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कणयणाकणरी सणरणिंश 

१.१ प्रस्तणवकको नणम र ठेगणनण 
प्रस्तणववत “कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणया” आयोिनणको प्रस्तणवक उिणा, िलस्रोत तथण नसिंचणइ मन्त्रणलय, 
िलस्रोत तथण नसिंचणइ ववभणग, कर्णाली नदी व्यवस्थणपन आयोिनण, रणिणपरु, बर्दायण रहेको छ। 
प्रस्तणवकको ठेगणनण ननबनणनसुणर रहेको छः 
उिणा, िलस्रोत तथण नसिंचणइ मन्त्रणलय 

िलस्रोत तथण नसिंचणइ ववभणग 
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१.२ परणमशादणतणको पूरण नणम, ठेगणनण, ईमेल र र्ोन  

इन्त्भणरोमेन्त्टल वर्कसा एण्ड सनभासेि प्रण.नल., नयणाँ बणनेश्वर, कणठमणडौं, यस आयोिनणको परणमशादणतण 
रहेको छ। परणमशादणतणको ठेगणनण ननबन प्रकणर रहेको छः 
इन्त्भणरोमेन्त्टल वर्कसा एण्ड सनभासेि 

नयणाँ बणनेश्वर, कणठमणडौं 
इमेलः ews.ktm@gmail.com 

र्ोन निं.: ०१४१०४४८९/९० 

 
२. प्रस्तणव 

प्रस्तणववत “कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणया आयोिनण” कैलणली जिल्लण, वटकणपरु नगरपणनलकण वडण निं. ८ 
र बर्दायण जिल्लण, रणिणपरु नगरपणनलकण वडण निं. १, ३, ४, १०, मधवुन नगरपणनलकण वडण निं. १, 
३, ठणकुरबणबण नगरपणनलकण वडण निं. ९ र गेरुवण गणउाँपणनलकण वडण निं. १, २, ३, ४ ,५, ६ मण 
पदाछ। हरेक वर्ा, वर्णा यणममण कर्णाली नदीको बणढीले वटकणपरु नगरपणनलकण लगणयतकण क्षेरमण 
तटबन्त्ध भत्कणएर धेरै धनिनको क्षती गदै आई रहेको छ। नेपणलको सबै भन्त्दण लणमो नदी 
कर्णालीको लबबणइ ५०७ वक.नम. र िल प्रवणवहत क्षेर ४९,००० वगा वक.नम. रहेको छ। कर्णाली 
नदीले वर्णातको कणरर् रणिणपरु तथण वटकणपरु क्षेरमण नदी कटणन गरी धेरै धनिनको क्षनत गरेको 
छ। कर्णाली नदीको भिंगणलोले रणिणपरु टणपकुो धेरै भ-ुभणग कटणन गरी उपभोक्तणहरुको, िङ्गल, 
खेनतयोग्य िनमन तथण धनिनको क्षनत समेत हनुे गरेको छ। वन्त्यिन्त्तहुरु ओहोर दोहोर गदणा कवहले 
कणही बणटो नबरणउने सणथै उपभोक्तणहरुले लगणएको बणली खणईर्दने पशधुन तथण मणनववय क्षनत समेत 
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हनुे गरेकोले मणनव वन्त्यिन्त्त ुद्धन्त्द समेत नसिानण भएको पणईएको छ। त्यसैले बणघ, गैंडण, िङ्गली 
हणत्ती, घनडयणल गोही, डजल्र्न, लगणयतकण िनणवरहरुको वणसस्थणन सिंरक्षर्कण लणनग वन्त्यिन्त्त ुमैरी 
सिंरचनण ननमणार् गरी, िैववक ववववधतण सिंरक्षर्कण सणथै मणनव वन्त्यिन्त्त ुद्धन्त्द न्त्यूनीकरर्कण लणनग 
र्णइदण परु् यणउने छ। प्रस्तणववत आयोिनणले सणमदुणवयक वन क्षेरको ३५.३ हेर्कटर वन प्रयोग गरेतण 
पनन यसले र्णइदण परु् यणउने छ।  कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण प्रस्तणववत तटबन्त्धको ननमणार् 
पिणत वन क्षेरमण हनुे डुबणन, कटणन, भ-ूक्षय िस्तण सबसयणहरुमण कनम ल्यणउने छ। यसले गदणा वन 
क्षेरमण भएको वन्त्यिन्त्त,ु िलचर तथण उभयचरको वणसस्थणनहरुलणई डुबणनको सबसयणबणट बचणउने 
छ र सिंरक्षर्मण सहयोग परु् उनेछ। 
उक्त क्षनत कम गनाको लणनग कर्णाली नदी व्यवस्थणपन आयोिनणले नदी कटणनको समस्यण 
समणधणनको लणनग तथण रणिणपरु टणपकुो सिंरक्षर् गने उदे्दश्य रहेको छ। ७१.१ वक.नम. लबबणइ, ५ 
नम. उचणइ, १:२ को स्लोप र २५ नम. चौडणइको तटबन्त्ध ननमणार्बणट नदीमण आउने बणढी ननयन्त्रर् 
तथण प्रत्येक १ वक.नम. को अन्त्तरणलमण बन्ने Slope Ramp ले वन्त्यिन्त्तहुरु ओहोर दोहोरमण सहि 
हनुे देजखएको छ। Slope Ramp कर्णाली नदी तर्ा  कररव १३ वटण र गेरुवण नदी तर्ा  कररव ३० 
वटण गरी िबमण ४३ वटण रहने छ। तटबन्त्ध मणनथ ६१.१ वक.नम. लबबणइ, ४.२५ नम. र्मेशन 
चौडणइ भएको , ३.७५ र्कयणररएिवे चौडणइ, ०.७५ नम. सोलिर चौडणइ सवहत एक लेनको सडक 
पनन प्रस्तणव गररएको छ िनु रणिणपरु देजख कोठीयणघणट सबमको हलुणकी मणगामण िोनडने छ। 
तटबन्त्ध सवहतको सडकले बणढीबणट कृवर् बणली नष्ट हनुबणट समेत बचणउने छ। 

 

३. वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कनको औजचत्य 

वणतणवरर् सिंरक्षर् ननयमणवली, २०७७ को अनसूुची ३ को (क) (५) अनसुणर ववद्यतु प्रसणरर् 
लणइनको  ननमणार् बणहेक अन्त्य प्रयोिनको लणनग ५ हेर्कटर भन्त्दण बढी वन क्षेर प्रयोग गना र 
अनसूुची ३ को (क) (१२) अनसुणर रणविय ननकुञ्ज, वन्त्यिन्त्त ुआरक्ष, जशकणर आरक्ष, क्षेरनभर 
प्रस्तणव कणयणान्त्वयन गना वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन गनुा पने व्यवस्थण रहेको छ। वणतणवरर् सिंरक्षर् 
ऐन, २०७६, को दर्ण ३ को उपदर्ण (२) को खण्ड (क) मण उजल्लजखत ववकणस ननमणार् सबबन्त्धी 
कणया वण आयोिनण सबबन्त्धी प्रस्तणवको वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन प्रनतवेदन नेपणल सरकणरको 
सबबजन्त्धत मन्त्रणलय मणर्ा त मन्त्रणलय समक्ष पेश गनुा पने प्रणवधणन रहेको हनुणले प्रस्तणवकण 
वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन प्रनतवेदन वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलय समक्ष पेश गररएको छ। 
प्रस्तणववत आयोिनणको कणयणान्त्वयनकण लणनग सणमदुणवयक वन क्षेरको ३५.३ हेर्कटर  (१३.१ रणविय 
वन र २२.२ हेर्कटर मध्यवती क्षेरको वन) िग्गण तथण वन बणहेकको बर्दायण रणविय ननकुञ्जको 
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मध्यवती क्षेरको ११२.५ हेर्कटर िग्गण आवश्यक पने देजखएको हनुणले प्रस्तणव कणयान्त्वयन पवुा 
वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन अध्ययन गनुा अननवणया रहेकोले प्रस्तणववत आयोिनणको वणतणवरर्ीय 
प्रभणव मूल्यणङ्कन गररएको छ। 

 

४. आयोिनण क्षरेको ववद्यमणन वणतणवरर्ीय अवस्थण 
४.१ भौनतक वणतणवरर् 
आयोिनण क्षेर पजिमी नपेणलको तरणई क्षेरमण अवजस्थत छ।कर्णाली नदीको धरणतलमण यस क्षेरमण 
नसवणनलक पहणडबणट बगणएर ल्यणएको ढुङ्गण नगट्टी तथण बणलवुण भेवटन्त्छन।् दजक्षर्बणट उत्तरी  क्षेर 
सबम रै्नलएको ठुलण ठुलण पिंखणको आकणरमण (alluvial fans) ननमणार् भएकण गेग्रणनकण परत 
(layers) हरुले Ganga Basin Deposits को व्यवहणर देखणउछ। उचणइमण अवजस्थत alluvial 
terraces तथण सतह मनुनको गेग्रणन थोरै दजक्षर् तर्ा  उन्त्मखु छन,् नसवणनलकको अननयनमत 
सतहमणनथ alluvial terraces हरु ननमणार् भएको पणइन्त्छ। यस क्षेरमण Main Himalayan 
Thrust साँग िोनडएकण धेरै अन्त्य blind thrust हरु रहेकण छन ्र दजक्षर्नतर बढ्दण यी थ्रस्टहरु 
shallower हनुे देजखन्त्छन।् दजक्षर्नतर alluvial deposit देजखन्त्छ। 

िलवणयकुो वहसणबले बर्दायण जिल्लणमण उष्र् तथण समजशतोष्र् प्रकणरको हणवणपणनी रहेको छ। प्रदेशीय 
हणवणपणनी पणएतण पनन बणहै्र मवहनण एकैनणसको हणवणपणनी पणइदैन। चैर मवहनणदेजख आजश्वनको 
सरुुसबम गमी हनु्त्छ। आजश्वन, कणनताक र र्णगनुमण यहणाँको हणवणपणनी समजशतोष्र् हनु्त्छ भने मिंनसर, 

पौर् र मणघमण ननकै िणडो हनु्त्छ। िेष्ठको अन्त्त्य देजख आजश्वनको सरुुसबम मनसनुी वणयकुण कणरर् 
प्रशस्त वर्णा हनुे गछा। गमीयणममण यहणाँको और्त अनधकतम तणपक्रम ३९.८ नडग्री सेजल्सयस सबम 
पगु्छ भने वहउाँदमण और्त न्त्यनुतम ९.६० नडग्री सेजल्सयस सबम पगु्न िणन्त्छ। यहणाँ और्त वणवर्ाक 
वर्णा १११८ नम.नम. हनुे गछा। कैलणली जिल्लणको उत्तरमण चरेु पवात शृ्रङ्खलण अन्त्तगातको पहणडी भ-ू
भणग तथण दजक्षर्ी भेगमण समथर तरणई र्णाँट रहेको हुाँदण पहणडी र तरणई क्षेरको उचणइगत नभन्नतणकण 
कणरर् यहणाँ र्रक र्रक वकनसमको हणवणपणनी पणईन्त्छ। तरणई क्षेरमण गमी मवहनणमण बढी गमी हनुे 
र िणडो मवहनणमण बढी िणडो हनुे उष्र् हणवणपणनी रहेको छ भने पहणडी क्षेरमण समशीतोष्र् वकनसमको 
हणवणपणनी रहेको छ। तरणई क्षेरमण अनधकतम तणपक्रम ४६ नडग्री सेजल्सयस सबम पगु्दछ भने िणडो 
मवहनणमण न्त्यूनतम तणपक्रम ५ नडग्री सेजल्सय सबम तल झदाछ। वहउाँदको समयमण रणम्रोसाँग  घणम 
नलणग्न ेर हसु्सकुो अत्यनधक प्रभणवले शीतलहर चनल अनत िणडो हनु ेगदाछ। गमीयणममण अत्यनधक 
गमी हनुे र चैर वैशणख मवहनणमण ल ुसमेत चल्ने गदाछ। यहणाँ औसत वणवर्ाक वर्णा १८६०.४७ 
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नम.नम. रहेको छ।  

प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरमण कुनै कणरखणनण र उद्योगहरु नभएकोले वणय ु र ध्वनन सणमणन्त्य र कम 
प्रदूवर्त पणइयो।  

४.२ िैववक वणतणवरर्  

(क) वनस्पनत 

प्रस्तणववत कर्णाली नदी व्यवस्थणपन आयोिनण, रणिणपरु बर्दायण उष्र् प्रदेजशय क्षेरमण पदाछ। यस 
आयोिनणमण बर्दायण रणविय ननकुञ्ज र बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवती क्षरे पनन पदाछ। रणविय 
ननकुञ्ज तथण वन्त्यिन्त्त ु आरक्ष ववभणगकण अनसुणर बर्दायण रणविय ननकुञ्जमण ७०% भभुणग िङ्गलले 
ओगटेको छ। ८३९ प्रिणनतकण वनस्पनतहरु पणईने यस रणविय ननकुञ्जमण कररब ७०% िङ्गल सणलकण 
रुखहरुले ओगटेको छ भने बणाँकी नमजश्रत घणाँसे मैदणन रहेको छ। आयोिनण क्षेरमण पणइने रुख 
प्रिणनतहरुमण िणमनु (Syzigium cumini), नसमल (Bombax ceiba), नससौ (Dalbergia sissoo) , खयर 

(Acacia catechu), वपपल (Ficus religiosa), नसररस (Albizia lebbeck), कमणा (Adina  cordifolia),  

मसलण  (Eucalyptus),  नभल्लोर  (Trewia nudiflora) , दबदबे  (Garuga pinnata ),  ननम (Azadirachta 

indica), बयर (Ziziphus mauritiana), पलणस (Butea monosperma)  आर्द रहेकण छन।् 

 (ख) वन्त्यिन्त्त ु 

बर्दायण िैववक ववववधतणको वहसणबले धेरै धनी रहेको छ। यहणाँ वन्त्यिन्त्त ुर वनस्पनतको ववववधतण देख्न 
सवकन्त्छ। सणलकको बणहलु्यतण रहेको वन र नसमसणरहरुले तरणईको समथर भभूणग र चरेु पहणडको 
नबचमण िैववक मणगाको रुपमण कणम गदाछ। वयनले अनत सिंकटणपन्न वन्त्यिन्त्तकुण प्रिणनतहरु िस्तै 
बणघ, िङ्गली हणजत्त, एक नसिंगे गैंडण, कृष्र्सणर, डजल्र्न िस्तण सिंरजक्षत स्तनधणरी िनणवरहरुलणई 
वणसस्थणन प्रदणन गरेकण छन।्  

 स्तनधणरी 
बणघ (Panthera tigris), िङ्गली हणजत्त (Elephas maximus) , एक नसिंगे गैंडण (Rhinoceros unicornis), 
कृष्र्सणर (Antelope cervicapra), सोंस (Platanista gangetica ), जचत्तल (Axis axis) , ब्रणहनसङ्गण 
(Cervus duvauceli ), लगनुण/पणडे (Axis porcinus), भणल ु (Ursus ursinus/Melurus), रेटेल 
(Mellivorca capensis), रतवुण (Muntiacus muntjak), जचतवुण (Panthera pardus), स्यणल (Canis 

aureus), घोरल  (Naemorhedus goral), रणतो बणाँदर (Macaca mulatta), िरणयो (Rusa unicolor), 
बाँदेल (Sus scrofa), ढोले (Cuon alpines) िस्तण स्तनधणरी िनणवरहरु पणइन्त्छ।  
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 चरण 
आयोिनण क्षेर वरपर रहेको वन, बटु्यणन क्षेर, घणाँसे मैदणन तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्ज नजिक रहेको 
हनुणले पररजस्थनतकीय ववववधतण नसिानण भई चरणचरुुङ्गीको लणनग ववनभन्न वकनसमको वणसस्थणन उपलब्ध 
भएको छ। यस कणरर्ले आयोिनण क्षेरमण ववनभन्न वकनसमको चरणहरु भेवटन्त्छन।् आयोिनण क्षेरमण 
पणइने रुख प्रिणनतहरुमण खरमिरु (Houbaropsis bengalensis), मिरु (Pivo cristatus) , डिंगर नगद्ध 
(Gyps bengalensis), खोयण हणाँस (Anser indicus), सणनो खरमिरु (Sypheotides indicus), घेघरी 
घणाँसे वर्स्टो (Prinia cinereocapilla), िल घणाँसे वर्स्टो (Prinia sylvatica), घेघरी झणडी वर्स्टो 
(Urosphena pallidipes), पीतहररत झणडी वर्स्टो (Horornis flavolivaceus), सनु टणउके वर्रवर्रे 
(Cisticola exilis), रणतो टणउके घणाँसे भ्यणकुर (Timalia pileata), कुकु कोइली (Cuculu canorus), 
कोइली  (Eudynamys scolopaceus), वकङ्गवर्सर (Alcedo atthis) आर्द रहेकण छन।् 

 उभयचर र सरीसपृ  

आयोिनण क्षेर वरपर रहेको वन, बटु्यणन क्षेर, घणाँसे मैदणनको कणरर् आयोिनण क्षेरले उभयचर तथण 
सरीसपृकण ववनभन्न प्रिणनतहरुलणई पनन वणसस्थणन प्रदणन गरेको छ। नग्रन वपट भणइपर (Trimeresurus 

albolabris), करेत (Bungarus caeruleus), गोमन (Bitis gabonica ), कोबरण (Naja naja), ईजण्डयन 
पणइथन (Python molurus ), घनडयणल गोही (Gavialis gangeticus), मगर गोही (Crocodilus 

palustris) िस्तण उभयचर तथण सरीसपृकण प्रिणनतहरु पणइन्त्छन।् 

 िलचर  

कर्णाली नदीमण पणइने डजल्र्न (Delphinus )  तथण मणछणहरूमण अाँसलण, सट्टण, टोटे मणछण, बणम मणछण  
(Anguilla bengalensis)। 

४.३ सणमणजिक, आनथाक तथण सणाँस्कृनतक वणतणवरर्  

प्रस्तणववत आयोिनण कैलणली जिल्लण र बर्दायण जिल्लणमण पदाछ। केन्त्रीय तथयणिंक ववभणग, २०१७ 
अनसुणर कैलणली जिल्लणको कुल िनसङ्ख्यण 7,७५,७०९ र घरधरुी १,४२,४८० र बर्दायण 
जिल्लणको कुल िनसङ्ख्यण ४,२६,५७६ र घरधरुी ८३,१७६ रहेको छ। प्रस्तणववत आयोिनणको 
कणयणान्त्वयनले २५ घरधरुीलणई प्रत्यक्ष प्रभणववत पणने छ। प्रत्यक्ष प्रभणववत घरपररवणमण ५५ िनण परुुर् 
तथण ५३ िनण मवहलण गरी िबमण १०८ िनण सदस्य रहेकण छन।्  

िणनतयतणको आधणरमण घरधरुीलणई हेदणा प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरमण सबै भन्त्दण बढी थणरु १२ घरपररवणर, 
दनलत ७ घरपररवणर रहेको छ।  

प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर घरपररवणरहरुले नबरणमी हुाँदण स्वणस्थय चौकीको सेवणमण ननभार रहेकण छन ्
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भने केही मणरणमण जिल्लण भन्त्दण बणवहर अको जिल्लणको अस्पतणलमण िणने गरेको पनन देजखन्त्छ।      

प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर घरपररवणरहरुमण देखण परेकण रोगहरुमण सगुर, मणइग्रने, डणइररयण, पेट दखु्न,े 
ज्वरो, ग्यणजस्कक, रुघण खोकी आर्द रहेकण छन।् 

प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर खणनेपणनीको मु् य श्रोत भनेको टू्यववेल तथण हणते पबप, धणरण/पणईप हो, 
यहणाँ १५ घरपररवणर टू्यववेल/हणते पबपमण तथण १० घरपररवणर धणरण/पणईप ननभार रहेको देजखन्त्छ। 

प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर सबै घरपररवणरमण शौचणलय भएको देजखन्त्छ। सबै घरहरुमण सणधणरर् 
शौचणलय भएको पणइयो। 

खणनण पकणउन ईन्त्धन उपयोग सबबन्त्धी वववरर्लणई हेदणा प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षरेनभर सबै घरपररवणरले 
खणनण पकणउने ईन्त्धनको रुपमण सबै भन्त्दण बढी ७२,८७३ घरपररवणरले कणठ/दणउरणको प्रयोग गने 
गरेको पणइयो। खणनण पकणउन वविलुीको प्रयोग खणसै गरेको देजखाँदैन। बत्ती बणल्ने ईन्त्धनको प्रयोग 
सबबन्त्धी वववरर्लणई हेदणा प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर सबै घरपररवणरले नेपणल ववद्यतु प्रणनधकरर्को 
नबिलुीको प्रयोग गरेको पणइयो। 

रोिगणरी/पेशण/व्यवसणय सबबन्त्धी वववरर्लणई हेदणा प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर कृवर् तथण पशपुणलनमण 
सिंलग्न रहेको देजखन्त्छ। 

भणर्ण सबबन्त्धी वववरर्लणई हेदणा प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर १२ घरपररवणरले थणरु तथण १३ 
घरपररवणरले नेपणली भणर्ण प्रयोग गररएको पणइयो। 

चणडपवा सबबन्त्धी वववरर्लणई हेदणा प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर बडण दशैं, नतहणर, रणमनवमी, 
महणजशवरणरी, हररतणनलकण नति, श्रीकृष्र्, िन्त्मणष्टमी, गौरणपवा, मणघी र आईतवणरी मनणउदै आएको 
पणइयो। ववनभन्न धमणावलबबीहरुकण आ-आफ्नै चणडपवा भएतण पनन बदनलदो समणिको स्वरुपकण कणरर् 
सबै धमणालवबबीहरुले सबैकण चणडपवाहरुमण उत्सव मनणउदै आएको पनन पणइयो।(श्रोतः स्थलगत 
सवेक्षर्, २०७८) 
५. वणतणवरर्ीय प्रभणवहरु  
५.१ सकणरणत्मक प्रभणवहरु 

 स्थणनीयमण रोिगणरीको अवसर, 
 प्रणववनधक नसपमण ववृद्ध, 
 सडकको सवुवधण, 
 बणढी  ननयन्त्रर्,  

 मणनव-वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्दमण कनम, 
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 वन्त्यिन्त्तहुरुलणई पणनीको उपलब्धतण, 
 वन्त्यिन्त्तहुरुको अवैध तस्करीमण ननयन्त्रर्, 
 वन्त्यिन्त्त ुआवतिणवतकण लणनग वन्त्यिन्त्त ुमैरी सिंरचनण, 
 पशधुनको क्षनतमण ननयन्त्रर्, 
 नदी वरपरको खेतीिन्त्य िनमन तथण गणउाँको सरुक्षण। 

 

५.२ नकणरणत्मक प्रभणवहरु 
५.२.१ भौनतक वणतणवरर् 
ननमणार् चरर्  

 भ-ूउपयोगमण पररवातन , 
 खणनी क्षरे, क्रसर सिंचणलन स्थल, उत्खनन क्षेर, आर्दको स्थणपनण तथण सञ्चणलन, 
 कणमदणर जशववर, ननमणार् सणमणग्री भण्डणरर् स्थल, स्पोईल (Spoil) व्यवस्थणपन स्थल, आर्दको 

स्थणपनण तथण सञ्चणलन, 
 र्ोहोरमैलण ननष्कणसन तथण व्यवस्थणपन, 
 वणय ुप्रदूर्र्, 
 ध्वनन प्रदूर्र्। 

सञ्चणलन चरर्  
 खणनी क्षेर, क्रसर सञ्चणलन स्थल, कणमदणर जशववर, उत्खनन क्षेर, ननमणार् सणमणग्री भण्डणरर् 

स्थल, स्पोईल (Spoil) व्यवस्थणपन स्थल, आर्दको सरसर्णई तथण पनुस्थणापनण, 
 वणय ुर ध्वनन प्रदूर्र्, 
 प्रणकृनतक डै्रनेि प्रर्णलीमण प्रभणव। 

५.२.२ िैववक वणतणवरर्  
ननमणार् चरर्  

 वन क्षेर र रुखको नोर्कसणन, 
 वन्त्यिन्त्तकुो  ववचरर् क्षेरको  नोर्कसणन तथण  वहडडुलमण अवरोध, 
 वन्त्यिन्त्त ुतथण पश ुदघुाटनणमण पना सर्कने, 
 उभयचरको िीवन प्रर्णलीमण प्रभणव, 
 मणनव-वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्द,  
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 सिंरजक्षत प्रिणनतहरुको नोर्कसणनी, 
 वन डढेलो। 

सञ्चणलन चरर्  
 वन्त्यिन्त्त ुतथण पशकुो आवत िणवतमण पने प्रभणव, 
 वन्त्यिन्त्त ुतथण पश ुदघुाटनणमण पना सर्कने। 

५.२.३ आनथाक, सणमणजिक वणतणवरर् तथण सणाँस्कृनतक वणतणवरर् 
ननमणार् चरर्  

 कृवर्योग्य िनमन र मौिदुण बणलीको क्षनत, 
 कणमदणरहरुको पेशणगत स्वणस्थय तथण सरुक्षण, 
 स्थणनीय वणसीको स्वणस्थयमण प्रभणव, 
 आगन्त्तकु (कणमदणर) समदुणय र रैथणने समदुणयको कलह र झगडण, 
 मवहलण तथण परुुर् भेदभणव। 

सञ्चणलन चरर्  
 ग्रणमीर् अथाव्यवस्थणमण प्रभणव। 

 

६. वैकजल्पक ववश्लशेर् 
वैकजल्पक ववश्लरे्र्लणई वण.प्र.मू. अध्ययनको अनभन्न अिंगको रूपमण मणननन्त्छ, िसमण प्रस्तणववत आयोिनणको 
प्रनतकूल प्रभणव न्त्यूनीकरर्कण वैकजल्पक तररकणहरूको ववश्लरे्र् समणवेश छ। प्रस्तणववत आयोिनणको लणनग 
प्रस्तणववत तटबन्त्धहरुकण नडिणइन बणढी ननयन्त्रर् सिंरचनणको मणपदण्डहरु र नेपणलमण बणढी ननयन्त्रर् 
कणयाहरुको अनभुवको आधणरमण अपनणईएको छ। ववनभन्न स्थणनमण उपयकु्त सिंरचनणको छनौट गना, 
नदीको वकनणरमण क्षेर सूची सवेक्षर्को क्रममण सिंकलन गररएको िणनकणरी टोपोग्रणवर्कल नर्कसण, 
लेआउट नर्कसण र नदीको एर्कस-सेर्कसनको उपयोग गररएको छ।वणतणवरर्ीय प्रभणवहरू कम गना 
उपयकु्त इजन्त्िननयररङ्ग नडिणइनहरू र स्थणन ववजशष्ट उपणयहरू अपनणइएको छ। 

नदी ननयन्त्रर् सिंरचनणकण प्रस्तणववत प्रववनधहरू जस्थरतण, वणतणवरर् मैरी िस्तण पक्षलणई ववचणर गदै 
चयन गररएकण छन।् तटबन्त्धको क्षनत/क्षनतबणट बच्न, वक्रस्ट, नभरी ढलणन र बणवहरी ढलणन सरुजक्षत 
गररनेछ। प्रणथनमकतण स्थणनीय रूपमण उपलब्ध ननमणार् सणमणग्रीलणई र्दईने छ। यसले लणगत कम 
गनाकण सणथ सणथै ममात कणया पनन सजिलो बनणउनछे। 
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७. प्रभणव बढोत्तरीकरर् तथण  न्त्यूनीकरर्कण  उपणयहरु 
 स्थणनीयमण रोिगणरीको अवसर 

प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार् गना दक्ष, अदक्ष र अधादक्ष श्रनमकको आवश्यक्तण पने छ। प्रस्तणववत 
आयोिनणलणई लजक्षत समयनभर ननमणार् कणया पूरण गना २२ दक्ष मणनव प्रनत र्दन र ३३ अदक्ष मणनव 
प्रनत र्दन आवश्यक पने छ। रोिगणरीकण लणनग स्थणनीय गरीब, दनलत, ववपन्न समूह र मवहलणलणई 
प्रणथनमकतण र्दइनेछ। 

 प्रणववनधक नसपमण ववृद्ध 

प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार् गना उपकरर्हरुको सञ्चणलन, ग्यणववयन बर्कसहरूमण ढुङ्गण भने कणयाहरु, 

लजन्त्चङ्ग एप्रन (Launching Apron) कणया, आर्द कणयाहरु गना ववनभन्न ववधणकण श्रनमकहरु आवश्यक 
पने देजखन्त्छ। यसकण लणनग स्थणनीय व्यजक्तहरु ननमणार् कणयामण सिंलग्न हनु ेहुाँदण उनीहरुले नसपमलुक 
तणनलम प्रणप्त गना सर्कने हुाँदण उनीहरुको यस कणयामण नसप बढ्ने छ। 

 सडकको सवुवधण 
कर्णाली र गेरुवण नदीको वकनणरमण प्रस्तणववत तटबन्त्धहरूले त्यस क्षेरमण सडकको रूपमण कणम गने 
छ। प्रस्तणववत तटबन्त्धलणई स्थणनीयले ग्रणमीर् मणगाको रुपमण प्रयोग गना सर्कने छन।् यसकण सणथै 
सडकहरूले क्षेरको ग्रणमीर् अथातन्त्रमण पनन धेरै सकणरणत्मक पररवतान ल्यणउनेछ। सडक सवहतको 
तटबन्त्धले यणतणयणतमण सहितण परु् यणउने छ। 

 बर्दायण रणविय ननकुञ्ज र बस्ती नबच नसमणको कणम गने 

कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण प्रस्तणववत तटबन्त्धहरू को ननमणार् पिणत बर्दायण रणविय ननकुञ्ज 
र बस्ती नबच तटबन्त्धले नसमणको कणम गनेछ र बस्तीमण वन्त्यिन्त्तहुरुको प्रवेशलणई रोकी मणनव-
वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्द घटणउने छ। 

 बणढी  ननयन्त्रर्  

नदी ननयन्त्रर्कण सिंरचनणहरुले नदीको बहणवलणई वकनणरबणट टणढण रणख्न ेछ र सबभणववत बणढीलणई 
ननयन्त्रर् गरी सबभणववत िोजखमलणई घटणउने  छ।  

 मणनव-वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्दमण कनम 

कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण प्रस्तणववत तटबन्त्धहरू को ननमणार् पिणत बर्दायण रणविय ननकुञ्ज 
र बस्ती नबच तटबन्त्धहरूले नसमणको कणम गने छ र बस्तीमण वन्त्यिन्त्तहुरुको प्रवेशलणई रोकी 
मणनव-वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्दमण कनम ल्यणउने छ। 
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 वन्त्यिन्त्तहुरुलणई पणनीको उपलब्धतण 
प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पने हुाँदण त्यस ननकुञ्जकण िीविन्त्तकुो सहि आवतिणवतकण लणनग िनणवर पणर गने Slope 

Ramp सिंरचनण १ वक.नम. को अन्त्तरणलमण ननमणार् गररनेछ िसले वन्त्यिन्त्तहुरुलणई पणनीको महुणन 
सबम पगु्न मद्दत परु् यणउन ेछ। 

 वन्त्यिन्त्तहुरुको अवैध तस्करीमण ननयन्त्रर् 

बर्दायण रणविय ननकुञ्जको ववनभन्न स्थणनमण चेकपोष्ट रणजखनेछ। प्रवेश र ननकणस नबन्त्दमुण सरुक्षणकनमाद्वणरण 
चेक िणाँच गरर प्रवेशको अनमुनत र्दइने छ।   

 वन्त्यिन्त्त ुआवतिणवतकण लणनग वन्त्यिन्त्त ुमैरी सिंरचनण 
प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पने हुाँदण त्यस ननकुञ्जकण िीविन्त्तकुो सहि आवतिणवतकण लणनग िनणवर पणर गने Slope 

Ramp सिंरचनण १ वक.नम. को अन्त्तरणलमण ननमणार् गररनेछ। 

 पशधुनको क्षनतमण ननयन्त्रर् 

कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण प्रस्तणववत तटबन्त्धहरू को ननमणार् पिणत बर्दायण रणविय ननकुञ्ज 
र बस्ती नबच तटबन्त्धहरूले नसमणको कणम गने छ र बस्तीमण वन्त्यिन्त्तहुरुको प्रवेशलणई रोकी 
वन्त्यिन्त्तदु्वणरण पशधुनको आक्रमर् ननयन्त्रर् गने छ। 

 वन क्षरेको सिंरक्षर् 
कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण प्रस्तणववत तटबन्त्धहरू को ननमणार् पिणत वन क्षेरमण हनुे 
डुबणन, कटणन, भ-ूक्षय िस्तण सबसयणहरुमण कनम ल्यणउने छ।यसले गदणा वन क्षेरमण भएको 
वन्त्यिन्त्त,ु िलचर तथण उभयचरको वणसस्थणनहरुलणई डुबणनको  सबसयणबणट बचणउने छ र सिंरक्षर्मण 
सहयोग परु् उनेछ। 

 नदी वरपरको खेतीिन्त्य िनमन तथण गणउाँको सरुक्षण 
आयोिनण क्षेरमण मनसूनको बणढीले उत्पन्न हनुे मु् य समस्यणहरुमण नदीको वकनणरमण भ-ूक्षय हनु,ु 

बणढी आउन,ु िलमग्न हनु ुआर्द रहेको छ। यी समस्यणहरुले खेतीिन्त्य िग्गण, घरहरू र नदीको 
वकनणर नजिकै बसोबणस गने मणननसहरुको बहमूुल्य सबपजत्तहरूलणई ठूलो क्षनत पुर्् यणउदै आइरहेको 
छ। गणउाँहरू नदीको भ-ूक्षय र डुबणनबणट प्रणय प्रभणववत हनुे गरेको छ। प्रस्तणववत नदी ननयन्त्रर्कण 
सिंरचनणहरुले नदीको बहणवलणई वकनणरबणट टणढण रणख्न े छ र सबभणववत बणढीलणई ननयन्त्रर् गरी 
सबभणववत िोजखमलणई घटणउने  छ र नदी वरपरको खेतीिन्त्य िग्गणको कटणन र गणउाँहरूलणई 
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सबभणववत बणढीको खतरणबणट बचणउने छ। 

 

७.२ प्रभणव न्त्यूनीकरर्कण उपणयहरु 
७.२.१ भौनतक वणतणवरर् 
ननमणार् चरर्  

 भ-ूउपयोगमण पररवातन  

प्रस्तणववत आयोिनणको ननमणार्ले १९३.५८ हेर्कटर स्थणयी िग्गणको प्रयोगलणई आयोिनण 
सिंरचनणहरूमण पररवतान गने छ। रणविय प्रणथनमकतण प्रणप्त योिनणको लणनग रणविय वन क्षेर प्रयोग गने 
सबबन्त्धीमण मणपदण्ड सवहतको कणयाववनध, २०७६, अनसुणर प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार्कण लणनग 
अनधग्रहर् गररन े३५.३ हेर्कटर वनको िग्गणको क्षनतपूनता स्वरुप िग्गणको सट्टण िग्गण अथवण पैसण 
र्दईनेछ। 

 खणनी क्षरे,  क्रसर सिंचणलन स्थल,  उत्खनन क्षरे, आर्दको स्थणपनण तथण सञ्चणलन 

नदीिन्त्य पदणथा उत्खनन तथण सिंकलन गना पूवा प्रणरजबभक वणतणवरर्ीय पररक्षर् वण वणतणवरर् प्रभणव 
मूल्यणङ्कन गरी स्वीकृत गररएको स्थलबणट मणर ननकणनलने छ। बर्दायण रण.नन. वण वन नडनभिन 
कणयणालय र सणमदुणवयक वन समहु वण मध्यवती क्षेर उपभोक्तण सनमनतहरुसाँग समन्त्वय गरी उत्खनन 
क्षेर पवहचणन गररनेछ। ननयमणनसुणरको रणिश्व सबवजन्त्धत कणयणालयमण बझुणइने छ, वन्त्यिन्त्त ु
आवतिणवत तथण चररचरर् गने क्षेर भन्त्दण टणढण हनुे छ। वन्त्यिन्त्त ु आवतिणवत गने क्षेर, 

वन्त्यिन्त्तकुो वणसस्थणन रहेकण क्षेर, डजल्र्न, गोहीको वणसस्थणन क्षेर भन्त्दण करीब ५०० नमटर 
टणढणबणट तोवकएकण सता र ववनध अपनणई उत्खनन गररनेछ र ननकुञ्ज क्षेर भन्त्दण बणवहर पने गरी 
उत्खनन गना, उत्खनन गररएकण खणडल र उवडखणवड िनमन सबयणउन े िस्तण कणया गररनेछ। 
रणतीको समयमण कणम बन्त्द गररनेछ।  

क्रसर सञ्चणलन स्थलगत सवेक्षर् गदणा पवहचणन गररएको स्थलमण मणर गररनेछ। क्रसर सञ्चणलन क्षेर 
बस्ती र वन्त्यिन्त्त ुआवतिणवत तथण चररचरर् गने क्षेर भन्त्दण टणढण हनुे छ। क्रसर स्थलहरुको 
सञ्चणलनको लणनग सबबजन्त्धत सरोकणरवणलणहरुबणट पूवा सहमनत र स्वीकृनत नलईनेछ। 

 कणमदणर जशववर, ननमणार् सणमणग्री भण्डणरर् स्थल,  स्पोईल (Spoil) व्यवस्थणपन स्थल, आर्दको 
स्थणपनण तथण सञ्चणलन 

कणमदणर  जशववर, ननमणार् सणमणग्री  भण्डणरर्  स्थल,  स्पोईल (Spoil)  व्यवस्थणपन  स्थल स्थलगत 
सवेक्षर् गदणा पवहचणन गररएको स्थलमण मणर गररनेछ र स्थलहरुको सञ्चणलनको लणनग सबबजन्त्धत 
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सरोकणरवणलणहरुबणट पूवा सहमनत र स्वीकृनत नलईनछे। कणमदणर जशववर र ननमणार् सणमणग्री  भण्डणरर् 
बणाँझो िग्गणमण पणनीको स्रोत तथण वन्त्यिन्त्त ु आवतिणवत तथण चररचरर् गने क्षेर भन्त्दण टणढण 
गररनेछ। 

 र्ोहोरमैलण ननष्कणसन तथण व्यवस्थणपन 

जशववर पररसरको वररपरर र यसकण सणथै ववनभन्न सवक्रय ननमणार् क्षेरहरू कुवहने र नकुवहने र्ोहोर 
सङ्कलन  गना छुट्टण छुटै्ट डस्ट नबन प्रयोग गररनेछन।्पनु: प्रयोग योग्य सणमग्रीहरू ववके्रतणलणई प्रदणन 
गररनेछ। अन्त्य र्ोहोर गवहरो खणल्डो खनी गणनडनेछ र छुट्यणइएको डजबपङ्ग स्थलमण नडस्पोि 
गररनेछ। उत्खनन कणयाबणट ननस्कने मणटोलणई पनु: प्रयोग गररनेछ। स्थणवपत जशववर क्षेरमण सोक 
वपट वण सेजटटक ट्यणङ्कीको स्थणपनण गरी र्ोहोर पणनी, शौचणलय र शौचणलयको र्ोहोर र्णल्न 
व्यवजस्थत ढल ननकणसको व्यवस्थण गररनेछ। 

 वणय ुप्रदूर्र् 

ननमणार् सणमणग्री ढुवणनी गदणा कभर वण रीपणलले छोपेर ढुवणनी गररनेछ।बस्ती नजिकै ननमणार् कणया 
गदणा  र्दनको नतन पटक पणनी छका ने िस्तण कणया गररनेछ। ढुवणनी गदणा प्रयोग गररने सवणरी 
सणधनबणट ननस्कने धुाँवणको न्त्यूनीकरर्कण लणनग सवणरी सणधनहरुको ननयनमत िणाँच र ममात गररनेछ। 
प्रदूर्र् पररक्षर् पणस गरेको सवणरी सणधनलणई प्रणथनमकतण र्दइने छ। खणनी , क्रसर सिंचणलन, 
उत्खनन िस्तण धेरै धलुो उत्सिान हनुे स्थलहरुमण श्रनमकहरूले अननवणया रुपमण PPEs प्रयोग गने 
छन।् र्ोहोरलणई िलणउने िस्तण वक्रयणकलणपहरु प्रनतबन्त्ध गररनेछ।  

 ध्वनन प्रदूर्र् 

ननमणार् व्यवसणयीले उच्च आवणिकण क्षेरहरूमण कणम गरररहेकण श्रनमकहरूलणई मर्लरहरू प्रदणन 
गररनेछ।सबै भणरी उपकरर् र मेनसनहरु ध्वनन प्रदूर्र् ननयन्त्रर् उपकरर्हरू लगणइनेछ।ननमणार् 
व्यवसणयीले चणलकहरूलणई आयोिनण क्षेर, बस्ती र िङ्गल नजिक अनणवश्यक आवणि उत्सिान गना 
ननर्धे गने छ। रणनतको समयमण ननमणार् कणयाहरूको लणनग अनमुनत र्दइने छैन। 

 

सञ्चणलन चरर् 

 खणनी क्षरे,  क्रसर सञ्चणलन स्थल, कणमदणर जशववर,  उत्खनन क्षरे, ननमणार् सणमणग्री भण्डणरर् 
स्थल, स्पोईल (Spoil) व्यवस्थणपन स्थल,  आर्दको  सरसर्णई तथण पनुस्थणापनण 

ननमणार् कणया सवकए पनछ खणनी क्षेर, क्रसर सञ्चणलन स्थल, कणमदणर जशववर, उत्खनन क्षेर, ननमणार्  
सणमणग्री  भण्डणरर्  स्थल,  स्पोईल (Spoil)   व्यवस्थणपन  स्थल, आर्दको  आर्दको सरसर्णई  गरी 
पनुस्थणावपत गररनेछ। भण्डणरर् क्षेरमण रहेकण टहरणहरु हटणइने छ। स्पोईल व्यवस्थणपन स्थलहरु 
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मणटोले भररने छ, वन क्षेरको िग्गणमण वकृ्षणरोपर् गररनेछ। 

 वणय ुर ध्वनन प्रदूर्र् 

वणय ु र ध्वनन प्रदूर्र् पूर्ा रुपमण घटणउन सवकदैन तसथा यसलणई कम गना सिंवेदनशील ररनसभरहरू 
वरपरको क्षेरमण वकृ्षणरोपर् गररनेछ। 

 प्रणकृनतक डै्रनिे प्रर्णलीमण प्रभणव 
उच्च बणढीको समयमण नदी बहणव ननयन्त्रर् गना र सजञ्चत पणनीको (Accumulated water) ननकणसको 
लणनग डे्रनेि (Drainage)  ननमणार् गररनेछ। 

 

७.२.२  िैववक वणतणवरर् 
ननमणार् चरर्  

 वन क्षरेर रुखको नोर्कसणन 

रणविय प्रणथनमकतण प्रणप्त योिनणको लणनग रणविय वन क्षेर प्रयोग गने सबबन्त्धी मणपदण्ड सवहतको 
कणयाववनध, २०७६, अनसुणर प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार्कण लणनग अनधग्रहर् गररने ३५.३ वनको 
िग्गणको क्षनतपूनता स्वरुप िग्गणको सट्टण िग्गण अथवण िग्गण उपलब्ध गरणउन नसके पैसण र्दईनेछ। 
कटणन गनुा पने १,३९६ रुखहरु तथण २१७ बल्लणबल्लीको क्षनतपूनता स्वरुप १:१० को दरले 
१६,१३० वटण रुखहरु रोवपनेछन ् र ५ वर्ा सबम हेरचणह गररनेछ।१ हेर्कटर बरणबर १६०० 
ववरुवण वकृ्षणरोपर् गररनेछ। वकृ्षणरोपर् आयोिनणद्वणरण प्रभणववत सणमदुणवयक वन, नडनभिन वन तथण 
ननकुञ्जको समन्त्वयमण गररनेछ।  

 वन्त्यिन्त्तकुो  ववचरर् क्षरेको नोर्कसणन तथण  वहडडलुमण अवरोध 

नदी ननयन्त्रर्कण सबपूर्ा कणयाहरु नदीको बगरमण नसनमत रहनेछ। ननमणार् कणयाबणट वन्त्यिन्त्तहुरुलणई 
पने प्रभणवलणई कम गना वन क्षेर र वन्त्यिन्त्तकुो वणसस्थणन क्षेर नजिक ननमणार् कणया गदणा व्यवजस्थत 
र ध्यणन पूवाक गररनेछ सणथै श्रनमक र स्थणनीय बणसीहरुलणई िनचेतनण कणक्रा महरु प्रदणन गररनेछ। 
ननकुञ्जको अनधकणरीहरु र वन उपभोक्तण समूहहरुसाँग समन्त्वय गररनेछ।   

 वन्त्यिन्त्त ुतथण पश ुदघुाटनणमण पना सर्कन े

ननमणार् कणया गदणा ननमणार् कणयाबणट वन्त्यिन्त्तहुरुलणई पने प्रभणवलणई कम गना ननमणार् स्थललणई 
घेररनेछ। ननमणार् कणया रणरीको समयमण गररने छैन। ननकुञ्ज क्षेरमण हना ननर्धे गररनेछ र सिंकेत 
जचन्त्हहरु रणजखनेछ। ननकुञ्जको अनधकणरीहरु र वन उपभोक्तण समूहहरुसाँग समन्त्वय गररनेछ।  
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 िलचर र उभयचरको िीवन प्रर्णलीमण  प्रभणव 

नदी ननयन्त्रर्कण सबपूर्ा कणयाहरु नदीको बगरमण नसनमत रहनेछ। उभयचरको िीवनमण हनुे 
प्रभणवलणई कम गना स्पोईल  सणमग्री तोवकएको ठणउाँमण व्यवस्थणपन गररनेछ। नदीमण र्ोहोर र  
र्ोहोर पणनीको प्रत्यक्ष ववसिान प्रनतबन्त्ध गररनेछ। 

नबगरेको रसणयनहरू, पेन्त्टहरू, तेल र ग्रीस सङ्कलन गरेर उपयकु्त भण्डणरर् ट्यणङ्कमण भण्डणर गररनेछ 
र सरुजक्षत प्रवक्रयण मणर्ा त व्यवस्थणपन गररनेछ।  

 मणनव-वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्द  

ननमणार् कणया रणरीको समयमण गररने छैन। ननमणार् अवनध भरर श्रनमकहरुलणई सरुक्षण सिंयन्त्रहरु 
प्रदणन गररनेछ। ननकुञ्जको अनधकणरीहरु र वन उपभोक्तण समूहहरुसाँग समन्त्वय गररनेछ। 

 सिंरजक्षत प्रिणनतहरुको नोर्कसणनी 
ननकुञ्ज र वन क्षेर वरपर वनस्पनतहरुको अनणवश्यक कटणनलणई ननर्धे गररनेछ। ननकुञ्ज र वन 
क्षेरमण हना ननर्धे गररनेछ र सिंकेत जचन्त्हहरु रणजखने छ। ननमणार् कणया रणरीको समयमण गररने छैन। 
ननकुञ्जको अनधकणरीहरु र वन उपभोक्तण समूहहरुसाँग समन्त्वय गररनेछ। 

 वन डढेलो 
प्रज्वननसल पदणथाहरु अजग्न ननयन्त्रक यन्त्र सवहतको उजचत भण्डणरर् स्थलमण भण्डणरर् गररनेछ र 
त्यस क्षेरलणई धमु्रपणन ननर्नेधत क्षेर घोर्र्ण गररनेछ। सबवेदननसल क्षेरहरुमण सणवधणनी र 
चेतणवनीकण सिंकेतहरू रणखी मणननसहरुलणई सचेत गरणइनेछ। श्रनमकहरुलणई वन क्षेरमण धमु्रपणन गना 
रोक लगणइने छ। 

सञ्चणलन चरर्  

 वन्त्यिन्त्त ुतथण पशकुो आवतिणवतमण पने प्रभणव 

प्रस्तणववत आयोिनणले Covered canal proposed गरेको छ र यसको नडस्चणिा सणनो भएकणले नहर 
पणर गना त्यनत गणह्रो हदैुन।   

 वन्त्यिन्त्त ुतथण पश ुदघुाटनणमण पना सर्कन े

वन्त्यिन्त्त ुतथण पश ुदघुाटनणमण पना सर्कने िस्तण प्रभणव न्त्यूनीकरर्कण लणनग वन्त्यिन्त्तकुो बणसस्थणन 
भएको क्षेरहरुमण गनत नसनमत र हना ननर्नेधत सणइनबोडाहरु रणजखने छ। 
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७.२.३ आनथाक, सणमणजिक वणतणवरर् तथण सणाँस्कृनतक वणतणवरर् 
ननमणार् चरर्  

 कृवर्योग्य िनमन र मौिदुण बणलीको क्षनत 

हणलको अवस्थणमण आयोिनण क्षेरमण नदीले प्रणय धणर पररवतान गरी अध्यणवनधक गेग्रणन बगणएर 
ल्यणउने िस्तण समस्यण रहेको छ। ती गेग्रणनहरु समथल क्षेरमण थवुप्रए पनछ नदीको बहने मणगा र 
बगरको उचणइ लगणतणर बढणउने र खेत बगर बने्न तथण खेतमण बणलवुण पटणन (Sand Deposition)  

हनुे गछा। यस्तण समस्यणले गदणा आयोिनण क्षेरमण रहेको ननिी िग्गण बगरमण पररनत भई रहेको छ 
र खेती गना उपयूक्त छैन्न। तसथा मौिदुण बणली तथण उत्पणदननसल िग्गणमण असर नपने देजखन्त्छ।  

 कणमदणरहरुको पेशणगत स्वणस्थय तथण सरुक्षण 
ननमणार् स्थलमण कणम गने सबै तहकण श्रनमकहरुलणई व्यजक्तगत सरुक्षणत्मक उपकरर् (PPE) हरुको प्रयोग 
अननवणया गरणइने छ। ननमणार् व्यवसणयीले उच्च धलुो उड्न ेस्थणनहरुमण पणनी छवका ने छ। जशववरमण पयणाप्त 
शौचणलयहरू र वपउने पणनीको व्यवस्थण गररनछे। जशववरमण प्रणथनमक उपचणर सवुवधणहरू र कणमदणरहरूको 
लणनग आकजस्मक बीमण प्रदणन गररनेछ। COVID-१९ स्वणस्थय सरुक्षण सबबन्त्धी मणपदण्डको पूर्ा पररपणलनण 
गररनेछ र अन्त्य सिंक्रनमत रोगहरूको बणरेमण स्थणनीय व्यजक्त र कणमदणरहरूलणई िणगरूकतण प्रदणन गररनेछ। 
ननमणार् व्यवसणवयले दघुाटनण र OHS उपणयहरूको सही रेकडा रणख्न ेछ। आयोिनणमण कणम गने सबै तहकण 
श्रनमकहरुलणई पेशणगत सरुक्षण र आकजस्मक प्रवक्रयणको बणरेमण ननयनमत अनभमजुखकरर् गरणइनेछ। 

 स्थणनीय वणसीको स्वणस्थयमण प्रभणव 

मूल ननमणार् क्षेरलणई कडण क्षेर घोवर्त गररनेछ र सबै आवश्यक सणवधणनी र चेतणवनीकण सिंकेतहरू 
कणया स्थलहरूमण रणजखनेछ। यस क्षेरमण अनणनधकृत मणननसहरूको प्रवेशमण ननयन्त्रर् गररनेछ। प्रमखु 
ननमणार् क्षेरमण तणरबणर गररनेछ। त्यस्तै सरुक्षण चेतणवनी र सणइन बोडा स्थणपनण गररनेछ। 
कणमदणरहरुलणई जशववर र ननमणार् स्थल सर्ण रणख्न प्ररेरत गररनेछ। COVID-१९ स्वणस्थय सरुक्षण 
सबबन्त्धी मणपदण्ड िस्तै शणरीररक दूरी, मणस्क लगणउने, कोठणमण रणम्रोसाँग हणवणमण लगणउने, हणत सर्ण 
गने, सतहहरू बणरबबणर सर्ण गने र कीटणर्रुवहत गने िस्तण केही सरल सणवधणनीहरू अपनणइनेछ, 

ववशेर् गरी ननयनमत रूपमण छोइएकण सतहहरु र खोर्कदण कुवहनण वण रुमणलको प्रयोग गने पूर्ा 
पररपणलनण गररनेछ र अन्त्य सिंक्रनमत रोगहरूको बणरेमण स्थणनीय व्यजक्त र कणमदणरहरूलणई 
िणगरूकतण प्रदणन गररनेछ। 
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 आगन्त्तकु (कणमदणर) समदुणय र रैथणन ेसमदुणयको कलह र झगडण 
गैर स्थणनीय र स्थणनीय व्यजक्तहरू र अन्त्य ननमणार् टोलीकण सदस्यहरूसाँग द्वन्त्दको सबभणवनण कम 
गना सबपूर्ा ननमणार् अवनधमण परुुर् र मवहलण कणमदणरहरूको लणनग छुटै्ट कोठणसवहत जशववरहरूको 
स्थणपनण गररनेछ, सणथै, द्वन्त्दकण मदु्दणहरू हनु नर्दन स्थणनीयलणई रोिगणरीको अवसरको लणनग 
प्रणथनमकतण र्दइने छ। मणनव तस्करी िोजखमको व्यवस्थणपनकण लणनग नीनतहरूको ववकणस र 
कणयणान्त्वयनको सणथसणथै िनचेतनण र सिंवेदनशीलतण अनभयणन, आवनधक र केजन्त्रत प्रजशक्षर् र यस 
सबबजन्त्धत मदु्दणमण ववतरर् र कणया प्रदशानको ननरन्त्तर अनगुमन गररनेछ। 

 मवहलण तथण परुुर् भेदभणव 

मवहलण र  परुुर्लणई  समणन रोिगणरीको सवुवधण र ज्यणलण प्रदणन गररनेछ। आयोिनणले दवैु परुुर् र 
मवहलण तथण सीमणन्त्तकृत समूहलणई उनीहरूको क्षमतण अनसुणर समणन अवसर प्रदणन गनेछ। 

सञ्चणलन चरर्  

 ग्रणमीर् अथाव्यवस्थणमण प्रभणव 

आयोिनणमण सिंलग्न अनधकणरीहरूले स्थणनीय अथाव्यवस्थणलणई असर पणने ती सबै कुरणहरू व्यवजस्थत 
गनेछ। 

८. वणतणवरर्ीय अनगुमन 
वणतणवरर्ीय व्यवस्थणपन योिनण, ननमणार् कणयणावन्त्यन, नकणरणत्मक प्रभणव न्त्यूनीकरर् र सकणरणत्मक 
प्रभणव अनभववृद्ध गने एक महत्वपरु्ा मणध्यम हो।आयोिनण ननमणार् गदणा वणतणवरर्ीय व्यवस्थणपन 
योिनण अन्त्तगात रहेर मणरै गररनेछ र वणतणवरर्ीय व्यवस्थणपनको उत्तरदणवयत्व आयोिनण र 
सबबजन्त्धत मन्त्रणलयमण रहनेछ। सकणरणत्मक/नकणरणत्मक प्रभणवहरुको अनभववृद्ध तथण न्त्यूनीकरर् गना 
ने.रु. १,३८,६६,४००/-, वणतणवरर्ीय अनगुमनकण लणनग ने.रु. २१,८४,४००/- र वणतणवरर्ीय 
परीक्षर्कण लणनग ७,२६,७००/- लणग्ने अनमुणन गररएको छ। यसरी वणतणवरर्ीय व्यवस्थणपन गना 
लणग्ने अनमुणननत िबमण रकम ने.रु. १,६७,७७,५००/- लणग्ने अनमुणन गररएको छ। 
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९. ननष्कर्ा 
प्रस्तणववत “कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणया” आयोिनण कैलणली जिल्लण, वटकणपरु नगरपणनलकण वडण निं. 
८ र बर्दायण जिल्लण, रणिणपरु नगरपणनलकण वडण निं. १, ३, ४, १०, मधवुन नगरपणनलकण वडण निं. 
१, ३, ठणकुरबणबण नगरपणनलकण वडण निं. ९ र गेरुवण गणउाँपणनलकण वडण निं. १, २, ३, ४, ५, ६ मण 
अवजस्थत छ। प्रस्तणववत तटबन्त्धको लबबणइ ७१.१ वक.नम., उचणइ ५ देजख ७ नम. र भइु सतहमण 
चौडणइ २५ नम. हनुे छ भने मणनथल्लो चौडणइ (Top Width) ५.२५ नम. हनु ेछ। आयोिनणकण लणनग 
कुल २३७.११ हेर्कटर िग्गण आवश्यक पने छ। २३७.११ हेर्कटर मध्ये  १९३.५८ हेर्कटर 
िग्गण स्थणयी रुपमण र ४३.५३ हेर्कटर अस्थणयी रुपमण आवश्यक पने छ। १९३.५८ हेर्कटर स्थणयी 
िग्गण मध्ये ३५.३ हेर्कटर वनको िग्गणमण (१३.१ रणविय वन र २२.२ हेर्कटर मध्यवती क्षेरको 
वन), ६८.१३ हेर्कटर खेतीयोग्य ननिी िग्गणमण, ४१.२२ हेर्कटर खणली िग्गणमण, ४३.९२ 
हेर्कटरनदी-खोलणमण (Water Bodies), ३.७८ हेर्कटर घणाँसे िग्गणमण र १.२६ हेर्कटर झणडी िग्गणमण 
पदाछ। त्यसै गरी ४३.५३ हेर्कटर अस्थणयी िग्गण खेतीयोग्य ननिी िग्गणमण पदाछ। 

प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पछा। आयोिनणको ननमणार् गदणा १९ वटण सणमदुणवयक वनहरुबणट ८२८.३७ घन नम. भएको 
१,३९६ रुखहरु तथण ४७.६२ घन नम. भएको २१७ वटण बल्लणबल्लीहरु कटणन गररनेछ। यस 
सबबन्त्धी ववस्ततृ वववरर् अनसूुची १४ मण प्रस्ततु गररएको छ। 

आयोिनणकण ननमणार्कण लणनग ६८.१३ हेर्कटर खेतीयोग्य ननिी िग्गण आवश्यक पने छ। 

रणविय प्रणथनमकतण प्रणप्त योिनणको लणनग रणविय वन क्षेर प्रयोग गने सबबन्त्धी मणपदण्ड सवहतको 
कणयाववनध, २०७६, अनसुणर प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार्कण लणनग अनधग्रहर् गररने वन तथण ननकुञ्जको 
िग्गणको क्षनतपूनता गररनेछ। कटणन गनुा पने रुखहरुको क्षनतपूनता स्वरुप १:१० को दरले १६,१३० 
वटण रुखहरु रोवपन े छन ् र ५ वर्ा सबम हेरचणह गररनेछ। १ हेर्कटर बरणबर १६०० ववरुवण 
वकृ्षणरोपर् गररनेछ। वकृ्षणरोपर् आयोिनणद्वणरण प्रभणववत सणमदुणवयक वन, नडनभिन वन तथण ननकुञ्जको 
समन्त्वयमण गररनेछ। कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण प्रस्तणववत तटबन्त्धहरू को ननमणार् पिणत 
वन क्षेरमण हनुे डुबणन, कटणन, भ-ूक्षय िस्तण सबसयणहरुमण कनम ल्यणउने छ।यसले गदणा वन क्षेरमण 
भएको वन्त्यिन्त्त,ु िलचर तथण उभयचरको वणसस्थणनहरुलणई डुबणनको सबसयणबणट बचणउने छ र 
सिंरक्षर्मण सहयोग परु् उनेछ। प्रयोग भएको वनक्षेर भएतण पनन आयोिनण ननमणार् हुाँदण थप न क्षेरको 
सिंरक्षर् हनुे छ। 
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आयोिनण कणयणान्त्वयनद्धणरण पना सर्कन े सबपूर्ा प्रभणवहरुलणई व्यवजस्थत गना सवकने प्रकणरकण छन।् 
वणतणवरर्ीय व्यवस्थणपन कणयाकण लणनग प्रस्तणववत अनभववृद्ध तथण न्त्यूनीकरर्कण उपणयहरु सरल एविं 
आनथाक रुपले स्थणनीय वणसीहरुलणई र िनणवरहरुको वणसस्थणन सिंरक्षर्कण लणनग वन्त्यिन्त्त ु मैरी 
सिंरचनण ननमणार् गरी, िैववक ववववधतण सिंरक्षर्कण सणथै मणनव वन्त्यिन्त्त ुद्धन्त्द न्त्यूनीकरर्कण लणनग 
र्णइदण परु् यणउनकुण सणथै तटबन्त्ध सवहतको सडकले बणढीबणट िनधन तथण कृवर् बणली नष्ट हनुबणट 
समेत बचणउने छ।  

तसथा यस आयोिनणलणई प्रस्तणववत अनभववृद्ध तथण न्त्यूनीकरर्कण उपणयहरु अवलबबन गदै प्रनतवेदनमण 
उल्लेख गररएकण प्रभणव न्त्यूनीकरर्कण सबै ववकल्पहरु एविं नतनको ववश्लरे्र्को आधणरमण प्रस्तणववत 
ववकल्पहरुलणई कणयणान्त्वयन गदै आयोिनण कणयणान्त्वयन गना उपयकु्त देजखन्त्छ। 
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सिंके्षपीकरर्को सूची 
आ.ईवप.नस.नस. (IPCC) Intergovernmental Panel on Climate Change 

उ उत्तर 

एस.ई.ई (S.E.E) Secondary Education Examination 

एल.वप.ग्यणस. (L.P.Gas) Liquid Petroleum Gas 

के.त.वव. केन्त्रीय तथयणिंक ववभणग 
क्र.स. क्रम सङ्ख्यण  
गण.पण. गणउाँपणनलकण 
घ.ध.ु घरधरुी 
पू पूवा 
मण.वव. मणध्यनमक ववद्यणलय  
जि.आई.यस. जिओग्रणवर्क इन्त्र्मेशन नसस्टम 
जि.वप.यस. ग्लोवल पोजिसननिंग नसस्टम 
जि.स.स. जिल्लण समन्त्वय सनमनत 
नड.नब.एच. (DBH) Diameter at Breast Height 

न.पण. नगरपणनलकण 
ने.रु.  नेपणली रुपैयणाँ  

रण.वण.प्र.म.ुनन. रणविय वणतणवरर्ीय प्रभणव मलु्यणङ्कन ननदेजशकण 
वण.अ. वणतणवरर्ीय अध्ययन 
वण.अ.यो. वणतणवरर्ीय अनगुमन योिनण 
वण.प्र.मू. वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन  
वण.व्य.कण.यो. वणतणवरर्ीय व्यवस्थण कणया योिनण 
व.वण.म. वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलय 
वण.सिं.ऐ. वणतणवरर् सिंरक्षर् ऐन 
वण.सिं.नन. वणतणवरर् सिंरक्षर् ननयमणवली 
सण.व. सणमदुणवयक वन 
वक.नम वकलो नमटर 
के.जि. वकलोग्रणम 
र्कयू .नम  र्कयूनबक नमटर 
नम. नमटर 
नम.नम. नमनल नमटर 
हे. हेर्कटर 
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पररच्छेद-१ 

प्रनतवेदन तयणर गने व्यजक्तको वण सिंस्थणको नणम र ठेगणनण 
१.१ प्रस्तणवकको पूरण नणम, ठेगणनण, ईमेल र र्ोन 

प्रस्तणववत“कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणया”आयोिनणको प्रस्तणवक उिणा, िलस्रोत तथण नसिंचणइ 
मन्त्रणलय,िलस्रोत तथण नसिंचणइ ववभणग, कर्णाली नदी व्यवस्थणपन आयोिनण, रणिणपरु, बर्दायण रहेको 
छ। प्रस्तणवकको ठेगणनण ननबनणनसुणर रहेको छः 
उिणा,िलस्रोत तथण नसिंचणइ मन्त्रणलय 

िलस्रोत तथण नसिंचणइ ववभणग 

कर्णाली नदी व्यवस्थणपन आयोिनण 
रणिणपरु, बर्दायण 
इमेलःkrtprajapur@gmail.com 

र्ोन निं. ०८४-४६०२५० 
 

१.२ परणमशादणतणको पूरण नणम, ठेगणनण, ईमेल र र्ोन 

इन्त्भणरोमेन्त्टल वर्कसा एण्ड सनभासेि प्रण.नल.,नयणाँ बणनेश्वर, कणठमणडौं, यस आयोिनणको परणमशादणतण 
रहेको छ। परणमशादणतणको ठेगणनण ननबन प्रकणर रहेको छः 
इन्त्भणरोमेन्त्टल वर्कसा एण्ड सनभासेि 

नयणाँ बणनेश्वर, कणठमणडौं 
इमेलःews.ktm@gmail.com 

र्ोन निं.: ०१४१०४४८९/९० 

१.३ वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कनको औजचत्य 

वणतणवरर् सिंरक्षर् ननयमणवली, २०७७ को अनसूुची ३ को (क) (५) अनसुणर ववद्यतु प्रसणरर् 
लणइनको  ननमणार् बणहेक अन्त्य प्रयोिनको लणनग ५ हेर्कटर भन्त्दण बढी वन क्षेर प्रयोग गना र 
अनसूुची ३ को (क) (१२) अनसुणर रणविय ननकुञ्ज, वन्त्यिन्त्त ुआरक्ष, जशकणर आरक्ष, क्षेरनभर 
प्रस्तणव कणयणान्त्वयन गना वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन गनुा पने व्यवस्थण रहेको छ। वणतणवरर् सिंरक्षर् 
ऐन, २०७६, को दर्ण ३ को उपदर्ण (२) को खण्ड (क) मण उजल्लजखत ववकणस ननमणार् सबबन्त्धी 
कणया वण आयोिनण सबबन्त्धी प्रस्तणवको वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन प्रनतवेदन नेपणल सरकणरको 
सबबजन्त्धत मन्त्रणलय मणर्ा त मन्त्रणलय समक्ष पेश गनुा पने प्रणवधणन रहेको हनुणले प्रस्तणवकण 
वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन प्रनतवेदन वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलय समक्ष पेश गररएको छ। 

mailto:krtprajapur@gmail.com
mailto:ews.ktm@gmail.com
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प्रस्तणववत आयोिनणको कणयणान्त्वयनकण लणनग सणमदुणवयक वन क्षेरको ३५.३ हेर्कटर  (१३.१ रणविय 
वन र २२.२ हेर्कटर मध्यवती क्षेरको वन) िग्गण तथण वन बणहेकको बर्दायण रणविय ननकुञ्जको 
मध्यवती क्षेरको ११२.५ हेर्कटर िग्गण आवश्यक पने देजखएको हनुणले प्रस्तणव कणयान्त्वयन पवुा 
वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन अध्ययन गनुा अननवणया रहेकोले प्रस्तणववत आयोिनणको वणतणवरर्ीय 
प्रभणव मूल्यणङ्कन गररएको छ। 

 

१.४ वणतणवरर्ीयप्रभणव मूल्यणङ्कनको उद्दशे्य 

प्रस्तणववतआयोिनणको ननमणार् तथण सञ्चणलनबणट उक्त क्षेरको ववद्यमणन वणतणवरर्मण पने  प्रभणवहरुको 
पवहचणन, प्रणथणनमवककरर् तथण मूल्यणङ्कन गरी उक्त प्रभणवहरुको व्यवस्थणपन गना बढोत्तररकरर् र 
न्त्यूनीकरर् कण उपणयहरु पवहचणन गरी कणयणान्त्वयनको लणनग प्रस्तणव गनुा नै वणतणवरर्ीय प्रभणव 
मूल्यणङ्कनको प्रमखु उदे्दश्य रहेको छ। वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कनको अन्त्य प्रमखु उदे्दश्यहरु 
ननबनणनसुणर छन।् 

 प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार् स्थणलको ववद्यमणन भौनतक, िैववक, सणमणजिक-आनथाक र 
सणाँस्कृनतक वणतणवणरर्को आधणरभतू तथयणङ्कहरु सङ्कलन गनुा,  

 स्वीकृत क्षेरननधणारर् अनसुणरको उदेश्य प्रणनप्तको लणनग कणम गनुा,  

 प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार् तथण सञ्चणलनले भौनतक, िैववक, सणमणजिक-आनथाक र सणाँस्कृनतक 
वणतणवणरर्मण पने प्रभणवहरुको प्रणथणनमवककरर् गरी ववश्लरे्र् तथण मूल्यणङ्कन गनुा 

 प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार् तथण सञ्चणलनलको बेलण प्रणकृनतक स्रोतहरु (िनमन, ििंगल)तथण 
सणवािननक वण व्यजक्तगत सबपनत र अन्त्य स्रोतहरुमण हनुे क्षनतको मूल्यणङ्कन गनुा, 

 प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार् स्थलको वणतणवणरर्मण पनासर्कने मु् य प्रभणवहरुको पवहचणन, 
प्रणथणनमवककरर् तथण मूल्यणङ्कन गनुा,  

 उक्त प्रभणवहरुको व्यवस्थणपन गना बढोत्तरीकरर् र न्त्यूनीकरर् कण उपणयहरु पवहचणन गरी 
कणयणान्त्वयन गनाको लणनग वणतणवणरर् व्यवथणपन कणया योिनण, अनगुमन योिनणहरु बनणउन,ु 

 प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार् र सञ्चणलनको बेलण हनुे वणतणवणरर्ीय प्रभणवहरुको बणरे 
सरोकणरवणलणहरुलणई सचेत गरणउाँन।ु 
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१.५ अध्ययनको सीमण 
यस अध्ययनको सीमण प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार्बणट प्रस्तणव क्षेरको स्थणनीय भौनतक‚िैववक र 
सणमणजिक-आनथाक तथण सणाँस्कृनतक वणतणवरर्मण पना सर्कने प्रभणव तथण त्यस्तण प्रभणवको अनभववृद्ध तथण 
न्त्यूनीकरर्कण उपणयहरु पवहचणन गरी सझुणव प्रदणन गनुा रहेको छ। यस बणहेक सो क्षेरमण अन्त्य 
कणरर्बणट हनुे वणतणवरर्ीय प्रभणवहरु यस अध्ययनले समणवेश गरेको छैन। 
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पररच्छेद-२ 

प्रस्तणवको बणरेमण िणनकणरी 
२.१ भनूमकण 
नेपणलको भ–ूवनणवट, कमिोर भौगनभाक अवस्थण, मौसमी वर्णा र िलवणय ुपररवतान आर्दकण कणरर्बणट 
नेपणलकण ववनभन्न नदी नणलणहरुकण िलणधणर क्षेरमण पवहरो र भ-ूक्षय बढ्न गई हरेक वर्ा ठूलो 
िनधनको क्षनत हनुे गरेको छ। एकण तर्ा  तरणईमण िलणधणर क्षेरबणट बगेर आएको बणलवुण तथण 
गेग्रणन थवुप्रनणले वस्ती र कृवर्योग्य िनमन नष्ट भइ रहेकण छन ्भने अको तर्ा  पहणडकण बेसी, नभरी 
मधेश तथण तरणई क्षेरकण नदी वकनणरण कटणन तथण डुवणनकण समस्यणहरु र्दन प्रनतर्दन बढ्दै 
गइरहेकण छन।् नदीको िलप्रवणह मणगामण अनतक्रमर् र बणढी प्रभणववत तथण िलणधणर क्षेरमण भनूमको 
अव्यवजस्थत उपयोगले गदणा यस्तण समस्यणहरु थप िवटल बन्त्दै गइरहेकण छन।् बणढी, पवहरोकण 
कणरर् व्यणपक िनधनको क्षनत हनुकुण सणथै कैयौं पररवणर ववस्थणवपत हनु पगेुकण छन।् यस्तण 
समस्यणबणट प्रभणववत पररवणरमण रहेको भनूमको उवारण शजक्त क्रमशः क्षय हनुकुण सणथै प्रकोपको 
िोजखम बढ्दै िणनणले आनथाक उत्पणदन र्दनणनरु्दन घट्दै गइरहेको छ। (िल उत्पन्न प्रकोप 
व्यवस्थणपन नीनत २०७२) 
नेपणल भकूबप, बणढी, पवहरो, खडेरी, आाँधीबेहरी, वहमपणत, अनसनण, आगलणगी, महणमणरी र पणररजस्थनतक 
िोजखम लगणयत धेरै िसो आपत कणनलन प्रकणरको ववपद्को उच्च िोजखममण रहेको छ। ववर्म भ-ू
बनणवट, कमिोर भौगनभाक अवस्थण, मौसमी ववर्मतण तथण िलवणय ुपररवतानकण सणथै िनसङ््यण ववृद्ध, 

गररबी, अव्यवजस्थत शहरीकरर् र प्रकोप िोजखमलणई ध्यणन नर्दई गररने ववकणस ननमणार्कण कणयाहरूले 
गदणा नेपणल ववनभन्न प्रणकृनतकर गैर प्रणकृनतक प्रकोपहरूबणट नसजिात ववपद्को उच्च िोजखममण रहेको 
छ। िलवणय ुपररवतानकण कणरर् मौसम िन्त्य प्रकोपहरूको प्रकृनत, मणरण र प्रवजृत्त र्रक हुाँदै गएको 
छ। ववपद् बणट हनु सर्कने सबभणववत मणनवीय क्षनत तथण धनसबपजत्त र आधणरभतु पूवणाधणरहरूमण हणनी 
नोर्कसणनी कम गनाकण सणथै ववपद्को समयमण प्रभणवकणरी रुपमण मणनवीय सहणयतण पररचणलन गना 
ववपद् पूवातयणरीले महत्वपूर्ा भनूमकण ननवणाह गदाछ। (श्रोतः आयोिनणको ववस्ततृ प्रनतवेदन,२०७४) 

नेपणलमण  बणढी र पवहरो प्रणय एक अकणासाँग सबबजन्त्धत छ। केही पवहरो नदी वकनणरको कटणनकण 
कणरर् हनु्त्छ, र केवह Flash Flood नदीको वकनणरकण क्षेरहरूमण पवहरोको कणरर् हनुे गदाछ। यी दवैु 
घटनणहरू मनसूनको मौसममण हनु्त्छन।् (श्रोतः आयोिनणको ववस्ततृ प्रनतवेदन,२०७४) 

नेपणलको सबैभन्त्दण लणमो नदी कर्णालीकण सहणयक नदीहरू हबुलण कर्णाली, मगु ुकर्णाली, ठूली भेरी, 
सणनीभेरी नदी, नतलण, बढुीगङ्गण नदी र सेती नदी हनु।् नेपणलनभर कर्णाली नदीको लबबणइ लगभग 



कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणयाको वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन प्रनतवदेन                                           प्रस्तणवको बणरेमण िणनकणरी 
 

31 कर्णाली नदी व्यवस्थणपन आयोिनण, रणिणपरु, बर्दायण 

 

५०७ वक.नम. र िलप्रवणवहत क्षेर ४९,००० वगा वक.नम. रहेको छ। कर्णाली खोलण मणनसरोबरको 
दजक्षर्बणट शरुू हनु्त्छ र उत्तरपूवी र्दशणमण बग्ने खोिरनणथको नजिक नेपणलमण प्रवेश गदाछ। 
नेपणलमण यो हबुलण कर्णाली भनेर जचननन्त्छ। कर्णाली नदीको ३० वटण सहणयक नदीहरू मध्ये 
नसन्त्िणखोलण यस नदीमण पेररपलन्ीमण गएर नमनसन्त्छ। कर्णालीलणई िबुलण ग्रनेणइटले उत्तर पजिम नतर 
धकेलीएको िस्तो देजखन्त्छ। कर्णाली र यसको सहणयक नसन्त्िण दबैुले तरणई मैदणनमण प्रवेश गनुा अजघ 
50 वकलोनमटरको र भणरतीय क्षेरमण प्रवेश गनुा अजघ 37.५ वकलोनमटरको दूरी पणर गदाछ। 
समग्रमण कर्णाली नदीको मु् य धणरणले हेडवणटर (Headwater) देजख जचसणपणनीसबम 506 वकलोनमटर 
र जचसणपणनीदेजख भणरतीय नसमणनणसबम 37.५ वकलोनमटर दूरी पणर गदाछ।कररब ३.७० वकनम पूवा 
पजिम रणिमणगा पलुको दजक्षर् तर्ा  करर््णली दईु भणगमण ववभणिन हनु्त्छ- पूवी शणखणलणई गेरूवण र 
पजिमी शणखणलणई करर््णली भननन्त्छ। प्रस्तणववत आयोिनण क्षेर यी दईु शणखणहरू बीच अवजस्थत छ। 
दबैु शणखणहरू अजस्थर बे्रडेड नदीहरू (Unstable braided Rivers) हनु,् प्रत्येक असङ््य बे्रडेड 
च्यणनलहरू (Numerous braided channel), टणपहुरू र वनस्पनत तथण बणाँझो िग्गणहरू नमलेर बनेको 
छ। (श्रोतः आयोिनणको ववस्ततृ प्रनतवेदन,२०७४) 

कर्णाली नदीको उद्गम उच्च पहणडीमण समरु सतहबणट ६४८८ नम. को उचणइामण रहेको छ। 
जचसणपणनी पलुमण यस नदीको उचणइा १९५ नम. रहेको छ। खोंचमण यस नदीको चौडणइ िबमण ७५ 
नम. रहेतण पनन तल्लो क्षेरमण नभरणलोपनण घटेको अवस्थणमण नदी गेरुवण र कर्णाली दईु धणरमण 
ववभणजित भएकोले ४ वक.नम. सबमको चौडणइ पणईन्त्छ। कर्णाली नदीको वणवर्ाक और्तन सेनडमेन्त्ट 
लोड ३०० नमनलयन मेवकक टन पणएको छ। (HPC, 1989) 
जचसणपणनी भन्त्दण तल्लो क्षेरमण नभरणलोपनण घटेको अवस्थण तथण नदीले नसवणनलकबणट बगणएर ल्यणएको 
ढुिंगण, नगट्टी तथण बणलवुण थवुप्रएर नदीको धणर गेरुवण र कर्णालीमण मणर नसनमत नभई सणनण सणनण अरु 
धणर ननमणार् हनुकुण सणथै ठणउाँ ठणउाँमण सणनण सणनण बणलवुणकण वढस्को (bar deposit) बनेकण छन।् 
नदीको सतहमणनथ आएको कणरर् तथण सणनण सणनण टणप ु नदी क्षेरमण बनेकोले गदणा नदी वकनणर 
कटणनको समस्यण ब्यणप्त रहेको छ। गेरुवण तथण कर्णाली दईु धणर कररब २ देजख २.५ वक.नम. मण 
रै्नलएको छ भने नदीको धणर ननरन्त्तर पररवतान भइरहेको देजखन्त्छ।(श्रोतः आयोिनणको ववस्ततृ 
प्रनतवेदन,२०७४)  
हरेक वर्ा, वर्णा यणममण कर्णाली नदीको बणढीले वटकणपरु नगरपणनलकण लगणयतकण क्षेरमण तटबन्त्ध 
भत्कणएर धेरै धनिनको क्षती गदै आई रहेको छ। तसथा कर्णाली नदी व्यवस्थणपन आयोिनणले नदी 
कटणनको समस्यण समणधणन गनुाकण सणथै रणिणपरु टणपकुो सिंरक्षर् गने उदे्दश्य रणखेको छ। प्रस्तणववत 
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आयोिनणले त्यसरी हनुे धनिनको क्षनतको न्त्यूनीकरर्को लणनग महत्वपूर्ा भनूमकण खेल्ने छ। कर्णाली 
नदी व्यवस्थणपन आयोिनण, रणिणपरु, बर्दायणले कर्णाली नदीको दणयणाँ वकनणरमण र गेरुवण नदीको दणयणाँ 
र बणयणाँ वकनणरमण तटबन्त्ध ननमणार् गना लणगेको छ। स्टड (Stud), स्प्रर (Spurs), ररभेटमेन्त्ट 
(Revetment) सवहतको तटबन्त्धले नदीमण आउने बणढीकण कणरर् हनुे प्रकोप िस्तै नदी वकनणर कटणन, 
भ-ूक्षय, डुबणन रोर्कने कणम गनेछ। प्रस्तणववत तटबन्त्धको लबबणइ ७१.१ वक.नम., उचणइ ५ देजख ७ 
नम. र भइु सतहमण चौडणइ २५ नम. हनुे छ भने मणनथल्लो चौडणइ (Top Width) ५.२५ नम. हनुेछ। 
मणनथल्लो चौडणइ ५.२५ नम. सवहतको प्रस्तणववत तटबन्त्धलणई स्थणननयले ग्रणमीर् मणगा र पयाटन 
मणगाको रुपमण प्रयोग गना सर्कने छन ्र यसको लबबणइ कर्णाली नदी तर्ा  ३१ वक.नम. र गेरुवण नदी 
तर्ा  ३०.१ वक.नम. हनुेछ। प्रस्तणववत आयोिनणले वन्त्यिन्त्त ुर स्थणननयहरु समेतको आवतिणवत गना 
Slope Ramp सिंरचनण ननमणार् गने छ। प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज 
तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता क्षेरमण पने हुाँदण त्यस ननकुञ्जकण िीविन्त्तकुो सहि 
आवतिणवतकण लणनग िनणवर पणर गने Slope Ramp सिंरचनण १ वक.नम. को अन्त्तरणलमण ननमणार् 
गररनेछ। िनणवर पणर गने सिंरचनण कर्णाली नदी तर्ा  कररव १३ वटण र गेरुवण नदी तर्ा  कररव 
३० वटण गरी िबमण ४३ वटण रहने छ। 

 

२.२ प्रस्तणवको वववरर्  

२.२.१ पररचय 

नेपणलको सबै भन्त्दण लणमो नदी कर्णालीको लबबणइ ५०७ वक.नम. र िल प्रवणवहत क्षेर ४९,००० 
वगा वक.नम. रहेको छ। कर्णाली नदीले वर्णातको कणरर् रणिणपरु तथण वटकणपरु क्षेरमण नदी कटणन 
गरी धेरै धनिनको क्षनत गरेको छ। कर्णाली नदीको भिंगणलोले रणिणपरु टणपकुो धेरै भ-ुभणग कटणन 
गरी उपभोक्तणहरुको, िङ्गल, खेनतयोग्य िनमन तथण धनिनको क्षनत समेत हनुे गरेको छ। 
वन्त्यिन्त्तहुरु ओहोर दोहोर गदणा कवहले कणही बणटो नबरणउने सणथै उपभोक्तणहरुले लगणएको बणली 
खणई र्दने पशधुन तथण मणनववय क्षनत समेत हनुे गरेकोले मणनव वन्त्यिन्त्त ुद्धन्त्द समेत नसिानण भएको 
पणईएको छ। त्यसैले बणघ, गैंडण, िङ्गली हणत्ती, घनडयणल गोही, डजल्र्न, लगणयतकण िनणवरहरुको 
वणसस्थणन सिंरक्षर्कण लणनग वन्त्यिन्त्त ु मैरी सिंरचनण ननमणार् गरी, िैववक ववववधतण सिंरक्षर्कण सणथै 
मणनव वन्त्यिन्त्त ुद्धन्त्द न्त्यूनीकरर्कण लणनग र्णइदण परु् यणउने छ।  

उक्त क्षनत कम गनाको लणनग कर्णाली नदी व्यवस्थणपन आयोिनणले नदी कटणनको समस्यण 
समणधणनको लणनग तथण रणिणपरु टणपकुो सिंरक्षर् गने उदे्दश्य रहेको छ। ७१.१ वक.नम. लबबणइ, ५ 
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नम. उचणइ, १:२ को स्लोप र २५ नम. चौडणइको तटबन्त्ध ननमणार्बणट नदीमण आउने बणढी ननयन्त्रर् 
तथण प्रत्येक १ वक.नम. को अन्त्तरणलमण बन्ने Slope Ramp ले वन्त्यिन्त्तहुरु ओहोर दोहोरमण सहि 
हनुे देजखएको छ। Slope Ramp कर्णाली नदी तर्ा  कररव १३ वटण र गेरुवण नदी तर्ा  कररव ३० 
वटण गरी िबमण ४३ वटण रहने छ। तटबन्त्ध मणनथ ६१.१ वक.नम. लबबणइ, ४.२५ नम. र्मेशन 
चौडणइ भएको , ३.७५ र्कयणररएिवे चौडणइ, ०.७५ नम. सोलिर चौडणइ सवहत एक लेनको सडक 
पनन प्रस्तणव गररएको छ िनु रणिणपरु देजख कोठीयणघणट सबमको हलुणकी मणगामण िोनडने छ। 
तटबन्त्ध सवहतको सडकले बणढीबणट कृवर् बणली नष्ट हनुबणट समेत बचणउने छ।    

 

२.२.२ अवजस्थनत र पहुाँच 

प्रस्तणववत “कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणया” आयोिनण कैलणली जिल्लण, वटकणपरु नगरपणनलकण वडण निं. 
८ र बर्दायण जिल्लण, रणिणपरु नगरपणनलकण वडण निं. १, ३, ४, १०, मधवुन नगरपणनलकण वडण निं. 
१, ३, ठणकुरबणबण नगरपणनलकण वडण निं. ९ र गेरुवण गणउाँपणनलकण वडण निं. १, २, ३, ४, ५, ६ मण 
पदाछ। प्रस्तणववत आयोिनण समरुी सतह देजख ११४१ नम. देखी १५२ नम. को उचणइमण रहेको 
छ। भौगोनलक अवजस्थनतकण आधणरमण उक्त आयोिनणको देशणन्त्तर ८१०१२'२.३"पूवा (बणयणाँ) देजख 
८१०११'३५"पूवा (दणयणाँ) सबम रै्नलएको र यसको आक्षणिंस २८०२१'५५"उत्तर (बणयणाँ) देजख 
२८०२२'१८"उत्तर (दणयणाँ) सबम रै्नलएको छ। कररब ३.७० वक. नम. पूवा पजिम रणिमणगा पलुको 
दजक्षर् तर्ा  करर््णली दईु भणगमण ववभणिन हनु्त्छ- पूवी शणखणलणई गेरूवण र पजिनम शणखणलणई 
करर््णली भननन्त्छ। आयोिनण क्षेर यी दईु शणखणहरू बीच अवजस्थत छ। जचसणपणनी नजिकबणट 
कर्णाली नदी पूवामण गेरुवण र पजिममण कर्णाली भई दईु भणग मण ववभणजित भएर बगेको छ। गेरुवण 
नदी बर्दायण रणविय ननकुञ्ज भएर िणन्त्छ भने कर्णाली कैलणली जिल्लण हदैु भणरतको नसमण पगु्दछ। 
यसरी गेरुवण तथण कर्णाली नदीले बनणएको टणप ुलणई रणिणपरु भनेर जचननन्त्छ। यस आयोिनण क्षेरमण 
पगु्नको लणनग पूवामण नेपणलगन्त्िबणट कोर्ठयणघणट तथण वटकणपरु र सनत कैलणली हदैु त्यस्तै भणरतबणट 
पनन पगु्न सवकन्त्छ। पवहले, मनसनुको समयमण रणिणपरु पगु्नको लणनग गेरुवण नदीमण डुङ्गणको प्रयोग 
गररन्त्थयो यद्यपी वतामणन समयमण दवैु नदीमण RCC पलु बनणइएको छ। यसकण सणथै मनसनु 
बणहेककण समयमण पजिमबणट कैलणली जिल्लणको सनत र दौलतपरु हदैु वटकणपरुको बणटो कर्णाली नदी 
पणर गरेर रणिणपरु पगु्न सवकन्त्छ। वटकणपरु चोकबणट रणिणपरु चोक १६.४ वक.नम. को दूरीमण छ। 
रणिणपरु टणप ु नभर, एक रणम्रो सडक सञ्जणल प्रर्णली छ िनु रणिणपरु सहर र कोर्ठयणघणटसाँग 
िोनडएको छ। गलुररयण बस पणका बणट रणिणपरु बस पणका  ३९.२ वक.नम को दूरीमण छ। 
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जचर निं. 1 : प्रस्तणववत आयोिनण क्षरेको अवजस्थनत नर्कसण (श्रोत: नणपी ववभणग) 



कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणयाको वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन प्रनतवदेन                                           प्रस्तणवको बणरेमण िणनकणरी 
 

35 कर्णाली नदी व्यवस्थणपन आयोिनण, रणिणपरु, बर्दायण 

 

 
 

जचर निं. 2 : कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणयाको सिंरचनणहरुको गगुल अथा नर्कसण (श्रोत : गगुल अथा) 

 



कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणयाको वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन प्रनतवदेन                                                                                    प्रस्तणवको बणरेमण िणनकणरी 
 
 

36 कर्णाली नदी व्यवस्थणपन आयोिनण, रणिणपरु, बर्दायण 
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२.२.३ सिंरचनणको िणनकणरी र अवयव 

प्रस्तणववत आयोिनणको सिंरचनणको िणनकणरी ननबन तणनलकणमण ववस्ततृ रूपमण प्रस्ततु गररएको छ। 
तणनलकण 1 :  प्रस्तणववत आयोिनणकण मु् य ववशरे्तणहरु 

आयोिनणको नणम   “कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणया” 
जिल्लण र प्रदेश बर्दायण ( लजुबबनी प्रदेश) र कैलणली (सदुरु पजिम 

प्रदेश) 
नगरपणनलकण/गणउाँपणनलकण कैलणली जिल्लण, वटकणपरु नगरपणनलकण 

बर्दायण जिल्लण, रणिणपरु नगरपणनलकण, मधवुन 
नगरपणनलकण, ठणकुरबणबण नगरपणनलकण र गेरुवण 
गणउाँपणनलकण   

वडण  वटकणपरु नगरपणनलकण वडण निं. ८ 

रणिणपरु नगरपणनलकण वडण निं. १, ३, ४, १०, 
मधवुन नगरपणनलकण वडण निं. १, ३, ठणकुरबणबण 
नगरपणनलकण वडण निं. ९ र गेरुवण गणउाँपणनलकण वडण 
निं. १, २, ३, ४, ५, ६  

आयोिनण कणयणान्त्वयन हनु ेठणउाँ रणिणपरु टणप,ु बर्दायण 
नदीको नणम 

अपस्कीम जचसणपणनी कर्णाली  
डणउनस्टी«म जचसणपणनी (बणयणाँ) गेरुवण 
डणउनस्टी«म जचसणपणनी (दणयणाँ) कर्णाली 
स्थणन  

 28°२१'५५" उत्तर (बणयणाँ) अक्षणिंश 
81°१२'२.३" पूवा (बणयणाँ) देशणन्त्तर 
28°२२'६.३" उत्तर (केन्त्रीय) अक्षणिंश 

81°११'४९" पूवा (केन्त्रीय) देशणन्त्तर 
28°२२'१८" उत्तर (दणयणाँ) अक्षणिंश 
81°११'३.५"पूवा (दणयणाँ) देशणन्त्तर 

उचणइ २०४ amsl 

१४३ amsl 

नदीको कुल लबबणइ  

अपस्कीम जचसणपणनी ५०६ वक.नम. 
डणउनस्टी«म जचसणपणनी कर्णाली ४० वक.नम. र गेरmवण ३५ वक.नम. 
िबमण ५४६ वक.नम. 
र्कयणचमेन्त्ट कर्णाली, सेती, भेरी र रणनप्तको उत्तरी भणग 
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वर्णा मणपन स्टेसन ४१ ओटण 
हणईड्रोमेवकक स्टेसन जचसणपणनन १ ओटण 
िलणधणरको क्षरेर्ल ४३,३८०.०० वगा वक. नम. 
बणढी प्रवणहको नडिणइन(Design Flood Discharge) 

कर्णाली १७२०० घन नम. प्रनत सेकेण्ड 

शणखणहरु (ओरणई) ६०० घन नम. प्रनत सेकेण्ड 

बणढी प्रवणहको नडिणइन(Design Flood Discharge 

for 50 year Return period) 
१२,८५५ घन नम. प्रनत सेकेण्ड 

नडिणइन बणढीको उचणइ{ (Design Flood Height) HFL 

कर्णाली ७.० नम. 
शणखणहरु (ओरणई) २.५ नम. 
नदीको और्त चौडणइ 

कर्णाली १.० वक.नम. 
शणखणहरु (ओरणई) १०० नम. 
बणढीले प्रत्यक्ष असर पणने के्षरहरु 

गेरुवण (दणयणाँ) गोलण, पशपुनतनगर, मनणऊ र खैरी चन्त्दनपरु 
गेरुवण (बणयणाँ) बर्दायण रणविय ननकुञ्जको िङ्गल 

कर्णाली (बणयणाँ) पतभणर, दौलतपरु, रणिणपरु र नभमपरु 
कर्णाली (दणयणाँ) पथथररयण, वटकणपरु नगरपणनलकण र नणरणयर्परु 
बणढीले अप्रत्यक्ष असर पणने के्षरहरु बदलपरु, मणनपरु, टपरण र नयणाँ गणाँउ 

बणढी प्रभणववत स्थणनहरु गेरूवणको सबपूर्ा दणयणाँ तट र कर्णालीको बणयणाँ तट 
न्त्यूनीकरर्कण उपणयहरू एकीकृत बणढी नयू्नीकरर्कण उपणयहरू:-िलणधणर 

व्यवस्थणपन, सिंरचनणत्मक र गैर सिंरचनणत्मक 
उपणयहरूको सणथ बणढी ननयन्त्रर् र 
बणयोईजन्त्िननयररङ्ग  कणया, वकृ्षणरोपर्, बणढी चेतणवनी 
प्रर्णली र सणमदुणवयक ववकणस। 

सिंरचनणहरु स्टड (Stud), स्प्रर (Spurs), ररभेटमेन्त्ट  
(Revetment) सवहतको तटबन्त्ध र सडक 

लबबणइ ७१.१ वक.नम., उचणइ ५ देजख ७ नम. र 
भइु सतहमण चौडणइ २५ नम. र मणनथल्लो चौडणइ 
(Top Width) ५.२५ नम. 
मणनथल्लो चौडणइ ५.२५ नम. सवहतको प्रस्तणववत 
तटबन्त्धलणई स्थणनीयले ग्रणमीर् मणगा र पयाटन 
मणगाको रुपमण प्रयोग गना सर्कने र यसको लबबणइ 
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कर्णाली नदी तर्ा  ३१ वक.नम. र गेरुवण नदी तर्ा  
३०.१ वक.नम.  

िनणवर पणर गने सिंरचनण -Slope Ramp१ वक.नम. 
को अन्त्तरणलमण ननमणार् 

कर्णाली नदी तर्ा  कररव १३ वटण र गेरुवण नदी 
तर्ा  कररव ३० वटण गरी िबमण ४३ वटण  

६१.१ वक.नम. लबबणइ, ४.२५ नम. र्मेशन चौडणइ 
भएको , ३.७५ र्कयणररएिवे चौडणइ, ०.७५ नम. 
सोलिर चौडणइ सवहत एक लेनको सडक पनन 
प्रस्तणव गररएको छ िनु रणिणपरु देजख कोठीयणघणट 
सबमको हलुणकी मणगामण िोनडने छ।  

ववद्यमणन अवस्थण 
भौगोनलक अवस्थण 
अक्षणिंस 28०२४’4५”उत्तर देजख 28०३५’१९” उत्तर 
देशणन्त्तर 8१०२’४८” पूवादेजख 8१०१४’५८” पूवा 
हणवणपणनी उष्र् तथण समजशतोष्र्  
भ-ूउपयोग  
वन क्षेरको िग्गण ३५.३ हेर्कटर 

(१३.१ रणविय वन र २२.२ हेर्कटर मध्यवती 
क्षेरको वन) २१.१५ 

कृवर्योग्य िग्गण ६८.१३ 

नदी-खोलण ४३.९२ 

खणली िग्गण ४१.२२ 

घणाँसेिग्गण ३.७८  
झणडी िग्गण १.२६  
सणमणजिक, आनथाक तथण सणाँस्कृनतक वणतणवरर् 
िनसङ्ख्यण   
कैलणली जिल्लण 7,७५,७०९  
बर्दायण जिल्लण ४,२६,५७६  
घरधरुी  
कैलणली जिल्लण १,४२,४८० 
बर्दायण जिल्लण ८३,१७६ 
सणक्षरतण दर  
कैलणली जिल्लण ६६.३२% 
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बर्दायण जिल्लण ६५.३९% 
कूल लणगत  १२,८०,७४,००,०००.०० रुपैंयण 

श्रोतः ववस्ततृ प्रनतवेदन, २०७४ 

२.२.४ प्रस्तणव/आयोिनण सबबन्त्धी वक्रयणकलणप 

२.२.४.१ ननमणार् अजघको चरर् 

यस चरर्को अवनधमण पवहचणन गररएको प्रमखु आयोिनण गनतववनध िस्तै खणनी क्षेर सञ्चणलन, क्रसर 
क्षेर सञ्चणलन, कणमदणर जशववर, स्पोईल (Spoil) क्षेर व्यवस्थणपन क्षेरकण लणनग सबबजन्त्धत 
सरोकणरवणलणहरुबणट पूवा सहमनत र स्वीकृनत नलने, सणवािननक सबपजत्तहरुको व्यवस्थणपन गने, वन 
क्षेरको िग्गण भोगणनधकणर नलने, रुख कटणनकण लणनग पूवा स्वीकृनत नलने तथण नडनभिन वन 
कणयणालय, वन उपभोक्तण समूहहरुसाँग समन्त्वय गने, ननिी िग्गण तथण सिंरचनणहरु अनधग्रहर् िस्तण 
कणयाहरु रहेको छ। 

 

२.२.४.२ ननमणार्को चरर् 

यस चरर्मण आयोिनणकण प्रमखु गनतववनध िस्तै उत्खनन कणया, स्टड (Stud), स्प्रर (Spurs), 
ररभेटमेन्त्ट (Revetment), तटबन्त्ध ननमणार् कणया रहेको छ। 

 

२.२.४.३ सञ्चणलन चरर् 

प्रस्तणववत आयोिनणको सिंचणलनको अवनधमण गररन ेगनतववनधहरु यस प्रकणर छन:् 
 आयोिनणकण सहणयक सवुवधणहरु िस्तै कणमदणर जशववर, स्पोईल (Spoil)  व्यवणस्थपन स्थल, 

ननमणार् सणमणग्री भण्डणरर् स्थल, क्रसर सञ्चणलन स्थलको पनुास्थणपनण गने िस्तण कणयाहरु 
रहेको छ। 

 सबभणववत वणतणवरर्ीय प्रभणवहरुलणई न्त्यूनीकरर् गनाकण लणनग वणतणवरर् व्वस्थणपन योिनण 
लणग ुगने। 

 

२.२.४.४ िग्गणको क्षरेर्ल 

प्रस्तणववत तटबन्त्धको लबबणइ ७१.१ वक.नम., उचणइ ५ देजख ७ नम. र भइु सतहमण चौडणइ २५ नम. 
हनुे छ भने मणनथल्लो चौडणइ (Top Width) ५.२५ नम. हनुे छ। आयोिनणकण लणनग कुल २३७.११ 
हेर्कटर िग्गण आवश्यक पने छ। २३७.११ हेर्कटर मध्ये  १९३.५८ हेर्कटर िग्गण स्थणयी रुपमण र 
४३.५३ हेर्कटर अस्थणयी रुपमण आवश्यक पने छ। १९३.५८ हेर्कटर स्थणयी िग्गण मध्ये ३५.३ 
हेर्कटर वनको िग्गणमण (१३.१ रणविय वन र २२.२ हेर्कटर मध्यवती क्षेरको वन), ६८.१३ हेर्कटर 
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खेतीयोग्य ननिी िग्गणमण, ४१.२२ हेर्कटर खणली िग्गणमण, ४३.९२ हेर्कटर नदी-खोलणमण (Water 

Bodies), ३.७८ हेर्कटर घणाँसे िग्गणमण र १.२६ हेर्कटर झणडी िग्गणमण पदाछ। त्यसै गरी ४३.५३ 
हेर्कटर अस्थणयी िग्गण खेतीयोग्य ननिी िग्गणमण पदाछ।आयोिनणकण लणनग आवश्यक िग्गण सबबन्त्धी 
ववस्ततृ वववरर् तल तणनलकणमण तथण Cadestral Map अनसूुची ११ मण प्रस्ततु गररएको छ। 

तणनलकण 2 : आयोिनणलणई आवश्यक पने िग्गणको प्रकणर 

क्र.सिं. िग्गणको प्रकणर अनधग्रहर्/भोगणनधकणर नलनपुने िबमण िग्गण (हे.)  कैवर्यत 

स्थणयी 
१ वन क्षेरको िग्गण ३५.३ हेर्कटर 

(१३.१ रणविय वन र २२.२ हेर्कटर मध्यवती 
क्षेरको वन)  

पूवास्वीकृनत नलन े
तथण बर्दायण रणविय 
ननकुञ्ज, नडनभिन 
वन कणयणालय, वन 
उपभोक्तण समूहहरु 
साँग  समन्त्वय 
गररनेछ। 

२ कृवर्योग्य िग्गण ६८.१३ अनधग्रहर् गररने 
ननिी िग्गणलणई 

िग्गण प्रनप्त ऐन 
२०३४ अनसुणर 
क्षनतपूनता र्दईन े
छ। 

 

३ नदी-खोलण ४३.९२ सबबजन्त्धत 
सरोकणरवणलणहरुबणट 
पूवा सहमनत र 
स्वीकृनत नलईने 
छ। 

४ खणली िग्गण ४१.२२ 

५ घणाँसे िग्गण ३.७८  

६ झणडी िग्गण १.२६  सबबजन्त्धत 
सरोकणरवणलणहरुबणट 
पूवा सहमनत र 
स्वीकृनत नलईने 
छ। 

िबमण  १९३.५८  
अस्थणयी 
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१ ननिी िग्गण ४३.५३ सबबजन्त्धत 
सरोकणरवणलणहरुबणट 
पूवा सहमनत र 
स्वीकृनत नलईने 
छ। आवश्यक 
िग्गण भणडणमण 
नलइनेछ।  

िबमण  ४३.५३  
 

२.२.४.५ प्रस्तणव/आयोिनणको लणनग आवश्यकतण 
 आवश्यक िनशजक्त 

प्रस्तणववत आयोिनणको ननमणार्कण लणनग ववनभन्न प्रकणरकण िनशजक्तको आवश्यकतण पनेछ। प्रस्तणववत 
आयोिनणलणई लजक्षत समयनभर ननमणार् कणया पूरण गना २२ दक्ष मणनव प्रनत र्दन र ३३ अधा-दक्ष 
मणनव प्रनत र्दन आवश्यक पने छ।(श्रोत: ववस्ततृ प्रनतवेदन,२०७४)  

 

 ननमणार् सणमणग्री 
प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार् कणयाकण लणनग ववनभन्न सणमणग्री िस्तै तणर, ढुिंगण ,नगवट्ट, boulder आवश्यक 
पनेछ। तणर, Geo-textile, िस्तण ननमणार् सणमणग्रीहरु नजिकैको बिणर गलुररयणबणट आयणत गररनेछ 
तथण ढुङ्गण, नगवट्ट, boulder कर्णाली नदीबणट मणपदण्ड अनसुणर ल्यणइने छ।  

 

 ननमणार् तणनलकण  
मु् य ननमणार् कणयाहरू २०७८/८० मण पूरण गने योिनण छ। ननमणार् कणया गदणा लणग्ने अनमुणननत 
समय ३ वर्ा रहेको छ। प्रस्तणववत आयोिनणको कणयणान्त्वयन तणनलकण तल प्रस्ततु गररएको छः 
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तणनलकण 3 : कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणया आयोिनणको ननमणार् तणनलकण 
कणयाको वववरर् पवहलो  वर्ा दोस्रो वर्ा तेस्रो वर्ा 

 D/D खररद तथण तयणरी पवहलो  चरर् दोस्रो चरर् तेस्रो चरर् 

१
  

२  ३
  

४  ५
  

६
  

७
  

८
  

९
  

१
०  

१
१ 

१
२ 

१ २
  

३ ४ ५ ६
  

७  ८  ९  १०  ११  १२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

E/N & G/A                                      

परणमशादणतण साँग सबझौतण                     

ववस्ततृ नडिणईन                                      

बोलपर आवोहन                                      

ठेकेदणरसाँग सबझौतण                                

ननमणार् (चरर् -१)                                

ननमणार् (चरर् -२)                                     

ननमणार् (चरर् -३)                                 

श्रोतः आयोिनणको ववस्ततृ प्रनतवेदन,२०७४ 
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२.२.४.६ प्रयोग हनु ेऊिणाको वकनसम 

ननमणार् कणयाहरूको लणनग आवश्यक उिणा मु् यतण नडिेल, मट्टीतेल र पेकोल हो। जशववरहरूमण कणम 
गनेहरूलणई खणनण पकणउने उदे्दश्यकण लणनग इन्त्धन चणवहन्त्छ िस्कण लणनग एलपीिी ग्यणस प्रयोग 
गररनेछ। आयोिनण क्षेर बणवहरकण सवणरी सणधनहरुमण ननमणार् व्यवसणयीले आपूनता गरेको नडिेल वण 
पेकोल प्रयोग गररनेछ। नडिेल, पेकोल, मट्टीतेल गलेुररयणबणट आयणत गररनेछ। ननमणार् कणयाको लणनग 
नबिलुी र २०० केभीए क्षमतण भएको नडिेल िेनरेटर प्रयोग गररनेछ। यद्यवप स्वच्छ उिणा स्रोत 
(नबिलुी) लणई प्रणथनमकतण र्दइनेछ।  

२.२.४.७ प्रयोग हनु ेप्रववनध 

दबैु आधनुनक र परबपरणगत/श्रम आधणररत प्रववनध प्रस्तणववत आयोिनणको लणनग प्रयोग गररनेछ। यस 
प्रववनधमण सरल सिंरचनण िस्तण ननमणार् श्रमले गने छ भने भणरी कणम मेजशनद्वणरण गररनछे। 

 

२.२.४.८ सबबजन्त्धत सहणयक सवुवधणहरू 

 कणमदणर जशववर 

प्रस्तणववत आयोिनणको ननमणार्कण लणनग ववनभन्न प्रकणरकण िनशजक्तको आवश्यकतण पनेछ, उनीहरुलणई 
आवश्यक सवुवधणहरू सवहतको आवणसको व्यवस्थण गररनेछ।ननमणार् श्रनमकहरू ननमणार् 
गनतववनधहरूसाँग सबबजन्त्धत ववनभन्न प्रकणरकण स्वणस्थय िोजखम र सरुक्षण िोजखमहरूको प्रत्यक्ष 
सबपका मण हनु्त्छन।्सणइट जर्कलयरेन्त्स, उत्खनन कणयाहरू, उपकरर् प्रयोग, इत्यणर्दमण सरुक्षण उपकरर्को 
प्रयोग नबनण घणइते हनु सर्कछन ्र दघुाटनणमण पना सर्कछन।्अन्त्य सबभणववत स्वणस्थय प्रभणवहरूमण धूलो 
र धवुणाँको िोजखमको कणरर् श्वणसप्रश्वणस र आाँखण सबबन्त्धी रोगहरू समणवेश छन।् उजचत ध्यणन र 
सरुक्षण उपणयहरूको अभणवले ननमणार्कमीहरूलणई सणनो देजख घणतक चोटपटक लणग्न सर्कछ। 
आयोिनण ननमणार् गदणा वन र पणनीको स्रोतलणई नोर्कसणनी परु् यणइने छैन। कणमदणर जशववर रहने 
स्थणनको िणनकणरी तल तणनलकणमण प्रस्ततु गररएको छ।  
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तणनलकण 4 : कणमदणर जशववरको वववरर् 

जशववर रहन ेसबभणववत स्थणन (ननदेशणिंक) िग्गणको वकनसम जस्थती कैवर्यत 

 अक्षणिंश   देशणन्त्तर 

28°२३'९.१९" उत्तर 

 
81°१३'२.३१" पूवा कृवर्योग्य िग्गण बणयणाँ ननिी 

28°३४'१२.१५" उत्तर  81°१३'४५.६१" पूवा कृवर्योग्य िग्गण बणयणाँ ननिी 

28°२७'१५.०३" उत्तर  81°६'५.०३" पूवा कृवर्योग्य िग्गण बणयणाँ ननिी 
श्रोतःस्थलगत सवेक्षर्, २०७७  

 स्पोईल (Spoil) व्यवस्थणपन स्थल 

स्पोईल (Spoil) पवहचणन गररएको ठणउाँमण गररनेछ।स्पोईल (Spoil) व्यवस्थणपन स्थलहरुको 
सञ्चणलनको लणनग सबबजन्त्धत सरोकणरवणलणहरुबणट पूवा सहमनत र स्वीकृनत नलईनेछ। स्थलगत 
सवेक्षर् गदणा िबमण ४ वटण स्थलहरु उपयकु्त पणइयो।स्पोईल (Spoil) व्यवस्थणपन स्थलको बणरेमण 
ववस्ततृ वववरर् तल तणनलकणमण उल्लेख गररएको छ। 

तणनलकण 5 : स्पोईल (Spoil) व्यवस्थणपन क्षरेको वववरर् 

स्पोईल (Spoil) व्यवस्थणपन स्थल (ननदेशणिंक) िग्गणको वकनसम जस्थती कैवर्यत 

 अक्षणिंश   देशणन्त्तर 

28°२४'५४.५७" उत्तर 81°३'३७.३५" पूवा कृवर्योग्य िग्गण बणयणाँ ननिी 

28°२८'२०.०६" उत्तर 81°७'१४.९९" पूवा कृवर्योग्य िग्गण बणयणाँ ननिी 

28°३२'२६.३१" उत्तर 81°११'२१.३८" पूवा कृवर्योग्य िग्गण बणयणाँ ननिी 

28°२५'२७.४१" उत्तर 81°११'३८.५४" पूवा कृवर्योग्य िग्गण बणयणाँ ननिी 

श्रोतःस्थलगत सवेक्षर्, २०७७ 

 ननमणार् सणमणग्री भण्डणरर् स्थल 

आयोिनणकण लणनग आवश्यक पने ववनभन्न सणमणग्रीहरुको सरुजक्षत रुपमण भण्डणरर् गनाकण लणनग 
वणतणवरर् मैरी सरुजक्षत भण्डणरर् स्थलहरुको पवहचणन गररएको नथयो। स्थलगत सवेक्षर् गदणा कुल 
४ वटण स्थल ननमणार् सणमणग्री भण्डणरर् गना उपयकु्त भेवटएको नथयो। पवहचणन गररएको स्थलहरुको 
बणरेमण ववस्ततृ वववरर् तल तनलकणमण र्दईएको छ। 
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तणनलकण 6 : ननमणार् सणमणग्री भण्डणरर् स्थलको वववरर् 

ननमणार् सणमणग्री भण्डणरर् स्थल (ननदेशणिंक) िग्गणको वकनसम जस्थती कैवर्यत 

 अक्षणिंश   देशणन्त्तर 

28°३३'५२.९२" उत्तर 81°१३'३१.४१" पूवा कृवर्योग्य िग्गण दणयणाँ ननिी 

28°३१'३४.९५" उत्तर 81°१३'४६.९०" पूवा कृवर्योग्य िग्गण दणयणाँ ननिी 

28°२७'०.३४" उत्तर  81°११'५८.१९" पूवा कृवर्योग्य िग्गण बणयणाँ ननिी 

28°२२'३१.७८" उत्तर 81°१२'५८.४९" पूवा कृवर्योग्य िग्गण बणयणाँ ननिी 
श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७७ 

 क्रसर सञ्चणलन क्षरे 

क्रसर सञ्चणलन पवहचणन गररएको ठणउाँमण गररनेछ।क्रसर सञ्चणलन क्षेर बस्ती र वन्त्यिन्त्त ु
आवतिणवत तथण चररचरर् गने क्षेर भन्त्दण टणढण हनुे छ।क्रसर स्थलहरुको सञ्चणलनको लणनग 
सबबजन्त्धत सरोकणरवणलणहरु बणट पूवा सहमनत र स्वीकृनत नलईनेछ।भ्रमर्को क्रममण िबमण एउाँटण 
स्थल क्रसर सञ्चणलन गने उपयकु्त भेवटएको नथयो। सो को ववस्ततृ वववरर् तल तणनलकणमण उल्लेख 
गररएको छ। 

तणनलकण 7 : क्रसर सञ्चणलन क्षरेको वववरर् 

क्रसर सञ्चणलन क्षरे (ननदेशणिंक) िग्गणको वकनसम जस्थती कैवर्यत 

 अक्षणिंश   देशणन्त्तर 

28°३१'१०.११" उत्तर 81°१०'३०.२०" पूवा कृवर्योग्य िग्गण बणयणाँ ननिी 

श्रोतःस्थलगत सवेक्षर्, २०७७ 

 खणनी उत्खनन स्थल 

आयोिनणकण लणनग आवश्यक पने ननमणार् सणमणग्रीहरु िस्तैः ढुिंगण, मणटो, नगट्टी, बणलवुण सिंकलन तथण 
उत्खनन ्कर्णाली खोलणबणट मणपदण्ड अनसुणर गररनछे। बर्दायण रण.नन. वण वन नडनभिन कणयणालय र 
सणमदुणवयक वन समहु वण मध्यवती क्षेर उपभोक्तण सनमनतहरुसाँग समन्त्वय गरी उत्खनन क्षेर पवहचणन 
गररनेछ। ननयमणनसुणरको रणिश्व सबवजन्त्धत कणयणालयमण बझुणइने छ, वन्त्यिन्त्त ु आवतिणवत तथण 
चररचरर् गने क्षेर भन्त्दण टणढण हनुे छ। वन्त्यिन्त्त ुआवतिणवत गने क्षेर, वन्त्यिन्त्तकुो वणसस्थणन 
रहेकण क्षेर, डजल्र्न, गोहीको वणसस्थणन क्षेर भन्त्दण करीब ५०० नमटर टणढणबणट तोवकएकण सता र 
ववनध अपनणई उत्खनन गररनेछ र ननकुञ्ज क्षेर भन्त्दण बणवहर पने गरी उत्खनन गना, उत्खनन गररएकण 
खणडल र उवडखणवड िनमन सबयणउने िस्तण कणया गररनेछ। रणतीको समयमण कणम बन्त्द गररनेछ। 

खणनी उत्खनन स्थलको ववस्ततृ िणनकणरी तल तणनलकणमण र्दइएको छ। 
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तणनलकण 8 : खणनी उत्खनन स्थलको वववरर् 

खणनी उत्खनन क्षरे (ननदेशणिंक) िग्गणको वकनसम जस्थती कैवर्यत 

 अक्षणिंश   देशणन्त्तर 

28°२७'५६.४६" उत्तर 81°६'३३.३४" पूवा खोलणको बगर बणयणाँ कर्णाली नदी 

28°२९'८.५४" उत्तर 81°८'१३.७८" पूवा खोलणको बगर बणयणाँ " 

28°३३'५३.३५" उत्तर  81°१३'९.९१" पूवा खोलणको बगर बणयणाँ " 

श्रोतःस्थलगत सवेक्षर्, २०७७ 
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जचर निं. 4 : सबबजन्त्धत सहणयक सवुवधण क्षरेको नर्कसण (श्रोत: गगुल अथा) 
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२.३ प्रस्तणवको उद्दशे्य 
कर्णाली नदीबणट कैलणली र बर्दायण जिल्लण र सो जिल्लणकण अन्त्य गण.पण. र न.पण. मण नदीको 
बणढीिन्त्य प्रकोपबणट हनुे क्षनत न्त्यून गना नदी ननयन्त्रर्कण ववनभन्न कणयाहरु गनें कर्णाली नदी 
ननयन्त्रर् कणया आयोिनणको उदे्दश्य हो। नदी ननयन्त्रर् आयोिनणको कणयणान्त्वयनको उदे्दश्य देहणय 
बमोजिम छः 
 बणढी िस्तण िलउत्पन्न प्रकोपहरुबणट हनु सर्कने िनधनको क्षनत न्त्यूनीकरर् गनें, 
 नदी, िलणधणर क्षेर तथण िलिन्त्य पयणावरर्को सिंरक्षर् गने, 
 िलउत्पन्न प्रकोप ननयन्त्रर् तथण बणढी प्रभणववत क्षरे व्यवस्थणपनकण लणगी सिंस्थणगत ववकणस 

गने, 
 िीविन्त्तकुो सहि आवतिणवतकण लणनग िनणवर पणर गने Slope Ramp सिंरचनण ननमणार् गने। 
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पररच्छेद-३ 

प्रनतवेदन तयणर गदणा अपनणइएको ववनध  

प्रस्तणववत “कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणया” को वण.प्र.मू. को लणनग दईु नभन्न ववनधहरू - डेस्क अध्ययन 
र स्थलगत अध्ययन ववनध अपनणइएको नथयो। डेस्क अध्ययन अन्त्तगात सन्त्दभा सणमग्रीहरूको 
पनुरणवलोकन, वद्धतीय तथयणङ्क सिंग्रह, प्रश्नणवली को तयणरी गररएको नथयो। स्थलगत अध्ययन अन्त्तगात 
वणकथ्र ुसवेक्षर् (Walk Through Survey), सणवािननक छलर्ल र सरोकणरवणलणहरुसाँग बैठक आर्द 
गररएको नथयो। भौनतक, िैववक, सणमणजिक- आनथाक र सणाँस्कृनतक वणतणवरर् सबबन्त्धी तथयणङ्क वणक-
थ्र ुसवेक्षर् (Walk through Survey)  र प्रश्नणवली सवेक्षर्को मणध्यमबणट सङ्कलन गररएको नथयो। 

 

३.१ सन्त्दभा सणमग्रीको पनुरणवलोकन 

प्रनतवेदन तयणर गने क्रममण सबबजन्त्धत उद्धेश्य प्रणनप्तकण लणनग अध्ययन टोलीले उपलब्ध भए सबमकण 
ववनभन्न आयोिनणसाँग सबबजन्त्धत प्रकणजशत वण अप्रकणजशत सणमणग्री/प्रनतवेदनको अध्ययन गरेको नथयो। 
यस क्रममण ववशेर् गरी नेपणल सरकणरकण प्रचनलत नीनत, ऐन, ननयम तथण ननदेजशकणहरु सणथै यस 
प्रस्तणवसाँग सबबजन्त्धत हनु सर्कने अन्त्य उपलब्ध लेखरचनण र सणमणग्रीहरु समेतको पनुरणवलोकन 
गररएको नथयो। प्रस्तणवसाँग सबबजन्त्धत आयोिनणको ववस्ततृ प्रनतवेदन र नडिणइन प्रनतवेदनको समीक्षण 
गररएको नथयो। यस सबबन्त्धी ववस्ततृ वववरर् ननबन बमोजिम प्रस्ततु गररएको छ।  

 भ-ूबनोट, भौगोनलक जस्थनत, भ-ूउपयोग, भ-ूक्षमतण र अध्ययनसाँग सबबजन्त्धत नर्कसण 
भ-ूबनोट, भौगोनलक जस्थनत, भ-ूउपयोग, भ-ूक्षमतण, स्थलणकृनत, भ-ूगभा, िलवणय ु सबबन्त्धी िणनकणरी 
आयोिनणको ववस्ततृ प्रनतवेदनबणट र नणपी ववभणगबणट प्रकणजशत नर्कसणबणट सणभणर गररएको नथयो। 

 प्रस्तणव कणयणान्त्वयन स्थलकण वनस्पनत तथण िीविन्त्तकुो तथयणङ्क, 

प्रस्तणव कणयणान्त्वयन स्थलकण वनस्पनत तथण िीविन्त्तकुो तथयणङ्क, वणक-थ्र ु सवेक्षर्, अवलोकन, 
चेकनलस्ट, बर्दायण रणविय ननकुञ्जको प्रकणसनहरु र सणवािननक छलर्लद्वणरण सङ्कलन गररएको नथयो। 

 सणमणजिक, आनथाक तथण सणाँस्कृनतक वणतणवरर् सबबन्त्धी तथयणङ्क 

सणमणजिक, आनथाक तथण सणाँस्कृनतक वणतणवरर् सबबन्त्धी िणनकणरी घरधरुी सवेक्षर्बणट अनसूुची-१० 
मण र्दइएको प्रश्नणवली प्रयोग गरी सङ्कलन गररएको नथयो।  

 अध्ययन प्रनतवेदन तयणर गदणा प्रयोग गररएकण नलजखत सणमग्रीको सन्त्दभा सूची। 

अध्ययन प्रनतवेदन तयणर गदणा प्रयोग गररएकण नलजखत सणमग्रीको सन्त्दभा सूची ननबन बमोजिम प्रस्ततु 
गररएको छ। 
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 रणविय वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन ननदेजशकण २०५०,  

 वन क्षेरको वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन ननदेजशकण २०५२, 

 सणमदुणवयक वन कणयासूची ननदेजशकण, २०६१, 
 िल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थणपन नीनत, २०७२, 
 स्थणनीय सरकणर सिंचणलन ऐन, २०७४,  

 रणविय प्रणथनमकतण प्रणप्त योिनणको लणनग रणविय वन क्षेर प्रयोग गने सबबन्त्धी मणपदण्ड सवहतको 
कणयाववनध, २०७६,   

 वणतणवरर् सिंरक्षर् ऐन, २०७६ 

 वणतणवरर् सिंरक्षर् ननयमणवली, २०७७, 
 िलस्रोत नीनत, २०७७, 

 आयोिनणको ववस्ततृ प्रनतवेदन, २०७७। 

 

३.२ आयोिनणको क्षरेननधणारर् 

आयोिनणको प्रभणव क्षेर आयोिनण गनतववनधहरुको कणरर् प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभणवको आधणरमण 
वनगाकृत गररएको नथयो।आयोिनणको सिंरचनण र सवुवधणहरूकण सणथै आयोिनणको ननमणार् र 
सञ्चणलनकण कणरर् प्रभणववत हनुे क्षेरलणई र स्थणयी रूपमण आयोिनणद्वणरण अनधग्रहर् गररने क्षेरलणई 
प्रत्यक्ष प्रभणव क्षेर मणननएको नथयो। आयोिनणको सिंरचनण देजख ५० नम. को दूरीलणई प्रत्यक्ष प्रभणव 
क्षेर मणननएको नथयो। 

अप्रत्यक्ष प्रभणव क्षेरले ठूलो क्षेर सिंकेत गदाछ, िनु प्रत्यक्ष यण अप्रत्यक्ष रूपमण आयोिनण कणयणान्त्वयन 
गनतववनधहरुबणट प्रभणववत हनुे छ तथणवप यसले आयोिनण कणयणान्त्वयनसाँग सबबजन्त्धत कम स्तरको 
प्रभणव प्रणप्त गदाछ आयोिनण कणयणान्त्वयन हनुे नगरपणनलकण र गणउाँपणनलकणकण आयोिनणसाँग सबबजन्त्धत 
वडणहरुलणई अप्रत्यक्ष प्रभणव क्षेर मणननएको नथयो। 

आयोिनण सञ्चणलन हनुे नगरपणनलकण/गणउाँपणनलकणहरुलणई आयोिनण सञ्चणलन हुाँदण र्णइदण पगु्ने छ। 
नगरपणनलकण/गणउाँपणनलकणहरुलणई समग्र प्रभणव क्षेर मणननएको नथयो। 
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तणनलकण 9 : आयोिनणको क्षरेननधणारर् 
प्रभणव क्षरे वववरर् 

प्रत्यक्ष प्रभणव क्षरे आयोिनणको सिंरचनण देजख ५० नम. दूरीलणई प्रत्यक्ष प्रभणव क्षरे 
मणननएको छ, िहणाँ आयोिनणकण सबबजन्त्धत सहणयक सवुवधणहरू िस्तै 
कणमदणर जशववर, स्पोईल व्यवस्थणपन स्थल, ननमणार् सणमणग्री भण्डणरर् 
स्थल, आर्द सञ्चणलन गररनछे।    

अप्रत्यक्ष प्रभणव क्षरे वटकणपरु नगरपणनलकण वडण निं. ८ र रणिणपरु नगरपणनलकण वडण निं.  १, 
३, ४, १०, मधवुन नगरपणनलकण वडण निं. १, ३, ठणकुरबणबण 
नगरपणनलकण वडण निं. ९ र गेरुवण गणउाँपणनलकण वडण निं. १, २, ३, ४, 
५, ६ लणई अप्रत्यक्ष प्रभणव क्षेर मणननएको नथयो। 

समग्र प्रभणव क्षेर वटकणपरु नगरपणनलकण, रणिणपरु नगरपणनलकण, मधवुन नगरपणनलकण, 
ठणकुरबणबण नगरपणनलकण र गेरुवण गणउाँपणनलकणलणई समग्र प्रभणव क्षरे 
मणननएको नथयो। 

 

३.३ चेकनलष्ट तयणरी 
प्रस्तणववत आयोिनणको वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन प्रनतवेदन तयणर गदणा आवश्यक पने भौनतक, 
रणसणयननक, िैववक, सणमणजिक, आनथाक तथण सणाँस्कृनतक वणतणवरर् सबबन्त्धी तथयणङ्क सङ्कलन गनाकण 
लणनग वणतणवरर् सिंरक्षर् ननयमणवली, २०७७ बमोजिम चेकनलष्ट तथण प्रश्नणवली तयणर गरी प्रयोग 
गररएको नथयो। प्रयोग गररएको चेकनलष्ट तथण प्रश्नणवली अनसूुची ८, ९ र १० मण समणवेश गररएको 
छ। 

३.४ स्थलगत अध्ययन 

ववनभन्न ववर्यगत ववज्ञहरु सजबमनलत अध्ययन टोलीले २०७८ सणलको र्णल्गनु मवहनणमण २० र्दन 
प्रस्तणव कणयणान्त्वयन हनुे क्षेरमण स्थलगत सवेक्षर् गरी त्यहणाँको भौनतक, िैववक, सणमणजिक, आनथाक 
तथण सणाँस्कृनतक वणतणवरर् सबबन्त्धी आवश्यक तथयणङ्कहरु सङ्कलन गरेकण नथए। 

 तथयणङ्क सङ्कलन प्रवक्रयण 
भौनतक, रणसणयननक, िैववक, सणमणजिक-आनथाक र सणाँस्कृनतक वणतणवरर् सबबन्त्धी िणनकणरी सङ्कलन 
गना ननबन ववनधहरू प्रयोग गररएको नथयो।  

क) भौनतक वणतणवरर्  

भौनतक वणतणवरर्को मूल्यणङ्कनकण लणनग आवश्यक तथयणङ्कमण िलवणय ु र िलववज्ञणन, भगूोल, वणय ु
गरु्स्तर, ध्वनन स्तर, पणनीको गरु्स्तर, भ-ूवैज्ञणननक अनसुन्त्धणन, भनूम प्रयोग, सणवािननक उपयोनगतण र 
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आयोिनण सहणयक सवुवधणहरू पदाछ। 

 भौगोनलक अवस्थण, धरणतलीय अवस्थण, भ-ूगभा र भ-ूउपयोग सबबन्त्धी िणनकणरी वद्धतीय श्रोत 
(आयोिनणको ववस्ततृ प्रनतवेदन,२०७७) बणट प्रणप्त गररएको नथयो।ननिी िग्गण,वन िग्गण, 
सरकणरी िग्गण सबबन्त्धी िणनकणरी प्रणप्त गना Alignment मण वणक-थ्र ुसवेक्षर् गररएको नथयो 
र आयोिनणलणई आवश्यक पने िग्गणको स्वनमत्व, प्रकणर चेनेि अनसुणर वटपोट गररएको 
नथयो।  

 िलवणय ु (वर्णा तथण तणपक्रम) सबबन्त्धी तथयणङ्क वद्धतीय श्रोत (आयोिनणको ववस्ततृ 
प्रनतवेदन,२०७७) बणट प्रणप्त गररएको नथयो। 

 भ-ूगभा (भगूभीय बनौट, मणटोको वकनसम) सबबन्त्धी तथयणङ्क वद्धतीय श्रोत (ववस्ततृ 
प्रनतवेदन,२०७७) बणट प्रणप्त गररएको नथयो। 

 वणय ुगरु्स्तर सबबजन्त्ध तथयणङ्क एयर स्यणबपलर [Air Monitoring Device  (Temtop) Model 

no: M2000] प्रयोग गरेर प्रणप्त गररएको नथयो। वणय ु गरु्स्तर सबबन्त्धी तथयणङ्क प्रणप्त गना 
वपएम२.५(PM२.५),वपएम१० (PM10) ,कणबान मोनोअर्कसणइड (Carbon monoxide), TSP(Total 

Suspended Particles), मणपन गररएको नथयो। वणय ु गरु्स्तर सबबन्त्धी तथयणङ्क प्रस्तणववत 
आयोिनणको शरुुवणत नबन्त्द,ु बस्ती क्षेर, वन क्षेर, अजन्त्तम नबन्त्दबुणट सिंकलन गररएको 
नथयो। यस सबबन्त्धी ववस्ततृ वववरर् तणनलकण १७ मण प्रस्ततु गररएको छ।  

 ध्वनन स्तर नमटर (SoundLevel  Meter Device) प्रयोग गरी तथयणङ्क सङ्कलन गररएको नथयो। 
यसकण लणनग प्रस्तणववत आयोिनणको शरुुवणत नबन्त्द,ु बस्ती क्षेर, वन क्षेर, अजन्त्तम नबन्त्दबुणट 
तथयणङ्क सङ्कलन गररएको नथयो। यस सबबन्त्धी ववस्ततृ वववरर् तणनलकण १८ मण प्रस्ततु 
गररएको छ।  

 पणनीको गरु्स्तर ववश्लरे्र्कण लणनग कर्णाली नदीको पणनीको नमूनण सङ्कलन गरी प्रयोगशणलणमण 
ववश्लरे्र् गररएको नथयो।िस अन्त्तगात तणपक्रम (Temperature), अजबलयपनण (pH),  ववद्यनुतय 
सचुणकन (Conductivity), कूल नणइकेट (Total Nitrate), टोटल सस्पेन्त्डेड सोनलड्स (Total 

Suspended Solids), घनुलत अजर्कसिन (Dissolved Oxygen) िस्तण सूचकहरु पररक्षर् 
गररएको नथयो। यस सबबन्त्धी ववस्ततृ वववरर् तणनलकण १९ मण र प्रयोगशणलणको प्रनतवेदन 
अनसूुची १२ मण प्रस्ततु गररएको छ।  

 सणवािननक उपयोनगतण सबबन्त्धी तथयणङ्क Alignment मण वणक-थ्र ुसवेक्षर्, अवलोकन, चेकनलस्ट 
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र जि.वप.एस. प्रयोग गरी सङ्कलन गररएको नथयो। 

ख) िैववक वणतणवरर्  

िैववक वणतणवरर्मण वनस्पनत र वनको प्रकणर, अवजस्थत वनस्पनत र िीविन्त्त,ु  स्थणनीय प्रिणनत, 

गैरकणष्ठ वन पैदणवणर, परबपरणगत उपयोगमण रहेकण वनस्पनत तथण सणमदुणवयक वन 
व्यवस्थणपन,आयोिनण क्षेरको लोपोन्त्मखु वनस्पनत, स्तनधणरी, चरणहरू, िलीय वनस्पनत र 
िीविन्त्तहुरूको महत्वपूर्ा वणसस्थणन र सिंरजक्षत जस्थनत, कणननुी जस्थनत, प्रणकृनतक स्रोतहरूको सिंरक्षर् 
सबबन्त्धी िणनकणरी समणवेश गररएको छ। वनस्पनत, िीविन्त्त,ु िलचर, गैरकणष्ठ वनपैदणवणर, 

परबपरणगत उपयोगमण रहेकण वनस्पनत तथण सणमदुणवयक वन व्यवस्थणपनहरुको वववरर् अवलोकन, 
व्यजक्तसाँग अन्त्तरवणतणा र चेकनलस्ट प्रयोग गरी सङ्कलन गररएको नथयो। प्रस्तणववत आयोिनणको 
ननमणार्कण लणनग कटणन गनुा पने रूखहरूको सङ्ख्यण सबबजन्त्धत िणनकणरी तोवकएको मणगामण वहिंनड 
गर्नण गररएको नथयो। प्रस्तणववत आयोिनणको ननमणार्कण लणनग कटणन गनुा पने प्रत्येक रूखहरूको 
व्यणस (DBH) टेप र उचणइ जर्कलनोनमटर (Clinometer) प्रयोग गरी मणपन गररएको नथयो। कटणन 
गररने रुखहरुलणई तल तणनलकण (सणमदुणवयक वन स्रोत सवेक्षर् मणगादशान पररमणजिात,२०६१) 
अनसुणर छुट्यणइ रुखको आयतन ननकणनलएको नथयो। यसै गरी प्रणर्ी सबबन्त्धी िणनकणरीकण लणनग 
transect walk, direct sighting, sign survey िस्तण ववनधहरुको अनसुरर् गररएको नथयो िस अनसुणर 
प्रस्तणव कणयणान्त्वयन हनुे वनमण नबहणन र सणझाँपख गई त्यहणाँ देजखएकण वन्त्यिन्त्तकुो अवलोकन र 
नदेजखएकणको हकमण खटु्टणकण जचन्त्हहरु, रौ, नबष्टण आर्द सङ्कलन गररएको नथयो। चरण प्रिणनतको 
हकमण प्रत्यक्ष अवलोकन र पवहचणन, नतनकण टवणखाँ र गडुाँ र रु्ल एविं केवह नतनीहरुले ननकणलेकण 
आवणिको आधणरमण पवहचणन गररएको नथयो। त्यस्तै प्रस्तणव कणयणान्त्वयन स्थलको नजिकमण पने 
खोलण, नदी आर्दमण पणइने मणछण प्रिणनत सबबन्त्धी िणनकणरी नलन स्थणनीय मछवणरणको सहणयतणले 
स्थणनीय नणम र सन्त्दभा सणमणग्रीको सहणयतणले वैज्ञणननक नणम पवहचणन गररएको नथयो। यसै गरी 
सरीसपृ र उभयचरकण लणनग स्थणनीयको सहणयतणबणट नणम र सन्त्दभा सणमणग्रीको सहणयतणबणट वैज्ञणननक 
नणम पवहचणन गररएको नथयो। 
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तणनलकण 10 : बोट नबरुवणहरुको वगीकरर् तथण सणइि 

क्र.सिं.  बोट नबरुवणहरुको वगीकरर्  बोट नबरुवणको सणइि 

१ नबरुवण ३० से.नम. देजख १०० से.नम. (१ नमटर) सबम उचणइ 
भएको  

२ लणथ्रण छणतीको उचणइमण १ नमटर उचणइदेजख मणनथ १० से.नम. 
भन्त्दण कम व्यणस भएको 

३ बल्लणबल्ली छणतीको उचणइमण १०-३० से.नम. व्यणस भएको 
४ रुख छणतीको उचणइमण ३० से.नम. वण सो भन्त्दण मणनथ व्यणस 

भएको 
श्रोतः सणमदुणवयक वन स्रोत सवेक्षर्मणगादशान (पररमणजिात),२०६१ 

रुखको आयतन तल र्दएको सूर प्रयोग गरी ननकणनलएको छ , 

आयतन = 
π𝑑2

4
∗ ℎ ∗ 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

 d = रुखको व्यणस (DBH)  

 h = रुखको उचणइ 

 form factor = 0.5 

ग) सणमणजिक-आनथाक वणतणवरर् 

प्रस्तणववत आयोिनण कणयणान्त्वयनबणट प्रभणववत हनुे घरधरुीकण िणनकणरी सङ्कलन गररएको नथयो र यस 
सबबन्त्धी ववस्ततृ वववरर् खण्ड ५.३ मण प्रस्ततु गररएको छ। यसकण लणनग अनसूुची ९ मण र्दए 
अनसुणर प्रश्नणवली प्रयोग गरी घरधरुी सवेक्षर् मणर्ा त घरधरुीको िनसणङ्ज्यक वववरर्, जशक्षण, 
स्वणस्थय र सरसर्णई, भौनतक/सणमदुणवयक पूवणाधणर, रोिगणरी, पेशण, व्यवसणय, भणर्ण सबबन्त्धी ववस्ततृ 
वववरर् सङ्कलन गररएको नथयो। सणथै आयोिनणबणट प्रभणववत हनुे ननिी सबपजत्त (िग्गण, घर सिंरचनण, 
रुख तथण र्लरु्ल, अन्नबणली आर्द ) सबबन्त्धी तथयणङ्क ,वणक-थ्र ु सवेक्षर्, अवलोकन, छलर्ल, 
चेकनलस्ट प्रयोग गरी सङ्कलन गररनेछ र ववस्ततृ वववरर् अनसूुची १० मण प्रस्ततु गररएको छ। 

 

ङ) सणाँस्कृनतक वणतणवरर्  

सणाँस्कृनतक वणतणवरर्मण सणाँस्कृनतक, धणनमाक, ऐनतहणनसक, परुणतणजत्वक,सौन्त्दया क्षेरहरू पदाछ। यस 
आयोिनणको रेखणङ्कनमण पने सणाँस्कृनतक, धणनमाक, ऐनतहणनसक, परुणतणजत्वक,सौंदया क्षेरहरूको वववरर् तल 
तणनलकण मण प्रस्ततु गररएको छ। 
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तणनलकण 11 :  आयोिनण क्षरेकण धणनमाक, सणाँस्कृनतक स्थलहरुको वववरर् 

क्र .सिं.  नणम स्थणन ममा र मणन्त्यतण कैवर्यत 

धणनमाक स्थल 

सणाँस्कृनतक, ऐनतहणनसक, परुणतणजत्वक स्थलहरु 

१. कोवटहोम मजन्त्दर - - प्रत्यक्ष प्रभणव क्षेर 
नभर पने 

२. जशव मजन्त्दर - - प्रत्यक्ष प्रभणव क्षेर 
नभर पने 

३. जशव सन्त्तोवर् मजन्त्दर - - प्रत्यक्ष प्रभणव क्षेर 
नभर पने 

मसणनघणट/जचहणनघणरी 
१. मसणन घणट गेरुवण खोलण मतृ्य ुसिंस्कणर मधोवन न.पण.  

वडण निं. १, 
कैलणजश  

मेलण लणग्न ेठणउाँ/पयाटवकय स्थल 
 - - - नरहेको 
अन्त्य महत्वपूर्ा स्थलहरु 
 - - - नरहेको 

श्रोतःस्थलगत सवेक्षर्, २०७८ 

३.५ प्रणप्त तथयणङ्कको ववश्लरे्र् 

अध्ययन टोलीले ननमणार् र सञ्चणलन चरर्हरूको समयमण आयोिनणद्वणरण वणतणवरर्मण हनुे प्रत्येक 
प्रभणवहरू पवहचणन र मूल्यणङ्कन गरेकण छन।् प्रत्येक प्रभणवको मूल्यणङ्कन रणविय वणतणवरर्ीय प्रभणव 
मूल्यणङ्कन ननदेजशकण, २०५० अनसुणर गररएको छ। प्रभणवको प्रकृनत, िस्तै प्रत्यक्ष वण अप्रत्यक्ष,  
अनूकूल वण प्रनतकूल र उनीहरूको पररमणर् पवहचणन गरी वण.प्र.मू. प्रनतवेदनमण समणवेश गररएको छ। 

ननमणार् र सञ्चणलन चरर्हरूकण लणनग भौनतक, रणसणयननक, िैववक, सणमणजिक-आनथाक र सणाँस्कृनतक 
वणतणवरर्को आधणरमण प्रभणव वगीकरर् गरी न्त्यूनीकरर्कण उपणयहरू सवहत पवहचणन गररएकण 
प्रभणवहरूको बयणवकर्कस तयणर गररएको छ। प्रभणवहरूको पवहचणन र मूल्यणङ्कनको ववश्लरे्र् ववशेर्ज्ञको 
ननर्ायमण आधणररत छ। 
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३.६ प्रभणव पवहचणन,  आाँकलन,  तह ननधणारर् र उल्लेखनीयतणको मूल्यणङ्कन गदणा अपनणइएको ववनध 

प्रभणव आाँकलन िी.आई.एस नर्कसण, ववशेर्ज्ञको ननर्ाय र प्रयोगणत्मक ववनधहरूको प्रयोग गरी गररएको 
नथयो। प्रभणवहरूको पररमणर् (उच्च, मध्यम र ननबन), सीमण (स्थणनीय, क्षेरीय र स्थलगत) र अवनध 
(अल्पकणलीन, मध्यम र दीघाकणलीन) रणविय वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन ननदेजशकण, २०५० को 
आधणरमण वगीकरर् गररएको नथयो। आयोिनण ननमणार् र सञ्चणलनको क्रममण आयोिनण क्षेरको 
भौनतक, रणसणयननक, िैववक, सणमणजिक-आनथाक र सणाँस्कृनतक वणतणवरर्मण पने सकणरणत्मक तथण 
नकणरणत्मक प्रभणवहरुको ववश्लरे्र्र पवहचणन मैवकर्कस तयणर गरी गररएको नथयो। 

तणनलकण 12 : प्रभणव शे्रर्ीकरर् ववनध 

पररमणर् अङ्कमणन सीमण अङ्कमणन अवधी अङ्कमणन 

उच्च ६० क्षेरीय ६० दीघाकणलीन २० 

मध्यम २० स्थणनीय २० मध्यम १० 

ननबन १० स्थलगत १० अल्पकणलीन ५ 

श्रोतः रणविय वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन ननदेजशकण, २०५० 

तणनलकण 13 : प्रभणवको महत्व 

कुल अङ्कमणन मह्तत्व 

<४५  ननबन महत्वपूर्ा 
४५-७५ मध्यम महत्वपूर्ा 

>७५  उच्च महत्वपूर्ा 
 

३.७ मस्यौदण प्रनतवेदनको तयणरी  

स्थलगत सवेक्षर्, सन्त्दभा सणमग्रीहरुको पनुरणवलोकन तथण वद्धतीय तथयणङ्कको आधणरमण वणतणवरर्ीय 
प्रभणव मूल्यणङ्कन मस्यौदण प्रनतवेदन तयणर गररएको छ। वणतणवरर् सिंरक्षर् ननयमणवली, २०७७ को 
अनसूुची-१२ बमोजिम वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन मस्यौदण प्रनतवेदन तयणर गररएको छ।  

 

३.८ सणवािननक सनुवुणई 

वणतणवरर् सिंरक्षर् ननयमणवली, २०७७ को ननयम ६ को उपननयम १ बमोजिम सणवािननक सनुवुणई 
गनुा पने प्रणवधणन रहेको हनुणले प्रस्तणववत आयोिनणको सणवािननक सनुवुणई आयोजित गररएको नथयो। 
सणवािननक सनुवुणई सबबन्त्धी सूचनण २०७८/११/३० गतेको “वहमणलय टणइबस” दैननक पनरकणमण 
प्रकणशन गररएको नथयो। प्रकणजशत सूचनण अनसूुची २ मण सिंलग्न गररएको छ। उपननयम २ 
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बमोजिम सणवािननक सनुवुणई कणयाक्रममण आयोिनणबणट प्रभणववत स्थणनीय समदुणय र प्रभणववत स्थणनीय 
तहकण प्रनतनननधलणई सहभणगी गरणइएको नथयो। उपननयम ३ बमोजिम सणवािननक सनुवुणई कणयाक्रम 
२०७८/१२/०६ गते आइतबणर नबहणन ८ बिे गेरुवण गणउाँपणनलकणको कणयणालय, पशपुनतनगर, 

बर्दायणमण र २०७८/१२/०७ गते सोमबणर, नबहणन ११ बिे रणिणपरु नगरपणनलकणको कणयणालय, 

रणिणपरु, बर्दायणमण सञ्चणलन गररएको नथयो। गेरुवण गणउाँपणनलकणमण सञ्चणलन सणवािननक सनुवुणईमण 
२० िनण र रणिणपरु नगरपणनलकणमण सञ्चणलन सणवािननक सनुवुणईमण ३२ िनण स्थणनीय तथण 
सरोकणरवणलणहरुको सहभणगीतण रहेको नथयो। सणवािननक सनुवुणई कणयाक्रममण भएको उपजस्थनतको 
मणईन्त्यूट अनसूुची ३ मण र तस्वीरहरु अनसूुची ७ मण सिंलग्न गररएको छ। वणतणवरर् सिंरक्षर् 
ननयमणवली, २०७७ को ननयम ७ को उपननयम २ बमोजिम प्रनतवेदन तयणर गदणा प्रस्तणव 
कणयणान्त्वयन हनुे स्थणनीय तह तथण त्यस क्षेरमण रहेकण सबबजन्त्धत सरोकणरवणलण ननकणय, व्यजक्त वण 
सिंस्थणलणई सो प्रस्तणवको कणयणान्त्वयनबणट वणतणवरर्मण पना सर्कने प्रभणवको सबबन्त्धमण सणत र्दननभर 
नलजखत सझुणव उपलब्ध गरणउन अनसूुची-९ बमोजिमको ढणाँचणमण स्थणनीय तहको कणयणालय सो क्षेरमण 
रहेको शैजक्षक सिंस्थण, स्वणस्थय सिंस्थण तथण कुनै सणवािननक स्थलमण सूचनण टणाँस गरी मचुलु्कण तयणर 
गरणइएको नथयो। सचुनण टणाँसको मचुलु्कण अनसूुची ४ मण समणवेश गररएको छ। नमनत 
२०७८/१२/१७ गते सोही रणविय दैननक पनरकण "वहमणलय टणइबस" मण रणय सझुणव सबवन्त्धी 
सणवािननक सूचनण प्रकणशन गररएको नथयो। प्रकणजशत सूचनण अनसूुची ५ मण र रणय सझुणव अनसुसूची 
६ मण समणवेश गररएको छ। सणवािननक सनुवुणईकण उठेकण सवणलहरु ननबन बमोजिम प्रस्ततु 
गररएको छ। 

तणनलकण 14 : सणवािननक सनुवुणईकण उठेकण सवणलहरु 

क्र.सिं. सणवािननक सवणलहरु कैवर्यत 

गेरुवण गणउाँपणनलकणमण सञ्चणलन सणवािननक सनुवुणईमण उठेकण सवणलहरु 
१ मणनव वन्त्यिन्त्त ुबीचको द्वन्त्द 

व्यवस्थणपनलणई पनन ध्यणनमण रणखेर नदी 
ननयन्त्रर् कणया अजघ बढणउन ुपने। 

मणनव वन्त्यिन्त्त ुबीचको द्वन्त्द व्यवस्थणपनलणई पनन 
ध्यणनमण रणखेर नदी ननयन्त्रर् कणया अजघ बढणइन े
छ।  

२ रणविय ननकुञ्ज तथण मध्यवनता के्षरको िनमन 
आयोिनणसाँगै िोनडएको हनुणले यसमण परेको 
िनमनलणई कसरी सिंरजक्षत गने भने्न कुरणमण 
पनन ध्यणन र्दन ुपने। 

रणविय ननकुञ्ज तथण मध्यवनता के्षरको िनमन 
आयोिनणसाँगै िोनडएको हनुणले यसमण परेको 
िनमनलणई सिंरजक्षत गने कुरणमण ध्यणनमण रणजख 
ननमणार् कणया बर्दायण रणविय ननकुञ्जको समनव्यमण 
गररनेछ। 



कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणयाको वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन प्रनतवदेन                                  प्रनतवदेन तयणर गदणा अपनणइएको ववनध 

 

59 कर्णाली नदी व्यवस्थणपन आयोिनण, रणिणपरु, बर्दायण 

 

३ धेरै वडण तथण के्षरहरुमण बणढी पसेर 
िनधनको क्षनत भइसकेको हनुणले बणढी 
प्रभणववत के्षरमण आयोिनणले ववशेर् 
ध्यणनकर्ार् र्दएर अवधणरर्ण अपनणउन ुपने। 

बणढी प्रभणववत के्षरमण आयोिनणले ववशेर् ध्यणनकर्ार् 
र्दएर अवधणरर्ण गरी प्रस्तणववत आयोिनण 
कणयणान्त्वयन गना लणगेको हो। 

४ आयोिनणले परुणनण ठेक्कणहरुलणई पनन 
खबरदणरी गरी अब बने्न बणाँधको कणया नछटो 
र व्यवजस्थत हनु ुपने।  

आयोिनणद्वणरण अब बने्न बणाँधको कणया नछटो र 
व्यवजस्थत तररकणले कणयणान्त्वयन गररनेछ। 

रणिणपरु नगरपणनलकणमण सञ्चणलन सणवािननक सनुवुणईमण उठेकण सवणलहरु 

१ कर्णाली नदीले धेरै भणग कटणन गदै लगेको 
हनुणले नतव्र गतीमण बणाँधको कणया अजघ बढ्न ु
पने। 

आयोिनणद्वणरण अब बने्न बणाँधको कणया नछटो र 
व्यवजस्थत तररकणले कणयणान्त्वयन गररनेछ। 

२ बणढी प्रभणववत के्षर र वस्ती िणनै लणगेकण 
के्षरहरुमण कणम गरी हणल्न ुपने। 

यस सबबन्त्धमण आयोिनणसाँग छलर्ल गररनेछ। 

३ कमसल कणम भए अको बणढीले रे्रर 
िनमनसाँगै लैिणने हनुणले िनमन भन्त्दण तल 
िग नबच्छणएर boulder सवहतको तटबन्त्ध 
बनु्न पने।  

boulder सवहतको तटबन्त्ध ननमणार् गररनेछ। 

४ तटबन्त्ध बने्न क्रममण सणमदुणवयक वन, 
त्यहणाँकण िङ्गली िनणवर र वरपरकण वस्ती 
सबैको बणरेमण रणम्रो अध्ययन गरी वणतणवरर् 
मैरी हनु ुपने।  

सणमदुणवयक वन, त्यहणाँकण िङ्गली िनणवर र 
वरपरकण वस्ती सबैको बणरेमण रणम्रो अध्ययन  

गरी प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार् कणयणान्त्वयन गना 
लणनगएको हो। वणतणवरर् मैरी हनुे छ।  

५ बणढी प्रभणववत क्षेरमण आउन ेवर्णात सबममण 
नै केही कणम हनु ुपने, कटणन रोर्कनकण 
लणनग। 

यस सबबन्त्धमण आयोिनणसाँग छलर्ल गररनेछ। 

श्रोतः स्थलगत अध्ययन, २०७८ 

३.९ सझुणव समणवेश गरर अजन्त्तम प्रनतवेदन तयणरर 

स्थलगत सवेक्षर्, सन्त्दभा सणमग्रीहरुको पनुरणवलोकन तथण वद्धतीय तथयणङ्कको आधणरमण स्थणनीय तह 
तथण सबबजन्त्धत सरोकणरवणलणहरु बणट प्रणप्त रणयसझुणव सिंलगन गरी वणतणवरर् सिंरक्षर् ननयमणवली, 
२०७७ को अनसूुची-१२ बमोजिम वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन प्रनतवेदन तयणर गररएको नथयो। 
अजन्त्तम प्रनतवेदन तयणर गरी स्वीकृनत प्रवक्रयणको लणनग उिणा, िलस्रोत तथण नसिंचणइ मन्त्रणलय मणर्ा त 
वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलयमण पेश गररएको छ। 
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पररच्छेद-४ 

प्रस्तणवसाँग सबबजन्त्धत नीनत, कणनून तथण मणपदण्ड 

 

तणनलकण 15 :  प्रस्तणवसाँग सबबजन्त्धत नीनत, कणनून तथण मणपदण्ड 

 प्रनतवेदन तयणर गदणा पनुरणवलोकन गररन ेदर्ण÷ननयम÷खण्ड आर्द र सबबजन्त्धत बुाँदण 
बुाँदण सबबजन्त्धत वववरर् 

नपेणलको सिंववधणन  धणरण ३० प्रत्येक नणगररकलणई स्वच्छ र स्वस्थ वणतणवरर्मण बणाँच्न पणउने हक 
प्रदणन गरेको छ। वणतणवरर्ीय प्रदूर्र् वण ह्रणसबणट हनुे क्षनत बणपत 
पीनडतलणई प्रदूर्कबणट कणनून बमोजिम क्षनतपूनता पणउने हकको व्यवस्थण 
गरेको छ। 

प्रस्तणववत आयोिनणबणट हनु सर्कने वणतणवरर्ीय प्रदूर्र् कम गने 
वणतणवरर् मैरी ववनध र उपकरर्हरु उपयोग गना प्रस्तणव प्रनतबद्ध रहेको 
छ। 

नीनत 

नपेणल 
वणतणवरर्ीय नीनत 
र कणयायोिनण, 
२०५० 

 

 ववकणस प्रवक्रयणमण वणतणवरर्ीय सिंरक्षर्लणई सिंस्थणगत गना नेपणल 
वणतणवरर्ीय नीनत र कणयायोिनण (ने.वण.नी.कण.) सन ् १९९३ मण 
अनमुोदन गररएको नथयो।यसले मूलतः औद्योनगक र सहरी ववकणस, सणथै 
पूवणाधणर ववकणसलणई सबबोधन गदाछ। ने.वण.नी.कण. मण पूवणाधणर 
ववकणसकण लणनग कणयायोिनणले सडक के्षरकण लणनग वण.प्र.मू. ननदेजशकणको 
ववकणसलणई नसर्णररस गरेको छ। त्यस पनछको कणगिणत न.ेवण.नी.कण.२ 
तयणर गररएको छ िसमण वणतणवरर्ीय कणयाक्रमहरू र कणया योिनणहरू 
कणयणान्त्वयनकण लणनग नसर्णररसहरू समणवेश छन।् 

श्रम तथण रोिगणर 
नीनत, २०६२ 

 

 मैरीपूर्ा लगणनीको वणतणवरर् नसिानण गरी श्रम गने उमेरकण 
नणगररकहरूलणई उत्पणदनशील, ववभेदरवहत, शोर्र्मकु्त, मयणार्दत, सरुजक्षत 
र स्वस्थ कणमकण अवसर प्रदणन गनुा र अन्त्तरणाविय स्तरमण प्रनतस्पधणा गना 
सर्कने रणविय अथा व्यवस्थणको ननमणार्मण सहयोग पयुणाउन श्रम बिणरको 
ववकणस र व्यवस्थणपन गना श्रम तथण रोिगणर नीनतको आवश्यकतण 
देजखन्त्छ। यस नीनतकण उद्देश्यहरुमण (१) रोिगणरीमण मवहलण, दनलत, 
िनिणनत तथण ववस्थणवपतहरूको समणन पहुाँच सनुनजित गने। (२) 
बणलश्रमलणई उन्त्मलुन गने र (३) श्रम र रोिगणर प्रशणसनलणई चसु्त, 
दरुुस्त, सक्षम र प्रभणवकणरी बनणउने रहेको छ। 

पूवणाधणर ववकणस 
आयोिनणकण लणनग 
िग्गण प्रणनप्त, 

 यस नीनतको प्रमखु उद्दशे्य आयोिनण कणयणान्त्वयनबणट स्थणनीय व्यजक्त, 

पररवणर वण समदुणय ववस्थणवपत नै नहनुे वण सकेसबम न्त्यून ववस्थणपन हनु े
अवस्थणको शृ्रिनण गनुा, आयोिनणबणट ववस्थणपनको अवस्थण आइपरेमण 
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पनुवणास तथण 
पनुास्थणपनण 
सबबन्त्धी नीनत, 
२०७१ 

 

प्रभणववत व्यजक्त, पररवणर वण समदुणयलणई आयोिनणबणट पने प्रनतकूल 
प्रभणवहरुलणई न्त्यूनीकरर् गदै प्रभणववत पररवणरहरुलणई क्षनतपूनता तथण 
आनथाक-सणमणजिक लणभकण अवसरहरु उपलब्ध गरणउन,े िग्गण प्रणनप्त, 

मआुब्िण/क्षनतपूनता र पनुवणास तथण पनुस्थणापनण तथण मूल्यणङ्कन कणयालणई 
सरल, सहि, पणरदशी र न्त्यणयोजचत बनणई आयोिनण ननधणाररत समयनभरमण 
सबपन्न गने वणतणवरर् शृ्रिनण गने रहेकण छन।्त्यस्तै िग्गण प्रणनप्त तथण 
स्वणनमत्व हस्तणन्त्तरर् सबबन्त्धमण आयोिनणबणट प्रभणववत स्थणनीय 
व्यजक्त/पररवणर तथण समदुणयकण बहमुतबणट मणग भै आएकण र आयोिनण 
प्रभणववत व्यजक्त/पररवणरहरु प्रत्यक्ष रुपमण लणभणजन्त्वत हनुे खणलको 
आयोिनणमण स्वेजच्छक दणन मणर्ा त िग्गण दणन गना सवकने व्यवस्थण 
गरेको छ। 

आयोिनणले सबबजन्त्धत िग्गणधनीसाँग प्रत्यक्ष वणतणा गरी िग्गण प्रणप्त गना 
प्रणथनमकतण र्दएमण वणतणाद्बणरण प्रणप्त गना सवकनेछ। 

िल उत्पन्न 
प्रकोप व्यवस्थणपन 
नीनत, २०७२ 

 

 िल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थणपन नीनतमण िल उत्पन्न प्रकोपबणट नसजिात 
भौनतक तथण आनथाक हणनी नोर्कसणनीलणई तटबन्त्ध, स्पर, चेकड्यणम, 
वणयोइजन्त्िननयररङ्क तथण अन्त्य उपयकु्त प्रववनधको मणध्यमबणट 
िनसहभणनगतण मूलक पद्धनत अपनणई न्त्यूनीकरर् गदै िणने, िल उत्पन्न 
प्रकोप न्त्यूनीकरर्कण लणनग ननमणार् भएकण सिंरचनणहरुको आवश्यकतण 
अनसुणर ममात सिंहणर तथण पनु्त्स्थणापनण गने, ववकेन्त्रीकरर्को अवधणरर्ण 
अनरुुप आपतकणलीन नदी तथण पवहरो ननयन्त्रर् कणयाक्रम र 
व्यवस्थणपनमण उपयकु्त प्रववनधको अवलबवन गरी त्यसमण स्थणनीय 
ननकणयको सिंलग्नतण वृवद्ध गने, नदी तथण पवहरो ननयन्त्रर्/व्यवस्थणपनमण 
प्रभणवकणरीतण अनभवृवद्ध गना सिंस्थणगत सदुृढीकरर् तथण िनशजक्तको 
ववकणस र पररचणलन गने िस्तण कुरणहरुको बणरेमण उल्लेख गररएको छ।  

रणविय वन नीनत, 

२०७५ 

 

 वनको भ-ूस्वणनमत्व अन्त्तगात नीनत एविं रर्नीनतहरुमण रणविय प्रणथनमकतण 
प्रणप्त वण रणविय गौरवकण आयोिनणहरु सञ्चणलन गना वन प्रयोग गनुाको 
ववकल्प नभएमण सिंघले कणनून, ननदेजशकण तथण कणयाववनधकण आधणरमण 
वन के्षर प्रयोग गने व्यवस्थण गने र वन के्षर प्रयोग गदणा घटेको वनको 
के्षरर्ललणई पररपूनता हनुे गरी सिंघले प्रदेश तथण स्थणनीय तहसाँग समेत 
समन्त्वय गरी वृक्षणरोपर् तथण वनको पनुास्थणपनण गने रर्नीनत नलएको 
कुरण उल्लेख छ।   

रणविय भ-ूउपयोग 
नीनत, २०७५ 

 

 भनूमको न्त्यणवयक ववतरर्, उपयोग र सशुणसनमणर्ा त मलुकुको आनथाक 
समवृद्ध र िनतणको िीवनस्तरमण गरु्णत्मक पररवतान ल्यणउने लक्ष्य 
नलएको छ। सणथै वणतणवरर्ीय सन्त्तलुन, खणद्य सरुक्षण, व्यवजस्थत पूवणाधणर 
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ववकणस तथण सरुजक्षत बसोबणसकण लणनग भनूमको महत्तम उपयोग र 
व्यवस्थणपन सनुनजित गने उद्देश्य समेत नलएको कुरणको बणरेमण उल्लेख 
छ। 

रणविय िलवणय ु
पररवतान नीनत, 

२०७६ 

 

 यस नीनतले िलवणय ु पररवतानको प्रनतकूल प्रभणवहरुलणई कम गने र 
अनकूुलन गरी कम कणबान उत्सिान गने तथण सणमणजिक-आनथाक 
ववकणसको मणगा अपनणउने कुरणमण िोड र्दएको छ। यसले सणथै रणविय र 
अन्त्तरणविय सबझौतणहरुमण प्रनतबद्ध भई कणयणान्त्वयन गना हौसलण प्रदणन 
गने र मणनव िीवनयणपन सधुणर गनुा र स्वच्छ ऊिणा, िस्तै िलववद्यतु, 

नवीकरर्ीय र वैकजल्पक ऊिणाको प्रयोगलणई बढणवण र्दन ेर ऊिणा दक्षतण 
वृवद्ध गने तथण हररयो प्रववनधको प्रयोगलणई प्रोत्सणवहत गरेर कणबानिन्त्य 
उत्सिान घटणउने प्रणकृनतक स्रोतहरूको अनधकतम उपयोग र नतनीहरूको 
कुशल व्यवस्थणपनको लणनग स्थणनीय समदुणयहरूमण मौसम अनकूुलन र 
लजचलो क्षमतण अनभवृवद्ध गने आनथाक ववकणसको अनसुरर् गरेर कम 
कणबान ववकणस मणगा अपनणउने कुरणमण िोड र्दएको छ। 

रणविय भनूम नीनत, 
२०७५ 

 यस नीनत अन्त्तगात ववकणस ननमणार्कण लणनग भनूम प्रणनप्तलणई सहि 
वणतणवरर् सिृनण गने ववकणस आयोिनणको लणगत िग्गण प्रणनप्तकण कणरर् 
बढ्न नर्दन व्यवस्थण सनुनजित गने उद्दशे्य एविं नीनत नलइएको कुरणमण 
िोड र्दइएको छ। ववकणस ननमणार्कण लणनग भनूम प्रणप्त गने प्रवक्रयण सहि 
बनणउने र िग्गण  प्रणनप्तकण कणरर् आयोिनण लणगत बढ्न नर्दन ेव्यवस्थण 
गने, िग्गण छनौट गदणा स्थणनीय वणनसन्त्दणमण यथण सबभव न्त्यून असर पने 
गरी गने, वन आवणस र कृवर् के्षरलणई सकभर न्त्यून प्रणथनमकतण र्दने, 
आयोिनणले िग्गण प्रणप्त गदणा िग्गणधनीलणई पूिंजिगत लणभकणरमण सहनुलयत 
र्दने व्यवस्थण गने, आयोिनण प्रभणववत के्षरको िग्गण प्रणप्त गदणा िग्गणको 
आधणर मूल्य बमोजिम शेयर मूल्य उपलब्ध गरणइने पद्धनत कणयणान्त्वयनमण 
िोड र्दने व्यवस्थण गरेको छ।  
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रणविय वणतणवरर् 
नीनत, २०७६ 

 

 यस नीनतले ववकणस र वणतणवरर्बीच असन्त्तलुनलणई नेपणलमण रहेको 
वणतणवरर्ीय समस्यण मध्ये एकको रूपमण पवहचणन गरेको छ। प्रदूर्र् 
ननयन्त्रर्को उद्देश्य, प्रदूर्कहरूबणट भकु्तणनीको आश्वणसन, सबै ववकणस 
के्षरमण वणतणवरर्को मूलधणरर्ण सवहतको नीनतले स्वच्छ र स्वस्थ 
वणतणवरर्मण बणाँच्न पणउने अनधकणर सनुनजित गनुा हो।वणतणवरर् नीनतको 
बणरेमण;सबै प्रकणरको प्रदूर्र्को लणनग प्रभणवकणरी न्त्यनुनकरर् र ननयन्त्रर् 
सिंयन्त्रको स्थणपनण गने,उद्योग र यणतणयणतमण वणतणवरर् मैरी प्रववनधको 
प्रबधान गने र उत्पणदनहरूमण रसणयननक ननयन्त्रर्को मणध्यमबणट मणनव 
स्वणस्थय र वणतणवरर् सिंरक्षर् गने उल्लेख गररएको छ। 

बुाँदण ६ र 
बुाँदण ८.१ 

यस नीनत को बुाँदण ६ मण प्रदूर्र् ननयन्त्रर्‚ र्ोहरमैलण व्यवस्थणपन र 
हररयणली प्रवद्धान गने छ भने खण्ड ८ को बुाँदण ८.१ मण वणतणवरर्ीय 
प्रदूर्र् रोकथणम‚ ननयन्त्रर् र न्त्यूनीकरर् सबबन्त्धी नीनत रहेकण छन।् 

रणविय िलस्रोत 
नीनत, २०७७ 

 देशमण उपलब्ध िलस्रोतको सिंरक्षर्, सबबद्बान र सणमणजिक रुपणन्त्तरर्कण 
लणनग योगदणन पयुणउन ुयस नीनतको मु् य लक्ष्य रहेको छ।यस नीनतले 
नदी बेनसनहरुमण िलववद्यतु, नसिंचणइ, खणनेपणनी, उद्योग, पयाटन, मत्स्यपणलन, 

िल यणतणयणत िस्तण िलस्रोत उपयोगकण लणनग ननमणार् भैसकेकण र 
भववष्यमण ननमणार् हनुे योिनणहरु नदी बेनसन योिनण तथण िलस्रोत 
सबबन्त्धी के्षरगत गरुुयोिनण अनसुणर सबबजन्त्धत क्षरेकण ननकणयहरु 
मणर्ा त ननमणार् र व्यवस्थणपन गना िोड र्दएको छ।नदी बेनसनहरुको 
समय प्रभणव मूल्यणङ्कन, रर्नीनतक वणतणवरर्ीय मूल्यणङ्कन, आयोिनणकण 
वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन वण प्रणरजबभक वणतणवरर्ीय परीक्षर् िस्तण 
अध्ययन र ववश्लरे्र्को आधणरमण िलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थणपन 
गररने उल्लेख छ।त्यस्तै िलस्रोतको उपयोग एविं व्यवस्थणपन गदणा 
खणनेपणनी, नसिंचणइ, ववद्यतु, पयाटन, िल यणतणयणत, उद्योग, मत्स्यपणलन 
समेतकण बहउुद्देश्यीय उपयोगलणई प्रणथनमकतण र्दइने कुरणमण िोड 
र्दइएको छ। 

पन्त्रौं योिनण 
२०७६/७७-
२०८०/८१ 

 

 भौनतक पूवणाधणरको ववकणस र प्रणकृनतक वणतणवणरर्बीच सन्त्तलुन कणयम 
गनुा नै पन्त्रौं योिनणको मु् य उद्दशे्य रहेको छ। िसकण लणनग  
आवश्यक कणनून र सिंरचनण ननमणार् गरी वणतणरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन र 
न्त्यूनीकरर्लणई पूवणाधणर ववकणसको अनभन्न अिंग बनणउन ुरहेको छ।   
िलणधणर व्यवस्थणपनलणई प्रभणवकणरी बनणई डुबणन तथण बणढी पवहरो िन्त्य 
ववपद्को र्दगो तथण भरपदो व्यवस्थणपनकण ननजबत योिनणबद्ध नदी 
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ननयन्त्रर् तथण व्यवस्थणपनको योिनण तयणर गरी कणयणान्त्वयन गने, 

प्रणकृनतक तटबन्त्धलणई प्रोत्सणहन गररने, नदी वकनणरण तथण प्रवणह क्षेरको 
रेखणिंकन तथण त्यस्तण के्षरहरुको भ-ूउपयोग योिनण तयणर गने, एकीकृत 
िलणधणर व्यवस्थणपनलणई प्रणथनमकतणकण सणथ अजघ बढणउने र िल ववपद् 
सबबन्त्धी क्षमतण ववकणस कणया आगणवढ बढणइन ेकणयानीनत रहेको छ।   

ऐन 

िलचर सिंरक्षर् 
ऐन, २०१७ 

 

 िलचरहरुको सिंरक्षर् र त्यस सबबन्त्धी अरु कुरणहरुको व्यवस्थण गना 
बनेको ऐन, शणजन्त्त र व्यवस्थण एविं सवासणधणरर् िनतणको सवुवधण र 
आनथाक वहत कणयम रणख्न िलचरहरुको सिंरक्षर् र तत्सबबन्त्धी अरु 
कुरणहरुको व्यवस्थण गनुा वणन्त्छनीय भएकोले, यो ऐन बनेको छ। कुनै 
व्यजक्तले पनन कुनै िलमण रहेको कुनै िलचरलणई समणत्न े तथण मणने 
अनभप्रणयले िणनी िणनी त्यस्तो िलमण वण त्यसको आसपणसमण कुनै 
वकनसमको ववद्यतुीय धणर (करेन्त्ट), ववष्र्ोट पदणथा वण ववर्णल ुपदणथाको 
प्रयोग गना नहनुे भने्न कुरणको बणरेमण उल्लेख गररएको छ।नेपणल 
सरकणरले नेपणलको रणिपरमण प्रकणजशत आदेशद्वणरण सोही आदेशमण 
तोवकएकण ठणउाँको िलमण नेपणल सरकणर वण स्थणनीय अनधकणरीको 
इिणित बेगर कुनै पनन व्यजक्तले िणनी िणनी िलचरहरु समणत्न, मणना 
तथण चोट पयुणाउन नपणउन ेगरी मनणही गना सर्कनछे र त्यस्तण ठणउाँकण 
िलको सबपूर्ा िलचरमण नपेणल सरकणरको मणर अनधकणर हनुेछ भने्न 
बणरे उल्लेख गररएको छ।  

रणविय ननकुञ्ज 
तथण वन्त्यिन्त्त ु
सिंरक्षर् ऐन, 

२०२९ 

 रणविय ननकुञ्जको व्यवस्थण, वन्त्यिन्त्त ु र यसको वणसस्थणनको सिंरक्षर्, 

जशकणरमण ननयन्त्रर् र प्रणकृनतक सौन्त्दयाको दृवष्टकोर्बणट ववशरे् महत्व 
रणख्न े ठणउाँहरुको सिंरक्षर्, सबबद्धान, ववकणस तथण उजचत व्यवस्थणपन र 
उपयोग गरी सवासणधणरर् िनतणको सदणचणर र सवुवधण कणयम रणख्न यो 
ऐन कणयणान्त्वयन गररएको हो। यस ऐनको दर्ण ३ (ख) को २ बमोजिम 
वणतणवरर्लणई प्रनतकूल असर नपगु्ने र वन्त्यिन्त्तलुणई हणनी नोर्कसणनी 
नपगु्ने गरी मध्यवती के्षरमण सेवण वण सवुवधण सञ्चणलन गना सवकने 
कुरणको बणरेमण उल्लेख गररएको छ। 

िग्गण प्रणनप्त ऐन, 
२०३४ 

 

दर्ण (३) प्रदेश वण स्थणनीय तहको लणनग िग्गण उपलब्ध गरणइर्दन ुपनेः प्रदेश वण 
स्थणननय तहद्वणरण सञ्चणलन गररने पररयोिनणको लणनग िग्गण आवश्यक पने 
भएमण सबबजन्त्धत प्रदेश वण स्थणनीय तहले यस ऐन बमोजिमको मआुब्िण 
र अन्त्य सबै खचा व्यहोने गरी कुनै िग्गण प्रणप्त गरणई र्दने नेपणल सरकणर 
समक्ष अनरुोध गरेमण नेपणल सरकणरले त्यस्तो िग्गण प्रदेश वण स्थणनीय 
तहलणई िग्गण प्रणप्त गरणई र्दने गरी ननमणार् गना सर्कने कुरण उल्लेख 
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गररएको छ।  
दर्ण (६) को 
उपदर्ण (३)  

कुनै कणम कणरबणई गदणा त्यस्तो िग्गणमण लगणएको कुनै बणली वण रुख 
कणट्न वण उखेल्न ु परेमण वण कुनै छेकबणर वण पखणाल हटणउन ु वण 
भत्कणउन ु परेमण प्रणरजबभक कणरबणई चलणउने अनधकणरीको आदेश प्रणप्त 
गरी कुनै व्यजक्तले सो कणम गना सरोकणरवणलण व्यजक्तको उपजस्थनतमण 
गनुा पने कुरण उल्लेख छ। 

सणथै, दर्ण 
(७) को 
उपदर्ण (१)  

बणली, रुख, पखणाल आर्द कणटेको वण भत्कणए बणपतको नोर्कसणनीको 
लणनग र मणटो, ढुङ्गण जझर्कदण, खणडक खन्त्दण वण बोररङ्ग गदणा नोर्कसणनी 
भएमण सो बणपत क्षनतपूनता र्दने कुरण उल्लेख छ। 

दर्ण (१२) र 
(१४)  

िग्गण कब्िणमण नलएपनछ त्यस्तो िग्गणको स्वणनमत्व नपेणल सरकणरको 
नननमत्त प्रणप्त गरेकोमण नेपणल सरकणरमण र कुनै सिंस्थणको नननमत्त प्रणप्त 
गरेकोमण त्यस्तो सिंस्थणमण सनेछ। 

िग्गण प्रणप्त गदणा त्यस्तो िग्गण प्रणप्त गररएको ठणउाँमण सबपूर्ा िग्गण पने 
व्यजक्तले मआुब्िण बणपत िग्गण नै नलन चणहेकोमण ऐलणनी वण नेपणल 
सरकणरको स्वणनमत्व भएको वण नेपणल सरकणरले प्रचनलत कणननु बमोजिम 
नबक्री ववतरर् गने व्यवस्थण भएको कुनै िग्गण उपलब्ध भएमण नेपणल 
सरकणरले त्यस्तो िग्गण नै सट्टणमण र्दन सर्कने कुरण उल्लेख छ। 

भ-ूतथण िलणधणर 
सिंरक्षर् ऐन, 

२०३९ 

दर्ण (३) बणढी, पवहरो, भ-ूक्षय िस्तण प्रणकृनतक प्रकोपको ननयन्त्रर् गरी भ-ूतथण 
िलणधणर सिंरक्षर् गने सबबन्त्धमण कणनूनी व्यवस्थण गना र सवासणधणरर् 
िनतणको सवुवधण र आनथाक वहत कणयम रणख्न यो ऐन बनणइएको 
छ।(३) मण भ-ूतथण िलणधणर सिंरक्षर्को लणनग आवश्यक देखेमण नेपणल 
सरकणरले नेपणल रणिपरमण सूचनण प्रकणजशत गरी नेपणलको कुनै के्षरलणई 
चणर वकल्लण खलुणई सिंरजक्षत िलणधणर क्षरे घोवर्त गना  

दर्ण (४) सिंरजक्षत िलणधणर के्षरमण िलणधणर सिंरक्षर् अनधकृतले भ-ूतथण िलणधणर 
सिंरक्षर्को लणनग (क) रोकथणम वण ननयन्त्रर् गने बणाँध (ड्यणम), गल्छी 
ननयन्त्रर् (चेकड्यणम), तटबन्त्ध (इबबणङ्कमेण्ट), गरण सधुणर (टेरेस 
इबप्रभूमेण्ट), कुलो, सहणयक कूलो वण ढल (डणईभसान च्यणनल), टेवण  र्दन े
पखणाल (ररटेननिंगवणल), पोखरी र त्यस तै अन्त्य आवश्यक सिंरचनणको 
ननमणार् गने तथण त्यसको स्यणहणर सिंभणर गने, (च) मणटोको उवारणशजक्त र 
पणनी तथण वणतणवरर्को स्वच्छतण सन्त्तनुलत रुपमण कणयम बनणई रणख्न े
कणयाहरु गना सर्कनेछ। 

िलस्रोत ऐन, 
२०४९ 

 

दर्ण (१९) 
को उपदर्ण 
(२) 

तोवकएको िलस्रोतको प्रदूर्र् सहन-सीमण नणघ्ने गरी कसैले पनन कुनै 
वकनसमको र्ोहरमैलण, औद्योनगक ननकणस, ववर्, रणसणयननक वण ववर्णल ु
पदणथा हणली वण प्रयोग गरी िलस्रोतलणई प्रदूवर्त गनुा नहनुे कुरणको 
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बणरेमण उल्लेख छ।िलस्रोतको उपयोग गदणा भ-ूक्षय, बणढी, पवहरो वण 
यस्तै अरु कणरर्द्वणरण वणतणवरर्मण उल्लेखनीय प्रनतकूल असर नपने गरी 
गनुा पने बणरे उल्लेख गररएको छ।  

र्ोहोरमैलण 
व्यवस्थणपन ऐन, 
२०६८ 

 

दर्ण ४ र ५ कुनै व्यजक्त, सिंस्थण वण ननकणयले कुनै कणम कणरोबणर गदणा उत्पन्न हनु े
र्ोहरमैलण यथणशर्कय कम गनुा पनेछ।  
स्रोतमण र्ोहोर घटणउने र नडस्पोिेबल (िैववक उत्पणदन योग्य अगणाननक 
र्ोहोरलणई आफ्नै के्षरमण नभर व्यवस्थणपन वण यसको पनुः प्रयोगको 
लणनग व्यवस्थण गने कुरण उल्लेख गररएको छ।  
प्रस्तणववत आयोिनणको ननमणार् तथण सञ्चणलनको क्रममण  उत्सिान हनु े
ठोस र्ोहरमैलणलणई कम गना स्रोतमण नै र्ोहोरको प्रकणर अनरुुप 
वगीकरर् गररने र यसलणई ननरन्त्तरतण र्दइने छ।  

सङ्कटणपन्न 
वन्त्यिन्त्त ुतथण 
वनस्पनतको 
अन्त्तरणाविय 
व्यणपणरलणई 
ननयमन तथण 
ननयन्त्रर् गना 
बनकेो ऐन, 
२०७३  

दर्ण २ को 
उपदर्ण ३ 

लोपोन्त्मखु तथण खतरणमण परेकण िणनत वण प्रिणनतहरूको अवैध 
कणरोबणरलणई ननयन्त्रर् गना यो ऐन कणयणान्त्वयन गररएको नथयो। कुनै 
पनन खतरणमण पने प्रिणनतहरूको नमनुण वकन्न बेच्न ननर्ेध गरेको छ। 
यसले कुनै पनन लोपोन्त्मखु प्रिणनतहरूको अनसुन्त्धणनको लणनग 
प्रिणनतहरूको ननयन्त्रर् प्रिनन सवहत प्रयोग गनाबणट पनन रोर्कने व्यवस्थण 
गररएको छ। 

श्रम ऐन, २०७४  
 

 श्रम ऐनले कणमदणरहरू प्रनत ननयोक्तणको कताव्य तोकेको छ िसमण 
उजचत सरुक्षण र स्वणस्थय व्यवस्थण गने, कणमदणरलणई रणसणयननक, शणरीररक 
वण िैववक तरल पदणथाको प्रयोग, सञ्चणलन, भण्डणरर् वण यणतणयणतबणट कुनै 
प्रनतकूल प्रभणव नपणने व्यवस्थण, आवश्यक सूचनण र प्रजशक्षर् प्रदणन गने 
बणरे उल्लेख गररएको छ। यसकण सणथै श्रनमकहरुको स्वणस्थय सरुक्षणको 
व्यवस्थण पनन यस ऐनमण गररएको छ। यसले गैर कणमदणरहरू प्रनत 
आयोिनणको कणमबणट हनु े प्रनतकूल प्रभणवहरु कम गना बणध्यणत्मक 
व्यवस्थणको बणरेमण पनन उल्लेख गरेको छ। 

प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार् तथण सञ्चणलनको लणनग आवश्यक 
िनशजक्तलणई प्रदणन गररन े पणररश्रनमक तथण सवुवधणहरु श्रम ऐनको 
अनधनमण रवह गररनेछ। 

स्थणनीय सरकणर 
सञ्चणलन ऐन, 

२०७४ 

 स्थणनीय वणतणवरर् सिंरक्षर् तथण िैववक ववववधतण सबबन्त्धी स्थणनीय नीनत, 
कणनून, मणपदण्ड, योिनण तिुामण तथण त्यसको कणयणान्त्वयन, अनगुमन र 
ननयमन स्थणनीय सरकणरको मणतहतनभर रहने छ।गणउाँपणनलकण, 
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नगरपणनलकण र जिल्लण समन्त्वय सनमनतले वणतणवणरर् र िैववक 
ववववधतणको सिंरक्षर् सबबन्त्धी कणयाक्रमको तिुामण र कणयणान्त्वयनकण लणनग 
जिबमेवणर नलने र गठनको क्रममण वणतणवरर् सिंरक्षर्कण लणनग पयणाप्त 
प्रणथनमकतण र्दएको छ। 

बणल श्रम (ननर्धे 
र ननयनमत गने) 
ऐन, २०७५ 

 

 १४ वर्ा उमेर नपगेुकण बणलबणलीकणलणई श्रनमकको रुपमण कणम लगणएमण 
३ मवहनणसबम कैद वण दश हिणर रुपैयणाँसबम िररवणनण वण दवैु सिणय 
हनुे व्यवस्थण छ। 

प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार् र सञ्चणलनको लणनग बणल श्रम प्रयोगमण 
ननर्ेध गररनेछ। 

वणतणवरर् सिंरक्षर् 
ऐन, २०७६ 

 

 कुनै पनन ववकणस कणया, भौनतक वक्रयणकलणप वण भ-ूउपयोगको पररवतान 
गने कुनै आयोिनण वण कणयाक्रम सञ्चणलन गना पूवा वणतणवरर्ीय अध्ययन 
प्रनतवेदन तयणर गनुा पने व्यवस्थण छ। 

प्रस्तणववत आयोिनणको लणनग वणतणवरर् सिंरक्षर् ऐनको दर्ण ३ को 
ननयमको व्यवस्थण अनरुुप प्रणरजबभक वणतणवरर्ीय परीक्षर् गररएको छ।  

भ-ूउपयोग ऐन, 
२०७६ 

 

 कुनै एउटण प्रयोिनको लणनग वनगाकरर् गररएको िग्गण अको प्रयोिनमण 
प्रयोग गने गरी पररवतान गना नपणइने कुरणको बणरेमण उल्लेख गररएको 
छ।  

वन ऐन, २०७६ 

 
दर्ण (३) रणविय वन के्षरको भ-ूउपयोग पररवतान गना, भोगणनधकणर कसैलणई 

उपलब्ध गरणउन वण अन्त्य वकनसमले हक हस्तणन्त्तरर् गना नेपणल सरकणर 
मजन्त्र पररर्दको ननर्ाय आवशयक पने व्यवस्थण गररएको छ।    

दर्ण (४१) पूवाधणर ववकणसको लणनग नेपणल सरकणरको ननर्ाय बमोजिम कुनै 
आयोिनणलणई उपलब्ध वन क्षेरको -उपयोग पररवतान गना बणधण नपगु्न े
व्यवस्थण गररएको छ।   

दर्ण (४२) रणविय प्रणथनमकतण प्रणप्त आयोिनण, लगणनी बोडाबणट लगणनी स्वीकृत 
भएको योिनण, रणविय गौरवकण आयोिनण सञ्चणलन गना वनक्षेरको प्रयोग 
गने बणहेक अन्त्य कुनै पनन ववकल्प नभएमण र प्रचनलत कणनून 
बमोजिमको वणतणवरर्ीय पररक्षर्बणट त्यस्तो योिनण सञ्चणलन गदणा 
वणतणवरर्मण उल्लेखनीय प्रनतकूल असर नपने देजखएमण नेपणल सरकणरले 
त्यस्तो योिनण सञ्चणलन गनाको नननमत्त रणविय वनको कुनै भणग प्रयोग 
गना तोवकए बमोजिम स्वीकृनत र्दन सर्कन ेकुरण उल्लेख गरेको छ। 

ननयमणवली 
रणविय ननकुन्त्ि 
तथण वन्त्यिन्त्त ु
सिंरक्षर् 

 रणविय ननकुञ्ज वण आरक्षनभर कुनै सेवण वण सवुवधण सिंचणलन गनाको लणनग 
बोलकबोल गने व्यजक्तले त्यस्तो सेवण वण सवुवधण सञ्चणलन गने सबबन्त्धमण 
कुनै वकनसमको ननमणार् कणया गनुा पदणा त्यसको  ववस्ततृ 
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ननयमणवली, 
२०३० 

आयोिनण प्रनतवेदन तयणर गरी नेपणल सरकणरबणट स्वीकृत गरणउन ु
पनेछ।यस ननयम बमोजिम सेवण वण सवुवधण सञ्चणलन गना नर्दाँदण वण 
ऐनको दर्ण ६ बमोजिम नेपणल सरकणर स्वयम ्ले सेवण वण सवुवधण 
सञ्चणलन गदणा प्रचनलत कणनून बमोजिम वणतणवरर्ीय अध्ययन गनुा पनेछ। 

भ ूतथण िलणधणर 
सिंरक्षर् 
ननयमणवली ,
२०४२ 

ननयम ४ सिंरजक्षत िलणधणर के्षरमण भ-ूतथण िलणधणर सिंरक्षर्कण लणनग ऐनको दर्ण 
४ मण उल्लेख भए बमोजिमकण कणमहरुको प्रयोिनको लणनग सिंरजक्षत 
िलणधणर के्षरनभरको िग्गणलणई िलणधणर सिंरक्षर् अनधकृतले नसमणनण, 
क्षेरर्ल र त्यस्तो िग्गणमण गररने कणयाहरु खलुणई वगीकरर् गनुा पने 
व्यवस्थण गरेको छ। 

ननयम ७ ऐनको दर्ण ६ र ननयम ५ बमोजिम भ-ूउपयोनगतण प्रर्णली अपनणई खेती 
गनुा पने भनी तोवकर्दएको ननिी स्वणनमत्वको िग्गण सबबजन्त्धत 
िग्गणधनीले मआुब्िण नलई आफ्नो स्वणनमत्व नेपणल सरकणरलणई छोड्न 
सर्कने व्यवस्थण गरेको छ। 

ननयम १० िलणधणर सिंरक्षर् अनधकृतले सिंरजक्षत िलणधणर के्षर नभरको िग्गण मध्ये 
बणढी पवहरो आउने वण आउन सर्कन ेवण भ-ूक्षय वण भ ूकटणन हनुे वण हनु 
सर्कने िग्गणको के्षरर्ल र नसमणनण तोर्कन ुपने व्यवस्थण गरेको छ। 

ननयम १३ रणविय स्रोत सिंरक्षर् आयोगको कणम, कताव्य र अनधकणर सबबन्त्धी 
व्यवस्थण गरेको छ। 

िलस्रोत 
ननयमणवली, 
२०५० 

ननयम (३३) पररयोिनण स्थल वररपरीको िग्गण प्रयोग गना ननर्ेध गना सर्कनेः (१) 
ऐनको दर्ण १६ को उपदर्ण (३) को प्रयोिनको लणनग नेपणल 
सरकणरले िलस्रोतको उपयोग सबबन्त्धी पररयोिनणको वकनसम, बनोट, 

क्षमतण आर्द कुरणहरूलणई ध्यणनमण रणखी त्यस्तो पररयोिनण के्षरनभरकण 
घरिग्गण कुनै खणस कणमको लणनग अरू कसैले प्रयोग गना नपणउने गरी 
ननजित दूरी तोकी ननर्धे गना सर्कनेछ। (२) उपननयम (१) बमोजिम 
ननर्ेध गररएको कुरणको सूचनण नेपणल सरकणरले सवासणधणरर्को 
िणनकणरीको लणनग प्रकणजशत गरी सबबजन्त्धत पररयोिनण के्षरको मु् य 
मु् य ठणउाँ, पररयोिनण कणयणालय, सबबजन्त्धत गणउाँ ववकणस सनमनत वण 
नगरपणनलकण,  जिल्लण ववकणस सनमनत, जिल्लण प्रशणसन कणयणालय र मणल 
वण मणलपोत कणयणालयमण समेत टणाँस्न लगणउन ुपनेछ।   

ननयम (३४) क्षनतपूनता र्दइनेः (१) ननयम ३३ बमोजिम घरिग्गण प्रयोग गना ननर्ेध 
गररएको कणरर्बणट सबबजन्त्धत व्यजक्तलणई भएको हणनी नोर्कसणनी वणपत 
र्दइने क्षनतपूनताको रकम ननयम ३५ को उपननयम (२) बमोजिम गर्ठत 
क्षनतपूनता ननधणारर् सनमनतले ननधणारर् गरे बमोजिम हनुेछ । 

(२) घरिग्गणको प्रयोगमण थप बन्त्देि लगणउन ु पने अवस्थण परेकोमण 
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बणहेक उपननयम (१) बमोजिम र्दइने क्षनतपूनताको रकम सबबजन्त्धत 
व्यजक्तलणई एकै पटक मणर र्दइनेछ । 

वन ननमयणवणली, 
२०५१ 

ननयम ६५ कुनै वन के्षरनभर प्रणथनमकतण प्रणप्त योिनणको सञ्चणलन गदणा सोबणट 
व्यजक्त वण समदुणयलणई कुनै हणनी नोर्कसणनी हनु गएमण सो बणपतको 
क्षनतपूनता रकम र सो योिनणले प्रयोग गने वन के्षरको वन पैदणवणर 
कणट्दण, टुक्रणउाँदण तथण ढुवणनी गदणाको सबपूर्ा खचा सबबजन्त्धत योिनण 
सञ्चणलनले व्यहोनुा पने कुरण उल्लेख छ।  

बणलश्रम 
ननयमणवली (ननर्धे 
र ननयमन गने), 
२०६२ 

दर्ण (११) प्रनतष्ठणनमण कणम गने बणलबणलीकणको स्वणस्थय र सरुक्षण सबबन्त्धमण 
व्यवस्थणपकले अपनणउन ु पने व्यवस्थण गररएको छ। त्यस्तै 
बणलबणलीकणहरु लणई कममण लगणउने प्रनतष्ठणनमण ऐन ववपरीत कणममण 
लगणएको वण नलगणएको,  नतनीहरुको स्वणस्थय र सरुक्षणको लणनग गनुापने 
व्यवस्थण गरे वण नगरेको तथण ऐन वण यस ननयमणवली बमोजिम गनुा पने 
अन्त्य व्यवस्थणहरु गरे वण नगरेको भनन ननरीक्षर् गना खवटएको 
कमाचणरीले सो अनरुुप आफ्नो कताव्य इमणन्त्दणरीपूवाक पणलन गरे नगरेको 
सबबन्त्धमण श्रम कणयणालयले स्थलगत ननरीक्षर् गना अको कुनै कमाचणरी 
खटणई छड्के िणाँच गरणउने व्यवस्थण गररएको छ। 

र्ोहरमैलण 
व्यवस्थणपन 
ननयमणवली, 
२०७० 

ननयम ६ को 
उपननयम २ 

िैववक तथण अिैववक लगणयतकण र्ोहरमैलणलणई स्रोतमै छुटयणउने गरी 
हणननकणरक वण रसणयननक  र्ोहरमैलणलणई छुट्टणछुटै्ट  पथृकीकरर् तथण 
व्यवस्थणपन गनुा पने कुरणको बणरेमण उल्लेख गररएको छ।  

प्रस्तणववत आयोिनणले यस ननयमणवलीमण उल्लेख भए बमोजिम िैववक, 
अिैववक, हणननकणरक वण रसणयननक  र्ोहरमैलणलणई छुट्टणछुटै्ट  
पथृकीकरर् गरी व्यवस्थणपन गररनेछ।  

श्रम ननयमणवली ,
२०७५ 

 रोिगणरदणतणले कणयास्थलमण कणयारत श्रनमक तथण अन्त्य व्यजक्तको सरुक्षण 
तथण स्वणस्थय सबबन्त्धी नीनत बनणउाँदण प्रनतष्ठणनको कणया प्रकृनत अनसुणर 
कणयास्थलमण अपनणउन ु पने सरुक्षण सतका तण, श्रनमकको स्वणस्थय, 

कणयास्थलमण हनु सर्कने सबभणववत दघुाटनण, कणयास्थलमण मेजशनरी यन्त्र 
उपकरर् सञ्चणलन गदणा अपनणउन ु पने सणवधणनी, स्वणस्थयकण दृवष्टले 
सिंवेदनशील मणननने रसणयननक पदणथाको प्रयोग गदणा अपनणउन ु पने 
सणवधणनी लगणयत व्यवसणयिन्त्य सरुक्षण तथण स्वणस्थयको सनुनजिततण गने 
आधणरलणइा समेवटन ेगरी बनणउन ुपनेछ। 

ननयम ४ ले रोिगणर सबझौतण गदणा खलुणउन ुपने वववरर्‚ ननयम ७ देजख 
१५ मण ववदेशी नणगररक कणममण लगणउन आवश्यक पने इिणित र श्रम 
स्वीकृनत र ननयम ३४ देजख ५३ श्रनमकको सरुक्षण रस्वणस्थय सबबन्त्धी 
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प्रणवधणन रहेको छ। 
सङ्कट्टणपन्न 
वन्त्यिन्त्त ुतथण 
वनस्पनतको 
अन्त्तरणाविय 
व्यणपणर ननयन्त्रर् 
ननयमणवली, 
२०७६ 

ननयम ३(१) ऐनको दर्ण ३, ८ वण १० प्रयोिनणकण लणनग अनमुनतपर नलन चणवहन े
व्यजक्त, सिंस्थण वण ननकणयले ववनभन्न अनसूुची बमोजिमको ढणाँचणमण 
व्यवस्थणपन ननकणय समक्ष ननवेदन र्दन ुपने व्यवस्थण गरेको छ।  

ननयम ६ ननयम ३ बमोजिम दलुाभ वण लोपोन्त्मखु वन्त्यिन्त्त ु तथण वनस्पनत वण 
सोको नमनुण रणख्न,े प्रयोग गने, रोटने, हकुणाउन,े पणलनपोर्र् गने, उत्पणदन 
गने, ननयजन्त्धत प्रिनन गने, खररद नबवक्र गने, ओसणरपोसणर गने, ननकणसी, 
पैठणरी वण पनु: ननकणसी गने वण अध्ययन, अनसुन्त्धणन, परीक्षर्, तणनलम, 

प्रदशानी, सिंरक्षर् जशक्षण, िैववक स्रोत सिंरक्षर् वण अन्त्य शैजक्षक प्रयोिनमण 
उपयोग गने अनमुनतको लणनग पेश भएको ननवेदन उपर व्यवस्थणपन 
ननकणयले आवश्यक िणाँचबझु गरी नसर्णररस सवहतको परणमशाकण लणनग 
वैज्ञणननक ननकणय समक्ष पठणउन ुपने व्यवस्थण गरेको छ। 

ननयम १२  ऐनको दर्ण १३ को उपदर्ण १ बमोजिम कुनै व्यजक्त, सिंस्थण वण 
ननकणयले कुनै िीववत सङ्कटणपन्न वन्त्यिन्त्त ुअध्ययन, अनसुन्त्धणन, परीक्षर्, 

प्रजशक्षर्, प्रदशान, सिंरक्षर् जशक्षण, िैववक स्रोत सिंरक्षर्, शैजक्षक प्रयोिन वण 
अन्त्य कुनै प्रयोिनकण लणनग रणखेको, प्रयोग गरेको वण कुनै सङ्कटणपन्न 
वन्त्यिन्त्त ु पणलनपोर्र् गरेको वण घरपणलवुण बनणई त्यसबणट लणभ प्रणप्त 
गरेको भए यो ननयमणवली प्रणरबभ भएको नमनतले एक वर्ानभर त्यस्तो 
वन्त्यिन्त्त ुदतणाको लणनग प्रयोिन खलुणई अनसूुची-१३ बमोजिमको ढणाँचणमण 
व्यवस्थणपन ननकणय समक्ष ननवेदन पेश गनुा पने व्यवस्थण गरेको छ। 

वणतणवरर्ीय 
सिंरक्षर् 
ननयमणवली ,
२०७७ 

 वणतणवरर्ीय सिंरक्षर् ननयमणवली, २०७७ कण अनसुणर कुनै पनन ववकणस 
आयोिनण ननमणार् तथण सञ्चणलन गनुा अगणडी प्रस्तणवकले प्रणरजबभक 
वणतणवरर्ीय अध्ययन वण वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन गनुा आवश्यक 
रहेको कुरण बणरे उल्लेख गररएको छ। प्रस्तणवकले अनसूुची-१ मण 
उल्लेख भएकण प्रस्तणवहरुको हकमण सिंजक्षप्त वणतणवरर्ीय अध्ययन, 

अनसूुची-२ मण उल्लेख भएकण प्रस्तणवहरुको हकमण प्रणरजबभक 
वणतणवरर्ीय परीक्षर् र अनसूुची-२ मण उल्लेख भएकण प्रस्तणवहरु को 
हकमण प्रणरजबभक वणतणवरर्ीय परीक्षर् गनुा पने व्यवस्थण रहेको छ। 

ननदेजशकण 
िग्गण अनधग्रहर् 
ननदेजशकण, २०४६   
 

 यस ननदेजशकणको बदुणाँ १६ र १७ को ननदेशन अनसुणर योिनण प्रभणववत 
पररवणरहरूको दईु कोटीहरु ननर्दाष्ट गदाछ, योिनण प्रभणववत पररवणरहरू 
(आ.प्र.प.) र गजबभर रूपमण योिनण प्रभणववत पररवणर (ग.रू.आ.प्र.प.)। 
आ.प्र.प.ले घरकण सदस्यहरु समणवेश गदाछ िसमण वृद्ध आजश्रत र 
नणबणलीक बच्चणहरु (१८ वर्ा भन्त्दण कम) एकै छत मनुन बस्ने र एकल 
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आनथाक एकणईको रुपमण सञ्चणलन हनु्त्छ, िो योिनणबणट प्रनतकूल रुपमण 
प्रभणववत छन।् यी ननदेजशकणहरु अन्त्तगात सबबजन्त्धत अनधकणरीहरुले 
योिनण टोलीको सहयोगमण योिनण प्रभणववत पररवणरहरुको िीवनस्तर र 
सबपजत्तको मूल्यणङ्कन, वरपरको समणन सबपजत्तहरुको तलुनणत्मक बिणर 
मूल्यमण आधणररत हनुपुने हनु्त्छ। 

रणविय वणतणवरर्ीय 
प्रभणव मूल्यणङ्कन 
ननदेजशकण, २०५० 

 

 यो ननदेजशकणले अध्ययनको क्रममण िन सहभणनग िटुणउनै पने, आवश्यक 
सचुनणहरुको सिंकलन गने, वववणदकण ववर्यहरुको गजबभरतण पूवाक 
मलु्यणङ्कन गने र वणतणवरर्ीय अध्ययनको लणनग ती ववर्यहरुको 
प्रणथनमकतण क्रम ननधणारर् गने कुरणहरुलणई प्रष्ट रुपमण िोड र्दएको छ। 
यस ननदेजशकणले सणमणजिक, आनथाक, िैववक, भौनतक-रणसणयननक र 
सणाँस्कृनतक प्रभणवहरु पवहचणन गना र समन उपणयहरुको पवहचणन गरी 
त्यसलणई हटणउन, रोर्कन/वण कम गना र आयोिनण कणयणान्त्वयनबणट हनु े
र्णइदण िनक प्रभणवहरुलणई बढणउन प्रणवधणनहरु पनन तय गरेको छ। 

यो ननदेजशकणले प्रस्तणवकलणई वणतणवरर्ीय न्त्यूनीकरर् उपणयहरु एवककृत 
गना, ववशेर् गरी खणनीको व्यवस्थणपन, खननएकण खणल्डोहरु, सणमणग्रीको 
भण्डणरर् र स्पोईल व्यवस्थणपन, कणमदणर जशववरहरुको सञ्चणलन, िनमन 
खने्न र ढलणन जस्थरीकरर्, ढुिंगण टुक्रणउन े स्थणन, इत्यणर्दमण मणगादशान 
प्रदणन गदाछ। 

वन क्षरेकण लणनग 
वणतणवरर्ीय प्रभणव 
मूल्यणङ्कन 
ननदेजशकण, 
२०५२ 

 वन क्षेरकण लणनग वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन ननदेजशकण, २०५१ ले 
कुनै पनन ववकणस आयोिनणले ववशरे् गरर िङ्गलमण हनुे प्रभणवहरुको 
पवहचणन गने, वन तथण िैववक ववववधतणमण कम प्रभणवलणई सनुनजित गने 
उपणयर अनगुमन र मूल्यणङ्क नगने व्यवस्थण गरेको छ।यस ननदेजशकणमण 
वणतणवरर्ीय अध्ययन प्रनतवेदनमण समणवेस र सबबोधन गररन ुपने ववनभन्न 
पक्षहरु पनन रहेकण छन।् 

सणमदुणवयक वन 
ननदेजशकण, 
२०५८ 

 

 र्दशणननदेशनले सणमदुणवयक वन प्रयोगकतणा समूहहरूको पवहचणन र सक्षम 
गना,  सणमदुणवयक वन व्यवस्थणपन योिनणको तयणरी र सणमदुणवयक वन 
व्यवस्थणपन योिनणको कणयणान्त्वयन गना प्रवक्रयणको बणरेमण उल्लेख गरेको 
छ। 

चरेु-तरणई मधेश 
सिंरक्षर् तथण 
व्यवस्थणपन 
गरुुयोिनण, 
२०७४ 

 यस गरुुयोिनणको प्रमखु लक्ष्य चरेु के्षरको प्रणकृनतक स्रोत सिंरक्षर्, र्दगो 
व्यवस्थणपन, पणररजस्थकीय सेवणको सबवद्बान र गररबी न्त्यूनीकरर् एविं समदृ्ब 
नेपणलको रणविय लके्षयमण टेवण परु् यणउने रहेको छ।भौगनभाक अवस्थण र 
पणररजस्थकीय प्रर्णली अनकूुल चरेु पहणड भणवर के्षरकण प्रणकृनतक 
स्रोतहरुको र्दगो व्यवस्थणपन सनुनजित गरी त्यहणाँ बसोबणस गने व्यजक्त 
तथण समदुणयको िलवणय ुपररवतान तथण प्रणकृनतक प्रकोपबणट हनु सर्कन े
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क्षनत न्त्यूनीकरर् गने यस गरुुयोिनणको उद्देश्य रहेको छ।नदी प्रर्णली 
तहकण कणयाक्रममण उपल्लो िलणधणर क्षेरकण भ-ूक्षयग्रस्त स्थलहरुको 
उपचणर, समदुणयमण आधणररत भ-ूतथण िलसिंरक्षर् र तल्लो तटीय के्षरकण 
नदी वकनणर सधु्ढीकरर् र हररत पेवटकण ननमणार् िस्तण कणयालणई 
प्रमखुतणकण सणथ समणवेश गररएको छ।त्यसरी नै स्थणनीय तहस्तरीय 
कणयाक्रममण वन अनतक्रमर् ननयन्त्रर्, क्षनतग्रस्त सणवािननक भनूम 
पनुउात्थणन, चररचरर् ननयन्त्रर् तथण व्यवस्थणपन, नदीिन्त्य पदणथा उपयोग 
व्यवस्थणपन, सिंवेदनशील के्षरमण रहेकण बस्ती व्यवस्थणपन, नभरणलो कृवर् 
भनूममण बहबुर्ीय बणली ववस्तणर, नसमसणर व्यवस्थणपन, वन डढेलो 
ननयन्त्रर्,  वर्णातको पणनी सङ्कलन तथण भण्डणरर्, भनूमगत िल पनुभारर् र 
सतहमनुीको पणनी उपयोग िस्तण कणयाक्रम पदाछन।् 

रणविय प्रणथनमकतण 
प्रणप्त योिनणको 
लणनग रणविय वन 
क्षरे प्रयोग गने 
सबबन्त्धी मणपदण्ड 
सवहतको 
कणयाववनध, २०७६ 

बदुणिं ८ (१) दर्ण ७ को उपदर्ण (२) बमोजिम कुनै योिनणको लणनग रणविय 
वन क्षरे प्रयोग गना र्दने ननर्ाय भएमण योिनण कणयणान्त्वयन गदणा रणविय 
वन के्षरको भ-ूउपयोग स्थणयी रुपमण पररवतान हनुे गरी प्रयोग हनुे 
के्षरर्ल भन्त्दण कम नहनु े गरी सबबजन्त्धत योिनणले सट्टणभनणा स्वरुप 
िग्गण उपलब्ध गरणउन ुपने व्यवस्थण गररएको छ। उपदर्ण २ बमोजिम 
सट्टणभनणा स्वरुप उपलब्ध गरणउने िग्गण योिनण रहेकण ठणउाँबणट सबैभन्त्दण 
नजिक पने रणविय वन के्षरसाँग िोनडएको र सबभव भएसबम समणन भ-ू
बनोट र समणन भौगोनलक के्षरमण रहेको तथण वनको ववकणस गना सवकन े
स्थणनमण हनु ु पनेछ। दर्ण ७ बमोजिम रणविय वन क्षेर प्रयोग गना 
स्वीकृनत प्रणप्त योिनणले सट्टण भनणा स्वरुप िग्गण उपलब्ध गरणउन नसर्कन े
भएमण सोही व्यहोरण उल्लेख गरी सट्टण भनणा गरणउन नसकेको िग्गण 
बणपत यस पररच्छेद बमोजिम ननधणारर् भएको रकम उपल्ब्ध गरणउन े
स्वीकृनतको लणनग मन्त्रणलयमण ननवेदन र्दन सर्कने कुरण उल्लेख छ।  

बदुणिं १७ (१) दर्ण ७ को उपदर्ण (२) बमोजिम कुनै योिनण कणयणान्त्वयन गना 
रणविय वन क्षरे प्रयोग गना र सो क्षेरबणट रुख, ववरुवण तथण अन्त्य वन 
पैदणवणर हटणउन स्वीकृनत पणएकोमण सो योिनणले त्यस्तो रुख, ववरुवण 
तथण अन्त्य वन पैदणवणर आर्नै लणगत खचामण कतणन, मछुणन र घणटगद्दी 
गरी सबबजन्त्धत वन कणयालयलणई हस्तणन्त्तरर् गनुा पने व्यवस्थण गररएको 
छ। 

योिनण कणयणान्त्वयन गदणा रूखववरुवण समेत हटणइन े भएमण त्यस्तो रुख 
ववरुवणको दश गरु्णको दरले सबबजन्त्धत वन कणयणालय तोकेको िग्गणमण 
योिनणले वृक्षण रोपन गनुा पनेछ। सरकणरी योिनणको हकमण वृक्षणरोपर् 
वणपतको रकम आयोिनणको लणगत ईवष्टमेटमण नै समणवेश गनुा पनेछ। 
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योिनणले सबबजन्त्धत वन कणयणालयको समन्त्वयमण उपदर्ण (२) र (३) 
बमोजिम वृक्षण रोपन गरेको रुखववरुवणको पणचाँ वर्ासबम स्यणहणर, सबभणर 
र रेखदेख गनुा पनेछ र पणचाँ वर्ापनछ त्यस्तण रुखववरुवण सबबजन्त्धत वन 
कणयणालयलणई हस्तणन्त्तरर् गनुा पने व्यवस्थण छ।  

बदुणिं १८ योिनण कणयणान्त्वयन गदणा प्रणरजबभक वणतणवरर्ीय परीक्षर् प्रनतवेदन वण 
वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन प्रनतवेदनमण उल्लेख भएको क्षनत 
न्त्यूनीकरर्कण उपणयहरु योिनणले आफ्नै खचामण अननवणया अपनणउन ुपने 
कुरणको बणरेमण उल्लेख गररएको छ। 

चरेु के्षरमण 
ववकणस ननमणार् 
गदणा अवलबबन 
गनुापने कणयाववनध 
तथण मणपदण्ड, 

२०७७ 

 यस कणयाववनधको प्रमखु उद्देश्य चरेु के्षरमण कणयणान्त्वयन हनुे ववकणस 
ननमणार् तथण पूवणाधणर ववकणसलणई वणतणवरर् मैरी तथण ववकणस मैरी 
बनणउन ु रहेको छ।यस कणयाववनधको पररच्छेद ३ मण चरेु के्षरमण 
वणतणवर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन अध्ययन सहमनत र दरुी/के्षर प्रमणजर्त 
सबबन्त्धी व्यवस्थण गररएको छ।अध्ययन सहमनतकण लणनग प्रस्तणववत 
आयोिनणको सिंजक्षप्त वणतणवरर्ीय अध्ययन वण प्रणरजबभक वणतणवरर्ीय 
परीक्षर्को कणयासूची र वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कनको के्षर ननधणारर् र 
कणयासूची र आयोिनणको प्रनतवेदन सवहत सबबजन्त्धत ननकणयले अध्ययन 
सहमनतबण लणनग सनमनतमण पेश गनुापने व्यवस्थण गरेको छ।त्यस्तै 
प्रस्तणववत आयोिनण कणयणान्त्वयन गदणा चरेु के्षरमण पना सर्कने प्रभणवहरुको 
पवहचणन र न्त्यूनीकरर्कण उपणयहरुको ववस्ततृ रुपमण ववश्लरे्र् गरी 
अजन्त्तम प्रनतवेदन सनमनतमण पेश गनुापने व्यवस्थण गरेको छ। 

वन्त्यिन्त्तमैुरी 
पूवाधणर ननमणार् 
ननदेजशकण, 
२०७८ 

दर्ण ८ (१) दर्ण ७ बमोजिम तयणर भइ प्रतनलत कणनून बमोजिम स्वीकृत भएको 
ववस्ततृ आयोिनण प्रनतवेदन, स्वीकृत वणतणवरर्ीय अध्ययन प्रनतवेदन 
बमोजिम सबबजन्त्धत ननकणय वण प्रवद्धाकले सो प्रनतवेदनमण तोवकएको 
स्थणन तथण नडिइनमण वन्त्यिन्त्तमैुरी सिंरचनण ननमणार् गनुा पने व्यवस्थण 
गररएको छ।  

दर्ण ८ (२) उपदर्ण (१) बमोजिम सिंरचनण ननमणार् गदणा प्रचनतल कणनून बमोजिम 
स्वीकृत वणतणवरर्ीय अध्ययन प्रनतवेदले औ िंल्यणएकण प्रनतकूल प्रभणव 
न्त्यूनीकरर्कण उपणय समेत अवलबबन गर।न ु पने कुरणको बणरेमण 
उल्लेख गररएको छ।  

दर्ण ८ (३) दर्ण (१) बमोजिम ननमणार् गररने अण्डरपणस सिंरचनण र ओभरपणस 
सिंरचनणको दणयणाँ बणयणाँ पखणाल, गणइनडङ रे्न्त्स, ध्वनन प्रनतरोधक 
लगणयतकण सिंरचनण बनणउाँदण सबभव भएसबम स्थणनीय सणमणग्रीको प्रयोग 
गरी वन्त्यिन्त्तकुो बणसस्थणनसाँग नमल्दोिलु्दो हनुे गरी ननमणार् गनुा पने 
कुरणको बणरेमण उल्लेख गररएको छ। 
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 दर्ण ९ पूवाधणर तथण वन्त्यिन्त्तमैुरी सिंरचनण ननमणार् तथण ववस्तणर गदणा वन क्षेरको 
प्रयोग र सो बणपतको िग्गण सट्टण भनणा सबबन्त्धी व्यवस्थण वन सबबन्त्धी 
सङ्घीय कणनून बमोजिम हनुे व्यवस्थण गररएको छ।  

प्रस्तणववत आयोिनण कणयणान्त्वयन गदणा यस वन्त्यिन्त्तमैुरी पूवाधणर ननमणार् 
ननदेजशकण, २०७८ को पररपणलनण गने प्रस्तणवक प्रनतबद्ध रहेको छ। 

मणपदण्ड 

खणनपेणनी  
गरु्स्तर सबबन्त्धी 
रणविय मणपदण्ड, 
२०६२ 

 यस मणपदण्डले ग्रणमीर् तथण सहरी के्षरमण दश वर्ानभरमण सरुजक्षत 
खणनेपणनी परु् यणउने लक्ष्य रणखेको छ। यसकण लणनग यस मणपदण्डले 
ववनभन्न ननकणयहरुको जिबमेवणरी तोकेको छ।  
प्रस्तणववत आयोिनणले ननमणार् तथण सञ्चणलन चरर्मण प्रयोग गने 
खणनेपणनीको मणपदण्ड अनसुणर अनगुमन तथण परीक्षर्को लणनग तयणर 
गनेछ।  

ध्वनन गरु्स्तर 
सबबन्त्धी लणनग 
रणविय मणपदण्ड, 
२०६९ 

 

 ध्वनन गरु्स्तरकण लणनग रणविय मणनककण अनसुणर शहर तथण आवणसीय 
क्षेरकण लणनग आवणिको अनधकतम सीमण र्दनमण ५५ डेनसबल र रणतको 
समयमण ५० डेनसबल हनु ुपने बणरेमण उल्लेख गरेकोछ। 

प्रस्तणववत आयोिनणले ननमणार् तथण सञ्चणलन चरर्मण ध्वनन गरु्स्तरको 
मणपदण्ड अनसुणर अनगुमन तथण पररक्षर्को लणनग आधणर तयणर गनेछ। 

वणयकुो गरु्स्तर 
सबबन्त्धी रणविय 
मणपदण्ड, २०६९ 

 

 वणयकुो गरु्स्तर सबबन्त्धी रणविय मणपदण्ड, २०६९ ले वणयकुो गरु्स्तर 
कणयम रणख्न वणयमुण हनु े प्रदूवर्त तत्वहरुको ननयमनको लणनग वणय ु
गरु्स्तर सबबन्त्धी रणविय मणपदण्डमण समणवेश गरेको छ। 

यसले वणयमुण्डलमण वट.एस,वप. (TSP), वप.एम१०, सल्र्र डणइअर्कसणइड 
(Sulphur dioxide), नणइकोिन डणइअर्कसणइड (Nitrogen dioxide), कणबान 
मोनोअर्कसणइड (Carbon Monoxide), लेड (Lead), बेन्त्िीन (Benzene), 
वप.एम२.५, र ओिन(Ozone) िस्तण सूचकहरुको न्त्यूनतम मणपदण्ड 
तोकेको छ। 

प्रस्तणववत आयोिनणले ननमणार् तथण सञ्चणलन चरर्मण वणय ु गरु्स्तरको 
मणपदण्ड अनसुणर अनगुमन तथण पररक्षर्को लणनग आधणर तयणर गनेछ। 

नडिेल िेनरेेटरबणट 
ननष्कणशन भई 
हणवणमण िणन ेधवुणाँ 
सबबन्त्धी  
मणपदण्ड, २०६९ 

 

 यसले नडिेल िेनेरेटरबणट ननष्कणशन भई हणवणमण िणन े धवुणाँ सबबन्त्धी 
मणपदण्ड तोकेको छ। 

प्रस्तणववत आयोिनणले ननमणार् तथण सञ्चणलन चरर्मण नडिेल िेनेरेटरको 
मणपदण्ड अनसुणर अनगुमन तथण पररक्षर्को लणनग आधणर तयणर गनेछ। 

नपेणल सवणरी 
प्रदूर्र् मणपदण्ड, 

 यस मणपदण्डले पेकोल, ग्यणस र नडिेलद्वणरण सञ्चणनलत सवणरी सणधनहरुले 
उत्सिान गने हणननकणरक ग्यणसहरु कम गना िोड र्दएको छ।  
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२०६९ 

 
प्रस्तणववत आयोिनणको ननमणार् तथण सञ्चणलनको लणनग प्रयोग हनुे सवणरी 
सणधनहरुले नेपणल सवणरी प्रदरु्र् मणपदण्ड, २०६९ के र्दएको 
मणपदण्डको पणलनण गनेछ।  

सजन्त्ध सबझौतण 
दलुाभ तथण 
सङ्कटणपन्न 
वन्त्यिन्त्त ूतथण 
वनस्पनतको 
अन्त्तरणाविय व्यणपणर 
सबबन्त्धी सबमेलन, 
२०३९ 

खण्ड ३ र 
उपखण्ड २  

अनत िोजखम तथण सङ्कटणपन्न वन्त्यिन्त्तू तथण वनस्पनतको अन्त्तरणाविय 
व्यणपणरको लणनग ननर्ेध गररएको छ। ववशरे् उद्देश्यको लणनग सबबजन्त्धत 
अनधकणरीको अनमुनतबणट अन्त्तरणाविय व्यणपणर गना सर्कने उल्लेख छ।  
प्रस्तणववत आयोिनणले ननमणार् तथण सञ्चणलन चरर्मण दलुाभ र सङ्कटणपन्न 
वन्त्यिन्त्त ुतथण वनस्पनतको व्यपणर, खररद र ववक्रीमण ननरुत्सणही गदाछ। 

अन्त्तरणाविय श्रम 
साँगठन १६९, 
२०४३ (ILO 

169, 2043) 

खण्ड १२, 

१३, १४ र 
१५ 

परबपरणगत रुपले भोग चलन गदै आएको प्रणकृनतक स्रोतको प्रयोग र 
सरुक्षण गने पवहलो अनधकणर उक्त स्रोतसाँग िोनडएकण आर्दवणसी र 
िनिणनतसाँग हनुे कुरणको बणरेमण उल्लेख गरेकोछ।  

िैववक ववववधतण 
सबबन्त्धी 
महणसजन्त्ध, २०४९ 

 िैववक ववववधतण सबबन्त्धी महणसजन्त्ध सन ् १९९२ मण भएको िैववक 
ववववधतणको सिंरक्षर् सबबन्त्धी महणसजन्त्ध हो। सो सजन्त्धकण अनसुणर कुनै 
पनन ववकणस ननमणार् सबबन्त्धी आयोिनणहरुको लणनग उपयकु्त प्रवक्रयणहरु 
अपनणई वणतणरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन िस्तण वणतणवरर्ीय अध्ययन 
आवश्यक पने कुरणको बणरेमण उल्लेख गररएको छ। 

प्रस्तणववत आयोिनले ननमणार् तथण सञ्चणलन चरर्मण िैववक ववववधतणमण 
असर नपने गरी गररनेछ। 
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पररच्छेद -५ 

ववद्यमणन वणतणवरर्ीय अवस्थण 

५.१ भौनतक वणतणवरर्  

 भ-ूउपयोग 

जिल्लणको भ-ूउपयोग हेदणा सबै भन्त्दण बढी अथणात ६४.३०% वन क्षेरले ओगटेको पणइन्त्छ। भ-ू
उपयोग सबबन्त्धी क्षेरहरु ननबनणनसुणर रहेकण छन।्  

तणनलकण 16 : भ-ूउपयोग सबबन्त्धी वववरर् 

वववरर्  क्षरेर्ल  

हेर्कटर  प्रनतशत  

बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण मध्यवती क्षेर १०८,५०० ५३.५८ 

रणविय क्षेर (झणडी बटु्यणन समेत) २१,७०० १०.७२ 

कृवर् तथण आवणदी क्षेर ६०,२०० २९.७३ 

अन्त्य (खोलणनणलण बगर) १२,१०० ५.९७ 

िबमण  २०,२५,०० १००.०० 

श्रोत: जिल्लण पणश्वाजचर, २०७५ 
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जचर निं. 5 : प्रस्तणववत आयोिनण क्षरेको भ-ूउपयोगको नर्कसण (श्रोत: ICIMOD, 2010) 
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 भ-ूगभा 
आयोिनण क्षेर पजिमी नेपणलको तरणई क्षेर मण अवजस्थत छ।कर्णाली नदीको धरणतलमण यस क्षेरमण 
नसवणनलक पहणडबणट बगणएर ल्यणएको ढुङ्गण नगट्टी तथण बणलवुण भेवटन्त्छन।् दजक्षर्बणट उत्तरी  क्षेर 
सबम रै्नलएको ठुलण ठुलण पिंखणको आकणरमण (alluvial fans)  ननमणार् भएकण गेग्रणनकण परत 
(layers) हरुले Ganga Basin Deposits को व्यवहणर देखणउछ। उचणइमण अवजस्थत alluvial terraces 
तथण सतह मनुनको गेग्रणन थोरै दजक्षर् तर्ा  उन्त्मखु छन,् नसवणनलकको अननयनमत सतहमणनथ alluvial 

terraces को ननमणार् भएको पणइन्त्छ।यस क्षेरमण Main Himalayan Thrust साँग सबबजन्त्धत धेरै अन्त्य 
blind thrust हरु रहेकण छन ्र दजक्षर्नतर बढ्दण यी थ्रस्टहरु shallower हनुे देजखन्त्छन।् दजक्षर्नतर 
alluvial deposit देजखन्त्छ। 

 

 िल तथण मौसम  

िलवणयकुो वहसणबले बर्दायण जिल्लणमण उष्र् तथण समजशतोष्र् प्रकणरको हणवणपणनी रहेको छ। प्रदेशीय 
हणवणपणनी पणइएतण पनन बणहै्र मवहनण एकैनणसको हणवणपणनी पणइदैन। चैर मवहनण देजख आजश्वनको 
सरुुसबम गमी हनु्त्छ। आजश्वन, कणनताक र र्णगनुमण यहणाँको हणवणपणनी समजशतोष्र् हनु्त्छ भने मिंनसर, 

पौर् र मणघमण ननकै िणडो हनु्त्छ। िेष्ठको अन्त्त्य देजख आजश्वनको सरुुसबम मनसनुी वणयकुण कणरर् 
प्रशस्त वर्णा हनुे गछा। गमीयणममण यहणाँको और्त अनधकतम तणपक्रम ३९.८ नडग्री सेजल्सयस सबम 
पगु्छ भने वहउाँदमण और्त न्त्यनुतम ९.६० नडग्री सेजल्सयस सबम पगु्न िणन्त्छ।यहणाँ और्त वणवर्ाक 
वर्णा १११८ नम.नम. हनुे गछा। कैलणली जिल्लणको उत्तरमण चरेु पवात शृ्रङ्खलण अन्त्तगातको पहणडी भ-ू
भणग तथण दजक्षर्ी भेगमण समथर तरणई र्णाँट रहेको हुाँदण पहणडी र तरणई क्षेरको उचणइगत नभन्नतणकण 
कणरर् यहणाँ र्रक र्रक वकनसमको हणवणपणनी पणईन्त्छ। तरणई क्षेर मणगमी मवहनणमण बढी गमी हनुे 
र िणडो मवहनणमण बढी िणडो हनुे उष्र् हणवणपणनी रहेको छ भने पहणडी क्षेरमण समशीतोष्र् वकनसमको 
हणवणपणनी रहेको छ। तरणई क्षेरमण अनधकतम तणपक्रम ४६ नडग्री सेजल्सयस सबम पगु्दछ भने िणडो 
मवहनणमण न्त्यूनतम तणपक्रम ५ नडग्री सेजल्सयस सबम तल झदाछ। वहउाँदको समयमण रणम्रोसाँग घणम 
नलणग्न ेर हसु्सकुो अत्यनधक प्रभणवले शीतलहर चनल अनत िणडो हनु ेगदाछ। गमीयणममण अत्यनधक 
गमी हनुे र चैर वैशणख मवहनणमण ल ु समेत चल्ने गदाछ।यहणाँ औसत वणवर्ाक वर्णा १८६०.४७ 
नम.नम. रहेको छ।  
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 वणयकुो गरु्स्तर र ध्वननको स्तर 

प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरमण कुनै कणरखणनण र उद्योगहरु नभएकोले वणयकुो गरु्स्तर र ध्वनन स्तर 
सणमणन्त्य र कम प्रदूवर्त पणइयो। वणय ुगरु्स्तर र ध्वननको स्तर मणपन गनुा तथयणङ्क कमणण्ड क्षेरको 
ववनभन्न ठणउाँबणट सङ्कलन गररएको नथयो। वणयकुो गरु्स्तर र ध्वननको स्तर सबबन्त्धी ववस्ततृ वववरर् 
तल तणनलकणमण प्रस्ततु गररएको छ। 
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तणनलकण 17 : आयोिनण क्षरेको वणय ुगरु्स्तरको अवस्थण 
स्थणन अवजस्थनत समय सूचकहरु 

वपयम२.५(PM2.5) 

(μg/m3 ) 

वपयम१०(PM10) 

(μg/m3 ) 

कर्हरु(Particles) 

(per/L) 

कणबान 
डणइअर्कसणइड(CO2) 

(ppm ) 

HCHO 

(mg/m3) 
तणपक्रम 

(oF) 

आरातण 
(Humidity) 

(%) 
झपवटपरु दोबणन २८.३६६४ उ  

८१.१८९०५ पू 
७:१५ 
र्दउाँसो 

७९.१ १०१.२ ११६३७७ ८४० 0.000 ८१ ६३ 

श्रीलिंकण/टोनलगणाँउ, 
कैलणली 

२८.४१४९ उ  

८१.०५१२३ पू 
५:४० 
सणाँझ 

५४.५ ७०.६ ७९१६० ८०२ 0.000 ८३ ६७ 

ओखररयण  २८.५८८४७ 
उ  

८१.२४८५५ पू 

१२:४५ 
र्दउाँसो 

५०.७ ६७.१ ७२३१४ ९१३ 0.000 ८६ ५९ 

श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८ 

तणनलकण 18 : आयोिनण क्षरेको ध्वनन गरु्स्तरको अवस्थण 
मणपन गररएको स्थणन अवजस्थनत समय अनधकतम न्त्यूनतम 

झपवटपरु दोबणन २८.३६६४ उ  

८१.१८९०५ पू 
७:१५ र्दउाँसो ७६.४ ३७.६ 

श्रीलिंकण/टोनलगणाँउ, 
कैलणली 

२८.४१४९ उ  

८१.०५१२३ पू 
५:४० सणाँझ ७६.६ ३७.४ 

ओखररयण  २८.५८८४७ उ  

८१.२४८५५ पू 
१२:४५ र्दउाँसो ८०.४ ५९.१ 

श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८ 
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 पणनीको गरु्स्तर 

यहणाँ अवजस्थत खोलणहरुमण वरै् भरर पणनीको बहणव रहने र र्णल्गनु मवहनण देजख िेष्ठ मवहनण सबममण 
बहणव कम हनुे गरेको छ। यद्यवप मनसूनको मौसममण बणढी आउने हुाँदण बणलवुणकण कर्हरु रवहलो 
मणटो आर्द िबमण हनुे हुाँदण पणनीको गरु्स्तर प्रदूवर्त हनुे सबभणवनण धेरै देजखयो। मणपन गररएको 
कर्णाली नदीको पणनीको गरु्स्तर तल तणनलकणमण प्रस्ततु गररएको छ। प्रयोगशणलणको प्रनतवेदन 
अनसूुची १२ मण प्रस्ततु गररएको छ। 

तणनलकण 19 : कर्णाली नदीको पणनीको गरु्स्तर 

क्र.सिं. सूचकहरु इकणई मणन 

१ अजबलयपनण (वप.एच.) 
 ७.८० 

३ तणपक्रम 
०

C - 
४ टोटल नडज्लभ्ड सोनलड्रस 

mg/L १४१ 
५ टोटल सस्पेन्त्डेड सोनलड्रस 

mg/L ६ 
 

५.२ िैववक वणतणवरर् 

(क) वनस्पनत 

प्रस्तणववत कर्णाली नदी व्यवस्थणपन आयोिनण, रणिणपरु बर्दायण उष्र् प्रदेजशय क्षेरमण पदाछ। यस 
आयोिनणमण बर्दायण रणविय ननकुञ्ज र बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवती क्षरे पनन पदाछ। रणविय 
ननकुञ्ज तथण वन्त्यिन्त्त ु आरक्ष ववभणगकण अनसुणर बर्दायण रणविय ननकुञ्जमण ७०% भभुणग िङ्गलले 
ओगटेको छ। ८३९ प्रिणनतकण वनस्पनतहरु पणईने यस रणविय ननकुञ्जमण कररब ७०% िङ्गल सणलकण 
रुखहरुले ओगटेको छ भने बणाँकी नमजश्रत घणाँसे मैदणन रहेको छ। स्थलगत अध्ययनको बेलण 
आयोिनण क्षेरमण अनभलेख गररएकण रुख प्रिणनतहरुको सूची ननबन बमोजिम प्रस्ततु गररएको छ।  

तणनलकण 20 : आयोिनण क्षरेमण पणइन ेरुख प्रिणनतहरु 

स्थणनीय  नणम वैज्ञणननक  नणम पररवणर CITES IUCN नपेणल सरकणर 

िणमनु Syzigium cumini Myrtaceae - - - 
नसमल Bombax ceiba Bombacaceae - - - 
नससौ Dalbergia sissoo Fabaceae - - - 
खयर Acacia catechu Fabaceae - - - 
वपपल Ficus religiosa Moraceae - - - 
नसररस Albizia lebbeck Fabaceae - - - 
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कमणा  Adina  cordifolia Rubiaceae - - - 
मसलण Eucalyptus  Myrtaceae - - - 
नभल्लोर Trewia nudiflora  Euphorbiaceae - - - 
दबदबे Garuga pinnata  Burseraceae - - - 
ननम Azadirachta indica Meliaceae - - - 
बयर Ziziphus mauritiana  Rhamnaceae - - - 
पलणस Butea monosperma Fabaceae - - - 
बेल Aegle marmelos Rutacea - - - 

अमलण Phyllanthus emblica Phyllanthaceae - - - 
आाँप Mangifera indica  Anacardiaceae  - - - 
सगनु - - - - - 
रोवहर्ी Mallotus philippensis  Euphorbiaceae  - - - 
कुसमु Schleichera oleosa  Sapindaceae  - - - 

श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८ 

 गैरकणष्ठ वन पैदणवणर  
आयोिनण क्षेरमण ववनभन्न िणनतय समूहकण मणननसहरू बसोबणस गदाछन।् ववनभन्न समूहकण 
मणननसहरूद्वणरण वरपर उपलब्ध िैववक स्रोतहरूलणई कणठ, दणउरण, खणनण, और्नध वण अन्त्य ववनभन्न 
प्रयोिनकण लणनग प्रयोग गदै आइरहेकण छन।् आयोिनण क्षेरमण पणइने गैरकणष्ठ वन पैदणवणर 
प्रिणनतहरूको बणरेमण तल उल्लेख गररएको छ। 

तणनलकण 21 : आयोिनण क्षरेमण पणइन ेगैरकणष्ठ वन पैदणवणर प्रिणनतहरू 

स्थणनीय नणम वैज्ञणननक नणम उपयोनगतण 
ननम Azadirachta indica पणत रगत सपणई र रगतको जचनी ननयन्त्रर् गना 
बेल Aegle marmelos  पेटको समस्यणमण, दखुणई र ज्वोरोमण 
खयर Acacia catechu बोक्रणको लेप छणलणको रोगमण र आन्त्रण दखुणईमण 
िणमनु Syzigium cumini पखणलण र आउाँमण र्ल उपयोग 

रोवहर्ी  Mallotus philippensis िकुण, मणटे रोग र रङ्गणउने वस्तकुो रुपमण 
अमलण Phyllanthus emblica नरर्लणको ३ और्नधमध्ये एक अमलण गरु्ी िनडबटुीमण 

पछा।अमलण नभटणनमनको रणम्रो स्रोत। 
बयर  Ziziphus mauritiana  यो प्रोवटन, पोटणनसयम, र्कयणल्सीयम समेत थपु्र ैपोर्क 

तत्वको भण्डणर मणननन्त्छ। यो र्ल नभटणनमन सीको 
रणम्रो स्रोत मणननन्त्छ। आयवेुदकण अनसुणर यसनभरको 
दणनणमण र्कयणन्त्सर िस्तो रोगसाँग लड्ने क्षमतण हनु्त्छ।  

श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८ 
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 वन व्यवस्थणपन  

प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरमण पने वनहरु सणमदुणवयक वनहरु रहेकण छन।् वय वनहरु वन उपभोक्तण 
समहुहरुले व्यवस्थणपन गदै आएकण छन।् सबै सणमदुणवयक वनहरुमण नभल्लोर र नससौको रुखको 
बणहलु्यतर हेको छ्। अन्त्य रुख प्रिणनतहरुमण नसमल, खयर, ररवहर्ी पनन प्रसस्त मणरणमण पणइन्त्छ। 

(ख) वन्त्यिन्त्त ु 

बर्दायण िैववक ववववधतण को वहसणबले धेरै धनी रहेको छ। यहणाँ वन्त्यिन्त्त ुर वनस्पनतको ववववधतण 
देख्न सवकन्त्छ। सणलकको बणहलु्यतण रहेको वन र नसमसणरहरुले तरणईको समथर भभूणग र चरेु 
पहणडको नबचमण िैववक मणगाको रुपमण कणम गदाछ। वयनले अनत सिंकटणपन्न वन्त्यिन्त्तकुण प्रिणनतहरु 
िस्तै बणघ, िङ्गली हणजत्त, एक नसिंगे गैंडण, कृष्र्सणर, डजल्र्न िस्तण सिंरजक्षत िनणवर सवहत ३० 
प्रिणनतकण स्तनधणरी िनणवरहरुलणई वणसस्थणन प्रदणन गरेकण छन।्  

 स्तनधणरी  

स्थलगत अध्ययन, अवलोकन र स्थणनीयसाँगको छलर्लको आधणरमण आयोिनण क्षेरमण ववनभन्न 
प्रिणनतकण स्तनधणरी िनणवरहरु अनभलेख गररएको नथयो। अनभलेख गररएकण स्तनधणरी िनणवरहरु 
ननबन बमोजिम तणनलकणमण प्रस्ततु गररएको छ।  

तणनलकण 22 : आयोिनण क्षरेमण पणइन ेस्तनधणरी प्रिणनतहरु 

स्थणनीय नणम वैज्ञणननक नणम CITES IUCN नपेणल सरकणर 

बणघ Panthera tigris I 
Endangered  

िङ्गली हणजत्त Elephas maximus  I 
Endangered  

एक नसिंगे गैंडण Rhinoceros unicornis I Vulnerable  

कृष्र्सणर Antelope cervicapra I 
Endangered  

सोंस Platanista gangetica  - 
Endangered  

जचत्तल Axis axis  - Vulnerable  

ब्रणहनसङ्गण Cervus duvauceli  I Vulnerable  

लगनुण/पणडे Axis porcinus - 
Endangered 

- 

भणल ु Ursus ursinus/Melurus  I Vulnerable  

रेटेल Mellivorca capensis - Least Concern - 

रतवुण Muntiacus muntjak - Least Concern - 

जचतवुण Panthera pardus I Vulnerable - 

स्यणल Canis aureus III Least Concern - 
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घोरल Naemorhedus goral - - - 

रणतो बणाँदर Macaca mulatta II 
Least Concern 

- 

 

िरणयो Rusa unicolor - Vulnerable - 

बाँदेल Sus scrofa - Least Concern - 

ढोले Cuon alpinus II 
Endangered 

- 

श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८ 

 चरण 
आयोिनण क्षेर वरपर रहेको वन, बटु्यणन क्षेर, घणाँसे मैदणन  तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्ज नजिक रहेको 
हनुणले पररजस्थनतकीय ववववधतण नसिानण भई चरणचरुुङ्गीको लणनग ववनभन्न वकनसमको वणसस्थणन उपलब्ध 
भएको छ। यस कणरर्ले आयोिनण क्षेरमण ववनभन्न वकनसमको चरणहरु भेवटन्त्छन।् स्थलगत 
सवेक्षर्को क्रममण देजखएकण र छलर्लद्वणरण वटपोट गररएकण चरणहरु ननबन बमोजिम तणनलकणमण 
प्रस्ततु गररएको छ। 

तणनलकण 23 :  आयोिनण क्षरेमण पणइन ेचरण प्रिणनतहरु 

स्थणनीय  नणम वैज्ञणननक  नणम CITES IUCN नपेणल  सरकणर 

खरमिरु  Houbaropsis 

bengalensis 

I 
Endangered 

 

मिरु  Pivo cristatus  III Least Concern  

डिंगर नगद्ध Gyps bengalensis  
Endangered 

 

खोयणहणाँस Anser indicus  Least Concern  

सणनो खरमिरु Sypheotides indicus II 
Endangered  

घेघरी घणाँसे वर्स्टो Prinia cinereocapilla  Vulnerable  

िल घणाँसे वर्स्टो Prinia sylvatica  Least Concern  

घेघरी झणडी वर्स्टो Urosphena pallidipes  Least Concern  

पीतहररत झणडी वर्स्टो Horornis flavolivaceus  Least Concern  

सनुटणउके वर्रवर्रे Cisticola exilis  Least Concern  

रणतोटणउके घणाँसे 
भ्यणकुर 

Timalia pileata  
Least Concern 

 

कुकु कोइली Cuculus canorus - Least Concern - 

कोइली Eudynamys scolopaceus - Least Concern - 

वकङ्गवर्सर Alcedo atthis  - Least Concern - 

कणकण कुल Spilornis cheela - Least Concern - 

कोकले Dendrocitta vagabunda  - Least Concern - 
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नधववनन चरण  Copsychus saularis - Least Concern - 

सणरस के्रन  Antigone antigone II Vulnerable  

ध्वणाँसे चीन े Dicrurus caerulescens - Least Concern - 

वपत कण्ठे भङ्गेरण  Petronia xanthocollis - Least Concern - 

सणनो मणवटकोरे Alcedo atthis  - Least Concern - 

खोले वटकवटके Motacilla 

maderaspatensis 

- 
Least Concern 

- 

वहउाँदे चोइयणाँ Anthus richardi - Least Concern - 

थोटले भ्यणकुर Pellorneum ruficeps - Least Concern - 

नतन औलेँ लणहणाँचे Dinopium shorii - Least Concern - 

गदान थोटले Chrysocolaptes lucidus - Least Concern - 

जचजचल्कोटे Parus major - Least Concern - 

श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८ 

 उभयचर र सरीसपृ  

आयोिनण क्षेर वरपर रहेको वन, बटु्यणन क्षेर, घणाँसे मैदणनको कणरर् आयोिनण क्षेरले सरीसपृकण 
ववनभन्न प्रिणनतहरुलणई पनन वणसस्थणन प्रदणन गरेको छ। स्थलगत सवेक्षर्को क्रममण देजखएकण र 
छलर्लद्वणरण वटपोट गररएकण उभयचर र सरीसपृहरु ननबन बमोजिम तणनलकणमण प्रस्ततु गररएको छ। 

तणनलकण 24 : आयोिनण क्षरेमण पणइन ेउभयचर र सरीसपृ प्रिणनतहरु 

स्थणनीय नणम वैज्ञणननक नणम CITES IUCN नपेणल सरकणर 

नग्रन वपट भणइपर Trimeresurus albolabris 
- Least 

Concern 

 

करेत Bungarus caeruleus 
- Least 

Concern 

- 

गोमन Bitis gabonica  
- Least 

Concern 

- 

कोबरण  Naja naja 
- Least 

Concern 

- 

ईजण्डयन पणइथन Python molurus  - Vulnerable I 

घनडयणल गोही Gavialis gangeticus I 
Endangered 

Protected  

मगर गोही Crocodilus palustris  Vulnerable  

श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८ 

 िलचर  

कर्णाली नदीमण पणइने मणछणहरूमण अाँसलण, सट्टण, टोटे, बणम, खोली मणछण आर्द रहेकण छन।् यस 
बणहेक कर्णालीमण घनडयणल गोही, मगर गोही, कछुवण, डजल्र्न आर्द पनन पणइन्त्छ। 
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तणनलकण 25 : आयोिनण क्षरेमण पणइन ेिलचर प्रिणनतहरु 

स्थणनीय नणम वैज्ञणननक नणम CITES IUCN नपेणल सरकणर 

सहर Tor putitora - EN - 

बणम Anguilla bengalensis - - - 

घनडयणल गोही Gavialis gangeticus I 
Endangered 

Protected  

मगर गोही Crocodilus palustris  Vulnerable  

कछुवण Testudines  - - - 

भ्यणगतुण  Rana tigrina  - - - 

डजल्र्न Delphinus   
 

 Critically 

Endangered 

 

Smooth-coated otter 
Lutrogale perscipillata - - - 

श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८ 

५.३ सणमणजिक, आनथाक तथण सणाँस्कृनतक वणतणवरर् 

५.३.१ सणमणजिक वणतणवरर् 

आयोिनणद्वणरण प्रभणववत घरधरुीको वववरर्  

 िनसङ्ख्यण 
प्रस्तणववत आयोिनण कैलणली जिल्लण र बर्दायण जिल्लणमण पदाछ। केन्त्रीय तथयणङ्क ववभणग, २०१७ 
अनसुणर कैलणली जिल्लणको कुल िनसङ्ख्यण 7,७५,७०९ र घरधरुी १,४२,४८० र बर्दायण 
जिल्लणको कुल िनसङ्ख्यण ४,२६,५७६ र घरधरुी ८३,१७६ रहेको छ। प्रभणववत क्षेरमण कैलणली 
जिल्लणको वटकणपरु नगरपणनलकण वडण निं. ८ र बर्दायण जिल्लणको रणिणपरु नगरपणनलकण वडण निं. १, 
३, ४, १०, मधवुन नगरपणनलकण वडण निं. १, ३, ठणकुरबणबण नगरपणनलकण वडण निं. ९ र गेरुवण 
गणउाँपणनलकण वडण निं. १, २, ३, ४, ५, ६ रहेको छ। प्रभणववत वडणको घरधरुी र िनसङ्ख्यणको 
वववरर् अनसूुची १३ मण प्रस्ततु गररएको छ। आयोिको कणयणान्त्वयनले २५ वटण घरहरुलणई प्रत्यक्ष 
असर परु् यणउन ेछ। प्रत्यक्ष प्रभणववत घरधरुीमण परुुर्को सङ्ख्यण ५५ तथण मवहलणको सङ्ख्यण ५३ 
रहेको छ। प्रभणववत घरधरुीको वववरर् तल तणनलकणमण प्रस्ततु गररएको छ।   



कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणयाको वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन प्रनतवदेन                                                                                      ववद्यमणन वणतणवरर्ीय अवस्थण 
 
 

87 कर्णाली नदी व्यवस्थणपन आयोिनण, रणिणपरु, बर्दायण 

 

तणनलकण 26 : प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षरेको घरधरुी र पररवणरको वववरर् 

स्थणन अवजस्तनथ नणम नबबर  

उतर पूवा िबमण परुुर् मवहलण 
नगद्दणपरु  गेरुवण २८.३७१४५ ८१.१९२७४ समणयण नसिंह नब.क. ९८१४५७९८५३ - - - 

वकरर् थणरु - - - - 

नसतणरणम थणरु - - - - 

लणलपरु  २८.४०८९६ ८१.१९५९८ साँगरु थणरु  ६ ३ ३ 

लणलपरु २८.४१२६५ ८१.१९४३८ छेदरुणम थणरु ९८१५४४३६८२ ६ ३ ३ 

नौरिंगण २८.४१३६५ ८१.१९४४२ नसतणरणम थणरु ९८२४५५०९९३ ७ ४ ३ 

 २८.४१४८६ ८१.१९४७२ कणलरुणम थणरु ९८२६५४८४२५ ४ ३ १ 

रणजिपरु २८.५३०७३ ८१.२३००८ िोमणनण थणरु  ५ २ ३ 

शणजन्त्तपरु गणाँउ २८.५५२७१ ८१.२४३५६ ननशणनण रणवल ९८२६५५८३३७ १० ४ ६ 

 

श्रीलिंकण/टोनलगणाँउ, 
कैलणली 

कर्णाली २८.४१४९ ८१.०५१२३ गिंगण बोहरण ९८६५५३१२१२ १३ ६ ७ 

२८.४१०९५ ८१.०४८१३ कमल ब. सणउद ९८१२६१८८६१ ६ ४ २ 

योगेश सणउद ९८४८४१६३४५ २ १ १ 

२८.५७३१६ ८१.२३५०१ रनमलणल थणरु ९८२४५७४३४६ २ १ १ 

पूर्ा ब. के.नस. ९८४१४३८५२४ ४ २ २ 

चनौरण, रणिणपरु २८.४७९११ ८१.१३३१ लणल ब. ओली ९८०८३२३०८८    

२८.४७५२ ८१.१३०५१ कल्लो सनुणहण ९८२४५३७८६५ ४ ३ १ 

कृष्र्ण थणरु ९८१२२७४८४५ ४ ३ १ 

चक्कपरु र तेररयण २८.४४८४३ ८१.०९६२५ लक्ष्मी नब.क. ९८२५५३५९२० ७ ४ ३ 

रेखण नब.क. ९८२४५९७८६८ ६ ३ ३ 

लणवहयण थणरु  ५ ३ २ 

सनुनतण नब.क. ९८२५५४५४६८ ६ २ ४ 

कमलपनत थणरु ९८०४५६४०८४ ५ २ ३ 

कमलण नब.क. ९८२९६६९६९३ २ १ १ 
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सणरुपण सनुणर ९८१९४४९१०८ ४ १ ३ 

जशवपरु २८.४४२२१ ८१.२३६६९ पणवानत नेपणल ९८१२५५०५२५    

िबमण  १०८ ५५ ५३ 

श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८ 
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 िणनतयतणको वववरर् 

िणनतयतणको आधणरमण घरधरुीलणई हेदणा प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरमण सबै भन्त्दण बढी थणरु १२ घरपररवणर, 
दनलत ७ घरपररवणर रहेको छ। यस सबबन्त्धी वववरर् ननबन बमोजिम रहेको छ। 

तणनलकण 27 : िणनतयतणको आधणरमण पररवणरको वववरर् 

िणतिणनत  घरधरुी प्रनतशत 

थणरु  १२ ४८ 
ब्रणबण/क्षेरी ३ १२ 

दनलत ७ २८ 

अन्त्य ३ १२ 

िबमण  २५ १०० 

श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८ 

 स्वणस्थय जस्थनत 

प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर घरपररवणरहरुले नबरणमी हुाँदण स्वणस्थय चौकीको सेवणमण ननभार रहेकण छन ्
भने केही मणरणमण जिल्लण भन्त्दण बणवहर अको जिल्लणको अस्पतणलमण िणने गरेको पनन देजखन्त्छ।     
(श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८) 

  

 रोगकण प्रकणर 

प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर घरपररवणरहरुमण देखण परेकण रोगहरुमण सगुर, मणइग्रने, डणइररयण, पेट दखु्न,े 
ज्वरो, ग्यणजस्कक, रुघण खोकी आर्द रहेकण छन।्(श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८) 

 

 खणनपेणनीको अवस्थण  

प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर खणनेपणनीको मु् य श्रोत भनेको टू्यववेल तथण हणते पबप, धणरण/पणईप हो, 
यहणाँ १५ घरपररवणर टू्यववेल/हणते पबपमण तथण १० घरपररवणर धणरण/पणईप ननभार रहेको 
देजखन्त्छ।(श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८) 
 

  शौचणलयको अवस्थण 
प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर सबै घरपररवणरमण शौचणलय भएको देजखन्त्छ। सबै घरहरुमण सणधणरर् 
शौचणलय भएको पणइयो।(श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८) 
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 ऊिणा आपूनता 
खणनण पकणउन ेईन्त्धन उपयोगको वववरर् 

खणनण पकणउन ईन्त्धन उपयोग सबबन्त्धी वववरर्लणई हेदणा प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षरेनभर सबै घरपररवणरले 
खणनण पकणउने ईन्त्धनको रुपमण सबै भन्त्दण बढी ७२,८७३ घरपररवणरले कणठ/दणउरणको प्रयोग गने 
गरेको पणइयो। खणनण पकणउन वविलुीको प्रयोग खणसै गरेको देजखाँदैन।(श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८) 

बत्ती बणल्न ेईन्त्धनको प्रयोगको वववरर् 

बत्ती बणल्ने ईन्त्धनको प्रयोग सबबन्त्धी वववरर्लणई हेदणा प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर सबै घरपररवणरले 
नेपणल ववद्यतु प्रणनधकरर्को नबिलुीको प्रयोग गरेको पणइयो।(श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८) 
 

 सञ्चणर  

सञ्चणर सणधनको प्रयोग सबबन्त्धी वववरर्लणई हेदणा प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर सबै घरपररवणरमण 
मोबणइल रहेको पणइयो। आयोिनण क्षेरनभर NTC तथण NCELL ले सञ्चणर सेवण प्रदणन गरेको 
छ।(श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८) 
 

५.३.२ आनथाक वणतणवरर् 

 रोिगणरी/पेशण/व्यवसणय 

रोिगणरी/पेशण/व्यवसणय सबबन्त्धी वववरर्लणई हेदणा प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर ९ घरपररवणर कृवर् तथण 
पशपुणलनमण सिंलग्न रहेको देजखन्त्छ। रोिगणरी/पेशण/व्यवसणय सबबन्त्धी ववस्ततृ वववरर् ननबन 
बमोजिम रहेको छ। 

तणनलकण 28 : रोिगणरी/पेशण/व्यवसणय सबबन्त्धी वववरर् 

क्र.सिं. रोिगणरी/पेशण/व्यवसणय िबमण  

१ कृवर् तथण पशपुणलन ९ 

२ व्यणपणर ४ 

३ ज्यणलण मिदरु ५ 

५ कृवर् तथण ज्यणलण मिदरुी ३ 

६ थणह नभएको ४ 

िबमण २५ 
श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८ 
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 आय आिान र खचा 
आय आिान सबबन्त्धी वववरर्लणई हेदणा प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरमण मणनसक रुपमण औसत रु ५,००० 
देजख २०,००० सबम रहेको पणइयो भने औसत मणनसक पणररवणररक खचालणई हेदणा यहणाँ सबै भन्त्दण 
बढी १५,००० रहेको देजखन्त्छ। (श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८) 

 

 िग्गणको स्वणनमत्व 

भ-ूस्वणनमत्व सबबन्त्धी वववरर्लणई हेदणा प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरमण धेरै घरपररवणरको आफ्नै िग्गण पणइयो 
भने केही घरपररवणरले ऐलणनन िग्गणमण खेनतपणनत गरररहेको पणइयो।(श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८) 

 

५.३.३ सणाँस्कृनतक वणतणवरर्  

 धणनमाक तथण ऐनतहणनसक स्थल 

आयोिनण क्षेरनभर पने ववनभन्न नगरपणनलकण र गणउाँपणनलकणमण ऐनतहणनसक, धणनमाक, सणाँस्कृनतक रुपमण 
महत्वपूर्ा स्थलहरु रहेकण छन।् प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर २ वटण मजन्त्दर जशव शजक्त तथण जशव 
सन्त्तोवर् मजन्त्दर रहेको छ। प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर रहेको तर आयोिनणद्वणरण प्रभणववत नहनुे।(श्रोतः 

स्थलगत सवेक्षर्, २०७८) 
 

 भणर्ण 
भणर्ण सबबन्त्धी वववरर्लणई हेदणा प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर १२ घरपररवणरले थणरु तथण १३ 
घरपररवणरले नेपणली भणर्ण प्रयोग गररएको पणइयो।(श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८) 
 

 चणडपवा र अन्त्य प्रथण 
चणडपवा सबबन्त्धी वववरर्लणई हेदणा प्रत्यक्ष प्रभणववत क्षेरनभर बडण दशैं, नतहणर, रणमनवमी, 
महणजशवरणरी, हररतणनलकण नति, श्रीकृष्र्, िन्त्मणष्टमी, गौरणपवा, मणघी र आईतवणरी मनणउदै आएको 
पणइयो। ववनभन्न धमणावलबबीहरुकण आ-आफ्नै चणडपवा भएतण पनन बदनलदो समणिको स्वरुपकण कणरर् 
सबै धमणावलवबबीहरुले सबैकण चणडपवाहरुमण उत्सव मनणउदै आएको पनन पणइयो।(श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, 

२०७८) 
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पररच्छेद-६ 

प्रस्तणवको ववकल्प ववश्लरे्र् 

ववकल्प ववश्लरे्र् वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कनको अनभन्न अङ्ग हो। प्रस्तणव कणयणान्त्वयनकण ववकल्प 
भन्नणले आयोिनणको लणनग उपलब्ध ववकल्पहरु मध्ये सबैभन्त्दण उत्तम ववकल्प छनौट गने प्रवक्रयण 
हो। ववकल्प ववश्लरे्र् वणतणवरर् सिंरक्षर् ननयमणवली, २०७७ मण आधणररत रहेको छ। प्रस्तणववत 
आयोिनणकण लणनग छलर्ल गररएको ववकल्पहरु मु् यतयण नडिणइन ववकल्प, प्रववनध, कणयणान्त्वयन 
प्रवक्रयण, समय तणनलकण, वन नबनणको ववकल्प र कम वन प्रयोग गने ववकल्पमण केजन्त्रत छन।्    

  

६.१ आयोिनण सञ्चणलन नै नहुाँदणको जस्थनत 

कर्णाली नदीको उद्गम उच्च पहणडीमण समरु सतहबणट ६४८८ नम.को उचणइामण रहेको छ। 
जचसणपणनी पलुमण यस नदीको उचणइा १९५ नम. रहेको छ। खोंचमण यस नदीको चौडणइ िबमण ७५ 
नम. रहेतण पनन तल्लो क्षेरमण नभरणलोपनण घटेको अवस्थणमण नदी गेरुवण र कर्णाली दईु धणरमण 
ववभणजित भएकोले ४ वक.नम. सबमको चौडणइ पणईन्त्छ।कर्णाली नदीको वणवर्ाक और्तन सेनडमेन्त्ट 
लोड ३०० नमनलयन मेवकक टन पणईएको छ। (HPC, 1989) 
जचसणपणनी भन्त्दण तल्लो क्षेरमण नभरणलोपनण घटेको अवस्थण तथण नदीले नसवणनलकबणट बगणएर ल्यणएको 
ढुिंगण, नगट्टी तथण बणलवुण थवुप्रएर नदीको धणर गेरुवण र कर्णालीमण मणर नसनमत नभई सणनण सणनण अरु 
धणर ननमणार् हनुकुण सणथै ठणउाँ ठणउाँमण सणनण सणनण बणलवुणकण वढस्को (bar deposit) बनेकण छन।् 
नदीको सतह मणनथ आएको कणरर् तथण सणनण सणनण टणप ु नदी क्षेरमण बनेकोले गदणा नदी वकनणर 
कटणनको समस्यण ब्यणप्त रहेको छ। गेरुवण तथण कर्णाली दईु धणर कररब २ देजख २.५ वक.नम. मण 
रै्नलएको छ भने नदीको धणर ननरन्त्तर पररवतान भइरहेको देजखन्त्छ।  
कर्णाली नदीको सणमणजिक, सणाँस्कृनतक तथण पयणावरर्ीय महत्व रहेपनन बणढीवणट नदी कटणनको 
िोजखम कणयमै छ। हरेक वर्ा, वर्णायणममण कर्णाली नदीको बणढीले वटकणपरु नगरपणनलकण लगणएतको 
क्षेरमण तटबन्त्ध भत्कणएर धेरै िनधनको क्षती गरणएको छ। तसथा कर्णाली नदी व्यवस्थणपन 
आयोिनणको कणयणान्त्वयनले नदी कटणनको समस्यण समणधणन गनुाकण सणथै रणिणपरु टणपकुो सिंरक्षर् 
गनेछ। 
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६.२ आयोिनणको प्रकणर 

कर्णाली नदीको दणयणाँ वकनणरमण र गेरुवण नदीको दणयणाँ र बणयणाँ वकनणरमण तटबन्त्ध ननमणार् गररनेछ। 
स्टड (Stud), स्प्रर (Spurs), ररभेटमेन्त्ट (Revetment) सवहतको तटबन्त्धले नदीमण आउने बणढी 
ननयन्त्रर् गनेछ। प्रस्तणववत तटबन्त्धको लबबणइ ७१.१ वक.नम., उचणइ५ देजख ७ नम. र भइु सतहमण 
चौडणइ २५ नम. हनुे छ भने मणनथल्लो चौडणइ (Top Width) ५.२५ नम. हनुे छ। प्रस्तणववत 
आयोिनणले वन्त्यिन्त्त ु र स्थणनीयहरु समेतको आवतिणवत गना Slope Ramp सिंरचनण ननमणार् गने 
छ। प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको 
मध्यवनता क्षेरमण पने हदुण त्यस ननकुञ्जकण िीविन्त्तकुो सहि आवतिणवतकण लणनग िनणवर पणर गने 

Slope Ramp सिंरचनण १ वक.नम. को अन्त्तरणलमण ननमणार् गररनेछ। िनणवर पणर गने सिंरचनण कर्णाली 
नदी तर्ा  कररव १३ वटण र गेरुवण नदी तर्ा  कररव ३० वटण गरी िबमण ४३ वटण रहने 
छ।६१.१ वक.नम. लबबणइ, ४.२५ नम. र्मेशन चौडणइ भएको, ३.७५ Carriage way width, 
०.७५ नम. Shoulder width सवहत एक लेनको सडक पनन प्रस्तणव गररएको छ िनु रणिणपरु देजख 
कोठीयणघणट सबमको हलुणकी मणगामण िोनडने छ। 

६.३ वन क्षरेको प्रयोग 

प्रस्तणववत आयोिनण कणयणान्त्वयनकण लणनग ३५.३ हेर्कटर  (१३.१ रणविय वन र २२.२ हेर्कटर 
मध्यवती क्षेरको वन) वनको िग्गण आवश्यक पने छ। नदी ननयन्त्रर्कण सबपूर्ा कणयाहरु नदीको 
बगरमण नसनमत हनुे कणरर्ले गदणा वनक्षेरको प्रयोग नबनणको ववकल्प व्यणवहणररक रुपमण सबभव हनुे 
छैन।  

 

६.४ आवतिणवत र ववचरर्कण ववकल्पहरु 

प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पने हुाँदण त्यस ननकुञ्जकण िीविन्त्तकुो सहि आवतिणवतकण लणनग िनणवर पणर गने Slope 

Ramp सिंरचनण १ वक.नम. को अन्त्तरणलमण ननमणार् गररनेछ। िनणवर पणर गने सिंरचनण कर्णाली नदी 
तर्ा  कररव १३ वटण र गेरुवण नदी तर्ा  कररव ३० वटण गरी िबमण ४३ वटण रहने छ। 

 

६.५ नडिणइन 

कर्णाली नदीकण लणनग प्रस्तणववत तटबन्त्धहरुकण नडिणइन बणढी ननयन्त्रर् सिंरचनणको मणपदण्डहरु र 
नेपणलमण बणढी ननयन्त्रर् कणयाहरुको अनभुवको आधणरमण अपनणइएको छ। ववनभन्न स्थणनमण उपयकु्त 
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सिंरचनणको छनौट गना, कर्णाली नदीको वकनणरमण सवेक्षर्को क्रममण सिंकलन गररएको िणनकणरी 
टोपोग्रणवर्कल नर्कसण, लेआउट नर्कसण र नदीको एर्कस-सेर्कसनको उपयोग गररएको छ। वणतणवरर्ीय 
प्रभणवहरू कम गना उपयकु्त इजन्त्िननयररङ्ग नडिणइनहरू र स्थणन ववजशष्ट उपणयहरू अपनणइएको छ। 
 
६.६ स्थल  

प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पछा।नदी ननयन्त्रर्कण सबपूर्ा कणयाहरु नदीको बगरमण नसनमत हनुे कणरर्ले गदणा स्थलको 
ववकल्प नरहेको।  

 

६.७ प्रववनध र सञ्चणलन ववनध 

नदी ननयन्त्रर् सिंरचनणकण प्रस्तणववत प्रववनधहरू जस्थरतण, वणतणवरर् मैरी र कम लणगत पक्षलहरुलणई 

ववचणर गदै चयन गररएकण छन।् दबैु आधनुनक र परबपरणगत/श्रम आधणररत प्रववनध प्रस्तणववत 
आयोिनणको लणनग प्रयोग गररनेछ। यस प्रववनधमण सरल सिंरचनण िस्तण ननमणार् श्रमले गने छ भन े
भणरी कणम मेजशनद्वणरण गररनेछ। आयोिनण ननमणार्को क्रममण कणया सकेसबम सु् खण मौसममण 
गररनेछ। 

 

६.८ समय तणनलकण, प्रयोग हनु ेकच्चण पदणथा 
प्रणथनमकतण स्थणनीय रूपमण उपलब्ध ननमणार् सणमणग्रीलणई र्दईन ेछ। यसले लणगत कम गनाकण सणथ 
सणथै ममात कणया पनन सजिलो बनणउन े छ। वणयोईजन्त्िननयररङ्ग वण वनस्पनत ईजन्त्िननयररङ्ग कम 
लणगतको बणढी ननयन्त्रर् उपणय हो। यी वणतणवरर्ीय मैरी समणधणनहरूले वणतणवरर्ीय प्रभणवहरूलणई 
कम गना आवश्यक ननमणार् सणमग्रीहरूको मणरण घटणउाँनकण सणथै आयोिनणको लणगत पनन घटणउन े 
छ। वणयोईजन्त्िननयररङ्ग पद्धनत व्यणपक रूपमण लणगू गररनेछ। प्रणथनमकतण स्थणनीय रूपमण उपलब्ध 
प्रिणनतलणई र्दईने छ। ननमणार् कणयाको प्रभणवलणई न्त्यूनीकरर् गना ववशेर् गरी भनूम जस्थरतण र 
तटबन्त्धको क्षनतलणई न्त्यूनीकरर् गना ननमणार् कणया सु् खण मौसममण सञ्चणलन गररनेछ। यसकण सणथै 
श्रनमकलणई बढी सहितणकण सणथ कणम गना ननमणार् कणया, कृवर् कणया नहनुे मौसममण सञ्चणलन 
गररनेछ। उत्खननको लणनग प्रस्तणववत स्थणन आवश्यक सणमणग्रीको उपलब्ध पररमणर्को आधणरमण 
चयन गररएको छ। धेरै प्रभणव पना नर्दन एकभन्त्दण बढी उत्खनन स्थलहरु प्रस्तणव गररएको छ। 
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६.९ प्रस्तणव कणयणान्त्वयन गदणा उत्पन्न हनु ेिोजखम स्वीकणर गना सवकन ेवण नसवकन े

आयोिनण कणयणान्त्वयनद्धणरण पना सर्कन े सबपूर्ा प्रभणवहरुलणई व्यवजस्थत गना सवकने प्रकणरकण छन।् 
वणतणवरर्ीय व्यवस्थणपन कणयाकण लणनग प्रस्तणववत बढोत्तरीकरर् तथण न्त्यूनीकरर्कण उपणयहरु सरल 
एविं आनथाक रुपले स्थणनीयबणसीहरुलणई समेत र्णइदण परु् यणउन ेप्रकणरकण रहेकण छन।् 

 

६.१० ननमणार् व्यवस्थणपन योिनण 
 उत्खनन कणयाकण लणनग खननएकण खणडलहरु रणतभर खलुण छोनडने छैन। सबभव नभएको 

खण्डमण, नतनीहरूलणई सरुजक्षत रूपमण ढणवकनेछ वण कुनै पनन िनणवरहरू त्यणहण र्सेमण 
नतनीहरूको लणनग बणवहर ननजस्कनकण लणनग सरुजक्षत मणध्यमको व्यवस्थण प्रदणन गररनेछ। सबै 
खननएको स्थलहरू प्रत्येक नबहणन िणाँच गररनेछ।  

 वर्ाको कम सिंवेदनशील समयमण ननमणार् कणयाहरू सञ्चणलन गररनेछ। रणनतको समयमण ननमणार् 
कणया गररने छैन। 

 ननमणार् स्थलहरुमण कम र्ें नसङलणई प्रयोग गररनेछ र वन्त्यिन्त्तकुण लणनग आवश्यक कुनै पनन 
क्षेरलणई कणयाबल गनतववनधहरूद्वणरण असर परु् यणइने छैन तर वन्त्यिन्त्तहुरूलणई र्ोहोर र्णल्ने 
क्षेरहरूमण प्रवेश गनाबणट रोर्कन temporary barriers हरूको प्रयोग गररनेछ। 

 स्तनधणरी, सरीसपृ, उभयचर िस्तण सिंवेदनशील प्रिणनतहरूलणई चोटपटक वण मतृ्यबुणट 
िोगणउनको लणनग पूवा-ननमणार् िणाँचहरू सञ्चणलन गररनेछ। 

 कणमदणरहरूलणई क्षेरहरूको पणररजस्थनतक सिंवेदनशीलतणहरू बणरे सचेत गरणइनेछ र असणमणन्त्य 
वणसस्थणन र प्रिणनतहरूको उपजस्थनत सवहत अप्रत्यणजशत घटनणहरूको लणनग न्त्यूनीकरर् सबबन्त्धी 
तणनलम प्रदणन गररनेछ। खतरनणक िनणवरहरू सबबन्त्धी स्वणस्थय र सरुक्षण उपणयहरू पनन प्रदणन 
गररनेछ िस्तै- िैववक ववशेर्ज्ञहरू मणर्ा त toolbox talk। 

 ननमणार् स्थलमण कणम गने सबै ननर्ामणर् व्यवसणयीहरूलणई सिंरजक्षत प्रिणनतहरू र 
वणसस्थणनहरूको बणरेमण toolbox talk प्रदणन गररनेछ। ननमणार् कणयाको क्रममण प्रिणनतहरू 
भेवटएमण, सबै कणमहरू तरुुन्त्तै बन्त्द गररनेछ र कसरी अगणनड बढ्ने भने्न बणरे ववशेर्ज्ञबणट तरुुन्त्तै 
सल्लणह नलइने छ। 

 लोपोन्त्मखु प्रिणनतहरू: कर्णाली नदीमण पणइने डजल्र्न र स्थलीय चरण, िसमण सबभणववत ठूलो 
प्रभणव पणना सर्कछ। उच्च आवणि स्तरले नतनीहरूको व्यवहणरलणई असर गना सर्कछ। यी 
प्रिणनतहरूमण पने प्रभणवबणट बचणउाँन ननमणार् कणयाहरू ननमणार् व्यवसणवयहरूलणई तोवकएको 
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स्थणनहरू सबम मणर सीनमत गररनेछ। कणयास्थलको ननयनमत अनगुमन गररनेछ, र्सेकण वण 
खतरणमण परेकण िनणवरहरूको उद्दणरकण लणनग र ननमणार् व्यवसणवयले योग्य व्यजक्तको प्रयोग गरी 
िनणवरलणई स्थणनणन्त्तरर् गनेछ। लोपोन्त्मखु सरीसपृ र चरणकण प्रिणनतहरूलणई कणम गने 
ठणउाँबणट टणढण छन ् भनी सनुनजित गनाकण लणनग कणया क्षेरहरूको ननरीक्षर् गररनेछ। 
सरीसपृहरूलणई ननमणार् स्थलको धेरै नजिक छन ्भने pingers को प्रयोग गरी टणढण गररनेछ। 
ध्वननको प्रदूर्र् कम गना हथौडण र अन्त्य उपकरर्हरू Acoustic enclosure  को प्रयोग 
गररनेछ। यी उपणयहरूसाँग ध्वननको आवणिको स्तर लगभग 60 डीबी घटणउन सवकन्त्छ। 
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पररच्छेद-७ 

प्रस्तणव कणयणान्त्वयन गदणा वणतणवरर्मण पने प्रभणव 

आयोिनणको ववस्ततृ वववरर् र स्थलगत अध्ययनको आधणरमण आयोिनण कणयणान्त्वयनकण कणरर् पना 
सर्कने भौनतक, िैववक, सणमणजिक-आनथाक र सणाँस्कृनतक वणतणवरर् सबबन्त्धी सबभणववत प्रभणवहरूको 
पवहचणन गररएको छ। सणवािननक सूचनण, छलर्ल र अन्त्तरवक्रयण मणर्ा त स्थणनीय र  
सरोकणरवणलणहरू बणट पनन सबभणववत प्रभणवहरुको पवहचणन गररएको नथयो र सकणरणत्मक तथण 
नकणरणत्मक प्रभणवहरूको ववश्लरे्र् गररएको नथयो। 

७.१ सकणरणत्मक प्रभणवहरु 

७.१.१ ननमणार् चरर् 

७.१.१.१ सणमणजिक तथण आनथाक वणतणवरर्ीय प्रभणव 

क) स्थणनीयमण रोिगणरीको अवसर 

ननमणार् चरर्मण ननमणार् सबबन्त्धी वक्रयणकलणपको लणनग दक्ष तथण अदक्ष श्रनमकहरुको आवश्यक्तण पने 
छ। ननमणार् चरर्को अवनधमण प्रस्तणववत आयोिनणको प्रमखु सकणरणत्मक प्रभणवहरूमण स्थणनीयलणई 
रोिगणरीको अवसरको नसिानण हनु ुहो। प्रस्तणववत आयोिनणलणई लजक्षत समयनभर ननमणार् कणया पूरण 
गना २२ दक्ष मणनव प्रनत र्दन र ३३ अदक्ष मणनव प्रनत र्दन आवश्यक पने छ। ननमणार्को क्रममण 
प्रस्तणववत आयोिनणले स्थणनीयहरुलणई रोिगणरीको अवसर प्रदणन गनेछ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष,पररमणर्मण 
मध्यम, स्थणनीय र अल्पकणलीन अवनधको हनुे छ। 

 

ख) आनथाक गनतववनधहरुमण ववृद्ध 

ननमणार्को क्रममण प्रस्तणववत आयोिनणले स्थणनीयहरुलणई रोिगणरीको अवसर प्रदणन गनेछ। यसले 
स्थणनीयको आनथाक अवस्थणमण सधुणर ल्यणउनकण सणथै आनथाक गनतववनधहरुमण ववृद्ध परु् यणउने छ। यो 
प्रभणव प्रत्यक्ष,पररमणर्मण मध्यम, स्थणनीय र अल्पकणलीन अवनधको हनुे छ। 

 

ग) प्रणववनधक नसपमण ववृद्ध 

प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार् गना उपकरर्हरुको सञ्चणलन, लजन्त्चङ्ग एप्रन (Launching Apron) कणया, 
आर्द कणयाहरु गना ववनभन्न ववधणकण श्रनमकहरु आवश्यक पने देजखन्त्छ। यसकण लणनग स्थणनीय 
व्यजक्तहरु ननमणार् कणयामण सिंलग्न हनुे हुाँदण उनीहरुले नसपमलुक तणनलम प्रणप्त गना सर्कने हुाँदण 
उनीहरुको यस कणयामण नसप बढ्ने छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष,पररमणर्मण मध्यम, स्थणनीय र दीघाकणलीन 
अवनधको हनुे छ। 
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७.१.२ सञ्चणलन चरर् 

७.१.२.१ भौनतक वणतणवरर्ीय प्रभणव 

क) सडकको सवुवधण 
कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण प्रस्तणववत तटबन्त्धहरूले सेवण सडकको रूपमण कणम गने छ। 
प्रस्तणववत तटबन्त्धलणई स्थणनीयले ग्रणमीर् मणगाको रुपमण प्रयोग गना सर्कने छन।् यसकण सणथै 
सडकहरूले क्षेरको ग्रणमीर् अथातन्त्रमण पनन धेरै सकणरणत्मक पररवतान ल्यणउनेछ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, 
पररमणर्मण उच्च, स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको हनुे छ। 

ख) बर्दायण रणविय ननकुञ्ज र बस्ती नबच नसमणको कणम गने 

आयोिनण क्षेरमण वन्त्यिन्त्तहुरुले आहणर तथण जशकणरको खोजिमण बस्तीमण प्रवेश गरी मणनव िीवन र 
अन्नबणलीलणई क्षनत परु् यणउदै आइ रहेको छ। कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण प्रस्तणववत 
तटबन्त्धहरू को ननमणार् पिणत बर्दायण रणविय ननकुञ्ज र बस्ती नबच तटबन्त्धहरूले नसमणको कणम गने 
छ र वस्तीमण वन्त्यिन्त्तहुरुको प्रवेशलणई रोकी मणनव-वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्दमण कनम ल्यणउने छ। यो प्रभणव 
प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको हनुे छ। 

 

ग) बणढी  ननयन्त्रर्  

प्रस्तणववत नदी ननयन्त्रर्कण सिंरचनणहरुले नदीको बहणवलणई वकनणरबणट टणढण रणख्न ेछ र सबभणववत 
बणढीलणई ननयन्त्रर् गरी सबभणववत िोजखमलणई घटणउने  छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, 
स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको हनुे छ। 

७.१.२.२ िैववक वणतणवरर्ीय प्रभणव 

क) मणनव-वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्दमण कनम 

आयोिनण क्षेरमण वन्त्यिन्त्तहुरुले आहणर तथण जशकणरको खोजिमण बस्तीमण प्रवेश गरी मणनव िीवन र 
अन्नबणलीलणई क्षनत परु् यणउदै आइरहेको छ। कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण प्रस्तणववत 
तटबन्त्धहरूको ननमणार् पिणत बर्दायण रणविय ननकुञ्ज र बस्ती नबच तटबन्त्धहरूले नसमणको कणम गने 
छ र वस्तीमण वन्त्यिन्त्तहुरुको प्रवेशलणई रोकी मणनव-वन्त्यिन्त्त ु द्वन्त्दलणई घटणउने छ। यो प्रभणव 
प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च,  स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको हनुे छ। 
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ख) वन्त्यिन्त्तहुरुलणई पणनीको उपलब्धतण 
प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पने हुाँदण त्यस ननकुञ्जकण िीविन्त्तकुो सहि आवतिणवतकण लणनग िनणवर पणर गने Slope 

Ramp सिंरचनण १ वक.नम. को अन्त्तरणलमण ननमणार् गररनेछ िसले वन्त्यिन्त्तहुरुलणई पणनीको महुणन 
सबम पगु्न मद्दत परु् यणउने छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको 
हनुे छ। 

 

ग) वन्त्यिन्त्तहुरुको अवैध तस्करीमण ननयन्त्रर् 

बर्दायण रणविय ननकुञ्जको ववनभन्न स्थणनमण चेकपोष्ट रणजखनेछ। प्रवेश र ननकणस नबन्त्दमुण सरुक्षणकनमाद्वणरण 
चेक िणाँच गरर प्रवेशको अनमुनत र्दइने छ। प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय 
ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता क्षेरमण पने हुाँदण त्यस ननकुञ्जकण वन्त्यिन्त्तहुरुको अवैध 
तस्करीमण ननयन्त्रर् हनुे छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको 
हनुे छ। 

 

घ) वन्त्यिन्त्तहुरु मणनथ अपरणधमण ननयन्त्रर् 

बर्दायण रणविय ननकुञ्जको ववनभन्न स्थणनमण चेकपोष्ट रणजखनेछ। प्रवेश र ननकणस नबन्त्दमुण सरुक्षणकनमाद्वणरण 
चेक िणाँच गरर प्रवेशको अनमुनत र्दइने छ। प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय 
ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता क्षेरमण पने हुाँदण त्यस ननकुञ्जकण वन्त्यिन्त्तहुरुको 
अपरणधमण ननयन्त्रर् हनुे छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको 
हनुे छ। 

 

ङ) वन्त्यिन्त्त ुआवतिणवतकण लणनग वन्त्यिन्त्त ुमैरी सिंरचनण 
प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पने हुाँदण त्यस ननकुञ्जकण िीविन्त्तकुो सहि आवतिणवतकण लणनग िनणवर पणर गने Slope 

Ramp सिंरचनण १ वक.नम. को अन्त्तरणलमण ननमणार् गररनेछ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, 

स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको हनुे छ। 
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च) पशधुनको क्षनतमण ननयन्त्रर् 

आयोिनण क्षेरमण वन्त्यिन्त्तहुरुले आहणर तथण जशकणरको खोजिमण बस्तीमण प्रवेश गरी पशधुन क्षनत 
परु् यणउदै आएरहेको छ। कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण प्रस्तणववत तटबन्त्धहरूले बर्दायण 
रणविय ननकुञ्ज र बस्ती नबच नसमणको कणम गने छ र वन्त्यिन्त्तदु्वणरण पशधुनको आक्रमर् ननयन्त्रर् 
गने छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

छ) वन क्षरेको सिंरक्षर् 
कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण प्रस्तणववत तटबन्त्धहरू को ननमणार् पिणत वन क्षेरमण हनुे 
डुबणन, कटणन, भ-ूक्षय िस्तण सबसयणलणई रोर्कन े कणन गनेछ।यसले गदणा वन क्षेरमण भएको 
वन्त्यिन्त्त,ु िलचर तथण उभयचरको वणसस्थणनहरुलणई डुबणनको  सबसयणबणट बचणउने छ र सिंरक्षर्मण 
सहयोग परु् उनेछ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

७.१.२.३ सणमणजिक तथण आनथाक वणतणवरर्ीय प्रभणव 

क) नदी वरपरको खेतीिन्त्य िनमन तथण गणउाँको सरुक्षण 
आयोिनण क्षेरमण मनसूनको बणढीले उत्पन्न हनुे मु् य समस्यणहरुमण नदीको वकनणरमण भ-ूक्षय हनु,ु 
बणढी आउन,ु िलमग्न हनु ुआर्द रहेको छ। यी समस्यणहरुले खेतीिन्त्य िग्गण, घरहरू र नदीको 
वकनणर नजिकै बसोबणस गने मणननसहरुको बहमूुल्य सबपजत्तहरुलणई ठूलो क्षनत पुर्् यणउदै आइरहेको 
छ।गणउाँहरू नदीको भ-ूक्षय र डुबणनबणट प्रणयः प्रभणववत हनुे गरेको छ। प्रस्तणववत नदी ननयन्त्रर्कण 
सिंरचनणहरुले नदीको बहणवलणई वकनणरबणट टणढण रणख्न े छ र सबभणववत बणढीलणई ननयन्त्रर् गरी 
सबभणववत िोजखमलणई घटणउने छ र नदी वरपरको खेतीिन्त्य िग्गणको कटणन र गणउाँहरूलणई 
सबभणववत बणढीको खतरणबणट बचणउने छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, स्थणनीय र 
दीघाकणलीन अवनधको हनुछे। 

ख) कृवर् बणलीको सरुक्षण तथण कृवर् उत्पणदन र खणद्य सरुक्षणमण ववृद्ध  
हणलको अवस्थणमण आयोिनण क्षेरमण नदीले प्रणय धणर पररवतान गरी अध्यणवनधक गेग्रणन बगणएर 
ल्यणउने िस्तण समस्यण रहेको छ। ती गेग्रणनहरु समथल क्षेरमण थवुप्रए पनछ नदीको बहने मणगा र 
बगरको उचणइ लगणतणर बढणउने र खेत बगर बने्न तथण खेतमण बणलवुण पटणन (Sand Deposition) 
हनुे गछा। यस्तण समस्यणले गदणा आयोिनण क्षेरमण रहेको ननिी िग्गण बगरमण पररन्त्त भई रहेको छ 
र खेती गना उपयूक्त छैन्न। तसथा प्रस्तणववत नदी ननयन्त्रर्कण सिंरचनणहरुले नदीको बहणवलणई 
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वकनणरबणट टणढण रणख्न ेछ र सबभणववत बणढीलणई ननयन्त्रर् गरन्े छ र बणढीले ल्यणउने गेग्रणनले कृवर् 
बणलीलणई परु् यणउदै आएको क्षनतलणई रोर्कने छ। यसले गदणा स्थणनीयको खेतीपणती गने ढणाँचणमण नयणाँ 
प्रववनधवक प्रयोग भई कृवर् उत्पणदन बढ्न सर्कने भएकोले खणद्य सरुक्षणमण ववृद्ध हनुे छ। यो प्रभणव 
प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको हनुेछ। 
 

ग) मणनव िीवनको क्षनतमण ननयन्त्रर् 

आयोिनण क्षेरमण वन्त्यिन्त्तहुरुले आहणर तथण जशकणरको खोजिमण बस्तीमण प्रवेश गरी मणनव 
िीवनलणई क्षनत परु् यणउदै आइरहेको छ। कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण प्रस्तणववत 
तटबन्त्धहरूले बर्दायण रणविय ननकुञ्ज र बस्ती नबच नसमणको कणम गने छ र मणनव-वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्दमण 
कनम आउने छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च,  स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको हनुे छ। 

 

घ) घरहरूको क्षनतमण ननयन्त्रर् 

प्रस्तणववत नदी ननयन्त्रर्कण सिंरचनणहरुले नदीको बहणवलणई वकनणरबणट टणढण रणख्न ेछ र सबभणववत 
बणढीलणई ननयन्त्रर् गरी सबभणववत िोजखमलणई घटणउने छ र नदी वरपरको घरहरूलणई सबभणववत 
बणढीको खतरणबणट बचणउने छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, स्थणनीय र दीघाकणलीन 
अवनधको हनुेछ। 

७.२ नकणरणत्मक प्रभणवहरु 

७.२.१ भौनतक वणतणवरर्ीय प्रभणव 

७.२.१.१ ननमणार् चरर्   

क) भ-ूउपयोगमण पररवातन 

आयोिनणकण लणनग कुल २३७.११ हेर्कटर िग्गण आवश्यक पने छ। २३७.११ हेर्कटर मध्ये  
१९३.५८ हेर्कटर िग्गण स्थणयी रुपमण र ४३.५३ हेर्कटर अस्थणयी रुपमण आवश्यक पने छ। 
१९३.५८ हेर्कटर स्थणयी िग्गण मध्ये ३५.३ हेर्कटर वनको िग्गणमण (१३.१ रणविय वन र २२.२ 
हेर्कटर मध्यवती क्षेरको वन), ६८.१३ हेर्कटर खेतीयोग्य ननिी िग्गणमण, ४१.२२ हेर्कटर खणली 
िग्गणमण, ४३.९२ हेर्कटर नदी-खोलणमण (Water Bodies), ३.७८ हेर्कटर घणाँसे िग्गणमण र १.२६ 
हेर्कटर झणडी िग्गणमण पदाछ। त्यसै गरी ४३.५३ हेर्कटर अस्थणयी िग्गण खेतीयोग्य ननिी िग्गणमण 
पदाछ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, स्थणनीय स्तरको र दीघाकणलीन अवनधको हनुेछ। 

ख) खणनी क्षरे,  क्रसर सिंचणलन स्थल,  उत्खनन क्षरे, आर्दको स्थणपनण तथण सञ्चणलन 
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प्रस्तणववत आयोिनणको सिंरचनणहरु ननमणार् गना ढुङ्गण, नगट्टी िस्तण ननमणार् सणमणग्रीहरुको आवश्यक्तण 
पने छ। खणनी क्षेर, क्रसर सिंचणलन स्थल, उत्खनन क्षेरको सञ्चणलनले र अत्यणनधक मणरणमण 
सणमणग्रीको उत्खनन कणयाले स्थणनीय वणतणवरर्मण पररवतान ल्यणउने छ। उत्खनन कणयाले प्रणकृनतक 
पणनीको बहणवमण पररवतान ल्यणउनकण सणथै िल, वणय ु र ध्वनन प्रदूर्र् बनणउने छ। यो प्रभणव 
प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, स्थणनीय स्तरको र दीघाकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

ग) कणमदणर जशववर, ननमणार् सणमणग्री भण्डणरर् स्थल,  स्पोईल (Spoil) व्यवस्थणपन स्थल, आर्दको 
स्थणपनण तथण सञ्चणलन 

प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार् गना आवश्यक सणमणग्रीहरु भण्डणरर् गना, कणमदणर जशववर स्थणपनण गना 
तथण स्पोईल (Spoil) व्यवस्थणपन गना स्थलको आवश्यक्तण पने छ। ननमणार् सणमणग्री भण्डणरर्, 
कणमदणर जशववर ननमणार् गना तथण स्पोईल (Spoil) व्यवस्थणपन गदणा िल, वणय ुतथण भनूम प्रदरु्र् हनु े
िोजखम हनु्त्छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, स्थणनीय स्तरको र अल्पकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

घ) र्ोहोरमैलण ननष्कणसन तथण व्यवस्थणपन 

ननमणार् चरर्मण कणमदणर जशववर सञ्चणलनको क्रममण दवैु (ठोस र तरल) वकनसमकण र्ोहर उत्पणदन 
हनु्त्छन।् ठोस खणले र्ोहोरमण खणनण तयणरीको क्रममण ननजस्कने मु् यतयण िैववक र अिैववक र्ोहोर, 
टलणजस्टक िस्तण सणमणग्री हनु्त्छन भने तरल र्ोहोरमण जशववरबणट ननस्कने र्ोहोर पणनी तथण ननमणार् 
सणमणग्री धोईपखणली गदणा ननस्कने पणनी पछान।् यसरी ननष्कणसन हनुे र्ोहोरहरुको रणम्रो व्यवस्थणपन 
नहनुे हो भने यसले पणनीको स्रोत प्रदूवर्त पणने छ। र्ोहोरको रणम्रो रुपको व्यवस्थणपन नहुाँदण 
श्रनमकहरुको स्वणस्थमण पनन नरणम्रो असर पणने छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष,पररमणर्मण मध्यम, स्थलगत र 
अल्पकणलीन अवनधको हनुछे। 

 

ङ) स्पोईल (Spoil) व्यवस्थणपन 

आयोिनणको सिंरचनणहरुको लणनग ववकणस ननमणार्कण गनतववनधहरुको क्रममण स्पोईल ननजस्कन्त्छ। ठोस 
खणले र्ोहोरमण नसमेन्त्ट,  तणर, टलणजस्टक, मणटो िस्तण सणमणग्री उत्पणदन हनु्त्छन। अव्यवजस्थत 
ननकणसले तथण खरणब व्यवस्थणपनको कणरर् पणनी प्रदूर्र्को समस्यण, खेतीयोग्य िग्गण,  बणलीनणलीमण 
क्षनत हनुे समस्यण आउाँन सर्कछ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष रुपको, पररमणर्मण मध्यम, स्थलगत र अल्पकणलीन 
अवनधको हनुेछ।  

च) िल प्रदूर्र् 
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आयोिनण ननमणार् कणयाको क्रममण हनुे गनतववनधहरु िस्तै मणटो खने्न,  तरल पदणथाहरु पोजखन,े  र्ोहोर 
पणनीको उत्पणदन हनुे,  सवणरी सणधनमण प्रयोग हनुे तेल,  नग्रि लगणयतकण अन्त्य रसणयनहरु नलक भई 
त्यहणाँ भएको खोलण तथण अन्त्य पणनीको स्रोत प्रदूवर्त बनणउन सर्कछन।् यस कणरर्ले पणनीमण बस्ने 
िीव तथण वनस्पनतलणई हणनी पगु्न सर्कछ। यो प्रभणव अप्रत्यक्ष, पररमणर्मण मध्यम, स्थणनीय र 
अल्पकणलीन अवनधको हनुछे। 

 

ि) मणटो  प्रदूर्र् 

आयोिनण ननमणार् स्थलमण ननमणार् सणमग्रीको भण्डणरर्,  ननपटणन र अन्त्य आयोिनणकण गनतववनधकण 
कणरर् मणटो प्रदरु्र् हनुे िोजखम हनु्त्छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष,  पररमणर्मण मध्यम,  स्थणनीय र 
अल्पकणलीन अवनधको हनुछे। 

 

झ) वणय ुप्रदूर्र् 

ननमणार् अवनधमण, यणतणयणत र ननमणार् सणमग्रीको ढुवणनी, उत्खननर भणरी उपकरर्हरूको प्रयोगले 
उल्लेखनीय पररमणर्को धलुो र धुाँवण उत्पन्न गदाछ।आयोिनण क्षेरमण गणडीको आवणगमनले धलुो र 
सवणरीबणट उत्पन्न हनुे ग्यणाँसहरुको उत्सिान बढ्ने सबभणवनण छ। त्यस्तै, ननमणार् श्रनमकहरूद्वणरण 
उत्पणदन हनुे ठोस र्ोहोरको अनजुचत व्यवस्थणपनले गदणा आयोिनण क्षेरमण दगुान्त्ध उत्पन्न हनु्त्छ 
िसले हणवणको गरु्स्तरलणई असर परु् यणउाँने छ। यो प्रभणव पररमणर्मण मध्यम, स्थणनीय स्तरको र 
अल्पकणलीन अवनधको हनुछे। 

 

ञ) ध्वनन प्रदूर्र् 

ननमणार् कणया चनलर हाँदण सणमणन्त्य भन्त्दण ध्वननको स्तर बढ्न ुस्वणभणववक नै हो तर यस आयोिनणको 
ननमणार् कणयाले गदणा हनुे ध्वनन प्रदूर्र् कणयास्थलमण मणर नसनमत रहनेछ र सो कणयास्थल बणट टणवढदै 
गदणा क्रमश कम हदैु िणनेछ। बस्ती क्षेरमण ध्वनन प्रदूर्र् र सवणरी सणधन को आवतिणवतले 
ध्वननको स्तरलणई असर परु् यणउाँने छ। यो प्रभणव पररमणर्मण मध्यम, स्थणनीय स्तरको र अल्पकणलीन 
अवनधको हनुेछ। 
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७.२.१.२ सञ्चणलन चरर्  

क) खणनी क्षरे,  क्रसर सञ्चणलन स्थल,  कणमदणर जशववर, उत्खनन क्षरे, ननमणार् सणमणग्री भण्डणरर् 
स्थल, स्पोईल (Spoil)व्यवस्थणपन स्थल, आर्दको सरसर्णई तथण पनुास्थणपनण 
खणनी क्षेर, क्रसर सञ्चणलन स्थल, कणमदणर जशववर, उत्खनन क्षेर, ननमणार् सणमणग्री भण्डणरर् स्थल, स्पोईल 
(Spoil) व्यवस्थणपनकण लणनग प्रयोग भएको स्थलहरूको पनुस्थणापनण गररन ुपने छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, 

पररमणर्मण मध्यम, स्थलगत र मध्यम अवनधको हनुेछ। 

 

ख) िल प्रदूर्र् 

बणटो सञ्चणलन पिणत गणडीको मणरण बढ्ने छ िसले गदणा त्यहणाँ अवजस्थत नदी र खोलणहरुमण 
अनणवश्यक वस्तहुरु ववसिान िस्तण वक्रयणकलणपले नदी र खोलणहरुको पणनीलणई प्रदूवर्त पणने छ। 
यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण मध्यम,  स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

ग) वणय ुप्रदूर्र् 

बणटो सञ्चणलनको क्रममण गणडीको मणरण बढ्ने छ िसले गदणा ध्वनन र धलुो बढ्नेछ र केवह हद 
सबम वणयमुण प्रभणव परु् यणउने छ। वणय ु प्रदूर्र्को प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण मध्यम, स्थणनीय र 
दीघाकणलीन अवनधको हनुछे। 

 

घ) ध्वनन प्रदूर्र् 

बणटो सञ्चणलनको क्रममण गणडीको मणरण बढ्ने छ िसले गदणा ध्वनन र धलुो बढ्ने छ र केवह हद 
सबम ध्वननमण प्रभणव परु् यणउने छ। ध्वनन प्रदूर्र्को प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण मध्यम, स्थणनीय र 
दीघाकणलीन अवनधको हनुछे। 

 

ङ) नदीको मोर्ोलोिीमण पररवतान 

आयोिनणको सिंरचनणहरु िस्तै तटबन्त्ध (Embankment), ररभेटमेन्त्ट (Revetment) र स्पर/स्टड 

(Spur/Stud) ननमणार्कण कणरर् नदीको मोर्ोलोिीमण (आकृनत) पररवतान हनुछे। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, 
उच्च पररमणर्को,  स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको हनुेछ। 
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च) प्रणकृनतक डै्रनिे प्रर्णलीमण प्रभणव 
तटबन्त्ध (Embankment), ररभेटमेन्त्ट (Revetment) र स्पर/स्टड (Spur/Stud) ननमणार् गने क्रममण 
प्रणकृनतक डे्रनेि प्रर्णली अवरुद्ध हनुे सबभणवनण छ िसले सिंरचनणलणई पनन क्षनत परु् यणउन सर्कछ। यो 
प्रभणव पररमणर्मण ननबन, स्थलगत र अल्पकणलीन अवनधको हनुेछ। 

७.२.२ रणसणयननक वणतणवरर्ीय सवणल 

७.२.२.१ ननमणार् चरर्   

क) रणसणयननक सणमणग्री र इन्त्धनको भण्डणरर् तथण प्रयोग 

आयोिनण ननमणार्को क्रममण प्रयोग हनुे सवणरी सणधनहरुमण इन्त्धन, तेल, र नग्रिहरुको प्रयोग हनुेछ। 
इन्त्धन, तेल, र नग्रिहरुको प्रयोग गदणा चहुणवटको अत्यणनधक सबभणवनण हनु्त्छ। चहुणवट भएकण 
पदणथाहरुको उजचत व्यवस्थणपन हनु नसकेमण नजिककण पणनीको स्रोत प्रदूवर्त हनु सर्कछन।् यो प्रभणव 
पररमणर्मण ननबन, सथ्लगत र अल्पकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

७.२.३ िैववक वणतणवरर्ीय सवणल 

७.२.३.१ ननमणार् चरर्   

क) वन क्षरे तथण रुखको नोर्कसणन 

प्रस्तणववत आयोिनणकण लणनग ३५.३ हेर्कटर वनको िग्गण (१३.१ रणविय वन र २२.२ हेर्कटर 
मध्यवती क्षेरको वन) आवश्यक पनुाकण सणथै १९ वटण सणमदुणवयक वनहरुबणट १,३९६ वटण 
रुखहरु र २१७ वटण बल्लणबल्लीहरु कटणन गनुा पने देजखन्त्छ। यस सबबन्त्धी वववरर् तल 
तणनलकणमण र ववस्ततृ वववरर् अनसूुची १४ मण प्रस्ततु गररएको छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, उच्च 
पररर्णमको, स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको हनुेछ। 
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तणनलकण 29 : सणमदुणवयक वनहरुबणट कटणन गनुा पने रुखहरुको वववरर् 

चेनिे अवजस्थनथ सणमदुणवयक वन रुखको 
सङ्ख्यण 

बल्लणबल्लीको 
सङ्ख्यण 

आयतन 

(घन नम.) देखी सबम देखी सबम 
उत्तर पूवा उत्तर पूवा 
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ख) वन्त्यिन्त्तकुो वणसस्थणन खण्डीकरर् 

प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पने हुाँदण आयोिनणको कणयणान्त्वयनले त्यस क्षेरमण रहेकण वन्त्यिन्त्तहुरुको वणसस्थणनमण 
नकणरणत्मक प्रभणव पणने छ र नतनीहरुको वणसस्थणनलणई खण्डीकरर् गने छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, 
पररमणर्मण उच्च , स्थलगत र दीघाकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

ग) वन्त्यिन्त्तकुो वणसस्थणन पररवतान 

प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पने हुाँदण आयोिनणको कणयणान्त्वयनले त्यस क्षेरमण रहेकण वन्त्यिन्त्तहुरुको वणसस्थणनमण 
नकणरणत्मक प्रभणव पणने छ र नतनीहरुको वणसस्थणनमण पररवतान ल्यणउने छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, 
पररमणर्मण उच्च , स्थलगत र दीघाकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

घ) वन्त्यिन्त्तकुो ववचरर् क्षरेको नोर्कसणन तथण वहडडलुमण अवरोध 

प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पने हुाँदण आयोिनणको कणयणान्त्वयनले वन्त्यिन्त्तकुो ववचरर् क्षेरलणई नोर्कसणन परु् यणउनकण सणथ 
सणथै वन्त्यिन्त्तकुो वहडडुलमण अवरोध परु् यणउने छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, स्थलगत र 
अल्पकणलीन अवनधको हनुेछ। स्थलगत सवेक्षर्को क्रममण देजखएकण वन्त्यिन्त्तकुो आवतिणवत गने 
स्थल सबबन्त्धी वववरर् ननबन बमोजिम तणनलकण मण प्रस्ततु गररएको छ। 

तणनलकण 30 : वन्त्यिन्त्तकुो आवतिणवत गने स्थल सबबन्त्धी वववरर् 

क्र.सिं. अवजस्थनत कैवर्यत 

उत्तर पूवा 
१ २८.३८०७१ ८१.१९७१५ गैंडण, हणत्ती तथण बणघ देखण पने 

२ २८.५०३४३ ८१.२२६२४ Wildlife Area 

३ २८.४८९०५ ८१.२१३५७ Elephant Crossing Point 

४ २८.४९१४१ ८१.२१५५३ Animals Crossing Point and 

Crocodile Area 

५ २८.५८०१ 

२८.५८०७३  

८१.२५०६६ 

८१.२५०९७  

Elephant and Tiger Crossing Point  

६ २८.५८४८७ ८१.२५०४६ Tiger Movement Area 

७ २८.५८८४७ ८१.२४८५५ 

८ २८.५६८३९ ८१.२२३५२ Elephant Crossing Point 
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९ २८.५६४८९ ८१.२२०९८ हणत्ती, जचत्तल तथण बणघ देखण पने 

१० २८.५६१८८ ८१.२१६३ Elephant Crossing Point 

११ २८.४४२२१ ८१.२३६६९ Elephant Movement Area 

१२ २८.४०३६५ ८१.२१३५७ Tiger Movement Area 

१३ २८.४००९ ८१.२१८३ 

१४ २८.३७१३१ ८१.२१३३६ Tiger Crossing Point 

श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८ 

ङ) उभयचरको िीवन प्रर्णलीमण प्रभणव 

प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पने हुाँदण तटबन्त्ध (Embankment), ररभेटमेन्त्ट (Revetment) र स्पर/स्टड (Spur/Studs) ननमणार् 
गने क्रममण ननमणार् सणमणग्रीहरूको ढुवणनी िस्तण वक्रयणकलणपले र वन र्डणननले बर्दायण रणविय ननकुञ्ज 
तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता क्षेरमणउ भयचरको प्रणकृनतक वणसस्थणनमण प्रनतकूल असर 
परु् यणउने छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, स्थणनीय र अल्पकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

च) Aquatic Ecosystem मण प्रभणव 

प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पने हुाँदण तटबन्त्ध (Embankment), ररभेटमेन्त्ट (Revetment) र स्पर/स्टड (Spur/Studs) ननमणार् 
गने क्रममण र ननमणार् सणमणग्रीहरूको पणनीमण ननष्कणसन िस्तण वक्रयणकलणपले नदीको पणनीलणई 
प्रदूवर्त पणनेछ र िलीय िीवनमण प्रनतकूल असर परु् यणउने छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण मध्यम, 

स्थणनीय र अल्पकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

छ) सिंरजक्षत प्रिणनतहरुको नोर्कसणनी 
प्रस्तणववत आयोिनणको कणयणान्त्वयनकण लणनग वन र्डणनी गनुा पने देजखन्त्छ। वन र्डणनीकण कणरर् 
त्यस क्षेरमण पणइने बोटववरुवण र वन्त्यिन्त्तहुरुले वणसस्थणन गमुणउने र लोपसमेत हनुे सबभणवनण बढ्ने 
छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च,  स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको हनुछे। 

 

ि) मणनव-वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्द 

ननमणार् वक्रयणकलणपकण कणरर् उत्सजृित अनआवश्यक आवणि, पणररजस्थनतकीय प्रर्णलीमण खलीबलीकण 
कणरर् वन्त्यिन्त्त ुआफ्नो वणसस्थणन छोडी मणनव बस्तीमण पगु्न सर्कछन ्र मणनव-वन्त्यिन्त्त ुबीच द्वन्त्द 
हनु सर्कछ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च,  स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको हनुेछ। स्थलगत 
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सवेक्षर्को क्रममण देजखएकण मणनव-वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्द स्थल सबबन्त्धी वववरर् ननबन बमोजिम तणनलकण 
मण प्रस्ततु गररएको छ। 

तणनलकण 31: मणनव-वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्द स्थल सबबन्त्धी वववरर् 

क्र.सिं. अवजस्थनत कैवर्यत 

उत्तर पूवा 
१ २८.५२८१६ ८१.२३००४ मणनव-वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्द स्थल 
२ २८.५६८३९ ८१.२२३५२ मणनव-वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्द स्थल 

श्रोतः स्थलगत सवेक्षर्, २०७८ 

झ) गैरकणष्ठ वन पैदणवणर तथण िनडबटुीहरुको अवैध चोरी ननकणसी 
प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पने हुाँदण तटबन्त्ध (Embankment), ररभेटमेन्त्ट (Revetment) र  स्पर/स्टड  (Spur/Studs) 

ननमणार्कण क्रममण कणमदणर श्रनमकहरुबणट गैरकणष्ठ वन पैदणवणर तथण िनडबटुीहरुको अवैध चोरी 
ननकणसी बढ्न सर्कछ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण मध्यम,  स्थणनीय र अल्पकणलीन अवनधको 
हनुेछ। 

 

ञ) वन डढेलो 
श्रम जशववरमण खणनण पकणउने कणया तथण अन्त्य अरु गनतववनधकण कणरर् वन क्षेरमण आगलणनग भइ 
वन डढेलो लणग्न सर्कछ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष,पररमणर्मण मध्यम,  स्थणनीय र अल्पकणलीन अवनधको 
हनुेछ। 

 

७.२.३.२ सञ्चणलन चरर्  

क) वन्त्यिन्त्त ुतथण पशकुो आवतिणवतमण पने प्रभणव 

प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पने हुाँदण तटबन्त्ध (Embankment), ररभेटमेन्त्ट (Revetment) र स्पर/स्टड  (Spur/Studs) ननमणार् 

पिणत वन्त्यिन्त्त ुतथण पशकुो आवतिणवतमण प्रभणव पने छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण मध्यम,  स्थणनीय 

र दीघाकणलीन अवनधको हनुेछ।   
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ख) वन्त्यिन्त्त ुतथण पश ुदघुाटनणमण पना सर्कन े

प्रस्तणववतआयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथणबर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पने हुाँदणसडक सञ्चणलन पिणत वन्त्यिन्त्त ु तथण पश ु दघुाटनणमण पना सर्कने सबभणवनण बढ्ने 
छ।यो प्रभणव प्रत्यक्ष,पररमणर्मण मध्यम,  स्थणनीय र अल्पकणलीन अवनधको हनुछे। 

 

ग) वन्त्यिन्त्तकुो जशकणर 

प्रस्तणववतआयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथणबर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पने हुाँदण सडक सञ्चणलन पिणत वन्त्यिन्त्तकुो जशकणरको घटनणहरु सबभणवनण बढ्ने छ। यो 
प्रभणव प्रत्यक्ष,पररमणर्मण उच्च,  स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

घ) गैरकणष्ठ वन पैदणवणर तथण िनडबटुीहरुको अवैध चोरी ननकणसी 
प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथणबर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पने हुाँदण सडक सञ्चणलन पिणत गैरकणष्ठ वन पैदणवणर तथण िनडबटुीहरुको अवैध चोरी 
ननकणसीको वक्रयणकलणप बढ्ने छ।। यो प्रभणव प्रत्यक्ष,पररमणर्मण मध्यम,  स्थणनीय र दीघाकणलीन 
अवनधको हनुेछ। 

 

७.२.४ सणमणजिक-आनथाक वणतणवरर्ीय सवणल 

७.२.४.१ ननमणार् चरर्  

क) कृवर्योग्य िनमन र मौिदुण बणलीको क्षनत 

आयोिनणलणई स्थणयी रूपमण ६८.१३ हेर्कटर कृवर्योग्य िनमनको आवश्यक्तण पने छ। कृवर्योग्य 
िनमन आयोिनण गनतववनधकण कणरर् क्षनतग्रस्त हनु सर्कछन।् कृवर्योग्य िनमनको उपयोगले बणलीको 
नोर्कसणन हनुेछ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, मध्यम, स्थणनीय र दीघाकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

ख) श्रनमकहरुको पेशणगत स्वणस्थय तथण सरुक्षण 
श्रनमकहरू ननमणार् गनतववनधहरूसाँग सबबजन्त्धत ववनभन्न प्रकणरकण स्वणस्थय िोजखम र सरुक्षण 
िोजखमहरूको प्रत्यक्ष सबपका मण हनु्त्छन।् ननमणार् स्थलको सरसर्णई, उत्खनन कणयाहरू, उपकरर् 
प्रयोग,इत्यणर्दमण सरुक्षण उपकरर्को प्रयोग नबनण घणइते हनु सर्कछन ्र दघुाटनणमण पना सर्कछन।् अन्त्य 
सबभणववत स्वणस्थय प्रभणवहरूमण धूलो र धवुणाँको िोजखमको कणरर् श्वणसप्रश्वणस र आाँखण सबबन्त्धी 
रोगहरू समणवेश छन।् उजचत ध्यणन र सरुक्षण उपणयहरूको अभणवले ननमणार् कमीहरूलणई सणनो देजख 
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घणतक चोटपटक लणग्न सर्कछ िसको र्लस्वरूप समय बबणाद हनुकुण सथै ज्यणन समेत िोजखममण 
पना सर्कछ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, उच्च, स्थलगत र दीघाकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

ग) स्वणस्थय र सरसर्णईकण सवणलहरू र आगन्त्तकु (कणमदणर) समदुणयबणट रोग सने क्रम बढणउन े
सबभणवनण 
ननमणार् स्थलमण धेरै मणरणमण श्रनमकहरु उपजस्थत हनुे हुाँदण त्यहणाँको िनस्वणस्थय र सरसर्णईको 
अवस्थणमण ह्रणस आउने सबभणवनण हनु्त्छ। यसबणट उत्पणदन हनुे र्ोहरमैलण र ढल ववशेर् चणसोको 
ववर्य हो। पयणाप्त मणरणमण र र्ठक ठणउाँमण शैचणलयहरु नहुाँदण खलुण रुपमण र्दसणवपसणब गने र ववनभन्न 
वकनसमकण सरुवण रोगहरु रै्लन सर्कने सबभणवनण रहन्त्छ। त्यस्तै ननमणार् गनतववनधकण कणरर् उत्पन्न 
हनुे ववनभन्न प्रकणरकण प्रदरु्र् र र्ोहोरमैलणले पनन स्थणनीय िनस्वणस्थयमण नकणरणत्मक प्रभणव पणने 
छ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, उच्च,  स्थलगत र अल्पकणलीन अवनधको हनुेछ।  
 

घ) स्थणनीय वणसीको स्वणस्थयमण प्रभणव 

आयोिनण क्षेरमण ववनभन्न स्थणनबणट ननमणार् कमीहरू आउने छन ्िो ववनभन्न सरुवण रोगबणट सिंक्रनमत 
हनु सर्कछन ्िनु नजिकको समदुणयमण रै्लन सर्कछ र स्थणनीयबणसीको स्वणस्थयमण िोजखम नसिानण हनु 
सर्कछ। स्थणनीय र आप्रवणसी कणमदणरहरू बीचको सबपका  बढ्नणले गबभीर स्वणस्थय िोजखमको 
समस्यण देखण पना सर्कछ, िस्तैCovid-१९ र अन्त्य सिंक्रनमत रोगहरू। त्यस्तै, असरुजक्षत पणनीको स्रोत 
र सरसर्णईको अभणव िस्तै शौचणलयको अभणव, ननमणार् जशववरमण व्यजक्तगत सरसर्णईको कनमले 
ननमणार् श्रनमकहरू मणर नभई वरपरकण समदुणयहरूमण पनन रोग रै्नलने िोजखम बढ्न सर्कछ। 
उत्खनन र अन्त्य ननमणार् गनतववनधहरूमण उत्सिान हनुे धलुो र कर्को स्तर र ननमणार् मेनसनरीको 
ध्वनी स्तरले स्थणनीय समदुणयको स्वणस्थयलणई असर गना सर्कछ। यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररमणर्मण उच्च, 

स्थलगत र अल्पकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

ङ) सणवािननक उपयोनगतणहरूमण प्रभणव 

ननमणार् अवनधमण बणवहरी कणमदणरहरूले पणनी,शौचणलय,टेनलर्ोन, ठोस र्ोहोर व्यवस्थणपन, स्वणस्थय सेवण, 
यणतणयणत सेवण, स्थणनीय बिणर आर्द िस्तण सीनमत क्षमतणमणअवजस्थत अत्यणवश्यक सेवणहरूमणदबणब 
परु् यणउने छ।यो प्रभणव प्रत्यक्ष, पररर्णममण मध्यम, स्थणनीय र मध्यम अवनधको हनुेछ। 
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च) आगन्त्तकु (कणमदणर) समदुणय र रैथणन ेसमदुणयको कलह र झगडण हनु े

आयोिनणको ननमणार् चरर्मण ठूलो सङ्ख्यणमण कणमदणरहरूको आवश्यकतण हनु्त्छ। यद्यवप आवश्यक 
कणमदणरहरूको ठूलो सङ्ख्यण समदुणय नभरबणट पयणाप्त नहनु सर्कछ। त्यस कणरर्, अन्त्य ववनभन्न 
स्थणनकण कणमदणरहरू स्थणनीय कणमदणरहरूसाँग कणममण सिंलग्न हनु सर्कछन।् यसले स्थणनीय 
स्रोतहरूको उपयोगको मणनमलणमण प्रनतस्पधणा बढणई द्वन्त्द नसिानण गना सर्कदछ। यो प्रभणव 
प्रत्यक्ष,मध्यम पररर्णमको,स्थलगत र अल्पकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

छ) आर्दवणसी िनिणती, िोजखमयकु्त समदुणय, सीमणन्त्तकृत समूह, दनलत आर्द समूहमण हनु ेप्रभणव 

आयोिनण ननमणार्को क्रममण बणवहरी मणननसहरुको आवगमनले स्थणनीय क्षेरको सणमणजिक िीवनमण 
अवरोध नसिानण हनु सर्कदछ िस्तै अन्त्तर िणतीय वववणहको घटनणहरु, रर्कसी, िवुण िस्तण 
वक्रयणकलणपमण स्थणनीय र बणवहरबणट आएकण श्रनमकहरु नबच द्वन्त्द्ध हनुे सबभणवनण उत्पन्न हनुे छ। 
िणतीय र सणमदुणवयक एकतण र पेशणगत ढणाँचणमण केवह पररवतानको अपेक्षण गना सवकन्त्छ। यी 
प्रभणवहरुले स्थणनीय बणनसन्त्दण र श्रनमकहरु नबचमण आक्रोश र कलह ननबत्यउन सर्कदछ। यो प्रभणव 
प्रत्यक्ष, मध्यम पररर्णमको, स्थणनीय र अल्पकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

ि) मवहलण तथण परुुर् भेदभणव 

आयोिनण ननमणार्को क्रममण व्यजक्तलणई दैननक ज्यणलणमण उत्खनन, ननमणार् सणमग्रीको ओसणरपसणर र 
अन्त्य ननमणार् सबबन्त्धी कणमकण लणनग रोिगणरी र्दइनेछ। ननमणार् व्यवसणयी वण उप ननमणार् व्यवसणयी 
ज्यणलणकण मणनमलणमण मवहलणलणई भेदभणव गना सर्कदछन।् यो प्रभणव प्रत्यक्ष, मध्यम पररर्णमको, 
स्थणनीय र अल्पकणलीन अवनधको हनुेछ। 

 

७.२.४.२ सञ्चणलन चरर्  

क) ग्रणमीर् अथाव्यवस्थणमण प्रभणव 

आयोिनण सबपन्न भएपनछ आयोिनण मणर्ा त रोिगणरी पणएकण स्थणनीयहरु बेरोिगणर हनुेछन।् यसले 
व्यजक्तहरूको व्यवहणरमण नकणरणत्मक प्रभणव पणना सर्कछ। नतनीहरू अनैनतक गनतववनधहरू िस्तै िवुण 
खेल्ने, रर्कसी वपउने र लटु्पणट िस्तण कणयाहरूमण सिंलग्न हनु सर्कछन।् यो प्रभणव अप्रत्यक्ष, पररमणर्मण 
ननबन, स्थलगत र अल्पकणलीन अवनधको हनुेछ। 
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७.२.५ सणाँस्कृनतक वणतणवरर्ीय सवणल 

७.२.५.१ ननमणार् चरर्  

क) परबपरणगत मणन तथण ममामण प्रभणव 

आयोिनण क्षेरमण वणनसन्त्दणहरुको आफ्नै वकनसमको रीनतनथनत, रहनसहन र परबपरण रहेको छ। 
कणमदणरको रुपमण आउने बणवहरी मणननसहरुको रहनसहन र परबपरणले आयोिनण क्षेरकण ग्रणमीर् 
पररवेशमण बस्ने स्थणनीयहरुलणई प्रभणववत पणने सबभणवनण हनु्त्छ। यसले गदणा स्थणनीय ररनतनथनत, 
रहनसहन र परबपरण लोप भएर िणने अवस्थण रहन्त्छ। र्रक सणाँस्कृनतक परबपरणकण कणरर् कणमदणर 
र स्थणनीय नबच सणाँस्कृनतक द्वन्त्द्धको सबभणवनण पनन हनु सर्कछ। यो प्रभणव अप्रत्यक्ष, पररमणर्मण 
मध्यम, स्थलगत र अल्पकणलीन अवनधको हनुेछ।  

७.२.५.२ सञ्चणलन चरर्  

प्रस्तणववत आयोिनणले सञ्चणलन चरर् सणाँस्कृनतक वणतणवरर्मण कुनै वकनसमको नमणरणत्मक प्रभणव 
परु् यणउने छैन।  

तणनलकण 32 : सकणरणत्मक प्रभणवहरुको मूल्यणङ्कन 

वणतणवरर्ीय प्रभणवहरु प्रकणर पररमणर् सीमण अवधी कुल 
अङ्कमणन 

महत्त्व 

ननमणार् चरर् 

सणमणजिक तथण आनथाकवणतणवरर् 
स्थणनीयमण रोिगणरीको अवसर प्रत्यक्ष मध्यम 

२० 

 

स्थणनीय 

२० 

 

अल्पकणलीन 

५ 

४५ 

 

ननबन 

आनथाक गनतववनधहरुमण ववृद्ध प्रत्यक्ष मध्यम 

२० 

 

स्थणनीय 

२० 

 

अल्पकणलीन 

५ 

४५ 

 

ननबन 

प्रणववनधक नसपमण ववृद्ध 

 
प्रत्यक्ष मध्यम 

२० 

 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
६० 

 

मध्यम 

 

सञ्चणलन चरर् 

भौनतक वणतणवरर् 
सडक सवुवधण  प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 
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बर्दायण रणविय ननकुञ्ज र बस्ती 
नबच नसमणको कणम गने 
 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

 

बणढी ननयन्त्रर्  
 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

 

िैववक वणतणवरर् 

मणनव-वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्दमण कनम प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

 

वन्त्यिन्त्तहुरुलणई पणनीको 
उपलब्धतण 
 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

 

वन्त्यिन्त्तहुरुको अवैध 
तस्करीमण ननयन्त्रर् 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

 

वन्त्यिन्त्तहुरु मणनथ अपरणधमण 
ननयन्त्रर् 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

 

वन्त्यिन्त्त ुआवतिणवतकण लणनग 
वन्त्यिन्त्तमैुरी सिंरचनण 
 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

 

पशधुनको क्षनतमण ननयन्त्रर् 
 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१००  
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वन क्षेरको सिंरक्षर् 

 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 
स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

 

सणमणजिक तथण आनथाक वणतणवरर् 

नदी वरपरको खेतीिन्त्य िनमन 
तथण गणउाँको सरुक्षण 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

 

कृवर् बणलीको सरुक्षण तथण कृवर् 
उत्पणदन र खणद्य सरुक्षणमण 
ववृद्ध 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

 

मणनव िीवनको क्षनतमण 
ननयन्त्रर् 

 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

 

घरहरूको क्षनतमण ननयन्त्रर् प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

 

 

तणनलकण 33 : नकणरणत्मक प्रभणवहरुको मूल्यणङ्कन 

वणतणवरर्ीय प्रभणवहरु प्रकणर पररमणर् सीमण अवधी कुल 
अङ्कमणन 

महत्त्व 

भौनतक वणतणवरर् 
ननमणार् चरर् 
भ-ू उपयोगमण पररवतान 
 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 
 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

 

खणनी क्षेर, क्रसर सिंचणलन स्थल, 
उत्खनन क्षेर, ननमणार् सणमणग्री 
भण्डणरर् स्थल, स्पोईल (Spoil)  

व्यवस्थणपन स्थल, आर्दको 
स्थणपनण तथण सञ्चणलन 

 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 
 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 
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कणमदणर जशववर, ननमणार् सणमणग्री 
भण्डणरर् स्थल, स्पोईल (Spoil)  

व्यवस्थणपन स्थल, आर्दको 
स्थणपनण तथण सञ्चणलन 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

८५ उच्च 

 

र्ोहोरमैलण ननष्कणसन तथण 
व्यवस्थणपन 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

३५ ननबन 

स्पोईल (Spoil)  व्यवस्थणपन 

 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

३५ ननबन 

िल प्रदूर्र् अप्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 

 

अल्पकणलीन  
५ 

४५ ननबन 

मणटो  प्रदूर्र्  प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 

 

अल्पकणलीन  
५ 

४५ ननबन 

वणय ुप्रदूर्र् प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 

 

अल्पकणलीन  
५ 

४५ ननबन 

ध्वनन प्रदूर्र् 

 
प्रत्यक्ष मध्यम 

२० 

स्थणनीय 

२० 

 

अल्पकणलीन  
५ 

४५ ननबन 

सञ्चणलन चरर् 

खणनी क्षेर, क्रसर सञ्चणलन स्थल, 

कणमदणर जशववर, उत्खनन क्षेर, 
ननमणार् सणमणग्री भण्डणरर् स्थल, 
स्पोईल (Spoil) व्यवस्थणपन 
स्थल, आर्दको सरसर्णई तथण 
पनुास्थणपनण 
 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

मध्यम   

१० 

४० ननबन 

िल प्रदूर्र् प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
६० मध्यम 

 

वणय ुप्रदूर्र् प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 

दीघाकणलीन 

२० 
६० मध्यम 
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ध्वनन प्रदूर्र् प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
६० मध्यम 

 

नदीको मोर्ोलोिीमण पररवतान प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

प्रणकृनतक डै्रनेि प्रर्णलीमण प्रभणव प्रत्यक्ष ननबन 

१० 
 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

२५ ननबन 

रणसणयननक वणतणवरर् 
       
रणसणयननक सणमणग्री र इन्त्धनको 
भण्डणरर् तथण प्रयोग 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

३५ ननबन 

िैववक वणतणवरर् 

ननमणार् चरर् 

वन क्षेर तथण रुखको नोर्कसणन प्रत्यक्ष उच्च 

६० 
 

स्थलगत 

१० 
 

दीघाकणलीन 

२० 
९० उच्च 

वन्त्यिन्त्तकुो वणसस्थणन 
खण्डीकरर् 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 
 

स्थलगत 

१० 
 

दीघाकणलीन 

२० 
९० उच्च 

वन्त्यिन्त्तकुो वणसस्थणन पररवतान प्रत्यक्ष उच्च 

६० 
 

स्थलगत 

१० 
 

दीघाकणलीन 

२० 
९० उच्च 

वन्त्यिन्त्तकुो ववचरर् क्षेरको 
नोर्कसणन तथण वहडडलुमण अवरोध 

 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 
 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

७५ उच्च 

उभयचरको िीवन प्रर्णलीमण 
प्रभणव 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 
 

स्थणनीय 

२० 
अल्पकणलीन  

५ 

८५ उच्च 

Aquatic Ecosystem मण प्रभणव प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

४५ ननबन 
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सिंरजक्षत प्रिणनतहरुको नोर्कसणनी 
 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 
 

स्थणनीय 

२० 
दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

मणनव-वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्द 

 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 
 

स्थणनीय 

२० 
दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

गैरकणष्ठ वन पैदणवणर तथण 
िनडबटुीहरुको अवैध चोरी 
ननकणसी 
 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 
 

स्थणनीय 

२० 
अल्पकणलीन  

५ 
८५ उच्च 

वन डढेलो प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
अल्पकणलीन  

५ 
४५ ननबन 

सञ्चणलन चरर् 

वन्त्यिन्त्त ु तथण पशकुो 
आवतिणवतमण पने प्रभणव 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
 

दीघाकणलीन 

२० 
६० मध्यम 

 

वन्त्यिन्त्त ु तथण पश ु दघुाटनणमण 
पना सर्कने  

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

४५ ननबन 

वन्त्यिन्त्तकुो जशकणर   प्रत्यक्ष उच्च 

६० 
 

स्थणनीय 

२० 
दीघाकणलीन 

२० 
१०० उच्च 

गैरकणष्ठ वन पैदणवणर तथण 
िनडबटुीहरुको अवैध चोरी 
ननकणसी 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
 

दीघाकणलीन 

२० 
६० मध्यम 

सणमणजिक, आनथाक तथण सणाँस्कृनतक वणतणवरर् 
ननमणार् चरर् 
कृवर्योग्य िनमन र मौिदुण 
बणलीको क्षनत 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
 

दीघाकणलीन 

२० 
६० मध्यम 

श्रनमकहरुको पेशणगत स्वणस्थय 
तथण सरुक्षण 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थलगत 

१० 
 

दीघाकणलीन 

२० 

८५ उच्च 

स्वणस्थय र सरसर्णईकण 
सवणलहरू र आगन्त्तकु (कणमदणर) 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थलगत 

१० 
अल्पकणनलन  

५ 

७५ उच्च 
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समदुणयबणट रोग सने क्रम 
बढणउने सबभणवनण 

 

स्थणनीय वणसीको स्वणस्थयमण 
प्रभणव 

प्रत्यक्ष उच्च 

६० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणनलन  
५ 

७५ उच्च 

सणवािननक उपयोनगतणहरूमण 
प्रभणव 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
 

मध्यम   

१० 

५० ननबन 

आगन्त्तकु )कणमदणर ( र रैथणने 
समदुणयको कलह र झगडण 
 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

३५ ननबन 

आर्दवणसी िनिणती, िोजखमयकु्त 
समदुणय, सीमणन्त्तकृत समूह, दनलत 
आर्द समूहमण हनुे प्रभणव 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

४५ ननबन 

मवहलण तथण परुुर्मण भेदभणव प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

४५ ननबन 

सञ्चणलन चरर् 
ग्रणमीर् अथाव्यवस्थणमण प्रभणव अप्रत्यक्ष ननबन  

१० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

२५ ननबन 

सणाँस्कृनतक वणतणवरर् 
ननमणार् चरर् 
परबपरणगत मणन तथण ममामण 
प्रभणव 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

३५ ननबन 
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पररच्छेद-८ 

अनकूुल प्रभणव अनधकतम अनभववृद्ध गने तथण प्रनतकूल प्रभणव न्त्यून गने उपणय 

८.१ अनकूुल प्रभणव अनभववृद्ध तथण प्रनतकूल प्रभणव न्त्यूनीकरर् गने उपणयहरु 
प्रस्तणववत आयोिनण कणयान्त्वयनबणट वणतणवरर्मण पना सर्कने प्रभणवहरूको बणरेमण पररच्छेद ७ मण वर्ान 
गररएको छ। प्रभणवको प्रकृनत हेरर नतनलणई बढोत्तरी गने, न्त्यूनीकरर् गने तथण ननयन्त्रर् गने 
उपणयहरू यस पररच्छेदमण उल्लेख गररएको छ। यी सबै उपणयहरू कणयणान्त्वयन गने जिबमेवणरी 
प्रस्तणवककै हनुे छ। ननमणार् चरर्कण प्रभणवहरू न्त्यूनीकरर्कण कनतपय उपणयहरू प्रस्तणवकले ननमणार् 
व्यवसणयी मणर्ा त कणयणान्त्वयन गना सर्कनेछ।सबै प्रकणरकण वणतणवरर् सिंरक्षर्कण उपणयहरू कणयणान्त्वयन 
गनाकण लणनग आवश्यक पने अनमुणननत रकम तथण सो रकमको व्यवस्थण र यी उपणयहरू कणयणान्त्वयन 
गरणउन र ननकणयको पवहचणन ननबन बमोजिम उल्लेख गररएको छ। 
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तणनलकण 34 : अनकूुल प्रभणवहरुकोतह ननधणारर् र अनभववृद्धकणउपणय 

प्रस्तणव
कण 
कणया 

वणतणवरर्ीय प्रभणव 

प्रभणवको तह ननधणारर्  अनभववृद्धकण उपणय 

प्रत्
यक्ष

 

अप्र
त्य

क्ष 

अन
कुू
ल 

प्रनत
कू
ल 

परर
मण
र् 

सी
मण

 

अव
नध

 

िब
मण
 अ

ङ्कम
णन

 

ननमणार् अवनध 

सणमणजिक-आनथाक वणतणवरर् 

१. स्थणनीयमण रोिगणरीको 
अवसर 

प्रत्यक्ष 
 अनकूुल - मध्यम 

२० 

 

स्थणनीय 

२० 

 

अल्पकणलीन 

५ 

४५ 

 

प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार् गना दक्ष, 
अदक्ष र अधादक्ष श्रनमकको 
आवश्यक्तण पने छ। प्रस्तणववत 
आयोिनणलणई लजक्षत समयनभर 
ननमणार् कणया पूरण गना २२ दक्ष मणनव 
प्रनत र्दन र ३३अदक्ष मणनव प्रनत 
र्दन आवश्यक पने छ। रोिगणरीकण 
लणनग स्थणनीय गरीब, दनलत, ववपन्न 
समूह र मवहलणलणई प्रणथनमकतण 
र्दइनेछ। 

२. आनथाक गनतववनधहरुमण 
ववृद्ध 

प्रत्यक्ष 
 अनकूुल - मध्यम 

२० 

 

स्थणनीय 

२० 

 

अल्पकणलीन 

५ 

४५ 

 

ननमणार्को क्रममण प्रस्तणववत 
आयोिनणले स्थणनीयहरुलणई 
रोिगणरीको अवसर प्रदणन गनेछ। 
यसले स्थणनीयको आनथाक अवस्थणमण 
सधुणर ल्यणउनकण सणथै आनथाक 
गनतववनधहरुमण ववृद्ध परु् यणउने छ। 
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३. प्रणववनधक नसपमण ववृद्ध 

 
प्रत्यक्ष 

 अनकूुल - मध्यम 

२० 

 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
६० 

 

प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार् गना 
उपकरर्हरुको सञ्चणलन, ग्यणववयन 
बर्कसहरूमण ढुङ्गण भने कणयाहरु, लजन्त्चङ्ग 
एप्रन (Launching Apron) कणया, 
आर्द कणयाहरु गना ववनभन्न ववधणकण 
श्रनमकहरु आवश्यक पने देजखन्त्छ। 
यसकण लणनग स्थणनीय व्यजक्तहरु 
ननमणार् कणयामण सिंलग्न हनुे हुाँदण 
उनीहरुले नसपमलुक तणनलम प्रणप्त गना 
सर्कने हुाँदण उनीहरुको यस कणयामण 
नसप बढ्ने छ। 

सञ्चणलन अवनध 

भौनतक वणतणवरर् 

१. सडक सवुवधण  प्रत्यक्ष 
 अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० कर्णाली र गेरुवण नदीको वकनणरमण 

प्रस्तणववत तटबन्त्धहरूले त्यस क्षेरमण 
सडकको रूपमण कणम गने छ। 
प्रस्तणववत तटबन्त्धलणई स्थणनीयले 
ग्रणमीर् मणगाको रुपमण प्रयोग गना 
सर्कने छन।् यसकण सणथै सडकहरूले 
क्षेरको ग्रणमीर् अथातन्त्रमण पनन धेरै 
सकणरणत्मक पररवतान ल्यणउनेछ। 
सडक सवहतको तटबन्त्धले यणतणयणतमण 
सहितण परु् यणउने छ। 

२. बर्दायण रणविय ननकुञ्ज र 
बस्ती नबच नसमणको कणम 

प्रत्यक्ष 
 अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण 

प्रस्तणववत तटबन्त्धहरू को ननमणार् 
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गने 
 

 पिणत बर्दायण रणविय ननकुञ्ज र बस्ती 
नबच तटबन्त्धहरूले नसमणको कणम गने 
छ र बस्तीमण वन्त्यिन्त्तहुरुको 
प्रवेशलणई रोकी मणनव-वन्त्यिन्त्त ु
द्वन्त्दमण कनम ल्यणउने छ। 

३. बणढी ननयन्त्रर्  
 

प्रत्यक्ष 
 अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० नदी ननयन्त्रर्कण सिंरचनणहरुले नदीको 

बहणवलणई वकनणरबणट टणढण रणख्न ेछ र 
सबभणववत बणढीलणई ननयन्त्रर् गरी 
सबभणववत िोजखमलणई घटणउने छ।  

िैववक वणतणवरर् 

१. मणनव-वन्त्यिन्त्त ु द्वन्त्दमण 
कनम 

प्रत्यक्ष 
 अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण 

प्रस्तणववत तटबन्त्धहरूको ननमणार् 
पिणत बर्दायण रणविय ननकुञ्ज र बस्ती 
नबच तटबन्त्धहरूले नसमणको कणम गने 
छ र बस्तीमण वन्त्यिन्त्तहुरुको 
प्रवेशलणई रोकी मणनव-वन्त्यिन्त्त ु
द्वन्त्दमण कनम ल्यणउने छ। 

२. वन्त्यिन्त्तहुरुलणई पणनीको 
उपलब्धतण  

प्रत्यक्ष 
 अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग 

बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण 
रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता क्षेरमण पने 
हुाँदण त्यस ननकुञ्जकण िीविन्त्तकुो 
सहि आवतिणवतकण लणनग िनणवर 
पणर गने Slope Ramp सिंरचनण १ 
वक.मी. को अन्त्तरणलमण ननमणार् 
गररनेछ िसले वन्त्यिन्त्तहुरुलणई 
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पणनीको महुणन सबम पगु्न मद्दत 
परु् यणउने छ। 

३. वन्त्यिन्त्तहुरु को अवैध 
तस्करीमण ननयन्त्रर् 

प्रत्यक्ष 
 अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० बर्दायण रणविय ननकुञ्जको ववनभन्न 

स्थणनमण चेकपोष्ट रणजखनेछ। प्रवेश र 
ननकणस नबन्त्दमुण सरुक्षणकनमाद्वणरण चेक 
िणाँच गरर प्रवेशको अनमुनत र्दइने 
छ।   

४. वन्त्यिन्त्तहुरु मणनथ 
अपरणधमण ननयन्त्रर् 

प्रत्यक्ष 
 अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० बर्दायण रणविय ननकुञ्जको ववनभन्न 

स्थणनमण चेकपोष्ट रणजखनेछ। प्रवेश र 
ननकणस नबन्त्दमुण सरुक्षणकनमाद्वणरण चेक 
िणाँच गरर प्रवेशको अनमुनत र्दइने 
छ।   

५. वन्त्यिन्त्त ु आवतिणवतकण 
लणनग वन्त्यिन्त्त ु मैरी 
सिंरचनण  

प्रत्यक्ष 
 अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग 

बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण 
रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता क्षेरमण पने 
हुाँदण त्यस ननकुञ्जकण िीविन्त्तकुो 
सहि आवतिणवतकण लणनग िनणवर 
पणर गने Slope Ramp सिंरचनण १ 
वक.नम. को अन्त्तरणलमण ननमणार् 
गररनेछ। Slope Ramp कर्णाली नदी 
तर्ा  कररव १३ वटण र गेरुवण नदी 
तर्ा  कररव ३० वटण गरी िबमण ४३ 
वटण रहने छ। 

६. पशधुनको क्षनतमण 
ननयन्त्रर्  

प्रत्यक्ष - अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण 

प्रस्तणववत तटबन्त्धहरू को ननमणार् 
पिणत बर्दायण रणविय ननकुञ्ज र बस्ती 
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नबच तटबन्त्धहरूले नसमणको कणम गने 
छ र बस्तीमण वन्त्यिन्त्तहुरुको 
प्रवेशलणई रोकी वन्त्यिन्त्तदु्वणरण 
पशधुनको आक्रमर् ननयन्त्रर् गने 
छ। 

७. वन क्षेरको सिंरक्षर् प्रत्यक्ष - अनकूुल - उच्च 

६० 
स्थणनीय 

२० 
दीघाकणलीन 

२० 
१०० कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण 

प्रस्तणववत तटबन्त्धहरू को ननमणार् 
पिणत वन क्षेरमण हनुे डबुणन, कटणन, 
भ-ूक्षय िस्तण सबसयणहरु रोर्कने कणम 
गनेछ।यसले गदणा वन क्षेरमण भएको 
वन्त्यिन्त्त,ु िलचर तथण उभयचरको 
वणसस्थणनहरुलणई डुबणनको  
सबसयणबणट बचणउने छ र सिंरक्षर्मण 
सहयोग परु् उनेछ। 

 
सणमणजिक-आनथाक वणतणवरर् 

१. नदी वरपरको खेतीिन्त्य 
िनमन तथण गणउाँको 
सरुक्षण 

प्रत्यक्ष 
 अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० आयोिनण क्षेरमण मनसूनको बणढीले 

उत्पन्न हनुे मु् य समस्यणहरुमण 
नदीको वकनणरमण भ-ूक्षय हनु,ु बणढी 
आउन,ु िलमग्न हनु ु आर्द रहेको 
छ। यी समस्यणहरुले खेतीिन्त्य 
िग्गण, घरहरू र नदीको वकनणर 
नजिकै बसोबणस गने मणननसहरुको 
बहमूुल्य सबपजत्तहरूलणई ठूलो क्षनत 
पुर्् यणउदै आइरहेको छ। गणउाँहरू 
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नदीको भ-ूक्षय र डबुणनबणट प्रणयः 
प्रभणववत हनु े गरेको छ। प्रस्तणववत 
नदी ननयन्त्रर्कण सिंरचनणहरुले नदीको 
बहणवलणई वकनणरबणट टणढण रणख्न ेछ र 
सबभणववत बणढीलणई ननयन्त्रर् गरी 
सबभणववत िोजखमलणई घटणउने  छ र 
नदी वरपरको खेतीिन्त्य िग्गणको 

कटणन र गणउाँहरूलणई सबभणववत 
बणढीको खतरणबणट बचणउने छ। 

२. कृवर् बणलीको सरुक्षण 
तथण कृवर् उत्पणदन र 
खणद्य सरुक्षणमण ववृद्ध 

प्रत्यक्ष 
 अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० हणलको अवस्थणमण आयोिनण क्षेरमण 

नदीले प्रणय धणर पररवतान गरी 
अध्यणवनधक गेग्रणन बगणएर ल्यणउने 
िस्तण समस्यण रहेको छ। ती 
गेग्रणनहरु समथल क्षेरमण थवुप्रए पनछ 
नदीको बहने मणगा र बगरको उचणइ 
लगणतणर बढणउन े र खेत बगर बन्ने 
तथण खेतमण बणलवुण पटणन (Sand 

Deposition)  हनुे गछा। यस्तण 
समस्यणले गदणा आयोिनण क्षेरमण 
रहेको ननिी िग्गण बगरमण पररनत 
भई रहेको छ र खेती गना उपयूक्त 
छैन्न। तसथा प्रस्तणववत नदी 
ननयन्त्रर्कण सिंरचनणहरुले नदीको 
बहणवलणई वकनणरबणट टणढण रणख्न ेछ र 
सबभणववत बणढीलणई ननयन्त्रर् गरन्े छ 
र बणढीले ल्यणउने गेग्रणनले कृवर् 
बणलीलणई परु् यणउदै आएको क्षनतलणई 
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रोर्कने छ। यसले गदणा स्थणनीयको 
खेतीपणती गने ढणाँचणमण नयणाँ प्रववनधवक 
प्रयोग भई कृवर् उत्पणदन बढ्न सर्कन े
भएकोले खणद्य सरुक्षणमण ववृद्ध हनुे 
छ। 

३. मणनव िीवनको क्षनतमण 
ननयन्त्रर्  

प्रत्यक्ष 
 अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण 

प्रस्तणववत तटबन्त्धहरूको ननमणार् 
पिणत बर्दायण रणविय ननकुञ्ज र बस्ती 
नबच तटबन्त्धहरूले नसमणको कणम गने 
छ र बस्तीमण वन्त्यिन्त्तहुरुको 
प्रवेशलणई रोकी मणनव-वन्त्यिन्त्त ु
द्वन्त्दमण कनम ल्यणउने छ। 

४. घरहरूको क्षनतमण 
ननयन्त्रर् 

प्रत्यक्ष  अनकूुल 
 उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० प्रस्तणववत नदी ननयन्त्रर्कण 

सिंरचनणहरुले नदीको बहणवलणई 
वकनणरबणट टणढण रणख्न ेछ र सबभणववत 
बणढीलणई ननयन्त्रर् गरी सबभणववत 
िोजखमलणई घटणउने छ र नदी 
वरपरको घरहरूलणई सबभणववत 
बणढीको खतरणबणट बचणउने छ। 
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तणनलकण 35 : प्रनतकूल प्रभणवहरुको तह ननधणारर् र न्त्यूनीकरर्कण उपणय 

प्रस्तणव
कण 
कणया 

वणतणवरर्ीय प्रभणव 

प्रभणवको तह ननधणारर्  न्त्यूनीकरर्कण उपणय 

 

प्रत्
यक्ष

 

अप्र
त्य

क्ष 

अन
कुू
ल 

प्रनत
कू
ल 

परर
मण
र् 

सी
मण

 

अव
नध

 

िब
मण
 अ

ङ्कम
णन

 

ननमणार् अवनध 

भौनतक वणतणवरर् 

१. भ-ू उपयोगमण 
पररवतान 
 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 
 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० प्रस्तणववत आयोिनणको ननमणार्ले 

१९३.५८ हेर्कटर िग्गणको प्रयोगलणई 
आयोिनण सिंरचनणहरूमण पररवतान गने 
छ। रणविय प्रणथनमकतण प्रणप्त 
योिनणको लणनग रणविय वन क्षेर 
प्रयोग गने सबबन्त्धीमण मणपदण्ड 
सवहतको कणयाववनध, २०७६, अनसुणर 
प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार्कण लणनग 
अनधग्रहर् गररने ३५.३ हेर्कटर वनको 
िग्गणको क्षनतपूनता स्वरुप िग्गणको 
सट्टण िग्गण अथवण पैसण र्दईनेछ। 

२. खणनी क्षेर, क्रसर 
सिंचणलन स्थल, 
उत्खनन क्षेर, 
आर्दको स्थणपनण 
तथण सञ्चणलन 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  उच्च 

६० 

स्थणनीय 

२० 
 

दीघाकणलीन 

२० 
१०० नदीिन्त्य पदणथा उत्खनन तथण 

सिंकलन गना पूवा प्रणरजबभक 
वणतणवरर्ीय पररक्षर् वण वणतणवरर् 
प्रभणव मूल्यणङ्कन गरी स्वीकृत गररएको 
स्थलबणट मणर ननकणनलने छ।बर्दायण 
रण.नन. वण वन नडनभिन कणयणालय र 
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सणमदुणवयक वन समहु वण मध्यवती 
क्षेर उपभोक्तण सनमनतहरुसाँग समन्त्वय 
गरी उत्खनन क्षेर पवहचणन गररनेछ। 
ननयमणनसुणरको रणिश्व सबवजन्त्धत 
कणयणालयमण बझुणइने छ, वन्त्यिन्त्त ु
आवतिणवत तथण चररचरर् गने क्षेर 
भन्त्दण टणढण हनुे छ। वन्त्यिन्त्त ु
आवतिणवत गने क्षेर, वन्त्यिन्त्तकुो 
वणसस्थणन रहेकण क्षेर, डजल्र्न, 

गोहीको वणसस्थणन क्षेर भन्त्दण करीब 
५०० नमटर टणढणबणट तोवकएकण सता 
र ववनध अपनणई उत्खनन गररनछे र 
ननकुञ्ज क्षेर भन्त्दण बणवहर पने गरी 
उत्खनन गना, उत्खनन गररएकण 
खणडल र उवडखणवड िनमन सबयणउने 
िस्तण कणया गररनेछ। रणतीको 
समयमण कणम बन्त्द गररनेछ।  

क्रसर सञ्चणलन स्थलगत सवेक्षर् गदणा 
पवहचणन गररएको स्थलमण मणर 
गररनेछ। क्रसर सञ्चणलन क्षेर बस्ती 
र वन्त्यिन्त्त ुआवतिणवत तथण 
चररचरर् गने क्षेर भन्त्दण टणढण हनुे 
छ। क्रसर स्थलहरुको सञ्चणलनको 
लणनग सबबजन्त्धत सरोकणरवणलणहरुबणट 
पूवा सहमनत र स्वीकृनत नलईनेछ। 

 

३. कणमदणर जशववर, प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  उच्च स्थणनीय अल्पकणलीन  ८५ कणमदणर जशववर, ननमणार् सणमणग्री 
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ननमणार् सणमणग्री 
भण्डणरर् स्थल, 

स्पोईल (Spoil)  

व्यवस्थणपन स्थल, 

आर्दको स्थणपनण 
तथण सञ्चणलन 

६० २० 
 

५ भण्डणरर् स्थल, स्पोईल (Spoil)  

व्यवस्थणपन स्थल स्थलगत सवेक्षर् 
गदणा पवहचणन गररएको स्थलमण मणर 
गररनेछ र स्थलहरुको सञ्चणलनको 
लणनग सबबजन्त्धत सरोकणरवणलणहरुबणट 
पूवा सहमनत र स्वीकृनत नलईनेछ। 
कणमदणर जशववर र ननमणार् सणमणग्री 
भण्डणरर् बणाँझो िग्गणमण पणनीको स्रोत 
तथण वन्त्यिन्त्त ु आवतिणवत तथण 
चररचरर् गने क्षेर भन्त्दण टणढण 
गररनेछ। 

४. र्ोहोरमैलण 
ननष्कणसन तथण 
व्यवस्थणपन 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

३५ जशववर पररसरको वररपरर र यसकण 
सणथै ववनभन्न सवक्रय ननमणार् क्षेरहरू 
कुवहने र नकुवहने र्ोहोर सङ्कलन गना 
छुट्टणछुटै्ट डस्ट नबन प्रयोग गररनछेन।् 
पनु: प्रयोग योग्य सणमग्रीहरू 
ववके्रतणलणई प्रदणन गररनेछ। अन्त्य 
र्ोहोर गवहरो खणल्डो खनन गणनडनेछ 
र छुट्यणइएको डजबपङ्ग स्थलमण 
नडस्पोि गररनेछ। उत्खनन कणयाबणट 
ननस्कने मणटोलणई पनु: प्रयोग 
गररनेछ। स्थणवपत जशववर क्षेरमण 
सोक वपट वण सेजटटक ट्यणङ्कीको 
स्थणपनण गरी र्ोहोर पणनी, शौचणलय र 
शौचणलयको र्ोहोर र्णल्न व्यवजस्थत 
ढल ननकणसको व्यवस्थण गररनेछ। 
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५. स्पोईल (Spoil)  

व्यवस्थणपन 

 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

३५ नबग्रन व्यवस्थणपन सरुजक्षत र न्त्यूनतम 
वणतणवरर्ीय क्षनत हनुे स्थणनमण 
व्यवजस्थत गररनेछ। ईजन्त्िननयरद्बणरण 
ननर्दाष्ट ठणउाँमण व्यवस्थणपन स्थलको 
लणनग स्वीकृनत र्दइनेछ। अनणवश्यक 
स्पोईललणई खोल्सीहरु वण 
खणल्डणखलु्डी पनुा प्रयोग गररनेछ।  

६. िल प्रदूर्र् - अप्रत्यक्ष  प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 

 

अल्पकणलीन  
५ 

४५ नदीमण र्ोहोर र  र्ोहोर पणनीको 
प्रत्यक्ष ववसिान प्रनतबन्त्ध गररनेछ। 

नबगरेको रसणयनहरू, पेन्त्टहरू, तेल र 
ग्रीस सङ्कलन गरेर उपयकु्त भण्डणरर् 
ट्यणङ्कमण भण्डणर गररनेछ र सरुजक्षत 
प्रवक्रयण मणर्ा त व्यवस्थणपन गररनेछ। 

७. मणटो  प्रदूर्र्  प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 

 

अल्पकणलीन  
५ 

४५ ननमणार् चरर्मण प्रयोग भएको कणमदणर 
जशववर, ननमणार् सणमणग्री भण्डणरर् 
स्थल, स्पोईल (Spoil)  व्यवस्थणपन 
स्थलहरुको सरसर्णई गरी पनुास्थणवपत 
गररनेछ। 

८. वणय ुप्रदूर्र् प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 

 

अल्पकणलीन  
५ 

४५ ननमणार् सणमणग्री ढुवणनी गदणा कभर वण 
रीपणलले छोपेर ढुवणनी गररनेछ।बस्ती 
नजिकै ननमणार् कणया गदणा  र्दनको 
नतन पटक पणनी छका ने िस्तण कणया 
गररनेछ। ढुवणनी गदणा प्रयोग गररन े
सवणरी सणधनबणट ननस्कने धुाँवणको 
न्त्यूनीकरर्कण लणनग सवणरी 
सणधनहरुको ननयनमत िणाँच र ममात 
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गररनेछ। प्रदूर्र् पररक्षर् पणस गरेको 
सवणरी सणधनलणई प्रणथनमकतण र्दइने 
छ। खणनी , क्रसर सिंचणलन ,उत्खनन 
िस्तण धेरै धलुो उत्सिान हनुे 
स्थलहरुमण श्रनमकहरूले अननवणया 
रुपमण रुपमण  PPEs प्रयोग गने 
छन।् र्ोहोरलणई िलणउने िस्तण 
वक्रयणकलणपहरु प्रनतबन्त्ध गररनेछ।  

९. ध्वनन प्रदूर्र् 

 
प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 

२० 

स्थणनीय 

२० 

 

अल्पकणलीन  
५ 

४५ उच्च आवणिकण क्षेरहरूमण कणम 
गरररहेकण श्रनमकहरूलणई PPEs प्रदणन 
गररनेछ। सबै भणरी उपकरर् र 
मेनसनहरु ध्वनन प्रदूर्र् ननयन्त्रर् 
उपकरर्हरू लगणइनेछ। ननमणार् 
व्यवसणयीले चणलकहरूलणई आयोिनण 
क्षेर, बस्ती र िङ्गल नजिक 
अनणवश्यक आवणि उत्सगान गना 
ननर्धे गने छ। रणनतको समयमण 
ननमणार् कणयाहरूको लणनग अनमुनत 
र्दइने छैन। 

रणसणयननक वणतणवरर्  

१. रणसणयननक सणमणग्री 
र इन्त्धनको 
भण्डणरर् तथण 
प्रयोग 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

३५ रणसणयनहरु भण्डणरर् तथण प्रयोग 
पणनीको स्रोत, वन्त्यिन्त्त ु आवतिणवत 
तथण चररचरर् गने क्षेर भन्त्दण टणढण 
तथण सणवािननक सबपनत/सिंरचनणहरु 
लणई असर नपरु् यणइ गररनेछ ।   

िैववक वणतणवरर् 
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१. वन क्षेर तथण 
रुखको नोर्कसणन 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  उच्च 

६० 
 

स्थलगत 

१० 
 

दीघाकणलीन 

२० 
९० रणविय प्रणथनमकतण प्रणप्त योिनणको 

लणनग रणविय वन क्षेर प्रयोग गने 
सबबन्त्धी मणपदण्ड सवहतको कणयाववनध, 

२०७६, अनसुणर प्रस्तणववत आयोिनण 
ननमणार्कण लणनग अनधग्रहर् गररने 
३५.३ वनको िग्गणको क्षनतपूनता 
स्वरुप िग्गणको सट्टण िग्गण अथवण 
िग्गण उपलब्ध गरणउन नसके पैसण 
र्दईनेछ। कटणन गनुा पने १,३९६ 
रुखहरु तथण २१७ बल्लणबल्लीको 
क्षनतपूनता स्वरुप १:१० को दरले 
१६,१३० वटण रुखहरु रोवपनेछन ् र 
५ वर्ा सबम हेरचणह गररनेछ।१ 
हेर्कटर बरणबर १६०० ववरुवण 
वकृ्षणरोपर् गररनेछ। वकृ्षणरोपर् 
आयोिनणद्वणरण प्रभणववत सणमदुणवयक 
वन, नडनभिन वन तथण ननकुञ्जको 
समन्त्वयमण गररनेछ।  

२. वन्त्यिन्त्तकुो 
वणसस्थणन 
खण्डीकरर् 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  उच्च 

६० 
 

स्थलगत 

१० 
 

दीघाकणलीन 

२० 
९० नदी ननयन्त्रर्कण सबपूर्ा कणयाहरु 

नदीको बगरमण नसनमत रहनेछ। 
ननमणार् कणयाबणट वन्त्यिन्त्तहुरुलणई पने 
प्रभणवलणई कम गना वन क्षेर र 
वन्त्यिन्त्तकुो वणसस्थणन क्षेर नजिक 
ननमणार् कणया गदणा व्यवजस्थत र ध्यणन 
पूवाक गररनेछ सणथै श्रनमक र स्थणनीय 
बणसीहरुलणई िनचेतनण कणक्रा महरु 
प्रदणन गररनेछ। ननकुञ्जको 
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अनधकणरीहरु र वन उपभोक्तण 
समूहहरुसाँग समन्त्वय गररनेछ।   

३. वन्त्यिन्त्तकुो 
वणसस्थणन पररवतान 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  उच्च 

६० 
 

स्थलगत 

१० 
 

दीघाकणलीन 

२० 
९० नदी ननयन्त्रर्कण सबपूर्ा कणयाहरु 

नदीको बगरमण नसनमत रहनेछ। 
ननमणार् कणयाबणट वन्त्यिन्त्तहुरुलणई पने 
प्रभणवलणई कम गना वन क्षेर र 
वन्त्यिन्त्तकुो वणसस्थणन क्षेर नजिक 
ननमणार् कणया गदणा व्यवजस्थत र 
ध्यणनपूवाक गररनेछ सणथै श्रनमक र 
स्थणनीय बणसीहरुलणई िनचेतनण 
कणक्रा महरु प्रदणन गररनेछ। ननकुञ्जको 
अनधकणरीहरु र वन उपभोक्तण 
समूहहरुसाँग समन्त्वय गररनेछ।   

४. वन्त्यिन्त्तकुो 
ववचरर् क्षेरको 
नोर्कसणन तथण 
वहडडलुमण अवरोध 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  उच्च 

६० 
 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

७५ ननमणार् कणया गदणा ननमणार् कणयाबणट 
वन्त्यिन्त्तहुरुलणई पने प्रभणवलणई कम 
गना ननमणार् स्थललणई घेररनेछ। 
ननमणार् कणया रणरीको समयमण गररने 
छैन। ननकुञ्ज क्षेरमण हना ननर्धे 
गररनेछ र सिंकेत जचन्त्हहरु रणजखनेछ। 
ननकुञ्जको अनधकणरीहरु र वन 
उपभोक्तण समूहहरुसाँग समन्त्वय 
गररनेछ।  

५. उभयचरको िीवन 
प्रर्णलीमण प्रभणव 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  उच्च 

६० 
 

स्थणनीय 

२० 
अल्पकणलीन  

५ 

८५ नदी ननयन्त्रर्कण सबपूर्ा कणयाहरु 
नदीको बगरमण नसनमत रहनेछ। 
उभयचरको िीवनमण हनुे प्रभणवलणई 
कम गना स्पोईल  सणमग्री तोवकएको 
ठणउाँमण व्यवस्थणपन गररनेछ। नदीमण 
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र्ोहोर र  र्ोहोर पणनीको प्रत्यक्ष 
ववसिान प्रनतबन्त्ध गररनेछ। 

नबगरेको रसणयनहरू, पेन्त्टहरू, तेल र 
ग्रीस सङ्कलन गरेर उपयकु्त भण्डणरर् 
ट्यणङ्कमण भण्डणर गररनेछ र सरुजक्षत 
प्रवक्रयण मणर्ा त व्यवस्थणपन गररनेछ।  

६. Aquatic 

Ecosystem मण 
प्रभणव 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

४५ नदी ननयन्त्रर्कण सबपूर्ा कणयाहरु 
नदीको बगरमण नसनमत रहनेछ। 
िलीय िीवनमण हनुे प्रभणवलणई कम 
गना स्पोईल  सणमग्री तोवकएको 
ठणउाँमण व्यवस्थणपन गररनेछ। नदीमण 
र्ोहोर र  र्ोहोर पणनीको प्रत्यक्ष 
ववसिान प्रनतबन्त्ध गररनेछ। 

नबगरेको रसणयनहरू, पेन्त्टहरू, तेल र 
ग्रीस सङ्कलन गरेर उपयकु्त भण्डणरर् 
ट्यणङ्कमण भण्डणर गररनेछ र सरुजक्षत 
प्रवक्रयण मणर्ा त व्यवस्थणपन गररनेछ।  

७. सिंरजक्षत 
प्रिणनतहरुको 
नोर्कसणनी 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  उच्च 

६० 
 

स्थणनीय 

२० 
दीघाकणलीन 

२० 
१०० ननकुञ्ज र वन क्षेर वरपर 

वनस्पनतहरुको अनणवश्यक कटणनलणई 
ननर्धे गररनेछ। ननकुञ्ज र वन क्षेरमण 
हना ननर्धे गररनेछ र सिंकेत जचन्त्हहरु 
रणजखने छ। ननमणार् कणया रणरीको 
समयमण गररने छैन। ननकुञ्जको 
अनधकणरीहरु र वन उपभोक्तण 
समूहहरुसाँग समन्त्वय गररनेछ। 

८. मणनव-वन्त्यिन्त्त ु प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  उच्च स्थणनीय दीघाकणलीन १०० ननमणार् कणया रणरीको समयमण गररने 
छैन। ननमणार् अवनध भरर 
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द्वन्त्द 

 

६० 
 

२० २० श्रनमकहरुलणई सरुक्षण सिंयन्त्रहरु प्रदणन 
गररनेछ। ननकुञ्जको अनधकणरीहरु र 
वन उपभोक्तण समूहहरुसाँग समन्त्वय 
गररनेछ। 

९. गैरकणष्ठ वन 
पैदणवणर तथण 
िनडबटुीहरुको 
अवैध चोरी 
ननकणसी 
 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  उच्च 

६० 
 

स्थणनीय 

२० 
अल्पकणलीन  

५ 
८५ ननकुञ्जको अनधकणरीहरु र वन 

उपभोक्तण समूहहरुसाँग समन्त्वय 
गररनेछ। ननमणार् अवनध भरर 
श्रनमकहरुलणई वन तथण ननकुञ्ज नभर 
प्रवेशमण रोक लगणइने छ। यसको 
लणनग आचणर सिंवहतण तयणर गररनेछ।  

१०. वन डढेलो प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
अल्पकणलीन  

५ 
४५ प्रज्वननसल पदणथाहरु अजग्न ननयन्त्रक 

यन्त्र सवहतको उजचत भण्डणरर् 
स्थलमण भण्डणरर् गररनेछ र त्यस 
क्षेरलणई धमु्रपणन ननर्नेधत क्षेर घोर्र्ण 
गररनेछ। सबवेदननसल क्षेरहरुमण 
सणवधणनी र चेतणवनीकण सिंकेतहरू 
रणखी मणननसहरुलणई सचेत गरणइनेछ। 
श्रनमकहरुलणई ननकुञि तथण वन 
क्षेरमण धमु्रपणन गना रोक लगणइने 
छ।  

सणमणजिक-आनथाकवणतणवरर् 

१. कृवर्योग्य िनमन र 
मौिदुण बणलीको 
क्षनत 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
 

दीघाकणलीन 

२० 
६० हणलको अवस्थणमण आयोिनण क्षेरमण 

नदीले प्रणय धणर पररवतान गरी 
अध्यणवनधक गेग्रणन बगणएर ल्यणउने 
िस्तण समस्यण रहेको छ। ती 
गेग्रणनहरु समथल क्षेरमण थवुप्रएपनछ 



कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणयाको वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन प्रनतवदेन                                                 अनकूुल प्रभणव अनधकतम अनभववृद्ध गने तथण प्रनतकूल प्रभणव न्त्यून गने उपणय 

 

 
 

138 कर्णाली नदी व्यवस्थणपन आयोिनण, रणिणपरु, बर्दायण 

 

नदीको बहने मणगा र बगरको उचणइ 
लगणतणर बढणउन े र खेत बगर बन्ने 
तथण खेतमण बणलवुण पटणन (Sand 

Deposition)  हनुे गछा। यस्तण 
समस्यणले गदणा आयोिनण क्षेरमण 
रहेको ननिी िग्गण बगरमण पररनत 
भई रहेको छ र खेती गना उपयूक्त 
छैन्न। तसथा मौिदुण बणली तथण 
उत्पणदननसल िग्गणमण असर नपने 
देजखन्त्छ।  

२. श्रनमकहरुको 
पेशणगत स्वणस्थय 
तथण सरुक्षण 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  उच्च 

६० 

स्थलगत 

१० 
 

दीघाकणलीन 

२० 

८५ ननमणार् स्थलमण कणम गने सबै तहकण 
श्रनमकहरुलणई व्यजक्तगत सरुक्षणत्मक 
उपकरर् (PPE) हरुको प्रयोग 
अननवणया गरणइने छ। उच्च धलुो 
उड्ने स्थणनहरुमण पणनी छरवकने छ। 
जशववरमण पयणाप्त शौचणलयहरू र वपउने 
पणनीको व्यवस्थण गररनेछ। जशववरमण 
प्रणथनमक उपचणर सवुवधणहरू र 
कणमदणरहरूको लणनग आकजस्मक 
बीमण प्रदणन गररनेछ। COVID-१९ 
स्वणस्थय सरुक्षण सबबन्त्धी मणपदण्डको 
पूर्ा पररपणलनण गररनेछ र अन्त्य 
सिंक्रनमत रोगहरूको बणरेमण स्थणनीय 
व्यजक्त र कणमदणरहरूलणई िणगरूकतण 
प्रदणन गररनेछ। ननमणार् व्यवसणवयले 
दघुाटनण र OHS उपणयहरूको सही 
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रेकडा रणख्न े छ। आयोिनणमण कणम 
गने सबै तहकण श्रनमकहरुलणई 
पेशणगत सरुक्षण र आकजस्मक 
प्रवक्रयणको बणरेमण ननयनमत 
अनभमजुखकरर् गरणइनेछ। 

३. स्वणस्थय र 
सरसर्णईकण 
सवणलहरू र 
आगन्त्तकु (कणमदणर) 

समदुणयबणट रोग 
सने क्रम बढणउन े
सबभणवनण 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  उच्च 

६० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणनलन  
५ 

७५ जशववरमण पयणाप्त शौचणलयहरू व्यवस्थण 
गररनेछ। ननमणार् व्यवसणयीले आफ्नो 
कणमदणर र जशववर नभर पयणाप्त वपउने 
पणनी आपूनता गनेछ।  

जशववरमण प्रणथनमक उपचणर सवुवधणहरू 
र कणमदणरहरूको लणनग आकजस्मक 
बीमण प्रदणन गररनेछ। COVID-१९ 
र अन्त्य सिंक्रनमत रोगहरूको बणरेमण 
स्थणनीय व्यजक्त र कणमदणरहरूलणई 
िणगरूकतण प्रदणन गररनेछ। 

४. स्थणनीय वणसीको 
स्वणस्थयमण प्रभणव 

प्रत्यक्ष -  प्रनतकूल  उच्च 

६० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणनलन  
५ 

७५ मूल ननमणार् क्षेरलणई कडण क्षेर 
घोवर्त गररनेछ र सबै आवश्यक 
सणवधणनी र चेतणवनीकण सिंकेतहरू 
कणया स्थलहरूमण रणजखनेछ। यस 
क्षेरमण अनणनधकृत मणननसहरूको 
प्रवेशमण ननयन्त्रर् गररनेछ। प्रमखु 
ननमणार् क्षेरमण तणरबणर गररनेछ। 
त्यस्तै सरुक्षण चेतणवनी र सणइन बोडा 
स्थणपनण गररनेछ। कणमदणरहरुलणई 
जशववर र ननमणार् स्थल सर्ण रणख्न 
प्ररेरत गररनेछ। COVID-१९ 
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स्वणस्थय सरुक्षण सबबन्त्धी मणपदण्ड 
िस्तै शणरीररक दूरी, मणस्क लगणउन,े 

कोठणमण रणम्रोसाँग हणवणमण लगणउन,े 

हणत सर्ण गने, सतहहरू बणरबबणर 
सर्ण गने र कीटणर्रुवहत गने िस्तण 
केही सरल सणवधणनीहरू अपनणइनेछ, 

ववशेर् गरी ननयनमत रूपमण छोइएकण 
सतहहरु र खोर्कदण कुवहनण वण 
रुमणलको प्रयोग गने पूर्ा पररपणलनण 
गररनेछ र अन्त्य सिंक्रनमत रोगहरूको 
बणरेमण स्थणनीय व्यजक्त र 
कणमदणरहरूलणई िणगरूकतण प्रदणन 
गररनेछ । 

५. सणवािननक 
उपयोनगतणहरूमण 
प्रभणव 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
 

मध्यम   

१० 

५० स्थणनीय सवुवधण र सेवणहरुमण दबणब 
कम गना आयोिनणले कमाचणरी र 
श्रनमकहरुलणई खणनेपणनी, शौचणलय र 
स्वणस्थय सवुवधण प्रदणन गनेछ।  

६. आगन्त्तकु 
(कणमदणर) र रैथणन े
समदुणयको कलह 
र झगडण 
 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

३५ गैर स्थणनीय र स्थणनीय व्यजक्तहरू र 
अन्त्य ननमणार् टोलीकण सदस्यहरूसाँग 
द्वन्त्दको सबभणवनण कम गना सबपूर्ा 
ननमणार् अवनधमण परुुर् र मवहलण 
कणमदणरहरूको लणनग छुटै्ट कोठणसवहत 
जशववरहरूको स्थणपनण गररनेछ, सणथै, 
द्वन्त्दकण मदु्दणहरू हनु नर्दन 
स्थणनीयलणई रोिगणरीको अवसरको 
लणनग प्रणथनमकतण र्दइने छ।  मणनव 
तस्करी िोजखमको व्यवस्थणपनकण 
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लणनग नीनतहरूको ववकणस र 
कणयणान्त्वयनको सणथसणथै िनचेतनण र 
सिंवेदनशीलतण अनभयणन, आवनधक र 
केजन्त्रत प्रजशक्षर्, र यस र यसमण 
सबबजन्त्धत मदु्दणमण ववतरर् र कणया 
प्रदशानको ननरन्त्तर अनगुमन गररनेछ। 

७. आर्दवणसी  
िनिणती, 
िोजखमयकु्त 
समदुणय, 

सीमणन्त्तकृत समूह, 

दनलत आर्द 
समूहमण हनुे प्रभणव 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

४५ स्थणनीयहरुलणई रोिगणरीकण लणनग 
पवहलो प्रणथनमकतण र्दइनेछ। 
श्रनमकहरुलणई स्थणनीय व्यजक्त, ववशेर् 
गरी मवहलण सदस्यहरुबणट टणढण रहन 
आदेश र्दइने छ।  

८. मवहलण तथण 
परुुर्मण भेदभणव 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

४५ मवहलण र  परुुर्लणई  समणन 
रोिगणरीको सवुवधण र ज्यणलण प्रदणन 
गररनेछ। आयोिनणले दवैु परुुर् र 
मवहलण तथण सीमणन्त्तकृत समूहलणई 
उनीहरूको क्षमतण अनसुणर समणन 
अवसर प्रदणन गनेछ। 

सणाँस्कृनतक वणतणवरर् 

१.  परबपरणगत मणन 
तथण ममामण प्रभणव 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

३५ स्थणनीय िनतणहरुलणई रोिगणरीकण 
लणनग पवहलो प्रणथनमकतण र्दइनेछ। 
श्रनमकहरुलणई स्थणनीय व्यजक्त, ववशेर् 
गरी मवहलण सदस्यहरु, स्थणनीय 
सिंस्कृनत र परबपरणको सबमणन गना 
ननदेशन र्दइनेछ।  
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सञ्चणलन अवनध 

भौनतक वणतणवरर् 

१. खणनी क्षेर, क्रसर 
सञ्चणलन स्थल, 

कणमदणर जशववर, 

उत्खनन क्षेर, 
ननमणार् सणमणग्री 
भण्डणरर् स्थल, 
स्पोईल (Spoil) 

व्यवस्थणपन स्थल, 

आर्दको सरसर्णई 
तथण पनुास्थणपनण  

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

मध्यम   

१० 

४० ननमणार् कणया सवकए पनछ खणनी क्षेर, 

क्रसर सञ्चणलन स्थल, कणमदणर जशववर, 

उत्खनन क्षेर, ननमणार् सणमणग्री 
भण्डणरर् स्थल, स्पोईल (Spoil) 

व्यवस्थणपन स्थल, आर्द सरसर्णई  
गरी पनुस्थणावपत गररनेछ। भण्डणरर् 
क्षेरमण रहेकण टहरणहरु हटणइने छ। 
स्पोईल व्यवस्थणपन स्थलहरु मणटोले 
भररने छ , ननकुञ्ज तथण वन क्षेरको 
िग्गणमण वकृ्षणरोपर् गररनेछ। 

२. िल प्रदूर्र् प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
६० िल प्रदूर्र् कम गना ननकुञ्ज, वन 

तथण बस्ती क्षेरहरुको ववनभन्न ठणाँउमण 
डस्टनबन तथण सणईन बोडाहरु रणजखने 
छ।  

३. वणय ुप्रदूर्र् प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
६० वणय ु प्रदूर्र् कम गना वणय ु

उत्सिान मणपदण्ड  

अनरुुपकण सवणरीहरुलणई मणर 
सिंचलणनको अनमुनत र्दइने छ।  

 

४. ध्वनन प्रदूर्र् प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 

 

दीघाकणलीन 

२० 
६० ननकुञ्ज, वन तथण बस्ती क्षेरहरुमण 

सवणरीको गनत कम गना र हना 
बिणउन ननर्धे गररनेछ। 

५. नदीको प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  उच्च स्थणनीय दीघाकणलीन १०० आयोिनणको अवनधसबम यो प्रभणव 
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मोर्ोलोिीमण 
पररवतान 

६० २० 

 

२० अवजशष्ट प्रभणवको रूपमण रहनेछ। 

६. प्रणकृनतक डै्रनेि 
प्रर्णलीमण प्रभणव 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  ननबन 

१० 
 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

२५ उच्च बणढीको समयमण नदी बहणव 
ननयन्त्रर् गना र सजञ्चत पणनीको 
(Accumulated water) ननकणसको 
लणनग डे्रनेि (Drainage) ननमणार् 
गररनेछ। 

िैववक वणतणवरर् 

१. वन्त्यिन्त्त ु तथण 
पशकुो 
आवतिणवतमण पने 
प्रभणव 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
 

दीघाकणलीन 

२० 
६० वन्त्यिन्त्त ुतथण पशकुो आवतिणवतकण 

लणनग प्रत्येक १ वक.नम. को 
अन्त्तरणलमण बन्ने Slope Ramp ले 
वन्त्यिन्त्तहुरु ओहोरदोहोरमण सहि हनुे 
देजखएको छ। Slope Ramp कर्णाली 
नदी तर्ा  कररव १३ वटण र गेरुवण 
नदी तर्ा  कररव ३० वटण गरी िबमण 
४३ वटण रहने छ। 

२. वन्त्यिन्त्त ुतथण पश ु
दघुाटनणमण पना 
सर्कने  

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

४५ वन्त्यिन्त्त ु तथण पश ु दघुाटनणमण पना 
सर्कने िस्तण प्रभणव न्त्यूनीकरर्कण 
लणनग वन्त्यिन्त्तकुो बणसस्थणन भएको 
क्षेरहरुमण गनत नसनमत र हना ननर्नेधत 
सणइनबोडाहरु रणजखने छ।  

३. वन्त्यिन्त्तकुो 
जशकणर   

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  उच्च 

६० 
 

स्थणनीय 

२० 
दीघाकणलीन 

२० 
१०० आवश्यक स्थणनहरुमण चेकपोष्टको 

स्थणपनण गररनेछ। सङ्कटणपन्न वन्त्यिन्त्त ु
तथण वनस्पनतको अन्त्तरणाविय 
व्यणपणरलणई ननयमन तथण ननयन्त्रर् 
गना बनेको ऐन, २०७३ अनसुणर 
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जशकणरकण गनतववनध ननयन्त्रर् 
गररनेछ।   

४. गैरकणष्ठ वन 
पैदणवणर तथण 
िनडबटुीहरुको 
अवैध चोरी 
ननकणसी 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थणनीय 

२० 
 

दीघाकणलीन 

२० 
६० गैरकणष्ठ वन पैदणवणर तथण 

िनडबटुीहरुको अवैध चोरी ननकणसीको 
न्त्यूनीकरर्कण लणनग ननकुञ्जको 
अनधकणरीहरु र वन उपभोक्तण 
समूहहरुसाँग समन्त्वय गरी ननगरणनी 
बढणइने छ।  

सणमणजिक-आनथाक वणतणवरर् 

१. ग्रणमीर् 
अथाव्यवस्थणमण 
प्रभणव 

प्रत्यक्ष - - प्रनतकूल  मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकणलीन  
५ 

३५ आयोिनणमण सिंलग्न अनधकणरीहरूले 
स्थणनीय अथाव्यवस्थण लणई असर पणने 
ती सबै कुरणहरू व्यवजस्थत गनेछ। 

 
८.२ वणतणवरर्ीय व्यवस्थणपन योिनण 
वणतणवरर्ीय व्यवस्थणपन योिनण (वण.व्य.यो.) प्र.वण.प. प्रनतवेदनको एक महत्वपूर्ा वहस्सण हो। यो आयोिनणको कणयणान्त्वयनको कणरर् हनुे 
नकणरणत्मक प्रभणवहरुलणई कम गना रर्नीनत बनणउन प्रभणवहरुलणई पवहचणन गना र यसको मणरण पवुष्ट गने खणल्कण हो। त्यसैले वण.व्य.यो. 
यस आयोिनणको लणनग वणतणवरर्ीय व्यवस्थणपन आवश्यकतणहरू तोर्कन र यस प्रनतवेदनमण तोवकएकण सबै न्त्यूनीकरर्कण उपणयहरू र 
अनगुमन आवश्यक्तण अनसुरर् गररनेछ भने्न सनुनजित गना प्रवक्रयणहरू ववकणस गना तयणर गररएको छ। 
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तणनलकण 36 : अनकूुल प्रभणवहरुको वणतणवरर्ीय व्यवस्थणपन योिनण 
ववर्यगत क्षरे सकणरणत्मक 

प्रभणवको 
वढोत्तरीकण 
वक्रयणकलणप 

के के गने कहणाँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुणननत 
िनशजक्त, बिेट, 

समय 

अनगुमन तथण 
मूल्यणङ्कन 

ननमणार् चरर्  

सणमणजिक-आनथाक वणतणवरर् 

 स्थणनीयमण 
रोिगणरीको 
अवसर 

आयोिनण ववनभन्न 
सिंरचनणको ननमणार्कण 
लणनग स्थणनीय गरीब, 

दनलत, ववपन्न समूह र 
मवहलणलणई रोिगणरीको 
अवसर प्रदणन गने 
प्रणवधणनको व्यवस्थण 
नमलणइने छ। 

आयोिनण 
क्षेर 

रोिगणरीको अवसर 
प्रदणन गरी तथण 
स्थणनीयलणई 
प्रणथनमकतण र्दएर  

ननमणार् 
चरर्मण 

ननमणार् व्यवसणयी 
 

- प्रस्तणवक 

 आनथाक 
गनतववनधहरुमण 
ववृद्ध 

श्रनमकहरुको मणगहरुलणई 
पूरण गनाकण लणनग स्थणनीय 
ववके्रतणलणई प्रोत्सणहन 
गररनेछ। 

आयोिनण 
क्षेर 

- ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

- प्रस्तणवक 

 प्रणववनधक नसपमण 
ववृद्ध 

 

प्रस्तणववत आयोिनण 
ननमणार् गना 
उपकरर्हरुको सञ्चणलन, 

ग्यणववयन बर्कसहरूमण 
ढुङ्गण भने कणयाहरु, लजन्त्चङ्ग 
एप्रन (Launching 

आयोिनण 
क्षेर 

नसपमलुक तणनलम 
मणर्ा त 

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

५,००,०००/- प्रस्तणवक 
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Apron) कणया, आर्द 
कणयाहरु गना ववनभन्न 
ववधणकण श्रनमकहरु 
आवश्यक पने देजखन्त्छ। 
यसकण लणनग स्थणनीय 
व्यजक्तहरु ननमणार् कणयामण 
सिंलग्न हनुे हुाँदण 
उनीहरुले नसपमलुक 
तणनलम प्रणप्त गना सर्कने 
हुाँदण उनीहरुको यस 
कणयामण नसप बढ्ने छ। 

सञ्चणलम चरर् 
भौनतक वणतणवरर् 

 सडक सवुवधण  कर्णाली नदीको दणयणाँ 
वकनणरमण र गेरुवण 
नदीको दणयणाँ र बणयणाँ 
वकनणरमण सडक सवहतको 
तटबन्त्धको ननमणार् 
गररनेछ। प्रस्तणववत 
तटबन्त्धलणई स्थणनीयले 
ग्रणमीर् मणगाको रुपमण 
प्रयोग गना सर्कने छन।् 

कर्णाली 
नदीको 
दणयणाँ 
वकनणरमण र 
गेरुवण 
नदीको 
दणयणाँ र 
बणयणाँ 
वकनणरमण 

नदी ननयन्त्रर्कण 
सिंरचनणहरु िस्तै 
तटबन्त्धको ननमणार् 
गरेर 

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

- प्रस्तणवक 

 बर्दायण रणविय 
ननकुञ्ज र बस्ती 

कर्णाली नदीको दणयणाँ 
वकनणरमण र गेरुवण 

कर्णाली 
नदीको 

नदी ननयन्त्रर्कण 
सिंरचनणहरुको 

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 

- सबबजन्त्धत 
ननकणय/ननकुञ्ज 
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नबच नसमणको 
कणम गने 
 

नदीको दणयणाँ र बणयणाँ 
वकनणरमण तटबन्त्धको 
ननमणार् गररनेछ। 

दणयणाँ 
वकनणरमण र 
गेरुवण 
नदीको 
दणयणाँ र 
बणयणाँ 
वकनणरमण 

ननमणार् गरेर  तथण वन 
अनधकणरी 

 बणढी ननयन्त्रर्  
 

नदी ननयन्त्रर्कण 
सिंरचनणहरुको ननमणार् 
गररनेछ िसले नदीको 
बहणवलणई वकनणरबणट 
टणढण रणख्न ेछ र 
सबभणववत बणढीलणई 
ननयन्त्रर् गरी सबभणववत 
िोजखमलणई घटणउने छ। 

आयोिनण 
क्षेर 

नदी ननयन्त्रर्कण 
सिंरचनणहरुको 
ननमणार् गरेर 

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

- सबबजन्त्धत 
ननकणय 

िैववक वणतणवरर् 

 मणनव-वन्त्यिन्त्त ु
द्वन्त्दमण कनम 

नदी ननयन्त्रर्कण 
सिंरचनणहरुको ननमणार् 
गररनेछ िसले बस्ती र 
ननकुञ्जनबच नसमणको कणम 
गने छ र सबभणववत 
िोजखमलणई घटणउने छ। 

आयोिनण 
क्षेर 

तटबन्त्धको ननमणार् 
गरेर 

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक - सबबजन्त्धत 
ननकणय 

 वन्त्यिन्त्तहुरुलणई 
पणनीको 
उपलब्धतण  

ननकुञ्जकण िीविन्त्तकुो 
सहि आवतिणवतकण 
लणनग िनणवर पणर गने 

बर्दायण 
रणविय 
ननकुञ्ज तथण 

Slope Ramp 
सिंरचनणहरुको 
ननमणार् गरेर 

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक - सबबजन्त्धत 
ननकणय/ननकुञ्ज 
तथण वन 
अनधकणरी 
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Slope Ramp सिंरचनण १ 
वक.नम. को अन्त्तरणलमण 
ननमणार् गररनेछ। 

बर्दायण 
रणविय 
ननकुञ्जको 
मध्यवनता 
क्षेरमण  

 वन्त्यिन्त्तहुरु को 
अवैध तस्करीमण 
ननयन्त्रर् 

बर्दायण रणविय ननकुञ्जको 
ववनभन्न स्थणनमण चेकपोष्ट 
रणजखनेछ। प्रवेश र 
ननकणस नबन्त्दमुण 
सरुक्षणकनमाद्वणरण चेक िणाँच 
गरर प्रवेश गरणइने छ।   

बर्दायण 
रणविय 
ननकुञ्ज 
तथणबर्दायण 
रणविय 
ननकुञ्जको 
मध्यवनता 
क्षेरमण  

चेकपोष्ट 
रणजखनेछ। प्रवेश 
र ननकणस नबन्त्दमुण 
सरुक्षणकनमाद्वणरण 
चेक िणाँच गरर 
प्रवेश गरणइने छ।   

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक १०,००,०००/- सबबजन्त्धत 
ननकणय/ननकुञ्ज 
तथण वन 
अनधकणरी 

 वन्त्यिन्त्तहुरु 
मणनथ अपरणधमण 
ननयन्त्रर् 

बर्दायण रणविय ननकुञ्जको 
ववनभन्न स्थणनमण चेकपोष्ट 
रणजखनेछ। प्रवेश र 
ननकणस नबन्त्दमुण 
सरुक्षणकनमाद्वणरण चेक िणाँच 
गरर प्रवेश गरणइने छ।   

बर्दायण 
रणविय 
ननकुञ्ज तथण 
बर्दायण 
रणविय 
ननकुञ्जको 
मध्यवनता 
क्षेरमण  

चेकपोष्ट 
रणजखनेछ। प्रवेश 
र ननकणस नबन्त्दमुण 
सरुक्षणकनमाद्वणरण 
चेक िणाँच गरी 
प्रवेश गरणइने छ।   

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक १०,००,०००/- सबबजन्त्धत 
ननकणय/ननकुञ्ज 
तथण वन 
अनधकणरी 

 वन्त्यिन्त्त ु
आवतिणवतकण 

प्रस्तणववत आयोिनण 
क्षेरको केही भणग बर्दायण 

बर्दायण 
रणविय 

Slope Ramp 
सिंरचनणहरुको 

सञ्चणलन 
चरर्मण 

स्थणनीय तह 

 

- सबबजन्त्धत 
ननकणय/ननकुञ्ज 
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लणनग वन्त्यिन्त्त ु
मैरी सिंरचनण  

रणविय ननकुञ्ज तथण 
बर्दायण रणविय ननकुञ्जको 
मध्यवनता क्षेरमण पने हुाँदण 
त्यस ननकुञ्जकण 
िीविन्त्तकुो सहि 
आवतिणवतकण लणनग 
िनणवर पणर गने Slope 

Ramp सिंरचनण १ वक.नम. 
को अन्त्तरणलमण ननमणार् 
गररनेछ। Slope Ramp 

कर्णाली नदी तर्ा  कररव 
१३ वटण र गेरुवण नदी 
तर्ा  कररव ३० वटण 
गरी िबमण ४३ वटण 
रहने छ। 

ननकुञ्ज तथण 
बर्दायण 
रणविय 
ननकुञ्जको 
मध्यवनता 
क्षेरमण  

ननमणार् गरेर तथण वन 
अनधकणरी 

 वन क्षेरको 
सिंरक्षर् 

 

कर्णाली तथण गेरुवण 
नदीको वकनणरमण 
प्रस्तणववत तटबन्त्धहरू को 
ननमणार् पिणत वन क्षेरमण 
हनुे डबुणन, कटणन, भ-ू
क्षय िस्तण सबसयणहरो 
रोर्कने कणम गनेछ।यसले 
गदणा वन क्षेरमण भएको 
वन्त्यिन्त्त,ु िलचर तथण 

बर्दायण 
रणविय 
ननकुञ्ज तथण 
बर्दायण 
रणविय 
ननकुञ्जको 
मध्यवनता 
क्षेरमण 

तटबन्त्धहरू को 
ननमणार् गरेर 

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक _ सबबजन्त्धत 
ननकणय/ननकुञ्ज 
तथण वन 
अनधकणरी 
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उभयचरको 
वणसस्थणनहरुलणई 
डबुणनको  सबसयणबणट 
बचणउने छ र सिंरक्षर्मण 
सहयोग परु् उनेछ। 

 

सणमणजिक-आनथाक वणतणवरर् 

 नदी वरपरको 
खेतीिन्त्य िनमन 
तथण गणउाँको 
सरुक्षण 

प्रस्तणववत नदी 
ननयन्त्रर्कण सिंरचनणहरुले 
नदीको बहणवलणई 
वकनणरबणट टणढण रणख्न ेछ 
र सबभणववत बणढीलणई 
ननयन्त्रर् गरी सबभणववत 
िोजखमलणई घटणउने  छ 
र नदी वरपरको 
खेतीिन्त्य िग्गणको कटणन 
र गणउाँहरूलणई सबभणववत 
बणढीको खतरणबणट 
बचणउन ेछ।  

आयोिनण 
क्षेर 

नदी ननयन्त्रर्कण 
सिंरचनणहरुको 
ननमणार् गरी 

सञ्चणलन 
चरर्मण 

स्थणनीय तह 

 

- स्थणनीय तह 

 कृवर् बणलीको 
सरुक्षण तथण कृवर् 
उत्पणदन र खणद्य 
सरुक्षणमण ववृद्ध 

नदी ननयन्त्रर्कण 
सिंरचनणहरुले नदीको 
बहणवलणई वकनणरबणट 
टणढण रणख्न ेछ र 
सबभणववत बणढीलणई 

आयोिनण 
क्षेर 

नदी ननयन्त्रर्कण 
सिंरचनणहरुको 
ननमणार् गरी 

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक - स्थणनीय तह 
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ननयन्त्रर् गरन्े छ र 
बणढीले कृवर् बणलीलणई 
परु् यणउदै आएको 
क्षनतलणई रोर्कने छ। 
यसले गदणा स्थणनीयको 
खेतीपणती गने ढणाँचणमण 
नयणाँ प्रववनधवक प्रयोग भई 
कृवर् उत्पणदन बढ्न 
सर्कने भएकोले  खणद्य 
सरुक्षणमण ववृद्ध हनुे छ। 

 मणनव िीवनको 
क्षनतमण ननयन्त्रर्  

नदी ननयन्त्रर्कण 
सिंरचनणहरुको ननमणार् 
गररनेछ िसले बस्ती र 
ननकुञ्जनबच नसमणको कणम 
गने छ र सबभणववत 
िोजखमलणई घटणउने छ। 

आयोिनण 
क्षेर 

तटबन्त्धको ननमणार् 
गरेर 

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक - स्थणनीय तह 

 घरहरूको क्षनतमण 
ननयन्त्रर् 

नदी ननयन्त्रर्कण 
सिंरचनणहरुले नदीको 
बहणवलणई वकनणरबणट 
टणढण रणख्न ेछ र 
सबभणववत बणढीलणई 
ननयन्त्रर् गरन्े छ र 
बणढीले कृवर् बणलीलणई 
परु् यणउदै आएको 
क्षनतलणई रोर्कने छ। 

आयोिनण 
क्षेर 

नदी ननयन्त्रर्कण 
सिंरचनणहरुको 
ननमणार् गरी 

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक - स्थणनीय तह 
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यसले गदणा स्थणनीयको 
खेतीपणती गने ढणाँचणमण 
नयणाँ प्रववनधको प्रयोग भई 
कृवर् उत्पणदन बढ्न 
सर्कने भएकोले  खणद्य 
सरुक्षणमण ववृद्ध हनुे छ। 
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तणनलकण 37 : प्रनतकूल प्रभणवहरुको वणतणवरर्ीय व्यवस्थणपन योिनण 
ववर्यगत क्षरे नकणरणत्मक 

प्रभणवको 
न्त्ञनुीकरर्कण 
वक्रयणकलणप 

के के गने कहणाँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुणननत 
िनशजक्त, 

बिेट, समय 

अनगुमन तथण 
मूल्यणङ्कन 

ननमणार् चरर्  

भौनतक वणतणवरर् 

 भ-ू उपयोगमण 
पररवतान 
 

प्रस्तणववत आयोिनणको 
ननमणार्ले १९३.५८ हेर्कटर 
िग्गणको प्रयोगलणई 
आयोिनण सिंरचनणहरूमण 
पररवतान गने छ। रणविय 
प्रणथनमकतण प्रणप्त योिनणको 
लणनग रणविय वन क्षेर प्रयोग 
गने सबबन्त्धी मणपदण्ड 
सवहतको कणयाववनध, २०७६, 

अनसुणर प्रस्तणववत आयोिनण 
ननमणार्कण लणनग अनधग्रहर् 
गररने ३५.३ हेर्कटर वनको 
िग्गणको क्षनतपूनता स्वरुप 
िग्गणको सट्टण िग्गण अथवण 
पैसण र्दईनेछ। 

आयोिनण 
क्षेर 

रणविय 
प्रणथनमकतण प्रणप्त 
योिनणको लणनग 
रणविय वन क्षेर 
प्रयोग गने 
सबबन्त्धी 
मणपदण्ड 
सवहतको 
कणयाववनध, 

२०७६, अनसुणर 
प्रस्तणववत 
आयोिनण 
ननमणार्कण लणनग 
अनधग्रहर् गररने 
३५.३ हेर्कटर 
वनको िग्गणको 
क्षनतपूनता स्वरुप 
िग्गणको सट्टण 

ननमणार् 
चरर्मण 

ननमणार् व्यवसणयी 
 

- स्थणनीय 
तह/ननकुञ्ज तथण 
वन अनधकणरी 
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िग्गण अथवण 
पैसण र्दईनेछ। 

 खणनी क्षेर, क्रसर 
सिंचणलन स्थल, 
उत्खनन क्षेर, 
आर्दको स्थणपनण 
तथण सञ्चणलन 

नदीिन्त्य पदणथा उत्खनन 
तथण सिंकलन प्रणरजबभक 
वणतणवरर्ीय पररक्षर् वण 
वणतणवरर् प्रभणव मूल्यणङ्कन 
गरी स्वीकृत गररएको 
स्थलबणट मणर ननकणनलने 
छ।बर्दायण रण.नन. वण वन 
नडनभिन कणयणालय र 
सणमदुणवयक वन समहु वण 
मध्यवती क्षेर उपभोक्तण 
सनमनतहरुसाँग समन्त्वय गरी 
उत्खनन क्षेर पवहचणन 
गररनेछ। ननयमणनसुणरको 
रणिश्व सबवजन्त्धत 
कणयणालयमण बझुणइने छ, 

वन्त्यिन्त्त ुआवतिणवत तथण 
चररचरर् गने क्षेर भन्त्दण 
टणढण हनुे छ। वन्त्यिन्त्त ु
आवतिणवत गने क्षेर, 

वन्त्यिन्त्तकुो वणसस्थणन 
रहेकण क्षेर,  डजल्र्न, 

गोहीको वणसस्थणन क्षेर 
भन्त्दण करीब ५०० नमटर 
टणढणबणट तोवकएकण सता र 

तणनलकण ७ 
र ८ मण 
पवहचणन 
भएकण 
स्थणनहरुमण  

नदीिन्त्य पदणथा 
उत्खनन तथण 
सिंकलन 
प्रणरजबभक 
वणतणवरर्ीय 
पररक्षर् वण 
वणतणवरर् प्रभणव 
मूल्यणङ्कन गरी 
स्वीकृत 
गररएको स्थल 
ननक्रयौल गरेर 
र बर्दायण रण.नन. 
वण वन नडनभिन 
कणयणालय र 
सणमदुणवयक वन 
समहु वण 
मध्यवती क्षेर 
उपभोक्तण 
सनमनतहरुसाँग 
समन्त्वय गरेर 
तथण भण्डणरर् 
गने स्थणनको 
योिनण बनणएर 

ननमणार् 
चरर्मण 

ननमणार् व्यवसणयी 
 

- स्थणनीय 
तह/ननकुञ्ज तथण 
वन अनधकणरी 
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ववनध अपनणई उत्खनन 
गररनेछ र ननकुञ्ज क्षेर भन्त्दण 
बणवहर पने गरी उत्खनन 
गना, उत्खनन गररएकण 
खणडल र उवडखणवड िनमन 
सबयणउने िस्तण कणया 
गररनेछ। रणतीको समयमण 
कणम बन्त्द गररनेछ।  

क्रसर सञ्चणलन स्थलगत 
सवेक्षर् गदणा पवहचणन 
गररएको स्थलमण मणर 
गररनेछ। क्रसर सञ्चणलन 
क्षेर बस्ती र वन्त्यिन्त्त ु
आवतिणवत तथण चररचरर् 
गने क्षेर भन्त्दण टणढण हनुे 
छ।क्रसर स्थलहरुको 
सञ्चणलनको लणनगसबबजन्त्धत 
सरोकणरवणलणहरुबणट पूवा 
सहमनत र स्वीकृनत 
नलईनेछ।  

 कणमदणर जशववर, 
ननमणार् सणमणग्री 
भण्डणरर् स्थल, 

स्पोईल (Spoil)  

व्यवस्थणपन स्थल, 

आर्दको स्थणपनण 

कणमदणर जशववर, ननमणार् 
सणमणग्री भण्डणरर् स्थल, 

स्पोईल (Spoil)  व्यवस्थणपन 
स्थल स्थलगत सवेक्षर् गदणा 
पवहचणन गररएको स्थलमण 
मणर गररनेछ।कणमदणर 
जशववर र ननमणार् सणमणग्री 

तणनलकण  
४,५ र ६ 
मण पवहचणन 
भएकण 
स्थणनहरुमण  

स्थलहरुको 
सञ्चणलनको 
लणनग सबबजन्त्धत 
सरोकणरवणलणहरु
बणट पूवा 
सहमनत र 
स्वीकृनत नलएर 

ननमणार् 
चरर्मण 

ननमणार् व्यवसणयी 
 

- स्थणनीय तह 
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तथण सञ्चणलन भण्डणरर् बणाँझो िग्गणमण 
पणनीको स्रोत तथण वन्त्यिन्त्त ु
आवतिणवत तथण चररचरर् 
गने क्षेर भन्त्दण टणढण 
गररनेछ।  

तथण योिनण 
बनणएर 

 र्ोहोरमैलण 
ननष्कणसन तथण 
व्यवस्थणपन 

जशववर पररसरको वररपरर र 
यसकण सणथै ववनभन्न सवक्रय 
ननमणार् क्षेरहरूमण कुवहने र 
नकुवहने र्ोहोर सङ्कलन गना 
छुट्टणछुटै्ट डस्ट नबन प्रयोग 
गररनेछन।् पनु: प्रयोग 
योग्य सणमग्रीहरू ववके्रतणलणई 
प्रदणन गररनेछ। अन्त्य 
र्ोहोर गवहरो खणल्डो खनन 
गणनडनेछ र छुट्यणइएको 
डजबपङ्ग स्थलमण नडस्पोि 
गररनेछ। स्थणवपत जशववर 
क्षेरमण सोक वपट वण 
सेजटटक ट्यणङ्कीको स्थणपनण 
गरी र्ोहोर पणनी, शौचणलय 
र शौचणलयको र्ोहोर र्णल्न 
व्यवजस्थत ढल ननकणसको 
व्यवस्थण गररनेछ। 

जशववर 
पररसरको 
वररपरर र 
यसकण सणथै 
ववनभन्न 
सवक्रय 
ननमणार् 
क्षेरहरूमण  

कुवहने न 
नकुवहने र्ोहोर 
सङ्कलन गररनेछ 
र गवहरो खणल्डो 
खनी गणनडने छ 
र छुट्यणइएको 
डजबपङ्ग स्थलमण 
नडस्पोि 
गररनेछ। 

ननमणार् 
चरर्मण 

ननमणार् व्यवसणयी 
 

१,००,००० प्रस्तणवक 

 स्पोईल (Spoil)  

व्यवस्थणपन 

 

अनणवश्यक स्पोईललणई 
खोल्सीहरु वण खणल्डणखलु्डी 
पनुा प्रयोग गररनेछ।  

 

आयोिनण 
क्षेर  

स्पोईल  
व्यवस्थणपन 

सरुजक्षत र 
न्त्यूनतम 

ननमणार् 
चरर्मण 

ननमणार् व्यवसणयी 
 

- प्रस्तणवक 



कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणयाको वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन प्रनतवदेन                                                 अनकूुल प्रभणव अनधकतम अनभववृद्ध गने तथण प्रनतकूल प्रभणव न्त्यून गने उपणय 

 

 
 

157 कर्णाली नदी व्यवस्थणपन आयोिनण, रणिणपरु, बर्दायण 

 

वणतणवरर्ीय 
क्षनत हनुे 
स्थलमण 
व्यवजस्थत 
गररनेछ। 

 िल प्रदूर्र् नदीमण र्ोहोर र  र्ोहोर 
पणनीको प्रत्यक्ष ववसिान 
प्रनतबन्त्ध गररनेछ। 

नबगरेको रसणयनहरू, 

पेन्त्टहरू, तेल र ग्रीस सङ्कलन 
गरेर उपयकु्त भण्डणरर् 
ट्यणङ्कमण भण्डणर गररनेछ र 
सरुजक्षत प्रवक्रयण मणर्ा त 
व्यवस्थणपन गररनेछ। 

आयोिनण 
क्षेर  

नदीमण र्ोहोर 
र  र्ोहोर 
पणनीको प्रत्यक्ष 
ननकणस 
प्रनतबन्त्ध 
गररनेछ। 

 

ननमणार् 
चरर्मण 

ननमणार् व्यवसणयी 
 

- प्रस्तणवक/स्थणनी
य तह 

 मणटो  प्रदूर्र्  ननमणार् चरर्मण प्रयोग भएको 
कणमदणर जशववर, ननमणार् 
सणमणग्री भण्डणरर् स्थल, 

स्पोईल (Spoil)  व्यवस्थणपन 
स्थलहरुको सरसर्णई गरी 
पनुास्थणवपत गररनेछ। 

आयोिनण 
क्षेर  

सरसर्णई गरी 
पनुास्थणवपत 
गररनेछ। 

ननमणार् 
चरर्मण 

ननमणार् व्यवसणयी 
 

- प्रस्तणवक 

 वणय ुप्रदूर्र् ननमणार् सणमणग्री ढुवणनी गदणा 
कभर वण रीपणलले छोपेर 
ढुवणनी गररनेछ। बस्ती 
नजिकै ननमणार् कणया गदणा  
र्दनको नतन पटक पणनी 
छका ने िस्तण कणया गररनेछ। 
ढुवणनी गदणा प्रयोग गररने 

आयोिनण 
क्षेर  

ननमणार् सणमणग्री 
ढुवणनी गदणा 
कभर वण 
रीपणलले छोपेर 
ढुवणनी तथण 
र्दनको नतन 

ननमणार् 
चरर्मण 

ननमणार् व्यवसणयी 
 

२,००,०००
/- 

प्रस्तणवक 
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सवणरी सणधनबणट ननस्कने 
धुाँवणको न्त्यूनीकरर्कण लणनग 
सवणरी सणधनहरुको ननयनमत 
िणाँच र ममात गररनेछ। 
प्रदूर्र् पररक्षर् पणस गरेको 
सवणरी सणधनलणई 
प्रणथनमकतण र्दइने छ। खणनी 
, क्रसर सिंचणलन, उत्खनन  
िस्तण धेरै धलुो उत्सिान हनुे 
स्थलहरुमण श्रनमकहरूले 
अननवणया रुपमण  PPEs 

प्रयोग गने छन।् र्ोहोरलणई 
िलणउने िस्तण 
वक्रयणकलणपहरु प्रनतबन्त्ध 
गररनेछ। 

पटक पणनी 
छरवकने 
व्यवस्थण 
गररनेछ। 

 ध्वनन प्रदूर्र् 

 
ननमणार् व्यवसणयीले उच्च 
आवणिकण क्षेरहरूमण कणम 
गरररहेकण श्रनमकहरूलणई 
इयर मर्लरहरू प्रदणन 
गनेछ।सबै भणरी उपकरर् र 
मेनसनहरु ध्वनन प्रदूर्र् 
ननयन्त्रर् उपकरर्हरू 
लगणइनेछ। ननमणार् 
व्यवसणयीले चणलकहरूलणई 
आयोिनण क्षेर, बस्ती र 
िङ्गल नजिक अनणवश्यक 
आवणि उत्सगान गना ननर्धे 

आयोिनण 
क्षेर  

उच्च आवणिकण 
क्षेरहरूमण कणम 
गरररहेकण 
श्रनमकहरूलणई 
इयर 
मर्लरहरू 
प्रदणन गररनेछ। 

ननमणार् 
चरर्मण 

ननमणार् व्यवसणयी 
 

- प्रस्तणवक 
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गने छ। रणनतको समयमण 
ननमणार् कणयाहरूको लणनग 
अनमुनत र्दइने छैन। 

रणसणयननक वणतणवरर्  

 रणसणयननक 
सणमणग्री र 
इन्त्धनको भण्डणरर् 
तथण प्रयोग 

रणसणयनहरु भण्डणरर् तथण 
प्रयोग पणनीको स्रोत, 
वन्त्यिन्त्त ुआवतिणवत तथण 
चररचरर् गने क्षेर भन्त्दण 
टणढण तथण सणवािननक  
सबपनत/सिंरचनणहरुलणई असर 
नपरु् यणइ गररनेछ ।   

भण्डणरर् 
क्षेर 

ननमणार् 
व्यवसणयीबणट 
रणसणयननक 
सणमणग्री, 
इन्त्धनको 
भण्डणरर् र 
सञ्चणलनको 
लणनग 
व्यवस्थणपन 
योिनण बनणई 
अननवणया रुपमण 
कणयणान्त्वयन 
गररनेछ।  

ननमणार् 
चरर्मण 

ननमणार् व्यवसणयी 
 

- प्रस्तणवक/स्थणनी
य तह 

िैववक वणतणवरर् 
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 वन क्षेर तथण 
रुखको नोर्कसणन 

रणविय प्रणथनमकतण प्रणप्त 
योिनणको लणनग रणविय वन 
क्षेर प्रयोग गने सबबन्त्धी 
मणपदण्ड सवहतको कणयाववनध, 

२०७६, अनसुणर प्रस्तणववत 
आयोिनण  ननमणार् कण लणनग 
अनधग्रहर् गररने वनको 
िग्गणको क्षनतपूनता स्वरुप 
िग्गणको सट्टण िग्गण अथवण 
पैसण र्दईनेछ। कटणन गनुा 
पने १,३९६ रुखहरु तथण 
२१७ वटण बल्लणबल्लीको 
क्षनतपूनता स्वरुप १:१० को 
दरले १६,१३० वटण 
रुखहरु रोवपनेछन ्र ५ वर्ा 
सबम हेरचणह गररनेछ। 

 

वन तथण 
ननकुञ्ज क्षेर 

१:१० को 
दरले 
१६,१३० 
वकृ्षणरोपर् 
गररनेछ। १ 
हेर्कटर बरणबर 
१६०० ववरुवण 
रोवपने छ। 
ननकुञ्ज, 
नडनभिन वन 
तथण 
सणमदुणवयक 
वनहरु साँग 
समन्त्वय गरेर 
वकृ्षणरोपर् 
गररनेछ।   

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

४५,१६,४०
० 
(१६,१३० 
वटण रुखको 
प्रनत वटण रु 
८० कण 
दरले 
१२,९०,४०
०+ नसारी 
स्थणपनण तथण 
तणरवणरकण 
लणनग 
२,००,०००
+ 

हेरचणहकण 
लणनग प्रनत 
ववरुवण २०० 
कण दरले ५ 
वर्ाकण लणगत 
३२,२६,००
० समेत 
गरेर] 

 

ननकुञ्ज तथण वन 
अनधकणरी 

 वन्त्यिन्त्तकुो नदी ननयन्त्रर्कण सबपूर्ा वन तथण वन्त्यिन्त्तकुो ननमणार् प्रस्तणवक/ननमणार् १,००,००० ननकुञ्ज तथण वन 
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वणसस्थणन 
खण्डीकरर् 

कणयाहरु नदीको बगरमण 
नसनमत रहनेछ। ननमणार् 
कणयाबणट वन्त्यिन्त्तहुरुलणई 
पने प्रभणवलणई कम गना वन 
क्षेर र वन्त्यिन्त्तकुो 
वणसस्थणन क्षेर नजिक 
ननमणार् कणया गदणा व्यवजस्थत 
र ध्यणन पूवाक गररनेछ सणथै 
श्रनमक र स्थणनीय 
बणसीहरुलणई िनचेतनण 
कणक्रा महरु प्रदणन गररनेछ। 
ननकुञ्जको अनधकणरीहरु र 
वन उपभोक्तण समूहहरुसाँग 
समन्त्वय गररनेछ।    

ननकुञ्ज क्षेर वणसस्थणन क्षेर 
नजिक ननमणार् 
कणया गदणा 
व्यवजस्थत र 
ध्यणन पूवाक 
गररनेछ सणथै 
श्रनमक र 
स्थणनीय 
बणसीहरुलणई 
िनचेतनण 
कणक्रा महरु 
प्रदणन गररनेछ। 
ननकुञ्जको 
अनधकणरीहरु र 
वन उपभोक्तण 
समूहहरु साँग 
समन्त्वय 
गररनेछ। 

चरर्मण व्यवसणयी 
 

/- अनधकणरी 

 वन्त्यिन्त्तकुो 
वणसस्थणन 
पररवतान 

नदी ननयन्त्रर्कण सबपूर्ा 
कणयाहरु नदीको बगरमण 
नसनमत रहनेछ। ननमणार् 
कणयाबणट वन्त्यिन्त्तहुरुलणई 
पने प्रभणवलणई कम गना वन 
क्षेर र वन्त्यिन्त्तकुो 
वणसस्थणन क्षेर नजिक 
ननमणार् कणया गदणा व्यवजस्थत 
र ध्यणन पूवाक गररनेछ। 

वन तथण 
ननकुञ्ज क्षरे 

ननमणार् 
कणयाबणट 
वन्त्यिन्त्तहुरुलण
ई पने 
प्रभणवलणई कम 
गना वन क्षेर र 
वन्त्यिन्त्तकुो 
वणसस्थणन क्षेर 
नजिक ननमणार् 

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

- ननकुञ्ज तथण वन 
अनधकणरी 
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ननकुञ्जको अनधकणरीहरु र 
वन उपभोक्तण समूहहरुसाँग 
समन्त्वय गररनेछ।   

कणया गदणा 
व्यवजस्थत र 
ध्यणन पूवाक 
गररनेछ। 

 वन्त्यिन्त्तकुो 
ववचरर् क्षेरको 
नोर्कसणन तथण 
वहडडलुमण अवरोध 

ननमणार् कणया गदणा ननमणार् 
कणयाबणट वन्त्यिन्त्तहुरुलणई 
पने प्रभणवलणई कम गना 
ननमणार् स्थललणई घेररनेछ। 
ननमणार् कणया रणरीको 
समयमण गररने छैन। ननकुञ्ज 
क्षेरमण हना ननर्धे गररनेछ र 
सिंकेत जचन्त्हहरु रणजखनेछ। 
ननकुञ्जको अनधकणरीहरु र 
वन उपभोक्तण समूहहरुसाँग 
समन्त्वय गररनेछ।   

वन तथण 
ननकुञ्ज क्षेर 

ननमणार् 
स्थललणई 
घेररनेछ। 
ननमणार् कणया 
रणरीको 
समयमण गररने 
छैन। ननकुञ्ज 
क्षेरमण हना 
ननर्धे गररनेछ 
र सिंकेत 
जचन्त्हहरु 
रणजखनेछ। 
ननकुञ्जको 
अनधकणरीहरु र 
वन उपभोक्तण 
समूहहरुसाँग 
समन्त्वय 
गररनेछ।   

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

१,००,०००
/- 

ननकुञ्ज तथण वन 
अनधकणरी 

 उभयचरको िीवन 
प्रर्णलीमण प्रभणव 

नदी ननयन्त्रर्कण सबपूर्ा 
कणयाहरु नदीको बगरमण 
नसनमत रहनेछ। उभयचरको 
िीवनमण हनुे प्रभणवलणई कम 
गना स्पोईल  सणमग्री 

आयोिनण 
क्षेर  

स्पोईल  सणमग्री 
तोवकएको 
ठणउाँमण 
व्यवस्थणपन 
गररनेछ।नबगरे

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

- ननकुञ्ज तथण वन 
अनधकणरी 
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तोवकएको ठणउाँमण 
व्यवस्थणपन गररनेछ।नदीमण 
र्ोहोर र  र्ोहोर पणनीको 
प्रत्यक्ष ववसिान प्रनतबन्त्ध 
गररनेछ। 

नबगरेको रसणयनहरू, 

पेन्त्टहरू, तेल र ग्रीस सङ्कलन 
गरेर उपयकु्त भण्डणरर् 
ट्यणङ्कमण भण्डणर गररनेछ र 
सरुजक्षत प्रवक्रयण मणर्ा त 
व्यवस्थणपन गररनेछ।   

को रसणयनहरू, 

पेन्त्टहरू, तेल र 
ग्रीस सङ्कलन 
गरेर उपयकु्त 
भण्डणरर् 
ट्यणङ्कमण 
भण्डणर गररनेछ 
र सरुजक्षत 
प्रवक्रयण मणर्ा त 
व्यवस्थणपन 
गररनेछ।   

 
Aquatic 

Ecosystem मण 
प्रभणव 

नदी ननयन्त्रर्कण सबपूर्ा 
कणयाहरु नदीको बगरमण 
नसनमत रहनेछ। िलीय 
िीवनमण हनुे प्रभणवलणई कम 
गना स्पोईल  सणमग्री 
तोवकएको ठणउाँमण 
व्यवस्थणपन गररनेछ। 
नदीमण र्ोहोर र  र्ोहोर 
पणनीको प्रत्यक्ष ववसिान 
प्रनतबन्त्ध गररनेछ। 

नबगरेको रसणयनहरू, 

पेन्त्टहरू, तेल र ग्रीस सङ्कलन 
गरेर उपयकु्त भण्डणरर् 
ट्यणङ्कमण भण्डणर गररनेछ र 
सरुजक्षत प्रवक्रयण मणर्ा त 
व्यवस्थणपन गररनेछ।   

आयोिनण 
क्षेर  

स्पोईल  सणमग्री 
तोवकएको 
ठणउाँमण 
व्यवस्थणपन 
गररनेछ। 
नदीमण र्ोहोर 
र  र्ोहोर 
पणनीको प्रत्यक्ष 
ववसिान 
प्रनतबन्त्ध 
गररनेछ। 

नबगरेको 
रसणयनहरू, 

पेन्त्टहरू, तेल र 
ग्रीस सङ्कलन 
गरेर उपयकु्त 

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

- ननकुञ्ज तथण वन 
अनधकणरी 
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भण्डणरर् 
ट्यणङ्कमण 
भण्डणर गररनेछ 
र सरुजक्षत 
प्रवक्रयण मणर्ा त 
व्यवस्थणपन 
गररनेछ।   

 सिंरजक्षत 
प्रिणनतहरुको 
नोर्कसणनी 

ननकुञ्ज र वन क्षेर वरपर 
वनस्पनतहरुको अनणवश्यक 
कटणनलणई ननर्धे गररनेछ। 
ननकुञ्ज र वन क्षेरमण हना 
ननर्धे गररनेछ र सिंकेत 
जचन्त्हहरु रणजखने छ। ननमणार् 
कणया रणरीको समयमण गररने 
छैन। ननकुञ्जको 
अनधकणरीहरु र वन 
उपभोक्तण समूहहरुसाँग 
समन्त्वय गररनेछ। 

वन तथण 
ननकुञ्ज क्षेर 

ननकुञ्ज र वन 
क्षेर वरपर 
वनस्पनतहरुको 
अनणवश्यक 
कटणनलणई 
ननर्धे गररनेछ। 
ननकुञ्ज र वन 
क्षेरमण हना 
ननर्धे गररनेछ 
र सिंकेत 
जचन्त्हहरु रणजखने 
छ। ननमणार् 
कणया रणरीको 
समयमण गररने 
छैन। 

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

- ननकुञ्ज तथण वन 
अनधकणरी 

 मणनव-वन्त्यिन्त्त ु
द्वन्त्द 

 

ननमणार् कणया रणरीको 
समयमण गररने छैन। ननमणार् 
अवनध भरर श्रनमकहरुलणई 
सरुक्षण सिंयन्त्रहरु प्रदणन 
गररनेछ। ननकुञ्जको 

वन तथण 
ननकुञ्ज क्षेर 

ननमणार् कणया 
रणरीको 
समयमण गररने 
छैन। ननमणार् 
अवनध भरर 

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

- प्रस्तणवक/ननकुञ्ज 
तथण वन 
अनधकणरी 
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अनधकणरीहरु र वन 
उपभोक्तण समूहहरुसाँग 
समन्त्वय गररनेछ।  

श्रनमकहरुलणई 
सरुक्षण 
सिंयन्त्रहरु 
प्रदणन गररनेछ। 
ननकुञ्जको 
अनधकणरीहरु र 
वन उपभोक्तण 
समूहहरुसाँग 
समन्त्वय 
गररनेछ। 

 गैरकणष्ठ वन 
पैदणवणर तथण 
िनडबटुीहरुको 
अवैध चोरी 
ननकणसी 
 

ननकुञ्जको अनधकणरीहरु र 
वन उपभोक्तण समूहहरुसाँग 
समन्त्वय गररनेछ। ननमणार् 
अवनध भरर श्रनमकहरुलणई 
वन तथण ननकुञ्ज नभर 
प्रवेशमण रोक लगणइने छ। 
यसको लणनग आचणर सिंवहतण 
तयणर गररनेछ।   

वन तथण 
ननकुञ्ज क्षेर 

ननमणार् अवनध 
भरर 
श्रनमकहरुलणई 
वन तथण ननकुञ्ज 
नभर प्रवेशमण 
रोक लगणइने 
छ। यसको 
लणनग आचणर 
सिंवहतण तयणर 
गररनेछ।   

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

- ननकुञ्ज तथण वन 
अनधकणरी 

 वन डढेलो प्रज्वननसल पदणथाहरु अजग्न 
ननयन्त्रक यन्त्र सवहतको 
उजचत भण्डणरर् स्थलमण 
भण्डणरर् गररनेछ र त्यस 
क्षेरलणई धमु्रपणन ननर्नेधत 
क्षेर घोर्र्ण गररनेछ। 
सबबेदननसल क्षेरहरुमण 

वन तथण 
ननकुञ्ज क्षेर 

प्रज्वननसल 
पदणथाहरु उजचत 
भण्डणरर् 
स्थलमण 
भण्डणरर् 
गररनेछ र त्यस 
क्षेरलणई 

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

५०,०००/- प्रस्तणवक/ननकुञ्ज 
तथण वन 
अनधकणरी 
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सणवधणनी र चेतणवनीकण 
सिंकेतहरू रणखी 
मणननसहरुलणई सचेत 
गरणइनेछ। श्रनमकहरुलणई 
ननकुञ्ज तथण वन क्षेरमण 
धमु्रपणन गना रोक लगणइने 
छ।  

धमु्रपणन ननर्नेधत 
क्षेर घोर्र्ण 
गररनेछ। 
सबवेदननसल 
क्षरेहरुमण 
सणवधणनी र 
चेतणवनीकण 
सिंकेतहरू रणखी 
मणननसहरुलणई 
सचेत 
गरणइनेछ। 

सणमणजिक-आनथाक वणतणवरर् 

 कृवर्योग्य िनमन 
र मौिदुण बणलीको 
क्षनत 

हणलको अवस्थणमण आयोिनण 
क्षेरमण नदीले प्रणय धणर 
पररवतान गरी अध्यणवनधक 
गेग्रणन बगणएर ल्यणउने िस्तण 
समस्यण रहेको छ। ती 
गेग्रणनहरु समथल क्षेरमण 
थवुप्रए पनछ नदीको बहने 
मणगा र बगरको उचणइ 
लगणतणर बढणउने र खेत 
बगर बन्ने तथण खेतमण 
बणलवुण पटणन (Sand 

Deposition)  हनुे गछा। 
यस्तण समस्यणले गदणा 
आयोिनण क्षेरमण रहेको 
ननिी िग्गण बगरमण पररन्त्त 

आयोिनण 
क्षेर 

ननधणारर् सनमनत 
गठन गररनेछ। 

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

- प्रस्तणवक/स्थणनी
य तह 
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भई रहेको छ र खेती गना 
उपयूक्त छैन्न। तसथा 
मौिदुण बणली तथण उत्पणद 
ननसल िग्गणमण असर नपने 
देजखन्त्छ।  

 श्रनमकहरुको 
पेशणगत स्वणस्थय 
तथण सरुक्षण 

ननमणार् स्थलमण कणम गने 
सबै तहकण श्रनमकहरुलणई 
व्यजक्तगत सरुक्षणत्मक 
उपकरर् (PPE) हरुको 
प्रयोग अननवणया गरणइने छ। 
उच्च धलुो उड्ने 
स्थणनहरुमण पणनी छरवकने 
छ। जशववरमण पयणाप्त 
शौचणलयहरू र वपउने 
पणनीको व्यवस्थण गररनेछ। 
जशववरमण प्रणथनमक उपचणर 
सवुवधणहरू र कणमदणरहरूको 
लणनग आकजस्मक बीमण 
प्रदणन गररनेछ। COVID-

१९ स्वणस्थय सरुक्षण 
सबबन्त्धी मणपदण्डको पूर्ा 
पररपणलनण गररनेछ र अन्त्य 
सिंक्रनमत रोगहरूको बणरेमण 
स्थणनीय व्यजक्त र 
कणमदणरहरूलणई िणगरूकतण 

आयोिनण 
क्षेर 

स्वणस्थय नबमण, 
सरुजक्षत वपउने 
पणनी र पयणाप्त 
शौचणलय, 

ननयनमत 
स्वणस्थय 

चेकअप को 
व्यवस्थणपन, 

PPE र प्रणथनमक 
उपचणर वकट 
को प्रयोग 

COVID-19 
सबबन्त्धी 
मणपदण्ड 
कडणईकण सणथ 
पणलनण 
गररनेछ। 

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

५,००,०००
/- 

प्रस्तणवक 
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प्रदणन गररनेछ। 
 स्वणस्थय र 

सरसर्णईकण 
सवणलहरू र 
आगन्त्तकु 

(कणमदणर) 

समदुणयबणट रोग 
सने क्रम बढणउने 
सबभणवनण 

जशववरमण पयणाप्त शौचणलयहरू 
व्यवस्थण गररनेछ। ननमणार् 
व्यवसणयीले आफ्नो कणमदणर 
र जशववर नभर पयणाप्त वपउने 
पणनी आपूनता गनेछ।  

जशववरमण प्रणथनमक उपचणर 
सवुवधणहरू र कणमदणरहरूको 
लणनग आकजस्मक बीमण 
प्रदणन गररनेछ। COVID-

१९ र अन्त्य सिंक्रनमत 
रोगहरूको बणरेमण स्थणनीय 
व्यजक्त र कणमदणरहरूलणई 
िणगरूकतण प्रदणन गररनेछ। 

आयोिनण 
क्षेर 

जशववरमण 
प्रणथनमक 
उपचणर 
सवुवधणहरु 
प्रदणन गररनेछ। 
COVID-१९ र 
अन्त्य सिंक्रनमत 
रोगहरूको 
बणरेमण स्थणनीय 
व्यजक्त र 
कणमदणरहरूलणई 
िणगरूकतण 
प्रदणन गररनेछ। 

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

- प्रस्तणवक/स्थणनी
य तह 

 स्थणनीय वणसीको 
स्वणस्थयमण प्रभणव 

मूल ननमणार् क्षेरलणई कडण 
क्षेर घोवर्त गररनेछ र सबै 
आवश्यक सणवधणनी र 
चेतणवनीकण सिंकेतहरू कणया 
स्थलहरूमण रणजखनेछ। यो 
क्षेरमण अनणनधकृत मणननसहरू 
र सवणरी सणधनहरूको 
प्रवेशमण ननयन्त्रर् गररनेछ। 
प्रमखु ननमणार् क्षेरमण तणरबणर 
गररनेछ। त्यस्तै सरुक्षण 
चेतणवनी र सणइन बोडा 
स्थणपनण गररनेछ। 

आयोिनण 
क्षेर 

मूल ननमणार् 
क्षेरलणई कडण 
क्षेर घोवर्त 
गररनेछ र सबै 
आवश्यक 
सणवधणनी र 
चेतणवनीकण 
सिंकेतहरू कणया 
स्थलहरूमण 
रणजखनेछ। 

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

१,००,०००
/- 

प्रस्तणवक/स्थणनी
य तह 
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 सणवािननक 
उपयोनगतणहरूमण 
प्रभणव 

स्थणनीय सवुवधण र सेवणहरुमण 
दबणब कम गना आयोिनणले 
कमाचणरी र श्रनमकहरुलणई 
खणनेपणनी, शौचणलय र 
स्वणस्थय सवुवधण प्रदणन 
गनेछ।  

आयोिनण 
क्षेर 

कमाचणरी र 
कणमदणरहरुलणई 
खणनेपणनी, 
शौचणलय र 
स्वणस्थय 
सवुवधणहरुको 
व्यवस्थण 
नमलणइने छ। 

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

- प्रस्तणवक/स्थणनी
य तह 

 आगन्त्तकु 
(कणमदणर) र 
रैथणने समदुणयको 
कलह र झगडण 
 

गैर स्थणनीय र स्थणनीय 
व्यजक्तहरू र अन्त्य ननमणार् 
टोलीकण सदस्यहरूसाँग 
द्वन्त्दको सबभणवनण कम गना 
सबपूर्ा ननमणार् अवनधमण 
परुुर् र मवहलण 
कणमदणरहरूको लणनग छुटै्ट 
कोठणसवहत जशववरहरूको 
स्थणपनण गररनेछ, सणथै, 
द्वन्त्दकण मदु्दणहरू हनु नर्दन 
स्थणनीयलणई रोिगणरीको 
अवसरको लणनग प्रणथनमकतण 
र्दइने छ।  मणनव तस्करी 
िोजखमको व्यवस्थणपनकण 
लणनग नीनतहरूको ववकणस र 
कणयणान्त्वयनको सणथसणथै 
िनचेतनण र सिंवेदनशीलतण 
अनभयणन, आवनधक र 
केजन्त्रत प्रजशक्षर्, र यस र 

जशववर क्षेर िनचेतनण र 
सिंवेदनशीलतण 
अनभयणन र 
ननरन्त्तर 
अनगुमन 
गररनेछ। 

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

- प्रस्तणवक/स्थणनी
य तह 
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यसमण सबबजन्त्धत मदु्दणमण 
ववतरर् र कणया प्रदशानको 
ननरन्त्तर अनगुमन गररनेछ। 

 आर्दवणसी 
िनिणती, 
िोजखमयकु्त 
समदुणय, 

सीमणन्त्तकृत समूह, 

दनलत आर्द 
समूहमण हनुे 
प्रभणव 

स्थणनीयहरुलणई रोिगणरीकण 
लणनग पवहलो प्रणथनमकतण 
र्दइनेछ। श्रनमकहरुलणई 
स्थणनीय व्यजक्त, ववशेर् गरी 
मवहलण सदस्यहरुबणट टणढण 
रहन आदेश र्दइने छ।  

जशववर क्षेर, 
बस्ती क्षेर 

स्थणनीयहरुलणई 
रोिगणरीकण 
लणनग पवहलो 
प्रणथनमकतण 
र्दइनेछ। 

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

- प्रस्तणवक/स्थणनी
य तह 

 मवहलण तथण 
परुुर्मण भेदभणव 

मवहलण र  परुुर्लणई  समणन 
रोिगणरीको सवुवधण र ज्यणलण 
प्रदणन गररनेछ। आयोिनणले 
दवैु परुुर् र मवहलण तथण 
सीमणन्त्तकृत समूहलणई 
उनीहरूको क्षमतण अनसुणर 
समणन अवसर प्रदणन गनेछ। 

आयोिनण 
क्षेर 

श्रम कणनूनको 
पणलमण 
गररनेछ। 
मवहलण र  
परुुर्लणई  
समणन 
रोिगणरीको 
सवुवधण र 
ज्यणलण  समणन 
अवसर प्रदणन 
गररनेछ। 

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 
 

- प्रस्तणवक/स्थणनी
य तह 

सणाँस्कृनतक वणतणवरर् 

 परबपरणगत मणन स्थणनीयलणई रोिगणरीकण आयोिनण श्रनमकहरुलणई 
स्थणनीय व्यजक्त, 

ननमणार् 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ननमणार् 
व्यवसणयी 

- प्रस्तणवक/स्थणनी
य तह 
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तथण ममामण प्रभणव लणनग पवहलो प्रणथनमकतण 
र्दइनेछ। श्रनमकहरुलणई 
स्थणनीय व्यजक्त, ववशेर् गरी 
मवहलण सदस्यहरु, स्थणनीय 
सिंस्कृनत र परबपरणको 
सबमणन गना ननदेशन 
र्दइनेछ। 

क्षेर ववशेर् गरी 
मवहलण 
सदस्यहरु, 
स्थणनीय 
सिंस्कृनत र 
परबपरणको 
सबमणन गना 
ननदेशन 
र्दइनेछ। 

 

 

सञ्चणलम चरर् 
भौनतक वणतणवरर् 

 खणनी क्षेर, क्रसर 
सञ्चणलन स्थल, 

कणमदणर जशववर, 

उत्खनन क्षेर, 
ननमणार् सणमणग्री 
भण्डणरर् स्थल, 
स्पोईल (Spoil) 

व्यवस्थणपन स्थल, 

आर्दको सरसर्णई 
तथण पनुास्थणपनण  

ननमणार् कणया सवकए पनछ 
खणनी क्षेर, क्रसर सञ्चणलन 
स्थल, कणमदणर जशववर, 

उत्खनन क्षरे, ननमणार् 
सणमणग्री भण्डणरर् स्थल, 
स्पोईल (Spoil) व्यवस्थणपन 
स्थल,  आर्दको सरसर्णई  
गरी पनुस्थणावपत 
गररनेछ।भण्डणरर् क्षेरमण 
रहेकण टहरणहरु हटणइने छ। 
नबग्रन व्यवस्थणपन स्थलहरु 
मणटोले भररने छ , ननकुञ्ज 
तथण वन क्षेरको िग्गणमण 
वकृ्षणरोपर् गररनेछ। 

खणनी क्षरे, 

क्रसर 
सञ्चणलन 
स्थल, 

कणमदणर 
जशववर, 

उत्खनन 
क्षरे, ननमणार् 
सणमणग्री 
भण्डणरर् 
स्थल, 
स्पोईल 
(Spoil) 

व्यवस्थणपन 

सरसर्णई  गरी 
पनुस्थणावपत 
गररनेछ। 
भण्डणरर् क्षेरमण 
रहेकण टहरणहरु 
हटणइने छ। 
नबग्रन 
व्यवस्थणपन 
सथ्लहरु 
मणटोले भररने 
छ।  

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक 

 

१,००,०००
/- 

प्रस्तणवक/स्थणनी
य तह 
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 स्थल 

 िल प्रदूर्र् िल प्रदूर्र् कम गना  
ननकुञ्ज, वन तथण बस्ती 
क्षेरहरुको ववनभन्न ठणाँउमण 
डस्टनबन रणजखने छ। सणइन 
बोडाहरुको प्रयोग गररनेछ। 

आयोिनण 
क्षेर  

डस्टनबन तथण 
सणइन 
बोडाहरुको 
प्रयोग गररनेछ। 

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक 

 

१,००,०००
/- 

प्रस्तणवक 

 वणय ुप्रदूर्र् वणय ु प्रदूर्र् पूर्ा रुपमण 
घटणउन सवकदैन तसथा 
यसलणई कम गना 
सिंवेदनशील ररनसभरहरू 
वरपरको क्षेरमण वकृ्षणरोपर् 
गररने छ।  

आयोिनण 
क्षेर  

सिंवेदनशील 
ररनसभरहरू 
वरपरको 
क्षेरमण 
वकृ्षणरोपर् गररने 
छ।  

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक 

 

१,००,०००
/- 

प्रस्तणवक/स्थणनी
य तह 

 ध्वनन प्रदूर्र् ननकुञ्ज, वन तथण बस्ती 
क्षेरहरुमण सवणरीको गनत 
कम गना र हना बिणउन 
ननर्धे गररनेछ। 

आयोिनण 
क्षेर  

सिंवेदननसल 
स्थणनहरुमण 
टणविक 
सिंकेतहरु र  
हना ननर्धे बणरे 
सणइन बोडाहरु 
रणजखनेछ।। 

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक 

 

- प्रस्तणवक/ननकुञ्ज 
तथण वन 
अनधकणरी 

 नदीको 
मोर्ोलोिीमण 
पररवतान 

आयोिनणको अवनधसबम यो 
प्रभणव अवजशष्ट प्रभणवको 
रूपमण रहनेछ। 

आयोिनण 
क्षेर  

- - - - - 

 प्रणकृनतक डै्रनेि 
प्रर्णलीमण प्रभणव 

उच्च बणढीको समयमण नदी 
बहणव ननयन्त्रर् गना र 

आयोिनण नदी बहणव 
ननयन्त्रर् गना र 

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक 

 

- प्रस्तणवक 
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सजञ्चत पणनीको 
(Accumulated water) 
ननकणसको लणनग डे्रनेि 
(Drainage  ननमणार् 
गररनेछ। 

क्षेर  सजञ्चत पणनीको 
(Accumulated 

water) 
ननकणसको लणनग 
डे्रनेि 
(Drainage  
ननमणार् 
गररनेछ। 

िैववक वणतणवरर् 

 वन्त्यिन्त्त ुतथण 
पशकुो 
आवतिणवतमण पने 
प्रभणव 

वन्त्यिन्त्त ुतथण पशकुो 
आवतिणवतकण लणनग प्रत्येक 
१ वक.नम. को अन्त्तरणलमण 
बन्ने Slope Ramp ले 
वन्त्यिन्त्तहुरु ओहोरदोहोरमण 
सहि हनुे देजखएको छ। 
Slope Ramp कर्णाली नदी 
तर्ा  कररव १३ वटण र 
गेरुवण नदी तर्ा  कररव ३० 
वटण गरी िबमण ४३ वटण 
रहने छ। 

वन तथण 
ननकुञ्ज क्षेर 

Slope Ramp 
कर्णाली नदी 
तर्ा  कररव १३ 
वटण र गेरुवण 
नदी तर्ा  कररव 
३० वटण गरी 
िबमण ४३ वटण 
ननमणार् 
गररनेछ।  

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक 

 

४३,००,००
० 

ननकुञ्ज तथण वन 
अनधकणरी 

 वन्त्यिन्त्त ुतथण 
पश ुदघुाटनणमण 
पना सर्कने  

वन्त्यिन्त्त ुतथण पश ु
दघुाटनणमण पना सर्कने िस्तण 
प्रभणव न्त्यूनीकरर्कण लणनग 
वन्त्यिन्त्तकुो बणसस्थणन 
भएको क्षेरहरुमण गनत 
नसनमत र हना ननर्नेधत सणइन 

वन तथण 
ननकुञ्ज क्षेर 

वन्त्यिन्त्तकुो 
बणसस्थणन 
भएको 
क्षेरहरुमण गनत 
नसनमत र हना 
ननर्नेधत सणइन 

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ 
ननकुञ्ज तथण वन 
अनधकणरी 

१,००,०००
/- 

ननकुञ्ज तथण वन 
अनधकणरी 
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बोडाहरु रणजखने छ।  बोडाहरु रणजखने 
छ। 

 

 वन्त्यिन्त्तकुो 
जशकणर   

आवश्यक स्थणनहरुमण 
चेकपोष्टको स्थणपनण 
गररनेछ। सङ्कटणपन्न 
वन्त्यिन्त्त ुतथण वनस्पनतको 
अन्त्तरणाविय व्यणपणरलणई 
ननयमन तथण ननयन्त्रर् गना 
बनेको ऐन, २०७३ अनसुणर 
जशकणरकण गनतववनध 
ननयन्त्रर् गररनेछ।   

वन तथण 
ननकुञ्ज क्षेर 

आवश्यक 
स्थणनहरुमण 
चेकपोष्टको 
स्थणपनण 
गररनेछ।सङ्कटण
पन्न वन्त्यिन्त्त ु
तथण 
वनस्पनतको 
अन्त्तरणाविय 
व्यणपणरलणई 
ननयमन तथण 
ननयन्त्रर् गना 
बनेको ऐन, 
२०७३ 
अनसुणर 
जशकणरकण 
गनतववनध 
ननयन्त्रर् 
गररनेछ।   

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ 
ननकुञ्ज तथण वन 
अनधकणरी 

१०,००,००
०/- 

ननकुञ्ज तथण वन 
अनधकणरी 

 गैरकणष्ठ वन 
पैदणवणर तथण 

गैरकणष्ठ वन पैदणवणर तथण 
िनडबटुीहरुको अवैध चोरी 

वन तथण गैरकणष्ठ वन 
पैदणवणर तथण 

सञ्चणलन 
चरर्मण 

प्रस्तणवक/ 
ननकुञ्ज तथण वन 

- ननकुञ्ज तथण वन 
अनधकणरी 
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िनडबटुीहरुको 
अवैध चोरी 
ननकणसी 

ननकणसीको न्त्यूनीकरर्कण 
लणनग ननकुञ्जको अनधकणरीहरु 
र वन उपभोक्तण समूहहरुसाँग 
समन्त्वय गरी ननगरणनी 
बढणइने छ। 

ननकुञ्ज क्षेर िनडबटुीहरुको 
अवैध चोरी 
ननकणसीको 
न्त्यूनीकरर्कण 
लणनग ननकुञ्जको 
अनधकणरीहरु र 
वन उपभोक्तण 
समूहहरुसाँग 
समन्त्वय गरी 
ननगरणनी 
बढणइने छ। 

 

अनधकणरी 

सणमणजिक-आनथाक वणतणवरर् 

 ग्रणमीर् 
अथाव्यवस्थणमण 
प्रभणव 

आयोिनणमण सिंलग्न 
अनधकणरीहरूले स्थणनीय 
अथाव्यवस्थणलणई असर पणने 
ती सबै कुरणहरू व्यवजस्थत 
गनेछ। 

वन तथण 
ननकुञ्ज क्षेर 

- सञ्चणलन 
चरर्मण 

स्थणनीय तह 

 

- स्थणनीय तह 

िबमण १,३८,६६,४००/- 
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तणनलकण 38 : अनकूुल प्रभणव अनधकतम तथण प्रनतकूल प्रभणव न्त्यूनतम गने उपणयको कणयणान्त्वयन तथण 
लणग्न ेअनमुणननत रकम र कणयणान्त्वयनको जिबमेवणरी 

वणतणवरर् सिंरक्षर्कण 
उपणय 

कणयणान्त्वयन हनु े
स्थणन 

कणयणान्त्वयन हनु ेसमय अनमुणननत रकम 
कणयणान्त्वयनको 
जिबमेवणरी 

अनकूुल प्रभणव 

प्रणववनधक नसपमण 
ववृद्धकण लणनग ननमणार् 
चरर्मण तणनलमको 
व्यवस्थण  

 

आयोिनण स्थल  ननमणार् चरर् ५,००,०००/- प्रस्तणवक 

वन्त्यिन्त्तहुरुको अवैध 
तस्करी तथण अपरणधमण 
ननयन्त्रर्  

आयोिनण स्थल  सञ्चणलन चरर् ३०,००,०००/- प्रस्तणवक 

प्रनतकूल प्रभणव 

र्ोहोरमैलण ननष्कणसन 
तथण व्यवस्थणपन 

आयोिनण स्थल  ननमणार् तथण सञ्चणलन 
चरर् 

२,००,०००/- ननमणार् व्यवसणयी 

र्दनको नतन पटक 
ननमणार् स्थलमण पणनी 
छवका ने व्यवस्थण तथण 
वणय ुननयन्त्रर्कण लणनग 
वकृ्षणरोपर् 

आयोिनण स्थल  ननमणार् चरर् ३,००,०००/- ननमणार् व्यवसणयी 

वकृ्षणरोपर् तथण 
व्यवस्थणपन 

आयोिनण स्थल ननमणार् चरर् ४५,१६,४००/- प्रस्तणवक 

वन्त्यिन्त्तहुरुलणई पने 
प्रभणव न्त्यूनीकरर् गना 
श्रनमक र स्थणनीय 
बणसीहरुलणई िनचेतनण 
कणक्रा महरु प्रदणन 

आयोिनण स्थल  ननमणार् तथण सञ्चणलन 
चरर् 

१,००,०००/- प्रस्तणवक 

श्रनमकहरुको पेशणगत 
स्वणस्थय तथण सरुक्षण 

आयोिनण स्थल  ननमणार् चरर् ५,००,०००/- ननमणार् व्यवसणयी 

Slope Ramp ननमणार् 
(४३ वटण) 

वन तथण ननकुञ्ज क्षेर सञ्चणलन चरर् ४३,००,०००/- प्रस्तणवक 

सणवधणनी र चेतणवनीकण 
सिंकेतहरू 
कणयास्थलहरूमण रणख्न े 

आयोिनण स्थल  ननमणार् तथण सञ्चणलन 
चरर् 

३,५०,०००/- प्रस्तणवक 
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सहणयक सवुवधण 
स्थलहरु आर्दको 
सरसर्णई तथण 
पनुास्थणपनण 

आयोिनण स्थल सञ्चणलन चरर् १,००,०००/- ननमणार् व्यवसणयी 

िबमण   १,३८,६६,४००/-  

८.३ ववपद् िोजखम र आपतकणलीन तयणरी व्यवस्थणपन योिनण (Disaster Risk and Emergency 

Preparedness Management Plan) 

आयोिनणकण गनतववनधबणट सबभणववत सबै ववपद् िोजखम क्षेर पवहचणन गरी रोकथणमकण लणनग ववचणर 
गररनेछ। ववपद् िोजखम न्त्यूनीकरर्कण लणनग ननबन उपणयहरूको ननमणार् तथण पणलन गररनेछ: 

 ववपद् िोजखम न्त्यूनीकरर्कण उपणयहरूको ननमणार्। 

 ववपद् िोजखम क्षेरहरु िस्तै बणढी क्षेर,  कटणन क्षेर आर्द पवहचणन गररने छ र यस्तण 
िोजखमहरूलणई रोर्कन आवश्यक सिंरचनण ननमणार् गररनेछ। 

 आयोिनणकण कबपोनेन्त्टहरू ननयनमत िणाँच गररनेछ र ममातसबभणर गररनेछ। 

 पवहरो र बणढी िोजखम भएकण क्षेरमण सिंरक्षर्कण उपणयहरू उपलब्ध गरणइनेछ। 

 ववपद्को सणमनण गना पूवा चेतणवनी र सणइरनको व्यवस्थण गररनेछ। 

८.४ वववणद/गनुणसो व्यवस्थणपन सिंयन्त्र 

ननमणार् चरर्मण हनेु ववनभन्न प्रभणवहरु िस्तै ननिी िग्गण तथण सिंरचनणहरुको 
अनधग्रहर्, वणय,ु ध्वनन तथण पणनी प्रदूर्र्, र्ोहोरमैलण व्यवस्थणपन, दघुाटनण आर्दकण 
कणरर् यस क्षेरकण स्थणनीयवणसीहरुको गनुणसो हनु सर्कछ। यी मदु्दणहरूलणई 
स्वीकृनत, मूल्यणङ्कन र सधुणरणत्मक कणया र प्रनतवक्रयण मणर्ा त सजिलै सबबोधन गना 
सवकन्त्छ। आयोिनण सबबन्त्धी स्थणनीय र सरोकणरवणलणहरूको गनुणसो समणधणन गना 
सडक कर्णाली नदी व्यव्स्थणपन आयोिनण रणिणपरुलणई ननदेशन र्दइनेछ। स्थणनीय 
र सरोकणरवणलणहरूको सवुवधणको लणनग, कर्णाली नदी व्यव्स्थणपन आयोिनण 
रणिणपरुको कणयणालयमण अननवणया "गनुणसो दतणा पजुस्तकण" स्थणपनण गररने छ।दतणा 
पजुस्तकणमण क) गनुणसो दतणा भएको नमनत ; ख) गनुणसो दतणा गने व्यजक्तको 
नणम/ठेगणनण; ग) गनुणसो दतणाको प्रकृनत दतणा जचरर् गररनेछ। सवा प्रथम, गनुणसोहरू 
सणाँचो हो यण होइन भन्न ेबणरे यवकन गररनेछ। तदनसुणर, सपुररवेक्षर् परणमशादणतणसाँग 
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परणमशा गरी कर्णाली नदी व्यव्स्थणपन आयोिनण रणिणपरुद्वणरण १५-३० र्दन नभर 
िवणर् र्दइनेछ। सपुररवेक्षर् परणमशादणतणद्वणरण गनुणसो समणधणन गना नसकेको 
खण्डमण मणनमलण िलस्रोत तथण नसिंचणइ ववभणगमण पठणइनेछ। सरोकणरवणलणलणई 
र्दइएको प्रनतवक्रयण वण कणया योिनण अनसुणर सधुणरणत्मक कणरबणही गररनेछ। 
गनुणसोलणई नेपणली भणर्णमण अनवुणद गरी कर्णाली नदी व्यव्स्थणपन आयोिनण 
रणिणपरुद्वणरण ननमणार् कणया सरुु हनुभुन्त्दण कबतीमण ३० र्दन अजघ सबबजन्त्धत 
नगरपणनलकण/गणउाँपणनलकण कणयणालयमण टणसाँ गररनेछ।  
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पररच्छेद-९ 

अनगुमन योिनण 
वणतणवरर् सिंरक्षर् ननयमणवली, २०७७ को दर्ण ४५ को उपदर्ण २ बमोजिम वणतणवरर्ीय 
अनगुमन गना आवश्यक छ। वणतणवरर्ीय अनगुमनको मु् य उदे्दश्य भनेको वढलो हनु ुअजघ पयणाप्त 
सधुणरणत्मक कणया प्रदणन गना आयोिनणसाँग सबबजन्त्धत गनतववनधको प्रणरजबभक चरर्मण हनुे प्रभणव पत्तण 
लगणउन ु हो। अनगुमनको अन्त्य उदे्दश्यहरूमण प्रभणव पूवणानमुणनको शदु्धतण, न्त्यूनीकरर् उपणयहरूको 
प्रभणवकणररतण, र आयोिनण कणयणान्त्वयन र सिंचणलनको समयमण गणइड समणयोिनण को बणरेमण प्रनतवक्रयण 
प्रदणन गनुा हो। वणतणवरर्ीय अनगुमनले वणतणवरर्ीय न्त्यूनीकरर् उपणयहरूको प्रभणवकणररतण सनुनजित 
गना, वणतणवरर्ीय मणपदण्डहरूको अनपुणलन, र आयोिनण नडिणइन र सञ्चणलनमण आवश्यक पररवतानहरू 
सहि बनणउन मद्दत गदाछ।  

वणतणवरर्ीय अनगुमन ननबन उदे्दश्य प्रणनप्तकण लणनग गररन्त्छः 
क) कणनूनले तोकेकण सीमणभन्त्दण बढी मणरणमण प्रभणव पना नर्दन, 
ख) वणतणवरर्ीय प्रभणव कम गना अपणनणइएकण उपणय वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कन प्रनतवेदनमण 
उल्लेख भएअनसुणर कणयणान्त्वयन भएकण छन ्वक छैनन ्भने्न कुरण िणाँच्न, 
ग) सबभणववत वणतणवरर्ीय क्षनतबणरे समयमै सचेत गरणउन, 
घ) पवहचणन गररएकण तथण आाँकनलत प्रभणव वणस्तववकतणसाँग कनत नजिक छन ्भने्न िणनकणरी नलन। 

 

९.१ वणतणवरर्ीय अनगुमनको प्रकणर 

वणतणवरर्ीय प्रभणवको अनगुमन देहणयको अवस्थणमण ननबन प्रकणरले गररनेछ  

९.१.१ प्रणरजबभक अवस्थणको अनगुमन (Baseline Monitoring) 

प्रणरजबभक अनगुमनले वणतणवरर्ीय स्रोतहरूको आधणरभतू अवस्थण ननधणारर् गना मद्दत गदाछ। 
प्रस्तणववत प्रस्तणवको ननमणार् कणया शरुु हनु अगणवै ननमणार् स्थल र वरपरकण आधणरभतू वणतणवरर्ीय 
पक्षको सवेक्षर् गररनेछ। यसले गदणा अनगुमनको नसलनसलणमण प्रणरजबभक अवस्थणको तलुनणमण 
वणतणवरर्ीय पक्षमण भएको पररवतान बणरेमण थणहण पणउन सवकन्त्छ।  

 

९.१.२ प्रभणव अनगुमन (Impact Monitoring) 

प्रभणव अनगुमन सणमणन्त्यतयण वणतणवरर्ीय न्त्यूनीकरर् उपणयहरुको प्रभणवकणररतणको आाँकलन गनाको 
लणनग गररन्त्छ र क्षेरमण प्रभणवको वणस्तववक स्तर प्रदणन गदाछ।यसैले प्रभणव अनगुमन मूल्यणङ्कन 
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अध्ययन आयोिनण ननमणार् चरर्को अजन्त्तम चरर् वण आयोिनण कणयणान्त्वयनको दईु वर्ा नभर 
प्रस्तणववत हनु्त्छ।प्रभणव अनगुमन मूल्यणङ्कनले प्रत्येक पूवणानमुणननत प्रभणव र वणतणवरर्ीय सिंरक्षर्कण 
उपणयहरुको प्रभणवकणररतणमण केजन्त्रत हनुेछ। यसले स्पोईल  व्यवस्थणपन स्थल, कणया जशववर र श्रम 
जशववर, स्थणनीय वणतणवरर्मण रहेको र्ोहोरको जस्थरतणमण पनन ध्यणन र्दनेछ। सबभव भएसबम नगद 
क्षनतपूनताको उपयोग, आयोिनण क्षेरको वररपररको िङ्गलको अवस्थण, पणनी व्यवस्थणपन, मणनवीय 
सवुवधणहरूको क्षनत, उच्च मूल्यकण वस्तहुरूको उत्पणदनमण क्रनमक पररवतान, आयकण अन्त्य स्रोतमण 
ववृद्ध, रोिगणरी नसिानण, वकृ्षणरोपर्, सणमणजिक जस्थनत, मणनव तथण वन्त्यिन्त्तनुबचको द्बन्त्द, आर्दको 
ननरन्त्तर अनगुमन गररनेछ। 
 

९.१.३ ननयमपणलन अनगुमन (Compliance Monitoring) 

यस अध्ययनले सझुणव गरेको वणतणवरर्ीय सिंरक्षर्कण उपणयहरू र यस आयोिनणको अनमुोदनको 
बेलण ननधणाररत अन्त्य आवश्यकतणहरूले वणतणवरर्मण आयोिनण गनतववनधहरूको वणस्तववक प्रभणव 
ननधणारर् गना सबबजन्त्धत छैन भने्न कुरणको अनपुणलन अनगुमन अननवणया छ। यद्यवप वणतणवरर्ीय 
अनगुमन प्रस्तणवकको जिबमेवणरी होइन, अवजस्थत वणतणवरर्ीय कणनूनहरू अन्त्तगात, यस आयोिनणले 
प्रणववनधक ववजशष्टतणको अनपुणलनकण लणनग अनगुमनलणई अन्त्तननावहत अभ्यणसको रूपमण समणवेश गरेको 
छ। अनगुमनकण लणनग जिबमेवणर एिेन्त्सीहरूले गनतववनधहरूको अनपुणलन सनुनजित गनुा पदाछ। 
नडिणइन र टेन्त्डर कणगिणतहरूमण न्त्यूनीकरर् उपणयहरू समणवेशीकरर्, न्त्यूनीकरर् उपणयहरू र 
अनगुमनकण लणनग बिेट ववननयोिन, क्षनतपूनता व्यवस्थण, नबनग्रएको स्थलहरू, भण्डणरर् प्रवक्रयण, ननमणार् 
गनतववनधहरूको व्यवस्थणपन आर्द गदाछ। 
 

९.२ अनगुमन सूचकहरु 

वणतणवरर्ीय अनगुमनकण सूचक (Indicators), अनगुमनको ववनध, अनगुमन गने ननकणय, समय, 
अनगुमनको लणनग अनमुणननत रकम (Monitoring Cost) को बणरेमण बयणवकर्कसको रुपमण ननबन 
बमोजिम प्रस्ततु गररएको छ।  
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तणनलकण 39 : वणतणवरर्ीय प्रभणवको अनगुमन बयणवकर्कस 

अनगुमनकण प्रकणर अनगुमनकण सूचक अनगुमनको  ववनध स्थणन समय 
अनमुणननत 
रकम 

अनगुमन गने ननकणय 

प्रणरजबभक अवस्थणको अनगुमन 

वन क्षेरको िग्गण अनधग्रहर्  - सणवािननक छलर्ल, 
मणलपोत 
कणयणालयको रेकडा, 
र्ोटोहरु 

आयोिनण क्षेर ननमणाँर् चरर्को 
प्रणरजबभक 
अवस्थणमण 

- क्षनतपूनता ननधणारर् 
सनमनत, प्रस्तणवक, 
ननकुञ्ज तथण नडनभिन 
वन कणयणालय 

क्षेर चयन तथण ननमणार् योिनणको 
तयणरी 

- स्थलगत सवेक्षर्, 
अवलोकन, छलर्ल 

आयोिनण क्षेर ननमणाँर् चरर्को 
प्रणरजबभक 
अवस्थणमण 

- प्रस्तणवक 

श्रनमकहरुलणई नदी ननयन्त्रर् कणया 
सबबन्त्धी प्रजशक्षर् तथण तणनलम  

तणनलम रेकडा, तणनलम 
कणयाक्रमको प्रनतवेदनको 
िणचाँ 

स्थलगत सवेक्षर्, 
अवलोकन, छलर्ल 

आयोिनण क्षेर ननमणाँर् चरर्को 
प्रणरजबभक 
अवस्थणमण 

- प्रस्तणवक 

पणनीको गरु्स्तर तणपक्रम (Temperature), 
अजबलयपनण (pH), ववद्यनुतय 
सचुणकन (Conductivity), 
टोटल सोनलड्स (Total 

Dissolved Solids), टोटल 
सस्पेन्त्डेड सोनलड्स (Total 

Suspended  Solids), 
नडज्लभ्ड अजर्कसिन 
(Dissolved Oxygen),  

पणनी नमूनण सङ्कलन, 
प्रयोगशणलण परीक्षर् 
र 
मणपदण्डहरुसाँग 
तलुनण 
 

आयोिनणबणट 
प्रभणववत नदीहरु 

ननमणाँर् चरर्को 
प्रणरजबभक 
अवस्थणमण  

- प्रस्तणवक 

वणय ुप्रदूर्र् वप.एम२.५, वप.एम१०, 
कर्हरु,  कणबान 

स्थलगत सवेक्षर् र 
अवलोकन, यणजन्त्रक 

आयोिनण क्षेर ननमणाँर् चरर्को 
प्रणरजबभक 

-  
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मोनोअर्कसणइड मणपन अवस्थणमण  

ध्वनन प्रदूर्र् Lmax,  Lmin  स्थलगत सवेक्षर् र 
अवलोकन, यणजन्त्रक 
मणपन 

आयोिनण क्षेर ननमणाँर् चरर्को 
प्रणरजबभक 
अवस्थणमण  

-  

प्रभणव अनगुमन 

ननमणार् चरर् 

भौनतक वणतणवरर् 

स्पोइल व्यवस्थणपन  स्पोईलको मणरण, ननमणार् 
र घरेल ुर्ोहोर 

स्थलगत सवेक्षर् र 
अवलोकन, चयन 
गरेको स्थलहरु 

आयोिनण क्षेर ननमणाँर् चरर् - प्रस्तणवक  

ननमणार् सणमणग्रीहरुको उत्खनन ननमणार् सणमणग्रीहरुको 
मणरण 

स्थलगत सवेक्षर् र 
अवलोकन, चयन 
गरेको स्थलहरु 

उत्खनन 
क्षेरहरु 

ननमणाँर् चरर् - प्रस्तणवक  

वणय ुप्रदूर्र् वप.एम२.५, वप.एम१०, 
कर्हरु,  कणबान 
मोनोअर्कसणइड 

यणजन्त्रक मणपन आयोिनण क्षेर ननमणाँर् चरर् - प्रस्तणवक  

ध्वनन प्रदूर्र् Lmax, Lmin  यणजन्त्रक मणपन आयोिनण क्षेर ननमणाँर् चरर् - प्रस्तणवक  

मणटो प्रदूर्र् र्ोहरमैलण ववसिान 
स्थल/आयोिनण स्थलको 
अवस्थण 

स्थलगत सवेक्षर् र 
अवलोकन 

आयोिनण क्षेर ननमणाँर् चरर् - प्रस्तणवक  

र्ोहोर ननष्कणसन तथण व्यवस्थणपन र्ोहरमैलण ववसिान 
स्थल/आयोिनण स्थलको 

स्थलगत सवेक्षर् र 
अवलोकन 

जशववर क्षेर दैननक - प्रस्तणवक  
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अवस्थण/नदीको अवस्थण 

कणमदणर जशववर, ननमणार् सणमणग्री 
भण्डणरर् 

कणमदणर जशववर, ननमणार् 
सणमणग्री भण्डणरर् 
स्थलहरुको सङ्ख्यण 

स्थलगत सवेक्षर् र 
अवलोकन 

कणमदणर जशववर, 
ननमणार् सणमणग्री 
भण्डणरर् स्थल 

दैननक  - प्रस्तणवक  

भण्डणरर् स्थल  प्रज्वलननसल पदणथाको 
भण्डणरर् स्थल, 
सरुक्षणत्मक उपणय 

स्थलगत सवेक्षर् र 
अवलोकन 

भण्डणरर् स्थल दैननक  - प्रस्तणवक  

िैववक वणतणवरर् 

वन तथण वनस्पनत उपयोग गररएको वन 
क्षेरको वणस्तववक 
क्षेरर्ल, कटणन गररएको 
रुख ववरुवणको सङ्ख्यण 

स्थलगत सवेक्षर्, 
अवलोकन र 
छलर्ल 

ननकुञ्ज क्षेर, 
सणमदुणवयक वन 
क्षरे 

दैननक  - प्रस्तणवक  

वन्त्यिन्त्त ु वन्त्यिन्त्तकुो जशकणर र 
मतृ्यकुण घटनण, 
वन्त्यिन्त्तकुो उपजस्थनत 

स्थलगत सवेक्षर्, 
अवलोकन र 
छलर्ल 

ननकुञ्ज क्षेर, 
सणमदुणवयक वन 
क्षेर 

मणनसक - प्रस्तणवक  

िलीय जिवन वकनसम, प्रकणर, सङ्ख्यण नमूनण सङ्कलन, 
अवलोकन र 
छलर्ल 

आयोिनणबणट 
प्रभणववत नदीहरु 

६ मवहनणमण - प्रस्तणवक  

सणमणजिक÷आनथाक वणतणवरर् 

स्थणनीय वणसीको स्वणस्थय 
 

सिंक्रनमत /असिंक्रनमत रोग अवलोकन र 
स्थणनीयसाँग छलर्ल 

आयोिनणद्वणरण 
प्रभणववत वडण 

मणनसक - न.पण/गण.पण./वडण/ 
स्वणस्थय सिंस्थण 

कणमदणरहरुको पेशणगत स्वणस्थय र 
सरुक्षण 

दघुाटनण, िनधनको क्षनत अवलोकन र 
श्रनमकहरूसाँग 

श्रनमकहरुको 
जशववर 

सणप्तणवहक - प्रस्तणवक 
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 छलर्ल, 
रेकडाहरूको समीक्षण 

मवहलण र िनिणनत मवहलण, िनिणनत र 
िोजखमयकु्त मणननसमण 
प्रभणव 

सणमवुहक छलर्ल 
तथण अन्त्तवणातणा  

आयोिनण क्षेर चौमणनसक - न.पण/गण.पण./वडण 

स्वणस्थय तथण सरसर्णई  जशववरमण स्वणस्थय तथण 
सरसर्णईको अवस्थण 

अवलोकन र 
छलर्ल 

आयोिनण क्षेर सणप्तणवहक - न.पण/गण.पण./वडण/ 
स्वणस्थय सिंस्थण 

शणजन्त्त सरुक्षणको अवस्थण  अपरणधकण घटनण, वकनसम 
र घटनण 

अवलोकन र 
छलर्ल 

आयोिनण क्षेर वणवर्ाक - न.पण/गण.पण./वडण 

सञ्चणलन चरर् 

भौनतक वणतणवरर् 

नदीको मोर्ोलोिी डे्रनेिको अवस्थण अवलोकन र 
स्थलगत सवेक्षर् 

आयोिनण क्षेर वणवर्ाक - प्रस्तणवक/ 
न,पण/ग.पण./वडण 

प्रणकृनतक डै्रनेि  - अवलोकन र 
स्थलगत सवेक्षर् 

आयोिनण क्षेर वणवर्ाक - प्रस्तणवक 

िैववक वणतणवरर् 

वन र वकृ्षणरोपर् ववरुवणको अवस्थण स्थलगत सवेक्षर् र 
छलर्ल 

वकृ्षणरोपर् 
गररएको स्थल  

वणवर्ाक - ननकुञ्ज, नडनभिन वन, 
सण.व.उ.स. 

वन्त्यिन्त्तकुो अवस्थण  वन्त्यिन्त्तकुो उपजस्थनत अवलोकन, 
छलर्ल, द्वन्त्दकण 
घटनण 

ननकुञ्ज क्षेर र 
सणमदुणवयक वन 

वणवर्ाक - ननकुञ्ज, नडनभिन वन, 
सण.व.उ.स. 

िलीय जिवन प्रकणर, सङ्ख्यण नमूनण सङ्कलन, 
अवलोकन र 

आयोिनणबणट 
प्रभणववत नदीहरु 

वणवर्ाक - प्रस्तणवक 
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छलर्ल 

सणमणजिक÷आनथाक वणतणवरर् 

ग्रणमीर् अथाव्यवस्थणमण प्रभणव स्थणनीय वणसीको जस्थनत 
 

अवलोकन र 
छलर्ल 

आयोिनणद्वणरण 
प्रभणववत वडण 

वणवर्ाक - प्रस्तणवक/ 
न,पण/ग.पण./वडण 

ननयमपणलन अनगुमन 

न्त्यूनीकरर् र अनगुमन कणयाहरूको 
कणयणान्त्वयन 

आयोिनण सबबन्त्धी 
कणगिणतमण वण.प्र.मू. को 
सझुणव 

आयोिनणको ववस्तणर 
र टेन्त्डर कणगिणत 
अध्ययन 

आयोिनणको 
कणयणालय 

टेन्त्डर कणगिणत 
बने पिणत 

- वन तथण वणतणवरर् 
मन्त्रणलय 

रुख कटणनको स्वीकृनत स्वीकृनत पर परको अध्ययन वन तथण 
वणतणवरर् 
मन्त्रणलय 

सबबजन्त्धत 
ननकणयमण आवेदन 

पिणत 

- मन्त्रणलय, ननकुञ्ज, 
नडनभिन वन 
कणयणालय,  

रोिगणररमण प्रणथनमकतण स्थणनीय श्रनमकको 
सङ्ख्यण 

रोिगणर सूचीको 
िणाँच  

आयोिनण क्षेर मणनसक - न.पण./गण.पण./वडण 

टेंडर उपधणरणको पणलनण न्त्यूनीकरर् र अनगुमन 
कणयाहरूको कणयणान्त्वयन 

अवलोकन 
र 
छलर्ल 

आयोिनण क्षेर दैननक - - 

न्त्यूनीकरर् र अनगुमन कणयाहरूको 
कणयणान्त्वयनकण लणनग पयणाप्त बिेट 
ववननयोिन 

न्त्यूनीकरर् र अनगुमन 
कणयाहरूको कणयणान्त्वयनको 
बिेट 

अवलोकन 
र 
छलर्ल 

आयोिनण क्षेर वणवर्ाक - मन्त्रणलय 

सञ्चणलन चरर् 

वणतणवरर्ीय अध्ययन प्रनतवेदनमण 
उल्लेख गररएकण अनभववृद्धकण र 
न्त्यूनीकरर्कण उपणयहरु अवलबबन 
गररएको 

वणतणवरर्ीय कणया योिनण 
र बिेट व्यवस्थणपनको 
अवलोकन 

स्थलगत अवलोकन 
र कणया योिनण 
कणगिणतको 
अध्ययन 

आयोिनण क्षेर वणवर्ाक - - 
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ननमणार् चरर्कण न्त्यूनीकरर्कण 
उपणयहरुको ननरन्त्तरतण 

- स्थलगत अवलोकन आयोिनण क्षेर वणवर्ाक - न.पण./गण.पण./वडण 

सञ्चणलन चरर्कण वणतणवरर्ीय 
अनगुमन कणयाको ननरन्त्तरतण 

अनगुमनको अवस्थण, 
अनगुमनको प्रनतवेदन 

अनगुमनको 
प्रनतवेदन अध्ययन 

आयोिनण क्षेर वणवर्ाक - न.पण./गण.पण./वडण 

 

९.३ अनगुमन गने ननकणयहरु 

वणतणवरर् सिंरक्षर् ननयमणवली, २०७७ (४४) बमोजिम प्रस्तणवकले आयोिनणबणट वणतणवरर्मण परेको प्रभणवहरुको बणरेमण प्रत्येक ६ 
मवहनणमण स्व:अनगुमन गरी सोको प्रनतवेदन वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलय वण उिणा, िलस्रोत तथण वणतणवरर् मन्त्रणलय समक्ष पेश गनेछ। 
वणतणवरर् सिंरक्षर् ऐन, २०७६ को दर्ण ३९ बमोजिम प्रस्तणवकले आयोिनण ननमणार्बणट आयोिनण क्षेरनभर वणतणवरर्मण परेको 
प्रभणवहरुको बणरेमण र सिंरक्षर् गने उदे्दश्यले आयोिनणद्वणरण प्रभणववत स्थणननय तहहरुले पनन अनगुमन गने छन ्सणथै अन्त्य प्रत्यक्ष रुपमण 
सिंलग्न सिंस्थणहरु, ननकुञ्ज, नडनभिन वन कणयणालय, सणमदुणवयक वन िसले िीव र वनस्पनतको सिंरक्षर्मण महत्वपूर्ा भनूमकण ननवणाह गनेछन। 
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९.४ वणतणवरर्ीय अनगुमनको लणगत 

प्रस्तणववत आयोिनणको ननमणार् अवनध ३ वर्ा रहेकोले ननमणार् चरर्मण ६ पटक र सञ्चणलन चरर् २ 
वर्ा रहेकोले सञ्चणलन चरर्मण ४ पटक अनगुमन गररनेछ। प्रस्तणव कणयणान्त्वयन र ननमणार्को समयमण 
अनगुमन गना ने.रु. २१,८४,४०० लणग्ने देजखएको छ। 

तणनलकण 40 : वणतणवरर्ीय अनगुमन लणगत 
िनशजक्त आवश्यकतण मणनव 

प्रनत र्दन  
र्दन दर/र्दन (न.ेरु.)  रकम (न.ेरु.) 

प्रस्तणवकले गने अनगुमन 
एक पटकको लणनग     
वणतणवरर् ववज्ञ  १ १४ ५,००० ७०,००० 

िलश्रोत ववज्ञ  १ १४ ४,००० ५६,००० 

सणमणि शणस्त्री १ १४ ३,५०० ५६,००० 

िबमण    १,८२,००० 
अन्त्य प्रत्यक्ष खचा      
उपकरर् खचा लगभग  इन्त्पटुको १०%  १८,२०० 
यणतणयणत तथण बसणई खचा लगभग  इन्त्पटुको १०%  १८,२०० 
िबमण    ३६,४०० 
कुल 

     २,१८,४०० 

ननमणार् अवनध ३ वर्ा     
ननमणार् अवनधमण ६ पटक    १३,१०,४०० 
सञ्चणलन अवनध २ वर्ा     
सञ्चणलन अवनधमण ४ पटक    ८,७३,४०० 
िबमण अनगुमन १० पटक     २१,००,००० 
िबमण रकम     २१,८४,४००/- 
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पररच्छेद-१० 

वणतणवरर्ीय परीक्षर् 

वणतणवरर्ीय सिंरक्षर् ननयमणवली, २०७७, को ननयम १३ को उपननयम १ बमोजिम प्रस्तणववत 
वणतणवरर्ीय अध्ययन प्रनतवेदन स्वीकृत भएको नमनतले ३ वर्ामण यसको कणयणान्त्वयन गनुा पनेछ र 
कणयणान्त्वयन गरेको २ वर्ा सबम वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलयबणट यसको वणतणवरर्ीय परीक्षर् गनुा 
पने कुरण उल्लेख गरेको छ। वणतणवरर्ीय परीक्षर्ले वणतणवरर्को भतू तथण वतामणन वणतणवरर्ीय 
अवस्थण र न्त्यूनीकरर्कण वक्रयणकलणपलणई दसणाउने कणया गदाछ।  

१०.१ वणतणवरर्ीय परीक्षर्को उद्दशे्यहरु 

वणतणवरर्ीय परीक्षर्को उदे्दश्यहरु ननबन बमोजिम रहेको छ। 

 वणस्तववक वणतणवरर्ीय प्रभणवहरुको आकलन गना, 
 पूवानमुणननत प्रभणवहरुको सटीकतण मूल्यणङ्कन गना, 
 वणतणवरर्ीय प्रभणव अनभववृद्ध र न्त्यूनीकरर्कण उपणयहरुको प्रभणवकणररतणको आकलन गनुा, 
 अनगुमन सिंयन्त्रहरुको कणया मूल्यणङ्कन गना। 

 

१०.२ वणतणवरर्ीय पररक्षर्मण सिंलग्न सिंस्थण  

प्रस्तणववत आयोिनणको वणतणवरर्ीय परीक्षर्मण सणमणन्त्यतण परीक्षक र पररक्षरत पक्ष सिंलग्न हनुे छन।् 

 परीक्षक  

वणतणवरर् सिंरक्षर् ऐन, २०७६ को दर्ण १२ को उपदर्ण १ बमोजिम प्रस्तणववत आयोिनणको लणनग 
नेपणल सरकणर, वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलयले वणतणवरर्ीय परीक्षर् गने छन।् वणतणवरर्ीय 
परीक्षर्को लणनग वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलयले प्रस्तणव कणयणान्त्वयन शरुु भएको २ वर्ा भकु्तणन 
भएको नमनतले ६ मवहनणनभर प्रस्थणववत आयोिनणको परीक्षर् गने छन।् वणतणवरर्ीय परीक्षर्को 
क्रममण आयोिनण कणयणान्त्वयनबणट वणतणवरर्मण परेको प्रनतकूल प्रभणव र वणतणवरर्ीय प्रभणवहरुलणई 
कम गना अपनणईएकण उपणयहरु सणथै उपणयहरुको प्रभणवकणरीतण बणरे परीक्षर् गररनेछ। यसकण सणथै 
आयोिनणको वणतणवरर्ीय परीक्षर् गने क्रममण न्त्यूनीकरर् वण आाँकलन नभएकण वणतणवरर्ीय प्रनतकुल 
प्रभणवहरु उत्पन्न भएमण सो प्रभणवहरुको समेत ववश्लरे्र् गरी वणतणवरर्ीय परीक्षर् प्रनतवेदन 
अद्यणवनधक रुपमण रणजखने छ। वणतणवरर् सिंरक्षर् ऐन, २०७६ को दर्ण १२ को उपदर्ण २ 
बमोजिम वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलयले अध्ययन गररसकेपछी वणतणवरर्मण पने प्रनतकुल प्रभणव 
न्त्यूनीकरर् गना अपनणइएको उपणय पयणाप्त भएको नदेखेमण त्यस्तो प्रनतकुल प्रभणव न्त्यूनीकरर् गना 
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आयोिनणलणई आदेश र्दन सर्कने छ र सोवह दर्णको उपदर्ण ३ बमोजिम वन तथण वणतणवरर् 
मन्त्रणलयले र्दएको आदेशको पणलनण गनेछ।  

 परीजक्षत पक्ष  

प्रस्तणववत आयोिनणको वणतणवरर्ीय परीक्षर्को लणनग प्रस्तणवक परीजक्षत पक्षको रुपमण रहने छ।  

 

१०.३ परीक्षर् तणनलकण  

वणतणवरर् सिंरक्षर् ननयमणवली, २०७७ बमोजिम आयोिनण कणयणान्त्वयन भएको २ वर्ा पछी वन तथण 
वणतणवरर् मन्त्रणलयले वणतणवरर् परीक्षर् गरी प्रनतवेदन तयणर गनेछ। परीक्षर्को वैधणननक प्रणवधणन 
बणहेक, वर्ामण एक पटक प्रस्तणवको परीक्षर् आवश्यक हनु्त्छ।  

 

१०.४ परीक्षर् ववनध 

वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलयले परीक्षर् प्रनतवेदन तयणर गनाकण लणनग ववज्ञहरुको टोली खटणउन 
सर्कनेछ। ववज्ञहरुको टोलीले प्रनतवेदन पनुरणवलोकन, अवलोकन र स्थलगत अध्ययन, प्रश्नणवली, 
चेकनलस्ट, वणय ुर श्वनीको स्तर िस्तण मणपन ववनधहरु प्रयोग गना सर्कने छन।्  

तणनलकण 41 : वणतणवरर्ीय पररक्षर् योिनण 

मणनक स्थणन  ववनध सूचक 

भौनतक पक्ष 

पणनी गरु्स्तर, वणय ुगरु्स्तर 
र ध्वनन स्तर 

आयोिनण क्षेर र 
वण.प्र.मू. अधययन 
गररएकण स्थणनहरु 

अवलोकन, पणनीको 
नमूनणहरुको िणाँच, वणय ु
गरु्स्तर र ध्वनन स्तरको 
यणजन्त्रक मणपन 

वण.प्र.मू. 
अधययनको चरर्मण 
अध्ययन गररएको 
पणनी गरु्स्तर, वणय ु
गरु्स्तर र ध्वनन 
स्तर र ननमणार् 
चरर्को क्रममण 
अध्ययन गररएको 
पणनी गरु्स्तर, वणय ु
गरु्स्तर र ध्वनन 
स्तर 

भ-ूउपयोग आयोिनण के्षर अवलोकन र अन्त्तवणातणा - 

िैववक पक्ष 
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वनको अवस्थण  ननकुञ्ज तथण वन के्षर मणपन र अवलोकन वन क्षेरको प्रयोग 

कटणन गररएको रुखको 
सङ्ख्यण  

ननकुञ्ज तथण वन के्षर अवलोकन र अन्त्तवणातणा कणठ दणउरणको 
ववक्री र स्टकको 
पररमणर् सबबन्त्दी 
कणगिणत 

क्षनतपनुताकण लणनग वृक्षणरोपर् वृक्षणरोपर् गररएको 
क्षेर 

अवलोकन, अन्त्तवणातणा, मणपन ववरुवणको अवस्थण 

सणमणजिक-आनथाक पक्ष 

कृवर् आयोिनण के्षर अन्त्तवणातणा कृवर् के्षरको प्रयोग 

रोिगणरी आयोिनण के्षर अन्त्तवणातणा, छलर्ल ननमणार् चरर्मण 
स्थणनीयको 
सिंलग्नतण 

स्वणस्थ र सरसर्णइ आयोिनण के्षर अन्त्तवणातणा, छलर्ल जशववरमण स्वणस्थय 
तथण सरसर्णईको 
अवस्थण 

मवहलण तथण परुुर्मण 
असमणनतण 

आयोिनण के्षर अन्त्तवणातणा, छलर्ल समणन अवसर 

सणनणजिक जस्थनत आयोिनण के्षर अन्त्तवणातणा, छलर्ल सणमणजिक 
व्यवहणरमण पररवतान 

 

१०.५ वणतणवरर्ीय परीक्षर् प्रनतवेदनको ढणाँचण 
प्रस्तणववत आयोिनणको वणतणवरर्ीय परीक्षर् प्रनतवेदनको ढणाँचण ननबन बमोजिमको हनुछे। 

तणनलकण 42 : वणतणवरर्ीय परीक्षर्को ढणाँचण 
अध्यणय १ यस अध्यणयमण वणतणवरर्ीय परीक्षर् प्रनतवेदनको 

नभर मु् य मु् य कुरणहरु समणवेश गरी प्रनतवेदनको 
कणयाकणरी सणरणिंश लेख्न ुपनेछ।  

अध्यणय २ यस अध्यणयमण परीक्षर् प्रशणसननक तथण परीक्षर् 
कणयाको वववरर्, आयोिनण स्थलमण गररएकण 
अन्त्तरवणतणा, परीक्षर् गने पक्ष तथण परीक्षर्कण क्षेर र 
ववनध समणवेश गनुा पनेछ। सणथै वणतणवरर्ीय 
अनगुमन, परीक्षर्साँग सबबजन्त्धत तथयणङ्क तथण वववरर् 
पनन समणवेश गनुा पनेछ। 
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अध्यणय ३ यस अध्यणयमण परीक्षर्को पूर्ा वववरर् समणवेश गनुा 
पनेछ। 

अध्यणय ४ यस अध्यणयमण आयोिनण सबबन्त्धमण पणलनण गनुा पने 
सझुणव तथण सधुणरणत्मक कणया समणवेश गनुा पनेछ।  

अनसूुची अनसूुचीमण तथयणङ्क र वववरर् समणवेश गनुाप नेछ। 
परीक्षर् गने समूहमण समणवेश हनु ुपने िनशजक्त वणतणवरर्ीय परीक्षर् प्रनतवेदनको तयणरीको क्रममण 

प्रस्तणवसाँग ववर्य नमल्ने ववज्ञ िस्तै वणतणवरर् ववज्ञ, 

सणमणजिक, आनथाक, सणाँस्कृनतक ववज्ञ, र्ोहरमैलण  
व्यवस्थणपन ववज्ञ आर्द समणवेश गनुा पनेछ। 

 

१०.६ वणतणवरर्ीय परीक्षर्को लणगत 

प्रस्तणववत आयोिनणको सबपन्न भएको २ वर्ा पछी वणतणवरर्ीय परीक्षर् गररनेछ। प्रस्तणव कणयणान्त्वयन 
र ननमणार्को समयमण अनगुमन गना ने.रु. ७,२६,७०० लणग्ने देजखएको छ। 

तणनलकण 43 : वणतणवरर्ीय अनगुमन लणगत 
िनशजक्त आवश्यकतण मणनव 

प्रनत 
मवहनण 

दर (न.ेरु.) रकम (न.ेरु.) 

वणतणवरर् ववज्ञ  १ १,६९,००० १,६९,००० 

िलश्रोत ववज्ञ  १ १,६९,००० १,६९,००० 

समणिशणस्त्री १ १,६९,००० १,६९,००० 

जिव ववज्ञ १ १,६९,००० १,६९,००० 
उपकरर् तथण अन्त्य खचा लगभग इन्त्पटुको १०% १६,९०० 
स्टेशनरी, वप्रजन्त्टङ्ग र अन्त्य खचा लगभग इन्त्पटुको १०% १६,९०० 
यणतणयणत तथण बसणई खचा लगभग इन्त्पटुको १०% १६,९०० 
िबमण रकम    ७,२६,७००/- 

 

तणनलकण 44 : कुल वणतणवरर् व्यवस्थणपन लणगत 
खचा गररन ेवक्रयणकलणपहरु अनमुणननत बिेट (न.ेरु.) कैवर्यत 

अनभववृद्ध तथण न्त्यूनीकरर् उपणयहरूको लणनग लणगत १,३८,६६,४००/-  

वणतणवरर्ीय अनगुमन २१,८४,४००/-  

वणतणवरर्ीय परीक्षर् ७,२६,७००/-  

कुल १,६७,७७,५००/-  
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पररच्छेद-११ 

ननष्कर्ा तथण प्रनतबद्धतण 
१०.१ ननष्कर्ा 
प्रस्तणववत “कर्णाली नदी ननयन्त्रर् कणया” आयोिनण कैलणली जिल्लण, वटकणपरु नगरपणनलकण वडण निं. 
८ र बर्दायण जिल्लण, रणिणपरु नगरपणनलकण वडण निं. १, ३, ४, १०, मधवुन नगरपणनलकण वडण निं. 
१, ३, ठणकुरबणबण नगरपणनलकण वडण निं. ९ र गेरुवण गणउाँपणनलकण वडण निं. १, २, ३, ४, ५, ६ मण 
अवजस्थत छ। प्रस्तणववत तटबन्त्धको लबबणइ ७१.१ वक.नम., उचणइ ५ देजख ७ नम. र भइु सतहमण 
चौडणइ २५ नम. हनुे छ भने मणनथल्लो चौडणइ (Top Width) ५.२५ नम. हनु ेछ। आयोिनणकण लणनग 
कुल २३७.११ हेर्कटर िग्गण आवश्यक पने छ। २३७.११ हेर्कटर मध्ये  १९३.५८ हेर्कटर 
िग्गण स्थणयी रुपमण र ४३.५३ हेर्कटर अस्थणयी रुपमण आवश्यक पने छ। १९३.५८ हेर्कटर स्थणयी 
िग्गण मध्ये ३५.३ हेर्कटर वनको िग्गणमण (१३.१ रणविय वन र २२.२ हेर्कटर मध्यवती क्षेरको 
वन), ६८.१३ हेर्कटर खेतीयोग्य ननिी िग्गणमण, ४१.२२ हेर्कटर खणली िग्गणमण, ४३.९२ 
हेर्कटरनदी-खोलणमण (Water Bodies), ३.७८ हेर्कटर घणाँसे िग्गणमण र १.२६ हेर्कटर झणडी िग्गणमण 
पदाछ। त्यसै गरी ४३.५३ हेर्कटर अस्थणयी िग्गण खेतीयोग्य ननिी िग्गणमण पदाछ। 

प्रस्तणववत आयोिनण क्षेरको केही भणग बर्दायण रणविय ननकुञ्ज तथण बर्दायण रणविय ननकुञ्जको मध्यवनता 
क्षेरमण पछा। आयोिनणको ननमणार् गदणा १९ वटण सणमदुणवयक वनहरुबणट ८२८.३७ घन नम. भएको 
१,३९६ रुखहरु तथण ४७.६२ घन नम. भएको २१७ वटण बल्लणबल्लीहरु कटणन गररनेछ। यस 
सबबन्त्धी ववस्ततृ वववरर् अनसूुची १४ मण प्रस्ततु गररएको छ। 

आयोिनणकण ननमणार्कण लणनग ६८.१३ हेर्कटर खेतीयोग्य ननिी िग्गण आवश्यक पने छ। 

रणविय प्रणथनमकतण प्रणप्त योिनणको लणनग रणविय वन क्षेर प्रयोग गने सबबन्त्धी मणपदण्ड सवहतको 
कणयाववनध, २०७६, अनसुणर प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार्कण लणनग अनधग्रहर् गररने वन तथण ननकुञ्जको 
िग्गणको क्षनतपूनता गररनेछ। कटणन गनुा पने रुखहरुको क्षनतपूनता स्वरुप १:१० को दरले १६,१३० 
वटण रुखहरु रोवपन े छन ् र ५ वर्ा सबम हेरचणह गररनेछ। १ हेर्कटर बरणबर १६०० ववरुवण 
वकृ्षणरोपर् गररनेछ। वकृ्षणरोपर् आयोिनणद्वणरण प्रभणववत सणमदुणवयक वन, नडनभिन वन तथण ननकुञ्जको 
समन्त्वयमण गररनेछ। कर्णाली तथण गेरुवण नदीको वकनणरमण प्रस्तणववत तटबन्त्धहरू को ननमणार् पिणत 
वन क्षेरमण हनुे डुबणन, कटणन, भ-ूक्षय िस्तण सबसयणहरुमण कनम ल्यणउने छ।यसले गदणा वन क्षेरमण 
भएको वन्त्यिन्त्त,ु िलचर तथण उभयचरको वणसस्थणनहरुलणई डुबणनको सबसयणबणट बचणउने छ र 
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सिंरक्षर्मण सहयोग परु् उनेछ। प्रयोग भएको वनक्षेर भएतण पनन आयोिनण ननमणार् हुाँदण थप न क्षेरको 
सिंरक्षर् हनुे छ। 

आयोिनण कणयणान्त्वयनद्धणरण पना सर्कन े सबपूर्ा प्रभणवहरुलणई व्यवजस्थत गना सवकने प्रकणरकण छन।् 
वणतणवरर्ीय व्यवस्थणपन कणयाकण लणनग प्रस्तणववत अनभववृद्ध तथण न्त्यूनीकरर्कण उपणयहरु सरल एविं 
आनथाक रुपले स्थणनीय वणसीहरुलणई र िनणवरहरुको वणसस्थणन सिंरक्षर्कण लणनग वन्त्यिन्त्त ु मैरी 
सिंरचनण ननमणार् गरी, िैववक ववववधतण सिंरक्षर्कण सणथै मणनव वन्त्यिन्त्त ुद्धन्त्द न्त्यूनीकरर्कण लणनग 
र्णइदण परु् यणउनकुण सणथै तटबन्त्ध सवहतको सडकले बणढीबणट िनधन तथण कृवर् बणली नष्ट हनुबणट 
समेत बचणउने छ।  

तसथा यस आयोिनणलणई प्रस्तणववत अनभववृद्ध तथण न्त्यूनीकरर्कण उपणयहरु अवलबबन गदै प्रनतवेदनमण 
उल्लेख गररएकण प्रभणव न्त्यूनीकरर्कण सबै ववकल्पहरु एविं नतनको ववश्लरे्र्को आधणरमण प्रस्तणववत 
ववकल्पहरुलणई कणयणान्त्वयन गदै आयोिनण कणयणान्त्वयन गना उपयकु्त देजखन्त्छ। 

११.२ प्रनतबद्धतण 
प्रस्तणववत आयोिनणको ननमणार् तथण सञ्चणलनबणट पने अनकूुल प्रभणवहरुलणई अनभववृद्ध गना तथण 
प्रनतकूल प्रभणवहरु न्त्यूनीकरर् गना तथण यस प्रनतवेदनमण समणवेश गररएकण सबपूर्ा अनकूुल 
प्रभणवहरुलणई अनभववृद्ध गना तथण प्रनतकूल प्रभणवहरु न्त्यूनीकरर्कण उपणयहरु अवलबबन गनाकण लणनग 
प्रस्तणवक प्रनतबद्ध रहेको छ।  

 ननमणार् कणयामण सिंलग्न कणमदणरहरुलणई कणम गदणा व्यजक्तगत सरुक्षण सणमग्रीहरुको प्रयोग, 
प्रणथनमक उपचणरकण लणनग चणवहने सणमणनहरु, शौचणलय, सर्ण वपउने पणनी र सरसर्णईमण 
चणवहने सणमणनहरुको व्यवस्थण अननवणया रुपमण व्यवस्थण गररनेछ। 

 प्रस्तणववत आयोिनणकण लणनग १९ वटण ववनभन्न प्रिणनतकण रुखहरु १९ वटण सणमदुणवयक 
वनहरुबणट कटणन गररनेछन।् आयोिनणले वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलयको स्वीकृनत नलई 
नडनभिन वन कणयणालय र सणमदुणवयक वन उपभोक्तण सनमनतसाँगको समन्त्वयमण रुखहरु कटणन 
गने छ। 

 रणविय प्रणथनमकतण प्रणप्त योिनणको लणनग रणविय वन क्षेर प्रयोग गने सबबन्त्धी मणपदण्ड 
सवहतको कणयाववनध, २०७६, अनसुणर प्रस्तणववत आयोिनण ननमणार्कण लणनग अनधग्रहर् गररने 
३५.३ वनको िग्गणको क्षनतपूनता स्वरुप िग्गणको सट्टण िग्गण अथवण पैसण र्दईनेछ। कटणन 
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गनुा पने रुखहरुको क्षनतपूनता स्वरुप १:१० को दरले १६,१३० वटण रुखहरु रोवपने छन ्र 
५ वर्ा सबम हेरचणह गररनेछ। 
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