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भोजपुर नगरपाललकाका साववजलनक खोला तथा खानीहरुवाट 

ढुङ्गा, लगटी, ग्रावेल तथा वालुवा संकलन कायवका लालग संलिप्त 

वातावरणीय अध्ययन- प्रलतवेदन -२०७८        

 Brief Environmental  Study (BES) Report. 

परामर्शदाता: 

   

एटिम ईन्जिन्ियटरङ सर्भिसेि प्रा.न्ि. 

मध्येपुर टिमी िगरपान्िका वडा िंवर १७, 

िक्तपुर, वागमन्ि प्रदेश । 

Email: 
ateamengineeringservices@gmail.com 

फोिः 9848412217 
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भोजपुर नगरपाललकाका साववजलनक खोला तथा खानीहरुवाट ढुङ्गा ,

लगटी ,ग्रावेल तथा वालुवा  

 संकलन कायवका लालग संलिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन-

२०७८   

Brief Environmental  Study (BES) Report 

 

 

 

 

 

प्रलतवेदन पेश गररने लनकायको नाम र ठेगाना 

 

नामः  भोजपुर नगरपाललका, भोजपुर  

ठेगानाः  भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ७, भोजपुर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावक 

नगर कायावपाललकाको कायावलय 

भोजपुर  

भाद्र, २०७८ 
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पररचे्छद-१ 

प्रलतवेदन तयार गनेको नाम र ठेगाना 

 

१.१ प्रस्ताव दाताको  ठेगाना,  इमेल र फोन नंवरः  

 

नामः  भोजपुर नगरपाललका, नगर कायवपाललकाको कायावलय, भोजपुर ॰ 

ठेगानाः  भोजपुर लजल्रा  ,भोजपुर नगरपाललका , १ नंवर  प्रदेश 

Email: info@bhojpurmun.gov.np 

फोनः  ०२९४२०१०२ 

  

१.२ परामशवदाताको नाम, ठेगाना, इमेल र फोन नंवरः   

 

नामः  एलटम ईन्जजलनयररङ सलभवसेज प्रा.लल. 

ठेगानाः   मधे्यपुर लठमी नगरपाललका वडा नंवर १७, भक्तपुर, वागमलत प्रदेश ॰ 

Email: ateamengineeringservices@gmail.com 

फोनः  9848412217 

१.३ स्वघोषणा र अध्ययन टोलीः  

 

लस.नं. लववरण टोलल नेता/ इन्जजलनयर नगरपाललकामा 

कायवरत ई. 

नगरपाललकामा 

कायवरत अलधकृत 

१ नाम, थरः  अजुवन भट्ट सलहतका टोलल अरुण हमाल सुरेन्द्र राई 

२ ठेगानाः    भोजपुर नपा-७ 

३ शैलिक योग्यताः   लव.ई. स्नातक 

४ अध्ययन संसथाः    भोजपुर वहुमुन्ख 

क्याम्पस लिलव 

५ उलतणव सालः    २०५४ 

६ अनुभवः   ३ वषव  २० वषव अलधकृत  

५ वटा IEE  तयारी 

७ ताललम    

 

१.४  संलिप्त वातावरणीय अध्ययन  BES को उदे्धश्यहरुः  

 

नेपाल सरकारवाट अन्तरालरि य मन्चमा प्रलतपद्दता जनाएको अलभसन्िहरुको भावना र ममवलाई सम्मान 

गनव / आत्मशात गनव, लवश्व व्यालप उष्णता, जलवायु पररवतवन जस्ता लवश्वका चुनौलतलाई केलह कम गनव 

सहयोग पुराउन ॰ वातावरण संरिण ऐन २०७६ तथा वातावरण संरिण लनयमावलल २०७७, सथानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४ को पालना गनव गराउन ॰ सथानीय स्तरका लवपद व्यवसथापनमा सहयोग 

गनव, सथानीय सरकार लाई अझ प्रभावकारी वनाउन, वढी लजमे्मवार तथा उत्तरदालय वनाउन ॰ सथानीय 

तहवाट राजस्विेिमा केलह योगदान गनव, सथानीय रुपमा लगानी मैलि वातावरण र  रोजगार सृजना गने 

प्रयासको लालग यो संलिप्त वातावरणीय अध्ययन  (BES) गनव गराउनु आवश्यक रहेकोले यो प्रलतवेदन 

तयार गनव मुख्य उदेश्य रहेकोछ ॰  

 

१.५ संलिप्त वातावरणीय अध्ययन BES को औलचत्यताः  
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संलिप्त वातावरणी अध्ययन गरेपलन वा नगरेपलन मालनसको भौलतक लजवन, सामालजक लजवन र आलथवक 

लजवन लनरन्तर रुपमा चललनै रहजछ ॰ यसको गलतलाई रोक्न वा छेक्न सलकदैन पलन ॰ त्यसैकारण यो 

लजवनको अलवरल प्रवाहलाई केलह व्यवन्सथत गनव, लनयलमतताको लालग केलह सहज वनाउन, समयलसमा 

लभि क्रमवद्दता गनव, केलह मापन योग्य वनाई संलचत गनव,  प्राकृलत स्रोतको योजनावद्द र  लदगो उपयोग 

गनव गराउन संलिप्त वातावरणीय अध्ययन एउटा औजार र कानुनी राज्यमा कानुनको पालना गनव 

गराउन तथा कानुनको पररलध लभि रहेर ऐन तथा 

लनयमावललको लनलदवर प्रावधान अनुसार यो संलिप्त 

वातावरणीय अध्ययन गररएकोछ ॰ 

 

२.६ अध्ययन सम्ऱन्ित सीमा तथा अन्य कुराहरुः  

यो संलिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन नगरका 

लवकास लनमावण कायवमा प्रयोग हुने सथानीय लनमावण 

सामाग्रीहरु सथानीय रुपमानै  सहज ढंगले उपलव्ध 

गराउन केन्न्द्रत रहेकोछ ॰ सथानीय सामाग्रीको प्रयोग गदाव 

केन्न्द्रय, प्रदेश तथा सथानीय सरकारलाई समेत राजस्व 

संकलन गनव सहयोग पुराउने  ध्यय रान्खएको हुनाले अन्य 

कुराहरु यथावत रहेकोछ ॰ सथानीय लनमावण सामाग्रीको 

उपयोग, ढुवानी तथा अन्य व्यवसायीहरुवाट प्राप्त हुने 

रोजगार, लगानी तथा आय आजवनको लवषयमा प्रलतवेदन 

मौन रहेकोछ ॰ 

  

पररचे्छद- २ 

पररचय 

२.१ भूलमकाः  

संङ् घीय लोकतान् क गणता ात्मक शासन व्यवसथा 

भएको नेपालको संलवधान अन्तरगत तीन (संघीय, देश र 

सथानीय) तहका सरकार मधे्य सथानीय सरकार संचालन 

गनव वनेको सथानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को 

गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको अलधकार िेि 

सम्ऱिमा सथानीय सरकार ऐन २०७४, मा व्यवसथा भए 

अनुसार एकल अलधकार, संघ, तथा प्रदेश लवच हुने संयुक्त 

अलधकार र संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारवाट 

तोलकएको काम, कतवव्य र अलधकारहरु देहाय अनुसार 

उले्रख गररएकोछ ॰  

एकल अलधकारः  (काम, कतवव्य र अलधकार) 

क. ढुङ्गा, लगट्टी, वालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, 

से्लट, खरीढुङ्गा आलद प्राकृलतक वसु्तको लबलक्र  तथा 

लनकासी शुल्क दसु्तर संकलन गने, 

ख. जलाधार, वन्यजनु्त, खानी तथा खलनज पदाथवको 

संरिण सम्बिी सथानीय नीलत, कानुन, मापदण्ड तथा 

योजनाको कायावन्रयन र लनयमन गनुव पने,  

ग. खानी तथा खलनज पदाथव सम्ऱिी सूचना तथा संकलन  

सथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

पररचे्छद -३ 

गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको काम, 

कतवव्य र अलधकार 

११ . गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको 

अलधकारः  

घ      सथानीय कर , सेवा शुल्क तथा 

दसु्तरः  

६. ढुगां, लगट्टी, वालुवा, माटो, काठ दाउरा, 

जराजुरी, से्लट, खरीढुगां आलद प्राकृलतक 

एवं खानीजन्य वसु्तको लबक्री तथा 

लनकासी शुल्क दसु्तर संकलन ॰  

प.  जलाधार , वन्यजनु्त, खानी तथा खलनज 

पदाथवको संरिणः  

५ खानी तथा खलनज पदाथव सम्बिी 

सूचना तथा तथ्याङ्क सकंलन, 

७  ढुगां , लगट्टी, बालुवा, नुन, माटो, 

खरीढुगां तथा से्लट जस्ता खानीजन्य 

वसु्तको सवेिण, उत्खनन् तथा 

उपयोगको दताव, अनुमलत, नवीकरण, 

खारेजी र व्यवसथापन, 

६२ क. लबक्री गनव सके्नः  १.  गाउँपाललका 

तथा  नगरपाललकाले आेनो िेिलभि 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा 

प्रारन्बक वातावरणीय परीिणबाट  

तोलकएको पररमाणमा से्लट, ढुङ्गा, लगट्टी, 

बालुवा एवं माटोजन्य वसु्तको लबक्री गनव 

सके्नछ ॰ 

२. गाउँपाललका तथा नगरपाललकाले 

आेनो िेिलभिको साववजलनक तथा 

ऐलानी जरामा रहेका काठ दाउरा , 

जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आलदको लबक्री 

गनव सके्नछ॰ 

 

 

 

http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/category/documents/prevailing-law/statutes-acts/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%9e%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%a8-%e0%a4%90%e0%a4%a8
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घ. ढंुगा, लगट्टी, बालुवा, माटो तथा से्लट जस्ता बसु्त सवेिण, उत्खनन तथा उपयोगको दताव, अनुमलत, 

नवीकरण, खारेजी र व्यवसथापन गने लजम्मा समेत प्रदान गरेकोछ ॰ 

 

संघ तथा प्रदेश कानुनले तोकेकोः  (काम, कतवव्य र अलधकार) 

 खलनज पदाथवको उत्खनन र सो सम्न्िी रोयल्टी संकलन गनुव पने 

 प्राकृलतक स्रोतवाट प्राप्त हुने रोयल्टीको संकलन तथा बाँडफाँड गने उले्रख रहेकोछ ॰ 

 गाउँपाललका तथा नगरपाललकाले आेनो िेिलभि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन तथा प्रारन्बक 

वातावरणीय परीिणबाट तोलकएको पररमाणमा से्लट, ढंुङ्गा, लगट्टी, बालुवा एवं. माटोजन्य वसु्तको 

लबलक्र गनव सके्नछ ॰ 

 गाउँपा ललका तथा नगरपाललकाले आेनो िेिलभिको साववजलनक तथा ऐलानी जरामा रहेका काठ 

दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आलदको लबक्री गनव सके्नछ॰ 

 चुनढंुगा, लगट्टी, से्लट, बालुवा, चुनढंुगा, खरीढुगां, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृलतक स्रोत करको दर 

र प्रलक्रया प्रदेशले लनधावरण गने र गाउपाललका वा नगरपाललकाले सङ्कलन गने ॰ 

 उपरोक्तअनुसार गाउँपाललका तथा नगरपाललकाहरुको काम कतवव्य र अलधकारहरु लभि समावेश 

भएको लवषयवसु्त भएकोले वातावरण संरिण ऐन २०७६ तथा लनयमावलल २०७७ को प्रावधान अनुसार 

संलघय मालमला तथा सामान्य प्रशासन म ालयको पररपि अनुसार नगरपाललकाले संलिप्त 

वातावरणीय अध्ययन गनुव आवश्यक रहेकोले यो वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गररएकोछ ॰  

 

२.२  प्रस्तावको संलिप्त जानकारीः   

 

२.२.१ लजल्रा पररचयः  

भोजपुर लजल्रा प्रदेश नंवर १ मा पने नेपालको एक पहाडी लजल्रा हो ॰ यस लजल्राको लसमाना पूववमा 

संखुवासभा र धनकुटा पलिममा खोटागं उत्तरमा सोलुखुमु्ऱ र संखुवासभा लजल्राहरु पदवछन् भने दलिण 

तफव  उदयपुर र सुनसरी लजल्राहरु पदवछन ॰  

 

पहाडी लजल्रा भोजपुरमा नौ वटा सथानीय तहहरु छन् ॰ लत नौ वटा तहहरु साल्पा लसललछो 

गाउँपाललका, षडानन्द नगरपाललका, अरुण गाउँपाललका, पौवादुङ्गमा गाउँपाललका, भोजपुर 

नगरपाललका, ट्याम्न्केमैयुङ्ग गाउँपाललका, रामप्रसादराई गाउँपाललका, हतुवागढी गाउँपाललका र 

आम्न्चोक गाउँपाललका हुन् ॰ 

 

यस लजल्राका ठुला नलदहरुमा अरुण नदी पुववउत्तर देन्ख दलिण वगेको र दुधकोलश नलद उत्तरपलिम 

वाट पुववदलिण वगेकोछ ॰ मध्यमस्तरका खोलाहरु लपखुवा खोला र इखुववा खोला हुन ॰ लपखुवा खोला 

सवै भन्दा लामो र धेरै पानी वगे्न खोला हो ॰ यो उत्तर देन्ख पुवव-दलिण तफव  वगेकोछ ॰ इखुववा खोला धेरै 

लामो नभएपलन धेरै पानी वगे्न खोला हो ॰ यो उत्तर देन्ख दलिण तफव  वग्दछ ॰ लय दुवै खोला अरुण 

नलदमा गएर लमलसजछ ॰ 

 

साना खोलाहरु लचखुववा खोला, खकुवा खोला, नखुवाखोला, यगुवाखोला, अखुवा खोला, शेराखोला, 

लहंखुवा खोला, वेहेरेखोला, लसके्तल खोला, कावा खोला, यखुवा खोला, लछललवङ्ग खोलाहरु हुन् ॰ अन्य 

साना खहरे खोल्सीहरु थुपै्र रहेकोछ ॰  

 

यस लजल्राको पुरै िेिफल पहाडी भूभागमा पदवछ ॰ यस लजल्राको उतरीिेिको माटो लचम्न्टाइलो, 

मलललो र खुकुलो रहेको र  लवलभन्न आकारका ढंुगा, वालुवा, ग्राभेल लमलित छ भने दलिण िेिको 

कलसलो ग्राभेल लमलित छ ॰  
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यहां गृष्ममा न्यानो हल्का गरम र लहउंदमा धेरै जाडो हुने हंुदा वषाव तथा तापक्रमको लहसावले यो 

लजल्राको भ्रमण वाहै मलहना सबव रहजछ ॰ 

लवलभन्न सांख्यकीय आधारमा भोजपुरको लचिण तल ताललकामा उले्रख गररएको छ ॰ 

 

२.२.२ नगरपाललकाको पररचयः  

 

भोजपुर नगरपाललका लजल्राका मधे्य भागमा अवन्सथत रहेकोछ ॰ यस नगरपाललकाको पूववमा अरुण 

गाउँपाललका र पौवादुङ्गमा गाउँपाललका रहेकोछ ॰ उत्तरमा षडानन्द नगरपाललका पदवछ ॰ पलिममा 

टेम्न्केमैयुङ्ग गाउँपाललका रहेकोछ भने दलिणमा रामप्रसाद राई गाउँपाललका पदवछ ॰ 

 

भोजपुर नगरपाललकाकोलाई १२ वटा वडामा लवभाजन गररएकोछ ॰ वडा नंवर १ भामराङ्ग - 

डाडावोन्खम,  वडा नंवर २ हेलौछा, वडा नंवर ३ गुपे्तश्वर, वडा नंवर ४ लसदे्दश्वर, वडा नंवर ५ वोन्खम, 

वडा नंवर ६ पालुवा - भोजपुर, वडा नंवर ७ भोजपुर वजार, वडा नंवर ८ पोखरे-दुन्िका, वडा नंवर ९ 

काफे्ल -भोजपुर, वडा नंवर १० भैलसपंखा, वडा नंवर ११ आमे्तक र वडा नंवर १२ टक्सार रहेकोछ ॰ 

 

यस नगरपाललकाको अलधकांस भू-भागका माटो खुकुलो रहेकोछ ॰ खोलाहरुको आसपासमा ग्राभेल 

लमलस्रत वलौटे माटो रहेकोछ ॰ यस नगरपाललकाको प्रायस सवै भु-भाग खेलतयोग्य रहेको छ ॰   

 

यस नगरपाललकाको भुगोलमा सवैभन्दा ठुलो र लामो खोला लपखुवा खोला हो ॰ लपखुवा खोलामा लमलसने 

अखुवा खोला र  शेरा खोला हो ॰ भने उत्तरी िेिका वडा नंवर १ र २ मा  वगे्न सोरेङ्ग खोला र नखुवा 

खोला हो ॰ 

अन्य स-साना खोन्ल्सको रुपमा थुपै खोल्सीहरु छन् ॰  जुन वषावतको समयमा माि वगे्न खहरेको रुपमा 

रहेकोछ ॰ 

 

यस नगरपाललकामा राई, सुनुवार, भुजेल, दमाइ, लवश्वकमाव, नेवार, गुरुङ, मगर, शेपाव, तामाङ, व्रामण, 

िेिी, ठकुरी, साकी, ललमु्ऱ, सन्यासी गरी १६ जातजातीहरुको वसोवास रहेकोछ ॰ 

 

२.२.३ लजल्रा र नगरपाललका संवन्ि लववरणः   

 

अवन्सथलत   लजल्रा नगरपाललका 

अिांशः  २६°५४’५६.३५” उत्तरी 

अिांसदेन्ख २७°०४’ १५.२७” 

उत्तरी अिांस सम्म 

२७°०५’३०.४४.८५" उत्तरर अिांश देन्ख 

२७°१६’३०.५३" उत्तरी अिांस सम्म 

(अखुवाखोला दोभान लपखुवाखोला देन्ख 

हालत्तखकव  तेसेवसे जंगल) 

देशान्तर ८७°०३’४७.९१” पुवी 

देशान्तरदेन्ख ८७°११’४५.२०” 

पूवी देशान्तरसम्म 

८६°५९’०१.४९" पुलवव देशान्तर देन्ख 

८७°०८’१५.०७" पुलवव देशान्तर सम्म 

(गुपे्तश्वर सेलतवगर देन्ख सोरेङ्गखोला/नखुवाखोला 

दोभान) 

िेिफल १५०७ वगव लकमी. १५९.१० वगव लकलम (नगरपाललका) 

आकार पूवव पलिम चौडाईः  ३५ लक.मी. पुवव पलिम चौडाईः  १४.९१ लक.मी.अलधकतम 

 उत्तर दलिण लम्ऱाईः  ९३ 

लक.मी. 

उत्तर दलिण लम्ऱाईः  २१.१० लक.मी.अलधकतम 

उचाई सवैभन्दा होचो ठाऊः   हसनपुर सवभन्दा होचो सथानः  ४४० लमटर अखुवादोभान 
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(१५३ मी.) 

सवै भन्दा अग्लो ठाउः  

लशललचुङ्ग ४११० मी. 

लपखुवाखोला 

सवभन्दा अग्लो सथानः  २६८० लमटर तेसेवसे 

हेलौछा र गुपे्तश्वर लवचको डाडा 

सदरमुकाम भोजपुर (१५४० मी.) भोजपुर (१५४० मी.) 

 

२.२.४ हावापानी / तापक्रम/ वषाव ः   

लजल्राको हावापानी/तापक्रम/वषाव 

 जलवायुः   समशीतोष्ण   

  तापक्रमः  अलधकतम ३२ .२० से .  र नू्यनतमः   ० .१० से . 

 बालषवक बषाव ः   १००५ .९ मी .मी  .देन्ख २१२३ .१ मी .मी ं  

   सापेलित आद्रताः   बषावयाम ९०%, लहउँदयाम ५०देन्ख ७० प्रलतशत ॰  

नगरपाललकाको हावापानी/तापक्रम/वषाव ः  

  2019 2020 

Month 

High / 

Degree 

Low / 

Degree Rain / mm 

High / 

Degree 

Low / 

Degree Rain /mm 

January 1.39 -15.6 0  2.26  -17  0 

February 3.36 -13.8 0.3  4.17 -16   0 

March 7.71 -11.4 0.8  7.29 -12   1.5 

April 12.6 -3.93 2  10.6 -6.6   8.7 

May 16.94 -0.39 0  14.9 -1  7.4  

Jun 21.53 4.33 0  20.6 5.23  16.5  

July 20.33 7.6 56.3  21.2 7.68  50.4  

August  19.58 7.51 91.3  19.4 6.87  79.5  

September 17.24 5.75 60.9  19.8 4.9   0.11 

October 13.55 -2.81 1.6  16.7 -3   NA 

November 10.4 -8.94 0  8.63 -12   NA 

December 4.45 -16.2 0.8  7.06 -15   NA 

Average 12.42 -3.99 214 12.71 -4.84 136.7 

स्रोतः  Google BESrch, Accuweather.com 

२.२.५ भाषा 

 

लस .नं.  गाउँ नेपाली राई तामाङ्ग शेपाव मगर गूरुङ्ग ललमु्ऱ नेवारी अन्य  जम्मा 

१ भामराङ्ग 1659 23 143 32 99 0 0 0 11 1967 

२ हेलौछा 2062 9 269 19 20 35 0 0 0 2418 

३ गुपे्तश्वर 1285 818 5 0 0 0 0 314 0 2422 

४ लसदे्दश्वर 2600 120 75 0 0 0 0 613 0 3407 

५ वोन्खम 1107 695 632 216 7 5 0 877 0 3539 

६ पालुवा 1600 79 202 0 0 0 0 45 0 1926 

७ भोजपुर 1036 316 325 31 34 17 8 151 80 1998 
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८ पोखरे 1335 7 169 13 0 0 0 0 0 1524 

९ काफे्ल 996 13 2 0 0 0 0 0 0 1011 

१० भैलसपंखा 557 1559 163 102 0 0 0 553 0 2934 

११ आमे्तक 2873 489 3 0 0 0 0 0 0 3365 

१२ टक्सार 3649 152 93 0 51 0 0 396 17 4358 

  जम्मा 20759 4280 2081 413 211 57 8 2949 101 30869 

 

२.२.६  ललकाको भौगोललक जानकारीः नगरपा 

 भू-उपयोग 

 लजल्राको लववरण नगरपाललकाको लववरण 

क्र .सं  लववरण िेिफल वगव लकलम प्रलतशत िेिफल वगव लकलम प्रलतशत 

१ कृलष िेि ६२२२९ ४१ .३०    

२ जंगल िेि ७५७८८ ५० .५    

३ चरन र झाडी िेि ५५३२ ३ .७०    

४ नदी खोला ३४६२ २ .३०    

५ भीर पाखा १२१६   ० .८०    

६ अन्य २४०३   १ .६०    

 जम्मा १५०७ १००   

 

 लसंचाई लववरण 

लस .नं.  लववरण लजल्रा नगरपाललका 

१ १२ मलहना लसंचाई हुने भूलम ७१९० हे  

२ मौसमी लसंलचत भूलम १२००१ हे.  

३ लसंचाईंको मुख्य िोत खोला  

 

 यातायात 

लस .नं.  लववरण संख्या 

१ लवमानसथल १ 

२ लवमान सेवा नेपाल वायु सेवा लनगम 

३ रालि तथा लदवा वस सेवा  

 रािी सेवा भोजपुर - काठमाण्डौ  

 लदवा सेवा भोजपुर - धरान  

 ट्यान्क्स सेवा लजल्रा लभि तथा वालहर सवै लतर 

 लतन पाङ्गे्र टेमु्प सेवा नगरलभि छोटो दुरी सवै लतर 

४ मोटरवाटो हरु  

 भोजपुर - लेगुवा-लहले  ९२ लकलम 

 भोजपुर -चखेवा-लदके्तल  ८४ लकलम 

 भोजपुर -लदंला-तुन्म्रङ्गटार  ७० लकलम 

 भोजपुर -घोरेटार-चतरा  ८४ लकलम 

 भोजपुर - हेलौछा  ३१ लकलम 
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 भोजपुर - गुपे्तश्वर  १२ लकलम 

 भोजपुर - आमे्तक  १५ लकलम 

 भोजपुर - लसदे्दश्वर  १२ लकलम 

५ लवधुत सेवा  

 केन्न्द्रय प्रशारण लाईन ३३ लकवा 

 लसके्तल खोला साना जललवधुत सेवा हाल वन्द रहेको २५० लक .वा.  

 इरि नव हाइडि ो पावर भोजपुर नपा ६ पालुवा  ५ मे .वा.  

 लपखुवा हाइडि ो पावर भोजपुर नपा १२ टक्सार ८ मे .वा.  
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२.२.७ जनसंख्या,जालतगत लववरणः (लैलङ्गक समता तथा सामालजक समावेलशकरण वलगवकरणको आधारमा सामालजक वलगवकरण गररएकोः   
भौगोललक लववरण जनसांन्ख्यक लववरण सामालजक लववरण 

वडा 

नंवर गाउँ 

घर 

संख्या मलहला पूरुष जम्मा 

लैलङ्गक 

अनुपात 

औषत 

पररवार 

संख्या जनजालत 

व्रामण 

िेलि दललत लहजदु वौद लकरात इसाइ अन्य 

१ भामराङ्ग -डाडवोन्खम  ३०९ ६६४ ७४३ १४०७ ० .८९  ४ .५५  ९५२ ३२८ १२७ ७१३ १११४ ० ० ३८ 

२ हेलौछा ५६३ १३०८ १४८६ २७९४ ० .८८  ४ .९६  १८६२ ७१० १४५ ५०४ ७२२ ६३६ ९ १ 

३ गुपे्तश्वर ४२० १००८ १००० २००८ १ .०१  ४ .७८  १६८८ ९१२ २०७ २१६१ ४९ १८६ २६ ० 

४ लसदे्दश्वर ६१७ १६०५ १७५९ ३३६४ ० .९१  ५ .४५  १३४६ १५९३ २४७ २८२१ १०६ ३८७ ० ० 

५ वोन्खम ६६६ १७८९ १७७७ ३५६६ १ .०१  ५ .३५  २४५४ ९०८ २०४ २४४१ ८९८ ६०८ ४० ० 

६ पालुवा -भोजपुर  ६३६ ९२९ ८८४ १८१३ १ .०५  २ .८५  १०६९ ६२१ १२३ १२९७ ३२८ ३०१ ० ० 

७ भोजपुर ४१९ ८२६ ८४५ १६७१ ० .९८  ३ .९९  ११२१ २७४ २७६ ९२३ ५४५ ५२२ ८ ० 

८ पोखरे -दुन्िका  २५० ६३६ ६५५ १२९१ ० .९७  ५ .१६  ७५९ ४६८ ६४ ६०६ २०८ १९७ ० ० 

९ काफे्ल - भोजुर  ३२१ ८०८ ८०७ १६१५ १. ५ .०३  १०२४ ३७९ २१२ ७०७ ५५९ १९३ २ ० 

१० भैलसपंखा ५३२ १३०६ १३३८ २६४४ ० .९८  ४ .९७  २३६४ १०८ १७२ ७६९ ४१० १३९७ ० ० 

११ आमे्तक ४२२ ११६८ ११८६ २३५४ ० .९८  ५ .५८  ९४० ९९५ १३५ १८०३ ३४२ ९२४ ५ ० 

१२ टक्सार ७९८ १८४० १७३३ ३५७३ १ .०६  ४ .४८  २३०३ १०२३ २४७ ३५२० १३ २ २९ ० 

  जम्मा ५९५३ १३८८७ १४२१३ २८१०० ० .९८  ४ .७२  17882 8319 2159 १८२६५ ५२९४ ५३५३ ११९ ३९ 

 

स्रोतः लजल्रा समन्रय सलमलत २०७४  /गाउँ लवकास सलमलतको वसु्तगत लववरण  
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२.३. प्रस्तावको उदेश्यः  

भोजपुर नगरपाललका लभिका प्रस्तालवत खोलाहरुबाट ढंुगा, लगट्टी, वालुवा तथा ग्रावेल संकलन गनव 

नीय जैलवक, भौलतक, रसायलनक तथा सामालजक-सांसृ्कलतक वातावरणमा पने असरहरुबारे 

लेखाजोखा गरर दीगो रुपमा ढंुगा, लगट्टी, वालुवा, ग्रावेल संकलन तथा उपयोगमा टेवा पुयाव-उनु 

यसको प्रमुख उदेश्य रहेकोछ ॰ अन्य उदे्दश्यहरु लनम्नानुसार  रहेका छन् ॰  

खोलाको अवसथालाई यथान्सथलत कायम गनव र पररवतवन हुन सके्न धार र वहावलाई लनय ण गने 

उपाए अवलम्बव गने गरर प्रलतवेदन तयार गररएको छ ॰  

खोलाको बहाव र वनोट व्यवन्सथत गरर ढंुगा, लगटी, वालुवाको उत्खननबाट आम्दानी गने गरर 

प्रलतवेदन तयार गररएको छ ॰  

सथानीय स्तमा वैकन्ल्पक रोजगारीको लसजवना गरी थप आय आजवनको अवसर प्रदान गने गरर यस 

प्रलतवेदन तयार गररएको छ ॰ 

सथानीय स्तरवाट  रालरि य अथवत मा प्राकृलतक स्रोतको केलह अंशको समालवर योगदान लदने गरर 

यो प्रलतवेदन तयार गररएको छ ॰ 

 

२.३.१  संलिप्त वातावरणीय अध्यायन प्रलतवेदनको उदेश्यहरुः  

यो संलिप्त वातावरणीय अध्यायन प्रलतवेदन स्वीकृत कायविेिगत शतव को अलधनमा रहेर बातावरण 

संरिण ऐन २०७६ र लनयमावली २०७७,  सथानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र  संघीय मालमला 

तथा सामान्य म ालय, वातावरण तथा लवपद व्यवसथापन शाखाको ढंुङ्गा, लगट्टी तथा वालुवा 

उत्खनन् लबलक्र तथा व्यवसथापन सम्ऱिी मापदण्ड - २०७७ को अलधनमा रही लनम्नानुसार 

उदेश्यहरु समावेश गररएकोछ ॰  

 मुख्य सवाल र जवाफहरुलाइ समेटेर प्रलतवेदन तयार गने प्रयास गररएको छ ॰ 

 संलिप्त वातावणीय अध्ययनको  लवसृ्तत मागवदशवन सलहत यसका लसमा लभि रहेको छ ॰ 

 सम्पादन गररने कायवहरुको व्यवन्सथत सूची तथा लक्रयाकलाप स्पर गरर प्रलतवेदन तयार 

गररएको छ ॰ 

 संलिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गररएको छ   ॰ 

 

२.४. प्रस्तावको सान्दलभवकताः   

भोजपुर नगरपाललका लजल्राको सदरमुकाम रहेको एक ऐलतहालसक पुरानो सथालपत नगरपाललका 

हो ॰ यस नगरपाललकामा सवारर साधनका सहज पहँुच पुगेको छ ॰ यातायात सेवा सहज रहेको छ 

॰ नगरपाललकामा प्रालवलधक लशिा र स्वाप्र सेवा प्राप्त रहेकोले यहा वसाई सरेर आउने / 

रोजगारका अवसर खोलज गनव वालहरवाट  नगरमा आउने र यहाका वालसन्दा समेत ग रर जनसंख्या  

वलढ रेहेकोछ ॰  

भोजपुर नगरको पुराना भवनहरुलाई आधुलनक रुपमा वनाउने क्रम वढेकोछ ॰ सरकारी  / 

साववजलनक लवकास लनमावणका कायवहरु पलन संगसंगै लतव्र रुपमा वलढरहेका छन् ॰ लनमावणकायवलाई 

आवाश्यक पने लनमावणमुन्ख खलनज सामाग्रीहरु (ढंुगा, लगट्टी , वालुवा र ग्रावेल) को माग पलन लतव्र 

रुपमा वढदै गएको छ ॰ सथानीय वजारमा लनमावण सामाग्रीहरुको माग वढेकोले नीलज तथा 

साववजलनक खालन िेिमा अत्यलधक चाप पनव गएकोछ ॰ माग वढे अनुसार आपूतीमा सहजता हुनु 

पने र आपूलतव हुने सामाग्रीको  गुणस्तरीय हुन पलन अत्यन्त जरुरी रहेकोछ ॰ अतः  यलह कारण नगर 

लभि रहेका खोला तथा खानीहरुवाट यी लनमावण सामाग्रीहरु लनकाल्ने र प्रशोधन समेत गनुव पने हुजछ 

॰ यलद यी सामाग्रीहरु नलनकाल्दा अवैध ढंगवाट उत्खनन हुने र चोरर लनकासी वढ्ने खतरा रहजछ ॰ 

लजल्रा वालहरवाट अत्यलधक  मुल्य लतरेर ल्याउनु पने वाध्यता पलन  रहने भएको,  नगरका खोलाको 

लकनारमा वालुवा तथा ग्राभेल थुलप्रयर पानीको वहाव अव्यवन्सथत भई वातावरणीय समस्या हुने र 

जथाभावी लनकाल्दा पलन खोलाको वहाव र बनोटमा असर पुगेर लवलभन्न खालका वातावरणीय 
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समस्या तथा लवपद आउन सके्न भएकोले सो समस्यालाई व्यवन्सथत गदै ढंुगा, लगटी, वालुवाको 

उत्खननबाट लवकास- लनमावण कायवलाई पलन लनरन्तरता लदन, रोजगारीको अवसर समेत अलभवृन्द्ध 

गनव, कायवक्रम कायवन्रयन गनुव पूवव वातावरण संरिण ऐन २०७६ र वातावरण संरिण लनयमावली 

२०७७ को दफा ७ मा भएको व्यवसथा अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत नगराई  कायावन्रयन गनव नहुने  

व्यवसथा भएको साथै सथानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ वमोलजम ढंुगा, लगट्टी, वालुवा संकलन, 

उत्खनन र लनकासीको अनुमती लदनु पूवव उले्रन्खत प्रस्ताव कायावन्रयन गनव संलिप्त वातावरणीय 

अध्ययन BES प्रलतवेदन तयार पारी  स्वीकृती ललनुपने प्रावधान वमोलजम नै कायव सञ्चालन गने गरर 

यो प्रलतवेदन तयार गररएको हो ॰    

 

२.५ सथान/ अवन्सथलत र पहँुचः  

 

यस संलिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनमा साधारण लनमावणमुन्ख खलनज सम्पदाहरु उत्खनन गररने 

सथान, सो सथानको अवन्सथलत  र सो सथान सम्म पुग्न लागे्न समय, दुरी र साधनको यहा संलिप्त रुपमा 

उले्रख गररएको छ ॰  

 

उत्खनन सथान अवन्सथलत पहँुच (सडकको नाम) 

सोरेङ्गखोला 

भोजपुर नपा - १  

दलिणः  अरुण गापा-२ चमे्प 

उत्तरः  भोजपुर नपा  -  २ हेलौछा 

पुववः  षडानन्द नपा- १३ वोया 

पलिमः  भोजपुर नपा- १० हेलौछा  

क.लहलेभजज्याङ्ग-भामराङ्ग-डाडावोन्खम  

(माटे सडक १५  लकलम) 

ख .प्याउलल-चमे्प-सोरेङ्ग ( माटे सडक 

१०  लकलम ) 

नखुवा खोला 

भोजपुर नपा -२  

दलिणः  भोजपुर नपा - १ भामराङ्ग  

उत्तरः  षडानन्द नपा - १४ वोया  

पुववः  षडानन्द नपा - १३ वोया  

पलिमः  भोजपुर नपा - ५ वोन्खम  

क लहलेभजज्याङ्ग -भामराङ्ग-डाडावोन्खम 

सडक (माटे सडक -१५ लकलम ) 

ख .वोया -हेलौछा ( माटे सडक - ८ 

लकलम) 

लपखुवाखोला 

सेलतवगर 

भोजपुर नपा -३  

दलिणः  टेम्न्के मैयुङ्ग गापा -२ लछनामखु  

उत्तरः  टेम्न्के मैयुङ्ग गापा -१ लतम्मा  

पुववः  भोजपुर नपा - ३ गुपे्तश्वर  

पलिमः  टेम्न्के मैयुङ्ग गापा - १ लतम्मा 

क  .भोजपुर - दावा- सेलतवगर (मधे्य 

पहालड राजमागव  कालो पिे सडक -१५ 

लकलम) 

ख  .सेलतवगर- अन्नपुणव- चखेवा (मधे्य 

पहालड राजमागव  कालो पिे सडक -२५ 

लकलम) 

घटे्टखोला 

(वडा कायावलय 

छेउ) 

भोजपुर नपा -४  

दलिणः  भोजपुर नपा -५ वोन्खम  

उत्तरः  भोजपुर नपा -२ हेलौछा  

पुववः  भोजपुर नपा - ५ वोन्खम  

पलिमः  भोजपुर नपा  - ३  गुपे्तश्वर 

क  .भोजपुर - दावा- घटे्टखोला (मधे्य 

पहालड राजमागव  कालो पिे र कन्ि 

सडक -२० लकलम ) 

ख  .वाघखोर- लसदे्दश्वर- घटे्टखोला (माटे 

कन्ि सडक -१५ लकलम ) 

शेरा खोला 

(दान्िङ्ग पुछार) 

भोजपुर नपा -५  

दलिणः  भोजपुर नपा -५ वोन्खम  

उत्तरः  भोजपुर नपा -२ हेलौछा  

पुववः  भोजपुर नपा - ५ वोन्खम  

पलिमः  भोजपुर नपा  - ३  गुपे्तश्वर 

क  .भोजपुर - शेराखोला (मधे्य पहालड 

राजमागव  कालो पिे सडक-६ लकलम) 

ख  .शेराखोला- दावा (मधे्य पहालड 

राजमागव  कालो पिे सडक - ५ लकलम ) 

शेरा खोला 

(रातमाटे) 

भोजपुर नपा - ५  

दलिणः  भोजपुर नपा -५ वोन्खम  

उत्तरः  भोजपुर नपा -२ हेलौछा  

पुववः  भोजपुर नपा - ५ वोन्खम  

क  .भोजपुर - शेराखोला (कोट - भोजपुर  

सडक-६ लकलम) 

ख  .शेराखोला- कोट (कोट - भोजपुर 
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पलिमः  टेम्न्के मैयुङ्ग गापा - ६ कोट सडक - १० लकलम) 

लपखुवाखोला 

(पालुवा) 

भोजपुर नपा -६  

दलिणः  रामप्रसाद राई गापा -५ दलगाउँ  

उत्तरः  भोजपुर नपा - ६ पालुवा  

पुववः  भोजपुर नपा - १२ टक्सार  

पलिमः  टेम्न्के मैयुङ्ग गापा - ६ कोट 

क  .भोजपुर- टक्सार - लसके्तलखोला 

(कोट /ेखे्र- भोजपुर किी  सडक-१३ 

लकलम) 

ख  .लसके्तलखोला- कोट (कोट - भोजपुर 

कन्ि सडक - १० लकलम) 

ग  .लसके्तलखोला- औखे्र स डक ( कन्ि 

सडक १३ लकलम) 

घ  .भोजपर-पालुवा- लसके्तल सडक 

(कन्ि सडक ९ लकलम) 

घटे्टखोला 

पोखरे 

भोजपुर नपा -८  

दलिणः  भोजपुर नपा -१२ टक्सार  

उत्तरः  भोजपुर नपा - ९ काफे्ल  

पुववः  भोजपुर नपा - १० भैलसपंखा 

पलिमः  भोजपुर नपा - ८  भोजपुर 

क  .भोजपुर - घटे्टखोला (भोजपुर-

आमे्तक किी  सडक-६ लकलम ) 

ख  .आमे्तक - घटे्टखोला (भोजपुर - 

आमे्तक कन्ि सडक - ६ लकलम) 

अलसने /अधेरी 

खोला 

भोजपुर नपा -१०  

दलिणः  भोजपुर नपा -८  भोजपुर  

उत्तरः  भोजपुर नपा - १ हेलौछा  

पुववः  भोजपुर नपा - ११ आमे्तक 

पलिमः  भोजपुर नपा - ९  भोजपुर 

भोजपुर - लेगुवा सडक (सहायक 

राजमागव पन्ि-९ लकलम ) 

अखुवा खोला /

माम्राखा 

भोजपुर नपा -११  

 

दलिणः  भोजपुर नपा -१२ टक्सार  

उत्तरः  भोजपुर नपा - १० भैलसपंखा   

पुववः  भोजपुर नपा - ११ आमे्तक 

पलिमः  भोजपुर नपा - ८  भोजपुर 

क  .भोजपुर - अखुवाखोला (भोजपुर-

आमे्तक किी  सडक-८ लकलम  ,किी ) 

ख  .आमे्तक - अखुवाखोला (भोजपुर - 

आमे्तक कन्ि सडक - ५ लकलम  ,किी ) 

लपखुवा खोला 

वेहेरेदोभान 

भोजपुर नपा -१२  

दलिणः रामप्रसादराई गापा -५ 

मानेभजज्याङ्ग 

उत्तरः  भोजपुर नपा - १२ टक्सार  

पुववः  पौवादुङ्गमा गापा - ४ वास्तीम 

पलिमः  रामप्रसादराई गापा -४ दलगाउ  

क. भोजपुर - लपखुवाखोला  (भोजपुर-

घोरेटार ग्रावेल  सडक-१६ लकलम ) 

ख  .मानेभजज्याङ्ग - लपखुवाखोला 

(भोजपुर - घोरेटार सडक- १६ लकलम) 

 

२.६ प्रकृलत  / लकलसमः  

 

यस कायविेिगत शतवमा प्रस्ताव गररएका सथानहरु सवै ठाडो खोला हुन ॰ यस सथानमा (ढंुगा ,

ग्रावेल ,लगट्टी तथा  वालुवा) वषावतको समयमा भेलवाढीले वगाएर ल्याउने र खोलाका लकनारमा 

थुपाने भएकोले सो सथानमा हाते औजारको प्रयोगवाट लनधावररत पररमाणमा उत्खनन गररने असथायी 

प्रकृलतको लनमावणमुन्ख सामाग्री संकलन िेि हो ॰ लय िेिहरु मधे्य कुनै कुनै सथानमा छेकवार लगाई 

लनमावण सामाग्रीका खेलत  Harvesting  Culture समेत गने गरी संकलन गररने छ ॰   

यस संकलन सथान/िेिको लालग साववजलनक खररद ऐन २०६३ तथा लनयमावलल २०६४ को प्रावधान 

अनुसार खुल्रा वढावढ लवलधवाट वोलपि छनौट हुने ॰ हरेक वषवको असार, साउन र भदौ ३ मलहना 

खोलामा संकलन नगररने र वषवको जम्मा ९ मलहना माि संकलन गरर तोलकएको सथानमा लडपो गरेर 

माि लवलक्र लवतरण गररने छ ॰  

 

२.७ आयोजना/प्रस्तावको Salient Features को सन्दभवमा लवसृ्तत लववरणः  

 

१ प्रस्तावको नामः  ढंुगा, लगटी, बालुवा र लमस्कट संकलन गने  
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२ प्रस्तावको अवन्सथलतः  उि पहाडी तथा मधे्य पहाडी िेि 

 प्रदेश १ 

लजल्रा  भोजपुर 

नगरपाललका  भोजपुर 

वडाहरुः  वडा नंवर १ देन्ख वडा नंवर १२ सम्म 

३ भौगोललक/ हावापानी प्रकृलत एवं. लववरणः  

 नदीको नाम र प्रकारः   River 

Name and Type 

सोरेङ्गखोला (हेलौछा-चमे्प) सानो ठाडो खोला, नखुवा खोला 

(हेलौछा-वोया) सानो ठाडोखोला, लपखुवाखोला सेलतवगर 

िेि (गुपे्तश्वर- लतम्मा) मध्यमस्तरको सदावहार केलह समथर 

खोला, घटे्टखोला (लसदे्दश्वर) सानो ठाडो/खहरेखोला, शेरा 

खोला (लसदेदेश्वर-वोन्खम) सानो ठाडोखोला, शेराखोला 

रातमाटे (वोन्खम-कोट) सानो ठाडोखोला, लपखुवाखोला 

लसते्तल दोभानिेि (भोजपुर पालुवा - कोट) मध्यस्तरको 

सदावहार केलह समथर खोला, घटे्टखोला (पोखरे िेि) सानो 

खहरे/ठाडोखोला,  अलसने/अधेरीखोला (भैलसपंखा) सानो 

ठाडो/खहरेखोला, अखुवा खोला माम्राखा िेि (भैलसपंखा - 

आमे्तक)सानो ठाडोखोला, लपखुवाखोला वेहेरे दोभानिेि 

(टक्सार र मानेभजज्यांग) मध्यमस्तरको सदावहार केलह 

समथर खोला ॰ 

भू-वनौटः  Terrain लपखुवाखोलामा पानीको पयावप्त बहाव भएको खोला हो , यो 

लपखुवाखोला अरुण नलदमा लमलसजछ ॰ अन्य खोलाहरु 

सानाखोलाका रुपमा रहेका छन, लय खोलाहरु 

लपखुवाखोलामा लमलसजछ भने सोरेङ्गखोला र नखुवा खोला 

यागुवाखोलामा लमलसजछ ॰ अन्य साना खोन्ल्सहरु हुन ॰ लय 

खहरेको रुपमा रहेकोछ ॰   

लपखुवाको बगर समथर रहेको र अन्य खोलाहरु 

उवडखावड छ ॰ सवै  मालथबाट तललतर बगेका छन ॰ 

माटो Soil ठाँउ लपचे्छ फरक छ ॰ काँही कालो ललसाइलो, लचम्न्टाइलो 

तथा काँही ढंुगा माटो लमलित रहेको छ ॰ 

लपखुवा खोलावगरमा प्राय पाँगो माटो, बलौटे माटो र नदीले 

वगाएर ल्याएको माटो (Alluvium soil) पाइजछ ॰  

त्यसै्त नखुवा, शेरा,घटे्ट, अखुवा, अलसने/अखुवा खोला िेिमा 

बढी बलौटे, पाँगो लमलसएको, र खोलाको गेगरहरु लमलसएको 

माटो पाइजछ ॰  

चट्टानका प्रकार  Rock Type लपखुवा खोलामा पलन  sandstone, limestone,qurtazite 

पाईजछन् ॰ 

प्राय नदी तथा खोला लकनारमा Sedimentary Rock 

(Sandstone, Lime stone, Conglomerate), 

Metamorfic Rock (Quartzite) पाईजछ ॰ साथै यी वाहेक 

हावा, पानीको कारणले न्खईएर आएका अन्य लवलभन्न 

चट्टानहरु लमिीत रुपमा पाइजछन् ॰ 

भूगोल Geology लपखुवाखोला समतल रहेको साथै संकलन सथानमा दुवैपलट्ट 

खोला लकनारामा चट्टान नरहेको तर वेहेरे, लसके्तल र 
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सेलतवगरको लकनारामा कडा चट्टान नभएको तर ठुला 

Boulder वोल्डरहरु रहेको केलह तल दायाँपटी कडा चट्टान 

रहेको, अन्य  खोलामा संकलन सथानको वरीपरी नदी 

confined channel बगेको साथै चट्टान र वोल्डरहरु 

Boulder रहेकोछ ॰ कुनै सथानमा उवडखावड रहेर 

खोन्ल्स/दह भएको छ ॰ 

उचाई (समुन्द्र सतह माथीको) 

Altitude  

२०० देन्ख १८०० सम्म  

सोरेङ्ग खोलाः  

नखुवा खोलाः  

लपखुवाखोला सेलतवगरिेिः -४०१९ लफट 

घटे्टखोला लसदे्दश्वरः   

शेराखोलाः  -४६४१ लफट 

शेराखोला रातोमाटे िेिः  

लपखुवाखोला लसके्तलदोभान िेिः  - २२२८ लफट 

घटे्टखोला पोखरेिेिः  -   ४५०८ लफट 

अखुवा/अधेरीखोलाः - ५५४४ लफट 

अखुवा खोला माम्राखा िेिः -४३६५ लफट  

लपखुवा खोला वेहेरेदोभान िेिः  - १७३० लफट  

हावापानी Climate   अलधकतमः  ३२.२० से. , नू्यनतमः  ०.१० से. 

(लपखुवा िेिमा गमी याममा अलधकतम तापक्रम मालथ 

उले्रन्खत रेजजमा पुगे्न र अन्य िेिमा तापक्रम केलह कम हुने 

र तेसेवषे िेिमा नू्यनतम तापक्रम कायम हुने ) 

भू-उपयोग Land Use  सोरेङ्गखोलाः  अलैलच, जंगल, खोन्ल्स र खेत 

नखुवा खोलाः  अलैलच, जंगल, पाखा र खेत 

लपखुवाखोला सेलतवगरिेिः - खेलतपाती, भीर पाखा जंगल ॰ 

घटे्टखोला िेिः -  खोल्सी, खेतीपाती र जंगल ॰  

शेराखोलाः - खेलतपाती, खोला वगर ॰ 

शेराखोला रातमाटे िेिः - खोला वगर, जंगल र लभर ॰ 

लपखुवाखोला लसते्तल दोभानिेिः - खेलतपाती र खोलाको 

वगर जंगल ॰ 

घटे्टखोला पोखरेिेिः -  पाखा, भीर र जंगल ॰  

अलसने/अधेरीखोलाः  - भीर, अलैची,  खेलतपाती र जंगल ॰ 

अखुवा खोला माम्राखा िेिः - खेलतपाती, खोला लकनार, 

वगर ॰  

लपखुवाखोला वेहेरे दोभानिेिः -  खेलतपाती खोला वगर र 

जंगल ॰ 

४ संकलन/ उत्खनन कायव, सथल र प्रकृया Collection Sites, Materials and Methods: 

 संकलन/उत्खनन् िेि Collection/ 

Extraction Area 

 

अिांश Latitude २६° ५३” उत्तरी अिांसदेन्ख २७° ४६” उत्तरी अिांससम्म 

देशान्तर Longitude ८६° ५३” पुवी देशान्तरदेन्ख ८८° १७” पूवी देशान्तरसम्म 

प्रस्ताव िेिमा जाने पहँुचमागवः  

Access road  

मध्य पहाडी लोक मागव तथा साना लभिी कृलष सडकहरु 

रहेका छन ॰ 
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संकलन/ उत्खनन् लवधीः       

Collection/Extraction Method 

नदी तथा खोलाको भेल बाडीले जम्मा गने ढंुगा, लगटी, 

बालुवा तथा लमस्कट संकलन गने  

 

संकलन/ उत्खनन् कायवमा प्रयोग हुने 

सामाग्री वा मेशीनरी  

सामान्य हाते उपकरण तथा मेलसन प्रयोग गररने छ ॰ 

दैलनक/ वालषवक संकलन/ 

उत्खननको पररमाण 

Daily/Yearly Collection/ 

Extraction Volume 

लदनमा वढीमा ३०० कू्यलबक घनलमटर सम्मको पररमाण 

(Volume) संकलन/ उत्खनन गने ॰ 

वालषवक वढीमा १००० कू्यलबक लमटर सम्म पररमाणमा 

उत्खनन वा संकलन गररने ॰ 

 संकलन / उत्खनन् गररने अवलध  

Collection/Extraction Period: 

वषवमा बढीमा ९ मलहना संकलन गररने ॰ 

 

संकलन/ उत्खनन सथलको संख्या 

Number of Collection/ 

Extraction Sites 

११  सथानमा संकलन गररने जसको लबवरण उले्रख भएको 

छ ॰ 

  

संकलन / उत्खनन गररने 

सामालग्रहरुः  (Materials to be 

Extracted) 

ढंुगा, लगट्टी, वालुवा तथा लमस्कट संकलन गररने ॰  

  

प्रस्तालवद अन्तरगतका कायवहरुः  

Proposal Component 

Activities 

यस प्रस्तावत अन्तरगत संकलन तथा ढुवानी गने ॰  

 

प्रभालवद गाउँपाललका/ 

नगरपाललका/ वडा र वस्ती  

Affected Muns/ Settlements 

भोजपुर नपा ( भामराङ्ग, हेलौछा, गुपे्तश्वर, लसदे्धश्वर, 

वोन्खम,पालुवा, भोजपुर, काफे्ल, पोखरे, भैलसपंखा, आमे्तक, 

र टक्सार) 

५ BES प्रलतवेदनको वैधालनकताः   

Validity of the BES Report 

यस BES प्रलतवेदन  नगरकायवपाललका वोडव वैठकबाट 

स्वीकृत भएको लमलतबाट ५ बषवसम्म वैधालनक रहनेछ   

 

२.८ प्रस्ताव कायावन्रयन हुने िेिको लवसृ्तत लववरणः  

 

२.८.१ सोरेङ्ग खोला/नखुवाखोला दोभान िेिः  

नाम सोरेङ्ग खोला/नखुवा दोभान िेि 

ठेगाना भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर १ डाडवोन्खम भामराङ्ग र अरुण गाउँपाललका वडा 

नंवर २ चमे्प लवचमा वगे्न खोला हो ॰   

जलाधार िेि भोजपुर नगरपाललकाका वडा नंवर १ को अरुणडाडा  ,वााहागे ,गुम्ऱा डाडा ,

भामराङ्ग ,डाडावोन्खम लशवुखाम र अरुण गाउँपाललकाको वडा नंवर २ चमे्प को 

सोरेङ्ग र लहलेभजज्याङ्गको भुगोल नै यस सोरेङ्ग खोलाको जलाधार िेि हो ॰ लगभग 

यस जलाधार िेिमा १२ वगव लकलम िेिफल  समेटदछ ॰  

मोहडा यो खोला मोटामोलट पूववदलिण तफव  वगेर नखुवा -यागुवा खोला हुदै अरुण नलदमा  

लमलसजछ ॰ 

जलाधार िेिमा 

पने वनहरु  

छरछरे सामुदालयक वन  ,सोरेङ्ग गुरासे सामुदालयक वन मुख्य रुपमा रहेकोछ ॰ अन्य 

आसपासमा साना नीलज जलमनमा पलाएका केही रुखहरु र साना  साना लकत्तामा 

रहेको लछटफुट वनहरु छन् ॰  

पानीको उपयोग  छरछरे वन लभि रहेको पानीलाई पौवादुङ्गमा गाउँपाललकाको लहलेभजज्याङ्ग ,

लतवारीभजज्याङ्ग ,ेाङ्गे्र ,वास्तीम   ,ठुलोदुङ्गमा र सानोदुङ्गमा िेिमा खानेपानीको 
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उपयोग भइरहेकोछ ॰ लवलभन्न  साना साना न्स्कमका पा एपवाट साना साना 

वन्स्तहरुमा लगेर लपउने पानीको रुपमा प्रयोग भइरहेकोछ ॰ लसवुखाम, डाडावोन्खम 

र चमे्पका सोरेङ्गवेलशका अलैलच वगान र   खेतहरुमा लसचाई भइरहेकोछ ॰  

खोला वरपर 

जंगल लकनारमा 

पाइने 

वनस्पलतहरु  

खोलाको मुहानको जंगलमा लहमालल िेिमा पाइने प्रजालतका रुख लवरुवाहरु 

रातोपाते्ल  ,लालल गुरास ,चुिो ,अगेरीहरु मधे्यभागका जंगलमा उलत्तस ,पाते्ल  ,अगेरी ,

मलता जस्ता र तल्रो भागमा वास ,उलत्तस   लचलाउने आदी पाइजछ ॰  

ढुङ्गा  ,लगट्टी ,

वालुवाको 

संकलन गनव 

सलकने िेि 

लम्ऱाइः  मालथ उले्रख गररएको िेिमा २०० लमटर,  

चौडाईः  सरदर १५ लमटर देन्ख ४० लमटर सम्म गलहराईः  अनुमालनत १ लमटर सम्म 

ढुङ्गा  ,लगट्टी ,ग्रावेल र वालुवा ाक रहेको ॰  

खोलामा ढंुङ्गा ,

लगट्टी ,वालुवाको 

उपलव्धता  

पलहलो १५ देन्ख ४० लमटर िेिमा अलधकतम ढंुङ्गा  ,ग्रावेल ,वालुवाको मािा अलधक 

रहेको ॰ त्यसपलछ भेलवाढीले थुपाने भएकोले पयावप्त उपलव्ध हुन सके्न ॰  

खोलावाट ढंुङ्गा ,

लगट्टी ,ग्रावेल र 

वालुवाको उपयोग  

सोरेङ्ग खोलावाट लगभग ८०० घनलमटर वालषवक ललन सलकने ॰ तर सामाग्रीको 

पररमाण खोलाको भेलवाडीको वहाव र संकलन गने छेकवारमा लनभवर रहनेछ ॰ 

अिांश, देशान्तर 

र 

उचाइ 

Venue Latitude Longitude 

A  27°14'46.65"N  87° 7'36.52"E 

B  27°15'34.27"N  87° 8'10.86"E  
गुगल नक्सा 
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टोपोलोलजकल 

नक्सा Topo 

logical Map 

 
इन्जजलनयररङ्ग 

क्रस सेक्सन तथा 

डि इङ्ग 

 

पररमाणात्मक 

अनुमान 

Venue m2 m m3 m3/day 

A 585 0.45 263.25 1.10 

B 593 0.45 266.85 1.11  
सथलगत फोटोहरु  

सुझाव/लनष्कषव सथलगतरुपमा र नक्साको नाप र पररमाणमा फरक हुन सक्छ ॰ यसलाई सथलगत 

रुपमा कायावन्रयनका समयमा नाप र पररमाणमा फरक नपनेगरर सुधार गररनेछ ॰ यो 

सथान संकलन लवलधमा जोड लदइनेछ ॰  

 

२.८.२ नखुवा खोला/फकुवा खोला िेि 

नाम नखुवा/फकुवा खोला  

ठेगाना भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर २ हेलौछा र षडानन्द नगरपाललका वडा नंवर १३ 

वोया लवचमा वगे्न खोला हो ॰   

जलाधार िेि भोजपुर नगरपाललकाका वडा नंवर १ को छोक्ला, वडा नोरं २ को सुन्तले डाडा, 

वाघखोर, चपे्लटी, हालत्तखकव , तेसे्रवषे, वेतेनी, हेलौछा, लसमे र षडानन्द 

नगरपाललकाका वडा नंवर १४ वोया लभरथाप्ला, पापुङ्गलाको भुगोल नै यस नखुवा 

खोलाको जलाधार िेि हो ॰ लगभग यस जलाधार िेिमा २५ वगव लकलम िेिफल 
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समेटदछ ॰ 

मोहडा यो खोला मोटामोलट पूववदलिण तफव  वगेर नखुवा-सोरेङ्गदोभान-यागुवा खोला हुदै 

अरुण नलदमा लमलसजछ ॰ 

जलाधार िेिमा पने 

वनहरु  

तेसे वसे सामुदालयक वन ,वेतेनी सामुदालयक वन  ,छोक्ला सामुदालयक वन  मुख्य 

रुपमा रहेकोछ ॰ अन्य आसपासमा साना नीलज जलमनमा पलाएका केही रुखहरु र 

साना साना लकत्तामा रहेको लछटफुट वनहरु छन् ॰  

पानीको उपयोग  छोक्ला वन लभि रहेको पानीलाई पौवादुङ्गमा गाउँपाललकाको लहलेभजज्याङ्ग ,

लतवारीभजज्याङ्ग ,ेाङ्गे्र ,वास्तीम ,ठुलोदुङ्गमा र सानोदुङ्गमा िेिमा खानेपानीको 

उपयोग भइरहेकोछ ॰ लवलभन्न साना साना न्स्कमका पाएपवाट साना सा ना 

वन्स्तहरुमा लगेर लपउने पानीको रुपमा प्रयोग भइरहेकोछ ॰ हेलोछा ,नाकाम  ,र 

वेखौछाका खेतहरुमा लसचाई भइरहेकोछ ॰ अलैलच वगानमा समेत प्रयोग 

भइरहेकोछ ॰  

खोला वरपर जंगल 

लकनारमा पाइने 

वनस्पलतहरु  

खोलाको मुहानको जंगलमा लहमालल िेिमा पाइने प्रजालतका रुख लवरुवाहरु 

रातोपाते्ल  ,लालल गुरास,  चाप, चुिो  ,अगेरीहरु मधे्यभागका जंगलमा उलत्तस ,पाते्ल  ,

अगेरी ,मलता लचलाउने  ,ेखर  र तल्रो भागमा वेत, वास  ,उलत्तस,  लचउरी , लचलाउने 

आदी पाइजछ ॰ 

ढुङ्गा  ,लगट्टी ,

वालुवाको संकलन 

गनव सलकने िेि 

लम्ऱाइः  मालथ उले्रख गररएको िेिमा २५० लमटर,  

चौडाईः  सरदर २० लमटर देन्ख ४० लमटर सम्म , 

गलहराईः  अनुमालनत १ लमटर सम्म ढुङ्गा  ,लगट्टी ,ग्रावेल र वालुवा ाक रहेको ॰  

खोलामा ढंुङ्गा ,

लगट्टी ,वालुवाको 

उपलव्धता  

पलहलो २० देन्ख ४० लमटर िेिमा अलधकतम ढंुङ्गा  ,ग्रावेल ,वालुवाको मािा अलधक 

रहेको ॰ त्यसपलछ भेलवाढीले थुपाने भएकोले पयावप्त उपलव्ध हुन सके्न ॰  

खोलावाट ढंुङ्गा ,

लगट्टी ,ग्रावेल र 

वालुवाको उपयोग  

नखुवा खोलावाट लगभग १००० घनलमटर वालषवक ललन सलकने ॰ तर सामाग्रीको 

पररमाण उपयोग गने , खोलाको भेलवाडीको वहाव र संकलन गने छेकवारमा लनभवर 

रहनेछ ॰ 

अिांश, देशान्तर र 

उचाइ 

 

27°15'32.56"N 

87° 3'47.89"E 

गुगल नक्सा 
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टोपोलोलजकल 

नक्सा Topo 

logical Map 

 
इन्जजलनयररङ्ग क्रस 

सेक्सन तथा डि इङ्ग 

 

पररमाणात्मक 

अनुमान 
Area 

Assumed Average 

Depth 
Volume  Extraction Rate  

m2 m m3 m3/day 

604 0.45 271.80 1.13  
सथलगत फोटोहरु  

सुझाव/लनष्कषव सथलगतरुपमा र नक्साको नाप र पररमाणमा फरक हुन सक्छ ॰ यसलाई सथलगत 

रुपमा कायावन्रयनका समयमा नाप र पररमाणमा फरक नपनेगरर सुधार गररनेछ ॰ 

यो सथान संकलन लवलधमा जोड लदइनेछ ॰ 

 

२.८.३ लपखुवाखोला सेलतवगर िेिः  

नाम लपखुवाखोला सेलतवगर 

ठेगाना भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ३ गुपे्तश्वर र टेम्न्केमैयुङ्ग गाउँपाललका वडा नंवर १ 

लतम्मा लवचमा वगे्न लपखुवाखोला हो ॰   

जलाधार िेि टेम्न्के मैयुङ्ग गाउँपाललका वडा नंवर १ लतम्माको मैयुङ्ग  ,हासपोखरी ,धोिे ,सावा ,

कटहरे ,पाङ्गखाम ,ररमलचम ,भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ३ गुपे्तश्वरका  भुगोल 

नै यस लपखुवा खोलाको जलाधार िेि हो ॰ लगभग यस जलाधार िेिमा ६० वगव 

लकलम िेिफल समेटदछ ॰  

मोहडा यो खोला मोटामोलट पूववदलिण तफव  वगेर लपखुवा -वंखुवा- लहंखुवा-लसके्तल-

वेहेरेश्वर- अखुवा- कावा  खोला हुदै अरुण नलदमा लमलसजछ ॰ 

जलाधार िेिमा पने 

वनहरु  

हासपोखरी  ,लतम्मा ,कटहरे ,छोपनारायन ,पाङ्गखामका  सामुदालयक वन मुख्य 

रुपमा रहेकोछ ॰ अन्य आसपासमा साना नीलज जलमनमा पलाएका केही रुखहरु 

र साना साना लकत्तामा रहेको लछटफुट वनहरु छन् ॰  

पानीको उपयोग  पाङ्गखामका लतनभगाले पानीलाई भोजपुर नगरपाललकाको गुपे्तश्वर  ,लसदे्दश्वर ,

वोन्खम ,भोजपुर र टक्सार  िेिमा शहरी खानेपानीको उपयोग भइरहेकोछ ॰ 

लवलभन्न साना साना न्स्कमका पाएपवाट साना साना वन्स्तहरुमा लगेर लपउने 

पानीको रुपमा प्रयोग भइरहेकोछ ॰ गुपे्तश्वर, लतम्मा  ,ररमलचम तथा सेलतवगरका 

खेतहरुमा लसचाई भइरहेकोछ ॰ अलैलच वगानमा प्रयोग भइरहेकोछ ॰  

खोला वरपर जंगल 

लकनारमा पाइने 

खोलाको मुहानको जंगलमा लहमालल िेिमा पाइने प्रजालतका रुख लवरुवाहरु 

रातोपाते्ल ,लचमल ,लालल गुरास  ,चुिो ,अगेरी ,लोठ सल्रा हरु मधे्यभागका जंगलमा 
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वनस्पलतहरु  उलत्तस  ,पाते्ल  ,अगेरी ,मलता जस्ता र तल्रो भागमा  वास ,उलत्तस ,लचलाउने ,वाझ  

आदी पाइजछ ॰ 

ढुङ्गा  ,लगट्टी ,

वालुवाको संकलन 

गनव सलकने िेि 

लम्ऱाइः  मालथ उले्रख गररएको िेिमा ३०० लमटर,  

चौडाईः  सरदर २० लमटर देन्ख ४० लमटर सम्म  

गलहराईः  अनुमालनत १ लमटर सम्म ढुङ्गा  ,लगट्टी ,ग्रावेल र वालुवा ाक रहेको ॰  

खोलामा ढंुङ्गा ,

लगट्टी ,वालुवाको 

उपलव्धता  

पलहलो २० देन्ख ४० लमटर िेिमा अलधकतम ढंुङ्गा  ,ग् रावेल  ,वालुवाको मािा 

अलधक रहेकोछ ॰ त्यसपलछ  भेलवाढीले थुपाने भएकोले पयावप्त उपलव्ध हुन 

सके्न ॰  

खोलावाट ढंुङ्गा ,

लगट्टी ,ग्रावेल र 

वालुवाको उपयोग  

लपखुवा खोला सेलतवगर िेिवाट लगभग १५०० घनलमटर वालषवक ललन सलकने ॰ 

तर सामाग्रीको पररमाण उपयोगका  भेलवाडीको वहाव र संकलन गने छेकवारमा 

लनभवर रहनेछ ॰ 

अिांश, देशान्तर र 

उचाइ 

 

27°14'8.01"N 

86°59'16.27"E 

गुगल नक्सा 

 
टोपोलोलजकल 

नक्सा 

Topological Map 

 
इन्जजलनयररङ्ग क्रस 

सेक्सन तथा डि इङ्ग 

 

पररमाणात्मक 

अनुमान Area 
Assumed 

Average Depth 
Volume  Extraction Rate  

m2 m m3 m3/day 

1978 0.5 989 4.12  
सथलगत फोटोहरु  

सुझाव/लनष्कषव सथलगतरुपमा र नक्साको नाप र पररमाणमा फरक हुन सक्छ ॰ यसलाई सथलगत 

रुपमा कायावन्रयनका समयमा नाप र पररमाणमा फरक नपनेगरर सुधार गररनेछ ॰ 
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यो सथान संकलन लवलधमा जोड लदइनेछ ॰ 

 

२.८.४ घटे्टखोला लसदे्दश्वर  

नाम घटे्ट खोला लसदे्दश्वर  

ठेगाना भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ४ लसदे्दशवर र माने्द्र लवचमा वगे्न खोला हो ॰   

जलाधार िेि भोजपुर नगरपाललकाका वडा नंवर ४ को भालुखोप डाडा ,वाघखोर िेिका 

भुगोल नै यस घटे्ट खोलाको जलाधार िेि हो ॰ लगभग यस जलाधार िेिमा ४ 

वगव लकलम िेिफल समेटदछ ॰  

मोहडा यो खोला मोटामोलट पलिम-दलिण तफव  वगेर घटे्टखोला - शेराखोला हुदै लपखुवा 

खोलामा लमलसजछ ॰ 

जलाधार िेिमा पने 

वनहरु  

तेसे वसे सामुदालयक वन ,सुन्तले मुख्य रुपमा रहेकोछ ॰ अन्य आसपासमा 

साना नीलज जलमनमा पलाएका केही रुखहरु र साना साना लकत्तामा रहेको 

लछटफुट वनहरु छन् ॰  

पानीको उपयोग  वाघखोर सामुदालयक वन लभि रहेको पानीलाई लसदे्दश्वर का  िेिमा खानेपानीको 

उपयोग भइरहेकोछ ॰ लवलभन्न साना साना न्स्कमका पाएपवाट साना साना 

वन्स्तहरुमा लगेर लपउने पानीको रुपमा प्रयोग भइरहेकोछ ॰ लसदे्दश्वर, भण्डारी 

गाउ  ,कालकव  गाउँ ,माने्द्र ,पाणे्ड गाउँका खेतहरुमा लसचाई भइरहेकोछ ॰ अलैलच 

वगानमा समेत प्रयोग भइरहेकोछ ॰  

खोला वरपर जंगल 

लकनारमा पाइने 

वनस्पलतहरु  

खोलाको मुहानको जंगलमा लहमालल िेिमा पाइने प्रजालतका रुख लवरुवाहरु 

रातोपाते्ल  ,लालल गुरास ,चुिो ,अगेरीहरु मधे्यभागका जंगलमा उलत्तस ,पाते्ल  ,

अगेरी ,मलता जस्ता र तल्रो भागमा  वास ,उलत्तस ,लचलाउने आदी पाइजछ ॰  

ढुङ्गा  ,लगट्टी ,वालुवाको 

संकलन गनव सलकने  

िेि 

लम्ऱाइः  मालथ उले्रख गररएको िेिमा १०० लमटर,  

चौडाईः  सरदर १५ लमटर देन्ख ४० लमटर सम्म  

गलहराईः  अनुमालनत १ लमटर सम्म ढुङ्गा  ,लगट्टी ,ग्रावेल र वालुवा ाक रहेको ॰  

खोलामा ढंुङ्गा  ,लगट्टी ,

वालुवाको उपलव्धता  

पलहलो १५ देन्ख ४० लमटर िेिमा अलधकतम ढंुङ्गा  ,ग्रावेल ,वालुवाको मािा 

अलधक रहेको ॰ त्यसपलछ भेलवाढीले थुपाने भएकोले पयावप्त उपलव्ध हुन सके्न 

॰  

खोलावाट ढंुङ्गा  ,लगट्टी ,

ग्रावेल र वालुवाको 

उपयोग  

घटे्ट खोलावाट लगभग ६०० घनलमटर वालषवक ललन सलकने ॰ तर सामाग्रीको 

पररमाण खोलाको भेलवाडीको वहाव र संकलन गने छेकवारमा लनभवर रहनेछ ॰ 

अिांश, देशान्तर र 

उचाइ 

 

27°13'11.97"N 

87° 1'17.30"E 

गुगल नक्सा 
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टोपोलोलजकल नक्सा 

 
इन्जजलनयररङ्ग क्रस 

सेक्सन तथा डि इङ्ग 

 

पररमाणात्मक 

अनुमान Area 
Assumed 

Average Deth 
Volume  

Extraction 

Rate  

m2 m m3 m3/day 

370 0.5 185 0.77  
सथलगत फोटोहरु  

सुझाव/लनष्कषव सथलगतरुपमा र नक्साको नाप र पररमाणमा फरक हुन सक्छ ॰ यसलाई 

सथलगत रुपमा कायावन्रयनका समयमा नाप र पररमाणमा फरक नपनेगरर 

सुधार गररनेछ ॰ यो सथान संकलन लवलधमा जोड लदइनेछ ॰ 

 

२.८.५ शेरा खोला दान्िङ्ग िेि 

नाम शेरा खोला दान्िङ्ग िेि 

ठेगाना भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ४ लसदे्दश्वर र भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ५ 

वोन्खम लवचमा वगे्न खोला हो ॰   

जलाधार िेि भोजपुर नगरपाललकाका वडा नंवर ४ लसदे्दश्वरको भालुखोप डाडा ,वाघखोर ,

वोन्खमका सुन्तले डाडा ,ढंुगे ,मुडे दामलसङ्ग िेि  नै यस शेराखोलाको जलाधार िेि 

हो ॰ लगभग यस जलाधार िेिमा १४ वगव लकलम िेिफल समेटदछ ॰  

मोहडा यो खोला मोटामोलट दलिण तफव  वगेर शेराखोला - लपखुवा खोलामा  लमलसजछ ॰ 

जलाधार िेिमा 

पने वनहरु  

ठुलो सामुदालयक वन छैन  ,अन्य आसपासमा साना नीलज जलमनमा पलाएका केही 

रुखहरु र साना साना लकत्तामा रहेको लछटफुट वनहरु छन् ॰  

पानीको उपयोग  यस शेराखोलामा रहेको पानीवाट लसदे्दश्वरका र वोन्खमका खोला तटका खेतहरुमा 

लसचाई भइरहेकोछ ॰ अलैलच वगानमा समेत प्रयोग भइरहेकोछ ॰  

खोला वरपर जंगल 

लकनारमा पाइने 

वनस्पलतहरु  

खोलाको मुहानको जंगलमा लहमालल िेिमा पाइने प्रजालतका रुख लवरुवाहरु 

रातोपाते्ल  ,लालल गुरास ,चुिो ,अगेरीहरु मधे्यभागका जंगलमा उलत्तस ,पाते्ल  ,

अगेरी ,मलता जस्ता र तल्रो भागमा  वास,  उलत्तस  ,लचलाउने आदी पाइजछ ॰  

ढुङ्गा  ,लगट्टी ,

वालुवाको संकलन 

गनव सलकने िेि 

लम्ऱाइः  मालथ उले्रख गररएको िेिमा २०० लमटर,  

चौडाईः  सरदर २० लमटर देन्ख ४० लमटर सम्म  

गलहराईः  अनुमालनत १ लमटर सम्म ढुङ्गा  ,लगट्टी ,ग्रावेल र वालुवा ाक रहेको ॰  

खोलामा ढंुङ्गा ,

लगट्टी ,वालुवाको 

पलहलो २० देन्ख ४० लमटर िेिमा अलधकतम ढंुङ्गा  ,ग्रावेल ,वालुवाको मािा अलधक 

रहेको ॰ त्यसपलछ भेलवाढीले थुपाने भएकोले पयावप्त उपलव्ध हुन सके्न ॰  
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उपलव्धता  

खोलावाट ढंुङ्गा ,

लगट्टी ,ग्रावेल र 

वालुवाको उपयोग  

शेरा खोलावाट लगभग १००० घनलमटर वालषवक ललन सलकने ॰ तर सामाग्रीको 

पररमाण खोलाको भेलवाडीको वहाव र संकलन गने छेकवारमा लनभवर रहनेछ ॰ 

अिांश, देशान्तर र 

उचाइ 

up 27°12'55.43"N  87° 1'48.73"E 

ds  7°12'41.24"N  87° 1'46.63"E  
गुगल नक्सा 

 
टोपोलोलजकल 

नक्सा 
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इन्जजलनयररङ्ग क्रस 

सेक्सन तथा डि इङ्ग 

 

पररमाणात्मक 

अनुमान 
Area 

Assumed Average 

Depth 
Volume 

Extraction 

Rate 

m2 m m3 m3/day 

1207 0.5 603.5 2.51  
सथलगत फोटोहरु  

सुझाव/लनष्कषव पन्ि पुल उत्तर, दलिण र पुलको लजप मुलनबाट सवारी साधनलाई छेकवार लगाइ 

वाटो वन्द गने ॰ पुलवाट दलिणका सालवक वालुवा संकलन केन्द्रमा संकलन/खेलत 

गने ॰  नयाँवाटो दामलसङ्ग तफव को सडक मोडवाट वाटो खोल्न अनुमलत लदने ॰ 

पुलवाट उत्तर तफव को वाटो वन्द गरर मोडवाट तेस्रो शेराखोलामा जाने वाटो गरेर 

वालुवा संकलन खेलतलवलध संचालन गने ॰ 

 

२.८.६ शेराखोला रातमाटे िेि 

नाम शेरा खोला रातमाटे िेि 

ठेगाना भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ३ गुपे्तश्वर र भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ५ 

वोन्खम लवचमा वगे्न खोला हो ॰   

जलाधार िेि भोजपुर नगरपाललकाका वडा नंवर ४ लसदे्दश्वरको भालुखोप डाडा ,वाघखोर ,

वोन्खमका सुन्तले डाडा ,ढंुगे ,मुडे दामलसङ्ग िेि  नै यस शेराखोलाको जलाधार 

िेि हो ॰ लगभग यस जलाधार िेिमा १८ वगव लकलम िेिफल समेटदछ ॰  

मोहडा यो खोला मोटामोलट दलिण तफव  वगेर शेराखोला - लपखुवा खोलामा  लमलसजछ ॰ 

जलाधार िेिमा पने 

वनहरु  

रातमाटे सामुदालयक वन छ  ,अन्य आसपासमा साना नीलज जलमनमा पलाएका 

केही रुखहरु र साना साना लकत्तामा रहेको लछटफुट वनहरु छन् ॰  

पानीको उपयोग  यस शेराखोलामा रहेको पानीवाट वोन्खमका मलसनेवेलश खेत र खोला तटका 

खेतहरुमा लसचाई भइरहेकोछ ॰ अलैलच वगानमा समेत प्रयोग भइरहेकोछ ॰  

खोला वरपर जंगल 

लकनारमा पाइने 

वनस्पलतहरु  

खोलाको मुहानको जंगलमा लहमालल िेिमा पाइने प्रजालतका रुख लवरुवाहरु 

रातोपाते्ल  ,लालल गुरास ,चुिो ,अगेरीहरु मधे्यभा गका जंगलमा उलत्तस  ,पाते्ल  ,

अगेरी ,मलता जस्ता र तल्रो भागमा  सल्रा  ,साल , वास  ,उलत्तस ,लचलाउने आदी 

पाइजछ ॰ 

ढुङ्गा  ,लगट्टी ,

वालुवाको संकलन 

गनव सलकने िेि  

लम्ऱाइः  मालथ उले्रख गररएको िेिमा १०० लमटर,  

चौडाईः  सरदर २० लमटर देन्ख ४० लमटर सम्म  

गलहराईः  अनुमालनत १ लमटर सम्म ढुङ्गा  ,लगट्टी ,ग्रावेल र वालुवा ाक रहेको ॰  

खोलामा ढंुङ्गा ,

लगट्टी ,वालुवाको 

उपलव्धता  

पलहलो २० देन्ख ४० लमटर िेिमा अलधकतम ढंुङ्गा  ,ग्रावेल ,वालुवाको मािा अलधक 

रहेको ॰ त्यसपलछ भेलवाढीले थुपाने भएकोले पयावप्त उपलव्ध हुन सके्न ॰  

खोलावाट ढंुङ्गा ,

लगट्टी ,ग्रावेल र 

वालुवाको उपयोग  

शेरा खोलावाट लगभग ८०० घनलमटर वालषवक ललन सलकने ॰ तर सामाग्रीको 

पररमाण खोलाको भेलवाडीको वहाव र संकलन गने छेकवारमा लनभवर रहनेछ ॰ 

अिांश, देशान्तर र 

उचाइ 
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गुगल नक्सा 

 
टोपोलोलजकल 

नक्सा 

 
इन्जजलनयररङ्ग क्रस 

सेक्सन तथा डि इङ्ग 

 

पररमाणात्मक 

अनुमान 
Area 

Assumed Average 

Depth 
Volume  

Extraction 

Rate  

m2 m m3 m3/day 

585 0.5 292.5 1.22  
सथलगत फोटोहरु  

सुझाव/लनष्कषव सथलगतरुपमा र नक्साको नाप र पररमाणमा फरक हुन सक्छ ॰ यसलाई सथलगत 

रुपमा कायावन्रयनका समयमा नाप र पररमाणमा फरक नपनेगरर सुधार गररनेछ ॰ 

यो सथान संकलन लवलधमा जोड लदइनेछ ॰ 

 

२.८.७ लपखुवाखोला लसके्तल िेि 

नाम लपखुवा खोला लसके्तल िेि 

ठेगाना भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ६ पालुवा र रामप्रसाद राई गाउँपाललका वडा नंवर 

४ दलगाउ लवचमा वगे्न खोला हो ॰   

जलाधार िेि टेम्न्के मैयुङ्ग गाउँपाललकाको वडा नंवर १ लतम्मा  ,मैयुङ्ग ,वडा नंवर २ लछनामखु  वडा 
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नंवर ३ अन्नपुणव भोजपुर नगरपाललकाका वडा नंवर ३ गुपे्तश्वर  ,वडा नंवर ४ 

लसदे्दश्वरको भालुखोप डाडा ,वाघखोर  ,वडा नंवर ५ वोन्खम ,वडा नंवर ७ भोजपुर 

वडा नंवर ९ भोजपुर र वडा नंवर १२ टक्सारका िेि  नै यस लपखुवाखोलाका 

जलाधार िेि हो ॰ लगभग यस जलाधार िेिमा ३५ वगव लकलम िेिफल समेटदछ ॰  

मोहडा यो खोला मोटामोलट दलिण तफव  वगेर लपखुवा खोला - अरुण नदीमा  लमलसजछ ॰ 

जलाधार िेिमा पने 

वनहरु  

रातमाटे सामुदालयक वन छ  ,अन्य आसपासमा साना नीलज जलमनमा पलाएका केही 

रुखहरु र साना साना लकत्तामा रहेको लछटफुट वनहरु छन् ॰  

पानीको उपयोग  यस लपखुवाखोला रहेको पानीवाट ईरि नव हाईडि ो पावर ५ मेघावाट िमताको उत्पादन 

भइ रहेकोछ र खोला तटका खेतहरुमा लसचाई भइरहेकोछ ॰  

खोला वरपर जंगल 

लकनारमा पाइने 

वनस्पलतहरु  

खोलाको मुहानको जंगलमा लहमालल िेिमा पाइने प्रजालतका रुख लवरुवाहरु लोठ 

सल्रा  ,पाटुले्र सल्रा ,  रातोपाते्ल  ,लालल ग ुुरास  ,चुिो ,अगेरीहरु मधे्यभागका 

जंगलमा उलत्तस ,पाते्ल  ,अगेरी ,मलता जस्ता र तल्रो भागमा  सल्रा  ,साल , वास ,

उलत्तस ,लचलाउने आदी पाइजछ ॰  

ढुङ्गा  ,लगट्टी ,

वालुवाको संकलन 

गनव सलकने िेि 

लम्ऱाइः  मालथ उले्रख गररएको िेिमा १०० लमटर,  

चौडाईः  सरदर २० लमटर देन्ख ४० लमटर सम्म  

गलहराईः  अनुमालनत १ लमटर सम्म ढुङ्गा  ,लगट्टी ,ग्रावेल र वालुवा ाक रहेको ॰  

खोलामा ढंुङ्गा ,

लगट्टी ,वालुवाको 

उपलव्धता  

पलहलो २० देन्ख ४० लमटर िेिमा अलधकतम ढंुङ्गा  ,ग्रावेल ,वालुवाको मािा अलधक 

रहेको ॰ त्यसपलछ भेलवाढीले थुपाने भएकोले पयावप्त उपलव्ध हुन सके्न ॰  

खोलावाट ढंुङ्गा ,

लगट्टी ,ग्रावेल र 

वालुवाको उपयोग  

लपखुवा खोलावाट  लगभग ८०० घनलमटर वालषवक ललन सलकने ॰ तर सामाग्रीको 

पररमाण खोलाको भेलवाडीको वहाव र संकलन गने छेकवारमा लनभवर रहनेछ ॰ 

अिांश, देशान्तर र 

उचाइ 

27° 

8'30.58"N 
 8° 2'5.80"E 

 
गुगल नक्सा 
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टोपोलोलजकल 

नक्सा 

 
इन्जजलनयररङ्ग क्रस 

सेक्सन तथा डि इङ्ग 

 

पररमाणात्मक 

अनुमान 
Area 

Assumed Average 

Depth 
Volume  Extraction Rate  

m2 m m3 m3/day 

2425 0.5 1212.5 5.05  
सथलगत फोटोहरु  

सुझाव/लनष्कषव सथलगतरुपमा र नक्साको नाप र पररमाणमा फरक हुन सक्छ ॰ यसलाई सथलगत 

रुपमा कायावन्रयनका समयमा नाप र पररमाणमा फरक नपनेगरर सुधार गररनेछ ॰ 

यो सथान संकलन लवलधमा जोड लदइनेछ ॰ 

 

२.८.८ घटे्टखोला पोखरे िेि 

नाम घटे्ट खोला पोखरे िेि 

ठेगाना भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ८ पोखरे र र भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर १० 

भैलसपंखा लवचमा वगे्न खोला हो ॰   

जलाधार िेि भोजपुर नगरपाललकाका वडा नंवर ९ काफे्ल  ,धामखकव ,हालत्तगौडा , वडानंवर ८ 

दुन्िका, पोखरे  ,वडा नंवर १० लजलमगाउँ िेि नै यस घटे्टखोलाको जलाधार िेि हो 

॰ लगभग यस जलाधार िेिमा ८ वगव लकलम िेिफल समेटदछ ॰  

मोहडा यो खोला मोटामोलट दलिण तफव  वगेर घटे्टखोला - अखुवा खोला- लपखुवा खोलामा  

लमलसजछ ॰ 

जलाधार िेिमा पने 

वनहरु  

धनसुरे सामुदालयक वन छ ॰ अन्य साना नीलज जलमनमा पलाएका केही रुखहरु र 

साना साना लकत्तामा रहेको लछटफुट वनहरु छन् ॰  

पानीको उपयोग  यस घटे्टखोलामा रहेको पानीवाट भैलसपंखाका लजलमगाउ  ,भोजपुरका पोखरे िेिका 

खेत र खोला तटमा लसचाई भइरहेकोछ ॰  

खोला वरपर जंगल 

लकनारमा पाइने 

वनस्पलतहरु  

खोलाको मुहानको  जंगलमा उलत्तस  ,पाते्ल  ,अगेरी ,मलता जस्ता र तल्रो भागमा  

वास ,उलत्तस ,लचलाउने आदी पाइजछ ॰  

ढुङ्गा  ,लगट्टी ,

वालुवाको संकलन 

गनव सलकने िेि 

लम्ऱाइः  मालथ उले्रख गररएको िेिमा १०० लमटर,  

चौडाईः  सरदर २० लमटर देन्ख ४० लमटर सम्म  

गलहराईः  अनुमालनत १ लमटर सम्म ढुङ्गा  ,लगट्टी ,ग्रावेल र वालुवा ाक रहेको ॰  

खोलामा ढंुङ्गा  ,लगट्टी   , पलहलो २० देन्ख ४० लमटर िेिमा अलधकतम ढंुङ्गा  ,ग्रावेल ,वालुवाको मािा अलधक 
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वालुवाको उपलव्धता  रहेको ॰ त्यसपलछ भेलवाढीले थुपाने भएकोले पयावप्त उपलव्ध हुन सके्न ॰  

खोलावाट ढंुङ्गा ,

लगट्टी ,ग्रावेल र 

वालुवाको उपयोग  

घटे्ट खोलावाट लगभग ५०० घनलमटर वालषवक ललन सलकने ॰ तर सामाग्रीको 

पररमाण खोलाको भेलवाडीको वहाव र संकलन गने छेकवारमा लनभवर रहनेछ ॰ 

अिांश, देशान्तर र 

उचाइ 

 

27°10'35.64"N 

87° 3'47.36"E 

गुगल नक्सा 

 

टोपोलोलजकल नक्सा 

 
इन्जजलनयररङ्ग क्रस 

सेक्सन तथा डि इङ्ग 

 

पररमाणात्मक 

अनुमान 
Area Assumd Average Depth Volume  Extraction Rate  

m2 m m3 m3/day 

701 0.5 350.5 1.46  
सथलगत फोटोहरु  

सुझाव/लनष्कषव सथलगतरुपमा र नक्साको नाप र पररमाणमा फरक हुन सक्छ ॰ यसलाई सथलगत 

रुपमा कायावन्रयनका समयमा नाप र पररमाणमा फरक नपनेगरर सुधार गररनेछ ॰ 

यो सथान संकलन लवलधमा जोड लदइनेछ ॰ 

 

२.८.९ अलसने / अखुवा  खोला 

नाम अलसने/अखुवा खोला 
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ठेगाना भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर १० भैलसपंखामा वगे्न खोला हो ॰   

जलाधार िेि भोजपुर नगरपाललकाका वडा नंवर १० भैलसपंखाको सुन्तलेडाडा ,वाह्हागे ,

अलसने ,नपावया ,लजलमगाउ ,धापखकव ,डाडाखकव  िेि  नै यस अलसने /अधेरी खोला  

खोलाको जलाधार िेि हो ॰ लगभग यस जलाधार िेिमा १९ वगव लकलम िेिफल 

समेटदछ ॰  

मोहडा यो खोला मोटामोलट दलिण तफव  वगेर अखुवाखोला - लपखुवा खोलामा  लमलसजछ ॰ 

जलाधार िेिमा पने 

वनहरु  

ठुलो सामुदालयक वन छैन  ,अन्य आसपासमा साना नीलज जलमनमा पलाएका 

केही रुखहरु र साना साना लकत्तामा रहेको लछटफुट वनहरु छन् ॰  

पानीको उपयोग  यस अलसने /अधेरी खोलामा  रहेको पानीवाट भैलसपंखाका डाडाखकव  ,मागुवा र 

आमे्तकका मुलावारी सम्म र खोला तटका खेतहरुमा लसचाई भइरहेकोछ ॰ 

अलैलच वगानमा समेत प्रयोग भइरहेकोछ ॰  

खोला वरपर जंगल 

लकनारमा पाइने 

वनस्पलतहरु  

खोलाको मुहानको जंगलमा लहमालल िेिमा पाइने प्रजालतका रुख लवरुवाहरु 

रातोपाते्ल  ,लालल गुरास ,चुिो ,अगेरीहरु मधे्यभागका जंगलमा उलत्तस ,पाते्ल  ,

अगेरी ,मलता जस्ता र तल्रो भागमा  वास ,उलत्तस ,लचलाउने आदी पाइजछ ॰  

ढुङ्गा  लगट्टी ,वालुवाको 

संकलन गनव सलकने िेि 

लम्ऱाइः  मालथ उले्रख गररएको िेिमा २०० लमटर,  

चौडाईः  सरदर २० लमटर देन्ख ४० लमटर सम्म  

गलहराईः  अनुमालनत १ लमटर सम्म ढुङ्गा  ,लगट्टी ,ग्रावेल र वालुवा ाक रहेको ॰  

खोलामा ढंुङ्गा  ,लगट्टी ,

वालुवाको उपलव्धता  

पलहलो २० देन्ख ४० लमटर िेिमा अलधकतम ढंुङ्गा  ,ग्रावेल ,वालुवाको मािा 

अलधक रहेको ॰ त्यसपलछ भलवाढीले थुपाने भएकोले पयावप्त उपलव्ध हुन सके्न 

॰  

खोलावाट ढंुङ्गा  ,लगट्टी ,

ग्रावेल र वालुवाको 

उपयोग  

अलसने /अधेरी खोलावाट  लगभग ६०० घनलमटर वालषवक ललन सलकने ॰ तर 

सामाग्रीको पररमाण खोलाको भेलवाडीको वहाव र संकलन गने छेकवारमा 

लनभवर रहनेछ ॰ 

अिांश, देशान्तर र 

उचाइ 

27°11'50.92"N  

87° 5'6.30"E 

गुगल नक्सा 
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टोपोलोलजकल नक्सा 

 
इन्जजलनयररङ्ग क्रस 

सेक्सन तथा डि इङ्ग 

 

पररमाणात्मक अनुमान 
Area 

Assued Average 

Depth 
Volume  Extraction Rate  

m2 m m3 m3/day 

726 0.5 363 1.51  
सथलगत फोटोहरु  

सुझाव/लनष्कषव सथलगतरुपमा र नक्साको नाप र पररमाणमा फरक हुन सक्छ ॰ यसलाई 

सथलगत रुपमा कायावन्रयनका समयमा नाप र पररमाणमा फरक नपनेगरर 

सुधार गररनेछ ॰ यो सथान संकलन लवलधमा जोड लदइनेछ ॰ 

 

२.८. १०अखुवाखोला माम्राखा िेि 

नाम अखुवाखोला माम्राखा िेि 

ठेगाना भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर १० भैलसपंखा र भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ११ 

आमे्तक लवचमा वगे्न खोला हो ॰   

जलाधार िेि भोजपुर नगरपाललकाका वडा नंवर १० भैलसपंखाको सुन्तलेडाडा ,वाह्हागे  ,अलसने ,

नपावया ,लजम गाउ  ,धापखकव ,डाडाखकव ,मागुवा श्यामलसला लसके्र ,लपपे्ल मुलावारी 

िेि नै यस अखुवाखोला माम्राखा खोलाको जलाधार िेि हो ॰ लगभग यस जलाधार 

िेिमा २२ वगव लकलम िेिफल समेटदछ ॰  

मोहडा यो खोला मोटामोलट दलिण तफव  वगेर अखुवाखोला - लपखुवा खोलामा  लमलसजछ ॰ 

जलाधार िेिमा पने 

वनहरु  

ठुलो सामुदालयक वन छैन  ,अन्य आसपासमा साना नीलज जलमनमा पलाएका केही 

रुखहरु र साना साना लकत्तामा रहेको लछटफुट वनहरु छन् ॰  

पानीको उपयोग  यस अखुवाखोला माम्राखा िेिमा रहेको पानीवाट भैलसपंखाका जुकेखेत  ,र 

आमे्तकका माम्राखा वाामुरे भोगटेनी सम्म र खोला तटका खेतहरुमा लसचाई 

भइरहेकोछ ॰ अलैलच वगानमा समेत प्रयोग भइरहेकोछ ॰  

खोला वरपर जंगल 

लकनारमा पाइने 

वनस्पलतहरु  

खोलाको मुहानको जंगलमा लहमालल िेिमा पाइने प्रजालतका रुख लवरुवाहरु 

रातोपाते्ल  ,लालल गुरास ,चुिो ,अगेरीहरु मधे्यभागका जंगलमा उलत्तस ,पाते्ल  ,अगेरी ,

मलता जस्ता र तल्रो भागमा  वास ,उलत्तस ,लचलाउने आदी पाइजछ ॰  

ढुङ्गा  ,लगट्टी ,

वालुवाको संकलन 

गनव सलकने िेि 

लम्ऱाइः  मालथ उले्रख गररएको िेिमा २०० लमटर,  

चौडाईः  सरदर २० लमटर देन्ख ४० लमटर सम्म  

गलहराईः  अनुमालनत १ लमटर सम्म ढुङ्गा  ,लगट्टी ,ग्रावेल र वालुवा ाक रहेको ॰  
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खोलामा ढंुङ्गा ,

लगट्टी ,वालुवाको 

उपलव्धता  

पलहलो २० देन्ख ४० लमटर िेिमा अलधकतम ढंुङ्गा  ,ग्रावेल ,वालुवाको मािा अलधक 

रहेको ॰ त्यसपलछ भेलवाढीले थुपाने भएकोले  पयावप्त उपलव्ध हुन सके्न ॰  

खोलावाट ढंुङ्गा ,

लगट्टी ,ग्रावेल र 

वालुवाको उपयोग  

अखुवाखोला माम्राखा िेिवाट लगभग ८०० घनलमटर वालषवक ललन सलकने ॰ तर 

सामाग्रीको पररमाण खोलाको भेलवाडीको वहाव र संकलन गने छेकवारमा लनभवर 

रहनेछ ॰ 

अिांश, देशान्तर र 

उचाइ 

उचाईः  १३२७ लम.     अिांशः   २७°१०’४४.८२" उत्तरी र  देशान्तरः  ८७°०४’१८.५०" 

पूलवव  

उचाईः  १३४८ लम.     अिांशः  २७°१०’३७.६३" उत्तरी र देशान्तरः  ८७°०४’१४.२१" 

पूलवव 

(द्ररव्यः  एकुरेसी १५ प्रलतशतको  आसपास थपघट हुन सक्छ ॰)  

गुगल नक्सा 

 
टोपोलोलजकल 

नक्सा 

 
इन्जजलनयररङ्ग क्रस 

सेक्सन तथा डि इङ्ग 

 

  

पररमाणात्मक 

अनुमान 
Area Assumed Average Depth Volume  Extraction Rate  

m2 m m3 m3/day 

685 0.5 342.5 1.43  
सथलगत फोटोहरु  

सुझाव/लनष्कषव सथलगतरुपमा र नक्साको नाप र पररमाणमा फरक हुन सक्छ ॰ यसलाई सथलगत 
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रुपमा कायावन्रयनका समयमा नाप र पररमाणमा फरक नपनेगरर सुधार गररनेछ ॰ 

यो सथान संकलन लवलधमा जोड लदइनेछ ॰ 

 

२.८.११ लपखुवा खोला वेहेरेदोभान िेि 

नाम लपखुवा खोला वेहेरेदोभान िेि 

ठेगाना भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर १२ टक्सार र रामप्रसाद राई गाउँपाललका वडा 

नंवर ५  मानेभजज्याङ्ग लवचमा वगे्न खोला हो ॰   

जलाधार िेि टेम्न्के मैयुङ्ग गाउँपाललकाको वडा नंवर १ लतम्मा  ,मैयुङ्ग ,वडा नंवर २ लछनामखु  

वडा नंवर ३ अन्नपुणव भोजपुर नगरपाललकाका वडा नंवर ३ गुपे्तश्वर  ,वडा नंवर ४ 

लसदे्दश्वरको भालुखोप डाडा ,वाघखोर  ,वडा नंवर ५ वोन्खम ,वडा नंवर ७ भोजपुर 

वडा नंवर ९ भोजपुर र वडा नंवर १२ टक् सारका िेि नै यस लपखुवाखोलाका 

जलाधार िेि हो ॰ लगभग यस जलाधार िेिमा ३५ वगव लकलम िेिफल समेटदछ ॰  

मोहडा यो खोला मोटामोलट दलिण तफव  वगेर लपखुवा खोला - अरुण नदीमा  लमलसजछ ॰ 

जलाधार िेिमा पने 

वनहरु  

रातमाटे सामुदालयक वन छ ॰ अन्य आसपासमा साना नीलज जलमनमा पलाएका 

केही रुखहरु र साना साना लकत्तामा रहेको लछटफुट वनहरु छन् ॰ 

पानीको उपयोग  यस लपखुवाखोला रहेको पानीवाट ईरि नव हाईडि ो पावर ५ मेघावाट र लपखुवा 

हाइडि ोपावर ७ मेघावाट िमताको उत्पादन भइ रहेकोछ र खोला तटका 

खेतहरुमा लसचाई भइरहेकोछ ॰  

खोला वरपर जंगल 

लकनारमा पाइने 

वनस्पलतहरु  

खोलाको मुहानको जंगलमा लहमालल िेिमा पाइने प्रजालतका रुख लवरुवाहरु लोठ 

सल्रा , पाटुले्र सल्रा   रातोपाते्ल ,लालल गुरास, चुिो ,  अगेरीहरु मधे्यभागका 

जंगलमा उलत्तस, पाते्ल , , मलता , तल्रो भेगमा उलतस, कटुस अदी 

ढुङ्गा  लगट्टी ,वालुवाको 

संकलन गनव सलकने 

िेि 

लम्ऱाइः  मालथ उले्रख गररएको िेिमा २०० लमटर,  

चौडाईः  सरदर २० लमटर देन्ख ४० लमटर सम्म  

गलहराईः  अनुमालनत १ लमटर सम्म ढुङ्गा  ,लगट्टी ,ग्रावेल र वालुवा ाक रहेको ॰  

खोलामा ढंुङ्गा ,लगट्टी ,

वालुवाको उपलव्धता  

पलहलो २० देन्ख ४० लमटर िेिमा अलधकतम ढंुङ्गा  ,ग्रावेल ,वालुवाको मािा अलधक 

रहेको ॰ त्यसपलछ भेलवाढीले थुपाने भएकोले पयावप्त उपलव्ध हुन सके्न ॰  

खोलावाट ढंुङ्गा  लगट्टी ,

ग्रावेल र वालुवाको 

उपयोग  

लपखुवा खोलावाट  लगभग १५०० घनलमटर वालषवक ललन सलकने ॰ तर सामाग्रीको 

पररमाण खोलाको भेलवाडीको वहाव र संकलन गने छेकवारमा लनभवर रहनेछ ॰ 

अिांश, देशान्तर र 

उचाइ 

27° 8'30.58"N  87° 2'5.80"E  

गुगल नक्सा 
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टोपोलोलजकल नक्सा 

 
इन्जजलनयररङ्ग क्रस 

सेक्सन तथा डि इङ्ग 

 

पररमाणात्मक 

अनुमान 
Area 

Assumed Average 

Depth 
Volume  Extraction Rate  

m2 m m3 m3/day 

2805 0.5 1402.5 5.84  
सथलगत फोटोहरु  

सुझाव/लनष्कषव सथलगतरुपमा र नक्साको नाप र पररमाणमा फरक हुन सक्छ ॰ यसलाई सथलगत 

रुपमा कायावन्रयनका समयमा सथान थप गने, नाप र पररमाणमा फरक नपनेगरर 

सुधार गररनेछ ॰ यो सथान संकलन लवलध  र हाभेलरङ्ग लवलधमा जोड लदइनेछ ॰ 
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Quantity Assessment 

               

S.N
o. 

Name of 
River/Mine 

Ward 
no. 

Geo Co-ordinates Area 

Assume
d 

Averag
e Depth 

Volum
e  

Extraction 
Rate  

Composition of Deposits 
(%) 

Quantity (m3) 

Latitude Longitude m2 m m3 m3/day Sand Aggregates 
Ston

e 
Sand 

Aggregat
es 

Stone 

1.a 
Soreng Khola / 
Nakhuwa Khola 
Dobhan (A) 

1  27°14'46.65"N  87° 7'36.52"E 585 0.45 263.25 1.10 30% 20% 50% 78.98 52.65 131.63 

1.b 
Soreng Khola / 
Nakhuwa Khola 
Dobhan (B) 

1  27°15'34.27"N  87° 8'10.86"E 593 0.45 266.85 1.11 40% 20% 40% 106.74 53.37 106.74 

2 Yanguwa Khola 2  27°15'32.56"N  87° 3'47.89"E 604 0.45 271.8 1.13 20% 20% 60% 54.36 54.36 163.08 

                              

3 
Akhan Khola 
(Ghatte) 

4  27°13'11.97"N  87° 1'17.30"E 370 0.5 185 0.77 90% 10% 0% 166.50 18.50 0.00 

4 
Shera Khola 
(Ratmate) 

4 & 5  27°10'44.94"N  87° 0'35.13"E 585 0.5 292.5 1.22 30% 10% 60% 87.75 29.25 175.50 

5 
Shera Khola 
(Damsing u/s and 
d/s) 

4 & 5  27°12'55.43"N  87° 1'48.73"E 1207 0.5 603.5 2.51 30% 20% 50% 181.05 120.70 301.75 

       27°12'41.24"N  87° 1'46.63"E                     

6 
Pikhuwa Khola 
Setibagar 

3  27°14'8.01"N  86°59'16.27"E 1978 0.5 989 4.12 25% 35% 40% 247.25 346.15 395.60 

7 Ghatte Khola 8 & 10  27°10'35.64"N  87° 3'47.36"E 701 0.5 350.5 1.46 45% 35% 15% 157.73 122.68 52.58 

8 Andheri Khola 10  27°11'50.92"N  87° 5'6.30"E 726 0.5 363 1.51 10% 10% 80% 36.30 36.30 290.40 

9 
Akhuwa Khola 
Mamlakha 

11  27°10'39.95"N  87° 4'14.55"E 685 0.5 342.5 1.43 30% 40% 30% 102.75 137.00 102.75 

10 
Pikhuwa Behere 
Dovan 

12  27° 7'15.25"N  87° 3'19.25"E 2805 0.5 1402.5 5.84 30% 20% 50% 420.75 280.50 701.25 

    12  27° 7'11.63"N  87° 3'33.58"E                     

11 
Pikhuwa Siktel 
Dovan 

   27° 8'30.58"N  87° 2'5.80"E 2425 0.5 1212.5 5.05 50% 30% 20% 606.25 363.75 242.50 

  Total       13264 
 

6542.9 27.26    2246.4 1615.20 2663.77 
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पररचे्छद -३: 

अध्यायनको तथ्यांक संकलन र लवसे्लषण लवलधः  

 

यो संलिप्त वातावरणीय अध्यायन प्रलतवेदन तयारी गनव देहाय अनुसार प्रकृया पुरा गररएको छ ॰  

३.१ अध्ययनका प्रकृया र चरणः  

 

लस.नं. कृयाकलाप अध्ययन लवलध 

१ आवश्यकता पलहचान, िेि 

लनधावरण र प्रलतवेदन 

राज्य पुनसंरचना भएपलछ वातावरण संरिण ऐन २०५३ र 

वातारण संरिणण लनयमावलल २०६४ अनुसार कायव सम्पादन 

गनव एक लकलसमले अन्यौल लथयो ॰ वातवरणीय अध्ययन 

प्रलतवेदन तयारी गने शुरुको काम कावावलह कसरी गने 

सम्ऱिमा नगरपाललकाले वातावरणीय अध्ययन कायवलवलध  -

२०७८ तयारी र पाररत गररयो ॰ 

२ वजेट व्यवसथापन लमलत २०७८॰०३॰१० पाचौ नगरसभावाट वजेट लवलनयोजन 

३ वातावरणीय अध्यायनको लसमा 

लनधावरण 

प्रदेश नंवर १, वातावरण संरिण लनयमावलल २०७७ को 

अनुसूलच १ मा देहाय अनुसार लसमा रहेकोछः   वन के्षत्रवाट 

दैलनक ५० घ.लम.सम्म वालुवा, ढंुगा,  ग्राभेल र माटो संकलन 

गने ॰ उद्योग के्षत्रमा साधरण लनमावणमुखी ढंुगा,  डेकोरेलटभ 

ढंुगा, ग्राभेल, औधोलगक माटो, र साधरण माटो दैलनक ५० 

घ.लम. सम्म उत्खनन गने ॰ खानी के्षत्रमा साधरण लनमावणमुन्ख  

ढंुगा, ग्राभेल, औधोलगक माटोको लालग दैलनक ५० घ.लम. सम्म 

उत्खनन गने र बनके्षत्र भन्दा वाहेकको के्षत्रको प्रते्यक नदी, 

खोला सतहबाट दैलनक १०० घ.लम. सम्म वालुवा ग्राभेल, लगखाव 

र माटो लनकाल्ने भएमा  संलिप्त वातावरणीय अध्ययन गनव 

सलकने लसमा रहेकोछ ॰ अतः   यस प्रस्तालवद प्रस्ताव बनिेि 

भन्दा वाहेकको िेि नलद, खोलाका सतह भएकोले प्रते्यक नदी, 

खोला सतहबाट दैलनक १०० घ.लम. का दरले ११ सथानवाट 

दैलनक ११०० घ.लम.सम्म वालुवा ग्राभेल, लगखाव र माटो लनकाल्न 

सलकने भएकोले संलिप्त वातावरणीय अध्ययन गदाव हुने 

भएकोले यो संलिप्त वातावरणीय BES अध्ययन गनव प्रस्ताव 

स्वीकृत गररएकोछ ॰  

४ भोजपुर नगरपाललका संलिप्त 

वातावरलणय अध्यायन तथा 

प्रारन्बक वातावरणीय परीिण 

कायवलवलध २०७८ पारीत  

२०७८॰०३॰०८ लनणवय नंवर ३ च 

५ कायवििगत शतव तयारी र स्वीकृत लमलत २०७८॰०४॰०७ गते स्वीकृत भएकोछ ॰  

६ मौजुदा सूची दताव  साववजलनक खररद ऐन २०६३ र लनयमावलल २०६४ को लनयम 

१८ वमोलजम सूलच दतावको लालग लमलत २०७८॰०४॰०१ गते 

सूचना प्रकासन गररएको ॰ उक्त सूचना अनुसार जम्मा ३ वटा 

सूलच दताव हुन आएको ॰ 

७ परामशवदाता को लालग इच्छा पि 

माग गररएको ॰  

मौजुदा सूलचमा दताव भएका संसथाहरुलाई लमलत २०७८॰०४॰०४ 

गते दरभाउ पि पेश गनव च.नं. ६ वाट जानकारी गररएको ॰ 

८ परामशवदाताहरुवाट प्रस्ताव प्रान्प्त लमलत २०७८॰०४॰१८ गते सम्म प्रस्ताव प्रान्प्त गररएको ॰ 
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९ परामशवदाता छनौट  लमलत २०७८॰०४॰२० गते मुल्यांकन गररएको ॰ 

१० परामशवदाता करार लमलत २०७८॰०४॰२६ गते करार तथा कायावदेश प्रदान 

११ सुचना प्रकाशन लमलत २०७८॰०४॰२९ गते साववजलनक सूचना प्रकाशन गरर राय 

सुझाव माग गररएको ॰  

१२ वडा कायावलयहरुमा सूचना टास 

गरी मुचुल्का माग गररएको 

२०७८॰०५॰०३ 

१३ वडा कायावलयहरुवाट मुचुल्का 

प्राप्त 

२०७८॰०५॰०४ देन्ख २७ गते सम्म 

१४ सथलगत नीरीिण नाप नक्सा 

सुचना तथा तथ्यांक संकलन 

२०७८॰०४॰२७ देन्ख २०७८॰०५॰२९ गते सम्म 

१५ कायावलयमा अलभलेख अध्ययन २०७८॰०४॰२७ देन्ख २०७८॰०५॰३० गते सम्म 

१६ प्रलतवेदन तयारी २०७८॰०५॰३० सम्म 

१७ नगर कायवपाललका वोडव वैठकमा 

प्रसु्तत तथा स्वीकृत 

२०७८॰०६॰०४ लनणवय नंवर २ 

१८ साववजलनक सुनुवाइ तथा राय 

सुझाव प्रान्प्त 

२०७९॰०३॰०९ गते नगर सभा कि 

१९ अन्न्तम प्रलतवेदन स्वीकृत २०७९॰०३॰१० 

 

३.२. अध्ययन लवलधः  

 

यसमा वातवरण संरिण ऐन २०७६ र प्रदेश वातावरण संरिण लनयमावली २०७७ ले लनधावरण 

गरेको चरणवद्द प्रलक्रया अनुसरण गरर संलिप्त वातावरणीय अध्ययन गररने छ ॰ जसअनुसार 

सववप्रथम संलिप्त वातावरण अध्ययन प्रलतवेदन तयारी गनव कायव िेिगत सूची ( लनयम ३ को 

उपलनयम ३ कायावन्रयन गनव लनयम ५.१ वमोलजम) स्वीकृत ललइनेछ ॰ लनयमावलल २०७७ को लनयम 

७.२ अनुसार कुनै एक रालरि य अखबारमा साववजलनक सूचना प्रकालशत गरी प्रस्ताव कायावन्रयन हुदा 

सथानीय वातावरणमा पनवसके्न प्रभावका बारेमा ललन्खत राय सुझाव १० लदन लभि लदन अनुरोध 

गररने छ॰ उक्त सूचना समेतको आधारमा प्राप्त राय सुझाव प्रस्तालवत सथान वरपर पाइने वन, 

जीवजनु्त, वनस्पलत र जैलवक लवलवधता िेिको सथलगत भ्रमण गरी प्रभाव अध्ययन गररने छ ॰ यसरी 

अध्ययन गरी प्राप्त जानकारी र   सरोकारवालाहरु समेतको राय सुझावको आधारमा संलिप्त 

वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन  तयार गररएकोछ ॰ 

 

यसरी लवसृ्तत प्रलतवेदन तयार गनव आवश्यक पने पलहलो र दोस्रो क्रमका सूचनाहरु सथलगत 

सवेिण  र  GIS वाट सभे तथा नक्सांकन गरर सन्दभव सामग्रीहरुको पुनरावलोकनबाट प्राप्त गररने 

छ ॰ प्रलतवेदन तयार पानव आवश्यक पने प्रारन्बक भौलतक तथा जैलवक वातावरण सम्बिी 

तथ्याङ्कहरु वन िेिको सथलगत भ्रमण, सवेिणबाट र सामालजक, आलथवक र सासृ्कलतक 

वातावरणीय तथ्याङ्कहरु घरधुरी सवेिण, सहभागीतामूलक ग्रामीण लेखाजोखा वा 

सहभालगतामूलक नक्सांकनहरुबाट संकलन गररने छ ॰ अन्य जानकारीको हकमा लवलभन्न पुस्तक, 

कायावलयका अलभलेखहरु, नक्शा, वन कायव योजना र वैज्ञालनक अनुसिानात्मक लेख-रचनाहरु 

तथा उद्योगको प्रवधवन पिसमेतबाट प्राप्त भएको छ ॰ 

 

३.२.१. कायावलयमा गररएको अध्ययनः   
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कायावलयमा गररने अध्ययनमा उपलब्ध सन्दभव सामग्रीहरुको अध्ययन, नक्शाहरुको अध्ययन तथा 

प्रश्नावलीहरुको तयारी र चेकललरहरुको तयारी तथा लतनको परीिणपलछ अन्न्तम रुप लदने कायव 

गररएकोछ ॰ कायावलयमा नै प्राप्त भएको सुचनाहरुको लवष्लेषण तथा समायोजन गररने छ ॰ 

 

३.२.१.१. सन्दभव सामग्रीहरुको पुनरावलोकनः  

 

प्रलतवेदन तयार गने क्रममा सम्बन्ित उदे्धश्य प्रान्प्तका लालग अध्ययन टोलीले उपलब्ध भए 

सम्मका सन्दभव सामग्रीहरु अध्ययन गररएकोछ ॰  

नेपालको संलवधान, सथानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, वातावरण संरिण ऐन २०७६, वातावरण 

संरिण लनयमावलल २०७७, खालन २०४२, सडक ऐन,  वन िेिको नीलत २०४६, वन ऐन २०४९, वन 

लनयमावली २०५१, जैलवक लवलवधता सम्बिी रणनीलत २०५९, रालरि य वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

लनदेलशका २०५० वन िेिको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन  लनदेलशका  २०५२, सा.वनको लदग्दशवन, 

वन िेिको लालग प्रा. वा. परीिण कायवसूची र प्रलतवेदनको लदग्दशवन, भु संरिण ऐन, र पंचवषीय 

योजनाहरु प्रमुख रुपमा रहने छन् ॰ साथै यस प्रस्तावसँग सम्बन्ित हुनसके्न अन्य लेख रचना र 

सामग्रीहरु भएमा लतनको समेत पुनरावलोकन गररएकोछ ॰ 

३.२.१.२. नक्शाहरुको अध्ययनः   

प्रस्ताव कायावन्रयन हुने िेि त्यहा वरपरको भौलतक वातावरण सम्बन्ि जानकारी हालसल गनव लनम्न 

नक्शाहरुको अध्ययन गररएकोछ ॰ 

३.२.१.२.१. टोपोग्राफीक नक्शा (Topographic Map) 

यस प्रयोजनको लालग १: २५०००  र १: ५००००  से्कलको टोपोग्रालफक नक्शाहरुलाई प्रस्ताव 

कायावन्रयन हुने िेिको उचाई, मोहडा, लभरालोपन र सो िेिको अवसथा बारेको जानकारी हालसल 

गनव प्रयोग गररएकोछ ॰ 

३.२.१.२.२. भू उपयोलगता सम्बन्ि नक्शा (Land Utilization Map) 

यसको लालग १: ५०००० से्कलको नक्शा प्रस्ताव कायावन्रयन हुने िेिको अवन्सथलत सम्बन्ि 

जानकारी हालसल गनव प्रयोग गररएकोछ ॰ 

३.२.१.२.३. भूलम प्रणाली नक्शा (Land system Map) 

यो १: ५०००० से्कलको नक्शा प्रस्ताव कायावन्रयन हुने िेिको ढंुगा, वालुवा, माटो, मोहडा, भुियको 

अवसथा, तथा Gravel को गलहराई , खोला खहरेका  कटानका अवसथा सम्बन्ि जानकारी हालसल 

गनव प्रयोग भएकोछ ॰  

३.२.१.२.४. लजल्रा/ नगरको नक्शा (District/ Municipality Land system Map) 

भोजपुर लजल्रा र भोजपुर नगरपाललकाको  लवलभन्न वडा तथा पाललकाको अवन्सथलत थाहा पाउन 

यस खालका नक्शाहरुको प्रयोग गररएकोछ  ॰ 

३.२.१.२.५ गुगल म्याप (Google Map) 

प्रस्तालवद कायावन्रयन सथलको वास्तलवक अवन्सथलत देखाउन गुगल अथव (Google Earth Map) 

नक्सा को प्रयोग गररएकोछ ॰ 

३.२.१.३. चेकललर, प्रश्नावली, सथलगत सूचना, छलफल, अन्तरलक्रया र डाटालसटः   

प्रस्ताव कायावन्रयन हुने सथानहरुको सामालजक, आलथवक तथा अन्य सूचनाहरु नगरपाललका तथा 

लजल्राबाट प्रकालशत हुने वा भएका लवलभन्न लनकायका मुखपिहरुबाट प्राप्त गने प्रयास गररएकोछ 

र सो सूचनाहरुको सत्य तथ्य लमलान गनव सथानीय स्तरमा छड्के जाँच गनव लनयमानुसार आवश्यक 

पने बँुदाहरु समेट्ने गरी प्रश्नावली तथा चेकलला तयार गररएको छ ॰ खोलाहरु र त्यहाँका 

वनस्पलत, वन्यजनु्त, चराचुरुङ्गी र लकराफट्याङग्राहरुको समेत जानकारी हालसल गनव आवश्यक 

चेकलला  तयार गरर सूचना संकलन समेत गररएकोछ ॰ 

३.२.१.४. लफल्डमा गररने आवश्यक अध्ययनः   
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अध्ययन टोलीले प्रस्ताव कायावन्रयन हुने िेिमा सथलगत भ्रमण गरी तहाँको भौलतक, जैलवक, 

सामालजक-सांसृ्कलतक तथा आलथवक वातावरण सम्बिी आवश्यक सूचनाहरु हालसल गररएकोछ ॰ 

३.२.१.५. तथ्याङ्क संकलन र िोत सवेिणः   

प्रस्ताव कायावन्रयन हुने िेिका, ढुङ्गा, लगटी, वालुवाको पररणामको िोत सवेिण गरी अध्ययन 

टोलीले लतनको मौज्दात पररमाण, वालषवक अनुमालनत लनकाल्न सलकने पररमाण, िोतको अवसथा 

समेतको बारेमा िोत सवेिणगरी लनधावरण गने प्रयास भएकोछ भने, ढुङ्गा, लगटी, वालुवाको संकलन 

र ढुवानी कायवबाट हुन सके्न रसायलनक पदाथवको प्रभाव र त्यसको नु्यलनकरणको बारेमा उपयुक्त 

राय सुझाव संकलन गने काम गररएकोछ ॰ 

३.२.१.६. भौलतक वातावरणसम्बिी तथ्याङ्क संकलनः  

यस  सम्बिी कायवमा अध्ययन टोलीले सम्बन्ित िेि वरपर रहेका केही नमूना िेिहरु छानी ती 

िेिहरुको लहडेर सथलगत अध्ययन लवशे्लषण गने छ ॰ यस टोलीले प्रस्तालवत िेि वरपर बसे्न 

ग्रामीण जनता, Key Informants, Local Workers, Truck and Tractor Owners, Local 

Collectors सँग समूहगत वा एकल सोधपूछ र छलफल गरी त्यस िेिको भौलतक जानकारी, 

खासगरी चट्टान, माटो, जलाधार, पलहरो, खोलानाला, हावापानी आलदका बारेमा थाहा पाउने उपाय 

गररने छ  भने रसायलनक पदाथवहरुको प्रभाव तथा पलतकूल प्रभाव नु्यलनकरण सम्बिमा सम्बन्ित 

लवशेषज्ञको लवशे्लषण तथा राय सुझाव समावेश गररएकोछ ॰ 

३.२.१.७. जैलवक वातावरणसम्बिी तथ्याङ्क संकलनः   

अध्ययन टोलीले सम्बन्ित िेिमा सथलगत भ्रमण गरी तथ्याङ्क संकलन भएकोछ ॰ यसको लालग 

टोलीले प्रस्ताव कायावन्रयन हुने िेिमा पाइने वन्यजनु्त, चरा, वनस्पलत, कीटपतङ्गको हकमा 

आवश्यक जानकारी लटपोट भएकोछ ॰ 

त्यसै गरर पालनमा पाइने माछा लगाएत जलचरको बारेमा जानकारी ललन खोलामै माछा मारेर 

लनवावह गने माछाहरीहरुसँग सोधपुछ गने र संकललत नमुनाहरुको पलहचान गररयो ॰ साथै यहा 

पाइने चरा पुतली, लकरा, स्तनधारी जीवहरुको बारेमा जानकारी ललन सथानीय  जनता, Key 

Informents, Local Workers, Local Collectors, truck and Tractor owners सँग सोधपुछ 

गरी त्यस िेिको जैलवक वातावरणको जानकारी संकलन गररएकोछ ॰ साथै सोही अवसरमा प्रस्ताव 

कायावन्रयन गदाव वातावरणमा पनवसके्न अनुकूल वा प्रलतकूल प्रभावको बारेमा समेत छलफल गरी 

तथ्याङ्क संकलन गने काम भएकोछ ॰ 

३.२.१.८. सामालजक, आलथवक, सांसृ्कलतक वातावरण सम्बिी तथ्याङ्क संकलनः   

यस प्रकारको  तथ्याङ्क संकलन गनव अध्ययन टोलीले प्रस्ताव कायावन्रयन हुने िेि वरपर बसोबास 

गने सथानीय जनताको घरदैलो कायवक्रम अपनाई छनौट गररएका घरधुरी सवेिण गररयो ॰ र 

सहभालगतामूलक ग्रामीण लेखाजोखा Key Informents, Local Workers, Local Collectors, 

Truck and Tractor owners को  सहायताबाट तथ्याङ्क हालसल गररयो ॰  उक्त िेिमा रहेका 

धालमवक, पयवटकीय तथा सांसृ्कलतक महत्वका सथानहरुमा प्रस्ताव कायावन्रयनले पानव सके्न 

प्रभावका बारेमा समेत सथानीय स्तरमा  सहभालगतामूलक छलफलबाट सूचना संकलन गने कायव 

सम्पन्न भयो ॰  

यसरी जानकारीहरु हालसल गदाव लवलभन्न जात, भाषा, धमव, पेशा, वगव र ललंग आलदको प्रलतलनलधत्व 

हुने गरी व्यवसथा लमलाउन सकेसम्म प्रयास गररएकोछ ॰ तयार गररएका प्रश्नावलीहरु छनोट 

गररएका घरधुरीको पाररवाररक लववरण, पेशा, बसोबास, भू-स्वालमत्व, कृलष तथा पशुपालन, शैलिक 

न्सथलत, वालषवक आम्दानी  ढुङ्गा लगटी र वालुवाको उपयोगसम्बिी जानकारी संकलन गनव प्रयोग 

गररएकोछ ॰ 

३.२.३. तथ्याङ्क लवशे्लषणः  

उपरोक्त बँुदाहरुमा बताइए अनुसार तथ्याङ्क संकलन भए पिात् प्राप्त सूचनाहरुलाई अध्ययन गरी 

आवश्यकता अनुसार प्रर गने प्रयास गररएकोछ ॰ 
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३.२.४. प्रभावको लवशे्लषणः  

सथलगत भ्रमणबाट प्राप्त सूचनाहरुको अध्ययन तथा सन्दभव ग्रन्थ तथा सामग्रीहरुको 

पुनरावलोकनबाट प्राप्त जानकारीहरुलाई प्रस्ताव कायावन्रयन गदाव हुने वा हुन सके्न संभाव्य 

प्रलतकूल र अनुकूल प्रभावको पलहचान गरी लतनलाई भौलतक, जैलवक, सामालजक-सांसृ्कलतक-

आलथवक गरी तीन शीषवकमा छुट्याएर वगीकरण गररएकोछ ॰ 

३.२.५. प्रभाव नु्यनीकरणका उपायहरुः   

मालथ उले्रन्खत लगटी, बालुवा, ढुङ्गाहरु  संकलन तथा ढुवानी कायव गदाव  सथानीय भौलतक, जैलवक र 

सामालजक-सांसृ्कलतक-आलथवक वातावरणमा पने र पनवसके्न प्रभावहरुको रोकथाम तथा प्रभाव 

नु्यलनकरणका  उपयुक्त उपायहरुको बारेमा  लवशेषज्ञको राय सुझाव सलहत उले्रख गने प्रयास 

भएकोछ ॰ यसरी छनौट गररएका उपयुक्त उपायहरुको प्राथलमकीकरणको आधारमा प्रभावकारी 

रुपमा कायावन्रयन गने लजमे्मवारी लनधावरण गने काम गररएकोछ ॰ 

३.२.६  सकारात्मक प्रभावलाई वढावा लदने उपायहरुः  

मालथ उले्रन्खत लगटी, बालुवा, ढुङ्गाहरु  संकलन तथा ढुवानी कायव गदाव  सथानीय भौलतक, जैलवक र 

सामालजक-सांसृ्कलतक-आलथवक वातावरणमा पने र पनवसके्न सकारात्मक प्रभावहरुलाई वढावा 

लदन उपयुक्त उपायहरुको बारेमा  लवशेषज्ञको राय सुझाव समावेश गने प्रयास गररएकोछ ॰ यसरी 

छनौट गररएका उपयुक्त उपायहरुको प्राथलमकीकरणको आधारमा प्रभावकारी रुपमा कायावन्रयन 

गने लजमे्मवारी तोके्न काम गररएकोछ ॰ 

३.३.  अध्ययन िेि र सीमाः   

यो प्रलतवेदन तयार गनवका लालग अध्ययन िेिको सीमा भोजपुर लजल्राको भोजपुर नगरपाललकाको  

प्रस्तालबत नलद तथा खोलाहरु यस प्रस्तावको कायवन्रयन िेि रहने छन ॰ यस िेि र आसपासका 

वनिेि तथा वरपरका वडाहरुमा सीलमत राखी आवश्यक तथ्याङ्कहरु संकलन भएकोछ ॰  

 

पररचे्छद-४: 

प्रलतवेदन तयार गदाव लवचार गनुव पने ऐन, लनयम, लनदेलशका, नीलत, रणनीलत, मापदण्ड, सिी सम्न्झौताः  

 

लवधान, नीलत, कानुनी व्यवसथा लनदेलशका, मापदन्ड एवं. समे्मलनहरुका पुनरावलोकन  (Review 

of Legislation, Policies, Laws and Guidelines): 

साधरण लनमावणमुन्ख खलनज पदाथवहरु ढंुङ्गा, लगलट, वालुवा र लमस्कट प्रान्प्त गनव, खररद गनव,  

संकलन/ उत्खनन कायव गनव वा गराउन नेपाल सरकार तथा सम्बन्ित म ालयहरुले तयार गरी 

कायावन्रयन भइरहेको लवलभन्न लवधान नीलत, कानुनी व्यवसथा लनदेलशका, मापदण्ड एवं नेपाल 

सरकारले हस्तािर गरेको लवलभन्न अन््रतरालरि य संिी सम्न्झौता तथा महासिीले लनधावरण गरेको 

प्रकृयागत र कानुनी व्यवसथाहरुको वारेमा संलिप्त अध्यायन गरर  लनम्नानुसार उले्रख गररएको छ ॰ 

 

४.१ नीलत तथा रणलनलतक योजनाहरुः  

४.१.२ रालरि य जैलवक लवलवधता सम्ऱन्ि रणनीलत २०५९ 

यो रणनीलतले लवकास लनमावण लगायत अन्य उत्खनन कायव गदाव बन्यजनु्त, जलचर, बनस्पलत 

लगाएत जैलवक लवलवधतामा असर नपने गरी वातावरणीय चक्रमा सनु्तलन कायम हुनेगरी संचालन 

गनुवपने व्यवसथा देन्खजछ ॰ 

४.१.३ वन िेिको नीलत २०४६  

यस नीलत अनुसार घाम, माटो, पानी र वनस्पलत जैलवक लवलवधता कायम गने जंगल तथा वन िेिका 

मुख्य तत्वहरु हुन ॰ लदगो वन व्यवसथापन पुरा गरी स्रोत साधनको सनु्तललत तथा समतामुलक 

तरीकाले प्रयोग गनुवपने व्यवसथा यो नीलतमा उले्रख छ ॰ 

४.१.४  रालरि य लसमसार नीलत २०५९ 
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नेपाल सरकारले कायावन्रयनमा गरेको उक्त नीलत अनुसार सनु्तललत तथा योजनावद्ध लवकासको 

लालग लसमसार िेिको संरिण तथा प्रबवद्धनमा जोड लदएको छ ॰ 

 

४.२. ऐन तथा लनयमहरु 

४.२.१. वातावरण संरिण ऐन २०७६ र वातावरण संरिण लनयमावली २०७६, 

वातावरण संरिण लनयमावली २०५४ को पररचे्छद २ मा कुनै प्रस्तावको िेिलाई प्रारन्बक 

वातावरणीय पररिण (IEE) वा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (EIA) कुन गने भने्न उले्रख भएकोछ ॰ 

सो लनयमावललमा सम्ऱन्ित म ालयको पूवव स्वीकृलत वा वातावरण म ालयको स्वीकृतीलवना कुनै 

प्रस्ताव कायावन्रयन गनव नपाईने व्यवसथा भएको, समु्पणव लवकास लनमावण संग सम्बन्ित प्रारन्बक 

वातावरणीय परीिण र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्बन्ित म ालयमा स्वीकृत गनुवपूवव अलनवायव 

रुपमा प्रसु्तत गनुवपने व्यवसथा रहेकोछ ॰ 

प्रारन्बक वातावरणीय परीिण अध्ययन गनुवपने व्यवसथा वातावरण संरिण लनयमावलल २०५४ को 

अनुसुलच १ को खण्ड आ मा वलगवकरण भएको उधोग िेिको उप िेि ख मा कुल न्सथर पूलज रु १० 

लाख भन्दा वढी लगालन हुने देहायक उधोगहरु को लस.नं. ७ मा पशुवधशाला समेतको उले्रख 

गररएकोछ ॰   

खानीिेिको उत्खनन तथा संकलनको लालग नदी सतहवाट दैलनक १० घ.लम. देन्ख ५० घ.लम. वालुवा  

तथा ग्रावेल माटो लनकाल्ने कायवको लागी वातावरलणय परीिण गरर कायावन्रयन गनव सके्न व्यवसथा 

देन्खजछ ॰ 

४.१.२.२ खानी तथा खनीज पदाथव ऐन २०४२ 

खानी तथा खलनज पदाथव ऐन, २०४२ अनुसार देहाय अनुसार व्यवसथा रहेको छ ॰ 

पररभाषा  

(क) “खलनज पदाथव” भन्नाले जमीनको सतह वा भूगभवलभि पाइने पेटि ोललयम र ग्याँस पदाथवबाहेक 

कुनै लनलित भौलतक गुण तथा तत्वको रासायलनक सन्म्मिणयुक्त अप्राङ्गलणक (इनअगावलनक) पदाथव 

सम्न्झनुपछव  ॰ 

(ख) “खोज तलास कायव” भन्नाले खानी वा खलनज पदाथव पत्ता लगाउन वा खलनज पदाथवको प्रकार, 

गुणस्तर, पररमाण आलद लनधावरण गनव गररने सबै प्रकारको जाँचपड्ताल एवं संभाव्यता अध्ययन 

कायव सम्न्झनुपछव  ॰ 

(ग) “उत्खनन्कायव” भन्नाले खलनज पदाथवको उत्खनन्, उत्पादन, शुन्द्धकरण, प्रशोधन, ढुवानी, संचय 

वा लबक्री लवतरण गने कायव सम्न्झनुपछव  ॰ 

(घ) “खलनज कायव” भन्नाले खोज तलास कायव र उत्खनन्कायव सम्न्झनुपछव  ॰ 

(ङ) “अनुमलत प्राप्त व्यन्क्त” भन्नाले दफा ५ बमोलजम खलनज कायव गने अनुमलत प्राप्त 

व्यन्क्त सम्न्झनुपछव  ॰ 

(च) “खलनज िेि” भन्नाले खलनज कायव गने अनुमलत पिमा उले्रन्खत िेि सम्न्झनुपछव  ॰ 

(छ) “लवभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको खानी तथा भूगभव लवभाग सम्न्झनुपछव  ॰ 

(ज) “तोलकएको” वा “तोलकएबमोलजम” भन्नाले यस ऐनअन्तगवत बनेको लनयममा तोलकएको वा 

तोलकएबमोलजम सम्न्झनुपछव  ॰ 

खलनज पदाथव नेपाल सरकारको सम्पलतः  नेपाललभि लनजी वा सरकारी स्वालमत्वमा रहेको 

जुनसुकै जमीनको सतह वा भूगभवलभि रहेको वा पाइएको समू्पणव खलनज पदाथव नेपाल सरकारको 

सम्पलत्त हुनेछ ॰ 

खलनजको वलगवकरणः   खलनज पदाथवको प्रकृलत एवं महत्वको आधारमा खलनज पदाथवलाई देहाय 

बमोलजम वगीकरण गररएकोछ:– 

(क) खलनज पदाथवको प्रकृलतको आधारमा वगीकरण : 

(१) धातु खलनज, र 
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(२) अधातु खलनज ॰ 

(ख) खलनज पदाथवको महत्वको आधारमा वगीकरण : 

(१) अलत महत्वपूणव खलनज, 

(२) महत्वपूणव तथा बहुमूल्य खलनज, र 

(३) सामान्य खलनज ॰ 

खलनज कायवको अलधकारः  

(१) खलनज कायव गने एकालधकार नेपाल सरकार समि रहेकोछ ॰ 

(२) लवभागले खलनज कायव आफैले गने वा अरु कुनै व्यन्क्तलाई अनुमलत प्रदान गरी गराउन सके्नछ 

॰ 

(३) नेपाल सरकारलाई खलनज कायवमा पंूजी लगानी गरी वा अन्य कुनै प्रकारले लहसे्सदार बने्न 

अलधकार हुनेछ ॰ 

 

खलनज कायव गनव अनुमलत ललनुपनेः   

(१) यो ऐन र यस ऐनअन्तगवत बनेको लनयमहरुको अधीनमा रही खलनज कायव गनव चाहने व्यन्क्तले 

गुणस्तर तथा पररमाण यकीन भई नसकेको खलनज पदाथवको हकमा सववप्रथम खोजतलास कायव 

गने अनुमलतको लालग र गुणस्तर तथा पररमाण यकीन भई सकेको खलनज पदाथवको हकमा 

उत्खनन् कायवको प्रस्तालवत योजनासमेत संलग्न गरी उत्खनन् कायव गने अनुमलतको लालग तोलकएको 

ढाँचामा लवभागमा लनवेदन लदनु पनेछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लनवेदन प्राप्त भएपलछ लवभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी लनवेदन लदने 

व्यन्क्त आलथवक एवं प्रालवलधक िमता भएको र खलनज कायव गनव आवश्यक योग्यता भएको 

देन्खएमा लनजलाई तोलकएको ढाँचामा तोलकएको दसु्तर ललई खलनज कायव गने अनुमलत लदन 

सके्नछ ॰ 

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापलन कुनै खास खलनज पदाथवको सम्बिमा 

लवभागले उपयुक्त देखेमा खलनज कायवको लालग आवश्यक आलथवक एवं प्रालवलधक िमता तथा 

योग्यता भएको व्यन्क्तसंग खलनज सम्न्झौता गरी लनजलाई तोलकएको ढाँचामा तोलकए को दसु्तर ललई 

खलनज कायव गने अनुमलत लदन सके्नछ ॰ 

(४) यस दफाबमोलजम खोजतलास कायव गने अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले उत्खनन्कायव गने अनुमलत 

ललन चाहेमा खोजतलास अवलध समाप्त हुनु अगावै खोजतलास कायवको लवसृ्तत प्रलतवेदन तथा 

उत्खनन्कायवको योजना समेत संलग्न गरी तोलकएको ढाँचामा लवभागमा लनवेदन लदनुपनेछ ॰ 

(५) उपदफा (४) बमोलजमको लनवेदन प्राप्त भएपलछ लवभागले आवश्यक जाँचबुझ 

गदाव उत्खनन्कायवको योजना उपयुक्त देखेमा तोलकएको ढाँचामा तोलकएको दसु्तर ललई 

उत्खनन्कायव गने अनुमलत लदनेछ ॰ 

(६) लवभागले खोजतलास कायव गरी पत्ता लगाएको गुण र पररमाणसमेत यकीन भई सकेको खलनज 

पदाथवको उत्खनन् कायव गने अनुमलत ललन चाहने व्यन्क्तसंग नेपाल सरकारले चाहेमा त्यस्तो 

खोजतलास कायवमा लागेको प्रत्यि खचव बराबरको रकम वा शेयर ललन सके्नछ ॰ 

(७) यस दफाबमोलजम खलनज कायव गने अनुमलत लदंदा लवभागले खलनज कायवको िेि अवलध र 

त्यस्तो खलनज कायवमा नेपाल सरकार लहसे्सदार बने्न भएमा तत्सम्बिी कुराहरुसमेत उले्रख 

गनुवपनेछ ॰ 

उत्खनन गने अलधकारः  

(१) कुनै िेिमा कुनै खलनज पदाथवको खोज तलास कायव गने अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तलाई सो िेिमा 

सोही खलनज पदाथवको उत्खनन् कायव गनव अनुमलत पाउने अलधकार हुनेछ ॰ 
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(२) खोजतलास कायव गने अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले खोजतलास कायव गदाव अनुमलतपिमा उन्ल्रन्खत 

खलनज पदाथवबाहेक अन्य खलनज पदाथव पत्ता लागेमा त्यसको जानकारी तीस लदनलभि लवभागलाई 

लदनु पनेछ र लनजलाई त्यस्तो खलनज पदाथवको खलनज कायव गनव प्राथलमकता लदइनेछ ॰ 

तर त्यस्तो व्यन्क्तलाई दफा १२ को उपदफा (३) बमोलजम तोलकएको खलनज पदाथवको खलनज कायव 

गनव अनुमलत पाउने अलधकार हुनेछैन ॰ 

नलवकरणः   

अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले प्रते्यक वषव खलनज कायव गने अनुमलतपि तोलकएको दसु्तर लतरी तोलकएको 

समयमा नवीकरण गराउनु पनेछ ॰ 

 

िेिफलः   खलनज िेिको आकार तथा िेिफल तोलकए बमोलजम हुनेछ ॰ 

खोजतलासः  खोजतलास अवलध खोजतलास कायवको प्रकृलतअनुसार तोलकए बमोलजम हुनेछ ॰ 

उत्खननः  उत्खनन् अवलध खलनज पदाथवको प्रकृलत, पररमाण र उत्खनन् कायवको लालग चालहने 

प्रलवलध, पँूजी र लगानीको प्रिेलपत प्रलतफलको आधारमा तोलकए बमोलजम हुनेछ ॰ 

 

१. अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले खलनज कायवको संचालन खलनज कायव गने अनुमलत प्राप्त गरेको लमलतले 

तोलकएको अवलधलभि गनुवपनेछ ॰ 

(२) अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले खलनज कायव गदाव अपनाउनु पने कायवलवलध र प्रलक्रया तथा पालन 

गनुवपने शतवहरु तोलकएबमोलजम हुनेछ ॰ 

वातावरणीय संरिणः  

(१) खलनज कायव गने व्यन्क्तले खलनज कायव गदाव वातावरणमा उले्रखनीय (लसलग्नलफकेन्ट) प्रलतकूल 

असर नपने गरी गनुव पनेछ ॰ साथै त्यस्तो खलनज कायव गने व्यन्क्तले वातावरण संरिणका सम्बिमा 

तोलकए बमोलजमका बचाउका उपायहरु अपनाउनु पनेछ ॰ 

(२) खलनज कायव गने व्यन्क्तले वातावरणमा उले्रखनीय (लसलग्नलफकेन्ट) प्रलतकूल असर पाने कायव 

गरेको देन्खएमा त्यस्तो कायवमा सुधार ल्याउन लवभागले सम्बन्ित व्यन्क्तलाई आवश्यक लनदेशन 

लदनेछ ॰ 

(३) उपदफा (२) बमोलजम लदएको लनदेशनको पालना गनुव सम्बन्ित व्यन्क्तको कतवव्य हुनेछ ॰ 

स्परीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लालग “वातावरणमा उले्रखनीय (लसलग्नलफकेन्ट) 

प्रलतकूल असर” भन्नाले कुनै खलनज कायव गदाव वातावरणमा पनव सके्न तोलकए बमोलजमको असर 

सम्न्झनु पछव  ॰ 

लवशेष अलधकारः  १. लवभागले रालरि य सुरिा, साववजलनक लहत वा ऐलतहालसक महत्वको दृलरकोणबाट 

कुनै िेिलाई खलनज कायवको लालग लनषेलधत िेि घोलषत गनव वा कुनै िेिको सम्बिमा लवशेष 

शतवहरु तोकी खलनज कायव गने अनुमलत लदन सके्नछ ॰ 

(२) लवभागले खलनज कायव गने अनुमलत लदइसकेको िेिमा अनुमलत प्राप्त ब्यन्क्तको खलनज कायवमा 

कुनै बाधा अड्चन नपने गरी खलनज कायवको लालग अनुमलत लदइसकेको खलनज पदाथव बाहेक अन्य 

खलनज पदाथवको खलनज कायव आफैले गनव वा अरु कुनै व्यन्क्तलाई अनुमलत प्रदान गरी गराउन 

सके्नछ ॰ 

(३) नेपाल सरकारले कुनै खास खलनज पदाथवको खलनज कायव लवभाग वा लवभागले तोकेको अन्य 

सरकारी लनकायले माि गनव पाउने गरी तोक्न सके्नछ ॰ 

(४) सववसाधारणले लनजी प्रयोगको लनलमत्त उपयोग गरी आएको प्रचलनमा प्रलतकूल असर नपने गरी 

नेपाल सरकारले लनमावण कायवको प्रयोगमा आउने साधारण माटो, ढंुगा र बालुवा जस्ता खलनज 

पदाथवका सम्बिमा तोलकएबमोलजम छुटै्ट व्यवसथा गनव सके्नछ ॰ 
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५. लवभागले खलनज कायवबाट खानी वा खलनज पदाथवको भण्डारलाई हुनसके्न िलत, कसैको लजउ 

वा सम्पलत्तमा पनव सके्न चोटपटक वा नेक्सानी रोकथाम गनव, कुनै प्रलतष्ठान (इन्ऱटलेशन) मा हानी 

नोक्सानी हुन नलदन र भू–िय  हुन नलदन आवश्यक आदेश लदन सके्नछ ॰ 

लनयावतः (१) नेपाल सरकारले रालरि य सुरिा वा आन्तररक माँग आपूलतव गनवको लालग कुनै खलनज 

पदाथव लवदेशमा लनयावत गनव नपाउने गरी आदेश जारी गरी आवश्यक बने्दज लगाउन सके्नछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोलजम आवश्यक बने्दज लगाएको अवसथामा बाहेक अन्य अवसथामा अनुमलत 

प्राप्त व्यन्क्तले आफूले उत्खनजगरेको खलनज पदाथव तोलकएबमोलजम लवदेशमा लनयावत गनव पाउनेछ 

॰ 

सुरिाः अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले खलनज कायवको लसललसलामा लजउज्यान तथा धन सम्पलत्तको 

सुरिाको लालग नेपाल सरकारले लनणवय गरेबमोलजम प्रचललत कानूनको अधीनमा रही आवश्यक 

हातहलतयार राख्न सके्नछ ॰ 

संचार उपकरणः अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले नेपाल सरकारले लनणवय गरेबमोलजम प्रचललत कानूनको 

अधीनमा रही खलनज कायवको लालग आवश्यक सञ्चार उपकरणहरु राख्न सके्नछ ॰ 

सुलवधाः अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले खलनज कायव गदाव पाउने सुलवधा तथा सहुललयत तोलकए बमोलजम 

हुनेछ ॰ 

रोयल्टीः अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले लवभागलाई खलनज पदाथवको प्रकार, गुणस्तर र पररमाणको 

आधारमा तोलकएको दरमा रोयल्टी तथा अन्य दसु्तर बुझाउन पनेछ ॰ 

सथानीय लवकास शुल्कः अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले रोयल्टीको आधारमा तोलकएको दरमा 

तोलकएको लनकायमा सथानीय लवकास शुल्क बुझाउनु पनेछ ॰ 

प्रलतवेदनः अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले तोलकएबमोलजमको सूचना तथा प्रलतवेदन तोलकएबमोलजम 

लवभागमा लदनु पनेछ ॰ 

जरा प्रान्प्तः (१) दफा १२ को उपदफा (१) बमोलजम लनषेध गररएको िेिमा बाहेक अन्य िेिमा 

रहेको कुनै जरा खलनज कायवको लालग असथायी वा सथायी तवरले आवश्यक पने भएमा देहायको 

कुराको अधीनमा रही उपयोग गनव वा प्राप्त गनव सलकनेछ :– 

(क) त्यस्तो जरा नेपाल सरकारको भए अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले नेपाल सरकारलाई 

तोलकएबमोलजमको भू–बहाल बुझाई उपयोग गनव सके्नछ ॰ 

(ख) त्यस्तो जरा लनजी स्वालमत्वको भए नेपाल सरकारले अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तलाई लनजकै खचवमा 

प्रचललत कानूनबमोलजम प्राप्त गराई लदन वा भू–वहालमा लदलाई लदन सके्नछ ॰ 

(२) खलनज कायवको लालग कुनै जरामा केही समयको लालग कुनै य , उपकरण, औजार जडान 

गनव वा नाप नक्शा वा खलनज कायवसम्बिी अन्य कुनै काम गनव आवश्यक भएमा उपदफा (३) को 

अधीनमा रही त्यस्तो जरामा प्रवेश गरी त्यस्तो काम गनव सके्नछ ॰ 

(३) लवभाग वा अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले खलनजकायव गदाव कुनै जरावालाले आेनो जरा उपभोग 

गनव नपाएमा वा त्यस्तो जरामा रहेको बाली, रुख, घर, वसु्त वा अन्य सम्पलत्त नोक्शानी 

भएमा गाउँपाललका वा नगरपाललकाको परामशव ललई प्रचललत दरभाउलाई समेत ध्यान राखी 

सम्बन्ित जरावालालाई िलतपूलतव लदइनेछ ॰ 

लवष्फोटकः  खलनज कायवको लालग चालहने लवष्फोटक पदाथवहरु अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले नेपाल 

सरकारले समय समयमा लनणवय गरेबमोलजमको शतव तथा प्रचललत कानूनको अधीनमा रही पैठारी, 

संचय, वसार–पसार र प्रयोग गनव सके्नछ ॰ 

जाँचवुझः  (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयमबमोलजम खलनज कायव भए नभएको लनरीिण 

तथा जाँचबुझ गनव लवभागले कुनै लवशेषज्ञ, अलधकारी वा लनकायलाई अलधकृत गनव सके्नछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोलजम अलधकृत गररएको लवशेषज्ञ, अलधकारी वा लनकायलाई लनरीिण तथा 

जाँचबुझको लसललसलामा खलनज कायव भइरहेको वा हुने जुनसुकै ठाउँमा प्रवेश गनव लदनु र लनजले 

मागेको कागजात तथा लववरण उपलब्ध गराउनु अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तको कतवव्य हुनेछ ॰ 
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खलनज पदाथव केन्द्रः  (१) खानी तथा खलनज स्रोतहरुको लवकास गनव एवं खलनज 

कायवमा सहयोग पुयावउन नेपाल सरकारले खलनज पदाथव प्रबद््रधन कायवक्रम संचालन गनव सके्नछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कायवक्रम संचालन गनवको लालग नेपाल सरकारले खलनज पदाथव 

लवकास केन्द्र सथापना गनव सके्नछ ॰ 

(३) उपदफा (२) बमोलजम सथालपत खलनज पदाथव लवकास केन्द्रको काम, कतवव्य र अलधकार एवं 

कायवलवलध तोलकएबमोलजम हुनेछ ॰ 

दन्ड सजायः  (१) कसैले यस ऐनबमोलजम खलनज कायव गने अनुमलत नललई खलनज कायव 

गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो खलनज कायव बन्द गरी खलनज कायवमा प्रयोग गररएको य , 

उपकरण, औजार र मालसामान तथा अनलधकृत तवरले उत्खनन् गरेको खलनज पदाथवसमेत जफत 

गनुवको साथै त्यस्तो व्यन्क्तलाई एकलाख रुपैयाँसम्म जररवाना गनव सके्नछ र त्यस्तो कायवबाट 

नोक्सान भएको धनसम्पलत्तको िलत पलन भराउन सके्नछ ॰ 

(२) अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले दफा ११क. बमोलजम लदइएको लनदेशन वा दफा १३ बमोलजमको 

आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो लनदेशन वा आदेश पालन नगरेसम्म लवभागले खलनज कायव सथलगत 

गनव वा खलनज कायव गने अनुमलत नै रद्द गनव सके्नछ र त्यस्तो लनदेशन वा आदेश पालन नगरेको 

कारणबाट खानी वा खलनज पदाथवको भण्डारमा िलत पुग्न गएमा, भूिय भएमा वा कसैको लजउ वा 

धन सम्पलत्तमा चोटपटक वा नोक्सानी पनव गएमा एकलाख रुपैयाँसम्म जररवाना गनव सके्नछ र 

नोक्सानीको आधारमा मुनालसब िलतपूलतव समेत अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तबाट भराउनु पनेछ ॰ 

(३) अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले दफा २० बमोलजम लवभागमा लदनुपने सूचना वा प्रलतवेदन नलदएमा 

त्यसरी सूचना वा प्रलतवेदन नलदएसम्म लवभागले खलनज कायव सथलगत गनव सके्नछ ॰ 

(४) अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले यस दफामा लेन्खएदेन्ख बाहेक यो ऐन र यस ऐनअन्तगवत बनेको लनयम 

बन्खवलाप कुनै काम गरेमा लवभागले लनजलाई एकलाख रुपैयाँसम्म जररवाना गनव वा खलनज कायव 

गनव लदइएको अनुमलत रद्द गनव सके्नछ ॰ 

(५) उपदफा (१), (२), (३) वा (४) बमोलजम कारवाही गनुवभन्दा अगालड लवभागले सम्बन्ित 

व्यन्क्तलाई स्परीकरण पेश गने मनालसव मौका लदनु पनेछ ॰ 

(६) लवभाग वा अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले यस ऐनबमोलजम खलनज कायव गदाव कसैले बाधा लवरोध वा 

रोकटोक गरेमा लनजलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपिमा सूचना प्रकालशत गरी तोकेको 

अलधकारीको आदेशले ६ महीनासम्म कैद वा दशहजार रुपैयाँसम्म जररवाना वा दुवै सजाय हुन 

सके्नछ ॰ 

(७) उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (६) बमोलजम भएको सजायको आदेशमा लचत्त नबुझे्न व्यन्क्तले 

पैंतीस लदनलभि उि अदालतमा पुनरावेदन लदन सके्नछ ॰ 

मध्यस्तः  नेपाल सरकार र अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तबीच खलनज कायवसँग सम्बन्ित कुनै 

कुराको सम्बिमा उठेको कुनै लववाद दुवै पिले आपसी सरसल्राहबाट सुल्झाउन नसकेमा 

दुवै पिबीचमा भएको सम्न्झौतामा तोलकएकोमा सोहीबमोलजम र सम्न्झौतामा नतोलकएकोमा 

तोलकएबमोलजम मध्यसथताद्वारा समाधान गररनेछ ॰ 

लवशेष अलधकारः (१) नेपाल सरकारले रालरि य सुरिा वा साववजलनक लहतको लालग आवश्यक देखेमा 

तुरुन्त खलनज कायव रोिा गरी खलनज कायव गने अनुमलत रद्द गनव सके्नछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोलजम नेपाल सरकारले खलनज कायव गने अनुमलत रद्द गदाव अनुमलत प्राप्त 

व्यन्क्तलाई पनव गएको प्रत्यि हानी नोक्सानीको लनलमत्त मुनालसव मालफकको िलतपूलतव लदनेछ ॰ 

लवलनयम वनाउनेः (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायावन्रयन गनव नेपाल सरकारले लनयमहरु बनाउन 

सके्नछ ॰ 

(२) उपदफा (१) ले लदएको अलधकारको सववसामान्यतामा प्रलतकूल प्रभाव नपने गरी खासगरी 

देहायका लवषयहरुमा लनयमहरु बनाउन सके्नछ :– 

(क) खलनज कायव गनव अनुमलत ललन चाहने व्यन्क्तको योग्यता, 
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(ख) खलनज सम्न्झौता तथा अनुमलतपिमा रहने कुराहरु, 

(ग) खलनज िेिको सभेिण, नाप, नक्शा तथा िेि पररत्याग, 

(घ) खलनज कायव गदाव अपनाउनु पने कायवलवलध तथा पालन गनुवपने शतवहरु, 

(ङ) खलनज कायव गदाव धन–जनको सुरिा गने र भू–िय तथा वातावरणमा उले्रखनीय 

(लसलग्नलफकेन्ट) प्रलतकूल असर हुन नलदन गनुवपने सुरिात्मक व्यवसथा, 

(च) अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले बुझाउनु पने रोयल्टी, दसु्तर तथा सथानीय लवकास शुल्क, 

(छ) अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले राख्नुपने खलनज कायवको लहसाब लकताब, 

(ज) अनुमलत प्राप्त व्यन्क्तले लदनुपने सूचना, प्रलतवेदन तथा अन्य लववरणहरु, 

(झ) लनरीिण तथा जाँचबुझसम्बिी कायवलवलध, र  

(ञ) मध्यसथतासम्बिी प्रलक्रया ॰ 

 

खानी तथा खलनज पदाथव लनयमावली २०५६ को पररचे्छद ७ लनयम ३४ अनुसार साधरण 

लनमावणमुन्ख खलनज पदथव माटो, ढंुगा र वालुवा प्रयोगको लालग लजलवसमा लनवेदन लदन सलकने 

व्यवसथा रहेकोछ ॰ 

लजलवसले लनवेदकको मागवमोलजम अनुमलत लदने नलदने जाचवुझ गरी उपसलमलत समि लसफारीस 

गने व्यवसथा छ  ॰ 

उपसलमलत गठन ऐ ऐको लनयम ३५ वमोलजम एक सलमलत गठन हुने व्यसथाछ ॰ 

सथालवअ - संयोजक,      

लजलवसका प्रलतलनधी-सदस्य,  

लजल्रा प्रशासन अलधकृत प्रलतलनधी - सदस्य,  

लजल्रा वन अलधकृत प्रलतलनधी -सदस्य,  

लजल्रा सडक कायावलयअलधकृत प्रलतलनधी - सदस्य,  

लजल्रा भुसंरिण अलधकृत प्रलतलनधी - सदस्य,  

आवास तथा सहरी लवकास अलधकृत प्रलतलनधी - सदस्य,  

खानी तथा भुगभव लवभाग वा घरेलु लवकास सलमलतअलधकृत प्रलतलनधी - सदस्य सलचव  

 

४.२.३. वन ऐन २०४९ र वन लनयमावली २०५१, 

पयाववरण तथा वातावरणीय सनु्तलन कायम गनव वनिेिको महत्वपुणव भूलमका हुने वन ऐन र 

लनयमावलल २०५१ मा उले्रख रहेकोछ  ॰ उक्त ऐन अनुसार पूवव स्वीकृती लवना वनिेिमा गाईवसु्त 

चराउने, आगजनी गने, रुखहरु काट्ने, वन्यजनु्तको लशकार गने, ढंुगा, लगलट, वालुवा, लमस्कट  

लगायतका सामाग्रीहरु  उत्खनन गनव नपाईने व्यवसथा उले्रख गररएको पाइजछ ॰ यस प्रावधानलाई 

आत्मशात गदे लनयन् त रुपमा व्यवन्सथत गरर उत्खनन गने गरर यो प्रलतवेदन तयार गररएकोछ ॰  

 

४.२.४. रालरि य लनकुजज तथा वन्यजनु्त संरिण ऐन २०२९ 

यस ऐन अनुसार ईकोलोलजक लहसाबले महत्वपूणव िेिहरु एवंम रालरि य लनकुजज िेिमा नेपाल 

सरकार, वन तथा भूसंरिण म ालयको अनुमलत लवना उक्त िेिमा कुनै कायवक्रम गनव नपाईने 

व्यवसथा लवद्यमान देन्खजछ ॰ त्यसै्त लोपोनु्मख २६ प्रजालतका म्याम्मल (स्तनधारी), ९ जालतका 

पंिीहरु र ३ प्रजालतका घस्रने रेप्टायलहरुलाई सुरिा लदनु पने व्यवसथा उले्रख गररएको छ ॰ यसमा 

उले्रख गररएको स्तनधारी, चराहरु र रेप्टायलहरुको वाससथान प्रस्तालवद कायावन्रयन िेिमा  पदेन 

॰  

संरलित वन्यजनु्तहरु 

स्तनधारी जनु्त (म्यामल्स) 
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१.आसामी रातो वांदर (मकाका आसाभेन्ऱीस) २. सालक (म्यालनस क्रलसक डाटा र म्यालनस 

पेन्टाडक्टाइला) ३. लहसलपड खरायो (क्याप्रोलागस लहसलपडस) ४. सोसं (प्लाटालनाा ग्यजजेलटका) 

५.ब्वासो (क्यालनसलुपस) ६.लहमाली रातो भालु (अससव अक््रटस) ७.हाबे्र (रेड पाण्डा) (आइलुरस 

फले्जन्ऱ) ८. लल·साङ (प्राेनोडन पालडवक्लर) ९. हँुडार(हाइना हाइना) १०. चरी बाघ (लेपडव क्याट) 

(फे ललल बेंगालेन्न्ऱस) ११. ललक्स (फेललस ललंक्स) १२. ध्वा“से लचतुवा (लनेफेललस नेबुलोसा) 

१३.बाघ (पाने्थरा टाइलग्रस) १४.लहउ“ लचतुवा (पाने्थरा अन्न्ऱय) १५.ज·ली हात्ती (इलेफस मान्क्समस) 

१६.गैंडा (राइनोलसरस युलनकलनवस) १७.सानो जातको ब“देल (सस सल्मानस) १८.कसु्तरी मृग 

(मसचस मन्सचफेरस) १९. बाालसंगा (सरभस डुमासेलल) २०.गोरवड्सन (वस गोरंस) २१.योक नाक 

(वस ग्रलन्नयन्ऱ) २२.अनाव (वुवालस वुवाललस) २३.नायन (ेलमस आम्मन) २४.लचरु (पान्थोलप्स 

हडसोनी) २५.कृष्णसार (एन्न्टलोप सलनवकापाव) २६.चौका (टेटि ाकलनवक क्वालडि कलनवस) 

 

पंिी(एभ्स) 

१. कालोाकव  (सीकोलनयानाइग्रा) २. सेतोाकव (लसकोलनया लसकोलनया) ३. सारस(ग्रस ग्रस) ४. चीर  

(क्यालटि एस वाललचाई) ५. डाफे  (लफाफारस इन्िजानस) ६.मोनाल (टि ागोनपान साटाइरा) ७. खर 

मुजूर (थपोडोलटस बेंङ्गलेन्न्ऱस) ८. सानो खर मुजूर (साइलफेटाइडस इन्न्डका) ९.ठूलो 

धनेश(बुसेरसवाइकलनस) 

 

सररसृप/घस्रने जातका जनु्त (रेपटायल्स) 

 

१. अलज·ङ्गर (पाईथन न्स्पलसज) २.घलडयाल गोही (ग्यालभयाललस ग्याजजेलटक्स) ३.सुन गोहोरी 

(भारानस  फ्लामेसेन्ऱ) 

 

४.२.५  भू–तथा जलाधार संरिण ऐन २०३९ तथा लनयमावली २०४२, 

यस ऐन अनुसार संरलित जलाधार िेिलभि वातावरणीय असर पने गरर वाध वाधे्न, नहरहरु लनमावण 

गने, खाडलहरु खने्न, ढंुगा, लगलट, वालुवा तथा लमस्कटहरुको उत्खनन जस्ता कायवहरुमा रोक 

लगायको छ ॰ 

 

४.२.६ फोहरमैला व्यावसथापन ऐन २०४८ 

यस ऐन अनुसार सथालनय लनकायले लनधावरण गरेको सथानमा माि फोहरमैला व्यवसथापन गनुवपने 

प्रावधान रहेकोछ ॰ 

 

४.२.७ साववजलनक सडक ऐन २०३१ 

साववजलनक सडक ऐन २०३१ को दफा १७ अनुसार सडका आसपासको जराबाट माटो, ढुङ्गा वा 

बालुवा ललन सलकनेः  

(१)साववजलनक सडकको लनमावण, ममवतवा सबारको सम्बिमा कुनै आसपासको जराबाट माटो, 

ढुङ्गा वा बालुवा ललन आवश्यक परेमा सडक लवभागको आदेशानुसार आवश्यक पररमाणमा माटो, 

ढुङ्गा वा बालुवा ललन सलकनेछ ॰ त्यस्तो जराबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा ललंदा त्यसमा रहेको कुनै 

बाली रुख लवरुवा वा अन्य कुनै चीज वसु्तको नोक्सानी भएमा िलतपूलतव लदनु पनेछ ॰ त्यस्तो 

जराबाट माटो ढुङ्गा वा बालुवा ललंदा खाल्टो पनव गएमा त्यस्तो खाल्टो सम्याउन व्यहोनुव पने जलत 

रकम िलतपूलतव लदनु पनेछ॰ 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापलन कुनै घरको लनकट आसपासको जराबाट 

माटो, ढुङ्गा वा बालुवा ललनु परेमा भने सम्बन्ित घरधनीको स्वीकृलत प्राप्त नगरी त्यस्तो जराबाट 

माटो, ढुङ्गा वा बालुवा ललन हँुदैन ॰ 
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४.३. लनदेलशका तथा मापदण्डहरु   

 

४.३.१ रालरि य वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन लनदेलशका २०५० 

यस अनुसार लनदेलशकाले वातावरणीय असर एवं प्रभावहरुको पलहचानको लालग तथा आकलन गने 

लवलभन्न शतवगत अवधारणाहरुको वारेमा उले्रख भएको पाईजछ ॰ जसै्तः  असरको प्रकार 

(प्रत्यि/अप्रत्यि),  असरको िेि (साईट अनुसार /सथानीय/वृहत), असरको अवलध ( छोटो 

अवलधको / मझौला अवलधको/ लामो अवलधको) ॰ 

४.४ अन्तरालरि य सन्ि तथा महासन्िहरुः   

 

४.४.१ जैलवक लवलवधता महासन्ि १९९२ 

यस महासन्ि अनुसार वन्यजनु्त आरिण तथा रालरि य लनकुजजको लनमावण तथा लवस्तारमा जोड 

लदएको साथै जैलवक लवलवधतामा असर पुगे्नगरी अन्य लक्रयाकलापहरुमा रोक लगाएको देन्खजछ ॰ 

 

४.४.२ CITES महासिी  १९८३ 

यस महासन्िले वड्दो मानव गलतलवलधले जैलवक लवलवधतामा असर परेकोले लवलभन्न प्रजालतहरुको 

वलगवकरण तथा संरिणमा जोड लदएको छ ॰ संकटापन्न प्रजालतको ेसार पसार तथा व्यापरमा 

समेत रोक लगाएको छ ॰ 

 

४.४.३ आदीवासी जनजालत संवन्ि अनतवरालरि य माहासन्ि (ILO 169): 

यस महासन्िले आदीवासी जनजालतहरुको वसोवास सथानको खलल तथा रीलतरीवाज तथा 

सासृ्कलतक संरिाणको वारेमा सचेतता अपनाउनु पने कुरामा जोड लदएकोछ ॰ 

 

४.५ ढुङ्गा, लगलट, वालुवा संकलन सम्ऱिमा सवोि अदालतको लनणवयः  

प्राकृलतक स्रोत र साधनको बचाउ गनवको लालग लजल्रा वारा सपही गा.लव.स. वडा नं. ९ घर भै हाल 

काठमाण्डौ लजल्रा काठमाण्डौ महानगरपाललका वडा नं. ३२ अनामनगर वसे्न अलधवक्ता नारायण 

प्रसाद देवकोटाले सम्मालनत सवावि अदालतमा दायर गनुवभएको ररट लनवेदनको सुनुवाईको 

सन्दभवमा सम्मालनत सवावि अदालतवाट लमलत २०६७ िावण २१ गते एउटा महत्वपुणव आदेश जारी 

भएको छ ॰ सो आदेशमा अन्य कुराको अलतररक्त खास गरी देहायको कुराहरु उले्रख गररएको 

छन् ॰ 

१. ढंुङ्गा, बालुवा आदी प्राकृलतक स्रोत हुन् ॰ प्राकृलतक स्रोत Public Trust Doctrine अनुसार कुनै 

व्यन्क्तको Ownership  मा हुन सकै्दन ॰ प्राकृलतक स्रोत सबै नेपालीको Common Benefits र 

साववजनीक लहत हुने काममा माि प्रयोग हुन सक्दछ ॰ 

 

२. प्राकृलतक स्रोतको संकलन तथा उत्खनन् प्रयोग आदी गदाव लवद्यमान प्रचललत कानून अनुसार 

वातावरणमा कुनै प्रकारको प्रलतकुल प्रभाव नपाने गरी माि गनुवपदवछ ॰ 

 

३. कानुनी व्यवसथा अनुसार कुनै योजना, आयोजना वा कायवक्रम सन्चालन गने सम्ऱिमा प्रस्ताव 

तयार गनुवपने हुजछ ॰ त्यस्तो प्रस्ताव कायावन्रयन गदाव वातावरणीय प्रभाव र परीिण मुल्यांकन 

गनुवपने हुजछ ॰ यसरी वातावरणीय प्रभाव र पररमाण मुल्यांकन गनुव भनेको वातावरणलाई असर पनव 

नपाने  र पाने भए त्यस्तो प्रभावलाई हटाउने वा कम गने अध्ययन र मूल्यांकन हो ॰ वातावरण 

संरिण लनयमावलीको व्यवसथा अनुसार  वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गदाव साववजलनक सूचना 

जारी गरी संवन्ित वडा सलमलत/ गाउँ पाललका/ नगरपाललका वा त्यस िेिको सु्कल, अस्पताल, 
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स्वासथ चौलक तथा सरोकारवाला व्यन्क्त वा संसथावाट सुझाव ललने र उलनहरुको सुझाव अनुरुप 

प्रस्ताव कायावन्रय हुने वा नहुने संविमा सथानीय जनता वा सथानीय लनकायको लवशेष भुलमका हुने 

देन्खजछ ॰ यस्तो कानुनी व्यवसथा नै Defective देन्खजछ ॰  यो व्यवसथा फौजदारी मुद्धामा सजवलमन 

गने र सजवलमनका भरमा कसैलाई दोलष नठहराउने व्यवसथा सरह हो ॰ 

 

वातावरण प्रदुषण हुने वा नहुने  भने्न कायव उले्रन्खत लनकायका व्यन्क्तहरुले लदएको व्यन्क्तगत 

लवचार र रायले एलकन र लनधावरण गने लवषय होइन ॰  वातावरण प्रदुषण हुने वा नहुने भने्न कुरा 

सम्ऱन्ित आयोजनाको प्रस्ताव प्राप्त भए पलन नेपाल सरकारको आेनो वा कुनै लनष्पि लवषय 

लवशेषज्ञ जसै्तः  भू–गववलवद्, भूगोललवद्, भौलतक शास्त्री, रसायन शास्त्री, वातावरण लवशेषज्ञ, 

जलस्रोत  लवशेषज्ञ, वन, वनजन्य लवशेषज्ञ, अथवशास्त्री, तथा अन्य लवशेषज्ञ सलहत रहेको टोललले 

प्रस्तावको सन्दभवमा प्रस्ताव कायावन्रयन हुने सथलको वैज्ञालनक अध्ययन लवशे्लषण गरी प्रस्ताव 

कायावन्रयन गदाव वातावरण प्रदुषण हुने वा नहुने यलकन हुने लवशुद्ध प्रालवलधक लवषय हो ॰ तर 

लवद्यमान कानुनी व्यवसथा हेदाव प्रस्ताव आफैले साववजलनक सूचना जारी गरी उले्रन्खत व्यन्क्त र 

संसथाहरुको लवरोध वा समथवनमा प्रस्ताव कायावन्रयन गदाव प्रदुषण हुने वा नहुने लनधावरण हुने 

कानूनी व्यवसथा नै अव्यवहारीक, अनुपयुक्त र िुलटपुणव देन्खजछ ॰ 

 

४. अब यस्ता उद्योग सञ्चालन इजाजत लदनु अगाडी सरकार आफैले लवशेषज्ञ टोललद्धारा उद्योग 

सथापना गनव ईचु्छक प्रस्तावको प्रस्तावमा Field Visit लफल्ड लभजीट समेत गराई प्रलतवेदन ललई 

सरकारले गठन गरेको टोललले लदएको राय अनुसार कलत हद सम्म ढंुङ्गा, रोडा, वालुवा लझक्न लदंदा 

वातावरणीय संतुलन लवग्रदैन हेरी त्यलतहदसम्म माि रोडा ढंुगा लझक्न अनुमलत लदनु ॰ त्यसरी 

वैज्ञानीक आधारमा उत्खनन गने कुरा लनधावरण गरी त्यही हद ननाघे्न गरर  माि इजाजत लदने, 

त्यसको अनुगमन गने र इजाजत अवलध समाप्त भएपलछ सो िेिलाई उद्योग सथापना गनेले नै 

यथान्सथलतमा ल्याउने शतव तोकु्न ॰  

 

५. प्रस्ताव कायावन्रयनमा उद्योग लवभागले दताव स्वीकृती लदएपलछ माथी उले्रन्खत लवशेषज्ञ 

सन्म्मललत टोललवाट Monitor  हुने कानुनी व्यवसथा नै देन्खएन ॰ उद्योग सञ्चालन भएपलछ 

लवशेषज्ञले लनयलमत पानीको शुद्धता ललने, आवाज कलतको प्रदुषण भयो जाचु्न पने ॰ आवजले 

वनजंगल र Flora and Fauna र वन्यजनु्तलाई कलत प्रभाव पा-यो हेने ॰ उद्योग सञ्चालन गदाव 

वनिेि हेररयो हेररएन सो केही देन्खयन ॰ वायुमण्डलमा धुवा र धुलोले कलत प्रदुषण ग-यो गरेन, 

Raw Material बालुवा, रोडा, ढंुगा कलत उत्खनन ग-यो सो पलन हेने आदी केही हुने गरेको 

देन्खएन ॰ तसथव लय सवै कुरा उद्योग सञ्चालन कै अवसथामा लनयलमत रुपमा लवशेषज्ञ टोलीको गठन 

गरी अलनवायव Monitor गनुव ॰ 

 

६. लनवेदकको अको मुख्य माग टिकको िमता भन्दा वढी बालुवा, रोडा, ढंुगा लोड गरी त्यस्तो 

Over Load टिकले सडक तथा पुललाई िलत पुराएको कारण यसलाई रोलक पाउँ भने्न रहेकोछ ॰ 

सो माग जायज माग हो ॰ ठेकेदार वा उद्योगको माललकले Over Load भएको सवारी साधन 

चलाएकोले साववजलनक सडक िेलत गरी त्यसको ममवतको लालग करदातामा भार पनव हुदैन ॰  

 

त्यसकारण लनम्नानुसार गनुवः   

क) यस प्रकार टिकमा रोडा, ढंुगा, वालुवा Over Load गरी चलाउने कायवलाई रोक्नको लालग प्रहरी 

पररचालन गनुव ॰ 
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ख) जनताको कर लतरेको पैसाले बनेको सडक सवैको साझा सम्पलत हो ॰ त्यस्तो सम्पलत रोडा, ढंुगा 

उद्योग सञ्चालन गने केलह लसलमत व्यन्क्तहरुको माि आलथवक फाईदाको लालग चलाएको Over 

Loaded सवारी साधनको प्रयोगले हुन गएको सडकको िलतको ममवत गनव जनतालाई पुनः  करको 

भार बोकाउन हुदैन ॰ तसथव यस्ता रोडा, ढंुगा वोकेको सवारीसाधनको कारण सडकको पुल लवग्रन 

हुदैन ॰ उद्योग िेिबाट माल बोकेको टिक मुल सडकमा लनस्कनु अलघ टिकको भरी तौलने य  

उद्योग सञ्चालन कतावको खचवमा जडान गने व्यवसथा लमलाई टिकको िमता अनुसारको माल माि 

छाड्नु ॰ 

 

ग) यस्तो साझा सम्पलतको सडक तथा पुलमा कसैको व्यन्क्तगत फाईदाको लालग सो को िमता र 

स्वयं सवारी साधनको िमता भन्दा Over Loaded सवारी साधन चलाउदा सडक र पुलको िलत 

हुने उले्रन्खत कारणहरुले गदाव त्यस्ता Over Loaded  सवारी साधन चलाउन नलदन नेपाल 

प्रहरीलाई कडा लनदेशन लदनु ॰ साथै त्यस्ता सवारी साधनको Weight जाँच गनव सडकका मुख्य 

मुख्य ठाउमा जाच य  राखी जाच गने व्यवसथा लमलाई जाचपास हुने सवारी साधनलाई माि 

सडकमा प्रवेश गने व्यवसथा लमलाउनु ॰  

 

लनवेदकको माग बालुवा, रोडा, ढंुगा भारत लनकासी रोकी पाउ भने्न पलन छ ॰ लमलसल हेदाव नेपाल र 

भारतसंग भएको सन्ि अनुसार भारत लनकासी  गररएको भने्न देन्खजछ ॰ प्राकृलतक स्रोत प्रकृलतले 

प्रयोग कै लालग लदएको हो ॰  त्यस कारण रारि  लनमावण र आलथवक लवकासमा प्राकृलतक स्रोतको 

प्रयोग गरेर वा प्राकृलतक स्रोत लनकाल्दा वरपरका अन्य िेि, वस्ती, सडक, पानीको मुहान, बन, 

वन्यजनु्त, प्रालचन स्मारक आदीलाई प्रलतकुल असर पने भए त्यसलाई रोकु्नपछव  ॰ त्यसथव हाललाई 

रोडा, ढंुगा, वालुवा लवदेश लनकासी गने कायव रोलक यस अदालतको आदेश अनुसार गलठत 

प्रालवलधक सलमलतले तत्तत् उद्योगवाट वालुवा, रोडा, ढंुगा लनकाल्न सके्न िमता, आलथवक लगायत 

वातावरणीय दृलरले सबव छ भने्न प्रलतवेदन लदएमा सो प्रलतवेदन अनुसार माि लनकासी गनव लदनु ॰ 

 

घ) यस आदेशको प्रयोजनको लालग नेपाल सरकारको सम्ऱन्ित लनकायको संयोजकत्वमा देहाय 

वमोलजमको सलमलत गठन गनुव ॰  

१. बातावरण म ालयको वा वातावरण म ालयले तोकेको वातावरणलवद् संयोजक ॰ 

२. भूगभव शास्त्री  

३. माईलनङ ईन्जजलनयर 

४. उद्योग लवभागको प्रलतलनलध 

५.सथानीय लनकायको प्रलतलनलध 

६. नेपाल सरकारले तोकेको अन्य सदस्य तथा वातावरणलवद् भएको एक सलमलत गठन गनुव ॰ 

  

ङ) दताव नभई सन्चालन भएको र इजाजत अवलध नाघेका उद्योगहरु तुरुन्त वन्द गनुव ॰ 

 

च) दताव भई अवलध ननाघेको सञ्चालनमा रहेको उद्योगले प्रदुषण गरे नगरेको,उद्योग सञ्चालन गने 

अनुमलत लदएको िेिमा बालुवा, रोडा, ढंुगाको Exploitation िमता अथावत मािामा अव कलत हो  

यलकन गने ॰ यलद अव अरु वढी उत्खनन गदाव वातावरणीय र भौगोललक िलत पुगे्न भएमा त्यस 

िेिमा सञ्चाललत उद्योग वन्द गनुव ॰  तर अलहले नै वातावरण प्रदुषण गरररहेको देन्खएमा  वा 

उत्खनन गदाव वातावरणलाई प्रलतकुल असर पाछव  भने तुरुन्त वन्द गनुव ॰  
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छ) अव उप्रान्त उद्योग सथापनाको अनुमलत लददा प्रस्तावकले पेश गरेको प्रस्तावमा संलग्न वातावरण 

प्रभाव मूल्यांकनलाई यस आदेश अनुसार गलठत सलमलतले पलन आफुले अध्ययन गरी लदएको राय र 

प्रलतवेदन अनुसार माि अनुमलत प्रदान गनुव ॰ 

 

ज) बालुवा, रोडा, ढंुगा प्राकृलतक स्रोत भएको कारण Public Trust doctrine र संलवधान अनुसार 

प्राकृलतक स्रोत राज्यको स्वालमत्वको साववजलनक सम्पलत हो ॰ यस्तो सम्पलत कुनै एक ठेकेदारले 

Nominal राजश्व वुझाएको भरमा कारोवार गरी ठेकेदारलाई नाजायज फाईदा हुनु हुदैन ॰ 

प्राकृलतक स्रोत उत्खनन पलछ जलमनलाई यथान्सथलतमा छाड्न पने गरी नेपाल पेटि ोललयम ऐन र 

खानी तथा खलनज पदाथव ऐन अनुरुप सरकारलाई फाईदाको आधारमा माि ठेिा लदनु ॰  

 

झ) यस आदेश अनुसार गलठत लवशेषज्ञ सलमलतको राय प्रलतवेदन र सुझाव अनुसार माि वालुवा, 

रोडा, ढंुगा, क्रशर उद्योग सन्चालन गने अनुमलत लदनु  र उक्त सलमलतको राय प्रलतवेदन सुझाव 

नआउजजेल ढंुगार रोडा उद्योगलाई इजाजत नलदनु ॰  

ञ) प्राकृलतक स्रोतको अलधकतम सदुपयोग र प्राकृलतक स्रोतको उत्खनन एवं लवकास गदाव हुने 

प्रदुषण लनय णमा वातावरण सम्बन्ि ऐन, लनयम ज्यादै अपयावप्त देन्खयो ॰ यसमा सुधार गनुव ॰  

 

ट) प्रदुषणमुक्त र स्वच्छ वातावरण प्रते्यक नागररकको मौललक हक हो ॰ आजको लवश्व वातावरण 

सचेत Conscious लवश्व हो ॰ दोस्रो लवश्वयुद्ध पलछ औधोलगकरणमा दौडेको लवश्वले कोईला, पेटि ोल, 

लडजेल आदीको खपतले गदाव प्रदुषण वढेको कारण औधोलगक रारि मा सवारी र यातायातको 

साधनमा लवद्युत प्रयोग र कोईलाको सट्टा आणलवक शन्क्त तफव  केन्न्द्रत छ ॰ नेपालमा पलन 

प्रदुषणको आेनै समस्या छ ॰ नेपालमा औधोलगक लवकासका कारण भन्दा पलन जथाभालव उद्योग 

संचालनका कारण प्रदुषण वढेको छ ॰ नेपालको वातावरण संरिण संवन्ि कानुन ज्यादै अपुरो 

देन्खजछ ॰ प्रदुषण रोकथामको नजरमा सरकार Licencing Regime मा सीलमत छ ॰   

 

उद्योग सथापना गनव चाहने प्रस्तावकले सथानीय जनता र लनकायहरुसंग सोलध उलनहरुले उद्योग 

सथापना गनव हुजछ भनेको व्यन्क्तगत रायका आधारमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन पाररत हुने र 

त्यही आधारमा सरकारले इजाजत लदने गररजछ ॰ वातावरणीय  प्रदुषण भन्नाले ध्वनी प्रदुषण, 

वायुमण्डलमा धुलो र धुवाको प्रदुषण, पानीको मुहानहरुमा मानवीय कायवले प्रदुषण, भूिय तथा वन 

लवनाश, बनिेिमा धुलो, धुवा र आवाजको प्रवेशले वनजंगलमा भएको शान्न्तको खलवललले 

चराचुरुङ्गी र जनावरमा पाने िलत आदी पदवछन ॰  

 

यसैगरी वातावरण संरिण सम्ऱन्ि कानुन पलन वातावरण प्रदुषणको रोकथाम र लनय णमा 

प्रभावकारी हुन सके्न प्रकृलतको हुनुपछव  ॰ तर नेपालको वातावरण संवन्ि कानूनले सरकारलाई 

Licencing Regime को भूलमकामा लसलमत राखेको देन्खजछ ॰ सो कानुनले आजको वातावरण 

समस्यालाई Cope गनव सकै्दन ॰ वातावरण संवन्ि कानूनमा आवश्यक संशोधन भई Self 

Contained Act, नहुजजेल र सरकारी लनकायहरु Monitor गनव Well equipped र Well 

Trained  नहुजजेल यस अदालतले असाधारण अलधकार अन््रतगत Active Roll  खेल्नुपने हुजछ ॰ 

अदालतले आेनो संवैधालनक भूलमका लनवावह गनव यस अदालतमा एक वातारण ईजलासको 

Environment Bench गठन गने व्यवसथा हुन आवश्यक छ ॰ त्यसैले वातावरण ईजलास 

Environment Bench को गठन गनव कानूनी व्यवसथा हुनु पने तफव  सम्माननीय प्रधान 

न्यायलधशजू्यलाई जानकारी गराउनु ॰  
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स्रोतः  संलघय मालमला तथा सथानीय लवकास म ालयको लमलतः  २०६८॰०८॰२९ च.नं. १३७ को 

पिसंग प्राप्त प्रलतवेदन ॰ 

४.६ ढंुगा लगट्टी वालुवा उत्खनन् लबलक्र तथा व्यवसथापन सम्ऱिी मापदण्ड २०७७ को प्रावधानहरुः  

अनुसुलच- २ ख 

ढंुगा लगट्टी वालुवा उत्खनन् लबलक्र तथा व्यवसथापन सम्ऱिी मापदण्ड २०७७ को दफा ४ को उपदफा ५ सँग 

सम्ऱन्ित 

ठेिा सम्न्झौता फाराम 

ललन्खतम............को नाती ...............को छोरा ................ भोजपुर लजल्रा भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ... 

सथायी घर भई हाल भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ...... मा वसोवास गदे आएको वषव   ... को    .......ले 

तपलशल बमोलजमको शतवमा तपलशल बमोलजमको िेिमा ............ ठेिा वन्दोवस्त गने गरी यस 

कायावलयवाट प्रकालशत गररएको लमलत.........को ठेिा नंवर...... को सूचना बमोलजम ढंुगा लगट्टी र वालुवा 

उत्खनन् सङकलन तथा लवलक्र लवतरणका लालग तपाई समेतले पेश गनुव भएको लशलवन्न्द दरभाउ पि 

मुल्यांकन गदाव आ.व. २०७७/०७८ का लालग  ......रु .मुल्य अभवृलद्द कर वाहेक मा तपाईसँग ठेिा सम्न्झौता 

गनव लमलत ..... मा यस कायावलयवाट लनणवय भएको हँदा उपयुवक्त लनणवय अनुसार तपलसलका  शतव बमोलजम 

तपलसल बमोलजमका िेिमा भोजपुर नगरपाललकाको तफव वाट आय संकलन गने ठेिाको मजजुरी  भई 

सम्न्झौता गनव उपन्सथथ भएकोछु ॰ 

तपलशलमा लेन्खएक वमोलजमको शतवमा कुनै घटीवढी नपारी कामकाज गरी लमलत २०७७/०४/९ मा यस 

कायावलयलाई .... प्रलतशत छु६ पाउने रकम कटाई समु्पणव लकस्ताको एकमुर रु ........मु.अ.कर वाहेक वुझाई 

लमलत .....देन्ख .....सम्म आ.व.२०७७/७८ को लालग ठेिा चलाउनेछु ॰ पलछ मैले गरेको सम्न्झौता उपर कुनै 

उजुर गनेछैन गरे यसै कागजातबाट बदर गरीलदनु भनी मेरो मनोमानी राजीखुसी संग रकम चलको 

कवुललयत लेखी यस कायावलयमा वुझाएको छु ॰  

तपलशल 

१. यस सम्न्झौतापिमा उले्रख गररए बमोलजमका िेि लभि र शतवको अलधनमा रही आ.व.   का लालग 

... प्रलतशत छुट पाउने रकम कटाई समु्पणव लकस्ताको रकम एकमुर रु ..... मुल्य अलभवृलद्द कर 

वाहेक वा प्रथम लकस्ता बापतको रु .... वुझाई ... गते देन्ख .... सम्मको  लालग प्रचललत कानूनको 

अधीनमा रही ...... आय संकलन गनेछु ॰ 

२. उक्त आय संकलन गनवका लालग नगरपाललका िेिलभि रहेका यसैसाथ संलग्न सूचीका मालवसु्तमा 

सोलह सूचीमा तोलकएको दरमा लवलक्र मूल्य सेवा शुल्क वा दसु्तरको रुपमा आय संकलन गने गरर 

नगरपाललका भोजपुरलाई अलग्रम एकमुर वा प्रथम लकस्ता वापतको रकम वुझाएको छु ॰ 

३. सो संकलन गनव नगरपाललकाबाट लनधावरण भएको वसु्तमा तोलकलदएको दर बाहेक अन्य कुनै 

लकलसमको कर सेवा शुल्क दसु्तर इत्यालद थप गरी ललने छैन र भोजपुर नगरपाललकावाट प्रमालणत 

गररए बाहेकका रलसदहरु प्रयोग गरी आय संकलन गने छैन ॰ अनुगमन सलमलत वा सथानीय तहबाट 

अनुगमन हँुदा कुनै अनलधकृत रकम असुल उपर गरेको वा अनलधकृत रसीद प्रयोग गरेको पाईएमा 

लनयमानुसार कारबाही र सजाय भएमा कलाई मजजुर छ ॰ 

४. नदीजन्य पदाथवहरु उत्खनन संकलन र लवलक्र लवतरण गने शतवहरुः  
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क. साधरण लनमावणमुखी नदीजन्य पदाथवहरु घाट गद्दी सथल तोलक लनधावररत सथानवाट माि 

उत्खनन् तथा लवलक्र लवतरण गनुव पनेछ ॰ 

ख. साधरण लनमावणमुखी नदीजन्य पदाथवको उत्खनन संकलन गरी घाटगलद्द िेिवाट लवलक्र लवतरण 

गने क्रममा उले्रन्खत शतवहरु पालना भए नभएको सम्ऱिमा अनुगमन सलमलत तथा 

नगरपाललकाले अनुगमन गरी आवश्यक लनदेशन लदन सके्नछ ॰ लनदेशन पालना गने दालयत्व 

सम्ऱन्ित ठेकेदारको हुनेछ ॰ 

ग. ठेिा कवोल गने व्यन्क्त वा फमव आफुले कवोल गरेको अंकको साथै उत्खननको लालग 

उले्रन्खत पररमाणको आधारमा लवलक्र शुल्क वापतको दरले हुन आउने रकम समेतको 

लहसावले लनयमानुसार थप ... मुअक रकम समेत गरी एकमुष्ठ वा ....लकस्तामा .....प्रलतशतका 

दरले ......मशान्त लभि र ......मलहनाको अन्न्तममा यस कायावलयमा वुझाउनु पनेछ ॰ 

घ. यस नगरपाललकाका नदी तथा नदीहरुको उत्खनन् िेि र उत्खनन् परीमाणका सन्दभवमा 

सथानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ प्रदेश कानून नदीजन्य लनमावण सामाग्रीहरुको उपयोग 

सम्ऱिमा भएका अध्यायन प्रलतवेदन एवं वातावरणीय परीिण प्रलतवेदन यस ठेिा 

सम्न्झौताको अलभन्न अंग रहनेछन् ॰ 

ङ.  ठेिा संझौतामा उले्रन्खत नदीहरुवाहेक नदीजन्य पदाथवको उत्खनन संकलन तथा लवलक्र 

लवतरण कायव चुरे मध्यवलतव िेि रालरि य लनकुजज सामुदालयक वन र नेपाल सरकारले लनषेध 

गरेको सथानहरुवाट गनव पाईने छैन ॰  

च. लवलक्र मुल्य वा दसु्तर शुल्क तोलकएको संकलन केन्द्रमा माि उठाउनु पनेछ ॰ रालरि य राजमागव 

र सहायक राजमागवमा ढाट राख्न पाईनेछैन ॰ 

छ. नेपाल सरकार वा नगरपाललकालाई प्रचललत कानुन बमोलजम वुझाउनुपने अन्य कर दसु्तर 

शुल्क आदी सवै ठेकेदार स्वयमले सम्ऱन्ित लनकायमा वुझाउनु पनेछ ॰ सो वापत वुझाएको 

रकमलाई कवोल गरेको ठेिा रकमवाट कट्टा गनव पाईनेछैन ॰ 

ज. शुल्क उठाउने रलसदहरु ठेिाको लशषवक अनुसार छुट्टा छुटै्ट ठेकेदारले आेनै तफव वाट छपाई 

गरी यस कायावलयको छाप लगाई प्रमालणत गराएर र रसीद लनय ण खातामा नम्ऱर दान्खला 

गरेर माि कर दसु्तर उठाउन प्रयोगमा ल्याउनुपनेछ ॰ 

झ. लबलक्र मुल्य वा शुल्क असुल गनुवपने दर रेटको सूची ताललका र शतवहरु सलहतको होलडवङ वोडव 

कर संकलन केन्द्रमा अलनवायव रुपले ठेकेदारले सववसाधरणले देखे्न गरी राख्नु पनेछ ॰ 

ञ. ठेिा सम्ऱिमा कुनै लववाद परेमा त्यस्तो लववादको समाधान प्रचललत कानून वमोलजम हुनेछ 

॰ 

ट. तोलकएको म्यादलभि ठेकेदारले नगरपाललकालाई वुझाउनु पने लकस्ता रकम नवुझाएमा 

भोजपुर नगरपाललकाले जुनसुकै वखत ठेिा तोड्न सके्नछ र हानी नोक्सानी िलतपूलतवको 

रकमको साथै वालक लकस्ता रकमको ..... प्रलतशतका दरले व्याजसमेत ठेकेदारबाट 

नगरपाललकाले असुल गनेछ ॰ 

ठ. भोजपुर नगरपाललकाले लबलक्र मूल्य वा शुल्क कर असूल गररसकेको लनमावण समाग्रीमा पुनः  

अको सथानीय तहबाट कर लगाउन पाईने छैन ॰ 

ड. प्रचललत ऐन लनयम बमोलजम ठेिाको शतव तथा दररेटमा कुनै संशोधन भएमा संशोलधत 

व्यवसथा बमोलजम हुने गरी कायावन्रयन गनुवपनेछ ॰ 
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ढ. ठेिा संकलन केन्द्रको लववरण लनम्न अनुसारको ढाँचामा राख्नु पनेछ ॰ तोलकएको सथान 

बाहेक अन्य सथानमा संकलन केन्द्र राख्नु पने भएमा भोजपुर नगरपाललकाको पूवव स्वीकृलत 

ललएर माि राख्नु पनेछ ॰ 

संकलन केन्द्र राखे्न सथान 

क्र.सं. ठेिाको लकलसम संकलन केन्द्र राखे्न सथान कैलफयत 

    

 

ण. आ.व.२०७७/७८ को लागी लनम्नानुसारको नदीजन्य सामाग्रीमा प्रलत घनलफट लवलक्र दर रु...... मा 

मुअकर वापत......प्रलतशत थप गरी लनम्न अनुसार लवलक्र मूल्य वा शुल्क संकलन गनव पाईनेछ ॰ 

साथै तोलकएको अवलध भन्दा पलहले तोलकएको पररमाण उत्खनन् भएको खण्डमा थप परीमाण 

उत्खनन गनव रोक लगाईननेछ ॰ 

त. उत्खनन संकलन तथा लवलक्र गररने साधरण लनमावणमुखी नदीजन्य पदाथवको मौजदात आलथवक 

वषवको अन्तमा शुन्य गनुवपनेछ ॰ शुन्य गनव नसकेको पररणाम नगरपाललकाले जफत गरी 

लललाम लवलक्र गनेछ ॰ 

थ. साधरण लनमावणमुखी नलदजन्य तथा खानीजन्य पदाथव लवलक्र वापत नगरपाललकालाई वुझाउनु 

पने लवलक्र शुल्कको लववरण देहायको ढाँचामा राख्नुपनेछ ॰ 

प्रलत घनलफट 

नलदजन्य वा 

खालनजन्य पदाथव 

ठेकेदारले ललन पाउने लवलक्र 

मूल्य वा शुल्क ... प्रलतशत 

मु.अ.कर रकम  

१३ प्रलतशत 

कुल जम्मा  

    

 

द. सामान्य लनमावणमुखी नलदजन्य उत्खनन् संकलन तथा लवलक्र गदाव रालरि य गौरवका साथै 

रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुलाई लवशेष प्राथलमकता लदनुपनेछ ॰ 

ध. नदीवाट नलदजन्य पदाथवहरु उत्खनन् गदाव वातावरणमा प्रलतकुल प्रभाव पाने गरी कुनैपलन कायव 

गनव पाईने छैन ॰ 

न. ठेकेदारले यस सम्न्झौतामा उले्रन्खत समु्पणव शतवहरु पूणव रुपले पालना गनुव पनेछ र सोको 

लनयलमत रुपमा नगरपाललकावाट अनुगमन हुनेछ ॰ यस्तो अनुगमनवाट शतव उलंघन भएको 

पाईएमा कायावलयले जुनसुकै वखत ठेिा तोड्न सके्नछ र यसवाट ठेकेदारलाई हानी 

नोक्सानी हुन गएमा कायावलय लजमे्मवार हुनेछैन र त्यसको िलतपूलतव लदईनेछैन ॰ 

ऩ. साधरण लनमावणमुन्ख नलदजन्य पदाथव उत्खनन र संकलन गदाव भौलतक जैलवक सामालजक 

आलथवक र सासृ्कलतक िेिमा पने असरहरुलाई कम गने प्रकृयाहरु अवलम्ऱन गरी ढंुगा लगट्टी 

वालुवा आदी संकलन तथा ढुवानी गनुवपनेछ ॰ 

प. साधरण लनमावणमुन्ख नलदजन्य पदाथव उत्खनन् सथलसम्म जाने बाटो ममवत गने अवसथा आएमा 

ठेकेदार आफैले ममवत गनुव पनेछ ॰ सो वापत लागेको खचव नगरपाललकामा दालव गनव पाईने छैन 

॰ 
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फ. उत्खनन गदाव नलजक रहेको सडक वन तथा खोला नालाको लकनारा घा६लाई कुनै हानी 

नोक्सानी नहुने र सववसाधरण जनताको घरजरा कुलो वाधमा िलत नहुने गरी उत्खनन गनुव 

पनेछ ॰ 

ब. कल्भटव सडक वाटो तथा साववजलनक लनमावण सथलवाट दुवै तफव  दुईसय लमटर लभि लनमावण 

सामाग्रीहरु उत्खनन् गनव पाईनेछैन ॰ 

भ. मुख्यमागववाट बोल्डर ग्राभेल वालुवा उत्खनन गने सथलसम्म जाने आउने बाटो लनमावणको कायव 

गदाव लनजी जरामा पने भए सम्ऱन्ित जराधनीको मजजुरीनामा ललनु पनेछ र वन िेि भएर 

जाने भए वन कायावलय संग सम्पकव  र समन्रय राखी ठेकेदारले वाटो लनमावण गनुव पनेछ ॰ 

म. ठेिा सम्न्झौता भएको लमलतको भोललपल्ट देन्ख ..... सम्म लवहान .. वजे देन्ख वेलुका.... वजे 

सम्म माि उत्खनन एवं. संकलन समय अवलध हुनेछ ॰ 

य. साधरण लनमावणमुन्ख नदीजन्य तथा खानीजन्य पदाथवको उत्खनन तथा संकलन कायवमा 

एक्स्काभेटर डोजरजस्ता भारी उपकरणहरुको प्रयोग गदाव वातावरणीय प्रलतवेदनको 

प्रावधानमा उले्रख भएका शतव तथा सीमालभि रही माि प्रयोग गनुव पनेछ ॰ 

र. ठेिा लागेको सथानवाट दसु्तर वा शुल्क छली मालवसु्त उठाई अन्यि लगेको वा ाक गरेको 

फेला परेमा त्यस्तो मालवसु्तको दसु्तर वा शुल्क जुनसुकै सथानमा लगेको भएपलन सम्ऱन्ित 

ठेकेदारले उठाउन सके्नछ ॰ 

ऱ. उत्खनन पिात काम नलागे्न भलन छोलडएको लनमावण सामाग्रीहरु जुन सथलवाट लनकाललएको हो 

सोही सथलमा लगी पूवव अवसथामा छोड्नु पनेछ ॰ नदीको धार वदललने गरी उतखनन् गनव 

पाइनेछैन ॰ 

ल. साधरण लनमावणमुन्ख नदीजन्य पदाथवको उत्खनन् गने कायवमा संलग्न हुने कमवचारी वा 

कामदारहरुले प्रयोग गने सुरिा सामाग्री तथा औजारहरु ठेकेदार स्वयमले उपलव्ध गराई 

समु्पणव सुरिाको सतकव तासाथ उत्खनन् तथा लवलक्र प्रवि लमलाउनु पनेछ ॰ 

ळ. ठेिा संझौता बमोलजमको कायव गदाव वातावरणमा कुनै प्रलतकुल प्रभाव नपाने गरर ठेकेदारले 

व्यवसथा लमलाउनु पनेछ ॰ साथै कामदार तथा कमवचारीहरुको सुरिाको लालग लवमा गने 

गराउने दालयत्व समेत लनज ठेकेदारको हुनेछ ॰ 

ऴ. स्वीकृत वातावरणीय प्रलतवेदनमा उले्रख भएका वातावरणीय प्रभाव नू्यलनकरणका 

उपायहरुको पूणव पालना गरी नदीजन्य पदाथव उत्खनन् संकलन तथा लवलक्र गनुव पनेछ ॰ 

व. यसमा उले्रख भएका कुराहरुमा सोलह वमोलजम र यसमा उले्रख नभएका कुराहरुको हकमा 

प्रचललत कानून वमोलजम हुनेछ ॰ 

अनुसुलच-२ ग 

ढुङगा लगट्टी वालुवा उत्खनन लबलक्र तथा व्यव्यवसथापन सम्ऱिी मापदण्ड २०७७ को दफा ४ को उपदफा 

५ सँग सम्ऱन्ित 

पट्टाको फारम 

भोजपुर नगरपाललकाबाट िी...... को नाती .....को छोरा भोजपुर लजल्रा भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ... 

सथायी घर भई हाल .....नपा वडा नंवर.... मा वसोवास गदे आएको वषव .....  को ....ले सथानीय सरकार 

संचालन ऐन २०७४ को दफा ६२ क वमोलजम/साववजलनक खररद  भोजपुर नगरपाललकाको लनलमत्त तपलशल 
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वमोलजमको शतवमा तपलशल बमोलजमको िेिमा तपलसल वमोलजमको दरले आय रकम संकलन गनव ठेिा 

वन्दोवस्त गने गरी यस भोजपुर नगरपाललकाबाट लशलवन्न्द दरभाउपि /वोलपि माग गररए अनुसार तपाई 

समेतले लदनु भएको  लशलवन्न्द दरभाउपि /वोलपि मूल्यांकन हँुदा आ.व. २०७७/०७८ को लालग रु ............ 

मुअकर वाहेक अिेररलप .....मािमा ठेिा लदने गरर तपाईसँग ठेिा वन्दोवस्त गनव लमलत.......मा यस 

नगरपाललकावाट भएको लनणवय अनुसार तपलशलका शतव वमोलजम हुने गरर आय संकलन गनव मजजुरी भई 

कवुललयत गरीलदनु भएको हँुदा कवुललयत बमोलजम घटी वढी नपारी तपलशलमा लेन्खए बमोलजमको लमलत 

लभि भोजपुर नगरपाललकालाई समु्पणव लकस्ताको रकम रु ....॰- वा प्रथम लकस्ता बापतको रकम रु ...॰- 

वुझाई लमलत..... देन्ख ......सम्म आ.व. २०७७/०७८ को लालग देहाय बमोलजमका स्रोतहरुवाट देहाय 

वमोलजमको दरमा लवलक्र मूल्य वा शुल्क संकलन गने कायव गनुवहोला ॰ तपाईले गररलदनु भएको संझौता र यो 

पट्टाको वन्खवलाप कामकाज गरेको वा देहायमा उले्रख भएको दरमा फरक पारी लवलक्र मूल्य वा शुल्क 

असुल गरेको ठहरे तपाईसंग भएको ठेिा तोलड तपाईको नाम कालो सूलचमा रान्खने र त्यसवाट यस 

नगरपाललकालाई हुन जाने नोक्सानीको समु्पणव रकम तपाईले राखेको वैक जमानत वा नगदै दान्खला 

गरेको रकमवाट असुल उपर गररनेछ ॰ पलछ तपाईको कुनै कुरामा उजुर दावी लागे्न छैन भनी आजै यस 

भोजपुर नगरपाललकाबाट ठेिाको पूलजव गररलदईएकोछ ॰ 

तपलशल 

१. सम्न्झौतामा उले्रख गररए बमोलजमका िेि लभि र शतवको अलधनमा रही आ.व. २०७७/७८ को 

समु्पणव लकस्ता वा प्रथम लकस्ता वापतको रकम रु ....... बुझाई २०७७ साल िावण २२२ गते देन्ख 

२०७८ साल अषाढ ३१ गते सम्मलाई प्रचललत कानूनको अलधनमा रही भोजपुर नगरपाललकाको 

आय संकलन गने ॰ 

२. उक्त आय संकलन गनवका लनलमत्त भोजपुर नगरपाललका िेि लभि रहेका यसै साथ संलग्न सूचीका 

मालवसु्तमा सोलह सूचीमा तोलकएको दरमा लबलक्र मूल्य वा शुल्कको रुपमा आय संकलन गनेछु ॰ 

यसरी आय संकलन गदाव करदातालाई लदईने भरपाई रलसद यसै नगरपाललकावाट प्रमालणत गराई 

प्रयोग गनेछु ॰ 

प्राकृलतक स्रोत संकलन तथा लवलक्र लवतरणका प्रदेश सरकारवाट लनधावरण गररएका करका दर 

लस.नं. लववरण इकाई संकलन दर रु लवलक्र दर रु 

१ ढंुगा लगलट रोडा ग्राभेल चट्टान से्लट प्रलत कू्य.लफट ६  

२ वालुवा/लचप्स प्रलत कू्य.लफट ४॰७५  

स्रोतः  प्रदेश सरकारको अथव सम्ऱन्ि प्रस्तावलाई कायावन्रयन गनव वनेको लवधेयक प्रदेश आलथवक ऐन 

२०७८ 

 

३.  सो आय संकलन गनव भोजपुर नगरपाललकाको कायावलयवाट लनधावरण भएको वसु्तमा तोलकलदएको 

दर वमोलजम वाहेक अन्य कुनै लकलसमको कर सेवा शुल्क वा दसु्तर इत्यालद लगाई ललईनेछैन र 

यस कायावलयबाट प्रमालणत गररए वाहेकका रलसदहरु प्रयोग गरी आय संकलन गररने छैन ॰ यलद 
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कुनै अनलधकृत रकम असुल उपर गरेको वा अनलधकृत रसीद प्रयोग गरेको पाईएमा लनयमानुसार 

कारवाही र सजाय हुनेछ ॰ 

४. अन्य कुराहरु तपाई र यस नगरपाललको कायावलय लवच भएको संझौता बमोलजम हुनेछ ॰ 

५. साधरण लनमावणमुखी नलदजन्य पदाथवको उत्खनन संकलन र लबलक्र गदाव देहायका सथानवाट लनम्न 

बमोलजमको पररमाणमा माि गनुवपनेछ ॰ 

क्र.सं. नदीजन्य पदाथव 

उत्खनन् गने सथान र 

नदीको नाम 

वालुवा 

कू्य.लफ. 

ढंुगा 

कू्य.लफ. 

ग्राभेल/लगटी 

कू्य.लफ. 

संकलन गने 

सथान 

      

      

६. साधरण लनमावणमुन्ख नलदजन्य पदाथवको उत्खनन सथलसम्म जाने र आउने मागव पलहचान गरर 

ठेकेदारले वाटो सो मागव प्रयोग गनव नगरपाललकावाट अनुमलत ललनुपनेछ ॰ अनुमलत ललएको 

उत्खनन सथल र मागवमा उत्खनन् संकलनका लालग साधनसलहत प्रवेश गनुवपने भएमा 

नगरकायवपाललकाको कायावलयवाट ढंुगा लगलट वालुवा उत्खनन् लबलक्र तथा व्यवसथापन सम्ऱन्ि 

मापदण्ड २०७७ को अनुसुलच ३ वमोलजम प्रवेश अनुमलत पि ललएरमाि प्रवेश गनुवपनेछ ॰  

 

७. ठेकेदारले उत्खनन् गरेको दैलनक अलभलेख देहायका लववरण अनुसार राख्नु पनेछ ॰ 

क्र.सं. उत्खनन् 

गररएको 

खानी / 

नदीको 

नाम 

उत्खनन् 

गररएको 

नाका/सथानको 

नाम 

उत्खनन् 

गररएको 

लमलत 

उत्खनन 

गररएको 

पररमाण 

उत्खननकताव वा 

प्रलतलनलधको 

नाम र दस्तखत 

अनुगमनकतावको 

नाम र दस्तखत 

       

       

 

८. ठेकेदारले दैलनक पटके लवलक्र वा ढुवानी अलभलेख देहाय अनुसार राख्नु पनेछ ॰ यसको लववरण 

दैलनक/साप्तालहक/मालसक रुपमा नगरपाललकामा पेश गनुव पनेछ ॰ 

क्र.सं. नलद/खानीको 

नाम 

नाका/मागवको 

नाम 

लमलत पटके लवलक्र 

लवल/आदेश 

नं. 

पटके 

लवलक्र 

भएको 

पररमाण 

लवलक्र 

भएको 

पदाथव 

लैजाने 

सवारी 

नंवर 

कैलफयत 
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पररचे्छद -५: 

लवद्यमान वातावरणीय अवसथा 

वसु्तगत वातावरणीय अवसथाको लववरण (Description of the Existing Environmental 

Conditions):  

प्रस्ताव गररएको िेिको भौलतक, जैलवक, रसायलनक एवं. सामालजक, आलथवक तथा सासृ्कलतक 

वातावरणका लनम्न पिहरुको लववरण समावेश गररएकोछ ॰ 

 

५.१.१ भौलतक वातावरण (Physical Environment):  

भून्सथलत (Topography) 

भोजपुर नगरपाललकाको समग्र भून्सथलत लतन भागमा वलगवकरण गरेर  हेनव सलकजछ ॰ पलहलो भागमा 

वडा नंवर १ र २ को भूभागहरुको मोहडा पूववदलिण फलकव एको छ ॰ वडा नंवर ३, ४, ५, ६, ७, ९, 

१०, ११ र १२ का अलधकांस भूभागहरुको मोहडा पलिम दलिण लदशा तफव  फलकव एकोछ ॰ वाकी 

वडा नंवर ३, ४, ५,६,७, ९,१०,११ र १२ का आंलसक भुभाग र वडा नंवर ८ का सवै मोहडा दलिण 

तफव  फलकव एको छ ॰  समग्रमा नगरपाललकाको भु-भागहरु भुिय भइ पलहरो जाने, गन्ल्छ वने्न क्रम 

न्सथर छ ॰ अपवादमा वषावतका कारण भल वगे्न वाहेक व्यापक जलमन वगाउने,  वन्स्त कटान गने 

गरर वालढ जाने गरेको छैन ॰ भौगोललक रुपमा  नगरपाललका समथर नै देन्खजछ ॰ वडा नंवर १ को 

छरछरे, वडा नंवर २ को वेतेनी, वडा नंवर ३ को साउने िेि, र अन्य िेिमा खोलाका लकनारामा 

माि लभरालो रहेकोछ ॰ नगरका मधे्यिेि ठुला ठुला टार, खेलतयोग्य जलमन र समथर रहेकोछ ॰   
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प्रस्ताव कायावन्रयन गररने िेिको भून्सथलत लनम्नानुसार रहेकोछ ॰ 

 

क्र.सं. प्रस्तालवद िेि भू-न्सथलत (Topography) 

१ सोरेङ्गखोला/नखुवाखोला 

दोभान िेि 

मोहडाः  पुवव-दलिण वगेकोछ ॰ 

लसमानाः  यस सथानको दलिणमा अरुण गाउँपाललकाको वडा नंवर 

२ चमे्पको सोरेङ्गवेलश खेलत िेि रहेकोछ ॰ दलिण पुवव तफव  षडानन्द 

नगरपाललकाको वडा नंवर १४ वोया पदवछ ॰ उत्तर तफव  भोजपुर 

नगरपाललकाको वडा नंवर २ रहेकोछ ॰  

यो सोरेङ्गदोभान / नखुवाखोलादोभान िेि भोजपुर नगर 

पाललकाको वडा नंवर १ हेलौछाको डाडावोन्खमको पुछारमा पदवछ 

॰  

धरातलः  यो सथान केही समथर भु-भागरहेकोछ ॰  

िगरपान्िकाको िौगोन्िक न्थिन्ि 
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जलाधारः  यस संकलन केन्द्र/ िेिको जलाधार िेि सोरेङखोला र 

नखुवा खोला हो ॰ अन्य सथालनय साना खोन्ल्स पदवछ ॰ यस 

खोन्ल्सका आसपासमा कुनै कुनै ठाँउमा साना साना वनहरु रहेका 

छन् ॰ 

२ नखुवाखोला/फकुवाखोला 

दोभान िेि 

मोहडाः  यस प्रस्तलवद िेिको मोहडा पूववदलिण तफव  फलकव एकोछ ॰ 

लसमानाः  नखुवाखोला/फकुवाखोला दोभान िेि भोजपुर 

नगरपाललकाको वडा नंवर २ मा अवन्सथत रहेकोछ ॰ यस िेिको 

पुववतफव  षडानन्द नगरपाललकाको वडा नंवर १४ को वोया पदवछ ॰ 

दलिण िेिमा भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर १ पदवछ ॰ पलिम 

तफव  भोजपुर नगरपाललकाको वडा नंवर ४ र उत्तर तफव  भोजपुर 

नगरपाललकाको वडा नंवर ३ पदवछ ॰ 

धरातलः  यो जलमन केलह लभरालो रहेकोछ ॰  

जलाधारः  यस संकलन केन्द्रको जलाधार तेसे्रवसे, वाघखोर, 

लभरथाप्ला हुदै लहउखोला िेिका साना साना खोल्सी तथा हेलौछा 

िेि रहेकोछ ॰  

३ लपखुवाखोला सेलतवगर िेि मोहडाः  प्रस्तालवद सथानमा पलिम-दलिण तफव   भएर वगेको छ ॰ यो 

खोला उत्तरवाट दलिणतफव  वग्दछ ॰ 

लसमानाः  यो खोला गुपे्तश्वर र लतम्माको लसमानामा पदवछ 

धरातलः  यो खोलाको संकलनसथल सेलतवगरिेि समथल रहेकोछ ॰ 

जलाधारः  योखोलाको जलाधार िेि भोजपुरको मयंूङ्गडाडा, 

गुपतेश्वर, लतम्माको ठुलो भाग पदवछ ॰  

४ घटे्टखोला लसदे्दश्वर मोहडाः  पुवव-दलिण रहेकोछ ॰ 

धरातलः  प्रस्तालवद िेिको अलधकांस िेि समथर रहेकोछ ॰  

लसमानाः  पुववमा शेराखोला पन्ि पुल, उत्तरमा भालुखोप डाडा 

पलिममा लसदे्दश्वर गुपे्तश्वर र दलिणमा दावा पदवछ ॰ 

जलाधारः  भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ४ लसदे्धश्वरको भुगोल 

रहेकोछ ॰ 

५ शेरा खोला दान्िङ िेि मोहडाः  पुवव-दलिण भएर वगे्न खोला हो ॰ धरातलः  संकलनसथल 

केलह समथल र ययसको आसपासका िेि लभरालो रहेकोछ ॰ 

लसमानाः  यो भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ४ लसदे्धश्वर र भोजपुर 

नगरपाललका वडा नंवर ५ वोन्खम लवचमा रहेकोछ ॰  

जलाधारः  यो शेराखोला जलाधार िेि सुन्तले, लशदे्दश्वर र वोन्खम िेि 

रहेकोछ ॰ 

िेिको सरदर उचाई १५०० लमटर रहेकोछ॰ 

६ शेरा खोला रातमाटे िेि मोहडाः  शेराखोला रातमाटे िेि पलिम दलिण फलकव एकोछ ॰ 

धरातलः  प्रस्तालवद िेिको अलधकांस िेि समथर रहेकोछ ॰  

लसमानाः  पुववमा भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ५ वोन्खमका 

मलसने खेती िेि, पलिममा भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ४ 

लसदे्दश्वरका जंगलिेि, उत्तरमा भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ३ 

गुपे्तश्वर र टेम्न्केमैयुङ्ग गाउँपाललका वडा नंवर ५ खावा र दलिणमा 

टेम्न्के मैयुङ्ग गाउँपाललका वडा नंवर ६ कोट र भोजपुर नगरपाललका 

वडा नंवर ६ पालुवाका िेि पदवछ ॰ 

जलाधारः  शेराखोला जलाधार िेि सुन्तले, लशदे्दश्वर र वोन्खम िेि 
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रहेकोछ ॰ 

 

७ 

लपखुवाखोला लसके्तल दोभान 

िेि 

मोहडाः  पुवव-दलिण भएर वगे्न खोला हो ॰  

धरातलः  प्रस्तालवद िेिको अलधकांस िेि समथर रहेकोछ ॰  

लसमानाः  उत्तरमा भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ६ पालुवा, पुववमा 

भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर १२, पलिमममा रामप्रसादराई 

गाउँपाललका वडा नंवर ४ दलगाउँ दलिणमा राम प्रसाद राई 

गाउँपाललकाका वडा नंवर ४ दलगाउका भाग पदवछ ॰ 

जलाधारः  यसिेिको जलाधार भोजपुर नगरपाललका, टेम्न्के मैयुङ्ग 

गाउपाललका र रामप्रसाद राई गाउँपाललकाअन्तरगतका खोला तथा 

खोल्सीहरु हुन ॰ 

८ घटे्टखोला पोखरे िेि मोहडाः  घटे्टखोला पोखरे िेि पूलवव-दलिण फलकव एकोछ ॰ 

धरातलः  प्रस्तालवद िेिको अलधकांस िेि समथर रहेकोछ ॰  

लसमानाः  पुववमा खामु्रङ पोखरे िेि र खेत रहेकोछ ॰ उत्तरमा 

दुन्िका गाउ र खेत पदवछ ॰ पलिम तफव  पोखरेगाउ र खेत रहेकोछ 

॰ दलिणमा अखुवा र घटे्टखोला साथै झोलुङे्ग पुल तथा भोजपुर 

आमे्तक सडक रहेकोछ ॰ 

जलाधारः  धापखकव , दुन्िक, काफे्ल िेि रहेकोछ ॰ 

उचाईः  १३८७ लमटर  

९ अधेरी अलसने खोला मोहडाः  अखुवा अलसने खोला पुववदलिण फलकव एकोछ ॰ 

धरातलः  प्रस्तालवद िेिको अलधकांस िेि  लभरालो रहेकोछ ॰  

लसमानाः  यो भोजपुर नगरपाललकाको वडा नंवर १० भैलसपंखाको 

लवच भुभागमा पदवछ ॰ यसको पुववमा मागुवा, पलिममा डाडाखकव , 

उत्तरमा नरपाय र दलिणमा पोखरे िेि पदवछ ॰ 

जलाधारः  यस खोलाको जलाधार सुन्तलेडाडा थामडाडा, नरपाया 

तथा धापखकव  िेि हो ॰ 

१० अखुवाखोला माम्राखा िेि मोहडाः  पुवव-दलिण भएर वगे्न खोला हो ॰ 

धरातलः  प्रस्तालवद िेिको अलधकांस िेि समथर रहेकोछ ॰  

लसमानाः  पुववमा मामलाखा खेती, पलिममा जुकेखोला खेती, उत्तरमा 

खामु्रङ्ग गाउ र मागुवा गाउ तथा दलिणमा भोजपुर आमे्तक जाने 

सडक र झोलुङे्गपुल रहेकोछ ॰ 

जलाधारः  यसिेिको जलाधार भोजपुर नगरपाललका भैलसपंखाका 

अलसने, डाडाखकव  तथा सुन्तले डाडा अन्तरगतका खोला तथा 

खोल्सीहरु हुन ॰ 

उचाईः  १३२३ लमटर देन्ख १३४८लमटर सम्म रहेकोछ ॰ 

११ लपखुवाखोला वेहेरेदोभान िेि मोहडाः  प्रस्तालवद िेिको लपखुवाखोला वेहेरेदोभान िेि पुवव-दलिण 

तफव  फलकव एकोछ ॰  

धरातलः  प्रस्तालवद िेिको अलधकांस िेि समथर रहेकोछ ॰  

लसमानाः  पुववमा भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर १२, पलिममा राम 

प्रसाद राई गाउँपाललका वडा नंवर ४ उत्तरमा भोजपुर नगरपाललका 

वडा नंवर १२ र दलिणमा राम प्रसादराई गाउँपाललकाको वडा नंवर 

५ पदवछ ॰  
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जलाधारः  यसिेिको जलाधार भोजपुर नगरपाललका, टेम्न्के मैयुङ्ग 

गाउपाललका र रामप्रसाद राई गाउँपाललकाअन्तरगतका खोला तथा 

खोल्सीहरु हुन ॰  

     

५.१.२  माटोको प्रकार एवं. भूगभभ (Geology and Soil Types)  

नगरपाललकाको लवलभन्न सथानको ठाउ लपचे्छ फरक फरक रहेकोछ ॰ कही ललसाईलो, कलह लचम्न्ट्याइलो, 

कलह ढंुगा माटो लमलस्रत कही वलौटेनी रहेको छ ॰ यहाँ प्रस्तालवद सथानको लववरण  प्रसु्तत गररएकोछ ॰ 

क्र.सं. प्रस्तालवद िेि ढ ंगा, माटोको प्रकार एवं. भूगभभ (Geology and Soil Types) 

१ सोरेङ्गखोला/नखुवाखोला 

दोभान िेि 

क.चट्टानको प्रकार(Rock Type) 

यो उत्खनन िेिमा मलललोमाटो Sand Stone, Silt Stone, 

Conglomerate ( Sedimentary Rock) का टुक्राहरु पाईजछ ॰ साथै  

Quartzite, Schist, Geneiss (Metamorphic Rock)  लय मलललो 

माटो र चट्टानका टुक्राहरु वेडरकवाट हावा, घाम पानीले न्खइएर साना 

साना ढंुगा देन्ख ललएर ढुला वोल्डरहरु समेत रहेकाछन् ॰ 

ख. माटोको प्रकार  (Soil  Type) 

सामाग्री संकलन िेिमा मलललो माटो, पागो र बलौटे अथावत वलुवा 

लमलसएको माटो साथै खोलाले वगाएर थुपारेको माटो (Alluvial Soil) 

पाइजछ ॰ संकलन िेिको नलजकमा जंगल तथा खेलतयोग्य जलमन समेत 

रहेकोले यो ठाउँको माटो कालो, ललसाईलो छ  

२ नखुवाखोला/फकुवाखोला 

दोभान िेि 

क.चट्टानको प्रकार(Rock Type) 

यस उत्खनन िेिमा धेरै जैलवक लमलस्रत माटो Sand Stone, Silt 

Stone, Conglomerate (Sedimentary Rock) का टुक्राहरु पाईजछ 

॰ साथै  Quartzite, Schist, Geneiss (Metamorphic Rock)  लय 

मलललो माटो र चट्टानका टुक्राहरु वेडरकवाट हावा, घाम पानीले 

न्खइएर साना साना ढंुगा देन्ख ललएर ढुला वोल्डरहरु समेत रहेकाछन् ॰ 

ख. माटोको प्रकार  (Soil  Type) 

सामाग्री संकलन िेिमा मलललो माटो, पागो र बलौटे अथावत वलुवा 

लमलसएको माटो साथै खोलाले वगाएर थुपारेको पाँगोमाटो (Alluvial 

Soil) पाइजछ ॰ संकलन िेिको नलजकमा जंगल तथा खेलतयोग्य जलमन 

समेत रहेकोले यो ठाउँको माटो कालो, ललसाईलो छ ॰ 

३ लपखुवाखोला सेलतवगर 

िेि 

क.चट्टानको प्रकार(Rock Type) 

यो उत्खनन िेिमा मलललोमाटो Sand Stone, Silt Stone, 

Conglomerate ( Sedimentary Rock) का टुक्राहरु पाईजछ ॰ साथै  

Quartzite, Schist, Geneiss (Metamorphic Rock)  लय मलललो 

माटो र चट्टानका टुक्राहरु वेडरकवाट हावा, घाम पानीले न्खइएर साना 

साना ढंुगा देन्ख ललएर ढुला वोल्डरहरु समेत रहेकाछन् ॰ 

ख. माटोको प्रकार  (Soil  Type) 

सामाग्री संकलन िेिमा मलललो माटो, पागो र बलौटे अथावत वलुवा 

लमलसएको माटो साथै खोलाले वगाएर थुपारेको माटो (Alluvial Soil) 

पाइजछ ॰ संकलन िेिको नलजकमा जंगल तथा खेलतयोग्य जलमन समेत 

रहेकोले यो ठाउँको माटो कालो, ललसाईलो छ 

४ घटे्टखोला लसदे्दश्वर क.चट्टानको प्रकार(Rock Type) 

यो उत्खनन िेिमा मलललोमाटो Sand Stone, Silt Stone, 
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Conglomerate ( Sedimentary Rock) का टुक्राहरु पाईजछ ॰ साथै  

Quartzite, Schist, Geneiss (Metamorphic Rock)  लय मलललो 

माटो र चट्टानका टुक्राहरु वेडरकवाट हावा, घाम पानीले न्खइएर साना 

साना ढंुगा देन्ख ललएर ढुला वोल्डरहरु समेत रहेकाछन् ॰ 

ख. माटोको प्रकार  (Soil  Type) 

सामाग्री संकलन िेिमा मलललो माटो, पागो र बलौटे अथावत वलुवा 

लमलसएको माटो साथै खोलाले वगाएर थुपारेको माटो (Alluvial Soil) 

पाइजछ ॰ संकलन िेिको नलजकमा जंगल तथा खेलतयोग्य जलमन समेत 

रहेकोले यो ठाउँको माटो कालो, ललसाईलो छ ॰ 

५ शेरा खोला दान्िङ िेि क.चट्टानको प्रकार(Rock Type) 

यो उत्खनन िेिमा मलललोमाटो Sand Stone, Silt Stone, 

Conglomerate ( Sedimentary Rock) का टुक्राहरु पाईजछ ॰ साथै  

Quartzite, Schist, Geneiss (Metamorphic Rock)  लय मलललो 

माटो र चट्टानका टुक्राहरु वेडरकवाट हावा, घाम पानीले न्खइएर साना 

साना ढंुगा देन्ख ललएर ढुला वोल्डरहरु समेत रहेकाछन् ॰ 

ख. माटोको प्रकार  (Soil  Type) 

सामाग्री संकलन िेिमा मलललो माटो, पागो र बलौटे अथावत वलुवा 

लमलसएको माटो साथै खोलाले वगाएर थुपारेको माटो (Alluvial Soil) 

पाइजछ ॰ संकलन िेिको नलजकमा जंगल तथा खेलतयोग्य जलमन समेत 

रहेकोले यो ठाउँको माटो कालो, ललसाईलो छ ॰ 

६ शेरा खोला रातमाटे िेि क.चट्टानको प्रकार(Rock Type) 

यो उत्खनन िेिमा Sand Stone, Silt Stone,Conglomerate ( 

Sedimentary Rock) का टुक्राहरु पाईजछ ॰ साथै  Quartzite, 

Schist, Geneiss (Metamorphic Rock)  लय चट्टानका टुक्राहरु 

वेडरकवाट हावा, घाम पानीले न्खइएर साना साना ढंुगा देन्ख ललएर 

ढुला वोल्डरहरु समेत रहेकाछन् ॰ 

ख. माटोको प्रकार  (Soil  Type) 

सामाग्री संकलन िेिमा मलललो माटो, पागो र बलौटे अथावत वलुवा 

लमलसएको माटो साथै खोलाले वगाएर थुपारेको माटो (Alluvial Soil) 

पाइजछ ॰ संकलन िेिको नलजकमा जंगल र जलमन समेत रहेकोले यो 

ठाउँको माटो लमलस्रत रहेकोछ ॰  

७ लपखुवाखोला लसके्तल 

दोभान िेि 

क.चट्टानको प्रकार(Rock Type) 

यो उत्खनन िेिमा Sand Stone, Silt Stone, Conglomerate ( 

Sedimentary Rock) का टुक्राहरु पाईजछ ॰ साथै  Quartzite, 

Schist, Geneiss (Metamorphic Rock)   गेग्रानमाटो र चट्टानका 

टुक्राहरु वेडरकवाट हावा, घाम पानीले न्खइएर साना साना ढंुगा देन्ख 

ललएर ढुला वोल्डरहरु समेत रहेकाछन् ॰ 

ख. माटोको प्रकार  (Soil  Type) 

सामाग्री संकलन िेिमा गेग्रानमाटो, पागो र बलौटे अथावत वलुवा 

लमलसएको माटो साथै खोलाले वगाएर थुपारेको माटो (Alluvial Soil) 

पाइजछ ॰ संकलन िेिको नलजकमा पाखा तथा वगर जलमन समेत 

रहेकोले यो ठाउँको माटो वालुवा लमलस्रत छ ॰  

८ घटे्टखोला पोखरे िेि क.चट्टानको प्रकार(Rock Type) 
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यो उत्खनन िेिमा माटो Sand Stone, Silt Stone, Conglomerate 

( Sedimentary Rock) का टुक्राहरु पाईजछ ॰ साथै  Quartzite, 

Schist, Geneiss (Metamorphic Rock)  लय मलललो माटो र 

चट्टानका टुक्राहरु भलवालडले वगाएका साना साना ढंुगा देन्ख ललएर 

ढुला वोल्डरहरु समेत रहेकाछन् ॰ 

ख. माटोको प्रकार  (Soil  Type) 

सामाग्री संकलन िेिमा मलललो माटो, पागो र बलौटे अथावत वलुवा 

लमलसएको माटो साथै खोलाले वगाएर थुपारेको माटो (Alluvial Soil) 

पाइजछ ॰ संकलन िेिको नलजकमा जंगल तथा खेलतयोग्य जलमन समेत 

रहेकोले यो ठाउँको माटो कालो, ललसाईलो छ 

९ अधेरी अलसने खोला क.चट्टानको प्रकार(Rock Type) 

यो उत्खनन िेिमा मलललोमाटो Sand Stone, Silt Stone, 

Conglomerate ( Sedimentary Rock) का टुक्राहरु पाईजछ ॰ साथै  

Quartzite, Schist, Geneiss (Metamorphic Rock)  लय मलललो 

माटो र चट्टानका टुक्राहरु वेडरकवाट हावा, घाम पानीले न्खइएर साना 

साना ढंुगा /वोल्डरहरु समेत रहेकाछन् ॰ 

ख. माटोको प्रकार  (Soil  Type) 

सामाग्री संकलन िेिमा मलललो माटो, पागो र बलौटे अथावत वलुवा 

लमलसएको माटो साथै खोलाले वगाएर थुपारेको माटो (Alluvial Soil) 

पाइजछ ॰ संकलन िेिको नलजकमा जंगल तथा खेलतयोग्य जलमन समेत 

रहेकोले यो ठाउँको माटो कालो, ललसाईलो छ ॰ 

१० अखुवाखोला माम्राखा 

िेि 

क.चट्टानको प्रकार(Rock Type) 

यो उत्खनन िेिमा मलललोमाटो Sand Stone, Silt Stone, 

Conglomerate ( Sedimentary Rock) का टुक्राहरु पाईजछ ॰ साथै  

Quartzite, Schist, Geneiss (Metamorphic Rock)  लय मलललो 

माटो र चट्टानका टुक्राहरु वेडरकवाट हावा, घाम पानीले न्खइएर साना 

साना ढंुगा देन्ख ललएर ढुला वोल्डरहरु समेत रहेकाछन् ॰ 

ख. माटोको प्रकार  (Soil  Type) 

सामाग्री संकलन िेिमा मलललो माटो, पागो र बलौटे अथावत वलुवा 

लमलसएको माटो साथै खोलाले वगाएर थुपारेको माटो (Alluvial Soil) 

पाइजछ ॰ संकलन िेिको नलजकमा खेलतयोग्य जलमन समेत रहेकोले यो 

ठाउँको माटो कालो, ललसाईलो छ ॰ 

११ लपखुवाखोला वेहेरेदोभान 

िेि 

क.चट्टानको प्रकार(Rock Type) 

यो उत्खनन िेिमा मलललोमाटो Sand Stone, Silt Stone, 

Conglomerate ( Sedimentary Rock) का टुक्राहरु पाईजछ ॰ साथै  

Quartzite, Schist, Geneiss (Metamorphic Rock)  लय मलललो 

माटो र चट्टानका टुक्राहरु वेडरकवाट हावा, घाम पानीले न्खइएर साना 

साना ग्रावेल लमलस्रत रहेकाछन् ॰ 

ख. माटोको प्रकार  (Soil  Type) 

सामाग्री संकलन िेिमा मलललो माटो, पागो र बलौटे अथावत वलुवा 

लमलसएको माटो साथै खोलाले वगाएर थुपारेको माटो (Alluvial Soil) 

पाइजछ ॰ संकलन िेिको नलजकमा खेलतयोग्य जलमन समेत रहेकोले यो 

ठाउँको माटो ललसाईलो छ ॰ 
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२.४ प्रस्ताव िेिमा लनमावण सामालग्रहरुको उपयोगः  

 

लदगो उपयोगका लालग प्रस्तालवत उत्खनन तथा संकलन केन्द्रवाट  देहायका पररमाणमा उपयोग गररनेछ ॰  

(Sustainable Collection/Extraction of Sand, gravel, Boulder and Wood  in the Proposal 

Area): 

 

क्र. 

सं. 

प्रस्तालवद िेि 

 

संकलन तथा 

उत्खनन गररने 

िेिफल वगव लम 

पररमाण 

 घनलमटर  

दैलनक 

पररमाण 

 घनलमटर  

वालषवक 

१ सोरेङ्गखोला/नखुवाखोला दोभान िेि क ९६३ २॰४१ ५७७॰८ 

 सोरेङ्गखोला/नखुवाखोला दोभान िेि ख ९८९ २॰४७ ५९३॰४ 

२ नखुवाखोला/फकुवाखोला दोभान िेि १४०९ २॰६४ ६३४॰०५ 

३ लपखुवाखोला सेलतवगर िेि ३९६८ ८॰६० १९८४ 

४ घटे्टखोला लसदे्दश्वर ७७० २॰२५ ५३९ 

५ शेरा खोला दान्िङ िेि २९०७ ६॰०६ १४५३॰५ 

६ शेरा खोला रातमाटे िेि ९८५ २॰०५ ४९२॰५ 

७ लपखुवाखोला लसके्तल दोभान िेि ४१२६ ८॰६ २०६३ 

८ घटे्टखोला पोखरे िेि ९०१ १॰६९ ४०५॰४५ 

९ अधेरी अलसने खोला ११४५ ३॰३९ ५७२॰५ 

१० अखुवाखोला माम्राखा िेि ९३६ २॰३४ ५६१॰६ 

११ लपखुवाखोला वेहेरेदोभान िेि ७०१२ १३॰१५ ३१५५॰४ 

 जम्मा  १३२१९ २६॰४७ ६३५२॰५ 

 

२.५  प्रस्तावीत सामाग्री उत्खनन तथा संकलन िेिवाट प्राप्त हुने रोजगारः   

(Employment of Sediment Extraction from Proposal Area) : 

 

लवगतमा सथालनय स्तरमा लनमावण सामालग्रहरु कुनैपलन आयोजनाको वररपरर रहेको खोलाखोल्सीमा 

मालनसले हातले वालुवा संकलन गने, मालनसले वोरामा वोकेर लनमावण सथलमा ल्याउने गररन्थ्यो ॰ 

आयोजना वरीपरर रहेको साना साना ढंुगालाई संकलन गरेर लगट्टी कुटी प्रयोग गररन्थो ॰ साना साना 

ढंुगा खानीवाट मालनसले झम्पल र हेम्ऱर प्रयोग गरेर ढंुगा फुटाइ प्रयोग गररने प्रचलन लथयो ॰ 

समयक्रममा जव सडक यातायात खुल्यो ॰ तव मानीसको सट्टा ढुवानी ट्याक्टर, लटि पर र टिकवाट 

गने गररजछ ॰ वालुवा क्रसर उद्दयोगको प्रयोग गररजछ ॰ लनमावण सामाग्रीहरु मानव संसाधनबाट 

संकलन/उत्खनन गररदै आएको भएता पलन व्यवसायीक रुपमा कम मािामा प्रयोग भएको पाइजछ 

॰ वढ्दो शहरीकरण , लवकास लनमावण र औधोलगककरण सँगै लनमावण सामाग्रीको खपत बढ्दै 

गएको र उत्खनन कायवमा मेलशनहरुको प्रयोग गनव समेत थाल्यो ॰ त्यसैकारण मानव संशाधनको 

रोजगारीमा लवसथापन हुने क्रम शुरु हुदै गयो ॰ अव उपरान्त सरकारी तवरवाट रोजगार सृजनाका 

साथसाथै लनय ीत रुपमा पूववस्वीकृती ललएर माि मेसनरी समानहरुको समेत प्रयोग नगरर लनमावण 

सामाग्री उत्खनन तथा संकलन गररने व्यवसथा गनुव आवश्यक रहेकोले यस संलिप्त वातावरलणय 

अध्यायन प्रलतवेदनको माध्यमवाट रोजगार प्रवदवन गने प्रयास गररएकोछ  ॰   

रोजगार प्राप्त हुने अपेलित संख्या 

क्र. सं. प्रस्तालवद िेि संख्या दैलनक ज्याला रु 
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१ सोरेङ्गखोला/नखुवाखोला दोभान िेि १० 10000 

२ नखुवाखोला/फकुवाखोला दोभान िेि ७ 7000 

३ लपखुवाखोला सेलतवगर िेि ३० 30000 

४ घटे्टखोला लसदे्दश्वर ७ 7000 

५ शेरा खोला दान्िङ िेि १५ 15000 

६ शेरा खोला रातमाटे िेि ७ 7000 

७ लपखुवाखोला लसके्तल दोभान िेि ३० 30000 

८ घटे्टखोला पोखरे िेि ३ 3000 

९ अधेरी अलसने खोला १० 10000 

१० अखुवाखोला माम्राखा िेि ७ 7000 

११ लपखुवाखोला वेहेरेदोभान िेि ३५ 35000 

 जम्मा  १६१ 161000 

 

२.६. ढंुगा, लगटी तथा वालुवाको संकलन, तथा प्रयोग वाट हुने आयको रोयल्टी प्रचलनः  

(Trend of Revenue Collected from the Bidding Royalty Amount): 

 

प्रस्तालवद िेिवाट नगरपाललकाले लनयुक्त गरेको ठेिेदारवाट लनमावण सामाग्री ढंुगा, लगटी तथा वालुवा 

प्रान्प्त गररने हुनाले प्रदेश सरकारवाट लनधावरण गरेको रोयल्टी दरवाट सथानीय सरकार, प्रदेश सरकार 

तथा केन्द्रीय सरकारलाई देहाय अनुसार आय प्राप्त हुनेछ ॰ 

 

राजस्व संकलन भएको रकम रु 

क्र. 

सं. 
प्रस्तालवद िेि 

आ.व. 

२०७५॰७६ 

आ.व. 

२०७६॰७७ 

आ.व. 

२०७७॰७८ 

१ सोरेङ्गखोला/नखुवाखोला दोभान िेि 0 0 0 

२ नखुवाखोला/फकुवाखोला दोभान िेि 0 0 0 

३ लपखुवाखोला सेलतवगर िेि 0 0 740000 

 ४ घटे्टखोला लसदे्दश्वर 0 0 

५ शेरा खोला दान्िङ िेि 0 0 

६ शेरा खोला रातमाटे िेि 0 0 0 

7 घटे्टखोला पोखरे िेि 0 0 216000 

८ अधेरी अलसने खोला 0 0 

९ अखुवाखोला माम्राखा िेि 0 0 

१० लपखुवाखोला लसके्तल दोभान िेि 0 0 545000 

११ लपखुवाखोला वेहेरेदोभान िेि 0 0 

 जम्मा  0 0 1501000 

राजस्वका िेि/ वलगवकरण 

लववरण आ.व. २०७५॰७६ आ.व. २०७६॰७७ आ.व. २०७७॰७८ 

लवलक्र शुल्क रु 0 0 1501000 

अलग्रम आय कर १.५ % 0 0 22515.00 

मुल्य अलभवृलद्द कर १३% 0 0 195130.00 

जम्मा संकलन 0 0 1718645 
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५.१.३ जलाधार के्षत्र (Basin Hydrology)  

 

भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर १ मा दुईपाटामा जलाधार रहेकोछ ॰ जसमा पलहलो पाटो 

सोरेङ्गखोला िेि हो ॰ यसको जलाधार अरुणडाडा, छरछरे पाखा भामराङ्ग र डाडावोन्खमको 

भुगोल हो ॰ दोस्रो पाटामा मालवङ्ग, नखुवाखोला हो यसको जलाधार िेि भनेको वाह्हागे, गुम्ऱा 

डाडा तथा भामराङ्ग, कुराखामको भुगोल हो ॰ लय दुवै नाकाम र डाडावोन्खम पुछारमा लमलसन 

पुग्दछ ॰ जस्लाई सोरेङ्गखोला नखुवा दोभान भनेर यहा प्रस्तालवद िेि लनधावरण गररएकोछ ॰  

भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर २ हेलौछामा दुइवटा जलाधार नै रहेकोछ ॰ पलहलो जलाधारमा 

फखुवा खोला िेि हो ॰ यसमा लभरथाप्ला, हालत्तखकव , तेसे्रवसे, छोक्ला हुदै हेलौछाको उत्तरर िेि 

समेलटएकोछ ॰ भने दोस्रो 

जलाधारमा सुन्तले वागखोर, 

लहउखोला, वेतेनी हुदै नखुवाखोला 

भएर वग्दछ ॰ लय दुवै खोला 

कुराखाम पुछारमा पुगेर लमलसजछ ॰ 

यहाँ पलहलो िेिमा वगे्न फकुवा 

खोलामा प्रस्ताव गररएको छ ॰ 

भोजपुर नगरपाललकाको वडा नंवर 

४ र ५ को भुगोललाई समेटेर वगे्न 

खोलालाई शेरा खोला भलनजछ ॰ 

यसलाई पलन दुइ भागमा लवभाजन 

गनुव उपयुक्त हुने देन्खजछ ॰ वडा 

नंवर ४ को भुगोलमा वगे्न खोलालाई 

घटे्टखोला भलनजछ ॰ यस खोलाको 

जलाधार िेि वडा नंवर ४ को 

लसदे्दश्वर, कालतके हुदै भण्डारीगाउँ 

िेि हो ॰ यसै िेिको घटे्टखोलामा 

प्रस्ताव गररएकोछ ॰ अको पाटो 

लसदे्दश्वरको माने्द्र, कालतके, सुन्तले र 

वोन्खम िेिको ढंुगे िेि शेरा 

खोलाको जलाधार भुगोल हो ॰ यसै 

शेरा खोलामा प्रस्ताव कायावन्रयनको 

लालग प्रस्ताव गररएकोछ ॰ त्यसै्त लय 

दुवै घटे्ट र शेरा लमलसए पलछ दान्िङ्ग पुछारमा र रातमाटे िेिमा प्रस्ताव कायावन्रयन गनव प्रस्ताव 

गररएकोछ ॰ यो खोलामा वषावको समयमा पानीको वहाव वढ्ने गदवछ, लहउदको समयमा सामान्य 

रुपमा माि पानी वहजछ ॰ 

भोजपुर नगरपाललकाको वडा नंवर ८ पोखरे र वडा नंवर १० लवचमा वगे्न खोलालाई घटे्टखोला 

भलनजछ ॰ यो खोलाको जलाधारहरु भोजपुर नगरपाललकाको वडा नंवर ८, ९ र १० का केलह भाग 

रहेकोछ ॰ वडा नंवर ९ को काफे्ल, हालत्तगौडा, दुन्िका तथा पोखरे िेि रहेकोछ ॰ यसै खोलाको 

लमलन लवजदु लवशेष गरेर पोखरे लडलहडाडा छेउमा प्रस्ताव कायवन्रयन गनव प्रस्ताव गररएकोछ ॰ यो 

खोलामा साना पालन वगे्न गदवछ ॰ 

भोजपुर नगरपाललकाको वडा नंवर १० भैलसपंखामा दुई िेिमा वेग्ला वेगै्ल जलाधार िेि रहेकोछ ॰ 

पलहलो हो अलसने- अखुवा खोला िेि यो भोजपुरको अलसने, नोपावया, डाडाखकव  िेिवाट वगेकोछ ॰ 

यसै दुइ खोललको लमलन भइ वगेपलछ प्रस्ताव कायावन्रयन गनव सथान प्रस्ताव गररएकोछ ॰ भने अको 
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जलाधार िेि अधेरी खोला िेि हो ॰ यो दुवै खोला अखुवा-अलसने- अधेरी खोला लमलसएर भोजपुर 

नगरपाललका वडा नंवर ११ र १० लवचमा अखुवाखोला मामलाखा िेिमा उत्खनन िेि प्रस्ताव 

कायावन्रयन गनव प्रस्ताव गररएको छ ॰ यो खोलामा सदावहार पानी भइ रहजछ ॰ 

लपखुवा खोला भोजपुर लजल्राकै पानीको स्रोत अनुसार दोस्रो सथान र लम्ऱाइ अनुसार पलहलोमा 

पदवछ ॰ जलाधारको िेिमा सवै भन्दा धेरै भुगोल समेटेकोछ ॰ लतम्मा, गुपे्तश्वर, लछनामखु, अन्नपुणव 

नागी खावा, कोट, वोन्खम, भोजपुर, दलगाउ, लेखकव , गोगने, ेखे्र लगाएको गालवसको भुगोल 

समेटेकोछ ॰ यहा पानी वाहै मलहना वहजछ ॰ वषावतको समयमा पानीको वहाव  वढेर जाजछ ॰ यो 

खोलालकनारहरु भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर ३ गुपे्तश्वर सेलतवगर, भोजपुर नगरपाललका वडा 

नंवर १२ लपखुवाखोला लसके्तल दोभान िेि र भोजपुर नगरपाललका वडा नंवर १२ वेहेरेदोभान 

िेिमा उत्खनन िेि प्रस्ताव गररएकोछ ॰ 

यी मालथका खोलाहरुको पानी लसचाईमा प्रयोग हुजछ ॰ खानेपानी लालग प्रचुर उपयोग भै रहेकोछ ॰  

पानीको मुल तथा मुहान  धेरै भएकोले मालनसहरुले नुहाउने, लुगाधुने मा समेत प्रयोग गदवछन् ॰ यी 

खोलाहरुमा वगे्न पानी ८ मलहना सफा रहने र ४ मलहना वषावतको समयमा धलमलोपन पाईजछ ॰ तर 

यी खोलाहरुमा रसायलनक फोहरमैला नभएको र प्रसस्त मािामा जलाचार प्रालणहरु पाईजछ ॰  

 

५.१.४  जलवाय  तथा हावापानी (Climate) 

 
जलवायूः  समलसतोष्ण  

तापक्रमः  अलधकतम २१.५३ लडलग्र सेन्ल्सयस 

नू्यनतम - १६.२० लडलग्र सेन्ल्सयस सम्म भालुखोपडाडा लहउदमा 

वषाव ः  १००५.९ - २१२३.१ लमलललमटर सम्म 

सापेलित आदवताः  वषावयाममा ९० प्रलतशत र लहउदमा ५० देन्ख ७० प्रलतशत सम्म ॰ 
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स्रोतः  लजल्राको वसु्तगत लववरण भोजपुर र गुगल सभे ॰ 

 

५.१.५  हावा र पानीको ग णस्तर एवं ध्वननको मात्रा (Air and Water Quality and Noise Level) 

प्रस्तालवत लनमावण सामालग्र संकलन तथा उत्खनन िेिमा प्राय ग्रालमण वस्ती भएको र कुनै औधोलगक 

िेि नभएकोले उक्त सथानहरुको हावा, पालन तथा ध्वलनको प्रदुषण नभएको देन्खजछ ॰ तर मधे्य 

पहाडी  राजमागव अन््रतगत सडकिेिको नजीक धुलो साथै सवारीसाधनको धुवा र ध्वलन प्रदुषण 

समेत रहेकोछ ॰ पानीको गुणस्तर औषत ८ मलहना राम्रो र ३–४ मलहना वषावतको समयमा पालनको 

मुल तथा मुहान र खोलाहरुमा धलमलोपन पाईजछ ॰  

 

५.१.६ भू-उपयोग  (Land Use)  

नालप लवभागको तथ्यांक कृलष सडक लवभागवाट उपलव्ध तथ्यांक अनुसार  भोजपुर 

नगरपाललकाको भू-उपयोग लववरण देहाय अनुसार रहेको  छ ॰  

 

समथर खेलतयोग्य जलमन Vally Cultivation 75428.53 

कडा काठ भएको जंगल HardWood Forest 48704911.03 

लमलस्रत जंगल Mixed Forest 10152147.32 

वुट्यान जंगल Shrub Land 7629418.69 

चरणयोग्य िेि Grazing Land 10999670.43 

नागी पलतव जलमन  Slopping Terrace 427640.4 

खुल्रा खेलतयोग्य जलमन Lavel Terrace 81159206.41 

जम्मा िेिफल वगव लमटर 

 

159148422.8 

जम्मा िेिफल वगव लकलम  159.14 

 

उपरोक्त ताललकालाई पाईचाटवमा उले्रख गदाव देहाय अनुसार कायम हुजछ ॰ 
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भोजपुर नगरपाललकाको भू-उपयोग मालथ उले्रख गररएको ताललका,  चाटव  र नक्सामा वृहद 

उले्रख गररएको छ ॰  त्यसको अलतररक्त प्रस्तालवत सथल /सथानीय स्रोत संकलन तथा उत्खनन 

िेिको भू-उपयोग देहाय अनुसार रहेकोछ ॰  

क्र.सं. प्रस्तालवद िेि भू-उपयोग  (Land Use)   

१ सोरेङ्गखोला/नखुवाखोला 

दोभान िेि 

सोरेङ्गवेलश खेत, नाकाम वेलशखेत र डाडावोन्खम खेतका लवशाल 

फाहरु भएकोले खेलत जलमन रहेकोछ ॰ वगरिेि सामान्य रहेकोछ ॰ 
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सो वगर िेि र साना साना वन जंगलमा अलैलच खेलतको प्रयोग 

भएको छ ॰ मानव वन्स्त छैन॰  

२ नखुवाखोला/फकुवाखोला 

दोभान िेि 

अलैलच खेलत र वन जंगल रहेकोछ ॰ मानव वन्स्त धेरै टाडा र पातलो 

रहेकोछ ॰ यहा पशुचररचरण तथा खरवारी रहेकोछ ॰  

३ लपखुवाखोला सेलतवगर 

िेि 

वगरिेिसंग जोलडयको लभर तथा जंगल रहेको, मानव वन्स्त ४-९ घर 

रहेको , खेलतयोग्य जलमन टाढा रहेको , सडकको आसपास भएको ॰ 

४ घटे्टखोला लसदे्दश्वर खेत तथा वारी रहेकोछ ॰ फाटफुट्ट घर रहेको र दुइचार घर वन्स्त 

रहेकोछ ॰ साना साना वुट्यान रहेकोछ ॰  

५ शेरा खोला दान्िङ िेि वगर िेिसंग जोलडयको लभर तथा जंगल रहेको, मानव वन्स्त लनकै 

टाढा रहेको , खेलतयोग्य जलमन टाढा रहेको , सडकको आसपास 

भएको ॰ 

६ शेरा खोला रातमाटे िेि लभर तथा जंगल रहेको, मानव वन्स्त लनकै टाढा रहेको , खेलतयोग्य 

जलमन टाढा रहेको , सडकको आसपास भएको ॰ 

७ लपखुवाखोला लसके्तल 

दोभान िेि 

वगर िेिसंग जोलडयको सामान्य लभर रहेको, मानव वन्स्त लनकै टाढा 

रहेको , खेलतयोग्य जलमन टाढा रहेको, पन्ि पुल र सडकको 

आसपास भएको ॰ हाईडि ोपावरको मुहान र पावरहाउस रहेको ॰  

८ घटे्टखोला पोखरे िेि खेती सामान्य रहेकोछ ॰ साना साना वुट्यान रहेकोछ ॰लसचाइ कुलो 

रहेकोछ ॰ 

९ अधेरी अलसने खोला खेत तथा वारी रहेकोछ ॰ घर वन्स्त टाढा रहेको ॰ अलैलच वगान 

आसपासमा रहेकोछ ॰ सडक र पन्ि पुल आसपासमा रहेकोछ ॰ 

१० अखुवाखोला माम्राखा 

िेि 

वररपरर खेत रहेकोछ ॰ वन्स्त टाढा रहेकोछ ॰ वगर रहेकोछ ॰ कन्ि 

सडक र झोलुङे्ग पुल रहेकोछ ॰  

११ लपखुवाखोला वेहेरेदोभान 

िेि 

वगर िेिसंग जोलडयको सामान्य लभर रहेको, मानव वन्स्त लनकै टाढा 

रहेको , खेलतयोग्य जलमन आसपासमा रहेको , पन्ि पुल र 

सडकको आसपास भएको ॰ हाईडि ोपावरको पावरहाउस रहेको ॰ 

 

५.२.१ जैनवक वातावरण (Biological Environment): 

वन तथा वनस्पतीः  प्रस्तालवद िेिमा पाईने वनस्पलतहरुमा पाते्ल, लचलाउने, उलत्तस, साल, ढाल्ने, 

वास, कटुस, गोगन, खनू्य, लाकुरी, मलता, लझगुनी, पैयौ, ऐसेलु , काफल, प्रजालतका रुख लवरुवाहरु 

पाईजछ ॰ 

म्याम्र /वन्यजनु्तः  प्रस्तलवद िेिमा पाईने वन्यजनु्त हरुमा स्याल, फ्याउरो, लचतुवा, वनलवरालो, वादर, 

वाघ, ढेडु, दुन्ि, लमगव, लोखके, मलसाप्रो, घोरल, सालक, न्याउली आदी वन्य जनु्त पाईजछ ॰ 

पंलि तथा चराचुरुङ्गीः  काललज, वट्याइ, न्याउली, ढुकुर, काग, कुिु, लाहाचे, कोकले, लुइचे, 

जुरेलल, लफा, काडेभ्याकुर, लामपुछि े  आदी पंलिहरु पाईजछ ॰  

उभयचर/जलाचारहरुः  माछा, भ्यागुता, पाहा, गडेरा, गंगटो, आदी पाइजछ ॰ 

लकटपंतङ्गहरुः  माकुरा, भुसुना, लामखुटे्ट, लझगा, डाँठ आदी पाईजछ ॰ 

सररसृप घस्रने प्रजालतः  छेपारो, गोहोरो, सपव, भालेमुङ्ग्रो सालक आलद पाइजछ ॰ 

 

५.२.२ सामानजक, आनथभक तथा सासृ्कनतक वातावरण (Socio-economic and Cultural  

 Environment): 

५.२.४ जात तथा जनजाती (Caste and Ethnicity):  
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प्रस्तालवद नगरिेिमा देहाय अनुसार जातजातीहरु वसोवास गरेको र उलनहरु सवै प्रत्यि रुपमा 

लवकास लनमावण कायव र व्यन्क्तगत लनमावण कायवमा लाभान्न्रत हुने भएकोले सो को  लववरण यहा 

समावेश गररएकोछ ॰ 

 

वडा गाउँ 
घर 

संख्या 
जम्मा 

लैलङ्गक 

अनुपात 

औषत 

पररवार 

संख्या 

जनजालत 
व्रामण 

िेलि 
दललत 

१ 
भामराङ्ग - 

डाडवोन्खम 
३०९ १४०७ ०.८९ ४.५५ ९५२ ३२८ १२७ 

२ हेलौछा ५६३ २७१७ ०.८८ ४.९६ १८६२ ७१० १४५ 

३ गुपे्तश्वर ४२० २८०८ १.०१ ४.७८ १६८८ ९१२ २०७ 

४ लसदे्दश्वर ६१७ ३३६४ ०.९१ ५.४५ १३४६ १५९३ २४७ 

५ वोन्खम ६६६ ३५६६ १.०१ ५.३५ २४५४ ९०८ २०४ 

६ पालुवा-भोजपुर ६३६ १८१३ १.०५ २.८५ १०६९ ६२१ १२३ 

७ भोजपुर ४१९ १६७१ ०.९८ ३.९९ ११२१ २७४ २७६ 

८ पोखरे-दुन्िका २५० १२९१ ०.९७ ५.१६ ७५९ ४६८ ६४ 

९ काफे्ल- भोजुर ३२१ १६१५ १ ५.०३ १०२४ ३७९ ६४ 

१० भैलसपंखा ५३२ २६४४ ०.९८ ४.९७ २३६४ १०८ १७२ 

११ आमे्तक ४२२ २३५४ ०.९८ ५.५८ ९०० १०३५ १३५ 

१२ टक्सार ७९८ ३५७३ १.०६ ४.४८ २३०३ १०२३ २४७ 

  जम्मा ५९५३ २८१०० ०.९८ ४.७२ 17142 1359 2011 
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भाषागत सेवा ग्रालहको लववरणः  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५.२.५ निक्षा तथा साक्षरता (Education and Literacy): 

लव.सं. २०६८ सालको जनगणना अनुसार सवै भन्द वढी सािरता भएको लजल्रा काठमाण्डौ ८६.२५ 

% हो ॰  भने सवै भन्दा कम सािर लजल्रा रौतहट ४१.६९ हो ॰ भोजपुर लजल्ल्ना ६९.२४% सािर 

भई  ३० औ सथानमा पदवछ ॰   

  

नेपालको सािरता दर पूवावन्चलको सािरता 

दर 

पूलवव पहाडको सािरता 

दर 

भोजपुर लजल्राको सािरता दर 

कुल ६५.९४ कुल ६७.१२ कुल ७१.५५ कुल ६९.३४ 

पुरुष ७५.१४ पुरुष ७६.०० पुरुष ७९.७६ पुरुष ७८.३९ 

मलहला ५७.३९ मलहला ५९.०२ मलहला ६४.३० मलहला ६१.३८ 

स्रोतः  लजल्रा वसु्तगत लववरण २०७१ केन्न्द्रय तथ्यांक लवभाग तथ्यांक कायावलय, भोजपुर ॰ 

 

५.२.६  पेिा तथा धमभः  (Occupation, Religion): 

लाभान्न्रत धमवको आधारमा जनसंख्या लववरण 

वडा नंवर गाउँ लहजदु वौद लकरात इसाई अन्य 

१ भामराङ्ग-डाडावोन्खम ७१३ १११४ ० ० ३८ 

२ हेलौछा ५०४ ७२२ ३३६ ९ १ 

३ गुपे्तश्वर २१६१ ४९ १८६ २६ ० 

४ लसदे्दश्वर २८२१ १०६ ३८७ ० ० 

५ वोन्खम २४४१ ८९८ ६०८ ४० ० 

६ पालुवा-भोजपुर  १२९७ ३२८ ३०१ ० ० 

७ भोजपुर ९२३ ५४५ ५२२ ८ ० 

८ पोखरे-दुन्िका ६०६ २०८ १९७ ० ० 

९ काफे्ल-भोजपुर ७०७ ५५९ १९३ २ ० 

१० भैलसपंखा ७६९ ४१० १३९७ ० ० 

११ आमे्तक १८०३ ३४२ ९२४ ५ ० 

१२ टक्सार ३५२० १३ २ २९ ० 

  १८२६५ ५२९४ ५३५३ ११९ ३९ 
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स्रोतः  लजल्रा वसु्तगत लववरण २०७१ केन्न्द्रय तथ्यांक लवभाग तथ्यांक कायावलय, भोजपुर ॰ 

 

५.२.७  उजाभ, नवज ली एवं. संचार  (Electricity, Energy and Communication): 

भोजपुर लजल्रा लभि रहेको सेवा सुलवधाहरु मधे्य उजाव, लवजुलल र संचारको लववरण देहाय अनुसार 

रहेकोछ ॰ नगर िेिका लववरण यहा प्रसु्तत गररएको छैन ॰  

 

लस.नं.  लववरण जम्मा प्रलतशत 

१ रालरि य प्रशारणवाट लवधुत सेवा प्राप्त ११०४ २.९६ 

२ लघु जललवधुत गृहवाठ लवधुत सेवा प्राप्त १७११ ४.५९ 

३ सौयव उजाववाट  ८२२१ २२.०४ 

४ वायो ग्यास ७३ ०.२० 

५ लवधुत सेवा नपुगेको २५२६५ ६७.७४ 

 जम्मा पररवार संख्या ३७२९६ १०० 

स्रोतः  लजल्रा वसु्तगत लववरण २०७१ केन्न्द्रय तथ्यांक लवभाग तथ्यांक कायावलय, भोजपुर ॰ 

 

५.२.८ खानेपानी एवं. स्वास्थ्यको स नवधा (Drinking Water Supply and Health Facility): 

यो खानेपानी तथा स्वाप्र सेवाको सुलवधा लजल्रा भरीको तथ्यांक रहेकोछ ॰ यसलाई छुटै्ट 

लवसे्लषण गररएकोछैन ॰  

लस.नं.  लववरण जम्मा प्रलतशत 

१ मुलको धारा १२४८६ ३१.२७ 

२ पाएपको धारा १५१७३ ६३.०५ 

३ ट्वुवेलको धारा ० ०.०० 

४ ईनार कुवा जरुवाको पालन नदी आदी १४३४ ३.५९ 

 जम्मा ३९९२६ १००.०० 

स्रोतः  लजल्रा वसु्तगत लववरण २०७१ केन्न्द्रय तथ्यांक लवभाग तथ्यांक कायावलय, भोजपुर ॰ 

 

५.२.९ िौचाय संवन्धि नववरणः    

यो शौचालय प्रयोग गने सेवा/ सुलवधा लजल्रा भरीको तथ्यांक रहेकोछ॰ यसलाई छुटै्ट लवसे्लषण 

गररएकोछैन॰ 
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लस.नं.  लववरण जम्मा प्रलतशत 

१ पन्ि शौचालय वायो ग्यास जलडत ०.०० ०.०० 

२ पन्ि शौचालय ढल वा सेफ्टी टैलक जलडत ५४०२ १३.५३ 

३ कन्ि ८५२८ २१.३६ 

 जम्मा ३९९२६ ३४.८९ 

स्रोतः  लजल्रा वसु्तगत लववरण २०६९ लजल्रा लवकास सलमलतको कायावलय, भोजपुर ॰ 

 

५.२.१० स्वास्थ्य संवन्धि नववरणः  

प्रस्ताव िेिहरुमा सामान्य रुपमा व्यापारीक प्रयोजनको लहसावले वस्तीहरु रहेकोछ ॰ सो 

सथानहरुमा कुनैपलन सरकारी तथा लनजीिेिको स्वासथ सेवा केन्द्रहरु रहेको छैन तथापी नलजकको 

वडाको सेवा केन्द्रमा तपलशल मधे्यको स्वासथ सेवा प्राप्त गनव सलकने देन्खजछ ॰ सेवा कभरेज िेिको 

लववरण छलफलमा आधारीत लववरण रहेकोछ ॰ 

 

लस.नं. सेवा कभरेज िेि संख्या लजल्रा संख्या 

१ लजल्रा अस्पताल १ ५० शैयाको लजल्रा अस्पताल १ 

२ स्वाप्र चौलक सवै वडामा ११ लजल्रा भररमा सालवक ९ 

३ आयुववेद औषधालय १ लजल्रा भररमा ३ 

४ खोप न्क्ललनक सालवक प्रते्यक वडा ९९ लजल्रा भररमा २०४ 

५ मेलडकल अलफसर ९ लजल्रा अस्पतालमा ९ 

६ ए.एच डवु्ल ११ प्रते्यक वडामा  ८३ 

७ पन्व्लक हेल्थ नसव  १ लजल्रा स्वासथमा १ 

८ ााफ नसव  ७ लजल्रा अस्पतालमा ७ 

९ मलेररया लनररिक १ लजल्रा लभिमा १ 

१० ल्याव एलसाेन्ट ४ लजल्रा भररमा ४ 

११ ए.लस.एच ५१ लजल्रा भररमा ५१ 

१२ प्राथलमक स्वाप्र केन्द्र ० लजल्रा भररमा ३ 

१३ उपस्वासथ चौलक ५१ लजल्रा भररमा ५१ 

१४ गाउघर न्क्ललनक ९९ लजल्रा भररमा १९९ 

१५ ए.लस. एच.लभ ९९ लजल्रा भररमा ५६७ 

१६ ई.लप.सुपरभाईजर १ लजल्रा भररमा १ 

१७ पररवार लनयोजन सहायक १ लजल्रा भररमा १ 

१८ ल्याव प्रालवलधक र रेलडयो ग्राफर १/१ लजल्रा भररमा १/१ 

१९ ए.एन. एम. १४ लजल्रा भररमा २० 

२० डाकव  रुम एलसाेन्ट १ लजल्रा भररमा १ 

२१ लभ.एच. डवु्ल ३७ लजल्रा भररमा ५१ 

स्रोतः  लजल्रा स्वासथ कायावलय भोजपुर 

 

५.२.१२ धालमवक, सासृ्कलतक एवं. ऐलतहालसक सथलहरु (Religious, Cultural and Historical Sites): 

क्र.सं. प्रस्तालवद िेि धालमवक, सासृ्कलतक एवं. ऐलतहालसक सथलहरु 

(Religious, Cultural and Historical Sites): 

१ सोरेङ्गखोला/नखुवाखोला दोभान िेि डाडावोन्खमकोगाउमा लशवालय रहेकोछ ॰ छरछरे 
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पखुवादेवी मन्न्दर छ ॰ धेरै मालथ यसमा कुनै प्रभाव 

पदैन ॰  

२ नखुवाखोला/फकुवाखोला दोभान िेि आसपासमा कुनै सासृ्कलतक सम्पदा तथा मन्न्दरहरु 

छैन ॰ 

३ लपखुवाखोला सेलतवगर िेि पशुपलत मन्न्दर लतम्मा ररमलचमा रहेकोछ ॰ अन्य 

िेिमा मन्न्दर, धालमवक आसथाका धरोहरहरु नलजक 

रहेको छैन ॰ 

४ घटे्टखोला लसदे्दश्वर आसपासमा कुनै सासृ्कलतक सम्पदा तथा मन्न्दरहरु 

छैन ॰ 

५ शेरा खोला दान्िङ िेि भोजपुर वजार िेि, दावा वजार िेि र लसदे्दश्वर तथा 

वोन्खम िेिका मालनसको अन्त्यरी गने घाट रहेकोछ 

॰  यसवाट कुनै असर गदैन ॰ 

६ शेरा खोला रातमाटे िेि आसपासमा कुनै सासृ्कलतक सम्पदा तथा मन्न्दरहरु 

छैन ॰ 

७ लपखुवाखोला लसके्तल दोभान िेि आसपासमा कुनै सासृ्कलतक सम्पदा मन्न्दरहरु छैन 

॰ 

८ घटे्टखोला पोखरे िेि वेवाररसे मालनस मदाव पोल्ने घाट रहेकोछ ॰  

९ अधेरी अलसने खोला यहा कुनै सासृ्कलतक सम्पादा छैन ॰  

१० अखुवाखोला माम्राखा िेि भोजपुर वजार िेि, टक्सार वजार िेि िेिका 

मालनसको अन्त्यरी गने घाट रहेकोछ ॰  यसवाट 

कुनै असर गदैन ॰ 

११ लपखुवाखोला वेहेरेदोभान िेि भोजपुर वजार िेि, टक्सार वजार िेि िेिका 

मालनसको अन्त्यरी गने घाट रहेकोछ ॰  यसवाट 

कुनै असर गदैन ॰ 

 

५.२.१३ अन्य आनथभक आय (Other Economic Income): 

अन्य सामुदालयक संरचनाहरु संसथागत रुपमा भएको ॰ 

५.२.१४ अन्य साम दानयक संरचना तथा स्थलहरु (Other Community Infrastructures): 

अन्य सामुदालयक संरचनाहरु संसथागत रुपमा भएको ॰ 

 

पररचे्छद-६: 

प्रभाव लवशे्लषण 

प्रस्ताव कायावन्रयन गदाव वातावरणमा पने प्रभावहरुः  यस अन्तरगत लनमावण चरण र संचालनको अलग 

अलग रुपमा लवषयगत िेिहरुको अवयवहरु समेत समेटी उले्रन्खत ताललका बमोलजमको प्रभाव उले्रख 

गने ॰ 

 

(आयोजनाको लनमावण पूववको चरणमा समेत कृयाकलापहरु संचालन हुने भएमा सो समेतको प्रभावहरु 

उले्रख गने) 

लवषयगत िेि सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव 

प्रभावहरुको लवशे्लषणात्मक लववरणको 

आधारमा प्रभावहरुको जानकारी 

प्रभावहरुको लवशे्लषणात्मक लववरणको 

आधारमा प्रभावहरुको जानकारी 

भौलतक तथा प्रस्तानवद के्षत्र ननधाभरण तथा भ - प्रस्तानवद के्षत्र ननधाभरण तथा भ -
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रासायलनक उपयोगमा पने असर (Delineation 

of Zone of Influence) (ZoI):  

प्रस्तालवद प्रभालवद िेि १०० देन्ख ५०० 

लमटर सम्म प्रत्यि प्रभाव पने अनुमान 

गररएकोछ ॰ 

प्रस्तालवत िेिको ५०० लमटर सम्मको 

दुरीको िेिमा देहाय अनुसार सकरात्मक 

प्रभाव पनेछ ॰  

यो िेिमा दैलनक उपभोगका सामालग्र तथा 

औधोलगक सामालग्रको ढुवानी सहज हुनेछ 

र पहँुच मागवको वररपरर आसपासको 

समुदायका लवरामी, जेष्ठ नागररक तथा 

आशक्तलाई यातायात सुलवधा र वन्स्त 

िेिको कृलष उत्पादन वजार सम्म पुराउन 

सहज हुनेछ ॰  

ढंुगा, वालुवा, लगट्टी संकलन तथा ढुवानी 

कायवमा प्रयोग हुने साधनको भरपुर 

उपयोग गनव सलकनेछ ॰ कृलषजन्य, 

वनजन्य उत्पादनलाई वजार सम्म 

पुराउन, कृलष मल औजार लान ल्याउन 

सहज हुनेछ ॰  

प्रस्तालवद उत्खनन् िेिमा साना लगानीका 

खुद्रा पसल, लचया पसल, खाना खाने वास 

वसे्न व्यवसाय संचालन गनव सलकनेछ ॰ 

केलह ठुला व्यापरहरु कृलष उत्पादनका 

ढुवानी, काठपात ढुवानी जस्ता व्यवसाय 

संचालन गनव सलकनेछ ॰  

सवारी साधका चालक, सहचालक, 

संकलनकताव जस्ता रोजगार सृजना हुनेछ 

॰ 

सवारी साधनका केलह पाटवपुजाव तथा 

ममवत गने जनशन्क्त भएमा सोको सेवा 

संचालन गनव सलकनेछ ॰  

उपयोगमा पने असर (Delineation 

of Zone of Influence) (ZoI):  

प्रस्तालवद प्रभालवद िेि लनम्नानुसार लतन 

भागमा वलगवकरण गररएकोछ ॰ 

१.वढी असर गने के्षत्र (High Impact 

Area-HIA) 

प्रस्तालवत िेिको १००-१५० लमटर 

सम्मको दुरीको िेि वढी असर गने िेि 

हुन॰ 

लनमावण सामाग्रीको संकलन, उत्खनन् 

तथा ढुवानी कायव गदाव प्रस्तालवद िेिको 

१००-१५० लमटर सम्मको दुरीको िेि र 

पहँुच मागवको वररपरर आसपासको 

समुदाय तथा वन्स्त िेिमा धुवा, धुलो, 

सवारर साधनको आवजले असर पदवछ ॰  

२. मध्यम असर गने के्षत्र (Medium 

Impact Area -MIA)  

प्रस्तालवत िेिको १५०-५०० लमटर 

सम्मको िेि मध्यम असर गने िेि हुन॰ 

लनमावण सामाग्री ढंुगा लगलट तथा वालुवा 

संकलनले वन जंगलमा सामान्य प्रभाव 

पानेछ॰ 

ढंुगा, वालुवा, लगट्टी संकलन तथा ढुवानी 

कायवमा अलनयन् त उत्खनन भएमा 

यसले पलहरो जान सके्न, धुवा र धुलोको 

प्रदुषण वढाउने खतरा उत्पन्न हुनेछ ॰ 

३. सामान्य असर गने के्षत्र (Simple 

Impact Area -SIA)  

प्रस्तालवत िेिको ५०० लमटर भन्दा माथी 

यसको असर त्यलत देन्खन सकै्दन ॰ 

प्रस्तालवद कायव संचालन भएपलछ 

फोहरमैला व्यवसथापनमा केही प्रभाव 

देन्खन सक्छ, उत्खनन् लनय ण भन्दा 

वाहीरको पररन्सथलत भएमा माि लवपद 

आउन सके्न सबावना रहजछ ॰ 

उत्खनन् तथा ढुवानीमा मेलशनरी 

सामाग्रीको प्रयोग भएमा माि पेटि ोल, 

लडजेल, मोलवल जस्ता रसायनहरु 

चुहावट हुने भएकोले त्यो खासै प्रयोग 

नहुने भएकोले कुनै प्रभाव हुदैन ॰ 

जैलवक प्रस्तालवद िेि प्रायजसो खोलाका जलाचर 

प्रालण माछा, भ्यागुता, गडेरा प्रजालतको 

वाससथान, आहारा तथा लवहारमा 

प्रस्तालवद िेि प्रायजसो खोलाका 

लकनार, पालनजमेको पोखरी वा दहमा 

भएकोले जलाचर प्रालण माछा, भ्यागुता, 
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रोकथाम तथा जनचेतनामुलक कायव 

संचालन गदाव सथानीय समुदायले ज्ञान 

पाउने, लशप लसके्न तथा धारणामा 

पररवतवन आइ लवकल्पमा माछा पालन 

व्यवसाय समेत संचालन गनव सके्नछ ॰  

गडेरा प्रजालतको वाससथान, आहारा तथा 

लवहारमा प्रभाव पानेछ ॰ उक्त प्रजालतको 

लजवनचक्र, यातायात र लजवनमै प्रभाव 

पने भएकोले रोकथाम तथा 

जनचेतनामुलक कायव गररनु पनेछ ॰ 

सामालजक - आलथवक खररद, संकलन तथा उत्खनन र ढुवानी 

(कायव र लवलध) 

(Collection/Extraction and 

Transportation (Activities and 

Methods):  

सथानीय सामाग्रीहरु ढंुगा, लगटी, वालुवा 

तथा ग्रावेलहरु  नगरपाललकाले 

साववजलनक खररद प्रकृयामा सहभागी भइ 

ठेकेदार वन्न पाउनेछ ॰ अन्य  ठेकेदारले 

उपलव्ध गराउन नसकेको अवसथामा 

सम्ऱन्ित सरोकारवालाको स्वीकृत ललई 

राजस्व वुझाई आयोजना को लागी नीलज 

जलमनका सामाग्रीहरु लवलक्र लवतरण गनव 

सके्नछ ॰ उत्खनन् तथा संकलन कायवमा 

मानव संसाधन रोजगार पाउनेछ ॰ 

लनमावण सामाग्री ढुवानी गनव टिक तथा 

ट्याक्टर खररद गरर  प्रयोग गनव सके्नछ ॰ 

खररद, संकलन तथा उत्खनन र ढुवानी 

(कायव र लवलध)  

 (Collection/Extraction and 

Transportation (Activities and 

Methods):  

सथानीय सामाग्रीहरु ढंुगा, लगटी, वालुवा 

तथा ग्रावेलहरु  नगरपाललकाले 

साववजलनक खररद प्रकृयावाट  करार 

गरेको ठेकेदारवाट सम्पादन गररने र  

ठेकेदारले उपलव्ध गराउन नसकेको 

अवसथामा सम्ऱन्ित सरोकारवालाको 

स्वीकृत ललई राजस्व वुझाई आयोजना 

आफैले संकलन तथा उत्खनन गररने 

व्यवसथा लमलाइनेछ ॰ उत्खनन् तथा 

संकलन कायवमा मानव संसाधन प्रयोग 

गररनेछ ॰ मेलसनरी वे्रकर तथा डोजर 

औजारहरु पूवव स्वीकृती लवना प्रयोग 

गररनेछैन ॰ लनमावण सामाग्री ढुवानी 

कायवमा सडक लवभागले लनधावरण गरेको 

भारवहन मापदन्ड अनुसारको टिक तथा 

ट्याक्टरको प्रयोग गररनेछ ॰ 

सासृ्कलतक सामालग्र उत्खनन् तथा संकलनमा रहेको 

िलमकहरुका कारण सासृ्कलतक  आदान 

प्रदान हुने ॰  

ऐलतहालसक तथा सासृ्कलतक महत्वका 

सम्पदा शवदाहसथल अझ व्यवन्सथत हुने 

॰ 

  

सामालग्र उत्खनन् तथा संकलनमा रहेको 

िलमकहरुका कारण सासृ्कलतक 

लवचलन (मदपान, लैलगक लहंसा, 

यौनजन्य गलतलवलध) आउन सके्नछ ॰  

ऐलतहालसक तथा सासृ्कलतक महत्वका 

सम्पदा शवदाहसथलमा कुनै िलत, 

रोकावट वा लवचलन आउनेछैन ॰ 

 

पररचे्छद -७: 

प्रस्ताव कायावन्रयनका लवकल्पहरु 

(Alternatives for the Implementation of the Proposal): 

प्रस्तालवद कायव संपादन गनव, ढंुगा, लगटी, वालुवा तथा लमस्कट संकलन तथा उत्खनन एवं ढुवानी गदाव लनम्न 

लवकल्पहरुमा समेत अध्ययन गरर लववरण प्रसु्तत गररएकोछ॰  

 

७.१ प्रस्तावक नवकल्प कायाभन्वयन  नगने (No Proposal option):  

भोजपुर नगरपाललकाको जनसंख्या वृन्द्ध संग सगै लवकास लनमावणका  कायवहरु पलन वालषवक रुपले 

वलढरहेका छन् ॰ उक्त लवकास लनमावण कायवलाई संलघय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सथालनय सरकारको 
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नेतृत्वमा आवश्यक नीलत लनमावण गरर वजेट लवलनयोजन गररदै आएकोछ ॰ उक्त लवकास लनमावणको लालग 

लनमावण सामालग्रको प्रयोग लवना लनमावणको काम हुनै सकै्दन ॰ यलद लनमावण काम गनव लनमावण सामाग्रीहरु 

लकत लजल्रा वालहर वा लवदेश वाट आयत गनुव पछव  ॰ लकत सथानीय स्रोत सामाग्रीको उत्खनन गरर प्रयोग गनुव 

पछव  ॰ ढंुगा, लगलट, वालुवाहरु लजल्रा वालहर वा लवदेशवाट आयात गनव समय, मुल्य, लागत र गुणस्तरका 

कारण संभव छैन / हुदैन ॰ तसथव यसको लनलववकल्प लवकल्प भनेकै सथानीय स्रोत सामाग्रीको पलहचान गने, 

खोज तथा अने्रषण गने,  लनयम कानुनको प्रकृया पुरा गरर उत्खनन् गने, लवलक्र लवतरण गने हो ॰ यो कामको 

लजम्मा सथानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले नगरपाललका/गाउँपाललकालाई लकटान गरेकोछ ॰ 

नगरपाललका/ गाउँपाललका वाहेक अन्यले गने नै सकै्दन ॰ तसथव ढंुगा, लगटी तथा वालुवा उत्खनन गनव 

लनलववकल्प लवकल्प मधे्य संलिप्त वातावरणीय अध्ययन एक लवकल्प रहेकोछ ॰  

 

कलतपय लनमावण सामालग्रहरु वषावदको समयमा भेल बाढीले ल्याई थुपारेको ढंुगा, लगटी, वालुवा प्रसस्त 

मािामा पाईने भएपलन PUBLIC TRUST DOCTRINE को लसदान्त अनुसार सथालनय सरकार को िेिालधकार 

लभि पने, र सो संवन्ि लनयमन गने, प्रयोग गने अलधकार सथालनय तहमा नै भएकोले नगरपाललकाले प्रचललत 

कानुन अनुसार यो पालना गनुव /गराउनु पने हुजछ ॰  

 

साथै सो सथानहरुमा पानीको सतह वढ्न गई खोलाको अवसथीलत र वहाव अव्यवन्सथत भई नलजकको वस्ती, 

खेलतमा पसेर वालल नर हुने, खेलतयोग्य जलमनमा थुलप्रन सके्न हुजछ ॰ यसले लवपद/ वातावरणीय समस्या 

आउन सके्न भएकोले सो समस्यालाई व्यवन्सथत गदे सथालनय लनमावण सामालग्रहरु ढंुगा, लगटी, वालुवाको 

खररद/ प्राप्ती/ उत्खनन गरर लनमावण कायवलाई पलन लनरन्तरता लदन, रोजगारीको अवसरलाई समेत 

अलभवृन्द्ध गनव यो प्रस्तावको प्रस्ताव कायावन्रयन नगने लवकल्प नभएको देन्खजछ ॰ तसथव सनु्तललत तथा 

वातावरणमा असर नपने लहसावले सथानीय लनमावण सामाग्रीहरु ढंुगा, लगटी, वालुवाको  प्रयोग गनुवको लवकल्प 

नभएकोले यस प्रस्ताबको औलचत्य पुलर भएको देन्खजछ ॰ प्रस्ताव कायावन्रयन नगने लवकल्पमा छनौट भएमा 

त्यसले झन वातावरणमा नकारात्मक असर ल्याउने प्रर देन्खजछ ॰ 

 

७.२ ढंुगा लगट्टी तथा वालुवा संकलन तथा उत्खननका लालग मुख्य रुपमा लतनवटा वैकन्ल्पक लवलध 

अपनाइनेछ ॰ त्यो लवलधहरुमधे्य पलहलो लवकल्प भनेको प्राकृलतक रुपमा थुलप्रएको र हाल सम्म कसैले 

नचलाई राखेको खानी िेिमा उत्खनन गने ॰ दोस्रो लवलध भनेको साना साना खोन्ल्समा रहेको पोखरीमा 

भलवाडीवाट वगाइ ल्याएको वालुवा तथा लमस्कट जमाउने र लझके्न खेलत प्रणालल लवलध र तेस्रो लवलधमा 

प्राकृलतक रुपमा पलहले त्यस सथानमा नभएको तर मानलवय लक्रयाकलाप/प्राकृलतक लवपदका कारण 

थुलप्रने/ वगेर आएकोलाई हटाउदा लनस्कने र सो सामाग्रीलाई लवलक्र लवतरण गने लवलध अपनाइनेछ ॰   

 

७.१ लडजाइन 

साधरण लनमावणजन्य सामालग्रहरु ढंुगा, लगलट्ट तथा वालुवा संकलन वा उत्खनन गने सथान लनलित / लनधावररत 

गररएको छ॰ उक्त तोलकएको सथानवाट माि संकलन तथा उत्खनन गररनेछ ॰ उत्खनन् गररने सथान (ढंुगा/ 

लगलट/ वालुवा/लमस्कट हरु  संकलन / उत्खनन र ढुवानी) लनधावरण गरर अनुसुलचमा उले्रन्खत नक्सामा 

देखाइएकोछ ॰  

उक्त सथानको संचालन तथा व्यवसथापन साववजलनक खररद ऐन तथा लनयमावलल अनुसार  ठेिा पट्टा 

माफव त करार गरेको व्यन्क्त रहने भएकाले सो माफव त व्यवसथापन गररनेछ ॰   

लनमावण सामाग्रीहरु प्राप्त हुन नसकेको अवसथामा आयोजना आफैले यसै प्रलतवेदनमा उले्रख गररएको 

िेिवाट वा तोलकएको िेिवाट संकलन गनव व्यवसथा लमलाउन सलकनेछ ॰  

लनमावण सथल तथा संकलन िेि लनधावरण गदाव वातावरणीय लहसावले कम िलत हुने िेिहरु  कायम गररएको 

लथयो तथालप लनम्न चार नवकल्पका के्षत्रहरु समेत समावेश गररएकोछ ॰  
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सडक नवस्तार गदाभ ननजक पने स्थान:  

लनमावण सामाग्री संकलन तथा उत्खनन गदाव वातावरणीय लहसावले सनु्तलन नलवग्रने, कृलषजलमनमा िेलत 

नहुने, सामालजक संरचनाहरुमा असर नपने गरर छोटो दुरीको सडक संजाल प्रयोग गरी संकलन गनव सलकने 

िेिलाई वैकन्ल्पक प्रस्तावको रुपमा रान्खएकोछ ॰ 

 

वनके्षत्र तथा वस्तीको टाढा पने स्थान:  

लनमावण सामाग्रीहरु  वनजंगल साथै मानव वस्ती भन्दा टाढा रहनुपने साथै सवारी सधनहरु गुड्ने वैकन्ल्पक 

सडक संचालनहरु भएमा कम असर पने सडक संजालको प्रयोगको लवकल्प प्रसु्तत गररएकोछ ॰ 

 

वैकन्धल्पक के्षत्रको खोनज: 

लनमावण सामाग्रीहरुको संलिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनले तोकेको पररमाण भन्दा बढी नहुने गरी 

कुनै सथानवाट खपत गररने लवकल्प प्रसु्तत गररएकोछ ॰  

 

बैकन्धल्पक संकलन व्यवस्था:   

नगरपाललकाले ठेिा लगाएको सथानका ढंुगा, लगलट वालुवा लमस्कट संकलन / उत्खनन स्वीकृत िेिमा 

ठेिापट्टावालाको जनशन्क्त अभाव भई वा कुनै कारणवाट अभाव सृजना हुने अवसथा भएमा वा प्रकोप 

व्यवसथापन गनुव पने अवसथा भएकमा कायावलय वा आयोजनाले आवश्यक भएको अवसथामा  प्रयोग गररने 

लवकल्प प्रसु्तत गररएको छ ॰   

७.२ आयोजनासथल 

यस प्रलतवेदनमा लनधावरण गररएको वा उले्रख गररएको सथलमा कुनै प्राकृलतक लवपलत वा यस प्रलतवेदन 

तयारी गरेपलछ स्वीकृत आयोजना वा कायवक्रमका कारण केलह लमटर वरपर वा तलमाथी गनव सलकने गरर 

प्रलतवेदन तयारी गररएको छ ॰   

७.३ प्रलवलध 

प्रस्तालवद प्रस्तावमा उले्रख गररए अनुसार सकेसम्म मानव स्रोतको उपयोग गररनेछ ॰ कथंकदालचत 

उक्त तोलकएको सथानमा प्राकृलतक लवपदका कारण वा भौगलभवक कारण समस्या सृजना भएको 

अवसथामा मेलशनरी उपकरणको उपयोग गनव वाधा नपानेगरर प्रलतवेदन तयार गररएकोछ ॰  

७.४ समय ताललका लवलध  

वैकल्पीक समय तानलका एवं नवनध (Alternative schedule and process): 

यो संलिप्त वातावरणीय अध्यायन प्रलतवेदन प्रदेश वातावरण संरिण ऐन तथा लनयमावलल २०७७, संलघय  

वातावरण संरिण ऐन तथा लनयमावलल र मापदण्ड तथा पररपि अनुसारको समय ताललका पालना गने गरर 

तयार गररएकोछ ॰  

वैकल्पीक सम्पदा (Alternative Resources) 

लवकास लनमावण कायव संचालन गररदा लनमावण सामाग्रीहरुको लवलक्र लवतरण तथा व्यवसथापन 

नगरपाललकाले ठेिा पट्टा लगाईएको ठेकेदार माफव त राजश्व संकलन गररने नीलत तथा कानुलन परम्परा 

रहेकोछ ॰ तर नगरपाललकाले लनधावरण गरेको सथान भन्दा वालहरका साववजलनक तथा नीलज सथलहरुबाट 

लनमावण सामाग्रीको प्रयोग गनुव पने भएमा सथलहरुको खोलज गरर पुन संवन्ित लनकायवाट स्वीकृती गराई  

लनमावण सामालग्रको उपयोग वापतको राजश्व रकम वुझाई प्रयोग गररने लवकल्प प्रस्ताव गररएकोछ ॰ 
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पररचे्छद - ८:  

वातावरणीय प्रभाव तथा व्यवसथापन योजना 

वातावरणीय प्रभाव नू्यलनकरणका उपायहरु र वातावरणीय व्यवसथापन योजना (Impact Identification, Prediction and Evaluation):   

यस अन्तगवत लनमावण चरण र संचालनको चरणको अलग अलग रुपमा प्रस्तावले लवषयगत िेिहरुको अवयवहरु पाने प्रभाव समेत उले्रख गरर उले्रन्खत 

ताललका बमोलजमको वातावरणीय व्यवसथापन योजना सलहतको वातावरण प्रभाव नू्यनीकरणका कृयाकलापहरु  उले्रख गने (आयोजनाको लनमावण पूववको 

चरणमा समेत कृयाकलापहरु संचालन हुने भएमा सो समेतको प्रभावहरु उले्रख गने) ॰ 

 

सकरात्मक प्रभाव नवष्लेषण तानलका 

लवषयगत िेि सकारात्मक 

प्रभाव 

सकारात्मक प्रभावको 

वढोत्तरीका 

कृयाकलापहरु 

कसरी गने कलहले गने कसे्ल गने अनुमालनत 

जनशन्क्त , बजेट 

र समय 

अनुगमन तथा 

मूल्यांकन गने 

लनकाय 

भौलतक वातावरण (Physical Environment) : 

जल उत्पन्न 

प्रकोप (वाढी 

पलहरो ) 

खोला लकनारमा 

लनमावण सामाग्री 

जम्मा हुने (ढंुगा, 

वालुवा तथा 

लमस्कट) 

वषावतको वेला खोला 

सतह वढ्ने भएकोले 

लकनारमा खाल्डा वनाइ 

सामाग्री संकलन गने 

सलकने ॰ 

तोकेको सथानमा वषावतको 

समयमा खाल्डाको सामाग्री 

िलमकले लडपोमा जम्मा गने ॰ 

अषाढ, 

साउन र 

भाद्र मलहना 

नगरपाललकाको 

स्वीकृलतमा 

ठेकेदारले गने 

अदि िलमक र 

लजप्रका वाट 

लनधावरण गरेको 

ज्याला दर मा  

समय लवहान ८ 

वजे देन्ख वेलुका 

६ वजे सम्म 

नगरपाललका, 

लजप्रका, 

नागरीक समाज 

तथा सरकारी 

लनकाय  

सडक तथा 

बाटोमा आउने 

प्रभाव  

सडक लनयलमत 

ममवत संभार 

हुनेछ ॰ 

सडक नया 

खुल्नेछ ॰  

उत्खनन् सथल देन्ख  

लनमावण सथल सम्म 

ढुवानी गदाव ममावत 

गररने हुजछ ॰  

नया टि ्याक खोल्ने र लनयलमत 

ममवत संभार गने ॰ 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका / 

ठेकेदारले  

आवश्यकता 

अनुसार  असोज 

/ कालतवकमा ॰ 

नगरपाललका 

तथा वडा 

कायावलय 

भवनहरु  
पन्ि लवन्ल्डङ्ग 

वने्नछ ॰ 

घर सु्कल भवनहरु 

वनाउन सलकने ॰ 

भवन संलहता र मापदण्ड 

कडाई गरेर 
लनयलमत 

नीलज तथा 

सरकारी 

लनकाय 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

डन्म्पङ्गसाईट 

तथा फोहरमैला 

फोहरमैला तथा 

खेरजाने 

फोहरमैला तथा 

खेरजाने सामाग्रीको 

तोलकएको सथानमा 

फोहरमैलाको वसथापन गने॰ 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 
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व्यवसथापन केन्द्र 

सथापना 

सामालग्रको 

व्यवसथापन गने 

व्यवन्सथत व्यवसथापनले 

प्रदुषण लनय ण 

वढाउदछ ॰ 

जथाभावी उत्खनन गरी ठुला 

खाडलहरु वनाउन नपाईने॰ 

फोहरमैलाहरु पानीको स्रोतमा 

नफाल्ने ॰ खने्न तथा पुने कायवमा 

सनु्तलन कायम गने ॰ 

वररपररको जलमनमा 

जैलवकप्रलवलध अपनाउने वृि 

रोपण गने ॰ 

वाटो, सडक 

संजाल 
वढ्छ 

सथानीय स्तरको 

वैकन्ल्पक मागवहरुको 

प्रयोग 

सडक लनमावण भई रहेको 

सथानको प्रयोग गररने 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

रसायलनक वातावरण िेि (Chemical Environment): 

इिन, 

लुब्रीकेन्टस, 

आलदको प्रयोग 

र व्यापर 

हुजछ 

लनमावण सामाग्री ढुवानी 

गने सवारी 

साधनहरुवाट उक्त 

रसायनहरुको प्रयोग 

हुन सक्दछ ॰ 

मेलशनरी औजार तथा 

समाग्रीहरुको लनयलमत 

चेकजाच गने केन्द्र र पसल  

हुन सक्छ ॰   

आवश्यकता 

अनुसार 

नीलज व्यापरर 

वगव 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका/ 

उद्योग वालणज्य 

संघ 

जैलवक वातावरण िेि (Biological Environment): 

जलचर तथा वन्य 

जनु्त प्रालणमा 

पने प्रभाव  

सामान्य  

लनमावण सामाग्री संकलन 

कायवमा जलचर 

प्रालणको वाससथानमा 

संरिणको चेतना वृलद्द 

हुन सक्छ ॰ 

लनधावररत िेिमा 

जनचेतनामुलक कायवक्रम 

संचालन गररने ॰  

लनयलमत 

सधै गने 

ठेकेदार र 

सरकारी 

लनकाय 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका/ 

लजल्रा प्रशासन 

कायावलय, प्रहरी 

कायावलय 

वन्य जनु्तको 

वाससथान तथा 

आवतजावत  

सामान्य 

ढुवानीका साधनको 

आवजले वनिेिका 

वन्यजनु्तहरु िलसत हुने 

॰  

ढुवानीका  साधन प्रवेश 

वनिेिमा नगने र तोलकएको 

सथानवाट माि प्रयोग गररने ॰ 

ध्वलन लनय ण गररने ॰ 

लनयलमत 

सधै गने 

ठेकेदार  आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका/ 

लजल्रा प्रशासन 

कायावलय, प्रहरी 

कायावलय 

गैर कानुनी 

लशकार  
सबावना रहेको 

सामाग्री संकलन तथा 

उत्खनन िेिमा बढ्दो 

कामदारलाई जंगलल जनु्तलाई 

तसावउने, लशकार गने जस्ता 

लनयलमत 

सधै गने 

ठेकेदार  आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका/ 

लजल्रा प्रशासन 
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मानव गलतलवधीले 

वन्यजनु्तको चोरर 

लशकारीको कानुनी 

चेतना वृन्द्ध हुन सक्छ ॰ 

कायवमा रोक लगाउने ॰ 

रालिकाललन समयमा ढुवानी  

कायव नगने ॰ कामदारलाई 

वन्यजनु्त संवन्ि ऐन, कानुन, 

नीलत तथा लनयमहरु प्रलत सचेत 

गराउने ॰ 

कायावलय, प्रहरी 

कायावलय 

वन्यजनु्त एवं 

वनपैदावरको 

गैरकानुनी 

व्यापार 

सबावना रहेको 

सामाग्री संकलन तथा 

उत्खनन िेिमा बढ्दो 

मानव गलतलवधी र वन 

पैदावरको गैर कानुनी 

व्यापरमा लनय ण हुन 

सक्छ ॰ 

कामदारलाई सो लवषयका 

संवन्ि ऐन, कानुन, नीलत तथा 

लनयमहरु प्रलत सचेत गराउने ॰ 

लनयलमत 

सधै गने 

ठेकेदार  आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका/ 

लजल्रा प्रशासन 

कायावलय, प्रहरी 

कायावलय 

सामालजक -आलथवक िेि (Socio-economic Environment): 

आयस्रोत एवं. 

रोजगारीको 

अवसर  

वढ्छ 

सथानीय वसोवास गने 

समुदायलाई 

रोजगारीको अवसर 

प्रदान गररने ॰ आलथवक 

गलतलवलध वढाउन 

सवन्ित लनकाय संग 

समन्रय गररने 

मानव संसाधनको उपयोगमा 

वढाव लदने  

असोज 

देन्ख जेष्ठ 

सम्म 

ठेकेदार आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार 

सथानीय 

सरकारको 

राजस्व 

वढ्छ 

लनमावण सामाग्रीहरुको 

प्रयोगमा वृद्दी, मु.अ.कर 

तथा स्रोत उपयोग 

करको माध्यम वाट ॰ 

सथानीय व्यावसायीहरुको 

व्यापरमा वृन्द्ध 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

लवकास लनमावण 

सामाग्रीको 

उपलव्धता 

वढ्छ 

तोलकएको सथानवाट 

लनमावण सामाग्रीहरु 

वेचलवखन गरर राजश्व 

संकलन गनुवपने 

भएकोले प्रयोगमा 

नगरपाललकावाट लगाईएको 

सथान र व्यन्क्त वाट कारोवार 

गने 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 
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प्रभावकारी हुने, साथै 

लवलक्र लवतरण वढने॰ 

वैधालनक ढंगले प्रयोग 

हुने र सवै पिलाई 

फाईदा पुगे्न  

जनसंख्या वढ्छ 

सथालनय वजार लवस्तार 

भए संगै वसाई सरी 

आउनेको संख्या वृन्द्ध 

भएकोले जनसंख्या 

वढ्छ  

आधुलनक रुपले सुधारीएको 

भवन लनमावण गने 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका  आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

खेलतयोग्य जलमन 

एवं. कृलषजन्य 

सामाग्री  

वढ्ने /  

वाढी लनय ण र 

थुलप्रयको वालुवा तथा 

गेग्रान लझलकने 

कृलष उपजमा वृन्द्ध गनव सघाउ 

पुगे्न  

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका  आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

खोला लवसथापन हुदैन 

लनन्सचत सथानमा माि 

लझलकने भएकोले 

खोन्ल्सहरु अलतक्रमण 

गररदैन  

खोलाको भाग छाडेर लनमावण 

गररने 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

वजार आउने 

मालनसको सुरिा 
वढ्छ 

आधुलनक भवन लनमावण 

गररने भएकोले 

मालनसको स्वासथमा 

सुरिा वृन्द्ध हुजछ 

मालनस ेहोर दोहोर गने सथान 

छाडेर लनमावण गने 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

सासृ्कलतक िेि Cultural Environment): 

धालमवक 

सासृ्कलतक एवं. 

ऐलतहालसक सथल 

जोन्खम कम गनव 

पहल हुने 

सवारर साधनको धुवा 

धुलो तथा कम्पन वाट 

सुरिा  गने चेतना वढ्छ 

लनधावरण गरेको सथलवाट माि 

प्रयोग गने 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

पेशागत स्वासथ 

एवं. सुरिा  

सुधार गनव 

सहयोग पुग्छ ॰ 

लनमावण कायवका 

कामदारको स्वासथमा 

सुरिा र दुघवटना वारे 

चेतना हुजछ ॰  

कामदारको लागी सुरिा 

सामाग्रीको प्रयोग गने 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 
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नकरात्मक प्रभाव नवष्लेषण तानलका 

लबषयगत िेि नकारात्मक 

प्रभाव 

नकारात्मक प्रभावको 

वढोत्तरीका 

कृयाकलापहरु 

कसरी गने कलहले गने कसे्ल गने अनुमालनत 

जनशन्क्त  ,बजेट 

र समय 

अनुगमन तथा 

मूल्यांकन गने 

लनकाय 

भौलतक वातावरण (Physical Environment) : 

आकार प्रकार 

तथा लभरालोपन 

पररवतवन हुने 

/वढ्ने 

संकलन सथलको 

लभरालोपन लनय ण 

गररने  

तोलकएको सथानमा माि 

सामाग्रीको संकलन गने  

असोज 

देन्ख जेष्ठ 

सम्म 

ठेकेदारले आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

भौलतक 

संरचनामा हुने 

असर 

सकरात्मक 

सामाग्री संकलन 

उत्खनन तथा ढुवानी 

गदाव धुलोको मािा वढन 

गई असर गने ॰ सवारी 

साधनको कम्पनले 

भौलतक संरचनामा 

असर गने ॰ 

संकलन तथा उत्खनन कायवमा 

धुलो लनय ण गनव पानीको 

प्रयोग, सडक लवभागले तोकेको 

सवारी साधनको मापदण्डको 

प्रयोग ॰ समान ढुवानी गदाव 

छोपेर गनुवपने व्यवसथा ॰ 

असोज 

देन्ख जेष्ठ 

सम्म 

ठेकेदारले आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

पानी तथा 

सरसफाई 
प्रदुषण वढ्छ 

ढुवानीका साधन धुन 

प्रयोग हुने कामले, ढंुगा, 

लगलट तथा लमस्कटको 

संकलन, उत्खनन गदाव 

लनस्कने माटो र लत 

समाग्री धुदा लनस्कने 

पानीले धलमलोपन 

वढाउदछ ॰ 

तोलकएको सथानमा माि प्रयोग 

गने ॰ 

सधै 

लनय ण 

गने ॰ 

नगरपालका र 

ठेकेदारले 

आवश्यकता 

अनुसार  

नगरपाललका 

धुलोपन एवं. 

ध्वनी  
वढ्छ 

लनमावण सामाग्रीको 

संकलन उत्खनन तथा 

ढुवानी गदाव धुलोको 

मािा वढन गई असर 

गने ॰ सवारी साधनवाट 

लनस्कने  ग्यासले समेत 

संकलन तथा उत्खनन कायवमा 

धुलो लनय ण गनव पानीको 

प्रयोग ॰ समान ढुवानी गदाव 

छोपेर गनुवपने व्यवसथा ॰ 

लवद्यालय िेि नजीक गलत 

लसलमत गने ॰ नो हनव जोनको 

असोज 

देन्ख जेष्ठ 

सम्म 

ठेकेदारले आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 
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वायुमण्डलमा धुवा र 

ध्वलन प्रदुषण हुने ॰ 

व्यवसथा गने ॰ संकलन तथा 

उत्खनन कायव गदाव भारी 

साधनको प्रयोग नगने ॰ 

संकलन/ 

उत्खनन् 

सामाग्रीको 

भन्डारणको 

प्रभाव  

नकरात्मक 

संकललत समाग्रीको 

भण्डारणले नजीकको 

प्राकृलतक सौन्दयवतामा 

असर गने ॰ 

लनमावण सामाग्रीहरु धेरै ठुलो 

पररमाणमा भण्डारण नगने ॰ 

असोज 

देन्ख जेष्ठ 

सम्म 

ठेकेदारले आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

फोहरमैला तथा 

खेरजाने सामालग्र 
प्रदुषण वढाउछ  

फोहरमैला तथा 

खेरजाने सामाग्रीको 

अव्यवन्सथत 

व्यवसथापनले प्रदुषण 

वढाउदछ ॰ 

तोलकएको सथानमा 

फोहरमैलाको वसथापन 

गने॰जथाभावी उत्खनन गरी 

ठुला खाडलहरु वनाउन 

नपाईने॰ फोहरमैलाहरु 

पानीको स्रोतमा नफाल्ने ॰ खने्न 

तथा पुने कायवमा सनु्तलन 

कायम गने ॰ वररपररको 

जलमनमा जैलवकप्रलवलध 

अपनाउने वृि रोपण गने ॰ 

असोज 

देन्ख जेष्ठ 

सम्म 

ठेकेदारले आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

रसायलनक वातावरण िेि (Chemical Environment): 

इिन, 

लुब्रीकेन्टस, 

अम्र तथा अन्य 

रसायनहरुको 

चुहावट 

हुजछ 

लनमावण सामाग्री ढुवानी 

गने सवारी 

साधनहरुवाट उक्त 

रसायनहरुको चुहावट 

हुन सक्दछ ॰ 

मेलशनरी औजार तथा 

समाग्रीहरुको लनयलमत 

चेकजाच गने ॰  चुहावट हुन 

सके्न रसायलनक पदाथहरुलाई 

लनलित सथानमा माि लडस्पोज 

गने ॰ 

लनयलमत हुन 

सक्छ 

ढुवानी कताव आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार  

धुलो एवं धुवा 

उत्सजवन  
हुजछ 

लनमावण सामाग्री ढुवानी 

गने सवारी 

साधनहरुवाट उक्त 

रसायनहरुको चुहावट 

धुलो लनय ण गनव पानीको 

प्रयोग ॰ समान ढुवानी गदाव 

छोपेर गनुवपने व्यवसथा ॰ 

संकलन तथा उत्खनन कायवको 

लनयलमत हुन 

सक्छ 

ढुवानी कताव आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार  
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हुन सक्दछ ॰ लालग भारी मेशीनरी सामाग्रीहरु 

प्रयोग नगने ॰ सवारी साधनको 

लनयलमत चेकजाच गने ॰ 

जैलवक वातावरण िेि (Biological Environment): 

जलचर प्रालणमा 

पने प्रभाव  
सामान्य  

लनमावण सामाग्री संकलन 

कायवमा जलचर 

प्रालणको वाससथानमा 

सामान्य प्रभाव पछव  ॰ 

अवैध लशकारी कायवमा 

वृलद्द हुन सक्छ ॰ 

लनधावररत िेिवाट माि संकलन 

गरर प्राप्त गने ॰ चोरर 

लशकारलाई लनय ण गने 

लनयलमत 

सधै गने 

ठेकेदार र 

सरकारी 

लनकाय 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका/ 

लजल्रा प्रशासन 

कायावलय, प्रहरी 

कायावलय 

वन्य जनु्तको 

वाससथान तथा 

आवतजावत  

सामान्य 

ढुवानीका साधनको 

आवजले वनिेिका 

वन्यजनु्तहरु िलसत हुने 

॰  

ढुवानीका  साधन प्रवेश 

जथाभावी नगनै र तोलकएको 

सथानवाट माि प्रयोग गररने ॰ 

लनयलमत 

सधै गने 

ठेकेदार  आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका/ 

लजल्रा प्रशासन 

कायावलय, प्रहरी 

कायावलय 

गैर कानुनी 

लशकार  
सबावना रहेको 

सामाग्री संकलन तथा 

उत्खनन िेिमा बढ्दो 

मानव गलतलवधीले 

वन्यजनु्तको चोरर 

लशकारीमा वृन्द्ध हुन 

सक्छ ॰ 

कामदारलाई जंगलल जनु्तलाई 

तसावउने, लशकार गने जस्ता 

कायवमा रोक लगाउने ॰ 

रालिकाललन समयमा ढुवानी  

कायव नगने ॰ कामदारलाई 

वन्यजनु्त संवन्ि ऐन, कानुन, 

नीलत तथा लनयमहरु प्रलत सचेत 

गराउने ॰ 

लनयलमत 

सधै गने 

ठेकेदार  आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका/ 

लजल्रा प्रशासन 

कायावलय, प्रहरी 

कायावलय 

वन्यजनु्त एवं 

वनपैदावरको 

गैरकानुनी 

व्यापार 

सबावना रहेको 

सामाग्री संकलन तथा 

उत्खनन िेिमा बढ्दो 

मानव गलतलवधीले वन 

पैदावरको गैर कानुनी 

व्यापरमा वृन्द्ध हुन 

सक्छ ॰ 

कामदारलाई सो लवषयका 

संवन्ि ऐन, कानुन, नीलत तथा 

लनयमहरु प्रलत सचेत गराउने ॰ 

लनयलमत 

सधै गने 

ठेकेदार  आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका/ 

लजल्रा प्रशासन 

कायावलय, प्रहरी 

कायावलय 

सामालजक -आलथवक िेि (Socio-economic Environment): 
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सडक दुघवटना वढ्छ 

सथानीय स्तरको 

टि ालफक लाई लनय ण 

गने 

सडक लनमावण चेतना र  

सथानको जानकारी गररने 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका/ 

प्रहरी कायावलय 

सथानीय 

सरकारको 

राजस्व चोरी 

वढ्छ 

लनमावण सामाग्रीहरुको 

प्रयोग र ढुवानी तथा 

चोरर लनकासी 

ठेकेदार संग समन्रय गरर 

लनय ण गररनुपने 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

जनसंख्या र 

सामालजक 

अपराध 

वढ्छ 

सथालनय वजार लवस्तार 

भए संगै वसाई सरी 

आउनेको संख्या वृन्द्ध 

भएकोले जनसंख्या र 

सामालजक अपराध 

वढ्छ  

कडा लनगरानी रान्खनु पने 
आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

खेलतयोग्य जलमन 

एवं. कृलषजन्य 

सामाग्री  

घट्ने संभावना 

संकलन तथा लडपो 

सथानका कारण जलमन 

खण्डाहर हुने हुजछ ॰ 

कृलष उपजमा वृन्द्ध गनव चाप 

वढ्ने   

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

कृषक तथा 

ठेकेदार 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

कामदार लवच 

झगडा 
सबावना हुजछ 

एकआपस कामदारको 

लवच झगडा 
सथानीय कामदारको प्रयोग 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

सासृ्कलतक िेि Cultural Environment): 

धालमवक 

सासृ्कलतक एवं. 

ऐलतहालसक सथल 

जोन्खम वढ्छ 

सवारर साधनको धुवा 

धुलो तथा कम्पनले 

जोन्खम वढ्छ 

लनधावरण गरेको सथलवाट माि 

प्रयोग गने 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 

पेशागत स्वासथ 

एवं. सुरिा  

कमजोर हुन 

सक्छ 

लनमावण कायवका 

कामदारको स्वासथमा 

असर पने / दुघवटना हुन 

सके्न  

कामदारको लागी सुरिा 

सामाग्रीको प्रयोग गने 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका र 

ठेकेदार 

आवश्यकता 

अनुसार 

नगरपाललका 
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पररचे्छद ९ 

वातावरणीय अनुगमन तथा व्यवसथापन 

९.० वातावरलणय व्यवसथापन योजना (Environmental Management Plan): 

प्रस्तालवद उत्खनन् तथा संकलन खानीवाट  ढंुगा लगलट, वालुवा तथा लमस्कटको संकलन गने, थुपाने, 

ढुवानी गने र लबलक्र लवतरण कायवको लवलभन्न चरणमा प्रस्ताव िेि एवं प्रभावीत िेिको संलिप्त 

वतावरणीय अध्यायन BES प्रस्तावमा उले्रख भएको प्रावधान अनुसार ढुवानी,  संकलन तथा प्रयोग 

कायव भए नभएको साथै असर नू्यलनकरणका उपायहरु अपनाए  नअपनाएको  र अनुगमन तथा 

मूल्यांकन कायवको लजमे्मवारी तथा व्यवसथापनको बारेमा व्यवसथापन गनुव गराउनु पने हुजछ ॰ उक्त 

व्यवसथापन गनव गराउन पूवव  लनमावणमुन्ख खलनज पदाथवहरु (ढंुगा, माटो, वालुवा, लमस्कट तथा लगट्टी) 

लतन तररकावाट प्राप्त गनव गराउन सलकने प्रावधान रहेकोछ ॰  

क. सरकारी स्वानमत्वमा रहेको जग्गावाट प्रान्धतः  साववजलनक पलतव जरा जलमन, ऐलानी जरा जलमन, 

खुल्रा चौर वा चरण जलमन, वुट्यान भएको जलमन, वन िेि, साववजलनक खोल्सा, खोल्सी तथा नलद 

सतहवाट प्राप्त गररजछ ॰ यस िेिवाट उत्खनन गने, संकलन गने, लनकासी तथा उपयोग गने करका 

दर प्रदेश सरकाले तोके्न र गाउँपाललका वा नगरपाललकाले वातावरण संरिण ऐन तथा लनयमावलल 

अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गने / गराउने, उक्त प्रलतवेदन लनयमानुसार स्वीकृत 

गने/ गराउने र साववजलनक खररद ऐन तथा लनयमावलल अनुसार ठेिा लगाएर कर संकलन गने 

गराउने व्यवसथा रहेकोछ ॰ 

ख. नीनज स्वानमत्वमा रहेको जग्गावाट प्रान्धतः  नीलज स्वालमत्वमा रहेको आवादी रैकर जरा जलमन, 

लनलज गुठी जरा जलमन, कम्पलन वा संगलठत ससथाको स्वालमत्वमा रहेको जरा जलमनमा रहेको 

खानीवाट प्राप्त गररजछ ॰ यस िेिवाट उत्खनन गनव, संकलन गनव, लनकासी तथा उपयोग गनव खानी 

ऐन २०४२ अनुसार खानी दताव गरेर उपयोग गनुवपने  कानुनी व्यवसथा छ ॰ खानी लवभागमा खानी 

दताव गरेपलछ वातावरण संरिण ऐन २०७६ तथा लनयमावलल २०७७ अनुसार वातावरणीय अध्ययन 

गनुव/गराउनु पनेछ ॰ उक्त प्रलतवेदन सम्ऱन्ित लनकायवाट स्वीकृत गरेपलछ प्रदेश सरकारले 

तोकेको करका दरमा गाउँपाललका/नगरपाललकामा राजस्व वुझाइ लनकासी गने अनुमलत प्राप्त गनुव 

पनेछ ॰  

ग. सरकारी आयोजनाले प्रात गनभ सके्ः   

साववजलनक सडक ऐन २०३१ को दफा १७ .१ अनुसार साववजलनक सडकको लनमावण, ममवत वा 

सबारको सम्बिमा कुनै आसपासको जराबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा ललन आवश्यक परेमा 

सडक लवभागको आदेशानुसार आवश्यक पररमाणमा माटो, ढुङ्गा वा बालुवा ललन सलकनेछ ॰ 

त्यस्तो जराबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा ललंदा त्यसमा रहेको कुनै बाली रुख लवरुवा वा अन्य कुनै 

चीज वसु्तको नोक्सानी भएमा िलतपूलतव लदनु पनेछ ॰ त्यस्तो जराबाट माटो ढुङ्गा वा बालुवा ललंदा 

खाल्टो पनव गएमा त्यस्तो खाल्टो सम्याउन व्यहोनुव पने जलत रकम िलतपूलतव लदने र उपदफा (२) 

अनुसार उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापलन कुनै घरको लनकट आसपासको 

जराबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा ललनु परेमा भने सम्बन्ित घरधनीको स्वीकृलत प्राप्त नगरी त्यस्तो 

जराबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा ललन नहुने प्रावधान रहेकोछ ॰  

यसरी सरकारी आयोजनाहरुले लनमावणमुन्ख खलनज सामालग्र प्राप्त गनव वातावरण संरिण ऐन 

२०७६ तथा लनयमावलल २०७७  अनुसार पुरक वातावरणीय अध्ययन गने गराउने र स्वीकृत ललनु 

पने र प्रदेश सरकारले  लनधावरण गरेको कर लतनुव पने व्यवसथा रहेकोछ ॰ 

घ.  वानड पनहरोवाट नननज खेती वा आयोजनाको ममभत संभार तथा नवपद व्यवस्थापनवाट प्रात गनभ 

सनकनेः  

नगरपाललका िेिमा संचालन भएको लनलज खेत वारी तथा घर र सरकारी आयोजनाहरुमा वषावतको 

भलवाडी वा पलहरो गइ थुलप्रएको वालुवा ढंुगा लगटी तथा ग्रावेलहरु लझक्दा वा सफाइ गदाव प्राप्त हुने 

सामालग्रहरुको लवलक्रलवतरण वाट प्राप्त गनव सलकनेछ ॰ यसरी संकलन गदाव  मनसुनवाट प्रभालवत 
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व्यन्क्त वा आयोजनाहरुले संरचनालाई पुनसथापना गरर चालु गदाव लनस्कने सामाग्रीहरुको प्रदेश 

सरकारले लनधावरण गरेको दरमा   मुल्याकन गरी लवलक्रलवतरण गनव व्यवसथा गररनेछ ॰  

ङ्. सावभजननक ननजी साझेदारी संचालन गररनेः   

ढंुगा लगट्टी बालुवा उत्खनन् लबलक्र तथा व्यवसथापन सम्ऱिी पलहलो संशोधन  मापदन्ड २०७९ को 

दफा १३ क अनुसार गाउँपाललका वा नगरपाललकाले नदीजन्य पदाथव संकलनका लागी नदीको 

धारमा पररवतवन नहुने व्यवसथा लमलाई ड्याम वा तटवि लनमावण गरर उन्नत प्रलवलधको प्रयोगद्वारा 

ररभर माइलनङ्ग गरी बालुवा प्रशोधन र लबलक्र लवतरण गनव साववजलनक लनजी साझेदारी अन्तगवत 

लपखुवाखोला हाइडि ोपावर तथा इरनव हाइडि ोपावर संग साझेदारर गरर लय आयोजनाको ढ्याममा 

थुलप्रएको सामाग्री सरसफाइ गदाव प्राप्त हुने सामाग्रीको  मुल्यांकन गरर लवलक्र लवतरण  गररनेछ ॰  

लय आयवाट संकलन खचव कटाइ वाकी रकमलाई वाँडफाड गरर राजस्वमा जम्मा गररने व्यवसथा 

लमलाइनेछ ॰  

 

९.१ वातावरणीय व्यवसथापनका लालग लजमे्मवारी लनधावरणः  

ढंुगा लगलट, वालुवा तथा लमस्कटको संतुललत संकलन तथा उपयोग कायवको प्रत्यि अप्रत्यि 

सहभालगताको वारेमा सम्ऱन्ित सवै सरोकारवाला लनकायहरुको भूलमका उलतकै महत्वपूणव हुजछ यस 

कायवमा सहयोग गनुव तपलशल बमोलजमका लनकायहरुको सलक्रय सहभालगता तथा लजमे्मवारी लनधावरण 

गनव गराउनु आवश्यक छ ॰ 

क. सरकारी जलमन तथा नीलज जलमन िेिवाट (वातावरणीय अध्यायन प्रलतवेदनको आधारमा) उत्खनन 

तथा संकलन गरेर लनकासी गने पररमाण लनधावरण गनुव पने हुजछ ॰ यो काम प्रालवलधक शाखाले गनुव 

गराउनु पनेछ ॰ 

 

ख. लनमावण सामाग्रीको उत्खनन तथा संकलन गरेर लनलित सथानमा लडपो लनधावरण गनुव पनेछ ॰  लडपो 

सथान सम्मको पहँुच मागव लनधावरण नगरपाललका र ठेकेदारले गनुव गराउनु पनेछ ॰ 

 

ग. चोरर लनकासी लनय ण गनुव गराउनु , वातावरण संरिण गनुव गराउनु नगरपाललका, लजल्रा प्रशासन 

कायावलय, लजल्रा प्रहरी कायावलय, लनमावण व्यवसायी, उद्योग वालणज्य संघ, वन कायावलय, ढुवानी गने 

व्यावसायी तथा जराधनीहरु सवैको कतवव्य हुन आउछ ॰ 

अतः  मालथका काम,कतवव्य लाई देहाय अनुसार गनव गराउन नीलतगत व्यवसथा गनुव पनेछ ॰ 

 सरकारी जलमनवाट उत्खनन तथा संकलन गरी लनकासी गनव गराउन, साववजलनक खररद ऐन 

अनुसार ठेिा छनौट गररनु पदवछ ॰ 

 नीलज जलमनवाट प्राप्त गनव जराधनीले वा व्यवसायीले  खानी ऐन २०४२ अनुसार खानी दताव गनुव 

गराउनु पनेछ ॰ व्यवसायीक रुपमा संचालन गनव व्यवसायीले  वा जराधलनले वडा कायावलयको 

लसफाररस पि, जराधलन प्रमाण पिको प्रलतलललप, नागररकता प्रमाण पिको प्रलतलललप, चालु आ.व.को 

मालपोत वुझाएको नगलद रलसदको प्रलतलललप, जरा जलमनको नक्साको प्रलतलललप  राखेर नगरपाललका 

समि लनवेदन लदनु पछव  ॰ नगरपाललकाले प्रालवलधक कमवचारी खटाइ पररमाण एलकन गरेपलछ , 

लनवेदकले राजस्व वुझाउने र नगरपाललकाले संकलन तथा उत्खनन र  लनकासी गने अनुमलत लदनेछ ॰  

 आयोजनाले लनमावणमुखी खलनज सामाग्री नीलज जलमनवाट प्रान्प्त गनुवपदाव, जराधलनले वडा 

कायावलयको लसफाररस पि, जराधलन प्रमाण पिको प्रलतलललप, नागररकता प्रमाण पिको प्रलतलललप, 

चालु आ.व.को मालपोत वुझाएको नगलद रलसदको प्रलतलललप, जरा जलमनको नक्साको प्रलतलललप र 

आयोजना लनमावण गने ठेकेदार वा आयोजनासंग भएको दुइपलिय सम्न्झौता राखेर नगरपाललका समि 

लनवेदन लदनु पछव  ॰ ठेकेदारले जुन आयोजनाको लालग हो सो आयोजना संग भएको सम्न्झौता पि र 

कायावदेशको प्रलतलललप, लनमावण कम्पनीको दताव  प्रमाणपिहरु, कर चुक्ता पिको प्रलतलललप  (सरकारी 

जलमनवाट प्राप्त गने भए वडा सलमलतको वा आयोजनाको लसफाररस पि) साथ ठेकेदारले सरकारी 
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आयोजनाहरुले लनमावणमुन्ख खलनज सामालग्र प्राप्त गनव वातावरण संरिण ऐन २०७६ तथा लनयमावलल 

२०७७  अनुसार पुरक वातावरणीय अध्ययन गने गराउने र स्वीकृत ललनु पने र प्रदेश सरकारले  

लनधावरण गरेको कर लतनुव पने छ ॰ 

 आयोजनाको लालग असथायी/मावाइल क्रशर राखेर  संचालन गने भएमा आयोजना संग भएको 

सम्न्झौता पि, कायावदेश पि, लनमावणमुखी खलनज पदाथवको उपयोग गनव पुरक वातावरणीय अध्ययन 

प्रलतवेदन, आयोजनाको लसफाररस पि, ठेकेदारले कम्पनीको दताव  प्रमाणपिहरु, कर चुक्ता पिको 

प्रलतलललप, नगद वुझाएको नगदी रलसद साथ लनवेदन लदइ अनुमलत प्राप्त गनुव पनेछ ॰ तर आयोजना 

वाहेकमा अनुमलत लवना क्रशरले लवलक्र लवतरण गनव पाउनेछैन ॰  

९.२ अनुगमन तथा वातावरलणय व्यवसथापन योजना र समय ताललकाः   

अनुगमनः  BES प्रलतवेदनमा उले्रख गररएको ढंुगा, लगटी, वालुवा तथा लमस्कटको  लनधावररत पररमाण, 

तोलकएको सथानमा, संकलन, उत्खनन तथा ढुवानी भए नभएको साथै प्रलतवेदनमा पलहचान गररएका 

प्रभावहरुको नू्यलनकरणका उपायहरु अपनाए नअपनाएको लवलभन्न सरोकारवाला लनकायहरुवाट 

अनुगमन तथा लनरीिण हुन जरुरी छ ॰ यस कायवको अनुगमनको लालग लनम्नानुसारको  अनुगमन 

सलमलतको व्यवसथा गररएकोछ ॰  

क) केन्न्द्रय अनुगमन सलमलतः    

संलघय मालमला तथा सामान्य प्रशासन म ालय, संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन म ालयले 

अमा ण गरेको अन्य म ालय, लनकाय, व्यन्क्त लवशेषज्ञ आलद ॰ 

ख) प्रदेश सरकारः  

प्रदेश सरकार प्रदेश नंवर १ लवराटनगर, वातावरण ऐन २०७६ र लनयमावलल २०७७ अनुसार 

अनुसार भए नभएको लनररिण गने, लनदेशन लदने ॰   

ग) लजल्रा समन्रय सलमलतः    

लजल्रा समन्रय सलमलतको कायावलय, भोजपुरले आवश्यकता ठानेको अवसथामा अनुगमन गनव 

गराउन सके्न व्यवसथा गररएकोछ ॰ 

ढंुगा लगट्टी तथा बालुवा उत्खनन लबलक्र  तथा व्यवसथापन सम्ऱिी मापदन्ड २०७७ को दफा ९ मा 

व्यवसथा भएको लजल्रा समन्रय प्रमुखको संयोजक,  सथानीय तहका प्रमुख, प्रमुख लजल्रा 

अलधकारी, लजल्रा प्रहरी कायावलय प्रमुख, लजल्रा न्सथत सशस्त्र प्रहरी वल प्रमुख, लडलभजन वन 

कायावलय प्रमुख, सलमलतले तोकेको ईन्जजलनयर, कोष तथा लेखा लनय क कायावल प्रमुख वा 

करदाता सेवा कायावलय प्रमुख सदस्य  र लजल्रा समन्र अलधकारी सदस्य सलचव रहने व्यवसथा 

रहेकोछ ॰ उक्त सलमलतवाट  प्रभावकारी रुपमा अनुगमन हुने भएकोले पालना गने गराउने गरी 

यस प्रलतवेदनमा समावेश गररएकोछ ॰  

  

घ)  भोजपुर नगरपाललका भोजपुरः   

आवश्यकता अनुसार लनयलमत अनुगमन गने, लनदेशन लदने ॰ 

ङ) वडा सलमलतहरुः  

वडा सलमलतले आवश्यकता अनुसार सलमलत वनाइ वा लनवावलचत वडा पदालधकारीले  लनयलमत 

अनुगमन गने, लनदेशन लदने ॰ 

 

अनुगमन तथा वातावरलणय व्यवसथापन कायवयोजना र समय ताललकाः  

क्र. 

सं. 

अनुगमनका 

प्रकार 

Type of 

Monitoring 

लवषय वसु्त 

Parameters 

सुचक 

Indicators 

तररका लवलध 

Procedure 

समय 

ताललका 

Schedule 

लागत 

Cost 

NRs. 

लजमे्मवारी 

Responsi

bility 
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१ वडा सलमलत  वातावरलणय 

लशिा स्वसथ 

तथा सरसफाई 

कायवक्रमहरु 

वातावरण 

सम्ऱन्ि ज्ञान 

तथा सचेतना 

अलभवृन्द्ध 

भएको हुनेछ 

॰ 

सचेतना 

अलभमुन्खक

रण गोलष्ठ, 

वैठक तथा 

ताललम 

पटके आवश्य

कतानुसा

र 

ठेकेदार, 

वडा 

सलमलत र  

नगरपालल

का 

२ लजल्रा वन 

कायावलय, 

भोजपुर ॰ 

वन जंगल 

सम्ऱन्ि 

जनचेतनामुल

क कायवक्रम 

संचालन गने ॰ 

नसवरी 

व्यवसथापन, 

लवरुवा 

उत्पादन 

तथा 

वृिरोपण 

प्रलतवेदन पटके आवश्य

कतानुसा

र 

ठेकेदार, 

वडा 

सलमलत र  

वन 

कायावलय 

र 

नगरपालल

का 

३ भोजपुर 

नगरपाललका

को कायावलय 

भोजपुर 

BES 

कायावन्रयनको 

अनुगमन तथा 

लनदेशन लदने, 

समन्रय गने, 

नीलतगत 

मागवदशवन लदने 

॰ 

वातावरण 

सम्ऱन्ि ज्ञान 

तथा सचेतना 

अलभवृन्द्ध 

भएको हुनेछ 

॰ 

सचेतना 

अलभमुन्खक

रण 

कायवक्रम, 

गोलष्ठ, वैठक 

तथा ताललम 

पटके आवश्य

कतानुसा

र 

ठेकेदार, 

वडा 

सलमलत र  

नगरपालल

का 

४ लजल्रा प्रहरी 

कायावलय 

भोजपुर 

BES 

कायावन्रयनको 

लालग सहयोग 

गने ॰  

चोरर 

लनकालस 

रोके्न ॰ अन्य 

व्यवन्सथत 

गनव सहयोग 

गने ॰ 

प्रलतवेदन पटके आवश्य

कतानुसा

र 

ठेकेदार, 

वडा 

सलमलत र  

वन 

कायावलय 

र 

नगरपालल

का 

५ लजल्रा 

प्रशासन 

कायावलय, 

भोजपुर ॰ 

लनमावण 

सामाग्रीहरु 

ढंुगा लगलट, 

वालुवा तथा 

लमस्कटको 

लजल्रा दर रेट 

लनधावरण गने, 

संलिप्त 

वातावरणीय 

प्रलतवेदन 

अनुसार  

कायावन्रयनमा 

सहयोग गने ॰  

अनुसार 

वजार 

अनुगमन 

गने र 

सम्ऱन्ि 

लजल्रा 

अनुगमन 

तथा 

सुपररवेिण 

कायव गने ॰ 

प्रलतवेदन 

अध्यायन, 

वैठक तथा 

सथलगत 

अनुगमन 

पटके आवश्य

कतानुसा

र 

ठेकेदार, 

वडा 

सलमलत र  

वन 

कायावलय 

र 

नगरपालल

का 



91 | P a g e  

िोिपुर िगरपान्िकावाि ियार गटरएको संन्िप्त वािावरणीय ऄध्ययि प्रन्िवेदि २०७८-८३     

६ लजल्रा 

अनुगमन 

सलमलत 

समु्पणव पिको 

अनुगमन गने 

र समन्रय गने 

॰ BES 

कायावन्रयनको 

अनुगमन तथा 

लनदेशन लदने ॰  

एक वा एक 

भन्दा 

सथानीय 

तहहरु लवच 

र सरकारी 

लनकाय लवच 

समन्रय 

वैठक, 

पिाचार तथा 

सथलगत 

अनुगमन 

पटके आवश्य

कतानुसा

र 

लजल्रा 

समन्रय 

सलमलत र 

नगरपालल

का 

७ प्रदेश सरकार  

प्रदेश नंवर १ 

लवराटनगर, 

प्रदेश 

कानुनको 

पालना भए 

नभएको, 

संलिप्त 

वातावरणीय 

प्रलतवेदन 

अनुसार काम 

भए नभएको 

लनररिण गने, 

लनदेशन लदने ॰   

गोलष्ठ, 

प्रलतवेदन 

तथा 

अनुगमन  

सथलगत 

अनुगमन 

तथा 

फाईललङ्ग 

अध्यायन 

पटके आवश्य

कता 

अनुसार 

सहकारी 

संसथा 

८ केन्न्द्रय 

अनुगमन 

लजल्रा 

अनुगमन साथै 

नगरपाललका 

कायावलयको 

उपसलमलतको 

अनुगमन 

संलघय ऐन 

कानुन 

वमोलजम, 

केन्न्द्रय 

अनुगमन तथा 

लनदेशन लदने , 

BES  संवन्ि 

नीलत लनयम 

तथा मापदन्ड 

पुनरावलोकन 

गने र लनदेशन 

लदने ॰ 

प्रलतवेदन  

गोष्ठी आलद 

पिचार तथा 

सथलगत 

अनुगमन  

केन्न्द्रय 

अनुगमन, 

पटके 

लजल्रा 

अनुमगन 

लनरन्तर 

गररनेछ ॰ 

आवश्य

कतानुसा

र 

सहकारी 

संसथा 

 

९.३ अनुगमन र नु्यलनकरणको खचवको लववरणः    

क्र.सं. लक्रयाकलापहरु  वजेट रु कैलफयत 

१ वातावरणीय संरिणा संरचनाहरु , वायो ईन्जजलनयरीङ्ग 

आदी 

250000  

२ सामालजक लवकास लशिा स्वासथय तथा अन्य 250000  

३ वातावरणीय अनुगमन 250000  

 कुल जम्मा  750000  

 

 

पररचे्छद - १०: 

लनष्कषव तथा सुझावहरु 

 (Conclusion and Recommendation): 
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१०.१ लनष्कषवः  यस प्रारन्बक वातावरणीय परीिण अध्ययन प्रलतवेदनमा पलहचान भएका समू्पणव 

वातावरणीय असरहरुलाई नू्यलनकरण गरर  सवैले स्वीकार गनेतहसम्म ल्याउन ठुलो चुनौलत रहेकोछ ॰  

सवै पिवाट सलक्रय पहल गनुवपने हुजछ ॰ तरपलन लत चुनौलत लाई सामना गनव, प्रभाव नू्यलनकरण गनव,  

कम खलचवला तथा सहज उपायहरु अपनाईएको छ ॰ यसै प्रलतवेदनमा संलग्न वातावरणीय असर 

नू्यलनकरणका उपायहरुले असर गने िेिको गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुराउन लजवनस्तरको गुणस्तर 

कायम गनव सहयोग गने छ ॰ यी मालथका लवषयवसु्तहरु समेतका आधारमा यो संलिप्त वातावरणीय 

अध्ययन प्रलतवेदन कायावन्रयन गनव  सलकने लसफाररस गररएको छ ॰  

१०.२ सुझावः   

१. साववजलनक जलमनहरु (वनिेि ऐलानी तथा पलतव) र नीलज स्वालमत्वका जलमनहरु पलहचान गनुव / 

गराउनु पने ॰ हाल नीलज तवरवाट संकलन गरेको सवै सामाग्रीहरु लवलक्र लवतरणमा रोिा गने र 

क्रमश प्रमाण पुराएपलछ लवलक्र लवतरण खुल्रा गदे जाने व्यवसथा गने ॰    

२. लनमावणमुन्ख खलनज सामाग्री संकलन गनव प्रस्ताव गररएको िेिमा सवैले देखे्न गरर सूचनापाटी टाँस 

गनुवपछव  ॰ 

३. पलहलो लतन मलहना सम्म सुरिाकलमव, नगरपाललका वा ठेकेदारको मालनस अलनवायव रुपमा लडपो,  

लनकालस र ढुवानी गररने िेिमा खटाउनु पछव  ॰  सुरिाकलमवको लालग दैलनक भ्रमण-भत्ता उपलव्ध 

गराउनु पने हुजछ ॰ 

४. लडपो/लनकासी/ढुवानी गररने िेिमा दैलनक लगवुक रान्ख ढुवानीका साधन र पररमाणका सूचना 

लटपे्न व्यवसथा गररनु पछव  ॰ 

५. पलहलो पटक ढुवानीका साधनहरु टैक्टर, लटि पर/ व्याक-हो लोडर र स्काइभेटरहरु लत िेिमा ररत्तो 

जादा लकन जाने? कहा जाने?  कस्को साधन हो ?  सोधेर  अवैध िेिमा जाने हो भने  सम्न्झाउने वुझाउने 

र फकावउने काम गने ॰  

६. पलहलो पटक ढुवानीका साधनहरुले ती िेिवाट लोड गरेर सामाग्री ललएको रहेछ भने पलहलो  

पटकलाई सोधेर  अवैध हो भने्न,  सम्न्झाउने वुझाउने र सामालग्र सलहत साधन छालड लदने काम गने ॰ 

७. सोलह व्यन्क्त वा साधनले दोस्रो पटक हकव त गरेको भएमा सवारी साधनको वु्लवुक, सवारी चालक 

अनुमलत पि र नगरपाललकाको व्यवसाय दताव प्रमाण पि माग गने ॰ उक्त कागज पि लनय णमा ललइ 

सामालग्र र साधन छालड लदने ॰ उक्त कागज पि ललन नगरपाललकामा पठाउने ॰ नगरपाललकाले 

जररवाना र कर काटी सम्न्झाइ वुझाइ कागज गरेर छाडीलदने ॰ 

८. सोलह व्यन्क्त वा साधनले तेस्रो पटक हकव त गरेको भएमा सवारी साधनका चावी, कागजातहरु 

लनय णमा ललने ॰ लनमावण सामाग्री जफत गने ॰ ढुवानीका साधन/ मेलशनहरु  लनय णमा ललने र 

नगरपाललकामा पठाउने ॰ नगरपाललकाले सरकारी राजस्व छली, लवगो कायम गरेर, प्रचललत ऐन कानुन 

वमोलजम  दण्ड, जररवाना तथा िलतपूलतव समेत माग दावी गरी  सरकारी वाकी सरह असुल उपर गनव 

अदालत समि मुद्दा चलाउने व्यवसथा गररनु पछव   ॰ 
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आय तथा वजेट कायवयोजना 2078-2083 (नगरकायवपाललकावाट लनधावरण गररएको) 

 

S.N
o. 

Name of 
River/Mine 

Ward 
no. 

Area 

Assume
d 

Averag
e Depth 

Volum
e  

Extracti
on Rate  

Quantity (m
3)

 

Revenue / Yearly 
Rates are Stone and aggregates Rs 6. Sand are Rs 
4.75 per cubic feet only base on Gov Province 1 

m
2
 m m

3
 m

3
/day Sand 

Aggregat
es 

Stone Sand 
Aggregat

es 
Stone Total Rs. 

1.a 
Soreng Khola / 
Nakhuwa Khola 
Dobhan (A) 

1 585 0.45 263.25 1.10 78.98 52.65 131.63 13246.70 11154.4 27887.1 52288.28 

1.b 
Soreng Khola / 
Nakhuwa Khola 
Dobhan (B) 

1 593 0.45 266.85 1.11 106.74 53.37 106.74 17902.4 11307 22613.9 51823.33 

2 Yanguwa Khola 2 604 0.45 271.8 1.13 54.36 54.36 163.08 9117.26 11516.7 34550.1 55184.09 

3 
Akhan Khola 
(Ghatte) 

4 370 0.5 185 0.77 166.5 18.50 0.0 27925.40 3919.41 0 31844.79 

4 
Shera Khola 
(Ratmate) 

4 & 5 585 0.5 292.5 1.22 87.75 29.25 175.50 14717.40 6196.91 37181.40 58095.76 

5 
Shera Khola 
(Damsing u/s and 
d/s) 

4 & 5 1207 0.5 603.5 2.51 181.05 120.70 301.75 30365.70 25571.50 63928.80 119865.96 

6 
Pikhuwa Khola 
Setibagar 

3 1978 0.5 989 4.12 247.25 346.15 395.60 41468.80 73335.30 83811.8 198615.92 

7 Ghatte Khola 
8 & 
10 

701 0.5 350.5 1.46 157.73 122.68 52.58 26454.50 25991.00 11139.60 63585.05 

8 Andheri Khola 10 126 0.5 363 1.51 36.30 36.30 290.40 6088.24 7690.52 61524.10 75302.89 

9 
Akhuwa Khola 
Mamlakha 

11 685 0.5 342.5 1.43 102.75 137.00 102.75 17233.30 29024.80 21768.60 68026.66 

10 
Pikhuwa Behere 
Dovan 

12 2805 0.5 1402.5 5.84 420.75 280.50 701.25 70568.20 59426.70 148567.00 278561.74 

11 
Pikhuwa Siktel 
Dovan 

 12 2445 0.5 1212.5 5.05 606.25 363.75 242.50 
101680.0

0 
77064.10 51376.10 230120.37 

  Total   12684 5.85 6542.9 27.25 2246.41 1615.21 2663.78 376767.9 342198.34 564348.5 1283314.84 
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साववजलनक खोला तथा खानीहरुवाट ढुङ्गा, लगटी, ग्रावेल तथा वालुवा संकलनकायवको संलिप्त वातावरणीय 

अध्ययन प्रलतवेदन-२०७८ माथी साववजलनक सुनुवाइ कायवक्रम २०७९ अषाढ ९ गते प्रसु्तत कायवलववरणः  
 

१. पररचयः   

 

भोजपुर नगरपाललकाको िेिलभि सदासववदा देन्ख नै लनमावण सामाग्रीहरुको उपयोग लनरन्तर रुपमा प्रयोग 

भइ रहेकोछ ॰ यसको लनयमन गनव व्यवसथापन गनव तथा कानुनी प्रकृया पुरा गनव गराउन सथानीय सरकार 

अथावत भोजपुर नगरपाललकाको दालयत्व भएकोले उक्त प्राकृलतक स्रोत उपयोग गनव गराउन नीलतगत 

व्यवसथाको पालना गनव यो संलिप्त वातावरणीय अध्यायन प्रलतवेदन २०७८ तयार गरर साववजलनक सुनुवाइ 

को आयोजना गरेकोछौ ॰ यस साववजलनक सुनुवाइमा देहायका लवषयमाथी छलफल तथा प्रसु्तत गरेकोछौ ॰ 

• सैदान्न्तक पि 

• ऐलतहालसक पि 

• प्रकृयागत पि 

• संकलन सथान पि 

• पररमाण पि 

• अनुगमन पि 

२. साववजलनक सुनुवाइको उदेश्यः  
 

• प्रस्तालवत कायवक्रमको लनष्कषव वारे सवै सरोकार पिलाई जानकारी गराउने ॰ 

• प्रस्तालवत कायवक्रमको धरातलीय अवसथा र अध्यायनको लनष्कषवको लवच शुद्दता रुजु गने ॰ 

• प्रभालवत सरोकार पि र कायावन्रयन पि लवच पयावप्त छलफल र सहभालगताको सुलनन्ष्चत गनव ॰  

• प्रभालवत वा रुलच राखे्न वा सरोकार पिको लवचार संकलन गरर समेट्न ॰ 

• प्रस्तालवत कायवक्रम र वातावरणीय सरोकारमा सथानीय सरकारको प्रलतवद्दता र प्रभावकारी 

जनसहभालगता वढाउन ॰  
 

३. संलिप्त वातावरणीय अध्ययन  BES को उदे्धश्यहरुः  

नेपाल सरकारवाट अन्तरालरि य मन्चमा प्रलतपद्दता जनाएको अलभसन्िहरुको भावना र ममवलाई सम्मान गनव 

/ आत्मशात गनव, लवश्व व्यालप उष्णता, जलवायु पररवतवन जस्ता लवश्वका चुनौलतलाई केलह कम गनव सहयोग 

पुराउन ॰ वातावरण संरिण ऐन २०७६ तथा वातावरण संरिण लनयमावलल २०७७, सथानीय सरकार 

संचालन ऐन २०७४ को पालना गनव गराउन ॰ सथानीय स्तरका लवपद व्यवसथापनमा सहयोग गनव, सथानीय 

सरकार लाई अझ प्रभावकारी वनाउन, वढी लजमे्मवार तथा उत्तरदालय वनाउन ॰ सथानीय तहवाट 

राजस्विेिमा केलह योगदान गनव, सथानीय रुपमा लगानी मैलि वातावरण र  रोजगार सृजना गने प्रयासको 

लालग यो संलिप्त वातावरणीय अध्ययन  (BES) गनव गराउनु आवश्यक रहेकोले यो प्रलतवेदन तयार गनव मुख्य 

उदेश्य रहेकोछ ॰  

४. तयारर गदाव गररएको प्रकृयाः  

 वजेट पाररतः  २०७८॰०३॰१० पाचौ नगरसभा 

 कायवलवलध पारीतः  २०७८॰०३॰०८ लनणवय नंवर ३ च 

 कायविेि पाररतः  २०७८॰०४॰०७ 

 परामशवदाता सूलचकृत सूचना प्रकाशनः  २०७८॰०४॰०४ 

 परामशवदाता छनौटः  २०७८॰०४॰२६ 

 सववसाधरणको लागी राय सुझाव माग गरर सूचना प्रकाशनः  २०७८॰०४॰२८ 

 वडा कायावलयहरुमा सूचना टास गरर मुचुल्का मागः  २०७८॰०५॰०३ 

 वडा कायावलयहरुवाट राय सुझाव प्राप्तः  २०७८॰०५॰०४ देन्ख २७ गते सम्म 

 सथलगत नीररिण तथा नाप नक्सा ललएकोः  २०७८॰०४॰२७ देन्ख २०७८॰०५॰२९ सम्म 
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 साववजलनक सुनुवाई र सुझाव प्राप्तः  २०७९॰०३॰०९ 

 प्रलतवेदन तयारी स्वीकृत तथा कायावन्रयनः  २०७९॰३॰१०  

५. प्रस्तालवत िेिः  

• वडा नंवर १ सोरेङ्गखोला र नखुवाखोलाको दोभान िेि 

• वडा नंवर २ यागुवा खोला िेि 

• वडा नंवर ३ लपखुवाखोला सेलतवगर िेि  

• वडा नंवर ४ घटे्टखोला  अखनखोला 

• वडा नंवर ५ शेराखोला दामलसङ्ग िेि  

• वडा नंवर ५ शेराखोला रातमाटे िेि 

• वडा नंवर ६/१२ लपखुवाखोला लसके्तल दोभान िेि 

• वडा नंवर ८ घटे्टखोला िेि 

• वडा नंवर १० अलसने/अखुवाखोला िेि  

• वडा नंवर ११ अखुवाखोला माम्राखािेि 

• वडा नंवर १२ लपखुवाखोला वेहेरेश्वर दोभान  तथा हाइडि ोपावर 

 

६. प्रस्तालवत िेिमा वसोवास गने जनसंख्या जात तथा जनजाती (Caste and Ethnicity):  

प्रस्तालवद नगरिेिमा देहाय अनुसार जातजातीहरु वसोवास गरेको र उलनहरु सवै प्रत्यि रुपमा 

लवकास लनमावण कायव र व्यन्क्तगत लनमावण कायवमा लाभान्न्रत हुने भएकोले सो को  लववरण यहा 

समावेश गररएकोछ ॰ 

वडा गाउँ 
घर 

संख्या 
जम्मा 

लैलङ्गक 

अनुपात 

औषत 

पररवार 

संख्या 

जनजालत 
व्रामण 

िेलि 
दललत 

१ 
भामराङ्ग - 

डाडवोन्खम 
३०९ १४०७ ०.८९ ४.५५ ९५२ ३२८ १२७ 

२ हेलौछा ५६३ २७१७ ०.८८ ४.९६ १८६२ ७१० १४५ 

३ गुपे्तश्वर ४२० २८०८ १.०१ ४.७८ १६८८ ९१२ २०७ 

४ लसदे्दश्वर ६१७ ३३६४ ०.९१ ५.४५ १३४६ १५९३ २४७ 

५ वोन्खम ६६६ ३५६६ १.०१ ५.३५ २४५४ ९०८ २०४ 

६ पालुवा-भोजपुर ६३६ १८१३ १.०५ २.८५ १०६९ ६२१ १२३ 

७ भोजपुर ४१९ १६७१ ०.९८ ३.९९ ११२१ २७४ २७६ 

८ पोखरे-दुन्िका २५० १२९१ ०.९७ ५.१६ ७५९ ४६८ ६४ 

९ काफे्ल- भोजुर ३२१ १६१५ १ ५.०३ १०२४ ३७९ ६४ 

१० भैलसपंखा ५३२ २६४४ ०.९८ ४.९७ २३६४ १०८ १७२ 

११ आमे्तक ४२२ २३५४ ०.९८ ५.५८ ९०० १०३५ १३५ 

१२ टक्सार ७९८ ३५७३ १.०६ ४.४८ २३०३ १०२३ २४७ 

  जम्मा ५९५३ २८१०० ०.९८ ४.७२ 17142 1359 2011 

७. संलिप्त वातावरणीय अध्यायन िेिको भुउपयोग अवसथा 

 

क्र.सं. प्रस्तालवद िेि भू-उपयोग  (Land Use)   

१ सोरेङ्गखोला/नखुवाखोला 

दोभान िेि 

सोरेङ्गवेलश खेत, नाकाम वेलशखेत र डाडावोन्खम खेतका लवशाल 

फाहरु भएकोले खेलत जलमन रहेकोछ ॰ वगरिेि सामान्य रहेकोछ 

॰ सो वगर िेि र साना साना वन जंगलमा अलैलच खेलतको प्रयोग 
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भएको छ ॰ मानव वन्स्त छैन॰  

२ नखुवाखोला/फकुवाखोला 

दोभान िेि 

अलैलच खेलत र वन जंगल रहेकोछ ॰ मानव वन्स्त धेरै टाडा र पातलो 

रहेकोछ ॰ यहा पशुचररचरण तथा खरवारी रहेकोछ ॰  

३ लपखुवाखोला सेलतवगर 

िेि 

वगरिेिसंग जोलडयको लभर तथा जंगल रहेको, मानव वन्स्त ४-९ 

घर रहेको , खेलतयोग्य जलमन टाढा रहेको , सडकको आसपास 

भएको ॰ 

४ घटे्टखोला लसदे्दश्वर खेत तथा वारी रहेकोछ ॰ फाटफुट्ट घर रहेको र दुइचार घर वन्स्त 

रहेकोछ ॰ साना साना वुट्यान रहेकोछ ॰  

५ शेरा खोला दान्िङ िेि वगर िेिसंग जोलडयको लभर तथा जंगल रहेको, मानव वन्स्त लनकै 

टाढा रहेको , खेलतयोग्य जलमन टाढा रहेको , सडकको आसपास 

भएको ॰ 

६ शेरा खोला रातमाटे िेि लभर तथा जंगल रहेको, मानव वन्स्त लनकै टाढा रहेको , खेलतयोग्य 

जलमन टाढा रहेको , सडकको आसपास भएको ॰ 

७ लपखुवाखोला लसके्तल 

दोभान िेि 

वगर िेिसंग जोलडयको सामान्य लभर रहेको, मानव वन्स्त लनकै 

टाढा रहेको , खेलतयोग्य जलमन टाढा रहेको, पन्ि पुल र सडकको 

आसपास भएको ॰ हाईडि ोपावरको मुहान र पावरहाउस रहेको ॰  

८ घटे्टखोला पोखरे िेि खेती सामान्य रहेकोछ ॰ साना साना वुट्यान रहेकोछ ॰लसचाइ कुलो 

रहेकोछ ॰ 

९ अधेरी अलसने खोला खेत तथा वारी रहेकोछ ॰ घर वन्स्त टाढा रहेको ॰ अलैलच वगान 

आसपासमा रहेकोछ ॰ सडक र पन्ि पुल आसपासमा रहेकोछ ॰ 

१० अखुवाखोला माम्राखा 

िेि 

वररपरर खेत रहेकोछ ॰ वन्स्त टाढा रहेकोछ ॰ वगर रहेकोछ ॰ 

कन्ि सडक र झोलुङे्ग पुल रहेकोछ ॰  

११ लपखुवाखोला वेहेरेदोभान 

िेि 

वगर िेिसंग जोलडयको सामान्य लभर रहेको, मानव वन्स्त लनकै 

टाढा रहेको , खेलतयोग्य जलमन आसपासमा रहेको , पन्ि पुल र 

सडकको आसपास भएको ॰ हाईडि ोपावरको पावरहाउस रहेको ॰ 

 

८.   प्रस्ताव िेिमा लनमावण सामालग्रहरुको उपयोग गररने पररमाणः  

 

लदगो उपयोगका लालग प्रस्तालवत उत्खनन तथा संकलन केन्द्रवाट  देहायका पररमाणमा उपयोग गररनेछ ॰  

क्र. 

सं. 

प्रस्तालवद िेि 

 

संकलन तथा 

उत्खनन गररने 

िेिफल वगव लम 

पररमाण 

 घनलमटर  

दैलनक 

पररमाण 

 घनलमटर  

वालषवक 

१ सोरेङ्गखोला/नखुवाखोला दोभान िेि क 585 1.10 263.25 

 सोरेङ्गखोला/नखुवाखोला दोभान िेि ख 593 1.11 266.85 

२ नखुवाखोला/फकुवाखोला दोभान िेि 604 1.13 271.8 

३ लपखुवाखोला सेलतवगर िेि 1978 4.12 989 

४ घटे्टखोला लसदे्दश्वर 370 0.77 185 

५ शेरा खोला दान्िङ िेि 1207 2.51 603.5 

६ शेरा खोला रातमाटे िेि 585 1.22 292.5 

७ लपखुवाखोला लसके्तल दोभान िेि 2425 5.05 1212.5 

८ घटे्टखोला पोखरे िेि 701 1.46 350.5 

९ अधेरी अलसने खोला 726 1.51 363 
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१० अखुवाखोला माम्राखा िेि 685 1.43 342.5 

११ लपखुवाखोला वेहेरेदोभान िेि 2905 5.84 1402.5 

 जम्मा  13364 27.25 6542.9 

 

९. प्रस्तावीत सामाग्री उत्खनन तथा संकलन िेिवाट प्राप्त हुने रोजगारः   

लवगतमा सथालनय स्तरमा लनमावण सामालग्रहरु कुनैपलन आयोजनाको वररपरर रहेको खोलाखोल्सीमा 

मालनसले हातले वालुवा संकलन गने, मालनसले वोरामा वोकेर लनमावण सथलमा ल्याउने गररन्थ्यो ॰ 

आयोजना वरीपरर रहेको साना साना ढंुगालाई संकलन गरेर लगट्टी कुटी प्रयोग गररन्थो ॰ साना साना 

ढंुगा खानीवाट मालनसले झम्पल र हेम्ऱर प्रयोग गरेर ढंुगा फुटाइ प्रयोग गररने प्रचलन लथयो ॰ 

समयक्रममा जव सडक यातायात खुल्यो ॰ तव मानीसको सट्टा ढुवानी ट्याक्टर, लटि पर र टिकवाट 

गने गररजछ ॰ वालुवा क्रसर उद्दयोगको प्रयोग गररजछ ॰ लनमावण सामाग्रीहरु मानव संसाधनबाट 

संकलन/उत्खनन गररदै आएको भएता पलन व्यवसायीक रुपमा कम मािामा प्रयोग भएको पाइजछ 

॰ वढ्दो शहरीकरण , लवकास लनमावण र औधोलगककरण सँगै लनमावण सामाग्रीको खपत बढ्दै 

गएको र उत्खनन कायवमा मेलशनहरुको प्रयोग गनव समेत थाल्यो ॰ त्यसैकारण मानव संशाधनको 

रोजगारीमा लवसथापन हुने क्रम शुरु हुदै गयो ॰ अव उपरान्त सरकारी तवरवाट रोजगार सृजनाका 

साथसाथै लनय ीत रुपमा पूववस्वीकृती ललएर माि मेसनरी समानहरुको समेत प्रयोग नगरर लनमावण 

सामाग्री उत्खनन तथा संकलन गररने व्यवसथा गनुव आवश्यक रहेकोले यस संलिप्त वातावरलणय 

अध्यायन प्रलतवेदनको माध्यमवाट रोजगार प्रवदवन गने प्रयास गररएकोछ  ॰   

रोजगार प्राप्त हुने अपेलित संख्या 

क्र. सं. प्रस्तालवद िेि संख्या दैलनक ज्याला रु 

१ सोरेङ्गखोला/नखुवाखोला दोभान िेि १० 10000 

२ नखुवाखोला/फकुवाखोला दोभान िेि ७ 7000 

३ लपखुवाखोला सेलतवगर िेि ३० 30000 

४ घटे्टखोला लसदे्दश्वर ७ 7000 

५ शेरा खोला दान्िङ िेि १५ 15000 

६ शेरा खोला रातमाटे िेि ७ 7000 

७ लपखुवाखोला लसके्तल दोभान िेि ३० 30000 

८ घटे्टखोला पोखरे िेि ३ 3000 

९ अधेरी अलसने खोला १० 10000 

१० अखुवाखोला माम्राखा िेि ७ 7000 

११ लपखुवाखोला वेहेरेदोभान िेि ३५ 35000 

 जम्मा  १६१ 161000 

१०. संकलन तथा लवलध 

प्रस्तालवत िेिको वालषवक उत्पादन अनुमालनत पररमाण 

क्र. सं. प्रस्तालवद िेि ढंुगा लगटी वालुवा लवधी 

१ सोरेङ्गखोला दोभान िेि 131.63 52.66 78.96 संकलन र खेती 

 नखुवाखोला दोभान िेि 106.74 53.37 106.74 संकलन र खेती 

२ 
नखुवाखोला/फकुवाखोला दोभान 

िेि 

163.08 54.36 
54.36 

संकलन र खेती 

३ लपखुवाखोला सेलतवगर िेि 395.6 346.15 247.25 उत्खनन् 

४ घटे्टखोला लसदे्दश्वर 0 18.50 166.50 उत्खनन 
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५ शेरा खोला दान्िङ िेि 301.75 120.70 181.05 संकलन र खेती 

६ शेरा खोला रातमाटे िेि 175.50 29.25 87.75 संकलन र खेती 

७ लपखुवाखोला लसके्तल दोभान िेि 242.50 363.75 606.25 संकलन र खेती 

८ घटे्टखोला पोखरे िेि 52.58 122.68 157.73 संकलन र खेती 

९ अधेरी अलसने खोला 290.40 36.30 36.30 संकलन र खेती 

१० अखुवाखोला माम्राखा िेि 102.75 137.00 102.75 संकलन र खेती 

११ लपखुवाखोला वेहेरेदोभान िेि 701.25 280.50 420.75 संकलन र खेती 

 हाइडि ोपावर िेि 0 0 0 साझेदारी खेती 

 जम्मा  2663.78 1615.22 2246.39  

 

११. प्रस्तालवत िेिवाट प्राप्त हुने अनुमालनत आय 

क्र. 

सं. 
प्रस्तालवद िेि राजस्व लवधी 

१ सोरेङ्गखोला दोभान िेि 52288.28 ठेिा वढावढ 

 नखुवाखोला दोभान िेि 51823.33 ठेिा वढावढ 

२ नखुवाखोला/फकुवाखोला दोभान िेि 55184.09 ठेिा वढावढ 

३ लपखुवाखोला सेलतवगर िेि 198615.92 ठेिा वढावढ 

४ घटे्टखोला लसदे्दश्वर 31844.79 ठेिा वढावढ 

५ शेरा खोला दान्िङ िेि 119865.96 ठेिा वढावढ 

६ शेरा खोला रातमाटे िेि 58095.76 ठेिा वढावढ 

७ लपखुवाखोला लसके्तल दोभान िेि 230120.37 ठेिा वढावढ 

८ घटे्टखोला पोखरे िेि 63585.05 ठेिा वढावढ 

९ अधेरी अलसने खोला 75302.89 ठेिा वढावढ 

१० अखुवाखोला माम्राखा िेि 68026.66 ठेिा वढावढ 

११ लपखुवाखोला वेहेरेदोभान िेि 278561.74 ठेिा वढावढ 

 हाइडि ोपावर िेि 0 रोयल्टी 

 जम्मा  1283314.84  

 

१२. अनुगमन प्रणाललः  

ढंुगा लगट्टी तथा बालुवा उत्खनन लबलक्र  तथा व्यवसथापन सम्ऱिी मापदन्ड २०७७ को दफा ९ मा 

व्यवसथा भएको लजल्रा समन्रय प्रमुखको संयोजक,  सथानीय तहका प्रमुख, प्रमुख लजल्रा 

अलधकारी, लजल्रा प्रहरी कायावलय प्रमुख, लजल्रा न्सथत सशस्त्र प्रहरी वल प्रमुख, लडलभजन वन 

कायावलय प्रमुख, सलमलतले तोकेको ईन्जजलनयर, कोष तथा लेखा लनय क कायावल प्रमुख वा 

करदाता सेवा कायावलय प्रमुख सदस्य  र लजल्रा समन्र अलधकारी सदस्य सलचव रहने व्यवसथा 

रहेकोछ ॰ उक्त सलमलतवाट  प्रभावकारी रुपमा अनुगमन हुने भएकोले पालना गने गराउने गरी 

यस प्रलतवेदनमा समावेश गररएकोछ ॰  

१३. लनष्कषवः  प्रसु्तत प्रलतवेदनमा समावेश गररएको तथ्यांकहरु, सामालजक लववरणको गलणतलाई 

लमलाउने, प्रस्तालवत सथानहरुको संकलन हुने पररमाण यथाथवतामुन्ख वनाइ संशोधन गने लनष्कषव 

गररयो ॰  
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