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चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक.मम. सडक 
मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि, धिकुटा जजल्ला, 

प्रदेश िं १

प्रमतवेदि पेश गररएको मिकाय 
िेपाल सरकार 

वि तथा वातावरण मन्त्रालय 
मसंहदरबार, काठमाडौं 

मार्ा त 
िेपाल सरकार 

भौमतक पूवााधार तथा यातायात मन्त्रालय 
मसंहदरबार, काठमाडौं  

प्रस्तावक 
सडक कवभाग 

भ-ूवातावरण तथा सामाजजक शाखा 
चाकुपाट, लमलतपरु  
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र्ाल्गिु, २०७८ 

कायाकारी साराशं 
१. प्रस्तावकको िाम र ठेगािा  
प्रस्ताकवत चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर), ६२.४२६ कक.मम सडक मिमााणको प्रस्तावक 
सडक कवभाग, भ-ूवातावरण तथा सामाजजक शाखा, चाकुपाट, लमलतपरु रहेको छ । प्रस्तावकको 
कवस्ततृ कववरण मिम्िािसुार रहेको छ । 

भौमतक पूवााधार तथा यातायात मन्त्रालय 
सडक कवभाग 
भ-ूवातावरण तथा सामाजजक शाखा 
चाकुपाट, लमलतपरु 
र्ोि: ०१-५००५५२० 
ई-  gesuunit@dor.gov.np  

२. परामशादाताको िाम र ठेगािा  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. ले प्रस्ताकवत चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक.मम 
सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि तयार गिे जजम्मेवारी मलएको छ र 
सोको ठेगािा मिम्ि प्रकार रहेको छ । 

सीतारा-होमल्याड जे.भी. 
पलु्चोक, लमलतपरु 
र्ोि: ०१-५५४९०४५ 

३. प्रस्ताव 

प्रस्ताकवत चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोररडोर) धिकुटा जजल्लाको सााँगरुीगकि गाउाँपामलका (वडा 
िं १०), शहीदभमूम गाउाँपामलका (वडा िं. १, २, ४ र ५) तथा पाख्रीबास िगरपामलका (वडा 
िं. ५, ६ र ८) हुाँदै जान्त्छ । प्रस्ताकवत सडकका लम्बाइ ६२.४२६ कक.मम. र चौडाई ९ 
ममटर (७ ममटर क्याररज वे (कालो परे भाग) र १ ममटर दवैुतर्ा  सोल्जरको) रहेको छ । 
यो सडकको सम्पूणा खण्ड ियााँ मिमााण गररिे छ । उक्त सडकको क्षेरामधकार सडकको बीच 
देजख २५ ममटर दायााँ बायााँ दवैुमतर गरी जम्मा ५० मम रहेको छ । उक्त आयोजिाको मिमााण 
कायाको लामग रकम िे.रु. ४,१७,०६,९९,९६७.४०/- (भ्याट सकहत) मिधाारण गररएको छ। 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. iii 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

४. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किको औजचत्य 
वातावरण संरक्षण मियमावली २०७७ को अिसूुची ३ (घ) को १ मा कुिै पमि २५ कक.मम. 
भन्त्दा बकि लम्बाइको सडक मिमााण गदाा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि गिुा अमिवाया रहेको छ। 
प्रस्ताकवत सडक ६२.४२६ कक.मम. रहेकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि गिुा अमिवाया छ । 
त्यस्तै वातावरण संरक्षण मियमावली २०७७ को अिसूुची ३ (क) को ९ कवद्यतु प्रसारण लाइि 
मिमााण बाहेक अन्त्य प्रयोजिको लामग ५ हेक्टर भन्त्दा बिी वि क्षेर प्रयोग गिुा पिे प्रस्ताव 
कायाान्त्वयिको लामग  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि गिुा अमिवाया रहेको छ। प्रस्ताकवत सडक 
मिमााणका लामग ५ हेक्टर भन्त्दा बकि वि क्षेरको प्रयोग गररिे भएकोले पमि यसको वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कि अध्ययि गिुा आवश्यक रहेको छ । 

५. आयोजिा क्षरेको कवद्यमाि वातावरणीय अवस्था 
५.१ भौमतक वातावरण  
प्रस्ताकवत सडक धिकुटा जजल्ला सााँगरुीगकि गाउाँपामलकाको वराहक्षेरबाट (चेिेज ००+०००) 
सरुु भइ धिकुटा जजल्लाको पाख्रीबास िगरपामलका, लेगवुाघाट अन्त्तगात कोशी राजमागा (चेिेज 
६२+४२६) मा जोमडन्त्छ । प्रस्ताकवत सडकले चतरा–धराि सडक र कोशी राजमागालाई 
जोड्दछ । उक्त क्षेरमा समजशतोष्ण जलवाय ुपाइन्त्छ । यस सडक क्षेर समदु्री सतहबाट 
147 ममटरदेजख 594 ममटरसम्म रहेको छ । धिकुटा जजल्लाको वाकषाक औसत वषाा 
९०३.७४ मम.मम. रहेको छ । त्यस्तै धिकुटाको औसत मामसक अमधकतम तापक्रम र औसत 
मामसक न्त्यूितम तापक्रम क्रमशः २५.३७ मडग्री सेजल्सयस र १४.९६ मडग्री सेजल्सयस रहेको 
छ । उक्त सडक चरेु तथा पहाडी भ-ूगभामा पदाछ। प्रस्ताकवत सडक मागा सप्तकोशी िदी र 
अरुण िदीको ककिारा हुाँदै जान्त्छ। उक्त सडकले तमोर िदी, मछन्त्ताङ खोला, जचसाङ खोला, 
केवा खोला, अाँधेरी खोला, लेगवुा खोला तथा कवमभन्न खोल्सीहरू पार गदाछ। उक्त क्षेरको 
सडक सीमाको ५० ममटर भ-ूउपयोगमा कृकष जममि (१९ हेक्टर ), वि क्षेर (२९२ हेक्टर), 
झाडी (११.९ हेक्टर ), घााँसे मैदाि (३.५ हेक्टर) र बालवुा (६.५1 हेक्टर) रहेको छ । 

५.२ जैकवक वातावरण  
चतरा-लेगवुाघाट सडक अन्त्तगात मखु्य रुख प्रजामतहरूमा खयर, सल्ला, मससौ, कदम, कपपल, 
बर, जामिु, आाँप, मसमल, मसररस, कुसमु, अस्िा, कुटममरो, साल, टााँकी, दबदबे, आदद पाईन्त्छि।् 
उक्त सडकको चौडाइ (९ ममटर) मिमााण हुाँदा 43.75 हेक्टर वि सडकमा पररवताि हिुेछ । 
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यस आयोजिा क्षेरमा पाईिे स्तिधारी जिावरहरूमा स्याल, बदेल, लोखके, बााँदर, मगृ, जचतवुा, 
जङगली मबरालो, आदद पाईन्त्छि ्। चराहरूमा कामलज, वि कुखरुा, सगुा, भाँगेरा, जरेुली, जचल, 
मैिा, िुकुर, मयरु, काग, िुकुर, जचबे, लाटोकसेरा, परेवा, आदी पाईन्त्छि ्। स्थािीय खोलाहरूमा 
पाइिे माछा प्रजामतहरूमा रोहुाँ, असला, कत्ला, बाम आदद पाईन्त्छि ्। जचतवुालाई संरजक्षत 
वन्त्यजन्त्तकुो सूजचमा राजखएको छ । 

५.३ सामाजजक, आमथाक तथा सासं्कृमतक वातावरण  
यस आयोजिाले प्रभाव पािे क्षेरको जम्मा जिसङ्खख्या ६२,३७४ (२९,०६८ परुुष र ३३,३०६ 
मकहला) रहेको छ । आयोजिाले असर गिे क्षेरमा क्षेरी, पहाडी ब्राह्मण, तामाङ, मगर, मलम्ब,ु 
राई जातीको मखु्य बसोबास रहेको छ भिे त्यस क्षेरमा कृकष मखु्य पेशा रहेका छ । खेती 
बाहेक यस क्षेरका मामिसहरूले जीकवकोपाजािका लामग मजदरुी, व्यापार, उद्योग, सेवा र अन्त्य 
देशहरूमा गएर काम गिे गछाि ्। त्यस्तै प्रभाव क्षेरमा खािेपािीको लामग मखु्य रूपमा धाराको 
पािी प्रयोग हनु्त्छ भिे बजि बाल्िको लामग मखु्य रूपमा कवद्यतु तथा खािा पकाउि दाउराको 
प्रयोग भइरहेको छ । 

६. वातावरणीय प्रभावहरू  
६.१  सकारात्मक प्रभावहरू 
आयोजिाबाट मिमााण अवस्थामा तीि वषाको लामग (८,३८,७३५ मािव ददि दक्ष र 
२१,१०,१३० मािव ददि अदक्ष) स्थािीय जितालाई रोजगारीको सजृिा हिुेछ । आयोजिा 
प्रभाकवत क्षेरका गररब र कपछमडएका जितालाई पकहला प्राथममकताका साथ आयोजिाको मिमााण 
कायामा लगाइिे हुाँदा उिीहरूको सीप कवकास हिु ेजस्ता कुराहरू यस आयोजिाबाट हिुे अन्त्य 
र्ाइदाहरू हिु ्। 

आयोजिाको मिमााणबाट स्थािीय जितालाई बाहै्र मकहिा यातायातको सकुवधा पगु्िेछ । उक्त 
आयोजिाले यातायात सहज हिुे तथा यातायातको समय र खचा घटाउिे छ । उक्त आयोजिाले 
उक्त क्षेरमा गररबी कम गिा तथा ग्रामीण समदुायमा आमथाक कवकासमा सहयोग गदाछ । 
सडकको मिमााण हुाँदा बजार, जजल्ला सदरमकुाम तथा अन्त्य ठाउाँमा सहज पहुाँच पगु्दछ जसले 
आमथाक कवकासमा सहयोग ममल्दछ । उक्त सडक सञ्चालि हुाँदा कोशी राजमागाको धराि-
धिकुटा सडक खण्डमा यातायातको चाप घट्िेछ । उक्त सडक सञ्चालि हुाँदा सहज यातायातले 
गदाा उक्त क्षेरमा व्यापाररक कायाहरू बढ्िेछि ्। बढ्दो पहुाँच र यातायात अवसरले गदाा अझ 
आमथाक, सामाजजक कवकास जस्तै जशक्षा, स्वास््य, सञ्चार, बजार र बैंककङ्ग सेवाको कवकास र 
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कवस्तार हिुेछि ्। यसले गदाा समग्रमा स्थािीय जिताको जीवि गणुस्तरमा सधुार हिुेछ । 
सडकको सञ्चालिबाट उक्त क्षेरको समग्र कवकासमा सहयोग पगु्िेछ । 

६.२ िकारात्मक प्रभावहरू 
६.२.१ भौमतक वातावरण 
मिमााण समयमा भ-ूउपयोगका पररवताि आयोजिाबाट भौमतक क्षेरमा पिे प्रभाव हो । मिमााण 
समयमा भ-ूउपयोगको पररवताि आयोजिाबाट भौमतक क्षेरमा पिे प्रभाव हो । सडक मिमााणको 
कारणले ४३.७५ हेक्टर वि, २.५४ हेक्टर कृकष जममि र 0.51 हेक्टर बस्ती क्षेर, झाडी 
२.७७ हेक्टर, घााँसे मैदाि १.७१ हेक्टर र खाली जग्गा ८.३० हेक्टर बाटोमा पररणत हिुेछ। 
मिमााण सामाग्रीहरूको उत्खिि तथा िुङ्गा माटो जस्ता सामाग्रीको जथाभाबी प्रयोग र श्रममकको 
जशकवर आददबाट आउिे र्ोहोर मैलाले वाय,ु ध्वमि र पािीको प्रदूषण हि ुभौमतक असरहरूमा 
पछाि ् । आयोजिामा जम्मा गरेको सामाग्रीहरूले गदाा भ-ूक्षय, जममिको ह्रास र कृकषको 
उत्पादकत्वमा कमी हिु सक्छ । सडक सञ्चालिको समयमा जममिको अजस्थरता, सडक 
दघुाटिा, सडक सीमा अमतक्रमण, हावा, पािी र ध्वमि प्रदूषण हिुेछ। मिमााण समयमा रासायमिक 
सामाग्रीहरू जस्तै अलकरा, मग्रज, तेलको उजचत भण्डारण र प्रयोगका अभावमा रासायमिक असर 
पिेछ साथै आगलागीको उच्च जोजखम हिुछे। 

६.२.२ जैकवक वातावरण  
यस सडक मिमााणको समयमा कररब ५२.५६ हेक्टर जंगल क्षेर र सो क्षेरको १,९७८ वटा 
रुखहरु कटाि गिुा पदाछ । कटाि गिुापिे रुखहरूमा मखु्य गरी खयर, साल, कदम, टााँकी, 
मसररस, अस्िा, मसमल, कुसमेु, बरो, जामिु, आदद पछाि ्। सडक मिमााण समयमा वि िष्ट हिुे, 
वन्त्यजन्त्तकुो अवैध मसकार काया हिुे, वि स्रोतमा धेरै दबाब हिु,े श्रममकहरूले विका स्रोत 
प्रयोग गिे तथा विमा आगलागी हिु सक्िेछ । सडक सञ्चालि समयमा सहज पहुाँच हिुाले 
जैकवक असर अन्त्तगात जङ्गल र्ाँ डािी हिु,े जीव जन्त्तकुा वासस्थािमा बाधा पगु्िे, काठ र 
दाउराको अवैध सङ्कलि बढ्िे, वन्त्यजन्त्तकुो अवैध मसकार हिुेपमि देजखन्त्छ। 

६.२.३ सामाजजक-आमथाक वातावरण तथा सासं्कृमतक वातावरण 
मिमााण अवमधमा श्रममकको एक्कामस ओइरो हिु गइ कवद्यमाि स्थािीय सेवा सकुवधाहरू जस्तै पािी, 
खाद्यान्न, यातायात, औषधी र सावाजमिक संचारमा चाप बढ्ि जान्त्छ । सडक मिमााणले सामाजजक 
द्वन्त्दको सजृिा हिु सक्छ । सामाजजक-आमथाक असर अन्त्तगात २.५४ हेक्टर कृकष जममि र 
०.५१ हेक्टरवासस्थाि बाटोमा पररणत हिुेछ । मिमााण सामाग्रीहरूको उत्खिि तथा िुङ्गा-
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माटो जस्ता सामाग्रीको जथाभाबी प्रयोग र श्रममकको जशकवर आददबाट आउिे र्ोहोर मैलाले 
वाय,ु ध्वमि र पािीको प्रदूषण हि ुभौमतक असरहरूमा पदाछि ्। आयोजिा मिमााणको समयमा 
चट्टाि, मभरालो जममि काट्दा, जोजखम यकु्त मेजशिहरू ओसारपसार गदाा, कालोपरे गदाा, मभरालो 
जममिको व्यवस्थापि आदद गदाा श्रममकहरूको र स्थािीय समदुायमा स्वास््य जोजखम जस्तै 
आाँखा रोग तथा अन्त्य श्वासप्रश्वास रोग हिु सक्दछ । यस आयोजिा सञ्चालिको समयमा बसाइ 
सरेर आउिे भएकोले उक्त क्षेरको स्थािीय स्रोतमा चाप बढ्िकुा साथै सडक दघुाटिाको संख्या 
पमि बढ्िछेि।् 

७. प्रभाव बिोिरीकरणका तथा न्त्यूिीकरणका उपायहरू 
७.१ प्रभाव बिोिरीकरणका उपायहरू 
आयोजिा मिमााणको क्रममा व्यजक्तगत सम्पजिमा हिुे क्षमतको मआुब्जा ददिे तथा त्यस्ता 
व्यजक्तहरूलाई मिमााण कायामा मिमााणकतााले रोजगारी तथा सीपमूलक तामलममा प्राथममकता 
ददिेछ । स्थािीयवासीहरूको सीप कवकासका लामग तामलमहरू ददइिेछि ्। त्यसैगरी सडक 
मिमााणमा लागेका श्रममकहरूको स्वास््य सरुक्षाको लामग कवमभन्न सरुक्षा सामाग्रीहरू ददइिेछ 
साथै दघुाटिा मबमा गररिेछ । 

७.२ प्रभाव न्त्यूिीकरणका उपायहरू 
७.२.१ भौमतक वातावरण 
सडक दघुाटिा मियन्त्रण गिा सवारी साधिको गमत मियन्त्रणमा ध्याि ददइिेछ । कवमभन्न ट्राकर्क 
जचन्त्हहरू, मडलाइिेटरहरू दघुाटिा हिु सक्ि ेठाउाँमा राजखिेछ । सडक सीमाको अमतक्रमण 
मियन्त्रण गिा सडक सीमाको रेखाङ्कि गररिेछ । आयोजिा मिमााण क्रममा मभरालो जममि 
काट्दा, खािी सञ्चालि गदाा, खन्त्दा मिजस्कएको माटो ग्रगेर थपुादाा वा अन्त्य संवेदिशील काया 
गदाा त्यस क्षेरको वातावरणलाई सरुजक्षत राख्न ध्याि ददइिेछ । सडक क्षेरमा हिुे जममिको 
अजस्थरता न्त्यूिीकरण गिा मभरालो जममि संरक्षण उपायहरू (संरचिात्मक र बायो ईजन्त्जमियररङ्ग) 
अपिाईिेछ । मिमााण सामाग्रीहरूको उत्खिि गदाा अजस्थर जममि, माटो बग्िे, िदी ककिारको 
कटाि िहिु,े पािी मिकासको प्राकृमतक प्रणालीमा अवरोध िहिुे ठाउाँहरू छिौट गररिेछ । 
मिमााण सामाग्रीहरूको उत्खिि गररएका ठाउाँहरू स्थािीय पररदृश्यसाँग ममल्ि ेगरर पिुस्थाकपत 
गररिेछ । सडक संचालिको समयमा हिुे जममिको अजस्थरता मियममत रूपमा अवलोकि गरी 
मियन्त्रण गररिेछ । रासायमिक प्रभाव न्त्यूिीकरणका गिा अलकरालाई सरुजक्षत भण्डारण 
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गररिेछ। अलकरा प्रयोग गदाा श्रममकहरूलाई सरुक्षा सामाग्रीहरू जस्तै मास्क, पन्त्जा, जिुा 
आददको प्रयोग गराइिेछ । 

७.२.२ जैकवक वातावरण 
काकटएका रुखहरूको क्षमतपूमताको लामग १:10 अिपुातमा १९७८० वटा बोट मबरुवाहरू सडक 
मसमािा तथा सामदुाकयक विमा (मडमभजि वि कायाालय तथा सामदुाकयक वि उपभोक्ता समममतको 
समन्त्वयमा) रोकपिेछि ्। वन्त्यजन्त्तलुाई हिुे बाधा मियन्त्रण गिा गमत सीममत, हिा मिषेध तथा 
कवमभन्न जचन्त्हहरूको प्रयोग गररिेछ । अवैध मसकार काया रोक्ि सडक क्षेरमा चेक पोष्टको 
मिमााण गररिेछ । सडक मिमााण र सञ्चालि समयमा अवैध मसकार काया मियन्त्रण गिा समय 
समयमा अिगुमि गररिेछ । आयोजिा मिमााणको क्रममा उत्पन्न हिुे अजस्थरता, वातावरणमा 
पिे प्रमतकूल असर तथा वि सम्पदा र वन्त्यजन्त्तमुा पिे चापलाई ध्यािमा राखी सो क्षेरको 
वातावरण संरक्षणमा सामाजजक सकहष्णतुा कायम गिा आयोजिाले प्रयास गिेछ । 

७.२.३ आमथाक, सामाजजक वातावरण तथा सासं्कृमतक वातावरण 
आयोजिा मिमााणको क्रममा व्यजक्तगत सम्पजिमा हिु ेक्षमतको मआुब्जा ददि ेतथा त्यस्ता पीमडत 
व्यजक्तहरूलाई मिमााण कायामा मिमााणकतााले रोजगारी तथा सीपमूलक तामलममा प्राथममकता 
ददइिेछ । आगन्त्तकु कामदार र स्थािीय कामदार बीच कलह हिु िददि मबशेष ध्याि ददइिेछ। 
त्यसैगरी सडक मिमााणमा लागेका श्रममकहरूको स्वास््य सरुक्षाको लामग कवमभन्न सरुक्षा 
सामाग्रीहरू ददइिेछ साथै दघुाटिा मबमा गररिेछ । 

८. वातावरणीय अिगुमि 
वातावरणीय व्यवस्थापि योजिा, मिमााण कायाावन्त्यि, िकारात्मक प्रभाव न्त्यूिीकरण र 
सकारात्मक प्रभाव अमभवकृि गिे एक महत्वपणुा माध्यम हो । आयोजिा मिमााण गदाा वातावरणीय 
व्यवस्थापि योजिा अन्त्तगात रहेर मारै गररिे छ र वातावरणीय व्यवस्थापिको उिरदाकयत्व 
आयोजिा र सम्बजन्त्धत मन्त्रालयमा रहिेछ । यस प्रमतवेदिमा वातावरणीय व्यवस्थापि योजिा 
अन्त्तगात आयोजिाबाट पिे सम्भाकवत असरहरूको प्रभाव न्त्यूिीकरणका कवमध, अिगुमि कवमध र 
कायातामलका प्रस्ताकवत गररएको छ । यसका साथै न्त्यूिीकरणका उपायहरू तथा अिगुमि 
कायाको कायाान्त्वयि गिे जजम्मेवार मिकायहरूको पमि पकहचाि गररएको छ । अिगुमिका लामग 
आवश्यक भौमतक, जैकवक, सामाजजक, आमथाक तथा सांस्कृमतक वातावरणीय सूचकहरू पमि 
पकहचाि गररएका छि ् । वातावरणीय व्यवस्थापि योजिा कायाान्त्वयि गिा कररब िे. रु. 
२,७२,९७,५००/- खचा हिुे अिमुाि गररएको छ । वातावरणीय आमथाक तथा सामाजजक 
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अिगुमिको लामग रु २८,७४,०००/- तथा वातावरणीय परीक्षणको लामग ३,६०,०००/- खचा 
हिुे अिमुाि गररएको छ । 

९. मिष्कषा 
यस चतरा-लेगवुाघाट सडक मिमााण हुाँदा उल्लेखिीय र्ाइदाहरू पगु्िे देजखन्त्छ । यो सडक 
छोटो हिुे भएकोले समग्र जजल्लाको सडक दूरी छोट्टाउाँछ । प्रस्ताकवत सडक कायाान्त्वयिबाट 
हिुे िकारात्मक प्रभावहरूभन्त्दा सकारात्मक प्रभावहरू दीघाकालीि हिुेछ । पकहचाि गररएका 
प्रायः वातावरणीय प्रभावहरू स्थािीय क्षेरमा तथा मखु्य गरी मिमााण कायाको समयमा सीममत 
रहिेछि।् वातावरणीय व्यवस्थापि योजिा अन्त्तगात उल्लेख गररएका उपायहरूको कायाान्त्वयि 
गररएमा यस आयोजिाको कायाान्त्वयिले आयोजिा क्षेरको भौमतक, जैकवक, सामाजजक, आमथाक 
तथा सांस्कृमतक वातावरणमा पिे िकारात्मक प्रभाव न्त्यूिीकरण गिा सककन्त्छ । तसथा 
वातावरणीय व्यवस्थापि योजिामा उल्लेजखत उपायहरू अपिाएमा र यसको उजचत अिगुमि 
भएको खण्डमा यस योजिालाइ कायाान्त्वयि गिा सककन्त्छ । 
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संजक्षप्त शब्दावलीहरू 
DBH Diameter at Breast Height 
dB Decibel 
GPS Global Positioning System 

GIS Geographic Information System 

िे.रु.  िेपाली रुपैयााँ  
मब.सं मबक्रम सम्बत  
रा.वा.प्र.म.ुमि. राकिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि मिदेजशका 
वा.अ. वातावरणीय अध्ययि 
वा.अ.यो. वातावरणीय अिगुमि योजिा 
वा.प्र.मू.  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि  
वा.व्य.का.यो. वातावरणीय व्यवस्था काया योजिा 
वा.सं.ऐ. वातावरण संरक्षण ऐि 
वा.सं.मि. वातावरण संरक्षण मियमावली 
कक.मम. ककलो ममटर 
के.जज. ककलोग्राम 
मम.मम. मममलममटर 
सा.व.उ.स. सामदुाकयक वि उपभोक्ता समममत 
से.मम  सेजन्त्टममटर  
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१.१ प्रस्तावकको पूरा िाम, ठेगािा, ई-मेल र र्ोि 

प्रस्ताकवत चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर), ६२.४२६ कक.मम सडक मिमााणको प्रस्तावक 
सडक कवभाग, भ–ूवातावरण तथा सामाजजक शाखा, चाकुपाट, लमलतपरु रहेको छ । प्रस्तावकको 
कवस्ततृ कववरण तल प्रस्ततु गररएको छ । 

भौमतक पूवााधार तथा यातायात मन्त्रालय 
सडक कवभाग 
भ-ूवातावरण तथा सामाजजक शाखा 
चाकुपाट, लमलतपरु 
र्ोि: ०१-५००५५२० 
ई-मेलः gesuunit@dor.gov.np  

१.२ परामशादाताको पूरा िाम, ठेगािा, ई-मेल र र्ोि 

सीतारा-होमल्याड जे.भी. ले प्रस्ताकवत चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक.मम. 
सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि तयार गिे जजम्मेवारी मलएको छ र 
परामशादाताको कवस्ततृ कववरण तल प्रस्ततु गररएको छ । 

सीतारा-होमल्याड जे.भी. 
पलु्चोक, लमलतपरु 
र्ोि: ०१-५५४९०४५ 

तामलका 1: वातावरणीय प्रभाव मलु्याकंि अध्ययि टोमल 
कवशेषज्ञहरू कवशेषज्ञहरूको 

िाम  

योग्यता दस्तखत 

टोली प्रमखु/ 

वातावरण कवज्ञ 

दीपेन्त्द्र पोखरेल एम.एस.मस. वातावरण 
कवज्ञाि 

 

३ वटा वातावरणीय 
प्रभाव मलु्यांकि 
प्रमतवेदि तयारीमा 
संलग्ि  

 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 2 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

भगूभाकवद कमल कान्त्त 
आचाया 

स्िातकोिर, भगूभा शास्त्र ३ वटा वातावरणीय 
प्रभाव मलु्यांकि 
प्रमतवेदि तयारीमा 
संलग्ि  

राजमागा इजन्त्जमियर  अमिल मरामसिी स्िातकोिर 
इजन्त्जमियररंग 

 

३ वटा वातावरणीय 
प्रभाव मलु्यांकि 
प्रमतवेदि तयारीमा 
संलग्ि  

समाजशास्त्री ककरण दवुाडी स्िातकोिर, समाजशास्त्र,  

सहायक वातावरण 
कवज्ञ 

ददपक राज 
बस्िेत 

स्िातकोिर. वातावरण 
कवज्ञाि 

३ वटा वातावरणीय 
प्रभाव मलु्यांकि 
प्रमतवेदि तयारीमा 
संलग्ि  

वि कवज्ञ जयराज ममश्र  स्िातकोिर, वि कवज्ञाि  ३ वटा वातावरणीय 
प्रभाव मलु्यांकि 
प्रमतवेदि तयारीमा 
संलग्ि  

 

१.३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किको औजचत्य 

वातावरण संरक्षण मियमावली २०७७ को अिसूुची ३ (घ) को १ मा कुिै पमि २५ कक.मम. 
भन्त्दा बकि लम्बाइको सडक मिमााण गदाा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि गिुा अमिवाया रहेको छ। 
प्रस्ताकवत सडक ६२.४२६ कक.मम. रहेकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि गिुा अमिवाया छ । 
त्यस्तै वातावरण संरक्षण मियमावली २०७७ को अिसूुची ३ (क) को ९ कवद्यतु प्रसारण लाइि 
मिमााण बाहेक अन्त्य प्रयोजिको लामग ५ हेक्टर भन्त्दा बिी वि क्षेर प्रयोग गिुा पिे प्रस्ताव 
कायाान्त्वयिको लामग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि गिुा अमिवाया रहेको छ। प्रस्ताकवत सडक 
मिमााणका लामग ५ हेक्टर भन्त्दा बकि वि क्षेरको प्रयोग गररिे भएकोले पमि यसको वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कि अध्ययि गिुा आवश्यक रहेको छ । 
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१.४ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किको उद्दशे्य 

प्रस्ताकवत आयोजिाको मिमााण तथा सञ्चालिबाट उक्त क्षेरको कवद्यमाि वातावरणमा पिे  
प्रभावहरूको पकहचाि, प्राथममकीकरण तथा मूल्याङ्कि गरी उक्त प्रभावहरूको व्यवस्थापि गिा 
बिोिरीकरणका र न्त्यूिीकरणका उपायहरू पकहचाि गरी कायाान्त्वयिका लामग प्रस्ताव गिुा िै 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किको प्रमखु उदे्दश्य रहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किको अन्त्य 
प्रमखु उदे्दश्यहरू मिम्िािसुार छि ्। 

➢ प्रस्ताकवत आयोजिा मिमााण स्थलको कवद्यमाि भौमतक, रासायमिक, जैकवक, सामाजजक-
आमथाक र सांस्कृमतक वातावरणको आधारभतू त्याङ्कहरू सङ्कलि गिुा;  

➢ स्वीकृत क्षेर मिधाारण दस्तावेज अिसुारको उदे्दश्य प्रामप्तका लामग काम गिुा;  
➢ प्रस्ताकवत आयोजिा मिमााण तथा सञ्चालिले भौमतक, जैकवक, सामाजजक-आमथाक र 

सांस्कृमतक वातावरणमा पिे प्रभावहरूको प्राथममकीकरण गरी कवश्लषेण तथा मूल्याङ्कि 
गिुा;  

➢ प्रस्ताकवत आयोजिा मिमााण तथा सञ्चालिको बेला प्राकृमतक स्रोतहरू (जममि, वि) तथा 
सावाजमिक वा व्यजक्तगत सम्पमत र अन्त्य स्रोतहरूमा हिुे क्षमतको मूल्याङ्कि गिुा; 

➢ प्रस्ताकवत आयोजिा मिमााण स्थलको वातावरणमा पिा सक्ि ेमखु्य प्रभावहरूको पकहचाि, 
प्राथममकीकरण तथा मूल्याङ्कि गिुा; 

➢ उक्त प्रभावहरूको व्यवस्थापि गिा बिोिरीकरणका र न्त्यूिीकरणका उपायहरू पकहचाि 
गरी कायाान्त्वयि गिाका लामग वातावरण व्यवस्थापि काया योजिा तथा अिगुमि 
योजिाहरू बिाउि;ु र  

➢ प्रस्ताकवत आयोजिा मिमााण र सञ्चालिको बेला हिुे वातावरणीय प्रभावहरूको बारे 
सरोकारवालाहरूलाई सचेत गराउि ु। 

१.५ अध्ययिको सीमा 
यस अध्ययिको सीमा प्रस्ताकवत आयोजिा मिमााणबाट प्रस्ताव क्षेरको स्थािीय भौमतक  ‚ जैकवक 
र सामाजजक-आमथाक तथा सााँस्कृमतक वातावरणमा पिा सक्ि े प्रभाव तथा त्यस्ता प्रभावको 
अमभवकृि तथा न्त्यूिीकरणका उपायहरू पकहचाि गरी सझुाव प्रदाि गिुा रहेको छ ।यस बाहेक 
सो क्षेरमा अन्त्य कारणबाट हिुे वातावरणीय प्रभावहरू यस अध्ययिले समावेश गरेको छैि । 
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पररच्छेद-२ 
प्रस्तावको पररचय 

२.१ भमूमका 
२.२ प्रस्तावको कववरण  

२.२.१ पररचय 
प्रस्ताकवत चतरा-लेगवुाघाट सडक आयोजिा प्रदेश िं १ अन्त्तगातको धिकुटा जजल्लाको 
सााँगरुीगकि गाउाँपामलका, शकहदभमुम गाउाँपामलका र पाख्रीबास िगरपामलका हुाँदै जान्त्छ। प्रस्ताकवत 
चतरा-लेगवुाघाट सडक आयोजिाले धिकुटा जजल्लाका जितालाई सडकमार्ा त बााँकी 
जजल्लाहरूसाँग जोड्िेछ। उक्त सडक सााँगरुीगिी गाउाँपामलका वडा िं १० वराहक्षेर (झोलङु्गे 
पलु) बाट सरुु भई पाख्रीबास िगरपामलका वडा िं ५ घोमलाखका  (कोशी राजमागा) मा पगेुर 
टंुमगन्त्छ। आयोजिाको उदे्दश्य कवद्यमाि सडकको स्तरोन्नमत गिुा र ियााँ सडकको मिमााण गिुा 
हो। सडकको सरकारी वगीकरणका अिसुार प्रस्ताकवत सडक राकिय राजमागा अन्त्तगात पदाछ। 
प्रस्ताकवत सडकको क्षेरामधकार ५० ममटर रहेको छ भिे र्मेशि चौडाइ ९ ममटर र क्याररयज 
वे को चौडाइ ७ ममटर रहेको छ । प्रस्ताकवत सडक वि क्षेर बस्ती क्षेर खाली जममि र कृकष 
योग्य जग्गा भएर जान्त्छ। प्रस्ताकवत सडक मिमााणले कोशी राजमागा हुाँदै जािे सवारी साधिको 
चापलाई पमि कम गिे छ। यसको छोटो लम्बाइका कारण यसले न्त्यूितम वातावरणीय प्रभाव 
मिम्त्याउाँछ र यसको लामग सीममत भमूम र रूखहरूको कटाि आवश्यक छ। यस सडकको 
मिमााणले स्थािीय र भारतसाँगको अन्त्तरााकिय व्यापारमा पमि योगदाि परु् याउाँछ ककिभिे यो 
सडक पूरा भएपमछ छोटो मागाका रूपमा यारा सहज र सजजलो हिुेछ ।  

२.२.२ अवजस्थमत र पहुाँच 
प्रस्ताकवत सडक िेपालको प्रदेश िं १ को धिकुटा जजल्लामा अवजस्थत छ । आयोजिा क्षेर 
महाभारत पवातको रे्दमा रहको छ जसको पजिममा भोजपरु र उदयपरु जजल्ला, पूवामा तेह्रथमु 
र पााँचथर जजल्ला, उिरमा संखवुासभा जजल्ला, दजक्षणमा मोरङ र सिुसरी जजल्ला रहेको छ । 
प्रस्ताकवत सडकको सरुुको कवन्त्द ु धिकुटा जजल्लाको सााँगरुीगिी गाउाँपामलका वडा िं १० 
वराहक्षेरमा रहेको छ भिे अजन्त्तम कवन्त्द ुपाख्रीबास िगरपामलका वडा िं ५ घोमलाखका  रहेको 
छ। भौगोमलक रूपमा यस आयोजिाको सरुुको 1.२ ककलोममटर भाग जशवामलक क्षेरमा पछा 
भिे बााँकी भाग पहाडी क्षेरमा पछा। यस आयोजिाको अवजस्थमत २६.८७८६४६ देजख 
२७.११९७७२ मडग्री उिरी अक्षांश र ८७.१५५७५९ देजख ८७.२४९८३२ पूवी देशान्त्तरमा 
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रहेको छ। उक्त आयोजिाले धिकुटा जजल्लाको सााँगरुीगकि गाउाँपामलका (वडा िं १०), 
शकहदभमुम गाउाँपामलका (वडा िं. १, २, ४ र ५) तथा पाख्रीबास िगरपामलका (वडा िं. ५, ६ 
र ८) लाई समेट्िेछ। यस आयोजिा चतरा-वराहक्षेर मागा हुाँदै पगु्ि सककन्त्छ भिे अजन्त्तम 
मबन्त्दमुा कोशी राजमागा हुाँदै पगु्ि सककन्त्छ । 

जचर 1: प्रस्ताकवत आयोजिा क्षरेको अवजस्थमत िक्सा (स्रोत: िापी कवभाग तथा स्थलगत 
अध्ययि, २०२१) 
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जचर 2: प्रस्ताकवत आयोजिा क्षरेको स्याटेलाइट िक्सा  

२.२.३ संरचिाको जािकारी र अवयव 
आयोजिाका प्रमखु कवशेषताहरू तलको तामलकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

तामलका 2: प्रस्ताकवत आयोजिाका मखु्य कवशेषताहरू 
आयोजिाको िाम चतरा-लेगवुाघाट सडक  
भौगोमलक अवजस्थमत 
प्रदेश १ 
जजल्ला धिकुटा  
सरुु मबन्त्द ु वराहक्षेर झोलङु्गे पलु (सााँगरुीगकि गाउाँपामलका वडा िं. 

१०) 
अजन्त्तम मबन्त्द ु घोमलाखका , लेगवुाघाट (पाख्रीबास िगरपामलका वडा िं. 

५) 
उचाइ: समदु्री सतहबाट १४७ ममटर देजख ५९४ ममटर सम्म 
भौगोमलक कवशेषताहरू 
भौगोमलक क्षरे जशवामलक र पहाडी  
भभूाग रोमलङ (Rolling) 
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मौसम उपोष्ण 
भौगमभाक अवस्था Takura Formation of Gondwana Sub-Group  
सडकको कववरण 
वगीकरण राकिय राजमागा 
सतह DBST (in carriage way + extra widening) 
सडकको लम्बाइ ६२.४२६ कक.मम. 
Design Speed  ५० कक.मम. प्रमतघण्टा 
Cross Section of Road  
क्षेरामधकार ५० मम (सडकको दबैुतर्ा  २५/२५ मम)  
र्मेशि चौडाई ९ ममटर 
Carriageway width  ७ मम (दइु लेि)  
Shoulder Width  दबैुतर्ा  १/१ मम  
सडक ज्यामममत 
Minimum Radius of Curve  १५ मम 
Maximum gradient  १०% 
Exceptional gradient  १२% 
Ruling Gradient  ७% 
Camber २.५% 
Pavement Details  
Sub Base  २५० मम.मम. 
Base  २०० मम.मम. 
Scaling  DBST 
Retaining structures (ररटेमिङ संरचिाहरु) 
Gabion wall (ग्याकवयि वाल) ५५००१.५ घि ममटर 
Masonry wall (म्यासोिरी वाल) ८००२१.०५ घि ममटर 
RCC wall (आर मस मस वाल) २३५.२ घि ममटर 
Cross drainage structures (क्रस डे्रिेज संरचिाहरु) 
पलु  ४ वटा 
स्ल्याब कल्भटा २५ वटा 
हू्यम पाइप कल्भटा ७१ वटा 
Earth works (अथा वका ) 
काट्िपुिे आयति (Cut Volume)  २५५१३९६.७६ घि ममटर  
पिुुापिे आयति (Fill volume)  ९९५०६.१७ घि ममटर 
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Project Cost  (आयोजिाको लागत) 
कुल लागत (भ्याट सकहत) िे.रु. ४,१७,०६,९९,९६७.४०/- 
प्रमत ककलोममटर लागत ि.ेरु. ६,६८,१०,३०३/- 
आयोजिा प्रभाकवत 
िगरपामलका/गाउाँपामलका 
 

सााँगरुीगकि गाउाँपामलकाको वडा िं १०, 
शकहदभमुम गाउाँपामलकाको वडा िं. १, २, ४ र ५ र 
पाख्रीबास िगरपामलकाको वडा िं. ५, ६ र ८ 

पलु मिमााण गदाा पिे प्रभाव यस चतरा-लेगवुाघाट सडक आयोजिाको दायरा मभर िपिे। 
स्रोत: आयोजिाको कवस्ततृ प्रमतवेदि, २०७२ 

चेिेज ०+००० देजख चेिेज ६२+४२६ खण्डमा ियााँ ट्रयाक मिमााण, ट्रयाकको स्तरोन्नमत, 
सोल्डर (shoulder) मिमााण, िल मिकास र संरक्षण काया आवश्यक छ। सडक पजङ्खक्तमा 
आवश्यक प्रमखु मिमााण गमतकवमधहरू तल उल्लेख गररएको छ। 

चेिेज ०+००० देजख ६+४५० सम्म:  
यस सडक पङ् जक्तको सरुु खण्ड कोका िदीको दाकहिे ककिारबाट (थोरै मभरालो ठाउाँ) सरुु भएर 
सप्तकोसी िदीको बायााँ ककिार हुाँदै चेिेज ६+४५० सम्म जान्त्छ र कृकष क्षेर हुाँदै अरुण िदीको 
बायााँ ककिारलाई पछ्याउाँदै चेिेज ८+९०० सम्म पगु्छ। चेिेज ८+९०० बाट सडक पङ् जक्त 
थोरै मभरालो हुाँदै खेती गररएको जममि र वि क्षेर हुाँदै जान्त्छ। उक्त सडक पङ् जक्त मसमले र 
अखवुाटार गाउाँ हुाँदै जान्त्छ। क्वाटाजाइट (Quartzite) र जेिेमसस (Gnesis) जस्ता मेटामोकर्ा क 
(Metamorphic) चट्टािहरू पङ् जक्तको यस खण्डमा पाइन्त्छ र Angle of Dip ३०० देजख ६०० 

रहेको छ। 

चेिेज १०+००० देजख २०+००० सम्म: 
सडक पङ् जक्तको यस खण्ड अखवुाटारको जङ्गल भमूमबाट सरुु हनु्त्छ र अरुण खोलाको लगभग 
बायााँ ककिारा पछ्याउाँदै चेिेज १४+००० सम्म जान्त्छ। उक्त सडक पङ् जक्त वि भमूम र केही 
खेती गररएको भमूम र मसम्मा गाउाँ हुाँदै मबस्तारै ठाडो उकालो हुाँदै चेिेज १९+००० सम्म 
पगु्छ। यस सडक पङ् जक्तले चेिेज १९+९०० मा खोल्सी पार गदाछ। यस सडक खण्डमा 
कर्मलट (Phyllitte), क्वाकटाजाइट (Quartizite) र िाइस (Gneiss) जस्ता मेटामोकर्ा क 
(Metamorphic) चट्टािहरू पाइन्त्छ र यस खण्डमा पाइन्त्छ र Angle of Dip ३०० देजख ६०० 

रहेको छ। 

चेिेज २०+००० देजख ४०+००० सम्म: 
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यो खण्ड वि भमूमको िजजकबाट सरुु हनु्त्छ र लगभग ३६०-३७० ममटरको उचाइमा िदीको 
बायााँ ककिारमा रहेको जङ्गलबाट पूरै जान्त्छ। यस सडक पजङ्खक्तले अरुण खोलाको बायााँ 
ककिारलाई चेिेज ३२+००० सम्म थोरै मभरालो हुाँदै पछ्याउाँछ। यो खण्डले बारी भएको 
जममिलाई चेिेज ३२+५०० सम्म थोरै मभरालो हुाँदै पार गदाछ। चेिेज ३२+५०० बाट उक्त 
सडक खण्ड थोरै मभरालो हुाँदै चेिेज ४०+००० सम्म घााँसे मैदाि क्षेर पार गछा। सो सडक 
पजङ्खक्तले मछन्त्ताङ खोला, जचसा खोला, केवा खोला र केही खोल्सीहरू पार गदाछ। सडक 
पजङ्खक्तको यस खण्डमा कर्मलट (Phyllitte), क्वाकटाजाइट (Quartizite) र जेिेमसस (Gnesis) 
जस्ता मेटामोकर्ा क (Metamorphic) चट्टािहरू पाइन्त्छ र यस खण्डमा पाइन्त्छ र Angle Of 
Dip ३०० देजख ६०० रहेको छ। 

चेिेज ४०+००० देजख ५५+००० सम्म: 

यो सडक खण्ड वि क्षरेबाट सरुु भई अरुण िदीको बायााँ ककिारलाई पछ्याउाँदै चेिेज 
४३+००० सम्म पगु्छ। सडक पङ् जक्त थोरै मभरालो हुाँदै पाखो जममि र झाडी जममिको क्षेर 
हुाँदै जान्त्छ। यस सडक पङ् जक्तले चेिेज ४८+१०० र ४९+००० मा क्रमस ठााँडे खोला र 
सूया खोल्सी पार गदाछ र अन्त्य धेरै पािीका श्रोतहरूले पमि सडक पङ् जक्त पार गदाछ। 

चेिेज ५५+००० देजख ६२+४२६ सम्म: 
यो खण्ड बगर क्षेर र बााँझो जममि हुाँदै चेिेज ५७+००० सम्म थोरै मभरालो भएर जान्त्छ। 
यस सडक पङ् जक्तले अरुण िदीको बायााँ ककिारा पछ्याउाँछ। उक्त सडक पङ् जक्तले चेिेज 
५७+७२० मा अन्त्धेरी खोला पार गछा र केही खण्डले वि क्षेर पार गदै अरुण िदीको बायााँ 
ककिारलाई चेिेज ५८+००० सम्म पछ्याउाँछ। उक्त पङ् जक्तले घााँसे मैदाि क्षेर र बााँझो जममि 
थोरै मभरालो भएर पार गछा र लेगवुाघाटको अजन्त्तम कवन्त्द ुघोमलाखका मा िपगु्दा सम्म सडक 
खण्ड वि क्षेर भएर जान्त्छ। 

२.२.४ आयोजिा सम्बन्त्धी कक्रयाकलाप 

२.२.४.१ मिमााण अजघको चरण 
यस चरणको अवमधमा पकहचाि गररएको प्रमखु आयोजिा गमतकवमध जस्तै खािी क्षेर सञ्चालि, 
क्रसर क्षेर सञ्चालि, कामदार जशकवर, मबग्रि क्षेर सञ्चालि र भण्डारण क्षेरका लामग सम्बजन्त्धत 
सरोकारवालाहरू बाट पूवा सहममत र स्वीकृमत मलिे, सावाजमिक सम्पजिहरूको व्यवस्थापि गिे, 
वि क्षेरको जग्गा भोगामधकार मलिे, रुख कटािका लामग पूवास्वीकृमत मलिे तथा मडमभजि वि 
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कायाालय, सामदुाकयक वि उपभोक्ता समूहहरू साँग समन्त्वय गिे, मिजी जग्गा तथा संरचिाहरू 
अमधग्रहण जस्ता कायाहरू रहेको छ ।  

२.२.४.२ मिमााणको चरण 
यस चरणमा आयोजिाका प्रमखु गमतकवमध उत्खिि काया र सडक मिमााण काया रहेको छ । 

२.२.४.३ सञ्चालि चरण 

प्रस्ताकवत आयोजिाको संचालिको अवमधमा आयोजिाका सहायक सकुवधाहरू जस्तै कामदार 
जशकवर, मबग्रि व्यवस्थापि स्थल, मिमााण सामाग्री भण्डारण स्थल, क्रसर सञ्चालि स्थलको 
पिुास्थाापि गिे; सम्भाकवत वातावरणीय प्रभावहरूलाई न्त्यूिीकरण गिाका लामग वातावरण 
व्यवस्थापि योजिा लागू गिे  तथा सडक संरचिाको ममात सम्भार गिे रहेको छ। 

२.२.५ आयोजिा मिमााणको लामग आवश्यक सामाग्रीहरू 

२.२.५.1 जग्गा 
आयोजिाको क्षेरामधकार ५० ममटरका लामग कररब ३३५.९३  हेक्टर र त्यस्तै ९ ममटर 
र्मेशि चौडाइको लामग ५९.५८ हेक्टर जममिको आवश्यकता पिेछ । आयोजिाका लामग 
आवश्यक पिे जग्गाको कवस्ततृ कववरण तल तामलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

तामलका 3: आयोजिालाई आवश्यक पिे जग्गाको पूणा कववरण 
५० ममटर  क्षरेामधकार  ९  ममटर  र्मेशि चौडाइ 
जममिको प्रकार क्षरेर्ल (हेक्टर) जममिको प्रकार क्षरेर्ल (हेक्टर) 
कृकष जममि  १९ कृकष जममि २.५४ 
वि क्षेर २९२ वि क्षेर ४३.७५ 
झाडी ११.९ झाडी  २.७७ 
घााँसे मैदाि ३.५ घााँसे मैदाि १.७१ 
खाली जग्गा ६.५१ खाली जग्गा ८.३० 
बस्ती २.९८ बस्ती ०.५१ 
जम्मा ३३५.९३ जम्मा  ५९.५८  

स्रोत: ल्याण्डस्याट तजस्वरको जी.आइ.यस. कवश्लषेण, २०७४ 

आयोजिाको लामग आवश्यक पिे जग्गा मडमभजि वि कायाालय, सामदुाकयक वि उपभोक्ता 
समूहहरू तथा सम्बजन्त्धत सरोकारवालाहरू साँग समन्त्वय गरी पूवास्वीकृमत मलिे तथा व्यजक्तगत 
घर/जग्गा अमधग्रहण गररिे जग्गालाई जग्गा प्रामप्त ऐि २०३४ अिसुार क्षमतपूमता ददइिे छ। 
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२.२.५.२ आवश्यक जिशजक्त 
प्रस्ताकवत आयोजिाको कवमभन्न संरचिाहरू जस्तै भमूम सम्बन्त्धी काया िल मिमााण काया बायो-
ईजञ्जमियररङ आदद मिमााण गिाका लामग धेरै जिशजक्तको आवश्यकता पिेछ । आयोजिाका 
लामग कररब ८,३८,७३५ मािव ददि दक्ष र २१,१०,१३० मािव ददि अदक्ष जिशजक्तको 
आवश्यकता पिेछ । अदक्ष जिशजक्तका लामग स्थािीय सरोकारवालाहरू साँग छलर्ल गरी 
कपछमडएका समूह र मकहलालाई कवशेष प्रथममकता ददइिेछ । 

अदक्ष श्रमशजक्तको आवश्यकताको ठूलो कहस्सा आयोजिा प्रभाकवत क्षेरहरूको समग्र प्रभाव क्षेर 
मभर उपलब्ध हिुेछ। समग्र प्रभाव क्षेर मभर दक्ष श्रमको उपलब्धता एकदमै गाह्रो हिुेछ, 
त्यसैले स्थािीय क्षेर/समग्र प्रभाव क्षेर बाट आपूमता गिा िसककिे अदक्ष श्रममकहरू र दक्ष 
श्रममकहरू जजल्ला वा देशको अन्त्य भागबाट व्यवस्था गररिेछि।् 

२.२.५.३ मिमााण सामाग्री  
प्रस्ताकवत सडक मिमााणका लामग कवमभन्न प्रकारका मिमााण सामाग्रीहरू आवश्यक पिेछ । मखु्य 
रूपमा बालवुा, िुङ्गा तथा मगट्टीको प्रयोग गररिेछ । मिमााण सामाग्रीहरू स्थािीय रूपमा उपलब्ध 
िदी खोला तथा कवमभन्न उत्खिि क्षेरहरूबाट ल्याइिेछ । यी सामाग्रीहरू स्थािीय रूपमा अरुण 
र तमोर  िदीबाट ल्याइिेछ । माटो ग्राभेल र िुङ्गाको प्रयोगद्वारा कवमभन्न तहहरूको मिमााण 
गररिेछ।  

२.२.५.४ प्रयोग हिेु ऊजााको ककमसम  
प्रस्ताकवत सडक मिमााणका लामग धेरै मारामा इन्त्धिको आवश्यकता पिेछ । मिमााणका लामग 
आवश्यक ऊजाामा मूलतः: पेट्रोमलयम पदाथाहरूको प्रयोग गररिेछ ।अलकरा तताउिका लामग 
मट्टीतेल, सवारीसाधिका लामग पेट्रोल तथा मडजेल प्रयोग गररिेछ । श्रम जिशजक्तलाई खािा 
पकाउिका लामग ग्यााँस र मट्टीतेल चाकहि सक्छ । कामदार जशकवरमा खािा पकाउिका लामग 
एल पी जी ग्यााँस र मट्टीतेल प्रदाि गररिेछ । विको काठ दाउराको प्रयोगमा कडाइका साथ 
प्रमतबन्त्ध लगाइिेछ । सवारीसाधिहरूले आयोजिा क्षेर बाकहरबाट मडजेल र पेट्रोलको प्रयोग 
गिेछि ्। 

२.२.५.५ सम्बजन्त्धत सहायक सकुवधाहरू  

 कामदार जशकवर 
आयोजिाको मिमााण कायाका लामग ठूलो संख्यामा श्रमशजक्तको आवश्यकता पिे छ, उिीहरूलाई 
आवश्यक सकुवधाहरू सकहतको आवासको व्यवस्था गररिे छ। आयोजिाको कुि ै पमि 
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संरचिाहरूको मिमााण गदाा वि, जङ्गल र पािीको स्रोतलाई हािी परु् याइिे छैि। कामदारहरूका 
लामग कपउि ेपािी र शौचालयको उजचत व्यवस्थापि गररिेछ। कामदार जशकवर रहिे स्थािको 
जािकारी तलको तामलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

तामलका 4: कामदार जशकवरको कववरण 
क्र.सं. चेिेज कैकर्यत 
१ ३+१९४ सााँगरुीगिी गाउाँपामलका 
२ ५+३५१ सााँगरुीगिी गाउाँपामलका 
३ ५+७७६ सााँगरुीगिी गाउाँपामलका 
४ १७+५३८ शकहदभमुम गाउाँपामलका 
५ १९+८८४ शकहदभमुम गाउाँपामलका 
६ ४३+१२० पाख्रीबास िगरपामलका 
७ ५२+४५७ पाख्रीबास िगरपामलका 

स्रोत: स्थलगत भ्रमण, २०७४ 

 मबग्रि (Spoil) व्यवस्थापि स्थल 
मबग्रि व्यवस्थापि पकहचाि गररएको ठाउाँमा गररिेछ । मबग्रि व्यवस्थापि स्थलहरूको 
सञ्चालिका लामग सम्बजन्त्धत सरोकारवालाहरू बाट पूवा सहममत र स्वीकृमत मलइिेछ । स्थलगत 
भ्रमण गदाा  जम्मा ४ वटा मबग्रि व्यवस्थापि स्थल उपयकु्त पाइएको छ । मबग्रि व्यवस्थापि 
स्थलको बारेमा कवस्ततृ कववरण तल तामलकामा उल्लेख गररएको छ ।  

तामलका 5:  मबग्रि व्यवस्थापि क्षरेको कववरण 
क्र सं  चेिेज कैकर्यत 
1 ३+९६९ सााँगरुीगिी गाउाँपामलका 
२ १७+५७९ शकहदभमुम गाउाँपामलका 
३ १९+८८४ शकहदभमुम गाउाँपामलका 
४ २१+०५२ शकहदभमुम गाउाँपामलका 
५ ३६+६५४ शकहदभमुम गाउाँपामलका 
६ ४०+४३१ शकहदभमुम गाउाँपामलका 
७ ४८+८७० पाख्रीबास िगरपामलका 

स्रोत: स्थलगत भ्रमण, २०७८ 
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 मिमााण सामाग्री भण्डारण स्थल 
आयोजिाका लामग आवश्यक पिे कवमभन्न सामाग्रीहरूको सरुजक्षत रूपमा भण्डारण गिाका लामग 
वातावरण मैरी सरुजक्षत भण्डारण स्थलहरूको पकहचाि गररएको मथयो। स्थलगत भ्रमण गदाा 
जम्मा सात वटा स्थाि मिमााण सामाग्री भण्डारण गिा उपयकु्त भेकटएको मथयो। उक्त पकहचाि 
गररएको स्थलहरूको बारेमा कवस्ततृ कववरण तल तामलकामा ददइएको छ। 

तामलका 6:  मिमााण सामाग्री भण्डारण स्थलको कववरण 
क्र सं  चेिेज कैकर्यत 
1 ०+१५१ सााँगरुीगिी गाउाँपामलका 
२ ५+१७२ सााँगरुीगिी गाउाँपामलका 
३ ५+२७४ सााँगरुीगिी गाउाँपामलका 
४ ११+६०४ शकहदभमुम गाउाँपामलका 
५ २३+६७० शकहदभमुम गाउाँपामलका 
६ ३६+६५० शकहदभमुम गाउाँपामलका 
७ ४८+८७० पाख्रीबास िगरपामलका 

स्रोत: स्थलगत भ्रमण, २०७८ 

 खािी उत्खिि ्स्थल  
यस आयोजिा मिमााणका लामग आवश्यक पिे बालवुा, मगट्टी, िुङ्गा जस्ता कवमभन्न मिमााण 
सामाग्रीहरू सडक पजङ्खक्तमा उपलब्ध छि ्। सडक उत्खिि कायाको क्रममा, ठूलो मारामा 
सामाग्री उत्पन्न हनु्त्छ जिु सडक मिमााण कायाको क्रममा कवमभन्न प्रस्ताकवत क्षेरहरूमा प्रयोग गिा 
सककन्त्छ। सडक मिमााणको लामग मखु्य मिमााण सामाग्री मध्ये मगट्टी र िुङ्गाका टुक्राहरू पछाि।् 
िुङ्गा, बालवुा जस्ता मिमााण सामाग्री आयोजिा स्थल िजजकै पयााप्त मारामा उपलब्ध छि ्।  

२.२.६ मिमााण तामलका  
आयोजिा संचालि तथा कायाान्त्वयि गदाा लाग्ि े अिमुामित समय चार वषा रहेको छ। 
आयोजिाको मिमााण-पूवाको चरणमा मिजी जग्गा तथा संरचिाहरूको मआुब्जा, वि क्षेरको 
जग्गाको भोगामधकार जस्ता कायाहरू गररिेछि।् मिमााण तामलकाको मिम्ि बमोजजम प्रस्ततु 
गररएको छ। 
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तामलका 7: चतरा-लेगवुाघाट सडक मिमााण तामलका 

क्र.सं आयोजिासाँग सम्बजन्त्धत 
कक्रयाकलापहरू 

प्रथमा बषा दोस्रो बषा तेस्रो बषा चौथो बषा 
१ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ 

१ बोलपर आव्हाि तथा 
आयोजिाको ठेक्का 

            

२ मिमााण पूवाको चरण (मिजी जग्गा 
तथा संरचिाहरूको मआुब्जा र 
वि क्षेरको भोगामधकार) 

            

३ आयोजिा क्षेरमा रहेका 
संरचिाहरू स्थािान्त्तरण तथा 
हटाउिे 

            

४ आयोजिाका सहायक 
सकुवधाहरूको मिमााण 

            

५ आयोजिाको मिमााण चरण             
६ आयोजिाको अिगुमि तथा 

मूल्याङ्कि 
            

७ आयोजिाको संचालि चरण             
 

२.२.७ प्रयोग हिुे प्रकवमध 
दबैु आधमुिक र परम्परागत/श्रम आधाररत प्रकवमध प्रस्ताकवत आयोजिाका लामग प्रयोग गररिेछ। 
यस प्रकवमधमा सरल संरचिा जस्ता मिमााण श्रमले गिे छ भिे भारी काम मेजशिद्वारा गररिछे । 

२.३ प्रस्तावको उद्देश्य  

प्रस्तावको मखु्य उदे्दश्य सडक सकुवधा उपलब्ध गराउिको लामग ६२.४२६ कक.मम. मिमााण गिुा 
रहेको छ साथै उक्त सडकबाट धिकुटा जजल्लालाई सहजताका साथ तराई जजल्ला सम्म जोड्ि ु
रहेको छ।  
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पररच्छेद-३ 
प्रमतवेदि तयार गदाा अपिाइएको कवमध 

प्रस्ताकवत चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक.मम सडक मिमााणको वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्किको लामग दईु मभन्न कवमधहरू- डेस्क अध्ययि र स्थलगत अध्ययि मार्ा त सञ्चालि 
गररएको मथयो । डेस्क अध्ययि अन्त्तगात सन्त्दभा सामग्रीहरूको पिुरावलोकि, दद्वतीय स्रोतबाट 
त्याङ्क संग्रह तथा प्रश्नावलीहरूको तयारी गररएको मथयो । स्थलगत अध्ययि अन्त्तगात वाक 
थ्र ुसवेक्षण (Walk Through Survey), सावाजमिक छलर्ल र सरोकारवालाहरू साँग बैठक, 
आदद गररएको मथयो । भौमतक, जैकवक, सामाजजक-आमथाक र सांस्कृमतक वातावरण सम्बन्त्धी 
त्याङ्क वाक थ्र ुसवेक्षण र प्रश्नावली सवेक्षणको माध्यमबाट सङ्कलि गररएको मथयो ।   

३.१ सन्त्दभा सामग्रीको पिुरावलोकि 

प्रमतवेदि तयार गिे क्रममा सम्बजन्त्धत उिेश्य प्रामप्तका लामग अध्ययि टोलीले उपलब्ध भए 
सम्मका कवमभन्न आयोजिासाँग सम्बजन्त्धत प्रकाजशत र अप्रकाजशत प्रमतवेदिको अध्ययि गरेको 
मथयो । यस क्रममा कवशेषगरी िेपाल सरकारका प्रचमलत िीमत, ऐि, मियम तथा मिदेजशकाहरूको 
साथै यस प्रस्तावसाँग सम्बजन्त्धत हिुसक्िे अन्त्य उपलब्ध लेख रचिा र सामग्रीहरू समेतको 
पिुरावलोकि गररएको मथयो । प्रस्तावसाँग सम्बजन्त्धत आयोजिाको कवस्ततृ प्रमतवेदि र मडजाइि 
प्रमतवेदिको समीक्षा गररएको मथयो । प्रस्ताव कायाान्त्वयि हिुे क्षेरको भौगोमलक अवस्था, 
खोलाहरूको अवजस्थमतका साथै वि तथा वातावरणको जािकारी हामसल गिाका लामग िापी 
कवभागबाट प्रकाजशत िक्सा र जजल्ला समन्त्वय समममतको कायाालयमा उपलब्ध सन्त्दभा सामाग्रीहरू 
समेत अध्ययि गरी कववरणहरूको जािकारी मलइएको मथयो ।  

 भ-ूबिोट, भौगोमलक जस्थमत, भ-ूउपयोग, भ-ूक्षमता र अध्ययिसाँग सम्बजन्त्धत िक्सा 
भ-ूबिोट, भौगोमलक जस्थमत, भ-ूउपयोग, भ-ूक्षमता, स्थलाकृमत, भगूभा र जलवाय ु सम्बन्त्धी 
जािकारी आयोजिाको कवस्ततृ प्रमतवेदिबाट र िापी कवभागबाट प्रकाजशत िक्साबाट साभार 
गररएको मथयो । 

 प्रस्ताव कायाान्त्वयि स्थल तथा त्यस वररपररका क्षरेको स्याटेलाइट र्ोटो 
प्रस्ताव कायाान्त्वयि स्थल तथा त्यस वररपररका क्षरेको स्याटेलाइट र्ोटो इन्त्टरिेट र गगुल 
अथाबाट प्राप्त गररएको मथयो। 
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 प्रस्ताव कायाान्त्वयि स्थलका विस्पमत तथा जीवजन्त्तकुो त्याङ्क 
प्रस्ताव कायाान्त्वयि स्थलका विस्पमत तथा जीवजन्त्तकुो त्याङ्क मडमभजि वि कायाालय धिकुटा 
र सिुसरीको प्रकाशिहरूबाट सङ्कलि गररएको मथयो । 

 सामाजजक, आमथाक तथा सासं्कृमतक वातावरण सम्बन्त्धी त्याङ्क  
प्रभाव क्षेरको सामाजजक, आमथाक तथा सांस्कृमतक वातावरण सम्बन्त्धी जािकारी 
िगरपामलका/गाउाँपामलकाहरूको पाश्वाजचर तथा केन्त्द्रीय त्याङ्क कवभाको प्रकाशिबाट सङ्कलि 
गररएको मथयो ।  

३.२ आयोजिाको क्षरे मिधाारण 

आयोजिाको प्रभाव क्षेर आयोजिा गमतकवमधहरूको कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभावको आधारमा 
पररभाकषत छ। आयोजिाको संरचिा र सकुवधाहरू साथै आयोजिाको मिमााण र सञ्चालिका 
कारण प्रभाकवत हिुे क्षेरलाई र स्थायी रूपमा आयोजिाद्वारा अमधग्रहण गररिे क्षेरलाई प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षेर  मामिएको छ। प्रस्ताकवत सडकको क्षरेामधकार ५० ममटर रहेको छ जिु क्षेरलाई 
प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर मामिएको छ । यस क्षेरमा आयोजिाको क्रममा मिमााण गररिे संरचिाहरूका 
कारण प्रत्यक्ष प्रभावहरू जस्तै रुख मबरुवा कटाि, भ-ूक्षय, कृकष उत्पादिमा कमी आदद पदाछि।् 

अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरले ठूलो क्षेर संकेत गदाछ, जिु क्षेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आयोजिा 
कायाान्त्वयिका गमतकवमधहरू बाट प्रभाकवत हिुेछ । तथाकप यसले आयोजिा कायाान्त्वयिसाँग 
सम्बजन्त्धत कम स्तरको प्रभाव प्राप्त गदाछ । आयोजिा कायाान्त्वयि हिुे सााँगरुीगकि गाउाँपामलका 
वडा िं १०, शकहदभमुम गाउाँपामलका वडा िं. १, २, ४ र ५ तथा पाख्रीबास िगरपामलका वडा 
िं. ५, ६ र ८ लाई अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर मामिएको छ । आयोजिा सञ्चालि हिुे स्थािीय तह 
(िगरपामलका/गाउाँपामलका) लाई आयोजिा सञ्चालि हुाँदा प्रभाकवत हिुेछ । सााँगरुीगकि 
गाउाँपामलका, शकहदभमुम गाउाँपामलका र पाख्रीबास िगरपामलकाको सम्पूणा भ-ूभागलाई समग्र 
प्रभाव क्षेर मामिएको छ । 

तामलका 8: आयोजिाको क्षरे मिधाारण 
प्रभाव क्षरे कववरण 

प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर सडक रेखांकिको बीच देजख दायााँ र बायााँ दवैुपकट्ट २५ ममटर  क्षेरलाई 
प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर मामिएको छ । जहााँ आयोजिाका सम्बजन्त्धत 
सहायक सकुवधाहरू जस्तै कामदार जशकवर, मबग्रि व्यवस्थापि स्थल, 
मिमााण सामाग्री भण्डारण स्थल, आदद सञ्चालि गररिेछ ।    
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अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर सााँगरुीगकि गाउाँपामलका वडा िं १०,  
शकहदभमुम गाउाँपामलका वडा िं. १, २, ४ र ५  
पाख्रीबास िगरपामलका वडा िं. ५, ६ र ८ 

समग्र प्रभाव क्षेर सााँगरुीगकि गाउाँपामलका, शकहदभमुम गाउाँपामलका र पाख्रीबास 
िगरपामलका  

३.३ चेकमलष्ट तयारी 
प्रस्ताकवत आयोजिाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि तयार गदाा आवश्यक पिे भौमतक, 
रासायमिक, जैकवक, सामाजजक, आमथाक तथा सांस्कृमतक वातावरण सम्बन्त्धी त्याङ्क सङ्कलि 
गिाका लामग वातावरण संरक्षण मियमावली, २०७७ बमोजजम चेकमलष्ट तथा प्रश्नावली तयार 
गरी स्वीकृत कायासूची (अिसूुची २) अिसुार प्रयोग गररएको मथयो ।  

३.४ स्थलगत अध्ययि 

कवमभन्न कवषयगत कवज्ञहरू सजम्ममलत अध्ययि टोलीले २०७४ सालको र्ाल्गिु २३ देजख चैर 
०४ मकहिामा ११ ददि तथा २०७८ माघ २ देजख माघ १३ सम्म आयोजिा प्रभाव हिुे क्षेरमा 
स्थलगत सवेक्षण गरी त्यहााँको भौमतक, जैकवक, सामाजजक, आमथाक तथा सांस्कृमतक वातावरण 
सम्बजन्त्ध आवश्यक प्राथममक त्याङ्कहरू सङ्कलि गरेका मथए । 

३.४.१ त्याङ्क सङ्कलि प्रकक्रया 
भौमतक, रासायमिक, जैकवक, सामाजजक-आमथाक र सांस्कृमतक वातावरण सम्बन्त्धी जािकारी 
सङ्कलि गिा मिम्ि कवमधहरू प्रयोग गररएको मथयो ।  

क) भौमतक वातावरण  
➢ मिजी जग्गा, वि जग्गा, सरकारी जग्गा सम्बन्त्धी जािकारी प्राप्त गिा सडक रेखांकिमा  

वाक थ्र ुसवेक्षण गररएको मथयो र आयोजिालाई आवश्यक पिे जग्गाको स्वाममत्व, 
प्रकार चेिेज अिसुार कटपोट गररएको मथयो ।  

➢ जल तथा जलाधार क्षेर (िदी, ताल, बािी, अन्त्य जलस्रोत) सम्बन्त्धी जािकारी प्राप्त गिा  
सडक रेखांकिमा वाक थ्र ुसवेक्षण गररएको मथयो र िदी, ताल, बािी, अन्त्य जलस्रोतको 
जज.कप.एस. पोइन्त्टहरू र अवजस्थमत कटपोट गररिकुा साथै र्ोटो पमि मलइएको मथयो । 

➢ वाय ुगणुस्तर सम्बन्त्धी त्याङ्क प्राप्त गिा कपएम२.५ (PM२.५), कपएम१० (PM10), काबाि 
मोिोअक्साइड (Carbon monoxide), TSP (Total Suspended Particles), हावाको गमत 
र हावाको ददशा मापि गररएको मथयो । वाय ु गणुस्तर सम्बन्त्धी त्याङ्क प्रस्ताकवत 
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आयोजिाको सरुुवात मबन्त्द,ु बस्ती क्षेर, वि क्षेर, अजन्त्तम मबन्त्दबुाट सङ्कलि गररएको 
मथयो ।  

➢ ध्वमि स्तर ममटर (Sound Level  Meter Device) प्रयोग गरी Equivalent Noise Level 
कवश्लषेण गररएको मथयो । यसका लामग प्रस्ताकवत आयोजिाको सरुुवात मबन्त्द,ु बस्ती 
क्षेर, वि क्षेर, अजन्त्तम मबन्त्दबुाट त्याङ्क सङ्कलि गररएको मथयो ।   

➢ पािीको गणुस्तर कवश्लषेणका लामग खोलाको पािीको िमिुा सङ्कलि गरी प्रयोगशालामा 
कवश्लषेण गररएको मथयो । जस अन्त्तगात तापक्रम (Temperature), अजम्लयपिा (pH), 
कवद्यमुतय सचुाकि (Conductivity), कूल िाइटे्रट (Total Nitrate),  कूल अघमुलत ठोस 
पदाथा (Total Suspended Solids), घमुलत अजक्सजि  (Dissolved Oxygen) जस्ता 
सूचकहरू परीक्षण गररएको मथयो । 

➢ सावाजमिक उपयोमगता सम्बन्त्धी त्याङ्क सडक रेखांकिमा वाक थ्र ुसवेक्षण, अवलोकि, 
चेकमलस्ट र जज.कप.एस. प्रयोग गरी सङ्कलि गररएको मथयो ।  

ख) जैकवक वातावरण  
जैकवक वातावरणमा विस्पमत र विको प्रकार, अवजस्थत विस्पमत र जीवजन्त्त,ु स्थािीय प्रजामत, 
गैरकाष्ठ विपैदावार, परम्परागत उपयोगमा रहेका विस्पमत तथा सामदुायीक वि व्यवस्थापि, 
आयोजिा क्षेरको लोपोन्त्मखु विस्पमत, स्तिधारी, चराहरू, जलीय विस्पमत र जीवजन्त्तहुरूको 
महत्वपूणा वासस्थाि र संरजक्षत जस्थमत, काििुी जस्थमत, प्राकृमतक स्रोतहरूको संरक्षण सम्बन्त्धी 
जािकारी समावेश छ । विस्पमत, जीवजन्त्त,ु जलचर, गैरकाष्ठ विपैदावार, परम्परागत उपयोगमा 
रहेका विस्पमत तथा सामदुायीक वि व्यवस्थापिको कववरण अवलोकि, व्यजक्तसाँग अन्त्तवााताा र 
चेकमलस्ट प्रयोग गरी सङ्कलि गररएको छ । प्रस्ताकवत आयोजिाको मिमााणका लामग कटाि 
गिुा पिे रूखहरूको सङ्खख्या सम्बजन्त्धत जािकारी तोककएको मागामा कहाँमड गणिा गररएको मथयो 
। प्रस्ताकवत आयोजिाको मिमााणका लामग कटाि गिुा पिे प्रत्येक रूखहरूको व्यास DBH टेप 
र उचाइ जक्लिोममटर (Clinometer) प्रयोग गरी मापि गररएको मथयो । कटाि गररिे 
रुखहरूलाई सामदुाकयक वि स्रोत सवेक्षण मागादशाि पररमाजजात, २०६१ अिसुार छुट्याइ 
रुखको आयति मिकामलएको मथयो । त्यस्तै स्यापमलङ्ग र झाडी प्रजामतहरूका लामग २४ वगा 
ममटरको वगााकार उप-प्लट र मसडमलङ्ग र घााँस प्रजामतहरूका लामग १ वगा ममटरको उप-प्लट 
बिाई सवेक्षण गररएको मथयो । यसैगरी प्राणी सम्बन्त्धी जािकारीका लामग transect walk, 

direct sighting, sign survey जस्ता कवमधहरूको अिसुरण गररएको मथयो जस अिसुार प्रस्ताव 
कायाान्त्वयि हिुे विमा मबहाि र साझाँपख गई त्यहााँ देजखएका वन्त्यजन्त्तकुो अवलोकि र 
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िदेजखएको हकमा खटु्टाका जचन्त्हहरू, रौ, मबष्टा आदी सङ्कलि गररएको मथयो । चरा प्रजामतको 
हकमा प्रत्यक्ष अवलोकि र पकहचाि, मतिका प्वााँख र गडुाँ र रु्ल एवं मतमिहरूले मिकालेका 
आवाजको आधारमा पकहचाि गररएको मथयो । त्यस्तै माछा प्रजामत सम्बन्त्धी जािकारी मलि 
प्रस्ताव कायाान्त्वयि स्थलको िजजकमा पिे खोला, िदी आदीमा स्थािीय माझीहरूसाँग छलर्ल 
गरी स्थािीय िाम र सन्त्दभा सामाग्रीको सहायताले वैज्ञामिक िाम पकहचाि गररएको मथयो। 
यसैगरी सरीसपृ र उभयचरका लामग स्थािीयको सहायताबाट िाम र सन्त्दभा सामाग्रीको 
सहायताबाट वैज्ञामिक िाम पकहचाि गररएको मथयो ।   

तामलका 9:  बोटकवरुवाहरूको वगीकरण तथा साइज 
क्र.सं. बोटकवरूवाहरूको 

वगीकरण 
बोट मबरुवाको साइज 

१ मबरुवा ३० से.मी. देजख १०० से.मी. (१ ममटर) सम्म उचाइ भएको  
२ लाथ्रा छातीको उचाइमा १ ममटर उचाइदेजख मामथ १० से.मी. भन्त्दा 

कम व्यास भएको 
३ बल्लाबल्ली छातीको उचाइमा १०-३० से.मी. व्यास भएको 
४ रुख छातीको उचाइमा ३० से.मी. वा सो भन्त्दा मामथ व्यास भएको 

स्रोत: सामदुाकयक वि स्रोत सवेक्षण मागादशाि (पररमाजजात), २०६१ 

रुखको आयति तल ददएको सूर प्रयोग गरी मिकामलएको छ , 
आयति = 

π𝑑2

4
∗ ℎ ∗ 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  

 d = रुखको व्यास (DBH)  
 h = रुखको उचाइ 
 form factor = 0.5 

ग) सामाजजक-आमथाक वातावरण 
प्रस्ताकवत आयोजिा कायाान्त्वयिबाट प्रभाकवत हिुे घरधरुीको जािकारी सङ्कलि गररएको मथयो र 
यस सम्बजन्त्ध कवस्ततृ कववरण खण्ड ५.३ मा प्रस्ततु गररएको छ । यसका लामग स्वीकृत 
कायासूचीको अिसूुचीमा भए अिसुार प्रश्नावली प्रयोग गरर घरधरुर सवेक्षण मार्ा त घरधरुीको 
जिसाङ् जख्यक कववरण, जशक्षा, स्वास््य र सरसर्ाई, भौमतक/सामदुाकयक पूवााधार, रोजगारी, 
पेशा, व्यवसाय, जग्गाको स्वाममत्व, भाषा सम्बन्त्धी कवस्ततृ कववरण सङ्कलि गररएको मथयो। 
साथै आयोजिाबाट प्रभाकवत हिुे मिजी सम्पजि (जग्गा, घर, संरचिा, रुख तथा र्लरु्ल, 
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अन्नबाली, आदी) सम्बजन्त्ध त्याङ्क, वाक थ्र ुसवेक्षण, अवलोकि, छलर्ल, चेकमलस्ट प्रयोग 
गरी सङ्कलि गररएको मथयो । 

ङ) सासं्कृमतक वातावरण  
सांस्कृमतक वातावरणमा सांस्कृमतक, धाममाक, ऐमतहामसक, परुाताजत्वक, सौन्त्दया क्षेरहरू पदाछ। 
यस आयोजिाको रेखाङ्किमा पिे सांस्कृमतक, धाममाक, ऐमतहामसक, परुाताजत्वक, सौन्त्दया क्षेरहरू 
कववरण स्थलगत भ्रमणको क्रममा कटपोट तथा स्थािीय बामसन्त्दासाँग जािकारी मलइएको मथयो। 

 ३.५ प्राप्त त्याङ्कको कवश्लषेण 

अध्ययि टोलीले मिमााण र सञ्चालि चरणहरूको समयमा आयोजिाद्वारा वातावरणमा हिुे प्रत्येक 
प्रभावहरू पकहचाि र मूल्याङ्कि गरेका छि ्। प्रत्येक प्रभावको मूल्याङ्कि राकिय वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कि मिदेजशका, २०५० अिसुार गररएको छ । प्रभावको प्रकृमत, जस्तै प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष, अिकूुल वा प्रमतकूल र उिीहरूको पररमाण पकहचाि गररएको छ।  

मिमााण र सञ्चालि चरणहरूका लामग भौमतक, रासायमिक, जैकवक, सामाजजक-आमथाक र 
सांस्कृमतक वातावरणको आधारमा प्रभाव वगीकरण गरी न्त्यूिीकरणका उपायहरू सकहत पकहचाि 
गररएका प्रभावहरूको म्याकट्रक्स तयार गररएको छ। प्रभावहरूको पकहचाि र मूल्याङ्किको कवश्लषेण 
कवशेषज्ञको मिणायमा आधाररत छ । 

३.६ प्रभाव पकहचाि, आकलि, तह मिधाारण गदाा अपिाइएको कवमध 

प्रभाव आकलि जी.आई.एस िक्सा, कवशेषज्ञको मिणाय र प्रयोगात्मक कवमधहरूको प्रयोग गरी 
गररएको मथयो । प्रभावहरूको पररमाण (उच्च, मध्यम र मिम्ि), सीमा (स्थािीय, क्षेरीय र 
स्थलगत) र अवमध (अल्पकालीि, मध्यम र दीघाकालीि) राकिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि 
मिदेजशका, २०५० को आधारमा वगीकरण गररएको मथयो । आयोजिा मिमााण र सञ्चालिको 
क्रममा आयोजिा क्षेरको भौमतक, रासायमिक, जैकवक, सामाजजक-आमथाक र सांस्कृमतक 
वातावरणमा पिे सकारात्मक तथा िकारात्मक प्रभावहरूको कवश्लेषण र पकहचाि मैकट्रक्स तयार 
गरी गररएको मथयो ।  

तामलका 10: प्रभाव शे्रणीकरण कवमध 

पररमाण अङ्कमाि सीमा अङ्कमाि अवधी अङ्कमाि 
उच्च ६० क्षेरीय ६० दीघाकालीि २० 
मध्यम २० स्थािीय २० मध्यम १० 
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मिम्ि १० स्थलगत १० अल्पकालीि ५ 
स्रोत: राकिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि मिदेजशका, २०५०  

तामलका 11: प्रभावको महत्व 

कुल अङ्कमाि महत्व 
<४५  मिम्ि महत्वपूणा 

४५-७५ मध्यम महत्वपूणा 
>७५  उच्च महत्वपूणा 

स्रोत: राकिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि मिदेजशका, २०५०  

३.७ मस्यौदा प्रमतवेदिको तयारी  

स्थलगत सवेक्षण, सन्त्दभा सामग्रीहरूको पिुरावलोकि तथा दद्वतीय त्याङ्कको आधारमा 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि मस्यौदा प्रमतवेदि तयार गररएको छ । वातावरण संरक्षण 
मियमावली, २०७७ को अिसूुची-१२ बमोजजम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि मस्यौदा प्रमतवेदि 
तयार गरी पेश गररएको छ ।  

३.८ सावाजमिक सिुवुाइ  

वातावरण संरक्षण मियमावली, २०७७ को मियम ६ को उपमियम १ बमोजजम सावाजमिक 
सिुवुाइ गिुापिे प्रावधाि रहेको हिुाले प्रस्ताकवत आयोजिाको सावाजमिक सिुवुाइ आयोजजत 
गररएको मथयो । उपमियम २ बमोजजम सावाजमिक सिुवुाइ कायाक्रममा आयोजिाबाट प्रभाकवत 
स्थािीय समदुाय र प्रभाकवत स्थािीय तहका प्रमतमिमधलाई सहभागी गराइएको मथयो। उपमियम 
३ बमोजजम दईु वटा (एउटा २०७८/10/०२ गते शकहदभमुम गाउाँपामलका वडा िं २ र अको  
२०७८/10/०७ गते पाख्रीबास िगरपामलका वडा िं ६ मा)  सावाजमिक सिुवुाइ कायाक्रम 
सञ्चालि गररएको मथयो जसमा ३७ जिा स्थािीय तथा सरोकारवालाहरूको सहभागीता रहेको 
मथयो। सावाजमिक सिुवुाइ कायाक्रममा भएको उपजस्थमतको माइन्त्यटु अिसूुची ४ मा र तस्वीरहरू 
अिसूुची १४ मा संलग्ि गररएको छ। वातावरण संरक्षण मियमावलीको मियम ७ को उपमियम 
२ को (१) बमोजजम प्रस्तावकले प्रस्ताव कायाान्त्वयि हिुे स्थािीय तह तथा त्यस क्षेरमा रहेका 
सरोकारवाला मिकाय, व्यजक्त वा संस्थालाई सो प्रस्तावको कायाान्त्वयिबाट वातावरणमा पिा सक्ि े
प्रभावको सम्बन्त्धमा सात ददिमभर मलजखत सझुाव उपलब्ध गराउि अिसूुची-९ बमोजजमको 
िााँचामा स्थािीय तहको कायाालय, सो क्षेरमा रहेको शैजक्षक संस्था, स्वास््य संस्था तथा 
सावाजमिक स्थलमा सूचिा टााँस गरी मचुलु्का तयार गररएको मथयो । मियम ७ को उपमियम 
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३ को (२) बमोजजमको सूचिा २०७८/०९/२७ गतेको “मध्यान्त्ह” दैमिक पमरकामा प्रकाशि 
गररएको मथयो तथा प्रस्तावकको वेबसाइट मार्ा त सावाजमिक गररएको मथयो । प्रकाजशत सूचिा 
अिसूुची ३ मा संलग्ि गररएको छ । त्यस्तै २०७८/10/१९ गते "कहमालय टाइम्स" राकिय 
दैमिकमा राय सझुाव सङ्कलि सम्बन्त्धी सावाजमिक सूचिा (अिसूुची ६) मा प्रकाजशत गररएको 
मथयो । प्रकाजशत सूचिा बमोजजम स्थािीय तह तथा सम्बजन्त्धत सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त 
मचुलु्का प्रमतवेदिको अिसूुची ५ मा र राय सझुाव अिसूुची ७ मा संलग्ि गररएको छ । 

३.९ सझुाव समावेश गरर अजन्त्तम प्रमतवेदि तयारी 
स्थलगत सवेक्षण, सन्त्दभा सामग्रीहरूको पिुरावलोकि तथा दद्वतीय त्याङ्कको आधारमा स्थािीय 
तह तथा सम्बजन्त्धत सरोकारवालाहरू बाट प्राप्त राय सझुाव संलग्ि गरी वातावरण संरक्षण 
मियमावली, २०७७ को अिसूुची-१२ बमोजजम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि तयार 
गररएको मथयो। अजन्त्तम प्रमतवेदि तयार गरी स्वीकृमत प्रकक्रयाको लामग भौमतक पूवााधार तथा 
यातायात मन्त्रालय मार्ा त वि तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गररएको मथयो । 
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पररच्छेद -४ 
प्रस्तावसाँग सम्बजन्त्धत िीमत, कािूि तथा मापदण्ड 

यस पररच्छेदमा आयोजिा कायाान्त्वयि गदाा आककषात हिुे वा हिु सक्ि ेसंकवधाि, िीमत, काया 
िीमत, गरुुयोजिा, आवमधक योजिा, ऐि, मियम तथा मिदेजशका, कायाकवमध, मापदण्डहरू साथसाथै 
अन्त्तराकिय सजन्त्ध सम्झौताहरूको पिुरावलोकि गररएको छ । 

तामलका 12: प्रमतवेदि तयार गदाा पिुरावलोकि गररएका प्रस्तावसाँग िीमत, कायािीमत, ऐि, 
मियम तथा मिदेजशका, कायाकवमध, मापदण्डहरू तथा अन्त्तराजस्ट्रय सजन्त्ध सम्झौताहरू 

 सम्बजन्त्धत कववरण 

िेपालको संकवधाि  िेपालको संकवधािको धारा ३० ले प्रत्येक िागररकलाई स्वच्छ र स्वस्थ 
वातावरणमा बााँच्ि पाउिे हक प्रदाि गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषण 
वा ह्रासबाट हिुे क्षमत बापत पीमडतलाई प्रदूषक बाट काििु बमोजजम 
क्षमतपमूता पाउिे व्यवस्था गरेको छ ।  

धारा ३४ ले प्रत्येक श्रममकलाई उजचत पाररश्रममक, सकुवधा तथा 
योगदािमा आधाररत सामाजजक सरुक्षाको हक हिुे कुराको बारेमा उल्लेख 
गररएको छ। 

प्रस्ताकवत आयोजिाबाट हिु सक्िे वातावरणीय प्रदूषण कम गिे वातावरण 
मैरी कवमध र उपकरणहरू उपयोग गिे प्रस्ताव प्रमतबि रहेको छ । 

िीमत  

श्रम तथा रोजगार 
िीमत, २०६२ 

 

मैरीपूणा लगािीको वातावरण मसजािा गरी श्रम गिे उमेरका 
िागररकहरूलाई उत्पादिशील, कवभेदरकहत, शोषणमकु्त, मयााददत, सरुजक्षत 
र स्वस्थ कामका अवसर प्रदाि गिुा र अन्त्तरााकिय स्तरमा प्रमतस्पधाा गिा 
सक्िे राकिय अथा व्यवस्थाको मिमााणमा सहयोग पयुााउि श्रम बजारको 
कवकास र व्यवस्थापि गिा श्रम तथा रोजगार िीमतको आवश्यकता 
देजखन्त्छ । यस िीमतका उदे्दश्यहरूमा (१) रोजगारीमा मकहला, दमलत, 
जिजामत तथा कवस्थाकपतहरूको समाि पहुाँच समुिजित गिे ।(२) 
बालश्रमलाई उन्त्मलुि गिे र (३) श्रम र रोजगार प्रशासिलाई चसु्त, 
दरुुस्त, सक्षम र प्रभावकारी बिाउिे रहेको छ।  
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िेपालको सडक 
क्षेरमा वातावरणीय 
मूल्याङ्कि िीमत 
पर, २०५६ 

िीमत कागजातको उदे्दश्य भिेको प्राकृमतक वातावरणलाई हािी िगरी 
प्रभाकवत व्यजक्तहरूको कवकासको जीवि शैली सधुािुा रहेको छ। 
ककहलेकााँही क्षमतको मापि अपररहाया हनु्त्छ। त्यसैले, यस्तो अवस्थामा 
वातावरणीय मूल्याङ्किले क्षमतलाई कम गिा वा क्षमतपूमता गिे तररकाहरू 
खोज्िपुिे हनु्त्छ। िीमत कागजातले वातावरणीय मूल्याङ्कि गमतकवमधहरूमा 
५ (पााँच) प्रकारको सझुाव ददएको छ, जिुः स्क्रीमिंग, प्रारजम्भक 
वातावरणीय पररक्षण, क्षरे मिधाारण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि र 
अिगुमि रहेको छ । 

पूवााधार कवकास 
आयोजिाका लामग 
जग्गा प्रामप्त, 
पिुवाास तथा पिुा 
स्थापिा सम्बन्त्धी 
िीमत, २०७१ 

 

िेपालमा पूवााधार लगायत अन्त्य कवकास आयोजिामा उल्लेख्य रूपमा 
लगािी बढ्दै गएको छ । आयोजिा संञ्चालि गिाको लामग जग्गा प्रामप्त 
गदाा आयोजिाहरूले ददिपुिे मआुब्जा/क्षमतपमूता र आयोजिा प्रभाकवत 
व्यजक्त/पररवारहरूको पिुवाास तथा पिुः स्थापिा गिे कायामा एकरूपता 
ल्याउिपुिे आवश्यकता टड्कारो रूपमा देजखएको छ। पूवााधार 
आयोजिाका लामग जग्गा अमधग्रहण प्रकक्रयलाई सहज पािा िेपाल 
सरकारले हालै जग्गा अमधग्रहण, पिुः स्थापिा र पिुः स्थापिा िीमत 
२०७१ तजुामा गरेको छ । वास्तकवकतामा िीमत प्रावधाि अिवुाद गिा, 
पमछको ऐि र मियमि मिमााण प्रकक्रयामा छि ्। जसमा, (१) जग्गा 
मूल्याङ्किका लामग वैज्ञामिक मापदण्डको मिमााण । (२) जममिको 
न्त्यूितम बजार मूल्य बराबर क्षमतपमूता । (३) जग्गा अमधग्रहण प्रकक्रयामा 
बाधा पयुााउिेहरूको कवरुि कारबाहीको प्रावधाि । (४) आमथाक र 
सामाजजक आधारमा आयोजिाहरूको वगीकरण र प्रभाव मूल्याङ्कि र (५) 
पिुः स्थापिा र आयोजिाबाट प्रभाकवत व्यजक्तहरूको पिुः स्थापिाको 
बारेमा रहेको छ । 

यसले आयोजिाबाट प्रभाकवत व्यजक्तहरूको लामग कवशेष ध्याि पयुााएको 
देजखन्त्छ। साथै, जग्गा अमधग्रहण, क्षमतपूमता र पिुः स्थापिा योजिाहरू 
कायाान्त्वयि सम्बन्त्धी सबै खचाहरू आयोजिा लागतको रूपमा मलिपुिे र 
आयोजिाले पीमडतलाई रकम छुट्याउि ुपिे र ददिको आधारमा रकममा 
ब्याज मतिुापिे कुरा उल्लेख छ ।   
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वि िीमत, २०७५ 

 

यस िीमतको मखु्य लक्ष्य वि संरजक्षत क्षेर जलाधार जैकवक कवकवधता 
वन्त्यजन्त्त ु र विस्पमतको ददगो र सहभामगता मूलक व्यवस्थापिबाट 
विजन्त्य वस्त ु तथा सेवाको उत्पादि एवं मूल्य अमभवकृि र मतिको 
न्त्यायोजचत कवतरण गिुा रहेको छ । यस िीमतले राकिय वि तथा संरजक्षत 
क्षेरको व्यवस्थापि पिमतहरू यस िीमतले मिदेजशत गरेको छ। यस 
िीमतमा राकिय वि र संरजक्षत क्षेरको भ-ूस्वाममत्व संघीय सरकारमा 
मिकहत रहिे, मिजी विको स्वाममत्व सम्बजन्त्धत जग्गाधिीमा मिकहत रहिे 
कुरा उल्लेख गररएको छ । यस िीमतले वि कवकास, कवस्तार तथा 
जडीबटुी लगायत विमा आधाररत हररत उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्ाि 
तथा कवस्तार गिेछ । त्यस्तै वि क्षेरबाट रोजगारीका अवसरहरू 
गणुात्मक रूपमा वकृि गररिे, जडीबटुी एवं गैर काष्ठ िव पैदावारको 
संरक्षण, खेती कवस्तार, सङ्कलि, प्रशोधि, प्रमाणीकरण, व्यवसायी करण 
र मियाात प्रविाि गररिे, जलाधार क्षेरको एकीकृत व्यवस्थापि गररिे, 
सबै तहका सरकार, समदुाय, सहकारी, मिजी क्षेर बीचको समन्त्वय, 
साझेदारी र सहकाया गररिे उल्लेख गररएको छ ।   

राकिय भ-ूउपयोग 
िीमत, २०७५ 

 

राज्यको प्रमखु स्रोतको रुपमा रहेको मसममत भमूमको उपयोग र 
व्यवस्थापि गिे कवषयलाई मागादशाि गिाको मिममि भ-ूउपयोग िीमतको 
तजुामा गररएको हनु्त्छ । त्यसै गरी भमूममामथको पहुाँचलाई समतामूलक 
बिाउि र वातावरणीय सन्त्तलुि कायम गरी दीगो कवकास हामसल गिा, 
तथा भमूमस्रोतबाट प्राप्त हिुे लाभलाई न्त्यायोजचत िंगबाट कवतरण हिु 
सक्िे अवस्थाको मसजािा गिा समेत भ-ूउपयोग िीमतको आवश्यकता 
पदाछ । देशको सीममत भमूम तथा भमूमस्रोतलाई महिम तवरले उपयोग 
गिुाका साथै दीगो, वातावरण मैरी एवम ्व्यवजस्थत तलु्याउि ुआवश्यक 
भएको छ । भ-ूउपयोग िीमतको आवश्यकतामा (१) उपयकु्तता र भ ू-
बिौटका आधारमा आवासीय क्षेरको व्यवस्थाको लामग जोजखम रकहत 
क्षेरहरूको पकहचाि गरी ती क्षेरहरूमा पूवााधारयकु्त, सकुवधा सम्पन्न र 
वातावरणीय दृकष्टकोणले उपयकु्त शहरीकरणको कवकास गिा, (२) कृकष, 
आवासीय तथा सामररक महत्वका क्षेरहरूलाई असर िपिे गरी उपयकु्त 
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स्थािमा आवश्यक पूवााधारयकु्त, सकुवधासम्पन्न र वातावरणीय दृकष्टकोणले 
अिकूुल हिुे गरी क्षेरहरूको कवकास गिा, (३) वि क्षेर, जलाधार क्षेर, 
संरजक्षत क्षेर, मध्यवती क्षेर, जैकवक मागा लगायतका महत्वपूणा 
क्षेरहरूको पकहचाि गरी ती क्षेरहरूको संरक्षणबाट वातावरणीय सन्त्तलुि, 
पािीको स्रोतको संरक्षण, जैकवक कवकवधताको संरक्षण र सम्बधाि तथा 
जीवजन्त्तहुरूको सरुजक्षत वासस्थािको कवकासमा सहयोग पयुााउि रहेको 
छ । यस िीमतका प्रमखु उदे्दश्यहरूमा (१) भमूम तथा भमूमस्रोतको 
महिम उपयोगका लामग भमूमको वगीकरण गिे, (२) कवकास र 
वातावरण बीच सन्त्तलुि कायम राख्ने (३) भौगोमलक, सांस्कृमतक, 
धाममाक, ऐमतहामसक, पयाटकीय लगायत कवशेष महत्वका क्षेरहरू रहेको 
भमूमको संरक्षण गिे, (४)  उपयोगमा िरहेको भमूमलाई समजुचत प्रयोगमा 
ल्याउिे व्यवस्था ममलाउि ेरहेको छ । साथै, वगीकरणको आधारमा 
भमूमको संरक्षण, व्यवस्थापि र उपयोग गिा प्रोत्साकहत गिे सम्बन्त्धमा 
पूवााधार कवकासका लामग आवश्यकता हेरी राज्यले जिुसकैु प्रकारको 
भमूम मियमािसुार अमधग्रहण गरी उपयोग गिा सक्िे रहेको छ । त्यस्तै, 
कवकास र वातावरणबीच सन्त्तलुि कायमराख्न वातावरणका दृकष्टले 
संवेदिजशल क्षेरको पकहचाि तथा संरक्षण गररिकुा साथै भमूम, वातावरण 
र कवकासवीच सन्त्तलुि कायम राख्दै जैकवक कवकवधताको संरक्षण तथा 
संवधाि गिा िीमतहरू अवलम्बि गररिे छ । साथै  भौगोमलक, सांस्कृमतक, 
धाममाक, ऐमतहामसक, पयाटकीय लगायत कवशेष महत्वका क्षेरहरू रहेको 
भमूमको संरक्षण गिे सम्बन्त्धमा, (१) कवश्वसम्पदा सूचीमा रहेका 
क्षेरहरूको संरक्षण गररिेछ । (२) कवमभन्न ऐमतहामसक, धाममाक, 
पयाटकीय एवम ्सांस्कृमतक महत्वका क्षेरहरूको पकहचाि, संरक्षण तथा 
कवकास गररिेछ । त्यस्तै, उपयोगमा िरहेको भमूमलाई समजुचत प्रयोगमा 
ल्याउिे व्यवस्था ममलाउि तोककएको भ-ूउपयोगको क्षरेमा परेको तर सो 
वमोजजम उपयोग हिु िसकेको जममिलाई अन्त्य उपयोगमा ल्याउिलाई 
िीमत अवलम्बि गररिेछ ।   
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राकिय जलवाय ु
पररवताि िीमत, 
२०७६ 

 

जलवाय ुपररवताि मियममत प्राकृमतक प्रकक्रया भएता पमि औद्योमगकीकरण 
तथा यातायात क्षेरमा खमिज इन्त्धिको व्यापक प्रयोग एवम ् वि 
कविाशको कारण हररतगहृ ग्यााँसको अत्यामधक उत्सजािबाट जलवाय ु
पररवतािमा तीव्रता आएको छ । सि ्२००७, मा आई.कप.मस.मस. बाट 
प्रकाजशत चौथो मूल्याङ्कि प्रमतवेदिले मािवीय कक्रयाकलापको कारण 
जलवाय ुपररवताि तीव्रगमतमा भइरहेको त्य प्रस्ट पारेको छ । हररतगहृ 
ग्यासको उत्सजािमा वकृि भै वायमुण्डल तामतंदै जािाले स्थाि कवशेष 
अिरुूप जलवाय ु पमि पररवताि हुाँदै गएको छ । यस िीमतको 
उदे्दश्यहरूमा (१) जलवाय ु अिकूुलि सम्बजन्त्ध कायाक्रमहरूको 
कायाान्त्वयि गिे तथा प्रमतकूल प्रभावको न्त्यूिीकरण गदै सकारात्मक 
प्रभावबाट अमधकतम र्ाइदा मलिे। (२) सामाजजक-आमथाक कवकासलाई 
जलवाय ुपररवताि-मैरी तथा समािकूुलि विाउाँदै न्त्यूि कावाि कवकास 
पथलाई अवलम्बि गिे रहेको छ । साथै, न्त्यूि काबाि कवकास तथा 
जलवाय ुसमािकूुलि िीमतमा (१) ददगो सामाजजक-आमथाक वकृिका लामग 
न्त्यूि काबाि उत्सजाि तथा जलवाय ुसमािकूुलि कवकास पथ अवलम्वि 
गिे। (२) वि क्षेरको वैज्ञामिक व्यवस्थापि, भ-ूउपयोग योजिाको 
तजुामा तथा कायाान्त्वयि एवम ्वि कविाश रोक्दै काबाि संजचतीकरणको 
दायरा र्राककलो विाउिे । (३) हररतगहृ ग्यााँसको उत्सजाि न्त्यूि गिा 
कवद्यमाि स्वच्छ तथा िवीकरणीय एवम ् वैकजल्पक ऊजााका क्षेरमा 
उपयकु्त प्रकवमधको थप कवकास र उपयोग गरी जलवाय ु पररवतािबाट 
मसजजात प्रमतकूल प्रभावलाई न्त्यूिीकरण गिा योजिा तजुामा तथा 
कायाान्त्वयि गिे । (४) न्त्यूि कावाि उत्सजाि सम्बजन्त्ध कायालाई आमथाक 
तथा प्राकवमधक सहमुलयत प्रदाि गरी प्रोत्साहि गिे रहेको छ। साथै, 
रणिीमत तथा काया िीमतमा (१) जलवाय ु अिकूुलि तथा हररतगहृ 
ग्यााँसको उत्सजाि न्त्यूिीकरण, क्षमता अमभबकृि, प्रकवमध कवकास तथा 
कवस्तार सम्बजन्त्ध कायाक्रमको तजुामा तथा कायाान्त्वयिमा सरकारी, 
अधासरकारी, गैर सरकारी तथा उपभोक्ता समूहहरूको सहभामगतामा 
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कवशेष जोड ददिे र (२) र्ोहरमैलालाई स्रोतको रूपमा व्यवस्थापि गिे 
रहेको छ ।  

खण्ड ८ को बुाँदा ८.७ मा जलवाय ुपररवतािका कारणले उत्पन्न प्रकोपले 
मािव स्वास््यमा पिे िकारात्मक प्रभावलाई कम गरी स्वास््य वातावरण 
सजृिा गिे कुरा लाई जोड ददएको छ  ।    

राकिय वातावरण 
िीमत, २०७६ 

 

यस िीमतले कवकास र वातावरणबीच असन्त्तलुिलाई िेपालमा रहेको 
वातावरणीय समस्या मध्ये एकको रूपमा पकहचाि गरेको छ । प्रदूषण 
मियन्त्रणको उदे्दश्य, प्रदूषकहरू बाट भकु्तािीको आश्वासि, सबै कवकास 
क्षेरमा वातावरणको मूल धारणा सकहतको िीमतले स्वच्छ र स्वस्थ 
वातावरणमा बााँच्ि पाउिे अमधकार समुिजित गिुा हो । वातावरण िीमतको 
बारेमा; सबै प्रकारको प्रदूषणको लामग प्रभावकारी न्त्यमुिकरण र मियन्त्रण 
संयन्त्रको स्थापिा गिे, उद्योग र यातायातमा वातावरण मैरी प्रकवमधको 
प्रबधाि गिे र उत्पादिहरूमा रसायमिक मियन्त्रणको माध्यमबाट मािव 
स्वास््य र वातावरण संरक्षण गिे उल्लेख गररएको छ ।  

यस  िीमत को बुाँदा ६ मा प्रदूषण मियन्त्रण‚ र्ोहर मैला व्यवस्थापि र 
हररयाली प्रविाि गिे छ भिे  खण्ड  ८ को बुाँदा ८.१ मा वातावरणीय 
प्रदूषण रोकथाम‚ मियन्त्रण र न्त्यूिीकरण सम्बन्त्धी िीमत रहेका छि ्।  

२० बषे सडक 
योजिा, २०५९-
२०७९ 

भौमतक योजिा तथा मिमााण मन्त्रालयले २०५९-२०७९ को १२ औ 
योजिाको लामग २० वषे सडक योजिा ल्याएको छ। १०,००० 
जिसंख्या र १०० वगा ककलोममटरको लामग सडक घित्व क्रमश ६.६८ 
र १०.४ छ, जिु दजक्षण एमसयाली क्षेरका अन्त्य देशहरूको तलुिामा 
कम छ। ठूलो संख्यामा सडक आयोजिाहरू कोषको अन्त्तगात मथए, 
यसैले, यो योजिा को एक सीममत संख्याको प्राथममकता सडक 
आयोजिाहरूमा संसाधि केजन्त्द्रत गिाको रणिीमतमा एक जरुरी पररवताि 
गरेको छ, जिु समुिजित गिाको लागी कक आयोजिाहरू उजचत अवमध 
मभर सम्पन्न हिुेछि।् योजिाको लामग तयार गररएका पााँच उदे्दश्यहरुः 
राजिीमतक र प्रशासमिक जोड मजबूत गिा, गरीबी कम गिा, सामाजजक, 
आमथाक र सांस्कृमतक क्षमताको कवकास र उपयोग गिा, कुल यातायात 
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लागत न्त्यूितम गिा र वातावरणमा पिे प्रमतकूल प्रभावहरू लाई कम 
गिा आदद रहेको छ । 

पन्त्धौं योजिा 
२०७६/७७-
२०८०/८१ 

 

मसंचाई कवकास गरूयोजिा र कृकष कवकास रणिीमत अिसुार जलवाय ु
पररवताि अिकुुलि हिुे गरी  मसंचाई योजिाहरूको कवकास एबम कवस्तार 
गिे कुरा उल्लेख गररएको छ ।  

संघ, प्रदेश र स्थािीय तहको समन्त्वय र सहकायामा मसंचाई प्रणालीको 
कवकास गिे तथा बाहै्र मकहिा मसंचाई सेवा उपलब्ध गराउिका लामग 
ठूला बहउुदे्दश्यीय, अन्त्तरजलाधार र जलाशययकु्त आयोजिालाई  
प्राथममकताका साथ अजघ बिाउिे व्यवस्था गररएको छ। 

भमूमगत मसंचाई योजिा कवस्तार सकहत उपयोगमा जोड ददिे तथा मसंचाई 
प्रणालीको ममात सम्भार एबम दीगो व्यवस्थापिका लामग स्रोत सकहत 
उपभोक्ता सहभामगता समुिजित गिे बारे उल्लेख गररएको छ ।  

िेपाल वातावरणीय 
िीमत र 
कायायोजिा, 
२०४९ 

कवकास प्रकक्रयामा वातावरणीय संरक्षणलाई संस्थागत गिा िेपाल 
वातावरणीय िीमत र कायायोजिा (िे.वा.िी.का.) सि ् १९९३ मा 
अिमुोदि गररएको मथयो।यसले मूलतः औद्योमगक र सहरी कवकास, साथै 
पूवााधार कवकासलाई सम्बोधि गदाछ। िे.वा.िी.का. मा पूवााधार 
कवकासका लामग कायायोजिाले सडक क्षेरका लामग वा.प्र.मू. मिदेजशकाको 
कवकासलाई मसर्ाररश गरेको छ।त्यसपमछको कागजात िे.वा.िी.का.२ 
तयार गररएको छ जसमा वातावरणीय कायाक्रमहरू र काया योजिाहरू 
कायाान्त्वयिका लामग मसर्ाररसहरू समावेश छि ्। 

 ऐि 

जलचर संरक्षण 
ऐि, २०१७ 

 

जलचरहरूको संरक्षण र तत्सम्बन्त्धी अरु कुराहरूको व्यवस्था गिा बिेको 
ऐि, शाजन्त्त र व्यवस्था एवं सवासाधारण जिताको सकुवधा र आमथाक कहत 
कायम राख्न जलचरहरूको संरक्षण र तत्सम्बन्त्धी अरु कुराहरूको 
व्यवस्था गिुा वान्त्छिीय भएकोले, यो ऐि बिेको छ । कुिै व्यजक्तले 
पमि कुिै जलमा रहेको कुिै जलचरलाई समात्ने तथा मािे अमभप्रायले 
जािी जािी त्यस्तो जलमा वा त्यसको आसपासमा कुिै ककमसमको 
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कवद्यतुीय धार (करेण्ट), कवष्र्ोट पदाथा वा कवषाल ुपदाथाको प्रयोग गिा 
िहिुे भमिएको छ । िपेाल सरकारले िपेालको राजपरमा प्रकाजशत 
आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोककएका ठाउाँको जलमा िेपाल सरकार वा 
स्थािीय अमधकारीको इजाजत बेगर कुिै पमि व्यजक्तले जािी जािी 
जलचरहरू समात्न, मािा तथा चोट पयुााउि िपाउिे गरी मिाही गिा 
सक्िेछ र त्यस्ता ठाउाँका जलको सम्पूणा जलचरमा िेपाल सरकारको 
मार अमधकार हिुेछ ।  

जग्गा प्रामप्त ऐि, 
२०३४ 

 

दर्ा (३) प्रदेश वा स्थािीय तहको लामग जग्गा उपलब्ध गराइददि ुपिेः 
प्रदेश वा स्थामिय तहद्वारा सञ्चालि गररिे पररयोजिाको लामग जग्गा 
आवश्यक पिे भएमा सम्बजन्त्धत प्रदेश वा स्थािीय तहले यस ऐि 
बमोजजमको मआुब्जा र अन्त्य सबै खचा व्यहोिे गरी कुिै जग्गा प्राप्त 
गराई ददिे िेपाल सरकार समक्ष अिरुोध गरेमा िेपाल सरकारले त्यस्तो 
जग्गा प्रदेश वा स्थािीय तहलाई जग्गा प्राप्त गराई ददिे गरी मिमााण गिा 
सक्िे कुरा उल्लेख गररएको छ ।  

दर्ा (६) को उपदर्ा (३) कुिै काम कारबाई गदाा त्यस्तो जग्गामा 
लगाएको कुिै बाली वा रुख काट्ि वा उखेल्ि ुपरेमा वा कुिै छेकबार 
वा पखााल हटाउि ु वा भत्काउि ु परेमा प्रारजम्भक कारबाई चलाउिे 
अमधकारीको आदेश प्राप्त गरी कुिै व्यजक्तले सो काम गिा सरोकारवाला 
व्यजक्तको उपजस्थमतमा गिुा पिे कुरा उल्लेख छ । 

साथै, दर्ा (७) को उपदर्ा (१) बामल, रुख, पखााल आदद काटेको 
वा भत्काए बापतको िोक्सािीको लामग र माटो, िुङ्गा जझक्दा, खाडक 
खन्त्दा वा बोररङ्ग गदाा िोक्सािी भएमा सो बापत क्षमतपमूता ददिे कुरा 
उल्लेख छ।  

दर्ा (१२) र (१४) जग्गा कब्जामा मलएपमछ त्यस्तो जग्गाको स्वाममत्व 
िेपाल सरकारको मिममि प्राप्त गरेकोमा िेपाल सरकारमा र कुिै संस्थाको 
मिममि प्राप्त गरेकोमा त्यस्तो संस्थामा सिेछ ।  
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जग्गा प्राप्त गदाा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गररएको ठाउाँमा सम्पूणा जग्गा पिे 
व्यजक्तले मआुब्जा बापत जग्गा िै मलि चाहेकोमा ऐलािी वा िेपाल 
सरकारको स्वाममत्व भएको वा िेपाल सरकारले प्रचमलत काििुबमोजजम 
मबक्री कवतरण गिे व्यवस्था भएको कुिै जग्गा उपलब्ध भएमा िेपाल 
सरकारले त्यस्तो जग्गा िै सट्टामा ददि सक्िे कुरा उल्लेख छ । 

जलस्रोत ऐि, 
२०४९ 

 

जलस्रोत ऐि िेपाल मभरको भ-ूसतहमा वा भमूमगत वा अन्त्य कुि ै
अवस्थामा रहेको जलस्रोतको समजुचत उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापि र 
कवकास गिा एवं जलस्रोतको लाभदायक उपयोगहरूको मिधाारण गिे, 
त्यस्तो उपयोगबाट हिुे वातावरणीय तथा अन्त्य हािीकारक प्रभावको 
रोकथाम गिे एवं जलस्रोतलाई प्रदूषण मकु्त राख्न ेसम्बन्त्धमा कािूिी 
व्यवस्था गिा बिाईएको छ । यो ऐिले प्रदूषण न्त्यूिीकरण गिा र 
जलस्रोतको उपयोगको बेलामा प्रमतकूल वातावरणीय असरहरूलाई 
रोक्िको लामग अवसर प्रदाि गदाछ । यस ऐि बमोजजम अिमुमतपर 
प्राप्त िगरी कसैले पमि जलस्रोतको उपयोग गिा पाउिे छैि । दर्ा 
(१९) को उपदर्ा (२) मा, उपदर्ा (१) बमोजजम तोककएको 
जलस्रोतको प्रदूषण सहि-सीमा िाघ्िे गरी कसैले पमि कुिै ककमसमको 
र्ोहरमैला, औद्योमगक मिकास, कवष, रासायमिक वा कवषाल ुपदाथा हाली 
वा प्रयोग गरी जलस्रोतलाई प्रदूकषत गिुा िहिुे कुरा छ । जलस्रोतको 
उपयोग गदाा भ-ूक्षय, बािी, पकहरो वा यस्तै अरु कारणद्वारा वातावरणमा 
उल्लेखिीय प्रमतकूल असर िपिे गरी गिुापछा ।   

र्ोहोरमैला 
व्यवस्थापि ऐि, 
२०६८ 

 

र्ोहरमैलालाई स्रोतमा न्त्यूिीकरण, पिुः प्रयोग, प्रशोधि वा कवसजाि गरी 
र्ोहरमैलाको व्यवजस्थत तथा प्रभावकारी व्यवस्थापि गिा तथा 
र्ोहरमैलाबाट जिस्वास््य तथा वातावरणमा पिा सक्िे प्रमतकूल 
प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गिाका लामग 
र्ोहरमैला व्यवस्थापि जस्तो अत्यन्त्त जरुरी सेवा सम्बजन्त्ध कािूिलाई 
संशोधि र एकीकरण गिा वाञ्छिीय भएकोले, िेपालको अन्त्तररम 
संकवधाि, २०६३ को धारा ८३ बमोजजमको व्यवस्थाकपका-संसद्को 
हैमसयतमा संकवधाि सभोल यो ऐि बिेको छ । पररच्छेद-२ को 
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र्ोहरमैलाको उत्पादि कम गिाः (१) कुिै व्यजक्त, संस्था वा मिकायले 
कुिै काम कारोबार गदाा उत्पन्न हिुे र्ोहरमैला यथाशक्य कम गिुा पिे 
र (२) आफ्िो क्षेरमभर कवसजाि हिु सक्िे र्ोहरमैलाको कवसजाि वा 
पिुः प्रयोगको व्यवस्था ममलाई बााँकी र्ोहरमैलामार मिष्काशि गरी 
र्ोहरमैलाको पररमाणलाई घटाउि ुप्रत्येक व्यजक्त, संस्था वा मिकायको 
कताव्य हिुे करा उल्लेख छ । 

अिमुमत सम्बजन्त्ध व्यवस्थामा यस ऐि बमोजजम स्थािीय तहको अिमुमत 
िमलई कसैले पमि र्ोहोरमैला व्यवस्थापि सम्बजन्त्ध काम गिा वा गराउि 
सक्िे छैि । 

सङ्कटापन्न 
वन्त्यजन्त्त ु तथा 
विस्पमतको 
अन्त्तरााकिय 
व्यापारलाई 
मियमि तथा 
मियन्त्रण गिा 
बिेको ऐि, 
२०७३ 

 

िेपाल पक्ष भएको सङ्कटापन्न वन्त्यजन्त्त ु तथा विस्पमतका प्रजामतको 
अन्त्तराकिय व्यापार सम्बजन्त्ध महासजन्त्ध, १९७३ को कायाान्त्वयि गिा 
सङ्कटापन्न वन्त्यजन्त्त ुतथा विस्पमतका कवमभन्न प्रजामतको संरक्षण र त्यसको 
अन्त्तराकिय व्यापारलाई मियमि तथा मियिरण गिाको लामग आवश्यक 
कािूिी व्यवस्था गिा यो ऐि बिाईएको छ । पररच्छेद-२ को दर्ा 
(३) मा दलुाभ वा लोपोन्त्मखु वन्त्यजन्त्त ुवा विस्पमत वा सो को िमिुाको 
कारोबार वा व्यापार गिा वा गराउि िहिुे कुरा उल्लेख छ।जसमा 
उपदर्ा (१) मा कसैले पमि दलुाभ वा लोपोन्त्मखु वन्त्यजन्त्त ुवा विस्पमत 
वा सो को िमिुा खररद मबक्री गिा, आरू्साँग राख्न, प्रयोग गिा, रोप्ि, 
हकुााउि, मियजन्त्रत प्रजिि ्गिा, ओसारपसार गिा वा मिकासी वा पैठारी 
गिा वा गराउि िहिुे भमिएको छ । 

राकिय मिकुञ्ज र वन्त्यजन्त्त ुसंरक्षण (रा.मि.व.स.) ऐि, सि ्१९७३ ले 
साइकटस पररजशष्टमा सूजचबि प्रजामतको व्यापारलाई मियमि गछा । 
सरकारले प्राकृमतक इमतहास संग्रहालय (मरभवुि कवश्वकवद्यालय) र प्लान्त्ट 
ररसोसा कवभागलाई क्रमशः वन्त्यजन्त्त ु र विस्पमतका लामग वैज्ञामिक 
अमधकारीको रुपमा तोकेको छ । यसै गरी सरकारले राकिय मिकुञ्ज र 
वन्त्यजन्त्त ु संरक्षण कवभाग र वि कवभागलाई क्रमशः वन्त्यजन्त्त ु र 
वन्त्यजन्त्तकुो व्यवस्थापि प्रामधकारीको रूपमा तोकेको छ ।  
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श्रम ऐि, २०७४  

 

श्रम ऐि ,२०७४ श्रममकको हककहतका मिजम्त बिकेो ऐि हो । यो 
ऐि तथा यस ऐि अन्त्तगात बिेको मियममा उजल्लजखत पाररश्रममक वा 
सकुवधा भन्त्दा कम पाररश्रममक वा सवुमधा मलिेददिे गरी वा यस ऐिमा 
उजल्लजखत शता कवपररत हिुे गरी रोजगारदाता तथा श्रमककबीच रोजगार 
सम्झौता भएको रहेछ भिे त्यस्तो रोजगार सम्झौता यो ऐि कवपररत 
भएको मामििेछ र सो हदसम्म त्यस्तो रोजगार सम्झौता बदर हिु े
प्रावधाि रहेको छ । त्यसका साथै यस ऐि अिसुार बालबामलकालाई 
कािूि कवपरीत हिु ेगरी कुिै काममा लगाउि ुिहिु ेर रोजगारदाताले 
श्रममकलाई धमा , वणा , मलंग , जात , भाषा वा वैचाररक आस्था वा अन्त्य 
त्यस्तै आधारमा भेदभाव गिा पाइिे छैि।   

स्थािीय सरकार 
सञ्चालि ऐि, 
२०७४ 

स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ ,पररच्छेद -3 , धारा  ) ञ (का 
अिसुार स्थािीय वातावरण संरक्षण तथा जैकवक कवकवधता सम्बजन्त्ध 
स्थािीय िीमत , कािूि , मापदण्ड , योजिा तजुामा तथा त्यसको 
कायाान्त्वयि ,अिगुमि र मियमि स्थािीय सरकारको मातहत मभर रहिेछ 
। गाउाँपामलका, िगरपामलका र जजल्ला समन्त्वय समममतले वातावारण 
र जैकवक कवकवधताको संरक्षण सम्बजन्त्ध कायाक्रमको तजुामा र 
कायाान्त्वयिका लामग जजम्मेवार मलिे र गठिको क्रममा वातावरण 
संरक्षणका लामग पयााप्त प्राथममकता ददएको छ।  

बाल श्रम (मिषेध र 
मियममत गिे) ऐि, 
२०७५ 

 

बालबामलकालाई कलकारखािा, खािी वा यस्तै अन्त्य जोजखमपूणा काममा 
लगाउि मिषेध गिा तथा बालबामलकालाई अन्त्य काममा लगाउाँदा 
उिीहरूको स्वास््य, सरुक्षा तथा सेवा र सकुवधाका सम्बन्त्धमा आवश्यक 
व्यवस्था गिा यो ऐि बिेको छ । 

पररच्छेद-२ को दर्ा (३) मा कसैले पमि चौध वषा उमेर पूरा िगरेका 
बालकलाई श्रममकको रुपमा काममा लगाउि ुिहिुे कुरा गररएको छ । 
त्यस्तै, पररच्छेद-३ को दर्ा (६) मा कुिै प्रमतष्ठािले बालबामलकालाई 
काममा लगाउि ु परेमा सम्बजन्त्धत श्रम कायाालय वा सो कायाालयले 
तोकेको अन्त्य कुि ैमिकाय वा अमधकारी र बालकको बाब,ु आमा वा 
संरक्षकको स्वीकृमत मलि ुपिे भमिएको छ । यस ऐिले १४ बषा भन्त्दा 
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ममुिका बच्चाहरूलाई श्रम रोजगारका लामग मिषेध गरेको छ । तर 
धारा (२) ले ६ बषा भन्त्दा ममुिका बच्चाहरूलाई सावाजमिक यातायात 
र मिमााण सम्बजन्त्ध काया जस्ता जोजखमयकु्त क्षेरहरूमा काम गिा 
प्रमतबजन्त्धत लगाएको छ तर पमि लगाउिै परेमा १४ र १६ वषाबीचका 
बच्चाहरू अन्त्य सरल र कम जोजखमयकु्त कामहरू जस्तै सडक छेउ 
कवरुवा रोप्िे काम र िल मिकासीमा संलग्ि हिु सक्िे व्यहोरा उल्लेख 
छ।  

प्रस्ताकवत आयोजिा मिमााण र सञ्चालिको लामग बालश्रम प्रयोगमा मिषेध 
गररिेछ। 

बालबामलका 
सम्बजन्त्ध ऐि, 
२०७५  

यस ऐिको दर्ा ६६ ले बालबामलका कवरुर्द्को कसरु सम्बजन्त्ध व्यवस्था 
गरेको छ । दर्ा ३ देजख १५ सम्म बालबामलकाको अमधकार सम्बजन्त्ध 
व्यवस्था गरेको छ ।   

वातावरण संरक्षण 
ऐि, २०७६ 

 

कुिैपमि कवकास काया, भौमतक कक्रयाकलाप वा भ-ूउपयोगको पररवताि 
गिे कुिै आयोजिा वा कायाक्रम सञ्चालि गिा पूवा वातावरणीय अध्ययि 
प्रमतवेदि तयार गिुा पिे व्यवस्था छ । 

प्रस्ताकवत आयोजिाको लामग वातावरण संरक्षण ऐिको दर्ा ३ को 
मियमको व्यवस्था अिरुुप वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि गररएको छ ।  

भ-ूउपयोग ऐि, 
२०७६ 

यस ऐिले कुिै एउटा प्रयोजिको लामग वमगाकरण गररएको जग्गा अको 
प्रयोजिमा प्रयोग गिा िपाइिे कुराको उल्लेख गररएको छ। भमूमको 
वगीकरण, समजुचत उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापिको माध्यमबाट 
अमधकतम र ददगो लाभ हामसल गिे सम्बन्त्धमा आवश्यक व्यवस्था गिा 
यो ऐि बिेको छ। पररच्छेद-२ को दर्ा (४) मा भउूपयोग क्षेर 
वमगाकरण गररएको छ, जिुः (क) कृकष क्षेर, (ख) आवासीय क्षेर, (ग) 
व्यावसाकयक क्षेर, (घ) औद्योमगक क्षेर, (ङ) खािी तथा खमिज क्षेर, 
(च) वि क्षेर, (छ) िदी, खोला, तल, सीमसार क्षेर, (ज) सावाजमिक 
उपयोगको क्षेर, (झ) सााँस्कृमतक तथा परुाताजत्वक महत्त्वको क्षेर, (ञ) 
िेपाल सरकारबाट आवश्यकता अिसुार तोककएका अन्त्य क्षेर हिु ्। 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 35 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

वि ऐि, २०७६ 

 

राकिय विलाई सरकारद्वारा व्यवजस्थत वि, वि संरक्षण क्षेर, सामदुाकयक 
वि, साझेदारी वि, कबमुलयती वि र धाममाक विको रुपमा व्यवस्थापि 
गिा र मिजी, सावाजमिक र सहरी विको प्रविाि गदै वन्त्यजन्त्त,ु वातावरण, 
जलाधार एवं जैकवक कवकवधताको संरक्षण, संविाि तथा सदपुयोग गरी 
राकिय समकृिमा योगदाि गिा वि सम्बजन्त्ध कािूिलाई संशोधि र 
एकीकरण गिा यो ऐि बिकेो छ । 

विक्षेरको प्रयोग सम्बन्त्धी उपदर्ा (१) देजख (८) सम्म उल्लेख 
गररएको छ । जसमा राकिय प्राथममकाता प्राप्त आयोजिा, लगािी 
बोडाबाट लगािी स्वीकृत भएको योजिा, राकिय गौरवका आयोजिा 
सञ्चालि गिा विक्षेरको प्रयोग गिे बाहेक अन्त्य कुिै पमि कवकल्प 
िभएमा र प्रचमलत कािूि बमोजजमको वातावरणीय पररक्षणबाट त्यस्तो 
योजिा सञ्चालि गदाा वातावरणमा उल्लेखिीय प्रमतकूल असर िपिे 
देजखएमा िेपाल सरकारले त्यस्तो योजिा सञ्चालि गिाको मिममि राकिय 
विको कुिै भाग प्रयोग गिा तोककए बमोजजम स्वीकृमत ददि सक्िे कुरा 
उल्लेख गरेको छ ।  

सडक समममत ऐि, 
२०५८ 

प्रस्ताविाले यस ऐिको बारेमा वणाि गरेको छ ककिकक सडकको ममात 
र ममात सम्भार, सडक ममात र ममातका लामग हिुे खचालाई न्त्यूितम 
पादै पारदशी र प्रभावकारी बिाउि सडकहरूको ममात सम्भार र ममात 
सम्भार गिे काम आवश्यक छ। ऐिको धारा (३) ले समममतको 
स्थापिेको बारेमा वणाि गदाछ। त्यस्तै, धारा (४) ले समममतको 
स्वायिताका बारे जािकारी ददन्त्छ र यसले समममतको काया, कताव्य र 
शजक्तको बारेमा वणाि गदाछ । 

सवारी साधि र 
यातायात व्यवस्था 
ऐि, २०४९ 

यस ऐिले यातायातबाट उत्सजाि धुाँवा र यातायात व्यवस्थापि कायाालय 
(या.व्य.का.) द्वारा वाहि दतााका लामग यांमरक अवस्थाको लामग मािक 
तोककन्त्छ र वातावरणीय कारकको आधारमा अिमुमत अस्वीकृत गिा 
सक्िे कुरा व्याख्या गररएको छ। त्यस्तै, पेट्रोल र मडजल ईजन्त्जिको 
लामग िेपाल वाहि सामूकहक उत्सजाि मािक २०५६ अन्त्तगात गररएको 
छ । 
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सावाजमिक सडक 
ऐि, २०१३ 

सवासाधारण जिताको सकुवधा तथा आमथाक कहत कायम राख्नको लामग 
सबै ककमसमको सावाजमिक सडकहरूको वगीकरण गरी मतिीहरूको 
मिमााण, संभार, कवस्तार वा सधुार गिा आवश्यक पिे जग्गा प्राप्त गिा र 
त्यसको लामग मिुामसब माकर्कको मआुब्जा कवतरण गिा सावाजमिक 
सडकबाट लाभाजन्त्वत हिुे सडक छेउका जग्गावालाहरू बाट कवकास कर 
असलु गिे व्यवस्था समेत गिा यो ऐि बिाईएको हो। पररच्छेद-२ मा 
सावाजमिक सडकको वमगाकरण, सडक सीमा र जग्गा प्रामप्तको ब्याख्या 
दर्ा (३) र दर्ा (४) मा व्याख्या गरेको छ। जसमा सडकको 
वमगाकरण (क) राकिय लोक मागा, (ख) प्रदेश लोक मागा, (ग) स्थािीय 
सडक, (घ) ग्रामीण सडक, (ङ) शहरी सडक, (च) कृकष सडक, (छ) 
तोककए बमोजजमका अन्त्य सडकमा गररएको छ। दर्ा (४) मा 
सावाजमिक सडकको मिमााण, कवस्तार वा सधुार गिा वा सडक सीमाको 
मिममि कुिै जग्गा प्राप्त गिुा परेमा िेपाल सरकारले जग्गा प्रामप्त सम्बन्त्धी 
प्रचमलत कािूि बमोजजम जग्गा प्राप्त गिा सक्िे कुरा छ। त्यस्तै, 
पररच्छेद-३ को दर्ा (१४) देजख दर्ा (२१) को सावाजमिक सडकको 
रेखदेख, संभार र अन्त्य व्यवस्थाको व्याख्या गररएको छ, जसमा सडक 
मिमााण, कवस्तार वा सधुार गदाा अरु जग्गा अमधग्रहण गिा सक्िे कुरा 
उल्लेख गरेको छ। जहााँ, सावाजमिक सडकको मिमााण, ममात वा 
सम्भारको सम्बन्त्धमा कुिै आसपासको जग्गाबाट माटो, िुङ्गा वा बालवुा 
मलि आवश्यक परेमा सडक कवभागको आदेशािसुार आवश्यक पररमाणमा 
माटो, िङ्गा वा बालवुा मलि सककिे कुरा गरेको छ । 

मियमावली  

राकिय मिकुन्त्ज 
तथा वन्त्यजन्त्त ु
संरक्षण 
मियमावली , 
२०३०  

राकिय मिकुञ्ज वा आरक्षमभर कुि ैसेवा वा सकुवधा संचालि गिाकोलामग 
बोलकबोल गिे व्यजक्तले त्यस्तो सेवा वा सकुवधा सञ्चालि गिे सम्बन्त्धमा 
कुिै ककमसमको मिमााण काया गिुा पदाा त्यस आयोजिाको कवस्ततृ 
आयोजिा प्रमतवेदि तयार गरी िेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराउि ुपिेछ। 
यस मियम बमोजजम सेवा वा सकुवधा सञ्चालि गिा ददाँदा वा ऐिको दर्ा 
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६ बमोजजम िेपाल सरकार स्वयम ्ले सेवा वा सकुवधा सञ्चालि गदाा 
प्रचमलत कािूि बमोजजम वातावरणीय अध्ययि गिुा पिेछ । 

भ ू तथा जलाधार 
संरक्षण 
मियमावली,२०४२ 

भ ूतथा जलाधार संरक्षण मियमावली ,२०४२ ,भ ूतथा जलाधार संरक्षण 
एि ,२०३९ को दर्ा २५ ले ददएको अमधकार प्रयोग गरी िेपाल 
सरकारले देहायका मियमहरू बिाएको छ । जसका अिसुार जल 
क्षेरमा गररिे कवकवन्न गमतकवमधहरू मियमि गिे प्रावधाि समावेश 
गररएको छ ।   

जलस्रोत 
मियमावली, 
२०५० 

मियम (३३) पररयोजिास्थल वररपरीको जग्गा प्रयोग गिा मिषेध गिा 
सक्िेः (१) ऐिको दर्ा १६ को उपदर्ा (३) को प्रयोजिको लामग 
िेपाल सरकारले जलस्रोतको उपयोग सम्बजन्त्ध पररयोजिाको ककमसम, 
बिोट, क्षमता आदद कुराहरूलाई ध्यािमा राखी त्यस्तो पररयोजिा 
क्षेरमभरका घरजग्गा कुिै खास कामको लामग अरू कसैले प्रयोग गिा 
िपाउिे गरी मिजित दूरी तोकी मिषेध गिा सक्िेछ । (२) उपमियम 
(१) बमोजजम मिषेध गररएको कुराको सूचिा िेपाल सरकारले 
सवासाधारणको जािकारीको लामग प्रकाजशत गरी सम्बजन्त्धत पररयोजिा 
क्षेरको मखु्य मखु्य ठाउाँ, पररयोजिा कायाालय, सम्बजन्त्धत गाउाँ कवकास 
समममत वा िगरपामलका, जजल्ला कवकास समममत, जजल्ला प्रशासि कायाालय 
र माल वा मालपोत कायाालयमा समेत टााँस्ि लगाउि ुपिेछ ।   

मियम (३४) क्षमतपमूता ददइिेः (१) मियम ३३ बमोजजम घरजग्गा प्रयोग 
गिा मिषेध गररएको कारणबाट सम्बजन्त्धत व्यजक्तलाई भएको हािी 
िोक्सािी वापत ददइिे क्षमतपूमताको रकम मियम ३५ को उपमियम (२) 
बमोजजम गदठत क्षमतपूमता मिधाारण समममतले मिधाारण गरे बमोजजम हिुेछ 
। (२) घरजग्गाको प्रयोगमा थप बन्त्देज लगाउि ुपिे अवस्था परेकोमा 
बाहेक उपमियम (१) बमोजजम ददइिे क्षमतपूमताको रकम सम्बजन्त्धत 
व्यजक्तलाई एकै पटक मार ददइिेछ । 

वि मिमयावाली, 
२०५१  

मियम ६५ कुिै वि क्षेरमभर प्राथममकता प्राप्त योजिाको सञ्चालि गदाा 
सोबाट व्यजक्त वा समदुायलाई कुिै हािी मिक्सािी हिु गएमा सो बापतको 
क्षमतपमूता रकम र सो योजिाले प्रयोग गिे वि क्षेरको वि पैदावार 
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काट्दा, टुक्राउाँदा तथा िुवािी गदााको सम्पूणा खचा सम्बजन्त्धत योजिा 
सञ्चालकले व्यहोिुा पिे कुरा उल्लेख छ ।  

र्ोहरमैला 
व्यवस्थापि 
मियमावली, 
२०७०   

मियम ६ को उपमियम २ जैकवक तथा अजैकवक लगायतका 
र्ोहरमैलालाई स्रोतमै छुटयाउिे गरी हामिकारक वा रसायमिक  
र्ोहरमैलालाई छुटाछुटै्ट पथृकीकरण तथा व्यवस्थापि गिुा पिे कुराको 
बारेमा उल्लेख गररएको छ।  

श्रम मियमावली ,
२०७५  

रोजगार दाताले कायास्थलमा कायारत श्रममक तथा अन्त्य व्यजक्तको सरुक्षा 
तथा स्वास््य सम्बजन्त्ध िीमत बिाउाँदा प्रमतष्ठािको काया प्रकृमत अिसुार 
कायास्थलमा अपिाउि ु पिे सरुक्षा सतका ता, श्रममकको स्वास््य, 

कायास्थलमा हिुसक्ि ेसम्भाकवत दघुाटिा, कायास्थलमा मेजशिरी यन्त्र 
उपकरण सञ्चालि गदाा अपिाउि ु पिे सावधािी, स्वास््यका दृकष्टले 
संवेदिशील मामिि े रसायमिक पदाथाको प्रयोग गदाा अपिाउि ु पिे 
सावधािी लगायत व्यवसायजन्त्य सरुक्षा तथा स्वास््यको समुिजितता गिे 
आधारलाइा समेकटि ेगरी बिाउि ुपिेछ । मियम ४ ले रोजगार सम्झौता  
गदाा खलुाउि ु पिे कववरण‚ मियम ७ देजख १५ मा कवदेशी िागररक 
काममा  लगाउि आवश्यक  पिे इजाजत र श्रम स्वीकृमत र मियम 
३४ देजख ५३ श्रममकको  सरुक्षा र स्वास््य सम्बजन्त्ध  प्रावधाि  रहेको 
छ।   

वातावरणीय 
संरक्षण 
मियमावली ,
२०७७  

वातावरणीय संरक्षण मियमावली ,२०७७ का अिसुार कुि ैपमि कवकास 
आयोजिा मिमााण तथा संचालि गिुा अगाडी प्रस्तावकले प्रारजम्भकवा 
वातावरणीय अध्ययि वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि गिुा आवश्यक 
देजखन्त्छ । वातावरणीय संरक्षण मियमावली ,२०७७ को पररच्छेद-२ 
का अिसुार अिसूुची-३ मा  उल्लेजखत प्रस्तावको हकमा   वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कि गिुा पिेछ।प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि 
प्रमतवेदि तयार गिुा अजघ ऐिको दर्ा ५ को उपदर्ा  ) १ (बमोजजम 
क्षेर मिधाारण तथा कायासूची तयार गिुा पिेछ ।  

मिदेजशका  
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जग्गा अमधग्रहण 
मिदेजशका, २०४६   
 

भमूम अमधग्रहण मिदेजशका, २०४६ र भमूम अमधग्रहण ऐि, २०३४ को 
धारा १६ र १७ को मिदेशि अिसुार प्रभाकवत पररवारहरूको दईु 
कोटीहरू मिददाष्ट गदाछ, पररयोजिा प्रभाकवत पररवारहरू (प.प्र.प.) र 
गजम्भर रूपमा पररयोजिा प्रभाकवत पररवार (ग.रू.प.प्र.प.) । प.प्र.प.ले 
घरका सदस्यहरू समावेश गदाछ जसमा विृ आजश्रत र िाबामलग 
बच्चाहरू (१८ बषा भन्त्दा कम) एकै छतममुि बस्िे र एकल आमथाक 
एकाईको रुपमा सञ्चालि हनु्त्छ, जो यस पररयोजिाबाट प्रमतकूल रुपमा 
प्रभाकवत छि ्। ग.रू.प.प्र.प. लाई यसरी पररभाकषत गररएको छ जसले 
आफ्िो जग्गाको २५% भन्त्दा बिी कहस्सा गमुाउाँछ वा जसको जग्गा 
भएता पमि आमथाक मलु्य िभएकोमा गििा हिु े(५.० कठ्ठ भन्त्दा कम) 
वा जो कवस्थाकपत भइरहेका छि ्। कय मिदेजशकाहरू अन्त्तगात सम्बजन्त्धत 
अमधकारीहरूले पररयोजिा टोलीको सहयोगमा पररयोजिा प्रभाकवत 
पररवारहरूको जीविस्तर र सम्पजिको मूल्याङ्कि, वरपरको समाि 
सम्पजिहरूको तलुिात्मक बजार मूल्यमा आधाररत हिुपुिे हनु्त्छ । यस 
मिदेजशकामा पररयोजिा प्रभाकवत पररवारको पिुःस्थापिाको व्यवस्था पमि 
समावेश छ । प.प्र.प.को लामग, क्षमतपमूता कोटामा पररयोजिाले अमधग्रहण 
गररएको वा क्षमतग्रस्त सम्पजिहरूको लामग िगद र कुिे पमि दःुख र 
कदठिाईलाई पिुःस्थापिा अिदुाि समावेश गदाछ । ग.रू.प.प्र.प.को 
लामग, थप क्षमतपूमतामा पररवारको एक सदस्यको लामग रोजगारी र सीप 
प्रजशक्षणको प्रावधाि समावेश गरेको छ ।यस मिदेजशकाले अमधग्रहण र 
पिुःस्थापिा समममत (क्षमतपमूता मिधाारण समममत "क्ष.मि.स." पमि भमिन्त्छ) 
को स्थापिा मिददाष्ट गदाछ। जसमा प्रमखु जजल्ला अमधकारी (अध्यक्ष), 
मालपोत कायााकय अमधकारी, जजल्ला पञ्चायतको प्रमतमिमध (अकहलेको 
जज.कव.स.) र पररयोजिा प्रबन्त्धक र अन्त्य आवश्यक पदामधकारी समावेश 
गदाछ । उक्त समममत जग्गा अमधग्रहण र क्षमतपमूता मतिा जजम्मेवार हिुेछ। 
मिदेजशकाको दोस्रो चरणले अमधग्रहण र पिुःस्थापिा समममतलाई चार 
सदस्यीय क्षमतपमूता मिधाारण र पिुःस्थापिा व्यवस्थापि समममतमा गठि 
गयो जसमा मालपोत कायाालय अमधकारी र अन्त्य सरकारी मियजुक्तहरू 
खारेज गयो।समममतको काया र शजक्तको स्पकष्टकरण गररयो जसमा 
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भकु्तािी र भमूमको गणुस्तरको उजचत मूल्याङ्कि माध्यमहरू समुिजित 
गररएको छ ।  

राकिय वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कि 
मिदेजशका, २०५० 
 

राकिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि मिदेजशका, २०५० ले अध्ययिको 
क्रममा जिसहभामगया जटुाउिै पिे, आवश्यक सचुिाहरूको सङ्कलि गिे, 
कववादका कवषयहरूको गजम्भरतापूवाक मलु्याङ्कि गिे र वातावरणीय 
अध्ययिको लामग ती कवषयहरूको प्राथममकताक्रम मिधाारण गिे 
कुराहरूलाई प्रष्ट रुपमा जोड ददएको छ । यस मिदेजशकाले सामाजजक, 
आमथाक, जैकवक, भौमतक-रसायमिक र सांस्कृमतक प्रभावहरू पकहचाि गिा 
र समि उपायहरूको पकहचाि गरी त्यसलाई हटाउि, रोक्ि/वा कम 
गिा र पररयोजिा कायाान्त्वयिबाट हिुे र्ाइदाजिक प्रभावहरूलाई बिाउि 
प्रावधािहरू पमि तय गरेको छ । 

कवकास पररयोजिा र कायाक्रमहरूमा वातावरणीय पक्षहरूलाई एकीकृत 
गिा सरकारले राकिय वा.प्र.मू. मिदेजशका, (२०५०) कवकमसत गरेको 
छ। प्रस्तावकलाई वातावरणीय न्त्यिीकरण उपायहरू एकककृत गिा, 
कवशेष गरी खािीको व्यवस्थापि, खमिएका खाल्डोहरू, सामाग्रीको 
भण्डारण र मबग्रि (Spoil) व्यवस्थापि, कामदार जशकवरहरूको सञ्चालि, 
जममि खने्न र िलाि जस्थरीकरण, िंुगा टुक्राउिे स्थाि, इत्याददमा 
मागादशाि प्रदाि गदाछ । 

वि क्षेरका लामग 
वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कि 
मिदेजशका , २०५२ 

वि क्षेरका लामग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि मिदेजशका , २०५१ ले 
कुिै पमि कवकास आयोजिाले कवशेष गरर जंगलमा हिुे प्रभावहरूको 
पकहचाि गिे , वि तथा जैकवक कवकवधतामा कम प्रभावलाई समुिजित गिे 
उपाय र अिगुमि र मूल्याङ्कि गिे व्यवस्था गरेको छ । यस 
मिदेजशकामा वातावरणीय अध्ययि प्रमतवेदिमा समावेस र सम्बोधि 
गररि ुपिे कवमभन्न पक्षहरू पमि रहेका छि ्।   

सामदुाकयक वि 
मिदेजशका, २०५८ 
 

यस मिदेजशकाले सामदुाकयक वि प्रयोगकताा समूहहरूको पकहचाि र 
सक्षम गिा, सामदुाकयक वि व्यवस्थापि योजिाको तयारी र सामदुाकयक 
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वि व्यवस्थापि योजिाको कायाान्त्वयि गिा प्रकक्रयाको बारेमा उल्लेख 
गरेको छ।  

सडक र पलुहरूको 
लामग वातावरणीय 
व्यवस्थापि 
मिदेजशका, २०५६ 

यस मिदेजशकामा वातावरणीय न्त्यूिीकरण उपायहरू छि ् जिु सडक 
कवभागका आयोजिामा समावेश गिे, जिसहभामगताको लामग प्रकक्रया, र 
सामाजजक-आमथाक कवचार छि।् वातावरणीय न्त्यूिीकरण उपायहरूलाई 
बाह्र कोकटहरूमा मबभाजि गररएको छ, जसमा (१) खािी क्षेर, (२) 
खाल्डो भरि, (३) मबग्रि र मिमााणमा मिजस्कएको र्ोहर व्यवस्थापि, 
(४) काया जशकवरको स्थाि र सञ्चालि, (५) कामदार जशकवरको स्थाि 
र सञ्चालि, (६) अथावका /मभरालो जस्थररकरण, (७) अलकराको प्रयोग, 
(८) मिमााण सामाग्रीको भण्डारण, (९) कवस्र्ोटक, दहिशील र कवषाल ु
सामाग्रीको व्यवस्थापि, (१०) िुङ्गा टुक्राउिे प्लान्त्टको स्थापािा र 
सञ्चालि, (११) पािी व्यवस्थापि र (१२) वाय ु र ध्वमि प्रदूषण। 
प्रत्येक गमतकवमधहरूको लामग शमि उपायहरू अपिाउि कायाान्त्वयि 
कवमधहरू पमि मिदेजशकामा ददइएका छि।् मिदेजशकाले जितालाई कसरी 
र ककहले वातावरणीय कवश्लषेणमा समावेश गिे भिेर मिधाारण गिा 
कवमधहरू सझुाव ददन्त्छ। यस मिदेजशकाले सामाजजक-आमथाक प्रभावहरू, 
र स्थािीय बामसन्त्दाहरूलाई र्ाइदाजिक प्रभावहरूलाई अमधकतम पािे 
रणिीमतहरू पमि सल्लाह ददन्त्छ। सामाजजक-आमथाक प्रभावले महत्वपूणा 
मदु्दाहरू जसमा जग्गा अमधग्रहण र क्षमतपूमता र कृकष उत्पादिका लामग 
बजारसाँग सम्बजन्त्धत अन्त्य आमथाक प्रभावहरू, कृकष आदािप्रदाि, पोषण, 
पिुःपूमताभन्त्दा बाकहर प्राकृमतक स्रोतको उत्खिि,् आप्रवासि र 
आप्रवासीको आवागमि, जग्गा सट्टा, अवैध लगािी र खािी, आदद 
समावेश गछा। यसले सााँस्कृमतक सम्पदामा पिे प्रभाव पमि समावेश गछा 
।   

वातावरणीय र 
सामाजजक 
व्यवस्थापि 
कायाकवमध, २०६४ 

वातावरणीय र सामाजजक व्यवस्थापि कायाकवमध (वा.सा.व्य.का.) 
प्रमतवेदि सम्बजन्त्धत वातावरणीय र सामाजजक मदु्दाहरूको पकहचाि मार्ा त 
रणिीमतक सडकको िााँचा (पिुःस्थापिा र केही हदसम्म ियााँ मिमााण 
दबैुको लामग तोककएको) को लामग प्राकवमधक र प्रबन्त्धकीय जािकारी र 
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मिदेशि प्रदाि गिा चाहन्त्छ । देजखएको आयोजिाहरूका लामग सम्बजन्त्धत 
प्रमखु वातावरणीय र सामाजजक मदु्दाहरूको पकहचािको माध्यमबाट, 
सम्भाकवत प्रभावहरू र चासो कम गिे र लाभहरू बिाउि अवसरहरू 
बिाउिे हो।यसमा सडक कवभागद्वारा बिाईएका कुिै पमि सडक 
आयोजिाको वातावरणीय र सामाजजक पक्षको व्यवस्थापिको लामग समग्र 
मसिान्त्तहरू समावेश छि ् । यसले वातावरणीय मूल्याङ्कि मापदण्ड, 
कवमधहरू, चरणहरू र सरुक्षा मसिान्त्तहरू समावेश गदाछ। 

राकिय प्राथममकता 
प्राप्त योजिाको 
लामग राकिय वि 
क्षेर प्रयोग गिे 
सम्बजन्त्ध मापदण्ड 
सकहतको 
कायाकवमध, २०७६ 

राकिय प्राथममकता प्राप्त आयोजिाका लामग राकिय वि क्षेर प्रयोग गिे 
सम्बजन्त्ध मापदण्ड सकहतको कायाकवमध,२०७६ को पररच्छेद-३ को बदुां 
८ को (१) दर्ा ७ को उपदर्ा (२) बमोजजम कुिै योजिाको लामग 
राकिय वि क्षेर प्रयोग गिा ददिे मिणाय भएमा योजिा कायाान्त्वयि गदाा 
राकिय वि क्षेरको भ-ूउपयोग स्थायी रुपमा पररवताि हिुे गरी प्रयोग 
हिुे क्षेरर्ल भन्त्दा कम िहिुे गरी सम्बजन्त्धत योजिाले सट्टाभिाा स्वरुप 
जग्गा उपलब्ध गराउि ुपिेछ । उपदर्ा २ बमोजजम सट्टाभिाा स्वरुप 
उपलब्ध गराउिे जग्गा कयजिा रहेका ठाउाँबाट सबैभन्त्दा िजजक पिे 
राकिय वि क्षेरसंग जोमडएको र सम्भव भएसम्म समाि भ-ूबिोट र 
समाि भौगोमलक क्षेरमा रहेको तथा विको कवकास गिा सककिे स्थािमा 
हिु ुपिेछ । दर्ा ७ बमोजजम राकिय वि क्षेर प्रयोग गिा स्वीकृमत 
प्राप्त योजिाले सट्टा भिाा स्वरुप जग्गा उपलब्ध गराउि िसक्िे भएमा 
सोही व्यकहरा उल्लेख गरी सट्टा भिाा गराउि िसकेको जग्गा बापत यस 
पररच्छेद बमोजजम मिधाारण घएको रकम उपल्ब्ध गराउिे स्वीकरमतको 
लामग मन्त्रालयमा मिवेदि ददि सक्िेछ । पररच्छेद-४ को बदुां १७ 
को (१) दर्ा ७ को उपदर्ा (२) बमोजजम कुिै योजिा कायाान्त्वयि 
गिा राकिय वि क्षेर प्रयोग गिा र सो क्षेरबाट रुख, कवरुवा तथा अन्त्य 
वि पैदावार हटाउि स्वीकृमत पाएकोमा सो योजिाले त्यस्तो रुख, कवरुवा 
तथा अन्त्य वि पैदावार आफ्िै लागत खचामा कटाि, मछुाि र घाटगद्दी 
गरी सम्बजन्त्धत वि कायालयलाई हस्तान्त्तरण गिुा पिेछ । पररच्छेद-४ 
को बदुां १७ को (३) योजिा कायाान्त्वयि गदाा रूखकवरुवा समेत हटाइि े
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भएमा त्यस्तो रुखकवरुवाको दश गणुाको दरले सम्बजन्त्धत वि कायाालय 
तोकेको जग्गामा योजिाले वकृ्षारोपि गिुा पिेछ। सरकारी कयजिाको 
हकमा वकृ्षारोपि वापतको रकम आकयजिाको लागत ईकष्टमेटमािै 
समावेश गिुा पिेछ । योजिाले सम्बजन्त्धत वि कायाालयको समन्त्वयमा 
उपदर्ा (२) र (३) बमोजजम वकृ्षा रोपि गरेको रुखकवरुवाको पाचाँ 
वषासम्म स्याहार, सम्भार र रेखदेख गिुा पिेछ र पाचाँ वषापमछ त्याता 
रुखकवरुवा सम्बजन्त्धत वि कायाालयलाई हस्तान्त्तरण गिुा पिेछ। त्यस्तै 
पररच्छेद-४ को बदुां १८ बमोजजम योजिा कायाान्त्वयि गदाा वातावरणीय 
प्रमतवेदिमा उल्लेख भएको क्षमत न्त्यूिीकरणका उपायहरू योजिाले आफ्ि ै
खचामा अमिवाया अपिाउि ुपिेछ ।  

 मापदण्ड  

खािेपािी  गणुस्तर 
सम्बन्त्धी राकिय 
मापदण्ड, २०६२ 

खािेपािीको गणुस्तर कायम राख्न प्रदकुषत तत्वहरूको मियमिको लामग 
खािेपािीको गणुस्तर सम्बजन्त्ध राकिय मापदण्ड मिमााण भएको हो । यस 
मापदण्डले खािपेािीको कवमभन्न प्रदषुकहरूको मारा मिधाारण गरेको छ। 
यस मापदण्ड अिसुार खािेपािीको गणुस्तर अिसूुची ८.३ बमोजजम हिु 
पिेछ । 

ध्वमि गणुस्तर 
सम्बजन्त्ध लामग 
राकिय मापदण्ड, 
२०६९ 
 

ध्वमि गणुस्तरका लामग राकिय मािकका अिसुार शहर तथा आवासीय 
क्षेरका लामग आवाजको अमधकतम सीमा ददिमा ५५ डेमसबल र रातको 
समयमा ५० डेमसबल हिु ुपिे बारेमा उल्लेख गरेको छ । यस मापदण्ड 
अिसुार ध्विीको गणुस्तर अिसूुची ८.1 बमोजजम हिु पिेछ । 

वायकुो गणुस्तर 
सम्बजन्त्ध राकिय 
मापदण्ड, २०६९ 
 

यस मापदण्ड वायकुो गणुस्तर कायम राख्न वायमुा हिु ेप्रदकुषत तत्वहरूको 
मियमिको लामग वाय ु गणुस्तर सम्बजन्त्ध राकिय मापदण्डमा समावेश 
गरेको छ । 

यसले वायमुण्डलमा कट.एस,कप. (TSP), कप.एम१०, सल्र्र डाइअक्साइड 

(Sulphur dioxide), िाइट्रोजि डाइअक्साइड (Nitrogen dioxide), काबाि 
मोिोअक्साइड (Carbon Monoxide), लेड (Lead), बेन्त्जीि (Benzene), 
कप.एम२.५, र ओजि (Ozone) जस्ता सूचकहरूको न्त्यूितम मापदण्ड 
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तोकेको छ । यस मापदण्ड अिसुार वायकुो गणुस्तर अिसूुची ८.२ 
बमोजजम हिु पिेछ । 

मडजेल जेिेरेटरबाट 
मिष्काशि भई 
हावामा जािे धवुााँ 
सम्बजन्त्ध  
मापदण्ड, २०६९ 
 

यसले मडजेल जेिेरेटरबाट मिष्काशि भई हावामा जािे धवुााँ सम्बन्त्धी 
मापदण्ड तोकेको छ । प्रस्ताकवत आयोजिाले मिमााण तथा सञ्चालि 
चरणमा मडजेल जेिेरेटरको मापदण्ड अिसुार अिगुमि तथा पररक्षणको 
लामग आधार तयार गिेछ । यस मापदण्ड अिसुार मडजेल जेिेरेटरबाट 
मिष्काशि भई हावामा जािे धवुााँ गणुस्तर अिसूुची ८.४ बमोजजम हिु 
पिेछ । 

िेपाल सवारी 
प्रदूषण मापदण्ड, 
२०६९ 
 

यस मापदण्डले पेट्रोल, ग्यास र मडजेलद्वारा सञ्चामलत सवारी साधिहरूले 
उत्सजाि गिे हामिकारक ग्यासहरू कम गिा जोड ददएको छ ।  

सजन्त्ध सम्झौता  

दलुाभ तथा 
सङ्कटापन्न 
वन्त्यजन्त्तू तथा 
विस्पमतको 
अन्त्तरााकिय व्यापार 
सम्बन्त्धी सम्मेलि, 
सि ्1973 

खण्ड ३ र उपखण्ड २, अमत जोजखम तथा संकटापन्न वन्त्यजन्त्तू तथा 
विस्पमतको अन्त्तरााकिय व्यापारको लामग मिषेध गररएको छ । कवशेष 
उदे्दश्यको लामग सम्बजन्त्धत अमधकारीको अिमुमतबाट अन्त्तरााकिय व्यापार 
गिा सक्िे उल्लेख छ ।  

प्रस्ताकवत आयोजिाले मिमााण तथा सञ्चालि चरणमा दलुाभ र सङ्कटापन्न 
वन्त्यजन्त्त ुतथा विस्पमतको व्यपार, खररद र कवक्रीमा मिरुत्साही गदाछ 
। 

अन्त्तरााकिय श्रम 
संगठि १६९, सि ्
1989 

अन्त्तरााकिय श्रम संगठि सम्मेलिको कुल आठ चयमित मसिान्त्तहरू छि,् 
जसमा; (१) "आददवासी जिता" को अवधारणा, (२) परामशा गिा 
अमधकार, (३) आफ्िै कवकासको प्राथममकताहरू मिणाय गिे अमधकार, 
(४) जशक्षाको अमधकार, (५) दद्वपक्ष-सीमा सम्पका  र सहयोग, (६) 
आददवासी जिताको संस्थाहरू, (७) भन्त्सार र भन्त्सार संबजन्त्धत कािूि, 
र (८) आददवासी जिताको सहभामगता/ILO को पयावेक्षक संयन्त्रहरूमा 
योगदाि धारा (७) मा आददवासी र जिजामतको अमधकारसाँग सम्बन्त्धी 
छ, जसमा कवकासको प्रकक्रयाको लामग आफ्िो प्राथममकताहरू मिणाय गिे 
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अमधकार उिीहरूमै मिकहत छ। धारा १२, १३, १४ र १५ मा 
परम्परागत रुपमा कब्जा गररएका क्षेरहरू, भमूम र प्राकृमतक स्रोतहरूमा 
आददवासी जिजामतहरूको अमधकारको संरक्षण सम्बन्त्धी छ। धारा १६ 
मा मिणाय प्रकक्रया र पिुवाास प्रकक्रयामा सहभागी हिुे सम्बन्त्धमा पररणाम 
स्वरुप हिुे क्षमत वा चोटको पूणा क्षमतपूमता सम्बन्त्धी छ । 

जैवीक कवकवधता 
सम्बन्त्धी 
महासजन्त्ध, सि ्
1992 

जैवीक कवकवधता सम्बन्त्धी महासजन्त्ध सि ्१९९२ अिसुार कुिै पमि 
कवकास मिमााण सम्बन्त्धी आयोजिाहरूको लामग उपयकु्त प्रकक्रयाहरू 
अपिाई वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कि जस्ता वातावरणीय अध्ययि 
आवश्यक पिे कुराको बारेमा उल्लेख गररएको छ । 
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पररच्छेद -५ 
कवद्यमाि वातावरणीय अवस्था 

५.१ भौमतक वातावरण  

आयोजिा क्षेरको कवद्यमाि वातावरणीय अवस्थाको जािकारी सङ्कलिका लामग कवमभन्न 
िक्साहरूको अध्ययि, स्थलगत भ्रमणका साथै केही दद्वतीय स्रोतहरूबाट प्राप्त सन्त्दभा 
सामाग्रीहरूको सममक्षा गररएको मथयो । भौमतक आधारभतू अवस्थाको त्याङ्क दद्वतीय र प्राथममक 
स्रोतहरूबाट सङ्कलि गररएको मथयो। भौमतक स्रोतहरूमा उचाइ, मभरालो जममिको िााँचा, भ-ू
कवज्ञाि, भ-ूगभा कवज्ञाि, माटोको प्रकार र भमूम प्रयोग समावेश छ, जसले सडकको ददगोपिलाई 
प्रभाव पाछा। आयोजिा क्षेरको कवद्यमाि वातावरणीय अवस्थाको कवमभन्न कवमधको प्रयोग गरी 
सङ्कलि गररएका प्राथममक त्याङ्कहरूको आधारमा प्रत्यक्ष प्रभाकवत क्षेरको (सडक क्षेरामधकार 
वररपरर) सम्पूणा कववरण ददइएको छ । 

5.१.१ भौगोमलक अवजस्थमत 
प्रस्ताकवत सडकको पङ् जक्त जशवामलक देजख पहाडी क्षेरसम्म रहेको छ । प्रस्ताकवत सडकको 
सरुुको 1.२ कक.मम जशवामलक क्षेरमा पदाछ भिे बाकी पहाडी भौगोमलक क्षेरमा पदाछ । 
प्रस्ताकवत सडकको सरुुवात मबन्त्द ुसााँगरुीगिी िगरपामलका 1० वराहक्षेर झोलङु्गे पलु रहेको छ 
भिे अजन्त्तम मबन्त्द ुपाख्रीबास िगरपामलकाको घोमलाखका  रहेको छ जिु कोशी राजमागामा जोमडन्त्छ 
।प्रस्ताकवत सडक आयोजिा क्षेर समदु्री सतहबाट १४७ ममटर देजख ५९४ ममटर सम्मको 
उचाइमा रहेको छ। यस आयोजिाको अवजस्थमत २६.८७८६४६ देजख २७.११९७७२ मडग्री 
उिरी अक्षांश र ८७.१५५७५९ देजख ८७.२४९८३२ पूवी देशान्त्तरमा रहेको छ। उक्त 
आयोजिाले धिकुटा जजल्लाको सााँगरुीगकि गाउाँपामलका (वडा िं १०), शकहदभमुम गाउाँपामलका 
(वडा िं. १, २, ४ र ५) तथा पाख्रीबास िगरपामलका (वडा िं. ५, ६ र ८) लाई समेट्िेछ।  
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जचर 3: चतरा लेगवुाघाट सडक आयोजिाको भौगोमलक अवजस्थमत 

५.१.२ भ-ूउपयोग 
प्रस्ताकवत सडक िेपालको पहाडी भागमा पदाछ । अमधकांश सडक वि क्षरे भएर जान्त्छ । 
त्यस्तै केही खण्ड बस्ती क्षरे र कृकष जममि भएर पमि जान्त्छ । कुल सडक पङ् जक्तले ३३५.९३ 
हेक्टर जममि (सडक अमधकार क्षेर) कभर गदाछ जसमा ५९.६८ हेक्टर सडकको चौडाइ 
अन्त्तगात पदाछ। स्थलगत भ्रमणका क्रममा वि क्षेर, कृकष जममि, घााँसे मैदाि तथा झाडी पमि 
रहेको पाइयो । आयोजिा क्षेरको भ-ूउपयोग सम्बन्त्धी कववरण तलको तामलकामा प्रस्ततु 
गररएको छ। 
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तामलका 13: भ-ूउपयोग सम्बजन्त्ध कववरण 
क्र.सं.  भ-ूउपयोग 

कृकष 
जममि 

वि झाडी घााँसे 
मैदाि 

पािी/बालवुा जम्मा 

१ सडक अमधकार 
क्षेर  

१९ २९२ ११.९ ३.५ ९.५३ ३३५.९३ 

स्थायी जग्गा आवश्यकता 
२ र्मेसि चौडाइ  २.५४ ४३.७५ २.७७ १.७१ बजस्त क्षेर 

(०.५१), 
बााँझो जममि 
(८.३०) 

५९.५८ 

अस्थायी जग्गा आवश्यकता 
३ श्रम जशकवर  ७.३० - - - - - ७.३० 
४ मिमााण सामाग्री 

भण्डारण  
६.५० - - - - - ६.५० 

५ मबग्रि 
व्यवस्थापि  

- - - - - - ६.१ 

६ खािी उत्खिि  - - - - - - ६.१ 
७ क्रसर संचालि  - - - - - - ४.३० 
जम्मा अस्थायी ३०.२ 
कुल जम्मा (स्थायी र अस्थायी) ८९.७८ 

स्रोत: ल्याण्डस्याट तजस्वरको जी.आइ.यस. कवश्लषेण, २०७४ 

5.१.२ भ-ूगभा तथा माटो  
प्रस्ताकवत सडक पङ् जक्त जशवामलक र तल्लो पहाडी भभूागमा पदाछ। यस क्षेरमा मखु्य रूपमा 
कहमाल समूहका चट्टािहरू रहेका छि ्जिु समूहमा गिेट, बायोटाईट, िाइस, कायिाइट, मसस्ट, 
ममका, क्वाजााइट र माबाल रहेका छि ्भिे गल्याङ समूह अन्त्तगातका स्लेट र काबोिेट रहेका 
छि ्। यस क्षेरमा प्रमखु रूपमा ग्राभेल ममजश्रत माटो तथा केही कृकष योग्य क्षेरहरूमा उबार 
माटो पाइन्त्छ । सडक पजङ्खक्तमा प्रमखु रूपमा साधारण माटो र सािा िुङ्गा ममजश्रत माटो गरर 
दईु प्रकारका माटो पाइन्त्छि ्। जशवामलक संरचिामा बलौटे िुङ्गा माटोको िुङ्गा र मसल्टस्टोि 
जस्ता क्लाजस्टक सेमडमेन्त्टरी (Clastic Sedimentary Rocks) चट्टािहरू समावेश छि ्र धेरै 
मारामा क्वाटाजाइट, शेल्स, चिू िुङ्गा, Gneiss र Garnetiferous Schist हरू तल्लो कहमालय 
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क्षेरमा पाइिे चट्टािहरू हिु।्  आयोजिा क्षेरको भौगमभाक िक्सा अिसूुची ९.३ तथा माटो 
सम्बन्त्धी िक्सा अिसूुची ९.४ मा देखाइएको छ । 

आयोजिा क्षेरको भ-ूझकुाव जस्थर रहेता पमि वषाा, सतहमा रहेको पािी र कवमभन्न कारणले गदाा 
पकहरो तथा भ-ूक्षयको सम्भाविा रहेको छ । आयोजिा क्षेरको चेिेज १+२००, ५+७५३, 
९+५९८, ११+७५०, १५+७१० र १६+१६६ मा पकहरो देजखएको मथयो । त्यस बाहेक 
अन्त्य पकहरोहरू मिकै सािा मथए जिु यस आयोजिाको लामग एकदमै कम महत्त्वपूणा छि ्। 

5.१.३ जल तथा मौसम  
धिकुटा जजल्लाको कवकवध स्थलाकृमतको कारणले, यहााँको हावापािी र मौसम उष्ण देजख उपोष्ण 
र समशीतोष्ण रहेको पाइन्त्छ, र तापमाि जाडोमा ३.६ मडग्री सेजल्सयसदेजख (°C) गमीमा ३२ 
मडग्री सेजल्सयससम्म (°C) हनु्त्छ। औसत वाकषाक वषाा १३४६.६ मम.मम. रहेको छ जसमा ७०% 
वषाा वषााको समयमा (जूि देजख सेप्टेम्बर) पछा। वषााको समयमा पमि जममिको सतहमा पािी 
समाि रूपमा पदैि। अथोग्राकर्क (orthographic) र अन्त्य प्रभावहरूको कारणले समग्र रूपमा 
सडक पङ् जक्तको साथमा स्थािीय र अस्थायी वषाा मभन्नताहरू छि।् उपत्यकामा कहउाँ परेको 
छैि तर वरपरका पहाडमा कहउाँदको बेला बेलामा कहमपात हिुे गरेको छ । जाडो र वसन्त्त 
ऋतमुा आकाश सामान्त्यतया सर्ा र घमाइलो हनु्त्छ। 

सडकको खण्डको लामग वषााको त्याङ्क लेगवुाघाट स्टेसि िं. १३०५ बाट मलइएको मथयो। 
जल तथा मौसम कवज्ञाि कवभागले गरेको त्याङ्कको आधारमा औसत वाकषाक अमधकतम दैमिक 
वषााको कवस्ततृ कववरण तलको जचरमा प्रस्ततु गररएको छ ।  
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जचर 4: आयोजिा क्षरेको वाकषाक औसत वषााको कववरण 

स्रोत: जल तथा मौसम कवज्ञाि कवभाग (धिकुटा स्टेसि), २०७४ 

 
जचर 5: आयोजिा क्षरेको औसत उच्च तापक्रम र औसत मिम्ि तापक्रमको कववरण 

स्रोत: जल तथा मौसम कवज्ञाि कवभाग (धिकुटा स्टेसि), २०७४ 

आयोजिा क्षेरमा रहेको प्रमखु िदीहरूमा अरुण र तमोर िदी रहेका छि ्। यी दवैु िदी 
सप्तकोसी िदीको सहायक िदी हो जिु यस जजल्लाको दजक्षण पूवी भागमा बग्दछ । यस 
आयोजिाको प्रभाव क्षेरमा पािीको स्रोतको रूपमा तमोर िदी र यसका सहायक िदीहरू रहेका 
छि ्। अन्त्य प्रमखु पािीका स्रोतहरूमा जचसाङ खोला, तन्त्खवुा खोला, मछन्त्ताङ्ग खोला, केवा 
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खोला, लेगवुा खोला, कोकाहा खोला आदी रहेका छि ्। सडक पङ् जक्त कवमभन्न खोला तथा 
खोल्सीहरू भएर जान्त्छ जहााँ पलु तथा अन्त्य संरचिाहरू आवश्यक पदाछि ् जसको कववरण 
अिसूुची 10.२ मा प्रस्ततु गररएको छ ।   

5.१.४ वायकुो गणुस्तर र ध्वमिको स्तर 
प्रस्ताकवत आयोजिा क्षेरमा कुिै कारखािा र उद्योगहरू िभएकोले वायकुो गणुस्तर र ध्वमि 
स्तर सामान्त्य र कम प्रदूकषत पाइयो । वाय ुगणुस्तर र ध्वमिको स्तर मापि गिुा त्याङ्क 
आयोजिा प्रभाव क्षेरबाट सङ्कलि गररएको मथयो । वायकुो गणुस्तर र ध्वमिको स्तर सम्बन्त्धी 
कवस्ततृ कववरण तल तामलकामा प्रस्ततु गररएको छ ।  

तामलका 14: आयोजिा क्षरेको वाय ुगणुस्तरको अवस्था 

स्थाि 

वाय ुगणुस्तर कववरण 
PM२.५ 
(μg/m3)  

PM१० 
(μg/m3)  

धलुाका 
कणहरू 
(Per/L) 

CO2 
(Ppm) 

तापक्रम 
(°F) 

आद्रता 
(%) 

सरुुको कवन्त्द ु
(कोका खोला) 

२६° ५२' ४०.१७" उिर 
८७° १०' १३.४३" पूवा 

 ३४.२ ४५.५ ४९१९४ १४२६ ७३ ५६ 

मछङ्खवा खोला २७° ०२' २५.९४"  उिर 
८७° १२' ०४.०७"  पूवा 

 ४५.८ ५७.२ ६४१३४ १२८४ ६३ ७१ 
र्लााँटेबाट 

अधेरीघाट जोमडिे 
बाटो 

२७° ५' ३४.५०६" उिर 
८७° १२' ३२.९२२" पूवा 

 ४२.८ ५४.१ ६२९०१ १३७९ ६६ ६७ 

अजन्त्तम कवन्त्द ु
२७° ०७' ११.५४" उिर 
८७° १४' ५९.४०६" पूवा 

 ३० ४०.७ ४३७७६ १३५२ ६६ ७१ 
स्रोत: स्थलगत भ्रमण, २०७८ 

तामलका 15: आयोजिा क्षरेको ध्वमि गणुस्तरको अवस्था 

स्थाि 
ध्वमिको गणुस्तर कववरण (dB) 

औसत अमधकतम  न्त्यिुतम 
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सरुुको कवन्त्द ु(कोका खोला) २६° ५२' ४०.१७" उिर 
८७° १०' १३.४३" पूवा 

 ६५.६७ ७२.६ ५८.६ 

मछङ्खवा खोला 
२७° ०२' २५.९४"  उिर 
८७° १२' ०४.०७"  पूवा 

 ६३.६४ ६९.५ ५६ 
र्लााँटेबाट अधेरीघाट जोमडिे बाटो २७° ५' ३४.५०६" उिर 

८७° १२' ३२.९२२" पूवा 
 ५२.९१ ६४.५ ३७.७ 

अजन्त्तम कवन्त्द ु
२७° ०७' ११.५४" उिर 
८७° १४' ५९.४०६" पूवा 

 ६९.७७ ८२.४ ३८.८ 
स्रोत: स्थलगत सवेक्षण, २०७८ 

5.१.5 पािीको गणुस्तर 
प्रस्ताकवत आयोजिा क्षेरमा कुिै कारखािा र उद्योगहरू िभएकोले पािीको गणुस्तर राम्रो 
पाइयो। प्राय: यहााँ अवजस्थत खोलाहरूमा वषै भरर पािीको बहाव रहिे र र्ाल्गिु मकहिा देजख 
जेष्ठ मकहिा सम्ममा बहाव कम हिु ेगरेको छ । यद्यकप मिसिुको मौसममा बािी आउिे हुाँदा 
बालवुाका कणहरू र कहलो माटो आदद जम्मा हिुे हुाँदा पािीको गणुस्तर प्रदूकषत हिुे सम्भाविा 
धेरै देजखयो । आयोजिा स्थलको पािीको कववरण तल तामलकामा प्रस्ततु गररएको छ साथै यस 
सम्बन्त्धी प्रयोगशालाबाट प्राप्त ररपोटा अिसूुची 10.५ मा संलग्ि गररएको छ । 

तामलका 16: आयोजिा क्षरेको पािीको गणुस्तरको अवस्था 
क्र.सं. सूचक सााँगरुीगिी र 

शकहदभमुम 
गाउाँपामलकाको 

मसमािा 

कोका खोला धामे, पाख्रीबास 
िगरपामलका 

1 अजम्लयपि/Ph 7.82 ७.५९ ७.९४ 
२ घमुलत अजक्सजि (DO) 8.8 mg/L ८ mg/L ८.५ mg/L 
३ जैकवक अजक्सजि माग 

(BOD) 
1.2 mg/L ND २.८ mg/L 
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४ कुल घमुलत ठोस 
(TDS) 

९७ mg/L १४५ mg/L ८१ mg/L 

५ कुल अघमुलत ठोस 
(TSS) 

४१ mg/L ७९ mg/L ५ mg/L 

स्रोत: स्थलगत भ्रमण, प्रयोगशाला परीक्षण २०७८ 

५.२ जैकवक वातावरण 

5.२.१ विस्पमत 

क) विजङ्गल तथा संरक्षण क्षरे 
स्थलगत भ्रमणको क्रममा कवमभन्न प्रकारका विहरू अवलोकि गररएका मथए जसमा सडक 
कररडोरमा अवजस्थत विहरू प्राय ममजश्रत प्रकारका मथए। यसमा मबमभन्न प्रकारका मबरुवाका 
प्रजामतहरू मथए। यस क्षरेका अमधकांश रूखका प्रजामतहरूमा मध्यम मूल्यका काठको लामग 
प्रयोग हिुे रुखहरू धेरै मथए । सडक कररडोरमा उपलब्ध प्रमखु रूखका प्रजामतहरूमा साल, 
खयर, सल्ला, जमिुा, कदम, कुसमु, उजिस, बोट धगेरो, र्लामे, टुिी, खरािे, लम्पाते हिु।् 
सडक पजङ्खक्तमा पाइिे प्रमखु प्रजामतहरूमा खयर र त्यसपमछ साल रहेका छि।् वि तथा रुख 
सम्बन्त्धी कवस्ततृ कववरण अिसूुची 10.३ मा ददइएको छ । 

तामलका 17: आयोजिा क्षरेमा पाइिे रुख प्रजामत 
िाम पररवार संरक्षण अवस्था 

स्थािीय  अंग्रजेी वैज्ञामिक  CITES IUCN GoN 

साल/सखवुा Sal Shorea 
robusta 

Dipterocarpaceae    

मससौ  Indian rosewood Dalbergia 
Sissoo 

Leguminosae II   

खयर Black Cutch Acacia 
Catechu 

Leguminosae  T  

मसमल  Silk Cotton Tree Bombax 
Ceiba 

Bombacaceae    

टुिी  Tooni Toona ciliata     
इकपल इकपल Epil Epil Leucaena 

leucocephala 
Leguminosae    

पीपल Peepal Ficus 
religiosa 

Moraceae    
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बर Banyan tree Ficus 
bengalensis 

Moraceae    

समी Shami Ficus 
benjamina 

Moraceae    

सल्ला Pine Pinus 
wallichiana  

Pinaceae    

बोट धगेरो       
खरािे Kharane      
बकाइिो Chinaberry tree Melia 

azedarach 
Meliaceae    

जामिु Malabar 
plum/Java plum 

Syzygium 
cumini 

Myrtaceae    

कमाा, करम Karma Adina 
cordifolia 

Rubiaceae    

सीता बयर Sita Bayar Zizyphus 
mauritiana 

Rhamnaceae    

बेल Bengal quince/ 
golden apple/ 
wood apple 

Aegle 
marmelos 

Rutaceae    

दबदब े Dabdabe Garuga 
pinnata 

Burseraceae    

 

ख) गैह्र काष्ठ विस्पमत 
आयोजिा क्षेरमा गैह्रकाष्ठ विस्पमतहरू पमि पाइन्त्छि ् । त्यसमा धमसङ्खग्र े (Oaultheria 
fragranlissima), मततेपाती (Artemesia spp.), चरुो (Berberis aristata), कन्त्टाकारी 
(Solanum surattense), ऐसेल ु (Rubus ellipticus), कुररलो (Asparagus spp.), मिम 
(Azadirchta indica), तलुसी (Ocimum tenuiflorum), पदुदिा (Mentha spp.), जघउकुमारी 
(Aloe vera), तेजपिा (Cinnamomum tamala), अमला (Emblica officinalis), मिगालो 
(Arundinaria falcata), कटमरु (Xanthoxlylum armatum), असरुो (Adhatoda vessica) आदी 
रहेका छि ्।  

5.२.२ वन्त्यजन्त्त ु 
प्रस्ताकवत आयोजिा क्षेर िजजक सामदुाकयक वि पमि रहेकोले आयोजिा क्षेरमा पमि वन्त्यजन्त्त ु
देखा पिा सक्छ । आयोजिा क्षेरमा धेरै मारामा स्तिधारी जिावरहरू पाइन्त्छि ्। केही 
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प्रजामतहरू आईयमुसएिको रातो सूची पसु्तकमा तथा साईकटएसको अिसूुचीमा समावेश गररएका 
छि ्।  

क) स्तिधारी  
स्थलगत अध्ययि, अवलोकि र स्थािीयसाँगको छलर्लको आधारमा आयोजिा क्षेरमा 11 
प्रजामतका स्तिधारी जिावरहरू अमभलेख गररएको मथयो। अमभलेख गररएका स्तिधारी जिावरहरू 
मिम्ि बमोजजम तामलकामा प्रस्ततु गररएको छ।  

तामलका 18: आयोजिा क्षरेमा पाइिे स्तिधारी प्रजामतहरू 
S.N  िाम पररवार  CITES  IUCN  
 स्थािीय अंग्रजेी  वैज्ञामिक   
1  वि मबरालो  Jungle cat  Felis chaus  Felidae  II  LR/LC  
2  रातो बााँदर  Monkey  Macaca 

mulatta  
Cercopithecidae  II  VU  

3  जचतवुा  Common 
Leopard  

Panthera 
pardus  

Felidae  I  LR/NT  

4  बाँदेल  Wild boar  Sus scrofa  Suidae    
5  मसुा  Indian Field 

Mouse  
Mus booduga  Muridae    

6  खैरो लंगरु  Grey Langur 
Monkey  

Semnopithecus 
schistaceus  

Cercopithecidae  I  LR/NT  

7  दमु्सी  Porcupine  Hystrix 
hodgsoni  

Hystricidae    

8  फ्याउरो  Fox  Vulpes 
bengalensis  

Canidae  III  DD  

9  खरायो  Hare  -  Leporidae    
10  न्त्याउरीमसुा  Common 

Mongoose  
Herpestes 
edwardsi  

Herpestidae  III   

11  स्याल   Jackal  Canis aureus  Canidae  III   
स्रोत: आईयसुीएि िेपाल र स्थलगत भ्रमण, २०७४  

ख) चरा 
आयोजिा क्षेरमा पाइिे सबैभन्त्दा सामान्त्य चराका प्रजामतहरूमा भाँगेरा, काग, कालीज, िुकुर, 
परेवा र मैिा हिु।् सडक खण्डको क्षेर मभर र छेउमा कुिै पमि संरजक्षत वा लोपोन्त्मखु 
प्रजामतका चराहरू रे्ला परेको मथएि। सडक कोरीडोर मभर पाइिे चराहरूको कवस्ततृ सूची 
तलको तामलकामा प्रस्ततु गररएको छ।  
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तामलका 19: आयोजिा क्षरेमा पाइिे चरा प्रजामतहरू 
S.N.  Name  Family  CITES  

Local English  Scientific  
1  भाँगेरा Sparrow  Passer domesticus  Passeridae   
2  लाटोकोसेरो  Owl Bam  Tyto alba  Tytonidae  II  
3  काग  Crow  Corous 

macrorhynches  
Corvidae   

4  कामलज  Pheasant  Lophura 
leucomelana 

Phasianidae  

5  कोइली  Cuckoo  Eudynamus 
scolopacea  

Cuculidae   

6  लइंुचे  Jungle 
Fowl  

Gallus gallus  Phasianidae   

7  सारौँ  Myna  Gracula religiosa  Sturnidae  III  
8  िुकुर  Red Turtle 

Dove  
Streptopelia 
tranquebarica  

Columbidae   

9  कपउरा  Hill 
Patridge  

Arborophila 
hyperythra  

Phasianidae   

10  परेवा  Rock 
Pigeon  

Columbia livia  Columbidae   

11  ककंगकर्सर Common 
Kingfisher 

Alcedo atthis  Alcedinidae   

12  जचबे  Black 
Drongo  

Dicruridae 
dicrurus  

Dicruridae   

13  वि काग  Large-
billed 
Crow  

Corvidae corvus  Corvidae   

14  बलुबलु Black 
Bulbul 

Hypsipetes 
leucocephalus  

Pycnonotidae   

१५ बकुल्ला Cattle 
Egret  

Grus grus    

स्रोत: आईयसुीएि िेपाल र स्थलगत भ्रमण, २०७४  

ग) उभयचर र सरीसपृ  
आयोजिा क्षेरमा कवमभन्न प्रकारका जघस्रिे जिावरहरू पाइन्त्छि ्। अमधकांश जघस्रिे जिावरहरू 
आईयसुीएि (IUCN) को रातो सूची पसु्तकमा कम महत्त्वपूणा सूचीमा समावेश गररएका छि ्। 
आयोजिा क्षेरमा पाइिे जघस्रिे जिावरहरूको सूची तलको तामलकामा प्रस्ततु गररएको छ ।  

तामलका 20: आयोजिा क्षरेमा पाइिे उभयचर र सरीसपृ प्रजामतहरू 
 Name  Family  Conservation 

status  Local English  Scientific  
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1  सिु गोहोरो Yellow 
monitor 

Varanaus 
flavescens  

Varanidae  Least concern  

2  छेपारो  Oriental 
garden lizard  

Calotes 
versicolor  

Agamidae  Least concern  

3  करेत  Common 
Krait  

Bungarus 
caeruleus  

Elapidae  Least concern  

4  धामि Asiatic rat 
snake  

Ptyas mucosa  Colubridae  Least concern  

5  पािी सपो  Asiatic water 
snake  

Xenochrophis 
piscator  

Colubridae  Least concern  

6   Three-keeled 
mountain 
lizard  

Japalura 
tricarinata  

Agamidae  Least concern  

स्रोत: आईयसुीएि िेपाल र स्थलगत भ्रमण, २०७४  

घ) जलचर  
प्रस्ताकवत आयोजिा क्षेर मखु्य िदी क्षेर तमोर र अन्त्य सािा खोलाहरू भएर जान्त्छ । स्थािीय 
बामसन्त्दारहरूको जािकारी अिसुार आयोजिा क्षरमा कवमभन्न ककमसमका माछाहरू जस्तैः सहर, 
ट्राउट, क्याटकर्स (Wallago attu), कहले बाम माछा (Monopterus cuchia), सर्ा पािीमा 
पाईिे राज बाम (Anguilla bengalensis), रोह ुमाछा, अस्ला माछा आदी पाइन्त्छि ्।  

५.३ सामाजजक, आमथाक तथा सासं्कृमतक वातावरण  

५.३.१ सामाजजक वातावरण  

क) जिसाङ् जख्यक कववरण  
धिकुटा जजल्लाको कुल जिसंख्या १,६४,१३३ (मकहला ७६,९८० र परुुष ८७,१५२) र 
४३,०७४ घरधरुी रहेको छ । यस सडक सााँगरुीगकि गाउाँपामलका, शकहदभमुम गाउाँपामलका र 
पाख्रीबास िगरपामलका भएर जान्त्छ । समग्र प्रभाव क्षेरको कुल जिसंख्या ६२,३७४ रहेको 
छ जसमा परुुष २९,०६८ र मकहला ३३,३०६ रहेका छि ्। औसत घरधरुी आकार ४.४८ 
रहेको छ । 

तामलका 21: जिसङ्खख्याको कववरण 

गाउाँपामलका/िगरपामलका घरधरुी जम्मा परुुष मकहला  घरधरुी आकार 
सााँगरुीगकि गाउाँपामलका ५,०४७ २१,५३६ १०,०८३ ११,४५३ ४.२५ 
शकहदभमुम गाउाँपामलका ३,८७६ १८,७६० ८,९३१ ९,८२९ ४.७६ 
पाख्रीबास िगरपामलका ४,९७७ २२,०७८ १०,०५४ १२,०२४ ४.४२ 

स्रोत: केजन्त्द्रय त्याङ्क कवभाग २०६८ 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 58 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

 उमेर तथा मलंगको आधारमा जिसङ्खख्याको कववरण 
तामलका 22: उमेर तथा मलङ्गको आधारमा जिसङ्खख्याको कववरण 

उमेर समूह सााँगरुीगकि गाउाँपामलका बराह िगरपामलका जम्मा 
१४ वषा ममुि ६५०३ ६४५६ ७२१३ 
१५-२४ ४३८६ ३५१० ४२७६ 
२५-४० ३९०१ ३२१७ ३९४० 
४1-५५ ३६०४ २७९० ३५३६ 
५६-७० २२०३ १८३८ २१४२ 
७०+ ९३९ ९४९ ९७१ 
जम्मा २१५३६ १७८११ २११०७ 

स्रोत: केजन्त्द्रय त्याङ्क कवभाग २०६८ 

 जामतयताको आधारमा जिसङ्खख्याको कववरण 
जात जामतका आधारमा घर पररवार तथा जिसंख्याका जस्थमतलाई हेदाा ४३.३% घरपररवार राई 
जामतका रहेको देजखन्त्छ । दोश्रोमा क्षेरी १३.१९%, तेश्रोमा मलम्ब ु१०.४६ % र चौथोमा 
मगर ८.२९% रहेका छ । जातजातीको आधारमा घर पररवार देहाय बमोजजम रहेको छ । 

तामलका 23: जामतयताको आधारमा जिसङ्खख्याको कववरण 

क्र.सं. जातजामत 
सााँगरुीगकि 
गाउाँपामलका 

शकहदभमुम 
गाउाँपामलका 

पाख्रीबास 
िगरपामलका 

जम्मा प्रमतशत  

१ राई ८४९९ १४७८३ ३६१९ २६९०१ ४३.३ 

२ क्षेरी ७३२ १४५९ ६००२ ८१९३ १३.१९ 

३ मलम्ब ु ६२८५ ४७ १६५ ६४९७ १०.४६ 

४ मगर १७२४ ३६५ ३०६१ ५१५० ८.२९ 

५ तामाङ्ग ६६४ ६९ ३५२२ ४२५५ ६.८५ 

६ कामी ४७६ ५९१ १०३६ २१०३ ३.३९ 

७ ब्राह्मण (पहाडी) २९७ ५५ १२७७ १६२९ २.६२ 

८ यख्खा १४४६ ० ४० १४८६ २.३९ 

९ िेवार १३६ २२८ ७८६ ११५० १.८५ 

१० साकी २६६ ४११ ४२१ १०९८ १.७७ 

११ दमाई/डोली १८२ ३०९ ५३० १०२१ १.६४ 

१२ अन्त्य ७०७ ४१२ १५२५ २६४४ ४.२६ 

स्रोत: केजन्त्द्रय त्याङ्क कवभाग २०६८ 
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 धमाको आधारमा जिसङ्खख्याको कववरण 
धमा अिसुार जिसंख्याको जस्थमत हेदाा सबैभन्त्दा उच्च ककरााँत धमा माग्िेहरू ५०.1 प्रमतशत 
रहेका छि ्भिे कहन्त्दू धमा माने्न ३५.९ प्रमतशत रहेका छि ्। धमा अिसुार स्थािीय तहको 
जिसंख्या कववरण देहाय बमोजजम रहेको छ । 

तामलका 24: धमाको आधारमा जिसङ्खख्याको कववरण 
क्र.सं. धमा सााँगरुीगकि 

गाउाँपामलका 
शकहदभमुम 
गाउाँपामलका 

पाख्रीबास 
िगरपामलका 

जम्मा प्रमतशत  

१ कहन्त्दू ४५७६ ४६१४ १३२०५ २२३९५ ३५.९० 
२  बौि १४२० ५८ ५७९७ ७२७५ ११.६६ 
३  इस्लाम १० १० ० २० ०.०३२ 
४  ककरााँत १४४७१ १३९६१ २८१५ ३१२४७ ५०.१० 
५  ईसाइ १००४ ८० २१० १२९४ २.०७ 
६ प्रकृमत १९ ९ ३ ३१ ०.०४९ 
७ अन्त्य ३६ २८ ४८ ११२ ०.१७५ 
जम्मा २१५३६ १८७६० २२०७८ ६२३७४ १०० 

स्रोत: केन्त्द्रीय त्याङ्क कवभाग २०६८ 

 मातभृाषाका आधारमा जिसंख्या कववरण 
यस िगरपामलकामा प्रमखु गरेर िेपाली, राइ, मलम्ब ुर मगर भाषालाई मातभृाषाका रुपमा बोल्िे  
गरेको देजखन्त्छ । उपरोक्त मातभृाषा मध्य सबैभन्त्दा धेरै राई, दोस्रोमा िेपाली र तेस्रोमा मलम्ब ु
भाषा बोल्िे जिसंख्या रहेका छ ।  

ख) जशक्षा 
िेपालको संकवधाि भाग ३ को धारा ३१ मा जशक्षा सम्बन्त्धी हकलाई मौमलक हकको रूपमा 
राखेको छ र भाग ४ को धारा ५१ को राज्यका मिमतमा पमि जशक्षालाई आधारभतू 
आवश्यकताको रूपमा वगीकरण गरेको छ । यसका साथै ददगो कवकास लक्ष्य अन्त्तगात 
गणुस्तरीय जशक्षालाई लक्ष्य िम्बर ४ मा राखेको छ । िागररकलाई जशक्षाको अवसर उपलब्ध 
गराउिका लामग राज्यबाट कवमभन्न प्रयासहरू भइरहेका छि ्। 

 शैजक्षक संस्थाको सङ्खख्या र ककमसम   

प्रस्ताकवत आयोजिा क्षेरमा आधारभतू तथा माध्याममक कवद्यालयहरू रहेका छि ्। आयोजिा 
प्रभाकवत क्षेरका शैजक्षक संस्थाहरूको कववरण तलको तामलकामा ददइएको छ। 
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तामलका 25: आयोजिा क्षरेको कवद्यालयहरूको कववरण 
कवद्यालय तह सााँगरुीगकि 

गाउाँपामलका 
शकहदभमुम 
गाउाँपामलका 

पाख्रीबास 
िगरपामलका 

सामदुाकयक 
कवद्यालय 

पूवा प्राथममक  ५० ३८ ४१ 
आधारभतू (१-८) ४२ ३१ २८ 

माध्याममक (१-१०) ७ ४ ५ 
+ २ (१-१२) ३ ५ ४ 

संगठिात्मक 
कवद्यालय 

आधारभतू (१-८) ४ ३ ४ 
माध्याममक (१-१०) ० ० १ 

+ २ (१-१२) ० ० ० 
जम्मा ५६ ४३ ४२ 

स्रोत: केन्त्द्रीय त्याङ्क कवभाग २०६८ 

 साक्षरता दर तथा शैजक्षक स्तर 
यस क्षेरको साक्षरता दर ७१.१५%  छ जसमा परुुष साक्षरता दर ७८.५४% र मकहला 
साक्षरता दर ६४.७१% रहेको छ । आयोजिा प्रभाकवत सााँगरुीगिी गाउाँपामलकाको साक्षरता 
दर ७१.१%, शकहदभमुम गाउाँपामलकाको साक्षरता दर ७३% र पाख्रीबास िगरपामलकाको 
साक्षरता दर ७२.२% रहेको छ । 

ग) स्वास््य र सरसर्ाई 
िेपालको संकवधािले प्रत्येक िागररकलाई राज्यबाट आधारभतू स्वास््य सेवा मिःशलु्क प्राप्त गिे 
हक हिुेछ  कसैलाई पमि आकजस्मक स्वास््य सेवाबाट वजञ्चत गररिे छैि भमि धारा ३५ 
मौमलक हकमा िै व्यवस्था गरेको छ। हाल िेपाल सरकारले स्थािीय तहमा यथाशक्य 
िगरपामलकाको प्रत्येक वडामभर एउटा स्वास््य चौकी स्थापिा गिे मिणाय गरे पमछ देशको 
कवमभन्न भागहरूमा स्वास््य चौकी तथा अस्पतालहरू बन्न लागेका देजखन्त्छि ्। 

स्वास््य चौकीहरू र कवमभन्न वडामा अवजस्थत उप-स्वास््य चौकीहरूले जजल्लाका जितालाई 
स्वास््य सेवा सकुवधा प्रदाि गदाछ । गम्भीर स्वास््य समस्याका लामग व्यजक्तले धिकुटा र 
धराि जस्थत जजल्ला अस्पतालमा जाि ु पछा। खराब यातायात सकुवधा, उजचत िल मिकास 
प्रणालीको अभाव, सरसर्ाइ र स्वास््यको जशक्षाको अभावका कारण आयोजिा क्षेरका जिता 
गम्भीर स्वास््य समस्याको सामिा गरररहेका छि ्। लड्ि/ुचोटपटक/हड्डी भााँजचि,े ग्यााँजस्ट्रक, 
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छालाको रोग, मखु/दााँत दखु्न,े आाँखा पाक्िे र आाँखा दखु्न ेसमस्या, पेट दखु्न ेर काि दखु्न ेप्रमखु 
रोगहरू हिु ्।  

आयोजिा प्रभाकवत क्षेरमा स्वास््य चौकी र उप-स्वास््य चौकीहरू भएता पमि स्वास््यकमी र 
उपचारका लामग आवश्यक उपकरण र औषमधको अभाव छ । सम्पूणा जिसंख्या जजल्ला 
सदरमकुाममा उपलब्ध सकुवधाहरूमा मिभार छि ्। आयोजिा क्षेरमा हाल सरसर्ाइ सकुवधा 
असकुवधाजिक देजखन्त्छ ककिकी उिीहरूसाँग राम्रो सरसर्ाइ र राम्रो जीविस्तरको आधारभतू 
ज्ञाि र जशक्षाको अभाव छ । 

तामलका 26: आयोजिा क्षरेको कवद्यालयहरूको कववरण 
स्वास््य सकुवधा सााँगरुीगकि 

गाउाँपामलका 
शकहदभमुम 
गाउाँपामलका 

पाख्रीबास 
िगरपामलका 

जम्मा 

प्राथममक स्वास््य केन्त्द्र १ ० ० १ 
स्वास््य चौकी ७ ४ ६ १७ 
आयवेुद केन्त्द्र ० १ ० १ 

स्रोत: केन्त्द्रीय त्याङ्क कवभाग २०६८ 

 खािेपािीको अवस्था  
अमधकांश घरहरूमा पाइप बाट कवतरण गररएको प्रणाली छ। अमधकांश पाइपको पािी सािा 
िदी र महुािबाट प्रदाि गररएको छ। खािेपािीको अवस्थाको कववरण तलको तामलका ददइएको 
छ। 

तामलका 27 : खािेपािी सम्बजन्त्ध कववरण (%) 
सााँगरुीगकि गाउाँपामलका 
धारा/पाइप 

जडाि 
हाते 
कल 

िाककएको 
ईिार/कुवा 

ििाककएको 
ईिार/कुवा 

सामदुाकयक 
धारा 

िदी/खोला अन्त्य उल्लेख 
िभएको 

८२.५० ०.१० १.५० ३.९० ९.६० २.०० ०.१० ०.२० 
शहीदभमूम गाउाँपामलका 
७६.९० ०.१० २.०० १७.६० २.२० १.१० ०.१० ०.१० 
पाख्रीबास िगरपामलका 
८२.९० ०.०० २.६० ७.६० ६.४० ०.२० ०.१० ०.२० 

स्रोत: केन्त्द्रीय त्याङ्क कवभाग २०६८ 
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  शौचालयको अवस्था 
शौचालयका प्रयोगको अवस्थालाई हेदाा ६४.३५% घर पररवारमा सामान्त्य खालका शौचालय 
रहेका देजखन्त्छ । फ्लस भएका शौचालय ३०.८४% घर पररवारमा र ४.८१% घर पररवारमा 
शौचालय रहेका देजखाँदैि । स्रोत: केन्त्द्रीय त्याङ्क कवभाग २०६८ 

 र्ोहरमैला व्यवस्थापिको अवस्था 
आयोजिा क्षेरमा र्ोहरमैला व्यवस्थापि सम्बन्त्धी सचेत रहेको देजखएता पमि िदी तथा सडक 
पेटीमा र्ोहर र्ाल्िे, र्ोहर जलाउिे जस्ता कवषय पूणा रूपमा बन्त्द गिा यहााँको जितालाई 
र्ोहर मैलाको उजचत व्यवस्थापि सम्बन्त्धी अमभमखुीकरण तथा जिचेतिामूलक तामलमहरू ददि ु
पिे आवश्यकता देजखन्त्छ ।  

घ) भौमतक/सामदुाकयक पूवााधार 

 मसंचाई पूवााधार  
स्थािीय कृषकहरूले आफ्िो जममिको मसाँचाइको लामग परम्परागत प्रकवमध अथाात ् मौसमी 
महुािबाट मिस्किे मसाँचाइ कुलोबाटै मसाँचाइको व्यवस्था गरेका छि ्र जममिको अमधकांश भ-ू
भागमा मसाँचाइको लामग मिसिुी वषाामा मिभार छि ्। सडक पजङ्खक्तमा मसाँचाइ िहर छैि। 

 यातायात पूवााधार 
धिकुटा जजल्लामा ग्रामीण सडक सञ्जाललाई ध्याि ददई िौवटा ठूला सडक सञ्जाल मिमााण 
भएका छि ्। कुल १३५.६८ कक.मम सडक मध्ये ८०.६८ कक.मम. सडक कालोपरे छ। 
धिकुटा जजल्लाको सडक सञ्जालको कववरण तलको तामलकामा ददइएको छ । 

तामलका 28: धिकुटा जजल्लामा सडक सञ्जाल 
क्र.सं. सडकको िाम सडकको प्रकार कालोपरे 

सडक 

ग्राभेल  
सडक 

कच्ची 
सडक 

कुल 
(कक.मम.) 

१ भेडेटार-लेगवुाघाट राकिय राजमागा १८.३८ ० ० १८.३८ 

२  लेगवुाघाट-पातले खोला राकिय राजमागा ११.५८ ० ० ११.५८ 

३ पातले खोला-कहले राकिय राजमागा १८.३१ ० ० १८.३१ 

४ कहले-गरुााँसे सहायक सडक ४.१८ ० ० ४.१८ 

५ गरुााँसे-जचरे सहायक सडक १३.२३ ० ० १३.२३ 

६ भेडेटार -कोप्चे सहायक सडक ५ २९ ० ३४ 

७ डााँडागााँउ-बधुबारे सहायक सडक ० ० २ २ 

८ लेगवुाघाट-खेवाबेशी सहायक सडक ० ० ७ ७ 

९ कहले- लेगवुाघाट  मध्य पहाडी राजमागा १० १७ ० २७ 
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कुल (कक.मम.) ८०.६८ ४६ ९ १३५.६८ 

स्रोतः सडक कवभाग, २०७५ 

 ऊजाा आपूमता 

आयोजिा क्षेरको खािा पकाउिे मखु्य श्रोतको रूपमा दाउरा रहेको छ ककिभिे मतमिहरूको 
पररसरमा अवजस्थत सामदुाकयक र राकिय वि भएको कारणले सजजलै उपलब्ध हनु्त्छ। इन्त्धिको 
रूपमा काठपमछ एलपीजी र मट्टीतेल अन्त्य स्रोत हिु।् मबजलुी र खािा पकाउि प्रयोग हिु े
ऊजााको कववरण तलका तामलकामा ददइएको छ। 

तामलका 29: खािा पकाउिे इन्त्धि उपयोगको कववरण (%) 
सााँगरुीगकि गाउाँपामलका  

दाउरा  मकट्टतेल एलपीजी गईुठो वायो ग्यााँस कवद्यतु  अन्त्य  उल्लेख िभएको  
९५.५० ०.३० ३.३० ०.०० ०.१० ०.२० ०.४० ०.२० 

शहीदभमूम गाउाँपामलका 
९७.४० ०.९० १.१० ०.०० ०.०० ०.६० ०.०० ०.०० 

पाख्रीबास िगरपामलका 
८९.७० ०.६० ८.९० ०.२० ०.२० ०.०० ०.०० ०.४० 

स्रोत: केन्त्द्रीय त्याङ्क कवभाग २०६८ 

आयोजिा क्षेरमा विीको लामग उपयोग गररिे इन्त्धिको रुपमा कवद्यतु, मकट्टतेल, सोलार आदी 
रहेका छि । जसमध्ये सबैभन्त्दा बिी ८३ प्रमतशतले घरपररवारले कवद्यतुको उपयोग गिे गरेका 
छि ्। यस सम्बन्त्धी अन्त्य कववरण देहाय बमोजजम प्रस्ततु गररएको छ । 

तामलका 30: बिी बाल्िे ईन्त्धि प्रयोगको कववरण (%) 
इन्त्धिको स्रोत  सााँगरुीगकि 

गाउाँपामलका 
शहीदभमूम 
गाउाँपामलका 

पाख्रीबास 
िगरपामलका 

कवद्यतु  ८४.६० ८३.६० ८३.२० 
मकट्टतेल ११.३० १५.६० १५.०० 

वायो ग्यााँस ०.१० ०.१० ०.१० 
सोलार २.६० ०.४० १.०० 
अन्त्य १.२० ०.२० ०.४० 

उल्लेख िभएको ०.२० ०.१० ०.२० 
स्रोत: केन्त्द्रीय त्याङ्क कवभाग २०६८ 
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 सञ्चार (टेमलर्ोि, टेमलमभजि, इन्त्टरिेट सेवा) 
आयोजिा क्षेरमा उपलब्ध आधमुिक सेवा सकुवधामा पहुाँचको अवस्था हेदाा रेमडया, टेमलमभजि, 
मोवाइल र कम्प्यटुर जस्ता सकुवधा उपलब्ध रहेको छ । धेरै जसो घरधरुीमा कजम्तमा एक वा 
दईु मोबाइल सेट छ। िेपाल टेमलकम र एिसेलले यस क्षेरका स्थािीयलाई मोबाइल सेवा 
प्रदाि गदै आएका छि।् अमधकांश बस्तीहरूमा एिसेल जडाि भएको टेमलर्ोिको सकुवधा छ। 
यद्यकप, िेटवका को उपलब्धता मिकै कमगोर भएकोले गदाा दबैु टेमलकम सेवाको स्तर मिकै कम 
रहेको पाईयो । 

५.३.२ आमथाक वातावरण 

 रोजगारी/पेशा/व्यवसाय 
आयोजिा क्षेरका बामसन्त्दाहरूको मखु्य पेशा कृकष र पशपुालि रहेको छ । मसंचाइको मसममत 
स्रोत र यातायातको अभावका कारण कृकष स्तर मिवााह स्तरका लामग पयााप्त छैि । केकह 
व्यजक्तहरूले अन्त्य आमथाक गमतकवमधहरू पमि गरररहेका छि ् जस्तै सरकारी गैरसरकारी 
संगठिहरूमा व्यवसाय वैदेजशक रोजगारी श्रम र भररया र घर बिाउिे कायाहरू गदाछि ्। 
आमथाक कहसाबले सकक्रय परुुष जिसंख्याको एउटा महत्त्वपूणा अंश वैदेजशक रोजगारका लामग 
बाकहर जान्त्छि ्। 

तामलका 31: रोजगारी/पेशा/व्यवसाय सम्बजन्त्ध कववरण 
रोजगारीको अवस्था सााँगरुीगकि 

गाउाँपामलका 
शहीदभमूम 
गाउाँपामलका 

पाख्रीबास 
िगरपामलका 

जम्मा 

रोजगारदाता परुुष १०९ ४१ ४० १९० 
मकहला १४२ ४९ ५७ २४८ 
जम्मा २५१ ९० ९७ ४३८ 

कमाचारी परुुष ७९३ ५३९ १०३४ २३६६ 
मकहला २८४ २०४ ४९३ ९८१ 
जम्मा १०७७ ७४३ १५२७ ३३४७ 

आफ्िै 
व्यवसाय/कृकष 

परुुष ४४५७ ३७३९ ४१९३ १२३८९ 
मकहला ५३६७ ४०२५ ५५०९ १४९०१ 
जम्मा ९८२४ ७७६४ ९७०२ २७२९० 

घरायसी काम 
(ज्याला िहिु)े 

परुुष ६७ १०६ ३८० ५५३ 
मकहला ८३ १४७ ४७७ ७०७ 
जम्मा १५० २५३ ८५७ १२६० 
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अन्त्य परुुष ५० १२२ ८९ २६१ 
मकहला ११७ २३७ १७० ५२४ 
जम्मा १६७ ३५९ २५९ ७८५ 

स्रोत: केन्त्द्रीय त्याङ्क कवभाग २०६८ 

लगभग सबै बस्तीहरूमा जचया पसलहरू उपलब्ध छि।् बराहक्षेर, लेगवुाघाट र मसम्लेमा पमि 
केही होटलहरु छि।् सडकको पजङ्खक्तसाँगै केही स्थािहरुमा सडक मिमााणपमछ बजार केन्त्द्रका 
रूपमा कवकास हिु सक्िेछि।् स्थायी रुपमा तराई र काठमाडौं लगायतका अन्त्य ठाउाँमा सीममत 
मारामा बसाइाँ सिे गरेको छ । यद्यकप, मामिसहरू मलेमसया, कतार, र यूएई जस्ता देशहरूमा 
लगभग सबै बस्तीहरुबाट रोजगारीका अवसरहरुको लामग बसाइाँ सरेको पाइयो। 

५.३.३ सासं्कृमतक वातावरण 

 धाममाक, ऐमतहामसक तथा पयाटकीय स्थल 
आयोजिा क्षेर मभर धाममाक/सााँस्कृमतक तथा पयाटकीय महत्वका धेरै स्थलहरू रहेका छि ्तर 
सडक रेखांकिमा मंददरहरू र धाममाक क्षेरहरू अवजस्थत छैिि।् यस पररयोजिाको समग्र प्रभाव 
क्षेरमा बसोबास गिे मामिसहरू मखु्यतया कहन्त्दू धमाका र त्यसपमछ बौि धमाका अियुायीहरू 
छि।् धाममाक मजन्त्दर, गमु्बा र अन्त्य सांस्कृमतक स्मारक स्थलहरू सडक पजङ्खक्तमा पदैि र 
स्थािान्त्तरणको आवश्यकता पदैि। यद्यकप, प्रमसि धाममाक स्थाि बाराहक्षेर सडकको शरुुवात 
मबन्त्दमुा रहेको छ। 

 चाडपवा र अन्त्य प्रथा 
चाडपवा सम्बजन्त्ध कववरणलाई हेदाा यहााँ कवमभन्न जातजाती, धाममाक आस्था, भेषभषुा तथा भाषाका 
मामिसहरू बसोबास गदाछि ् । यहााँ अमधकांश ककरााँत तथा कहन्त्द ु धमा माने्न मामिसहरूको 
बसोबास रहेको देजखन्त्छ भिे बौि, इस्लाम, इसाई धमा माने्न मामिसहरूको पमि बसोबास रहेको 
देजखन्त्छ । सबै जातजाती र सम्प्रदायका आ-आफ्िै कला धमा साँस्कृमत रहेको पाईन्त्छि ्। 
जसमा उधौली, उभौली, बडा दशैं, मतहार, रामिवमी, महाजशवरारी, हररतामलका मतज, श्रीकृष्ण, 
जन्त्माष्टमी मखु्य पवा हिु ्। त्यसैगरी कक्रस्मस इसाई धमाावलम्बीहरूका लामग महाि ्पवाका 
रुपमा रहदै आएको छ । कवमभन्न धमाावलम्बीहरूका आ-आफ्िै चाडपवा भएता पमि बदमलदो 
समाजको स्वरुपका कारण सबै धमाावलम्बीहरूले सबैका चाडपवाहरूमा उत्सव मिाउदै आएको 
पमि पाईन्त्छ । त्यसैले परापूवाकाल देजखिै चल्दै आएका यी र यस्ता सांस्कृमतक धरोहरहरूले 
समाजमा एकता र सौहादाताको वातावरण मसजािा गरेको पाईन्त्छ । 
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पररच्छेद -६ 
प्रस्तावको कवकल्प कवश्लषेण 

कवकल्प कवश्लषेण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किको अमभन्न अङ्ग हो । प्रस्ताव कायाान्त्वयिका 
कवकल्प भन्नाले आयोजिाको लामग उपलब्ध कवकल्पहरू मध्ये सबैभन्त्दा उिम कवकल्प छिौट 
गिे प्रकक्रया हो । कवकल्प कवश्लषेण वातावरण संरक्षण मियमावली, २०७७ मा आधाररत रहेको 
छ । प्रस्ताकवत आयोजिाका लामग छलर्ल गररएको कवकल्पहरू मखु्यतः मडजाइि, प्रकवमध, 
कायाान्त्वयि प्रकक्रया, समय तामलका, वि क्षेर प्रयोग िगिे र कम वि प्रयोग गिे कवकल्पमा 
केजन्त्द्रत छि ्।   

६.१ आयोजिा सञ्चालि िै िहुाँदाको जस्थमत 

यस कवकल्पले प्रस्तावको कायाान्त्वयिमा रोक लगाउाँछ र यसले स्थािीय जितालाई सडक तथा 
अन्त्य सेवा सकुवधाबाट वजञ्चत गराउाँछ । त्यस्तै यस कवकल्पले स्थािीय व्यजक्तको पहुाँच सीममत 
गदाछ, समदुायलाई बजार तथा देशको मूल प्रवाहबाट टािा राख्दछ । सडक आयोजिाले पािे 
िकारात्मक प्रभाव न्त्यूिीकरण गिा सककिे भएकोले आयोजिा अगाडी िबिाउिे कवकल्प सान्त्दमभाक 
छैि ।  

६.२ आयोजिाको प्रकार 
प्रस्ताकवत आयोजिा अन्त्तगात पकहले देखी अवजस्थत सडकको स्तरोन्नमत तथा सडक संरचिाहरूको 
ियााँ मिमााण जस्ता काया समावेश छ । प्रस्ताकवत क्षेरमा छोटो दूरीको अन्त्य सडक सञ्जाल 
उपलब्ध छैि जसलाई राजमागाको रूपमा  रूपान्त्तरण गिा सककयोस ्। त्यसैले प्रस्ताकवत क्षेरमा 
ियााँ राजमागा मिमााण गिुाको कवकल्प छैि । 

६.३ वि क्षरेको प्रयोग 

प्रस्ताकवत सडक पङजक्त वि संसाधिहरूको क्षमतलाई कम गिा र यसको लम्बाइलाई ध्यािमा 
राखेर मडजाइि गररएको छ । प्रस्ताकवत सबै कवकल्पहरू वि क्षेरमा िै रहेका छि ्ककिकक 
तमोर िदीको कोरीडोर मखु्यतया जंगल क्षेर भएर जान्त्छ जिु प्रस्ताकवत सडकका लामग सबैभन्त्दा 
छोटो मागा हो । यद्यकप कम वि क्षेरमा प्रभाव पिे र भौगोमलक जस्थरताका कहसाबले प्रस्ताकवत 
सडक पङ् जक्त िै सबैभन्त्दा उिम कवकल्प हो ।  
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६.४ आयोजिाको मडजाइि 

प्रस्ताकवत सडकलाई िेपालको राजमागा मािक अिसुार राजमागाको रूपमा वगीकरण गररएको 
छ । समग्र सडक अवयवहरू जस्तै तेसो र ठाडो सडक पजङ्खक्त क्रस सेक्सि मडजाइि रु्टपाथ 
मडजाइि संरक्षण संरचिा सडक ककिारा कवकास आदीको मिमााण कवस्ततृ ईजञ्जमियररङ सभेक्षण 
अिसुार गररिे छ । प्रस्ताकवत सडक मिमााणको मडजाईि गदाा श्रममकहरू (माटो सम्याउिे 
बायोईजञ्जमियररङ काया गेमबयि संरचिाहरू) र मिमााण व्यवसायीले कवमभन्न प्रकारका मेजशि तथा 
उपकरणहरूको प्रयोग गरर ग्राभेल गिे, मबटुममि तताउिे, ममसाउिे र सतहमा लगाउिे, मथच्िे 
र सतहमा पूणा रुपमा ममसाउिे र क्रस डे्रिेज िलाि गिे जस्ता कुराहरूमा कवशेष ध्याि ददिपुछा। 
सडक मिमााणका क्रममा आउिे मबग्रिहरूलाई कर्मलङका लामग प्रयोग गररिेछ । सखु्खा िंुगाको 
प्रयोग अमधकतम सीमामा गररिेछ र सडक छेउछाउका विस्पमतको संरक्षण गररिेछ । प्रस्ताकवत 
सडक आयोजिाको िकारात्मक प्रभावहरूको पकहचाि गररिेछ र प्रभाव न्त्यूिीकरणका उपायहरू 
अवलम्बि गररिेछ । त्यसैले प्रस्ताकवत आयोजिाको मडजाइि उपयकु्त रहेको देजखन्त्छ । 

६.५ स्थल (प्रस्ताकवत सडक वि तथा वजस्त क्षरेबाट टािा खेती गररिे क्षरेबाट लैजािे)  
स्थलगत भ्रमणका क्रममा, स्थािीय बामसन्त्दाहरू सभेक्षण गररएको सडक पङजक्तका बारेमा 
सकारात्मक रहेको पाइएको छ । प्रस्ताकवत सडक पजङ्खक्तले घर, जग्गा, विस्पमतलाई न्त्यूितम 
रुपमा प्रभाव पािे देजखएको छ । तर यदद सडक पङजक्त पररवताि गररयो भिे त्यसले बस्ती, 
मिजी जग्गा र विस्पमतमा ठूलो मारामा प्रभाव पािे देजखएको छ । त्यसकारण प्रस्ताकवत सडक 
पजङ्खक्त िै सबैभन्त्दा उपयकु्त देजखन्त्छ ।  

६.६ प्रकवमध र सञ्चालि कवमध 

प्रस्ताकवत सडक मिमााणका लामग प्रयोग गररएको कवमध मेजशिमा आधाररत छ । फे्रस कट, भमूी 
उत्खिि ्तथा सम्याउिे काया भमूी सर्ा गिे काया आदी मेजशिको प्रयोग गरर गररिेछ । अन्त्य 
कायाहरू जस्तै गेमबयि पखााल, मभिामा प्लाष्टर गिे, बायोईजञ्जमियररङ संरचिाहरु र वकृ्षारोपण 
काया श्रम शजक्त र्द्ारा गररिेछ ।  यो प्रकवमध प्रस्ताकवत सडक आयोजिाको लामग उपयकु्त छ। 

प्रस्ताकवत प्रकवमधहरू वातावरण  मैरी र कम लागतलाई कवचार गदै चयि गररएका छि।् दबैु 
आधमुिक र परम्परागत/श्रम आधाररत प्रकवमध प्रस्ताकवत आयोजिाको लामग प्रयोग गररिेछ।यस 
प्रकवमधमा सरल संरचिा जस्ता मिमााण श्रमले गिे छ भिे भारी काम मेजशिद्वारा गररिछे। 
आयोजिा मिमााणको क्रममा काया सकेसम्म सकु्खा मौसममा गररिेछ।  
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६.७ समय तामलका, प्रयोग गररिे कच्चा पदाथा 
प्रस्ताकवत सडक मिमााण गदाा वषाातको समयमा  गररिे छैि । बााँकी मकहिाहरूमा पिुःस्थापिा 
र अपग्रडे गिे काम गररिेछ । अक्टोबर देजख जूि सम्म मिमााण गिे काम अमधक उपयकु्त छ 
ककिकी यस समयमा स्थािीय मामिसहरू खेतीका गमतकवमधबाट आंजशक मकु्त हनु्त्छि ्।स्थािीय 
रूपमा उपलब्ध मिमााण सामाग्रीलाई प्राथममकता ददइिे छ । उत्खििको लामग प्रस्ताकवत स्थाि 
आवश्यक सामाग्रीको उपलब्ध पररमाणको आधारमा चयि गररएको छ । धेरै प्रभाव पिा िददि 
एकभन्त्दा बिी उत्खिि स्थलहरू प्रस्ताव गररएको छ । आयोजिा सम्पन्न गिा चाकहिे कच्चा 
पदाथाको गणुस्तरको मियममत अिगुमि गररिेछ । त्यस्तै मामिस तथा वन्त्यजन्त्तलुाई असर कम 
गिा ददउाँसोको समयमा मारै आयोजिाको मिमााण काया संचालि गररिेछ । 

६.८ प्रस्ताव कायाान्त्वयि गदाा उत्पन्न हिुे जोजखम स्वीकार गिा सककिे वा िसककिे  

आयोजिा कायाान्त्वयििारा पिा सक्िे सम्पूणा प्रभावहरूलाई व्यवजस्थत गिा सककिे प्रकारका 
छि।् वातावरणीय व्यवस्थापि कायाका लामग प्रस्ताकवत बिोिरीकरण तथा न्त्यूिीकरणका 
उपायहरू सरल एवं आमथाक रुपले स्थािीय  बासीहरूलाई समेत र्ाइदा परु् याउिे प्रकारका रहेका 
छि ्। 
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पररच्छेद -७ 
प्रस्ताव कायाान्त्वयि गदाा वातावरणमा पिे प्रभाव 

आयोजिाको कवस्ततृ कववरण र स्थलगत अध्ययिको आधारमा आयोजिा कायाान्त्वयिका कारण 
पिा सक्िे भौमतक, जैकवक, सामाजजक-आमथाक र सांस्कृमतक वातावरण सम्बन्त्धी सम्भाकवत 
प्रभावहरूको पकहचाि गररएको छ । सावाजमिक सूचिा, छलर्ल र अन्त्तरकक्रया मार्ा त स्थािीय 
र  सरोकारवालाहरूबाट पमि सम्भाकवत प्रभावहरूको पकहचाि गररएको मथयो र सकारात्मक तथा 
िकारात्मक प्रभावहरूको कवश्लषेण गररएको मथयो । 

७.१ सकारात्मक प्रभावहरू  

७.१.१ मिमााण चरण  

७.१.१.१ सामाजजक तथा आमथाक वातावरणीय प्रभाव 

 स्थािीयमा रोजगारीको  अवसर 
मिमााण चरणमा मिमााण सम्बन्त्धी कक्रयाकलापको लामग दक्ष तथा अदक्ष श्रममकहरूको आवश्यक्ता 
पिे छ । मिमााण चरणको अवमधमा प्रस्ताकवत आयोजिाको प्रमखु सकारात्मक प्रभावहरूमा 
स्थािीयलाई रोजगारीको अवसरको मसजािा हिु ुहो । यस आयोजिाका लामग भारी उपकरण 
तथा मेजशिहरूको सञ्चालिका, मभरालो जममि जस्थर गराउिे काया, सडक मिमााण, मबग्रि 
व्यवस्थापिका  लागी भारी संख्यामा कायाशजक्तको आवश्यकता पदाछ  । यस आयोजिाका 
लामग अिमुामित ८,३८,७३५ मािव ददि दक्ष जिशजक्त र २१,१०,१३० अदक्ष जिशजक्तको 
आवश्यकता पिेछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थािीय र अल्पकालीि अवमधको 
हिेु छ । 

 आमथाक गमतकवमधहरूमा वकृि 
मिमााणको क्रममा प्रस्ताकवत आयोजिाले स्थािीयहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदाि गिे छ । 
यसले स्थािीयको आमथाक अवस्थामा सधुार ल्याउिका साथै आमथाक गमतकवमधहरूमा वकृि 
परु् याउिे छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थािीय र अल्पकालीि अवमधको हिेुछ। 

 प्राकवमधक सीपमा वकृि 
प्रस्ताकवत आयोजिा मिमााण गिा उपकरणहरूको सञ्चालि, कवमभन्न प्रकारको मिमााण कायाहरू गिा 
कवमभन्न कवधाका श्रममकहरू आवश्यक पिे देजखन्त्छ । यसका लामग स्थािीय व्यजक्तहरू मिमााण 
कायामा संलग्ि हिुे हुाँदा उिीहरूले मसपमलुक तामलम प्राप्त गिा सक्िे हुाँदा उमिहरूको यस 
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कायामा मसप बढ्िे छ । यस आयोजिाले स्थािीय गररब जितालाई रोजगारीको अवसर प्रदाि 
गिुाका साथै उिीहरूलाई कवमभन्न सीप कवकास जस्तै ग्यामबयोिका तारहरू ममलाउि,े सखु्खा 
पखााल मिमााण गिे, पहाडको काट्िे तथा जस्थरीकरण गिे र सडक छेउछाउमा कवमभन्न बायो-
ईजञ्जमियररङ्गका उपाएहरू अपिाउिे जस्ता सीपहरू समेत प्रदाि गदाछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, 
पररमाणमा मध्यम, स्थािीय र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ । 

 सामदुाकयक कवकासमा वदृर्द् 
प्रस्ताकवत सडक धिकुटा जजल्लाको सााँगरुीगकि गाउाँपामलका र शहीदभमूम गाउाँपामलका तथा 
पाख्रीबास िगरपामलका भएर जान्त्छ । यस क्षेरमा स्वास््य चौकी, जक्लमिक, कवद्यालय, थोक 
पसल, होटल, कृकष बजार, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरू जस्ता सामदुाकयक कवकास 
संरचिाहरूको अभाव छ । सडक मिमााणले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा स्थािीय मामिसहरूलाई 
उिीहरूको सीप र सामदुाकयक सेवाहरू कवकास गिा प्रोत्साकहत गदाछ । आयोजिा प्रभाकवत 
क्षेरमा मिमााण चरणमा स्वास््य सधुार कायाक्रम, सरसर्ाई, आय आजाि गिे गमतकवमधहरूको 
अवसर र सामाजजक कवकास संगठिको संलग्ितालाई प्राथममकता ददइिेछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष, 
पररमाणमा मध्यम, स्थािीय र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ । 

 उद्यम कवकास र व्यापारमा वदृर्द् 
मिमााण अवमधमा श्रम समूह, मिमााण टोली र आयोजिा टोलीको माग पूरा गिा कवमभन्न प्रकारका 
व्यावसाकयक गमतकवमधहरू सञ्चालिमा आउाँदछि ् । सामान्त्यतया खाद्यान्न तथा जचया पसल, 
ककरािा, लज र रेस्टुरेन्त्टहरू ठुलो संख्यामा उपजस्थत व्यजक्तहरूको सेवाको लामग सेवा प्रदाि 
गदाछ । स्थािीय उत्पादिहरू जस्तै दूध, मास,ु तरकारी, र्लरू्ल आददको माग मिमााण 
अवमधमा बढ्िेछ जसले स्थािीय उत्पादि र बजारीकरणका लामग थप प्रोत्साहि प्रदाि गदाछ। 
यसले स्थािीय ग्रामीण अथाव्यवस्थामा योगदाि परु् याउाँछ र ग्रामीण गररबी लाई कम गिा मद्दत 
गदाछ । यो प्रभाव अप्रत्यक्ष, मध्यम महत्व, स्थािीय र अल्पकालीि अवमध देजख मध्यम-
प्रकृमतको हिेुछ । 

 स्रोत व्यवस्थापिमा जागरुकता 
आयोजिाले अपिाउिे बायोईजञ्जमियररङका उपायहरूले विस्पमत महत्त्व कवशेषगरर रुख तथा 
कवरुवाहरूले सडक छेउछाउका पहाडहरूमा जस्थरताका प्रदाि गिाका लमग खेल्िे महत्त्वपूणा 
भमूमकाबारे स्थािीयलाइ अवगत गराउाँछ । यसले गदाा स्थािीयबासीले सडक जस्थतामा 
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बोटकवरुवाको योगदाि बारेमा सचेत हिुेछि ्। यो प्रभाव अप्रत्यक्ष, पररमाणमा  मध्यम, स्थािीय 
र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ । 

७.१.२ सञ्चालि चरण 

७.१.२.1 सामाजजक तथा आमथाक वातावरणीय सवाल 

 सडकको सकुवधा 
प्रस्ताकवत सडक सञ्चालिले पहुाँचमा सधुार हिुेछ र यस सडकले कोशी राजमागाको कवकल्पको 
रुपमा काम गदाछ र धिकुटा जजल्लाहरू राकिय र अन्त्तरााकिय (भारत) सीमाहरू साँग पमि 
जोड्िेछ । प्रस्ताकवत सडकले सडकको अन्त्त्यमा धराि-चतरा सडक पमि जोड्िेछ । त्यसैले 
यस सडकले छोटो समयमा स्तरीय सडकको सकुवधा प्रदाि गिेछ । यस सडकले कोशी 
राजमागाको सवारी चापलाई पमि कम गिा मद्दत गिेछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा उच्च, 
क्षेरीय र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ । 

 व्यापार व्यवसायमा वदृर्द् 
प्रस्ताकवत सडक मिमााणले त्यस क्षेरमा यातायात प्रणालीलाई राम्रो बिाउिकुा साथै िेपाल-भारत 
बीचको व्यापारलाई पमि सहयोग परु् याउाँछ । प्रस्ताकवत आयोजिाको सञ्चालि चरणमा सहज 
सडक पहुाँचका कारण स्थािीयले आफ्िा उत्पादिहरूलाई ठूला बजारहरूमा मबकक्र गरर राम्रो 
मूल्य पमि प्राप्त गिा सक्िछेि ्। यसले स्थिीयलाई सािा उद्योग स्थापिा गिा, िगदे बाली तथा 
गैरकाठजन्त्य उत्पादि गिा र लघ ुउद्यमहरू कवस्तार गिा प्रोत्साकहत गिेछ । यस आयोजिाले 
आयोजिा क्षेरमा कायारत समदुायमा आधाररत संगठिरहरू मार्ा त मिरन्त्तर सहयोग प्रदाि गिााले 
समग्र उत्पादकत्वमा वकृि गिा मद्दत परु् याउाँछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा उच्च, क्षेरीय 
देजख सीमापार सीमासम्म र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ । 

 स्थािीय जिताको रोजगारी िााँचामा पररवताि 
आयोजिा क्षेरका स्थािीयहरू परम्परागत व्यवसाय जस्तै कृकष, मजदरु मजदरु, सािा व्यापार र 
वैदेजशक रोजगारमा मिभार छि ् । सडक सञ्चालि गमतकवमधहरूले सािा व्यवसाय, सडक 
छेउछाउका व्यवसाय, सवारी ममात स्थल, सािा ग्यारेज, ड्राइमभग सहयोगी जस्ता ियााँ 
रोजगारीका अवसरहरू वकृि हिुेछ । त्यस्तै स्थािीयहरू जोसंग प्रयाप्त पूाँजी छ मतिीहरूले 
व्यवसाकयक रुपमा सवारीसाधिहरू चलाउि सक्िेछि ्। त्यस क्षेरका स्थािीयले कृकष क्षेरमा 
रहेको परम्परागत प्रणालीलाई कवस्थाकपत गरर आधमुिक र िगदे बालीमा रुपान्त्तरण गिा 
सक्िेछि।् यो प्रभाव अप्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थािीय र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ । 
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 पयाटकीय गमतकवमधहरूमा वदृर्द् 
सडक सञ्चालिले पयाटकहरूका लामग धाममाक तथा पयाटकीय स्थलहरू बराहक्षेर, मरबेणी र 
मसम्ले लगायतका क्षेरहरूमा भ्रमण गिे अवसर खलु्िेछ । पयाटकहरूको आयमि र बसाइले 
स्थािीयहरूलाई रोजगारी र आय आजाि गिे अवसर प्रदाि गिेछ । त्यसैले प्रस्ताकवत सडक 
सञ्चालिले आयोजिा क्षेरमा पयाटि उद्योगको प्रबिाि हिुेछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा 
मध्यम, क्षेरीय र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ ।   

 जीविस्तरमा प्रभाव 
पहुाँच तथा यातायातको सकुवधाको कारणले आयोजिा क्षेरमा सामाजजक-आमथाक कवकास जस्तै 
स्वास््य, सञ्चार, बजार तथा बैंककङ सकुवधाको कवकास हिुेछ । सडकको सञ्चालिले सामाजजक 
क्षेरमा गणुस्तरीय सेवाहरू बिाउि पमि योगदाि परु् याउाँछ ककिकक बजारको लागत घटाउि े
सेवाहरू प्रदाि गिा बिी सक्षम मिकायहरू र व्यवसायीहरू यस क्षेर प्रवेश गिेछि ्। यो प्रभाव 
अप्रत्यक्ष, मध्यम, स्थािीय र दीघाकालीि हिेुछ । 

 सजजलो र सधुाररएको पहुाँच 
सडक सञ्चालि अवमधमा, सडकले सामाजजक सेवाहरूमा जिताको पहुाँच र वस्तहुरूको द्रतु 
िुवािीमा वकृि गिेछ। प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर (समग्र प्रभाव क्षेर) र अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर दवैुका 
स्थािीय जितालाई बजार र जजल्ला सदरमकुाम जाि सहज पहुाँच हिुेछ । यो सडकले शहरी 
केन्त्द्रहरूमा स्वास््य सेवाको पहुाँचमा सधुार गिा साथै आयोजिा क्षेरमा ियााँ सकुवधाहरू स्थापिा 
गिेछ। आयोजिाको प्रभावको सम्पूणा क्षेरमा स्थािीय जिताको पहुाँच र गमतशीलता बढ्िेछ । 
यसले यस क्षेरको अथातन्त्रको प्रवाह गिेछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा उच्च, स्थािीय र 
दीघाकालीि अवमधको हिेुछ । 

७.२. िकारात्मक प्रभावहरू 

७.२.१ भौमतक वातावरणीय प्रभाव 

७.२.२.१ मिमााण चरण   

 भ-ूउपयोगमा पररवाति   
प्रस्ताकवत सडकको र्मेशि चौडाई ९ ममटर कायम गिाका लामग  २.५४ हेक्टर कृकष जममि, 
४३.७५ हेक्टर वि क्षेर, ८.३० हेक्टर बााँझो जममि, २.७७ हेक्टर झाडी, १.७१ हेक्टर 
घााँसे मैदाि र ०.५१ हेक्टर बस्ती क्षेरको जममि आवश्यक पिेछ । यसले आयोजिा क्षेरको 
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भमूम उपयोगमा पररवताि ल्याउाँछ ।यसले उवार भमूमको िोक्सािी समेत गदाछ । यो असर 
प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थाि कवजशष्ट र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ । 

 भमूी अजस्थरता तथा पकहरो 
उत्खिि प्रकक्रयाले भ-ूक्षय मिम्त्याउाँका साथसाथै मामथल्लो भागको उवार र उत्पादिशील 
माटोलाई क्षमत पयुााउिे छ । मिमााणका क्रममा केकह स्लोप रे्मलयर हिु सक्छ । विस्पमत 
हटाउदा तथा कटाि गररएमा त्यसले वषााको पािी मभर मछरर भ-ूक्षय तथा पकहरो मिम्त्याउि 
सक्छ । यसले गदाा कृकषयोग्य जममिको क्षमत, वि क्षेरको िोक्सािी, पािीको स्रोत प्रदषुण 
जस्ता प्रभावहरू पिा सक्छ । यस्तो प्रकारको भ-ूक्षय तथा पकहरोका कारण माटो, िंुगा तथा 
अन्त्य सामाग्रीहरू िदी, कृकषयोग्य जममि र िहरहरूमा थकुप्रि गई पािीको मिकासमा अवरोध 
गिा सक्छ जस्का कारण िजजका बस्ती क्षेरहरू उच्च जोजखममा पिा सक्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, 
पररमाणमा उच्च, स्थाि कवजशष्ट र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ । 

 र्ोहोरमैला  मिष्काशि  तथा  व्यवस्थापि 
मिमााण चरणमा कामदार जशकवर सञ्चालिको क्रममा दवैु ककमसमको र्ोहोर (ठोस ताथा तरम) 
गत्पादि हनु्त्छि । ठोस खाले र्ोहोरमा खािा तयारीको क्रममा मिजस्किे मखु्यतया जैकवक र 
अजैकवक र्ोहोर, प्लाजस्टक जस्ता सामाग्री हनु्त्छि भि ेतरल र्ोहोरमा जशकवरबाट मिस्किे र्ोहोर 
पािी तथा मिमााण सामाग्री धोईपखाली गदाा मिस्किे पािी पछाि । यसरी मिष्काशि हिु े
र्ोहोरहरूको राम्रो व्यवस्थापि िहिुे हो भिे यसले पािीको स्रोत प्रदूकषत पािे छ । र्ोहोरको 
राम्रो व्यवस्थापि िहुाँदा कामदारहरूको स्वास्थमा पमि िराम्रो असर पािे छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष 
रुपको, पररमाणमा मध्यम,  स्थलगत र अल्पकालीि अवमधको हिेुछ ।  

 खािी स्थल तथा खाल्डोहरूको प्रभाव 
आयोजिाको संरचिाहरू मिमााण गिाका लामग कवमभन्न कायाहरू जस्तै ग्राभेल गिे, ररटेमिङ पखााल 
बिाउि,े ग्यामबयि पखााल बिाउिे र अन्त्य कायाहरू गिाका लामग वालवुा, िंुगा र मगट्टीको 
आवश्यकता पदाछ । िदी तथा खोलका कवमभन्न स्थािहरूबाट मिमााण सामाग्रीहरूको उत्खिि ्
गररिेछ । यसरी उत्खिि ्काया गदाा उपयकु्त स्थाि छिोट गररएि भिे वा अत्यामधक मारामा 
उत्खिि ्गररयो भिे त्यसले वातावरणमा िकारात्मक प्रभाव पािा सक्दछ । उत्खििका लामग 
उपयकु्त स्थािको छिोट गररएमा वा उत्खिि काया समाप्त भएपमछ बन्त्द गररएमा त्यस बाट 
हिुे प्रभावलाई न्त्यूि गिा सककन्त्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थािीय र दीघाकालीि 
अवमधको हिेुछ । 
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 मबग्रि व्यवस्थापिका कारण हिेु प्रभाव 
आयोजिाको संरचिाहरूको लामग कवकास मिमााणका गमतकवमधहरूको क्रममा मबग्रि मिजस्कन्त्छ। 
ठोस खाले र्ोहोरमा मसमेन्त्ट, तार, प्लाजस्टक, माटो जस्ता सामाग्री उत्पादि हनु्त्छि । 
अव्यवजस्थत मबग्रि व्यवस्थापिका कारण पािीको स्रोतमा प्रदूषण, गल्ली बन्ने, स्पोयल बगेर 
जािे कवशेषगरी अव्यवजस्थत सतही पािी व्यवस्थापिका कारणले आदी समस्याहरू उत्पन्न हनु्त्छि ्
। प्राकृमतक जल मिकासीको अवरोधका कारणले भू-क्षय तथा कटािको समस्या हिु सक्छ । 
यसले जलीय जीव तथा विस्पमत र पािीको गणुस्तरमा समेत िकारात्मक प्रभाव पािा सक्छ । 
अव्यवजस्थत मिकासले तथा खराब व्यवस्थापिको कारण पािी प्रदूषणको समस्या ,खेती योग्य 
जग्गा, बालीिालीमा क्षमत हिुे समस्या आउाँि सक्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष रुपको, पररमाणमा 
मध्यम, स्थलगत र अल्पकालीि अवमधको हिेुछ ।  

 जल प्रदूषण 
प्रस्ताकवत आयोजिाको संरचिाहरू मिमााण गिा िुङ्गा, मगट्टी जस्ता मिमााण सामाग्रीहरूको 
आवश्यक्ता पिेछ । क्रसर  तथा  उत्खिि  क्षेरको सञ्चालिले र अत्यामधक मारामा सामाग्रीको 
उत्खिि कायाले स्थािीय वातावरणमा पररवताि ल्याउिे छ । उत्खिि कायाले प्राकृमतक पािीको 
बहावमा पररवताि ल्याउिका साथै जल प्रदषुण बिाउिे छ । आयोजिा मिमााण कायाको क्रममा 
हिुे गमतकवमधहरू जस्तै माटो खन्ने,  तरल पदाथाहरू पोजखि,े र्ोहोर पािीको उत्पादि हिुे, 
सवारी साधिमा प्रयोग हिुे तेल, मग्रज लगायतका अन्त्य रसायिहरू मलक भई त्यहााँ भएको खोला 
तथा अन्त्य पािीको स्रोत प्रदूकषत बिाउि सक्छि ्। यसको कारणले पािीमा बस्िे जीव तथा 
विस्पमतलाई हािी पगु्ि सक्छ। यो प्रभाव अप्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थािीय र अल्पकालीि 
अवमधको हिेुछ ।  

 मिमााण सामाग्री भण्डारणका कारण हिेु प्रभाव 
मिमााण सामाग्रीको भण्डारणका लामग चेिेज ०+१५१, ५+१७२, ५+२७४, ११+६०४, 
२३+६७०, ३६+६५०, ५२+८५० मा व्यवस्था गररएको छ । मिमााण सामाग्रीको उजचत 
भण्डारण र व्यवस्थापि िहुाँदा िजजकैको पािीको स्रोतमा मममसि गई जल प्रदषुण, भ-ूउपयोमगतामा 
ह्रास, कृकष उत्पादिमा कमी र सवारीसाधिको आवाजले ध्वमि प्रदषुण मिम्त्याउाँिछे । यो प्रभाव 
प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थाि कवशेष र अल्पकालीि अवमधको हिेुछ । 
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 माटो प्रदूषण 
आयोजिा मिमााण स्थलमा मिमााण सामग्रीको भण्डारण, मिपटाि र अन्त्य आयोजिाका गमतकवमधका 
कारण भमूम प्रदषुण हिुे जोजखम हनु्त्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थािीय र 
अल्पकालीि अवमधको हिेुछ । 

 वाय ुप्रदूषण 
क्रसर तथा उत्खिि क्षरेको सञ्चालि तथा मिमााण अवमधमा, यातायात र मिमााण सामग्रीको 
उत्खिि, िुवािी र भारी उपकरणहरूको प्रयोगले उल्लेखिीय पररमाणको धलुो र धुाँवा उत्पन्न 
गदाछ । आयोजिा क्षेरमा  गाडीको आवागमिले धलुो र सवारीबाट उत्पन्न हिुे ग्यााँसहरूको 
उत्सजाि बढ्िे सम्भाविा छ । त्यस्तै, मिमााण कामदारहरूद्वारा उत्पादि हिुे ठोस र्ोहोरको 
अिजुचत व्यवस्थापिले गदाा आयोजिा क्षेरमा दगुान्त्ध उत्पन्न हनु्त्छ जसले हावाको गणुस्तरलाई 
असर परु् याउाँिे छ । यो प्रभाव पररमाणमा मध्यम,  स्थािीय स्तरको र अल्पकालीि अवमधको 
हिेुछ ।  

 ध्वमि प्रदूषण 
क्रसर तथा उत्खिि क्षेरको सञ्चालि तथा कामदार जशकवरबाट ध्विी प्रदूषण हिुे जोजखम हनु्त्छ। 
त्यसैगरी मिमााण कायाको लामग प्रयोग हिुे ठुला उपकरण तथा मिमााण सामाग्रीहरू बोक्िे गाडी 
हरूले पमि ठुलो मारामा ध्वमि उत्सजाि गछाि जसले गदाा ध्वमि प्रदषुण बढ्िे हनु्त्छ । मिमााण 
काया चमलरहाँदा सामान्त्य भन्त्दा ध्वमिको स्तर बढ्ि ु स्वाभाकवक ि ै हो तर यस आयोजिाको 
मिमााण कायाले गदाा हिुे ध्वमि प्रदूषण कायास्थलमा मार मसममत रहिेछ र सो कायास्थल बाट 
टाकिदै गदाा क्रमश कम हदैु जािेछ । बस्ती क्षेरमा ध्वमि प्रदूषण र सवारी साधिको 
आवतजावतले ध्वमिको स्तरलाई असर परु् याउाँिेछ । यो प्रभाव पररमाणमा मध्यम,  स्थािीय 
स्तरको र अल्पकालीि अवमधको हिेुछ ।  

 क्रसर र ब्याजचङ प्लान्त्टका (Batching plant) कारण पिे प्रभाव 
क्रसर संचालि तथा िंुगा रु्टाउिे काया गदाा िजजकका बस्ती क्षेरमा ध्वमि र वाय ुप्रदषुणले 
गदाा असहज जस्थमत आउि सक्छ । क्रसर क्षेरहरू दघुाटिा र चोटपटकका लामग उच्च जोजखम 
क्षेरहरू हिु । ब्याजचङ प्लान्त्ट संचालिका क्रममा श्रममकहरू जल्िे संभाविा पमि उच्च रहन्त्छ। 
यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थाि कवशेष र अल्पकालीि अवमधको हिेुछ । 
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 मिमााण सामाग्री िंुवािीका कारण पिे प्रभाव 
सडकको मिमााण कायाका लामग आवश्यक पिे मिमााण सामग्री भण्डारण स्थलबाट मिमााण स्थलमा 
लैजाि ुपछा । यसले ठूला  सवारीहरूको आवागमिमा वकृि गिा सक्दछ।  पररणामस्वरूप 
कम्पि र वाय ुप्रदषुण वदृर्द् हिुेछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम , स्थाि कवजशष्ट र  
अल्पकालीि अवमधको हिेुछ । 

७.२.२.२ सञ्चालि चरण  

 भमूी अजस्थरता, भ-ूक्षय र पकहरो 
आयोजिा क्षेरमा पाइिे चट्टािहरू अत्यामधक परेदार रहेका छि ्। मतिीहरू कमजोर र भााँजचएको 
अवस्थामा रहेका छि ्। त्यसकारण यी चट्टािहरू अजस्थर र भौगमभाक रुपमा अत्यन्त्त सकक्रय 
रहेका छि ्। यस क्षेरमा रहेका पहाडहरू मोडदार रहेका छि ्जसले गदाा भ-ूक्षय र पकहरो 
जािे संभाविा अमधक हनु्त्छ । त्यस्तै सडक छेउछाउमा हिुे विस्पमतको क्षमतले पमि सतहलाई 
अजस्थर बिाउाँछ । संचालि चरणमा अप्रयाप्त मिकास, गलत संरचिा मिमााण, विस्पमतको 
िोक्सािी, अव्यवजस्थत मबग्रि तथा िुङ्गा उत्खिि कायाले गदाा सडक पंजक्त छेउछाउका 
पहाडहरूको अजस्थरता बढ्ि गई सडकमा क्षमत पगु्िे संभाविा हनु्त्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, 
पररमाणमा उच्च, स्थाि कवजशष्ट र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ । 

 जलस्रोतमा हिेु प्रभाव जल प्रदूषण 
मिसिु र भारी वषााको समयमा िलको उजचत मिकासको अभावले पािीको मिकास बन्त्द भई 
पािी जम्ि,े भ-ूक्षय हिुे जसले गदाा पािीको स्रोतहरू प्रदकुषत हनु्त्छि ्। ईन्त्धिको चहुावट र 
गाडीको तेल चहुावटको कारणले जल प्रदषुण हिु ेसंभाविा हनु्त्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा 
मध्यम, स्थािीय र दीघाकालीि अवमधको हिुेछ । 

 सडक दघुाटिामा वदृर्द् 
सडक संचालि भएपमछ दघुाटिाको संभाविा पमि बढ्िेछ । अप्रयाप्त सडक सरुक्षाका उपायहरू 
जस्तै सडक संकेत, आवश्यक ठाउाँमा डेमलिेटरहरूको अभाव, यातायात मियमहरूको 
कायाान्त्वयिको अभाव, बाटोको क्षेरामधकारमभर मिमााण गररएका घर तथा कवद्यालयहरू आददले 
सडक दघुाटिा मिम्त्याउाँि सक्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा उच्च, स्थािीय र दीघाकालीि 
अवमधको हनु्त्छ । 
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 वाय ुर ध्वमि प्रदूषण 
संचालि अवमधमा सवारीबाट उत्सजाि र सडकबाट धलुोका कारण वाय ुप्रदषुण बिाउिेछ । 
त्यस्तै अत्यामधक सावरी चापको कारणले संचालि चरणमा ध्वमि प्रदषुण बढ्िेछ । यो प्रभाव 
अप्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थािीय र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ । 

 बाटोको क्षरेामधकार अमतक्रमण 
सडक संचालि चरणमा सडक छेउछाउमा बस्ती क्षेर बढ्िेछ र सडकको क्षेरामधकार अमतक्रमण 
हिुे संभाविा बढ्िेछ । जसले गदाा सडकको क्षमता घट्िकुा साथै सडकको ममात सधार काया 
गदाा सडक सौन्त्दयातामा पमि ह्रास आउाँछ । यसका साथै भ-ूउपयोग र सामाजजक र्द्न्त्र्द्का 
बाहेक सडक क्षेरमा भीड बिाउिकुा साथै सडक दघुाटिा पमि बिाउाँछ  । यद्यपी सडक 
पंजक्तको मखु्य खण्डहरू वि क्षेर भएर जािे भएकाले अमतक्रमण न्त्यूि हिुेछ । यो प्रभाव 
अप्रत्यक्ष, पररमाणमा न्त्यूि, स्थाि कवजशष्ट र दीघाकालीि अवमधको हिुेछ ।  

७.२.२ रसायमिक वातावरणीय प्रभाव 

७.२.२.१ मिमााण चरण   

 रसायमिक सामाग्री र इन्त्धिको भण्डारण  तथा प्रयोग गदााका जोजखमको प्रभावहरू 
आयोजिा मिमााणको क्रममा प्रयोग हिुे सवारीसाधिहरूमा इन्त्धि, तेल, र मग्रजहरूको प्रयोग 
हिुेछ । इन्त्धि, तेल, र मग्रजहरूको प्रयोग गदाा चहुावटको अत्यामधक सम्भाविा हनु्त्छ । 
चहुावट भएका पदाथाहरूको उजचत व्यवस्थापि हिु िसकेमा िजजकका पािीको स्रोत प्रदूकषत 
हिु सक्छि ्। रासायमिक पदाथाको क्षमताको आधारमा यसले माटोको उबाराशजक्त घटाउाँछ र 
विस्पमतको वदृर्द् कवकासमा प्रभाव पादाछ । मिमााण श्रममकहरूका लामग खािा पकाउि मकट्टतेल, 
मडजेल र पेट्रोलको प्रयोग गररिेछ । यो प्रभाव पररमाणमा मिम्ि,  स्थलगत र अल्पकालीि 
अवमधको हिेुछ । 

 अलकरा तताउिे, छकका िे र भण्डारणका कारणले हिेु जोजखम 
मिमााण भएको सडक पूणारुपमा कालोपरे गररिेछ । यसका लामग बाकहरी तताउिे मेमसिमा 
अलकरा तताउिे र अन्त्य पदाथाहरू प्रशोधि गररिेछ । अलकराको अव्यवजस्थत भण्डारणले 
माटो तथा पािीको संक्रमण भई वररपररको वातावरण प्रदकुषत हिुे संभाविा बढ्िेछ । अलकरा 
तताउिे काया गदाा वाय ुप्रदषुण बढ्िेछ। अलकरा अमत प्रज्वलिशील पदाथा भएकाले यसको 
चहुावट वा असावधािीले ठूलो दघुाटिा मिम्त्याउि सक्छ । यसका साथै यसलाई उजचत 
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सावधािी िअपिाउाँदा छाला डढ्िे जस्ता मािव स्वास््यका लामग िकारात्मक प्रभावहरू पादाछ। 
यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम र स्थािीय र अल्पकालीि अवमधको हिेुछ । 

 जीवाशेष ईन्त्धिका कारणले हािीकारक ग्यााँसहरूको उत्सजाि भई हिेु वायपु्रदषुण 
प्रस्ताकवत आयोजिाको मिमााण काया गदाा साधारणतया: जीवाशेष ईन्त्धिको प्रयोग गररिेछ । 
यसले हािीकारक रासायमिक पदाथाहरू उत्सजाि हिुे कारणले वाय ु प्रदषुण मिम्त्याउाँछ । 
यसकारण अयोजिाको मिमााण अवमधभरर वाय ुप्रदषुण बढ्िेछ । यो प्रभाव अप्रत्यक्ष, पररमाणमा 
न्त्यूि, स्थािीय र अल्पकालीि अवमधको हिेुछ । 

७.२.२.२ मिमााण चरण   

 जीवाशेष ईन्त्धिका कारणले हािीकारक ग्यााँसहरूको उत्सजाि भई हिेु वायपु्रदषुण 
प्रस्ताकवत आयोजिाको सञ्चालि चरणमा मिजी तथा भाडाका सवारीसाधिहरूको चाप उल्लेख्य 
रुपमा बढ्िेछ । यसले हािीकारक रासायमिक पदाथाहरू उत्सजाि हिुे कारणले वाय ुप्रदषुण 
मिम्त्याउाँछ । यसकारण अयोजिाको मिमााण अवमधभरर वाय ु प्रदषुण बढ्िेछ । यो प्रभाव 
अप्रत्यक्ष, पररमाणमा न्त्यूि, स्थािीय र अल्पकालीि अवमधको हिेुछ । 

७.२.३ जैकवक वातावरणीय प्रभाव 

७.२.३.१ मिमााण चरण   

 वि क्षरे र रुखको िोक्साि 
आयोजिाले मिमााण चरणमा कवमभन्न िकारात्मक प्रभावहरू पािेछ । आयोजिाका लामग ४३.७५ 
हेक्टर वि क्षेर जग्गा आवश्यक पिेछ । यसले वि क्षेर र रुखको िोक्सािी गदाछ । 
सडकको मिमााण चरणमा, र्मेशि चौडाईमा भएका रुखहरू कटाि गिुा पिेछ । यसले सडक 
छेउछाउको विस्पमतको िोक्सािी गदाछ । आयोजिाको ९ ममटरको र्मेशि चौडाईका लामग  
१९७८ वटा रुखहरू कटाि गिुा पिेछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थाि कवजशष्ट 
र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ । 

 वन्त्यजन्त्तकुो वासस्थाि खण्डीकरण 
प्रस्ताकवत आयोजिा क्षेरको धेरैजसो भाग वि क्षेरमा पिे हुाँदा आयोजिाको कायाान्त्वयिले त्यस 
क्षेरमा रहेका वन्त्यजन्त्तहुरूको वासस्थािमा िकारात्मक प्रभाव पािेछ र मतिीहरूको 
वासस्थािलाई खण्डीकरण गिे छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा उच्च  स्थलगत  र दीघाकालीि 
अवमधको हिेुछ । 
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 विजङ्गलमा पिे प्रभाव 
प्रस्ताकवत आयोजिाको मिमााण चरणमा मिमााण स्थलमा श्रममक र मतिीहरूका पररवार स्थायी वा 
अस्थायी रुपमा बसााँईसराई गरी आउिेछि ्। त्यसकारण िजजकैको स्थािीय स्रोत र साधिहरूमा 
दबाब बढ्िेछ । आप्रवासीहरूले िजजकैको वि क्षेरहरूबाट काठ दाउरा प्रयोग गिा सक्दछि ्
। मिमााण व्यवसायीले अलकरा तताउिका लामग काठ दाउराको प्रयोग गिा सक्छि ्। यद्यपी 
उजचत अिगुमि र व्यवस्थापिर्द्ारा यसलाई मियन्त्रण गिा सककन्त्छ । यदद उजचत अिगुमि र 
व्यवस्थापि िगररएमा प्रशस्त मारामा वि क्षेरको कविाश हिुेछ । यो प्रभाव अप्रत्यक्ष, पररमाणमा 
मध्यम, स्थािीय र अल्पकालीि अवमधको हिेुछ  । 

 वन्त्यजन्त्तमुा पिे प्रभाव 
मिमााण चरणमा वि तथा आसपासका क्षेरहरूमा अझ बिी जीवजन्त्त ुर विस्पमतमा असर पादाछ। 
सवारीसाधिको चाप धेरै हुाँदा दघुाटिाको संभाविा बढ्िेछ । मिमााण कायाहरू जस्तै कटाि, 
भरण, कवस्र्ोटि, जशकवर मिमााण, मिमााण श्रममकहरू र सवारीसाधिको हिाको कारणले 
वन्त्यजन्त्तलुाई िकारात्मक प्रभाव पादाछ । त्यसैगरी, मिमााण चरणमा वन्त्यजन्त्तकुो अवैध 
चोरीमिकासी हिु ेसंभाविा पमि बढ्िेछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष मध्यम महत्वका, स्थािीय रुपमा 
मसममत र अल्पकालीि अवमधको हिेुछ। 

 जलचर र उभयचरको जीवि प्रणालीमा प्रभावका प्रभाव 
कोका खोला, तमोर िदी, अरुण िदी, जचसांग खोला, तन्त्कुवा खोला, मछन्त्तांग खोला, कवा 
खोला तथा लेगवुा खोला कवमभन्न माछाको प्राकृमतक बासास्थाि रहेको छ। मिमााण काया गदाा 
उत्पादि हिुे मबग्रि सामाग्रीहरूका कारणले िजजकैका जलस्रोतको मिकासमा अवरोध हिुे संभाविा 
बढ्छ । यो प्रभाव अप्रत्यक्ष, पररमाणमा न्त्यूि, स्थािीय र दीघाकालीि अवमधको हिुेछ । 

 विबाट दाउराको गैर कािूिी सङ्कलि र उपयोग 
प्रस्ताकवत आयोजिा क्षेरको धेरै भाग वि क्षेरमा पिे हुाँदा मिमााणका क्रममा कामदार 
श्रममकहरूबाट गैरकाष्ठ वि पैदावार तथा जमडबटुीहरूको अवैध चोरी मिकासीसंगै अवैध दाउरा 
सङ्कलिको उच्च संभाविा पमि बढ्ि सक्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थािीय र 
अल्पकालीि अवमधको हिेुछ ।   
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 वि डिेलो 
श्रम जशकवरमा खािा पकाउिे काया तथा अन्त्य अरु गमतकवमधका कारण वि क्षेरमा आगलामग 
भइ वि डिेलो लाग्ि सक्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, स्थािीय र अल्पकालीि 
अवमधको हिेुछ ।  

७.२.३.२ सञ्चालि चरण  

 वन्त्यजन्त्तकुो आवतजावतमा बाधा 
आयोजिा अन्त्तगातको सडक वि क्षेर भएर जान्त्छ जिु क्षेर वन्त्यजन्त्तहुरूको बासस्थाि पमि 
हो। बासस्थािको मबखण्डणका कारणले वन्त्यजन्त्तहुरूले सडक क्षेर हदैु वारपार हिुे संभाविा 
कम हिुेछ  र सडक दघुाटिाको संभाविा बढ्िेछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा उच्च, स्थाि 
कवजशष्ट र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ । 

 वन्त्यजन्त्त ुदघुाटिामा पिा सक्िे 
रातको समयमा हिुे अत्यामधक गमत र हिाका कारणले वि क्षेरमा रहेका र अन्त्य 
जीवजन्त्तहुरूलाई िकारात्मक प्रभाव पादाछ । जसका कारणले केकह प्रजामतहरू हराउिे र संख्या 
घट्िे संभाविा प्रबल हनु्त्छ । कवशेष गरर िकारात्मक प्रभावमा वन्त्यजन्त्तहुरू सवरी साधिसंग 
ठोक्कीिे तथा मामिसहरूले जजस्क्याउिे आदद रहेका छि ्। यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, 
स्थािीय र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ ।  

 जलीय पाररजस्थमतकीय प्रणालीमा प्रभाव  
सडक सञ्चालि चरणमा र्ोहोरमैलाहरूलाई िजजकैको पािीका स्रोतहरूमा ममसाइएमा जलीय 
बासस्थाि प्रदकुषत हिुेछ । त्यसैगरर गणुस्तरकहि मिमााणका कारण भ-ूक्षय, िदीको जल सतह 
बढ्िे र माछाको बासस्थािमा प्रभाव आदद प्रभाव पिेछ । यो प्रभाव अप्रत्यक्ष, पररमाणमा 
मध्यम, स्थािीय र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ । 

७.२.४ सामाजजक-आमथाक वातावरणीय प्रभाव 

७.२.४.१ मिमााण चरण  

 कृकषयोग्य जममिको क्षमत 
यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा न्त्यूि, स्थाि कवजशष्ट र दीघाकालीि अवमधको हिुेछ । प्रस्ताकवत 
आयोजिालाई स्थायी रूपमा २.५४ हेक्टर कृकषयोग्य जममिको आवश्यक्ता पिेछ । कृकषयोग्य 
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जममिमा आयोजिा गमतकवमधका कारण क्षमत पगु्िेछि ्। कृकषयोग्य जममिको उपयोगले बालीको 
िोक्साि हिुेछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष , उच्च, स्थािीय र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ ।  

 कृकष उत्पादिमा िोक्सािी (मौजदुा बाली तथा र्लरु्ल) 
प्रस्ताकवत आयोजिालाई स्थायी २.५४ र अस्थायी १३.८ हेक्टर गरी जम्मा 1६.३४ हेक्टर 
कृकषयोग्य जममिको आवश्यक्ता पिेछ। कृकष योग्य जममिको उपयोगले मौजदुा बाली तथा 
र्लरू्ललाई िोक्साि परु् याउिेछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च,  स्थािीय र दीघाकालीि अवमधको 
हिेुछ ।  

 मिजी र सामदुाकयक संरचिाहरूमा पिे प्रभाव 
प्रस्ताकवत आयोजिालाई स्थायी रूपमा र ०.५१ हेक्टर बजस्त क्षेर आवश्यक्ता पिेछ । उक्त 
बस्ती भएको जग्गाको उपयोगले मिजी र सामदुाकयक संरचिाहरूलाई असर परु् याउिे छ । 
मिमााण कायाका लामग जग्गा अमधग्रहणको क्रममा ४२ वटा घरहरू प्रत्यक्ष प्रभाकवत हिुेछि ्। 
त्यस्तै १७ ओटा मबजलुीको पोलहरु (अिसूुची 10.४) स्थािान्त्तरण गिुा पिे हनु्त्छ । यो प्रभाव 
प्रत्यक्ष, पररमाणमा न्त्यूि, स्थाि कवजशष्ट र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ ।  

 कामदारहरूको पेशागत स्वास््य तथा सरुक्षा 
कामदारहरू मिमााण गमतकवमधहरूसंग सम्बजन्त्धत कवमभन्न प्रकारका स्वास््य जोजखम र सरुक्षा 
जोजखमहरूको प्रत्यक्ष सम्पका मा हनु्त्छि ् । मिमााण स्थलको सरसर्ाई, उत्खिि कायाहरू, 
उपकरण प्रयोग इत्याददमा सरुक्षा उपकरणको प्रयोग मबिा घाइते हिु सक्छि ्र दघुाटिामा पिा 
सक्छि ्। अन्त्य सम्भाकवत स्वास््य प्रभावहरूमा धूलो र धवुााँको जोजखमको कारण श्वासप्रश्वास 
र िेर रोगहरू समावेश छि ्। उजचत ध्याि र सरुक्षा उपायहरूको अभावले मिमााण कमीहरूलाई 
सािो देजख घातक चोटपटक लाग्ि सक्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च पररमाणको, स्थलगत र 
दीघाकालीि अवमधको हिेुछ । 

 स्थािीयबासीको स्वास््यमा प्रभाव 
आयोजिा क्षेरमा कवमभन्न स्थािबाट मिमााण कमीहरू आउिे छि ्जो कवमभन्न सरुवा रोग बाट 
संक्रममत हिु सक्छि ्जिु िजजकको समदुायमा रै्लि सक्छ र स्थािीयबासीको स्वास््यमम 
जोजखम मसजािा हिु सक्छ । स्थािीय र आप्रवासी कामदारहरू बीचको सम्पका  बढ्िाले गम्भीर 
स्वास््य जोजखमको समस्या देखा पिा सक्छ जस्तै , Covid-१९ र अन्त्य संक्रममत रोगहरू । 
त्यस्तै, असरुजक्षत पािीको स्रोत र सरसर्ाईको अभाव जस्तै शौचालयको अभाव,  मिमााण 
जशकवरमा व्यजक्तगत सरसर्ाईको कममले मिमााण श्रममकहरू मार िभई वरपरका समदुायहरूमा 
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पमि रोग रै्मलिे जोजखम बढ्ि सक्छ । उत्खिि र अन्त्य मिमााण गमतकवमधहरूमा उत्सजाि हिुे 
धलुो र कणको स्तर र मिमााण मेमसिरीको ध्विी स्तरले स्थािीय समदुायको स्वास््यलाई असर 
गिा सक्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा उच्च, स्थलगत र अल्पकालीि अवमधको हिेुछ ।   

 अवजस्थत सकुवधाहरू र सेवाहरूमा दबाब 
मिमााण अवमधमा बाकहरी कामदारहरूले पािी, शौचालय, टेमलर्ोि, ठोस र्ोहोर व्यवस्थापि, 
स्वास््य सेवा, यातायात सेवा, स्थािीय बजार आदद जस्ता सीममत क्षमतामा अवजस्थत अत्यावश्यक 
सेवाहरूमा दबाब परु् याउिे छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररणाममा मध्यम, स्थािीय र मध्यम 
अवमधको हिेुछ ।  

 आगन्त्तकु (कामदार) समदुाय र रैथािे समदुायको कलह र झगडा  
आयोजिाको मिमााण चरणमा ठूलो सङ्खख्यामा कामदारहरूको आवश्यकता हनु्त्छ । यद्यकप 
आवश्यक कामदारहरूको ठूलो सङ्खख्या समदुाय मभरबाट पयााप्त िहिु सक्छ । त्यसकारण 
अन्त्य कवमभन्न स्थािका कामदारहरू स्थािीय कामदारहरूसाँग काममा संलग्ि हिु सक्छि ्। 
यसले स्थािीय स्रोतहरूको उपयोगको माममलामा प्रमतस्पधाा बिाई द्वन्त्द मसजािा गिा सक्दछ । 
यो प्रभाव प्रत्यक्ष,  मध्यम पररणामको,  स्थलगत र अल्पकालीि अवमधको हिेुछ । 

 आददवासी  जिजाती,  जोजखमयकु्त  समदुाय,  सीमान्त्तकृत  समूह,  दमलत  आदद 
समूहमा  हिेु  प्रभाव  

आयोजिा मिमााणको क्रममा बाकहरी मामिसहरूको आवगमिले स्थािीय क्षेरको सामाजजक 
जीविमा अवरोध मसजािा हिु सक्दछ जस्तै रक्सी, जवुा जस्ता कक्रयाकलापमा स्थािीय र 
बाकहरबाट आएका श्रममकहरू बीच द्वन्त्द्व हिुे सम्भाविा उत्पन्न हिुे छ । जातीय र सामदुाकयक 
एकता र पेशागत िााँचामा केही पररवतािको अपेक्षा गिा सककन्त्छ । यी प्रभावहरूले स्थािीय 
बामसन्त्दा र श्रममकहरू बीचमा आक्रोश र कलह मिम्त्याउि सक्दछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष,  
मध्यम पररणामको,  स्थािीय र अल्पकालीि अवमधको हिेुछ । 

 लैंमगक असमािताहरू 
मिमााण श्रममकहरूको छिोटका क्रममा मकहला तथा परुुषलाई समाि व्यवहार िहिु सक्छ । 
आयोजिाले परुुष श्रममकलाई  प्रथममकता ददई छिोट गिा सक्छि ्। त्यस्तै, ज्याला कवतरणमा 
पमि भेदभाव हिु सक्छ । यसले गदाा लैंमगक असमािता हिु सक्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम 
पररणामको, स्थािीय र अल्पकालीि अवमधको हिेुछ ।  



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 84 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

 बालश्रम 
मिमााण चरणमा बालबामलकाहरूलाई मिमााण कायामा संलग्ि गराउिे संभाविा हनु्त्छ । यस 
आयोजिाको मिमााण कायाका लामग बालबामलकाको प्रयोग पणूा रुपमा मिषेध गररिेछ । 

७.२.४.२ सञ्चालि चरण  

 संभाकवत बजार कवकास तथा कवस्ताररकरण 
सडक संचालिमा अएपछी बराहक्षेर, मरबेणी, मसम्ले, अखवुाटार, कपमलयाटार, सिुबालवुा तथा 
अाँधेरी खोला क्षेरमा बस्तीहरू कवस्तारीकरण हिु सक्छि जसले सडकको क्षेरामधकारमामथ 
अमतक्रमणको खतरा उत्पन्न हनु्त्छ । साथै सडकको क्षमतामा पमि ह्रास आउाँिकुा साथै सडक 
ममातमा पमि बाधा परु् याउछ । यसले सडक सौन्त्दयाता पमि घटाउाँछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष, 
पररमाणमा मध्यम, स्थािीय र दीघाकालीि अवमधको हिेुछ। 

 सडक सरुक्षा 
सडक सञ्चालि गदाा प्रभाव क्षेरमा क्षेरमा अवजस्थत बस्तीमा बसोबास गिे मामिसहरूलाई 
आवतजावत गदाा दघुाटिामा पिे उच्च जोजखम रहेको छ । त्यस क्षेरमा रहेको मामिसहरूलाई 
क्षमत पुर्् याउि सक्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा उच्च, स्थािीय र दीघाकालीि अवमधको 
हिेुछ । 

७.२.५ सासं्कृमतक वातावरणीय प्रभाव 

७.२.५.१ मिमााण चरण  

 परम्परागत माि तथा ममामा प्रभाव 
आयोजिा क्षेरमा वामसन्त्दाहरूको आफ्िै ककमसमको ररमतमथमत, रहिसहि र परम्परा रहेको छ। 
कामदारको रुपमा आउिे बाकहरर मामिसहरूको रहिसहि र परम्पराले आयोजिा क्षेरका ग्राममण 
पररवेशमा बस्िे स्थािीयहरूलाई प्रभाकवत पािे सन्त्भाविा हनु्त्छ। यसले गदाा स्थािीय ररमतमथमत ,
रहिसहि र परम्परा लोप भएर जािे अवस्था रहन्त्छ। र्रक सांस्कृमतक परम्पराका कारण 
कामदार र स्थािीयमबच सांस्कृमतक द्वन्त्िको सम्भाविा पमि हिु सक्छ । यो प्रभाव अप्रत्यक्ष, 
पररमाणमा मध्यम, स्थलगत र अल्पकालीि अवमधको हिेुछ ।  
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पररच्छेद-८ 
अिकूुल प्रभाव अमधकतम अमभवकृि गिे तथा प्रमतकूल प्रभाव न्त्यूि गिे उपाय 

प्रस्ताकवत आयोजिाको प्रभावहरू सकारात्मकका साथै िकारात्मक पमि रहेका छि।् एक 
प्रभावकारी कायाान्त्वयि उपायले सकारात्मक प्रभाव अमधकतम र िकारात्मक प्रभावलाई कम 
गदाछ । प्रभाव मूल्याङ्किको आधारमा सकारात्मक प्रभाव वकृि र िकारात्मक प्रभाव 
न्त्यूिीकरणका उपायहरू तलको तामलकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

प्रस्ताकवत आयोजिा कायाान्त्वयिबाट वातावरणमा पिा सक्िे प्रभावहरूको बारेमा पररच्छेद ७ मा 
वणाि गररएको छ । प्रभावको प्रकृमत हेरर मतिलाई बिोिरी गिे, न्त्यूिीकरण गिे तथा मियन्त्रण 
गिे उपायहरू यस पररच्छेदमा उल्लेख गररएको छ । यी सबै उपायहरू कायाान्त्वयि गिे 
जजम्मेवारी प्रस्तावकको हिुेछ । मिमााण चरणका प्रभावहरू न्त्यूिीकरणका कमतपय उपायहरू 
प्रस्तावकले मिमााण व्यवसायी मार्ा त कायाान्त्वयि गिा सक्िेछ । सबै प्रकारका वातावरण 
संरक्षणका उपायहरू कायाान्त्वयि गिाका लामग आवश्यक पिे अिमुामित रकम तथा सो रकमको 
व्यवस्था र यी उपायहरू कायाान्त्वयि गराउि र मिकायको पकहचाि मिम्ि बमोजजम उल्लेख 
गररएको छ । 
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८.१ अिकूुल प्रभाव अमभवकृि उपायहरू  

तामलका 32: अिकूुल प्रभावहरूको तह मिधाारण र अमभवकृिका उपाय  
वातावरणीय प्रभावहरू प्रकार पररमाण सीमा  अवमध जम्मा  महत्त्व अमभवृकिका उपाय 
• सामाजजक-आमथाक वातावरण 
• मिमााण चरण 
स्थािीयलाई 
रोजगारीको अवसर  

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 
 

स्थािीय 
२० 
 

अल्पकालीि 
५ 

४५ 
 

मध्यम • रोजगारीका लामग स्थािीय, गरीब, दमलत, कवपन्न समूह र मकहलालाई 
प्राथममकता ददि े

• स्थािीय तहमा रोजगारीको सजृिामा अमभवृकि गिा आयोजिाले ५० 
प्रमतशतभन्त्दा कम व्यजक्त प्रमत ददि िहिुे गरर स्थािीयलाई छिोट गिे  

• आयोजिाद्वारा रोजगारी बिाउि सम्भव भएसम्म श्रम प्रधाि प्रकवमधको 
प्रयोग गिे 

आमथाक 
गमतकवमधहरूमा वृकि  

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 
 

स्थािीय 
२० 
 

अल्पकालीि 
५ 

४५ 
 

मध्यम • आयोजिाका कामदारहरूलाई स्थािीय क्षेरमा उत्पादि उपभोग्य 
बस्तहुरूको उपभोग गिा प्ररेरत गिे 

प्राकवमधक सीपमा वृकि प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

६० 
 

मध्यम • श्रममकलाई पखााल लगाउि,े ग्यामबयि तार बनेु्न , सकु्खा तथा जग 
पखााल स्तरोन्नमत तथा बायोइजन्त्जमियररङ जस्ता काममा सीप र क्षमता 
अमभवृकि तामलम प्रदाि गिे  

सामदुाकयक कवकासमा 
वृकि 

अप्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

६० मध्यम • आयोजिाले स्थािीय ककसाि र व्यापारीहरूलाई आधमुिक प्रकवमधबाट 
िगदे बाली र वस्त ुपालि तामलम ददि।े 
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वातावरणीय प्रभावहरू प्रकार पररमाण सीमा  अवमध जम्मा  महत्त्व अमभवृकिका उपाय 
उद्यम कवकास र 
व्यापारमा वृकि 

अप्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

अल्पकालीि 
५ 

४५ 
 

मध्यम • स्थािीय ककसािको आमथाक अवस्था उकास्ि आयोजिाले आफ्िा 
कमाचारी र मिमााण कायाकतााहरूलाई स्थािीय उत्पादि खररद गिा 
प्रोत्साकहत गिे 

• कृकष के्षरमा सीप अमभवृकि कायाक्रम सञ्चालि गिे 
स्रोत व्यवस्थापिमा 
जागरूकता 

अप्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

६० मध्यम  

• सञ्चालि चरण 
व्यापार व्यवसायमा 
वृकि 

प्रत्यक्ष उच्च 
६० 

क्षेरीय 
६० 

दीघाकालीि 
२० 

१४० उच्च • ियााँ व्यवसाय खोल्ि अमभप्ररेरत गिे  

सडकको सकुवधा प्रत्यक्ष उच्च 
६० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

१०० उच्च • मियममत ममात सम्भार गिे  

स्थािीयको रोजगारी 
िााँचामा पररवताि 

अप्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

६० मध्यम • स्थािीय स्तरमा होटेल, पसल, ग्यारेज/वका सप संचालि गिा प्ररेरत गिे 

पयाटकीय 
गमतकवमधहरूमा वृदर्द् 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

क्षेरीय 
६० 

दीघाकालीि 
२० 

१०० उच्च • पयाटकीय गमतकवमधका लामग स्थािीय जितालाई सीप कवकास तथा 
तामलम कायाक्रम र सामाजजक कवकास कायाक्रम अन्त्तगात पयाटि 
सम्बन्त्धी तामलमहरू प्रदाि गिे 

जीविस्तरमा प्रभाव अप्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

६० मध्यम  
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वातावरणीय प्रभावहरू प्रकार पररमाण सीमा  अवमध जम्मा  महत्त्व अमभवृकिका उपाय 
सजजलो र सधुाररएको 
पहुाँच 

प्रत्यक्ष उच्च 
६० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

१०० उच्च  

८.२ प्रमतकूल प्रभाव न्त्यूिीकरण गिे उपायहरू  

तामलका 33: प्रमतकूल प्रभावहरूको तह मिधाारण र न्त्यूिीकरणका उपाय  
वातावरणीय प्रभावहरू प्रकार पररमाण सीमा  अवमध जम्मा  महत्त्व न्त्यूिीकरणका उपायहरू 
भौमतक प्रभावहरू 
मिमााण चरण 
भ-ूउपयोगमा 
पररवताि 
 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थाि-
कवजशष्ट  
१० 

दीघाकालीि 
२० 

५० मध्यम • आयोजिाको लामग प्रयोग गररि ेसरकारी तथा मिजी जग्गाको उजचत क्षमतपूमता 
प्रदाि गिे 

• आयोजिाको संरचिा मिमााण गदाा कम क्षती हिुेगरी मिमााण गिे  
• आयोजिाको अस्थाइ प्रयोजिको लामग प्रयोग भएको जममि पिुस्थापिा गिे  
• भमूम प्रयोग र टोपोग्रार्ीमा पररवताि पणूा रूपमा कम गिा सककदैि। 

भमूी अजस्थरता तथा 
पकहरो 
 

प्रत्यक्ष उच्च 
६० 

स्थाि-
कवजशष्ट 
१० 

दीघाकालीि 
२० 

९० उच्च • ग्यमबयि पखााल तथा बायो इजन्त्जमियररङ प्रणाली द्वारा भ-ूसंरक्षण गिे 
• सकेसम्म कम उत्खिि गिे  
• भ-ूक्षय तथा मथग्राि मियन्त्रण योजिा तयार गिे  
• िदद/खोला खोल्सीको बहाव लाइ असर गिे गरर मबग्रि व्यवस्थापि िगिे 
• भ-ूक्षयको लामग अमत संवदेिशील सबै क्षेरहरू, जस्तै काकटएको र भररिे 

के्षरहरू अस्थायी वा स्थायी डे्रिेज कायाहरू द्वारा सरुजक्षत गिे 
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 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

वातावरणीय प्रभावहरू प्रकार पररमाण सीमा  अवमध जम्मा  महत्त्व न्त्यूिीकरणका उपायहरू 
र्ोहोर मैला  
मिष्कासि  तथा  
व्यवस्थापि 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

अल्पकाली
ि 
५ 

४५ मध्यम • र्ोहोरलाई ३-R पद्दमतबाट व्यवस्थापि गिे  
• ठोस र तेलजन्त्य रासायमिक मबक्रीयोग्य र्ोहोरलाई बेच्िे 
• शौचालयबाट मिस्केको र्ोहोरलाई प्रसोधि गरेर मार व्यवस्थापि गिे  
• कुकहिे र िकुकहि ेर्ोहोरलाई छुट्टाछुटै्ट सङ्कलि गिे डजस्बि व्यवस्था गिे  
• कामदारहरूलाई र्ोहोरमैला व्यवस्थापि सम्बन्त्धी प्रजशक्षण ददि े
• श्रममकहरूलाई शौचालय बाहेक िदी तथा खलु्ला स्थािमा ददशा/कपसाब गिे 

रोक लगाउि े
खािी तथा 
खाल्डोहरूको प्रभाव 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

६० मध्यम • उत्खिि गररि े क्षेरमा िददजन्त्य पदाथा उत्खिि तथा सङ्कलिको लामग 
वातावरणीय अध्ययि गरेपछी मार संकलि ्गिे 

• उत्खिि पिात खािी/खाल्डोको पिुस्थापिा गिे  
• उत्खिि क्षेरमा बािी रोक्ि पयााप्त मिकासको व्यवस्था गिे 
• खािी संचालि गदाा िदीको बहावलाई असर िगिे गरर संचालि गिे  

मबग्रि व्यवस्थापिका 
कारण हिुे प्रभाव 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थाि-
कवजशष्ट 
१० 

दीघाकालीि 
२० 

५० मध्यम • मबग्रिलाइ तोककएको ठाउाँमा मार व्यवस्थापि गिे  
• मिजस्कएको मबग्रिलाई सकेसम्म सडकको बेस/सब-बेस मिमााणमा प्रयोग गिे  
• मबग्रि व्यवस्थापि गरेको ठाउाँलाई बोटमबरुवा लगाई हररयाली बिाउि े
• िदी, खोला/खोजल्सको प्रवाहलाई बाधा िहिु ेगरर मबग्रिलाइ व्यवस्थापि गिे   

मिमााण सामाग्री 
भण्डारणका कारण 
हिुे प्रभाव 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थाि-
कवजशष्ट 
१० 

अल्पकाली
ि 
५ 

३५ मिम्ि • मिमााण सामग्री भण्डारण गरेको ठाउाँ घेराबार गिे 
• प्रज्वलिशील तथा रासायमिक पदाथा भण्डारण स्थल बस्ती/विजंगल भन्त्दा 

टािा गिे र यस्ता भण्डारण स्थलमा सूचिामलुक बोडा राख्न े
• भण्डारण स्थलमा अजग्ि मियन्त्रकको व्यवस्था गिे  
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 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

वातावरणीय प्रभावहरू प्रकार पररमाण सीमा  अवमध जम्मा  महत्त्व न्त्यूिीकरणका उपायहरू 
वाय ुप्रदषुण प्रत्यक्ष मध्यम 

२० 
स्थािीय 
२० 

अल्पकाली
ि 
५ 

४५ मिम्ि • धलुो उड्िे ठाउाँमा मिमााण चरणमा दैमिक दइु चोटी पािी छका िे  

• मिमााण सामग्री/मबग्रि लाई छोपेर मार िुवािी गिे  
• परुािा गाडी/उपकरण प्रयोग िगिे तथा प्रयोग गरररहेको उपकरणहरू 

समय समयमा ममात/समभामसंग गिे 
• मिमााण कायामा प्रयोग हिुे हेभी उपकरणमा वाय ुकर्ल्टर प्रयोग गिे  

जल प्रदषुण प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

६० मध्यम • इन्त्धि, मग्रज तथा अन्त्य रसायियकु्त सामाग्रीको चहुावटले पािीमा असर 
िपरोस ्भिेर भण्डारण क्षेर वररपरर बार लगाउि ेप्रयोग गरेको 

• तेलहरू उजचत रूपमा कन्त्टेिरमा सङ्कलि गिे 

• सवारीसाधि तथा उपकरण मसधै खोला/िदीमा धिु बन्त्देज गिे 
माटो प्रदूषण  प्रत्यक्ष मध्यम 

२० 
स्थािीय 
२० 

अल्पकाली
ि 

४५ मध्यम • रासायमिक पदाथा, अलकरा चकुहि िददि भण्डारण स्थलमा प्लाजस्टकको तह 
मबच्छ्याउि े

• मिमााण काया सककए पमछ मबग्रि स्थलहरू पिुस्थााकपत गिे 
ध्वमि  प्रदूषण प्रत्यक्ष मध्यम 

२० 
स्थािीय 
२० 

५ ४५ मध्यम • परुािा गाडी/उपकरण प्रयोग िगिे तथा प्रयोग गरररहेको उपकरण हरू समय 
समयमा ममात/समभामसंग गिे 

• रातको समयमा ध्वमि मसजािा गिे काम िगिे  
क्रसर र ब्याजचङ्ग 
प्लान्त्टका कारण पिे 
प्रभाव 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थाि-
कवजशष्ट 
१० 

अल्पकाली
ि 
५ 

३५ मिम्ि • क्रसर तथा ब्याजचङ्ग प्लान्त्ट खोला/ बस्ती िजजक िपिे ठाउंमा स्थापिा गिे  
• रातको समयमा क्रसर प्लान्त्ट संचालि िगिे 

मिमााण सामाग्री 
िुवािीका कारण पिे 
प्रभाव 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थाि-
कवजशष्ट 
१० 

अल्पकाली
ि 
५ 

३५ मिम्ि • मिमााण सामग्री िुवािी गदाा छोपेर मार िुवािी गिे 
• तोककएको पररमाण भन्त्दा धेरै सामग्री िुवािी िगिे  
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 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

वातावरणीय प्रभावहरू प्रकार पररमाण सीमा  अवमध जम्मा  महत्त्व न्त्यूिीकरणका उपायहरू 
• मिमााण सामग्री िुवािी गदाा स्थािीय सडकमा पिे क्षमत बापत ममात सम्भार 

गिे 
• िुवािी गिे समय सम्बन्त्धमा स्थािीय बामसन्त्दासाँग छलर्ल गरर समन्त्वय गिे 

सञ्चालि चरण 
भमूम अजस्थरता, भ-ू
क्षय र पकहरो 

प्रत्यक्ष उच्च 
६० 

स्थाि-
कवजशष्ट 
१० 

दीघाकालीि 
२० 

९० उच्च • पकहरो मियन्त्रणको लामग बायो-इजन्त्जमियररङ कवमध अवलम्बि गिे  
• पकहरो गएको स्थललाई उजचत उपाय अपिाई ममात गिे  

जलस्रोतमा हिुे प्रभाव 
र जलप्रदषुण 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

६० मध्यम • िदी तथा खोलामा र्ोहोर र्ाल्िे तथा सवारी साधि धिुे काया दरुुत्साहि 
गिे तथा सचेतिामलुक बोडा राख्न े 
 

सडक दघुाटिामा वृदर्द् प्रत्यक्ष उच्च 
६० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

१०० उच्च • जोजखम यकु्त ठाउाँमा गमत मियन्त्रण, जोजखम जचन्त्ह जस्ता ट्राकर्क सचेतिा 
सम्बजन्त्ध बोडा राख्न े 

• पकहरो तथा दघुाटिा हिु सक्िे के्षरको पकहचाि गरी संकेत जचन्त्ह राख्न े  
वाय ुर ध्वमि प्रदूषण अप्रत्य

क्ष 
मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

६० मध्यम • बस्ती तथा वि क्षेरमा हिा मिषेमधत गररएको बोडा राख्न े 

बाटोको क्षेरामधकार 
अमतक्रमण 

अप्रत्य
क्ष 

न्त्यूि 
१० 

स्थाि-
कवजशष्ट 
१० 

दीघाकालीि 
२० 

४० मिम्ि • बाटोको के्षरामधकारको मियममत अिगुमि गिे  
उजचत बस्ती योजिा बिाउि स्थािीय संगठिहरू मार्ा त सचेतिा कायाक्रम 

•  
रासायमिक वातावरण 
मिमााण चरण 
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 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

वातावरणीय प्रभावहरू प्रकार पररमाण सीमा  अवमध जम्मा  महत्त्व न्त्यूिीकरणका उपायहरू 
रासायमिक सामाग्री र 
इन्त्धिको भण्डारण 
तथा प्रयोग गदााका 
जोजखमको प्रभावहरू 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

अल्पकाली
ि 
५ 

४५ मिम्ि • रासायमिक पदाथाको भण्डारण स्थल चहुावट रकहत बिाउि प्लाजस्टक 
मबछ्याउिे तथा िचकुहिे भााँडामा मार भण्डारण गिे  

• भण्डारण स्थलमा अजग्ि मियन्त्रक साधिको व्यवस्था गिे  
• भण्डारण स्थलमा उजचत भेजन्त्टलेसिको व्यवस्था गिे  

अलकरा तताउि,े 
छकका िे र भण्डारणका 
कारणले हिुे जोजखम  

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

अल्पकाली
ि 
५ 

४५ मिम्ि • अलकरा तताउिे ठाउाँलाई चहुावट रकहत बिाउिे तथा आगो लग्ि सक्ि े
सम्भाकवत ठाउाँ भन्त्दा पर बिाउिे  

• अलकरा भण्डारणका लामग सरुजक्षत के्षर उब्जिशील िभएको र बाााँझो जममि 
छिोट गरी जग्गा धिीको अिमुमत मलि े 

• सडक मिमााण के्षर भन्त्दा अन्त्यर अलकरा पोजखि गएमा तरुुन्त्त सर्ा गिे  
जीवाशषे ईन्त्धिका 
कारणले हािीकारक 
ग्यााँसहरूको उत्सजाि 
भई हिुे वायपु्रदषुण 

अप्रत्य
क्ष 

न्त्यूि 
१० 

स्थािीय 
२० 

अल्पकाली
ि 
५ 

३५ मिम्ि • हेभी उपकरणहरूको मियममत ममात सम्भार तथा समभामसंग गिे 
• वाय ुकर्ल्टरको प्रयोग गिे  

संचालि चरण 
जीवाशषे ईन्त्धिका 
कारणले हािीकारक 
ग्यााँसहरूको उत्सजाि 
भई हिुे वाय ुप्रदषुण 

अप्रत्य
क्ष 

न्त्यूि 
१० 

स्थािीय 
२० 

अल्पकाली
ि 
५ 

३५ मिम्ि • सवारीसाधिको प्रदषुण अवस्था जााँच गरेर प्रदषुण मारा िेपालको सवारी 
प्रदषुण गणुस्तर भन्त्दा कम रहेको िरहेको जााँच गिे 

• मियममत अिगुमि गिे  

जैकवक प्रभावहरू 
मिमााण चरण 
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 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

वातावरणीय प्रभावहरू प्रकार पररमाण सीमा  अवमध जम्मा  महत्त्व न्त्यूिीकरणका उपायहरू 
वि क्षरे र रुखको 
िोक्साि 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थाि-
कवजशष्ट 
१० 

दीघाकालीि 
२० 

५० मध्यम • वि के्षरको उजचत क्षमतपूमता, वृक्षारोपण (काकटएको रुखको 1:10 को 
दरले) गिे तथा सरकारी/सामदुाकयक विमा सकेसम्म न्त्यूितम र्ाँ डािी गिे 

• सडकको क्षेरामधकारमभर पिे सबै रूखहरू कटाि िगिे 
• वृक्षारोपण गररएको रुखलाई ५ वषा सम्म हेरचाह गिे अथवा सम्बजन्त्धत 

मडमभजि वि कायाालय, रेन्त्ज पोस्ट, सामदुाकयक वि उपभोक्ता समममतहरुलाई 
५ वषासम्म पालिपोषण लागत उपलब्ध गराउि े

• विको जग्गाको क्षमतपूमता राकिय प्राथममकता प्राप्त योजिाको लामग राकिय वि 
क्षेर प्रयोग गिे सम्बन्त्धी  मापदणड सकहतको कायाकवमध, २०७६, अिसुार 
जग्गाको सट्टा जग्गा अथवा पैसा ददईिेछ। 

वन्त्यजन्त्तकुो 
बासस्थािको 
खजण्डकरण 

अप्रत्य
क्ष 

मध्यम 
२० 

स्थाि-
कवजशष्ट 
१० 

दीघाकालीि 
२० 

५० मध्यम • विजंगलबाट जािे सडकपंजक्त काट्दा स्लोप ममलायर काट्िे तथा हरेक 
५०० देजख १००० ममटरमा स्लोप यााम्प (Slope Ramp) मिमााण गिे  

•  
विजंगलमा पिे 
प्रभाव 

अप्रत्य
क्ष 

मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

अल्पकाली
ि 
५ 

४५ मिम्ि • कामदार जशकवर तथा अलकरा तताउिको लामग विबाट दाउरा सङ्कलि 
िगिे/गिा िददि े

• खलुा र बााँझो क्षेरहरू िाक्ि स्थािीय प्रजामतका थप रूखहरू रोप्ि े
वन्त्यजन्त्तमुा पिे 
प्रभाव 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

अल्पकाली
ि 
५ 

४५ मिम्ि • कामदारहरूलाई वन्त्यजन्त्त ु जशकार गिे मिरुत्साकहत गिे तथा वन्त्यजन्त्त ु
सम्बन्त्धी काििुको सचेतिा प्रदाि गिे  

• कामदार जशकवर विजंगल के्षरमा िबिाउिे  
जलचर र उभयचरको 
जीवि प्रणालीमा 
प्रभावका प्रभाव 

अप्रत्य
क्ष 

न्त्यूि 
१० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

५० मध्यम • मबग्रि सामग्री िदी तथा खोला/खोल्सीमा िफ्याकि े 
• मिमााण काया गदाा पािीको बहावलाई िथमुििे गरर गिे 
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वातावरणीय प्रभावहरू प्रकार पररमाण सीमा  अवमध जम्मा  महत्त्व न्त्यूिीकरणका उपायहरू 
• कामदार तथा जिशजक्तहरूद्वारा हिु सक्िे अवैध माछा मािे काम मिषेध 

गररिेछ   
• क्रसर तथा उत्खिि ्के्षर संचालि गदाा पािीको बहाव क्षेर भन्त्दा बाकहर गिे 

विबाट दाउराको गैर 
कािूिी सङ्कलि र 
उपयोग 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

अल्पकाली
ि 
५ 

४५ मिम्ि • कामदार तथा जिशजक्तहरू द्वारा हिु सक्िे गैरकाष्ठ वि पैदावारको अवैध 
तस्करीलाई मिषेध गररिेछ  

• श्रममकहरूलाई स्थािीय विबाट दाउरा सङ्कलि गिा मिषेध गिे  
वि डंिेलो अप्रत्य

क्ष 
न्त्यूि 
१० 

स्थािीय 
२० 

अल्पकाली
ि 
५ 

३५ मिम्ि • अलकरा तताउिे स्थाि वि के्षर भन्त्दा बाकहर राख्न े 
• कामदारलाई चरुोटको ठुटा जथाभाबी र्ाल्ि िददिे तथा सचेतिा प्रदाि गिे 
• मिमााण कायाको लामग प्रयोग हिुे उपकरणमा इन्त्धि पिुभारण गदाा चहुावट 

हिु सक्िे भएकोले सम्भाकवत जोजखम क्षेर भन्त्दा बाकहर गिे  
• मिमााणका क्रममा कामदारहरूको गमतकवमधलाई कडाइका साथ अिगुमि गिे 

संचालि चरण 
वन्त्यजन्त्तकुो 
आवतजावतमा बाधा 

प्रत्यक्ष उच्च 
६० 

स्थाि-
कवजशष्ट 
१० 

दीघाकालीि 
२० 

९० उच्च • विजंगल के्षरमा हिा मिषेध सम्बन्त्धी संकेत जचन्त्ह राख्न े 
• सम्भाकवत वन्त्यजन्त्त ुक्रमसंग के्षरमा बोडा राख्न े 

वन्त्यजन्त्त ु दघुाटिामा 
पिा सक्ि े

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

६० मध्यम • वन्त्यजन्त्त ुक्रस हिुे के्षरमा गमत मसममतको बोडा राख्न े 

जलीय जीवको 
बासस्थािमा प्रभाव 

अप्रत्य
क्ष 

मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

६० मध्यम • सवारीसाधि सरसर्ाइ तथा धिुे काया िदी/खोला के्षरमा गिा मिरुत्साकहत 
गिे 

• खोला/िदी के्षरमा वका सप/ग्यारेज संचालि गिा िददि स्थािीय पामलकासाँग 
समन्त्वय गिे  
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वातावरणीय प्रभावहरू प्रकार पररमाण सीमा  अवमध जम्मा  महत्त्व न्त्यूिीकरणका उपायहरू 
सामाजजक-आमथाक वातावरण 
मिमााण चरण 
कृकष योग्य जममिको 
क्षमत 

प्रत्यक्ष उच्च 
६० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

१०० उच्च • जग्गा प्रामप्त ऐि, २०३४ बमोजजम २.५४ हेक्टर कृकष योग्य जग्गाको र 
०.५१ हेक्टर बस्ती भएको जग्गाको क्षमतपूमता प्रदाि गिे 

• अस्थायी संरचिाको लामग चाकहिे जग्गाको भाडा उपलब्ध गराउिे  
• यसका लामग क्षमतपमूता मिधाारण समममत गठि गररिेछ।   

कृकष उत्पादिमा 
िोक्सािी (मौजदुा 
बाली तथा र्लरु्ल) 

प्रत्यक्ष उच्च 
६० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

१०० उच्च • क्षमतग्रस्त कृकष उत्पादिलाई कवद्यमाि बजार दर अिसुार क्षमतपूमता ददि े 
• यसका लामग क्षमतपमूता मिधाारण समममत गठि गररिेछ।   

मिजी र सामदुाकयक 
संरचिाहरूमा पिे 
प्रभाव 

प्रत्यक्ष न्त्यूि 
१० 

स्थाि-
कवजशष्ट 
१० 

दीघाकालीि 
२० 

४०  न्त्यूि • क्षमतग्रस्त मिजज तथा सावाजमिक संरचिाहरूलाई क्षमतपूमता मिधाारण समममतद्वारा 
मिधााररत क्षमतपूमता ददि े

• साझा स्रोतको सदपुयोग गदाा पकहले स्थािीयलाई प्राथममकता ददइिे र बााँकी 
स्रोत श्रममकले उपयोग गिे 

कामदारहरूको 
पेशागत स्वास््य तथा 
सरुक्षा 

प्रत्यक्ष उच्च 
६० 

स्थािीय 
२० 

अल्पकाली
ि 
५ 

८५ उच्च • मिमााण स्थलमा काम गिे सबै तहका श्रममकहरूलाई व्यजक्तगत सरुक्षात्मक 
उपकरण (PPE) हरूको प्रयोग अमिवाया गिे 

• अलकरा प्रयोग गदाा कामदारहरूलाई अमिवाया मास्क, पञ्जा , जिुाको प्रयोग 
गिा लगाउिे  

• अलकरा, एसर्ल्ट तताउिे, छका ि ेकायाका लामग कामदारहरूको स्वास््य 
सरुजक्षत गिे र बिीमा ४ घण्टा मार काम गराउि े

• कामदारहरूको अमिवाया सरुक्षा मबमा गराउिे  
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वातावरणीय प्रभावहरू प्रकार पररमाण सीमा  अवमध जम्मा  महत्त्व न्त्यूिीकरणका उपायहरू 
• उच्च धूलो उड्िे स्थािहरूमा पािी छकका ि े
• जशकवरमा पयााप्त शौचालयहरू र कपउिे पािीको व्यवस्था गिे 
• जशकवरमा प्राथममक उपचार सकुवधाहरूको व्यवस्था गिे 

स्थािीयबासीको 
स्वास््यमा प्रभाव 

प्रत्यक्ष उच्च 
६० 

स्थािीय 
२० 

अल्पकाली
ि 
५ 

८५ उच्च • COVID-१९ स्वास््य सरुक्षा सम्बन्त्धी मापदण्डको पूणा पररपालिा गिे  र 
अन्त्य संक्रममत रोगहरूको बारेमा स्थािीय व्यजक्त र कामदारहरूलाई 
जागरूकता प्रदाि गिे 

अवजस्थत सकुवधाहरू 
र सेवाहरूमा दबाब 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

मध्यम  
१० 

५० मध्यम • कामदारहरूको लामग चाकहिे सकुवधाहरू प्रस्तावक/मिमााण व्यवसायीले स्थािीय 
स्रोतमा दबाब िपिे गरर व्यवस्था गिे  

आगन्त्तकु (कामदार) 
समदुाय र रैथाि े
समदुायको कलह र 
झगडा 

अप्रत्य
क्ष 

न्त्यूि 
१० 

स्थािीय 
२० 

अल्पकाली
ि 
५ 

३५ मिम्ि • आगित्कु समदाुय र रैथािे समदाुयबीच हिुसक्िे सम्भाकवत मतभेद/कलह 
बारे पकहले ि ैदवैु पक्षलाई जािकारी गराई आपसी समझदारी मिमााण गररिेछ 
। 

आददवासी  जिजाती,  
जोजखमयकु्त  समदुाय,  
सीमान्त्तकृत  समूह,  
दमलत  आदद समूहमा  
हिुे  प्रभाव 

प्रत्यक्ष मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

अल्पकाली
ि 
५ 

४५ मध्यम •  

लैंमगक असमािताहरू 
 

प्रत्यक्ष उच्च 
६० 

स्थािीय 
२० 

मध्यम 
१० 

९० उच्च • मिमााण कायाको लामग मकहला/परुुषमा भेदभाव िगिे 
• समाि कायाको लामग समाि ज्याला दरको व्यवस्था गिे  

सञ्चालि चरण 
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सडक सरुक्षा 
 

प्रत्यक्ष उच्च 
६० 

स्थािीय 
२० 

दीघाकालीि 
२० 

१०० उच्च • सडक सरुक्षा सम्बजन्त्ध संकेत जचन्त्हहरू राख्न े
• मबमग्रएको सडकको समयमा िै ममात गिे  

सासं्कृमतक वातावरणीय प्रभाव 
मिमााण चरण 
परम्परागत माि तथा 
ममामा प्रभाव   

अप्रत्य
क्ष 

मध्यम 
२० 

स्थािीय 
२० 

अल्पकाली
ि 
५ 

४५ मिम्ि • आगन्त्तकु श्रममकहरूलाई स्थािीय व्यजक्त, कवशेष गरी मकहला सदस्यहरू, 
स्थािीय संस्कृमत र परम्पराको सम्माि गिा मिदेशि ददइिेछ। 

८.३ वातावरणीय व्यवस्थापि योजिा 
वातावरणीय व्यवस्थापि योजिा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदिको एक महत्वपूणा कहस्सा हो। यो आयोजिाको कायाान्त्वयिको कारण हिु े
िकारात्मक प्रभावहरूलाई कम गिा रणिीमत बिाउि प्रभावहरू लाई पकहचाि गिा र यसको मारा पकुष्ट गिे खाका हो। त्यसैले वातावरणीय व्यवस्थापि 
योजिा यस आयोजिाको लामग वातावरणीय व्यवस्थापि आवश्यकताहरू तोक्ि र यस प्रमतवेदिमा तोककएका सबै न्त्यूिीकरणका उपायहरू र अिगुमि 
आवश्यकता अिसुरण गररिेछ भने्न समुिजित गिा प्रकक्रयाहरू कवकास गिा तयार गररएको छ।  

तामलका 34: अिकूुल प्रभावको वातावरणीय व्यवस्थापि योजिा 
कवषयगत क्षरे बिोिरीका 

कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि 
तथा 

मूल्याङ्कि 

मिमााण चरण  

सामाजजक-आमथाक वातावरण 

स्थािीयलाई •रोजगारीका आयोजिा कवमभन्न संरचिाको आयोजिा रोजगारीको मिमााण मिमााण व्यवसायी - प्रस्तावक 
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कवषयगत क्षरे बिोिरीका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि 
तथा 

मूल्याङ्कि 

रोजगारीको 
अवसर 

लामग स्थािीय, 

गरीब, दमलत, 

कवपन्न समूह र 
मकहलालाई 
प्राथममकता ददि े

•स्थािीय तहमा 
रोजगारीको 
सजृिामा 
अमभवृकि गिा 
आयोजिाले ५० 
प्रमतशतभन्त्दा 
कम व्यजक्त प्रमत 
ददि िहिुेगरर 
स्थािीयलाई 
छिोट गिे  

•आयोजिाद्वारा 

मिमााणका लामग स्थािीय 
गरीब, दमलत, कवपन्न समूह र 
मकहलालाई रोजगारीको 
अवसर प्रदाि गिे 
प्रावधािको व्यवस्था 
ममलाइिे छ।   

कम्तीमा ५०% स्थािीय 
कामदारको प्रयोग गिे 

श्रम प्रधाि प्रकवमधको प्रयोग 
गिे 

क्षेर अवसर प्रदाि 
गरी तथा 
स्थािीयलाई 
प्राथममकता 
ददएर  

चरणमा  
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 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे बिोिरीका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि 
तथा 

मूल्याङ्कि 

रोजगारी बिाउि 
सम्भव भएसम्म 
श्रमप्रधाि 
प्रकवमधको प्रयोग 
गिे 

आमथाक 
गमतकवमधहरूमा 
वृकि 

 श्रममकहरूको मागहरूलाई 
पूरा गिाका लामग स्थािीय 
कवके्रतालाई प्रोत्साहि 
गररिेछ। 

आयोजिाका 
कामदारहरूलाई स्थािीय 
क्षेरमा उत्पादि उपभोग्य 
बस्तहुरूको उपभोग गिा 
प्ररेरत गररिेछ। 

आयोजिा 
क्षेर 

- मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 
 

- प्रस्तावक 

प्राकवमधक 
मसपमा वृकि 

•श्रममकलाई 
पखााल लगाउिे, 

श्रममकलाई पखााल लगाउिे, 
ग्यामबयि तार बनेु्न , सकु्खा 

आयोजिा 
क्षेर 

मसपमलुक 
तामलम मार्ा त 

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 

५,००,०००/- प्रस्तावक 
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 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे बिोिरीका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि 
तथा 

मूल्याङ्कि 

 ग्यामबयि तार 
बनेु्न , सखु्खा तथा 
जग पखााल 
स्तरोन्नमत तथा 
बायोइजन्त्जमियररङ 
जस्ता काममा 
सीप र क्षमता 
अमभवृकि तामलम 
प्रदाि गिे 

तथा जग पखााल स्तरोन्नमत 
तथा बायोइजन्त्जमियररङ 
जस्ता काममा सीप र क्षमता 
अमभवृकि तामलम प्रदाि 
गररिेछ। 

 

सामदुाकयक 
कवकासमा 
वृकि 

 आयोजिाले स्थािीय ककसाि 
र व्यापारीहरूलाई आधमुिक 
प्रकवमधबाट िगदे बाली र 
वस्त ु पालि तामलम 
ददइिेछ। 

आयोजिा 
क्षेर 

मसपमलुक 
तामलम मार्ा त 

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 
 

४,००,०००/- प्रस्तावक/ 
गा.पा./ि.पा 

सञ्चालि चरण 
भौमतक वातावरण 
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 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे बिोिरीका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि 
तथा 

मूल्याङ्कि 

सडक सकुवधा  मियममत ममात सम्भार गिे   आयोजिा 
क्षेर 

सेवा सडकको 
मिमााण गरेर 

सञ्चालि 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 
 

- प्रस्तावक 

व्यापार 
व्यवसायमा 
वृकि 

 स्थािीय स्तरमा होटेल, 
पसल, ग्यारेज/वका सप 
संचालि गिा प्ररेरत गिे 
प्ररेरत गररिेछ 

आयोजिा 
क्षेर 

अमभमखुीकरण 
गरेर  

सञ्चालि 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 
 

- सम्बजन्त्धत 
मिकाय/ 
स्थािीय तह  

सामाजजक-आमथाक वातावरण 

कृकष बामलको 
उत्पादिमा 
वृकि 

 आयोजिा सम्पन्न भएपमछ 
स्थािीय बामसन्त्दालाई 
आफ्िो उत्पादिहरू ठूला 
बजारमा राम्रो मूल्यमा मबक्री 
गिा सहज हिुे छ । 

आयोजिा 
क्षेर 

मियममत सडक 
संचालि गरेर  

सञ्चालि 
चरणमा 

प्रस्तावक - स्थािीय तह 

पयाटकीय 
गमतकवमधहरूमा 
वृदर्द् 

 पयाटकीय गमतकवमधका लामग 
स्थािीय जितालाई सीप 
कवकास तथा तामलम 

आयोजिा 
क्षेर 

तामलम ददएर सञ्चालि 
चरणमा 

प्रस्तावक २,५०,०००/- स्थािीय तह 
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 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे बिोिरीका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि 
तथा 

मूल्याङ्कि 

कायाक्रम र सामाजजक 
कवकास कायाक्रम अन्त्तगात 
पयाटि सम्बन्त्धी तामलमहरू 
प्रदाि गररिछे । 

व्यापार र 
व्यवसायको 
कवकास 

 आयोजिा सम्पन्न भएसाँगै 
यस के्षरमा कृकषमा आधाररत 
व्यापार व्यवसायमा वकृि 
हिुेछ। कृकष उत्पादि 
(अिाज, तेलको बीउ, 

गेडागडुी, र्लरू्ल तथा 
तरकारी, मह, दूध र 
मासजुन्त्य पदाथा) साँग खदु्रा 
र थोक पसलहरू मिजित 
रूपमा बढ्िे छि।्  

आयोजिा 
क्षेर 

- सञ्चालि 
चरणमा 

प्रस्तावक - प्रस्तावक 

 ११,५०,०००/-  
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 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

तामलका 35: िकारात्मक प्रभाव न्त्यूिीकरणको व्यवस्थापि योजिा 
कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 

कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

मिमााण चरण  

भौमतक वातावरण 

भ-ूउपयोगमा 
पररवताि 
 

 प्रस्ताकवत आयोजिा 
मिमााणका लामग 
अमधग्रहण गररिे 
(२.५४ कृकष जममि 
तथा  ०.५१ बस्ती र 
४३.७५ वि)  हेक्टर 
जग्गाको क्षमतपूमता 
ददइिेछ 

सडक क्षरेामधकार 
मभर र प्रभाव क्षेरभन्त्दा 
बाकहरको क्षेरलाई 
हररत बेल्ट कायम गिा 
वृक्षारोपण गररिेछ। 

आयोजिा 
क्षेर 

विको जग्गाको 
क्षमतपूमता राकिय 
प्राथममकता प्राप्त 
योजिाको लामग 
राकिय वि क्षरे 
प्रयोग गिे सम्बन्त्धी  
मापदणड सकहतको 
कायाकवमध, २०७६, 

अिसुार जग्गाको 
सट्टा जग्गा अथवा 
पैसा ददईिेछ। 

मिजज जममिको 
जग्गा प्रामप्त ऐि, 

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक 

 

- स्थािीय 
तह/जी.स.स./मडमभजि 
वि कायाालय 
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 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

आयोजिाको अस्थाइ 
प्रयोजिको लामग प्रयोग 
भएको जममि 
पिुस्थापिा गररिेछ। 

२०३४ बमोजजम 
क्षमतपूमता ददइिछे। 

क्षमतपूमता मिधाारण 
समममत गठि 
गररिेछ। 

भमूी अजस्थरता 
तथा पकहरो 

 ग्यमबयि पखााल तथा 
बायो इजन्त्जमियररङ 
प्रणाली द्वारा भ-ूसंरक्षण 
गररिेछ। 

भ-ूक्षय तथा मथग्राि 
मियन्त्रण योजिा तयार 
गिे गररिेछ। 

आयोजिा 
क्षेरामधकार  

बायो इजन्त्जमियररङ मिमााण 
चरणमा 

मिमााण व्यवसायी ३०,००,०००/- प्रस्तावक 

र्ोहोरमैला  
मिष्काशि  
तथा  
व्यवस्थापि 

जशकवर पररसरको 
वररपरर र यसका 
साथै कवमभन्न सकक्रय 
मिमााण क्षेरहरूमा 

र्ोहोरलाई ३-R 

पद्दमतबाट व्यवस्थापि 
गिे गररिेछ। ठोस र 
तेलजन्त्य रासायमिक 

कामदार 
जशकवर  

मबग्रि 
व्यवस्थापि 

कुकहिे ि िकुकहि े
र्ोहोर सङ्कलि 
गररिेछ र गकहरो 
खाल्डो खमि 

मिमााण 
पबुा  

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवशायी 

२०,००,०००/-  
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कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

कुकहिे र िकुकहि े
र्ोहोर सङ्कलि गिा 
छुट्टा छुटै्ट डस्ट मबि 
प्रयोग 
गररिेछि।्पिु: 
प्रयोग योग्य 
सामग्रीहरू 
कवके्रतालाई प्रदाि 
गररिेछ। अन्त्य 
र्ोहोर गकहरो 
खाल्डो खमि 
गामडिेछ र 
छुट्याइएको डजम्पङ्ग 
स्थलमा मडस्पोज 
गररिेछ। स्थाकपत 
जशकवर क्षेरमा सोक 

मबक्रीयोग्य र्ोहोरलाई 
मबकक्र गररिेछ। 

शौचालयबाट मिस्केको 
र्ोहोरलाई प्रशोधि 
गरेर मार व्यवस्थापि 
गररिेछ। 

श्रममकहरूलाई 
शौचालय बाहेक िदी 
तथा खलु्ला स्थािमा 
ददशा/कपसाब गिे रोक 
लगाइिछे 

स्थलमा  गामडिेछ र 
छुट्याइएको डजम्पङ्ग 
स्थलमा मडस्पोज 
गररिेछ। 

सेजप्टक ट्यांक 
सकहतको शौचालय 
मिमााण गिे  

कामदारहरूलाई 
र्ोहोरमैला 
व्यवस्थापि 
सम्बन्त्धी प्रजशक्षण 
ददि े
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कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

कपट वा सेजप्टक 
ट्याङ्कीको स्थापिा 
गरी र्ोहोर पािी, 
शौचालय र 
शौचालयको र्ोहोर 
र्ाल्ि व्यवजस्थत 
िल मिकासको 
व्यवस्था गररिछे। 

खािी, क्रसर र 
ब्याजचङ्ग 
प्लान्त्टका 
कारण पिे 
प्रभाव 

•उत्खिि गररि े
क्षेरमा िददजन्त्य 
पदाथा उत्खिि तथा 
सङ्कलिको लामग 
वातावरणीय 
अध्ययि गरेपछी 
मार संकलि ्गिे 

•उत्खिि पिात 

िदीजन्त्य पदाथा 
उत्खिि तथा सङ्कलि 
प्रारजम्भक वातावरणीय 
पररक्षण वा वातावरण 
प्रभाव मूल्याङ्कि गरी 
स्वीकृत गररएको 
स्थलबाट मार 
गररिेछ। क्रसर 

खािी, 
क्रसर र 
ब्याजचङ्ग 
प्लान्त्ट राख्न े
स्थािहरु 

िदीजन्त्य पदाथा 
उत्खिि तथा 
सङ्कलि प्रारजम्भक 
वातावरणीय पररक्षण 
वा वातावरण प्रभाव 
मूल्याङ्कि गरी 
स्वीकृत गररएको 
स्थल मिक्योल गरेर  

मिमााण 
चरणमा 

मिमााण व्यवसायी 
 

- स्थािीय तह/वि 
अमधकारी/प्रस्तावक 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 108 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

खािी/खाल्डोको 
पिुस्थापिा गिे  

•उत्खिि क्षरेमा 
बािी रोक्ि पयााप्त 
मिकासको व्यवस्था 
गिे 

खािी संचालि गदाा 
िदीको बहावलाई 
असर िगिे गरर 
संचालि गिे 
•क्रसर तथा ब्याजचङ्ग 
प्लान्त्ट खोला/ 
बस्ती िजजक िपिे 
ठाउंमा स्थापिा गिे  

•रातको समयमा 
क्रसर प्लान्त्ट 

सञ्चालि स्थलगत 
सवेक्षण गदाा पकहचाि 
गररएको स्थलमा मार 
गररिे छ। क्रसर 
सञ्चालि क्षेर बस्ती र 
वन्त्यजन्त्त ु आवतजावत 
तथा चररचरण गिे 
के्षर भन्त्दा टािा हिु े
छ। क्रसर 
स्थलहरूको 
सञ्चालिको लामग 
सम्बजन्त्धत 
सरोकारवालाहरूबाट 
पूवा सहममत र स्वीकृमत 
मलईिेछ। क्रसर 
सञ्चालि िेपाल 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 109 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

संचालि िगिे सरकार तथा स्थािीय 
सरकारको मापदण्ड 
अिसुार गररिेछ।  

सामाग्री  

भण्डारण  
स्थल,  मबग्रि 
व्यवस्थापि  
स्थल कारण 
हिुे प्रभाव 

•मिमााण सामग्री 
भण्डारण गरेको 
ठाउाँ घेराबार गिे 

•प्रज्वलिशील तथा 
रासायमिक पदाथा 
भण्डारण स्थल 
बस्ती/विजंगल 
भन्त्दा टािा गिे र 
यस्ता भण्डारण 
स्थलमा सूचिामलुक 
बोडा राख्न े

•भण्डारण स्थलमा 
अजग्ि मियन्त्रकको 

मिमााण सामाग्री  

भण्डारण  स्थल,  मबग्रि 
व्यवस्थापि  स्थल 
स्थलगत सवेक्षण गदाा 
पकहचाि गररएको 
स्थलमा मार गररि े
छ। मिमााण सामाग्री  

भण्डारण बााँझो 
जग्गामा पािीको स्रोत 
तथा वन्त्यजन्त्त ु
आवतजावत तथा 
चररचरण गिे क्षेर 
भन्त्दा टािा गररिेछ।  

प्रमतवदेिमा 
प्रस्ततु 
मिमााण 
सामाग्री  

भण्डारण  
स्थल,  
मबग्रि 
व्यवस्थापि  
स्थल 

स्थलहरूको 
सञ्चालिको लामग 
सम्बजन्त्धत 
सरोकारवालाहरूबाट 
पूवा सहममत र 
स्वीकृमत मलएर तथा 
योजिा बिाएर 

मिमााण 
चरणमा 

मिमााण व्यवसायी 
 

२,००,०००/- स्थािीय तह 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 110 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

व्यवस्था गिे 
जल प्रदूषण •इन्त्धि, मग्रज तथा 

अन्त्य रसायियकु्त 
सामाग्रीको चहुावटले 
पािीमा असर 
िपरोस ् भिेर 
भण्डारण क्षेर 
वररपरर बार लगाउि े
प्रयोग गरेको 
•तेलहरू उजचत 
रूपमा कन्त्टेिरमा 
सङ्कलि गिे 

•सवारीसाधि तथा 
उपकरण मसधै 
खोला/िदीमा धिु 
बन्त्देज गिे 

पािीक स्रोतमा र्ोहोर 
पािीको प्रत्यक्ष 
कवसजाि प्रमतबन्त्ध 
गररिेछ।  

मबगरेको रसायिहरू, 

पेन्त्टहरू, तेल र ग्रीस 
सङ्कलि गरेर उपयकु्त 
भण्डारण ट्याङ्कमा 
भण्डार गररिेछ र 
सरुजक्षत प्रकक्रया मार्ा त 
व्यवस्थापि गररिछे।  

आयोजिा 
क्षेर  

पािीक स्रोतमा 
र्ोहोर पािीको 
प्रत्यक्ष मिकास 
प्रमतबन्त्ध गररिछे।  

 

मिमााण 
चरणमा 

मिमााण व्यवसायी 
 

- प्रस्तावक 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 111 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

माटो  प्रदूषण •रासायमिक पदाथा, 
अलकरा चकुहि 
िददि भण्डारण 
स्थलमा 
प्लाजस्टकको तह 
मबच्छ्याउि े

•मिमााण काया सककए 
पमछ मबग्रि स्थलहरू 
पिुस्थााकपत गिे 

मिमााण चरणमा प्रयोग 
भएको कामदार  

जशकवर, मिमााण सामाग्री  

भण्डारण  स्थल,  मबग्रि  

व्यवस्थापि 
स्थलहरूको सरसर्ाई 
गरी पिुास्थाकपत गररिे 
छ। 

आयोजिा 
क्षेर  

सरसर्ाई गरी 
पिुास्थाकपत गररि े
छ। 

मिमााण 
चरणमा 

मिमााण व्यवसायी 
 

1,००,०००/- प्रस्तावक 

वाय ुप्रदूषण •धलुो उड्िे ठाउाँमा 
मिमााण चरणमा 
दैमिक दइु चोटी 
पािी छका ि े 

•मिमााण 
सामग्री/मबग्रि लाई 
छोपेर मार िुवािी 

मिमााण सामाग्री िुवािी 
गदाा कभर वा 
रीपालले छोपेर िुवािी 
गररिेछ। बस्ती 
िजजकै मिमााण काया 
गदाा  ददिको दइु 
पटक पािी छका ि े

आयोजिा 
क्षेर  

मिमााण सामााग्री 
िुवािी गदाा कभर 
वा रीपालले छोपेर 
िुवािी तथा ददिको 
मति पटक पािी 
छरककिे व्यवस्था 
गररिेछ। 

मिमााण 
चरणमा 

मिमााण व्यवसायी 
 

२८,००,०००/- प्रस्तावक 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 112 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

गिे  

•परुािा 
गाडी/उपकरण 
प्रयोग िगिे तथा 
प्रयोग गरररहेको 
उपकरणहरू समय 
समयमा 
ममात/समभामसंग गिे 

•मिमााण कायामा 
प्रयोग हिु े हेभी 
उपकरणमा वाय ु
कर्ल्टर प्रयोग गिे 

जस्ता काया गररिे छ। 
िुवािी गदाा प्रयोग 
गररिे सवारी 
साधिबाट मिस्कि े
धुाँवाको न्त्यूिीकरणका 
लामग सवारी 
साधिहरूको मियममत 
जाच र ममात गररि े
छ। प्रदूषण पररक्षण 
पास गरेको सवारी 
साधिलाई प्राथममकता 
ददइिे छ। खािी , 

क्रसर संचालि, 

उत्खिि  जस्ता धेरै 
धलुो उत्सजाि हिु े
स्थलहरूमा 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 113 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

श्रममकहरूले अमिवाया 
रुपमा  PPEs प्रयोग 
गिे छि।् र्ोहोरलाई 
जलाउिे जस्ता 
कक्रयाकलापहरू 
प्रमतबन्त्ध गररिे छ। 

ध्विी प्रदूषण 

 

•परुािा 
गाडी/उपकरण 
प्रयोग िगिे तथा 
प्रयोग गरररहेको 
उपकरण हरू समय 
समयमा 
ममात/समभामसंग गिे 

•रातको समयमा 
ध्वमि मसजािा गिे 
काम िगिे 

उच्च आवाजका 
क्षेरहरूमा काम 
गरररहेका 
श्रममकहरूलाई इयर 
मर्लरहरू प्रदाि 
गररिेछ।सबै भारी 
उपकरण र मेमसिहरू 
ध्वमि प्रदूषण मियन्त्रण 
उपकरणहरू 
लगाइिछे। मिमााण 

आयोजिा 
क्षेर  

उच्च आवाजका 
क्षेरहरूमा काम 
गरररहेका 
श्रममकहरूलाई इयर 
मर्लरहरू प्रदाि 
गररिेछ। 

मिमााण 
चरणमा 

मिमााण व्यवसायी 
 

२,५०,०००/- प्रस्तावक 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 114 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

व्यवसायीले 
चालकहरूलाई 
आयोजिा क्षरे, बस्ती र 
जङ्गल िजजक 
अिावश्यक आवाज 
उत्सगाि गिा मिषेध 
गिे छ। 

रासायमिक वातावरण  

रासायमिक 
सामाग्री र 
इन्त्धिको 
भण्डारण तथा 
प्रयोग गदााका 
जोजखमको 
प्रभावहरू 

•रासायमिक 
पदाथाको भण्डारण 
स्थल चहुावट रकहत 
बिाउि प्लाजस्टक 
मबछ्याउिे तथा 
िचकुहि ेभााँडामा मार 
भण्डारण गिे  

•भण्डारण स्थलमा 

रासायिहरू भण्डारण 
तथा प्रयोग पािीको 
स्रोत, वन्त्यजन्त्त ु
आवतजावत तथा 
चररचरण गिे क्षेर 
भन्त्दा टािा  तथा 
सावाजमिक 

सम्पमत/संरचिाहरूलाई 

भण्डारण 
क्षेर 

मिमााण 
व्यवसायीबाट 
रासायमिक सामाग्री, 
इन्त्धिको भण्डारण 
र सञ्चालिको लामग 
व्यवस्थापि योजिा 
बिाई अमिवाया 
रुपमा कायाान्त्वयि 

मिमााण 
चरणमा 

मिमााण व्यवसायी 
 

- प्रस्तावक 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 115 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

अजग्ि मियन्त्रक 
साधिको व्यवस्था 
गिे  

•भण्डारण स्थलमा 
उजचत भेजन्त्टलेसिको 
व्यवस्था गिे 

असर िपरु् याइ 
गररिेछ।   

भण्डारण स्थलमा 
अजग्ि मियन्त्रक 
साधिको व्यवस्था 
गररिेछ ।   

गररिेछ।  

अलकरा  
तताउिे, 
छकका िे र 
भण्डारणका 
कारणले हिु े
जोजखम  

•अलकरा तताउि े
ठाउाँलाई चहुावट 
रकहत बिाउिे तथा 
आगो लग्ि सक्ि े
सम्भाकवत ठाउाँ भन्त्दा 
पर बिाउिे  

•सडक मिमााण क्षेर 
भन्त्दा अन्त्यर 
अलकरा पोजखि 
गएमा तरुुन्त्त सर्ा 

अलकरा भण्डारणका 
लामग सरुजक्षत के्षर 
उब्जिशील िभएको र 
बाााँझो जममि छिोट 
गरी जग्गा धिीको 
अिमुमत मलइिछे । 

अलकरा 
तताउि े
ठाउाँ 

अलकरा तताउि े
ठाउाँमा क्यकेो तह 
मबछ्याउिे   

मिमााण 
चरणमा  

मिमााण व्यवसायी ५०,०००/- स्थािीय तह/ सडक 
कवभाग 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 116 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

गिे 

जैकवक वातावरण 

वि क्षेर र 
रुखको 
िोक्साि 

•४३.७५ हेक्टर 
वि क्षरे वि क्षेरको 
क्षमतपूमता, वृक्षारोपण 
(काकटएको रुखको 
1:10 को दरले) 
गिे तथा 
सरकारी/सामदुाकयक 
विमा सकेसम्म 
न्त्यूितम र्ाँ डािी गिे 

•सडकको RoW 

क्षेरमभर पिे सबै 
रूखहरू कटाि 
िगिे 

•वृक्षारोपण गररएको 

विको जग्गाको 
क्षमतपूमता स्वरुप 
जग्गाको सट्टा जग्गा 
अथवा पैसा ददईिछे। 
कटाि गिुा पिे 
रुखहरूको क्षमतपूमता 
स्वरुप १:१०  को 
दरले १९७८० 
रुखहरू रोकपिेछि ् र 
५ वषा सम्म हेरचाह 
गररिेछ। 

•मिमााण व्यवसायीले 
रुखहरू काट्िे, 
काठको गोमलयाहरू 

वि क्षेर १:१० को दरले 
वृक्षारोपि गररिेछ। 
१ हेक्टर बराबर 
१६०० कवरुवा 
रोकपिे छ। मिकुञ्ज, 
मडमभजि वि तथा 
सामदुाकयक विहरू 
साँग समन्त्वय गरेर 
वृक्षारोपि गररिेछ। 
र्मेशि चौडाई 
सडक मिमााण गिा 
आवश्यक रुख मार 
कटाि गररिेछ । 

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 
 

1,०२,४७,५००/- मडमभजि वि कायाालय 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 117 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

रुखलाई ५ वषा 
सम्म हेरचाह गिे 

छुट्याउिे र एकै 
ठाउाँमा थपु्रािे। 

वन्त्यजन्त्तकुो 
वासस्थाि  
खण्डीकरण 

•विजंगलबाट जाि े
सडकपंजक्त काट्दा 
स्लोप ममलायर 
काट्िे तथा हरेक 
५०० देजख १००० 
ममटरमा स्लोप यााम्प 
(Slope Ramp) 

मिमााण गिे 

वि के्षरको हरेक एक 
ककलोममटरमा एउटा 
स्लोप यााम्प मिमााण 
गररिेछ । 

वि क्षेर स्लोप ममलाएर 
काट्िे र स्लोप 
ममलाउि यााम्प 
मिमााण गिे  

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 
 

१४,००,०००/- वि अमधकारी 

विजंगलमा 
पिे प्रभाव 

•कामदार जशकवर 
तथा अलकरा 
तताउिको लामग 
विबाट दाउरा 
सङ्कलि िगिे/गिा 
िददि े

उत्खिि तथा मिमााण 
काया गदाा मिमााण 
कायाबाट 
वन्त्यजन्त्तहुरूलाई पिे 
प्रभावलाई कम गिा 
मिमााण स्थललाई 

वि क्षेर उत्खिि स्थललाई 
घेररिेछ। मिमााण 
काया रारीको 
समयमा गररि े
छैि। मडमभजि 
विको अमधकारीहरू 

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 
 

- वि अमधकारी 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 118 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

•सडकको RoW 

क्षेरमभर पिे सबै 
रूखहरू कटाि 
िगिे 

घेररिेछ। वि के्षरमा 
हिा मिषेध गररिेछ र 
संकेत जचन्त्हहरू 
राजखिेछ। मडमभजि 
विको अमधकारीहरू र 
वि उपभोक्ता 
समूहहरूसाँग समन्त्वय 
गररिेछ।   

र वि उपभोक्ता 
समूहहरूसाँग 
समन्त्वय गररिेछ।   

वन्त्यजन्त्तमुा 
पिे प्रभाव 

•कामदारहरूलाई 
वन्त्यजन्त्त ु जशकार 
गिे मिरुत्साकहत गिे 
तथा वन्त्यजन्त्त ु
सम्बन्त्धी काििुको 
सचेतिा प्रदाि गिे  

•कामदार जशकवर 
विजंगल क्षरेमा 

मिमााण काया गदाा 
मिमााण कायाबाट 
वन्त्यजन्त्त ु तथा 
पशहुरूलाई पिे 
प्रभावलाई कम गिा 
मिमााण स्थललाई 
मिमााण क्षेर वररपरर 
कवमभन्न चेताविी जचन्त्ह 

वि क्षेर मिमााण क्षेर वररपरर 
कवमभन्न चेताविी 
जचन्त्ह पोस्ट र 
सचेतिा  गररिेछ। 
मिमााण अवमधभर  

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 
 

10०,०००/- वि अमधकारी 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 119 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

िबिाउि े पोस्ट मिमााण 
गररिेछ। मिमााण 
अवमधभर कामदार 
जशकवर विजंगल 
क्षेरमा बिाइिे छैि  

जलचर र 
उभयचरको 
जीवि 
प्रणालीमा 
प्रभाव 

•मबग्रि सामग्री िदी 
तथा 
खोला/खोल्सीमा 
िफ्याकिे  

•मिमााण काया गदाा 
पािीको बहावलाई 
िथमुििे गरर गिे 

•कामदार तथा 
जिशजक्तहरूद्वारा 
हिु सक्िे अवैध 
माछा मािे काम 

उभयचरको जीविमा 
हिुे प्रभावलाई कम 
गिा स्पोईल  सामग्री 
तोककएको ठाउाँमा 
व्यवस्थापि गररिेछ। 
िदीमा र्ोहोर र  
र्ोहोर पािीको प्रत्यक्ष 
कवसजाि प्रमतबन्त्ध 
गररिेछ।  

मबगरेको रसायिहरू, 

पेन्त्टहरू, तेल र ग्रीस 

आयोजिा 
क्षेर  

स्पोईल  सामग्री 
तोककएको ठाउाँमा 
व्यवस्थापि 
गररिेछ। मबगरेको 
रसायिहरू, पेन्त्टहरू, 

तेल र ग्रीस सङ्कलि 
गरेर उपयकु्त 
भण्डारण ट्याङ्कमा 
भण्डार गररिछे र 
सरुजक्षत प्रकक्रया 
मार्ा त व्यवस्थापि 

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 
 

- वि अमधकारी 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 120 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

मिषेध गररिेछ   

•क्रसर तथा 
उत्खिि ् के्षर 
संचालि गदाा 
पािीको बहाव क्षेर 
भन्त्दा बाकहर गिे 

सङ्कलि गरेर उपयकु्त 
भण्डारण ट्याङ्कमा 
भण्डार गररिेछ र 
सरुजक्षत प्रकक्रया मार्ा त 
व्यवस्थापि गररिछे।   

गररिेछ।   

विबाट 
दाउराको 
गैरकाष्ठ 
सङ्कलि र 
उपयोग 

•कामदार तथा 
जिशजक्तहरू द्वारा 
हिु सक्ि े गैरकाष्ठ 
वि पैदावारको 
अवैध तस्करीलाई 
मिषेध गररिेछ  

•श्रममकहरूलाई 
स्थािीय विबाट 
दाउरा सङ्कलि गिा 
मिषेध गिे 

दाउराको गैरसङ्कलि 
हिुे सम्भाविा भएको 
ठाउाँमा चमलरहेको रुख 
हटाउिे प्रकक्रयामा 
बाकहरी वा स्थािीय 
मामिसहरूलाई 
कडाइका साथ मिषेध 
गररिेछ। मिमााण 
अवमध भरर 
श्रममकहरूलाई खािा 

वि क्षेर मिमााण अवमध भरर 
श्रममकहरूलाई 
खािा पकाउि 
ग्यााँसको व्यवस्था 
ममलाइिे छ र 
श्रममकहरूलाई 
विमभर प्रवशेमा 
रोक लगाइिे छ। 
यसको लामग आचार 
संकहता तयार गररि े

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 

- वि अमधकारी 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 121 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

पकाउि ग्यााँसको 
व्यवस्था ममलाइिे छ र 
श्रममकहरूलाई विमभर 
प्रवेशमा रोक लगाइि े
छ। यसको लामग 
आचार संकहता तयार 
गररिे छ।   

छ।   

वि डिेलो •अलकरा तताउि े
स्थाि वि क्षेर भन्त्दा 
बाकहर राख्न े 

•कामदारलाई 
चरुोटको ठुटा 
जथाभाबी र्ाल्ि 
िददिे तथा सचेतिा 
प्रदाि गिे 

•मिमााण कायाको 

प्रज्विजशल पदाथाहरू 
अजग्ि मियन्त्रक यन्त्र 
सकहतको उजचत 
भण्डारण स्थलमा 
भण्डारण गररिेछ र 
त्यस के्षरलाई धमु्रपाि 
मिषेमधत के्षर घोषणा 
गररिेछ। 
सम्बेदिजशल 

वि क्षेर प्रज्विजशल 
पदाथाहरू उजचत 
भण्डारण स्थलमा 
भण्डारण गररिेछ र 
त्यस क्षेरलाई 
धमु्रपाि मिषेमधत 
क्षेर घोषणा 
गररिेछ। 
सम्बेदिजशल 

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 
 

१,००,०००/- प्रस्तावक/ वि 
अमधकारी 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 122 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

लामग प्रयोग हिु े
उपकरणमा इन्त्धि 
पिुभारण गदाा 
चहुावट हिु सक्ि े
भएकोले सम्भाकवत 
जोजखम क्षरे भन्त्दा 
बाकहर गिे 

क्षेरहरूमा सावधािी र 
चेताविीका संकेतहरू 
राखी मामिसहरूलाई 
सचेत गराइिेछ। 
श्रममकहरूलाई वि 
के्षरमा धमु्रपाि गिा 
रोक लगाइिे छ। 

क्षेरहरूमा सावधािी 
र चेताविीका 
संकेतहरू राखी 
मामिसहरूलाई सचेत 
गराइिेछ। 

सामाजजक-आमथाक वातावरण 

कृकष योग्य 
जममिको क्षमत 

•जग्गा प्रामप्त ऐि, 

२०३४ बमोजजम 
२.५४ हेक्टर कृकष 
योग्य जग्गाको र 
०.५१ हेक्टर बस्ती 
भएको जग्गाको 
क्षमतपूमता प्रदाि गिे 

क्षमतपूमता मिधाारण 
समममत गठि 
गररिेछ।   

आयोजिा 
क्षेर 

क्षमतपूमता मिधाारण 
समममत गठि 
गररिेछ। 

जग्गा प्रामप्त ऐि, 

२०३४ बमोजजम 
क्षमतपूमता ददइिछे। 

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/ 

मिमााण व्यवसायी 
 

क्षमतपूमता मिधाारण 
समममतले मिधाारण 
गिेछ 

प्रस्तावक/स्थािीय तह 

कृकष • १६.३४ हेक्टर प्रस्तावक/ठेकेदारले आयोजिा मिधाारण समममत मिमााण प्रस्तावक/ क्षमतपूमता मिधाारण प्रस्तावक/स्थािीय तह 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 123 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

उत्पादिमा 
िोक्सािी 
(मौजदुा बाली 
तथा 
र्लरु्ल) 

जममिमा क्षमतग्रस्त 
कृकष उत्पादिलाई 
कवद्यमाि बजार दर 
अिसुार क्षमतपूमता 
ददि े

क्षमतग्रस्त कृकष 
उत्पादिलाई कवद्यमाि 
बजार दर अिसुार 
क्षमतपूमता ददिेछ। 
यसका लामग क्षमतपूमता 
मिधाारण समममत गठि 
गररिेछ।   

क्षेर गठि गररिछे र 
क्षमतपूमता ददइिछे। 

चरणमा मिमााण व्यवसायी समममतले मिधाारण 
गिेछ 

मिजी र 
सामदुाकयक 
संरचिाहरूको 
अमधग्रहण 

•क्षमतग्रस्त मिजज 
तथा सावाजमिक 
संरचिाहरूलाई 
(अिसूुची 10.४) 
क्षमतपूमता मिधाारण 
समममतद्वारा मिधााररत 
क्षमतपूमता ददि े

जग्गा प्रामप्त ऐि, 

२०३४ बमोजजम 
क्षमतपूमता ददइिेछ। 
यसका लामग क्षमतपूमता 
मिधाारण समममत गठि 
गररिेछ।   

आयोजिा 
क्षेर 

क्षमतपूमता मिधाारण 
समममत गठि 
गररिेछ। 

जग्गा प्रामप्त ऐि, 

२०३४ बमोजजम 
क्षमतपूमता ददइिछे। 

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/ 

मिमााण व्यवसायी 
क्षमतपूमता मिधाारण 
समममतले मिधाारण 
गिेछ  

प्रस्तावक/स्थािीय तह 

कामदारहरूको 
पेशागत 

•मिमााण स्थलमा 
काम गिे सबै तहका 

मिमााण स्थलमा काम 
गिे सबै तहका 

आयोजिा 
क्षेर 

स्वास््य मबमा, 
सरुजक्षत कपउि ेपािी 

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 

२५,००,०००/- प्रस्तावक 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 124 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

स्वास््य तथा 
सरुक्षा 

श्रममकहरूलाई 
व्यजक्तगत 
सरुक्षात्मक 
उपकरण (PPE) 

हरूको प्रयोग 
अमिवाया गिे 

•अलकरा प्रयोग 
गदाा 
कामदारहरूलाई 
अमिवाया मास्क, पञ्जा 
, जिुाको प्रयोग गिा 
लगाउिे  

•अलकरा, एसर्ल्ट 
तताउि,े छका ि े
कायाका लामग 
कामदारहरूको 

श्रममकहरूलाई 
व्यजक्तगत सरुक्षात्मक 
उपकरण (PPE) 

हरूको प्रयोग अमिवाया 
गराइिे छ। उच्च 
धलुो उड्ि े
स्थािहरूमा पािी 
छकका िे छ। जशकवरमा 
पयााप्त शौचालयहरू र 
कपउिे पािीको 
व्यवस्था गररिे छ। 
जशकवरमा प्राथममक 
उपचार सकुवधाहरू र 
कामदारहरूको लामग 
आकजस्मक बीमा 
प्रदाि गररिेछ। 

र पयााप्त शौचालय, 

मियममत स्वास््य 

चेकअप को 
व्यवस्थापि, PPE र 
प्राथममक उपचार 
ककट को प्रयोग 

COVID-19 
सम्बन्त्धी मापदण्ड 
कडाईका साथ 
पालिा गररिेछ। 

 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 125 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

स्वास््य सरुजक्षत गिे 
र बिीमा ४ घण्टा 
मार काम गराउिे  
•कामदारहरूको 
अमिवाया सरुक्षा 
मबमा गराउिे  

•उच्च धूलो उड्ि े
स्थािहरूमा पािी 
छकका ि े

•जशकवरमा पयााप्त 
शौचालयहरू र 
कपउिे पािीको 
व्यवस्था गिे 

•जशकवरमा प्राथममक 
उपचार 
सकुवधाहरूको 

COVID-१९ स्वास््य 
सरुक्षा सम्बन्त्धी 
मापदण्डको पूणा 
पररपालिा गररिेछ र 
अन्त्य संक्रममत 
रोगहरूको बारेमा 
स्थािीय व्यजक्त र 
कामदारहरूलाई 
जागरूकता प्रदाि 
गररिेछ। 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 126 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

व्यवस्था गिे 
अवजस्थत 
सकुवधाहरू र 
सेवाहरूमा 
दबाब 

•कामदारहरूको 
लामग चाकहि े
सकुवधाहरू 
प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायीले स्थािीय 
स्रोतमा दबाब िपिे 
गरर व्यवस्था गिे 

स्थािीय सकुवधा र 
सेवाहरूमा दबाब कम 
गिा आयोजिाले 
कमाचारी र 
श्रममकहरूलाई 
खािेपािी, शौचालय र 
स्वास््य सकुवधा प्रदाि 
गिेछ।  

आयोजिा 
क्षेर 

कमाचारी र 
कामदारहरूलाई 
खािेपािी, शौचालय 
र स्वास््य 
सकुवधााहरूको 
व्यवस्था ममलाइि े
छ। 

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 
 

- प्रस्तावक/स्थािीय तह 

आगन्त्तकु 
(कामदार) र 
रैथािे 
समदुायको 
कलह र 
झगडा 
 

•आगन्त्तकु समदाुय 
र रैथाि ेसमदाुयबीच 
हिुसक्ि े सम्भाकवत 
मतभेद/कलह बारे 
पकहले ि ै दवैु 
पक्षलाई जािकारी 
गराई आपसी 

गैर स्थािीय र स्थािीय 
व्यजक्तहरू र अन्त्य 
मिमााण टोलीका 
सदस्यहरूसंग द्वन्त्दको 
सम्भाविा कम गिा 
सम्पूणा मिमााण 
अवमधमा परुुष र 

जशकवर क्षरे जिचेतिा र 
संवदेिशीलता 
अमभयाि  र मिरन्त्तर 
अिगुमि गररिेछ। 

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 
 

- प्रस्तावक/स्थािीय तह 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 127 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

समझदारी मिमााण 
गररिेछ । 

मकहला कामदारहरूको 
लामग छुटै्ट कोठासकहत 
जशकवरहरूको स्थापिा 
गररिे छ, साथै, 
द्वन्त्दका मदु्दाहरू हिु 
िदीि स्थािीय 
जितालाई रोजगारीको 
अवसरको लामग 
प्राथममकता ददइिे छ।  
मािव तस्करी 
जोजखमको 
व्यवस्थापिका लामग 
िीमतहरूको कवकास र 
कायाान्त्वयिको 
साथसाथै जिचेतिा र 
संवदेिशीलता 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 128 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

अमभयाि, आवमधक र 
केजन्त्द्रत प्रजशक्षण, र 
यस र यसमा 
सम्बजन्त्धत मदु्दामा 
कवतरण र 
कायाप्रदशािको मिरन्त्तर 
अिगुमि गररिेछ। 

आददवासी  
जिजाती,  
जोजखमयकु्त  

समदुाय,  
सीमान्त्तकृत  
समूह,  दमलत 

आदद समूहमा  
हिुे  प्रभाव 

 स्थािीय जिताहरूलाई 
रोजगारीका लामग 
पकहलो प्राथममकता 
ददइिेछ। 
श्रममकहरूलाई 
स्थािीय व्यजक्त, कवशेष 
गरी मकहला 
सदस्यहरूबाट टािा 
रहि आदेश ददइि े

जशकवर क्षेर, 
बस्ती क्षेर 

स्थािीय 
जिताहरूलाई 
रोजगारीका लामग 
पकहलो प्राथममकता 
ददइिेछ। 

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 
 

- प्रस्तावक/स्थािीय तह 



 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 129 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

छ।  

लैंमगक 
असमािताहरू 

•मिमााण कायाको 
लामग 
मकहला/परुुषमा 
भेदभाव िगिे 

•समाि कायाको 
लामग समाि ज्याला 
दरको व्यवस्था गिे 

मकहला र  परुुषलाई  
समाि रोजगारीको 
सकुवधा र ज्याला प्रदाि 
गररिेछ। आयोजिाले 
दवैु परुुष र मकहला 
तथा सीमान्त्तकृत 
समूहलाई उिीहरूको 
क्षमता अिसुार समाि 
अवसर प्रदाि गिेछ। 

आयोजिा 
क्षेर 

श्रम कािूिको 
पालमा गररिेछ। 
मकहला र  परुुषलाई  
समाि रोजगारीको 
सकुवधा र ज्याला  
समाि अवसर प्रदाि 
गररिेछ।  

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 
 

- प्रस्तावक/स्थािीय तह 

सासं्कृमतक वातावरण 

परम्परागत 
माि तथा 
ममामा प्रभाव  

आगन्त्तकु 
श्रममकहरूलाई 
स्थािीय व्यजक्त, 
कवशेष गरी मकहला 
सदस्यहरू, स्थािीय 

स्थािीय जिताहरूलाई 
रोजगारीका लामग 
पकहलो प्राथममकता 
ददइिेछ। 
श्रममकहरूलाई 

आयोजिा 
क्षेर 

श्रममकहरूलाई 
स्थािीय व्यजक्त, 
कवशेष गरी मकहला 
सदस्यहरू, स्थािीय 
संस्कृमत र 

मिमााण 
चरणमा 

प्रस्तावक/मिमााण 
व्यवसायी 
 

- प्रस्तावक/स्थािीय तह 
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कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

संस्कृमत र 
परम्पराको सम्माि 
गिा मिदेशि 
ददइिेछ। 

स्थािीय व्यजक्त, कवशेष 
गरी मकहला सदस्यहरू, 
स्थािीय संस्कृमत र 
परम्पराको सम्माि गिा 
मिदेशि ददइिेछ। 

परम्पराको सम्माि 
गिा मिदेशि 
ददइिेछ। 

सञ्चालम चरण 
भौमतक वातावरण 

बाटोको 
क्षेरामधकार 
अमतक्रमण 

•बाटोको 
क्षेरामधकारको 
मियममत अिगुमि 
गिे 

अिगुमि गिे  आयोजिाको 
क्षेरामधकार 

अिगुमि तामलका 
अिसुार मियममत 
अिगुमि गिे 

संचालि 
चरण  

- - स्थािीय तह, सडक 
कवभाग  

भमूम 
अजस्थरता, भ-ू
क्षय र पकहरो 

•पकहरो मियन्त्रणको 
लामग बायो-
इजन्त्जमियररङ कवमध 
अवलम्बि गिे  

•पकहरो गएको 

     २५,००,०००/-  
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कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

स्थललाई उजचत 
उपाय अपिाई ममात 
गिे 

वाय ु र ध्वमि 
प्रदूषण 

बस्ती तथा वि 
के्षरमा हिा मिषमेधत 
गररएको बोडा राख्न े
 

बस्ती तथा वि क्षरेमा 
हिा मिषेमधत गररएको 
बोडा राजखिछे 

आयोजिा 
क्षेर  

बस्ती तथा वि 
क्षेरमा हिा मिषेमधत 
गररएको बोडा 
राजखिेछ 

सञ्चालि 
चरणमा 

प्रस्तावक 

 

२,००,०००/- प्रस्तावक/स्थािीय तह 

रासायमिक वातावरण  
जीवाशषे 
ईन्त्धिका 
कारणले 
हािीकारक 
ग्यााँसहरूको 
उत्सजाि भई 
हिुे वायपु्रदषुण 

•सवारीसाधिको 
प्रदषुण अवस्था जााँच 
गरेर प्रदषुण मारा 
िेपालको सवारी 
प्रदषुण गणुस्तर 
भन्त्दा कम रहेको 
िरहेको जााँच गिे 
•मियममत अिगुमि 

प्रदषुण जााँच तथा 
अिगुमि   

आयोजिा 
क्षेर 

प्रदषुण जााँच तथा 
अिगुमि   

सञ्चालि 
चरणमा 

-  स्थािीय तह/ सडक 
कवभाग, वातावरण 
कवभाग  
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कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

गिे 
जैकवक वातावरण 

वन्त्यजन्त्तकुो 
आवतजावतमा 
बाधा 

••सम्भाकवत 
वन्त्यजन्त्त ु क्रमसंग 
के्षरमा बोडा राख्न े

विजंगल क्षेरमा हिा 
मिषेध सम्बन्त्धी संकेत 
जचन्त्ह राजखिछे  

वि क्षेर संकेत जचन्त्ह इन्त्स्टल 
गिे  

सञ्चालि 
चरणमा 

प्रस्तावक 

 

५०,०००/- प्रस्तावक/सडक 
कवभाग 

वन्त्यजन्त्त ु
दघुाटिामा पिा 
सक्ि े

•वन्त्यजन्त्त ुक्रस हिु े
क्षेरमा गमत 
मसममतको बोडा राख्न े

वन्त्यजन्त्त ु दघुाटिामा 
पिा सक्िे जस्ता प्रभाव 
न्त्यूिीकरणका लामग 
वन्त्यजन्त्तकुो वासस्थाि 
भएको क्षेरहरूमा गमत 
सीममत र हिा मिषेमधत 
साइिबोडाहरू राजखि े
छ। 

वि क्षेर वन्त्यजन्त्तकुो 
बासस्थाि भएको 
क्षेरहरूमा गमत 
मसममत र हिा 
मिषेमधत साइि 
बोडाहरू राजखि ेछ। 

सञ्चालि 
चरणमा 

प्रस्तावक/वि 
अमधकारी 

१,००,०००/- प्रस्तावक/वि 
अमधकारी 

जलीय जीवको 
बासस्थािमा 
प्रभाव 

•सवारीसाधि 
सरसर्ाइ तथा धिु े
काया िदी/खोला 

सवारीसाधि सरसर्ाइ 
तथा धिुे काया 

आयोजिा 
क्षेर 

अिगुमि गिे  सञ्चालि 
चरणमा 

प्रस्तावक - प्रस्तावक/स्थािीय 
तह/ वातावरण कवभाग   
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कवषयगत क्षरे न्त्यूिीकरणका 
कक्रयाकलाप 

के के गिे कहााँ गिे कसरी गिे ककहले 
गिे 

कसले गिे अिमुामित 
जिशजक्त, बजेट, 

समय 

अिगुमि तथा 
मूल्याङ्कि 

क्षेरमा गिा 
मिरुत्साकहत गिे 

•खोला/िदी क्षरेमा 
वका सप/ग्यारेज 
संचालि गिा िददि 
स्थािीय पामलकासाँग 
समन्त्वय गिे 

िदी/खोला क्षेरमा गिा 
प्रमतबन्त्ध लगाइिे छ  
 

सामाजजक-आमथाक वातावरण 

सडक सरुक्षा •सडक सरुक्षा 
सम्बजन्त्ध संकेत 
जचन्त्हहरू राख्न े

•मबमग्रएको सडकको 
समयमा ि ै ममात 
गिे 

बस्ती क्षेरमा सडक 
डेमलमियटर राख्न े 

बस्ती क्षेर दघुाटिा हिु सक्ि े
के्षरमा संकेत जचन्त्ह 
राख्न े 

सञ्चालि 
चरणमा 

स्थािीय तह 

 

५,५०,०००/- स्थािीय तह 

जम्मा २,६१,४७,५००/-  
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पररच्छेद ९ 
 प्रस्तावको कायाान्त्वयि गदाा अिगुमि गिुा पिे कवषय 

वातावरण संरक्षण ऐि, २०७६ को दर्ा ३९ र वातावरण संरक्षण मियमावली, २०७७ को 
मियम ४५ बमोजजम मन्त्रालय वा कवभागले कुि ैआयोजिाको अिगुमि तथा मिरीक्षण गदाा 
प्रस्ताव स्वीकृत हुाँदाका बखतको वातावरणीय अध्ययि प्रमतवेदिमा उजल्लजखत सीमाभन्त्दा बिी 
प्रभाव परेको देजखएमा त्यस्ता प्रभाव हटाउि वा हटाउिे उपाय अवलम्बि गिा सो आयोजिाको 
प्रस्तावकलाई मिदेशि ददिेछ र त्यस्तो मिदेशिको पालिा गिुा सम्बजन्त्धत प्रस्तावकको कताव्य 
हिुेछ। 

वातावरण संरक्षण मियमावली २०७७ को मियम ४५ उपमियम १ मा प्रस्तावकले प्रस्तावको 
मिमााण तथा सञ्चालि गिे चरणमा सोबाट वातावरणमा परेको प्रभावको कवषयमा प्रत्येक छ 
मकहिामा स्व:अिगुमि गरी सोको प्रमतवेदि सम्बजन्त्धत मिकाय वा कवभागमा पेश गिुापिे व्यवस्था 
गरेको छ । त्यस्तै मियम ४५ को उपमियम २ बमोजजम वातावरणीय अिगुमि गिा आवश्यक 
छ । वातावरणीय अिगुमिको मखु्य उदे्दश्य भिेको किलो हिु ुअजघ पयााप्त सधुारात्मक काया 
प्रदाि गिा आयोजिा सङ्ग सम्बजन्त्धत गमतकवमधको प्रारजम्भक चरणमा हिुे प्रभाव पिा लगाउि ु
हो। अिगुमिको अन्त्य उदे्दश्यहरूमा प्रभाव पूवाािमुािको शिुता  न्त्यूिीकरणका उपायहरूको 
प्रभावकाररता  र आयोजिा कायाान्त्वयि र सञ्चालिको समयमा समायोजिाको बारेमा प्रमतकक्रया 
प्रदाि गिुा हो । वातावरणीय अिगुमिले वातावरणीय न्त्यूिीकरण उपायहरूको प्रभावकाररता 
समुिजित गिा, वातावरणीय मापदण्डहरूको अिपुालि र आयोजिा मडजाइि र सञ्चालिमा 
आवश्यक पररवतािहरू सहज बिाउि मद्दत गदाछ ।  

९.१ वातावरणीय अिगुमिको प्रकार 

९.1.1 प्रारजम्भक अवस्थाको अिगुमि 
प्रारजम्भक अवस्थाको अिगुमि आयोजिा कायाान्त्वयि भन्त्दा अजघ गररिे अिगुमि कवमध हो । 
यस अिगुमि अन्त्तगात आयोजिा कायाान्त्वयि हिु ेक्षेरको भौमतक, जैकवक, सामाजजक-आमथाक 
तथा सााँस्कृमतक सूचकहरूको अमभलेजखकरण गिुा पदाछ । यस्ता ककमसमको आधाररेखाले पमछ 
आयोजिामा देखा परेका पररवतािहरू तलुिा गिा मद्दत पगु्दछ ।  
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९.1.२ मियमपालि अिगुमि 
यसमा प्रस्तावकले िेपाल सरकार सङ्ग गरेको सम्झौता एवं मौजदुा ऐि, कािूि, मियम, मिदेजशका 
तथा काया क्षेर मभर सरोकारवालाहरूले पालिा गिुापिे आचारसंकहत मियम सम्मत कवमधले पालिा 
भए िभएको समेत अिगुमि गररन्त्छ। यसमा मिम्ि कायाहरू पदाछ । 

क) प्रस्ताकवत कायायोजिाको कायाान्त्वयि गदाा तोककएको कायाहरू तोककएको समय, 
पररमाण र क्षेरमा उजचत तररकाले सञ्चालि गररएको छ वा छैि, 
ख) सकारात्मक प्रभावहरूलाई बिाउि र िकारात्मक प्रभावहरूलाई न्त्यूि गिा तोककएका 
उपायहरू कायाान्त्वयि भए िभएको, 
ग) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि स्वीकृत हुाँदा अिगुमि गिे भिी थकपएका 
शताहरूको पालिा भए िभएको 

९.1.३ प्रभाव अिगुमि 
प्रभाव अिगुमि सामान्त्यतया वातावरणीय न्त्यूिीकरण उपायहरूको प्रभावकाररताको आंकलि 
गिाको लामग गररन्त्छ र यसले आयोजिा क्षेरमा परेको प्रभावको वास्तकवक स्तर प्रदाि गदाछ। 
त्यसैले प्रभाव अिगुमि मूल्याङ्कि अध्ययि आयोजिा मिमााण चरणको अजन्त्तम चरण वा आयोजिा 
कायाान्त्वयिको दईु वषा मभर प्रस्ताकवत हनु्त्छ । 

९.२ वातावरणीय अिगुमि सूचकहरू 

अिगुमिका सूचकहरू स्थलगत जािकारी र प्रभावहरूको अिमुािमा आधाररत हिुेछ । कम 
प्राकृमतक मभन्नता र बहउुपयोमगताको साथ सूचकहरूलाई मापियोग्य बिाउि प्रयास गररि ु
पदाछ। यस सन्त्दभामा, मिम्ि सूचकहरू आयोजिाको मिमााण र कायाका चरणहरूमा अिगुमि 
गररिेछ । 

❖ भौमतक सूचकहरू 
अजस्थर स्थािहरू जहााँ भ-ूक्षयको जोजखम बकि छ, त्यहााँ कवशेष ध्याि ददएर मिमााण क्षेरहरू 
अिगुमि गररि ुपछा । हावा, ध्वमि र पािी गणुस्तर मिमााण चरणमा प्रत्येक तीि मकहिामा एक 
पटक र सञ्चालि चरणमा प्रत्येक वषा एक पटक अिगुमि गररि ुपछा । साग्रीहरूको मियममत 
पयावेक्षण र वातावरण संरक्षणका उपायहरूको सम्झौता कागजात र टेन्त्डर कागजातहरूमा 
तोककि ुपदाछ। 
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❖ जैकवक सूचकहरू 
इन्त्धि, काठ र मिमााण सामाग्रीको उपयोग मिमााण कायाको कारणले बढ्ि सक्छ। मियममत 
रुपमा वि, विस्पमत तथा वन्त्यजन्त्तहुरूको अिगुमि तथा मिरीक्षण गररि ुपदाछ। 

❖ सामाजजक सााँस्कृमतक तथा आमथाक सूचकहरू 
यस आयोजिाले धेरै स्थािीय मिमााण श्रममकहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदाि गिेछ । यद्यकप 
मिमााण व्यवसायीले तोककएको काम समयमै सम्पन्न गिा बाकहरका मजदरुहरूलाई काममा लगाउि 
सक्छ र त्यसले वातावरणीय स्रोतहरूमा थप दबाब ददिेछ । त्यसैले यस आयोजिाले स्थािीय 
कामदारहरूलाई अमधकतम रोजगारी ददइिे कुराको मिगरािी गिेछ । स्वास््य जशकवर र श्रम 
जशकवरहरूमा स्वास््य र सरसर्ाई सकुवधा र सावाजमिक धाराबाट खािेपािी सङ्कलि गिे श्रम 
शजक्तको सङ्खख्या अिगुमि गररिेछ । 

यसबाहेक, यस आयोजिाले मिमााण श्रममकहरूको मबरामी र श्वासप्रश्वासको रोग, प्रकार र 
दघुाटिाहरू, प्राथममक उपचार र आपतकालीि सेवाहरूको उपलब्धता र श्रममकहरूलाई व्यजक्तगत 
सरुक्षा उपकरण प्रदाि गररए/िगररएको र स्वास््य सम्बन्त्धी जागरूकताको मिगरािी गदाछ । 
यस आयोजिाले सामाजजक उदासीिता र सम्बजन्त्धत कववाद, जवुा र मददरा सेवि गिे घटिाहरू 
र सम्बजन्त्धत कववादहरू, मजन्त्दरको छेउछाउका र्ोहोर व्यवस्थापि गिे र मिमााणका क्रममा 
जलस्रोतको पमि अिगुमि गिेछ । 

९.३ अिगुमि गिे समय तामलका 
वातावरणीय प्रभाव अिसुार अिगुमिको समय तामलका मभन्न मभन्न हिु सक्दछ । प्रभावको 
प्रकृमत हेरी दैमिक, साप्ताकहक, मामसक, चौमामसक, अधाबाकषाक र बाकषाक अिगुमि गिुा पिे 
हनु्त्छ। अिगुमिको कवस्ततृ समयतामलका सकहतको कववरण तल तामलका ३7 मा प्रस्ततु गररएको 
छ। 

९.३ अिगुमिको कवमध 

वातावरणीय प्रभाव अिसुार अिगुमिको कवमध पमि र्रक हनु्त्छि । वातावरणीय अिगुमिको 
लामग सावाजमिक छलर्ल, मालपोत कायाालयको रेकडा, र्ोटोहरू, स्थलगत सवेक्षण, अवलोकि, 
यान्त्रीक मापि र श्रममकहरूसंग छलर्ल, रेकडाहरूको समीक्षा जस्ता कवमधहरू प्रयोग गररिेछ। 
अिगुमि सूचक अिसुारको अिगुमिको कवमध तल तामलका ३7 मा प्रस्ततु गररएको छ । 
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९.४ अिगुमि गिे मिकाय  

वातावरणीय अिगुमिको लामग सम्बजन्त्धत मिकाय वा मन्त्रालय जजम्मेवार हिुेछ। वातावरण 
संरक्षण मियमावली, २०७७ (४४) बमोजजम प्रस्तावकले आयोजिाबाट वातावरणमा परेको 
प्रभावहरूको बारेमा प्रत्येक ६ मकहिामा स्व:अिगुमि गरी सोको प्रमतवेदि वि तथा वातावरण 
मन्त्रालय वा उजाा, जलस्रोत तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष पशे गिेछ। वातावरण संरक्षण 
ऐि, २०७६ को दर्ा ३९ बमोजजम प्रस्तावकले आयोजिा मिमााणबाट आयोजिा क्षेरमभर 
वातावरणमा परेको प्रभावहरूको बारेमा र संरक्षण गिे उदे्दश्यले आयोजिाद्वारा प्रभाकवत स्थािूय 
तहहरूले पमि अिगुमि गिे छि ्साथै अन्त्य प्रत्यक्ष रुपमा संलग्ि संस्थाहरू, मडमभजि वि 
कायाालय, सामदुाकयक वि जसले जीव र विस्पमतको संरक्षणमा महत्वपूणा भमूमका मिवााह 
गिेछि। प्रमतवेदिमा कुि कुि सूचक क-कसले अिगुमि गिे भने्न बारे स्पष्ट रुपले खलुाइएको 
छ।प्रस्तावको अिगुमि गिे जजम्मेवार प्रस्तावकमा मिकहत रहिेछ। तर सो अिगुमिको प्रमतवेदि 
मामथ सपुररवेक्षण सम्बजन्त्धत मन्त्रालयले गिेछ। 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
प्राकवमधक कमाचारी 

िेपाल सरकार 
भौमतक पूवााधार तथा यातायात मन्त्रालय 

स्थािीय 

सडक कवभाग 

स्थािीय समूह 
सामदुाकयक वि उपभोक्ता 
समूह 

CBOs मिमााण व्यवसायी 

भ-ूवातावरण तथा सामाजजक शाखा आयोजिा 

जजल्ला प्रशासि कायाालय 
मालपोत कायाालय 

मडमभजि वि कायाालय 

परामशादाता 
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९.५ अिगुमिको लामग अिमुामित लागत 

प्रस्ताकवत आयोजिाको मिमााण अवमध ४ वषा रहेकोले मिमााण चरणमा ८ पटक र सञ्चालि चरण 
२ वषा रहेकोले सञ्चालि चरणमा ४ पटक अिगुमि गररिे छ। प्रस्ताव कायाान्त्वयि र मिमााणको 
समयमा अिगुमि गिा िे.रु. २०,९४,०००/- लाग्िे देजखएको छ। 

तामलका 36: वातावरणीय अिगुमि लागत 
जिशजक्त आवश्यकता इकाई  ददि  दर/ददि (िे.रु.)  रकम (िे.रु.) 

प्रस्तावकले गिे अिगुमि 
एक पटकको लामग 
वातावरण कवज्ञ  १ जिा  ५ ५,००० २५,००० 

जलश्रोत कवज्ञ  १ जिा ५ ४,००० २०,००० 

वि तथा वन्त्यजन्त्त ुकवज्ञ १ जिा ५ ४,००० २०,००० 

सामाज शास्त्री १ जिा ५ ३,५०० १७,५०० 

जम्मा (क) ८२,५०० 

अन्त्य प्रत्यक्ष खचा  
उपकरण खचा - ५  ३००० 1५००० 

बसाई खचा लगभग १२  ६००० ७२,००० 

यातायात खचा लगभग १२ ५००० ६०,००० 

जम्मा (ख) 1,५७,००० 

कुल  (क+ख) २,३९,५०० 

मिमााण अवमध (४ वषा)     
मिमााण अवमधमा ८ पटक    १९,१६,००० 
सञ्चालि अवमध (२ वषा)     
सञ्चालि अवमधमा ४ पटक    ९,५८,००० 
जम्मा अिगुमि १२ पटक     २८,७४,०००/- 
जम्मा रकम     २८,७४,०००/- 
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तामलका 37: वातावरणीय प्रभावको अिगुमि म्याकट्रक्स 

अिगुमिका प्रकार अिगुमिका सूचक 
अिगुमिको  

कवमध 
स्थाि समय 

अिमुामित 
रकम 

अिगुमि गिे 
मिकाय 

प्रारजम्भक अवस्थाको अिगुमि 

वि क्षेरको जग्गा 
अमधग्रहण  

- सावाजमिक 
छलर्ल, 
मालपोत 
कायाालयको 
रेकडा, र्ोटोहरू 

आयोजिा 
क्षेर 

मिमााँण चरणको 
प्रारजम्भक अवस्थामा  

- क्षमतपमूता मिधाारण 
समममत, प्रस्तावक, 
मडमभजि वि 
कायाालय 

क्षेर चयि तथा मिमााण 
योजिाको तयारी 

- स्थलगत सवेक्षण, 
अवलोकि, 
छलर्ल 

आयोजिा 
क्षेर 

मिमााँण चरणको 
प्रारजम्भक अवस्थामा  

- प्रस्तावक 

श्रममकहरूलाई 
प्रजशक्षण तथा तामलम  

तामलम रेकडा, तामलम 
कायाक्रमको प्रमतवेदिको 
जाचाँ 

स्थलगत सवेक्षण, 
अवलोकि, 
छलर्ल 

आयोजिा 
क्षेर 

मिमााँण चरणको 
प्रारजम्भक अवस्थमा  

- प्रस्तावक 

वाय ुप्रदूषण कप.एम२.५, कप.एम१०, 
कणहरू,  काबाि 

स्थलगत सवेक्षण 
र अवलोकि , 

आयोजिा 
क्षेर 

मिमााँण चरणको 
प्रारजम्भक अवस्थामा  

२०,०००  
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अिगुमिका प्रकार अिगुमिका सूचक 
अिगुमिको  

कवमध 
स्थाि समय 

अिमुामित 
रकम 

अिगुमि गिे 
मिकाय 

मोिोअक्साइड, हावाको 
गमत, हावाको ददशा 

याजन्त्रक मापि 

ध्वमि प्रदूषण औसत, अमधकतम र 
न्त्यिुतम  

स्थलगत सवेक्षण 
र अवलोकि , 
याजन्त्रक मापि 

आयोजिा 
क्षेर 

मिमााँण चरणको 
प्रारजम्भक अवस्थामा  

१०,०००  

प्रभाव अिगुमि 

मिमााण चरण 
भौमतक वातावरण 
स्पोइल व्यवस्थापि  मबग्रि को मारा, मिमााण र 

घरेल ु
र्ोहोर 

स्थलगत सवेक्षण 
र अवलोकि, 
चयि गरेको 
स्थलहरू 

आयोजिा 
क्षेर 

मिमााँण चरण - प्रस्तावक  

मिमााण सामाग्रीहरूको 
उत्खिि 

मिमााण सामाग्रीहरूको मारा स्थलगत सवेक्षण 
र अवलोकि, 
चयि गरेको 

उत्खिि 
क्षेरहरू 

मिमााँण चरण - प्रस्तावक  
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अिगुमिका प्रकार अिगुमिका सूचक 
अिगुमिको  

कवमध 
स्थाि समय 

अिमुामित 
रकम 

अिगुमि गिे 
मिकाय 

स्थलहरू 
वाय ुप्रदूषण कप.एम२.५, कप.एम१०, 

कणहरू,  काबाि 
मोिोअक्साइड 

यान्त्रीक मापि आयोजिा 
क्षेर 

मिमााँण चरण २०,००० प्रस्तावक  

ध्वमि प्रदूषण Lmax, Lmin (Leq) यान्त्रीक मापि आयोजिा 
क्षेर 

मिमााँण चरण १०,००० प्रस्तावक  

माटो प्रदूषण र्ोहरमैला कवसजाि 
स्थल/आयोजिा स्थलको 
अवस्था 

स्थलगत सवेक्षण 
र अवलोकि 

आयोजिा 
क्षेर 

मिमााँण चरण २०,००० प्रस्तावक  

र्ोहोर मिष्कासि तथा 
व्यवस्थापि 

र्ोहरमैला कवसजाि 
स्थल/आयोजिा स्थलको 
अवस्था/िदीको अवस्था 

स्थलगत सवेक्षण 
र अवलोकि 

जशकवर क्षेर दैमिक - प्रस्तावक  

कामदार  जशकवर, 
मिमााण सामाग्री  

भण्डारण   

कामदार  जशकवर, मिमााण 
सामाग्री  भण्डारण  
स्थलहरूको सङ्खया 

स्थलगत सवेक्षण 
र अवलोकि 

कामदार  

जशकवर, 
मिमााण 

दैमिक  - प्रस्तावक  
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अिगुमिका प्रकार अिगुमिका सूचक 
अिगुमिको  

कवमध 
स्थाि समय 

अिमुामित 
रकम 

अिगुमि गिे 
मिकाय 

सामाग्री  

भण्डारण  
स्थल 

भण्डारण स्थल  प्रज्वलिजशल पदाथाको 
भण्डारण स्थल, सरुक्षात्मक 
उपाय 

स्थलगत सवेक्षण 
र अवलोकि 

भण्डारण 
स्थल 

दैमिक  - प्रस्तावक  

जैकवक वातावरण 
वि तथा विस्पमत उपयोग गररएको वि 

क्षेरको वास्तकवक क्षेरर्ल, 
कटाि गररएको रुख 
कवरुवाको सङ्खया 

स्थलगत सवेक्षण, 
अवलोकि र 
छलर्ल 

सामदुाकयक 
वि क्षेर 

दैमिक  ५०,००० प्रस्तावक/ 

मडमभजि वि, 

सा.व.उ.स. 

वन्त्यजन्त्त ु वन्त्यजन्त्तकुो मतृ्यकुा 
घटिा, वन्त्यजन्त्तकुो 
उपजस्थमत 

स्थलगत सवेक्षण, 
अवलोकि र 
छलर्ल 

सामदुाकयक 
वि क्षेर 

मामसक ५०,००० प्रस्तावक/ 

मडमभजि वि, 

सा.व.उ.स. 
सामाजजक÷आमथाक वातावरण 
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अिगुमिका प्रकार अिगुमिका सूचक 
अिगुमिको  

कवमध 
स्थाि समय 

अिमुामित 
रकम 

अिगुमि गिे 
मिकाय 

स्थािीयवासीको 
स्वास््य 
 

संक्रममत /असंक्रममत रोग अवलोकि र 
स्थािीयसंग 
छलर्ल 

आयोजिाद्वारा 
प्रभाकवत वडा 

मामसक - ि.पा/गा.पा./ 
वडा/ स्वास््य 
संस्था 

कामदारहरूको पेशागत 
स्वास््य र सरुक्षा 
 

दघुाटिा, जिधिको क्षमत अवलोकि र 
श्रममकहरूसंग 
छलर्ल, 
रेकडाहरूको 
समीक्षा 

श्रममकहरूको 
जशकवर 

साप्ताकहक - प्रस्तावक 

मकहला र जिजामत मकहला, जिजामत र 
जोजखमयकु्त मामिसमा 
प्रभाव 

सामकुहक छलर्ल 
तथा अन्त्तवााताा  

आयोजिा 
क्षेर 

चौमामसक - ि.पा/गा.पा./ 

वडा 

स्वास्थय तथा 
सरसर्ाई  

जशकवरमा स्वास्थय तथा 
सरसर्ाईको अवस्था 

अवलोकि र 
छलर्ल 

आयोजिा 
क्षेर 

साप्ताकहक - ि.पा/गा.पा./ 
वडा/स्वास््य संस्था 

शाजन्त्त सरुक्षाको 
अवस्था  

अपराधका घटिा, ककमसम 
र घटिा 

अवलोकि र 
छलर्ल 

आयोजिा 
क्षेर 

वाकषाक - ि.पा/गा.पा./ 

वडा 
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अिगुमिका प्रकार अिगुमिका सूचक 
अिगुमिको  

कवमध 
स्थाि समय 

अिमुामित 
रकम 

अिगुमि गिे 
मिकाय 

सञ्चालि चरण 
भौमतक वातावरण 
खािी क्षेर, क्रसर 
सञ्चालि स्थल, 
कामदार जशकवर, 
उत्खिि क्षेर, मिमााण  
सामाग्री  भण्डारण  
स्थल,  मबग्रि    
व्यवस्थापि  स्थल, 
आदीको  सरसर्ाई 
तथा  पिुास्थापिा 

सथलको अवजस्थमत अवलोकि र 
स्थलगत सवेक्षण 

आयोजिा 
क्षेर 

वाकषाक ५०,००० प्रस्तावक/ 
ि,पा/ग.पा./वडा 

जैकवक वातावरण 
वि र वकृ्षारोपि कवरुवाको अवस्था स्थलगत सवेक्षण 

र छलर्ल 
वकृ्षारोपि 
गररएको 
स्थल  

वाकषाक १,००,००० प्रस्तावक/ 

मडमभजि वि, 
सा.व.उ.स. 
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अिगुमिका प्रकार अिगुमिका सूचक 
अिगुमिको  

कवमध 
स्थाि समय 

अिमुामित 
रकम 

अिगुमि गिे 
मिकाय 

वन्त्यजन्त्तकुो अवस्था  वन्त्यजन्त्तकुो उपजस्थमत अवलोकि, 
छलर्ल, द्वन्त्दका 
घटिा 

सामदुाकयक 
वि क्षेर 

वाकषाक - मडमभजि वि, 
सा.व.उ.स. 

सामाजजक÷आमथाक वातावरण 
वररपररको बस्तीको 
सरुक्षा 

स्थािीयबासीको जस्थमत 
 

अवलोकि र 
छलर्ल 

बस्ती क्षेर वाकषाक - प्रस्तावक/ 
ि,पा/ग.पा./वडा 

मािवीय क्षमत स्थािीयबासीको जस्थमत अवलोकि र 
छलर्ल 

बस्ती क्षेर वाकषाक - प्रस्तावक/ 
ि,पा/ग.पा./वडा 

मियमपालि अिगुमि 

न्त्यूिीकरण र अिगुमि 
कायाहरूको कायाान्त्वयि 

आयोजिा सम्बन्त्धी 
कागजातमा वा.प्र.मू. को 
सझुाव 

आयोजिाको 
कवस्तार र टेन्त्डर 
कागजात अध्ययि 

आयोजिाको 
कायाालय 

टेन्त्डर कागजात 
बिे पिात 

- वि तथा वातावरण 
मन्त्रालय 

रुख कटािको स्वीकृमत स्वीकृमत पर परको अध्ययि वि तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय 

सम्बजन्त्धत 
मिकायमा आवेदि 

पिात 

- वि तथा वातावरण 
मन्त्रालय, मडमभजि 
वि कायाालय,  
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अिगुमिका प्रकार अिगुमिका सूचक 
अिगुमिको  

कवमध 
स्थाि समय 

अिमुामित 
रकम 

अिगुमि गिे 
मिकाय 

रोजगाररमा प्राथममकता स्थािीय श्रममकको सङ्खख्या रोजगार सूचीको 
जााँच  

आयोजिा 
क्षेर 

मामसक - ि.पा./गा.पा./ 

वडा 
टेंडर उपधाराको 
पालिा 

न्त्यूिीकरण र अिगुमि 
कायाहरूको कायाान्त्वयि 

अवलोकि र 
छलर्ल 

आयोजिा 
क्षेर 

दैमिक - - 

न्त्यूिीकरण र अिगुमि 
कायाहरूको 
कायाान्त्वयिका लामग 
पयााप्त बजेट कवमियोजि 

न्त्यूिीकरण र अिगुमि 
कायाहरूको कायाान्त्वयिको 
बजेट 

अवलोकि र 
छलर्ल 

आयोजिा 
क्षेर 

वाकषाक - मन्त्रालय 

सञ्चालि चरण 

वातावरणीय अध्ययि 
प्रमतवेदिमा उल्लेख 
गररएका अमभवकृिका र 
न्त्यूिीकरणका 
उपायहरू अवलम्बि 
गररएको 

वातावरणीय काया योजिा र 
बजेट व्यवस्थापिको 
अवलोकि 

स्थलगत 
अवलोकि र काया 
योजिा 
कागजातको 
अध्ययि 

आयोजिा 
क्षेर 

वाकषाक - - 
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अिगुमिका प्रकार अिगुमिका सूचक 
अिगुमिको  

कवमध 
स्थाि समय 

अिमुामित 
रकम 

अिगुमि गिे 
मिकाय 

मिमााण चरणका 
न्त्यूिीकरणका 
उपायहरूको मिरन्त्तरता 

- स्थलगत 
अवलोकि 

आयोजिा 
क्षेर 

वाकषाक - ि.पा./गा.पा./ 

वडा 

सञ्चालि चरणका 
वातावरणीय अिगुमि 
कायाको मिरन्त्तरता 

अिगुमिको अवस्था, 
अिगुमिको प्रमतवेदि 

अिगुमिको 
प्रमतवेदि अध्ययि 

आयोजिा 
क्षेर 

वाकषाक - ि.पा./गा.पा./ 

वडा 

     ३,३०,०००  
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पररच्छेद १० 
वातावरणीय परीक्षण 

वातावरणीय संरक्षण मियमावली, २०७७, को मियम १३ को उपमियम १ बमोजजम प्रस्ताकवत 
वातावरणीय अध्ययि प्रमतवेदि स्वीकृत भएको मममतले ३ वषामा यसको कायाान्त्वयि गिुा पिेछ 
र कायाान्त्वयि गरेको २ वषा सम्म वि तथा वातावरण मन्त्रालयबाट यसको वातावरणीय परीक्षण 
गिुा पिे कुरा उल्लेख गरेको छ। वातावरणीय परीक्षणले वातावरणको भतू तथा वतामाि 
वातावरणीय अवस्था र न्त्यूिीकरणका कक्रयाकलापलाई दसााउिे काया गदाछ।  

१०.१ वातावरणीय परीक्षणको उद्दशे्यहरू 

वातावरणीय परीक्षणको उदे्दश्यहरू मिम्ि बमोजजम रहेको छ। 

➢ वास्तकवक वातावरणीय प्रभावहरूको आकलि गिा, 
➢ पूवािमुामित प्रभावहरूको सटीकता मूल्याङ्कि गिा, 
➢ वातावरणीय प्रभाव अमभवकृि र न्त्यूिीकरणका उपायहरूको प्रभावकाररताको आकलि 

गिुा, 
➢ अिगुमि संयन्त्रहरूको काया मूल्याङ्कि गिा। 

१०.२ वातावरणीय पररक्षणमा संलग्ि संस्था  

प्रस्ताकवत आयोजिाको वातावरणीय परीक्षणमा सामान्त्यता परीक्षक र पररक्षरत पक्ष संलग्ि हिु े
छि।् 

➢ परीक्षक  

वातावरण संरक्षण ऐि, २०७६ को दर्ा १२ को उपदर्ा १ बमोजजम प्रस्ताकवत आयोजिाको 
लामग िेपाल सरकार, वि तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय परीक्षण गिे छि।् 
वातावरणीय परीक्षणको लामग वि तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रस्ताव कायाान्त्वयि शरुु भएको 
२ वषा भकु्ताि भएको मममतले ६ मकहिामभर प्रस्थाकवत आयोजिाको परीक्षण गिे छि।् 
वातावरणीय परीक्षणको क्रममा आयोजिा कायाान्त्वयिबाट वातावरणमा परेको प्रमतकूल प्रभाव र 
वातावरणीय प्रभावहरूलाई कम गिा अपिाईएका उपायहरू साथै उपायहरूको प्रभावकारीता बारे 
परीक्षण गररिेछ। यसका साथै आयोजिाको वातावरणीय परीक्षण गिे क्रममा न्त्यूिीकरण वा 
आाँकलि िभएका वातावरणीय प्रमतकूल प्रभावहरू उत्पन्न भएमा सो प्रभावहरूको समेत कवश्लषेण 
गरी वातावरणीय परीक्षण प्रमतवेदि अद्यावमधक रूपमा राजखिे छ। वातावरण संरक्षण ऐि, 
२०७६ को दर्ा १२ को उपदर्ा २बमोजजम वि तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययि गररसके 
पमछ वातावरणमा पिे प्रमतकूल प्रभाव न्त्यूिीकरण गिा अपिाइएको उपाय पयााप्त भएको िदेखेमा 
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त्यस्तो प्रमतकुल प्रभाव न्त्यूिीकरण गिा आयोजिालाई आदेश ददि सक्िे छ र सोकह दर्ाको 
उपदर्ा ३ बमोजजम वि तथा वातावरण मन्त्रालयले ददएको आदेशको पालिा गिेछ।  

➢ परीजक्षत पक्ष  

प्रस्ताकवत आयोजिाको वातावरणीय परीक्षणको लामग प्रस्तावक परीजक्षत पक्षको रूपमा रहिे 
छ।   

१०.३ परीक्षण तामलका   

वातावरण संरक्षण मियमावली, २०७७ बमोजजम आयोजिा कायाान्त्वयि भएको २ वषा पमछ वि 
तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण परीक्षण गरी प्रमतवेदि तयार गिेछ। परीक्षणको वैधामिक 
प्रावधाि बाहेक, वषामा एक पटक प्रस्तावको परीक्षण आवश्यक हनु्त्छ।  

१०.४ परीक्षण कवमध 

वि तथा वातावरण मन्त्रालयले परीक्षण प्रमतवेदि तयार गिाका लामग कवज्ञहरूको टोली खटाउि 
सक्िेछ। कवज्ञहरूको टोलीले प्रमतवेदि पिुरावलोकि, अवलोकि र स्थलगत अध्ययि, प्रश्नावली, 
चेकमलस्ट, वाय ुर ध्वमिको स्तर जस्ता मापि कवमधहरू प्रयोग गिा सक्िे छि।्  

तामलका 38: वातावरणीय परीक्षण योजिा 

मािक स्थाि  कवमध सूचक 

भौमतक पक्ष 
पािी गणुस्तर, वाय ु
गणुस्तर र ध्वमि स्तर 

आकयजिा क्षेर र 
वा.प्र.मू. अधययि 
गररएका स्थािहरू 

अवलोकि, पािीको 
िमूिाहरूको जााँच, 
वाय ुगणुस्तर र ध्वमि 
स्तरको यान्त्रीक 
मापि  

वा.प्र.मू. अधययिको 
चरणमा अध्ययि 
गररएको पािी 
गणुस्तर, वाय ु
गणुस्तर र ध्वमि 
स्तर र मिमााण 
चरणको क्रममा 
अध्ययि गररएको 
पािी गणुस्तर, वाय ु
गणुस्तर र ध्वमि 
स्तर 

भ-ूउपयोग आयोजिा क्षेर अवलोकि र 
अन्त्तवााताा 

- 

जैकवक पक्ष 
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विको अवस्था  वि क्षेर मापि र अवलोकि वि क्षेरको प्रयोग 

कटाि गररएको रुखको 
सङ्खख्या  

वि क्षेर अवलोकि र 
अन्त्तवााताा 

काठ दाउराको कवक्री 
र स्टकको पररमाण 
सम्बन्त्धी कागजात 

क्षमतपमूताका लामग 
वकृ्षारोपि 

वकृ्षारोपि गररइको 
क्षेर 

अवलोकि, अन्त्तवााताा, 
मापि 

मबरुवाको अवस्था 

सामाजजक-आमथाक पक्ष 

कृकष आयोजिा क्षेर अन्त्तवााताा कृकष क्षेरको प्रयोग 

रोजगारी आयोजिा क्षेर अन्त्तवााताा, छलर्ल मिमााण चरणमा 
स्थािीयको संलग्िता 

स्वास््य र सरसर्ाइ आयोजिा क्षेर अन्त्तवााताा, छलर्ल जशकवरमा स्वास््य 
तथा सरसर्ाइको 
अवस्था 

मकहला तथा परुुषमा 
असमािता 

आयोजिा क्षेर अन्त्तवााताा, छलर्ल समाि अवसर 

सामाजजक जस्थमत आयोजिा क्षेर अन्त्तवााताा, छलर्ल सामाजजक व्यवहारमा 
पररवताि 

 

१० .५ वातावरणीय परीक्षण प्रमतवेदिको िााँचा 
प्रस्ताकवत आयोजिाको वातावरणीय परीक्षण प्रमतवेदिको िााँचा मिम्ि बमोजजमको हिुेछ। 

तामलका 39: वातावरणीय परीक्षणको िााँचा  
अध्याय  कववरण  
अध्याय १ यस अध्यायमा वातावरणीय परीक्षण प्रमतवेदिको मभर मखु्य मखु्य 

कुराहरू समावेश गरी प्रमतवेदिको कायाकारी सारांश लेख्न ुपिेछ।  
अध्याय २ यस अध्यायमा परीक्षण प्रशासमिक तथा परीक्षण कायाको कववरण, 

आयोजिा स्थलमा गररएका अन्त्तरवाताा, परीक्षण गिे पक्ष तथा 
परीक्षणका क्षेर र कवमध समावेश गिुा पिेछ। साथै वातावरणीय 
अिगुमि, परीक्षणसाँग सम्बजन्त्धत त्याङ्क तथा कववरण पमि समावेश 
गिुा पिेछ।  

अध्याय ३ यस अध्यायमा परीक्षणको पूणा कववरण समावेश गिुा पिेछ। 
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अध्याय ४ यस अध्यायमा आयोजिा सम्बन्त्धमा पालिा गिुा पिे सझुाव तथा 
सधुारात्मक काया समावेश गिुा पिेछ।  

अिसूुची अिसूुचीमा त्याङ्क र कववरण समावेश गिुा पिेछ। 
परीक्षण गिे समूहमा 
समावेश हिु ु पिे 
जिशजक्त 

वातावरणीय परीक्षण प्रमतवेदिको तयारीको क्रममा प्रस्तावसाँग कवषय 
ममल्िे कवज्ञ जस्तै वातावरण कवज्ञ, सामाजजक, आमथाक, सांस्कृमतक कवज्ञ, 
र्ोहर मैला व्यवस्थापि कवज्ञ आदद समावेश गिुा पिेछ।  

 

१०.६ वातावरणीय परीक्षणको लागत 

प्रस्ताकवत आयोजिाको सम्पन्न भएको २ वषा पमछ वातावरणीय परीक्षण गररिे छ। प्रस्ताव 
कायाान्त्वयि र मिमााणको समयमा अिगुमि गिा िे.रु. ३,६०,०००/- लाग्ि ेदेजखएको छ।  

तामलका 40 : वातावरणीय परीक्षण लागत 
जिशजक्त आवश्यकता #इकाई दर (िे.रु.)/मकहिा रकम (िे.रु.) 
वातावरण कवज्ञ  १ जिा ५०,००० ५०,००० 
जलश्रोत कवज्ञ  १ जिा ४०,००० ४०,००० 
जजव कवज्ञ १ जिा ४०,००० ४०,००० 
समाज शास्त्री १ जिा ३०,००० ३०,००० 
उपकरण तथा अन्त्य खचा लगभग  ५०,००० 
स्टेशिी, कप्रजन्त्टङ्ग र अन्त्य खचा लगभग  ५०,००० 
यातायात तथा बसाई खचा लगभग  १,००,००० 
जम्मा रकम    ३,६०,००० 

 

तामलका 41: कुल वातावरण व्यवस्थापि लागत 
खचा गररिे कक्रयाकलापहरू अिमुामित बजेट (िे.रु.) कैकर्यत 
अमभवकृि तथा न्त्यूिीकरण 
उपायहरूको लामग लागत 

२,७२,९७,५००/- मिजी/सावाजमिक सम्पमतको 
संरचिाको मआुब्जा समावेश 
गररएको छैि 

वातावरणीय अिगुमि २८,७४,०००/-  
वातावरणीय परीक्षण ३,६०,०००  
कुल ३,०५,३१,५००/-  
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पररच्छेद १1 
मिष्कषा तथा प्रमतबिता 

११.१ मिष्कषा 
प्रस्ताकवत चतरा-लेगवुाघाट सडकको मिमााणले पूवी कवकास क्षेर र भारतमा द्रतु पहुाँच र छोटो 
मागा सेवा प्रदाि गदै लाभदायक प्रभावहरू पयााप्त हिुे अपेक्षा गररएको छ। प्रस्ताकवत सडक 
मिमााणले कवद्यमाि सडकबाट गडु्िे सवारी साधिको चाप घटाउिेछ । यस आयोजिाले रोजगारी 
सजृिा, स्थािीय अथातन्त्रमा वकृि, प्राकवमधक सीप र ज्ञािको अमभवकृिमा पमि सघाउ पयुााउिे छ 
भिे हालको सडकको स्तरलाई सञ्चामलत चरणमा याराको समय र लागत घटाएर बिाइिेछ । 
सडक सञ्चारको दृकष्टकोणले यो सडक कोशी राजमागा र धराि–चतरा सडकलाई जोड्ि महत्वपूणा 
सडक हिु सक्छ । यद्यकप, यसको मिमााण र सञ्चालि चरणहरूमा आयोजिासाँग अन्त्य धेरै 
र्ाइदाहरू पमि सम्बजन्त्धत छि।् यसले आयोजिा क्षेरको कवकासमा दीघाकालीि सकारात्मक 
प्रभाव पािेछ। उक्त सडकले भारतसाँगको अन्त्तरााकिय व्यापारका लामग सन्त्जाल जोड्ि महत्वपूणा 
हिुेछ । आयोजिाले सडकसाँग सम्बि अपेजक्षत लाभहरू वकृि गिा धेरै उपाय र गमतकवमधहरूको 
पूवाािमुाि गदाछ। अकोतर्ा , प्रस्ताकवत पररयोजिाले सधैं धेरै प्रमतकूल प्रभावहरू मिम्त्याउिेछ। 

यद्यकप, पकहचाि गररएका अमधकांश वातावरणीय िकारात्मक प्रभावहरू स्थािीय रूपमा सीममत 
छि,् र मखु्य रूपमा मिमााण अवमधमा सीममत छि।् सडक मिमााणका लामग आयोजिाले ५९.५८ 
हेक्टर जग्गा स्थायी रूपमा अमधग्रहण गिेछ । अन्त्य भौमतक प्रभावहरूमा स्लोपको अजस्थरता, 
श्रम जशकवरको कारणले हिुे प्रभावहरू र मबग्रिको व्यवस्थापि समावेश छि।् जैकवक प्रभावहरूमा 
वि विस्पमतको हामि (१९७८ रूखहरू), वासस्थािको खण्डीकरण, वन्त्यजन्त्तकुो आवागमिमा 
अवरोध र वि स्रोतमा पिे असरहरू पछाि।् केही सामाजजक-आमथाक प्रभावहरूमा भमूम अमधग्रहण, 

सडक मिमााण कायासाँग सम्बजन्त्धत सामाजजक द्वन्त्द्व र स्थािीय सेवाहरूमा दबाब र अन्त्य समावेश 
छि।् त्यसैगरी, जैकवक कवकवधता व्यवस्थापि र संरक्षणको क्षेरमा केही समस्याहरू आउिेछि,् 

यी समस्याहरूलाई सम्बोधि गिा, जिु दभुााग्यवश प्रायः सधुाररएको सडक पहुाँचसाँग सम्बजन्त्धत 
छि;् यसका लामग कवमभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी मिकायहरू र समदुाय आर्ैँ को एकजटु 
काया आवश्यक छ। आयोजिाले यस समाधािका लामग केही रणिीमतक कायाक्रम कवकास 
गरेको छ। 

यद्यकप, यो मिष्कषामा पगु्ि सककन्त्छ कक प्रस्ताकवत न्त्यूिीकरणका उपायहरूको साथ, धेरै जसो 
पकहचाि गररएका प्रभावहरूलाई न्त्यूिीकरण गिा सककन्त्छ वा बन्त्द गिा सककन्त्छ। एक पटक 
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वातावरणीय र सामाजजक व्यवस्थापि र वातावरणीय व्यवस्थापि कायायोजिामा उजल्लजखत कडा 
उपायहरू लागू भएपमछ र मिमााण व्यवसायीहरू द्वारा अवलोकि गरेपमछ र सबै सपुररवेक्षण र 
अिगुमि संयन्त्रहरू सम्पन्न भइसकेपमछ, जैकवक, भौमतक, सामाजजक र सांस्कृमतक वातावरणमा 
पिे अवजशष्ट प्रभावहरूको लामग कुिै जोजखम हुाँदैि।  

तसथा यस आयोजिालाई प्रस्ताकवत अमभवकृि तथा न्त्यूिीकरणका उपायहरू अवलम्बि गदै 
प्रमतवेदिमा उल्लेख गररएका प्रभाव न्त्यूिीकरणका सबै कवकल्पहरू एवं मतिको कवश्लषेणको 
आधारमा प्रस्ताकवत कवकल्पहरूलाई कायाान्त्वयि गदै आयोजिा कायाान्त्वयि गिा उपयकु्त 
देजखन्त्छ। 

 

११.२ प्रमतबिता 
प्रस्ताकवत चतरा-लेगवुाघाट सडक मिमााण तथा सञ्चालिबाट पिे अिकूुल प्रभावहरूलाई अमभवकृि 
गिा तथा प्रमतकूल प्रभावहरू न्त्यूिीकरण गिा तथा यस प्रमतवेदिमा समावेश गररएका सम्पूणा 
अिकूुल प्रभावहरूलाई अमभवकृि गिा तथा प्रमतकूल प्रभावहरू न्त्यूिीकरणका उपायहरू अवलम्बि 
गिाका लामग प्रस्तावक प्रमतबि रहेको छ।  
➢ मिमााण कायामा संलग्ि कामदारहरूलाई काम गदाा व्यजक्तगत सरुक्षा सामग्रीहरूको प्रयोग, 

प्राथममक उपचारका लामग चाकहिे सामािहरू, शौचालय, सर्ा कपउिे पािी र सरसर्ाइमा 
चाकहिे सामािहरूको व्यवस्था अमिवाया रूपमा व्यवस्था गररिे छ। 

➢ प्रस्ताकवत आयोजिाका लामग १९७८ वटा कवमभन्न प्रजामतका रुखहरू काकटि ेछि ्। 
आयोजिाले वि तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृमत मलई मडमभजि वि कायाालय र 
सामदुाकयक वि उपभोक्ता समममत साँगको समन्त्वयमा रुखहरू कटाि गररिे छ । 

➢ राकिय प्राथममकता प्राप्त योजिाको लामग राकिय वि क्षेर प्रयोग गिे सम्बन्त्धी मापदण्ड 
सकहतको कायाकवमध, २०७६, अिसुार प्रस्ताकवत आयोजिा मिमााणका लामग अमधग्रहण 
गररिे विको जग्गाको क्षमतपूमता स्वरूप जग्गाको सट्टा जग्गा अथवा पैसा ददइिेछ । 
कटाि गिुा पिे रुखहरूको क्षमतपूमता स्वरूप १:१० को दरले रुखहरू रोकपिेछि ्र ५ 
वषा सम्म हेरचाह गररिेछ । 

➢ मिजी जग्गा तथा संरचिाहरू क्षमतपमूता जग्गा प्रामप्त ऐि, २०३४ बमोजजम गररिेछ। 
यसका लामग क्षमतपूमता मिधाारण समममत गठि गररिेछ।   
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शान्त्त क्षेर  ५० ४० 
मडजेल जेिेरेटर ९० (अमधकतम) 
पािी ताने्न पम्प  ६५ (अमधकतम) 

अिसूुची ८.२ वायकुो गणुस्तर सम्बन्त्धी राकिय मापदण्ड २०६९ 
गणुहरू 

 
इकाई औसत 

मापि समय 
अमधकतम 
मारा 

पररक्षण कवमध 

TSP (μg/m3) बाकषाक 230 High Volume Sampling and 
Gravimetric Analysis 

२४ घण्टा 
* 

PM10 (μg/m3) बाकषाक 120 High Volume Sampling and 
Gravimetric Analysis, TOEM, 
Beta Attenuation 

२४ घण्टा 
* 

सल्र्र 
डाइअक्साइड 

(μg/m3) बाकषाक 50 Ultraviolet Fluorescence West 
and Gaeke Method 

२४ घण्टा 
* 

70 

NO2 (μg/m3) बाकषाक 70 Chemiluminescence 

२४ घण्टा 
* 

40 
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काबाि 
मोिोअक्साइड 

(μg/m3) ८ घण्टा * 10000 Non Dispersive Infra-Red 
Spectrophotometer NDIR   

मससा (μg/m3) बाकषाक** 0.5 High Volume Sampling, Atomic 
Absorption Spectrometer 

बेजन्त्जि (μg/m3) बाकषाक** 5 Gas Chromatographic Technique  
PM 

PM 2.5 (μg/m3) २४ घण्टा 
* 

40 PM2.5 Sampling Gravimetric 
Analysis 

ओजोि (μg/m3) ८ घण्टा* 157 UV Spectrophotometer 

* २४ घण्टे र ८ घण्टे मारा वषाको ९५% ददिमा तोककएको मसमा मभरहि ुपािेछ । एक 
वषाको ३६५ ददि मध्ये १८ ददि भन्त्दा बिी तोककएको मसमा िाघ्ि ुहदैुि । वषाको कुिै पमि 
समयमा तगातार २ ददि तोककएको मसमा िाध्ि ुहदैुि । 

** कुिै मिजित ठाउाँमा हप्तामा २ पटक लगातार २४ घण्टासम्म र हप्तामा एकै समयको 
अन्त्तरमा मलइएका कम्तीमा १०४ वटा त्याङ्कको वाकषाक औषतका आधारमा मामथ उल्लेजखत 
त्याङ्क मलइिेछ । 

अिसूुची ८.३: पािीको गणुस्तर सम्बन्त्धी राकिय मापदण्ड २०६९ 
क्षरे गणुहरू इकाई अमधक मारा 

भौमतक  धममलोपि  NTU ५ (१०) 
pH  ६.५-८.५* 
रंग  TCU ५ (१५) 
स्वाद र गन्त्ध   बाधा छैि 
घमुलत पदाथा  mg/L १००० 
Electrical conductivity 
(EC) 

µs/cm १५०० 

रासायमिक  र्लाम  mg/L ०.३ (३) 
म्यािज्ञामिस mg/L ०.२ 
आसेमिक  mg/L ०.०५ 
क्याडममयम mg/L ०.००३ 
क्रोमीयम mg/L ०.०५ 
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साइिाईड mg/L ०.०७ 
फ्लोराइड mg/L ०.५-१.५* 
मससा mg/L ०.०१ 
अमोमिया mg/L १.५ 
क्लोराइड mg/L २५० 
सल्रे्ट mg/L २५० 
िाइटे्रट mg/L ५० 
कपर mg/L १ 
Total hardness mg/L as CaCo3 ५०० 
क्याजल्सयम  mg/L २०० 
जजंक mg/L ३ 
मका री mg/L ०.००१ 
आल्मिुीयम mg/L ०.२ 

सकु्ष्मजीवाण ु इ-कोमल MPN/100 ml ० 
जम्मा कोमलर्मा MPN/100 ml ९५ प्रमतशत िमिुाहरूमा 

शनु्त्य 
 

अिसूुची ८.४ मडजेल जेिेरेटर बाट मिष्काशि भइ हावामा जािे धुाँवा सम्बजन्त्ध मापदण्ड 
२०६९ 
मडजेल जेिेरेटरको 
प्रकार (kW) 

उत्सजाि सीमा (g/kWh) 
काबािमोिोअक्साइड (CO) हाईड्रोकाबाि (HC) NOx PM 

८ भन्त्दा कम  ८ १.३  ९.२ १ 
८=>१९  ६.६ १.३  ९.२ ०.८५ 
१९=>३७ ६.५ १.३  ९.२ ०.८५ 
३७=>७५ ६.५ १.३  ९.२ ०.८५ 
७५=>१३० ५ १.३  ९.२ ०.७ 
१३०=>५६० ५ १.३  ९.२ ०.५४ 
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अिसूुची ९: आयोजिासाँग सम्बजन्त्धत िक्साहरू  

अिसूुची ९.1: आयोजिाको क्षरेको टोपोग्राकर्क िक्सा 
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अिसूुची ९.२: आयोजिा क्षरेको भ-ूउपयोग िक्सा  
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अिसूुची ९.३: आयोजिा क्षरेको भगूभा सम्बन्त्धी िक्सा 
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अिसूुची ९.४: आयोजिा क्षरेको माटो सम्बन्त्धी िक्सा 
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अिसूुची 10: आयोजिाको सम्बन्त्धी कववरण 

अिसूुची 10.1: कटाि र भरण काया गिाका लामग आवश्यक मिमााण सामाग्रीको आयति 
मिमााण सामाग्री आयति (घि ममटर) 
सामान्त्य भरण आयति २०८५८५.४ 
सामान्त्य कटाि आयति १३७२९९७ 
संरचिागत कटाि आयति ४२७५९.२३ 
ब्याककर्ल आयति (Backfill Volume) १३००६.६३ 
डे्रि कट आयति (Drain Cut Volume) १८९१४.१३ 
बायााँ डे्रि आयति (Left Drain Volume) ० 
दायााँ डे्रि आयति (Right Drain Volume) ५१.८२९ 
म्यासोिरी ररटेमिङ वाल (बायााँ)  २१९९६७.९ 
म्यासोिरी बे्रस्ट वाल (दायााँ)  १९७२१.५३ 
ग्याकवयोि ररटेमिङ वाल (बायााँ)  ५८२१७.५ 
ग्याकवयोि ररटेमिङ वाल (दायााँ) २८६० 

  स्रोत: आयोजिाको कवस्ततृ प्रमतवेदि, २०७२ 

अिसूुची 10.२: आयोजिाको लामग आवश्यक क्रस डे्रिेज संरचिाहरू 
चेिेज संरचिाको प्रकार कैकर्यत 
१+००० कज व े  
१+२१० कज व े  
१+५८५  कज व े  
२+११०  कज व े  
२+६६०  कज व े  
२+८६२  कज व े  
३+१६२  कलभटा  
३+४०२  कज व े  
४+१३०  कलभटा हजुम्द खोला 
५+०००  कलभटा  
१+६८५  कलभटा  
१+७२५  कलभटा  
३+७७२  कज व े  
५+००५  कलभटा  
५+१६५  कलभटा  
५+४७८  कज व े  
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५+७५३  कज व े  
६+०९३  कज व े  
६+३४३  पलु  
७+८१५  कज व े  
१०+५२०  कज व े  
१०+६२०  कज व े  
१२+७५०  कलभटा  
१३+२००  कज व े  
१४+०००  कज व े  
१६+२३०  कज व े  
१७+६९०  कलभटा ददयालो खोला 
१८+६९०  कज व े  
१८+९९०  कज व े  
२२+५००  पलु मछन्त्ताङ खोला 
२५+५००  कज व े  
२५+८००  पलु मांगसवुा खोला 
२६+३००  कलभटा  
२८+८००  पलु  
३१+३००  कलभटा  
३८+५५०  पलु मगुा खोला 
४२+३५०  कलभटा  
४३+५५०  कलभटा  
४६+०००  कज व े  
४६+०५०  कज व े  
४६+५५५  कलभटा  
४७+५१०  कलभटा  
४७+८००  कज व े  
४८+३००  पलु सिुखोला 
४९+२००  पलु  
५०+५००  कलभटा  
५०+९७५  कज व े  
५१+४२९  कलभटा  
५१+५९०  कलभटा  
५३+४८०  कलभटा सिुखािी खोला 
५५+७४०  कज व े  



 
 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 253 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

५६+०००  कलभटा  
५६+१२०  कज व े  
५७+७२०  पलु अन्त्धेरी खोला 
५९+०२०  कलभटा  
५९+२५०  कलभटा  
५९+९००  कलभटा  
६०+०००  कज व े  
६०+३८०  कलभटा  
६०+७००  कलभटा  
६१+८००  कज व े  
 

  



 
 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 254 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

अिसूुची 10.३: आयोजिाको लामग काट्िपुिे रुखहरूको कववरण  
चेिेज रुखहरु संख्या उचाई DBH कैकर्यत 
०+१०० देजख 
१+१२० सम्म 

खयर २७ ५.२ १६  
खरािे ९ ६.१ १८  
कुसमु ५ ६.२ २०  
कपल्के ३ ५ २३  

१+३८० देजख 
३+०१२ सम्म 

खरािे १३ ७ २१  
जखरो ३ ५.१ २३  
कपठारो १ ४.९ ४१  
मसररस २ ६.३ ३१  
घोले २ ५.५ २५  
साजि ४ ५.८ २९  
वोट धान्त्गेरो १२ ६.८ ३१  
भलायो १ ७ ३६  
कामलकााँठ १ ६ ३२  
चाम्िे १ ५.३ १६  

३+३३२ देजख 
४+६०५ सम्म 

जखरो २ ६ २१  
भलायो २ ७.२ ३१  
खयर ७ ६.१ २२  
वोट धान्त्गेरो १ ८ १९  

४+१५० हाडे ५ ८ १५ खाबङु्ग सा.व. 
महाडा 
(Mahada) 

१ ६.७ २१  

असारे १ ७.२ २३  
खयर ४२ ६.८ १८  
खरािे ३ ६.२ २०  
जखरो ७ ५.९ १३  
कदम २ ५.७ ४१  
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५+००५ देजख 
६+३४३ सम्म 

बकाईिो २ ६ २१  
मसररस १ ६.२ ३०  
खयर ५ ५.९ १८  
कपपल १ १२.१ ४७  
मसमल २ ९.६ ३६  
आाँप ३ ४.९ ४४  

६+७०० िररवल १० १० १२  
धुाँकप १ ६ ११  
अशोका १ ५.५ १२  

६+९५० िररवल २ ९ १४  
बकाईिो १ ७.६ १९  

७+८०० देजख 
१०+२०५ सम्म 

खरािे १९ ६.२ २०  
साल १७ ६.२ २०  
मसमल ३ ८.६ ३१  
बर १ ७ ४९  
आरु १ ५.९ १४  
मसररस २ ६.२ २८  
बेल २ ६ १५  

११+४६० देजख 
१६+१०० सम्म 

खयर १४ ६.१ १८  
कदम १ ७ २६  
वोट धान्त्गेरो ६ ७.२ २३  
टुमि ९ ७.९ २९  
दबदबे ५ ६ १७  
साल ९३ ६.१ १६  

१६+२३० देजख 
२०+९५० सम्म 

खयर २४ ५.८ १७  
साल २३६ ५.९ १५.५  
खरािे १२ ६ २१  
जामिु ३ ६.३ २२  
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बेल १ ५.५ १३  
टुमि ४ १२ ३२  

२२+५०० देजख 
२५+८०० सम्म 

साल २१९ ७ १७  
खयर १६४ ६.३ १५  
उजिस ७ ९.४ २१  

२६+३०० देजख 
३२+०५० सम्म 

साल ३०१ ५.७ १४.७  
खयर २२ ६ १५.१  
वोट धान्त्गेरो १२ ६.९ २१  
सल्ला ६३ ७.४ २३.५  
मसंसौ ५ ७.१ १९  
टुमि ३ ७.९ २३  
मसररस ५ ८ २६  
दबदबे ६ ५.२ १६  
टााँकी १ ६ २८  
कुसमु ३ ५.९ २७  
मयल ९ ४.९ १७  

३३+१२० देजख 
३८+५५० सम्म 

साल १२० ५.९ १६  
मसंसौ ३४ ६.२ १८  

४५+५५० देजख 
४७+११० सम्म 

खयर ५९ ६ १७  
खरािे ९ ७ २६  
कदम ८ ६.८ २९  
साल ७ ६ १७  

४७+५१० देजख 
५०+३०० सम्म 

करम १२ ६.२ २५  
खयर २६ ५.९ १८.४  
साल ७ ५.५ १५.८  
सल्ला १७ ७.५ २४  
कुसमु ३ ६.४ ४३  
जखरो ७ ५ १८  
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खरािे ६ ७ १४  
वोट धान्त्गेरो १४ ६ १८  
बेल ७ ५.५ १९  

५१+४२० देजख 
५५+६०० सम्म 

खयर ३३ ५.८ १८.९  
खरािे ११ ७ २०  
करम ६ ६.३ ३२  
सल्ला ३१ ७.५ २४  
बेल १९ ५.८ १८  

५५+६०० देजख 
६२+४२६ सम्म 

जामिु ६ ६ २२  
साल १९ ६.१ १७  
करम ५ ६.२ १९  
खरािे ७ ७.१ १८.५  
लामपाते ७ ५.५ १८  
उजिस १२ ८.६ २६  
टुमि ६ ७.४ २८  
खयर २१ ६.३ १७  

जम्मा १९७८  
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अिसूुची 10.४: आयोजिा मिमााण गदाा असर पिे भौमतक पूवााधारहरू 
चेिेज संख्या संरचिा कैकर्यत 
१+१२० १ घर  
१+२७० १ घर खकर माि राई 
१+३२० १ गोठ  
१+७६५ १ घर पािचले राई 
३+११२ १ घर  
६+५५३ देजख 
६+७०० सम्म 

१ घर अमर राई 
१ घर शंकर राई 
१ घर रमि राई 
१ घर ममर राई 
१ घर मोमत जङ्ग राई 
१ घर शेपाा 
१ घर कृष्ण राई 

६+७६८ ३ घर दगुाा राई 
१ घर  
३ घर  

६+७०० ५ घर धमा राज राई 
१ घर धवुा राई 
१ घर भाि ुराई 
१ घर धि वहादरु राई 
१ घर गंगा राई 
१ घर धरी प्रसाद राई 
१ घर मिर बहादरु राई 
१ घर पणुा राई 

६+९२८ ३ घर  
१ घर शान्त्ता कुमारी 
१ घर ददल कुमारी 

६+९८८ १ घर  
७+२०० ४ घर  
९+८०० १ गोठ  
जम्मा ४२   
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चेिेज संख्या कैकर्यत 
६+६५० १ मबजमुलको खम्बा 
६+७१८ १ मबजमुलको खम्बा 
६+८०० १ मबजमुलको खम्बा 
६+८६० २ मबजमुलको खम्बा 
७+९०० १ मबजमुलको खम्बा 
७+९६० १ मबजमुलको खम्बा 
८+०४० १ मबजमुलको खम्बा 
८+१४० १ मबजमुलको खम्बा 
८+२८० १ मबजमुलको खम्बा 
८+३६० १ मबजमुलको खम्बा 
८+५०६ १ मबजमुलको खम्बा 
८+५५६ १ मबजमुलको खम्बा 
९+३७० १ ट्रान्त्सर्मार 
९+४६१ ३ मबजमुलको खम्बा 
जम्मा १७  
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अिसूुची 10.५: आयोजिा क्षरेको पािीको गणुस्तर सम्बन्त्धी प्रयोगशाला ररपोटा
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अिसूुची 11: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किको लामग प्रयोग गररएको चेकमलष्ट तथा प्रश्नावलीहरू 

अिसूुची ११.1 भौमतक वातावरण  
१. भ-ूउपयोग 

भ-ूउपयोगको ककमसम ओगटेको क्षरे ओगटेको क्षरे प्रमतशतमा 
   

   

   

  
 २. भ-ूगभा 

भ-ूगभा कवद्यमाि भौगमभाक जोजखम कैकर्यत 
चट्टाि र माटोको ककमसम   
भ-ूगभााीय बिौट/संरचिा   
पकहरो, भ-ूक्षय   
भकुम्पीय जोजखम   
 
 ३. जल तथा मौसम  

कववरण पररमाण र एकाइ कैकर्यत 
औसत वाय ुतापक्रम   
वाकषाक औसत अमधकतम तापक्रम   
वाकषाक औसत न्त्यूितम तापक्रम   
औसत वषाा   
आयोजिा क्षेरका मखु्य िदी   
औसत बहाव   
अमधकतम बहाव   
आयोजिा क्षेरको हावापािी   
 

  ४. वाय,ु जल तथा ध्वमिको गणु 

कववरण सूचक आधारभतू माि 

वायकुो अवस्था कप एम १०  
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कप एम २.५  

काबाि मोिोअक्साइड  

TSP  

हावाको गमत  

हावाको ददशा  

कपउिे पािीको अवस्था कट एस एस  

घमुलत अजक्सजि  

कन्त्डजक्टमभटी  

कूल िाइटे्रट  

PH  

ई. कोली  

आसेमिक  

पािीको अवस्था कट.एस.एस  

 घमुलत अजक्सजि  

 कन्त्डजक्टमभटी  

 कूल िाइटे्रट  

ध्वमिको अवस्था Equivalent Noise Level ददउाँसो 
(Leq)  

राती (Leq)  
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अिसूुची ११.२ जैकवक वातावरण 
 १. विस्पमत 

१.१ जङ्गलको ककमसम 

जलवाय ुतथा विस्पमतको आधारमा  

जङ्गलको प्रकार जलवायकुो आधारमा विस्पमतको आधारमा आयोजिा क्षेरबाट 
दूरी 

    
    
    
    

 

१.२ संरक्षणको अवस्था 

वि व्यवस्थापिको अवस्था के कस्तो छ? 

विस्पमतका प्रमखु प्रजामत 

स्थािीय िाम वैज्ञामिक िाम पररवार CITES IUCN िेपाल सरकार 

      

      

      

  

प्रमखु गैह्र काष्ठ विस्पमत 

स्थािीय िाम वैज्ञामिक िाम पररवार CITES IUCN िेपाल सरकार 

      

      

      

 

Ethno botany का दृकष्टले महत्वपूणा प्रजामत 

स्थािीय िाम वैज्ञामिक िाम पररवार CITES IUCN िेपाल सरकार 
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जलीय विस्पमत 

स्थािीय िाम वैज्ञामिक िाम पररवार CITES IUCN िेपाल सरकार 

      

      

      

२. प्राणी (जिावर) 

२.१ वन्त्यजन्त्त ु

स्तिधारी 

स्थािीय िाम वैज्ञामिक िाम पररवार CITES IUCN िेपाल सरकार 

      

      

      

  

चरा  

स्थािीय िाम वैज्ञामिक िाम पररवार CITES IUCN िेपाल सरकार 

      

      

      

  

उभयचर र सरीसपृ 

स्थािीय िाम वैज्ञामिक िाम पररवार CITES IUCN िेपाल सरकार 

      

      

      

 

 जलचर  

स्थािीय िाम वैज्ञामिक िाम पररवार CITES IUCN िेपाल सरकार 
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२.२ जलचरको कवचरण तथा  बासस्थािको अवस्था 

 

२.३ वन्त्यजन्त्तकुो बासस्थािको अवस्था 

 

३. विस्पमत र प्राणीको प्रजामतको अवस्था 
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अिसूुची ११.३ सामाजजक आमथाक वातावरणको लामग प्रश्निावली 
१. जिसाङ् जख्यक कववरण  

सामान्त्य जािकारी 

सवेक्षण गररएको गा.पा./ि.पा. को िामः ............................ 

वाडा िः ............ गाउाँ/टोल ..................... घर िं.: ................. 

१.१ पररवारमा बस्िे सदस्यको संख्याः ........... अ) मकहलाः ......... आ) परुुषः .........  

पररवारमा बस्िे सदस्यहरुको कववरण 

क्र .सं.  िाम मलङ्ग उमेर जात धमा 
१.      
२.      
३.      
४.      
५.      
१.२ जन्त्ममतृ्यकुो अवस्था  

१.३ बसाइाँ सराई 

के तपाईको पररवारको कुिै सदस्यले बसाइाँ सराई गिुा भएको छ? 

कुि स्थािमा सररएको र उदे्दश्यः 

कुि स्थािबाट सररएको र उदे्दश्यः 

 

२. जशक्षा 

२.१ शैजक्षक संस्थाको सङ्खख्या र ककमसम  

शैजक्षक संस्था सङ्खख्या 

आधारभतू 
 

माध्यममक 
 



 
 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 269 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

उच्च माध्यममक 
 

कलेज तथा कवश्वकवद्यालय 
 

 

२.२ साक्षरता दर शैजक्षक स्तर (५ वषा र मामथ)  
जशक्षा स्तर परुुष मकहला साक्षरता दर 

मिरक्षार     
साक्षर    
एस  .ई .ई.  वा सो सरह     

दशजोड दइुा वा सो सरह     

स्िातक स्तर पास    
स्िातकोिर स्तर पास    
 
३. स्वास््य र सरसर्ाई 
३.१ स्वास््य जस्थमत/प्राय देखापिे रोगहरुको प्रकार र स्वास््य संस्थाको अवस्था? 
देखापिे रोगहरुको प्रकार स्वास््य संस्थाको प्रकार स्वास््य संस्थाको अवस्था 

   

   

   

 ३.२ खािेपािीको अवस्था 
खािेपािीको लामग कस्तो सकुवधा छ? 
पािीको स्रोतहरू
  

उद्दशे्य (कपउि,े पकाउिे, आदद) 
कटप्पणीहरू 

 कटप्पणीहरू 

धारा/पाइप गररएको   
टाउको पािी   
टू्यबवेल   
हाते पम्प   
कुवा 
(छोकपएको/िछोकपएको) 
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िदी/सािो खोला   
अन्त्य   
 
३.३ शौचालयको अवस्था  
घरमा शौचालयको व्यवस्था छ/छौि? (भएमा शौचालयको प्रकार खलुाउिे)  
 
३.४ र्ोहरमैला व्यवस्थापिको अवस्था 
र्ोहरमैला व्यवस्थापि कसरी गिुा हनु्त्छ? 
 
४. भौमतक/सामदुाकयक पूवााधार  
४.१ यातायात पूवााधारको अवस्था र ककमसम, दूरी ताथा ठाउाँ। 
 
४.२ ऊजाा आपूमता 
खािा पकाउिका लामग प्रयोग गिे ऊजााको स्रोत के हो? 
ऊजााको प्रकार
  

खािा पकाउि इकाई खपत पररमाण 
(मामसक) 

बिी बाल्ि 

     
     
     
     
     
     
     
बिी बाल्िका लामग प्रयोग गिे ऊजााको स्रोत के हो? 
ऊजााको प्रकार
  

खािा पकाउि इकाई खपत पररमाण 
(मामसक) 

बिी बाल्ि 
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४.३ सञ्चार (टेमलर्ोि, हलुाक, टेमलमभजि, इन्त्टरिेट सेवा) के कस्तो सकुवधा छ? 
 
४.४ तपाईको घरबाट बजार कमत दूरीमा पछा? 
यदद छ भिे कमत संख्यामा छ र पगु्ि कमत समय लाग्छ ? 
 
४.५ मसंचाइ प्रिाली र अवस्था? 
 
४.६ तपाईको घरबाट उद्योग/कलकारखािा कमत दूरीमा पछा? 
यदद छ भि ेकमत संख्या छ र पगु्ि कमत समय लाग्छ ? 
 
५. आमथाक  
५.१ पररवारका सदस्यहरुको पेशा 

क्रम संख्या पेशा 
१ कृकष 
२ पशपुालि 
३ सेवाहरु )सरकारी ,अन्त्य(  
४ पयाटि 
५ व्यापार/वाजणज्य 
६ उद्योगहरु  
७ श्रम 
८ भररया 
९ वैदेजशक रोजगार )देश(  
१० गैरसरकारी संस्था 
११ बेरोजगार 
१२ अन्त्य )मिददाष्ट गिुाहोस(  
 
५.२ जग्गाको स्वाममत्व र प्रकार सम्बन्त्धी कववरण  
पररवारको स्वाममत्वमा रहेको जग्गा सम्बजन्त्ध कववरण 



 
 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 272 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

जग्गाको 
प्रकार 

रोपिी, 
आिा, पैसा, 
दाम 

मसाँचाई 
सकुवधा 
भएको 

मसाँचाई 
सकुवधा 
िभएको 

आर्ा्िै 
जग्गा 

अरुको 
जग्गा 
भाडामा 
मलएको 

अरुलाई 
कमाउि 
ददएको 

सरकारी/ऐलािी 

खेत         

बारी        

पाखो        

अन्त्य        

 
५.३ कृकष उत्पादि सम्बन्त्धी कववरण  
गत १ वषाको बाली लगाएको क्षेरर्ल, उत्पादि, कवक्री र उपभोगको बारेमा जािकारी 

बाली क्षेरर्ल कूल 
उत्पादि 
(के.जी.) 

सरदर 
मूल्य (रु 
के.जी.) 

गत वषाको कवक्री उपभोग 
(के.जी.) पररमाण  

(के.जी.) 
आम्दािी 

रोपिी, आिा, पैसा, 
दाम 

धाि       
गहुाँ       
मकै       
कोदो       
र्ापर       
जौ       
आल ु       
दलहि       
तेलहि       
तरकारी       
र्लरू्ल       
अन्त्य       



 
 

  
सीतारा-होमल्याण्ड जे. भी. 273 

 

 चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक. मम. सडक मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि 

 

के तपाईले गरेको उत्पादिले तपाईको पररवारलाई वषा भरी खाि पगु्छ? यदद पगु्छ भिे कमत 
मकहिा खाि पगु्छ? 

3 मकहिा.................              
3 देजख ६ मकहिा ............                     
3 देजख ९ मकहिा........... 
९ देजख १२ मकहिा........... 
बचत हिुे............ 
यदद पयााप्त छैि भि,े खाद्य अभावको सामिा गिे तररका 
 
र्लरू्ल खेती 
र्लरू्लको 
िाम 

बोटको 
संख्या 

वाकषाक उत्पादि 
पररणाम 

घरमा खपत कवकक्र गिे 
पररणाम 

कैकर्यत 

      

      

      

 
 
५.४ पशपुालि सम्बन्त्धी कववरण  
पररवारको स्वाममत्वमा रहेको पशपुालि सम्बजन्त्ध कववरण  
कववरण संख्या  जात (स्थािीय/उन्नत) कैकर्यत 

गाई    

गोरु    

बाछा-बाछी    

भैंसी    

पाडा-पाडी    

बाख्रा    
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खसी तथा बोका    

हास    

कुखरुा    

स्थािीय जातको सुंगरु    

बंगरु    

५.५ आय-आजाि र खचा सम्बन्त्धी कववरण  
घरधरुीको आय-आजाि र खचाको कववरण 

क्रम 
संख्या 

पेशा वाकषाक कूल आन्त्दािी वाकषाक कूल खचा 

१ कृकष   
२ पशपुालि   
३ सेवाहरु )सरकारी ,अन्त्य(    
४ पयाटि   
५ व्यापार/वाजणज्य   
६ उद्योगहरु    
७ श्रम   
८ भररया   
९ वैदेजशक रोजगार )देश(    
१० गैरसरकारी संस्था   
११ बेरोजगार   
१२ अन्त्य )मिददाष्ट गिुाहोस(    
६. जल उपयोग  
६.१ कृकष प्रयोजिको लामग जल उपयोगको अवस्था कस्तो छ? 
 
६.२ उपल्लो र तल्लो तटीय जल उपयोगको अवस्था कस्तो छ? 
 
७. सााँस्कृमत  
७.१ ऐमतहामसक र सााँस्कृमतक धरोहर छ/छैि? छ भिे कमत दूरीमा र कुि ठाउाँमा छ? 
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७.२ सााँस्कृमतक महत्वका खलुास्थल छ/छैि? छ भिे कमत दूरीमा र कुि ठाउाँमा छ? 
 
७.३ धाममाक स्थल छ/छैि? छ भिे कमत दूरीमा र कुि ठाउाँमा छ? 
 
७.४ सााँस्कृमतक मान्त्यता, चालचलि र परम्पराको बारेमा कववरण। 
 
८. भाषा सम्बन्त्धी कववरण  
पररवारको सदस्यले कुि भाषा प्रयोग गछाि?् स्थािीय भाषा  कक मात ृभाषा ? 
 
९. चाडवाड र अन्त्य प्रथा  
९.१ प्रमखु चाडवाड र समारोह सम्बन्त्धी कववरण  
 

९.२ अजन्त्तम संस्कार गिे स्थल र प्रचलि सम्बन्त्धी कववरण 

  
१०. पररयोजिाले कुिै समदुायको घर/जग्गा/संरविा अमधग्रहण गरेको छ ? यदी छ भि े
क) कवस्थाकपत पररवार संख्या  
ख) जग्गा 
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अिसूुची 1२: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि प्रमतवेदि तयारीमा संलग्ि कवशेषज्ञको स्व-घोषणापर 

चतरा-लेगवुाघाट (कोशी कोरीडोर) ६२.४२६ कक.मम. धिकुटा जजल्ला, प्रदेश िं १ सडक 
मिमााणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किको सम्पूणा चरणको परीक्षणका मसलमसलामा हामीहरूले 
संकलि गरेको प्राथममक सूचिा र त्याङ्कहरू वास्तकवक हिु ्र सङ्कलि गरेका माध्याममक सूचिा 
र त्याङ्कहरूका सजाकलाई कृतज्ञता ज्ञापि गछौं। यस प्रमतवेदिमा कुिै कुरा झूटा ठहररए 
अथवा अन्त्य कुिै प्रमतवेदिको परैु साभार गररएको पाए काििु बमोजजम कसरु भोग्ि तयार 
रहेको स्व-घोषणा गदाछौ।  

कवशेषज्ञहरू कवशेषज्ञहरूको 
िाम  

योग्यता दस्तखत 

टोली प्रमखु/ 

वातावरण कवज्ञ 

दीपेन्त्द्र पोखरेल एम.एस.मस. वातावरण 
कवज्ञाि 

 

 

भगूभाकवद कमल कान्त्त 
आचाया 

स्िातकोिर, भगूभा शास्त्र  

राजमागा इजन्त्जमियर  अमिल मरामसिी स्िातकोिर 
इजन्त्जमियररंग 

 

 

समाजशास्त्री ककरण दवुाडी स्िातकोिर, समाजशास्त्र,  

सहायक वातावरण 
कवज्ञ 

ददपक राज 
बस्िेत 

स्िातकोिर. वातावरण 
कवज्ञाि 

 

वि कवज्ञ  जयराज ममश्र  स्िातकोिर, वि कवज्ञाि   

 

 

सीतारा-होमल्याड जे. भी. 
पलु्चोक, लमलतपरु 

र्ोि: ०१-५५४९०४५ 

छाप र दस्तखत 
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अिसूुची 1३: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कि सम्बजन्त्धत र्ोटोहरू 

 
र्ोटो 1: कवद्यमाि सडकसाँग जोमडिे खण्ड 
 

 
र्ोटो 2: पाजख्रबास ि.पा. वडा ८ मा पिे सडक खण्ड 
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र्ोटो 3: सडक आयोजिामा पिे खोल्सी 

 
र्ोटो 4: सावाजमिक सिुवुाइमा उपजस्थत महािभुावहरू (शकहदभमुम गा.पा.) 
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र्ोटो 5: सावाजमिक सूचिा सूचिा पाटीमा टााँस गदै (पाख्रीबास ि.पा.) 

 
र्ोटो 6: सावाजमिक सिुवुाईमा आयोजिाको बारेमा संजक्षप्त जािकारी गराउदै 
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र्ोटो 7: आयोजिा क्षरेमा पिे पकवर बराह क्षरे धाम 

 
र्ोटो 8: सावाजमिक सिुवुाईमा वडा अध्यक्षज्य ुआफ्िो कुरा राख्दै 


