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कायर्कारी सारांश 

प्रस्तावक 

सखु�त – जमु्ला सडक अन्तगर्त बाङ्गेिसमल – सैन सडक खण्ड (११२ िक.िम.) स्तरोन्नित कायर्को प्रस्तावक सडक िवभाग, 
योजना अनगुमन तथा मलू्याङ्कन शाखा, चाकुपाट, लिलतपरु रहकेो छ ।  

आयोजनाको प�रचय  

प्रस्तािवत बाङ्गिेसमल – सनै सडक खण्ड बाङ्गेिसमल (सखु�त) बाट स�ु भई साई गाउँ (दलेैख) मा अन्त्य ह�न्छ । यस सडक 
सखु�त िजल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपािलका वडा नं. २ र बराहताल गाउँपािलका वडा नं. ५, ७ र ८ र दलेैख िजल्ला गरुाँस 
गाउँपािलका वडा नं. १ र २, दलु्ल ुनगरपािलका वडा नं. १, २ र ३, चामणु्डा िवन्द्रासैनी नगरपािलका वडा नं. ७ र आठबीस 
नगरपािलका वडा नं. १,२ र ३ मा अविस्थत छ । 

सखु�त – जमु्ला सडक एक रणनीितक सडक हो र यसले सखु�त, दलेैख, कािलकोट र जमु्ला िजल्लाह� सडक सञ्जाल माफर् त 
जोड्ने छ । सडक िवभागले यस सडकलाई स्तरविृद्ध गरेर दोहोरो लेनको (९ िम) कालो पत्र ेराजमागर् स्तरको बनाउन योजना 
बनाएको छ । प्रस्तािवत बाङ्गेिसमल – सनै सडक सखु�त – जमु्ला सडककै एक खण्ड हो र सडक िवभागले यस खण्डलाई 
स्तरोन्नित गनर् प्रस्ताव गरेको छ । सडक स्तरोन्नितको अभावले यस �ते्रमा दघुर्टनाको जोिखम बढ्नकुो साथै यस �ते्रको 
समग्र िवकासमा पिन बाधा परु् याएको छ । प्रस्तािवत सडक स्तरोन्नित भए प�ात ्आयोजना �ते्र र समग्र कणार्ली प्रदशेको 
सामािजक र आिथर्क िस्थितको िवकास गनर् मद्दत गदर्छ । 

प्रस्तािवत सडक ११२ िक.िम. लामो छ । प्रस्तािवत सडकको चौडाई नाला बाहके ९.० िम ह�ने छ (नाला सिहत १०.२५ िम.)। 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सान्दिभर्कता 

वातावरण संर�ण िनयमावली २०७७ को िनयम ३ सँग सम्बिन्धत अनसुचूी ३ (अनसुचूी हरेफेर २०७८) को  (ङ) यातायात 
�ेत्रको (६) अनसुार ५० िकलोिमटर भन्दा बढी लम्बाइको रािष्ट्रय राजमागर् वा सहायक सडकको चौडाई विृद्ध ह�ने गरी 
स्तरविृद्ध, पनुस्थार्पना वा पनुिनर्मार्ण गदार् वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन गनुर् पन� दिेखन्छ । त्यस ैगरी  सोही िनयमावलीको 
िनयम ३ सगँ सम्बिन्धत अनसुचूी ३ को (क) वन �ेत्रको (९) अनसुार ५ हके्टर भन्दा बढी वन �त्र अन्य प्रयोजनको लािग 
प्रयोग गदार् वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन गनुर् पन� ह�न्छ । प्रस्तािवत सडक खण्ड ११२ िक.िम लम्बाई भएको र स्तरविृद्ध गदार् 
५ हके्टर भन्दा बढी वन �ते्र प्रयोग गनुर् पन� (४८.९६ ह.े सडक चौडा बनाउन र २१०.७३ ह.े �ते्रािधकार िभत्र पन�) भएकोले 
प्रस्तािवत सडक स्तरविृद्ध गनुर् भन्दा पिहले वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन गनुर् पन� दिेखन्छ । 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उदे्दश्य 

वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कनको मखु्य उद्दशे्य यस सडक खण्डको िनमार्ण गदार् प्रभािवत �ेत्रको वातावरणीय  प�ह�को 
अध्ययन गरी भौितक, जैिवक, सामािजक, आिथर्क तथा सासं्कृितक वातावरणमा पन� प्रभावह�  पिहचान एव ंमलु्याँकन गरी 
नकारात्मक प्रभावको न्यनूीकरण र सकारात्मक प्रभाव बढाउने उपायह� प�ा लगाई वातावरण व्यवस्थापन योजना बनाई 
कायार्न्वयन गनुर् रहकेो छ । 

अध्ययन िविधह�  

यस वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन वातावरण संर�ण िनयमावली २०७७, रािष्ट्रय वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन 
िनद�िशका १९९३ तथा िमित २०७८-०१-१६ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको (मा. मन्त्रीस्तरीय) िनणर्यद्वारा स्वीकृत �ेत्र 
िनधार्रण प्रितवेदन र कायर्सचूीको अधीनमा रही तयार ग�रएको छ । यस वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन अध्ययनका 
उद्दशे्यह� प्रा� गनर् आवश्यक संदभर् सामाग्रीह�का पवूर् अध्ययन ग�रएको िथयो र आयोजनाको प्रभािवत �ते्र रेखाङकन 
ग�रएको िथयो । अध्ययन टोलीले २०७८ साउन १ दिेख २०७८ साउन २५ सम्म आयोजना �ेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी 
सचूना सङ्कलन गन�, सरोकारवालाह�सगँ अन्तरिक्रया गन� तथा स्थलगत सव��णको कायर् सम्पन्न ग�रएको िथयो । स्थलगत 
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सव��णको क्रममा आयोजना प्रभाव �ेत्रको िवद्यमान वातावरणीय अवस्था सम्बन्धी जानकारी सङ्कलन ग�रयो र आयोजना 
िनमार्ण तथा सञ्चालनले पानर् सक्ने प्रभावह� र ितिनह�का न्यनूीकरणका उपायह� पिहचान ग�रयो। 

िवद्यमान वातावरणीय अवस्था 

भौितक वातावरण: प्रस्तािवत आयोजना कणार्ली प्रदशेको पहाडी �ेत्रमा पदर्छ । प्रस्तािवत सडक समनु्द्री सतह बाट 
६७८.१२ िमटर उचाई बाट स�ु भइ अिधकतम उचाई ch ४०+००० मा १२३० िमटर सम्म पगुी ६६१.४९ िमटरमा (सने 
खोला) मा अन्त्य ह�नेछ । यस सडकले हाल ओगटेको कुल �ते्रफल ६०.४१ ह.े मद्य े६०.४१ ह.े वन �ेत्र र ३.२९ ह.े कृिष र 
बस्ती जिमन रहकेो छ । आयोजना व�रप�र उष्ण मनसनुी हावापानी रहकेो छ । जल तथा मौसम िव�ान िवभाग अनसुार दलेैख 
िजल्लाको  औसत वािषर्क अिधकतम तापक्रम २८.५ िड.से. र औसत वािषर्क न्यनूतम तापक्रम १६.४ िड.से. रहने गरेको छ र 
औसत वािषर्क वषार्  १२१९.३ िम.िम. ह�ने गरेको छ  भने सखु�त िजल्लाको औसत वािषर्क अिधकतम तापक्रम २७ िड.से. र 
औसत वािषर्क न्यनूतम तापक्रम १५.१ िड.से. रहने गरेको छ र औसत वािषर्क वषार्  १३९१.९ िम. िम. ह�ने गरेको छ । 
आयोजना �ते्रिभत्र र वरपरको वातावरणमा कुनै प्रकारको प्रदषूण गन� स्रोत नरहकेो ह�दँा हावा, ध्विन र पानी गणुस्तरीय रहकेो 
पाइन्छ ।  बखार्को बेलामा भने बाढीको कारणले खोलामा पानी धिमलो ह�ने गदर्छ । प्रस्तािवत सडकको पिहलो खण्ड पहाडी 
भ-ूभाग ह�दँ ै जान्छ भने तल्लो ढुंगे�ोर (चनेेज ६१+२४०) बाट सडक कणार्लीको ितरै ितर जान्छ । चनेेज ३+३५० 
(बाङ्गेिसमल भन्ज्यांग) र ८+८२० (दमारे) मा प्रस्तािवत सडकलाई एउटा स्टेप रेखाले काट्छ भने चनेेज ४९+४८० (सेप्टी), 
५१+२१५ र ५१+५८५ (दनु्ग्री) मा एउटा थ्रस्ट-फल्ट रेखाले काट्छ । यी �ते्रह� भौगिभर्क िहसाबमा अिस्थर मािनन्छन ् । 
त्यसै गरी चनेेज ४३+३२० दिेख ४३+९८० (िसमाना)  सम्मको �ते्र र चनेेज ५६+६४० दिेख ५७+४२० (लम्चडुी) सम्मको 
�ेत्रमा पिहरोको जोिखम उच्च रहकेो छ । 

जैिवक वातावरण: प्रस्तािवत सडक पहाडी तथा नदी िकनार �ेत्रमा पदर्छ । यस सडकसगँ ३१ वटा सामदुाियक वन र 
सरकारद्वारा व्यविस्थत वन जोिडएका छन ्।  आयोजना �ेत्रमा साल,  िसन्दरेु, खयर, कुसमु, जामनु, टूनी, खर�, िसमल, आिद  
प्रजातीका �खह� पाइन्छ । यस �ते्रमा पाइने जगंली जनावरह� मध्य ेबाघ, िचतवुा, चरी बाघ, वन िबरालो, बाँदर, लंगरु, 
भाल,ु बँदले, खरायो, स्याल, दमु्सी, मगृ आिद ह�न ्। कािलज, ढुकुर, भगंेरा, डांग्र,े काग, कोइली, िचल, सारौ आिद यस �ते्रमा 
पाइने मखु्य चराह� ह�न ्।  

सामािजक-आिथर्क तथा सांस्कृितक वातावरण: प्रस्तािवत सडक सखु�त िजल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपािलका वडा नं. २ र 
बराहताल गाउँपािलका वडा नं. ५, ७ र ८ र दलेैख िजल्ला गरुाँस गाउँपािलका वडा नं. १ र २, दलु्ल ुनगरपािलका वडा नं. १, 
२ र ३, चामणु्डा िवन्द्रासनैी नगरपािलका वडा नं. ७ र आठबीस नगरपािलका वडा नं. १,२ र ३ भएर जान्छ । यस सडकले 
बाङ्गेिसमल, दमारे, बड्डीचौर बजार, िपपलचौरी, केराबारी, स्याउले बजार, तल्लो डंुगे�र, सवुा�ेडा, न्याउली, िसयाला, 
िपपलगडी बजार, पालतडा बजार, रामघाट, तिुनबगर र साईगाउँ जस्ता मखु्य बस्तीह� पार गछर् । आयोजना प्रभािवत 
पािलकह�को कूल जनसंख्या िव.स.ं २०६८ सालको जनगणना अनसुार २४६,२०९ जना रहकेो छ, जसमा मिहला 
१२६,३५२ जना र प�ुष ११९,८५७  जना छन ्। त्यस्तै आयोजना प्रभािवत वडाह�को कूल जनसंख्या ४५,२७२ रहकेो छ, 
जसमा मिहला २३,३९२ जना र प�ुष  २१,८८० जना छन ् । आयोजना प्रभािवत वडाह�मा ९,००६ घर धरुीह� छन ् । 
प्रस्तािवत सडकको �ेत्रािधकार िभत्र ५७२ घरह� रहकेा छन ् भने ियनीह�मा २७८२ मािनसह� बसोबास गछर्न ् । 
आयोजनाले प्रत्य� �पमा ४९ वटा घरह�लाई प्रभािवत पान� दिेखन्छ । 

आयोजना प्रभािवत गा.पा./न.पाह�को जनसंख्या हदेार् औसतमा �ेत्री (३१.७%), कामी (१६.६%), ब्राहिमन (१४.६%), 
मगर (१०.५%), ठकुरी (९.८%), दमाई/ढोली (५.२%), साक� (२.७%), था� (२.५%), सनं्यासी/दशनामी (२.३%), ग�ुङ 
(१.३%) र अन्य जात जाितका मािनसह�को बसोबास रहकेो छ । यस �ते्रमा कुल ९२.१% मािनसह� नेपाली मातभृाषा 
रहकेा छन ्। प्रस्तािवत आयोजना व�रप�रका घर प�रवारले मखु्यतः धाराको पानी प्रयोग गन� गरेका छन ्। आयोजना प्रभािवत 
गाउपािलका/नगरपािलकाह�को खानेपानीको स्रोत मध्य ५७.६९% धाराको पानी, २.२१% ट्यबुवेलको पानी, ४.४२% 
ढािकएको इनार /कुवा, ९.६०% खलुा इनार /कुवा, २१.१३% मलू धाराको पानी, २.६९% नदी/खोलाको पानी र १.६६% 
अन्य स्रोतबाट प्रयोग गछर्न ्। 
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प्रत्य�  प्रभािवत स्थानमा खाना पकाउनको लािग दाउरा मखु्य इन्धन हो भने ग्याँसको प्रयोग पिन बढ्द ै गइरहकेो छ । 
उज्यालोको लािग १०० प्रितशत घरधरुीनै रािष्ट्रय िवद्यतुद्वारा लाभािन्वत छन ्।  

वैकिल्पक िव�ेषण 

रािष्ट्रय राजमागर् क्लास २ मापदण्डमा रिह यो सडकको िडजाइन तथा स्तरोन्नित गनुर् पन� ह�न्छ । प्रस्तािवत सडकको ट्रयाक 
खोली सडक सचंालनमा आइ सकेकोले यही सडकको रेखांकनलाई आधार मानेर स्तरोन्नित गनर् र केही ग्रडे निमलेको ठाउँमा 
मात्र यताउता जाने गरी स्तरोन्नित गनर् प्रस्ताव ग�रएको छ । आयोजना स्थलको लािग आवश्यक पन� खानी �ते्र, िशिवर �ेत्र, 
समान भण्डारण गन� �ेत्रह�लाई वातावरणमा कम �ित गन� िविभन्न स्थानह� िनधार्रण ग�रएको छ । माटो खन्ने काम 
वषार्तको समयमा नगन� गरी समय तािलका पिहचान ग�रएको छ । िनमार्णको क्रममा चािहने िनमार्ण सामाग्रीह� स्थानीय स्रोत 
मानै पाइने र वातावरणमा न्यनूतम प्रभाव पन� गरी उल्लेख गन� गरी प्रस्ताव ग�रएको छ।  

प्रस्तावका प्रभावह�  

प्रस्तावको कायार्न्वयनले वातावरण तथा मानव जीवनमा दवैु िकिसमको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावह� पान� 
दिेखन्छ। 

सकारात्मक प्रभावह�  

आयोजना िनमार्णका क्रममा स्थानीय बािसन्दालाई केही रोजगारी िमल्ने र स्थानीय जनताको द�ता अिभविृद्ध ह�न सक्ने 
सम्भावनाह� यस आयोजनाले पानर् सक्ने सकारात्मक प्रभावह� ह�न ्। आयोजना िनमार्णका चरणमा २३८,६७६ मानव िदन 
द� कामदार र ६४१,५१६ मानव िदन अद� कामदारले रोजगारीको मौका पाउनेछन ् । आयोजना प्रभाव �ेत्रका गरीव, 
असहाय र िपछडीएका वगर्लाइ आयोजनामा रोजगारीको अवसर िमल्ने छ। सडक िनमार्ण कायर्मा संलग्न ह�ने कामदारह�को 
व्यवसाियक सीप अिभविृद्ध ह�ने छ । 

यस सडक खण्डको स्तरोन्नितले यस �ेत्रमा यातायातको पह�चँमा राम्रो सिुवधा ह�ने छ, जसले गदार् यस �ेत्रमा मािनसह�को 
आवतजावत र पयर्टन बढवा भई आिथर्क िवकास ह�नेछ । आयोजना प्रभािवत �ेत्रका जनताह�लाई सामािजक सेवा जस्तै 
स्वास्थ्य, िश�ा, सामदुाियक सवेा, बजार तथा अन्य सिुवधामा सहज पह�चँ प्रा� ह�नेछ । सडक स्तरोन्नित पिछ यस �ेत्रमा 
दिैनक उपभोग्य वस्तहु�, खाद्य तथा अन्य वस्तहु�को आपिूतर् सहज ह�नेछ साथै यस �ते्रको कृिष उपजले पिन सहज बजार 
प्रा� गन�छ, जसले गदार् जीवनस्तर विृद्ध ह�नेछ ।  

नकारात्मक प्रभावह�  

सडकको ट्रयाक तथा एक पटक कालो पत्रे भएपिन सडक जीणर् भएको ह�नाले सडक स्तरोन्नित तथा सञ्चालनले ह�ने 
नकारात्मक प्रभावह� पिहले दिेखनै िवद्यमान छन ्र आयोजनाले गदार् यी प्रभावह� बढ्ने वा थिपने ह�न सक्छन ्।  

यस सडक िनमार्ण गदार् िविभन्न ठाउँमा गरी ४९ वटा घरह�, िसचँाई कुलो, मिन्दर ३ वटा, प्रती�ालय ३ वटा, सामदुाियक 
धारा ११ वटा, चौतारो २, चप� ३, कुखरुाको घमु २, १८२ वटा िवद्यतु पोल  र खानेपानी ट्यांक�को २ वटा संरचनामा �ित 
ह�ने दिेखन्छ । यस आयोजनाको लािग कूल ५१.१५ हके्टर जिमन अिधग्रहण गनुर्पन� दिेखन्छ जसमा २.१९ हके्टर कृिष/बस्ती  
जिमन (ऐलानी) र ४८.९६ हके्टर वन �ते्रको सरकारी जिमन पदर्छ । 

अन्य प्रभावह�मा कायर् र ज्याला िवतरणमा लैङ्िगक िवभदे, जोिखम पणूर् कायर्मा नाबालकह�को प्रयोग, अस्वस्थ 
आवासका कारण फैिलने रोग, शारी�रक सम्पकर् का कारण सन� यौन रोग तथा अन्य स�वा रोगह� ह�न सक्ने दिेखन्छन ्। सडक 
िनमार्ण प्रकृयामा प्रयोग ह�ने उपकरण, सवारीसाधन एवं रासायिनक तत्वह�को कारण ध्विन, वाय ुर पानी प्रदिूषत ह�नसक्छ । 
फोहरको र ढलको उिचत व्यवस्थापन नभएमा जल तथा जिमनको प्रदषूणले अन्य नकारात्मक प्रभाव िनम्त्याउने सम्भावना 
रहन्छ । िनमार्ण सामाग्रीह�को समिुचत भण्डारण तथा सञ्चालन नगदार् चहुावटका कारण सतही तथा भिूमगत जल प्रदिूषत 
ह�नसक्छ। 
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यस आयोजनाको लािग ४८.९६ हके्टर िविभन्न सामदुाियक वन (३२ वटा) र सरकारद्वारा व्यविस्थत वनको जिमन प्रयोग 
गनुर्पन� दिेखन्छ । यस सडक िनमार्णले गदार् यी वनबाट कूल ४,११७ �ख िब�वाह� (सरकारद्वारा व्यविस्थत वनबाट १३२ र 
सा.व. बाट ३,९८५)। 

आयोजना िनमार्णका क्रममा अन्य नकारात्मक प्रभावह�मा धलूो र ध्विन बढ्न,ु माटो र पानी प्रदिूषत ह�न,ु दघुर्टना ह�न सक्ने 
सम्भावना रहन,ु िनमार्ण सामग्रीको स्रोतह�/खानी सञ्चालनका प्रभावह� आिद कुराह�लाई औलँ्याउन सिकन्छ । 

िनमार्ण सम्पन्न भइसकेपिछ सडक सञ्चालनका क्रममा ह�ने मखु्य प्रभावह�मा सडकसगँ जोिडएको बस्ती तथा खतेी योग्य 
जिमनमा प्रभाव पनुर्, सडक दघुर्टनाह� ह�न ुआिद ह�न ् । साथै आयोजना सञ्चालन प�ात ्उपलब्ध सिुवधाका कारण सडक 
िकनारमा अव्यविस्थत बसोबास बढ्न गई सडक �ते्र अितक्रमण ह�ने सम्भावना पिन रहन्छ । सडक छेउको नाली तथा िनकास 
नाली बन्द भइ वषार्तको पानी अव्यविस्थत भएर कटान/डुबानको जोिखम बढ्न सक्छ ।  

न्युनीकरणका उपायह�  

आयोजनाको नकारात्मक प्रभावह� न्यिूनकरण गनर्का लािग िविभन्न व्यवहा�रक तथा िमतव्ययी उपायह� सझुाव ग�रएको छ 
। िनजी जिमन अिधग्रहणको लािग जग्गा धनीह�बाट िनःशलु्क सोइ�ाले िलइनेछ। प्रभािवत संरचनाह�को पनु िनमार्ण तथा 
पनु: स्थापना  ग�रने छ र यसको लािग � १०,०००,०००  लगत अनमुािनत ग�रएको छ । 

कामदार िशिवर, िनमार्ण सामाग्री भण्डारण गन� ठाउँ, खानी �ते्र, आिद वातावरण मतै्री र सरुि�त ठाउँह� पिहचान गरी प्रस्ताव 
ग�रएको छ ।  त्यसैगरी िनमार्णको बेला काम गन� ठाउँ, कामदार िशिवर, समान थपुान� ठाउँ, खानी जग्गाको व्यवस्थापन आिद 
लाई पिन ध्यान िदइने छ । कामदार िशिवरमा स्वस्थ, सरसफाइ र खानेपानीको उिचत व्यवस्थापन ग�रने छ । कामदार िशिवर 
तथा िनमार्ण �ेत्रबाट ५० िमटर पर अस्थायी चप�को व्यवस्था ग�रने छ र तीनलाई पानीको स्रोतबाट ५० िमटर  पर रािखने छ । 
कामदार िशिवरबाट िनिस्कने फोहोरलाई छुट्टाईनेछ । कुिहने फोहोरलाई खाल्टो खनेर प�ुरने छ भने िबक्र� ह�ने फोहोरलाई िबक्र� 
ग�रने छ । अन्य फोहोरलाई िनमार्ण कायर् सिकएपिछ िबरेन्द्रनगर नगरपािलकाको फोहोर फाल्ने �ते्रमा लगेर फािलने छ । 
िनमार्ण सामग्री भण्डारण गदार् हावाले नउडाउने गरी रािखने छ । रासायिनक पदाथर्ह� भण्डारण गदार् र प्रयोग गदार् सरुि�त 
त�रकाले जिमनमा नपोिखने गरी ग�रने छ । िनमार्ण �ते्र व�रप�र धलूो कम गनर् धलूो बढी भएको बेला पानी छिकर् ने छ । 

पेशागत स्वास्थ्य र सरु�ाको सरोकारका लािग आवश्यक तयारी गरीने छ । कामदारह�लाई हले्मटे, पन्जा, बटु, सरु�ात्मक 
पेटी, चस्मा, मास्क आिद प्रदान ग�रने छ । िनमार्ण र भण्डारणस्थलमा अनािधकृत प्रवेश र गितिविध रोक्न खतराका संकेतह�, 
छेकबार एवं पालेको व्यवस्था ग�रने छ ।  

वषार्तको समयमा माटो खन्ने सम्बन्धी कायर् ग�रने छैन। कटान ग�रने �खह� सकेसम्म कम ग�रने छ र आवश्यक परे मात्र 
कािटने छ । सरकारी जग्गाको प्रयोग र कािटने �खह�को रािष्ट्रय प्राथिमकता प्रा� योजनाको लािग रािष्ट्रय वन �ते्र प्रयोग गन� 
सम्बन्धी मापदण्ड सिहतको कायर्िविध, २०७६ अनसुार �ितपिूतर् िदईने छ, जसको िनम्ती  १:१० को दरले ४१,१७० �ख-
िब�वा रोप्न र रोिपएका िब�वाह� ५ वषर् सम्म ह�कार्ईने छ र वन �ेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत �ितपिूतर् िदइनेछ । यस बाहके 
पिन सडक छेउ िमलेको ठाउँमा व�ृारोपण ग�रने छ ।   वन्यजन्तकुो चोरी िशकारी ह�ने सम्भावना िनयन्त्रण गनर् तथा तीनको 
संर�ण सम्बन्धी सचतेना जगाउन सन्दशे सिहतको होिडर्ङ्ग बोडर्ह� वनले तोकेको ठाउँमा रािखने छ । 

सडक सञ्चालनको समयमा आवश्यकता अनसुार सडक सरु�ाका उपायह�लाई अपनाइने छ । सडकलाई िनयिमत �पमा 
ममर्त ग�रने छ र आवश्यकता अनसुार व�ृारोपण तथा बायोइिन्जनीय�रङग ्पिन िनरन्तरता ग�रनेछ । 

यस आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापनका लािग DPR मा समावेश बाहके अन्य अनकूुल प्रभाव अिधकतम अिभविृद्ध 
गन� तथा प्रितकूल प्रभाव न्यनू गन� उपायको लािग कूल  � ८७,७३२,००० िविनयोजन गनुर्पन� दिेखन्छ भने अनगुमन गनर् � 
१,३८०,००० र वातावरणीय परी�ण गनर् � ८४६,००० लाग्ने दिेखन्छ । 
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िनष्कषर् 

यस वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन बाङ्गेिसमल – सैन सडक खण्ड स्तरोन्नित आयोजनाबाट ह�ने नकारात्मक प्रभावह� 
मािथ उिल्लिखत न्यनूीकरणका उपायह�बाटै कम गनर् सिकन्छ। यस प्रितवेदनमा प्रस्तािवत उपायह� अवलम्बन ग�रए 
आयोजना �ते्रको वातावरणमा ठूला असर पन� दिेखदनै ।  
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अनसुचूी ९: वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 
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प�रच्छेद १ 

प्रितवेदन तयार गन� व्यि�को वा ससं्थाको नाम र ठेगाना 

१.१ प्रस्तावक 

सखु�त – जमु्ला सडक अन्तगर्त बाङ्गेिसमल – सैन सडक खण्ड स्तरोन्नित कायर्को प्रस्तावक सडक िवभाग, योजना 
अनगुमन तथा मलू्याङ्कन शाखा, चाकुपाट, लिलतपरु रहकेो छ । 

पत्राचार गन� पणूर् ठेगाना 

सडक िवभाग, योजना अनगुमन तथा मलू्याङ्कन शाखा,  
चाकुपाट लिलतपरु 
ईमेल: pmeu@dor.gov.np 
फोन नं: ०१-५००५५२४ 

१.२ परामशर्दाता 

प्रस्तावकको तफर् बाट काडर्-स्लेट-ग्रान्ड जे.भी.ले यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कनको प्रितवेदन तयार गरेको 
छ।  

परामशर्दाताको पत्राचार गन� पणूर् ठेगाना 

काडर्-स्लेट-ग्रान्ड जे.भी. 
बसन्त मागर्-बबरमहल, काठमाण्डौ ँ 
ईमेल: cardconsultants@gmail.com 
फोन नं: ९७७-१-४२२४१४१, ४२२४९९८ 

परामशर्दाताले िविभन्न वातावरणीय �ते्रका िव�ह�को टोली बनाएर वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कनको प्रितवेदन तयार 
गरेको छ । अध्ययन टोलीको सो-घोसणा अनसुचूी १ मा प्रस्ततु ग�रएको छ । 

१.३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औिचत्य 

वातावरण संर�ण ऐन, २०७६ को दफा ३ ले िनद�िशत गरे अन�ुप वातावरण संर�ण िनयमावली, २०७७ को िनयम ३ मा 
भएको व्यवस्था अनसुार तािलका १ मा उल्लेख ग�रए बमोिजम प्रस्तािवत आयोजनाका लािग वातावरणीय प्रभाव 
मलू्याङ्कन गनर् बाध्यकारी रहकेो छ । 

तािलका 1: कानूनी औिचत्यता सम्बन्धी व्यवस्था 

क्र.सं. वातावरण संर�ण ऐन, २०७६ (ऐन) र वातावरण संर�ण 
िनयमावली, २०७७ (िनयमावली) को व्यवस्था 

प्रस्तािवत आयोजनाका लािग 
बाध्यकारी ह�ने अवस्था 

वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन गनुर्पन� काननूी औिचत्यता: 
१ ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र िनयमावलीको िनयम ३ बमोिजम अनसुचूी 

३ मा उिल्लिखत प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन गनुर्पन� 
व्यवस्था अनसुार “(ङ) यातायात �ते्रको (६) अनसुार ५० िकलोिमटर 
भन्दा बढी लम्बाइको रािष्ट्रय राजमागर् वा सहायक सडकको चौडाई विृद्ध 
ह�ने गरी स्तरविृद्ध, पनुस्थार्पना वा पनुिनर्मार्ण गदार् वातावरणीय प्रभाव 
मलू्याङ्कन गनुर् पन� 

प्रस्तािवत सडक ११२ िक.िम. 
लम्बाई भएको  



सखु�त – जमु्ला सडक अन्तगर्त बाङ्गिेसमल – सनै सडक खण्ड स्तरोन्नित आयोजना 

2 

२ ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र िनयमावलीको िनयम ३ बमोिजम अनसुचूी 
३ मा उिल्लिखत प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन गनुर्पन� 
व्यवस्था अनसुार “(क) वन �ेत्र” अन्तगर्त (५) मा “िवद्यतु प्रसारण लाइन 
िनमार्ण बाहके अन्य प्रयोजनको लािग ५ हके्टर भन्दा बढी वन�ेत्र प्रयोग 
गन�” भन्ने उल्लेख भएको 

यो आयोजनाको िनमार्ण गदार् प्रयोग 
गनुर्पन� कुल वन �ते्र ५ हके्टर भन्दा 
बढी भएको (४८.९६ ह)े 

१.४ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उदे्दश्य 

वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कनको मखु्य उद्दशे्य आयोजना िनमार्ण र कायार्न्वयन चरणको समयमा वातावरणको संर�ण गनुर् 
हो । िवस्ततृ उद्दशे्यह� िनम्न िलिखत छन ्: 

• आयोजना प्रभािवत �ते्रको भौितक, रासायिनक, जैिवक, सामािजक, आिथर्क, सांस्कृितक वातावरण सम्बिन्धत 
वस्तगुत अवस्थाको तथ्याङ्क/सचूना सङ्कलन गन�, 

• आयोजना कायार्न्वयन गदार् भौितक, रासायिनक, जैिवक, सामािजक, आिथर्क, सांस्कृितक वातावरणमा पनर् सक्ने 
प्रभावह� प�ा लगाउने, आकँलन गन� तथा मलू्याङ्कन गन�, 

• सकारात्मक प्रभाव बढो�री तथा नकारात्मक प्रभाव न्यनूीकरण गनर् व्यवहा�रक र स्थान िविश� उपायह� प�ा 
लगाई कायार्न्वयन गन�  

• वातावरण व्यवस्थापन योजना तथा (वा.व्य.यो.) तथा वातावरणीय अनगुमन योजना (वा.अ.यो.) बनाई कायार्न्वयन 
गन�,  

• िनणर्य कतार्लाई आयोजना िनमार्ण तथा कायार्न्वयन गनुर् पवूर् वातावरणीय प्रभाव र प्रभाव न्यनूीकरणका 
उपायह�को बारेमा पवूर् सचूना िदने । 

१.५ अध्ययनको िसमा तथा सम्बिन्धत अन्य कुरा  

यस वातावरणीय अध्ययनमा प्रस्तािवत सडकको फम�सन चौडाइ र सडकको �ते्रािधकार िभत्र पन� �ते्रको िवस्ततृ िववरण 
िलइएको छ ।  यस बाहके आयोजनाको लािग आवश्यक सहायक संरचनाह� (जस्तै उत्खनन �ेत्र, िबग्रन व्यवस्थापन �ते्र, 
िनमार्ण िशिवर आिद) लाई पिन समावेश ग�रएको छ । यस अध्ययनले सडकमा आवश्यक पलुह�लाई भने समट्ेदनै  । 
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प�रच्छेद २ 

प्रस्तावको प�रचय 

१.१ भूिमका  

सखु�त – जमु्ला सडक एक रणनीितक सडक हो र यसले सखु�त, दलेैख, कािलकोट र जमु्ला िजल्लाह� सडक सञ्जाल माफर् त 
जोड्ने छ । सडक िवभागले यस सडकलाई स्तरविृद्ध गरेर दोहोरो लेनको (९ िम) कालो पत्र ेराजमागर् स्तरको बनाउन योजना 
बनाएको छ । प्रस्तािवत बाङ्गेिसमल – सनै सडक सखु�त – जमु्ला सडककै एक खण्ड हो र सडक िवभागले यस खण्डलाई 
स्तरोन्नित गनर् प्रस्ताव गरेको छ । सडक स्तरोन्नितको अभावले यस �ते्रमा दघुर्टनाको जोिखम बढ्नकुो साथै यस �ते्रको 
समग्र िवकासमा पिन बाधा परु् याएको छ । प्रस्तािवत सडक स्तरोन्नित भए प�ात ्आयोजना �ते्र र समग्र कणार्ली प्रदशेको 
सामािजक र आिथर्क िस्थितको िवकास गनर् मद्दत गदर्छ । 

२.२ प्रस्तावको िववरण 

२.२.१ प्रस्तावको अविस्थित 

प्रस्तािवत बाङ्गेिसमल – सैन सडक खण्ड बाङ्गेिसमल (सखु�त) (अ�ांश: २९o३६'३२.५३"उ., दशेान्तर: 
८१o३४'३३.४"प.ू) बाट स�ु भई साई गाउँ (दलेैख) (अ�ांश: २९o१'१३.३९"उ., दशेान्तर: ८१o२५'२८.६"प.ू) मा अन्त्य 
ह�न्छ । यस सडक सखु�त िजल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपािलका वडा नं. २ र बराहताल गाउँपािलका वडा नं. ५, ७ र ८ र दलेैख 
िजल्ला गरुाँस गाउँपािलका वडा नं. १ र २, दलु्ल ुनगरपािलका वडा नं. १, २ र ३, चामणु्डा िवन्द्रासैनी नगरपािलका वडा नं. 
७ र आठबीस नगरपािलका वडा नं. १,२ र ३ मा अविस्थत छ । 

२.२.२ पह�चँ 

प्रस्तािवत सडकको स�ुको िबन्द ु(बांगेिसमल) िबरेन्द्रनगर बसपाकर् बाट ५ िक.िम. टाढा छ र पिक्क सडकले जोिडएको छ । 
प्रस्तािवत सडकको अिन्तमको िबन्द ुसईन कणार्ली राजमागर् अन्तगर्त दलेैख िजल्लामा पदर्छ । 

२.२.३ संरचनाको जानकारी 

प्रस्तािवत आयोजनाको संरचनाको जानकारी िनम्न तािलकामा दखेाइएको छ  

तािलका 2: प्रस्तािवत आयोजनाको संरचनाको जानकारी 

िववरण  आयोजनाको मुख्य िवशेषताह� 
आयोजनाको नाम सखु�त-जमु्ला सडक अन्तगर्त बाङ्गेिसमल-सैन सडक खण्ड 
भौगोिलक अविस्थित 
आयोजना संचालन ह�ने प्रदशे कणार्ली प्रदशे 
आयोजना संचालन ह�ने 
िजल्लाह� 

सखु�त र दलेैख 

स�ु िबन्द ु बाङ्गेिसमल (सखु�त) (अ�ांश: २९°३६'३२.५३"उ., दशेान्तर: ८१°३४'३३.४"प.ू) 
अिन्तम िबन्द ु साईगाउँ (दलेैख) (अ�ांश: २९° १'१३.३९"उ., दशेान्तर: ८१°२५'२८.६"प.ू) 
समिुन्द्र सतहबाट उचाइ स�ु िबन्द ु(६७८.१२ िम.), अिन्तम िबन्द ु(६६१.४९ िम.) 
प्रभािवत ह�ने नगरपािलका 
/गाउँपािलकाहर� 

सखु�त िजल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपािलका वडा नं. २ र बराहताल गाउँपािलका वडा नं. ५, ७ 
र ८ र दलेैख िजल्ला गरुासँ गाउँपािलका वडा नं. १ र २, दलु्ल ुनगरपािलका वडा नं. १, २ 
र ३, चामणु्डा िवन्द्रासनैी नगरपािलका वडा नं. ७ र आठबीस नगरपािलका वडा नं. १,२ र 
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३ 
प्रमखु बस्तीह� बाङ्गेिसमल, दमारे, बड्डीचौर बजार, िपपलचौरी, केराबारी, स्याउले बजार, तल्लो 

डंुगे�र, सवुा�डेा, न्याउली, िसयाला, िपपलगडी बजार, पालतडा बजार, रामघाट, 
तिुनबगर, साईगाउँ 

जलवाय/ु मौसम उष्ण मनसनुी हावापानी  दिेख न्यायो समिशतोष्ण हावापानी 
माटोको प्रकार  फुस�, सकु्खा र बलौटे माटो 
सडकको प्रकार रािष्ट्रय राजमागर् 
राजमागर् कोड क्लास २ 
सडकको िवद्यमान सतह कालो पत्र े
कालो पत्रे योजना (िडजाइन) अस्फाल्ट कंिक्रट 
बेस सामाग्री २० िम.िम. साइजको क्रस्ड ग्रावेल (िडजाइन अनसुार १५० िम.िम. बाक्लो) 
सबबेस सामाग्री ८० िम.िम. भन्दा सानो प्राकृितक नदीजन्य चािलएको ग्रावेल 

(िडजाइन अनसुार २००-३३० िम.िम. बाक्लो) 
वे�रंग कोसर् अस्फाल्ट कंिक्रट ५० िम.िम. 
सडकको लम्बाई ११२ िक.िम. 
क्रस सेक्सन 
�ेत्रािधकार (राइट अफ वए-
आर. ओ. डब्ल)ु 

३० िम. (सडकको बीच रेखाबाट दायाँ बाया ँदवैुितर १५/१५ िम.) 

फम�सन चौडाई  ९ िम. ( डे्रन िबना) 
क्या�रज व ेचौडाई ७ िम. (डबल लेन) 
सोल्जर चौडाई १ िम. (दवैुितर) 
िडजाइन गित ६० िक.िम. प्रित घण्टा 
साइड डे्रन १.२५ िम.  
अिधकतम ढाल १० % 
क्रस डे्रनेज 
पाइप कल्भटर् (९०० िम.िम. 
ब्यास भएको) 

५०९ 

स्लेब कल्भटर् (स्पान २ िम. दिेख 
६ िम. लम्बाई भएका) 

िवद्यमान १३ र थप प्रस्ताव ग�रएका १५ 

पलु  (६ िम. दिेख ५०िम. सम्म)  िवद्यमान १५ र थप प्रस्ताव ग�रएका ५ 
संरचनाह� 
ग्यािवन मसेोनरी १२५,२२१.०० घ.िम. 
चट्टान मेसोनरी/िसमने्ट मोटार्र २८,८१८.४९ घ.िम. 
अथर् वकर्  
माटो उत्खनन ् २,३३४,६९१.३५ घ.िम. 
माटो भरण ११४,२५३.६५ घ.िम. 
आयोजनाको लागत 
जम्मा लागत �. ६,१३०,६८४,२१२.२६ ( भ्याट समते) 
वा.व्य.का.को लागत �. ८९,९५८,००० 

स्रोत: िवस्ततृ आयोजना प्रितवेदन २०७६ 



सखु�त – जमु्ला सडक अन्तगर्त बाङ्गिेसमल – सनै सडक खण्ड स्तरोन्नित आयोजना 

5 

२.२.४ प्रस्ताव/आयोजना सम्बन्धी िक्रयाकलाप 

िनमार्ण अिघका िक्रयाकलाप 

आयोजना िनमार्ण अिघ परामशर्दाता चयन गरी परामशर्दाता माफर् त आयोजनाको िडजाइन र वातावरणीय अध्ययन ग�रने छ । 
िडजाइन सगँ ै िनमार्णको लािग पवूर् तयारी पिन ग�रनेछ जसमा आयोजनाको लािग लाग्ने जग्गा अिधग्रहण गन�, आयोजनाले 
असर गन� संरचनाह�को स्थान प�रवतर्नको तयारी गन�, वन �ेत्रको प्रयोग गन�, �खह� काट्नको लािग स्वीकृती िलने आिद 
काम ग�रने छ ।  

िनमार्ण चरणका िक्रयाकलाप 

नेपाल सरकारको सावर्जिनक ख�रद अनगुमन कायार्लयको िनद�शन अनसुार प्रस्तावकले प्रस्तािवत आयोजना िनमार्णको 
लािग बोलपत्र आव्हान गरी िनमार्णकतार् चयन गन�छ । आयोजना, परामशर्दाता र िनमार्णकतार्को प्रािविधक टोलीह�बाट 
अध्ययन र िडजाईनको आधारमा प्रस्तािवत सडकको संय�ु सव��ण ग�रन्छ । कुनै प�रमाजर्न वा प�रष्कृत गनुर्परेमा 
िनमार्णकतार्ले सोको प�रष्कृत नक्सा तथा लागत तयार पारी आयोजनामा पेश गरी  स्वीकृत ग�रन्छ । साथै आवश्यक 
गणुस्तरीय प्रितवेदन पेश गरी आयोजनाबाट स्वीकृत गराइन्छ ।  

आयोजनामा प्रयोग ह�ने हरेक प्रकारका बस्त ु तथा सामानह� जस्तै िगट्टी, बालवुा, रोडा, िसमेन्ट,  जाली तार, 
िबटुिमन  आिदको नमनुा सङ्कलन गरी गणुस्तरीय जाँच गराई आवश्यक गणुस्तरको छ/छैन भिन स्वीकृत ग�रन्छ ।  कंिक्रटमा 
आवश्यक अनपुातको िडजाइन गरी आवश्यकता अनसुारको तयार पारी  चके जाँच गराई आयोजनाबाट स्वीकृत गराइन्छ । 

यी सम्पणूर् कायर् पणूर् भएपिछ सडक िनमार्णको कायर् थालनी ग�रन्छ । यसको लािग सडक िनमार्णको लािग आवश्यक माटो 
काट्ने र पनु� काम स�ु ग�रन्छ । सो कायर् स्वीकृत नक्साअनसुार छ/छैन भनी परामशर्दाता बाट चके जाँच गराई आयोजनामा 
जानकारी गराइन्छ तत्प�ात ् सडक छेउछाउका आवश्यक संरचनाह�को िनमार्ण गन�,  नालीह� बनाउने र पानी बग्ने 
संरचनाह� त्यस लग� ैिनमार्ण ग�रन्छ र यसको साथै अिस्थर सडक खण्डह� स्थाियत्व र बायोइिन्जनीय�रङग ्कायर्ह� पिन 
ग�रन्छ । यी सबै संरचनाह� मापदण्ड तथा गणुस्तर अनसुार बनेको/नबनेको परामशर्दाता बाट चके जाँच गराई आयोजनालाई 
जानकारी गराइन्छ त्यसै अन�ुपको भ�ुानीको लािग अनरुोध ग�रन्छ ।   

यस बीचमा सडकका geometry, grade  ह� नक्सा अनसुार छ/छैन भिन अध्ययन तथा चके जाँच ग�रन्छ र कुनै प�रमाजर्न 
गनुर् परेमा यसै बीचमा ग�रन्छ। अिन सडकको Sub-Grade तयार पारी compaction ग�रन्छ। यस पिछ sub-base र Base 
तयार पारी त्यसलाई पिन compaction ग�रन्छ। सडकको सतहलाई सफा गरी कालो पत्रे  िबछ्याउने कायर् ग�रन्छ यससँगै 
सडक छेउछाउका सडक िचन्ह, ब�ीह� र सडक रेखांकनह� तयार पा�रन्छ। सडक पणूर् �पमा तयार भएपिछ िनमार्णकतार्ले 
परैु आयोजनाको िनमार्ण सम्पन्न नक्सा तयार पारी परामशर्दाताको स्वीकृितमा आयोजनामा पेश ग�रन्छ । आयोजनाले सम्पणूर् 
सडकको चके जाचँ गरी भ�ुानी गरेपिछ िनमार्ण कायर् सम्पन्न ग�रन्छ । 

सञ्चालन चरणका िक्रयाकलाप 

सञ्चालन चरण सडक व्यवस्थापनमा आधा�रत ह�ने छ । सञ्चालन चरणका मखु्य िक्रयाकलापह�मा नाला सरसफाइ र 
सडकको ममर्त सम्भार रहकेा छन ्। सञ्चालन चरणमा अिस्थर सडक खण्डह� स्थाियत्व र बायोइिन्जनीय�रङग ्कायर्ह�लाई 
पिन िनरन्तरता िदइनेछ । 

२.२.५ िनमार्ण योजना 

प्रस्तािवत सडक खण्डको िनमार्ण योजना िनम्न तािलकामा िदइएको छ । 



सखु�त – जमु्ला सडक अन्तगर्त बाङ्गिेसमल – सनै सडक खण्ड स्तरोन्नित आयोजना 

6 

तािलका 3: िनमार्ण योजना 

क्र.स. कामको िववरण मिहना 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ 

१. सामान्य (कामको बीमा, उपकरण, तेस्रो पाट� बीमा आिद)                         
२. सामग्री र कामको लािग अित�र� परी�णह�                         
३. सम्पि� अिधग्रहण (भवनह�, जिमन र अन्य संरचनाह�)                         
४. सेवाह�को पनु: स्थापना                         
५. कामदार िशिवर स्थापना                         
६. स्थल सफाइ (वनस्पित कटान)                         
७. माटो/िभर उत्खनन ् (सडक िनमार्ण र संरचनाह�को आधारिशलाको 

लािग उत्खनन ् गन� र वातावरणीय सरुि�त िटिपंग साइटह�मा 
उत्खनन ्ग�रएको सामग्रीको िडस्पोजल गन�) 

                        

८. खाल्टो र भािसएको जिमन पनु�, तटबन्ध बनाउने, र अन्य 
backfilling कायर् गन� 

                        

९. टेवा पखार्लह� र नाली िनमार्ण                         
१०. क्रस डे्रनेज संरचनाह�को िनमार्ण                         
११. सब-बेस, बेस र शोल्डरह� (पानी हाल्द ैकम्पोनेसन गद� सब ग्रेड ह�द ै

ग्रेड र केम्बर िनमार्ण, के्रशर बाट सधुा�रत सब बेस सामग्री सिहत 
िडजाइन ग�रएको ग्रेड र केम्बरमा सबग्रेडको तयारी) 

                        

१२. िबटुिमनस कोसर्                         
१३. बायोइिन्जनीय�रङग ् र व�ृारोपण: स्थल तयारी,जरा सिहतको घास, 

झाडी र �खको िब�वाह�को आपिूतर् र रोपण 
                        

१४. अन्य कामह� (ट्रािफक िचन्हह�, साइन बोडर्, िक.िम. पत्थर, 
सडकको िकनारमा सवारी साधन सरु�ाको लािग सरु�ा अवरोधह�, 
डेिलनेटर पो� आिद आपिूतर् र स्थापना) 

                        

१५. आयोजना परूा र दोष दाियत्व अविध स�ु                         
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२.२.६ आयोजनाका लािग आवश्यक िनमार्ण सामग्रीह� 

प्रस्तािवत सडक िनमार्णको लािग िनम्न अनसुारको िनमार्ण सामाग्रीह� आवश्यक पदर्छ । 

तािलका 4: आवश्यक िनमार्ण सामग्रीह� 

क्र.स. िनमार्ण सामाग्री आवश्यक प�रमाण 
१. िसमने्ट १३,०५९ मेिट्रक टन 
२. बालवुा ५१,४८६ घनिमटर 
३. ढुङ्गा ५३१,८४५ घनिमटर 
४. िगट्टी १,६७९,३७३ घनिमटर 
५. फलाम/रड १५२.८८ टन 
६. िबटुमीन ३२,५८६ िलटर 

स्रोत: िवस्ततृ आयोजना प्रितवेदन २०७६ 

२.२.७ आयोजनालाई आवश्यक पन� उपकरणह� 

यस आयोजनालाई आवश्यक पन� उपकरण र गाडीह� िनम्न तािलकामा िदइएको छ । 

तािलका 5: आयोजनालाई आवश्यक पन� उपकरण र गाडीह� 

िस. न. उपकरण/गाडीह� प�रमाण कैिफयत 
१ एक्साभटेर  २८,३३८ घण्टा   
२ ग्रेडर ३५,१५६ घण्टा  
३ रोलर २५,६८८ घण्टा  
४ िमक्सर १,३५६ घण्टा  
५ लोडर १४,२९९ घण्टा  
६ कम्पन रोलर १०,१५५ घण्टा  
७ पानी ब्राउजर ४७,८८८ घण्टा  
८ िबटुमीन बोइलर ७८ घण्टा  
९ �स्टीिबउटर ७८ घण्टा  

श्रोत: िवस्ततृ प�रयोजना प्रितवेदन, २०७६ 

२.२.८ आयोजनाको लािग आवश्यक इन्धन 

यी उपकरण/गाडीह� चलाउनको लािग क�रब १,४०५,५२७ िलटर िडजेल आवश्यक पन� दिेखन्छ । यस बाहके उजार्को स्रोत 
नभई कालोपत्रे गनर्लाई िबटुमीनमा िमसाउन ८१४६.५ िलटर केरोिसन (मट्टीतेल) पिन प्रयोग ह�न्छ । 

२.२.९ आयोजनाको लािग चािहने आवश्यक जग्गा 

यस आयोजनाको लािग सडक चौडा बनाउन ५१.१५ हके्टर जग्गा स्थायी र ६ हके्टर जग्गा अस्थायी आवश्यक पन� दिेखन्छ। 
सडकको �ते्र अिधकार िभत्र भने २२१.२ हके्टर जग्गा आवश्यक पन� दिेखन्छ । 
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तािलका 6: आयोजनाका लािग आवश्यक पन� जिमनको संि�� िववरण 

क्र.स.   जिमनको 
प्रकार  

हाल 
ओगटेको 
जग्गा (हे.) 

स्वािमत्व अिधग्रहण 
गनुर्पन� जग्गा 
(हे.) 

स्वािमत्व सडक 
�ेत्रािधकार 
िभत्रको जग्गा 
(हे.) 

स्वािमत्व 

स्थायी 
१ वन �ते्रको 

जग्गा  
६०.४१ सरकारी ४८.९६ सरकारी २१०.७३ सरकारी 

२ बिस्त र कृिष 
योग्य जग्गा 
िमिश्रत    

३.२९ ऐलानी 
(सरकारी) 

२.१९ ऐलानी 
(सरकारी) 

१०.४७ ऐलानी 
(सरकारी) 

 जम्मा ६०.४१  ५१.१५  २२१.२  
अस्थायी 
२ खोला/नदी 

उकासको 
जग्गा 

  ३ सरकारी   

३ कृिष योग्य 
जग्गा 

  ३ ऐलानी 
(सरकारी) 

  

 जम्मा   ६    
स्रोत: स्थलगत अवलोकन २०७८ र िवस्ततृ प�रयोजना प्रितवेदन, २०७६ 

२.२.१० आवश्यक जनशि� 

यस आयोजनाको लािग २३८,६७६ श्रम िदन द� (इन्जीिनयर, सब इन्जीिनयर, चालक, ओपरेटर आिद) र ६४१,५१६ श्रम 
िदन अद� जनशि� (लेबर/कामदार) आवश्यक पन� दिेखन्छ । 

२.२.११ आयोजनाका सहायक संरचना 

यस आयोजनालाई िनमार्ण िशिवर, सामान भण्डारण �ेत्र र खािन सञ्चालन �ते्र आवश्यक पदर्छ । िनमार्ण िशिवर र सामान 
भण्डारण �ेत्रको लािग  पाँच ठाउँमा जिमन उपय�ु दिेखन्छ । त्यसै गरी नदीजन्य िनमार्ण सामग्रीको लािग आयोजना �ते्र 
निजकैको भरेी नदी र कणार्ली नदीको बगर उपय�ु दिेखन्छ । सखु�त िजल्लाले भरेी र कणार्ली नदीलगायत िविभन्न नदी 
िकनारबाट िनमार्ण सामग्रीह�का लािग उत्खनन ् स्थल स्वीकृत गरेको छ । यस आयोजनाको लािग उपय�ु ह�ने ७ ठाउँ 
िसफा�रस ग�रएको छ।  त्यस्तै आयोजनाको लािग अस्थायी क्रसर स्थापना गनर्लाई उपय�ु ह�ने १ ठाउँ िसफा�रस ग�रएको छ 
भने िबग्रन व्यवस्थापनको लािग १३ ठाउँ िशफा�रस ग�रएको छ । िशफा�रस ग�रएको ठाउँह� िनम्न तािलका ७ र अनसुचूी ३ 
मा दखेाइएको छ  । 

तािलका 7: आयोजनाका लािग प्रस्तािवत सहायक संरचनाह� 

आयोजनाका सहायक संरचना अ�ांश र देशान्तर (coordinates) भू-प्रयोग 

िनमार्ण िशिवर तथा सामान भण्डारण �ते्र 

28°36'7.79"N, 81°32'24.72"E वन �ते्र िभत्रको खािल जिमन 
28°38'23.05"N, 81°31'2.71"E खेित जिमन (ऐलानी) 
28°43'20.31"N, 81°30'26.90"E खेित जिमन (ऐलानी) 
28°50'59.74"N, 81°32'35.77"E वन �ते्र िभत्रको खािल जिमन 
29° 0'26.09"N, 81°25'24.11" खेित जिमन (ऐलानी) 
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आयोजनाका सहायक संरचना अ�ांश र देशान्तर (coordinates) भू-प्रयोग 

खािन सञ्चालन �ेत्र 

28°34'51.38"N, 81°32'17.67"E भरेी नदीको बगर 
28°52'2.39"N, 81°31'24.12"E कणार्ली नदीको बगर 
28°52'14.01"N, 81°31'20.45"E कणार्ली नदीको बगर 
28°54'41.40"N, 81°28'43.03"E कणार्ली नदीको बगर 
28°57'29.83"N, 81°26'16.20"E कणार्ली नदीको बगर 
29° 0'9.71"N, 81°25'6.70"E कणार्ली नदीको बगर 
29° 2'25.58"N, 81°26'31.63"E कणार्ली नदीको बगर 

अस्थायी क्रसर स्थापना तथा िबटुिमन 
प्लान्ट 

28°39'42.47"N, 81°30'58.90"E वन �ते्र िभत्रको खािल जिमन 

िबग्रन व्यवस्थापन �ते्र 

28°36'22.09"N, 81°33'5.35"E वन �ते्र िभत्रको खािल जिमन 
28°36'16.45"N, 81°32'54.68"E वन �ते्र िभत्रको खािल जिमन 
28°35'59.74"N, 81°32'32.63"E िग�रघट खोलाको िकनार 
28°37'4.33"N, 81°31'28.52"E वन �ते्र िभत्रको खािल जिमन 
28°37'52.78"N, 81°31'17.01"E वन �ते्र िभत्रको खािल जिमन 
28°38'45.05"N, 81°30'53.15"E वन �ते्र िभत्रको खािल जिमन 
28°40'7.36"N, 81°30'50.12" वन �ते्र िभत्रको खािल जिमन 
28°43'44.87"N, 81°30'53.40"E वन �ते्र िभत्रको खािल जिमन 
28°44'17.89"N, 81°32'4.04"E वन �ते्र िभत्रको खािल जिमन 
28°52'30.13"N, 81°31'54.53"E पादकुा खोला िकनार 
28°57'36.20"N, 81°26'0.12"E खािल जिमन (खेित जिमन निजकको) 
28°59'12.64"N, 81°25'18.36"E कणार्ली नदीको बगर 
28°59'22.48"N, 81°25'13.54"E वन �ते्र िभत्रको खािल जिमन 

२.३ प्रस्तावको उदे्दश्य 

यस प्रस्तावको उद्दशे्य सखु�त िजल्लाको बागंेिसमल दिेख दलेैख िजल्लाको सेन सम्म को सडक डबल लेन मापदण्डमा 
स्तरोन्नित ग�र कणार्ली राजमागर् अन्तगर्तको यस खण्डलाई सरुि�त र भरपद� बनाउन ुरहकेो छ  । 
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प�रच्छेद ३ 

प्रितवेदन तयार गदार् अपनाइएको िविध 

वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन (वा.प्र.म.ू) प्रितवेदन तयार गदार् वातावरण सरं�ण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संर�ण 
िनयमावली, २०७७ ले िदएको िनद�श अनसुार तयार ग�रएको छ । तल उल्लेिखत त�रका र िविध अपनाएर वा.प्र.म.ू प्रितवेदन 
तयार ग�रएको हो । यस वा.प्र.म.ू गदार् descriptive (naturalistic observation र survey) को िविध अपनाइएको छ । 

३.१ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लािग आवश्यक सूचना/तथ्याङ्क  

वा.प्र.म.ू गदार् िनम्न अनसुारको सचूना/तथ्याङ्कह� सङ्कलन ग�रएको छ । 

भौितक वातावरण: स्थलाकृित (टोपोग्राफ�), भौगिभर्क िववरण, अिस्थर स्थानह�को पिहचान, आयोजना �ते्रको भकूम्पीय 
िववरण, मौसम सम्बन्धी  तथ्याङ्क, भ-ूउपयोगको िकिसम र आयोजना �ेत्रको भौितक श्रोतह� सम्बन्धी जानकारी, हावा, 
पानी र ध्विनको िवद्यमान अवस्था, खोला/खोल्सीको िववरण, िनमार्ण कायर्ले असर परु् याउन सक्ने भौितक अवयवह� 
आिद। 

रासायिनक वातावरण:  रासायिनक सामाग्री र इन्धनको भण्डारण तथा प्रयोग, अलकत्रा तताउने तथा प्रयोग आिद ।  

जैिवक वातावरण: आयोजना �ेत्रको वनस्पितको िववरण (प्रभाव �ते्रका वनह�का प्रकार, वनस्पितको प्रकार, लोपान्मखु 
बोट िब�वाह�, औषधी जन्य बोट िब�वाह�, गैर-का� जन्य वनस्पित आिद); वन्यजन्तकुो िववरण (प्रभाव �ते्रका 
वन्यजन्तहु�: स्तनधारी, चरा, सरीसपृ र उभयचरह� आिद); संरि�त, दलुर्भ र संकटापन्न प्रजाित; िनमार्ण कायर्ले असर 
परु् याउन सक्ने जिैवक अवयवह� आिद । 

सामािजक-आिथर्क तथा सांस्कृितक वातावरण: सामािजक-आिथर्क र सासं्कृितक प�ह� (जनसंख्या, िलङ्ग,  जाित, 
व्यवसाय, िश�ा, स्वास्थ्य र सरसफाइको अवस्था, बस्तीको प्रकार, बसाई-सराई, धमर्, सासं्कृितक तथा धािमर्क �ेत्र, बाली 
उत्पादन तथा खाद्यान्नको उपलब्धताको, ऊजार्को स्रोत तथा ऊजार्को उपभोग, भौितक तथा सामािजक संरचना, बजारह�, 
उद्योग, आयोजना �ेत्र िभत्र भएका िवकास गितिविधह�को िववरण, सडकको लािग चािहने वा यसले असर परु् याउने �ेत्रको 
िनजी / सावर्जिनक सम्पि�ह�को लेखाजोखा आिद) । 

३.२ सम्बिन्धत प्रकािशत वा अप्रकािशत सामग्री/प्रितवेदनको पुनरावलोकन 

आयोजनासगँ सम्बिन्धत िविभन्न कागजातह�/दस्तावेजह�को सङ्कलन तथा अध्ययन ग�रएको छ । िविभन्न सरकारी 
िनकायह� जस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौितक पवूार्धार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक िवभाग, केन्द्रीय तथ्याङ्क 
िवभाग आिद तथा सम्बिन्धत अन्य िनकायह�ले प्रकाशन गरेका िविभन्न कागजातह�/दस्तावेजह� जस्तै: रािष्ट्रय वातावरण 
प्रभाव मलू्याङ्कन िनद�िशका, २०५०, वातावरणीय तथा सामािजक व्यवस्थापन ढाँचा, २०७०, रािष्ट्रय आिथर्क जनगणना, 
२०७५, आिद जस्ता दस्तावेजह� सचूीकरण गरी वा.प्र.म.ूको िसलिसलामा िवस्ततृ अध्ययन ग�रएको छ । त्यसै गरी 
आयोजनासगँ सम्बिन्धत तर प्रकाशन नभएका कागजातह� जस्तै: िवस्ततृ आयोजना प्रितवेदन, टोपो र गगुल नक्साह�, 
सम्भाव्यता अध्ययन प्रितवेदन, आिद दस्तावेजह� पिन सचूीकरण गरी वा.प्र.म.ूको िसलिसलामा िवस्ततृ अध्ययन ग�रएको 
छ। 

आयोजनाको मौसम सम्बन्धी  तथ्याङ्क जल तथा मौसम िव�ान िवभागबाट िलईएको छ । यसको लािग आयोजना 
सञ्चालन ह�ने �ेत्रको निजकको मापन केन्द्र (सखु�त) को तथ्याङ्क प्रयोग ग�रएको छ । आयोजना �ते्रको उचाइ र 
स्थलाकृितको प�र�श्य टोपोग्रािफक नक्सा र सभ� डाटाबाट िलईएको छ । आयोजना �ते्रको भ-ूप्रयोग सम्बन्धी तथ्याङ्क 
गगुल नक्सा र GIS बाट िलईएको छ ।  सामािजक-आिथर्क र सांस्कृितक वातावरणको लािग जनसांिख्यक�य डाटा केन्द्रीय 
तथ्याङ्क िवभागबाट िलईएको छ । 
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३.३ प्रस्तावको प्रभाव �ेत्र िनधार्रण (प्रत्य� र अप्रत्य�) 

आयोजनाको िनमार्ण, सञ्चालन तथा ममर्तले वातावरणका िविभन्न �ेत्रह�मा अनकूुल तथा प्रितकूल प्रभावह� पन� ह�न 
सक्छन ् । प्रस्तावको प्रभािवत �ते्रको वग�करण िनम्न तािलका अनसुार ग�रएको छ । 

तािलका 8: आयोजनाको प्रभाव �ेत्र 

प्रत्य� प्रभाव 
�ेत्र  
( प्र.प्र.�े.) 

प्रस्तािवत सडक खण्डको �ते्रािधकार (सडकको बीच रेखाबाट दायाँ बायाँ १५/१५ िम) सिहत िनमार्ण 
�ेत्र (जहाँ आयोजनाका  िविभन्न  संरचनाह� जस्तै:  सडक पंि�, कामदार िशिवर, उत्खनन ्�ते्र, खानी 
�ेत्र, अलकत्रा तताउने �ते्र,  िनमार्ण सामग्री  थपुान� �ेत्र,  िबग्रन  व्यवस्थापन �ते्र,  क्रसर  संचालन �ेत्र  
आिद िनमार्ण तथा संचालन ग�रन्छ) लाई प्र. प्र.�े. को �पमा िलईएको छ । 

अप्रत्य� प्रभाव 
�ेत्र (अ.प्र.�.े) 

प्रत्य� प्रभाव �ते्र   भन्दा   बािहर, आयोजना   संचालन  ह�ने  नगरपािलका/ गाउपािलकाह� को वडा 
(सखु�त िजल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपािलका वडा २ र बराहताल गाउँपािलका वडा ५, ७ र ८ र दलेैख 
िजल्ला गरुाँस गाउँपािलका वडा १ र २, दलु्ल ु नगरपािलका वडा १, २ र ३, चामणु्डा िवन्द्रासनैी 
नगरपािलका वडा ७ र आठबीस नगरपािलका वडा १ र ३) िभत्र दवैु  तफर्  २०० िम. दरूी सम्म पन� �ते्र 
लाई अ. प्र. �े. को �पमा िलईएको छ । 

समग्र प्रभाव �ेत्र  
(स.प्र.�े.) 

आयोजना   सचंालन  ह�ने  नगरपािलका/ गाउपािलकाह� (कणार्ली प्रदशे, सखु�त िजल्ला अन्तगर्त 
वीरेन्द्रनगर नगरपािलका र बराहताल नगरपािलका तथा दलेैख िजल्ला अन्तगर्त गरुाँस गाउँपािलका, 
दलु्ल ुनगरपािलका, चामणु्डा िवन्द्रासनैी नगरपािलका र आठबीस नगरपािलकाह�) को प्रशासिनक सीमा 
�ेत्रलाई स. प्र. �े. को �पमा िलईएको छ । 

३.४ प्रस्ताव कायार्न्वयन ह�ने �ेत्रको नक्साको अध्ययन तथा िव�ेषण 

आयोजना �ेत्रसगँ सम्बिन्धत टोपो नक्सा नापी िवभागद्वारा प्रकािशत र गगुल नक्सा Google Earth बाट िलएर वा.प्र.म.ूको 
िसलिसलामा िवस्ततृ अध्ययन ग�रएको छ । आयोजना �ेत्रको उचाइ र स्थलाकृितको प�र�श्य टोपोग्रािफक नक्सा (नापी 
िवभागद्वारा प्रकािशत) र GPS बाट िलईएको छ । आयोजना �ेत्रको भ-ूप्रयोग सम्बन्धी तथ्याङ्क गगुल नक्सा र GIS बाट 
िलईएको छ । सडकको अविस्थित र नक्साह� अनसुचूी ३ मा रािखएको छ । 

३.५ चेकिल�/म्यािष्ट्रक्स तथा प्र�ावलीको िनमार्ण गरी आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन 

आयोजना �ते्रको भौितक, जिैवक, आिथर्क-सामािजक, सांस्कृितक, रासायिनक वातावरणको आधारभतू तथ्याङ्क 
सङ्कलन गनर्का लािग समहूगत छलफल/ सावर्जिनक परामशर्को लािग िविश� चकेिल� (Specific Checklist) र घरधरुी 
सव��ण प्र�ावली तयार गरी सोही अनसुार तथ्याङ्क संलग्न ग�रएको छ । नमनूा चकेिल� र सव��ण प्र�ावली अनसुचूी १० 
मा रािखएको छ । 

सडक �ते्र िभत्र रहकेा िविभन्न बस्तीह� (डाव, शाही गाउँ, िसयाला, तल्लो डुङ्गे�र, तनुी बजार) को ४४४ घरधरुीलाई 
लि�त मानेर ियनीह� मध्ये प्रभािवत ह�ने ४९ घरको घरधरुी सव��ेण ग�रएको िथयो । यसको लािग open ended प्र�ावली 
तयार गरी प्र�ावलीको परी�ण, प्र�ावलीको वैधता र प्र�ावलीको िव�सनीयता िनि�त ग�रएको िथयो ।  

३.६ स्थलगत अध्ययन 

परामशर्दाताको टोलीले आयोजना �ते्रमा िनरी�ण र अध्ययन गरी आधारभतू तथ्याङ्कह� सङ्कलन ग�रएको छ । प्रस्ताव 
कायार्न्वयन ह�ने �ते्रह�मा स्थलगत भ्रमण गरी भौितक, जैिवक, आिथर्क, सामािजक र सासँ्कृितक वातावरण र प्रस्ताव 
कायार्न्वयनबाट पनर् सक्ने प्रभावह� सम्बन्धी आवश्यक जानकारी चकेिल�, प्रमखु सचूनादाता अन्तवार्तार् र लि�त समहू 
छलफलबाट िलइएको छ र सोही बमोिजम प्रस्ताव �ते्रको अवलोकन, अध्ययन र तथ्याङ्क समते सङ्कलन ग�रएको छ ।  



सखु�त – जमु्ला सडक अन्तगर्त बाङ्गिेसमल – सनै सडक खण्ड स्तरोन्नित आयोजना 

12 

३.६.१ भौितक वातावरण 

यो प्रस्ताव कायार्न्वयन ह�ने �ते्रह�मा अध्ययन गनर् िहडेर अवलोकन गन� काममा स्थानीय जनताह�सगँ त्यस �ते्रको माटो, 
बालवुा, चट्टान, जलाधार �ते्र, भ-ू�य ह�ने �ेत्र, िवद्यमान वाय ुर ध्विनको अवस्था, खोलानालामा पानीको अवस्था र प्रस्ताव 
कायार्न्वयनबाट प्रत्य� पनर् सक्ने भौितक प्रभावह�का बारेमा समहूगत �पमा छलफल गरी प्रस्ताव कायार्न्वयन गदार् पनर् सक्ने 
प्रभाव आिद बारेमा जानकारी सङ्कलन गन� कायर् ग�रएको छ । सडक छेउका अिस्थर स्थानह� (पिहरो र भ�ूय ह�ने ठाउँह�) 
माटो र चट्टानको प्रकार, भौगिभर्क िस्थित, भबूनोट, िभरोलोपन आिद अवलोकन गरी तथा bronton compass, टेप र हमे्मर 
ले मापन गरी प�ा लगाइएको छ र यसलाई नेपालको भौगिभर्क नक्सा सँग पिन दाँिजएको छ । गगुल नक्सा र GIS बाट 
िलइएको आयोजना �ते्रको भ-ूप्रयोग सम्बन्धी तथ्याङ्क स्थलगत सव��णबाट अवलोकन गरी प्रमािणत ग�रएको छ । 
स्थलगत सव��णबाट अवलोकन गन� क्रममा सरकारी जग्गा, िनजी जग्गा, वन �ेत्र, कृिषयोग्य जिमन, नदी उकासको जग्गा, 
खाली जग्गा आिद भ-ूउपयोगको िटपोट गरी िजओग्रािफक इन्फम�शन िसस्टम (जी.आई.यस.) को प्रयोग िव�ेषण ग�रएको 
छ। सोहीअनसुार सडकको �ते्रािधकार र हाल िनमार्णको लािग आवश्यक पन� जग्गाको �ते्रफल मापन ग�रएको छ । 

आयोजना �ते्रको हावाको गणुस्तर (िप.यम.२.५, िप.यम.१०, टोटल पाट�कल्स आिद मानकह�)  पोट�बल उपकरण 
(Temtop २०००) बाट र ध्विनको मात्रा Noise Level Meter (REED R ८०८०) बाट जनचतेना जागतृी सामदुाियक 
वन चनेेज ५+१००, बडीचौर बस्ती चनेेज २४+३०० र साहीगाउँ चनेेज ११०+५०० मा मापन ग�रएको िथयो (२४ घण्टाको 
औसत) । पानीको गणुस्तर मापनको लािग बडीचौरमा अविस्थत वडा कायार्लयको धाराको पानी र कणार्ली नदीको लािग  
तल्लो ढंुगे�ोर निजकै नदीको पानीको नमनुा सकंनल गरी प्रयोगशालामा परी�ण ग�रएको िथयो । 

३.६.२ जैिवक वातावरण 

आयोजना �ते्र व�रप�र िहड्ँद ैअवलोकन गद� र स्थानीयह�सँग सोधपछु गरी वनस्पित (�ख, झाडी/बट्ुयान, घास) र वन्यजन्त ु
(स्तनधारी जनावरह�, सरीसपृह�, उभयचर, जलचर प्राणीह� आिद) प्रजाितह�को िववरण सचूीकृत ग�रएको छ । 
आयोजना �ेत्रमा पाइने संरि�त प्रजाितह� (नेपाल सरकार -ने.स.को संर�ण, आई.य.ुिस.एन. को संर�ण र सा.ई.िट.एस.को 
संर�ण) पिन सचूीकृत ग�रएको छ । यसको लािग The Status of Nepal’s Mammals: The National Red List 
Series र Birds of Nepal, An Official Checklist जस्ता दस्तावेजह�को सन्दभर् िलईएको िथयो । 

वनस्पित सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन: आयोजना �ेत्रको वन र वनस्पितह�को अध्ययन, िहडेर अवलोकन गन� र प्र�ावली 
सव��णद्वारा ग�रएको छ । यसको लािग Dictionary of Nepalese Plant Names जस्ता दस्तावेजह�को सन्दभर् िलईएको 
िथयो । प्रमखु सचूनादाता अन्तवार्तार्द्वारा प्रस्ताव �ेत्रमा प्रस्तावको कायार्न्वयनबाट ह�नसक्ने प्रभावह� र आवश्यक 
न्यनूीकरणका उपायह�कोबारे जानकारी िदईएको छ भने चकेिल� र प्र�ावलीद्वारा जैिवक वातावरणको िवस्ततृ जानकारी 
िदईएको छ । स्थानीय बािसन्दाह�िसत पिन प्रस्तावले वनस्पितमा पनर्सक्ने प्रभावह� र वनस्पितको उपयोग र उपलब्धता 
सम्बन्धी छलफल ग�रएको छ । कटान गनुर् पन� �खह�को पणूर् गणना गरी प्रत्यके �खह�को प्रजाित अनसुार गोलाई र उचाइ 
टेप र clinometer बाट नािपएको छ । कटान गनुर्पन� �खह�को आयतन नोक्सानी िनम्न सतु्र अनसुार मापन ग�रएको छ । 

�खको आयतन = ०.५ x π (�खको व्यास)२/४ x उचाई 
वन्यजन्त ु सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन: आयोजना �ते्रको वन्यजन्तहु�को अध्ययन वन्यजन्तकुो पगमाकर्  अवलोकन र 
निजकका खलुा जगंलमा ट्रयािकङ्ग तथा प्रस्नावली सव��णद्वारा ग�रएको छ । प्रमखु सचूनादाता अन्तवार्तार्द्वारा प्रस्ताव 
�ेत्रमा प्रस्तावको कायार्न्वयनबाट वन्यजन्तहु�मा पनर् सक्ने प्रभावह� र आवश्यक न्यनुीकरणका उपायह�को बारे जानकारी 
िलईएको छ भने चकेिल� र प्र�ावलीद्वारा जैिवक वातावरणको िवस्ततृ जानकारी िलईएको छ । स्थानीय बािसन्दाह�िसत 
पिन आयोजनाले वन्यजन्तमुा पनर् सक्ने प्रभावह� र वनस्पितको उपयोग र उपलब्धता सम्बन्धी छलफल ग�रएको छ । 
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३.६.३ आिथर्क, सामािजक र सांस्कृितक वातावरण 

आयोजना निजकैको बस्तीह�मा समहूगत छलफल तथा सावर्जिनक परामशर् गरी आवश्यक सचूना, जानकारी तथा तथ्याङ्क 
सङ्कलन ग�रएको छ । सडकको लािग चािहने वा यसले प्रभाव परु् याउने �ते्रको  िनजी / सावर्जिनक सम्प�ीह�को िडजाइन 
नक्सा अनसुार र स्थलगत अवलोकन गरी चनेेज/कोिडर्नेट सिहत लेखाजोखा रािखएको छ । प्रभािवत घरधरुीह�को तथ्याङ्क 
सङ्कलन घरधरुी सव��ण प्र�ावली अनसुार ग�रएको छ । �ित ह�ने संरचनाह� के कित �ित ह�न सक्छन ् नाप गरी िटपोट 
ग�रएको छ । 

स्थलगत अध्ययन र अवलोकन गरी, सावर्जिनक छलफल गरी र प्रमखु सचूना दाता अन्तवार्तार्द्वारा आयोजना �ते्रिभत्रका 
धािमर्क, सास्कृितक, ऐितहािसक, परुाताित्वक स्थानह�को पिहचान गरी कोिडर्नेट र चनेेज सिहत िटपोट ग�रएको छ । 

आयोजनाको लािग आवश्यक सहायक सिुवधाह� जस्तै ढुङ्गा, िगट्टी वालवुा सङ्कलन स्थान, खानी सञ्चालन स्थान, 
कामदार िशिवर राख्ने स्थान, सामान भण्डारण गन� स्थान आिदह� िव� टोलीह�को अनभुव र स्थानीयह�सगँको 
छलफलबाट पिहचान गरी चनेेज/कोिडर्नेट सिहत सचूीकरण गरी िवस्ततृ िववरण उल्लेख ग�रएको छ । 

३.७ सङ्किलत नमुना (माटो, पानी आिद) को प्रयोगशालामा िव�ेषण 

आयोजनाले पानीको गणुस्तरमा प्रभाव पानर् सक्ने सम्भािवत स्थानह� पिहचान गरी पानीको नमनुा सङ्कलन गरी 
प्रयोगशालामा pH, Electrical Conductivity, Turbidity, Total Dissolved Solids, Hardness, Alkalinity, 
Chloride, Ammonia, Nitrate, Nitrite, Calcium, Iron, Magnesium, Arsenic र E-coli को मापन ग�रएको छ  
(अनसुचूी ७)। त्यसैगरी हावाको गणुस्तर (िप.यम.२.५, िप.यम.१०, टोटल पाट�कल्स आिद मानकह�)  पोट�बल उपकरण 
(Temtop २०००) बाट र ध्विनको मात्रा Noise Level Meter (REED R ८०८०) बाट मापन ग�रएको िथयो । 

३.८ प्रा� तथ्याङ्कको िव�ेषण 

प्रभाव �ेत्र िभत्रको  िविभन्न स्रोतह�बाट सङ्कलन ग�रएको जानकारी भौितक, जैिवक, सामािजक-आिथर्क तथा  
सांस्कृितक वातावरणको आधारमा िव�ेषण (Analysis) ग�रएको छ । सव��णको क्रममा सङ्कलन ग�रएको प्राथिमक 
तथ्याङ्कको प्रमाणीकरण र क्रस जाँचको लािग सङ्कलन ग�रएको िद्वितय तथ्याङ्क (secondary data) प्रमखु स्रोतको 
�पमा प्रयोग ग�रएको छ । सम्भािवत प्रभावलाई नकारात्मक तथा सकारात्मक दबैु �पमा प्रभावह�लाई िव�ेषण ग�रएको 
छ।  

प्रभावह�को पिहचानको आधारमा, स्थानीय वातावरणमा ह�ने प्रभावह�को प�रवतर्नको पवूार्नमुान ग�रएको छ । प्रविृ�को 
िव�ेषण, कारण र प्रभाव सम्बन्ध, िव�ह�को िनणर्य, आिद जस्ता प्रभाव पवूार्नमुानको लािग अपनाउने िविधह� प्रयोग गरेर 
प्रभाव पवूार्नमुान ग�रएको छ । 

३.९ प्रभावको पिहचान, आकँलन तथा उल्लेखनीय प्रभावको मूल्याङ्कन गदार् अपनाइएको िविध 

वातावरणीय प्रभावह�को मलू्याङ्कन रािष्ट्रय वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन िनद�िशका, २०५० मा  िदइएको प�रमाण, 
सीमा र अविधको आधारमा ग�रएको छ । िव�ह�को िनणर्य तथा त्यस्तै आयोजनाह�बाट प्रा� अनभुवह�को आधारमा 
प्रभावह�को मापन ग�रएको छ । यिद प्रभाव ३ वषर् सम्म रहन्छ भने यसलाई अल्पकािलनको �पमा िलईएको छ । त्यसगैरी 
यिद प्रभाव ३ वषर्दिेख २० वषर् सम्म जारी रहयो भने यसलाई मध्यकािलनको �पमा िलईएको छ र यिद यो २० वषर् भन्दा 
लामो छ भने यसलाई दीघर्कालीनको �पमा िलईएको छ । यस्तै यिद आयोजना �ते्र िभत्र मात्र प्रभाव पन� दिेखन्छ भने 
त्यसलाई स्थलगत प्रभाव, जो स्थानीय तहको स्तर सम्म जान्छ त्यसलाई स्थानीय प्रभाव भनेर प�रभािषत ग�रएको छ र दईु 
भन्दा बढी स्थानीय तहमा जान्छ भने �ते्रीय प्रभाव भनेर प�रभािषत ग�रएको छ । त्यसैगरी यिद आयोजनाले गन� प्रभाव 
अप�रवतर्नीय छ भने प्रभावलाई उच्च, जो लामो समय मा आिंशक �पमा प�रवतर्नशील छ भने मध्यम र त्यस्तो प्रभाव 
प�रवतर्नशील छ भने कम प्रभावको �प मा प�रभािषत ग�रएको छ । प्रत्य� प्रभाव ह�ने प्रभावलाई प्रत्य� भिनएको छ भने 
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अप्रत्य� प्रभावलाई अप्रत्य� भिनएको छ । संख्यात्मक श्रेणी सिहतको म्यािट्रक्स िविध अपनाएर पवूार्नमुािनत प्रभावह�को 
प्रभाव मलू्याङ्कन ग�रएको छ । 

तािलका 9: प्रभाव मूल्याङ्कन तािलका 
प�रमाण  मान िसमा  मान अविध मान  प्रकार  
उच्च ६० �ेत्रीय ६० दीघर्कालीन २० प्रत्य�  
मध्यम  २० स्थानीय २० मध्यकालीन १० अप्रत्य� 
न्यनू १० स्थलगत  १० अल्पकालीन ०५ - 
(सरलीकरण: प्रकार –Nature, प�रमाण-Magnitude, हद -Extent, अविध-Duration, महत्व-Significance) 

स्रोत: रा.वा.प्र.म.ूिन.२०५० 

प्रभावको महत्व  

मािथको तािलका अनसुार प्रभावको मलू्याङ्कन गदार्, प्रभावको प�रमाण, सीमा र अविधको मानलाई जोड्दा आउने जम्मा 
मानलाई िव�ह�को िनणर्य अनसुार प्रभावको महत्व के कित हो िनक्य�ल ग�रएको छ । 

३.१० मस्यौदा प्रितवेदन तयारी 

वातावरण संर�ण िनयमावली, २०७७ को अनसुचूी-१२ मा वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कनको ढाँचा िदइएको छ । 
िनयमावलीमा िदइएको ढाँचालाई पछ्याउँद ै तथा वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन िनद�िशका, २०५० मा आधा�रत भई 
व्याख्या ग�रएका िविभन्न सवालह�को िव�ेषण गरी मस्यौदा वा.प्र.म.ू प्रितवेदन तयार ग�रयो ।  

३.११ सावर्जिनक परामशर्, छलफल, अन्तरिक्रया र सनुुवाइ आिद 

वा.सं.िन., २०७७ को िनयम ६ अनसुार २०७८/०४/०१ गतेका िदन सखु�त िजल्लाको बराहताल गाउँपािलका भवनमा र 
२०७८/०४/०२ गते दलेैख िजल्लाको गरुाँस गाउँपािलका, वडा नं २, िसयालामा सावर्जिनक सनुवुाइको कायर्क्रम ग�रएको 
िथयो ।  सावर्जिनक सनुवुाइको जानकारी गराउनको लािग २०७८/०३/२८ गते साझा िबसौनी दिैनकमा सावर्जिनक सचूना 
प्रकाशन ग�रएको िथयो, भने िविभन्न सरोकारवाला संघससं्थाह�लाई पत्राचार गरी सो सनुवुाइमा उपिस्थित ह�न अनरुोध 
ग�रएको िथयो । 

सावर्जिनक सनुवुाइ र सहभािगता गराउनको मखु्य उद्दशे्य वा.प्र.म.ू प्रितवेदनको गणुस्तर, व्यापकता र प्रभावका�रता सिुनि�त 
गनुर् हो साथै िनणर्य प्रिक्रयामा जनताका भावनाह�लाई समते उिचत स्थान िदइएको छ भन्ने कुराको सिुनि�त गनुर् हो । 
सावर्जिनक सनुवुाइ र छलफल कायर्क्रमह� स्थानीय िनकायका वडा अध्य�तामा आयोजना ग�रएको िथयो । कोिभड-१९ 
लाई मध्यनजर गरी सावर्जिनक सनुवुाई गदार् (र अन्य स्थलगत अध्ययन गदार् पिन) िबसेष सावधानी अपनाइएको िथयो जसमा 
सबैले मस्क लगाउने, दरुी कायम गन� र बेला बेला सेनीटाईजर प्रयोग गन� ग�रएको िथयो । 

 सावर्जिनक सनुवुाइमा िनम्न सवालह� उठेका िथए (अनसुचूी ४)। 

• िनमार्ण काम गदार् स्थानीय जनतासंग सल्लाह गरेर गनुर्पन� 

• मआुब्जाका लािग पणूर् मलू्याङ्कन गनुर्पन� 

• �ख काटेपिछ व�ृारोपण गनुर्पन� र त्यसको हरेिवचार गनुर्पन� 

• पिहरो सम्भािवत ठाउँको उिचत व्यवस्थापन गनुर्पन� 

• सडक िनमार्ण गदार् धरैे लामो दरुी सम्म �ित भएको त्यस्ता जग्गालाई पनु कृिषयोग्ग बनाउनपुन� 

• नालाको �मुपाइप िनि�त ठाउँमा फाल्नपुन� र संरचना हरेेर गनुर्पन� 
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३.१२ सावर्जिनक सचूना तथा सूचना सम्पे्रषण र सुझाव सङ्कलन 

वा.सं.िन., २०७७ को िनयम ७ (२) अनसुार प्रस्तािवत प्रस्तावको वा.प्र.म.ू प्रितवेदन तयार गन� िसलिसलामा प्रस्तािवत 

प्रस्ताव कायार्न्वयन गदार् वातावरणमा पानर् सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा िलिखत राय सझुाव िदनको लािग सम्बिन्धत स्थानीय 

तह तथा त्यस �ेत्रका शिै�क संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा सरोकारवाला व्यि� वा संस्थामा वातावरण संर�ण िनयमावली 

२०७७ को अनसुचूी ९ बमोिजमको सचूना टासँ गरी मचुलु्का तयार ग�रयो र सोही बमोिजमको सात िदने सचूना िमित 

२०७८/०४/३२ गतेका िदन सौयर् दिैनक रािष्ट्रय दिैनक पित्रकामा प्रकािशत ग�रएको िथयो । 

३.१३ सझुाव समावेश गरी अिन्तम प्रितवेदनको तयारी 

सावर्जिनक सनुवुाइ र सावर्जिनक सचूना प्रकाशन भएपिछ मस्यौदा प्रितवेदन उपर आएका सझुावह� समावशे गरी अिन्तम 

प्रितवेदन तयार ग�रयो ।  
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प�रच्छेद ४ 
प्रस्तावसगँ सम्बिन्धत  नीित, कानुन तथा मापदण्ड 

नेपाल सरकारले िवकास र वातावरणीय संर�णलाई एक�कृत �पमा सगँसँग ै लैजानको लािग िविभन्न ऐन, िनयम तथा 
िनद�िशकाह�  जारी गरेको छ । प्रस्तािवत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कनको लािग आवश्यकता भए अनसुार 
िनम्न ऐन िनयम िनद�िशका तथा अन्तरार्िष्ट्रय सिन्ध सम्झौतामा भएका प्रावधानह� द्वारा िनद�िशत ह�नेछ । 

४.१ संिवधान 

नेपालको संिवधान: दफा ३० को उपदफा (१) ले प्रत्येक नाग�रकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अिधकार 
र (२) ले वातावरणीय प्रदषूण वा ह्रासबाट ह�ने �ितबापत पीिडतलाई प्रदषूकबाट काननु बमोिजम �ितपिूतर् पाउने अिधकार 
सिुनि�त गरेको छ । उपदफा (३) अनसुार राष्ट्रको िवकास सम्बन्धी कायर्मा वातावरण र िवकास बीच समिुचत सन्तलुनका 
लािग आवश्यक काननुी व्यवस्था गनर् यस धाराले बाधा परु् याएको मािनने छैन ।  

४.२ नीित तथा योजना 

रािष्ट्रय वन नीित, २०७५: जब कुनै पिन िवकास आयोजना प्रत्य� वा अप्रत्य� �पमा वन �ेत्रलाई असर गदर्छ तव यो 
नीित सिक्रय ह�न्छ । यस नीितले कुनै पिन आयोजना कायार्न्वयनको क्रममा पवूार्धार िनमार्ण गदार् वन िवनाश वा �ख 
काट्नबाट जोिगन जोड िदन्छ । जलस्रोत संर�ण र पानीको महुानको ममर्त सिुनि�त गनर् यो नीितले भौगोिलक �पमा कमजोर 
�ेत्र िसवािलकको संर�णलाई प्राथिमकतामा रािख लोपोन्मखु प्रजाितह�को सरं�णमा पिन जोड िदएको छ । यो नीितका 
उद्दशे्यह� वन �ेत्रको उत्पादकत्व, उत्पादन र वातावरणीय सवेामा अिभबिृद्ध गन�; वन पैदावारमा आत्मिनभर्र भई मलू्य 
अिभविृद्ध सिहत िनयार्त प्रवद््रधन गन�; संरि�त �ेत्र, िसमसार �ेत्र तथा वन व्यवस्थापन पद्दितह�बाट पयर्टन प्रवद््रधनमा 
उल्लेख्य योगदान परु् याउने; वन, वनस्पित, वन्यजन्त ुतथा जैिवक िविवधताको संर�ण, पनू�थापना र िदगो उपयोग गन�; वन 
�ेत्रको संर�ण र सो को बह�आयािमक उपयोग गनर्; फलफूल लगायतका कृिष वनको िवकास र संर�ण गरी वन �ते्रलाई 
आिथर्क उपाजर्नको माध्यमको �पमा िवकास गन�; हालको वन �ते्रलाई घट्न निदई िविभन्न प्रकारबाट �ित भएका वनको 
पनूर्स्थापना गन�; जलाधार �ेत्रह�को एक�कृत व्यवस्थापनबाट जल र भिूमको संर�ण गन�; काबर्न उत्सजर्न न्यनुीकरण गन� 
नेपालको समग्र ल�यमा वन �ते्रबाट योगदान परु् याउने; वन �ते्रको शासक�य सधुार गद� प्रा� लाभको न्यायोिचत िवतरण गन�; 
वन �ते्रको अध्ययन, अनसुन्धान, शिै�क गणुस्तर तथा �मता अिभबिृद्ध गन� रहकेो छ । 

रािष्ट्रय वातावरण नीित, २०७६: यस नीितले प्रकृितक स्रोतको िदगो व्यवस्थापनको �ते्रमा वह�संख्यक जनताह� आिश्रत 
रहकेो जलस्रोत, वन र कृिष �ते्रको उत्पादकत्व वढाउनपुन� आवश्यकता महससु गरी भमूी व्यवस्थापन तथा सधुार, वन तथा 
चरण �ते्र व्यवस्थापन र जलस्रोत व्यवस्थापन गरी तीनवटा �ते्रह� पिहचान गरेको छ । यस नीितले बढ्दो जनसंख्या 
िनयन्त्रण, सरसफाइ तथा स्वास्थ्यमा सधुार एवं ग�रबी िनवारणलाई आक� महत्वपणूर् प�को �पमा अगंीकार गरेको छ । यस 
नीितको मखु्य उद्दशे्य भनेको प्रदषूण िनयन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन र ह�रयालीलाई बढावा िदई नाग�रकलाई सरुि�त 
वातावरणमा बाच्न सिुनि�त गनुर् रहकेो छ । यस नीितले प्रदषूण रोकथाम, िनयन्त्रण र न्यनूीकरणका लािग मलुधारको 
वातावरण, वातावरणीय न्याय, मािनसह�को  संलग्रता, िदगो िवकास र सशुासन, अनसुन्धान र �मता िनमार्ण आिदमा 
आधा�रत िविभन्न योजना र रणनीितह� तय गरेको छ । तय ग�रएका कुराह� कायर्न्वयनका लािग यस नीितले संघीय, प्रदशे र 
स्थानीय स्तरमा भिूमका र िजमेवा�रह� िनधार्रण गरेको छ । 

रािष्ट्रय जलवायु प�रवतर्न नीित, २०७६: यस नीितले जलवाय ुप�रवतर्नले िविभन्न भौगोिलक एवम ्सामािजक– आिथर्क 
िवकासका �ेत्रह�मा प�ररहकेो असर तथा पनर् सक्ने प्रभावको मलू्याङ्कन, जोिखम �ते्रह� पिहचान गरी जलवाय ु
प�रवतर्नबाट पन� प्रितकूल प्रभावलाई सहज �पमा अनकूुलन गनर् सक्ने �मता अिभविृद्ध तथा ह�रतगहृ ग्यासँ उत्सजर्न 
न्यनूीकरण गन� संयन्त्र िवकास,  सामािजक–आिथर्क िवकासलाई जलवाय–ु मतै्री वनाउन एवम ्नीित, काननु, योजना तथा 
िवकास कायर्क्रमह�मा जलवाय ु प�रवतर्नको प�लाई एक�कृत गरी कायार्न्वयन गन�, जलवाय ु प�रवतर्नबाट उपल्लो र 
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तल्लोतटीय भ–ूभागमा परेको र पनर् सक्ने प्रितकूल प्रभावलाई स्थािपत गरी �ेत्रीय सहयोग प्रवद््रधन गनुर् पन�, वन �ेत्रको 
वै�ािनक व्यवस्थापन, भ–ूउपयोग योजनाको तजुर्मा तथा कायार्न्वयन एवं वन िवनाश रोक्द ै काबर्न संिचतीकरणको दायरा 
फरािकलो वनाउने, ह�रतगहृ ग्यासँको उत्सजर्न न्यनू गनर् वैकिल्पक ऊजार्का �ते्रमा उपय�ु प्रिविधको थप िवकास र उपयोग 
गन� आिद कुराह�लाई जोड िदएको छ । 

रािष्ट्रय यातायात नीित, २०५८: यो नीित नेपालमा आिथर्क सामािजक र सास्कृितक र पयर्टन िवकासलाई प्रवधर्न र िदगो 
बनाउन भरपद�, लागत प्रभावी, सरुि�त सिुवधामखुी  र िदगो यातायात प्रणालीको िवकासका लािग तजुर्मा ग�रएको िथयो । 
यस नीितको बुंदा ५ र ८ ले यातायातका साधनह�को िनमार्ण, सधुार र व्यवस्थापन वातावरणीय प्रभाव अन�ुप ह�नपुन� कुरा 
उल्लेख गरेको छ । यस नीितको बुंदा ७.१.५ ले न्यनूतम वातावरणीय प्रभावको साथ सडकह�को िडजाइन ,िनमार्ण र ममर्त 
प्रबन्धन गनुर्पन� कुरा उल्लेख गरेको छ । 

पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१): यस योजनाको प�रच्छेद – २, दीषर्कालीन सोच खण्ड २.१० समि�गत तथा िबषय 
�ेत्रगत सोच, (घ) पवूार्धार �ते्रमा, यस योजनाले समग्र यातायात �ेत्रको िवकासले दशेको आिथर्क सामािजक �पान्तरणका 
लािग बिलयो र भरपद� आधार िनमार्ण गन� मानेको छ । यस योजनामा यातायात �ेत्रको दीघर्कालीन आवश्यकता प�रपिूतर् गनर् 
यातायात संरचना र सवेाको िवकास तथा िवस्तारका कायर् योजनाबद्ध �पमा अगािड बढाउने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी खण्ड 
३.४, तािलका ३.१ को क्र.स. ३.१ मै सवर्सलुभ, सरुि�त र आधिुनक यातायातका सचूकह�मा २०७५/७६ को िस्थित र 
२०८०/८१को ल�य उल्लेख ग�रएको छ । यस ैतािलकाको क्र.स. ७.२ मा पयार्वरणीय सन्तलुन र िदगो उपयोग र ७.३ मा 
जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलनिशलाताका बुँदाह� समाबेश ग�रएको छ  । 

पुनस्थार्पना तथा पुनवार्स नीित, २०७१: दफा ७ उपदफा ७.१ मा आयोजनाको कायान्वर्यनबाट स्थानीय िव्य� िपरवार वा 
समदाय िवस्थापन नै नह�ने वा सकेसम्म न्यनू िवस्थापनको अवस्था िश्रजना गनर् िविभन्न नीितह� अपनाउनपुन� कुरा उल्लेख छ 
जस्तै ७.१.१ मा आयोजनाको कायान्वर्यन गदार् पन� प्रितकूल प्रभाव र जोिखमलाई न्यनूीकरण गनर् श�ुम ै लेखाजोखा गरी 
आयोजनाको िपहचान गन�, ७.१.२ मा आयोजना छनौट गदार् सोबाट हन ुसक्ने भौितक र आिथर्क-सामािजक िवस्थापनलाई 
न्यनूीकरण गन� गरी तयार िगरएको िवकल्पलाई प्राथिमकता िदने र ७.१.३ मा आयोजना सञ्चालन गन� िनकायले सोबाट 
प्रभािवत व्यि�/प�रवारको जीिवकोपाजर्न पनुस्थार्पना गनर् साधन श्रोतको सिुनि�त गन� रहकेा छन ् । उपदफा ७.२ ले 
आयोजनाबाट िवस्थापनको अवस्था आइपरेमा आयोजनाबाट प्रभािवत िव्य�, िपरवार वा समदुायलाई आयोजनाबाट पन� 
प्रितकूल प्रभावह�लाई न्यनूीकरण गद� प्रभािवत िव्य�, िपरवार वा समदुायलाई �ितपिूतर् तथा आिथर्क-सामािजक लाभका 
अवसरह� उपलव्ध गराउन िविभन्न नीितह� उल्लेख गरेको छ भने उपदफा ७.३ मा जग्गा प्राि�, मआुब्जा/�ितपिूतर्, पनुवार्स 
तथा मलू्याङ्कन कायर्लाई सरल, सहज, पारदश� र न्यायोिचत बनाई आयोजना िनधार्�रत समयिभत्र सम्पन्न गन� वातावरण 
िसजर्ना गनर् िविभन्न नीितह� उल्लेख गरेको छ । 

४.३ ऐन तथा िनयमह� 

वातावरण संर�ण ऐन, २०७६: वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाित, जीवजन्त,ु वनस्पित, प्राकृितक तथा भौितक प्रभावलाई 
यथासक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वच्छ वातावरण कायम गनर् र प्राकृितक स्रोतको समिुचत उपयोग र व्यवस्थापनबाट 
वातावरणीय प�ह�को संर�ण गनर् यो ऐन लाग ु भएको छ । यस ऐनको दफा ४ मा सम्बिन्धत िनकाय वा मन्त्रालयबाट 
तोिकएबमोिजम प्रस्ताव स्विवकृत नगराई कायार्न्वयन गनर् तथा गराउन नह�ने, दफा ५ मा प्रस्ताव कायार्न्वयन गनर् चाहाने 
प्रतावकले प्रस्तावको वातावरणीय प्रितवेदन सङ्कलन गरी प्रस्ताव िस्वकृितको लािग सम्बिन्धत िनकायमा पेश गनुर् पन� कुरा 
उल्लेख  गरेको छ । ऐनको दफा १६ को उपदफा १मा  प्रस्ताव िस्वकृत नगराइृर् वा िस्वकृत पं्रस्ताव िवप�रत अिधका�रले 
त्यस्तो कायर् त�ुन्त बन्द गराउन सक्ने र त्यस्तो कायर् कुनै व्यि� वा संस्थाले गरेको भए कसरुको मात्रा हरेी ज�रवाना गनर् सक्ने 
व्यवस्था गरेको छ । 

वातावरण संर�ण िनयमावली, २०७७: यस िनवामावालीमा वातावरणीय अध्ययन गदार् अपनाउनपुन� िविध र प्रितवेदनको 
ढांचाह� समावेश ग�रएको छ । यस िनयमावलीको िनयम ३ मा प्रस्तावकले अनसुचूी-१ मा उिल्लिखत प्रस्तावको हकमा 
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संि�� वातावरणीय अध्ययन, अनसुचूी-२ मा उिल्लिखत प्रस्तावको हकमा प्रारिम्भक वातावरणीय परी�ण र अनसुचूी-३ मा 
उिल्लिखत प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन गनुर् पन�छ । िनयम ४ अनसुार प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव 
मलू्याङ्कन प्रितवेदन तयार गनुर् अिघ वातावरण संर�ण ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम �ते्र िनधार्रण गनुर् पन�छ र 
िनयम ५ अनसुार वातावरणीय अध्ययन प्रितवेदन तयार गनुर् अिघ कायर्सचूी तयार गनुर् पन�छ ।  

वन ऐन, २०७६: यस ऐनको दफा ४२ उपदफा १ मा रािष्ट्रय प्रथािमकता आयोजनाह�लाई वन जग्गा प्रदान गन� व्यवस्था छ । 
यस ऐनको दफा ४३ उपदफा ३ अनसुार वन जग्गा आवश्यक पन� कुनै पिन आयोजनाले प्रचिलत काननु बमोिजम वातावरणीय 
अध्ययन गनुर् पन�छ । 

वन िनयमावली, २०५१: यस िनयमावली अनसुार िजल्ला वन अिधकृतले रािष्ट्रय वनको कुनै भाग उपभो�ा समहूलाई 
सामदुाियक वनको �पमा समु्पदा गाउँ बस्तीबाट जङ्गलको दरूीका साथै वन व्यवस्थापन गन� स्थानीय उपभो�ाह�को 
चाहना र व्यवस्थापन �मता समेतलाई ध्यान िदन ुपन�,  रािष्ट्रय वन �ते्रभन्दा बािहरको सावर्जिनक जग्गामा स्वािमत्ववालको 
स्वीकृित िलई सो वन �ते्रलाई सामदुाियक वनको �पमा मान्यता िदन सक्ने व्यवस्था ग�रएको छ । यस िनयमावलीको िनयम 
६५ (१) अनसुार रािष्ट्रय प्रथािमकतामा कायर्न्वयनको क्रममा स्थानीय जनताको केही �ित भएमा योजना कायर्न्वयनकतार्ले 
�ितपिूतर् ितनुर् पदछर् । त्यसगैरी िनयम ६५ (२) अनसुार प्रस्तावकले �खह� र झाडीह� सफा गन� र व्यवस्थापन गन� सबै खचर् 
ितनुर् पन�छ ।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: यस ऐनको दफा ११ को २ उपदफा िभत्र (ञ) १२ मा वातावरण संर�ण र जैिवक 
िविवधता सम्बन्धी स्थानीय नीित , काननु, मापदण्ड, योजना तजुर्मा तथा त्यसको कायर्न्वयन, अनगुमन र िनयमन, १३ मा 
स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोिखम न्यनूीकरण, १५ मा स्थानीयस्तरमा सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, १६ मा 
स्थानीयस्तरमा न्यनू काबर्नमखूी तथा वातावरणमैत्री िवकास अवलम्बन, १७ मा स्थानीयस्तरमा ह�रत �ते्रको संर�ण र 
प्रवधर्न र १८ मा स्थानीयस्तरमा वातावरण संर�ण �ते्र िनधार्रण र व्यवस्थापनको कुराह� उल्लेख ग�रएको छ । यस ैऐनको 
दफा २४ को उपदफा १ मा गाउपािलका तथा नगरपािलकाले आफ्नो अिधकार �ते्र िभत्रका िवषयमा स्थानीयस्तरको 
िवकासका लािग आविधक, वािषर्क, रणनीितगत िवषय �ेत्रगत मध्यकालीन तथा दीघर्कालीन िवकास योजना बनाई लाग ुगनुर् 
पन�छ ।  

जग्गा प्राि� ऐन, २०३४: यस ऐनको दफा ३ अनसुार सावर्जिनक कामको लािग जग्गा प्रा� गन� नेपाल सरकारको अिधकारमा 
नेपाल सरकारले कुनै सावर्जिनक कामको िनिम� कुनै जग्गा प्रा� गनर् आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोिजमको मआुब्जा िदने 
गरी नेपाल सरकारले जनुसकैु ठाउँको जितसकैु जग्गा  प्रा� गनर् सक्नेछ । 

श्रम ऐन, २०७४: यस ऐन अनसुार जहा ँ२० वा बढी कमर्चारीह� संलग्न छन ् रोजगारदाताले धारा ७४ अनसुार सरु�ा र 
स्वास्थ्य सिमित गठन गन�छ । १० वा सो भन्दा बढी कमर्चारी ससं्थामा कायर्रत छन ्भने रोजगारदाताले धारा ११६ बमोिजम 
सामिुहक समझदारी  सिमितको पिन गठन गन�छ । धारा ८० ले संक्रिमत रोग िनयन्त्रण गन� प्रावधानको बारेमा उल्लेख गरेको छ 
। धारा ८२ ले व्यावसाियक स्वास्थ्य र उपचारको बारेमा उल्लेख गरेको छ । 

श्रम िनयमावली, २०७५: यस िनयमावलीको िनयम १६ मा कामदारको काम गन� समयको िनधार्रण कामको प्रकृितको 
आधारमा गनुर्पन� कुरा उल्लेख गरेको छ भने िनयम १७ मा िवश्रामको लािग थप समय िदनपुन� कुरा उल्लेख गरेको छ । यस 
िनयमावलीको प�रच्छेद ७ मा व्यवसायजन्य सरु�ा तथा स्वास्थ्य नीितको कुरा उल्लेख छ जसमा िनयम ३४ ले व्यवसायजन्य 
सरु�ा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नीित बनाउन ु पन�, िनयम ३५ ले रोजगारदाताको कतर्व्य, िनयम ३६ ले उत्पादनकतार्, 
आयातकतार् र आपिूतर्कतार्को कतर्व्य, िनयम ३७ ले सरु�ा तथा स्वास्थ्य सिमितको गठन, िनयम ३८ ले सरु�ा तथा स्वास्थ्य 
सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार, ३९ ले व्यवसायजन्य सरु�ा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी िबशषे व्यवस्था आिद कुराह� छन ्। 

बाल श्रम (िनषेध  र िनयिमत गन�) ऐन, २०५६: यस ऐनको दफा ३ उपदफा (१) अनसुार कसैले पिन चौध वषर् उमेर परूा 
नगरेका बालकलाई कामदारको �पमा काममा लगाउन ु ह�दनै र उपदफा (२) अनसुार कसलेै बालकलाई अनसुचूीमा 
उल्लेिखत जोिखमपणूर् व्यवसाय वा काममा लगाउन ुह�दनै । 
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बाल श्रम (िनषेध  र िनयिमत गन�) िनयमावली, २०६२: यस िनयमावलीको िनयम २५ मा ऐनको दफा ११ बमोिजम 
प्रित�ानमा काम गन� बालकको स्वास्थ्य र सरु�ाका सम्बन्धमा व्यवस्थापनले दहेायका व्यवस्थाह� अपनाउन ुपन�छ । 

फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८: यस ऐनको दफा २२ को उपदफा (५) अनसुार फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको 
सञ्चालन गदार् वा सोको लािग कुनै कायर्क्रम कायर्न्वयन गदार् वातावरण संर�ण सम्बन्धी प्रचिलत काननुले तोकेको 
मापदण्डको अनकूुल ह�ने गरी गनुर् पन�छ । उपदफा (६) अनसुार फोहोरमेलाको व्यवस्थापन स्थलको कारणले गम्भीर प्रभािवत 
�ेत्र र प्रभािवत �ेत्रको आिथर्क तथा सामािजक िवकास एवं वातावरण सरं�णमा सझुाव िदन स्थानीय स्तरमा तोिकए 
बमोिजमको सिमित गठन गनर् सिकनेछ । 

फोहोर मैला व्यवस्थापन िनयमावली, २०७०: यस िनयमावलीको उद्दशे्यह�मा सावर्जिनक स्वास्थ्य र वातावरणमा ठोस 
फोहोरको प्रितकूल प्रभावह�लाई कम गरी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गरी समावेश ग�रएको छ । यस िनयमावलीले 
ठोस फोहोरह� लाई सकेसम्म स्रोतमानै घटाउने, पनुः प्रयोग गन�, र प्रशोधन गन� कायर्लाई बढावा िदन आवश्यक कदम चाल्न 
स्थानीय िनकायलाई आदशे जारी गदर्छ । यस िनयमावलीले स्थानीय िनकायलाई िनयम, काननूद्धारा िदशािनद�शह� िनमार्ण 
गनर् पिन पे्र�रत गदर्छ । 

जलश्रोत ऐन, २०४९: यस ऐनमा नेपालिभत्र रहकेा जलस्रोतको स्वािमत्व नेपाल सरकारमा रहन, अनमुित प्रा� नगरी कसैले 
पिन जलस्रोतको उपयोग गनर् नपाउने जलस्रोतको उपयोग गनर् व्यि� वा ससं्थाले अ�लाई मकार् नपन� गरी लाभदाियक उपयोग 
गनर्पन�, जलस्रोत प्रा� ह�ने सामिुहक लाभको लािग जल उपभो�ा संख्या गठन गनर् सक्ने त्यस्तो सखं्या गठन गनर् सक्ने त्यस्तो 
संख्या अिविछन्न उ�राीधकारी संख्याको व्यवस्था भएको छ । यस ऐनको जलस्रोतको उपयोग गदार् प्राथिमकता अनसुार 
खानेपानी र घरेल ुउपयोगलाई पिहलो प्राथिमकता राखकेो छ । 

जलश्रोत िनयमावली, २०५०: यो िनयमावली जलस्रोतको प्रयोगलाई िनयमन गनर् लि�त रहकेो छ । 

सावर्जिनक सडक ऐन, २०३१: सावर्जिनक सडक ऐन नेपालमा सडकह�को िनमार्ण र सञ्चालन लािग शािसत काननु हो । 
ऐनले ग्रािमण सडकबाट प�रभािषत दरुीमा स्थायी संरचना (भवनह�) िनमार्ण गनर् िनषधे  गदर्छ, अथार्त ्सडक एजने्सीको 
अिधकार िभत्र प्रत्यक िचजमा अिधकार छ । ऐनले िनमार्ण, पनुवार्स र ममर्तका क्रममा सडक प�रयोजना अस्थायी �पमा 
जग्गा वा अन्य सम्पितह�को आवश्यकता ह�ने अवस्थामा प्रावधान गदर्छ । एक �ेितपिूतर् िनधार्रण सिमित िस एफ िस सम्पि�, 
व्यापार वा उत्पादनको घाटा को मामलामा �ेितपिूतर् िनधार्�रत गदर्छ। प्रावधानह� िनमार्ण सामग्रीह�को िनकासाको लािग 
�ेितपिूतर्को लािग पिन िवस्ततृ छन ्। दफा २९ बमोिजम, नेपाल सरकारको कुनै कायार्लयले कुनै कामको लािग सावर्जिनक 
सडक वा सडक िसमा खन्न ु पदार् सडक िवभागको पवूर् स्वीकृत िलई खन्न ु पछर् र त्यसरी सडक वा सडक िसमा खन्ने 
सम्बन्धमा सडक िवभागले कुनै ता�रका वा शतर् तोकेको भए सो समेत पालन गनुर् पन�छ ।   

प्राचीन स्मारक संर�ण ऐन, २०१३: प्रािचन स्मारकह�को सरं�ण, परुातित्वक वस्तहु�को व्यापार र प्रािचन स्मारकह� 
भएका ठाउँको खनाई समतेमा िनयन्त्रण राखी प्राचीन स्मारकह� र परुातत्व सम्बन्धी, ऐितहािसक वा कलात्मक वस्तहु�को 
उपलिब्ध र संर�ण समते गरी शािन्त र व्यवस्था कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थािपका -ससंदले यो ऐन बनाएको 
छ । 

प्राचीन स्मारक संर�ण िनयमावली, २०४६: उपिनयम ४.१.१ बमोिजम िनवेदन पनर् आएमा मखु्य परुातत्व अिधकृतले 
तत्सम्बन्धमा  आवश्यक जाँचबझु गरी उपिनयम ४.१.१ बमोिजमको कुनै कम गदार् संरि�त स्मारक �ेत्रमा कुनै प्रितकूल 
प्रभाव नपन� भएमा अनसुचूी-२ बमोिजमको ढाचँामा त्यस्तो काम गनर् स्वीकृत िदनेछ । 

भू तथा जलाधार संर�ण ऐन, २०३९: यस ऐनको दफा १० अनसुार प्रचिलत काननुमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन 
कसैले संरि�त जलाधार �ेत्र िभत्रको जग्गा मध्य बाढी वा पिहरो आउने वा आउँन सक्ने वा भ-ू�य वा भ-ूकटान ह�ने वा ह�न 
सक्ने जग्गा भिन जलाधार संर�ण अिधकृतले तोिकिदएको जग्गामा जलाधार संर�ण अिधकृतको अनमुित निलई  कुनै कायर् 
गनर् पाउने छैन । जलाधार संर�ण �ते्रको जग्गालाई विगर्करण गरी तोिकएको जग्गामा तोिकएको भ–ूउपयोग प्रणाली अपनाई 
कायर् गनर् गराउन सक्ने, खेतीपाित गनर्का लािग प्रािविधक सेवा उपलबध गराउने, भ–ूव्यवस्था गनर्का लािग भ–ूउपयोिगता 
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प्रणााली अपनाई कुनै कायर् गनर् लगाएको कारणबाट कनै जग्गाबाट मोही िनस्कािसत ह�ने भएमा त्यस्तो मोिहलाई मआुब्जा 
िदने व्यवस्था समेत यस ऐनले गरेको छ । 

भू तथा जलाधार संर�ण िनयमावली, २०४२: िनयम १० को उपिनयम (१) अनसुार जलाधार संर�ण अिधकृतले 
संरि�त जलाधार �ते्रिभत्रको जग्गा मध्य बाढी पिहरो आउने वा आउन सक्ने वा भ-ू�य वा भ ू कटान ह�ने वा ह�न ् सक्ने 
जग्गाको �ेत्रफल र िसमाना तोिकिदन ुपन�छ । 

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पितको अन्तरार्िष्ट्रय व्यापार िनयन्त्रण ऐन, २०७३: यस ऐनको दफा ३ अन्तगर्त दलुर्भ 
वा लोपोन्मखु वन्यजन्त ुवा वनस्पित वा सो को नमनूाको कारोबार वा व्यापार गनर् वा गराउन नह�ने कुरा उल्लेख गरेको छ । 
कसैले पिन दलुर्भ वा लोपोन्मखु वन्यजन्त ुवा वनस्पित वा सो को नमनूा ख�रद िबक्र� गनर्, आफूसगँ राख्न, प्रयोग गनर्, रोप्न, 
ह�कार्उन, िनयिन्त्रत प्रजनन ्गनर्, ओसारपसार गनर् वा िनकासी वा पैठारी गनर् वा गराउन ह�दँनै । 

४.४ कायर्िविध  /िनद�िशका 

रािष्ट्रय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनिनद�िशका, २०५०: नेपाल सरकारले आठौं योजनाको नीित कायार्न्वयनमा 
सहयोग पगुोस ्भन्नका लािग वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ र िनयमावली, २०५४ ल्याउन ुअगािड नै यो िनद�िशका लाग ू
गरेको िथयो । यो िनद�िशकाले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गदार् जनसहभािगता जटुाउन ुपन�, आवश्यक सचूना र तथ्याङ्क 
सङ्कलन गन�, िववािदत िवषयको गिम्भरताको मलू्याङ्कन गनुर् पन�, व्यवस्थापनका साथै वातावरणीय अध्ययनका लािग ती 
िवषयह�को प्राथिमकताक्रम िनधार्रण गन� जस्ता कुरालाई स्प��पमा मागर्दशर्नको �पमा अिघ सारेको छ । 

सरकारी �खह� हटाउने कायर्िविध, २०७१: यस कायर्िविधको दफा १ मा नेपाल सरकार (मिन्त्रप�रषद) को िनणर्यले अन्य 
प्रयोजनका लािग प्रयोग गन� िदईएको रािष्ट्रय वन �ेत्रको जग्गामा भएका �खह� हटाउन परेमा वन तथा भ-ूसंर�ण मन्त्रालयले 
हटाउने िनणर्य गन� कुरा उल्लेख छ । त्यसगैरी दफा ४ मा सडक छेउमा रहकेा �खह� सडक िबस्तारको क्रममा वा अन्य कुनै 
कारणबाट हटाउनपुन� भएमा सडक िवभाको िनणर्य तथा यसै मापदण्डको दफा १० बमोिजमको सिमितले जाँचबझु गरी 
िसफा�रश गरेमा वन िवभागको स्वीकृित िलई िजल्ला वन कायार्लयले उ� �खह� हटाउन स्वीकृित िदन सक्ने छ । सम्बिन्धत 
िनकायले उ� �खह� आफ्नै खचर्मा कटान मछुान तथा ढुवानी गरी उत्पादन भएका वन पैदावारह� सम्बिन्धत िजल्ला वन 
कायार्लयलाई बझुाउनपुन� छ ।  

वातावरणीय र सामािजक व्यवस्थापन �परेखा, २०७०  (सडक िवभाग): यस �परेखाले सडकको िडजाईन, िनमार्ण र 
सञ्चालनको बेला भौितक, रासायिनक, जैिवक र सामािजक-आिथर्क �ते्रह�म पनर् सक्ने सवालह� र ितनीह�को 
व्यवस्थापन र सामाधान के कस�र गन� भन्ने कुरा प्रस्ट्याएको छ  । 

सडक �ेत्रका भू प्रािविधक समस्याह�,  २०६६  (सडक िवभाग): यस कागजातले सडक सँग सम्बिन्धत भ-ूप्रािविधक 
समस्याह� के के ह�न सक्छन ् र ितनीह�लाई कस�र सामाधान गन� भन्ने कुरा प्रस्ट्याएको छ । यसले भ-ूप्रािविधक 
समस्याह�को सामना गनर् व्यावहा�रक मागर्दशर्न प्रदान गदर्छ। यो कागजात समस्या पिहचान, स्थल  अनसुन्धान र जोिखम 
आकलन र सम्भव ईिन्जिनय�रंग समाधानमा मागर्दशर्न गदर्छ। 

सडक �ेत्रमा बायोइिन्जनीय�रङग ् सम्बन्धी हाते पुिस्तका, २०५६  (सडक िवभाग): यस पिुस्तकाले सडकको 
बायोइिन्जनीय�रङग ् कायर्ह�को िडजाइन, योजना, कायार्न्वयन र ममर्त गनर् आवश्यक जानकारी प्रदान गदर्छ। यसले 
पिुस्तकाले नसर्रीह� कस�र स्थापना गन�, कस्तो िभरोलो जिमनमा कस्तो प्रकारको बायोइिन्जनीय�रङग ् कायर्ह� गन�, 
बायोइिन्जनीय�रङग ्कायर्ह� गदार् केके कुराह� अपनाउन ुपछर् आिद कुराह� उल्लेख गरेको छ ।  

रािष्ट्रय प्राथिमकता प्रा� आयोजनाको लािग रािष्ट्रय वन �ेत्र प्रयोग गन� सम्बन्धी मापदण्ड सिहतको काया िविध, 
२०७६: यो कायर्िविधले रािष्ट्रय प्राथिमकता प्रा� योजना, लगानी बोडर्बाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, रािष्ट्रय गौरवका 
आयोजना वा रािष्ट्रय प्राथिमकता प्रा� िबधतु प्रशारण लाईन िवस्तार सम्बन्धी योजना सञ्चालन गनर् रािष्ट्रय वन �ते्र प्रयोग 
गनर् स्वीकृित िदने सम्बन्धी िवषयलाई सम्बोधन गदर्छ । यस कायर्िविधको दफा ३ अनसुार आयोजनाले रािष्ट्रय वन �ते्र 
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प्रयोगको लािग स्वीकृित िलन ुअिघ रािष्ट्रय वन �ेत्र नपन� गरी सम्भाव्यता अध्ययन गनुर् पन� छ र दफा ४ अनसुार वातावरणीय 
अध्ययन प्रितवेदन तयार गनुर् पन�छ । त्यसै गरी दफा ८ अनसुार आयोजनाले वन �ेत्र प्रयोग गनर्को लािग सट्टाभनार् स्व�प 
जग्गा उपलव्ध गराउन ुपन� प्रावधान छ । दफा ९ अनसुार वन �ेत्र प्रयग गरे बापत सट्टाभनार् स्व�प जग्गा उपलव्ध गराउन 
नसक्ने भएमा रकम भझुाउन सक्ने कुरा उल्लेख छ र दफा १० मा रकम िनधार्रण गन� प्रिक्रया उल्लेख छ । 

४.५ मापदण्डह� 

वायुको गुणस्तर सम्बन्धी रािष्ट्रय मापदण्ड, २०६९: यस मापदण्ड अन्तगर्त वायकुो गणुस्तर िनम्न अनसुार ह�नपुन� छ । 

तािलका 10: वायुको गुणस्तर सम्बन्धी रािष्ट्रय मापदण्ड 

मानक एकाग्रत मात्रा औषत समय 
TSP २३० µg/m3 २४ घण्टा* 
PM10 १२० µg/m3 २४ घण्टा* 
PM2.5 ४० µg/m3 २४ घण्टा* 
SO2 ५० µg/m3 वािषर्क** 

७० µg/m3 २४ घण्टा* 
NO2 ४० µg/m3 वािषर्क 

८० µg/m3 २४ घण्टा* 
CO १०,००० µg/m3 ८ घण्टा* 
Pb ०.५ µg/m3 वािषर्क** 
Benzene ५ µg/m3 वािषर्क** 
O3 १५७ µg/m3 ८ घण्टा* 

* २४ घण्टे र ८ घण्टे मात्रा एक आिथर्क वषर्को किम्तमा ९५% िदनह�मा तोिकएको सीमा िभत्र रहकेो ह�न ुपन�छ। एक वषर्को 
३६५ िदन मध्ये १८ िदन भन्दा बढी तोिकएको सीमा नाघ्न ुह�दँनै भने वषर्को कुनै पिन समय लगातार दईु िदन तोिकएको सीमा 
नाघ्न ुह�दँनै । 

** कुनै िनि�त ठाउँमा एक ह�ामा दईुपटक लगातार २४ घण्टा सम्म र ह�ामा एकै समयको अन्तरमा िलईएका किम्तमा १०४ 
ओटा तथ्याङ्कको वािषर्क औषतका आधारमा मािथ उल्लेिखत तथ्याङ्क िलइनेछ । 

रािष्ट्रय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०६२: यस मापदण्ड अन्तगर्त खानेपानीको गणुस्तर िनम्न अनसुार ह�नपुन� छ 

तािलका 11: खानेपानीको गुणस्तर सम्बन्धी रािष्ट्रय मापदण्ड 

समहू मानक अिधकतम एकाग्रत मात्रा 

Physical 

Turbidity 5 (10) NTU ** 
pH  6.5-8.5* 

Color 5 (15) TCU ** 
Taste & Odor Would not be objectionable 

Total Dissolved Solids 1000 mg/l 

Electrical Conductivity 1500 μc/cm 
Iron 0.3 (3)** mg/l 

Manganese 0.2 mg/l 
Arsenic 0.05 mg/l 
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Cadmium 0.003 mg/l 
Chromium 0.05 mg/l 

Cyanide 0.07 mg/l 
Fluoride 0.5-1.5 mg/l * 

Lead 0.01 mg/l 
Ammonia 1.5 mg/l 

Chemical 

Chloride 250 mg/l 
Sulphate 250 mg/l 
Nitrate 50 mg/l 
Copper 1 mg/l 

Total Hardness 500 mg/l 
Calcium 200 mg/l 

Zinc 3 mg/l 
Mercury 0.001 mg/l 

Aluminum 0.2 mg/l 
Residual Chlorine 0.1-0.2 mg/l * 

Micro Germs 
E-Coli 0 MPN/100ml 

Total Coli form 95 % in sample MPN/100ml 

सवारी साधनह�बाट ह�ने उत्सजर्न सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९: यस मापदण्डले सवारी साधनह�को वग�करण यरुोिपयन 
यिूनयनले अपनाएको सवारी साधनह�को वग�करण अनसुार गरेको छ । त्यसै गरी यस मापदण्डमा िविभन्न प्रकारका सवारी 
साधनह�ले के कित एक्जस्ट उत्सजर्न गनर् पाउछन भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ जस्तै ६ वटा सम्म सीट तथा २.५ टन भन्दा 
कम वजन भएका सवारी साधानह� (यात्रवुाहक कारह�)को लािग एक्जस्ट उत्सजर्न CO २.३ ग्राम/ घन िमटर, HC ०.२ 
ग्राम/ घन िमटर र NOx ०.१५ ग्राम/घन िमटर सम्म  ह�नपुन� छ । त्यस ैगरी हलकुा र कूल वजन २.५ टन भन्दा वढी भएका 
व्यापा�रक सवारी साधनह�को लािग: LCV (RM=वा <१३०५ kg) को लािग एक्जस्ट उत्सजर्न CO २.३ ग्राम/ घन िमटर, 
HC ०.२ ग्राम/ घन िमटर र NOx ०.१५ ग्राम/ घन िमटर सम्म  ह�नपुन� छ; LCV (१३०५ >RM=वा <१७६० kg) को 
लािग एक्जस्ट उत्सजर्न CO ४.१७ ग्राम/ घन िमटर, HC ०.२५ ग्राम/ घन िमटर र NOx ०.१८ ग्राम/ घन िमटर सम्म  ह�नपुन� 
छ र LCV (RM>१७६० kg) को लािग एक्जस्ट उत्सजर्न CO ५.२२ ग्राम/ घन िमटर, HC ०.२९ ग्राम/ घन िमटर र NOx 
०.२१ ग्राम/ घन िमटर सम्म  ह�नपुन� छ । यसरीनै भारी सवारी साधनका लािग पिन मापदण्ड तोिकएको छ । 

िडजेल जेनरेटरबाट ह�ने उत्सजर्न सम्बन्धी रािष्ट्रय मापदण्ड, २०६९: नेपाल सरकारले ८ िकलोवाट -५६० िकलोवाट 
�मताको  नँया र प्रयोगमा भएको  िडजेल जेनरेटरह�को लािग िडजेल जनेरेटरबाट ह�ने उत्सजर्न सम्बन्धी रािष्ट्रय मापदण्ड 
ल्याएको छ । उत्सजर्न िसमा चार प्रमखु प्रदषूह� : CO, HC, NOx र PM का लािग सटे ग�रएको छ । 

रािष्ट्रय सडक मापदण्ड, २०७०: सडक िवभागले िविभन्न बगर्का सडकह�मा एक�पता लेराउन र सडकह�को िडजाईन र 
िनमार्ण गदार् ख्याल गनुर्पन� कुराह�लाई समावेस गरेर यो मापदण्ड तयार गरेको छ  । 

४.६ अन्तररािष्ट्रय सिन्धह� 

जैिवक िविवधता सम्बन्धी अन्तरार्िष्ट्रय महा सिन्ध, १९९२ (सन): यो महासिन्ध जैिवक िविवधताबाट प्रा� ह�ने सवेा एवं 
सिुवधाह�को िदगो उपयोग गरी जैिवक िविवधता एवं यसबाट प्रा� ह�ने लाभको न्यायोिचत बाडँफाँड सम्बन्धी अन्तरार्िष्ट्रय 
महासिन्ध हो । यो महासिन्ध २९ िडसमे्बर १९९३ दिेख कायार्न्वयनमा आएको िथयो भने नेपालले २३ नोभमे्बर १९९३ मा 
अनमुोदन गरेको िथयो । यस महासन्धीले कुनै एक दशेको जैिवक िविवधतामा उ� राष्ट्रको सावर्भौम अिधकार ह�ने र यसको 
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उपयोग गदार् अक� दशेलाई असर नपगु्ने गरी गनुर्पन� आधारभतु िसद्धान्तलाई अगंीकार गरेको छ । महासिन्धको धारा १४ मा 
कुनैपनी प� राष्ट्रले िवकास िनमार्णका कायर्क्रमह� सञ्चालन गदार् उ� कायर्ले जैिवक िविवधतामा पन� प्रभावह�को 
लेखाजोखा गनर् वातावरणीय मलु्याङ्कन गनुर्पन� र वातावरणीय व्यवस्थापन योजना वनाई कायार्न्वयन गनुर्पन� कुरामा प� 
राष्ट्रह� सहमत भएका छन ् । यसैगरी धारा १५ मा कुनैपनी जैिवक िविवधता एवं आनवुांिशक स्रोतबाट प्रा� ह�ने लाभमा 
राष्ट्रको सावर्भौम अिधकार ह�ने, एक राष्ट्रमा भएको जैिवक िविवधता मािथ अक� राष्ट्रले समेत उपायोग गनर् पाउने व्यवस्था 
िमलाउन उिचत काननुी तथा ससं्थागत संरचना तयार गनुर्पन� कुरा उल्लेख छ भने धारा १६ मा प्रविध हस्तान्त्रण एवं प्रा�ी 
सम्बन्धी व्यवस्था ग�रएको छ । यस महासन्धीमा जैिवक िविवधता संर�णको लािग िविभन्न राष्ट्रह�िवच आिथर्क सहयोग 
एवं प�रचालन सम्बन्धी सहमत भएका छन ्। 

संकटापन्न  वन्यजन्तु  तथा  वनस्पितको  अन्तररािष्ट्रय  व्यापार  िनयमन  तथा  िनयन्त्रण   (स.व.व.अ.व्या.िन.िन.)  
सम्बन्धी अन्तररािष्ट्रय (साइिटस) महा सिन्ध, १९७३ (सन):  यो महासन्धी जगंली वनस्पती एवं वन्यजन्तकुो व्यापारका 
कारणले गदार् वन्यजन्तकुो संर�णमा असर नपगुोस भिन जंगली वनस्पित एवं जनावरह�को अन्तरािष्ट्रय व्यापार, िनकासी 
पैठारीलाई िनयमन गनर् ग�रएको सरकारह� िवचको भएको सम्झौता हो । नेपालले सन १९७५ को जनु १८ मा हस्ता�र गरी 
१९७५ सेप्टेम्बर १६ बाट कायार्न्वयनमा ल्याएको छ । िव�व्यापी �पमा ह�ने वन्यजन्तकुो  गैरकाननुी ब्यापारलाई िनयमन गरी 
दलुर्भ वन्यजन्तलुाई गैरकाननुी ब्यापारका कारणबाट लोप ह�नबाट बचाउन ु नै यसको मखु्य उद्दशे्य हो । यस महासन्धीले 
अनसुचूीमा सचूीकृत ग�रएका वनस्पती एव ं जनावरह�को अन्तरार्िष्ट्रय व्यापारसँग सम्बिन्धत सवालह�मा मात्र सरोकार 
राख्दछ । अनसुचूी १ मा लोप ह�ने िस्थितमा पगुेका प्रजाितह� पदर्छन,् अनसुचूी २ मा लोप ह�ने िस्थितमा पगुी नसकेका तर 
तीनको व्यापारलाई समयमानै िनयन्त्रण नगन� हो भने िनकट भिवष्यमानै लोप ह�ने िस्थितमा रहकेा प्रजाितह�ह� समावेश 
ग�रएको छ र अनसुचूी ३ मा कुनै दशेले आफ्नो राष्ट्रको कुनै प्रजाितको व्यापारलाई िनयन्त्रण गनर् सम्बिन्धत राष्ट्र स्वयंले 
काननूी व्यवस्था गरेको भएतापिन उ� राष्ट्रको प्रयासले मात्र सम्भव नह�ने र सो कायर्का लािग अन्य राष्ट्रको सहयोग 
आवश्यक पन� ह�नाले सहयोग जटुाउन िविभन्न प्रजाितलाई यस अनसुचूीमा समावेश गनर् लगाएका प्रजाितह� पदर्छन ्। 
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प�रच्छेद ५ 

िवद्यमान वातावरणीय अवस्था 

५.१ भौितक वातावरण 

धरातलीय स्व�प 

प्रस्तािवत आयोजना कणार्ली प्रदशेको पहाडी �ेत्रमा पदर्छ । प्रस्तािवत सडक समनु्द्री सतह बाट ६७८.१२ िमटर उचाई बाट 
स�ु भइ अिधकतम उचाई ch ४०+००० मा १२३० िमटर सम्म पगुी ६६१.४९ िमटरमा (सने खोला) मा अन्त्य ह�नेछ ।  

  
श्रोत : नापी िबभाग 

िचत्र 1: आयोजना �ेत्रको टोपोग्रािफक नक्सा 
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श्रोत : गगुल अथर् 

िचत्र 2: प्रस्तािवत सडकको उचाइ प्रोफाइल 

भू–उपयोग  

यस सडकले आफ्नो लम्बाइको ९४.८%  वन �ते्र र ५.२% कृिष र बस्ती जिमन ओगटेको छ । यस सडकको हाल ओगटेको 
जिमन, स्तरोन्नित गदार् थप आवश्यक जिमन र �ते्रािधकार िभत्रको जिमनको भ-ूउपयोग तािलका ६ मा प्रस्ततु ग�रएको छ । 

भूगभर् 

आयोजना �ेत्र िसवािलक र मध्य पहाडी �ेत्र िभत्र पदर्छ । प्रस्तािवत सडकको पिहलो खण्ड पहाडी भ-ूभाग ह�द ैजान्छ भने 
तल्लो ढुगंे�ोर (चनेेज ६१+२४०) बाट सडक कणार्लीको ितरै ितर जान्छ ।  

समथर तराई भन्दा उ�र प�ट्टको पहाडह� चरेु र महाभारत तथा उच्च-िहमाली �ेत्रले बनेको छ। भौगिभर्क िहसाबले यस 
अध्यन �ते्र नेपालको िशवािलक (चरेु) र लेस्सर िहमालय (महाभारत) दवैु भभूागमा समेिटयको छ। चरेु पहाड िहमालयको 
सबैभन्दा दि�णी भागमा अविस्थत छ। यसको उचाई समनु्द्र सतह दिेख २५० िम. दिेख ८०० िम. सम्म छ भने चौडाई १० िम. 
दिेख २५ िकिमसम्म छ। यो पहाड उ�रितर िहमालय उठ्द ैजाँदा त्यहाँ बाट परुाना नदीले बगाएर ल्याएका ढुङ्गा माटो थिुप्रएर 
बनेको भभूाग हो। यसमा मखु्य �पमा नदीले बालवुा ढुङ्गा माटो थपुारेर बनेका बलौटे चट्टान ( स्याण्डस्टोन), माटइयाली  
चट्टान (मड्सस्टोन), गेगर चट्टान (कंग्लोमरेट) नामका पत्रे चट्टानह� पाईन्छन।् चरेु पहाडका चट्टानका तहह�को जम्माजम्मी 
मोटाई लगभग ६ िकिम को छ। चरेु पहाडमा पाइने चट्टानह� िहमालयमा पाइने चट्टानह� मध्य ेसबैभन्दा नया चट्टानह� ह�न।् 
भौगिभर्क िहसाबले चरेु पहाड सबैभन्दा पिछ बनेको पबर्त श्रीन्खला मािनन्छ। यस चरेु �ेत्रमा भौितक सम्रचना को लािग 
भौगिभर्क समस्या भनेको यस �ेत्रमा रहकेो कमजोर चट्टानी बनावट नै हो। यसमा पानीले चाडै िबगान� खालको कमजोरी 
भएको चट्टानह� द्वारा िनिमर्त भबूनोटको कारणले हो। नेपालको चरेु �ेत्रमा बनाएको सडकमा यो समस्या िबशषेत वषार्याममा 
दखे्न पाइन्छ।  

त्यसै ग�र उच्च पहाडी तथा िहमाली भाग भन्दा दि�णतफर्  अविस्थत पहाडी भ-ूभागलाई लेस्सर िहमालय भिनन्छ। लेस्सर 
िहमालय लगभग १० िक. िम. सम्म उ�र दि�ण भएर फैिलयको छ। भ-ूबनावटको िहसाबले लेस्सर िहमालयलाई दि�णतफर्  
महाभारत र उ�रतफर्  मध्यभिूम ग�र मखु्य अग्ला चचुरुाह� (३०० िम. सम्मको अग्लो) र अितिभराला पाखाह� छन।् लेस्सर 
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िहमालयमा पाइने चट्टानह�लाई परुाना र नया ग�र दईु उमेर समहुमा बाड्न सिकन्छ। परुाना समहुका चट्टानह� आजभन्दा 
लगभग २.५ अबर् दिेख ५० करोड बषर् पिहले बनेका िथए भने नया चट्टानह� लगभग ३५ करोड दिेख २.३ करोड बषर् पिहले 
बनेका िथए। लेस्सर िहमालयका चट्टानह�को मोटाई १२ िक. िम. भन्दा बिढ छ। 

 
स्रोत: खानी तथा भगूभर् िवभाग 

िचत्र 3: अध्ययन �ेत्रको भौगिभर्क नक्सा 

प्रस्तािवत सडकको सबै भ-ूभाग भौगिभर्क �ते्रको बिगर्करण अनसुार चरेुको मध्य भाग र तल्लो भागको चट्टान र लेस्सर 
िहमालयकै डोळोमाइट, स्याण्डस्टोन, एमफ�बोल, सेल र क्वाजार्इटले बनेको चट्टानह�को समहुअन्तगर्त पदर्छ। यस लेस्सर 
िहमालयको चट्टान समहूमा  पहेलँो तथा  खैरो रङ्गको क्वाजार्इट नामको चट्टान,  साथै खैरो रङ्गको स्यान्डस्टोन, बैजनी 
रंगको डोळोमाइट, कालो रङ्गको सेल चट्टानले बनेको छन।् यस �ते्रमा ितन वटा जित दरार (फल्ट) पिन पदर्छ। सखु�त 
मािथको दरारको कारणले चरेुको मध्य र तल्लो भाग फेरी सखु�त भन्दा उ�र प�ट्टको भागह�मा पिन दखे्न सिकन्छ। भग�िभक 
आधार र चट्टानकोको प्रिकितको आधारमा चरेुमा पाइने चट्टान लेस्सर िहमालय भागमा पाइने चट्टान भन्दा कमजोर ह�न्छन तर 
यस अध्यन �ते्रमा लेस्सर िहमालय �ते्रमा पिन डोळोमाइट र सेल भएको ठुलै पिन त्यितको राम्रो �ते्र भन्न िमल्दनै तर 
क्वाजार्इट भएको �ते्र अ� चट्टानले बनेको �ेत्र भन्दा बिलयो मािनन्छ। सखु�त दिेख कणार्लीको छेउको �ते्र मािथल्लो ढुंगे�र  
सम्मका चट्टानह� उ�र ितर  ४० िडग्री दिेख ६५ िडग्री सम्म ढिल्कएर बसेको अवस्थामा छन ्भने मािथल्लो ढंुगे�र  भन्दा 
उ�र प�ट्टको भागमा भने पवूर्  प�ट्ट  २५ िडग्री दिेख ५० िडग्री सम्म िभरालो परेर बसकेो पाइन्छ।  

यस प्रस्तािबत �ते्र हदेार् दरार (thrust) ह� ठाउँ ठाउँ मा पाइन्छ। यहा ँदिेखएका भौगिभर्क संरचनाह� हदेार् सिक्रय खोलाह�, 
खोल्सीह�, साना-साना पिहरोह�, पहाडबाट खसेर बनेका माटो, त्यही चट्टान कुिहयर बनेको माटोह� तथा खोलाह� द्वारा 
बनाइएका टारह� प्रसस्तै दखे्न पाइन्छ।  

भौगिभर्क चुनौतीह�   

भौगिभर्क चनुौतीका िहसाबले यस सडक/राज मागर्लाई ितन भागमा वग�करण गनर् सिकन्छ। 
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• बांगेिसमल दिेख बड्डीचौर 

• बड्डीचौर दिेख तल्लो ढुगंे�र 

• तल्लो ढुगंे�र दिेख सनै-गाउँ, िसगौटी 

बांगेिसमल देिख बड्डीचौर: यस �ेत्रमा पन� सडक सबै चरेु �ेत्रमा नै पदर्छ।  जसमा साना साना चरेुको पहाडको बीचको 
भाग र तल्लो खोला छेउको भाग ह�दँ ैभइरहकेो सडकलाई चौडा बनाउने प्रस्ताव ग�रएको छ। यहाँ प्रस्ताव ग�रएको सडक 
पिहलेनै चली रहकेो सडक लाई स्तान्तोरती गनर् खोिजएको ह�नाले डाँडाको िभरालोबाट लाने बाटोमा नया जिमनको सतह 
कािटने ठाउँह�मा िवशषे िवचार पयुार्उन ुपन� ह�न्छ।  यस �ेत्रबाट लिगने सडक ८ िडग्री दिेख २० िडग्री िभरालो जिमनबाट र 
खोलाको बगरको िभरालो अनसुारको र साना पहाडमा उकालो तथा ओरालो ग�र सडक बनाउने योजना छ। कही ँकही ँसडक 
चौडा पदार् पहाडको िभरालो जिमन काट्न ुपन� पिन दिेखन्छ। त्यस कािटने ठाउँमा ४० िडग्री दिेख ८० िडग्री सम्मको िभरालो 
कािटएको भाग पिन बन्न सक्छ, तर डाँडाको मािथ-मािथ बाटै धरैे जसो भाग पन� ह�नाले सडकमा कािटने भाग थोरै पन� 
दिेखन्छ। यस भागबाट जाने सडकले साना साना खोल्सीह� पार गद� जान ुपन� दिेखन्छ। जहाँ अिहलेपिन भ-ू�यको समस्या 
दिेखई रिहएको छ । ती खोल्सीह� पार ग�र सडक बनाउन ु पन� ठाउँमा िवशषे िवचार पयुार्उन ु पन� दिेखन्छ। यहा ँ पाइएका 
चट्टानका मोटाई ०.५ िम दिेख २ िम सम्मका छन ् भौगिभर्क िहसाबले भन्न ु पदार् यस सडकमा खाँसै अ� भौगिभर्क तथा 
पिहरोको सम्भावना कम छ तर चरेुको कमजोर नरम चट्टानी बलौटे चट्टान ( स्याण्डस्टोन), माटइयाली चट्टान (मड्सस्टोन) 
बनावटबाट बनेको ह�नाले सडकको लािग कािटएको ठाउँ र खोला छेउबाट लग्न ु पन� ठाउँमा मखु्य ध्यान िदनपुन� दिेखन्छ।  

बड्डीचौर देिख तल्लो ढंुगे�र: प्रस्तािवत सडक भयको ठाउँ भौगिभर्क �ेत्र वग�करण अनसुार लेस्सर िहमालयको 
लाखपर्ता समहू तथा दलेैख समहूह� अन्तगर्त पदर्छ। यस समहूह�मा बैजनी रंगको डोळोमाइट, स्यान्डस्टोन, , कालो तथा  
खैरो रङ्गको सले, िफलैट तथा अिम्पबोलैत भन्ने  चट्टानले बनेको छन।् प्रस्तािवत सडक भयको ठाउँ भौगिभर्क �ते्रको 
बिगर्करण अनसुार मध्य पि�म नेपालको िविभन्न फम�सन अन्तगर्त पदर्छ। यस �ेत्रमा पाइने चट्टानह� उ�र ितर ४० िडग्री 
दिेख  ६५ िडग्री सम्म ढिल्कएर बसेको अवस्थामा छन ्।  

यस प्रस्तािवत सडक �ेत्र हदेार् मखु्यतः तीनवटा दरार (फौल्ट) �ते्रलाई पार गद� जान ुपन� दिेखन्छ । यस दरार �ते्रलाई पार गनुर् 
पन� ठाउँमा मखु्यतः ध्यान िदन ुपन� दिेखन्छ। यहा ँदिेखएका भौगिभर्क संरचनाह� हदेार् सिक्रय खोल्सीह�, साना साना माटोका 
िडस्काह� खसकेो पाइएको , पहाडबाट खसेर बनेको माटो तथा त्यही चट्टान कुिहएर बनेको माटोह� प्रसस्तै दखे्न पाइन्छ।  

प्रस्तािवत सडकको �ते्रमा धरैे जसो रेिसदअुल माटो (त्यही चट्टान कुिहएर बनेको) मा अविस्थत छ र कही ँ कही ँ
कोल्लिुवअल माटो (पहाडबाट आइ थिुप्रएको चट्टानको टुक्रा सिहत को माटो) पिन भिेटन्छ । धरैे चट्टानी भीरह� यो 
प्रस्तािवत सडकको उ�र-पि�म तथा दि�ण-पि�मको िभरालो भागह�मा दखे्न पाइन्छ । सो चट्टानह�मा ितन खाले 
जोडाइह� पाइन्छ । यस �ेत्रमा पाइने माटोको रङ्ग पहेलँो र फुस्रो खैरो इटँा रङ्गको चट्टानको टुक्रा िमिसएर बनेको क�रब 
०.५ िम दिेख १.० िम सम्मको मोटाइको छ। त्यस भन्दा तल कुिहएको चट्टान र राम्रो चट्टानह� पिन छन ् । कही ँकही ँचनु 
िमिसएको चट्टानह� पिन पाइएको छन ्।  

तल्लो ढंुगे�र देिख सैन-गाउँ, िसगौटी: प्रस्तािवत सडक भएको ठाउँ भौगिभर्क �ते्र बिगर्करण अनसुार लेस्सर िहमालयको 
दलेैख समहूह� अन्तगर्त पदर्छ। यस समहूह�मा मेटास्याण्डस्टोन, िशस्ट, नाइस, िफलैट तथा क्वाजार्इट भन्ने  चट्टानह�ले 
बनेको छन।् प्रस्तािवत सडक भयको ठाउँ भौगिभर्क �ते्रको वग�करण अनसुार मध्य पि�म नेपाल को िविभन्न फम�सन 
अन्तगर्त पदर्छ र यस �ते्रमा पाइने चट्टानह� पवूर् तथा दि�ण ितर २५ िडग्री दिेख ५० िडग्री सम्म ढिल्कएर बसकेो अवस्थामा 
छन।्  

यस प्रस्तािवत सडक �ते्र हदेार् मखु्यतः एउटा  दरार (फौल्ट) �ते्रलाई पार गद� जान ुपन� दिेखन्छ। यस दरार �ते्रलाई पार गनुर् पन� 
ठाउँमा मखु्यतः ध्यान िदन ुपन� दिेखन्छ। यहाँ दिेखएका भौगिभर्क संरचनाह� हदेार् सिक्रय खोल्सीह�, साना साना माटोका 
िडस्काह� खसकेो पाइएको, पहाडबाट खसेर बनेको माटो तथा त्यही चट्टान कुिहएर बनेको माटोह� प्रसस्तै दखे्न पाइन्छ।  
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प्रस्तािवत सडकको �ते्रमा धरैे जसो कोल्लिुवअल माटो( पहाडबाट आइ थिुप्रएको चट्टानको टुक्रा सिहतको माटो)  मा 
अविस्थत छ कही ँ कही ँ रेिसदअुल माटो (त्यही चट्टान कुिहयर बनेको ) पिन भिेटन्छ। धरैे चट्टानी िभरह� यो प्रस्तािवत 
सडकको उ�र-पि�म तथा दि�ण-पि�मको िभरालो भाग ह�मा दखे्न पाइन्छ। सो चट्टानह�मा ितन खाले जोडाइह� पाइन्छ। 
यस �ते्र मा पाइने माटोको रङ्ग पहेंलो र फुस्रो खरैो इटा रङ्गको चट्टानको टुक्रा िमिसएर बनेको क�रब ०.५ िम दिेख १.० िम 
सम्मको मोटाईका छन।् त्यस भन्दा तल कुिहएको चट्टान र राम्रो चट्टानह� पिन छन।् िय बिगर्करण ग�रयको ितनै भागको 
मलुांकन गदार् यस तल्लो ढुगंे�र दिेख सनै-गाउँ, िसगौटी भाग अ� तल्लो भाग ह�को भन्दा राम्रो चट्टानले बनेको छ। 

भू-�य र पैरोको समस्या 

चनेेज ३+३५० (बाङ्गेिसमल भन्ज्यांग) र ८+८२० (दमारे) मा प्रस्तािवत सडकलाई एउटा स्टेप रेखाले काट्छ भने चनेेज 
४९+४८० (सेप्टी), ५१+२१५ र ५१+५८५ (दनु्ग्री) मा एउटा थ्रस्ट-फल्ट रेखाले काट्छ । यी �ते्रह� भौगिभर्क िहसाबमा 
अिस्थर मािनन्छन ्। त्यस ैगरी चनेेज ४३+३२० दिेख ४३+९८० (िसमाना)  सम्मको �ेत्र र चनेेज ५६+६४० दिेख ५७+४२० 
(लम्चडुी) सम्मको �ते्रमा पिहरोको जोिखम उच्च रहकेो छ । यस्ता भ-ू�य तथा पैरो सम्बिध समस्याह� धरैे चट्टानी जोडाइ 
भएको, कोल्लिुवअल माटो भएको, चनु ढुङ्गा भएको र चरेु को माटइयाली  चट्टान भएको स्थानह�मा धरैे दखे्न पाइन्छ। 
मखु्यतया भखर्रै सडकको लािग कािटएको �ते्रमा यो भ-ू�य तथा पैरोको समस्या धरैे छन।् यस�र पैरो गएको ठाउको 
अबलोकन गदार् पैरोको माटोमा चट्टानीटुक्रा ह�को साथै साना आकारका माटोका कणह� भिेटएका छन।् २०१५ को गोखार् 
भकूम्प र त्यसपिछको साना-साना भकूम्पले त्यस्तो आखँाले दिेखने खालको दरार (फौल्ट)ह� िसिजर्त भएको यस प्रस्तािवत 
सडकमा पाइएको छैन । आयोजना �ते्रमा िवद्यमान पिहरो/भ-ू�यको सचूी िनम्न तािलकामा उल्लेख ग�रएको छ । 

तािलका 12: आयोजना �ेत्रमा िवद्यमान पिहरो/भू-�य 

चेनेज अ�ांश र देशान्तर 
(coordinates) 

पिहरो/ भू-�यको आकार कारण न्यूनीकरणको उपाय 
लम्बाई/ चौडाई उचाई 

५+३५० 28°37'23.99"N, 
81°31'16.49"E 

१९० िम. ४० िम. हलकुा माटो र कम वनस्पित 
भएको 

बायोइिन्जिनय�रन ् 

१०+२५० 28°39'40.31"N, 
81°30'57.98"E 

७५ िम. १५० िम. Gully erosion टेवा पखार्ल र चके 
ड्याम 

३७+१०० 28°44'22.47"N, 
81°33'17.79"E 

५० िम. ६० िम िभरालो जिमनमा सडकको 
लािग िभर कटान 

टेवा पखार्ल 

३८+६५० 28°44'34.03"N, 
81°33'36.71"E 

४५ िम. ३५ िम. हलकुा माटोमा सडकको लािग 
िभर कटान 

टेवा पखार्ल र 
बायोइिन्जिनय�रन ्

६२+९५० 28°50'9.93"N, 
81°33'14.75"E 

६० िम. २३० िम. िभरालो जिमन, हलकुा माटो टेवा पखार्ल र 
बायोइिन्जिनय�रन ्

६७+८५० 28°51'15.70"N, 
81°32'23.46"E 

१५ िम. ५० िम. Gully erosion टेवा पखार्ल र चके 
ड्याम 

७३+५८० 28°52'29.65"N, 
81°31'52.85"E 

३५ िम. ५०० िम. Gully erosion, मािथ सडक 
िनमार्ण 

टेवा पखार्ल र चके 
ड्याम 

७८+३५० 28°53'29.72"N, 
81°30'16.12"E 

९० िम.  २५ िम. हलकुा माटोमा सडकको लािग 
िभर कटान 

टेवा पखार्ल 

९१+१५० 28°57'47.19"N, 
81°25'55.21"E 

२०० िम. ३२ िम. 
(नदी तफर् ) 

नदी कटान नदी वाचाव कायर्/ नदी 
िकनारमा टेवा पखार्ल 

१०५+००० 29° 2'1.10"N, 
81°26'22.75"E 

४५ िम. ८० िम. हलकुा माटोमा सडकको लािग 
िभर कटान, मािथ सडक िनमार्ण 

टेवा पखार्ल, 
बायोइिन्जिनय�रन ्
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आयोजना �ेत्रको भूकम्पीय िववरण (िसिस्मिसटी) 

नेपाल रािष्ट्रय भवन संिहता (एन.िब.िस. १०५: १९९४) अनसुार प्रस्तािवत सडक सेिस्मक जोिनंग फ्याक्टर जेड (Z) बराबर १ 
(०.९ दिेख १.१ सम्म) मा रहकेो छ । 

 
(Source: UNDP/UNCHS (Habitat, 1994) 

िचत्र 4: नेपालको सेिस्मक जोिनंग नक्सा 

खािन तथा भ-ूगभर् िवभागद्वारा २००२ मा गरेको अध्ययन अनसुार आयोजना �ेत्र भकूिम्पय जोिखम �ेत्रमा पदर्छ । आयोजना 
�ेत्रको औसत जिमनको गितवद््रघन (अिक्सलरेसन) २०० gal दिेख ३०० gal िभत्र पदर्छ । 

 
स्रोत: Nepal Seismological Center, Department of Mines and Geology 

िचत्र 5: भुकिम्पय जोिखम नक्सा (Ground acceleration) 

आयोजना �ेत्रको नदी प्रणाली 

प्रस्तािवत सडक कणार्ली राजमागर्को एउटा िहस्सा रहकेो छ र यस सडकको धरैेजसो भाग कणार्ली नदीको बाया ँिकनार भएर 
जान्छ तर कणार्ली नदीलाई भने पार गद�न । यस सडकले िविभन्न खोला-खोल्सीह�लाई पार गछर् जस मद्ये िग�रघाट खोला, 
सोती खोला, लोहरे खोला, पादकुा खोला, राम गड, कुमाल ुखोला, िसस्ने गड, शान्ता खोला र बढुो खोला मखु्य रहकेा छन ्।  
आयोजना �ते्रमा नदीह�को �खको जरा जस्तो सजंाल (dendritic pattern) दखे्न सिकन्छ (िचत्र नं ६) । 

आयोजना  �ेत्र 

आयोजना �ेत्र 
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15िचत्र 6: आयोजना �ेत्रको नदी प्रणाली 

जल तथा मौसम 

आयोजना व�रप�र उष्ण प्रकारको हावापानी पाइने गछर् । जल तथा मौसम िव�ान िवभाग अनसुार दलेैख िजल्लाको  औसत 
वािषर्क अिधकतम तापक्रम २८.५ िड.से. र औसत वािषर्क न्यनूतम तापक्रम १६.४ िड.से. रहने गरेको छ र औसत वािषर्क 
वषार्  १२१९.३ िम. िम. ह�ने गरेको छ  भने सखु�त िजल्लाको औसत वािषर्क अिधकतम तापक्रम २७ िड.से. र औसत वािषर्क 
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न्यनूतम तापक्रम १५.१ िड.से. रहने गरेको छ र औसत वािषर्क वषार्  १३९१.९ िम. िम. ह�ने गरेको छ । सखु�त िजल्ला, 
िबरेन्द्रबजारको औसत तापक्रम र वषार् िनम्न तािलकामा िदइएको छ । 

तािलका 13: आयोजना �ेत्रको औसत तापक्रम र वषार् 

स्टेशन वषर् 
तापक्रम (oC) 

औसत वषार् (mm) 
न्यूनतम अिधकतम औसत 

सखु�त 

२०१३ १५.७ २९.८ २२.७ २११३.५ 
२०१४ १५.४ २९.३ २२.४ १९२७.७ 
२०१५ १५.५ २९.२ २२.३ १२०८.५ 
२०१६ १५.५ २९.९ २२.७ १४२७.१ 
२०१७ १५.५ २९.५ २२.५ १३५७ 

दलेैख  

२०१३ १४.३ २५.४ १९.९ १८०८.९ 
२०१४ १३.९ २५.५ १९.७  १४०४.५ 
२०१५ १४ २४.५ १९.३ १४९३.२ 
२०१६ १४.९ २५.३ २०.१ १४६२.५ 
२०१७ NA NA NA १६७३.८ 

श्रोत : जलवाय ुतथा मौसम िवभाग २०१७ 

वायु, जलको गुण तथा ध्विनको स्तर 

आयोजना �ते्रको धरैे जसो भाग जङ्गल �ेत्र पदर्छ । आयोजना �ेत्रिभत्र र वरपरको वातावरणमा कुनै प्रकारको प्रदषूण गन� 
स्रोत नरहकेो ह�दँा हावा, ध्विन र पानी गणुस्तरीय रहकेो पाइन्छ । यद्यिप आयोजनाको िनमार्ण चरणमा हावा र ध्विन प्रदषूणको 
मात्रा बढ्ने सम्भावना दिेखन्छ । 

तािलका 14: आयोजना �ेत्रको वायुको अवस्था 

सूचक Unit 
मान 

जनचतेना जागतृी सामदुाियक 
वन चनेेज ५+१०० 

बडीचौर बस्ती चनेेज 
२४+३०० 

साहीगाउँ चनेेज 
११०+५०० 

PM 2.5 μg/m3 २८.५ ३२.८ ३५.२ 

PM 10 μg/m3 ३२.४ ४०.५ ४१.६ 

Particles per/l २३४५ २९९० ३२१२ 
CO2 ppm ४०० ४०० ४०० 
HCHO mg/m3 ०.०२९ ०.०५५ ०.०५२ 
Temperature °F ७८.८ ७७ ७७.९ 
Humidity % ६० ६०.२ ६० 

श्रोत : स्थलगत भ्रमण २०७८ 

तािलका 15: आयोजना �ेत्रको ध्विनको अवस्था 

स्थान Equivalent Noise Level (Leq) (िदउसोको) 
जनचतेना जागतृी सामदुाियक वन चनेेज ५+१०० ३३.५ 
बडीचौर बस्ती चनेेज २४+३०० ५०.२ 
साहीगाउँ चनेेज ११०+५०० ५०.६ 

श्रोत : स्थलगत भ्रमण २०७८ 
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आयोजना �ते्रको िपउने पानीको अवस्था र कणार्ली नदीको पानीको अवस्था अनसुचूी ७ मा दखेाइएको छ ।  

५.२ जैिवक वातावरण 

प्रस्तािवत सडक िभित्र उपत्यका, पहाडी �ेत्र र नदी िकनार �ते्र ह�दँ ैजान्छ । प्रस्तािवत सडकको कुल ७९% वन �ते्र पदर्छ ।  
यस �ते्रमा उपोष्ण प्रदिेशय सदाबहार वनको बाह�ल्यता छ । वन व्यवस्थापनको लािग यस �ते्रमा धरैे जसो वनह� सामदुाियक 
वन उपभो�ा समहूद्वारा व्यवस्थापन ग�रएका छन ्भने केही वन नेपाल सरकारद्वारा व्यविस्थत वनको �पमा छन ्(अनसुचूी ८ 
र ११)। 

आयोजना �ेत्रको वन सम्पदाको सूची  

प्रस्तािवत सडकले कूल ३२ वटा सामदुाियक वन र केही नेपाल सरकारद्वारा व्यविस्थत वन �ते्र पार गछर्  । यस सडकले पार 
गन� सामदुाियक वनह�को सचूी िनम्न तािलका १६ मा उल्लेख ग�रएको छ भने असर पन� �खह� तािलका १७ र अनसुचूी ८ 
मा प्रस्ततु ग�रएको छ । 

15तािलका 16: आयोजना �ेत्रको वन सम्पदाको सूची 

क्र.स. चेनेज वनको नाम 
१ ०+००० दिेख ३+९०० जनचतेना जागतृी सामदुाियक वन 

२ 
३+९०० दिेख ५+१०० 

दायाँ: जनचतेना जागतृी सामदुाियक वन 
बायाँ: जन संर�ण सामदुाियक वन 

३ ५+५०० दिेख ८+६०० जनचतेना जागतृी सामदुाियक वन 
४ ८+६०० दिेख १२+६०० शािन्त मिहला सामदुाियक वन 
५ १२+६०० दिेख १३+३०० भरैव स्थान सामदुाियक वन 

६ 

१३+३०० दिेख १९+१०० 

दायाँ: धपेनी सामदुाियक वन (१३+३०० दिेख १४+३००) 
         जनकल्याण सामदुाियक वन (१४+३०० दिेख १७+४००) 
         मिसना सामदुाियक वन (१७+४०० दिेख १९+१००) 
बायाँ: सम्झना सामदुाियक वन (१३+३०० दिेख १७+९००) 
           जनएकता सामदुाियक वन (१७+९०० दिेख १९+१००) 

७ १९+१०० दिेख २३.२०० मिसना सामदुाियक वन 

८ 
२३+२०० दिेख २४+००० 

दायाँ: रािष्ट्रय वन 
बायाँ: रोहीनी सामदुाियक वन/बदु्ध सामदुाियक वन 

९ २४+००० दिेख २४+१०० ितल्का खाली मिहला सामदुाियक वन 
१० २४+६०० दिेख २८+२०० ितल्का खाली मिहला सामदुाियक वन 
११ २८+२०० दिेख ३०+६०० झाके्र पानी सामदुाियक वन 

१२ 
३०+६०० दिेख ३१+२०० 

दायाँ: झाके्र पानी सामदुाियक वन 
बायाँ: पोखी काडा सामदुाियक वन 

१३ 
३१+२०० दिेख ३१+३०० 

दायाँ: झाके्र पानी सामदुाियक वन 
बायाँ: धापछरा सामदुाियक वन 

१४ 
३१+९०० दिेख ३२+३०० 

दायाँ: झाके्र पानी सामदुाियक वन 
बायाँ: धापछरा सामदुाियक वन 

१५ ३२+३०० दिेख ३३+९०० धापछरा सामदुाियक वन 
१६ ३३+९०० दिेख ३४+१०० सालघारी सामदुाियक वन 
१७ ३४+८०० दिेख ३६+००० सालघारी सामदुाियक वन 



सखु�त – जमु्ला सडक अन्तगर्त बाङ्गिेसमल – सनै सडक खण्ड स्तरोन्नित आयोजना 

33 

१८ 
३६+००० दिेख ३७+३०० 

दायाँ: रािष्ट्रय वन 
बायाँ: पानी डाँडा सामदुाियक वन 

१९ 
३७+३०० दिेख ३९+००० 

दायाँ: ठुले डाडँा सामदुाियक वन 
बायाँ: पानी डाँडा सामदुाियक वन 

२० 
३९+००० दिेख ४१+८०० 

दायाँ: ठुले डाडँा सामदुाियक वन 
बायाँ: रािष्ट्रय वन 

२१ ४१+८०० दिेख ४७+००० दोब्का उिनकोट सामदुाियक वन 

२२ 
४७+००० दिेख ४९+८०० 

दायाँ: रािष्ट्रय वन 
बायाँ: दोब्का उिनकोट सामदुाियक वन 

२३ 
४९+८०० दिेख ५३+००० 

दायाँ: ल�मी सामदुाियक वन 
बायाँ: दोब्का उिनकोट सामदुाियक वन 

२४ 
५३+८०० दिेख ५६+००० 

दायाँ: ल�मी सामदुाियक वन 
बायाँ: बेल्चोक्टे सामदुाियक वन 

२५ ५६+००० दिेख ५६+६०० उम्रा  सामदुाियक वन 
२६ ५७+१०० दिेख ६२+००० उम्रा  सामदुाियक वन 
२७ ६२+००० दिेख ६६+००० भलैो रानीढंुगा सामदुाियक वन 
२८ ६६+००० दिेख ६६+२०० भलैो िगट्टी खोला सामदुाियक वन 

२९ 
६६+२०० दिेख ६९+००० 

दायाँ:  �रग्नी सोती सामदुाियक वन 
बायाँ: भलैो िगट्टी खोला सामदुाियक वन 

३० ६९+००० दिेख ७२+२०० �रग्नी सोती सामदुाियक वन 
३१ ७२+२०० दिेख ७८+००० रानी सामदुाियक वन 

३२ 
७८+००० दिेख ८१+१०० 

दायाँ: रािष्ट्रय वन 
बायाँ: रानी सामदुाियक वन 

३३ ८१+१०० दिेख ८५+७०० गौरा खािल सामदुाियक वन 

३४ 
८५+७०० दिेख ८७+७०० 

दायाँ: गौरा खािल सामदुाियक वन 
बायाँ: नजरु सामदुाियक वन 

३५ ८७+७०० दिेख ८९+००० नजरु सामदुाियक वन 

३६ 
८९+००० दिेख ९०+२०० 

दायाँ: नजरु सामदुाियक वन 
बायाँ: िसद्दपाइला सामदुाियक वन  

३७ 
९०+८०० दिेख ९२+२०० 

दायाँ: िसद्दपाइला सामदुाियक वन 
बायाँ: कािलका सामदुाियक वन 

३८ ९२+२०० दिेख ९५+२०० कािलका सामदुाियक वन 

३९ 
९५+२०० दिेख ९७+३०० 

दायाँ: कािलका सामदुाियक वन 
बायाँ: सल्ले�र सामदुाियक वन 

४० ९७+३०० दिेख १०१+००० सल्ले�र सामदुाियक वन 

४१ 
१०१+००० दिेख १०२+४०० 

दायाँ: सल्ले�र सामदुाियक वन 
बायाँ: अिधकारी ह�रयािल सामदुाियक वन  

४२ १०२+४०० दिेख १०३+००० अिधकारी ह�रयािल सामदुाियक वन  
४३ १०३+००० दिेख ११०+००० कािलका सामदुाियक वन 

श्रोत : स्थलगत भ्रमण २०७८ 
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वनस्पित 

प्रस्तािवत सडक आयोजना �ेत्रमा पाइने मखु्य वनस्पितह� साल, सल्ला, साज, रोिहिन, बोट धयेरो, खयेर, कटुस, िचलाउने, 
ितज,ु उि�स, मौवा, टुनी, खरी, हल्द,ु भलायो, िससौ, िसमल, िखर� आिद ह�न ्। 

तािलका 17: आयोजना �ेत्रमा पाइने �खह�  

क्र.स. वनस्पितको  िववरण संरि�त अवस्था कैिफयत 
नेपाली नाम वै�ािनक नाम ने.स. आई.यु.िस.न. सा.ई.िट.यस 

१ साल  Shorea robusta P LC   
२ अस्ना/ साज Terminalia alata P LC   
३ सल्लो Pinus roxburghii  LC   
४ बोटधयेरो/हाडे Lagerstroemia parviflora  LC   
५ हाल्द ु Haldina cordifolia     
६ धौटी/दबदबे Garuga pinnata     
७ जामनु Eugenia jambolana     
८ िससौ Dalbergia sissoo  LC   
९ भलायो Semecarpas anacardium  LC   

१० 
कक�लो/प्यारी/ 
िसन्दरेु/जठेी 

Mallotus Philippensis     

११ रोिहणी Mallotus philippensis  LC   
१२ मौवा Madhuca longifolia     
१३ िसन्दरेु Mallotus Philippensis     
१४ खरी  Celtis australis  LC   
१५ उि�स Alnus nepalensis  LC   
१६ िसमल  Bombax cieba     
१७ साधन Desmodium oojeinense     
१८ कोइरालो Bauhinia variegata     
१९ टुनी  Toona ciliata  LC   
२० कलम/कमार् Haldina cordifolia  LC   
२१ िचउरी Madhuca butyracea     
२२ िखर� Sapium insigne     
२३ िभमल  Grewia optiva  LC   
२४ िचलाउनी Schima wallichii     
२५ इिमली Tamarindus indica     

२६ खयर/ एकािसया 
Senegalia catechu/ Acacia 
catechu 

 LC   

२७ ितज ु Picrasma javanica     
२८ भतुकु�/िभमल Grewia optiva     
२९ कटुस Castanopsis indica  LC   
३० गयुाँली Elaeagnus parvifolia     
३१ काउलो Persea odoratissima     
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३२ खसुर् Quercus semecarpifolia     
३३ िलिप्टस/इिपल Leucaena leucocephala     
३४ खन्य ु Ficus semicordata     
३५ बडर Artocarpus lakoocha     
३६ बन्को Arisaema tortuosum     
३७ कुसमु Schleichera species     
३८ करम Adina cordifolia     
३९ कुम्भी Careya arborea     
४० तोटे Ficus hispida     
४१ क्यामनुा Cleistocalyx operculata     

श्रोत : स्थलगत भ्रमण २०७८ 

तािलका 18: आयोजना �ेत्रमा पाइने झार र झाडीह�  

क्र.स. वनस्पितको  िववरण संरि�त अवस्था कैिफयत 
नेपाली नाम वै�ािनक नाम ने.स. आई.यु.िस.न. सा.ई.िट.यस 

१. वनमारा Ageratina adenophora     
२. धयेरो Woodfordia fruticosa     
३. असरुो Justicia adhatoda     
४. धिुसर्ल Colebrookea oppositifolia     
५. िततेपाती Artemisia vulgaris     
६. ऐसेल ु Rubus ellipticus     
७. िसस्नो Urtica dioica  LC   
८. बािबयो Eulaliopsis binate     
९. खर Themeda triandra     
१०. िजब्र ेसाग Ophioglossum vulgatum     
११. भोलार् Bauhinia vahlii     
१२. काली िसन्का Cheilanthes bicolor     
१३. अिम्रसो Thysanolaena maxima     
१४. िस� Imperata cylindrica     
१५. भडेे कुरो Barleria cristata     
१६. उन्यो Gleichenia longissima     
१७. ितन पाते Trifolium repens     
१८. �िदलो Pogostemon benghalensis     
१९. दवुो  Cyanodon dactylon     
२०. गन्द ेझार  Ageratum conyzoides     

श्रोत : स्थलगत भ्रमण २०७८ 

तािलका 19 : आयोजना �ेत्रमा पाइने गैर का� वन पैदावारह� 

क्र.स वनस्पितको  िववरण संरि�त अवस्था कैिफयत 
नेपाली नाम वै�ािनक नाम ने.स. आई.यु.िस.न. सा.ई.िट.यस 

१. बाँस Bambusa vulgare     
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२. हर� Terminalia chebula     
३. बर� Terminalia bellirica     
४. ऐसेल ु Rubus ellipticus     
५. झ्याउ Spergula arvensis     
६. चउे Agaricus bisporus     
७. चउे Agaricus campestris  LC   
८. दितउन Achyranthes bidentata     
९. अमला  Phyllanthus emblica     
१०. कु�रलो Asparagus officinalis  LC   
११. कु�रलो Asparagus racemosus     
१२. अिम्रसो Thysanolaena maxima     
१३. थाकाल Phoenix acaulis     
१४. िनउरो Dryopteris cochleata     
१५. भोलार् Bauhinia vahlii     
१६. मसु्ली  Murdannia edulis     

श्रोत : स्थलगत भ्रमण २०७८ 

आयोजना �ेत्रमा पाइने फलफूलका �खह�: आयोजना �ेत्रमा पाइने फलफूलह�मा केरा (Musa paradisica), आप 
(Mangifera indica), कागती (Citrus aurantifolia), िनबवुा (Citrus limon), अनार (Punica granatum), आ� 
(Prunus persica), नासपाती (Pyrus communis), कटहर (Artocarpus integra),  आिद रहकेा छन ् (श्रोत : 
स्थलगत भ्रमण २०७८) । 

तािलका 20 : आयोजना �ेत्रमा पाइने फलफूलका �खह� 

क्र.स. वनस्पितको  िववरण संरि�त अवस्था कैिफयत 
नेपाली नाम वै�ािनक नाम ने.स. आई.यु.िस.न. सा.ई.िट.यस 

१. मेवा Carica papaya  DD   
२. केरा Musa paradisiaca     
३. आप Mangifera indica  DD   
४. कागती Citrus aurantiifolia     
५. िनम्ब ु Citrus limon     
६. अनार Punica granatum  LC   
७. आ� Prunus persica     
८. नासपाती Pyrus communis  LC   
९. कटहर Artocarpus integer     
१०. िकम्ब ु Morus species  LC   

श्रोत : स्थलगत भ्रमण २०७८ 

आयोजना �ेत्रका संरि�त वनस्पितह�:  साल आयोजना �ेत्रमा पाइने नेपाल सरकारद्वारा संरि�त वनस्पितमा पछर् । 
आयोजना �ते्रमा आई.य.ुिस.न. र सा.ई.िट.स ्मा संरि�त कुनैपिन वनस्पितह� दिेखएको िथएन । 
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जनावर र चराचु�ङ्गीह� 

आयोजना �ते्र व�रप�र बाघ, िचतवुा, चरी बाघ, वन िबरालो, बाँदर, लंगरु, भाल,ु बँदले, घोरल, स्याल, दमु्सी, मगृ आिद 
वन्यजन्त ुपाइन्छन ्। वन कुखरुा, कािलज, ढुकुर, भगंेरा, डागं्रे, काग, कोइली, डाँफे, मनुाल, िचल, सारी, ितत्रा आिद आयोजना 
�ेत्रमा पाइने प�ंीह� ह�न ।  

आयोजनाको सडक हाल संचालनमा रहकेो र दिैनक गाडीह� गिुड रहने ह�नाले यातायातको कारणले यस �ते्रका जनावर र 
चराच�ुङ्गीह�लाई अिहले पिन असर भइरहकेो छ । सडक छेउ चराच�ुङ्गीह� बाहके अन्य वन्यजन्तहु�को वासस्थान र 
िवचरण �ेत्र नभएपिन चनेेज १२+००० दिेख १४+५००, १६+५०० दिेख १८+५००, ३३+१०० दिेख ४०+००० र 
५५+००० दिेख ६०+००० सम्मको �ेत्र वन्यजन्तहु� प्रस्तािवत सडक पार गद� ओहोरदोहोर गनर् सक्ने �ते्र रहकेो छ । 

तािलका 21: आयोजना �ेत्रमा पाइने जनावरह� 

क्र.स. जनावरको  िववरण संरि�त अवस्था कैिफयत 
नेपाली नाम वै�ािनक नाम ने.स. आई.यु.िस.न. सा.ई.िट.यस 

१. बाघ Panthera tigris P EN I  
२. िचतवुा Panthera pardus  VU I  
३. चरी बाघ  Felis bengalensis P LC II  
४. वन िबरालो Felis chaus  LC II  
५. बाँदर Macaca mulatta  LC II  
६. लंगरु Semnopithecus entellus  LC I  
७. भाल ु Melursus ursinus  VU I  
८. बँदले Sus scrofa  LC   
९. घोरल Naemorhedus goral  NT I  
१०. स्याल Canis aureus  LC   
११. दमु्सी Hystrix indica  LC   
१२. मगृ Muntiacus vaginalis  LC   

श्रोत : स्थलगत भ्रमण २०७८ 

तािलका 22: आयोजना �ेत्रमा पाइने चराह� 

क्र.स. जनावरको  िववरण संरि�त अवस्था कैिफयत 
नेपाली नाम वै�ािनक नाम ने.स. आई.यु.िस.न. सा.ई.िट.यस 

१. कािलज Lophura leucomelana  LC III  
२. ढुकुर Streptopelia species  LC   
३. भगंेरा Passer domesticus  LC   
४. डांग्र े Acridotheres tristis   LC   
५. काग Crovus splendens  LC   
६. कोइली Eudynamys scolopaceus  LC   
७. डाँफे Lophophorus impejanus  LC I  
८. मनुाल Tragopan satyra  NT III  
९. िचल Milvus migrans  LC   
१०. सारौ Sturnus species  LC   
११. ितत्रा Francolinus species  LC   
१२. कठफोरा Picus species  LC   
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क्र.स. जनावरको  िववरण संरि�त अवस्था कैिफयत 
नेपाली नाम वै�ािनक नाम ने.स. आई.यु.िस.न. सा.ई.िट.यस 

१३. सगुा Psittacula species  LC   
१४. धोबी चरा Copsychus saularis  LC   
१५. बलुबलु Hypsipetes leucocephalus  LC   
१६. बटाई Coturnix coturnix  LC   
१७. िफस्टो Prinia species  LC   
१८. िचबे Dicrurus species  LC   
१९. कोकले Dendrocitta vagabunda  LC   
२०. लामपछेु्र Cissa erythrorhyncha  LC   
२१. जरेुली Pycnonotus cafer  LC   
२२. रानी चरी Pericrocotus flammeus  LC   

श्रोत : स्थलगत भ्रमण २०७८ 

नोट: LC=Least Concern, NT=Near Threat, VU=Vulnerable, EN=Endangered, DD= Data Deficit 

सरीसपृ, उभयेचर र जलचर 

सपर्, छेपारो र गोहोरो जस्ता स�रसपृ पाइन्छन ्भने भ्यागतुो जस्ता उभयचर पाइन्छन ् । कत्ले, असला, राजा बाम, रह�, गद�, 
लहरे, बदुनुा, बाघी, िचप्ले फकेटा जस्ता आयोजना निजकैको कणार्ली नदीमा पाइने माछाह� ह�न । आयोजना �ेत्र व�रप�र 
नदी र खोलानालामा खासँ ैप्रदषूण ह�ने कायर् भएको दिेखदँनै र सरीसपृ र जलचर प्रजाितको िवचरणको अवस्था, वासस्थानको 
अवस्था राम्रो भएको अनमुान गनर् सिकन्छ । आयोजना �ेत्र व�रप�र सडक िनमार्ण कायर्ह� भइरहकेो र सो कायर् गदार् कटान 
ग�रएको माटो खोला नालामा फाल्दा यी  सरीसपृ, उभयचर र जलचर प्रजाितह�को िवचरण �ते्र र वासस्थानलाई असर गनर् 
सक्छ । धरैे वषार्त भएको बेलामा पिन खोलानालामा बाढी आई ियनीह�को िवचरण �ते्र र वासस्थानलाई असर गनर् सक्छ । 

५.३ आिथर्क, सामािजक र साँस्कृितक वातावरण 

प्रस्तािवत सडक सखु�त िजल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपािलका वडा नं. २ र बराहताल गाउँपािलका वडा नं. ५, ७ र ८ र दलेैख 
िजल्ला गरुाँस गाउँपािलका वडा नं. १ र २, दलु्ल ुनगरपािलका वडा नं. १, २ र ३, चामणु्डा िवन्द्रासैनी नगरपािलका वडा नं. 
७ र आठबीस नगरपािलका वडा नं. १,२ र ३ भएर जान्छ । यस सडकले बाङ्गेिसमल, दमारे, बड्डीचौर बजार, िपपलचौरी, 
केराबारी, स्याउले बजार, तल्लो डंुगे�र, सवुा�डेा, न्याउली, िसयाला, िपपलगडी बजार, पालतडा बजार, रामघाट, तिुनबगर 
र साईगाउँ जस्ता मखु्य बस्तीह� पार गछर् । 

५.३.१ आयोजना प्रभािवत िजल्ला 

जनसंख्या सम्बन्धी िववरण 

प्रस्तािवत सडकले सखु�त िजल्ला र दलेैख िजल्लालाई प्रभािवत पन� दिेखन्छ । आयोजना प्रभािवत िजल्लाह�को जनसंख्या 
सम्बन्धी िववरण िनम्न तािलकामा प्रस्ततु ग�रएको छ । 

तािलका 23: आयोजना प्रभािवत िजल्लाह�को जनसंख्या सम्बन्धी िववरण 

िववरण सुख�त िजल्ला दैलेख िजल्ला 
जनसंख्या ३,५०,८०४ २,६१,७७० 
प�रवार संख्या ७२,८६३ ४८,९१९ 
लैंिगक अनपुात (प्रितशत मिहलामा प�ुषको संख्या) ९३.४ ९४.२ 
प�रवारको औसत आकार ४.८१ ५.३५ 
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जनसंख्या विृद्धदर (२००१-२०११)  १.९५ १.५ 
�ेत्रफल (वगर् िक.िम.) २,४५१ १,५०२ 
जनघनत्व (जना प्रित वगर् िक.िम.) १४३.१ १७४ 

श्रोत : रािष्ट्रय जनगणना २०६८, के.त.िव. 

जाितगत जनसंख्या, धमर् र मातृभाषा 

रािष्ट्रय जनगणना २०६८ मा सखु�त िजल्लाका ८० भन्दा बढी जातजाित, ८ भन्दा बढी धमर्, ४० भन्दा बढी मातभृाषा र २५ 
भन्दा बढी दोस्रो भाषाह�को गणना भएको छ । त्यसैगरी दलेैख िजल्लामा २७ भन्दा बढी प्रकारको जातजाित, ६ भन्दा बढी 
धमर्, १२ भन्दा बढी मातभृाषा र २.२५% जित दोस्रो भाषाह�को प्रयोग गन� गणना भएको छ । 

तािलका 24: आयोजना प्रभािवत िजल्लाह�को जाितगत जनसंख्या 

जातजाित 
सुख�त िजल्ला 

जातजाित 
दैलेख िजल्ला 

संख्या प्रितशत संख्या प्रितशत 
�ेत्री १,१०,९०७ ३१.६ �ेत्री ९१,२८० ३४.८७ 
मगर ६६,२१९ १८.९ कामी ४८,४५१ १८.५१ 
कामी ६४,१४९ १८.३ ठकुरी ३६,८१६ १४.०६ 
ब्रा�ण ४०,४४० ११.५ ब्रा�ण २८,४८७ १०.८८ 
ठकुरी १६,६२८ ४.७ मगर २४,२१३ ९.२५ 
दमाई/ढोली १५,७८१ ४.५ दमाई/ढोली १२,९८० ४.९६ 
साक� ८,१५७ २.३ साक� ८,१७७ ३.१२ 
था�  ६,८९० २.० दशनामी/सनं्यासी ४,०३५ १.५४ 
दशनामी/सनं्यासी ५,९८९ १.७ ग�ुङ ३,३५४ १.२८ 
ग�ुङ ४,६१४ १.३ नेवार ८१६ ०.३१ 

श्रोत : रािष्ट्रय जनगणना २०६८, के.त.िव. 

तािलका 25: आयोजना प्रभािवत िजल्लाह�मा धमार्वलम्बीह�को अवस्था 

धमर् 
सुख�त िजल्ला दैलेख िजल्ला 

संख्या प्रितशत संख्या प्रितशत 
िहन्द ू ३,२२,२४४ ९१.८६ २,५४,९७१ ९७.४० 
बौद्ध १४,४०२ ४.११ ५,१०० १.९५ 
िक्रिस्चयन १२,०२२ ३.४३ १,२०१ ०.४६ 
ईस्लाम १,८२५ ०.५२ ४५९ ०.१८ 
प्रकृित ४९ ०.०१ ८ ०.०० 
अन्य २६२ ०.०७ ३१ ०.०१ 
कुल जम्मा ३,५०,८०४ १००.०० २,६१,७७० १००.०० 

श्रोत : रािष्ट्रय जनगणना २०६८, के.त.िव. 

तािलका 26: आयोजना प्रभािवत िजल्लाह�मा बोिलने प्रमुख मातृभाषाह� 

मातृभाषा 
सुख�त िजल्ला 

मातृभाषा 
दैलेख िजल्ला 

संख्या प्रितशत संख्या प्रितशत 
नेपाली ३,१४,४५९ ८९.६४ नेपाली २,५६,२६९ ९७.९० 
मगर २४,४५६ ६.९७ मगर ४,०१८ १.५३ 
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था� ६,२७४ १.७९ ग�ुङ  ६४१ ०.२४ 
राजी ९८० ०.२८ तामाङ्ग २५२ ०.१० 
ग�ुङ ९७४ ०.२८ खाम २०४ ०.०८ 
िहन्दी ७२६ ०.२१ मैथली ९७ ०.०४ 
नेवारी ६५२ ०.१९ उदूर् ६२ ०.०२ 
मैथली ५०३ ०.१४ िहन्दी २९ ०.०१ 
अन्य १,७८० ०.५१ था� २७ ०.०१ 
कुल जम्मा ३,५०,८०४ १००.०० भोजपरूी २४ ०.०१ 
   नेवारी १२ ०.०० 
   सांकेितक २० ०.०१ 
   अन्य ११५ ०.०४ 
   कुल जम्मा २,६१,७७० १००.०० 

श्रोत : रािष्ट्रय जनगणना २०६८, के.त.िव. 

५.३.२ आयोजना प्रभािवत गाउँपािलका/नगरपािलका 

प्रस्तािवत सडकले सखु�त िजल्लाको वीरेन्द्रनगर न.पा र बराहताल गा.पा. र दलेैख िजल्लाको गरुासँ गा.पा, दलु्ल ु न.पा., 
चामणु्डा िवन्द्रासनैी न.पा. र आठबीस न.पा लाई प्रभािवत पन� दिेखन्छ । 

जनसंख्या सम्बन्धी िववरण 

आयोजना प्रभािवत पािलकह�को कूल जनसखं्या िव.सं. २०६८ सालको जनगणना अनसुार २४६,२०९ जना रहकेो छ, 
जसमा मिहला १२६,३५२ जना र प�ुष ११९,८५७  जना छन ्। 

तािलका 27: आयोजना प्रभािवत गाउँपािलका/नगरपािलकाको जनसंख्याको िववरण 

आयोजना प्रभािवत न.पा./गा.पा. घर धुरी 
जनसंख्या 

कुल पु�ष मिहला 
वीरेन्द्रनगर न.पा 23,710 100,458 48,771 51,687 
बराहताल गा.पा. 5,448 26,802 12,986 13,816 
गरुाँस गा.पा 4,096 22,033 10,675 11,358 
दलु्ल ुन.पा. 8,164 41,540 19,881 21,659 

चामणु्डा िवन्द्रासनैी न.पा. 4,634 26,149 13,060 13,089 

आठबीस न.पा 5,263 29,227 14,484 14,743 

प्रभािवत गा.पा./न.पा. कुल 51,315 246,209 119,857 126,352 

श्रोत : रािष्ट्रय जनगणना २०६८, के.त.िव. 

जाितगत जनसंख्या 

आयोजना प्रभािवत गा.पा./न.पाह�मा (बराहताल गाउपािलका,  वीरेन्द्रनगर नगरपािलका र दलेैख िजल्लाको आठ्िबस 
नगरपािलका , चामणु्ड िबन्द्रसैनी नगरपािलका, दलु्ल ुनगरपािलका, गरुासँ गाउपािलकामा)  िविभन्न जात तथा जनजाितका 
मािनसह�को बसोवास रहकेो पाइन्छ । आयोजना प्रभािवत गा.पा./न.पाह�को जनसंख्या हदेार् औसतमा �ते्री (३१.७%), 
कामी (१६.६%), ब्राहिमन (१४.६%), मगर (१०.५%), ठकुरी (९.८%), दमाई/ढोली (५.२%), साक� (२.७%), था� 
(२.५%), सन्यासी/दसनामी (२.३%), ग�ुङ (१.३%) र अन्य जातजाितका मािनसह�को बसोबास रहकेो छ ।  
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तािलका 28: आयोजना प्रभािवत गाउँपािलका/नगरपािलकाको जाितगत जनसंख्या 

जात/जाित वी
रेन्
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ल
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आ
ठब

ीस
 न

.प
ा. 

कुल % 
�ेत्री 27,075 6,596 10,587 18,970 5,205 9,583 78,016 31.7 
कामी 11,232 6,040 3,931 6,943 5,359 7,249 40,754 16.6 
ब्राहिमन 20,680 1,218 685 3,654 5,328 4,286 35,851 14.6 
मगर 12,675 8,122 2,216 482 1,206 1,244 25,945 10.5 
ठाकुरी 6,263 1,079 2,322 4,090 6,277 4,002 24,033 9.8 
दमाई/ढोली 4,241 1,343 1,412 2,080 1,624 2,069 12,769 5.2 
साक� 2,836 291 32 2,785 553 106 6,603 2.7 
था�  6,172     14 6,186 2.5 
सन्यासी/दसनामी 2,554 578 174 1,716 151 418 5,591 2.3 
ग�ुङ 1,649 764 486 157 74 15 3,145 1.3 
मसुलमान 1,653     60 1,713 0.7 
नेवार 1,136 81  51   1,268 0.5 
बादी 353 114 109 134 61 33 804 0.3 
तामाङ्ग 246  19  275  540 0.2 
भोटे 428      428 0.2 
राजी 74 333     407 0.2 
कुमाल 33 124  207   364 0.1 
गाईने 299      299 0.1 
छन्त्याल/छन्तेल 113      113  
राई 105      105  
माझी    71  11 82  
हलवुाई 80      80  
तेली 42     22 64  
कथबिनयान 51      51  
हजाम/ठाकुर 44      44  
िलम्ब ु 39      39  
ब्राहिमन तराई 33      33  
मसुहर 29      29  
राजधोब  28     28  
शपेार् 27      27  
कलवार 24      24  
लोहार     18  18  
थकाली 18      18  
कुम� 17      17  
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जात/जाित वी
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कुल % 
अन्य 134 65 27 45 18 29 318 0.1 
दिलत अन्य   22 114  86 222 0.1 
तराई अन्य 103 26 11 41   181 0.1 
कुल 100,458 26,802 22,033 41,540 26,149 29,227 246,209 100 

श्रोत : रािष्ट्रय जनगणना २०६८, के.त.िव. 

मातृभाषाको आधारमा जनसंख्या 

प्रस्तािवत आयोजना प्रभािवत गाउँपािलका/नगरपािलकाह�मा िविभन्न प्रकारका मातभृाषा भएका मािनसह�को बसोबास 
रहकेो छ । ितनमा सवैभन्दा धरैे नेपाली मातभृाषा ह�ने मािनसह�को बसोबास रहकेो दिेखन्छ र कुल ९२.१% मािनसह� 
नेपाली मातभृाषी रहकेा छन ्। यस पिछ मगर भाषा बोल्ने मािनसह�को संख्या धरैे रहकेो छ । उनीह�को संख्या चािह ं३.८ 
प्रितशत र था� भाषा बोल्ने मािनसह� २.३ प्रितशत रहकेो पाइन्छ ।  

तािलका 29: आयोजना प्रभािवत गाउँपािलका/नगरपािलकाको भाषागत जनसंख्या 

भाषा वी
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कुल % 
नेपाली 85,540 23,465 21,963 41,398 25,883 28,577 226,826 92.1 
मगर 6,040 2,904  111  388 9,443 3.8 
था� 5,792      5,792 2.3 
ग�ुङ 582 52 45    679 0.3 
िहन्दी 607      607 0.2 
नेवारी 465 23     488 0.2 
मैिथली 274 34    27 335 0.1 
तामागं 100    234  334 0.1 
राजी 60 273     333 0.1 
बेलहारी 332      332 0.1 
उदुर् 266     24 290 0.1 
खाम 14     187 201 0.08 
भोजपरुी 134      134 0.05 
छन्त्याल 85      85 0.03 
आवादी 36      36 0.01 
राई 29      29 0.01 
िलम्ब ु 17      17  
जमु्ली 17      17  
अगं्रजेी 15      15  
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शपेार् 14      14  
थकाली 11      11  
िचन्ह भाषा  11     11  
अन्य 28 25 25 31 32 24 165  
उल्लेख नभएको  15     15  
कुल 100,458 26,802 22,033 41,540 26,149 29,227 246,209 100 

श्रोत : रािष्ट्रय जनगणना २०६८, के.त.िव. 

खानेपानी 

प्रस्तािवत आयोजना व�रपरीका घर प�रवारले मखु्यत ् धाराको पानी प्रयोग गन� गरेका छन ् । आयोजना प्रभािवत 
गाउपािलका/नगरपािलकाह�को खानेपानीको स्रोत मध्य ५७.६९% धाराको पानी, २.२१% ट्यबुवेलको पानी, ४.४२% 
ढािकएको इनार /कुवा, ९.६०% खलुा इनार /कुवा, २१.१३% मलू धाराको पानी, २.६९% नदी/खोलाको पानी र १.६६% 
अन्य स्रोतबाट प्रयोग गदर्छन (श्रोत: केन्द्रीय तथ्याकँ िवभाग, २०६८) । 

सा�रता िस्थित 

प्रस्तािवत आयोजना �ते्रमा प�ुष सा�रता दर  ७८.३० र मिहला सा�रता दर ६०.३६ प्रितशत रहकेो दिेखन्छ । आयोजना 
�ेत्रमा प�ुस र मिहला बीच सा�रता दर धरैेनै फरक रहकेो पाइएको छ । 

तािलका 30: आयोजना प्रभािवत गाउँपािलका/नगरपािलकाको सा�रता 

गा.पा./न.पा. िलंग 
५ बषर् भन्दा 
मािथको 
जनसंख्या 

जनसंख्या जसले 
उल्लेख 
नभएको 

सा�रता 
दर 

पढ्न र 
लेख्न 
सक्छन ्

पढ्न 
मात्र 
सक्छन ्

पढ्न र 
लेख्न 
सक्दैनन ्

वीरेन्द्रनगर न.पा. 
दवु ै 91,091 72,555 1,962 16,553 21 79.65 
प�ुस 43,784 38,345 826 4,603 10 87.58 
मिहला 47,307 34,210 1,136 11,950 11 72.31 

बराहताल गा.पा. 
दवु ै 23,634 15,556 1,155 6,909 14 65.82 
प�ुस 11,380 8,538 467 2,370 5 75.03 
मिहला 12,254 7,018 688 4,539 9 57.27 

गरुाँस गा.पा 
दवु ै 19,163 12,930 501 5,718 14 67.47 
प�ुस 9,208 7,140 217 1,843 8 77.54 
मिहला 9,955 5,790 284 3,875 6 58.16 

दलु्ल ुन.पा. 
दवु ै 36,116 23,058 1,075 11,978 5 63.84 
प�ुस 17,098 12,747 533 3,816 2 74.55 
मिहला 19,018 10,311 542 8,162 3 54.22 

चामणु्डा िवन्द्रासनैी न.पा. 
दवु ै 22,313 12,702 801 8,802 8 56.93 
प�ुस 11,121 7,401 406 3,311 3 66.55 
मिहला 11,192 5,301 395 5,491 5 47.36 

आठबीस न.पा. 
दवु ै 24,662 12,954 833 10,860 15 52.53 
प�ुस 12,134 7,831 425 3,874 4 64.54 
मिहला 12,528 5,123 408 6,986 11 40.89 
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कुल 216,979 149,755 6,327 60,820 77 69.02 
कुल प�ुस 104,725 82,002 2,874 19,817 32 78.30 
कुल मिहला 112,254 67,753 3,453 41,003 45 60.36 

श्रोत: केन्द्रीय तथ्याकँ िवभाग, २०६८ 

५.३.३ आयोजना प्रभािवत वडाह� 

प्रस्तािवत सडकले वीरेन्द्रनगर नगरपािलकाको वडा नं. २, बराहताल गाउँपािलकाको वडा नं. ५, ७ र ८, गरुाँस 
गाउँपािलकाको  वडा नं. १ र २, दलु्ल ुनगरपािलकाको वडा नं. १, २ र ३, चामणु्डा िवन्द्रासनैी नगरपािलकाको वडा नं. ७ र 
आठबीस नगरपािलकाको वडा नं. १,२ र ३ लाई प्रभािवत पन� दिेखन्छ । 

जनसंख्या सम्बिन्ध िववरण 

आयोजना प्रभािवत वडाह�को कूल जनसंख्या िव.सं. २०६८ सालको जनगणना अनसुार ४५,२७२ जना रहकेो छ, जसमा 
मिहला २३,३९२ जना र प�ुष  २१,८८० जना छन ्। आयोजना प्रभािवत वडाह�मा ९,००६ घर धरुीह� छन ्। 

तािलका 31: आयोजना प्रभािवत वडाह�को जनसंख्याको िववरण 

आयोजना प्रभािवत न.पा./गा.पा. आयोजना प्रभािवत वडा घर धुरी  
जनसंख्या 
कुल पु�ष  मिहला  

वीरेन्द्रनगर न.पा २ 1,843 8,057 3,764 4,293 

बराहताल गा.पा. 
८ 662 3,083 1,520 1,563 
५ 978 4,456 2,070 2,386 
७ 450 2,509 1,251 1,258 

गरुाँस गा.पा 
१ 436 2,349 1,143 1,206 
२ 517 2,654 1,228 1,426 

दलु्ल ुन.पा. 
१ 444 2,294 1,096 1,198 
२ 554 2,942 1,459 1,483 
३ 646 3,295 1,575 1,720 

चामणु्डा िवन्द्रासनैी न.पा. ७ 477 2,736 1,382 1,354 

आठबीस न.पा 
१ 833 4,486 2,211 2,275 
२ 511 2,879 1,482 1,397 
३ 655 3,532 1,699 1,833 

प्रभािवत वडा कुल   9,006 45,272 21,880 23,392 
श्रोत: केन्द्रीय तथ्याकँ िवभाग, २०६८ 

५.३.४ आयोजनाले प्रभाव पन� घरधुरी तथा जनसंख्या 

सडकको �ते्रािधकार िभत्र पन� घरधरुी र ितनीह�को जनसंख्या िनम्न तािलकामा िदईएको छ । 

तािलका 32: सडकको �ेत्रािधकार िभत्र पन� घरधुरी र ितनीह�को जनसंख्या 

क्र.स. दखेी  
(चनेेज) 

सम्म 
(चनेेज) 

घरधरुी 
संख्या  

प्रभािवत 
जनसंख्या  

कैिफयत 

१ ०+००० ४+५०० ४ २१ वीरेन्द्रनगर न.पा. वडा नं. २ 
२ ४+५०० ९+००० १३ ७४ बराहताल गा.पा. वडा नं. ८ 
३ ९+००० १३+५०० ७ ४१ बराहताल गा.पा. वडा नं. ८ 
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४ १३+५०० १७+७०० ५ २७ बराहताल गा.पा. वडा नं. ८ 
५ १७+७०० २२+२०० १ ५ बराहताल गा.पा. वडा नं. ८ 
६ २२+००० २६+७०० २४ १२९ बराहताल गा.पा. वडा नं. ८ र वडा नं. ५ 
७ ३१+२०० ३५+७०० १५ ७३ बराहताल गा.पा. वडा नं. ५ र वडा नं. ७ 
८ ३७+७०० ४०+२०० ३ १४ बराहताल गा.पा. वडा नं. ७ 
९ ४०+२०० ४४+७०० १२ ५६ बराहताल गा.पा. वडा नं. ७ र गरुाँस गा.पा. वडा 

नं. १ 
१० ४४+७०० ४८+९४३ ३ १६ गरुाँस गा.पा. वडा नं. १ 
११ ४८+९४३ ५३+४०० २४ १३७ गरुाँस गा.पा. वडा नं. १ 
१२ ५३+४०० ५७+९०० ३३ १६३ गरुाँस गा.पा. वडा नं. १ र वडा नं. २ 
१३ ५७+९०० ६२+१०० ३९ १७१ गरुाँस गा.पा. वडा नं. २ र दलु्ल ुनगरपािलका वडा 

नं. १ 
१४ ६२+१०० ६६+६०० ६६ ३०७ दलु्ल ुन.पा. वडा नं. १ 
१५ ६६+६०० ७१+१०० ११ ४८ दलु्ल ुन.पा. वडा नं. १ र २ 
१६ ७१+१०० ७५+६०० २० १०९ दलु्ल ुन.पा. वडा नं. २ र ३ 
१७ ७५+६०० ८०+१०० २४ १३७ दलु्ल ुन.पा. वडा नं. ३ 
१८ ८०+१०० ८४+३०० ३८ १९९ दलु्ल ुन.पा. वडा नं. ३   
१९ ८४+३०० ८८+८०० ६३ २९८ दलु्ल ु न.पा. वडा नं. ३ र चामणु्डा िबन्द्रासनैी 

न.पा. वडा नं ९ र ७ 
२० ८८+८०० ९३+३०० २९ १२९ चामणु्डा िबन्द्रासैनी न.पा. वडा नं ७ र आठिबस 

न.पा. वडा नं. १ 
२१ ९३+३०० ९७+५०० ३४ १५७ आठिबस न.पा. वडा नं. १ 
२२ ९७+५०० १०२+००० १२ ५८ आठिबस न.पा. वडा नं. १ र २ 
२३ १०२+००० १०६+५०० ५२ २१९ आठिबस न.पा. वडा नं. २ र ३ 
२४ १०६+५०० १११+००० २६ १४१ आठिबस न.पा. वडा नं. ३ 
२५ १११+००० १११+५७० १४ ६१ आठिबस न.पा. वडा नं. ३ 
जम्मा ५७२ २७८२  

श्रोत : स्थलगत भ्रमण २०७८ 

यी घरधरुी मदे्ध ४९ वटा घरह� प्रत्य� प्रभाव पन� दिेखन्छ र ितनीह�को सचूी अनसुचूी १२ मा िदईएको छ । 

रोजगारी/पेशा/व्यवसाय 

आयोजना प्रभािवत �ते्रमा धरैेजसो मािनसह� (७०% भन्दा बढी) कृिष र पश ुपालनमा आधा�रत छन ्भने २५% मािनसह� 
ज्याला/मजदरुीमा िनभर्र छन ् । सडक छेउका घरह� व्यवशायमा पिन आधा�रत छन ् । आयोजना प्रभािवत �ेत्रका १०% 
मािनसह� व्यवशायमा आधा�रत भएको पाइएको छ  भने २०% घरधरुी बाट किम्तमा एकजना िवदशे गएको पिन पाइएको 
छ। आयोजना �ते्रमा जािगरमा िनभर्र मािनसह� न्यनु (५%) छन ् । (श्रोत : स्थलगत भ्रमण २०७८, आयोजना प्रभािवतह� 
संग छलफल) । 

कृिष उत्पादन 

आयोजना �ेत्रमा धरैे जसो मािनसह� कृिषमा िनभर्र रहकेो पाइएको छ । नेपालको अन्य ठाउँमा जस्तै यहा ँपिन धान, गह�,ँ 
कोदो, मकै आिद बािल लगाउने चलन छ । िसंचाइको सिुवधा भएको ठाउँमा ३ बािल सम्म लगाउने ग�रन्छ । आयोजना �ते्र 
मखु्यतः तरकारी, टमाटर, आल,ु अदवुा र बेसर उत्पादन गन� �ते्रको �पमा िलन सिकन्छ । 
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िसंचाई प्रणाली 

आयोजना �ते्रको तल्लो भाग र बेशी �ते्रका धरैेजसो खतेह�मा िसंचाइको सिुवधा छ भने मािथल्लो भगेका खेतह� 
वषार्तको पानीमा िनभर्र ह�नपुन� दिेखन्छ ।  

स्वास्थ्य र सरसफाई 

आयोजना �ेत्रको िवद्यमान स्वास्थ्य िस्थितलाई िव�ेषण गदार् यस �ेत्रमा सन� र नसन� दवुै प्रकारका रोगको प्रकोप दिेखन्छ । 
आयोजना �ते्रमा भएका स्वास्थ्य चौक�ह�को अनसुार यस �ते्रमा मटुु सम्बन्धी रोग (उच्च र�चाप, �दयघात, कािडर्एक 
अरेस्ट आिद) बाट ग्रिसतह�को सङ्ख्या बढी रहकेो छ ।  यस बाहके यस �ते्रमा मधमुेह, क्रोिनक अब्सट्रिक्टभ पलु्मोनरी 
िडिजज, पखाला रोग, तल्लो �ासप्रणाली संक्रमण, दम, िनमोिनया जस्ता रोगह� प्रबल छन ्। 

आयोजना �ते्रमा स्वास्थ्य सेवाको राम्रो सिुबदा छैन र केिह स्वास्थ्य चौक�ह� बाहके यस �ेत्रका मािनसह� सखु�तको 
वीरेन्द्रनगर र दलेैखको दलु्ल ुर नारायण नगरपािलकामा भर पनुर्पन� दिेखन्छ । अिल िसिकस्त िबरामीह� भने कोहोलपरु वा 
नेपालगजं सम्म पगु्नपुन� अवस्था छ । आयोजना �ेत्रमा सरसफाइको अवस्था भने राम्रो दिेखन्छ । हरेक घरह�मा शौचालय र 
पानीको राम्रो सिुवधा छ । यहाकँा मािनसह�मा पिन स्वस्थ र सरसफाई सम्बिन्ध राम्रो �ान भएको पाइएको छ । यस �ते्रमा 
सावर्जिनक सौचालयको भने अभाव छ । 

फोहोरमैला व्यवस्थापन  

आयोजना �ते्रमा फोहोरमैलाको उिचत व्यवस्थापन संयन्त्र छैन र हरेक घरह�ले फोहोरको व्यवस्थापन आफै गछर्न । यस 
�ेत्रमा बािस खानाह� पशधुनलाई िदने, कुिहने फोहोरह� गाड्ने र जलाउन िमल्ने फोहोरह� जलाउने  चलन छ ।  

ऊजार् 

आयोजना �ते्रमा खाना पकाउन दाउरा र एल.िप. ग्यासको िमिस्रत प्रयोग भएको पाइएको छ भने बि� बाल्नको लािग नेपाल 
िबधतु प्रािधकरणद्वारा िवत�रत िबजलुी प्रयोग भएको  पाइएको छ । मोटरसाइकल र गाडीह�को लािग पेट्रोल र िडजेल 
इन्धनको प्रयोग ह�ने गदर्छ । 

साँस्कृितक मान्यता, चालचलन र परम्परा 

आयोजना �ेत्रमा िविभन्न जात जाितह�को बसोवास छ। यसैगरी यहाँका वािसन्दाह�का आफ्नो-आफ्नो परम्परा र �रित 
�रवाज अनसुारका चाडपवर्, भषेभषुा, खानपान, रहनसहन छन।् यहाकँा मािनसह�ले मनाउने मखु्य चाड पवर्ह�मा दशैं, 
ितहार, माघ ेसकं्रािन्त, श्रीपञ्चमी, होली, िशवरात्री, चतेै दशैं, नागपञ्चमी, मािलका चतदुर्शी, ितज, सोह्र श्राद्ध आिद रहकेा 
छन।् यी चाडपवर्ह� बाहके यहाकँा वािसन्दाह�ले आफ्नो आफ्नो परम्परा अनसुारका चाडपवर्ह� मनाउने गदर्छन।् यहाँका 
उत्सवह�मा दउेडा नाच, मा�नी नाच, दोहरी गीत, ह�ड्केली नाच, न्याउले, नगरानाच, रत्यौली आिद सांस्कृितक 
कायर्क्रमह�को आयोजना ग�रन्छन।् यहा ँ िववाहा, ब्रतबन्ध, न्वारन आदी उत्सवह�मा पिन माथी उल्लेखीत सांस्कृतीक 
कायर्क्रमह�को आयोजना गन� प्रचलन रहकेो छ । 

प्रस्तािवत सडक निजकै तल्लो डंुगे�रमा रहकेो लोहोरे खोला र कणार्ली नदीको दोभानमा अविस्थत डंुगे�र मिन्दर �ते्र 
धािमर्क िहसाबले महत्वपणूर् मािनन्छ । यस मिन्दरमा हालसम्म पिन परुानो प्रचलन अनसुार १८ वषर् परूा नभएका बालकलाई 
दउे केटाको �पमा पजु्ने र दउे केटाले नै िबहान बेलकुा पजुारीको �पमा मिन्दरमा पजूाआजा गन� प्रचलन कायमै छ । यस 
बाहके  प्रस्तािवत सडक निजकै स-साना मठ मिन्दरह� बाहके कुनै िवशषे धिमर्क, सासं्कृितक तथा परुाताित्वक संरचनाह� 
नभएपिन आयोजना प्रभािवत न.पा./गा.पा.ह�मा भने यी संरचनाह� प्रशस्त भिेटन्छन ् । यी मध्ये वीरेन्द्रनगर न.पा.मा रहकेो 
काँके्रिवहार र लाटीकोइली ऐितहािसक स्थल मािनन्छ भने दउेितबज्यै धािमर्क मिन्दर र बलुबलेु ताल रहकेा छन ्।  बराहताल 
गा.पा.मा रहकेो  बराहताल (बटुक भरैव मिन्दर सिहत) पिन प्रिसद्ध धािमर्क �ेत्र रहकेो छ । 
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आयोजनाले स्थानीय पूवार्धार तथा सावर्जिनक र िनजी सम्पि�मा पान� प्रभाव 

यस सडक िनमार्ण गदार् िविभन्न ठाउँमा गरी ४९ वटा घरह�, िसचँाई कुलो, मिन्दर ३ वटा, प्रती�ालय ३ वटा, सामदुाियक 
धारा ११ वटा, चौतारो २, चप� ३, कुखरुाको घमु २  र खानेपानी ट्यांक�को २ वटा संरचनामा �ित ह�ने दिेखन्छ (तािलका 
३३) । आयोजनाद्वारा प्रभािवत घरधरुीह�को सचूी अनसुचूी १२ मा िदईएको छ  । यस सडकको चौडाई बढाउदा १८२ वटा 
िवद्यतु पोल/सोलार पोल सानुर् पन� दिेखन्छ र यसको सचूी अनसुचूी १३ मा िदईएको छ । आयोजनाले अिधग्रहण गनुर्पन� 
जग्गाको िववरण तािलका ३४ मा उल्लेख ग�रएको छ । 

तािलका 33:  आयोजनाले �ती ह�न सक्ने सरंचनाह�को सूची 

िस.न. चेनेज (देिख) चेनेज (सम्म) �ती ह�न सक्ने संरचनाह�को सूची 
घर/झुपडी/टहरा अन्य 

१ ०+००० ४+५००  १ मिन्दर र १ प्रित�ालय 
२ ४+५०० ९+०००   
३ ९+००० १३+५००   
४ १३+५०० १७+७००   
५ १७+७०० २२+२००   
६ २२+००० २६+७००  १ धारा र २ प्रित�ालय 
७ ३१+२०० ३५+७०० ३२ १ धारा र १ चौतारी 
८ ३७+७०० ४०+२००  १ चप� 
९ ४०+२०० ४४+७००  २ कुखरुाको धमु 
१० ४४+७०० ४८+९४३  १ चप� 
११ ४८+९४३ ५३+४००   
१२ ५३+४०० ५७+९०० ८ १ चौतारा 
१३ ५७+९०० ६२+१००  १ िशव मिन्दर 
१४ ६२+१०० ६६+६००  १ धारा 
१५ ६६+६०० ७१+१००  २ धारा र १ चप� 
१६ ७१+१०० ७५+६००  २ धारा, १ खानेपानी ट्यांक� 
१७ ७५+६०० ८०+१००   
१८ ८०+१०० ८४+३००   
१९ ८४+३०० ८८+८००  २ धारा 
२० ८८+८०० ९३+३०० ३ १ मिन्दर 
२१ ९३+३०० ९७+५००  २ धारा 
२२ ९७+५०० १०२+०००   
२३ १०२+००० १०६+५००  १ पानी ट्याकं� 
२४ १०६+५०० ११२+००० ६  

श्रोत : स्थलगत भ्रमण २०७८ 
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तािलका 34:  आयोजनाले अिधग्रहण गनुर्पन� जग्गा 

चेनेज 

बस्तीको नाम 
हालको 
चौडाई 
(िम.) 

लम्बाई  
(िक.िम.) 

हालको 
�ेत्रफल 

आवश्यक 
चौडाई 
 (िम.) 

आवश्यक 
�ेत्रफल (हे.) 
(Formation 
width) 

�ेत्रािधकार 
िभत्रको �ेत्रफल 
(Formation 
width बाहेक) 

देिख सम्म 

5.1 5.5 सकुुम्बासी बस्ती 6 0.4 0.24 4.25 0.17 0.79 
24.1 24.6 बड्डीचौर 8 0.5 0.4 2.25 0.11 0.99 
31.3 31.9 टुनीबगर 8 0.6 0.48 2.25 0.14 1.19 
34.1 34.8 तल्लो ढुंग�ेोर 6 0.7 0.42 4.25 0.30 1.38 
56.6 57.1 डाव 5 0.5 0.25 5.25 0.26 0.99 
90.2 90.8 िसयाला गाउँ 5 0.6 0.3 5.25 0.31 1.18 
110 112 साहीगाउँ 6 2 1.2 4.5 0.90 3.95 
    जम्मा   5.3 3.29   2.19 10.47 

श्रोत : स्थलगत भ्रमण २०७८ 
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प�रच्छेद ६ 

प्रस्तावको िवकल्प िव�ेषण 

िवकल्प िव�ेषण वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको महत्वपणूर् अगंको �पमा िलइन्छ । आयोजना िनमार्ण तथा सञ्चालन गदार् 
वातावरणीय अवस्थामा सकेसम्म कम  प्रभाव पन� गरी िनमार्ण गन� व्यवस्था ग�रनेछ । आयोजना िनमार्ण कायर्बाट 
वातावरणमा असर नगन� गरी परम्परागत तथा आधिुनक साधनको प्रयोग ग�रनेछ । जैिवक िविवधताको संर�णलाई ध्यानमा 
राखी प्रस्ताव कायार्न्वयन ह�ने छ ।  

िडजाइन  

प्रस्तािवत सडक खण्डको िडज़ाइन रािष्ट्रय राजमागर् “क्लास २” स्तरीय मापदण्ड िभत्र रहरे िनमार्ण ग�रने छ । ग्रािमण सडकको 
दाजोमा यो चौडा र कालो पत्र ेह�नेछ । आवश्यकता अनसुार पयार्� जल िनकासी प्रणालीको िडजाइन र कालोपत्रे सतहको 
मापदण्डको िडजाइन ग�रएको छ । 

आयोजनाको स्थल 

प्रस्तािवत सडकको ट्रयाक खोली सडक संचालनमा आइसकेकोले यिह सडकको रेखांकनलाई आधार मानेर स्तरोन्नित गनर् र 
केही ग्रेड निमलेको ठाउँमा मात्र यताउता जानेगरी स्तरोन्नित गनर् प्रस्ताव ग�रएको छ ।  

उत्खनन ्�ते्र, भण्डारण �ेत्र, क्याम साइट र खेर जाने सामग्रीको भण्डारण �ेत्र लाई आवश्यकतको आधारमा उपय�ु ह�ने ठाउँ 
छािनएको छ । 

वन �ेत्रको िवकल्प 

प्रस्तािवत सडकपंि�मा पन� िविभन्न वन �ते्रलाई छलेर वा रेखाकंन प�रवतर्न गन� कुनै पिन िवकल्प दिेखदनै तर वन िवनास 
कम गनर् सम्भव भए सम्म कम �ख कटान गनर् सझुाव ग�रएको छ र सोही अनसुार िडजाइन ग�रएको छ । 

प्रिविध र सञ्चालन िविध, समय तािलका 

सडक िनमार्णमा कायर्मा भारी उपकरणका साथै स्थानीय जनशि�को प्रयोग ग�रनेछ । िनमार्ण कायर् खतेीगन� समय र वषार्को 
समयमा ग�रने छैन यस प्रकारको समय तािलकाले स्थानीय स्थरम ैरहकेा स्थानीयवासीलाई िनमार्ण अविधमा आबद्ध, संग्लन 
ह�न सक्छन ्। िनमार्ण सामग्री िदउसोको समयमा (अिफस समय भन्दा किम्तमा १ घण्टा फरक) ढुवानी गदार् आयोजना �ेत्रमा 
ट्रािफक जाममा किम आउने छ । ढुवानी गदार् िनमार्ण सामग्री ित्रपालले छोिप ढुवानी ग�रने छ । कामदारह�को स्वास्थ्य र 
सरु�ाको लािग आवश्यक सरु�ा सामग्री उपलब्ध ग�रने छ ।  

प्रयोग ह�ने कच्चा पदाथर् 

आयोजना िनमार्ण गनर् प्रयोग ह�ने िविभन्न प्रकारका कच्चा पदाथर्मा वालवुा, िगट्टी, ढुङ्गा, िबटुिमन आिद रहकेो छ । 
आयोजना �ते्र निजकै रहकेो नदीको िकनारमा प्रसस्त िनमार्ण सामाग्री रहकेोले खाल्टो नबनाई र नदीको पानीको सतह भन्दा 
मािथ थिुप्रएको भाग मात्र उत्खनन ्ग�रने छ र यस कायर्को लािग स्थानीय तहबाट अनमुित लीइनेछ । इन्धनको लािग दाउराको 
प्रयोग ग�रने छैन। 
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प�रच्छेद ७ 

प्रस्ताव कायार्न्वयन गदार् वातावरणमा पन� प्रभाव तथा सरं�णका उपाय 

प्रस्ताव कायार्न्वयनबाट वातावरणमा पनर् सक्ने प्रभावह�को पिहचान गरी उ� आयोजनाले िनमार्ण र सञ्चालन गदार् र उ� 
आयोजनाले भिवष्यमा िनम्ताउन सक्ने प्रभावह�को पिहचान र िव�ेषण जैिवक, भौितक, रासायिनक, आिथर्क–सामािजक 
तथा सासं्कृितक वातावरणलाई ध्यानमा राखी ग�रएको छ । प्रस्ताव कायार्न्वयनबाट मखु्य गरी सकारात्मक र नकारात्मक 
प्रभावह� ह�ने गछर्न ् । सामान्यतया सकारात्मक प्रभावह�लाई अिधकतम र नकारात्मक प्रभावह�लाई न्यनू गरी आयोजना 
सञ्चालन गनुर्पछर् । 

प्रस्ताव कायार्न्वयनका क्रममा ह�ने लाभदायक र प्रितकूल प्रभावह� यस प�रयोजनाका लािग पिहचान, पवूार्नमुान र 
मलू्याङ्कन ग�रएको छ जसलाई िनम्न खण्डमा वणर्न ग�रएको छ । प्रस्ताव कायार्न्वयनका क्रममा ह�ने सकारात्मक 
प्रभावह�लाई उप खण्ड ७.१ मा व्याख्या ग�रएको छ भने प्रितकूल प्रभावह�लाई उप खण्ड  ७.२ मा व्याख्या ग�रएको छ । 
प्रभाव मलू्याङ्कनको कायर् गदार् अध्ययन िविधमा उल्लेख ग�रए अनसुार प�ह�मा उिचत ध्यान िदएर ग�रएको छ । यस 
चरणमा पिहचान वा पवूार्नमुान नग�रएका कुनै पिन प्रितकूल प्रभाव वा लाभदायक प्रभाव यिद पिछ िनमार्ण वा सञ्चालन 
अविधमा प�ा लगाइयो भने उ� प्रभावह�को न्यनूीकरण वा अिभविृद्ध गन� कायर् स्वय ंप्रस्तावकको ह�ने छ । 

७.१ सकारात्मक प्रभाव  

७.१.१ िनमार्ण अविध / चरण  

प्रस्तािवत सडक मागर् बाङ्गेिसमल – सैन सडक खण्ड बाङ्गेिसमल (सखु�त), वीरेन्द्रनगर नगरपािलका वडा नं. २बाट स�ु भई 
िजल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपािलका वडा नं. २ र बराहताल गाउँपािलका वडा नं. ५, ७ र ८ र दलेैख िजल्ला गरुासँ गाउँपािलका 
वडा नं. १ र २, दलु्ल ुनगरपािलका वडा नं. १, २ र ३, चामणु्डा िवन्द्रासैनी नगरपािलका वडा नं. ७ र आठबीस नगरपािलका 
वडा नं. १,२ र ३  ह�दँ ैअगाडी बढ्दछ र साई गाउँ (दलेैख) मा पगुी अन्त्य ह�न्छ । आयोजना िनमार्ण चरणमा ह�ने सम्भािवत 
सकारात्मक प्रभावह� यस प्रकार रहकेा छन ्। 

स्थानीय जनतामा रोजगारी तथा आयमा विृद्ध 

यस आयोजनाको कायार्न्वयनको क्रममा ह�ने प्रमखु लाभदायक प्रभावमा रोजगारी तथा आयमा विृद्ध रहकेो छ । उ� सडकको 
िनमार्ण अविधमा  खण्ड २.२.१० मा प्रस्ततु ग�रएको झै ँ२३८,६७६ मानव िदन द� कामदार र ६४१,५१६ मानव िदन अद� 
कामदारको आवश्यकता पदर्छ । द� कामदारको आपिूतर् स्थानीय स्तरबाट पणूर् �पमा ह�न नसके पिन अद� कामदारको 
आवश्यकता स्थानीय स्तरबाट नै प�रपिूतर् गनर् सिकनेछ र अद� कामदारलाई नै िविभन्न िकिसमका तािलमह� उपलब्ध गराइ 
उनीह�को �मता अिभविृद्ध ग�रनेछ । यस आयोजनामा कायर् गरेका कामदारह�लाई यस्तै प्रकृितका अन्य िवकास िनमार्णका 
कायर्ह�मा कायर् गनर् हौसला प्रदान ग�रनेछ । सडक िनमार्णका क्रममा आवश्यक ह�ने जग्गा, घर तथा कोठा भाडा मा िलंदा 
पिन स्थानीय स्तरमा आयको स्रोतमा विृद्ध ह�नेछ । अन्ततोगत्वा उ� आम्दानीले स्थानीय स्तरको आिथर्क सबलीकरण र 
रोजगारी सजृनामा उल्लेख्य भिूमका िनवार्ह गदर्छ ।  

यस्तो प्रभाव प्रत्य�, उच्च महत्वको , स्थानीय स्तरको तथा छोटो अविधको ह�नेछ, यद्यपी आम्दानीको स्रोत लाइ  सदपुयोग 
गरी लघ ुउद्यमका कायर्मा लगानी गरे दीघर्कािलन �पमा फाइदा लीन सिकनेछ । 

सीप अिभविृद्ध  

अन्य आयोजनामा अभ्यास ग�रए जस्तै यस आयोजनामा पिन कामदार मतै्री िनमार्ण पद्धित अवलम्बन ग�रनेछ । स्थानीय 
जनतालाई रोजगारको अवसर िसजर्ना गनुर् बाहके यस्तो रणनीितले प्रािविधक सीप हस्तान्तरण कायर्मा सकारात्मक भिूमका 
िनवार्ह गनुर्को साथै दिैनक जीवन यापनमा सहज वातावरणको िसजर्ना गदर्छ । मेिसनरी कायर्, गेिबन जाली भन�, सकु्खा 
पखार्लको िनमार्ण, सडक िकनार िस्थ�रकरण, बायोइिन्जनीय�रङग ्तथा सडक �ेउमा ह�ने व�ृरोपण कायर्मा मानव स्रोतको 
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उपयोग ग�रनेछ साथै सम्भव भए सम्म स्थानीय जनतालाई ग्रा�ता िदईनेछ । यस्तो कायर्ले स्थानीयह�लाई दीघर्कािलन �पमा 
रोजगारीको अवसर िसजर्ना गदर्छ ।  

यस्तो प्रभाव अप्रत्य� , मध्यम महत्वको , स्थानीय स्तरको तथा दीघर्कािलन अविधको ह�नेछ । 

७.१.२ सञ्चालन अविध/चरण 

यातायात तथा पह�चँमा सुधार  

प्रस्तािवत आयोजना सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आए आयोजना �ेत्र सखु�त, दलेैख िजल्लाको साथै समग्र कणार्ली प्रदशेको 
िबकासको ढोका खलु्दछ । यस सडक कणार्ली राजमागर्को एक खण्ड भएकोले र उ�री िसमाना सम्म पह�चँ भएकोले अन्टर 
दशेीय व्यापारलाई समते सहज र सलुभ बनौदछ  । पह�चँको राम्रो सिुबधा नभएर पछाडी परेको कणार्ली �ेत्रलाई आयोजनाले 
मािथ उठाउने अपे�ा रािखएको छ ।  

यस्तो प्रभाव प्रत्य�, उच्च महत्वको , �ते्रीय र दीघर्कािलन अविधको ह�नेछ . 

सामािजक सेवाह�मा विृद्ध 

यातयातमा सधुार प�ात सामािजक सवेा, स्वस्थ तथा िश�ाको �ेत्रमा कायर् गनर् आकषर्ण ह�नेछ । यसका साथ साथै स्थानीय 
स्तरमा सामािजक सेवा प्रवाहको �ते्रमा प्रितस्पधार् भई सलुाव र गणुस्तरीय सेवा उपलब्ध ह�नेछ , बैंिकंग तथा िव�ीय 
संस्थाको स्थापना र सञ्चालनले स्थानीय जनता मा िव�ीय �ेत्रको पह�चँ सिुनिस्चत ह�नेछ । 

यस्तो प्रभाव अप्रत्य�, उच्च महत्वको , �ते्रीय तथा दीघर्कािलन अविधको ह�नेछ  

जग्गाको मूल्यमा विृद्ध 

नयाँ सडकको िनमार्ण तथा स्तर विृद्ध. राजमागर्ह�को स्तरविृद्ध जस्ता कायर्ले स्थानीय स्तरको जग्गा जिमनको मलू्य विृद्ध गनर् 
सघाउ पयु�दछ साथसाथै यसले सम्पि�को मलू्य उच्च बनाउन मद्दत गदर्छ जसले गदार् राज� सङ्कलनमा समते विृद्ध ह�नेछ । 
यसका साथै िकसनह�ले िव�ीय संस्थामा जग्गाको िधतो राखी व्यवसाियक कृिष कायर् गनर् सहयोग पगु्दछ ।  

यस्तो प्रभाव अप्रत्य�, मध्यम महत्वको, स्थानीय र दीघर्कािलन अविधको ह�नेछ  

पयर्टन उद्योगको प्रबदर्न  

सडकको स्तरोन्नित प�ात यही सडक ह�दँ ैरारा ताल, जमु्ला साथै मानसरोवरको यात्रा गन� ह�नाले त्यस �ते्रमा जाने पयर्टकले 
खाना खाने र बास बस्ने ह�दँा र त्यस्ता मान्छेको आवागमनमा विृद्ध ह�दा पयर्टक�य गितिविध बढ्न गई पयर्टन प्रवधर्नमा टेवा 
पगु्ने अपे�ा ग�रएको छ । 

यस्तो प्रभाव अप्रत्य�, मध्यम महत्वको, स्थानीय र दीघर्कािलन अविधको ह�नेछ । 

वातावरणीय लाभ  

हाल सडक िजणर् ह�दँा गाडीह� र मोटरसाइकलह� धलुाम्मसेडक भएर गड्ुने गछर्न जसले गदार् खोला प्रदिूषत ह�ने, धलूो उड्ने 
र ध्विनको मात्र बढी ह�ने गदर्छ । वातावरण मतै्री िदगो र गणुस्तरीय सडक िनमार्ण प�ात यस सडकमा गड्ुने सवारी साधनले 
कम मात्रामा ध्विन प्रदषूण , वाय ुप्रदषूण गन� ह�नाले वातावरण संर�णमा समते टेवा पगु्दछ । जनतामा बढेको चतेनाको स्तरले 
जनताको वातावरण मतै्री बानीमा प�रवतर्न ल्याउन सहयोग  परु् याउँछ जस्तै फोहोरह�को पनुचर्क्रण, उिचत सरसफाइ सिुवधा 
आिद, लगायत ।  
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७.२ नकारात्मक प्रभाव 

कुनै पिन आयोजनाको िनमार्ण तथा सञ्चालन/ममर्त चरणमा िविभन्न खालका सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावह� दखेा 
पनुर् स्वाभािवक मािनन्छ । यस्तै प्रस्तािवत आयोजनामा पिन प्रस्तािवत �ते्र व�रप�र िविभन्न प्रितकूल प्रभावह� दिेखन्छ 
जसलाई िनम्नानसुार व्याख्या ग�रएको छ । 

७.२.१ भौितक वातावरण 

िनमार्ण अविध/चरण 

भू उपयोगमा प�रवतर्न  

तािलका ६ र अनसुचूी ११ मा प्रस्ततु ग�रएको जस्तै प्रस्तािवत सडक िनमार्ण गनर् ५१.१५ हके्टर जग्गा स्थायी (४८.९६ हके्टर 
वन र २.१९ हके्टर कृिष र बस्ती िमिश्रत) र ६ हके्टर जग्गा अस्थायी जग्गा आवश्यक पन� दिेखन्छ  । सडकको �ते्रािधकार 
िभत्र भने २२१.२ हके्टर अित�र� जग्गा आवश्यक पन� दिेखन्छ  । 

प�रकल्पना ग�रएको प्रभाव प्रत्य�, मध्यम प�रमाण, स्थलगत र दीघर्कािलन रहकेो छ । 

िनमार्ण सामग्रीको उत्खननको क्रममा ह�ने प्रभाव  

सामान्यतया सडक िनमार्णको क्रममा ह�ने टेवा पखार्ल, ब्रसे्ट वाल, गेिबन वाल, र अन्य संरचना िनमार्णका क्रममा ढुङ्गा िगट्टी 
बालवुा आिदको आवश्यकता पदर्छ । अनपुय�ु ठाउँमा जथाभावी �पमा र अिनयिन्त्रत प�रमाणमा ग�रने यस्ता खालका 
उत्खनन िक्रयाकलापले वातावरणीय सनु्दरतामा ह्रास आउनकुा साथै प्राकृितक प्रकोप िनम्त्याउने जोिखम पिन उितक्कै रहकेो 
ह�न्छ जसले जन धनको ठूलो नोक्सानी परु् याउन सक्छ । नदीजन्य सामाग्रीह� उत्खनन ्गदार् नदीमा धिमलोपन बढ्ने, जलचर 
प्राणीह� र उनीह�को वासस्थानमा प्रभाव ह�ने, नदीले आफ्नो बहाव धार छोडेर अक�  धार ितर बग्ने र अिनयिन्त्रत कटान गन� 
आिद ह�न सक्छन ्। 

िनमार्ण सामग्री उत्खनन ्गदार् प्रत्य�, मध्यम महत्व, स्थलगत र दीघर्कािलन प्रभाव परु् याउदछ । 

बाढी, पिहरो तथा भू �य  

आयोजना �ते्रका जोिखम �ते्रह� खण्ड ५.१ मा प्रस्ततु ग�रएको छ । पिहचान ग�रएका खोल्सीह�मा उपय�ु पानीको 
िनकास नभए र जथाभावी िभरालो जिमन कटान ग�रए भ-ू�य र बाढी/पिहरो जान सक्ने छन।् 

यस्ता खालका िक्रयाकलापबाट प्रत्य� , उच्च प�रमाण स्थानीय �पमा र दीघर्कािलन प्रभाव पन� आकँलन ग�रएको छ । 

िनमार्ण कायर् तथा कामदार िशिवरबाट ह�ने प्रभावह� 

आयोजना िनमार्ण व्यवसायी माफर् त िनमार्ण ह�ने ह�दँा कामदारका लािग  िशिवरह� िनमार्ण गनुर् आवश्यक पन� दिेखन्छ (खण्ड 
२.२.११ र अनसुचूी ३) । िनमार्ण र कामदार िशिवरह�को अपयार्� प्रबन्धले हावा, पानी, ध्विन र माटो प्रदषूण िनम्त्याउन 
सक्छ । पानी प्रदषूण, ठोस र तरल फोहोरको उत्पादन, सरसफाइका समस्याह� आिद प्रमखु कामह� ह�न ्जनु काम िनमार्ण 
कायर् र कामदार िशिवरबाट आउन सक्छ। िनमार्ण टोलीलाई खानेपानी, िबजलुी, टेिलफोन, प्रावधान पसल, स्वास्थ्य सिुवधा, 
ईन्धन आिद जस्ता सवेाह�को आवश्यकता पन�छ जनु उनीह�ले यस �ते्रमा रहकेा सिुवधाह�बाट उपयोग गनुर्पन�छ । यसले 
त्याँहा अविस्थत सामान्य ससंाधनह�मा दबाव िसजर्ना गनर् सक्दछ ।  

प�रकिल्पत प्रभाव प्रत्य�, मध्यम प�रमाणको, स्थलगत र प्रकृितमा छोटो अविधको हो । 

सामग्री भण्डारण �ेत्रबाट पन� प्रभाव 

िनमार्ण सामग्रीको भण्डारण गन� ठाउँ कामदार िशिवर संगै जोिडएको जग्गामा व्यवस्थापन ग�रनेछ । भण्डारण �ते्रको उिचत 
व्यवस्थापन ह�न नसकेमा यस �ते्र वरपर फोहोर ह�ने साथ साथै सामाग्रीह� जस्तै इन्धन, अलकत्रा र रसायनह�को भण्डारण 
उिचत �पमा ह�न नसके माटो र भिूमगत पानीको प्रदषूणको जोिखम बढ्नेछ ।  
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प�रकिल्पत प्रभाव प्रत्य�, मध्यम प�रमाणको, स्थलगत र प्रकृितमा छोटो अविधको हो । 

वायु प्रदूषण  

िडजेल जेनरेटर, मेिसनरी उपकरण, स्काभटेर, डोजर र यातायात का साधनह�ले वातावरणमा धवुा र धलूो उत्सजर्न गनर् 
सक्दछन । धवुा र धलूोले सडक साइट, वनस्पित, सडकपंि�मा र कामदारह�को साथमा बस्ने स्थानीय व्यि�लाई पिन प्रभाव 
पादर्छ ।  

वाय ुप्रदषूणको कारण प�रकल्पना ग�रएको प्रत्य� प्रभाव साइट िविश� र छोटो अविधको ह�नेछ र मध्यम महत्वका कारण 
महत्विहन ह�नेछ। 

जल प्रदूषण  

िनमार्णको क्रममा जथाभावी िबग्रन र फोहोरह� फाल्दा नदी तथा खोला खोल्सीह� प्रदिूषत ह�न सक्छन ्। त्यस ैगरी िनमार्ण 
कामदारह�ले खलुा िदसा िपसाब गनर् सक्छन ् । यसका साथै िनमार्ण र िनमार्ण उपकरणह�कालािग आवश्यक रसायनह� 
(जस्तै ईन्धन, लिुब्रकन्ट्स, तेल र अन्य सामग्रीह�) को अनपुय�ु प्रयोग र भण्डारणले माटो, सतही र भिूमगत पानीको 
स्रोतह� प्रदषूण गनर् सक्छ । पानी प्रदषूणका कारण यी प�रकिल्पत प्रभावह� प्रत्य�, स्थानीय र छोटो अविधका  ह�नेछन ्र 
मध्यम प�रमाणको ह�नेछ, त्यसलेै मह�वपणूर् ह�नेछ। 

ध्विन प्रदूषण  

िनमार्ण अविधमा मेिशन, स्काभटेर, पावर िटलर, रोलर, यातायात सवारी, ट्रक र अन्य िनमार्ण उपकरणह�को सञ्चालनले 
ध्विन प्रदषूणको कारण िवद्यमान ध्विनस्तर बढाउनेछ। प�रकिल्पत प्रत्य� प्रभाव, साइट िविश�, छोटो अविध, स्थानीय र 
मध्यम प�रमाणको यसैले मह�वपणूर् ह�नेछ । 

ठोस फोहोर उत्पादनको प्रभाव  

िनमार्ण गितिविधले खास गरी िभरालो जिमन कटान गदार् िबग्रनह� िनिस्कने छ । यस आयोजनाको लािग २२,२०,४३७.७ 
घन िम. िबग्रन व्यवस्थापन गनुर्पन� दिेखन्छ । त्यसै गरी कामदार िशिवरबाट पिन जैिवक र अजैिवक फोहोर उत्पादन ह�न्छ । यी 
फोहोरह�को गलत डिम्पङ र व्यवस्थापनले अिप्रय गन्ध, नदीको पानी र भिूमगत पानीको गणुस्तर िबगान�, स्थानीय 
बािसन्दाह�लाई स्वास्थ्यसम्बन्धी जोिखम िनम्त्याउने ह�न सक्छ । प�रकिल्पत प्रभाव प्रत्य�, साइट िविश�, छोटो अविध, 
उच्च प�रमाणको ह�नेछ, त्यसैले मह�वपणूर् ह�नेछ । 

पेशागत स्वास्थ्य र सुर�ा 

िनमार्ण कामदारह�, िवशषे गरी जोिखम �ते्रमा र जोिखमका काम गन� मजदरुह� घाइते ह�न सक्छन ्। कामदारह� िबिभन्न 
रोगको पिन िसकार ह�न सक्छन ् । ईन्धन, लिुब्रकन्ट्स, िबटुमेन आिद सगं सम्बिन्धत काम गन� कामदारह�को स्वास्थ्यलाई 
जोिखम ह�न सक्छ । धलूो, �ख काट्ने आिदमा काम गदार् मजदरुलाई पिन गम्भीर जोिखम ह�न सक्छ । िशिवर �ेत्रमा र 
वरपरको फोहोर व्यवस्थापन राम्रोसँग कायम राख्न प्रस्तावकले िनमार्ण व्यवसायीलाई मखु्य �पमा िजम्मेवार बनाउनेछ । 

गणुस्तरहीन िपउने पानी, कामदार िशिवरमा स्वच्छ वातावरणको अभाव, अप्रबिन्धत कामदार िशिवर र अव्यविस्थत  भण्डार 
जस्ता मखु्य �ेत्रह� छन ्जसले श्रमशि�लाई स्वास्थ्य जोिखममा पनर् सक्ने सम्भावना बढाउने छ।  

प�रकिल्पत प्रभाव प्रत्य�, साइट िविश�, छोटो अविध, उच्च प�रमाणको ह�नेछ, त्यसैले मह�वपणूर् ह�नेछ । 

सञ्चालन अविध/चरण 

वायु प्रदूषण  

सडकको िनमार्णले गाडी चलाउन सिजलो बनाउँछ । यसले बढ्दो यातायातको मात्रा बढाउन प्रोत्सािहत गदर्छ जसले वाय ु
प्रदषूणलाई बढाउँदछ । यद्यिप यस आयोजनाले कालोपत्रे सडक िनमार्णको ल�य भएकोले त्यहाँ धलूो समस्या कम ह�नेछ । 
यसैले कुनै प्रभाव दिेखएन । 
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जल प्रदूषण  

इन्धन, तेल र सवारी साधनको तेलको चहुावटले पानीको स्रोत दिूषत गनर् सक्छ र ितनीह�लाई प्रदिूषत गनर् सक्छ। प�रकिल्पत 
प्रभाव प्रत्य�, मध्यम प�रमाणको, स्थानीय र प्रकृितमा दीघर्कालीन हो । 

ध्विन प्रदूषण  

यातायात बढेकोले ध्विन प्रदषूण पिन बढ्नेछ। सवारीको हनर्को आवाजले निजकैको समदुायलाई समस्या िनम्त्याउन सक्छ। 
प�रकिल्पत प्रभाव प्रत्य�, मध्यम प�रमाणको, साइट िविश� र प्रकृितमा दीघर्कालीन हो । 

खराब डे्रनेजको कारण प्रभावह� 

िनमार्ण चरणको क्रममा चािहनेभन्दा कम वा कमसल त�रकाले नालाह� र डे्रनेज संरचनाह�को िनमार्ण गनार्ले र सञ्चालन 
चरणमा डे्रनेज संरचनाह�को कमजोर ममर्तका कारण पानी िनकासको समस्या, नालाह�को अवरोध, पानीको चहुावट, र 
�रण िनम्त्याउन सक्छ । यी प्रभावह� मनसनु भन्दा पिहले र मनसनूको समयमा अिधक मह�वको ह�नेछ । यी समस्याह�ले 
सडक र छेउछाउका बस्ती, कृिष जग्गा र वनमा प्रभाव पानर् सक्छ । प्रभाव अप्रत्य�, महत्व मा मध्यम, हदमा स्थानीय र 
प्रकृितमा दीघर्कालीन ह�नेछ । 

सडक िकनारमा अिस्थरता तथा भू �य 

भ-ू�य िनयन्त्रण तथा सडक िकनारको स्थाियत्वको लािग िनमार्ण ग�रएको संरचनाह�को िनयिमत ममर्त सम्भार नग�रए यी 
संरचनाह� असफल भई भ-ू�य र पिहरो जान सक्छ । 

७.२.२ जैिवक वातावरण  

िनमार्ण अविध/चरण 

वनको �ित र �खह� कािटने 

सडक िनमार्ण कायर्ले गदार् जम्मा जम्मी ४,११७ �ख िब�वाह� (सरकारद्वारा व्यविस्थत वनबाट १३२ र ३२ वटा सा.व. बाट 
३,९८५, तािलका ३५) कटान गनुर् पन� दिेखन्छ । यस्तै ४८.९६ ह,े सरकारी वन (सरकारी वन/सामदुाियक वन) �ते्र प्रयोग 
गनुर्पन� दिेखन्छ भने २१०.७३ ह ेवन सडकको �ते्रािधकार िभत्र पदर्छ ।  

तािलका 35:  आयोजनाले असर पानर् सक्ने वन र �खह�को संख्या 

क्र.स वनको नाम असर पनर् सक्ने �खह� 

१ रानी सामदुाियक वन 110 
२ झाके्र पानी सामदुाियक वन 227 
३ नजरु सामदुाियक वन 134 

४ पोखी काडा सामदुाियक वन 13 
५ ितल्का खाली मिहला सामदुाियक वन 441 
६ गौरा खािल सामदुाियक वन 161 

७ रोहीनी सामदुाियक वन 72 
८ सम्झना सामदुाियक वन 140 
९ सालघारी सामदुाियक वन 24 

१० सल्ले�र सामदुाियक वन 115 
११ ठुले डाँडा सामदुाियक वन 41 
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१२ दोब्का उिनकोट सामदुाियक वन 110 
१३ बेल्चोक्टे सामदुाियक वन 6 

१४ बदु्ध सामदुाियक वन 7 
१५ अिधकारी ह�रयािल सामदुाियक वन  32 
१६ मिसना सामदुाियक वन 368 

१७ भरैव स्थान सामदुाियक वन 51 
१८ भलैो रानीढुंगा सामदुाियक वन 108 
१९ भलैो िगट्टी खोला सामदुाियक वन 30 

२० जन संर�ण सामदुाियक वन 104 
२१ जनचतेना जागतृी सामदुाियक वन 587 
२२ जनएकता सामदुाियक वन 36 

२३ जनकल्याण सामदुाियक वन 82 
२४ पानी डाँडा सामदुाियक वन 9 
२५ �रग्नी सोती सामदुाियक वन 42 

२६ िसद्दपाइला सामदुाियक वन  50 
२७ ल�मी सामदुाियक वन 5 
२८ उम्रा  सामदुाियक वन 69 

२९ कािलका सामदुाियक वन 390 
३० धापछरा सामदुाियक वन 86 
३१ धपेनी सामदुाियक वन 31 

३२ शािन्त मिहला सामदुाियक वन 304 
३३ रािष्ट्रय वन 132 

  कुल 4117 
श्रोत : स्थलगत भ्रमण २०७८ 

यस आयोजनाले ५५ प्रजाितका �खह�लाई असर पन� दिेखन्छ र यी �खह�को कुल आयतन १६४४३.२४ घन िम. रहकेो 
छ। त्यस्तै असर पन� �खह� मद्य ेसबै भन्दा धरैे साल र त्यस पिछ अस्ना, सल्लो, बोटधयेरो, हल्द,ु दबदबे, िसन्दरेु, जामनु, 
िससौ, भलायो आिद रहकेा छन ्। असर पन� �खह� िनम्न तािलकामा दखेाइएको छ । 

तािलका 36:  आयोजनाले असर पानर् सक्ने �खह� 

क्र.स. �खको नाम 
असर ह�ने 
संख्या 

औसत उचाई 
(िम.) 

औसत ब्यास 
(से.िम.) 

कुल आयतन (घन 
िम.) 

१ आकसेमलु 1 13 111 6.29 
२ अमला 1 11 86 3.20 
३ अस्ना 580 12.2 91.5 2317.44 
४ बर� 9 14.9 99 51.60 
५ बेल 1 8 51 0.82 
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क्र.स. �खको नाम 
असर ह�ने 
संख्या 

औसत उचाई 
(िम.) 

औसत ब्यास 
(से.िम.) 

कुल आयतन (घन 
िम.) 

६ भलायो 68 7.9 72.3 110.88 
७ िभमल/जबौरी/माल ु 16 11.2 83.8 49.32 
८ भोलार् 16 9.2 63.6 23.33 
९ बोटधयेरो 226 13.5 90.4 978.29 
१० िचलाउने 5 11.2 76.4 12.84 
११ िचउरी 7 10.9 106.1 33.64 
१२ दबदबे 91 13.0 88.2 362.65 
१३ दिुधलो 1 8 87 2.38 
१४ दमु्री 1 5 46 0.42 
१५ इिमली 5 14.6 106.8 32.71 
१६ अम्बा 1 6 39 0.36 
१७ गयुाली/गबुारी 4 11.5 77.5 10.85 
१८ हल्द ु 134 13.9 110.3 887.77 
१९ हर� 9 12.4 87.6 33.73 
२० इिपिलिप 13 10.4 79.4 33.42 
२१ जामनु 76 10.2 92 257.03 
२२ कदम 2 9.5 70.5 3.71 
२३ कलम 8 13.5 103.9 45.78 
२४ काफल 1 5 50 0.49 
२५ कटुस 3 8.7 158.7 25.71 
२६ काउलो 2 10.5 46.5 1.78 
२७ खिनयो 28 8.7 72.5 50.38 
२८ खयर 7 11.3 76.7 18.26 
२९ खस्र ु 2 12.5 112.5 12.43 
३० खासक�/खकु्सी 3 6.7 51.3 2.07 
३१ िखर� 8 11.4 64.1 14.70 
३२ िकम्ब ु 9 5.7 54.3 5.91 
३३ कोइरालो 11 11.3 81.3 32.18 
३४ कुम्भी 1 6 54 0.69 
३५ कुसमु 1 10 45 0.80 
३६ कुट्मेरो 2 8.5 84 4.71 
३७ क्यमनुा 5 12.4 110.2 29.58 
३८ आप 13 9.4 107.7 55.59 
३९ मौवा 27 13.4 82.8 97.18 
४० पतुलीकाठ 1 10 110 4.75 
४१ रैयाज 1 9 187 12.36 
४२ रोिहणी 31 8.5 73.4 55.69 
४३ साधन 19 8.7 68.2 30.30 
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क्र.स. �खको नाम 
असर ह�ने 
संख्या 

औसत उचाई 
(िम.) 

औसत ब्यास 
(से.िम.) 

कुल आयतन (घन 
िम.) 

४४ साल 2164 12.8 91.9 9207.65 
४५ सल्लो 267 12.6 83.1 915.61 
४६ िसगाने 40 12.3 89.5 155.05 
४७ िसमल 1 12 2 0.00 
४८ िसन्दरेु 78 8.7 64.9 111.88 
४९ िससौ 72 10.1 68.0 132.45 
५० िसतलिचिन 2 7 67.5 2.51 
५१ ितज ु 5 13.8 158 67.67 
५२ ितलको 1 5 36 0.25 
५३ तोटे 6 5.7 59.2 4.68 
५४ टुनी 11 12.6 116.2 73.71 
५५ उि�स 20 15.2 69.7 57.75 

कूल 4117 566.3 4515.1 16443.24 
श्रोत : स्थलगत भ्रमण २०७८ 

सडकको फोम�सन चौडाई र �ेत्रािधकार िभत्रका �खह�को िववरण अनसुचूी ८ मा िदईएको छ ।  

यो प्रभाव प्रत्य�, उच्च महत्व, दीघर्कालीन अविध र स्थलगत प्रकृितमा ह�नेछ । 

वन्यजन्तुको वासस्थान  खिण्डकरण 

प्रस्तािवत सडकको रेखांकन र िनमार्ण पिहलेनै भसैकेको र हाल यसको स्तरबदृ्वी मात्र गनुर् पन� भएकोले बन्यजन्तकुो वासस्थान 
खिण्डकरण ह�न सक्ने सम्भावना भएपिन ओहोरदोहोर गन� बन्यजन्त ु यस अिघ नै सडक पार गनर् बािन परेको ह�न सक्ने 
आकँलन गनर् सिकन्छ यद्यपी वन्यजन्त ुवासस्थान खिण्डकरण ह�न सक्ने सम्भावना भने अझ ैपिन दिेखन्छ । यो प्रभाव प्रत्य�, 
उच्च महत्व, दीघर्कालीन अविध र स्थलगत प्रकृितमा ह�नेछ । 

कामदारद्वारा वन स्रोतह�को दोहन  

यिद कामदारह�ले वन �ेत्रको प्रयोग र वन पैदावार जस्तै काठ दाउराको प्रयोग वा सङ्कलन गरेमा वन स्रोतह�मा दबाव ह�न 
सक्छ । यो प्रभाव प्रत्य�, उच्च महत्व, दीघर्कालीन अविध र स्थलगत प्रकृितमा ह�नेछ । 

वन डढेलो  

वन �ते्रमा मानवीय प्रभाव बढाउँदा त्यहा ँजानाजानी र अन्जानमा डढेलो बढ्ने सम्भावना ह�न्छ । यो प्रभाव प्रत्य�, उच्च 
महत्व, दीघर्कालीन अविध र स्थलगत प्रकृितमा ह�नेछ । 

वन्यजन्तुको िशकार 

िनमार्ण कामदारद्वारा वन्यजन्तकुो िशकारका घटनाह� ह�न सक्छन ् । यो प्रभाव प्रत्य�, उच्च महत्व, दीघर्कालीन अविध र 
स्थलगत प्रकृितमा ह�नेछ । 

जलचर प्राणीमा पन�  प्रभाव 

सडक िनमार्णमा ह�ने िक्रयाकलापमा रासायिनक दिूषतता र फोहोरह� नदीको िकनार वा बहाव �ेत्रम िसध ैिमसाउदा यसले 
जलचरलाई असर गनर् सक्छ । यो प्रभाव प्रत्य�, उच्च महत्व, दीघर्कालीन अविध र स्थलगत प्रकृितमा ह�नेछ । 
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सञ्चालन अविध/चरण 

वन संसाधनह�मा दबाव 

सिजलो पह�चँको कारणले, सडक िकनारको वन �ेत्रह� मानवीय हस्त�ेप बढ्न सक्दछ; घरेल ु जनावरह�को चरनले 
बोटिब�वाको प्राकृितक उत्थान र िवकासमा बाधा परु् याउन सक्छ । यसबाहके, सिजलो पह�चँ र सिजलो यातायात 
सिुवधाह�को कारणले वन उत्पादनह�मा अवैध �पमा चोरी पैठारी गन� सम्भावना रहन्छ । यो प्रभाव प्रत्य�, मध्यम महत्व, 
दीघर्कालीन अविध र स्थलगत प्रकृितमा ह�नेछ । 

अवैध िशकार 

वन �ेत्रमा सहज पह�चँका कारण निजकैको बजार �ते्रका व्यि�ह� रमाईलो र मासकुो लािग जगंली जनावरह�को िशकार 
गनर् जगंलमा प्रवेश गनर् सक्दछन ्। यो प्रभाव प्रत्य�, उच्च महत्व, दीघर्कालीन अविध र स्थलगत प्रकृितमा ह�नेछ । 

७.२.३ सामािजक आिथर्क तथा संस्कृितक वातावरण  

िनमार्ण अविध/चरण 

जग्गा अिधग्रहण तथा सावर्जिनक संरचनाको �ितपूितर् 

यस सडक िनमार्णका कारण कुल ५१.१५  हके्टर जग्गा (तािलका ६ र अनसुचूी ११) अिधग्रहण गनुर् पन� आवश्यक दिेखन्छ । 
यी सबै जग्गा ऐलानी र वन �ते्रका छन ्। यस आयोजनामा पनुवार्स गनुर्पन� दिेखंदनै र जग्गा अिधग्रहणमा पन� जग्गा धनीह� 
कोिह पिन िपछिडएका वगर्, एकल मिहला, अपाङ्गता वा सामािजक �पले सङ्कटासन्नता अवस्थामा रहकेा छैनन ् । यस 
आयोजनाले गदार् सडकको िविभन्न ठाउँमा पिक्क िसँचाई कुलो, मिन्दर ३ वटा, प्रित�ालय३ वटा, सामदुाियक धारा ११ वटा, 
चौतारो २, चप� ३, कुखरुाको घमु, १८२ वटा िवद्यतु पोल २ र खानेपानी ट्याकं�को २ वटा संरचनामा �ित ह�ने दिेखन्छ ।  

सामािजक सेवा सुिवधाह�मा दबाव 

िनमार्ण कामदार र प्रािविधकह�को ठूलो संख्याले दिैनक वस्तहु�, पानी आपिूतर्, टेिलफोन सेवाह�, स्वास्थ्य सिुवधा र 
यातायात सिुवधाको बढ्दो मागका कारण िवद्यमान स्थानीय सामािजक सेवा सिुवधामा दबाव िदनेछ । यो प्रभाव अप्रत्य�, 
मध्यम महत्व, छोटो अविध र स्थानीय प्रकृितमा ह�नेछ । 

िनमार्ण कामदारको आवगमनका कारण द्वन्द्व 

आयोजना �ेत्रका स्थानीय व्यि�ह� र बािहरी कायर्बलको मनोविृ�, सम्भािवत बेमेलको कारण कायर्बल बीचमा वा 
कायर्बल र स्थानीय समदुायका मािनसह� बीच झगडा ह�न सक्छ। वेश्याविृ� र मानव तस्करीमा सम्भािवत विृद्धले सामािजक 
द्वन्द्वह�लाई तीव्र पानर् सक्छ। यी प्रभावह� अप्रत्य�, मध्यम महत्व, स्थानीय, र प्रकृितमा अल्पकालीन ह�नेछन ्। 

सांस्कृितक र धमर्मा प्रभाव 

धािमर्क मान्यतामा आधा�रत सांस्कृितक मलू्य र अभ्यासह� श्रम कायर्दलको साथ िवरोधाभासमा ह�न सक्छन।् थप �पमा, 
बा� जनसंख्याको जोिखमले पिन मािनसह�लाई उनीह�को व्यवहार र व्यवहारमा छनौट गनर् आकिषर्त गदर्छ। यसले 
स्थानीय संस्कृित र धमर्का लािग जातीय समदुायलाई पिन खतरा िनम्त्याउनेछ। प्रभाव अप्रत्य�, मध्यम महत्व, स्थानीय, र 
प्रकृितमा दीघर्कालीन ह�नेछ । 

सञ्चालन अविध/चरण  

जनसंख्या दबाव र �रबन बस्तीको प्रभाव  

यातायात र सेवाको सहज पह�चँका कारण मािनसह� आयोजना �ते्रमा आकिषर्त ह�नेछन र बढ्दो जनसंख्याको लािग थप 
घरह� िनमार्ण ह�नेछन ्। यसले प्रमखु बस्ती र बजार केन्द्र को सडक को�रडोरको साथ �रबन बस्ती बढाउँछ। यसले ट्रािफक 
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भीड, डे्रनेज, फोहोर इत्यािदको समस्याको साथ अव्यविस्थत सहरीकरणमा परु् याउँछ। प�रकल्पना ग�रएको प्रभाव प्रत्य�, 
मध्यम प�रमाणको, स्थलगत र प्रकृितमा दीघर्कालीन हो । 

सडक दुघर्टना  

अपयार्� सडक सरु�ा उपायह�, ट्रािफक सरु�ाको लािग कायार्न्वयनको प्रावधानको अभाव र सडक िकनार अितक्रमणले 
सडक दघुर्टनाह� बढाउन सक्छ। साथै, दघुर्टनाह�ले रसायनह� (जस्तै ईन्धन, लिुब्रकन्ट्स, तेल र अन्य सामग्रीह�) पोिखन 
सक्छ र पानी, माटो आिदलाई प्रदिूषत गनर् सक्छ । पवूार्नमुािनत प्रभावह� प्रत्य�, मध्यम महत्व, साइटमा सीिमतमा र 
दीघर्कालीन प्रकृितमा ह�नेछन ्। 

सामािजक संघषर् 

एकपटक सडक सञ्चालनमा आइसकेपिछ आयोजना �ेत्र पयर्टकको �पमा, व्यवसाियक मािनसका �पमा, अस्थायी 
आप्रवासीको �पमा वा स्थायी आप्रवासीको �पमा िविवध आबादीलाई स्वागत गनर् बाध्य ह�नेछ। यसले नया ँअभ्यास र 
मलू्यह� प्रस्ततु गदर्छ जसले सामािजक िवघटन वा द्वन्द्व उत्पन्न गनर् सक्छ। यसका अित�र� सधुा�रएको सडक पह�चँ र 
कनेिक्टिवटीले उदाहरणका लािग अवैध तस्करी, मानव तस्करी, मिदरा सेवन, जवुा र वेश्याविृ� जस्ता गितिविध बढाउन 
सक्छ। त्यस्ता प्रभावह�ले सामािजक र सासं्कृितक मलू्य र मान्यताह�को िवखण्डन गनर् सक्छ । 

जातीय वा स्थानीय समदुायमा जम्मा असन्तिु�लाई सामािजक समहूवादको �पमा वा नयाँ बसोबास गन� जनसंख्याको 
समावेशको �पमा व्य� गनर् सिकन्छ । सम्भािवत प्रभावह� यसलेै अप्रत्य�, मध्यम महत्व, स्थानीय र प्रकृितमा दीघर्कालीन 
ह�न सक्छ । 
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तािलका 37: प्रभाव मूल्याङ्कन 

प्रस्तावका कायर् वातावरणीय प्रभाव 

प्रभावको तह िनधार्रण 
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सकारात्मक प्रभावह�        
िनमार्ण अविधको चरण        

१. सम्पणूर् िनमार्ण कायर् स्थानीय जनतामा रोजगारी तथा आयमा विृद्ध प्रत्य� अनकूुल उच्च (६०) स्थानीय (२०) 
दीघर्कालीन 

(२०) 
१०० उच्च 

२. िनमार्ण कायर् सीप अिभविृद्ध अप्रत्य� अनकूुल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय (२०) 
दीघर्कालीन 

(२०) 
६० मध्यम 

सञ्चालन अविधको चरण        

१. सडक सञ्चालन यातायात तथा पह�चँमा सधुार प्रत्य� 
अनकूुल 

उच्च (६०) 
�ते्रीय 
( ६०) 

दीघर्कालीन 
(२०) 

१४० उच्च 

२. सडक सञ्चालन सामािजक सवेाह�मा विृद्ध अप्रत्य� 
अनकूुल 

उच्च (६०) 
�ते्रीय 
( ६०) 

दीघर्कालीन 
(२०) 

१४० उच्च 

३. सामािजक सेवाह�मा विृद्ध जग्गाको मलू्यमा विृद्ध अप्रत्य� 
अनकूुल मध्यम 

(२०) 
स्थानीय (२०) 

दीघर्कालीन 
(२०) 

६० मध्यम 

४. सडक सञ्चालन पयर्टन उद्योगको प्रवधर्न अप्रत्य� 
अनकूुल मध्यम 

(२०) 
स्थानीय (२०) 

दीघर्कालीन 
(२०) 

६० मध्यम 

नकारात्मक प्रभावह�         
भौितक वातावरण        
िनमार्ण अविधको चरण        

१. खन्ने र पनु� काम, सडक कालोपत्र ेगन� भ ूउपयोगमा प�रवतर्न प्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
( १०) 

दीघर्कालीन 
(२०) 

५० मध्यम 

२. खािन सञ्चालन िनमार्ण सामग्रीको उत्खननका क्रम मा ह�ने प्रभाव प्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
( १०) 

दीघर्कालीन 
(२०) 

५० मध्यम 

३. िभरालो जिमन खन्ने काम पिहरो तथा भ ू�य प्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
( १०) 

दीघर्कालीन 
(२०) 

५० मध्यम 
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प्रस्तावका कायर् वातावरणीय प्रभाव 

प्रभावको तह िनधार्रण 
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४. िनमार्ण कायर् तथा कामदार िशिवर सञ्चालन 
िनमार्ण कायर् तथा कामदार िशिवरबाट उत्पन्न ह�न े
प्रभाव 

प्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
( १०) 

अल्पकालीन 
(०५) 

३५ न्यनू 

५. सामाग्रीह�को भण्डारण सामग्री भण्डारण ह�न े�ते्रबाट पन� प्रभाव प्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
( १०) 

अल्पकालीन 
(०५) 

३५ न्यनू 

६. खन्ने काम र गाडी/उपकरणको प्रयोग वाय ुप्रदषूण प्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
( १०) 

अल्पकालीन 
(०५) 

३५ न्यनू 

७. रासायिनक पदाथर्ह�को प्रयोग, खानी सञ्चालन, खनकेो माटो थपुान� 
काम  

जल प्रदषूण प्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
( १०) 

अल्पकालीन 
(०५) 

३५ न्यनू 

८. िनमार्ण कायर् ध्विन प्रदषूण प्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
( १०) 

अल्पकालीन 
(०५) 

३५ न्यनू 

९. िनमार्ण कायर् र िशिवर सञ्चालन ठोस फोहोर उत्पादनको प्रभाव प्रत्य� प्रितकूल उच्च (६०) 
स्थलगत 
( १०) 

अल्पकालीन 
(०५) 

७५ मध्यम 

१०. िनमार्ण कायर् पशेागत स्वास्थ्य र सरु�ा प्रत्य� प्रितकूल उच्च (६०) 
स्थलगत 
( १०) 

अल्पकालीन 
(०५) 

७५ मध्यम 

सञ्चालन अविधको चरण        

१. गाडीह� गड्ुन े वाय ुप्रदषूण प्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय (२०) दीघर्कालीन (२०) ६० मध्यम 

२. गाडीह� गड्ुन े जल प्रदषूण प्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय (२०) दीघर्कालीन (२०) ६० मध्यम 

३. गाडीह� गड्ुन े ध्विन प्रदषूण प्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
(१०) 

दीघर्कालीन (२०) ५० मध्यम 

४.  खराब डे्रनेजको कारण प्रभावह� प्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय (२०) दीघर्कालीन (२०) ६० मध्यम 

जैिवक वातावरण        
िनमार्ण अविधको चरण        
१. स्थल सफाइ जंगलको �ित र �खह� कािटन े प्रत्य� प्रितकूल उच्च (६०) स्थलगत दीघर्कालीन (२०) ९० मध्यम 
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प्रस्तावका कायर् वातावरणीय प्रभाव 

प्रभावको तह िनधार्रण 
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(१०) 

२. स्थल सफाइ वन्यजन्तकुो वासस्थान  खिण्डकरण प्रत्य� प्रितकूल उच्च (६०) 
स्थलगत 
(१०) 

दीघर्कालीन (२०) ९० उच्च 

२. िशिवर सञ्चालन िनमार्ण टोलीद्वारा वन स्रोतह�को दोहन प्रत्य� प्रितकूल उच्च (६०) 
स्थलगत 
(१०) 

दीघर्कालीन (२०) ९० उच्च 

३. कामदारको िक्रयाकलाप डढेलो प्रत्य� प्रितकूल उच्च (६०) 
स्थलगत 
(१०) 

दीघर्कालीन (२०) ९० उच्च 

४. कामदारको िक्रयाकलाप वन्यजन्तकुो िशकार प्रत्य� प्रितकूल उच्च (६०) 
स्थलगत 
(१०) 

दीघर्कालीन (२०) ९० उच्च 

५. िनमार्ण कायर्  जलचर प्राणीमा पन�  प्रभाव प्रत्य� प्रितकूल उच्च (६०) 
स्थलगत 
(१०) 

दीघर्कालीन (२०) ९० उच्च 

सञ्चालन अविधको चरण        

१. गाडी र मािनसह�को आवतजावत वन संसाधनह�मा दबाव प्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
(१०) 

दीघर्कालीन (२०) ५० मध्यम 

२. गाडी र मािनसह�को आवतजावत अवैध िशकार प्रत्य� प्रितकूल उच्च (६०) 
स्थलगत 
(१०) 

दीघर्कालीन (२०) ९० उच्च 

सामािजक आिथर्क तथा साँस्कृितक वातावरण        
िनमार्ण अविधको चरण        

१. िनमार्ण कायर् स्थानीय जनतामा रोजगारी तथा आयमा विृद्ध प्रत्य� अनकूुल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय (२०) दीघर्कालीन (२०) ६० मध्यम 

२. िनमार्ण कायर् सीप अिभविृद्ध प्रत्य� अनकूुल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय (२०) दीघर्कालीन (२०) ६० मध्यम 

३. स्थल सफाइ 
िनजी सम्पि� तथा पवूार्धारको हानीको कारणले पन� 
प्रभाव 

प्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
(१०) 

दीघर्कालीन (२०) ५० मध्यम 

४. बािहरी कामदारह�को आगमन सामािजक सवेा सिुवधाह�मा दबाव अप्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय (२०) 
अल्पकालीन 

(०५) 
४५ न्यनू 
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प्रस्तावका कायर् वातावरणीय प्रभाव 

प्रभावको तह िनधार्रण 

प्रत्
य�

/ अ
प्रत्

य�
 

अ
नुकू

ल
/ प्र
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कू

ल
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अ
वि

ध 

ज
म्म
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क
मा

न 

उल्
ले

ख
नी

यत
ा 

५. बािहरी कामदारह�को आगमन िनमार्ण कामदारको आवगमनका कारण द्वन्द्व अप्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय (२०) 
अल्पकालीन 

(०५) 
४५ न्यनू 

६. बािहरी कामदारह�को आगमन सासं्कृितक र धमर्मा प्रभाव अप्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय (२०) दीघर्कालीन (२०) ६० मध्यम 

सञ्चालन अविधको चरण        

१. गाडीह� गड्ुन े यातायात तथा पह�चँमा सधुार प्रत्य� अनकूुल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय (२०) दीघर्कालीन (२०) ६० मध्यम 

२. गाडीह� गड्ुन े सामािजक सवेाह�मा विृद्ध प्रत्य� 
अनकूुल मध्यम 

(२०) 
स्थानीय (२०) दीघर्कालीन (२०) ६० मध्यम 

३. गाडीह� गड्ुन े जग्गाको मलू्यमा विृद्ध अप्रत्य� 
अनकूुल मध्यम 

(२०) 
स्थानीय (२०) दीघर्कालीन (२०) ६० मध्यम 

४. गाडीह� गड्ुन े पयर्टन उद्योगको प्रबदर्न अप्रत्य� 
अनकूुल मध्यम 

(२०) 
स्थानीय (२०) दीघर्कालीन (२०) ६० मध्यम 

५. टेवा परखाल, पानीको उिचत िनकास, बायोइिन्जनीय�रङग ् वातावरणीय लाभ प्रत्य� 
अनकूुल मध्यम 

(२०) 
स्थानीय (२०) दीघर्कालीन (२०) ६० मध्यम 

६. बािहरी मािनसह�को आगमन जनसंख्या दबाव र �रबन बस्तीको प्रभाव अप्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
(१०) 

दीघर्कालीन (२०) ५० मध्यम 

७. गाडीह� गड्ुन े सडक दघुर्टना प्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
(१०) 

दीघर्कालीन (२०) ५० मध्यम 

८. बािहरी मािनसह�को आगमन सामािजक संघषर् अप्रत्य� प्रितकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय (२०) दीघर्कालीन (२०) ६० मध्यम 
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प�रच्छेद ८ 

अनुकूल प्रभाव अिधकतम अिभविृद्ध गन� तथा प्रितकूल प्रभाव न्यून गन� उपाय 

प�रच्छेद ७ मा सचूीबद्ध लाभदायक/अनकूुल/सकारात्मक र प्रितकूल/नकारात्मक वातावरणीय प्रभावह�लाई सम्बोधन गनर् 
यो अध्यायले सम्भाव्य र व्यावहा�रक वातावरणीय संर�ण उपायह� प्रस्ततु गदर्छ जसलाई लाग ूगनर् सिकन्छ 

आयोजनाले प्रितवेदनको यस अध्यायमा उिल्लिखत सम्पणूर् िनराकरण र विृद्ध गन� उपायह� आफ्नै लागतमा लाग ूगन�छ । यस 
बाहके यस आयोजनाले प्रभािवत प�ह�लाई यस दशेको प्रचिलत ऐन, काननू बमोिजमको कायार्न्वयनको क्रममा भएको जन 
धनको �ितको �ितपिूतर् िदनेछ ।  

८.१ सकारात्मक प्रभाव अिधकतम अिभविृद्ध गन� उपाय   

८.१.१ िनमार्ण अविध/चरण 

रोजगारीको अवसर प्रदान गन�  

Labor Based Technology अनसुरण गदार् अद� कामदारह�का लािग स्थानीय मानव संसाधनलाई प्राथिमकता िदइनेछ । 
यस आयोजनाले िवशषे गरी स्थानीय ग�रब, जोिखमय�ु र सामािजक �पले िबपन्न भएका व्यि� (जनजाित, दिलत) र 
मिहलालाई लैंिगक पवूार्ग्रहिवना रोजगार िदन्छ । यसले उनीह�को आय बढाउने मात्र होइन तर स्थानीयह�को द�ता 
िवकासमा योगदान परु् याउँछ । 

प्रािविधक सीपह�को अिभविृद्ध 

िनमार्ण कायर्को क्रममा त्यहा ँ केही �ेत्रह� छन ् जस्तै soft engineering structures संरचना र बायोइिन्जनीय�रङग ्
कायर्ह�को कायार्न्वयन जहाँ स्थानीय कामदारह�ले प्रािविधक सीपमा रोजगार तािलम प्रा� गनर् स�म ह�नेछन ्। श्रमशि�ले 
वातावरणीय स्वास्थ्य र सरु�ा प�ह�मा अित�र� �ान पिन प्रा� गन�छ जस्तै फोहर व्यवस्थापन, सामग्री �ान्डिलंग र िनमार्ण 
प�रयोजनाह�मा सामािजक सावधानी उपायह�। यसले स्थानीय मािनसह�लाई भिवष्यका प�रयोजनाह�मा द� रोजगारी 
पाउन स�म गदर्छ, जसले गदार् वैकिल्पक अफ-फामर् संलग्नताका साथ आफ्नो जीिवका चलाउँदछ । 

८.१.२ सञ्चालन अविध/चरण 

सुधा�रएको पह�चँ र यातायात 

सधुा�रएको पह�चँ र यातायातको लाभ अिभविृद्ध गनर्, सडकको वािषर्क ममर्त प्रस्तावक सगंसगंै गाउँपािलका /नगरपािलका 
द्वारा आवश्यक परेको बेलामा ममर्त/सम्भार ह�न्छ। प्रस्तािवत सडकको िदगोपनका लािग बायोइिन्जनीय�रङग ् सञ्चालन र 
सडक �उेमा व�ृरोपण कायर् जारी रािखनेछ 

सामािजक सेवाह�को बिृद्ध: यसका लािग कुनै विृद्ध उपायह� पिहचान ग�रएन । 

भूिम मूल्यह�को उदय: यसका लािग कुनै विृद्ध उपायह� पिहचान ग�रएन । 

पयर्टन उद्योगको प्रबधर्न 

पयर्टन िवकास गितिविधह�मा स्थानीय जनतालाई आवाश्यक सिुवधा परु् याउने िव�ीय सिुवधाको व्यवस्था गनर् स्थानीय 
सरकारलाई सल्लाह र सहयोग िदइनेछ । 

वातावरणीय लाभ: यसका लािग कुनै विृद्ध उपायह� पिहचान ग�रएन । 
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८.२ नकारात्मक प्रभाव िनराकरणका उपायह�  

८.२.१ भौितक वातावरण  

िनमार्ण अविध/चरण 

भू उपयोग प�रवतर्न  

भिूम सावधानी, भ ू �य र अन्य अिस्थरता सम्बन्धी मािमलाह�लाई कम गनर्का लािग कायार्न्वयन गनुर् पन� सावधानी र 
न्यनूीकरण उपायह� यस प्रकार छन ् 

• सडक िवभागको “Roadside Bio-engineering Reference Manual and Site Handbook, 2002’ मा 
िनद�श ग�रए अनसुार उत्खनन ् तथा खलु्ला ठाउँमा वनस्पित ह� लगाउने र सोही अनसुार Bio Enginering 
प्रिबिधको प्रयोग गन� (व�ृारोपण गदार् िडिभजन वन कायार्लयसँग समन्वय ग�रने छ) 

• िनमार्णक क्रममा वनस्पितमा ह�ने �ित न्यनूीकरण गन�  

• वषार् याममा ठुला उत्खनन्का कायर् नगन�  

िनमार्ण सामग्रीको उत्खननको क्रममा ह�ने प्रभाव  

िमलेसम्म सडकको ट्रयाक खोल्दा िनिस्कने ढुङ्गा/माटो लाइनै सडक िनमार्णमा प्रयोग ग�रने छ । कणार्ली नदी लगायत 
िविभन्न नदी िकनारबाट िनमार्ण सामग्रीह�का लािग उत्खनन ्स्थल स्वीकृत गरेको छ (खण्ड २.२.११) । उत्खनन ्कायर् गदार् 
नदी िकनारबाट मात्र ैस्वीकृत प्रा.वा.प. प्रितवेदनमा िदईएको प�रमाण र उत्खनन ्गन� िविध प्रयोग गरेर ग�रने छ । उत्खनन ्गदार् 
नदीको िवद्यमान पानीको सतह भन्दा मािथ थिुप्रएको भागलाई खाल्टो नबनाई िनकािलने छ । नदीको बहाव मोिडने वा पानी 
धिमलो ह�ने कुनै कायर् ग�रने छैन । क्रसर सचंालन गदार् पिन धलूो कम गनर् पानी छिकर् ने र फोहोर पानीलाई थाग्रान पोखरी बनाई 
फकुलेंट (िफटिकरी) प्रयोग गरी प्रशोधन ग�रने छ । िनमार्ण सामाग्रीह� उत्खनन ्नगरी आिधका�रक िबके्रतासगँ ख�रद पिन गनर् 
सिकने छ ।  

बाढी, पिहरो तथा भू �य 

यस सडकमा Cross drainage संरचनाह�को र टेवा पखार्लह�को उिचत मात्रा िडजाइन ग�रएको छ । बाढी, पिहरो र 
प्राकृितक प्रकोप व्यवस्थापन गनर्को लािग र यस सगँ सम्बिन्धत समस्यालाई सम्बोधन गनर्को लािग सडक िकनारमा 
व�ृारोपण कायर् ग�रनेछ साथ साथै बायोइिन्जनीय�रङग ्प्रिविधको प्रयोग ग�रनेछ भने खोल्साह�मा चके ड्यामह� बनाइने छ 
। खण्ड ५.१ को भ-ू�य र पिहरो उपिसशर्कमा िदईएका �ेत्रह�मा िवशषे ध्यान िदईने छ । 

िनमार्ण कायर् तथा कामदार िशिवरबाट ह�ने प्रभावह�  

यस प्रितवेदनको खण्ड २.१.११ र अनसूचुी ३ मा दखेाइएको जस्तै िनमार्ण िशिवर र सामान भण्डारण �ते्रको लािग  पाँच ठाउँ 
उपय�ु दिेखन्छ । िशिवर स्थापनाको प्रभावलाई कम गनर् िनम्न न्यनूीकरणका उपायह� अपनाईनेछ 

• िशिवर र भण्डारण �ते्रह�  उिचत �पमा सफा राखी राख्ने;  

• कामदारलाई शौचालय, पानी र अन्य आधारभतू सिुवधा प्रदान गन� । िनमार्ण व्यवसायीले िशिवरमा सञ्चार, ब�ी  र 
खाना पकाउने ऊजार्, खानेपानी आपिूतर् आिद जस्ता सिुवधाह�को व्यवस्थापन गन�छ ताक� स्थानीय सेवाह�मा 
यस िनमार्ण कायर्बाट कुनैपिन िकिसमको दबाव भोग्न ुनपरोस;्  

• खाना पकाउनको लािग ग्यास उपलबध् गराइने छ भने जगंल िभत्रको िशिवरमा ब�ीको लािग सोलार प्यानल प्रयोग 
ग�रने छ; 

• कामदारह�को सिुवधा हरेचाहको िजम्मेवारी िनमार्ण कम्पनीको ह�नेछ; 
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• कामदार िशिवरमा उिचत भिेन्टलेसन र प्राकृितक प्रकाश, शदु्ध खानेपानी, लामखटेु्ट, सेनेटरी सिुवधा, र ठोस फोहोर 
सङ्कलनको लािग व्यवस्था  ह�नेछ । 

• तरल फोहोरको लािग पानीको स्रोतभन्दा किम्तमा ५० िम. पर सोकिपट सिहतको सेिप्टक ट्यांक� िनमार्ण गरी 
व्यवस्थापन ग�रने छ । 

सामग्री भण्डारण �ेत्रबाट पन� प्रभाव  

िनमार्ण सामग्री भण्डारण कामदार िशिवर सगंै जोिडएको जग्गामा ग�रने छ । सामग्री भण्डारण �ेत्रलाइ बारबेर गरी उिचत 
�पमा संर�ण ग�रनेछ साथ साथै िनमार्ण सामग्रीह�बाट ह�ने प्रदषूण र प्रभव न्यनूीकरणको लािग सामग्रीह�लाई छोपेर 
भण्डारण ग�रनेछ। आयोजनाको लािग आवश्यक रासायिनक पदाथर्ह� (जस्तै इन्धन, अलकत्रा) ह�को भण्डार नाचिुहने र 
प्वाल नपन� भाडामा भण्डारण ग�रने छ र सावधानी अपनाएर नपोिखने गरी प्रयोग ग�रने छ । 

वायु प्रदूषण 

भारी उपकरण तथा मेिसनरी सामाग्री सञ्चालन गदार् वाय ुप्रदषूण कम गनर् तल उल्लेिखत न्यनूीकरणका उपायह� अवलम्बन 
गरी िनमार्ण कायर् अगाडी बढाइने छ: 

• िनमार्ण कायर्मा प्रयोग ह�ने सवारीसाधनह� उच्च गणुस्तरको साथै उत्सजर्न अनमुित प्रा� गरेका मात्र ह�नेछन,् 

• सवारीमा प्रयोग ह�ने इन्धन उच्च गणुस्तरको साथै िमसावट म�ु ह�नेछन,् 

• िनमार्ण सामग्री ओसार पसार गदार् सामग्रीह� लाई पणूर् �पमा ढाकेर ढुवानी ग�रनेछ, 

• िनमार्ण �ते्र वरपर खलु्ला माटोलाई वाय ु प्रदषूण ह�नबाट बचाउन िनयिमत �पमा पानी छिकर् ने कायर् ग�रनेछ 
(सखु्खायाममा किम्तमा िदनको एक पटक),  

• िनमार्ण �ते्रको व�रप�र किम्तमा वषर्मा दईु पटक TSP को अनगुमन ग�रने छ, 

• िनमार्ण कायर्मा प्रयोग ह�ने सवारीमा गणुस्तरीय Air Filter को प्रयोग ग�रनेछ, 

• सडक कालोपत्रे गदार् राम्रो िकिमसको िबटुिमन बोइलर प्रयोग ग�रनेछ । 

जल प्रदूषण 

सतही तथा भिूमगत जल प्रदषूणको प्रभाव कम गनर्को लािग िनमार्ण व्यवसायीद्वारा िनम्न उल्लेिखत न्यनूीकरणका 
उपायह�को अवलम्बन ग�रनेछ: 

• िनमार्णका  क्रममा खेर जाने माटो  ,ठोस फोहोर तथा अन्य फोहर ह� लाई पानी वा नदीमा िमसाउन िनषधे ग�रनेछ  

• खलु्ला �ते्र तथा नदी आसपास खलु्ला िदशा िपसाब गनर् िन�त्सािहत गन�,  

• कामदार िशिवरमा फोहोर पानीलाई सोकिपट बनाएर व्यवस्थापन ग�रनेछ,  

• मोिबल इन्धन र िग्रज़को चहुावट रोक्न िवशषे सतकर् ता अपनाईने छ र पोिखएको खण्डमा िग्रज ट्रयापको प्रयोग ग�रने 
छ, इन्धन तथा लबु्रीकेन्टको भण्डारण �ेत्रमा िजओ टेक्सटाईलको प्रयोग ग�रनेछ र भण्डारण �ते्र वरपर अनावश्यक 
प्रवेश रोकका लािग अनमुित िबना प्रवेश िनषधे ग�रनेछ, 

• आयोजनाको लािग वकर्  शप सञ्चालन ग�रने छैन र आयोजना आसपास रहकेा वकर्  शपह�मा िनभर्र प�रने छ । 

ध्विन प्रदूषण 

ध्विन प्रदषूण िनयन्त्रण गनार्को लािग िनम्न बमोिजमका न्यनूीकरणका उपायह� अवलम्बन ग�रनेछ: 

• िनमार्णका क्रममा प्रयोग ह�ने सवारी तथा औजारमा पे्रसर हनर् िनषधे गन�, 
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• अत्यिधक ध्विन प्रदषूण गन� िनमार्ण सामग्री तथा सवारीह�लाई बेलकुाको समयमा काम गनर् िनषधे गन�   )बजे  ८
बजे साँझ सम्म मात्र काममा लगाउने६ िबहानदिेख  ( , 

• प्रदिूषत �ते्रमा कायर् गदार् Ear Mufflers को प्रयोग गन� । 

ठोस फोहर व्यवस्थापन  

िनमार्ण तथा कामदार िशिवरबाट उत्पन्न ह�ने फोहरलाई स्रोतमै बिगर्करण गरी कुिहने फोहरलाई निजकै खाल्डोमा व्यवस्थापन 
ग�रनेछ भने नकुिहने फोहर र िनमार्ण फोहरलाई छुटै्ट फोहर सङ्कलन केन्द्र िनमार्ण गरी भण्डारण ग�रनेछ । यसरी रािखएको 
फोहर पानीको स्रोतबाट टाढा रािखनेछ । चिुहने र काम नलाग्ने सबै प्रकारका ड्रम , carboys र flask लाई छुटै्ट भण्डारण 
�ेत्रमा भण्डारण गरी कवाडीलाई िबक्र� ग�रनेछ । कामदारद्वारा पानी तथा यसको स्रोतमा प्रदषूण ह�न सक्ने ह�नाले उनीह�लाई 
त्यस �ते्र वरपर आपि�जनक िक्रयाकलाप गनर्बाट िनषधे ग�रनेछ साथै फोहरलाई जलाउन कडा िनषधे ग�रनेछ । काम नलाग्ने 
फोहोरलाई िनमार्ण कायर् सिकएपिछ िबरेन्द्रनगर �ेत्रको ल्याण्ड िफल साइटमा िवसजर्न ग�रनेछ वा नगरपािलकाको फोहोर 
फाल्ने ठाउँमा लगेर फािलने छ । 

िनमार्णको बेला अित�र� भएको स्पोइल/मक (िबग्रन) व्यवस्थापनको लािग १३ वटा ठाउँह� िशफा�रस ग�रएको छ (यस 
प्रितवेदनको खण्ड २.१.११ र अनसूचुी ३) । यी �ते्रह�म चािहए अन�ुप टेवा पखार्ल िदएर, िबग्रनलाई कम्प्याक गरेर र  
पानीको उिचत िनकासी िदएर िबग्रन व्यवस्थापन ग�रने छ ।  

व्यवसाियक स्वास्थ्य तथा सुर�ा  

व्यवसाियक स्वास्थ्य तथा सरु�ा व्यवस्था कायम गनर्को लािग िनमार्ण व्यवसायीको तफर् बाट िनम्न िलिखत सरु�ाको 
उपायह� अवलम्बन ग�रनेछ:  

• कामदारह�लाई कामका जोिखमह�, आपतकालीन प्रिक्रयाह� र कुनै पिन अन्य सम्बिन्धत सरु�ा उपायह�को 
बारेमा पवूर् सिूचत ग�रनेछ, 

• िनमार्ण �ते्रमा खिटने कामदारह�लाई व्यि�गत सरु�ा उपकरण )पीपीई (जस्तै हलेमेट , बटु, ग्लोभ्स, सफे्टी बेल्ट, 
सरु�ा चश्मा र मास्क प्रदान ग�रनेछ,  

• िनमार्ण व्यवसायीले कायर् अविध र आपतकािलन अवस्थाको बेला कामदारह�को लािग प्राथिमक सरु�ा िकट र 
औषिधको व्यवस्था गन�छ, 

• गम्भीर चोटपटक र दघुर्टना भएमा घाइतेह�लाई आवश्यक पन� िनदान र उपचार सिुवधाका साथ निजकैको 
अस्पतालमा लिगनेछ, 

• िनमार्ण साइटह�मा अनािधकृत व्यि�को पह�चँ प्रितबन्ध गनर् चतेावनी सकेंतह�, पो�ह�, अवरोधह� र गाडर्ह� 
स्थापना ग�रनेछ, 

• केवल आिधका�रक व्यि�लाई मात्र भारी मेिसनरी र उपकरणह� सञ्चालन गनर् अनमुित िदइनेछ, 

• कामदार िशिवर तथा कायर् �ेत्रमा िपउने पानी आपिूतर् र अस्थायी शौचालय स्थापना ग�रनेछ, 

• सखु्खायाममा िनमार्ण �ेत्रमा पानी छिकर् एर मात्र िनमार्ण कायर् ग�रनेछ, 

• सवारीसाधन र उपकरणह� उिचत अवस्थामा रािखनेछ ताक� उनीह�ले कम आवाज उत्सजर्न गन�छन,्  

• कामदारह�को लािग सामिूहक दघुर्टना बीमा ग�रनेछ । 
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सञ्चालन अविध/चरण 

वायु, जल तथा ध्विन प्रदूषण  

सञ्चालन अविधमा ह�ने वाय,ु जल तथा ध्विन प्रदषूणको प्रभाव न्यनूीकरण गनर्को लािग िनम्न िलिखत त�रका अवलम्बन 
ग�रनेछ:  

• सम्भव ह�ने स्थानमा सडक िकनार व�ृारोपन कायर् ग�रनेछ जसले धलूो र आवाज अवरोधकको कायर् गदर्छ, 

• खोला तथा नदी िकनारमा सवारी साधन धनु पखाल्न पणूर् �पमा िनषधे ग�रनेछ, 

• सडक �ते्र भ�र पे्रसर हनर् िनषधे ग�रनेछ । 

खराब डे्रनेजको कारण प्रभावह� 

ढल िनकास र क्रस डे्रनेज संरचनाह�को िनयिमत सफाइ र ममर्त सम्भार ग�रनेछ । 

सडक िकनारमा अिस्थरता तथा भू �य न्यूनीकरण  

भ-ू�य िनयन्त्रण तथा सडक िकनारको स्थाियत्वको लािग संरचना (गेिबन पखार्ल, मसेनरी पखार्ल, आदी ) को िनयिमत ममर्त 
सम्भार साथै बायोइिन्जनीय�रङग ्प्रिबिधको उपयोग र पानी िनकासको व्यवस्थापन (नाली तथा �मु पाइप सरसफाइ) लाई 
सञ्चालन अविधमा िनयिमत �पमा ममर्त सम्भार ग�रनेछ । 

८.२.२ जैिवक वातावरण  

िनमार्ण अविध/चरण  

वनको �ित र �खह� कािटने  

वन �ते्रको �ित न्यिुनकरको लािग न्यनूतम साइट िक्लयरेन्स ग�रनेछ तथा संर�णका उपाय अवलम्बन ग�रनेछ । �ख कटान 
तथा वन �ेत्र प्रयोगको लािग रािष्ट्रय प्राथिमकता प्रा� योजनाको लािग रािष्ट्रय वन �ेत्र प्रयोग गन� सम्बन्धी मापदण्ड सिहतको 
कायर्िविध २०७६ मा उल्लेख भए अनसुार ग�रनेछ । �ितपिूतर् व�ृारोपण (१:१०), ५ वषर्सम्म त्यसको रेखदखे र साथै वन 
�ेत्रको �ितपिूतर्को लािग िडिभजन वन कायार्लय सखु�त र दलेैखसगं समन्वय ग�रनेछ । ४८.९६ ह.े वन �ते्र प्रयोगको लािग � 
१,३००,००० प्रित ह.े को दरले, साथै �ितपिूतर् व�ृारोपण, सडक छेउमा ग�रने व�ृारोपण तथा ५ वषर् सम्म त्यसको 
रेखदखेको लािग प्रित िव�वा २०० को दरले र हरेाललुाई प्रित मिहना ५००० को दरले  छुट्याईएको छ ।  

वन्यजन्तुको वासस्थान  खिण्डकरण 

प्रस्तािवत सडकको स्तरोन्नित हालको बाटोलाई नै पछ्याएर ग�रने छ । यो �ेत्रमा अिहलेपिन सवारी साधनको आवतजावत 
भइरहकेो र जंगली जनावरह�को यस �ेत्रमा आवागमन कम रहकेो छ । यस �ते्रमा जगंली जनावरह� आवतजावत गनर्को 
लािग िवशषे बाटो िनमार्ण गनर् ज�री दिेखदनै र खण्ड ५.२ मा दखेाईएको �ते्रमा जनावरह� ओहोरदोहोरको लािग केही 
सहजता ह�नेगरी भीर कटान गरे पगु्ने दिेखन्छ । सडक िनमार्ण भसैके पिछ सडक छेउमा सचतेनामलूक सकेंत बोडर्ह� रािखने 
छ।  जगंली जनावरह�को दघुर्टना कम गनर् गाडीह�को गित िनयन्त्रण गनर् िस्पड ब्रकेरको िनमार्ण ग�रने छ । 

कामदारद्वारा वन स्रोतह�को दोहन  

खान पकाउने इन्धनको �पमा काठको प्रयोगलाई िनषधे ग�रनेछ साथै LPG ग्यासलाई पकाउने इन्धनको स्रोतको �पमा 
उपलब्ध गराइने छ । यस बाहके कुनै पिन कामदारलाई वन पैदावार सङ्कलनको लािग वन �ते्र मा प्रवेश गनर् िदइनेछैन । 

वन डढेलो 

वन �ेत्र र त्यस वरपर काम ग�ररहकेा कामदारह�को गितिविधलाई होिसयारीका साथ अनगुमन ग�रनेछ साथै जगंल �ेत्रमा 
काम गदार् धमु्रपान िनषधे ग�रनेछ । 
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वन्यजन्तुको िशकार 

वन �ेत्र िभत्र र वरपर रहकेा कामदारह�को गितिविधलाई होिशयारीका साथ अनगुमन ग�रनेछ । कुनै पिन कामदारह�लाई 
िनमार्ण कायर् गदार् िनमार्ण स्थलमा बाहके अ� समयमा वन �ते्रमा प्रवेश गनर् िदइने छैन । 

जलचर प्राणीमा पन�  प्रभाव 

सडक िनमार्णमा ह�ने िक्रयाकलापमा रासायिनक पदाथर्ह�को भण्डारण र प्रयोग मािथ प्रस्ततु गरए अन�ुप सरुि�त त�रकाले 
ग�रने छ र पानीको स्रोतह�मा िमिसन िदईने छैन । 

सञ्चालन अविध/चरण  

वन संसाधनह�मा दबाव 

स्थानीय जनतालाई सडकको अिधकार �ेत्र तथा वन र जैिवक िविवधतासगँ सम्बिन्धत िवद्यमान काननु तथा नीितह�को 
बारेमा सचते गराइनेछ ।  

अवैध िशकार 

वन्यजन्तकुो अवैध िशकार र वन संसाधनको अवैध कटाई िनयन्त्रण गनर् स्थानीय समदुाय र अिधकारीह�लाई प्रोत्सािहत 
ग�रनेछ । साथै सामदुाियक वन र िडिभजन वन कायार्लय सँग समन्वयमा वन तथा वन्यजन्तकुो संर�ण गनर् होिद�ग बोडर् 
रािखनेछ । 

८.२.३ सामािजक आिथर्क वातावरण  

िनमार्ण चरण/अविध  

जग्गा अिधग्रहण तथा सावर्जिनक संरचनाको �ितपूितर् 

प्रस्तािवत सडकको लािग िनजी जग्गा धिनसगँको सहमितमा स्वेिच्छक दानको �पमा अिधग्रहण ग�रनेछ । िनमार्ण कायर्ले 
गदार् भित्कएका िसँचाई कुलो, धारा, चौतारी पनु: ममर्त/ पनु:स्थापना ग�रने छ । 

आयोजनाले वातावरण र सामािजक व्यवस्थापन फे्रमवकर् मा वणर्न गरे अनसुार गनुासोह�को सनुवुाइ गनर् र गनुासो समाधान 
गनर् वडा अध्य�को नेततृ्वमा एक गनुासो सनुवुाइ सिमित पिन गठन ग�रने छ । 

सामािजक सेवा सुिवधाह�मा दबाव 

सामािजक तथा सावर्जिनक सेवा प्रवाहमा ह�ने दबावको समयमै सम्बोधन ग�रनेछ साथै स्थानीय जनतामा कामदारको विृद्धबाट 
िसिजर्त ह�ने खानेपानी, स्वास्थ्य सिुवधा, सरसफाइ, संचार, िवद्यतु जस्ता सेवाह�बाट समस्स्यह� उत्पन्न ह�न िदइनेछैन । 

िनमार्ण कामदारको आवगमनका कारण द्वन्द्व 

सामािजक द्वन्दलाई कम गनर् स्थानीय मजदरुह�लाई आयोजनाको काममा प्रोत्साहन, मिहलालाई कायर्�ते्रमा समान अवसर र 
स्थानीय स्रोतको तकर् सगंत उपभोगको अभ्यास ग�रनेछ । िनमार्ण व्यवसायीले काम गन� कामदारह�को कडा अनगुमन गन� र 
कामको दौरान ह�ने समस्या समाधानको लािग गनुासो सनुवुाइ सिमितलाई िनयिमत �पमा बैठक र अनगुमन गनर् सिक्रय गराइने 
छ जसले गदार् यस आयोजनाको िनमार्णको क्रममा झगडा, अपराध र संक्रामक रोगह�को प्रसारमा विृद्ध ह�ने सम्भावना रहने छ 
। िनम्न उपायह�ले त्यस्ता िवरोधाभासी प�र�श्यलाई कम गदर्छ: 

• िनमार्ण कायर्मा द�, अधर्द� र अद� कामदारको �पमा स्थानीय व्यि�ह�लाई उच्च महत्व िदई काममा खटाउने,  

• दिैनक �पमा िनमार्ण कायर्मा खिटने बािहरी कामदारह�लाई काम प�ात कामदार िशिवरमा राख्ने, 

• स्थानीयसँग संवादको लािग िनयिमत �पमा गनुासो सनुवुाइ बैठक, सचतेना कायर्क्रम, तािलमको आयोजना ग�रनेछ 
। यस्ता कायर्ले आयोजनाका कमर्चारी र स्थानीयह� बीचमा राम्रो सम्बन्ध स्थािपत गनर् मद्धत पगु्दछ,  
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• िजल्ला प्रशासन कायार्लयको समन्वयमा आवश्यक प्रशासिनक र सरु�ा उपायह� अपनाउने । 

सांस्कृितक र धमर्मा प्रभाव 

आयोजनामा सलंग्न कामदारह�लाई आयोजना �ेत्रको धािमर्क मान्यतामा, सांस्कृितक मलू्य र अभ्यासह�लाई आदर गनर् 
िसकाइने छ । बािह�र कामदारह�लाई कामदार िशिवर र िनमार्ण स्थलमा मात्र िसिमत गराइने छ ।  

सञ्चालन अविध/चरण 

जनसंख्या दबाव र �रबन बस्तीको प्रभाव 

बढ्दो जनसंख्याको प्रभाव न्यनूीकरण गनर् उपय�ु बस्ती योजना र पयार्� पवूार्धार सिुवधाको िवकास ग�रनेछ । आयोजना 
प्रभािवत वडा र नगरपािलका यी योजनाह�को कायार्न्वयनमा संलग्न ह�नेछन ् । जाग�कता र राम्रो शिै�क सिुवधाह�ले 
सामािजक संरचनालाई व्यविस्थत गनर् मद्दत गदर्छ । सम्भािवत सडक अितक्रमण रोक्न सडक छेउ (ROW) मा  व�ृारोपण 
ग�रनेछ (�ितपिूतर् व�ृारोपण बाहके) । 

सडक दुघर्टना  

सडक सञ्चालनमा आए प�ात ट्रािफक िचन्ह , सचतेना िचन्ह साथ साथै ट्रािफक प्रहरीह�को प�रचालन गरी सडक सरु�ाको 
कायर् ग�रनेछ । सञ्चालन चरणमा गित सीमा लाग ुग�रनेछ । सडक सरु�ालाई ध्यानमा राखी डेलीनेटर िपल्लर र ब्रकेरको 
िनमार्ण ग�रनेछ । सडक सरु�ाको लािग स्थानीय भाषामा िचत्र र स्प� भाषासिहत सचतेना पम्प्लेटह�को स्थानीय िवद्यालय 
तथा सावर्जिनक स्थलमा प्रकाशन प्रसारण र िवतरण ग�रनेछ । प्रस्तावकद्वारा प्रस्तािवत सडकको लािग बजेट छुट्याई  
िनयिमत �पमा अनगुमन तथा ममर्त सम्भार ग�रनेछ । 

सामािजक संघषर् 

सडक िनमार्णसगंै यस �ेत्रमा आउने सामािजक प�रवतर्नका मदु्दाह�लाई यस वा.प्र.म.ूले समेटेको छैन । 

 



सखु�त – जमु्ला सडक अन्तगर्त बाङ्गिेसमल – सनै सडक खण्ड स्तरोन्नित आयोजना 

71 

तािलका 38: सकारात्मक प्रभाव अिधकतम अिभविृद्ध गन� तथा नकारात्मक प्रभाव न्यून गन� उपाय 

वातावरणीय प्रभावह�  वातावरण संर�णका उपाय कायार्न्वयन ह�ने 
स्थान 

कायार्न्वयन ह�ने 
समय 

अनुमािनत रकम कायार्न्वयनको 
िजम्मेवारी 

सकारात्मक प्रभाव 
िनमार्ण चरण 
रोजगारीको अवसर प्रदान 
गन� 

Labor Based Technology अनसुरण गदार् अद� कामदारह�का लािग स्थानीय मानव 
संसाधनलाई प्राथिमकता िदइने, िवशषे गरी स्थानीय ग�रब, जोिखमय�ु र सामािजक �पले िबपन्न 
भएका व्यि� (जनजाित, दिलत) र मिहलालाई लैंिगक पवूार्ग्रहिवना रोजगारी िदईने 

आयोजना �ते्र सबै िनमार्ण चरण भ�र अित�र� रकम नलाग्न े प्रस्तावक र ठेक्का 
पाएको िनमार्ण व्यवसायी  

प्रािविधक सीपह�को 
अिभविृद्ध 

स्थानीयलाई िशप अिभबिृद्ध प्रि��न तािलम िदने (जाली बनु्ने) आयोजना �ते्र आयोजनाको स�ुको 
चरणमा  

� २००,००० प्रस्तावक र ठेक्का 
पाएको िनमार्ण व्यवसायी 

सञ्चालन चरण 
सधुा�रएको पह�चँ र 
यातायात 

सडक र नालाको िनयिमत ममर्त सम्भार गन�  सडकपिं� परैु सञ्चालन चरणमा 
लगातार 

प्रस्तावकले िनयिमत 
�पमा छुट्याउने 

प्रस्तावक 

प्रितकूल/नकरात्मक प्रभाव  
भौितक वातावरण 
िनमार्ण चरण 
भ ू उपयोग प�रवतर्नको 
िनराकरण 
बाढी पिहरो व्यवस्थापन  

वनस्पितको कम �ित ह�ने गरी स्थल सफाइ गन�, बायोइिन्जनीय�रङग ् गन�, वषार् याममा ठुला 
उत्खननका कायर् नगन�, बसार्तको पानीको उिचत िनकासी िदने, पयार्� मात्रामा टेवा परखाल िनमार्ण 
गन� 

सडकपिं� परैु 
खास गरी खण्ड 
५.१ मा उल्लेख 
भएका जोिखम 
�ते्रमा 

ट्रयाक खलु्ने िबितकै  बायोइिन्जनीय�रङग ् को 
लािग � १,५००,००० 
अन्य आयोजना 
लागतमा समावेस 

प्रस्तावक र ठेक्का 
पाएको िनमार्ण व्यवसायी 

उत्खनन/्खानी �ते्रको 
व्यवस्थापन 

िमलेसम्म सडकको ट्रयाक खोल्दा िनिस्कने ढुङ्गा/माटो लाइनै सडक िनमार्णमा प्रयोग गन�, आयोजना 
स्थल निजकै कमलामाई नदी र अन्य नदी/खोलाह�का स्थान जसको नदीजन्य िनमार्ण सामग्री 
उत्खनन ् गनर् स्वीकृत पाएका छन ् सोही स्थानबाट स्वीकृत भइसकेको प्रा.वा.अ. प्रितवेदनल े जनाए 
अनसुार खानी सञ्चालन/उत्खनन ्गन� , क्रसर संचालन गदार् पिन धलूो कम गनर् पानी छिकर् ने र फोहोर 
पानीलाई थाग्रान पोखरी बनाई फकुलेंट (िफटिकरी) प्रयोग गरी प्रशोधन ग�रने छ । 

आयोजना �ते्र 
निजकै कणार्ली 
नदी  र अन्य नदी 
िकनार (खण्ड 
२.२.११) 

िनमार्ण अविध भर � ७००,००० खानी/ 
उत्खनन ् �ते्र काम 
सिकएपिछ िमलाउन 

प्रस्तावक र ठेक्का 
पाएको िनमार्ण व्यवसायी 

िनमार्ण तथा कामदार 
िशिवरको व्यवस्थापन 

िशिवर र भण्डारण �ते्रह� उिचत �पमा सफा रािखराख्ने, कामदारलाई शौचालय, पानी र अन्य 
आधारभतू सिुवधा प्रदान गन�,  िनमार्ण व्यवसायीले िशिवरमा सञ्चार, बि�  र खाना पकाउने ऊजार्, 
खानेपानी आपिूतर् आिद जस्ता सिुवधाह�को व्यवस्थापन गन�, खान पकाउनको लािग ग्यासँ उपलब्ध 
गराउने, कामदार िशिवरमा उिचत भिेन्टलेसन र प्राकृितक प्रकाश, शदु्ध खानेपानी, लामखटेु्ट, सनेेटरी 
सिुवधा र ठोस फोहोर संकलकोलािग व्यवस्था गन�, काम सिकएपिछ पनुस्थार्िपत गन� 

खण्ड २.२.११ मा 
िदईएको िशिवर र 
भण्डारण �ते्रमा 

िनमार्ण अविध भर � ३००,००० प्रस्तावक र ठेक्का 
पाएको िनमार्ण व्यवसायी 
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िनमार्ण सामग्री भण्डारण 
�ते्रको व्यवस्थापन 

िनमार्ण सामग्री भण्डारण कामदार िशिवर संग ै जोिडएको जग्गामा गन�, सामग्री भण्डारण �ते्रलाइ 
बारबेर गरी उिचत �पमा संर�ण गन� साथ साथै िनमार्ण सामग्रीह�बाट ह�न े प्रदषूण र प्रभव 
न्यनूीकरणको लािग सामग्रीह�लाई छोपरे भण्डारण गन� 

खण्ड २.२.११ मा 
िदईएको िशिवर र 
भण्डारण �ते्रमा 

िनमार्ण अविध भर � ३००,००० प्रस्तावक र ठेक्का 
पाएको िनमार्ण व्यवसायी 

वाय ुप्रदषूण िनयन्त्रण िनमार्ण कायर्मा प्रयोग ह�न ेसवारीसाधनह� उच्च गणुस्तरको साथै उत्सजर्न अनमुित प्रा� गरेका मात्र 
प्रयोग गन�, सवारीमा प्रयोग ह�ने इन्धन उच्च गणुस्तरको साथै िमसावट म�ु प्रगोग गन�, िनमार्ण सामग्री 
ओसार पसार गदार् सामग्रीह� लाई पणूर् �पमा ढाकेर ढुवानी गन�, िनमार्ण �ते्र वरपर खलु्ला माटोलाई 
वाय ु प्रदषूण ह�नबाट बचाउन िनयिमत �पमा पिन छिकर् न,े िनमार्ण �ते्रको व�रप�र िनयिमत �पमा 
TSP को अनगुमन गन�, िनमार्ण कायर्मा प्रयोग ह�ने सवारीमा गणुस्तरीय Air Filter को प्रयोग गन�, 
सडक कालोपत्र ेगदार् राम्रो िकिमसको िबटुिमन बोइलर प्रयोग गन� 

िनमार्ण �ते्र व�रप�र िनमार्ण अविध भर � ५००,०००  प्रस्तावक र ठेक्का 
पाएको िनमार्ण व्यवसायी 

जल प्रदषूणको व्यवस्थापन िनमार्णका  क्रममा खरे जाने माटो, ठोस फोहोर तथा अन्य फोहरह�लाई पानी वा नदीमा िसध ैिमसाउन 
िनषधे गन�, खलु्ला �ते्र तथा नदी आसपास खलु्ला िदशािपसाब गनर् िन�त्सािहत गन�, कामदार 
िशिवरमा फोहोर पानीलाई सोकिपट बनाएर व्यवस्थापन गन�, मोिबल इन्धन र िग्रज़को चहुावट रोक्न 
िबशसे सतकर् ता अपनाउने र पोिखएको खण्डमा िग्रज ट्रयापको प्रयोग गन�, इन्धन तथा लबु्रीकेन्टको 
भण्डारण �ते्रमा िजओ टेक्सटाईलको प्रयोग गन� र भण्डारण �ते्र वरपर अनावश्यक प्रवेश रोकका 
लािग अनमुित िबना प्रवेश िनषधे गन�, आयोजनाको लािग वकर्  शप सञ्चालन नगन� र कणार्ली 
राजमागर्मा रहकेा वकर्  शपह�मा िनभर्र पन� । 

िनमार्ण �ते्र व�रप�र 
र िशिवर व�रप�र 

िनमार्ण अविध भर � १००,००० प्रस्तावक र ठेक्का 
पाएको िनमार्ण व्यवसायी 

ध्विन प्रदषूण िनयन्त्रण  िनमार्णका क्रममा प्रयोग ह�ने सवारी तथा औजारमा प्रसेर हनर् िनषधे गन�, अत्यिधक ध्विन प्रदषूण गन� 
िनमार्ण सामग्री त सवा�रह�लाई बेलकुाको समयमा काम गनर् िनषधे गन�  ( ८ बजे िबहानदिेख ६ बजे 
साझँ सम्म मात्र काममा लगाउने ), प्रदिूषत �ते्रम कायर् गदार् Ear Mufflers को प्रयोग गन� 

िनमार्ण �ते्र व�रप�र िनमार्ण अविध भर 
(िबशसे गरी धरैे 
ध्विन िनिस्कन े कायर् 
गन� बेला 

� ५०,००० प्रस्तावक र ठेक्का 
पाएको िनमार्ण व्यवसायी 

ठोस फोहर व्यवस्थापन  िनमार्ण तथा कामदार िशिवरबाट उत्पन्न ह�न ेफोहरलै स्रोतम ैबिगर्करण गरी कुिहने फोहरलाई निजकै 
खाल्डोमा व्यवस्थापन गन� र नकुिहने फोहर र िनमार्ण फोहरलाई छुटै्ट फोहर सङ्कलन केन्द्र िनमार्ण गरी 
भण्डारण गन�, िबिक्र/पनु: प्रयोग ह�ने फोहोरलाई छुटै्ट भण्डारण �ते्रमा भण्डारण गरी कबाडीको �पमा 
िबिक्र गन�, फोहरलाई जलाउन कडा िनषधे गन�, काम नलाग्ने फोहोरलाई िनमार्ण कायर् सिकएपिछ 
नगरपािलकाको फोहोर फाल्ने �ते्रमा लगरे फाल्ने वा िबरेन्द्रनगर नगरपािलकाको फोहोर फाल्ने ठाउँमा 
लगरे फाल्ने, िनमार्णको बेला अित�र� भएको िबग्रन (स्पोइल/मकलाई) खण्ड २.१.११ �ते्रमा चािहए 
अन�ुप टेवा पखार्ल िदएर, िबग्रनलाई कम्प्याक गरेर र  पानीको उिचत िनकासी िदएर िबग्रन 
व्यवस्थापन ग�रने छ  । 

िनमार्ण �ते्र 
व�रप�र, िशिवर 
व�रप�र र 
िबरेन्द्रनगर 
न.पा.को फोहोर 
फल्ने �ते्र व�रप�र 

िनमार्ण अविध भर र 
सिकने िबितकै 

� ५००,००० प्रस्तावक र ठेक्का 
पाएको िनमार्ण व्यवसायी 

व्यवसाियक स्वास्थ्य तथा 
सरु�ा  

कामदारह�लाई कामका जोिखमह�, आपतकालीन प्रिक्रयाह� र कुनै पिन अन्य सम्बिन्धत सरु�ा 
उपायह�को बारेमा पवूर् सिूचत गन�, िनमार्ण �ते्रमा खिटने कामदारह�लाइ व्यि�गत सरु�ा उपकरण 

)पीपीई (जस्त ैहलेमटे , बटु, ग्लोभ्स, सफे्टी बेल्ट, सरु�ा चश्मा र मास्क प्रदान गन�, िनमार्ण व्यवसायीले 
कायर् अविध र आपतकािलन अवस्थाको बेला कामदारह�को लािग प्राथिमक सरु�ा िकट र 

िनमार्ण �ते्र व�रप�र 
र िशिवर व�रप�र 

िनमार्ण अविध भर � ५००,००० 
(िबमा बाहके) 

प्रस्तावक र ठेक्का 
पाएको िनमार्ण व्यवसायी 
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स्ट्यान्डबाइ औषिधको व्यवस्था गन�, गम्भीर चोटपटक र दघुर्टना भएमा घाइतहे�लाई आवश्यक पन� 
िनदान र उपचार सिुवधाका साथ निजकैको अस्पतालमा लाग्ने व्यवस्था िमलाउने, िनमार्ण साइटह�मा 
अनािधकृत व्यि�को पह�चँ प्रितबन्ध गनर् चतेावनी संकेतह�, पो�ह�, अवरोधह� र गाडर्ह� स्थापना 
गन�, केवल अिधकृत व्यि�लाई मात्र भारी मेिसनरी र उपकरणह� सञ्चालन गनर् अनमुित िदने, 
कामदार िशिवर तथा कायर् �ते्रमा िपउने पानी आपिूतर् र अस्थायी शौचालय स्थापना गन�, िनमार्ण 
�ते्रमा पानी छिकर् एर मात्र िनमार्ण कायर् गन�, सवारीसाधन र उपकरणह� उिचत अवस्थामा राख्ने तािक 
उनीह�ले कम आवाज उत्सजर्न गन�छन, कामदारह�को लािग सामिूहक दघुर्टना बीमा गन� 

सञ्चालन अविध/चरण  
सडक िकनारमा अिस्थरता 
तथा भ ू�य न्यनूीकरण 

भ ू�य िनयन्त्रण तथा सडक िकनारको स्थाियत्वको लािग संरचना (गिेबन पखार्ल, मसेनरी पखार्ल, 
आदी ) को िनयिमत ममर्त सम्भार साथै बायोइिन्जनीय�रङग ् प्रिबिधको उपयोग र पानी िनकासको 
व्यवस्थापन (नाली तथा �मु पाइप सरसफाइ) लाई सञ्चालन अविधमा िनयिमत �पम गन� 

सडकपिं� परैु 
खास गरी खण्ड 
५.१ मा उल्लेख 
भएका स्थान 

सञ्चालन चरणमा 
लगातार 

प्रस्तावकले िनयिमत 
�पमा छुट्याउने 

प्रस्तावक 

वाय,ु जल तथा ध्विन 
प्रदषूण 

सवारी उत्सजर्न मापदण्डको प्रभावकारी कायार्न्वयन गन�, सम्भव ह�ने स्थानमा सडक िकनार व�ृरोपन 
कायर् ग�रनेछ जसले धलुो र आवाज अवारोधकको कायर् गदर्छ, इन्धन िग्रज़ तथी लबु्रीकेन्टको 
चहुावटमा िनयन्त्रण गन�, खोला तथा नदी िकनारमा सवारी साधन धनु पखाल्न पणूर् �पमा िनषधे गन�, 
बिस्त �ते्रभ�र प्रसेर हनर् िनषधे गन� 

सडकपिं� परैु सञ्चालन चरणमा 
लगातार 

प्रस्तावकले िनयिमत 
�पमा छुट्याउने 

प्रस्तावक 

नाली तथा �मु पाइप ममर्त ढल िनकास र क्रस डे्रनेज संरचनाह�को िनयिमत सफाइ र ममर्त सम्भार गन� सडकपिं� परैु सञ्चालन चरणमा 
लगातार 

प्रस्तावकले िनयिमत 
�पमा छुट्याउने 

प्रस्तावक 

जैिवक वातावरण 
िनमार्ण चरण/अविध 
वन जंगलको प्रयोग तथा 
हटाइएको �खिब�वाको 
�ितपिूतर् 

वन �ते्रको �ित न्यिुनकरको लािग न्यनूतम साइट िक्लयरेन्स ग�रनेछ तथा संर�णका उपाए अवलम्बन 
गन�, �ख कटान तथा वन �ते्र अिधग्रहणको लािग रािष्ट्रय प्राथिमकता प्रा� योजनाको लािग रािष्ट्रय 
वन �ते्र प्रयोग गन� सम्बन्धी मापदण्ड सिहतको कायर्िविध २०७६ को पालना गन�, �ितपिूतर् व�ृरोपण 
(१:१०), ५ वषर् सम्म त्यसको रेखदखे र साथै वन �ते्रको �ितपिूतर्को लािग िडिभजन वन 
कायार्लयसंग समन्वय गन�  

सडकपिं� परैु सडकको कटान कायर् 
भन्दा पिहल े

� ७२,१८२,००० 
(प्रित �ख � २००, 
हरेाललुाई ५००० प्रित 
मिहना र वन �ते्रको 
प्रयोगलाई 
१,३००,००० प्रित ह.े) 

प्रस्तावक, ठेक्का पाएको 
िनमार्ण व्यवसायी र 
िडिभजन वन कायार्लय 

वन्यजन्तकुो वासस्थान  
खिण्डकरण 
 

प्रस्तािवत सडकको रेखाकंन र िनमार्ण पिहलनेै भसैकेको र हाल यसको स्तरबदृ्वी मात्र गनुर् पन� भएकोल े
बन्यजन्तकुो वासस्थान खिण्डकरण ह�न सक्न ेसम्भावना भएपिन ओहोरदोहोर गन� बन्यजन्त ुयस अिघ 
नै सडक पार गनर् बािन परेको ह�न सक्ने आकँलन गनर् सिकन्छ यद्यपी वन्यजन्त ुवासस्थान खिण्डकरण 
ह�न सक्ने सम्भावना भने अझ ैपिन दिेखन्छ र खण्ड ५.२ मा दखेाईएको बाक्लो वन �ते्रमा जनावरह� 
आवतजावतको लािग केही सहजता ह�नेगरी िभर कटान गरे पगु्ने दिेखन्छ । सडक िनमार्ण भसैके पिछ 
सडक छेउमा सचतेना मलुक संकेत बोडर्ह� रािखन े छ।  जंगली जनावरह�को दघुर्टना कम गनर् 

वन �ते्र  सडक िनमार्णको 
क्रममा 

� २००,००० प्रस्तावक, ठेक्का पाएको 
िनमार्ण व्यवसायी र 
िडिभजन वन कायार्लय 
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गाडीह�को गित िनयन्त्रण ग�रने छ । 
िनमार्ण टोलीद्वारा वन 
स्रोतको अितक्रमण 

खान पकाउन े इन्धनको �पमा काठको प्रयोगलाई िनषधे गन� साथै LPG ग्यासलाई खान पकाउने 
इन्धनको स्रोतको �पमामा प्रयोग गन�, यस बाहके कुनै पिन कामदारलाई वन पदैावार सङ्कलनको 
लािग वन �ते्रमा प्रवेश गनर् निदन े

सडकपिं� परैु र 
िशिवर 

िनमार्ण अविध भर ग्यासको लािग िनमार्ण 
व्यवसायी िजम्बेवार ह�न े

प्रस्तावक र ठेक्का 
पाएको िनमार्ण व्यवसायी 

वन डढेलो वन �ते्र र त्यस वरपर काम ग�ररहकेा कामदारह�को गितिविधलाई होिसयारीका साथ अनगुमन गन� र 
साथै जंगल �ते्रमा काम गदार् धमु्रपान िनषधे गन� 

वन �ते्र िनमार्ण अविध भर अित�र� रकम नलाग्न े प्रस्तावक र ठेक्का 
पाएको िनमार्ण व्यवसायी 

वन्यजन्तकुो िशकार वन �ते्र िभत्र र वरपर रहकेा कामदारह�को गितिविधलाई होिशयारीका साथ अनगुमन गन�, कुनै पिन 
कामदारह�लाई िनमार्ण कायर्को बेला िनमार्ण स्थलमा मात्र बाहके अ�बेला वन �ते्रमा प्रवेश गनर् 
निदन े

वन �ते्र िनमार्ण अविध भर अित�र� रकम नलाग्न े प्रस्तावक र ठेक्का 
पाएको िनमार्ण व्यवसायी 

सञ्चालन चरण/अविध 
वन संसाधनह�मा दबाव स्थानीय जनतालाई सडकको अिधकार �ते्र तथा वन र जैिवक िविवधतासगँ सम्बिन्धत िवद्यमान 

काननु तथा नीितह�कोब बारेमा सचते गराउने 
िचसापानी �ते्र िनमार्ण कायर् सिकन े

िबितकै 
� २००,००० सचतेना 
कायर्कमर्को लािग 

प्रस्तावक र िडिभजन वन 
कायार्लय 

अवैध िशकार वन्यजन्तकुो अवैध िशकार र वन ससंाधनको अवैध कटाई िनयन्त्रण गनर् स्थानीय समदुाय र 
अिधकारीह�लाई प्रोत्सािहत गन�, प्रहरीह�लाई प्रभावकारी गस्तीको लािग अनरुोध गन� 

वन �ते्र सञ्चालन चरणमा 
लगातार 

प्रस्तावकले िनयिमत 
�पमा छुट्याउने 

प्रस्तावक र प्रहरी 
कायार्लय 

सामािजक आिथर्क वातावरण 
िनमार्ण चरण/अविध 
जग्गा अिधग्रहण तथा िनिज 
र सावर्जिनक संरचनाको 
�ितपिूतर् 

प्रस्तािवत सडकको लािग िनजी/ऐलानी जग्गा जग्गा धिनसँगको सहमितमा स्वेिच्छक �पमा 
अिधग्रहण गन�, िनमार्ण कायर्ले गदार् भित्कएका घरह�को �ितपिुतर् िदने र िसँचाई कुलो, धारा, चौतारा 
तथा खानेपानी ट्याकं� पनु:स्थापना तथा पनु: ममर्त गन�, आयोजनाले वातावरण र सामािजक 
व्यवस्थापन फे्रमवकर् मा वणर्न गरे अनसुार गनुासोह�को सनुवुाइ गनर् र गनुासो समाधान गनर् वडा 
अध्य�को नेततृ्वमा एक गनुासो सनुवुाइ सिमित पिन गठन गन� 

सडकपिं� परैु  िनमार्णको बेला � १०,०००,००० 
भित्कएको संरचनाको 
�ितपिूतर्,  पनुः स्थापना/ 
ममर्तको लािग 

प्रस्तावक 

अित�र� सिुबधाको 
व्यवस्था 

सामािजक तथा सावर्जिनक सेवा प्रवाहमा ह�न े दबावको समयमै सम्बोधन गन�, स्थानीय जनतामा 
कामदारको विृद्धबाट िसिजर्त ह�ने खानेपानी, स्वास्थ्य सिुबधा, सरसफाइ, संचार, िबद्यतु जस्ता 
सेवाह�बाट समस्स्यह� उत्पन्न भ ैह�ने असरु�ा महससु ह�न निदन े

सडकपिं� परैु  िनमार्णको बेला िनमार्ण व्यवसायील े
परु् याउनपुन� 

प्रस्तावक र ठेक्का 
पाएको िनमार्ण व्यवसायी 

सामािजक द्वन्द्वको 
न्यिूनकरण 

िनमार्ण कायर्मा द�, अधर् द� र अद� कामदारको �पमा स्थानीय व्यि�ह�लाई उच्च महत्व िदई 
काममा खटाउने, दिैनक �पमा िनमार्ण कायर्मा खिटने बािहरी कामदारह�लाई काम प�ात कामदार 
िशिवरमा राख्ने, स्थानीयसँग सम्बादको लािग िनयिमत �पमा गनुासो सुनवुाइ बैठक, सचतेना 
कायर्क्रम तथा तािलमको आयोजना गन�, िजल्ला प्रशासन कायार्लयको समन्वयमा आवश्यक 
प्रशासिनक र सरु�ा उपायह� अपनाउने 

सडकपिं� परैु  िनमार्णको बेला िनमार्ण व्यवसायील े
परु् याउनपुन� 

प्रस्तावक र ठेक्का 
पाएको िनमार्ण व्यवसायी 

सञ्चालन अविध/चरण 
बस्ती योजना साथै ROW 
अितक्रमण 

बढ्दो जनसंख्याको प्रभाव न्यनूीकरण गनर् उपय�ु बस्ती योजना र पयार्� पवूार्धार सिुवधाको िवकास 
गन�, सम्भािवत सडक अितक्रमण रोक्न सडक छेउ (ROW) मा  व�ृरोपन गन�, सडकको अिधकार 

सडकपिं� परैु र 
िचसापानी �ते्र 

सञ्चालन चरणमा 
लगातार 

५००,००० प्रस्तावक  



सखु�त – जमु्ला सडक अन्तगर्त बाङ्गिेसमल – सनै सडक खण्ड स्तरोन्नित आयोजना 

75 

�ते्र जनाउने होिड�ग बोडर् राख्ने  
सडक सरु�ा मापन सडक सञ्चालनमा आए प�ात ट्रािफक िचन्ह , सचतेना िचन्ह साथ साथै ट्रािफक प्रहरीह� को 

प�रचालन गरी सडक सरु�ाकाको कायर् गन�, सञ्चालन चरणमा गित िसमा लाग ु गन�, सडक 
सरु�ालाइ ध्यानमा राखी डेलीनेटर िपल्लर र ब्रेकरको िनमार्ण गन�, सडक सरु�ाको लािग स्थानीय 
भाषामा िचत्र र स्पस्ट भाषासिहत सचतेना पम्प्लेटह�को स्थानीय िवद्यालय तथा सावर्जिनक स्थलमा 
प्रकाशन प्रसारण र िवतरण गन�, प्रस्तावकद्वारा प्रस्तािवत सडकको लािग बजेट छुट्याई  िनयिमत 
�पमा अनगुमन तथा ममर्त सम्भार गन� 

सडकपिं� परैु र 
िचसापानी �ते्र 

सञ्चालन चरणमा 
लगातार 

प्रस्तावकले िनयिमत 
�पमा छुट्याउने 

प्रस्तावक  

यस आयोजनाको लािग अनकूुल/सकारात्मक प्रभाव अिधकतम अिभविृद्ध गन� तथा प्रितकूल/नकारात्मक प्रभाव न्यनू गन� उपायको लािग कूल  � ८७,७३२,००० िविनयोजन गनुर्पन� दिेखन्छ । 
संरचनाह�को �ितपिूतर् र वन �ेत्रको �ितपिूतर् बाहके यस आयोजनाको लािग वातावरणीय लगत � ५,५५०,००० लाग्ने दिेखन्छ ।   
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प�रच्छेद ९ 

प्रस्ताव कायार्न्वयन गदार् वातावरणमा पनर् सक्ने प्रभावको वातावरणीय अनुगमन 

९.१ वातावरणीय अनुगमन 

वातावरणीय संर�ण उपायह� कायार्न्वयनको अनगुमनले प्रस्तावको पवूार्नमुािनत र वास्तिवक प्रभावह�को लािग तािकर् क 
तलुनाको आधार प्रदान गछर् । वातावरणीय अनगुमनमा आयोजनाको वास्तिवक वातावरणीय प्रभावह� िनधार्रण गनर् तथ्यको 
व्यविस्थत संग्रहण, िनयामक मापदण्डको साथ प�रयोजनाको अनपुालन, र पयार्वरण संर�णको कायार्न्वयन र 
प्रभावका�रताको तह सामेल ह�न्छ। 

रािष्ट्रय वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन िनद�िशका (२०५०) र वातावरण संर�ण िनयमावली (२०७७), अनसुार अनगुमन 
योजना र सचूकह�, तािलका र िजम्मेवारी वा.प्र.म.ू प्रितवेदनमा पिहचान गनर् आवश्यक छ । रािष्ट्रय वातावरणीय प्रभाव 
मलू्याङ्कन िनद�िशका (२०५०), वातावरण संर�ण िनयमावली २०७७ ले अनगुमनका लािग तीन चरण प्रस्ताव गरेको छ । 

प्रारिम्भक अवस्था अनुगमन (Baseline Monitoring): प्रस्तावको िनमार्ण कायर् श�ु गनुर्भन्दा अगाव ैिनमर्ण स्थल र 
वरपरका आधारभतू वातावरणीय प�को सवुर्�ण गनुर् लाइ प्रारिम्भक अवस्था अनगुमन भिनन्छ । यसले गदार् अनगुमनको 
िसलिसलामा प्रारिम्भक अवस्थाको तलुनामा वातावरणीय प�मा भएको प�रवतर्न बारेमा थाहा पाउन सिकन्छ ।  अनगुमन 
प्यारामीटरह� र सचूकह� सिहत प्रारिम्भक अवस्था अनगुमन तािलका ३९ मा रािखएको छ। 

िनयमपालन अनुगमन (Compliance Monitoring): यस अन्तगर्त प्रस्तावको वातावरण संर�ण सम्बन्धी िनधार्�रत 
मापदण्डको पालना गरेको छ भन्ने कुरा सिुनिच्�त गनर् वातावरणीय गणुस्तरका िवशषे सचूक वा प्रदषूणको अवस्था बारेमा 
आविधक वा लगातार �पमा अनगुमन गरी अिभलेख राख्ने कायर् पदर्छ। प्रस्तािभत सडक आयोजनाको अनगुमन 
प्यारामीटरह� र सचूकह� सिहत िनयमपालन अनगुमन तािलका ४० मा रािखएको छ। 

प्रभाव अनुगमन (Impact Monitoring): प्रस्ताव कायार्न्वयनबाट भएका वातावरणीय परवतर्न प�ा लगाउन आयोजना 
िनमार्ण र सञ्चालनका क्रममा त्यस �ते्रको जनस्वास्थ्य लगायत पयार्वरणीय, सामािजक र आिथर्क अवस्थाका सचुकको 
मलू्याङ्कन प्रभाव अनगुमनले गदर्छ । प्रभाव अनगुमन सामान्यतय वातावरणीय प्रभावको वास्तिवक स्तर थाहा पाउन र 
न्यनूीकरण उपायह�को प्रभावका�रता पिहचानका लािग ग�रन्छ । तसथर्, प्रभाव अनगुमन मलू्याङ्कन अध्ययन आयोजना 
िनमार्ण चरणको अन्तितर प्रस्तािवत ग�रन्छ । प्रस्तािवत सडक आयोजनाको अनगुमन प्यारामीटरह� र सचूकह� सिहत 
प्रभाव अनगुमन तािलका ४१ मा रािखएको छ ।  

तािलका 39: प्रारिम्भक अवस्थाको अनुगमन 

िववरण  सूचकह� िविध स्थान समय अनुमािनत 
रकम 

अनुगमन गन� 
िनकाय 

पानीको गणुस्तर रंग, अवस्था, 
गन्ध, 
टर्िबर्िडिट, 
िपएच 

नमनूा सगं्रह र 
प्रयोगशालामा 
परी�ण 

बस्ती �ेत्रको 
खानेपानी र 
कणार्ली नदीको 
पानी 

िनमार्ण 
अिघ 

३०,००० प्रस्तावक/ 
सडक िवभाग 
र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  

हावाको 
गणुस्तर 

PM१०, 
PM२.५, 
HCHO, 
CO२ 

पोट�बल वाय ु
अनगुमन  
िडभाइस, िनरी�ण 
र मापन 

िनमार्ण �ेत्रको 
व�रप�र  

िनमार्ण 
अिघ 

५०,००० प्रस्तावक/ 
सडक िवभाग 
र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  
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िववरण  सूचकह� िविध स्थान समय अनुमािनत 
रकम 

अनुगमन गन� 
िनकाय 

ध्विनको 
गणुस्तर 

ध्विनको स्तर नोइज लेवल िमटर, 
िनरी�ण र मापन 

आयोजना �ेत्रको 
प�रिध िभत्र 

िनमार्ण 
अिघ 

५०,००० प्रस्तावक/ 
सडक िवभाग 
र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  

फोहोर 
व्यवस्थापन 

फोहोर 
व्यवस्थापन 
तािलका 

िनरी�ण िनमार्ण िशिवर 
�ेत्रमा र िबग्रन 
व्यवस्थापन 
�ेत्रमा 
 

िनमार्ण 
अिघ 

५००,००० प्रस्तावक/ 
सडक िवभाग 
र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  

सडकपंि�मा 
अिस्थर �ते्रह� 

पिहरो जान 
सक्ने ठाउँ, भ-ू
�य ह�नसक्ने 
ठाउँह�  

िनरी�ण खण्ड ५.१ मा 
िदईएको 
स्थानह� (भ-ू
�य र पिहरो 
समस्या �ते्रमा) 

िनमार्ण 
अिघ 

 प्रस्तावक/ 
सडक िवभाग 
र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  

आयोजना 
�ेत्रमा बसार्तको 
पानी िनकासी 

खोल्सी, 
पानीले कटान 
ह�न सक्ने 

िनरी�ण प्रस्तािवत 
सडकले पार गन� 
खोल्सी, खोला र 
नदी �ेत्रह� 

िनमार्ण 
अिघ 

 प्रस्तावक/ 
सडक िवभाग 
र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  

सामािजक 
गितिविध 

िदन िदनको 
गितिविध 

स्थानीय व्यि�, 
नगरपािलका र 
अवलोकनको साथ 
छलफल 

आयोजना �ते्र िनमार्ण 
अिघ 

 प्रस्तावक/ 
सडक िवभाग 
र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  

जम्मा     १८०,०००  

तािलका 40: िनयमपालन अनुगमन 

िववरण  सूचकह� िविध स्थान समय अनुमािनत 
रकम 

अनुगमन गन� 
िनकाय 

स्वीकृत वा.प्र.म ू
अनसुार िनमार्ण 

 िनरी�ण आयोजना 
�ेत्र 

   

इिन्जिनय�रंग 
मानदण्डह�को 
प्रयोग 

स्वीकृत इआईए 
अनसुार िनमार्ण 
टेिक्नकह� 

अवलोकन, 
िनरी�ण 

आयोजना 
�ेत्र 

मािसक   प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  

प्रदषूण िनयन्त्रण पानी स्पे्र, सवारी 
ममर्त, भण्डारण 
िनमार्ण सामग्री 

अवलोकन, 
िनरी�ण 

आयोजना 
�ेत्र 

मािसक  प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण 
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िववरण  सूचकह� िविध स्थान समय अनुमािनत 
रकम 

अनुगमन गन� 
िनकाय 
मन्त्रालय  

ठोस फोहोर 
व्यवस्थापन 

िनरी�ण र गन्ध अवलोकन, 
िनरी�ण 

आयोजना 
�ेत्र 

सा�ािहक  प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  

पानीको गणुस्तर रंग, अवस्था, गन्ध, 
टर्िबर्िडिट, िपएच 

नमनूा संग्रह र 
प्रयोगशालामा 
परी�ण 

आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को २ 
पटक 

५०,००० प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  

हावा र ध्विन 
गणुस्तर 
 

PM१०, PM२.५, 
HCHO, CO२ 

पोट�बल 
अनगुमन  
िडभाइस, 
िनरी�ण र मापन 

आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को २ 
पटक 

५०,००० प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  

ध्विनको स्तर अवलोकन, 
िनरी�ण र मापन 

आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को २ 
पटक 

५०,००० प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  

ट्रािफकको 
व्यवस्थापन 

ट्रािफकको घनत्व अवलोकन, 
िनरी�ण 

आयोजना 
�ेत्र 

मािसक  प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  

भ�ूय 
व्यवस्थापन 

ह�रयाली पनुर्प्राि�, 
बायोइिन्जनीय�रङग ्
को अवस्था 

अवलोकन, 
िनरी�ण 

आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को २ 
पटक 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  

स्थािनयलाई 
रोजगारी 

स्थानीय 
कामदारको संख्या 

रोजगारीको 
तथ्यांङ 

आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को २ 
पटक 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  

स्थानीय 
सामािजक 
सेवाह�मा दबाव 

प्रभािवत वडामा 
(िबशसे गरी 
िचसापानी �ते्रमा) 
रहकेा 
मािनसह�को 
संख्या 

नगरपािलका, 
स्कुल, 
हिस्पटलको 
तथ्यांङ 

आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को २ 
पटक 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  

स्वास्थ्य र सरु�ा 
उपायह� 
 

कामदारलाई 
हलेमेट, 
घाइतह�को 
अवस्था 

अवलोकन आयोजना 
�ेत्र 

मिहनाको 
एक पटक 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  
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िववरण  सूचकह� िविध स्थान समय अनुमािनत 
रकम 

अनुगमन गन� 
िनकाय 

शौचालयको सखं्या अवलोकन आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को २ 
पटक 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय  

जम्मा     १५०,०००  

तािलका 41: प्रभाव अनुगमन 

िववरण सूचकह� िविध स्थान समय अनुमािनत 
रकम 

अनुगमन गन� 
िनकाय 

पानीको 
गणुस्तर 

रंग, अवस्था, गन्ध, 
टर्िबर्िडिट, िपएच  

आयोजना �ते्र आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को 
४ 
पटक 

५०,००० प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय  

फोहोर पानी प�र�ण   BOD, 
DO 

िडस्चाजर् साइट आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को 
२ 
पटक 

५०,००० प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय  

पानीको 
िनकासी 

पानीको िनकास 
राम्रो भएको नभएको 
हने� 

अवलोकन आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को 
२ 
पटक 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय  

�ावाको 
गणुस्तर 

PM१०, PM२.५, 
HCHO, CO२ 

पोट�बल अनगुमन  
िडभाइस, िनरी�ण 
र मापन 

आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को 
२ 
पटक 

५०,००० प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय  

ट्रािफकको 
व्यवस्थापन 

ट्रािफकको घनत्व अवलोकन आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को 
२ 
पटक 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय  

ठोस 
फोहोरकको 
व्यवस्थापन 

आयोजना साइट 
व�रप�र सरसफाइ 

अवलोकन आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को 
४ 
पटक 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय  

फोहोर पानीको 
व्यवस्थापन 

आयोजना साइट 
व�रप�र सरसफाइ 

अवलोकन आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को 
४ 
पटक 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय  

स्थािनयलाई 
रोजगारी 

स्थानीय कामदारको 
संख्या 

रोजगारीको तथ्यांङ आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को 
२ 
पटक 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय  

स्थानीय 
सामािजक 
सेवाह�मा 
दबाव 

प्रभािवत वडामा 
(िबशषे िचसापानी 
�ेत्रमा) रहकेा 
मािनसह�को सखं्या 

नगरपािलका, 
स्कुल, हिस्पटलको 
तथ्यांङ 

आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को 
२ 
पटक 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय  

स्वास्थ्य र 
सरु�ा 

कामदारलाई हलेमेट, 
घाइतह�को 

अवलोकन आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को 
२ 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
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िववरण सूचकह� िविध स्थान समय अनुमािनत 
रकम 

अनुगमन गन� 
िनकाय 

उपायह� अवस्था पटक वातावरण मन्त्रालय  
शौचालयको सखं्या अवलोकन आयोजना 

�ेत्र 
वषर्को 
२ 
पटक 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय  

भ�ूय 
व्यवस्थापन 

ह�रयाली पनुप्रार्ि�, 
बायोइिन्जनीय�रङग ्
को अवस्था 

अवलोकन, 
िनरी�ण र मामर्त 

आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को 
२ 
पटक 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय  

वनको अवस्था व�ृारोपणको 
अवस्था, चोरी 
िसकारी, वन �ते्र 
अिधग्रहणको 
अवस्था 

अवलोकन र 
स्थानीयसँग 
सोधपछु 

आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को 
२ 
पटक 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय  

आिथर्क 
गितिविध 

नयाँ व्यवसायको 
स्थापना 

स्थानीय तहको  
रेकडर् समी�ा, 
सोधपछु 

आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को 
२ 
पटक 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय  

सांस्कृितक 
गितिविध 

आयोजना �ते्रमा 
बािहरी 
मािनसह�को 
आगमन, संस्कृितक 
िक्रयाकलाप, 
झझैगडा 

अवलोकन र 
स्थानीयसँग 
सोधपछु 

आयोजना 
�ेत्र 

वषर्को 
२ 
पटक 

 प्रस्तावक/ सडक 
िवभाग र वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय  

जम्मा     १५०,०००  

वातावरण संर�ण ऐन २०७६ को दफा ३३ को प्रावधान बमोिजमको उपदफा (१ ) ८ (२ ) मा उल्लेिखत िवषय र स्व 
अनगुमनको लािग वा.स.िन २०७७  को  िनयम ४५  मा उल्लेिखत िवषय अनसुार प्रस्तावकले प्रस्तावको िनमार्ण तथा 
सञ्चालन गन� चरणमा सोबाट वातावरणमा परेको प्रभावको िवषयमा प्रत्यके छ मिहनामा स्वःअनगुमन गरी सोको प्रितवेदन 
सम्बिन्धत िनकाय वा िवभागमा पेश गन� छ । 

९.२ अनुगमनको अनुमािनत लागत 

मािथको तािलकामा उल्लेख ग�रएकोमा अनगुमन गितिविधको लािग कूल खचर् ने.�.४८०,००० लाग्ने दिेखन्छ भने िनम्न 
तािलकामा दखेाए अनसुार अनगुमन गनर् जनशि�को लािग ने.�.  ९००,००० रहकेो छ र यो दवुै िमलाउदा कूल अनगुमन 
खचर् ने� १,३८०,००० लाग्ने दिेखन्छ ।  

तािलका 42: अनुगमन गन� जनशि� र लागत 

िस.नं. 
 

जनशि� 
वातावरण िव�ता 

पा�रश्रिमक र 
िदन 
 

आधारभूत  अनुपालन प्रभाव 
िदन रकम िदन रकम िदन रकम 

१ वातावरण िवद ६,००० १५ ९०,००० १५ ९०,००० १५ ९०,००० 
२ सामाजशा�ी ५,००० १० ५०,००० १० ५०,००० १० ५०,००० 
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३ जीवशा�ी ५,००० १० ५०,००० १० ५०,००० १० ५०,००० 
४ िसिभल इिञ्जिनयर ५,००० १० ५०,००० १० ५०,००० १० ५०,००० 
५ िविवध -स्टेशनरी, प्रयोगशाला 

परी�ण, आिद) 
६,००० १० ६०,००० १० ६०,००० १० ६०,००० 

 जम्मा ने �   ३००,०००  ३००,०००  ३००,००० 

९.३ गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र  

गनुासो व्यवस्थापन गनर्को लािग िडिभजन सडक कायार्लय सखु�तको िडिभजनल इन्जीिनयरको अध्य�तामा र प्रभािवद 
वडाका वडा अध्य�ह� र आयोजना र स्थानीयवासीह�को प्रितिनिधत्वमा आयोजना स्तरीय गनुासो व्यवस्थापन सिमित 
बनाईनेछ । आयोजना �ते्रमा आयोजनाको  कायार्लय स्थापना गरी सोही कायार्लयमा एउटा गनुासो िटपोट गन� रेिजस्टर 
रािखने छ । आयोजनासगँ सम्बिन्धत केही गनुासोह� आएमा सोही  गनुासो व्यवस्थापन सिमितद्वारा १ ह�ा िभत्रमा हल ग�रने 
छ र नसकेको खण्डमा सो गनुासो सडक िवभागमा िसफा�रस ग�रने छ । 
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प�रच्छेद १० 

वतावरणीय परी�ण 

वातावरणीय परी�णले प्राकृितक स्रोतह� र आयोजना �ते्रमा वातावरणको बारेमा पवूर् र पिछ प�रवतर्नह� थाहा पाउन 
मागर्दशर्न प्रदान गदर्छ । वातावरणीय परी�णले वास्तिवक पयार्वरणीय प्रभावह�, प्रभाव पिहचान र पवूार्नमुान, EMP को 
प्रभावका�रता, र अनगुमन सयंन्त्रह�को कायर्को शदु्धताको मलू्याङ्कन गन�छ ।  

वातावरण संर�ण िनयमावली,२०७७ अनसुार सेवा स�ु भएको केही समय पिछ वा.प्र.म ू अधीनमा रहकेो आयोजनाको 
वातावरणीय परी�ण गनर् वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आवश्यकता छ । यस बमोिजम, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 
वातावरणीय परी�ण गनर् र यसको अद्याविधक रेकडर्ह� राख्न िजम्मेवार छ । वातावरण संर�ण िनयमावली,२०७७ को 
अनसुचूी १२ मा वा.प्र.म ूप्रितवेदनको ढाँचा संग ैलेखा परी�णको ढाँचा पिन रािखएको छ । 

१०.१ वातावरणीय परी�णको िववरण 

िवद्यामान वातावरणीय अवस्थाको प्रकृित, वातावरणमा आयोजना गितिविधह� िनम्ताएको प्रभावह�को मलू्याङ्कन, EMP 
को प्रकार र वातावरणीय अनगुमन प्यारािमटर िसफा�रस ग�रएको परी�ण प्यारािमटरह�को लािग िवचार ग�रन्छ । छािनएका 
परी�ण प्यारािमटरह� वाय ुप्रदषूण िनयन्त्रण उपकरणह�, फोहोर पानी प्रशोधन व्यवस्थापन, प्रदषूण िनयन्त्रण उपकरणह�, 
यातायात व्यवस्थापन,  ध्विन स्तर, वन अनगुमन आिद ह�न ्  । प्रितवेदनले यी प्यारािमटरह�मा आवश्यक जानकारी प्रदान 
गदर्छ। 

वातावरणीय परी�णका लािग �ानमा आधा�रत जनशि� समावेश गनर् िसफा�रस ग�रन्छ । 

तािलका 43: वातावरणीय परी�ण 

प्यारािमटरह� सूचक स्थान िविध 
भौितक प्यारािमटर    
पानीको गणुस्तर DO, BOD, pH, iron, 

coliform 
कुवा, खोलाको पानी, 
भिूमगत पानी 

नमनूा सङ्कलन र परी�ण 

हावाको गणुस्तर PM10 र PM2.5 आयोजना व�रप�र िनरी�ण र मापन 
ध्विन ध्विन स्तर आयोजना व�रप�र अवलोकन र मापन 
पानी िनकास पानीको उिचत िनकास आयोजना व�रप�र अवलोकन र मापन 
भ-ू�य र पिहरोह� भ-ू�य र पिहरोह�को 

व्यवस्थापन 
आयोजना व�रप�र अवलोकन र मापन 

ट्रािफक ट्रािफक घनत्व आयोजना व�रप�र अवलोकन र मापन 
प्रदषूण िनयन्त्रण प्रदषूण िनयन्त्रण उपकरणह� आयोजना स्थल िनरी�ण र मापन 
ठोस फोहोर आयोजना �ते्रमा सरसफाइ, 

फोहोर छुट्टिन,ु फोहोर व्यवस्थापन 
आयोजना स्थल िनरी�ण र मापन 

जैिवक प्यारािमटर    
वनस्पित प्रजाित गणना, वनस्पित को 

उपलब्धता 
आयोजना स्थल अवलोकन, गणना, मात्राको 

गणना 
वन्यजन्त ु चोरी िसकारी, गाडीसँग दघुर्टना आयोजना स्थल अवलोकन, सोधपछु 
सामािजक आिथर्क र सांस्कृितक प्यारािमटर   
रोजगार स्थानीय कामदारको संख्या, रकम 

प्रा� भयो 
आयोजना स्थल रेकडर्, अन्तरवातार् 
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प्यारािमटरह� सूचक स्थान िविध 
सामािजक सवेाह� आयोजनाद्धारा सामािजक सवेा 

सिुवधाह� प्रभािवत  
आयोजना स्थल रेकडर्, अवलोकन 

स्वास्थ्य रोग र दघुर्टनाह�को संख्या आयोजना स्थल रेकडर्, सोधपछु 
आयोजना �ते्रमा िवकासका 
गितिविधह� 

आयोजना �ते्रमा िवकासका 
गितिविधह� 

आयोजना स्थल सोधपछु र अवलोकन 

जीवनस्तर सामाग्रीको मलू्य आयोजना स्थल सोधपछु 

वातावरण संर�ण िनयमावली २०७७ को आधारमा वन र वातावरण मन्त्रालयले प्रस्तािवत सडक सञ्चालनको दईु वषर् पिछ 
वातावरणीय परी�ण गनुर्पन� ह�न्छ । 

१०.२ वातावरणीय परी�ण बजेट 

प्रस्तावकद्वारा प्रदान ग�रने वातावरणीय परी�ण बजटे लागत िनम्नमा दखेाइएको छ । 

तािलका 44: वातावरणीय परी�ण बजेट 

क्र.स. जनशि� िदनह� पा�रश्रिमक कूल 
क �ेत्रकायर्    
१ वातावरण िवशषे�  १५ १०००० १५०००० 
२ िसिभल इिञ्जिनयर १० ८००० ८०००० 
३ समाजशा�ी १० ५००० ५०००० 
४ जीवशा�ी १० ५००० ५०००० 
५ प्रयोगशाला प्रिविध १० ५००० ५०००० 
 कूल (क)   ३८०००० 
ख प्रयोगशाला कायर्    
१ �ावा गणुस्तर परी�ण  १५०००० १५०००० 
२ पानी गणुस्तर परी�ण  ८०००० ८०००० 
४ ध्विन परी�ण  ३०००० ३०००० 
 कूल (ख)   २६०००० 
ग �रपोटर् लेखन    
१ वातावरण िवशषे�  ७ ९००० ४५००० 
२ िसिभल इिञ्जिनयर ४ ७००० १४००० 
३ समाजशा�ी ५ ४००० २०००० 
४ जीवशा�ी ५ ४००० १४००० 
५ प्रयोगशाला प्रिविध ५ ५००० २५००० 
 कूल (ग)   १५६००० 
घ मुद्रण र स्टेशनरी   ५०००० 
 कूल (क+ख+ग+घ)   ८४६००० 
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प�रच्छेद ११ 

िनष्कषर् तथा प्रितबद्धता 

११.१ िनष्कषर् 

प्रस्ताव िनमार्णको क्रममा रोजगारीको श्रजृना ह�ने, स्थानीयको आय स्रोत बढ्ने, िनमार्ण कायर् सम्बन्धी सीप तथा प्रिविधको 
हस्तान्तरण ह�ने, स्थानीय बजार �ेत्रमा व्यापार व्यवसायमा विृद्ध ह�ने जस्ता सकारात्मक प्रभावह� धरैे तथा महत्वपणूर् रहकेो 
दिेखन्छ । सञ्चालनको क्रममा यस आयोजनाले सखु�त र दलेैख िजल्लाको साथसाथै समग्र कणार्ली प्रदशेको यातायातको 
सञ्जाल सिुनि�त गनुर्को साथै कणार्ली राजमागर्मा सरुि�त र भरपद� यातायात सिुवधा प्रदान गदर्छ ।  

पहाडी �ते्रमा अविस्थत यस सडक आयोजना िनमार्णको बेला िवशषे ध्यान िदन ुज�री छ । पिहरो र भ-ू�य रोक्न प्रया� 
मात्रामा टेवा पखार्लह� र बायोइिन्जनीय�रङग ्प्रस्ताव ग�रएको छ भने बसार्तको पानी िनकासको लािग पिन नाला र क्रस 
डे्रनेज संरचनाह� प्रस्ताव ग�रएको छ  । यसबाहके भ-ूउपयोग, भौितक संरचनामा प्रभाव पनर् सक्ने, वाय ु(धवुा, धलूो) ध्विन 
प्रदषूण, पेशागत सरु�ा जस्ता नकारात्मक प्रभावह�लाई पिन सम्बोधन ग�रएको छ ।  

प्रस्तावकद्वारा सकारात्मक प्रभाव वढो�ीकरण र नकारात्मक प्रभाव न्यनूीकरणका उपायह� जस्तै चोट पटक र धलूोको 
कारणले स्वास्थ्यमा ह�ने प्रितकूल प्रभाव न्यनूीकरण गनर् कामदारह�लाई स्वास्थ्य िबमा तथा सरु�ा सामग्रीह� जस्तै मास्क, 
वटु, पञ्जा, हलेमेटह� व्यवस्था ग�रने, ढुवानी गदार् प्रयोग गन� किच्च बाटो दिैनक �पमा पानीले िभजाउने, ढुवानी गदार् 
पैदावारह�लाई पवूर्�पले ित्रपालले छोपेर मात्र ढुवानी गन�, ढुवानी गदार् सकेसम्म हनर् नबजाउने, रातको समयमा िनमार्ण कायर् 
पणूर् �पले बन्द ग�रने, वनको जग्गा प्रयोग गरे बापत र �खह� काट्नपुन� भएकोले ऐन, िनयम र कायर्िविध अनसुार �ितपिूतर् 
िदने कुराह� िवस्ततृ �पमा उल्लेख ग�रएको छ ।  

११.२ प्रितबद्धता 

यस प्रितवेदनमा उल्लेख भएका वातावरणीय सरं�णका उपायह� अपनाएर प्रस्तािवत आयोजना िनमार्ण र सञ्चालन गनर् 
प्रस्तावक प्रितबद्ध रहकेो छ । 
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