
 
 

a  ` 

 

नेपाल सरकार 

भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय 

तसिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल 

 

गोठुवा–कुम्बर–बेथानी–नेपालगञ्ज मनखोला सडक (३० कक.मी.), सडक खण्ड नयााँ 

कनमााण तथा स्तरोन्नकत कायाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रकतवेदन 

बााँके कजल्ला, लुकम्बनी प्रदेश 

 

 

 

चैत्र, २०७७ 

प्रकतवेदन पेश गरेको कनकाय 

वन तथा वातावारण मन्त्रालय 

तसिंहदरबार, काठमाडौं 

फोन निं ०१-४२११५६७ 

ईमले info@mofe.gov.np 

मार्ा त 

भौकतक पूवााधार तथा यातायात मन्त्रालय 

तसिंहदरबार, काठमाडौं 

फोन निं ०१-४२११६३ 

ई  मले.info@mopit.gov.np 

प्रस्तावक 

हुलाकी राजमार्ा तनदेशनालय 

सडक तर्भार् 

टेकु, काठमाडौ ौँ, नेपाल 

फोन निं ०१-४२३०९२१, ४२३११७३ 

ई–मलेः phphulaki@gmail.com 

परामशादाता 

 ररि ुकन्त्सलटेन्त्स  

मध्य बानेश्वर, काठमाडौं 

फोन निं (९७७ ) ०१-४४८१४४९ 

ई–मले- rituconsultants11@gmail.com 

 

mailto:phphulaki@gmail.com
mailto:rituconsultants11@gmail.com


गोठुवा–कुम्बर–बेथानी–नेपालगञ्ज मनखोला (३० कक.मी) सडक, बााँके 

ख 

 

कायाकारी साराांश 

१) प्रस्तावक 

प्रस्िातर्ि र्ोढुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक खण्ड स्िरोन्त्नति िथा नयाौँ तनमााण कायाको प्रस्िार्क सडक 

तर्भार्, हुलाकी राजमाार् तनदशेनालय, टेकु, काठमाडौ ौँ रहकेो छ । यो आयोजना नेपालको लतुम्बनी प्रदशेको बाौँके तजल्लामा पदाछ । 

२) आयोजना कववरण 

प्रस्िातर्ि र्ोढुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक खण्ड नेपालको लतुम्बनी प्रदशे अन्त्िर्ाि बाौँके तजल्लाको 

राप्ती सोनारी र्ाौँउपातलका र्डा निं १ को खकुुरे (चेनेज ०+०००) बाट सरुू भर्ा र्डा निं ३ को बैजापरु (चेनेज ३०+०००) मा पदाछ । 

प्रस्िातर्ि आयोजनाले  राप्ती सोनारी र्ाौँउपातलका र्डा निं १ र ३ मा प्रभार् पानेछ । उक्त सडक राप्ती सोनारी र्ाौँउपातलकाको खकुुरे, 

बक्सरु्ा, दबेुरी, सनुखरे, भर्ानीपरु, अमरु्ा, भमु्का जस्िा बस्िी के्षर हुौँद ैजान्त्छ भने तसद्धबाबा  सा.र्., पातथभरा  सा.र्., सनु्त्दर धारा 

पानी सा.र्., बकुा  सा.र्., सनु्त्दरी  सा.र्., सिीभर्ानी  सा.र्., र्ार्ालेख  सा.र्., अशोस्थामा   सा.र्. र लतमडाौँडा  सा.र्. र्री ९ र्टा 

सा.र्. र १ र्टा रातरिय र्न (चरेु के्षरको र्न) हुौँद ैजान्त्छ । यस सडकको लम्बाई ३० तक. मी. र सडकको चौडाई ११ मीटर (७ मी. कालोपर े

सडकको चौडाई र २ मी. दरैु्िफा  सडक छेउको चौडाई रहकेो छ । उक्त सडक के्षरमा चेनेज ०+०००- चेनेज १७+००० सम्म ५-६ तक.मी. 

को अर्तस्थि सडक भएकोले  स्िरोन्त्नति काया र बाौँकी भार्मा नयाौँ सडक तनमााण काया र्ररनेछ । प्रस्िातर्ि सडकको के्षरातधकार सडकको 

बीच रेखा दतेख १५ मीटर दायाौँ बायाौँ दरैु्तिर र्री जम्मा ३० मी. रहकेो छ । प्रस्िातर्ि आयोजनाको तनमााण कायाका लातर् रकम ने.रु. 

१,३२४,६५०,९५०.४० (म.ूअ.क. सतहि)  तनधाारण र्ररएको छ । 

३) आयोजनाको सान्दकभाकता  

प्रस्िातर्ि सडक आयोजनाले प्रभातर्ि के्षरमा यािायाि सिंचालनमा  सहजिा हुने र्दाछ । प्रस्िातर्ि सडकले राप्ती सोनारी र्ाौँउपातलकाका 

स्थानीय र्ासीहरुलाई सडक कायाान्त्र्यन पश्चाि ्नेपालको परू्ा-पतश्चम राजमार्ासम्म पगु्न सहज र तछटो यािायािको सतुर्धा प्रदान र्दाछ । 

यस आयोजनाले भारिकोको चौधेरामा जोड्ने भएकोले अन्त्िराातरिय व्यापाररक दृतिले पतन महत्र्पणूा रहकेो हुनाले प्रस्िातर्ि आयोजना 

कायाान्त्र्यन र्ना सान्त्दतभाक रहकेो छ ।  

४) प्रस्तावको औकचत्यता  

          र्ािार्रण सिंरक्षण तनयमार्ली, २०७७ को अनसुतुच ३ (क ९) बमोतजम तर्द्यिु प्रसारण लार्न तनमााण बाहके, अन्त्य प्रयोजनको 

लातर्  ५ हके्टर भन्त्दा बढी र्न के्षर प्रयोर् र्नुा पने भएमा आयोजनाको र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन र्नुा पने काननूी प्रार्धान अनसुार 

प्रस्िातर्ि र्ोठुर्ा–कुम्बर बेथानी नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक खण्डको स्िरोन्त्नति िथा नयाौँ तनमााणका लातर् तसद्धबाबा  

सा.र्., पातथभरा  सा.र्., सनु्त्दर धारा पानी सा.र्., बकुा  सा.र्., सनु्त्दरी  सा.र्., सिीभर्ानी  सा.र्., र्ार्ालेख  सा.र्., अशोस्थामा   सा.र्. 

र लतमडाौँडा  सा.र्. र्री ९ र्टा सा.र्. र १ र्टा रातरिय र्न (चरेु के्षरको र्न) को कररब ३०.८४ हे. (११.९९ हे. चरेु के्षरको र्न र १८.८५ 

ह.े सा.र्.) र्न के्ष्रर आर्श्यक पने हुौँदा र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन र्नुा आर्श्यक रहकेो छ । उक्त आयोजना के्षर रातरिय तनकुञ्ज, 

र्न्त्यजन्त्ि ुआरक्ष र तशकार आरक्ष पदनै ्। यो प्रतिर्ेदन भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय माफा ि र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयबाट 

स्र्ीकृि र्राउनपुनेछ । 

%) उदे्दश्य 

यस र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कनको मखु्य उद्दशे्य प्रस्िातर्ि आयोजनाको कायाान्त्र्यनबाट आयोजना के्षरको भौतिक, रासायतनक, 

जैतर्क, सामातजक, आतथाक, सािंस्कृतिक रुपले र्ािार्रणमा पना सक्न े सकारात्मक िथा नकारात्मक प्रभार्हरुको अध्ययन र्री 

सकारात्मक प्रभार्को बढोत्तरी िथा नकारात्मक प्रभार्को न्त्यनूीकरण र्ने उपायहरु पतहल्याउन ुहो । 

^) अध्ययन कवकध 

यो अध्ययन प्रतिर्ेदन र्ािार्रण सिंरक्षण तनयमार्ली २०७७ तनयम ७  को प्रार्धान अनसुार िथा स्र्ीकृि के्षर तनधाारण र कायासचूीमा 

उल्लेख र्ररए अनसुार ियार पाररएको हो । यस प्रस्िार्को र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन सम्बन्त्धी के्षर तनधाारण र कायासचूी तमति 

२०७७/०६/२२ र्िेको नेपाल सरकार मा.मन्त्री स्िरको तनणायबाट र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयले स्र्ीकृि र्रेको हो । 

यस अध्ययनका लार्ी सान्त्दतभाक सामाग्रीहरुको पनुरार्लोकन िथा आयोजना प्रभातर्ि के्षर तनधाारण र्ने काम र्ररयो । अध्ययन 
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टोलीद्धारा सामतूहक रुपमा भौतिक, जैतर्क, सामातजक, आतथाक र साौँस्कृतिक र्ािार्रण सम्बन्त्धी सचूना सिंकलन र्ना स्थलर्ि सरे्क्षण 

र्ररयो । सो जानकारी सिंकलनका क्रममा उक्त टोलीले स्थानीय सरोकारर्ालाहरुसौँर् परामशा र समहू केतन्त्िि छलफल र्ररएको तथयो । 

र्ािार्रण सिंरक्षण तनयमार्ली २०७७ को तनयम ६ प्रार्धान अनसुार स्थातनय व्यतक्तहरु र सरोकारर्ालाहरुको जानकारीका लातर् तमति 

२०७७/०६/३० र्िे दौतनक नेपालर्ञ्जमा सार्ाजतनक सनुरु्ाईको सचूना प्रकाशन र्री प्रभातर्ि राप्ती र्ाौँउपातलका–१, सति भर्ानी 

आधारभिू तर्द्यालय, खटुीमा तमति २०७७/०७/०३ र्िे सार्ाजतनक सनुरु्ाईको कायाक्रम आयोजना र्ररएको तथयो । सचूनामा सम्बतन्त्धि 

व्यतक्तहरु, स्थानीय सरोकारर्ालाको तलतखि सझुार् पतन मातर्एको तथयो । प्राथतमक र तद्धतिय सचूनाहरुको आधारमा प्रभार्हरु तर्शे्लषण 

र्द ैउपयकु्त न्त्यनूीकरणका उपायहरु पतहल्याईयो र र्ािार्रण व्यर्स्थापन योजना बनाईयो र अन्त्त्यमा प्रतिर्ेदन ियार र्ररयो । 

&) कवद्यमान वातावरणीय अवस्था  

भौकतक वातावरण 

प्रस्िातर्ि आयोजना के्षरको सरुूको तर्न्त्दकुो कोओतडानेट २७°५८’१४.६” उत्तरी आक्षािंश, ८०°२१’५७.५४” परू्ी दशेान्त्िर र अतन्त्िम 

तर्न्त्दकुो कोओतडानेट २८°०१’२५.६१” उत्तरी आक्षािंश र ८०°२१’३०.८५” परू्ी दशेान्त्िर रहकेो छ । प्रस्िातर्ि के्षर समिुी सिहबाट 

न्त्यनूिम १६४ तम. र उच्चिम २७७ तम. उचार्ामा रहकेो छ । आयोजना के्षर भौर्ोतलक रुपमा नेपालको िराई के्षरमा पदाछ । यस के्षरको 

भौर्तभाक अर्स्था तर्शेष र्रेर ग्याङर्ेतटक प्लेन सेतडमेन्त्टको तमसार्ट रहकेो छ ।  यस के्षरमा मखु्यिया साधारण गे्रर्र तमतिि माटो पार्ान्त्छ 

। यस के्षरमा उरण हार्ापानी पार्न्त्छ । बाौँके तजल्लाको र्ातषाक औषि र्षाा १$०३.६२ तम.मी. रहेको छ भन ेऔषि बातषाि अतधकिम 

िापक्रम ३०.५६ तडग्री सेतल्सयस र औसि बातषाक न्त्यनूिम िापक्रम १७. ६९ तडग्री सेतल्सयस रहकेो छ । (िोि- नेपालर्ञ्ज जलर्ाय ु

मापन  स्टेशन, स्टेशन आर्ाडी ४२० (२०००-२०१९)) उक्त सडकले दरेु्री खोला, सनुखरे खोला, बकुा खोला, बबई खोला, र्ौद्घ खोला 

र बन्त्सी खोला पार र्दाछ । यस के्षर चरेु के्षर अन्त्िर्ाि पने भएकोले भकू्षयको जोतखम उच्च रहकेो छ । प्रस्िातर्ि सडकको के्षरातधकार 

(३० मी.) भभूार्मा र्न के्षर (८०.२२ ह.े) खेिीयोग्य जतमन (२२.६५ ह.े), झाौँडी (०.४२ ह.े) र पानीका िोिहरु (०.०१ हे.) रहकेोमा धरैे 

जसो भभूार् र्न के्षरले ओग्टेको छ  भन ेसडक चौडाईका लातर् ३०.८४ ह.े र्न के्षर, ०.७९ ह.े खेिीयोग्य जतमन, ०.७०४ ह ेबासस्थान 

के्षर, ०.७४ ह ेजल के्षर र ०.२२ ह ेबाौँझो जतमन आर्श्यक पदाछ ।  

जैकवक वातावरण 

प्रस्िातर्ि सडक तनमााणको लातर् कुल ३०.८४ ह.े (११.९९ हे. चरेु के्षरको र्न र १८.८५ ह.े सा.र्.) र्न के्षर आर्श्यक पदाछ । उक्त 

सडकको चेनेज ०+८०० दतेख चेनेज १+४०० सम्म  तसद्घबाबा सामदुातयक र्न, चेनेज १+४०० दतेख चेनेज २+००० सम्म पातथभरा 

सामदुातयक र्न, चेनेज २+३०० दतेख चेनेज ३+६०० सम्म सनु्त्दर धारापानी सामदुातयक र्न, चेनेज ३+६५० दतेख चेनेज ५+५५७ सम्म  

बकुा सामदुातयक र्न, चेनेज ५+८०० दतेख चेनेज ७+२५० सम्म सनु्त्दरी सामदुातयक र्न, चेनेज ७+३०० दतेख चेनेज ८+८८० सम्म 

सिीभर्ानी सामदुातयक र्न, चेनेज ९+०५० दतेख चेनेज १०+३०० सम्म  र्ाईलेक सामदुातयक र्न, चेनेज १०+४५० दतेख चेनेज 

१३+३०० सम्म  अशोस्थामा सामदुातयक र्न, चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज १९+०५० सम्म  लतमडाौँडा सामदुातयक र्न र चेनेज 

१९+१०० दतेख चेनेज ३०+००० सम्म रातरिय र्न (चरेु के्षरको र्न) रहकेो छ । यस आयोजना के्षरमा पार्ने रुखहरुमा मखु्यिया साल 

(Shorea robusta), साौँज (Terminalia elliptica), खयर (Acacia catechu), कमाा (Haldina cordifolia), बोटधयरो 

(Lagerstroemia parviflora), दबदबे (Garuga pinnata), आौँप (Magnifera indica), तसमल (Bombox ceiba), कुसमु 

(Schleichera olerosa), कदम (Anthocephalus chinesis), र्र (Ficus bengalensis), तपपल (Ficus religiosa), तकम्ब ु

(Morus alba),  जामनु (Syzygium cumini), कलम (Mitragyna parviflora), भलायो (Semecarpus anacardium), अमला 

(Phyllanthus emblica ) , धोिी, भेलर (Trewia nudiflora), रूर्ानो, सदन रहकेा छन ्भने  र्ाौँस, तसरु, दबुो, बान्त्सो, काौँस, नरकट 

जस्िा घाौँस र झाौँडीहरू पार्ान्त्छन ्। असारे (Lagerstroemia indica), बेल (Aegel marmelos), तििेपािी (Artemesia spp.), नीम 

(Azadirchta indica), कुररलो (Asparagus spp.), िलुसी (Ocimumtenui florum), पतुदना (Mentha spp), हरो 

(Terminalia chebula), बरो (Terminalia bellerica), आकास बेली (Cuscuta reflexa) , कडीपत्ता (Murraya koenighii) 

र बोझो (Acorus calamus) जस्िा रै्र काष्ठ र्नस्पतिहरू पतन यस के्षरमा पार्न्त्छन ्। मखु्य र्री यस के्षरमा सालको र्नहरु पार्ान्त्छ ।  

यस आयोजना के्षरमा पार्ने स्िनधारी र्न्त्यजन्त्िमुा बौँदले (Sus scrofa), र्नतबरालो (Felis chaus), बाघ  (Panthera tigris), घोरल 

(Neamorhedus goral), दमु्सी  (Hystrix indica), सालक (Manis crasscicaudata), तचत्तल (Muntiacus muntijack), 

लोखके (Funambulus pennant), बाौँदर (Assam macaque), बर्ाौँसो (Canis lupus) र फ्याउरो (Vupes vulpes), लर्नुा (Axis 
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porcinus) र तचिरु्ा (Panthera pardus) हुन ्। त्यस्िैर्री, आयोजना  के्षरमा पार्ने सरीसपृहरु छेपारो (Hemidactylus frenatu), 

र्ोमन (Naja naja), धामन (Ptyas mucosa), करेि (Bungarus caeruleus), सनु र्ोहोरा (Varanus flavescence), र्ोही 

(Crocodylus palustric) र हरेउ (Trimeresurus albolabris) हुन ्। चरा प्रजातिहरुमा कातलज (Lophura leucomelanos), 

र्नकुखरुा (Gallus gallus), भिंरे्रा (Passer domesticus), मैना (Acridotheres fuscus), हाौँस (Grus grus), ढुकुर 

(Streptopelia spp), काौँर् (Corvus spp.), तचबे (Dicrurus hottentottus), लाटोकोसेरा (Tyto alba), काौँठखोर (Picus 

viridis),  तिरा (Francolinus  francolinus), कालो तचल (Milves migrans),  तर्द्घ (Gyps bengalensis), सईुरापचु्रे (Anas 

acuta), धनेस (Buceros bicornis) र घुौँर्ीफोर र्रुड (Anastomus oscitans) रहकेा छन ्। आयोजनाको र्रपर स्थानीय खोलामा 

पार्ने माछा प्रजातिहरुमा र्ङ्र्टो (Cyprinus carpio), रोहु (Labeo rohita) र तसल्भर प्रजािीका माछा (Lepisma sacchanina) 

रहकेा छन ् । उल्लेतखि र्न्त्यजन्त्िहुरूमध्ये बौँदले (Sus scrofa), बर्ाौँसो (Canis lupus), बाघ  (Panthera tigris), सनु र्ोहोरा 

(Varanus flavescence), र्ोही (Crocodylus palustric), तर्द्घ (Gyps bengalensis) र धनसे (Buceros bicornis) सिंरतक्षि 

अर्स्थाका र्न्त्यजन्त्िहुरू हुन ्। चेनेज ०+८०० दतेख चेनेज १+४००, चेनेज १+४०० दतेख चेनेज २+०००, चेनेज २+३०० दतेख चेनेज 

३+६००, चेनेज ३+६५० दतेख चेनेज ५+५५७, चेनेज ५+८०० दतेख चेनेज ७+२५०, चेनेज ७+३०० दतेख ८+८८०, चेनेज ९+०५० 

दतेख १०+३००, चेनेज १०+४५० दतेख चेनेज १३+३००, चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज १९+०५० र चेनेज १९+१०० दतेख चेनेज 

३०+००० मा रहकेो र्न के्षर खतण्डकरण हुने दतेखन्त्छ जसले र्दाा र्न्त्यजन्त्िहुरूको तहडौँडुलको अर्स्थामा पररर्िान हुनेछ । (िोिः  स्थलर्ि 

सरे्क्षण, २०७७) 

सामाकजक-आकथाक वातावरण 

प्रस्िातर्ि आयोजनाले प्रभार् पान े राप्ती सोनारी र्ाौँउपातलकाको १०,७४२ घरधरुीमा जनसिंख्या ५९,९४६ (परुुष २८,६१७ र मतहला 

३१,३२९) रहकेो छ । आयोजना के्षरमा के्षरी २१.३ %, थारु ३५.२७ %, मर्र ६.८२ %, मसुल्मान ४.३८ %, कामी ४.४ % र अन्त्य 

जािीहरुको बाहुल्यिा रहकेो पार्ान्त्छ । उक्त सडक सीमामा कुनै पयाटकीय र सािंस्कृतिक के्षरहरु पदैनन ् ।  आयोजना के्षरका अतधकार 

मातनसहरु तहन्त्द ुधमााबलम्बीका छन ्। अतधकाौँश जािीय समहूले तर्तभन्त्न साौँस्कृतिक र्तितर्तधहरु र्दाछन ्जसमा दशैं, तिहार, जनैपतुणामा, 

चैिे दश,ै माघे सिंक्रातन्त्ि, ल्होसार, बदु्ध जयन्त्िी सामेल छन ्। उक्त र्ाौँउपातलकामा ४२९१ ढुङ्र्ा ईटा तमतसएको माटोको घरहरू, ६६९ 

ढुङ्र्ा, ईटा तमतसएको तसमेन्त्टको घरहरू, ४९ आरतसतस र तपल्लरले बनेको घरहरू र ५३०२ काठको तपल्लरले बनेका घरहरू रहकेा छन ्

। आयोजना के्षरका व्यतक्तहरुले तर्द्यिु (४२४२), मरििेल (२३९९), बायो ग्यास (१२) र सोलार (२२९८) तर्जलुीको िोिको रुपमा 

प्रयोर् र्छान । आयोजना के्षरका व्यतक्तहरुले काठ/दाउरा (१०४१०), मरििेल (८४४), एल.पी. ग्यास (५७), र्ोबर (१८), बायो ग्यास 

(१७६) र अन्त्य र्स्िहुरु (५) खाना पकाउने ईन्त्धनको रुपमा प्रयोर् र्छान । स्थानीय र्ासीहरुले धारा पाईपको पानी (१०५६), हाि े

पम्प/ट्यबेुल (८७५०), छोतपएको कुर्ा (२९५), नछोतपएको कुर्ा (४९८), र्षााको पानी (१०), नतद/खोला (६५) र अन्त्य स्रोिहरू (३५) 

बाट आफ्नो पानीको आर्श्यकिा पतूिा र्दाछन । (िोिः रातरिय जनसिंख्या र आर्ास र्णना, केन्त्िीय िथ्याङ्क तबभार्, २०६८) आयोजना 

के्षरमा ३ र्टा तर्द्यालय ( िी नेपाल रातरिय आधारभिू तर्द्यालय, िी सति भर्ानी आधारभिू तर्द्यालय र िी हररतसतद्घ आधारभिू 

तर्द्यालय) अर्तस्थि छ र ५ र्टा स्र्ास्थ्य सिंस्थाहरू रहकेो छ । आयोजना के्षरमा कृतष पेशासौँरै् पशपुालन, मजदरुी, व्यापार, उद्योर् सेर्ा 

र अन्त्य दशेहरुमा र्एर काम र्ने र्दाछन ्। (िोिः  स्थलर्ि सर्ेक्षण, २०७७) 

*) आयोजना कायाान्वयनबाट पने सकारात्मक प्रभावहरु 

 आयोजनाबाट तनमााण अर्तधमा िीन बषाको लातर् ७०,३९५ ितमक तदन दक्ष र १,५७,२४८ ितमक तदन अदक्ष स्थानीय जनशतक्तलाई 

रोजर्ारीको तसजाना हुनेछ । आयोजना प्रभातर्ि स्थानीय जनिालाई पतहलो प्राथतमकिाका साथ आयोजनाको तनमााण कायामा लर्ार्ने 

हुौँदा उनीहरुको सीप तर्कास हुने जस्िा कुराहरु यस आयोजनाबाट हुने अन्त्य फार्दाहरु हुन ्। आयोजनाको तनमााणबाट स्थानीय जनिालाई 

बाहै्र मतहना यािायािको सतुर्धा पगु्नेछ । उक्त आयोजनाले राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलकाका स्थानीयर्ासीलाई यािायाि यािायािमा सहजिा 

पगु्ने पतन दतेखन्त्छ । साथै आतथाक, सामातजक तर्कास जस्िै तशक्षा, स्र्ास्थ्य, सञ्चार, बजार र बैंतकङ्र् सेर्ाको तर्कास र तर्स्िार 

हुनेछन ्। प्रस्िातर्ि आयोजनाले चेनेज ०+००० को खकुुरे बस्िी, चेनेज १+४०० को बक्सरु्ा बस्िी,  चेनेज २+१५० को दरेु्री बस्िी, 

चेनेज ३+६०० को सनुखरे र्ाउौँ, चेनेज ८+९५० को भर्नपरु र्ाउौँ, चेनेज १०+४०० को अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज १३+४०० को भमु्का र्ाउौँ 

के्षरमा होटल, रेिुरेन्त्ट, घरेल ुउद्योर् सिंचालनमा ल्याउन मद्दि पगु्ने भएकोले यसबाट आयोजना प्रभातर्ि के्षरका नार्ररकको आतथाक 
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अर्स्था मजबिु बनाउन िथा ग्रामीण आतथाक तर्कासमा सहयोर् र्दाछ । यो सडकको सञ्चालनबाट बाौँके तजल्लाको राप्ती सोनारी र्ा.पा. 

र्डा निं. १ र ३ को स्थानीय जमीनको मलू्य बतृद्ध भई जग्र्ा धनीलाई लाभ पगु्न जानेछ ।  

() आयोजना कायाान्वयनवाट पना सक्ने नकारात्मक प्रभावहरु  

भौकतक वातावरण 

प्रस्िातर्ि सडक तनमााणले आयोजना के्षरको भ-ूउपयोर्मा पररर्िान आउनेछ । प्रस्िातर्ि सडक तनमााणका लातर् ३३.५१ ह.े जतमन 

जसमध्ये ३०.८४ ह.े र्न (११.९९ ह.े रातरिय र १८.८५ ह.े सा. र्.), ०.७९ हे. खेिीयोग्य जतमन, ०.७०४ ह ेबस्िी के्षर, ०.२२ ह.े व्यतक्तर्ि 

बाौँझो जतमन के्षर, ०.७४ ह ेजलासय के्षर र ०.२२ ह.े झाौँडी के्षर जतमन स्थायी रूपमा बाटोमा पररणि हुनेछ र २.७४ ह.े जतमन कामदार 

तशतर्र, तनमााण सामाग्री भण्डारण के्षर, तर्ग्रन व्यर्स्थापन के्षरको लातर् अस्थायी रूपमा प्रयोर् हुनेछ । प्रस्िातर्ि आयोजनाको लातर् 

कूल ३६.२५ ह.े जतमन आर्श्यक पदाछ । ितमक तशतर्र (चेनेज २+१००, चेनेज ७+०००, चेनेज ८+५००, चेनेज १३+२००, चेनेज 

२४+४०० र चेनेज २७+९००) , सामाग्रीहरुको उत्खनन ्के्षर (चेनेज ५+५९०, १०+३००) र भण्डारण के्षर (चेनेज २+१००, चेनेज 

७+०००, १३+२०० र चेनेज २४+४००) बाट आउने फोहोरमैला िथा तर्ग्रनले र्ायु र जल  प्रदषूण (चेनेज २+८५० मा रहकेो दरेु्री 

खोला, चेनेज ५+५९० मा रहकेो सनुखरे खोला, चेनेज ७+३०० मा रहकेो बकुा खोला, चेनेज १०+३०० मा रहकेो बबर्ा खोला, चेनेज 

१९+१०० मा रहकेो बौद्ध खोला र चेनेज २५+०३० मा रहकेो बन्त्सी खोला) हुन सक्नेछ । आयोजनामा खेतियोग्य जतमन (०.७९ ह.े) को 

अतधग्रहणको कारण जमीनको ह्रास र कृतषको उत्पादकत्र्मा कमी हुन सक्नेछ । सडक सञ्चालनका समयमा सडक दघुाटना िथा सडक 

सीमा अतिक्रमण (चेनेज ०+००० को खकुुरे बस्िी, चेनेज १+४०० को बक्सरु्ा बस्िी,  चेनेज २+१५० को दरेु्री बस्िी, चेनेज ३+६०० 

को सनुखरे र्ाउौँ, चेनेज ८+९५० को भर्नपरु र्ाउौँ, चेनेज १०+४०० को अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज १३+४०० को भमु्का र्ाउौँ) हुन सक्नेछ । 

रासायकनक वातावरण  

तनमााण समयमा रसायतनक सामाग्रीहरु जस्िै अलकरा, ग्रीज, िेलको अव्यर्तस्थि भण्डारण िथा प्रयोर्ले जतमनमा ह्रास आउने हुनाले 

कृतष मा कतम, खोला खोल्सी (चेनेज २+८५० मा रहकेो दरेु्री खोला, चेनेज ५+५९० मा रहकेो सनुखरे खोला, चेनेज ७+३०० मा रहेको 

बकुा खोला, चेनेज १०+३०० मा रहकेो बबर्ा खोला, चेनेज १९+१०० मा रहकेो बौद्ध खोला र चेनेज २५+०३० मा रहकेो बन्त्सी खोला) 

मा पानी प्रदतूषि, आर्ोलार्ीको उच्च जोतखम साथै कामदारहरूको स्र्ास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभार् पना सक्दछ ।   

जैकवक वातावरण 

यस सडक तनमााणको लातर् कररर् ३०.८४ ह.े र्न (११.९९ ह.े रातरिय र १८.८५ ह.े सा. र्.), के्षर र सो के्षरका ३२३३ र्टा रुख कटान 

र्नुापदाछ । कटान र्नुापने रुखहरुमा साल (Shorea robusta), साौँज (Terminalia elliptica), खयर (Acacia catechu), कमाा 

(Haldina cordifolia), बोटधयरो (Lagerstroemia parviflora), दबदबे (Garuga pinnata), आौँप (Magnifera indica), 

तसमल (Bombox ceiba), कुसमु (Schleichera olerosa), कदम (Anthocephalus chinesis), र्र (Ficus bengalensis), 

तपपल (Ficus religiosa), तकम्ब ु (Morus alba),  जामनु (Syzygium cumini), कलम (Mitragyna parviflora), भलायो 

(Semecarpus anacardium), अमला (Phyllanthus emblica ) , धोिी, भेलर (Trewia nudiflora), रूर्ानो, सदन पदाछन ्। 

सडक तनमााणका कारणले  चेनेज ०+८०० दतेख चेनेज १+४००, चेनेज १+४०० दतेख चेनेज २+०००, चेनेज २+३०० दतेख चेनेज 

३+६००, चेनेज ३+६५० दतेख चेनेज ५+५५७, चेनेज ५+८०० दतेख चेनेज ७+२५०, चेनेज ७+३०० दतेख ८+८८०, चेनेज ९+०५० 

दतेख १०+३००, चेनेज १०+४५० दतेख चेनेज १३+३००, चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज १९+०५० र चेनेज १९+१०० दतेख चेनेज 

३०+००० मा र्न्त्यजन्त्िकुो र्ासस्थान नाश र तहडौँडुलमा अर्रोध हुन सक्नेछ । सडक के्षरको कायाान्त्र्यन पश्चाि ्जतडबटुीको रुपमा प्रयोर् 

हुने रै्र काष्ठ उत्पादनहरु जस्िै असारे (Lagerstroemia indica), बेल (Aegel marmelos), तििेपािी (Artemesia spp.) , नीम 

(Azadirchta indica), कुररलो (Asparagus spp.), िलुसी (Ocimumtenui florum), पतुदना (Mentha spp), हरो 

(Terminalia chebula), बरो (Terminalia bellerica), आकास बेली (Cuscuta reflexa) , कडीपत्ता (Murraya koenighii), 

बोझो (Acorus calamus), आकास बेली (Cuscuta reflexa) को समेि अरै्ध सिंकलन बढ्न सक्नेछ । 

आकथाक-सामाकजक तथा साांस्कृकतक वातावरण 

 सडक तनमााण अर्तधमा ितमकको सिंख्या बढ्न सक्ने भएकोले तर्द्यमान स्थानीय सेर्ा सतुर्धाहरु जस्िै पानी, खाद्यान्त्न, यािायाि, औषधी 

र सार्ाजतनक सिंरचनामा चाप बढ्न जानेछ । आतथाक-सामातजक असर अन्त्िर्ाि १.४९४ ह.े व्यतत्तर्ि जमीन (०.७९ हे. खेिीयोग्य जतमन 

र ०.७०४ ह.े बस्िी के्षर) सडकमा पररणि  हुनेछ । सडक तनमााणले कररब १५ र्टा घरहरू र चेनेज ६+८५० मा रहकेो १ र्टा र्ोठ, ११५ 
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र्टा तबजलुीको पोल, चेनेज १+४०० मा रहकेो िी नेपाल रातरिय आधारभिू तर्धालय, चेनेज ८+९५० मा रहकेो िी सिी भर्ानी 

आधारभिू तर्धालय, चेनेज १३+५०० मा रहकेो िी हररतसतद्ध प्राथतमक तर्धालय, चेनेज ६+३५० मा रहेको ७ र्टा धाराहरू र चेनेज 

५+३५० मा रहकेो २ र्टा ट्यबेुलहरूमा असर पगु्ने दतेखन्त्छ । आयोजना तनमााणको समयमा चिान, तभरालो जमीन काट्दा, जोतखमयकु्त 

मेतसनहरु ओसारपसार र्दाा, कालोपरे र्दाा, तभरालो जमीनको व्यर्स्थापन आतद र्दाा ितमकहरुको र स्थानीय समदुायमा स्र्ास्थ्य जोतखम 

जस्िै आौँखा  सम्बतन्त्ध  रोर्, सम्बतन्त्ध रोर्छाला  र श्वासप्रश्वास सम्बतन्त्ध रोर् लाग्न सक्नेछ । यस आयोजना सञ्चालनको समयमा बसार्ा 

सरेर आउन सक्ने भएकाले प्रस्िातर्ि के्षरको स्थातनय स्रोिमा चाप बढ्नकुो साथै सडक दघुाटनाको सङख्या पतन बढ्न सक्नेछन ्।  

१०) नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरु 

यस आयोजनालाई र्ािार्रण मैरी बनाउनका लातर् सकारात्मक प्रभार्हरुलाई बढोत्तरी र्ने िथा नकारात्मक प्रभार्हरुलाई तनयन्त्रण र्ा 

न्त्यनूीकरण र्ने उपायहरु यस प्रतिरे्दनमा उल्लेख र्ररएको छ । कुल १.४९४ ह.े व्यतत्तर्ि जमीन (०.७९ हे. खेिीयोग्य जतमन र ०.७०४ 

ह.े बस्िी के्षर) आयोजनाले अतधग्रहण र्ने भएकोले प्रभातर्ि ३७० घरधरुी (१५ घरधरुीको घरको र ३५५ घरधरुीको जग्र्ा) लार्ा जग्र्ा 

प्रातप्त ऐन, २०३४ बमोतजम क्षतिपतूिा तदर्नेछ । तनमााण व्यर्सायीले  आयोजना के्षरका स्थानीयलाई प्राथतमकिामा राखी रोजर्ारी प्रदान 

र्ररनेछ साथै स्थानीयहरुको सीप तर्कासका लातर् तनमााण प्रतर्तध, ढल व्यर्स्थापन, ढल तनकासको तनमाणा र बायो–ईतन्त्जतनयररङ्र् काया 

सम्बन्त्धी जानकारी तदर्नेछ । र्ति तनयन्त्रणका लातर् तर्तभन्त्न िातफक तचन्त्हहरु, सरुक्षा सिंकेिहरु, डेतलनेटरहरुको प्रबन्त्ध दघुाटना सम्भातर्ि 

के्षरमा (चेनेज ०+००० को खकुुरे बस्िी, चेनेज १+४०० को बक्सरु्ा बस्िी,  चेनेज २+१५० को दरेु्री बस्िी, चेनेज ३+६०० को सनुखरे 

र्ाउौँ, चेनेज ८+९५० को भर्नपरु र्ाउौँ, चेनेज १०+४०० को अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज १३+४०० को भमु्का र्ाउौँ) रातखनेछ । सडक सीमाको 

अतिक्रमण तनयन्त्रण र्ना सडक सीमाको रेखाङ्कन (चेनेज ०+०००, चेनेज १+४००,  चेनेज २+१५०, चेनेज ३+६००, चेनेज ८+९५०, 

चेनेज १०+४०० र चेनेज १३+४००) र्ररनेछ । आयोजना तनमााण क्रममा खानी सञ्चालन र्दाा, खन्त्दा तनतस्कएको माटो गे्रर्र थपुादाा र्ा 

अन्त्य काया र्दाा त्यस के्षरको र्ािार्रणलाई सरुतक्षि राख्न ध्यान तदईनेछ ।  तनमााण सामाग्रीहरुको उत्खनन ्र्दाा अतस्थर जमीन, माटो बग्ने, 

नदी तकनारको कटान नहुने, पानी तनकासको प्राकृतिक प्रणालीमा अर्रोध नहुने ठाउौँ (चेनेज ५+५९० र १०+३००) को छनौट र्ररनेछ । 

उत्खनन र्ररएका ठाउौँहरु स्थानीय पररदृश्यसौँर् तमल्नेर्री पनुस्थाापना र्ररनेछ । रसायतनक प्रभार् न्त्यनूीकरण र्ना अलकरालाई सरुतक्षि 

भण्डारण र्ना भण्डारण के्षर (चेनेज २+१००, चेनेज ७+०००, १३+२०० र चेनेज २४+४००) र्ररपरर प्लातिकको प्रयोर् र्ररनेछ । तनमााण 

व्यर्सायीद्वारा  तनमााण समयमा ितमकहरुलाई सरुक्षा सामाग्रीहरु जस्िै मास्क, पन्त्जा, जतु्ता, हलेमेट, एयरमफ र एयरप्लर् प्रदान र्ररनेछ  ।  

तडतभजन र्न कायाालयद्धारा िोतकएको के्षर प्रस्िार्कसौँर्को समन्त्र्यमा कातटएका ३२३३ र्टा रुखहरुको क्षतिपतूिाको लातर् १:२५ 

अनपुािमा ८०८२५ र्टा बोटतबरुर्ाहरु सडक के्षरतधकारमा रोतपनेछन ्र ५ र्षा सम्म हरेतर्चार र्ररनेछ । आयोजनाबाट क्षति हुने र्न 

के्षरको पनुस्थाापना र्नाका लातर् रातरिय प्राथतमकिा प्राप्त योजनानाको लातर् र्न के्षर प्रयोर् र्ने सम्बतन्त्ध मापदण्ड सतहिको कायातर्तध, 

२०७६ को पररच्छेद ३ (दफा २) बमोतजम क्षति हुने र्न के्षरको हकमा सोही  र्रार्रको र्न के्षर उपलबध र्राईनेछ । र्न्त्यजन्त्िकुो 

बासस्थान, तहौँडडुल हुने सम्भातर्ि के्षरमा बाधा तनयन्त्रण र्ना  चेनेज ०+८०० दतेख चेनेज १+४००, चेनेज १+४०० दतेख चेनेज २+०००, 

चेनेज २+३०० दतेख चेनेज ३+६००, चेनेज ३+६५० दतेख चेनेज ५+५५७, चेनेज ५+८०० दतेख चेनेज ७+२५०, चेनेज ७+३०० दतेख 

८+८८०, चेनेज ९+०५० दतेख १०+३००, चेनेज १०+४५० दतेख चेनेज १३+३००, चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज १९+०५० र चेनेज 

१९+१०० दतेख चेनेज ३०+००० मा र्ति तसमीि, हना तनषेधको  तचन्त्हहरू प्रयोर् र्ररनेछ  । सडक तनमााण र सञ्चालन समयमा अर्ैध 

तसकार काया रोकथाम र तनयन्त्रण र्ना  प्रत्येक ६/६ मतहनामा अनरु्मन र्ररनेछ । सडक के्षरमा हुने भकू्षय तनयन्त्रणका लातर् र्कृ्षारेपण र 

बायो–ईतन्त्जतनयररङ्र् प्रतर्तध अपनाउन ुपदाछ । र्ािार्रणमा पने प्रतिकूल प्रभार् िथा र्न सम्पदा (सा.र् र चरेु के्षरको र्न) मा पना सक्ने 

चाप र र्न्त्यजन्त्िमुा पने चापलाई ध्यानमा राखी तनमााण काया र्ररनेछ । 

११) वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 

यस प्रतिरे्दनमा र्ािार्रणीय व्यर्स्थापन योजना अन्त्िर्ाि आयोजनाबाट पने सम्भातर्ि प्रभार्हरुको न्त्यनूीकरण तर्तध, अनरु्मन तर्तध र 

काया िातलका प्रस्िातर्ि र्ररएको छ । अनरु्मनका लातर् आर्श्यक भौतिक, जैतर्क, सामातजक, आतथाक िथा साौँस्कृतिक र्ािार्रणीय 

सचूकहरु पतन पतहचान र्ररएका छन ्।  यसका साथै न्त्यनूीकरणको उपायहरु िथा अनरु्मन कायाको कायाान्त्र्यन र्ने तजम्मेर्ार तनकायहरुको 

पतन पतहचान र्ररएको छ । र्ािार्रण सिंरक्षण ऐन  ,२०७६ १२को दफा  १को उपदफा  बमोतजम प्रस्िातर्ि आयोजना र्ोढुर्ा–कुम्बर–

बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक खण्डको स्िरोन्त्नति िथा नयाौँ तनमााण कायाको लातर् नेपाल सरकार  ,र्न िथा र्ािार्रण  

मन्त्रालयले प्रस्िार् कायाान्त्र्यन सरुू भएको २ र्षा भकु्तान भएको तमतिले छ मतहनातभर प्रस्िातर्ि आयोजनाको पररक्षण र्नेछ । उक्त 

पररक्षणको लार्ि रू ७,७०,०००.००  अनमुान र्ररएको छ । र्ािार्रणीय अनरु्मन र्ना कररब रु. १३,५०,००० खचा हुने अनमुान 
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र्ररएको छ । र्ािार्रणीय आतथाक िथा सामातजक अनरु्मनको लातर् रु ६१,१५३,७५०.०० ( तब. ओ.क्य.ू  बमोतजम रू. 

१,९९,४३,१९३.६८ ) हुने अनमुान र्ररएको छ । 

१२) कनष्कर्ा 

प्रस्िातर्ि र्ोढुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक खण्ड नेपालको लतुम्बनी प्रदशे अन्त्िर्ाि बाौँके तजल्लाको 

राप्ती सोनारी र्ाौँउपातलका र्डा निं १ को खकुुरे (चेनेज ०+०००) बाट सरुू भर्ा र्डा निं ३ को बैजापरु (चेनेज ३०+०००) मा पदाछ । उक्त 

सडक के्षरमा चेनेज ०+०००- चेनेज १७+००० सम्म ५-६ तक.मी. को अर्तस्थि सडक भएकोले  स्िरोन्त्नति काया र बाौँकी भार्मा नयाौँ 

सडक तनमााण काया र्ररनेछ । उक्त के्षर चेनेज ०+००० को खकुुरे बस्िी, चेनेज १+४०० को बक्सरु्ा बस्िी,  चेनेज २+१५० को दरेु्री 

बस्िी, चेनेज ३+६०० को सनुखरे र्ाउौँ, चेनेज ८+९५० को भर्नपरु र्ाउौँ, चेनेज १०+४०० को अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज १३+४०० को भमु्का 

र्ाउौँ हुौँद ैजान्त्छ साथै यस आयोजनाले चेनेज ०+८०० दतेख चेनेज १+४०० सम्म  तसद्घबाबा सामदुातयक र्न, चेनेज १+४०० दतेख चेनेज 

२+००० सम्म पातथभरा सामदुातयक र्न, चेनेज २+३०० दतेख चेनेज ३+६०० सम्म सनु्त्दर धारापानी सामदुातयक र्न, चेनेज ३+६५० 

दतेख चेनेज ५+५५७ सम्म  बकुा सामदुातयक र्न, चेनेज ५+८०० दतेख चेनेज ७+२५० सम्म सनु्त्दरी सामदुातयक र्न, चेनेज ७+३०० 

दतेख चेनेज ८+८८० सम्म सिीभर्ानी सामदुातयक र्न, चेनेज ९+०५० दतेख चेनेज १०+३०० सम्म  र्ाईलेक सामदुातयक र्न, चेनेज 

१०+४५० दतेख चेनेज १३+३०० सम्म  अशोस्थामा सामदुातयक र्न, चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज १९+०५० सम्म  लतमडाौँडा 

सामदुातयक र्न र चेनेज १९+१०० दतेख चेनेज ३०+००० सम्म रातरिय र्न (चरेु के्षरको र्न) समेि समारे्श र्दाछ ।  

प्रस्िातर्ि आयोजनाले ित्काल िीन बषाको लातर् ७०,३९५ ितमक तदन दक्ष र १,५७,२४८ ितमक तदन अदक्ष स्थानीय जनशतक्तलाई 

रोजर्ारीका अर्सरहरु तसजाना र्ना सक्ने, स्थानीय व्यतत्तहरुको लातर् कम समय र लार्ि खचा भएको सबै मौसममा पहुौँच पगु्ने सडकको 

तनमााण हुन सक्ने, औधोतर्क तर्कासका अर्सरहरु र्तृद्घ र्ना सक्ने, प्रातर्तधक सीप सधुारका अर्सरहरुको तसजाना र्ना सक्ने हुन ्। समग्रमा, 

प्रस्िातर्ि सडकले उक्त के्षरका जनिाको जीर्नस्िर सधुार र्दाछ । प्रस्िातर्ि सडकले भौतिक र्ािार्रणमा जतमनको प्रयोर्, जतमनको 

अतस्थरिा र उत्खनन ्स्थल र िम तशतर्रका कारण ह्रास, भतूम मलू्य ह्रास, कृतष उत्पादकत्र्को ह्रास जस्िा प्रभार् पने दतेखन्त्छ । यस 

प्रस्िार्बाट ३३.५१ ह.े जग्र्ा स्थायी रूपमा सडकमा रुपान्त्िरण हुने र २.७४ ह.े सहायक सतुर्धाको लातर् अस्थायी रूपमा र्री कूल 

३६.२५ हे. जतमन आर्श्यक पदाछ । सडक तनमााणमा रसायतनक सामाग्रीहरु जस्िै अलकरा, ग्रीज, िेलको प्रयोर् र्ररने हुौँदा सो के्षरमा 

हार्ा, पानी र ध्र्तन प्रदषूण हुन सक्ने, ितमकहरु र स्थानीय व्यतक्तहरुको स्र्ास्थ्यमा असर पना सक्ने दतेखन्त्छ । त्यस्िै, जैतर्क र्ािार्रण 

अन्त्िर्ाि ३०.८४ ह.े र्न के्षर (११.९९ हे. रातरिय र १८.८५ ह.े सा. र्.),  नाश हुने दतेखन्त्छ र ३२३३ र्टा रुखहरु साल (Shorea 

robusta), साौँज (Terminalia elliptica), खयर (Acacia catechu), कमाा (Haldina cordifolia), बोटधयरो (Lagerstroemia 

parviflora), दबदबे (Garuga pinnata), आौँप (Magnifera indica), तसमल (Bombox ceiba), कुसमु (Schleichera 

olerosa), कदम (Anthocephalus chinesis), र्र (Ficus bengalensis), तपपल (Ficus religiosa), तकम्ब ु(Morus alba),  

जामनु (Syzygium cumini), कलम (Mitragyna parviflora), भलायो (Semecarpus anacardium), अमला (Phyllanthus 

emblica ) , धोिी, भेलर (Trewia nudiflora), रूर्ानो, सदन कटान र्नुापने दतेखन्त्छ । प्रस्िातर्ि सडकको तनमााणले र्न्त्यजन्त्िकुो 

बासस्थानमा क्षति, जिंर्लको तर्नाश, र्न्त्यजन्त्िकुो तशकारको सम्भार्नाले पाररतस्थतिक प्रभार्हरु तसजाना र्ना सक्ने दतेखन्त्छ । सामान्त्य 

स्र्ास्थ्य जोतखम, सामातजक व्यर्हारमा पररर्िान, स्थानीय सेर्ाहरुमा दबाब, सडक सरुक्षा प्रभार् हुने दतेखन्त्छ । सडक तनमााणको क्रममा 

कररब १५ र्टा घरहरू र चेनेज ६+८५० मा रहकेो १ र्टा र्ोठ, ११५ र्टा तबजलुीको पोल, चेनेज १+४०० मा रहकेो िी नेपाल रातरिय 

आधारभिू तर्धालय, चेनेज ८+९५० मा रहकेो िी सिी भर्ानी आधारभिू तर्द्यालय, चेनेज १३+५०० मा रहकेो िी हररतसतद्ध प्राथतमक 

तर्द्यालय, चेनेज ६+३५० मा रहकेो ७ र्टा धाराहरू र चेनेज ५+३५० मा रहकेो २ र्टा ट्यबेुलहरूमा प्रभार् पगु्ने दतेखन्त्छ । आयोजनाले 

प्रभार् र्ने मातनसहरूलार्ा जग्र्ा प्रातप्त ऐन, २०३४ अनसुार  क्षतिपतूि तदर्ानेछ ।  

प्रस्िातर्ि आयोजनाबाट पतहचान र्ररएका र्ािार्रणीय प्रभार्हरु स्थानीय के्षरमा िथा मखु्यर्रर तनमााण कायाको समयमा तसतमि रहनेछन ्

। स्थानीय बासीहरुको सीप तर्कासका लातर् लातर् र्ेस्ठी समारोहरूको आयोजना र्ररनेछ । त्यसैर्री सडक तनमााणमा लारे्का 

ितमकहरुको स्र्ास्थ्य सरुक्षाको लातर् तर्तभन्त्न सरुक्षा सामग्रीहरु तदईनेछ । सडक दघुाटना तनयन्त्रण र्ना सर्ारी साधनको र्ति तनयन्त्रणमा 

ध्यान तदईनेछ । र्ास्ितर्क र्ािार्रणीय प्रभार्हरु, र्ािार्रणीय प्रभार्हरु न्त्यनूीकरणका उपायहरु िथा अनरु्मन कायाको परू्ाानमुान र 

प्रभार्काररिाको परीक्षणले र्ररनेछ । प्रस्िातर्क सडक कायाान्त्र्यनबाट हुने नकारात्मक प्रभार्हरुभन्त्दा सकारात्मक प्रभार्हरु दीघाकातलन 

हुनेछन ्। र्ािार्रणीय व्यर्स्थापन योजनामा उतल्लतखि उपायहरु कायाान्त्र्यन भएपतछ पररयोजना कायाान्त्र्यनका कारण आयोजना के्षरको 

भौतिक, जैतर्क र सामातजक र्ािार्रणमा पने प्रभार्हरुलाई कम र्ना पररयोजना सरुक्षाको शिामा कायाान्त्र्यन र्ना सतकन्त्छ । यस आयोजना 
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तनमााणको जम्मा कुल लार्ि ने.रु. १,३२४,६५०,९५०.४० (म.ूअ.क. सतहि) हो जसमध्ये र्ािार्रणीय अनरु्मन र्ना कररब रु. 

१३,५०,००० खचा हुने अनमुान र्ररएको छ । उक्त पररक्षणको लार्ि रू ७,७०,०००.००  अनमुान र्ररएको छ । र्ािार्रणीय आतथाक 

िथा सामातजक अनरु्मनको लातर् रु ६१,१५३,७५०.०० तब. ओ.क्य.ू  बमोतजम रू. १,९९,४३,१९३.६८ ) हुने अनमुान र्ररएको छ । 
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Executive Summary 

1. Proponent  

The proponent of the proposed Godhuwa-Kumbar-Betani-Nepalgunj (30 Km) Road Section is Postal 

Highway Directorate, Department of Roads, Teku, Kathmandu. The project is located in Banke District 

of Lumbini Province of Nepal. 

2. Project Description 

The proposed Godhuwa-Kumbar-Betani -Nepalgunj (30 K.m) Road Section starts at Khukure 

(Chainage 0+000) of  Raptisonari Rural Municipality, ward no. 1 and ends at Baijapur (Chainage 

30+000) of  Raptisonari Rural Municipality, ward no. 3 of Banke District of Lumbini Province in 

Nepal. The proposed project will affect the Raptisonari Rural Municipality, ward no. 1 and 3. The 

proposed road alignment passes through Khukure, Baksuwa, Duberi, Sunkhare, Vawanipur, Amuwa, 

Bhumka village as well as  9 Community Forest namely Sidhababa C.F, Pathivara C.F, Sundar 

Dharapani C.F, Buka C.F, Sundari C.F, Satibhawani C.F, Gailake C.F, Asosthama C.F and Lamidada 

C.F and 1 National Forest (Forest of Chure region).The total length of proposed road is 30 Km and 

formation width is 11 m (7m carriageway and 2m shoulder width on either side). The proposed road 

section is upgrading of existing road of 5-6 Km from Ch. 0+000-17+000 and remaining section is New 

Construction. The Row of the road is 30 m (15 m on either side from the centre line of the road). The 

total project cost is NRs 1,32,46,50,950.40 (Including Contingencies and VAT).  

3. Relevancy of the Project 

The proposed road project will facilitate traffic in the affected areas. The proposed road will provide 

easy and fast transportation to the locals of Rapti Sonari village municipality to reach the East-West 

Highway of Nepal after the implementation of the road. As this project will connect India to 

Chaudhara, it is also important from the point of view of international trade and it is relevant to 

implement the proposed project. 

4. Rationality of the Proposal  

Pursuant to Schedule 3 (A 9) of the Environmental Protection Rules, 2077, if more than 5 hectares of 

forest area is to be used for any purpose other than construction of power transmission line, the 

Environmental Impact Assessment of the project should be assessed. Hence, for the upgradation and 

new construction of the proposed Gothuwa-Kumbar Bethani Nepalgunj Mankhola (30 km) road 

section, about 30.84 ha. (11.99 hectare Forest of Chure and 18.85 hectare of Community forest ) forest 

area of 9 Community Forest namely Sidhababa C.F, Pathivara C.F, Sundar Dharapani C.F, Buka 

C.F,Sundari C.F,  Satibhawani C.F, Gailekh C.F, Asosthama C.F and Lamidada C.F and 1 National 

Forest (Forest of Chure region) is required, the Environmental Impact Assessment is mandatory. The 

project area does not include national parks, wildlife reserves and hunting reserves. This report will 

have to be approved by the Ministry of Forests and Environment through the Ministry of Physical 

Infrastructure and Transport. 
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5. Objectives 

The main objective of this EIA study is to identify both beneficial and adverse impacts of proposed 

project implementation on physical, chemical, biological, socio-economic and cultural environment 

of the project area and propose augmentation measures for beneficial impacts and mitigation measures 

for adverse impacts. 

6. Methodology 

This EIA Report has been prepared following the Rule 7 of Environment Protection Rules, 2077 of 

the GoN, and methodology described in ToR of the proposal (in annex 2). The Scoping Document and 

ToR for EIA of this road was approved by the decision of Hon. minister of Ministry of Forest and 

Environment (MoFE) in 2077/06/22. 

Relevant literatures were reviewed and Zone of Influence of the Project was delineated for EIA study. 

EIA Study team made the field visit to collect the necessary information of physical, biological, socio-

economic and cultural environment. For the collection of Necessary information, Focus Group 

Discussion and public consultation with local people and concerned stakeholders were conducted by 

EIA study team. As per EPR 2077, Rule 6 Public hearing notice was published in Dainik Nepalgunj 

on 2077/06/30 and public hearing was conducted at Sati Bhawani Aadharbhut School, Khuti of Rapti 

Sonari Rural Municipality- 1 on 2077/07/03 to collect written suggestion of the concerned 

stakeholders and local people.  

Then after, based on the primary and secondary information, impact analysis was carried out and 

suitable mitigation measures are proposed and Environment Management Plan is prepared. Finally, 

the report was finalized. 

7. Existing Environmental Condition   

Physical Environment 

The starting point coordinates of the proposed project area are 27°058'14.6 "N latitude and 

80°21'57.54"E longitude and the end point coordinates are 28°01'25.61 "N latitude and 80°21'30.85" 

E longitude. The proposed area is located from above sea level of at least 164 m and the highest 277 

m. The project area is geographically located in the Terai region of Nepal. The geological condition 

of this region is especially mixed with Gangetic Plain Sediment. The area is mainly covered with 

common ordinary and boulder mixed soils. This region has tropical climate. The average annual 

rainfall of Banke district is 1403.62 mm. The average annual maximum temperature is 30.56 degree 

Celsius and the average annual minimum temperature is 17.69 degrees Celsius. (Source: Hydrological 

and Meterological Station of Nepalgunj, Station ID:420(2000-2019) The road crosses Duberi Khola, 

Sunkhare Khola, Buka River, Babai River, Boudha Khola and Bansi Khola. As this area falls under 

the Chure region, the risk of soil erosion is high. 

Most of the proposed road area (RoW 30 m) includes forest area (80.22 ha). Similarly, arable land 

(22.65 ha), jhadi (0.42 ha) and water resources (0.01 ha) is also included. The formation width of road  

occupies 30.84 ha of forest area, 0.79 ha of arable land, 0.704 ha of settlement area, 0.74 ha water 

resources and 0.22 ha barren land for the formation width . 

 

 



गोठुवा–कुम्बर–बेथानी–नेपालगञ्ज मनखोला (३० कक.मी) सडक, बााँके 

ट 

 

 Biological Environment 

The total forest area required for the construction of 11 m formation width of road is 30.84 Ha (11.99 

Ha National Forest and 18.85 Ha Community Forest). The different National and Community forest 

such as Siddhababa Communkity Forest (Ch.0+800- 1+400), Pathivara Community Forest (Ch.1+400-

2+000), Sundar Dharapani Community Forest (Ch. 2+300-3+600), Buka Community Forest 

(Ch.3+650-5+557), Sundari Community Forest (Ch.5+800-7+250) , Satibhawani Community Forest 

(Ch. 7+300-8+880), Gailake Community Forest ( Ch. 9+050-10+300), Asostama Community Forest 

(Ch. 10+450-13+300), Lamidada Community Forest ( Ch. 13+600-19+050) and National  Forest 

(Ch.19+100-30+000) are also found along the road alignment of the Project area. 

The tree species found along the alignment Sal (Shorea robusta), Saj (Terminalia elliptica) Khayer 

(Acacia catechu), Karma (Haldina cordifolia), Bot dhayero (Lagerstroemia parviflora), Dabdabe 

(Garuga pinnata), Aap (Magnifera indica), Simal (Bombax ceiba), Kusum (Schleichera oleosa), 

Kadam (Anthocephalus chinesis), Bar (Ficus benghalensis), Pipal (Ficus religiosa), Kimbu (Morus 

alba), Jamun (Syzygium cumini), Kalam (Mitragyna parviflora), Bhalayo (Semecarpus anacardium), 

Amala (Phyllanthus emblica), Dhoti, Bhelar (Trewia nudiflora), Ruino and Sadan whereas grass and 

orchid such as Bas, Siru, Dubo, Banso, Narkat are also found. Non-Timber Forest Products such as 

Asare (Lagerstroemia indica), Bel (Aegel marmelos),  Titepati (Artemesia spp.), Neem (Azadirchta 

indica), Kurilo (Asparagus racemosus), Tulsi (Ocimum tenuiflorum), Pudina (Mentha spp.),   Harro 

(Terminalia chebula), Barro (Terminalia bellerica), Akash beli (cuscuta reflexa), Kadipatta (Murraya 

koenighii) and Bojho (Acorus calamus) are also found in the project area.  

The common mammals reported in the project area are Badel (Sus scrofa), Ban Biralo (Felis chaus), 

Tiger (Panthera tigris), Ghoral (Naemorhedus goral), Porcupine (Hystrix indica), Indian Pangolin 

(Manis crasscicaudata), Barking Deer (Muntiacus muntijack), Squirrel (Funambulus pennantii), 

Monkey (Macaca mulata), Wolf (Canis lupus) and Fox (Vulpes vulpes), Hog deer ( Axis porcinus), 

Fox (Vulpus bengalensis) and leopard ( Panthera pardus). Similarly, reptiles found in the project area 

are Lizard (Hemidactylus frenatu), Goman (Naja naja), Dhaman (Ptyas mucosa), Karet (Bungarus 

caeruleus), Sun Gohora (Varanus flavescence), Crocodile (Crocodylus palustric) and Hareu 

(Trimeresurus albolabris).  

Birds found in the project are Kaliz Pheasant (Lophura leucomelanos), Wild cock (Gallus gallus), 

Sparrow (Passer domesticus), Jungle maina (Acridotheres fuscus), Common crane (Grus grus), 

Dhukur (Streptopelia spp.), Crow (Corvus spp.), Chibhe (Dicrurus hottentottus), Owl (Tyto alba), 

Kathkor (Picus viridis), Grey Francolin (Francolinus pondicerianus), Black Kite (Milvus migrans), 

Whiterumped Vulture (Gyps bengalensis), Northern Pintail (Anas acuta),  Great Hornbill ( Buceros 

bicornis) and Asian Openbill (Anastomus oscitans). The fish species found in the local rivers of the 

project area are Common carp (Cyprinus carpio), Rohu (Labeo caeruleus) and Silver fish (Lepisma 

saccharina). The forest will seem to be fragmented at Ch.0+800- 1+400, Ch.1+400-2+000, Ch. 2+300-

3+600, Ch.3+650-5+557, Ch.5+800-7+250 , Ch. 7+300-8+880, Ch. 9+050-10+300, Ch. 10+450-

13+300, Ch. 13+600-19+050 and Ch.19+100-30+000 which will leads to the change in wildlives 

movements. (Source: field Survey, 2077) 

Socio-economic environment  

The Rapti Sonari village municipality has a population of 59,946 (28,617 males and 31,329 females) 

with 10,742 households affected by the proposed project. The project area is dominated by Chhetri 
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21.3%, Tharu 35.27%, Magar 6.82%, Muslim 4.38%, Kami 4.4% and other castes. There are no tourist 

or cultural areas along the road. The people in the project area are Hindus. Most of the ethnic groups 

carry out various cultural activities including Dashain, Tihar, Janapurnima, Chaite Dashai, Maghe 

Sankranti, Lhosar, Buddha Jayanti. The Rural Municipality has 4291 stone brick mixed mud houses, 

669 stone, brick mixed cement houses, 49 RCC and pillar houses and 5302 wooden pillar houses. 

People in the project area use electricity (4242), kerosene (2399), bio gas (12) and solar (2298) as 

sources of electricity. The people in the project area used firewood (10410), kerosene (844), LP. Gas 

(57), dung (18), bio gas (176) and other items (5) as cooking fuel. 

Locals get their water from tap water (1056), hand pump / tube well (8750), covered well (295), 

uncovered well (498), rainwater (10), river / stream (65) and other sources (35) (Source: National 

Population and Housing Census, Central Bureau of Statistics, 2068) There are 3 schools (Shree Nepal 

Rastriya Aadharbhut Vidhalaya, Shree Sati Bhawani Aadharbhut Vidhalaya and Shree Harisiddhi 

Aadharbhut Vidhalaya) in the project area and there are 5 health institutions. Along with the 

agricultural profession in the project area, they work in animal husbandry, wages, trade, industrial 

services and foreign employment. (Source: Field Survey, 2077) 

8. Beneficial Impacts for Project Implementation 

The project will create employment for 70,395 skilled and 1,57,248 unskilled local manpower for 

three years during the construction period. Other benefits of the project are that the local people 

affected by the project will be given first priority in the construction of the project and their skills will 

be developed. The construction of the project will provide all weathered transportation facility to the 

local people. It is seen that the project will facilitate with transportation the locals of Rapti Sonari 

Rural Municipality. In addition, economic and social development such as education, health, 

communication, market and banking services will be developed and expanded. The proposed project 

will help in operation of hotels, restaurants, home industries in Khukure Basti of Chainage 0+000, 

Baksuwa Basti of Chainage 1+400, Duberi Basti of Chainage 2+150, Sunkhare village of Chainage 

3+600, Bhawanpur village of Chainage 8+950, Amwa village of Chainage 10+400 and Bhumka 

village of Chainage 13+400. It will help in strengthening the economic condition and rural economic 

development of the citizens of the project affected area. 

From the operation of this road, the price of local land of Rapti Sonari Rural Municipality of Banke 

district,  ward no. 1 and 3 will increase and will benefited to the local landholders. 

9. Adverse Impacts of Implementation of the Proposal  

 

a. Physical Environment 

The construction of road will change in land use of project area. Construction of proposed road require 

33.51 Ha of land, among them forest area 30.84 Ha (11.99 Ha National Forest and 18.85 Ha 

Community Forest), 0.79 cultivation land, 0.704 Ha settlement area, 0.22 barren land, 0.74 Ha water 

bodies and 0.22 Ha orchid of land area will permanently change in road and 2.74 Ha land will be used 

temporarily for labor camp, stockpiling, spoil disposal sites. Altogether the proposed project requires 

36.25 Ha land. The spoil disposal and waste generated from Labor camp (Ch.2+100, Ch. 7+000, 

Ch.8+500, Ch. 13+200 and Ch. 27+900), Quarry Sites (Ch. 5+590 and Ch. 10+300) and Stockpiling 

site (Ch.2+100, Ch.7+000, Ch.13+200 and Ch.24+400) and will pollute air and waer of  (Duberi Khola 

(Ch. 2+850), Sunkhari Khola (Ch.5+590), Buka River (Ch. 7+300), Babai River (Ch. 10+300), 

Boudha Khola (Ch. 19+100) and Bansi Khola (Ch.25+030)). The acquisition of arable land (0.79 ha) 
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in the project may lead to land degradation and reduction in agricultural productivity. Road accidents 

and road border encroachment during road operation will be seen (Khukure Basti of Chainage 0+000, 

Baksuwa Basti of Chainage 1+400, Duberi Basti of Chainage 2+150, Sunkhare village of Chainage 

3+600, Bhawanpur village of Chainage 8+950, Amwa village of chainage 10+400 and Bhumka village 

of chainage 13+400). 

b. Chemical Environment 

During road construction, unmanaged piling of of bitumen, geease, oil will degrade the soil quality, 

loss of agricultural production, water pollution in Duberi Khola (Ch. 2+850), Sunkhari Khola 

(Ch.5+590), Buka River (Ch. 7+300), Babai River (Ch. 10+300), Boudha Khola (Ch. 19+100) and 

Bansi Khola (Ch.25+030) and  also affects the health of labor. 

c. Biological Environment 

The direct forest loss along road alignment is about 30.84 Ha (11.99 Ha National Forest and 18.85 Ha 

Community Forest). 3233 trees need to be cleared The majority of the trees subjects for felling are Sal 

(Shorea robusta), Saj (Terminalia elliptica) Khayer (Acacia catechu), Karma (Haldina cordifolia), 

Bot dhayero (Lagerstroemia parviflora), Dabdabe (Garuga pinnata), Aap (Magnifera indica), Simal 

(Bombax ceiba), Kusum (Schleichera oleosa), Kadam (Anthocephalus chinesis), Bar (Ficus 

benghalensis), Pipal (Ficus religiosa), Kimbu (Morus alba), Jamun (Syzygium cumini), Kalam 

(Mitragyna parviflora), Bhalayo (Semecarpus anacardium), Amala (Phyllanthus emblica), Dhoti, 

Bhelar (Trewia nudiflora), Ruino and Sadan. Accordingly, the road construction creates ecological 

impacts by habitat fragmentation and affecting free movements of wildlife in forest habitats at 

Ch.0+800- 1+400, Ch.1+400-2+000, Ch. 2+300-3+600, Ch.3+650-5+557, Ch.5+800-7+250 , Ch. 

7+300-8+880, Ch. 9+050-10+300, Ch. 10+450-13+300, Ch. 13+600-19+050 and Ch.19+100-30+000. 

Biological impacts during operation phase include depletion of forest resources, disturbance to wildlife 

habitat, illegal collection of NTFPs such as  Asare (Lagerstroemia indica), Bel (Aegel marmelos),  

Titepati (Artemesia spp.), Neem (Azadirchta indica), Kurilo (Asparagus racemosus), Tulsi (Ocimum 

tenuiflorum), Pudina (Mentha spp.),   Harro (Terminalia chebula), Barro (Terminalia bellerica), Akash 

beli (cuscuta reflexa), Kadipatta (Murraya koenighii) and Bojho (Acorus calamus) and possible 

extraction of firewood and timber due to easy access by local people and hunter. 

d. Socio-economic and Cultural Environment 

During construction phase, influx of construction crew will exert pressure on existing local social 

service facilities such as water supply, food, transportation, medicine and public communication 

Socio-economic and Cultural impacts include change of 1.494 Ha private land (0.79 Ha of Cultivation 

land and 0.704 Ha of settlement area) into road area. During construction of road, around 15 houses 

and one shed (Ch. 6+850), 115 electric pole, Shree Nepal Rastriya Aadharbhut Vidhyala (Ch. 1+400), 

Shree Satibhawani Aaadharbhut Vidhayala (Ch. 8+950), Shree Harisiddhi Primary School (Ch. 

13+500), 7 taps (Ch. 6+350) and 2 tubewells (Ch. 5+350) will be affected. Typical health hazards such 

as eye related disease, skin related disease and respiration related diseases will be encountered during 

rock cutting, slope cutting, handling of hazardous material, machinery movement, bitumen works, side 

casting, tree felling, soil erosion, etc. Impacts due to migration of people, change in social behavior, 

pressure on local services, road safety impacts, etc. are the impacts during the operation of road. 

10. Adverse Impact Mitigation Measures  

For effective and environment friendly implementation of project, benefit augumentation measures 

and adverse impacts mitigation measures are proposed in this report. The acquired land i.e 1.494 Ha 
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of Private land  (0.79 Ha of Cultivation land and 0.704 Ha of settlement area) for constrution of road 

will be compensated as per Land Aquisition Act, 2034. Contractor will provides employment with 

adequate attention to affected people and also provides training related drainage management, 

construction of side drain and bio-engineering works to develop their skills. In order to minimize the 

road accidents in the settlement area [Khukure Basti (Ch. 0+000), Baksuwa Basti (Ch.1+400), Duberi 

Basti (Ch. 2+150), Sunkhare village (Ch. 3+600), Bhawanpur village (Ch. 8+950), Amwa village (Ch. 

10+400) and Bhumka village (Ch.13+400)], safety measures like delineator, speed limit signboards 

and traffic signals will be adopted. Good demarcation of RoW will be done to control encroachment 

of RoW  (Ch 0+000, Ch. 1+400, Ch. 2+150, Ch. 3+600, Ch. 8+950, Ch. 10+400 and Ch. 13+400) 

during the operation of road.  

Due attention will be given during slope cutting, quarrying, spoil disposal and other construction 

activities to protect environmental integrity of the project area. Soil erosion along the road will be 

mitigated by using bio-engineering methods like construction of check dam, retaining wall, gabion 

wall. Quarry sites will be established at Ch 5+590 annd Ch. 10+300 to avoid river bank cutting, erosion 

and to maintain natural drainage system. Quarry sites will be rehabilitated to suit the local landscape. 

During operation stage, the instabilities arising along the road will be regularly maintained. In order 

to reduce chemical impact plastic sealing will be used in the bitumen storage area. Construction crews 

will be provide adequate safety measures such as helmet,gloves,goggles, masks, ear plugs and ear 

muffs .  

As per area provided by Division Forest Office in co-ordination with propent, loss of forest vegetation 

will be compensated by planting 80825 saplings in the ratio of 1:25 in the RoW and will be protected 

for five years. The loss of forest area (14.21Ha) will be compensate as per Schedule 3 (2) of Guidelines 

for use of Forest Area for National Priority Development Projects, 2076. Limit in speed of vehicles, 

posting of environmental signboards will be done to minimize the disturbance to wildlife at Ch.0+800- 

1+400, Ch.1+400-2+000, Ch. 2+300-3+600, Ch.3+650-5+557, Ch.5+800-7+250 , Ch. 7+300-8+880, 

Ch. 9+050-10+300, Ch. 10+450-13+300, Ch. 13+600-19+050 and Ch.19+100-30+000. 

Monitoring activities in every 6 months will be done to control the illegal collection of forest products 

and poaching of wild lives during construction and operation phases. The project will provide adequate 

measures and due attention will be given to reduce the soil erosion through plantation and 

bioengineering technology. The negative effects on environment, pressure on forest resources 

(National Forest and Community Forest) and wildlife to conserve the environment and maintain social 

integrity of the area.  

11. Environmental Management Plan  

The Environmental Management Plan for mitigation methods of potential impacts, monitoring 

methods and schedule is proposed in the report. Different monitoring indicators on physical, 

biological, socio-economic and cultural environment have also been identified. Along with this, the 

responsible agencies for implementation of monitoring activitis have been identified. The tentative 

cost for environment and social monitoring cost is NRs.13,50, 000.00. The cost for implementation of 

EMP is estimated at around NRs 61,65,153,750.00 (as per BOQ NRs. 1,99,43,193.68). 

As per Environment Protection Act, 2076, (Section 12, sub-section-1), Ministry of Forests and 

Environment will  audit the the proposed Godhuwa-Kumbar-Betani -Nepalgunj (30 K.m) Road 
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Section within six months, after 2 years completion of project implementation. The cost for 

environmental auditing is estimated to be 7,70,000. 

12. Conclusion 

The proposed Godhuwa-Kumbar-Bethani-Nepalgunj Mankhola (30 km) road section starts from 

Khukure (Chainage 0+000) of Rapti Sonari Rural Municipality Ward No. 1 and ends at Baijapur 

(Chainage 30 + 000) of Ward No. 3 of Banke District under Lumbini Province of Nepal . In the 

proposed road area, up to 5-6 km (Ch. 0+000-Ch. 17+000) is an existing road where upgradation work 

will be done and new road construction work will be done in the remaining section of the road. The 

proposed road passes through Khukure Basti (Ch. 0+000), Baksuwa Basti (Chainage 1+400), Duberi 

Basti (Ch. 2+150), Sunkhare village (Ch. 3+600), Bhawanpur village (Ch. 8+950), Amwa village 

(Ch.10+400) and Bhumka village (Ch.13+400) settlement area as well as different National and 

Community Forest namely Siddhababa Community Forest (Ch.0+800- 1+400), Pathivara Community 

Forest (Ch.1+400-2+000), Sundar Dharapani Community Forest (Ch. 2+300-3+600), Buka 

Community Forest (Ch.3+650-5+557), Sundari Community Forest (Ch.5+800-7+250) , Satibhawani 

Community Forest (Ch. 7+300-8+880), Gailake Community Forest ( Ch. 9+050-10+300), Asostama 

Community Forest (Ch. 10+450-13+300), Lamidada Community Forest ( Ch. 13+600-19+050) and 

National  Forest (Ch.19+100-30+000). 

The immediate beneficial impacts from project in the construction phase are generation of employment 

opportunities for 70,395 skilled man-power and 1,57,248 unskilled man power, all weather access 

road with reduced travel time and cost to the local people, increased enterprise development 

opportunities in the area, opportunities to improve technical skills. Overall, the proposed project will 

enhance the livelihood of project area.  

The proposed road will affect physical environment by changing the land use, slope instability and 

impacts associated with quarry site and spoil disposal areas, air, noise and water pollution and impact 

due to labor camp land value degradation, loss of agricultural productivity and nuisance. 33.51 Ha of 

land will be converted permanently into road while 2.74 Ha. land will be used for ancillary facilities. 

Chemical impacts due to storage and use of bitumen, grease, oils and paints was caused during the 

construction of road leads to the air, water and noise pollution, effect on human health of labour and 

local people. Accordingly, loss of 30.84 Ha. of forest area will be included in biological impact and 

3233 trees like  Sal (Shorea robusta), Saj (Terminalia elliptica) Khayer (Acacia catechu), Karma 

(Haldina cordifolia), Bot dhayero (Lagerstroemia parviflora), Dabdabe (Garuga pinnata), Aap 

(Magnifera indica), Simal (Bombax ceiba), Kusum (Schleichera oleosa), Kadam (Anthocephalus 

chinesis), Bar (Ficus benghalensis), Pipal (Ficus religiosa), Kimbu (Morus alba), Jamun (Syzygium 

cumini), Kalam (Mitragyna parviflora), Bhalayo (Semecarpus anacardium), Amala (Phyllanthus 

emblica), Dhoti, Bhelar (Trewia nudiflora), Ruino and Sadan need to be cleared. The road construction 

creates ecological impacts by affecting free movements of wildlife, destruction of forest, disturbance 

and poaching of wildlife, increase pressure on forest and use of forest products by construction workers 

and possibility of fire hazards. During construction of road, around 15 houses and one shed (Ch. 

6+850), 115 electric pole, Shree Nepal Rastriya Aadharbhut Vidhyala (Ch. 1+400), Shree Satibhawani 

Aaadharbhut Vidhayala (Ch. 8+950), Shree Harisiddhi Primary School (Ch. 13+500), 7 taps (Ch. 

6+350) and 2 tubewells (Ch. 5+350) will be affected. Project affected people will be compensiated 

as per Land Acquistation Act, 2034.  
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 Most of the identified environmental negative impacts are locally confined, and limited mainly to the 

period of construction. Project will give adequate attention to employ affected people in the project 

activities and conduct seminar to develop their skills through contractors. Compensation will be 

provided to the people whose land will be acquired. Construction crews will be provided adequate 

safety arrangements to protect the health of workers. In order to minimize the road accidents, safety 

measures and restriction on speed will be adopted. The actual environmental impact, accuracy of 

prediction, and effectiveness of environmental impact mitigation and enhancement measures and 

functioning of monitoring mechanism will be done by auditing. Once the stringent measures outlined 

in the Environmental Management Plan (EMP) are implemented, the impacts on physical, biological 

and social economic environment of the project area due to project implementation can be mitigated.  

The total cost of this project is 1,32,46,50,950.40 (including VAT). The tentative cost for 

implementation of EMP is estimated at around NRs 61,65,153,750.00 (as per BOQ NRs 

1,99,43,193.68 ) and environment and social monitoring cost is NRs.13,50,000.00. Hence, the project 

can be implemented under the condition that the safeguard measures described in the Environmental 

Management Plan are strictly monitored.   
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ह.े   हके्टर 

र्ा.सिं.तन   र्ािार्रणीय सिंरक्षण तनयमार्ली 

र्ा.सिं.ऐ   र्ािार्रणीय सिंरक्षण ऐन 

र्ा.प्र.म.ू   र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन 

प्रा.र्ा.प.   प्रारतम्भक र्ािार्रयीय पररक्षण 

सा.र्.तट.यस.  कन्त्भेन्त्सन अन ईन्त्टरनेसनल िेड ईन ईन्त्डन्त्जरडा स्पेतसस अफ र्ार्ल्ड फना यण्ड फ्लोरा 

ने.स.   नेपाल सरकार 

तज.तप.यस  तजयोग्रातफक ईन्त्फरमेसन तसस्टम 
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दा.   दायाौँ 

बा.   बायाौँ 

ने.रू.   नेपाली रूपै ौँया 

तब.ओ.क्य ू  तबल अफ क्र्ातन्त्टटी 

भौ.प.ूया.म.  भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय 

तड.र्.का   तडतभजन र्न कायाालय 

पी.एम   पातटाकुलेट म्याटर 

र्ा .व्य.का.  यो  र्ािार्रणीय व्यर्स्थापन काया योजना 

र्ा.अ.यो.   र्ािार्रणीय अनरु्मन योजना 
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पररच्छेद १- प्रकतवेदन तयार गने व्यकि वा सांस्थाको नाम 

१.१  प्रस्िार्कको नाम र ठेर्ाना 

प्रस्िातर्ि र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक खण्डको नयाौँ सडक तनमााण र स्िरोन्त्नति कायाका प्रस्िार्क 

हुलाकी राजमार्ा तनदशेनालय, सडक तर्भार्, टेकु, काठमाडौ ौँ हो । प्रस्िार्कको ठेर्ाना तनम्न रहकेो छ 

नेपाल सरकार  

भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय 

सडक तर्भार् 

हुलाकी राजमागा कनदेशनालय 

टेकु, काठमाडौ ौँ, नेपाल  

टेतलफोन निं. ०१–४२३०९२१, ४२३११७३ 

ई–मेलः phphulaki@gmail.com 

१.२ प्रकतवेदन तयार गने  सांस्थाको नाम, ठेगना र अध्ययन टोलीीः 

प्रस्िातर्ि र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक खण्डको नयाौँ सडक तनमााण िथा स्िरोन्त्नति कायाको 

र्ािारणीय प्रभार् मलू्याङ्कन प्रतिर्ेदन ियार पाने सिंस्थाको नाम र ठेर्ाना तनम्न रहकेो छ ।   

ररतु कन्सलटेनस  

मध्यबानेश्वर, काठमाण्डौ 

टेतलफोन निं. (९७७)–०१–४४८१४४९ 

ई–मेलः  rituconsultants11@gmail.com 

प्रस्िातर्ि आयोजनाको अध्ययन टोली तनम्न बमोतजम रहकेो छ । 

ताकलका नां. १ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन टोली 

क्र.स. टोली सदस्यको नाम पद शैकक्षक योग्यता 

१. िी मतनिा सरेु्दी खरी टोली प्रमखु /र्ािार्रणतर्द र्ािार्रण व्यर्स्थापनमा स्नाकोत्तर 
२. िी कृरणदरे् यादर् हाईर् ेईतन्त्जतनयर ईतन्त्जतनयररङ्र् व्यर्स्थापनमा स्नाकोत्तर 
३. िी हरेन्त्ि कलौनी भ–ूप्रतर्तध ईतन्त्जतनयर भ–ूप्रतर्तध ईतन्त्जतनयररङ्र्मा स्नाकोत्तर 
४. िी जीर्छ यादर् हार्डेलोतजस्ट जलिोि ईतन्त्जतनयररङ स्नाकोत्तर 
५. िी बिीनाथ कोर्राला समाजशास्त्री समाजशास्त्रमा स्नाकोत्तर 
६. िी शेखर कुमार यादर् र्न तर्ज्ञ र्न तर्ज्ञानमा स्नािक 
यसरी िोतकएको काया सम्पन्त्न र्ना मातथ उल्लेतखि मखू्य जनशतिm बाहके अन्त्य आर्श्यक सहयोर्ी कमाचारीहरु समेि पररचालन र्ररएको छ 

। 

१.३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उदे्दश्य 

र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कनको मखु्य उद्देश्य र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक खण्ड आयोजना 

तनमााणले बाौँके तजल्ला अन्त्िर्ाि राप्ती सोनारी र्ा.पा. मा पना सक्ने सम्भातर्ि प्रभार्हरुको मलू्याङ्कन र्नुा हो । प्रस्िातर्ि सडक 

आयोजनालाई र्ािार्रण अनकूुल र तदर्ो बनाउन उक्त आयोजनाको र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन अध्ययन र्ररएको हो । 

र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कनको अन्त्य मखु्य उद्दशे्यहरु यस प्रकारका छनः 

mailto:%20rituconsultants11@gmail.com
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 प्रस्िातर्ि आयोजना के्षरको भौतिक, जैतर्क, समातजक, आतथाक र साौँस्कृतिक र्ािार्रणको र्स्िरु्ि अर्स्थाको 

िथ्याङ्कहरुको सिंकलन र्ने, 

 प्रस्िातर्ि आयोजना कायाान्त्र्यनबाट आयोजना के्षरको भौतिक, जैतर्क समातजक, आतथाक र सािंस्कृतिक र्ािार्रणमा पने 

प्रभार् पत्ता लर्ाउने, आिंकलन र्ने िथा मलू्याङ्कन र्ने, 

 सकारात्मक प्रभार्को बढोत्तरी िथा नकारात्मक प्रभार्को न्त्यनूीकरणका र्ना व्यर्हाररक र स्थान तर्तशि उपायहरु पतहल्यार् 

कायाान्त्र्यन र्न,े 

 र्ािार्रणीय व्यर्स्थापन काया योजना (र्ा.व्य.का.यो), अनरु्मन योजना िथा र्ािार्रणीय अनरु्मन योजना (र्ा.अ.यो.) ियार 

र्री कायाान्त्र्यन र्ने,  

 प्रस्िातर्ि आयोजना तनमााणको योजना चक्रमा र्ािार्रणीय अर्स्था एकीकृि र्ना, 

 प्रस्िातर्ि आयोजना बारे तनणायकिाालाई र्ािार्रणीय अर्धारणा अनरुुप कायाान्त्र्यन र्ना हुने या नहुने र कायाान्त्र्यन र्ना के 

कस्िा प्रकृया अपनाउन ुपछा भन्त्ने जस्िा कुराको जानकारी उपलबध र्राउने । 

१.४ वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको औकचत्यता 

र्ािार्रण सिंरक्षण तनयमार्ली, २०७७ को अनसुतुच ३ बमोतजम तर्द्यिु प्रसारण लार्न तनमााण बाहेक, अन्त्य प्रयोजनको लातर्  ५ हके्टर 

भन्त्दा बढी र्न क्षेर प्रयोर् र्नुा पने भएमा आयोजनाको र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन र्नुा पन ेकाननुी प्राबधान अनसुार प्रस्िातर्ि र्ोठुर्ा–

कुम्बर बेथानी नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक खण्ड स्िरोन्त्नति िथा नयाौँ तनमााणका लातर् र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन र्नुा 

आर्श्यक रहकेो छ । उक्त आयोजना क्षरे रातरिय तनकुञ्ज, र्न्त्यजन्त्ि ुआरक्ष र तशकार आरक्ष पदनैन ्। यो प्रतिर्ेदन भौतिक परू्ााधार िथा 

यािायाि मन्त्रालय माफा ि र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयबाट स्र्ीकृि र्राउनपुनेछ । 

१.५ अध्ययनको सीमा  

प्रस्िातर्ि र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक आयोजनाको क्षेर बाौँके तजल्लाको राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका 

र्डा निं १ र ३ मा मार भएकोले र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कनको क्रममा पतहचान, अनमुान िथा मलू्याङ्कन र्ररएका सर्ालहरू र प्रभार् 

बढोत्तरी र न्त्यतूनकरणका उपायहरू  आयोजनाले प्रभातर्ि हुने क्षेर (तजल्लाको राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका र्डा निं १ र ३) मा मार सीतमि रहकेो 

छ ।  
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पररच्छेद २- प्रस्तावको पररचय 

२.१ भूकमका 

प्रस्िातर्ि आयोजना  र्ोढुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला सडक खण्ड लतुम्बनी प्रदशेको बाौँके तजल्लाको राप्ती सोनारी 

र्ाउौँपातलका (रा.सो.र्ा.पा.) मा अर्तस्थि छ । आयोजनाको उद्दशे्य तर्द्यमान ५ मी. दतेख ६ मी. चौडाई रहकेो कच्ची सडकलाई स्िरोन्त्नति 

र्री ७ मी. कालोपरे चौडाई िथा सडकको दायाौँबायाौँ २/२ मी सडक छेउको चौडाई र्री कूल ११ मी. को सडक तनमााण र्री कालोपरे 

र्नुा हो । उक्त सडकको के्षरातधकार सडकको बीच रेखाबाट दाौँया बाौँया १५/१५ मी. र्रेर ३० मी. रहेको छ । उक्त सडकको लम्बाई ३० 

तक.मी रहकेो छ । प्रस्िातर्ि सडकको प्रस्िार्क हुलाकी राजमार्ा तनदशेानलय, सडक तर्भार्, टेकु, काठमाडौ ौँ रहेको छ । आयोजना 

कायाान्त्र्यन हुलाकी राजमार्ा तनदेशानलय, सडक तर्भार्ले र्नेछ । प्रस्िातर्ि आयोजना रा.सो.र्ा.पा. र्डा निं १ को खोकरी (०+०००) 

बाट सरुू भएर सोही के्षरको खेिीयोग्य जतमन, तसद्धबाबा सा.र्., पातथभरा सा.र्., सनु्त्धर धारापानी सा.र्., बकुा सा.र्., सनु्त्दरी सा.र्., 

सिीभर्ानी सा.र्., र्ाईलेक सा.र्., अशोक्टामा सा.र्. र लामीडाौँडा सा.र्., चरेु के्षर (चेनेज १९+१००-चेनेज ३०+०००), र्स्िी के्षर 

(खोकरी, खटुी, भर्ातनयापरु र भम्का) हुद ैरा.सो.र्ा.पा. र्डा निं ३ को बैजापरु (३०+०००) मा अन्त्त्य हुन्त्छ । प्रस्िातर्ि सडकको चेनेज 

१+००० दतेख चेनेज १७+००० सम्म स्िरोन्त्नति र चेनेज १७+००० दतेख चेनेज ३०+००० सम्म नयाौँ तनमााण र्नुापने हुन्त्छ । उक्त सडक 

हुलाकी राजमार्ा भएकोले नेपालको परू्ा-पतश्चम साथै बाौँके तजल्लाको रातप्त सोनारी र्ाउौँपातलका र्डा निं १ र ३ का स्थानीयहरूलाई 

यािायािमा सहजिा पयुााउछ । उक्त सडक तनमााणबाट रातप्त सोनारी र्ाउौँपातलका र्डा निं १ र ३ के्षरको कृतष, उद्यमतशलिा, सामातजक 

सेर्ाहरु, व्यर्साय र बजार, पयाटन र अन्त्य आतथाक तर्कासको नयाौँ के्षरहरुको प्राथमीकरण र अन्त्रे्षणमा मद्दि पगु्ने दतेखन्त्छ । 

२.२ प्रस्तावको कववरण 

२.२.१ आयोजनाको अवकस्थकत र पहुाँच 

प्रस्िातर्ि आयोजना लतुम्बनी प्रदशे, बाौँके तजल्लाको रातप्त सोनारी र्ाउौँपातलका र्डा निं १ र ३ मा अर्तस्थि छ । प्रस्िार् के्षरको सरुूको 

तर्न्त्दकुो कोओतडानेट २७°५८’१४.६” उत्तरी आक्षािंश, ८०°२१’५७.५४” परू्ी दशेान्त्िर र अतन्त्िम तर्न्त्दकुो कोओतडानेट २८°१’२५.६१” 

उत्तरी आक्षािंश र ८०°२१’३०.८५” परू्ी दशेान्त्िर रहकेो छ । आयोजना के्षर १६४ मी. समिुी सिह दतेख २७७ मी. समिुी सिहमा 

अर्तस्थि रहकेो छ ।  आयोजना के्षर पगु्नलाई महने्त्ि राजमार्ा अन्त्िर्ािको कुसमु दतेख दतक्षणिफा  झोलुिंरे् पलु माफा ि मोटरसाईकलमा र्ा 

पैदल तहडेर सतजलै पगु्न सतकन्त्छ भने िक, ियाक्टरहरू को सिंचालन बषाािको समय बाहके अन्त्य समयमा रातप्त नदी िरेर र्ारपार र्ने र्दाछन 

। रातप्त सोनारी र्ाउौँपातलकाको परू्ामा दाङ तजल्ला, पतश्चममा कोहोलपरु ना.पा र डुडुर्ा र्ा.पा., उत्तरमा  दाङ र सल्यान तजल्ला र दतक्षणमा 

नरैनापरु र्ा.पा. र भारिकोको चौधेरामा रहकेो छ । आयोजना के्षरको नक्शा िलको तचरमा दखेाईएको छ ।
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कचत्र नां.  १ आयोजनाको स्थलगत नक्शा 
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कचत्र नां.  २ आयोजनाको सामररक सडक नक्शा 
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कचत्र नां.  ३ आयोजनाको भू-उपयोग नक्शा
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२.२.२ आयोजनाको प्रमुख कवशेर्ता 

प्रस्िातर्ि आयोजनाको प्रमखु तर्शेषिाहरु िल िातलकामा प्रस्ििु र्ररएको छ ।  

ताकलका नां. २ आयोजनाको प्रमुख कवशेर्ताहरु 

कववरण आयोजनाको प्रमुख कवशेर्ताहरू 

आयोजनाको नाम र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला सडक आयोजना 

भौगोकलक अवकस्थकत 

आयोजना सिंचालन हुने प्रदशे लतुम्बनी  

आयोजना सिंचालन हुने तजल्ला बाौँके 

शरुू तर्न्त्द ु रा.सो.र्ा.पा. र्डा निं १-खकुुरे (चेनेज ०+०००) 

२७°५८’१४.६” उत्तरी आक्षािंश र ८२°११’२७.३” परू्ी दशेान्त्िर  

समिुी सिह दतेख २७७ मी. 

अतन्त्िम तबन्त्द ु रा.सो.र्ा.पा. र्डा निं ३ बैजापरु (चेनेज ३०+०००) 

२८°०१’१२.०६” उत्तरी आक्षािंश र ८१°५४’०१.८१” परू्ी दशेान्त्िर 

समिुी सिह दतेख १६४ मी. 

समनु्त्िी सिहबाट उचाई न्त्यनूिम: १६४ मी., अतधकिम: २७७ मी. 

आयोजनाले प्रभार्तर्ि हुने र्ाउौँपातलका  रातप्त सोनारी र्ाउौँपातलका र्डा निं १ र ३ 

प्रमखु र्स्िीहरू खोकरी, बक्सरु्ा, दरेु्री,सनुखरे र्ाौँउ, भर्नपरु र्ाौँउ,अमर्ा र्ाौँउ, भमु्का र्ाौँउ 

भौर्तभाक अर्स्था समथर िराई 

प्रमखु बासस्थान के्षर खोकरी, खटुी, भर्ातनयापरु र भम्का 

मौसम/जलर्ाय ु उरण 

माटोको प्रकार साधारण माटो, ग्रर्र तमतिि कडा माटो  

सडकको प्रकार हुलाकी राजमार्ा 

राजमार्ाको कोड रा १७ 

सडकको तर्द्यमान सिह माटे सिह 

कालोपरे (तडजार्न) दोहोरो तबटुतमनस सिह उपचार तडजार्न (डी.तब.यस.टी.) 

बेस सामाग्री २०० मी.मी (ग्रयानलुर) 

सब-बेस सामाग्री २९० मी.मी (ग्रयानलुर) 

सडकको लम्बाई ३० तक.मी. 

क्रस सेक्सन 

सडक के्षरातधकार  ३० मी. (सडकको बीच रेखाबाट दायाौँबायाौँ दबैुतिर १५/१५ मी.) 

फमेसन चौडाई ११ मी 

क्याररज र् ेचौडाई ७ मी. 

सोल्जर चौडाई २ मी. सडकको दरैु् िफा  

तडजाईन र्ति ८० तकलोतमटर प्रतिघण्टा 

अतधकिम ढाल (म्यमतक्समम ग्रयातडयन्त्ट)  १०.५ % 

क्रस डे्रनेज 

स्लेब कल्भटा  १२ (५ तम.मी. व्यास भएको) 

पार्प कल्भटा १८ (९०० तम.मी. व्यास भएको) 

पलु ६ 
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िोिः र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक खण्डको तर्स्ििु आयोजना प्रतिर्ेदन,२०१९ 

२.२.३ प्रस्तावको सांरचनागत जानकारी  

प्रस्िातर्ि सडक खण्ड बाौँके तजल्लाको रातप्त र्ाौँउपातलका–१ खोकरीबाट सरुु हुन्त्छ । यस के्षर अन्त्िर्ाि बजार के्षर र अस्थायी र सिंरचनाहरु 

पदाछन । यस खण्डमा चेनेज ०+८०० दतेख १+४०० तसद्घबाबा सामदुातयक र्न, चेनेज १+४०० दतेख २+००० सम्म पातथभरा सामदुातयक 

र्न, चेनेज २+३०० दतेख ३+६०० सम्म सनु्त्दर धारापानी सामदुातयक र्न, चेनेज ३+६५० दतेख ५+५५७ सम्म बकुा सामदुातयक र्न, 

चेनेज ५+८०० दतेख ७+२५० सम्म सनु्त्दरी सामदुातयक र्न, चेनेज ७+३०० दतेख ८+८८० सम्म सिीभर्ानी सामदुातयक र्न र चेनेज 

९+०५० दतेख १०+३०० सम्म र्ाईलेक सामदुातयक र्न पदाछन ् । यस खण्डमा खकुुरे, बक्सरु्ा, धबेुरी र्ाौँउ र सनुखहरे र्ाौँउ के्षरमा 

स्थानीयको र्ासस्थान रहकेो छ । यस सडक खण्डमा चेनेज २+८५० मा दरेु्री खोला, चेनेज ५+५९० सनुखरे खोला, चेनेज ७+३००० 

बकुा खोला र चेनेज ८+००० बोक्सेनी खोला पदाछ ।  सडक खण्ड र्न के्षर र र्ासस्थान के्षर हुद ैजान्त्छ । ६ तम. को तर्धमान कच्ची 

सडक यस खण्डमा रहकेो छ । यस के्षरमा साधाहरण  र गे्रर्र तमिि माटो पाईन्त्छ । 

चेनेज १०+३०० देकख चेनेज १९+१०० 

प्रस्िातर्ि सडक खण्ड बबाई खोला दतेख सरुु भई र्ौद्घ खोला सम्मको के्षरमा रहकेो छ । यस सडक खण्ड चेनेज १०+४०० मा अमरु्ा 

र्ाौँउ  र चेनेज १३+४०० मा  भुम्का र्ाौँउमा स्थानीयको र्ासस्थान रहकेो छ । यस खण्डमा चेनेज १०+४५० दतेख १३+३०० सम्म 

अशोक्थामा सामदुातयक र्न र चेनेज १३+६०० दतेख १९+०५० सम्म लातमडाौँडा सामदुातयक र्न रहकेो छ । यस सडक के्षरका ्चेनेज 

१०+ ३०० दतेख १७+ ००० सम्म ५– ६ तम. को  चौडाई रहकेो कच्ची सडक अर्तस्थि छ  र चेनेज १७+ ००० दतेख १९+ १०० कुनै 

ियाक खलेुको छैन । यस सडक खण्ड  प्राय सामदुातयक र्न के्षर हुौँद ैजान्त्छ ।  

चेनेज १९+१०० देकख चेनेज ३०+००० 

प्रस्िातर्ि सडक र्ौद्घ खोलाबाट सरुु भई खस ेखोलामा समाप्त हुन्त्छ । यस सडक खण्द्ध रातरिय र्न के्षर हुौँदै जान्त्छ । यस के्षरमा नयाौँ सडक 

तनमााण र्नुापने दतेखन्त्छ ।  

ताकलका नां. ३ आयोजना के्षत्रको कववरण 

भूउपयोग चेनेज अनुसार जानकारी 

र्ासस्थान खकुुरे (चे.०+०००), बक्सरु्ा (चे.१+४००), दरेु्री (चे २+१५०),सनुखरे र्ाौँउ (चे.३+६००), 

भर्नपरु र्ाौँउ(चे.८+९५०) ,अमर्ा र्ाौँउ (चे.१०+४००) , भमु्का र्ाौँउ(चे.१३+४००) 

खेला/खोल्सीहरु दरेु्री खोला (चे.२+८५०),सनुखरे खोला (चे. ५+५९०), बकुा खोला (चे. ७+३००), बोक्सेनी 

खोला (चे.८+०००), बबाई खोला (चे. १०+३००), कुमे खोला ( चे. १७+०००), सनुकुने खोला 

(चे. १८+३००),  र्ौद्घ खोला (चे. १९+१००) 

सांरचनाहरू 

ग्यातबयन मेसोनरी   

  

अथा वका  

माटो उत्खनन ५०७१६३.८२ क्य.ूमी. 

माटो भरण ८७९३४.८८५ क्य.ूमी. 

आयोजनाको लागत 

जम्मा लार्ि ने.रु. १५४,७३०,९२३.०७५ (म.ुअ. क. सतहि) 

र्ा.व्य.का.यो. लार्ि  
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समातजक सिंरचनाहरु ११५ र्टा तर्जलुीका खम्बा, १ र्ोठ (चेनेज ६+८५०), ७ र्टा धारा, २ र्टा टयबेुल , िी नेपाल 

रातरिय आधारभिू तर्द्यालय (चेनेज १+४००), िी सिी भर्ानी आधारभिू तर्द्यालय (चेनेज 

८+९५० ) र िी हररतसतद्घ आधारभिू तर्द्यालय (चेनेज १३+५००) 

र्न के्षर चेनेज ०+८०० दतेख १+४०० सम्म तसद्घबाबा सामदुातयक र्न , चेनेज १+४०० दतेख २+२०० सम्म 

पातथभरा सामदुातयक र्न, चेनेज २+३०० दतेख ३+६०० सम्म सनु्त्दर धारापानी सामदुातयक र्न,  

चेनेज  ३+६५० दतेख ५+५५७ सम्म बकुा सामदुातयक र्न, चेनेज ५+८०० दतेख ७+२५० सम्म सनु्त्दरी 

सामदुातयक र्न, चेनेज ७+३०० दतेख ८+८८० सम्म सिीभर्ानी सामदुातयक र्न , चेनेज ९+०५० 

दतेख १०+३०० सम्म र्ाईलेक सामदुातयक र्न, चेनेज १०+४५० दतेख १३+३०० सम्म अशोकस्थामा 

सामदुातयक र्न, चेनेज १३+६०० दतेख १९+०५० सम्म लातमडाौँडा सामदुातयक र्न र चेनेज 

१९+१०० दतेख ३०+००० सम्म रातरिय र्न 

माटोको प्रकार चरेु के्षरमा अर्तस्थि यस के्षरमा साधारण माटो, ग्रर्र तमतिि कडा माटो पार्न्त्छ ।  

िोि  स्थलर्ि सर्ेक्षण, २०७६ 

२.२.४ कडजाईनको मापदण्ड 

प्रस्िातर्ि सडकको तनमााण काया नेपाल सरकार, भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय, सडक तर्भार्को  रातरिय राजमार्ा सडकको 

तडजाईनको मापदण्ड िथा भौर्ोतलक तर्शेषिाहरु नेपाल सडक मापदण्ड,२०२७ (दोिो सिंशोधन २०७०) बमोतजम र्ररनेछ । रातरिय 

राजमार्ाको रूपमा तनमााण र्ररन ेर्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला सडकको के्षरातधकार सडकको बीच रेखाबाट दायाौँ बायाौँ 

दरैु्तिर १५/१५ मी. रहने छ भने सडकको फमेसन चौडाई ११ मी., क्याररज र्े ७ मी., र सोल्जर चौढाई दायाौँ बायाौँ र्रेर २/२ मी. रहेको 

छ । प्रस्िातर्ि सडकको तडजाईन र्ति ८० तक.मी. प्रति घण्टा रहकेो छ । अन्त्य तडजाईन मापदण्ड तनम्नानसुार रहकेो छः 

सडकको र्र्ीकरण    रातरिय राजमार्ा  

तडजाईन र्ति    ८० तक.मी. प्रति घण्टा 

अतधकिम ग्रेतडयन्त्ट      १०.५ % 

न्त्यनूिम हररजेन्त्टल कभा रेतडयस  १५ मी. 

पेभमेन्त्ट कायाको प्रकार    कालोपरे  

सडक के्षरातधकार    ३० मी. (सडकको बीच रेखाबाट दायाौँबायाौँ दरैु्तिर १५/१५ मी.) 

सडकको चौडाई    ११ मी. 

कालोपरे सडकको चौडाई   ७ मी.  

सडक छेउको चौडाई   दायाौँबायाौँ दरैु्तिर २/२ मी.  

२.२.५ नालीको व्यवस्था 

यस र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक खण्डमा सिह एर्म खोलाको पानीलाई व्यर्स्थापन  र्ना मातथल्लो 

िह दतेख सडकको सिहसम्म छडके तनकासाको प्रयोर् र्रेर पानीलाई बातहर तनकातलन्त्छ । आयोजना के्षरबाट पानी तनकाल्न ०.४ र्र्ा 

मीटर के्षरफलको िेपेजोर्लसतहि १.४ तसमेन्त्ट मोटरमा रेण्डम रूर्ेल मेसोनरी नाली प्रयोर् र्ररन्त्छ । आयोजनाको लातर् मखु्यिः क्रस नाला 

जसले खोलाको पानीको र्हार्लाई पार र्नाका लातर् बनार्नेछ भने सार्ड नालाहरु सडक सिह र मातथल्लो छेउछेउका के्षरहरुबाट आउन े

पानीको बहार् पार र्नाका लातर् बनार्नेछ । र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक खण्डमा आर्श्यक पन े

क्रस डे्रनेजको सिंरचनाहरू िल िातलकामा प्रस्ििु र्ररएको छ ।  
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ताकलका नां. ४ आयोजनाको लाकग आवश्यक पने क्रस डे्रनेज सांख्या  

क्रस डे्रनेज 

कककसम कवद्यमान सांख्या नयााँ आवश्यक सांख्या 

स्लेब कल्भटा - २२ (२ तम. को ३ र्टा, ३ मी. को १ र्टा, ४ मी. को १६ र्टा र ६ तम. को २ र्टा) 

पाईप कल्भटा  ३ ३० (२३ र्टा ९० मी.मी. व्यासको र ७ र्टा १२० तम.मी. व्यासको) 

२.२.६ सडक सतहको कडजाईन 

प्रस्िातर्ि र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) राजमार्ाको तसतलङ ३० मी.मी., क्याम्बर २.५%, बेस २०० मी.मी. 

र सब बेस २९० तम.मी. रहनेछ ।  नेपाल सडक मापदण्ड, २०७० बमोतजम उक्त सडक तडजार्नको तर्शेषिा र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–

नेपालर्ञ्ज मनखोला सडक खण्डको तर्स्ििृ पररयोजना प्रतिरे्दनबाट साभार र्ररएको हो जनु तनम्नानसुार रहकेो छ ।  

 तसतलङ          M ३० तम.मी. 

 क्याम्बर   M २.५ % 

 सब बेस    M २९० तम.मी 

 बेस    M२०० तम.मी. 

 भतटाकल कभाको लम्बाई  M १५० मी. 

२.२.७ प्रस्तावीत आयोजना सम्बन्धी कक्रयाकलापीः 

अ. कनमााण अकिको चरण 

जग्गा अकधग्रहण तथा सडक के्षत्राकधकार खाली गने 

प्रस्िातर्ि आयोजनाको लातर् आर्श्यक व्यतक्तर्ि िथा सार्ाजातनक जग्र्ा अतधग्रहण र्नेछ । प्रस्िातर्ि र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–

नेपालर्ञ्ज-मनखोला (३० तक.मी) के्षरातधकार तभर ८०.२२ ह ेर्न के्षर (३२.३४ ह.े चरेु के्षर र ४७.८८ ह.े सा.र्.), २२.६५ ह ेव्यतक्तर्ि 

खेिीयोग्य जतमन, ०.४२ ह.े सरकारी झाडी के्षर र ०.०१ ह.े सरकारी नतद के्षर र्री कूल १०३.३ ह ेपदाछन ्। आयोजनाको ११ मी. चौडाई 

स्िरोन्त्नति िथा नयाौँ तनमााणको लातर् ३०.८३ ह.े र्न के्षर (११.९९ ह.े चरेु के्षर र १८.८४ हे. सा.र्.), ०.७०४ हे. तनजी खेिीयोग्य जतमन, 

०.२२ ह.े सरकारी झाडी के्षर, ०.७४२५ हे. सरकारी नदी के्षर र ०.२२ हे. सरकारी बाौँझो जतमन र्री कूल ३२.७१ हे. जग्र्ा आर्श्यक 

पदाछ ।   

आ. कनमााण चरण 

क. जकमन काट्ने– पुने कायाहरु 

प्रस्िातर्ि आयोजना िराई के्षरको समथर भभूार्मा अर्तस्थि भएकोले कटान र्नुा पने भन्त्दा भने काया बतढ हुन्त्छ । आयोजना के्षरको 

तर्तभन्त्न ठाउौँमा माटोले भने काया र्ररनेछ ।  कटाई/भराईको अर्स्था १:०:३३ र १:१.५ को बीचमा हुन ुपदाछ जनु उप सिहको अर्स्था र 

अन्त्य तर्शेषिाहरुमा तनभार र्दाछ । प्रस्िातर्ि र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज-मनखोला (३० तक.तम) सडकमा ५०७१६३.८२ क्य.ूतम. 

माटो काट्ने र ८७९३४.८८५ क्य.ूतम. माटो भने र्ररनेछ । (िोि: र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज-मनखोला सडकको तर्स्ििृ 

पररयोजना प्रतिर्ेदन) 

सडक सतह कमलाउने काया 

सडक तनमााणको क्रममा मोटर रे्र्डर प्रयोर् र्रेर यािायाि सिंचालन हुने सिह र सडकमा रहकेा तनकासाको तर्शेषिालाई पनुस्थाापना 

र्ररनेछ । सिंचालकले सडकको सिह काटेर र्ा सडकमा पछातड र अर्ातड साररएको सामग्री भरेर सडकको सिह तमलार्नेछ ।  
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पखााल र नाली कनमााण 

सडक आयोजनामा ढल पानीको व्यर्स्थापनको लार्ी कलभभाट, ह्यमु पाईप आतदको प्रयोर् र्ररनेछ । यसका लार्ी न्त्यनूिम ६०० तम.तम. 

व्यास भएका पार्पहरु छनोट र्ररनेछ ।  

ग्रावेल र कालोपते्र  

राम्रो ग्रारे्ल सडकको ममाि र्ा पनुास्थापना दईु आधारभिु तसद्धान्त्िहरुमा तनभार र्दाछ  मोटरगे्रडरको उतचि प्रयोर् (गे्रडर यन्त्र) र राम्रो 

ग्राबेलको सिह । सडकलाई राम्रोसौँर् आकार तदने गे्रडरको प्रयोर् बारे सबैलाई स्पि जानकारी हुन्त्छ िर ग्रारे्लको र्णुस्िर र कति मारामा 

प्रयार् र्ररन्त्छ भन्त्ने बारेमा राम्रोसौँर् बझेुका हुदनैन ्। 

यो तबशेष र्री काईरे्सन र्ा र्ाशबोतडाङ्र्को समस्यासौँर् सम्बतन्त्धि सत्य हो । समस्या प्रायः गे्रडरको कारणले आएको भन्त्ने दतेखन्त्छ िर 

मखु्य रुपमा सामग्रीबाट नै हुन्त्छ । अको महत्र्पणूा तर्चार र्नुा पने कुरा भनेको सडकको प्रयोर् र्दाा नाटकीय रुपमा सर्ारी साधन र 

उपकरणहरुमा प्रयोर् र्ररने ध्र्नीहरु हो । िक र कृतष उपकरणका आकार र हसापार्रहरु बढद ैछन ्। अझ ठुलो उपकरणहरुको प्रयोर् र्ने 

प्रर्तृि बढदो छ । सडकहरुमा ठुला र भारी र्ाहनहरुको प्रभार् सतजलैसौँर् बझु्न सतकन्त्छ । सडक के्षरमा बतलयो सिह र फुटपाथ तनमााण 

र्ना आर्श्यक छ । िर ग्रारे्ल सडकमा प्रभार् यतिकै र्म्भीर रहपेतन पतहचान हुदनै । अतहलेको समयमा भारी बोक्नका लातर् आर्श्यक 

सामग्रीको उपगे्रड र र्तहराईलाई तर्चार र्ना आर्श्यक छ । अतहलेको यरु्मा लर्भर् सबै पक्षहरुमा पररर्िान तस्थर छ र ग्रारे्ल सडकको 

समस्या अपर्ादमा पदने । सडकहरु तस्थर र्ने नयाौँ िररकाहरु धलुो तनयन्त्रणका नयाौँ तर्तधहरु, नयाौँ तकतसमका उपकरणहरु आतद बजारका 

सडक तनमााण पनुास्थापना र्नाका लातर् उपलबध छन ्। नयाौँ सिह सामग्रीहरु जस्िै पनुः प्रयोर् र्ना सतकने अलकराहरुको प्रयोर् भर्रहेको 

छ । यी सबै आतर्रकारहरु सबै स्थानीय सरकारी ईकार्का लातर् उपलबध र्ा व्यर्हाररक नहुन सक्छ िर सबैलाई र्स्िरु्ि रुपमा तलन 

प्रोत्सातहि र्ररन्त्छ । ग्रारे्ल सडकहरु बनोट र्ररएको र तर्शेष के्षरतभर कायम राख्ने िररका पररर्िान र्ने बारे सतुचि जानकारी तलन सतकन्त्छ 

। 

बायो ईकन्जकनयररङ्ग  

प्रस्िातर्ि सडक तनमााणको केममा बायो ईतन्त्जतनयररङ्र् िथा तसतभल ईतन्त्जतनयररङ्र् सतहिको बायो ईतन्त्जतनयररङ्र्को काया आर्स्यक 

पदाछ । सडक तर्भार्द्धारा अपनार्एको बायो ईतन्त्जतनयररङ्र्का प्रतर्तधहरु कातटएको ढलान र तभरालो जतमनमा जाने पतहरो तस्थरीकरणका 

लातर् उपयकु्त मातनन्त्छ ।  

२.२.८ आयोजनाको लाकग आवश्यक जम्मा लागत  

प्रस्िातर्ि आयोजनाको लातर् कुल लार्ि ने.रु. १५४,७३०,९२३.०७५ (म.ुअ. क. सतहि) ( ने.रु. ४४,१५५,०३१.६८ प्रति तकलो तमटर) 

लाग्ने अनमुान र्ररएको छ । उक्त लार्िमा सम्पणूा कायाहरु जस्िै स्थल खाली र्ने काया, सीमा के्षरको उत्खनन ्र्ने काया, नाली र पखााल 

तनमााण, छपार् काया र बायो र्तन्त्जतनयररङ्र्का कायाको खचा समार्ेश र्ररएको हुन्त्छ । आयोजनाको र्ािार्रण िथा सामातजक लार्ि 

खचा ने.रु. ६१,१५३,७५०.०० प्रस्िार् र्ररएको छ । 

२.२.९ आवश्यक जग्गाको के्षत्रर्ल 

प्रस्िातर्ि र्ोढुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.तम) सडक तनमााणका लातर् कुल ३३.५१ ह ेके्षरफल जग्र्ा आर्श्यक 

पदाछ । प्रस्िार्को लातर् आर्श्यक जग्र्ाको तर्र्रण िल िातलकामा प्रस्ििु र्ररएको छ । 
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ताकलका नां. ५ आवश्यक जग्गाको के्षत्रर्ल 

क्र.स आयोजना कववरण 

 

भूउपयोग (हे.) जम्मा  

 वन के्षत्र  खेतीयोग्य  बस्ती भएको जग्गा  झाडी के्षत्र  नदीको जग्गा  खाली जग्गा 

सरकारी सा.व सरकारी कनजी सरकारी कनजी  सरकारी कनजी सरकारी कनजी सरकारी कनजी 

खेि बारी 

स्थायी जग्गा 

१. सडक के्षरातधकारमा (३० मी.) 

जम्मा जग्र्ा 

३२.३४ ४७.८८ - १५.३० ७.३६ -  ०.४२ - ०.०१ - - - १०३.३ 

आवश्यक जम्मा जग्गा ८०.२२ २२.६६ - ०.४२ ०.०१ - १०३.३ 

२. हाल तर्द्यमान सडक चौडाई 

(५.५ मी.-६ मी.) जम्मा जग्र्ा 

 ९.८६१ - ०.३९५ - - ०.३५२० ०.२२ - ०.३० - ०.२२ - ११.३२ 

३. थप चौडाईमा जम्मा जग्र्ा (५ 

तम.-५.५ मी.) 

११.९९ ८.९८५ - ०.३९५ - - ०.३५२० - - ०.४४ - - - २२.१६ 

स्थायी रूपमा आवश्यक जम्मा जग्गा ११.९९ १८.८५ - ०.७९ - - ०.७०४ ०.२२ - ०.७४ - ०.२२ -  ३३.५१ 

अस्थायी जग्गा 

१. ितमकको तशतर्र - - - - - - - - - - - १.४० - १.४० 

२. तनमााण सामाग्री भण्डारण स्थल - - - - - - - - - - - ०.७५ - ०.७५ 

३. तबग्रन व्यर्स्थापन के्षर - - - - - - - - - - - ०.५९ - ०.५९ 

अस्थायी रूपमा आवश्यक जम्मा 

जग्गा 

- - - - - - - - - - - २.७४ - २.७४ 

(िोि : स्थलर्ि सरे्क्षण, २०७७) 
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२.२.१० आवश्यक जनशकिीः  

यस आयोजना तनमााणको क्रममा माटो भने, नाली बनाउने काम, बायो ईतन्त्जतनयररङ्र् जस्िा कायामा दक्ष र अदक्ष जनशतक्तको आर्श्यकिा 

हुन्त्छ ।  यस आयोजनको तनमााण अर्तध (३ बषाको लातर्) को लातर् कररब ७०,३९५ ितमक तदन दक्ष जनशतक्त र १,५७,२४८ ितमक 

तदन अदक्ष जनशतक्त र्री कूल २२७६४३ ितमक तदन जनशतक्त आर्श्यक हुन्त्छन ्। तनमााणको क्रममा स्थानीय िहमा उपलबध दक्ष एर्िं 

अदक्ष दरैु् जनशतक्तलाई तसप र दक्षिाको आधारमा प्राथतमकिा तदर्नेछ ।  

२.२.११ कनमााण सामग्रीको स्रोत र पररणाम  

कनमााण सामग्रीहरु  

ढुर्ानी खचा घटाउन न्त्यनूीकरण र्ना तनमााण के्षरको अर्स्थालाई मध्यनजर र्री उत्खनन ्के्षर र नतजकै रहकेा बजार के्षरहरुबाट  सडक 

तनमााणको लातर् सामग्रीहरु ल्यार्नेछ । सडक तनमााणको लातर् आर्श्यक आधारभिु सामग्रीहरु माटो, ग्रारे्ल र तर्िीहरु हुन ्। िटबन्त्धको 

तनमााणको लातर् माटो र सिहको आधार तनमााण र्री सिह कालोपर र्दाा तर्िीहरु आर्श्यक पदाछ । यस्िा सामग्रीहरु स्थानीय रुपमा 

आयोजना के्षर तभरका खोलाहरु, नदीहरु उत्खनन ्तनमााण के्षर जस्िा के्षरहरुमा अर्तस्थि हुनेछन ्।  

२.२.१२ समय ताकलका 

आयोजना कनमााण ताकलका 

प्रस्िातर्ि आयोजना ३ र्षामा सम्पन्त्न र्ने योजना छ । िातलका ६ मा आयोजनाको कायाबारे तर्स्ििृ जानकारी तदर्एको छ ।  

ताकलका नां. ६ आयोजना कनमााण समय ताकलका 

क्र.स. आयोजनासांग सम्बकन्धत कक्रयाकलापहरू प्रथम बर्ा दोस्रो बर्ा 

१ २ ३ ४ १ २ ३ ४ 

१ बोलपर आव्हान िथा आयोजनाको ठेक्का         

२ आयोजनाको तनमााण चरण         

३ आयोजनाको अनरु्मन िथा मलू्याङ्कन         

४ आयोजनाको सिंचालन चरण (रटुी सच्याउने अर्तध सम्म)         

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन समय ताकलका 

सामान्त्यिा, र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कनका लातर् १२ मतहनाको समय सीमा हुन्त्छ र प्रस्िातर्ि आयोजनाको लातर् आकलन 

र्ररएको समय िातलका िलको िातलकामा तदर्एको छ  ।  
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१४ 

ताकलका नां. ७ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समय ताकलका 

 

क्र.स कामको तर्र्रण समय ताकलका  

१ 

 

२ 

 

३ 

 

४ ५ 

६ ७ ८ 

९ 

 १० ११ १२ 

१ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ 1 १ २ ३ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ 

१ िोि पररचालन                                                                                                 

१.१ कायालय स्थापना                                                                                                 

२ क्षेर तनधाारण र कायासूची प्रतिर्देन                                                                                                 

२.१ डेस्क अध्ययन                                                                                                 

२.२ क्षेर तनधाारण र कायासूची                                                                                                

  

  

  

  

  

  

  

२.२.१ आधारभूि अध्ययन                                                                                                 

२.२.२ सार्ाजातनक सूचना                                                 

२.२.३ र्ाकथ्र ुसभ े                                                                                                 

२.२.४ सरोकारर्ालासिंर् परामशा                                                 

२.२.५ ग्रन्त्थ पनुरार्लोकन                                                                                                 

२.२.६ क्षेर तनधाारण र कायासूची ियारी                                                 

२.२.७ प्रस्िार्कलाई क्षेर तनधाारण र कायासचूी बुझाउन े                                                                                                 

२.२.८ प्रस्िार्कबाट क्षेर तनधाारण र कायासचूीमा राय सुझर्र् तलने                                                                                                  

२.२.९ प्रस्िार्कको क्षेर तनधाारण र कायासूचीमा राय सुझर् सिंलग्न र्रेपतछ प्रस्िार्क माफा ि 

प्रतिर्देन र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयमा बुझाउने                                                                                                  

२.२.१० र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयमा क्षेर तनधाारण र कायासचूीको प्रस्िुिीकरण                                                                                                 

२.२.११ र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयबाट रायसुझर् तलईसकेपतछ पुन र्न िथा र्ािार्रण 

मन्त्रालयमा प्रतिर्देन बुझाउन े                                                                                                 

२.२.१२ र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयबाट क्षेर तनधाारण र कायासूची स्र्ीकृिी                                                  

३ र्ािार्रणीय प्रभार् मूल्याङ्कन चरण                                                                                                 

३.१ स्थलर्ि अध्ययन                                                                                                 

३.२ र्िार्रणीय प्रभार्हरुको पतहचान                                                                                                 

३.३ प्रभार्हरुको आकलन र मूल्याङ्रकन                                                                                                 

३.४ न्त्यूनीकरणका उपायहरु                                                                                                  

३.५ प्रभार्हरुको अनुर्मन र व्यर्स्थापन योजना                                                                                                 

३.६ र्ािार्रणीय प्रभार् मूल्याङ्कनको मस्यौदा प्रतिर्देन ियारी                                                                                                 

३.७  सार्ाजातक सुचना प्रकाशन र सुनुर्ाई                                                                                                 

३.८ सार्ाजातक सुनुर्ाईमा उठेका सर्ाल, राय सुझार् पुनरार्लोकन                                                                                                 

३.९ र्ािार्रणीय प्रभार् मूल्याङ्कनको अतन्त्िम प्रतिर्देन ियारी                                                                                                  

३.१० र्ािार्रणीय प्रभार् मूल्याङ्कनको अतन्त्िम प्रतिर्देन प्रस्िार्क माफा ि र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालय 

बुझाउने                                                  

३.११  ७ तदने सार्ाजातनक सुचना प्रकाशन/सुचना टाौँस/मुचुल्का िथा तसफाररस सिंकलन                                                                                                 

३.१२ सम्बतन्त्धि तनकायहरुलाई प्रतिर्देन तर्िरण                                                  

३.१३ र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयमा र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कनको अतन्त्िम प्रतिर्देनको प्रस्ििुीकरण                                                 
३.१४ र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयबाट रायसुझर् तलईसकेपतछ पुन र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयमा प्रतिर्देन 

बुझाउने                                                  
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१५ 

क्र.स कामको तर्र्रण समय ताकलका  

१ 

 

२ 

 

३ 

 

४ ५ 

६ ७ ८ 

९ 

 १० ११ १२ 

१ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ 1 १ २ ३ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ 

३.१५ र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयबाट र्ािार्रणीय प्रभार् मुल्यािंकनको अतन्त्िम प्रतिर्देन स्र्ीकृिी                                                                                                  
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१६ 

२.२.१२ आयोजनाका सहायक सांरचनाहरू 

क. कबग्रन व्यवस्थापन के्षत्रहरु 

सडक तनमााणको क्रममा उत्खनन ्र्ररने ५०७१६३.८२ क्य.ूमी. माटो मध्ये ८७९३४.८८५ क्य.ूमी. माटो खाल्डा खलु्डीहरु र भातसएको 

के्षरमा भने र्ररनेछ भने बाौँकी ४१९,२२८.९३५ क्य.ूमी. तबग्रनलाई िथा फोहोरलाई  िल िातलकामा प्रस्ििु र्ररएको तर्ग्रन व्यर्स्थापन 

के्षरमा लर्ेर व्यर्स्थापन र्ररनेछ ।   

ताकलका नां. ८ सडक सीमा के्षत्र कभत्र पने कबग्रन व्यवस्थापन के्षत्रहरुको जानकारी 

चेनेज सडक 

तकनार 

सडकको बीचबाट 

रहकेो दरुी 

जम्मा के्षरफल (ह.े) र्ा.पा. जग्र्ाको प्रकार र 

स्र्ातमत्र् 

७+००० बायाौँ १५० ०.२१३ रातप्त सोनारी 

र्ाौँउपातलका 

सरकारी बाौँझो जतमन 

१६+४५० दाौँया १०० ०.१५७ रातप्त सोनारी 

र्ाौँउपातलका 

सरकारी बाौँझो जतमन 

२७+७०० बाौँया १२० ०.२२० रातप्त सोनारी 

र्ाौँउपातलका 

सरकारी बाौँझो जतमन 

जम्मा के्षत्रर्ल ०.५९   

िोिः स्थलर्ि सर्ेक्षण, २०७७ 

ख. उत्खनन ्तथा खानी के्षत्र 

सडक सीमा के्षर नतजकै रहकेो आधाररक उत्खनन के्षर जस्िै सनुखरे खोला र बबाई  खोलाको तकनारबाट तडतबएसतट, तकङकर, तर्टीको, 

मतसना गे्रर्र, ढुङ्र्ा िथा र्ालरु्ाको उत्खनन ्काया केही ितमक र मेतसनहरुद्धारा सिंचालन र्ना सतकनेछ । प्रस्िातर्ि आयोजना तनमााणको 

लातर् आर्श्यक ढुङ्र्ा, तर्िी, बालरु्ाको उत्खनन िथा सिंकलन उत्खनन ्काया सो के्षरमा रा.सो.र्ा.पा. ले सो कायाको लातर् प्रारतम्भक 

र्ािार्रणीय परीक्षण र्रे पश्चाि आर्श्यक पने सामग्रीहरुको उत्खनन ्काया र्ना सक्नेछ । उत्खनन के्षरहरुको जानकारी िातलका ९ मा 

तदर्एको छ । 

ताकलका नां. ९ उत्खनन ्तथा खानी के्षत्रहरुको जानकारी 

सामग्रीहरुको 

िोि 

चेनेज आक्षािंश र दशेान्त्िर र्ाउौँपातलका उपलबध सामग्रीको 

प्रकार 

उत्खनन ्तर्तध 

सनुखरे 

खोला 

५+५९० २७.९८८७८३२ उत्तरी आक्षािंश र 

८२.१४४१९२२९ परु्ी दशेान्त्िर 

रातप्त सोनारी 

र्ाउौँपातलका –१ 

खोला तकनारमा 

पाउने सामग्री 

(तडतबएसतटको 

लातर् उतचि हुन 

मतसना 

गे्रर्र,ढुङ्र्ा, 

र्ालरु्ा 

 

प्रारतम्भक 

र्ािार्रणीय 

परीक्षण र्रे 

पश्कचाि 

आर्श्यक पने 

सामग्रीहरुको 

उत्खनन काया 

र्ररन्त्छ । 

 

बबई खोला १०+३०० २७.९९६४७०२ उत्तरी आक्षािंश र 

८२.१४४१९२२९ परु्ी दशेान्त्िर 

रातप्त सोनारी 

र्ाउौँपातलका –१ 

(िोि स्थलर्ि सरे्क्षण, २०७७) 
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१७ 

ग. श्रकमकहरुको लाकग कशकवर 

प्रस्िातर्ि आयोजना तनमााणको लातर् प्रभातर्ि र्ा.पा. भन्त्दा बातहरबाट आउने ितमकहरुलाई आर्ास उपलबध र्राउन ितमक तशतर्रहरु 

स्थापना र्ररनेछ । तनमााण व्यर्सायी/कम्पनीले तशतर्र के्षरमा तपउने पानी, सरसफाई र ठोस फोहोर तर्सजानको सतुर्धाको व्यर्स्था 

र्ररनपुदाछ र अन्त्य भौतिक सतुर्धाहरु नेपालको िम ऐन बमोतजम उपलव्ध र्ररनेछ । आयोजनाको प्रस्िातर्ि ितमक तशतर्र के्षरहरु 

िातलका १० मा उल्लेख र्ररएको छ । 

ताकलका नां. १० सडक सीमा के्षत्रमा पने श्रकमक कशकवर के्षत्रको जानकारी 

चेनेज सडकको तकनार 

(दायाौँर्ायाौँ) 

सडकको 

बीचबाट पने दरुी 

(मी.) 

जम्मा के्षरफल 

(ह.े) 

जग्र्ाको प्रकार र स्र्ातमत्र् र्ाौँउपातलका 

२+१०० बायाौँ १२० ०.३४ सरकारी बाौँझो जतमन रा.सो. र्ा.पा. र्डा निं. १ 

७+००० दायाौँ १५० ०.२१ सरकारी बाौँझो जतमन रा.सो. र्ा.पा. र्डा निं. १ 

८+५०० दायाौँ १०० ०.४५ सरकारी बाौँझो जतमन रा.सो. र्ा.पा. र्डा निं. १ 

१३+२०० दायाौँ १७० ०.२० सरकारी बाौँझो जतमन रा.सो. र्ा.पा. र्डा निं. ३ 

२४+४०० दायाौँ १०० ०.१० सरकारी बाौँझो जतमन रा.सो. र्ा.पा. र्डा निं. ३ 

२७+९०० दायाौँ ७० ०.२० सरकारी बाौँझो जतमन रा.सो. र्ा.पा. र्डा निं. ३ 

जम्मा के्षरफल १.४०  

(िोि स्थलर्ि सरे्क्षण, २०७७) 

ि.  सामग्री भण्डारण स्थलहरु 

प्रस्िातर्ि सडक तनमाणाका लातर् आर्श्यक सामाग्रीहरु भण्डारणका तनतम्ि रातप्त सोनारी र्ाौँउपातलका के्षरको चेनेज २+१००, चेनेज 

७+०००  चेनेज १३+२०० र २३+२०० प्रयोर् र्ररनेछ । भण्डारण सरकारी बाौँझो जतमनमा र्ररनेछ । प्रस्िातर्ि आयोजना तनमााणका 

लातर् आर्श्यक सामग्री भण्डार स्थलहरुको बारेमा िातलका ११ मा उल्लेख र्ररएको छ । 

ताकलका नां. ११ सीमा के्षत्रमा पने सामग्री भण्डार स्थलको जानकारी 

चेनेज सडकको ककनार  जम्मा के्षत्रर्ल (हे.) जग्गाको प्रकार र स्वाकमत्व गााँउपाकलका 

२+१०० बायाौँ ०.२२ सरकारी बाौँझो जतमन रा.सो. र्ा.पा. र्डा निं. १ 

७+००० बायाौँ ०.१८ सरकारी बाौँझो जतमन रा.सो. र्ा.पा. र्डा निं. १ 

१३+२०० दायाौँ ०.२५ सरकारी बाौँझो जतमन रा.सो. र्ा.पा. र्डा निं. ३ 

२३+२०० दायाौँ ०.१० सरकारी बाौँझो जतमन रा.सो. र्ा.पा. र्डा निं. ३ 

(िोि स्थलर्ि सरे्क्षण, २०७७)  

२.२.१.८ कनमााण प्रकवकध 

सडकको तनमााण कायामा मेतसनमा आधाररि प्रतर्तधलाई प्राथतमकिा तदर्नेछ । प्रारतम्भक तनमााण करणको काम जस्िै सडक सीमा खाली 

र्ने, ढल तनकासको काया (सडक सीमा के्षरमा) सडक चौडा र्ने कायाहरु आतद र्ररनेछ  । स्िरोन्त्नतिको तर्तधमा स्थल खाली र्ने, तमलाउन े

सम्याउने र भने जस्िा कायाहरु मातनस आफैले र्दाछन ्। मातनसले र्ना सम्भर् नभएका र प्रभार्कारी नहुने कायाहरु मेतसनद्धारा र्ररनेछ । 

सिहको आधार तनमााण काया जस्िै कालोपरे र्ने काया सिह तमलाउने सम्याउने, ढलान तमलाउने बनाउने काया सामग्रीहरु समाउने, 

ढलानको सिह तनमााण र्दाा सामग्रीहरु खाौँद्ने जस्िा कायाहरु मेतसनद्धारा र्ररनेछ ।  
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१८ 

२.३ प्रस्तावको उदे्दश्यहरुीः 

प्रस्िातर्ि र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला सडक आयोजनाको मखु्य उद्देश्य तर्द्यमान सडकको चेनेज १+००० दतेख चेनेज 

१७+००० सम्म स्िरोन्त्नति र चेनेज १७+००० दतेख चेनेज ३०+००० सम्म नयाौँ तनमााण काया र्री ११ मी. को सडक तनमााण र्नुा हो । 

यसका साथसाथै प्रस्िार् कायाान्त्र्यन र्दाा सडक छेउमा ढल तनमााण, ग्यातर्यन िथा टेर्ा पखााल तनमााण र्ने, बेस िथा सब-बेस सामाग्रीहरू 

प्रयोर् र्री सडक सिह सम्याउने, ग्राभेल र्ने, कालोपरे र्ने िथा सडक सरुक्षाका सिंकेिहरू राख्ने जस्िा काया यस आयोजनाको उद्देश्य 

रहकेो छ ।  
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१९ 

पररच्छेद ३- प्रकतवेदन तयार गदाा अपनाइएको कवकध 

प्रस्िातर्ि र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला सडक आयोजनाको र्ािार्रणीय प्रभार् मलु्याङ्कन अध्ययनको लातर् 

र्ािार्रणीय सिंरक्षण तनयमार्ली, २०७७ र रातरिय र्ािार्रण प्रभार् मलू्याङ्कन तनदतेशका, २०५० मा उल्लेख र्ररएका आधारभिू 

तनयमहरुलाई पालना र्ररएको छ । अध्ययनको लातर् आर्श्यक जानकारी प्रार्तधक कार्जािहरु र स्थलर्ि कायाहरुको सतमक्षा माफा ि 

प्राप्त र्ररएको तथयो । स्थलर्ि भ्रमणको क्रममा स्थलर्ि अध्ययन टोलीले आयोजनाका तक्रयाकलापहरुसौँर् सम्बतन्त्धि सर्ालहरु र 

प्रभार्हरु पतहचान, अनमुान, तनरीक्षण, प्राथतमकरण, अर्लोकन, स्थानीय र्ातसन्त्दाहरु र सरोकारर्ालाहरुसौँर् छलफल र्रेका तथए । 

प्रकातशि प्रतिर्ेदनहरु, नक्शा र ितस्बरहरुको व्याख्या माफा ि तद्धिीय जानकारी सिंकलन र्ररएको तथयो । प्रश्नार्लीहरु, मापन र परामशा 

माफा ि प्राथतमक जानकारी सिंकलन र्ररएको तथयो । यसका साथै स्थानीय व्यतक्तहरुसौँर् सम्पका  र्री जानकारी तलनको लातर् अन्त्िर्ािाा 

तलर्एको तथयो । आयोजना के्षरमा सरोकारर्ाला बैठक र परामशा आयोजना र्ररएको तथयो । 

र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन काया सम्पन्त्न र्ना तनम्न तर्तधहरु समारे्श र्ररएको तथयो – 

 सान्त्दतभाक ग्रन्त्थहरु जस्िै केन्त्िीय िथ्याङ्क तर्भार्बाट प्रकातशि रातरिय जनसिंख्या िथा आर्ास र्णना, २०६८ को प्रतिर्ेदन, 

तर्स्ििृ पररयोजना प्रतिरे्दन, सम्बतन्त्धि तजल्ला िथा र्ाउौँपातलकाको पाश्र्र्तचर, सम्भाव्यिा अध्ययन प्रतिर्ेदन, र्ातषाक 

प्रतिरे्दनको पनुरार्लोकल र स्थलर्ि जानकारी हातसल र्नाको लातर् नक्शाको अध्ययन, 

 प्रस्िातर्ि आयोजनाको प्रभार् के्षर तनधाारण,  

 र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कनको के्षर तनधाारण र कायासचूी प्रतिरे्दनको ियारी िथा स्र्ीकृति, 

 आयोजना स्थलको भौतिक, जैतर्क, सामातजक, आतथाक, साौँस्कृतिक र ऐतिहातसक तबषयहरुको बारेमा प्राथतमक जानकारी 

सिंकलन र्ना स्थलर्ि अध्ययन एर्म ्तनरीक्षण, 

 सान्त्दतभाक सरकारी नीति, काननू, तनदतेशकाहरुको पनुरार्लोकन, 

 िथ्याङ्क, अन्त्िरर्ािाा स्थानीय व्यतक्तहरुसौँर् सहभातर्िामलूक छलफलको छडके जाौँच माफा ि तद्धिीय जानकारीको 

प्रमाणीकरण,  

 प्रस्िातर्ि आयोजना सम्बतन्त्धि जानकारी तदन साथै राय सझुार् सिंकलन र्ना प्रस्िार्क, सरोकारर्ाला व्यतक्तहरु र आयोजना 

प्रभातर्ि के्षरका बातसन्त्दासौँर् सार्ाजातनक सनरु्ाई कायाक्रम सञ्चालन   

 र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन प्रतिरे्दनको लातर् िथ्याङ्क एतककृि र्री सम्भातर्ि र्ािार्रणीय प्रभार्हरुको पतहचान, 

अनमुान र मलू्याङ्कन र्री सधुारात्मक, प्रतिरोधात्मक र क्षतिपतूिाका उपायहरु समारे्श र्री अतन्त्िम प्रतिरे्दन ियारी । 

 

३.१ सन्दभा सामाग्रीको पुनरावलोकन 

प्रतिर्ेदन ियारीको क्रममा तर्तभन्त्न सरकारी तनकायहरुका जस्िै र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालय, भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय, 

सडक तर्भार्, केन्त्िीय िथ्याङ्क तर्भार् र अन्त्य सम्बतन्त्धि तनकायहरुले प्रकाशन र्रेका रातरिय र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन 

तनदतेशका, २०५०, र्ािार्रणीय िथा सामातजक व्यर्स्थापन सिंरचना, २०७०, रातरिय आतथाक जनर्णना, २०७५, रातरिय जनसिंख्या 

िथा आर्ास र्णना, २०६८, र्ािार्रण सिंरक्षण ऐन, २०७६, र्ािार्रण सिंरक्षण तनयमार्ली, २०७७, राप्ती सोनारी र्ाउौँपालसकाको 

प्रोफार्ल लर्ायिका सामाग्रीहरु अध्ययन र्ररएको तथयो । त्यसैर्रर अप्रकातशि सामाग्रीहरु जस्ि ैर्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज 

मनखोला सडक खण्डको तर्स्ििृ आयोजना प्रतिर्ेदन, टोपोनक्शा िथा र्रु्ल नक्शाहरुको अध्ययन र्ररएको तथयो । 

३.२ प्रभाव के्षत्र कनधाारण 

आयोजनाले प्रभार् पान ेबाौँके तजल्लाको राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका र्डा निं १ र ३ रहकेो छ । आयोजना प्रभातिर् के्षरलाई प्रत्यक्ष 

प्रभार् के्षर, अप्रत्यक्ष प्रभार् के्षर र समग्र प्रभार् के्षरमा र्र्ीकृि र्ररएको छ । 
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२० 

प्रत्यक्ष प्रभाव के्षत्र 

यस के्षर अन्त्िर्ाि सडक तनमााण सम्बन्त्धी सबै र्तितर्तधहरु हुने के्षर पदाछ । प्रस्िातर्ि सडकको बीच रेखाबाट १५/१५ मीटर दरैु् 

िफा का के्षर िथा अस्थायी सिंरचनाहरु जस्िै कामदार तशतर्र, उत्खनन ्िथा खानी के्षर, अलकरा ििाउने के्षर, तनमााण सामाग्री थपुाने 

के्षर, तबग्रन व्यर्स्थापन के्षर, क्रसर सिंचालन के्षरलाई प्रत्यक्ष प्रभार् के्षरमा पदाछ । यस के्षरको भौतिक, रासायतनक, जैतर्कका साथै 

सामातजक–आतथाक िथा साौँस्कृतिक र्ािार्रणमा आयोजनाले पाने प्रभार्हरुको बारेमा तर्स्ििृ रुपमा अध्ययन र्ररएको छ । 

अप्रत्यक्ष प्रभाव के्षत्र 

यस के्षरमा भौतिक, रासायतनक र जैतर्क र्ािार्रणमा पन ेप्रभार्हरु कम हुनेछन ्। यद्यतप ितमकहरुको चापले र्दाा आयोजना के्षरको 

सामातजक–आतथाक िथा साौँस्कृतिक र्ािार्रणमा प्रभार् पना सक्छ । सडक भन्त्दा ५०० मीटर दरुीमा रहकेा के्षरहरु र १५ मीटर प्रत्यक्ष 

प्रभार् के्षर बाहकेका के्षरहरु यस प्रभार् के्षरमा पदाछन ्।  

समग्र प्रभाव के्षत्र 

यस के्षर अन्त्िर्ाि आयोजना सिंचालन हुने राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका र्डा निं १, र ३ पदाछ ।  

आयोजना प्रभातर्ि के्षरहरूलाई िातलका १२ मा दखेाईएको छः 

ताकलका नां. १२ आयोजना प्रभाकवत के्षत्र 

प्रभाव के्षत्र प्रभाकवत के्षत्र कववरण 

प्रत्यक्ष प्रभार् के्षर सडकको के्षतरधकार ३० मी. (सडक खण्डको बीच रेखाबाट दायाौँ बायाौँ १५/१५ मी.) अस्थायी सिंरचनाहरु 

जस्िै ितमक तशतर्र के्षर, उत्खनन ्िथा खानी के्षर, अलकरा ििाउने के्षर, तनमााण सामाग्री थपुाने के्षर, तबग्रन 

िथा फोहोरमैला व्यर्स्थापन के्षर, क्रसर सिंचालन के्षरलाई तलईने छ । 

अप्रत्यक्ष प्रभार् के्षर प्रत्यक्ष प्रभार् के्षर बाहके सडकको दायाौँर्ायाौँ दबैु िफा बाट ५०० मी. 

समग्र प्रभार् के्षर आयोजना सिंचालन हुने राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका, र्डा निं १, र ३ लाई समग्र प्रभार् के्षरको रुपमा तलईनेछ 

िोि स्थलर्ि अध्ययन, २०७७ 

३.३ प्रस्ताव कायामन्वयन हुने के्षत्रको नक्शाको अध्ययन तथा कवशे्लर्ण 

प्रस्िातर्ि प्रतिर्ेदनको सिंयोजनमा, १M२५००० स्थलर्ि नक्शा भौर्ोतलक नक्शा र आयोजना के्षर र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज 

मनखोला सडक खण्डको र्रु्ल नक्शा, तज.आई.यस. सफ्टर्यर प्रयोर् र्रेर ियार र्ररएको भ-ूउपयोर् नक्शा माफा ि आयोजना के्षरको 

भ-ूउपयोर् सम्बन्त्धी िथ्याङ्क सिंकलन र्री समीक्षा र्ररएको तथयो । 

३.४ चेककलस्ट/म्याट््र्कक्स तथा प्रश्नावली कनमााण गरी आवश्यक तथ्याङ्क सांकलन 

प्रस्िातर्ि आयोजनाको भौतिक, जैतर्क, आतथा -सामातजक , सािंस्कृतिक र्ािार्रणको िथ्याङक सिंकलन िथा प्रभार् के्षरका 

घरधरुीहरुको तर्र्रण सिंकलन र्नाका लातर् के्षरतनधाारण प्रतिरे्दन सिंरै् भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालयले स्र्ीकृि र्रेको 

चेतकलस्ट िथा प्रश्नार्ली माफा ि िथ्याङ्क सिंकलन र्ररएको तथयो । चेकतलस्ट िथा प्रश्नार्लीको नमनुा अनसु "चीमा रातखएको छ । 

३.५ स्थलगत अध्ययन 

प्रस्िातर्ि आयोजनाको के्षर तनधाारण िथा कायासचूी र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयले स्र्ीकृि र्रेपतछ प्रस्िातर्ि आयोजनाको 

र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन प्रतिर्ेदन अध्ययन टोलीद्धारा तमति २०७७/०६/२३ र्िे दतेख तमति २०७७/०६/२९ र्िे सम्म 

स्थलर्ि सरे्क्षण र्ररएको तथयो । अध्ययन टोलीमा र्ािार्रणतर्द, ईतन्त्जतनयर, र्न तर्ज्ञ, समाजशास्त्री, तजयोटेतक्नकल ईतन्त्जतनयर र 

हार्ड्रोलोतजस्टलाई समारे्श र्ररएको तथयो । स्थलर्ि अध्ययनको क्रममा जानकारी सिंकलन र्नाका लातर् सार्ाजातनक परामशा, 

घरधरुी सरे्क्षण र्ररएको तथयो । प्रस्िातर्ि आयोजनाले प्रभार् पाने भौतिक र्ािार्रण, जैतर्क र्ािार्रण, सामातजक-आतथाक िथा 

साौँस्कृतिक र्ािार्रणको आधारभिू जानकारी सिंकलन र्री चेकतलस्टमा तटपोट र्ररएको तथयो । यसका साथै स्थलर्ि अर्लोकन 
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र्री आयोजना के्षरको फोटो तखच्ने, पानी नमनुा सिंकलन र्ने काया र्ररएको तथयो । स्थलर्ि अध्ययनको क्रममा भौतिक र्ािार्रण, 

जैतर्क र्ािार्रण, सामातजक-आतथाक िथा साौँस्कृतिक र्ािार्रण सम्बन्त्धी िथ्याङ्क तनम्न बमोतजम र्ररएको तथयो । 

३.५.१ भौकतक वातावरणको तथ्याङ्क सांकलन र कवशे्लर्ण 

आयोजनाको भौर्ोतलक एर्म ्भूउपयोर् जानकारीका लार्ी स्थलर्ि नक्शाबाट जी.आई.एस. को प्रयोर्बाट भ-ूउपयोर् सम्बन्त्धी 

िथ्याङ्क सिंकलन र्ररएको तथयो । जल िथा मौसम तबज्ञान तर्भार्बाट जलर्ायकुो िथ्याङ्क सिंकलन र्री प्रस्िातर्ि के्षरको औसि 

बषाा र िापक्रम मापन र्ररएको तथयो । जल एर्म ्तनकासा बारेको जानकारी र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला सडक 

खण्डको तर्स्ििृ पररयरजना प्रतिर्ेदनबाट तलर्एको तथयो । जग्र्ा अतधग्रहण बारे सम्बन्त्धी तर्र्रण चेकतलि िथा घरधरुी सरे्क्षण 

प्रश्नार्ली माफा ि र्ररएको तथयो ।  

भौतिक र्ािार्रण अनसुन्त्धान र्ना प्रयोर् र्ररएको मखु्य तर्तधमा सडक के्षरातधकार के्षरको अर्लोकन र स्थलर्ि अध्ययन िथा 

स्थानीयहरुसौँर् परामशा र्ररएको तथयो । यस प्रकारको जानकारी र तर्तध प्रयोर् र्रेर भौतिक र्ािार्रण जस्ि ैभरू्ोल, भभूार्को प्रकारहरु 

(उचाई, पक्ष र छड्के सिह), भतूम प्रयोर्, भरू्भीयिा, माटो ढलानको तस्थरिा, पतहरो र माटो कटान के्षर, खोला/खोल्सीको तर्र्रण 

नदी प्रणाली, तनकासाको बारेमा जानकारी र िथ्याङ्क सिंकलन र्ररएको तथयो । भौतिक र्ािार्रणीय ित्र्हरुको िथ्यािंक सिंकललन 

तर्तध सिंतक्षप्त रुपमा िल िातलकामा छलफल र्ररएको छ । 

टोपोग्रार्ी 

प्रस्िातर्ि आयोजनाको टोपोग्राफी अध्ययनका लातर् तजतपएस, स्थलर्ि नक्शा, र्रु्ल नक्शा, के्षरर्ि एर्म ्तजल्लाको नक्शा स्थलको 

प्रकार (जस्िैः उचाई पक्ष, छडके सिह) को बारेमा स्थलर्ि सरे्क्षणबाट िथ्याङ्क तलईएको तथयो । 

नकद खोला खोल्सीका कववरण 

प्रस्िातर्ि आयोजना तभर रहकेा खोला खोल्सी नतदहरूको जानकारी स्थलर्ि अध्ययन, अर्लोकन र चेकतलिको माध्ययमबाट 

सचूीकरण र्ररएको तथयो ।  

वायु र पानीको गुणस्तर 

आयोजना के्षरको पानीको र्णुस्िर मापनका लातर् स्थलर्ि अध्ययन र अर्लोकन र्री प्रस्िातर्ि सडक तनमााण र्दाा खोला (दरेु्री 
खोला, सनुखरे खोला, बकुा खोला, बबई खोला, बौद्ध खोला र बन्त्सा खोला) को पानीको नमनुा सिंकलन र्री प्रयोर्शालामा लरे्र 

कन्त्डतक्टतभतट, िापक्रम, टोटल हाडानेस, टोटर अल्कालीतनटी, तडजल्र् अतक्सजन, तब. ओ.डी. र तस. ओ.डी  जाौँच र्ररएको तथयो । 

प्रस्िातर्ि आयोजना के्षरमा र्ायुको र्णुस्िर मापन स्थलर्ि अध्ययन र अर्लोकन तर्तध माफा ि र्ररएको तथयो ।  

मौसम /जलवायु 

प्रस्िातर्ि आयोजनाको मौसम सम्बन्त्धी जानकारी जल िथा मौसम तर्ज्ञान तर्भार्को नेपालर्ञ्ज स्टेसन (स्टेसन निं. ०४१६) बाट 

सिंकलन र्री आयोजना के्षरको न्त्यनूिम र अतधकिम िापक्रम र बषााको िथ्याङ्क मार्क्रोसफ्ट यक्सलको सहायिाले तर्शे्लषण र्ररएको 

तथयो ।  

भूगोल र माटो 

आयोजना के्षरको के्षरर्ि भौर्ोतलक नक्शा, हिोडा, मेजररङ्र् टेप, तजतपएसका साथ ैप्रश्नार्ली प्रयोर् साथै स्थलर्ि अर्लोकन र 
भौर्ोतलक नक्शा मापन र्री माटोको सरे्क्षणको काया माटोको नमनुा सिंकलन छलफलबाट र्ररएको तथयो । 

पहाडको कस्थरता 

आयोजना के्षरमा रहकेा अतस्थर के्षरहरूको स्थलर्ि अध्ययन र अर्लोकन र्री चेकतलस्टको प्रयोर्बाट पतहरो िथा अतस्थर 
ठाउौँहरूको सचूीकरण र्रर पतहरोको लम्बाई, चौडाई, र्तहराई र प्रकृति मापन र्ररएको तथयो । 
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सावाजाकनक सम्पकिहरू 

आयोजना के्षरमा रहकेा अतस्थर के्षरहरूको स्थलर्ि अध्ययन र अर्लोकन र्री चेकतलस्टको प्रयोर्बाट सडक के्षरमा पने सार्ाजातनक 
सम्पतत्तहरू जस्िै मठ मतन्त्दर, चौिारा, स्र्ास्थ चौकी, तर्द्यालय, धारा, कुलो को सचूी ियार र्ररएको तथयो ।  

आयोजनाका सहायक सुकवधाहरू  

प्रस्िातर्ि सडक तनमााणका लातर् आर्श्यक सहायक सतुर्धाहरू जस्िै ितमक तशतर्र, तनमााण सामाग्री भण्डारण स्थल, तबग्रन 

व्यर्स्थापन के्षर, क्रसर सिंचालन के्षर, खानी उत्खनन ्के्षरको जानकरीका लातर् स्थलर्ि अध्ययन र अर्लोकन र्री चेकतलिको 

प्रयोर्बाट उक्त सतुर्धाहरूको लातर् आर्श्यक जग्र्ाको के्षरफल, स्थानको सचूीकरण र्रर तटपोट र्ररएको तथयो ।  

भू-उपयोग 

आयोजना के्षरको भ-ूउपयोर्को जानकारीका लातर् स्थलर्ि अध्ययन र अर्लोकन र्री चेकतलि तर्तधबाट भ-ूउपयोर् सम्बन्त्धी 
जानकारी (सरकारी जग्र्ा, खेिीयोग्य जतमन, बाझो जतमन, नतद उकासको जग्र्ा, र्न के्षरको के्षरफल तज.तप.यस  र तजयोग्राफीक 

र्न्त्फरमेसन तसस्टम (तज. आ एस.) को प्रयोर् माफा ि तर्शे्लषण र्ररएको तथयो ।  

३.५.२ जैकवक वातावरणको तथ्याङ्क सांकलन र कवशे्लर्ण 

वनस्पकत  

प्रस्िातर्ि सडक आयोजना के्षरमा पने र्नस्पतिको तर्र्रण सिंकलनको लातर् आयोजना के्षरमा स्थलर्ि अध्ययन, अर्लोकन, 

सामदुातयक र्न उपभोक्ता समहु र स्थानीयहरूसिंर् छलफल र्री चेकतलस्टमा तटपोट र्ररएको तथयो । यसरी तटपोट र्ररएको 

र्नस्पतिहरूको प्रजाति छुट्यार् प्रस्िातर्ि सडक तनमााण र्दाा कटान र्नुा पने रूखहरूको पणूा र्णना र्री सचूी ियार र्ररएको तथयो । 
यसका साथै सचूीकरण र्ररएको रूखहरूलार्ा ने.स. को सिंरक्षण, आर् य.ुतस.यन. को सिंरक्षण र सा.र्.तटस. को सिंरक्षण अनसुार सिंरतक्षि 

प्रजािीमा समेि छुट्यार्एको तथयो । तज. पी.यस. मीटर, व्यास-चौडाई-उचाई टेप, तकल्नोतमटरको सहायिाले सडक के्षरातधकार तभर 

पने रूखहरूको व्यास, उचाई िथा तज.पी.यस. स्थान नापी सचूी ियार र्ररएको तथयो । यसरी ियार र्ररएको रूखहरूको सचूीलार् 

तनम्न (सामदुातयक र्न िोि सरे्क्षण, २०६! बमोतजम) सरु प्रयोर् र्री रूखको नोक्सानी आयिन तर्र्रण तनकातलएको तथयो । 

आयिन (घ.मी)= रुखको आधारको के्षरफल X चौडाई  X ०.५ (फमा फ्याकटर) 

                             २                             

प्रत्येक रुखको आधारको के्षरफल तनम्न सरूको सहायिाबाट तहसाब र्ररनेछ । 

आधारको के्षरफल = ३.१४ X (अधाव्यास)२ 

सापेक्ष आधारको के्षरफल (%) = प्रत्येक प्रजातिको आधारको के्षरफल   X १०० 

                      कूल प्रजातिको आधारको के्षरफल  

वनका प्रकार 

प्रस्िातर्ि सडक आयोजना के्षरमा पने चरेु के्षर, सा.र्. (तसद्धबाबा सा.र्.उ.स, खरर्ारी सा.र्. उ.स, पातथभरा सा.र् उ.स, सनु्त्धर धारापानी 

सा.र्. उ.स, बकुा सा.र्. उ.स, सनु्त्दरी सा.र्. उ.स, सतिभर्ानी सा.र्. उ.स, र्ाईलेक सा.र्. उ.स, अशोक्थामा सा.र्. उ.स र लामीडाौँडा 

सा.र्. उ.स) को जानकारीका लातर् स्थलर्ि अध्ययन र प्रत्यक्ष अर्लोकन साथै स्थानीयहरूसिंर् सा.र्. उ.स का प्रतितनतधहरूसौँर् परामशा 

र्ररएको तथयो । यसरी सडक सीमामा पने र्नहरूको प्रकार चेनेजको अधारमा छुट्यार् आयोजनाको लातर् आर्श्यक र्न के्षरफल र 

उल्लेतखि र्न के्षरमा कटान हुने रूख िथा बोटतर्रूर्ाहरूको सचूी ियार पाररएको तथयो ।  

वन्यजन्तु  

प्रस्िातर्ि सडक आयोजना के्षरमा पने र्न्त्यजन्त्ि ु(जलचर उभयचर, सरीसपृ र स्िनधारी) को तर्र्रण सिंकलनको लातर् आयोजना 

के्षरमा स्थलर्ि अध्ययन, अर्लोकन र स्थानीयहरूसिंर् छलफल र्री चेकतलस्टमा तटपोट र्री सचूीकरण र्ररएको तथयो यसरी ियार 
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र्ररएको र्न्त्यजन्त्िहुरूको सचूीलार् ने.स. को सिंरक्षण, आर् य.ुतस.यन. को सिंरक्षण र सा.र्.तटस. को सिंरक्षण अनसुार सिंरतक्षि प्रजािीमा 

समेि छुट्यार्एको तथयो ।  

वन्यजन्तुको वासस्थान, कवचरण र कहाँडडुल के्षत्र 

प्रस्िातर्ि सडक आयोजना के्षरमा र्न्त्यजन्त्िकुो र्ासस्थान, तर्चरण र तहौँडडुल के्षरको जानकारीका लातर् स्थलर्ि अध्ययन र प्रत्यक्ष 

अर्लोकन र स्थानीयहरूसिंर्को छलफल र्री चेकतलस्टमा र्ासस्थान, तर्चरण र जैतर्क के्षरको तटपोट र्ररएको तथयो ।   

३.५.३ आकथाक-सामाकजक-सााँस्कृकतक वातावरणको तथ्याङ्क सांकलन र कवशे्लर्ण 

बाौँके तजल्लाको जनसिंख्या तर्र्रण, जािजािी, धमा, तशक्षा र साक्षरिा, स्र्ास्थ्य र सरसफाई, आतथाक तक्रयाकलाप, साौँस्कृतिक 

अभ्यास, पेसा िथा आतथाक तक्रयाकलाप सम्बन्त्धी िथ्याङ्कको जानकारी, रातरिय जनर्णना २०६८ को िथ्याङ्कबाट र प्रभातर्ि 

राप्ती सोनारी र्ा.पा  को अतभलेख िथा प्रोफाईलबाट प्राप्त र्ररएको तथयो ।  

आयोजना प्रभातर्ि स्थानीय िहको सामातजक–आतथाक िथा साौँस्कृतिक र्ािार्रण सम्बतन्त्ध प्राथातमक जानकारी सिंकलनका लातर् 

तनम्न सरे्क्षण तर्तधहरु अपनाईएको तथयो । 

क= िरधुरी सवेक्षण 

प्रस्िातर्ि आयोजनाले प्रभार् पाने घरधरुीहरूको सामातजक र आतथाक जानकारीको लातर् घरधरुी सरे्क्षण प्रश्नार्ली माफा ि जानकारी 

सिंकलन र्ररएको तथयो ।  आयोजना के्षरको धरधरुीको सामातजक र आतथाक अर्स्थाबारे जानकारी तलन ३५६ र्टा घरधरुीको सरे्क्षण 

र्ररएको तथयो । घरधरुी सरे्क्षण माफा ि प्रभातर्ि पररर्ारको आयोजनाले अतधग्रहण र्ने जग्र्ाको के्षरफल, पररर्ार सिंख्या, पेसाको 

जानकारी तलर्एको तथयो ।   

ख= मुख्य सूचनादाता अन्तवााताा 

प्रस्िातर्ि आयोजना कायाान्त्र्यनबाट सामातजक–आतथाक िथा साौँस्कृतिक र्ािार्रण पने सम्भातर्ि प्रभार्हरुको बारेमा जानकारीका 

लातर् स्थानीय व्यतक्त, प्राध्यापक, तशक्षक, सरकारी िथा र्ैर सरकारी तनकाय जस्िा सम्बतन्त्धि  सरोकारर्ालाहरुसिंर् छलफल 

र्ररएको तथयो ।   

३.६ प्रभाव पकहचान, आांकलन तथा मूल्याङ्कन 

प्रस्िातर्ि आयोजनाको तनमााण िथा सिंचालन चरणमा भौतिक, जैतर्क, सामातजक–आतथाक िथा साौँस्कृतिक र्ािार्रणमा पने 

सम्भातर्ि प्रभार्हरूलाई म्यातिक्स तर्तधद्वारा पतहचान, आिंकलन र मलू्याङ्कन र्ररएको तथयो । रातरिय र्ािार्रणीय प्रभार् 

मलू्याङ्कन तनदतेशका, २०५० बमोतजम र्ािार्रणीय प्रभार्हरूलाई प्रभार्को प्रकृति, पररणाम, सीमा र अर्तधमा र्र्ीकरण र्ररएको 

तथयो ।   

३.६.१ प्रभावको प्रकृकत  

प्रत्यक्ष: आयोजना तक्रयाकलापले तर्द्यमान र्ािार्रणीय अर्स्थामा प्रत्यक्ष रूपमा असर र्ने प्रभार्हरूलाई प्रत्यक्ष प्रभार् मातनएको 

छ ।  

अप्रत्यक्ष: आयोजना तक्रयाकलापले तर्द्यमान र्ािार्रणीय अर्स्थामा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभार् र्ने प्रभार्हरूलाई प्रत्यक्ष प्रभार् 

मातनएको छ । 

३.६.२ प्रभावहरुको पररमाण  

न्यून प्रभाव: यदी िोिहरुको मलु्य सार्ाजतनक र्ा न्त्यनूिम सतुर्द्याको साथ प्रयोर् र्ना सतकन्त्छ भन ेत्यसलाई न्त्य "न प्रभार् मातनएको 

छ । 

मध्यम प्रभावीः यदी िोिहरुको मलु्य सार्ाजतनक असतुर्धाको साथ प्रयोर् र्ना सतकन्त्छ भने त्यसलाई मध्यम प्रभार् मातनएको छ ।  

उच्च प्रभाव: आयोजना तक्रयाकलापले िोिहरुको मलु्य सार्ाजतनक रुपमा स्र्ीकाया हुन्त्छ भन ेत्यसलाई उच्च प्रभार् मातनएको छ । 
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२४ 

३.६.३ प्रभावहरुको सीमा 

स्थान कनकदाष्ट: यदी प्रभार्हरू आयोजना के्षर तभर तसतमि छ भन ेत्यसलाई स्थलर्ि प्रभार् मातनएको छ ।  

स्थानीय: यदी प्रभार्हरू आयोजना कायाको जलाधार के्षरमा पछा भन ेत्यसलाई स्थानीय प्रभार् मातनएको छ ।   

के्षत्रीय: यदी प्रभार्हरू आयोजना कायाको जलाधार के्षरभन्त्दा बातहरको के्षरसम्म पछा भन ेत्यसलाई के्षरर्ि प्रभार् मातनएको छ ।  

३.६.४ प्रभावको अवकध  

अल्पकाकलन अवकध: यदी आयोजनाको थालनी पतछ ३ र्षा सम्म प्रभार्हरु पछा भन ेत्यसलाई अल्पकातलन अर्तधको प्रभार्को 

रुपमा र्र्ीकृि र्ररएको छ । तनमााण चरणमा पने प्रभार्हरुलाई प्रायः छोटो अर्तध अन्त्िर्ाि र्र्ीकृि र्ररएको छ ।  

मध्यम अवकध: यदी कुनै प्रभार् ३ र्षा भन्त्दा बढी र २० र्षा भन्त्दा कम समयसम्म रहन्त्छ भन ेत्यसलाई मध्यम अर्तधको प्रभार्को 

रुपमा बर्ीकरण र्ररएको छ । आयोजना तनमााण चरणको प्रभार् सिंचालन चरणको अर्तधको प्रभार्मा र्र्ीकृि र्ररएको छ  

कदिाकाकलन अवकधीः  यदी कुनै आयोजनाको प्रभार् २० र्षाभन्त्दा बढी समय सम्म रहन्त्छ भने त्यसलाई दीघाकालीन अर्तधको प्रभार् 

अन्त्िर्ाि बर्ीकृि र्ररएको छ । सिंचालन चरण प्रभार्लाई दीघाकालीन अर्तधको प्रभार् अन्त्िर्ाि बर्ीकृि र्ररएको छ । 

३.६.५ प्रभाव मूल्याङ्कन कवकध 

प्रस्िातर्ि आयोजनाको भौतिक, जैतर्क, सामातजक- –ङ्कन र्नाका लातर्आतथाक िथा साौँस्कृतिक र्ािार्रणीय प्रभार्हरुको मलू्या 

म्यातिक्स तर्तध प्रयोर्  र्ररएको तथयो । दरैु् पतहचान र परू्ाानमुातनि प्रभार्हरुको महत्र् मलू्याङ्कन तनम्न िातलका बमोतजम र्ररएको छ 

।  

ताकलका नां. १३ प्रभावको मूल्याङ्कन ताकलका 

पररमाण मान कसमा मान अवकध मान प्रकार 

उच्च ६० के्षतरय ६० दीघाकालीन २० प्रत्यक्ष 

मध्यम २० स्थानीय २० मध्यकालीन १० अप्रत्यक्ष 

न्त्यनू १० स्थान तनतदाि १० अल्पकालीन ५  

३.६.६ प्रभावको महत्व 

मातथ उल्लेतखि िातलका बमोतजम प्रभार्को मलू्याङ्कन र्दाा प्रभार्को पररमाण ,तसमा र अर्तधको मानलार्ा जोडेर तर्ज्ञको तनणाय 

अनसुार प्रभार्को महत्र् तनधाारण र्ररनेछ ।  

ताकलका नां. १४ प्रभावको महत्व 

जम्मा मान प्रभावको महत्व कैकर्यत 

< ४५ न्त्यनू महत्र्पणूा  

४५-७५ मध्यम महत्र्पणूा  

> ७५ उच्च महत्र्पणूा  

िोि  रातरिय र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन तनदतेशका, २०५०) 

३.७ प्रभाव न्यूनीकरण र बढोिरीका उपायहरु  

र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कनको समयमा पतहचान र्ररएका साकारात्मक प्रभार्हरुलाई बढोत्तरी र्ना र नकारात्मक प्रभार्लाई 

न्त्य "नीकरण र्ना व्यर्हाररक, उपयुक्त र कायाानर्यन योग्य उपायहरु पररच्छेद आठमा प्रस्ििु र्ररएको छ । 
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२५ 

३.८ अनुगमनका योजना 

प्रस्िातर्ि आयोजनाले पाने सम्भातर्ि प्रभार्हरुको पररमाण सीमा र अर्तधलाई तबचार र्रेर अनरु्मन योजना तर्कास र्ररएको हो । 

अनरु्मन योजना प्रभार् न्त्यनूीकरण उपायहरुको प्रभार्कारीिा र त्यसको कायाान्त्र्यनको मलू्याङ्कन र्ना ियार पाररएको जसको तर्स्ििृ 

तर्र्रण पररच्छेद नौ मा प्रस्ििु र्ररएको छ ।  

३.९ मस्यौदा प्रकतवेदन तयारी 

 प्रस्िातर्ि सडक तनमााण अतघको चरण, तनमााण चरण र सिंचालन चरणमा दतेखने प्रभार्को तर्शे्लषण र प्रकृतिको आधारमा उपयकु्त 

सकारात्मक प्रभार्हरुको बढोत्तरीका उपायहरु र नकारात्मक प्रभार्हरुको न्त्य "नीकरणका उपायहरु ियार र्री मयौदा प्रतिर्ेदन ियार 

पाररएको तथयो । प्रस्िातर्ि उपायहरु के्षरर्ि तर्तशि समस्याहरु, समान आयोजनाहरुमा तर्र्िको अनभुर् र तर्शेषिाको तनणायहरुमा 

आधाररि छन ्। न्त्यनूीकरणका उपायहरुको कायाान्त्र्यन र्नाका लातर् अनरु्मन योजना ियार र्ररएको छ । र्ािार्रणीय व्यर्स्थापन 

योजना सतहि प्रस्िातर्ि र्तितर्धीहरु, तिनीहरुको प्रभार्, न्त्य "नीकरणका उपायहरु, त्यसको तर्तध कायाान्त्र्यन िातलका, तजम्मेर्ार  र 

पयार्ेक्षण तनकाय, उपायहरु कायाान्त्र्यन र खचाहरुको न्त्यनूीकरणका साथ ैअनरु्मन पतन समार्ेश र्ररएको छ । र्ािार्रण सिंरक्षण 

तनयमार्ली, २०७७ अनसुचूी १२ मा उल्लेतखि सबै तर्र्रण सतहि र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन प्रतिर्ेदन ियार र्ररएको हो । 

३.१० सावाजकनक परामशा र सुनुवाई 

प्रस्िातर्ि सडक कायाान्त्र्यन र्ना, तर्चार िथा सझुार् सिंकलन र्नाको लातर् र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कनको प्रतिर्ेदन ियार र्ने 

क्रममा सार्ाजतनक सनुरु्ाई कायाक्रम आयोजना र्ररएको तथयो । र्ािार्रण सिंरक्षण ऐन २०७६ र र्ािार्रण सिंरक्षण तनयमार्ली, 

२०७७ को तनयम ६ बमोतजम प्रभातर्ि स्थानीय िहमा सरोकारर्ाला तनकायसौँर् सचूनाहरु परीक्षण र्ना र राय सझुार्का लातर् स्थानीय 

सरोकारर्ालाहरु, सामदुातयक र्न उपभोक्ता समहु, तडतभजन र्न कायालयका प्रतितनतध र सम्बतन्त्ध तनकायहरुका प्रतितनतधहरुको 

उपतस्थतिमा सार्ाजतनक सनुरु्ाई कायाक्रम तमति २०७७/०७/०३ मा सम्पन्त्न र्ररएको तथयो ।  

राप्ती सोनारी गाउाँपाकलका वडा नां १ मा आयोजना गररएको सावाजकनक सुनुवाई कायाक्रम  

र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.तम) सडकको र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन प्रतिर्ेदन अन्त्िर्ाि तमति 

२०७७/०७/०३ र्िे राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका र्डा निं १ को सति भर्ानी आधारभिू तर्द्यालय, खटुीमा सार्ाजतनक सनुरु्ाई कायाक्रममा 

आयोजना र्ररएको तथयो । सार्ाजतनक सनुरु्ाई कायाक्रममा उठान भएका तबषय बस्िहुरु/सर्ालहरु तनम्न रहकेा छन – 

ताकलका नां. १५ सावाजकनक सुनुवाईको सांकक्षप्त कववरण 

छलर्लका प्रकारहरु कमकत छलर्लको उदेश्य स्थान सहभागीहरुको 

सांस्था 

सार्ाजतनक सनुरु्ाई २०७७/०७/०३ प्रस्िातर्ि आयोजनाको बारेमा 

राय सझुार् सिंकलन र्ना 

रा.सो. र्ा.पा. र्डा निं १ को 

सति भर्ानी आधारभिू 

तर्द्यालय, खटुी 

७० 

सार्ाजतनक सनुरु्ाईमा 

उठेका सर्ालहरु र 

सझुार्हरु 

 आयोजनाले क्षति र्ने भौतिक सिंरचना (तर्द्यिुीय पोल, खानेपानीका धारा िथा व्यतक्तर्ि सिंरचना) 

को उतचि क्षतिपतूिाका लातर् पहल र्नुापने,  

 सामदुातयक र्नको क्षति न्त्यतूनकरण र्दै कटान हुने रूखहरूको क्षतिपतूिा आकलन र्नुापने, 

 प्रस्िातर्ि आयोजना तनमााण र्दाा तदर्ो तर्कासका तसद्धान्त्िमा आधाररि भएर तनमााण र्नुापने, 

 आयोजना यथातशघ्र सरुू र्री समयमा नै सम्पन्त्न र्नुापने ।  

(िोिः सार्ाजतनक सनुरु्ाई कायाक्रम, २०७६) 

सार्ाजतनक सनुरु्ाई कायाक्रममा उपतस्थि व्यतक्तहरूको सचूी, मार्नटु र अन्त्य राय सझुार्हरुलाई प्रतिरे्दनको अनसुचूीमा समारे्श 

र्ररएको छ ।  
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३.११ सावाजकनक सूचना र सुझाव सांकलन  

प्रस्िातर्ि आयोजनाको कायाान्त्र्यनबाट प्रभातर्ि स्थानीय िह (राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका), सम्बतन्त्धि सरोकारर्ाला तनकाय िथा 

सार्ाजातनक सिंस्थाबाट तलतखि सझुार् तलनको लातर् रातरिय दतैनक समाचार परमा ७ तदने सचूना प्रकाशन (र्ािार्रण सिंरक्षण 

तनयमार्ली, २०७७ बमोतजम) र्री सो सचूना प्रभातर्ि के्षरको शैतक्षक सिंस्था िथा सार्ाजातनक स्थलमा सचूना टाौँस र्री मचुलु्का 

ियार र्ररनेछ । प्रतिर्ेदनको मस्यौदा सतहि प्रकातशि सचूना भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय, र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालय 

सिंसद, पसु्िकालय र तरभरु्न तर्श्वतर्द्यालय, आतदर्ासी जनजािी महासिंघ, केतन्त्िय पसु्िकालय, हररहर भर्न, राप्ती सोनारी 

र्ाौँउपातलका, त्यस्ि ैर्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयको र्ेबसार्टमा पतन मस्यौदा प्रतिर्ेदन रातखनेछ । 

३.१२ अकन्तम प्रकतवेदन तयारी 

सार्ाजातनक सनुरु्ाई र सचुना प्रकाशन र्ररसकेपतछ थप सझुार् समार्ेश र्रर र्ािार्रण सिंरक्षण तनयमार्ली, २०७७ अनसुचूी १२ मा 

उल्लेतखि सबै तर्र्रण सतहि र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन प्रतिर्ेदन ियार र्ररनेछ ।  
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पररच्छेद ४ - प्रकतवेदन तयार गदाा अपनाइएको कवकध 

प्रस्िातर्ि र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी. ) सडक आयोजना, नेपाल सरकारको तनम्न योजना, नीति, काननू, 

तनदतेशका, मापदण्ड, अन्त्िराातरिय सतन्त्ध र सम्झौिाहरुसिंर् सम्बतन्त्धि छ । उक्त नेपाल सकरारको योजना नीति, काननू, तनदतेशका र 

मापदण्डहरुलाई िपतशल बमोतजम र्र्ीकरण र तर्शे्लषण र्ररएको छ ।  

 ४.१ नेपालको सांकवधान 

नेपाल सिंतर्धान भार् ५१ (छ २) ले तर्कासका दृतिले पछाडी परेका के्षरलाई प्रथतमकिा तददैं सन्त्ितुलि र्द ैर्ािार्रण अनकूुल, र्णुस्िरीय 

िथा तदर्ो रुपमा भौतिक परू्ााधारको तर्कास र्ने कुरा उललेख र्रेको छ । रातरिय तहि अनकुुल िथा अनिरपसु्िा समन्त्यायाको मान्त्यिालाई 

आत्मसािे र्द ै दशेमा उपलबध प्राकृतिक स्रोि साधनको सिंरक्षण, सिंर्द्धान र र्ािार्रण अनकुुल तदर्ो रुपमा उपयोर् र्ने र स्थातनय 

समदुायलाई प्राथतमकिा र अग्रातधकार तददै प्राप्त प्रतिफलहरुको न्त्यायोतचि तर्िरण र्ने उल्लेख र्रेको छ । नेपाल सिंतर्धानको धारा 

१(३०) मा प्रत्येक व्यतक्तलाई स्र्च्छ र स्र्ास्थ्य र्ािार्रणमा बाौँच्न पाउने हकको बारेमा उल्लेख छ । यसै र्री र्ािार्रण सफा राख्न 

आर्श्यक पने सम्पणूा व्यर्स्था राज्यले र्ने दार्ी र्रेको छ । भौतिक परू्ााधारहरुको तर्कासका तक्रयाकलापहरुबाट र्ािार्रणमा पने 

प्रतिकूल प्रभार्लाई रोक्न र्ािार्रणीय सरसफाई सम्बतन्त्ध जनिामा चेिना अतभर्तृद्ध र्नाका साथै र्ािार्रण सिंरक्षण र दलुाभ 

र्न्त्यजन्त्िहुरुको तर्शेष सरुक्षालाई समेि राज्यले प्राथतमकिा तदन कुरा उल्लेख छ । राज्यले र्नस्पति, जीर्जन्त्ि ुर जैतर्क तर्तर्धबाट प्राप्त 

फार्दाहरुको सिंरक्षण, तदर्ो प्रयोर् र समग्र तर्िरणको पतन व्यर्स्था र्ने कुरा पतन उल्लेख छ । 

४.२ प्रस्तावसाँग सम्बकन्धत आवकधक योजना  

पन्रौ योजना (२०८०/८१-२०७६/७७) 

पन्त्रौ योजनाले योजनार्द्ध तर्कारमा तर्र्िका प्रयासबाट सामातजक के्षरमा भएको प्रर्तिलार्ा उल्लेख र्रेको छ  ।  सिंतर्धानले तनतदाि र्रे 

बमोतजम सम्बतन्त्धि िहको अतधकार के्षरतभर पने सडक सञ्जालको तर्कास िथा तर्स्िारको तजम्मेर्ारी सम्बतन्त्धि िहको मािहि रहन े

व्यर्स्था र्ररनेछ । सािै प्रदशे भएर जाने मलुकुको मेरूदण्डको रूपमा रहकेो परू्ा पतश्चम लोकमार्ालार्ा पतश्चमी के्षरमा प्रस्िातर्ि सखु्खा 

बन्त्दरर्ाहसौँर् आबद्ध हुने र्री िथा उत्तर दतक्षण सडक कोररडरहरू अन्त्िर प्रदशे लोकमार्ा र सिंधीय राजधानीसौँर् जोड्ने लोकमार्ाहरू 

तर्कास कायालार्ा प्राथतमकिा तदर्नेछ ।  

स्रोि उपलबधिा, ममाि सम्भारको थप दातयत्र्, सर्ारी चापको अर्स्था, भौर्ोतलक परीर्ेश िथा प्रमातणि प्रतर्तधको प्रयोर् र्री 

लोकमार्ालार्ा िोतकएको मापदण्ड बमोतजम र्नुापने आर्श्यक रहकेो छ । सडक तर्कास िथा तर्स्िारमा प्रदतेशक सन्त्िलुन कायम ,

आतथाक केन्त्ि पयाटकीय र्न्त्िव्य लर्ायिका तर्षयलार्ा उल्लेख र्रेको छ । यस योजना अर्तधमा अतधकािंश रातरिय र्ौरर्का  उद्दशे्य र 

आतथाक र्तृद्धको लक्ष्य हातसल र्ना आर्श्यक रणनीति िथा कायानीति िजुामा र्री तिनको कायाान्त्र्यनबाट प्राप्त हुने अपेतक्षि उपलबधी, 

पररमाणात्मक लक्ष्य समेि तनधाारण र्ररएको उल्लेख र्रेको छ । उच्च तदर्ो र समारे्शी आतथाक र्तृद्ध र स्थातयत्र् कायम र्ना लर्ानीको 

र्ािार्रण तनमााण, परू्ााधार तर्कास एर्म ्उत्पादन र उत्पादकत्र् पणूा भतूमकाअतभर्तृद्धमा महत्र्  तनर्ााह र्रेको छ ।  

बीस वरे् सडक योजना, )२००१–२०२२(  

नेपाल सरकारले २० र्षे सडक योजना िजुामा र्रेको छ । नेपालको सडक सिंजाललार्ा र रणतनतिक सडक सिंजाल (र.स.सिं) र ग्रातमण 

सडकहरू (ग्रा. स. ) र्री दरू्ा भार्मा तर्भाजन र्ररएको छ । रणनीतिक सडक सिंजाल हाल कररब ५५०० तकलोमीटर पणूा प्रस्िार्ीि 

रातिय राजमार्ा र तफडर सडक समार्ेश अियार्तधक भर्रहकेो छ । यसले धेरैजसो िातफक सडकलार्ा  समार्ेश र्छा । रणनीतिक 

सडक सिंजाल अन्त्िर्िा मखु्य सडक सिंजाल पतन रहकेो छ । यसले उच्च िातफक आयिन (१००० भन्त्दा बढी यािायाि प्रतितदन ) हुने 

कररब १५०० रातिय राजमार्ाहरूलार्ा समारे्श र्दाछ ।  मदुख्य सडक सिंजाल व्यापाररक केन्त्िहरू आतथाक केन्त्दहेरू रमदु्य सीमाहरूलार्ा 



र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक, बाौँके 

 

२८ 

लामो दरुीका व्यापाररक िातफक र्तितर्तधहरू जोड्दछ । ग्रातमण सडकहरूमा ४६०० तकलोमीटरको तजल्ला सडकहरू थप िेल्स 

ियाक र सस्पेंशन पलुहरू समारे्श छन ्।  

राकष्ट्र्य जैकवक कवकवधता रणकनकत र कायायोजना, (२०७२-७७) 

नेपालको जैतर्क तर्तर्धिा सिंरक्षणको ढाौँचा तनमााण र्ने उद्दशे्यले नेपाल जैतर्क तर्तर्धिा रणनीति र कायायोजना २०७१-७७ को  तनमााण 

एको हो । रातरियभ  जैतर्क तर्तर्धिा रणतनति र काया योजनाको तनमााण स्र्स्थ्य र स्र्च्छ पयाायर्रण, रातरिय समतृद्धको लातर् जैतर्क 

तर्तर्धिा सिंरक्षण भन्त्न े३५ र्षे नाराका साथ ियार र्ररएको छ । २०२०समग्रमा यसको लक्ष्य भनेको  र्रणीय सम्म नेपालको पयाा

तद्ध र्री मानर्य र्ृप्रणालीमा उल्लेखतन कल्याण र दशेको तदर्ो तर्कासमा योर्ादन पयुााउन ुहो । प्रस्िातर्ि रणनीतिले र्ािार्रण प्रभार् 

मलू्याङ्कन सम्बन्त्धी तनयम र काननूको सकारात्मक कायाान्त्र्यन सतुनतश्चि र्ना जोड तदएको छ । 

सडक के्षत्रको लाकग वातावरणीय तथा सामाकजक व्यवस्थापन कायायोजना 

र्ािार्रणीय प्रर्न्त्धन कायायोजनाले प्रतिकूल र्ािर्रणीय प्रभार्हरु हटाउन, तिनीहरुालई न्त्यनूीकरण र्ना र्णाानात्मक न्त्यनूीकरण, सिंस्थार्ि 

कदमहरुको तर्षयलाई समार्ेश र्दाछ । र्ािार्रणीय व्यर्स्थापन काया योजना (र्ा.व्य.का.यो) ले सिंस्था र सिंलग्न दलहरूको भतूमका  र 

तजम्मेर्ारीहरुलाई स्पि रुपमा पतहचान र्री व्यर्स्थापन र्तितर्तधहरु सिंचालन र्दाछ र तनधााररि उपायहरुको प्रमातणकरण र्री पररभातषि 

र्दाछ ।  

४.३ प्रस्तावसाँग सम्बकन्धत नीकत   

नेपालको सडक के्षत्रमा गररने वातावरणीय मूल्याङ्कन एक नीकतगत कागजात भू –वातावरण तथा सामाकजक शाखा सडक 

कवभाग, जनवरी २०५६  

यस नीतिर्ि कार्जािको मखु्य उद्दशे्य सडक तर्भार्का ईतन्त्जतनयरहरुले र्ािार्रणीय मलू्याङ्कन कायातर्तधमा तर्तभन्त्न प्रकृयाहरु समारे्श 

र्री प्रस्िार्लाई व्यर्हाररक र उपयोर्ी बनाउौँछ भन्त्ने तर्षयको बयाख्या र्रेको छ । कार्जािले आयोजनाको तस्क्रतनङ, प्रा.र्ा.प., र्ा.प्र.म.ू, 

के्षरतनधाारण र अनरु्मन र्री ५ प्रकारका र्तितर्तधहरुलाई सचूीबद्ध र्दाछ । आयोजनाको तर्तभन्त्न चरणमा आर्श्यक पने र्ािार्रणीय 

मलू्याङ्कन प्रतक्रयालाई पतन यस तनतिमा समारे्श र्ररएको छ । कार्जािले र्ािार्रणीय प्रतिकूल प्रभार्, समस्या र तिनीहरुको सामान्त्य 

न्त्यनूीकरणको उपायहरुालई समेि सचूीबद्ध र्दाछ । यस नीतिले र्ािार्रणीय मलू्याङ्कन र्दाा पार र्नुा पने तर्तभन्त्न चरणहरुको समेि 

मार्ादशान र्दाछ । यस नीतिमा सािंस्कृतिक र्ािार्रणीय अनरु्मनको चेकतलि तदर्एको छ । 

राकष्ट्र्य यातायात नीकत, २०५८ 

यस नीतिले आयोजनाको लातर् जग्र्ा अतधग्रहण  ,जग्र्ा स्र्ातमत्र्को हस्िान्त्िरण  सडक आयोजना कायाान्त्र्यन हुनभुन्त्दा अतघ स्थातपि 

र्ररन ु पने कुरालाई उल्लेख र्रेको छ । त्यस्िै र्री, पणूा रुपमा तर्स्थातपि पररर्ारलाई पनुस्थाापना र्ने र्ा अन्त्य कुनै माध्यमबाट 

जीतर्कोपाजानको लातर् आधार स्थापना र्राउन ुपने कुरालाई समेि यसमा उल्लेख र्ररएको छ । 

राकष्ट्र्य वातावरण नीकत, २०७६ 

यस नीतिले प्रदषूण तनयन्त्रण, हररयाली कायम र्नुाका साथसाथै स्र्स्थ र स्र्च्छ र्ािार्रणमा जनिाले बाौँच्न पाउने अतधकारको 

सतुनतश्चििा र्रेको छ । त्यस्िै र्री यस नीतिको उद्देश्य र्ािार्रणीय सरोकारको तर्षयका र्तितर्तधहरु समारे्श र्नुा हो । यसले 

फोहोरमैलाको पनुः प्रयोर्लाई समेि बढार्ा तदएको छ । प्रदषूण तनयन्त्रण, न्त्यनूीकरण र रोक लर्ाउन तनम्न नीति िथा रणनीतिहरुलाई 

प्रस्िार् र्रेको छ : 

 प्रदषूण तनयन्त्रण र न्त्यनूीकरणको लातर् पयााप्त सिंरचनाको तनमााण र्ने । 



र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक, बाौँके 

 

२९ 

 र्ािार्रण मैरी यािायािमा जोड तदने । 

 फोहोरमैला र्र्ीकरण र्नुाका साथै पनुः प्रयोर् र पनुः उत्पादनको प्रतर्तधको प्रर्ाधन र्ने । 

 स्र्च्छ जलीय र्ािार्रण कायम र्ना प्रदतूषि पानी फोहोरमैला, ढलतनकासलाई प्रत्यक्ष रुपमा जलिोिमा पठाउन रोक्ने  । 

 ठोस र िरल पदाथाको फोहोर व्यर्स्थापन र्ने उपायहरु अपनाउने र िल्लो िहको के्षरहरुमा हुने सम्भातर्ि प्रतिकूल प्रभार्हरुलाई 

कम र्ने । 

राकष्ट्र्य जलवायु पररवतान नीकत, २०७६ 

जलर्ाय ूपररर्िान व्यर्स्थापनको के्षरमा रातरिय एर्म अन्त्िरातरिय आयामहरूमा आएको पररर्िानलार्ा प्रभार्कारी रूपमा सम्बोधन र्ना 

उक्त नीतिको कायाान्त्र्यनबाट प्राप्त तसकार्ा समेिको आधारमा नौँया रातरिय जलर्ाय ुपररर्िान नीति, २०७६ िजूामा र्ररएको हो । तर्र्ि 

केही दशक यिा र्ायमुण्डलीय िापक्रममा भएको तिििर र्तृद्ध र त्यसबाट तसतजाि अतिर्तृस्ट, अनार्तृस्ट, खडेरीजस्िा जलर्ायजुन्त्य 

प्रकोपहरुबाट नेपालका तहमशृिंखला र तहमनदीहरू एर्िं तिनीहरुमा आतिि पाररतस्थतिक प्रणालीहरुमा प्रतिकुल प्रभार् परररहकेो छ । 

जलर्ाय ुपररर्िानका नकारात्मक असरहरु र्न िथा जैतर्क तर्तर्धिा, उजाा, मानर् स्र्ास्थ्य, पयाटन, र्सोर्ास, परू्ााधार तर्कास लर्ायि 

जीतर्कोपाजानसिंर् सम्बतन्त्धि के्षरहरुमा प्रत्यक्षिस्महससु र्ररएको छ भने बाढी, पतहरो हार्ाहुरी िथा डडेलो जस्िा जलर्ायजुन्त्य 

प्रकोपहरुका कारण ठुलो मारामा हरेक र्षा धनजनको क्षति भैरहकेो छ। यो पषृ्ठभतूममा जलर्ायु पररर्िानका असरहरुको जोतखम न्त्यतूनकरण 

र्द ैउत्थानशील समाजको तनमााण र्नेिर्ा  तर्तभन्त्न िह र तबषयर्ि के्षरहरुमा नीतिर्ि मार्ादशान र्ने उद्दशे्यले यो जलर्ाय ुपररर्िान नीति, 

२०७६ लार् ुर्ररएको छ । रातरिय जलर्ाय ुपररर्िान नीति, २०७६ ले आफ्नो के्षरको तर्कास र्ना जलर्ाय ुपररर्िानको सामना र्ने र 

जैतर्क तर्तर्धिा िथा जीतर्कोपाजानको साथसाथै समग्र पयाायर्रणीय तर्कासमा दृढिाका साथ लाग्ने उल्लेख र्ररएको छ । यािायाि र 

भौतिक परू्ााधार तर्कास र्दाा र्ािार्रणमैरी स्थानहरूको छनोट र जलर्ायमैुरी प्रतर्तधहरूको  प्रयोर् हुने उल्लेख र्ररएको छ । भौतिक 

परू्ााधारहरूको तडजार्न र तनमााण र्दाा जलर्ायजून्त्य जोतखम न्त्यनूीकरणका उपायहरू अनसुरण र्ररने उल्लेख र्ररएको छ ।  तर्धिुीय 

सर्ारी साधनको प्रयोर्लार्ा प्रोत्साहन र्ररने उल्लेख र्ररएको छ ।  यस नीतिले बाौँझो जतमन र नदी तकनारमा बकृ्षारोपण र्री र्न तर्कास 

र्ने योजना बनाएको छ । उत्पातदि ग्यासलाई उतचि उपाय प्रयोर् र्री कम र्नेछ । त्यस्िै र्री सडक तडजार्नले समेि जलर्ायकुा असर 

न्त्यनूीकरणका उपायहरु अर्लम्बन र्नुा पनेछ । 

राकष्ट्र्य वन नीकत, २०७५ 

तर्तभन्त्न स्थान र जिंर्लमा पने सम्भातर्ि प्रभार्हरुलाई ध्यानमा राखी र्न सिंरक्षण व्यर्स्थापन र जनिाको सहभातर्िा माफा ि र्नको 

तदर्ो प्रयोर्लाई जोड तदन सिंशोतधि र्न तनति आकतषाि भएको छ । र्न नीतिको दीघाकालीन उद्दशे्य ईन्त्धन, काठ, दाउरा, पाि(पतिङ्र्र 

र अन्त्य र्न उत्पादनहरुबाट मातनसहरुको आधारभिू आर्श्यकिा पूर्ा र्नुा, भकू्षय हुनबाट जोर्ाउन ु र पयाायर्रण र आनरु्िंतशक 

िोिहरुलाई सिंरक्षण र्नुा हो । िीन र्षे अन्त्िररम योजनाले र्न के्षरको तदर्ो तर्कास व्यर्स्थापन र उपयोर्मा जनिाको सहभार्ीका 

लातर् नीति बनाएको छ । योजनाले र्न र्नस्पति, जलधारा र जैतर्क तर्तर्धिाको तदर्ो व्यर्स्थापन र्री सन्त्ितुलि र्ािार्रण कायम 

र्ना, र्न उत्पादनको आपतूिामा तनरन्त्िरिा तदर् र्न के्षरमा आधाररि उद्योर् र व्यर्सायलाई प्रोत्साहन र्री आन्त्िररक बजारको प्रबधान 

र तर्कास र्ने उदशे्य तलएको छ । सार्ाजतनक सहभातर्िामा र्नको तर्कास, भसूिंरक्षण, जलाशय व्यर्स्थापन र जैतर्क तर्तर्धिा 

सिंरक्षण सम्बतन्त्ध र्तितर्तधहरु कायाान्त्र्यन र्ररनेछ । 

४.४ प्रस्तावसाँग सम्बकन्धत रणनीकतहरू  

राकष्ट्र्य सांरक्षण रणनीकत, २०७५ 

तर्.सिं. २०४५ मा रातरिय योजना आयोर्ले अन्त्िराातरिय प्रकृति सिंरक्षण सिंघको सहयोर्मा नेपालमा रातरिय सिंरक्षण रणनीति तनमााण र्रेको 

हो । रणनीतिले र्ािार्रण सिंरक्षणका लातर् िोि सिंरक्षण र यसको उपयोर्को लातर् तर्तभन्त्न प्रार्धानहरुको तर्कास र्रेको छ । यसमा 
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जैतर्क तर्तर्धिा भू सिंरक्षण, जलिोि व्यर्स्थापन, रातरिय तनकुञ्ज, सिंरतक्षि के्षरफल र र्न्त्यजन्त्ि ुआरक्षणका साथै प्राकृतिक सम्पदा 

व्यर्स्था सम्बतन्त्ध रणनीति रहकेो छ । 

४.५ प्रस्तावसाँग सम्बकन्धत ऐनहरू  

वातावरण सांरक्षण ऐन, २०५३ 

र्ािार्रण सिंरक्षण ऐन, २०५३ सरकारद्धारा लार् ुर्ररएको र्ािार्रण सिंरक्षण ऐन २०५३ सरकारद्धारा लार् ुर्ररएको र्ािार्रण सिंरक्षण 

तनयमार्लीको अनरु्मनको कायाान्त्र्यन पश्चाि प्रभार्कारी भए पतछ २०५४ मा सिंशोधन भयो । ऐनमा कुनै पतन तर्कास आयोजना 

कायाान्त्र्यन हुनभुन्त्दा पतहले स्थान, प्रकार र आकाशमा आधाररि भएर प्रारतम्भक र्ािार्रणीय परीक्षण र र्ािार्रणीय प्रभार् 

मलू्याङ्कनको र्ािार्रणीय मलू्याङ्कन हुन ुजरुरी भएको कुरा उल्लेख र्ररएको छ । यस ऐनले तर्कास र र्ािार्रण बीचको परस्पर 

तनभारिालाई मान्त्यिा तदन्त्छ र मातनस, जनार्र र बोट तर्रुर्ा िथा उनीहरुका भौतिक र्ािार्रणमा पने प्रभार्लाई कम र्ने उपायहरुको 

तर्षयमा ध्यान आकतषाि र्दाछ । ऐनले प्रस्िार्को प्रारतम्भक र्ािार्रणीय परीक्षण र र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन र्ना प्रस्िार्कलाई 

आग्रह र्दाछ । जसले तर्द्यमान र्ािार्रणीय अर्स्थामा पररर्िीन ल्याउन सक्छन ्र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयलाई प्रारतम्भक र्ािार्रणीय 

परीक्षणका लातर् सबै र्ािार्णीय प्रभार् मलू्याङ्कन र सम्बतन्त्धि मन्त्रालयहरु खाली र्ना अनमुति तदन्त्छ । 

वातावरण सांरक्षण ऐन, २०७६ 

यस ऐनको दफा ३ बमोतजम कुनै पतन आयोजना कायाान्त्र्यन हुनभुन्त्दा अतघ स्थान, प्रकार र आकार अनसुार सिंतक्षप्त र्ािार्रणीय परीक्षण 

र्ा प्रारतम्भक र्ािार्रणीय परीक्षण र्ा र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन प्रतिर्ेदन ियार र्ने कुरा उल्लेख र्ररएको छ । यस ऐनको दफा १० 

बमोतजम आयोजना कायाान्त्र्यन र्नुाअतघ र्ािार्रण व्यर्स्थापन योजना (र्ा.व्य.यो.) ियार र्नुापने प्रार्धान रहकेो छ । र्ािार्रण सिंरक्षण 

ऐन, २०७६ को दफा ११ बमोतजम आयोजनाको भौतिक परू्ााधारको क्षमिा र्तृद्ध र्नुा परेमा,  र्न के्षर थप र्नुा परेमा, तडजार्ान र्ा स्र्रूप 

केतह पररर्िान र्नुा परेमा, परूक र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्यािंकन र्नुापने प्रार्धान रहकेो छ । 

भू तथा जलाधार सांरक्षण ऐन, २०३९  

नेपालका जलाधार के्षरहरुको व्यर्स्थापनको लातर् भ ूिथा जलाधार के्षर सिंरक्षण ऐन, २०३९ को तनमााण भयो । ऐनको दफा ३ ले नेपाल 

सरकारलाई कुनै पतन के्षरलाई सिंरतक्षि जलाधार के्षरमा सिंलग्न र्ना अतधकार प्रदान र्दाछ । सिंरतक्षि ऐनको दफा ४ ले जलाधार सिंरक्षण 

अतधकारीलाई सिंरतक्षि जलाधार के्षरहरुमा तनम्न कायाहरु कायाान्त्र्यन र्ने अतधकार प्रदान र्दाछ । भ ूिथा जलाधार सिंरक्षण र्ने केही 

िररकाहरु यस प्रकार छनः– 

 बाध िटबन्त्ध, र्ह्रा सधुार, पखाालहरु तनमााण र व्यर्स्थापन र्ने । 

 जोतखम के्षरहरुमा र्नस्पतिको सिंरक्षण र्ने र र्कृ्षारोपणका कायाहरु सिंचालन र्ने । 

 पतहरो जान सक्ने जग्र्ाहरु र तभरालो पाखाहरुमा रहकेा र्न जङर्ल, झारपाि, धाौँस िथा अन्त्य प्राकृतिक र्नस्पतिको सिंरक्षण 

र्ने, त्यसको स्याहार सम्भार र्ने िथा सम्बदरधन र्ने ।  

 बाली र फलफुलको खेिी र्ने । 

 माटोको उर्ारा शतक्त र पानी िथा र्ािार्रणको स्र्च्छिा कायम  बनाई राख्ने ।  

भ ूिथा जलाधार सिंरक्षण ऐनले बाढी र पतहरो तनयन्त्रण र्ने कायाहरुको प्रार्धान र्दाछ ।  जलाधार सिंरक्षण कायाालय आतधकारीक हो र 

तजल्ला जलाधार सिंरक्षण सतमतिले जलाधार सिंरक्षणका र्तितर्तधहरु कायाान्त्र्यन र्ने र भ ूिथा जलाधार सिंरक्षण कायाक्रममा सार्ाजतनक 

सहभातर्िा र्नुा पने कायाको कायाान्त्र्यन र्दाछ । ऐनको दफा १० अनिर्ाि जलाधार सिंरक्षण अतधकारीलाई कुनै पतन सिंरतक्षि जलाधार 

के्षर तभर बाौँध, ढल तनकास, नहरहरु, तनतज स्र्ातभत्र्का रुखहरु, र्ालरु्ा, बोल्डर र माटो, ठोस फोहोर व्यर्स्थापन र उद्योर् स्थापना र 
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आर्ासीय के्षर तनमााण र्ना अतधकार प्रदान र्रेको छ । ऐनले उतचि जलाधार (नतद र िालहरू सतहि) व्यर्स्थापन र्नाको लातर् आर्श्यक 

मापदण्डहरुलाई रेखाङ्कीि र्दाछ । ऐन सिंरतक्षि जलाधार के्षरहरुमा लार् ुहुनेछ । 

वन ऐन, २०७६ 

र्न ऐन, २०७६ दफा ४२ उपदफा (१) ले कुनै पतन रातरिय प्राथतमकिा प्राप्त आयोजना, रातरिय र्ौरर्का आयोजना सिंचालन र्ना 

र्नके्षरको प्रयोर् र्नुा बाहके अरु कुनै तर्कल्प नभएमा प्रचतलि काननु बमोतजमको र्ािार्रणीय पक्षबाट त्यस्िो योजना सिंचालन र्दाा 

र्ािार्रणमा प्रतिकुल प्रभार् नपने दतेखएमा नेपाल सरकारले यस्िो योजना सिंचालन र्नाको लातर् िोतकए बमोतनम स्र्ीकृति तदनेछ । 

दफा ४२ उपदफा २(१) ले जति र्न के्षरप्रयोर् हुने हो कतम्िमा त्यति नै र्नके्षरमा रुख रोप्न ुपनेछ र सम्भर् भए सम्म आयोजना स्थल 

नतजकै पने रातरिय र्न के्ष्ररसौँर् जोतडएको र समान भौर्ोतलक र पररस्थतिकीय के्षरमा पने िथा र्नको तर्कास र्ने सक्ने र्नोट भएको 

जग्र्ामा र्नुा पनेछ । दफा ४२ को उपदफा ६(२) र्ा ५ बमोतजम रोतपएको रुखहरुको पाौँच र्षासौँर् हेरतर्चार र्नाको लातर् आयोजना 

सिंञ्चालकले रकम उपलबध र्राउन ुपनेछ ।  

जग्गा प्राकप्त ऐन, २०३४  

जग्र्ा अतधग्रहण ऐन, २०३४ सतहि सिंसोधन ऐन २०४९ ले दशेको जग्र्ा अतधग्रहण बारे मार्ा दशान र्दाछ । जग्र्ा अतधग्रहण ऐन, २०३४ 

को दफा ९ बमोतजम जग्र्ा प्राप्त र्नुा भन्त्दा अतघ पररयोजना के्षरको स्थानीय कायाालय, तजल्ला प्रशासन कायाालय, भतूम प्रशासन कायाालय 

र आसपास सर्ासाधारणको बढी आर्र्मन के्षरमा सचूना टाौँस र्री जानकारी तदनपुछा ।  दफा ३ ले कुनै पतन सार्ाजतनक कामको तनतमि 

कुनै जग्र्ा प्राप्त र्री आर्श्यक ठहराएमा यस ऐन बमोतजमको मअुबजा तदने र्री नेपाल सरकारले जनु सकैु ठाौँउमा जतिसकैु जग्र्ा प्राप्त र्ना 

सक्नेछ र दफा ७ )१(   बमोतजम बाली , रुख, पखााल आतद काटेको र्ा भत्काए बापि नो कसानी भएमा सो बापि क्षतिपतूिा तदनपुने प्रार्धान 

रहकेो छ ।   

स्थानीय सरकार सांचालन ऐन, २०७४ 

स्थानीय न सरकार सिंचालन ऐन २०७४ को दफा ११ )ध (   ले आयोजना कायाान्त्र्यन हुन ुअतघ नै आयोजनाको प्रभार्हरु मलू्याङ्कन 

र्नुा पने कुरालाई उल्लेख र्रेको छ । र्ािार्रण  िथा जैतर्क तर्तर्धिा सिंरक्षण र्नाको लातर् स्थानीय तनयम,काननू, नीति,मापदण्ड र 

योजनाहरुको कायाान्त्र्यन र अनरु्मन ऐनले उल्लेख र्रे बमोतजम र्नुा पदाछ । यस ऐनले र्ािार्रणीय जोतखम न्त्यनूीकरण, फोहोरको 

व्यर्स्थापन र स्थानीय स्िरमा सरसफाईको बारेमा समेि उल्लेख र्रेको छ । तर्कासका र्तितर्तधहरु न्त्यनु कार्ान सिह स्िरमा हुन ुपछा 

र साथै त्यस्िा र्तितर्तधहरु र्ािार्रण मैरी पतन हुनपुछा । स्थानीय सरकार सिंचालन ऐन २०७४ मा हररयाली के्षरको सिंरक्षण र 

व्यर्स्थापन र्ािार्रण सिंरक्षण के्षरको सम्बि्धन र अन्त्य स्थानीय स्िरको तर्षयहरुलाई समेि समार्ेश र्रेको पाईन्त्छ । स्थानीय सरकार 

सिंचालन ऐन दफा ४५ (१) र (२) बमोतजम र्ाउौँपातलका िथा नर्रपातलकाले आफ्नो के्षर तभर स्थानीय सडकको दाौँया बाौँयाको 

अतधकार के्षरको सीमा िोक्न सक्ने र रातरिय िथा प्रदशे स्िरीय सडकको दाौँया बाौँयाको अतधकार के्षरको मापदण्ड बनाई लार् ुर्नुापनेछ 

।  दफा ४५ (५) ले डकको दाौँया बाौँयाको अतधकार के्षरको पररर्ािन र्दाा कसैको जग्र्ा र्ा सो जग्र्ामा रहकेो सिंरचना पना र्एमा  सो 

सैरचना हटाउदा र भत्काउदा के्षतिपिूी तदन ुपनेछ ।  

सावाजकनक सडक ऐन, २०३१  

सार्ाजतनक सडक ऐन, २०३१ सर्ासाधारण जनिाको सतुर्धा िथा आतथका  तहि कायम राख्नको लातर् सबै तकतकसमको सार्ाजतनक 

सडकहरुको र्र्ीकरण र्री तिनीहरुको तनमााण, सिंभार, तर्स्िार र्ा सधुार र्ना आर्श्यक पने जग्र्ा प्राप्त र्ना र त्यसको लातर् मनुातसब 

मअुबजा तर्िरण  र्ना सार्ाजतनक सडकबाट लाभातन्त्र्ि हुने सडक छेउका जग्र्ार्ालाहरुबाट तर्कास कर असलु र्ने व्यर्स्था समेि 

उल्लेख र्ररएको छ । यस ऐनको दफा १४ (१)  अनसुार कुनै सडकको तनमााण , तर्स्िार र्ा सधुार र्ने काम परूा नभएसम्म सडक तर्भार्ले 

कुनै जग्र्ा अस्थायी रुपले अतधग्रहण र्ना सक्नेछ । सडक तनमाणाको र्ना आर्श्यक सामाग्रीहरु, उपकरण राख्न र्ा तनमााण कायाको रेखदेख 

र्ा तनयन्त्रण र्ने व्यतक्तहरु बस्ने कटेरो बनाउन, सरसामान ओसार पसार र्ना आर्श्यक पने अस्थायी तकतसमको छुटै र्ाटो तनमााण र्ना 
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सक्नेछ । सडक तनमााणको सम्बन्त्धमा आसपासको जग्र्ाबाट माटो, ढुङ्र्ा, र्ा बालरु्ा तलन आर्श्यक परेमा सडक तर्भार्को आदेश 

अनसुार आर्श्यक पररमाणमा माटो, ढुङ्र्ा, र्ा बालरु्ा तलन सक्नेछ । यस्िो जग्र्ाबाट माटो, ढुङ्र्ा, र्ा बालरु्ा तलदा केना नोक्सानी 

भएमा के्षतिपिूी तदनपुनेछ  । ऐनले जग्र्ा भाडामा तदनको लातर् अतधकार प्रदान र्दैन । यद्यतप सडक तर्भार्ले कृतष र्तितर्तधहरु नाश हुने 

जग्र्ा धनीको जग्र्ा तफिाा र्रे पश्चाि ्जग्र्ाधनीले जग्र्ाको पनुस्थापना र्ना खचा र्नुा पने दतेखएमा कुनै पतन भर्नहरु, र्ालीनाली र 

रुखतर्रुर्ाहरुमा क्षति भए र्ापि क्षतिपतुिा प्रदान र्नुापने छ । ऐनले दफा १९ अनाुसर सडक सीमा के्षरतभर कुनै पतन  र्तितर्धीहरु र्ना 

सडक तर्भार्को अनमुति तलन ुपनेछ । ऐनको दफा २९ बमोतजम सरकारी कायाालयहरुले सार्ाजतनक सडकहरुको तसमानामा र्तितर्तधहरु 

सरुु र्नुा अतघ सडक तर्भार्लाई सचूना तदनपुछा । 

श्रम ऐन, २०७४  

नयाौँ िम ऐन, २०७४ ले ितमकहरको हक,तहि िथा सतुर्धाको व्यर्स्था र्ना, ितमक र रोजर्ारदािाको अतधकार िथा किाव्यको स्पि 

व्यर्स्था र्री असल िम सम्बन्त्धको तर्कास र्ना, िम शोषणका सबै अर्स्थालाई अन्त्त्य र्री उत्पादकत्र् र्तृद्घ  र्ना ,िम सम्बन्त्धी 

काननूलाई सिंशोधन र एकीकरण र्ना नेपाल सिंतर्धानको धारा २९६ को  उपधारा (१) बमोतजम यो ऐन बनार्एको छ । िम ऐन दफा ३४, 

प्रत्यक ितमकहरूले काम शरूु र्रको तमति दतेखनै पाररितमक िथा सतुर्धा पाउनेछन िम  दफ ६८ ले रोजर्ार दािाले कायास्थलमा ितमक 

िथा अन्त्य व्यतक्तको सरुक्षा र स्र्ास्थ्य सम्बन्त्धी व्यर्स्था र्नुापनेछ ।  ऐन दफा ४० बमोतजम ितमकहरुलाई हप्ताको एक तदन साप्तातहक 

तबदाको व्यर्स्था र्रेको छ ।  

बाल श्रम )कनरे्ध र कनयमन गने (ऐन , २०५६ 

बाल िम )तनषेध र तनयमन र्ने (ऐन , २०५६ नेपालमा बाल िमसौँर् सम्बतन्त्धि प्रमखु काननू हो । यो ऐनको धारा २ (क) ले १४ र्षा भन्त्दा 

कम उमेरका बालबातलकाहरूलार्ा बच्चा जनाउौँछ । बाल िम (तनषेध र तनयमन) ऐन, २०५६ को दफा ३ , उपदफा १ बमोतजम १४ र्षा 

उमेर परूा नर्रेका बालबातलकाहरूलार्ा ितमकको रूपमा काम लर्ाउन पार्ाने छैन । कुनै पतन प्रतिष्ठानमा बालबातलकाहरूलार्ा काममा 

लर्ाउन ुपरेमा सम्बतन्त्धि िम कायाालयले िोकेको अन्त्य कुनै तनकाय र्ा अतधकारी र बालकको बाब ुआमा सौँर् स्र्ीकुि तलनपुनेछ । दफा 

३ को उपदफा २ ले बालबातलकाहरूलार्ा कुनै जोतखमपणूा व्यर्साय  र्ा कामहरूमा लर्ाउन पाउनेछैन ।  

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ 

सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था ऐन, २०४९ सर्ारी िथा यािायाि व्यव्स्था सम्बन्त्धी काननूी व्यर्स्था र्ना भनेको ऐन हो । यस ऐनले 

यािायाि व्यर्स्थापन कायाालयद्धारा सर्ारी दिााका लातर् यािायाि उत्र्सजन र यातन्त्रक अर्स्थाको सिाको लातर् मापदण्ड व्यर्स्था र्दाछ 

र यािायाि व्यर्स्थापन कायाालयले र्ािार्रणीय कारकको आधारमा अनमुति तलन अस्र्ीकार र्ना सक्दछ । नेपाल यािायाि मास 

उत्सजान मापदण्ड १९९९ अन्त्िर्ाि पेिोल र तडजेल र्तन्त्जनका लातर् मापदण्ड िय र्ररएको छ  । यस ऐनको दफा ११५ अनसुार कुनै पतन 

सार्ाजतनक स्थानमा सर्ारी चलाउदा र्ति तनधाारण र्री सो स्थानमा तनधाारण र्ररएको र्ति भन्त्दा बढी र्ेर्मा सर्ारी चलाउन तनषेद र्ना 

सतकनेछ  र दफा ११९ अनसुार र्ति तनधाारण र्री बढी र्ेर्मा सर्ारी चलाउन तनषेतधि सार्ाजतनक स्थानमा र्ति सम्बन्त्धी सचूना र्ा 

अन्त्िरातरिय प्रचलन अनरुुप रङ, आकार,नमनुाको िातफक सङ्किहरु टास्ने, टाङ्ने र्ा जडान र्ना लर्ाउन ुपछा । यािायाि सेर्ाहरुलाई 

सदुृढीकरण, प्रभार्कारी र सहजीकरण बनाई मोटर सर्ारी दघुाटना रोक्ने, दघुाटनामा परेका पीतडिहरुलाई क्षतिपतुिा तदन सक्षम बनाउने,बीमा 

प्रदान र्ने र यािायाि सतुर्धा साधारण र सतजलो सलुभ िररकामा सार्ाजतनक रुपमा उपलबध र्राउने उद्दशे्य राखेको तबषय यसमा उल्लेख 

र्ररएको छ । 

सडक बोडा ऐन, २०५८ 

सडक बोडा ऐन, २०५८ को दफा १४ ले सडक सम्बतन्त्ध तनकायले प्रत्येक र्षा िोतकएको समयमा सडक ममाि र ममाि सम्बतन्त्ध र्ातषाक 

कायाक्रमको बारेमा बोडामा पेश र्ने प्रार्धान रातखएको छ । यस्िा कायाक्रमहरुको बारेमा सडक सम्बतन्त्ध तनकायले मन्त्रालयलाई जानकारी 
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तदन ुपदाछ । दफा १७ ले सरकारलाई िोतकएको आधारमा र्र्ीकरण र्री सडक ममिा सम्भार र्दाा कायम र्नुा पने र्णुस्िर िोक्नेछ  र दफा 

१८ ले दफा १७ बमोतजम िोतकएको र्णुस्िर अनरुुप सडक ममाि सम्भार र्रे नर्रेको सम्बन्त्धमा सपुरररे्क्षण र्नेछ । 

र्ोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ 

नेपाल सिंतर्धान,२०६३ को धारा ८३ बमोतजमको व्यर्स्थातपका सिंसदको हतैसयिमा यस ऐनमा फोहोर मैलालाई स्रोिमा न्त्यतूनकरण, 

पनुःप्रयोर्, प्रशोधन र्ा तर्साजन र्री फोहोरमैलाको व्यर्तस्थि िथा प्रधार्कारी व्यर्स्थापन र्ना िथा फोहोरमैलाबाट जनस्र्ास्थ्य िथा 

र्ािार्रणमा पने सक्न ेप्रतिकूल प्रभार्लाई कम र्री स्र्च्छ िथा स्र्स्थ्य र्ािार्रण कायम कायम र्नुा पने कुरा उल्लेख र्रेको छ । 

फोहोरमैला व्यर्स्थापन ऐनको दफा ११ को उपदफ २ (१) स्थानिरण केन्त्ि िोक्दा जनस्र्ास्थ्य िथा र्ािार्रमा प्रतिकूल प्रभार् नपने 

र्री िोक्न ुपनेछ र यसिा स्थानमा दरु्ान्त्ध नआउन ेर्री आर्श्यक व्यर्स्था समेल र्नुा पनेछ । तर्षादीयकु्त फोहोर, स्र्ास्थ्य सेर्ाको 

फोहोर रसायतनक र औद्योतर्क फोहोरको मापदण्ड अनसुार अतनर्ाया हरेचाह र व्यर्स्थापनको लातर् फोहोर उत्पादक (व्यतक्तहरु, 

सिंस्थाहरु) को तजम्मेर्ारी बढी हुने कुरामा जोड तदन्त्छ । यस ऐनले फोहोर उत्पादन, सिंकलन र्ा तनयन्त्रण र्ने कायामा स्थानीय सरकारको 

किाव्य हुने कुरालाई समेि रेखािंतकि र्दाछ र यस ऐनको अतभप्रायलाई हानी र्न ेर्तितर्तधमा सिंलग्न व्यतक्तहरुको तर्रुद्ध तर्तभन्त्न 

उपायहरुको प्रर्धान र्रेको छ । दफा ५ ले कुनै पतन काम र्ा व्यर्साय र्ने क्रममा उत्पन्त्न हुने फोहोरको मारालाई कुनै पतन व्यतक्त, 

सिंस्था र्ा कायाालयले सकेसम्म घटाउन ुपनेछ । ऐनको दफा ३८ ले ‘‘स्थानीय तनकायले िोकेको समय र ठाउौँ बाहेक अन्त्य िररकामा 

ठोस फोहोर तनकाल्ने, सडकमा र्ा कुनै पतन सार्ाजतनक ठाउौँमा कुनै पतन तकतसमको तर्षादीयकु्त फोहोर स्थानीय तनकायले िोकेको 

स्थानहरु बाहेकका के्षरमा जनस्र्ास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभार् पाने र्री राख्न, फ्याौँक्न, थपुाना र्ा तनरकासन र्ना, रसायतनक फोहोर, 

औद्योतर्क फोहोर, मेतडकल फोहोर र तबषादीयकु्त फोहोर फ्याक्न, रान तनरकासन र्नुा र्ा र्राउन ुकाननु तर्पररि रहकेो मातनन्त्छ र ऐनको 

दफा ३९ मा उल्लेख र्ररए अनसुार सजाय र जररर्ाना तलन सतकनेछ । 

जलचर सांरक्षण ऐन, २०५५  

यस ऐनले  शातन्त्ि र व्यर्स्था एर्िं सर्ासाधरण जनिाको सतुर्धा र आतथाक तहि कायम राख्न जलाधार र जलीय जनार्रहरुको  सिंरक्षण र 

महत्र्को बारेमा उल्लेख र्रेको छ । दफा ३ ले कुनै पतन पक्ष जसले पानीको िोिमा तर्षाक्त, हातनकारक र्ा तर्स्फोटक पदाथा प्रयोर् र्ना 

र्ा जलचरलाई समात्ने र्ा माने उद्दशे्यले बाौँध, पलु र्ा जलिोि प्रणालीमा तर्नाश र्ना खोज्दछ त्यस्िा पक्षहरुलाई सजाय तदन्त्छ । ऐनको 

दफा ४ अन्त्िर्ाि नेपाल राजपरमा प्रकातशि आदशे अनसुार िोतकएको खास जातिका जलचरहरलाई नेपाm सरकार र स्थानीय 

अतधकारीको र्जाजिपर बेर्र समात्न माना, हानी र्ना प्रतिबन्त्ध लर्ार्एको छ  । 

वनस्पकत सांरक्षण ऐन, २०७६ 

र्नस्पति सिंरक्षण ऐनले कुनै पतन देशबाट र्नस्पतिहरु र्ा र्नस्पति उत्पादनहरुमा प्रर्ेश तनषेध/तनयन्त्रण र्दाछ । यस ऐनको प्रस्िार्को लातर् 

‘‘तबरुर्ा” लाई सबै जीतर्ि र्ा मिृ र्ोट र्ा यसको अिंशको रुपमा पररभातषि र्ररएको छ र यसले डाौँठ, हाौँर्ा, कन्त्द, कोमा बल्ब, बोक्रा, 

जरा, पाि, नसारी स्टक, र्नस्पति प्रसाररि सामाग्री, जल, िरकारी र बीउलाई समार्ेश र्दाछ । ऐनको दफा ३ ले नेपालमा आयोतजि 

र्नस्पति र र्न्त्य उत्पादनलाई सिंरक्षण र्ना सरकारलार्ा अतधकार प्रदान र्दाछ । 

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पकतको अन्तरााष्ट्र्य व्यापार कनयन्त्रण ऐन, २०७३ 

सङ्कटापन्त्न र्न्त्यजन्त्ि ुिथा र्नस्पतिको अन्त्िराारिय व्यापार तनयन्त्रण ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) ले कसैले पतन दलुाभ र्न लोपोन्त्मखु 

र्न्त्यजन्त्ि ुर्ा र्नस्पति र्ा सो को नमनुा खररद तर्क्री र्ना, आफूसौँर् राख्न, प्रयोर् र्ना, रोप्न, हुकााउन, तनयन्त्रि प्रजन्त्न्त्र्ना, ओसारपसार, 

तनकासी र्ा पैठारी र्ना र्ा र्राउन नपाउने र दफा २० (क) अनसुार कसैले दफा ३ तर्परीि काम र्रेको पाएमा ियसलाई कसरू  र्रेको 

मातनने कुरा उल्लेख र्रेको छ । दफ २१ (क) बमेतजम दलैुभ र्न्त्यजन्त्ि ुर्ा रो को नमनुम सम्बन्त्धी कसरू र्नेलाई कसरूको मारा अनसुार 

पाौँच र्षादतेख पन्त्ि र्षासम्म कैद र्ा पाौँचलाख रुपैयादतेख दश लाख रुपैया सम्म जररबाना र्ा दबैुर दलुाभ र्नस्पति र्ा रो को नमनुा सम्बन्त्धी 

कसरूको मारा अनसुार एक र्षादेतख पाौँच र्षासम्म कैद र्ा एकलाख रुपैया दतेख पाौँच लाख रुपैयासम्म जररबाना र्ा दबैुको व्यर्स्था 
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र्ररएको छ । दफा २२ ले यस अन्त्िर्ािको कसरू र्न ेव्यतक्त र्ा कसरूसौँर् सम्बतन्त्धिसौँर् सङ्कटापन्त्न र्न्त्यजन्त्ि ुर्ा र्नस्पति र्ा सो को 

नमनुा िथा त्यस्िो कसरूमा प्रयोर् भएका अन्त्य र्स्ि,ु सामाग्री, हािहतियार िथा सर्ारी साधन समेि जफि हुनेछ ।  

४.६ प्रस्तावसाँग सम्बकन्धत कनयमावलीहरू 

वातावरण सांरक्षण कनयमावली, २०७७ 

र्ािार्रणीय सिंरक्षण तनयमार्ली, २०७७ को तनयम ३ बमोतजम अनसुचूी १ मा उल्लेतखि प्रस्िार्को हकमा सिंतक्षप्त र्ािार्रणीय 

अध्ययन, अनसुचूी २ मा उल्लेतखि प्रस्िार्को हकमा प्रारतम्भक र्ािार्रणीय पररक्षण र अनसुचूी ३ मा उल्लेतखि प्रस्िार्को हकमा 

र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन र्नुापने प्रार्धान रहकेो छ । यस तनयमार्लीको तनयम ४ र ५ बमोतजम  र्ा.प्र.म.ु र्नुापने प्रस्िार्को 

हकमा के्षरतनधाारण र कायासचूी प्रतिरे्दन िउर र्नुापने प्रार्धान रहेको छ । यस तनयमार्ली बमोतजम (तनयम ७) तनयम ४ बमोतजम 

स्र्ीकृि के्षरतनधाारण िथा तनयम ५ बमोतजम स्र्ीकृि कायासचूी िथा तनयम ६ बमोतजम र्ररएको सार्ाजातनक सनुरु्ाई कायाक्रमबाट 

प्राप्त राय सझुार्लाई समेि समेटी र्ािार्रणीय अध्ययन प्रतिरे्दन ियार र्नुापने प्रार्धान रहकेो छ । र्ािार्रण सिंरक्षण तनयमार्ली, 

२०७७, तनयम ११ बमोतजम आयोजनाको भौतिक परू्ााधार, तडजार्ान र्ा स्र्रूपमा केतह पररर्िान र्नुा परेमा, र्न के्षर थप र्नुा परेमा, 

क्षमिा र्तृद्ध र्नुा परेमा परूक र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन र्नुापने प्रार्धान रहकेो छ । 

श्रम कनयमावली, २०७५ 

जेष्ठ १४, २०७५ र्िे मन्त्रालयको पररषदले पाररि र्रेको िम ऐन, २०७४ को धारा १८४ अन्र्िर्ि तदर्एको शतक्तको परीक्षण र्री 

नेपाल सरकारले िम तनयम, २०७५ बनाएको छ । िम तनयमलाई नेपाल राजपरमा असार ८, २०७५ र्िे प्रकातशि र्ररएको छ र 

ित्कालीन िम तनयमलाई सरुतक्षि र्ररएको छ । िम तनयमले कुनै रोजर्ारी तनयतमि रोजर्ारी हो तक होर्न भन्त्न ेतबषयमा तर्र्ाद उत्पन्त्न 

भएमा तनधााररि मापदण्ड िोकेको छ । िम तनयमको तनयम ३ ले यस्िो मापदण्ड प्रदान र्दाछ । तनयम ३ उपतनयम २(१) बमोतजम 

रोजर्ारी तनयतमि प्रकृतिको हो र्ा होर्न भन्त्न ेकुरा तनम्न आधारमा तनधाारण र्ररन्त्छ (क) रोजर्ार अबतध समाप्त भएपतछ तनरन्त्िरिा 

चातहन्त्छ र्ा यदी यसलाई जारी राख्न अको कमाचारी िरुुन्त्ि आर्श्यक हुन्त्छ र्ा हुदनै र (ख) कमाचारीले तनयतमि आधारमा काम र्रेको 

खण्डमा एक र्षा भन्त्दा बढी प्रतर्तधको लातर् यदी कामको कुनै अबतध िोकेको छैन भन ेकमाचारीले तनयतमि आधारमा एक र्षा भन्त्दा 

बढी अबतधको लातर् काम र्रेको खण्डमा रोजर्ारी तनयतमि प्रकृतिको हो र्ा होर्न भन्त्न ेकुरा तनधाारण र्ने प्रार्धनन रहकेो छ ।  

र्ोहोरमैला व्यवस्थापन कनयमावली, २०७० 

फोहोरमैला व्यर्स्थापन तनयमार्ली २०७० तर्तभन्त्न के्षरफलबाट उत्पादन हुने हातनकारक र सामान्त्य प्रकारको ठोस फोहोरहरुलाई 

व्यर्स्थापन र्नाका लातर् बनार्एको हो । तनयम ३(१) ले फोहोरमैला स्रोिमै छुटयाउने, फोहोरमैलाको उत्पादन स्रोिमै कम र्ने र 

व्यर्स्थापनको उपयकु्त प्रतर्तध अर्लम्बन र्ने सम्बन्त्धमा जनचेिनामलूक कायाक्रम सिंचालन र्नुापनेछ । तनयम ३ (२) ले हातनकारक 

फोहोर रासायतनक फोहोर उत्पादकहरुले आफै त्यस्िा सिंरे्दनशील फोहोर व्यर्स्थापन र्ने व्यर्स्था र्रेको छ । तनयम ५ अनसुार कुनै 

पतन व्यतक्त, सिंस्था र्ा तनकायले हातनकारक, रसायतनक, जैतर्क र्ा अजैतर्क फोहोर व्यर्स्थापन र्ना तलएको स्र्ीकृति बमोतजमको 

मापदण्ड, तर्तध, प्रतर्तध र व्यर्स्थापन र्रे नर्रेको अनरु्मन र्ररनेछ ।  

वन कनयमावली, २०५१ 

र्न तनयमार्ली, २०५१ मा र्नजिंर्ल र र्न्त्यजन्त्िकुो सिंरक्षणको लातर् काननूी उपायहरुको तर्स्ििृ जानकारी उल्लेख र्ररएको छ । र्न 

तनयमार्लीको तनयम ६५ मा यदी कुनै र्न के्षरमा रातरिय प्राथतमकिामा रहकेो कुनै आयोजनाको कायाान्त्र्यनले कुनै पतन स्थानीय व्यतक्त 

र्ा समदुायलाई हानी र्ा नोक्सानी पयुााउौँछ भने आयोजनाको प्रस्िार्कले आफैले क्षतिपतुिा तिनुा पनेछ । यसै र्री र्न के्षरका र्न उत्पादनहरु 

काट्न र र्हन र्नाका लातर् आर्श्यक पने सम्पणूा खचाहरु स्र्ीकृि आयोजनाले प्रयोर् र्ने आयोजनाका प्रस्िार्कले र्हन र्नुा पनेछ । र्न 

काननूको आधारमा १३ र्टा र्नस्पतिका प्रजातिहरु सिंरक्षण सचूीमा सामेल छन ् । िी मध्ये सरकारले चाौँप, खयर र सालको कटान, 

यािायाि र तनयाािमा प्रतिबन्त्ध लर्ाएको छ । 
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४. ७   प्रस्तावसाँग सम्बकन्धत कनदेकशका  

राकष्ट्र्य वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कनदेकशका, २०५० 

रातरिय र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन तनदतेशका, २०५० रातरिय र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन तनदतेशका आर्ा.य.ूतस.यन. को 

सहयोर्मा रातरिय योजना आयोर्ले आयोजना र्रेको बैठक र र्हन कायाशाला पतछ तर्कतसि भयो । नेपाल सरकारले स्र्ीकृि र्रेको 

तनदतेशकाहरु र राजपरले र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन आर्श्यक पने आयोजनाहरुको पतहचान तर्कल्पहरुको छनौट र्ने प्रकृया, 

अनरु्मन िथा मलू्याङ्कन लर्ायिका न्त्यनुीकरणका उपायहरु आर्श्यक पने धेरै प्रकृयाहरुलाई मद्दि र्दाछ । यस तनदतेशकाले 

महत्र्पणूा र्ािार्रणीय सचूकहरुको चेकतलिका साथ ैधेरै रेखातचर र फ्लोचाटाहरुको सन्त्दभा प्रदान र्दाछ । यसको आधारभिु उद्दशे्य 

भनेको प्रतक्रया प्रदान र्ने र्ािार्रणीय र्णुस्िर र प्राकृतिक िोिहरुको ह्रास नर्री तर्कास लाभहरुलाई अनकूुल र्ने र आयोजनाको 

योजना चक्र तभर र्ािार्रणीय तर्चार एकीकृि र्ने हो । 

वातावरणीय तथा सामाकजक व्यवस्थापन रूपरेखा, २०७०(सडक कवभाग) 

यस मार्ा तनदतेशकामा सडक तर्भार्का आयोजनामा समारे्श र्ने र्ािार्रणीय न्त्यनूीकरण उपायहरु, जनसहभातर्िाको प्रकृया र 

सामातजक-आतथाक तर्चारहरू समार्ेश र्रेको छ । र्ािार्रणीय प्रभार् न्त्यनूीकरणका उपायहरु बाह्र भार्मा तर्भाजन र्ररएको छ । 

जसमा (क) उत्खनन ्(ख) िटबन्त्ध के्षर (र्) फोहोर र तनमााण फोहोर तनरकासन (घ) काया तशतर्र सिंचालन के्षर (ङ) िम तशतर्र र 

सिंचालन के्षर (च) जतमन िास्ने िथा काट्ने काया/ढलान तस्थरीकरण (छ) अलकराको प्रयोर् (ज) सामग्रीहरुको भण्डारण (झ) 

तर्स्फोटक, दहनशील र तर्षाल ुसामग्री व्यर्स्थापन (ञ) चिान फुटाउने मेशीनहरुको व्यर्स्थापन र सिंचालन (ट) जल व्यर्स्थापन 

(ठ) र्ायु र ध्र्तन प्रदषूण प्रत्येक र्तितर्तधहरुको न्त्यनूीकरणका उपायहरु कायाान्त्र्यन र्ने तर्तधहरु पतन मार्ा तनदतेशकामा तदर्एको छ । 

मार्ा तनदतेशकाले तर्शे्लषणमा समारे्श र्ने भनेर तनधाारण र्ने तर्तधहरु सझुार् तदन्त्छ । यस मार्ा तनदतेशकाले सामातजक–आतथाक 

प्रभार्हरु र सम्भातर्ि नकारात्मक प्रभार्हरुलाई न्त्यनूीकरण र्ने र स्थानीय बातसन्त्दाहरुलाई पने फार्दाजनक प्रभार्हरुलाई बढोत्तरी 

र्ने रणनीतिहरुमा पतन सल्लाह तदन्त्छ । सामातजक–आतथाक प्रभार्हरुले जग्र्ा अतधग्रहण र क्षतिपतूिा सम्बतन्त्ध महत्र्पणूा असरहरु र 

अन्त्य आतथाक समस्याहरु जस्िै कृतष उत्पादनका लातर् बजार कृतष उत्पादन आदान प्रदान पोषण, पनुः आपतुिा भन्त्दा बातहर प्राकृतिक 

िोिको उत्खनन,् आप्रर्ासन आप्रर्ासीको आर्ार्मन, जग्र्ाको अनरु्मन, अबैध उत्खनन,् भारी बोक्न ेकाया आतदलाई समार्ेश र्दाछ 

। 

राकष्ट्र्य प्राथकमकता प्राप्त योजनाको लाकग राकष्ट्र्य वन के्षत्र प्रयोग गने सम्बन्धी मापदण्ड सकहतको कायाकवकध , २०७६ 

यो कायातर्तध अन्त्य तर्कल्प उपलबध नभएको खण्डमा र्न के्षरको प्रयोर् र्ने तर्कल्पको लातर् मार उपलबध छ । र्नजग्र्ा के्षर आर्श्यक 

पने आयोजनाहरुले र्न जग्र्ा प्रयोर् के्षर न्त्यनूिम र्ना रै्कतल्पक आयोजनाहरुलाई र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयको स्र्ातमत्र्मा प्रयोर् 

र्ना पाउनेछन ्। र्न के्षर र  िोिहरूको नाशको क्षतिपतुिा प्रदान र्ना, आयोजना प्रस्िार्कले तनम्न प्रार्धान अपनाउन ुपदाछ ।  

 प्रस्िार्कले कतम्िमा नाश भएको जिंर्ल के्षर बराबरको के्षरफलमा बकृ्षारोपण र्नुा पने छ ।  

 यदी आयोजनाले ओर्टेको र्नके्षर बाौँझो जतमन हो भने, बकृ्षारोपणको लातर्  प्रस्िार्कले र्न कायाालयसौँर् र्रेको छलफलको 

आधारमा तनणाय र्नुा पनेछ, र्ा प्रस्िार्कले र्न मापदण्ड अनसुार आर्श्यक रकम तडतभजन र्न कायाालयमा जम्मा र्नुा पनेछ । 

 प्रस्िार्कले प्रत्येक रुखको नाशको बदलामा १० र्टा रुखहरु तडतभजन र्न कायाालयद्धारा िोतकएको के्षरमा रोप्न ुपनेछ र प्रत्येक 

रोपेको रुखको सिंरक्षण र सम्र्द्धान/बतृद्ध सतुनतश्चि र्ना ५ र्षा सम्म बरै्चाको हरेचाह र्नुा पनेछ र्ा प्रस्िार्कले र्कृ्षारोपण र 

सिंरक्षणको लातर् ५ र्षा सम्म आर्श्यक रकम तडतभजन कायाालयमा जम्मा र्ना सक्नेछ ।  

 प्रति हके्टर भाडामा प्रयोर् भएको र्न जग्र्ाको क्षतिपतूिा रकम लीजहोल्ड र्नको प्रार्धान अनसुार हुनेछ । 
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वन पैदावार (काठ/दाउरा) सांकलन तथा कबकक्रकवतरण कनदेकशका, २०७३ 

यस तनदतेशकाको खण्ड ३ दतेख १० सम्ममा र्नस्पति कटानका लातर् स्र्ीकृिी, र्नस्पति कटानका लातर् जग्र्ाको रेखाङ्कन, काठको 

आयिनको मलू्याङ्कन र्त्यादी र सरकारी कायाालयहरु र तजम्मेर्ार अतधकारीहरुका लातर् अनमुोदन स्र्ीकृिी तचरण र मलू्याङ्कनका 

लातर् तर्तभन्त्न प्रकृया र ढाौँचा िोतकएका छन ्। 

सामुदाकयक वन सूची कनदेकशका, २०६३ 

सामदुातयक र्न सचूी तनदतेशका, २०६३ ले सामदुातयक र्नको स्टक र फसल काट्ने सम्भार्नाको मलू्याङ्कन र्ने प्रकृया र तर्तधहरुको 

तर्र्रण तदन्त्छ । 

४.८ प्रस्ताकवतसाँग सम्बकन्धत कायाकवकध/ काया कनकत 

वातावरण तथा सामाकजक व्यवस्थापन ढााँचा, भू वातावरण  तथा सामाकजक शाखा, सडक कवभाग  

यस र्ािार्रण िथा सामातजक व्यर्स्थापन ढाौँचा प्रतिर्ेदनले सडक तनमााण र तर्कास सम्बौँतध र्ािार्रण  

यस र्ािार्रण िथा सामातजक व्यर्स्थापन ढाौँचा प्रतिर्ेदनले सडक तनमााण र तर्कास सम्बतन्त्ध र्ािार्रण िथा सामातजक प्रभार्हरुको 

अनपुालन पक्षहरुको तर्तभन्त्न सरुक्षा तर्तधको पनुरार्लोकन र मार्ा तनदशेन र्ने काया र्दाछ ।  

 हालको काननुी र नीतिर्ि ढाौँचाले यस आयोजनको र्ािार्रण र सामातजक के्षरको एकीकरणको योजना तनमााण र कायाान्त्र्यनको 

लातर् मदि र्छा ।  

 प्रस्ििु ढाौँचाको अर्धारणा र प्रकृयाहरुले सडक तर्भार्को भार्ी आयोजनाहरुको सरोकारर्ालाहरुलाई काया सम्पन्त्न र्राउन 

सहयोर् पयुााउछ  ।  

स्वीकृत सडक कवकासको वातावरणीय र सामाकजक पक्षहरुको लाकग सन्दभा पुकस्तका, भौकतक पूवााधार तथा यातायात 

मन्त्रालय/सडक कवभाग, २०६० 

यो सन्त्दभा पतुस्िका सामातजक र र्ािार्रणीय अर्धारणाहरु सतहि सार्ाजतनक सडक तनमााण कायाहरु एकीकृि र्ना मद्दिको लातर् ियार 

र्ररएको हो । यसले प्रातर्तधक, तर्तिय र र्ािार्रणीय िथा सामातजक असरहरुका साथै अन्त्य असरलाई सम्बोधन र्ना चरणर्द्ध प्रकृयाको 

सझुार् तदन्त्छ । यो सन्त्दभा पतुस्िका एउटा सल्लाहकार हो र यसले तर्कासकिाालाई काननुको अतनर्ाया आर्श्यकिाहरुको अनसुरण र्ना र 

सार्ाजतनक सिंलग्निा सधुार र्नाका लातर् तर्तभन्त्न र्ािार्रणीय र सामातजक दृतिकोणहरु, कायाहरु र रणनीतिहरुको सल्लाह र सझुार् तदन्त्छ 

। यो पतुस्िका नेपालका अनभुर्हरुमा आधाररि छ साथै यसले र्ािार्रण सिंरक्षण ऐन, २०७६, र्ािार्रण सिंरक्षण तनयमार्ली, २०७७ र 

अन्त्य उत्तम र्तितर्तधहरुलाई समेि समातहि र्दाछ । यसले अन्त्िराातरिय र्ािार्रणीय र सामातजक मलू्याङ्कन प्रकृया, आयोजनाको 

तर्तभन्त्न चरणमा सरोकारर्ालाहरुको भतूमका र तजम्मेर्ारी, प्रभार् न्त्यनूीकरण र्ना काया योजनाहरुको सल्लाह र जनसहभातर्िाको प्रकृया 

बारे सझुार् तदन्त्छ । 

रणनीकतक सडक सञ्जालको तथ्याङ्क (र.स.सां.), २०१५/२०१६ 

सडक तर्भार्, भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालयले तर्.स. २०५४ दतेख दरु्ा र्षाको अन्त्िरालमा  रणनीतिक सडक सिंजालको 

िथ्याङ्क प्रकातशि र्दै आएको छ । सडक सन्त्दभा भएको रणनीतिक सडक सिंजाल हालैको क्यातबनेट तनणायहरुमा आधाररि छ । 

सडकलाई अर्तस्थि रणनीतिक सडक सिंजाल तनमााणाधीन रणनीतिक सडक सिंजाल, योजनार्द्ध रणनीतिक सडक सिंजाल, हुलाकी सडक 

र मध्य पहाडी सडकहरुमा र्र्ीकृि र्ररएको छ । हालको रातरिय राजमार्ा र सहायक राजमार्ाहरु अलकरे, ग्रार्ेल र कच्ची सडकमा 

र्र्ीकृि र्ररएको छ र उनीहरुको सन्त्दभा नम्बर र सिंजाल सिंकेिको साथ यस कार्जाि/प्रतिर्ेदनमा समातहि र्ररएको छ ।  
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सांरकक्षत के्षत्रहरुमा कवकास आयोजना कनमााण र सांचालनका लाकग कायानीकत, २०६३ 

सिंरतक्षि के्षरहरुमा तर्कास आयोजना तनमााण र सिंचालनका लातर् कायानीति, २०६३ बमोतजम यतद कुनै पतन आयोजना रातरिय 

प्राथतमकिाको आयोजना होर्न भने सिंरक्षण के्षर र मध्यबिी के्षर अन्त्िर्ािको भतूमको आयोजनाहरुको लातर् उपलबध नर्राईने कुरा यस 

कायानीतिमा उल्लेख र्ररएको छ । र्न के्षर र िोिहरुको नाशको क्षतिपतूिा तदन आयोजना प्रस्िार्कले सम्बतन्त्धि कायाालयले प्रभातर्ि 

के्षरमा प्रत्येक रुख कटान र्रे र्ापि २५ र्टा रुखहरु रोप्नपुनेछ र रोपेका रुखहरुको सिंरक्षण र सम्र्द्धान सतुनतश्चि र्ना ५ र्षासम्म बकृ्षारोपण 

र्नुापनेछ । 

४.९ प्रस्तावसाँग सकम्बन्धत वातावरणीय तथा अन्य मापदण्डहरू  

 राकष्ट्र्य ध्वकन स्तर सम्बकन्ध मापदण्ड, २०६९ 

र्ािार्रण सिंरक्षण तनयमार्ली, २०७७ को तनयम १४ बमोतजम नेपाल सरकारले औद्योतर्क के्षर, ग्रातमण बस्िी के्षर, शान्त्िमय के्षर, 

तमतिि बस्िी के्षर र अन्त्य के्षरमा ध्र्नीको िहको र्ारेमा तर्तभन्त्न रातरिय मापदण्ड िोकेको छ । 

ताकलका नां. १६ नेपालको ध्वकनको गुणस्तर सम्बकन्ध मापदण्ड कववरण 

क्र .सां.  के्षत्र ईजाजत प्राप्त ध्वकनको स्तर )औसत स्तर डेकसबलमा(  

कदउाँसोको समय )डेकसवेल(  रातीको समय )डेकसवेल(  

१ औद्योतर्क के्षर ७५ ७० 

२ व्यापारीक के्षर ६५ ५५ 

३ ग्रातमण बस्िी के्षर ४५ ४० 

४ सहरी बस्िी के्षर ५५ ५० 

५ तमतिि बस्िी के्षर ६३ ५५ 

६ सिंरतक्षि के्षर ५० ४० 

िोि : नेपाल राजपर, २०६९ 

ताकलका नां. १७ िरेलु उपकरणहरुको कारण ध्वकन स्तर सम्बकन्ध मापदण्ड कववरण 

क्र .सां.  उपकरण अकधकतम ध्वकन स्तर )डेकसबल(  

१ पानीको मोटर ६० 

२ तडजेल जेनेरेटर ९० 

३ मनोरञ्जनका साधन ७० 

िोि : नेपाल राजपर, २०६९ 

वायुको गुणस्तर सम्बन्धी राकष्ट्र्य मापदण्ड, २०६९ 

र्ािार्रण सिंरक्षण तनयमार्ली, २०५४ को तनयम १५ अनसुार नेपाल सरकारले तर्तभन्त्न नेपाल सरकारको र्ाय ुर्णुस्िर मापदण्डहरु 

िोकेको छ । यी सचुकहरूमा तप.एम. १०, तप.एम. २५, कार्ानमोनो अक्सार्ड, नार्िोजनडार् अक्सार्ड, सल्फर डार्अक्सार्ड, बेन्त्जेन, 

कुल तनलतम्बि कणहरु र ओजोनलाई समारे्श र्ररएको छ । 
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ताकलका नां. १८ वायुको गुणस्तर सम्बन्धी राकष्ट्र्य मापदण्डको कववरण 

प्याराकमटरहरु इकाई औसत समय पररवेशको वायुको 

अकधकतम मान 

कुल तनलतम्बि कणहरु 

)कु.तन.क(  

 

मा.ग्रारघ.तम 

 

र्ातषाक – 

२४-घण्टा * २३० 

पी.एम.१० 

 

मा.ग्रारघ.तम र्ातषाक – 

२४-घण्टा * १२० 

सल्फर डाईअक्साईड 

 

मा.ग्रारघ.तम र्ातषाक٭٭ ५० 

२४ –घण्टा٭  ७० 

नार्िोजन डाईअक्साईड 

 

मा.ग्रारघ.तम र्ातषाक ४० 

२४-घण्टा * ८० 

काबानमोनो अक्साईड मा.ग्रारघ.तम ८-घण्टा * १०,००० 

तलड मा.ग्रारघ.तम र्ातषाक٭٭ ०.५ 

बेनतजन मा.ग्रारघ.तम र्ातषाक٭٭ ५ 

पी.ए २५म.  मा.ग्रारघ.तम ८-घण्टा * ४० 

ओजोन मा.ग्रारघ.तम ८-घण्टा * १५७ 

िोि : नेपाल राजपर, २०६९ 

राकष्ट्र्य खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६९ 

र्ािार्रण सिंरक्षण तनयमार्ली, २०५४ को तनयम १५ अनसुार नेपाल सरकारले तर्तभन्त्न रातरिय खानेपानी र्णुस्िर मापदण्डहरु िोकेको 

छ । तर्तभन्त्न रातरिय जल र्णुस्िर मापदण्डहरुको प्यारातमटरहरुले तप .एच. , टतबातडतट, र्लेतक्िकल कन्त्डतक्टतभतट, एमोतनया, नार्िेट, टोटल 

हाडानेस, र्ाकोली , कोतलफमा आतदलाई समार्ेश र्दाछ ।  

ताकलका नां. १९  राकष्ट्र्य खानेपानी गुणस्तर मापदण्डले तोकेको प्याराकमटरहरु र मान 

प्रकार  प्याराकमटरहरु इकाई अकधकतम 

मान 

कैकर्यत 

भौतिक 

 

टतबातडतट एनतटय ु ५ )१०(   

तप .एच.  – ६.५-८.५ *  

रिंर् तटतसय ु ५ )१५(   

स्र्ाद र र्न्त्ध – मापन र्ना 

नसतकने 

 

र्लेतक्िकल कन्त्डतक्टतभतट तम.ग्रारतल १५००  

रासायतनक 

 

आर्रन तम.ग्रारतल ०.३ (३)  

म्यान्त्र्ातनज तम.ग्रारतल ०.२  

क्रोतमयम तम.ग्रारतल ०.०५  

फ्लोराईड तम.ग्रारतल ०.५-२.५*  

एमोतनया तम.ग्रारतल १.५  

नार्िेट तम.ग्रारतल ५०  

कपर तम.ग्रारतल १  
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३९ 

टोटल हाडानेस तम.ग्रारतल ५००  

क्यातल्सयम तम.ग्रारतल २००  

एल्मोतनयम  तम.ग्रारतल ०.२  

पारो  तम.ग्रारतल ०.००२  

तजङ्क तम.ग्रारतल ३  

रेतजतडयअुल क्लोररन तम.ग्रारतल ०.१-०.२* क्लोररनेसन तर्तध 

प्रयोर् र्रेर 

मार्क्रोबायोलोतजकल 

 

र्ाकोली एमतपएनर१०० तम .तल  ०  

कोतलफमा एमतपएनर१०० तम .तल  ९५% नमनुा सिंकलनमा 

  ले अतधकिम र न्त्यनूिम मारालाई जनाउौँछ । ٭

िोि : जलस्रोि ऐन , २०४९ 

राकष्ट्र्य सडक मापदण्ड , २०७० 

रातरिय सडक मापदण्ड , २०७० बमोतजम सडकलाई प्रशासतनक सडक र प्रातर्तधक / कायाात्मक र्री दरु्ा समहुमा र्र्ीकरण र्ररएको छ । 

प्रशासतनक सडक अन्त्िर्ाि रातरिय राजमार्ा, सहायक, तजल्ला र शहरी सडक पदाछन ् भने प्रतर्तधक/कायाात्मक र्र्ीकरण अन्त्िर्ाि 

सडकलार्ा  फस्ट, सेकेन्त्ड, थडा, फोथा र्री चार क्लासमा र्र्ीकरण र्रीएको छ ।  

  ४.१० प्रस्तावसाँग सम्बकन्धत अन्तराकष्ट्र्य सकन्ध सम्झौता 

सांकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पकतको अन्तराकष्ट्र्य व्यापार कनयमन तथा कनयन्त्रण सम्बकन्ध अन्तरााकष्ट्र्य महासकन्ध, १९५३ 

)सन्(   

यो ऐन सिंकटापन्त्न र्न्त्यजन्त्ि ुर र्नस्पतिको अन्त्िरातरिय व्यापार तनयमन िथा तनयन्त्रण र्ना   १९५३ (सन)् को सम्मेलनद्धारा कायाान्त्र्यनको 

लातर् लार् ुभएको हो । यस ऐनले सिंकटापन्त्न र्नस्पति र जीर्जन्त्िहुरूको अन्त्िरातरिय व्यापार तनयमन र तनयन्त्रणको बारेमा बिाउौँदछ । 

प्रजातिहरूको अत्यतधक ह्रास भएका प्रजातिहरूलार्ा यपेतन्त्डक्स पतहलो, दोिो र िेिो र्री िीन भार्मा सचूीबद्ध र्रेको छ । यपेतन्त्डक्स 

पतहलो मा सा.र्ा.टी.स द्वारा सचुीबद्ध र्रेको जीर्जन्त्िहुरु र र्नस्पतिहरु मध्ये सबैभन्त्दा जोतखममा रहकेा (लोपोन्त्मखु) प्रजातिहरूलार्ा सचूी 

रहकेो छ । लोप हुने खिरामा रहकेा प्रजातिहरूलार्ा रै्ज्ञातनक अनसुन्त्धान बाहके अन्त्िरातरिय व्यपारको लातर् तनषेध र्ररएको छ । यपेतन्त्डक्स 

यपेतन्त्डक्स दोिोमा र्िामानमा तर्लपु्त हुने खिरा नभएका िर व्यापारको तनयन्त्रण नभएमा त्यस्िो अर्स्था सजृना हुन सक्ने प्रजातिहरुको 

सचूी रहकेो छ । यपेतन्त्डक्स िेिोमा एक पाटीको अनरुोधमा र्ा प्रजातिहरुको अतस्थर अरै्ध व्यापारलाई तनयमन र्ना र एक अन्त्य दशेहरुको 

सहयोर् आर्श्यक हुने प्रजातिहरुलाई सचूीर्द्ध र्रेको छ । 

आदीवासी तथा जनजाती समुदायको लाकग अन्तराकष्ट्र्य श्रम सांगठन सम्मेलन, २०४५ )१६९नां (  

आदीर्ासी र जनजािीय समदुायमा अन्त्िरातरिय िम सिंर्ठन सम्मेलनका, १९८९ ( निं. १६९) नेपालले सेप्टेम्बर १४, २००७ मा १६९ 

नम्बरमा अन्त्िरातरिय िम सिंर्ठन सम्मेलनमा स्र्ीकृि र्यो । सन ्२००७ मा आदीर्ासी जनजािीको अतधकार सम्बतन्त्ध सिंयकु्त रारि सिंघको 

घोषणालाई साधारण सभाले पाररि र्यो । उक्त घोषणाले सम्मेलन निं. १६९ अन्त्िर्ाि प्रदान र्ररएका तसद्धान्त्ि र दृतिकोणको महत्र्लार्ा 

पतुि र्दाछ र यसले र्दाा सम्मेलन निं. १६९ को स्र्ीकृि र  कायाान्त्र्यनको लातर्  नौँया पे्ररणा प्रदान र्दाछ । अन्त्िरातरिय िम सिंर्ठनलको 

सम्मेलन निं. १६९ ले  आतदर्ासी र जनजाति/ तपतछतडएको व्यतक्तहरूका तर्तशि ज्ञान सीप र प्रतर्तधलार्ा उनीहरूको परम्परार्ि 

अथाव्यर्स्था र आत्मतनणाय तर्कास प्रकृयाको आधारका रुपमा मान्त्यिा तदनपुने आर्श्यकिालाई प्रकाश पादाछ । सम्झौिाको धारा ६ ले 

उतचि प्रकृयामाफा ि सम्बतन्त्धि व्यतक्तहरुसौँर् परामशा र्दाछ र तर्शेष र्री उनीहरुका प्रतितनतध सिंस्थाहरु माफा ि प्रत्यक्ष असर पने व्यतक्तहरुको 

बारेमा छलफल र्दाछ । धारा १५ मा आफ्नो जग्र्ा सम्बतन्त्ध प्राकृतिक िोि सम्बतन्त्ध जनअतधकारको सिंरक्षण र्ने तर्षय उल्लेख र्ररएको 
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छ । यी अतधकारहरुमा यस्िा सिंसाधन/िोिहरुको प्रयोर्, व्यर्स्थापन र सिंरक्षण कायामा भार् तलने अतधकार छ । धारा १६ (२) मा जहाौँ 

बसार्ासरी आएका मातनसहरू बसोर्ास र्ना आर्श्यक पने दतेखन्त्छ, उनीहरुको स्र्िन्त्र र सतुचि सहभातर्िामा मार स्थान पररर्िान हुनेछ 

भनी स्पि रुपमा उल्लेख र्रेको छ । धारा १६(५) मा व्यतक्तहरूलार्ा पने कुनै क्षति र्ा चोटपटकको पणूा क्षतिपतूिा तदनपुने कुराको 

तर्स्ििृीकरण र्ररएको छ ।  

जैकवक कवकवधता सम्बकन्ध अन्त्िरातरिय महासकन्ध, १९९२ )सन्(  

सन ्१९९२ मा िातजलको ररयो तद जेनेररयोमा सिंयक्त रारिसिंघीय जैतर्क तर्तर्धिा महासतन्त्ध ५ जनु १९९२ का तदन हस्िाक्षरका लातर् 

खलु्ला र्ररयो र  २९ तडसेम्बर १९९३ दतेख लार् ुभयो । जैतर्क तर्तर्धिालार्ा व्यापकरूपमा सम्बोधन र्नाका लातर् यो सतन्त्ध एक मार 

अन्त्िरातरिय सिंयन्त्र हो । यस महासतन्त्धका ३ र्टा उदि्शउ्हरूमा (क) जैतर्क  तर्तर्तधिाको सिंरक्षण , (ख) आनरु्िंतशक स्रोिहरूमा पहुच 

र यसको सम्परूक अङ्र्हरूको दीर्ो उपयोर्  र (र्) िीबाट प्राप्त  हुने लाभको पारदशी र समन्त्यातयक बाौँडफाौँड रहकेो छन ् । यसै सन्त्दभामा 

सन् २००२ दतेख तर्क तर्तर्धिाको  सिंरक्षणमा सम्बतन्त्धि सबै सरोकारर्ालाको उच्च  एर्म सतक्रय सहभातर्िाका लातर् उक्त  सिंयकु्त 

रारिसिंघको आहर्ानमा प्रत्यक र्षा मे २२ का तदन अन्त्िरारिय जैतर्क तर्तर्धिा  तदर्स सिंसारभर मनार्ाद ैआएको छ ।  सिं यकु्त रारिसिंघद्धारा 

जैतर्क भण्डार के्षर,  रातरिय तनकुञ्ज, प्राकृतिक भण्डारण के्षर र्ा सिंरक्षण के्षरहरुको रुपमा िोतकएका जग्र्ामा हुन सक्ने आयोजनाहरु यस 

सिंयकु्त रारिसिंघको बडापरबाट प्रभातर्ि हुनेछन ्।  
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पररच्छेद ५ - कवद्यमान वातावरणीय अवस्था 

यस पररच्छेदले आयोजना के्षरहरुको आधारभिु र्ािार्रणीय अर्स्थालाई प्रस्ििु र्ररएको छ । आयोजना के्षरको के्षरीय जानकारी 

तद्धिीय प्रतिरे्दन पनुरार्लोकन, समतथाि के्षर अध्ययन र उपलबध स्थलाकृति र भ–ूबनोट तचरणको व्यर्स्थामा आधाररि छ । यस 

खण्डमा आधारभिू र्ािार्रणीय मलू्याङ्कन र्नुाको उद्दशे्य आयोजना के्षरको र्िामान र्ािार्रणीय अर्स्थाको मलू्याङ्कन र्नुा र 

सिंचालन चरणहरुमा र्ािार्रणमा पने प्रभार्हरुको मलू्याङ्कन र तर्कास र्नुा हो ।  

५.१ भौकतक वातावरण 

५.१.१ सीमा के्षत्र 

प्रस्िातर्ि सडक लतुम्बनी प्रदशेको बाौँके तजल्लाको राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलकाको खोकरी (०+०००) र्डा निं. १ बाट सरुु हुन्त्छ र सोतह 

र्ा.पा.को खोकरी, खटुी, भर्ातनयापरु र भम्का बस्िीबाट भएर रा.सो.र्ा.पा. को बैजापरु (३०+०००) र्डा निं. ३ मा परेु्र समाप्त हुन्त्छ 

।  

ताकलका नां. २० सडक सीमा के्षत्रका प्रशासकनक इकाईहरू 

कजल्ला स्थानीय तह वडा नां. बस्ती के्षत्र 

बाौँके राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका  १ र ३ खोकरी, बक्सरु्ा, दरेु्री,सनुखरे र्ाौँउ, 

भर्नपरु र्ाौँउ,अमर्ा र्ाौँउ, भमु्का र्ाौँउ 

(िोिः स्थलर्ि सरे्क्षण, २०७७) 

५.१.२ भौगोकलक कववरण 

प्रस्िातर्ि आयोजना के्षर प्रस्िार् के्षरको सरुूको तर्न्त्दकुो कोओतडानेट २७°५८’१४.६” उत्तरी आक्षािंश, ८०°२१’५७.५४” परू्ी दशेान्त्िर 

र अतन्त्िम तर्न्त्दकुो कोओतडानेट २८°०१’२५.६१” उत्तरी आक्षािंश र ८०°२१’३०.८५” परू्ी दशेान्त्िर रहकेो छ । आयोजना के्षर १६४ मी. 

समिुी सिह दतेख २७७ मी. समिुी सिहमा अर्तस्थि रहकेो छ । आयोजना के्षर भौर्ोतलक रुपमा नेपालको िराई के्षरमा पदाछ । प्रस्िातर्ि 

आयोजना नेपालको दतक्षणी भार्मा अर्तस्थि रहकेो छ र यस के्षरको भौर्तभाक अर्स्था तर्शेष र्रेर ग्याङर्ेतटक प्लेन सेतडमेन्त्टको 

तमसार्ट रहकेो छ ।  यस के्षरको मखु्य तमिणमा बालरु्ा, तसल्ट र क्ले रहकेा छन ्। यस के्षरको सेतढमेन्त्ट तभरी भार्मा परेु्पतछ तमिणमा 

पररर्िान आई फार्नर सेतडमेन्त्ट बन्त्दछ । आयोजना के्षरमा पानीको सिह ४ मी. को र्तहरातहमा भेतटन सतकएपतन कमजोर यक्कफर पाईन्त्छन ्

। आयोजना के्षरको भौर्ोतलक नक्सा दहेायको तचरमा प्रस्ििु र्ररएको छ ।  

ताकलका नां. २१ चेनेज अनुसार आधारभूत भू–कववरण 

क्र.स. चेनेज आयोजना के्षत्र माटोको प्रकार भू–ढााँचा 

१. ०+०००–

१०+००० 

आयोजना के्षर नेपालको िराई 

भार्मा पदाछ । उक्त सडक के्षरमा 

साधारण बलौटे माटो, गे्रर्र तमतिि 

माटो पार्न्त्छ । 

 

साधारण बलौटे माटो, गे्रर्र 

तमतिि माटो 

खेिीयोग्य जतमन ,र्न के्षर र बस्िी 

के्षर  

२. १०+०००–

२०+००० 

साधारण बलौटे माटो, गे्रर्र 

तमतिि माटो 

खेिीयोग्य जतमन ,र्न , बस्िी के्षर , 

बाौँझो जतमन 

३. २०+०००–

३०+००० 

साधारण बलौटे माटो , गे्रर्र 

तमतिि माटो 

खेिीयोग्य जतमन , बस्िी के्षर 

िोिः स्थलर्ि सरे्क्षण, २०७७ 
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कचत्र नां.  ४ नेपालको भौगोकलक नक्शा
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५.१.३ भू–उपयोग 

सडक सीमा के्षरको प्रत्यक्ष प्रभार् पने के्षरको भ–ूउपयोर्मा र्न के्षर (११०.७६ हे.), खेिीयोग्य जतमन (४५.३०), झाडी (८.४० ह.े) , 

घासे के्षर ( ०.७९ ह.े ), जलासय के्षर ( ३.०० ह.े) र  बर्र के्षर ( १९.२५ हे.) पदाछ । सडक सीमा के्षरको लातर् आर्श्यक पने, जतमनको 

तर्र्रण िातलकामा देखार्एको छ । 

प्रत्यक्ष प्रभाकवत के्षत्र  

भू-उपयोगको प्रकार के्षत्रर्ल (हे) के्षत्रर्ल (%) 

खेिी योग्य जतमन ४५.३० २४.१६ 

र्न के्षर ११०.७६ ५९.०७ 

झाडी ८.४० ४.४८ 

घाौँसे के्षर ०.७९ ०.४२ 

जलासय के्षर ३.०० १.६० 

बर्र के्षर १९.२५ १०.२७ 

जम्मा १८७.५१ १००.०० 

       (िोिः तज. आर्ा. एस, २०७७) 

 

 

 

     

(िोिः तज.आर्ा.एस, २०७७)

अप्रत्यक्ष प्रभाकवत के्षत्र 

भू-उपयोगको प्रकार के्षत्रर्ल (हे) के्षत्रर्ल (%) 

खेिी योग्य जतमन ६०.६.७३ १७.०७ 

र्न के्षर २१४३.१६ ६५.११ 

झाडी ८३.६० २.३५ 

घाौँसे के्षर ६१.४५ १.७३ 

बाझो जतमन ५.०७ ०.१४ 

जलासय के्षर १३८.२१ ३.८९ 

बर्र के्षर ३४४.७६ ९.७० 

जम्मा ३५५३.९८ १००.०० 
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 ५.१.४ जलवायु/  मौसम  

आयोजना के्षरमा उरण जलर्ाय ुपार्ान्त्छ । प्रभातर्ि आयोजना के्षरको जलर्ाय ुसम्बन्त्धी जानकारी जलर्ाय ुमापन के्षर नेपालर्ञ्ज मापन  

स्टेशनबाट प्राप्त र्ररएको तथयो । बाौँके तजल्लाको औसि र्ातषाक र्षाा १४०३.६२ तम.मी रहकेो छ । यसैर्री प्रस्िातर्ि आयोजना के्षरको 

औसि मातसक अतधकिम िापक्रम ३०.५६  तड. से.  र औसि मातसक न्त्यनूिम िापक्रम १७.६९ तड. से.  रहकेो छ । तचर निं. ५ र ६ ले 

बाौँके तजल्लाको २००० दतेख २०२० सम्मकर मतसक अतधकम र न्त्यनूिम िापक्रम र मतसक र्षाालार्ा दखेाउौँछ  । (िोि : जल िथा 

मौसम तर्ज्ञान तर्भार्, नेपालर्ञ्ज जलर्ाय ूमापन स्टेशन, स्टेशन आर्ाडी ४२० ) 

 

 

कचत्र नां ५ :  त माकसकबााँके कजल्लाको और् अकधकतम र न्यूनतम तापक्रम  (२०००-२०२०), नेपालगञ्ज जलवायु मापन  

स्टेशन, स्टेशन आइाडी ४२० 

 

 

कचत्र नां ६  बााँके कजल्लाको  माकसक तऔर्  वर्ाा (२०००-२०२०), नेपालगञ्ज जलवायु मापन  स्टेशन, स्टेशन आइाडी ४२० 

०.

५.

१०.

१५.

२०.

२५.

३०.

३५.

४०.

त
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क्र
म

(ड
ि

. 
से

.)

मडिना

माडसक औसत अडिकतम र नू्यनतम तापक्रम

औषत अडिकतम तापक्रम औषत नू्यनतम तापक्रम

०.

१००.

२००.

३००.

४००.

५००.

६००.

व
ष
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म
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म

)

मडिना

औसत माडसक वषाा डम.डम.
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५.१.५ खोला/खोल्सीको कववरण 

प्रस्िातर्ि आयोजना के्षरमा तनम्न नतदहरु रहकेो छ ।  

ताकलका नां. २२ नदीको कववरण 

क्र .स  नदी 

 

 खोलाको नाम 

चेनेज नकदको कककसम 

१ दरेु्री खोला २+८५० बाहै्र मातहना बग्ने 

२ सनुखरे खोला ५+५९० बाहै्र मातहना बग्ने 

३ बकुा खोला ७+ ०३०  बाहै्र मातहना बग्ने 

४ बबई खोला १०+ ०३०  बाहै्र मातहना बग्ने 

५ र्ौद्घ खोला १९+ ०१०  बाहै्र मातहना बग्ने 

६ बन्त्सा खोला २५+०३० बाहै्र मातहना बग्ने 

  (िोि : स्थलर्ि सरे्क्षण, २०७७)  

 

 

५ .१. ६ वायु, जल तथा ध्वनीको गुण  

र्ाय ु र ध्र्तनको र्णुस्िर मापन र्ना कुनै पतन उपकरणको प्रयोर् र्ररएको छैन ् । आयोजना के्षरको सन्त्दभामा, आयोजना के्षर र्ररपरी 

औधोतर्क र्तितर्तधहरु र सर्ारी साधनबाट उत्सजान हुने धुौँर्ा/धलुो न्त्यनू हुने जानकारी स्थलर्ि सरे्क्षणको क्रममा सोधपछु र्दाा पाईएको 

तथयो । त्यस्िैर्री, प्रस्िातर्ि के्षरको र्ािार्रण शान्त्िपणूा भएकोले ध्र्तन प्रदषूणको सम्भार्ना समेि कम रहकेो पाईएको तथयो । पानीको 
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र्णुस्िर मापन र्नाको लातर् आयोजना के्षरको खोलाहरुबाट पानी ल्याई प्रयोर्शालामा लरे्र जाौँच र्ररएको तथयो । पानीको र्णुस्िर 

सम्बतन्त्ध िथ्याङ्क अनसुचूीमा रातखएको छ । 

५.२ जैकवक वातावरण 

आयोजना के्षरमा पार्ने र्न्त्यजन्त्ि ुर र्नस्पतिको बारेमा िान्त्सेक्ट र्ाक सरे् र स्थानीयसौँर्को परामशाद्धारा पतहचान र्ररयो । आयोजना 

के्षरमा पार्ने जीर् र र्नस्पति स्थलर्ि सरे्क्षण, घरधरुी सरे्क्षण र तडतभजन र्न कायाालयले प्रदान र्रेको सामग्रीबाट िल र्णान र्ररए 

अनसुार तनधाारण र्ररएको छ ।  

५.२.१ आयोजना के्षत्रको वन सम्पदाको सुची 

सडक तनमाणाका लातर् करीब ११.९९ ह.े रातरिय र्न (चरेु के्षर) र १८.८४ ह.े सा.र्. र्री कुल ३०.८३ ह.े र्न के्षर ११ मी. सडकको 

चौडार्ा तनमााण र्ना आर्श्यक पदाछ । प्रस्िातर्ि आयोजना तसद्धबाबा  सा.र्., पातथभरा  सा.र्., सनु्त्दर धारा पानी सा.र्., बकुा  सा.र्., 

सनु्त्दरी  सा.र्., सिीभर्ानी  सा.र्., र्ार्ालेख  सा.र्., अशोस्थामा   सा.र्. र लतमडाौँडा  सा.र्. र्री ९ र्टा सा.र्. र १ र्टा रातरिय र्न 

(चरेु के्षरको र्न) हुौँद ैजान्त्छ ।  

ताकलका नां. २३ आयोजना के्षत्रका वन सम्पदाहरुको सूची 

(िोिः  स्थलर्ि सरे्क्षण, २०७७) 

५.२.२ आयोजना के्षत्रमा पाईने वनस्पकतहरु 

क. रूखहरू 

प्रस्िातर्ि सडक राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलको नौ र्टा सामदुातयक र्न र चरेु के्षरको सामदुातयक र्न के्षर हुौँद ैजान्त्छ । आयोजना के्षरमा 

तर्तभन्त्न प्रजातिका पाईने रुखहरुमा साल (Shorea robusta), साौँज (Terminalia elliptica), खयर (Acacia catechu), कमाा 

(Haldina cordifolia), र्ोटधयरो (Lagerstroemia parviflora), दबदबे (Garuga pinnata), आौँप (Magnifera indica), 

तसमल (Bombox ceiba), कुसमु (Schleichera olerosa), कदम (Anthocephalus chinesis), र्र (Ficus bengalensis), 

तपपल (Ficus religiosa), तकम्ब ु (Morus alba),  जामनु (Syzygium cumini), कलम (Mitragyna parviflora), भलायो 

(Semecarpus anacardium), अमला (Phyllanthus emblica ) , धोिी, भेलर, रूर्ानो, सदन । र्ाौँस, तसरु, दबुो, बान्त्सो, काौँस, 

नरकट जस्िा घाौँस िथा झाडीहर पतन यस के्षरमा पार्न्त्छन ्। मखु्य र्री यस के्षरमा सालको र्नहरु पार्न्त्छ ।   

क्र .स  वनको प्रकार स्थान चेनेज वन के्षत्रको लम्बाई 

(कक.मी.) 

रुखको प्रजातीहरु 

सामदुातयक र्न 

१ तसद्धबाबा  सा.र्. खोकरी ०+८०० १+४०० ०.६ साल, साज, तसमल, 

रूर्ानो,भलायो,कुसमु, 

कदम, 

जामनु, बोटधयरो, भेलर, 

दबदबे, कलम, धोिी, 

खयर,  र्र, तपपल, कमाा, 

सदन, अमला, आौँप 

२ पातथभरा  सा.र्. बक्सरु्ा १+४०० २+००० ०.६ 

३ सनु्त्दर धारा पानी सा.र्. दरेु्री २+३०० ३+६०० १.३ 

४ बकुा  सा.र्. चनु्त्हा ३+६५० ५+५५७ १.९१ 

५ सनु्त्दरी  सा.र्. सनु्त्खरीया ५+८०० ७+२५० १.४५ 

६ सिीभर्ानी  सा.र्. खिुी ७+३०० ८+८८० १.५८ 

७ र्ार्ालेख  सा.र्. भर्ानीपरु ९+०५० १०+३०० १.२५ 

८ अशोस्थामा   सा.र्. अमरु्ा १०+४५० १३+३०० २.८५ 

९ लतमडाौँडा  सा.र्. भम्का १३+६०० १९+०५० ५.४५ 

१०  रातरिय र्न (चरेु के्षरको 

र्न) 

 १९+१०० ३०+००० १०.९ 
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ताकलका नां. २४ आयोजना के्षत्रमा पाइने वनस्पकतहरूको सांरक्षणको अवस्था 

क्र .स  

 

स्थानीय 

नाम 

 

र्ैज्ञातनक नाम पररर्ार सिंरक्षण अर्स्था 

आर्ा.य.ूतस.यन सार्ातटस नेपाल 

सरकार 

१ साल Shorea robusta Dipterocarpaceae एल.सी III सिंरतक्षि 

२ साौँज Terminalia elliptica Combretaceae एल.सी II – 

३ खयर Acacia catechu  Fabaceae  तट -. सिंरतक्षि 

४ कमाा Haldina cordifolia Rubiaceae एनतट – – 

५ र्ोटधौरो Lagerstroemia parviflora Lythraceae एल.सी – – 

६ दबदबे Garuga pinnata Burseraceae एल.सी – – 

७ आौँप  Magnifera indica Anacardiaceae एल.सी - - 

८ तसमल Bombox ceiba Bombacaceae - - सिंरतक्षि 

९ कुसमु Schleichera olerosa Sapindaceae एल.सी - - 

१० कदम Anthocephalus chinesis Rubiaceae एल.सी - - 

११ र्र Ficus bengalensis Moraceae एनतट - सिंरतक्षि 

१२ तपपल Ficus religiosa Moraceae एल.सी - सिंरतक्षि 

१३ तकम्ब ु Morus alba Moraceae एल.सी - - 

१४ जामनु Syzygium cumini  Myrtaceae एल.सी - - 

१५ धोिी      

१६ कलम Mitragyna parviflora Rubiaceae    

१७ भेलर      

१८ रूर्ानो      

१९ भलायो Semecarpus anacardium Anacardiaceae एल.सी - - 

२० सदन      

२१ अमला Phyllanthus emblica Euphorbiaceae एल.सी - - 

(िोिः स्थलर्ि सर्ेक्षण, २०७७) 

ख. गैरकाष्ठ वनस्पकत 

प्रस्िातर्ि आयोजना के्षरमा र्ैर काठ कातठय र्न उत्पादनहरु पतन पाईन्त्छन । यस अन्त्िर्ाि असारे (Lagerstroemia indica), बेल 

(Aegel marmelos), तििेपािी (Artemesia spp.) , नीम (Azadirchta indica), कुररलो (Asparagus spp.), िलुसी 

(Ocimumtenui florum), पतुदना (Mentha spp), हरो (Terminalia chebula), बरो (Terminalia bellerica), आकास बेली 

(Cuscuta reflexa) , कडीपत्ता (Murraya koenighii), बोझो (Acorus calamus) पार्ान्त्छ ।  (िोिः  स्थलर्ि सरे्क्षण, २०७७) 

ताकलका नां. २५  गैर काष्ठ वनस्पकतहरुको कववरण 

क्र .स.  स्थानीय नाम बैज्ञातनक नाम उपयोर् 

१ कुररलो Asparagus spp रोर् प्रतिरोधात्मक क्षमिा बढाउन, अल्सर, चमारोर्, घाउखतटराको उपचार 

र्ना 

२ नीम Azadiachta indica चमारोर्, आौँखासम्बन्त्धी रोर्, ज्र्रो, रर्ि र रक्क्तनलीसौँर् सम्बतन्त्धि रोर्, 

छारेरोर्, नाकबाट रर्ि बग्ने, जकुा पने, मधमेुह, कलेजो सम्बन्त्धी रोर् र 

तर्जा सम्बन्त्धी रोर्को उपचार र्ना  

https://en.wikipedia.org/wiki/Dipterocarpaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Combretaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Rubiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lythraceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Burseraceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Sapindaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Rubiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Moraceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Moraceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Moraceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
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३ पतुदना Mentha spp. घाौँटी दखु्ने समस्या, खोकी लार्ेको बेलामा, पेटसम्बतन्त्ध तर्तभन्त्न रोर्को 

उपचार र्ना 

४ तििेपािी Artemisia dubia छालाको रोर्  ,अल्सर ,दम ,पेट सम्बन्त्धी रोर्को उपचार र्ना  

छ िलुसी Ocimumtenui 

florum 
रूर्ा  ,खोकी ,ज्र्रोको उपचार र्ना  

७ हरो Terminalia 

chebula 
खाना नपच्ने  ,पखला  ,कलेस्िोल  सम्बन्त्धी रोर्को उपचार र्ना 

ड बरो Terminalia 

bellerica 
अस्थमा  ,तबतक्षले डसेको ठाौँउमा लर्ाउन ,छािी दखेुको उपचार र्ना ,

मधमेुह ,मटुु सम्बन्त्धी रोर् ,तपसाब सम्बन्त्धी रोर्को उपचार र्ना  

९ बोझो Acorus calamus ङाौँटी दखेुको  ,खोकीको उपचार र्ना  

१० आकाश बेली Cuscuta reflexa जतण्डस, ज्र्रोको उपचार र्ना 

११ असारे Cuscuta reflexa घाौँउ र काटेको ठाौँउमा  ,तबषहरू काटनका लातर् ,छालाको उपचार र्ना  

१२ बेल Aegel marmelos अनल्सर  ,झाडापखला ,हजेा ,श्वासप्रश्वास सम्बन्त्धी समस्या ,अतनन्त्िा ,

लिुोको उपचारको र्ना 

(िोिः स्थलर्ि सर्ेक्षण, २०७७) 

५.२.३ आयोजना के्षत्रमा पाईने  स्तनधारीहरु 

आयोजना के्षरमा पार्ने स्िनधारीहरुमा बौँदले (Sus scrofa), र्नतबरालो (Felis chaus), बाघ  (Panthera tigris), घोरल 

(Neamorhedus goral), दमु्सी  (Hystrix indica), सालक (Manis crasscicaudata), तचत्तल (Muntiacus muntijack), 

लोखके (Funambulus pennant), बाौँदर (Assam macaque), बर्ाौँसो (Canis lupus) र फ्याउरो (Vupes vulpes), लर्नुा (Axis 

porcinus), तचिरु्ा (Panthera pardus) हुन । आयोजना स्थलमा पाईने स्िनधारी जनार्रहरु सिंरक्षण अर्स्था तनम्न बमोतजम रहेको 

छ ।  

ताकलका नां. २६ आयोजना के्षत्रमा पाइने सांरकक्षत स्तनधारी 

क्र .स  

 

स्थानीय 

नाम 

 

र्ैज्ञातनक नाम पररर्ार सिंरक्षण अर्स्था 

आर्ा.य.ूतस.यन सार्ातटस नेपाल 

सरकार 

१ बौँदले Sus scrofa Suidae एल.सी I सिंरतक्षि 

२ बाघ Pathera tigris Felidae र् I   सिंरतक्षि 

३ लोखके Funambulus pennant Sciuridae एल.सी I –  

४ बाौँदर Macaca mulata Cercopithecidae एल.सी II - 

५ फ्याउरो Vulpes vulpes Canidae आर्ा III - 

६ बर्ाौँसो Canis lupus Canidae तभ II - 

(िोिः स्थलर्ि सरे्क्षण, २०७७) 

५.२.४ आयोजना के्षत्रमा पाईने  सरीसपृहरु 

आयोजना  के्षरमा पार्ने सरीसपृहरु छेपारो (Hemidactylus frenatu), र्ोमन (Naja naja), धामन (Ptyas mucosa), करेि 

(Bungarus caeruleus), सनु र्ोहोरा (Varanus flavescence), र्ोही (Crocodylus palustric), हरेउ (Trimeresurus 

albolabris) हुन । (िोिः स्थलर्ि सरे्क्षण, २०७७) 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Old_World_monkey
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ताकलका नां. २७ आयोजना के्षत्रमा पाइने सांरकक्षत सरीसपृहरु 

क्र .स  

 

स्थानीय 

नाम 

 

र्ैज्ञातनक नाम पररर्ार सिंरक्षण अर्स्था 

आर्ा.य.ूतस.यन सार्ातटस नेपाल 

सरकार 

१ छेपारो Hemidactylus frenatu Gekkonidae एल.सी - - 

२ र्ोमन Naja naja Elapidae - II - 

३ धामन Ptyas mucosa Colubridae - - - 

४ करेि Bungarus caeruleus Elapidae - - - 

५ सनु र्ोहोरा Varanus flavescence Varanidae र्ा I सिंरतक्षि 

६ र्ोही Crocodylus palustric Crocodylidae तभ I सिंरतक्षि 

७ हरेउ Trimeresurus albolabris Viperedia एल.सी - - 

(िोिः स्थलर्ि सर्ेक्षण, २०७७) 

५.२.५ आयोजना के्षत्रमा पाईने पांक्षीहरु  

आयोजना के्षरमा पार्ने चराहरु कातलज (Lophura leucomelanos), र्नकुखरुा (Gallus gallus), भिंरे्रा (Passer domesticus), 

मैना (Acridotheres fuscus), हाौँस (Grus grus), ढुकुर (Streptopelia spp), काौँर् (Corvus spp.), तचबे (Dicrurus 

hottentottus), लाटोकोसेरा (Tyto alba), काौँठखोर (Picus viridis),  तिरा (Francolinus  francolinus), कालो तचल (Milves 

migrans),  तर्द्घ (Gyps bengalensis), सईुरापचु्रे (Anas acuta), धनेस (Buceros bicornis), घुौँर्ीफोर र्रुड (Anastomus 

oscitans) हुन । (िोिः स्थलर्ि सर्ेक्षण, २०७७) 

ताकलका नां. २८ आयोजना के्षत्रमा पाइने सांरकक्षत चराहरु 

क्र .स  

 

स्थानीय नाम 

 

र्ैज्ञातनक नाम पररर्ार सिंरक्षण अर्स्था 

आर्ा.य.ूतस.यन सार्ातटस नेपाल 

सरकार 

१ र्नकुखरुा Gallus gallus Phasianidae एल.सी - - 

२ कातलज Lophura leucomelansa Phasianidae एल.सी - - 

३ भिंरे्रा Passer domesticus Passeridae एल.सी - - 

४ मैना Acridotheres fuscus Sturnidae एल.सी - - 

५ हाौँस Grus grus Gruidae एल.सी - - 

६ ढुकुर Streptopelia spp Columbidae - - - 

७ कार् Corvus spp. Corvidae एल.सी - - 

८ तचबे Dicrurus hottentottus Dicruridiae एल.सी - - 

९ लाटोकोसेर Tyto alba Tytonidae एल.सी II  

१० काौँठखोर Picus viridis Picidae एल.सी - - 

११ तिरा Francolinus Francolinus Phasianidae एल.सी - - 

१२ कालो तचल Milves migrans Accipitridae एल.सी   

१३ तर्द्ध Gyps himalayensis Accipitridae र्ा II सिंरतक्षि 

१४ सईुरापचु्छर Anas acuta Anatidae एल.सी   

१५ धतनस Buceros bicornis Bucerotidae टी I सिंरतक्षि 

१६ जरेुली Hypsipetes leucocephalus Pycnonotidae एल.सी - - 

१७ चील Spizaetus nipalensis Accipitridae एल.सी II - 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hornbill
https://en.wikipedia.org/wiki/Bulbul
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१८ घुौँर्ीफोर र्रुड Anastomus oscitans Ciconiidae एल.सी - - 

(िोिः स्थलर्ि सर्ेक्षण, २०७७) 

५.२.६ आयोजना के्षत्रमा पाईने माछाहरु 

आयोजना के्षरमा पाईने माछाहरु र्ङ्र्टो (Cyprinus carpio), रोहु (Labeo rohita) र तसल्भर प्रजािीका माछा (Lepisma 

sacchanina) हुन ्। (िोिः स्थलर्ि सर्ेक्षण, २०७७) 

ताकलका नां. २९ आयोजना के्षत्रमा पाइने सांरकक्षत माछाहरु 

क्र .स  

 

स्थानीय नाम 

 

र्ैज्ञातनक नाम पररर्ार सिंरक्षण अर्स्था 

आर्ा.य.ूतस.यन सार्ातटस नेपाल 

सरकार 

१ र्ङ्र्टो Cyprinus carpio Cyprinidae एल.सी - - 

२ रोहु Labeo rohita Cyprinidae एल.सी - - 

३ तसल्भर प्रजािीका माछा Lepisma sacchanina Lepismatidae एल.सी - –  

(िोिः स्थलर्ि सर्ेक्षण, २०७७) 

५.३ सामाकजक–आकथाक र सााँस्कृकतक वातावरण 

५.३.१ जनसांख्या बााँडर्ााँड 

आयोजना प्रभातर्ि तजल्लामा ९४७७३ घरधरुीमा कुल ४९१,३१३  मतहला २४७,०५८ र परुुष २४४,२५५ जनसिंख्या रहकेो छ । राप्ती 

सोनारी र्ाउौँपातलका सातर्कको ६ र्टा र्ातर्सहरू खासकुश्मा, कचनापरु, बैजापरु, तबनौना, फत्तेपरु र महादरे्परुी तमलेर बनेको हो । राप्ती 

सोनारी र्ाउौँपातलका जनसिंख्याको तहसाबले नेपालकै सबभौँदा ठूलो र्ाौँउपातलका हो । आयोजना प्रभातर्ि राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलकाको 

कुल जनसिंख्या क्रमश ५९९४६ )२८६१७मतहला  र परुुष २८६१७  (  र १०७४२ धरधरुी रहकेो छ । अन्त्य जनसािंतख्कय तर्र्रण िलको 

िातलकामा प्रस्ििु र्ररएको छ ।   

ताकलका नां. ३० आयोजनाबाट प्रभाकवत कजल्लाको जनसांख्या 

क्र .स.  

 

तजल्ला 

 

घरधरुी 

 

जनसिंख्या औषि घरधरुी 

कुल परुुष मतहला 

१. बाौँके ९४७७३ ४९१,३१३ २४४,२५५ २४७,०५८ ५.१८ 

(िोिः रातरिय जनसिंख्या र आर्ास र्णना, केन्त्िीय िथ्याङ्क तर्भार्, २०६८) 

ताकलका नां. ३१ आयोजनाबाट प्रभाकवत स्थानीय तहको जनसांख्या कववरण 

स्थानीय तह 

 

िरधुरी 

 

जनसांख्या और्त िरधुरी 

 कुल पुरुर् मकहला 

राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका १०७४२ ५९९४६ २८६१७ २८६१७ ५.७५ 

(िोिः रातरिय जनसिंख्या र आर्ास र्णना, केन्त्िीय िथ्याङ्क तर्भार्, २०६८) 

५.३.२ जातीय सांरचना 

आयोजना के्षरमा के्षरी २१.३ %, थारु ३५.२७ %, मर्र ६.८२ %, मसुल्मान ४.३८ %, कामी ४.४ % र अन्त्य जािीहरुको बाहुल्यिा 

रहकेो पार्ान्त्छ । आयोजनाबाट प्रभातर्ि र्ाौँउपातलकाको जािीय सिंरचना िातलका ३२ मा तर्स्ििृ रूपमा प्रस्ििु र्ररएको छ ।   

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stork
https://en.wikipedia.org/wiki/Lepismatidae
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५१ 

 

ताकलका नां. ३२ आयोजनाबाट प्रभाकवत गााँउपाकलकाको जातीय सांरचना 

जात कुल प्रकतशत (%) 

के्षरी १२७६८ २१.३ % 

िाह्मण ९९८ १.६७ % 

मर्र ४०८३ ६.८२ % 

थारु २११४१ ३५.२७ % 

नेर्ार १४५ ०.२५ % 

मसुल्मान २६२३ ४.३८ % 

कामी २६३३ ४.४ % 

यादर् ९५२ १.५९ % 

र्रुुङ्र् ९५ ०.१६ % 

िामाङ्र् ४८ ०.०८ % 

दमाई डोली १०३२ १.७३ % 

ठकुरी ८८० १.४३ % 

साकी २१३ ०.३६ % 

िेली ५२ ०.०९ % 

चमार हररजन राम १९० ०.३२ % 

कुरमी २३९ ०.४ % 

सन्त्यासी धामी ५३० ०.८९ % 

कठबतनयाौँन ३० ०.०५ % 

दसुाद/ पासर्ान/ पासी ६९ ०.१२ % 

िाह्मण िराई २३९ ०.४ % 

मलाह ८२ ०.१४ % 

कल्र्ार ४३ ०.०८ % 

कुमाल ११५८ १.९४ % 

राजर्न्त्सी ११ ०.०२ % 

बाधी १७४ ०.२९ % 

हजाम ठाकुर ७० ०.१२ % 

धेर्ी १४८ ०.२५ % 

कुम्हर २३ ०.०४ % 

हलरु्ाई ५३ ०.०९ % 

कायास्था ३६० ०.६ % 

बोटे १९ ०.०४ % 

बङर्ाली १२ ०.०२ % 

बादी ७१ ०.१२ % 

कोरी ५० ०.०९ % 

अन्त्य २४४ ०.४१ % 

दतलि अन्त्य ३८ ०.०७ % 
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५२ 

(िोिः रातरिय जनसिंख्या र आर्ास र्णना, केन्त्िीय िथ्याङ्क तर्भार्, २०६८) 

५.३.३ धाकमाक र पयाटकीय स्थलहरू  

आयोजना के्षरको सडक सीमामा कुनै पयाटकीय र सिंस्कृतिक के्षरहरु पदनैन ्।  आयोजना के्षरमा राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका–३ मा भोर 

भर्ानी मतन्त्दर रहकेो छ ।  

५.३.४ याकलापहरुरम्परा र सााँस्कृकतक कक्रसामाकजक प  

आयोजना के्षरका अतधकार मातनसहरु तहन्त्द ुधमाालम्बीका छन ्। अतधकाौँश जािीय समहूले तर्तभन्त्न साौँस्कृतिक र्तितर्तधहरु र्दाछन ्

जसमा दशैं, तिहार, जनैपतूणामा, चैिे दशै, माघे सिंक्रातन्त्ि, ल्होसार, बदु्ध जयन्त्िी सामेल छन ्।  

५.३.४ साक्षरता दर 

प्रस्िातर्ि आयोजना के्षर रहकेो तजल्लाको साक्षरिा दर ६२.३९ % रहकेो छ  भने आयोजना प्रभातर्ि स्थानीय िहको साक्षरिा दर ६३.० 

% रहकेो छ । आयोजनाबाट प्रभातर्ि तजल्ला र र्ाउौँपातलकाको  साक्षरिा दर िल िातलकामा दखेार्एको छ । 

ताकलका नां. ३३ आयोजनाबाट प्रभाकवत कजल्लाको साक्षरता दर 

कजल्ला मकहला साक्षरता दर (%) पुरुर् साक्षरता दर (%) दुवैको साक्षरता दर (%) 

बाौँके ५४.९५ ६९.९६ ६२.३९ 

(िोिः रातरिय जनसिंख्या र आर्ास र्णना, केन्त्िीय िथ्याङ्क तर्भार्, २०६८) 

ताकलका नां. ३४ आयोजनाबाट प्रभाकवत गाउाँपाकलकाको साक्षरता दर 

गाउाँपाकलका मकहला साक्षरता दर (%) पुरुर् साक्षरता दर (%) दुवैको साक्षरता दर (%) 

राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका ५४.६६ % ७२.० % ६३.० % 

(िोिः रातरिय जनसिंख्या र आर्ास र्णना, केन्त्िीय िथ्याङ्क तर्भार्, २०६८) 

५.३.५ कशक्षा र स्वास्थ्य सुकवधाहरु 

तशक्षा र स्र्ास्थ्य सतुर्धाहरुको सेर्ा तस्थति तर्र्िको भन्त्दा िलुनात्मक तहसाबले जनिाको लातर् सडक तनमााण हुौँदा राम्रो भएको छ िर 

अझै शहरी मापदण्ड भन्त्दा न्त्यनू रहकेो छ । आयोजना प्रभातर्ि र्ाौँउपातलकामा त्यहाौँका जनिाहरुलाई सेर्ा प्रदान र्ना शैतक्षक सिंस्थाको 

रुपमा प्राथतमक र माध्यतमक तर्द्यालयहरु कायारि छन ्। आयोजना प्रभातर्ि र्ाौँउपातलकामा यहाौँका व्यतक्तहरुको लातर् हाल उपलबध 

स्र्ास्थ्य सतुर्धाहरु हले्थपोि हुन । आयोजना के्षरमा पयााप्त हले्थपोिको अभार् छ । स्र्ास्थ्य र तशक्षा सतुर्धाहरुको मारात्मक िथ्याङ्क 

िल िातलकामा दखेार्एको छ । 

ताकलका नां. ३५ स्वास्थ्य र कशक्षा सुकवधाहरुको मात्रात्मक तथ्याङ्क 

क्र .स.  कवद्यालय र स्वास्थ्य सेवा 

केन्रहरु 

स्थान कैकर्यत 

१. िी नेपाल रातरिय आधारभिू 

तर्द्यालय 

राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका, बक्सरु्ा र्ाौँउ सडक चौडार् तभर, चेनेज १+४०० 

(Formation width) 

२. िी सिी भर्ानी आधारभिू 

तर्द्यालय 

राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका , खटुी र्ाौँउ सडक चौडार् तभर, चेनेज ८+९५० 

(Formation width) 

िराई अन्त्य ३५ ०.०६ % 

तर्दशेी ९२ ०.१६ % 

जम्मा ५९९४६ १०० % 
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३. िी हररतसतद्घ आधारभिू 

तर्द्यालय 

राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका, भमका र्ाौँउ सडक चौडार्ा तभर, चेनेज १३+५०० 

(Formation width) 

४. स्र्ास्थ्य चौकी राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका  ५  

(िोिः स्थलर्ि सर्ेक्षण, २०७७) 

५.३.६ आवास प्रकार र बस्तीको ढााँचा अनुसार िरधुरीहरु 

आयोजना के्षरका अतधकािंश घरहरु ढुिंर्ा माटो र काठको तपल्लरबाट बनेका छन ्।  जसमध्ये ३७०७८ ढुङ्र्ा ईटा र माटो तमतसएको 

घरहरु,  १९०३७ तसमेन्त्ट, ढुङ्र्ा र ईटा तमतसएको घरहरु, ६९८८ आरतसतस र तपल्लरबाट बनेको घरहरू, काठको तपल्लरबाट बनेको 

घरहरू र १३०२६ अन्त्य प्रकारका घरहरू रहकेा छन ्। आयोजनाबाट प्रभातर्ि र्ाौँउपातलकामा ४२९१ ढुङ्र्ा ईटा तमतसएको माटोको 

घरहरू, ६६९ ढुङ्र्ा, ईटा तमतसएको तसमेन्त्टको घरहरू,  ४९ आरतसतस र तपल्लरले बनेको घरहरू र ५३०२ काठको तपल्लरले बनेको 

घरहरू रहकेा छन ् । आयोजनाबाट प्रभातर्ि तजल्लाको घरको जर्को आधारमा घरधरुीहरुको तर्र्रण िातलका ३६ र आयोजनाबाट 

प्रभातर्ि र्ाौँउपातलकाको घरको जर्को आधारमा घरधरुीहरुको तर्र्रण  िातलका ३७ मा प्रस्ििु र्रीएको छ ।  

ताकलका नां. ३६ आयोजनाबाट प्रभाकवत कजल्लाको िरको जगको आधारमा िरधुरीहरु  

कजल्ला 

 

िरधुरी 

सांख्या 

 

िरको जगको प्रकार 

ढुङ्गा ईटा र 

माटो कमकसएको 

कसमेन्ट, ढुङ्गा र ईटा 

कमकसएको 

आरकसकस र 

कपल्लर 

काठको 

कपल्लर 

अन्य कववरण 

नखुलेको 

बाौँके ९४६९३ ३७०७८ १९०३७ ६९८८ १७६१४ १३०२६ ९५० 

(िोिः रातरिय जनसिंख्या र आर्ास र्णना, केन्त्िीय िथ्याङ्क तर्भार्, २०६८) 

ताकलका नां. ३७ आयोजनाबाट प्रभाकवत गााँउपाकलकाको िरको जगको आधारमा िरधुरीहरु 

स्थानीय तह 

 

िरधुरी 

 

िरको जगको प्रकार 

ढुङ्गा ईटा   

कमकसएको 

माटोको 

ढुङ्गा, ईटा 

कमकसएको 

कसमेन्टको  

आरकसकस 

र कपल्लर 

काठको 

कपल्लर 

अन्य कववरण 

नखुले

का 

राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका १०७४२ ४२९१ ६६९ ४९ ५३०२ ३८८ ४३ 

(िोिः रातरिय जनसिंख्या र आर्ास र्णना, केन्त्िीय िथ्याङ्क तर्भार्, २०६८) 

५.३.७ खाना पकाउने ईन्धनहरुको प्रकार अनुसार िरधुरीहरू  

आयोजना के्षरका व्यतक्तहरुले काठ/दाउरा, मरििेल, एलपी ग्यास, र्ोबर, बायो ग्यास र अन्त्य र्स्िहुरु खाना पकाउने ईन्त्धनको रुपमा प्रयोर् 

र्छान । िातलका ३८ र ३९ ले आयोजनाबाट प्रभातर्ि हुने तजल्ला र र्ाौँउपातलकाको खाना पकाउने ईन्त्धनको बारेमा तर्र्रण दखेाएको छ 

। 

ताकलका नां. ३८ आयोजनाबाट प्रभाकवत कजल्लामा खाना पकाउन प्रयोग हुने ईन्धनहरु 

क्र .स.  

 

कजल्ला 

 

िरधुरी 

सांख्या 

 

खाना पकाउने ईन्धनहरु अन्य 

 

कववरण 

नखुलेको 

 

काठ 

दाउरा 

मरितेल एल .पी .

ग्यास 

गुईठा, 

गोबर 

बायो 

ग्यास 

कबजुली 

१. बाौँके ९४६९३ ६७६५१ ८४४ १९४७३ ३९६३ २०४४ ४१ १३३ ५४४ 

(िोिः रातरिय जनसिंख्या र आर्ास र्णना, केन्त्िीय िथ्याङ्क तर्भार्, २०६८) 
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५४ 

ताकलका नां. ३९ आयोजनाबाट प्रभाकवत गााँउपाकलकामा खाना पकाउन प्रयोग हुने ईन्धनको आधारमा धरधुरी 

स्थानीय तह िरधुरी काठ/ 

दाउरा 

मरि

तेल 

एल .पी.ग्यास  गोब

र 

बायो 

ग्यास 

कबजु

ली 

अ

न्य 

कववरण 

नखुलेको 

राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका १०७४२ १०४१० ४१ ५७ १८ १७६ ० ५ ३५ 

(िोिः रातरिय जनसिंख्या र आर्ास र्णना, केन्त्िीय िथ्याङ्क तर्भार्, २०६८) 

५.३.८ कबजुलीको श्रोतको आधारमा िरधुरीहरु 

आयोजना के्षरका व्यतक्तहरुले तर्द्यिु, मरििेल, बायो ग्यास, सोलार र अन्त्य र्स्िहुरु तर्जलुीको िोिको रुपमा प्रयोर् र्छान । आयोजनाबाट 

प्रभातर्ि तजल्लाहरु र नर्रपातलकाहरुमा प्रमखु रुपमा प्रयोर् हुने तबजलुीको िोिको जानकारी िातलका ४० र ४१ मा तदर्एको छ । 

िातलका निं. ४० आयोजनाबाट प्रभातर्ि तजल्लाको तबजलुीको िोिको आधारमा घरधरुीहरु 

क्र .स.  

 

कजल्ला 

 

िरधुरी 

सांख्या 

 

वजुलीको लाकग प्रयोग हुने ईन्धन 

कवदु्यत मरितेल बायो ग्यास सोलार अन्य कववरण 

नखुलेको  

१. बाौँके ९४६९३ ६५०९९ २१०३० २५७ ३१६७ ४५९४ ५४६ 

(िोिः रातरिय जनसिंख्या र आर्ास र्णना, केन्त्िीय िथ्याङ्क तर्भार्, २०६८) 

िातलका निं. ४१ आयोजनाबाट प्रभातर्ि र्ाौँउपातलकाको तबजलुीको िोिको आधारमा घरधरुीहरु 

स्थानीय तह 

 

कुल िरधुरी 

 

कवजुलीको लाकग प्रयोग हुने ईन्धन 

कवदु्यत मरितेल बायो 

ग्यास 

सोलार कववरण नखुलेको  

राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका १०७४२ ४२४२ २३९९ १२ २२९८ ३५ 

(िोिः रातरिय जनसिंख्या र आर्ास र्णना, केन्त्िीय िथ्याङ्क तर्भार्, २०६८) 

५.३.९ खानेपानी कववरण तथा सरसर्ाई 

स्थानीय र्ासीहरुले धारा पाईपको पानीबाट आफ्नो पानीको आर्श्यकिा पतूिा र्दाछन । िातलका ४२ र ४३ ले आयोजनाबाट प्रभातर्ि 

के्षरमा खानेपानीको मखु्य िोिको तर्र्रण दखेार्एको छ । त्यसैर्री, िातलका ४४ र ४५ मा आयोजनाबाट प्रभातर्ि तजल्ला र 

नर्रपातलकाको चपीको प्रकारका अध्ययनको बारेमा दखेार्एको छ । 

ताकलका नां. ४२ आयोजनाबाट प्रभाकवत कजल्लाहरुको खानेपानीको मुख्य श्रोतको आधारमा िरधुरीहरु 

क्र .स.  
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१. 

ब
ाौँके

 

९
४
६
९
३

 

१
३
८
३
६
७

 

७
६
२
४
७

 

८
५
८

 

१
२
७
०

 

३
२
७

 

८
६

 

१
५
६
३

 

५
०
५

 

(िोिः रातरिय जनसिंख्या र आर्ास र्णना, केन्त्िीय िथ्याङ्क तर्भार्, २०६८) 
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ताकलका नां. ४३ आयोजनाबाट प्रभाकवत गाउाँपाकलकाको खानेपानीको श्रोतको आधारमा िरधुरीहरु 

स्थानीय तह कुल 

िरधुरी 

धारा 

पाईप 

ट्युवेल, 

हाते 

पम्प 

छोकपए

को कुवााँ 

नछोकपए

को 

कुवााँ 

वर्ाा

को 

पानी 

नदी,

खोला 

अन्य कववरण 

नखुले

को 

राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका १०७४२ १०५६ ८७५० २९५ ४९८ १० ६५ ३५ ३३ 

(िोिः रातरिय जनसिंख्या र आर्ास र्णना, केन्त्िीय िथ्याङ्क तर्भार्, २०६८) 

ताकलका नां. ४४ आयोजनाबाट प्रभाकवत कजल्लाको चपीको प्रकारको आधारमा िरधुरीहरु 

क्र .स.  नगरपाकलका कुल िरधुरी चपीको सुकवधा 

नभएको िरधुरी 

 चपीको सुकवधा भएको 

िरधुरी 

 कववरण 

नखुलेको 

१. बाौँके ९४६९३ ४८९९६ १५७८ २८७६२ १४१८५ 

(िोिः रातरिय जनसिंख्या र आर्ास र्णना, केन्त्िीय िथ्याङ्क तबभार्, २०६८) 

ताकलका नां. ४५ आयोजनाबाट प्रभाकवत नगरपाकलकाको चपीको प्रकारको आधारमा िरधुरीहरु 

नगरपाकलका कुल 

िरधुरी 

चपीको नभएको िरधुरी नगरपाकलका कुल 

िरधुरी फ्लस चपी साधारण चपी 

राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका १०७४२ ८५५१ ११२८ १०२८ ३५ 

(िोिः रातरिय जनसिंख्या र आर्ास र्णना, केन्त्िीय िथ्याङ्क तर्भार्, २०६८) 

५.३.१० प्रमुख आकथाक कक्रयाकलापहरू 

जनिाको प्रमखु रोजर्ारी भनेको कृतष, पशपुालन, िम, सेर्ा, व्यर्साय र र्ैदतेशक रोजर्ार हो । प्रस्िातर्ि आयोजना के्षरमा तनयााि र 

आयाि हुने उत्पादनहरु तनम्न रहेका छन ्।  

ताकलका नां. ४६ आयोजना के्षत्रमा कनयाात र आयात हुने उत्पादनहरु 

कनयाात  आयात 

धान, र्ह ौँ उख,ु तचतन कपडा 

पशपुिंक्षी, बाख्रा, भै ौँसी, सिंर्रु तर्द्यिुीय उत्पादन 

जतडबटुी तर्तभन्त्न मेशेनरी उपकरणहरु 

िरकारी र फलफुल पेिोतलयम पदाथा 

(िोिः स्थलर्ि सर्ेक्षण, २०७७) 

५.३.११ सडक के्षत्रकधकार के्षत्रमा रहेका कनजी र सावाजकनक उपयोकगताका के्षत्रहरू 

प्रस्िार् कायाान्त्र्यनमा ल्याउदा आयोजना के्षरको स्थानीयहरुको जग्र्ा अतधग्रहण र्नुापने दतेखन्त्छ । प्रस्िातर्ि आयोजनाले व्यतक्तर्ि िफा  

१.५८ हे. को कररब ३५६ घरधरुी प्रभातर्ि हुनेछन ् । घरधरुीहरूको जग्र्ा र सिंरचनामा आिंतशक क्षति हुने दतेखन्त्छ । यो सौँरै् बाौँकी 

घरपररर्ारको जग्र्ा पतन सडक के्षरातधकार तभर पदाछन ्। आयोजना प्रभातर्ि सिंरचनाहरूको तर्स्ििृ तर्र्रण िलको िातलकामा प्रस्ििु 

र्ररएको छ ।  
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ताकलका नां. ४७ आयोजनाले प्रभाव पाने सांरचनाहरूको  सूची 

क्र .स.  सांरचनाको प्रकार सांख्या स्थान कैकर्यत 

१ घरधरुी )जग्र्ा(  ३५५ राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका सडक चौडाई तभर  

२ र्ोठ १ राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका चौडाई तभर 

(िोिः स्थलर्ि सर्ेक्षण, २०७७) 

आयोजनाले प्रभार् पान ेसार्ार्ातनक सम्पदा र सिंरचनाहरूको  सचूी तनम्न रहकेो छ । 

ताकलका नां. ४८ आयोजनाले प्रभाव पाने सावावाकनक सम्पदाको सूची  

क्र .स  सांरचनाको प्रकार सांख्या स्थान कैकर्यत 

१ तर्द्यिुीय पोल ११५ राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका सडक चौडाई तभर  (Formation 

width) 

२ र्ोठ १ राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका चेनेज ६+८५० सडक चौडाई तभर  

(Formation width) 

२ 

 

शैतक्षक सिंस्था 

िी नेपाल रातरिय आधारभिू 

तर्द्यालय 

१ राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका, 

बक्सरु्ा र्ाौँउ 

चेनेज १+४०० सडक चौडाई तभर  

(Formation width) 

िी सिी भर्ानी आधारभिू 

तर्द्यालय 

१ राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका 

खटुी र्ाौँउ 

चेनेज ८+९५० सडक चौडाई तभर  

(Formation width) 

िी हररतसतद्घ प्राथतमक 

तर्द्यालय 

१ राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका 

भमका र्ाौँउ 

चेनेज १३+५०० सडक चौडाई तभर  

(Formation width) 

४ धारा ७ राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका चेनेज ६+३५० सडक चौडाई तभर  

(RoW) 

५ टयबेुल २ राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका चेनेज ५+३५० सडक चौडाई तभर  

(RoW) 

(िोिः स्थलर्ि सर्ेक्षण, २०७७) 
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 पररच्छेद- ६ प्रस्तावको कवकल्प कवशे्लर्ण 

प्रस्िातर्ि आयोजना अर्तस्थि सडक स्िरोन्त्नति र नयाौँ सडक तनमााण काया भएको यस सडक आयोजनाले र्ािार्रणमा न्त्यनू प्रभार् 

पानेछ । आयोजना के्षरमा पतहले नै  चेनेज १+००० दतेख १७+००० सम्म ५–६ मी. चौडाई रहकेो सडक अर्तस्थि भएकाले यस सडकको 

लातर्  र्ैकतल्पक तर्शे्लषण आर्श्यक दतेखदनै । िसथा  सडक तनमााणका लातर् आर्श्यक पने उजाा र सामग्रहरुको प्रयोर्मा पतन कतम 

हुनेछ । यधतप  सडक तनमााणको क्रममा आयोजनाले तनजी जग्र्ामा क्षिी पयुाएिा पतन र्ािार्रणीय र सामातजक फार्दाहरु बढाउन सक्नेछ 

र प्रभातर्ि स्थानीयको तदर्ो फार्दाको लातर् पयााप्त क्षतिपतूिा प्रदान र्नेछ । प्रस्िातर्ि तर्कल्पको कायाान्त्र्यनबाट र्ािार्रणमा पने अनकूुल 

र प्रतिकूल प्रभार्हरूको तनम्न रहेको छ ।  

कवकल्प नभएको अवस्थामा 

कवकल्प  अनुकूल  वातावारणीय प्रभाव प्रकतकूल वातावरणीय प्रभाव 

कडजाइन 

सडक तनमााणका लातर् परम्परार्ि 

तर्तधको प्रयोर् र्ररनेछ । परम्परार्ि सडक 

तनमााण कायामा तनमााण व्यर्सायीद्वारा 

भारी यातन्त्रक उपकरणहरूको प्रयोर्, 

,तर्स्फोटक उपकरणहरुका प्रयोर् , 

अतस्थर जग्र्ाहरुमा ढलान र्ररने काया , 

अलक्रराहरु तर्च्छाउने र कालोपरे सडक 

तनमाणा कायाहरु पदाछ । यस सडक तनमााण 

कायामा सफ्ट र्तन्त्जतनयररङ सिंरचनाको 

प्रयोर्, बायो-र्तन्त्जतनयररङ  तर्तधको 

प्रयोर् र हररि सडक तनमााणका लातर् 

बनस्पतिहरू रोप्ने काया र्ररनेछ ।  

 र्ािार्रण मैरी, कम लार्ि र 

नेपालको भौर्ोतलक तस्थतिको 

आधारमा उपयकु्त सडक तनमााण 

हुनेछ ।  

 जतमन अतस्थर हुन र्र्ा, पतहरो, भ-ू

क्षयको सम्भार्ना बढ्नेछ ।  

 यातन्त्रक उपकरणहरूको प्रयोर्बाट 

र्ाय,ू ध्र्नी प्रदषूण हुन सक्नेछ ।  

आयोजना स्थान  

यस के्षरमा पतहले नै ५-६ तम. को सडक 

अर्तस्थि भएकोले यस के्षरमा अरू कुनै 

र्ैकतल्पक मार्ा नभएको र र्ािार्रण मैरी, 

कम लार्ि र सामातजक  रूपमा स्र्ीकाया 

भएकाले प्रस्िातर्ि सडक तनमााण उक्त 

के्षरमा उपयकु्त हुनेछ । प्रस्िातर्ि सडक 

तनमााणको लातर् तसतमि भतुम र थोरै 

रुखहरुको कटान र्नुापने भएकाले यस 

आयोजनाले न्त्यनूिम र्ािार्रणीय प्रभार् 

तनम्त्याउौँछ ।  

 प्रस्िातर्ि सडक तनमााणले तर्द्यमान 

सडकको सर्ारी साधनको चाप र  

यािायािको लार्ि पतन  कम हुनेछ । 

 तर्तभन्त्न सामातजक आतथाक 

सतुर्धाहरूको (यािायाि, तशक्षा, 

स्र्ास्थ्य, सिंचार, बजार, बैतकङ्र्) 

तर्कास हुनेछ ।  

 सडक तनमााणबाट आयोजना के्षरका 

३५६ घरधरुी प्रभातर्ि हुनेछन र कररब 

०.७४७ ह ेतनजी जतमन बाटोमा पररणि 

हुनेछ ।  

भू-बनोट  

आयोजना के्षरमा चरेु के्षरमा अर्तस्थि  छ 

। यस के्षरमा साधाहरण बलौटे माटो र ग्रर्र 

तमतिि माटो पार्न्त्छ । 

 प्रस्िातर्ि सडक तनमााणले आयोजना 

के्षरको जतमनको मलू्य र्तृद्ध हुन 

सक्नेछ ।  

 स्थनीयको खेिीपािी र्ने ढाौँचामा 

आउने पररर्िानले (नयाौँ प्रतर्तधको 

प्रयोर्, उन्त्नि जािाका बीउको 

प्रयोर्) उत्पादन र्तृद्ध हुनेछ ।  

 आयोजना के्षरको भ-ूउपयोर्मा 

पररर्िान आउनेछ । सडक तनमााणका 

कारण जतमन अतस्थरिा बतृद्ध भर् 

पतहरो, भकू्षयको सम्भार्ना बढ्नेछ । 
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अपनाइने प्रकवकध 

आयोजना के्षरमा सडक तनमााणका लातर् 

यातन्त्रक उपकरणहरू र ितमकहरूको 

प्रयोर् र्ररनेछ । तनमााण कायामा सम्भर् 

भएसम्म  ितमकहरूको प्रयोर् र्ररनेछ । 

स्थातनय ितमकहरूलार्ा पतहलो 

प्राथतमकिा तदर्नेछ र स्थमनीय 

ितमकहरूको सिंलग्निालार्ा जोडल 

तदर्नेछ ।  

 स्थातनय र्ासीहरूलार्ा रोजर्ारीको 

अर्सर तमल्नकुा साथै स्थानीहरूको 

तसप तर्कासमा मदि पगु्नेछ ।  

 सडक तनमााणले आयोजना के्षरका 

स्थातनय र्ासी र बातहरबाट आएका 

ितमकहरू बीच मनमटुार् हुन सक्नेछ 

।  

 लैंतर्क तर्भेद 

सञ्चालन कवकध 

सडक तनमााणका लातर् परम्परार्ि 

तर्तधको प्रयोर् र्ररनेछ । सफ्ट 

र्तन्त्जतनयररङ सिंरचनाको प्रयोर् र्ररनेछ । 

जतमनको अतस्िरिा कम र्नाका लातर् 

बायो-र्तन्त्जतनयररङको प्रयोर्का साथै 

बनस्पतिहरू रोतपने काया र्ररनेछ  । नाली 

व्यर्स्थापन र्ा ढल तनकासाका लातर्  

आ. तस. तस. केस नालाको तनमााण र्रीनेछ 

। ग्रार्ेल र कालो परेका लातर् यातन्त्रक 

उपकरणहरूको प्रयोर् र्ररनेछ ।  

 उतचि ढल व्यर्स्था हुनेछ । 

 कालो परे सडकको तनमााण हुनेछ ।  

 यातन्त्रक उपकरणहरूको प्रयोर्बाट 
ध्र्नी, र्ाय ूप्रदषूण हुन सक्नेछ ।  

समय ताकलका 

सडक तनमााण काया र्षाायाम अतघ (माचा, 

अतप्रल र में) र जाडो मौसम (तडसेम्र्र, 

जनर्री र फेरबअुरी)को समयमा र्ररनेछ । 

आयोजनामा स्थानीय ितमकहरुको 

सिंलग्निा र्ररने भएकाले िसथा कृतष नहुने 

समयमा तनमााण काया उपयकु्त हुनेछ ।  

 स्थानीय ितमकहरुले सडक तनमााण 
कायामा पणूा समय तदन सक्नेछन । 

 तनमााण काया समयमै सम्पन्त्न हुनेछ । 

 र्षाायामको समयमा तनमााण काया र्दाा 
तनमााण कायामा तढलार्ा भर्ा समयमा 

काया सम्पन्त्न नहुने र सडकको 

र्णुस्िरमा पतन प्रभार् पना सक्छ ।  

कच्चा पदाथा 

प्रस्िातर्ि सडक तनमााणका लातर् ढुङ्र्ा, 

तर्िी, बालरु्ा, र्ेतबयन िारहरू, तसमेन्त्ट, 

अलकरा जस्िा कच्चा पदाथाहरूको 

आर्श्यक पनेछ । सडक तनमााणले 

स्थानीय उपलबध सामाग्रीहरूको 

यथासम्भर् उपयोर्मा जोड तदन्त्छ । 

स्थानीय नदी र्ा नदी तकनारबाट उत्खन्त्न 

र्रेर तनकातलएको बालरु्ा, तर्िी, ढुङ्र्ा 

हरूकर प्रयोय र्रीनेछ ।  त्यहाौँ छनौट 

र्ररएका सामग्रीहरुको लातर् कुनै लार्ि 

प्रभार् तर्कल्प छैन । 

 

 स्थानीय उपलबध स्रोि साधनको प्रयोर्  कच्चा पदाथाको धरु्ानी र 

भण्डारणबाट र्ायू र जतमनमा 

र्णु्स्िरमा प्रभार् पनेछ ।  

प्रकतकूल असर  यस आयोजनाले स्थातनयबासीलार्ा 

रोनर्ारीको अर्सर प्रदान र्नेछ । 

 सडक तनमााणबाट आयोजना के्षरका 

३५६ घरधरुी प्रभातर्ि हुनेछन ।  



र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक, बाौँके 

 

५९ 

प्रस्िातर्ि सडकको अरू कुनै तर्कल्प 

नभएको अर्स्थामा  र उक्त आयोजनाले 

र्ािार्रणमा न्त्यनूिम प्रभार् पना िर 

स्थानीय र्ासीहरूलार्ा अतधकिम फार्दा 

पयुााउने हुौँदा यस आयोजनाको तनमााण 

आर्श्यक दतेखन्त्छ । 

 स्थातनय र्ासीको आयस्थरमा र्तुद्ध 

हुनेछ ।  

 सरल रसहज यािायािको पहुच 

पगु्नेछ । 
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पररच्छेद -७ वातावरणीय प्रभावहरुको पूवाानुमान र मूल्याङ्कन  

७.१ प्रस्ताव कायाान्वयन गदाा वातावरणमा पने प्रभाव तथा सांरक्षणका उपायहरु 

यस खण्डमा स्र्ीकृि कायासचूीको आधारमा अध्ययन र्ररएको तर्द्यमान र्ािार्रण अर्स्थामा प्रस्िार् कायाान्त्र्यनबाट पने सक्ने 

प्रभार्हरुको पतहचान र्ररएको छ । र्ािार्रणीय प्रभार्हरुलाई अनकूुल र प्रतिकूल प्रभार्हरु पतहचान र्री र्र्ीकरण र्ररनेछ । अनकुुल 

प्रभार्बाट भौतिक, जैतर्क र सामातजक –आतथाक र साौँस्कृतिक र्ािार्रणमा पने सकरात्मक प्रभार् र त्यसको बढोत्तरीको उपाएहरु 

पतहचान र्ररनेछ र प्रतिकुल प्रभार्बाट भौतिक, जैतर्क र सामातजक –आतथाक र साौँस्कृतिक र्ािार्रणमा पने नकरात्मक प्रभार्को 

पतहचान र्री न्त्यनूीकरणका उपाएहरु अपनार्नेछ  । यसिा प्रभार्लाई पररणम, सीमा र समयार्तध को आधारमा र्र्ीकरण र्ररएको छ  । 

प्रस्िातर्ि सडक तनमााण र्दाा पने अनकुुल र प्रतिकुल प्रभार्हरु तनम्न उप खण्डहरुमा प्रस्ििु र्ररएको छ । 

७.२  अनुकूल प्रभावहरु  

प्रस्िातर्ि सडक तनमाणा सौँरै् आयोजना के्षरको र्ािार्रणमा पने सक्ने अनकूुल प्रभार्हरु यस प्रकारका छन ्। 

७.२.१ भौकतक वातावरणमा पने प्रभाव 

खाद्य सुरक्षामा बढोिरी  

प्रस्िातर्ि सडक तनमााणबाट राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं. १ र ३ मा यािायािको पहुौँच बढ्ने भएकोले अन्त्य के्षरबाट स्थानीयले उन्त्नि 

जािका बीउ ल्यार्ा नयाौँ प्रतर्तधको प्रयोर् र्रेर खेिीपािी र्ना सक्ने हुौँदा  खेिीपािी र्ने ढाौँचामा पररर्िान भर्ा उत्पादन र्तृद्ध हुने दतेखन्त्छ । 

साथै सडक सिंचालनमा आएपतछ बाौँके तजल्लाको कुसमु बजारबाट सतजलै खाद्य सामाग्री ढुर्ानी र्ना सतकने भएकोले सो के्षरको खाद्य 

सरुक्षामा र्तृद्ध हुने दतेखन्त्छ ।  यो प्रभाव अप्रत्यक्ष, उच्च महत्वपूणा, स्थानीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ ।  

वायुमण्डल 

प्रस्िातर्ि आयोजना तर्द्यमान कच्ची सडकको के्षरातधकार स्िरोन्त्नति िथा नयाौँ तनमााण र्री कालोपरे र्ररने भएकोले सडक सिंचालनपतछ 

सर्ारी साधनबाट कार्ानडाईअक्साईड , कार्ानमोनोअक्सार्ाड, सल्फरडार्ाअक्सार्ाड, नार्ािोजनअक्सार्ाड र तमथेन जस्िा ग्याौँसहरूको 

उत्सजानमा कतम आउने भएकोले राप्ती सोनारी र्ा.पा. र्डा निं. १ र ३ के्षरको र्ाय ु र्णुस्िरमा सकारात्मन पररर्िान  आउने दतेखन्त्छ । यो 

प्रभाव अप्रत्यक्ष, उच्च महत्वपूणा, स्थानीय र दीिाकालीन हुनेछ ।  

सामुदाकयक कवकास सेवाहरुको वृकि 

सडक सिंचालन पतछ आयोजना के्षर राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं. १ र ३ को कुसमु बजार, खकुुरे, बक्सरु्ा, दरेु्री, सनुखरे र्ाउौँ, भर्नपरु 

र्ाउौँ, अमर्ा र्ाउौँ र भमु्का र्ाउौँमा यािायािको पहुौँच बढ्न र्ई सो के्षरमा सामदुातयक र तनजी सिंरचनाहरु (तर्द्यालय, स्र्ास्थ्य चौकी, 

खिुा पसलहरु, होटलहरु, एग्रोभ्याट, रै्रसरकारी सिंस्था, सामदुातयक सिंस्थाहरु र सहकारी सिंस्था) सिंचालनमा आउने दतेखन्त्छ । यस्ता 

प्रभावहरु प्रत्यक्ष, उच्च महत्वपूणा, स्थानीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

७.२.२  जैकवक वातावरण  

वन के्षत्रको सांरक्षण र सांविान 

सडक के्षरको कायाान्त्र्यन पश्चाि सडक आयोजनाको लातर् कटान हुने ३२३३ रुखहरुको क्षतिपतूिा र्ापि ८०,८२५ तर्रुर्ा सडकको 

के्षरातधकारमा हुलाकी राजमार्ा तनदशेनालय, तड.र्.का., बाौँके र सा.र्.उ.स (तसद्धबाबा  सा.र्., पातथभरा  सा.र्., सनु्त्दर धारा पानी 

सा.र्., बकुा  सा.र्., सनु्त्दरी  सा.र्., सिीभर्ानी  सा.र्., र्ार्ालेख  सा.र्., अशोस्थामा   सा.र्. र लतमडाौँडा  सा.र्. र्री ९ र्टा सा.र्. 

र १ र्टा रातरिय र्न (चरेु के्षरको र्न) ) को सहकायामा खाली ठाउौँमा र्कृ्षारोपण र्ना सतकने हुनाले र्नके्षर र्तृद्ध हुन सक्ने साथै जिंर्ली 

जनार्रको सिंख्यामा र्तृद्ध पतन हुने दतेखन्त्छ । यस्ता प्रभावहरु अप्रत्यक्ष, उच्च महत्वपूणा, के्षत्रीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 
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७.२.३. सामाकजक-आकथाक र साांस्कृकतक वातावरण  

स्थानीयहरूको प्राकवकधक सीप वृकि 

आयोजनाको तनमाणाका कायाले राप्ती सोनारी र्ा.पा का स्थानीय र्ासीलाई ग्यातबयन िारहरु, पखाालको तनमााण, ढलान काट्ने र 

तस्थररकरण र्ने, बायो–ईतन्त्जतनयररङ्र् कायाहरु र सडक छेउछाउमा र्कृ्षारोपण र्ने जस्िा कायाको प्रातर्तधक तसप बढ्ने दतेखन्त्छ । यस 

प्रकारको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, स्थानीय र दीिाकालीन प्रककतको हुन सक्नेछ । 

सामुदाकयक कवकास सेवाको वृकि 

सडक सिंचालन पतछ आयोजना के्षरमा सहज यािायािको पहुौँच बढ्ने हुनाले राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं १ र ३ का स्थानीय र्ातसन्त्दाहरु 

िाप्लेजङु तजल्लाको सदरमकुाममा उपलबध सामदुातयक सेर्ा (स्र्ास्थ्य तक्लतनक, स्र्ास्थ्य चौकी, तर्द्यालय, थोक पसल, होटल, 

कृतष, रै्र सरकारी सिंस्था र सरकारी सिंस्थाहरु) बाट सहज सेर्ा पाउने दतेखन्त्छ । यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, 

स्थानीय र दीिाकालीन प्रककतको हुन सक्नेछ । 

सहज स्वास्थ्य सुकवधा 

सडक के्षरको कायाान्त्र्यन पतछ यािायािको पहुौँच बढ्ने भएकोले राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं १ र ३ का स्थानीयहरूलाई  िाप्लेजङु 

तजल्लाको फुङ्तलङमा रहकेा अस्पिाल, स्र्ास्थ्य तक्लतनक, हले्थ पोिसम्म पगु्न यािायाि सहज हुने दतेखन्त्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, 

मध्यम महत्वपूणा, स्थानीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

आयोजना के्षत्रको जकमन र सम्पकिको मूल्य वृकि  

आयोजनाको सिंचालन सौँरै् राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं १ र ३ मा तर्तभन्त्न सामातजक आतथाक सतुर्धाहरूको (यािायाि, तशक्षा, 

स्र्ास्थ्य, सिंचार, बजार, बैतकङ्र्) तर्कास हुन सक्ने भएकोले जग्र्ा र सम्पतत्तको मलू्य र्तृद्ध हुने दतेखन्त्छ । सो के्षरका स्थानीय 

जग्र्ाधनीलाई र स्थानीयर्ासीहरुलाई यस आयोजना कायाान्त्र्यनबाट प्रत्यक्ष लाभ तमल्ने दतेखन्त्छ । यसको  प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च 

महत्वपूणा, स्थाकनय र मध्यम अवकधको हुन सक्नेछ । 

उद्यम कवकास र व्यापार वृकि 

तनमााण अर्तधमा िम समहू, तनमााण टोली र आयोजना टोलीको मार् परुा र्ना राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं १ र ३ मा खाद्यान्त्न र तचया, 

तकराना पसलहरु, लजहरु र रेिुरेन्त्टहरुलाई समारे्श र्नेछ । स्थानीय उत्पादनहरु जस्िैः दधू, मास,ु िरकारी, फलफुलको व्यर्सातयक 

तक्रयाकलापहरु सिंचालनमा आउन सक्ने भएकोले स्थानीय उत्पादनमा र्तृद्ध र बजारीकरणको लातर् थप प्रोत्साहन प्रदान र्नेछ जसबाट 

आठराई तररे्णी र्ा.पा., फुङ्तलङ न.पा,  र फक्ताङलङु र्ा.पा. को स्थानीय ग्रामीण अथाव्यर्स्थामा पतन योर्दान पयुााउन सक्नेछ र 

र्ररबी कम र्ना मद्दि र्ना दतेखन्त्छ । यसको प्रभाव अप्रत्क्षय, मध्यम महत्वपूणा, स्थानीय र अल्पकालीन हुन सक्नेछ । 

रोजगारीको अवसर र आय स्तरमा वृकि 

आयोजना के्षरमा उपकरणहरुको सिंचालन कतन्त्क्रतटङ्र् कायाहरु, सडक ढलान तस्थररकरण, सामग्रीहरु सम्हाल्ने कायाका लातर् ७०,३९५ 

ितमक तदन दक्ष र ७,३३,९५९ ितमक तदन अदक्ष ितमक आर्श्यक पदाछ । यसका लातर् राप्ती सोनारी र्ा .१पा र्डा निं  ३र  का 

स्थानीयहरुलाई तनमााण कायामा सिंलग्न र्रार्ने हुदा उनीहरुको दक्षिा तर्कास साथै रोजर्ारीको अर्सर हुने भएकोले स्थानीय जनिाको 

आयस्िर बढाउने दतेखन्त्छ ।  तसथा, यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च महत्वपूणा, स्थानीय र मध्यम अवकधको हुन सक्नेछ । 

पयाटन गकतकवकधमा वृकि 

सडक सिंचालनले तनमााणबाट राप्ती सोनारी र्ा .पा र्डा निं .१ ३र  बाट बाौँके रातरिय तनकुञ्जसम्म पगु्नको लातर् सहज र कम लार्ि पने 

हुौँदा उक्त के्षरमा पयाटकहरुको आर्मनमा र्तृद्घ भई उनीहरुको बसोबासले स्थानीय जनिालाई रोजर्ारीको अर्सर तसजाना हुने दतेखन्त्छ । 

सडक सिंचालनले आयोजना के्षरमा पयाटन उद्योर्को केही मारामा भएपतन प्रर्द्धान र्ना सक्नेछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, 

के्षत्रीय र दीिाकालकन हुने देकखन्छ । 
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७.३ प्रकतकूल प्रभावहरु  

तर्तभन्त्न कायाको चरण र सडक कायाान्त्र्यनमा आयोजना तक्रयाकलापहरुले स्थानीय र्ािार्रणमा धेरै प्रतिकूल प्रभार्हरु सजृना र्ना सक्दछ 

। यो तनम्न उप खण्डहरुमा सिंतक्षप्त छलफल र्ररएको छ । 

७.३.१ भौकतक वातावरण 

भूउपयोगमा पररवतान 

प्रस्िातर्ि सडकको तनमााणले सडकको चौडाई कायम र्ना आर्श्यक जग्र्ा सडक के्षरातधकारबाट प्राप्त र्नेछ । यसका लातर् खेिीयोग्य 

जतमन, बस्िी के्षर, बाौँझो जतमन र र्न के्षर अतधग्रहण र्नेछ । सडकको तनमााणले ३३.५१ हके्टर जतमन सडकमा पररर्िान हुनेछ र िी 

मध्ये ३०.८४ हके्टर (११.९९ ह.े रातरिय र्न र १८.८५ ह.े सा. र्.) र्न के्षर, ०.७०४ हके्टर बस्िी के्षर, ०.२२ हके्टर बाौँझो जतमन र 

०.७९ हके्टर खेिीयोग्य जतमन, ०.७४ ह.े नतद उकासको के्षर र ०.२२ ह.े झाौँडी के्षरलाई स्थायी रुपमा सडक के्षरमा पररर्िान र्नेछ । 

प्रस्िातर्ि आयोजनाले उक्त के्षरको भतूम प्रयोर्मा पररर्िान र्ना सक्ने दतेखन्त्छ । यसले उर्ार माटोलाई पतन नोक्सान र्ना सक्ने दतेखन्त्छ 

। भूकम प्रयोगमा पररवतानको कारण सम्भाकवत प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, के्षत्रीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

भूक्षयको जोकखम 

प्रस्िातर्ि आयोजना चरेु के्षरमा पने भएकोले सडक तनमााणको क्रममा भकू्षयको जोतखम उच्च रहन सक्ने दतेखन्त्छ । भूक्षयको जोकखमको 

प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, के्षत्रीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

कबग्रन व्यवस्थापन के्षत्र तथा जोकखम 

प्रस्िातर्ि सडक तनमााणको क्रममा ५०७१६३.८२ घ.मी. माटो उत्खनन हुने र ८७९३४.८८५ घ.मी. माटो भने कायामा प्रयोर् हुनेछ  र 

बाौँकी ४१९२२८.९३५ घ.मी माटोलाई व्यर्स्थापन र्दाा बाौँझो जतमनमा तडस्को बन्त्न सक्ने जसको कारण राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं. 

१ र ३ भौर्ोतलक र्नार्टमा पररर्िान आउन सक्ने दतेखन्त्छ । जतमनलाई प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष रुपमा क्षति पयुााउन सक्नछे । यकद 

कबग्रनलाई सही व्यवस्थापन नगरेमा त्यसबाट प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, स्थानीय र दीिाकालीन प्रकृकतको प्रभाव हुन 

सक्नेछ । 

कनमााण सामग्रीहरुको भण्डारणबाट पने असरहरु 

सडक तनमााणको लातर् आर्श्यक ढुिंर्ा, तर्िी, बालरु्ा, र्न्त्धन, ग्यातबयन िार जस्िा तनमााण सामाग्री चेनेज २+१००, चेनेज 

७+०००,चेनेज ३+२०० र चेनेज २४+४०० मा भण्डारण र्ररने हुौँदा राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डाआ निं. १ र ३ मा  अव्यर्तस्थि िररकाले 

भण्डारण र्ररएको सामाग्रीको चहुार्ट भर्  सो के्षरको जतमनको उर्ाराशतक्तमा कमी हुन सक्ने, र्ाय ुप्रदषूण, ध्र्तन प्रदषूण  िथा चेनेज 

२+८५० मा रहकेो दरेु्री खोला, चेनेज ५+५९० मा रहकेो सनुखरे खोला, चेनेज ७+३०० मा रहकेो बकुा खोला, चेनेज १०+३०० 

मा रहकेो बबर्ा खोला, चेनेज १९+१०० मा रहकेो बौद्ध खोला र चेनेज २५+०३० मा रहकेो बन्त्सी खोलाको पानी प्रदतूषि हुन सक्ने  

दतेखन्त्छ । यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, के्षत्रीय र अल्पकालीन हुन सक्नेछ । 

श्रकमक कशकवरका कारण पने प्रभाव 

आयोजना तनमााणको क्रममा चेनेज २+१००, चेनेज ७+०००, चेनेज ८+५००, चेनेज १३+२००, चेनेज २४+४०० र चेनेज २७+९०० 

मा ितमक तशतर्रको स्थापना र्ररनेछ । अव्यर्तस्थि ितमक तशतर्रबाट उत्पन्त्न हुने ठोस फोहोरको कारण राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं. 

१ र ३  को र्ािार्रण प्रदतुषि र्ायु प्रदषूण हुन सक्ने र सो के्षरका स्थानीयलाई सरूर्ा रोर् लाग्ने सम्भार्ना दतेखन्त्छ । यस कककसमको 

प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, के्षत्रीय र अल्पकालीन हुन सक्नेछ । 

सडक के्षत्राकधकार अकतक्रमण 

सडक सिंचालन पतछ चेनेज ०+००० को खकुुरे बस्िी, चेनेज १+४०० को बक्सरु्ा बस्िी,  चेनेज २+१५० को दरेु्री बस्िी, चेनेज 

३+६०० को सनुखरे र्ाउौँ, चेनेज ८+९५० को भर्नपरु र्ाउौँ, चेनेज १०+४०० को अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज १३+४०० को भमु्का र्ाउौँ 
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र्रपरको  के्षरमा सडकको के्षरातधकार अतिक्रमण र्री बस्िी तर्कास हुौँदा सडकको क्षमिा घट्नकुा साथै सडकको ममाि कायामा पतन 

असर पान ेदतेखन्त्छ । यसको प्रभावहरु अप्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, स्थानीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

भण्डारण, तताउने र अलकत्रा कबछ्याउदा आउने जोकखम (अलकत्रा, गे्रगर र तातो कमकश्रत प्लान्ट) 

सडक तनमाणाको अतन्त्िम चरणमा कालोपरे र्ररने भएकोले अलकरा ििाउदा िथा प्रशोधन र्दाा राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं. १ र ३ 

मा र्ाय ुप्रदषूणको मारा बढ्नकुा साथै कामदारहरूको स्र्ास्थ्यमा प्रतिकुल असर जस्िै एलजी, आौँखा तचलाउने, छाला सम्बन्त्धी रोर्, 

लाग्ने सम्भार्ना दतेखन्त्छ । यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, स्थानीय र अल्पकालीन हुन सक्नेछ । 

वायुको गुणस्तरमा पररवतान  

सडक आयोजनाको सिंचालनपतछ तनतज र सार्ाजतनक सर्ारीहरुको सिंख्या बढ्न सक्ने र सर्ारी साधनबाट तनस्कने धुौँर्ा र धलुो साथै 

कार्ानडाईअक्साईड, कारर्नमोनोअक्साईड, सल्फरडाईअक्साईड, नाईिोजनअक्साईड र तमथेन जस्िा हातनकारक ग्याौँसहरूको मारा 

बढेमा राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं. १ र ३ के्षरको र्ायु र्णुस्िरमा कतम आउन ेदतेखन्त्छ । अनुमान गररएको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम 

महत्वपूणा, के्षत्रीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

कनमााण सामग्रीको ढुवानी 

सडक तनमााण कायाका लातर् आर्श्यक पने  ढुिंर्ा, तर्िी, गे्रर्र जस्िा तनमााण सामग्री चेनजे ५+५९० र चेनेज १०+३०० मा अर्तस्थि 

उत्खनन ्के्षरबाट तनमााण र्ने के्षरमा ढुर्ानी र्नुा पने हुौँदा राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं. १ र ३  के्षरमा र्ाय ुएर्म ्ध्र्तन प्रदषूणका हुने दतेखन्त्छ 

। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, के्षत्रीय र अल्पकालीन हुन सक्नेछ । 

क्रसर र खानी के्षत्र सांचालका प्रभावहरु 

आयोजना तनमााणको क्रममा क्रसर सिंचालन िथा खानी सिंचालन के्षर स्थापना र्ररने राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं. १ र ३ के्षरमा र्ायु 

प्रदषूण, ध्र्तन प्रदषूणको मारा बढ्न सक्ने दतेखन्त्छ । यसका साथै क्रसर िथा खानी सिंचालन हुने के्षरमा काम र्ने कामदारहरूको 

स्र्ास्थ्यमा प्रतिकुल प्रचार् जस्िै आौँखा तचलाउने, छाला सम्बन्त्धी रोर्, धरू्ाौँ धलुोका कारणले स्र्ाप्रस्र्ासमा समस्या हुनकुा साथै 

चोटपटको सम्भार्ना हुने दतेखन्त्छ ।  यस कककसमका प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, के्षत्रीय र अल्पकालीन हुन सक्नेछ । 

अलकत्रा तथा रसायन तताउन प्रयोग हुने जीवाश्म ईन्धन (मकटतेल) को प्रयोगले हाकनकारक ग्यासहरुको उत्सजान 

अलकरा र अन्त्य रसायन ििाउन प्रयोर् हुने जीर्ाश्म ईन्त्धन (मरििेल) को प्रयोर्ले उत्सजान हुने कार्ानडाईअक्साईड, 

काबानमोनोअक्साईड, सल्फरडाईअक्साईड, नाईिोजनअक्साईड र तमथेन जस्िा हातनकारक ग्यासहरूले र्ायकुो र्णुस्िर घटाउने िथा 

राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं. १ र ३ के्षरका र्ाय ुसम्भार्ना उच्च हुने दतेखन्त्छ । यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, के्षत्रीय र 

अल्पकालीन हुन सक्नेछ । 

पानीको स्रोत तथा पानी प्रदूर्णको प्रभाव 

प्रस्िातर्ि सडक तनमााणको क्रममा ितमक तशतर्र स्थापना, तनमााण सामाग्री भण्डारण के्षर िथा उत्खनन के्षरबाट तनस्कने ठोस  िथा 

िरल फोहोर, धलूो, ईन्त्धनको चहुार्टले राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं. १ र ३ मा रहकेो दरेु्री खोला (चेनेज २+८५०) र सनुखरे खोला 

(चेनेज ५+५९०), बकुा खोला (चेनेज ७+३००), बबर्ा खोला (चेनेज १०+३००), बौद्ध खोला (चेनेज १९+१००) र बन्त्सा खोला 

(चेनेज २५+०३०) मा पानी प्रदतूषि भई र्णुस्िरमा कमी आउनेछ जसले नदीको सिंरचना र प।ररतस्थतिक प्रणालीमा असर र्ना सक्ने 

दतेखन्त्छ । यस कककसमको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, स्थलगत र दीिाकालीन हुन सक्नेछ ।  

उत्खनन ्के्षत्रहरुको कारणले पने प्रभाव 

सडकको तनमााण काया तर्शेष र्री ग्रार्ेल र्ना, ररटेतनङ्र् पखााल तिि पखााल, ग्यातबयन पखााल र अन्त्य सिंरचनाहरु बनाउन बोल्डर, 

गे्रर्र, र्ालरु्ा र तर्िीहरु आर्श्यक पदाछ । यस्िा सामग्रीहरुको उत्खनन ्सनुखरे खोला (चेनेज ५+५९०) र बबर्ा खोला (चेनेज 

१०+३००) बाट र्रीनेछ । अनपुयकु्त र अत्यतधक मारामा सामग्रीको उत्खनन्त्ले स्थानीय र्ािार्रणलाई र्म्भीर रुपमा तबर्ाना सक्न े
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दतेखन्त्छ । उत्खनन ्तक्रयाकलापले प्राकृतिक भतुमको रुपरेखा र बनस्पतिमा प्राकृतिक पानीको तनकासा, सिही पानीमा माटो थपु्रने र 

जल प्रदषूण हुने जस्िा क्षति पयुााउने दतेखन्त्छ र प्रयोर् पतछ राम्रोसौँर् बन्त्द र्ररएका छन ्भने प्रभार् कम हुने दतेखन्त्छ । उत्खनन्बाट पने 

प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, स्थलगत र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

ध्वकन प्रदूर्ण 

आयोजना तनमााणको क्रममा तनमााण के्षरमा भारी उपकरण िथा सर्ारी साधन (िक, तिपर, िेक्टर, रोलर, जेतसभी डोजर) को सिंचालन,  

क्रसर प्लान्त्टहरुको सिंचालनले राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं. १ र ३  मा ध्र्तन प्रदषूणको मारामा उल्लेखनीय र्तृद्ध हुने दतेखन्त्छ । ध्वकन 

प्रदूर्णका कारण प्रत्याकशत प्रभावहरु प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, स्थलगत र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

वायु प्रदूर्ण 

तनमााण कायाको क्रममा तनमाणा सामग्रीको ढुर्ानी र्दाा सर्ारी साधन आर्िजार्ि िथा सिंचालनको चरणमा सर्ारी साधनको सिंख्यामा 

उल्लेखनीय र्तृद्ध हुन सक्ने भएकाले र्दाा राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं. १ र ३  के्षरमा सडक दघुाटनाको सम्भार्ना बढ्ने दतेखन्त्छ । 

यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, स्थानीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

सडक दुिाटनाको सम्भावना वृकि 

तनमााण कायाको क्रममा तनमाणा सामग्रीको ढुर्ानी र्दाा सर्ारी साधन आर्िजार्ि िथा सिंचालनको चरणमा सर्ारी साधनको सिंख्यामा 

उल्लेखनीय र्तृद्ध हुन सक्ने भएकाले र्दाा राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं. १ र ३  के्षरमा सडक दघुाटनाको सम्भार्ना बढ्ने दतेखन्त्छ । 

यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, स्थानीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

७.३.२ जैकवक वातावरण 

प्रस्िार्को कायाान्त्र्यनले र्दाा जैतर्क र्ािार्रणमा तनम्न प्रभार्हरु पतहचान र्ररनेछ । 

वन सम्पदाको नोक्सान 

प्रस्िातर्ि सडक तनमााण काया र्नुा पतहले आयोजनाले सडक के्षरका लातर् आर्श्यक जग्र्ाको भोर्ातधकार र रूख कटानका लातर् 

नेपाल सरकार, र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयबाट अनमुति तलन ुपदाछ । प्रस्िातर्ि आयोजना तनमााणका लातर् ३०.८४ हके्टर (११.९९ 

ह.े चरेु के्षरको र्न र १८.८५ ह.े सा.र्.) र्न के्षर आर्श्यक पने दतेखन्त्छ  र त्यस के्षरको रूख/तर्रूर्ाहरूको कटान र्नुा पने दतेखन्त्छ । 

आयोजनाको लातर् आर्श्यक र्न के्षरको तर्र्रण  र कटान र्नुापने कुल रुख सिंख्या िातलका ४९ मा प्रस्ििु र्ररएको छ । 

ताकलका नां. ४९ आयोजनाका लाकग कटान गनुापने कुल रुख सांख्या कववरण  

क्र. 

स. 

वनको प्रकार स्थान चेनेज वन के्षत्रको 

लम्बाई (कक. 

मी. ) 

कटान हुने रूख 

सांख्या 

रुखको प्रजातीहरु 

सामुदाकयक वन 

१ तसद्धबाबा  

सा .र्.  

खोकरी ०+८०० १+४०० ०.६ १३ साल, साज, तसमल ,

रूर्ानो,भलायो,कुसमु ,

कदम, , जामनु, 

बोटधयरो, भेलर, 

दबदबे, कलम, धोिी, 

खयर,  र्र, तपपल, 

२ पातथभरा  सा .र्.  बक्सरु्ा १+४०० २+००० ०.६ ६ 

३ सनु्त्दर धारा पानी 

सा .र्.  

दरेु्री २+३०० ३+६०० १.३ ३८ 

४ बकुा  सा .र्.  चनु्त्हा ३+६५० ५+५५७ १.९१ ५६ 

५ सनु्त्दरी  सा .र्.  सनु्त्खरीया ५+८०० ७+२५० १.४५ ३८ 
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( िोि स्थलर्ि सरे्क्षण , २०७७) 

रुख कटान 

सडक तनमााण क्रममा सडकको चौडाई तभरका रुखहरु कटान र्नुा पदाछ । यसले सडक छेऊका र्नस्पतिको नाश र्दाछ । तर्शेष र्री मा 

साल (Shorea robusta), साौँज (Terminalia elliptica), खयर (Acacia catechu), कमाा (Haldina cordifolia), बोटधयरो 

(Lagerstroemia parviflora), दबदबे (Garuga pinnata), आौँप (Magnifera indica), तसमल (Bombax ceiba), कुसमु 

(Schleichera olerosa), कदम (Anthocephalus chinesis), र्र (Ficus bengalensis), तपपल (Ficus religiosa), तकम्ब ु

(Morus alba), जामनु (Syzygium cumini), कलम (Mitragyna parviflora), धोिी, भेलर (Trewia nudiflora), रूर्ानो, 

भलायो (Semecarpus anacardium), सदन र अमला (Phyllanthus emblica) का प्रजािीहरु कटान र्नुा दतेखन्त्छ   । कररब ३२३३ 

र्टा रुखहरु ११ तमटर सडक चौडाई कायम र्ना कटान र्नुा आर्श्यक दतेखन्त्छ । कटान पने रुखहरुको आयिन िल िातलकामा प्रस्ििु 

र्ररएको छ ।  

ताकलका नां. ५०  सडक सीमा के्षत्रमा कटान गनुापने रुखको सांख्याहरुको आयतन कववरण 

क्र .सां.  स्थानीय नाम वैज्ञाकनक नाम रुखको सांख्या काठको आयतन (ि. मी. ) 

१ साल Shorea robusta ९६४ ३७५८.४१ 

२ साौँज Terminalia elliptica ६८० ३०७९.१० 

३ खयर Acacia catechu १०० ६१.४६ 

४ कमाा Haldina cordifolia ८० ४५.१५ 

५ बोटधयरो Lagerstroemia parviflora १० १५.९३ 

६ दबदबे Garuga pinnata ३०६ २३७.३८ 

७ आौँप Magnifera indica १ ५.६७ 

८ तसमल Bombox ceiba २५ १६४.७४ 

९ कुसमु Schleichera olerosa ११ ३८.१८ 

१० कदम Anthocephalus chinesis ७४ ७८.३३४ 

११ र्र Ficus bengalensis ३ ८.३८ 

१२ तपपल Ficus religiosa ५ १२.४० 

१३ तकम्ब ु Morus alba २२ १८.८० 

१४ जामनु Syzygium cumini ३८ ८५.१५ 

१५ कलम Mitragyna parviflora १२७ ३१५.६६ 

१६ धोिी - ५४७ ४५१.७२ 

१७ भेलर Trewia nudiflora १९८ १६०.४७ 

६ सिीभर्ानी  

सा .र्.  

खिुी ७+३०० ८+८८० १.५८ ६० कमाा  ,सदन ,अमला ,

आौँप 

७ र्ार्ालेख  सा .र्.  भर्ानीपरु ९+०५० १०+३०० १.२५ ११ 

८ अशोस्थामा   

सा .र्.  

अमरु्ा १०+४५० १३+३०० २.८५ १०३ 

९ लतमडाौँडा  

सा .र्.  

भम्का १३+६०० १९+०५० ५.४५ ४४९ 

१०  रातरिय र्न )चरेु 

के्षरको र्न(  

 १९+१०० ३०+००० १०.९ २४६२ 

कूल ३२३३ 
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१८ रूर्ानो - ४६ ५२.६६ 

१९ भलायो Semecarpus anacardium ५ ७.२३ 

२० सदन - २ १.७० 

२१ अमला Phyllanthus emblica  १ ०.०३१४ 

)िोिः  स्थलर्ि सरे्क्षण , २०७७) 

र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कनले तनतदाि र्रे अनसुार कटान र्ररएका रुखहरुको क्षतिपतूिा तदन १:२५ को अनपुािमा र्कृ्षारोपण र्नुापने 

दतेखन्त्छ  र कटान र्ररएका र्नस्पति प्राकृतिक रुपमा पनुः प्रातप्त हुनेछ । यसको प्रभाव सडक सीमा के्षत्रमा सीकमत हुने भएकाले 

प्रत्यक्ष, के्षत्रगत, मध्यम महत्वपूणा र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

गैर काष्ठ वनस्पकतको चोरीकनकासी तथा वनपैदावर सांकलनमा दबाब 

प्रस्िातर्ि आयोजना तनमााण एर्िं सिंचालनको चरणमा तसद्धबाबा  सा.र्. (चेनेज ०+८०० दतेख चेनेज १+४००), पातथभरा  सा.र्. 

(चेनेज १+४०० दतेख चेनेज २+०००), सनु्त्दर धारा पानी सा.र्. (चेनेज २+३०० दतेख चेनेज ३+६००), बकुा  सा.र्. (चेनेज ३+६५० 

दतेख चेनेज ५+५५७), सनु्त्दरी  सा.र्. (चेनेज ५+८०० दतेख चेनेज ७+२५०), सिीभर्ानी  सा.र्. (चेनेज ७+३०० दतेख ८+८८०), 

र्ार्ालेख  सा.र्. (चेनेज ९+०५० दतेख १०+३००), अशोस्थामा   सा.र्. (चेनेज १०+४५० दतेख चेनेज १३+३००), लतमडाौँडा  सा.र्. 

(चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज १९+०५०) र चरेु के्षरको र्न (चेनेज १९+१०० दतेख चेनेज ३०+०००) के्षरमा पार्ने र्ैर काष्ठ 

र्नस्पतिहरु जस्िै असारे (Lagerstroemia indica), बेल (Aegel marmelos), तििेपािी (Artemesia spp.) , नीम 

(Azadirchta indica), कुररलो (Asparagus spp.), िलुसी (Ocimumtenui florum), पतुदना (Mentha spp), हरो 

(Terminalia chebula), बरो (Terminalia bellerica), आकास बेली (Cuscuta reflexa) , कडीपत्ता (Murraya 

koenighii), बोझो (Acorus calamus), आकास बेली (Cuscuta reflexa) लाई जतडबटुीको रुपमा प्रयोर् र्ना सतकने हुौँदा यस्िा 

र्नस्पतिहरुको चोरीतनकासी हुने सम्भार्ना बढ्ने दतेखन्त्छ । यसका साथै ितमक तशतर्रमा खाना पकाउने, अलकरा ियार र्ने जस्िा 

कायामा र्नपैदार्रको अव्यर्तस्थि प्रयोर् उच्च मारामा हुन सकने भएकोले यस्िा र्तितर्तधले र्नपैदार्रको सिंकलनमा दर्ार् पयुााउन े 

दतेखन्त्छ ।  यसको प्रभाव सडक सीमा के्षत्रमा सीकमत हुने भएकाले प्रत्यक्ष, के्षत्रगत, मध्यम महत्वपूणा र दीिाकालीन हुन 

सक्नेछ । 

वन डढेलोको सम्भावना 

सडक तनमााणको क्रममा कामदारहरूले अलकरा बनाउन,े ितमक तशतर्रमा खाना पकाउने काया र्दाा चरणमा तसद्धबाबा  सा.र्. (चेनेज 

०+८०० दतेख चेनेज १+४००), पातथभरा  सा.र्. (चेनेज १+४०० दतेख चेनेज २+०००), सनु्त्दर धारा पानी सा.र्. (चेनेज २+३०० दतेख 

चेनेज ३+६००), बकुा  सा.र्. (चेनेज ३+६५० दतेख चेनेज ५+५५७), सनु्त्दरी  सा.र्. (चेनेज ५+८०० दतेख चेनेज ७+२५०), सिीभर्ानी  

सा.र्. (चेनजे ७+३०० दतेख ८+८८०), र्ार्ालेख  सा.र्. (चेनेज ९+०५० दतेख १०+३००), अशोस्थामा   सा.र्. (चेनेज १०+४५० 

दतेख चेनेज १३+३००), लतमडाौँडा  सा.र्. (चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज १९+०५०) र चरेु के्षरको र्न (चेनेज १९+१०० दतेख चेनेज 

३०+०००)  के्षरमा आर्ोलार्ी भर्ा र्न के्षरमा डढेलो लाग्ने  सम्भार्ना दतेखन्त्छ जसकारण राप्ती सोनारी र्ा.पा. र्डा निं. १ र ३ के्षरमा 

र्ािार्रणीय प्रदषूण जस्िै र्ायु प्रदषूण, फोहोर उत्पादन आतद हुन सक्ने भएकोले यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, स्थानीय 

र छोटो अबकध प्रकृकतको हुन सक्नेछ । 

वन्यजन्तुमा प्रभाव 

सडकको तनमााण कायाको क्रममा कटाई, भराई, ितमक तशतर्र स्थापना र्ने, ठुला यािायािको आर्ाजले सडक के्षरमा पने  र्न के्षरहरु 

तसद्धबाबा  सा.र्. (चेनेज ०+८०० दतेख चेनेज १+४००), पातथभरा  सा.र्. (चेनेज १+४०० दतेख चेनेज २+०००), सनु्त्दर धारा पानी 

सा.र्. (चेनेज २+३०० दतेख चेनेज ३+६००), बकुा  सा.र्. (चेनेज ३+६५० दतेख चेनेज ५+५५७), सनु्त्दरी  सा.र्. (चेनेज ५+८०० 

दतेख चेनेज ७+२५०), सिीभर्ानी  सा.र्. (चेनेज ७+३०० दतेख ८+८८०), र्ार्ालेख  सा.र्. (चेनेज ९+०५० दतेख १०+३००), 

अशोस्थामा   सा.र्. (चेनेज १०+४५० दतेख चेनेज १३+३००), लतमडाौँडा  सा.र्. (चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज १९+०५०) र चरेु 

के्षरको र्न (चेनेज १९+१०० दतेख चेनेज ३०+०००) मा रहकेा र्न्त्यजन्त्ि ुडराउने, तहौँडडुलको मार्ा पररर्िान र्ना सक्ने िथा अन्त्यन्त्र 
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बसाई सरी र्न्त्यजन्त्िकुो प्राकृतिक बासस्थानमा असर पगु्ने दतेखन्त्छ । त्यस्िै र्री सडक तनमााण िथा सिंचालनको क्रममा र्न्त्यजन्त्िकुो 

तशकार पतन बढ्ने दतेखन्त्छ । प्रत्याकशत प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, के्षत्रगत र अल्पकालीन हुन सक्नेछ । 

लोपोन्मुख तथा सांरकक्षत प्रजातीहरुमा पना सक्ने सम्भाकवत प्रभाव 

सडक सिंचालनको क्रममा जीर्हरुको अरै्ध सिंकलन र्तृद्धको लातर् सहज पहुौँच पगु्न सक्नेछ । सडक सिंचालन पतछ तसद्धबाबा  सा.र्. 

(चेनेज ०+८०० दतेख चेनेज १+४००), पातथभरा  सा.र्. (चेनेज १+४०० दतेख चेनेज २+०००), सनु्त्दर धारा पानी सा.र्. (चेनेज 

२+३०० दतेख चेनेज ३+६००), बकुा  सा.र्. (चेनेज ३+६५० दतेख चेनेज ५+५५७), सनु्त्दरी  सा.र्. (चेनेज ५+८०० दतेख चेनेज 

७+२५०), सिीभर्ानी  सा.र्. (चेनेज ७+३०० दतेख ८+८८०), र्ार्ालेख  सा.र्. (चेनेज ९+०५० दतेख १०+३००), अशोस्थामा   

सा.र्. (चेनेज १०+४५० दतेख चेनेज १३+३००), लतमडाौँडा  सा.र्. (चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज १९+०५०) र चरेु के्षरको र्न 

(चेनेज १९+१०० दतेख चेनेज ३०+०००) र्न के्षरमा सहज पहुौँचको कारण सिंरतक्षि र लोपोन्त्मखु प्रजातिहरु जस्िै बौँदले (Sus 

scorfa), बाघ (Panthera tigris), बर्ाौँसो (Canis lupus), सनु र्ोहोरो (Varanus flavescence), र्ोही (Crocodylus 

palastric), तर्द्ध (Gyps himalayensis), धनेश (Buceros bicornis) को अबैध रुपले चोरी र तशकारी हुने दतेखन्त्छ । मातनसहरुले 

खाना,पैसाको लातर् र्न्त्यजन्त्िहुरुलाई तशकार र्रेर माना सक्ने दतेखन्त्छ । रै्रकाननुी हत्या र व्यापार आयोजना के्षरबाट नतजकको शहर 

र तसमाना पार र्ने सम्भार्ना बढी हुने दतेखन्त्छ । यसरी अनुमान गररएको प्रभाव अप्रत्यक्ष, उच्च महत्वपूणा, स्थानीय र 

दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

जलचरमा पने प्रभाव  

आयोजना के्षरको दरेु्री खोला (चेनेज २+८५०) र सनुखरे खोला (चेनेज ५+५९०), बकुा खोला (चेनेज ७+३००), बबर्ा खोला 

(चेनेज १०+३००), बौद्ध खोला (चेनेज १९+१००) र बन्त्सा खोला (चेनेज २५+०३०) मा र्ङ्र्टो (Cyprinus carpio), रोहु 

(Labeo rohita) र तसल्भर प्रजािीका माछा (Lepisma sacchanina) पार्ान्त्छन ्।  तनमााण कायाको क्रममा ितमक तशतर्र, तनमााण 

सामाग्रीको भण्डारणबाट तनस्कने फोहोर, अलकरा र तर्षाधी नदीमा तमतसने हुौँदा त्यहाौँ पार्ने माछाहरुको बासस्थान र प्रजनन प्रतक्रयामा 

नकारात्मक प्रभार् पने दतेखन्त्छ । यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, न्यून महत्वपूणा, स्थानीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

वन्यजन्तुको बासस्थानमा खण्डीकरण 

प्रस्िातर्ि सडक आयोजना तसद्धबाबा  सा.र्. (चेनेज ०+८०० दतेख चेनेज १+४००), पातथभरा  सा.र्. (चेनेज १+४०० दतेख चेनेज 

२+०००), सनु्त्दर धारा पानी सा.र्. (चेनेज २+३०० दतेख चेनेज ३+६००), बकुा  सा.र्. (चेनेज ३+६५० दतेख चेनेज ५+५५७), 

सनु्त्दरी  सा.र्. (चेनेज ५+८०० दतेख चेनेज ७+२५०), सिीभर्ानी  सा.र्. (चेनेज ७+३०० दतेख ८+८८०), र्ार्ालेख  सा.र्. (चेनेज 

९+०५० दतेख १०+३००), अशोस्थामा   सा.र्. (चेनेज १०+४५० दतेख चेनेज १३+३००), लतमडाौँडा  सा.र्. (चेनेज १३+६०० 

दतेख चेनेज १९+०५०) र चरेु के्षरको र्न (चेनेज १९+१०० दतेख चेनेज ३०+०००) जाने भएकोले र्न्त्यजन्त्िकुो बासस्थानमा असर 

पगु्न सक्ने हुनाले त्यहाौँको पररतस्थतिक प्रणालीमा समेि प्रभार्हरु सजृना हुने दतेखन्त्छ । यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, 

स्थानीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

वन्यजन्तुको कहडाँडुल तथा कवचरण के्षत्रमा अवरोध 

प्रस्िातर्ि सडकको तसद्धबाबा  सा.र्. (चेनेज ०+८०० दतेख चेनेज १+४००), पातथभरा  सा.र्. (चेनेज १+४०० दतेख चेनेज २+०००), 

सनु्त्दर धारा पानी सा.र्. (चेनेज २+३०० दतेख चेनेज ३+६००), बकुा  सा.र्. (चेनेज ३+६५० दतेख चेनेज ५+५५७), सनु्त्दरी  सा.र्. 

(चेनेज ५+८०० दतेख चेनेज ७+२५०), सिीभर्ानी  सा.र्. (चेनेज ७+३०० दतेख ८+८८०), र्ार्ालेख  सा.र्. (चेनेज ९+०५० दतेख 

१०+३००), अशोस्थामा   सा.र्. (चेनेज १०+४५० दतेख चेनेज १३+३००), लतमडाौँडा  सा.र्. (चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज 

१९+०५०) र चरेु के्षरको र्न (चेनेज १९+१०० दतेख चेनेज ३०+०००) र्न के्षर पने भएकोले सडक तनमााण कायाले र्दाा त्यस के्षरमा 

बसोबास र्ने र्न्त्यजन्त्िहुरू सडक र्ारपार र्ना िथा चरण के्षरमा पतन अबरोध तसजाना हुने दतेखन्त्छ । प्रत्याकशत प्रभावहरु प्रत्यक्ष, 

उच्च महत्वपूणा, के्षत्रगत र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

वन्यजन्तु दुिाटनामा पना सक्ने 
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प्रस्िातर्ि सडक तनमााण एर्िं सिंचालनको क्रममा र्न्त्यजन्त्ि ु सडक पार (चेनेज ०+८००–चेनेज १+४००, चेनेज १+४००–चेनेज 

२+०००,  चेनेज २+३००–चेनेज ३+६००,  चेनेज ३+६५०–चेनेज ५+५५७, चेनेज ५+८०० दतेख चेनेज ७+२५०, चेनेज ७+३०० 

दतेख ८+८८०, चेनेज ९+०५० दतेख १०+३००, चेनेज १०+४५० दतेख चेनेज १३+३००,  चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज १९+०५० 

र चेनेज १९+१०० दतेख चेनेज ३०+०००) र्ने क्रममा सडकमा र्ड्ुने सर्ारी साधनको िीव्र र्तिको कारणले र्दाा दघुाटना समेि बढ्ने 

दतेखन्त्छ । प्रत्याकशत प्रभावहरु प्रत्यक्ष, उच्च महत्वपूणा, के्षत्रगत र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

७.३.३ सामाकजक आकथाक तथा साांस्कृकतक वातावरण 

कनजी जग्गा अकधग्रहण 

प्रस्िातर्ि सडक तनमााणका लातर् आर्श्यक पने प्रस्िातर्ि सडक तनमााणबाट राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं.१ र ३ को ३५५ घरधरुीको 

०.७९ ह.े खेिीयोग्य जतमन र ०.७०४ ह ेबस्िी के्षर र्री कुल १.४९४ ह.े तनजी जग्र्ा आयोजनाले अतधग्रहण र्नेछ । यस कककसमको 

प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, के्षत्रीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ ।  

कनजी तथा सावाजकनक सांरचनामा क्षकत 

प्रस्िातर्ि सडक तनमााणका लातर् कररब १५ र्टा घरहरू र चेनेज ६+८५० मा रहकेो १ र्टा र्ोठ सडक चौडार्ामा पने भएकोले 

०.०७०४ ह ेबस्िी के्षरमा सडक तनमााणले क्षति पयुााउने दतेखन्त्छ । साथै उक्त सडकको तनमााणले ११५ र्टा तबजलुीको पोल, चेनेज 

१+४०० मा रहकेो िी नेपाल रातरिय आधारभिू तर्धालय, चेनेज ८+९५० मा रहकेो िी सिी भर्ानी आधारभिू तर्धालय, चेनेज 

१३+५०० मा रहकेो िी हररतसतद्ध प्राथतमक तर्धालय, चेनेज ६+३५० मा रहकेो ७ र्टा धाराहरू र चेनेज ५+३५० मा रहकेो २ र्टा 

ट्यबेुलहरूमा असर पगु्ने दतेखन्त्छ ।  यस कककसमको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, के्षत्रीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ ।  

माकनसहरुको बसााँई सराईको कारण पने प्रभाव 

सडक तनमााण पश्चाि बस्िी के्षर (खकुुरे (०+०००), बक्सरु्ा (चेनेज १+४००), दरेु्री (चेनेज २+१५०), सनुखरे र्ाउौँ (चेनेज ३+६००),  

भर्नपरु (चेनेज ८+९५०), अमर्ा र्ाउौँ (चेनेज १०+४००) र भमु्का (चेनेज १३+४००)) मा तकराना पसल र खाद्यान्त्न र्ोदामहरु, स्र्ाथ्य 

सतुर्धा, यािायािको पहुौँच बढ्न सक्ने भएकोले त्यस के्षरमा बसाई सरेर आउने मातनसहरुको सिंख्यामा र्तृद्घ हुने दतेखन्त्छ जसकारण खकुुरे, 

बक्सरु्ा, दरेु्री, सनुखरे, भर्नपरु, अमर्ा र भमु्का के्षरमा सामदुातयक सेर्ा सतुर्धा (स्कुल, स्र्ास्थ चौकी, तर्द्यिु, खानेपानी) को प्रयोर्मा 

चाप बढ्ने दतेखन्त्छ । सम्भाकवत प्रभाव अप्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, के्षत्रीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

स्थानीय सेवा र सामाकजक सांरचना 

सडक तनमााणको क्रममा बातहरी के्षरबाट आउने ितमकहरुको चापले र्दाा राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं.१ र ३ को स्थानीय स्रोि साधनमा 

(स्र्ास्थ्य र औषधी, यािायाि, स्कुल जस्िा स्थानीय सामातजक सेर्ा सतुर्धाहरुमा) चाप बढ्न सक्नेछ । यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, 

कनम्न महत्वपूणा,  स्थानीय र अल्पकालीन हुन सक्नेछ । 

आगन्तुक समुदाय र रैथाने समुदाय बीच कलह 

सडक तनमााण चरणको क्रममा आयोजना के्षरमा बातहरर स्थानहरुबाट तनमााण टोलीको आर्मन हुने र प्रस्िातर्ि के्षरका राप्ती सोनारी 

र्ा.पा र्डा निं.१ र ३ का रैथाने समदुायबीच सेर्ा सतुर्धाहरू (स्र्ास्थ्य र औषधी, यािायाि, तर्द्यिु, खानेपानी) को प्रयोर्मा 

असमझदारी तसजाना भर् झर्डा/कलह हुने दतेखन्त्छ र यसका साथै लार् ु दवु्यासन, रे्श्यार्तृि, चोरी, मानर् बेचतर्खन जस्िा 

तक्रयाकलापहरु बढ्ने दतेखन्त्छ । यस्तो प्रभाव अप्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, स्थानीय र अल्पकालीन हुन सक्नेछ । 

लैंकगक असमानता 

प्रस्िातर्ि सडक तनमााण कायाको लातर् ितमकहरुको छनोट र्ने समयमा मतहला र परुूष बीचको भेदभार् तसजाना हुने दतेखन्त्छ । मतहला 

ितमहरू र परुूष ितमकहरु बीच पाररितमक, छनोट प्रतक्रया, काम र्ने समय जस्िा कुराहरूमा लैंतर्क तर्भेद तसजाना हुने दतेखन्त्छ । 

यस कककसमको प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च महत्वपूणा, स्थानीय र मध्यम प्रकृकतको हुनेछ । 
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सडक के्षत्राकधकारमा अव्यवकस्थत बस्ती कवकास 

सडक तनमााण पतछ मखु्यिया तर्द्यमान बस्िी के्षरहरू (खकुुरे (०+०००), बक्सरु्ा (चेनेज १+४००), दरेु्री (चेनेज २+१५०), सनुखरे 

र्ाउौँ (चेनेज ३+६००),  भर्नपरु (चेनेज ८+९५०), अमर्ा र्ाउौँ (चेनेज १०+४००) र भमु्का (चेनेज १३+४००))  मा स्र्ास्थ सतुर्धा, 

पसल र खाद्यान्त्न पसलहरु स्थापना हुने र  मातनसमा आतथाक अर्सरहरु तसजाना हुन सक्ने भरएकोले सो के्षरको सडक के्षरातधकारमा 

अव्यर्तस्थि बस्िी तनमााण हुने दतेखन्त्छ जसकारण सीमा के्षरको अतिक्रमण बढ्न र्र् सडक क्षमिा घटाउने दतेखन्त्छ ।  यस्तो प्रभाव 

अप्रत्यक्ष, कनम्न महत्वपूणा, स्थानीय र अल्पकालीन हुन सक्नेछ । 

मौजुदा वाली तथा उत्पादनशील जग्गा नष्ट हुने 

प्रस्िातर्ि सडकको तनमााणले सडकको आर्श्यक चौडाई (११ तम.) कायम र्ना राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं.१ र ३  को कुल ०.७९ ह.े 

खेिीयोग्य जतमन स्थायी रुपमा सडकमा पररर्िान हुने आयोजना के्षरको भ-ूउयोर्मा पररर्िान हुने दतेखन्त्छ । यस तकयाकलापबाट सो 

के्षरको उर्ार माटो, मौजदुा र्ाली िथा उत्पादनशील जग्र्ा नि भर्ा किं तक्रटमा पररर्िान हुने भएकोले कृतष उत्पादमना समेि ह्रास आउने 

दतेखन्त्छ । भूकम प्रयोगमा पररवतानको कारण सम्भाकवत प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, के्षत्रीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ 

। 

स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा प्रभाव 

प्रस्िातर्ि सडक स्िरोन्त्िति र नयाौँ तनमााण भएकोले सडक छेउमा भने र काट्ने क्रममा उत्पन्त्न हुने धरू्ाौँ, धलुो र उच्च ध्र्तन प्रदषूणले 

राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा निं.१ र ३ का सडक छेउ बस्िी (खकुुरे (०+०००), बक्सरु्ा (चेनेज १+४००), दरेु्री (चेनेज २+१५०), सनुखरे 

र्ाउौँ (चेनेज ३+६००),  भर्नपरु (चेनेज ८+९५०), अमर्ा र्ाउौँ (चेनेज १०+४००) र भमु्का (चेनेज १३+४००)) का स्थानीयहरूको 

स्र्ास्थ्यमा प्रतिकुल असर तसजाना हुन सक्दछ जसले श्वासप्रश्वासमा, कम कान सनु्त्ने जस्िा प्रभार् पना सक्नेछ । यसरी पकहचान 

गररएको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, स्थानीय र मध्यम अवकधको हुन सक्नेछ । 

श्रकमकहरुको पेसागत स्वास्थ र सुरक्षा  

सडक तनमााण चरणमा कामदाहरू उच्च ध्र्तन, धुौँर्ा र धलुोको सम्पका मा रतह काम र्नुा पने भएकोले राप्ती सोनारी र्ा.पा र बातहरी के्षरबाट 

आउने ितमकहरूको स्र्ास्थमा प्रत्यक्ष असर पने दतेखन्त्छ । अव्यर्तस्थि िम तशतर्रको (असरुतक्षि पानी, अस्र्ास्थ्यकर खानेकुरा) 

कारणले  स्र्ास्थ्य अर्स्था जोतखम बढ्न र्र् हजैा, पखाला, मलेररया र डे ौँर् ुज्र्रो जस्िा सिंक्रामक रोर्हरु समेि फैतलने दतेखन्त्छ । यसरी 

पकहचान गररएको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, स्थानीय र मध्यम अवकधको हुन सक्नेछ । 

सडक सुरक्षामा प्रभाव 

प्रस्िातर्ि सडक कालोपरे पश्चाि ्सिंचालनमा आएपतछ सार्ाजातनक एर्िं तनजी सर्ारी साधनहरूको सिंख्या बढेर सडकमा िातफक चाप 

तसजाना हुने र सर्ारी र्ति पतन बढ्ने भएकोले (खकुुरे (०+०००), बक्सरु्ा (चेनेज १+४००), दरेु्री (चेनेज २+१५०), सनुखरे र्ाउौँ 

(चेनेज ३+६००),  भर्नपरु (चेनेज ८+९५०), अमर्ा र्ाउौँ (चेनेज १०+४००) र भमु्का (चेनेज १३+४००)) के्षरमा सडक दघुाटनाको 

सम्भार्ना र्तृद्ध हुने दतेखन्त्छ । यस्तो प्रभावहरु प्रत्यक्ष, उच्च महत्वपूणा, स्थानीय र दीिाकालीन प्रकृकतको हुन सक्नेछ । 

सडक सांचालनको कारण सामाकजक व्यवहारमा पररवतान 

सडक सिंचालनले जीर्नको स्िर, तशक्षा, स्र्ास्थ्य सेर्ा–सतुर्धा, परू्ााधार तर्कास आतद बढाउने दतेखन्त्छ । यी तक्रयाकलापहरुले राप्ती 

सोनारी र्ा.पा र्डा निं.१ र ३ का स्थानीय र्ासीको सोचाईमा पररर्ािन आउन सक्नेछ जसले र्दाा उनीहरुको सामातजक मान्त्यिा र 

दृतिकोणमा पररर्िान आउन ेदतेखन्त्छ । आतथाक प्रोत्साहन/तर्कासको लातर् नयाौँ ठाउौँहरुमा बस्न व्यतक्तहरुले आफ्नो पररर्ारलाई र्ाउौँमा 

छाड्न सक्नेछन ्र अन्त्ििः पम्परार्ि बन्त्धन, मापदण्ड र तक्रयाकलापहरुलाई प्रभार् पाने दतेखन्त्छ । यसले सामातजक र सािंस्कृतिक 

तक्रयाकलापमा असन्त्िलुन तसजाना र्ने दतेखन्त्छ  । यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, स्थानीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ 

। 
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साांस्कृकतक, धाकमाक र पुराताकत्वक के्षत्रको कवनाश 

प्रस्िातर्ि सडक आयोजना राप्ती सोनारी र्ा.पा.-१ को भमु्का र्ाउौँमा पने लतमडाडाौँ सा.र्. को सिंरतक्षि के्षर तभर पने खचे िाल हुौँद ै

जानेछ । िसथा, यस आयोजनाले खचे िालको जल प्रदषूण र्ना सक्ने साथै त्यसको सौन्त्दयािामा समेि प्रभार् पने दतेखन्त्छ । यसको 

प्रभाव अप्रत्यक्ष, मध्यम महत्वपूणा, स्थानीय र दीिाकालीन हुन सक्नेछ । 

परम्परागत मूल्य र मान्यताहरुमा प्रभाव 

प्रस्िातर्ि सडक आयोजनाले कुनै पतन सािंस्कृतिक र धातमाक के्षरहरुलाई प्रभार् र्ने छैन । त्यसैले प्रस्िातर्ि तनमााण आयोजनाले 

परम्परार्ि मलु्य र मान्त्यिालाई प्रभार् र्ने छैन । िसथा, यसको प्रभार् महत्र्हीन हुनेछ ।  
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पररच्छेद ८ वातावरणीय प्रभावहरु न्यूनीकरण उपायहरु  

यस पररच्छेदमा आयोजनामा पतहचान भएका अनकूुल प्रभार्हरुलाई अतभर्तृद्व र्ना प्रस्िातर्ि सिंरक्षणका कायाहरु अर्लम्बनका  र्नुा साथै 

सम्भातर्ि प्रतिकुल प्रभार्हरु न्त्यनूीकरण र्ना उपायहरुको प्रस्िार् र्ररएको छ । 

८.१ अनुकूल प्रभावलाई बढोिरी गने उपायहरु  

८.१.१ कनमाणा अवकध  

स्थानीयहरू प्राकवकधक सीप बढ्ने 

सडक तनमााण कायाबाट स्थानीय मजदरुहरूको तर्शेष र्री मतहला, दतलि िथा आतथाक अर्स्था कमजोर भएका समहूहरुमा सीप तर्कास 

र्नाका लातर् तनमााण प्रतर्तध, सफ्ट र्तन्त्जतनयररङ्र् सिंरचनाहरुको तनमााण र बायो–ईतन्त्जतनयररङ्र् कायाको कायाान्त्र्यनका बारे िातलमको 

कायाक्रमहरुले उनीहरूको प्रातर्तधक सीप बढाउन सक्नेछ ।  यसका साथै उनीहरुले तबग्रन व्यर्स्थापन, तनमाणा सामग्रीको प्रयोर् र तनमााण 

के्षरमा प्रयोर् र्ररने स्र्ास्थ्य र सामातजक सार्धानीका उपायहरुको बारे पतन ज्ञान प्राप्त र्नेछन ्। यसबाट उनीहरुले आफुमा प्रातर्तधक सीप 

बढाउन सक्नेछन । यस्िा प्रतशक्षणका कायाहरु त्यहाौँका स्थातनयहरुको मार् र आर्श्यकिा अनसुार तर्तभन्त्न के्षरमा तदर्नेछ । प्रतशक्षण 

कायाक्रमहरुको लातर् लार्ि ने.रु. ३,००,०००.०० तर्तनयोजन र्ररनेछ । 

रोजगारीको अवसर र आयस्तरमा वृकि 

प्रस्िातर्ि सडक तनमााण कायाहरुको लातर् अदक्ष ितमकको आर्श्यकिा पने हुनाले आयोजनाले स्थानीय र्ररब, लोपोन्त्मखु र समाजबाट 

बतहरकृि व्यतक्त (जनजाति, दतलि) र मतहलालाई तर्भेद/भेदभार् नर्री रोजर्ार प्रदान र्नेछ । यसले उनीहरुको आतथाक स्िर मार नबढाई, 

बेमौसमी कृतषमा समेि उनीहरुलाई रोजर्ारीको अर्सर तसजाना र्ररनेछ । 

उद्यम कवकास र व्यापार वृकि 

तनमााण अबतधमा तनमााण टोली र आयोजना टोलीले तर्तभन्त्न उद्यमहरु जस्िै खाद्यान्त्न र तचया पसलहरु, तकराना, लजहरु र रेिुरेन्त्टहरु 

अत्यतधक व्यतक्तहरुको सेर्ाका लातर् तर्कास र्ना मातनसहरुलाई प्रोत्सातहि र्नेछन । स्थानीय उत्पादनहरु जस्िै दधु, मास,ु िरकारी, 

फलफुल आतदको मार् तनमााण अबतधमा बढ्नेछ जसले स्थानीय उत्पादन र बजारीकरणको लातर् थप प्रोत्साहन प्रदान र्ररनेछ । यसले 

स्थानीय ग्रातमण अथाव्यर्स्थामा योर्दान पयुााउनेछ र ग्रातमण र्ररबीलाई कम र्ना मद्दि र्नेछ । 

सामुदाकयक कवकास सेवाको वृकि 

सडक सिंचालन पतछ सामदुातयक तर्कास सिंरचनाहरु जस्िै स्र्ास्थ्य तक्लतनक, स्र्ास्थ्य चौकी, तर्द्यालय, थोक पसल, होटल, कृतष, र्ैर 

सरकारी सिंस्था र सरकारी सिंस्थाहरु आयोजना के्षरमा स्थातपि हुनेछ । सडक तनमााणले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय जनिालाई 

सामदुातयक तर्िरण सेर्ा जस्िै स्र्ास्थ्य सधुार कायाक्रम, सरसफाई आयोजना आयआजान तक्रयाकलापहरुको अर्सर तर्कास र्ना 

प्रोत्सातहि र्दाछ र सामातजक तर्कास सिंर्ठनको सिंग्लनिा आयोजनाबाट प्रभातर्ि के्षरमा तनमााण चरणमा बनाउने अतधकार प्राप्त हुनेछ ।  

८.१.२ सञ्चालन अवकध 

खाद्य सुरक्षामा वृकि 

आयोजनाले भउुपयोर् प्रभार् पाने हुनाले त्यस के्षरका कृषकहरुले खेिीपािी र्ना नयाौँ प्रतर्तध जस्िै हािे ियाक्टर, उन्त्ननि जािको बीउको 

प्रयोर् हुन सक्ने भएकोले कृतष उत्पादन अतधक हुनाले प्रभातर्ि के्षरको खाद्य सरुक्षा मजबिु हुनेछ ।  
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वायु गुणस्तरमा पररवतान 

आयोजना सडक सीमा के्षरको स्िरोन्त्नति र्री कालोपरे र्नाको लातर् हो । िसथा, सडक के्षरको कायाान्त्र्यन पतछ सडकमा उत्सजान हुने 

धरु्ाौँ धलुो कम हुन र्ई र्ायकुो र्णुस्िरमा पररर्िान हुन सक्नेछ । 

उद्यम कवकास र व्यापार वृकि 

आयोजनाले स्थानीय र्ासीलाई उनीहरुको उत्पादनहरु राम्रो मलु्यमा बेच्नका लातर् बजार सम्म पहुौँच बढाउनेछ । यसले स्थानीय बासीलाई 

साना उद्योर् स्थापना र्नर,् नर्दरे्ाली र रै्र काष्ठ उत्पादनहरुको खेिी र बेचतबखन र्ना र अन्त्य लघ ुउद्यमहरुको तर्स्िार र्ना प्रोत्सातहि 

र्नेछ । यी कायाहरुले यस के्षरमा कायारि सामदुातयक सिंस्थाहरु माफा ि तनरन्त्िर सहयोर् पयुााउनेछ ।  समग्र उत्पादकत्र् र साना उद्योर्हरुको 

प्रर्धानमा सहयोर् पयुााउनेछ । 

पयाटन उद्योगको प्रबधान 

आयोजनाको तनमााण पश्चाि ्राप्ती सोनारी र्ाउौँपातलका र्डा निं. १ र ३ बाट बाौँके रातरिय तनकुञ्जसम्म जान सहज हुने भएकाले पयाटकीय 

तहसाबले यस के्षर महत्र्पणूा भतुमका रहकेोले यस के्षरमा पयाटन प्रबधानका लातर् स्थातनय बासीहरुलाई िातलमहरु तदर्नेछ  र आयोजना 

अन्त्िर्ाि सामातजक तर्कास कायाक्रमहरु सतम्मतलि र्रार्नेछ । पयाटन तर्कास तक्रयाकलाप मा स्थानीय बासीलाई आर्श्यक सतुर्धा 

पयुााउने तर्तिय सतुर्धाको व्यर्स्था र्ना स्थानीय सरकारलाई सल्लाह र सहयोर् र्ररनेछ । 

जीवन शैलीमा प्रभाव 

उत्पादकत्र् र्तृद्ध, आय स्िरमा र्तृद्ध र सहज पहुौँचका कारण यस के्षरमा थप सतुर्धा र सेर्ाहरु (कम समयमा तर्द्याथीहरु स्कुलमा सतजलै 

पगु्न सक्नेछन ्सामातजक सेर्ाहरुमा छोटो दरुीको यारा, बजार के्षरहरु) को तर्कास र्दाा ग्रातमण के्षरको जीर्नस्िरमा समग्र सधुार हुन 

सक्नेछ । सतुरएको र्ािार्रणीय अर्स्थाले जीर्नको र्णुस्िर बढाउन पतन योर्दान पयुााउनेछ । 

जग्गाको मूल्य वृकि 

सडक सिंचालन पतछ सडक छेउ तचया पसलहरु, तकरानाहरु, लजहरु र रेिुरेन्त्टहरु सिंचालनमा आउन सक्नेछन र सडक छेउको जतमनको 

मलू्य र्तृद्ध हुन सक्नेछ ।  

स्थानीयको जनचेतना र दक्षता वृकि  

जनचेिना र दक्षिा अतभर्तृद्ध र्ना तनम्न उपायहरु अपनाईनेछ ।  

 तजल्लाका तर्तभन्त्न तनकायहरुसौँर् समन्त्र्य र्रेर प्रभातर्ि के्षरको जैतर्क तर्तर्धिा सिंरक्षण र्ना प्रचारका लातर् तर्स्िार सामग्री 

तर्कास र्ररनेछ ।  

 आयोजनाले पोिर र पम्प्लेट उत्पादन र्नाका लातर् बजेट प्रदान र्ररनेछ । आयोजनाको सिंरे्दनशील के्षरमा बस्ने मातनसहरुमा 

जनचेिना जर्ाउने अतभयान सिंचालन र्ररनेछ ।  

८.२ वातावरणीय प्रकतकूल प्रभावलाइा न्यूनीकरण गने उपायहरू  

उल्लेतखि र्ािार्रणीय प्रतिकूल प्रभार्लाई न्त्यनूीकरण र्ने उपायहरुलाई ३ भार्मा बर्ीकरण र्री पतहचान र्ररनेछ । 

क्षतीपूकताका उपायहरु अवलम्बन  

प्रस्िातर् आयोजनाबाट हुने प्रतिकूल प्रभार्हलार्ा न्त्यनू र्ना  र्ा पणूा हटाउन  नसतकने प्रभार्हरुलाई आयोजना कायाान्त्र्यन पश्चाि ्क्षतिपतूिा 

प्रदान र्ररने खालको तक्रयाकलाप यसमा समारे्श हुन्त्छन  । 
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सुधारात्मक उपायको अवलम्बन  

आयोजनाबाट हुने प्र प्रतिकूल प्रभार्लाई कम र्रेर स्र्ीकारयोग्य िह सम्म ल्याउनका लातर् अपनार्ने सधुारात्मक उपायहरु प्रयोर् र्ररनेछ 

।  

प्रकतरोधात्मक उपायको अवलम्बन  

आयोजनाबाट हुने केतह प्रतिकुल प्रभार्लार् प्रतिरोधात्मक उपायको अर्लम्बनद्वारा प्रभार् दखेा पना थाल्न ुअर्ाडी नै कम र्ा तनमूाल 

र्ररनेछ ।                                       

  ८.२.१ भौकतक वातावरण 

 ८.२.१.१ कनमााण पूवा र कनमााण अवकध 

आयोजनाको कायाान्त्र्यनका लातर् अतधग्रहण र्ररएको जग्र्ा जमीनको प्रयोजनमा दीघाकालीन पररर्िान हुन सक्नेछ । प्रस्िातर्ि 

आयोजनाको लातर् ०.७९ ह.े तनजी खेिीयोग्य जतमन र ०.७०४ ह.े बस्िी के्षर सडकमा स्थायी रूपले र २.७४ ह.े जतमन अस्थायी रूपले 

पररर्िान हुन सक्नेछ । यद्यतप यस प्रभार्लाई पनुः प्राप्त र्नाका लातर् तनम्न न्त्यनूीकरणका उपायहरु अपनार्नेछ । 

 सडक तनमााण परुा भएपतछ काया के्षरबाट कटान र्ररएका र्नस्पति र सामग्री भण्डारण र्ररएकको के्षर (चेनेज २+१००, चेनेज 

७+०००,चेनेज १३+२०० र चेनजे २४+४००) लाई पनुः र्कृ्षारोपण र्ररनेछ । तबग्रन व्यर्स्थापन के्षरहरु चेनेज ७+०००, चेनेज 

१३+२०० र चेनेज २४+४०० मा बायो र्तन्त्जतनयररङ्र् प्रतर्तध अनसुार स्थापना र्ररनेछ ।  

 सडक सीमा के्षर र प्रभातर्ि के्षरतभर तडतभजन र्न कायाालयले िोकेको ठाउौँहरुमा हररि के्षर कायम राख्न रुख रोतपनेछ । 

कनमााण सामग्रीहरुको भण्डारणको कारण पने प्रभाव  

तनमााण सामग्रीहरुको भण्डारणको कारणले हुने जोतखमहरुलाई कम र्ना तनम्न न्त्यनूीकरणका उपायहरु अपनार्नेछ । 

 सडक तनमााणका लातर् भण्डारण र्ररएका तनमााण सामाग्रीलार्ा चेनेज २+१००, चेनेज ७+०००,चेनेज १३+२०० र चेनेज 

२४+४०० मा रहकेो अनतु्पादीि, बाौँझो सरकारी र पानीको िोि भन्त्दा टाढाको जतमनमा र्ररनेछ । 

 सडक तनमााणका लातर् उपयोर्  हुने उपकरणहरूमा ईन्त्धन लोतडङ्र्/अनलोतडङ्र् काया र्दाा भण्डारण के्षरहरुमा प्लािर र्ररएको 

र चहुार्ट नहुने र्री र्ररनेछ । 

 तनमााण सामग्रीहरुको भण्डारण स्थलमा हुन सक्ने आर्ोलार्ी, तबरफोट जस्िा आपिकालीन अर्स्थाको जोतखम कम र्नाका 

लातर् अतग्न र बारूद तनयन्त्रक प्रातर्तधकहरू ियारी अर्स्थामा रातखनेछ । 

 तनमााण सामग्रीहरुको भण्डारणका तक्रयाकलाप सरुु र्नुा अतघ जग्र्ाधनीको अनमुति तलईनेछ । 

श्रकमक कशकवरका कारण पने प्रभाव  

ितमक तशतर्रका कारण आउने जोतखमहरुलाई कम र्ना तनम्न न्त्यनूीकरणका उपायहरु अपनार्नेछ । 

 सडक तनमााणका ितमक तशतर्र स्थापना र्ना २+१००, चेनेज ७+०००, चेनेज ८+५००,  चेनेज १३+२००, चेनेज  २४+४०० 

र चेनेज २७+९०० मा रहकेो अनतु्पादीि, बाौँझो सरकारी जतमनको प्रयोर् र्ररनेछ । 

 ितमक तशतर्र के्षरहरुमा तपउने पानीको धारा, सेतप्टक ट्याङकीको सतुर्धा सतहि तनमााण तशतर्र नतजकै छुिै शौचालयको 

तनमााण र्ररनेछ ।  

 फोहोर पानी र फोहोरमैला व्यर्स्थापनका लातर् ितमक तशतर्र भन्त्दा केतह पर खाडल बनाई सड्ने फोहोरलार्ा कम्पोतिङ्र्  र 

नसड्ने फोहोर छुट्यार्ा सरुतक्षि डतम्पङ्र् र्ररनेछ ।  
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अलकत्रा तताउाँदा र कबछ्याउाँदा आउने जोकखम कनयन्त्रण 

 अलकरा, एसफल्ट, हट तमक्स प्लान्त्टको भण्डारण, ििाउने र छका ने कारण हुने जोतखमको प्रभार्हरुलाई कम र्ना तनमााण 

व्यर्सायीहरुलाई सतुचि र्ररनेछ । 

 तनमााण के्षरमा भएका खोला/खोल्सी चेनेज २+८५० मा रहेको दरेु्री खोला, चेनेज ५+५९० मा रहेको सनुखरे खोला, चेनेज 

७+३०० मा रहकेो बकुा खोला, चेनेज १०+३०० मा रहकेो बबर्ा खोला, चेनेज १९+१०० मा रहेको बौद्ध खोला र चेनेज 

२५+०३० मा रहकेो बन्त्सी खोलाको नतजकै अलकरा ििाउने र व्यर्स्थापन र्ने  काया र्ना/र्राउन तनषेध र्ररनेछ । 

 अलकरा भण्डारणका लातर् सरुतक्षि के्षर (उबजनशील नभएको र्ा बाौँझो जतमनमा) छनोट र्नुा अतघ जतमन मातलकको अनमुति 

तलईनेछ । 

 तनमााणको क्रममा भण्डारण के्षर भन्त्दा अन्त्यन्त्र अलकरा अकस्माि  र अव्यर्तस्थि िररकाले फैतलएको पार्एमा/दतेखएमा िरुुन्त्िै 

सफा र्ररनेछ । 

 अलकरा प्रयोर् र्दाा कामदारहरूले सरुतक्षि उपकरणहरु (मास्क, पञ्जा , जतु्ता) को प्रयोर् र्रर स्र्ास्थ्य सरुक्षा सतुनतश्चि 

र्ररनेछ/र्रार्नेछ । 

 अलकरा, एसफल्ट ििाउने र छका ने कायाका लातर् कामदारहरुको स्र्ास्थ सरुतक्षि र्ना बढीमा ४ घण्टा मार काया र्रार्नेछ । 

 सडकमा अलकरा तबछ्याउने सम्बतन्त्ध काया पानी नपरेको र्ा हार्ाहुरी नचलेको समयमा र्ररनेछ । 

 अलकरा र अन्त्य रसायनहरुको प्रयोर् र्दाा सडकको के्षरातधकार भन्त्दा बातहर रहकेा बोटतर्रूर्ा िथा सार्ाजातनक 

सम्पति/सिंरचनाहरुलाई सरुतक्षि रातखनेछ ।  

अलकत्रा तथा अन्य रसायन तताउन प्रयोग हुने ईन्धनबाट आउने हाकनकारक ग्यााँसहरूको उत्सजान  

सडक तनमााणको क्रममा ईन्त्धन, लतुिकेन्त्ट्स, िेल, एतसड र अन्त्य रासायतनक पदाथाहरुको (सर्ारी साधन र उपकरणहरुका लातर्) प्रयोर् र 

त्यसको भण्डारणको कारण हुने जोतखमहरुको न्त्यतूनकरणका उपायहरु तनम्न रहकेा छन ्।   

 सपेुरररे्क्षक र तनमााण व्यर्सायीको उपस्थतिमा तर्षाक्त िथा हातनकारक रसायनहरूको प्रयोर् र हयेाण्डतलङ्र्को अनरु्न र्ररनेछ 

। 

 रसायनहरुको चहुार्टलाई रोक्न रसायनको भण्डारण बन्त्द (प्लातिकको ड्रम) भाौँडोमा र्ररनेछ । चहुार्ट भएका रसायनहरूको 

सिंकलन र्ना भण्डारण के्षर र्ररपरर प्लातिक तबछ्यार्नेछ ।  

 प्रयोर् भएका प्लातिकको ड्रममा व्यर्स्थापन के्षरमा लतर्नेछ । 

वायु प्रदूर्ण 

तनमााण चरणको समयमा िक, ियाक्टर, तिपर जस्िा सर्ारी साधनको सिंचालन, क्रसर सिंचालन के्षर र तनमााण सामग्रीको ढुर्ानी, भण्डारण 

के्षर र अन्त्य यातन्त्रक उपकरणहरुबाट तनस्कने धरु्ाौँ धलुोको कारण र्ायकुो र्णुस्िर घट्न सक्ने भएकोले र्ायु प्रदषूण कम र्नाका लातर् 

तनम्न न्त्यनूीकरणका उपायहरु अपनार्नेछ ।  

 आयोजना तनमााण के्षरमा िोतकएको भण्डारण के्षर (चेनेज २+१००, चेनेज ७+०००,चेनेज १३+२०० र चेनेज २४+४००) 

बाहके अन्त्य के्षरमा भण्डारण र्ने कायामा प्रतिबन्त्ध र्ने ।  

 भण्डारण के्षर भण्डारण र्ररएको तनमााण सामाग्रीहरूलार् तरपाल र्ा अन्त्य कुनै प्लातस्टकले छोपेर रातखनेछ । 

 तनमााण सामाग्री ढुर्ानी र्दाा िक, ियाक्टर, तिपरलाई सामाग्री नतदख्ने र्री छोपेर ओसारपसार र्ररनेछ । 

 ितमक तशतर्रबाट तनस्केका फोहोरलाई खलु्ला रुपमा फाल्न तनषेध र्ररनेछ । 

 सडकमा धरु्ाौँ धलुो प्रदषूण अत्यतधक भएको खण्डमा धलुो उत्सजान के्षरहरु (क्रसर सिंचालन के्षर, तनमााण र्तितर्तध सिंचालन 

हुने के्षर) मा तदनको ३ पटक पानी छतका एर धलूोको मारा न्त्यनू र्ररनेछ । 

 तनमााण कायाका लातर् प्रयोर् हुने भारी उपकरणहरु र सर्ारी साधनमा र्ायु तफल्टरको प्रयोर् र्ररनेछ । 
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 सर्ारी साधनमा र्णुस्िरीय ईन्त्धनको प्रयोर् भएको छ या छैन सतुनतश्चि र्ररनेछ  । 

 र्ाय ुप्रदषूण न्त्यनूीकरणका लातर् लार्ि ने.रु. ३,००,००० तनधाारण र्ररने छ । 

पानीको श्रोत र पानी प्रदूर्णको प्रभाव  

 सडक तनमााणको क्रममा उत्खनन काया, जतमन काट्ने र फोहोर व्यर्स्थापन र्ने जस्िा तक्रयाकलापहरुले आयोजना के्षरका 

खोला (चेनेज २+८५० मा रहकेो दरेु्री खोला, चेनेज ५+५९० मा रहकेो सनुखरे खोला, चेनेज ७+३०० मा रहकेो बकुा खोला, 

चेनेज १०+३०० मा रहकेो बबर्ा खोला, चेनेज १९+१०० मा रहकेो बौद्ध खोला र चेनेज २५+०३० मा रहकेो बन्त्सी खोलाको) 

प्रदषूण हुन सक्ने भएकोले िेस्िा प्रदषूणलाई न्त्यनूीकरण र्ना तनम्न उपायहरु अपनाईनेछन ्। 

 सडक तनमााणको क्रममा तनस्कने तबग्रनलाई खोलाहरूमा र्ा खोला छेउमा थपुाना तनषेतधि र्ररनेछ । 

 सर्ारी साधन िथा तनमााण उपकरण सिंचालनबाट तनस्केने र्न्त्धन, िेल, तग्रज लर्ायि अन्त्य रसायतनक पदाथाहरूलाई खोलामा 

तमसाउन तनषेध र्ररनेछ ।  

 ितमक िथा कामदारहरूलाई खोला छेउ िथा अन्त्य स्थानमा (शौचालय बाहके) खलु्ला तदशातपसाब र्ना रोक लर्ार्नेछ ।  

 जल प्रदषूण न्त्यनूीकरणका लातर् लार्ि ने.रु.३,००,००० तनधाारण र्ररने छ । 

उत्खनन ्के्षत्रहरुका कारण पने प्रभावहरु 

उत्खनन ्काया ितमक र मेशनरीहरुद्धारा सिंचालन र्ररनेछ । तनमााण व्यर्सायीहरुले उत्खनन काया सिंचालनका र्ना अनमुति र अन्त्य 

र्ािार्रणीय सान्त्दतभाक आर्श्यकिाहरुलाई बायो–ईतन्त्जतनयरङ्र्को सहयोर्मा र्ररनेछ । उत्खनन के्षरहरुको अर्रोध कम र्ना उत्खनन 

के्षरहरुमा पने प्रभार्हरु न्त्यनूीकरणका उपायहरु अपनाईनेछ । 

 उत्खनन ्के्षरमा बाढी रोक्न पयााप्त ढल तनकासको व्यर्स्था र्ररनेछ । 

 उत्खनन ्कायाको लातर् आतधकारीक उत्खनन ्के्षर सनुखरे खोला (चेनेज ५+५९०) र बबर्ा खोला (चेनेज १०+३००) लाई 

छनोट र्ररनेछ । 

 उत्खनन ्र्ररने के्षर सनुखरे खोला (चेनेज ५+५९०) र बबर्ा खोला (चेनेज १०+३००) नतदजन्त्य पदाथा सिंकलन िथा उत्खनन ्

कायाका लातर् प्रा.र्ा.प. र्ा र्ा.प्र.म.ु र्ररए पश्चाि मार सिंकलन िथा उत्खनन ्र्ररनेछ । 

 भकू्षय, प्राकृतिक जल तनकासीमा अर्रोध, नदी तकनाराको कटाई, बोटतर्रुर्ाको तबनाश, जतमनमा क्षति र अन्त्य भौतिक 

िोिहरुको क्षति नहुने के्षर प्रयोर् र्ररनेछ ।  

 उपयकु्त र्ािार्रणीय उपायहरु जस्िै पानीको र्णुस्िर, खेिीयोग्य जतमन, सामदुातयक परू्ााधारहरु, र्न र अन्त्यको के्षरको सिंरक्षण 

र्ना उत्खनन काया समयमै र्ररनेछ । 

 उत्खनन ्सम्पन्त्न भएपतछ स्थानीय भसू्थल कायम र्ना के्षरलाई पनुस्थाापना र्नाका लातर् बकृ्षारोपण र्ररनेछ ।  

कबग्रन व्यवस्थापन के्षत्र तथा जोकखम  

सडक तनमाणा कायाबाट उत्पातदि फोहोरहरुको उतचि, सरुतक्षि र न्त्यनूिम र्ािार्रणीय प्रभार्हरु पने र्री व्यर्स्थापन र्ररनेछ ।  तबग्रन 

व्यर्स्थापन िथा जोतखम कम र्नाका लातर् तनम्न उपायहरु अपनाईनेछ  

 प्राकृतिक तनकासाहरुलाई प्रभार् नपने र्री तबग्रन खाडलहरुमा, उत्खनन के्षरमा र भातसएका के्षरहरु आतद प्रयोर् र्री बन्त्द 

र्ररनेछ । उत्पातदि फोहोरहरु आयोजना के्षरबाट िरुुन्त्ि हटार्नेछ । 

  बाौँझो जतमन, खाल्डाहरुको भएको ठाउौँमा रहकेो तनजी बाौँझो जतमनमा तबग्रन व्यर्स्थापन र्ररनेछ ।  

 तबग्रनहरुलाई स्थानीय समदुायलाई हानी नर्ने र्री सिहमा भनाको लातर् कररब १५ सेतन्त्टतमटरको िहहरु बनार् तनकासको समेि 

व्यर्स्था र्ररनेछ ।  
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 तबग्रन व्यर्स्थापन के्षर (चेनेज ७+०००, चेनेज १६+४५० र चेनेज २७+७००) मा भकू्षय रोक्नको लातर् पनुः र्कृ्षारोपण र्ररनेछ 

। 

ध्वकन प्रदूर्ण 

तनमााण कायाबाट आयोजना के्षरमा हुने ध्र्तन प्रदषूण कम र्ना तनम्न न्त्यनूीकरणका उपायहरु अपनार्नेछ । 

 सडक तनमााणको क्रममा भारी उपकरणहरु (जे.सी.र्ी, रोलर) िथा सर्ारी साधनबाट तनस्कने ध्र्तन कम र्नाका लातर् मानर् 

बस्िी िथा र्न्त्यजन्त्िकुो र्ासस्थान के्षरहरुमा हना तनषेध लेतखएको सार्नबोडा प्रयोर् र्ररनेछ । 

 क्रशर प्लान्त्ट, व्यातचङ्र् प्लान्त्ट आतद बस्िी, स्कुल र सिंरे्दनशील िथा पयाायर्रणीय के्षरबाट टाढा स्थापना र्ररनेछ । 

 अत्यतधक ध्र्तन प्रदषूण र्ने सर्ारी साधन र उपकरणहरुको प्रयोर् तदउौँसोको समयमा र्ररनेछ । 

 ध्र्तन प्रदषूण न्त्यनूीकरणका लातर् लार्ि ने.रु.२,००,००० तनधाारण र्ररने छ । 

८.२.१.२ सांचालन अवकध 

सडक सीमा अकतक्रमण 

प्रस्िातर्ि आयोजना कायाान्त्र्यनपतछ सडक सीमा के्षर अतिक्रमण हुन सक्ने भएकोले त्यस्िा प्रभार्लाई तनयन्त्रण र्नाका लातर् आर्श्यक 

उपायहरु यस प्रकारका हुनेछन ् 

 सीमा के्षरको अतिक्रमण/सम्पति अतधकार तनतदाि र्ना सार्ाजतनक सचुना तनकाल्नपुनेछ र रै्र सरोकारर्ाला व्यतक्तहरुले सीमा 

के्षर अनमुति तबना प्रयोर् र्ना नपाउने कुरा उल्लेख र्ररनेछ । 

 के्षरर्ि रुपमा उपयकु्त भउूपयोर् योजना स्थापना र्रर प्रचारप्रसार र्ररनेछ । 

 भौतिक अर्रोधहरुलाई समारे्श र्रेर सीमा के्षरको उपयकु्त सीमाङ्कन र्ररनेछ र सीमा के्षर र्ररपरर चयन र्ररएका के्षरहरुमा 

र्कृ्षारोपण र्ररनेछ । 

सडक दुिाटनाको सम्भावना  

प्रस्िातर्ि सडक सिंचालन पश्चाि सडकमा सर्ारीसाधनमा उल्लेखनीय र्तृद्ध भई दघुाटनाको सम्भार्ना बढ्न सक्ने भएकाले त्यस्िा 

घटनाहरुलाई न्त्यनूीकरण र्नाका लातर् तनम्न उपायहरू अपनार्नेछ 

 प्रस्िातर्ि सडकको तडजाईन र्ति (४० तक.तम.) भन्त्दा बतढ र्तिमा प्रतिबन्त्ध लर्ार्नेछ, 

 सडकमा आर्श्यक सिंख्यामा डेतलनेटरहरु, सरुक्षा सिंकेिहरु, सडक बिीहरु र्त्यादी सडकमा उपयकु्त रुपमा प्रयोर् र्ररनेछ,  

 सडक तर्भार्का कमाचारी, स्कुलका तर्द्याथीहरु िथा सर्ारी चालकहरुलाई स्थानीय भाषाहरुमा पम्प्लेट ियार र्री सडक 

सिंचालन र सडक सरुक्षाका कायाक्रमहरु सिंचालन र्ररनेछ, 

 दघुाटनाग्रस्ि के्षरहरु र त्यस मार्ाहरुमा सतचर सार्नबोडाहरु रातखनेछ र सडको सीमाहरु िथा बस्िी के्षरहरु फुटपाथ रातखनेछ । 

वायु, ध्वकन तथा जल प्रदूर्ण 

सडक तनमााण आयोजनाबाट हुने र्ाय,ु ध्र्तन िथा जल प्रदषूणका प्रभार्हरुलाई न्त्यनूीकरण र्ना तनम्न उपायहरु अपनार्नछे । 

 ध्र्तन प्रदषूण कम र्नाका लातर् र्न के्षर (तसद्धबाबा  सा.र्. (चेनेज ०+८०० दतेख चेनेज १+४००), पातथभरा  सा.र्. (चेनेज 

१+४०० दतेख चेनेज २+०००), सनु्त्दर धारा पानी सा.र्. (चेनेज २+३०० दतेख चेनेज ३+६००), बुका  सा.र्. (चेनेज ३+६५० 

दतेख चेनेज ५+५५७), सनु्त्दरी  सा.र्. (चेनेज ५+८०० दतेख चेनेज ७+२५०), सिीभर्ानी  सा.र्. (चेनेज ७+३०० दतेख 

८+८८०), र्ार्ालेख  सा.र्. (चेनेज ९+०५० दतेख १०+३००), अशोस्थामा   सा.र्. (चेनेज १०+४५० दतेख चेनेज १३+३००), 

लतमडाौँडा  सा.र्. (चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज १९+०५०) र चरेु के्षरको र्न (चेनेज १९+१०० दतेख चेनेज ३०+०००) मा 

सर्ारी र्ति कम िथा र्नस्पतिहरु र्ा माटोको बाौँधहरु तनमााण र्ररनेछ । 
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 मानर् बस्िी के्षरहरु (चेनेज ०+००० को खकुुरे बस्िी, चेनेज १+४०० को बक्सरु्ा बस्िी,  चेनेज २+१५० को दरेु्री बस्िी, 

चेनेज ३+६०० को सनुखरे र्ाउौँ, चेनेज ८+९५० को भर्नपरु र्ाउौँ, चेनेज १०+४०० को अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज १३+४०० को 

भमु्का र्ाउौँ के्षरहरु) को प्ररे्शद्धारमा हना तनषेध सिंकेि रातखनेछ । 

 सडक दघुाटना िथा ईन्त्धनको चहुार्टको तनयन्त्रण र्ना प्रातर्तधकहरू ियारी अर्स्थामा रातखनेछ । 

 र्ाय ु प्रदषूण कम र्ना सडक छेउमा बोटतर्रूर्ा रोतपनेछन समथै र्ाय ु उत्सजान मापदण्डको अनरुुपका सर्ारीहरुलाई मार 

सिंचलानको अनमुति तदर्नेछ । 

 ध्र्तन मापदण्ड स्िर बमोतजमले सिंचालन भएका सर्ारीसाधन मार र्न के्षर प्ररे्श र्ना अनमुति तदर्नेछ र र्न के्षरमा हनालाई 

प्रतिबतन्त्धि र्ररनेछ । 

 सडक सिंचालनको क्रममा याराको क्रममा खोलानालामा जथाभार्ी फोहोर फाल्न तदईनेछैन र ५००/५०० तम. को दरुीमा फोहोर 

फाल्नका लातर् डस्टतबनको व्यर्स्था र्ररनेछ ।  

कबग्रन व्यवस्थापन )ठोस र्ोहोर व्यवस्थापन(  

प्रस्िातर्ि आयोजनाबाट उत्पन्त्न हुने तबग्रन एर्िं ठोस फोहोरलाई व्यर्तस्थि र न्त्यनू र्ना तनम्न उपायहरू अपनाईनेछन ।  

 ठोस फोहोरहरु िोिमै अलर् र्ररनेछ र छुिै कन्त्टेनर र्ा बातल्टनमा सिंकलन र्नाका लातर् प्रत्येक ५००/५०० तम. को दरुीमा 

फोहोर फाल्नका लातर् डस्टतबनको व्यर्स्था र्ररनेछ ।  

 खलु्ला रुपमा ठोस फोहोरलाई जलाउने काया पणूािया तनषेध र्ररनेछ । 

 जैतर्क फोहोरहरुलाई खोलाभन्त्दा टाढा लर्ेर खाडलमा लर्ेर कम्पोतस्टङ र्ररनेछ र तनमााण काम सम्पन्त्न भएपतछ खाडललाई 

िम तशतर्रको साथ बन्त्द र्ररनेछ । 

 अजैतर्क फोहोरलाई केही हदसम्म पनु प्रयोर् र्ररनेछ । 

 िरल र अधा िरल फोहोरलाई छुिै खाडलमा फ्याौँतकनेछ र सिंक्रमण हुनबाट बचाउन (क्लोरीनेसन) रासायतनक तबषादी लर्ािार 

हातलनेछ । 

 आयोजना सम्पन्त्न भएपतछ फोहोर थपुाररएको खाडल पयााप्त माटोले छोतपनेछ र प्राकृतिक रुपमा कुतहनको लातर् छोतडनेछ । 

 तनमााण टोलीले जथाभातर् फोहोर फाल्ने र्तितर्तधमा रोक लर्ार्नेछ र यसका लातर् कडा र आचारसिंतहिा लार् ुर्ररनेछ ।  

 जल िोिबाट टाढा िोतकएको फोहोर व्यर्स्थापन के्षर (चेनेज ७+०००, चेनेज १६+४५० र चेनेज २७+७००) मा लर्ेर तनमााण 

फोहोरहरु व्यर्स्थापन र्ररनेछ । 

 बस्िी, तर्द्यालय, अस्पिाल, धातमाक िथा साौँस्कृतिक स्थल खोलानाला िथा अन्त्य र्ािार्रणीय सिंरे्दनशील के्षरहरुबाट 

कतम्िमा १ तकलोतमटर टाढा मार ैफोहोर व्यर्स्थापनका र्ररनेछ । 

भण्डारण के्षत्र, श्रकमक कशकवर, उत्खनन ्के्षत्र र कबग्रन व्यवस्थापन के्षत्रहरुको पुनास्थापना  

 तनमााण र्तितर्तध सम्पन्त्न भएपतछ सबै अस्थायी रुपमा प्रयोर् र्ररएका के्षरहरु सफा र्री पनुस्र्थापना र्नुापनेछ र र्ािार्रणमा 

कुनै नकारात्मक प्रभार् पना नतदन र्ािार्रणको मौतलक अर्स्थालाई कायम राख्नपुनेछ । 

 सडक तनमााणको क्रममा स्थापना र्ररएका भण्डारण के्षर (चेनेज २+१००, चेनेज ७+०००, चेनेज १३+२०० र चेनेज २४+४००) 

मा रहकेा टहराहरू हटाउनपुनेछ । 

 सडक तनमााणको क्रममा स्थापना र्ररएका ितमक तशतर्र (२+१००, चेनेज ७+०००,चेनेज ८+५००, चेनेज १३+२००, चेनेज 

२४+४०० र चेनेज २७+९००) पणूा रूपमा हटाउने र्ा सम्बतन्त्धि जग्र्ाधनीलाई (जग्र्ाधनीले चाहमेा) हस्िान्त्िरण र्ना पतन 

सतकनेछ ।  

 उत्खनन ्र्ररने के्षर सनुखरे खोला (चेनेज ५+५९०) र बबर्ा खोला (चेनेज १०+३००) र्रपर र्कृ्षारोपण र्ररनेछ । 
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 तबग्रन व्यर्स्थापन के्षर (चेनेज ७+०००, चेनेज १६+४५०  र चेनेज २७+७००) लाई माटोले पनेु िथा र्कृ्षारोपण पतन र्ररनेछ 

।  

८.२.२ जैकवक वातावरण 

८.२.२.१ कनमााण अवकध 

वन सम्पदाको नोक्सान  

प्रस्िातर्ि आयोजना तनमााणका लातर् ३०.८४ हके्टर (११.९९ हे. रातरिय र्न र १८.८५ हे. सा.र्.) जग्र्ा स्थायी रुपमा आर्श्यक हुनेछ 

। यस सडक कायाान्त्र्यनबाट सा.र् एर्िं रातरिय र्न (चेनेज ०+८०० दतेख चेनेज १+४००, चेनेज १+४०० दतेख चेनेज २+०००, चेनेज 

२+३०० दतेख चेनेज ३+६००,  चेनेज ३+६५० दतेख चेनेज ५+५५७, चेनेज ५+८०० दतेख चेनेज ७+२५०, चेनेज ७+३०० दतेख 

८+८८०, चेनेज ९+०५० दतेख १०+३००, चेनेज १०+४५० दतेख चेनेज १३+३००,  चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज १९+०५० र चेनेज 

१९+१०० दतेख चेनेज ३०+०००) को जैतर्क तर्तर्धिामा हुने नोक्सानी कम र्ना र आयोजना के्षरको र्न के्षरलाई पनुस्थाापना र्नाका 

लातर् रातरिय प्राथतमकिा प्राप्त योजनाको लातर् र्न के्षर प्रयोर् र्ने सम्बतन्त्ध मापदण्ड सतहिको कायातर्तध, २०७६ को पररच्छेद ३ (दफा 

२) बमोतजम क्षति हुने र्न के्षरको हकमा सोही  र्रार्रको र्न के्षर प्राप्त र्ररनेछ ।  

कटान गररएका रुखहरुको व्यवस्थापन वन सांरक्षण  

प्रस्िातर्ि सडक तनमााण र्ना ३२३३ र्टा रुखहरु कटान र्नुा पनेछ । कटान र्ररएका रुखहरुको व्यर्स्थापन िथा क्षति न्त्यनूीकरण र्ना 

तनम्नउपायहरु अपनार्नेछ । 

 सडक तनमााणका लातर् रूखहरूको काट्र काम सम्पन्त्न भएपतछ कटान र्ररएका रूखको र्ोलाई एतककृि र्रेर सिंकलन र्री 

तडतभजन र्न कायाालय, िाप्लेजङुलाई हस्िानान्त्िरण र्ररनेछ । 

 कातटएका रुखहरुको व्यर्स्थापन (चाङ्र् लर्ाउन र आयोजना के्षरबाट ढुर्ानी र्नाका) र्ना ने.रु.,१,५०,०००.०० तर्तनयोजना 

र्ररनेछ । 

 कटान हुने ३२३३ र्टा रुखहरुको क्षतिपतूिा स्र्रूप १:२५ को अनपुािमा ८०,८२५ र्टा रुखहरु रोप्नको लातर् तडतभजन र्न 

कायाालय, प्रभातर्ि सा.र्. हरूसिंर् समन्त्र्य र्ररनेछ ।  

 तडतभजन र्न कायाालयबाट र्नके्षरको तनयतमि अनरु्मन र्ररनेछ र र्न अतिक्रमण िथा र्न के्षरमा हुने अन्त्य अबैध तक्रयाकलाप 

(चोरी तनकासी, डढेलो) लाई तनयन्त्रण र्ररनेछ । 

 र्न के्षरको काठ दाउरा प्रयोर् र्ना प्रतिबन्त्ध र्नाका लातर् तशतर्रमा बस्ने कामदार लातर् तनमाणा व्यर्सायीलाई खाना पकाउनको 

लातर् एल.पी. ग्यास प्रदान र्ररनेछ । साथै सडक तपच र्नाको लातर् आर्श्यक अलकरा ििाउन परेमा मरििेलको प्रयोर् र्ररनेछ 

।  

वन्यजन्तु र वनस्पकतको चोरीकनकासीमा कनयन्त्रण  

प्रस्िातर्ि सडक तनमााणबाट र्नस्पति कटान र अन्त्य आयोजना सम्बतन्त्धि तक्रयाकलापहरुले आयोजना के्षरको जीर् र र्नस्पतिमा प्रभार् 

पनेछ । प्रस्िातर्ि सडकको केही भार्हरु र्न के्षर र्न (चेनेज ०+८०० दतेख चेनेज १+४००, चेनेज १+४०० दतेख चेनेज २+०००, चेनेज 

२+३०० दतेख चेनेज ३+६००,  चेनेज ३+६५० दतेख चेनेज ५+५५७, चेनेज ५+८०० दतेख चेनेज ७+२५०, चेनेज ७+३०० दतेख 

८+८८०, चेनेज ९+०५० दतेख १०+३००, चेनेज १०+४५० दतेख चेनेज १३+३००,  चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज १९+०५० र चेनेज 

१९+१०० दतेख चेनेज ३०+०००)  भएर जाने भएकोले र्नको अतिक्रमणलाई कम र्री दलुाभ, लोपोन्त्मखु प्रजातिहरु प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष 

रुपमा प्रभार्लाई कम र्ना तनम्न न्त्यनूीकरणका उपायहरु लार् ूर्ररनेछ । 

 तनमााण अबतधमा ितमक र स्थानीय व्यतक्तलाई अर्ैध तशकार, माने,चोरी र्ने र्ा र्न्त्यजन्त्िलुाई बाधा हुने जस्िा कायाहरु रोक्न 

तर्शेष तशक्षा र चेिना जर्ाउने कायाक्रमहरुको आयोजना र्ररनेछ ।  

 र्न उत्पादन र र्न्त्यजन्त्िकुो अरै्ध तशकारको तक्रयाकलापहरुलाई तनयन्त्रण र्ना तनयतमि अनरु्मनका कायाहरु र्ररनेछ । 
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 र्न तर्भार्को सहकायामा सा.र्., स्थानीय, तनमााण व्यर्सायी िथा ितमकहरूलाई र्कृ्षारोपण र र्न्त्यजन्त्ि ुसिंरक्षणसिंर् सम्बतन्त्धि 

सचेिना कायाक्रम र्ररनेछ । 

 र्न्त्यजन्त्िकुो बासस्थान के्षरहरुमा सार्न बोडाहरु (तचरण र्ररएको र स्थानीय भाषामा लेतखएको) रातखनेछ । 

वन्यजन्तुको बासस्थानहरुलाई अवरोध पुयााउने कायामा प्रकतबन्ध 

सडक तनमााणबाट र्न्त्यजन्त्िलुाई पने प्रभार्लाई कम र्ना र्न के्षर र र्न्त्यजन्त्िकुो बासस्थान के्षर नतजक तनमााण काया र्दाा व्यर्तस्थि र 

ध्यानपरू्ाक ढिंर्ले र्ररनेछ । स्थानीय र्न्त्यजन्त्िहुरुमा पने प्रभार् न्त्यनूीकरण र्ना ितमक र स्थानीय र्ासीहरुलाई जनचेिनका कायाक्रमहरु 

प्रदान र्ररनेछ र र्न के्षरमा रािको समयमा कायाहरु र्ना प्रतिबन्त्ध र्ररनेछ । तनमााण कायाहरु तबहान ७ बजे दतेख साौँझ ६ बजे सम्म मार 

र्ररनेछ । यसका साथै स्थानीय र्न्त्यजन्त्ि ुर तिनको आर्ासमा पने प्रभार्हरु कम र्ना र्ािार्रणीय सार्नबोडाहरु (तचरण र्ररएको र स्थानीय 

भाषामा लेतखएको) को प्रयोर् र्ररनेछ । 

वन डढेलो )आगोलागी (को जोकखम कनयन्त्रण  

प्रस्िातर्ि सडक तनमााणबाट हुन सक्ने सम्भातर्ि आर्ोलार्ी िथा र्न डढेलो तनयन्त्रण र्नाल िथा रोकथाम र्ना तनम्न उपायहरू 

अपनाईनेछन  

 तनमााण व्यर्सायीद्वारा ितमकहरुलाई आर्ोलातर्को सम्भार्ना, यसको नोक्सान बारम सचेि र्राउने काया र्ररनेछ । 

 सडक तनमााणको लातर् कुनै पतन के्षरमा तर्स्फोटक पदाथाहरु तर्स्फोट र्राउनपुने आर्श्यक नरहेकोले र्न के्षरमा त्यस्िा  

पदाथाहरुको प्रयोर्मा प्रतिबन्त्ध लर्ाईनेछ । 

 आयोजना के्षरमा आग्जन्त्य पदाथाहरु लैजान अनमुति तदर्नेछैन । 

 कामदारहरूलाई र्नजिंर्ल के्षरमा धमु्रपान र्ना अनमुति तदर्नेछैन र आर्ोको िोिको लातर् सलाईको सिामा लाईटरको प्रयोर् 

र्ना सझुार् तदर्नेछ । 

 आयोजना कायाान्त्र्यनको क्रममा र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयले तदएको सिाहरुलाई कडाईका साथ पालना र्ररनेछ । 

 

८.२.२.२ सांचालन अवकध 

गैर काष्ठ वनस्पकतको चोरी कनकासी तथा वन पैदावर सांकललनमा दवाव  

सडक तनमााणबाट र्ैर काष्ठ र्नस्पति जस्िै असारे (Lagerstroemia indica), बेल (Aegel marmelos), तििेपािी (Artemesia 

spp.), नीम (Azadirchta indica), कुररलो (Asparagus spp.), िलुसी (Ocimumtenui florum), पतुदना (Mentha spp), हरो 

(Terminalia chebula), बरो (Terminalia bellerica), आकास बेली (Cuscuta reflexa) , कडीपत्ता (Murraya koenighii), 

बोझो (Acorus calamus), आकास बेली (Cuscuta reflexa) को चोरी तनकासी िथा र्न पैदार्र सिंकललनमा तनयन्त्रण र्ना तनम्न 

उपायहरू अर्लम्र्न र्ररनेछ । 

 र्ैर काष्ठ र्नस्पति िथा र्न सम्पदाहरुको स्थाoL महत्र्, सिंर्द्धान िथा सिंरक्षण बारे स्थानीय समदुायमा पयााप्त रुपमा जनचेिना 

अतभर्तृद्ध र्ने कायाहरुसिंचालन र्ररनेछ । 

 स्थानीय व्यतक्तहरुलाई र्ैरकाष्ठ र्न उत्पादनहरु (बाौँस, जडीबटुी, सजार्टी बोटतर्रुर्ा, च्याउ, जामनु) को खेिी र्ना प्रोत्साहन 

र्ररनेछ, साथै दाउराको प्रयोर् कम र्नाको लातर् र्ािार्रणमैरी ईन्त्धनहरुका िोिहरु जस्िै सोलार, बायोग्याौँस, एल.पी.ग्यास र 

मरििेलको प्रयोर् बढाउन प्रोत्साहन र्ररनेछ । 

 आयोजना के्षरमा रहकेा खलु्ला िथा बाौँझो जतमनमा स्थानीय प्रजातिको रुखहरु रोपी र्कृ्षारोपण र्ररनेछ र र्नके्षरमा र्ाईर्स्ि ु

चरण र्ना प्रतिबन्त्ध र्ररनेछ । 

 र्न के्षर रहकेो स्थानमा चोरी तनकासी िथा पैठारी रोक्न िथा तनयन्त्रणको लातर् तनरन्त्िर अनरु्मनका कायाहरू र्ररनेछ । 
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वन्यजन्तुको कहाँडडुल तथा कवचरण के्षत्रमा अवरोध 

सडक सिंचालनको कारण र्न्त्यजन्त्ि ुतहौँडडुल िथा तर्चरण के्षरमा पने अर्रोध रोकथामका लातर् र्न के्षर (चेनेज ०+८०० दतेख चेनेज 

१+४००, चेनेज १+४०० दतेख चेनेज २+०००, चेनेज २+३०० दतेख चेनेज ३+६००,  चेनेज ३+६५० दतेख चेनेज ५+५५७, चेनेज 

५+८०० दतेख चेनेज ७+२५०, चेनेज ७+३०० दतेख ८+८८०, चेनेज ९+०५० दतेख १०+३००, चेनेज १०+४५० दतेख चेनेज १३+३००,  

चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज १९+०५० र चेनेज १९+१०० दतेख चेनेज ३०+०००) मा र्ति तसमीि र हना तनषेधको सार्नबोडाहरु र्रर 

र्स्िी िथा जनचेिनामलुक कायाक्रम र्ररनेछ ।  

रूख कटान क्षकतपूकताको लाकग वृक्षारोपण 

११ तमटर सडकको चौडाई कायम र्नाको लातर् सडक तनमााण चरणमा ३०.८४ हके्टर (११.९९ हे. रातरिय र्न र १८.८५ हे. सा.र्.) र्न 

के्षरलाई कटान र्नुा पनेछ । यस तक्रयाकलापको लातर् सरकारको तनयम अनरुुप १:२५ को अनपुािमा ८०,८२५ र्टा रुखहरु आयोजना 

के्षरमा रोतपनेछ । आयोजनाले तनम्न क्षतिपतूिा र्कृ्षारोपण योजना अपनाउनेछ । 

 आयोजना के्षरमा र्कृ्षारोपण र्नुा पने के्षरहरु पतहचान र्ना कडा अभ्यासहरु र्नुा पनेछ । आर्श्यक मारा र र्णुस्िरको 

स्याम्पतलङ्र्को लातर् नसारीको स्थापना र्नुा पनेछ । सडक सीमा के्षर र सडकको दरैु् छेउमा र्कृ्षारोपण र्नुा पनेछ । नसारी र 

उपकरणहरुको स्थापनाको लातर् तनघााररि लार्ि ने.रु.१,५०,०००.०० तर्तनयोजन र्ररनेछ । 

 नसारीमा बोटतर्रुर्ाहरु हुकााउौँदा स्थानीय रुपमा तर्कास हुने र्नस्पतिका प्रजातिहरुलाई उच्च प्राथतमकिा तदर्नेछ ।  

 सरकारले िोकेको मापदण्डले सम्बतन्त्धि तजल्ला र्न कायाालयलाई हस्िान्त्िरण र्नुा भन्त्दा पतहले परू्ा सम्म तबरुर्ा र र्कृ्षारोपण 

के्षरको सिंरक्षणको लातर् आर्श्यक व्यर्स्था र्नुा पने कुरा उल्लेख र्ररनेछ । 

 तडतभजन र्न कायाालयका कमाचारीहरुबाट तनमााण अबतधम ३ मतहनामा एक पटक र्तितर्तधहरु अनरु्मन र्ररनेछ । 

 उतत्तस, खोटेसल्ला जस्िा प्रजातिहरु क्षतिपतूिा र्कृ्षारोपणको लातर् रोतपनेछ । 

 र्कृ्षारोपणको लातर् तनघााररि लार्ि ने.रु.२०,९५६,२५०.००रहकेो छ । 

लोपोन्मुख र सांरकक्षत प्रजातीहरुमा पने सम्भाकवत प्रभावहरु कनयन्त्रण 

आयोजना के्षरमा पार्ने लोपोन्त्मखु र्नयजन्त्िहुरु बौँदले (Sus scorfa), बाघ (Panthera tigris), बर्ाौँसो (Canis lupus), सनु र्ोहोरो 

(Varanus flavescence), र्ोही (Crocodylus palastric), तर्द्ध (Gyps himalayensis), धनेश (Buceros bicornis) को 

छाला, तसङ, हड्डी, प्र्ाौँख र अरै्ध ढङ्र्ले सिंकलन र्ररएको र्नस्रोिरुको व्यापार तनयन्त्रण र सपुररर्ेक्षण र्ररनेछ र अपराधी तर्रुद्ध 

काननुी कारर्ाही अर्ाडी बढार्नेछ । सडक सिंचालनका क्रममा अनरु्मनकम तक्रयाकलापहरु बढार्नेछ ।  

जलचरमा पने प्रभाव 

आयोजना के्षरको पार्ने जलचरमा पने प्रभार् तनयन्त्रण र्नाका लातर्  खोला के्षर चेनेज २+८५० मा रहकेो दरेु्री खोला, चेनेज ५+५९० 

मा रहेको सनुखरे खोला, चेनजे ७+३०० मा रहकेो बकुा खोला, चेनेज १०+३०० मा रहकेो बबर्ा खोला, चेनेज १९+१०० मा रहकेो बौद्ध 

खोला र चेनेज २५+०३० मा रहेको बन्त्सी खोला के्षरमा सार्न बोडाहरुको प्रयोर् र्ररनेछ । तनमााण कायाबाट उत्पातदि फोहोरहरु नतदमा 

फाल्न तनषेध र्ररनेछ  साथै अर्ैध माछा माने कायालाई पतन प्रतिबतन्त्धि र्ररनेछ ।  

८.२.३.१ सामाकजक-आकथाक तथा वातावरणमा पने प्रभाव 

कनमाणा अवकध  

कनजी जग्गा अकधग्रहण 

प्रस्िातर्ि आयोजनाले स्थानीयहरूको०.७९ ह.े खेिीयोग्य जग्र्ा र ०.७०४ ह.े बस्िी के्षर र्री कुल १.४९४ ह.े तनजी जग्र्ामा प्रभार् पादाछ 

। यस प्रभार्को क्षतिपतूिा बापि प्रभातर्ि घरधरुीलाई जग्र्ा अतधग्रहणको क्षतिपतूिा बापि ३५,४००,०००.०० तदईनेछ । 
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कनजी तथा सावाजकनक सांरचनाहरूमा क्षकत 

प्रस्िातर्ि सडक तनमााणका लातर् कररब १५ र्टा घरहरू र चेनेज ६+८५० मा रहकेो १ र्टा र्ोठ सडक चौडार्ामा पने भएकोले ०.०७०४ 

ह ेबस्िी के्षरको तर्नाशको लातर् जग्र्ा प्रातप्त ऐन, २०३४ अनसुार क्षतिपतूिा तदर्ानेछ भने ११५ र्टा तबजलुीको पोल, चेनेज १+४०० मा 

रहकेो िी नेपाल रातरिय आधारभूि तर्धालय, चेनेज ८+९५० मा रहकेो िी सिी भर्ानी आधारभिू तर्धालय, चेनेज १३+५०० मा रहेको 

िी हररतसतद्ध प्राथतमक तर्धालय, चेनेज ६+३५० मा रहकेो ७ र्टा धाराहरू र चेनेज ५+३५० मा रहकेो २ र्टा ट्यबेुलहरूमा पने 

असरहरूको न्त्यनूीकरण र्ना  त्यस्िा के्षरहरूको स्थानान्त्िरण र पनुास्थापना र्रीनेछ । 

मौजुदा बाली तथा उत्पादनशील जग्गा नष्ट हुने  

प्रस्िातर्ि सडकले अतधग्रहण र्ने ०.७९ ह.े खेिीयोग्य जतमन स्थायी रुपमा सडकमा पररर्िान हुने भएकोले स्थानीयहरूको मौजदुा 

बालीको क्षतिपतूिा तदईनेछ साथै स्थानीयहरूलाई कृतष उत्पादन बढाउन आधतुनक प्रतर्तध (हािे ियाक्टर, उन्त्नि जािको बीउ तर्िरण) 

को  प्रयोर् िथा महत्र्बारे चेिनामलुक कायाक्रमहरू र्ररनेछ ।     

स्थानीय सेवा तथा सामाकजक सांरचना  

सडक तनमााणको लातर् आयोजना के्षरभन्त्दा बातहर बाट आउने ितमकहरुको मार्लाई आयोजना के्षरमा उपलबध िोिहरु (स्र्ास्थ्य र 

औषधी, यािायाि, स्कुल जस्िा स्थानीय सामातजक सेर्ा सतुर्धाहरुमा) ले पररपतुिा र्ररनेछ । यतद उपलबध स्थानीय िोिहरुले मातनसको 

आर्श्यकिा परुा र्ना सकेन भने आयोजना के्षर बातहरबाट आर्श्यकिाहरु परूा र्ररनेछ ।  

आगन्तुक समुदाय र रैथाने समुदायबीच मतभेद /कलह  

सडक तनमााणको क्रममा बातहरी के्षरबाट आउने कामदारहरू र आयोजना के्षरको रैथाने समदुायबीच सडक तनमााणको समयमा हुन सक्ने 

सम्भातर्ि मिभेद/कलहलाई रोकथाम िथा न्त्यनू र्ना तनम्न उपायहरू अपनाईनेछ ।  

 सम्भर् भएसम्म रैथाने समदुायलाई मार तनमााण काममा समारे्श र्ररनेछ,  

 आर्न्त्िकु समदुाय र रैथाने समदुायबीच हुन सक्ने सम्भातर्ि मिभेद/कलह बारे पतहले नै दरैु् } पक्षलाई जानकारी र्राई आपसी 

समजदारी तनमााण र्ररनेछ ।  

 ितमक तशतर्रहरुबाट पने प्रभार्हरुलाई कम र्नेका लातर् स्थानीय िमको प्रयोर् र्ररनेछ । स्थानीय िम रोजर्ारका फार्दाहरु 

तनम्न रहकेा छन ्। सामातजक मिभेदमा कतम, पररर्ार एकीकरणको तनरन्त्िरि, फोहोर उत्पादनमा कमी, बेमौसममी कृतष रोजर्ारी 

र समदुायको अथािन्त्रमा र्तृद्ध, स्थानीय िोिहरुको प्रयोर्मा कतम, स्थानीय व्यतक्तहरुको सीप सधुार । 

सामाकजक सुरक्षाको व्यवस्था 

आयोजना के्षरका तर्तभन्त्न स्थानहरुबाट तनमााण टोलीको सिंख्या बढेर लार्पुदाथा, रे्श्यार्तृि, चोरी, मानर् बेचतबखन जस्िा 

तक्रयाकलापहरु बढ्नेछन । यस्िा तक्रयाकलापहरुमा सिंलग्न हुनबाट रोक्नका  लातर् जनचेिना जर्ाउने कायाक्रमहरुको आयोजना 

र्ररनेछ र तनयतमि अनरु्मन र्ररनेछ । 

श्रकमकहरूको पेसागत स्वास्थ्य र सुरक्षा 

ितमकहरुलाई व्यर्सातयक र सरुक्षा व्यर्स्था प्रदान र्नुा तनमााण व्यर्सायीको उत्तरदायीत्र् हुनेछ । आयोजना के्षरमा ितमकहरूलाई 

कुनै दघुाटना र्ा चोटपटक लारे्मा तनमााण कायास्थलमा िरुून्त्ि प्राथतमक उपचार, स्र्ास्थ्य सतुर्धाको व्यर्स्था र्ररनेछ र आपिकालको 

समयमा उद्धारको लातर् आर्श्यक सरुक्षाको प्रबन्त्ध पतन उपलबध र्राईनेछ । कामको प्रकृति अनसुार ितमकलाई हले्मेट, मास्क, 

र्यरमफलर, चश्मा, र्यर प्लर्हरु  आतद प्रदान र्ररनेछ । सफा र सरुतक्षि तपउने पानीको आपतुिा र अस्थायी िथा सफा शौचालयहरु 

आयोजना के्षरमा स्थापना र्ररनेछ । 
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लैंकगक असमानता 

सडक तनमाणा कायामा मतहला र परुुषबीच हुने सम्भातर्ि भेदभार्लाई कम र्ना दबैु ितमकहरुलाई काममा समान अर्सर तदईनेछ । 

आयोजनाको तनमााण व्यर्सायीaf6 कुनै लैङ्तर्क मिभेदका हुन नतदन िम काननुको सम्मान र पालना र्ररनेछ । मतहला सहभातर्िाबारे 

यथाथा पत्ता लर्ाउन मतहला अनरु्मनकिाालाई समेि अनरु्मन कायामा सहभार्ी र्रार्नेछ ।  

स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा प्रभाव 

प्रस्िातर्ि सडक स्िरोन्त्िति र नयाौँ तनमााण भएकोले सडक छेउमा भने र काट्ने, तनमााण सामाग्री ढुर्ानी र्ने क्रममा उत्पन्त्न हुने धरू्ाौँ, 

धलुो, उच्च ध्र्तन प्रदषूणले सडक छेउ बस्िी पतछ चेनेज ०+००० को खकुुरे बस्िी, चेनेज १+४०० को बक्सरु्ा बस्िी,  चेनेज २+१५० 

को दरेु्री बस्िी, चेनेज ३+६०० को सनुखरे र्ाउौँ, चेनेज ८+९५० को भर्नपरु र्ाउौँ, चेनेज १०+४०० को अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज 

१३+४०० को भमु्का र्ाउौँका स्थानीयहरूको स्र्ास्थ्यमा प्रतिकूल असर तसजाना हुन नतदन सडकमा तनयतमि (तदनमा कम्िीमा ३ पटक) 

पानी छका ने, र्ति तसमीि िथा ध्र्तन कम र्ररनेछ ।  

साांस्कृकतक, धाकमाक र पुराताकत्वक के्षत्रको कवनाश 

यद्यपी प्रस्िातर्ि आयोजनाले कुनै पतन महत्र्पणूा सािंस्कृतिक, धातमाक िथा परुािातत्र्क के्षरहरुलाई प्रभार् नपारेपतन त्यस्िा के्षरहरूको 

सिंरक्षण िथ सिंर्द्धान र्ना स्थानीय स्िरमा जनचेिनाको कायाक्रम र्ररनेछ  ।  

८.२.३.२ सांचालन अवकध 

सडक के्षत्राकधकारमा अव्यवकस्थत बस्ती कवकास 

सडकको सिंचालनको क्रममा अव्यर्तस्थि बस्िी तर्कास रोक्नका लातर् सडक के्षरातधकारलाई स्थानीयहरूको उपतस्थतिमा रेखाङ्कन 

िथा बकृ्षारोपणका काया र्रर सरुतक्षि र्ररनेछ । सडक के्षरातधकारको प्रयोर्बारे सार्ाजतनक जानकारीका लातर् प्रभातर्ि के्षरहरूमा 

तर्तभन्त्न जार्रुकिाका कायाक्रमहरु सिंचालन र्ररनेछ । सडक के्षरातधकार तभर अर्ैध बस्िी तर्कास भएको खण्डमा प्रयोर्किााहरुको 

भीड र दघुाटना र्तृद्ध हुन सक्ने भएकोले स्थानीय प्रशासन, स्थानीय बातसन्त्दा िथा स्थानीय जनप्रतितनतधको समन्त्र्यमा सडक छेउमा 

भएका बस्िीहरुलाई हटार्नेछ । 

माकनसहरूको बसाईसराईको कारण पने प्रभाव 

सडक सेर्ाहरुको सिंचालन पतछ तर्शेष र्रर बस्िी के्षर चेनेज ०+००० को खकुुरे बस्िी, चेनेज १+४०० को बक्सरु्ा बस्िी,  चेनेज 

२+१५० को दरेु्री बस्िी, चेनेज ३+६०० को सनुखरे र्ाउौँ, चेनेज ८+९५० को भर्नपरु र्ाउौँ, चेनेज १०+४०० को अमर्ा र्ाउौँ र 

चेनेज १३+४०० को भमु्का र्ाउौँमा दघुाटनाको सम्भार्ना बढ्ने हुनाले त्यस्िा घटनाहरुलाई न्त्यनूीकरण र्ना फुटपाथ िथा र्ति तसमीिका 

उपायहरु अपनाईनेछ । सडकमा उपयकु्त के्षरमा आर्श्यक पने डेतलनेटरहरु, सरुक्षा सिंकेिहरु, सडक बत्तीहरु आतदको प्रयोर् र्ररनेछ । 

स्थानीय भाषाहरुमा लेतखएको शैतक्षक हस्ि सामग्रीको प्रचारसतहि सडक सरुक्षा जनचेिना कायाक्रमहरु सिंचालन र्ररनेछ । दघुाटनाग्रसि 

के्षरहरु र बस मार्ाहरुमा सतचर सार्नबोडाहरु रातखनेछ ।  

सडक सुरक्षामा प्रभाव  

सडक सेर्ाहरुको सिंचालन पतछ तर्शेष र्रर बस्िी के्षर चेनेज ० +०००  को खकुुरे बस्िी, चेनेज १ +४०० को बक्सरु्ा बस् िी   ,चेनेज 

२+ १५० को दरेु्री बस्िी  ,३चेनेज + ६०० को सनुखरे र्ाउौँ  ,८चेनेज + ९५० को भर्नपरु र्ाउौँ  ,१०चेनेज + ४०० को अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज 

१३ +४०० को भमु्का र्ाउौँमा दघुाटनाको सम्भार्ना बढ्ने हुनाले त्यस्िा घटनाहरुलाई न्त्यनूीकरण र्ना फुटपाथ िथा र्ति तसमीिका उपायहरु 

अपनाईनेछ । सडकमा उपयकु्त के्षरमा आर्श्यक पने डेतलनेटरहरु, सरुक्षा सिंकेिहरु, सडक बत्तीहरु आतदको प्रयोर् र्ररनेछ । स्थानीय 

भाषाहरुमा लेतखएको शैतक्षक हस्ि सामग्रीको प्रचारसतहि सडक सरुक्षा जनचेिना कायाक्रमहरु सिंचालन र्ररनेछ । दघुाटनाग्रसि के्षरहरु र 

बस मार्ाहरुमा सतचर सार्नबोडाहरु रातखनेछ ।  

 



र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक, बाौँके 

 

८३ 

 

सडक सांचालनका कारण सामाकजक व्यवहारमा पररवतान 

सिंचालनबाट हुने सम्भातर्ि िथा अनतुचि सामातजक (मिभेद िथा तर्भेद) व्यर्हार कम र्ना मातनसहरुलाई अन्त्ितक्रयामा प्रोत्सातहि 

र्ररनेछ । सडक आयोजनाको तर्षयमा महत्र्पणूा तनणाय तलन ुपरेमा सार्ाजतनक बैठकहरुको आयोजना र्रर प्रभातर्ि के्षरको सबैलाई 

(दतलि, मतहला, बालबातलका) सहभातर्िा र्राईनेछ ।  

साांस्कृकतक, धाकमाक र पुराताकत्वक के्षत्रको कवनाश 

प्रस्िातर्ि आयोजनाले राप्ती सोनारी र्ा.पा.-१ को भमु्का र्ाउौँमा पने लतमडाडाौँ सा.र्. को सिंरतक्षि के्षर तभर पने खचे िालमा प्रभार् पना 

सक्ने भएकोले त्यसको न्त्यनूीकरण र्नाको लातर् त्यो के्षरको सिंरक्षण िथा सिंर्द्धान र्ना स्थानीय स्िरमा जनचेिनाको कायाक्रम र्ररनेछ । 
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िातलका ५१ मा प्रस्िार्बाट र्ािार्रणमा पना सक्ने प्रतिकूल प्रभार्को पररणाम, सीमा र समयार्तध तकटान र्री यसको न्त्यतूनकरणका उपायहरु प्रस्ििु र्ररएको छ । 

ताकलका नां. ५१ वातावणीय प्रभावका तह कनधाारण र न्यूनीकरणका उपायहरु  

कक्रयाकलापहरू 

 

प्रभावहरू प्रभावको तह कनधाारण अनुकूल प्रभाव बढोिरी तथा 

प्रकतकुल प्रभाव न्यूनीकरणका 

उपायहरू 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुकूल प्रकतकूल पररमाण सीमा अवकध जम्मा 

अङ्कमान 

 

cg's"n k|efj 

कनमाणा अवकध  

तनमााण उपकरणहरुको 

सिंचालन कतन्त्क्रतटङ्र् 

कायाहरु, सडक ढलान 

तस्थररकरण 

तनमााण प्रतर्तध, सफ्ट 

र्तन्त्जतनयररङ्र् 

सिंरचनाहरुको तनमााण 

र बायो–

ईतन्त्जतनयररङ्र् 

कायाको 

कायाान्त्र्यनका बारे 

र्ोष्ठी िथा 

कायाक्रमहरुले 

स्थानीयहरूको 

प्रातर्तधक सीप बढ्ने 

दतेखन्त्छ ।  

प्रत्यक्ष 

 

 अनकूुल 

 

 मध्यम 

(२०) 

स्थानीय 

(२०) 

दीघाकातलन 

(२०) 

६० सडक तनमााण कायाबाट स्थानीय 

मजदरुहरूको तर्शेष र्री मतहला, दतलि 

िथा आतथाक अर्स्था कमजोर भएका 

समहूहरुमा िातलम व्यर्स्था र्ने, यसका 

साथै उनीहरुले तबग्रन व्यर्स्थापन, तनमाणा 

सामग्रीको प्रयोर् र तनमााण के्षरमा प्रयोर् 

र्ररने स्र्ास्थ्य र सामातजक सार्धानीका 

उपायहरुको बारे जनचेिना बढाउने । 

तनमााण अर्तधमा 

७०,३९५ ितमक तदन 

दक्ष र १,५७,२४८ 

ितमक तदन अदक्ष 

रोजर्ारीको अर्सर र 

आयस्िरमा र्तृद्ध 

प्रत्यक्ष 

 

 अनकूुल 

 

 उच्च 

(६०) 

स्थानीय 

(२०) 

मध्यकातलन 

(१०) 

९० 
प्रस्िातर्ि सडक तनमााण कायाहरुको लातर् 

दक्ष िथा अदक्ष ितमक (७०,३९५ ितमक 

तदन दक्ष र १,५७,२४८ ितमक तदन अदक्ष 
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ितमक जनशतक्त 

आर्श्यक  

ितमक जनशतक्त) को आर्श्यकिा पने 

हुनाले आयोजनाले स्थानीय र्ररब, 

लोपोन्त्मखु र समाजबाट बतहरकृि व्यतक्त 

(जनजाति, दतलि) र मतहलालाई 

तर्भेद/भेदभार् नर्री रोजर्ार प्रदान र्नेछ 

। यसले उनीहरुको आतथाक स्िर मार 

नबढाई, बेमौसमी कृतषमा समेि 

उनीहरुलाई रोजर्ारीको अर्सर तसजाना 

र्ररनेछ । 

तनमााण अर्तधमा 

स्थानीय उत्पादनहरु 

जस्िैः दधू, मास,ु 

िरकारी, फलफुल 

आतदको मार् बढ्ने 

दतेखन्त्छ । 

उद्यम तर्कास र 

व्यापार र्तृद्ध  

प्रत्यक्ष 

 

 अनकूुल 

 

 मध्यम 

(२०) 

स्थानीय 

(२०) 

अल्पकातलन ६० आयोजनाले स्थानीय र्ासीलाई 

उनीहरुको उत्पादनहरु राम्रो मलु्यमा 

बेच्नका लातर् बजार सम्म पहुौँच बढाउनेछ 

। यसले स्थानीय बासीलाई साना उद्योर् 

स्थापना र्न्ा, नर्दे र्ाली र र्ैर काष्ठ 

उत्पादनहरुको खेिी र बेचतबखन र्ना र 

अन्त्य लघ ु उद्यमहरुको तर्स्िार र्ना 

प्रोत्सातहि र्नेछ । यी कायाहरुले यस 

के्षरमा कायारि सामदुातयक सिंस्थाहरु 

माफा ि तनरन्त्िर सहयोर् पयुााउनेछ ।  समग्र 

उत्पादकत्र् र साना उद्योर्हरुको प्रर्धानमा 

सहयोर् पयुााउनेछ । 

सडक सिंचालन पतछ 

सामदुातयक तर्कास 

सिंरचनाहरु जस्िै 

स्र्ास्थ्य तक्लतनक, 

स्र्ास्थ्य चौकी, 

तर्द्यालय, थोक पसल, 

होटल, कृतष, र्ैर 

राप्ती सोनारी र्ा.पा. 

र्डा निं. १ र ३ के्षरमा 

सामसदातयक तर्कास 

सेर्ाको र्तृद्ध 

प्रत्यक्ष 

 

 अनकूुल 

 

 उच्च 

(६०) 

स्थानीय 

(२०) 

दीघाकातलन 

(२०) 

६० सडकको तनमााणका कारण आयोजना 

के्षरमा यािायािको पहुौँच सधुार हुनेछ । 

सडक सिंचालनपतछ सामदुातयक तर्कास 

सिंरचनाहरु जस्िै स्र्ास्थ्य 

तक्लतनक÷स्र्ास्थ्य चौकी, तर्द्यालय, 

थोक पसलहरु, होटलहरु, एग्रोभ्याट, 

रै्रसरकारी सिंस्था, सामदुातयक सिंस्थाहरु र 
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सरकारी सिंस्था र 

सरकारी सिंस्थाहरु 

आयोजना के्षरमा 

स्थातपि हुने दतेखन्त्छ ।  

सहकारी सिंस्था, सडक छेउ बस्िीहरुको 

तर्कासका साथै स्थापना र्ररनेछ ।  

सञ्चालन अवकध 

राप्ती सोनारी र्ा.पा र्डा 

निं. १ र ३ मा उन्त्नि 

जािका बीउ र  नयाौँ 

प्रतर्तधको प्रयोर् र्रेर 

खेिीपािी र्ने ढाौँचामा 

पररर्िान भर्ा उत्पादन 

र्तृद्ध हुन सक्ने साथै 

सडक सिंचालनमा 

आएपतछ बाौँके 

तजल्लाको कुसमु 

बजारबाट सतजलै खाद्य 

सामाग्री ढुर्ानी र्ना 

सतकने भएकोले सो 

के्षरको खाद्य सरुक्षामा 

र्तृद्ध हुने दतेखन्त्छ । 

खाद्य सरुक्षामा 

बढोत्तरी  

। 

– अप्रत्यक्ष, अनकूुल – उच्च ६० स्थातनय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 

१०० आयोजनाले भउुपयोर् प्रभार् पाने हुनाले 

त्यस के्षरका कृषकहरुले खेिीपािी र्ना 

नयाौँ प्रतर्तध (जस्िै हािे ियाक्टर, उन्त्ननि 

जािको बीउ) को प्रयोर् हुन सक्ने 

भएकोले कृतष उत्पादन अतधक हुनाले 

प्रभातर्ि के्षरको खाद्य सरुक्षा मजबिु 

हुनेछ ।  

तर्द्यमान कच्ची 

सडकको के्षरातधकार 

स्िरोन्त्नति िथा नयाौँ 

तनमााण र्री कालोपरे 

र्ररने कायाले 

सडक सिंचालनपतछ 

सर्ारी साधनबाट 

कार्ानडाईअक्साईड, 

काबानमोनोअक्साईड, 

सल्फरडाईअक्साईड, 

नाईिोजनअक्साईड र 

तमथेन जस्िा 

ग्याौँसहरूको 

प्रत्यक्ष – अनकूुल – उच्च ६० स्थातनय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 

१०० आयोजनाले भउुपयोर् प्रभार् पाने हुनाले 

त्यस के्षरका कृषकहरुले खेिीपािी र्ना 

नयाौँ प्रतर्तध (जस्िै हािे ियाक्टर, उन्त्नि 

जािको बीउ) को प्रयोर् हुन सक्ने 

भएकोले कृतष उत्पादन अतधक हुनाले 

प्रभातर्ि के्षरको खाद्य सरुक्षा मजबिु 

हुनेछ ।  
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८७ 

उत्सजानमा कतम 

आउन ेर्ाय ु

र्णुस्िरमा पररर्िान  

सडक सिंचालनले राप्ती 

सोनारी र्ाउौँपातलका–१ 

र ३ बाट बाौँके रातरिय 

तनकुञ्जमा पगु्न सहज र 

कम लार्िको यािायाि 

सतुर्धा व्यर्स्था र्ने 

भएकोले पयाटकहरुको 

आर्मनमा र्तृद्घ  

पयाटन उद्योर्को 

प्रबधान 

प्रत्यक्ष – अनकूुल – मध्यम  

२० 

के्षरीय 

६० 

दीघाकालीन 

२० 

१०० आयोजनाको तनमााण पश्चाि ्राप्ती सोनारी 

र्ाउौँपातलका–१ र ३ बाट बाौँके रातरिय 

तनकुञ्जमा पगु्न सहज र कम लार्िको 

यािायाि सतुर्धा व्यर्स्था र्ने भएकोले 

पयाटकीय तहसाबले यस के्षर महत्र्पणूा 

भतुमका रहकेोले यस के्षरमा पयाटन 

प्रबधानका लातर् स्थातनय बासीहरुलाई 

िातलमहरु तदर्नेछ  र आयोजना अन्त्िर्ाि 

सामातजक तर्कास कायाक्रमहरु सतम्मतलि 

र्रार्नेछ । पयाटन तर्कास तक्रयाकलाप मा 

स्थानीय बासीलाई आर्श्यक सतुर्धा 

पयुााउने तर्तिय सतुर्धाको व्यर्स्था र्ना 

स्थानीय सरकारलाई सल्लाह र सहयोर् 

र्ररनेछ । 

सडक सिंचालनको 

चरणमा यािायािके 

पहुौँच र अर्सरहरु 

बढ्नाले अन्त्य 

सामातजक आतथाक 

तर्कास (जस्िै तशक्षा, 

स्र्ास्थ्य, सिंचार, बजार, 

बैतकङ्र् ) जस्िा 

के्षरहरुको तर्कास हुने 

दतेखन्त्छ । 

जीर्न शैलीमा 

प्रभार् 

– अप्रत्यक्ष अनकूुल – मध्यम  

२० 

स्थातनय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 

६० उत्पादकत्र् र्तृद्ध, आय स्िरमा र्तृद्ध र 

सहज पहुौँचका कारण यस के्षरमा थप 

सतुर्धा र सेर्ाहरु (कम समयमा 

तर्द्याथीहरु स्कुलमा सतजलै पगु्न सक्नेछन ्

सामातजक सेर्ाहरुमा छोटो दरुीको यारा, 

बजार के्षरहरु) को तर्कास र्दाा ग्रातमण 

के्षरको जीर्नस्िरमा समग्र सधुार हुन 

सक्नेछ । सतुरएको र्ािार्रणीय 

अर्स्थाले जीर्नको र्णुस्िर बढाउन पतन 

योर्दान पयुााउनेछ  । 
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आयोजनाको स)चालन 

चरणमा यािायाि, 

तशक्षा, स्र्ास्थ्य, सिंचार, 

बजार, बैतकङ्र्) 

तर्कास हुने दतेखन्त्छ । 

राप्ती सोनारी र्ा.पा. 

र्डा निं. १ र ३ के्षरको 

जग्र्ाको मलू्य र्तृद्ध 

प्रत्यक्ष – अनकूुल – उच्च ६० स्थातनय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 

१०० सडक सिंचालन पतछ सडक छेउ तचया 

पसलहरु, तकरानाहरु, लजहरु र रेिुरेन्त्टहरु 

सिंचालनमा आउन सक्नेछन र सडक 

छेउको जतमनको मलू्य र्तृद्ध हुन सक्नेछ ।  

प्रकतकूल प्रभाव 

कनमााण अवकध 

भैकतक वातावरण 

प्रस्िातर्ि सडक 

तनमााणले ३३.५१ हके्टर 

जतमन सडकमा पररर्िान 

(३०.८४ हके्टर र्न के्षर, 

०.७०४ हके्टर बस्िी 

के्षर, ०.२२ हके्टर बाौँझो 

जतमन, ०.७९ हके्टर 

खेिीयोग्य जतमन, ०.२२ 

हके्टर झाौँडी र ०.७४ 

नतद उकासको के्षर), 

उर्ार माटोको नोक्सान ।  

भ ूउपयोर्मा पररर्िान प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

के्षरीय 

६० 

दीघाकालीन 

२० 

१००  सडक तनमााण परुा भएपतछ काया के्षरबाट 

कटान र्ररएका र्नस्पति र सामग्री 

भण्डारण र्ररएकको के्षर (चेनेज २+१००, 

चेनेज ७+०००,चेनेज १३+२०० र चेनेज 

२४+४००) लाई पनुः र्कृ्षारोपण र्ररनेछ । 

तबग्रन व्यर्स्थापन के्षरहरु चेनेज 

७+०००, चेनेज १६+४५०  र चेनेज 

२७+७०० मा बायो-र्तन्त्जतनयररङ्र् 

प्रतर्तध अनसुार स्थापना र्ररनेछ ।  

 सडक सीमा के्षर र प्रभातर्ि के्षरतभर 

तडतभजन र्न कायाालयले िोकेको 

ठाउौँहरुमा हररि के्षर कायम राख्न रुख 

रोतपनेछ । 

तनमााण सामग्रीहरुको 

भण्डारण िथा 

ढुर्ानीको  

आयोजना के्षरमा 

चेनेज २+१००, 

चेनेज ७+०००,चेनेज 

१३+२०० र चेनेज 

२४+४०० मा तनमााण 

सामग्री भण्डारण 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

के्षरीय 

६० 

अल्पकालीन 

५ 

८५ 

 सडक तनमााणका लातर् भण्डारण 

र्ररएका तनमााण सामाग्रीलार् चेनेज 

२+१००, चेनेज ७+०००,चेनेज 

१३+२०० र चेनेज २४+४०० मा 

रहकेो अनतु्पादीि, बाौँझो सरकारी र 
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र्ररनेछ । भण्डारण 

र्ररएको सामाग्रीको 

चहुार्ट हुन सक्ने 

भएकोले जतमनको 

उर्ाराशतक्तमा कमी 

हुने दतेखन्त्छ । 

पानीको िोि भन्त्दा टाढाको जतमनमा 

र्ररनेछ । 

 सडक तनमााणका लातर् उपयोर्  हुने 

उपकरणहरूमा ईन्त्धन 

लोतडङ्र्/अनलोतडङ्र् काया र्दाा 

भण्डारण के्षरहरुमा प्लािर र्ररएको र 

चहुार्ट नहुनेर्रर र्ररनेछ । 

 तनमााण सामग्रीहरुको भण्डारण 

स्थलमा हुन सक्ने आर्ोलार्ी, 

तबरफोट जस्िा आपिकालीन 

अर्स्थाको जोतखम कम र्नाका 

लातर् अतग्न र बारूद तनयन्त्रक 

प्रातर्तधकहरू ियारी अर्स्थामा 

रातखनेछ । 

 तनमााण सामग्रीहरुको भण्डारणका 

तक्रयाकलाप सरुु र्नुा अतघ 

जग्र्ाधनीको अनमुति तलईनेछ । 

 बालरु्ा र माटोको ढुर्ानी छोपेर मार 

ढुर्ानी र्ररनेछ । 

 ध्र्तनको प्रभार् कम र्नाको लातर् 

यािायािको र्ति सीतमि र्ररनेछ 

ितमक तशतर्र 

स्थापना 

आयोजना के्षरमा 

चेनेज २+१००, 

चेनेज ७+०००, 

चेनेज ८+५००, 

चेनेज १३+२००, 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

के्षरीय 

६० 

अल्पकालीन 

५ 

८५ 

 सडक तनमााणका ितमक तशतर्र 

स्थापना र्ना चेनेज २+१००, चेनेज 

७+०००, चेनेज ८+५००, चेनेज 

१३+२००, चेनेज २४+४०० र 
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चेनेज २४+४०० र 

चेनेज २७+९०० मा 

ितमक तशतर्रको 

स्थापना र्ररनेछ । 

अव्यर्तस्थि ितमक 

तशतर्रबाट उत्पन्त्न हुने 

फोहोरको कारण राप्ती 

सोनारी र्ा.पा र्डा 

निं.१ र ३ के्षरको 

र्ािार्रण प्रदतुषि हुने 

दतेखन्त्छ । 

चेनेज २७+९०० मा रहेको 

अनतु्पादीि, बाौँझो सरकारी जतमनको 

प्रयोर् र्ररनेछ । 

 ितमक तशतर्र के्षरहरुमा तपउने 

पानीको धारा, सेतप्टक ट्याङकीको 

सतुर्धा सतहि तनमााण तशतर्र नतजकै 

छुिै शौचालयको तनमााण र्ररनेछ ।  

 फोहोर पानी र फोहोरमैला 

व्यर्स्थापनका लातर् ितमक तशतर्र 

भन्त्दा केतह पर खाडल बनाई सड्ने 

फोहोरलार् कम्पोतिङ्र्  र नसड्ने 

फोहोर छुट्यार् सरुतक्षि डम्पीङ्र् 

र्ररनेछ ।  

सडक तनमाणाको क्रममा 

कालोपरे र्नाका लातर् 

अलकरा ििाउने र 

अन्त्य सामग्रीहरुको 

प्रशोधन कायाले 

कालोपरे र्दाा 

अलकरा ििाउदा 

िथा प्रशोधन र्ने 

कायाले  राप्ती सोनारी 

र्ा.पा र्डा निं.१ र ३ 

मा र्ायु प्रदषूणको 

मारा बढ्नकुा साथै 

कामदारहरूको 

स्र्ास्थ्यमा प्रतिकूल 

असर जस्िै एलजी, 

आौँखा तचलाउने, 

छालासम्बन्त्धी रोर्, 

लाग्ने सम्भार्ना हुने 

दतेखन्त्छ ।  

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

अल्पकालीन 

५ 

४५ 

 अलकरा, एसफल्ट, हट तमक्स 

प्लान्त्टको भण्डारण, ििाउने र छका ने 

कारण हुने जोतखमको प्रभार्हरुलाई 

कम र्ना तनमााण व्यर्सायीहरुलाई 

सतुचि र्ररनेछ । 

 तनमााण के्षरमा भएका खोला/खोल्सी 

(चेनेज २+८५० मा रहकेो दरेु्री 

खोला, चेनेज ५+५९० मा रहेको 

सनुखरे खोला, चेनेज ७+३०० मा 

रहकेो बकुा खोला, चेनेज १०+३०० 

मा रहकेो बबर्ा खोला, चेनेज 

१९+१०० मा रहकेो बौद्ध खोला र 

चेनेज २५+०३० मा रहकेो बन्त्सी 
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खोला) नतजकै अलकरा ििाउने र 

व्यर्स्थापन र्ने  काया र्ना/र्राउन 

तनषेध र्ररनेछ । 

 अलकरा भण्डारणका लातर् सरुतक्षि 

के्षर (उबजनशील नभएको र्ा बाौँझो 

जतमनमा) छनोट र्रर अतघ जतमन 

मातलकको अनमुति तलईनेछ । 

 तनमााणको क्रममा भण्डारण के्षर भन्त्दा 

अन्त्यन्त्र अलकरा अकस्माि  र 

अव्यर्तस्थि िररकाले फैतलएको 

पार्एमा/दतेखएमा िरुुन्त्िै सफा 

र्ररनेछ । 

 अलकरा प्रयोर् र्दाा कामदारहरूले 

सरुतक्षि उपकरणहरु (मास्क, पञ्जा , 

जतु्ता) को प्रयोर् र्रर स्र्ास्थ्य सरुक्षा 

सतुनतश्चि र्ररनेछ/र्रार्नेछ । 

 अलकरा, एसफल्ट ििाउने र छका ने 

कायाका लातर् कामदारहरुको स्र्ास्थ 

सरुतक्षि र्ना बढीमा ४ घण्टा मार 

काया र्रार्नेछ । 

 सडकमा अलकरा तबछ्याउने 

सम्बतन्त्ध काया पानी नपरेको र्ा 

हार्ाहुरी नचलेको समयमा र्ररनेछ । 

 अलकरा र अन्त्य रसायनहरुको प्रयोर् 

र्दाा सडकको के्षरातधकार भन्त्दा 

बातहर रहकेा बोटतर्रूर्ा िथा 
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९२ 

सार्ाजातनक सम्पति/सिंरचनाहरुलाई 

सरुतक्षि रातखनेछ ।  

अलकरा िथ अन्त्य 

रसायनहरु ििाउन 

प्रयोर् हुने ईन्त्धनबाट 

आउने हातनकारक 

ग्याौँसहरू 

अलकरा र अन्त्य 

रसायन ििाउन प्रयोर् 

हुने जीर्ाश्म ईन्त्धन 

(मतटिेल) को 

प्रयोर्ले उत्सजान हुने 

कार्ानडाईअक्साईड, 

काबानमोनोअक्साईड, 

सल्फरडाईअक्साईड, 

नाईिोजनअक्साईड र 

तमथेन जस्िा 

हातनकारक 

ग्याौँसहरूले र्ायकुो 

र्णुस्िर घटाउने िथा 

राप्ती सोनारी र्ा.पा 

र्डा निं.१ र ३ के्षरका 

र्ाय ुसम्भार्ना उच्च 

हुने दतेखन्त्छ ।  

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

अल्पकालीन 

५ 

४५  सपेुरररे्क्षक र तनमााण व्यर्सायीको 

उपस्थतिमा तर्षाक्त िथा हातनकारक 

रसायनहरूको प्रयोर् र 

हयेाण्डतलङ्र्को अनरु्न र्ररनेछ । 

 रसायनहरुको चहुार्टलाई रोक्न 

रसायनको भण्डारण बन्त्द 

(प्लातिकको ड्रम) भाौँडोमा र्ररनेछ । 

चहुार्ट भएका रसायनहरूको 

सिंकलन र्ना भण्डारण के्षर र्ररपरर 

प्लातिक तबछ्यार्नेछ ।  

 प्रयोर् भएका प्लातिकको ड्रममा 

व्यर्स्थापन के्षरमा लतर्नेछ । 

तनमााण कायाको क्रममा 

िक, ियाक्टर, िीपर 

जस्िा सर्ारी साधनको 

सिंचालन, र क्रसर 

सिंचालन के्षर, काट्ने र 

भने काया 

सडक आयोजनाको 

सिंचालनपतछ तनतज र 

सार्ाजतनक 

सर्ारीहरुको सिंख्या 

बढ्न सक्नेछ । धुौँर्ा र 

धलुो उत्सजान भई 

यसले र्ाय ूप्रदषूणको 

स्िरमा र्तृद्ध र्ने 

दतेखन्त्छ । यसले 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

अल्पकालीन 

५ 

४५  आयोजना तनमााण के्षरमा िोतकएको 

भण्डारण के्षर (चेनेज २+१००, 

चेनेज ७+०००,चेनेज १३+२०० र 

चेनेज २४+४००) बाहके अन्त्य 

के्षरमा भण्डारण र्ने कायामा प्रतिबन्त्ध 

र्ने ।  

 भण्डारण के्षर भण्डारण र्ररएको 

तनमााण सामाग्रीहरूलार् तरपाल र्ा 
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सर्ारीबाट तनस्कने 

कार्ानडाईअक्साईड, 

काबानमोनोअक्साईड, 

सल्फरडाईअक्साईड, 

नाईिोजनअक्साईड र 

तमथेन जस्िा जस्िा 

हानीकारक रसायतनक 

ग्याौँसको उत्सजान 

बढाउन ेदतेखन्त्छ । 

अन्त्य कुनै प्लातस्टकले छोपेर 

रातखनेछ । 

 तनमााण सामाग्री ढुर्ानी र्दाा िक, 

ियाक्टर, तिपरलाई सामाग्री नदेख्ने 

र्री छोपेर ओसारपसार र्ररनेछ । 

 ितमक तशतर्रबाट तनस्केका 

फोहोरलाई खलु्ला रुपमा फाल्न 

तनषेध र्ररनेछ । 

 सडकमा धरु्ाौँ धलुो प्रदषूण 

अत्यतधक भएको खण्डमा धलुो 

उत्सजान के्षरहरु (क्रसर सिंचालन के्षर, 

तनमााण र्तितर्तध सिंचालन हुने के्षर) 

मा तदनको ३ पटक पानी छतका एर 

धलूोको मारा न्त्यनू र्ररनेछ । 

 तनमााण कायाका लातर् प्रयोर् हुने भारी 

उपकरणहरु र सर्ारी साधनमा र्ायु 

तफल्टरको प्रयोर् र्ररनेछ । 

 सर्ारी साधनमा र्णुस्िरीय ईन्त्धनको 

प्रयोर् भएको छ या छैन सतुनतश्चि 

र्ररनेछ  । 

ितमक तशतर्र स्थापना, 

तनमााण सामाग्री 

भण्डारण के्षर िथा 

उत्खनन के्षरबाट 

तनस्कने ठोस  िथा िरल 

चेनेज २+८५० मा 

रहकेो दरेु्री खोला, 

चेनेज ५+५९० मा 

रहकेो सनुखरे खोला, 

चेनेज ७+३०० मा 

रहकेो बकुा खोला, 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 

६०  सडक तनमााणको क्रममा उत्खनन 

काया, जतमन काट्ने र फोहोर 

व्यर्स्थापन र्ने जस्िा 

तक्रयाकलापहरुले आयोजना के्षरका 

खोला (चेनेज २+८५० मा रहेको 

दरेु्री खोला, चेनेज ५+५९० मा 
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फोहोर, धलूो, ईन्त्धनको 

चहुार्टले 

चेनेज १०+३०० मा 

रहकेो बबर्ा खोला, 

चेनेज १९+१०० मा 

रहकेो बौद्ध खोला र 

चेनेज २५+०३० मा 

रहकेो बन्त्सी 

खोलाहरूमा पानी 

प्रदतूषि भई र्णुस्िरमा 

कतम आउनेछ जसले 

नदीको सिंरचना र 

प।ररतस्थतिक 

प्रणालीमा असर र्ने 

दतेखन्त्छ ।  

रहकेो सनुखरे खोला, चेनेज ७+३०० 

मा रहकेो बकुा खोला, चेनेज 

१०+३०० मा रहकेो बबर्ा खोला, 

चेनेज १९+१०० मा रहकेो बौद्ध 

खोला र चेनेज २५+०३० मा रहेको 

बन्त्सी खोला) प्रदषूण हुन सक्ने 

भएकोले त्यस्िा प्रदषूणलाई 

न्त्यनूीकरण र्ना तनम्न उपायहरु 

अपनाईनेछन ्। 

 सडक तनमााणको क्रममा तनस्कने 

तबग्रनलाई खोलाहरूमा र्ा खोला 

छेउमा थपुाना तनषेतधि र्ररनेछ । 

 सर्ारी साधन िथा तनमााण उपकरण 

सिंचालनबाट तनस्केने र्न्त्धन, िेल, 

तग्रज लर्ायि अन्त्य रसायतनक 

पदाथाहरूलाई खोलामा तमसाउन 

तनषेध र्ररनेछ ।  

 ितमक िथा कामदारहरूलाई खोला 

छेउ िथा अन्त्य स्थानमा (शौचालय 

बाहके) खलु्ला तदशातपसाब र्ना रोक 

लर्ार्नेछ ।  

उत्खनन के्षरहरुका 

कारण पने प्रभार्हरु 

अनउुपयकु्त र 

अत्यतधक मारामा 

सामग्रीको उत्खनन्त्ले 

स्थानीय 

र्ािार्रणलाई र्म्भीर 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 

६०  उत्खनन ् के्षरमा बाढी रोक्न पयााप्त 

ढल तनकासको व्यर्स्था र्ररनेछ । 

 उत्खनन ्कायाको लातर् आतधकारीक 

उत्खनन ् के्षर सनुखरे खोला (चेनेज 
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रुपमा तबर्ाना सक्नेछ 

।  

५+५९०) र बबर्ा खोला (चेनेज 

२४+५००) लाई छनोट र्ररनेछ । 

 उत्खनन ् र्ररने के्षर सनुखरे खोला 

(चेनेज ५+५९०) र बबर्ा खोला 

(चेनेज २४+५००) बाट नतदजन्त्य 

पदाथा सिंकलन िथा उत्खनन कायाका 

लातर् प्रा.र्ा.प. र्ा र्ा.प्र.म.ू र्ररए 

पश्चाि मार सिंकलन िथा उत्खनन ्

र्ररनेछ । 

 भकू्षय, प्राकृतिक जल तनकासीमा 

अर्रोध, नदी तकनाराको कटाई, 

बोटतर्रुर्ाको तबनाश, जतमनमा क्षति 

र अन्त्य भौतिक िोिहरुको क्षति नहुने 

के्षर प्रयोर् र्ररनेछ ।  

 उपयकु्त र्ािार्रणीय उपायहरु जस्िै 

पानीको र्णुस्िर, खेिीयोग्य जतमन, 

सामदुातयक परू्ााधारहरु, र्न र 

अन्त्यको के्षरको सिंरक्षण र्ना उत्खनन 

काया समयमै र्ररनेछ । 

तबग्रन व्यर्स्थापन काया सडक तनमााणको 

क्रममा 

५०७१६३.८२ घ.तम. 

माटो उत्खनन ्हुने र 

८७९३४.८८५ घ.तम. 

माटो भने कायामा 

प्रयोर् हुनेछ  र बाौँकी 

४१९२२८.९३५ 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 

६०  प्राकृतिक तनकासाहरुलाई प्रभार् 

नपने र्री तबग्रन खाडलहरुमा, 

उत्खनन के्षरमा र भातसएका के्षरहरु 

आतद प्रयोर् र्री बन्त्द र्ररनेछ । 

उत्पातदि फोहोरहरु आयोजना 

के्षरबाट िरुुन्त्ि हटार्नेछ । 
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घ.तम माटोलाई 

व्यर्स्थापन र्दाा 

बाौँझो जतमनमा 

तडस्को बन्त्न सक्ने 

जसले राप्ती सोनारी 

र्ा.पा र्डा निं. १ र ३ 

के्षरको भौर्ोतलक 

र्नार्टमा पररर्िान 

आउने दतेखन्त्छ । 

 बाढी नआउने ठाउौँ, बाौँझो जतमन, 

खाल्डाहरुको भएको ठाउौँमा रहेको 

तनजी बाौँझो जतमनमा तबग्रन 

व्यर्स्थापन र्ररनेछ ।  

 तबग्रनहरुलाई स्थानीय समदुायलाई 

हानी नर्ने र्री सिहमा भनाको लातर् 

कररब १५ सेतन्त्टतमटरको िहहरु 

बनार् तनकासको समेि व्यर्स्था 

र्ररनेछ ।  

 तबग्रन व्यर्स्थापन के्षर (चेनेज 

७+०००, चेनेज १६+४५० र चेनेज 

२७+७००) मा भकू्षय रोक्नको लातर् 

पनुः र्कृ्षारोपण र्ररनेछ । 

सडक तनमााणको क्रममा 

तनमााण के्षरमा भारी 

उपकरण िथा सर्ारी 

साधन (िक, तिपर, 

िेक्टर, रोलर, जेतसभी 

डोजर) को सिंचालन,  

क्रसर प्लान्त्टहरुको 

सिंचालन 

राप्ती सोनारी र्ा.पा 

र्डा निं.१ र ३ मा 

ध्र्तन प्रदषूणको 

मारामा उल्लेखनीय 

र्तृद्ध हुने दतेखन्त्छ । 

– अप्रत्यक्ष – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 

६०  सडक तनमााणको क्रममा भारी 

उपकरणहरु (जे.सी.र्ी, रोलर) िथा 

सर्ारीसाधनबाट तनस्कन ेध्र्तन कम 

र्नाका लातर् मानर् बस्िी िथा 

र्न्त्यजन्त्िकुो र्ासस्थान के्षरहरुमा 

हना तनषेध लेतखएको सार्नबोडा 

प्रयोर् र्ररनेछ । 

 अत्यतधक ध्र्तन प्रदषूण र्ने सर्ारी 

साधन र उपकरणहरुको प्रयोर् 

तदउौँसोको समयमा र्ररनेछ । 

जैकवक वातावरण 

रूख तर्रूर्ाहरूको 

कटान 

र्न सम्पदाको 

नोक्सान प्रस्िातर्ि 

– अप्रत्यक्ष – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 

६० प्रस्िातर्ि आयोजना तनमााणका लातर् 

३०.८४ हके्टर (११.९९ ह.े रातरिय र्न र 
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आयोजना तनमााणका 

लातर् ३०.८४ हके्टर 

र्न के्षरको कररब 

३२३३ र्टा रुखहरु 

साल (Shorea 

robusta), साौँज 

(Terminalia 

elliptica), खयर 

(Acacia catechu), 

कमाा (Haldina 

cordifolia), 

बोटधयरो 

(Lagerstroemia 

parviflora), दबदबे 

(Garuga 

pinnata), आौँप 

(Magnifera 

indica), तसमल 

(Bombax ceiba), 

कुसमु 

(Schleichera 

olerosa), कदम 

(Anthocephalus 

chinesis), र्र 

(Ficus 

bengalensis), 

तपपल (Ficus 

religiosa), तकम्ब ु

१८.८५ ह.े सा.र्.) र्न जग्र्ा स्थायी रुपमा 

आर्श्यक हुनेछ । यस सडक 

कायाान्त्र्यनबाट सा.र् एर्म ् रातरिय र्न 

(तसद्धबाबा  सा.र्. (चेनेज ०+८०० दतेख 

चेनेज १+४००), पातथभरा  सा.र्. (चेनेज 

१+४०० दतेख चेनेज २+०००), सनु्त्दर 

धारा पानी सा.र्. (चेनेज २+३०० दतेख 

चेनेज ३+६००), बकुा  सा.र्. (चेनेज 

३+६५० दतेख चेनेज ५+५५७), सनु्त्दरी  

सा.र्. (चेनेज ५+८०० दतेख चेनेज 

७+२५०), सिीभर्ानी  सा.र्. (चेनेज 

७+३०० दतेख ८+८८०), र्ार्ालेख  सा.र्. 

(चेनेज ९+०५० दतेख १०+३००), 

अशोस्थामा   सा.र्. (चेनेज १०+४५० 

दतेख चेनेज १३+३००), लतमडाौँडा  सा.र्. 

(चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज १९+०५०) 

र चरेु के्षरको र्न (चेनेज १९+१०० दतेख 

चेनेज ३०+०००)) को जैतर्क 

तर्तर्धिामा हुने नोक्सानी कम र्ना र 

आयोजना के्षरको र्न के्षरलाई पनुस्थाापना 

र्नाका लातर् रातरिय प्राथतमकिा प्राप्त 

योजनानाको लातर् र्न के्षर प्रयोर् र्ने 

सम्बतन्त्ध मापदण्ड सतहिको कायातर्तध, 

२०७६ को पररच्छेद ३ (दफा २) बमोतजम 

क्षति हुने र्न के्षरको हकमा सोही  

र्रार्रको र्न के्षर प्राप्त र्ररनेछ ।  
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९८ 

(Morus alba), 

जामनु (Syzygium 

cumini), कलम 

(Mitragyna 

parviflora), धोिी, 

भेलर (Trewia 

nudiflora), रूर्ानो, 

भलायो 

(Semecarpus 

anacardium), 

सदन र अमला 

(Phyllanthus 

emblica)  

प्रजािीका रूखहरू 

कातटनेछन ्।  

कटान र्ररएका 

रुखहरुको व्यर्स्थापन 

िथा र्न सिंरक्षण  

कररब ३२३३ र्टा 

रुखहरु ११ तमटर 

सडक चौडाई कायम 

र्ना साल (Shorea 

robusta), साौँज 

(Terminalia 

elliptica), खयर 

(Acacia catechu), 

कमाा (Haldina 

cordifolia), 

बोटधयरो 

(Lagerstroemia 

parviflora), दबदबे 

प्रत्यक्ष  – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

के्षरीय 

६० 

दीधाकालीन 

२० 

१००  सडक तनमााणका लातर् रूखहरूको 

काट्र काम सम्पन्त्न भएपतछ कटान 

र्ररएका रूखको र्ोलाई एतककृि 

र्रेर सिंकलन र्री तडतभजन र्न 

कायाालय, िाप्लेजङुलाई 

हस्िानान्त्िरण र्ररनेछ । 

 कातटएका रुखहरुको व्यर्स्थापन 

(चाङ्र् लर्ाउन र आयोजना 

के्षरबाट ढुर्ानी र्नाका) र्ना 

ने.रु.१,५०,००० तर्तनयोजना 

र्ररनेछ । 
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९९ 

(Garuga 

pinnata), आौँप 

(Magnifera 

indica), तसमल 

(Bombax ceiba), 

कुसमु 

(Schleichera 

olerosa), कदम 

(Anthocephalus 

chinesis), र्र 

(Ficus 

bengalensis), 

तपपल (Ficus 

religiosa), तकम्ब ु

(Morus alba), 

जामनु (Syzygium 

cumini), कलम 

(Mitragyna 

parviflora), धोिी, 

भेलर (Trewia 

nudiflora), रूर्ानो, 

भलायो 

(Semecarpus 

anacardium), 

सदन र अमला 

(Phyllanthus 

emblica) का 

प्रजािीका रूखहरू 

 कटान हुने ३२३३ र्टा रुखहरुको 

क्षतिपतूिाको स्र्रूप १:२५ को 

अनपुािमा ८०८२५ र्टा रुखहरु 

रोप्नको लातर् तडतभजन र्न 

कायाालय, प्रभातर्ि सा.र्. हरूसिंर् 

समन्त्र्य र्ररनेछ ।  

 तडतभजन र्न कायाालयबाट 

र्नके्षरको तनयतमि अनरु्मन र्ररनेछ 

र र्न अतिक्रमण िथा र्न के्षरमा हुने 

अन्त्य अबैध तक्रयाकलाप (चोरी 

तनकासी, डढेलो) लाई तनयन्त्रण 

र्ररनेछ । 

 र्न के्षरको काठ दाउरा प्रयोर् र्ना 

प्रतिबन्त्ध र्नाका लातर् तशतर्रमा बस्ने 

कामदार लातर् तनमाणा व्यर्सायीलाई 

खाना पकाउनको लातर् एल.पी. 

ग्यास प्रदान र्ररनेछ । साथै सडक 

तपच र्नाको लातर् आर्श्यक 

अलकरा ििाउन परेमा मरििेलको 

प्रयोर् र्ररनेछ । 
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१०० 

कटान र्नुा आर्श्यक 

दतेखन्त्छ । 

ितमक तशतर्रमा खाना 

पकाउने, अलकरा 

ियार र्ने जस्िा कायामा 

र्नपैदार्रको 

अव्र्तस्थि प्रयोर्  

कटाई, भराई, ितमक 

तशतर्र स्थापना र्ने, 

ठुला यािायािको 

आर्ाज 

 

र्न्त्यजन्त्ि ुर 

र्नस्पतिको 

चोरीतनकासी  

र्न्त्यजन्त्ि ुडराउने, 

तहौँडडुलको मार्ा 

परर्िान र्ना सक्ने 

िथा अन्त्यन्त्र बसाई 

सरी र्न्त्यजन्त्िकुो 

प्राकृतिक 

बासस्थानमा प्रभार् 

पने दतेखन्त्छ ।  

– अप्रत्यक्ष – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

अल्पकलीन 

५ 

४५  तनमााण अबतधमा ितमक र स्थानीय 

व्यतक्तलाई अर्ैध तशकार, माने,चोरी 

र्ने र्ा र्न्त्यजन्त्िलुाई बाधा हुने जस्िा 

कायाहरु रोक्न तर्शेष तशक्षा र चेिना 

जर्ाउने कायाक्रमहरुको आयोजना 

र्ररनेछ ।  

 र्न उत्पादन र र्न्त्यजन्त्िकुो अरै्ध 

तशकारको तक्रयाकलापहरुलाई 

तनयन्त्रण र्ना तनयतमि अनरु्मनका 

कायाहरु र्ररनेछ । 

 र्न तर्भार्को सहकायामा सा.र्., 

स्थानीय, तनमााण व्यर्सायी िथा 

ितमकहरूलाई र्कृ्षारोपण र र्न्त्यजन्त्ि ु

सिंरक्षणसिंर् सम्बतन्त्धि सचेिना 

कायाक्रम र्ररनेछ । 

 र्न्त्यजन्त्िकुो बासस्थान के्षरहरु  

((चेनेज ०+८०० दतेख चेनेज 

१+४००), (चेनेज १+४०० देतख 

चेनेज २+०००), (चेनेज २+३०० 

दतेख चेनेज ३+६००), (चेनेज 

३+६५० दतेख चेनेज ५+५५७), 

(चेनेज ५+८०० दतेख चेनेज 

७+२५०), (चेनेज ७+३०० देतख 

८+८८०), (चेनेज ९+०५० देतख 

१०+३००), (चेनेज १०+४५० देतख 
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१०१ 

चेनेज १३+३००), (चेनेज 

१३+६०० दतेख चेनेज १९+०५०) र 

(चेनेज १९+१०० दतेख चेनेज 

३०+०००))  मा सार्न बोडाहरु 

(तचरण र्ररएको र स्थानीय भाषामा 

लेतखएको) रातखनेछ । 

कटाई, भराई, ितमक 

तशतर्र स्थापना ध्र्तन 

प्रदषूण 

 

प्रस्िातर्ि सडक 

((चेनेज ०+८०० 

दतेख चेनेज 

१+४००), (चेनेज 

१+४०० दतेख चेनेज 

२+०००), (चेनेज 

२+३०० दतेख चेनेज 

३+६००), (चेनेज 

३+६५० दतेख चेनेज 

५+५५७), (चेनेज 

५+८०० दतेख चेनेज 

७+२५०), (चेनेज 

७+३०० दतेख 

८+८८०), (चेनेज 

९+०५० दतेख 

१०+३००), (चेनेज 

१०+४५० दतेख 

चेनेज १३+३००), 

(चेनेज १३+६०० 

दतेख चेनेज 

१९+०५०) र (चेनेज 

१९+१०० दतेख 

प्रत्यक्ष –  –  प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

दीधाकालीन 

२० 

६० सडक तनमााणबाट र्न्त्यजन्त्िलुाई पने 

प्रभार्लाई कम र्ना र्न के्षर र र्न्त्यजन्त्िकुो 

बासस्थान के्षर नतजक तनमााण काया र्दाा 

व्यर्तस्थि र ध्यानपरू्ाक ढिंर्ले र्ररनेछ । 

स्थानीय र्न्त्यजन्त्िहुरुमा पने प्रभार् 

न्त्यनूीकरण र्ना ितमक र स्थानीय 

र्ासीहरुलाई जनचेिनका कायाक्रमहरु 

प्रदान र्ररनेछ र र्न के्षरमा रािको समयमा 

कायाहरु र्ना प्रतिबन्त्ध र्ररनेछ । तनमााण 

कायाहरु तबहान ७ बजे दतेख साौँझ ६ बजे 

सम्म मार र्ररनेछ । यसका साथै स्थानीय 

र्न्त्यजन्त्ि ु र तिनको आर्ासमा पने 

प्रभार्हरु कम र्ना र्ािार्रणीय 

सार्नबोडाहरु (तचरण र्ररएको र स्थानीय 

भाषामा लेतखएको) को प्रयोर् र्ररनेछ । 
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१०२ 

चेनेज ३०+०००) मा 

सामदुातयक र्न र चरेु 

के्षरको र्न हुौँद ैजाने 

भएकाले र्न्त्यजन्त्िकुो 

बासस्थानहरुलाई 

अर्रोध पगु्ने दतेखन्त्छ 

।  

अलकरा बनाउने, 

ितमक तशतर्रमा खाना 

पकाउने काया 

तसद्धबाबा  सा.र्. 

(चेनेज ०+८०० दतेख 

चेनेज १+४००), 

पातथभरा  सा.र्. 

(चेनेज १+४०० दतेख 

चेनेज २+०००), सनु्त्दर 

धारा पानी सा.र्. 

(चेनेज २+३०० दतेख 

चेनेज ३+६००), बकुा  

सा.र्. (चेनेज ३+६५० 

दतेख चेनेज ५+५५७), 

सनु्त्दरी  सा.र्. (चेनेज 

५+८०० दतेख चेनेज 

७+२५०), सिीभर्ानी  

सा.र्. (चेनेज ७+३०० 

दतेख ८+८८०), 

र्ार्ालेख  सा.र्. (चेनेज 

९+०५० दतेख 

१०+३००), 

अशोस्थामा   सा.र्. 

(चेनेज १०+४५० दतेख 

– अप्रत्यक्ष –  प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

अल्पकलीन 

५ 

४५  तनमााण व्यर्सायीद्वारा ितमकहरुलाई 

आर्ोलातर्को सम्भार्ना, यसको 

नोक्सान बारम सचेि र्राउने काया 

र्ररनेछ । 

 सडक तनमााणको लातर् कुनै पतन 

के्षरमा तर्स्फोटक पदाथाहरु तर्स्फोट 

र्राउनपुने आर्श्यक नरहकेोले र्न 

के्षरमा त्यस्िा  पदाथाहरुको प्रयोर्मा 

प्रतिबन्त्ध लर्ाईनेछ । 

 आयोजना के्षरमा आग्जन्त्य पदाथाहरु 

लैजान अनमुति तदर्नेछैन । 

 कामदारहरूलाई र्नजिंर्ल के्षरमा 

धमु्रपान र्ना अनमुति तदर्नेछैन र 

आर्ोको िोिको लातर् सलाईको 

सिामा लाईटरको प्रयोर् र्ना सझुार् 

तदर्नेछ । 

 आयोजना कायाान्त्र्यनको क्रममा र्न 

िथा र्ािार्रण मन्त्रालयले तदएको 
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१०३ 

चेनेज १३+३००), 

लतमडाौँडा  सा.र्. 

(चेनेज १३+६०० दतेख 

चेनेज १९+०५०) र चरेु 

के्षरको र्न (चेनेज 

१९+१०० दतेख चेनेज 

३०+०००)) के्षरमा 

आर्ोलार्ी भर् र्न 

के्षरमा डढेलो लाग्ने  

सम्भार्ना हुनेछ  

जसकारण राप्ती सोनारी 

र्ा.पा र्डा निं.१ र ३ 

के्षरमा र्ािार्रणीय 

प्रदषूण जस्िै र्ाय ु

प्रदषूण, फोहोर उत्पादन 

आतद हुने दतेखन्त्छ । 

सिाहरुलाई कडाईका साथ पालना 

र्ररनेछ । 

सामाकजक आकथाक तथा साांस्कृकतक वातावरण 

तनजी जग्र्ा अतधग्रहण प्रस्ितर्ि सडक 

तनमााणका लातर् 

आर्श्यक पने ०.७९ 

ह.े खेिीयोग्य जग्र्ा, 

०.७०४ हे.  बस्िी 

के्षर र्री कुल १.४९४ 

ह.े तनजी जग्र्ा 

अतधग्रहण र्नुा पने 

दतेखन्त्छ । 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

के्षरीय 

६० 

दीघाकालीन 

२० 

१०० प्रस्िातर्ि आयोजनाले स्थानीयहरूको 

०.७९ ह.े खेिीयोग्य जग्र्ा र ०.७०४ ह.े  

बस्िी के्षर र्री कुल १.४९४ ह.े तनजी 

जग्र्ामा प्रभार् पादाछ । यस प्रभार्को 

क्षतिपतूिा बापि प्रभातर्ि घरधरुीलाई जग्र्ा 

अतधग्रहणको क्षतिपतूिा बापि 

३५,४००,०००.०० तदईनेछ । 
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कनजी तथा 

सावाजकनक 

सांरचनाहरूमा क्षकत 

 

प्रस्िातर्ि सडक 

तनमााणका लातर् 

कररब १५ र्टा 

घरहरू र चेनेज 

६+८५० मा रहकेो 

१ र्टा र्ोठ सडक 

चौडार्ामा पने 

भएकोले 

०.०७०४ ह ेबस्िी 

के्षरमा सडक 

तनमााणले क्षति 

पयुााउने दतेखन्त्छ । 

साथै उक्त सडकको 

तनमााणले ११५ 

र्टा तबजलुीको 

पोल, चेनेज 

१+४०० मा रहकेो 

िी नेपाल रातरिय 

आधारभिू 

तर्धालय, चेनेज 

८+९५० मा रहकेो 

िी सिी भर्ानी 

आधारभिू 

तर्धालय, चेनेज 

१३+५०० मा 

रहकेो िी हररतसतद्ध 

प्राथतमक 

तर्धालय, चेनेज 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

के्षरीय 

६० 

दीघाकालीन 

२० 

१०० प्रस्िातर्ि सडक तनमााणका लातर् कररब 

१५ र्टा घरहरू र चेनेज ६+८५० मा 

रहकेो १ र्टा र्ोठ सडक चौडार्ामा पने 

भएकोले ०.०७०४ ह े बस्िी के्षरको 

तर्नाशको लातर् जग्र्ा प्रातप्त ऐन, २०३४ 

अनसुार क्षतिपतूिा तदर्ानेछ भने ११५ र्टा 

तबजलुीको पोल, चेनेज १+४०० मा रहकेो 

िी नेपाल रातरिय आधारभिू तर्धालय, 

चेनेज ८+९५० मा रहकेो िी सिी भर्ानी 

आधारभिू तर्धालय, चेनेज १३+५०० 

मा रहकेो िी हररतसतद्ध प्राथतमक 

तर्धालय, चेनेज ६+३५० मा रहकेो ७ 

र्टा धाराहरू र चेनेज ५+३५० मा रहकेो 

२ र्टा ट्यबेुलहरूमा पने असरहरूको 

न्त्यनूीकरण र्ना  त्यस्िा के्षरहरूको 

स्थानान्त्िरण र पनुास्थापना र्रीनेछ । 
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६+३५० मा रहकेो 

७ र्टा धाराहरू र 

चेनेज ५+३५० मा 

रहकेो २ र्टा 

ट्यबेुलहरूमा 

असर पगु्ने दतेखन्त्छ 

।   

सडक तनमााणको क्रममा 

बातहरी के्षरबाट आउने 

ितमकहरुको चाप 

स्थातनय स्रोि 

साधनमा (स्र्ास्थ्य र 

औषधी, यािायाि, 

स्कुल जस्िा स्थानीय 

सामातजक सेर्ा 

सतुर्धाहरुमा) चाप 

बढ्ने दतेखन्त्छ । 

– अप्रत्यक्ष – प्रतिकूल तनम्न १० स्थातनय 

२० 

अल्पकलीन 

५ 

३५ सडक तनमााणको लातर् आयोजना 

के्षरभन्त्दा बातहर बाट आउने ितमकहरुको 

मार्लाई आयोजना के्षरमा उपलबध 

िोिहरु (स्र्ास्थ्य र औषधी, यािायाि, 

स्कुल जस्िा स्थानीय सामातजक सेर्ा 

सतुर्धाहरुमा) ले पररपतुिा र्ररनेछ । यतद 

उपलबध स्थानीय िोिहरुले मातनसको 

आर्श्यकिा परुा र्ना सकेन भने आयोजना 

के्षर बातहरबाट आर्श्यकिाहरु परूा 

र्ररनेछ ।  

सडक तनमााण क्रममा 

आयोजना के्षरमा 

बातहरी स्थानहरुबाट 

तनमााण टोलीको 

आर्मन 

 

प्रस्िातर्ि के्षरका राप्ती 

सोनारी र्ा.पा र्डा 

निं.१ र ३ का रैथाने 

समदुाय र आर्न्त्िकु 

बीच सेर्ा सतुर्धाहरू 

(स्र्ास्थ्य र औषधी, 

यािायाि, तर्द्यिु, 

खानेपानी) को 

प्रयोर्मा असमझदारी 

– अप्रत्यक्ष – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

अल्पकलीन 

५ 

४५  सम्भर् भएसम्म रैथाने समदुायलाई 

मार तनमााण काममा समार्ेश 

र्ररनेछ,  

 आर्न्त्िकु समदुाय र रैथाने 

समदुायबीच हुन सक्ने सम्भातर्ि 

मिभेद/कलह बारे पतहलेनै दरैु् 

पक्षलाई जानकारी र्राई आपसी 

समझदारी तनमााण र्ररनेछ ।  
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तसजाना भर्ा 

झर्डा/कलह हुन 

सक्नेछ र यसका साथै 

लार् ुदवु्यासन, 

रे्श्यार्तृि, चोरी, 

मानर् बेचतर्खन 

जस्िा तक्रयाकलापहरु 

बढ्ने दतेखन्त्छ ।  

 ितमक तशतर्रहरुबाट पने 

प्रभार्हरुलाई कम र्नेका लातर् 

स्थानीय िमको प्रयोर् र्ररनेछ । 

स्थानीय िम रोजर्ारका फार्दाहरु 

तनम्न रहकेा छन ्: 

 सामातजक मिभेदमा कतम, पररर्ार 

एकीकरणको तनरन्त्िरि, फोहोर 

उत्पादनमा कमी, बेमौसममी कृतष 

रोजर्ारी र समदुायको अथािन्त्रमा 

र्तृद्ध, स्थानीय िोिहरुको प्रयोर्मा 

कमी, स्थानीय व्यतक्तहरुको सीप 

सधुार । 

सडकको स्िरोन्त्िति र 

तनमााण कायाले सडक 

छेउमा भने र काट्ने 

क्रममा उत्पन्त्न हुने धरू्ाौँ, 

धलुो र उच्च ध्र्तन 

प्रदषूण हुने 

 

 

 

सडक छेउ बस्िी 

(चेनेज ०+००० को 

खकुुरे बस्िी, चेनेज 

१+४०० को बक्सरु्ा 

बस्िी,  चेनेज 

२+१५० को दरेु्री 

बस्िी, चेनेज 

३+६०० को सनुखरे 

र्ाउौँ, चेनेज ८+९५० 

को भर्नपरु र्ाउौँ, 

चेनेज १०+४०० को 

अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज 

१३+४०० को भमु्का 

र्ाउौँ) का 

स्थानीयहरूको 

– अप्रत्यक्ष – प्रतिकूल तनम्न १० स्थातनय 

२० 

अल्पकालीन 

५ 

३५ प्रस्िातर्ि सडक स्िरोन्त्िति र नयाौँ 

तनमााण भएकोले सडक छेउमा भने र 

काट्ने, तनमााण सामाग्री ढुर्ानी र्ने 

क्रममा उत्पन्त्न हुने धरू्ाौँ, धलुो, उच्च 

ध्र्तन प्रदषूणले सडक छेउ बस्िी 

(चेनेज ०+००० को खकुुरे बस्िी, 

चेनेज १+४०० को बक्सरु्ा बस्िी,  

चेनेज २+१५० को दरेु्री बस्िी, चेनेज 

३+६०० को सनुखरे र्ाउौँ, चेनेज 

८+९५० को भर्नपरु र्ाउौँ, चेनेज 

१०+४०० को अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज 

१३+४०० को भमु्का र्ाउौँ) का 

स्थानीयहरूको स्र्ास्थमा प्रतिकुल 

असर तसजाना हुन नतदन सडकमा 

तनयतमि (तदनमा कम्िीमा ३ पटक) 
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स्र्ास्थमा प्रतिकुल 

प्रभार्  तसजाना हुने 

दतेखन्त्छ ।  

पानी छका ने, र्ति तसमीि िथा ध्र्तन 

कम र्ररनेछ ।  

सडक तनमााण कायाको 

लातर् ितमकहरुको 

छनोट र्ने समयमा 

मतहला र परुूष बीचको 

भेदभार् , मतहला 

ितमहरू र परुूष 

ितमकहरु बीच 

पाररितमक, छनोट 

प्रतक्रया, काम र्ने समय 

जस्िा कुराहरूमा 

लैंतर्क तर्भेद  

 

लैंतर्क असमानिा 

 

 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल उच्च ६० स्थातनय 

२० 

मध्यकालीन 

१० 

९० सडक तनमाणा कायामा मतहला र 

परुुषबीच हुने सम्भातर्ि भेदभार्लाई 

कम र्ना दबैु ितमकहरुलाई काममा 

समान अर्सर तदईनेछ । आयोजनाको 

तनमााण व्यर्सायीaf6 कुनै लैङ्तर्क 

मिभेदका हुन नतदन िम काननुको 

सम्मान र पालना र्ररनेछ । मतहला 

सहभातर्िाबारे यथाथा पत्ता लर्ाउन 

मतहला अनरु्मनकिाालाई समेि 

अनरु्मन कायामा सहभार्ी र्रार्नेछ ।  

सडक तनमााण 

चरणमा कामदाहरू 

उच्च ध्र्तन, धुौँर्ा र 

धलुोको सम्पका  रहरे 

र अव्यर्तस्थि िम 

तशतर्रको 

(असरुतक्षि पानी, 

अस्र्ास्थ्यकर 

खानेकुरा) कारण   

 

ितमकहरूको 

पेसार्ि स्र्ास्थ्य र 

सरुक्षामा जोतखम 

बढ्न र्र्ा हजैा, 

पखाला, मलेररया 

र डे ौँर् ुज्र्रो जस्िा 

सिंक्रामक रोर्हरु 

समेि फैतलने 

दतेखन्त्छ । 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

मध्यकालीन 

१० 

५० ितमकहरुलाई व्यर्सातयक र सरुक्षा 

व्यर्स्था प्रदान र्नुा तनमााण 

व्यर्सायीको उत्तरदायीत्र् हुनेछ । 

आयोजना के्षरमा ितमकहरूलाई कुनै 

दघुाटना र्ा चोटपटक लारे्मा तनमााण 

कायास्थलमा िरुून्त्ि प्राथतमक उपचार, 

स्र्ास्थ्य सतुर्धाको व्यर्स्था र्ररनेछ र 

आपिकालको समयमा उद्धारको 

लातर् आर्श्यक सरुक्षाको प्रबन्त्ध पतन 

उपलबध र्राईनेछ । कामको प्रकृति 

अनसुार ितमकलाई हले्मेट, मास्क, 
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र्यरमफलर, चश्मा, र्यर प्लर्हरु  

आतद प्रदान र्ररनेछ । सफा र सरुतक्षि 

तपउने पानीको आपतुिा र अस्थायी िथा 

सफा शौचालयहरु आयोजना के्षरमा 

स्थापना र्ररनेछ । 

प्रस्िातर्ि सडक 

आयोजना राप्ती 

सोनारी र्ा.पा.-१ र 

३ को भमु्का र्ाउौँमा 

पने लतमडाडाौँ सा.र्. 

को सिंरतक्षि के्षर तभर 

पने खचे िाल हुौँदै 

जानेछ । िसथा, यस 

आयोजनाले खचे 

िालको जल प्रदषूण 

र्ना सक्ने साथै 

त्यसको सौन्त्दयािामा 

समेि प्रभार् पने 

दतेखन्त्छ । 

सािंस्कृतिक, 

धातमाक र 

परुािातत्र्क 

के्षरको तर्नाश 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 

६० प्रस्िातर्ि आयोजनाले राप्ती सोनारी 

र्ा.पा.-१ को भमु्का र्ाउौँमा पने 

लतमडाडाौँ सा.र्. को सिंरतक्षि के्षर तभर 

पने खचे िाललाई प्रभार् पाना सक्ने 

भएकोले त्यो के्षरको सिंरक्षण िथ 

सिंर्द्धान र्ना स्थानीय स्िरमा 

जनचेिनाको कायाक्रम र्ररनेछ  ।  

सडक तनमााणका 

लातर् आर्श्यक 

चौडाई (११ मी.) 

कायम र्ना ०.७९ हे. 

खेिीयोग्य जतमन 

स्थायी रुपमा 

अतिक्रमण र्ररनेछ ।  

आयोजना के्षरको भ ू

उयोर्मा पररर्िान 

आर्ा सो के्षरको उर्ार 

माटो, मौजदुा र्ाली 

िथा उत्पादनशील 

जग्र्ा नस्ट भर् 

किं तक्रटमा पररर्िान 

हुने दतेखन्त्छ ।  

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 

६० प्रस्िातर्ि सडकले अतधग्रहण र्ने 

०.७९ हे. खेिीयोग्य जतमन स्थायी 

रुपमा सडकमा पररर्िान हुने भएकोले 

स्थानीयहरूको मौजदुा बालीको 

क्षतिपतूिा तदईनेछ साथै 

स्थानीयहरूलाई कृतष उत्पादन बढाउन 

आधतुनक प्रतर्तध (हािे ियाक्टर, 

उन्त्नि जािको बीउ तर्िरण) को  प्रयोर् 
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िथा महत्र्बारे चेिनामलुक 

कायाक्रमहरू र्ररनेछ ।  

सांचालन अवकध 

भैकतक वातावरण 

सडक तनमााण पतछ 

सडक छेउमा स्र्ास्थ 

सतुर्धा, पसल र 

खाद्यान्त्न पसलहरु 

स्थापना हुने र  

मातनसमा आतथाक 

अर्सरहरु तसजाना 

हुने दतेखन्त्छ ।  

सडक सिंचालन पतछ 

चेनेज ०+००० को 

खकुुरे बस्िी, चेनेज 

१+४०० को बक्सरु्ा 

बस्िी,  चेनेज 

२+१५० को दरेु्री 

बस्िी, चेनेज 

३+६०० को सनुखरे 

र्ाउौँ, चेनेज ८+९५० 

को भर्नपरु र्ाउौँ, 

चेनेज १०+४०० को 

अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज 

१३+४०० को भमु्का 

र्ाउौँ र्रपरको  के्षरमा 

सडकको के्षरातधकार 

अतिक्रमण र्री बस्िी 

तर्कास हुौँदा सडकको 

क्षमिा घट्नकुा साथै 

सडकको ममाि 

कायामा पतन असर 

पान ेदतेखन्त्छ । 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 

६०  सीमा के्षरको अतिक्रमण/सम्पति 

अतधकार तनतदाि र्ना सार्ाजतनक 

सचुना तनकाल्नपुनेछ र रै्र 

सरोकारर्ाला व्यतक्तहरुले सीमा के्षर 

अनमुति तबना प्रयोर् र्ना नपाउने कुरा 

उल्लेख र्ररनेछ । 

 के्षरर्ि रुपमा उपयकु्त भउूपयोर् 

योजना स्थापना र्रर प्रचारप्रसार 

र्ररनेछ । 

 भौतिक अर्रोधहरुलाई समार्ेश र्रेर 

सीमा के्षरको उपयकु्त सीमाङ्कन 

र्ररनेछ र सीमा के्षर र्ररपरर चयन 

र्ररएका के्षरहरुमा र्कृ्षारोपण र्ररनेछ 

। 
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 सडक सिंचालनको 

चरणमा सर्ारी 

साधनको सिंख्यामा 

उल्लेखनीय र्तृद्ध हुने 

दतेखन्त्छ ।  

राप्ती सोनारी र्ा.पा 

र्डा निं.१ र ३ के्षरमा 

सडक दघुाटनाको 

सम्भार्ना बढ्ने 

दतेखन्त्छ । 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

के्षरीय 

६० 

अल्पकालीन 

५ 

८५  प्रस्िातर्ि सडकको तडजाईन र्ति 

(४० तक.तम.) भन्त्दा बतढ र्तिमा 

प्रतिबन्त्ध लर्ार्नेछ, 

 सडकमा आर्श्यक सिंख्यामा 

डेतलनेटरहरु, सरुक्षा सिंकेिहरु, सडक 

बिीहरु र्त्यादी सडकमा उपयकु्त 

रुपमा प्रयोर् र्ररनेछ,  

 सडक तर्भार्का कमाचारी, स्कुलका 

तर्द्याथीहरु िथा सर्ारी 

चालकहरुलाई स्थानीय भाषाहरुमा 

पम्प्लेट ियार र्री सडक सिंचालन र 

सडक सरुक्षाका कायाक्रमहरु 

सिंचालन र्ररनेछ, 

 दघुाटनाग्रस्ि के्षरहरु र त्यस मार्ाहरुमा 

सतचर सार्नबोडाहरु रातखनेछ र 

सडको सीमाहरु िथा बस्िी के्षरहरु 

फुटपाथ रातखनेछ 

आयोजनाको 

सिंचालनपतछ तनतज र 

सार्ाजतनक सर्ारीहरुको 

सिंख्या बढ्न सक्ने र 

सर्ारी साधनबाट 

तनस्कन े धुौँर्ा र धलुो 

साथै 

कार्ानडाईअक्साईड, 

काबानमोनोअक्साईड, 

सल्फरडाईअक्साईड, 

राप्ती सोनारी र्ा.पा 

र्डा निं.१ र ३ के्षरको 

र्ाय,ु ध्र्तन, जलको 

र्णुस्िरमा कतम 

आउने दतेखन्त्छ । 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

के्षरीय 

६० 

दीघाकालीन 

२० 

१००  ध्र्तन प्रदषूण कम र्नाका लातर् र्न 

के्षर (चेनेज २+५०० दतेख ३+५०० 

सम्म, चेनेज १०+००० देतख 

१०+६५० सम्म, चेनेज!!+६५० 

दतेख ११+८०० सम्म, चेनेज 

१३+३०० दतेख १३+४०० सम्म र 

चेनेज १३+५०० दतेख १३+७५० 

सम्म) मा सर्ारी र्ति कम िथा 
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नाईिोजनअक्साईड र 

तमथेन जस्िा हातनकारक 

ग्यासहरूको मारा बढ्ने 

दतेखन्त्छ । 

र्नस्पतिहरु र्ा माटोको बाौँधहरु 

तनमााण र्ररनेछ । 

 मानर् बस्िी के्षरहरु (चेनेज ०+००० 

को खकुुरे बस्िी, चेनेज १+४०० को 

बक्सरु्ा बस्िी,  चेनेज २+१५० को 

दरेु्री बस्िी, चेनेज ३+६०० को 

सनुखरे र्ाउौँ, चेनेज ८+९५० को 

भर्नपरु र्ाउौँ, चेनेज १०+४०० को 

अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज १३+४०० को 

भमु्का र्ाउौँ) के्षरहरुको प्रर्ेशद्धारमा 

हना तनषेध सिंकेि रातखनेछ । 

 सडक दघुाटना िथा ईन्त्धनको 

चहुार्टको तनयन्त्रण र्ना 

प्रातर्तधकहरू ियारी अर्स्थामा 

रातखनेछ । 

 र्ाय ु प्रदषूण कम र्ना सडक छेउमा 

बोटतर्रूर्ा रोतपनेछन समथै र्ायु 

उत्सजान मापदण्डको अनरुुपका 

सर्ारीहरुलाई मार सिंचलानको 

अनमुति तदर्नेछ । 

 ध्र्तन मापदण्ड स्िर बमोतजमले 

सिंचालन भएका सर्ारीसाधन मार 

र्न के्षर प्ररे्श र्ना अनमुति तदर्नेछ र 

र्न के्षरमा हनालाई प्रतिबतन्त्धि 

र्ररनेछ । 
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 सडक सिंचालनको क्रममा याराको 

क्रममा खोलानालामा जथाभार्ी 

फोहोर फाल्न तदईनेछैन र ५००/५०० 

मी. को दरुीमा फोहोर फाल्नका लातर् 

डस्टतबनको व्यर्स्था र्ररनेछ ।  

 सडक तनमााणको 

क्रममा ५०७१६३.८२ 

घ.मी. माटो उत्खनन ्हुने 

र ८७९३४.८८५ घ.मी. 

तबग्रन भने कायामा प्रयोर् 

हुनेछ  र बाौँकी 

४१९२२८.९३५ घ.मी. 

माटोलाई व्यर्स्थापन 

र्ररनेछ ।  

तबग्रनलाई 

व्यर्स्थापन कायाले 

बाौँझो जतमनमा 

तडस्को बन्त्न सक्ने 

जसले आठराई 

तररे्णी र्ा.पा र्डा निं. 

५ र  फक्ताङलङु 

र्ा.पा. र्डा निं ३ 

के्षरको भौर्ोतलक 

र्नार्टमा पररर्िान 

आउन ेदतेखन्त्छ ।  

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 

६० 

 ठोस फोहोरहरु िोिमै अलर् र्ररनेछ 

र छुिै कन्त्टेनर र्ा बातल्टनमा सिंकलन 

र्नाका लातर् प्रत्येक ५००/५०० तम. 

को दरुीमा फोहोर फाल्नका लातर् 

डस्टतबनको व्यर्स्था र्ररनेछ ।  

 खलु्ला रुपमा ठोस फोहोरलाई 

जलाउने काया पणूािया तनषेध र्ररनेछ 

। 

 आयोजना सम्पन्त्न भएपतछ फोहोर 

थपुाररएको खाडल पयााप्त माटोले 

छोतपनेछ र प्राकृतिक रुपमा कुतहनको 

लातर् छोतडनेछ । 

 तनमााण टोलीले जथाभातर् फोहोर 

फाल्ने र्तितर्तधमा रोक लर्ार्नेछ र 

यसका लातर् कडा र आचारसिंतहिा 

लार् ुर्ररनेछ ।  

 जल िोिबाट टाढा िोतकएको फोहोर 

व्यर्स्थापन के्षर (चेनेज ७+०००, 

चेनेज १६+४५० र चेनेज 
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२७+७००) मा लर्ेर तनमााण 

फोहोरहरु व्यर्स्थापन र्ररनेछ । 

 बस्िी, तर्द्यालय, अस्पिाल, धातमाक 

िथा साौँस्कृतिक स्थल खोलानाला 

िथा अन्त्य र्ािार्रणीय सिंरे्दनशील 

के्षरहरुबाट कतम्िमा १ तकलोतमटर 

टाढा मार ै फोहोर व्यर्स्थापनका 

र्ररनेछ । 

सडक तनमााण काया 

सम्पन्त्न भएपतछ सबै 

अस्थायी रुपमा प्रयोर् 

र्ररएका के्षरहरु सफा 

र्ररनेछ ।  

भण्डारण के्षर, ितमक 

तशतर्र के्षर, उत्खनन 

के्षर िथा तबग्रन 

व्यर्स्थापन 

के्षरहरूको पनुस्थाापना 

र्नुापने दतेखन्त्छ ।  

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

के्षरीय 

६० 

अल्पकालीन 

५ 

८५  तनमााण र्तितर्तध सम्पन्त्न भएपतछ 

सबै अस्थायी रुपमा प्रयोर् र्ररएका 

के्षरहरु सफा र्री पनुस्र्थापना 

र्नुापनेछ र र्ािार्रणमा कुनै 

नकारात्मक प्रभार् पना नतदन 

र्ािार्रणको मौतलक अर्स्थालाई 

कायम राख्नपुनेछ । 

 सडक तनमााणको क्रममा स्थापना 

र्ररएका भण्डारण के्षर (चेनेज 

२+१००, चेनेज ७+०००,चेनेज 

१३+२००र चेनेज २४+४००) मा 

रहकेा टहराहरू हटाउनपुनेछ  । 

 सडक तनमााणको क्रममा स्थापना 

र्ररएका ितमक तशतर्र (चेनेज 

२+१००, चेनेज ७+०००, चेनेज 

८+५००, चेनेज १३+२००, चेनेज 

२४+४००  र चेनेज २७+९००) पणूा 

रूपमा हटाउने र्ा सम्बतन्त्धि 
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जग्र्ाधनीलाई (जग्र्ाधनीले चाहेमा) 

हस्िान्त्िरण र्ना पतन सतकनेछ ।  

 उत्खनन ् र्ररने के्षर सनुखरे खोला 

(चेनेज ५+५९०) र बबर्ा खोला 

(चेनेज १०+३००) र्रपर र्कृ्षारोपण 

र्ररनेछ । 

 तबग्रन व्यर्स्थापन के्षर (चेनेज 

७+०००, चेनेज १६+४५० र चेनेज 

२७+७००) लाई माटोले पनेु िथा 

र्कृ्षारोपण पतन र्ररनेछ ।  

जैकवक वातावरण 

 आयोजना तनमााण एर्िं 

सिंचालनको चरणमा 

कामदारहरूबाट 

(तसद्धबाबा  सा.र्. 

(चेनेज ०+८०० दतेख 

चेनेज १+४००), 

पातथभरा  सा.र्. (चेनेज 

१+४०० दतेख चेनेज 

२+०००), सनु्त्दर धारा 

पानी सा.र्. (चेनेज 

२+३०० दतेख चेनेज 

३+६००), बकुा  सा.र्. 

(चेनेज ३+६५० दतेख 

चेनेज ५+५५७), सनु्त्दरी  

सा.र्. (चेनेज ५+८०० 

दतेख चेनेज ७+२५०), 

प्रस्िातर्ि आयोजना 

तनमााण एर्िं 

सिंचालनको चरणमा 

कामदारहरूबाट त्यस 

के्षरमा पार्ने र्ैर काष्ठ 

र्नस्पतिहरु जस्िै 

असारे 

(Lagerstroemia 

indica), बेल 

(Aegel 

marmelos), 

तििेपािी 

(Artemesia spp.) , 

नीम (Azadirchta 

indica), कुररलो 

(Asparagus spp.), 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनथ 

१० 

दीधाकालीन 

२० 

५०  र्ैर काष्ठ र्नस्पति िथा र्न 

सम्पदाहरुको स्थायी महत्र्, सिंर्द्धान 

िथा सिंरक्षण बारे स्थानीय समदुायमा 

पयााप्त रुपमा जनचेिना अतभर्तृद्ध र्ने 

कायाहरुसिंचालन र्ररनेछ । 

 स्थातनय व्यतक्तहरुलाई र्ैरकाष्ठ र्न 

उत्पादनहरु (बाौँस, जडीबटुी, 

सजार्टी बोटतर्रुर्ा, च्याउ, जामनु) 

को खेिी र्ना प्रोत्साहन र्ररनेछ, साथै 

दाउराको प्रयोर् कम र्नाको लातर् 

र्ािार्रणमैरी ईन्त्धनहरुका िोिहरु 

जस्िै सोलार, बायोग्याौँस, 

एल.पी.ग्यास र , मरििेलको प्रयोर् 

बढाउन प्रोत्साहन र्ररनेछ . 
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सिीभर्ानी  सा.र्. 

(चेनेज ७+३०० दतेख 

८+८८०), र्ार्ालेख  

सा.र्. (चेनेज ९+०५० 

दतेख १०+३००), 

अशोस्थामा   सा.र्. 

(चेनेज १०+४५० दतेख 

चेनेज १३+३००), 

लतमडाौँडा  सा.र्. 

(चेनेज १३+६०० दतेख 

चेनेज १९+०५०) र चरेु 

के्षरको र्न (चेनेज 

१९+१०० दतेख चेनेज 

३०+०००))  र्न के्षरमा 

पार्ने र्ैर काष्ठ 

र्नस्पतिहरु प्रयोर् 

यसका साथै ितमक 

तशतर्रमा खाना 

पकाउने, अलकरा 

ियार र्ने जस्िा कायामा 

र्नपैदार्रको 

अव्र्तस्थि प्रयोर् उच्च 

मारामा हुन सकने 

भएकोले यस्िा 

र्तितर्तधले 

र्नपैदार्रको सिंकलनमा 

दर्ार् पयुााउने दतेखन्त्छ ।  

िलुसी 

(Ocimumtenui 

florum), पतुदना 

(Mentha spp), हरो 

(Terminalia 

chebula), बरो 

(Terminalia 

bellerica), आकास 

बेली (Cuscuta 

reflexa) , कडीपत्ता 

(Murraya 

koenighii), बोझो 

(Acorus 

calamus), आकास 

बेली (Cuscuta 

reflexa) लाई 

जतडबटुीको रुपमा 

प्रयोर् र्ना सतकने हुौँदा 

यस्िा र्नस्पतिहरुको 

चोरीतनकासी हुने 

सम्भार्ना बढ्ने 

दतेखन्त्छ ।  

 आयोजना के्षरमा रहकेा खलु्ला िथा 

बाौँझो जतमनमा स्थानीय प्रजातिको 

रुखहरु रोपी बकृ्षारोपण र्ररनेछ र 

र्नके्षरमा र्ाईर्स्ि ु चरण र्ना 

प्रतिबन्त्ध र्ररनछे । 

 र्न के्षर रहकेो स्थानमा चोरी तनकासी 

िथा पैठारी रोक्न तनयतमि 

अनरु्मनका कायाहरू र्ररनेछ । 
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प्रस्िातर्ि सडक 

आयोजना (तसद्धबाबा  

सा.र्. (चेनेज ०+८०० 

दतेख चेनेज १+४००), 

पातथभरा  सा.र्. (चेनेज 

१+४०० दतेख चेनेज 

२+०००), सनु्त्दर धारा 

पानी सा.र्. (चेनेज 

२+३०० दतेख चेनेज 

३+६००), बकुा  सा.र्. 

(चेनेज ३+६५० दतेख 

चेनेज ५+५५७), सनु्त्दरी  

सा.र्. (चेनेज ५+८०० 

दतेख चेनेज ७+२५०), 

सिीभर्ानी  सा.र्. 

(चेनेज ७+३०० दतेख 

८+८८०), र्ार्ालेख  

सा.र्. (चेनेज ९+०५० 

दतेख १०+३००), 

अशोस्थामा   सा.र्. 

(चेनेज १०+४५० दतेख 

चेनेज १३+३००), 

लतमडाौँडा  सा.र्. 

(चेनेज १३+६०० दतेख 

चेनेज १९+०५०) र चरेु 

के्षरको र्न (चेनेज 

१९+१०० दतेख चेनेज 

यस के्षरमा बसोबास 

र्ने र्न्त्यजन्त्िहुरू 

सडक र्ारपार र्ना 

िथा चरण के्षरमा पतन 

अर्रोध तसजाना हुने 

दतेखन्त्छ ।  

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 

६० सडक सिंचालनको कारण र्न्त्यजन्त्ि ु

तहौँडडुल िथा तर्चरण के्षरमा पने अर्रोध 

रोकथामका लातर् र्न के्षर (चेनेज 

०+८०० दतेख चेनेज १+४००), (चेनेज 

१+४०० दतेख चेनेज २+०००), (चेनेज 

२+३०० दतेख चेनेज ३+६००), (चेनेज 

३+६५० दतेख चेनेज ५+५५७), (चेनेज 

५+८०० दतेख चेनेज ७+२५०), (चेनेज 

७+३०० दतेख ८+८८०), (चेनेज 

९+०५० दतेख १०+३००), (चेनेज 

१०+४५० दतेख चेनेज १३+३००), 

(चेनेज १३+६०० दतेख चेनेज १९+०५०) 

र (चेनेज १९+१०० दतेख चेनेज 

३०+०००) मा र्ति तसमीि, हना 

तनषेतधिको सार्नबोडाहरु स्थापना र्रर 

र्स्िी िथा जनचेिनामलुक कायाक्रम 

र्ररनेछ ।  
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३०+०००))    हुौँद ैजाने 

दतेखन्त्छ । 

कररब ३२३३ र्टा 

रुखहरु कटान र्नुा 

आर्श्यक पने दतेखन्त्छ । 

 

सडक छेऊका 

र्नस्पतिको नाश 

हुनेछ । तर्शेष र्री 

साल (Shorea 

robusta), साौँज 

(Terminalia 

elliptica), खयर 

(Acacia catechu), 

कमाा (Haldina 

cordifolia), 

बोटधयरो 

(Lagerstroemia 

parviflora), दबदबे 

(Garuga 

pinnata), आौँप 

(Magnifera 

indica), तसमल 

(Bombax ceiba), 

कुसमु (Schleichera 

olerosa), कदम 

(Anthocephalus 

chinesis), र्र 

(Ficus 

bengalensis), 

तपपल (Ficus 

religiosa), तकम्ब ु

प्रत्क्षय – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

के्षरीय 

६० 

दीधाकालीन 

२० 

१००  ११ तमटर सडकको चौडाई कायम 

र्नाको लातर् सडक तनमााण चरणमा 

३०.८४ हके्टर र्न के्षरलाई कटान 

र्नुा पनेछ । यस तक्रयाकलापको 

लातर् सरकारको तनयम अनरुुप 

१:२५ को अनपुािमा ८०८२५ र्टा 

रुखहरु आयोजना के्षरमा रोतपनेछ । 

 नसारीमा बोटतर्रुर्ाहरु हुकााउौँदा 

स्थानीय रुपमा तर्कास हुने 

र्नस्पतिका प्रजातिहरुलाई उच्च 

प्राथतमकिा तदर्नेछ ।  

 सरकारले िोकेको मापदण्डले 

सम्बतन्त्धि तजल्ला र्न कायाालयलाई 

हस्िान्त्िरण र्नुा भन्त्दा पतहले परू्ा सम्म 

तबरुर्ा र र्कृ्षारोपण के्षरको 

सिंरक्षणको लातर् आर्श्यक व्यर्स्था 

र्नुा पने कुरा उल्लेख र्ररनेछ । 

 तडतभजन र्न कायाालयका 

कमाचारीहरुबाट तनमााण अबतधम ३ 

मतहनामा एक पटक र्तितर्तधहरु 

अनरु्मन र्ररनेछ । 

 उतत्तस, खोटेसल्ला जस्िा प्रजातिहरु 

क्षतिपतूिा र्कृ्षारोपणको लातर् 

रोतपनेछ । 
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(Morus alba), 

जामनु (Syzygium 

cumini), कलम 

(Mitragyna 

parviflora), धोिी, 

भेलर (Trewia 

nudiflora), रूर्ानो, 

भलायो 

(Semecarpus 

anacardium), 

सदन र अमला 

(Phyllanthus 

emblica) का 

प्रजािीहरु कटान र्नुा 

पने दतेखन्त्छ  ।  

सडक सिंचालन पतछ 

(तसद्धबाबा  सा.र्. 

(चेनेज ०+८०० दतेख 

चेनेज १+४००), 

पातथभरा  सा.र्. (चेनेज 

१+४०० दतेख चेनेज 

२+०००), सनु्त्दर धारा 

पानी सा.र्. (चेनेज 

२+३०० दतेख चेनेज 

३+६००), बकुा  सा.र्. 

(चेनेज ३+६५० दतेख 

चेनेज ५+५५७), सनु्त्दरी  

सा.र्. (चेनेज ५+८०० 

सडक सिंचालन पतछ 

र्न के्षरमा सहज 

पहुौँचको कारण 

सिंरतक्षि र लोपोन्त्मखु 

पशपुिंक्षीका प्रजातिहरु 

जस्िै बौँदले (Sus 

scorfa), बाघ 

(Panthera tigris), 

बर्ाौँसो (Canis 

lupus), सनु र्ोहोरो 

(Varanus 

flavescence), र्ोही 

(Crocodylus 

– अप्रत्यक्ष – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

स्थातनय 

२० 

अल्पकालीन 

५ 

४५ आयोजना के्षरमा पार्ने सिंरतक्षि एर्म ्

लोपोन्त्मखु र्न्त्यजन्त्िहुरु बौँदले (Sus 

scorfa), बाघ (Panthera tigris), 

बर्ाौँसो (Canis lupus), सनु र्ोहोरो 

(Varanus flavescence), र्ोही 

(Crocodylus palastric), तर्द्ध 

(Gyps himalayensis), धनेश 

(Buceros bicornis) को छाला, तसङ, 

हड्डी, प्र्ाौँख र अरै्ध ढङ्र्ले सिंकलन 

र्ररएको र्नस्रोिरुको व्यापार तनयन्त्रण र 

सपुरररे्क्षण र्ररनेछ र अपराधी तर्रुध 

काननुी कारर्ाही अर्ाडी बढार्नेछ । 

सडक सिंचालनका क्रममा अनरु्मनकम 
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दतेख चेनेज ७+२५०), 

सिीभर्ानी  सा.र्. 

(चेनेज ७+३०० दतेख 

८+८८०), र्ार्ालेख  

सा.र्. (चेनेज ९+०५० 

दतेख १०+३००), 

अशोस्थामा   सा.र्. 

(चेनेज १०+४५० दतेख 

चेनेज १३+३००), 

लतमडाौँडा  सा.र्. 

(चेनेज १३+६०० दतेख 

चेनेज १९+०५०) र चरेु 

के्षरको र्न (चेनेज 

१९+१०० दतेख चेनेज 

३०+०००))    र्न 

के्षरमा सहज पहुौँच 

पगु्नेछ । मातनसहरुले 

खाना,पैसाको लातर् 

र्न्त्यजन्त्िहुरुलाई तशकार 

र्रेर मान ेदतेखन्त्छ । 

palastric), तर्द्ध 

(Gyps 

himalayensis), 

धनेश (Buceros 

bicornis) को अबैध 

रुपले चोरी र तशकारी 

हुन सक्नेछ । 

रै्रकाननुी हत्या र 

व्यापार आयोजना 

के्षरबाट नतजकको 

शहर र तसमाना पार 

र्ने सम्भार्ना बढी 

हुने दतेखन्त्छ । 

तक्रयाकलापहरु बढार्नेछ । तनकुञ्ज 

के्षरका सडकहरुमा चेकपािहरुको 

व्यर्स्था र्ररनेछ ।  

तनमााण कायाको क्रममा 

ितमक तशतर्र, तनमााण 

सामाग्रीको 

भण्डारणबाट तनस्कने 

फोहोर, अलकरा र  

तर्षाधी नदीमा तमतसनेछ 

।  

आयोजना के्षरको 

िमोर खोलामा पार्ने 

माछाहरु जस्िै 

र्ङ्र्टो (Cyprinus 

carpio), रोहु 

(Labeo rohita) र 

तसल्भर प्रजािीका 

माछा (Lepisma 

– अप्रत्यक्ष – प्रतिकूल तनम्न १० स्थातनय 

२० 

दीधाकालीन 

२० 

५० आयोजना के्षरको पार्ने जलचरमा पने 

पैभार् तनयन्त्रण र्नाका लातर्  नदी 

के्षरमा सार्न बोडाहरुको प्रयोर् र्ररनेछ 

। तनमााण कायाबाट उत्पातदि फोहेरहरु 

नदीमा फाल्न तनषेध र्ररनेछ  साथै  

अर्ैध माछा माने कायालाई पतन 

प्रतिबतन्त्धि र्ररनेछ । 
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sacchanina) 

बासस्थान र प्रजनन 

प्रतक्रयामा नकारात्मक 

प्रभार् पने दतेखन्त्छ । 

सामाकजक–आकथाक तथा साांस्कृकतक वातावरणमा 

सडक तनमााण पतछ 

सडक छेउ 

(मखु्यिया तर्द्यमान 

बस्िी के्षरहरू 

(चेनेज ०+००० को 

खकुुरे बस्िी, चेनेज 

१+४०० को 

बक्सरु्ा बस्िी,  

चेनेज २+१५० को 

दरेु्री बस्िी, चेनेज 

३+६०० को सनुखरे 

र्ाउौँ, चेनेज ८+९५० 

को भर्नपरु र्ाउौँ, 

चेनेज १०+४०० को 

अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज 

१३+४०० को 

भमु्का र्ाउौँ) मा 

स्र्ास्थ्य सतुर्धा, 

पसल र खाद्यान्त्न 

पसलहरु स्थापना 

हुने र  मातनसमा 

सडक के्षरातधकारमा 

अव्यर्तस्थिबस्िी 

तनमााण हुन सक्नेछ 

जसकारण सीमा 

के्षरको अतिक्रमण 

बढ्न र्र् सडक 

क्षमिा घटाउने 

दतेखन्त्छ ।  

 अप्रत्यक्ष – प्रतिकूल तनम्न १० स्थातनय 

२० 

दीधाकालीन 

२० 

प्रतिकूल सडकको सिंचालनको क्रममा चेनेज 

०+००० को खकुुरे बस्िी, चेनेज 

१+४०० को बक्सरु्ा बस्िी,  चेनेज 

२+१५० को दरेु्री बस्िी, चेनेज 

३+६०० को सनुखरे र्ाउौँ, चेनेज 

८+९५० को भर्नपरु र्ाउौँ, चेनेज 

१०+४०० को अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज 

१३+४०० को भमु्का र्ाउौँमा 

अव्यर्तस्थि बस्िी तर्कास हुन सक्ने 

के्षरहरू भएकोले त्यस कायालाई 

रोक्नका लातर् सडक के्षरातधकारलाई 

स्थानीयहरूको उपतस्थतिमा रेखाङ्कन 

िथा बकृ्षारोपणका काया र्रर सरुतक्षि 

र्ररनेछ । सडक के्षरातधकारको 

प्रयोर्बारे सार्ाजतनक जानकारीका 

लातर् प्रभातर्ि के्षरहरूमा तर्तभन्त्न 

जार्रुकिाका कायाक्रमहरु सिंचालन 

र्ररनेछ  । 
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आतथाक अर्सरहरु 

तसजाना हुने दतेखन्त्छ । 

 

 

 

सडक तनमााण पश्चाि 

तकराना पसल र 

खाद्यान्त्न र्ोदामहरु, 

स्र्ाथ्य सतुर्धा, 

यािायािको पहुौँच बढ्ने 

दतेखन्त्छ । 

 

 

 

 

बस्िी के्षर (चेनेज 

०+००० को खकुुरे 

बस्िी, चेनेज 

१+४०० को बक्सरु्ा 

बस्िी,  चेनेज 

२+१५० को दरेु्री 

बस्िी, चेनेज 

३+६०० को सनुखरे 

र्ाउौँ, चेनेज ८+९५० 

को भर्नपरु र्ाउौँ, 

चेनेज १०+४०० को 

अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज 

१३+४०० को भमु्का 

र्ाउौँ)  के्षरमा बसाई 

सरेर आउने 

मातनसहरुको 

सिंख्यामा र्तृद्घ हुन 

सक्नेछ जसकारण सो 

के्षरको सेर्ा सतुर्धा 

(स्कुल, स्र्ास्थ 

चौकी, तर्द्यिु, 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल मध्यम 

२० 

के्षरीय 

६० 

दीघाकालीन 

२० 

१०० सडक सिंचालनपतछ, त्यहाौँ रोजर्ारी र 

आम्दानीको अर्सरको बढोत्तरीका 

कारण बातहरबाट बसाई सराई सने 

जनसिंख्या बढ्नेछ । जनसिंख्या र्तृद्ध 

हुन सक्ने स्थान (चेनेज ०+००० को 

खकुुरे बस्िी, चेनेज १+४०० को 

बक्सरु्ा बस्िी,  चेनेज २+१५० को 

दरेु्री बस्िी, चेनेज ३+६०० को 

सनुखरे र्ाउौँ, चेनेज ८+९५० को 

भर्नपरु र्ाउौँ, चेनेज १०+४०० को 

अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज १३+४०० को 

भमु्का र्ाउौँ) मा सामदुातयक 

परू्ााधारहरुको र सामातजक सिंरचना 

व्यर्स्थापनका लातर् परु्ााधार 

सतुर्धाहरु शहरी तर्कास र भर्न 

तनमााण तर्भार्, तजल्ला समन्त्र्य 

सतमति, स्थानीय िहद्धारा उपयकु्त 

बस्िी योजना तर्कास र्ररनेछ साथ ैर्ैर 

सरकारी िथा सरकारी सिंस्थाद्धारा 

व्यर्तस्थि बसाईसराई बारे शैतक्षक 
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खानेपानी) को 

प्रयोर्मा चाप बढ्ने 

दतेखन्त्छ । 

एर्म ्जनचेिना कायाक्रमहरु व्यर्स्था 

र्ररनेछ ।  

सडक कालोपरे पश्चाि ्

सार्ाजातनक एर्िं तनजी 

सर्ारी साधनहरूको 

सिंख्या बढेर सडकमा 

िातफक चाप र सर्ारी 

र्ति बढ्ने दतेखन्त्छ ।  

प्रस्िातर्ि सडक 

सिंचालनमा आएपतछ 

सडक दघुाटनाको 

सम्भार्ना र्तृद्ध भर्ा 

सडक सरुक्षामा  

प्रभार् हुने दतेखन्त्छ । 

प्रत्यक्ष – – प्रतिकूल उच्च ६० स्थातनय 

१० 

दीघाकालीन 

२० 

९० सडक सेर्ाहरुको सिंचालन पतछ तर्शेष 

र्रर बस्िी के्षर (चेनेज ०+००० को 

खकुुरे बस्िी, चेनेज १+४०० को 

बक्सरु्ा बस्िी,  चेनेज २+१५० को 

दरेु्री बस्िी, चेनेज ३+६०० को 

सनुखरे र्ाउौँ, चेनेज ८+९५० को 

भर्नपरु र्ाउौँ, चेनेज १०+४०० को 

अमर्ा र्ाउौँ र चेनेज १३+४०० को 

भमु्का र्ाउौँ) मा दघुाटनाको सम्भार्ना 

बढ्ने हुनाले त्यस्िा घटनाहरुलाई 

न्त्य"नीकरण र्ना फुटपाथ िथा र्ति 

तसमीिका उपायहरु अपनाईनेछ । 

सडकमा उपयकु्त के्षरमा आर्श्यक पने 

डेतलनेटरहरु, सरुक्षा सिंकेिहरु, सडक 

बत्तीहरु आतदको प्रयोर् र्ररनेछ । 

सडक सिंचालनले 

जीर्नको स्िर, तशक्षा, 

स्र्ास्थ्य सेर्ा–सतुर्धा, 

परू्ााधार तर्कास र्री 

स्थानीय र्ासीको 

सोचाईमा पररर्ािन 

आउने दतेखन्त्छ ।  

यसले स्थानीय 

र्ासीको सामातजक 

मान्त्यिा र दृतिकोणमा 

पररर्िान आउन 

सक्नेछ । आतथाक 

प्रोत्साहन/तर्कासको 

लातर् नयाौँ ठाउौँहरुमा 

बस्न व्यतक्तहरुले 

आफ्नो पररर्ारलाई 

र्ाउौँमा छाड्न 

        सिंचालनबाट हुने सम्भातर्ि िथा 

अनतुचि सामातजक (मिभेद िथा 

तर्भेद) व्यर्हार कम र्ना 

मातनसहरुलाई अन्त्ितक्रयामा 

प्रोत्सातहि र्ररनेछ । सडक 

आयोजनाको तर्षयमा महत्र्पणूा 

तनणाय तलन ु परेमा सार्ाजतनक 

बैठकहरुको आयोजना र्रर प्रभातर्ि 
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सक्नेछन ् र अन्त्ििः 

पम्परार्ि बन्त्धन, 

मापदण्ड र 

तक्रयाकलापहरुलाई 

प्रभार् पाने दतेखन्त्छ । 

के्षरको सबैलाई (दतलि, मतहला, 

बालबातलका) सहभातर्िा र्राईनेछ ।  

 

समयावकध उच्च  ६० 

मध्यम २० 

तनम्न १० 

सीमा के्षरीय ६० 

स्थानीय २० 

 स्थान तनतदाि १० 

अवकध दीघाकालीन २० 

मध्यकालीन १० 

अल्पकालीन ५ 

 

िातलका निं  .१ अनकूुल प्रभार् अतधकिक िथा प्रतिकूल प्रभार् न्त्यनूिम र्ने उपायको कायाान्त्र्यन िथा लाग्ने अनमुातनि रकम र कायाान्त्र्यनको तजम्मेर्ारी 

 

वातावरण सांरक्षणका उपाय  कायाानवयन हुने स्थान कायाान्वयन 

हुने समय 

अनुमाकनत रकम 

(परामशादाताको 

आकलन) ने.रू. 

अनुमाकनत रकम 

(कब.ओ.क्यू 

बमोकजम), ने.रू. 

कायाान्वयनको 

कजम्मेवारी 

अनुकूल प्रभाव 

१ सडक तनमााण अर्तधमा स्थानीय र्ासीहरुको प्रतर्तधक दक्षिाको 

तर्कास र्ना सीप तर्कासका िातलमहरु तदर्नेछ । 

राप्ती सोनारी र्ा.पा. तनमाणा अर्तध  २,००,०००.०० - प्रस्िार्क 
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२ सडक तनमााणबाट स्थानीय र्ासीहरुको   आयस्िरमा र्तृद्ध र्ना 

स्थानीयलाई रोजर्ारीको प्रदान र्ररनेछ । 

तनमााण के्षर र तनमााण 

र्ररपररका के्षर 

तनमाणा अर्तध   - प्रस्िार्क 

३ साना उद्योर्हरु सिंचालन र्ना स्थानीय र्ासीहरुलाई अतभपे्रररि र्ने र 

स्थानीय ितमकहरुलाई काया सिंचालनमा समारे्श र्ररनेछ ।  

राप्ती सोनारी र्ा.पा.    प्रस्िार्क 

४ सडक सिंचालनले कृतषकहरुको कृतष र्ने िररकामा पररर्िान आउनेछ र 

उत्पादनमा र्तृद्ध हुन सक्नेछ । 

राप्ती सोनारी र्ा.पा. तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क 

५ सडक सिंचालन पतछ धरु्ाौँ धलुो कम हुन र्ई र्ायकुो र्णुस्िरमा पररर्िान 

हुन सक्नेछ । 

तनमााण के्षर र तनमााण 

र्ररपररका के्षर 

 ३,००,०००  प्रस्िार्क 

६ सडक सिंचालनले तर्तभन्त्न नयाौँ आतथाक र्तृद्धका तक्रयाकलाप  जस्िै साना 

घरेल ु उद्योर्हरु, सडक के्षरमा व्यापार, पन्त्चर बनाउने पसल, साना 

ग्यारेजहरु, चालक आतद सजृना हुनेछ र स्थातनयहरुको आतथाक र्तृद्ध र्ना 

मदि र्नेछ  । 

राप्ती सोनारी र्ा.पा. सञ्चालन 

अर्तध 

  प्रस्िार्क 

७ समदुाय तर्कासको के्षरहरुमा यस आयोजनाको सिंचालनले स्थानीयलाई 

व्यतक्तर्ि लर्ानीहरु र्ना अतभप्रेररि र्नेछ र  स्र्ास्थ्य, तशक्षा र बजार 

तर्कासका तक्रयाकलापहरु र्तृद्ध हुनेछ । 

राप्ती सोनारी र्ा.पा. सञ्चालन 

अर्तध 

  प्रस्िार्क 

८ सडक सिंचालनले धातमाक िथा पयाटकीय स्थलहरुमा पहुौँच बढ्नेछ र 

पयाटन उद्योर्को प्रबधान  र्नेछ । 

तनमााण के्षर र तनमााण 

र्ररपररका के्षर 

सञ्चालन 

अर्तध 

  प्रस्िार्क 

९ सडक सिंचालनले र्णुस्िरीय सामातजक सेर्ाहरु प्रदान र्नुाका साथै 

स्थातनयहरुको  जीर्न शैलीमा पररर्ािन आउन सक्नेछ ।  

तनमााण के्षर र तनमााण 

र्ररपररका के्षर  

सञ्चालन 

अर्तध 

  प्रस्िार्क 

प्रकतकूल प्रभाव 

१ सडक तनमााणको क्रममा अतधग्रहण र्ररएको जग्र्ा भू अतधग्रहण ऐन, 

१९७७ अनसुार क्षतिपतूिाको व्यर्स्था  र्ररनेछ । क्षतिपतूिा प्रदान र्ने 

तजम्मेर्ार तनकाय  तक्षतिपतुिा तनधाारण सतमति हुनेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध  ३५,४००,०००.०० १५९०१९१८.४९ प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

२ तनमााण अर्तधमा  सार्धानी परू्ाक  भण्डारण काया र्ररनेछ । भण्डारण 

अनतु्पादीि र बाौँझो जतमनमा र्ररनेछ । 

ईन्त्धनहरु लोतडङ्र् र्ने, अनलोतडङ्र् र्ने र भण्डारण के्षरहरुमा प्लािर 

र्ररएको र चहुार्ट नहुने  ठाौँउमा र्ररनेछ । 

तनमााण के्षर तनमााण अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 
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आयोजना के्षरका पानीको िोिहरुलाई दतुषि नर्ना उतचि तनकासीको 

व्यर्स्िा र्ररनेछ । 

के्षरमा आर्ो, तबरफोट जस्िा आपिकालीन पररतस्थतिहरु सम्हाल्न 

सक्ने प्रणालीको तर्कास र्ररनेछ । 

जोतखमयकु्त िरल सामग्रीको प्रयोर् र्नुा पने तस्थतिमा तसल र्ा 

बार्नतडङ्र्को प्रयोर् र्नुा पनेछ । 

आर्ो, तर्स्फोट आतद जस्िो आपिकालीन  पररतस्थतिहरुलाई 

तनयन्त्रण र्ना कायास्थल के्षरमा (प्रणालीको उपयकु्त पतन व्यर्स्था 

र्ररनेछ । 

३ िम तशतर्र के्षरहरुमा तपउने पानी र शौचालयको सतुर्धा उपलबध 

र्रार्नेछ ।  

सेतप्टक ट्याङकीको सतुर्धा सतहि तनमााण तशतर्र नतजकै छुिै 

शौचालय सतुर्धा तनमााण र्ररनेछ ।  

फोहोर पानी र फोहोरमैला व्यर्स्थापनका लातर् खाडल बनाईने छ र 

उतचि व्यर्स्थापन र्ररनेछ ।  

अन्त्य फोहोरमैला कुशलिापरु्ाक व्यर्स्थापन र्ररनेछ । 

तनमााण के्षर तनमााण अर्तध  ४,००,००० १०,३५,०००.०० प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

४ फोहोर, तहलो माटो र अन्त्य फोहोरहरुलाई तसधै जलिोिहरुमा तमसाउन 

तनषेध र्ररनेछ । 

रसायन, िेल, तग्रजको चहुार्ट हुन र जलिोिमा तमतसन तदर्नेछैन । 

उतचि शौचालयको सतुर्धा र्ररनेछ र ितमकहरुलाई खलु्ला 

तदशातपसाब र्ना रोक लर्ार्नेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध  ३,००,००० प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

५ अलकरा, एसफल्ट, हट तमक्स प्लान्त्टको भण्डारण, ििाउने र छका ने 

कारण हुने जोतखमको प्रभार्हरुलाई कम र्ना ठेकेदारहरुलाई सतुचि 

र्ररनेछ । 

जलिोि नतजकै अलकरा ििाउने र व्यर्स्थापन र्ना  काया र्ना तनषेध 

र्ररनेछ । अलकरा भण्डारण बाौँझो भतुम र जलिोिबाट टाढा र्ररनेछ 

।  

तनमााण के्षर तनमााण अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 
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अलकरा प्रयोर् र्दाा अलकरा प्रयोर्किााले सार्धानी अपनार्नेछ । 

सरुतक्षि उपकरणहरु जस्िै मास्क, पञ्जा आतद कामदारहरुको स्र्ास्थ्य 

सतुनतश्चि र्ना प्रयोर् र्ररनेछ । 

अलकरा सम्बतन्त्ध काया पानी नपरेको र्ा हर्ाहुरी नचलेको अर्स्थामा 

र्ररनेछ । 

६ ठेकेदार र सपेुरररे्क्षण पराशादािाको अनरु्नमा तर्षाक्त उत्पादनको 

प्रयोर्का र  हयेाण्डतलङ्र् र्ररनेछ । 

रसायनहरुको चहुार्टलाई रोक्न रसायनको भण्डारण बन्त्द भाौँडोमा र्ने 

र्ररन्त्छ । चहुार्ट पोतखएका तर्षाक्त तर्षदीहरु सिंकलन र्ना भण्डारण 

के्षर र्ररपरर प्लातिकको प्रयोर् र्ररनेछ । 

प्रयोर् भएका प्लातिकको ड्रममा व्यर्स्थापन के्षरमा लतर्नेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

७ ध्र्तनको प्रभार् कम र्नाको लातर् यािायािको र्ति सीतमि र्ररनेछ । 

बालरु्ा र माटोको ढुर्ानी छोपेर मार ढुर्ानी र्ररनेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध  २,००,०००.००  प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

८ ढुर्ानी र्दाा िकका सामग्रीहरुलाई छोपेर ल्यार्नेछ । 

ठोस फोहोरलाई खलु्ला रुपमा दहन र्ना तनषेध र्ररनेछ । 

यदी सडकमा धरु्ाौँ धलुो प्रदषूण अत्यतधक भएको खण्डमा काया 

स्थलहरु र्ा धलुो उत्सजान के्षरहरुमा तदनको ३ पटक पानी छतका नेछ । 

उपकरणहरु र सर्ारी साधनमा र्ाय ुतफल्टरको प्रयोर् र्ररनेछ । 

र्णुस्िरीय ईन्त्धनको प्रयोर् भएको छ या छैन सतुनतश्चि र्ररनेछ  । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

९ भकू्षय, प्राकृतिक जल तनकासीमा अर्रोध, नदी तकनाराको कटाई, 

बोटतर्रुर्ाको तबनाश, जतमनमा क्षति र अन्त्य भौतिक िोिहरुको क्षति 

नहुने के्षर प्रयोर् र्ररनेछ । यदी  कुनैपतन तक्रयाकलापहरुले सरुर्ािको 

क्रममा यस्िा प्रभार्हरु मध्ये कुनै पतन प्रभार् दतेखएमा त्यस के्षरलाई 

पररत्यार् र्ने र तर्कल्प खोज्न ु पने कुरालाई  सरोकारले जायज 

ठातननेछ । 

उपयकु्त र्ािार्रणीय उपायहरु जस्िै पानीको र्णुस्िर, खेिीयोग्य 

जतमन, सामदुातयक परू्ााधारहरु, र्न र अन्त्यको के्षरको सिंरक्षण र्ना 

उत्खनन ्काया समयमै र्ररनेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 
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१० भकू्षय, प्राकृतिक जल तनकासीमा अर्रोध, नदी तकनाराको कटाई, 

बोटतर्रुर्ाको तबनाश, जतमनमा क्षति र अन्त्य भौतिक िोिहरुको क्षति 

नहुने के्षर प्रयोर् र्ररनेछ । यदी  कुनैपतन तक्रयाकलापहरुले सरुर्ािको 

क्रममा यस्िा प्रभार्हरु मध्ये कुनै पतन प्रभार् दतेखएमा त्यस के्षरलाई 

पररत्यार् र्ने र तर्कल्प खोज्न ु पने कुरालाई  सरोकारले जायज 

ठातननेछ । 

उपयकु्त र्ािार्रणीय उपायहरु जस्िै पानीको र्णुस्िर, खेिीयोग्य 

जतमन, सामदुातयक परू्ााधारहरु, र्न र अन्त्यको के्षरको सिंरक्षण र्ना 

उत्खनन काया समयमै र्ररनेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

११ प्राकृतिक तनकासाहरुलाई बाधा नर्री फोहोरहरु खाडलहरुमा, 

उत्खनन के्षरमा र भातसएका के्षरहरु आतद  प्रयोर् र्री बन्त्द र्ररनछे । 

नदीमा फोहोर हुन नतदन पयााप्त सार्धानी अपनार्नेछ । उत्पातदि 

फोहोरहरु आयोजना के्षरबाट िरुुन्त्ि हटार्नेछ । 

बाढी नआउने ठाउौँ, बाौँझो जतमन, बन्त्जर के्षरहरु आतद के्षरमा फोहोर 

तनस्कारन र्ररनेछ ।  

फोहोरहरुलाई स्थानीय समदुायलाई असतुर्धा हुने र्री र्ा व्यतक्तको 

जीर्नयापनमा प्रभार् नहुने र्री व्यर्स्थापन र्ररनेछ । 

उतचि फोहोर व्यर्स्थापन र्ना, सिहमा भनाको लातर् कररब १५ सेतन्त्ट 

तमटरको िहहरु बनार्नेछ ।  

फोहोर व्यर्स्थापन पतछ उतचि तनकासको व्यर्स्था र्ररनेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

१२ र्ाय ुप्रदषूण र ध्र्तन प्रदषूण तनम्त्याउने प्रतिकुल प्रभार्हरुबाट बच्न र्ा 

कम र्ना आयोजनाको सिंचालनहरुको तनमााणका लातर् कामदारहरूलार्ा 

यन्त्रहरुको प्रयोर् र प्रभार्हरुका बारे िातलम तदर्नेछ र सचेि र्राईनेछ ।  

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध  ३,००,०००.००  प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

१३ उपकरणहरु र सर्ारीसाधनहरुद्धारा ध्र्तन प्रदषूणहुने भएकाले बस्िी र 

र्न्त्यजन्त्िकुो र्ासस्थान के्षरहरुमा हना तनषेध सार्नबोडा प्रयोर् र्ने । 

अत्यतधक ध्र्तन प्रदषूण र्ने सर्ारी साधन र उपकरणहरुको प्रयोर् 

तदउौँसोको समयमा र्ररनेछ ।  

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध  १५०,०००.०० १०५,८७४.९२ प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 
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१४ सीमा के्षरको अतिक्रमण/सम्पति अतधकार तनतदाि र्ना सार्ाजतनक 

सचुना तनकाल्नपुनेछ  र रै्र सरोकारर्ाला व्यतक्तहरुले सीमा के्षर 

अनमुति तबना प्रयोर् र्ना नपाउने कुरा उल्लेख र्नुा पनेछ । 

के्षरर्ि रुपमा उपयकु्त भउूपयोर् योजनाको स्थापना र प्रचार र्नुा पनेछ 

। 

भौतिक अर्रोधहरुलाई समारे्श र्रेर सीमा के्षरको उपयकु्त सीमाङ्कन 

र्ररनेछ र सीमा के्षर र्ररपरर चयन र्ररएका के्षरहरुमा र्कृ्षारोपण 

र्नुापनेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

१५ सडक घटनाहरुलाई न्त्यनूीकरण र्ना सरुक्षा आयहरु र र्तिमा प्रतिबन्त्ध 

लर्ार्नेछ । आर्श्यक डेतलनेटरहरु, सरुक्षा सिंकेिहरु, सडक बिीहरु 

र्त्यादी सडकमा उपयकु्त रुपमा प्रयोर् र्ररनेछ । सडक खन्त्नेहरु, 

स्कुलका तर्द्याथीहरु र चालकहरुलाई स्थानीय भाषाहरुमा शैतक्षक 

हस्ि सामग्रीको प्रचार सतहि सिंचालन र सडक सरुक्षा जार्रुक्ता 

कायाक्रमहरु सिंचालन र्ररनेछ । दघुाटनाग्रस्ि के्षरहरु र त्यस मार्ाहरुमा 

सतचर सार्नबोडाहरु राख्न तसफाररस र्ररनेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

१६ र्न के्षर र बसोबास के्षरहरुमा सर्ारीको र्ति तसमीि र्नेछ । 

र्नस्पतिहरु र्ा माटोको बाौँधहरु तनमााण र्नेछ । 

सिंरे्दनशील के्षरहरुको प्ररे्शद्धारमा हना तनषेध सिंकेि रातखनेछ । 

दघुाटनाहरु र ईन्त्धनको चहुार्टका सामना र्ना ियारी अर्स्थामा रहनेछ 

।  

स्र्ीकाया उत्सजान मापदण्डको अनरुुपका सर्ारीहरुलाई ा मार अनमुाति 

तदर्नेछ । 

स्र्ीकाया ध्र्तन मापदण्ड स्िर अनरुुपले सर्ारी मार र्न के्षर प्ररे्श र्ना 

अनमुति तदनेछ र र्न के्षरमा हनालाई प्रतिबतन्त्धि र्नेछ । 

फोहोर पदाथाको तनयन्त्रण र व्यर्स्थापन र्ने र जलिोिहरुमा फोहोर 

फाल्न रोक लर्ार्नेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

१७ ठोस फोहोरहरु िोिमै अलर् र्ररनेछ  र छुिै कन्त्टेनर र्ा बातलटनमा 

सिंकलन र्ररनेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 
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खलु्ला रुपमा ठोस फोहोरलाई जलाउने काया पणूािया तनषेध र्ररनेछ । 

जैतर्क फोहोरहरुलाई जल तनकायबाट टाढा लर्ेर छुिै ठाउौँमा 

खाडलमा लर्ेर व्यर्स्थापन र्ररनेछ र काम बन्त्द भएपतछ खाडल िम 

तशतर्रको साथ बन्त्द र्ररनेछ । 

अजैतर्क फोहोरलाई केही हदसम्म पनु उत्पादन र्ररनेछ । 

िरल र अधा िरल फोहोरलाई छुिै खाडलमा फ्याौँतकनेछ र सिंक्रमण 

हुनबाट बचाउन (क्लोरीनेसन) रसायतनक तबषादी लर्ािार हातलनेछ  

आयोजना सम्पन्त्न भएपतछ फोहोर थपुाररएको खाडल पयााप्त माटोले 

छोतपनेछ र प्राकृतिक रुपमा कुतहनको लातर् छोतडनेछ । 

तनमााण टोलीले जथाभातर् फोहोर फाल्ने र्तितर्तधमा रोक लर्ार्नेछ र 

यसका लातर् कडा र आचारसिंतहिा लार् ु र्ररनेछ । थप फोहोरको 

उत्पादन तनयन्त्रण र्ररनेछ । 

जल िोिबाट टाढा िोतकएको फोहोर व्यर्स्थापन के्षरमा लर्ेर तनमााण 

फोहोरहरु व्यर्स्थापन र्ररनेछ । 

फोहोर व्यर्स्थापनका लातर् के्षरहरु स्थानीय समदुायको सहमतिबाट 

छनौट र्ररनेछ र िी के्षरहरु बस्िीहरु, तर्द्यालयहरु, अस्पिाल, धातमाक 

र साौँस्कृतिक स्थल जलिोि र अन्त्य र्ािार्रणीय सिंरे्दनशील 

के्षरहरुबाट कतम्िमा १ तकलोतमटर टाढा अर्तस्थि हुनेछन ्। 

तनमााण व्यर्सायीहरुले रुखहरु कटान र्नेछन, काठका र्ोलाहरुलाई 

अलर् र्रेर एक ठाउौँमा थपु्राने छन ्। 

कातटएका रुखहरु तजल्ला र्न कायाालयलाई हस्िानान्त्िरण र्ररनेछ । 

१८ यस आयोजनाले अस्थायी रुपमा तशतर्र अनयुायीहरुका लातर् 

आयोजना के्षरमा केही भार्हरु ओर्टने र्दाछ र आयोजना तनमााणको 

अन्त्ियमा सबै सिंरचनाहरु भत्काई पनुस्थापना कायाहरु र्रेर सम्बतन्त्धि 

अतधकारीहरुलाई पररसर हस्िान्त्िरण र्नेछ । 

तजल्ला र्न कायाालयले र्नके्षरको तनयतमि अनरु्मन र्नेछ र र्न 

अतिक्रमण र र्न के्षरमा हुने अन्त्य अबैध तक्रयाकलापरुलाई तनयन्त्रण 

र्नेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 
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स्थानीय मातनसका साथै तनमााण टोली र्न सिंरक्षणमा सिंलर्न हुनेछन । 

स्थानीय ितमक समहूहरु हरेक तदन कामपतछ घर फका ने भएकाले िम 

तशतर्र र ितमकको सिंख्या उल्लेखनीय रुपमा कम हुनेछन । तशतर्रमा 

बस्ने तनमााण टोलीका लातर् ठेकेदारहरुले खाना पकाउन र ििाउनको 

लातर् एल.पी. ग्यास प्रदान र्नेछ । अलकरा ििाउन ुपरेमा मरििेलको 

प्रयोर् र्ररनेछ भने र्नको काठ दाउरा प्रयोर् र्ना प्रतिबन्त्ध र्ररनेछ । 

ठेकेदारसौँर् र्रेको सम्झौिा बमोतजमका प्रार्धानहरु पतन समार्ेश 

र्ररनेछ । 

१९ तनमााण अबतधमा ितमक र स्थानीय व्यतक्तलाई अर्ैध तशकार, 

माने,चोरी र्ने र्ा र्न्त्यजन्त्िलुाई बाधा हुने जस्िा कायाहरु रोक्न तर्शेष 

तशक्षा र चेिना जर्ाउने कायाक्रमहरुको आयोजना र्ररनेछ ।  

र्न उत्पादन र र्न्त्यजन्त्िकुो अरै्ध तशकारको तक्रयाकलापहरुलाई 

तनयन्त्रण र्ना अनरु्मन कायाहरु र्तृद्ध र्ररनेछ । 

र्न तर्भार्को सहकायामा र्कृ्षारोपण र र्न्त्यजन्त्ि ु सिंरक्षण कायाक्रम 

र्ररनेछ । 

र्न्त्यजन्त्िकुो बासस्थान के्षरहरुमा सार्न बोडाहरु (तचरण र्ररएको र 

स्थानीय भाषामा लेतखएको) रातखनेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

२० र्न्त्यजन्त्िलुाई पने प्रभार्लाई कम र्ना र्न के्षर र र्न्त्यजन्त्िकुो 

बासस्थान के्षर नतजक तनमााण काया र्दाा व्यर्तस्थि ढिंर्ले र्ररनेछ । 

स्थानीय र्न्त्यजन्त्िहुरुमा पने प्रभार् न्त्यनूीकरण र्ना ितमक र स्थानीय 

र्ासीहरुलाई जनचेिनका कायाक्रमहरु प्रदान र्ररनेछ र र्न के्षरमा 

रािको समयमा कायाहरु र्ना प्रतिबन्त्ध र्ररनेछ । तनमााण कायाहरु तबहान 

७ बजे दतेख साौँझ ६ बजे सम्म मार र्ना पाईनेछ । यसका साथै स्थानीय 

र्न्त्यजन्त्ि ु र तिनको आर्ासमा पने प्रभार्हरु कम र्ना र्ािार्रणीय 

सार्नबोडाहरु (तचरण र्ररएको र स्थानीय भाषामा लेतखएको) को 

प्रयोर् र्ररनेछ । 

र्न के्षर  तनमाणा अर्तध   प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

२१ ठेकेदारले ितमकहरुलाई आर्ोलातर्को सम्भार्ना बारमो सचेि 

र्राउनेछन । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 
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र्न के्षरमा तर्स्फोटक पदाथाहरुको प्रयोर्मा प्रतिबन्त्ध लर्ाउनेछ । 

आयोजना के्षरमा आर्जन्त्य पदाथाहरु लग्न तनषेध र्रीनेछ । 

तनमााण ितमकहरुलाई र्नजिंर्ल के्षरमा धमु्रपान र्ना रोक लर्ार्नेछ र 

आर्ोको िोिको लातर् सलाईको सिामा लाईटरको प्रयोर् र्ना सझुार् 

तदर्नेछ । 

आयोजना कायाान्त्र्यनको क्रममा र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयले 

तदएको सिाहरुलाई कडाईका साथ पालना÷अनशुरण र्ररनेछ । 

२२ तजल्लाका तर्तभन्त्न तनकायहरुसौँर् समन्त्र्य र्रेर प्रभातर्ि के्षरको 

जैतर्क तर्तर्धिा सिंरक्षण र्ना प्रचारका लातर् तर्स्िार सामग्री तर्कास 

र्ररनेछ । आयोजनाले पोिर र पम्प्लेट उत्पादन र्नाका लातर् बजेट 

प्रदान र्ररनेछ ।  

आयोजनाको सिंरे्दनशील के्षरमा बस्ने मातनसहरुमा जनचेिना जर्ाउने 

अतभयान सिंचालन र्ररनेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

२३ र्न उत्पादनहरुको सिंर्ि्धन र्ना स्थानीय समदुायहरुलाई जनचेिना 

प्रदान र्ररनेछ ।  

स्थातनय व्यतक्तहरुलाई र्ैर काठीय र्न उत्पादनहरु (बाौँस,जडीबटुी, 

सजार्टी बोटतर्रुर्ा, च्याउ, जामनु) को खेिीमा बढार्ा तदर्नेछ । 

दाउरालाई प्रतिस्थापना र्ना र्ैर र्नीय ईन्त्धनहरुका िोिहरु जस्िै 

मरििेल, एल.पी.ग्यासलाई बढार्ा तदर्नेछ । 

खलु्ला र बाौँझो जतमनहरु ढाक्न स्थानीय प्रजातिको रुखहरु रोतपनेछन 

। 

र्नके्षरमा र्ाईर्स्ि ुचरण र्ना तनषेध र्रीनेछ ।  

सडकको सिंचालन चरणमा अनरु्मनका तक्रयाकलापहरु बढाउर्नेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

२४ आयोजना के्षरमा पार्ने लोपोन्त्मखु र्न्त्यजन्त्िहुरुको छाला, तसङ, 

हड्डी,प्र्ाौँख र अरै्ध ढङ्र्ले सिंकलन र्ररएको र्नस्रोिरुको व्यापार 

तनयन्त्रण र सपुरररे्क्षण र्ररनेछ र अपराधी तर्रुध काननुी कारर्ाही अर्ाडी 

बढार्नेछ । सडक सिंचालनका क्रममा अनरु्मनका तक्रयाकलापहरु 

बढार्नेछ ।  

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 
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२५ नसारीमा बोटतर्रुर्ाहरु हुकााउौँदा स्थानीय रुपमा तर्कास हुने 

र्नस्पतिका प्रजातिहरुलाई उच्च प्राथतमकिा तदर्नेछ ।  

सरकारले िोकेको मापदण्डले सम्बतन्त्धि तजल्ला र्न कायाालयलाई 

हस्िान्त्िरण र्नुा भन्त्दा पतहले परू्ा सम्म तबरुर्ा र र्कृ्षारोपण के्षरको 

सिंरक्षणको लातर् आर्श्यक व्यर्स्था र्नुा पने कुरा उल्लेख र्ररनेछ । 

तडतभजन र्न कायाालयका कमाचारीहरुले तनमााण अबतधमा ३ 

मतहनामा एक पटक तक्रयाकलापहरु अनरु्मन र्नेछन ्। 

उतत्तस, खोटेसाला जस्िा प्रजातिहरु क्षतिपतूिा र्कृ्षारोपणको लातर् 

रोतपनेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध  २०,९५६,२५०.०० २८,२१,६५०.३५ प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

२६ बातहरी ितमकहरुको मार्लाई आयोजना के्षरमा उपलबध िोिहरुले 

पररपतुिा र्ररनेछ । यतद उपलबध स्थानीय िोिहरुले मातनसको 

आर्श्यकिा परुा र्ना सकेन भने आयोजना के्षर बातहरबाट 

आर्श्यकिाहरु परूा र्ररनेछ ।  

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

२७ सडक तनमााण कायबलाहरुसौँर् सम्बतन्त्धि मिभेदहरु न्त्यतूनकरणका 

लातर् ठेकेदारहरुले स्थानीय व्यतक्तहरुसौँर् सम्भातर्ि मिभेदको र्ारेमा 

ितमकहरुलाई जार्रुक र्ने कायाक्रमहरु आयोजना र्ररनेछ. 

प्रतिबन्त्धात्मक उपायहरुको रुपमा जारुएकिा÷सचुना साईनबोडाहरु 

आर्श्यक ठाउौँमा रातखनेछ । आयोजनामा सन्त्िलुन कायम र्ना 

ठेकेदारहरुले स्थानीय व्यतक्तलाई प्राथतमकिा तदर्नेछन ्। 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

२८ आयोजना के्षरका तर्तभन्त्न स्थानहरुबाट तनमााण टोलीको सिंख्या बढेर 

लार्पुदाथा, रे्श्यार्तृि, चोरी, मानर् बेचतबखन जस्िा तक्रयाकलापहरु 

बढ्नेछन । यस्िा तक्रयाकलापहरुमा सिंलग्न हुनबाट रोक्नका  लातर् 

जनचेिना जर्ाउने कायाक्रमहरुको आयोजना र्ररनेछ र तनयतमि 

अनरु्मन र्ररनेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

२९ तनमाणा कायामा प्रयोर् भएका  दबैु मतहला र परुुष ितमकहरुलाई समान 

अर्सर पैदान र्ररनेछ । मतहला र परुुष ितमकहरुबीच कुनै तर्भेद 

र्ररनेछैन । आयोजनाको तनमाणा व्यर्सायीले कुनै लैङ्तर्क मिभेदका 

हुन नतदन िम काननुको सम्मान र पालना र्नुा पनेछ । मतहला 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 
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सहभातर्िा सतहि मतहलालाई अनरु्मन कायामा पतन सहभार्ी 

र्रार्नेछ ।  

३० सडकको सिंचालन अर्तधमा बस्िीहरु बढ्ने सम्भार्ना हुने भएकाले 

सडक प्रयोर्किााहरुको भीड र दघुाटना र्तृद्ध हुनेछ । यसको 

न्त्यनूीकरणका लातर् तर्तभन्त्न सरकारी तनकायहरुको सहयोर्बाट सडक 

छेउमा भएका बस्िीहरुलाई हटार्नेछ, बकृ्षारोपणका काया र्ररनेछ र 

उतचि बस्िीको व्यर्स्था र्ना सहयोर् र्ररनेछ र यसको सार्ाजतनक 

जानकारीका लातर् तर्तभन्त्न जार्रुकिाका कायाक्रमहरु सिंचालन 

र्ररनेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

३१ सडक सिंचालनमा आएपतछ, त्यहाौँ रोजर्ारी र आम्दानीको अर्सरको 

बढोत्तरीका कारण बातहरबाट बसाई सराई सने जनसिंख्या बढनेछ । 

जनसिंख्या र्तृद्ध भएपतछ थप सामदुातयक परू्ााधारहरुको र सामातजक 

सिंरचना व्यर्स्थापनका लातर् उपयकु्त बस्िी योजना, परु्ााधार 

सतुर्धाहरु शहरी तर्कास र भर्न तनमााण तर्भार्, तजल्ला समन्त्र्य 

सतमति, नर्रपातलकाद्धारा तर्कास र्नुा पनेछ र रै्र सरकारी िथा 

सरकारी सिंस्थाद्धारा राम्रो शैतक्षक र जनचेिना कायाक्रमहरु व्यर्स्था 

र्ररनेछ । प्रस्िार्क सिंचालन र ममािको चरणमा योजनाबद्ध बस्िी 

के्षरको तर्कास र सीमा के्षरको अतिक्रमण सम्भर् भएसम्म 

पन्त्यतूनकरण र्ना समन्त्र्य र्ररनेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 

३

२ 

अनतुचि सामातजक व्यर्हार कम र्ना मातनसहरुलाई अन्त्ितक्रयामा 

प्रोत्सातहि र्ररनेछ । महत्र्पणूा मदु्धाहरुमा तनणाय तलन सार्ाजतनक 

बैठकहरुको आयोजना र्ररनेछ जहाौँ सबैलाई आफ्नो तर्चार राख्न 

आमतन्त्रि र्ररनेछ । परुाना र नयाौँ बातसन्त्दाहरु बीचका 

छलफल/कुराकानीले अनतुचि सामातजक व्यर्हार कम र्ने मद्दि 

र्नेछ । 

तनमााण के्षर तनमाणा अर्तध    प्रस्िार्क/तनमाणा 

व्यर्सायी 
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  पररच्छेद -९ वातावरणीय अनुगमन  र आवश्यक बजेट 

र्ािार्रणीय आयोजनाको कायाान्त्र्यनबाट पने प्रभार्हरुको अनरु्मन र मलू्याङ्कन लातर् भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय सडक 

तर्भार् र स्थानीय िह तजम्मेर्ार हुनेछ । र्ािार्रण सिंरक्षण तनयमार्ली, २०७७, तनयम ४५ (२) बमोतजम प्रभार्हरुको अनरु्मन र 

मलू्याङ्कन र्ने क्रममा, र्ास्ितर्क प्रभार् उल्लेतखि तसमा भन्त्दा अतधक मारामा पार्एमा प्रभार्हरु कम र्ना र्ा तनयन्त्रण र्ना आर्श्यक 

उपायहरु अपनार्ने छ  ।  र्ािार्रणीय अर्मुनका िल उल्लेतखि प्रयोजनको लातर् र्ररन्त्छ । 

वातावरणीय अगुमनका उदे्दश्यहरु कनम्नानुसार छन ् 

 काननुले िोकेको सीमाभन्त्दा बढी मारामा प्रभार् पना नतदन, 

 र्ािार्रणीय प्रभार् कम र्ना अपनार्एका उपाय र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन प्रतिरे्दनमा उल्लेख भएअनसुार 

कायाान्त्र्यन भए नभएको जाौँच र्ना, 

 सम्भातर्ि र्ािार्रणीय क्षतिबारे समयमै सचेि र्राउन, 

 पतहचान र्ररएका  िथा आौँकतलि प्रभार् र्ास्ितर्किासौँर् कति नतजक छन ्भन्त्ने जानकारी तलन । 

 ९.१ अनुगनका प्रकार 

र्ािार्रणीय अध्ययनहरुमा प्रारतम्भक अर्स्थाहरुको अनरु्मन, प्रभार् अनरु्मन र तनयमपालन अनरु्मन र्री ३ प्रकारका अनरु्मन हुन्त्छ 

। 

प्रारकम्भक अवस्थाहरुको अनुगमन  

 प्रस्िातर्ि प्रस्िार्को तनमााण काया सरुु र्नुाभन्त्दा अर्ारै् तनमााण स्थल र र्रपरका आधारभिु र्ािार्रणीय पक्षको सरे्क्षण र्ररने छ । 

यसले र्दाा अनरु्मनको तसलतसलामा प्रारतम्भक अर्स्थाहरुको िलुनामा र्ािार्रणीय पक्षमा भएको पररर्िान बारेमा थाहा पाउन 

सतकन्त्छ ।  

प्रभाव अनुगमन  

प्रस्िातर्ि आयोजनाको तनमााण र सिंचालनको क्रममा आयोजना के्षरमा पने प्रभार्को र्ास्ितर्क स्िर थाहा पाउन प्रभार् अनरु्मन 

आर्श्यक छ । प्रस्िार् कायाान्त्र्यनबाट भएका र्ािार्रणीय पररर्िान पत्ता लर्ाउन आयोजना तनमााण र सञ्चालनका क्रममा त्यस 

के्षरको जनस्र्ास्थ्य लर्ायि पयाार्रणीय, सामातजक र आतथाक अर्स्थाका सचूकको मलू्यािंकन र्ररने छ । 

कनयमपालन अनुगमन  

 यस अन्त्िर्ाि प्रस्िार्कले र्ािार्रण सिंरक्षण सम्बन्त्धी तनधााररि मापदण्डको पालना र्रेको छ भन्त्ने कुरा सतुनतश्चि र्ना र्ािार्रणीय 

र्णुस्िरका तर्शेष सचूक र्ा प्रद ूषणको अर्स्था बारेमा आर्तधक र्ा लर्ािार रुपमा अनरु्मन र्री अतभलेख रातखने छ ।  

९.२ वातावणीय अनुगमनका सूचक  

अनरु्मन पारदशी र तर्श्वासनीय िररकाले स्थातपि र्ना सचूकहरु प्रयोर् र्री सम्पन्त्न र्ररनेछ । स्थलर्ि सरे्क्षण र त्यसपतछका 

प्रतिरे्दनहरु दरैु् अनरु्मन कमाचारीले प्रयोर् र्ना मापदण्ड परुा भएको चेकतलिहरु र प्रश्नार्लीहरु प्रयोर् र्ना पतन परू्ाानमुान र्ररएको 

छ । धेरै जसो अनरु्मनमा दतेखएको प्रभार्हरुको मारा पतुि र्ना र प्रभार्हरुको प्रकृति, सीमा र सचूक परीक्षण  र्ना  रसरोकारर्ालाहरु 

प्रातर्तधक/सामातजक तर्ज्ञहरुले  तजतपएसको साथ अर्लोकन र्ररएको स्थल/के्षरको भौर्ोतलक सन्त्दभा प्रमातणि र्दाछ । अनरु्मनमा 

प्रभार् पाने तर्शेष कारणमा प्रभार् तर्शे्लषण पतन समारे्श हुनेछ । िातलका ५२ ले प्रमातणि सचूकहरुको समहू तनतदाि र्दाछ जनु यस 

र्ािार्रणीय व्यर्स्थापन कायायोजनामा अनरु्मनको लातर् प्रयोर् र्ररनेछ । 
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ताकलका नां. ५२ अनुगमनका लाकग प्रयोग गररएका सूचकहरु 

अनुगमन गररने के्षत्र अनुगमनका लाकग प्रयोग गररएका सूचकहरु 

तभरालो जतमनको अतस्थरिा, फोहोर 

व्यर्स्थापन के्षरहरु 

–जतमनको अतस्थरिाको कारण प्रकृतिका मानर् तनतमाि र्स्िहुरुमा असर 

–जग्र्ाको के्षरफल (ह.े), र्न र सम्पतिमा प्रभार् 

–सडक के्षरमा पने प्रभार्हरुको सिंख्या र सीमा 

–सधुारात्मक/ बायो–ईतन्त्जतनयररङ्र् उपायहरुको प्रभार्काररिा 

–नदी तकनारा कटान र जतमनको अतस्थरिा र यािायािको व्यर्स्था प्रकृतिमा तढलाईको 

रेकडा 

–तबग्रन व्यर्स्थापनको लातर् सरुतक्षि के्षरहरु 

बायो–ईतन्त्जतनयररङ्र् –बायो–ईतन्त्जतनयररङ्र्का लातर् चयन र्ररएको तर्रुर्ाको प्रजातिहरुको सिंख्या र प्रकार 

–स्थानीय भकुम्पीय र्तितर्तधहरुको पररमाण र सडक सतहिका सिंरचनाहरुमा सम्बतन्त्धि 

क्षति 

जल प्रदषूण, जलिोि र तिनीहरुको 

प्रयोर् 

–पानीजन्त्य रोर्हरुको तर्कासका घटनाहरु र प्रर्तृिहरु 

–जलमार्ा अर्रोधको सीमा र तद्धिीय प्रभार्हरु 

–हातनकारक फोहोरहरुको असरुतक्षि व्यर्स्थापनको कारण जलप्रदषूणका घटनाहरु, 

स्थानीय मत्स्यपालनमा पने प्रभार्हरुको तर्शे्लषण 

–पानीको अभार् र्ा प्रदषूणका कारण खेिीयोग्य जतमनको क्षति÷हस 

–माछा पालनको तर्र्रण  

–स्थानीय मत्स्यपालनका लातर् प्रर्तृि तर्शे्लषण 

– पानीको र्णुस्िर, PH तनधाारण, तर्र्रण, टतबातडटी, BOD, बयाक्टेररया, NHx, Nox, 

SOx, PO4, हार्ड्रोकार्ानहरु छनौट भएका भारी धािहुरुको लातर् प्रयोर्शाला परीक्षणहरु 

–माछामा पने प्रभार् तर्र्रण 

र्ाय ुर ध्र्नी –तनमााण चरणमा प्रयोर् र्ररएका यातन्त्रक उपकरणहरुले र्दाा र्ाय ुप्रदषूणका घटनाहरु 

साथै तनमााण सामग्रीहरुको ढुर्ानी र्दाा सर्ारी साधनहरुको कारण हुने ध्र्तन प्रदषूणको 

तर्र्रण/िथ्क तर्शे्लषण । 

–ध्र्तन मापन यन्त्र (Sound level meter) को प्रयोर् 

सडक सरुक्षा –चयन र्ररएका के्षरहरुमा र्ति मापन  

–िातफक प्रहरी// तजल्ला कायाालय र स्थानीय स्र्ास्थ्य  सतुर्धाका केन्त्िहरुमा सिंकतलि  

–सडक दघुाटनाको प्रकार र सिंख्या 

–स्थानीय सडक सिंकेिहरुको प्रभार्काररिा 

–सार्ाजतनक सडक सरुक्षा जार्रुक्ता अतभयान 

र्न्त्यजन्त्िकुो बासस्थानमा असर, 

र्निोिहरुमा प्रभार् र र्कृ्षारोण 

–सडक दघुाटनामा परेका र्न्त्यजन्त्िकुो सिंख्या र प्रकार 

–अबैध काठ दाउरा सिंकलन/ उत्खनन र्न्त्यजन्त्िकुो व्यापारको बारेमा तजल्ला र्न 

कायाालयले रेकडा राख्ने 

–र्नजिंर्लमा आर्ोलार्ीको सिंख्या सीमा र कारणहरु 

–आक्रामक प्रजातिहरुको पतहचान र तनररक्षण 

–सडकको छेउमा क्षतिपतुिा र्कृ्षारोपण र नसारीहरुको सफलिा/ असफलिा 

आर्श्यक जतमन /जग्र्ा अतधग्रहणको 

लातर् क्षतिपतुिा 

–प्रभातर्ि घरधरुीहरुको लातर् क्षतिपतुिा प्रदान र्रेको रेकडा  । 

-मालपोि कायाालयको रेकडा 

सडक सीमा के्षर नतजक सामातजक 

आतथाक तर्कास 

–जनसािंतख्यकी, आतथाक र शैतक्षक िथ्याङ्क 

–नयाौँ बस्िीहरु/ प्रकारहरु र जािीय समहूरुको सिंख्या र तस्थति  

–नयाौँ व्यर्सायहरु/ प्रकारहरु र जािीय समहूहरुको सिंख्या र तस्थति 
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–नयाौँ सतुर्धाहरु र उपभोग्य सामग्रीहरुको सिंख्या र तस्थति 

 

 ९.३ अनुगमनको कवकध 

उतल्लतखि अनरु्मनका सचूकहरुलाई कुन तर्तधहरुबाट अनरु्मन र्ने हो भनी यस उपखण्ढमा उल्लेख र्ररएको छ । अनरु्मनका 

तर्तधहरुलाई िीन चरणको अनरु्मनमा तर्भाजन र्री व्याख्या र्ना सतकन्त्छ । िी यस प्रकारका छन ्: 

९.३.१ कनमााण पूवा चरणको अनुगमन 

यस चरणको अनरु्मनमा प्रस्िार्कले मखु्य जम्मेर्ारी  र्हन र्नेछ । प्रस्िार्कले र्ािार्रणीय र सामतजक सरुक्षाका तर्षयहरुलाई 

पतहचान र्री आयोजनाको ढाौँचामा समार्ेश र्नेछ /  पतहचान  र्रेका प्रभार्हरुलाई सम्बतन्त्धि धाराहरुको तर्तशि तर्र्रणहरु सम्बोधन 

र्b}{ काया सम्झौिाहरू पयााप्त रुपमा समार्ेश र्ने सतुनतश्चि र्नेछ । प्रस्िार्कले आयोजना के्षरको प्रचतलि भौतिक, जैतर्क, सामातजक–

आतथाक र सािंस्कृतिक मापदण्डको आधारमा आधारभिु अनरु्मन र्नेछ । अनरु्मनले आयोजनाको कारण प्रभार् पने जैतर्क, भौतिक, 

सामातजक–आतथाक प्रभार्हरुमा ध्यान केन्त्िीि र्दाछ । प्रस्िार्कले आयोजना सौँरै् सजृना हुने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभार्का 

साथै तर्द्यमान सामातजक व्यर्स्थामा पतन आधारभिू अनरु्मन र्नेछ । 

  ९.३.२ कनमााण चरणको अनुगमन 

तनमााण चरणको अनरु्मनमा सिंचालन भईरहकेो आयोजनाले हुने र्ािार्रणीय र सामातजक सिंरचनामा पाने प्रभार्हरु केन्त्िीि र्दाछ । 

यसले  र्ािार्रणीय व्यर्स्थापन कायायोजनामा िोतकए बमोतजम अभ्यास, मापदण्ड, मान्त्यिा र प्रातर्तधक समाधानहरु बमोतजम काया 

पालन भएको र्ा नभएको जाौँच र्नेछ । तनधााररि आर्श्यकिाहरु अनसुार उतचि ढङ्र्ले तक्रयाकलापहरु व्यर्स्थापन र्ररएका छन ्

भने र्ािार्रणीय तक्रयाकलापको अनरु्मन सबै कामहरुमा पयााप्त रुपमा लार् ुर्ररएको छ भन्त्ने कुरालाई उल्लेख र्नेछ । यसका साथै 

प्रस्िार्कले आयोजनाको कारणले र्दाा जैतर्क, भौतिक र सामातजक र्ािार्रणमा पने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभार्हरुको र्तितर्तधहरुको 

व्यर्स्था र्द ैअनरु्मन र्नेछ । प्राप्त िथ्याङ्क आर्श्यक प्रतिरे्दनको ढाौँचामा प्रस्ििु र्ररनेछ र आयोजनाको आधारभिु िथ्याङ्क 

सडक तर्भार्को भ–ूर्ािार्रण िथा सामातजक शाखाबाट प्राप्त र्ररनेछ । तनमााण चरणको अनरु्मन कायाहरुमा तनम्न तलतखि बुौँदा 

समारे्श हुनेछ : 

 पानी, वायु तथा ध्वनी प्रदूर्ण: आयोजनाबाट प्रभातर्ि हुने दरेु्री खोला चेनेज (२+८५०), सनुखरी खोला (चेनेज ५+५९०), 

बकुा खोला (चेनेज ७+३००),बबार्ा खोला (चेनेज १०+३००), बौद्ध खोला (चेनेज १९+१००) र बन्त्सा खोला (चेनेज 

२५+०३०) खोलाबाट पानीको नमनुा सिंकलन र्री प्रयोर्शालामा कन्त्डतक्टतभतट, िापक्रम, टोटल हाडानेस, टोटर अल्कालीतनटी, 

तडजल्र् अतक्सजन, तब. ओ.डी. र तस. ओ.डी पररक्षण र्ररनेछ ।  

 ध्र्नी प्रदषुणको लातर् आयोजनाको सरुू (खकुुरे, ०+०००)  र अतन्त्िम तर्न्त्द ु (बैजापरु, ४०+०००), र्स्िी के्षर खकुुरे 

(चे.०+०००), बक्सरु्ा (चे.१+४००), दरेु्री (चे २+१५०),सनुखरे र्ाौँउ (चे.३+६००), भर्नपरु र्ाौँउ(चे.८+९५०) ,अमर्ा र्ाौँउ 

(चे.१०+४००) , भमु्का र्ाौँउ(चे.१३+४०० सम्म), क्रसर स्थापना िथा सिंचालन के्षर (सनुखरे खोलाको चेनेज ५+५९० र बबई 

खोलाको चेनेज १०+३००) मा साउण्ड लेभल तमटर प्रयोर् र्रेर ध्र्नीको िथ्यािंक सिंकलन र्री  Leq तर्शे्लषण र्ररनेछ ।  

 र्ाय ुप्रदषुणको अनरु्मनको लातर् आयोजनाको खकुुरे, ०+०००)  र अतन्त्िम तर्न्त्द ु (बैजापरु, ४०+०००), र्स्िी के्षर खकुुरे 

(चे.०+०००), बक्सरु्ा (चे.१+४००), दरेु्री (चे २+१५०),सनुखरे र्ाौँउ (चे.३+६००), भर्नपरु र्ाौँउ(चे.८+९५०) ,अमर्ा र्ाौँउ 

(चे.१०+४००) , भमु्का र्ाौँउ(चे.१३+४०० सम्म) क्रसर स्थापना िथा सिंचालन के्षर क्रसर स्थापना िथा सिंचालन के्षर (सनुखरे 

खोलाको चेनेज ५+५९० र बबई खोलाको चेनेज १०+३००) मा हाई भोल्यमु सेम्पलरको सहायिाले र्ायकुो नमनुा (तप.यम 

२.५, तप.यम.१०) सिंकलन र्री तर्शे्लषण र्ररनेछ ।  

 ३२१३३ र्टा रुखहरूको कटान र्ने, नसारीहरुको स्थापना र क्षतिपतुिा र्कृ्षारोपणको अनरु्मनका लातर् स्थलर्ि तनररक्षण, 

तडतभजन र्न कायाालयको रेकडा, पतहले र पतछको फोटोग्राफ एक आपसमा जधुार्नेछ । 

 चेनेज ७+०००, चेनेज १६+४५० र चेनेज २७+७००मा र्ररन ेतबग्रनहरुको व्यर्स्थापन के्षर र त्यसको प्रभार्हरुको मारा स्थलर्ि 

अर्लोकन तर्तधबाट मापन र प्रमातणकरण र्रीनेछ  । 
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 चेकतलस्टहरु र प्रश्नार्लीहरु प्रयोर् र्रेर प्रस्िातर्ि आयोजना सडक चौडाई तभर ११५ र्टा तर्जलुीका खम्बा, १ र्ोठ (चेनेज 

६+८५०), ७ र्टा धारा, २ र्टा टयबेुल, ३ र्टा शैतक्षक सिंस्था ( िी नेपाल रातरिय आधारभिू तर्द्यालय (चेनेज १+४००), िी 

सिी भर्ानी आधारभिू तर्द्यालय (चेनेज ८+९५० ) र िी हररतसतद्घ आधारभिू तर्द्यालय (चेनेज १३+५००) ) जस्िा सामातजक 

सिंरचनाहरूमा पने प्रभार्को अनरु्मन र्ररनेछ ।  

 ितमकहरूको स्र्ास्थ्य र सरुक्षाहरु बारे उनीहरूसिंर् प्रत्यक्ष भेटेर सोधपछु माफा ि र्ररनेछ । । 

 प्रभातर्ि समदुायहरुको कामदार र सर्ासाधारण दरैु्को लातर् स्रोि व्यर्स्थापन सम्बतन्त्ध प्रतशक्षण िथा िातलमको सञ्चालन 

भए/नभएको स्थलर्ि अर्लोकन िथा सोधपछुबाट र्ररनेछ । 

 र्न्त्यजन्त्िहुरू (बौँदले, बाघ, लोखके, बाौँदर, फ्याउरो, बर्ाौँसो) को नाश, तशकार र व्यापार, र्न तर्नाश (२९.९५८ ह.े र्न के्षर र 

३२३३ र्टा रूखहरू), र्नस्पतिको नाश (साल, साज, तसमल, रूर्ानो,भलायो,कुसमु, कदम,जामनु, बोटधयरो, भेलर, दबदबे, 

कलम, धोिी, खयर,  र्र, तपपल, कमाा, सदन, अमला, आौँप आतद), र्ैह्र काष्ठ उत्पादनहरू (असारे , बेल,  कुररलो, नीम, 

तििेपािी, पतुदना,हरो,बरो,आकास बेली, कडीपत्ता ,बोझो आतद) को अरै्ध सिंकलन िथा र्न्त्यजन्त्िलुाई अर्रोध भए/नभएको 

स्थलर्ि अर्लोकन र स्थानीयहरूसिंर् सोधपछु माफा ि र्ररनेछ । 

 तनजी सम्पति (३५६ र्टा घरहरू र र्ोठ ) र सामदुातयक सतुर्धाहरु (िी नेपाल रातरिय आधारभिू तर्द्यालय (चेनेज १+४००), 

िी सिी भर्ानी आधारभिू तर्द्यालय (चेनेज ८+९५० ) र िी हररतसतद्घ आधारभिू तर्द्यालय (चेनेज १३+५००) मा पने नोक्सान/ 

क्षतिको मारा प्रश्नार्ली माफा ि घरधरुी सरे्क्षण तर्तधबाट मापन िथा प्रमाणीकरण र्ररनेछ ।  

 र्ािार्रणीय सिंरक्षण, जनस्र्ास्थ्य र सरुक्षा िथा आयोजना के्षर बातहरबाट आउने मजदरुहरुको आर्ार्मनसौँर् सम्बतन्त्धि 

सामातजक समस्याहरुको न्त्यनूीकरण भए/नभएको अनरु्मन स्थलर्ि अर्लोकन िथा स्थानीय जानकारहरूसिंर्को परामशाबाट 

र्ररनेछ ।  

९.३.३ सिंचालन चरणको अनरु्मन 

यस चरणको समयमा परामशादािाको सम्झौिा र कायासचूीमा िोतकएको अबतधमा तनम्न सचुाङ्कको आधारमा र्ररनेछ । सडक 

तर्भार्को भ–ूर्ािार्रण िथा सामातजक शाखाको अनरु्मन सम्बतन्त्धि िथ्याङ्कहरुको खोजी र्रेर तटपोट र्ररनेछ र तनधााररि 

प्रतिरे्दनको ढाौँचाहरु अर्लोकन र्ररनेछ । सिंचालन चरणको अनरु्मन कायाहरुमा तनम्न तलतखि बुौँदा समारे्श हुनेछ : 

 आयोजनाले के्षति र्ने तनजी सिंरचना (३५६ र्टा घर, ०.७९ ह.े खेिीयोग्य जतमन, ०.७०४ हे. र्स्िी के्षर) को क्षतिपतुिा सम्बन्त्धी 

अनरु्मन स्थलर्ि प्रश्वार्ली सरे्क्षण िथा प्रभातर्ि स्थानीयहरूसिंर्को छलफल िथा परामशाद्वारा र्ररनेछ ।   

 सडक तनमााणबाट भ-ूउपयोर्मा हुने पररर्िान २९.९५८ ह.े र्न के्षर (११.९९ ह ेसरकारी र्न  र १८.८४८ ह ेतनजी र्न ), ०.०८ 

ह.े बस्िी के्षर ०.२२ ह.े बाौँझो जतमन र ८.२० हे. खेिीयोग्य जतमन) लाई तज.आई.यस बाट आयोजना के्षरको भू उपयोर् तनकाली 

पतहलेको िथ्यािंकसिंर् रूज ुर्ररनेछ ।  

 सडक तनमााणबाट घरेल ुउद्योर्हरुको तर्कास िथा आयोजना के्षरको जनसिंख्याको पररर्िान स्थलर्ि अर्लोकन िथा सरे्क्षण 

तर्तध माफा ि र्ररनेछ । 

 बस्िी तर्कासले र्दाा चेनेज २+३००, चेनेज  ३+६५० , चेनेज ५+८०० , चेनेज ७+३०० , चेनेज ९+०५० , चेनेज १०+४५० 

, चेनेज १३+६००  र चेनेज १९+१०० सडक तनमााणबाट सडक के्षरातधकार अतिक्रमण, अव्यर्तस्थि बस्िी तर्कास खकुुरे 

(चेनेज ०+०००), बक्सरु्ा (चेनेज १+४००), दरेु्री (चेनेज २+१५०),सनुखरे र्ाौँउ (चेनेज ३+६००), भर्नपरु र्ाौँउ (चेनेज 

८+९५०) ,अमर्ा र्ाौँउ (चेनेज १०+४००) , भमु्का र्ाौँउ (चेनेज १३+४०० सम्म) िथा यािायाि अर्रुद्ध भए/नभएको पतहले र 

पतछको फोटोग्राफ एक आपसमा जधुार्ने, स्थलर्ि अर्लोकन माफा ि मापन र प्रमातणकरण र्रीनेछ । 

 सडक आयोजना तनमााणका लातर् तनमााण र्ररएको उत्खनन ्के्षरहरु (सनुखरे खोलाको चेनेज ५+५९० र बबई खोलाको चेनेज  

१०+३००), भण्डारण के्षरहरु (चेनेज २+१००, चेनेज ७+०००, चेनेज १३+२०० र चेनेज २३+२००) िथा ितमक तशतर्र 

के्षरहरू (२+१००, चेनेज ७+०००,चेनेज ८+५००, चेनेज १३+२००, २४+४०० र चेनेज २७+९००) पनुस्थाापनाका लातर् 

आयोजनाको आर्श्यकिा अनसुार सधुारात्मक उपायहरुको प्रस्िार् र्ररनेछ । 
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  सडक तनमााणको क्रममा तकनारा काट्ने, तभरालो जतमनको सिंरक्षणको लातर् कायाान्त्र्यन र्ररएको बायो–ईतन्त्जतनयररङ्र् 

कायाहरुको स्थलर्ि अर्लोकनको तर्तधबाट मारा मापन र प्रमातणकरण र्ररनेछ । 

 तनकासा सिंरचनाहरुको पयााप्तिा, कायाक्षमिा, ममाि सम्भारमा कमी र तनजी िथा सार्ाजतनक भतूममा पने सम्भातर्ि प्रभार्हरुलाई 

स्थलर्ि अर्लोकन साथै जलीय िोिहरु (सनुखरे खोलाको चेनेज ५+५९० र बबई खोलाको चेनेज  १०+३००) मा पने प्रभार्को 

मारा मापनका लातर् पानीको नमनुा सिंकलन र्री प्रयोर्शालामा लरे्र प्रमातणकरण र्ररनेछ । स्थानीय कृतष जतमन (८.७९ ह.े) मा 

पने सम्भातर्ि पररमाणात्मक प्रतिकुल प्रभार्हरुको मलू्याङ्कन प्रश्नार्ली सर्ेक्षण तर्तधद्वारा र्ररनेछ । 

 कटान र्ररने रूखहरूको क्षतिपतूिा बापि र्कृ्षारोपण र्ररने तर्रूर्ाहरू (८०८२५ र्टा रूखहरू) को मारा प्रमातणि र मापनका 

लातर् पतहले र पतछको फोटोग्राफ एक आपसमा जधुाउने, स्थलर्ि अर्लोकन, सा.र्., तडतभजन र्न कायाालय िथा 

स्थानीयहरूको परामशाबाट र्ररनेछ ।  

 चेकतलिहरु र प्रश्नार्लीहरु प्रयोर् र्रेर नयाौँ सडकमा हुने दघुाटनाहरुको कारण पतहचान र्ने र अनरु्मन र्ने िथा सधुारात्मक 

उपायहरुको तर्कासका लातर् सरोकारर्ाला तनकाय िथा स्थानीयसिंर्को छलफलबाट र्ररनेछ ।  

 तनमााण व्यर्सायीहरुद्धारा र्ररएको प्रतशक्षण तर्कास र रोजर्ार अर्सरहरुको सफलिा र्ा असफलिाको प्रमातणकरणका लातर् 

स्थानीयहरूसिंर् सोधपछु र्ररनेछ  । 

 र्न्त्यजन्त्िकुो अर्ैध तशकार, र्नतर्नाश (९.९५८ ह.े र्न के्षर (११.९९ हे सरकारी र्न  र १८.८४८ हे तनजी र्न )), अबैध रुपमा 

र्नपैदार्ारको सिंकलन, र्न्त्यजन्त्िकुो व्यापार िथा तहौँडडुल र्ने के्षर (चेनेज ०+८०० – चेनेज १+४००, चेनेज १+४०० – चेनेज 

२+२००,  चेनेज २+३०० –चेनेज ३+६००,  चेनेज ३+६५० – चेनेज ५+५५७, चेनेज ५+८०० – चेनेज ७+२५०, चेनेज 

७+३०० – चेनेज ८+८८० , चेनेज ९+०५० – चेनेज १०+३००, चेनेज १०+४५० – चेनेज १३+३००, चेनेज १३+६०० – 

चेनेज १९+०५० र चेनेज १९+१०० –चेनेज ३०+०००) परेको प्रभार् मापनका लातर् स्थानीय बातसन्त्दा, तड.र्.का., सा.र्. का 

कमाचारीहरूसिंर् परामशा, स्थलर्ि तनररक्षण र्री प्रमातणकरण र्ररनेछ । 

 प्राकृतिक सम्पति/सम्पदाहरुको क्षति/नोक्सानीको मारा मापनका लातर्  र प्रमातणकरण र्ररनेछ  । 

 र्ािार्रणीय सिंरक्षण, जनस्र्ास्थ्य र सरुक्षा िथा सडक तर्काससौँर् सम्बतन्त्धि सामातजक समस्याहरूको सामना र्ररनेछ । 

आयोजना के्षरमा सरकारी सिंस्थाहरु/ रै्रसरकारी सिंस्थाहरुद्धारा सिंचातलि सामदुातयक जनचेिना अतभबतृद्ध कायाक्रमहरुको 

सफलिा/असफलिाको मलू्याङ्कन स्थलर्ि अर्लोकन िथा परामशाबाट र्ररनेछ   । 

९.४ अनुगमन गने कनकाय 

र्ािार्रण सिंरक्षण तनयमार्ली, २०७७ (४४) बमोतजम प्रस्िातर्ि र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला सडक सडकको तनमााण 

िथा सिंचालन चरणमा र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला सडक आयोजनाबाट र्ािार्रणमा परेको प्रभार्हरूको बारेमा प्रत्येक 

छ मतहनामा स्र्:अनरु्मन र्री सोको प्रतिरे्दन भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय र्ा सडक तर्भार् समक्ष पेश र्नेछ । र्ािार्रण 

सिंरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३९ बमोतजम प्रस्िातर्ि र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला सडकको तनमााण िथा सिंचालन 

चरणमा र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला सडक आयोजना तनमााणबाट र्ािार्रणमा आफ्नो के्षरतभरको र्ािार्रणमा परेको 

प्रभार्हरूको बारेमा र सिंरक्षण िथा सम्र्द्वान र्ने उद्देश्यले आयोजना प्रभातर्ि स्थानीय रातप्त सोनारी र्ाउौँपातलकाले पतन अनरु्मन र्नेछन 

। अन्त्य प्रत्यक्ष रुपमा सिंलग्न सिंस्थाहरुमा, तडतभजन र्न कायाालय, सामदुातयक र्न प्रयोर्किााको समहू जसले जीर् र र्नस्पतिको सिंरक्षणमा 

महत्र्पणूा भतूमका तनर्ााह र्नेछन । र्ािार्रणीय व्यर्स्थापन कायायोजना कायाान्त्र्यनको लातर् सिंर्ठनात्मक चाटा तनम्न रेखातचरमा 

तदर्एको छ ।  

 



र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक, बाौँके 

 

१३९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कचत्र नां.  ५ वातावरणीय अनुगमन सांगठनात्मक सांरचना 

९.५ अनुगमनको लाकग अनुमाकनत रकम  

प्रस्िार् कायाान्त्र्यन र तनमााणको समयमा तर्तभन्त्न सचूकको अनरु्मन र परीक्षण र्ना आर्श्यक पने रकमको तर्र्रण िल तनम्न 

उपखण्डमा प्रस्ििु र्ररएको छ ।  

९.५.१ क्षकतपुकताको लाकग वृक्षारोपण  

उपयकु्त बतृद्ध हुने रुखहरुको लातर् क्षतिपतुिा र्कृ्षारोपण १:२५ को अनपुािमा र्ररन्त्छ । क्षतिपतूिा बापि रोतपएका रुख तर्रुर्ाहरुखाई 

र्ा.सिं.ऐ., २०७७ को दफा ४२ को उपदफा ६ बमोतजम ५ र्षासम्म आयोजना सिंचालकले सिंरक्षण र्नुा पदाछ । रुख कटानको लार्ि र 

के्षरबाट र्नस्पति पनछ्याउनको लार्ि आयोजनाको ईतन्त्जररयररङ्र् लार्िमा समारे्श छ । िातलका ५३ ले र्कृ्षारोपणको लातर् लार्ि 

दखेाउौँदछ । 

ताकलका नां. ५३ वातावरणीय व्यवस्थापन लागत 

कक्रयाकलापहरु अनुमाकनत लागत (ने.रु.) कैकर्यत 

 परामशादाताको 

आाँकलन 

कब.ओ.क्यू बमोकजम  

के्षर तनमााण, खाडल खन्त्ने, 

तपतटङ, मतल्च्ङका साथै 

तर्रुर्ाहरु रोप्ने (८०८२५) 

२०,६०६,२५०.०० २८,२१,६५०.३५ कररब ३२३३ र्टा  रुखहरु कटाउन ुपनेछ । 

रु.२५० प्रति तर्रुर्ाको १:२५ को 

अनपुािमा र्कृ्षारोपण र ५ र्षासम्म 

नेपाल सरकार 

भौकतक पूवााधार तथा यातायात मन्त्रालय 

 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

 

e" jftfj/0f tyf ;fdflhs zfvf 

कनमााण व्यवसायी 

  

कडकभजन वन कायाालय, समुदाकयक 

jg उपभोिा समूह 

 

प्राकवकधक कामदारहरू 

  

:yfgLo 

राप्ती सोनारी गाउाँपाकलका 

सडक कवभाग 
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उपकरणहरु र नसारी २,००,०००.०० आयोजना सिंचालकले सिंरक्षण िथा ममाि 

सिंभार र्नेछ । कटान र्ररएका रुखहरुको 

व्यर्स्थापन 

१,५०,०००.०० 

    कुल लार्ि २०,९५६,२५०.०० 

(िोिः परामशादािाले र्रेको लार्ि आकिं लन)  

९.६.२ जनचेतना तथा दक्षता अकभबृकि प्रकशक्षण  

जनचेिना िथा दक्षिा अतभबतृद्ध प्रतशक्षण कायाहरु रै्र सरकारी सिंस्थाहरुलाई सीप तर्कास, र्ािार्रणीय सिंरक्षण, सडक िथा काया सरुक्षा 

र यौनजन्त्य रोर्हरुको रोकथाम केतन्त्िि समदुातयक जनचेिनाका कायाक्रमहरु र्ना सम्झौिा र्ररनेछ । िातलका ५४ ले जनचेिना िथा दक्षिा 

अतभबतृद्ध र्ने हरुको लातर् लार्ि दखेाउौँदछ । 

ताकलका नां. ५४ जनचेतना तथा दक्षता अकभबृकि प्रकशक्षण कक्रयाकलापहरु 

उपायहरु र  

कक्रयाकलापहरु 

अनुमाकनत लागत (ने.रु.) कैकर्यत 

परामशादाताको आाँकलन कब.ओ.क्यू बमोकजम 

दक्षिा िथा प्रतशक्षण ३,००,०००.००  तजर्ीकोपाजानको लातर् जनचेिनाको 

स्िर र सडक सरुक्षाका लातर् 

जाकरुकिा कायाक्रम बढाउन 

िातलमहरु सिंचालन र्ररनेछ । 

जैतर्क िोि सिंरक्षणको लातर् 

स्थानीय समदुायहरुको दक्षिा 

अतभबतृद्ध  

२,००,०००.००  तनमााण चरणको समयमा तर्तशि चरण 

एकाईहरु तर्कास र्ने 

व्यर्सातयक स्र्ातस्थय िथा 

सरुक्षा उपाय लार्ि  

४,००,०००.०० १०,३५,०००  व्यर्साय स्र्ास्थय सरुक्षा प्रररक्षण  

   जम्मा लार्ि ९,००,०००.००   

->f]tM k/fdz{bftfn] u/]sf] nfut cfs+ng_ 

ताकलका नां. ५५  वातावरणीय अनुगमनको लागत कवकशकष्टकरण  

टोली कवज्ञ अनुगमनको लागत मानव मकहना दर लागत रकम 

र्ािार्रण तर्ज्ञ ४ ८०,०००.०० ३,२०,०००.०० 

समाजशास्त्री ३ ८०,०००.०० २,२४,०००.०० 

जीर्शास्त्री ३ ७०,०००.०० २,१०,०००.०० 

तजयोटेक र्तन्त्जतनयर २ ७०,०००.०० १,४०,०००.०० 

प्रयोर्शाला पररक्षण  लर्भर्       ५०,०००.०० 

स्टेशनरी र कम्प्यटुर  लर्भर्       ५०,०००.०० 

तप्रतन्त्टङ्र् र फोटोकतपहरु लर्भर्  ५०,०००.०० 

ढुर्ानी लर्भर्  ४०,०००.०० 

प्रस्िार्कद्धारा अनरु्मन लार्ि लर्भर्  १,५०,००० .०० 

भौतिक परू्ाधार िथा यािायाि मन्त्रालय द्धारा अनरु्मन 

लार्ि 

लर्भर्  १,००,००० .०० 

          कुल लार्ि १३,५०,०००.०० 

(िोिः परामशादािाले र्रेको लार्ि आकिं लन_  
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९.६.४ र्ािार्रणीय िथा सामातजक सरुक्षा उपायहरुका लातर् सारािंश लार्ि 

जग्र्ा अतधग्रहणको लार्ि सतहि र्ािार्रणीय िथा सामातजक र्ािार्रणमा पने प्रभार् न्त्यनुीकरण उपायहरुको कुल लार्ि िातलका ५६ 

मा सारािंशमा तदर्एको छ । 

ताकलका नां. ५६ वातावरणीय प्रभाव न्यूकनकरण तथा सामाकजक सुरक्षाका उपायहरूको लागत   

क्र.स. उपायहरु  कक्रयाकलापहरु अनुमाकनत लागत (ने.रु.) 

परामशादाताको आाँकलन कब.ओ.क्यू बमोकजम 

१. कटान र्ररएका रुखहरुको व्यर्स्थापन, 

क्षतिपतूिा र्कृ्षारोपण र नसारी व्यर्स्थापन 

२०,९५६,२५०.०० २८,२१,६५०.३५ 

२. जनचेिना िथा िातलम कायाक्रमहरु ३,००,०००.००  

३. दक्षिा अतभबतृद्ध २,००,०००.००  

४. र्ािार्रणीय अर्रु्मन लार्ि १३,५०,००० .००  

५. र्ािार्रणीय परीक्षण लार्ि ७,७०,०००.००  

६. तबग्रन तर्सजान ३,००,०००.०० २८,७५०.०० 

७. र्ाय,ु जल र ध्र्नी प्रदषुण ८,००,०००.०० ५०,०००.०० 

८. जग्र्ा अतधग्रहणको लातर् क्षतिपतूिा  ३५,४००,०००.०० १५९०१९१८.४९ 

९. सार्ाजतनक सिंरचनाको लातर् क्षतिपतुि ५,२७,५००.००  

१०. व्यर्सातयक स्र्ास्थ्य िथा सरुक्षा उपाय 

लार्ि  

४,००,०००.०० १०,३५,०००.०० 

११. सार्नबोट तनमााण लार्ि १५०,०००.०० १०५,८७४.९२ 

          कुल लागत ६१,१५३,७५०.०० १९,९४३१९३.६८ 

(िोिः परामशादािाले र्रेको लार्ि आकिं लन)   

तनम्न िातलका ५७ ले अनरु्मन सम्बतन्त्ध तर्र्रणलाई म्यातिक्सको रुपमा प्रस्ििु र्ररएको छ ।  

ताकलका नां. ५७ अनुगमन सम्बकन्ध कववरण 

अनुगमनका 

प्रकार  

अनुगमनका 

सूचक 

अनरु्मनको 

तर्तध 

 स्थान समय अनमुातनि रकम (ने.रु) 

प्रारकम्भक अवस्थाहरुको अनुगमन 

१. जग्र्ा र 

सम्पति 

अतधग्रहण 

सार्ाजतनक 

छलफल, 

फोटोहरु, भ–ू

सन्त्दभा, 

क्याडसिल 

रेकडाहरु  

आयोजना 

के्षर तभर 

तनमााण 

चरणको 

प्रारतम्भक 

अर्स्थामा 

३५,४००,०००.०० क्षतिपतुिा तनधाारण तनकाय, 

सामदुातयक र्न कायाालय, 

प्रस्िार्क, परामशादािा 

२. के्षर चयन र 

तनमााण 

योजनाको 

ियारी 

के्षर अर्लोकन 

भ–ूसन्त्दभा र 

फोटोग्रतफक 

कार्जाि 

आयोजना 

के्षर तभर 

तनमााण 

चरणको 

प्रारतम्भक 

अर्स्थामा 

 प्रस्िार्क 
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३. प्रातर्तधक 

तर्ज्ञहरु र 

स्थानीय 

रोजर्ार 

ितमकहरुलाई 

सडक तनमााण 

सम्बतन्त्ध 

सिंचेिना र 

प्रतशक्षण, 

िातलम 

तर्शेषिाः 

िातलम रेकडा 

िातलम 

कायाक्रमको 

प्रतिर्ेदन जाौँच, 

सहभार्ीहरुको 

प्रतिकृया 

मलू्याङ्कन 

आयोजना 

के्षर तभर 

तनमााण 

चरणको 

प्रारतम्भक 

अर्स्थामा 

५,००,०००.०० प्रस्िार्क   

४. र्ािार्रणीय 

सिंरक्षणका 

उपायहरु 

जस्िै प्रदषूण 

तनयन्त्रण, 

जल र फोहोर 

व्यर्स्थापन, 

जतमनको 

तस्थरिा, 

कटाई र 

भराई, फोहोर 

व्यर्स्थापन 

सिंरे्दनशील 

के्षरहरु जीर् 

िथा 

र्नस्पतिको 

सिंरक्षण 

के्षर तनरीक्षण, 

आयोजना 

व्यर्स्थापनको 

लातर् 

परामशादािाहरु 

र स्थानीय 

व्यतक्तहरुसौँर् 

छलफल, के्षर 

तर्तशि 

प्रभार्हरु, 

फोटोहरु 

प्रयोर्शाला 

परीक्षणहरुको 

आर्श्यकिा, 

तर्द्यमान र्स्िी, 

तनयन्त्रण  र 

प्रर्ि्घन सिंयन्त्र, 

प्रर्ि्घन रेकडा 

आयोजना 

के्षर तभर 

तनमााण 

चरणको 

प्रारतम्भक 

अर्स्थामा 

११,००,०००.०० प्रस्िार्क, परामशादािा 

प्रभाव अनुगमन 

१. तबग्रन 

तर्सजान 

के्षर अर्लोकन 

र पतहचान, 

फोटोहरु भ–ू

सन्त्दभा के्षरहरु 

त्यस्िा 

के्षरहरुको 

सम्बतन्त्धि 

स्थानहरु 

तनमााण 

अबतधमा 

३,००,०००.०० प्रस्िार्क, परामशादािा 

२. तनमााण 

सामग्रीहरुको 

उत्खनन 

के्षर अर्लोकन, 

फोटोहरु, 

स्थानतय 

स्र्ास्थ्य 

केन्त्िहरुको रेकडा 

उत्खनन 

के्षरहरु 

तनमााण 

अबतधमा 

 प्रस्िार्क, परामशादािा र 

स्र्ास्थ्य चौकीहरु 

३. पानीको 

र्णुस्िर 

िोिको पानीको 

र्णुस्िर जाौँच 

महत्र्पणूा 

जलीय 

िोिहरु 

तनमााण 

अबतधमा 

३,००,०००.०० स्थानीय लाभाथीहरुको 

फोरम 

४. र्न िथा 

र्नस्पति 

अर्लोकन, 

तजल्ला र्न 

आयोजना 

के्षर र 

तनमााण 

अबतधमा 

२०,६०६,२५०.०० प्रस्िार्क र परामशादािा 
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कायाालयको 

रेकडाहरु, 

फोटोहरु 

सरोकारर्ालाहरु 

सौँर् अन्त्िर्ािाा 

माकेटहरु 

िथा त्यस 

बातहरका 

के्षरहरु 

५. र्नयजन्त्ि ु स्थानीय 

र्ातसन्त्दाहरु 

तजल्ला र्न 

कायाालयसौँर्को 

अन्त्िर्ािाा, 

फोटोहरु, 

अर्लोकन 

सडक 

छेउका र्न 

के्षरहरु 

आयोजना 

तनमााण 

अबतधमा  

 प्रस्िार्क 

परामशादािा/तजल्ला र्न 

कायाालय 

६. जनस्र्ास्थ्य स्थानीय व्यतक्त, 

स्र्ाथ्यकमीसौँर् 

छलफल, 

तक्लतनकको 

रेकडाहरु 

सम्पणूा 

आयोजना 

के्षर 

तनमााणको 

अबतधमा 

मतहनामा 

एक पटक 

४,००,०००.०० तजल्ला समन्त्र्य सतमति 

नर्रपातलका, स्र्ास्थ्य 

चौकी 

७. व्यापार िथा 

र्ातणज्य 

रेकडाहरु, 

अनिर्ािाा, 

अर्लोकन, 

फोटोहरु 

आयोजना 

के्षर 

आयोजना 

तनमााण 

अर्तधभरी 

 प्रस्िार्क, नर्रपातलका 

कनयमपालन अनुगमन 

१. क्षतिपतुिा र 

पनुार्ास 

सार्ाजतनक 

छलफल र 

फोटोहरु 

आयोजना 

के्षर तभर 

तनमााण 

चरणको 

अतन्त्िम 

अर्स्थामा 

५,२७,५००.०० क्षतिपतुिा तनधाारण तनकाय, 

सामदुातयक र्न कायाालय, 

प्रस्िार्क, परामशादािा 

२. सडक 

तडजार्न 

अनसुार 

र्ािार्रणीय 

व्यर्स्थापन 

कायायोजना 

अतन्त्िम तडजार्न 

कार्जाि र 

आयोजना 

तर्र्रणहरुको 

समीक्षा 

आयोजना 

के्षर तभर 

तर्स्ििु 

तडजार्न 

सम्पन्त्न 

पतछ 

      सडक तर्भार् र र्न िथा 

र्ािार्रण मन्त्रालय 

३. पयााप्त 

प्रातर्तधक र 

र्ािार्रणीय 

पयार्ेक्षण 

के्षर अर्लोकन 

िलुानात्मक 

फोटोहरु, जग्र्ा 

धनीहरु र 

समदुायमा 

आधाररि 

सिंस्थाहरुसौँर् 

परामशा 

आयोजना 

के्षर तभर 

तनमााण 

चरणको 

अतन्त्िम 

अर्स्थामा 

 प्रस्िार्क, परामशादािा 

४. र्ाय ुप्रदषूण दृश्य तनररक्षण, 

मापन र 

आधारभिु 

तनमााण के्षर 

र 

सिंरे्दनशील 

सिंचालन 

अबतधमा 

३,००,०००.०० प्रस्िार्क, समदुायमा 

आधाररि सिंस्थाहरु 
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िथ्याङ्क 

परीक्षणहरुसौँर् 

िलुना 

स्थानहरु 

(तर्द्यालय, 

अस्पिाल) 
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पररच्छेद १० वातावरणीय परीक्षण 

र्ािार्रणीय परीक्षण र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कनको एक अतभन्त्न अिंर् हो । र्ािार्रणीय सिंरक्षण तनयमार्ली, २०७७, तनयम १३ (१) 

बमोतजम ले प्रस्िार् र्ािार्रणीय अध्ययन प्रतिरे्दन स्र्ीकृि भएको तमतिले िीन र्षामा यसको कायाान्त्र्यन र्नुापनेछ र कायाान्त्र्यन र्रेको 

दईु र्षा सम्म र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयबाट यसको र्ािार्रणीय परीक्षण र्नुापने कुरा उल्लेख र्रेको छ । र्ािार्रणीय परीक्षणले 

र्ािार्रणीय मलू्याङ्कनको सामान्त्य अर्स्थालाई जनाउछ । यसले र्ािार्रणको भिू र र्िामान र्ािार्रणीय अर्स्था र न्त्यतूनकरणका 

तक्रयाकलापलाई दसााउने काया र्दाछ । र्ािार्रणीय लेखापरीक्षणको मखु्य उद्दशे्यहरु तनम्नानसुार रहकेा छन ्। 

 र्ािार्रणको सरुक्षा र्ना र मानर् स्र्ास्थ्यमा हुने जोतखमहरुलाई न्त्यनूीकरण र्ना । 

 र्ािार्रणीय व्यर्स्थापन प्रणाली र उपकरणहरुले कस्िो प्रदशान र्ररएका छन भनेर तनधाारण र्ना । 

 सम्बतन्त्धि रातरिय, स्थानीय र अन्र्िरातरिय काननु र तनयमहरुको पालनलाई प्रमातणि र्ना । 

 र्ािार्रणीय स्र्ास्थ्य िथा सरुक्षाका समस्याहरुबाट मानर्लाई पने जोतखमलाई न्त्यनूीकरण र्ना । 

१०.१ वातावरणीय परीक्षणमा सांलग्न सांस्था 

प्रस्िातर्ि र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक खण्डको स्िरोन्त्नति िथा नयाौँ तनमााण कायाको र्ािार्णीय 

परीक्षणमा सामान्त्िया पररक्षक र पररतक्षि पक्ष सिंलग्न हुनेछन । 

क) परीक्षक  

र्ािार्रण सिंरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १२ को उपदफा १ बमोतजम प्रस्िातर्ि आयोजना र्ोठुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला 

(३० तक.मी) सडक खण्डको को स्िरोन्त्नतत्त िथा नयाौँ तनमााण कायाको लातर् नेपाल सरकार, र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयले र्ािार्रणीय 

परीक्षण र्नेछ । र्ािार्रणीय पररक्षणको लातर् र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयले प्रस्िार् कायाान्त्र्यन सरुू भएको २ र्षा भकु्तान भएको 

तमतिले छ मतहनातभर प्रस्िातर्ि आयोजनाको पररक्षण र्नेछ । र्ािार्रणीय पररक्षणको क्रममा आयोजना कायाान्त्र्यनबाट र्ािार्रणमा 

परेको प्रतिकूल प्रभार् र र्ािार्रणीय प्रभार्हरूलाई  कम र्ना अपनाईएको उपायहरू साथै उपायहरूको प्रभार्काररिाबारे पररक्षण र्ररनेछ 

। यसका साथै आयोजनाको र्ािार्रणीय पररक्षण र्ने क्रममा न्त्यनूीकरण र्ा आौँकलन नभएका र्ािार्रणीय प्रतिकुल प्रभार्हरू उत्पन्त्न 

भएमा सो प्रभार्हरूको समेि तर्शे्लषण र्री र्ािार्रणीय परीक्षण प्रतिरे्दन अद्यार्तधक रूपमा रातखनेछ । र्ािार्रण सिंरक्षण ऐन, २०७६ 

को दफा १२ को उपदफा २ बमोतजम र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयले अध्ययन र्ररसकेपतछ र्ािार्रणमा पने प्रतिकूल प्रभार् न्त्यनूीकरण 

र्ना अपनार्एको उपाय पयााप्त भएको नदखेेमा त्यस्िो प्रतिकूल प्रभार् तनराकरण र्ा न्त्यनूीकरण र्ना हुलाकी राजमार्ा तनदशेनालय, सडक 

तर्भार्लाई आदशे तदन सक्नेछ र सोही दफको उपदफा ३ बमोतजम र्न िथा र्ािार्रण मन्त्रालयले तदएको आदशे कायाान्त्र्यन र्नेछ ।  

 

ख) परीकक्षत पक्ष  

प्रस्िातर्ि आयोजनाको र्ािार्रणीय परीक्षणको लातर् परीतक्षि पक्षको रूपमा हुलाकी राजमार्ा तनदशेनालय, सडक तर्भार्लाई सडक 

योजना रहने छ । 

१०.२ वातावरणीय लेखापररक्षण प्रकतवेदनमा समावेश गररएका सुचकहरु 

लेखापररक्षण प्रतिरे्दनमा समारे्श र्ररएका मखु्य सचुकहरु तनम्न रहकेा छन ्। 

  आयोजना तर्कासमा पररभातषि तक्रयाकलापहरुको लातर् र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन प्रतिरे्दनमा परू्ाानमुातनि 

प्रभार्हरु । 

  आयोजना चक्रमा पररभातषि तक्रयाकलापहरुको प्रभार्हरुलाई कम र्ना र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन प्रतिरे्दनमा 

न्त्यनूीकरण उपायहरु प्रदान र्ने । 

  र्ािार्रणीय व्यर्स्थापन कायायोजना अनसुार आयोजनामा न्त्यनुीकरण उपायहरुको कायाान्त्र्यन तस्थति पतहचान र्ररएको 

तक्रयाकलापको प्रभार्लाई कम र्नाका लातर् पररभातषि न्त्यनूीकरण उपायहरुको प्रभार्काररिा । 
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  कुनै पतन सधुारात्मक कायाहरु सझुार् र्ररएको र्ा पररभातषि र्तितर्तधहरुको प्रभार्हरु कम र्नाका लातर् र्ररएको । 

  र्ािार्रणीय व्यर्स्थापन कायायोजनाको साथ अनपुालन र्ा रै्र अनपुालन । 

  रातरिय र्ािार्रणीय मापदण्डहरुको अनपुालन र्ा रै्र अनपुालन . 

 पररभातषि र्तितर्तधहरुको लातर् भतर्रयमा आयोजनामा प्रभार् परू्ाानमुान बतलयो बनाउन अनभुर् प्राप्त हुन . 

१०.३ वातावरण परीक्षण प्रकतवेदनको ढााँचा 

प्रस्िातर्ि आयोजनाको र्ािार्रणीय पररक्षणको ढाौँचा िातलका ५८ मा प्रस्ििु र्ररएको छ ।  

ताकलका नां. ५८ वातावरण परीक्षण प्रकतवेदनको ढााँचा 

पररच्छेद १ कायाकारी सारािंश 

पररच्छेद २ परीक्षण प्रशासतनक िथा परीक्षण कायाको तर्र्रण, आयेजना स्थलमा 

र्ररएको  अन्त्िर्ाािाा, परीक्षण र्ने पक्ष िथा परीक्षणका के्षर र तर्तध , 

र्ािार्रतणय अनरु्मन, परीक्षणसौँर् सम्बन्त्धीि िथ्याङ्क िथा तर्र्रण 

पररच्छेद ३ परीक्षणको पणूा तर्र्रण  

पररच्छेद ४ आयेजना सम्बन्त्धमा पालना र्नुा पने सझुार् िथा सधुारात्मक काया 

अनसुचुी सम्बतन्त्धि िथ्याङ्क र तर्र्रण 

परीक्षण र्ने समसहूमा समारे्श हुन ुपने जनशतक्त  

प्रातर्तधक  प्रस्िार्सौँर् तर्षय तमल्ने तर्ज्ञ 

र्ािार्रण तर्ज्ञ 

सामातजक, आतधाक, साौँस्कृतिक तर्ज्ञ 

प्रस्िार्को के्षर, तकतसम र यसले पारो प्रभार्को र्ातम्भयािाको अधारमा 

थप अन्त्य तर्ज्ञ 

 

प्रस्िातर्ि आयोजनाको र्ािार्रणीय पररक्षणको समय िातलका िल उल्लेख र्ररएबमोतजम हुनेछ  । 
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ताकलका नां. ५९ वातावरण परीक्षणको समय ताकलका 

क्र. 

स.  

कववरण आयोजनाको 

कक्रयाकलाप 

अनुमान गररएको प्रभाव खास प्रभाव न्यूकनकरणका उपाय प्रभावकारीता सूचना तथ्याङ्कको स्रोत 

भौकतक वातावरण 

१. र्ायकूो 

र्णुस्िर 

मापन तनमााण सामग्रीहरुको ढुर्ानी र्दाा 

सर्ारी साधनहरुको कारण र्ाय ू

प्रदषूण हुनेछ 

आयोजना 

के्षर 

तनमााण सामग्रीहरुको ढुर्ानी र्दाा छोपेर मार 

ढुर्ानी र्ररनेछ । 

र्ाय ू प्रदषूणमा 

कमी 

 स्थलर्ि सरे्क्षण 

२.  पानीको 

र्णुस्िर 

मापन पानीजन्त्य रोर्हरुको तर्कास, 

हातनकारक फोहोरहरुको असरुतक्षि 

व्यर्स्थापनको कारण जलप्रदषूण 

जलिोि (चेनेज २+८५०, ५+५९०, 

७+ ०३० , १०+३००, १९+१०० 

२५+०३०) र स्थानीय मत्स्यपालनमा 

प्रभार् पनेछ । 

आयोजना 

के्षर 

हातनकारक फोहोरहरुको सरुतक्षि 

व्यर्स्थापन र भण्डारण र्ररनेछ । 

पानी प्रदषूणमा 

कमी  

 स्थलर्ि सरे्क्षण र 

प्रयोर्शाला प्रतिर्ेदन 

३. ध्र्तनको 

र्णुस्िर 

मापन  तनमााण चरणमा यातन्त्रक उपकरणहको 

प्रयोर् , सर्ारी साधनहरुको चाप 

बढ्नेछ ।  

आयोजना 

के्षर 

सर्ारी साधन र उपकरणको प्रयोर् बेलकुा र 

तर्हानको समयमा र्ररनेछैन र र्ासस्थान 

के्षरहरुमा हना तनषेध सार्नबोडा प्रयोर् 

र्ररनेछ । 

  स्थलर्ि सरे्क्षण र 

मापन  

४. भउूपयोर् अर्लोकन, 

अन्त्िरर्ािाा 

तनमााण कायाले कुल ३३.५१ हे.  जग्र्ा 

(३०.८४ ह.े र्न के्षर, ०.७०४ ह.े  

र्स्िी के्षर, ०.२२ ह.े बाौँझो जतमन र 

०.७९ ह.े खेिीयोग्य जतमन) 

अतधग्रहण हुनेछ । 

आयोजना 

के्षर 

जग्र्ा प्राप्ती ऐन, २०३४ अनसुार क्षतिपतूिाको 

व्यर्स्था र्ररनेछ । 

उतचि 

क्षतिपतूिाको 

व्यर्स्था 

 स्थलर्ि सरे्क्षण 

५. जलस्रोि अर्लोकन, 

अन्त्िरर्ािाा 

ितमक तशतर्र, तर्ग्रन व्यर्स्थापन, 

भण्डारण के्षरबाट हुने प्रदषूणका 

कारण जलिोि (चेनेज २+८५०, 

आयोजना 

के्षर 

तनमाणा काया र्दाा जलस्रोिको के्षर भन्त्दा 

टाौँढा र्ररनेछ, पानीको पार्पहरुमा पणूा 

तनमााण र्ररनेछ । 

जल स्रोिको 

सिंरक्षण 

 स्थलर्ि सरे्क्षण 
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५+५९०, १०+३००, १९+१०० 

२५+०३०) मा प्रभार् हुन्त्छ । 

जैकवक वातावरण 

१. र्न जङ्र्ल  अर्लोकन, 

अन्त्िरर्ािाा 

र्न तर्नाश र र्न के्षरको कटौिी 

र्ररनेछ । चेनेज ०+८०० दतेख 

१+४०० सम्म तसद्घबाबा सामदुातयक 

र्न , चेनेज १+४०० दतेख २+२०० 

सम्म पातथभरा सामदुातयक र्न, चेनेज 

२+३०० दतेख ३+६०० सम्म सनु्त्दर 

धारापानी सामदुातयक र्न,  चेनेज  

३+६५० दतेख ५+५५७ सम्म बकुा 

सामदुातयक र्न, चेनेज ५+८०० दतेख 

७+२५० सम्म सनु्त्दरी सामदुातयक 

र्न, चेनेज ७+३०० दतेख ८+८८० 

सम्म सिीभर्ानी सामदुातयक र्न , 

चेनेज ९+०५० दतेख १०+३०० सम्म 

र्ाईलेक सामदुातयक र्न, चेनेज 

१०+४५० दतेख १३+३०० सम्म 

अशोकस्थामा सामदुातयक र्न, चेनेज 

१३+६०० दतेख १९+०५० सम्म 

लातमडाौँडा सामदुातयक र्न र चेनेज 

१९+१०० दतेख ३०+००० सम्म 

रातरिय र्न 

आयोजना 

के्षरमा रहकेो 

र्न के्षर 

र्न िोिहरुको तर्नाश न्त्यनूीकरण र्ना 

स्थानीय र्ासीहरुलाई जनचेिना र दक्षिा 

अतभबतृद्ध र्ने कायाक्रमहरुको तर्कास 

र्ररनेछ । 

र्न सिंरक्षण   स्थलर्ि सरे्क्षण 

२. र्नस्पति अर्लोकन, 

अन्त्िरर्ािाा 

आयोजना के्षरमा ३२३३ र्टा रुखहरु 

कतटनकुा साथ अबैधे चोरी तनकासी 

बढ्न सक्नेछ ।  

आयोजना 

के्षरमा रहकेो 

र्न के्षर 

१:२५ को अनपुािमा ८०,८२५ र्टा रुखहरु 

र्कृ्षारोपण र्ररनेछ । 

र्नस्पतिको 

सिंरक्षण र 

सम्र्र्धन 

 स्थलर्ि सरे्क्षण 

सामाकजक आकथाक तथा सााँस्कृकतक वातावरण 
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१ कृतष अन्त्िरर्ािाा तनमाणाा कायामा प्रयोर् हुने र्ान्त्धन, 

तसमेन्त्ट, रिंर्, िेल, लतुिकेन्त्ट र 

एतसडहरूले माटोको उर्राा शतक्त कम 

र्ना सक्नेछ । 

आयोजना 

के्षर 

प्रस्िातर्ि आयोजनाले भउूपयोर्मा प्रभार् 

पने हुनाले त्यस के्षरका कृषकहरूले 

खेिीपािी र्ने तर्तधमा पररर्िान र्नुा पनेछ 

जस्ले र्दाा उत्पादनमा बतृद्ध हुनेछ ।  

कृतष प्रचलनमा 

पररर्िान 

 स्थलर्ि सरे्क्षण, 

अन्त्िरर्ािाा 

२ रोजर्ारी अन्त्िरर्ािाा, 

;fd"lxs 

5nkmn 

स्थातनय र्ासीहरूलार्ा रोजर्ारीको 

अर्सर (७०,३९५ ितमक तदन दक्ष र 

१,५७,२४८ ितमक तदन अदक्ष 

ितमक जनशतक्त) प्रदान र्ररनेछ ।  

आयोजना 

के्षर 

आयोजना तनमााणको क्रममा तस्थनीय 

ितमकहरूलार्ा प्राथतमकिा तदर्ा रोजर्ारीको 

अर्सर प्रदान र्ररनेछ । स्थानीयहरूको 

दक्षिा तर्कास र्ने तसप मलूक िातलम प्रदान 

र्ररनेछ ।  

स्थानीयको 

दक्षिा तर्कास 

 स्थलर्ि सरे्क्षण, 

अन्त्िरर्ािाा, 

सामतुहक छलफल 

३ बसार्ा सरार्ा अन्त्िरर्ािाा बसार्ा सरार्ाका कारण मातनसहरूको 

तभड र स्थातनय स्रोि साधनमा चाौँप 

बढ्ने दतेखन्त्छ ।  

आयोजना 

के्षर 

उपयकु्त सामदुातयक परू्ााधार सतुर्धाहरू , 

शहरी तर्कास र भर्न तनमााणका कायाक्रम 

सिंचालन र्ररनेछ ।  

सामदुातयक 

परू्ााधारहरूको 

तर्कास 

 स्थलर्ि सरे्क्षण, 

अन्त्िरर्ािाा 

४ स्र्ास्थ्य र 

सरसफार् 

अन्त्िरर्ािाा हातनकारक तर्षाधीहरूको प्रयोर् र 

स्र्ास्थ्य र  सरसफार्के जानकारीको 

कतमका कारण तर्तभन्त्न रोर्हरूको 

फैतलनेछ । 

सम्पणूा 

आयेजना के्षर 

ितमकहरूलार्ा माक्स, पन्त्जा  र चश्मा जस्िा 

सामाग्रीहरूको उतचि व्यर्स्था र्ररनेछ ।  

ितमकहरूको लातर् सफा खानेपानी र 

चपीको व्यर्स्था र्ररनेछ ।  

स्र्ास्थ्य र 

सरसफार् 

व्यर्स्था 

 स्थलर्ि सरे्क्षण, 

अन्त्िरर्ािाा 

५. लैङ्तर्क 

सर्ाल 

अन्त्िरर्ािाा 

,सामतूहक 

छलफल 

मतहला र परुुस ितमकहर बीच समान   

अर्सर  र पाररितमको कतमका 

कारण मलभेद हुने दतेखन्त्छ ।  

आयोजना 

के्षर 

दबैू मतहला र परुुस ितमकहरु लाई  समान   

अर्सर  र पाररितम प्रदान र्ररनेछ । 

तनयतमि अनरु्मन र्री सडकतनमाणा 

चरणमा हुने भेदभार्लाई तनयन्त्रण र्ररनेछ । 

समान   

अर्सर   

 स्थलर्ि सरे्क्षण, 

अन्त्िरर्ािाा, 

सामतूहक छलफल  

६. सामातजक 

तस्थति 

अन्त्िरर्ािाा 

सामतूहक 

छलफल 

सडक सिंचालनको कारण आयोजना 

के्षर र बातहरबाट आएका ितमकहर 

बीच मिभेदका कारण सामातजक 

व्यर्हारमा पररर्िान हुने दतेखन्त्छ । 

आयोजना 

के्षर 

अनतुचि समातजक व्यर्हार कम र्ना 

मातनसहरुलाई प्रोत्सातहि र्ररनेछ  र 

महत्र्पणूा मदु्धाहरुमा तनणाय तलन 

सार्ाजतनक बैठकहरुको आयोजना र्ररनेछ 

जहाौँ सबैलाई आफ्नो तर्चार राख्न 

आमतन्त्रि र्ररनेछ ।  

सामातजक 

व्यर्हारमा 

पररर्िान 

 स्थलर्ि सरे्क्षण, 

अन्र्िर्ािाा, सामतूहक 

छलफल 
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 १०.४ वातावरणीय परीक्षणको लागत 

आयोजना सम्पन्त्न भएको दईु र्षापतछ र्ािार्रणीय परीक्षण हुनेछ । र्ािार्रणीय पररक्षणको लातर् कुल लार्ि ने.रु.७,७०,०००.०० 

तनधाारण र्ररएको छ । कुल लार्िको तर्भाजन िल िातलकामा तदर्एको छ । 

ताकलका नां. ६० वातावरणीय परीक्षणको लागत  

तर्तशतिकरण मानर् मतहना दर रकम 

तर्ज्ञ टोली अनरु्मनको    

र्ािार्रण तर्ज्ञ ३ ८०,००० २,४०,००० 

भरु्भातर्द र्ायोर्तन्त्जतनयररङ्र् तर्ज्ञ २ ५०,००० १,००,००० 

जीर् तर्ज्ञ २ ५०,००० १,००,००० 

सामाजशास्त्री २ ४०,००० ८०,००० 

सरोकारर्ाला मन्त्रालय÷तनकायहरुको प्रतितनतध २ ३०,००० ६०,००० 

के्षर तनररक्षक २ १५,००० ३०,००० 

नमनुा सिंकलन, अर्लोकन÷प्रयोर्शाला कायाहरु  लर्भर् ७०,००० 

ढुर्ानी   लर्भर् ५०,००० 

स्टेशनरी तप्रतन्त्टङ्र् फोटोकतप  लर्भर् ४०,००० 

         कुल लागत   ७,७०,००० 

(िोिः परामशादािाको आकिं लन) 
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पररच्छेद ११ कनष्कर्ा र प्रकतबिता 

११.१ कनष्कर्ा  

प्रस्िातर्ि र्ोढुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला (३० तक.मी) सडक खण्डको प्रस्िार्क हुलाकी राजमाार् तनदशेनालय, सडक 

तर्भार्, टेकु, काठमाडो ौँ हो । प्रस्िातर्ि र्ोढुर्ा–कुम्बर–बेथानी–नेपालर्ञ्ज मनखोला सडक खण्ड लतुम्बनी प्रदशेको बाौँके तजल्लामा 

अर्तस्थि छ । प्रस्िातर्ि सडकको चौडाई ११ मीटरमा ७ मी. कालोपरे सडकको चौडाई र २\२ मी. सडक छेउको चौडाई सतहि  कुल 

लम्बाई ३० तक. मी. रहकेो छ ।  

 प्रस्िातर्ि सडकले आयोजना राप्ती सोनारी र्ाौँउपातलका (र्डा निं. १ र ३) मा पदाछ । प्रस्िातर्ि आयोजना राप्ती सोनारी र्ाौँउपातलका र्डा 

न. १ को खकुुरे (चेनज ०+०००) बाट सरुु भई राप्ती सोनारी र्ाौँउपातलका र्डा न. १ को को बैजापरु (चेनेज ३०+०००) मा अन्त्त्य हुन्त्छ । 

प्रस्िातर्ि सडकको नयाौँ तनमााण र स्िरोन्त्नत्तीले आयोजना प्रभातर्ि के्षरमा ३०.८३ हके्टर र्न के्षर पने हुनाले,र्ािार्रण सिंरक्षण 

तनयमार्ली, २०७७ बमोतजम प्रस्िातर्ि आयोजनाको र्ािार्रणीय प्रभार् मलु्यािंकन प्रतिरे्दन आर्श्यक रहकेो छ  । 

प्रस्िातर्ि आयोजनाले रोजर्ारीको अर्सर उत्पन्त्न र्ने, स्थानीय अथािन्त्रमा र्तृद्ध र्ने, र दक्षिा अतभर्तृद्ध र्नेछ र कुल २,२७,६४३ 

स्थानीयलार्ा (७०,३९५ िम तदन दक्ष र १,५७,२४८ िम तदन अदक्ष) ३ र्षा सम्मको लातर् रोजर्ारीको अर्सर प्रदान र्नेछ । प्रस्िातर्ि 

आयोजनाले  प्रभातर्ि के्षरका स्थानीय जनिालाई उनीहरूको सीप र दक्षिाको आधारमा प्राथतमकिा तदर्ा आयोजना तनमााण कायामा 

लर्ार्नेछ ।  प्रस्िातर्ि सडकको तनमााण िथा सिंचालन  स्थातनय र्ासीहरुको तसप तर्कास र्री सबै मौसममा सडकको पहुच  कम लार्ि 

र समयमा प्रदान र्नेछ । यसका साथै आयोजना तनमााणबाट आयोजना के्षरमा उद्योर्, व्यर्साय तर्कासको अर्सर र तक्रयाकलापहरु पतन 

बढाउनेछ । सडक सिंचालनले स्थातनय जग्र्ाको मलू्य र्तृद्घ हुन र्ई स्थातनयलाई फार्दा पयुााउनेछ र समग्र आयोजना के्षरको तर्कास र्नेछ 

।  प्रस्िातर्ि आयोजना तनमााण सौँर्ै धेरै प्रतिकूल प्रभार्हरु पतहचान हुनेछन िर पतहचान र्ररएका र्ािार्रणीय प्रभार्हरु स्थातनय रुपमा 

तनमााण अर्तधमा तसमीि रहनेछन । यस आयोजनालाई र्ािार्रण मैरी बनाउनका लातर् सकारात्मक प्रभार्हरुलाई बढर्ा र्ने िथा 

नकरात्मक प्रभार्हरुलाई तनयन्त्रण र्ा न्त्यतूनकरण र्ने उपायहरु यस प्रतिरे्दनमा प्रस्ििु र्ररएको छ । सडक तनमााणका कारण ३२.६७९ 

हके्टर जतमन स्थायी रुपमा सडक के्षरमा पररर्िान हुनेछ जसमध्ये ३०.२२३ हके्टर र्न के्षर ०.७९ हके्टर खेिीयोग्य जतमन, ०.२२ हके्टर 

बाौँझो जतमन, ०.७०४ हके्टर बस्िी के्षर र ०.७४२ हके्टर नदी के्षरमा पदाछ । सडक तनमााणबाट आयोजना के्षरका ३७१ घरधरुी प्रभातर्ि 

हुनेछन । प्रस्िातर्ि आयोजना सडक चौडाई तभर ११५ र्टा तर्जलुीका खम्बा, १५ र्टा घरहरू, ३५५ घरधरुीहरूको जग्र्ा, १ र्ोठ, ७ 

र्टा धारा, २ र्टा ट्यबेुल, ३ र्टा शैतक्षक सिंस्था ( िी नेपाल रातरिय आधारभिू तर्द्यालय, िी सिी भर्ानी आधारभिू तर्द्यालय र िी 

हररतसतद्घ आधारभिू तर्द्यालय पछा । अन्त्य भौतिक र्ािार्रणमा पने प्रभार्हरु जतमनको अतस्थरिा, ितमक तशतर्र र फोहोर व्यर्स्थापन 

के्षरबाट तनस्कने फोहोरहरूको कारण र्ाय ुएर्म ्जल प्रदषूण हुन सक्नेछ । अलकराको भण्डारण र प्रयोर्, ग्रीस, िेल  र रिंर्हरुको कारण 

रसायतनक प्रभार्हरु पना र्ई हार्ा, पानी र ध्र्तन प्रदतुषि हुन सक्नेछ । यसले ितमक र स्थानीय बातसन्त्दाहरूमा तर्तभन्त्न सिंक्रामक रोर्हरू 

फैतलने, आौँखा सम्बतन्त्ध रोर्, छाला सम्र्तन्त्ध रोर्, श्वासप्रश्वास सम्बतन्त्ध रोर् लाग्ने साथै र्न्त्यजीर्हरुको स्र्ास्थ्य (श्वासप्रश्वास सम्बतन्त्ध 

रोर्) मा समेि प्रभार् पना सक्नेछ । प्रस्िातर्ि आयोजनाको कारण चेनेज ०+८०० दतेख १+४०० सम्म तसद्घबाबा सामदुातयक र्न , चेनजे 

१+४०० दतेख २+२०० सम्म पातथभरा सामदुातयक र्न, चेनेज २+३०० दतेख ३+६०० सम्म सनु्त्दर धारापानी सामदुातयक र्न,  चेनेज  

३+६५० दतेख ५+५५७ सम्म बुका सामदुातयक र्न, चेनेज ५+८०० दतेख ७+२५० सम्म सनु्त्दरी सामदुातयक र्न, चेनेज ७+३०० दतेख 

८+८८० सम्म सिीभर्ानी सामदुातयक र्न (राप्ती सोनारी र्ा.पा.-१) , चेनेज ९+०५० दतेख १०+३०० सम्म र्ाईलेक सामदुातयक र्न, 

चेनेज १०+४५० दतेख १३+३०० सम्म अशोकस्थामा सामदुातयक र्न, चेनेज १३+६०० दतेख १९+०५० सम्म लातमडाौँडा सामदुातयक 

र्न र चेनेज १९+१०० दतेख ३०+००० सम्म रातरिय र्नका र्नस्पतिको नाश (३२३३ र्टा रुख कटान) बासस्थान तबखण्डनमा  र 

र्न्त्यजीर्को र्तितर्तधहरुमा समेि बाधा पना सक्नेछ जसको कारणले जैतर्क तर्तर्धिा व्यर्स्थापन र सिंरक्षणमा जतटलिा ल्याउन सक्नेछ 

। प्रस्िातर्ि आयोजनाबाट पने सामातजक–आतथाक प्रभार्हरुमा जग्र्ा अतधग्रहण सडक तनमााण जनशतक्तहरु र स्थानीय बातसन्त्दाहरु बीच 

झै-झर्डाको अर्स्था सजृना हुने र तर्द्यमान स्थानीय सामातजक सेर्ा सतुर्धाहरु जस्िै पानी आपतूिा, खाना, यािायाि, औषधी र 

सार्ाजतनक सिंरचनाहरुमा दबाब पना सक्नेछ । 
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जैतर्क तर्तर्धिा व्यर्स्थापन र सिंरक्षणको के्षरमा यी समस्याहरु सामाधान र्ना केही समस्याहरु आउन सक्नेछन, जनु अक्सर सधुाररएको 

सडक पहुौँचसौँर् सम्बतन्त्धि छ र यसलाई तर्तभन्त्न सरकारी र रै्र सरकारी तनकायहरु िथा स्थानीय समदुायहरुको सिंयकु्त  कायाहरुबाट 

न्त्यनूीकरण र्ना सतकनेछ । आयोजनाले यस्िा समस्याहरु समाधानको लातर् केही रणनीतिक कायाक्रम तर्कास र्रेको छ । र्ािार्रणीय 

प्रभार्हरु न्त्यनूीकरण र्ना र आयोजनालाई र्ािार्रण मैरी बनाउने नकरात्मक प्रभार् न्त्यनूीकरणका उपायहरुको प्रस्िार् र्ररएको छ । 

आयोजनाले आयोजनाको तक्रयाकलापहरुबाट प्रभातर्ि हुने, ितमकहरुमा तर्शेष ध्यान तदनेछ र तनमााणकिााहरु माफा ि र्ोष्ठी, समारोहको 

व्यर्स्था र्ररनेछ । जग्र्ा अतधग्रहण र्ररएको मातनसहरुलाई जग्र्ा प्रातप्त ऐन, २०३४ बमोतजम क्षतिपतूिा तदर्नेछ । तनमााण टोलीलाई 

कामदारहरुको स्र्ास्थ्यको सरुक्षा र्ना माक्स, पञ्जा, हलेमेट, चस्मा, जतु्ता, र्ायर प्लर्, र्ायर मफ, एप्रोनको व्यर्स्था र्ररनेछ । सडक दघुाटना 

न्त्यनूीकरण र्ना र्ति तसमीि कायम र्ना, सरुक्षा सिंकेिहरु, डेतलनेटरहरुको प्रबन्त्ध खकुुरे (चे.०+०००), बक्सरु्ा (चे.१+४००), दरेु्री (चे 

२+१५०), सनुखरे र्ाौँउ (चे.३+६००), भर्नपरु र्ाौँउ(चे.८+९५०) ,अमर्ा र्ाौँउ (चे.१०+४००) , भमु्का र्ाौँउ (चे.१३+४००) मा र्ररनेछ 

। सडक सिंचालनको क्रममा सडक सीमाको अतिक्रमण तनयन्त्रण र्ना सडक सीमा के्षरको सीमािंकन र्ररनेछ । जतमनको तस्थरिा सिंरक्षण 

उपायहरु, भकू्षय ग्रतसि के्षरहरु नदी तकनाराको कटानको सम्भार्ना रहकेो के्षर र प्राकृतिक तनकासा प्रणालीमा अर्रोध र्ने के्षरहरु उत्खनन 

स्थलहरुको लातर् छनौट र्ररने छैन र यसलाई स्थानीय पररदृश्य अनसुार पनुस्थातपि र्ररनेछ । सडकको के्षरमा हुने जतमनको अतस्थरिालाई 

तनयतमि ममाि र्ररनेछ । अलकराको सरुतक्षि भण्डारण र पन्त्जा आतद अलकरा तबछयाउौँदा ितमकहरुको सरुीक्षि स्र्ास्थ्य सतुनतश्चि र्ना 

लर्ाउन ुआर्श्यक हुनेछ । 

कटान र्ररएका रुखहरुको लातर् १:२५ को अनपुािमा ८०,८२५ र्टा  तबरुर्ाहरु क्षतिपतूिाको रुपमा तडतभजन र्न कायाालयले िोकेको 

के्षरमा रोतपनेछ र ५ र्षा सम्मको लातर् प्रस्िार्कले तडतभजन र्न कायाालयको समन्त्र्यमा सिंरक्षण र्ररनेछ । तनमााण काया र सिंचालन 

चरणको अबतधमा अबैध र्न तक्रयाकलापहरु, र्न्त्य उत्पादन िथा र्न्त्यजन्त्िकुो चोरीतनकासी िथा व्यापारलाई तनयन्त्रण र्ना तनयतमि 

अनरु्मनका तक्रयाकलापहरु सिंचालन र्ररनेछ । 

तनरकषामा, प्रस्िातर्ि न्त्यनूीकरणका उपायहरुको प्रयोर् र अनरु्मन पश्चाि ्पतहचान र्ररएका प्रायः प्रभार्हरु कम र्ना सतकन्त्छ र त्यसलाई 

व्यर्स्थापन र्ना सतकन्त्छ । एक पटक र्ािार्रणीय िथा सामातजक व्यर्स्थापन काया योजना ( र्ा.व्य.यो) मा रेखाङ्कन र्रे अनसुार कडा 

कदम सिंचालन र्रेमा र तनमााण व्यर्सायीहरु िथा तनररक्षकहरुद्धारा तनरीक्षण र अनरु्मन र्ररएमा त्यहाौँ अन्त्य कुनै जैतर्क, भौतिक 

सामातजक िथा साौँस्कृतिक र्ािार्रणीय प्रभार्हरु आयोजना के्षरमा पदनै । यस आयोजना तनमााणको जम्मा कुल लार्ि ने.रु. 

१३२,४६५,९५०.४० (म.ूअ.क सतहि) हो जसमध्ये र्ािार्रणीय व्यर्स्थापन योजना कायाान्त्र्यन र्ना कररब रु. २०,९५६,२५०.०० खचा 

हुने अनमुान र्ररएको छ । र्ािार्रण िथा सामातजक अनरु्मनको लातर् रु ६१,१५३,७५०.०० खचा हुने  अनमुान र्ररएको छ ।  

र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कनले प्रस्िातर्ि सडकको कायाान्त्र्यनबाट हुने फार्दाहरु प्रकृतिमा बढी उल्लेखनीय र दीघाकालीन हुनेछ भने 

प्रतिकुल प्रभार्हरु न्त्यनूीकरण िथा व्यर्स्थापन र्ना पने कुरा उल्लेख र्दाछ । र्ािार्रणीय सिंरक्षण तनयमार्ली, २०७७ अनसुर र्ािार्रणीय 

अध्ययन प्रतिरे्दन स्र्ीकृि भएको तमतिले िीन र्षामा यसको कायाान्त्र्यन र्नुापनेछ र कायाान्त्र्यन र्रेको दईु र्षा सम्म र्न िथा र्ािार्रण 

मन्त्रालयबाट यसको र्ािार्रणीय परीक्षण र्नुापने कुरा उल्लेख र्रेको छ । परीक्षण रातरिय र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन तनदतेशका 

(२०५०) अनसुार र्ररनेछ । तनदतेशका अनसुार र्ािार्रणीय प्रभार्को पररक्षणबाट प्राप्त पररमाण आयोजनाको प्रस्िार्क र सम्बतन्त्धि 

तनकायहरुलाई उपलबध र्ररनेछ । िसथा र्ािार्रणीय व्यर्स्थापन योजनामा र्णान र्ररएका सरुक्षा उपायहरु कडाईका साथ लार् ुर अनरु्मन 

र्ररएको खण्डमा यस आयोजना कायाान्त्र्यन र्ना सतकनेछ । 

११.२ प्रकतबिता  

यस र्ािार्रणीय प्रभार् मलू्याङ्कन प्रतिरे्दनमा उल्लेख भएका सम्पणूा र्ािार्रणीय सिंरक्षणका उपायहरू अपनार्ा  प्रस्िातर्ि आयोजना 

तनमााण र सिंचालन काया र्नुा पने आर्श्यक दतेखन्त्छ ।  
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सन्दभा सामाग्रीहरु 

 केतन्त्िय िथ्यािंक तर्भार्, (२०६८) राकष्ट्र्य जनसांख्या तथा आवास गणना, नेपाल सरकार, रातरिय योजना आयोर् 

सतचर्ालय, केतन्त्िय िथ्यािंक तर्भार्, बाौँके, नेपाल । 

 सडक तर्भार्, २०५९(  )"ररफे्ररेन्स म्यानुअल र्र रोडसाईड बायो –ईकन्जकनयररङ्ग ", सडक तर्भार् ,भौतिक परू्ााधार 

िथा यािायाि मन्त्रालय, नेपाल सरकार ,काठमाण्डौं नेपाल । 

 सडक तर्भार्, (२०५७) "पोकलसी डकुमेन्ट, ईन्भाइरमेन्टल एकससमेन्ट ईन द रोड सेक्टर अर् नेपाल", भू –र्ािार्रण 

शाखा, भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय  ,नेपाल सरकार , काठमाण्डौं नेपाल ।  

 सडक तर्भार्, (२०६०) "ररर्रेन्स म्यानुअल र्र ईन्भाइरमेन्टल एन्ड सोकसयल एस्पेक्टस ् अर् ईकन्ट्र्गे्रटेड रोड 

डेभलपमेन्ट", सडक तर्भार् ,भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय, नेपाल सरकार ,काठमाण्डौं नेपाल । 

 स. तर्.(२०७०) "ईन्भाइरमेन्टल एन्ड सोकसयल म्यानेजमेन्ट फे्रमवका ", भू –र्ािार्रण िथा सामातजक शाखा, सडक 

तर्भार्, योजना िथा अनरु्मन शाखा, चाकुपाट, लतलिपरु, नेपाल ।  

 स्था .तर् .म. (२०५५) "ईन्भाइरमेन्टल गाईड र्र इस्मल रुरल प्रोजेक्टस ईन्फ्राइस्ट्र्कचर", स्थानीय तर्कास मन्त्रालय र 

आई .यु.तस.एन .को सहकाया ,नेपाल सरकार , काठमाण्डौं नेपाल ।  

 स्था .तर् .म. (२०५५) "एप्रोच र्र डेभलपमेन्ट अर् एकग्रकल्चरल एन्ड रुरल रोड्स" स्थानीय तर्कास मन्त्रालय , नेपाल 

सरकार , काठमाण्डौं, नेपाल ।  

 ने .स. (२०७६),  "वातावरण सांरक्षण ऐन", नेपाल सरकार ,काठमाण्डौं नेपाल ।  

 ने .स. (२०७६) , "वातावरण सांरक्षण कनयमावली", नेपाल सरकार ,काठमाण्डौं नेपाल ।  

 ने .स. )२०५०(   "राकष्ट्र्य वातावरणीय प्रभाव मूल्याांकन कनदेकशका", नेपाल सरकार ,काठमाण्डौं नेपाल । 

 ने. स. (२०६९),  नेपाल राजपत्र , नेपाल सरकार ,काठमाण्डौं,  नेपाल । 

 ने. स. (२०४९ ), जलस्रोि ऐन , २०४९,  नेपाल सरकार ,काठमाण्डौं,  नेपाल । 

 खड्का, आर.बी., एस ् .र्ोरतर्यलु .जोशी, ए.आर.र्रुार्ाौँई एस.्, माथेमा, ए.बी. (२०७०),"ईन्भाइरमेन्ट ईम्प्याक्ट 

एकससमेन्ट  प्रोसेस, मेथड्स एन्ड प्रयाकक्टसेस ्ईन साउथ एकसया" , बङ्र्लादशे, भटुान, ईतन्त्डया र नेपाल ।  

 स.तर्. (२०७०) "ईस्टाकटकस अर् ईस्टाटे्र्कजक रोड नेटवका ", सडक तर्भार् ,भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय, 

नेपाल सरकार ,काठमाण्डौं नेपाल । 

 ने.स., (२०६१),  सामदुातयक र्न स्रोि सरे्क्षण तनदतेशका 

 उपे्रिी, बी.के. (२००३)  ईन्त्भारमेन्त्टल ईम्प्याक्ट यसेसमेन्त्ट: प्रोसेस एण्ड प्रातक्टस, काठमाण्डौं, नेपाल ।  

 भण्डारी एन.पी., यािर्े आर., हेसनार्ा.एस, ईनार्ाकी एच. (२०७०)  यररयल कडकस्ट्र्कबसन अर् लाजा ल्याण्डस्लाईड 

अलांग हाईवे कोररडसा इन इस्ट्र्न नेपाल, तजयोररस्क, असेसमेन्त्ट यण्ड म्यानेजमेन्त्ट ररस्क फर ईतन्त्जतनयररङर् तसस्टम यण्ड 

तजओहाजाडा, तड.ओ आई. १०.१०८०/१७४९९५१८.२०१२.७४३३७७, प्रथम सिंकरण । 

 तज.स.स.  (२०७०), बााँके कजल्लाको पार्श्ाकचत्र, बाौँके, नेपाल ।  

 तज.आर्ा. एस. तर्रलेशण, २०७७  

 र्ेबसार्ट: www.mofe.gov.np 

 www.dor.gov.np  

  www.mopit.gov.np 

 

http://www.mofe.gov.np/
http://www.dor.gov.np/
http://www.mopit.gov.np/


 

 

 

 

 

 

अनसुचूी १  

स्वीकृत कार्यसचूीको पत्र 

  



 



 



 

 

 

 

 

अनसुचूी २  

स्वीकृत कार्यसचूी 

 

















































































 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची ३  

 स्थलगत तथा आयोजना के्षत्रको नक्शाहरु



 



 



 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी ४  

सार्वजननक सनुरु्ाईको सचूना 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी ५  

सार्वजननक सनुरु्ाईको को माइनटु 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी ५ 

सार्वजननक सचूना तथा मचुलु्का 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी ६ 

नसफारीसहरु 

  



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी ७ 

घोषणापत्र 

 

 

 

 

 

 



 

 



CURRICULUM VITAE 

 

Proposed Position : Environmentalist 

Name of Consultant : Everest Engineering Consultant 

Name of Staff : Ms. Manita Subedi Khatri 

Profession : Environmentalist 

Contact No. : 9849035790 

Permanent Address : Mahalaxmi -1, Imadol, Lalitpur 

Bate of Birth : 16th April 1992    

Nationality : Nepalese 

Key Qualifications: 

Ms. Subedi Khatri has completed M.Sc. degree in Environmental Management in 2018 from SchEMS 

College, Pokhara University, Nepal. She is experienced in preparing reports for environment related 

projects and in field survey and environmental information collection. She has ability to lead the team 

with good coordination and to prioritize emerging issues, investigates potential responses, develop and 

schedule strategic plans. She has proven skills to handle the team. She has completed several 

assignments in the area of environmental assessment in an infrastructure development project such as 

Road. Besides, she has also made presentation of ToR, Scoping Document, EIA/IEE Reports in DoR, 

MoPIT and MOFE.   

Academic 

Qualification 

  M.Sc. Environmental Management, SchEMS College (Affiliated to 

Pokhara University), Mid-Baneshwor, Nepal 2018 A.D. 

   B.Sc. Microbiology, Goldengate Int’l College (Affiliated to 

Tribhuvan University), Old- Baneshwor, Nepal, 2015 A.D. 

 

Training   Being a World class Management module 

   Ideating intellectual property and inventing module 

   Interview and communication specialist module 

Computer Skills :  Well versed with computer applications such as Microsoft- Word, 

MS-Excel, PowerPoint, Email and Internet 

 

Employment Record  Everest Engineering Consultant 

From May 2018  To Date 

  IEE Study of Chhampi-Tikabhairab Road Section, Lalitpur 

IEE Study of Gandak Canal Road (61.919 km), Bara and Palpa District 

IEE Study of Chandrauta –Krishnanagar Road (20 km),Kapilvastu 

District 



IEE Study of Gaidakot-Rampur-Ramdhi Road (131.7 km), 

Nawalparasi and Palpa  District 

EIA of Majhitar-Amarpur Dada-Ganesh Chowk Road (35 km), 

Panchthar District 

  Preparation of Scoping and ToR document of  

 Tamor Corridor (Mulghat-Lubhughat –Majhitar-Limbunipul 

dovan Road Section, Dhankuta and Panchthar District. 

 Daiji-Lipna-Jogbudha Road (20 km) in Kanchanpur and 

Dadeldhura District. 

 Deurali Ektapka Janaki Ma.Bi. Phakphoka Dovan Mahamai 

Satasidham Domukha Road Section (52 km), Ilam District. 

 Babai Khola Bridge, Dang District (148.5 m) 

 Gurje Khola Bridge, Dang District (100 m) 

   

Language : 
Language     Reading         Writing           Speaking                

English        Excellent       Excellent            Good 

Nepali          Excellent       Excellent            Excellent 

Hindi            Good             Good                  Good 

Certification: 

I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, these data correctly describe 

me, my qualifications and my experience. 

[Signature of staff member and authorized representative of the 

consultant] 

Date : Day/Month/Yr 

  

Full name of staff member : 
Manita Subedi Khatri 

Full name of authorized representative : 
Krishna Dev Yadav 

Email:            manitasubedi49@gmail.com 

Phone No: 9849035790    

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

Proposed Position : Highway Engineer 

Name of Consultant : Everest Engineering Consultant 

Name of Staff : Krishna Dev Yadav 

Profession : Engineering/Management 

Date of Birth : August 29, 1969 

Years with Consultant/ 

Entity 

: 20 years Nationality : Nepalese 

Membership of Professional 

Societies 

:  Executive Member, Nepal Engineer’s Association, 26 Executive Council 

(Life Member No. 3209). 

 Member, Nepal Engineering Council No. 2688 "A" Civil 

 Co- ordinator Institutional Development Committee 

 Advisor, Nepal Democratic Engineers Association. 

 AM 90228, The Institution of Engineers (India) 

  

 

Key Qualifications                                : Mr. Yadav has more than 20 years’ professional experience in infrastructure Planning 

development projects. He has offered the services as Civil Engineer/ Project Director 

/Transport Planning/ Team Leader / Project Coordinator for no. of Projects. He has 

involved in many Green/Rural/District/feeder road project, Bridge Projects, irrigation 

project, water supply project, DTMP preparation, DoLIDAR, RADIP, DRILP Project 

and detailed Engineering survey/DPR of Road. Planning of Airport, IEE/EIA study 

of different Road Projects of DoR, DoLIDAR. IEE/EIA study of Ranjha Airport. 

Experienced as Project Director for Construction Supervision & Management of Road 

under RRRSDP, Jhapa fully funded by ADB Successfully completed. 

   

Education 

 

: 

 

 

Bachelor (Civil Engineering) The Institution of Engineers (India), 1996 

M.Sc (Engineering Management) Purbanchal University (Nepal), 2013 

(Equivalent to M.Sc. Highway Eng., Nepal Rajpatra Attached.) 

 

Training 

 

:    Participated in 3 weeks Training on EIA Study conducted by SchMES, 

Pokhara University on 5th Sept. to 26th Sept. 2006. 

 Attended the training on Suspension Bridge Engineering Package at 

Kathmandu and Project sites conducted by SBD/Helvetas Kathmandu on 15th 

to 19th Jan 1997. 

 3 weeks training on Trail Bridge Survey and Design Organized by 

NTDRC/NEC/DoLIDAR 

 

EMPLOYMENT RECORD: 

From April 2014                  :    To Date 

Employer                             :    Everest Engineering Consultant  

Position Held and               :    Project Co-ordinator / Civil / Highway Engineer 



Description of Duties         :    Responsible for following IEE, SEIA, EIA study of: 

 IEE Study of  

 Gaidakot-Rampur-Ramdi (Pipaldanda) Road, 130 km 

 Chandrauta-Krishnagar Road, 20 km 

  Gandak Canal Road, 63 km 

 IEE Study of Chhampi-Tikabhairab Road Section, Lalitpur, DoR/GESU 

 SEIA Study of Tikapur- Lode-Chainpur Road Project, Tikapur-Lode Safebagar 

Road Section, Seti Rajmarga (South Section 

 

 EIA Study of Syafrubesi-Hakubesi Road, 5 km., Rasuwa under GESU, DoR 

 EIA study of Khutiya BP Nagar-Gadasera-Dipayal Road of Kailali and Doti 

District          under GESU, DoR   

 EIA study of access road of Makalu Cement Factory, Arghakhanchi and 

Kapilvastu (2014), GESU, DoR, Babarmahal, Kathmandu 

 EIA study of Darchula-Tinkar road, Darchula (2014), GESU, DoR, 

Babarmahal, Kathmandu 

 Concise IEE Study and DPR Preparation of: 

 Sonapur-Kadamgachi-Banarjhula- Sisabanibadahara -Hariacha 

Road, 11.420 km, Sunsari, Morang,  

 Ramnagar (Bhutaha) - Basantpur- Ghuski road, 10.220 Km, Sunsari 

 IEE study of Ranjha, Nepalgunj Airport, Banke, CAAN, Kathmandu 

   

From Jun. 2007       : To Feb. 2009  

Employer      : Govt. of Nepal, Ministry of Urban Development (MoUD), Singh 

Durbar, U.N. Park Development Committee. 

Position Held and      : Executive Director,  

Description of Duties           : 

Overall management of UN Park Development Committee (procurement of 

Goods, services, works for UN Park Development Committee including 

construction supervision, Quality Control), and resources mobilizing, 

coordination with Ministry & other development partner, policy and planning 

support to the government on the behalf of this committee. 

 

From Nov. 2005                  :           To July 2007  

Employer    :           Everest Engineering Consultant 

Position Held and    :           Team Leader / Planner 

Description of Duties   :               
Preparation of DTMP – Based on IRAP, Baitadi for DRILP/DDC Baitadi 

funded by ADB. As a Team Leader, responsible for Preparation of District 

Transport Master Plan (DTMP) (based on Integrated Rural Accessibility 

Planning – IRAP) of Dolpa District (April 2007 - July 2007)  

Languages:  Speaking  Reading Writing 

English Good  Good Good                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nepali Excellent Good Good 

Hindi Good  Good Good 

Maithili Mother Tongue  

 



Certification:  
 

I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, these data correctly describe my qualifications, 

my experience, and me. 

 

 

 

 

Date : 
 

[Signature of staff member and authorized representative of the consultant]  Day/Month/Year 

  

Full name of staff member : 
Mr. Krishna Dev Yadav 

Full name of authorized representative: 
Mr. Krishna Dev Yadav 

Email: erkdyadav@yahoo.com 

Phone No: 9851037567 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:erkdyadav@yahoo.com


CURRICULUM VITAE 

PROPOSED POSITION : Hydrologist 

NAME OF CONSULTANT : Everest Engineering Consultant 

NAME OF STAFF : Jeebachh Yadav 

DATE OF BIRTH : 9 th December 1959 

YEARS WITH THE 

CONSULTANT/ENTITY 

: 11   NATIONALITY : Nepalese 

MEMBERSHIP OF 

PROFESSIONAL 

SOCIETIES 

:  Life Member Nepal Engineer’s Association (NEA)   

 Member Nepal Engineering Council Membership No. 3379 Civil “A” 

 

DETAILED TASKS  

ASSIGNED 

: The main responsibility of hydrologist will be hydrological study of the river & bridge 

site vicinity. He is responsible for find out the catchment area up to bridge site, type 

of river, intensity of rainfall, velocity & depth of flow. Also involve in calculation of 

design discharge, length of bridge, calculation of scour depth, protection of bridge & 

the vicinity. 

 

KEY QUALIFICATIONS : Mr. Yadav has been working in the field of water resource engineering since 1988. 

He has wide experience in planning, design, cost estimation and report preparation of 

all medium and large types of irrigation projects. He has also carried out hydrological 

analysis of various road, Trail bridges and RCC bridge projects. Mr. Yadav holds 

M.Sc. degree in Water Resource Engineering and has good knowledge of GIS 

applications too. He has also experienced in preparing Master Plan of River Training 

Work and preparation of DTMP. He provided various levels of trainings to WUA and 

irrigation technical staffs for institutional development. All these experiences qualify 

him for the proposed position. 

   

EDUCATION :  M. Sc. in Water Resources Engineering, T.U, 2002 with Ist division 

 B.E. Civil from University of Roorkee, India, 1987  

   

EMPLOYMENT RECORD   

FROM  October, 2009 : To Date 

EMPLOYER : Everest Engineering Consultant 

POSITION HELD AND 

DESCRIPTION OF DUTIES 

: Responsible as a Hydrologist of following bridges: 

 IEE Study of Mallekhu-Bhandara Road Project (Bhandara—Korak Sector – 7 km.) in 

Chitwan 

 IEE Study of Mahadev Khola Suspension Bridge, Sindhupalchowk 

 IEE of Daizee-Jogbuda Road (Daizee-Lipna Road Section) in Kanchanpur District 

(22.5 Km) 

 EIA of Tamaor  Corridor (Mulghat-Lubughat-Majhitar-Limbunipul Road Section, 

Dhankuta and Panchthar Districts, 2019) 

 EIA of Majhitar-Amarpur Dada-Gaesh Chowk Road Section, Panchthar Districts, 

2019) 

 Responsible for IEE study of Terai Madhesh Postal Road Projects in (a) MRM 

(Inaruwa)- Kaptangunj in Sunsari District (b) MRM (Kalyanpur) –Barsain-

Subharanpatti in Saptari District  (c) MRM (Kathauna)-Pato in Saptari District under 

Geo-environment and Social Unit, DoR, Babarmahal. Funded by Government of 

India. 

 IEE Study of Terai Roads, Mechi Highway (Charali-Chandraghari-Kechana) in Jhapa 

and MRM (Kanepokhari) – Rangeli in Morang District 

 IEE Study of Dharapani-Rupsepan Road  (10 Km) and Kalisthan-Jibjibe-Dhuseni 



Road (7 Km) 

 Feasibility Study, Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological 

Analysis and Detailed Design of Tunamuna Khola Bridge, Madi-Thori Road, 

Chitwan. Total length of the Bridge=60m, Span= 2*20m. (2072/12/30-2074/02/01) 

 Special Inspection, Assessment, Design, Cost Estimate, Design and Supervision of 

Maintenance and Repair works of following bridges: (12/2068-01/2071) 

 Bishnumati Bridge, Tribhuvan Rajpath, Teku, Kathmandu 

 Bishnumati Bridge, Ringroad, ] 

 Arun Khola Bridge, Mahendra Raj Marg,     Nawalparasi 

 Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study & Detailed 

Design of Bridge over Bimala Nadi, Baphai VDC, Dhanusha, Span 51.24 m. (June 

2011 – Jan. 2012) 

 Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study & Detailed 

Design of Bridge over Kamal Khola, Jhapa (01/2068 – 03/2068) 

 Feasibility Study, Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological 

Study & Detailed Design of Kallgad Khola Bridge along with Surkhet Kalikot Manma 

Road, Span 25 m. (February  - July, 2010) 

   

FROM January, 2005 : September, 2005 

EMPLOYER : RITI Consultancy (P) Ltd./CARE Nepal 

POSITION HELD AND 

DESCRIPTION OF DUTIES 

 

: 

Irrigation Specialist  

SAGUN (Strengthening Actions for Governance in Utilization of Natural Resources) 

Irrigation Program (Funded by USAID) in 14 government built/managed irrigation 

systems i.e. Mohana-Kanchanpur, Patharaiya- Kailali, Banganga-Kapilvastu, West 

Gandak/Piparpati-Nawalparasi, Khageri/ Panchkanya-Chitwan, Manusmara I and II 

– Sarlahi, Hardinath East and West – Dhanusha, Kamala East and West Siraha and 

Dhanusha and Chandra Nahar- Saptari to enhance governance practices in irrigation 

water management for WUAs and IDO staffs. 

   

LANGUAGES 

 

 

 

 

:  Speaking Writing Reading 

Nepali       Excellent Excellent Excellent 

English     Excellent Excellent Excellent 

Maithali              Mother Tongue 

 

CERTIFICATION :  

I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, these data correctly describe me, my qualifications, 

and my experience. I will be available for the proposed job if it is awarded to the firm submitting my bio-data. 

 

                                               Date: 

____________________________________________________________                    _______________ 

[Signature of staff member and authorized representative of the consultant)                       Day/Month/Year 

 

Full name of staff member          :   Mr. Jeebachh Yadav 

Full name of authorised representative      :  Mr. Krishna Dev Yadav  

 

Expert's Contact Information  

Email: jeebachh28@gmail.com 

Phone No.: 9851048678 

 



CURRICULUM VITAE 

 

Proposed Position : Geotechnical Engineer                

Name of Consultant : Everest Engineering Consultant 

Name of Staff : Harendra Raj Kalauni  

Profession : Geotechnical Engineer 

Date of Birth : Mangshir 27, 2048 BS 

Years with 

Consultant/Entity 

: 5 years Nationality : Nepali 

Membership of Professional 

Societies 

:  Member, Nepal Engineers' Association,  

 Member, Nepal Engineering Council No. 3281 'A' Civil 

 Nepal Geotechnical Society 

Key Qualifications: 

Mr. Kalauni has more than 5 years’ professional experience in infrastructure Planning development projects. He 

Participated in seven-day program on Earthquake Resistance Design and Construction for Engineers. He has offered the 

services as Geotechnical Engineer in many road, bridge, drainage, building and infrastructure projects.  

   

Education: 

 M.Sc. (Geotechnical Engineering) Institute of Engineering Pulchowk Campus, Tribhuvan University (TU), Nepal, 

2074 

 Bachelor in Civil Engineering Thapathali Campus, Tribhuvan University (T.U.), Nepal, 2070 

 I.Sc. (Science) Radient H.S.S, Mahendranagar-18, Kanchanpur H.S.E.B, Nepal, 2065 

 

Training:   

 Training on Design of micro hydropower, 15 days 

 30 days training on AUTO CAD and Land Development, SAP 

 A detailed project on “Pre-Feasibility Study of Trishuli Hydropower”. 

 

Employment Record: 

From Dec 2015              :            To Date 

Employer                        :            Everest Engineering Consultant 

Position Held and          :            Geotechnical Engineer  

Description of Duties    :            Responsible Geotechnical investigation & report preparation of  Geology of  

 IEE Study of Chhampi-Tikabhairab Road Section, Lalitpur 

 SEIA Study of Dhangadi (Hasanpur)- Khutiya-BP Nagar-Gadsera-Dipayal Road, in Doti and Kailali 

District 

  IEE Study of: 

 Rajbiraj Urban Road, Saptari (15 km), 

 Siraha Urban Road (Siraha 15 km) and   

 Jaleshwor Urban Road, Mohattari (15 km) 

 EIA of Makalu Cement Industry Access Road in Kapilvastu and Arghakhanchi District 

 EIA Study of Syafrubesi-Hakubesi Road Section,Rasuwa 

 Detail Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study & Detailed Design of Dhude (Shankare) 

Kholsi Motorable Bridge, 25m. May 2010 – Sept. 2010  

 Feasibility Study, Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study & Detailed Design 

of following Bridges at Jhapa District under Contract No. BP- 661-DSD-03-066/67  

 Kamal Khola Bridge, 75 m. 

 Ramchandre Khola Bridge, 41.24   m. 

 Aanandaraj (Kamal) Khola Bridge, 61.84 m. 

 Kisni Khola Bridge, 204.84 m. 

 Dhangri Khola Bridge, 41.6 m. 

 Bhultung Khola Bridge, 25 m. 

 Feasibility Study, Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study & Detailed Design 

of Chhape Khola Bridge at Arghakhanchi District 

From May 2015             : To November, 2017 (Part Time)  

Employer                        : Desired Engineering Consultancy  

Position Held and          : Geotechnical  Engineer  
Description of Duties    :  Involved as Hydropower Engineer/ Geo-technical Engineer in following projects 



 Geotechnical investigation and Detail Topographical Survey of Sharda Babai Storage Project (93 MW), 

Dang/Salyan. 

 Feasibility and EIA study of Lower Apsuwa HPP (56 MW) 

 Feasibility and IEE study of Taksu Khola Small HPP (4.5 MW) 

 Feasibility and IEE study of Sani Bheri HPP (44 MW) 

 Feasibility and IEE study of Jaldi Gad HPP (21 MW) 

 

From December 2012    :     To April 2015 (Part Time) 

Employer    : Desired Engineering Consultancy 

Position Held and    : Civil engineer 
Description of Duties   :             

 Prepared technical proposal for various ongoing road, drainage and bridge project 

 Assisted in the preparation of detailed bridge project construction drawings. 

 Participated actively in desk study, engineering study, field verification, road surveys, road rehabilitation 

projects and bridge works. 

 

Language  :  Reading Writing Speaking 

English :  Excellent Excellent Excellent 

Nepali :  Excellent Excellent Excellent 

Hindi :  Good Good Good 

 

Certification  

I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, these data correctly describe my qualifications, my 

experience, and me. I will be available for the proposed job if it is awarded to the firm submitting my bio-data. 

 

 

 

 

Date : 
 

[Signature of staff member and authorized representative of the consultant]  Day/Month/Yea

r 

  

Full name of staff member : Harendra Raj Kalauni 

Full name of authorized representative : Krishna Dev Yadav 

 

Email: kalaunih@hotmail.com / kalaunihh@gmail.com  

Mobile No: +977-9843684017/9749510151 
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Proposed Position : Sociologist 

Name of Consultant : Everest Engineering Consultant 

Name of Staff : Badri Nath Koirala 

Profession : Sociologist 

Date of Birth : 2011/12/11 BS 

Years with 

Consultant/Entity 

: 5 years Nationality : Nepali 

Membership in              

Professional Societies 

:  Chairman: Local Self Governance Support Forum Nepal, Pvt. Ltd. 

 Chairman: Kunchhali Sewa Samaj, Kathmandu, Nepal. 

 Vice-Chairman: Samabhav Saving and Credit Cooperative Ltd., Kathmandu. 

 Secretary: Shanti Alumni Association Nepal (SAAN), Kathmandu. 

 Member: Milan Community Development Alliance, Nepal. 

 Member: Nepal Bar Association, Kathmandu district Court.  

 Life Member: World Hindu Federation Nepal Chapter. 

   

Detailed Tasks 

Assigned 

:  Assist Team Leader in conducting the study and preparation of report. 

 Collect the social and economic data of the project area in order to identify the socio-

economic baseline information 

 Prepare issues, identify and predict then respective impacts, propose appropriate mitigation 

measures, and monitoring mechanism. 

   

Key Qualifications: 

Mr. Koirala has 35 years of experience in the field of Planning and Local Governance. He has master degree in Political 

Science from the Tribhuvan University, Nepal in 1982 and maser degree in Sociology from the Dr. Ram Manohar Lohiya 

Avadh University, Phaizabad, India in 2003. He was involved different field like:  

Local Governance, Community Development, Women Empowerment and Social inclusion. 

(i) Decentralization and Devolution (fiscal & administrative decentralization and devolution strategy),  

(ii) Participatory planning, Social mobilization, Microfinance (Saving & credit). 

(iii) Vital Events & Civil Registration System Reform.  

(iv) Organizational Development (OD), Periodic Plan Preparation and review.  

(v) Child development, Child Right (CRC) & Child Labour. 

(vi) Monitoring and Evaluation of projects and Local Bodies. 

(vii) Facilitation in preparation of Periodic District Development Plan of Doti, Bajura and Udayapur districts in 2071-2072, 

review of PDDP and Capacity Development Plan and Strategic Plan. 

Education: 

 M.A. – Political Science, Tri-bhuvan University, Nepal, 1982 

 M.A.-Sociology, Dr. Ram Manohar Lohiya Avadh University, Phaizabad, India, 2003 

 B. L. – Law, Tri-bhuvan University, Nepal, 1983 

 PG Diploma-Population & Development, Jawaharlal Nehru University, India, 1997 

 B. Ed – Education, Mahendra Sanskrit University, Nepal, 2004 

   

Training: 

Name and Place of the Training Year Organization 

 MCPM Evaluation, Kathmandu 

 Master Training of Trainers on 

 Disaster Risk Management, Kathmandu 

 Anti-Poverty Issues in Developing Countries, Hangzhou 

 Strategic planning and management, Kathmandu. 

 Project Planning and Management, Kathmandu 

 Managing for Development Results (MfDR), Kathmandu 

 Monitoring and Impact Evaluation of Youth Employment 

Program, Italy 

 Leadership Program for Sustainable Development, Seoul. 

 Public Policy and Economics of Health System Development, 

Bangkok. 

2015 MoFALD/Local Bodies Fiscal Commission 

2013 Local Development Training Academy, Nepal – LDTA. 

2012 Ministry of Commerce, Govt. of People’s Republic of China/China 

Academy for Rural Development (CARD) 

2011 SPMC NPC/UNDP, Nepal 

2011 NPCS/Himalayan Institution of Technology, Nepal 

2011 NPCS/Nepal Administrative Staff College, Nepal 

2010 ILO/International Training Centre, Turin, Italy 

2010 Korean International Cooperation Agency (KOICA), South Korea. 

2009 Thailand International Cooperation Agency (TICA), Thailand. 

2006 Ministry of Women, Children and Social Welfare/GoN, Nepal. 

2005 Ministry of Women, Children and Social Welfare, Nepal. 

2005 Nepal Administrative staff College, Nepal. 

2004 Community Management and Training Institution (COMAT), Nepal. 



  

  
 

From April 2015 : To date 

Employer :  Everest Engineering Consultant 

Position  : Sociologist 

Description of Duties   Responsible for following IEE, SEIA, EIA study of: 

 IEE Study of  

 Gaidakot-Rampur-Ramdi (Pipaldanda) Road, 130 km 

 Chandrauta-Krishnagar Road, 20 km 

  Gandak Canal Road, 63 km, GESU/DoR 

 IEE Study of Chhampi-Tikabhairab Road Section, Lalitpur, DoR/GESU 

 SEIA Study of Tikapur- Lode-Chainpur Road Project, Tikapur-Lode Safebagar Road 

Section, Seti Rajmarga (South Section 

 EIA Study of Syafrubesi-Hakubesi Road, 5 km., Rasuwa under GESU, DoR 

 EIA study of Khutiya BP Nagar-Gadasera-Dipayal Road of Kailali and Doti District          

under GESU, DoR   

 EIA study of access road of Makalu Cement Factory, Arghakhanchi and Kapilvastu (2014), 

GESU, DoR, Babarmahal, Kathmandu 

 EIA study of Darchula-Tinkar road, Darchula (2014), GESU, DoR, Babarmahal, Kathmandu 

 Concise IEE Study and DPR Preparation of: 

 Sonapur-Kadamgachi-Banarjhula- Sisabanibadahara -Hariacha Road, 11.420 km, Sunsari, 

Morang,  

 Ramnagar (Bhutaha) - Basantpur- Ghuski road, 10.220 Km, Sunsari 

 

Languages 

  

Language 

 

Speaking 

 

Reading 

 

Writing 

  Nepali Excellent Excellent Excellent 

  English Excellent Excellent Excellent 

  Hindi Excellent Good Good 

Certification :  

I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, these data correctly describe me, my qualifications, and 

my experience. 

 

 

[Signature of staff member and authorized representative of the consultant] Date: Day/Month/ Year 

   

Full name of staff member : Mr. Badri Nath Koirala 

Full name of authorized representative : Mr. Krishna Dev Yadav 

Email:    koiralabn@gmail.com 

Phone No:  

 

 

 

 

PROPOSED POSITION : Forester 

mailto:koiralabn@gmail.com


NAME OF CONSULTANT : Everest Engineering Consultant 

NAME OF STAFF : Shekhar KumarYadav 

DATE OF BIRTH : 16 th Aug 1958 

YEARS WITH THE 

CONSULTANT/ENTITY 

:  5   NATIONALITY : Nepalese 

MEMBERSHIP OF 

PROFESSIONAL 

SOCIETIES 

: Life member, Nepal Foresters Association (NFA) 

 Member of Forest Research Institute Dehradun Alumni 

Alumni, Asian Institute of Technology (AIT) Thailand 

 

TRAINING :  Agro forestry course: Sept. 22- Oct.31, 1986. Institute of Forest Conservation, UPLB 

College of Forestry, Los Banos, laguna, Philippines. 

 Forest Management Planning: Aug. 13 – Nov. 10, 1992. Silvestria Consulting, Tampere, 

Finland.  

 Project design and Evaluation in Forestry: June 19 – July 09, 1995, Madecor Group of 

Companies, Asian Institute of Development studies, Inc. Los Banos, Laguna, 

Philippines. 

 Orientation on Gender in development programming: May 27 – May 29, 1998. EFEA, 

SAMANTA – Institute for Social and Gender Equality, Ghorahi, Dang. 

 Developing National Capabilities in Integrating Wood Energy in National energy 

Strategies: March 30 – April 06, 1999. Nagarkot, Nepal. Conducted by Water and energy 

Commission Secretariat (WECS) and Dept. of Forest with the sponsorship of Regional 

Wood Energy Development Program/ FAO and WECS International Development 

Project. 

 Training on “Proposal Writing” for officers under the Ministry of Forest and Soil 

conservation: December 5-11, 2005. Kathmandu. 

 Project planning and Management: April 2- May 14, 2006. Conducted by Nepal 

Administrative Staff College, Lalitpur Nepal. 

   

EDUCATION :  2003-04: Master of Science in Natural Resources Management (NRM), AIT 

Thailand. 

Major Subjects: Principle of GIS, Tropical ecosystem, Land evaluation and Resources 

Management, Integrated Land use Management, Project Planning and Implementation, 

Integrated Natural Resources Planning, Land Degradation Modeling and Management, 

Forestation and Agro Forestry, Biodiversity Conservation: Policy, Planning and 

Management, Natural Resources Mapping Techniques, Research Design and Method, 

Environmental Impact Assessment etc. 

 

 1981-82: AIFC, Diploma in Forestry, Indian Forest College, Dehradun, India 

 Major subjects:  

 Environmental Conservation; Forest Management; Wildlife Management;   

Silviculture;     Forest Economics; World Forestry; Forest Utilization, Mensuration; 

Botany; Entomology; Survey;    Geology; Soil Science, Engineering, Forest Policy and 

Law etc. 

 

   

EMPLOYMENT RECORD   

FROM  2015 : To Date 

EMPLOYER : Everest Engineering Consultant 

POSITION HELD AND : Responsible as a Forester of following 



DESCRIPTION OF DUTIES EIA of Tamor Corridor (Mulghat-Labughat-Majhitar-Limbunipul Dovan Road Section) 

in Dhankuta and Panchthar District in Provience No. 1 

EIA Study of  Majhitar -Amarpur Dada-Ganesh chowk Road Project , Panchthar District 

in Provience No. 1 

IEE Study of 

i. Gaidakot-Rampur-Ramdi (Pipaldanda) Road, 130 km 

ii. Chandrauta-Krishnagar Road, 20 km 

iii. Gandak Canal Road, 63 k 

IEE Study of : 

 i) Rajbiraj Urban Road, Saptari (15 km), 

 ii)Siraha Urban Road (Siraha 15 km) and   

iii) Jaleshwor Urban Road, Mohattari (15 km) 

   

FROM October 1984  : 30th December 2012 

 

EMPLOYER : Dept. of Forest, 13 various District Forest  Offices   

POSITION HELD AND 

DESCRIPTION OF DUTIES 

 

: 

DFO 

Involved in forest land use planning, forest survey and implementation of community 

forestry programs of Resource Conservation and Utilization Project, BISEP- Forestry 

Project, Terai Community Forestry Project, NARMSAP, Leasehold Forestry and 

Livestock Program as well as government forestry plans and programs. 

Preparation and Management of Annual Programs and Budget for the related projects. 

conservation plans; 

 

 

   

LANGUAGES 

 

 

 

 

:  Speaking Writing Reading 

Nepali       Excellent Excellent Excellent 

English     Excellent Excellent Excellent 

Maithali              Mother Tongue 

 

CERTIFICATION :  

I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, these data correctly describe me, my qualifications, and 

my experience. I will be available for the proposed job if it is awarded to the firm submitting my bio-data. 

 

                                               Date: 

____________________________________________________________                    _______________ 

[Signature of staff member and authorized representative of the consultant)                       Day/Month/Year 

 

Full name of staff member          :   Mr. Shekhar Kumar Yadav 

Full name of authorised representative      :  Mr. Krishna Dev Yadav  

Contract No.                                             :  
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अनसुचूी ९ 

 तनबबरहरु 

 

 

 

 

 

 



तनबबरहरू 

 

                

 

 

 

 
 सिक छेउको र्बती के्षत्रहरू 

 
 

सिक के्षत्र 

 
 

सार्वजननक संरचनाहरू 

 
र्न के्षत्र 

 



 
 खेनतयोग्य जनमन 

 
 खेनतयोग्य जनमन 

 

 
 सार्वजननक सनुरु्ाइव 

 
                अर्नबथती सिक 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी १० 

चेकनलष्ट तथा प्रश्नार्ली 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

वातावरणीय अध्ययनको चेकतलस्ट 

भौततक वातावरण 

िानक तवद्यिान अवस्था चेनेज/कोतििनेट सिकदेति टाढा 

(दा./िा.) 

अनबथर क्षेत्रहरू पनहरो ग्रबत/ जान सक्न ेबथानहरू   

अनबथर चट्टानहरू   

अन्य क्षेत्रहरू   

भ ूक्षय (इरोजन) ररल इरोजन हुन ेक्षते्रहरू   

गली इरोजन हुन ेक्षेत्रहरू   

बाढी बाढी जानखम क्षेत्रहरू   

बाढी ग्रबत क्षते्रहरू   

प्रदषूणको श्रोत नर्न्द ु फोहोर पानी ननष्कशन हुने नर्न्द ु   

र्ाय ुप्रदषुणको श्रोतहरू   

ध्र्ली प्रदषूणको श्रोतहरू   

अव्यर्नबथत फानलएको फोहोरमलैा   

ननद खोलाहरूमा पानीको प्रदषुण कुनै प्रदषूण नरहकेो   

हल्का प्रदषूण दनेखएको   

प्रशबत प्रदषूण रहकेो    

सिक खण्िमा कुलो    

अन्य सार्वजाननक सम्पनि तथा बथानीय 

परू्ावधारहरू 

पोलहरू, धारा, बकुल, बस अि्िा 

आनद । 

  

नर्द्यमान सिक खण्िको कारण हुन ेधरु्ााँ 

धलूोको अर्बथा 

माननस गाइर्बतुमा प्रभार्   

रूखनर्रूर्ामा प्रभार्   

खानी संचालन बथान मैजदुा सामाग्रीको आयतन, प्रकार, 

बथान 

  

कामदारको नशनर्र बथापना बथल जनमनको नकनसम, बर्ानमत्र्, क्षेत्रफल   

ननमावण सामाग्री थपुाने बथल जनमनको नकनसम, बर्ानमत्र्, क्षेत्रफल   

क्रसर संचालन बथल जनमनको नकनसम, बर्ानमत्र्, क्षेत्रफल   

नबग्रन व्यर्बथापन बथल जनमनको नकनसम, बर्ानमत्र्, क्षेत्रफल   

अन्य    

 

 

 

 

 

 



 

जैतवक वातावरण  

प्रभातवत के्षत्रका वनस्पतिहरू 

स्थानीय नाि िैज्ञातनक नाि सरंतक्षत अवस्था उपयोग कैतफयत 

  ने.स आई.यु.तस.यन सा. ई.तट.एस 

       

       

       

 

प्रभातवत के्षत्रका रूिहरू 

स्थानीय नाि िैज्ञातनक नाि चेनेज रूिको सखं्या कैतफयत 

देति सम्ि 

      

      

      

प्रभातवत के्षत्रका वनका प्रकार 

तस.नं. वनको नाि चेनेज कैतफयत 

देति सम्ि 

     

     

     

प्रभातवत के्षत्रका स्तनधारी वन्यजन्तुहरू 

स्थानीय नाि िैज्ञातनक नाि सरुतक्षत अवस्था कैतफयत 

ने.स आई.यु.तस. यन सा. ई.तट.एस 

      

      

      

      

प्रभातवत के्षत्रका चराहरू 

स्थानीय नाि िैज्ञातनक नाि सरुतक्षत अवस्था कैतफयत 

 ने.स आई.यु.तस.ए यन सा. ई.तट.एस 

      

      

      

      

प्रभातवत के्षत्रका सरीसपृहरू 

स्थानीय नाि िैज्ञातनक नाि सरुतक्षत अवस्था कैतफयत 



 ने.स आई.यु.तस. यन सा. ई.तट.एस 

      

      

      

      

 

प्रभातवत के्षत्रकाहरू जलचरहरू 

स्थानीय नाि िैज्ञातनक नाि सरुतक्षत अवस्था कैतफयत 

 ने.स आई.यु.तस. यन सा. ई.तट.एस 

      

      

      

      

 

आयोजनाको  वातावरणीय प्रभाव िूल्याङकनको लातग प्रत्यक्ष प्रभातवत घरधुरी सवेक्षण प्रश्नावली 

  

१. सामान्य जानकारी 

क) सरे्क्षण गररएको गााँउपानलकार/नगरपानलकाको नामः .......................................... 

ख) र्िा नं. ............ गाउाँः ............... घर नंम्बरः ........................... 

ग) घरमलुीको नाम, थरः ......................................... 

घ) पररर्ारमा बबन ेसदबयको संखयाः ................... अ) मनहला ............आ) परुुष.......... 

ङ) पररर्ारमा बबन ेसदबयहरूको नर्र्रण 

क्र.सं. नाम पररर्ारको मलुीसाँगको नाता नलङ्ग उमेर नशक्षा पेशा 

१       

२       

३       

४       

५       

अ बोल्ने भाषाः      आ) धमवः  

इ) प्रमखु धानमवक पर्वहरूः     ई) धानमवक तथा सांबकृनतक ठाउाँहरूः .......... 

च) घर जग्गा भएको/नभएको 

१) घर तथा जग्गा दरैु् भएकोः ...........                       ३_ घरमात्र भएकोः 

२) जग्गा भएको (प्रकार)     ४_ घरजग्गा केही नभएकोः 

घर भएमाः कबतो प्रकारको घर हो खलु्याउने 

जग्गा भएमाः 

जग्गाको प्रकार के्षत्रफल(रोपनी) नसाँचाई सनुर्धा 

भएको/नभएको 

आफैले 

गरेको 

अरुलाई कमाउन नदएको कैनफयत 

खेत       

बारी       

पाखो       



अन्य      

 

छ) पशपंुक्षी पालन गने गोठ/खोर आनद भए/नभएको (भएमा प्रकार खलुाउनेः ................. 

ज ) घरमा शौचालयको व्यर्बथा छ/छैन (भएमो प्रकार खलुाउनेः) ........... 

झ) खाना पकाउन ेचलुोको प्रकारः .................. 

ञ) खाना पकाउनको लानग प्रयोग गनव इन्धनको प्रकारः ..................... 

ट) इन्धनको श्रोतः ............................. 

ठ) पनउन ेपानीको श्रोतः ............................ 

ि) बथानीय सेर्ा/सनुर्धाहरु M 

नस.नं. सनुर्धाको नकनसम पगु्ने लाग्ने समय कैनफयत  

१ गा.पा/ना.पा केन्र/र्िा कायावलय   

२ नर्द्यालय   

३ बर्ाब्य केन्र   

४ कृनष कायावलय   

५ नबद्यतु कायावलय   

६ बैंक   

७ सहकारी संबथा   

८ हाट बजार   

९ गैर सरकारी संबथा   

१० बस अि्िा   

११ अन्य   

 

ढ) अन्य ...................................................... 

२. पशपंुक्षीको सरे्क्षण  

क) पशपंुक्षीको नर्र्रण  

१. पशपंुछी पालन गनुव हुन्छ 

क) गछौ          ख) गदनैौ          u_ यदी गने भए=============  

२. पशपंुक्षी पालन घयावसी प्रयोजनको लानग पाल्न ुहुन्छ नक बेच्न ेगनुव हुन्छ ? 

   क) घरमा प्रयोजनको लानग   ख)बेच्नको लानग 

 

नस.नं. नर्र्रण  जात  कैनफयत  

    

    

    

    

    

    

 

३. खाद्यान्न तथा नगदबेाली  

क) खाद्यान्न तथा नगदबेालीको नर्र्रण 

१.खाद्यान्न तथा नगदबेाली गनुव हुन्छ ?      क) गछौ      ख) गदैनौ    u_ यनद गने भए================= 



 

२.खाद्यान्न तथा नगदबेालीको खानको लानग उत्पादन गनुव हुन्छ नक बेच्न ेगनुव हुन्छ  

क) घरमा खानको लानग     ख)बेच्नको लानग ग) दबैु 

नस.नं. खाद्यान्न तथा 

नगदबेाली  

लगाउन ेमनहना  औषत उत्पादन  नबक्री गने भए 

पररणाम  

 गने नबक्री 

बजार  

रासायननक मलको 

प्रयोग छ नक छैन  

१ धान      

२ मकै      

३ गहुाँ      

४ कोदो      

५ तोरी      

६ अन्य      

 

३) अन्य..................................................................... 

ख) तरकारी खेती  

१) तरकारी खेती गनुव हुन्छ ?       क) गछौं      ख) गदनैौ    u (यनद गने भए)=========== 

तरकारी घर खानको लानग उत्पादन हुन्छ नक बेच्न ेगनुव हुन्छ ?  

क) घरमा खानको लानग  ख) बेच्नको लानग 

स.नं. तरकारीको 

नाम  

लगाउन े

मनहना  

औषत 

उत्पादन  

नबक्री गने भए 

पररणाम 

 नबक्री गने बजार  समबयाहरू  

!       

@       

#       

$       

५       

  

३= अन्य================== 

ग) फलफूल खेती  

१) फलफूल खेती गनुव हुन्छ ?  क) गछौं      ख) गदैनौ  u_ यनद गने भए================ 

२) फलफूल घर खानको लानग उत्पादन हुन्छ नक बेच्न ेगनुव हुन्छ ? 

  क) घरमा खानको लानग ख) बेच्नको लानग 

 

नस.नं. फलफूलको नाम  लगाउन ेमनहना औषत उत्पादन तरकारी बेच्चे बजार समबयाहरू 

      

      

      

      

      

 

४. रोजगारी नबथनत सम्बन्धी नर्र्रणहरू  

क) तपाईको पररर्ारको हालको राजगारीको नबथनतको बारेमा बताई नदन ुहोस ्। 

नस.नं. नाम ज्यालादारी अन्य रोजगारी 



  कृनष के्षत्र गैरकृनष के्षत्र बर्यं रोजगारी बेरोजगारी 

      

      

      

      

      

      

 

ख) तपाईको पररर्ारका सदबयहरूले अनहले सम्म कुनै प्रकारको शीपमलूक तालीम नलएका छन ्?  

 १= छन ्                         २.  छैन ्  

 -यनद छन ्भन)े कबतो, कुन प्रकारको तालीम हो खलुाउनहुोस=्=========================================== 

ग) तपाईको घर पररर्ारका सदबयहरू कुन  नसपमलुक रोजगारीमा संलग्न छन ्?  

१_ संलग्न छन ्  २_ संलग्न छैनन ् -यनद छ भन_े 

कुन प्रकारको नसपमलुक रोजगारीमा संलग्न छन ्?   

१. पलम्बर  २. कापेन्टर ३. टेनक्ननसयन (मेकाननकल, इलेनक्िनसयन, इलेक्िोननक) 

४. नक्लनर ५. इकुक्पमेन्ट अपरेटर  ६. ड्राइभर ७. साधारण मजदरुी   ८. अन्य    

 

५.  आयोजना के्षत्रमा र्न जङ्गलको नर्र्रण 

क) जङ्गलको प्रकार============================= 

ख) सामदुानयक र्नको नर्र्रण================================ 

ग) र्नबपनतहरूको नर्र्रण ======================================= 

घ) र्नपैदार्ारको नर्र्रण======================================== 

ङ) गैर काबठ जन्य र्न पैदार्ार========================================== 

ज_ संरनक्षत र्नबपनतहरू थाहा भएमा====================================== 

च)् अन्य नर्र्रण====================================================  

६. आयोजना के्षत्रका र्न्यजन्त ुसम्बन्धी नर्र्रण  

क) आयोजना के्षत्र पाइन े बतनधारी र्न्यजन्तहुरू=================================== 

ख) आयोजना के्षत्र पाइन े अभयचरहरू==================================================== 

ग) आयोजना के्षत्र पाइन े उभयचरहरू================================================== 

ङ) आयोजना के्षत्र पाइने जलचरहरू==================================================== 

च) आयोजना के्षत्र पाइन ेपंक्षीहरू =================================================== 

छ) मानर् र्न्यजन्त ुद्धन्द छ,र छैन ============================================ 

ज० संरनक्षत र्नबपनतहरू -थाहा भएमा_ ================================ 

ज) अन्य नर्र्रण============================== 

७. आयोजनाले पारेको प्रभाव क) =======================आयोजनाले घरजग्गामा के कबतो प्रभार् पाछवर पारेको छ । 

१) घरमा क्षनत             ४) पणूव र आनशंक 

२) जग्गामा क्षनत  

३) अन्य के्षनत  

 

ख) =================== आयोजनाल बाली नानलमा के कबतो प्रभार् पाछव र  पारेको छ  । 



१) पणूव क्षनत             

२) आनशंक क्षनत  

३) अन्य के्षनत   

ग) =============आयोजनाले पानेरपारेको सकारात्मक प्रभार्हरू  

१) 

२) 

३) 

घ) आयोजनाले  जग्गा अनधग्रह्ण गनुव परे जग्गा नदन तयार हुनहुुन्छ । 

१)  तयार छु  

२)  तयार  छैन  

३)  तयार छु तर काननु बमोनजम क्षनतपनूतव नदनपुछव । 

४) अन्य 

ङ_ आयोजनाले अरू के्षत्रमा के कबतो प्रभार् पाछव र पारेको छ । 

१) धरु्ााँ धलुो हुने  

२) बानढ जान े 

३) खानेपानीरकूलोमा क्षनत 

४_ पनहरो जाने 

५_ अन्य क्षनत 

४_ अन्य क्षनत 

च_ आयोजनाले र्न के्षत्रमा के कबतो प्रभार् पने दखेनहुुन्छ । 

छ_ आयोजनाल र्न्यजन्तलुाइव के कबतो प्रभार् पने दखेनहुुन्छ । 

ज_ आयोजनाल अन्य प्रभार्हरू के के दखेनहुुन्छ  ।  

 

८) अन्य नर्र्रण 

क) आयोजनाल बाट समदुायले के कबतो लाभको अपेक्षा गरेको छ । 

१) 

२) 

३) 

ख) यस के्षत्रका प्रमखु समबयमहरू के के हुन ्।  

१) 

२) 

३) 

ग) आयोजना सफल रूपमा संचालन गनव के सझुार् नदनहुुन्छ ।  

१) 

२) 

३) 

घ) अन्य राय सझुार्हरू 

१) 

२) 

३) 


