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कायाफकारी सारािंश 

१.१ प्रस्तािकको नाम र ठेगाना  
प्रस्तावित लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको प्रस्तािक रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, 
विकापरु, कैलाली रहेको छ। प्रस्तािकको ठेगाना तनम्नानसुार रहेको छः  

उजाफ, जलस्रोत तथा तसिंचाइ मन्त्रालय 

जलस्रोत तथा तसिंचाइ विभाग 

रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना 
विकापरु, कैलाली 
इमेलः rjkip@hotmail.com  

र्ोन निं.: ०९१÷५६०४१० 

  

१.२ परामशफदाताको नाम र ठेगाना  

अल्पाइन कन्त्सल्िेण्सी प्रा.तल. नयााँ बानशे्वर, काठमाडौं, यस आयोजनाको परामशफदाता रहेको छ। 
परामशफदाताको ठेगाना तनम्न प्रकार रहेको छः 
अल्पाइन कन्त्सल्िेण्सी प्रा.तल. 
नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं 
सम्पकफ  निं. : ९८५१०४८५३१ 

इमेलः consultancyalpine@gmail.com 

 
२. प्रस्ताि 

प्रस्तावित लम्की विस्तार आयोजना सदूुर पश्चिम प्रदेश, कैलाली श्चजल्ला, लम्कीचहुा नगरपातलकाको 
िडा निं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ र १० मा अिश्चस्थत छ। भौगोतलक रूपमा, यसको क्षेर 
28०३४’८.९४२” उत्तर देश्चख 28०४०’५०.८८५” उत्तर र 8१०३’२०.३७८” पूिफ देश्चख 
8१०१०’१४.१७९” पूिफको बीचमा पदफछ। आयोजना क्षेर समदु्री सतहभन्त्दा 1५३ देश्चख 1९० तम 
मातथ रहेको छ। मखु्य नहरको शरुुिात लम्कीचहुा नगरपातलका िडा निं. ३ बाि हनु्त्छ र अन्त््य िडा 
निं. ८ मा हनु्त्छ। कमाण्ड क्षेर उत्तरमा चरेु क्षेर, दश्चक्षणमा कुलेररया तसिंचाइ प्रणाली, पूिफमा धोबेनी 
नदी तथा पश्चिममा पथररया नदीले घेररएको छ। प्रस्तावित रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना 
विकापरु , कैलालीले लम्कीचहुी नगरपातलकामा लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजना तनमाफण गनफ 
लागेको छ। प्रस्तावित लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाले मखु्य नहर र ५ ििा शाखा नहर 
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तनमाफण गनफ लागेको छ। प्रस्तावित लम्की विस्तार नहरको बायााँ तर्फ  ५ ििा शाखा नहरहरु र दायााँ 
तर्फ  एउिा शाखा नहर र एउिा उपशाखा नहर (Tertiary Canal) पदफछ। मखु्य नहरको लम्बाइ१४.६५ 
वक.तम. हनुे छ र ५ ििा शाखा नहरहरुको लम्बाइ तनम्न बमोश्चजम हनुे छ। 

क) कुश्चन्त्तखेत शाखा नहरको लम्बाइ१ वक.तम. हनुे छ। 

ख) गणेशपरु शाखा नहरको लम्बाइ३.८० वक.तम. हनुे छ। 

ग) चोरीपरु शाखा नहरको लम्बाइ२.६० वक.तम. हनुे छ। 

घ) बाहनुपरु शाखा नहरको लम्बाइ४.४५ वक.तम. हनुे छ। 

ङ) जगुले को कुलो शाखा नहरको लम्बाइ०.३ वक.तम. हनुे छ।  

च) चैनपरु उप-शाखा नहर (Sub Secondary Canal) लम्बाइ१.३२ वक.तम. हनु ेछ।  

छ) मालभङ्गा उपशाखा नहर (Tertiary Canal) लम्बाइ०.८० वक.तम. हनुे छ।  

प्रस्तावित आयोजना सञ्चालनका लातग रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजनाको मूल नहरको विभाजन 
तबन्त्दू (Bifurcation Point) ), चेनेज ८+८७५ वक.तम., लम्कीचहुा नगरपातलका िडा निं. १ बाि पानी 
प्रयोग गररनेछ। प्रस्तावित आयोजनाको ग्रस कमाण्ड क्षेर ६,६९२ हेक्िर र नेि कमाण्ड क्षेर 
५,३४७ हेक्िर रहेको छ। लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाले ५,३४७ हेक्िर जग्गा तसिंश्चचत 
गरर खेतीको सघनता (Intensity) लाई १२०% बाि २२६% सम्म परु् याउने लष्य य राखेको छ।  

 

३. िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको औश्चच्य 

िातािरण सिंरक्षण तनयमािली, २०७७ को अनसूुची ३ को (च) (२) (क) मा तराई र तभरी मधेशमा 
२,००० हेक्िर भन्त्दा बढीको क्षेर तसिंचाइ गनफ िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनुफ पनने  ्यिस्था रहेको 
छ। प्रस्तावित आयोजनाको ग्रस कमाण्ड क्षेर ६,६९२ हेक्िर र नेि कमाण्ड क्षेर ५,३४७ हेक्िर 
रहेको छ। िातािरण सिंरक्षण ऐन, २०७६, को दर्ा ३ को उपदर्ा (२) को खण्ड (क) मा उश्चल्लश्चखत 
विकास तनमाफण सम्बन्त्धी कायफ िा आयोजना सम्बन्त्धी प्रस्तािको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 
नेपाल सरकारको सम्बश्चन्त्धत मन्त्रालय मार्फ त मन्त्रालय समक्ष पेश गनुफ पनने  प्रािधान रहेको हनुाले 
प्रस्तािका िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन िन तथा िातािरण मन्त्रालय समक्ष पेश गररएको 
छ। िातािरण सिंरक्षण तनयमािली, २०७७ को अनसूुची ३ को (क) (५) अनसुार विद्यतु प्रसारण 
लाइन तनमाफण बाहेक अन्त्य प्रयोजनको लातग ५ हेक्िर भन्त्दा बढी िन क्षेर प्रयोग गनफ िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन गनुफ पनने  ्यिस्था रहेको छ। ्यसैले प्रस्तावित आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गनुफ अतनिायफ रहेको हनुाले प्रस्तावित आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गररएको हो। 
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४. आयोजना क्षरेको विद्यमान िातािरणीय अिस्था 
४.१ भौततक िातािरण  
प्रस्तावित आयोजना भौगोतलक रूपमा तराई र तसिातलक क्षेरमा अिश्चस्थत छ। भौगोतलक रूपमा, 
प्रस्तावित क्षेर 28०३४’८.९४२” उत्तर देश्चख 28०४०’५०.८८५” उत्तर र 8१०३’२०.३७८” पूिफ 
देश्चख 8१०१०’१४.१७९” पूिफको बीचमा पदफछ। आयोजना क्षेर समदु्री सतहभन्त्दा 1५३ देश्चख 1९० 
तम. मातथ रहेको छ। आयोजना क्षेरको भ-ूधरातल समथर रहेको पाईन्त्छ। आयोजना क्षेरको सबै भ-ु
भाग तराई भएकाले कृविका लातग अ्यन्त्तै उिफर जतमन तथा श्चचम्ियाईलो बलौिे दोमि सबै वकतसमको 
मािो पाईने भएकाले यहााँको मािोको उिफरा शश्चि राम्रो मातनन्त्छ। 

जलिायकुो वहसाबले कैलाली श्चजल्लामा उपोिण प्रकारको हािापानी रहेको छ। उपोिण हािापानी 
भएको यस क्षेरको गमी याममा अतधकतम तापक्रम ४०० सेश्चल्सयस सम्म र जाडोमा न्त्यूनतम तापक्रम 
७० सेश्चल्सयस सम्म पगेुको पाइन्त्छ। आयोजना क्षेरमा औसत िाविफक ििाफ ३७८७ तमतम सम्म भएको 
पाइन्त्छ। ििाफ मखु्यतया जेठ देश्चख भदौ चार मवहनामा केश्चन्त्द्रत हनु्त्छ। आयोजना क्षेरको मातसक औसत 
आद्रफता ८२.८९ र हािाको गतत ५१.१४ वक.तम. प्रतत ददन रहेको छ। प्रस्तावित आयोजना क्षेरमा 
कुनै कारखाना र उद्योगहरु नभएकोले िाय ुर ध्ितन सामान्त्य र कम प्रदूवित पाइयो। 

४.२ जैविक िातािरण  

(क) िनस्पतत 

 जङ्गलको वकतसम (जलिाय ुतथा िनस्पततको आधारमा)  

प्रस्तावित आयोजना क्षेर उष्ण क्षेर, उष्ण जलिाय ुभएको पश्चिमी तराई क्षरेमा पदफछ। यस क्षेरमा 
उष्ण प्रदेशीय िन र िनस्पतत पाइन्त्छ। यस क्षेरमा र िररपरर मखु्य गरी दईु प्रकारको िनहरु 
पाइन्त्छन।्  

 सालको िन  

प्रस्तावित आयोजना क्षेरमा सालको िनको बाहशु्चल्यत भेविन्त्छ भने अन्त्य तमतस्रत रुखहरुमा साज, 
भलायो, रोवहणी जस्ता रुखहरु पाइन्त्छन।्  

 खयर-तससौको िन  

प्रस्तावित आयोजना क्षेरमा सालको िन पछी खयर-तससौको िन पाइन्त्छ। अन्त्य रुखहरुमा तसमल, 
कमाफ, तसररस, जामनु रहेका छन।्  

आयोजना क्षेरमा पाइने रुख प्रजाततहरुमा साल (Shorea robusta), साज (Terminalia alata), जामनु 

(Syzigium cumini), भलायो (Semecarpus anacardium), धयेरो (Lagerstroemia praviflora), तसमल 
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(Bombax ceiba), तससौ (Dalbergia sissoo), खयर (Acacia catechu), वपपल (Ficus religiosa), तसररस 
(Albizia lebbeck), बडहर (Artocarpus lakoocha), रोवहणी (Mallotus philippensis), कुसमु 
(Schleichera oleosa), बकाइनो (Melia azederach) आदद रहेको छ।  

(ख) िन्त्यजन्त्त ु 

 स्तनधारी 
लम्कीचहुा नगरपालाका पतन जैविक विविधता को वहसाबले धेरै धनी रहेको छ। यहााँ पतन िन्त्यजन्त्त ु
र िनस्पततको विविधता देख्न सवकन्त्छ। सालकको बाहलु्यता रहेको िन र तसमसारहरुले तराईको 
समथर भ-ूभाग र चरेु पहाडको तबचमा जैविक मागफ को रुपमा काम गदफछ। वयनले अतत सिंकिापन्न 
िन्त्यजन्त्तकुा प्रजाततहरु जस्तै पािे बाघ, ओिंत, गरुड जस्ता सिंरश्चक्षत स्तनधारी जनािरहरुलाई िासस्थान 
प्रदान गरेका छन।् 

आयोजना क्षेरमा बाघ (Panthera tigris), खरायो (Lepus nigricollis), दमु्सी (Hystrix indica), रतिुा  
(Muntiacus muntjak), श्चचतिुा (Panthera pardus), स्याल (Canis aureus), घोरल (Naemorhedus 

goral), रातो बााँदर (Macaca mulatta), दशु्चम्स (Herpestes urva) , मगृ (Lepus nigricollis), हररण 

(Cervidae), बाँदेल (Sus scrofa), जस्ता स्तनधारी जनािरहरु पाइन्त्छ। 

 चरा  

आयोजना क्षेर िरपर रहेको िन, बिुयान क्षेर, घााँसे मैदान, पूिफमा धोतबतन नदी तथा पश्चिममा पथररया 
नदीको रहेको हनुाले पररश्चस्थततकीय विविधता तसजफना भई चराचरुुङ्गीको लातग वितभन्न वकतसमको 
िासस्थान उपलब्ध भएको छ। यस कारणले आयोजना क्षेरमा वितभन्न वकतसमको चराहरु 
भेविन्त्छन।्आयोजना क्षेरमा चराहरुमा कालो ततरो (Francolinus francolinus), कातलज (Lophura 

leucomelanos), न्त्याउली (Megalaima virens), कार्ल पाक्यो (Cuculus micropterus), कुकु कोइली  
(Cuculus canorus), कोइली (Eudynamys scolopaceus), ढुकुर  (Spilopelia chinensis), लइुाँचे (Gallus 

gallus) , मैना (Acridotheres tristis) , वकङ्गवर्सर (Alcedo atthis) , बकुल्ला (Bubulcus ibis) , ठूलो 
सेतो बकुल्ला (Ardea purpurea), आसकोिे बकुल्ला (Ardeola grayii)  

तछरतबरे माविकोरे (Ceryle rudis) आदद पाइन्त्छ।  

 उभयचर र सरीसपृ  

आयोजना क्षेर िरपर रहेको िन, बिुयान क्षेर, घााँसे मैदान, पूिफमा धोतबतन नदी तथा पश्चिममा पथररया 
नदीको कारण आयोजना क्षेरले सरीसपृका वितभन्न प्रजाततहरुलाई पतन िासस्थान प्रदान गरेको छ। 
आयोजना क्षेरमा पाइने उभयचर र सरीसपृमा धामन (Ptyas mucosa), हरेउ (Gonyosoma oxycephalum) 
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,करेत (Bungarus caeruleus), गोमन (Bitis gabonica) , कोबरा (Naja naja), ईश्चण्डयन पाइथन (Python 

molurus) , हरीयो छेपारो (Calotes versicolor), माउसलुी (Gekkonidae) आदद रहेका छन।्  

 जलचर  

आयोजना क्षेरको पूिफमा धोतबतन नदी तथा पश्चिममा पथररया नदीको कारण आयोजना क्षेरले जलचरका 
वितभन्न प्रजाततहरुलाई िासस्थान प्रदान गरेको छ। आयोजना क्षेरमा पाइने जलचरमा सहर (Tor 

putitora), बाम (Anguilla bengalensis), क्ले (Neolissochelius hexagonolepis), कथेडी, गैर, थेड, 

कालौच, असला (Schizothorax richardsonii) आदद रहेका छन।् 

४.३ सामाश्चजक, आतथफक तथा सााँस्कृततक िातािरण  

प्रस्तावित आयोजना कैलाली श्चजल्लाको लम्की चहुा नगरपातलकामा पदफछ। केन्त्द्रीय तथयािंक विभाग, 
२०११ अनसुार श्चजल्लाको कुल जनसङ्खख्या 7,७५,७०९ र घरधरुर १,४२,४८० रहेको छ। प्रभावित 
क्षेरमा कैलाली श्चजल्लाको लम्कीचहुा नगरपातलका िडा निं. १,२,३,४,५,६,७,८,९,१० रहेको छ। 
प्रस्तावित आयोजना कैलाली श्चजल्लाको लम्की चहुा नगरपातलकामा पदफछ। केन्त्द्रीय तथयािंक विभाग, 
२०११ अनसुार श्चजल्लाको कुल जनसङ्खख्या 7,७५,७०९ र घरधरुर १,४२,४८० रहेको छ। प्रभावित 
क्षेरमा कैलाली श्चजल्लाको लम्कीचहुा नगरपातलका िडा निं. १,२,३,४,५,६,७,८,९,१० रहेको छ। 
आयोजनाको कायाफन्त्ियनले १०७ ििा घरहरुलाई प्र्यक्ष असर परु् याउने छ। प्र्यक्ष प्रभावित घरधरुरमा 
परुुिको सङ्खख्या ८३ तथा मवहलाको सङ्खख्या ८९ रहेको छ।  

जाततयताको आधारमा घरधरुीलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा सबै भन्त्दा बढी ब्राम्हण १७ घरपररिार, 

दतलत १७ घरपररिार, क्षरेी ९ घरपररिार रहेको छ। 

धमफको आधारमा घरधरुीलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा सिने क्षण गररएको घरपररिारमा सबै भन्त्दा 
बढी २६ घरपररिार वहन्त्द ुधमफ माने्नहरुको रहेका छन ्र १ पररिार वक्रश्चियन धमफ माने्न रहेको छ। 

प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा साक्षरताको वििरणलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षरेमा सिने क्षण गररएको 
घरपररिारमा ५६ जना सदस्यहरु पढ्न लेख्न जाने्न र २२ जना पढ्न लेख्न नजाने्न रहेका छन।् 

प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरतभर घरपररिारहरुमा देखा परेका रोगहरुमा सगुर, माइग्रने, डाइररया, पेि दखु्न,े 
ज्िरो, ग्याश्चस्िक, रुघा खोकी आदद रहेका छन।् 

प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा खानेपानीको वििरणलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा सिने क्षण गररएको घरपररिार 
मध्ये २६ घरपररिारले धारा र १ पररिारले कलको पातन प्रयोग गरेको पाइयो। 

प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा शौचालयको वििरणलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा सिने क्षण गररएको घरपररिार 
मध्ये २५ घरपररिारमा शौचालय भएको र २ घरपररिारमा शौचालय नभएको पाइयो। 
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खाना पकाउने ईन्त्धन उपयोगको सम्बन्त्धी विियलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा सिने क्षण गररएको 
घरपररिार मध्ये १७ घरपररिारले दाउरा/ग्यााँस र १० घरपररिारले दाउराको प्रयोग गरेको पाइयो। 

बत्ती बाल्ने ईन्त्धनको प्रयोग सम्बन्त्धी वििरणलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरतभर सबै घरपररिारले नेपाल 
विद्यतु प्रातधकरणको तबजलुीको प्रयोग गरेको पाइयो। 

रोजगारी/पेशा/्यिसाय सम्बन्त्धी वििरणलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा सिने क्षण गररएको घरपररिार 
मध्ये ९ घरपररिार ज्याला मजदरुमा सिंलग्न रहेको देश्चखन्त्छ। 

भािा सम्बन्त्धी वििरणलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा सिने क्षण गररएको घरपररिारमा सबै घरपररिारले 
नेपाली भािा प्रयोग गररएको पाइयो। 

चाडपिफ सम्बन्त्धी वििरणलाई हेदाफ प्रप्र्यक्ष प्रभावित क्षरेतभर बडा दशैं, ततहार, रामनिमी, महाश्चशिरारी, 
हररतातलका ततज, श्रीकृष्ण जन्त्माष्टमी, गौरापिफ, माघी र आईतिारी मनाउदै आएको पाइयो। वितभन्न 
धमाफिलम्बीहरुका आ-आफ्नै चाडपिफ भएता पतन बदतलदो समाजको स्िरुपका कारण सबै 
धमाफलम्बीहरुले सबैका चाडपिफहरुमा उ्सि मनाउदै आएको पतन पाइयो। 

 

५. िातािरणीय प्रभािहरु  
५.१  सकारा्मक प्रभािहरु 

 स्थानीयमा रोजगारीको अिसर, 
 प्रावितधक तसपमा िवृि, 
 सडकको सवुिधा, 
 कमाण्ड क्षेरमा तसिंचाइको लातग पानीको उपलब्धता, 
 कृवि बालीको उ्पादनमा िवृि, 
 खाद्य सरुक्षामा बढोत्तरी, 
 कमाण्ड क्षेरमा म्स्यपालन (Aquaculture in Command Area), 
 ्यापार र ्यिसायको विकास। 

५.२ नकारा्मक प्रभािहरु 
५.२.१ भौततक िातािरण 
तनमाफण चरण  

 भ-ूउपयोगमा पररिफतन,   

 खानी  क्षेर,  क्रसर  सिंचालन  स्थल,  उ्खनन  क्षेर, आददको  स्थापना तथा  सञ्चालन, 
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 कामदार  श्चशविर, तनमाफण सामाग्री  भण्डारण  स्थल,  स्पोईल (Spoil) ् यिस्थापन  स्थल,  आददको  
स्थापना तथा  सञ्चालन, 

 र्ोहोरमैला  तनष्कासन  तथा  ्यिस्थापन, 
 िाय ु प्रदूिण, 
 ध्ितन  प्रदूिण। 

सञ्चालन चरण  

 खानी  क्षरे,  क्रसर  सञ्चालन  स्थल,  कामदार  श्चशविर, उ्खनन क्षेर, तनमाफण  सामाग्री  भण्डारण  
स्थल,  स्पोईल (Spoil) ्यिस्थापन  स्थल, आददको  सरसर्ाई तथा  पनुस्थाफपना, 

 जल  प्रदूिण, 
 िाय ु र ध्ितन प्रदूिण। 

५.२.२ जैविक िातािरण  
तनमाफण चरण  

 िन क्षेर  र रुखको नोक्सान, 
 िन्त्यजन्त्तकुो  विचरण क्षेरको नोक्सान तथा वहडडुलमा अिरोध, 
 िन्त्यजन्त्त ुतथा पश ुदघुफिनामा पनफ सक्ने, 
 जलचर र उभयचरको जीिन प्रणालीमा प्रभािका सिाल, 
 िनबाि दाउराको गैर कानूनी सिंकलन र उपयोगका सिाल, 
 सिंरश्चक्षत प्रजाततहरुको नोक्सानी, 
 िन डढेलो। 

सञ्चालन चरण  

 िन्त्यजन्त्त ुतथा पशकुो आितजाितमा पनने  प्रभाि, 
 िन्त्यजन्त्त ुतथा पश ुदघुफिनामा पनफ सक्ने। 

५.२.३ आतथफक, सामाश्चजक िातािरण तथा सााँस्कृततक िातािरण 
सामाश्चजक-आतथफक िातािरणीय सिाल 

तनमाफण चरण  

 कृवियोग्य र अन्त्य जतमनको क्षतत, 
 कृवि उ्पादनमा नोक्सानी (मौजदुा बाली तथा र्लरु्ल), 
 तनश्चज र सामदुावयक सिंरचनाहरुको अतधग्रहण, 

 कामदारहरुको पेशागत स्िास्थय तथा सरुक्षा, 
 स्थानीय िासीको स्िास्थयमा प्रभाि, 
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 आगन्त्तकु (कामदार) समदुाय र रैथाने  समदुायको  कलह  र  झगडा , 
 मवहला तथा परुुि भेदभाि। 

सञ्चालन चरण  

 िररपररको बस्तीको सरुक्षाको सिाल, 
 मानिीय क्षतत। 

 

६. िैकश्चल्पक विश्लशेण 
आयोजनाको प्रततकूल प्रभाि न्त्यूनीकरणका िैकश्चल्पक तररकाहरूको विश्लिेण समािेश छ। प्रस्तावित 
आयोजनाको तडजाइन जलस्रोत तथा तसिंचाइ विभागको मापदण्ड “Planning and Design Strengthening 

Project” (PDSP) manuals मा आधाररत रहेको छ। Bed width and water depth relationship and 

freeboard of irrigation अन्त्तराफविय मापदण्ड र तनदने शहरू, PDSP manuals र नेपालको तराई क्षेरमा 
यस्तै प्रकारका आयोजनाहरूमा अिलम्बन गररएका तडजाइनको आधारामा तनधाफरण गररएको छ। 
िातािरणीय प्रभािहरू कम गनफ उपयिु इश्चन्त्जतनयररङ्ग तडजाइनहरू र स्थान विश्चशष्ट उपायहरू 
अपनाइएको छ। िातािरणीय प्रभािहरू कम गनफ उपयिु इश्चन्त्जतनयररङ्ग तडजाइनहरू र स्थान विश्चशष्ट 
उपायहरू अपनाइएको छ।प्राथतमकता स्थानीय रूपमा उपलब्ध तनमाफण सामाग्रीलाई ददईने छ। यसले 
लागत कम गनफका साथ साथै  ममफत कायफ पतन सश्चजलो बनाउाँने छ। 

 

७. प्रभाि बढोत्तरीकरण तथा न्त्यूनीकरणका उपायहरु 
 स्थानीयमा रोजगारीको अिसर 

तनमाफण चरणको अितधमा प्रस्तावित आयोजनाको प्रमखु सकारा्मक प्रभािहरूमा स्थानीयलाई 
रोजगारीको अिसरको तसजफना हनु ु हो। तनमाफणको क्रममा प्रस्तावित आयोजनाले स्थानीयहरुलाई 
रोजगारीको अिसर प्रदान गनने  छ।  

 प्रावितधक तसपमा िवृि 

प्रस्तावित आयोजना तनमाफण गनफ उपकरणहरुको सञ्चालन, वितभन्न प्रकारको तनमाफण कायफ गनफ वितभन्न 
विधाका श्रतमकहरु आिश्यक पनने  देश्चखन्त्छ। यसका लातग स्थानीय ्यश्चिहरु तनमाफण कायफमा सिंलग्न 
हनुे हुाँदा उनीहरुले तसपमलुक तातलम प्राप्त गनफ सक्ने हुाँदा उतनहरुको यस कायफमा तसप बढ्ने छ। 

 सडकको सवुिधा 
नहरको वकनारमा नहरको तनरीक्षण तथा ममफतका लातग सेिा सडक तनमाफण गररनेछ। प्रस्तावित सेिा 
सडकलाई स्थानीयले ग्रामीण मागफको रुपमा प्रयोग गनफ सक्ने छन।् यसका साथै सडकहरूले क्षेरको 
ग्रामीण अथफतन्त्रमा पतन धेरै सकारा्मक पररितफन ल्याउने छ। 
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 कमाण्ड क्षरेमा तसिंचाइको लातग पानीको उपलब्धता 
प्रस्तावित नहरको सञ्चालन पिात क्षेरीय असिंतलुन र आददिासी जनजाततहरूले भोग्ने तसिंचाइको गम्भीर 
समस्यालाई समाधान गनने  छ। आकाशे पानीमा तनभफर रहेको कृिकहरुलाई मखु्य, शाखा र उप-शाखा 
नहरहरुको सम्पन्नताले ५,३४७ हेक्िर क्षेरमा बाहै्र मवहना तसिंचाइका लातग पानी उपलब्ध गराउने 
छ। 

 कृवि बालीको उ्पादनमा िदृ्तध  

प्रस्तावित नहरको सञ्चालन पिात आकाशे पानीमा तनभफर रहेको कृिकहरुलाई मखु्य, शाखा र उप-
शाखा नहरहरुको सम्पन्नताले ५,३४७ हेक्िर क्षरेमा बाहै्र मवहना तसिंचाइका लातग पानी उपलब्ध 
गराउने छ। बाहै्र मवहना तसिंचाइका लातग पानीको उपलब्धताले कृवि बालीको उ्पादनमा िवृि हनुे 
छ। ३.१ मेविक िन प्रतत हेक्िर रहेको ितफमान उ्पादक्ि बढेर ६.५ मेविक िन प्रतत हेक्िर 
हनुेछ। अन्नबालीको उ्पादनमा दोब्बरभन्त्दा बढी िवृि हनुेछ। आयोजना क्षेरमा अन्नबालीको 
उ्पादनमा 6000 हेक्िर * (6.5- 3.1) MT = १८,१८० MT ििृी हनुेछ। 

 खाद्य सरुक्षामा बढोत्तरी 
भरपदो तसिंचाइ र कृवि विकास गततवितधहरू द्वारा तथा पानीको ्यिस्थापनले कृवि उ्पादनमा 
उल्लेखनीय िवृि गनने छ। यस आयोजनाबाि बढेको उ्पादन तनिय पतन स्थानीय, क्षेरीय र राविय 
स्तरमा खाद्यान्न आिश्यकता पूरा गनफ र रािको खाद्यान्न सरुक्षा पक्षलाई सहयोग परु् याउने छ। यसले 
गदाफ स्थानीयको खेतीपाती गनने  ढााँचामा नयााँ प्रवितधवक प्रयोग भई कृवि उ्पादन बढ्न सक्ने भएकोले 
खाद्य सरुक्षामा िवृि हनु ेछ। प्रस्तावित आयोजनाले तसिंचाइ सवुिधा उपलब्ध गराई ५,३४७ हेक्िर 
जग्गा तसिंश्चचत गरी खेतीको सघनता (Intensity) लाई १२०% बाि २२६% सम्म परु् याउने छ। 

 कमाण्ड क्षरेमा म्स्यपालन (Aquaculture in Command Area) 

प्रस्तावित आयोजनाको सञ्चालन पिात पानीको ्यिस्थापनले वकसानहरुलाई Command Area मा  
म्स्यपालन गनने  अिसर प्रदान गनने छ। यसले कृिकहरुको आय बढाउने छ र पतछ वकसानहरूको 
जीिनस्तर उ्थान गनने  छ। 

 ्यापार र ्यिसायको विकास 
आयोजना सम्पन्न भएसाँगै यस क्षेरमा कृविमा आधाररत ्यापार ्यिसायमा िवृि हनुेछ। कृवि सामग्री 
(बीउ, मल, रसायन, औजार र मेतसन) र कृवि उ्पादन (अनाज, तेलको बीउ, गेडागडुी, र्लरू्ल तथा 
तरकारी, मह, दूध र मासजुन्त्य पदाथफ) साँग खदु्रा र थोक पसलहरू तनश्चित रूपमा बढ्ने छन।् 
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७.२ प्रभाि न्त्यूनीकरणका उपायहरु 
७.२.१ भौततक िातािरण 
तनमाफण चरण  

 भ-ूउपयोगमा पररिफतन   

प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफणले १३८.६९ हेक्िर जग्गाको प्रयोगलाई आयोजनाको सिंरचनाहरूमा 
पररितफन गनने  छ। प्रस्तावित आयोजना तनमाफणका लातग अतधग्रहण गररने १२.२८ हेक्िर िनको 
जग्गाको क्षततपूततफ राविय प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लातग राविय िन क्षेर प्रयोग गनने  सम्बन्त्धी  
मापदण्ड सवहतको कायफवितध, २०७६, अनसुार जग्गाको सट्टा जग्गा अथिा पैसा ददईनेछ। 

 खानी  क्षरे,  क्रसर  सिंचालन  स्थल,  उ्खनन  क्षरे, आददको  स्थापना तथा  सञ्चालन 

नदीजन्त्य पदाथफ उ्खनन तथा सिंकलन प्रारश्चम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कन 
गरी स्िीकृत गररएको स्थलबाि मार गररनेछ। उ्खनन िा सिंकलन सम्िन्त्धमा रािपतत चरेु तराई 
मधेश सिंरक्षण विकास सतमततको स्िीकृतत तथा नेपाल सरकारको मापदण्ड अनसुार गररने छ। क्रसर 
सञ्चालन स्थलगत सिने क्षण गदाफ पवहचान गररएको स्थलमा मार गररने छ। क्रसर सञ्चालन क्षेर बस्ती 
र िन्त्यजन्त्त ुआितजाित तथा चररचरण गनने  क्षेर भन्त्दा िाढा हनुे छ। क्रसर स्थलहरुको सञ्चालनको 
लातग सम्बश्चन्त्धत सरोकारिालाहरुबाि पूिफ सहमतत र स्िीकृतत तलईनेछ। क्रसर सञ्चालन नेपाल सरकार 
तथा स्थानीय सरकारको मापदण्ड अनसुार गररनेछ।  

 कामदार  श्चशविर, तनमाफण  सामाग्री  भण्डारण  स्थल,  स्पोईल (Spoil) ्यिस्थापन  स्थल,  आददको  
स्थापना तथा  सञ्चालन 

कामदार  श्चशविर,  तनमाफण सामाग्री भण्डारण स्थल,  स्पोईल (Spoil)  ्यिस्थापन  स्थलगत सिने क्षण गदाफ 
पवहचान गररएको स्थलमा मार गररने छ र स्थलहरुको सञ्चालनको लातग सम्बश्चन्त्धत 
सरोकारिालाहरुबाि पूिफ सहमतत र स्िीकृतत तलईनछे। कामदार  श्चशविर र तनमाफण सामाग्री  भण्डारण 
बााँझो जग्गामा पानीको स्रोत तथा िन्त्यजन्त्त ुआितजाित तथा चररचरण गनने  क्षरे भन्त्दा िाढा गररनेछ। 

 र्ोहोरमैला तनष्कासन तथा ्यिस्थापन 

श्चशविर पररसरको िररपरर र यसका साथै वितभन्न सवक्रय तनमाफण क्षेरहरू कुवहने र नकुवहने र्ोहोर 
सङ्कलन  गनफ छुट्टा छुटै्ट डस्ि तबन प्रयोग गररनेछन।् पनु: प्रयोग योग्य सामग्रीहरू विके्रतालाई प्रदान 
गररनेछ। अन्त्य र्ोहोर गवहरो खाल्डो खतन गातडनेछ र छुट्याइएको डश्चम्पङ्ग स्थलमा तडस्पोज गररनेछ। 
उ्खनन कायफबाि तनस्कने मािोलाई पनु: प्रयोग गररनेछ। स्थावपत श्चशविर क्षेरमा सोक वपि िा 
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सेश्चटिक ट्याङ्कीको स्थापना गरी र्ोहोर पानी, शौचालय र शौचालयको र्ोहोर र्ाल्न ्यिश्चस्थत ढल 
तनकासको ्यिस्था गररनेछ। 

 िाय ु प्रदूिण 

तनमाफण सामाग्री ढुिानी गदाफ कभर िा रीपालले छोपेर ढुिानी गररनेछ। बस्ती नश्चजकै तनमाफण कायफ 
गदाफ  ददनको ततन पिक पानी छकफ ने जस्ता कायफ गररने छ। ढुिानी गदाफ प्रयोग गररने सिारी साधनबाि 
तनस्कन ेधुाँिाको न्त्यूनीकरणका लातग सिारी साधनहरुको तनयतमत जााँच  र ममफत गररने छ। प्रदूिण 
परीक्षण पास गरेको सिारी साधनलाई प्राथतमकता ददइने छ। र्ोहोरलाई जलाउने जस्ता 
वक्रयाकलापहरु प्रततबन्त्ध गररने छ। 

 ध्ितन प्रदूिण 

उच्च आिाजका क्षेरहरूमा काम गरररहेका श्रतमकहरूलाई इयर मर्लरहरू प्रदान गररनेछ। सबै भारी 
उपकरण र मेतसनहरु ध्ितन प्रदूिण तनयन्त्रण उपकरणहरू लगाइनेछ। तनमाफण ्यिसायीले 
चालकहरूलाई आयोजना क्षेर, बस्ती र जङ्गल नश्चजक अनािश्यक आिाज उ्सगफन गनफ तनिधे गनने  छ। 

सञ्चालन चरण 

 खानी  क्षरे,  क्रसर  सञ्चालन  स्थल,  कामदार  श्चशविर, उ्खनन क्षरे, तनमाफण  सामाग्री  भण्डारण  
स्थल,  स्पोईल (Spoil) ्यिस्थापन  स्थल, आददको  सरसर्ाई तथा  पनुस्थाफपना 

तनमाफण कायफ सवकए पतछ खानी क्षेर, क्रसर सञ्चालन स्थल, कामदार श्चशविर, उ्खनन क्षेर, तनमाफण  
सामाग्री  भण्डारण  स्थल,  स्पोईल (Spoil)   ्यिस्थापन  स्थल, आददको  आददको सरसर्ाई  गरी 
पनुस्थाफवपत गररने छ। भण्डारण क्षेरमा रहेका िहराहरु हिाइने छ। स्पोईल ्यिस्थापन स्थलहरु 
मािोले भररने छ, िन क्षेरको जग्गामा िकृ्षारोपण गररनेछ। 

 िाय ु र ध्ितन प्रदूिण 

िाय ु र ध्ितन प्रदूिण पूणफ रुपमा घिाउन सवकदैन तसथफ यसलाई कम गनफ सिंिेदनशील ररतसभरहरू 
िरपरको क्षेरमा िकृ्षारोपण गररने छ। 

७.२.२  जैविक िातािरण 
तनमाफण चरण  

 िन क्षरे  र रुखको नोक्सान 

राविय प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लातग राविय िन क्षेर प्रयोग गनने  सम्बन्त्धी मापदण्ड सवहतको 
कायफवितध, २०७६, अनसुार प्रस्तावित आयोजना तनमाफणका लातग अतधग्रहण गररने १२.२८ िनको 
जग्गाको क्षततपूततफ स्िरुप जग्गाको सट्टा जग्गा अथिा जग्गा उपलब्ध गराउन नसके पैसा ददईनेछ। 
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किान गनुफ पनने  ३५४ रुखहरु तथा ८५ बल्लाबल्लीको क्षततपूततफ स्िरुप १:१० को दरले ४,३९० 
ििा रुखहरु रोवपनेछन ्र ५ ििफ सम्म हेरचाह गररनेछ।१ हेक्िर बराबर १६०० विरुिा िकृ्षारोपण 
गररनेछ। िकृ्षारोपण आयोजनाद्वारा प्रभावित सामदुावयक िन तथा तडतभजन िनको समन्त्ियमा गररनेछ।  

 िन्त्यजन्त्तकुो  विचरण क्षरेको  नोक्सान तथा  वहडडलुमा अिरोध 

तनमाफण कायफ गदाफ तनमाफण कायफबाि िन्त्यजन्त्तहुरुलाई पनने  प्रभािलाई कम गनफ तनमाफण स्थललाई 
घेररनेछ। िन क्षेरमा हनफ तनिधे गररनेछ र सिंकेत श्चचन्त्हहरु राश्चखनेछ। तडतभजन िनको अतधकारीहरु 
र िन उपभोिा समूहहरुसाँग समन्त्िय गररनेछ। 

 िन्त्यजन्त्त ुतथा पश ुदघुफिनामा पनफ सक्न े

तनमाफण कायफ गदाफ तनमाफण कायफबाि िन्त्यजन्त्त ुतथा पशहुरुलाई पनने  प्रभािलाई कम गनफ तनमाफण स्थललाई 
तनमाफण क्षेर िररपरर वितभन्न चेतािनी श्चचन्त्ह पोष्ट र आपतकालीन साइरन जडान गररनेछ। तनमाफण 
अितधभर रातको समयमा बत्तीको ्यिस्था गररनेछ। 

 जलचर र उभयचरको जीिन प्रणालीमा प्रभािका सिाल 

उभयचरको जीिनमा हनुे प्रभािलाई कम गनफ स्पोईल सामग्री तोवकएको ठाउाँमा ्यिस्थापन गररनेछ। 
नदीमा र्ोहोर र र्ोहोर पानीको प्र्यक्ष विसजफन प्रततबन्त्ध गररनेछ। तबगरेको रसायनहरू, पेन्त्िहरू, तेल 
र ग्रीस सङ्कलन  गरेर उपयिु भण्डारण ियाङ्कमा भण्डार गररनेछ र सरुश्चक्षत प्रवक्रया मार्फ त ्यिस्थापन 
गररनेछ।   

 िनबाि दाउराको गैर कानूनी सिंकलन र उपयोगका सिाल 

दाउराको गैरसङ्कलन हनुे सम्भािना भएको ठाउाँमा चतलरहेको रुख हिाउने प्रवक्रयामा बावहरी िा 
स्थानीय मातनसहरूलाई कडाइका साथ तनिधे गररनेछ। तनमाफण अितध भरर श्रतमकहरुलाई खाना 
पकाउन ग्यााँसको ्यिस्था तमलाइने छ र श्रतमकहरुलाई िनतभर प्रिेशमा रोक लगाइने छ। यसको 
लातग आचार सिंवहता तयार गररने छ।   

 सिंरश्चक्षत प्रजाततहरुको नोक्सानी 
िन क्षेर िरपर िनस्पततहरुको अनािश्यक किानलाई तनिधे गररनेछ। िन क्षरेमा हनफ तनिधे गररनेछ 
र सिंकेत श्चचन्त्हहरु राश्चखन ेछ। तनमाफण कायफ रारीको समयमा गररने छैन। िन उपभोिा समूहहरु 
साँग समन्त्िय गररनेछ।  
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 िन डढेलो 
प्रज्िनश्चशल पदाथफहरु अश्चग्न तनयन्त्रक यन्त्र सवहतको उश्चचत भण्डारण स्थलमा भण्डारण गररनेछ र 
्यस क्षेरलाई धमु्रपान तनितेधत क्षेर घोिणा गररनेछ। सम्बेदनश्चशल क्षेरहरुमा सािधानी र चेतािनीका 
सिंकेतहरू राखी मातनसहरुलाई सचेत गराइनेछ। श्रतमकहरुलाई िन क्षेरमा धमु्रपान गनफ रोक लगाइने 
छ। 

सञ्चालन चरण  

 िन्त्यजन्त्त ुतथा पशकुो आितजाितमा पनने  प्रभाि 

िन्त्यजन्त्त ु तथा पशकुो सहज आितजाितका लातग आिश्यक ठाउाँमा आिश्यिा अनसुार animal 

crossing bridge तथा ramp तनमाफण गररनेछ।  
 िन्त्यजन्त्त ुतथा पश ुदघुफिनामा पनफ सक्न े

िन्त्यजन्त्त ुतथा पश ुदघुफिनामा पनफ सक्ने जस्ता प्रभाि न्त्यूनीकरणका लातग िन्त्यजन्त्तकुो बासस्थान 
भएको क्षेरहरुमा गतत तसतमत र हनफ तनितेधत साइनबोडफहरु राश्चखने छ। िन्त्यजन्त्त ुतथा पशकुो सहज 
आितजाितका लातग आिश्यक ठाउाँमा आिश्यिा अनसुार animal crossing bridge तथा ramp तनमाफण 
गररनेछ।  
७.२.३ आतथफक, सामाश्चजक िातािरण तथा सााँस्कृततक िातािरण 
तनमाफण चरण  

 कृवियोग्य र अन्त्य जतमनको क्षतत 

जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ बमोश्चजम ११९.५२ हेक्िर कृवियोग्य जग्गाको र ३.८३३ हेक्िर बस्ती 
भएको जग्गाको क्षततपूततफ ददइनेछ। यसका लातग क्षततपूततफ तनधाफरण सतमतत गठन गररनेछ।   

 कृवि उ्पादनमा नोक्सानी (मौजदुा बाली तथा र्लरु्ल) 
प्रस्तािक/ठेकेदारले क्षततग्रस्त कृवि उ्पादनलाई विद्यमान बजार दर अनसुार क्षततपूततफ ददनेछ। यसका 
लातग क्षततपूततफ तनधाफरण सतमतत गठन गररनेछ।   

 तनश्चज र सामदुावयक सिंरचनाहरुको अतधग्रहण 

१०७ ििा घरहरुको क्षततपूततफ जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ बमोश्चजम गररनेछ। यसका लातग क्षततपूततफ 
तनधाफरण सतमतत गठन गररनेछ। प्रभावित सिंरचनाहरुलाई सम्बश्चन्त्धत तनकायहरुको सल्लाहमा 
स्थानान्त्तरण गनने  कायफ गररनेछ। तबजलुीका पोलहरुलाई विद्यतु प्रातधकरणको समन्त्ियमा स्थानान्त्तरण 
गररनेछ। अन्त्य पिुफधारा तथा सम्पश्चत्त स्थानीय तथा सरोकारिालाहरुको समन्त्ियमा स्थानान्त्तरण तथा 
पनुस्थाफपना गररनेछ। 
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 कामदारहरुको पेशागत स्िास्थय तथा सरुक्षा 
तनमाफण स्थलमा काम गनने  सबै तहका श्रतमकहरुलाई ्यश्चिगत सरुक्षा्मक उपकरण (PPE) हरुको 
प्रयोग अतनिायफ गराइने छ। उच्च धलुो उड्ने स्थानहरुमा पानी छकफ ने छ। श्चशविरमा पयाफप्त 
शौचालयहरू र वपउने पानीको ्यिस्था गररने छ। श्चशविरमा प्राथतमक उपचार सवुिधाहरू र 
कामदारहरूको लातग आकश्चस्मक बीमा प्रदान गररनेछ। COVID-१९ स्िास्थय सरुक्षा सम्बन्त्धी 
मापदण्डको पूणफ पररपालना गररनेछ र अन्त्य सिंक्रतमत रोगहरूको बारेमा स्थानीय ्यश्चि र 
कामदारहरूलाई जागरूकता प्रदान गररनेछ। ठेकेदारले दघुफिना र OHS उपायहरूको सही रेकडफ राख्न े
छ। आयोजनामा काम गनने  सबै तहका श्रतमकहरुलाई पेशागत सरुक्षा र आकश्चस्मक प्रवक्रयाको बारेमा 
तनयतमत अतभमशु्चखकरण गराइनेछ। 

 स्थानीय िासीको स्िास्थयमा प्रभाि 

मूल तनमाफण क्षेरलाई कडा क्षेर घोवित गररनेछ र सबै आिश्यक सािधानी र चेतािनीका सिंकेतहरू 
कायफ स्थलहरूमा राश्चखनेछ। यस क्षेरमा अनातधकृत मातनसहरू र सिारी साधनहरूको प्रिेशमा तनयन्त्रण 
गररनेछ। प्रमखु तनमाफण क्षेरमा तारबार गररनेछ। ्यस्तै सरुक्षा चेतािनी र साइन बोडफ स्थापना 
गररनेछ। कामदारहरुलाई श्चशविर र तनमाफण स्थल सर्ा राख्न प्ररेरत गररनेछ। COVID-१९ स्िास्थय 
सरुक्षा सम्बन्त्धी मापदण्ड जस्तै शारीररक दूरी, मास्क लगाउने, कोठामा राम्रोसाँग हािा लगाउने, हात 
सर्ा गनने , सतहहरू बारम्बार सर्ा गनने  र कीिाण ुरवहत गनने  जस्ता केही सरल सािधानीहरू अपनाइनेछ, 

विशेि गरी तनयतमत रूपमा छोइएका सतहहरु र खोक्दा कुवहना िा रुमालको प्रयोग गनने  पूणफ पररपालना 
गररनेछ र अन्त्य सिंक्रतमत रोगहरूको बारेमा स्थानीय ्यश्चि र कामदारहरूलाई जागरूकता प्रदान 
गररनेछ। 

 आगन्त्तकु (कामदार) समदुाय र रैथान ेसमदुायको कलह र झगडा 
गैर स्थानीय र स्थानीय ्यश्चिहरू र अन्त्य तनमाफण िोलीका सदस्यहरूसाँग द्वन्त्दको सम्भािना कम गनफ 
सम्पूणफ तनमाफण अितधमा परुुि र मवहला कामदारहरूको लातग छुटै्ट कोठासवहत श्चशविरहरूको स्थापना 
गररने छ, साथै, द्वन्त्दका मदु्दाहरू हनु नददन स्थानीय जनतालाई रोजगारीको अिसरको लातग प्राथतमकता 
ददइने छ।  मानि तस्करी जोश्चखमको ्यिस्थापनका लातग नीततहरूको विकास र कायाफन्त्ियनको 
साथसाथै जनचेतना र सिंिेदनशीलता अतभयान, आितधक र केश्चन्त्द्रत प्रश्चशक्षण, र यस र यसमा सम्बश्चन्त्धत 
मदु्दामा वितरण र कायफप्रदशफनको तनरन्त्तर अनगुमन गररनेछ। 
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 मवहला तथा परुुि भेदभाि 

मवहला र  परुुिलाई  समान रोजगारीको सवुिधा र ज्याला प्रदान गररनेछ। आयोजनाले दिैु परुुि र 
मवहला तथा सीमान्त्तकृत समूहलाई उनीहरूको क्षमता अनसुार समान अिसर प्रदान गनने छ। 

सञ्चालन चरण  

 िररपररको बस्तीको सरुक्षा 
तसिंचाइ नहर सञ्चालन गदाफ ििाफयाममा बस्ती क्षेरमा बाढी आउने सम्भािना बढी हनु्त्छ। तनसन्त्देह, 

मनसनु मौसममा नहरबाि छेउछाउका क्षेरहरूमा बाढीको सम्भािना उच्च हनु्त्छ। नहर सञ्चालनका 
कारण बाढीको सम्भािना कम गनफ हेडिकफ  साइिमा पानीको बहाि समायोजन गररनेछ। 

 मानिीय क्षतत 

प्रस्तावित नहरलाई बस्ती क्षेरमा कभर नहरको रूपमा तडजाइन गररएको छ।उश्चचत बायोइश्चन्त्जतनयररङ्ग 
वितधहरू प्रयोग गररनेछ। 

 

८. िातािरणीय अनगुमन 
िातािरणीय ्यिस्थापन योजना, तनमाफण कायाफिन्त्यन, नकारा्मक प्रभाि न्त्यूनीकरण र सकारा्मक 
प्रभाि अतभिवृि गनने  एक मह्िपणुफ माध्यम हो।आयोजना तनमाफण गदाफ िातािरणीय ्यिस्थापन योजना 
अन्त्तगफत रहेर मारै गररने छ र िातािरणीय ्यिस्थापनको उत्तरदावय्ि आयोजना र सम्बश्चन्त्धत 
मन्त्रालयमा रहनेछ। सकारा्मक/नकारा्मक प्रभािहरुको अतभिवृि तथा न्त्यूनीकरण गनफ ने.रु. 
२६,३९,२००/-, िातािरणीय अनगुमनका लातग ने.रु. १०,८९,०००/- र िातािरणीय परीक्षणका 
लातग ३,६०,०००/- लाग्ने अनमुान गररएको छ। यसरी िातािरणीय ् यिस्थापन गनफ लाग्ने अनमुातनत 
जम्मा रकम ने.रु. ४०,८८,२००/- लाग्ने अनमुान गररएको छ। 
 

९. तनष्किफ 
प्रस्तावित लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजना सदूुर पश्चिम प्रदेश, कैलाली श्चजल्ला, लम्कीचहुा 
नगरपातलकाको िडा निं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ र १० मा अिश्चस्थत छ। प्रस्तावित नहर 
(Canal alignment)  िस्ती क्षेर,  तनजी खेती गररएको जग्गा र िन क्षेर भएर जान्त्छ। प्रस्तावित लम्की 
विस्तार नहरको लम्बाइ १४.६५ वक.तम. र चौडाई १२ तमिर हनुे छ। ्यसै गरी शाखा नहरको 
चौडाई ७.५ तम., उप-शाखा नहरको चौडाई ६ तमिर र उपशाखा  नहरको चौडाई ५ तमिर हनुे छ। 
आयोजनाका लातग कुल १५९.७६ हेक्िर जग्गा आिश्यक पनने  छ। १५९.७६ हेक्िर मध्ये 
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१३८.६९ हेक्िर जग्गा स्थायी रुपमा र २१.०७ अस्थायी रुपमा आिश्यक पनने  छ। १३८.६९ 
हेक्िर स्थायी जग्गा मध्ये १२.२८ हेक्िर िनको जग्गामा, ११९.५२ हेक्िर खेतीयोग्य तनजी जग्गामा, 
३.०६ हेक्िर बााँझो जग्गामा र ३.८३३ हेक्िर बस्ती भएको जग्गामा पदफछ। ्यसै गरी २१.०७ 
अस्थायी जग्गा खेतीयोग्य तनजी जग्गामा पदफछ। 

प्रस्तावित आयोजना क्षेरको केही भाग सामदुावयक िन क्षेरमा पछफ। आयोजनाको तनमाफण गदाफ २ ििा 
सामदुावयक िनहरुबाि चेतना सा.ि. बाि ६ ििा रुखहरु ३८.१५ घन तम. आयतन भएको र 
मोहनलाल नगरउद्यान सा.ि. बाि ३४८ ििा रुखहरु ३३८.१५ घन तम. आयतन भएको तथा ८५ 
बल्लाबल्लीहरु १४.६७ घन तम. आयतन भएको किान गररनेछ। यस सम्बन्त्धी विस्ततृ वििरण 
अनसूुची १३ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

आयोजना तनमाफणका लातग ११९.५२ हेक्िर खेतीयोग्य तनजी जग्गामा र ३.८३३ हेक्िर बस्ती भएको 
जग्गामा आिश्यकता पनने  छ। प्रस्तावित आयोजनाले १०७ ििा घरहरु, २८ ििा शौचालय, १० 
ििा गाईको गोठ, ३ ििा दोकान, ३ ििा भान्त्सा घर, एउिा कुखरुाको र्ामफ, एउिा सङु्गुरको खोर, 
३३ ििा विजलुीको पोलहरु र एउिा चचफलाई प्र्यक्ष असर परु् याउने छ। यस सम्बन्त्धी विस्ततृ 
वििरण अनसूुची ११ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

राविय प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लातग राविय िन क्षेर प्रयोग गनने  सम्बन्त्धी मापदण्ड सवहतको 
कायफवितध, २०७६, अनसुार प्रस्तावित आयोजना तनमाफणका लातग अतधग्रहण गररने १२.२८ हेक्िर िनको 
जग्गाको क्षततपूततफ स्िरुप जग्गाको सट्टा जग्गा अथिा जग्गा उपलब्ध गराउन नसके पैसा ददईनेछ। 
किान गनुफ पनने  ३५४ रुखहरु तथा ८५ ििा बल्लाबल्लीको क्षततपूततफ स्िरुप १:१० को दरले 
४,३९० ििा रुखहरु रोवपने छन ्र ५ ििफ सम्म हेरचाह गररनेछ। १ हेक्िर बराबर १६०० विरुिा 
िकृ्षारोपण गररनेछ। िकृ्षारोपण आयोजनाद्वारा प्रभावित सामदुावयक िन तथा तडतभजन िनको समन्त्ियमा 
गररनेछ। 

१०७ ििा घरहरुको क्षततपूततफ जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ बमोश्चजम गररनेछ। यसका लातग क्षततपूततफ 
तनधाफरण सतमतत गठन गररनेछ। प्रभावित सिंरचनाहरुलाई सम्बश्चन्त्धत तनकायहरुको सल्लाहमा 
स्थानान्त्तरण गनने  कायफ गररनेछ। तबजलुीका पोलहरुलाई विद्यतु प्रातधकरणको समन्त्ियमा स्थानान्त्तरण 
गररनेछ। अन्त्य पिुफधारा तथा सम्पश्चत्त स्थानीय तथा सरोकारिालाहरुको समन्त्ियमा स्थानान्त्तरण तथा 
पनुस्थाफपना गररनेछ। 

आयोजना कायाफन्त्ियनिारा पनफ सक्न े सम्पूणफ प्रभािहरुलाई ्यिश्चस्थत गनफ सवकने प्रकारका छन।् 
िातािरणीय ्यिस्थापन कायफका लातग प्रस्तावित अतभिवृि तथा न्त्यूनीकरणका उपायहरु सरल एििं यस 
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आयोजनाको कायाफन्त्ियनले क्षेरीय असिंतलुन र वकसानरूले भोग्ने तसिंचाइको गम्भीर समस्यालाई समाधान 
गनने  छ। मखु्य, शाखा र उप-शाखा नहरहरुको सम्पन्नताले कृिकलाई कृविको समग्र विकासमा मद्दत 
परु् याउने छ। 

तसथफ यस आयोजनालाई प्रस्तावित अतभिवृि तथा न्त्यूनीकरणका उपायहरु अिलम्बन गदै प्रततिेदनमा 
उल्लेख गररएका प्रभाि न्त्यूनीकरणका सबै विकल्पहरु एििं ततनको विश्लिेणको आधारामा प्रस्तावित 
विकल्पहरुलाई कायाफन्त्ियन गदै आयोजना कायाफन्त्ियन गनफ उपयिु देश्चखन्त्छ। 

 

 

 

 

 



लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन                                         सिंके्षपीकरणको सूची                        

 

रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, विकापरु कैलाली    18 

 

सिंके्षपीकरणको सूची 
RJKIP Rani Jamara Kuleriya Irrigation Project 

RJKIS Rani Jamara Kuleriya Irrigation System 

के.त.वि. केन्त्द्रीय तथयािंक विभाग 
क्र.सिं. क्रम सङ्खख्या  
गा.पा. गाउाँपातलका 
घ.ध.ु घरधरुी 
मा.वि. माध्यतमक विद्यालय  
श्चज.स.स. श्चजल्ला समन्त्िय सतमतत 
GCA ग्रस कमाण्ड ऐररया (Gross command area) 

तड.तब.एच. (DBH) Diameter at Breast Height 

GDP Gross Domestic Product 

श्चज.वप.यस. ग्लोिल पोश्चजसतनिंग तसस्िम 
श्चज.आई.यस. श्चजओग्रावर्क इन्त्र्मने शन तसस्िम 
न.पा. नगरपातलका 
NCA नेि कमाण्ड ऐररया (Net command area) 

ने.रु.  नेपाली रुपैयााँ  

प्रा.िा.प. प्रारम्भीक िाताबरणीय परीक्षण 
रा.िा.प्र.म.ुतन. राविय िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन तनदने श्चशका 
िा.अ. िातािरणीय अध्ययन 
िा.अ.यो. िातािरणीय अनगुमन योजना 
िा.प्र.मू.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन  
िा.्य.का.यो. िातािरणीय ्यिस्था कायफ योजना 
िा.सिं.ऐ. िातािरण सिंरक्षण ऐन 
िा.सिं.तन. िातािरण सिंरक्षण तनयमािली 
सा.ि. सामदुावयक िन 
स्था.वि.म. स्थानीय विकास मन्त्रालय 
वक.तम. वकलो तमिर 
के.श्चज. वकलोग्राम 
तम. तमिर 
तम.तम. तमतलतमिर 
से.तम. सेश्चन्त्ितमिर 
हे. हेक्िर 
 



लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन                                         तातलकाहरुको सूची                        

 

रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, विकापरु कैलाली    19 

 

विियसूची 
कायाफकारी सारािंश ............................................................................................ 1 

सिंक्षेपीकरणको सूची ........................................................................................ 18 

तातलकाहरुको सूची .........................................................................................23 

श्चचरहरुको सूची ............................................................................................ 25 

पररच्छेद-१ ................................................................................................. 26 

प्रततिेदन तयार गनने  ्यश्चिको िा सिंस्थाको नाम र ठेगाना ............................................. 26 

१.१ प्रस्तािकको पूरा नाम, ठेगाना, ईमेल र र्ोन .................................................. 26 

१.२ परामशफदाताको पूरा नाम, ठेगाना, ईमेल र र्ोन ............................................... 26 

१.३ िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको औश्चच्य ........................................................ 26 

१.४ िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको उदे्दश्य ......................................................... 27 

१.५ अध्ययनको सीमा ................................................................................. 27 

पररच्छेद-२ ................................................................................................. 28 

प्रस्तािको बारेमा जानकारी ................................................................................ 28 

२.१ भतूमका ............................................................................................. 28 

२.२ प्रस्तािको वििरण ................................................................................. 30 

२.२.१ पररचय ....................................................................................... 30 

२.२.२ अिश्चस्थतत र पहुाँच ........................................................................... 30 

२.२.३ सिंरचनाको जानकारी र अियि ............................................................ 34 

२.२.४ प्रस्ताि/आयोजना सम्बश्चन्त्ध वक्रयाकलाप ................................................... 36 

२.३ प्रस्तािको उदे्दश्य ................................................................................. 49 

पररच्छेद-३ ................................................................................................. 50 

प्रततिेदन तयार गदाफ अपनाइएको वितध ................................................................... 50 

३.१ सन्त्दभफ सामग्रीको पनुरािलोकन .................................................................. 50 



लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन                                         तातलकाहरुको सूची                        

 

रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, विकापरु कैलाली    20 

 

३.२ आयोजनाको क्षेरतनधाफरण ......................................................................... 51 

३.३ चेकतलष्ट तयारी ................................................................................... 52 

३.४ स्थलगत अध्ययन ................................................................................. 52 

३.५ प्राप्त तथयाङ्कको विश्लिेण .......................................................................... 55 

३.६ प्रभाि पवहचान, आाँकलन, तह तनधाफरण र उल्लेखनीयताको मूल्याङ्कन गदाफ अपनाईएको वितध
 ........................................................................................................... 55 

३.७ मस्यौदा प्रततिेदनको तयारी ...................................................................... 56 

३.८ सािफजतनक सनुिुाई ................................................................................ 56 

३.९ सझुाि समािेश गरी अश्चन्त्तम प्रततिेदन तयारर .................................................. 58 

पररच्छेद -४ ................................................................................................ 59 

प्रस्तािसाँग सम्बश्चन्त्धत नीतत, कानून तथा मापदण्ड ....................................................... 59 

पररच्छेद -५ ................................................................................................ 78 

विद्यमान िातािरणीय अिस्था ............................................................................. 78 

५.१ भौततक िातािरण ................................................................................. 78 

५.२ जैविक िातािरण ................................................................................. 84 

५.३ सामाश्चजक, आतथफक तथा सााँस्कृततक िातािरण ................................................. 89 

५.३.१ सामाश्चजक िातािरण ........................................................................ 89 

५.३.२ आतथफक िातािरण ........................................................................... 98 

५.३.३ सााँस्कृततक िातािरण ....................................................................... 99 

५.३.३ सााँस्कृततक िातािरण ....................................................................... 99 

पररच्छेद -६ ............................................................................................... 101 

प्रस्तािको विकल्प विश्लिेण ............................................................................... 101 

६.१ आयोजना सञ्चालन नै नहुाँदाको श्चस्थतत ......................................................... 101 

६.२ आयोजनाको प्रकार ............................................................................. 102 

६.३ िन क्षेरको प्रयोग .............................................................................. 102 

६.४ आयोजनाको तडजाइन ........................................................................... 102 



लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन                                         तातलकाहरुको सूची                        

 

रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, विकापरु कैलाली    21 

 

६.५ स्थल, (प्रस्तावित नहर िन तथा िस्ती क्षेरबाि िाढा खेतत गररने क्षेरबाि लैजाने) ...... 102 

६.६ प्रवितध र सञ्चालन वितध ........................................................................ 102 

६.७ समय तातलका, प्रयोग गररने कच्चा पदाथफ ..................................................... 103 

६.८ प्रस्ताि कायाफन्त्ियन गदाफ उ्पन्न हनुे जोश्चखम स्िीकार गनफ सवकने िा नसवकन े............ 103 

६.९ तनमाफण ्यिस्थापन योजना ...................................................................... 103 

पररच्छेद -७ .............................................................................................. 105 

प्रस्ताि कायाफन्त्ियन गदाफ िातािरणमा पनने  प्रभाि ...................................................... 105 

७.१ सकारा्मक प्रभािहरु .......................................................................... 105 

७.१.१ तनमाफण चरण ............................................................................... 105 

७.१.२ सञ्चालन चरण .............................................................................. 106 

७.२. नकारा्मक सिालहरु ......................................................................... 108 

७.२.१ भौततक िातािरणीय सिाल ............................................................... 108 

७.२.२ रसायतनक िातािरणीय सिाल ............................................................ 111 

७.२.३ जैविक िातािरणीय सिाल ................................................................ 112 

७.२.४ सामाश्चजक-आतथफक िातािरणीय सिाल ................................................... 115 

७.२.५ सााँस्कृततक िातािरणीय सिाल ............................................................118 

सामाश्चजक, आतथफक तथा सााँस्कृततक िातािरण.......................................................... 123 

पररच्छेद-८ ................................................................................................ 125 

अनकूुल प्रभाि अतधकतम अतभिवृि गनने  तथा प्रततकूल प्रभाि न्त्यून गनने  उपाय ...................... 125 

८.१ अनकूुल प्रभाि अतभिवृि तथा प्रततकूल प्रभाि न्त्यूनीकरण गनने  उपायहरु .................... 125 

८.२ िातािरणीय ्यिस्थापन योजना ............................................................... 144 

८.३ विपद् जोश्चखम र आपतकालीन तयारी ्यिस्थापन योजना (Disaster Risk and Emergency 

Preparedness Management Plan) ................................................................... 170 

८.४ वििाद/गनुासो ्यिस्थापन सिंयन्त्र .............................................................. 171 

पररच्छेद-९ ................................................................................................ 172 



लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन                                         तातलकाहरुको सूची                        

 

रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, विकापरु कैलाली    22 

 

अनगुमन योजना ........................................................................................... 172 

९.१ िातािरणीय अनगुमनको प्रकार ................................................................. 172 

९.१.१ प्रारश्चम्भक अिस्थाको अनगुमन  .......................................................... 172 

९.१.२ प्रभाि अनगुमन  ............................................................................ 173 

९.१.३ तनयमपालन  अनगुमन  .................................................................... 173 

९.२ अनगुमन सूचकहरु .............................................................................. 173 

९.३ अनगुमन गनने  तनकायहरु ....................................................................... 180 

९.४ िातािरणीय अनगुमनको लागत ............................................................... 180 

पररच्छेद -१० ............................................................................................ 182 

िातािरणीय परीक्षण ..................................................................................... 182 

१०.१ िातािरणीय परीक्षणको उदे्दश्यहरु .......................................................... 182 

१०.२ िातािरणीय परीक्षणमा सिंलग्न सिंस्था ....................................................... 182 

१०.३ परीक्षण तातलका ............................................................................... 183 

१०.४ परीक्षण वितध ................................................................................... 183 

१०.५ िातािरणीय परीक्षण प्रततिेदनको ढााँचा ..................................................... 184 

१०.६ िातािरणीय परीक्षणको लागत ............................................................... 185 

पररच्छेद-११ ............................................................................................. 187 

तनश्किफ तथा प्रततबिता .................................................................................. 187 

११.१ तनष्किफ ......................................................................................... 187 

११.२ प्रततबिता ...................................................................................... 188 

सन्त्दभफ सामाग्रीहरु ........................................................................................ 190 

अनसूुची .................................................................................................... 191 

 

 

 



लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन                                         तातलकाहरुको सूची                        

 

रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, विकापरु कैलाली    23 

 

तातलकाहरुको सूची 
तातलका 1 :  प्रस्तावित आयोजनाका मखु्य विशेिताहरु ............................................... 34 

तातलका 2 : शाखा नहरहरुको विस्ततृ वििरण .......................................................... 36 

तातलका 3 : आयोजनालाई आिश्यक पनने  जग्गाको पूणफ वििरण ..................................... 38 

तातलका 4 : आयोजनालाई आिश्यक पनने  तनमाफण सामाग्रीहरुको वििरण ............................ 39 

तातलका 5 : लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको तनमाफण तातलका .............................. 40 

तातलका 6 : कामदार श्चशविरको वििरण ................................................................ 43 

तातलका 7 :  स्पोईल ्यिस्थापन क्षेरको वििरण .................................................... 44 

तातलका 8 :  तनमाफण सामाग्री भण्डारण स्थलको वििरण .............................................. 45 

तातलका 9 :  क्रसर सञ्चालन क्षेरको वििरण .......................................................... 46 

तातलका 10 : खानी उ्खनन स्थलको वििरण ........................................................ 46 

तातलका 11 : आयोजनाको क्षेर तनधाफरण .............................................................. 52 

तातलका 12 : बोि तबरुिाहरुको िगीकरण तथा साइज .............................................. 54 

तातलका 13 : प्रभाि शे्रणीकरण वितध ................................................................... 56 

तातलका 14 : प्रभािको मह्ि .......................................................................... 56 

तातलका 15 : सािफजतनक सनुिुाईका उठेका सिालहरु ............................................... 57 

तातलका 16 : प्रस्तािसाँग सम्बश्चन्त्धत नीतत, कानून तथा मापदण्ड ..................................... 59 

तातलका 17 : भ-ूउपयोग सम्बन्त्धी वििरण ............................................................. 78 

तातलका 18 : आयोजना क्षेरको िाय ुगणुस्तरको अिस्था ............................................ 83 

तातलका 19 : आयोजना क्षेरको ध्ितन गणुस्तरको अिस्था .......................................... 84 

तातलका 20 : आयोजना क्षेरमा पाइने रुख प्रजाततहरु ................................................ 85 

तातलका 21 : आयोजना क्षेरमा पाइने मखु्य Ethno botany का दृवष्टले मह्िपूणफ प्रजाततहरू ..... 85 

तातलका 22 : आयोजना क्षेरमा पाइने स्तनधारी प्रजाततहरु .......................................... 86 

तातलका 23 : आयोजना क्षेरमा पाइने चरा प्रजाततहरु ................................................ 87 

तातलका 24 : आयोजना क्षेरमा पाइने उभयचर र सरीसपृ प्रजाततहरु .............................. 88 

तातलका 25 : आयोजना क्षेरमा पाइने जलचर प्रजाततहरु ........................................... 88 

तातलका 26 : प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरको घरधरुी र पररिारको वििरण ................................ 90 



लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन                                         तातलकाहरुको सूची                        

 

रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, विकापरु कैलाली    24 

 

तातलका 27 : जाततयताको आधारामा पररिारको वििरण ............................................. 96 

तातलका 28 : रोजगारी/पेशा/्यिसाय सम्बन्त्धी वििरण ............................................. 99 

तातलका 29 : सामदुावयक िनहरुबाि किान गनुफ पनने  रुखहरुको वििरण ......................... 113 

तातलका 30 : सकारा्मक प्रभािहरुको मूल्याङ्कन..................................................... 119 

तातलका 31 : नकारा्मक प्रभािहरुको मूल्याङ्कन .................................................... 120 

तातलका 32 : अनकूुल प्रभािहरुको तह तनधाफरण र अतभिवृिका उपाय ............................ 126 

तातलका 33 : प्रततकूल प्रभािहरुको तह तनधाफरण र न्त्यूनीकरणका उपाय .......................... 130 

तातलका 34 : अनकूुल प्रभािहरुको िातािरणीय ्यिस्थापन योजना .............................. 144 

तातलका 35 : प्रततकूल प्रभािहरुको िातािरणीय ्यिस्थापन योजना .............................. 149 

तातलका 36 : अनकूुल प्रभाि अतधकतम तथा प्रततकूल प्रभाि न्त्यूनतम गनने  उपायको कायाफन्त्ियन 
तथा लाग्ने अनमुातनत रकम र कायाफन्त्ियनको श्चजम्मेिारी ............................................ 170 

तातलका 37 : िातािरणीय प्रभािको अनगुमन म्याविक्स ........................................... 174 

तातलका 38 : िातािरणीय अनगुमनको लागत ....................................................... 180 

तातलका 39 : िातािरणीय परीक्षण योजना ............................................................ 183 

तातलका 40 : िातािरणीय परीक्षणको ढााँचा ......................................................... 185 

तातलका 41 : िातािरणीय अनगुमन लागत .......................................................... 185 

तातलका 42 : कुल िातािरण ्यिस्थापन लागत .................................................... 186 

 



लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन                                        श्चचरहरुको सूची                        

 

रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, विकापरु कैलाली    25 

 

श्चचरहरुको सूची 
श्चचर निं.  1 : प्रस्तावित आयोजना क्षेरको अिश्चस्थतत नक्सा ...........................................32 

श्चचर निं.  2 : प्रस्तावित आयोजना क्षेरको पहुाँच नक्सा ................................................ 33 
श्चचर निं.  3 : कामदार श्चशविर , खानी उ्खनन स्थलको र क्रसर क्षेरको नक्सा .................. 47 

श्चचर निं.  4 : तनमाफण सामाग्री भण्डारन तथा स्पोईल ्यिस्थापन स्थलको नक्सा ................. 48 

श्चचर निं.  5 : प्रस्तावित आयोजना क्षेरको भ-ूउपयोगको नक्सा ...................................... 79 

श्चचर निं.  6 : प्रस्तावित आयोजना क्षेरको स्थलाकृतत नक्सा ......................................... 81 



लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन           प्रततिदेन तयार गनने  ्यश्चिको िा सिंस्थाको नाम र ठेगाना                        

 

रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, विकापरु कैलाली    26 

 

पररच्छेद-१ 

प्रततिेदन तयार गनने  ्यश्चिको िा सिंस्थाको नाम र ठेगाना 
१.१ प्रस्तािकको पूरा नाम, ठेगाना, ईमेल र र्ोन 

प्रस्तावित लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको प्रस्तािक रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, 
विकापरु, कैलाली रहेको छ। प्रस्तािकको ठेगाना तनम्नानसुार रहेको छः  

उजाफ, जलस्रोत तथा तसिंचाइ मन्त्रालय 

जलस्रोत तथा तसिंचाइ विभाग 

रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना 
विकापरु, कैलाली 
इमेलः rjkip@hotmail.com  

र्ोन निं.: ०९१÷५६०४१० 

१.२ परामशफदाताको पूरा नाम, ठेगाना, ईमेल र र्ोन 

अल्पाइन कन्त्सल्िेण्सी प्रा.तल. नयााँ बानशे्वर, काठमाडौं, यस आयोजनाको परामशफदाता रहेको छ। 
परामशफदाताको ठेगाना तनम्न प्रकार रहेको छः 
अल्पाइन कन्त्सल्िेण्सी प्रा.तल. 
नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं 
इमेलः consultancyalpine@gmail.com  

र्ोन निं. : ९८५१०४८५३१ 

१.३ िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको औश्चच्य 

िातािरण सिंरक्षण तनयमािली, २०७७ को अनसूुची ३ को (च) (२) (क) मा तराई र तभरी मधेशमा 
२,००० हेक्िर भन्त्दा बढीको क्षेर तसिंचाइ गनफ िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनुफ पनने  ्यिस्था रहेको 
छ। प्रस्तावित आयोजनाको ग्रस कमाण्ड क्षेर ६,६९२ हेक्िर र नेि कमाण्ड क्षेर ५,३४७ हेक्िर 
रहेको छ। िातािरण सिंरक्षण ऐन, २०७६, को दर्ा ३ को उपदर्ा (२) को खण्ड (क) मा 
उश्चल्लश्चखत विकास तनमाफण सम्बन्त्धी कायफ िा आयोजना सम्बन्त्धी प्रस्तािको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
प्रततिेदन नपेाल सरकारको सम्बश्चन्त्धत मन्त्रालय मार्फ त मन्त्रालय समक्ष पेश गनुफ पनने  प्रािधान रहेको 
हनुाले प्रस्तािका िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन िन तथा िातािरण मन्त्रालय समक्ष पेश 
गररएको हो। िातािरण सिंरक्षण तनयमािली, २०७७ को अनसूुची ३ को (क) (५) अनसुार विद्यतु 

mailto:rjkip@hotmail.com
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प्रसारण लाइन तनमाफण बाहेक अन्त्य प्रयोजनको लातग ५ हेक्िर भन्त्दा बढी िन क्षेर प्रयोग गनफ 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनुफ पनने  ् यिस्था रहेको छ। प्रस्तावित आयोजनालाई िन क्षेरको १२.२८ 
हेक्िर जग्गा आिश्यक पनने  छ, ्यसैले प्रस्तावित आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनुफ 
अतनिायफ रहेको हनुाले प्रस्तावित आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गररएको हो। 

१.४ िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको उद्दशे्य 

प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफण तथा सञ्चालनबाि उि क्षेरको विद्यमान िातािरणमा पनने   प्रभािहरुको 
पवहचान, प्राथातमवककरण तथा मूल्याङ्कन गरी उि प्रभािहरुको ्यिस्थापन गनफ बढोत्तररकरण र 
न्त्यूनीकरणका उपायहरु पवहचान गरी कायाफन्त्ियनको लातग प्रस्ताि गनुफ नै िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कनको प्रमखु उदे्दश्य रहेको छ। िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको अन्त्य प्रमखु उदे्दश्यहरु 
तनम्नानसुार छन।् 

 प्रस्तावित आयोजना तनमाफण स्थालको विद्यमान भौततक, जैविक, सामाश्चजक-आतथफक र सााँस्कृततक 
िातािारणको आधाराभतू तथयाङ्कहरु सङ्कलन  गनुफ,  

 स्िीकृत क्षेरतनधाफरण अनसुारको उदेश्य प्रातप्तको लातग काम गनुफ,  

 प्रस्तावित आयोजना तनमाफण तथा सञ्चालनले भौततक, जैविक, सामाश्चजक-आतथफक र सााँस्कृततक 
िातािारणमा पनने  प्रभािहरुको प्राथातमवककरण गरी विश्लिेण तथा मूल्याङ्कन गनुफ  

 प्रस्तावित आयोजना तनमाफण तथा सञ्चालनलको बेला प्राकृततक स्रोतहरु (जतमन, जिंगल) तथा 
सािफजतनक िा ्यश्चिगत सम्पश्चत्त र अन्त्य स्रोतहरुमा हनुे क्षततको मूल्याङ्कन गनुफ, 

 प्रस्तावित आयोजना तनमाफण स्थलको िातािारणमा पनफ सक्न े मखु्य प्रभािहरुको पवहचान, 
प्राथातमवककरण तथा मूल्याङ्कन गनुफ,  

 उि प्रभािहरुको ्यिस्थापन गनफ बढोत्तरीकरण र न्त्यूनीकरणका उपायहरु पवहचान गरी 
कायाफन्त्ियन गनफको लातग िातािारण ्यिथापन कायफ योजना, अनगुमन योजनाहरु बनाउन,ु 

 प्रस्तावित आयोजना तनमाफण र सञ्चालनको बेला हनुे िातािारणीय प्रभािहरुको बारे 
सरोकारिालाहरुलाई सचेत गराउन।ु  

१.५ अध्ययनको सीमा 
यस अध्ययनको सीमा प्रस्तावित आयोजना तनमाफणबाि प्रस्ताि क्षेरको स्थानीय भौततक ‚ जैविक र 
सामाश्चजक-आतथफक तथा सााँस्कृततक िातािरणमा पनफ सक्ने प्रभाि तथा ्यस्ता प्रभािको अतभिवृि 
तथा न्त्यूनीकरणका उपायहरु पवहचान गरी सझुाि प्रदान गनुफ रहेको छ।यस बाहेक सो क्षेरमा 
अन्त्य कारणबाि हनु ेिातािरणीय प्रभािहरु यस अध्ययनले समािेश गरेको छैन। 
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पररच्छेद-२ 

प्रस्तािको बारेमा जानकारी 
२.१ भतूमका 
कृवि क्षेर नेपालको प्रमखु आतथफक क्षेर हो जसमा नेपालको ६०.४ प्रततशत जनसङ्खख्याको तनभफरता 
रहेको  छ। कृवि क्षेरको सहायताले नेपालको कुल ग्राह्यस्थ उ्पादन (GDP) को िाविफक विकास दर 
5.02 प्रततशत रहेको छ भने आतथफक ििफ 2075/76 मा राविय कुल ग्राह्यस्थ उ्पादन (GDP) मा 
कृवि क्षेरको योगदान कररब 2७% रहेको तथयो। नेपालको कृवि क्षेर मखु्यतया मनसूनमा तनभफर हनु ु
परेकोले, वितनयोश्चजत र ििफभरर गररने तसिंचाइले कृवि उ्पादनको सधुाराका लातग एउिा मह्िपूणफ 
योगदान ददने छ। नेपालमा कुल 2६ लाख ४१ हजार हेक्िर कृवियोग्य जतमन छ जसमा 1४ लाख 
७३ हजार हेक्िर जतमनमा मार तसिंचाइ सवुिधा उपलब्ध रहेको छ। तसिंचाइ आयोजनाले नपेालको 
आन्त्तररक विकास, कृवि क्षरेको विकास र आतथफक विकासमा पतन मह्िपूणफ भतूमका तनिाफह गनने  तनश्चित 
छ। (श्रोतः पन्त्धौं योजना २०७६/७७-२०८०/८१) 

नेपालमा स्थानीय प्रवितधमा आधाररत तसिंचाइको इततहास तनकै परुानो रहेको छ। वकसानद्वारा ्यिश्चस्थत 
परम्परागत तसिंचाइ प्रणालीहरु विश्वस्तरमा नै उदाहरणीय मातनन्त्छन।् परापूिफ कालदेश्चख नै नेपाली 
वकसानहरुले स्थानीय प्रवितधको उपयोग गदै खोला नदीमा बााँध तनमाफण गरी कुलोको माध्यमद्वारा 
खेतबारीमा पानी परु् याइ तसिंचाइ गदै आएका छन।् सरकारी स्तरमा वि.स. १९८५ मा चन्त्द्र नहरको 
तनमाफण गरी देशमा नै पवहलो आधतुनक तसिंचाइ प्रणालीको शरुुिात गररएको तथयो। वि.स. २०१३ 
साल पतछ योजनािि विकासको थालनी पिात ्नेपाल सरकारले यस क्षेरमा प्रशस्त लगानी गदै आएको 
छ।(श्रोतः तसिंचाइ नीतत, २०७०)  

रानी, जमरा र कुलरीया तीन वितभन्न तसिंचाइ प्रणाली हनु ्जनु स्थानीय वकसानहरूले तनमाफण गरेका 
तथए। वि.स. १८९६ र १९१५ बीच वकसानहरूले रानी र कुलरीया तसिंचाइ प्रणाली विकास गरेका 
तथए। जमरा प्रणाली वि.स. १९०३ पतछ विकतसत गररएको तथयो। यी तीन तसिंचाइ प्रणालीहरू, 

आददिासी थारू समदुायद्वारा परम्परागत रूपमा सिंचातलत र ्यिश्चस्थत गररदै आइरहेको तथयो। वि.स. 
१९८६ को अन्त््यततर, ती सबै प्रणालीहरू रानी, जमरा, कुलरीया तसिंचाइ प्रणाली (आरजेकेआईएस) मा 
एकीकृत गररएको थोयो।(https://aciu.rjkip.gov.np/project-description/) 

कणाफली नदी यी तसिंचाइ प्रणालीहरूको पानीको स्रोत रहेको छ। वकसानहरूले विशेि गरी वहउाँदमा 
तसिंचाइको लातग नहरमा पानी ल्याउन लामो समय र प्रयास खचफ गनुफ पतथफयो। वकसानहरूको समस्या 
बझेुर नेपाल सरकार, जलस्रोत तथा तसिंचाइ विभागले यसको समाधानको लातग पहल र अध्ययन गरे। 

https://aciu.rjkip.gov.np/project-description/
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यस अध्ययनले देखाएको यो समस्याको सबैभन्त्दा राम्रो सम्भा्य समाधान भनेको श्चचसापानीमा कणाफली 
नदीको बााँया वकनारमा स्थायी साइड इन्त्िेक सिंरचना र रानी, जमरा र कुलररया नहरलाई जोड्न वर्डर 
नहर बनाएर मखु्य नहर तनमाफण गनुफ तथयो। र्लस्िरूप, जलस्रोत तथा तसिंचाइ विभागले रानी, जमरा, 
कुलरीया तसिंचाइ आयोजना (आरजेकेआईपी) स्थापना गर् यो। जलस्रोत तथा तसिंचाइ विभागले आयोजना 
गततवितधहरू कायाफन्त्ियन गनफ आतथफक ििफ २०66/६७ मा कैलाली श्चजल्लाको विकापरुमा रानी, जमरा, 
कुलरीया तसिंचाइ आयोजना (आरजेकेआईपी) कायाफलय स्थापना गरेको तथयो। हाल सम्म साइड 
इन्त्िेकको तनमाफण कायफ पूरा भएको छ। मखु्य नहर तनमाफण सम्पन्न हनुे अिस्थामा छ। यसै गरी, 
आयोजनाको प्रथम चरण (Phase-I) को विकासको लातग सरकार र विश्व बैंक बीच अक्िोबर 18, 

२०११ मा एउिा सम्झौतामा हस्ताक्षर  भई सेटिेम्बर २०१८ मा सो अन्त्तगफत सम्पूणफ कायफहरु सम्पन्न 
भएको तथयो।(https://aciu.rjkip.gov.np/project-description/) 

दोस्रो चरण (Phase-II) को कायफक्रममा मखु्यतया शाखा नहर (Secondary Canal) मतुनका नयााँ नहर र 
सिंरचनाहरूको पनुस्थाफपना, विस्तार र तनमाफण  गरी RJKIS को कमाण्ड क्षेरमा तसिंचाइ उपलब्ध गराउन 
र योजनाबि िाली ढााँचाका लातग चावहने तसिंचाइ जल ्यिस्थापन अभ्यासहरू (irrigation water 

management practices) अपनाउन ुजस्ता कायफ समािेश छ। दोस्रो चरणका गततवितधहरू कायाफन्त्ियन 
पिात कमाण्ड क्षेर हालको ११,००० हेक्िरबाि बढेर १४,३०० हेक्िर हनुे अनमुान गररएको छ। 
भरपदो ििफभरी तसिंचाइ र कृवि विकास गततवितधहरूद्वारा समतथफत राम्रो पानी ्यिस्थापन सवहतको 
कमाण्ड क्षेरमा उ्पादनमा उल्लेख्य िवृि हनुेछ। यस आयोजनाबाि बढेको उ्पादनले तनिय पतन 
स्थानीय, क्षेरीय र राविय स्तरमा खाद्यान्न आिश्यकता पूरा गरी रािको खाद्यान्न सरुक्षा पक्षलाई सहयोग 
परु् याउने छ।यसका साथै बढेको उ्पादनले आय बढाउनका साथ साथै पतछ वकसानहरूको जीिनस्तर 
उ्थान गनने  छ।(https://aciu.rjkip.gov.np/project-description/) 
आयोजना क्षेरका कररब ४२% बातसन्त्दा आददिासी थारू समदुायका छन।् यस आयोजनाको 
कायाफन्त्ियनले क्षेरीय असिंतलुन र आददिासी जनजाततहरूले भोग्ने तसिंचाइको गम्भीर समस्यालाई समाधान 
गनने  छ। मखु्य, वर्डर, शाखा नहर र दोस्रो चरणका कायफहरूको सम्पन्नताले कृिकलाई कृविको समग्र 
विकासमा मद्दत परु् याउने छ। 
प्रस्तावित लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजना रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना अन्त्तगफत पदफछ। 
प्रस्तावित आयोजना सञ्चालनका लातग रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजनाको मूल नहरको विभाजन 
तबन्त्दू (Bifurcation Point) , चेनेज ८+८७५ वक.तम., लम्कीचहुा नगरपातलका िडा निं. १ बाि पानी 
प्रयोग गररनेछ। प्रस्तावित आयोजनाको ग्रस कमाण्ड क्षेर ६,६९२ हेक्िर र नेि कमाण्ड क्षेर 

https://aciu.rjkip.gov.np/project-description/
https://aciu.rjkip.gov.np/project-description/
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५,३४७ हेक्िर रहेको छ। लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाले ५,३४७ हेक्िर जग्गा तसिंश्चचत 
गरी खेतीको सघनता (Intensity) लाई १२०% बाि २२६% सम्म परु् याउने लष्य य राखेको छ। 

 

२.२ प्रस्तािको वििरण  

२.२.१ पररचय 

प्रस्तावित रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना विकापरु , कैलालीले लम्कीचहुी नगरपातलकामा लम्की 
शाखा नहर विस्तार आयोजना तनमाफण गनफ लागेको छ। प्रस्तावित लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाले 
मखु्य नहर र ५ ििा शाखा नहर तनमाफण गनफ लागेको छ। प्रस्तावित लम्की विस्तार नहरको बायााँ 
तर्फ  ५ ििा शाखा नहरहरु र दायााँ तर्फ  एउिा शाखा नहर र एउिा उपशाखा  नहर (Tertiary 

Canal) पदफछ। मखु्य नहरको लम्बाइ १४.६५ वक.तम. हनुे छ र ५ ििा शाखा नहरहरुको लम्बाइ 
तनम्न बमोश्चजम हनुे छ। 

क) कुश्चन्त्तखेत शाखा नहरको लम्बाइ १ वक.तम. हनुे छ। 

ख) गणेशपरु शाखा नहरको लम्बाइ ३.८० वक.तम. हनुे छ। 

ग) चोरीपरु शाखा नहरको लम्बाइ २.६० वक.तम. हनुे छ। 

घ) बाहनुपरु शाखा नहरको लम्बाइ ४.४५ वक.तम. हनुे छ। 

ङ) जगुलेको कुलो शाखा नहरको लम्बाइ ०.३ वक.तम. हनुे छ।  

च) चैनपरु उप-शाखा नहर (Sub Secondary Canal) लम्बाइ १.३२ वक.तम. हनुे छ।  

छ) मालभङ्गा उपशाखा  नहर (Tertiary Canal) लम्बाइ ०.८० वक.तम. हनुे छ।  

प्रस्तावित आयोजना सञ्चालनका लातग रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजनाको मूल नहरको विभाजन 
तबन्त्दू (Bifurcation Point), चेनेज ८+८७५ वक.तम., लम्कीचहुा नगरपातलका िडा निं. १ बाि पानी 
प्रयोग गररनेछ। प्रस्तावित आयोजनाको ग्रस कमाण्ड क्षेर ६,६९२ हेक्िर र नेि कमाण्ड क्षेर 
५,३४७ हेक्िर रहेको छ। लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाले ५,३४७ हेक्िर जग्गा तसिंश्चचत 
गरर खेतीको सघनता (Intensity) लाई १२०% बाि २२६% सम्म परु् याउने लष्य य राखेको छ।    

 

२.२.२ अिश्चस्थतत र पहुाँच 

प्रस्तावित लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजना सदूुर पश्चिम प्रदेश, कैलाली श्चजल्ला, लम्कीचहुा 
नगरपातलकाको िडा निं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ र १० मा अिश्चस्थत छ। भौगोतलक रूपमा, 
यसको क्षेर 28०३४’८.९४२” उत्तर देश्चख 28०४०’५०.८८५” उत्तर र 8१०३’२०.३७८” पूिफ देश्चख 
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8१०१०’१४.१७९” पूिफको बीचमा पदफछ। आयोजना क्षेर समदुद्र सतहभन्त्दा 1५३ देश्चख 1९० तम 
मातथ रहेको छ। मखु्य नहरको शरुुिात लम्कीचहुा नगरपातलका िडा निं. ३ बाि हनु्त्छ र अन्त््य िडा 
निं. ८ मा हनु्त्छ। कमाण्ड क्षेरको उत्तरमा चरेु क्षेर, दश्चक्षणमा कुलेररया तसिंचाइ प्रणाली, पूिफमा धोबेनी 
नदी तथा पश्चिममा पथररया नदीले घेररएको छ। नश्चजकैको बजारको रुपमा लम्की, शखु्खड र श्चचसापानी 
बजार रहेको छ। आयोजना क्षेर पूिफ-पश्चिम राविय राजमागफ द्वारा सश्चजला पहुाँच योग्य छ। आयोजना 
स्थलबाि नश्चजकैको विमानस्थल धनगढी विमानस्थल हो जनु कररब ६५ वकलोतमिरको दरुीमा रहेको 
छ।  
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श्चचर निं.  1 : प्रस्तावित आयोजना क्षरेको अिश्चस्थतत नक्सा (श्रोत: नापी विभाग) 
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श्चचर निं.  2 : प्रस्तावित आयोजना क्षरेको पहुाँच नक्सा (श्रोतः गगुल अथफ) 
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२.२.३ सिंरचनाको जानकारी र अियि 

प्रस्तावित आयोजनाको सिंरचनाको जानकारी तनम्न तातलकामा विस्ततृ रूपमा प्रस्ततु गररएको छ। 
तातलका 1 :  प्रस्तावित आयोजनाका मखु्य विशिेताहरु  

क्र.सिं. वििरण आयोजनाका प्रमखु विशिेताहरु 
१ आयोजनाको नाम लम्की शाखा नहर विस्तार  
2 भौगोतलक अिश्चस्थतत  

प्रदेश सदूुरपश्चिम प्रदेश 
श्चजल्ला कैलाली 
नगरपातलका/गाउाँपातलका लम्कीचहुा  
िडा निं. लम्कीचहुा नगरपातलका िडा निं. 

१,२,३,४,५,६,७,८,९,१० 
३ पानीको स्रोत कणाफली नदी 
4 कमाण्ड क्षेर  

ग्रस कमाण्ड क्षेर ६,६९२ हेक्िर  
नेि कमाण्ड के्षर ५,३४७ हेक्िर 

५ तडजाइन तडस्चाजफ 40 क्यूमेक 
चैनपरु उप-शाखा नहर (Sub Secondary 

Canal) को  तडस्चाजफ 
०.२४ क्यूमेक 

मालभङ्गा उपशाखा  नहर (Tertiary Canal) को 
तडस्चाजफ 

०.१३ क्यूमेक 

६ नहरको वििरण  
मखु्य नहर को लम्बाइ १४.६५ वक.तम  
लम्की विस्तार नहर अन्त्तगफत ५ ििा शाखा 
नहरहरुको लम्बाइ तनम्न बमोश्चजम हनुे छः 
कुश्चन्त्तखेत शाखा नहरको लम्बाइ को  
गणेशपरु शाखा नहरको लम्बाइ  
चोरीपरु शाखा नहरको लम्बाइ  
बाहनुपरु शाखा नहरको लम्बाइ 
जगुले को कुलो शाखा नहरको लम्बाइ 

 
 
१ वक.तम. 
३.८० वक.तम. 
२.६० वक.तम. 
४.४५ वक.तम. 
०.३ वक.तम. 

चैनपरु उप-शाखा नहर (Sub Secondary 

Canal) को लम्बाइ 
१.३२ वक.तम. 

 मालभङ्गा उपशाखा  नहर (Tertiary Canal) को 
लम्बाइ  

०.८० वक.तम. 

७ नहर सिंरचना  
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 ड्रप (Drop) १०८ 
ईस्केप (Escape) ३ 
हेड रेगलेुिर (Head Regulator) २२ 
क्रस रेगलेुिर (Cross Regulator) १० 
डे्रन साइर्न (Drain Siphon) २३ 
एतलभेिेड क्यानल (Elevated Canal) ३७६५ तम. 
कभर क्यानल (Cover Canal) ३५४० तम. 
ईन्त्लेि (Inlet) 6 
बक्स क्लभिफ (Box Culvert) 80 

८ खेतीको सघनता  (Intensity)  
हालको खेतीको सघनतालाई   १२०% 
प्रस्तावित खेतीको सघनतालाई   २२६% 

९ आिश्यक पनने  जग्गाको प्रकार/क्षरेर्ल  
खेतीयोग्य तनजी जग्गा ११९.५२ हेक्िर 
िनको जग्गा १२.२८ हेक्िर 
खाली जग्गा ३.०६ हेक्िर 
बस्ती भएको जग्गा ३.८३३ हेक्िर 

१० आिश्यक तनमाफण सामातग्र  
श्चस्िल तथा दण्डी ३,१९८  िन 

तसमेन्त्ि २५,६३५ िन 

बालिुा २५,७११ घन.तम. 
तगवट्ट ४९,७६० घन तम. 

११ प्रवितध दबैु आधतुनक र परम्परागत/श्रम आधाररत 
१२ उजाफ  तबजलुी र २०० केभीए क्षमता भएको तडजेल 

जेनरेिर 
१३ कुल अनमुातनत लागत न.ेरु. 2,718,765,573.00 

श्रोतः आयोजनाको विस्ततृ प्रततिेदन, २०२० 

  

सिंरचनाको अियि 

प्रस्तावित लम्की विस्तार नहरको लम्बाइ १४.६५ वक.तम. रहेको छ। प्रस्तावित आयोजना रानी जमरा 
कुलरीया तसिंचाइ आयोजना अन्त्तगफत पदफछ। प्रस्तावित लम्की विस्तार नहरको बायााँ तर्फ  ५ ििा शाखा 
नहरहरु र दायााँ तर्फ  एउिा शाखा नहर र एउिा उपशाखा  नहर (Tertiary Canal) पदफछ। सिंरचनाको 
अियि तल तातलकामा विस्ततृ रूपमा प्रस्ततु गररएको छ। 



लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन                                  प्रस्तािको बारेमा जानकारी                   

 

रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, विकापरु कैलाली    36 

 

तातलका 2 : शाखा नहरहरुको विस्ततृ वििरण 

नहर  अफ्िेक 
चेनेज 

(Offtake 

Chainage) 

(वक.तम.)  

कमाण्ड क्षेर 

(Command 

Area)  

(हे.) 

हेड तडस्चाजफ 
(Discharge 

at Head) 

(क्यूमेक्स) 

शाखा 
नहरको 
लम्बाइ 

जल प्रिाह 
मागफ बाहेक 
(वक.तम) 

नहर प्रणालीको 
कुल लम्बाइ 
(वक.तम.) 

उप-
शाखा 
नहरको 
सङ्खख्या  

उपशाखा  
नहरको 
सङ्खख्या  

कुश्चन्त्तखेत 
शाखा नहर 

३+६०० ३९६.०० ०.७९ १.०० ९.०० १ २ 

गणेशपरु 
शाखा नहर 

७+१५० १,०७५ २.१५ ३.८० १७.६३ ३ १० 

चोरीपरु शाखा 
नहर 

७+६०० १,१७१ २.३४ २.६० २०.८०३ २ १० 

बाहनुपरु 
शाखा नहर 

१०+००० १,७१२ ३.४२ ४.४५ ३६.५३ ३ १८ 

जगुले को 
कुलो शाखा 
नहर 

१२+९५० ७७८ १.५६ ०.३ १३.१० २ ९ 

श्रोतः आयोजनाको विस्ततृ प्रततिेदन, २०२० 

 चैनपरु उप-शाखा नहर (Sub Secondary Canal)  

चैनपरु नहर (LEC/SS1) को अफ्िेक चेनेज 10+०० वक.तम. मा अिश्चस्थत छ र यसले कमाण्ड 
क्षेरको १२१ हेक्िर जग्गा तसिंश्चचत गनने  छ। यस उप शाखा नहरको हेड तडस्चाजफ ०.२4 क्यूमेक्स 
हनुे छ। उप शाखा नहरको कुल लम्बाइ जल प्रिाह मागफ बाहेक १.३२ वक.तम. रहेको छ। 

 मालभङ्गा उपशाखा  नहर (Tertiary Canal)  

मालभङ्गा नहर (LEC /T1) को अफ्िेक चेनेज 1२+९५० वक.तम. मा अिश्चस्थत छ र यसले कमाण्ड 
क्षेरको 66 हेक्िर जग्गा तसिंश्चचत गनने  छ। यस उपशाखा  नहरको हेड तडस्चाजफ ०.33 क्यूमेक्स हनु े
छ। उपशाखा  नहरको कुल लम्बाइ जल प्रिाह मागफ बाहेक ०.80 वक.तम. रहेकोछ। 

२.२.४ प्रस्ताि/आयोजना सम्बश्चन्त्ध वक्रयाकलाप 

२.२.४.१ तनमाफण अश्चघको चरण  

यस चरणको अितधमा पवहचान गररएको प्रमखु आयोजना गततवितधहरु  जस्तै खानी क्षेर सञ्चालन, 
क्रसर क्षेर सञ्चालन, कामदार श्चशविर, स्पोईल (Spoil) क्षेर सञ्चालन र भण्डारण क्षेरका लातग 
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सम्बश्चन्त्धत सरोकारिालाहरुबाि पूिफ सहमतत र स्िीकृतत तलने, सािफजतनक सम्पश्चत्तहरुको ्यिस्थापन 
गनने , िन क्षेरको जग्गा भोगातधकार तलने, रुख किानका लातग पूिफस्िीकृतत तलने तथा तडतभजन िन 
कायाफलय, िन उपभोिा समूहहरु साँग समन्त्िय गनने , तनजी जग्गा तथा सिंरचनाहरु अतधग्रहण जस्ता 
कायफहरु रहेको छ।  

 

२.२.४.२ तनमाफणको चरणमा 
यस चरणमा आयोजनाका प्रमखु गततवितधहरू जस्तै उ्खनन कायफ, नहर तनमाफण कायफ रहेको छ। 

 

२.२.४.३ सञ्चालन चरण 

प्रस्तवित योजनाको सिंचालनको अितधमा गररन ेगततवितधहरू यस प्रकार छन:् 
 आयोजनाका सहायक सवुिधाहरु जस्तै कामदार श्चशविर, स्पोईल (Spoil) ्यिास्थपन स्थल, 

तनमाफण सामातग्र भण्डारण स्थल, क्रसर सञ्चालन स्थलको पनुाफस्थाफपन गनने  जस्ता कायफहरु रहेको 
छ। 

 सिंम्भावित िातािरणीय प्रभािहरुलाई न्त्यूनीकरण गनफका लातग िातािरण ्िस्थापन योजना लाग ु
गनने । 

 नहर ्यिास्थपनका सिंरचनाको ममफत सिंहार। 

 

२.२.४.४ जग्गाको क्षरेर्ल 

प्रस्तावित नहर (Canal alignment)  िस्ती क्षेर,  तनजी खेती गररएको जग्गा र िन क्षेर भएर जान्त्छ। 
प्रस्तावित लम्की विस्तार नहरको लम्बाइ १४.६५ वक.तम. र चौडाई १२ तमिर हनुे छ। ्यसै गरी 
शाखा नहरको चौडाई ७.५ तम., उप-शाखा नहरको चौडाई ६ तमिर र उपशाखा  नहरको चौडाई ५ 
तमिर हनुे छ। आयोजनाका लातग कुल १५९.७६ हेक्िर जग्गा आिश्यक पनने  छ। १५९.७६ 
हेक्िर मध्ये १३८.६९ हेक्िर जग्गा स्थायी रुपमा र २१.०७ अस्थायी रुपमा आिश्यक पनने  छ। 
१३८.६९ हेक्िर स्थायी जग्गा मध्ये १२.२८ हेक्िर िनको जग्गामा, ११९.५२ हेक्िर खेतीयोग्य 
तनजी जग्गामा, ३.०६ हेक्िर बााँझो जग्गामा र ३.८३३ हेक्िर बस्ती भएको जग्गामा पदफछ। ्यसै 
गरी २१.०७ अस्थायी जग्गा खेतीयोग्य तनजी जग्गामा पदफछ। आयोजनाका लातग आिश्यक जग्गा 
सम्बन्त्धी विस्ततृ वििरण तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 
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तातलका 3 : आयोजनालाई आिश्यक पनने  जग्गाको पूणफ वििरण 

क्र.सिं. आयोजनाको वििरण भ-ूउपयोग (हे.) जम्मा 
िन क्षरे खेतीयोग्य जतमन बस्ती भएको जग्गा बाझो जग्गा खोला/नदी 

उकासको जग्गा सरकारी सा.ि./क.ि. सरकारी तनजी सरकारी तनजी सरकारी तनजी 
    

स्थायी जग्गा  
         

१ मखु्य नहरको लातग जम्मा 
आिश्यक जग्गा 

१०.६२ - - १६.२९ - ०.३२३ - ३.०६ - ३०.२९ 

२ शाखा नहरको लातग जम्मा 
आिश्यक जग्गा 

०.२२ - - १७.६४ - १.२६ - - - १९.१२ 

३ उप-शाखा नहरको लातग जम्मा 
आिश्यक जग्गा 

०.९ - - २४.४८ - १.१७ - - - २६.६ 

४ प्र-शाखा  नहर ०.५४ - - ६१.११  १.०८ - - - ६२.७३ 

स्थायी रुपमा आिश्यक जम्मा जग्गा १२.२८ - - ११९.५२ - ३.८३३ - ३.०६ - १३८.६९ 

अस्थायी जग्गा 
१ कामदार श्चशविर - - - ५.८७ - - - - - - 

२ तनमाफण सामाग्री भण्डारण स्थल - - - ८.४६ - - - - - - 

३ स्पोईल (Spoil) ् यिस्थापन 
स्थल 

- - - २.८३ - - - - - - 

४ क्रसर सञ्चालन क्षेर - - - ३.९१ - - - - - - 

अस्थायी रुपमा आिश्यक जम्मा जग्गा - - - २१.०७ - - - - -- - 

श्रोतः स्थलगत भ्रमण, २०७७ 
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२ .५.४.२ प्रस्ताि/आयोजनाको लातग आिश्यकता 
 आिश्यक जनशश्चि 

प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफणका लातग वितभन्न प्रकारका जनशश्चिको आिश्यकता पनने छ। प्रस्तावित 
आयोजनालाई लश्चक्षत समयतभर तनमाफण कायफ पूरा गनफ दक्ष र अधफ-दक्ष श्रतमक प्रतत ददन आिश्यक 
पनने  छ।  

 तनमाफण सामाग्री  

प्रस्तावित आयोजना तनमाफण कायफका लातग वितभन्न सामाग्री जस्तै बालिुा, ढुिंगा ,तगवट्ट, तसमेन्त्ि, आिश्यक 
पनने छ। तसमेन्त्ि, र्लामको रड र तार जस्ता तनमाफण सामाग्रीहरु नश्चजकैको बजार धनगढी र 
नेपालगञ्जबाि आयात गररनेछ तथा ढुिंगा, तगवट्ट, बालिुा कणाफली नदीबाि उ्खनन िा सिंकलन सम्िन्त्धमा 
रािपतत चरेु तराई मधेश सिंरक्षण विकास सतमततको स्िीकृतत तथा नपेाल सरकारको मापदण्ड अनसुार 
गररने छ।  तनमाफण सामाग्रीको पररमाण र स्रोत तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ।  

तातलका 4 : आयोजनालाई आिश्यक पनने  तनमाफण सामाग्रीहरुको वििरण 

क्र.सिं. तनमाफण सामग्रीको 
वििरण 

मारा इकाई श्रोत कैवर्यत 

१ श्चस्िल तथा डण्डी ३,१९८ िन - धनगढी र नेपालगञ्जबाि 
आयात गररनेछ।   २ तसमेन्त्ि २५,६३५ िन - 

३ बालिुा २५,७११ घन तम. कणाफली नदी 
(उ्खनन 
क्षेरको बारेमा 
तातलका १० र 
श्चचर निं. ३ मा 
प्रस्ततु गररएको 
छ) 

लम्कीचहुा न.पा. िडा निं. ३ 
उ्खनन िा सिंकलन सम्िन्त्धमा 
रािपतत चरेु तराई मधेश 
सिंरक्षण विकास सतमततको 
स्िीकृतत तथा नेपाल सरकारको 
मापदण्ड अनसुार गररने छ। 

४ तगवट्ट ४९,७६० घन तम. 

  श्रोतः आयोजनाको विस्ततृ प्रततिेदन, २०७७ 

 तनमाफण तातलका  
मखु्य तनमाफण कायफहरू २०८२/8३ मा पूरा गनने  योजना छ। तनमाफण कायफ गदाफ लाग्ने अनमुातनत 
समय ३.५ ििफ रहेको छ।प्रस्तावित आयोजनाको कायाफन्त्ियन तातलका तल प्रस्ततु गररएको छः
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तातलका 5 : लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको तनमाफण तातलका 
कायफको वििरण २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ 

सम्झौता गनने  र 
तनमाफण 

्यिसायी 
पररचालन 
(Contract 

award and 
contractor 

mobilization)  

                                           

तनमाफण कायफ 
(Construction 

works) 

                                                

क) पश्चिमी 
मखु्य नहर 
प्रणालीको 
तनमाफण 

(Construction 
of western 
main canal 

system) 

                     

ख) शाखा र  

प्र-शाखा नहर 
प्रणालीको 
तनमाफण 

(Construction 
of secondary 

and sub-
secondary 

canal system) 
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ग) कमाण्ड 
क्षेर तभर 

अिश्चस्थत तसिंचाइ 
प्रणालीहरूको 
पनुस्थाफपना र 

विस्तार 

(Rehabilitation 
and extension 

of existing 
irrigation 

system with 
command 

area) 

                 

घ) सिंरक्षण 
कायफ 

(Protection 
work) 

                               

ङ) नहर सेिा 
सडकमा 
ग्राभेल गनने  

कायफ 
(Gravelling 

work in canal 
service road) 

                               

िातािरणीय 
न्त्यूनीकरण, 
अनगुमन र 
्यिस्थापन 

(Environmental 
mitigation, 
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monitoring and 
management) 

श्रोतः आयोजनाको विस्ततृ प्रततिेदन,२०७७ 
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२.२.४.६ प्रयोग हनु ेऊजाफको वकतसम  

तनमाफण कायफहरूको लातग आिश्यक ऊजाफ मखु्यत तडजेल, मट्टीतेल र पेिोल रहेको छ। श्चशविरहरूमा 
काम गनने हरूलाई खाना पकाउने उदे्दश्यका लातग इन्त्धन चावहन्त्छ। यसका लातग एलपीजी ग्यास प्रयोग 
गररनेछ। तनमाफण कायफको लातग तबजलुी र २०० केभीए क्षमता भएको तडजेल जेनरेिर प्रयोग गररनेछ। 
जेनरेिर ध्ितन र िाय ुप्रदूिण कम गनने  िातािरण मैरी प्रयोग गररने छ। यद्यवप स्िच्छ उजाफ स्रोत 
(तबजलुी) लाई प्राथतमकता ददइनेछ। 

 

२.२.४.७ प्रयोग हनु ेप्रवितध 

दबैु आधतुनक र परम्परागत/श्रम आधाररत प्रवितध प्रस्तावित आयोजनाको लातग प्रयोग गररनेछ।यस 
प्रवितधमा सरल सिंरचना जस्ता तनमाफण श्रमले गनने  छ भने भारी काम मेश्चशनद्वारा गररनछे। 

 

२.२.४.८ सम्बश्चन्त्धत सहायक सवुिधाहरू  

 कामदार श्चशविर 

प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफणका लातग वितभन्न प्रकारका जनशश्चिको आिश्यकता पनने छ, उनीहरुलाई 
आिश्यक सवुिधाहरू सवहतको आिासको ्यिस्था गररनेछ। आयोजना तनमाफण गदाफ िन र पानीको 
स्रोतलाई नोक्सानी परु् याईने छैन। कामदारहरुको श्चशविर तनम्न ठाउाँमा प्रस्ताि गररएको छ। कामदार 
श्चशविर रहने स्थानको जानकारी तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ।   

तातलका 6 : कामदार श्चशविरको वििरण 

श्चशविर रहन ेसम्भावित स्थान (तनदने शािंक) जग्गाको वकतसम श्चस्थती कैवर्यत 

 अक्षािंश   देशान्त्तर 

28°३८'३.२१" उत्तर 

 
81°९.५९'२४" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 

alignment  
को बायााँ 

तनजी 

28°३८'५०.०४" उत्तर  81°८'५९.६०" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को Canal 

alignment  
को बायााँ 

तनजी  

28°३९'३४.२३" उत्तर  81°७'१.०६" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को बायााँ 

तनजी 
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28°४०'३१.१९" उत्तर  81°५'२४.७५" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को बायााँ 

तनजी 

28°३७'१.८७" उत्तर   81°९'७.४८" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को बायााँ 

तनजी 

28°३७'४१.३७" उत्तर  81°७'३१.३८" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को बायााँ 

तनजी 

28°३८'११.९८" उत्तर  81°५'१५.७३" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को बायााँ 

तनजी 

28°३६'४१.०५" उत्तर  81°४'३९.७२" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को बायााँ 

तनजी 

श्रोतः स्थलगत भ्रमण, २०७७  

 स्पोईल (Spoil) ्यिस्थापन स्थल 

स्पोईल (Spoil) ्यिस्थापन पवहचान गररएको ठाउाँमा ्यिस्थापन गररनेछ। स्पोईल (Spoil)  
्यिस्थापन स्थलहरुको सञ्चालनको लातग सम्बश्चन्त्धत सरोकारिालाहरुबाि पूिफ सहमतत र स्िीकृतत 
तलईनेछ। स्थलगत भ्रमण गदाफ जम्मा ३ ििा स्पोईल (Spoil) ्यिस्थापन स्थल उपयिु पाइयो। 

स्पोईल (Spoil) ्यिस्थापन स्थलको बारेमा विस्ततृ वििरण तल तातलकामा उल्लेख गररएको छ।  

तातलका 7 :  स्पोईल (Spoil) ्यिस्थापन क्षरेको वििरण 

स्पोईल (Spoil)  ्यिस्थापन स्थल (तनदने शािंक) जग्गाको वकतसम श्चस्थती कैवर्यत 

 अक्षािंश   देशान्त्तर 

28°३७'२६.८९" उत्तर  81°७'१८.१४" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को बायााँ 

तनजी 

28°३८'५०.२५" उत्तर  81°८'४२.४९" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को Canal 

alignment  
को बायााँ 

तनजी  

28°४०'२५.१३" उत्तर  81°५'२६.१०" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को  दायााँ 

तनजी 

श्रोतः स्थलगत भ्रमण, २०७७ 
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 तनमाफण सामाग्री भण्डारण स्थल 

आयोजनाका लातग आिश्यक पनने  वितभन्न सामाग्रीहरुको सरुश्चक्षत रुपमा भण्डारण गनफका लातग िातािरण 
मैरी सरुश्चक्षत भण्डारण स्थलहरुको पवहचान गररएको तथयो। स्थलगत भ्रमण गदाफ कुल ६ ििा स्थल 
तनमाफण सामाग्री भण्डारण गनफ उपयिु भेविएको तथयो। पवहचान गररएको स्थलहरुको बारेमा विस्ततृ 
वििरण तल ततलकामा ददईएको छ।  

तातलका 8 :  तनमाफण सामाग्री भण्डारण स्थलको वििरण 

तनमाफण सामाग्री भण्डारण स्थल (तनदने शािंक) जग्गाको वकतसम श्चस्थती कैवर्यत 

 अक्षािंश   देशान्त्तर 

28°४०'२७.०७" उत्तर  81°५'२१.८९" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को दायााँ 

तनजी 

28°३९'३२.५६" उत्तर  81°७'५.०५" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को दायााँ 

तनजी  

28°३८'५०.४१" उत्तर  81°८'४०.८२" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को बायााँ 

तनजी 

28°३७'४९.१३" उत्तर   81°७'३३.२७" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को बायााँ 

तनजी 

28°३८'११.४५" उत्तर   81°५'२०.९८" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को Canal 

alignment  
को बायााँ 

तनजी 

28°३६'३९.२८" उत्तर   8०°४'४२.५१" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को बायााँ 

तनजी 

श्रोतः स्थलगत भ्रमण, २०७७ 

 क्रसर सञ्चालन क्षरे 

क्रसर पवहचान गररएको ठाउाँमा सञ्चालन गररनेछ। क्रसर स्थलहरुको सञ्चालनको लातग सम्बश्चन्त्धत 
सरोकारिालाहरुबाि पूिफ सहमतत र स्िीकृतत तलईनछे। भ्रमणको क्रममा जम्मा ३ ििा क्रसर सञ्चालन 
गनने  स्थल उपयिु भेविएको तथयो। सो को विस्ततृ वििरण तल तातलकामा उल्लेख गररएको छ। 
क्रसर सञ्चालन नेपाल सरकार तथा स्थानीय सरकारको मापदण्ड अनसुार गररनेछ। 
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तातलका 9 :  क्रसर सञ्चालन क्षरेको वििरण 

क्रसर सञ्चालन क्षरे (तनदने शािंक) जग्गाको वकतसम श्चस्थती कैवर्यत 

 अक्षािंश   देशान्त्तर 

28°३८'४.७७" उत्तर  81°९'५८.३५" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को बायााँ 

तनजी 

28°३९'३४.२४" उत्तर  81°७'९.६७" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को दायााँ 

तनजी  

28°३६'४१.९०" उत्तर  81°५'८.५८" पूिफ कृवियोग्य जग्गा Canal 
alignment  
को बायााँ 

तनजी 

श्रोतः स्थलगत भ्रमण, २०७७ 

 खानी उ्खनन स्थल 

आयोजनाका लातग आिश्यक पनने  तनमाफण सामाग्रीहरु जस्तैः ढुिंगा, मािो, तगट्टी, बालिुा सिंकलन तथा 
उ्खनन ्कणाफली खोलाबाि मापदण्ड अनसुार गररन ेछ। खानी उ्खनन स्थलको विस्ततृ जानकारी 
तल तातलकामा ददइएको छ। बालिुा तगट्टी उ्खनन िा सिंकलन र क्रसर सिंचालन सम्िन्त्धमा रािपतत 
चरेु तराई मधेश सिंरक्षण विकास सतमततको स्िीकृतत तलई नेपाल सरकारको मापदण्ड अनसुार गररनेछ।  

तातलका 10 :  खानी उ्खनन स्थलको वििरण  

खानी उ्खनन क्षरे (तनदने शािंक) जग्गाको वकतसम श्चस्थती कैवर्यत 

 अक्षािंश   देशान्त्तर 

28°३९'५१.२०" उत्तर  81°५'४८.७८" पूिफ खोलाको बगर Canal 
alignment  
को बायााँ 

चरला खोला 

28°३६'३१.३२" उत्तर  81°१३'३४.११" पूिफ खोलाको बगर Canal 
alignment  
को दायााँ 

कणाफली नदी 

28°४०'३३.७७" उत्तर  81°४'३७.५४" पूिफ खोलाको बगर Canal 
alignment  

को 
बायााँ/बायााँ 

पथररया खोला 

श्रोतः स्थलगत भ्रमण, २०७७ 
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श्चचर निं.  3 : कामदार श्चशविर , खानी उ्खनन स्थलको र क्रसर क्षरेको नक्सा (श्रोत: गगुल अथफ) 
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श्चचर निं.  4 : तनमाफण सामाग्री भण्डारन तथा स्पोईल ्यिस्थापन स्थलको नक्सा  (श्रोत: गगुल अथफ) 



लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन                                    प्रस्तािको बारेमा जानकारी             

 

रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, विकापरु कैलाली    49 

 

२.३ प्रस्तािको उद्दशे्य  

प्रस्तािको मखु्य उदे्दश्य तसिंचाइ सवुिधा उपलब्ध गराई ५,३४७ हेक्िर जग्गा तसिंश्चचत गरी खेतीको 
सघनता (Intensity) लाई १२०% बाि २२६% सम्म परु् याउन ुरहेको छ। यस आयोजनाको विशेि 
उदे्दश्य तनम्न बमोश्चजम रहेको छ  

 क्षेरीय असिंतलुन र आददिासी जनजाततहरूले भोग्ने तसिंचाइको गम्भीर समस्यालाई समाधान 
गनने ,  

 प्रस्तावित आयोजना कायाफन्त्ियनले पानने  सकारा्मक र नकारा्मक प्रभािहरु पवहचान गरी 
िातािरण ्यिस्थापन योजना तयार गनने । 
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पररच्छेद-३ 

प्रततिेदन तयार गदाफ अपनाइएको वितध 

प्रस्तावित लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको िा.प्र.मू. को लातग क्षेर तनधाफरण कायफ दईु तभन्न 
वितधहरू - डेस्क अध्ययन र स्थलगत अध्ययन मार्फ त सञ्चालन गररएको तथयो। डेस्क अध्ययन 
अन्त्तगफत सन्त्दभफ सामग्रीहरूको पनुरािलोकन, वितीय तथयाङ्क सिंग्रह, प्रश्नािलीको तयारी गररएको तथयो। 
स्थलगत अध्ययन अन्त्तगफत िाकथ्र ु सिने क्षण (Walk Through Survey), सािफजतनक छलर्ल  र 
सरोकारिालाहरु साँग बैठक आदद गररएको तथयो। भौततक, जैविक, सामाश्चजक- आतथफक र सााँस्कृततक 
िातािरण सम्बन्त्धी तथयाङ्क िाक थ्र ुसिने क्षण (Walk through Survey) र प्रश्नािली सिने क्षणको माध्यमबाि 
सङ्कलन गररएको तथयो।   

 

३.१ सन्त्दभफ सामग्रीको पनुरािलोकन 

प्रततिेदन तयार गनने  क्रममा सम्बश्चन्त्धत उिेश्य प्रातप्तका लातग अध्ययन िोलीले उपलब्ध भए सम्मका 
वितभन्न आयोजनासाँग सम्बश्चन्त्धत प्रकाश्चशत र अप्रकाश्चशत प्रततिेदनको अध्ययन गरेको तथयो। यस क्रममा 
विशेिगरी नेपाल सरकारका प्रचतलत नीतत, ऐन, तनयम तथा तनदने श्चशकाहरुको साथै यस प्रस्तािसाँग 
सम्बश्चन्त्धत हनुसक्ने अन्त्य उपलब्ध लेख रचना र सामाग्रीहरु समेतको पनुरािलोकन गररएको तथयो। 
प्रस्तािसाँग सम्बश्चन्त्धत आयोजनाको विस्ततृ प्रततिेदन र तडजाइन प्रततिेदनको समीक्षा गररएको तथयो। 

प्रस्ताि कायाफन्त्ियन हनु े क्षेरको भौगोतलक अिस्था, खोलाहरुको अिश्चस्थततका साथै िन तथा 
िातािरणको जानकारी हातसल गनफका लातग नापी विभागबाि प्रकाश्चशत नक्सा र श्चजल्ला समन्त्िय 
सतमततको कायाफलयमा उपलब्ध सन्त्दभफ सामाग्रीहरु समेत अध्ययन गरी वििरणहरुको जानकारी तलईएको 
तथयो।  

 भ-ूबनोि, भौगोतलक श्चस्थतत, भ-ूउपयोग, भ-ूक्षमता र अध्ययनसाँग सम्बश्चन्त्धत नक्सा 
भ-ूबनोि, भौगोतलक श्चस्थतत, भ-ूउपयोग, भ-ूक्षमता, स्थलाकृतत, भगूभफ, जलिाय ु सम्बन्त्धी जानकारी 
आयोजनाको विस्ततृ प्रततिेदनबाि र नापी विभागबाि प्रकाश्चशत नक्साबाि साभार गररएको तथयो। 

 प्रस्ताि कायाफन्त्ियन स्थलका िनस्पतत तथा जीिजन्त्तकुो तथयाङ्क, 

प्रस्ताि कायाफन्त्ियन स्थलका िनस्पतत तथा जीिजन्त्तकुो तथयाङ्क, िाकथ्र ुसिने क्षण, अिलोकन, चेकतलष्ट, 
बददफया राविय तनकुञ्जको प्रकासनहरु र सािफजतनक छलर्ल द्वारा सङ्कलन  गररएको तथयो। 

 भौगतभफक तथा जोश्चखम मूल्याङ्कन तथयाङ्क (प्राप्त गनफ सवकने भएमा) 
भौगतभफक तथा जोश्चखम मूल्याङ्कन तथयाङ्क वितीय स्रोतबाि प्राप्त गररएको तथयो। 
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 सामाश्चजक, आतथफक तथा सााँस्कृततक िातािरण सम्बन्त्धी तथयाङ्क  

सामाश्चजक, आतथफक तथा सााँस्कृततक िातािरण सम्बन्त्धी जानकारी घरधरुी सिने क्षबाि अनसूुची-१० मा 
ददइएको प्रश्नािली प्रयोग गरी सङ्कलन गररएको तथयो।  

 अध्ययन प्रततिेदन तयार गदाफ प्रयोग गररएका तलश्चखत सामग्रीको सन्त्दभफ सूची। 

अध्ययन प्रततिेदन तयार गदाफ प्रयोग गररएका तलश्चखत सामग्रीको सन्त्दभफ सूची तनम्न बमोश्चजम प्रस्ततु 
गररएको छ। 

 राविय िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन तनदने श्चशका २०५०,  

 िन क्षेरको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन तनदने श्चशका २०५२, 

 सामदुावयक िन कायफसूची तनदने श्चशका, २०६१, 
 तसिंचाइ नीतत, २०७०, 
 राविय प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लातग राविय िन क्षेर प्रयोग गनने  सम्बश्चन्त्ध मापदण्ड सवहतको कायफवितध, 

२०७६,   

 िातािरण सिंरक्षण ऐन, २०७६  

 िातािरण सिंरक्षण तनयमािली, २०७७, 
 जलस्रोत नीतत, २०७७, 

 आयोजनाको विस्ततृ प्रततिेदन, २०७७।  

 

३.२ आयोजनाको क्षरेतनधाफरण 

आयोजनाको प्रभाि क्षेर आयोजना गततवितधहरुको कारण प्र्यक्ष र अप्र्यक्ष प्रभािको आधारा मा 
िगीकरण गररएको छ। आयोजनाको सिंरचना र सवुिधाहरू साथै आयोजनाको तनमाफण र सञ्चालनका 
कारण प्रभावित हनुे क्षेरलाई र स्थायी रूपमा आयोजनाद्वारा अतधग्रहण गररने क्षेरलाई प्र्यक्ष प्रभाि 
क्षेर मातनएको तथयो। Canal alignment  को तबच देश्चख दायााँ र बायााँ दिैुपट्टी ५० तम. को क्षेरलाई 
प्र्यक्ष प्रभाि क्षेर मातनएको तथयो।  

अप्र्यक्ष प्रभाि क्षेरले ठूलो क्षेर सिंकेत गदफछ, जनु प्र्यक्ष या अप्र्यक्ष रूपमा आयोजना कायाफन्त्ियन 
गततवितधहरु बाि प्रभावित हनुेछ तथावप यसले आयोजना कायाफन्त्ियनसाँग सम्बश्चन्त्धत कम स्तरको प्रभाि 
प्राप्त गदफछ। कमाण्ड क्षेरलाई अप्र्यक्ष प्रभाि क्षेर मातननएको तथयो। 

आयोजना सञ्चालन हनुे नगरपातलका/गाउाँपातलकाहरु र िडाहरुलाई आयोजना सञ्चालन हुाँदा र्ाईदा 
पगु्ने छ। नगरपातलका/गाउाँपातलकाहरु र िडाहरुलाई समग्र प्रभाि क्षेर मातनएको तथयो। 
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तातलका 11 : आयोजनाको क्षरे तनधाफरण 

प्रभाि क्षरे वििरण 

प्र्यक्ष प्रभाि क्षरे Canal alignment को तबच देश्चख दायााँ र बायााँ दिैुपट्टी ५० तम.  क्षेरलाई 
प्र्यक्ष प्रभाि क्षेर मातनएको छ।जहााँ आयोजनाका सम्बश्चन्त्धत सहायक 
सवुिधाहरू जस्तै कामदार श्चशविर, स्पोईल ्यिस्थापन स्थल, तनमाफण 
सामाग्री भण्डारण स्थल, आदद सञ्चालन गररनेछ।    

अप्र्यक्ष प्रभाि क्षरे कमाण्ड क्षेरलाई अप्र्यक्ष प्रभाि क्षेर मातनएको छ।  

समग्र प्रभाि क्षेर लम्कीचहुा नगरपातलका र लम्कीचहुा नगरपातलकको िडा निं. 
१,२,३,४,५,६,७,८,९,१० लाई समग्र प्रभाि क्षेर मातनएको छ।  

३.३ चेकतलष्ट तयारी 
प्रस्तावित आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयार गदाफ आिश्यक पनने  भौततक, 
रासायतनक, जैविक, सामाश्चजक, आतथफक तथा सााँस्कृततक िातािरण सम्बन्त्धी तथयाङ्क सङ्कलन  गनफका 
लातग िातािरण सिंरक्षण तनयमािली, २०७७ बमोश्चजम चेकतलष्ट तथा प्रश्नािली तयार गरी प्रयोग 
गररएको तथयो। प्रयोग गररएको चेकतलष्ट तथा प्रश्नािली अनसूुची ८, ९ र १० मा समािेश गररएको 
छ। 

३.४ स्थलगत अध्ययन 

वितभन्न विियगत विज्ञहरु सश्चम्मतलत अध्ययन िोलीले २०७८/७९ सालको चैर र िैशाख मवहनामा 
२० ददन प्रस्ताि कायाफन्त्ियन हनुे क्षेरमा स्थलगत सिने क्षण गरी ्यहााँको भौततक, जैविक, सामाश्चजक, 
आतथफक तथा सााँस्कृततक िातािरण सम्बश्चन्त्ध आिश्यक प्राथतमक तथयाङ्कहरु सङ्कलन गरेका तथए। 

 तथयाङ्क सङ्कलन प्रवक्रया 
भौततक, रासायतनक, जैविक, सामाश्चजक-आतथफक र सााँस्कृततक िातािरण सम्बन्त्धी जानकारी सङ्कलन  
गनफ तनम्न वितधहरू प्रयोग गररएको तथयो।  

क) भौततक िातािरण  

भौततक िातािरणको मूल्याङ्कनका लातग आिश्यक तथयाङ्कमा जलिाय ु र जलविज्ञान, भगूोल, िाय ु
गणुस्तर, ध्ितन स्तर, पानीको गणुस्तर, भ-ूिैज्ञातनक अनसुन्त्धान, भतूम प्रयोग, सािफजतनक उपयोतगता र 
आयोजना सहायक सवुिधाहरू पदफछ। 

 भौगोतलक अिस्था, धरातलीय अिस्था, भ-ूगभफ र भ-ूउपयोग सम्बन्त्धी जानकारी वितीय श्रोत 
(आयोजनाको विस्ततृ प्रततिेदन,२०७७) बाि प्राप्त गररएको तथयो।  

 तनजी जग्गा, िन जग्गा, सरकारी जग्गा सम्बन्त्धी जानकारी प्राप्त गनफ Alignment मा िाक-थ्र ु
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सिने क्षण गररएको तथयो र  आयोजनालाई आिश्यक पनने  जग्गाको स्िातम्ि, प्रकार चेनेज 
अनसुार विपोि गररएको तथयो।  

 जलिाय ु (ििाफ तथा तापक्रम) सम्बन्त्धी तथयाङ्क वितीय श्रोत (आयोजनाको विस्ततृ 
प्रततिेदन,२०७७) बाि प्राप्त गररएको तथयो।  

 भ-ूगभफ (भगूभीय बनौि, मािोको वकतसम र भकुम्पीय जोश्चखम) सम्बन्त्धी तथयाङ्क वितीय श्रोत 
(विस्ततृ प्रततिेदन,२०७७) तथा जी.आई.एस. सफ्ििेयर प्रयोगबाि तनकातलएको तथयो।  

 िाय ुगणुस्तर सम्बन्त्धी तथयाङ्क एयर स्याम्पलर [Air Monitoring Device  (Temtop) Model no: 

M2000] प्रयोग गरेर प्राप्त गररएको तथयो। िाय ुगणुस्तर सम्बन्त्धी तथयाङ्क प्रस्तावित आयोजनाको 
बस्ती क्षेर, िन क्षेर तथा कमाण्ड क्षेरबाि तथयाङ्क सङ्कलन गररएको तथयो।  िाय ुगणुस्तर 
सम्बन्त्धी तथयाङ्क प्राप्त गनफ वपएम२.५ (PM२.५), वपएम१० (PM10), काबफन मोनोअक्साइड (Carbon 

monoxide), TSP (Total Suspended Particles) मापन गररएको तथयो। यस सम्बश्चन्त्धत विस्ततृ 
वििरण तातलका १८ मा प्रस्ततु गररएको छ।   

 ध्ितन स्तर तमिर (Sound Level  Meter Device) प्रयोग गरी ध्ितनको गणुस्तर तनधाफरण गररएको 
तथयो। यसका लातग प्रस्तावित आयोजनाको बस्ती क्षरे, िन क्षेर तथा कमाण्ड क्षेरबाि तथयाङ्क 
सङ्कलन गररएको तथयो।  यस सम्बश्चन्त्धत विस्ततृ वििरण तातलका १९ मा प्रस्ततु गररएको छ।   

 सािफजतनक उपयोतगता सम्बन्त्धी तथयाङ्क Alignment मा िकथ्र ुसिने क्षण, अिलोकन, चेकतलष्ट र 
श्चज.वप.एस. प्रयोग गरी सङ्कलन गररएको तथयो। यस सम्बश्चन्त्धत विस्ततृ वििरण अनसूुची ११ 
मा प्रस्ततु गररएको छ। 

(ख) जैविक िातािरण  

जैविक िातािरणमा िनस्पतत र िनको प्रकार, अिश्चस्थत िनस्पतत र जीिजन्त्त,ु स्थानीय प्रजातत, गैरकाष्ठ 
िनपैदािार, परम्परागत उपयोगमा रहेका िनस्पतत तथा सामदुावयक िन ्यिस्थापन, आयोजना क्षेरको 
लोपोन्त्मखु िनस्पतत, स्तनधारी, चराहरू, जलीय िनस्पतत र जीिजन्त्तहुरूको मह्िपूणफ बासस्थान र 
सिंरश्चक्षत श्चस्थतत, काननुी श्चस्थतत, प्राकृततक स्रोतहरूको सिंरक्षण सम्बन्त्धी जानकारी समािेश छ। िनस्पतत, 
जीिजन्त्त,ु जलचर, गैरकाष्ठ िनपैदािार, परम्परागत उपयोगमा रहेका िनस्पतत तथा सामदुावयक िन 
्यिस्थापनहरुको वििरण अिलोकन, ्यश्चिसाँग अन्त्तरिाताफ र चेकतलष्ट प्रयोग गरी सङ्कलन  गररएको 
तथयो। प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफणका लातग किान गनुफ पनने  रूखहरूको सङ्खख्या सम्बश्चन्त्धत जानकारी 
तोवकएको मागफमा वहिंतड गणना गररएको तथयो। प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफणका लातग किान गनुफ पनने  
प्र्येक रूखहरूको ्यास (DBH) िेप र उचाई श्चक्लनोतमिर (Clinometer) प्रयोग गरी मापन गररएको 
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तथयो। किान गररने रुखहरुलाई तल तातलका (सामदुावयक िन स्रोत सिने क्षण मागफदशफन पररमाश्चजफत, 
२०६१) अनसुार छुट्याइ रुखको आयतन तनकातलएको तथयो। ्यस्तै स्यापतलङ्ग र झातड प्रजाततहरुका 
लातग २४ िगफ तमिरको िगाफकार उप-टलि र तसडतलङ्ग र घााँस प्रजाततहरुका लातग १ िगफ तमिरको 
उप-टलि बनाई सिने क्षण गररएको तथयो। यसै गरी प्राणी सम्बन्त्धी जानकारीका लातग transect walk, 

direct sighting, sign survey जस्ता वितधहरुको अनसुरण गररएको तथयो जस अनसुार प्रस्ताि कायाफन्त्ियन 
हनुे िनमा तबहान र साझाँपख गई ्यहााँ देश्चखएका िन्त्यजन्त्तकुो अिलोकन र नदेश्चखएकाको हकमा 
खटु्टाका श्चचन्त्हहरु, रौ, तबष्टा आदद सङ्कलन  गररएको तथयो। चरा प्रजाततको हकमा प्र्यक्ष अिलोकन 
र पवहचान, ततनका टिाखाँ र गडुाँ र रु्ल एििं केवह ततनीहरुले तनकालेका आिाजको आधारामा पवहचान 
गररएको तथयो। ्यस्तै माछा प्रजातत सम्बन्त्धी जानकारी तलन प्रस्ताि कायाफन्त्ियन स्थलको नश्चजकमा 
पनने  खोला, नदी आददमा स्थानीय मछिाराहरुसाँग छलर्ल गरी स्थानीय नाम र सन्त्दभफ सामाग्रीको 
सहायताले िैज्ञातनक नाम पवहचान गररएको तथयो। यसैगरी सरीसपृ र उभयचरका लातग स्थानीयको 
सहायताबाि नाम र सन्त्दभफ सामाग्रीको सहायताबाि िैज्ञातनक नाम पवहचान गररएको तथयो।   

तातलका 12 :  बोि तबरुिाहरुको िगीकरण तथा साइज 

क्र.सिं.  बोि तबरुिाहरुको िगीकरण  बोि तबरुिाको साइज 

१ तबरुिा ३० से.मी. देश्चख १०० से.मी. (१ तमिर) सम्म उचाइ 
भएको  

२ लाथ्रा छातीको उचाइमा १ तमिर उचाइदेश्चख मातथ १० से.मी. 
भन्त्दा कम ्यास भएको 

३ बल्लाबल्ली छातीको उचाइमा १०-३० से.मी. ्यास भएको 
४ रुख छातीको उचाइमा ३० से.मी. िा सो भन्त्दा मातथ ्यास 

भएको 
श्रोतः सामदुावयक िन स्रोत सिने क्षण मागफदशफन (पररमाश्चजफत), २०६१ 

रुखको आयतन तल ददएको सूर प्रयोग गरी तनकातलएको छ , 

आयतन = 
π𝑑2

4
∗ ℎ ∗ 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  

 d = रुखको ्यास (DBH)  

 h = रुखको उचाइ 

 form factor = 0.5 
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ग) सामाश्चजक-आतथफक िातािरण 

प्रस्तावित आयोजना कायाफन्त्ियनबाि प्रभावित हनुे घरधरुीको जानकारी सङ्कलन गररएको तथयो र यस 
सम्बन्त्धी विस्ततृ वििरण खण्ड ५.३ मा प्रस्ततु गररएको छ। यसका लातग अनसूुची १० मा ददए 
अनसुार प्रश्नािली प्रयोग गरर घरधरुर सिने क्षण मार्फ त घरधरुीको जनसाङ्श्चख्यक वििरण, श्चशक्षा, स्िास्थय 
र सरसर्ाई, रोजगारी, पेशा, भािा सम्बन्त्धी विस्ततृ वििरण सङ्कलन  गररएको तथयो। साथै आयोजनाबाि 
प्रभावित हनु ेतनजी सम्पश्चत्त (जग्गा,घर सिंरचना,रुख तथा र्लरु्ल,अन्नबाली आदद ) सम्बन्त्धी तथयाङ्क, िकथ्र ु
सिने क्षण, अिलोकन, छलर्ल,  चेकतलष्ट र श्चज.आई.एस. प्रयोग गरी सङ्कलन गररएको तथयो र विस्ततृ 
वििरण अनसूुची १० मा प्रस्ततु गररएको छ। 

 

ङ) सााँस्कृततक िातािरण  

सााँस्कृततक िातािरणमा सााँस्कृततक, धातमफक, ऐततहातसक, परुाताश्च्िक, सौन्त्दयफ क्षेरहरू पदफछ।यस 
आयोजनाको रेखाङ्कनमा सााँस्कृततक, धातमफक, ऐततहातसक, परुाताश्च्िक, सौंदयफ क्षेरहरू पदैन।  

 

३.५ प्राप्त तथयाङ्कको विश्लिेण 

अध्ययन िोलीले तनमाफण र सञ्चालन चरणहरूको समयमा आयोजनाद्वारा िातािरणमा हनुे प्र्येक 
प्रभािहरू पवहचान र मूल्याङ्कन गरेका छन।् प्र्येक प्रभािको मूल्याङ्कन राविय िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन तनदने श्चशका, २०५० अनसुार गररएको छ। प्रभािको प्रकृतत, जस्तै प्र्यक्ष िा अप्र्यक्ष,  अनूकूल 
िा प्रततकूल र उनीहरूको पररमाण पवहचान गरी िा.प्र.मू. प्रततिेदनमा समािेश गररएको छ।  

तनमाफण र सञ्चालन चरणहरूका लातग भौततक, रासायतनक, जैविक, सामाश्चजक-आतथफक र सााँस्कृततक 
िातािरणको आधारामा प्रभाि िगीकरण गरी न्त्यूनीकरणका उपायहरू सवहत पवहचान गररएका 
प्रभािहरूको म्याविक्स तयार गररएको छ। प्रभािहरूको पवहचान र मूल्याङ्कनको विश्लिेण विशेिज्ञको 
तनणफयमा आधाररत छ। 

३.६ प्रभाि पवहचान, आाँकलन, तह तनधाफरण र उल्लेखनीयताको मूल्याङ्कन गदाफ अपनाईएको वितध 

प्रभाि आाँकलन जी.आई.एस नक्सा, विशेिज्ञको तनणफय र प्रयोगा्मक वितधहरूको प्रयोग गरी गररएको 
तथयो। प्रभािहरूको पररमाण (उच्च, मध्यम र तनम्न), सीमा (स्थानीय, क्षेरीय र स्थलगत) र अितध 
(अल्पकालीन, मध्यम र दीघफकालीन) राविय िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन तनदने श्चशका, २०५० को 
आधारामा िगीकरण गररएको तथयो। आयोजना तनमाफण र सञ्चालनको क्रममा आयोजना क्षेरको भौततक, 

रासायतनक, जैविक, सामाश्चजक-आतथफक र सााँस्कृततक िातािरणमा पनने  सकारा्मक तथा नकारा्मक 
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प्रभािहरुको विश्लिेण र पवहचान मैविक्स तयार गरी गररएको तथयो।  

तातलका 13 : प्रभाि शे्रणीकरण वितध 

पररमाण अङ्कमान सीमा अङ्कमान अितध अङ्कमान 

उच्च ६० क्षेरीय ६० दीघफकालीन २० 

मध्यम २० स्थानीय २० मध्यम १० 

तनम्न १० स्थलगत १० अल्पकालीन ५ 

श्रोतः राविय िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन तनदने श्चशका, २०५०  

तातलका 14 : प्रभािको मह्ि 

कुल अङ्कमान मह्त्ि 

<४५  तनम्न मह्िपूणफ 
४५-७५ मध्यम मह्िपूणफ 

>७५  उच्च मह्िपूणफ 
 

३.७ मस्यौदा प्रततिेदनको तयारी  

स्थलगत स्थलगत सिने क्षण, सन्त्दभफ सामग्रीहरुको पनुरािलोकन तथा वितीय तथयाङ्कको आधारामा 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन मस्यौदा प्रततिेदन तयार गररएको छ। िातािरण सिंरक्षण तनयमािली, 
२०७७ को अनसूुची-१२ बमोश्चजम िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन मस्यौदा प्रततिेदन तयार गररएको छ।  

 

३.८ सािफजतनक सनुिुाई  

िातािरण सिंरक्षण तनयमािली, २०७७ को तनयम ६ को उपतनयम १ बमोश्चजम सािफजतनक सनुिुाई गनुफ 
पनने  प्रािधान रहेको हनुाले प्रस्तावित आयोजनाको सािफजतनक सनुिुाई आयोश्चजत गररएको तथयो। 
सािफजतनक सनुिुाई सम्बन्त्धी सूचना २०७८/१२/१० गतेको “वहमालय िाइम्स” दैतनक पतरकामा 
प्रकाशन गररएको तथयो। प्रकाश्चशत सूचना अनसूुची २ मा सिंलग्न गररएको छ। उपतनयम २ बमोश्चजम 
सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रममा आयोजनाबाि प्रभावित स्थानीय समदुाय र प्रभावित स्थानीय तहका 
प्रतततनतधलाई सहभागी गराइएको तथयो। उपतनयम ३ बमोश्चजम सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रम 

२०७८/१२/१६ गते बधुबार तबहान ११:३० बजे लम्कीचहुा नगरपातलकाको कायाफलयको भिन, 

भल्का, कैलालीमा सञ्चालन गररएको तथयो जस्मा २१ जना स्थानीय तथा सरोकारिालाहरुको सहभागीता 
रहेको तथयो। सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रममा भएको उपश्चस्थततको माईन्त्यूि अनसूुची ३ मा र तस्िीरहरु 
अनसूुची ७ मा सिंलग्न गररएको छ। िातािरण सिंरक्षण तनयमािली, २०७७ को तनयम ७ को उपतनयम 
२ बमोश्चजम प्रततिेदन तयार गदाफ प्रस्ताि कायाफन्त्ियन हनुे स्थानीय तह तथा ्यस क्षेरमा रहेका 
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सम्बश्चन्त्धत सरोकारिाला तनकाय, ्यश्चि िा सिंस्थालाई सो प्रस्तािको कायाफन्त्ियनबाि िातािरणमा पनफ 
सक्ने प्रभािको सम्बन्त्धमा सात ददनतभर तलश्चखत सझुाि उपलब्ध गराउन अनसूुची-९ बमोश्चजमको 
ढााँचामा स्थानीय तहको कायाफलय सो क्षेरमा रहेको शैश्चक्षक सिंस्था, स्िास्थय सिंस्था तथा कुनै सािफजतनक 
स्थलमा सूचना िााँस गरी मचुलु्का तयार गराइएको तथयो। सचुना िााँसको मचुलु्का अनसूुची ४ मा 
समािेश गररएको छ। तमतत २०७९/०१/६ गते सोही राविय दैतनक पतरका "वहमालय िाइम्स" मा 
राय सझुाि सम्िन्त्धी सािफजतनक सूचना प्रकाशन गररएको तथयो। प्रकाश्चशत सूचना अनसूुची ५ मा र 
राय सझुाि अनसुसूची ६ मा समािेश गररएको छ। सािफजतनक सनुिुाईका उठेका सिालहरु तनम्न 
बमोश्चजम प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका 15 : सािफजतनक सनुिुाईका उठेका सिालहरु 

क्र.सिं. सािफजतनक सिालहरु कैवर्यत 

१ नहरको छेउछाउमा कृवि उ्पादनलाई बजार 
परु् याउनका लातग सहज हनुे गरी राम्रो सडक 
बनु्न पनने । 

नहरको वकनारमा नहरको तनरीक्षण तथा ममफतका 
लातग सेिा सडक तनमाफण गररनेछ। प्रस्तावित सेिा 
सडकलाई स्थानीयले ग्रामीण मागफको रुपमा प्रयोग 
गनफ सक्ने छन।् 

२ पक्की कल्भिफ पगेुका ठाउाँमा परुाना कल्भिफ 
ममफत गनुफ पनने  र कल्भिफ नपगेुका ठाउाँमा 
नयााँ पलु तनमाफण गनुफ पनने । 

परुाना कल्भिफहरु ममफत गररने छ। नयााँ पलु तनमाफण 
प्रस्तावित आयोजनाको दायरा (Scope)  तभर 
नरहेको। 

३ बस्ती तथा खेतीयोग्य जतमन नदी किानबाि 
मास्न नददनका लातग जाली तथा तिबन्त्ध 
गनुफ पनने । 

बस्ती तथा खेतीयोग्य जतमन नदी किानबाि मास्न 
नददनका लातग सिंरक्षण कायफ (Protection work) 
प्रस्ताि गररएको छ। 

४ बस्ती, विद्यालय तथा मातनस र जीिजनािर 
आितजाित बढी हनुे के्षरमा नहरलाई ढाकी 
कल्भिफ बनाउन ुपनने । कल्भिफ परुानो र श्चजणफ 
भएका के्षरमा नयााँ बनाउन ुपनने ।  

बस्ती, विद्यालय तथा मातनस र जीिजनािर 
आितजाित बढी हनुे के्षरमा नहरलाई ढाकी 
कल्भिफ बनाइने छ। 

५ नहर विस्तारको क्रममा स्थानीयलाई पतन 
रोजगारी प्रदान गनफका लातग स्थानीयलाई 
कामदार तथा श्रोतको रुपमा प्रयोग गनुफ 
पनने । 

आयोजनाले तनमाफण तथा सञ्चालनको क्रममा  
स्थानीयलाई रोजगारी प्रदान गनने  छ। 

६ नम्बरी तथा ऐलातन जग्गामा नहरले 
अतधग्रहण गरेको खण्डमा तनयम अनसुार 
उश्चचत  मूल्याङ्कन गरी क्षततपूततफ/मआुब्जा 
प्रदान गनुफ पनने । 

नहरले अतधग्रहण गनने  नम्बरी  जग्गाको क्षततपूततफ 
जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ बमोश्चजम नम्बरी  जग्गाको 
क्षततपूततफ ददइनछे। यसका लातग क्षततपूततफ तनधाफरण 
सतमतत गठन गररनेछ।   
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७ ििाफयाम आउाँदै गदाफ काममा वढलाससु्ती भए 
बस्ती तथा खेतीयोग्य जतमन डुबानमा पनने  
हनुाले यथाश्चशघ्र काम गनुफ पनने । 

यस सम्बन्त्धी आयोजनासाँग छलर्ल गररन ेछ।  

८ नगर उधान मोहनलाल सामदुावयक िन तभर 
बोविङ्ग नहर अनरुुप आयोजनाले सो अनसुार 
नहरको ्यिस्था उश्चचत हनु ेहनुाले 
कायाफलयसाँग समन्त्िय गनुफ पनने । 

यस सम्बन्त्धी आयोजनासाँग छलर्ल गररन ेछ। 

९ विकासको नाममा विनाश मार भइरहेको 
हनुाले प्राकृततक िातािरणको विनाश 
न्त्यूनीकरण गरी आयोजनाको स्िरुप बनाउन ु
पनने । 

प्रस्तावित आयोजनाले प्राकृततक िातािरणको विनाश 
गनने  कायफ नगनने  तथा सामान्त्य प्रभािहरुका 
न्त्यूनीकरणका उपायहरु पररच्छेद ८ मा प्रस्ताि 
गररएको छ।  

१० िातािरण मैरी सिंरचना बनाइ यस 
आयोजनाले स्थानीयलाई मार नभइ यस 
के्षरलाई पयफिवकय दृवष्टकोणले पतन अश्चघ 
लैजाने खालको अिधाराणा अनरुुप कामलाई 
अश्चघ बढाउन समन्त्िय गनुफ पनने । 

िातािरण मैरी सिंरचना बनाइ यस आयोजनाले 
स्थानीयलाई मार नभइ यस क्षेरलाई पयफिवकय 
दृवष्टकोणले पतन अश्चघ लैजान ेखालको अिधाराणा 
अनरुुप कामलाई अश्चघ बढाउन समन्त्िय गररन ेछ। 

११ विद्यतु, पानी, सडक लगायतका सिंरचनामा पनफ 
सक्ने क्षतत न्त्यूनीकरण गरी सिंरचना बनाउन ु
पनने । 

विद्यतु, पानी, सडक लगायतका सिंरचनामा पनफ सक्ने 
क्षतत न्त्यूनीकरण गरी आयोजना कायाफन्त्ियन गररन े
छ। 

१२ बस्ती भएको के्षरमा सम्भि भएसम्म बस्ती 
भन्त्दा िाढा नहरको तनमाफण हनु ुपनने । 

प्रस्तावित आयोजनाले पवहली देखी चल्दै 
आएको नहरहरू र सिंरचनाहरूको पनुःस्थापना, 
विस्तार र तनमाफण जस्ता कायफ गनफ लागेको 
हो।बस्ती भएको के्षरमा सम्भि भएसम्म बस्ती 
भन्त्दा िाढा तनमाफण गररने छ। 

श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९ 

३.९ सझुाि समािेश गरी अश्चन्त्तम प्रततिेदन तयारर 

स्थलगत सिने क्षण, सन्त्दभफ सामग्रीहरुको पनुरािलोकन तथा वितीय तथयाङ्कको आधारामा स्थानीय तह 
तथा सम्बश्चन्त्धत सरोकारिालाहरु बाि प्राप्त रायसझुाि सिंलगन गरी िातािरण सिंरक्षण तनयमािली, 
२०७७ को अनसूुची-१२ बमोश्चजम िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयार गररएको तथयो। 
अश्चन्त्तम प्रततिेदन तयार गरी स्िीकृतत प्रवक्रयाको लातग उजाफ जलस्रोत तथा तसिंचाइ मन्त्रालय मार्फ त 
िन तथा िातािरण मन्त्रालयमा पेश गररएको तथयो। 
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पररच्छेद -४ 

प्रस्तािसाँग सम्बश्चन्त्धत नीतत, कानून तथा मापदण्ड 
 

तातलका 16 :  प्रस्तािसाँग सम्बश्चन्त्धत नीतत, कानून तथा मापदण्ड 

 प्रततिेदन तयार गदाफ पनुरािलोकन गररन े दर्ा÷तनयम÷खण्ड आदद र 
सम्बश्चन्त्धत बुाँदा 
बुाँदा  सम्बश्चन्त्धत वििरण 

नपेालको सिंविधान  धारा ३० प्र्येक नागररकलाई स्िच्छ र स्िस्थ िातािरणमा 
बााँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ। िातािरणीय 
प्रदूिण िा ह्रासबाि हनुे क्षतत बापत पीतडतलाई 
प्रदूिकबाि कानून बमोश्चजम क्षततपूततफ पाउने हकको 
्यिस्था गरेको छ।  

प्रस्तावित आयोजनाबाि हनु सक्ने िातािरणीय 
प्रदूिण कम गनने  िातािरण मैरी वितध र 
उपकरणहरु उपयोग गनने  प्रस्ताि प्रततबि रहेको 
छ। 

नीतत 

श्रम तथा रोजगार नीतत, २०६२ 

 

 मैरीपूणफ लगानीको िातािरण तसजफना गरी श्रम गनने  
उमेरका नागररकहरूलाई उ्पादनशील, विभेदरवहत, 
शोिणमिु, मयाफददत, सरुश्चक्षत र स्िस्थ कामका 
अिसर प्रदान गनुफ र अन्त्तराफविय स्तरमा प्रततस्पधाफ गनफ 
सक्ने राविय अथफ ्यिस्थाको तनमाफणमा सहयोग 
पयुाफउन श्रम बजारको विकास र ्यिस्थापन गनफ श्रम 
तथा रोजगार नीततको आिश्यकता देश्चखन्त्छ। यस 
नीततका उद्देश्यहरुमा (१)रोजगारीमा मवहला, दतलत, 
जनजातत तथा विस्थावपतहरूको समान पहुाँच सतुनश्चित 
गनने ।(२) बालश्रमलाई उन्त्मलुन गनने  र (३) श्रम र 
रोजगार प्रशासनलाई चसु्त, दरुुस्त, सक्षम र 
प्रभािकारी बनाउने रहेको छ।  

तसिंचाइ नीतत, २०७० बदुााँ १.६.५९ आयोजना/प्रणाली तनमाफणबाि पनफ सक्न ेिातािरणीय 
नकारा्मक प्रभाि न्त्यून हनु ेगरी आयोजना प्रणाली 
सम्पन्न गररने कुरा उल्लेख छ। यसका लातग 
सरकारी, गैरसरकारी र स्थानीय स्तरमा आिश्यक 
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सक्षमता र जनचेतना अतभिृवि गररने कुराको ् यिस्था 
छ। 

बदुााँ १.६.६० आयोजनाबाि िातािरणमा पनफ सक्ने नकारा्मक 
असरका सम्बन्त्धमा सािफजतनक सनुिुाइ (Public 

Hearing) तथा सामाश्चजक परीक्षण (Social Auditing) 

लाई मखु्य आधारा बनाई प्रचतलत कानूनको अतधनमा 
रही आिश्यकतानसुार िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
िा प्रारश्चम्भक िातािरण परीक्षण गररने कुरा उल्लेख 
छ। िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन िा प्रारश्चम्भक 
िातािरण परीक्षणले तसर्ाररस गरेका प्रमखु 
सझुािहरुलाइ योजना तनमाफण कायफसाँग आिि गरी 
सञ्चालन गररने ्यिस्था छ। 

बदुााँ १.६.६१ कुनै खोला/खहरेबाि तसिंचाइको लातग पानी प्रयोग गदाफ 
्यस्ता खोला/खहरेमा आिश्यक पनने  न्त्यूनतम जलस्तर 
कायम हनुे गरी पानी छोडेर बााँकी पानी मार 
तसिंचाइको लातग उपयोग गररने कुरा उललेख गररएको 
छ। 

पूिाफधारा विकास आयोजनाका 
लातग जग्गा प्रातप्त, पनुिाफस तथा 
पनुस्थाफपना सम्बश्चन्त्ध नीतत, २०७१ 

 

 यस नीततको प्रमखु उद्देश्य आयोजना कायाफन्त्ियनबाि 
स्थानीय ् यश्चि, पररिार िा समदुाय विस्थावपत नै नहनु े
िा सकेसम्म न्त्यून विस्थापन हनुे अिस्थाको शृ्रजना 
गनुफ, आयोजनाबाि विस्थापनको अिस्था आइपरेमा 
प्रभावित ्यश्चि, पररिार िा समदुायलाई आयोजनाबाि 
पनने  प्रततकूल प्रभािहरुलाई न्त्यूनीकरण गदै प्रभावित 
पररिारहरुलाई क्षततपूततफ तथा आतथफक-सामाश्चजक 
लाभका अिसरहरु उपलब्ध गराउने, जग्गा प्रातप्त, 

मआुब्जा/क्षततपूततफ र पनुिाफस तथा पनुस्थाफपना तथा 
मूल्याङ्कन कायफलाई सरल, सहज, पारदशी र न्त्यायोश्चचत 
बनाई आयोजना तनधाफररत समयतभरमा सम्पन्न गनने  
िातािरण शृ्रजना गनने  रहेका छन।््यस्तै जग्गा प्रातप्त 
तथा स्िातम्ि हस्तान्त्तरण सम्बन्त्धमा आयोजनाबाि 
प्रभावित स्थानीय ्यश्चि/पररिार तथा समदुायका 
बहमुतबाि माग भै आएका र आयोजना प्रभावित 
्यश्चि/पररिारहरु प्र्यक्ष रुपमा लाभाश्चन्त्ित हनु े
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खालको आयोजनामा स्िेश्चच्छक दान मार्फ त जग्गा 
दान गनफ सवकने ्यिस्था गरेको छ। 

आयोजनाले सम्बश्चन्त्धत जग्गा धनीसाँग प्र्यक्ष िाताफ 
गरी जग्गा प्राप्त गनफ प्राथतमकता ददएमा िाताफबारारा प्राप्त 
गनफ सवकनेछ। 

िन नीतत, २०७५ 

 

 िनको भ-ूस्िातम्ि अन्त्तगफत नीतत एििं रणनीततहरुमा 
राविय प्राथतमकता प्राप्त िा राविय गौरिका 
आयोजनाहरु सञ्चालन गनफ िन प्रयोग गनुफको विकल्प 
नभएमा सिंघले कानून, तनदने श्चशका तथा कायफवितधका 
आधारामा िन क्षेर प्रयोग गनने  ्यिस्था गनने  र िन 
के्षर प्रयोग गदाफ घिेको िनको के्षरर्ललाई पररपूततफ 
हनुे गरी सिंघले प्रदेश तथा स्थानीय तहसाँग समेत 
समन्त्िय गरी िृक्षारोपण तथा िनको पनुस्थाफपना गनने  
रणनीतत तलएको कुरा उल्लेख छ।   

राविय भ-ूउपयोग नीतत, २०७५ 

 
 भतूमको न्त्यावयक वितरण, उपयोग र सशुासनमार्फ त 

मलुकुको आतथफक समवृि र जनताको जीिनस्तरमा 
गणुा्मक पररितफन ल्याउने लष्य य तलएको छ। साथै 
िातािरणीय सन्त्तलुन, खाद्य सरुक्षा, ्यिश्चस्थत पूिाफधारा 
विकास तथा सरुश्चक्षत बसोबासका लातग भतूमको 
महत्तम उपयोग र ्यिसथापन सतुनश्चित गनने  उद्दशे्य 
समेत तलएको कुराको बारेमा उल्लेख छ। 

राविय जलिाय ु पररितफन नीतत, 

२०७६ 

 

 यस नीततले जलिाय ु पररितफनको प्रततकूल 
प्रभािहरुलाई कम गनने  र अनकूुलन गरी कम काबफन 
उ्सजफन गनने  तथा सामाश्चजक-आतथफक विकासको मागफ 
अपनाउने कुरामा जोड ददएको छ। यसले साथै राविय 
र अन्त्तराविय सम्झौताहरुमा प्रततबि भई कायाफन्त्ियन 
गनफ हौसला प्रदान गनने  र मानि जीिनयापन सधुारा 
गनुफ र स्िच्छ ऊजाफ, जस्तै जलविद्यतु, निीकरणीय र 
िैकश्चल्पक ऊजाफको प्रयोगलाई बढािा ददन े र ऊजाफ 
दक्षता िृवि गनने  तथा हररयो प्रवितधको प्रयोगलाई 
प्रो्सावहत गरेर काबफनजन्त्य उ्सजफन घिाउन े
प्राकृततक स्रोतहरूको अतधकतम उपयोग र 
ततनीहरूको कुशल ्यिस्थापनको लातग स्थानीय 
समदुायहरूमा मौसम अनकूुलन र लश्चचलो क्षमता 
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अतभिृवि गनने  आतथफक विकासको अनसुरण गरेर कम 
काबफन विकास मागफ अपनाउने कुरामा जोड ददएको 
छ। 

राविय भतूम नीतत, २०७५  यस नीतत अन्त्तगफत विकास तनमाफणका लातग भतूम 
प्रातप्तलाई सहज िातािरण सजृना गनने  विकास 
आयोजनाको लागत जग्गा प्रातप्तका कारण बढ्न नददन 
्यिस्था सतुनश्चित गनने  उद्दशे्य एििं नीतत तलइएको 
कुरामा जोड ददइएको छ। विकास तनमाफणका लातग 
भतूम प्राप्त गनने  प्रवक्रया सहज बनाउने र जग्गा  प्रातप्तका 
कारण आयोजना लागत बढ्न नददने ्यिस्था गनने , 
जग्गा छनौि गदाफ स्थानीय िातसन्त्दामा यथा सम्भि 
न्त्यून असर पनने  गरी गनने , िन आिास र कृवि के्षरलाई 
सकभर न्त्यून प्राथतमकता ददन,े आयोजनाले जग्गा प्राप्त 
गदाफ जग्गाधनीलाई पूिंश्चजगत लाभकारमा सहतुलयत ददन े
्यिस्था गनने , आयोजना प्रभावित क्षेरको जग्गा प्राप्त 
गदाफ जग्गाको आधारा मूल्य बमोश्चजम शयेर मूल्य 
उपलब्ध गराइने पितत कायाफन्त्ियनमा जोड ददन े
्यिस्था गरेको छ।  

राविय िातािरण नीतत, २०७६ 

 

 यस नीततले विकास र िातािरणबीच असन्त्तलुनलाई 
नेपालमा रहेको िातािरणीय समस्या मध्ये एकको 
रूपमा पवहचान गरेको छ।प्रदूिण तनयन्त्रणको उद्देश्य, 
प्रदूिकहरू बाि भिुानीको आश्वासन, सबै विकास 
क्षेरमा िातािरणको मूल धाराणा सवहतको नीततले 
स्िच्छ र स्िस्थ िातािरणमा बााँच्न पाउने अतधकार 
सतुनश्चित गनुफ हो। िातािरण नीततको बारेमा; सबै 
प्रकारको प्रदूिणको लातग प्रभािकारी न्त्यतुनकरण र 
तनयन्त्रण सिंयन्त्रको स्थापना गनने , उद्योग र यातायातमा 
िातािरण मैरी प्रवितधको प्रबधफन गनने  र उ्पादनहरूमा 
रसायतनक तनयन्त्रणको माध्यमबाि मानि स्िास्थय र 
िातािरण सिंरक्षण गनने  उल्लेख गररएको छ।  

बुाँदा ६ र बुाँदा 
८.१ 

यस  नीतत को बुाँदा ६ मा प्रदूणफ तनयन्त्रण‚ र्ोहरमैला 
्यिस्थापन र हररयाली प्रििफन गनने  छ भन े खण्ड  ८ 

को बुाँदा ८.१ मा िातािरणीय प्रदूिण रोकथाम‚ तनयन्त्रण 

र न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी नीतत रहेका छन ्।  
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राविय जलस्रोत नीतत, २०७७ 
 देशमा उपलब्ध जलस्रोतको सिंरक्षण, सम्बबारफन र 

सामाश्चजक रुपान्त्तरणका लातग योगदान परु् याउन ुयस 
नीततको मखु्य लष्य य रहेको छ।यस नीततले नदी 
बेतसनहरुमा जलविद्यतु, तसिंचाइ, खानेपानी, उद्योग, 

पयफिन, म्स्यपालन, जल यातायात जस्ता जलस्रोत 
उपयोगका लातग तनमाफण भैसकेका र भविष्यमा तनमाफण 
हनुे योजनाहरु नदी बेतसन योजना तथा जलस्रोत 
सम्बन्त्धी के्षरगत गरुुयोजना अनसुार सम्बश्चन्त्धत 
क्षेरका तनकायहरु मार्फ त तनमाफण र ्यिस्थापन गनफ 
जोड ददएको छ।नदी बेतसनहरुको समय प्रभाि 
मूल्याङ्कन, रणनीततक िातािरणीय मूल्याङ्कन, 

आयोजनाका िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन िा 
प्रारश्चम्भक िातािरणीय परीक्षण जस्ता अध्ययन र 
विश्लिेणको आधारामा जलस्रोतको उपयोग र 
्यिस्थापन गररन े उल्लेख छ।्यस्तै जलस्रोतको 
उपयोग एििं ् यिस्थापन गदाफ खानेपानी, तसिंचाइ, विद्यतु, 

पयफिन, जल यातायात, उद्योग, म्स्यपालन समेतका 
बहउुद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथतमकता ददइने कुरामा 
जोड ददइएको छ। 

पन्त्धौं योजना २०७६/७७-
२०८०/८१ 

 

 तसिंचाइ विकासको गरूयोजना र कृवि विकास रणनीतत 
अनसुार जलिाय ुपररितफन अनकूुलन हनुे गरी  तसिंचाइ 
योजनाहरुको विकास एििं विस्तार गनने  कुरा उल्लेख 
गररएको छ।  

सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्त्िय र सहकारय्मा 
तसिंचाइ प्रणालीको विकास गनने  तथा बाहै्र मवहना तसिंचाइ 
सेिा उपलब्ध गराउनका लातग ठूला बहउुद्देश्यीय, 

अनत्रजलाधारा र जलाशययिु आयोजनालाई 
प्राथतमकताका साथ अश्चघ बढाउने ्यिस्था गररएको 
छ। 

भतुमगत तसिंचाइ योजनाको विस्तार सवहत उपयोगमा 
जोड ददने तथा तसिंचाइ प्रणालीको ममफत सम्भार एिम ्
ददगो ्यिस्थापनका लातग स्रोत सवहत उपभोिा 
सहभातगता सतुनश्चित गनने  बारे उल्लेख गररएको छ।  

ऐन 
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जलचर सिंरक्षण ऐन, २०१७ 

 
 जलचरहरुको सिंरक्षण र ्यस सम्बन्त्धी अरु 

कुराहरुको ्यिस्था गनफ बनेको ऐन, शाश्चन्त्त र 
्यिस्था एििं सिफसाधाराण जनताको सवुिधा र आतथफक 
वहत कायम राख्न जलचरहरुको सिंरक्षण र ्यस 
सम्बन्त्धी अरु कुराहरुको ्यिस्था गनुफ िान्त्छनीय 
भएकोले, यो ऐन बनेको छ। कुनै ्यश्चिले पतन कुनै 
जलमा रहेको कुनै जलचरलाई समात्न े तथा मानने  
अतभप्रायले जानी जानी ्यस्तो जलमा िा ्यसको 
आसपासमा कुनै वकतसमको विद्यतुीय धारा (करेन्त्ि), 
विष्र्ोि पदाथफ िा वििाल ुपदाथफको प्रयोग गनफ नहनु े
भने्न कुराको बारेमा उल्लेख गररएको छ। नेपाल 
सरकारले नेपालको राजपरमा प्रकाश्चशत आदेशद्वारा 
सोही आदेशमा तोवकएका ठाउाँको जलमा नेपाल 
सरकार िा स्थानीय अतधकारीको इजाजत बेगर कुनै 
पतन ् यश्चिले जानी जानी जलचरहरु समात्न, मानफ तथा 
चोि पयुाफउन नपाउने गरी मनाही गनफ सक्नछे र 
्यस्ता ठाउाँका जलको सम्पूणफ जलचरमा नेपाल 
सरकारको मार अतधकार हनुे छ भने्न बारे उल्लेख 
गररएको छ। ।  

जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ 

 

दर्ा (३) प्रदेश िा स्थानीय तहको लातग जग्गा उपलब्ध 
गराइददन ु पनने ः प्रदेश िा स्थातनय तहद्वारा सञ्चालन 
गररने पररयोजनाको लातग जग्गा आिश्यक पनने  भएमा 
सम्बश्चन्त्धत प्रदेश िा स्थानीय तहले यस ऐन 
बमोश्चजमको मआुब्जा र अन्त्य सबै खचफ ्यहोनने  गरी 
कुनै जग्गा प्राप्त गराई ददन े नेपाल सरकार समक्ष 
अनरुोध गरेमा नेपाल सरकारले ्यस्तो जग्गा प्रदेश 
िा स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्त गराई ददने गरी तनमाफण 
गनफ सक्ने कुरा उल्लेख गररएको छ।  

दर्ा (६) को 
उपदर्ा (३)  

कुनै काम कायफिाई गदाफ ्यस्तो जग्गामा लगाएको 
कुनै बाली िा रुख काट्न िा उखेल्न ुपरेमा िा कुनै 
छेकबार िा पखाफल हिाउन ु िा भ्काउन ु परेमा 
प्रारश्चम्भक कायफिाई चलाउने अतधकारीको आदेश प्राप्त 
गरी कुनै ्यश्चिले सो काम गनफ सरोकारिाला 
्यश्चिको उपश्चस्थततमा गनुफ पनने  कुरा उल्लेख छ। 
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दर्ा (७) को 
उपदर्ा (१)  

बाली, रुख, पखाफल आदद कािेको िा भ्काए बापतको 
नोक्सानीको लातग र मािो, ढुङ्गा श्चझक्दा, खाडल खन्त्दा 
िा बोररङ्ग गदाफ नोक्सानी भएमा सो बापत क्षततपूततफ 
ददने कुरा उल्लेख छ।  

दर्ा (१२) र 
(१४)  

जग्गा कब्जामा तलएपतछ ्यस्तो जग्गाको स्िातम्ि 
नेपाल सरकारको तनतमत्त प्राप्त गरेकोमा नेपाल 
सरकारमा र कुनै सिंस्थाको तनतमत्त प्राप्त गरेकोमा 
्यस्तो सिंस्थामा सनने छ।  

जग्गा प्राप्त गदाफ ्यस्तो जग्गा प्राप्त गररएको ठाउाँमा 
सम्पूणफ जग्गा पनने  ्यश्चिले मआुब्जा बापत जग्गा नै 
तलन चाहेकोमा ऐलानी िा नपेाल सरकारको स्िातम्ि 
भएको िा नेपाल सरकारले प्रचतलत काननु बमोश्चजम 
तबक्री वितरण गनने  ्यिस्था भएको कुनै जग्गा 
उपलब्ध भएमा नेपाल सरकारले ्यस्तो जग्गा नै 
सट्टामा ददन सक्ने कुरा उल्लेख छ। 

जलस्रोत ऐन, २०४९ 

 

दर्ा (१९) को 
उपदर्ा (२) 

तोवकएको जलस्रोतको प्रदूिण सहन-सीमा नाघ्ने गरी 
कसैले पतन कुनै वकतसमको र्ोहरमैला, औद्योतगक 
तनकास, विि, रासायतनक िा वििाल ुपदाथफ हाली िा 
प्रयोग गरी जलस्रोतलाई प्रदूवित गनुफ नहनुे कुराको 
बारेमा उल्लेख छ। जलस्रोतको उपयोग गदाफ भ-ूक्षय, 
बाढी, पवहरो िा यस्तै अरु कारणद्वारा िातािरणमा 
उल्लेखनीय प्रततकूल असर नपनने  गरी गनुफ पनने  बारे 
उल्लेख गररएको छ।   

र्ोहोरमैला ्यिस्थापन ऐन, 
२०६८ 

 

दर्ा ४ र ५ कुनै ्यश्चि, सिंस्था िा तनकायले कुनै काम कारोबार 
गदाफ उ्पन्न हनुे र्ोहरमैला यथाशक्य कम गनुफ 
पनने छ।  
स्रोतमा र्ोहोर घिाउने र तडस्पोजेबल (जैविक 
उ्पादन योग्य अगाफतनक र्ोहोरलाई आफ्नै के्षरमा 
तभर ्यिस्थापन िा यसको पनुः प्रयोगको लातग 
्यिस्था गनने  कुरा उल्लेख गररएको छ।  
प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफण तथा सञ्चालनको 
क्रममा  उ्सजफन हनु ेठोस र्ोहरमैलालाई कम गनफ 
स्रोतमा नै र्ोहोरको प्रकार अनरुुप िगीकरण गररन े
र यसलाई तनरन्त्तरता ददइने छ।  
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सङ्किापन्न िन्त्यजन्त्त ुतथा 
िनस्पततको अन्त्तराफविय ्यापारलाई 
तनयमन तथा तनयन्त्रण गनफ बनकेो 
ऐन, २०७३ 

 

दर्ा २ को 
उपदर्ा ३ 

लोपोन्त्मखु तथा खतरामा परेका जातत िा प्रजाततहरूको 
अिैध कारोबारलाई तनयन्त्रण गनफ यो ऐन कायाफन्त्ियन 
गररएको तथयो। कुनै पतन खतरामा पनने  प्रजाततहरूको 
नमूना वकन्न बेच्न तनिेध गरेको छ। यसले कुनै पतन 
लोपोन्त्मखु प्रजाततहरूको अनसुन्त्धानको लातग 
प्रजाततहरूको तनयन्त्रण प्रजनन सवहत प्रयोग गनफबाि 
पतन रोक्ने ्यिस्था गररएको छ। 

श्रम ऐन, २०७४  
 

 श्रम ऐनले कामदारहरूप्रतत तनयोिाको कतफ् य 
तोकेको छ जसमा उश्चचत सरुक्षा र स्िास्थय ्यिस्था 
गनने , कामदारलाई रासायतनक, शारीररक िा जैविक 
तरल पदाथफको प्रयोग, सञ्चालन, भण्डारण िा 
यातायातबाि कुनै प्रततकूल प्रभाि नपानने  ्यिस्था, 
आिश्यक सूचना र प्रश्चशक्षण प्रदान गनने  बारे उल्लेख 
गररएको छ। यसका साथै श्रतमकहरुको स्िास्थय 
सरुक्षाको ्यिस्था पतन यस ऐनमा गररएको छ। 
यसले गैर कामदारहरू प्रतत आयोजनाको कामबाि 
हनुे प्रततकूल प्रभािहरु कम गनफ बाध्या्मक 
्यिस्थाको बारेमा पतन उल्लेख गरेको छ। 

प्रस्तावित आयोजना तनमाफण तथा सञ्चालनको लातग 
आिश्यक जनशश्चिलाई प्रदान गररने पाररश्रतमक तथा 
सवुिधाहरु श्रम ऐनको अतधनमा रही गररनेछ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ 
  स्थानीय िातािरण सिंरक्षण तथा जैविक विविधता 

सम्बन्त्धी स्थानीय नीतत , कानून , मापदण्ड , योजना 
तजुफमा तथा ् यसको कायाफन्त्ियन ,अनगुमन र तनयमन 
स्थानीय सरकारको मातहत तभर रहनछे। 
गाउाँपातलका, नगरपातलका र श्चजल्ला समन्त्िय 
सतमततले िातािारण र जैविक विविधताको सिंरक्षण 
सम्बन्त्धी कायफक्रमको तजुफमा र कायाफन्त्ियनका लातग 
श्चजम्मेिार तलने र गठनको क्रममा िातािरण 
सिंरक्षणका लातग पयाफप्त प्राथतमकता ददएको छ।  

बाल श्रम (तनिधे र तनयतमत गनने ) 
ऐन, २०७५ 

 

 १४ ििफ उमेर नपगेुका बालबालीकालाई श्रतमकको 
रुपमा काम लगाएमा ३ मवहनासम्म कैद िा दश 
हजार रुपैयााँसम्म जररिाना िा दिैु सजाय हनु े् यिस्था 
छ। 
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प्रस्तावित आयोजना तनमाफण र सञ्चालनको लातग बाल 
श्रम प्रयोगमा तनिेध गररनेछ। 

िातािरण सिंरक्षण ऐन, २०७६ 

 

 कुनै पतन विकास कायफ, भौततक वक्रयाकलाप िा भ-ू
उपयोगको पररितफन गनने  कुनै आयोजना िा कायफक्रम 
सञ्चालन गनफ पूिफ िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन 
तयार गनुफ पनने  ्यिस्था छ। 

प्रस्तावित आयोजनाको लातग िातािरण सिंरक्षण 
ऐनको दर्ा ३ को तनयमको ्यिस्था अनरुुप 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गररएको छ।  

भ-ूउपयोग ऐन, २०७६ 

 

 कुनै एउिा प्रयोजनको लातग ितगफकरण गररएको 
जग्गा अको प्रयोजनमा प्रयोग गनने  गरी पररितफन गनफ 
नपाइने कुराको बारेमा उल्लेख गररएको छ।  

िन ऐन, २०७६ 

 
दर्ा (३) राविय िन के्षरको भ-ूउपयोग पररितफन गनफ, 

भोगातधकार कसैलाई उपलब्ध गराउन िा अन्त्य 
वकतसमले हक हस्तान्त्तरण गनफ नेपाल सरकार मश्चन्त्र 
पररिदको तनणफय आिश्यक पनने  ्यिस्था गररएको 
छ।    

दर्ा (४१) पूिफधारा विकासको लातग नेपाल सरकारको तनणफय 
बमोश्चजम कुनै आयोजनालाई उपलब्ध िन के्षरको -
उपयोग पररितफन गनफ बाधा नपगु्ने ्यिस्था गररएको 
छ।   

दर्ा (४२) राविय प्राथतमकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोडफबाि 
लगानी स्िीकृत भएको योजना, राविय गौरिका 
आयोजना सञ्चालन गनफ िनके्षरको प्रयोग गनने  बाहेक 
अन्त्य कुनै पतन विकल्प नभएमा र प्रचतलत कानून 
बमोश्चजमको िातािरणीय परीक्षणबाि ्यस्तो योजना 
सञ्चालन गदाफ िातािरणमा उल्लेखनीय प्रततकूल असर 
नपनने  देश्चखएमा नेपाल सरकारले ्यस्तो योजना 
सञ्चालन गनफको तनतमत्त राविय िनको कुनै भाग प्रयोग 
गनफ तोवकए बमोश्चजम स्िीकृतत ददन सक्ने कुरा उल्लेख 
गरेको छ।  

तनयमािली 
राविय तनकुन्त्ज तथा िन्त्यजन्त्त ु
सिंरक्षण तनयमािली , २०३०  

 राविय तनकुञ्ज िा आरक्षतभर कुनै सेिा िा सवुिधा 
सिंचालन गनफकोलातग बोलकबोल गनने  ् यश्चिले ् यस्तो 
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सेिा िा सवुिधा सञ्चालन गनने  सम्बन्त्धमा कुनै 
वकतसमको तनमाफण कायफ गनुफ पदाफ ्यसको विस्ततृ  
आयोजना प्रततिेदन तयार गरी नेपाल सरकारबाि 
स्िीकृत गराउन ुपनने छ।यस तनयम बमोश्चजम सेिा िा 
सवुिधा सञ्चालन गनफ ददाँदा िा ऐनको दर्ा ६ 
बमोश्चजम नेपाल सरकार स्ियम्ले सेिा िा सवुिधा 
सञ्चालन गदाफ प्रचतलत कानून बमोश्चजम िातािरणीय 
अध्ययन गनुफ पनने छ। 

भ ूतथा जलाधारा सिंरक्षण 
तनयमािली ,२०४२ 

तनयम ४ सिंरश्चक्षत जलाधारा के्षरमा भ-ूतथा जलाधारा सिंरक्षणका 
लातग ऐनको दर्ा ४ मा उल्लेख भए बमोश्चजमका 
कामहरुको प्रयोजनको लातग सिंरश्चक्षत जलाधारा 
क्षेरतभर को जग्गालाई जलाधारा सिंरक्षण अतधकृतले 
तसमाना, के्षरर्ल र ्यस्तो जग्गामा गररने कायफहरु 
खलुाई िगीकरण गनुफ पनने  ्यिस्था गरेको छ। 

तनयम ७ ऐनको दर्ा ६ र तनयम ५ बमोश्चजम भ-ूउपयोतगता 
प्रणाली अपनाई खेती गनुफ पनने  भनी तोवकददएको तनजी 
स्िातम्िको जग्गा सम्बश्चन्त्धत जग्गा धनीले मआुब्जा 
तलई आफ्नो स्िातम्ि नेपाल सरकारलाई छोड्न सक्न े
्यिस्था गरेको छ। 

तनयम १० जलाधारा सिंरक्षण अतधकृतले सिंरश्चक्षत जलाधारा 
के्षरतभर को जग्गा मध्ये बाढी पवहरो आउने िा 
आउन सक्ने िा भ-ूक्षय िा भ ूकिान हनुे िा हनु 
सक्ने जग्गाको के्षरर्ल र तसमाना तोक्नपुनने  ्यिस्था 
गरेको छ।  

तनयम १३ राविय स्रोत सिंरक्षण आयोगको काम, कतफ् य र 
अतधकार सम्बन्त्धी ्यिस्था गरेको छ। 

जलस्रोत तनयमािली, २०५० तनयम (३३) पररयोजनास्थल िररपरीको जग्गा प्रयोग गनफ तनिेध गनफ 
सक्नेः (१) ऐनको दर्ा १६ को उपदर्ा (३) को 
प्रयोजनको लातग नेपाल सरकारले जलस्रोतको उपयोग 
सम्बन्त्धी पररयोजनाको वकतसम, बनोि, क्षमता आदद 
कुराहरूलाई ध्यानमा राखी ् यस्तो पररयोजना के्षरतभर 
का घरजग्गा कुनै खास कामको लातग अरू कसैले 
प्रयोग गनफ नपाउने गरी तनश्चित दूरी तोकी तनिेध गनफ 
सक्नेछ। (२) उपतनयम (१) बमोश्चजम तनिेध 
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गररएको कुराको सूचना नेपाल सरकारले 
सिफसाधाराणको जानकारीको लातग प्रकाश्चशत गरी 
सम्बश्चन्त्धत पररयोजना के्षरको मखु्य मखु्य ठाउाँ, 
पररयोजना कायाफलय, सम्बश्चन्त्धत गाउाँ विकास सतमतत 
िा नगरपातलका, श्चजल्ला विकास सतमतत, श्चजल्ला 
प्रशासन कायाफलय र माल िा मालपोत कायाफलयमा 
समेत िााँस्न लगाउन ुपनने छ।   

तनयम (३४) क्षततपूततफ ददइनेः (१) तनयम ३३ बमोश्चजम घरजग्गा 
प्रयोग गनफ तनिेध गररएको कारणबाि 

सम्बश्चन्त्धत ्यश्चिलाई भएको हानी नोक्सानी िापत 
ददइने क्षततपूततफको रकम तनयम ३५ को 
उपतनयम (२) बमोश्चजम गदठत क्षततपूततफ तनधाफरण 
सतमततले तनधाफरण गरे बमोश्चजम हनुेछ । 

(२) घरजग्गाको प्रयोगमा थप बन्त्देज लगाउन ुपनने  
अिस्था परेकोमा बाहेक उपतनयम 

(१) बमोश्चजम ददइन े क्षततपूततफको रकम सम्बश्चन्त्धत 
्यश्चिलाई एकै पिक मार ददइनेछ । 

िन तनमयािाली, २०५१  तनयम ६५ कुनै िन के्षरतभर  प्राथतमकता प्राप्त योजनाको 
सञ्चालन गदाफ सोबाि ् यश्चि िा समदुायलाई कुनै हानी 
नोक्सानी हनु गएमा सो बापतको क्षततपूततफ रकम र 
सो योजनाले प्रयोग गनने  िन के्षरको िन पैदािार 
काट्दा, िुक्राउाँदा तथा ढुिानी गदाफको सम्पूणफ खचफ 
सम्बश्चन्त्धत योजना सञ्चालनले ् यहोनुफ पनने  कुरा उल्लेख 
छ।  

तसिंचाइ तनयमािली, २०५६  तनयम ४२ (१) नयााँ प्रवितधमा आधाररत तसिंचाइ प्रणाली र भतूमगत 
जल तसिंचाइ प्रणाली बाहेकका अन्त्य मझौला तसिंचाइ 
आयोजना तथा साना तसिंचाइ आयोजनाको नयााँ तनमाफण 
तथा सदुृढीकरणको लातग उपभोिाको लगानीको अिंक 
पररयोजनाको लागतको पन्त्र प्रततशतभन्त्दा बढी र तीन 
प्रततशतभन्त्दा कम नहनुे कुरा उल्लेख छ । 

तर खडेरी, बाढी, पवहरो, अतनकाल जस्ता अप्र्यातसत 
प्राकृततक प्रकोपहरुको प्रभाि कम गनफ ्यस्ता 
के्षरहरुमा सरकारको तर्फ बाि सम्पूणफ लगानी गरी 
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त्काल तसिंचाइका विशेि कायफक्रम सञ्चालन गनुफ पनने  
्यिस्था गररएको छ। 

तनयम ४२ 
(२) 

नेपाल सरकारले विकास तनमाफण गनने  कुनै तसिंचाइ 
पररयोजनाको नहर, शाखा नहर िा प्र-शाखा नहरबाि 
उपभोिाको जतमनमा पानी परु् याउने प्रयोजनको लातग 
तनमाफण गररने कुलो कुलेसोको लातग आिश्यक पनने  
जतमन सम्बश्चन्त्धत उपभोिाले उपभोिा सिंस्थालाई 
हस्तान्त्तरण गनुफ पनने  कुराको बारेमा उल्लेख गररएको 
छ।   

तनयम ४२ 
(३) 

उपतनयम (२) बमोश्चजम जतमन हस्तान्त्तरण भएको 
जानकारी सम्बश्चन्त्धत तसिंचाइ कायाफलयलाई ददनपुनने छ 
र तसिंचाइ कायाफलयले हस्तान्त्तररत जतमनको लागत 
कट्टा र मालपोत तमन्त्हाको लातग कारबाही चलाउन ु
पनने  ्यिस्था छ। 

तनयम ४२ 
(४) 

उपतनयम (३) बमोश्चजम हस्तान्त्तररत जतमनको प्रचतलत 
मूल्य कायम गरी सम्बश्चन्त्धत उपभोिाले उपतनयम 
(१) बमोश्चजम ्यहोन ुपनने  रकममा समायोजन गररन े
कुरा उल्लेख छ। 

तनयम ४२ 
(५) 

कुलो कुलेसोको तनमाफणमा जतमन पनने  तर तसिंचाइ 
सवुिधा नपाउने कृिकलाई प्रचतलत दर बमोश्चजम हनु 
आउने जतमनको मूल्य बराबरको रकम उपभोिा 
सिंस्थाको सिंकतलत रकमबािै भिुानी गनुफ पनने  ् यिस्था 
छ। 

तनयम ४२ 
(६) 

उपतनयम (१) बमोश्चजमको रकम उठ्न े तनश्चित 
नभएसम्म कुलो िा कुलेसो तनमाफण कायफ शरुु नगररन े
गररने कुरा उल्लेख छ। 

बालश्रम तनयमािली (तनिधे र 
तनयमन गनने ), २०६२ 

तनयम (११) प्रततष्ठानमा काम गनने  बालबालीकाको स्िास्थय र 
सरुक्षा सम्बन्त्धमा ्यिस्थापकले अपनाउन ु पनने  
्यिस्था गररएको छ। ्यस्तै बालबालीकाहरुलाई 
कममा लगाउने प्रततष्ठानमा ऐन विपरीत काममा 
लगाएको िा नलगाएको, ततनीहरुको स्िास्थय र 
सरुक्षाको लातग गनुफपनने  ्यिस्था गरे िा नगरेको तथा 
ऐन िा यस तनयमािली बमोश्चजम गनुफ पनने  अन्त्य 
्यिस्थाहरु गरे िा नगरेको भतन तनरीक्षण गनफ 
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खविएको कमफचारीले सो अनरुुप आफ्नो कतफ् य 
इमान्त्दारीपूिफक पालन गरे नगरेको सम्बन्त्धमा श्रम 
कायाफलयले स्थलगत तनरीक्षण गनफ अको कुनै कमफचारी 
खिाई छड्के जााँच गराउने ्यिस्था गररएको छ। 

र्ोहरमैला ्यिस्थापन तनयमािली, 
२०७०   

तनयम ६ को 
उपतनयम २ 

जैविक तथा अजैविक लगायतका र्ोहरमैलालाई 
स्रोतमै छुियाउन े गरी हातनकारक िा रसायतनक  
र्ोहरमैलालाई छुट्टाछुटै्ट पथृकीकरण तथा ्यिस्थापन 
गनुफ पनने  कुराको बारेमा उल्लेख गररएको छ।  

प्रस्तावित आयोजनाले यस तनयमािलीमा उल्लेख भए 
बमोश्चजम जैविक, अजैविक, हातनकारक िा 
रसायतनक  र्ोहरमैलालाई छुट्टाछुटै्ट पथृकीकरण गरी 
्यिस्थापन गररनछे।  

श्रम तनयमािली ,२०७५   रोजगार दाताले कायफस्थलमा कायफरत श्रतमक तथा 
अन्त्य ्यश्चिको सरुक्षा तथा स्िास्थय सम्बश्चन्त्ध नीतत 
बनाउाँदा प्रततष्ठानको कायफ प्रकृतत अनसुार 
कायफस्थलमा अपनाउन ुपनने  सरुक्षा सतकफ ता, श्रतमकको 
स्िास्थय, कायफस्थलमा हनुसक्ने सम्भावित दघुफिना, 
कायफस्थलमा मेश्चशनरी यन्त्र उपकरण सञ्चालन गदाफ 
अपनाउन ु पनने  सािधानी, स्िास्थयका दृवष्टले 
सिंिेदनशील मातनन ेरसायतनक पदाथफको प्रयोग गदाफ 
अपनाउन ुपनने  सािधानी लगायत ् यिसायजन्त्य सरुक्षा 
तथा स्िास्थयको सतुनश्चितता गनने  आधारालाइफ समेविन े
गरी बनाउन ुपनने छ। 

तनयम ४ ले रोजगार सम्झौता  गदाफ  खलुाउन ु पनने  
वििरण‚ तनयम ७ देश्चख १५ मा िैदेश्चशक नागररक 

काममा लगाउन आिश्यक  पनने  इजाजत र श्रम स्िीकृतत  
र तनयम ३४ देश्चख ५३  श्रतमकको  सरुक्षा  र स्िास्थय 

सम्बन्त्धी  प्रािधान  रहेको छ।   
िातािरणीय सिंरक्षण तनयमािली ,
२०७७  

 िातािरणीय सिंरक्षण तनयमािली, २०७७ का अनसुार 
कुनै पतन विकास आयोजना तनमाफण तथा सञ्चालन गनुफ 
अगाडी प्रस्तािकले प्रारश्चम्भक िा िातािरणीय अध्ययन 
िा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनुफ आिश्यक रहेको 
कुरा बारे उल्लेख गररइको छ। प्रस्तािकले अनसूुची-
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१ मा उल्लेख भएका प्रस्तािहरुको हकमा सिंश्चक्षप्त 
िातािरणीय अध्ययन, अनसूुची-२ मा उल्लेख भएका 
प्रस्तािहरुको हकमा प्रारश्चम्भक िातािरणीय परीक्षण 
र अनसूुची-३ मा उल्लेख भएका प्रस्तािहरुको हकमा 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनुफ पनने  ्यिस्था रहेको 
छ। 

तनदने श्चशका 
जग्गा अतधग्रहण तनदने श्चशका, २०४६   
 

 यस तनदने श्चशकाको बदुााँ १६ र १७ को तनदने शन 
अनसुार योजना प्रभावित पररिारहरूको दईु कोिीहरु 
तनददफष्ट गदफछ, योजना प्रभावित पररिारहरू (आ.प्र.प.) 
र गश्चम्भर रूपमा योजना प्रभावित पररिार 
(ग.रू.आ.प्र.प.)। आ.प्र.प.ले घरका सदस्यहरु 
समािेश गदफछ जसमा िृि आश्चश्रत र नाबालीक 
बच्चाहरु (१८ ििफ भन्त्दा कम) एकै छतमतुन बस्ने र 
एकल आतथफक एकाईको रुपमा सञ्चालन हनु्त्छ, जो 
योजनाबाि प्रततकूल रुपमा प्रभावित छन।् यी 
तनदने श्चशकाहरु अन्त्तगफत सम्बश्चन्त्धत अतधकारीहरुले 
योजना िोलीको सहयोगमा योजना प्रभावित 
पररिारहरुको जीिनस्तर र सम्पश्चत्तको मूल्याङ्कन, 

िरपरको समान सम्पश्चत्तहरुको तलुना्मक बजार 
मूल्यमा आधाररत हनुपुनने  हनु्त्छ। 

राविय िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
तनदने श्चशका, २०५० 

 

 यो तनदने श्चशकाले अध्ययनको क्रममा जन सहभातग 
जिुाउनै पनने , आिश्यक सचुनाहरुको सिंकलन गनने , 
वििादका विियहरुको गश्चम्भरता पूिफक मूल्याङ्कन गनने  
र िातािरणीय अध्ययनको लातग ती विियहरुको 
प्राथतमकता क्रम तनधाफरण गनने  कुराहरुलाई प्रष्ट रुपमा 
जोड ददएको छ। यस तनदने श्चशकाले सामाश्चजक, आतथफक, 

जैविक, भौततक-रासायतनक र सााँस्कृततक प्रभािहरु 
पवहचान गनफ र समन उपायहरुको पवहचान गरी 
्यसलाई हिाउन, रोक्न/िा कम गनफ र आयोजना 
कायाफन्त्ियनबाि हनुे र्ाइदाजनक प्रभािहरुलाई 
बढाउन प्रािधानहरु पतन तय गरेको छ। 

यो तनदने श्चशकाले प्रस्तािकलाई िातािरणीय न्त्यूनीकरण 
उपायहरु एवककृत गनफ, विशेि गरी खानीको 
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्यिस्थापन, खनीएका खाल्डोहरु, सामाग्रीको भण्डारण 
र स्पोईल ् यिस्थापन, कामदार श्चशविरहरुको सञ्चालन, 

जतमन खने्न र ढलान श्चस्थरीकरण, ढुङ्गा िुक्राउन ेस्थान, 

इ्याददमा मागफदशफन प्रदान गदफछ। 

िन क्षरेका लातग िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन तनदने श्चशका , 
२०५२ 

 िन क्षरेका लातग िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
तनदने श्चशका , २०५१ ले कुनै पतन विकास आयोजनाले 
विशेि गरर जङ्गलमा हनुे प्रभािहरुको पवहचान गनने , 
िन तथा जैविक विविधतामा कम प्रभािलाई सतुनश्चित 
गनने  उपाय र अनगुमन र मूल्याङ्कन गनने  ्यिस्था 
गरेको छ। यस तनदने श्चशकामा िातािरणीय अध्ययन 
प्रततिेदनमा समािेस र सम्बोधन गररन ुपनने  वितभन्न 
पक्षहरु पतन रहेका छन।्   

सामदुावयक िन तनदने श्चशका, २०५८ 

 
 ददशातनदने शले सामदुावयक िन प्रयोगकताफ समूहहरूको 

पवहचान र सक्षम गनफ, सामदुावयक िन ्यिस्थापन 
योजनाको तयारी र सामदुावयक िन ्यिस्थापन 
योजनाको कायाफन्त्ियन गनफ प्रवक्रयाको बारेमा उल्लेख 
गरेको छ।  

राविय प्राथतमकता प्राप्त योजनाको 
लातग राविय िन क्षरे प्रयोग गनने  
सम्बन्त्धी मापदण्ड सवहतको 
कायफवितध, २०७६ 

बदुािं ८ (१) दर्ा ७ को उपदर्ा (२) बमोश्चजम कुनै 
योजनाको लातग राविय िन के्षर प्रयोग गनफ ददने तनणफय 
भएमा योजना कायाफन्त्ियन गदाफ राविय िन के्षरको भ-ू
उपयोग स्थायी रुपमा पररितफन हनु ेगरी प्रयोग हनु े
के्षरर्ल भन्त्दा कम नहनुे गरी सम्बन्त्धीत योजनाले 
सट्टाभनाफ स्िरुप जग्गा उपलब्ध गराउन ुपनने  ्यिस्था 
गररएको छ। उपदर्ा २ बमोश्चजम सट्टाभनाफ स्िरुप 
उपलब्ध गराउन े जग्गा योजना रहेका ठाउाँबाि 
सबैभन्त्दा नश्चजक पनने  राविय िन के्षरसाँग जोतडएको र 
सम्भि भएसम्म समान भ-ूबनोि र समान भौगोतलक 
के्षरमा रहेको तथा िनको विकास गनफ सवकने स्थानमा 
हनु ुपनने छ। दर्ा ७ बमोश्चजम राविय िन क्षेर प्रयोग 
गनफ स्िीकृतत प्राप्त योजनाले सट्टा भनाफ स्िरुप जग्गा 
उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सोही ्यहोरा उल्लेख 
गरी सट्टा भनाफ गराउन नसकेको जग्गा बापत यस 
पररच्छेद बमोश्चजम तनधाफरण भएको रकम उपलब्ध 
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गराउने स्िीकृततको लातग मन्त्रालयमा तनिेदन ददन 
सक्ने कुरा उल्लेख छ।  

बदुािं १७ (१) दर्ा ७ को उपदर्ा (२) बमोश्चजम कुनै योजना 
कायाफन्त्ियन गनफ राविय िन क्षेर प्रयोग गनफ र सो 
क्षेरबाि रुख, विरुिा तथा अन्त्य िन पैदािार हिाउन 
स्िीकृतत पाएकोमा सो योजनाले ्यस्तो रुख, विरुिा 
तथा अन्त्य िन पैदािार आर्नै लागत खचफमा किान, 

मछुान र घािगद्दी गरी सम्बश्चन्त्धत िन कायफलयलाई 
हस्तान्त्तरण गनुफ पनने  ्यिस्था गररएको छ। 

योजना कायाफन्त्ियन गदाफ रूखविरुिा समेत हिाइन े
भएमा ्यस्तो रुखविरुिाको दश गणुाको दरले 
सम्बश्चन्त्धत िन कायाफलय तोकेको जग्गामा योजनाले 
िृक्षारोपण गनुफ पनने छ। सरकारी योजनाको हकमा 
िृक्षारोपण िापतको रकम आयोजनाको लागत 
ईवष्टमेिमा नै समािेश गनुफ पनने छ। योजनाले सम्बश्चन्त्धत 
िन कायाफलयको समन्त्ियमा उपदर्ा (२) र (३) 
बमोश्चजम िृक्षारोपण गरेको रुखविरुिाको पाचाँ 
ििफसम्म स्याहार, सम्भार र रेखदेख गनुफ पनने छ र पाचाँ 
ििफपतछ ्यस्ता रुखविरुिा सम्बश्चन्त्धत िन 
कायाफलयलाई हस्तान्त्तरण गनुफ पनने  ्यिस्था छ।  

बदुािं १८ योजना कायाफन्त्ियन गदाफ प्रारश्चम्भक िातािरणीय 
परीक्षण प्रततिेदन िा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
प्रततिेदनमा उल्लेख भएको क्षतत न्त्यूनीकरणका 
उपायहरु योजनाले आफ्नै खचफमा अतनिायफ अपनाउन ु
पनने  कुराको बारेमा उल्लेख गररएको छ। 

िन्त्यजन्त्तमैुरी पूिफधारा तनमाफण 
तनदने श्चशका, २०७८ 

दर्ा ८ (१) दर्ा ७ बमोश्चजम तयार भइ प्रततलत कानून बमोश्चजम 
स्िीकृत भएको विस्ततृ आयोजना प्रततिेदन  ,स्िीकृत 
िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन बमोश्चजम सम्बश्चन्त्धत 

तनकाय िा प्रििफकले सो प्रततिेदनमा तोवकएको स्थान 
तथा तडजइनमा िन्त्यजन्त्तमैुरी सिंरचना तनमाफण गनुफ पनने  
्यिस्था गररएको छ। 

दर्ा ८ (२) उपदर्ा )१ (बमोश्चजम सिंरचना तनमाफण गदाफ प्रचततल 
कानून बमोश्चजम स्िीकृत िातािरणीय अध्ययन 
प्रततिेदले औ िंल्याएका प्रततकूल प्रभाि न्त्यूनीकरणका 
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उपाय समेत अिलम्बन गर।न ुपनने  कुराको बारेमा 
उल्लेख गररएको छ। 

दर्ा ८ (३) दर्ा )१ (बमोश्चजम तनमाफण गररने अण्डरपास सिंरचना 
र ओभरपास सिंरचनाको दायााँ बायााँ पखाफल  ,गाइतडङ 

रे्न्त्स ,ध्ितन प्रततरोधक लगायतका सिंरचना बनाउाँदा 
सम्भि भएसम्म स्थानीय सामाग्रीको प्रयोग गरी 
िन्त्यजन्त्तकुो बासस्थानसाँग तमल्दोजलु्दो हनुे गरी 
तनमाफण गनुफ पनने  कुराको बारेमा उल्लेख गररएको छ। 

दर्ा ९ पूिफधारा तथा िन्त्यजन्त्तमैुरी सिंरचना तनमाफण तथा 
विस्तार गदाफ िन क्षेरको प्रयोग र सो बापतको जग्गा 
सट्टा भनाफ सम्बन्त्धी ्यिस्था िन सम्बन्त्धी सङ्घीय 
कानून बमोश्चजम हनुे ्यिस्था गररएको छ।  

प्रस्तावित आयोजना कायाफन्त्ियन गदाफ यस 
िन्त्यजन्त्तमैुरी पूिफधारा तनमाफण तनदने श्चशका, २०७८ को 
पररपालना गनने  प्रस्तािक प्रततबि रहेको छ। 

 मापदण्ड 

खानपेानी  गणुस्तर सम्बन्त्धी राविय 
मापदण्ड, २०६२ 

 यस मापदण्डले ग्रामीण तथा सहरी के्षरमा दश 
ििफतभरमा सरुश्चक्षत खानेपानी परु् याउन ेलष्य य राखेको 
छ।यसका लातग यस मापदण्डले वितभन्न तनकायहरुको 
श्चजम्मेिारी तोकेको छ।  
प्रस्तावित आयोजनाले तनमाफण तथा सञ्चालन चरणमा 
प्रयोग गनने  खानेपानीको मापदण्ड अनसुार अनगुमन 
तथा परीक्षणको लातग तयार गनने छ।  

ध्ितन गणुस्तर सम्बश्चन्त्ध लातग 
राविय मापदण्ड, २०६९ 

 

 ध्ितन गणुस्तरका लातग राविय मानकका अनसुार शहर 
तथा आिासीय क्षेरका लातग आिाजको अतधकतम 
सीमा ददनमा ५५ डेतसबल र रातको समयमा ५० 
डेतसबल हनु ुपनने  बारेमा उल्लेख गरेकोछ। 

प्रस्तावित आयोजनाले तनमाफण तथा सञ्चालन चरणमा 
ध्ितन गणुस्तरको मापदण्ड अनसुार अनगुमन तथा 
परीक्षणको लातग आधारा तयार गनने छ। 

िायकुो गणुस्तर सम्बन्त्धी राविय 
मापदण्ड, २०६९ 

 

 िायकुो गणुस्तर सम्बन्त्धी राविय मापदण्ड, २०६९ 
ले िायकुो गणुस्तर कायम राख्न िायमुा हनुे प्रदवुित 
त्िहरुको तनयमनको लातग िाय ुगणुस्तर सम्बन्त्धी 
राविय मापदण्डमा समािेश गरेको छ। 
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यसले िायमुण्डलमा वि.एस,वप. (TSP), वप.एम१०, 
सल्र्र डाइअक्साइड (Sulphur dioxide), नाइिोजन 
डाइअक्साइड (Nitrogen dioxide), काबफन 
मोनोअक्साइड (Carbon Monoxide), लेड (Lead), 
बेन्त्जीन (Benzene), वप.एम२.५, र ओजन (Ozone) 
जस्ता सूचकहरुको न्त्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ। 

प्रस्तावित आयोजनाले तनमाफण तथा सञ्चालन चरणमा 
िाय ु गणुस्तरको मापदण्ड अनसुार अनगुमन तथा 
परीक्षणको लातग आधारा तयार गनने छ। 

तडजेल जेनरेेिरबाि तनष्कासन भई 
हािामा जान ेधिुााँ सम्बन्त्धी  
मापदण्ड, २०६९ 

 

 यसले तडजेल जेनेरेिरबाि तनष्कासन भई हािामा जाने 
धिुााँ सम्बन्त्धी मापदण्ड तोकेको छ ।   
प्रस्तावित आयोजनाले तनमाफण तथा सञ्चालन चरणमा 
तडजेल जेनेरेिरको मापदण्ड अनसुार अनगुमन तथा 
परीक्षणको लातग आधारा तयार गनने छ। 

नपेाल सिारी प्रदूिण मापदण्ड, 
२०६९ 

 

 यस मापदण्डले पेिोल, ग्यास र तडजेलद्वारा सञ्चातलत 
सिारी साधनहरुले उ्सजफन गनने  हातनकारक ग्यासहरु 
कम गनफ जोड ददएको छ।  

प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफण तथा सञ्चालनको लातग 
प्रयोग हनुे सिारी साधनहरुले नेपाल सिारी प्रदिुण 
मापदण्ड, २०६९ मा ददएको मापदण्डको पालना 
गनने छ।  

सश्चन्त्ध सम्झौता 
दलुफभ तथा सङ्किापन्न िन्त्यजन्त्त ूतथा 
िनस्पततको अन्त्तराफविय ्यापार 
सम्बन्त्धी सम्मेलन, २०३९ 

खण्ड ३ र 
उपखण्ड २  

अतत जोश्चखम तथा सङ्किापन्न िन्त्यजन्त्तू तथा 
िनस्पततको अन्त्तराफविय ्यापारको लातग तनिेध 
गररएको छ। विशिे उद्देश्यको लातग सम्बश्चन्त्धत 
अतधकारीको अनमुततबाि अन्त्तराफविय ्यापार गनफ 
सक्ने उल्लेख छ।  
प्रस्तावित आयोजनाले तनमाफण तथा सञ्चालन चरणमा 
दलुफभ र सङ्किापन्न िन्त्यजन्त्त ुतथा िनस्पततको ्यपार, 
खररद र विक्रीमा तनरु्साही गदफछ। 

अन्त्तराफविय श्रम साँगठन १६९, 
२०४३ (ILO 169, 2043) 

खण्ड १२, १३, 

१४ र १५ 

परम्परागतरुपले भोगचलन गदै आएको प्राकृततक 
स्रोतको प्रयोग र सरुक्षा गनने  पवहलो अतधकार उि 
स्रोतसाँग जोतडएका आददिासी र जनजाततसाँग हनु े
कुराको बारेमा उल्लेख गरेको छ।  
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जैविक विविधता सम्बन्त्धी महासश्चन्त्ध, 
२०४९ 

 जैविक विविधता सम्बन्त्धी महासश्चन्त्ध सन ्१९९२ मा 
भएको जैविक विविधताको सिंरक्षण सम्बन्त्धी महासश्चन्त्ध 
हो। सो सश्चन्त्धका अनसुार कुनै पतन विकास तनमाफण 
सम्बन्त्धी आयोजनाहरुको लातग उपयिु प्रवक्रयाहरु 
अपनाई िातारणीय प्रभाि मूल्याङ्कन जस्ता िातािरणीय 
अध्ययन आिश्यक पनने  कुराको बारेमा उल्लेख 
गररएको छ। 

प्रस्तावित आयोजनले तनमाफण तथा सञ्चालन चरणमा 
जैविक विविधतामा असर नपनने  गरी गररनेछ। 
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पररच्छेद -५ 

विद्यमान िातािरणीय अिस्था 

५.१ भौततक िातािरण  

 भ-ूउपयोग 

आयोजना क्षेरको भ-ूउपयोग हेदाफ सबै भन्त्दा बढी अथाफत ८४.६१% कृवि क्षेरमा उपयोग भएको 
पाइन्त्छ। भ-ूउपयोग सम्बन्त्धी क्षेरहरु तनम्नानसुार रहेका छन।्  

तातलका 17 : भ-ूउपयोग सम्बन्त्धी वििरण 

वििरण  क्षरेर्ल  

हेक्िर  प्रततशत  

कृवि के्षर ६,३४७ ८४.६१ 

िन क्षेर  २७० ३.५९ 

आिास क्षेर  ५९८ ८ 

नदीनालाले ओगोिेको के्षर  २८६ ३.८ 

जम्मा  ७,५०१ १०० 

श्रोत: आयोजनाको विस्ततृ प्रततिेदन,२०७७ 
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श्चचर निं.  5 : प्रस्तावित आयोजना क्षरेको भ-ूउपयोगको नक्सा (श्रोत: ICIMOD, 2010)  
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 भ-ूगभफ 
प्रस्तावित आयोजना भौगोतलक रूपमा तराई र तसिातलक क्षेरमा अिश्चस्थत छ। भौगोतलक रूपमा, 
प्रस्तावित क्षेर 28०३४’८.९४२” उत्तर देश्चख 28०४०’५०.८८५” उत्तर र 8१०३’२०.३७८” पूिफ 
देश्चख 8१०१०’१४.१७९” पूिफको बीचमा पदफछ। आयोजना क्षेर समदु्री सतहभन्त्दा 1५३ देश्चख 1९० 
तम. मातथ रहेको छ। आयोजना क्षेरको भ-ूधरातल समथर रहेको पाईन्त्छ। आयोजना क्षेरको सबै भ-ु
भाग तराई भएकाले कृविका लातग अ्यन्त्तै उिफर जतमन तथा श्चचम्ियाईलो बलौिे दोमि सबै वकतसमको 
मािो पाईने भएकाले यहााँको मािोको उिफरा शश्चि राम्रो मातनन्त्छ। 
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श्चचर निं.  6 : प्रस्तावित आयोजना क्षरेको स्थलाकृतत नक्सा (श्रोत: नापी विभाग, १९९६) 
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 जल तथा मौसम  

जलिायकुो वहसाबले कैलाली श्चजल्लामा उपोिण प्रकारको हािापानी रहेको छ। उपोिण हािापानी 
भएको यस क्षेरको गमीयाममा अतधकतम तापक्रम ४०० सेश्चल्सयस सम्म र जाडोमा न्त्यूनतम तापक्रम 
७० सेश्चल्सयस सम्म पगेुको पाइन्त्छ। आयोजना क्षेरमा औसत िाविफक ििाफ ३७८७ तमतम सम्म भएको 
पाइन्त्छ। ििाफ मखु्यतया जेठ देश्चख भदौ चार मवहनामा केश्चन्त्द्रत हनु्त्छ। आयोजना क्षेरको मातसक औसत 
आद्रफता ८२.८९ र हािाको गतत ५१.१४ वक.तम. प्रतत ददन रहेको छ। प्रस्तावित आयोजना क्षेर 
दश्चक्षणमा कुलेररया तसिंचाइ प्रणाली, पूिफमा धोतब नदी तथा पश्चिममा पथररया नदीले घेररएको छ। 
आयोजना क्षेरमा असङ्खख्य नदीनालाहरू छन,् ती सबै महाभारत ऋिं खलाबाि उ्पतत हनु्त्छ। आयोजना 
क्षेरमा प्राकृततक ताल र पोखरीहरू धेरै सङ्खख्यामा पाईन्त्छ।  यी पोखरी र तालहरूले तसिंचाइ पानीको 
लातग जलाशयको रूपमा काम गछफन।् वकसानहरूले यी पोखरीहरू लाई माछा पालन गनफ पतन प्रयोग 
गनने  गछफन।् 

 

 िायकुो गणुस्तर र ध्ितनको स्तर 

प्रस्तावित आयोजना क्षेरमा कुनै कारखाना र उद्योगहरु नभएकोले िायकुो गणुस्तर र ध्ितन स्तर 
सामान्त्य र कम प्रदूवित पाइयो। िाय ुगणुस्तर र ध्ितनको स्तर मापन गनुफ तथयाङ्क कमाण्ड क्षेरको 
वितभन्न ठाउाँबाि सङ्कलन गररएको तथयो। िायकुो गणुस्तर र ध्ितनको स्तर सम्बन्त्धी विस्ततृ वििरण 
तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ।  
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तातलका 18 : आयोजना क्षरेको िाय ुगणुस्तरको अिस्था 
तनदने शािंक स्थान समय सूचकहरु 

वपयम२.५ 

(PM2.5) 

(μg/m3 ) 

वपयम१०  
(PM10) 

(μg/m3 ) 

कणहरु 
(Particles) 

(per/L) 

काबफन 
डाइअक्साइड 

(CO2) 

 (ppm ) 

HCHO 

(mg/m3) 
तापक्रम 

(oF) 

आद्रफता 
(Humidity) 

(%) 

- कुश्चन्त्तखेत ३:१५ 
ददउाँसो 

८६.२ ११०.२ १२४९८२ १०७६ 0.000 ९३ ५२ 

२८.६४७२६ 

८१.१४४७२ 
क्िापरु १०:४५ 

तबहान 
८०.६ १०३.२ ११६६८६ ८८४ 0.000 ८९ ५९ 

२८.६५०१९ 

८१.०७८ 
चहुा १:४५ 

ददउाँसो 
६९.२ ९१.८ १०१४३१ ७८० 0.000 ९० ४६ 

२८.६०५९८ 

८१.०७०२ 
प्रतापपरु ५:५० 

सााँझ 
१००.४ १३३ १४५९४६ ७९५ 0.000 ७८ ६४ 

२८.६१७७९ 

८१.१०५३३ 

खरौला ८:५० 
तबहान 

१२५.७ १६१.६ १८२१६० ९१४ 0.000 ८२ ६३ 

श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८ 
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तातलका 19 : आयोजना क्षरेको ध्ितन गणुस्तरको अिस्था 
तनदने शािंक मापन गररएको स्थान समय अतधकतम न्त्यूनतम 

- कुश्चन्त्तखेत  
 

३:१५ ददउाँसो ७९ ३८.६ 

२८.६४७२६ 

८१.१४४७२ 
क्िापरु  १०:४५ तबहान ६८.४ ३७.२ 

२८.६५०१९ 

८१.०७८ 
चहुा  १:४५ ददउाँसो 

 
८६ ६०.९ 

२८.६०५९८ 

८१.०७०२ 
प्रतापपरु  ५:५० सााँझ ७१.२ ४१.५ 

२८.६१७७९ 

८१.१०५३३ 
खरौला ८:५० तबहान ८१.२ ३७.४ 

श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९ 

 पानीको गणुस्तर 

प्रस्तावित आयोजना क्षेरमा कुनै कारखाना र उद्योगहरु नभएकोले पानीको गणुस्तर राम्रो पाइयो। 
प्राय, यहााँ अिश्चस्थत खोलाहरुमा ििै भरर पानीको बहाि रहने र र्ाल्गनु मवहना देश्चख जेष्ठ मवहना 
सम्ममा बहाि कम हनुे गरेको छ। यद्यवप मनसनुको मौसममा बाढी आउाँने हुाँदा बालिुाका कणहरु 
र  वहलो मािो आदद जम्मा हनुे हुाँदा पानीको गणुस्तर प्रदूवित हनुे सम्भािना धेरै देश्चखयो।  

 

५.२ जैविक िातािरण 

(क) िनस्पतत 

 जङ्गलको वकतसम (जलिाय ुतथा िनस्पततको आधारामा)  

प्रस्तावित आयोजना क्षेर उष्ण क्षेर उष्ण जलिाय ुभएको पश्चिमी तराई क्षेरमा पदफछ। यस क्षेरमा 
उष्ण प्रदेशीय िन र िनस्पतत पाइन्त्छ। यस क्षेरमा र िररपरर मखु्य गरी दईु प्रकारको िनहरु 
पाइन्त्छन।्  

 सालको िन  

प्रस्तावित आयोजना क्षेरमा सालको िनको बाहतुलयत भेविन्त्छ भने अन्त्य तमतस्रत रुखहरुमा साज, 
भलायो, रोवहणी जस्ता रुखहरु पाइन्त्छन।्  

 खयर-तससौको िन  

प्रस्तावित आयोजना क्षेरमा सालको िनको पछी खयर-तससौको िन पाइन्त्छ। अन्त्य रुखहरुमा तसमल, 
कमाफ, तसररस, जामनु रहेका छन।्  
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स्थलगत अध्ययनको बेला आयोजना क्षेरमा पाइने रुख प्रजाततहरुको सूची तनम्न बमोश्चजम प्रस्ततु 
गररएको छ।  

तातलका 20 : आयोजना क्षरेमा पाइन ेरुख प्रजाततहरु  

स्थानीय  नाम िैज्ञातनक  नाम पररिार 

CITES IUCN 

नपेाल  
सरकार 

साल Shorea robusta Dipterocarpaceae - -  

साज Terminalia alata Combretaceae - - - 

जामनु Syzigium cumini Myrtaceae - - - 

भलायो  Semecarpus anacardium Anacardiaceae - - - 

बोि धयरो Lagerstroemia praviflora - - - - 

तसमल Bombax ceiba Bombacaceae - - - 

तससौ Dalbergia sissoo Fabaceae - - - 

खयर Acacia catechu Fabaceae - - - 

वपपल Ficus religiosa Moraceae - - - 

तसररस Albizia lebbeck Fabaceae - - - 

बडहर Artocarpus lakoocha Moraceae     

सगनु - - - - - 

रोवहणी Mallotus philippensis  Euphorbiaceac  - - - 

कुसमु Schleichera oleosa  Sapindaceae  - - - 

बकाइनो Melia azederach  Meliaceae  - - - 

श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९ 

 Ethno botany का दृवष्टले मह्िपूणफ प्रजातत  
आयोजना क्षेरमा वितभन्न जाततय समूहका मातनसहरू बसोबास गदफछन।् वितभन्न समूहका मातनसहरूद्वारा 
िरपर उपलब्ध जैविक स्रोतहरूलाई काठ, दाउरा, खाना, औितध िा अन्त्य वितभन्न प्रयोजनका लातग 
प्रयोग गदै आइरहेका छन।् आयोजना क्षेरमा पाइने Ethno botany का दृवष्टले मह्िपूणफ प्रजाततहरूको 
बारेमा तल उल्लेख गररएको छ। 

तातलका 21 : आयोजना क्षरेमा पाइन ेमखु्य Ethno botany का दृवष्टले मह्िपूणफ प्रजाततहरू 

स्थानीय नाम िैज्ञातनक नाम उपयोतगता 
बोझो  Acorus calamus  घााँिी र छाततको दखुाईमा 
गन्त्धे झार Ageratum conyzoides औिंलातबचको घाउमा पातको लेप 
तनम Azadirachta indica पात रगत सर्ाई र रगतको श्चचनी तनयन्त्रण गनफ 
बेल Aegle marmelos  पेिको समस्यामा, दखुाई र ज्िोरोमा 
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खयर Acacia catechu बोक्राको लेप छालाको रोगमा र आन्त्द्रा दखुाईमा 
बकाइनो Melia azadirachta जराको रस रि सर्ाईमा  
बरो Terminalia bellirica  छातत सम्बन्त्धी रोग, सम्पूणफ रोगमा 
साल Shorea robusta चोप (सालधपु) औिधीको रुपमा 
जामनु Syzigium cumini पखाला र आउाँमा र्ल उपयोग 

रोवहणी  Mallotus philippensis जकुा, मािे रोग र रङ्गाउने िस्तकुो रुपमा 
श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९  

 िन ्यिस्थापन  

प्रस्तावित आयोजना क्षेरमा पनने  िनहरु सामदुावयक िनहरु रहेका छन ्र वय िनहरु िन उपभोिा समहुहरुले 

्यिस्थापन गदै आएका छन।् सबै   सामदुावयक िनहरुमा सालको रुख (Shorea robusta) को बाहलु्यत 

रहेको छ। अन्त्य रुख प्रजाततहरुमा तसमल, तससौ, साज पतन प्रस्सत मारामा पाइन्त्छ। 

 

(ख) िन्त्यजन्त्त ु 

लम्कीचहुा नगरपातलका पतन जैविक विविधता को वहसाबले धेरै धनी रहेको छ। यहााँ िन्त्यजन्त्त ुर 
िनस्पततको विविधता देख्न सवकन्त्छ। सालकको बाहलु्यता रहेको िन र तसमसारहरुले तराईको समथर 
भभूाग र चरेु पहाडको तबचमा जैविक मागफ को रुपमा काम गदफछ। वयनले अतत सिंकिापन्न िन्त्यजन्त्तकुा 
प्रजाततहरु जस्तै पािे बाघ, ओत, गरुड र कछुिाहरुलाई िासस्थान प्रदान गरेका छन।्  

 स्तनधारी  

स्थलगत अध्ययन, अिलोकन र स्थानीयसाँगको छलर्लको आधारामा आयोजना क्षेरमा वितभन्न 
प्रजाततका स्तनधारी जनािरहरु अतभलेख गररएको तथयो। अतभलेख गररएका स्तनधारी जनािरहरु तनम्न 
बमोश्चजम तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ।  

तातलका 22 : आयोजना क्षरेमा पाइन ेस्तनधारी प्रजाततहरु 

स्थानीय  नाम िैज्ञातनक  नाम CITES IUCN नपेाल  सरकार 

बाघ Panthera tigris I Endangered  

तनल गाई Boselaphus tragocamelus III Least Concerned   

श्चचत्तल Axis axis  Least Concerned - 
खरायो Lepus nigricollis - Least Concerned - 

दमु्सी Hystrix indica - Least Concerned - 

रतिुा Muntiacus muntjak - Least Concerned - 

श्चचतिुा Panthera pardus I Vulnerable  - 

स्याल Canis aureus III Least Concerned - 
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घोरल Naemorhedus goral - - - 

रातो  बााँदर Macaca mulatta II Least Concerned - 

 

मगृ Lepus nigricollis - _ - 

हररण Cervidae  - Least Concerned - 

बाँदेल Sus scrofa - Least Concerned - 

लोखकने  Funambulus pennant   Least Concerned - 

श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९  

 चरा 
आयोजना क्षेर िरपर रहेको िन, बटु्यान क्षेर, घााँसे मैदान, पूिफमा धोतबतन नदी तथा पश्चिममा पथररया 
नदी रहेको हनुाले पररश्चस्थततकीय विविधता तसजफना भई चराचरुुङ्गीको लातग वितभन्न वकतसमको िासस्थान 
उपलब्ध भएको छ। यस कारणले आयोजना क्षेरमा वितभन्न वकतसमको चराहरु भेविन्त्छन।् स्थलगत 
सिने क्षणको क्रममा देश्चखएका र छलर्लद्वारा विपोि गररएका चराहरु तनम्न बमोश्चजम तातलकामा प्रस्ततु 
गररएको छ। 

तातलका 23 : आयोजना क्षरेमा पाइन ेचरा प्रजाततहरु 

स्थानीय नाम िैज्ञातनक नाम CITES IUCN नपेाल सरकार 

कालो ततरो Francolinus francolinus - Least Concerned - 

कातलज Lophura leucomelanos - Least Concerned III 

न्त्याउली Megalaima virens - - - 

कार्ल पाक्यो  Cuculus micropterus - - - 

कुकु कोइली Cuculus canorus - - - 

कोइली Eudynamys scolopaceus - - - 

ढुकुर Spilopelia chinensis - Least Concerned - 

लइुाँचे Gallus gallus  - - - 

मैना  Acridotheres tristis  - Least Concerned - 

वकङ्गवर्सर Alcedo atthis  - Least Concerned - 

बकुल्ला  Bubulcus ibis  - Least Concerned - 

ठूलो सेतो बकुल्ला  Ardea purpurea  - Least Concerned - 

आसकोिे बकुल्ला  Ardeola grayii  - Least Concerned - 

तछरतबरे माविकोरे  Ceryle rudis  - Least Concerned - 

श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९ 
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 उभयचर र सरीसपृ  

आयोजना क्षेर िरपर रहेको िन, बटु्यान क्षेर, घााँसे मैदान, पूिफमा धोतबतन नदी तथा पश्चिममा पथररया 
नदीको कारण आयोजना क्षेरले सरीसपृका वितभन्न प्रजाततहरुलाई पतन िासस्थान प्रदान गरेको छ। 
स्थलगत सिने क्षणको क्रममा देश्चखएका र छलर्लद्वारा विपोि गररएका उभयचर र सरीसपृहरु तनम्न 
बमोश्चजम तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका 24 : आयोजना क्षरेमा पाइन ेउभयचर र सरीसपृ प्रजाततहरु 

स्थानीय नाम िैज्ञातनक नाम CITES IUCN नपेाल सरकार 

धामन Ptyas mucosa - Least Concerned - 

हरेउ Gonyosoma oxycephalum - Least Concerned  

करेत  Bungarus caeruleus - Least Concerned - 

गोमन Bitis gabonica  - Least Concerned - 

कोबरा  Naja naja - Least Concerned - 

ईश्चण्डयन पाइथन Python molurus  - Vulnerable  I 

हरीयो छेपारो Calotes versicolor - Least Concerned - 

माउसलुी Gekkonidae - - - 

श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८ 

 जलचर  

आयोजना क्षेरको पूिफमा धोतबतन नदी तथा पश्चिममा पथररया नदीको कारण आयोजना क्षेरले जलचरका 
वितभन्न प्रजाततहरुलाई िासस्थान प्रदान गरेको छ। छलर्लद्वारा विपोि गररएका उभयचर जलचरहरु 
तनम्न बमोश्चजम तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका 25 : आयोजना क्षरेमा पाइन ेजलचर प्रजाततहरु 

स्थानीय  नाम िैज्ञातनक नाम CITES IUCN नपेाल सरकार 

सहर Tor putitora - Endangered - 

बाम Anguilla bengalensis - - - 

क्ले Neolissochelius 

hexagonolepis 

- NT - 

कथेडी - - - - 

गैर - - - - 

थेड - - - - 

कालौच - - - - 

असला Schizothorax richardsonii - - - 

श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gonyosoma_oxycephalum
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 िन्त्यजन्त्तकुो िासस्थान र विचरण  

आयोजना क्षेरको केही भाग िन क्षेरमा रहेको छ। यहा िन्त्यजन्त्तकुा लातग िन, बटु्यान क्षेर र 
घााँसे मैदान जस्ता िासस्थान र विचरण क्षेर उपलब्ध छ।  
५.३ सामाश्चजक, आतथफक तथा सााँस्कृततक िातािरण  

५.३.१ सामाश्चजक िातािरण  

क) जनसाङ्श्चख्यक वििरण  

 जनसङ्खख्या 
प्रस्तावित आयोजना कैलाली श्चजल्लाको लम्की चहुा नगरपातलकामा पदफछ। केन्त्द्रीय तथयािंक विभाग, 
२०११ अनसुार श्चजल्लाको कुल जनसङ्खख्या 7,७५,७०९ र घरधरुर १,४२,४८० रहेको छ। प्रभावित 
क्षेरमा कैलाली श्चजल्लाको लम्कीचहुा नगरपातलका िडा निं. १,२,३,४,५,६,७,८,९,१० रहेको छ। 
प्रभावित िडाको घरधरुी र जनसङ्खख्याको वििरण अनसूुची १२ मा प्रस्ततु गररएको छ। आयोजको 
कायाफन्त्ियनले १०७ ििा घरहरुलाई प्र्यक्ष असर परु् याउने छ। प्र्यक्ष प्रभावित घरधरुरमा परुुिको 
सङ्खख्या ८३ तथा मवहलाको सङ्खख्या ८९ रहेको छ। प्रभावित घरधरुीको वििरण तल तातलकामा 
प्रस्ततु गररएको छ। 
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तातलका 26 : प्र्यक्ष प्रभावित क्षरेको घरधरुी र पररिारको वििरण 

 

ठाउाँ अिश्चस्थतत नाम 

 

पररिारको सङ्खख्या 
 उत्तर पूिफ परुुि मवहला जम्मा 

भरुिा _ _ श्चचर बहादरु थापा मगर सम्पकफ  नभएको 
 _ _ गोकणफ राज ररमाल सम्पकफ  नभएको 
 _ _ ईशारा देवि जैसी सम्पकफ  नभएको 
 _ _ पदम माश्चझ २ २ ४ 

पूिफ लम्की _ _ नमसरा रािल सम्पकफ  नभएको 
 _ _ लोकेन्त्द्र बहादरु रािल २ ३ ५ 
 _ _ श्री जैसी सम्पकफ  नभएको 
 २८.६२२२९ ८१.१६३८८ सोमनाथ जैसी  ३ ६ ९ 
   तमना ढकाल ३ ३ ६ 
 _ _ सन्त्तोि थापा - - - 
   शाश्चन्त्त देिी भण्डारी ६ २ ८ 
 _ _ सतबना ढकाल १ ४ ५ 
 _ _ कृष्ण ढकाल ततमश्चल्सना २ २ ४ 
 _ _ नेर थापा सम्पकफ  नभएको 
 _ _ झापड सौद ३ ५ ८ 
 _ _ चन्त्द्र के.तस. २ १ ३ 
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 _ _ दगुाफ प्रसाद उपाध्याय ४ ५ ९ 

पूिफ लम्की - D 

line 

२८.६२४५५ ८१.१६५७२ लालमणी न्त्यौपान े सम्पकफ  नभएको 

 २८.६२४६८ ८१.१६५९६ गगण बहादरु के.तस. २ ६ ८ 
 २८.६२४६८ ८१.१६६०८ बम बहादरु बढुा सम्पकफ  नभएको 

थकालीपरु- १ २८.६२५५ ८१.१६६९३ करतबरे कामी सम्पकफ  नभएको 
 २८.६२५७९ ८१.१६७२१ मनचरा नेपाली सम्पकफ  नभएको 
 २८.६२६५८ ८१.१६७०२ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६२६८४ ८१.१६७२५ रश्चञ्जता कातम रामजतल सम्पकफ  नभएको 
 २८.६२६९३ ८१.१६७२३ धनबहादरु नेपाली सम्पकफ  नभएको 
 २८.६२७१९ ८१.१६७३३ कुमार साकी ५ ३ ८ 
 २८.६२७२८ ८१.१६७३१ सतुमरा तब.क. २ १ ३ 
 २८.६२७२६ ८१.१६७३५ नेर रसैली सम्पकफ  नभएको 
 २८.६२७१७ ८१.१६७०२ पषु्पा देिी साकी २ ३ ५ 
 २८.६२७१७ ८१.१६७०२ धन सीभा साकी सम्पकफ  नभएको 
 २८.६२७१४ ८१.१६७२५ देि बहादरु साकी ५ ३ ८ 
 २८.६२७४८ ८१.१६७३४ हरर बहादरु कामी ३ ४ ७ 
 २८.६२७३४ ८१.१६७४५ श्चजत बहादरु सदाशिंकर  सम्पकफ  नभएको 
 २८.६२७३६ ८१.१६७६ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६२७४५ ८१.१६७७१ सरभे कामी सम्पकफ  नभएको 
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 २८.६२७४७ ८१.१६७६८ कुल बहादरु धती  तब.क. सम्पकफ  नभएको 
 २८.६२७५८ ८१.१६७९ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६२७५८ ८१.१६७८७ खडक तब.क. १ ५ ६ 
 २८.६२७७९ ८१.१६७८६ चन्त्द्र दमाइ ४ ५ ९ 
 २८.६२८१ ८१.१६८५३ विर बहादरु खरी ५ ३ ८ 

थकालीपरु- D 

tole 

२८.६२८१४ ८१.१६८६५ रुपेस के.तस.  ५ ३ ८ 

कैिापरु २८.६४६८६ ८१.१४४६७ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६३७६४ ८१.१४५२६ _    

मोततपरु-२ २८.६३७२४ ८१.१४५ बास ुनाथ देिकोिा  ३ ३ ६ 
 २८.६३७२३ ८१.१४५११ ततलक बढुा मगर २ २ ४ 
 २८.६३६८९ ८१.१४४७ प्रकास कडायत ५ ५ १० 
 २८.६३६७८ ८१.१४४५८ बास ुप्रसाद देिकोिा सम्पकफ  नभएको 
 २८.६३६७८ ८१.१४४५८ दगुाफ बहादरु बढुा मगर सम्पकफ  नभएको 
 २८.६३७१३ ८१.१४५१९ धौतल शाही ६ ३ ९ 
   कुन्त्ता देिी बज्गाइ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६३५५८ ८१.१४३०६ नन्त्द राज बज्गाइ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६३४४१ ८१.१३८३३ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६३४०८ ८१.१३७५८ _ सम्पकफ  नभएको 

गेदतनया २८.६४११९ ८१.११९०८ उमेश रेग्मी सम्पकफ  नभएको 
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 २८.६४३९ ८१.१२५७८ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६४४ ८१.१२६०२ धन देिी दमाइ सम्पकफ  नभएको 
 धनसरा दमाइ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६४४३९ ८१.१२८०६ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६४४६७ ८१.१२८९४ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६४४६९ ८१.१२९०१ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६४४९१ ८१.१३००६ _ सम्पकफ  नभएको 

कैिापरु-४ २८.६४७४७ ८१.१३४१५ नरेश थापा  २ ४ ६ 

 २८.६४७४१ ८१.१३४७४ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६४७६ ८१.१३५८३ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६४७६४ ८१.१३६३४ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६४८०८ ८१.१३८९१ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६४८१४ ८१.१३९९८ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६८८६३ ८१.१३७९१ _ सम्पकफ  नभएको 

ततलखा २८.६४७९४ ८१.१०५९७ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६६६६८ ८१.०८९५ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६६५७९ ८१.०८९६७ _ सम्पकफ  नभएको 

गपका २८.६६४९ ८१.०८९१९ भरत बहादरु सौत सम्पकफ  नभएको 
 २८.६६२७९ ८१.०८८७ _ सम्पकफ  नभएको 
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 २८.६६२६८ ८१.०८८७ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६६२१८ ८१.०८७६३ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६६१९४ ८१.०८७३९ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६४३९२ ८१.०९३८१ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६४०६२ ८१.०८८१२ _ सम्पकफ  नभएको 

जोतधया, 
शाश्चन्त्तनगर िोल 

२८.६३५१ ८१.०८६१७ भिुन चौधरी सम्पकफ  नभएको 

चङ्गाबारर-९ २८.६०३९ ८१.०८६१४ _ सम्पकफ  नभएको 

पूिफ लम्की २८.६२३३२ ८१.१६०१५ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६२३१४ ८१.१५८७३ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६२३७१ ८१.१५४८ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६२४०४ ८१.१५०८१ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६२२२६ ८१.१४४४७ _ सम्पकफ  नभएको 

राश्चजपरु २८.६१७९४ ८१.१३८८५ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६३३८ ८१.१३७ _ सम्पकफ  नभएको 

गणेशपरु २८.१०२ ८१.१३१०८ जगददस धमला ३ ३ ६ 
 २८.१०२ ८१.१३१०८ _ सम्पकफ  नभएको 
 २८.६०२१ ८१.१२०६ _ सम्पकफ  नभएको 

भगतनया २८.६१९४२ ८१.११८२९ _ सम्पकफ  नभएको 
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स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९ 

 

 

जम्मा ८३ ८९ १६६ 
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 जाततयताको आधारामा जनसङ्खख्याको वििरण 

जाततयताको आधारामा घरधरुीलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा सबै भन्त्दा बढी ब्राम्हण १७ घरपररिार, 

दतलत १७ घरपररिार रहेको छ। यस सम्बन्त्धी वििरण तनम्न बमोश्चजम रहेको छ। 

तातलका 27 : जाततयताको आधारामा पररिारको वििरण 

जातजातत  घरधरुी प्रततशत 

ब्राम्हण १७ ३४ 
क्षेरी ९ १८ 

ठकुरी १ २ 

दतलत १७ ३४ 

थारु २ ४ 

जनजातत ४ ८ 

जम्मा  ५० १०० 

श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९ 

 

 धमफको आधारामा जनसङ्खख्याको वििरण 

धमफको आधारामा घरधरुीलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा सिने क्षण गररएको घरपररिारमा सबै भन्त्दा 
बढी २६ घरपररिार वहन्त्द ुधमफ माने्नहरुको रहेका छन ्र १ पररिार वक्रश्चियन धमफ माने्न रहेको छ। 

(श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९) 

 

ख) श्चशक्षा 
 शैश्चक्षक सिंस्थाको सङ्खख्या र वकतसम   

प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा दईुििा स्कुल कातलका माध्यतमक विद्यालय र श्री जनसेिा माध्यतमक विद्यालय 
अिश्चस्थत छन।् वय विद्यालयहरु आयोजनाको कायाफन्त्ियनले प्रभावित हनु ेछैन। (श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, 

२०७८/७९)  

 साक्षरता दर 

प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा साक्षरताको वििरणलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षरेमा सिने क्षण गररएको 
घरपररिारमा ५६ जना सदस्यहरु पढ्न लेख्न जाने्न र २२ जना पढ्न लेख्न नजाने्न रहेका छन।् (श्रोतः 

स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९)  
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ग) स्िास्थय र सरसर्ाई 

 स्िास्थय श्चस्थतत 

प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरतभर घरपररिारहरु तबरामी हुाँदा भल्का, भरुिा, लम्कीमा रहेको स्िास्थय चौकीको 
सेिामा तनभफर रहेका छन ्भने केही मारामा श्चजल्ला भन्त्दा बावहर अको श्चजल्लाको अस्पतालमा जान े
गरेको पतन पाइयो। (श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९) 
 

 रोगका प्रकार 

प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरतभर घरपररिारहरुमा देखा परेका रोगहरुमा सगुर, माइग्रने, डाइररया, पेि दखु्न,े 
ज्िरो, ग्याश्चस्िक, रुघा खोकी आदद रहेका छन।्(श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९) 
 

 स्िास्थय सिंस्थाको अिस्था 
प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरतभर कुनै पतन स्िास्थय सिंस्था अिश्चस्थत छैन। यहााँ घरपररिारहरु तबरामी हुाँदा 
भल्का, भरुिा, लम्कीमा रहेको स्िास्थय चौकी जाने गरेको पाइयो। (श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९) 

 

 खानपेानीको अिस्था  

प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा खानेपानीको वििरणलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा सिने क्षण गररएको घरपररिार 
मध्ये २६ घरपररिारले धारा र १ पररिारले कलको पानी प्रयोग गरेको पाइयो। (श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, 

२०७८/७९) 

 

 शौचालयको अिस्था 
प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा शौचालयको वििरणलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा सिने क्षण गररएको घरपररिार 
मध्ये २५ घरपररिारमा शौचालय भएको र २ घरपररिारमा शौचालय नभएको पाइयो। (श्रोतः स्थलगत 

सिने क्षण, २०७८/७९) 

 

 र्ोहरमैला ्यिस्थापनको अिस्था 
र्ोहरमैला ्यिस्थापन सम्बन्त्धी विियलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा सिने क्षण गररएको घरपररिार 
मध्ये १४ घरपररिारले र्ोहोरमैला जलाउने, ८ घरपररिारले खोलामा र्ाल्ने तथा ५ घरपररिारले 
जलाउने/र्ाल्ने गरेको पायो।(श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९) 
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घ) भौततक/सामदुावयक पूिफधारा 
 यातायात पूिफधारा 

प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा अतधकािंश घरहरु सडक सञ्जालसाँग जोतडएको पाइयो। मखु्यता प्र्यक्ष प्रभावित 
क्षेर तभर तमतन बस, ियाक्िर, जीप, मोिरसाईकल, साईकल, अिो ररक्साहरु चल्ने गरेको पाइयो। प्राय 
जसो मातनसले दैतनक कामकाजका लातग साईकलको प्रयोग गरेको देश्चखन्त्छ। (श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, 

२०७८/७९) 

 

 ऊजाफ आपूततफ 
खाना पकाउन ेईन्त्धन उपयोगको वििरण 

खाना पकाउने ईन्त्धन उपयोगको सम्बन्त्धी विियलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा सिने क्षण गररएको 
घरपररिार मध्ये १७ घरपररिारले दाउरा/ग्यााँस र १० घरपररिारले दाउराको प्रयोग गरेको 
पाइयो।(श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९) 

 

 बत्ती बाल्न ेईन्त्धनको प्रयोगको वििरण 

बत्ती बाल्ने ईन्त्धनको प्रयोग सम्बन्त्धी वििरणलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरतभर सबै घरपररिारले नेपाल 
विद्यतु प्रातधकरणको तबजलुीको प्रयोग गरेको पाइयो। (श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९) 

 

 सञ्चार (िेतलर्ोन, िेतलतभजन, इन्त्िरनिे सेिा) 
सञ्चार साधनको प्रयोग सम्बन्त्धी वििरणलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरतभर सबै घरपररिारमा मोबाइल 
रहेको पाइयो। आयोजना क्षेरतभर NTC तथा NCELL ले सञ्चार सेिा प्रदान गरेको छ। (श्रोतः स्थलगत 

सिने क्षण, २०७८/७९) 

 

५.३.२ आतथफक िातािरण 

 रोजगारी/पेशा/्यिसाय 

रोजगारी/पेशा/्यिसाय सम्बन्त्धी वििरणलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा सिने क्षण गररएको घरपररिार 
मध्ये ९ घरपररिार ज्याला मजदरुमा सिंलग्न रहेको देश्चखन्त्छ। रोजगारी/पेशा/्यिसाय सम्बन्त्धी विस्ततृ 
वििरण तनम्न बमोश्चजम रहेको छ।  
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तातलका 28 : रोजगारी/पेशा/्यिसाय सम्बन्त्धी वििरण 

क्र.सिं. रोजगारी/पेशा/्यिसाय जम्मा  

१ ज्याला मजदरु ९ 

२ कृवि २ 

३ दक्ष रोजगारी ३ 

५ िैदेश्चशक रोजगारी ४ 

६ अन्त्य ४ 

 थाह नभएको ५ 
जम्मा २७ 

श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९ 

 आय आजफन र खचफ 
आय आजफन सम्बन्त्धी वििरणलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा सिने क्षण गररएको घरपररिारमा मातसक 
रुपमा औसत रु ५,००० देश्चख ५०,००० सम्म रहेको पाइयो भने औसत मातसक पाररिाररक खचफलाई 
हेदाफ यहााँ सबै भन्त्दा बढी १५,००० रहेको देश्चखन्त्छ। (श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९) 

 

 जग्गाको स्िातम्ि 

भ-ूस्िातम्ि सम्बन्त्धी वििरणलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरमा धेरै घरपररिारको आफ्नै जग्गा रहेको 
पाइयो।(श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९) 

 

५.३.३ सााँस्कृततक िातािरण 

५.३.३ सााँस्कृततक िातािरण  

 धातमफक तथा ऐततहातसक स्थल 

प्र्यक्ष प्रभावित क्षेरतभर एउिा मश्चन्त्दर श्चशि शश्चि तथा श्चशि मश्चन्त्दर रहेको छ। प्र्यक्ष प्रभावित 
क्षेरतभर रहेको तर आयोजनाद्वारा प्रभावित नहनुे।(श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९) 
 

 भािा 
भािा सम्बन्त्धी वििरणलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षरेमा सिने क्षण गररएको घरपररिारमा सबै (२७) 
घरपररिारले नेपाली भािा प्रयोग गररएको पाइयो।(श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९) 
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 चाडपिफ र अन्त्य प्रथा 
चाडपिफ सम्बन्त्धी वििरणलाई हेदाफ प्र्यक्ष प्रभावित क्षरेतभर बडा दशैं, ततहार, रामनिमी, महाश्चशिरारी, 
हररतातलका ततज, श्रीकृष्ण जन्त्माष्टमी, गौरापिफ, माघी र आईतिारी मनाउदै आएको पाइयो। वितभन्न 
धमाफिलम्बीहरुका आ-आफ्नै चाडपिफ भएता पतन बदतलदो समाजको स्िरुपका कारण सबै 
धमाफलम्बीहरुले सबैका चाडपिफहरुमा उ्सि मनाउदै आएको पतन पाइयो।(श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, 

२०७८/७९) 
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पररच्छेद -६ 

प्रस्तािको विकल्प विश्लिेण 
 

विकल्प विश्लिेण िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको अतभन्न अङ्ग हो। प्रस्ताि कायाफन्त्ियनका विकल्प भन्नाले 
आयोजनाको लातग उपलब्ध विकल्पहरु मध्ये सबैभन्त्दा उत्तम विकल्प छनौि गनने  प्रवक्रया हो। विकल्प 
विश्लिेण िातािरण सिंरक्षण तनयमािली, २०७७ मा आधाररत रहेको छ। प्रस्तावित आयोजनाका लातग 
छलर्ल गररएको विकल्पहरु मखु्यतया तडजाइन विकल्प, प्रवितध, कायाफन्त्ियन प्रवक्रया, समय तातलका, 
िन तबनाको विकल्प र कम िन प्रयोग गनने  विकल्पमा केश्चन्त्द्रत छन।्   

६.१ आयोजना सञ्चालन नै नहुाँदाको श्चस्थतत 

आयोजना क्षेरमा वकसानहरूले विशेि गरी वहउाँदमा तसाँचाइको लातग नहरमा पानी ल्याउन धेरै कष्ट 
भोतगरहेको छ। आयोजना क्षेरका कररब ४२% बातसन्त्दा आददिासी थारू समदुायका छन।् यस 
आयोजनाको कायाफन्त्ियनले क्षेरीय असिंतलुन र आददिासी जनजाततहरूले भोग्ने तसिंचाइको गम्भीर 
समस्यालाई समाधान गनने  छ। 

यस आयोजनाको कायाफन्त्ियनले क्षेरीय असिंतलुन र वकसानरूले भोग्ने तसिंचाइको गम्भीर समस्यालाई 
समाधान गनने  छ। मखु्य, शाखा र उप शाखा नहरहरुको सम्पन्नताले कृिकलाई कृविको समग्र 
विकासमा मद्दत परु् याउन ेछ। नेपाल कृवि प्रधान देश भएको र खेततयोग्य जतमनको अतधकािंश भाग 
आकाशे पानीमा तनभफर रहेको ितफमान अिस्थामा ५,३४७ हेक्िर क्षेरमा बाहै्र मवहना तसिंचाइ सवुिधा 
परु् याउन ेभएकोले प्रस्तावित आयोजनाको सञ्चालन हनु ुआिश्यक छ। भरपदो तसिंचाइ र कृवि विकास 
गततवितधहरू द्वारा तथा राम्रो पानी ्यिस्थापनले कृवि उ्पादनमा उल्लेखनीय िवृि गनने छ। यस 
आयोजनाबाि बढेको उ्पादन तनिय पतन स्थानीय, क्षेरीय र राविय स्तरमा खाद्यान्न आिश्यकता पूरा 
गनफ र रािको खाद्यान्न सरुक्षा पक्षलाई सहयोग परु् याउने छ। ्यसका साथै बढेको उ्पादनले आय 
बढाउन र पतछ वकसानहरूको जीिनस्तर उ्थान गनने  छ। प्रस्तावित आयोजनाले तसिंचाइ सवुिधा 
उपलब्ध गराई ५,३४७ हेक्िर जग्गा तसिंश्चचत गरी खेतीको सघनता (Intensity) लाई १२०% बाि 
२२६% सम्म परु् याउने लष्य य राखेको छ। 
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६.२ आयोजनाको प्रकार 

प्रस्तावित आयोजना अन्त्तगफत पवहले देखी अिश्चस्थत नहरहरू र सिंरचनाहरूको पनुःस्थापना,  विस्तार र 
नयााँ शाखा नहर (Secondary Canal) तनमाफण जस्ता कायफ समािेश छ। 

६.३ िन क्षरेको प्रयोग 

प्रस्तावित आयोजना कायाफन्त्ियनका लातग १२.२८ हेक्िर  सामदुावयक िनको जग्गा आिश्यक पनने  
छ। प्रस्तावित आयोजनाले पवहली देखी चल्दै आएको नहरहरू र सिंरचनाहरूको पनुःस्थापना,  विस्तार 
र तनमाफण जस्ता कायफ गनफ लागेको हो। तसिंचाइ नहरमा पानीको बहाि गरुुत्त्िाकसफन (Gravity) ले हनु े
गदाफ तथा नहरको तनमाफण Contour बाि गनुफ पनने  हदुााँ alignment को विकल्प सीतमत हनु्त्छ यद्यवप 
न्त्यूनतम िन क्षेर हदैु प्रस्तान गररएको छ।  

६.४ आयोजनाको तडजाइन 

प्रस्तावित आयोजनाको तडजाइन जलस्रोत तथा तसिंचाइ विभागको मापदण्ड “Planning and Design 

Strengthening Project” (PDSP) manuals मा आधाररत रहेको छ। Bed width and water depth 

relationship and freeboard of irrigation अन्त्तराफविय मापदण्ड र तनदने शहरू, PDSP manuals र नेपालको 
तराई क्षेरमा यस्तै प्रकारका आयोजनाहरूमा अिलम्बन गररएका तडजाइनको आधारामा तनधाफरण 
गररएको छ। िातािरणीय प्रभािहरू कम गनफ उपयिु इश्चन्त्जतनयररङ्ग तडजाइनहरू र स्थान विश्चशष्ट 
उपायहरू अपनाइएको छ।  
 

६.५ स्थल, (प्रस्तावित नहर िन तथा िस्ती क्षरेबाि िाढा खेतत गररन ेक्षरेबाि लैजान)े  

प्रस्तावित आयोजना क्षेरको केही भाग सामदुावयक िन क्षेरमा पछफ। प्रस्तावित आयोजनाले पवहली 
देखी चल्दै आएको नहरहरुको पनुस्थाफपना तथा स्तरोन्नतत गनफ लागेको कारणले गदाफ स्थलको विकल्प 
नरहेको।  

६.६ प्रवितध र सञ्चालन वितध 

प्रस्तावित प्रवितधहरू िातािरण मैरी जस्ता पक्षलाई विचार गदै चयन गररएका छन।् दबैु आधतुनक र 
परम्परागत/श्रम आधाररत प्रवितध प्रस्तावित आयोजनाको लातग प्रयोग गररनेछ। यस प्रवितधमा सरल 
सिंरचना जस्ता तनमाफण श्रमले गनने  छ भन ेभारी काम मेश्चशनद्वारा गररनछे। आयोजना तनमाफणको क्रममा 
कायफ सकेसम्म सखु्खा मौसममा गररनेछ।  
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६.७ समय तातलका, प्रयोग गररन ेकच्चा पदाथफ 
प्राथतमकता स्थानीय रूपमा उपलब्ध तनमाफण सामाग्रीलाई ददईने छ। तनमाफण कायफ सखु्खा मौसममा 
सञ्चालन गररनेछ। यसका साथै श्रतमकलाई बढी सहजताका साथ काम गनफ तनमाफण कायफ, कृवि कायफ 
नहनुे मौसममा सञ्चालन गररनेछ। उ्खननको लातग प्रस्तावित स्थान आिश्यक सामाग्रीको उपलब्ध 
पररमाणको आधारामा चयन गररएको छ। धेरै प्रभाि पनफ नददन एकभन्त्दा बढी उ्खनन स्थलहरु 
प्रस्ताि गररएको छ। 

६.८ प्रस्ताि कायाफन्त्ियन गदाफ उ्पन्न हनु ेजोश्चखम स्िीकार गनफ सवकन ेिा नसवकन े 

आयोजना कायाफन्त्ियनिारा पनफ सक्न े सम्पूणफ प्रभािहरुलाई ्यिश्चस्थत गनफ सवकने प्रकारका छन।् 
िातािरणीय ्यिस्थापन कायफका लातग प्रस्तावित बढोत्तरीकरण तथा न्त्यूनीकरणका उपायहरु सरल एििं 
आतथफक रुपले स्थानीय िातसहरुलाई समेत र्ाइदा परु् याउने प्रकारका रहेका छन।् 

 

६ .९  तनमाफण ्यिस्थापन योजना 
 उ्खनन कायफका लातग खतनएका खाडलहरु रातभर खलुा छोतडने छैन। सम्भि नभएको खण्डमा, 

ततनीहरूलाई सरुश्चक्षत रूपमा ढावकनेछ िा कुनै पतन जनािरहरू ्यााँहा र्सेमा ततनीहरूको लातग 
बावहर तनश्चस्कनका लातग सरुश्चक्षत माध्यमको ्यिस्था प्रदान गररने छ। सबै खतनएको स्थलहरू 
प्र्येक तबहान जााँच गररनेछ।  

 ििफको कम सिंिेदनशील समयमा तनमाफण कायफहरू सञ्चालन गररने छ। राततको समयमा तनमाफण 
कायफ गररने छैन। 

 तनमाफण स्थलहरुमा कम र्ें तसङलाई प्रयोग गररनेछ र िन्त्यजन्त्तकुा लातग आिश्यक कुनै पतन 
क्षेरलाई कायफबल गततवितधहरूद्वारा असर परु् याइने छैन तर िन्त्यजन्त्तहुरूलाई र्ोहोर र्ाल्ने 
क्षेरहरूमा प्रिेश गनफबाि रोक्न temperory barriers हरूको प्रयोग गररनेछ। 

 स्तनधारी, सरीसपृ, उभयचर जस्ता सिंिेदनशील प्रजाततहरूलाई चोिपिक िा मृ् यबुाि जोगाउनको 
लातग पूिफ-तनमाफण जााँचहरू सञ्चालन गररनेछ। 

 कामदारहरूलाई क्षेरहरूको पाररश्चस्थततक सिंिेदनशीलताहरू बारे सचेत गराइनेछ र असामान्त्य 
िासस्थान र प्रजाततहरूको उपश्चस्थतत सवहत अप्र्याश्चशत घिनाहरूको लातग न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी 
तातलम प्रदान गररने छ। खतरनाक जनािरहरू सम्बन्त्धी स्िास्थय र सरुक्षा उपायहरू पतन प्रदान 
गररनेछ जस्तै- जैविक विशेिज्ञहरू मार्फ त toolbox talk। 
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 तनमाफण स्थलमा काम गनने  सबै तनमाफण ्यिसायीहरूलाई सिंरश्चक्षत प्रजाततहरू र िासस्थानहरूको 
बारेमा toolbox talk प्रदान गररने छ। तनमाफण कायफको क्रममा प्रजाततहरू भेविएमा, सबै कामहरू 
तरुुन्त्तै बन्त्द गररने छ र कसरी अगातड बढ्ने भने्न बारे विशेिज्ञबाि तरुुन्त्तै सल्लाह तलइने छ। 
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पररच्छेद -७ 

प्रस्ताि कायाफन्त्ियन गदाफ िातािरणमा पनने  प्रभाि 

आयोजनाको विस्ततृ वििरण र स्थलगत अध्ययनको आधारामा आयोजना कायाफन्त्ियनका कारण पनफ 
सक्ने भौततक, जैविक, सामाश्चजक-आतथफक र सााँस्कृततक िातािरण सम्बन्त्धी सम्भावित प्रभािहरूको पवहचान 
गररएको छ। सािफजतनक सूचना, छलर्ल र अन्त्तरवक्रया मार्फ त स्थानीय र  सरोकारिालाहरूबाि पतन 
सम्भावित प्रभािहरुको पवहचान गररएको तथयो र सकारा्मक तथा नकारा्मक प्रभािहरूको विश्लिेण 
गररएको तथयो। 

७.१ सकारा्मक प्रभािहरु  

७.१.१ तनमाफण चरण  

७.१.१.१ सामाश्चजक तथा आतथफक िातािरणीय प्रभाि 

क) स्थानीयमा रोजगारीको अिसर 

तनमाफण चरणमा तनमाफण सम्बन्त्धी वक्रयाकलापको लातग दक्ष तथा अदक्ष श्रतमकहरुको आिश्यिा पनने  
छ। तनमाफण चरणको अितधमा प्रस्तावित आयोजनाको प्रमखु सकारा्मक प्रभािहरूमा स्थानीयलाई 
रोजगारीको अिसरको तसजफना हनु ुहो। प्रस्तावित आयोजनालाई लश्चक्षत समयतभर तनमाफण कायफ पूरा 
गनफ दक्ष मानि प्रतत ददन र  अदक्ष मानि प्रतत ददन आिश्यक पनने  छ। तनमाफणको क्रममा प्रस्तावित 
आयोजनाले स्थानीयहरुलाई रोजगारीको अिसर प्रदान गनने  छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, 

स्थानीय र अल्पकालीन अितधको हनुे छ। 

 

ख) आतथफक गततवितधहरुमा िवृि 

तनमाफणको क्रममा प्रस्तावित आयोजनाले स्थानीयहरुलाई रोजगारीको अिसर प्रदान गनने  छ। यसले 
स्थानीयको आतथफक अिस्थामा सधुारा ल्याउनका साथै आतथफक गततवितधहरुमा िवृि परु् याउने छ। यो 
प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थानीय र अल्पकालीन अितधको हनुे छ। 

 

ग) प्रावितधक तसपमा िवृि 

प्रस्तावित आयोजना तनमाफण गनफ उपकरणहरुको सञ्चालन, वितभन्न प्रकारको तनमाफण कायफ गनफ वितभन्न 
विधाका श्रतमकहरु आिश्यक पनने  देश्चखन्त्छ। यसका लातग स्थानीय ्यश्चिहरु तनमाफण कायफमा सिंलग्न 
हनुे हुाँदा उनीहरुले तसपमलुक तातलम प्राप्त गनफ सक्ने हुाँदा उनीहरुको यस कायफमा तसप बढ्ने छ। यो 
प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थानीय र दीघफकालीन अितधको हनुे छ। 
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७.१.२ सञ्चालन चरण 

७.१.२.१ भौततक िातािरणीय प्रभाि 

क) सडकको सवुिधा 
नहरको वकनारमा नहरको तनरीक्षण तथा ममफतका लातग सेिा सडक तनमाफण गररनेछ। प्रस्तावित सेिा 
सडकलाई स्थानीयले ग्रामीण मागफको रुपमा प्रयोग गनफ सक्ने छन।् यसका साथै सडकहरूले क्षेरको 
ग्रामीण अथफतन्त्रमा पतन धेरै सकारा्मक पररितफन ल्याउने छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा उच्च, 
स्थानीय र दीघफकालीन अितधको हनुेछ।  
 
ख) कमाण्ड क्षरेमा तसिंचाइको लातग पानीको उपलब्धता 
प्रस्तावित नहरको सञ्चालन पिात क्षेरीय असिंतलुन र आददिासी जनजाततहरूले भोग्ने तसिंचाइको गम्भीर 
समस्यालाई समाधान गनने  छ। आकाशे पानीमा तनभफर रहेको कृिकहरुलाई मखु्य, शाखा र उप-शाखा 
नहरहरुको सम्पन्नताले ५,३४७ हेक्िर क्षेरमा बाहै्र मवहना तसिंचाइका लातग पानी उपलब्ध गराउने 
छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा उच्च, स्थानीय र दीघफकालीन अितधको हनुेछ।  

 

७.१.२.२ सामाश्चजक तथा आतथफक िातािरणीय सिाल 

क) कृवि बालीको उ्पादनमा िवृि  

प्रस्तावित नहरको सञ्चालन पिात आकाशे पानीमा तनभफर रहेको कृिकहरुलाई मखु्य, शाखा र उप-
शाखा नहरहरुको सम्पन्नताले ५,३४७ हेक्िर क्षरेमा बाहै्र मवहना तसिंचाइका लातग पानी उपलब्ध 
गराउने छ। बाहै्र मवहना तसिंचाइका लातग पानीको उपलब्धताले कृवि बालीको उ्पादनमा िवृि हनुे 
छ। ३.१ मेविक िन प्रतत हेक्िर रहेको ितफमान उ्पादक्ि बढेर ६.५ मेविक िन प्रतत हेक्िर 
हनुेछ। अन्नबालीको उ्पादनमा दोब्बरभन्त्दा बढी िवृि हनुेछ। आयोजना क्षेरमा अन्नबालीको 
उ्पादनमा 6000 हेक्िर * (6.5- 3.1) MT  = १८,१८० MT ििृी हनुेछ। यो प्रभाि प्र्यक्ष, 
पररमाणमा उच्च, स्थानीय र दीघफकालीन अितधको हनुेछ। 
 

ख) स्थानीयमा रोजगारीको अिसर 

सञ्चालन चरणमा आयोजना सञ्चालन र ्यिस्थापन गनफ दक्ष तथा अदक्ष श्रतमकहरुको आिश्यिा पनने  
छ, यसका लातग दक्षताको आधारामा स्थानीयलाई रोजगारीको अिसर प्रदान गररने छ। यो प्रभाि 
प्र्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थानीय र अल्पकालीन अितधको हनुे छ। 
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ग) खाद्य सरुक्षामा बढोत्तरी 
भरपदो तसिंचाइ र कृवि विकास गततवितधहरू द्वारा तथा पानीको ्यिस्थापनले कृवि उ्पादनमा 
उल्लेखनीय िवृि गनने छ। यस आयोजनाबाि बढेको उ्पादन तनिय पतन स्थानीय, क्षेरीय र राविय 
स्तरमा खाद्यान्न आिश्यकता पूरा गनफ र रािको खाद्यान्न सरुक्षा पक्षलाई सहयोग परु् याउने छ। यसले 
गदाफ स्थानीयको खेतीपाती गनने  ढााँचामा नयााँ प्रवितधवक प्रयोग भई कृवि उ्पादन बढ्न सक्ने भएकोले 
खाद्य सरुक्षामा िवृि हनु ेछ। प्रस्तावित आयोजनाले तसिंचाइ सवुिधा उपलब्ध गराई ५,३४७ हेक्िर 
जग्गा तसिंश्चचत गरी खेतीको सघनता (Intensity) लाई १२०% बाि २२६% सम्म परु् याउने छ। यो 
प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा उच्च, स्थानीय र दीघफकालीन अितधको हनुेछ। 

  

घ) कमाण्ड क्षरेमा म्स्यपालन (Aquaculture in Command Area) 

प्रस्तावित आयोजनाको सञ्चालन पिात पानीको ्यिस्थापनले वकसानहरुलाई Command Area मा  
म्स्यपालन गनने  अिसर प्रदान गनने छ। यसले कृिकहरुको आय बढाउने छ र पतछ वकसानहरूको 
जीिनस्तर उ्थान गनने  छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थानीय र दीघफकालीन अितधको 
हनुेछ।  

 

ङ) स्थानीयहरूका लातग आजीविका कायफक्रम (Livelihood Programs) 

आयोजनाले (WUA) जल उपभोिा सतमततलाई क्षमता अतभिवृि गनफ Institutional Development 

Activities  तथा जीविकोपाजफन तातलम प्रदान गनने  छन।् यो प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थानीय 
र दीघफकालीन अितधको हनुेछ।  
 
च) ्यापार र ्यिसायको विकास 
आयोजना सम्पन्न भएसाँगै यस क्षेरमा कृविमा आधाररत ्यापार ्यिसायमा िवृि हनुेछ। कृवि सामग्री 
(बीउ, मल, रसायन, औजार र मेतसन) र कृवि उ्पादन (अनाज, तेलको बीउ, गेडागडुी, र्लरू्ल तथा 
तरकारी, मह, दूध र मासजुन्त्य पदाथफ) साँग खदु्रा र थोक पसलहरू तनश्चित रूपमा बढ्ने छन।् यो प्रभाि 
प्र्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, क्षेरीय र दीघफकालीन अितधको हनुेछ।  
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७.२. नकारा्मक सिालहरु 

७.२.१ भौततक िातािरणीय सिाल 

७.२.२.१ तनमाफण चरण   

क) भ-ूउपयोगमा पररिफतन   

आयोजनाका लातग कुल १५९.७६ हेक्िर जग्गा आिश्यक पनने  छ। १५९.७६ हेक्िर जग्गा मध्ये 
१३८.६९ हेक्िर जग्गा स्थायी रुपमा र २१.०७ अस्थायी रुपमा आिश्यक पनने  छ। १३८.६९ 
हेक्िर स्थायी जग्गा मध्ये १२.२८ हेक्िर िनको जग्गामा, ११९.५२ हेक्िर खेतीयोग्य तनजी जग्गामा, 
३.०६ हेक्िर बााँझो जग्गामा र ३.८३३ हेक्िर बस्ती भएको जग्गामा पदफछ। ्यसै गरी २१.०७ 
अस्थायी जग्गा खेतीयोग्य तनजी जग्गामा पदफछ। यो प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा उच्च, स्थानीय स्तरको 
र दीघफकालीन अितधको हनुेछ। 

 

ख) उ्पादनशील (उबफरशश्चि राम्रो भएको)  मातथल्लो  भागको  मािो  गमु्न े 

आयोजनाका लातग कुल ११९.५२ हेक्िर खेतीयोग्य तनजी जग्गा आिश्यक पनने  छ।११९.५२ हेक्िर 
जग्गा आयोजनाको सिंरचनामा पररितफन हुाँदा उ्पादनशील (उबफरशश्चि राम्रो भएको)  मातथल्लो  भागको  
मािो  गमु्ने छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थानीय स्तरको र दीघफकालीन अितधको हनुेछ। 

 

ग) भ-ूक्षय तथा  बाढी  

उ्खनन प्रवक्रयाले भ-ूक्षय तनम््याउाँन का साथसाथै मातथल्लो भागको उिफर र उ्पादनशील मािोलाई 
क्षतत पयुाफउने छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थानीय स्तरको र दीघफकालीन अितधको हनुेछ। 

  

घ) खानी  क्षरे,  क्रसर  सिंचालन  स्थल,  उ्खनन  क्षरे, आददको  स्थापना तथा  सञ्चालन 

प्रस्तावित आयोजनाको सिंरचनाहरु तनमाफण गनफ ढुङ्गा, तगट्टी जस्ता तनमाफण सामाग्रीहरुको आबश्यिा पनने  
छ। खानी  क्षेर,  क्रसर  सिंचालन  स्थल,  उ्खनन  क्षेरको सञ्चालनले र अ्यातधक मारामा सामाग्रीको 
उ्खनन कायफले स्थानीय िातािरणमा पररितफन ल्याउने छ। उ्खनन कायफले प्राकृततक पानीको 
बहािमा पररितफन ल्याउनका साथै जल, िाय ुर ध्ितन प्रदूिण बनाउने छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष ,पररमाणमा 
उच्च, स्थानीय स्तरको र दीघफकालीन अितधको हनुछे। 
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ङ) कामदार  श्चशविर, तनमाफण  सामाग्री  भण्डारण  स्थल,  स्पोईल (Spoil) ्यिस्थापन  स्थल,  आददको  
स्थापना तथा  सञ्चालन 

प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफण गनफ आिश्यक सामाग्रीहरु भण्डारण गनफ ,कामदार  श्चशविर स्थापना गनफ 
तथा स्पोईल  (Spoil)  ्यिस्थापन गनफ स्थलको आिश्यिा पनने  छ। तनमाफण  सामाग्री भण्डारण,  
कामदार  श्चशविर तनमाफण गनफ तथा स्पोईल (Spoil)  ्यिस्थापन गदाफ जल, िाय ुतथा भतूम प्रदूिण हनुे 
जोश्चखम हनु्त्छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष ,पररमाणमा उच्च, स्थानीय स्तरको र अल्पकालीन अितधको हनुेछ। 

 

च) र्ोहोरमैला  तनष्कासन  तथा  ्यिस्थापन 

तनमाफण चरणमा कामदार श्चशविर सञ्चालनको क्रममा दिैु वकतसमको र्ोहोर (ठोस ताथा तरल) उ्पादन 
हनु्त्छन।् ठोस खाले र्ोहोरमा खाना तयारीको क्रममा तनश्चस्कने मखु्यतया जैविक र अजैविक र्ोहोर ,
टलाश्चस्िक जस्ता सामाग्री हनु्त्छन भने तरल र्ोहोरमा श्चशविरबाि तनस्कने र्ोहोर पानी तथा तनमाफण 
सामाग्री धोईपखाली गदाफ तनस्कने पानी पछफन।् यसरी तनष्काशन हनुे र्ोहोरहरुको राम्रो ्यिस्थापन 
नहनुे हो भन ेयसले पानीको स्रोत प्रदूवित पानने  छ। र्ोहोरको राम्रो ्यिस्थापन नहुाँदा कामदारहरुको 
स्िास्थमा पतन नराम्रो असर पानने  छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष रुपको, पररमाणमा मध्यम,  स्थलगत र 
अल्पकालीन अितधको हनुछे।  

 

छ) स्पोईल (Spoil) ्यिस्थापन 

आयोजनाको सिंरचनाहरुको लातग विकास तनमाफणका गततवितधहरुको क्रममा स्पोईल तनश्चस्कन्त्छ। ठोस 
खाले र्ोहोरमा तसमेन्त्ि, तार, टलाश्चस्िक, मािो जस्ता सामाग्री उ्पादन हनु्त्छन। अ्यिश्चस्थत तनकासले 
तथा खराब ्यिस्थापनको कारण पानी प्रदूिणको समस्या ,खेतीयोग्य जग्गा,  बालीनालीमा क्षतत हनु े
समस्या आउन सक्छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष रुपको, पररमाणमा मध्यम, स्थलगत र अल्पकालीन अितधको 
हनुेछ।  

 

ज) जल  प्रदूिण 

आयोजना तनमाफण कायफको क्रममा हनुे गततवितधहरु जस्तै मािो खने्न,  तरल पदाथफहरु पोश्चखन,े र्ोहोर 
पानीको उ्पादन हनु,े  सिारी साधनमा प्रयोग हनुे तेल,  तग्रज लगायतका अन्त्य रसायनहरु तलक भई 
्यहााँ भएको खोला तथा अन्त्य पानीको स्रोत प्रदूवित बनाउन सक्छन।् यसको कारणले पानीमा बस्ने 
जीि तथा िनस्पततलाई हानी पगु्न सक्छ। यो प्रभाि अप्र्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थानीय र अल्पकालीन 
अितधको हनुेछ।  
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झ) मािो  प्रदूिण 

आयोजना तनमाफण स्थलमा तनमाफण सामग्रीको भण्डारण, तनपिान र अन्त्य आयोजनाका गततवितधका कारण 
भतूम प्रदिुण हनु ेजोश्चखम हनु्त्छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थानीय र अल्पकालीन अितधको 
हनुेछ। 

 

ञ) िाय ु प्रदूिण 

तनमाफण अितधमा, यातायात र तनमाफण सामग्रीको उ्खनन, ढुिानी र भारी उपकरणहरूको प्रयोगले 
उल्लेखनीय पररमाणको धलुो र धुाँिा उ्पन्न गदफछ। आयोजना क्षेरमा  गाडीको आिागमनले धलुो र 
सिारीबाि उ्पन्न हनुे ग्यााँसहरुको उ्सजफन बढ्ने सम्भािना छ। ्यस्तै, तनमाफण कामदारहरूद्वारा 
उ्पादन हनुे ठोस र्ोहोरको अनशु्चचत ्यिस्थापनले गदाफ आयोजना क्षेरमा दगुफन्त्ध उ्पन्न हनु्त्छ जसले 
हािाको गणुस्तरलाई असर परु् याउने  छ। यो प्रभाि पररमाणमा मध्यम,  स्थानीय स्तरको र अल्पकालीन 
अितधको हनुेछ।  

 

ि) ध्ितन  प्रदूिण 

तनमाफण कायफ चतलरहाँदा सामान्त्य भन्त्दा ध्ितनको स्तर बढ्न ुस्िाभाविक नै हो तर यस आयोजनाको 
तनमाफण कायफले गदाफ हनुे ध्ितन प्रदूिण कायफस्थलमा मार तसतमत रहनेछ र सो कायफस्थलबाि िावढदै 
गदाफ क्रमश कम हदैु जानेछ। बस्ती क्षेरमा ध्ितन प्रदूिण र सिारी साधन को आितजाितले ध्ितनको 
स्तरलाई असर परु् याउने  छ। यो प्रभाि पररमाणमा मध्यम,  स्थानीय स्तरको र अल्पकालीन अितधको 
हनुेछ।  
 
ठ) खानी क्षरे, क्रसर सिंचालन स्थल, उ्खनन क्षरेबाि हनु ेप्रभाि 

तनमाफण अितधमा, खानी क्षेर, क्रसर सिंचालन स्थल, उ्खनन क्षेरबाि उल्लेखनीय पररमाणको धलुो र 
ध्ितन उ्पन्न हनुछे। यस क्षेरमा काम गरररहेका कामदारहरु दघुफिनाको जोश्चखममा हनु सक्छ। यो 
प्रभाि पररमाणमा मध्यम,  क्षेरीय स्तरको र अल्पकालीन अितधको हनुेछ। उ्खनन वक्रयाकलापले भ-ू
दृष्यमा पररितफन र प्राकृततक पानीको तनकासामा प्रभाि आउनका साथै सतही पानीको मािो थपु्रने र 
जल प्रदूिण हनु सक्छ। यो प्रभाि पररमाणमा मध्यम,  स्थानीय स्तरको र दीघफकालीन अितधको हनुेछ। 
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७.२.२.२ सञ्चालन चरण  

क) खानी  क्षरे,  क्रसर  सञ्चालन  स्थल,  कामदार  श्चशविर, उ्खनन क्षरे, तनमाफण  सामाग्री  भण्डारण  
स्थल,  स्पोईल (Spoil) ्यिस्थापन  स्थल, आददको  सरसर्ाई तथा  पनुस्थाफपना 
खानी क्षरे, क्रसर सञ्चालन स्थल, कामदार श्चशविर, उ्खनन क्षेर, तनमाफण सामाग्री भण्डारण, स्पोईल (Spoil) 

्यिस्थापनका लातग प्रयोग भएको स्थलहरूको पनुस्थाफपना गररन ुपनने  छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा 
मध्यम, स्थलगत र मध्यम अितधको हनुेछ। 

 

ख) जल  प्रदूिण 

रासायतनक मल र कीिनाशकको प्रयोग हनुे हुाँदा ििाफ याममा ििाफको पानीसाँग तमतसन गई सतह र 
जतमन दिैुको पानी प्रदवुित पानने  छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थलगत र मध्यम अितधको 
हनुेछ। 

 

ग) िाय ु र ध्ितन प्रदूिण 

तनमाफण चरणको तलुनामा आयोजनाको सञ्चालन चरणमा हेभी मेतसनरी तथा उपकरणको सञ्चालन तनकै 
कम हनुेछ भएकाले िाय ुर ध्ितन प्रदूिण कम हनुे छ। आयोजनाका केही सिारीसाधन र अन्त्य तनजी 
सिारीसाधन नहरको सतभफस रोडमा गडु्ने छन ्तर यसले अ्यातधक मारामा िाय ु र ध्ितन प्रदूिण 
तसजफना गदैन। यो प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा तनम्न,  स्थानीय र दीघफकालीन अितधको हनुेछ। 

 

७.२.२ रसायतनक िातािरणीय सिाल 

७.२.२.१ तनमाफण चरण   

क) रसायतनक सामाग्री र इन्त्धनको भण्डारण तथा प्रयोग गदाफका जोश्चखमको सिालहरु 

आयोजना तनमाफणको क्रममा प्रयोग हनुे सिारीसाधनहरुमा इन्त्धन, तेल, र तग्रजहरुको प्रयोग हनुेछ। 
इन्त्धन, तेल, र तग्रजहरुको प्रयोग गदाफ चहुाििको अ्यातधक सम्भािना हनु्त्छ। चहुािि भएका 
पदाथफहरुको उश्चचत ्यिस्थापन हनु नसकेमा नश्चजकका पानीको स्रोत प्रदूवित हनु सक्छन।् यो प्रभाि 
पररमाणमा तनम्न,  स्थलगत र अल्पकालीन अितधको हनुेछ। 
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७.२.३ जैविक िातािरणीय सिाल 

७.२.३.१ तनमाफण चरण   

क) िन क्षरे  र रुखको  नोक्सान 

प्रस्तावित आयोजनाका लातग १२.२८ हेक्िर िनको जग्गा आिश्यक पनुफका साथै ३५४ ििा रुखहरु 
तथा ८५ ििा बल्लाबल्लीहरु दईुििा सामदुावयक िनहरुबाि किान गनुफ पनने  देश्चखन्त्छ। यस सम्बन्त्धी 
वििरण तल तातलकामा र विस्ततृ वििरण अनसूुची १३ मा प्रस्ततु गररएको छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष, 
उच्च पररणामको, स्थानीय र दीघफकालीन अितधको हनुेछ। 
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तातलका 29 : सामदुावयक िनहरुबाि किान गनुफ पनने  रुखहरुको वििरण  

चेनजे अिश्चस्थतत सामदुावयक िन नहरको नाम रुखको 
सङ्खख्या 

बल्लाबल्लीको 
सङ्खख्या 

आयतन 

(घन तम.) देखी सम्म देखी सम्म 
उत्तर पूिफ उत्तर पूिफ 

०+००० ०+०५० २८.६२९ ८१.१७  २८.६१७०६ ८१.२०३६  चेतना सा.ि.  ६ - ३८.१५ 

०+००० ०+५०० २८.६१५४१ ८१.१२६४४  २८.६१९९४ ८१.२२०४५  मोहनलाल 
नगरउद्यान 
सा.ि. 

LS2/SS1/T3 ३४८ ८५ ३५२.८२ 

१+२५० २+१७५ २८.६२४६४ ८१.१३५६९  २८.६२०१५ ८१.१३०८८ मोहनलाल 
नगरउद्यान 
सा.ि. 

LS2/SS1/T2 

जम्मा  ३५४ ८५ ३९०.९७ 

श्रोतः स्थलगत सिने क्षण, २०७८/७९
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ख) िन्त्यजन्त्तकुो िासस्थान  खण्डीकरण 

प्रस्तावित आयोजना क्षेरको केही भाग िन क्षेरमा पनने  हुाँदा आयोजनाको कायाफन्त्ियनले ्यस क्षेरमा 
रहेका िन्त्यजन्त्तहुरुको िासस्थानमा नकारा्मक प्रभाि पानने छ र ततनीहरुको िासस्थानलाई खण्डीकरण 
गनने  छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष, उच्च पररणामको, स्थलगत र दीघफकालीन अितधको हनुेछ। 

 

ग) िन्त्यजन्त्तकुो  विचरण  क्षरेको  नोक्सान तथा  वहडडलुमा  अिरोध 

प्रस्तावित आयोजना क्षेरको केही भाग िन क्षेरमा पनने  हुाँदा आयोजनाको कायाफन्त्ियनले िन्त्यजन्त्तकुो 
विचरण क्षेरलाई नोक्सान परु् याउनका साथ साथै िन्त्यजन्त्तकुो  वहडडुलमा अिरोध परु् याउने छ। यो 
प्रभाि प्र्यक्ष,  पररमाणमा उच्च,  स्थलगत र अल्पकालीन अितधको हनुेछ।  

 

घ) िन्त्यजन्त्त ुतथा पश ुदघुफिनामा पनफ सक्न े

तनमाफण चरणमा तनमाफण कायफ गदाफ िन क्षेरमा िन्त्यजन्त्तकुो स्ितन्त्र आितजाित अिश्य अिरुि हनुेछ। 
बच्चाहरु र ििृ जनािरहरू दघुफिनामा पनफ सक्छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष,  पररमाणमा उच्च, स्थलगत र 
अल्पकालीन अितधको हनुछे। 

  

ङ) जलचर र उभयचरको जीिन प्रणालीमा प्रभािका सिाल 

प्रस्तावित आयोजना क्षेरको केही भाग िन क्षेरमा पनने  हुाँदा नहर तनमाफण गनने  क्रममा तनमाफण 
सामाग्रीहरूको ढुिानी जस्ता वक्रयाकलापले र िन र्डातनले उभयचरको प्राकृततक िासस्थानमा प्रततकूल 
असर परु् याउने छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष,  पररमाणमा उच्च ,स्थानीय र अल्पकालीन अितधको हनुेछ। 

  

च) िनबाि दाउराको गैर कानूनी सिंकलन र उपयोगका सिाल 

प्रस्तावित आयोजना क्षेरको केही भाग िन क्षेरमा पनने  हुाँदा तनमाफणका क्रममा कामदार श्रतमकहरुबाि 
गैरकाष्ठ िन पैदािार तथा जतडबिुीहरुको अिैध चोरी तनकासीसाँगै अिैध दाउरा सङ्कलनको उच्च 
सिंभािना पतन बढ्न सक्छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष,  पररमाणमा मध्यम,  स्थानीय र अल्पकालीन अितधको 
हनुेछ।   
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छ) सिंरश्चक्षत प्रजाततहरुको नोक्सानी 
प्रस्तावित आयोजनाको कायाफन्त्ियनका लातग िन र्डानी गनुफ पनने  देश्चखन्त्छ। िन र्डानीका कारण ्यस 
क्षेरमा पाइने बोिविरुिा र िन्त्यजन्त्तहुरुले िासस्थान गमुाउने र लोप समेत हनुे सम्भािना बढ्ने छ। 
यो प्रभाि प्र्यक्ष,  पररमाणमा उच्च,  स्थानीय र अल्पकालीन अितधको हनुेछ। 

 

ज) िन डढेलो 
श्रम श्चशविरमा खाना पकाउने कायफ तथा अन्त्य अरु गततवितधका कारण िन क्षरेमा आग लातग भइ िन 
डढेलो लाग्न सक्छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष,  पररमाणमा मध्यम,  स्थानीय र अल्पकालीन अितधको हनुेछ।  
 

७.२.३.२ सञ्चालन चरण  

क) िन्त्यजन्त्त ुतथा पशकुो आितजाितमा पनने  प्रभाि 

प्रस्तावित आयोजना क्षेरको केही भाग िन क्षेरमा पनने  हुाँदा सञ्चालन पिात िन्त्यजन्त्त ुतथा पशकुो 
स्ितन्त्र आितजाितमा अिरुि पनने  छ। नहर सञ्चालनको क्रममा िन्त्यजन्त्त ुतथा पश ुडुबेर दघुफिना 
हनुकुा साथै मृ् य ुसमेत हनुे सम्भािना रहेको छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष,  पररमाणमा मध्यम,  स्थानीय र 
दीघफकालीन अितधको हनुछे।  
 

ख) िन्त्यजन्त्त ुतथा पश ुदघुफिनामा पनफ सक्न े

नहरले िन क्षेरमा िन्त्यजन्त्तकुो स्ितन्त्र आितजाित अिश्य अिरुि हनुेछ । बच्चाहरू, तबरामी र 
ििृ जनािरहरूलाई पररयोजनाबाि प्रततकूल असर पनने छ। नहर सञ्चालनको क्रममा िन्त्यजन्त्तकुो 
आितजाित र नहरबाि वपउने पानीको प्रयोजनका लातग डुबेर दघुफिना हनुकुा साथै िन्त्यजन्त्तकुो मृ् य ु
समेत हनुे गरेको छ ।यो प्रभाि प्र्यक्ष,  पररमाणमा मध्यम,  स्थानीय र दीघफकालीन अितधको हनुेछ।  

 

७.२.४ सामाश्चजक-आतथफक िातािरणीय सिाल 

७.२.४.१ तनमाफण चरण  

क) कृवियोग्य र अन्त्य जतमनको क्षतत 

प्रस्तावित आयोजनालाई स्थायी रूपमा ११९.५२ हेक्िर कृवियोग्य जतमनको र ३.८३३ हेक्िर बस्ती 
भएको जग्गाको आिश्यिा पनने  छ। कृवियोग्य जतमन आयोजना गततवितधका कारण क्षततग्रस्त हनु 
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सक्छन।् कृवियोग्य जतमनको उपयोगले बालीको नोक्सान हनुेछ। यो प्रभाि प्र्यक्ष, उच्च,  स्थानीय र 
दीघफकालीन अितधको हनुछे।  

 

ख) कृवि उ्पादनमा नोक्सानी (मौजदुा बाली तथा र्लरु्ल) 
प्रस्तावित आयोजनालाई स्थायी रूपमा ११९.५२ हेक्िर कृवियोग्य जतमनको आिश्यिा पनने  छ। 
कृवियोग्य जतमनको उपयोगले मौजदुा बाली तथा र्लरु्ललाई नोक्सानी परु् याउने छ। यो प्रभाि 
प्र्यक्ष , उच्च,  स्थानीय र दीघफकालीन अितधको हनुछे।  

 

ग) तनजी र सामदुावयक सिंरचनाहरुको अतधग्रहण 

प्रस्तावित आयोजनाले १०७ ििा घरहरु, २८ ििा शौचालय, १० ििा गाईको गोठ, ३ ििा दोकान, 
३ ििा भान्त्सा घर, एउिा कुखरुाको र्ामफ, एउिा सङु्गुरको खोर, ३३ ििा विजलुीको पोलहरु र एउिा 
चचफलाई प्र्यक्ष असर परु् याउने छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष, उच्च,  स्थानीय र दीघफकालीन अितधको हनुेछ। 

 

घ) कामदारहरुको पेशागत स्िास्थय तथा सरुक्षा 
कामदारहरू तनमाफण गततवितधहरूसाँग सम्बश्चन्त्धत वितभन्न प्रकारका स्िास्थय जोश्चखम र सरुक्षा 
जोश्चखमहरूको प्र्यक्ष सम्पकफ मा हनु्त्छन।् तनमाफण स्थलको सरसर्ाई, उ्खनन कायफहरू, उपकरण 
प्रयोग, इ्याददमा सरुक्षा उपकरणको प्रयोग तबना घाइते हनु सक्छन ्र दघुफिनामा पनफ सक्छन।् अन्त्य 
सम्भावित स्िास्थय प्रभािहरूमा धूलो र धिुााँको जोश्चखमको कारण श्वासप्रश्वास र नेर रोगहरू समािेश 
छन।् उश्चचत ध्यान र सरुक्षा उपायहरूको अभािले तनमाफण कमीहरूलाई सानो देश्चख घातक चोिपिक 
लाग्न सक्छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष ,  उच्च पररमाणको,  स्थलगत र दीघफकालीन अितधको हनुेछ 

 

ङ) स्थानीय िासीको स्िास्थयमा प्रभाि 

आयोजना क्षेरमा वितभन्न स्थानबाि तनमाफण कमीहरू आउने छन ्जो वितभन्न सरुिा रोग बाि सिंक्रतमत 
हनु सक्छन ्जनु नश्चजकको समदुायमा रै्लन सक्छ र स्थानीय िासीको स्िास्थयमा जोश्चखम तसजफना हनु 
सक्छ। स्थानीय र आप्रिासी कामदारहरू बीचको सम्पकफ  बढ्नाले गम्भीर स्िास्थय जोश्चखमको समस्या 
देखा पनफ सक्छ  ,जस्तै  Covid-१९ र अन्त्य सिंक्रतमत रोगहरू। ्यस्तै, असरुश्चक्षत पानीको स्रोत र 
सरसर्ाईको अभाि जस्तै शौचालयको अभाि,  तनमाफण श्चशविरमा ्यश्चिगत सरसर्ाईको कमीले तनमाफण 
श्रतमकहरू मार नभई िरपरका समदुायहरूमा पतन रोग रै्तलने जोश्चखम बढ्न सक्छ। उ्खनन र 
अन्त्य तनमाफण गततवितधहरूमा उ्सजफन हनुे धलुो र कणको स्तर र तनमाफण मेतसनरीको ध्ितन स्तरले 



लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन                    प्रस्ताि कायाफन्त्ियन गदाफ िातािरणमा पनने  प्रभाि                                                                  

 

रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, विकापरु कैलाली    117 

 

स्थानीय समदुायको स्िास्थयलाई असर गनफ सक्छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष,  पररमाणमा उच्च,  स्थलगत र 
अल्पकालीन अितधको हनुछे।   
 

च) अिश्चस्थत सवुिधाहरू र सेिाहरूमा दबाब 

तनमाफण अितधमा बावहरी कामदारहरूले पानी, शौचालय, िेतलर्ोन, ठोस र्ोहोर ्यिस्थापन, स्िास्थय 
सेिा, यातायात सेिा, स्थानीय बजार आदद जस्ता सीतमत क्षमतामा अिश्चस्थत अ्यािश्यक सेिाहरूमा 
दबाब परु् याउने छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष , पररणाममा मध्यम,  स्थानीय र मध्यम अितधको हनुेछ।  

 

छ) आगन्त्तकु (कामदार) समदुाय र रैथान े समदुायको  कलह  र  झगडा  
आयोजनाको तनमाफण चरणमा ठूलो सङ्खख्यामा कामदारहरूको आिश्यकता हनु्त्छ। यद्यवप आिश्यक 
कामदारहरूको ठूलो सङ्खख्या समदुाय तभरबाि पयाफप्त नहनु सक्छ। ्यसकारण, अन्त्य वितभन्न स्थानका 
कामदारहरू स्थानीय कामदारहरूसाँग काममा सिंलग्न हनु सक्छन।् यसले स्थानीय स्रोतहरूको 
उपयोगको मातमलामा प्रततस्पधाफ बढाई द्वन्त्द तसजफना गनफ सक्दछ। यो प्रभाि प्र्यक्ष,  मध्यम पररणामको,  
स्थलगत र अल्पकालीन अितधको हनुेछ। 

 

ज) आददिासी  जनजाती,  जोश्चखमयिु  समदुाय,  सीमान्त्तकृत  समूह,  दतलत  आदद समूहमा  हनु े प्रभाि  

आयोजना तनमाफणको क्रममा बावहरी मातनसहरुको आिगमनले स्थानीय क्षेरको सामाश्चजक जीिनमा 
अिरोध तसजफना हनु सक्दछ जस्तै अन्त्तरजातीय वििाहको घिनाहरु, रक्सी, जिुा जस्ता वक्रयाकलापमा 
स्थानीय र बावहरबाि आएका श्रतमकहरु तबच द्वन्त्ि हनुे सम्भािना उ्पन्न हनु ेछ। जातीय र सामदुावयक 
एकता र पेशागत ढााँचामा केवह पररितफनको अपेक्षा गनफ सवकन्त्छ। यी प्रभािहरुले स्थानीय बातसन्त्दा र 
श्रतमकहरु तबचमा आक्रोश र कलह तनम््याउन सक्दछ। यो प्रभाि प्र्यक्ष,  मध्यम पररणामको,  
स्थानीय र अल्पकालीन अितधको हनुेछ। 

 

झ) मवहला तथा परुुि भेदभाि 

आयोजना तनमाफणको क्रममा ् यश्चिलाई उ्खनन, तनमाफण सामग्रीको ओसारपसार र अन्त्य तनमाफण सम्बन्त्धी 
कामका लातग रोजगारी ददइनेछ। तनमाफण ्यिसायी िा उप तनमाफण ्यिसायी ज्यालाका मातमलामा 
मवहलालाई भेदभाि गनफ सक्दछन।् यो प्रभाि प्र्यक्ष, मध्यम पररणामको, स्थानीय र अल्पकालीन 
अितधको हनुेछ। 
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७.२.४.२ सञ्चालन चरण  

क) िररपररको बस्तीको सरुक्षाको सिाल 

नहर सञ्चालन गदाफ प्रस्तावित जलाधारा क्षेरमा अिश्चस्थत बस्तीमा बाढी आउने उच्च जोश्चखम रहेको 
छ। यसले ्यस क्षेरमा रहेको खेतीजन्त्य जग्गा, घर र मातनसहरुलाई ठूलो क्षतत पुर्् याउने छ। यो 
प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा उच्च,  स्थानीय र दीघफकालीन अितधको हनुेछ। 

 

ख) मानिीय क्षतत 

नहर सञ्चालन गदाफ प्रस्तावित जलाधारा क्षेरमा अिश्चस्थत बस्तीमा बसोबास गनने  मातनसहरुलाई 
आितजाित गदाफ दघुफिनामा पनने  उच्च जोश्चखम रहेको छ। ्यस क्षेरमा रहेको मातनसहरुलाई ठूलो 
क्षतत पुर्् याउने छ। यो प्रभाि प्र्यक्ष, पररमाणमा उच्च,  स्थानीय र दीघफकालीन अितधको हनुेछ। 

 

७.२.५ सााँस्कृततक िातािरणीय सिाल 

७.२.५.१ तनमाफण चरण  

क) परम्परागत मान तथा ममफमा प्रभाि 

आयोजना क्षेरमा िातसन्त्दाहरुको आफ्नै वकतसमको ररतततथतत, रहनसहन र परम्परा रहेको छ। 
कामदारको रुपमा आउन े बावहरी मातनसहरुको रहनसहन र परम्पराले आयोजना क्षेरका ग्रातमण 
पररिेशमा बस्ने स्थानीयहरुलाई प्रभावित पानने  सन्त्भािना हनु्त्छ। यसले गदाफ स्थानीय ररतततथतत, रहनसहन 
र परम्परा लोप भएर जाने अिस्था रहन्त्छ। र्रक सााँस्कृततक  परम्पराका कारण कामदार र स्थानीय 
तबच सााँस्कृततक  द्वन्त्िको सम्भािना पतन हनु सक्छ। यो प्रभाि अप्र्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थलगत 
र अल्पकालीन अितधको हनुेछ।  

 

ख) भ-ूदृष्य को सौन्त्दयफमा पनने  प्रभािका सिाल  

आयोजना सञ्चालनले आयोजना प्रभावित क्षेरको भ–ूउपयोग ढााँचामा पररितफन ल्याउने छ। १२.२८ 
हेक्िर िन र ११९.५२ हेक्िर खेतीयोग्य जग्गा नहरले ओगट्ने छ र ् यस क्षेरको सौन्त्दयफमा पररितफन 
ल्याउनेछ। यो प्रभाि अप्र्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थलगत र दीघफकालीन अितधको हनुेछ।   

 

७.२.५.२ सञ्चालन चरण  

प्रस्तावित आयोजनाले सञ्चालन चरण सााँस्कृततक िातािरणमा कुनै वकतसमको नकारा्मक प्रभाि 
परु् याउने छैन। 
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तातलका 30 : सकारा्मक प्रभािहरुको मूल्याङ्कन 

िातािरणीय प्रभािहरु प्रकार पररमाण सीमा अितध जम्मा 
जोड 

महत्त्ि 

तनमाफण चरण 

सामाश्चजक तथा आतथफक िातािरण 
स्थानीयमा रोजगारीको 
अिसर  

प्र्यक्ष मध्यम 

२० 

 

स्थानीय 

२० 

 

अल्पकालीन 

५ 

४५ 

 

कम 

आतथफक गततवितधहरुमा िृवि  प्र्यक्ष मध्यम 

२० 

 

स्थानीय 

२० 

 

अल्पकालीन 

५ 

४५ 

 

कम 

प्रावितधक तसपमा िृवि 

 
प्र्यक्ष मध्यम 

२० 

 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
६० 

 

सामान्त्य 

 

सञ्चालन चरण 

भौततक िातािरण 
सडक सवुिधा  प्र्यक्ष उच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
१०० उच्च 

 

कमाण्ड के्षरमा तसिंचाइको 
लातग पानीको उपलब्धता 
 

प्र्यक्ष उच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
१०० उच्च 

 

सामाश्चजक तथा आतथफक िातािरण 

कृवि बालीको उ्पादनमा 
िृद्तध 

प्र्यक्ष उच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
१०० उच्च 

 

स्थानीयमा रोजगारीको 
अिसर 

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
६० सामान्त्य 

 

खाद्य सरुक्षामा बढोत्तरी 
 

प्र्यक्ष उच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
१०० उच्च  

कमाण्ड क्षेरमा म्स्यपालन 
(Aquaculture in Command 

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
६० सामान्त्य 
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Area)

  

 
स्थानीयहरूका लातग 
आजीविका कायफक्रम 
(Livelihood Programs) 

 

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
६० सामान्त्य 

 

्यापार र ्यिसायको 
विकास 
 

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

क्षेरीय 

६० 

 

दीघफकालीन 

२० 
१०० उच्च 

 

 

तातलका 31 : नकारा्मक प्रभािहरुको मूल्याङ्कन  

िातािरणीय प्रभािहरु प्रकार पररमाण सीमा अितध जम्मा 
जोड 

महत्त्ि 

भौततक िातािरण 
तनमाफण चरण 
भ-ू उपयोगमा पररितफन 
 

प्र्यक्ष उच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 
 

दीघफकालीन 

२० 
१०० उच्च 

 

उ्पादनशील (उबफरशश्चि 

राम्रो भएको)  मातथल्लो  
भागको  मािो  गमु्ने  
 

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
६० सामान्त्य 

भ-ूक्षय तथा  बाढी प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 
दीघफकालीन 

२० 
६० सामान्त्य 

खानी के्षर, क्रसर सिंचालन 

स्थल, उ्खनन के्षर, 
आददको  स्थापना तथा  
सञ्चालन 

 

प्र्यक्ष उच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 
 

दीघफकालीन 

२० 
१०० उच्च 

 

कामदार  श्चशविर, तनमाफण 

सामाग्री  भण्डारण  स्थल,  
स्पोईल (Spoil)  

्यिस्थापन  स्थल,  
आददको  स्थापना तथा  
सञ्चालन 

प्र्यक्ष उच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 
 

अल्पकालीन  
५ 

८५ उच्च 
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र्ोहोरमैला तनष्कासन 
तथा ्यिस्थापन 

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकालीन  
५ 

३५ कम 

स्पोईल (Spoil)   
्यिस्थापन 

 

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकालीन  
५ 

३५ कम 

जल प्रदूिण अप्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 

 

अल्पकालीन  
५ 

४५ कम 

मािो  प्रदूिण  प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 

 

अल्पकालीन  
५ 

४५ कम 

िाय ुप्रदूिण प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 

 

अल्पकालीन  
५ 

४५ कम 

ध्ितन प्रदूिण 

 
प्र्यक्ष मध्यम 

२० 

स्थानीय 

२० 

 

अल्पकालीन  
५ 

४५ कम 

खानी क्षेर, क्रसर सिंचालन 
स्थल, उ्खनन क्षरेबाि 
हनुे प्रभाि 

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

क्षेरीय 

६० 
अल्पकालीन  

५ 
८५ उच्च 

सञ्चालन चरण 

खानी के्षर, क्रसर सञ्चालन 

स्थल, कामदार श्चशविर, 

उ्खनन के्षर, तनमाफण  
सामाग्री  भण्डारण  स्थल,  

स्पोईल (Spoil)   

्यिस्थापन  स्थल, 

आददको  सरसर्ाई तथा  
पनुस्थाफपना 
 

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

मध्यम   

१० 

४० कम 

जल  प्रदूिण प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
६० सामान्त्य 

िाय ु प्रदूिण प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 

दीघफकालीन 

२० 
६० सामान्त्य 
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ध्ितन  प्रदूिण  प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
६० सामान्त्य 

रासायतनक िातािरण 
तनमाफण चरण 
रासायतनक सामाग्री र 
इन्त्धनको भण्डारण तथा 
प्रयोग  

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकालीन  
५ 

३५ कम 

जैविक िातािरण 

तनमाफण चरण 

िन क्षेर  तथा रुखको 
नोक्सान  

प्र्यक्ष उच्च 

६० 
 

स्थलगत 

१० 
 

दीघफकालीन 

२० 
९० उच्च 

िन्त्यजन्त्तकुो िासस्थान  
खण्डीकरण  

प्र्यक्ष उच्च 

६० 
 

स्थलगत 

१० 
 

दीघफकालीन 

२० 
९० उच्च 

िन्त्यजन्त्तकुो  विचरण 

क्षेरको  नोक्सान तथा  
वहडडलुमा अिरोध 

 

प्र्यक्ष उच्च 

६० 
 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकालीन  
५ 

७५ उच्च 

िन्त्यजन्त्त ुतथा पश ु
दघुफिनामा पनफ सक्न े

 

प्र्यक्ष उच्च 

६० 
 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकालीन  
५ 

७५ उच्च 

जलचर र उभयचरको 
जीिन प्रणालीमा प्रभाि 

प्र्यक्ष उच्च 

६० 
 

स्थानीय 

२० 
अल्पकालीन  

५ 

८५ उच्च 

िनबाि दाउराको गैर 
कानूनी सिंकलन र 
उपयोग 

 

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 
अल्पकालीन  

५ 

४५ कम 

सिंरश्चक्षत प्रजाततहरुको 
नोक्सानी 

 

प्र्यक्ष उच्च 

६० 
 

स्थानीय 

२० 
दीघफकालीन 

२० 
१०० उच्च 

िन डढेलो प्र्यक्ष मध्यम स्थानीय अल्पकालीन  ४५ कम 
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२० २० ५ 
सञ्चालन चरण 

िन्त्यजन्त्त ुतथा पशकुो 
आितजाितमा पनने  प्रभाि 

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 
 

दीघफकालीन 

२० 
६० सामान्त्य 

 

िन्त्यजन्त्त ुतथा पश ु
दघुफिनामा पनफ सक्ने  

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 
 

अल्पकालीन  
५ 

४५ कम 

सामाश्चजक, आतथफक तथा सााँस्कृततक िातािरण 
तनमाफण चरण 
कृवियोग्य जतमन र 
मौजदुा बातल को क्षतत 

प्र्यक्ष उच्च  

६० 

स्थानीय 

२० 
 

दीघफकालीन 

२० 
१०० उच्च 

कृवि उ्पादनमा नोक्सानी 
(मौजदुा बाली तथा 
र्लरु्ल) 
 

प्र्यक्ष उच्च  

६० 

स्थानीय 

२० 
 

दीघफकालीन 

२० 
१०० उच्च 

तनजी र सामदुावयक 
सिंरचनाहरुको अतधग्रहण 

 

प्र्यक्ष उच्च  

६० 

स्थानीय 

२० 
 

दीघफकालीन 

२० 
१०० उच्च 

कामदारहरुको पेशागत 
स्िास्थय तथा सरुक्षा 

प्र्यक्ष उच्च  

६० 

स्थलगत 

१० 
 

दीघफकालीन 

२० 

८५ उच्च 

स्थानीय िासीको 
स्िास्थयमा प्रभाि  

प्र्यक्ष उच्च  

६० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकातलन  
५ 

७५ उच्च 

सािफजतनक 
उपयोतगताहरूमा प्रभाि  

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 
 

मध्यम   

१० 

५० कम 

आगन्त्तकु  )कामदार ( र 
रैथाने समदुायको कलह 
र झगडा 
 

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकालीन  
५ 

३५ कम 

आददिासी  जनजाती,  
जोश्चखमयिु  समदुाय,  
सीमान्त्तकृत  समूह,  

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 
 

अल्पकालीन  
५ 

४५ कम 
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दतलत आदद समूहमा  हनु े 
प्रभाि 
मवहला तथा परुुिमा 
भेदभाि  

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 
 

अल्पकालीन  
५ 

४५ कम 

सञ्चालन चरण 
िररपररको बस्तीको 
सरुक्षाको सिाल 

 

प्र्यक्ष उच्च  

६० 

स्थानीय 

२० 
 

दीघफकालीन 

२० 
१०० उच्च 

मानिीय क्षतत 

 
प्र्यक्ष उच्च  

६० 

स्थानीय 

२० 
 

दीघफकालीन 

२० 
१०० उच्च 

सााँस्कृततक िातािरण 
तनमाफण चरण  
परम्परागत मान तथा 
ममफमा प्रभाि  

प्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकालीन  
५ 

३५ कम 

भ-ूदृष्य को सौन्त्दयफमा पनने  
प्रभािका सिाल  

 

अप्र्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

दीघफकालीन 

२० 
५० कम 
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पररच्छेद-८ 

अनकूुल प्रभाि अतधकतम अतभिवृि गनने  तथा प्रततकूल प्रभाि न्त्यून गनने  उपाय 

८.१ अनकूुल प्रभाि अतभिवृि तथा प्रततकूल प्रभाि न्त्यूनीकरण गनने  उपायहरु  
प्रस्तावित आयोजना कायाफन्त्ियनबाि िातािरणमा पनफ सक्ने प्रिाभहरूको बारेमा पररच्छेद ७ मा िणफन 
गररएको छ। प्रभािको प्रकृतत हेरर ततनलाई बढोत्तरी गनने , न्त्यूनीकरण गनने  तथा तनयन्त्रण गनने  उपायहरू 
यस पररच्छेदमा उल्लेख गररएको छ। यी सबै उपायहरू कायाफन्त्ियन गनने  श्चजम्मेिारी प्रस्तािककै हनुे 
छ। तनमाफण चरणका प्रभािहरू न्त्यूनीकरणका कततपय उपायहरू प्रस्तािकले तनमाफण ्यिसायी मार्फ त 
कायाफन्त्ियन गनफ सक्नेछ। सबै प्रकारका िातािरण सिंरक्षणका उपायहरू कायाफन्त्ियन गनफका लातग 
आिश्यक पनने  अनमुातनत रकम तथा सो रकमको ्यिस्था र यी उपायहरू कायाफन्त्ियन गराउन र 
तनकायको पवहचान तनम्न बमोश्चजम उल्लेख गररएको छ। 
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तातलका 32 : अनकूुल प्रभािहरुको तह तनधाफरण र अतभिवृिका उपाय  

प्रस्ताि
का 
कायफ 

िातािरणीय प्रभाि 

प्रभािको तह तनधाफरण  अतभिवृिका उपाय 

प्र्
यक्ष

 

अप्र
्य

क्ष 

अन
कुू
ल 

प्रतत
कू
ल 

परर
मा
ण 

सी
मा

 

अि
तध

 

जम्
मा
 अ

ङ्कम
ान

 

तनमाफण अितध 

सामाश्चजक-आतथफक िातािरण 

१. स्थानीयलाई रोजगारीको 
अिसर  

प्र्यक्ष 
 अनकूुल - मध्यम 

२० 

 

स्थानीय 

२० 

 

अल्पकालीन 

५ 

४५ 

 

प्रस्तावित आयोजना तनमाफण गनफ दक्ष, 
अदक्ष र अधफदक्ष श्रतमकको 
आिश्यिा पनने  छ। प्रस्तावित 
आयोजनालाई लश्चक्षत समयतभर 
तनमाफण कायफ पूरा गनफ दक्ष मानि प्रतत 
ददन र  अदक्ष मानि प्रतत ददन 
आिश्यक पनने  छ। रोजगारीका लातग 
स्थानीय गरीब, दतलत, विपन्न समूह र 
मवहलालाई प्राथतमकता ददइनेछ। 

२. आतथफक गततवितधहरुमा 
िवृि  

प्र्यक्ष 
 अनकूुल - मध्यम 

२० 

 

स्थानीय 

२० 

 

अल्पकालीन 

५ 

४५ 

 

तनमाफणको क्रममा प्रस्तावित 
आयोजनाले स्थानीयहरुलाई 
रोजगारीको अिसर प्रदान गनने  छ। 
यसले स्थानीयको आतथफक अिस्थामा 
सधुारा ल्याउनका साथै आतथफक 
गततवितधहरुमा िवृि परु् याउने छ। 

३. प्रावितधक तसपमा िवृि प्र्यक्ष 
 अनकूुल - मध्यम स्थानीय दीघफकालीन ६० प्रस्तावित आयोजना तनमाफण गनफ 
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 २० 

 

२० 

 

२०  उपकरणहरुको सञ्चालन तथा वितभन्न 
प्रकारका तनमाफण कायफ गनफ वितभन्न 
विधाका श्रतमकहरु आिश्यक पनने  
देश्चखन्त्छ। यसका लातग स्थानीय 
्यश्चिहरु तनमाफण कायफमा सिंलग्न हनुे 
हुाँदा उनीहरुले तसपमलुक तातलम प्राप्त 
गनफ सक्न ेहुाँदा उतनहरुको यस कायफमा 
तसप बढ्ने छ। 

सञ्चालन अितध 

भौततक िातािरण 

१. सडक सवुिधा  प्र्यक्ष 
 अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
१०० आयोजनाको ममफत सम्हारको लातग 

तनमाफण गररन े सेिा सडकलाई 
स्थानीयले ग्रामीण मागफको रुपमा प्रयोग 
गनफ सक्ने छन।् यसका साथै 
सडकहरूले क्षेरको ग्रामीण अथफतन्त्रमा 
पतन धेरै सकारा्मक पररितफन ल्याउने 
छ। सडक सवहतको तिबन्त्धले 
यातायातमा सहजता परु् याउने छ। 

२. कमाण्ड क्षेरमा 
तसिंचाइको लातग पानीको 
उपलब्धता 
 

प्र्यक्ष 
 अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
१०० आयोजना सञ्चालन पिात तसिंचाइको 

लातग पानी बाह्र मवहना उपलब्ध हनुे 
छ जसले गदाफ आयोजना सञ्चालन 
पिात कृवि उ्पादनमा िवृि हनुे छ। 
प्रस्तावित आयोजनाले खेतीको 
सघनतालाई १२०% देश्चख २२६% 
सम्म लाने लष्य य राखेको छ। 
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सामाश्चजक-आतथफक िातािरण 

१.  कृवि बातलको उ्पादनमा 
िवृि  

प्र्यक्ष 
 अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
१०० प्रस्तावित नहरको सञ्चालन पिात 

आकाशे पानीमा तनभफर रहेको 
कृिकहरुलाई मखु्य, शाखा र उप-
शाखा नहरहरुको सम्पन्नताले ५,३४७ 
हेक्िर क्षेरमा बाहै्र मवहना तसिंचाइका 
लातग पानी उपलब्ध गराउन ेछ। बाहै्र 
मवहना तसिंचाइका लातग पानीको 
उपलब्धताले कृवि बालीको उ्पादनमा 
िवृि हनुे छ। ३.१ मेविक िन प्रतत 
हेक्िर रहेको ितफमान उ्पादक्ि 
बढेर ६.५ मेविक िन प्रतत हेक्िर 
हनुेछ। अन्नबालीको उ्पादनमा 
दोब्बरभन्त्दा बढी िवृि हनुेछ। 
आयोजना क्षेरमा अन्नबालीको 
उ्पादनमा 6000 हेक्िर * (6.5- 
3.1) MT  = १८,१८० MT ििृी 
हनुेछ। 

२. स्थानीयलाई रोजगारीको 
अिसर 

प्र्यक्ष 
 अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
१०० आयोजना तनमाफण पिात आयोजना 

सञ्चालन र ्यिस्थापन गनफ दक्ष र 
अदक्ष जनशश्चिहरुको आिश्यिा पनने  
छ। आयोजनाले स्थानीय 
मातनसहरूलाई रोजगारीका लातग 
प्राथतमिा ददनेछ। 

३. खाद्य सरुक्षामा बढोत्तरी प्र्यक्ष  अनकूुल - उच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 

दीघफकालीन 

२० 
१०० भरपदो तसिंचाइ र कृवि विकास 

गततवितधहरू द्वारा तथा पानीको 
्यिस्थापनले कृवि उ्पादनमा 
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 उल्लेखनीय िवृि गनने छ। यस 
आयोजनाबाि बढेको उ्पादन तनिय 
पतन स्थानीय, क्षेरीय र राविय स्तरमा 
खाद्यान्न आिश्यकता पूरा गनफ र रािको 
खाद्यान्न सरुक्षा पक्षलाई सहयोग 
परु् याउने छ। यसले गदाफ स्थानीयको 
खेतीपाती गनने  ढााँचामा नयााँ प्रवितधको 
प्रयोग भई कृवि उ्पादन बढ्न सक्न े
भएकोले खाद्य सरुक्षामा िवृि हनुे छ। 
प्रस्तावित आयोजनाले तसिंचाइ सवुिधा 
उपलब्ध गराई ५,३४७ हेक्िर जग्गा 
तसिंश्चचत गरी खेतीको सघनता 
(Intensity) लाई १२०% बाि २२६% 
सम्म परु् याउने छ। 

४.  कमाण्ड क्षेरमा 
म्स्यपालन 
(Aquaculture in 

Command Area) 

 

प्र्यक्ष 
  

- अनकूुल - मध्यम 

२० 

  

स्थानीय 

२० 
दीघफकालीन 

२० 
६० प्रस्तावित आयोजनाको सञ्चालन पिात 

पानीको ्यिस्थापनले वकसानहरुलाई 
Command Area मा  म्स्यपालन गनने  
अिसर प्रदान गनने छ। यसले 
कृिकहरुको आय बढाउने छ र पतछ 
वकसानहरूको जीिनस्तर उ्थान गनने  
छ। 

५. स्थानीयहरूका लातग 
आजीविका कायफक्रम 
(Livelihood Programs) 

प्र्यक्ष - अनकूुल - मध्यम 

२० 
स्थानीय 

२० 
दीघफकालीन 

२० 
६० आयोजनाले (WUA) जल उपभोिा 

सतमततलाई क्षमता अतभिवृि गनफ 
Institutional Development Activities  

तथा जीविकोपाजफन तातलम प्रदान 
गररनेछ।  

६. ्यापार र ्यिसायको 
विकास 

प्र्यक्ष - अनकूुल -
  

मध्यम  क्षेरीय दीघफकालीन १०० आयोजना सम्पन्न भएसाँगै यस क्षेरमा 
कृविमा आधाररत ्यापार ्यिसायमा 
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 २० ६० २० िवृि हनुेछ। कृवि सामग्री (बीउ, मल, 

रसायन, औजार र मेतसन) र कृवि 
उ्पादन (अनाज, तेलको बीउ, 

गेडागडुी, र्लरू्ल तथा तरकारी, मह, 

दूध र मासजुन्त्य पदाथफ) साँग खदु्रा र 
थोक पसलहरू तनश्चित रूपमा बढ्ने 
छन।्  

 
तातलका 33 : प्रततकूल प्रभािहरुको तह तनधाफरण र न्त्यूनीकरणका उपाय  

प्रस्ताि
का 
कायफ 

िातािरणीय प्रभाि 

प्रभािको तह तनधाफरण  न्त्यूनीकरणका उपाय 

 

प्र्
यक्ष

 

अप्र
्य

क्ष 

अन
कुू
ल 

प्रतत
कू
ल 

परर
मा
ण 

सी
मा

 

अि
तध

 

जम्
मा
 अ

ङ्कम
ान

 

तनमाफण अितध 

भौततक िातािरण 

१. भ-ू उपयोगमा 
पररितफन 
 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  उच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 
 

दीघफकालीन 

२० 
१०० प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफणले 

१५९.७६ हेक्िर जग्गाको प्रयोगलाई 
आयोजनाको सिंरचनाहरूमा पररितफन 
गनने  छ। प्रस्तावित आयोजना तनमाफणका 
लातग अतधग्रहण गररन े१२.२८ हेक्िर 
िनको जग्गाको क्षततपूततफ राविय 
प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लातग राविय 
िन क्षेर प्रयोग गनने  सम्बन्त्धी  मापदण्ड 
सवहतको कायफवितध, २०७६, अनसुार 
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जग्गाको सट्टा जग्गा अथिा पैसा 
ददईनेछ। 

२. उ्पादनशील 
(उबफरशश्चि राम्रो 
भएको)  मातथल्लो  
भागको  मािो  
गमु्ने 

प्र्यक्ष - - प्र्यक्ष मध्यम 

२० 
स्थानीय 

२० 
दीघफकालीन 

२० 
६० मातथल्लो  भागको  मािो  सङ्कलन  

गरी सरुश्चक्षत स्थानमा भण्डार गररनेछ। 
स्थायी रूपमा प्रयोग गररएको 
उ्पादनश्चशल मािो दीघफकालीन 
पररितफन आउने र पररितफन पूणफ रूपमा 
कम गनफ सवकदैन । 

३. भ-ूक्षय तथा  बाढी प्र्यक्ष - - प्र्यक्ष मध्यम 

२० 
स्थानीय 

२० 
दीघफकालीन 

२० 
६० नहरको side slope आयोजना क्षेरको 

मािोको प्रकृततलाई ध्यानमा राखेर 
तडजाइन गररएको छ र नहर धेरै गवहरो 
काविएको छैन। तसथफ, किान, भ-ूक्षय 
र slope instability को धेरै जोश्चखम 
छैन। 

बायो-इश्चन्त्जतनयररङ वितधहरू प्रयोग 
गररनेछ। 

४. खानी क्षेर, क्रसर 

सिंचालन स्थल, 
उ्खनन क्षेर, 
आददको  स्थापना 
तथा  सञ्चालन  

प्र्यक्ष - - प्र्यक्ष उच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 
 

दीघफकालीन 

२० 
१०० नदीजन्त्य पदाथफ उ्खनन तथा सिंकलन 

प्रारश्चम्भक िातािरणीय परीक्षण िा 
िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कन गरी स्िीकृत 
गररएको स्थलबाि मार गररनेछ। 
उ्खनन िा सिंकलन सम्िन्त्धमा 
रािपतत चरेु तराई मधेश सिंरक्षण 
विकास सतमततको स्िीकृतत तथा नेपाल 
सरकारको मापदण्ड अनसुार गररने 
छ। क्रसर सञ्चालन स्थलगत सिने क्षण 
गदाफ पवहचान गररएको स्थलमा मार 
गररने छ। क्रसर सञ्चालन क्षेर बस्ती 
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र िन्त्यजन्त्त ुआितजाित तथा चररचरण 
गनने  क्षेर भन्त्दा िाढा हनु ेछ। क्रसर 
स्थलहरुको सञ्चालनको लातग 
सम्बश्चन्त्धत सरोकारिालाहरुबाि पूिफ 
सहमतत र स्िीकृतत तलईनेछ। क्रसर 
सञ्चालन नेपाल सरकार तथा स्थानीय 
सरकारको मापदण्ड अनसुार गररनेछ।  

५. कामदार  श्चशविर, 
तनमाफण सामाग्री  

भण्डारण  स्थल,  
स्पोईल (Spoil)  

्यिस्थापन  स्थल,  
आददको  स्थापना 
तथा  सञ्चालन 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  उच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 
 

अल्पकालीन  
५ 

८५ कामदार  श्चशविर, तनमाफण सामाग्री  

भण्डारण  स्थल,  स्पोईल (Spoil)  

्यिस्थापन  स्थल स्थलगत सिने क्षण 
गदाफ पवहचान गररएको स्थलमा मार 
गररने छ र स्थलहरुको सञ्चालनको 
लातग सम्बश्चन्त्धत सरोकारिालाहरुबाि 
पूिफ सहमतत र स्िीकृतत तलईनेछ। 
कामदार  श्चशविर र तनमाफण सामाग्री  

भण्डारण बााँझो जग्गामा पानीको स्रोत 
तथा िन्त्यजन्त्त ु आितजाित तथा 
चररचरण गनने  क्षेर भन्त्दा िाढा 
गररनेछ।  

६. र्ोहोरमैला 
तनष्कासन तथा 
्यिस्थापन 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकालीन  
५ 

३५ श्चशविर पररसरको िररपरर र यसका 
साथै वितभन्न सवक्रय तनमाफण क्षेरहरू 
कुवहने र नकुवहने र्ोहोर सङ्कलन  गनफ 
छुट्टा छुटै्ट डस्ि तबन प्रयोग 
गररनेछन।्पनु: प्रयोग योग्य सामग्रीहरू 
विके्रतालाई प्रदान गररनेछ। अन्त्य 
र्ोहोर गवहरो खाल्डो खतन गातडनेछ र 
छुट्याइएको डश्चम्पङ्ग स्थलमा तडस्पोज 
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गररनेछ। उ्खनन कायफबाि तनस्कने 
मािोलाई पनु: प्रयोग गररनेछ। 
स्थावपत श्चशविर क्षेरमा सोक वपि िा 
सेश्चटिक ट्याङ्कीको स्थापना गरी र्ोहोर 
पानी, शौचालय र शौचालयको र्ोहोर 
र्ाल्न ्यिश्चस्थत ढल तनकासको 
्यिस्था गररनेछ। 

७. स्पोईल (Spoil)   
्यिस्थापन 

 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकालीन  
५ 

३५ तबग्रन ्यिस्थापन सरुश्चक्षत र न्त्यूनतम 
िातािरणीय क्षतत हनुे स्थानमा 
्यिश्चस्थत गररनेछ। ईश्चन्त्जतनयरबारारा 
तनददफष्ट ठाउाँमा ्यिस्थापन स्थलको 
लातग स्िीकृतत ददइनेछ। अनािश्यक 
स्पोईललाई खोल्सीहरु िा खाल्डाखलु्डी 
पनुफ प्रयोग गररने छ।  

 

८. जल प्रदूिण - अप्र्यक्ष  प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 

 

अल्पकालीन  
५ 

४५ पानीको स्रोत नश्चजकै र्ोहोर पानीको 
प्र्यक्ष विसजफन प्रततबन्त्ध गररनेछ।  

तबगरेको रसायनहरू, पेन्त्िहरू, तेल र 
ग्रीस सङ्कलन  गरेर उपयिु भण्डारण 
ियाङ्कमा भण्डार गररनेछ र सरुश्चक्षत 
प्रवक्रया मार्फ त ्यिस्थापन गररनेछ।  

स्थावपत श्चशविर क्षेरमा सोक वपि िा 
सेश्चटिक ट्याङ्कीको स्थापना गरी र्ोहोर 
पानी, शौचालय र शौचालयको र्ोहोर 
र्ाल्न ्यिश्चस्थत ढल तनकासको 
्यिस्था गररनेछ।   

९. मािो  प्रदूिण  प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम स्थानीय अल्पकालीन  ४५ तनमाफण चरणमा प्रयोग भएको कामदार  

श्चशविर, तनमाफण सामाग्री  भण्डारण  स्थल,  
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२० २० 

 

५ स्पोईल (Spoil)  ्यिस्थापन  
स्थलहरुको सरसर्ाई गरी पनुफस्थावपत 
गररने छ। 

१०. िाय ुप्रदूिण प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 

 

अल्पकालीन  
५ 

४५ तनमाफण सामाग्री ढुिानी गदाफ कभर िा 
रीपालले छोपेर ढुिानी गररनेछ। बस्ती 
नश्चजकै तनमाफण कायफ गदाफ  ददनको ततन 
पिक पानी छकफ ने जस्ता कायफ गररने 
छ। ढुिानी गदाफ प्रयोग गररन ेसिारी 
साधनबाि तनस्कने धुाँिाको 
न्त्यूनीकरणका लातग सिारी 
साधनहरुको तनयतमत जााँच  र ममफत 
गररने छ। प्रदूिण परीक्षण पास गरेको 
सिारी साधनलाई प्राथतमकता ददइने 
छ। र्ोहोरलाई जलाउने जस्ता 
वक्रयाकलापहरु प्रततबन्त्ध गररने छ। 

११. ध्ितन प्रदूिण 

 
प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 

२० 

स्थानीय 

२० 

 

अल्पकालीन  
५ 

४५ उच्च आिाजका क्षेरहरूमा काम 
गरररहेका श्रतमकहरूलाई इयर 
मर्लरहरू प्रदान गररनछे।सबै भारी 
उपकरण र मेतसनहरु ध्ितन प्रदूिण 
तनयन्त्रण उपकरणहरू लगाइनेछ। 
तनमाफण ्यिसायीले चालकहरूलाई 
आयोजना क्षेर, बस्ती र जङ्गल नश्चजक 
अनािश्यक आिाज उ्सगफन गनफ तनिधे 
गनने  छ।  

१२. खानी क्षेर, क्रसर 
सिंचालन स्थल, 

उ्खनन क्षेरबाि 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल मध्यम 
२० 

क्षेरीय 

६० 
अल्पकालीन  

५ 
८५ खानी क्षेर, क्रसर सिंचालन स्थल, 

उ्खनन क्षेरबाि हनुे िाय ु र ध्ितन 
प्रदूिणलाई कम गनफ रीपालले छोपेर 
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हनुे प्रभाि गररनेछ। ददनको ततन पिक पानी 
छकफ ने जस्ता कायफ गररने छ। 
श्रतमकहरूले अतनिायफ रुपमा  PPEs 

प्रयोग गनने  छन।् उ्खनन क्षेरमा बावढ 
रोक्न प्रयाप्त ढल तनकासको 
्यिस्थापन गररनेछ। उ्खनन कायफ 
सम्पन्न भएपतछ पनुः स्थापना र 
िकृ्षरोपन जस्ता कायफ गररनेछ।   

रासायतनक िातािरण  

१. रासायतनक सामाग्री 
र इन्त्धनको 
भण्डारण तथा 
प्रयोग  

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकालीन  
५ 

३५ रासायनहरु भण्डारण तथा प्रयोग 
पानीको स्रोत, िन्त्यजन्त्त ु आितजाित 
तथा चररचरण गनने  क्षेर भन्त्दा िाढा  

तथा सािफजतनक सम्पश्चत्त/सिंरचनाहरुलाई 

असर नपरु् याइ गररनेछ ।   

जैविक िातािरण 

१. िन क्षेर  तथा 
रुखको नोक्सान  

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  उच्च 

६० 
 

स्थलगत 

१० 
 

दीघफकालीन 

२० 
९० राविय प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लातग 

राविय िन क्षेर प्रयोग गनने  सम्बन्त्धी 
मापदण्ड सवहतको कायफवितध, २०७६, 
अनसुार प्रस्तावित आयोजना तनमाफणका 
लातग अतधग्रहण गररने १२.२८ 
हेक्िर िनको जग्गाको क्षततपूततफ स्िरुप 
जग्गाको सट्टा जग्गा अथिा जग्गा 
उपलब्ध गराउन नसके पैसा 
ददईनेछ। किान गनुफ पनने  ३५४ 
रुखहरु तथा ८५ ििा बल्लाबल्लीको 
क्षततपूततफ स्िरुप १:१० को दरले 
४,३९० ििा रुखहरु रोवपने छन ्र ५ 
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ििफ सम्म हेरचाह गररनेछ। १ हेक्िर 
बराबर १६०० विरुिा िृक्षारोपण 
गररनेछ। िकृ्षारोपण आयोजनाद्वारा 
प्रभावित सामदुावयक िन तथा तडतभजन 
िनको समन्त्ियमा गररनेछ।  

२. िन्त्यजन्त्तकुो 
िासस्थान  
खण्डीकरण  

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  उच्च 

६० 
 

स्थलगत 

१० 
 

दीघफकालीन 

२० 
९० तनमाफण कायफबाि िन्त्यजन्त्तहुरुलाई पनने  

प्रभािलाई कम गनफ िन क्षेर र 
िन्त्यजन्त्तकुो िासस्थान क्षेर नश्चजक 
तनमाफण कायफ गदाफ ्यिश्चस्थत र 
ध्यानपूिफक गररने छ साथै श्रतमक र 
स्थानीय िातसहरुलाई जनचेतना 
काक्रफ महरु प्रदान गररनेछ। तनमाफण 
कायफ तडतभजन िनको समन्त्ियमा गररने 
छ। 

३. िन्त्यजन्त्तकुो  

विचरण क्षेरको  
नोक्सान तथा  
वहडडलुमा अिरोध  

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  उच्च 

६० 
 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकालीन  
५ 

७५ तनमाफण कायफ गदाफ तनमाफण कायफबाि 
िन्त्यजन्त्तहुरुलाई पनने  प्रभािलाई कम 
गनफ तनमाफण स्थललाई घेररनेछ। िन 
क्षेरमा हनफ तनिधे गररनेछ र सिंकेत 
श्चचन्त्हहरु राश्चखनेछ। तडतभजन िनको 
अतधकारीहरु र िन उपभोिा 
समूहहरुसाँग समन्त्िय गररनेछ।   

४. िन्त्यजन्त्त ुतथा पश ु
दघुफिनामा पनफ सक्न े

प्र्यक्ष
  

-  प्रततकूल उच्च 

६० 
स्थलगत 

१० 
अल्पकालीन  

५ 
७५ तनमाफण कायफ गदाफ तनमाफण कायफबाि 

िन्त्यजन्त्त ु तथा पशहुरुलाई पनने  
प्रभािलाई कम गनफ तनमाफण स्थललाई 
तनमाफण क्षेर िररपरर वितभन्न चेतािनी 
श्चचन्त्ह पोष्ट र आपतकालीन साइरन 
जडान गररनेछ। तनमाफण अितधभर 
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रातको समयमा बत्तीको ्यिस्था 
गररनेछ। 

५. जलचर र 
उभयचरको जीिन 
प्रणालीमा प्रभाि 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  उच्च 

६० 
 

स्थानीय 

२० 
अल्पकालीन  

५ 

८५ उभयचरको जीिनमा हनुे प्रभािलाई 
कम गनफ स्पोईल  सामग्री तोवकएको 
ठाउाँमा ्यिस्थापन गररनेछ। नदीमा 
र्ोहोर र  र्ोहोर पानीको प्र्यक्ष 
विसजफन प्रततबन्त्ध गररनेछ।  

तबगरेको रसायनहरू, पेन्त्िहरू, तेल र 
ग्रीस सङ्कलन  गरेर उपयिु भण्डारण 
ियाङ्कमा भण्डार गररनेछ र सरुश्चक्षत 
प्रवक्रया मार्फ त ्यिस्थापन गररनेछ।   

६. िनबाि दाउराको 
गैर कानूनी सिंकलन 
र उपयोगका सिाल 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 
 

अल्पकालीन  
५ 

४५ दाउराको गैरसङ्कलन  हनुे सम्भािना 
भएको ठाउाँमा चतलरहेको रुख हिाउने 
प्रवक्रयामा बावहरी िा स्थानीय 
मातनसहरूलाई कडाइका साथ तनिधे 
गररनेछ। तनमाफण अितध भरर 
श्रतमकहरुलाई खाना पकाउन ग्यााँसको 
्यिस्था तमलाइने छ र श्रतमकहरुलाई 
िनतभर प्रिेशमा रोक लगाइने छ। 
यसको लातग आचार सिंवहता तयार 
गररने छ।   

७. सिंरश्चक्षत 
प्रजाततहरुको 
नोक्सानी  

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  उच्च 

६० 
 

स्थानीय 

२० 
दीघफकालीन 

२० 
१०० िन क्षेर िरपर िनस्पततहरुको 

अनािश्यक किानलाई तनिधे 
गररनेछ। िन क्षेरमा हनफ तनिधे 
गररनेछ र सिंकेत श्चचन्त्हहरु राश्चखने छ। 
तनमाफण कायफ रारीको समयमा गररने 
छैन। िन उपभोिा समूहहरुसाँग 
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समन्त्िय गररनेछ। 

८. िन डढेलो प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 
अल्पकालीन  

५ 
४५ प्रज्िनश्चशल पदाथफहरु अश्चग्न तनयन्त्रक 

यन्त्र सवहतको उश्चचत भण्डारण स्थलमा 
भण्डारण गररनेछ र ्यस क्षेरलाई 
धमु्रपान तनितेधत क्षेर घोिणा गररनेछ। 
सम्बेदनश्चशल क्षेरहरुमा सािधानी र 
चेतािनीका सिंकेतहरू राखी 
मातनसहरुलाई सचेत गराइनेछ। 
श्रतमकहरुलाई िन क्षेरमा धमु्रपान गनफ 
रोक लगाइने छ।  

सामाश्चजक-आतथफक िातािरण 

१. कृवियोग्य र अन्त्य 
जतमनको क्षतत 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  उच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 
 

दीघफकालीन 

२० 
१०० जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ बमोश्चजम 

११९.५२ हेक्िर कृवियोग्य जग्गाको 
र ३.८३३ हेक्िर बस्ती भएको 
जग्गाको क्षततपूततफ ददइनेछ। यसका 
लातग क्षततपूततफ तनधाफरण सतमतत गठन 
गररनेछ।   

२. कृवि उ्पादनमा 
नोक्सानी (मौजदुा 
बाली तथा 
र्लरु्ल) 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल उच्च 

६० 
स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
१०० प्रस्तािक/ठेकेदारले क्षततग्रस्त कृवि 

उ्पादनलाई विद्यमान बजार दर 
अनसुार क्षततपूततफ ददनेछ। यसका लातग 
क्षततपूततफ तनधाफरण सतमतत गठन 
गररनेछ।   

३.  तनजी र सामदुावयक 
सिंरचनाहरुको 
अतधग्रहण 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल उच्च 

६० 
स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
१०० १०७ ििा घरहरुको क्षततपूततफ जग्गा 

प्रातप्त ऐन, २०३४ बमोश्चजम गररनेछ। 
यसका लातग क्षततपूततफ तनधाफरण सतमतत 
गठन गररनेछ।  

प्रभावित सिंरचनाहरुलाई सम्बश्चन्त्धत 
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तनकायहरुको सल्लाहमा स्थानान्त्तरण 
गनने  कायफ गररनेछ। तबजलुीका 
पोलहरुलाई विद्यतु प्रातधकरणको 
समन्त्ियमा स्थानान्त्तरण गररनेछ। 
अन्त्य पिुफधारा तथा सम्पश्चत्त स्थानीय 
तथा सरोकारिालाहरुको समन्त्ियमा 
स्थानान्त्तरण तथा पनुस्थाफपना गररनेछ। 

४. कामदारहरुको 
पेशागत स्िास्थय 
तथा सरुक्षा 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  उच्च  

६० 

स्थलगत 

१० 
 

दीघफकालीन 

२० 

८५ तनमाफण स्थलमा काम गनने  सबै तहका 
श्रतमकहरुलाई ्यश्चिगत सरुक्षा्मक 
उपकरण (PPE) हरुको प्रयोग अतनिायफ 
गराइने छ। उच्च धलुो उड्ने 
स्थानहरुमा पानी छकफ ने छ। श्चशविरमा 
पयाफप्त शौचालयहरू र वपउने पानीको 
्यिस्था गररने छ। श्चशविरमा प्राथतमक 
उपचार सवुिधाहरू र कामदारहरूको 
लातग आकश्चस्मक बीमा प्रदान 
गररनेछ। COVID-१९ स्िास्थय 
सरुक्षा सम्बन्त्धी मापदण्डको पूणफ 
पररपालना गररनेछ र अन्त्य सिंक्रतमत 
रोगहरूको बारेमा स्थानीय ्यश्चि र 
कामदारहरूलाई जागरूकता प्रदान 
गररनेछ। ठेकेदारले दघुफिना र OHS 

उपायहरूको सही रेकडफ राख्न े छ। 
आयोजनामा काम गनने  सबै तहका 
श्रतमकहरुलाई पेशागत सरुक्षा र 
आकश्चस्मक प्रवक्रयाको बारेमा तनयतमत 
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अतभमशु्चखकरण गराइनेछ।  
५. स्थानीय िासीको 

स्िास्थयमा प्रभाि  
प्र्यक्ष -  प्रततकूल  उच्च  

६० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकातलन  
५ 

७५ मूल तनमाफण क्षेरलाई कडा क्षेर घोवित 
गररनेछ र सबै आिश्यक सािधानी र 
चेतािनीका सिंकेतहरू कायफ स्थलहरूमा 
राश्चखनेछ। यस क्षेरमा अनातधकृत 
मातनसहरू र सिारी साधनहरूको 
प्रिेशमा तनयन्त्रण गररनेछ। प्रमखु 
तनमाफण क्षेरमा तारबार गररनेछ। ् यस्तै 
सरुक्षा चेतािनी र साइन बोडफ स्थापना 
गररनेछ। कामदारहरुलाई श्चशविर र 
तनमाफण स्थल सर्ा राख्न प्ररेरत 
गररनेछ। COVID-१९ स्िास्थय 
सरुक्षा सम्बन्त्धी मापदण्ड जस्तै 
शारीररक दूरी, मास्क लगाउन,े कोठामा 
राम्रोसाँग हािामा लगाउने, हात सर्ा 
गनने , सतहहरू बारम्बार सर्ा गनने  र 
कीिाणरुवहत गनने  जस्ता केही सरल 
सािधानीहरू अपनाइनेछ, विशेि गरी 
तनयतमत रूपमा छोइएका सतहहरु र 
खोक्दा कुवहना िा रुमालको प्रयोग गनने  
पूणफ पररपालना गररनेछ र अन्त्य 
सिंक्रतमत रोगहरूको बारेमा स्थानीय 
्यश्चि र कामदारहरूलाई जागरूकता 
प्रदान गररनेछ । 

६. अिश्चस्थत सवुिधाहरू 
र सेिाहरूमा दबाब 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 
 

मध्यम   

१० 

५० अिश्चस्थत सवुिधाहरू र सेिाहरूमा 
दबाब कम गनफ आयोजनाले कमफचारी 
र श्रतमकहरुलाई खानेपानी, शौचालय र 
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स्िास्थय सवुिधा प्रदान गनने छ।   

७. आगन्त्तकु 
(कामदार) र रैथान े
समदुायको कलह र 
झगडा 
 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकालीन  
५ 

३५ गैर स्थानीय र स्थानीय ्यश्चिहरू र 
अन्त्य तनमाफण िोलीका सदस्यहरूसाँग 
द्वन्त्दको सम्भािना कम गनफ सम्पूणफ 
तनमाफण अितधमा परुुि र मवहला 
कामदारहरूको लातग छुटै्ट कोठासवहत 
श्चशविरहरूको स्थापना गररने छ, साथै, 
द्वन्त्दका मदु्दाहरू हनु नददन स्थानीय 
जनतालाई रोजगारीको अिसरको लातग 
प्राथतमकता ददइने छ।  मानि तस्करी 
जोश्चखमको ्यिस्थापनका लातग 
नीततहरूको विकास र कायाफन्त्ियनको 
साथसाथै जनचेतना र सिंिेदनशीलता 
अतभयान, आितधक र केश्चन्त्द्रत प्रश्चशक्षण, 

र यस र यसमा सम्बश्चन्त्धत मदु्दामा 
वितरण र कायफप्रदशफनको तनरन्त्तर 
अनगुमन गररनेछ। 

८. आददिासी  
जनजाती,  
जोश्चखमयिु  

समदुाय,  
सीमान्त्तकृत  समूह,  
दतलत आदद समूहमा  
हनुे  प्रभाि 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 
 

अल्पकालीन  
५ 

४५ स्थानीय जनताहरुलाई रोजगारीका 
लातग पवहलो प्राथतमकता ददइनेछ। 
श्रतमकहरुलाई स्थानीय ्यश्चि, विशेि 
गरी मवहला सदस्यहरुबाि िाढा रहन 
आदेश ददइने छ।  

९. मवहला तथा 
परुुिमा भेदभाि  

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 
अल्पकालीन  

५ 

४५ मवहला र  परुुिलाई  समान 
रोजगारीको सवुिधा र ज्याला प्रदान 
गररनेछ। आयोजनाले दिैु परुुि र 
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 मवहला तथा सीमान्त्तकृत समूहलाई 
उनीहरूको क्षमता अनसुार समान 
अिसर प्रदान गनने छ। 

सााँस्कृततक िातािरण 

१.  परम्परागत मान 
तथा ममफमा प्रभाि  

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

अल्पकालीन  
५ 

३५ स्थानीय जनताहरुलाई रोजगारीका 
लातग पवहलो प्राथतमकता ददइनेछ। 
कामदारहरुलाई स्थानीय ् यश्चि, विशेि 
गरी मवहला सदस्यहरु, स्थानीय 
सिंस्कृतत र परम्पराको सम्मान गनफ 
तनदने शन ददइनेछ।  

सञ्चालन अितध 

भौततक िातािरण 

१. खानी क्षेर, क्रसर 

सञ्चालन स्थल, 

कामदार श्चशविर, 

उ्खनन क्षेर, 
तनमाफण  सामाग्री  

भण्डारण  स्थल,  

स्पोईल (Spoil)   

्यिस्थापन  स्थल, 

आददको  सरसर्ाई 
तथा  पनुस्थाफपना  

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थलगत 

१० 
 

मध्यम   

१० 

४० तनमाफण कायफ सवकए पतछ खानी क्षेर, 

क्रसर सञ्चालन स्थल, कामदार श्चशविर, 

उ्खनन क्षेर, तनमाफण  सामाग्री  

भण्डारण  स्थल,  स्पोईल (Spoil)   

्यिस्थापन  स्थल, आददको  आददको 
सरसर्ाई  गरी पनुस्थाफवपत गररने छ। 
भण्डारण क्षेरमा रहेका िहराहरु 
हिाइने छ। स्पोईल ्यिस्थापन 
स्थलहरु मािोले भररने छ, िन क्षेरको 
जग्गामा िकृ्षारोपण गररनेछ।  

२. जल  प्रदूिण प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
६० जलीय स्रोतलाई असर गदैन। 
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३. िाय ु  र ध्ितन 
प्रदूिण 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 

 

दीघफकालीन 

२० 
६० िाय ु  र ध्ितन प्रदूिण पूणफ रुपमा 

घिाउन सवकदैन तसथफ यसलाई कम 
गनफ सिंिेदनशील ररतसभरहरू िरपरको 
क्षेरमा िकृ्षारोपण गररने छ।  

जैविक िातािरण 

१. िन्त्यजन्त्त ु तथा 
पशकुो 
आितजाितमा पनने  
प्रभाि 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 
 

दीघफकालीन 

२० 
६० िन्त्यजन्त्त ु तथा पशकुो सहज 

आितजाितका लातग आिश्यक ठाउाँमा 
आिश्यिा अनसुार animal crossing 

bridge तथा ramp तनमाफण गररनेछ। 

२. िन्त्यजन्त्त ुतथा पश ु
दघुफिनामा पनफ सक्न े 

प्र्यक्ष - - प्रततकूल  मध्यम 
२० 

स्थानीय 

२० 
 

अल्पकालीन  
५ 

४५ िन्त्यजन्त्त ु तथा पश ु दघुफिनामा पनफ 
सक्ने जस्ता प्रभाि न्त्यूनीकरणका लातग 
िन्त्यजन्त्तकुो बासस्थान भएको 
क्षेरहरुमा गतत तसतमत र हनफ तनितेधत 
साइन बोडफहरु राश्चखने छ। िन्त्यजन्त्त ु
तथा पशकुो सहज आितजाितका 
लातग आिश्यक ठाउाँमा आिश्यिा 
अनसुार animal crossing bridge तथा 
ramp तनमाफण गररनेछ। 

सामाश्चजक-आतथफक िातािरण 

१. िररपररको बस्तीको 
सरुक्षाको सिाल 

प्र्यक्ष   प्रततकूल उच्च  

६० 
स्थानीय 

२० 
दीघफकालीन 

२० 
१०० अिश्चस्थत डे्रनेज प्रणालीहरू छोिो 

अितधमा बाढीको पानी तनकास गनफ 
पयाफप्त छन।् नदी, खोला र अिसादहरू 
मध्यम ढााँचाका साथ चौडा र गवहरो 
छन।् Further, the excess water 

from irrigation systems will not 

create significant problems, even if 

the escape water coincides with the 

peak flood, except some bank 
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erosion at certain places 

२. मानिीय क्षतत प्र्यक्ष - - प्रततकूल  उच्च  

६० 

स्थानीय 

२० 

दीघफकालीन 

२० 

१०० प्रस्तावित नहरलाई बस्ती क्षेरमा कभर 
नहरको रूपमा तडजाइन गररएको छ। 

 
८.२ िातािरणीय ्यिस्थापन योजना 
िातािरणीय ्यिस्थापन योजना (िा.्य.यो.) प्र.िा.प. प्रततिेदनको एक मह्िपूणफ वहस्सा हो। यो आयोजनाको कायाफन्त्ियनको कारण हनुे 
नकारा्मक प्रभािहरुलाई कम गनफ रणनीतत बनाउन प्रभािहरुलाई पवहचान गनफ र यसको मारा पवुष्ट गनने  खाका हो। ्यसैले िा.्य.यो. यस 
आयोजनाको लातग िातािरणीय ्यिस्थापन आिश्यकताहरू तोक्न र यस प्रततिेदनमा तोवकएका सबै न्त्यूनीकरणका उपायहरू र अनगुमन 
आिश्यिा अनसुरण गररनेछ भने्न सतुनश्चित गनफ प्रवक्रयाहरू विकास गनफ तयार गररएको छ।  

तातलका 34 : अनकूुल प्रभािहरुको िातािरणीय ्यिस्थापन योजना 
विियगत क्षरे सकारा्मक 

प्रभािको 
िढोत्तरीका 
वक्रयाकलाप 

के के गनने  कहााँ गनने  कसरी गनने  कवहले गनने  कसले गनने  अनमुातनत 
जनशश्चि, 

बजेि, समय 

अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन 

तनमाफण चरण  

सामाश्चजक-आतथफक िातािरण 

 स्थानीयलाई 
रोजगारीको 
अिसर  

आयोजना वितभन्न 
सिंरचनाको तनमाफणका लातग 
स्थानीय गरीब, दतलत, 

विपन्न समूह र मवहलालाई 
रोजगारीको अिसर प्रदान 
गनने  प्रािधानको ्यिस्था 
तमलाइने छ।   

आयोजना 
क्षेर 

रोजगारीको 
अिसर प्रदान 
गरी तथा 
स्थानीयलाई 
प्राथतमकता 
ददएर  

तनमाफण 
चरणमा 

तनमाफण ्यिसायी 
 

- प्रस्तािक 

 आतथफक श्रतमकहरुको मागहरुलाई आयोजना - तनमाफण प्रस्तािक/तनमाफण - प्रस्तािक 
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गततवितधहरुमा 
िवृि  

पूरा गनफका लातग स्थानीय 
विके्रतालाई प्रो्साहन 
गररनेछ। 

क्षेर चरणमा ्यिसायी 
 

 प्रावितधक तसपमा 
िवृि 

 

प्रस्तावित आयोजना तनमाफण 
गनफ उपकरणहरुको 
सञ्चालन तथा वितभन्न 
प्रकारका तनमाफण कायफ गनफ 
वितभन्न विधाका श्रतमकहरु 
आिश्यक पनने  देश्चखन्त्छ। 
यसका लातग स्थानीय 
्यश्चिहरु तनमाफण कायफमा 
सिंलग्न हनुे हुाँदा उनीहरुले 
तसपमलुक तातलम प्राप्त 
गनफ सक्न ेहुाँदा उतनहरुको 
यस कायफमा तसप बढ्ने 
छ। 

आयोजना 
क्षेर 

तसपमलुक 
तातलम मार्फ त 

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/तनमाफण 
्यिसायी 
 

५,००,०००/- प्रस्तािक 

सञ्चालम चरण 
भौततक िातािरण 

 सडक सवुिधा  आयोजनाको ममफत 
सम्हारको लातग तनमाफण 
गररने सेिा सडकलाई 
स्थानीयले ग्रामीण मागफको 
रुपमा प्रयोग गनफ सक्ने 
छन।् यसका साथै 
सडकहरूले क्षेरको 

आयोजना 
क्षेर 

सेिा सडकको 
तनमाफण गरेर 

सञ्चालन 
चरणमा 

प्रस्तािक/तनमाफण 
्यिसायी 
 

- प्रस्तािक 
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ग्रामीण अथफतन्त्रमा पतन 
धेरै सकारा्मक पररितफन 
ल्याउने छ। सडक 
सवहतको तिबन्त्धले 
यातायातमा सहजता 
परु् याउने छ। 

 कमाण्ड क्षेरमा 
तसिंचाइको लातग 
पानीको 
उपलब्धता 

 

नहर तनमाफण गरी 
तसिंचाइको लातग पानी बाह्र 
मवहना उपलब्ध 
गराइनेछ।  

आयोजना 
क्षेर 

नहर तनमाफण 
गरी। 

सञ्चालन 
चरणमा 

प्रस्तािक/तनमाफण 
्यिसायी 
 

- सम्बश्चन्त्धत 
तनकाय/िन 
अतधकारी 

सामाश्चजक-आतथफक िातािरण 

 कृवि बालीको 
उ्पादनमा िवृि 

बाहै्र मवहना तसिंचाइका 
लातग पानीको 
उपलब्धताले कृवि 
बालीको उ्पादनमा िवृि 
हनुे छ। ३.१ मेविक िन 
प्रतत हेक्िर रहेको ितफमान 
उ्पादक्ि बढेर ६.५ 
मेविक िन प्रतत हेक्िर 
हनुेछ। अन्नबालीको 
उ्पादनमा दोब्बरभन्त्दा 
बढी िवृि हनुेछ। 
आयोजना क्षेरमा 
अन्नबालीको उ्पादनमा 

आयोजना 
क्षेर 

बाहै्र मवहना 
तसिंचाइका लातग 
पानीको 
उपलब्धता 
गराई। 

सञ्चालन 
चरणमा 

प्रस्तािक - स्थानीय तह 
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6000 हेक्िर * (6.5- 
3.1) MT  = १८,१८० 
MT ििृी हनुेछ। 

 स्थानीयलाई 
रोजगारीको 
अिसर 

आयोजना तनमाफण पिात 
आयोजना सञ्चालन र 
्यिस्थापन गनफ दक्ष र 
अदक्ष जनशश्चिहरुको 
आिश्यिा पनने  छ। 
आयोजनाले स्थानीय 
मातनसहरूलाई रोजगारीका 
लातग प्राथतमिा ददनेछ। 

आयोजना 
क्षेर 

स्थानीय 
मातनसहरूलाई 
रोजगारीका 
लातग 
प्राथतमिा तथा 
अिसर प्रदान 
गररनेछ। 

सञ्चालन 
चरणमा 

प्रस्तािक - स्थानीय तह 

 खाद्य सरुक्षामा 
बढोत्तरी 

भरपदो तसिंचाइ र कृवि 
विकास गततवितधहरू द्वारा 
तथा पानीको ्यिस्थापनले 
कृवि उ्पादनमा 
उल्लेखनीय िवृि गनने छ। 
छ। यसले गदाफ 
स्थानीयको खेतीपाती गनने  
ढााँचामा नयााँ प्रवितधको 
प्रयोग भई कृवि उ्पादन 
बढ्न सक्ने भएकोले खाद्य 
सरुक्षामा िवृि हनुे छ। 
प्रस्तावित आयोजनाले 
तसिंचाइ सवुिधा उपलब्ध 
गराई ५,३४७ हेक्िर 
जग्गा तसिंश्चचत गरी खेतीको 

आयोजना 
क्षेर 

भरपदो तसिंचाइ 
र कृवि विकास 
गततवितधहरू 
द्वारा तथा 
पानीको 
्यिस्थापन 
गराई। 

सञ्चालन 
चरणमा 

प्रस्तािक - स्थानीय तह 
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सघनता (Intensity) लाई 
१२०% बाि २२६% 
सम्म परु् याउने छ। 

 कमाण्ड क्षेरमा 
म्स्यपालन 
(Aquaculture in 

Command Area) 

 

प्रस्तावित आयोजनाको 
सञ्चालन पिात पानीको 
्यिस्थापनले 
वकसानहरुलाई Command 

Area मा  म्स्यपालन गनने  
अिसर प्रदान गनने छ। 

आयोजना 
क्षेर 

नहर तनमाफण 
तथा कमाण्ड 
क्षेरमा बाहै्र 
मवहना पानी 
उपलब्धता 
गराई। 

सञ्चालन 
चरणमा 

प्रस्तािक - स्थानीय तह 

 स्थानीयहरूका 
लातग आजीविका 
कायफक्रम 
(Livelihood 

Programs) 

आयोजनाले (WUA) जल 
उपभोिा सतमततलाई 
क्षमता अतभिवृि गनफ 
Institutional 

Development Activities  

तथा जीविकोपाजफन तातलम 
प्रदान गररनेछ। 

आयोजना 
क्षेर 

गनफ 
Institutional 

Development 

Activities  

तथा 
जीविकोपाजफन 
तातलम प्रदान 
गरी। 

 प्रस्तािक - प्रस्तािक 

 ्यापार र 
्यिसायको 
विकास 

आयोजना सम्पन्न भएसाँगै 
यस क्षेरमा कृविमा 
आधाररत ्यापार 
्यिसायमा िवृि हनुेछ। 
कृवि सामग्री (बीउ, मल, 

रसायन, औजार र मेतसन) 
र कृवि उ्पादन (अनाज, 

तेलको बीउ, गेडागडुी, 
र्लरू्ल तथा तरकारी, 

आयोजना 
क्षेर 

- सञ्चालन 
चरणमा 

प्रस्तािक - प्रस्तािक 
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मह, दूध र मासजुन्त्य 
पदाथफ) साँग खदु्रा र थोक 
पसलहरू तनश्चित रूपमा 
बढ्ने छन।्  

 

तातलका 35 : प्रततकूल प्रभािहरुको िातािरणीय ्यिस्थापन योजना 
विियगत क्षरे सकारा्मक 

प्रभािको 
िढोत्तरीका 
वक्रयाकलाप 

के के गनने  कहााँ गनने  कसरी गनने  कवहले 
गनने  

कसले गनने  अनमुातनत 
जनशश्चि, 

बजेि, समय 

अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन 

तनमाफण चरण  

भौततक िातािरण 

 भ-ू उपयोगमा 
पररितफन 
 

प्रस्तावित आयोजनाको 
तनमाफणले १५९.७६ हेक्िर 
जग्गाको प्रयोगलाई 
आयोजनाको सिंरचनाहरूमा 
पररितफन गनने  छ। प्रस्तावित 
आयोजना तनमाफणका लातग 
अतधग्रहण गररने १२.२८ 
हेक्िर िनको जग्गाको 
क्षततपूततफ राविय प्राथतमकता 
प्राप्त योजनाको लातग राविय 
िन क्षेर प्रयोग गनने  
सम्बन्त्धी  मापदण्ड सवहतको 
कायफवितध, २०७६, अनसुार 
जग्गाको सट्टा जग्गा अथिा 
पैसा ददईनेछ। 

आयोजना 
क्षेर 

प्रस्तावित 
आयोजनाको 
तनमाफणले 
१५९.७६ 
हेक्िर जग्गाको 
प्रयोगलाई 
आयोजनाको 
सिंरचनाहरूमा 
पररितफन गनने  
छ। प्रस्तावित 
आयोजना 
तनमाफणका लातग 
अतधग्रहण गररने 
१२.२८ हेक्िर 

तनमाफण 
चरणमा 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

- स्थानीय तह/िन 
अतधकारी 
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िनको जग्गाको 
क्षततपूततफ राविय 
प्राथतमकता प्राप्त 
योजनाको लातग 
राविय िन क्षेर 
प्रयोग गनने  
सम्बन्त्धी  
मापदण्ड 
सवहतको 
कायफवितध, 

२०७६, अनसुार 
जग्गाको सट्टा 
जग्गा अथिा 
पैसा ददईनेछ। 

 उ्पादनशील 
(उबफरशश्चि राम्रो 
भएको)  मातथल्लो  
भागको  मािो  
गमु्ने 

मातथल्लो  भागको  मािो  
सङ्कलन  गरी सरुश्चक्षत 
स्थानमा भण्डार गररनेछ। 

आयोजना 
क्षेर 

भण्डारण याडफमा 
(२० तम.* 30 
तम.) क्षेरर्ल 
भएको जग्गा 
उ्खनन 
गररएको 
मातथल्लो 
भागको मािोको 
सरुश्चक्षत 
भण्डारणको 
लातग 

तनमाफण 
चरणमा 

तनमाफण 
्यिसायी 

- प्रस्तािक 
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छुट्याइनेछ। 

 भ-ूक्षय तथा  
बाढी 

अिश्चस्थत डे्रनेज प्रणालीहरू 
छोिो अितधमा बाढीको 
पानी तनकास गनफ पयाफप्त 
छन।् नदी, खोला र 
अिसादहरू मध्यम ढााँचाका 
साथ चौडा र गवहरो छन।् 
Further, the excess water 
from irrigation systems 
will not create significant 
problems, even if the 
escape water coincides 
with the peak flood, 
except some bank erosion 
at certain places 

आयोजना 
क्षेर  

- तनमाफण 
चरणमा 

तनमाफण 
्यिसायी 

- प्रस्तािक 

 खानी क्षेर, क्रसर 

सिंचालन स्थल, 
उ्खनन क्षेर, 
आददको  स्थापना 
तथा  सञ्चालन  

नदीजन्त्य पदाथफ उ्खनन 
तथा सिंकलन प्रारश्चम्भक 
िातािरणीय परीक्षण िा 
िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कन 
गरी स्िीकृत गररएको 
स्थलबाि मार गररनेछ। 
उ्खनन िा सिंकलन 
सम्िन्त्धमा रािपतत चरेु 
तराई मधेश सिंरक्षण विकास 
सतमततको स्िीकृतत तथा 
नेपाल सरकारको मापदण्ड 
अनसुार गररने छ। क्रसर 

तातलका ९ 
र १० मा 
पवहचान 
भएका 
स्थानहरुमा  

नदीजन्त्य पदाथफ 
उ्खनन तथा 
सिंकलन 
प्रारश्चम्भक 
िातािरणीय 
परीक्षण िा 
िातािरण प्रभाि 
मूल्याङ्कन गरी 
स्िीकृत 
गररएको स्थल 
तनक्रयौल गरेर  

तनमाफण 
चरणमा 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

- स्थानीय तह/िन 
अतधकारी 
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सञ्चालन स्थलगत सिने क्षण 
गदाफ पवहचान गररएको 
स्थलमा मार गररने छ। 
क्रसर सञ्चालन क्षेर बस्ती र 
िन्त्यजन्त्त ुआितजाित तथा 
चररचरण गनने  क्षेर भन्त्दा 
िाढा हनुे छ। क्रसर 
स्थलहरुको सञ्चालनको 
लातग सम्बश्चन्त्धत 
सरोकारिालाहरुबाि पूिफ 
सहमतत र स्िीकृतत 
तलईनेछ। क्रसर सञ्चालन 
नेपाल सरकार तथा स्थानीय 
सरकारको मापदण्ड अनसुार 
गररनेछ।  

 कामदार  श्चशविर, 
तनमाफण  सामाग्री  

भण्डारण  स्थल,  
स्पोईल (Spoil)  

्यिस्थापन  स्थल,  
आददको  स्थापना 
तथा  सञ्चालन 

कामदार  श्चशविर, तनमाफण 

सामाग्री  भण्डारण  स्थल,  
स्पोईल (Spoil)  ्यिस्थापन  
स्थल स्थलगत सिने क्षण गदाफ 
पवहचान गररएको स्थलमा 
मार गररने छ। कामदार  

श्चशविर र तनमाफण सामाग्री  

भण्डारण बााँझो जग्गामा 
पानीको स्रोत तथा िन्त्यजन्त्त ु

तातलका  
६,७ र ८ 
मा पवहचान 
भएका 
स्थानहरुमा  

स्थलहरुको 
सञ्चालनको 
लातग सम्बश्चन्त्धत 
सरोकारिालाहरु
बाि पूिफ 
सहमतत र 
स्िीकृतत तलएर 
तथा योजना 
बनाएर 

तनमाफण 
चरणमा 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

- स्थानीय तह 
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आितजाित तथा चररचरण 
गनने  क्षेर भन्त्दा िाढा 
गररनेछ।  

 र्ोहोरमैला 
तनष्कासन तथा 
्यिस्थापन 

श्चशविर पररसरको िररपरर र 
यसका साथै वितभन्न सवक्रय 
तनमाफण क्षेरहरूमा कुवहने र 
नकुवहने र्ोहोर सङ्कलन  
गनफ छुट्टा छुटै्ट डस्ि तबन 
प्रयोग गररनेछन।्पनु: प्रयोग 
योग्य सामग्रीहरू विके्रतालाई 
प्रदान गररनेछ। अन्त्य 
र्ोहोर गवहरो खाल्डो खतन 
गातडनेछ र छुट्याइएको 
डश्चम्पङ्ग स्थलमा तडस्पोज 
गररनेछ। स्थावपत श्चशविर 
क्षेरमा सोक वपि िा 
सेश्चटिक ट्याङ्कीको स्थापना 
गरी र्ोहोर पानी, शौचालय 
र शौचालयको र्ोहोर र्ाल्न 
्यिश्चस्थत ढल तनकासको 
्यिस्था गररनेछ। 

श्चशविर 
पररसरको 
िररपरर र 
यसका साथै 
वितभन्न 
सवक्रय 
तनमाफण 
क्षेरहरूमा  

कुवहने न 
नकुवहने र्ोहोर 
सङ्कलन  
गररनेछ र 
गवहरो खाल्डो 
खतन गातडनेछ 
र छुट्याइएको 
डश्चम्पङ्ग स्थलमा 
तडस्पोज 
गररनेछ।  

तनमाफण 
चरणमा 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

५०,००० प्रस्तािक/स्थानीय 
तह 

 स्पोईल (Spoil)   

्यिस्थापन 

 

अनािश्यक स्पोईललाई 
खोल्सीहरु िा खाल्डाखलु्डी 
पनुफ प्रयोग गररने छ।  

 

आयोजना 
क्षेर  

स्पोईल  
्यिस्थापन 

सरुश्चक्षत र 
न्त्यूनतम 
िातािरणीय 
क्षतत हनुे 

तनमाफण 
चरणमा 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

- प्रस्तािक/स्थानीय 
तह 
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स्थलमा 
्यिश्चस्थत 
गररनेछ। 

 जल प्रदूिण पानीको स्रोतमा र्ोहोर 
पानीको प्र्यक्ष विसजफन 
प्रततबन्त्ध गररनेछ।  

तबगरेको रसायनहरू, 

पेन्त्िहरू, तेल र ग्रीस सङ्कलन  
गरेर उपयिु भण्डारण 
ियाङ्कमा भण्डार गररनेछ र 
सरुश्चक्षत प्रवक्रया मार्फ त 
्यिस्थापन गररनेछ। 
स्थावपत श्चशविर क्षेरमा सोक 
वपि िा सेश्चटिक ट्याङ्कीको 
स्थापना गरी र्ोहोर पानी, 
शौचालय र शौचालयको 
र्ोहोर र्ाल्न ्यिश्चस्थत 
ढल तनकासको ्यिस्था 
गररनेछ। 

आयोजना 
क्षेर  

पानीको स्रोतमा 
र्ोहोर पानीको 
प्र्यक्ष तनकास 
प्रततबन्त्ध 
गररनेछ।  

 

तनमाफण 
चरणमा 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

- प्रस्तािक 

 मािो  प्रदूिण  तनमाफण चरणमा प्रयोग भएको 
कामदार  श्चशविर, तनमाफण 

सामाग्री  भण्डारण  स्थल,  
स्पोईल (Spoil)  ्यिस्थापन  
स्थलहरुको सरसर्ाई गरी 
पनुफस्थावपत गररने छ। 

आयोजना 
क्षेर  

सरसर्ाई गरी 
पनुफस्थावपत 
गररने छ। 

तनमाफण 
चरणमा 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

- प्रस्तािक 

 िाय ुप्रदूिण तनमाफण सामाग्री ढुिानी गदाफ 
कभर िा रीपालले छोपेर 

आयोजना 
क्षेर  

तनमाफण सामाग्री 
ढुिानी गदाफ 

तनमाफण 
चरणमा 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

१,००,००० प्रस्तािक 
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ढुिानी गररनेछ। बस्ती 
नश्चजकै तनमाफण कायफ गदाफ  
ददनको ततन पिक पानी 
छकफ ने जस्ता कायफ गररने 
छ। ढुिानी गदाफ प्रयोग 
गररने सिारी साधनबाि 
तनस्कने धुाँिाको 
न्त्यूनीकरणका लातग सिारी 
साधनहरुको तनयतमत जााँच  
र ममफत गररने छ। प्रदूिण 
परीक्षण पास गरेको सिारी 
साधनलाई प्राथतमकता ददइने 
छ। खानी , क्रसर सिंचालन, 

उ्खनन  जस्ता धेरै धलुो 
उ्सजफन हनुे स्थलहरुमा 
श्रतमकहरूले अतनिायफ रुपमा  
PPEs प्रयोग गनने  छन।् 
र्ोहोरलाई जलाउने जस्ता 
वक्रयाकलापहरु प्रततबन्त्ध 
गररने छ। 

कभर िा 
रीपालले छोपेर 
ढुिानी तथा 
ददनको ततन 
पिक पानी 
छकफ ने ्यिस्था 
गररनेछ। 

 ध्ितन प्रदूिण 

 
उच्च आिाजका क्षेरहरूमा 
काम गरररहेका 
श्रतमकहरूलाई इयर 
मर्लरहरू प्रदान 
गररनेछ।सबै भारी उपकरण 
र मेतसनहरु ध्ितन प्रदूिण 
तनयन्त्रण उपकरणहरू 

आयोजना 
क्षेर  

उच्च आिाजका 
क्षेरहरूमा काम 
गरररहेका 
श्रतमकहरूलाई 
इयर 
मर्लरहरू 
प्रदान गररनेछ। 

तनमाफण 
चरणमा 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

- प्रस्तािक 
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लगाइनेछ। तनमाफण 
्यिसायीले चालकहरूलाई 
आयोजना क्षेर, बस्ती र 
जङ्गल नश्चजक अनािश्यक 
आिाज उ्सगफन गनफ तनिधे 
गनने  छ। 

 खानी क्षेर, क्रसर 
सिंचालन स्थल, 

उ्खनन क्षेरबाि 
हनुे प्रभाि 

खानी क्षेर, क्रसर सिंचालन 
स्थल, उ्खनन क्षेरबाि हनुे 
िाय ुर ध्ितन प्रदूिणलाई 
कम गनफ रीपालले छोपेर 
गररनेछ। ददनको ततन पिक 
पानी छकफ ने जस्ता कायफ 
गररने छ। श्रतमकहरूले 
अतनिायफ रुपमा  PPEs 

प्रयोग गनने  छन।् उ्खनन 
क्षेरमा बावढ रोक्न प्रयाप्त 
ढल तनकासको ्यिस्थापन 
गररनेछ। उ्खनन कायफ 
सम्पन्न भएपतछ पनुः स्थापना 
र िकृ्षरोपन जस्ता कायफ 
गररनेछ।   

खानी क्षेर, 

क्रसर 
सिंचालन 
स्थल, 

उ्खनन 
क्षेर 

_ तनमाफण 
चरणमा 

तनमाफण 
्यिसायी 

 

- प्रस्तािक/स्थानीय 
तह 

रासायतनक िातािरण  

 रासायतनक 
सामाग्री र 
इन्त्धनको 
भण्डारण तथा 
प्रयोग  

रासायनहरु भण्डारण तथा 
प्रयोग पानीको स्रोत, 
िन्त्यजन्त्त ुआितजाित तथा 
चररचरण गनने  क्षेर भन्त्दा 
िाढा  तथा सािफजनीक 

भण्डारण 
क्षेर 

तनमाफण 
्यिसायीबाि 
रासायतनक 
सामाग्री, 
इन्त्धनको 

तनमाफण 
चरणमा 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

- प्रस्तािक 
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सम्पश्चत्त/सिंरचनाहरुलाई असर 
नपरु् याइ गररनेछ ।   

भण्डारण र 
सञ्चालनको 
लातग 
्यिस्थापन 
योजना बनाई 
अतनिायफ रुपमा 
कायाफन्त्ियन 
गररनेछ।  

जैविक िातािरण 

 िन क्षेर  तथा 
रुखको  नोक्सान  

राविय प्राथतमकता प्राप्त 
योजनाको लातग राविय िन 
क्षेर प्रयोग गनने  सम्बन्त्धी 
मापदण्ड सवहतको कायफवितध, 

२०७६, अनसुार प्रस्तावित 
आयोजना तनमाफणका लातग 
अतधग्रहण गररने १२.२८ 
हेक्िर िनको जग्गाको 
क्षततपूततफ स्िरुप जग्गाको 
सट्टा जग्गा अथिा जग्गा 
उपलब्ध गराउन नसके पैसा 
ददईनेछ। किान गनुफ पनने  
३५४ रुखहरु तथा ८५ 
ििा बल्लाबल्लीको क्षततपूततफ 
स्िरुप १:१० को दरले 

िन क्षेर १:१० को 
दरले ४,३९० 
ििा रुखहरु 
रोवपने छन।् 
तडतभजन िन 
तथा 
सामदुावयक 
िनहरु साँग 
समन्त्िय गरेर 
िकृ्षारोपण 
गररनेछ।   

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/ 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

१३,२९,२०
० (४,३९० 
ििा रुखको 
प्रतत ििा रु 
८० का 
दरले 
३,५१,२००
+ नसफरी 
स्थापना तथा 
तारिारका 
लातग 
१,००,०००
+ 

हेरचाहका 
लातग प्रतत 
विरुिा २०० 

िन अतधकारी 
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४,३९० ििा रुखहरु रोवपने 
छन ्र ५ ििफ सम्म हेरचाह 
गररनेछ। १ हेक्िर बराबर 
१६०० विरुिा िकृ्षारोपण 
गररनेछ। िकृ्षारोपण 
आयोजनाद्वारा प्रभावित 
सामदुावयक िन तथा  

तडतभजन िनको समन्त्ियमा 
गररनेछ।  

का दरले ५ 
ििफका लागत 
८,७८,००० 
समेत गरेर] 

 

 िन्त्यजन्त्तकुो 
िासस्थान  
खण्डीकरण  

तनमाफण कायफबाि 
िन्त्यजन्त्तहुरुलाई पनने  
प्रभािलाई कम गनफ िन क्षेर 
र िन्त्यजन्त्तकुो िासस्थान 
क्षेर नश्चजक तनमाफण कायफ 
गदाफ ्यिश्चस्थत र ध्यानपूिफक 
गररने छ साथै श्रतमक र 
स्थानीय िातसहरुलाई 
जनचेतना काक्रफ महरु प्रदान 
गररनेछ। तनमाफण कायफ 
तडतभजन िनको समन्त्ियमा 
गररने छ। 

िन क्षेर  तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/ 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

 िन अतधकारी 

 िन्त्यजन्त्तकुो  

विचरण क्षेरको  
नोक्सान तथा  
वहडडलुमा अिरोध  

तनमाफण कायफ गदाफ तनमाफण 
कायफबाि िन्त्यजन्त्तहुरुलाई 
पनने  प्रभािलाई कम गनफ 
तनमाफण स्थललाई घेररनेछ। 

िन क्षेर तनमाफण 
स्थललाई 
घेररनेछ। 
तनमाफण कायफ 

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/ 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

- िन अतधकारी 



लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन                                          अनकूुल प्रभाि अतधकतम अतभिवृि गनने  तथा प्रततकूल प्रभाि न्त्यून गनने  उपाय  

 

रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, विकापरु कैलाली    159 

 

िन क्षेरमा हनफ तनिधे 
गररनेछ र सिंकेत श्चचन्त्हहरु 
राश्चखनेछ। तडतभजन िनको 
अतधकारीहरु र िन 
उपभोिा समूहहरुसाँग 
समन्त्िय गररनेछ।   

रारीको 
समयमा गररने 
छैन। तडतभजन 
िनको 
अतधकारीहरु र 
िन उपभोिा 
समूहहरुसाँग 
समन्त्िय 
गररनेछ।   

 िन्त्यजन्त्त ुतथा 
पश ुदघुफिनामा 
पनफ सक्न े

तनमाफण कायफ गदाफ तनमाफण 
कायफबाि िन्त्यजन्त्त ुतथा 
पशहुरुलाई पनने  प्रभािलाई 
कम गनफ तनमाफण स्थललाई 
तनमाफण क्षेर िररपरर वितभन्न 
चेतािनी श्चचन्त्ह पोष्ट र 
आपतकालीन साइरन जडान 
गररनेछ। तनमाफण अितधभर 
रातको समयमा बत्तीको 
्यिस्था गररनेछ। 

िन क्षेर तनमाफण क्षेर 
िररपरर वितभन्न 
चेतािनी श्चचन्त्ह 
पोष्ट र 
आपतकालीन 
साइरन जडान 
गररनेछ। 
तनमाफण 
अितधभर 
रातको समयमा 
बत्तीको 
्यिस्था 
गररनेछ। 

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/ 

तनमाफण 
्यिसायी 

 

५०,०००/- िन अतधकारी 

 जलचर र 
उभयचरको जीिन 
प्रणालीमा प्रभाि 

उभयचरको जीिनमा हनुे 
प्रभािलाई कम गनफ स्पोईल  
सामग्री तोवकएको ठाउाँमा 
्यिस्थापन गररनेछ। 
नदीमा र्ोहोर र  र्ोहोर 

आयोजना 
क्षेर  

स्पोईल  सामग्री 
तोवकएको 
ठाउाँमा 
्यिस्थापन 
गररनेछ। 

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/ 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

- िन अतधकारी 
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पानीको प्र्यक्ष विसजफन 
प्रततबन्त्ध गररनेछ।  

तबगरेको रसायनहरू, 

पेन्त्िहरू, तेल र ग्रीस सङ्कलन  
गरेर उपयिु भण्डारण 
ियाङ्कमा भण्डार गररनेछ र 
सरुश्चक्षत प्रवक्रया मार्फ त 
्यिस्थापन गररनेछ।   

तबगरेको 
रसायनहरू, 

पेन्त्िहरू, तेल र 
ग्रीस सङ्कलन  
गरेर उपयिु 
भण्डारण 
ियाङ्कमा भण्डार 
गररनेछ र 
सरुश्चक्षत प्रवक्रया 
मार्फ त 
्यिस्थापन 
गररनेछ।   

 िनबाि दाउराको 
गैर कानूनी 
सिंकलन र 
उपयोगका सिाल 

दाउराको गैर सङ्कलन  हनुे 
सम्भािना भएको ठाउाँमा 
चतलरहेको रुख हिाउने 
प्रवक्रयामा बावहरी िा 
स्थानीय मातनसहरूलाई 
कडाइका साथ तनिधे 
गररनेछ। तनमाफण अितध भरर 
श्रतमकहरुलाई खाना 
पकाउन ग्यााँसको ्यिस्था 
तमलाइने छ र 
श्रतमकहरुलाई िनतभर 
प्रिेशमा रोक लगाइने छ। 
यसको लातग आचार सिंवहता 
तयार गररने छ।   

िन क्षेर तनमाफण अितध 
भरर 
श्रतमकहरुलाई 
खाना पकाउन 
ग्यााँसको 
्यिस्था 
तमलाइने छ र 
श्रतमकहरुलाई 
िनतभर प्रिेशमा 
रोक लगाइने 
छ। यसको 
लातग आचार 
सिंवहता तयार 
गररने छ।   

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/ 

तनमाफण 
्यिसायी 

- िन अतधकारी 

 सिंरश्चक्षत िन क्षेर िरपर िन क्षेर  िन क्षेर तनमाफण प्रस्तािक/ ३०,०००/- िन अतधकारी 
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प्रजाततहरुको 
नोक्सानी  

िनस्पततहरुको अनािश्यक 
किानलाई तनिधे गररनेछ। 
िन क्षेरमा हनफ तनिधे 
गररनेछ र सिंकेत श्चचन्त्हहरु 
राश्चखने छ। तनमाफण कायफ 
रारीको समयमा गररने 
छैन। िन उपभोिा 
समूहहरुसाँग समन्त्िय 
गररनेछ। 

िररपरर 
िनस्पततहरुको 
अनािश्यक 
किानलाई 
तनिधे गररनेछ। 
सिंकेत श्चचन्त्हहरु 
राश्चखने छ। 
तनमाफण कायफ 
रारीको 
समयमा गररने 
छैन। 

चरणमा तनमाफण 
्यिसायी 
 

 िन डढेलो प्रज्िनश्चशल पदाथफहरु अश्चग्न 
तनयन्त्रक यन्त्र सवहतको 
उश्चचत भण्डारण स्थलमा 
भण्डारण गररनेछ र ्यस 
क्षेरलाई धमु्रपान तनितेधत 
क्षेर घोिणा गररनेछ। 
सम्बेदनश्चशल क्षेरहरुमा 
सािधानी र चेतािनीका 
सिंकेतहरू राखी 
मातनसहरुलाई सचेत 
गराइनेछ। श्रतमकहरुलाई 
िन क्षेरमा धमु्रपान गनफ 
रोक लगाइने छ। 

िन क्षेर प्रज्िनश्चशल 
पदाथफहरु उश्चचत 
भण्डारण 
स्थलमा 
भण्डारण 
गररनेछ र ्यस 
क्षेरलाई 
धमु्रपान तनितेधत 
क्षेर घोिणा 
गररनेछ। 
सम्बेदनश्चशल 
क्षेरहरुमा 
सािधानी र 
चेतािनीका 
सिंकेतहरू राखी 
मातनसहरुलाई 

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/ 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

- प्रस्तािक/िन 
अतधकारी 
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सचेत 
गराइनेछ। 

सामाश्चजक-आतथफक िातािरण 

 कृवियोग्य र अन्त्य 
जतमनको क्षतत  

जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ 
बमोश्चजम ११९.५२ हेक्िर 
कृवियोग्य जग्गाको र 
३.८३३ हेक्िर बस्ती 
भएको जग्गाको क्षततपूततफ 
ददइनेछ। यसका लातग 
क्षततपूततफ तनधाफरण सतमतत 
गठन गररनेछ।   

आयोजना 
क्षेर 

तनधाफरण सतमतत 
गठन गररनेछ। 

जग्गा प्रातप्त 
ऐन, २०३४ 
बमोश्चजम 
क्षततपूततफ 
ददइनेछ। 

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/ 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

- प्रस्तािक/स्थानीय 
तह 

 कृवि उ्पादनमा 
नोक्सानी (मौजदुा 
बाली तथा 
र्लरु्ल) 

प्रस्तािक/ठेकेदारले 
क्षततग्रस्त कृवि उ्पादनलाई 
विद्यमान बजार दर अनसुार 
क्षततपूततफ ददनेछ। यसका 
लातग क्षततपूततफ तनधाफरण 
सतमतत गठन गररनेछ।   

आयोजना 
क्षेर 

तनधाफरण सतमतत 
गठन गररनेछ 
र क्षततपूततफ 
ददइनेछ। 

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/ 

तनमाफण 
्यिसायी 

- प्रस्तािक/स्थानीय 
तह 

 तनजी र 
सामदुावयक 
सिंरचनाहरुको 
अतधग्रहण  

१०७ ििा घरहरुको 
क्षततपूततफ जग्गा प्रातप्त ऐन, 

२०३४ बमोश्चजम गररनेछ। 
यसका लातग क्षततपूततफ 
तनधाफरण सतमतत गठन 
गररनेछ। प्रभावित 
सिंरचनाहरुलाई सम्बश्चन्त्धत 
तनकायहरुको सल्लाहमा 
स्थानान्त्तरण गनने  कायफ 

आयोजना 
क्षेर 

तनधाफरण सतमतत 
गठन गररनेछ। 

जग्गा प्रातप्त 
ऐन, २०३४ 
बमोश्चजम 
क्षततपूततफ 
ददइनेछ। 

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/ 

तनमाफण 
्यिसायी 

- प्रस्तािक/स्थानीय 
तह 
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गररनेछ। तबजलुीका 
पोलहरुलाई विद्यतु 
प्रातधकरणको समन्त्ियमा 
स्थानान्त्तरण गररनेछ। अन्त्य 
पिुफधारा तथा सम्पश्चत्त 
स्थानीय तथा 
सरोकारिालाहरुको 
समन्त्ियमा स्थानान्त्तरण तथा 
पनुस्थाफपना गररनेछ। 

 कामदारहरुको 
पेशागत स्िास्थय 
तथा सरुक्षा 

तनमाफण स्थलमा काम गनने  
सबै तहका श्रतमकहरुलाई 
्यश्चिगत सरुक्षा्मक 
उपकरण (PPE) हरुको 
प्रयोग अतनिायफ गराइने छ। 
तनमाफण ्यिसायीले उच्च 
धलुो उड्ने स्थानहरुमा पानी 
छकफ ने छ। श्चशविरमा पयाफप्त 
शौचालयहरू र वपउने 
पानीको ्यिस्था गररने छ। 
श्चशविरमा प्राथतमक उपचार 
सवुिधाहरू र कामदारहरूको 
लातग आकश्चस्मक बीमा 
प्रदान गररनेछ। COVID-

१९ स्िास्थय सरुक्षा 
सम्बन्त्धी मापदण्डको पूणफ 

आयोजना 
क्षेर 

स्िास्थय तबमा, 
सरुश्चक्षत वपउने 
पानी र पयाफप्त 
शौचालय, 

तनयतमत 
स्िास्थय 

चेकअप को 
्यिस्थापन, 

PPE र प्राथतमक 
उपचार वकि 
को प्रयोग 

COVID-19 
सम्बन्त्धी 
मापदण्ड 
कडाईका साथ 
पालना 

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/तनमाफ
ण ्यिसायी 
 

५,००,०००
/- 

प्रस्तािक 
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पररपालना गररनेछ र अन्त्य 
सिंक्रतमत रोगहरूको बारेमा 
स्थानीय ्यश्चि र 
कामदारहरूलाई जागरूकता 
प्रदान गररनेछ। 

गररनेछ। 

 स्थानीय िासीको 
स्िास्थयमा प्रभाि  

मूल तनमाफण क्षेरलाई कडा 
क्षेर घोवित गररनेछ र सबै 
आिश्यक सािधानी र 
चेतािनीका सिंकेतहरू कायफ 
स्थलहरूमा राश्चखनेछ। यो 
क्षेरमा अनातधकृत मातनसहरू 
र सिारी साधनहरूको 
प्रिेशमा तनयन्त्रण गररनेछ। 
प्रमखु तनमाफण क्षेरमा तारबार 
गररनेछ। ्यस्तै सरुक्षा 
चेतािनी र साइन बोडफ 
स्थापना गररनेछ। 

आयोजना 
क्षेर 

मूल तनमाफण 
क्षेरलाई कडा 
क्षेर घोवित 
गररनेछ र सबै 
आिश्यक 
सािधानी र 
चेतािनीका 
सिंकेतहरू कायफ 
स्थलहरूमा 
राश्चखनेछ। 

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/तनमाफ
ण ्यिसायी 
 

५०,०००/- प्रस्तािक/स्थानीय 
तह 

 अिश्चस्थत 
सवुिधाहरू र 
सेिाहरूमा दबाब 

स्थानीय सवुिधा र सेिाहरुमा 
दबाब कम गनफ आयोजनाले 
कमफचारी र श्रतमकहरुलाई 
खानेपानी, शौचालय र 
स्िास्थय सवुिधा प्रदान 
गनने छ।  

आयोजना 
क्षेर 

कमफचारी र 
कामदारहरुलाई 
खानेपानी, 
शौचालय र 
स्िास्थय 
सवुिधाहरुको 
्यिस्था 
तमलाइने छ। 

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/तनमाफ
ण ्यिसायी 
 

- प्रस्तािक/स्थानीय 
तह 

 आगन्त्तकु 
(कामदार) र 

गैर स्थानीय र स्थानीय 
्यश्चिहरू र अन्त्य तनमाफण 

श्चशविर क्षेर जनचेतना र 
सिंिेदनशीलता 

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/तनमाफ
ण ्यिसायी 

- प्रस्तािक/स्थानीय 
तह 
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रैथाने समदुायको 
कलह र झगडा 
 

िोलीका सदस्यहरूसाँग 
द्वन्त्दको सम्भािना कम गनफ 
सम्पूणफ तनमाफण अितधमा 
परुुि र मवहला 
कामदारहरूको लातग छुटै्ट 
कोठासवहत श्चशविरहरूको 
स्थापना गररने छ, साथै, 
द्वन्त्दका मदु्दाहरू हनु नददन 

स्थानीय जनतालाई 
रोजगारीको अिसरको लातग 
प्राथतमकता ददइने छ।  
मानि तस्करी जोश्चखमको 
्यिस्थापनका लातग 
नीततहरूको विकास र 
कायाफन्त्ियनको साथसाथै 
जनचेतना र सिंिेदनशीलता 
अतभयान, आितधक र 
केश्चन्त्द्रत प्रश्चशक्षण, र यस र 
यसमा सम्बश्चन्त्धत मदु्दामा 
वितरण र कायफप्रदशफनको 
तनरन्त्तर अनगुमन गररनेछ। 

अतभयान  र 
तनरन्त्तर 
अनगुमन 
गररनेछ। 

 

 आददिासी  
जनजाती,  
जोश्चखमयिु  

समदुाय,  
सीमान्त्तकृत  
समूह,  दतलत 

स्थानीय जनताहरुलाई 
रोजगारीका लातग पवहलो 
प्राथतमकता ददइनेछ। 
श्रतमकहरुलाई स्थानीय 
्यश्चि, विशेि गरी मवहला 
सदस्यहरुबाि िाढा रहन 

श्चशविर क्षेर, 
बस्ती क्षेर 

स्थानीय 
जनताहरुलाई 
रोजगारीका 
लातग पवहलो 
प्राथतमकता 
ददइनेछ। 

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/तनमाफ
ण ्यिसायी 
 

- प्रस्तािक/स्थानीय 
तह 
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आदद समूहमा  
हनुे  प्रभाि 

आदेश ददइने छ।  

 मवहला तथा 
परुुिमा भेदभाि  

मवहला र  परुुिलाई  समान 
रोजगारीको सवुिधा र ज्याला 
प्रदान गररनेछ। आयोजनाले 
दिैु परुुि र मवहला तथा 
सीमान्त्तकृत समूहलाई 
उनीहरूको क्षमता अनसुार 
समान अिसर प्रदान गनने छ। 

आयोजना 
क्षेर 

श्रम कानूनको 
पालमा 
गररनेछ। 
मवहला र  
परुुिलाई  
समान 
रोजगारीको 
सवुिधा र 
ज्याला  समान 
अिसर प्रदान 
गररनेछ।  

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/तनमाफ
ण ्यिसायी 
 

- प्रस्तािक/स्थानीय 
तह 

सााँस्कृततक िातािरण 

 परम्परागत मान 
तथा ममफमा प्रभाि  

स्थानीय जनताहरुलाई 
रोजगारीका लातग पवहलो 
प्राथतमकता ददइनेछ। 
श्रतमकहरुलाई स्थानीय 
्यश्चि, विशेि गरी मवहला 
सदस्यहरु, स्थानीय सिंस्कृतत 
र परम्पराको सम्मान गनफ 
तनदने शन ददइनेछ। 

आयोजना 
क्षेर 

श्रतमकहरुलाई 
स्थानीय ्यश्चि, 
विशेि गरी 
मवहला 
सदस्यहरु, 
स्थानीय 
सिंस्कृतत र 
परम्पराको 
सम्मान गनफ 
तनदने शन 
ददइनेछ। 

तनमाफण 
चरणमा 

प्रस्तािक/तनमाफ
ण ्यिसायी 
 

- प्रस्तािक/स्थानीय 
तह 

सञ्चालम चरण 
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भौततक िातािरण 

 खानी क्षेर, क्रसर 

सञ्चालन स्थल, 

कामदार श्चशविर, 

उ्खनन क्षेर, 
तनमाफण  सामाग्री  

भण्डारण  स्थल,  

स्पोईल (Spoil)   

्यिस्थापन  
स्थल, आददको  
सरसर्ाई तथा  
पनुस्थाफपना  

तनमाफण कायफ सवकए पतछ 
खानी क्षेर, क्रसर सञ्चालन 

स्थल, कामदार श्चशविर, 

उ्खनन क्षेर, तनमाफण  
सामाग्री  भण्डारण  स्थल,  

स्पोईल (Spoil) ्यिस्थापन  
स्थल, आददको सरसर्ाई  
गरी पनुस्थाफवपत गररने छ। 
भण्डारण क्षेरमा रहेका 
िहराहरु हिाइने छ। तबग्रन 
्यिस्थापन सथ्लहरु 
मािोले भररने छ , 
सामदुावयक िन क्षेरको 
जग्गामा िकृ्षारोपण 
गररनेछ। 

 

खानी क्षरे, 

क्रसर 

सञ्चालन 

स्थल, 

कामदार 

श्चशविर, 

उ्खनन 

क्षेर, तनमाफण  
सामाग्री  

भण्डारण  
स्थल,  

स्पोईल 
(Spoil)   

्यिस्थापन  
स्थल 

सरसर्ाई  गरी 
पनुस्थाफवपत 
गररने 
छ।भण्डारण 
क्षेरमा रहेका 
िहराहरु 
हिाइने छ। 
तबग्रन 
्यिस्थापन 
सथ्लहरु 
मािोले भररने 
छ।  

सञ्चालन 
चरणमा 

प्रस्तािक 

 

- प्रस्तािक/स्थानीय 
तह 

 िाय ु र ध्ितन 
प्रदूिण 

िाय ु र ध्ितन प्रदूिण पूणफ 
रुपमा घिाउन सवकदैन 
तसथफ यसलाई कम गनफ 
सिंिेदनशील ररतसभरहरू 
िरपरको क्षेरमा िकृ्षारोपण 
गररने छ।  

आयोजना 
क्षेर  

िकृ्षारोपण गररने 
छ। 

सञ्चालन 
चरणमा 

प्रस्तािक 

 

- प्रस्तािक/स्थानीय 
तह 

जैविक िातािरण 

 िन्त्यजन्त्त ुतथा 
पशकुो 

िन्त्यजन्त्त ुतथा पशकुो सहज 
आितजाितका लातग 

िन क्षेर आिश्यिा 
अनसुार animal 

सञ्चालन 
चरणमा 

तनमाफण 
्यिसायी 
 

- प्रस्तािक/िन 
अतधकारी 
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आितजाितमा पनने  
प्रभाि 

आिश्यक ठाउाँमा 
आिश्यिा अनसुार animal 

crossing bridge तथा ramp 

तनमाफण गररनेछ। 

crossing 

bridge तथा 
ramp तनमाफण 
गररनेछ। 

 िन्त्यजन्त्त ुतथा 
पश ुदघुफिनामा 
पनफ सक्ने  

िन्त्यजन्त्त ुतथा पश ु
दघुफिनामा पनफ सक्ने जस्ता 
प्रभाि न्त्यूनीकरणका लातग 
िन्त्यजन्त्तकुो बासस्थान 
भएको क्षेरहरुमा गतत 
तसतमत र हनफ तनितेधत साइन 
बोडफहरु राश्चखने छ। 
िन्त्यजन्त्त ुतथा पशकुो सहज 
आितजाितका लातग 
आिश्यक ठाउाँमा 
आिश्यिा अनसुार animal 

crossing bridge तथा ramp 

तनमाफण गररनेछ। 

िन क्षेर िन्त्यजन्त्तकुो 
बासस्थान 
भएको 
क्षेरहरुमा गतत 
तसतमत र हनफ 
तनितेधत साइन 
बोडफहरु राश्चखने 
छ। 

सञ्चालन 
चरणमा 

प्रस्तािक/िन 
अतधकारी 

३०,०००/- प्रस्तािक/िन 
अतधकारी 

सामाश्चजक-आतथफक िातािरण 

 िररपररको 
बस्तीको सरुक्षाको 
सिाल 

अिश्चस्थत डे्रनेज प्रणालीहरू 
छोिो अितधमा बाढीको 
पानी तनकास गनफ पयाफप्त 
छन।् नदी, खोला र 
अिसादहरू मध्यम ढााँचाका 
साथ चौडा र गवहरो छन।् 
Further, the excess water 

from irrigation systems 

will not create significant 

बस्ती क्षेर नहर 
सञ्चालनका 
कारण बाढीको 
सम्भािना कम 
गनफ हेडिकफ  
साइिमा 
पानीको बहाि 
समायोजन 

सञ्चालन 
चरणमा 

स्थानीय तह 

 

- स्थानीय तह 
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problems, even if the 

escape water coincides 

with the peak flood, except 

some bank erosion at 

certain places           

गररनेछ। 

 मानिीय क्षतत प्रस्तावित नहरलाई बस्ती 
क्षेरमा कभर नहरको रूपमा 
तडजाइन गररएको छ। 

बस्ती क्षेर प्रस्तावित 
नहरलाई बस्ती 
क्षेरमा कभर 
नहरको रूपमा 
तडजाइन 
गररएको छ। 

सञ्चालन 
चरणमा 

स्थानीय तह 

 

- स्थानीय तह 
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तातलका 36 : अनकूुल प्रभाि अतधकतम तथा प्रततकूल प्रभाि न्त्यूनतम गनने  उपायको कायाफन्त्ियन 
तथा लाग्न ेअनमुातनत रकम र कायाफन्त्ियनको श्चजम्मेिारी 

िातािरण सिंरक्षणका 
उपाय 

कायाफन्त्ियन हनु े
स्थान 

कायाफन्त्ियन हनु े
समय 

अनमुातनत रकम 
कायाफन्त्ियनको 
श्चजम्मेिारी 

अनकूुल प्रभाि 

प्रावितधक तसपमा 
िृविका लातग तनमाफण 
चरणमा तातलमको 
्यिस्था  

 

आयोजना स्थल  तनमाफण चरण ५,००,०००/- प्रस्तािक 

प्रततकूल प्रभाि 

र्ोहोरमैला तनष्कासन 
तथा ्यिस्थापन 

आयोजना स्थल  तनमाफण चरण ५०,०००/- तनमाफण ्यिसायी 

िाय ुप्रदूिण आयोजना स्थल  तनमाफण चरण १,००,०००/- तनमाफण ्यिसायी 

िृक्षारोपण आयोजना स्थल  तनमाफण तथा 
सञ्चालन चरण 

१३,२९,२००/- प्रस्तािक 

श्रतमकहरुको पेशागत 
स्िास्थय तथा सरुक्षा 

आयोजना स्थल  तनमाफण चरण ५,००,०००/- तनमाफण ्यिसायी 

सािधानी र 
चेतािनीका सिंकेतहरू 
कायफ स्थलहरूमा 
राखन  

आयोजना स्थल  तनमाफण तथा 
सञ्चालन चरण 

१,६०,०००/- प्रस्तािक 

जम्मा   २६,३९,२००/-  

 
८.३ विपद् जोश्चखम र आपतकालीन तयारी ्यिस्थापन योजना (Disaster Risk and Emergency 

Preparedness Management Plan) 

आयोजनाका गततवितधबाि सम्भावित सबै विपद् जोश्चखम क्षेर पवहचान गरी रोकथामका लातग विचार 
गररनेछ। विपद् जोश्चखम न्त्यूनीकरणका लातग तनम्न उपायहरूको तनमाफण तथा पालना गररनेछ: 

 विपद् जोश्चखम न्त्यूनीकरणका उपायहरूको तनमाफण। 

 विपद् जोश्चखम क्षेरहरु जस्तै पवहरोको जोश्चखम, बाढी क्षेर,  किान क्षेर आदद पवहचान गररन े
छ र यस्ता जोश्चखमहरूलाई रोक्न आिश्यक सिंरचना तनमाफण गररनेछ। 



लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन      अनकूुल प्रभाि अतधकतम अतभिवृि गनने  तथा प्रततकूल प्रभाि न्त्यून 
गनने  उपाय  

 

रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, विकापरु कैलाली    171 

 

 आयोजनाका कम्पोनेन्त्िहरू तनयतमत जााँच गररनेछ र ममफतसम्भार गररनेछ। 

 पवहरो र बाढी जोश्चखम भएका क्षेरमा सिंरक्षणका उपायहरू उपलब्ध गराइनेछ। 
 बायोइश्चन्त्जतनयररङ्ग, डे्रनेज ्यिस्थापन जस्ता इश्चन्त्जतनयररङ्ग प्रवितधहरू लागू गररनेछ। 

 विपद्को सामना गनफ पूिफ चेतािनी र तातलम ददइनछे। 

 पानी तनकास हनु ेक्षेर  (Dewatered Zone) मा साइरनको ्यिस्था गररनेछ र आयोजनाका 
कमफचारीहरूद्वारा कश्चम्तमा ३० तमनेि तीन पिक इन्त्िेकबाि पानी छोड्न ुअश्चघ सचेत गनफ 
चेतािनीको रूपमा बजाउने छन।् 

८.४ वििाद/गनुासो ्यिस्थापन सिंयन्त्र 

तनमाफण चरणमा हनेु वितभन्न प्रभािहरु जस्तै तनजी जग्गा तथा सिंरचनाहरुको अतधग्रहण, 
िाय,ु ध्ितन तथा पानी प्रदूिण, र्ोहोरमैला ्यिस्थापन, दघुफिना आददका कारण यस 
क्षेरका स्थानीयिासीहरुको गनुासो हनु सक्छ। यी मदु्दाहरूलाई स्िीकृतत, मूल्याङ्कन र 
सधुारा्मक कायफ र प्रततवक्रया मार्फ त सश्चजलै सम्बोधन गनफ सवकन्त्छ। आयोजना 
सम्बन्त्धी स्थानीय र सरोकारिालाहरूको गनुासो समाधान गनफ रानी जमरा कुलरीया 
तसिंचाइ आयोजना विकापरुलाई तनदने शन ददइनेछ। स्थानीय र सरोकारिालाहरूको 
सवुिधाको लातग,  रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना  विकापरुको कायाफलयमा 
अतनिायफ "गनुासो दताफ पशु्चस्तका" स्थापना गररने छ। दताफ पशु्चस्तकामा क) गनुासो 
दताफ भएको तमतत ; ख) गनुासो दताफ गनने  ्यश्चिको नाम/ठेगाना; ग) गनुासो दताफको 
प्रकृतत दताफ श्चचरण गररनेछ। सिफ प्रथम, गनुासोहरू सााँचो हो या होइन भने्न बारे 
यवकन गररनेछ। तदनसुार, सपुररिेक्षण परामशफदातासाँग परामशफ गरी रानी जमरा 
कुलरीया तसिंचाइ आयोजना, विकापरुद्वारा १५-३० ददन तभर जिार् ददइनेछ। 
सपुररिेक्षण परामशफदाताद्वारा गनुासो समाधान गनफ नसकेको खण्डमा मातमला जलस्रोत 
तथा तसिंचाइ विभागमा पठाइनेछ। सरोकारिालालाई ददइएको प्रततवक्रया िा कायफ 
योजना अनसुार सधुारा्मक कारबाही गररनेछ। गनुासोलाई नेपाली भािामा अनिुाद 
गरी कणाफली रानी जमरा कुलरीया तसिंचाइ आयोजना  विकापरुद्वारा तनमाफण कायफ सरुु 
हनुभुन्त्दा कम्तीमा ३० ददन अश्चघ सम्बश्चन्त्धत नगरपातलका/गाउाँपातलका कायाफलयमा 
िासाँ गररनेछ।  
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पररच्छेद-९ 

अनगुमन योजना 
िातािरण सिंरक्षण तनयमािली, २०७७ को दर्ा ४५ को उपदर्ा २ बमोश्चजम िातािरणीय अनगुमन 
गनफ आिश्यक छ। िातािरणीय अनगुमनको मखु्य उदे्दश्य भनेको वढलो हनु ुअश्चघ पयाफप्त सधुारा्मक 
कायफ प्रदान गनफ आयोजनासाँग सम्बश्चन्त्धत गततवितधको प्रारश्चम्भक चरणमा हनुे प्रभाि पत्ता लगाउन ुहो। 
अनगुमनको अन्त्य उदे्दश्यहरूमा प्रभाि पूिाफनमुानको शिुता, न्त्यूनीकरण उपायहरूको प्रभािकाररता, र 
आयोजना कायाफन्त्ियन र सिंचालनको समयमा गाइड समायोजना को बारेमा प्रततवक्रया प्रदान गनुफ हो। 
िातािरणीय अनगुमनले िातािरणीय न्त्यूनीकरण उपायहरूको प्रभािकाररता सतुनश्चित गनफ, िातािरणीय 
मापदण्डहरूको अनपुालन, र आयोजना तडजाइन र सञ्चालनमा आिश्यक पररितफनहरू सहज बनाउन 
मद्दत गदफछ।  

िातािरणीय अनगुमन तनम्न उदे्दश्य प्रातप्तका लातग गररन्त्छः  
क) कानूनले तोकेका सीमाभन्त्दा बढी मारामा प्रभाि पनफ नददन, 
ख) िातािरणीय प्रभाि कम गनफ अपानाइएका उपाय िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदनमा उल्लेख 
भए अनसुार कायाफन्त्ियन भएका छन ्वक छैनन ्भने्न कुरा जााँच्न, 
ग) सम्भावित िातािरणीय क्षततबारे समयमै सचेत गराउन, 
घ) पवहचान गररएका तथा आाँकतलत प्रभाि िास्तविकतासाँग कतत नश्चजक छन ्भने्न जानकारी तलन। 

 

९ .१ िातािरणीय अनगुमनको प्रकार 

िातािरणीय प्रभािको अनगुमन देहायको अिस्थामा तनम्न प्रकारले गररने छ । 

 

९.१.१ प्रारश्चम्भक अिस्थाको अनगुमन (Baseline Monitoring) 

प्रारश्चम्भक अनगुमनले िातािरणीय स्रोतहरूको आधाराभतू अिस्था तनधाफरण गनफ मद्दत गदफछ। प्रस्तावित 
प्रस्तािको तनमाफण कायफ शरुु हनु अगािै तनमाफण स्थल र िरपरका आधाराभतू िातािरणीय पक्षको 
सिने क्षण गररनेछ। यसले गदाफ अनगुमनको तसलतसलामा प्रारश्चम्भक अिस्थाको तलुनामा िातािरणीय 
पक्षमा भएको पररितफन बारेमा थाहा पाउन सवकन्त्छ।  
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९.१.२ प्रभाि अनगुमन  (Impact Monitoring) 

प्रभाि अनगुमन सामान्त्यतया िातािरणीय न्त्यूनीकरण उपायहरुको प्रभािकाररताको आिंकलन गनफको 
लातग गररन्त्छ र क्षेरमा प्रभािको िास्तविक स्तर प्रदान गदफछ। यसैले प्रभाि अनगुमन मूल्याङ्कन 
अध्ययन आयोजना तनमाफण चरणको अश्चन्त्तम चरण िा आयोजना कायाफन्त्ियनको दईु ििफ तभर प्रस्तावित 
हनु्त्छ। प्रभाि अनगुमन मूल्याङ्कनले प्र्येक पूिाफनमुातनत प्रभाि र िातािरणीय सिंरक्षणका उपायहरुको 
प्रभािकाररतामा केश्चन्त्द्रत हनुेछ। यसले स्पोईल  ्यिस्थापन स्थल, कायफ श्चशविर र श्रम श्चशविर, स्थानीय 
िातािरणमा रहेको र्ोहोरको श्चस्थरतामा पतन ध्यान ददनेछ। सम्भि भएसम्म नगद क्षततपूततफको उपयोग, 
आयोजना क्षेरको िररपररको जङ्गलको अिस्था, पानी ्यिस्थापन, मानिीय सवुिधाहरूको क्षतत, उच्च 
मूल्यका िस्तहुरूको उ्पादनमा क्रतमक पररितफन, आयका अन्त्य स्रोतमा िवृि, रोजगारी तसजफना, 
िकृ्षारोपण, सामाश्चजक श्चस्थतत, मानि तथा िन्त्यजन्त्त ुबीचको बारन्त्द, आददको तनरन्त्तर अनगुमन गररनेछ। 
 

९.१.३ तनयमपालन  अनगुमन (Compliance Monitoring) 

यस अध्ययनले सझुाि गरेको िातािरणीय सिंरक्षणका उपायहरू र यस आयोजनाको अनमुोदनको बेला 
तनधाफररत अन्त्य आिश्यकताहरूले िातािरणमा आयोजना गततवितधहरूको िास्तविक प्रभाि तनधाफरण गनफ 
सम्बश्चन्त्धत छैन भने्न कुराको अनपुालन अनगुमन अतनिायफ छ। यद्यवप िातािरणीय अनगुमन प्रस्तािकको 
श्चजम्मेिारी होइन, अिश्चस्थत िातािरणीय कानूनहरू अन्त्तगफत, यस आयोजनाले प्रावितधक विश्चशष्टताको 
अनपुालनका लातग अनगुमनलाई अन्त्ततनफवहत अभ्यासको रूपमा समािेश गरेको छ। अनगुमनका लातग 
श्चजम्मेिार तनकायहरूले गततवितधहरूको अनपुालन सतुनश्चित गनुफ पदफछ। तडजाइन र िेन्त्डर 
कागजातहरूमा न्त्यूनीकरण उपायहरू समािेशीकरण, न्त्यूनीकरण उपायहरू र अनगुमनका लातग बजेि 
वितनयोजन, क्षततपूततफ ्यिस्था, तबतग्रएको स्थलहरू, भण्डारण प्रवक्रया, तनमाफण गततवितधहरूको 
्यिस्थापन आदद गदफछ। 
 

९.२ अनगुमन सूचकहरु 

िातािरणीय अनगुमनका सूचक (Indicators), अनगुमनको वितध, अनगुमन गनने  तनकाय, समय, 
अनगुमनको लातग अनमुातनत रकम (Monitoring Cost) को बारेमा म्याविक्सको रुपमा तनम्न बमोश्चजम 
प्रस्ततु गररएको छ।  
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तातलका 37 : िातािरणीय प्रभािको अनगुमन म्याविक्स 

अनगुमनका प्रकार अनगुमनका सूचक अनगुमनको  वितध स्थान समय 
अनमुातनत 
रकम 

अनगुमन गनने  
तनकाय 

प्रारश्चम्भक अिस्थाको अनगुमन 

िन क्षेरको जग्गा अतधग्रहण  - सािफजतनक छलर्ल, 
मालपोत कायाफलयको 
रेकडफ, र्ोिोहरु 

आयोजना क्षेर तनमााँण चरणको 
प्रारश्चम्भक 
अिस्थामा  

- क्षततपूततफ तनधाफरण 
सतमतत, प्रस्तािक, 
तडतभजन िन 
कायाफलय 

क्षेर चयन तथा तनमाफण 
योजनाको तयारी 

- स्थलगत सिने क्षण, 
अिलोकन, छलर्ल 

आयोजना क्षेर तनमााँण चरणको 
प्रारश्चम्भक 
अिस्थामा  

- प्रस्तािक 

श्रतमकहरुलाई प्रश्चशक्षण तथा 
तातलम  

तातलम रेकडफ, तातलम 
कायफक्रमको 
प्रततिेदनको जाचाँ 

स्थलगत सिने क्षण, 
अिलोकन, छलर्ल 

आयोजना क्षेर तनमााँण चरणको 
प्रारश्चम्भक 
अिस्थमा  

- प्रस्तािक 

िाय ुप्रदूिण वप.एम२.५, वप.एम१०, 
कणहरु,  काबफन 
मोनोअक्साइड, हािाको 
गतत, हािाको ददशा 

स्थलगत सिने क्षण र 
अिलोकन , याश्चन्त्रक 
मापन 

आयोजना क्षेर तनमााँण चरणको 
प्रारश्चम्भक 
अिस्थामा  

२०,०००  

ध्ितन प्रदूिण Lmax, Lmin (Leq) स्थलगत सिने क्षण र 
अिलोकन , याश्चन्त्रक 
मापन 

आयोजना क्षेर तनमााँण चरणको 
प्रारश्चम्भक 
अिस्थामा  

१०,०००  

प्रभाि अनगुमन 

तनमाफण चरण 

भौततक िातािरण 
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स्पोइल ्यिस्थापन  स्पोईल को मारा, 
तनमाफण र घरेल ु
र्ोहोर 

स्थलगत सिने क्षण र 
अिलोकन, चयन गरेको 
स्थलहरु 

आयोजना क्षेर तनमााँण चरण - प्रस्तािक  

तनमाफण सामाग्रीहरुको उ्खनन तनमाफण सामाग्रीहरुको 
मारा 

स्थलगत सिने क्षण र 
अिलोकन, चयन गरेको 
स्थलहरु 

उ्खनन क्षेरहरु तनमााँण चरण - प्रस्तािक  

िाय ुप्रदूिण वप.एम२.५, वप.एम१०, 
कणहरु,  काबफन 
मोनोअक्साइड 

यान्त्रीक मापन आयोजना क्षेर तनमााँण चरण २०,००० प्रस्तािक  

ध्ितन प्रदूिण Lmax, Lmin (Leq) यान्त्रीक मापन आयोजना क्षेर तनमााँण चरण १०,००० प्रस्तािक  

मािो प्रदूिण र्ोहरमैला विसजफन 
स्थल/आयोजना 
स्थलको अिस्था 

स्थलगत सिने क्षण र 
अिलोकन 

आयोजना क्षेर तनमााँण चरण २०,००० प्रस्तािक  

र्ोहोर तनष्कासन तथा 
्यिस्थापन 

र्ोहरमैला विसजफन 
स्थल/आयोजना 
स्थलको 
अिस्था/नदीको 
अिस्था 

स्थलगत सिने क्षण र 
अिलोकन 

श्चशविर क्षेर दैतनक - प्रस्तािक  

कामदार  श्चशविर, तनमाफण 

सामाग्री  भण्डारण   
कामदार  श्चशविर, 
तनमाफण सामाग्री  
भण्डारण  स्थलहरुको 
सङ्खया 

स्थलगत सिने क्षण र 
अिलोकन 

कामदार  श्चशविर, 
तनमाफण सामाग्री  

भण्डारण  स्थल 

दैतनक  - प्रस्तािक  

भण्डारण स्थल  प्रज्िलनश्चशल पदाथफको स्थलगत सिने क्षण र भण्डारण स्थल दैतनक  - प्रस्तािक  
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भण्डारण स्थल, 
सरुक्षा्मक उपाय 

अिलोकन 

जैविक िातािरण 

िन तथा िनस्पतत उपयोग गररएको िन 
क्षेरको िास्तविक 
क्षेरर्ल, किान 
गररएको रुख 
विरुिाको सङ्खया 

स्थलगत सिने क्षण, 
अिलोकन र छलर्ल 

सामदुावयक िन 
क्षेर 

दैतनक  ५०,००० प्रस्तािक/ 

तडतभजन िन, 

सा.ि.उ.स. 

िन्त्यजन्त्त ु िन्त्यजन्त्तकुो मृ् यकुा 
घिना, िन्त्यजन्त्तकुो 
उपश्चस्थतत 

स्थलगत सिने क्षण, 
अिलोकन र छलर्ल 

सामदुावयक िन 
क्षेर 

मातसक ५०,००० प्रस्तािक/ 

तडतभजन िन, 

सा.ि.उ.स. 

सामाश्चजक÷आतथफक िातािरण 

स्थानीय िासीको स्िास्थय 
 

सिंक्रतमत /असिंक्रतमत 
रोग 

अिलोकन र स्थानीयसाँग 
छलर्ल 

आयोजनाद्वारा 
प्रभावित िडा 

मातसक - न.पा/गा.पा./ 
िडा/ स्िास्थय 
सिंस्था 

कामदारहरुको पेशागत 
स्िास्थय र सरुक्षा 
 

दघुफिना, जनधनको 
क्षतत 

अिलोकन र 
श्रतमकहरूसाँग छलर्ल, 
रेकडफहरूको समीक्षा 

श्रतमकहरुको 
श्चशविर 

साप्तावहक - प्रस्तािक 

मवहला र जनजातत मवहला, जनजातत र 
जोश्चखमयिु मातनसमा 
प्रभाि 

सामवुहक छलर्ल तथा 
अन्त्तिाफताफ  

आयोजना क्षेर चौमातसक - न.पा/गा.पा./ 

िडा 

स्िास्थय तथा सरसर्ाई  श्चशविरमा स्िास्थय तथा 
सरसर्ाईको अिस्था 

अिलोकन र छलर्ल आयोजना क्षेर साप्तावहक - न.पा/गा.पा./ 
िडा/स्िास्थय 
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सिंस्था 

शाश्चन्त्त सरुक्षाको अिस्था  अपराधका घिना, 
वकतसम र घिना 

अिलोकन र छलर्ल आयोजना क्षेर िाविफक - न.पा/गा.पा./ 

िडा 

सञ्चालन चरण 

भौततक िातािरण 

खानी क्षेर, क्रसर सञ्चालन 
स्थल, कामदार श्चशविर, 
उ्खनन क्षेर, तनमाफण  
सामाग्री  भण्डारण  स्थल,  
स्पोईल (Spoi l )   
्यिस्थापन  स्थल, आददको  
सरसर्ाई तथा  पनुस्थाफपना 

सथलको अिश्चस्थतत अिलोकन र स्थलगत 
सिने क्षण 

आयोजना क्षेर िाविफक ५०,००० प्रस्तािक/ 
न,पा/ग.पा./िडा 

जैविक िातािरण 

िन र िकृ्षारोपण विरुिाको अिस्था स्थलगत सिने क्षण र 
छलर्ल 

िकृ्षारोपण गररएको 
स्थल  

िाविफक १,००,००० प्रस्तािक/ 

तडतभजन िन, 
सा.ि.उ.स. 

िन्त्यजन्त्तकुो अिस्था  िन्त्यजन्त्तकुो उपश्चस्थतत अिलोकन, छलर्ल, 
द्वन्त्दका घिना 

सामदुावयक िन 
क्षेर 

िाविफक - तडतभजन िन, 
सा.ि.उ.स. 

सामाश्चजक÷आतथफक िातािरण 

िररपररको बस्तीको सरुक्षा स्थानीय िासीको 
श्चस्थतत 
 

अिलोकन र छलर्ल बस्ती क्षेर िाविफक - प्रस्तािक/ 
न,पा/ग.पा./िडा 

मानिीय क्षतत स्थानीय िासीको अिलोकन र छलर्ल बस्ती क्षेर िाविफक - प्रस्तािक/ 
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श्चस्थतत न,पा/ग.पा./िडा 

तनयमपालन अनगुमन 

न्त्यूनीकरण र अनगुमन 
कायफहरूको कायाफन्त्ियन 

आयोजना सम्बन्त्धी 
कागजातमा िा.प्र.मू. 
को सझुाि 

आयोजनाको विस्तार र 
िेन्त्डर कागजात अध्ययन 

आयोजनाको 
कायाफलय 

िेन्त्डर कागजात 
बने पिात 

- िन तथा िातािरण 
मन्त्रालय 

रुख किानको स्िीकृतत स्िीकृतत पर परको अध्ययन िन तथा िातािरण 
मन्त्रालय 

सम्बश्चन्त्धत 
तनकायमा आिेदन 

पिात 

- िन तथा िातािरण 
मन्त्रालय, तडतभजन 
िन कायाफलय,  

रोजगारीमा प्राथतमकता स्थानीय श्रतमकको 
सङ्खख्या 

रोजगार सूचीको जााँच  आयोजना क्षेर मातसक - न.पा./गा.पा./ 

िडा 

िेंडर उपधाराको पालना न्त्यूनीकरण र अनगुमन 
कायफहरूको 
कायाफन्त्ियन 

अिलोकन 
र 
छलर्ल 

आयोजना क्षेर दैतनक - - 

न्त्यूनीकरण र अनगुमन 
कायफहरूको कायाफन्त्ियनका 
लातग पयाफप्त बजेि वितनयोजन 

न्त्यूनीकरण र अनगुमन 
कायफहरूको 
कायाफन्त्ियनको बजेि 

अिलोकन 
र 
छलर्ल 

आयोजना क्षेर िाविफक - मन्त्रालय 

सञ्चालन चरण 

िातािरणीय अध्ययन 
प्रततिेदनमा उल्लेख गररएका 
अतभिवृिका र न्त्यूनीकरणका 
उपायहरु अिलम्बन गररएको 

िातािरणीय कायफ 
योजना र बजेि 
्यिस्थापनको 
अिलोकन 

स्थलगत अिलोकन र 
कायफ योजना कागजातको 
अध्ययन 

आयोजना क्षेर िाविफक - - 

तनमाफण चरणका न्त्यूनीकरणका 
उपायहरुको तनरन्त्तरता 

- स्थलगत अिलोकन आयोजना क्षेर िाविफक - न.पा./गा.पा./ 

िडा 
सञ्चालन चरणका िातािरणीय 
अनगुमन कायफको तनरन्त्तरता 

अनगुमनको अिस्था, 
अनगुमनको प्रततिेदन 

अनगुमनको प्रततिेदन 
अध्ययन 

आयोजना क्षेर िाविफक - न.पा./गा.पा./ 

िडा 
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     ३,३०,०००  
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९.३ अनगुमन गनने  तनकायहरु 

िातािरणीय अनगुमनको लातग सम्बश्चन्त्धत तनकाय िा मन्त्रालय श्चजम्मेिार हनुेछ। िातािरण सिंरक्षण 
तनयमािली, २०७७ (४४) बमोश्चजम प्रस्तािकले आयोजनाबाि िातािरणमा परेको प्रभािहरुको बारेमा 
प्र्येक ६ मवहनामा स्ि:अनगुमन गरी सोको प्रततिेदन िन तथा िातािरण मन्त्रालय िा उजाफ, जलस्रोत 
तथा िातािरण मन्त्रालय समक्ष पेश गनने छ। िातािरण सिंरक्षण ऐन, २०७६ को दर्ा ३९ बमोश्चजम 
प्रस्तािकले आयोजना तनमाफणबाि आयोजना क्षेरतभर िातािरणमा परेको प्रभािहरुको बारेमा र सिंरक्षण 
गनने  उदे्दश्यले आयोजनाद्वारा प्रभावित स्थानीय तहहरुले पतन अनगुमन गनने  छन ्साथै अन्त्य प्र्यक्ष 
रुपमा सिंलग्न सिंस्थाहरु, तडतभजन िन कायाफलय, सामदुावयक िन जसले जीि र िनस्पततको सिंरक्षणमा 
मह्िपूणफ भतूमका तनिाफह गनने  छन।् प्रततिेदनमा कुन कुन सूचक क-कसले अनगुमन गनने  भने्न बारे 
स्पष्ट रुपले खलुाइएको छ।प्रस्तािको अनगुमन गनने  श्चजम्मेिार प्रस्तािककोमा तनवहत रहनेछ। तर सो 
अनगुमनको प्रततिेदन मातथ सपुररिेक्षण सम्बश्चन्त्धत मन्त्रालयले गनने छ।  

 

९.४ िातािरणीय अनगुमनको लागत 

प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफण अितध ३.५ ििफ रहेकोले तनमाफण चरणमा ७ पिक र सञ्चालन चरण २ 
ििफ रहेकोले सञ्चालन चरणमा ४ पिक अनगुमन गररने छ। प्रस्ताि कायाफन्त्ियन र तनमाफणको समयमा 
अनगुमन गनफ ने.रु. १०,८९,०००/- लाग्ने देश्चखएको छ। 

तातलका 38 : िातािरणीय अनगुमनको लागत 

जनशश्चि आिश्यकता मानि प्रतत 
ददन 

ददन दर/ददन (न.ेरु.) रकम (न.ेरु.) 

प्रस्तािकले गनने  अनगुमन 
एक पिकको लातग     
िातािरण विज्ञ  १ ५ ५,००० २५,००० 

जलश्रोत विज्ञ  १ ५ ४,००० २०,००० 

िन तथा िन्त्यजन्त्त ुविज्ञ १ ५ ४,००० २०,००० 
समाज शास्त्री १ ५ ३,५०० १७,५०० 

जम्मा    ८२,५०० 
अन्त्य प्र्यक्ष खचफ      
उपकरण खचफ लगभग  इन्त्पिुको १०%  ८,२५० 
यातायात तथा बसाई खचफ लगभग  इन्त्पिुको १०%  ८,२५० 
जम्मा    १६,५०० 
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कुल   
     ९९,००० 

तनमाफण अितध (३.५ ििफ)     
तनमाफण अितधमा ७ पिक    ६,९३,००० 
सञ्चालन अितध (२ ििफ)     
सञ्चालन अितधमा ४ पिक    ३,९६,००० 
जम्मा अनगुमन ११ पिक     १०,८९,०००/- 
जम्मा रकम     १०,८९,०००/- 
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पररच्छेद -१० 

िातािरणीय परीक्षण 

िातािरणीय सिंरक्षण तनयमािली, २०७७, को तनयम १३ को उपतनयम १ बमोश्चजम प्रस्तावित 
िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन स्िीकृत भएको तमततले ३ ििफमा यसको कायाफन्त्ियन गनुफ पनने छ र 
कायाफन्त्ियन गरेको २ ििफ सम्म िन तथा िातािरण मन्त्रालयबाि यसको िातािरणीय परीक्षण गनुफ 
पनने  कुरा उल्लेख गरेको छ। िातािरणीय परीक्षणले िातािरणको भतू तथा ितफमान िातािरणीय 
अिस्था र न्त्यूनीकरणका वक्रयाकलापलाई दसाफउने कायफ गदफछ। 

  

१०.१ िातािरणीय परीक्षणको उद्दशे्यहरु 

िातािरणीय परीक्षणको उदे्दश्यहरु तनम्न बमोश्चजम रहेको छ। 

 िास्तविक िातािरणीय प्रभािहरुको आकिं लन गनफ, 
 पूिफनमुातनत प्रभािहरुको सिीकता मूल्याङ्कन गनफ, 
 िातािरणीय प्रभाि अतभिवृि र न्त्यूनीकरणका उपायहरुको प्रभािकाररताको आकिं लन गनुफ, 
 अनगुमन सिंयन्त्रहरुको कायफ मूल्याङ्कन गनफ। 

 

१०.२ िातािरणीय परीक्षणमा सिंलग्न सिंस्था  

 प्रस्तावित आयोजनाको िातािरणीय परीक्षणमा सामान्त्यता परीक्षक र पररक्षरत पक्ष सिंलग्न हनुे छन।् 

 परीक्षक  

िातािरण सिंरक्षण ऐन, २०७६ को दर्ा १२ को उपदर्ा १ बमोश्चजम प्रस्तावित आयोजनाको लातग 
नेपाल सरकार, िन तथा िातािरण मन्त्रालयले िातािरणीय परीक्षण गनने  छन।् िातािरणीय परीक्षणको 
लातग िन तथा िातािरण मन्त्रालयले प्रस्ताि कायाफन्त्ियन शरुु भएको २ ििफ भिुान भएको तमततले 
६ मवहनातभर प्रस्थावित आयोजनाको परीक्षण गनने  छन।् िातािरणीय परीक्षणको क्रममा आयोजना 
कायाफन्त्ियनबाि िातािरणमा परेको प्रततकूल प्रभाि र िातािरणीय प्रभािहरुलाई कम गनफ अपनाईएका 
उपायहरु साथै उपायहरुको प्रभाि कारीता बारे परीक्षण गररनेछ। यसका साथै आयोजनाको िातािरणीय 
परीक्षण गनने  क्रममा न्त्यूनीकरण िा आकिं लन नभएका िातािरणीय प्रततकुल प्रभािहरु उ्पन्न भएमा सो 
प्रभािहरुको समेत विश्लिेण गरी िातािरणीय परीक्षण प्रततिेदन अद्याितधक रुपमा राश्चखने छ। िातािरण 
सिंरक्षण ऐन, २०७६ को दर्ा १२ को उपदर्ा २
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बमोश्चजम िन तथा िातािरण मन्त्रालयले अध्ययन गररसके पछी िातािरणमा पनने  प्रततकुल प्रभाि 
न्त्यूनीकरण गनफ अपनाइएको उपाय पयाफप्त भएको नदेखेमा ्यस्तो प्रततकुल प्रभाि न्त्यूनीकरण गनफ 
आयोजनालाई आदेश ददन सक्ने छ र सोवह दर्ाको उपदर्ा ३ बमोश्चजम िन तथा िातािरण 
मन्त्रालयले ददएको आदेशको पालना गनने छ।  

 परीश्चक्षत पक्ष  

प्रस्तावित आयोजनाको िातािरणीय परीक्षणको लातग प्रस्तािक परीश्चक्षत पक्षको रुपमा रहने छ।   

 

१०.३ परीक्षण तातलका   

िातािरण सिंरक्षण तनयमािली, २०७७ बमोश्चजम आयोजना कायाफन्त्ियन भएको २ ििफ पछी िन तथा 
िातािरण मन्त्रालयले िातािरण परीक्षण गरी प्रततिेदन तयार गनने छ। परीक्षणको िैधातनक प्रािधान 
बाहेक, ििफमा एक पिक प्रस्तािको परीक्षण आिश्यक हनु्त्छ।  

 

१०.४ परीक्षण वितध 

िन तथा िातािरण मन्त्रालयले परीक्षण प्रततिेदन तयार गनफका लातग विज्ञहरुको िोली खिाउन 
सक्नेछ। विज्ञहरुको िोलीले प्रततिेदन पनुरािलोकन, अिलोकन र स्थलगत अध्ययन, प्रश्नािली, 
चेकतलष्ट, िाय ुर ध्ितनको स्तर जस्ता मापन वितधहरु प्रयोग गनफ सक्ने छन।्  

तातलका 39 : िातािरणीय परीक्षण योजना 

मानक स्थान  वितध सूचक 

भौततक पक्ष 

पानी गणुस्तर, िाय ुगणुस्तर 
र ध्ितन स्तर 

आयोजना क्षेर र 
िा.प्र.मू. अधययन 
गररएका स्थानहरु 

अिलोकन, पानीको 
नमूनाहरुको जााँच, िाय ु
गणुस्तर र ध्ितन स्तरको 
यान्त्रीक मापन  

िा.प्र.मू. 
अधययनको चरणमा 
अध्ययन गररएको 
पानी गणुस्तर, िाय ु
गणुस्तर र ध्ितन 
स्तर र तनमाफण 
चरणको क्रममा 
अध्ययन गररएको 
पानी गणुस्तर, िाय ु
गणुस्तर र ध्ितन 
स्तर 
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भ-ूउपयोग आयोजना के्षर अिलोकन र अन्त्तिाफताफ - 

जैविक पक्ष 

िनको अिस्था  िन क्षेर मापन र अिलोकन िन क्षेरको प्रयोग 

किान गररएको रुखको 
सङ्खख्या  

िन क्षेर अिलोकन र अन्त्तिाफताफ काठ दाउराको 
विक्री र स्िकको 
पररमाण सम्बन्त्धी 
कागजात 

क्षततपतुतफका लातग िृक्षारोपण िृक्षारोपण गररएको 
क्षेर 

अिलोकन, अन्त्तिाफताफ, मापन विरुिाको अिस्था 

सामाश्चजक-आतथफक पक्ष 

कृवि आयोजना के्षर अन्त्तिाफताफ कृवि के्षरको प्रयोग 

रोजगारी आयोजना के्षर अन्त्तिाफताफ, छलर्ल तनमाफण चरणमा 
स्थानीयको 
सिंलग्नता 

स्िास्थ र सरसर्ाइ आयोजना के्षर अन्त्तिाफताफ, छलर्ल श्चशविरमा स्िास्थय 
तथा सरसर्ाईको 
अिस्था 

मवहला तथा परुुिमा 
असमानता 

आयोजना क्षेर अन्त्तिाफताफ, छलर्ल समान अिसर 

सामाश्चजक श्चस्थतत आयोजना के्षर अन्त्तिाफताफ, छलर्ल सामाश्चजक 
्यिहारमा पररितफन 

 

१०.५ िातािरणीय परीक्षण प्रततिेदनको ढााँचा 
प्रस्तावित आयोजनाको िातािरणीय परीक्षण प्रततिेदनको ढााँचा तनम्न बमोश्चजमको हनुछे। 
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तातलका 40 : िातािरणीय परीक्षणको ढााँचा  

अध्याय १ यस अध्यायमा िातािरणीय परीक्षण प्रततिेदनको तभर 
मखु्य मखु्य कुराहरु समािेश गरी प्रततिेदनको 
कायफकारी सारािंश लेख्न ुपनने छ।  

अध्याय २ यस अध्यायमा परीक्षण प्रशासतनक तथा परीक्षण 
कायफको वििरण, आयोजना स्थलमा गररएका 
अन्त्तरिाताफ, परीक्षण गनने  पक्ष तथा परीक्षणका क्षेर र 
वितध समािेश गनुफ पनने छ। साथै िातािरणीय 
अनगुमन, परीक्षणसाँग सम्बश्चन्त्धत तथयाङ्क तथा वििरण 
पतन समािेश गनुफ पनने छ।  

अध्याय ३ यस अध्यायमा परीक्षणको पूणफ वििरण समािेश गनुफ 
पनने छ। 

अध्याय ४ यस अध्यायमा आयोजना सम्बन्त्धमा पालना गनुफ पनने  
सझुाब तथा सधुारा्मक कायफ समािेश गनुफ पनने छ।  

अनसूुची अनसूुचीमा तथयाङ्क र वििरण समािेश गनुफ पनने छ। 
परीक्षण गनने  समूहमा समािेश हनु ुपनने  जनशश्चि िातािरणीय परीक्षण प्रततिेदनको तयारीको क्रममा 

प्रस्तािसाँग वििय तमल्ने विज्ञ जस्तै िातािरण विज्ञ, 

सामाश्चजक, आतथफक, सााँस्कृततक विज्ञ, र्ोहरमैला 
्यिस्थापन विज्ञ आदद समािेश गनुफ पनने छ।  

 

१०.६ िातािरणीय परीक्षणको लागत 

प्रस्तावित आयोजनाको सम्पन्न भएको २ ििफ पछी िातािरणीय परीक्षण गररने छ। प्रस्ताि कायाफन्त्ियन 
र तनमाफणको समयमा अनगुमन गनफ ने.रु. ३,६०,००० लाग्ने देश्चखएको छ।  

तातलका 41 : िातािरणीय अनगुमन लागत 
जनशश्चि आिश्यकता मानि 

प्रतत 
मवहना  

दर (न.ेरु.) रकम (न.ेरु.) 

िातािरण विज्ञ  १ ५०,००० ५०,००० 

जलश्रोत विज्ञ  १ ४०,००० ४०,००० 

श्चजि विज्ञ १ ४०,००० ४०,००० 
समाजशास्त्री १ ३०,००० ३०,००० 
उपकरण तथा अन्त्य खचफ लगभग  ५०,००० 
स्िेशनरी, वप्रश्चन्त्िङ्ग र अन्त्य खचफ लगभग  ५०,००० 
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यातायात तथा बसाई खचफ लगभग  १,००,००० 
जम्मा रकम    ३,६०,००० 

 

तातलका 42  : कुल िातािरण ्यिस्थापन लागत 
खचफ गररन ेवक्रयाकलापहरु अनमुातनत बजेि (न.ेरु.) कैवर्यत 

अतभिृवि तथा न्त्यूनीकरण उपायहरूको लातग 
लागत 

२६,३९,२००/-  

िातािरणीय अनगुमन १०,८९,०००/-  

िातािरणीय परीक्षण ३,६०,०००/-  

कुल ४०,८८,२००/-  
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पररच्छेद-११ 

तनश्किफ तथा प्रततबिता 
११.१ तनष्किफ 
प्रस्तावित लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजना सदूुर पश्चिम प्रदेश, कैलाली श्चजल्ला, लम्कीचहुा 
नगरपातलकाको िडा निं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ र १० मा अिश्चस्थत छ। प्रस्तावित नहर 
(Canal alignment)  िस्ती क्षेर,  तनजी खेती गररएको जग्गा र िन क्षेर भएर जान्त्छ। प्रस्तावित लम्की 
विस्तार नहरको लम्बाइ १४.६५ वक.तम. र चौडाई १२ तमिर हनुे छ। ्यसै गरी शाखा नहरको 
चौडाई ७.५ तम., उप-शाखा नहरको चौडाई ६ तमिर र उपशाखा  नहरको चौडाई ५ तमिर हनुे छ। 
आयोजनाका लातग कुल १५९.७६ हेक्िर जग्गा आिश्यक पनने  छ। १५९.७६ हेक्िर मध्ये 
१३८.६९ हेक्िर जग्गा स्थायी रुपमा र २१.०७ अस्थायी रुपमा आिश्यक पनने  छ। १३८.६९ 
हेक्िर स्थायी जग्गा मध्ये १२.२८ हेक्िर िनको जग्गामा, ११९.५२ हेक्िर खेतीयोग्य तनजी जग्गामा, 
३.०६ हेक्िर बााँझो जग्गामा र ३.८३३ हेक्िर बस्ती भएको जग्गामा पदफछ। ्यसै गरी २१.०७ 
अस्थायी जग्गा खेतीयोग्य तनजी जग्गामा पदफछ। 

प्रस्तावित आयोजना क्षेरको केही भाग सामदुावयक िन क्षेरमा पछफ। आयोजनाको तनमाफण गदाफ २ ििा 
सामदुावयक िनहरुबाि चेतना सा.ि. बाि ६ ििा रुखहरु ३८.१५ घन तम. आयतन भएको र 
मोहनलाल नगरउद्यान सा.ि. बाि ३४८ ििा रुखहरु ३३८.१५ घन तम. आयतन भएको तथा ८५ 
बल्लाबल्लीहरु १४.६७ घन तम. आयतन भएको किान गररनेछ। यस सम्बन्त्धी विस्ततृ वििरण 
तातलका २७ तथा अनसूुची १३ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

आयोजना तनमाफणका लातग ११९.५२ हेक्िर खेतीयोग्य तनजी जग्गामा र ३.८३३ हेक्िर बस्ती भएको 
जग्गामा आिश्यकता पनने  छ। प्रस्तावित आयोजनाले १०७ ििा घरहरु, २८ ििा शौचालय, १० 
ििा गाईको गोठ, ३ ििा दोकान, ३ ििा भान्त्सा घर, एउिा कुखरुाको र्ामफ, एउिा सङु्गुरको खोर, 
३३ ििा विजलुीको पोलहरु र एउिा चचफलाई प्र्यक्ष असर परु् याउने छ। यस सम्बन्त्धी विस्ततृ 
वििरण अनसूुची ११ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

राविय प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लातग राविय िन क्षेर प्रयोग गनने  सम्बन्त्धी मापदण्ड सवहतको 
कायफवितध, २०७६, अनसुार प्रस्तावित आयोजना तनमाफणका लातग अतधग्रहण गररने १२.२८ हेक्िर िनको 
जग्गाको क्षततपूततफ स्िरुप जग्गाको सट्टा जग्गा अथिा जग्गा उपलब्ध गराउन नसके पैसा ददईनेछ। 
किान गनुफ पनने  ३५४ रुखहरु तथा ८५ ििा बल्लाबल्लीको क्षततपूततफ स्िरुप १:१० को दरले 
४,३९० ििा रुखहरु रोवपने छन ्र ५ ििफ सम्म हेरचाह गररनेछ। १ हेक्िर बराबर १६०० विरुिा 
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िकृ्षारोपण गररनेछ। िकृ्षारोपण आयोजनाद्वारा प्रभावित सामदुावयक िन तथा तडतभजन िनको समन्त्ियमा 
गररनेछ। 

१०७ ििा घरहरुको क्षततपूततफ जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ बमोश्चजम गररनेछ। यसका लातग क्षततपूततफ 
तनधाफरण सतमतत गठन गररनेछ। प्रभावित सिंरचनाहरुलाई सम्बश्चन्त्धत तनकायहरुको सल्लाहमा 
स्थानान्त्तरण गनने  कायफ गररनेछ। तबजलुीका पोलहरुलाई विद्यतु प्रातधकरणको समन्त्ियमा स्थानान्त्तरण 
गररनेछ। अन्त्य पिुफधारा तथा सम्पश्चत्त स्थानीय तथा सरोकारिालाहरुको समन्त्ियमा स्थानान्त्तरण तथा 
पनुस्थाफपना गररनेछ। 

आयोजना कायाफन्त्ियनिारा पनफ सक्न े सम्पूणफ प्रभािहरुलाई ्यिश्चस्थत गनफ सवकने प्रकारका छन।् 
िातािरणीय ्यिस्थापन कायफका लातग प्रस्तावित अतभिवृि तथा न्त्यूनीकरणका उपायहरु सरल एििं यस 
आयोजनाको कायाफन्त्ियनले क्षेरीय असिंतलुन र वकसानरूले भोग्ने तसिंचाइको गम्भीर समस्यालाई समाधान 
गनने  छ। मखु्य, शाखा र उप-शाखा नहरहरुको सम्पन्नताले कृिकलाई कृविको समग्र विकासमा मद्दत 
परु् याउने छ। 

तसथफ यस आयोजनालाई प्रस्तावित अतभिवृि तथा न्त्यूनीकरणका उपायहरु अिलम्बन गदै प्रततिेदनमा 
उल्लेख गररएका प्रभाि न्त्यूनीकरणका सबै विकल्पहरु एििं ततनको विश्लिेणको आधारामा प्रस्तावित 
विकल्पहरुलाई कायाफन्त्ियन गदै आयोजना कायाफन्त्ियन गनफ उपयिु देश्चखन्त्छ। 

 

११.२ प्रततबिता 
प्रस्तावित लम्की शाखा नहर विस्तार आयोजनाको तनमाफण तथा सञ्चालनबाि पनने  अनकूुल प्रभािहरुलाई 
अतभिवृि गनफ तथा प्रततकूल प्रभािहरु न्त्यूनीकरण गनफ तथा यस प्रततिेदनमा समािेश गररएका सम्पूणफ 
अनकूुल प्रभािहरुलाई अतभिवृि गनफ तथा प्रततकूल प्रभािहरु न्त्यूनीकरणका उपायहरु अिलम्बन गनफका 
लातग प्रस्तािक प्रततबि रहेको छ।  

 तनमाफण कायफमा सिंलग्न कामदारहरुलाई काम गदाफ ्यश्चिगत सरुक्षा सामग्रीहरुको प्रयोग, 
प्राथतमक उपचारका लातग चावहने सामानहरु, शौचालय, सर्ा वपउने पानी र सरसर्ाईमा चावहने 
सामानहरुको ्यिस्था अतनिायफ रुपमा ्यिस्था गररने छ। 

 प्रस्तावित आयोजनाका लातग ४३९ ििा वितभन्न प्रजाततका रुखहरु २ ििा सामदुावयक 
िनहरुबाि काविने छन।् आयोजनाले िन तथा िातािरण मन्त्रालयको स्िीकृतत तलई तडतभजन 
िन कायाफलय र सामदुावयक िन उपभोिा सतमततसाँगको समन्त्ियमा रुखहरु किान गनने  छ। 

 राविय प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लातग राविय िन क्षेर प्रयोग गनने  सम्बन्त्धी मापदण्ड सवहतको 
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कायफवितध, २०७६, अनसुार प्रस्तावित आयोजना तनमाफणका लातग अतधग्रहण गररने १२.२८ 
हेक्िर िनको जग्गाको क्षततपूततफ स्िरुप जग्गाको सट्टा जग्गा अथिा जग्गा उपलब्ध गराउन 
नसके पैसा ददईनेछ। किान गनुफ पनने  ३५४ रुखहरु तथा ८५ ििा बल्लाबल्लीको क्षततपूततफ 
स्िरुप १:१० को दरले ४,३९० ििा रुखहरु रोवपने छन ्र ५ ििफ सम्म हेरचाह गररनेछ। 
१ हेक्िर बराबर १६०० विरुिा िकृ्षारोपण गररनेछ। िकृ्षारोपण आयोजनाद्वारा प्रभावित 
सामदुावयक िन, तडतभजन िन तथा तनकुञ्जको समन्त्ियमा गररनेछ। 

 १०७ ििा घरहरुको क्षततपूततफ जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ बमोश्चजम गररनेछ। यसका लातग 
क्षततपूततफ तनधाफरण सतमतत गठन गररनेछ। प्रभावित सिंरचनाहरुलाई सम्बश्चन्त्धत तनकायहरुको 
सल्लाहमा स्थानान्त्तरण गनने  कायफ गररनेछ। तबजलुीका पोलहरुलाई विद्यतु प्रातधकरणको 
समन्त्ियमा स्थानान्त्तरण गररनेछ। अन्त्य पिुफधारा तथा सम्पश्चत्त स्थानीय तथा सरोकारिालाहरुको 
समन्त्ियमा स्थानान्त्तरण तथा पनुस्थाफपना गररनेछ। 
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सन्त्दभफ सामाग्रीहरु 

गगुल अथफ (२०२०), गगुल अथफ प्रो. य.ुएस.ए. Google  

नापी विभाग (१९९५), नपेालको िोपोग्रावर्क नक्सा, काठमाण्डौ, नापी विभाग। 

नापी विभाग (२०७७), नपेालको नक्सा राजतनततक तथा प्रशासतनक, काठमाण्डौ, नापी विभाग। 

ने.स. (१९७७ सन)्: “जग्गा प्रातप्त ऐन २०३४” नपेाल सरकार, काठमाडौं, नेपाल। 

ने.स. (२०१९ सन)्: "िातािरण सिंरक्षण ऐन २०७६", नेपाल सरकार, काठमाडौं, नेपाल। 

ने.स. (२०२० सन)्: "िातािरण सिंरक्षण तनयमािली २०७७", नपेाल सरकार, काठमाडौं, नेपाल। 

ने.स. (१९९३ सन)्: "राविय िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन तनदने श्चशका २०५०", नपेाल सरकार, 
काठमाडौं, नेपाल। 

ने.स (२०१९/२०-२३/२४ सन)्: “पन्त्धौं योजना २०७६/७७-२०८०/८१” राविय योजना आयोग, 
तसिंहदरबार, काठमाडौं।  

उ.ज.तस.म. (२०२० सन)्: " राविय जलस्रोत नीतत,२०७७", िन तथा िातािरण मन्त्रालय, नेपाल 
सरकार, काठमाडौं, नेपाल।  

ि.िा.म. (२०१९ सन)्: " राविय प्राथतमकता प्राप्त योजनाका लातग राविय िन क्षरे प्रयोग गनने  सम्बन्त्धी 
मापदण्ड सवहतको कायफवितध, २०७६", िन तथा िातािरण मन्त्रालय, नेपाल सरकार, काठमाडौं, 
नेपाल। 

ि.िा.म. (२००३ सन)्: “सामदुावयक िन श्रोत सिने क्षण मागफदशफन २०६१” नेपाल सरकार, काठमाडौं, 
नेपाल। 

ि.िा.म. (२०१८ सन)्: “िन तनमयािाली २०७५” नेपाल सरकार, काठमाडौं, नेपाल। 

ि.िा.म. (२०१९ सन)्: “िन ऐन २०७६” नेपाल सरकार, काठमाडौं, नेपाल। 

उ.ज.तस.म. (२०१३ सन)्: " तसिंचाइ नीतत, २०७०", िन तथा िातािरण मन्त्रालय, नेपाल सरकार, 
काठमाडौं, नेपाल।   

िेबसाइिः https://aciu.rjkip.gov.np/project-description/ 

https://aciu.rjkip.gov.np/project-description/
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