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निदज�य पदाथ� उ�खनन्

काय� 

�थम पटक �कािशत

उपरो� स�ब�धमा यस गोलबजार नगरपािलका 

आसपासबाट ढुंगा ,गी�ी,बालवुा ज�ता निदज�य पदाथ� उ�खनन्

ऐन २०७६को दफा ३ तथा वातावरण संर�ण िनयमावली 

वातावरणीय प�र�णको ��ताब काया��वयन गदा� ��तािवक �े�ह�को 

�णाली,आिथ�क तथा मानिवय ि�याकलापह� यसका 

पद�छ | 

यस स�ब�धमा उ� ��ताव काय��वयन गदा� 

स�ब�धमा यक�न गनु�का साथै �य�तो �भावलाई कुनै उपाय

�भािवत �े�का िबिभ�न िनकाय,�यि�

��ततु गन�को लािग साब�जिनक सनुवुाई तपिस

तपिसल 

�.स  निद तथा खोलाको नाम  

१ गोलबजार नगरपािलका 
अ�तग�त मनैावती खोला 
�े� 

२ गोलबजार नगरपािलका 
अ�तग�त गागनखोला �े� 

३ गोलबजार नगरपािलका 
अ�तग�त घिुम�खोला �े� राजमग�को घमु� पलुदिेख 

उतरस�म 
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ज�य पदाथ� उ�खनन ्तथा संकलन काय�को�ारि�भक वातावरणीयअ�ययन 

काय�  स�बि�ध साब�जिनक सुनुवाईको सूचना 

�थम पटक �कािशत िमित: िमित : २०७७/०६/१५ 

नगरपािलका अ�तग�तमनैावती, गागन र घिुम�खोलाको तपिसलका �े�ह� र 

बालवुा ज�ता निदज�य पदाथ� उ�खनन ्तथा संकलन काय�लाई �यबि�थत गन� वातावर

तथा वातावरण संर�ण िनयमावली २०७७ को िनयम ३ र अनसुचूी 

रणीय प�र�णको ��ताब काया��वयन गदा� ��तािवक �े�ह�को भौितक,जिैवक

य ि�याकलापह� यसका अ�ययनह�ले के क�तो �भाब पाछ�न भिन अ�य

काय��वयन गदा� सो ��तावले वातावरणमा उ�लेखनीय �ितकुल �भाव पान� वा नपान�  

�य�तो �भावलाई कुनै उपाय�ारा िनराकरण वा �यनूीकरण तथा साकारा�मक �भाव पान�

�यि�,सं�था तथा सरोकारवालाह� र ��तावक बीच अ�तकृ� या गरी िवचार

��ततु गन�को लािग साब�जिनक सनुवुाई तपिसलका िमित, समय र �थानमा ह�ने भएको सरोकारवाला सबैमा अनरुोध छ । 

म�ुय �थानह�  िमित समय र �थान
 

च��लालपरु दिेख ब�कवा  स�म 
वडा न.ं ४,६, ७,८ र ११ 

२०७७/०६/२२
वडा नं. ७ र ८ 
िदनको ११:०० 

लालपरु दिेख असनपरुस�मका गागन 
खोलाको िकनारका ब�तीह� वडा न 
१,२ र ५ 

२०७७/०६/२३
वडा नं. २ को काया�लय
िदनको ११:०० 

कमलदहको मखुदिेख दि�ण पवु� पि�म 
राजमग�को घमु� पलुदिेख १ िकलोिमटर 
उतरस�म वडानं. ९र १० 

२०७७/०६/२४
वडा नं. ९ र १०
िदनको ११:०० 
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अ�ययन (IEE) 

लाको तपिसलका �े�ह� र 

ि�थत गन� वातावरण संर�ण 

र अनसुचूी २ बमोिजम �ारि�भक 

जिैवक,सामािजक,सं�कृितक 

अ�ययनह�ले के क�तो �भाब पाछ�न भिन अ�ययन गन� आव�यक 

वातावरणमा उ�लेखनीय �ितकुल �भाव पान� वा नपान�  

साकारा�मक �भाव पान�बारे 

कृ� या गरी िवचार, राय/ सझुाव 

समय र �थानमा ह�ने भएको सरोकारवाला सबैमा अनरुोध छ ।  

समय र �थान 

२२ 
८ को काया�लय,समय 
०० बजे 

२३ 
को काया�लय, समय 

०० बजे 
२४ 
१० को  काया�लय,समय 
०० बजे 

�मुख �शासक�य अिधकृत                                      

गोलबजारनगरपािलका, िसरहा 

Web: golbazarmun.gov.np 

Email: golbazarmun@gmail.com 

Phone : 033-540099 


