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कायणकारी िारािंश 
१. पषृ्ठभसूम  

प्राकृसतक स्रोत-िाधन र िौन्त्दयणताको कहिाबले पयणटनको क्षेरमा नेपालको स्थान ििंिारमा थपु्र ैमलुकुहरु भन्त्दा मासथ छ 
। नेपालको पयणटन क्षेर कवदेशी मदु्रा आजणन र रोजगारी प्रवधणनका कहिाबले महत्वपूर्ण मासनन्त्छ। नेपाल िरकारले 
पयणटन िम्बन्त्धी कवकािका लासग पयणटन नीसत, आवसधक योजना तथा बाकषणक कायणक्रम मार्ण त उपयकु्त कानूनी प्रबन्त्ध 
तथा िरुजक्षत वातावरर् सनमाणर् गरी पयणटन क्षेरको लाभ स्थानीय जनता िमक्ष पयुाणउने लक्ष्य सलएको छ। िाथै 
नेपालमा पयाणपयणटनलाई ददगो कवकाि प्राप्त गने माध्यमका रुपमा स्वीकार गररएको छ। पयणटनको िर्लतको मखु्य 
आधार भनेकै अन्त्तराकिय स्तरमा रै्लने राम्रो छकव, िदु्धढ पूवाणधार कवकािका लासग एथेष्ट लगानी, ब्राजण्डङ्ग िकहतको 
प्रवधणन तथा बजारीकरर् हो। यिै आधारलाई अिंसगकार गदै सिक्लेश अन्नपूर्ण केबलकार आयोजना कास्की जजल्लाको 
मादी गा.पा., वडा निं. १ र २ मा करीब ६.४१६ कक.मी. लामो केबलकार सनमाणर् र ििंचालनको प्रस्ताव गरेको छ।  

प्रस्ताकवत सिक्लेश-अन्नपूर्ण केबलकारको तल्लो स्टेशन कास्की जजल्लाको मादी गाउँपासलका वडा निं. १ मा पदणछ भने 
सबचको र मासथल्लो स्टेशन िोही गाउँपासलकाको वडा निं. २ मा पदणछ। यो आयोजनाको मासथल्लो स्टेशन मादी गा.पा 
वडा निं. २, कोरी डाँडामा रहने छ, जहाँबाट माछापचु्छ्रे, लमजङु, अन्नपूर्ण, आदद जस्ता कहमालहरुको दृश्यावलोकन गनण 
िककन्त्छ। जैकवक कवकवधताले भररपूर्ण यो ठाउँबाट नजजकैका कहमशृ्िंखला देजखन्त्छ। िाथै यि क्षेरमा कवकवध प्रकारका 
वनस्पसत, कहमाली वन्त्यजन्त्त,ु चरा, िरीिपृ पाइन्त्छन।् यहाँ कहमाली भेगमा रु्ल्ने धेरै खाले रू्ल र जडीबटुीहरू 
पाइन्त्छ। आयोजनाको तल्लो स्टेशन मादी गा.पा. वडा निं. १ को  सिक्लेश गाउँको प्वरयमु भन्न ेठाउँमा रहने छ, जनु 
िाँस्कृसतक िम्पदाले भररपूर्ण छ। सिक्लेश गाउँ अन्नपूर्ण दोस्रो कहमालको काखमा अवजस्थत मनोरम एउटा पयणटकीय 
गाउँ हो। गरुुङहरुको मौसलक िँस्कृसत तथा परम्परागत चालचलनहरुका लासग महत्वपूर्ण मासनन े यि सिक्लेश गाउँ 
नेपालकै ठूलो गरुुङ गाउँ मध्यको एक गाउँ हो जहाँ धेरै ििंख्यामा स्वेदशी तथा कवदेशी पयणटकहरु आउने गदणछन।् 
यि आयोजनाले नेपालमा गरु्स्तरीय र ददगो पयणटन कवकािमा थप टेवा पयुाणउनेछ। 

२. आयोजनाको पररचय  

प्रस्ताकवत आयोजना कास्की जजल्लाको मादी गाउँपासलका, वडा निं १ अन्त्तगणतको सिक्लेश गाउँको प्वरयमु भन्ने ठाउँमा 
तल्लो स्टेशन, मादी गाउँपासलका वडा निं. २ अन्त्तगणतको धमणशाला नजजकैको तिलइ्मा सबचको स्टेशन र मादी 
गाउँपासलका वडा निं.२ अन्त्तगणतको कोरी डाँडामा मासथल्लो स्टेशन रहने गरी कररब ६.४१६ कक.मी. लामो केबलकार 
र िो िँग िम्बजन्त्धत िहायक ििंरचनाहरुको सनमाणर् गरी िञ्चालन गने प्रस्ताव रहेको छ | 

तासलका १: प्रस्ताकवत आयोजनाका कवशेषताहरु 
क्र. ि. कवशेषताहरु कववरर्  

१. आयोजनाको नाम  सिक्लेश अन्नपूर्ण केबलकार आयोजना 

२. अवजस्थसत 

 प्रदेश : गण्डकी प्रदेश 

 जजल्ला : कास्की  

 गाउँपासलका: मादी 
 वडा निं: १ र २ 

२.१. मासथल्लो स्टेशन  
 अवजस्थसत: मादी गा.पा. वडा निं. २, कोरी डाँडा  

 उत्तरी अक्षािंश: २८०२४’४०.०४” पूवी देशान्त्तर: 
८४००९’२१”; उचाई: ३६७५ सम. 

२.२. सबचको स्टेशन  अवजस्थसत: मादी गा.पा. वडा निं. २, तिलइ् (धमणशाला 
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नजजक) 

 उत्तरी अक्षािंश: २८०२३’०३.६” उत्तरी देशान्त्तर: 
८४००८’१५.७२”; उचाई: २५९० सम. 

२.३. तल्लो स्टेशन 

 अवजस्थसत: मादी गा.पा. वडा निं. १,  सिक्लेश गाउँ (प्वरयमु 
भन्ने ठाउँ)  

 उत्तरी अक्षािंश: २८०२२’२६.८८” उत्तरी देशान्त्तर: 
८४००६’३९.६”; उचाई: १८९० सम. 

३ आयोजनाका अबयबहरु  
३.१  केबलकार 

३.१.१ केबलकार (Ropeway)को प्रकार  Monocable Detachable Gondola Type 

३.१.२ लम्बाई ६.४१६ कक.मी. 

३.१.३ 
मासथल्लो स्टेशन र तल्लो स्टेशन बीच 
उचाई सभन्नता 

१७८५ सम. 

३.१.४ बक्िको (Gondolas) ििंख्या ६० वटा 
३.१.५ बक्िको मासनि बोक्न ेक्षमता ८  जना प्रसत बक्ि 

३.१.६ क्षमता प्रसत ददन  ६,००० जना (असधकतम) 
३.१.७ केबलकार (Ropeway)को गसत असधकतम ६ सम. प्रसत िेकेन्त्ड  
३.१.८ िमय अवसध  २५ समनेट 

३.१.९ 
मासथल्लो स्टेशन र सबचको स्टेशन 
सबचको उचाई सभन्नता 

१०८५ सम. 

३.१.१० 
तल्लो स्टेशन र सबचको स्टेशन 
सबचको उचाई सभन्नता 

७०० सम. 

३.१.११ RoW  कूल २० सम. (केन्त्द्र भागबाट १० सम. दाँया र १० सम. बाँया) 
३.१.१२ लजक्षत िमूह स्वदेशी तथा कवदेशी पयणटक  

३.२  टावर 
३.२.१  टावरको प्रकार  Latticed/Tubular Construction 
३.२.२ टावरको ििंख्या  30 वटा 
३.३ केवलकारको तार (Rope) 

३.३.१ प्रकार Steel wire rope 
३.३.२ व्याि ४४ सम.सम 
३.३.३  Applied Tension in Hauling Rope ४३३ ककलो न्त्यटुन 
३.५ तल्लो स्टेशन  

३.५.१ प्रस्ताकवत Builtup area  
Terminal Building: ८५५ वगण समटर  

चौकीदार भवन, स्टार् क्वाटर, स्टोर भवन: २८० वगण समटर 

कूल: ११३५ वगण समटर   

३.५.२ उपलब्ध हनुे िकुवधाहरु 

LV Room, Operator Room, waiting area, 
Loading/unloading area, Gondola Parking hall, 
gondola maintenace zone, चौकीदार भवन, अकर्ि भवन,  
स्टार् क्वाटर, स्टोर भवन,  Rest Rooms,  Gazebos, कार  

पाककिं ग 
३.६  सबचको स्टेशन 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

क्र. ि. कवशेषताहरु कववरर्  

३.६.१ प्रस्ताकवत Builtup area  
Terminal Building: ११८७ वगण समटर 

स्टार् भवन, भण्डार गहृ, आराम गने हल: ६१६ वगण समटर 

कूल: १८०३ वगण समटर 

३.६.२ उपलब्ध हनुे िकुवधाहरु 

LV Room, Operator Room, Waiting Area, 
Loading/unloading Area, Gondola Parking Hall, 
Gondola Maintenace Zone, चौकीदार भवन, अकर्ि भवन, 
स्टार् क्वाटर, स्टोर भवन, Rest Rooms, Gazebos 

३.७ मासथल्लो स्टेशन  

३.७.१ प्रस्ताकवत Builtup area  
Terminal Building: ५९० वगण समटर 

स्टार् भवन, भण्डार गहृ, आराम गने हल: ९५२ वगण समटर 

कूल : १५४२ वगण समटर 

३.७.२ उपलब्ध हनुे िकुवधाहरु 

LV Room, Operator Room, Loading/unloading Area, 

Waiting Room, चौकीदार भवन, अकर्ि, स्टार् भवन, भण्डार 

गहृ, एयर कजन्त्डिनर र अजक्िजन िकहतको आराम गने हल, 

कवश्ाम गने कोठाहरू, Gazebos 

३.८ सनमाणर् अवसध 

जम्मा ३.५ वषण 
 पूवण सनमाणर् अवसध: १ वषण 
 कवत्तीय बन्त्द (Financial closure) अवसध: १ वषण 
 सनमाणर् अवसध: १.५ वषण 
 ििंचालन अवसध: ३० वषण 

३.९ अनमुासनत लागत ने.रु.  ६,९०,३७,१८,२४४ 

३.१० अनमुासनत पानी खपत हनुे पररमार् 
 सनमाणर् चरर्: प्रसत ददन ३० ककलोसलटर  

 ििंचालन चरर्: प्रसत ददन ६० ककलोसलटर  
३.११ जसमनको क्षेरर्ल  २७.९९ हेक्टर 

३.१२ खानेपानीको श्ोतहरु 

तल्लो स्टेशन  
मखु्य स्रोत: मलुको पानी, मादी खोलाको पानी सलफ्ट  गररने 
वैकजल्पक स्रोत: आकाशे पानी ििंकलन गरी पनु-प्रयोग गने 

कवचको स्टेशन  

मखु्य स्रोत: मलुको पानी, मादी खोलाको पानी सलफ्ट  गररने 
वैकजल्पक स्रोत: आकाशे पानी ििंकलन गरी पनु-प्रयोग गने 
मासथल्लो स्टेशन  

मखु्य स्रोत: मलुको पानी, मादी खोलाको पानी सलफ्ट  गररने 
वैकजल्पक स्रोत: आकाशे पानी ििंकलन गरी पनु-प्रयोग गने 

३.१३ जनशजक्त 
 सनमाणर् चरर्मा ६०० जना (२००,००० Manday) 

 िञ्चालन चरर्मा ५० जना (५० Manday प्रतिदिन) 
३.१४ उजाण 

३.१४.१ उजाण खपत 
 सनमाणर् चरर्: ५०० ककलोवाट  

 िञ्चालन चरर्: २००० ककलोवाट 

३.१४.२ प्रमखु उजाणका श्ोतहरु 
नेपाल कवद्यतु प्रासधकरर्बाट सबस्तार गरेको सबजलुी र सडजेल 
जेनेरेटर 
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४  सनमाणर्को लासग प्रस्ताकवत ििंरचनाहरु  

पानी प्रशोधन केन्त्द्र, र्ोहर पानी प्रशोधन  केन्त्द्र, ठोि र 
तरल र्ोहर व्यस्थापन, वातावरर् मैरी ििंरचना, अपाङ्ग मैरी 
ििंरचना, कवपद व्यवस्थापन ििंरचना, बषाणतको पानी ििंकलन 
प्रसबसधको प्रयोग, construction spoil ब्यवस्थापन  

 

३. आयोजना सनमाणर् गदाण आवश्यक पने जग्गाको क्षरेर्ल 

अन्नपूर्ण ििंरक्षर् क्षेरमा अवजस्थत यि आयोजनाका िम्पूर्ण ििंरचनाहरुको सनमाणर् गदाण कररव २७.९९ हे. जसमन आवश्यक 
पने देजखन्त्छ। जिमध्ये तल्लो स्टेशनको लासग ७.४६ हे., सबचको स्टेशनको लासग २.०४ हे., मासथल्लो स्टेशनको 
लासग ५.७६ हे., टावर र RoW को लासग १२.७३ हे. आवश्यक रहने छ । 

 

४. कवद्यमान वातावरर्  

 भौसतक वातावरर्  

प्रस्ताकवत आयोजना Higher Himalayan zoneमा अवजस्थत छ। उक्त उच्छ्च कहमाली क्षेरले मेन िेन्त्रल थ्रस्ट 
(MCT)को उत्तरमा उच्छ्च जीवाश्मयकु्त सतब्बती-टेसथि क्षेर मसुन रहेका चट्टानहरू पदणछन। Kyanite - sillimanite 

खसनजहरूको प्रचरुता रहेको यि क्षेरमा Gneisses, Schists, Marbles र Granites जस्ता चट्टानहरु पाइन्त्छन।् 
आयोजना क्षेरमा gnesis र migmatite रहेको र sandy clay माटो पाकहन्त्छ जिमा ४७.१७ प्रसतशत बालवुा र 
११.३३ प्रसतशत माटो रहेको छ। उक्त माटोको pH ६.०५ रहेको छ। केबलकारको स्टेशन, टावर रहने ठाउँ र 
alignment मा अध्ययनको क्रममा कुनै पकहरो, भ-ूक्षय देजखएन। आयोजना प्रभाकवत गाउँपासलकामा अन्नपूर्ण 
कहमशृ्िंखलाबाट उत्पजत्त भइ आउने नदी र खोलाहरु पदणछन।् यि आयोजना क्षेरको मादी नदी मखु्य नदी हो भने 
कवजयपरु खोला, रुदी खोला, वादी, मकै, इदी खोला, िेती खोला, जचप्ली खोला, गच्छ्याणङ खोला, मदे्म खोला, आदद अन्त्य 
खोलाहरु हनु।् प्रभाकवत मादी गा.पा.को भ-ूउपयोग नक्िा अनिुार ५४.७६ प्रसतशत जग्गा वन क्षेर, ११.४८ प्रसतशत 
जग्गा कृकषयोग्य तथा बस्ती क्षेर, ९.६७ प्रसतशत घाँिे क्षेर, १४.४९ प्रसतशत जग्गा कहम क्षेर रहेको छ। आयोजना 
क्षेरको वाकषणक असधकतम औित तापक्रम ३८ सडग्री िेजन्त्टग्रडे र न्त्यूनतम औित तापक्रम १७ सडग्री िेजन्त्टग्रडे रहेको 
छ। यो आयोजना ग्रासमर् क्षेरमा रहेको र आयोजना क्षेर नजजकै कुनै औद्योसगक क्षेर नभएको कारर्ले गदाण यहाँको 
जल, वाय ुतथा ध्वसनको गरु्स्तर राम्रो रहेको अनमुान गररएको छ। 
 

 जैकवक वातावरर्   
यि केबलकार आयोजनाको िम्पूर्ण ििंरचना अन्नपूर्ण ििंरक्षर् क्षेरसभर सनमाणर् हनुेछन।् यि आयोजनामा तल्लो 
स्टेशनबाट मासथल्लो स्टेशन तर्ण  जाँदा कटुिको जिंगल, उसतिको जिंगल, समसस्रत जिंगल, चौडापाते, िदाबहार जिंगल, 
झाडी र घािे मैदान छन।्  

 प्रस्ताकवत केबलकारको तल्लो स्टेशनमा उजत्ति, भलायो, चाँप, चरुो, कालीकाठ, खस्र ुजस्ता वनस्पसतहरु र 
जचतवुा, लिंगरु बाँदर, दमु्िी, घोरल, कासलज लगायतका महत्वपूर्ण पशपुिंक्षीहरु पाइन्त्छ ।  

 त्यिैगरी बीचको स्टेशनमा वनस्पसतहरु जस्तै: लालीगरुाँि, खस्र,ु रुरु, र्लाट, दबदबे, कालीकाठ जस्ता 
वनस्पसतहरु पाइन्त्छन ् भने पशपुिंक्षीहरुमा जचतवुा, भाल,ु थार, घोरल, डाँरे्, मनुाल, लगायतका महत्वपूर्ण 
पशपुिंक्षीहरु पाइन्त्छ ।  

 मासथल्लो स्टेशनमा धपुी, गरुािँ, रुइि जस्ता वनस्पसतहरु, डेजी  प्रजासतका रू्लहरु, रू्ल रु्ल्ने घाँिका 

कवसभन्न प्रजासतहरु, कवसभन्न प्रजासतका िनुगाभाहरु, कस्तरुी मगृ, कहमाली कालो भाल,ु डाँरे्, मनुाल, कपउरो 
लगायतका महत्वपूर्ण पशपुिंक्षीहरु तथा यास्रागमु्बा, सनरमिी, पाँचऔले जस्ता जसडबटुीहरु पाइन्त्छ । 
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आयोजना स्थलको िम्पूर्ण भ-ूभाग अन्नपूर्ण ििंरक्षर् क्षेर सभर पदणछ । आयोजना क्षेरको वन व्यवस्थापन पाचे ििंरक्षर् 
क्षेर व्यवस्थापन िसमसत मार्ण त हुँदै आएको छ। यो ििंरक्षर् क्षेरले वकृ्षारोपर्, वैज्ञासनक ढिंगले वनको व्यवस्थापन, 
िदस्यहरुलाई घाँि, दाउराको लासग व्यवस्था, िदस्यहरुलाई जीकवकोपाजणनको लासग तासलम, आदद दददै आएको छ। 
यिको िाथै स्थानीय वनमा पाइने वनस्पसत, वन्त्यजन्त्त,ु चराचरुुङ्गी आददको तथयािंक राख्न े र प्रसतवेदनमा िमावेश गरी 
प्रकाशन गने गरेको छ। मादी खोलामा पाईने मखु्य माछाहरुमा चचु्छ्चे अिला (S. Progastus), बचु्छ्चे अिला 
(Schizothorax richadsonii), बदुनुा (Garra annandalei), आदद प्रजासतका माछाहरु पाइन्त्छ । 
 

 िामाजजक आसथणक तथा िासँ्कृसतक वातावरर्  
आयोजना प्रभाकवत मादी गाउँपासलकाको कुल जनििंख्या १६,३१८ मध्ये परुुषको जनििंख्या ८,१३६ (४९.८६%) र 
मकहलाको  जनििंख्या ८,१८२ (५०.१४%)  रहेको छ, जनु प्रभाकवत जजल्लाको  २.७२ प्रसतशत हो भने कुल घरधरुी 
ििंख्या ४,११५ रहेको छ । मादी गाउँपासलकामा  िबैभन्त्दा धेरै ििंख्यामा गरुुङ जासतका मासनिहरु (३८.८८%) को 
बिोबाि  रहेको छ  भने िबै भन्त्दा कम ििंख्यामा (कररव ०.१०%) नेवार जासतका मासनिहरुको बिोबाि रहेको 
देजखन्त्छ (श्ोत: मादी गा.पा. प्रोर्ाईल २०७४) । यो आयोजना प्रभाकवत मादी गाउँपासलकामा कररब २९% जनििंख्याले 
आधारभतू र १५.३६% जनििंख्याले माध्यसमक तहको जशक्षा हासिल गरेका छन ्भने उच्छ्च जशक्षा हासिल गने व्यजक्तको 
ििंख्या कररव ०.७२% मार रहेको छ। आयोजना प्रभाकवत मादी गाउँपासलकामा खानेपानीको मखु्य श्ोत धाराको पानी 
हो, जहाँ कररव ६५.८७% घरधरुीमा घर कम्पाउण्ड सभरै पानीको धारा रहेका छन ्भने कररव २८.०७% घरधरुीले 
िावणजसनक धारा प्रयोग गदणछन।् स्थानीयबािीहरुिँग छलर्ल गदाण आयोजना क्षेरमा जीवन सनवाणहका लासग मखु्य पेशा 
होटल र कृकष नै रहेको पाइयो। यिका असतररक्त पशपुालन, पिल जस्ता िेवामखुी पेशा, श्ममखुी पेशा र वैदेजशक 
रोजगारी नै यहाँको जीकवकोपाजणनको श्ोतहरु हनु।् आयोजना क्षेरमा कृषकहरुले उत्पादन गने मखु्य बाली भनेको मकै, 
कोदो, गहुँ आदद अन्न बालीहरु रहेको, त्यिैगरी भट्टमाि, बोडी, सिमी, आदद दलहन बाली, आल,ु गोलभेडा, काँक्रो, 
र्िी, जघरौंला आदद तरकारी बाली िाथै केरा, िनु्त्तला, भइँुकटर, नािपाती, अम्बा आदद र्लरु्ल तथा नगदे बालीको 
रुपमा अलैंची, कर्ी, उख ुआदद उत्पादन हनुे गरेको छ । यहाँको मखु्य चाडपवणहरुमा ल्होिार, दशै, सतहार, सतज, 
जनै पूजर्णमा, चैते दशै, िाउने िक्राजन्त्त, माघे िक्राजन्त्त, जशवरारी, र्ाग ुपूजर्णमा, बदु्ध जयन्त्ती, आदी पदणछ । 

५. प्रभावहरु  

५.१ िकारात्मक प्रभाव 

आयोजनाले सनमाणर् तथा िञ्चालन चरर्हरुमा पाने िकारात्मक प्रभावहरु तल तासलका २ मा उल्लेख गररएको छ: 
तासलका २: सनमाणर् तथा िञ्चालन चरर्हरुमा पाने िकारात्मक प्रभावहरु 

सनमाणर् चरर् िञ्चालन चरर् 

 नयाँ िीपको कवकाि  

 स्थानीयलाई क्षमता र सिपको आधारमा कवसभन्न 
प्रकारका रोजगारीको अविर 

 स्थानीय पूवाणधारको उपयोग 
 आसथणक कक्रयाकलापमा  वकृद्ध 
 स्थानीय िेवा र िसुबधामा  वकृद्ध 

 स्थानीय पवुणधारको उपयोग 
 वन क्षेरको व्यवस्थापन र ििंरक्षर् 
 जग्गाको मूल्यमा बकृद्ध 
 स्थानीयलाई कवसभन्न प्रकारका रोजगारीको सिजणना 
 स्थानीय स्तरमा भएका धासमणक स्थलहरुको ििंरक्षर् 
 िामाजजक उत्तरदाकयत्व अन्त्तगणत स्थानीय िमदुायका लासग 
गररने िहयोग  

 स्थानीय िरकारको राजस्वमा वृकद्ध 
 स्थानीय ठाउँहरुको प्रचार-प्रिार र पयणटन िम्बजन्त्ध  
पूवाणधारहरुको सनमाणर्, पयणटनको कवकाि 
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५.२ नकरात्मक प्रभावहरु 

तासलका ३: भौसतक वातावरर्मा पने नकारात्मक प्रभावहरु 

सनमाणर् चरर् ििंचालन चरर् 
 सभरालो जसमनमा अजस्थरता र भ-ूक्षय  
 सनमाणर् चरर्मा सनस्केको र्ोहोर र्ाल्दा पने अिरहरु 
 भ-ूउपयोगमा आउने पररवतणन 
 जल प्रदूषर् 
 वाय ुप्रदूषर् 
 ध्वसन प्रदूषर् 
 स्थानीय प्राकृसतक िौन्त्दयणमा पने प्रभावहरु 
 बढ्दो उजाणको माग 
 बढ्दो पानीको माग 
 सनमाणर् िामग्री भण्डारर् गदाण पने अिर 
 कवपद जोजखम 
 दघुणटनाको जोजखम 
 यातयातको चाप, िडक दघुणटना वकृद्ध िम्भावना 
 ठोि, तरल (र्ोहोर पानी) र हासनकारक र्ोहोरहरुको 
उत्िजणन र त्यिको व्यवस्थापन िम्बन्त्धी िवालहरु 

 वाय ुप्रदूषर्  
 जल प्रदूषर्  
 ध्वसन प्रदूषर्  
 कवपद जोजखम 
 उजाणको बढी उपयोग िम्बन्त्धी िवालहरु 
 पानीको माग, आपूसतण र गरु्स्तर व्यवस्थापनमा 
िम्बन्त्धी िवालहरु 

 यातयातको चाप, िडक दघुणटना वकृद्ध िम्भावना 
 ठोि, तरल र हासनकारक र्ोहोरहरुको उत्िजणन र 
त्यिको व्यवस्थापन िम्बन्त्धी िवालहरु 
 

 

तासलका ४: जैकवक वातावरर्मा पने नकारात्मक प्रभावहरु 

सनमाणर् चरर् ििंचालन चरर् 
 वन क्षेरको खण्डीकरर्  
 वनस्पसत र जीवहरुको नाश  
 वनजिंगल आगलागीको िम्भावना 
 जीवजन्त्त ुतथा चराको बािस्थान तथा प्रजनन ्प्रकक्रयामा 
पने प्रभाव 

 वन्त्यजन्त्तकुो अवैध तस्करी र जशकार 
 वन असतक्रमर् र वन पैदावारको चोरी सनकािी 
 जलचरमा पने प्रभाव 
 जडीबटुीको चोरी सनकािी 
 वन्त्यजन्त्तकुो आगमनमा पनण िक्ने प्रभाव 
 मानव र वन्त्यजन्त्त ुकवच हनुिक्ने द्वन्त्द्व 

 जिंगली जनावर (दलुणभ, लोप र ििंरक्षर्मा पने) र 
चराचरुुङ्गीहरुको प्राकृसतक आवतजावतमा अिर 

 वनजिंगलमा आगलागी हनु िक्ने 
 चराचरुुङ्गीहरु केबलकारको टावर र लट्ठामा ठोककएर 
पनण जाने प्रभाव  

 समचाहा  प्रजासतका कवरुवाहरुको वकृद्ध  
 वन असतक्रमर् र वन पैदावारको चोरी सनकािी 
 जडीबटुीको चोरी सनकािी 
 वन्त्यजन्त्तकुो आगमनमा पनण िक्ने प्रभाव 
 मानव र वन्त्यजन्त्त ुकवच हनुिक्ने द्वन्त्द्व 
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तासलका ५: िामाजजक-आसथणक तथा िासँ्कृसतक वातावरर्मा वातावरर्मा पने नकारात्मक प्रभावहरु 

सनमाणर् चरर् ििंचालन चरर् 
 स्थानीय िामाजजक िेवा र िकुवधामा चाप 
 बालश्मको प्रयोग एवम ्लैंसगक भेदभाव िम्बन्त्धी िवाल 
 धासमणक स्थल, परम्परा र िािंस्कृसतमा पने अिर 
 िामाजजक कुररतीहरुमा हनुिक्ने बढोत्तरी  
 कामदारहरुको व्यविायजन्त्य स्वास्थय र िरुक्षाको जोजखम 
 िामदुाकयक स्वास्थय तथा िरुक्षा िम्बन्त्धी िवाल 
 शाजन्त्त-िरुक्षा िम्बन्त्धी िवाल 
 ब्यविायजन्त्य स्वास्थय र िरुक्षा िम्वन्त्धी िवालहरु  

 बालश्म  
 िमदुायको स्वास्थय र िरुक्षाका िवालहरु 
 पेशागत स्वास्थय तथा िरुक्षा िम्बन्त्धी िवालहरु 
 शाजन्त्त िरुक्षाका िवालहरु 
 यातायात व्यवस्थापन िम्बन्त्धी िवालहरु 
 पयणटकको िेवा िकुवधामा पनण िक्ने चाप 
 मानसिक डर र कवद्यतु आपूसतणमा िमस्या हुँदा पने 
प्रभाव 

 

६. न्त्यूनीकरर्का उपायहरु  

६.१ भौसतक वातावरर्  
 केवलकारको पोल र्ाउन्त्डेशन क्षेरहरुमा िरुजक्षत ििंरचना सनमाणर् गनण सिसभल इजन्त्जसनयररङ र 

बायोइजन्त्जसनयररङका प्रकवसधहरुको प्रयोग गरेर पकहरो रोकथाम गररनेछ । 

 सनमाणर् चरर्मा सनस्केका र्ोहोरहरु जथाभावी र्ाल्न मनाही गरी उजचत र्ोहोर व्यवस्थापन प्रर्ाली लाग ु
गररनेछ। ठोि, तरल र ग्याँिजन्त्य र्ोहोरहरुलाई नेपाल िरकारले तोकेको मापदण्ड अनिुार व्यवस्थापन 
गररनेछ। पनु प्रयोग हनुे, ररिाइकल गनण िककने बस्तहुरु प्रयोगमा प्रोत्िाहन गररनेछ। 

 उत्िजणन हनुे माटो, खानी र माटो सनप्तान क्षेरहरुको व्यवस्थापन। 

 िरुजक्षत रुपमा सनमाणर् िामाग्रीहरु ढुवानी गने तथा भण्डारर् गने। 

 यातायात व्यवस्थापन कायणक्रम लाग ुगने तथा उजचत पाककण ङ क्षेरको सडजाइन र यातायात व्यवस्थापन गने। 

 व्यविायजन्त्य स्वास्थय र िरुक्षा कायणक्रम लाग ुगने र िो कायण लाग ुभएको िसुनजितता गने। 

 वाय,ु ध्वसन, जल तथा जसमनको प्रदषुर् रोकथाम व्यवस्थापन योजना तजुणमा गने। 

 आयोजनामा प्रयोग गररने जेनेरेटरमा muffles प्रयोग गने। 
६.२ जैकवक वातावारर्  

 काकटएका रुखहरुको िट्टामा १:२५ को दरले वकृ्षारोपर् गररनेछ। 

 आयोजना सनमाणर् क्षेरमा आगलागीजन्त्य कक्रयाकलापहरुलाई सनषधे गररनेछ। 

 वनजिंगलमा हनुे आगजनीबाट बच्छ्न fire fighting उपकरर्हरु तयारी अवस्थामा राजखने छ। 

 सनमाणर् कायणमा ििंलग्न कामदारहरुलाई नदीमा माछा मानण सनषधे गररनेछ। 

 वन ििंरक्षर् िम्बन्त्धी जनचेतना मलुक कायणक्रमहरु ििंचालन गररनेछ । 

 सनमाणर् कायणमा ििंलग्न कामदारहरुलाई नदीमा माछा मानण सनषधे गररनेछ र माछा मारेको खण्डमा दण्ड 
िजायको व्यवस्था पसन गररनेछ । 

 जिंगली जनावर (वदेल र मगृ) को चोरी जशकारी हनु िक्ने देजखदा यिलाई सनयन्त्रर् गनण प्रस्तावक प्रसतवद्ध 
रहने छ। 

६.३ िामाजजक, आसथणक तथा िािंस्कृसतक वातावरर्  

 आयोजनाको सनमाणर् व्यविायीद्वारा कामदारका लासग प्रदान गनुणपने न्त्यनुतम ् िरुक्षाका िाधनहरु पूर्ण रुपमा 
व्यवस्था गररनेछ। 

 सनमाणर् व्यविायी र बाकहरका सनमाणर्मा ििंलग्न जनशजक्तहरुलाई स्थानीय ििंस्कृसत र परम्पराको िम्मान गनण र 
स्थानीय व्यजक्तहरुििंग मयाणददत व्यवहार गनण सनदेशन ददइनेछ।  

 आयोजना सनमाणर् गदाण कामदारको व्यविायजन्त्य स्वास्थय र िरुक्षाको जोजखम हनु नददन स्वास्थय र िरुक्षा 
नीसत लाग ुगररनेछ।  
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 कामदारलाई तासलम प्रदान गनण, अनगुमन गनण तथा व्यविायजन्त्य स्वास्थय र िरुक्षा व्यवस्थापन गनण इकाई 
गठन गरेर कायाणन्त्वयन गनण सनमाणर् व्यविायीलाई जजम्मा ददइनेछ।  

 प्रत्येक कामदारलाई रोजगारीको सनयजुक्तपरको व्यवस्था गने, बालश्म र मकहला कहिंिालाई आयोजनामा बजजणत 
गने र त्यि सबरुद्ध जनस्तरमा असभयान चलाउने र स्थानीय तहको िहकायणमा िो कायणको अनगुमन गने। 

 स्थानीय बासिन्त्दा तथा कामदारहरुको गनुािो व्यवस्थापन गनण गनुािो व्यवस्थापन इकाई खडा गरी गनुािो 
पेकटका राजखनेछ। 

 आयोजनाको िामाजजक-आसथणक उत्तरदाकयत्व अन्त्तगणतका कायणक्रमहरुको ििंचालन गररनेछन।् 

 

७. वातावरर्ीय व्यवस्थापन योजना   
मासथ उल्लेजखत प्रभाव मूल्या्कनन तथा न्त्यूनीकरर्का उपायहरुलाई व्यवजस्थत तररकाले तथा योजनाबद्ध ढिंगले लाग ुगनण 
वातावरर्ीय योजना तयार पाररएको छ। यिरी तयार गररएको योजनाले आयोजनाका वातावरर्ीय व्यवस्थापनका 
उपायहरु र प्रकक्रयाहरुलाई पररभाकषत गदणछ। यिले आयोजनाको वातावरर् तथा िामाजजक कायणयोजना लागू गनण 
िािंगठसनक ििंरचनाको रुपरेखा पसन प्रस्ततु गदणछ। आयोजनाको कवकाि तथा ििंचालनको क्रममा प्राकृसतक तथा 
िामाजजक वातावरर्को रक्षा गनण आयोजनामा ििंलग्न िरोकारवालाहरुको भसूमका र जजम्मेवारीको िमेत बाँडर्ाँड 
गदणछ। स्थासनय िरोकारवालाहरुको गनुािो िनु्नका लासग एक ििंयन्त्र िमेत कवकाि गररएको छ। वातावरर्ीय प्रभाव 
न्त्यूनीकरर्का उपायहरु िमय सिमा सभर लागू गररन ेछन ्भन्ने िसुनजित गनण रेकसडणङ्गका िाथै पयणवेक्षर्, अनगुमन र 
िम्परीक्षर्को लासग आयोजनामा एउटा यसुनट प्रस्ताव गररनेछ। आयोजनामा स्थानीय व्यजक्त, िरोकारवाला व्यजक्त, 
ििंघििंस्था, िमूह आददको गनुािो र राय िझुाव सलईने ििंयन्त्रको स्थापना िमेत गररनेछ।  

 

८. कूल वातावरर्ीय लागत 

आयोजनाको कूल वातावरर्ीय लागत ने.रु. ३४६३६४३६.४ अनमुान गररएको छ, जिमध्ये न्त्यूनीकरर्का लासग  ने. 
रु. १६३६३९३६.४, अनगुमनका लासग ने. रु. १५,२२,५००, वातावरर्ीय परीक्षर्का लासग ने. रु. 
२,५०,०००.०० र िामाजजक उत्तरदाकयत्वको लासग ने. रु. १,६५,००,००० रकम अनमुासनत गररएको छ। 
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ििंजक्षप्त शब्दावली (अिंग्रजी) 

ACAP Annapurna Conservation Area Project 

BIM Building Information Model 

CAMC Conservation Area Management Committee 

CITIES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora 

DoNPWC Department of National Park and Wildlife Conservation 

GLOF Glacier Lake Outbrust Flood 

GoN Government of Nepal 

ICDP Integrated Community Development Project 

IUCN International Union for Conservation of Nature 

LC Least Concern 

NT Not Thretan 

PM10 Particulate Matter 10 

dBA Decibal 

TSP Total Suspended Particles 

V Vulnerable 

ROW Right of Way 

STDS South Tibetain Detachment System 
µg/m3 Microgram per meter cube 
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प्रस्तावक: सिक्लेश-अन्नपूर्ण केवलकार प्रा.सल. 
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पररच्छ्छेद 1: प्रस्तावको पररचय   

१.१ प्रस्तावकको पररचय 
यि सिक्लेश अन्नपरु्ण केवलकार आयोजनाको प्रस्तावक सिक्लेश अन्नपरु्ण केवलकार प्रा.सल. रहेको 

छ | प्रस्तावकको नाम र ठेगाना सनम्नानिुार रहेको छ |  प्रस्तावकको कम्पनी दताण प्रमार्पर 

अनिूुची-२ मा राजखएको छ | 

सिक्लेश अन्नपरु्ण केवलकार प्रा.सल. 
मादी गा.पा.-१, सिक्लेश, कास्की 

र्ोन निं: ९८५११७३०४० 

इमेल: bhimpoudel@yahoo.com 

१.२ परामशणदाताको पररचय 
यि आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन तयार पाने ििंस्था नेपाल इन्त्भाईरोनमेन्त्टल 

एण्ड िाइनकटकर्क िसभणिेज प्रा.सल. रहको छ | परामशणदाताको नाम र ठेगाना सनम्नानिुार रहेको छ | 

नेपाल इन्त्भाईरोनमेन्त्टल एण्ड िाइनकटकर्क िसभणिेज प्रा.सल. 
पो ब निं: ७३०१, जजतजिंग मागण-२६, थापाथली, काठमाडौं 

र्ोन निं: ०१-५३४४९८९ 

इमेल: ness@mos.com.np  

वेब: www.ness.com.np 

१.३ कानूनी औजचत्यता 
वातावरर् ििंरक्षर् सनयमावली, २०७७ (पसछल्लो ििंशोसधत, २०७८) को अनिूुची-३, “क” (५) िँग 

िम्बजन्त्धत कवद्यतु प्रिारर् लाइन सनमाणर् बाहेक अन्त्य प्रयोजनको लासग ५ हेक्टर भन्त्दा बढी वन 

क्षेर, वन ििंरक्षर् क्षेर, मध्यवती क्षेर तथा वातावरर् ििंरक्षर् क्षेरको वनको जग्गा प्रयोग गने र 

िोकह अनिूुचीको “ङ” (३) अन्त्तगणत ५ ककलोसमटर भन्त्दा बढीको केबलुकार मागण सनमाणर् गने 

आयोजनाको हकमा वातावरर्ीय प्रभाव मूल्या्कनन (EIA) गनुणपने प्रावधान रहेको छ। यि 

आयोजनाको लासग चाकहने २७.९९ हेक्टर जसमन वन ििंरक्षर् क्षेर सभर प्रस्ताकवत गररएको र 

६.४१६ कक.मी. लामो केबलकार सनमाणर् गररने हनुाले वातावरर्ीय प्रभाव मूल्या्कनन (EIA) गनुणपने 

भएको हो। हाल प्रस्ताकवत आयोजना क्षेर सभर कुनै पसन प्रिारर् लाईन तथा अन्त्य पूवाणधारमा  

प्रत्यक्ष अिर नपने  देजखन्त्छ। 

mailto:bhimpoudel@yahoo.com
mailto:ness@mos.com.np
http://www.ness.com.np/
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वातावरर् ििंरक्षर् ऐन, २०७६ को दर्ा ३ को उपदर्ा (२) “क” बमोजजम राकिय प्राथसमकता 

प्राप्त कवकाि आयोजना ििंघको क्षेरासधकार सभर पने भएकोले प्रस्ताकवत आयोजना ििंघ अन्त्तगणत रहेर 

स्वीकृत गनण आवश्यक छ।  

प्रस्ताकवत आयोजनाको औजचत्यता  

प्रस्ताकवत केवलकार आयोजना सनमाणर् गरी स्थानीय प्रभाकवत क्षेरका भौसतक, जैकवक र िामाजजक-

आसथणक तथा िाँस्कृसतक वातावरर्मा पने नकारात्मक प्रभावहरुलाई न्त्यूनीकरर् र सनराकरर् गने 

तथा िकारात्मक प्रभावहरुलाई असभवकृद्ध गने कक्रयाकलापहरु वातारर्ीय प्रभाव मूल्यािंकन अध्ययनमा 

िमावेश गररएको छ। कवकाि र वातावरर्लाई िन्त्तलुन समलाई ददगो कवकािको अवधारर्ामा यो 

आयोजना सनमाणर् र ििंचालन हनुेछ। 

केवलकार वातावरर् मैरी प्रकवसध हो । यो आयोजनाको कवकािले सिक्लेि क्षेर, गण्डकी प्रदेश र 

िमग्र रािलाई नै पयणटन मार्ण त लाभ पगु्दछ । यो आयोजना ििंचालन पिात पोखराबाट नजजकैको 

पयणटकीय क्षेर सिक्लेि, कोरी डाँडा र अन्त्य क्षेरहरु जस्तै कापचेु ताल, मनाङ, लम्जङुका 

पयणटकीय क्षेरहरुको िमेत प्रवद्धणन हनुेछ। 

कवसभन्न प्रजासतका वनस्पसत र वन्त्यजन्त्तहुरु पाइन े र अन्नपूर्ण ििंरक्षर् क्षरे अन्त्तगणत पने यि 

आयोजनाले स्वदेशी र कवदेशी पयणटकहरुलाई थप पयणटकीय िेवा प्रदान गने छ। यो आयोजनाले 

स्थानीय होटल, पयणटनिँग िम्बजन्त्धत व्यविायहरु िमेत र्स्टाउने छ। ददगो कवकािमा आधाररत 

आयोजना र पयणटन पूवाणधार र िो िँग िम्बजन्त्धत पक्षहरुको िमग्र कवकाि हनुे राकिय अथणतन्त्रमा 

टेवा पगु्ने भएकोले यो आयोजनाको औजचत्यता छ। 

१.४ वातावरर्ीय प्रभाव मूल्या्कननको उद्दशे्य 
प्रस्ताकवत आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्या्कननको उदे्दश्यहरु सनम्न बमोजजम रहेका छन:् 

 आयोजना क्षेरको भौसतक, जैकवक, िामाजजक, आसथणक र िाँस्कृसतक वातावरर्को कवद्यमान 

अवस्थाको जानकारी ििंकलन गने; 

 आयोजनाको िकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरु पकहचान गने; 

 िकारात्मक प्रभावहरुको असभवकृद्ध/बढोत्तरी तथा नकारात्मक प्रभावहरुको न्त्यूनीकरर्का 

उपायहरुको बारेमा िम्बजन्त्धत सनकायबाट िझुाव सलई िोही अनिुार कायाणन्त्यन गने; 
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 वातावरर्ीय प्रभाव न्त्यूनीकरर्का उपायहरुको व्यवस्थापन योजना, अनगुमन योजना र 

वातावरर्ीय ििंपरीक्षर् योजनाको कवकाि गने; 

 आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभावको बारेमा सनर्ाणयक, सनमाणताहरु र िरोकारवाला पक्षहरुलाई 

जानकारी ददने | 
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पररच्छ्छेद 2: प्रस्तावको बारेमा जानकारी 

२.१ भसूमका 

पयणटन क्षेर नेपालको अथणतन्त्रको सबकािको लासग उच्छ्च िम्भावना बोकेको क्षेर हो। अदद्वतीय 

प्राकृसतक एविं िाँस्कृसतक िम्पदा र कवकवधताको कारर् यि क्षेरमा तलुनात्मक लाभ रहेको छ। 

खािगरी कहमाली प्राकृसतक िनु्त्दरता, महत्वपूर्ण धासमणक पयणटकीय गन्त्तव्य तथा मौसलक िाँस्कृसतक 

तथा परुाताजत्वक िम्पदाले नेपालको पयणटन क्षेरमा प्रचरु िम्भावना बोकेका छन।् 

पयणटन प्रवधणनको माध्यमबाट रोजगारीको अविर बकृद्ध, गररबी सनवारर् र जनताको जीवनस्तरमा 

िधुार ल्याई आसथणक िमदृ्धीको लक्ष्य हासिल गनण यि क्षेरको महत्वपूर्ण योगदान रहने भएकोले 

पयणटन अथतन्त्रको प्रमखु िम्बाहक पसन हो । 

प्राकृसतक स्रोत-िाधन र िौन्त्दयणताको कहिाबले पयणटनको क्षेरमा नपेालको स्थान ििंिारमा थपु्रै 

मलुकुहरु भन्त्दा मासथ छ । नेपालको पयणटन क्षरे कवदेशी मदु्रा आजणन र रोजगारी प्रवधणनका 

कहिाबले महत्वपूर्ण मासनन्त्छ। यि कहिाबले नेपालको राकिय पयणटनको महत्वपूर्ण भसूमका रहेको 

छ।  नेपाल िरकारले पयणटन िम्बन्त्धी कवकािका लासग पयणटन नीसत, आवसधक योजना तथा बाकषणक 

कायणक्रम मार्ण त उपयकु्त कानूनी प्रबन्त्ध तथा िरुजक्षत वातावरर् सनमाणर् गरी पयणटन क्षेरको लाभ 

स्थानीय जनता िमक्ष पयुाणउने लक्ष्य सलएको छ। िाथै नेपालमा पयाणपयणटनलाई ददगो कवकाि प्राप्त 
गने माध्यमका रुपमा स्वीकार गररएको छ। पयणटनको िर्लतको मखु्य आधार भनेकै अन्त्तराकिय 

स्तरमा रै्लने राम्रो छकव, िदु्धढ पूवाणधार कवकािका लासग एथेष्ट लगानी, ब्राजण्डङ्ग िकहतको प्रवधणन 

तथा बजारीकरर् हो। यिै आधारलाई अिंसगकार गदै सिक्लेश अन्नपूर्ण केबलकार आयोजना कास्की 

जजल्लाको मादी गा.पा., वडा निं. १ र २ मा करीब ६.४१६ कक.मी. लामो केबलकार सनमाणर् र 

ििंचालनको प्रस्ताव गरेको छ ।  

सिक्लेश-अन्नपूर्ण केबलकार आयोजनाले नेपालको स्थानीय, प्रादेजशक र िमग्र रािको पयणटन क्षेरको 

कवकािमा िहयोग पयुाणउँदछ। 

प्रस्ताकवत सिक्लेश-अन्नपूर्ण केबलकारको तल्लो स्टेशन कास्की जजल्लाको मादी गाउँपासलका वडा निं. 

१ मा पदणछ भने सबचको र मासथल्लो स्टेशन वडा निं. २ मा पदणछ। यो आयोजनाको मासथल्लो 

स्टेशनबाट माछापचु्छ्रे, लमजङु, अन्नपूर्ण, आदद जस्ता कहमालहरुको दृश्यावलोकन गनण िककन्त्छ। 

जैकवक कवकवधताले भररपूर्ण यो ठाउँबाट नजजकैका कहमशृ्िंखला देजखन्त्छ। िाथै यि क्षेरमा कवकवध 
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प्रकारका वनस्पसत, कहमाली वन्त्यजन्त्त,ु चरा, िरीिपृ पाइन्त्छन।् यहाँ कहमाली भेगमा रु्ल्ने धेरै खाले रू्ल र 

जडीबटुीहरू पाइन्त्छ। आयोजनाको तल्लो स्टेशन मादी गा.पा. वडा निं. १ को सिक्लेश गाउँको 

प्वरयमु भन्न ेठाउँमा रहने छ, जनु िाँस्कृसतक िम्पदाले भररपूर्ण छ। सिक्लेश गाउँ अन्नपूर्ण दोस्रो 

कहमालको काखमा अवजस्थत मनोरम एउटा पयणटकीय गाउँ हो। गरुुङहरुको मौसलक िँस्कृसत तथा 

परम्परागत चालचलनहरुका लासग महत्वपूर्ण मासनन ेयि सिक्लेश गाउँ नेपालकै ठूलो गरुुङ गाउँ 

मध्यको एक गाउँ हो जहा ँ धेरै ििंख्यामा स्वेदशी तथा कवदेशी पयणटकहरु आउने गदणछन।् यि 

आयोजनाले नेपालमा गरु्स्तरीय र ददगो पयणटन कवकािमा थप टेवा पयुाणउनेछ। 

२.२ प्रस्तावको कववरर् 

२.२.१ प्रस्तावको िामान्त्य पररचय 

प्रस्ताकवत आयोजना कास्की जजल्लाको मादी गाउँपासलका, वडा निं १ अन्त्तगणतको सिक्लेश गाउँको 

प्वरयमु भने्न ठाउँमा तल्लो स्टेशन, मादी गाउँपासलका वडा निं. २ अन्त्तगणतको धमणशाला नजजकैको 

तिलइ्मा सबचको स्टेशन र मादी गाउँपासलका वडा निं.२ अन्त्तगणतको कोरी डाँडामा मासथल्लो स्टेशन 

रहने गरी कररब ६.४१६ कक.मी. लामो केबलकार र िो िँग िम्बजन्त्धत िहायक ििंरचनाहरुको 
सनमाणर् गरी िञ्चालन गने प्रस्ताव रहेको छ | 

२.२.२ आयोजनाको अवजस्थसत र पहुँच  

प्रस्ताकवत आयोजना कास्की जजल्लाको मादी गाउँपासलका वडा निं.१ अन्त्तगणत सिक्लेश गाउँको 

प्वरयमुमा तल्लो स्टेशन (उत्तरी अक्षािंश-28°2२'२६.८८" र पूवी देशान्त्तर-84°०६'३९.६"), मादी 

गाउँपासलका वडा निं. २ अन्त्तगणतको धमणशाला नजजकैको तिलइ्मा सबचको स्टेशन (उत्तरी अक्षािंश-

28°23'३.६" र पूवी देशान्त्तर-84°०8'15.७२") र मादी गाउँपासलका वडा निं. २ अन्त्तगणतको 

कोरी डाँडामा मासथल्लो स्टेशन (उत्तरी अक्षािंश-28°2४'४०.०४"N र पूवी देशान्त्तर-84°०९'२१") 

रहने छन।् यि आयोजनाको अवजस्थसत नक्िा जचर २.1 मा देखाईएको छ। 
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( श्ोत: www.dos.gov.np, २०७८) 
जचर 2.1: प्रस्ताकवत आयोजनाको अवजस्थसत  

प्रस्ताकवत आयोजना काठमाडौंदेजख २३० कक.मी.को दूरीमा रहेको छ। आयोजना क्षेरबाट 30 

कक.मी. को दूरीमा पोखरा कवमानस्थल रहेको छ। काठमाडौं  देजख पोखरा िम्म हवाई मागणबाट र 

पोखराबाट आयोजना क्षेर िम्म गाडी मार्ण त िजजलै पगु्न िककन्त्छ  (जचर २.2)। पोखरा देजख 

आयोजनाको तल्लो स्टेशन िम्म कच्छ्ची मोटरबाटो (3५ कक.मी.) मार्ण त पगु्न िककन्त्छ भन े

आयोजनाको तल्लो स्टेशनदेजख मासथल्लो स्टेशनिम्म पैदल मागण मारै रहेको छ। 

http://www.dos.gov.np/
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(श्ोत: गगुल नक्िा) 
जचर 2.2: काठमाडौंदेजख आयोजना क्षरेिम्मको पहुचँ  

२.२.३ ििंरचनाको जानकारी 

प्रस्ताकवत सिक्लेि अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको कवशेषता तासलका २.१ प्रस्ततु गररएको छ| 

त्यिैगरी आयोजना क्षेरको गगुल नक्िा जचर २.३ मा प्रस्ततु गररएको छ |  

तासलका 2.1: प्रस्ताकवत आयोजनाका कवशषेताहरु 
क्र. ि. कवशषेताहरु कववरर्  

१. आयोजनाको नाम  सिक्लेश अन्नपूर्ण केबलकार आयोजना 

२. अवजस्थसत 

 प्रदेश : गण्डकी प्रदेश 

 जजल्ला : कास्की  

 गाउँपासलका: मादी 
 वडा निं: १ र २ 

२.१. मासथल्लो स्टेशन  
 अवजस्थसत: मादी गा.पा. वडा निं. २, कोरी डाडँा  

 उत्तरी अक्षािंश: २८०२४’४०.०४” पूवी देशान्त्तर: 
८४००९’२१”; उचाई: ३६७५ सम. 

२.२. सबचको स्टेशन 

 अवजस्थसत: मादी गा.पा. वडा निं. २, तिलइ् (धमणशाला 
नजजक) 

 उत्तरी अक्षािंश: २८०२३’०३.६” उत्तरी देशान्त्तर: 
८४००८’१५.७२”; उचाई: २५९० सम. 

२.३. तल्लो स्टेशन  अवजस्थसत: मादी गा.पा. वडा निं. १,  सिक्लेश गाउँ 
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क्र. ि. कवशषेताहरु कववरर्  

(प्वरयमु भने्न ठाउँ)  

 उत्तरी अक्षािंश: २८०२२’२६.८८” उत्तरी देशान्त्तर: 
८४००६’३९.६”; उचाई: १८९० सम. 

३ आयोजनाका अबयबहरु  
३.१  केबलकार 

३.१.१ केबलकार (Ropeway)को प्रकार  Monocable Detachable Gondola Type 

३.१.२ लम्बाई ६.४१६ कक.मी. 

३.१.३ मासथल्लो स्टेशन र तल्लो स्टेशन 
बीच उचाई सभन्नता १७८५ सम. 

३.१.४ बक्िको (Gondolas) ििंख्या ६० वटा 
३.१.५ बक्िको मासनि बोक्ने क्षमता ८  जना प्रसत बक्ि 

३.१.६ क्षमता प्रसत ददन  ६,००० जना (असधकतम) 
३.१.७ केबलकार (Ropeway)को गसत असधकतम ६ सम. प्रसत िेकेन्त्ड  
३.१.८ िमय अवसध  २५ समनेट 

३.१.९ मासथल्लो स्टेशन र सबचको स्टेशन 
सबचको उचाई सभन्नता १०८५ सम. 

३.१.१० तल्लो स्टेशन र सबचको स्टेशन 
सबचको उचाई सभन्नता ७०० सम. 

३.१.११ RoW  कूल २० सम. (केन्त्द्र भागबाट १० सम. दायँा र १० सम. 
बाँया) 

३.१.१२ लजक्षत िमूह स्वदेशी तथा कवदेशी पयणटक  

३.२  टावर 
३.२.१  टावरको प्रकार  Latticed/Tubular Construction 
३.२.२ टावरको ििंख्या  30 वटा 
३.३ केवलकारको तार (Rope) 

३.३.१ प्रकार Steel wire rope 
३.३.२ व्याि ४४ सम.सम 
३.३.३  Applied Tension in Hauling 

Rope ४३३ ककलो न्त्यटुन 
३.५ तल्लो स्टेशन  

३.५.१ प्रस्ताकवत Builtup area  

Terminal Building: ८५५ वगण समटर  

चौकीदार भवन, स्टार् क्वाटर, स्टोर भवन: २८० वगण 
समटर 

कूल: ११३५ वगण समटर   

३.५.२ उपलब्ध हनुे िकुवधाहरु 

LV Room, Operator Room, waiting area, 
Loading/unloading area, Gondola Parking hall, 
gondola maintenace zone, चौकीदार भवन, अकर्ि 
भवन,  स्टार् क्वाटर, स्टोर भवन,  Rest Rooms,  
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क्र. ि. कवशषेताहरु कववरर्  

Gazebos, कार  पाककिं ग 
३.६  सबचको स्टेशन 

३.६.१ प्रस्ताकवत Builtup area  

Terminal Building: ११८७ वगण समटर 

स्टार् भवन, भण्डार गहृ, आराम गने हल: ६१६ वगण 
समटर 

कूल: १८०३ वगण समटर 

३.६.२ उपलब्ध हनुे िकुवधाहरु 

LV Room, Operator Room, Waiting Area, 
Loading/unloading Area, Gondola Parking Hall, 
Gondola Maintenace Zone, चौकीदार भवन, अकर्ि 
भवन, स्टार् क्वाटर, स्टोर भवन, Rest Rooms, 
Gazebos 

३.७ मासथल्लो स्टेशन  

३.७.१ प्रस्ताकवत Builtup area  

Terminal Building: ५९० वगण समटर 

स्टार् भवन, भण्डार गहृ, आराम गने हल: ९५२ वगण 
समटर 

कूल : १५४२ वगण समटर 

३.७.२ उपलब्ध हनुे िकुवधाहरु 

LV Room, Operator Room, Loading/unloading 

Area, Waiting Room, चौकीदार भवन, अकर्ि, स्टार् 

भवन, भण्डार गहृ, एयर कजन्त्डिनर र अजक्िजन िकहतको 

आराम गने हल, कवश्ाम गने कोठाहरू, Gazebos 

३.८ सनमाणर् अवसध 

जम्मा ३.५ वषण 
 पूवण सनमाणर् अवसध: १ वषण 
 कवत्तीय बन्त्द (Financial closure) अवसध: १ वषण 
 सनमाणर् अवसध: १.५ वषण 
 ििंचालन अवसध: ३० वषण 

३.९ अनमुासनत लागत ने.रु.  ६,९०,३७,१८,२४४ 

३.१० अनमुासनत पानी खपत हनु ेपररमार्  सनमाणर् चरर्: प्रसत ददन ३० ककलोसलटर  

 ििंचालन चरर्: प्रसत ददन ६० ककलोसलटर  
३.११ जसमनको क्षेरर्ल  २७.९९ हेक्टर 

३.१२ खानेपानीको श्ोतहरु 

तल्लो स्टेशन  
मखु्य स्रोत: मलुको पानी, मादी खोलाको पानी सलफ्ट  

गररने 
वैकजल्पक स्रोत: आकाशे पानी ििंकलन गरी पनु-प्रयोग 
गने 

कवचको स्टेशन  

मखु्य स्रोत: मलुको पानी, मादी खोलाको पानी सलफ्ट  
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क्र. ि. कवशषेताहरु कववरर्  

गररने 
वैकजल्पक स्रोत: आकाशे पानी ििंकलन गरी पनु-प्रयोग 
गने मासथल्लो स्टेशन  

मखु्य स्रोत: मलुको पानी, मादी खोलाको पानी सलफ्ट  

गररने 
वैकजल्पक स्रोत: आकाशे पानी ििंकलन गरी पनु-प्रयोग 
गने 

३.१३ जनशजक्त  सनमाणर् चरर्मा ६०० जना (२००,००० Manday) 

 िञ्चालन चरर्मा ५० जना (५० Manday प्रतिदिन) 
३.१४ उजाण 

३.१४.१ उजाण खपत 
 सनमाणर् चरर्: ५०० ककलोवाट  

 िञ्चालन चरर्: २००० ककलोवाट 

३.१४.२ प्रमखु उजाणका श्ोतहरु नेपाल कवद्यतु प्रासधकरर्बाट सबस्तार गरेको सबजलुी र 
सडजेल जेनेरेटर 

४  सनमाणर्को लासग प्रस्ताकवत 
ििंरचनाहरु  

पानी प्रशोधन केन्त्द्र, र्ोहर पानी प्रशोधन  केन्त्द्र, ठोि 
र तरल र्ोहर व्यस्थापन, वातावरर् मैरी ििंरचना, 
अपाङ्ग मैरी ििंरचना, कवपद व्यवस्थापन ििंरचना, 
बषाणतको पानी ििंकलन प्रसबसधको प्रयोग, construction 
spoil ब्यवस्थापन  

 (श्ोत: िम्भाव्यता अध्ययन प्रसतवेदन, २०७७) 

जचर 2.3: प्रस्ताकवत आयोजनाको गगुल नक्िा 
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तासलका 2.2: प्रस्ताकवत  केवलकारको टावरको अवजस्थसत  
क्र.
श. 

Degree, Minute, Second Local Grid Coordinate System 
उचाई (सम.) Tower 

No. अक्षािंश देशान्त्तर पूवण उत्तर 

१. २८०२२’२७.०१” ८४००६’३९.
७३” 

511099.16 3139316.3
3 

1890.37 T-1/ तल्लो 
स्टेशन 

२. २८०२२’२७.१९” ८४००६’४०.
२५” 

511113.11 3139321.8
4 

1883.66 T-2 

३. २८०२२’२८.५३” ८४००६’४४.
११” 

511218.21 3139363.3
7 

1848.00 T-3 

४. २८०२२’२९.३४” ८४००६’४६.
४३” 

511281.45 3139388.3
6 

1825.14 T-4 

५. २८०२२’२९.५३” ८४००६’४६.
९८” 

511296.33 3139394.2
4 

1818.44 T-5 

६. २८०२२’३९.६१” ८४००७’१५.
९०” 

512083.30 3139705.2
1 

1958.95 T-6 

७. २८०२२’३९.८५” ८४००७’१६.
५८” 

512101.90 3139712.5
6 

1985.77 T-7 

८. २८०२२’४०.६७” ८४००७’१८.
९४” 

512166.07 3139737.9
2 

2030.27 T-8 

९. २८०२२’४०.९६” ८४००७’१९.
७९” 

512189.32 3139747.1
1 

2067.76 T-9 

१०
. 

२८०२२’४३.०५” ८४००७’२५.
७७” 

512352.07 3139811.4
2 

2174.44 T-10 

११
. 

२८०२२’४६.४८” ८४००७’३५.
६१” 

512619.92 3139917.2
6 

2350.92 T-11 

१२
. 

२८०२२’५३.०३” ८४००७’५४.
४१” 

513131.43 3140119.3
8 

2474.67 T-12 

१३
. 

२८०२२’५६.७८” ८४००८’५.१
८” 

513424.39 3140235.1
4 

2569.77 T-13 

१४
. 

२८०२२’५८.९८” ८४००८’११.
५०” 

513596.44 3140303.1
3 

2607.56 T-14 

१५
. 

२८०२२’५९.२२” ८४००८’१२.
१८” 

513615.05 3140310.4
8 

2610.92 T-15/ 

सबचको 
स्टेशन 

१६
. 

२८०२३’३.२०” ८४००८’१७.
४२” 

513757.43 3140433.2
0 

2620.98 T-16/ 

सबचको 
स्टेशन 

१७
. 

२८०२३’४.०७” ८४००८’१८.
०” 

513773.05 3140459.9
8 

2628.29 T-17 
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क्र.
श. 

Degree, Minute, Second Local Grid Coordinate System 
उचाई (सम.) Tower 

No. अक्षािंश देशान्त्तर पूवण उत्तर 

१८
. 

२८०२३’८.०” ८४००८’२०.
५९” 

513843.58 3140580.9
2 

2645.66 T-18 

१९
. 

२८०२३’२९.४५” ८४००८’३४.
७८” 

514228.95 3141241.7
6 

2741.68 T-19 

२०
. 

२८०२३’३०.८५” ८४००८’३५.
७०” 

514254.14 3141284.9
5 

2744.42 T-20 

२१
. 

२८०२३’४७.९६” ८४००८’४७.
०२” 

514561.44 3141811.8
9 

2921.81 T-21 

२२
. 

२८०२३’५०.२६” ८४००८’४८.
५४” 

514602.74 3141882.7
3 

2953.51 T-22 

२३
. 

२८०२३’५८.९५” ८४००८’५४.
२९” 

514758.91 3142150.5
2 

3039.47 T-23 

२४
. 

२८०२४’७.६७” ८४००९’०.०
५” 

514915.58 3142419.1
7 

3114.14 T-24 

२५
. 

२८०२४’२०.०१” ८४००९’८.२
२” 

515137.23 3142799.2
6 

3319.27 T-25 

२६
. 

२८०२४’२६.४६” ८४००९’१२.
४८” 

515253.10 3142997.9
5 

3424.43 T-26 

२७
. 

२८०२४’२७.३३” ८४००९’१३.
०६” 

515268.72 3143024.7
3 

3439.36 T-27 

२८
. 

२८०२४’३७.५१” ८४००९’१९.
७९” 

515451.58 3143338.3
0 

3615.84 T-28 

२९
. 

२८०२४’३९.०८” ८४००९२०.८

३” 
515479.79 3143386.6

8 
3662.78 T-29 

३०
. 

२८०२४’३९.६६” ८४००९’२१.
२१” 

515490.10 3143404.3
5 

3675.89 T-30/ 

मासथल्लो 
स्टेशन 

 (श्ोत: िम्भाव्यता अध्ययन प्रसतवेदन, २०७७) 

२.२.४ आयोजनाको अवयवहरु 

केवलकार 

प्रस्ताकवत केबलकार कास्की जजल्लाको मादी गाउँपासलका वडा निं. १, सिक्लेश गाउँ (प्वरयमु)मा 

तल्लो स्टेशन, मादी गाउँपासलका वडा निं. २,  तिलइ् (धमणशाला नजजक)मा सबचको स्टेशन र मादी 

गाउँपासलका वडा निं. २,  कोरी डाँडामा मासथल्लो स्टेशन रहने गरी कररब ६.४१६ कक.मी. लामो 
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रहने छ। यि केबलकारमा ३० वटा टावरहरु र ६० वटा बक्ि (Gondolas) रहन े छन।् 

प्रत्येक बक्ि (Gondolas) ले ८ जना मासनि बोक्न िक्ने क्षमताको हनुेछ। 

तल्लो स्टेशन  

प्रस्ताकवत केबलकार आयोजनाको तल्लो स्टेशन मादी गाउँपासलका वडा निं १ अन्त्तगणत सिक्लेश 

गाउँको प्वरयमुमा प्रस्ताव गररएको छ। तल्लो स्टेशनमा LV Room, Operator Room, 

Loading/unloading area, waiting room, ticket counter, Gondola Parking तथा 

Maintainance Zone जस्ता ििंरचनाहरु हनुेछन।् तल्लो स्टेशन पररिरमा चौकीदार भवन, अकर्ि 

भवन, स्टार् क्वाटर, स्टोर, Rest rooms, Gazebos, गाडी पाककिं ग िकुवधाहरु रहने छन ् (जचर 
२.४)।  

  

जचर 2.4: तल्लो स्टेशनको 3D जचर र आयोजना क्षरे 
सबचको स्टेशन  

प्रस्ताकवत केबलकार आयोजनाको सबचको स्टेशन मादी गा.पा. वडा निं. २ को धमणशाला नजजक 

तिलइ्मा प्रस्ताव गररएको छ। प्रस्ताकवत केबलकारको लम्बाई कररव ६.४१६ कक.मी. हनुाले 

सबचको स्टेशन प्रस्ताव गररएको हो। सबचको स्टेशनले तल्लो स्टेशन र मासथल्लो स्टेशनबाट आउन े
मासनिहरुलाई स्थानान्त्तरर् गने काम गनेछ।यो स्टेशन मासथल्लो र तल्लो स्टेशनको कररव-कररव 

बीच भागमा रहनेछ। यि स्टेशनमा LV Room, Operator Room, Loading/unloading Area, 

Waiting Room, Gondola Parking Hall, Gondola Maintanance Zone, आदद रहन ेछन।् 

यिको अलावा यहाँ चौकीदार भवन, अकर्ि भवन, स्टार् क्वाटर, स्टोर भवन, अजक्िजन आपूसतण 
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िकहतको वातानकूुसलत आराम गने हल, Rest rooms, Gazebos आदद ििंरचनाहरु पसन रहने छन ्

(जचर २.५)।  

  

जचर 2.5: सबचको स्टेशनको 3D जचर र आयोजना क्षरे 
 

मासथल्लो स्टेशन  

प्रस्ताकवत केबलकारको मासथल्लो स्टेशन मादी गाउँपासलका, वडा निं. २ को कोरी डाँडामा प्रस्ताव 

गररएको छ। यि स्टेशनमा LV Room, Operator Room, Loading/unloading Area, 

Waiting Room, Gondola Parking Hall, Gondola Maintanance Zone, आदद रहन ेछन।् 

यिको अलावा यहाँ चौकीदार भवन, अकर्ि भवन, स्टार् क्वाटर, स्टोर भवन, अजक्िजन आपूसतण 

िकहतको  वातानकूुसलत आराम गने हल, स्वास्थय र िरुक्षा िम्बन्त्धी आवश्यक जनशजक्त िकहतको 

ियन्त्र, Rest rooms, Gazebos, आदद ििंरचनाहरु पसन रहने छन ्(जचर २.६)। 

  

1 जचर २.६: मासथल्लो स्टेशनको 3D जचर र आयोजना क्षरे 
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२.२.५ सनमाणर् तथा ििंचालन चरर्का कक्रयाकलाप 

प्रस्ताकवत आयोजनाको सनमाणर्पूवण, सनमाणर् चरर् र ििंचालन चरर्मा हनुे कक्रयाकलापहरु सनम्न 

अनिुार रहेका छन ्| 

तासलका 2.3: आयोजना िम्बन्त्धी कक्रयाकलापहरु 
क्र.ि. आयोजनाको 

चरर् 

गसतवसधहरू  

१ 

सनमाणर् पूवण 

स्थलगत िवेक्षर् र ििंभाव्यता अध्ययन   

२ आयोजना क्षरेको सनधाणरर् 

३ जग्गाको स्वासमत्व आयोजनामा ल्याउने, जसमन समलाउने  

४ कामदार जशकवर, भण्डारर् क्षेर, Spoil व्यवस्थापन क्षरे, उत्खनन ्क्षेरहरू 

५ वा.प्र.मू. जस्वकृसत 

६ 

सनमाणर् चरर्  

कवस्ततृ िवेक्षर् तथा माटो पररक्षर् 

७ कवस्ततृ सडजाइन र बोलपरको तयारी   
८ बोलपर आवान र सनमाणर् कम्पनीको छनोट  

९ 
कामदारको जशकवर र कायणलय स्थापना, सनमाणर् िामग्री खररद, पहुँच 
मागणको स्थरउन्नसत आदद 

१० 
सनमाणर् कायणिँगै वातावरर्ीय न्त्यूनीकरर्का उपायहरू र असभवकृद्धका 
उपायहरूको कायाणन्त्वय, वातावरर्ीय अनगुमन  

११ 
प्रसतवेदनमा वर्णन गररएअनिुार सनमाणर् व्यविायी, प्रस्तावक र अन्त्य 
िरोकारवालाहरूद्वारा अनगुमन  

१२ सनमाणर् कायण िम्पन्न  र प्रितावकलाई हस्तान्त्तरर् 
१३ 

ििंचालन चरर् 

सनयसमत ममणत िम्भार 

१४ 
वातावरर्को ििंचालन चरर्मा गररने कृयाकलापहरुको कायाणन्त्वयन र 
अनगुमन  

 

२.२.६ आयोजनाको प्रकृसत र ककसिम 

यि आयोजनाले नेपाल िरकारको मापदण्ड अनरुुप केबलकार सनमाणर् र िञ्चालनको लासग प्रस्ताव 

गरेको छ। यि प्रस्तावले सनम्न कुराहरुमा मद्दत पयुाणउने छ: 

 पयणटन तथा पूवाणधार कवकाि; 

 स्थानीय िाना तथा मझौला स्तरका सबसभन्न पयणटनिँग िम्बजन्त्धत िम्भावनाहरुको उजागर र 

कवस्तार;   

 आसथणक कवकाि मार्ण त स्थानीयको जीवनस्तरमा िधुार;  
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 स्थानीय, प्रादेजशक र राकिय अथणतन्त्रमा टेवा। 

२.२.७ आयोजनाको सनमाणर् अवसध 

यि आयोजनाको सनमाणर् अवसध ३.५ वषण अनमुान गररएको छ। आयोजनाको सनमाणर् कायण तीन 

चरर्हरुमा िम्पन्न गररने छ (तासलका २.4)। सनमाणर् कायण मेसिन, उपकरर् र श्ममा आधाररत 

हनुेछ। 

तासलका 2.4:  आयोजनाको सनमाणर् अवसध 

क्र. श.  सबवरर् पकहलो वषण  दोस्रो वषण तेस्रो वषण चौथो वषण 
१ पूवण सनमाणर् चरर्         
२ Financial closure चरर्         
३ सनमाणर् चरर्         

२.२.८ आयोजना सनमाणर् गदाण आवश्यक पने जग्गाको क्षरेर्ल 

अन्नपूर्ण ििंरक्षर् क्षेरमा अवजस्थत यि आयोजनाका िम्पूर्ण ििंरचनाहरुको सनमाणर् गदाण कररव 

२७.९९ हे. जसमन आवश्यक पने देजखन्त्छ (तासलका २.5)। 

तासलका 2.5: आयोजनामा आवश्यक पने जग्गाको कवस्ततृ जानकारी 
 

आयोजनाको ििंरचनाहरु  
 

जग्गाको प्रकार  
क्षरेर्ल (हे.) 

स्थायी अस्थायी 
तल्लो स्टेशन ििंरक्षर् क्षेर  ७.४६ - 

सबचको स्टेशन ििंरक्षर् क्षेर २.०४ - 

मासथल्लो स्टेशन ििंरक्षर् क्षेर ५.७६  
टावर र ROW ििंरक्षर् क्षेर  १२.७३ - 

कूल   २७.९९ - 
(श्ोत: िम्भाव्यता अध्ययन प्रसतवेदन, २०७७) 

२.२.९ आवश्यक जनशजक्त 

यि आयोजनाको सनमाणर् चरर्मा दक्ष, अधणदक्ष र अदक्ष गरी ६०० (२००,००० manday) जना 

कामदारहरु तथा ५० जना (५० manday प्रसतददन) जनशजक्त िञ्चालन चरर्मा आवश्यक पने 

अनमुान गररएको छ (तासलका 2.6)। आयोजनाले सनमाणर् तथा िञ्चालन चरर्हरुमा स्थानीयहरुलाई 

उनीहरुको योग्यता, दक्षता र िीपको आधारमा रोजगारीमा प्राथसमकता ददनेछ। 
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तासलका 2.6: आवश्यक जनशजक्तको कवस्ततृ कववरर् 
जनशजक्त सनमाणर् चरर्  िञ्चालन चरर्  
दक्ष  २०० २४ 

अधणदक्ष १००  १० 
अदक्ष  ३०० १६ 
कूल  ६०० ५० 

(श्ोत: िम्भाव्यता अध्ययन प्रसतवेदन, २०७७) 

२.२.१० सनमाणर् िामग्री र ढुवानी 

आयोजना सनमाणर् गदाण केबलकारका अवयवहरु िकहत सगट्टी, वालवुा, सिमेन्त्ट, रड, स्टील, आदद 

जस्ता सनमाणर् िामग्रीहरु तथा डोजर, रक, राक्टर, मोबाइल के्रन, आदद जस्ता सनमाणर् 

उपकरर्हरुको आवश्यकता पदणछ। उक्त सनमाणर् िामाग्रीहरु र उपकरर्हरु िम्भव भएिम्म 

नजजकैको बजारबाट खररद गररने छ भने िम्भव नभए अन्त्यरबाट ल्याइने छ। सनमाणर् िामग्रीहरुको 

कवस्ततृ जानकारी तासलका २.७ मा प्रस्ततु गररएको छ। आयोजना सनमाणर् गने क्रममा सनमाणर् 

िामग्रीहरु ढुवानी गदाण तल्लो स्टेशनको लासग हाल रहेको कच्छ्ची मोटर बाटो प्रयोग गररन ेछ भन े

सबचको स्टेशन र मासथल्लो स्टेशनमा हेसलकप्टर, रोपवे, भररया र खच्छ्चड मार्ण त गररने छ। 
मालिामान ढुवानीको क्रममा कच्छ्ची मोटरबाटोबाट उड्न िक्न ेधूलो सनयन्त्रर्का लासग मालबाहक 

िवारी िाधनको प्रयोग सिसमत गसतमा गररन ेछ।  

तासलका 2.7: सनमाणर् िामग्रीहरुको अनमुासनत मार 
क्र.श. कववरर् सिमेन्त्ट 

(टन) 
वालवुा (घन 

सम.) 
सगट्टी(घन 
सम.) 

इट्टा (गोटा) छड 
(टन) 

स्टील  
(टन) 

१. मासथल्लो 
स्टेशन 

४२५ ६४० ६५० २७५६२५ १०५ ७२ 

२. कवचको 
स्टेशन 

८०० १००० १२८० ४७०००० २०० १२८ 

३. तल्लो स्टेशन १३०० १६२५ १३५० ५५२२५० २५० ० 
४. टावर ४२० ४५० ९०० ० १०५ ० 

 कूल २१७० ३७१५ ४१८० १२९७२५० ६६० २०० 
(श्ोत: िम्भाव्यता अध्ययन प्रसतवेदन, २०७७) 

२.२.११ सनमाणर् तथा ििंचालनको लासग आवश्यक ऊजाण 

आयोजनाले नेपाल कवद्यतु प्रासधकरर्बाट प्रिारर् गररएको कवद्यतु प्रयोग गनेछ भने अवश्यकता अनिुार 

सडजेल जेनेरेटर वैकजल्पक उजाणको रुपमा प्रयोग गने छ। आयोजनाको सनमाणर् चरर्मा ५०० 
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ककलोवाट र िञ्चालन चरर्मा २००० ककलोवाट उजाण आवश्यक पदणछ। नवीकरर्ीय उजाणलाई यि 

आयोजनाले प्राथसमकता ददनेछ। 

२.२.१२ सनष्काशन हनु ेमाटोको व्यवस्थापन  

आयोजनाको सनमाणर् गने क्रममा सनष्काशन भएको कररव ९३ प्रसतशत उपयकु्त माटो back filling 

मा प्रयोग गररनेछ भने बाँकी रहेको माटो केबलकारको RoW मा नै व्यवस्थापन गररने छ।  

तासलका 2.8: सनष्काशन हनु ेमाटोको कवस्ततृ कववरर् 

क्र.श कववरर् इकाई Excavation  

Backfill @ 
excavated 

area 

बाकँी 
बाकँी माटोको 

प्रयोग 

१. माटो खन्ने कायण @ 
मासथल्लो स्टेशन 

क्य.ु 
सम. 

१८९० १८९० ०  

२. माटो खन्ने कायण @ तल्लो 
स्टेशन 

क्य.ु 
सम. 

३६८० ३६८० ०  

३.  माटो खन्ने कायण @ 
सबचको स्टेशन 

 ५९८५ ५९८५ ०  

४. माटो खन्ने कायण @ ३० 
वटा टावर 

क्य.ु 
सम. 

३७५० २७०० १०५० RoW मा नै 
व्यवस्थापन 

गररने 
कूल १५३०५ १४२५५ १०५०  

 (श्ोत: िम्भाव्यता अध्ययन प्रसतवेदन, २०७७) 
२.२.१५ प्रभाव क्षरे रेखािंकन 
यि आयोजनाको प्रभाव क्षेरलाई प्रत्यक्ष प्रभाकवत क्षेर र अप्रत्यक्ष प्रभाकवत क्षेर भनेर वगीकरर् 

गररएको छ, जिलाई कवस्ततृ रुपमा तल वर्णन गररएको छ। 

 प्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे: आयोजनाका अवयवहरु सनमाणर् हनुे, आयोजना सनमाणर्को लासग आवश्यक 

पने िहायक ििंरचनाहरु सनमाणर् हनुे, भण्डारर् गने वा अन्त्य प्रयोजनहरुको लासग प्रयोग 

गररने क्षेर िबैलाई प्रत्यक्ष प्रभाकवत क्षेर अन्त्तगणत बसगणकरर् गररएको छ। यो आयोजनाको 

टावर रहने जग्गा, केबलकार मनुी पने जग्गा र केबलकार केन्त्द्रसबन्त्दबुाट ५०/५० समटर 

दाँया बायाँको क्षेरलाई प्रत्यक्ष प्रभाकवत क्षेरको रुपमा सलईएको छ। 

 अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे: आयोजना सनमाणर्को कक्रयाकलापले प्रत्यक्ष प्रभाव नपाने तर आयोजनामा 

अन्त्य कक्रयाकलापहरु/िहायक ििंरचनाले प्रभाव पनण जाने क्षेरलाई अप्रत्यक्ष अन्त्तगणत 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

                     
     19  

बसगणकरर् गररएको छ। प्रत्यक्ष प्रभाकवत क्षेरबाट १०० समटर दायाँ र बायँाको क्षेरलाई 

अप्रत्यक्ष प्रभाकवत क्षेरको रुपमा सलईएको छ। 

जचर 2.6: आयोजनाको टोपो नक्िामा प्रभाव क्षरेको रेखािंकन 

नोट : प्रस्ताकवत केबलकार आयोजनाको alignment मा कुनै प्रकारका भौसतक ििंरचना पदैन। 
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पररच्छ्छेद 3: प्रसतवेदन तयार गदाण अपनाइएको कवसध 

३.1 आवश्यक िूचनाहरु  

यि आयोजनाको वा.प्र.मू. गने क्रममा आयोजना सनमाणर् हनुे गाउँपासलकाको सनम्न वातावरर्ीय 

स्रोतहरूको तथयािंक र आयोजनाको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पने क्षेरको आधारभतू वातावरर्ीय 

अवस्थाको मूल्याङ्कन गररएको छ। प्रस्ताव कायाणन्त्वयन हनुे क्षेरको वातावरर्का सनम्न सलजखत 

तथयािंकहरु ििंकलन गररएका छन।् 

३.1.१ भौसतक वातावरर् 

 भौगोसलक अवस्था 
 भ-ूउपयोग, भगूभण तथा माटो  
 भगूोल र माटो 
 भसूम प्रयोग 

 मौिम र मौिम कवज्ञान 

 सभरालो जसमनको अजस्थरता 
 भकूम्पीय जोजखम 
 जलाधार क्षेरको अवस्था र प्राकृसतक जोजखमहरू 
 वायूको गरु्स्तर 
 पानीको गरु्स्तर 
 ध्वसनको स्तर 
 चट्ािंग  

 भकूम्पीय  

 

३.1.२ जैकवक वातावरर्  

 जीवजन्त्त ुतथा वनस्पसतको प्रारजम्भक असभलेख  

 चराचरुुङ्गीहरुको vintage point को अवलोकन  

 चराचरुुिंगी र जलचरको कववरर्  

 वनको प्रकार एविं कवतरर् र पाररजस्थसतक अवस्थाहरु  

 वन व्यवस्थापनको जस्थसत  

 वनस्पसतको कवकवधता र रै्लावट   

 वन्त्यजन्त्तकुो आवाि र पाररजस्थसतक अवस्थाहरु  

 जैकवक कवकवधता ििंरक्षर्को प्रयाि 

 ििंरजक्षत जीवजन्त्त ुतथा वनस्पसतहरुको असभलेख  

 ििंकटापन्न जीवजन्त्त ुतथा वनस्पसतहरुको असभलेख  
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३.1.३ िामाजजक-आसथणक र िासँ्कृसतक वातावरर्  

 स्थानीय बासिन्त्दाको आयोजना प्रसतको धारर्ा र िमथणन  

 आयोजनाले प्रभाकवत स्थानीय जनताको पनुवाणिलाई ददएको व्यवस्थाको बारेमा स्थानीयको 
धारर्ा  

 आयोजना प्रभाकवत क्षेरमा रहेका ऐसतहासिक र परुाताजत्वक ििंरचनाहरु  

 आयोजनाको प्रभाव क्षेरको ििंस्कृसत र परम्परा  

 आयोजना प्रभाकवत क्षेरमा स्थानीय बासिन्त्दाका िामाजजक-आसथणक कवशेषताहरु जस्तै; 
जनििंख्या, जीवनको गरु्स्तर, लैंसगक कवतरर् र गररबीको अवस्था िकहत आसथणक 
कक्रयाकलापहरु  

३.2 तथयािंक ि्कनलन कवसध  
अध्ययनका लासग आवश्यक जानकारी र तथयािंक ि्कनलन देहाय बमोजजम गररयो। 

3.२.१ असभलेखहरुको पनुरावलोकन (Literature Review) 

यो प्रसतवेदन तयार गदाण स्थलाकृत नक्िा, गाउँपासलकाको वस्तगुत कववरर्, भ-ूउपयोग नक्िा, 

केन्त्द्रीय तथया्कन कवभागका आकँडाहरु, प्रभाकवत ििंरक्षर् क्षेरको कायणयोजना आदद जस्ता प्रसतवेदन 

िमीक्षा र पनुरावलोकन गररयो। मौिमको जानकारी जल तथा मौिम कवभागबाट सलइयो भने भ-ू

कवज्ञानको तथया्कन िम्भाव्यता अध्ययन प्रसतवेदनबाट सलइयो। जल तथा वायकुो गरु्स्तर स्थलगत 

सनरीक्षर् र िाकहत्य िमीक्षाबाट ििंकलन गररयो। जैकवक वातावरर्का कवसभन्न आकँडाको लासग वन 

तथा वातावरर् मन्त्रालयका प्रकाशनहरुको पसन िमीक्षा गररयो। िामाजजक, आसथणक तथा 

िाँस्कृसतक वातावरर् जजल्ला र स्थानीय तहको जनिािंजख्यकीय तथया्कन, िाकहत्य िमीक्षा आदद 

िामाग्रीहरुबाट ििंकलन गररयो। 

3.२.२ स्थलगत सनरीक्षर् र अध्ययन  

कवसभन्न कवषयगत कवशेषज्ञहरुबाट भौसतक, जैकवक, िामाजजक, आसथणक तथा िाँस्कृसतक वातावरर्को 
कवद्यमान अवस्थाको जानकारी ििंकलन गररयो। िो जानकारी ििंकलन गनण सनम्न कवसधहरु अवलम्बन 
गररएका छन।्  

3.२.२.१ भौसतक वातावरर्  

भौसतक वातावरर् कवज्ञहरुको टोलीले स्थलगत अध्ययन र िन्त्दभण िामाग्रीहरुको प्रयोग गरेर तथयािंक 
ििंकलन गरेका छन।् 
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 वाय ु गरु्स्तरको रेकडण तथा ध्वसन गरु्स्तरको मापन, खानेपानीको श्ोतहरुको अध्ययन र 
पानीको नमूना ििंकलन र पररक्षर्   

 चेकसलस्ट प्रयोग गरी इजन्त्जसनयरद्वारा जग्गा उपयोग ढाँचा, जसमनको प्रकृसत, पानीको श्ोत, 
जलाशय आददको स्थलगत अवलोकन िाथै चेक जाँच 

 भौगोसलक िूचना प्रर्ाली (GPS) प्रयोग गरेर आयोजनाका अवयव र ििंरचनाहरु पत्ता 
लगाउने (बस्ती, नदी, िडक आदद) 

 भौगोसलक िूचना प्रर्ाली (GPS) मार्ण त कवश्लषेर्  

यि आयोजनाको वातावरर्ीय अध्ययन गदाण भौसतक वातावरर्िँग िम्बजन्त्धत तथयािंक ििंकलन 
गररएको कवसध तासलका ३.१ मा देखाईएको छ। 

तासलका 3.1: भौसतक वातावरर्िँग िम्बजन्त्धत तथयािंक ििंकलन सबसध 
अवयव आवश्यक तथयािंक तथयािंक ििंकलन सबसध स्थान 

वायकुो 
गरु्स्तर 

वाय ुप्रदूषर् र 
गसत  

आयोजनाको िम्भाव्यता अध्ययन 
प्रसतवेदन र अन्त्य कद्धतीय श्ोत  

आयोजना स्थल र 
अवयव वररपरीका 
वस्तीहरु  

मौिम तथा 
जलवाय ु

तापक्रम, वषाण 
आदद 

स्थलगत अध्ययन, क्षेरगत 
अवलोकन 

आयोजना क्षेर वररपरी  

ध्वसन र 
कम्पन  

ध्वसनको स्तर  ध्वसनको स्तर, समटरको प्रयोग र 
छलर्ल, िम्भाव्यता अध्ययन 
प्रसतवेदन र प्रमार्ीकरर्  

नजजकैको वस्ती र 
आयोजना क्षेर वरपरका 
अवयवहरु  

पानीको 
गरु्स्तर  

पानीको गरु्स्तर 

  

िम्भाव्यता अध्ययन प्रसतवेदन, 
पानीको चेकजाँच र माध्यसमक 
स्रोतहरु  

आयोजना नजजक 
खानेपानीका स्रोतहरु  

कटाई र 
ढलान जस्थरता  

अजस्थर क्षेरहरु  स्थलगत सनरीक्षर्, क्षेरगत 
अवलोकन र मापन, र्ोटोहरु, 
स्थानीय जानकारी, िम्भाव्यता 
अध्ययन प्रसतवेदन  

आयोजना क्षेर वररपरी  

भौगोसलक 
तथयािंक  

भ-ूकवज्ञान , माटो 
प्रकार  

GIS कवश्लषेर् र िम्भाव्यता अध्ययन 
प्रसतवेदन  

आयोजनाका अवयवहरु 

र्ोहोर माटोको 
मारा  

प्रकार, मारा र 
सबिजणन  

िम्भाव्यता अध्ययन प्रसतवेदन, 
स्थानीय र आयोजना असधकारीिँग 
छलर्ल  

आयोजनाका अवयवहरु  

3.२.२.२ जैकवक वातावरर्  

 जैकवक कवशेषज्ञबाट स्थलगत अवलोकन  
 रुखहरुको क्षसत (पोल र रुख) को अनमुानका लासग कूल गर्ना िवेक्षर्  
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 मखु्य जानकार िवेक्षर् र लजक्षत िमूह छलर्ल  
 अन्नपूर्ण ििंरक्षर् क्षेर, सडसभजन वन कायाणलय तथा अन्त्य िरोकारवालाहरुिँग छलर्ल  

यि आयोजनाको वातावरर्ीय अध्ययन गदाण जैकवक वातावरर्िँग िम्बजन्त्धत तथयािंक ििंकलन 
गररएको कवसध तासलका ३.२ मा देखाईएको छ । 

तासलका 3.2: जैकवक वातावरर्िँग िम्बजन्त्धत तथयािंक ििंकलन कवसध 
अवयव आवश्यक तथयािंक तथयािंक ििंकलन कवसध 
वन वनको ककसिम 

वन व्यवस्थापन 
िाकहत्य िसमक्षा, स्थलगत अध्ययन  

स्थानीय वनस्पसत पाईने प्रमखु वनस्पसतको िूची 
गैह्रकाष्ठ वन पैदावार 

एथनो-वानस्पसतक प्रयोगहरु 

स्थलगत अध्ययन, कुल गर्ना िवेक्षर्, 
लजक्षत िमूह छलर्ल,िाकहत्य िसमक्षा   

स्थानीय वन्त्यजन्त्त ु  स्तनधारी वन्त्यजन्त्तकुा प्रकार र 
बिाईं 

चराचरुुिंगीका प्रकार र migratory 

route 

िररिपृको प्रकार 
उभयचर र जलचरको प्रकार 

िाकहत्य िसमक्षा, स्थलगत अध्ययन, 
लजक्षत िमूह छलर्ल, र्ोटोहरु, 
वन्त्यजन्त्तकुा ददिा, पदचाप, 
चराचरुुिंगीको आवाज, स्थानीयिँग 
छलर्ल, पन्त्जाको डाम आदद  

प्रजासत ििंरक्षर्को 
अवस्था   

वनस्पसत  तथा वन्त्यजन्त्तकुो 
उपलब्धता, दलुणभता र ििंरजक्षत 

प्रजासतहरुको जस्थसत 

नेपाल िरकारको काननु, IUCN 

रातोिूची, CITES अनिुारको वनस्पसतका 
जनावरका िूचीको प्रमार्ीकरर्   

आयोजना क्षरेको छनौट तथा कर्ल्डमा अध्ययन: 
िवणप्रथम आयोजना क्षेरको पकहचान गनण प्रस्ताकवत आयोजनाका कमणचारीहरुको िहयोगले 
वनजङ्गलको सिमाना पत्ता लगाईएको सथयो। यि आयोजनाको भ्रमर् गरी प्रत्यक्ष प्रभाकवत क्षेरमा 
रहेका वनजङ्गलको ककसिम, वनस्पसतहरुको कववरर् एविं वनजङ्गल व्यवस्थापनको अवस्थाका बारेमा 
स्थलगत भ्रमर् गरी तथयािंक ििंकलन गररएको सथयो। यिको लासग प्राकवसधक टोलीले योजना बनाई 
जैकवक वातावरर् िम्बजन्त्ध जानकारी ििंकलन गररएको सथयो। आयोजना क्षेरिँग जानकार वन 
कवशेषज्ञको राय-िझुाव, िहयोग िमेत सलइएको सथयो। 

कर्ल्डमा आधारभतू डाटा ि्कनलन: 
आयोजनाििंग िम्बजन्त्धत सडसभजन वन कायाणलय, अन्नपूर्ण ििंरक्षर् क्षेरका कमणचारीहरुिँग भेटघाट गरी 
आधारभतू जानकारी ि्कनलन गररएको सथयो। त्यि पिात ् कर्ल्डमा भ्रमर् गरी वनस्पसत र 
वन्त्यजन्त्तकुो बारेमा प्रारजम्भक जानकारी ि्कनलन गररएको सथयो । त्यस्तै, आयोजना क्षेरको िभेक्षर् 
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गरी क्षेर यककन गररएको सथयो । िाथै के किरी वन श्ोतको जानकारी ि्कनलन गने भनी िो 
िम्बन्त्धमा अध्ययन टोली बीच छलर्ल गररएको सथयो । आयोजना क्षेरिँग जानकार वन 
कवशेषज्ञको राय-िझुाव, िहयोग िमेत सलइएको सथयो। 

जैकवक वातावरर्को िभेक्षर्: 

वनजिंगलको सिमाना िम्बजन्त्ध िभेक्षर्  

मासथ उल्लेख गररए बमोजजम आयोजनाका कमणचारीहरुको िहयोगले वनजङ्गलको सिमाना पत्ता 
लगाईएको सथयो। कवस्ततृ वनको मापन गनण जज.कप.एि.को प्रयोग गररएको सथयो। जज.कप.एि. को 
प्रयोगले प्रभाकवत क्षेर यककन गरी त्यि सभर रीतपूवणक वन श्ोतको िवेक्षर् गररएको सथयो। यिमा 
िकेिम्म कमी कमजोरी नहनुे गरी नापजाँच गररएको सथयो।  

 प्लटको स्थानान्त्तरर् तथा वन स्रोतको मापन  

सनददणष्ट सबन्त्द ुमापन गने तररका अपनाएर यो अध्ययन कायण गररनकुा िाथै जहाँ रुखहरु भेकटएनन,् 
त्यस्ता ठाउँहरुमा प्लट बनाउन परेन। यिका िाथै जज.कप.एि. को मद्दतले यिरी प्लट सलिंदै 
िवणप्रथम रुख, त्यिपसछ पोल,  स्याजप्लङ्ग गदै अजन्त्तममा ररजजनीरेिन तथा जसडबटुीको जानकारी 
ि्कनलन गररएको सथयो ।  

 रुख तथा पोलको ब्याि तथा उचाई मापन 

रुखको ब्याि जमीन देजख १.३ मीटर मासथको  भागबाट िे.मी. एकाईमा सलइएको सथयो, जिलाई 
सड.कव.एच. पसन भसनन्त्छ। रुखको ब्याि सड. टेपको िहायताले सलइएको सथयो भने प्रत्येक रुखको 
उचाई िून्त्टो जल्कनोसमटरद्वारा सलइएको सथयो।  

 रुख तथा पोलको वसगणकरर्  

वन सनयमावली २०७९ र वन स्रोत िवेक्षर् सनदेजशका, २०६१ अनिुार ग्रडे पकहलो, दोस्रो तथा 
तेस्रो गररनकुा िाथै प्रत्येक रुख तथा पोललाई यही अनिुार गरु्स्तर सनधाणरर् गररएको सथयो। 
जैकवक वातावरर् िम्बजन्त्ध अन्त्य आवश्यक तथयहरु जस्तै; कृकष वन अभ्याि, पौराजर्क बनस्पसत, गैह्र 
काष्ट उत्पादन, जलचर, थलचर, उभयचर, पौराजर्क जीवजन्त्त,ु जनावर, वन डडेलो आदद िमेतको 
जानकारी ििंकलन गररएको सथयो।  

3.२.२.३ िामाजजक आसथणक तथा िासँ्कृसतक वातावरर्  

 िमाजशास्त्रीको टोलीद्वारा स्थलगत अवलोकन र तथयािंक ििंकलन 
 मखु्य िूचनादाता िवेक्षर् स्थानीय अगवुा तथा जनप्रसतसनसध, नेताहरु, िरकारी असधकारीहरु, 

जशक्षकहरु र अन्त्य जानकार व्यजक्तहरुिँग अन्त्तरकक्रया र िरोकारवालाहरुिँग छलर्ल  



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

                     
     25  

 छलर्ल/परामशण र स्थानीय िहभासगता  
 

यि आयोजनाको वातावरर्ीय अध्ययन गदाण िामाजजक, आसथणक तथा िाँस्कृसतक वातावरर्िँग 
िम्बजन्त्धत तथयािंक ििंकलन गररएको कवसध  तासलका ३.३मा देखाईएको छ। 

तासलका 3.3: िामाजजक आसथणक तथा िासँ्कृसतक वातावरर्िँग िम्बजन्त्धत तथयािंक ििंकलन गने सबसध 

कववरर् 
िाकहत्य 
िसमक्षा 

स्थलगत 
अध्ययन/िवेक्षर् 

मखु्य 
िूचनादाता / 
जानकार 
िवेक्षर् 

िहभागीको  मूल्या्कनन 

घरधरुी बजार 

लजक्षत 
िमूह 

छलर्ल 

बैठक 
परामशण 

िामाजजक सबशेषताहरु  

जनिािंजख्यकी √ √     

बस्ती     √ √ √ 

जातीय ििंरचना  √ √  √   

भाषा  √ √  √ √  

धमण  √ √  √   

चाडबाड  √ √  √  √ 

बिाईंिराई  √ √  √  √ 

लैंसगक पक्ष  √ √  √ √ √ 

कानून र िामाजजक 
अमनचयन  

√   √  √ 

जशक्षा र िाक्षरता  √ √    √ 

स्वास्थय र िरिर्ाई  √ √    √ 

िडक र यातायात  √     √ 

ऊजाण  √ √    √ 

ििंचार र अन्त्य पवुाणधारहरु  √   √  √ 

कवकािका गसतकवसधहरु  √   √  √ 

पयणटनका गसतकवसधहरु  √   √  √ 

खानेपानीको स्रोत    √ √  

आसथणक सबशेषताहरु 

स्थानीय बजार भाउ    √    

अथण व्यवस्था  √   √  √ 

िाँस्कृसतक कवशेषताहरु  

परुाताजत्वक, ऐसतहासिक र √   √  √ 
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कववरर् 
िाकहत्य 
िसमक्षा 

स्थलगत 
अध्ययन/िवेक्षर् 

मखु्य 
िूचनादाता / 
जानकार 
िवेक्षर् 

िहभागीको  मूल्या्कनन 

घरधरुी बजार 

लजक्षत 
िमूह 

छलर्ल 

बैठक 
परामशण 

धासमणक क्षेरहरु  

िौन्त्दयण     √  √ 

स्थानीय जनताको मनोवजृत्त     √  √ 

३.३ तथयािंक कवश्लषेर्  
३.३.१. भौसतक वातावरर्  

यि वा.प्र.मू. अध्ययन टोलीले स्थलगत अध्ययनबाट ििंकलन गरेका तथयािंकहरुको कवसभन्न कवसधहरु 
जस्तै; ArcGIS, AutoCAD, Google Earth, MS Office आदद प्रयोग गरी कवश्लषेर् गररएको छ। यिरी 
बनाईएका टावर र RoW  मा पने जग्गाको क्याडेस्रल नक्िा र जग्गाको कववरर् प्रसतवेदनमा प्रस्ततु 
गररएको छ। अनकूुल र प्रसतकूल प्रभावहरुको आिंकलन गरेर प्रसतकूल प्रभावहरु कम गनण उजचत 
प्रभाव न्त्यूनीकरर्का उपायहरुको प्रस्ताव गररएको छ। 

३.३.२. जैकवक वातावरर्  

वनजङ्गल मापनको तथयहरुको कवस्ततृ कवश्लषेर्  

वनजिंगल मापनका तथयहरु जस्तै; बेिल क्षेरर्ल, आयतन, कटम्बर, दाउरा िँगिँगै बोटको ब्याि, 

उचाई, रुखको ग्रडे आदद िबै कवश्लषेर्को लासग EXCEL मा राख्यौं । ििंख्यात्मक तथा गरु्ात्मक 
तथयहरुलाई कवसभन्न शरुहरु प्रयोग गरी कवश्लषेर् गररयो । जस्तै;  GIS, EXCEL तथा SPSS आदद 
।  

Volume Equations 

Stem Volume Formula = EXp(a+b*Ln(d+c*Ln(h),    

Where, d = dbh in cm,         

h = height in m, 

a,b,c are constant values. 

Branch Volume Formula = Stem Volume*R-value 

R-value (R<10, R10-40, R40-70, R70+) = Branch 

Volume/Stem Volume  

Gross Timber Volume = Stem Volume * Ratio 

R<10= [(d-40)*b+(0-d)*m}/30 

R10-40 = [9d-10)*m+(40-d)*s}/30 

R40-70 = [(d-40)*b3+(70-d)*m]/30 

R70+ = b3 

Ratio = Exp ( a1+b1*Ln(d)] 
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Ratio (R-top) = Tree volume above 10 cm Top Dia/Stem Volume 

३.३.३ िामाजजक, आसथणक तथा िासँ्कृसतक वातावरर्  

आयोजना प्रभाकवत स्थानीय तहको स्थलगत अध्ययनबाट ििंकसलत तथयािंक िम्बजन्त्धत कवषय 
कवज्ञहरुद्वारा आवश्यक िफ्टवेयर प्रयोग गरी िम्पादन र कवश्लषेर् गररएको छ। त्यिरी कवश्लषेर् 
गररएको तथयािंकको व्याख्या तथा कवश्लषेर् गरेर प्रसतवेदनको उपयकु्त स्थानमा प्रस्ततु गररएको छ।  

३.४  छलर्ल तथा परामशण  
वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन तयार गने टोलीले आयोजना क्षेरको स्थलगत भ्रमर् (प्रथम 

पटक २०७८/०९/१२ देखी २०७८/०९/१८ गते िम्म र दोस्रो पटक २०७९/०४/०८ 

देजख २०७९/०४/१३ गते िम्म) गने क्रममा महत्त्वपूर्ण वातावरर्ीय कवशेषता र उक्त क्षेरको 

िम्भाकवत अिरहरुको स्थलगत सनरीक्षर्/अवलोकन र स्थानीय व्यजक्तहरुिँग छलर्ल गररयो । 

छलर्ल कहाँ र ककहले गररयो भनेर तासलका ३.४ र अनिूुची ७ मा प्रस्ततु गररएको छ। यिैगरी 
वा.प्रा.मू. प्रसतवेदन तयार पाने क्रममा पसन स्थानीयबािीहरुिँग छलर्ल गरी राय िझुावहरु ििंकलन 

गररएको छ।  

तासलका 3.4: स्थानीयबािीहरुिँग छलर्ल तथा परामशण 

समसत स्थान प्रकार 
िहभासगता 

मकह
ला 

परुुष जम्मा 

२०७८/०९/१५ मादी गा.पा. -१, सिक्लेश FGD १ ६ ७ 
२०७८/०९/१६ मादी गा.पा. -१, सिक्लेश FGD ३ ३ ६ 
२०७८/०९/१६ मादी गा.पा. -१, सिक्लेश FGD १ ४ ५ 
२०७८/०९/१६ मादी गा.पा. -१, सिक्लेश FGD ० ७ ७ 
२०७८/०९/१७ मादी गा.पा. -१, हकण परु, सिक्लेश FGD ४ २ ६ 
२०७८/०९/१५ मादी गा.पा. -१, पारुयमु, सिक्लेश  KII ० १ १ 
२०७८/०९/१६ सिक्लेश यवुा कलब, अध्यक्ष KII ० १ १ 
२०७८/०९/१६ मादी गा.पा. -१, वडा िदस्य KII ० १ १ 
२०७८/०९/१६ मादी गा.पा. -१, बैध KII ० १ १ 
२०७८/०९/१७ मादी गा.पा. -१, स्थानीय मकहला KII १ ० १ 
२०७८/०९/१७ मादी गा.पा. -१, स्थानीय होटल व्यविायी KII ० १ १ 
२०७९/०४/१० मादी गा.पा. -१, सिक्लेश FGD १ ३ ४ 
२०७९/०४/१० मादी गा.पा. -१, स्थानीय मकहला FGD ४ ० ४ 
२०७९/०४/९ मादी गा.पा. -१, स्थानीय मकहला KII १ ० १ 
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समसत स्थान प्रकार 
िहभासगता 

मकह
ला 

परुुष जम्मा 

जम्मा १६ ३० ४६ 
 (श्ोत: स्थलगत अध्ययन, २०७९) 

  
स्थानीय ब्यविायीहरु गररएको छलर्ल स्थानीयहरु िँग गररएको छलर्ल 

  

स्थानीय मकहलािँग गररएको छलर्ल वडा िदस्यिँग गररएको छलर्ल 

जचर 3.1: स्थानीयबासिन्त्दािँग छलर्ल गदाण सलईएको तजस्वरहरु 

३.५ िावणजसनक िनुवुाई  
मस्यौदा प्रसतवेदन तयार भएपसछ वा.ििं.सन. २०७७ को दर्ा ६ ले व्यवस्था गरे अनरुुप 

आयोजनाको कायाणन्त्वयनबाट प्रभाकवत हनुे क्षेरमा प्रस्तावकको वा.प्र.मू.को िावणजसनक िनुवुाई 

कायणक्रम समसत २०७९/०४/१४ गते तल्लो स्टेशन (मादी गा.पा. वडा निं.१, सिक्लेश) मा 

गररएको सथयो। िावणजसनक िनुवुाईमा प्रभाकवत स्थानीय, वन उपभोक्ता िमूह र स्थानीय तहका 

प्रसतसनसध िकहत अन्त्य िरोकारवालाहरुलाई िहभागी गराईएको सथयो। िावणजसनक िनुवुाई गनुण अजघ 

िो िम्बन्त्धी िूचना वा.ििं.ऐ. २०७६ र वा.ििं.सन. २०७७ ले व्यवस्था गरे बमोजजम िूचना समसत 

२०७९/०४/०९ गते आसथणक असभयान राकिय दैसनक पसरकामा प्रकाजशत गररएको सथयो। िो 

िूचना िावणजसनक स्थानमा टाँि गरी िूचना टाँिको मचुलु्का अनिूुची ८ मा ििंलग्न गररएको छ। 
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िावणजसनक िनुवुाई कायणक्रमा ११४ जना (१६ जना मकहला र ९८ जना परुुष) उपजस्थसत हनु ु

भएको सथयो। स्थानीयवािीले उठान गरेका िझुावहरु मध्य धेरै िकारात्मक िझुाव सथए भने केकह 

मारै नकारात्मक िझुाव सथए । उठान गरेका मखु्य िझुावहरुमा आयोजना सछटो सनमाणर् हनु ुपने, 

स्थानीय वासिहरुलाई रोजगारीमा प्राथसमकता ददनपुने, स्थानीय पूवणधारहरुमा िहयोग गनुण पने, 

वातावरर्मा कम प्रभाव हनुे गरी आयोजना सनमाणर् गनुण पने आदद रहेका सथए। यिरी सनयमावली 

अनरुुप गररएको िो िवाणजसनक िनुवुाईबाट भएको उपजस्थसत, िनुवुाईबाट प्राप्त िझुाव आदद र 

िावणजसनक िनुवुाईको लासग प्रकाजशत िूचना र मचुलु्का अनिूुची ८ मा राजखएको छ। 

  

  

जचर 3.2: सिक्लेश, तल्लो स्टेशनमा गररएको िावणजसनक िनुवुाईका झलकहरु 

३.६ िात ददन ेिूचना 
िावणजसनक िनुवाई गरेपसछ वा. ििं. सन. २०७७ को दर्ा ७ (२) बमोजजम प्रसतवेदन तयार गदाण 

प्रस्तावकले प्रस्ताव कायाणन्त्वयन हनुे स्थानीय तह तथा त्यि क्षेरमा रहेका िम्बजन्त्धत िरोकारवाला 
सनकाय, व्यजक्त वा ििंस्थालाई िो प्रस्तावको कायाणन्त्वयनबाट वातावरर्मा पनण िक्ने प्रभावको 

िम्बन्त्धमा िात ददनसभर सलजखत िझुाव उपलब्ध गराउन अनिूुची-९ बमोजजमको ढाँचामा त्यस्तो 

स्थानीय तहको कायाणलय, िो क्षेरमा रहेको शैजक्षक ििंस्था, स्वास्थय ििंस्था तथा  िावणजसनक 

स्थानमा िूचना टाँि (प्रकाशन समसत २०७९/०४/२६) गरी मचुलु्का ििंकलन गररएको छ।  
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३.७ सिर्ाररि पर 
वा.ििं.सन. २०७७ को अनिूुची १४ मा व्यवस्था भए बमोजजम स्थानीय तह (गाउँपासलका), अन्नपूर्ण 

ििंरक्षर् क्षेर र िरोकार राख्न ेअन्त्य कायाणलयबाट राय िझुाव िकहतको सिर्ाररि पर अनिूुची ११ 
मा िमावेश गररएको छ । 

३.८ प्रभाव पकहचान, आकँलन, तह सनधाणरर् र उल्लेखसनयताको मूल्या्कनन 
अध्ययनको क्रममा म्याकरक्ि तथा सलओपोड़ कवसध प्रयोग गरेर आयोजानाको सनमाणर् तथा िञ्चालन 

अवसधमा देजखने भौसतक, जैकवक र िामाजजक, आसथणक तथा िाँस्कृसतक प्रभावहरु पकहचान गरेका 

छन।् प्रभावहरुलाई पररमार्, िीमा र अवसधको आधारमा वगीकरर् गरेर उच्छ्च, मध्यम र सनम्न 

वगणमा छुट्टयाइएको छ। िीमाको आधारमा प्रभावहरुलाई क्षेरीय, स्थानीय र स्थलगतका आधारमा 

वगीकरर् गररएको छ भने अवसधका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीघणकालीन कोटीमा 

छुट्टयाइएको छ। वा.ििं.सन., २०७७ ले प्रभावहरुको पकहचानको आधारहरुलाई ििंख्यात्मक मापन 

िकहत गररएको प्रावधान तासलका ३.५ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

तासलका 3.5: प्रभावको तह सनधाणरर् र वगीकरर् 

पररमार्  मापन िीमा मापन अवसध 
मापन 
(वषण) 

उच्छ्च  ६० क्षेरीय ६० दीघणकालीन २० 
मध्यम  २० स्थानीय २० मध्यकालीन १० 
न्त्यून  १० स्थलगत  १० अल्पकालीन ०५ 

श्ोत- वातावरर् ििंरक्षर् सनयमावली, २०७७  
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पररच्छ्छेद 4: प्रसतवेदन तयार गदाण कवचार गनुण पने नीसत, ऐन, सनयम, सनदेजशका, 
मापदण्ड, िजन्त्ध, िम्झौता  

नपेालको ििंसबधान मौसलक हक धारा ३०- स्वच्छ्छ वातावरर्को हक, धारा २७- िूचनाको हक, 
धारा १९- ििंचारको हक, धारा ५१- कवकाि सनमाणर्का कक्रयाकलाप र 
वातावरर्लाई िन्त्तसुलत बनाउन े र यि प्रकक्रयामा स्थानीय जनिहभासगता 
असभवृकद्ध गने, धारा (३८-४०) ले क्रमश: मकहला, बालबासलका र दसलतको 
हक र धारा ४२ मा िामाजजक न्त्यायको हकको व्यवस्था ।  

योजना, नीसत र रर्नीसत 

पयणटन नीसत, २०६५ पयणटन नीसत, २०६५ को दर्ा ८ (झ) मा पयणटकीय पूवाणधारको कवकाि, 
सनमाणर् र ििंचालनमा वातावरर् ििंरक्षर्को पक्षलाई प्राथसमकता ददई 
कायाणन्त्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाईन े कुरा उल्लेख भएको छ |  यि 
आयोजनाले सनमाणर् तथा ििंचालनको क्रममा वातावरर्मा पनणिक्ने नकारात्मक 
प्रभावको न्त्यूनीकरर्का उपायहरुलाई प्राथसमकताका िाथ कायाणन्त्वयन गनेछ 
। 

लैकङ्गक िमानता तथा 
िामाजजक िमावेशीकरर् 

नीसत,२०६६ 

यि नीसतको दीघणकासलन िोंच जातीय, क्षरेीय र लैकङ्गक भेदभाव मकु्त 
िमतामूलक, िमदृ्ध र न्त्यायपूर्ण िमाजको सनमाणर् गनुण हो।लैकङ्गक तथा 

िामाजजक िमतामूलक कवकािको माध्यमबाट लैकङ्गक तथा िामाजजक 
िम्बन्त्धमा िधुार ल्याई गररबी न्त्यूनीकरर् गने लक्ष्य रहेको छ। 

राकिय सिमिार नीसत, २०६९  सबकाि सनमाणर् कायण र बातावरर्बीच िन्त्तलुन समलाउन िरोकारवालाहरु 
बीच िमन्त्वय गदै सिमिार क्षेरको ििंरक्षर् र व्यवस्थापन गरी सिमिारको 
ददगो उपयोग, ििंरक्षर्, पनुस्थाणपना प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी जैकवक 
कवकवधताको ििंरक्षर् गने 

लैंगीक तथा िमावेशीकरर् 
नीसत, २०७० 

ििंवैधासनक व्यवस्था अनरुुप िबै ििंरचनाहरुमा नागररकहरुको िमानपुासतक 
तथा िमावेशी प्रसतसनसधत्व गराउने; लैकङ्गक तथा िमावेशी दृस्टीकोर्बाट 

एउटा ििंवेदनशील ििंस्थाको रुपमा कवकाि गने। 

राकिय रोजगार नीसत, २०७१ नेपालमा उपलब्ध श्म (जन) शजक्तलाई प्रसतष्पधी बनाउदै िक्षम श्मबजारको 
माध्यमद्वारा उत्पादनजशल, मयाणददत एविंम ् िरुजक्षत रोजगारीमा ििंलग्न गराई 
राकिय अथणतन्त्रलाई िवल र गसतशील बनाई गररबी सनवारर्मा योगदान 
पयुाणउन ुराकिय रोजगार नीसतको दीघणकालीन दृकष्टकोर् हो।  
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पूवाणधार कवकाि आयोजनाका 

लासग जग्गा प्रासप्त, पनुबाणि 
तथा पनुस्थाणपना िम्बन्त्धी 
नीसत, २०७१   

आयोजना प्रभाकवत व्यजक्त वा घरधरुीलाई स्थान्त्तरर् वा पनुवाणि गराउन ुपने 

भएमा कजम्तमा आयोजना कायाणन्त्वयन पूवणको अवस्थामा गराउन ुपने व्यवस्था. 
कुनैपसन आयोजना कवकाि गनुणपूवण आयोजना प्रभाकवत व्यजक्त, िमदुाय, ज्येष्ठ 
नागररक, दसलत, जनजासत, आददवािी, अपाङ्गहरुको छलर्ल र िहमसतको 
आधारमा मार पनुबाणि योजना बनाएर कायाणन्त्वयन गनुणपने र रोजगारीको 
प्राथसमकतामा आयोजना प्रभाकवत घरधरुी हनुपुने. आयोजनाबाट प्रभाकवत 
व्यजक्त र िमदुायको सिकायत व्यवस्थापन गनण ििंयन्त्र व्यवस्था गनुणपने । 

नेपाल राकिय पयणटन 
रर्नीसतक योजना, २०७३  

यो रर्नीसतक योजनाले नेपाललाई एक प्रमखु पयणटकीय गन्त्तव्यको रुपमा 
स्थाकपत गरी देशको अथणतन्त्रमा योगदान पयुाणउने महत्वपूर्ण माध्यमको रुपमा 

कवकाि गने दीघणकालीन दृकष्टकोर्लाई िम्बोधन गरेको छ। 

राकिय भ-ूउपयोग नीसत, 
२०७५     

यो नीसतले आयोजना सनमाणर् तथा कायाणन्त्वयन गदाण वन तथा कृकषयोग्य 
जसमनको कम प्रयोग तथा अन्त्य जसमनको असधकतम ्प्रयोग गनुणपने व्यवस्था 
गरेको छ | आयोजनाले जसमन असधग्रहर् गदाण एकीकृत रुपमा असधग्रहर् 
गनुणपने व्यवस्था रहेको छ ।   

राकिय वन नीसत, २०७५  यि नीसतमा जल, माटो तथा वनको ििंरक्षर् गनण जलग्रहर् क्षेरको आधारमा 
अध्ययन गनुण पने प्रावधानको व्यवस्था रहेको, िो अध्ययन गदाण भउूपयोगको 
वगीकरर्, जैकवक कवकवधता, पयाणवरर् िमेत ििंजघय, प्रादेजशक र स्थानीय 

स्तरबाट एकीकृत अध्ययन गनुण पने प्रावधान रहेको र जलवाय ु पररवतणनको 
कारर् हनु जाने प्रभावलाई अनकुुलनको माध्यमबाट न्त्यूनीकरर् गने । 

कवपद् जोजखम न्त्यूनीकरर् 
नीसत, २०७५ 

कवपद् जोजखम न्त्यूनीकरर् तथा व्यवस्थापनका कक्रयाकलापहरुलाई िन्त्तसुलत 
रुपमा कायाणन्त्वयन गरी कवपद् बाट हनुे जनधन, स्वास्थय तथा 
जीकवकोपाजणनका स्रोतिाधनहरुका िाथै व्यजक्त, िमदुाय र रािको आसथणक, 
िामाजजक तथा भौसतक पूवाणधार र िाँस्कृसतक एविं पयाणवरर्ीय िम्पदाको 
जोजखम तथा क्षसतमा उल्लेजखयरुपमा कसम गनुण तथा सतनीहरुको 
उत्थानशीलता वृकद्ध गनुण यि नीसतको ध्येय रहेको छ । 

राकिय व्यविायजन्त्य िरुक्षा 
तथा स्वास्थय नीसत, २०७६ 

नेपालको ििंकवधानको अवलम्बन गरेको मयाणददत र उजचत श्म अभ्यािको 
अवधारर् िमेतलाई आधार मानी राकिय व्यविायजन्त्य िरुक्षा तथा स्वास्थय 
नीसत, २०७६ तजुणमा गररएको छ ।यो नीसत तजुणमा गदाण व्यविायजन्त्य िरुक्षा 
र स्वास्थय िम्बन्त्धी कवद्यमान अवस्था, कवगतका प्रयािहरु, राकिय एवम ्
अन्त्तरराकिय अनभुव र अिल अभ्याि तथा श्म ऐन, २०७४ का 
व्यविायजन्त्य िरुक्षा तथा स्वास्थय िम्बन्त्धी प्रावधानलाई िमेत आधार 
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सलइएको छ ।व्यविायजन्त्य िरुक्षा तथा स्वास्थयको मापदण्ड र उपायहरुको 

अवलम्बन एवम ्अभ्याि गदै िरुजक्षत कायणस्थल िसुनजित गने लक्ष्य रहेको 
छ । 

राकिय जलवाय ुपररवतणन नीसत, 
२०७६  

यि नीसतमा सनम्न क) कृकष र खाद्य िरुक्षा ख) वन, जैकवक कवकवधता र 
सिमिार ग) जलश्ोत र उजाण घ) ग्रासमर् र िहरी बजस्त ङ) कारखाना, 
यातायात र भौसतक पूवाणधार च) पयणटन, प्रकृसत र िािंस्कृसतक िम्पदा छ) 
स्वास्थय, कपउने पानी र िरिर्ाई ज) प्राकृसतक प्रकोप न्त्यूनीकरर् र 
व्यवस्थापन जस्ता ८ वटा सबषयवस्तमुा आधाररत क्षरेहरुमा नीसत सनयम, 
जनचेतना, अध्ययन अनिुन्त्धान र जलवाय ु सबत्त व्यवस्थापन गने व्यवस्था 

गरेको  । 

राकिय वातावरर् नीसत, 
२०७६   

५ वटा सिद्धान्त्तमा आधाररत यो नीसतमा क) प्राकृसतक श्ोत िाधनको ददगो 
व्यवस्थापन; ख) सबकाि र पयाणवरर् बीच िन्त्तलुन कायम गने; ग) प्राकृसतक 
िम्पदाको ििंरक्षर्; घ) मानव तथा सबकािका कक्रयाकलापका कारर् हनु े
प्रभाव न्त्यूनीकरर् गने; ङ) कवकाि र पयाणवरर्लाई ििंस्थागत रुपमा एकीकृत 
गने । 

राकिय जैकवक कवकवधता 
रर्नीसत र कायण योजना, 

(२०७१-२०७७) 
 

वतणमान तथा भकवष्यका पसु्ताहरुको लाभको लासग ददगो आधारमा जैकवक 
कवकवधता व्यवस्थापन र अन्त्तराणकिय बाध्यतालाई पूर्णता ददने यो कायणयोजना 

तयार पाररएको हो।  राकिय जैकवक कवकवधता ििंरक्षर् रर्नीसत तथा 
कायणयोजना िहजीकरर्को लासग ३५ वषणको अवसध सनधाणरर् गररएको छ। 
यिको मखु्य लक्ष्य भनकेो २०७७ िम्म नेपालको पाररजस्थसतक प्रर्ालीहरुको 
अखण्डतालाई उल्लेखनीय रुपमा वृकद्ध गनुण हो, जिले गदाण मानव कल्यार् र 
देशको ददगो सबकािमा योगदान पयुाणउँछ। यि रर्नीसत तथा कायणयोजनाले 
वन क्षसतको दरलाई घटाउन,े जैकवक ििंलग्नतामा िधुार, प्रजासतहरुको वािंजशक 
कवकवधता ििंरक्षर्, वनमा आधाररत जीकवकोपाजणनमा वृकद्ध, कवकेजन्त्द्रत क्षेरहरुको 
व्यवस्थापन गनुण तथा राकिय जैकवक कवकवधता ििंरक्षर् गनुण हो। 

१५औ योजना (२०७६/७७-

०८१ /0८२) 

पररच्छ्छेद ६ को खण्ड ६.२.४ को ४ निं. बुदँामा नपेाललाई कवश्व पयणटन 

बजारमा अग्रर्ी स्थापना स्थाकपत गने लक्ष्य रहेको कुरा उल्लेख भएको छ। 
यि आयोजनाले आयोजना क्षेरको पयणटनमा टेवा पयुाणउने लक्ष्य राखेको छ 
। 

ऐनहरु 

प्राचीन स्मारक ििंरक्षर् ऐन, दर्ा २ ले प्राजचन स्मारकलाई पररभाकषत गदणछ भन े दर्ा ३ र १७ ले 
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२०१३  िरकारले कुनै क्षेर वा स्मारकलाई प्राजचन घोषर्ा गनण िक्दछ । दर्ा १३ 

ले नेपाल िरकारको िहमसतसबना कुनै पसन प्राजचन स्मारक, मसुतण वा अन्त्य 
परुाताजत्वक वस्त ुहस्तान्त्तरर्, कारोवार वा सनयाणत गनण पाइन ेछैन । 

जलचर ििंरक्षर् ऐन, २०१७   यो ऐन पानीमा बस्ने िबै जीवहरु ििंरक्षर्का लासग तयार गररएको छ।यि 
ऐनले जलचर ििंरक्षर्को िाथै यि ऐन कवपररत कायण गनेलाई दण्ड िजायको 
िमेत व्यवस्था गरेको छ। 

जग्गा प्रासप्त ऐन, २०३४   दर्ा ३- िरकारले िावणजसनक प्रयोजनको लासग जग्गा असधग्रहर् गनण िक्न े
व्यवस्था, दर्ा ४- सनजज क्षेरको आग्रहमा पूवाणधार सनमाणर्को लासग क्षसतपूसतण 
भराई िरकारले जग्गा असधग्रहर् गनण मद्दत गने, त्यस्तै जग्गा असधग्रहर्, 

प्रकक्रया, क्षसतपूसतण, िूचना, भ-ूअसधकार र सिकायत व्यवस्थापनको व्यवस्था 

भ ूतथा जलाधार ििंरक्षर् ऐन, 
२०३९ 

दर्ा १० कुनै पसन के्षरलाई ििंरजक्षत जलाधार के्षर घोषर्ा गनण िक्ने र 
ििंरजक्षत जलाधार के्षरमा ििंरक्षर् असधकृतले जलाधार ििंरक्षर् िम्बन्त्धी कवसभन्न 
कायणहरु  गनण िक्ने व्यवस्था 

नेपाल पयणटन बोडण ऐन, 
२०५३  

दर्ा ५ को बुदँा ग अनिुार पयणटन व्यविायको कवकाि, कवस्तार र 
प्रवद्धणनद्वारा राकिय उत्पादन तथा कवदेशी मदु्रा आजणनमा असभबकृद्ध गरी बढी 
भन्त्दा बढी रोजगारीका अविरहरुको िजृना गने लक्ष्य राखेको छ।   

िूचनाको हक िम्बजन्त्ध ऐन, 

२०६४  

यि ऐनले राज्यका हरेक िरकारी कक्रयाकलापहरुलाई (कानूनले ििंरक्षर् 

गरेको बाहेक) खलु्ला र पारदशी बनाई राज्यलाई जनताप्रसत उत्तरदायी 
बनाउने उद्देश्य सलएको छ । दर्ा ४ ले िूचना वसगणकरर् गने,  िावणजसनक 
गने व्यवस्था गरेको छ भन ेदर्ा ७ ले कायणकवसधको व्याख्या गरेको छ । 
आयोजनाको बारेमा िरोकारवालाहरुले िूचना माग्न पाउनेछन।् 
दर्ा ६: िावणजसनक सनकायले आफ्नो कायाणलयमा रहेको िूचना प्रवाह गने 
प्रयोजनको लासग िूचना असधकारीको व्यवस्था गनुण पनेछ। 

र्ोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, 
२०६८ 

िवणिाधारर् जनताको स्वास्थयमा नकारात्मक अिर पनण नददन श्ोत तथा 
िाधनको िमजुचत प्रयोग गदै र्ोहरमैला व्यवस्थापन गनण आयोजनाले सनमाणर् 

तथा ििंचालन चरर्मा िोही अनरुुपको व्यवस्थापन गनुण पने व्यवस्था। 

कायणस्थलमा यौनजन्त्य 
दवु्यणवहारलाई सनवारर् गने 
िम्बन्त्धमा व्यवस्था गनण 
बनेको ऐन, २०७१ 

दर्ा ३: किैले पसन कायणस्थलमा यौनजन्त्य दवु्यणवहार गनण वा गराउन पाइन े
छैन। 
दर्ा 12: किैले कुनै कमणचारी वा िेवाग्राहीलाई यौनजन्त्य दवु्यणवहार गरेको 
ठहरेमा सनजलाई किरुको प्रकृसत हेरी छ मकहनािम्म कैद वा पचाि हजार 
रुपैंयाँिम्म जररवाना वा दवैु िजाय हनुेछ। 

http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/category/documents/prevailing-law/statutes-acts/%E0%A4%AB%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8
http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/category/documents/prevailing-law/statutes-acts/%E0%A4%AB%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8
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कम्पनी ऐन, २०६३ 

(ििंशोधन २०७३)    

दर्ा ३ को उपदर्ा १: मनुार्ाको उद्देश्य सलई कुनै उद्यम गनण चाहन े

व्यजक्तले एक्लै वा अरुििंग िमहुबद्द भई प्रवन्त्धपरमा उल्लेख भए बमोजजम 
एक वा एकभन्त्दा बढी उद्देश्य प्रासप्तका लासग कम्पसन ििंस्थापना गनण िक्नछे । 
दर्ा ९: प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीहरुको ििंख्या एकिय एक भन्त्दा बढी 
हनु नसमल्न ेप्रावधान कायम गरेको छ । 

ििंकटापन्न वन्त्यजन्त्त ु तथा 
वनस्पसतको अन्त्तरराकिय  
ब्यापारलाई सनयमन तथा 
सनयन्त्रर् गनण बनेको ऐन, 

२०७३   

पररच्छ्छेद १- दलुणभ वनस्पसत र वन्त्यजन्त्तकुो िमूह, पररच्छ्छेद-२ मा जोजखममा 
भएका वनस्पसत र वन्त्यजन्त्त ु ददइएको र पररच्छ्छेद ३- ििंरजक्षत वनस्पसत र 
वन्त्यजन्त्तकुो कववरर्, यि ऐनले CITES मा व्यवस्था भए अनरुुप नेपालको 
कानूनमा ििंकटापन्न वन्त्यजन्त्त ु तथा वनस्पसतको ओिारपिार, प्रयोग, राख्न, 

उमानण र बन्त्धनमा राखी प्रजनन गनण नपाइन े व्यवस्था, किैलाई अनिुन्त्धान 
गनुणपने भएमा, तासलम सलन ु परेमा वा रोप्न परेमा िम्बजन्त्धत सनकायबाट 
िहमसत पर सलनपुने व्यवस्था, खण्ड ८ ले इच्छ्छा लागेका व्यजक्तले िम्बजन्त्धत 
सनकायबाट इजाजतपर सलएर ििंरजक्षत प्रजासतलाई राख्न, उपयोग गनण र 
ओिारपिार गनण पाईने व्यवस्था रहेको। 

श्म ऐन, २०७४  रोजगारको बगीकरर्, सनयजुक्त परको व्यवस्था, बालश्म प्रयोगमा सनषेध यि 
ऐनका मखु्य व्यवस्था रहेका, दर्ा १०- रोजगारीको िसुनजस्चतता, दफ़ा 
१६,१७,१८ र १९- काम गने घण्टा, दर्ा (२०-२६)- ज्याला,  दर्ा 
(२७-३६)- व्याविाकयक स्वास्थय तथा िरुक्षा, दर्ा (३७-४४)- कामदारको 

कल्यार्कारी व्यवस्था, दर्ा ४६- कायणस्थलमा हनुे सबशेष व्यवस्था, दर्ा 
(५०-६०)- ििंकहता र दण्ड िजाय, दर्ा (७२-८२)- कववाद व्यवस्थापन  

कवपद जोजखम न्त्यूनीकरर् 
तथा व्यवस्थापन ऐन, 
२०७४  

दर्ा ११ को उपदर्ा १ को बुदँा र्: 
कवपद जोजखम न्त्यूनीकरर् िम्बन्त्धमा जनचेतना असभवृकद्ध गने, गराउने । 

योगदानमा आधाररत 
िामाजजक िरुक्षा ऐन, 
२०७४  

िजुचकृत भएका िबै कामदारहरुलेले योगदानका आधारमा िामाजजक िरुक्षर् 
प्राप्त गनेछन।् यदद, कुनै कारर्बि कामदारले योगदान गनण निकेमा 
रोजगारदाताले ३ मकहनािम्म योगदान गररददनपुनेछ । यदद त्यिो नभएमा 

१०% ब्याज जोडेर रकम जम्मा गनुणपनेछ।  

बाल श्म सनषेध र सनयसमत 
गने ऐन, २०५६ (ििंशोधन 
२०७४) 

ऐनको दर्ा ३ को उपदर्ा १ चौध वषण उमेरनपगेुका कुनै पसन बालकलाई 
श्ममा लगाउन सनषेध गरेको छ, िो दर्ाको उपदर्ा २ मा जोजखमपूर्ण 
व्यविाय र काममा लगाउन सनषेध गरेको छ,  दर्ा ८ को उपदर्ा १ मा 
बाल श्ममा प्रसतष्ठानले बालकले काम गनुण पने िमय , िसुबधा बारे स्पष्ट 
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परेको छ। 

अपाङ्गता भएका व्यजक्तको 
असधकार िम्बजन्त्ध ऐन, 
२०७४ (ििंशोधन २०७५) 

दर्ा ८ को उपदर्ा २: कुनै रोजगारदातालाई अपाङ्गता भएकै कारर् कुनै 
रोजगारीबाट वजन्त्चत गनण पाईन ेछैन। 
दर्ा १०: अपाङ्गता भएको कुनै व्यजक्त कुनै ककसिमको मानसिक वा शारीररक 
तनावबाट गजुिएमा, यौन शोषर्मा परेमा, घरायिी कहिंिा लगायत कुनै 
अमयाणददत वा अमानवीय दवु्यणवहारको जशकार भएमा कानूनी सनरुपर्को 
व्यवस्था हनुेछ। 

राकिय सनकुञ्ज तथा बन्त्यजन्त्त ु
ििंरक्षर् ऐन, २०२९ 

(ििंशोधन २०७५) 

दर्ा ५- आयोजनाको कारर् ििंरक्षर् क्षेरसभर कुनै जलक्षेरमा प्रभाव हनु 
नहनु,े सलजखत िहमसत सबना ििंरक्षर् क्षेरमा सबस्र्ोठक पदाथण प्रयोग गनण नहनु े

व्यवस्था, दर्ा १०- २६ प्रजासतका वन्त्यजन्त्तलुाई ििंरजक्षत वन्त्यजन्त्तकुो रुपमा 
घोषर्ा गरी सिकार गनण पूर्ण रुपमा प्रसतवन्त्ध गरेको,   दर्ा २६ मा गैह्र 
कानूनी तवरले जनावर सिकार गनण नहनुे र गरे हनुे िजायको बारेमा व्यवस्था 
गरेका 

उपभोक्ता ििंरक्षर् ऐन, 
२०७५ 

पररच्छ्छेद २ र ३ अन्त्तगणतका दर्ाहरुले उपभोक्तालाई गरु्स्तरीय वस्त ु वा 
िेवा प्राप्त गने असधकारी िसुनजितता गरेको छ। 

बालबासलका ऐन, २०७५  दर्ा ६६; बालबासलका कवरद्दको किरु िम्बजन्त्ध व्यवस्था गरेको छ ; ३ देजख 
१५ वषण िम्म बालबासलकाको असधकार िम्बजन्त्ध व्यवस्था गरेको छ। 

ििंक्रामक रोग ऐन, २०७५  नेपाल भर वा त्यिको कुनै भागमा कुनै ििंक्रामक रोग रै्सलएमा वा रै्सलन े
िम्भावना देजखएमा त्यस्तो रोगले उग्ररुप सलन नपाउनेगरी रोगको सनमूणल गनण 
वा रोकथाम गनणको लासग यो ऐनको व्यवस्था गररएको छ । ऐनको दर्ा २ 
को उपदर्ा १ मा नेपाल िरकारले रोग सनमूणल गनण वा रोकथाम गनण 
आवश्यक कारबाही गनण िक्ने र िवणिाधारर् जनता वा कुनै व्यजक्तहरुको 
िमूह उपर लाग ुहनुे गरी आवश्यक आदेश जारी गनण िक्ने व्यवस्था गररएको 
छ। 

औद्योसगक व्यविाय ऐन, 

२०७६ 

दर्ा ३ को उपदर्ा १ मा किैले यि ऐन बमोजजम दताण नगराई उद्योगको 

स्थापना वा ििंचालन गनण वा गराउन पाउन ेछैन। 

वातावरर् ििंरक्षर् ऐन, 
२०७६   

यि ऐनले कवकाि र पूवाणधार आयोजनाका प्रस्ताव कायाणन्त्वयन गनुणपूवण 
वातावरर्ीय अध्ययन गरेर स्वीकृत गनुणपने व्यवस्था गरेको, जल, वाय,ु माटो, 
ध्वसनको सनजित मापक िूचकािंक भन्त्दा असधक प्रदषुर् गनण नपाइन े र गरेमा 
दण्ड जररवानाको व्यवस्था गरेको छ। ििंरक्षर् क्षेर, परुाताजत्वक र ऐसतहासिक 
महत्वका िम्पदाको ििंरक्षर् गनुणपने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ र मासथ 
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यि ऐनले सनदेजशत कायण नगने जोकोही उपर कानूनी उपचार खोज्न िककन े

व्यवस्था रहेको छ। 

भ-ूउपयोग ऐन, २०७६  भसूमलाई कृकषयोग्य, आवािीय, व्याविाकयक, औद्योसगक, खानी, वन, नदी, 
खोला, पोखरी र जलाधार गरी १० शे्र्ीमा कवभाजन गररएको, कृकषजन्त्य 
जसमनमा ििंरचना बनाउन बजन्त्चत वा आवािीय जसमन बाहेक अन्त्य कुनै 
जसमनलाई व्यापाररक तवरले प्लकटिंग/सबक्री गनण नपाइन।े 

वन ऐन, २०७६  
 

दर्ा ४१- पूवाणधार कवकािको लासग नेपाल िरकारको सनर्णय बमोजजम कुनै 
आयोजनालाई उपलव्ध गराएको वन क्षेर बाहेक राकिय वनको कुनैपसन भाग 
वन क्षेरको भ-ूउपयोग पररवतणन हनुे गरी प्रयोग नगररने व्यवस्था, दर्ा ४२- 

राकिय प्राथसमकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोडणबाट लगानी स्वीकृत भएका 
आयोजना, राकिय गौरवको आयोजना ििंचालन गनण वन क्षेरको प्रयोग गनुण 
बाहेक अन्त्य कुनै सबकल्प नभएमा र प्रचसलत कानून बमोजजम वातावरर्ीय 
परीक्षर्बाट त्यस्तो आयोजना ििंचालन गदाण वातावरर्मा उल्लेखनीय प्रसतकुल 
अिर नपने देजखएमा राकिय वनको कुनै भाग प्रयोग गने र िोही बराबर वन 
क्षेर कवकाि गने। 

भसूम िम्बन्त्धी ऐन, २०२१ 
(ििंशोधन २०७6) 

कृकष योग्य भसूमको न्त्यायोजचत कवतरर् र कृकष िम्बन्त्धी आवश्यक ज्ञान र 
िाधन िलुभ गराई भसूममा आजश्त वास्तकवक ककिानहरुको जीवनस्तरमा िधुार 

ल्याउने व्यवस्था छ। 

सनयमावलीहरू 

भ ू तथा जलाधार ििंरक्षर् 
सनयमावली, २०४२ 

ििंरजक्षत जलाधार के्षर घोषर्ा गनण िक्न;े 

ििंरजक्षत जलाधार के्षरमा ििंरक्षर् असधकृतले जलाधार ििंरक्षर् िम्बन्त्धी कवसभन्न 
कायणहरु  गनण िक्न े

नेपाल पयणटन बोडण सनयमावली, 
२०५५ 

नेपाल पयणटन बोडण ऐन, २०५३ को दर्ा २५ को उपदर्ा १ ले ददएको 
असधकार प्रयोग गरी नेपाल पयणटन बोडणले नेपाल िरकारको स्वीकृसत सलइ 
बनाईएको सनयम हो।  

बाल श्म (सनषेध र सनयसमत 
गने) सनयमावली, २०६२ 

यि सनयमावलीको सनयम २५ मा ऐनको दर्ा ११ बमोजजम प्रसतष्ठानमा काम 
गनण बालकको स्वास्थय र िरुक्षाका िम्बन्त्धमा व्यवस्थापनले देहायका 
व्यवस्थाहरु अपनाउन ुपनेछ । 

िूचनाको हक िम्बन्त्धी  
सनयमावली, २०६५  

लोकताजन्त्रक पद्धती अनरुुप खलुा र पारदशी बनाई नागररकप्रसत जवार्देही र 
जजम्मेबार बनाउन यि सनयमावलीको मखु्य उदे्धश्य रहेको छ। 

सबरुवा ििंरक्षर् सनयमावली, पररच्छ्छेद २  दर्ा ५ िँग िम्बजन्त्धत सनयम अनिुार सबरुवा स्वास्थय तथा 

http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/category/documents/prevailing-law/rules-and-regulations/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AC%E0%A5%A8
http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/category/documents/prevailing-law/rules-and-regulations/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AC%E0%A5%A8
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२०६६ ििंरक्षर् िम्बन्त्धी कायणमा नेपाल िरकारलाई आवश्यक िहयोग गने र जीकवत 

पररमाजजणत वस्त ु तथा अनवुिंशीय वस्तकुो आयातबाट सबरुवा ििंरक्षर्मा पनण 
िक्ने जोजखमको अध्ययन गरी त्यिको प्रभावलाई न्त्यून गनण आवश्यक कायण 
गने र गराउने िसमसत वा ििंगठनको काम, कतणव्य र असधकार रहेको छ।  

र्ोहोरमैला व्यवस्थापन 
सनयमावली, २०७०  

सनयम ४-र्ोहोरमैलालाई ओिानण छुट्ाउने िमय, स्थान र तररका वर्णन 
गरेको, सनयम ५-किैले पसन हासनकारक, रािायसनक, जैकवक र अजैकवक 
र्ोहोरलाई अन्त्य र्ोहोरििंग छुट्ाउन,े ििंकलन गने, जम्मा गने र 
ओिारपिार गने प्रावधानको व्यवस्था गनुणपने हनु्त्छ। 

श्म सनयमावली, २०७५  कामदारको रोजगारीको सबषयमा कववाद उत्पन्न भएमा काममा आउन े

सनयमावली, सनयम ३- कमणचारी भसतणको कायणकवसध, सनयम ४-रोजगार िम्बन्त्धी 
महत्वपूर्ण सनयम, सनयम १६-रोजगारदातालाई कायण िमय सनधाणरर् गने 
असधकारको व्यवस्था गरेको। 
सनयम ३४: कायणस्थलमा हनुिक्ने व्यविाकयक स्वास्थय तथा िरुक्षा  
जोजखमका बारे जोड दददै व्यविाकयक स्वास्थय तथा िरुक्षा जोजखमका 
िम्बन्त्धमा मगणसनदेशन बनाउन ुपनेछ। 
सनयम ३८: आखँामा लाग्न िक्न े चोटपटक, रिायनका कारर् पनण िक्न े
प्रभाव र आगलागी जस्ता जोजखमका िरुक्षात्मक प्रवन्त्ध अपनाउन ुपनेछ। 
सनयम ५३: श्समकहरुलाई व्यजक्तगत िरुक्षाको िामाग्री र प्राथसमक उपचार 

उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

योगदानमा आधाररत िामाजजक 
िरुक्षा सनयमावली, २०७५ 

सनयम ३: नेपाल िरकारको कोषबाट तलव िकुवधा सलने व्यजक्तले योगदानमा 
आधाररत िामाजजक िरुक्षा ऐनको दर्ा १० ले तोके बमोजजमको िामाजजक 
िरुक्षा योजनामा भाग सलन पाउन ुपनेछ । 
सनयम ४: अनौपचाररक क्षरेमा काम गने श्समक तथा स्वरोजगार व्यजक्तले 
िमेत िामाजजक िरुक्षा योजनामा भाग सलन पाउन ुपनेछ । 
सनयम ५: िामाजजक िरुक्षा योजना अनिुार िामाजजक िरुक्षा कोषमा जम्मा 
हनु आउने रकमको ििंकलनको लासग कुनै बैंक वा कवत्तीय ििंस्था ििंग 

िम्झौता गनण िककनेछ । 

राकिय सनकुन्त्ज तथा वन्त्यजन्त्त ु
ििंरक्षर् सनयमावली (ििंिोधन 
िकहत), २०७६   

राकिय सनकुञ्ज वा आरक्षसभर कुनै िेवा वा िकुवधा ििंचालन गनणको लासग 
बोलकबोल गनेले त्यस्तो िेवा वा िकुवधा ििंचालन गने िम्बन्त्धमा कुनै 
ककसिमको सनमाणर् कायण गनुण पदाण त्यिको कवस्ततृ आयोजना प्रसतवेदन तयार 
गरी नेपाल िरकारबाट स्वीकृत गराउनपुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल 
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िरकार स्वयमले िेवा वा िकुवधा ििंचालन गदाण प्रचसलत कानून बमोजजम 

वातावरर्ीय अध्ययन गनुणपने व्यवस्था छ। 

ि्कनटापन्न वन्त्यजन्त्त ु तथा 
वनस्पतीको अन्त्तराणकिय 
व्यापार सनयन्त्रर् सनयमावली, 
२०७६  

सनयम ६- व्यवस्थापन सनकायले परामशण माग गरेमा वैज्ञासनक सनकायले २१ 
ददनसभर अनिूुची ६ बमोजजमको ढािंचामा सिर्ाररि िकहतको परामशण उपलव्ध 
गराउन ुपने व्यवस्था, दलुणभ वा लोपोन्त्मखु वन्त्यजन्त्त ुवा वनस्पती वा िोको 
नमूना खरीद-सबक्री गनण, अध्ययन, अनूिन्त्धान, पररक्षर्, तासलम, प्रदशणनी, 
ििंरक्षर्, जशक्षा, जैकवक श्ोत ििंरक्षर् वा अन्त्य शैजक्षक प्रयोजनमा उपयोग 
गनणको लासग अनिूुची ४ बमोजजमको ढाँचामा अनमुसतपरका लासग सनवेदन 
ददन ु पने र सनयम ३ ले आवश्यक जािंचबझु गरी सिर्ाररि िकहतको 

परामशणको लासग पठाउने। 

कवपद् जोजखम न्त्यूनीकरर् तथा 
व्यवस्थापन सनयमावली, 
२०७६ 

कवपद् जोजखम न्त्यूनीकरर् तथा व्यवस्थापनका कक्रयाकलापहरुलाई िन्त्तसुलत 
रुपमा कायाणन्त्वयन गने सनयमावली हो। 

उपभोक्ता ििंरक्षर् सनयमावली, 
२०७६ 

सनयम ५; वस्त ुवा िेवाको गरु्स्तरको मापदण्ड सनधाणरर्  नेपाल िरकारले 
कुनै पसन वस्त ु वा िेवाको िम्बन्त्धमा अन्त्तरराकिय ििंघ, ििंस्थाले या अन्त्य 
मलुकुले सनधाणरर् गरेको गरु्स्तर िम्बन्त्धी मापदण्ड अनरुुप गने छ। 

अपाङ्गता भएका व्यजक्तको 

असधकार िम्बन्त्धी  
सनयमावली, २०७७ 

अपाङ्गता भएको कुनै व्यजक्त कुनै ककसिमको मानसिक वा शारीररक तनावबाट 

गजुिएमा, यौन शोषर्मा परेमा, घरायिी कहिंिा लगायत कुनै अमयाणददत वा 
अमानवीय दवु्यणवहारको जशकार भएमा कानूनी सनरुपर्को व्यवस्था हनुछे। 

वातावरर् ििंरक्षर् सनयमावली, 
२०७७ 

सनयम ३- प्रस्तावकले अनिूुची १ मा उजल्लजखत प्रस्तावकहरुको हकमा 
ििंजक्षप्त वातावरर्ीय अध्ययन, अनिूुची २- उजल्लजखत प्रस्तावहरुको हकमा 
प्रारजम्भक वातावरर्ीय पररक्षर् र अनिूुची ३- मा उल्लेख भएको 
प्रस्तावहरुको वा.प्र. मू. गनुणपने व्यवस्था गरेको। 

बालबासलका िम्बन्त्धी  
सनयमावली, २०७८ 

असतररक्त बालकलाई काममा लगाउने प्रसतष्ठानले थप बालकले काम गनुण पने 
िमय, अस्थायी वा स्थायी कस्तो ककसिमको िेवा सनयजुक्त गररएको हो िो 

खलेुको सनयजुक्त परको प्रसतसलकप, आवाि िसुबधा भए नभएको बारेमा िमेत 
खलुाईएको कववरर् श्म कायाणलयमा पेश गनुणपने प्रावधान राजखएको छ। 

वन सनयमावली, २०७९ पररच्छ्छेद-२ को सनयम ३ उपसनयम २ अनिुार वन के्षरको भ-ूउपयोग 
पररवतणन गनुण पने भएमा नपेाल िरकारले राकिय वनको कुनै के्षरको भ-ू
उपयोग पररवतणन गने स्वीकृसत ददन िक्नेछ र िोकह सनयमको उपसनयम ३ 
बमोजजम स्वीकृसत ददइएको के्षर मार उपयोग गनुण पनेछ। 

http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/category/documents/prevailing-law/rules-and-regulations/%E0%A4%B5%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AB%E0%A5%A7
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सनयम ४ को उपसनयम १ बमोजजम नेपाल िरकारले भ-ूउपयोग पररवतणन गनण 

स्वीकृसत ददएको राकिय वन के्षरको भोगासधकार िम्बजन्त्धत सनकायलाई 
उपलब्ध गराउन िक्नेछ। 

सनयम १९ उपसनयम २ अनरुुप रुखको छपान तथा मूल्या्कनन गनुण पने 
िम्बन्त्धमा अनिूुची-९ बमोजजम हनुपुने व्यवस्था गररएको छ।   

सनदेजशका र म्यानवुलहरु 

राकिय वातावरर् प्रभाव 
मलु्यािंकन  सनदेजशका 
(National EIA Guidelines), 

२०५०  

यि सनदेजशकाले आयोजनाको जस्क्रसनङ्ग (Screening), क्षेर सनधाणरर्, 
कायणिूचीको तयारी, वातावरर्ीय प्रभाव मलु्यािंकन तथा प्रारजम्भक वातावरर्ीय 
पररक्षर् प्रसतवेदनको तयारी, प्रभाव पकहचान, आकँलन तथा प्रभाव न्त्यसुनकरिंको 

िम्बन्त्धमा मागणसनदेश गरेको छ। त्यिैगरी, वातावरर्ीय अध्ययनको 
पनुरावलोकन, वातावरर्ीय अनगुमन तथा लेखा पररक्षर् गने िम्बजन्त्ध पसन 
मागणसनदेश गरेको छ। यो सनदेजशका कुनै ऐन वा सनयममा भएका 
प्रावधानहरुको जगमा तयार नभएको हुँदा कानूनी दृकष्टकोर्ले यिको प्रयोग 
बाध्यकारी छैन। यद्यपी, प्रभाव पकहचान र त्यिको भर गर्ना गने कवसधको 
लासग यो सनदेजशकाको प्रयोग गररएको छ। 

वन क्षेरको लासग वा.प्र.मू. 
सनदेजशका, २०५१ 

िमदुायको आधारभतू आवश्यकताको पररपूसतण गदै िामाजजक आसथणक 
कवकािका लासग वन पैदावारको ददगो प्रयोग गने, िामाजजक तथा िाँस्कृसतक 

रुपमा स्वीकायण, आसथणक रुपमा िम्भाव्य र वातावरर्ीय कहिाबले बनेको 
अनवुािंजशक, जैकवक कवकवधता र वातावरर्मा ह्राि नहनु ददन र िकारात्मक 
तथा नकारात्मक प्रभावहरुको िहजीकरर् गनण। 

वन पैदावार ििंकलन तथा 
कवक्री कवतरर् सनदेजशका, 
२०५६  

रुख छपान, कटान मछुान, ढुवानी र घाटगद्दी इजाजत िम्बन्त्धी व्यवस्था, 
काठ नाप िाईज, मूल्य सनधाणरर् र राजस्व अिलुी, काठ, दाउरा र खडा रुख 
सबक्री कवतरर्, वेवाररिे काठको व्यवस्थापन, ििंस्थालाई काठ दाउरा उपलव्ध 
गराउने, धासमणक कायणको लासग काठ दाउरा आपूसतण, कामदारको तासलम 
िरिर्ाई तथा िरुक्षा िम्बन्त्धी व्यवस्था, अजग्न सनयन्त्रर् िम्बन्त्धी व्यवस्था, 
पनुस्थाणपना कायण, अनगुमन तथा मूल्या्कनन र अनिुन्त्धान िम्बन्त्धी सबसध। 

वन क्षेरको जग्गा अन्त्य 
प्रयोजनको लासग उपलब्ध 
गराउन े िम्बन्त्धी  कायणकवसध, 
२०६३ 

नेपाल िरकारको राकिय प्राथसमकता प्राप्त आयोजना बाहेक अन्त्य आयोजना 
ििंचालन गनण वन के्षर उपलब्ध गराइने छैन। 

पयणटन उद्योग िेवा प्रवाह  नेपालको कुनै पसन स्थानमा ििंचालन हनुे तारे स्तरका होटेल तथा पयणटक 
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सनदेजशका, २०७० आवाि (ररिोटण) ििंस्कृसत, पयणटन तथा नागररक उ्डययन मन्त्रालय, पयणटन 

उद्योग महाशाखामा दताण तथा स्तर वगीकरर् हनु ुपनेछ। 

राकिय भवन ििंकहता, २०७२ नेपाल एनबीिी २०६: २०७२, नेपाल राकिय भवन कोडमा मजन्त्रपररषद्को 
२०७२/०९/०६ को सनर्णय पसछ िरकारले िमथणन गयो। भवन कोड 
वास्त ु सडजाइनको आवश्यकताको बारेमा रहेको छ। प्रस्ताकवत आयोजनाको 
सनमाणर् र सडजाइनले भवन कोडको पालना गनुण पनेछ।  

वन पैदावार, ि्कनलन, कवक्री  
कवतरर् सनदेजशका, २०७३ 

पररच्छ्छेद २ छपान, कटान तथा ििंकलन इजाजत पर िम्बन्त्धी व्यवस्था; 
पररच्छ्छेद ३ रुख कटान, मछुान, ढुवानी तथा घाटगद्दी िम्बन्त्धी व्यवस्था; 
पररच्छ्छेद ४ काठ दाउराको मापन, स्तरीकरर् र खडा वा ढलेको रुख कवक्री  

िम्बन्त्धी व्यवस्था गरेको छ। 

जग्गाको हदबन्त्दी छुट ददन े
िम्बन्त्धी आदेश, २०७४  
 

जशक्षर् वा स्वास्थय ििंस्था, जलकवद्यतु, िाँस्कृसतक, औधोसगक काम, कृकष 
उद्योगको काममा तथा िहकारी खेती गने ििंस्था जस्ता उद्योग वा 
प्रसतष्ठानलाई त्यस्तो ििंस्था शतण अनिुार काममा रहेिम्म आवश्यक पने 
हदबन्त्दी छुट ददने िम्बन्त्धी व्यवजस्थत गनण वान्त्छनीय भएकाले, भसूम िम्बन्त्धी 
ऐन, २०२१ को दर्ा १२ ले ददएको असधकार प्रयोग गरी यो आदेश जारी 
गरेको हो। 

पयणटन पूवाणधार तथा पयणटन 

उपज कवकाि िाझेदारी 
(ििंचालन तथा व्यवस्थापन) 
सनदेजशका, २०७७ 

नेपालको तलुनात्मक लाभको रुपमा रहेको पयणटन के्षरमा ििंघ, पप्रदेश र 

स्थानीय तहबीच िहकायण, िमन्त्वय एविं िाझेदारी मार्ण त पयणटन पूवाणधार तथा 
पयणटन उपजको कवकाि तथा प्रवद्धणन गनण वान्त्छनीय भएकाले नेपाल िरकारले 
िशुािन (व्यवस्थापन तथा ििंचालन) ऐन, २०६४ को दर्ा ४५ बमोजजम यो 
सनदेजशका जारी गरेको छ।  

वन्त्यजन्त्तमैुरी पूवणधार सनमाणर् 
सनदेजशका, २०७८ 

सनदेजशकाले पूवाणधार सनमाणर्का लासग योजना तजुणमा, कवस्ततृ आयोजना 
प्रसतवेदन र वन के्षरको प्रयोग िम्बन्त्धी काम गदाण असत ििंवेदनशील के्षरको 
प्रयोग गनुणबाहेक अन्त्य कुनै कवकल्प नभएमा वन्त्यजन्त्तकुो बािस्थान, जैकवक 
मागण र पाररजस्थसतकीय प्रर्ालीमा उल्लेखनीय प्रभाव नपनेगरी अध्ययन गनुणपने 
भनेको छ। त्यस्तो के्षरमा पूवाणधार सनमाणर्को प्रस्ताव गदाण भौसतक, जैकवक 
तथा िामाजजक–आसथणक पक्षलाई मध्यनजरगरी ददगो कवकल्पको प्रस्ताव 
गनुणपने र िम्भाव्यता अध्ययनका लासग वन तथा वातावरर् मन्त्रालयको पूवण 
िहमसत सलनपुनेछ। अती ििंवेदशील र ििंवेदनशील के्षरिमेत प्रयोग हनुेगरी 
पूवाणधार सनमाणर्को प्रस्ताव गदाण िरुूआतदेजखनै पूवाणधारको कवषयिँग िम्बजन्त्धत 
िरोकारवालािँग छलर्ल र िमन्त्वय गनुणपनेछ। 
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मापदण्डहरु 

खानेपानी गरु्स्तर िम्बन्त्धी 
राकिय मापदण्ड, २०७९ 

यि मापदण्डले १५ वटा भौसतक प्यारासमटर, १० वटा रािायसनक 
प्यारासमटर र २ िकु्ष्म जीवार्हुरुको असधकतम ् एकाग्रता िीमा उल्लेख 
गररएको। 

वायकुो गरु्स्तर िम्बन्त्धी 
राकिय मापदण्ड, २०६९  

कवसभन्न प्रदूषर् िूचक जस्तै; TSP, PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, Pb, Benzene 
को मापदण्ड स्थापना गरेको, मापदण्डले २४ घन्त्टाको र ८ घन्त्टाको औित 
िमयको लासग बताइएको असधकतम ्एकाग्रता ९५% ददनहरुमा नाघ्न ुनहनुे र 
वषणको कुनैपसन िमय लगातार २ ददन िो सिमा पार गनण नहनुे उल्लेजखत। 

ध्वसन गरु्स्तर िम्बन्त्धी राकिय 

मापदण्ड, २०६९  

िहरी र आवािीय क्षरेका लासग ध्वसनको असधकतम ्िीमा ददनका लासग ५५ 

डेसिबल र रातको लासग ५० डेसिबल रहने व्यवस्था, औद्योसगक क्षेरको 
लासग ददउिो ७५ डेसिबल र रातको िमयको लासग ७० डेसिबल, शान्त्त 
क्षेरको लासग ददउिो ५० डेसिबल र रातको लासग ४० डेसिबल व्यवस्था 
गरेको। 

सडजेल जेनेरेटरबाट सनष्काशन 
भइ हावामा जान े धुवँा 
िम्बन्त्धी  मापदण्ड, २०६९ 

यिले सडजेल जेनेरेटरबाट हावामा जाने धुँवा िम्बन्त्धी मापदण्ड तोकेको छ।    

नेपाल िावारी िाधनको 

उत्िजणन मापदण्ड, २०६९ 

आयोजनाको लासग िवारी िाधन आयात गदाण पेरोल र सडजेलको इन्त्धन 

भएका िवारी िाधनहरूको लासग Type I देजख Type V परीक्षर्हरूको 
अनपुालन भएको हनुपुने। 

कोसभड १९ को िन्त्दभणमा 
पालना गनुणपने जनस्वास्थयका 
अत्यावश्यक मापदण्ड, 
२०७७ 

यो मागणसनदेजशका कोसभड-१९ भाइरिको िम्भाकवत प्रिार रोक्न र पाहनुाहरु, 
कमणचारीहरु र व्यविायको लासग िरुजक्षत वातावरर्को उत्तम स्तर िसुनजित 
गनण होटलवालाहरुको लासग सनदेशनहरु प्रदान गदणछ। 
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यो मागणसनदेजशका कोसभड-१९ भाइरिको िम्भाकवत प्रिार रोक्न र पाहनुाहरु, 
कमणचारीहरु र व्यविायको लासग िरुजक्षत वातावरर्को उत्तम स्तर िसुनजित 

गनण होटलवालाहरुको लासग सनदेशनहरु प्रदान गदणछ। 

अन्त्तराणकिय िजन्त्ध िम्झौताहरु 

अन्त्तराकिय श्म महािजन्त्ध 
१९५० 

अन्त्तरराकिय स्तरमा आफ्नो देशको जनताले कुनै कवभेद सबना मानव 
असधकारको उपभोग गने, आफ्नै कवकािमा सनयन्त्रर् गनण र आफ्नो जीवनलाई 
अिर गने सनर्णय प्रकक्रयामा भाग सलन िसुनजित गनण खोज्ने दूरदशी रहेको छ  

जनिंजाती र आददवािी आददवादी र जनजासतको सबशेष ज्ञान, िीप र प्रकवसधलाई उनीहरुको 
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िम्मेलन १९८९ (ILO 169) परम्परागत अथणतन्त्र र आत्मसनभणर कवकाि प्रकक्रयाको आधारको रुपमा 

पकहचान गनुणपने प्रावधान, धारा ६-आददवािी जनजासतको ििंस्थाबाट परामशण 
सलनपुने कानूनी व्यवस्था, धारा १५-आददवािी जनजासतको प्राकृसतक श्ोत 
भएमा उनीहरुको सबशषे असधकार िरुजक्षत रहने, धारा १६(२)- अिाधारर् 
पररजस्थसतमा स्थानान्त्तरर् गररएको भसूम प्राप्त नभएमा परम्परागत भसूममा 
र्कण ने असधकार।  

जैकवक कवकवधता महािन्त्धी, 
१९९२  

धारा १४- कुनै पसन पक्ष रािले कवकाि सनमाणर्को कायणक्रम ििंचालन गदाण 
उक्त कायणले जैकवक कवकवधतामा पने अिरहरुको लेखाजोखा गनण र वा.प्र.मू. 
गनुणपने र वातावरर्ीय व्यवस्थापन योजना बनाई कायाणन्त्वयन गनुणपने प्रावधान, 

धारा १५- कुनैपसन जैकवक कवकवधता र अर्बुिंजशक श्ोतबाट हनुे लाभमा 
िावणभौम असधकार हनुे र देशहरुबीच ििंस्थागत ििंरचना तयार पारेर 
अन्त्तरदेशीय िावणभौसमकता स्थापना गने, धारा १६- प्रकवसध हस्तान्त्तरर् र 
प्रासप्त िम्बन्त्धी व्यवस्था।   

जलवाय ु पररवतणन िम्बन्त्धी 
ििंयकु्त रािििंजघय ििंरचना 
महािजन्त्ध, १९९२  

जलवाय ुपररवतणनको प्रसतकुल प्रभाव न्त्यूनीकरर् गदै, जलवाय ुअनकुुसलत हुदैँ, 
न्त्यून काबणन उत्िजणन उन्त्मखु िामाजजक आसथणक कवकाि पथलाई अवलम्बन 
गदै, जलवाय ु पररवतणन िम्बन्त्धी राकिय तथा अन्त्तराणकिय ििंयन्त्रमा भएको 
प्रसतवद्धता अनरुुप िहयोग तथा िहकायणको प्रवद्धणन गरी जीवनस्तरमा िधुार 
ल्याउन।ु 

दलुणभ तथा ििंकटापन्न जिंगली 
वनस्पसत र वन्त्यजन्त्त ु
प्रजासतहरुको अन्त्तराणकिय 
व्यापार िम्बन्त्धी महािजन्त्ध, 
१९७३  

जिंगली जनावर र वनस्पसतको अन्त्तराणकिय व्यापार, सनकािी पैठारीलाई सनयमन 
गनण बनेको िम्झौताले ििंस्थागत ििंरचना र कायणक्रमहरुको तजुणमा गरी ३ 
वटा अनिूुजचमा वसगणकरर्, अनिूुची १-लोप हनुे जस्थसतमा पगेुका प्रजासतको 
व्यापार र ओिारपिार पूर्णतया सनयजन्त्रत तर अनमुसत सलएर गैह्रव्याविाकयक 
प्रयोजनको लासग ओिारपिार गनण पाईन े प्रावधान, अनिूुची २-लोप हनु े
जस्थसतमा पगुीनिकेका तर लोप हनुे जस्थसतमा रहेका प्रजासतलाई इजाजत 
सलएर पैठारी अनमुसत ददने, अनिूुची ३-बहरुाकिय प्रयािमा मार ििंरक्षर् गनण 
िककन ेवनस्पसत र जीवजन्त्त ुिजुचकृत गररएको। 
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पररच्छ्छेद 5: कवद्यमान वातावरर्ीय अवस्था  

यो पररच्छ्छेदमा आयोजनाको कवद्यमान भौसतक, रािायसनक, जैकवक, िामाजजक-आसथणक तथा 

िािंस्कृसतक वातावरर्ीय अवस्थाको बारेमा ििंजक्षप्त रुपमा वर्णन गररएको छ। 

५.१ भौसतक वातावरर् 
५.१.१  भौगोसलक अवस्था 

प्रस्ताकवत आयोजना कास्की जजल्लाको मादी गाउँपासलकामा प्रस्ताव गररएको छ। मादी 

गाउँपासलकाले नेपालको कूल क्षेरर्लको कररब ५६३ वगण कक.मी. क्षेर ओगटेको छ। आयोजना 

प्रभाकवत गाउँपासलका िमनु्त्द्री ितहबाट ५२० सम. (हिंिपरुको तल्लो बेिी) देजख ७९३७ सम. 

(अन्नपूर्ण दोस्रो) िम्मको उचाईमा रहेको छ। आयोजना प्रभाकवत गाउँपासलकाको हावापानी अधोष्र् 

मनिनुी देजख टुन्त्रािम्म रहेको छ। आयोजना क्षेरबाट पूवणमा लमजङु जजल्लाको मस्याणङ्दी गा.पा. 

र मध्य नेपाल न.पा., पजिममा पोखरा महानगरपासलका र माछापचु्छ्रे गा.पा., उत्तरमा मनाङ 

जजल्लाको चामे र नेस्याङ गा.पा. र दजक्षर्मा पोखरा महानगरपासलका र रुपा गा.पा. रहेका छन।् 

५.१.२  भ-ूउपयोग 

प्रभाकवत मादी गा.पा.को भ-ूउपयोग नक्िा (जचर 5.१) अनिुार ५४.७६ प्रसतशत जग्गा वन क्षेर, 
११.४८ प्रसतशत जग्गा कृकषयोग्य तथा बस्ती क्षेर, ९.६७ प्रसतशत घाँिे क्षेर, १४.४९ प्रसतशत 
जग्गा कहम क्षेर रहेको छ। यि आयोजनाको िबै ििंरचनाहरु वन क्षेर (अन्नपूर्ण ििंरक्षर् क्षेर)मा 
पदणछन।् 

तासलका 5.1: प्रभाकवत गा.पा.को भ-ूउपयोग 
जग्गाको प्रकार मादी गा.पा. 

 (हे.) 
प्रसतशत (%) 

कृकष भसुम तथा बस्ती ६४६० ११.४८ 
वन जिंगल ३०८०० ५४.७६ 
बाँझो जसमन २९९० ५.३० 
घाँिे क्षेर ५४४० ९.६७ 
झाडी क्षेर १०४० १.८४ 
कहम क्षेर ८१६० १४.४९ 
सभर पहरा ६९५ १.२३ 

बलौटे तथा किं कड ४८९ ०.८७ 
नदी ककनार ९६ ०.१७ 
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ताल तथा कुण्ड १०७ ०.१९ 
कुल ५६३०० १०० 

(श्ोत: मादी गाउँपासलका प्रोर्ाइल, २०७४) 

 

(श्ोत: http://rds.icimod.org/,२०१०) 
जचर 5.1: प्रभाकवत गा.पा.को भ-ूउपयोग नक्िा 

५.१.३  जल तथा जलाधार क्षरे 

आयोजना प्रभाकवत गाउँपासलकामा अन्नपूर्ण कहमशृ्िंखलाबाट उत्पजत्त भइ आउने नदी र खोलाहरु 
पदणछन।् यि आयोजना क्षेरको मादी नदी (४२.५२ कक.सम., करु्चे ताल देजख तल्लो बेंिीिम्म) 
प्रथम स्तरको मखु्य नदी हो । कवजयपरु खोला (१४.२३ कक.सम.), रुदी खोला (१७.७५ कक.सम.), 
वादी खोला (८.५३ कक.सम.), मकै खोला (४.८७ कक.सम.), इदी खोला (१०.९३ कक.सम.), िेती 
खोला (५.०३ कक.सम.), जचप्ली खोला (६.८८ कक.सम.),गच्छ्याणङ खोला (१२.८५ कक.सम.), मदे्म 
खोला (११.५२ कक.सम.), आदद दोस्रो स्तरका अन्त्य खोलाहरु हनु।् त्यिबाहेक वषाणमा प्राप्त पानी र 
मलु रु्टेर वहने अन्त्य श्ोतहरु ियौको ििंख्यामा छन ् (जचर 5.२)। आयोजना क्षेरमा पने मादी 
नदी, तल्लो स्टेशनबाट कररब ३०० समटर तल खोचमा रहेको छ, सबचको स्टेशनबाट कररब 
२००० समटर तल छ भने मासथल्लो स्टेशनबाट कररब ६००० समटरको दरुीमा रहेको छ। 

http://rds.icimod.org/
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(श्ोत: http://rds.icimod.org/) 
जचर 5.2: आयोजना क्षरेको जलाधार नक्िा 

५.१.४  नदी प्रवाह प्रर्ाली (Drainage System)  

आयोजना प्रभाकवत गाउँपासलकामा बग्ने दोस्रो स्तरका तथा अन्त्य अस्थायी खोलाहरु प्राय: िबै मादी 
नदीिँग समसिन्त्छन ् । यी नदी तथा खोलाहरुबाट कवसभन्न क्षमताका िाना मझौला कवद्यतुको 
उत्पादनका िाथै सििंचाइ िमेत गररएको पाइन्त्छ। यि क्षेरका नदीका शाखा तथा उपशाखाहरु 
रुखको हाँगाकवगा जस्तै चारैतर्ण  स्वतन्त्र रुपले रै्सलएको कारर्ले गदाण नदी प्रवाह प्रर्ाली  

वकृ्षाकार प्रकृसतको (Dendritic Drainage Pattern) मान्न िककन्त्छ। 

5.1.5 भ-ूगभण 

प्रस्ताकवत आयोजना Higher Himalayan zoneमा अवजस्थत छ। उक्त उच्छ्च कहमाली क्षेरले मेन 
िेन्त्रल थ्रस्ट (MCT)को उत्तरमा उच्छ्च जीवाश्मयकु्त सतब्बती-टेसथि क्षेर मसुन रहेका चट्टानहरू 
पदणछन। िामान्त्य fault ले यि क्षेरलाई दजक्षर् सतब्बत सडटेचमेन्त्ट सिस्टम (STDS) र सतब्बती-टेसथि 
क्षेरमा छुट्टाएको छ। यि क्षेरमा उत्तर-पूवणदेजख पजिमिम्म रै्लावट भएको लगभग १० ककलोसमटर 
बाक्लो रूपान्त्तररत बाक्लो दानेदार चट्टानहरू पाइन्त्छन।्  Kyanite - sillimanite खसनजहरूको प्रचरुता 
रहेको यि क्षेरमा Gneisses, Schists, Marbles र Granites जस्ता चट्टानहरु पाइन्त्छन।् 

 

http://rds.icimod.org/


सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

                     
     47  

अन्नपूर्ण कहमालको काख देजख प्रस्ताकवत आयोजनाको मासथल्लो स्टेशन रहेको कोरी डाँडा STDS 
प्रर्ालीबाट छुकट्टएको छ। कोरी डाँडाको र्ें दमा (५ मी. -१०० मी. गकहराईिम्म) migmatitic 

quartz–feldspar gneisses र calcium silicates पाईन्त्छ (जचर 5.३)।  

 

 

जचर 5.3: आयोजना क्षरेको भ-ूगभण नक्िा 

प्रस्ताकवत आयोजनाको मासथल्लो स्टेशनबाट कररब १० कक.मी. उत्तरमा अन्नपूर्ण Detachement 

System बाट छुकट्टएको छ र त्यिै कारर् यो क्षेरको Main Central Thrust को उत्तर क्षेरमा रहेको 
देजखन्त्छ। 

5.1.5 माटो 

आयोजना क्षेरमा gnesis र migmatite रहेको र sandy clay माटो पाकहन्त्छ जिमा ४७.१७ प्रसतशत 
बालवुा र ११.३३ प्रसतशत माटो रहेको छ। उक्त माटोको pH ६.०५ रहेको छ। आयोजना 
क्षेरमा पकहरो, भ-ूक्षय: केबलकारको स्टेशन, टावर रहने ठाउँ र alignment मा क्षेर सनधाणरर् 
अध्ययनको क्रममा कुनै पकहरो, भ-ूक्षय देजखएन। 

 

पकहरोको जोजखम 

अध्ययनको क्रममा मादी खोलाको छेउछाउमा िाना पकहरोहरु देजखएका सथए। िो पकहरोको कारर् 
भनेको मादी खोलाको toe scouring of hill ले गिाा हो।  आयोजना क्षेरमा धेरै ििंख्यामा 
वनस्पसतहरु रहेको कारर् पकहरोहरु देजखएनन।् 

 

Project Area  
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जचर 5.4: आयोजना स्थलको माटोको व्यहोरा देखाउन ेनक्िा 
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५.१.६ योजना क्षरेमा हावाको गसत  

आयोजना क्षेरमा िबैभन्त्दा बढी उत्तर ददशा तर्ण  बढी िमयिम्म उच्छ्च गसतमा (५-१० 
समटर/िेकेन्त्ड) हावा बहेको छ ।  

 

जचर 5.5: आयोजना क्षरेमा हावाको गसत 
५.१.७ मौिमको कववरर् 

आयोजना क्षेरको वाकषणक असधकतम औित तापक्रम ३८ सडग्री िेजन्त्टग्रडे र न्त्यूनतम औित तापक्रम 

१७ सडग्री िेजन्त्टग्रडे रहेको छ। आद्रण हावापानी क्षेरमा पने आयोजना क्षेरमा जलुाई र अगस्ट 

मकहनाहरुमा बढी पानी पने तथा नोभेम्बर र सडिेम्बर मकहनाहरुमा कम वषाणत हनुे गदणछ (तासलका 

५.२)।  

तासलका 5.2: आयोजना क्षरेको कवस्ततृ रुपमा मौिम िम्बन्त्धी जानकारी 

मौिम िूचा्कन 

जन
वा
री 

 

र्
ब्रअु

री 
 

मा
चण 

अक
प्रल

 

मे जनु
 

जलु
ाई 

अग
स्ट

 

िेप्
टेम

बर
 

अक्
टुब

र 

नो
भेम्

बर
 

सड
िेम्

बर
 

औित 
तापक्रम 
(oC)  

१७ २० २६ ३४ ३८ ३६ ३४ ३१ ३१ ३० २४ २० 

न्त्यनुतम 
तापक्रम 
(oC)  

३ ३ ६ ९ २५ २६ २४ २४ २४ २२ २० १७ 
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मौिम िूचा्कन 

जन
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री 
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ब्रअु

री 
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चण 

अक
प्रल

 

मे जनु
 

जलु
ाई 

अग
स्ट

 

िेप्
टेम

बर
 

अक्
टुब

र 

नो
भेम्

बर
 

सड
िेम्

बर
 

असधकतम 
तापक्रम 
(oC) 

१६ १७ २० २४ १३ १५ १७ १७ १५ १० ६ ४ 

औित वषाण 
(सम.सम) ३० ४३ ४२ ४८ 79 १५५ ३२१ ३४७ १९२ ४३ ६ १९ 

(श्ोत : Meteoblue, २०७८) 

५.१.८  भकूम्प 

Main Central Thrust (MCT), Main Boundary Thrust (MBT), Himalayan Frontal 

Thrust (HFT) र अन्त्य िकक्रय कवशेषताहरुको कारर् नेपाल उच्छ्च भकूम्पीय जोजखम भएको मलुकु 

हो (जचर ५.६)। आयोजना क्षेर MCT, MBT भन्त्दा टाढा भएकोले िम्भाकवत भकूजम्पय जोजखम 

कम रहेको छ । HFT क्षेर सिवासलक र तराई क्षेरको टेक्टोसनक सिमाना हो। आयोजना क्षेर 

HFT क्षेर भन्त्दा धेरै टाढा रहेको छ । तिथण आयोजनामा HFT िँग िम्बजन्त्धत भ-ूकजम्पय जोजखम 

कम रहेको छ। 

 
(श्ोत: UNDP/UNCHS) 

जचर 5.6: नपेालको भकूम्पीय जोजखम नक्िा 

५.१.९ जल, वाय ुर ध्वसनको गरु्स्तर 

यो आयोजना ग्रासमर् क्षेरमा रहेको र आयोजना क्षेर नजजकै कुनै औद्योसगक क्षेर नभएको कारर्ले 

गदाण यहाँको जल, वाय ुतथा ध्वसनको गरु्स्तर राम्रो रहेको अनमुान गररएको छ। मादी खोला र 

आयोजना क्षेत्र 
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खानेपानीको नमनुा ििंकलन गरी पररक्षर् गररएको सथयो। उक्त पानी पररक्षर्को ररपोटण अनिूुची ९ 
मा िमावेश गररएको छ। आयोजना स्थलको तल्लो स्टेशनमा ध्वसनको गरु्स्तर Reed Sound 

Level Meter Data Logger द्वारा मापन गररएको सथयो, जिमा ददनको िमयमा ध्वसनको गरु्स्तर 

५२ dBA र रातको िामयमा ४० dBA रहेको छ, जनु राकिय मापदण्ड भन्त्दा कम रहेको छ । 

वायकुो गरु्स्तर 

आयोजना क्षेरमा PM10 र PM२.५ जस्ता स्वािप्रस्वािजन्त्य हावाका कर्हरुको मारा क्रमशः 
PM10: ४०µ/m3 र PM२.५: ३०µ/m3 त्यिैगरी नाइरोजडाइअक्िाइड र कावणन मोनोअक्िाइड 
जस्ता हावाजन्त्य ग्याँिको मारा क्रमशः १µg/m3 र १५०µg/m3 भन्त्दा कम पाइयो । 

  
PM10 PM2.5 

  
NO2 CO 

Source : https://www.meteoblue.com/en/weather/week/princeton_united-states_5102922 

जचर 5.7: आयोजना क्षरेको वाय ुप्रदषुर्को अवस्था  

https://www.meteoblue.com/en/weather/week/princeton_united-states_5102922
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५.१.१० ठोि र्ोहोरमैला व्यवस्थापन 

सनमाणर् तथा ििंचालन चरर्को अवसधमा ठोि र्ोहोर व्यवस्थापन प्रमखु वातावरर्ीय जचन्त्ताको कवषय 

हनुेछ। सनमाणर् अवसधमा सनमाणर्िँग िम्बजन्त्धत र्ोहोर जस्तै; इँटाका टुक्रा, काठका टुक्रा, र्लाम 

र स्टीलका टुक्रा, कामदारहरुबाट सनजस्कन ेर्ोहोर आदद हनु।् यि आयोजनाको प्रस्तावकले नै 3R 

(Reuse, Reduce, Recycle) सिद्धान्त्तमा रही आयोजना क्षेरमा सनजस्कने ठोि र्ोहोरको उजचत 

व्यवस्थापन गनेछ। सनमाणर् चरर्मा दैसनक ६० ककलोग्राम ठोि र्ोहोर र २० ककलो सलटर तरल 

र्ोहोर प्रसतददन सनष्कािन हनुे अनमुान गररएको छ। त्यिैगरी ििंचालन चरर्मा दैसनक ३०० 

ककलोग्राम ठोि र्ोहोर र ४० ककलोसलटर तरल र्ोहोर प्रसतददन हनुेछ सनष्कािन हनु े अनमुान 

गररएको छ। 

५.१.११  कहमताल कवस्र्ोटनको अवस्था  

आयोजना क्षेरबाट िबैभन्त्दा नजजकैको कहमताल क्हरु्चे कहमताल हो । यो िमनु्त्द्र ितह भन्त्दा 

२५६४ सम. उचाईमा अवजस्थत छ । यिको लम्बाई ४०० सम., चौडाई ३०० मी. र गकहराई 

४० सम. रहेको छ। अध्ययनले यो कहमताल सबगत १५ वषणमा १०.४० हेक्टर रहेको ताल करीब 
१० गरु्ा बढेको देखाईएको छ। आयोजना क्षेर GLOF को जोजखममा पदैन। तर यो कहमताल 

कवस्र्ोटनबाट कास्की-लमजङु  र तनहुँ  पनण िक्ने प्रभाव अध्ययन हनु ुआवश्यक छ।    
 

५.१.१२ कवपद् व्यवस्थापन 

कवपद् व्यवस्थापन भनेको कवपद्को प्रभावकारी तयारी र प्रसतकायण गने प्रकक्रया हो। कवपद् 

व्यवस्थापनले प्रकोपले सनम्त्याउने हासनलाई कम गनण रर्नीसतक रूपमा स्रोतहरू व्यवजस्थत गदणछ। 

यिले कवपद् रोकथाम, तयारी, प्रसतकक्रया र पनु:प्रासप्तको जजम्मेवारीहरू व्यवस्थापन गने दृकष्टकोर् 

पसन राख्दछ ।  

कवपद् व्यवस्थापनको दायरा 

कवपद् व्यवस्थापनको र्राककलो दायरा छ। कवपद् व्यवस्थापनको लासग सनम्न कायणहरु गनुण पदणछ ।  

कवपद् रोकथाम 

 िम्भाकवत खतराहरू र सतनीहरूलाई किरी िम्बोधन गने बारे प्रभासबत ब्यजक्तहरुलाई 
िचेतना जगाउने 

 कवसभन्न प्रकारका प्रकोपहरूको लासग किरी ठीकिँग तयारी गने भनेर कामदारहरूलाई 
जशजक्षत गने 

 प्राकृसतक प्रकोप, महामारी आददको भकवष्यवार्ी र चेतावनी प्रर्ाली स्थापना र िदुृढ गने  
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 मानव, उपकरर् र िम्पजत्तहरूको िरुक्षा गनण उपयकु्त बीमा नीसतहरू खररद गने  
 सनमाणर्मा आगो सनरोधक िामग्रीको प्रयोगलाई बढावा ददने 
 जोजखमयकु्त कायण गने कामदारहरु लाई PPE प्रयोग गनण प्रोत्िाकहत गने   
 कवपद व्यबस्थापनमा ििंम्लग्न ििंघीय, प्रदेश र स्थानीय तहहरु र िम्बजन्त्धत  एजेन्त्िीहरू बीच 

िहकायण सनमाणर् गने  

कवपद् व्यबस्थापनको तयारी 
 कवपद् व्यबस्थापनको लासग आवश्यक स्रोतहरूको पकहचान गने  
 िम्बजन्त्धत व्यजक्तहरुको भसूमका र जजम्मेवारी तोक्ने  
 सनमाणर् र ििंचालन चरर्को लासग आवश्यक प्रकक्रया र नीसत सनयमहरू सनमाणर् गने  
 प्रकोप व्यबस्थापन कायणरूको आवश्यक िधुार गदै जाने  

प्रसतकायण र पनुणस्थापना 
• प्रभाकवत कामदारहरु लाई शदु्ध खाना, पानी, र आवश्यक औषसधहरुको ब्यवस्था गने  

 पररयोजनामा आकजस्मक स्वास्थय िेवाहरू जस्तै प्राथसमक उपचार र औषसधहरुको व्यवस्था 
गने 

 आवश्यकता आनिुार नजजकको अस्पताल, जचककत्िा केन्त्द्रहरूमा पठाउने 
 आवश्यक परेमा मानसिक स्वास्थय परामशण गने  

५.२ जैकवक वातावरर् 
यि आयोजना क्षेरमा अन्नपूर्ण ििंरक्षर् क्षेर पदणछ, जिको क्षेरर्ल ७६२९ वगण कक.मी. रहेको छ। 

यि केबलकार आयोजनाको िम्पूर्ण ििंरचना अन्नपूर्ण ििंरक्षर् क्षेरसभर सनमाणर् हनुेछन।् अन्नपरु्ण 

ििंरक्षर् क्षेर आयोजनाको िरुुवात २०४३ िालमा कास्की जजल्लाको  घान्त्द्रकु गाउँबाट एकक्रकृत 

प्रकृसत ििंरक्षर् तथा दीगो िामदुाकयक सबकाि ियणक्रम (ICDP) को पाईलोट  आयोजनाको रुपमा 

भएको हो । यो नेपालको िबैभन्त्दा ठूलो ७६२९ वगण ककलोमीटर ििंरजक्षत क्षेर (Protected 

Area) तथा िबैभन्त्दा पकहलो ििंरक्षर्  क्षेर (Conservation Area) हो। राकिय प्रकृसत ििंरक्षर् 

कोषद्वारा व्यवस्थापन गरर ििंचालन गररएको ७ वटा आयोजना मध्यको ठुलो िमदुायमा आधाररत 

एकककृत ििंरक्षर् तथा कवकाि आयोजना हो। अन्नपूर्ण ििंरक्षर् क्षेर मनाङ्ग,कास्की, लमजङु, मसु्ताङ्ग 

र म्याग्दी गरर पाँच वटा जजल्लाका मध्य पहाडी एविं उच्छ्च पहाडी भ ूभागमा रै्सलएको छ। यो क्षेर 

जैकवक एविं ििंस्कृसत कवकवधताले भररपूर्ण क्षेर हो। यहाँ १२२६ थरीका वनस्पसत, १०५ थरीका 

स्तनधारी जनावर, ४९० थरीका चराचरुुङ्गी, ४१ ककसिमका िररिपृहरु एविं २३ प्रकारका उभयचर 

प्रार्ीहरु पाइन्त्छन।् कररब १०,००० जनििंख्या बिोवाि गने यो क्षेरको कहमाल पारी थकाली, 
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ल्होवा तथा मनाङ्गीहरुको बाहलु्यता छ भने तल्लो क्षेरमा गरुुङ्ग तथा मगर जातीको बाहलु्यता छ 

िाथै ब्रम्हर्, क्षेरी तथा दसलतहरुको बिोवाि राम्र ैरहेको छ। 

तत्कालीन घान्त्द्रकु गा.कव.ि.मा पररक्षर् कायणक्रम को रुपमा िर्ल भए पसछ नेपाल िरकारले ई.ििं. 

१९९२ िालमा राजपरमा प्रकाजशत गरर अन्नपूर्ण ििंरक्षर् क्षेरको रुपमा घोकषत गरर ७६२९ वगण 

कक.सम. क्षेर िकहतको कवस्ताररत क्षेर िमेकटयो। यो क्षेरको ििंरक्षर्को व्यवस्थापन गने जजम्मा 

राकष्टय प्रकृसत ििंरक्षर् कोषलाई ददइयो। 

आयोजनाको तल्लो स्टेशन १८९० सम., कवचको स्टेशन २५९० सम. र मासथल्लो स्टेशन ३६७५ 

सम. मा रहेको छ। आयोजनाको तल्लो स्टेशन  upper sub tropical  to  lower  temperate 

क्षेरमा पदणछ। मासथल्लो स्टेशन high mountain, upper sub alpine क्षरेमा पदणछ। उचाई र 

जलवायकुो सभन्नताले आयोजना क्षेरमा कवसभन्न प्रकारका वनस्पसत तथा जिंगलहरु पाइन्त्छन।् यिको 

िाथै आयोजना क्षेरमा सबसभन्न प्रजासतका वन्त्यजन्त्तहुरु पाइन्त्छन।् यहाँ पाईने वन्त्यजन्त्तहुरु मध्ये 

केही प्रजासत vulnerable िूचीमा िमेत िूचीकृत छन।् यहाँ कवसभन्न प्रजासतका चराचरुुिंगीहरु 

पाइन्त्छन।् Bird Life International ले यो क्षेरलाई अन्त्तराकिय रुपमा नै बिाई िराई गने चराको 
बािस्थानको रुपमा सलएको छ। केबलकार सनमाणर् हनुे स्थल र मागण (alignment) जैकवक 

कवकवधताले  भररपरु्ण िाथै महत्वपूर्ण वन्त्यजन्त्त,ु  पिंक्षीहरुको वािस्थान र क्रीडा स्थल रहेकोले 

वातावरर् प्रभाव मूल्या्कनन गने क्रममा थप अध्ययन र कम प्रभाव पने गरी सबकल्पको कवश्लषेर् र 

सनमाणर् स्थलहरुको छनौट गररएको छ। 

यि आयोजनामा तल्लो स्टेशनबाट मासथल्लो स्टेशन तर्ण  जाँदा जचलाउने, कटुिको जिंगल, उसतिको 

जिंगल, समसस्रत जिंगल, चौडापाते, िदाबहार जिंगल, झाडी र घािे मैदान छन।्  

 प्रस्ताकवत केबलकारको तल्लो स्टेशनमा उजत्ति, भलायो, चाँप, चरुो, कालीकाठ, खस्र ुजस्ता 
वनस्पसतहरु र जचतवुा, लिंगरु बाँदर, दमु्िी, घोरल, कासलज लगायतका महत्वपूर्ण पशपुिंक्षीहरु 
पाइन्त्छ ।  

 त्यिैगरी बीचको स्टेशनमा वनस्पसतहरु जस्तै: लालीगरुाँि, खस्र,ु रुरु, र्लाट, दबदबे, 
कालीकाठ जस्ता वनस्पसतहरु पाइन्त्छन ्भने पशपुिंक्षीहरुमा जचतवुा, भाल,ु थार, घोरल, डाँरे्, 
मनुाल, लगायतका महत्वपूर्ण पशपुिंक्षीहरु पाइन्त्छ ।  

 मासथल्लो स्टेशनमा धपुी, गरुाँि, रुइि जस्ता वनस्पसतहरु, डेजी  प्रजासतका रू्लहरु, रू्ल 
रु्ल्ने घाँिका कवसभन्न प्रजासतहरु, कवसभन्न प्रजासतका िनुगाभाहरु, कस्तरुी मगृ, कहमाली कालो 
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भाल,ु डाँरे्, मनुाल, कपउरो लगायतका महत्वपूर्ण पशपुिंक्षीहरु तथा यास्रागमु्बा, सनरमिी, 
पाँचऔले जस्ता जसडबटुीहरु पाइन्त्छ। 

आयोजना स्थलको िम्पूर्ण भ-ूभाग अन्नपूर्ण ििंरक्षर् क्षेर सभर पदणछ। आयोजना क्षेरको वन 
व्यवस्थापन पाचे ििंरक्षर् क्षेर व्यवस्थापन िसमसत मार्ण त हुँदै आएको छ। यो ििंरक्षर् क्षेरले 

वकृ्षारोपर्, वैज्ञासनक ढिंगले वनको व्यवस्थापन, िदस्यहरुलाई घाँि, दाउराको लासग व्यवस्था, 

िदस्यहरुलाई जीकवकोपाजणनको लासग तासलम, आदद दददै आएको छ। यिको िाथै स्थानीय वनमा 

पाइने वनस्पसत, वन्त्यजन्त्त,ु चराचरुुङ्गी आददको तथयािंक राख्न े र प्रसतवेदनमा िमावेश गरी प्रकाशन 

गने गरेको छ।  

५.२.१  वनस्पसतहरु 

आयोजना क्षेर अन्नपूर्ण ििंरक्षर् क्षेरमा पने भएकोले यि ििंरजक्षत क्षेरमा रहेको वन तथा 

वन्त्यजन्त्तकुो रेखदेख तथा वनको उपभोग ििंरक्षर् क्षेर तथा ब्यवस्थापन िसमसत, पाचे मार्ण त 

गररन्त्छ। स्थलगत भ्रमर्मा देजखएका कवसभन्न वनस्पसतका प्रजासतहरुको कववरर् तासलका ५.३ मा 

उल्लेख गररएको छ।  
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तासलका 5.3: आयोजना क्षरेमा पाईन ेवनस्पसतहरुको कववरर् 

SN Local Name Scientific Name Family Uses 
Conservation Status 

Remarks Government 

List 
IUCN CITES 

१.  उसति  Alnus nepalensis Betulaceae 

Timber 

Fuelwood 

Vaneer  

 LC  

 
o 

२.  सबलौनी Maesa chisia Myrsinaceae Fuelwood  LC  o 

३.  धिुरेु Leucosceptrum canum Lamiaceae Fuelwood  LC  o 

४.  जझगनी Eurya acuminata Pentaphylacaceae Fuelwood    o 

५.  मासलङ्गो Yushania maling Poaceae Building material  LC  R 

६.  कटुि  Castanopsis sp. Fagaceae Timber/ Fodder  LC  O 

७.  गोगन Saurauia napaulensis Actinidiaceae Fodder  LC  R 

८.  लोट िल्ला Taxus wallichiana 

Zucc. 
Taxaceae Timber  EN II 

 
o 

९.  अल्लो सिस्न ु Girardinia diversifolia Urticaceae     R 

https://www.google.com/search?q=Actinidiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yCiMN1_EyuuYXJKZl5mSmZicmpgKAHRFa3ocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiHx5aNh4HhAhWKknAKHVFeBlEQmxMoATAYegQIAhAK
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SN Local Name Scientific Name Family Uses 
Conservation Status 

Remarks Government 

List 
IUCN CITES 

१०.  एैििंल ु Rubus ellipticus Rosaceae Fruit,Fence  LC  

 
O 

११.  चरुो  Berberis aristata Berberidaceae   LC  

 
O 

१२.  घोडताप्र े Centella asiatica Apiaceae Medicine  LC  R 

१३.  सनमारो  Ficus auriculata Lour. Moraceae Fooder  LC  

 
O 

१४.  टुनी  Toona ciliata Meliaceae Timber  LC  R 
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SN Local Name Scientific Name Family Uses 
Conservation Status 

Remarks Government 

List 
IUCN CITES 

१५.  गरुाँि 
Rhododendron 

arboreum 
Ericaceae 

Ornamental, 

Firewood 
 LC  

 
O 

१६.  खनायो  Ficus Cunia Moraceae Fodder   LC  R 

१७.  जचलाउने  Schima wallichii  Thesceae 
Timber 

Fuelwood 
 LC  R 

१८.  तेजपात Cinnamomm tamala  Laursceae Medicine   LC  R 

१९.  यास्रागमु्बा  Ophiocordyceps 

sinensis 
Ophiocardycipitaceae Medicine    O 

२०.  वन लिनु  Allium walllichii  
Cipitacene 

Amaryllidaceae 
Medicine   LC  R 

२१.  कटुि  Castanopisis indica Fagaeceae  
Timber  

Fodder  
 LC  O 

२२.  जटामिी Nardostachys jatamansi  Caprifoliaceae Medicine  
Critiallcy 

endangererd 
II R 

२३.  खस्रर ु Quercus Semecorpifolia  Fogaceae  Fodder   LC  o 

२४.  बाँझ Quercus 

Leucotrichophora  
Fogaceae  Fodder   LC  

o 

२५.  पैयू  Prunus Cerasoidor  Pinaceae Fodder  LC  o 
२६.  गोबे्रिल्लो  Pinus Wallichii Pinaceae  Fuelwood Timber  LC  o 
२७.  काले बनमारा  Ageratina adenophora  Asteroceae Herbs   LC  R 
२८.  र्लेदो  Erythrina Stricta  Fabaceae  Fodder   LC  R 
२९.  कटसमलो  Ficus auriculata  Moraceae  Fodder Fruits   LC  R 

३०.  पाँचऔले  Dactylorhiza 

heatagirea  
Orchidaceae Medicine     

R 
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SN Local Name Scientific Name Family Uses 
Conservation Status 

Remarks Government 

List 
IUCN CITES 

३१.  नररमिी  Delphinium denudatum  Ranunculaceae  Medicine     R 
३२.  जचराइतो Swertia Chirata  Gentianaceae  Medicine     o 

३३.  ओखर Juglans regia Juglandaceae  Timber Fruits  
GON 

protected  
  

o 

नोट: O : Observed, R: Reported 
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तासलका 5.4: पाचे ििंरक्षर् क्षरे व्यवस्थापन िसमसत (CAMC)को प्राथसमकतामा रहेका गैह्र काष्ठ 
वनपैदावरहरु (NTFPs) 

क्र.श. स्थानीय नाम वैज्ञासनक नाम 

१. ितवुा Paris pollyphylla 

२. यािाणगमु्बा Cordyceps sinensis 

३. सनरमिी Delphinium denudatum 

४. सिस्न ु Urtica dioca 

५. अल्लो Girardinea diversifolia 

६. कटमरु Zanthoxylum armatum 

७. धपुी Juniperus indica 

८. पाँचऔले Dactylorhiza hatagirea 

९. टुिा Thamnocalamus spathiflorus 

५.२.२  जीवजन्त्त ुर चराचरुुङ्गी 

स्थलगत अध्ययन तथा स्थासनय बासिन्त्दाहरु र अन्नपूर्ण ििंरक्षर् कायाणलयका पदासधकारीहरुिँग 

परामशणको आधारमा आयोजना क्षेरमा जचतवुा, ठुलो सनर सबरालो, कस्तरुी मगृ, सबरालो, रातो बाँदर, 

लिंगरु, कहमाली चमेरो जस्ता वन्त्यजन्त्तहुरु रहेका छन ् (तासलका ५.५)। त्यिैगरी, चराचरुुङ्गीहरुमा 

झाडी कर्स्टो, जचबे, राजा काग, काकाकुल, आदद रहेका छन ्(तासलका ५.६)।  



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

                     
     61  

तासलका 5.5: आयोजना क्षरेमा पाईन ेजीवजन्त्तहुरुको कववरर्  
SN Scientific Name Local Name Family 

Conservation Status 
Remarks 

DoNPWC  IUCN CITES 

१.  Panther pardus जचतवुा Felidae  V I 

 
R 

२.  Neofelis nebulosa ध्वािे जचतवुा Felidae  V I 

 
R 

३.  Viverra zibetha ठुलो सनर सबरालो Viverridea  LC  R 

४.  Viverricula indica िानो सनर सबरालो Viverridea  LC  O 

५.  Prionodon padicolor सिल ुसबरालो Prionodotidae  LC  R 
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SN Scientific Name Local Name Family 
Conservation Status 

Remarks 
DoNPWC  IUCN CITES 

६.  Canis aureus स्याल Canidae  LC  

 
R 

७.  Ursus rhibetabus कालो भाल ु Ursidae  V  

 
R 

८.  Histrix brachyura मलाया दजुम्ि Hystricidae  LC  R 

९.  Hemitragus jemlahicus झारल ् Bovidae  NT  R 

१०.  Himalayan serow थार Bovidae  NT  R 
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SN Scientific Name Local Name Family 
Conservation Status 

Remarks 
DoNPWC  IUCN CITES 

११.  Muntiacus  vaginalis रतवुा Cervidae  LC II 

 
O 

१२.  Maccaca Mulata रातो बादर Cercopithecidae  LC  

 
O 

१३.  Semnopithecus Spp. कालो मखेु  बादर Cercopithecidae  LC  R 

१४.  Barbastella leucumela कहमाली  चमेरो Vespertilionidae  LC  R 

१५.  Manis Pentadactyla कालो िालक  Manidae  
Critically 

Endangered  
  R 

१६.  Lynx Lynx  सबरालो  Felidae  Vulneravle  LC   O 

१७.  Hipposideras ठूलो गोलो चमेरो  Hipposideridae   LC   R 

१८.  Petaurista elegans  लोखके Sciuridae   LC  O 

१९.  Lepus Oiostolus  खरायो Leporidae   LC   R 

२०.  Pantholops hodgsonii जचरु Bovidae  Protected  

Near 

Threaten

ed  

 R 

२१.  Rattus mitidas कहमाली खेत मिुा Vespertiloinitae   LC   R 

 (श्ोत: स्थलगत अध्ययन, २०७८) 
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तासलका 5.6: आयोजना क्षरेमा पाईन ेचराचरुुङ्गीहरुको कववरर् 

SN Scientific Name Local Name Family 
Conservation Status 

Remarks 
DoNPWC IUCN CITES 

१.  Locustella kashmirensis झाडी कर्स्टो Sylviidae  LC  

 
O 

२.  Seicercus xanthoschistos तमुलुकारी  कर्स्टो Sylviidae  LC  R 

३.  Dendrocopos macei काष्ठकूट Picidae  LC  

 
O 

४.  Collocalia brevirostris जचजचका  गौंथली Apodidae  LC  R 

५.  Ibidorhyncha struthersii सतलहरी  चरा Charadriidae  LC  R 

६.  Spilornis cheela काकाकुल Accipitridae  LC  R 

७.  Ficedula superciliaris सनलश्वते अजुणनक Muscicapidae  LC  R 

८.  Alcedo atthis िानो माटीकोरे Alcedinidae  LC  R 

९.  Bubo bengalensis हाजप्िलो Strigidae  LC  R 
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SN Scientific Name Local Name Family 
Conservation Status 

Remarks 
DoNPWC IUCN CITES 

१०.  Dicrurus macrocercus कालो  जचबे Corvidae  LC  

 
O 

११.  Corvus corax राजा काग Corvidae  LC  

 
O 

१२.  Dendrocitta formosae पहाडी  कोकले Corvidae  LC  

 
O 
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SN Scientific Name Local Name Family 
Conservation Status 

Remarks 
DoNPWC IUCN CITES 

१३.  Milvus migrans कालो  जचल Accipitridae  LC  

 
O 

१४.  Tetraogallus tibetumus  कोउमा कहउ कुखरुा Phasianidae   LC   R 

१५.  Tragopan Satyra  मनुाल  Phasianidae Protected  P III R 
१६.  lmpejanus  डाँरे् Phasianidae Protected  P I R 
१७.  Picus chlosolophus  िनुजरेु काठर्ाडे Picidae   LC  I R 
१८.  Merops orientalis  मरुलो चरा Merops orientalis   LC   R 
१९.  Psittacula lrameri  काषे्ठ िगुा Psittacidae   LC   R 
२०.  Otus Spilocethalus  लेकाली उल्ल ु Strigidae   II R 
२१.  Streptopelia orientalis  तामे ढुकुर Columbidae   LC   R 

२२.  Upupa epops र्ाप्र ेचरा  Upupidae - - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

२३.  Carpodacus erythrinus अमोगा सतत ु Fringillidae  LC 

 

 

 

 

 

 

 

 (श्ोत: स्थलगत अध्ययन, २०७८) 
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५.२.३ िररजश्प 

स्थलगत अध्ययन तथा स्थासनय बासिन्त्दाहरु र अन्नपूर्ण ििंरक्षर् कायाणलयका पदासधकारीहरुिँग परामशणको आधारमा, आयोजना क्षेरमा मिेु िपण, पाहा, कालो 
िपण, छेपारो, खैरो छेपारो, पानी िपण, हरेऊ, आदद जस्ता िररशॄ्पहरु पाइन्त्छन ्(तासलका ५.७)।  
 तासलका 5.7: आयोजना क्षरेमा पाईन ेिररश्ीपहरुको कववरर् 
SN Scientific Name Local Name Family 

Conservation Status 
Remarks 

DoNPWC IUCN CITES 

१.  Orthriophis 

hodgsoni 
मिेु िपण Colubridae  LC  

 
R 

२.  Paa sp. पाहा Dicroglossidae  V  

 
R 
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SN Scientific Name Local Name Family 
Conservation Status 

Remarks 
DoNPWC IUCN CITES 

३.  Amphiesma 

platyceps 
कालो िपण Colubridae  LC  

 
R 

४.  Rhabdophis 

himalayanus 
 Colubridae  LC  R 

५.  Calotes versicolor छेपारो Dicroglossidae  LC  

 
O 

६.  Paris Hageni  हरेउ िपण viperidae    O 

७.  Laudakia 

tuberculata  
पत्थर चट्टा Agamidae   LC   O 

८.  Japalura 

tricarinata 
पाहाडी छेपारो Agamidae   LC   O 

९.  Lycodon aulicus  सिख फ्याँचा Colubridae   LC   O 
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SN Scientific Name Local Name Family 
Conservation Status 

Remarks 
DoNPWC IUCN CITES 

१०.  Ptyas tricarinata धामन िपण    LC II O 

११.  Trimeresurus 

gramineus 
हररयो िपण    LC  O 

नोट: O : Observed, R: Reported                      (श्ोत: स्थलगत अध्ययन, २०७८) 
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५.२.४ जलचर 

मादी खोलामा पाईने मखु्य माछाहरुमा चचु्छ्चे अिला (S. Progastus), बचु्छ्चे  अिला 
(Schizothorax richadsonii), बदुनुा (Garra annandalei), आदद प्रजासतका माछाहरु पाइन्त्छ। 
मादी खोलामा बल्छी, कपयारी जल थापेर माछा माने प्रचलन रहेको छ।   

५.३ िामाजजक-आसथणक तथा िासँ्कृसतक वातावरर् 
कव.ििं.२०६८ िालको जनगर्ना, राकिय जनगर्ना २०७८ को प्रारजम्भक नसतजा तथा मादी 
गाउँपासलका प्रोर्ाईल, २०७४ अनिुार प्रभाकवत जजल्ला, गाउँपासलका र वडा निं.१, २ को 
िामाजजक-आसथणक तथा िाँस्कृसतक कववरर् तल प्रस्ततु गररएको छ। 

५.३.१ प्रभाकवत गाउँपासलकाको राजनीसतक अवजस्थसत (Political Location) 

नेपालको गण्डकी प्रदेश अन्त्तगणत ११ जजल्लामध्ये कास्की जजल्लाको उत्तर पूवी भागमा मादी 
गाउँपासलका अवजस्थत रहेको छ। अन्नपूर्ण कहमालयको दजक्षर्ी काखमा रहेको यो गाउँपासलका 
मादीको जलाधार क्षेर अन्त्तगणत पदणछ। पोखरा महानगरपासलका सिमाना जोसडएको यो गाउँपासलका 
यो जजल्लाको िबैभन्त्दा ठूलो गाउँपासलका हो। िाकवकका ७ वटा परैु गाकवि र ३ वटा गाकविका 
केही वडाहरु समलेर बनेको यो गाउँपासलकामा हाल जम्मा १२ वटा वडा रहेका छन।् 

५.३.२ जनिाङजख्यक सबशषेताहरु  

५.३.२.१ िामान्त्य जनिाङजख्यक सबशषेताहरु  

आयोजना प्रभाकवत मादी गाउँपासलकाको कुल जनििंख्या १६,३१८ मध्ये परुुषको जनििंख्या ८,१३६ 

(४९.८६%)  र मकहलाको  जनििंख्या ८,१८२ (५०.१४%)  रहेको छ, जनु प्रभाकवत जजल्लाको  

२.७२ प्रसतशत हो भने कुल घरधरुी ििंख्या ४,११५ रहेको छ । केन्त्द्रीय तथयािंक कवभाग, राकिय 

जनगर्ना २०७८ को प्रारजम्भक नसतजा तथा मादी गाउँपासलकाको वस्तगुत कववरर्, २०७४ 

अनिुार जनििंख्या  र  घरधरुीको  कवस्ततृ  कववरर् तासलका ५.८  मा  प्रस्ततु गररएको छ ।तर 

राकिय जनगर्ना २०७८ को प्रारजम्भक नसतजामा वडागत तथयािंक प्राप्त नभएकोले वडा निं. १ र २ 

को कववरर् भने मादी गा.पा. प्रोर्ाईल २०७४ को कववरर् अनिुार राजखएको छ । 
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तासलका 5.8: आयोजना प्रभाकवत स्थानीय तहको िामान्त्य जनिाड़जख्यक कवशषेताहरु 

प्रशािसनक 
सिमाहरु 

जनििंख्या 

लैंसगक 
अनपुात 

 

औित 
घरधरुी 
आकार 

कुल घरधरुी 
कुल परुुष मकहला 

नपेाल २,९१,९२,४८० १,४२,९१,३११ १,४९,०१,१६९ ९५.९१ ४.३२ ६७,६१,०५९  

प्रभाकवत 
जजल्ला 

५,९९,५०४ २,९२,७६४ ३,०६,७४० ९५.४४ ३.६७ १,६३,४९८ 

मादी गा.पा. २५,७७९ १३,३२८ १२,४५१ १.०७ ५.९८ ४,३१४ 

वडा निं १  ३,५७८ १,८६१ १,७१७ १.०८ ५.८२ ६१४ 

वडा निं २ १६०३ ८२४ ७७९ ०.९५ ५.६२ २८५ 
श्ोत: केन्त्द्रीय तथयािंक कवभाग, जनगर्ना २०७८ तथा गा.पा. प्रोर्ाईल २०७४   

६.३.२.२ जात/जातीयता 

मादी गाउँपासलकामा  िबैभन्त्दा धेरै ििंख्यामा गरुुङ जासतका मासनिहरु (३८.८८%) को बिोबाि  

रहेको छ  भने िबै भन्त्दा कम ििंख्यामा (कररब ०.१०%)  नेवार जासतका मासनिहरुको बिोबाि 

रहेको देजखन्त्छ । आयोजना प्रभाकवत क्षेरको जात /जासत िम्बजन्त्ध  कवस्ततृ कववरर्  तासलका ५.९ 

मा  राजखएको  छ । 

तासलका 5.9: जात/जातीय कववरर् 
जात/जातीय  
िमूह 

मादी गाउँपासलका वडा निं. १ वडा निं. २ 
िङ्ख्या % िङ्ख्या % िङ्ख्या % 

क्षेरी  २,८४३ ११.०२ ५१ १.४२ ७४ ४.६२ 
पहाडी ब्राह्मर्  ६,२१२ २४.०९ ३५ ०.९७ ४३ २.६८ 
मगर  ४१७ १.६१ ५ ०.१३ ६९ ४.३० 
तामाङ ६३० २.४४ - - - - 
नेवार  २६ ०.१० - - - - 
कामी २,४३६ ९.४४ ५५२ १५.४२ ७६ ४.७४ 
गरुुङ  १०,०२३ ३८.८८ २,५६७ ७१.७४ १२६३ ७८.७९ 
दमाई १,५२१ ५.९० १८८ ५.२५ ६६ ४.१२ 
ठकुरी  २६० १.०० - - - - 
िाकी  ९९९ ३.८७ १७० ४.७५ ८ ०.५० 
सगरी/परुी  ११२ ०.४३ - - ४ ०.२५ 
घसतण/भजेुल २९८ १.१५ ८ ०.२२ - - 
अन्त्य २ ०.००७ २ ०.०५ - - 
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जात/जातीय  
िमूह 

मादी गाउँपासलका वडा निं. १ वडा निं. २ 
िङ्ख्या % िङ्ख्या % िङ्ख्या % 

जम्मा  २५,७७९ १०० ३,५७८ १०० १६०३ १०० 
श्ोत: केन्त्द्रीय तथयािंक कवभाग, २०६८ तथा गा.पा. प्रोर्ाईल २०७४ 

६.२.२.३ उमेर िमूह  

कव.ििं २०६८ को जनगर्ना अनिुार आयोजना प्रभाकवत कास्की जजल्लामा १७.१०% जनििंख्या ९ 

वषण मसुनका छन ्भने ६० वषण कटेको जनििंख्या ८.७२% रहेको छ। त्यस्तै, मादी गाउँपासलकामा 

१५.९१% जनििंख्या ९ वषण मसुनका छन ् भने ६० वषण उमेर कटेका मासनिहरुको जनििंख्या 

११.३१% रहेको छ। उमेर िमूह अनिुार िमग्र प्रभाकवत जजल्ला र गाउँपासलकाको जनििंख्या 

िम्बजन्त्ध कववरर् तासलका ५.१० मा प्रस्ततु गररएको छ। 

तासलका 5.10: आयोजना प्रभाकवत स्थानीय तहमा उमेर अनिुार जनििंख्याको कववरर् 

स्थान सलङ्ग 

उमेर िमूह 

०-९ १०-५९ ६० > 
कुल 

िङ्ख्या % िङ्ख्या % िङ्ख्या % 

प्रभाकवत 
जजल्ला  

दबैु ८४,१६२ १७.१० ३,६५,००१ ७४.१७ ४२,९३५ ८.७२ ४,९२,०९८ 

परुुष ४४,१७५ ८.९७ १,७२,६७४ ३५.०८ १९,५३६ १२.९४ ६३,७११ 

मकहला ३९,९८७ ८.१२ १,९२,३२७ ३९.०८ २३,३९९ १२.८८ ६३,३८६ 

मादी 
गा.पा. 

दबैु ४१०३ १५.९१ १८७६० ७२.७७ २९१६ ११.३१ २५७७९ 

परुुष २१८५ ८.४७ ९७६२ ३७.८६ १३८१ ५.३५ १३३२८ 

मकहला १९१८ ७.४४ ८९९८ ३४.९० १५३५ ५.९५ १२४५१ 
श्ोत: केन्त्द्रीय तथयािंक कवभाग, २०६८ तथा गा.पा. प्रोर्ाईल २०७४ 

६.२.२.४ भाषा  

आयोजना प्रभाकवत क्षेरमा ब्राह्मर्, क्षेरी, दसलत लगायत जासतले नेपाली भाषालाई मातॄभाषाको रुपमा 

अिंगालेका छन ् भने बाँकी िबैको आफ्नै मातॄभाषा रहेको छ। यो आयोजना प्रभाकवत मादी 
गाउँपासलकामा नेपाली भाषालाई मातभृाषाको रुपमा अिंगाल्ने जनििंख्या ५६.९४% भन्त्दा धेरै रहेको 

छ भन ेकररव ३८.८८% मासनिले मातभृाषाको रुपमा गरुुङ भाषा बोल्ने गरेका छन।् त्यिैगरी, 

वडा निं. १ मा कररव ७१.७५% र वडा निं. २ मा कररव ७८.७९% मासनिले गरुुङ भाषा लाई 

मातभृाषाको रुपमा बोल्ने गरेको देजखन्त्छ। आयोजना प्रभाकवत मादी गाउँपासलका, वडा निं. १ र वडा 

निं. २ मा बोसलने मातभृाषा िम्बजन्त्ध कववरर् तासलका ५.११ मा प्रस्ततु गररएको छ। 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

                     
     73  

तासलका 5.11: आयोजना प्रभाकवत स्थासनय तहमा बोसलन ेमातभृाषाको कववरर् 

मतभृाषा 
मादी गाउँपासलका वडा निं. १ वडा निं. २ 

ििंख्या प्रसतशत ििंख्या प्रसतशत ििंख्या प्रसतशत 
नेपाली १४,६८१ ५६.९४ १,००४ २८.०५ २७१ १६.९१ 
गरुुङ  १०,०२३ ३८.८८ २,५६७ ७१.७५ १२६३ ७८.७९ 
मगर  ४१७ १.६१ ५ ०.१५ ६९ ४.३० 
तामाङ ६३० २.४४ - - - - 
नेवार  २६ ०.१० - - - - 
अन्त्य  २ ०.००७ २ ०.०५ - - 
कुल २५,७७९ १०० ३,५७८ १०० १६०३ १०० 

श्ोत: केन्त्द्रीय तथयािंक कवभाग, २०६८ तथा गा.पा. प्रोर्ाईल २०७४ 

५.३.२ शैजक्षक अवस्था  

तासलका ५.१३ मा देखाईए झैं यो आयोजना प्रभाकवत मादी गाउँपासलकामा कररब २९% जनििंख्याले 

आधारभतू र १५.३६% जनििंख्याले माध्यसमक तहको जशक्षा हासिल गरेका छन ्भने उच्छ्च जशक्षा 

हासिल गने व्यजक्तको ििंख्या कररव ०.७२% मार रहेको छ। औपचाररक जशक्षा प्राप्त गरेका 

जनििंख्यासभर पसन परुुषको बाहलु्यता रहेको देजखन्त्छ। त्यिैगरी, मादी गाउँपासलकाको प्रोर्ाईल, 
२०७४ अनिुार वडा निं. १ मा माध्यसमक तहिम्मको अध्ययन गने ५५५ जना, स्नातक 

तहिम्मको अध्ययन गने ८८ जना, स्नातकोत्तर तह िम्मको अध्ययन गने १७ जना र कप.एच.डी. 

गने ५ जना रहेका छन ् भने वडा निं. २ मा माध्यसमक तहिम्मको अध्ययन गने ३५५ जना, 

स्नातक तहिम्मको अध्ययन गने ४९ जना, स्नातकोत्तर तह िम्मको अध्ययन गने ४ जना र 

कप.एच.डी. गने ५ जना रहेका छन।् आयोजना प्रभाकवत जजल्ला र गाउँपासलकाको िमग्र शैजक्षक 

अवस्था िम्बजन्त्ध कववरर् तासलका ५.१२ मा देखाइएको छ। 

तासलका 5.12: शैजक्षक अवस्थाको कववरर् 
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(द
शज

ोड
 

दईु
) 

स्न
ात
क 

स्न
ात
क
ोत्त

र अन्त्
य 

अन
ौ 

पच
ारर
क
 

उल्
लेख

 
नभ

एक
ो 

प्रभ
ाकव

त 
जज
ल्ल

ा दवुै
 

३,
७७

,०
६४

 
१,
१८

,७
१८

 

७७
,८
२६

 

१,
०७

,४
९४

 

३७
,६
६२

 

१५
,३
३३

 

५,
२७

० 

१८
७ 

१३
,५
१९

 

१,
०५

५ 

परु
ष 

१,
९६

,३
९६

 

६०
,६
४९

 

३८
,२
२२

 

५६
,९
१५

 

२०
,५
२९

 

९,
७२

४ 

४,
०३

५ 

९९
 

५,
७१

१ 

५१
२ 
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स्थ
ान
 

सल
ङ्ग 

जश
जक्ष

त 
 

जन
ि िंख्

या
 

आ
धा
रभ

तू 

सनम्
न 

मा
ध्य

सम
क
 

मा
ध्य

सम
क
 

+२
 

(द
शज

ोड
 

दईु
) 

स्न
ात
क
 

स्न
ात
क
ोत्त

र अन्त्
य 

अन
ौ 

पच
ारर
क
 

उल्
लेख

 
नभ

एक
ो 

मक
हल

ा 

१,
८०

,६
६८

 

५८
,०
६९

 

३९
,६
०४

 

५०
,५
७९

 

१७
,१
३३

 

५,
६०

९ 

१,
२३

५ 

८८
 

७,
८०

८ 

५४
३ 

मा
दी
 ग

ा.प
ा. 

दवुै
 

११
,४
४१

 

५,
२६

३ 

२,
७८

९ 

२,
१८

५ 

३३
७ 

१०
८ 

२३
 

१ ६८
४ 

५१
 

परु
ष 

५,
८६

३ 

२,
७०

६ 

१,
३१

३ 

१,
२१

१ 

१९
८ 

८९
 

१९
 

१ ३०
२ 

२४
 

मक
हल

ा 

५,
५७

८ 

२,
५५

७ 

१,
४७

६ 

९७
४ 

१३
९ 

१९
 

४ ० ३८
२ 

२७
 

श्ोत: केन्त्द्रीय तथयािंक कवभाग, २०६८  

५.३.३ आधारभतू िेवाहरुमा पहुचँ  

५.३.३.१ खानपेानी 

आयोजना प्रभाकवत मादी गाउँपासलकामा खानेपानीको मखु्य श्ोत धाराको पानी हो, जहा ँ कररव 

६५.८७% घरधरुीमा घर कम्पाउण्ड सभरै पानीको धारा रहेका छन ्भने कररव २८.०७% घरधरुीले 

िावणजसनक धारा प्रयोग गदणछन।् त्यस्तै, वडा निं. १ मा कररव ९२.१८% घरधरुी र वडा निं. २ मा 

भने १००% घरधरुीमा आफ्नै पानीको धारा रहेको छ। यी बाहेक अन्त्य श्ोतहरु कुवा, 

नदी/झरनाहरु आददलाई खानेपानीको लासग मादी गाउँपासलकामा प्रयोग गररन्त्छ, जनु तासलका ५.१३ 

मा देखाईएको छ। 

तासलका 5.13: आयोजना प्रभाकवत स्थानीय तहमा खानपेानीको कववरर् 

स्थान  

घर
धरु

ी 

धा
रो 

(घ
र 

क
म्प

ाउ
ण्ड

मा
) 

धा
रा 

िा
वणज

सनक
 

ईन
ार/

कु
वा
 

(ढ
ाकक

एक
ो) 

ईन
ार/

कु
वा
 

(न
ढा
कक

एक
ो

) 

मलु
क
ो प

ान
ी 

नदद
/ख

ोल
ा 

अन्त्
य 

मादी 
गा.पा. 

४,३१
४ २,८४२ १,२११ ० १४ १११ ८ १२८ 

प्रसतशत 
(%) १०० ६५.८७ २८.०७ ० ०.३२ २.५७ ०.१८ २.९६ 

वडा निं. १  ६१४ ५६६ २ ० ० ० ० ४६ 
प्रसतशत १०० ९२.१८ ०.३२ ० ० ० ० ७.४९ 
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(%) 
वडा निं. २ २८५ २८५ ० ० ० ० ० ० 
प्रसतशत 
(%) १०० १०० ० ० ० ० ० ० 

श्ोत: मादी गा.पा. प्रोर्ाईल, २०७४ 

५.३.३.२ शौचालय र िरिर्ाई  

कव.ििं. २०६८ को जनगर्ना अनिुार आयोजना प्रभाकवत मादी गाउँपासलकाको कररब ८७.४३% 

भन्त्दा बढी घरधरुीमा फ्लश भएको शौचालयहरु रहेका छन ्भने कररव १२% घरधरुीमा िाधारर् 

शौचालय रहेको पाइन्त्छ। त्यस्तै, आयोजना प्रभाकवत वडा निं.१ र वडा निं. २ मा भने प्राय: िबै 

घरमा आधसुनक ककसिमको शौचालय रहेको देजखन्त्छ। तासलका ५.१४ मा आयोजना प्रभाकवत 

जजल्ला, गाउँपासलका र प्रभाकवत वडाको शौचालय िकुवधा िम्बजन्त्ध कववरर् प्रस्ततु गररएको छ।  
तासलका 5.14: आयोजना प्रभाकवत स्थानीय तहमा शौचालय पहुचँको अवस्था 

स्थान  कुल घरधरुी 
ििंख्या  

शौचालय नभएका 
घरधरुी  

शौचालय भएका घरधरुी   
उल्लेख 
नभएका 

फ्लश भएको 
शौचालय  

िामान्त्य 
शौचालय  

प्रभाकवत जजल्ला १,२५,४५९ १,०६१ १,१६,००१ ७,९३४ ४६३ 
प्रसतशत  (%)  १०० ०.८५ ९२.४५ ६.३० ०.५० 
मादी गा.पा. ४३१४ २३ ३७७२ ५१९ - 
प्रसतशत (%) १०० ०.५३ ८७.४३ १२.०३ - 
वडा निं. १  ६१४ - ६१३ १ - 
प्रसतशत (%) १०० - ९९.८५ ०.१५ - 

वडा निं. २ २८५ 
- 
 २८५ - - 

प्रसतशत (%) १०० - १०० - - 
श्ोत: केन्त्द्रीय तथयािंक कवभाग, २०६८ तथा गा.पा. प्रोर्ाईल, २०७४ 

५.३.४ ऊजाणमा पहुँच  

५.३.४.१ खाना पकाउन ेऊजाण  

कव. ििं. २०६८ को जनगर्ना अनिुार आयोजना प्रभाकवत मादी गाउँपासलकामा कररव ८२.५०% 

भन्त्दा बढी घरधरुीले खाना पकाउन दाउराको प्रयोग गदणछन ्भने जम्मा १७.५०% घरधरुीले अन्त्य 

स्रोतहरु जस्तै; एल.पी. ग्याँि, बायोग्याँि र गइुठा आददको प्रयोग गदणछन।् त्यस्तै, आयोजना 

प्रभाकवत जजल्लामा भने कररव ६७.५०% ले अन्त्य स्रोत र ३२.५% घरधरुीले मार खाना पकाउन 

दाउराको प्रयोग गने गरेको पाइन्त्छ। आयोजना प्रभाकवत वडा वडा निं. १ मा कररव ८८.६०% 
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घरधरुीले र वडा निं. २ मा ८४.९१% घरधरुीले खाना पकाउन दाउराको प्रयोग गदणछन।् आयोजना 

प्रभाकवत क्षेरको खाना पकाउने उजाण िम्बजन्त्ध कववरर् तासलका ५.१५ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

तासलका 5.15: आयोजना प्रभाकवत क्षरेमा खाना पकाउन ेउजाण प्रयोगको अवस्था 

स्थान कुल घरधरुी 
िङ्ख्या 

दाउरा अन्त्य 
िङ्ख्या % िङ्ख्या % 

प्रभाकवत जजल्ला १,२५,४५९ ४०,७८७ ३२.५० ८४,६७२  ६७.५० 
मादी गा.पा ४३१४ ३५५८ ८२.५० ७५६ १७.५० 
वडा निं. १ ६१४ ५४४ ८८.६० ७० ११.४० 
वडा निं. २ २८५ २४२ ८४.९१ ४३ १५.०९ 

श्ोत: केन्त्द्रीय तथयािंक कवभाग, २०६८ तथा गा.पा. प्रोर्ाईल, २०७४ 

५.३.४.२ प्रकाश/बत्ती 

यि आयोजनाबाट प्रभाकवत जजल्ला कास्कीमा कररव ९५.४५% घरधरुीमा कवद्यतुको पहुँच पगेुको छ 

भने मादी गाउँपासलकामा कररव ९५.७८% घरधरुीमा सबद्यतुको पहुँच पगेुको देजखन्त्छ। बाँकी 

घरधरुीले बजत्तको लासग अन्त्य स्रोतहरु जस्तै; मकट्टतेल, बायोग्याँि, िोलार आदद प्रयोग गने गरेका 

छन।् त्यिैगरी, वडा निं. १का कररव ९९.३५% घरधरुीमा र वडा निं. २ को ९८.९५% घरधरुीमा 

कवद्यतुको पहुँच पगेुको देजखन्त्छ। आयोजना प्रभाकवत स्थानीय तहको कवद्यतु िकुवधा िम्बजन्त्ध कववरर् 

तासलका ५.१६ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

तासलका 5.16: आयोजना प्रभाकवत स्थानीय तहमा प्रकाशको लासग प्रयोग गररन ेउजाणको अवस्था 

स्थान कुल घरधरुी 
िङ्ख्या सबजलुी मट्टीतेल बायोग्यािँ िोलार अन्त्य उल्लेख 

नभएको 
प्रभाकवत जजल्ला १,२५,४५९ १,१९,७५७ ३,६९४ २४९ ९२९ ३७० ४६० 
प्रसतशत  (%)  १०० ९५.४५ २.९४ ०.१९ ०.७४ ०.२९ ०.३६ 
मादी गा.पा ४३१४ ४१३२ २० ८ १६१ - - 
प्रसतशत  (%)  १०० ९५.७८ ०.४६ ०.०१ ३.७३ - - 
वडा निं. १ ६१४ ६१० - - ४ - - 
प्रसतशत  (%)  १०० ९९.३५ - - ०.६५ - - 
वडा निं. २ २८५ २८२ - ३ - - - 
प्रसतशत  (%)  १०० ९८.९५ - १.०५ - -  

श्ोत: केन्त्द्रीय तथयािंक कवभाग, २०६८ तथा गा.पा. प्रोर्ाईल, २०७४  

५.३.५ घरको स्वासमत्व र प्रकार   
यि आयोजनाको प्रभाकवत गाउँपासलकामा कररव ९४.२७% घरधरुीको आफ्नै सनजी घर रहेको छ भने वडा 
निं.१, मा कररव ९३.३२% घरधरुी र वडा निं. २ मा कररव ९५.७९% घरधरुी आफ्नै सनजी घरमा बिोबाि 
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गदणछन।् अन्त्य पररवार भाडामा र अकाणको घर कुरेर बिेको पाइन्त्छ। आयोजना प्रभाकवत क्षेरको घरको 
स्वासमत्व िम्बजन्त्ध कववरर् तासलका ५.१७ मा देखाइएको छ। 

तासलका 5.17: घरको स्वासमत्व र प्रकारको कववरर् 

स्थान कुल घरधरुी 
िङ्ख्या सनजी घर  %  

भाडामा  
 
% 

 
ििंस्थाग
त   

 
% 

 
अन्त्य 

 
% 

प्रभाकवत 
जजल्ला १,२५,४५९ 

७६,५९
९ 

६१.०
५ 

४४,१९
२ 

३५.२
२ 

१,६५
६ 

१.३
१ 

३,०१
२ 

२.४
० 

मादी गा.पा ४,३१४ ४,०६७ 
९४.२
७ 

११८ २.७३ - - १२९ २.९
९ 

वडा निं. १,  ६१४ ५७३ 
९३.३
२ 

१४ २.२८ - - २७ ४.३
९ 

वडा निं. २ २८५ २७३ 
९५.७
९ 

४ १.४० - - ८ २.८
१ 

श्ोत: केन्त्द्रीय तथयािंक कवभाग, २०६८ तथा गा.पा. प्रोर्ाईल, २०७४  

५.३.६ स्थानीय अथण व्यवस्था र जीकवकोपाजणन 

स्थानीयबािीहरुिँग छलर्ल गदाण आयोजना क्षेरमा जीवन सनवाणहका लासग मखु्य पेशा होटल र कृकष 

नै रहेको पाइयो। यिका असतररक्त पशपुालन, पिल जस्ता िेवामखुी पेशा, श्ममखुी पेशा र 

वैदेजशक रोजगारी नै यहाँको जीकवकोपाजणनको श्ोतहरु हनु।् आयोजना क्षेरमा कृषकहरुले उत्पादन 

गने मखु्य बाली भनेको मकै, कोदो, गहुँ आदद अन्न बालीहरु रहेको, त्यिैगरी भट्टमाि, बोडी, सिमी, 

आदद दलहन बाली, आल,ु गोलभेडा, काँक्रो, र्िी, जघरौंला आदद तरकारी बाली िाथै केरा, िनु्त्तला, 

नािपाती, अम्बा आदद र्लरु्ल तथा नगदे बालीको रुपमा अलैंची, कर्ी, उख ुआदद उत्पादन हनुे 

गरेको छ। 
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जचर 5.8: आयोजना क्षरे वरपर देजखएका बाली 
५.३.७ कवद्यालयहरु 

स्थालगत भ्रमर् गदाण यि आयोजनाले कुनै पसन कवद्यालयलाई प्रत्क्षय रुपमा अिर नगने देजखन्त्छ। 

यि आयोजना वरपर रहेका सबद्यालयहरु तल तासलका ५.१८ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

तासलका 5.18: आयोजना क्षरे वरपर रहेका कवद्यालयहरु 

क्र.श. नाम कवद्यालयको तह  ठेगाना 
१. अन्नपूर्ण मा.कव.  माध्यसमक मादी गा.पा.-१, सिक्लेश 

२. नल्कु आधारभतू कवद्यालय आधारभतू मादी गा.पा.-१, पाचे 
३ स्थान्त्पसत आधारभतू कवद्यालय  आधारभतू  मादी गा.पा.-१, जखलाङ 

४ दधु पोखरी मा.कव. माध्यसमक  मादी गा.पा.-१, शोंधा 
श्ोत: स्थलगत अध्ययन, २०७८ 

५.३.८ िँस्कृसत 

मादी गाँउपासलका कवकवध जातजासत, भाषा तथा िँस्कृसतहरु भएको गाउँपासलका हो। यहाँ कवसभन्न 

जातजासतहरु गरुुङ, मगर, तामाङ, ब्राह्मर्, क्षेरी आदद समलेर बिेको र ती जातजासतहरुको कवकवध 

िँस्कृसतक िघनता भएको गाउँपासलका हो । कवशेष गरी यो गाउँपासलकामा गरुुङ जासतहरुको 

बहलुता रहेको छ, गरुुङ जासतको परुाताजत्वक बिोवाि स्थल क्होला िोंथर कवशेष महत्व वोकेको 

स्थान पसन यही िं पदणछ। िाथै अन्त्य जातजासतहरुको कवसभन्न भेषभषूा, रहनिहन, चाडपवण, धमण, जारा, 

उत्िव मेला आददले पसन िािंस्कृसतक कवजशष्टता वोकेको छ। सबसभन्न मठमजन्त्दर,गमु्बा कोइवो, कोट, 

थान, पोखरी आदद िािंस्कृसतक उत्कृष्टताका रुपमा रहेका छन।् 

५.३.९ मखु्य चाडपवणहरु 

यहाँको मखु्य चाडपवणहरुमा ल्होिार, दशै, सतहार, सतज, जनै पूजर्णमा, चैते दशै, िाउने िक्राजन्त्त, 

माघे िक्राजन्त्त, जशवरारी, र्ाग ुपूजर्णमा, बदु्ध जयन्त्ती, आदी पदणछ। 
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५.३.१०  धासमणक, िँस्कृसतक र पयणटकीय स्थल  

स्थलगत अवलोकनबाट यो आयोजना क्षेरको वररपरी केही धासमणक र पयणटकीय स्थलहरु रहेको 

पाइयो। जिको कवस्ततृ जानकारी तासलका ५.१९ मा प्रस्ततु गररएको छ। स्थानीय बािीहरुिँग 

छलर्ल गदाण प्राप्त जानकारी अनिुार हाल यि आयोजना क्षेरमा दैसनक न्त्यनुतम २० जना र 

असधकतम १०० जना पयणटकको आगमन हनुे गरेको छ। यि क्षेरमा स्वदेशी पयणटक मार नभई 

कवदेशी पयणटक पसन आउने गरेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ। 

तासलका 5.19: आयोजना स्थल वरपर रहेका केही धासमणक तथा पयणटकीय स्थलहरु 
क्र.श. नाम ठेगाना 
१. सिक्लेश (गरुुङ) गाउँ मादी गा.पा.-१, सिक्लेश 
२. सिक्लेश पाकण   मादी गा.पा.-१, पाचे 
३. िभा चौतारा  मादी गा.पा.-१, सिक्लेश 
४. कापचेु कहमनदी मादी गा.पा.-२, सिक्लेश 
५. कोयव गमु्बा (३ वटा) मादी गा.पा.-१, सिक्लेश 
६. परुी मजन्त्दर मादी गा.पा.-१, सिक्लेश 
७. िन्त्त देवी मजन्त्दर मादी गा.पा.-१, सिक्लेश 
८. जशव मजन्त्दर मादी गा.पा.-१, सिक्लेश 
९. मौद ु मादी गा.पा.-१, सिक्लेश 
१०. चदक्यू मादी गा.पा.-१, सिक्लेश 
११. कोरी डाँडा मादी गा.पा.-२, कोरी 

श्ोत: स्थलगत अध्ययन, २०७८ 

५.३.११  पयणटकीय स्थलहरुको जानकारी  

१. दूधपोखरी   

मादी गाउँपासलकाको उत्तर पूवी भागमा लमजङु जजल्लाको िीमाना नजजक रहेको दूधपोखरी एक 

धासमणक सतथणस्थल हो । िमदु्र ितहदेजख कररब ४५७० मी. को उचाइमा रहेको यो एक 

कहमताल/कुण्ड हो । यिको िापेजक्षक अवजस्थसत २८०२७‘१२” उत्तरी अक्षािंश र ८४०१०‘४५” 

पूवी देशान्त्तर रहेको छ। यहाँ जनै पूजर्णमाको अविरमा धेरै तीथाणलहुरु पोखरी स्नान गनण र दशणन 

गनण आउँछन ्। यि पोखरी सिक्लेि, ताङसतङ, यािंजाकोट, वाचोक, समजरेु, लगायतका ठाउँवाट 

पसन पदमागणको रुपमा दूधपोखरी, नामून भञ्ज्याङ, हदैु मनाङ र मनाङ वाट थोरङ पाि हदैु 

मजुक्तनाथिम्म पगु्न िककन ेहुँदा धासमणक एविं पयणटकीय रुपले यिको सनकै्क ठूलो महत्व रहेको छ ।  
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२. क्हरु्चे कहमताल  

अन्नपूर्ण कहमालको रे्दीमा िमदु्र ितहदेजख २४२० मी. को उचाईमा अवजस्थसत रहेको छ। अन्नपूर्ण 

दोस्रो वाट झरेर आएको कहँउ कहमनदीको रुपमा वहेर आइ बनेको क्हरु्चे कहमताल मादी 

गाउँपासलकाको एक अमूल्य िम्पसत हो। कहमालय कहमशृ्िंखलाको िायद िवैभन्त्दा होचो भागमा 

अवजस्थत यो कहमताल मादी नदीको उत्पजत्त स्थल िमेत हो। गरुुङ भाषामा “क्ह” भनेको कहउ र 

“रु्” भनेको तल झने वा भत्कने र “चे” भनेको िमतल परेको ठाउँ भन्ने हनु्त्छ। यो ताल पकहले 

चौर वा खकण को रुपमा रहेको सथयो पसछ आएर ि–िाना कुण्डको अवस्था हदैु हाल कररव १८-२० 

वषण देजख तालको रुपमा रहेको छ। सिक्लेि देजख कररव १० घण्टामा पगु्न िककन ेयो तालमा 

अन्नपूर्ण क्षेरवाट खस्ने कहमपकहरोहरु हरु आउँदछन।् यो पोखरादेजख िवैभन्त्दा नजजकमा रहेको 

कहमताल हनुाले पसन यिको पयणटकीय महत्व धेरै रहेको छ।  

 
जचर 5.9: क्हरु्चे कहमताल 

३. कोरी क्षरे/थलेुक र्ाटँ क्षरे 

मादी गाउँपासलकाको उत्तर पूवी भागमा कररव ४००० मी. को उचाईमा अवजस्थत कोरी कररव 

४१६३ मी. को उचाइमा अवजस्थत थलेुक र्ाँट महत्वपूर्ण क्षेरहरु हनु।् यो क्षेरमा कोरी, 

समजेडाँडा, रु्ल,ु थलेुक र्ाँट, टौजाडाँडा तथा कवसभन्न कुण्डहरु रहेका छन।् प्रायः िमतल खकण हरु 

रहेको यो क्षेर High Altitude Sports का लासग िमेत महत्वपूर्ण हनु िक्छ िाथै िाहसिक पयणटनको 

गन्त्तव्य िमेत वन्न िक्छ। यिका िाथै पशपुालन,  
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जचर 5.10: कोरी डाडँा 

यािाणगमु्वा लगायतका जडीवटुीका लासग पसन यो क्षरे महत्वपूर्ण रहेको छ। सिक्लेि, ताङसतङ वाट 

यो क्षेर हदैु दूधपोखरी, नामनु भञ्ज्याङ भै मसु्ताङ सनस्कन ेपदमागण िमेत रहेको र यहाँवाट अन्नपूर्ण 

कहमशृ्िंखलामा रहेका कवसभन्न कहमालय टाकुराहरु आखैँ अगासड देख्न िककन्त्छ।  

४. मध्य सबन्त्द ु(Mid Point)  

अक्षािंि र देशान्त्तरको आधारमा नेपालको मध्यसबन्त्द ु (Mid Point) मादी गाउँपासलकाको कोरी 

क्षेरमा पदणछ। कोरी क्षेर पयणटकीय दृकष्टले महत्वपूर्ण भएकोले उक्त क्षेरमा मध्य सबन्त्द ु स्तम्भ 

सनमाणर् गरी स्वदेशी तथा कवदेशी पयणटकहरुलाई आककषणत गनण िककन्त्छ। 

५. क्होला िोंथर   

मादी गाउँपासलकाको उत्तर पूवी भागमा िमदु्र ितह देजख ३३०० मी. को उचाईमा अवजस्थत 

क्होला िोंथर, गरुुङ जासतको अन्नपूर्ण कहमशृ्िंखलाको दजक्षर्ी भागमा रहेको ऐसतहासिक प्रथम वजस्त 

मासनन्त्छ। गरुुङ जासत मनाङ वाट अन्नपूर्णको दजक्षर्ी भागमा पकहलो विोवाि गरेको यो वस्ती हाल 

भग्नावशेषका रुपमा देख्न िककन्त्छ। यहाँ मखु्य गरर ३ वटा वजस्तहरु रहेको देजखन्त्छ। 

६. भमेूथान   

मादी पाउँपासलकामा पयणटकीय, धासमणक महत्व बोकेका स्थलहरु मध्ये कवसभन्न भमेूथानहरु रहेका 

छन।् गरुुङहरु कवशेषगरर प्रकृसत पजुा गने हनुाले उनीहरु जल, जिंगल, ढुङ्गा आददको पूजाआजा 

गने गछणन्र कवसभन्न ठाँउमा भमेूथानहरु वनाएका हनु्त्छन।् यी भमेूथानहरुमा गाउँलेहरुले उद्यौली 

उभौली िाथै कवसभन्न चाडपवणहरुमा पूजा गने, भेडा कारन ेजिबाट उत्पादन बढ्ने, वाली कवनाश 

बाट जोसगने नयाँ कायण िर्ल हनु,े रोगव्याधी भाग्ने, खडेरी पदाण पानी माग्ने, आदद जस्ता मान्त्यता 

रहेका छन।् 
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७. मौद ु 

सिक्लेि गाँउको धप्राङथर माथी खोलामा रहेको मौद ुधासमणक रुपवाट महत्वपूर्ण स्थल हो। कवशेष 

गरर माघे ििंक्राजन्त्तमा यहा ँपजुाआजा गने र मेला लाग्दछ। यि ठाँउमा गएर नहुाएमा मनोकािंक्षा 

पूरा हनु े कवश्वाि गररन्त्छ। यहाँ मजन्त्दरका िाथै पाटी पौवाहरु, प्राकृसतक धाराहरु िमेत रहेका 

छन।् 

८. रैसिँधो डाडँा, नौच ुडाडँा, क्रप ुडाडँा  

यि क्षेरको महत्वपूर्ण पयणटकीय स्थलहरु मध्ये रैसिँधो डाँडा, नौच ु डाँडा, क्रप ु डाँडा  

दृश्यावलोकनका लासग असत महत्वपूर्ण मासनन्त्छन। सिक्लेि गाँउदेजख उत्तरमा कररव १ घण्टामा 

पगु्न िककनेरैसिँधो डाँडा, ताङसतङबाट कररव १ घण्टामा पगु्न िककने नौच ुडाँडा र नौच ुडाँडाबाट 

कररव ४ घण्टामा पगु्न िककने क्रप ु डाँडा यि क्षेरकै अन्नपूर्ण कहमशृ्िंखलाको िनु्त्दर दृश्य देख्न 

िककन ेस्थलहरु हनु। यहाँवाट अन्नपूर्ण क्षेरमा गइरहने  Live Avlanches को दृश्य मनोरमरुपमा 

देजखन्त्छ। यहाँवाट पोखरा लगायत मादी नदीको नागवेली वहावमागण पसन देख्न िककन्त्छ। 

९. रैसलपा  
सिक्लेि गाँउभन्त्दा मासथ रहेको िमतल चौर रैसलपों यहाँको महत्वपूर्ण क्षेर हो। पकहले पकहले यहा ँ

ऊवा, आल ुलगाउने चलन सथयो भने हाल पदयारा गनेहरुका लासग क्याजम्पङ िाईटको रुपमा 

प्रयोग गनण िककने ििंभावना छ। पशचुरन क्षेरका िाथै गाईवस्त,ु भेडावाख्रा वेँिी झादाण केही ददन 

यहाँ राख्न ेचलन छ। िमदु्री ितह देजख कररव २१२८ समटर उचाईमा रहेको यो स्थान कहँउ परेको 

वेलामा कहँउ खेल्नका लागी ज्यादै महत्वपूर्ण छ। यहाँ वाट कहमालयको िनु्त्दर दृश्य, वरपरका 

गरुुङ वस्तीहरु, मादी नदीको वहावमागण र वरपरको हररया जिंगलका दृष्यहरु देख्न िककन्त्छ। हाल 

यहाँ पाकण को स्थापना भएको छ। 

१०. महभीर  

जिंगली मौरीले आफ्नो वािस्थान बनाएको पाइन्त्छ। यहाँका वासिन्त्दाहरुको वषै कपच्छ्छे भीर मौरीको 

मह काट्न े (Honey Hunting) गने परुानो चलन छ। यि गाउँपासलकामा रहेका महसभरहरुमा 

काउरोँ सभर, कवउराप्रोँ, क्यनहँ सभर, आवाणघवाणप्रोँ, कुराती सभर, कलबजन्त्द, र्लप्रों, क्याज बन, 

कयजज ती, कन्त्मै क्यूमा सभर, लामै रेमै, सभरटुके छहरा, मौरो सभर, ठुलो सभर, पाउरो सभर आदद 

प्रमखु हनु।् यहाँ कवशेषगरी प्रत्येक वषण May, June मकहनामा परम्परागत तरीकाबाट मह काड्न े

चलन छ। यि ककसिमको चलन लाई पयणटनको रुपमा प्रयोग गररन ुआवश्यक देजखन्त्छ। 
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११. “कोँ के यावा”   

सिक्लेि, पाचे, ताङसतङ, जखलाङ गाँउका मासनिहरु वषाणतको कामकाज िकेपसछ गाँउ मासथका 

अग्ला डाँडाकािंडाहरुमा गाँउलेहरु समसल घमु्न जाने चलनलाई गरुुङ भाषामा “कोँ के यावा” 

भसनन्त्छ। कररव एक हप्ता िम्म इच्छ्छा लागेका मासनिहरुको हलु समसल घमु्न जान े क्रममा 

गाँउलेहरुले उसनहरुलाई वाजागाजाका िाथ गाँउमासथ िम्म पयुाणउन लैजाने प्रचलन छ। यि क्रममा 

गाँउलेहरुले सत घमु्न जान ेमासनिहरुलाई वाजागाजा िकहत गरगहनाले िजाएर गाँउ मासथिम्म पयुाणई 

कवदा गछणन ् भने उसनहरु घमेुर र्केर आउँदा पनु वाजागाजा िकहत गरगहनाले िजाएर गाँउमा 

सभरयाउछन्र उसनहरुले ल्याएका लेकाली रू्लहरु िवै गाँउलेलाई वाँड्छन।् यिैगरी दूधपोखरी तीथण 

जाने परम्परा पसन अत्यन्त्त महत्वपूर्ण छ। 

१२. चदक्य  

सिक्लेि गाँउदेजख कररव एक घण्टाको ओरालो पूवण तर्ण  मादी नदीको ककनारमा रहेको चदक्यू एक 

महत्वपूर्ण प्राकृसतक तातो पानीको कुण्ड हो। यहाँ मासनिहरु पयणटकीय रुपमा हेनणको लासग िाथै 

कवसभन्न प्राकृसतक उपचारका लासग पसन जाने गदणछन।् यि स्थललाई अझ व्यवजस्थत रुपमा स्याहार 
ििंहार गनण िके महत्वपूर्ण पयणटकीय स्थल वन्न िक्छ। 

िभा चौतारा सिक्लेि गाँउको ऐसतहासिक महत्व राख्न ेिभा चौतारा गाँउको कवच भाग िभाथरमा 

अवजस्थत छ। प्राचीन िमयदेजखनै न्त्याय सनिार्, गाँउ भेला तथा अन्त्य कवसभन्न िमूहमा गररने 

छलर्लहरु यही स्थानमा गररिं दै आएको पाइन्त्छ। हाल पसन यि ठाँउमा गाँउमा गररन े कवसभन्न 

ककसिमका िभा, िामूकहक छलर्ल तथा योजनाहरुका लासग यही ठाँउ प्रयोग गररन्त्छ, तिथण, यो 

एउटा महत्वपूर्ण स्थल हो। हाल यहाँ एक टावरको सनमाणर् गररएको छ, जिबाट गाउँ र वरपरका 

िनु्त्दर दृश्यहरु देख्न िककन्त्छ। 

१३. िभा चौतारा  

सिक्लेि गाँउको ऐसतहासिक महत्व राख्न ेिभा चौतारा गाँउको कवच भाग िभाथरमा अवजस्थत छ । 

प्राचीन िमयदेजखनै न्त्याय सनिार्, गाउँ भेला तथा अन्त्य कवसभन्न िमूहमा गररने छलर्लहरु यही 

स्थानमा गररदै आएको पाइन्त्छ । हाल पसन यि ठाँउमा गाँउमा गररने कवसभन्न ककसिमका िभा, 

िामूकहक छलर्ल तथा योजनाहरुका लासग यही ठाँउ प्रयोग गररन्त्छ, तिथण, यो एउटा महत्वपूर्ण 

स्थल हो । हाल यहाँ एक टावरको सनमाणर् गररएको छ, जिबाट गाउँ र वरपरका िनु्त्दर दृश्यहरु 

देख्न िककन्त्छ । 
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१४. ऐसतहासिक मठमजन्त्दर, गमु्वा, कोइवो तथा पोखरीहरु  

मादी गाउँपासलकामा परम्परागत रुपमा रहेका ऐसतहासिक मठमजन्त्दर, गमु्वा, कोइवो, पोखरीहरु, 

चौतारीहरु आदद रहेका छन।् खािगरर सिक्लेिको मौद,ु कोइवो, ताङसतङको कोइवो, गमु्वा, 

भाचोकको रानीपोखरी, वाचोकको िीता पोखरी, वसलडाँडा मजन्त्दर, लम्तरी मजन्त्दर, यािंजाकोटको 

पोखरी, समजरेुको िव ु पोखरी, बदु्ध कवहार, बरालडाँडाको भगवती मजन्त्दर, िनुपदालीको जशव 

मजन्त्दर, थाकको मैपोलो मजन्त्दर आदद धासमणक, ऐसतहासिक तथा पयणटककय रुपमा महत्वपूर्ण छन ्। 

  

जचर 5.11: सिक्लेि गाउँ जचर 5.12: कोयव गमु्बा 
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पररच्छ्छेद 6: प्रस्तावको कवकल्प कवश्लषेर् 

६.१  सडजाइन 
वैकजल्पक कवश्लषेर् वातावरर्ीय प्रभाव मूल्या्कननको एक महत्वपूर्ण अिंग हो। आयोजनािँग िम्बजन्त्धत 

कवसभन्न पक्षहरुको कवश्लषेर्को मखु्य उदे्दश्य भनेको कवकाि सनमाणर्का कायणहरु गदाण िकारात्मक 

प्रभावहरुलाई बढोत्तरी र नकारात्मक प्रभाहरुलाई कम हनुे प्रकारले सनमाणर् र ििंचालन कायणलाई 

अिंसगकार गनुण हो। अध्ययनले टावर,  यान्त्करेज र टसमणनल भवनहरु बनाउँदा किं कक्रटका ििंरचनाहरु 

नबनाउन ेर हलकुा जस्टलका भकूम्प प्रसतरोधी ििंरचना बनाईने छ। वातावरर्मा कम क्षसत पयुाणउने 

उदे्दश्यका िाथ प्राकृसतक श्ोतहरुको प्रयोग कम गररनेछ। त्यस्तै, आयोजनाको राईसभिंग स्टेशनलाई 

प्रशस्त िमथर जग्गा रहेको तल्लो स्टेशनमा सनमाणर् गररनेछ। केवलकारको टावर र टसमणनल 

भवनहरु बनाउँदा िम्भव भएिम्म हलकुा जस्टलका भकूम्प प्रसतरोधी ििंरचना बनाईने छ। 

६.२  आयोजना स्थल र केवलकारको कवकल्प  
आयोजना सनमाणर् तथा ििंचालन गदाण जसमनको जस्थरतालाई सबशेष ध्यान ददइएको छ। केवलकारको 

पिंजक्तबद्दता (alignment) तय गदाण जसमनको जस्थरता र वनस्पसतको कम भन्त्दा कम क्षसतलाई सबशेष 

प्राथसमकता ददईनेछ । कम वन क्षेरलाई अिर गनण प्रस्ताकवत पिंजक्तबद्दता (alignment) भन्त्दा  अन्त्य 

पिंजक्तबद्दता (alignment) उपयकु्त नहनुे यि अध्ययनबाट देजखन्त्छ। 

६.३ प्रकवसध र ििंचालन कवसध, िमय तासलका, प्रयोग हनु ेकच्छ्चा पदाथण  
केवलकारको सनमाणर् कवहान, ददउँिो र िाँझको िमयमा गररनेछ। आयोजनामा प्रयोग हनुे मेसिनहरु 

र बे्रकरहरु िरुजक्षत रुपमा अपनाएर मार प्रयोग गररनेछ भने िकेिम्म स्थानीय जनशजक्तमा 

आधाररत भएर आयोजना सनमाणर् गररनेछ, जिले गदाण स्थानीयलाई असधकतम ् रोजगारीको अविर 

िजृना हनुकुो िाथै वातावरर्मैरी िमेत हनु जान्त्छ। सनमाणर् तथा ििंचालन गदाण कवद्यतुको प्रयोग 

हनुेछ। िौयण उजाणलाई िमेत आयोजना कवसभन्न अवयवहरुअमा प्रयोग गररनेछ। 

६.४  वातावरर्ीय व्यवस्थापन योजना 
आयोजना सनमाणर् गदाण र्ोहोर व्यवस्थापन, सनमाणर् िामाग्रीको व्यवस्थापन, कामदार कमणचारीको 

व्यवस्थापन, भण्डारर् र सनमाणर् मेजशनरीको बारेमा उच्छ्च व्यवस्थापन गररनेछ। यस्ता ििंरचनाहरु 

िकभर बाँझो जग्गामा राजखनेछ। आयोजनाको सनमाणर् तथा ििंचालनको चरर्मा आउने वातावरर्ीय 

प्रभावलाई व्यवस्थापन गनण वातावरर्ीय व्यवस्थापन योजना तजुणमा गरी लागू गररनेछ।   
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६.५ िरुजक्षत कवकल्पको छनोट  
आयोजना छनौट गदाण भौगोसलक रुपमा कमजोर स्थललाई हटाएर सडजाइन गररएको हुँदा भौगोसलक 

रुपमा राम्रो स्थानमा टावर र स्टेशन सनमाणर् गररएको छ। प्रस्तावकले सनमाणर् तथा ििंचालन 

चरर्मा अन्त्तराणकिय स्तरको िरुक्षा मापदण्ड पालना गनेछ। आयोजनाबाट िामदुाकयक स्वास्थय र 

िरुक्षामा अिर नपने गरी आयोजना क्षेरलाई तारबार/पखाणलबाट िरुजक्षत गररनेछ। यिरी िम्भाव्य 

जोजखम न्त्यूनीकरर् गनण आयोजना ककटबद्ध छ। 

६.६ आयोजना नबनाउन ेकवकल्पको कवश्लषेर्  
नेपाल पयणटन उद्योगको िम्भावना भएको राि भएको हनुाले स्थानीय र ििंजघय कवकािको लासग 

पयणटन र पूवाणधार कवकाि अपररहायण छ। तिथण, यि प्रकारका आयोजना सनमाणर् नगदाण दवैु अविर 

गमु्न जाने हनु्त्छ। यो प्रसतवेदनमा तोककएको आयोजनाका पदचाप, केबलकारको पिंजक्तबद्दता 

(alignment) प्राकवसधक रुपले र वन जिंगलको न्त्यनुतम ्क्षसत हनुे ककसिमले उत्कृष्ट मध्ये छनौट 

गररएको हो। यिले पयाणपयणटनको कवकाि गने र राकिय प्रादेजशक र स्थानीय अथणतन्त्रमा ठुलो टेवा 

पयुाणउने र कवसभन्न िकारात्मक प्रभावहरु भएकाले यो आयोजना आवश्यक छ। 

 

 

 

 

 

 

  



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

                     
     87  

पररच्छ्छेद 7: प्रस्ताव कायाणन्त्वयन गदाण वातावरर्मा पने प्रभाव 

यो आयोजना सनमाणर् तथा ििंचालन चरर्मा सनम्नानिुारको वातावरर्ीय प्रभावहरु पनण जाने देजखन्त्छ |  

७.१ िम्बजन्त्धत िरोकारवालाहरुले उठाएका िवालहरु 
अध्ययनको क्रममा स्थानीय िरोकारवालाहरुले कवसभन्न िवालहरु उठाउनकुो िाथै जजज्ञािाहरु 
राखेका सथए। िमग्रमा स्थानीय बासिन्त्दाहरु आयोजना प्रसत िकारात्मक नै रहेको देजखयो भने केही 
स्थानीय िरोकारवालाहरुले आयोजना प्रसत कवशेष िल्लाह, िझुाव र धारर्ा व्यक्त गरेका सथए। 
िरोकारवालाहरुले उठान गरेका चािो र िवालहरु तासलका ७.१ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

 

तासलका 7.1: स्थानीय िरोकारवालाहरुले उठान गरेका चािो र िवालहरु 
क्र .श.  स्थानीयले उठाएका िवालहरु िमेकटएको/निमेकटएको कैकर्यत 
१. केबलकार सनमाणर् गनुणपूवण मोटर बाटो स्तरउन्नसत र ममणत 

गनुणपने (मा.) 
खण्ड ८.१.२  

२. मकहलाहरुको कहतको लासग सिप मलुक तासलमहरु प्रदान 
गनुणपने (मा.) 

तासलका ९.३  

३. स्थानीय बािीहरुलाई क्षमता र योग्यताको आधारमा 
रोजगारीमा प्राथसमकता ददनपुने (ि.) 

खण्ड ७.२.१ र ७.२.२  

४. सिक्लेि गमु्बा सबस्तार गनण िहयोग गनुणपने (मा.) खण्ड ८.१.२  
६. यि आयोजनाले स्वास्थय के्षरमा िहयोगका लासग 

कायणक्रमहरु ििंचालन गनुणपने (मा.) 

तासलका ९.३  

७. यो आयोजना सनमाणर् हुँदा स्थानीय अथणतन्त्रमा टेवा पगु्ने 
(ि.) 

खण्ड ७.२.२  

८. यो आयोजना सनमाणर् गनुण अजघ स्थानीय जनप्रसतसनसधहरु तथा 
स्थानीय बािीहरुिँग िमन्त्वय गनुणपने (ि.) 

EIA को कवसभन्न चरर्मा 
िमन्त्वय गररएको 

 

९. वनजिंगल, जीवजन्त्त ुआददमा कम अिर पने गरी आयोजना 
सनमाणर् र ििंचालन गनुणपने (ि.) 

तासलका ८.१  

१०. वातावरर्मा हनुे क्षती न्त्यूनीकरर् हनुे गरी आयोजना सनमाणर् 
गनुणपने (ि.) 

तासलका ८.१  

११. यो आयोजना सनमाणर् हुदँा होटल र अन्त्य व्यविाय 
र्स्टाउनछे (ि.) 

खण्ड ८.१.२  

१२. यि आयोजनाको शेयर कवतरर् गदाण स्थानीय बासिन्त्दाहरुलाई 
सबशेष प्राथसमकता ददनपुने (ि.) 

EIA िँग िम्बजन्त्धत 
नरहेको 

 

१३. स्थानीय पूवाणधारहरु सनमाणर् तथा ममणतका लासग िहयोग 
गनुणपने (मा.) 

खण्ड ८.१.२  

१४. आयोजना सनमाणर् गदाण जथाभावी रुखहरु मास्ने, जनावरहरु 
जशकार गनण बन्त्देज गने (ि.) 

तासलका ८.१  

१५. यो केबलकार आयोजना सछटो सनमाणर् हनुपुने (मा.) EIA िँग िम्बजन्त्धत  
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क्र .श.  स्थानीयले उठाएका िवालहरु िमेकटएको/निमेकटएको कैकर्यत 
नरहेको 

१६. पैदल मागण कवस्तार गनण िहयोग गनुणपने (मा.) तासलका ९.३  
१७. र्ोहर व्यवस्थापनमा ध्यान ददनपुने (ि.) तासलका ८.१  
१८. पयणटकको लासग आवश्यक पूवाणधार  कवकाश गनुणपने (ि.) खण्ड ८.१.२  
१९. धासमणक र ििंस्कृसतक िम्पदाको जगेनाण गनुणपने (ि.) खण्ड ८.१.२  
२०. प्रबद्र्धकले िाहसिक पयणटनको सबकाि गनुणपने (मा.) खण्ड ८.१.२  
२१. खानेपानी, ढल व्यवस्थापनमा प्रवधकले कवशेष ध्यान ददनपुने 

(ि.)  
तासलका ८.१  

२२. जैकवक कवकवधता ििंरक्षर्मा प्रबधकले स्थानीय पाचे 
िामदुाकयक के्षर कवकाि िसमसत मार्ण त कायणक्रमहरु ििंचालन 
गनुणपने (ि.) 

तासलका ९.३  

२३. कम वनको क्षसत, भ-ूक्षय कम हनुे कवकल्प छानु्नपनछे (ि.) पररच्छ्छेद ६  
२४. िम्भाकवत दूघणटना र कवपद व्यवस्थापन िम्बन्त्धी 

कायणक्रमहरुको ििंचालन र स्थानीय सनकायिँग िमन्त्वय 
गनुणपने (ि.) 

तासलका ८.१  

नोट: ि.: िवाल, मा.: माग 

श्ोत: स्थलगत भ्रमर्, २०७८ 

७.२ िकारात्मक प्रभाव 
७.२.१.  सनमाणर् चरर् 

 नया ँिीपको कवकाि  

केवलकारको सनमाणर् तथा ििंचालन गदाण दक्ष, अधण-दक्ष र अदक्ष जनशजक्त आवश्यक पने हुँदा 

स्थानीय बासिन्त्दाहरुले रोजगारी प्राप्त गदाण टावर सनमाणर् गने िम्पूर्ण कक्रयाकलापहरु िम्बन्त्धी प्रकवसध 

र सिप सिक्न िक्छन।् टावर सनमाणर् गने, ग्यासबन बक्ि बनाउने, हेभी यन्त्र चलाउने, केबलकार 
चलाउने, बायो-इजन्त्जसनयररिंग जस्ता सिप सिकेर िोही स्थान वा अन्त्य स्थानमा रोजगारीको लासग 

योग्य बन्न िक्नेछन।्  

 स्थानीयलाई कवसभन्न प्रकारका रोजगारीको सिजणना  

केवलकारको सनमाणर् चरर्मा ठुलो ििंख्यामा जनशजक्तको आवश्यकता पदणछ। यिका लासग धेरै 

ििंख्यामा दक्ष, अधण-दक्ष र अदक्ष श्समकहरु ििंलग्न हनुेछन।् यो आयोजना सनमाणर्को क्रममा 

स्थानीयलाई दक्षता अनिुार रोजगारीमा प्राथसमकता ददइनेछ। 
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 स्थानीय पूवाणधारको उपयोग 

आयोजना सनमाणर्को क्रममा स्थानीय पूवाणधारहरु जस्तै; मोटर बाटो, गोरेटो बाटो, खानेपानी, कवजलुी 

आददको प्रयोग गररन्त्छ, जिले गदाण स्थानीय अथणतन्त्रमा िमेत टेवा पगु्दछ। िम्भव भएिम्म सनमाणर् 

िामाग्रीहरु जस्तै; ढुिंगा, सगट्टी, बालवुा, र्लाम आदद पसन स्थानीय बजारबाट खररद गररन्त्छ। 

 वकृ्षारोपर् 
आयोजना सनमाणर् क्रममा कटान हनुे रुखको १:२५ बराबरको ििंख्यामा वकृ्षारोपर् गररने छ। 

त्यिैगरी, आयोजना सनमाणर् पसछ खाली रहेको क्षरेमा हररयाली बनाउनको लासग कवसभन्न प्रजासतका 

रुख तथा रू्लहरु रोकपनछे। 

 आसथणक कक्रयाकलापमा  वकृद्ध 

यो आयोजना सनमाणर् गदाण आवश्यक सनमाणर् िामग्री िम्भव भएिम्म आयोजना क्षेर नजजकै रहेको 

बजारबाट खररद गने  भएकाले प्रभाकवत क्षेरको आसथणक कक्रयाकलापमा वकृद्ध हनुे देजखन्त्छ। 

त्यिैगरी, यि आयोजनाका कामदारहरुको लासग आवश्यक खाद्यान्न जस्तै; दाल, चामल, तरकारी, 

तेल आदद आयोजना क्षेर वा नजजकैको बजारबाट खररद गने भएकाले पसन आसथणक कक्रयाकलापमा 

वकृद्ध हनुे देजखन्त्छ। 

 स्थानीय िेवा र िसुबधामा  वकृद्ध 

यि आयोजनाले िामाजजक उत्तरदाकयत्व कायणक्रम मार्ण त केही रकम िामाजजक कहतको लासग 

कवसनयोजन गरेको हनु्त्छ। जिमा बाटो ममणत, खानेपानी, कवजलुी आदद पदणछन।् जिले गदाण स्थानीय 

िेवा र िकुवधामा वकृद्ध हनु्त्छ।  

७.२.२ ििंचालन चरर् 

 स्थानीय पूवाणधारको  उपयोग 

केवलकारको ििंचालन चरर्मा पसन स्थानीय िहमसतका आधारमा स्थानीय पूवाणधारहरु प्रयोग गररन्त्छ 

र आवश्यक ममणत िम्भार आददलाई आयोजनाले िहयोग गनेछ।  
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 वन क्षरेको व्यवस्थापन र ििंरक्षर् 

आयोजना सनमाणर्को क्रममा कटान भएका १ रुख बराबर २५ रुखहरु सडसभजन वन कायाणलय, 

अन्नपूर्ण ििंरक्षर् िसमसत र स्थानीय बािीहरुिँग िहकायण गरी तोककएको ठाउँमा वकृ्षारोपर् गररनेछ, 

जिले वन क्षेरको व्यवस्थापनमा िहयोग गनेछ। त्यिैगरी, आयोजना र वरपरका क्षेरमा रहेका 

जीवजन्त्त ुर वनस्पसतहरुको ििंरक्षर्मा िमेत यि आयोजनाले िहयोग गनेछ। 

 जग्गाको  मूल्यमा  बकृद्ध 

यि आयोजनाले सनमाणर् गने केवलकारको ििंचालन चरर्मा धेरै ििंख्यामा स्वदेशी तथा कवदेशी 

पयणटकहरुको आगमनले स्थानीय उद्योग तथा व्यविाय र्स्टाउने र कवसभन्न अविरहरुको सिजणना 

हनुे हुँदा आयोजना क्षेर वरपरका जग्गाको मूल्य वकृद्ध हनु िक्नेछ। 

 स्थानीयलाई कवसभन्न प्रकारका रोजगारीको सिजणना 

केवलकार ििंचालनको लासग धेरै ििंख्यामा दक्ष, अधण-दक्ष र अदक्ष जनशजक्तहरु आवश्यक पदणछ। 

यो आयोजना ििंचालनको क्रममा स्थानीयलाई दक्षता अनिुार रोजगारीमा प्राथसमकता ददइनेछ। 

 स्थानीय स्तरमा भएका धासमणक स्थलहरुको ििंरक्षर् 

आयोजना क्षेर र वरपर कवसभन्न धासमणक स्थलहरु जस्तै; परुी मजन्त्दर, िन्त्त देवी मजन्त्दर, जशव मजन्त्दर, 

चदक्यू आदद रहेका छन।् यि आयोजनाले उक्त धासमणक स्थलहरुको ििंरक्षर् गनेछ। यो आयोजना 

सनमाणर् गनुणको मखु्य कारर् नै सिक्लेश क्षेरमा रहेका धासमणक स्थलहरुको प्रवद्धणन गरी त्यि क्षेरको 

धासमणक, िामाजजक, आसथणक तथा िािंस्कृसतक पक्षको कवकाि गनुण हो। 

 िामाजजक उत्तरदाकयत्व अन्त्तगणत स्थानीय िमदुायका लासग गररन ेिहयोग  

प्रस्ताकवत आयोजनाले ििंचालनको शरुुदेजख नै िामाजजक उत्तरदाकयत्व अन्त्तगणत स्थानीय िमदुायका 

लासग िहयोगको कायणक्रमहरु गने प्रसतवद्दता गदणछ।  

 स्थानीय िरकारको राजस्वमा वकृद्ध 

केवलकारको ििंचालन चरर्मा कमणचारी, कामदार, उनीहरुको पररवार र आगन्त्तकुहरुको ििंख्या 
उल्लेखनीय रुपमा वकृद्ध हनुेछ, जिले आयोजना क्षेर र वरपर रहेका बजारमा आसथणक कारोबारमा 

िमेत वकृद्ध हनुछे। िाथै, आयोजना क्षेरमा ििंचालन हनुे कवसभन्न व्याविाकयक कक्रयाकलापहरुले गदाण 

स्थानीय तहको राजस्व ििंकलनमा वकृद्ध हनुेछ।  
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७.३ नकारात्मक प्रभाव 
७.३.१ सनमाणर् चरर्  

७.३.१.१ भौसतक वातावरर् 

 सभरालो जसमनमा अजस्थरता र भ-ूक्षय 
केवलकार सनमाणर्को क्रममा टावरको जग खन्त्दा, ठुला यन्त्रहरू ििंचालन गदाण, RoW मा पने 

रुखहरु काट्दा र टावरको जग खन्त्दा सनस्कने माटोको उजचत व्यवस्थापन नगदाण सभरालो क्षेरहरुमा 

भ-ूक्षय हनु िक्ने िम्भावना रहन्त्छ। सबशेषगरी मनिनुको िमयमा यस्ता भ-ूक्षयको कक्रयाकलाप 

अत्यासधक हनुे गदणछ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष, दीघणकालीन, स्थलगत र मध्यम पररमार्यकु्त हनुेछ। 

 सनमाणर् चरर्मा सनस्केको र्ोहोर र्ाल्दा पने अिरहरु 

सनमाणर् चरर्मा उत्पन्न हनुे र्ोहोरमा टावरको जग खन्त्दा सनस्कने माटो, सिमेन्त्टको बोरा, प्लाजस्टक, 

इट्टाको टुक्राहरू आदद हनुेछन।् त्यिैगरी, कामदार जशकवरबाट पसन कवसभन्न र्ोहोरहरु सनस्कन्त्छन।् 

यिको प्रभाव प्रत्यक्ष, दीघणकालीन, स्थलगत र मध्यम पररमार्यकु्त हनुेछ। 

 भ-ूउपयोगमा आउन ेपररवतणन 

आयोजनाको तल्लो स्टेशन सनमाणर् गदाण प्रयोग हनुे ७.४६ हे. जसमन, सबचको स्टेशन सनमाणर्मा 

प्रयोग हनुे २.०४ हे. जसमन, मासथल्लो स्टेशन सनमाणर्मा प्रयोग हनुे ५.७६ हे. जसमन र १२.७३ 

हे. RoW मा पने जसमन क्षेरमा हनु जाने भ-ूउपयोगको प्रभाव यो आयोजनाको मखु्य प्रभाव हनुेछ। 

टावरमा पने जसमनलाई पूर्णत: िर्ा गरेर ििंरचना सनमाणर् गररनेछ भने RoW मा पने जसमनलाई वन 

क्षेरबाट झाडी वा घाँिे जसमनको रुपमा पररवतणन गररनेछ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष, दीघणकालीन, 

स्थलगत र उच्छ्च पररमार्यकु्त हनुेछ। 

 जल प्रदूषर् 

केवलकार सनमाणर् गदाण हनुे कवसभन्न कक्रयाकलापहरु जस्तै; केवलकारको तल्लो स्टेशन र RoW मा 

गररने वन र्डानी, माटो व्यवस्थापन, क्याम्पबाट सनस्कने र्ोहोरहरुले गदाण नजजकै रहेका पानीको 

श्ोतहरुको गरु्स्तरमा पररवतणन हनु जानेछ। पात-पसतङ्गर, माटो जस्ता वस्तहुरुले पानीको भौसतक 

गरु्स्तर मार पररवतणन गनेछन ् भने पेरोसलयम पदाथण, प्लाजस्टक र अन्त्य रिायनहरुले पानीको 

रािायसनक गरु्स्तरमा िमेत पररवतणन ल्याउछन।् यिको प्रभाव प्रत्यक्ष, लघकुालीन, स्थानीय र 

उच्छ्च पररमार्यकु्त हनुेछ।  
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 वाय ुप्रदूषर्  

केवलकार सनमाणर्का क्रममा खन्त्दा, िामान ढुवानी गदाण, क्याम्पमा खाना पकाउँदा, सडजेल 

जेनेरेटरको प्रयोग, गाडी तथा उपकरर्हरुको प्रयोग गदाण हनुे प्रदूषर्को कारर् वायूको गरु्स्तरमा 

पररवतणन आउनेछ। सबशेषगरी आयोजनाको तल्लो स्टेशन जाने क्षेरको िडक कालोपरे नभएको 

कच्छ्ची रहेको र धेरै भार भएका िवारीिाधन आवतजावत हनुे हुँदा िकु्खा मकहनामा धलुो उड्ने, 

असतररक्त िल्र्र, नाइरोजन, PM10 , PM2.5  उत्िजणन हनु्त्छ। त्यस्तै, क्याम्पमा खाना पकाउन. 

दाउरा प्रयोग हनुेछ, जिबाट पसन हासनकारक ग्याँि र धवुाँ उत्िजणन हनुेछ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष, 

लघकुालीन, स्थानीय र मध्यम पररमार्यकु्त हनुेछ। 

 ध्वसन प्रदूषर्  

केवलकार सनमाणर् गदाण प्रयोग हनुे िवारी िाधनको इजन्त्जन, हनण र गसतको कारर्, सनमाणर् 

कक्रयाकलापकै कारर् र कामदारहरुको कवसभन्न कक्रयाकलापका कारर् ध्वसन उत्पन्न हनु जान्त्छ। 

िामान्त्यतया, गाडीको आवाज ८५ dBA हनु्त्छ र दूरी बढ्दै जाँदा ध्वसनको प्रभाव घट्दै जान्त्छ। 

आयोजना सनमाणर् गदाण िकेिम्म मेसिन र औजारको कम प्रयोग र मानव श्मको असधकतम ्प्रयोग 
गररने हुँदा समक्स्चर, वेजल्डिंग मेसिन, रेंच जस्ता औजारको प्रयोगबाट उत्पन्न ध्वसन नै सनमाणर् 

कक्रयाकलापका ध्वसन हनु,् जनु जेनेरेटर र ज्याक ह्याम्मर प्रयोग गदाण ८५ dBA िम्म पगु्न िक्छ। 

यिको प्रभाव प्रत्यक्ष, लघकुालीन, स्थानीय र सनम्न पररमार्यकु्त हनुेछ। 

 िौन्त्दयणमा हनु ेप्रभावहरु 

सनमाणर् िामग्रीको जथाभावी भण्डारर् तथा सनमाणर् गसतकवसधबाट सनस्कने र्ोहोरमैलालाई जथाभावी 

जम्मा गररयो भने यिले आयोजना क्षेर तथा वररपररको प्राकृसतक िौन्त्दयणतामा प्रभाव पाने देजखन्त्छ। 

यिको प्रभाव प्रत्यक्ष, अल्पकालीन, स्थलगत सनम्न पररमार्यकु्त हनुेछ। 

 बढ्दो उजाणको माग 

केवलकारको सनमाणर् गसतकवसध तथा कामदार जशकवरमा उजाणको माग असधक रहनेछ। िो को 

आपूसतणको लासग स्थानीय प्रिारर् लाइन वा जेनेरेटरको प्रयोग गनुणपने हनु्त्छ। यिले स्थानीय प्रिारर् 

लाइनमा भार थप्नेछ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष, ददघणकालीन, स्थानीय र मध्यम पररमार्यकु्त हनुेछ। 

 बढ्दो पानीको माग 

केवलकारको सनमाणर्का क्रममा ठुलो मारामा पानीको आवश्यकता पदणछ। जिको पूसतणका लासग 

मलुको पानीको उच्छ्च दरमा सनकािी गदाण नजजकैको जलश्ोतहरुको स्तरमा कमी आउन िक्छ। 
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त्यस्तै, अत्यसधक पानीको सनकािीले गदाण जसमन मसुनको पानीको मारा र गरु्स्तर कम हनु िक्छ। 

त्यिबाहेक सनमाणर् कायणबाट उत्पन्न हनुे र्ोहोर पानीले नजजकै रहेका पानीका श्ोतहरु प्रदकुषत हनु 

िक्ने देजखन्त्छ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष, ददघणकालीन, स्थानीय र उच्छ्च पररमार्यकु्त हनुेछ। 

 सनमाणर् िामग्री भण्डारर् गदाण पने अिर 

प्रस्ताकवत आयोजनाको केवलकार र िो िँग िम्बजन्त्धत ििंरचनाहरु सनमाणर् गदाण कवसभन्न ककसिमका 

कच्छ्चा पदाथणहरु जस्तै; सिमेन्त्ट, सगट्टी, र्लाम, बालवुा, काठ, इट्टा आददको आवश्यकता पनेछ। 

सनमाणर् िामग्रीहरुलाई जथाभावी जम्मा वा भण्डारर् गररयो भने यिले त्यि क्षेरमा नराम्रो अिर 

पदणछ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष, अल्पकालीन, स्थलगत र सनम्न पररमार्यकु्त हनुछे। 

 प्रकोप जोजखम  

नेपाल प्राकृसतक प्रकोपहरु जस्तै; भकूम्प, बाढी, पकहरो आददबाट प्रभाकवत देश हो। यहाँ प्राकृसतक 

प्रकोपका िाथिाथै मानव सिजजणत प्रकोप जस्तै; आगलागी, महामारी, दघुणटना हनुे िम्भावना प्रवल 

रहेको पाइन्त्छ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष, ददघणकालीन, क्षेरीय र उच्छ्च पररमार्यकु्त हनुेछ।  

७.३.१.२ जैकवक वातावरर् 
 वन क्षरेको खण्डीकरर् 

प्रस्ताकवत आयोजनाले कुल २७.९९ हे. ििंरक्षर् क्षरे चजचणने छ, जिमध्ये १२.७३ हे. जसमन टावर 

सनमाणर् र ROW, ७.४६ हे. जसमन तल्लो स्टेशन, २.०४ हे. जसमन सबचको स्टेशन र ७.३६ हे. 

मासथल्लो स्टेशनमा प्रयोग हनुेछ। आयोजनाले प्रयोग गने वन क्षेरको कवस्ततृ कववरर् तासलका ७.२ 

मा देखाइएको छ। यिको प्रभाव स्थानीय क्षेरमा प्रत्यक्ष, दीघणकालीन िम्मको लासग पररमार् उच्छ्च 

हनुेछ | 

तासलका 7.2: प्रभाकवत वन क्षरेको कवस्ततृ कववरर् 
क्र.ि. वनको 

ककसिम 
RoW र टावर 
(हे.) 

तल्लो स्टेशन 
(हे.) 

सबचको स्टेशन 
(हे.) 

मासथल्लो स्टेशन 
(हे.) 

कूल 
(हे.) 

१. ििंरक्षर् 
क्षेर  

१२.७३ ७.४६ २.०४ ७.७६ २७.९९ 

श्ोत: िम्भाव्यता अध्ययन प्रसतवेदन, २०७9 
 

 वनस्पसतहरुको नाश  
प्रस्ताकवत आयोजना सनमाणर् हुँदा ११३४ रुख र २६६७ पोल आकारका वनस्पसतहरु कटान हनु्त्छन ्
। आयोजना सनमाणर्का लासग कटान हनुे प्रभाकवत रुखहरुमा गरुाि, कसलकाठ, लोकर, खस्र,ु 
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र्लाट, झयानो, वन चलेुरो, कर्रकर्रे, चाँप, उजत्ति आदद रहेका छन।्यिको प्रभाव स्थलगत 
क्षेरमा प्रत्यक्ष दीघणकालीन िम्मको लासग पररमार् उच्छ्च हनुेछ | 

तासलका 7.3: आयोजनाबाट प्रभाकवत रुखको ििंख्या 

क्र.ि. अवयव 
क्षरे 
(हे.) 

प्रजासत 
ििंख्या 

पोल ििंख्या  रुख ििंख्या 
कूल (रुख 
र पोल) मखु्य प्रजासत 

१ 
मासथल्लो 
स्टेशन 

७.७६ ६.०० २३८.०० ०.०० २३८.०० 
गरुाि, रुइि, बैशपु्रजती, 
धपुी 

२ 

RoW 

तथा 
टावर  

१२.७३ ३२.०० २१३३.०० ९९८.०० ३१३१.०० 

गरुाि, कसलकाठ, लोकर, 

खस्र,ु र्लाट, झयानो, वन 

चलेुरो, कर्रकर्रे, चाँप, 

उजत्ति 

३ 
सबचको 
स्टेशन 

२.०४ १६.०० ७२.०० १०४.०० १७६.०० 
गरुाि, र्लाट, खस्र,ु 

लोकर, कासलकाठ 

४ 
तल्लो 
स्टेशन 

७.४६ १७.०० २२४.०० ३२.०० २५६.०० 
झयानो, उजत्ति, 

कासलकाठ, अिंगेरो, गएुलो, 
  कूल २९.९९ ७१.०० २६६७.०० ११३४.०० ३८०१.००   

श्ोत: स्थलगत अध्ययन,२०७९ 

तासलका 7.4: केवलकारको मासथल्लो स्टेशनमा पने वनस्पसतका प्रजासत अनिुारको कववरर् 
वनस्पसतको प्रजासत जम्मा वन पैदावार  

स्थानीय 
नाम 

वनस्पसत बैज्ञासनक 
नाम 

रुखको ििंख्या 
पोलको 
ििंख्या 

ग्रि काठ 
(क्य.ु 
कर्ट) 

काठ 
(क्य.ु 
कर्ट) 

दाउरा 
(चट्टा) 

रुइि Cotoneaster species ० १७ २३.४९ ७.०५ ०.१० 

बैशपु्रजती   ० १२ १०.४० ३.१२ ०.०५ 

गरुाि 
Rhododendron 

anthopogon  
० २०३ २०२.६३ ६०.७९ ०.८८ 

धपुी 
Juniperus insica 

० ६ ४.७६ १.४३ ०.०२ 

जम्मा   ० २३८ २४१.२८ ७२.३८ १.०५ 

श्ोत: स्थलगत गर्ना, २०७९ 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

                     
     95  

तासलका 7.5: केवलकार RoW र टावर सनमाणर् क्षरेमा वनस्पसतका प्रजासत अनिुारको कववरर् 
वनस्पसतको प्रजासत जम्मा वन पैदावार  

स्थानीय 
नाम 

वनस्पसत बैज्ञासनक नाम 

रुख
को 
ििंख्या 

पोलको 
ििंख्या 

ग्रि काठ 
(क्य.ु कर्ट) 

काठ (क्य.ु 
कर्ट) 

दाउरा 
(चट्टा) 

/frg Daphniphyllum himalense ६ १८ ४१५.३८ ३०६.०० ०.९९ 

;f}/  

Betula alnoides ७० २७ २४९५.७१ १८९७.८० ५.६८ 

;fªn] 

Dobinea vulgaris 

० २१ ६९.०२ २०.७० ०.२८ 

??    २१ ३१ ९२१.८० ४४८.९५ २.८६ 

?O{; Cotoneaster species १७ ८८ ७१८.९९ ३३१.६२ २.३७ 

6'gL Cedrela toona ० १९ ६९.४५ ५५.५६ ०.१९ 

bjbj] Garuga pinnata १३ ९ ४०४.९६ २००.४६ १.२५ 

c+u]/f] 
Lyonia ovalifolia  ४ ८४ ३६६.०० १०५.५४ १.४४ 

cf?kft] Prunus nepalensis १९ २३ ५६५.३७ २४१.७२ १.८७ 

df}jf 
Engelhardia spicat ० ३ २०.६५ १२ ०.०६ 

dNnfQf] Macaranga indica wight १३ ७१ ६६१.६३ ४९२.३७ १.६५ 

em\ofgf] Eurya acuminata १ २६ १५१.७२ ८२.४१ ०.४८ 

enfof] Semecarpus anacardium ० १६ ८२.३४ ४०.४२ ०.२८ 

jg 

r'n]qf] Brassaiopsis species 
६३ ८४ २१०६.२७ १०७९.३२ ६.४२ 

kmnf6 
Quercus lanata ६८ ५० ५९१४.३६ ३६३३.३५ २७.५७ 

l;l/; Albizia Spps. १ १८ ८५.८९ ६०.०१ ०.२३ 

l5GbL 
  ४ ८ २०४.७४ ६०.६५ ०.७६ 

 lkm/lkm/] Acer spps. १०३ ९२ ३०६७.८८ १५५९.८३ ९.३६ 

nf]s/   ७९ १५७ ३७०२.५८ २२१५.०४ १०.३२ 

nf}7;Nnf 

Taxus bacata sub sps. 

Wallichiana 
१५ २९ ८०५.१२ ५३२.१० २.०७ 

nx/]   २ ४ १०७.११ ६३.३४ ०.३० 

plQ; 

Alnus nepalensis 

३५ ७० २१२०.४३ १६५८.२१ १०.३४ 
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rfFk 
Michelia Champaca ८७ ३२ ४५३७.१६ २६९९.४५ ११.९४ 

r'qf]  Berberies species ० ४ ११.६३ ३.४९ ०.०५ 

s6';  

Castanopsis Spss. 
३ ५ ८८.५३ २८.४६ ०.३२ 

sf]dL  
  ११ १२ ५९३.०९ ३३५.०३ १.६८ 

sflnsf7 Myrsine semiserrata ४४ १९६ २०६३.७३ ११६४.७४ ६.१६ 

sfpnf]  Persea duthiei २० ३४ ८६२.६० ६२७.२१ २.१० 

u'+/f; 
Rhododendron Species २१८ ६८९ ८५२०.३० ३६९६.८९ २८.३९ 

uGxfpg]  
 Dichroa febrifuga ५ ६४ १७७.६१ ५१.३५ ०.७२ 

u'Pnf]  Elaeagnus parvifolia wall १ २१ ११७.९४ ३९.३० ०.४४ 

v;|' Quercus semecarpifolia ७५ १२८ ५४०४.७४ २७२३.७० २६.७९ 

जम्मा   ९९८ 
२१३
३ 

४७४३४.७
१ 

२६४६७.४
१ 

१६५.३
५ 

श्ोत: स्थलगत गर्ना, २०७९ 

 
तासलका 7.6: केवलकारको सबच स्टेशनमा पने वनस्पसतका प्रजासत अनिुारको कववरर् 

वनस्पसतको प्रजासत जम्मा वन पैदावार  

स्थानीय नाम वनस्पसत बैज्ञासनक नाम 
रुखको 
ििंख्या 

पोलको 
ििंख्या 

ग्रि काठ 
(क्य.ु कर्ट) 

काठ (क्य.ु 
कर्ट) 

दाउरा 
(चट्टा) 

??   १ ० १७५.३६ १०५.२२ ०.४६ 

bfnlrgL 

Cinnamomum 

zeylanicum १ २ ११४.५२ ३४.३५ ०.४१ 

c+u]/f] 

Lyonia ovalifolia १ १ ३५.८१ २२.७० ०.१० 

cf?kft] 

Prunus nepalensis २ १ १०२.७२ ४८.८४ ०.३२ 

kmnf6 

Quercus lanata 

४५ ९ ५१२७ ३३६७ १२.७४ 

bjbj] 

Garuga pinnata ० १ ६.१८ १.८६ ०.०२ 
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enfof] 

Semecarpus 

anacardium 
० १ ५.८९ १.७७ ०.०२ 

lk|m;L   १ ० ३८.२६ ३०.६१ ०.०८ 

lkm/lkm/] 

Acer spps. 

८ ३ ३२३.७६ २१७.९५ ०.८२ 

Nff]s/   ११ १५ ६६२.११ ३१७.७८ २.०४ 

sf]dL   १ १ २८.७१ ८.६१ ०.११ 

sfnLsf7 Myrsine semiserrata 

१ ५ ७७.५० ५९.६३ ०.१८ 

u'F/f; 

Rhododendron 

Species 

 
१३ २६ ५२६.९४ २४८.०९ १.६८ 

Uf'Pnf]  Elaeagnus parvifolia 

wall 

० ३ ९.०१ २.७० ०.०४ 

uGxfpg] 

Dichroa febrifuga ० ६ १०.२५ ३.०८ ०.०४ 

v;|' 

Quercus 

semecarpifolia 
१९ ९ १११७.५१ ७४३.५६ ५.०० 

जम्मा   १०४ ८३ ८३६१.९६ ५२१३.४२ २४.०७ 

श्ोत: स्थलगत गर्ना, २०७९ 

तासलका 7.7: केवलकारको तल्लो स्टेशनमा पने वनस्पसतका प्रजासत अनिुारको कववरर् 
वनस्पसतको प्रजासत जम्मा वन पैदावार  

स्थानीय नाम वनस्पसत बैज्ञासनक नाम 
रुखको 
ििंख्या 

पोलको 
ििंख्या 

ग्रि काठ 
(क्य.ु कर्ट) 

काठ (क्य.ु 
कर्ट) 

दाउरा 
(चट्टा) 

;f}/ 

Betula alnoides ४ १ २६९.१६ २१५.३३ ०.५६ 
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3';'n 

Colebrookea oppositifolia ० ५ १७.३१ ५.१९ ०.०७ 

cªu]/f] 
Lyonia ovalifolia  

 
० ३१ १२१.२१ ३६.३६ ०.४८ 

dnf] 

Viburnum mullaha ० ७ ७.७५ २.३३ ०.०४ 

em\ofgf]  Eurya acuminata ० ४० १६२.६१ ६२.११ ०.६० 

enfof] 

Semecarpus anacardium ० २ ४.११ १.२३ ०.०२ 

k}Fo' 

Betula alnoides १ १ ३०.०० १९.१५ ०.०८ 

kmn]bf] 

Erythrina arborescens 

० १ १.९६ ०.५९ ०.०१ 

l5lgw'   ० १ ४.५४ १.३६ ०.०२ 

plQ; Alnus nepalensis 

 २१ १४ ८५७.७५ ६४७.२७ ४.४४ 

rfFk 

Michelia Champaca 

 
२ २ ९७.८६ ७७.०७ ०.२० 

Rf'qf]  Berberies species 

. 
० १ १.४० ०.४२ ०.०१ 

sfnLsf7 Myrsine semiserrata 

 ३ १५ १५६.२८ १२०.३७ ०.३८ 

sfpnf] 

Persea duthiei 

 १ ३ ७२.२८ ५७.११ ०.१६ 

Uf'Pnf]  Elaeagnus parvifolia wall ० ९२ २८०.२१ ८४.०६ १.१२ 

uGxfpg] 

 Dichroa febrifuga 

 
० ३ ३.४९ १.०५ ०.०२ 

v;|' 

Quercus semecarpifolia 

 
० ५ १६.३७ ४.९१ ०.०९ 
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जम्मा   ३२ २२४ २१०४.२९ १३३५.९१ ८.२८ 

श्ोत: स्थलगत गर्ना, २०७९ 

तासलका 7.8: वन जिंगलको जम्मा श्ोतको आिंकलन 

आयोजनाको ककसिम  ग्रि काठ (क्य.ु कर्ट) काठ (क्य.ु 
कर्ट) दाउरा (चट्टा) कैकर्यत  

केवलकार RoW र 
टावर 

47434.71345 26467 165.35   

केवलकार माथील्लो 
स्टेशन 

241.2809262 72.384 1.0464   

केवलकार सबच 
स्टेशन 

8361.957514 5213.4 24.073   

केवलकार तल्लो 
स्टेशन 

2104.292851 1335.9 8.2799   

जम्मा 58142.2447 33089 198.7   

 
तासलका 7.9: वन नोक्िान 

अवयव 
वनको 
प्रकार  

क्षरेर्ल 
(हे.) 

वनको नोक्िान 

कवरुवाखणरको  लाथरा 
रुखको ििंख्या 

पोलको  
ििंख्या 

(हे./निं) (हे./निं) 
केवलकार 

RoW र 
टावर 

अन्नपरु्ण 
ििंरक्षर् क्षेर 

१२.७३ २९०२ १०५० ९९८ २१३३ 

केवलकार 

माथील्लो 
स्टेशन 

अन्नपरु्ण 
ििंरक्षर् क्षेर 

७.७६ १५३६ ९४१ ० २३८ 

केवलकार 

सबच स्टेशन 

अन्नपरु्ण 
ििंरक्षर् क्षेर 

२.०४ २५५७ १४४७ १०४ ८३ 

केवलकार 

तल्लो 
स्टेशन 

अन्नपरु्ण 
ििंरक्षर् क्षेर 

७.४६ ३२०० १२०० ३२ २२४ 

  कूल २९.९९ १०१९५ ४६३८ ११३४ २६७८ 
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नेपाल िरकार र वन तथा वातावरर् मन्त्रालयको कवत्तीय मान्त्यता २०७६/७७ प्रयोग गरर 
बनाइएको वकृ्षारोपर्को क्षसतपूसतण (१:२५) अनमुासनत लागत कववरर् सनम्नानिुार छ  | राकिय 
वनक्षेर प्रयोग वापत वन ऐन २०७६ को दर्ा ४२ बमोजजम िरकारलाई िट्टाभनाण स्वरुपको जग्गा 
उपलब्ध गराइने छ|   

तासलका 7.10: वकृ्षारोपर्को लागत कववरर् 
क्र.

ि. 
कववरर्  यसुनट 

दर  (न.े 
रु ) 

मारा  कूल लागत 

(न.े रु ) 
कैकर्यत  

१ 

आयोजनाद्वारा 
प्रभाकवत रुखको 
ििंख्या (काट्नपुने 

रुखको ििंख्या) 

रुखको ििंख्या   ३८१२   
रुख र पोल दवैु 
िमेकटएको 

  

१ : २५ को 
अनपुातमा 
क्षसतपूसतणको रुपमा 
रोकपन ेसबरुवा 

सबरुवाको 
ििंख्या 

  
९५३०

० 
  

एक रुख बराबर १० वटा  
सबरुवा 

  

दोस्रो वषणमा रोकपन े

कूल सबरुवा (पकहलो 
बषणको एक सतहाई) 

सबरुवाको 
ििंख्या 

  
३१७७

३ 
  

प्रत्येक कवरुवाको ६६.६६ 
प्रसतशत अनमुासनत बाच्छ्ने 
दर 

  

तेस्रो वषणमा रोकपन े

कूल सबरुवा (दोस्रो 
बषणको एक सतहाई) 

सबरुवाको 
ििंख्या 

  
१०५९

३ 
  

प्रत्येक कवरुवाको ६६.६६ 
प्रसतशत अनमुासनत बाच्छ्ने 
दर 

  
क्षसतपूसतणको रुपमा 
रोकपने कूल सबरुवा 

सबरुवाको 
ििंख्या 

  
१३७६

६६ 
    

२ 

क्षसतपूसतण 
वृक्षारोपर्को लासग 
चाकहने जग्गा 

हेक्टर   
१६.८

५ 
  

 १६०० सबरुवा प्रसत 
हेक्टर 

३ 
वन जग्गाको लासग 

क्षसतपूसतणलागत 
हेक्टर - 

  

  

प्रयोग गररने ८६.०४ हे 
जगाको मोल अकहले राखन 
न िककएको हो. 

४ सबरुवा उत्पादन 
सबरुवाको 
ििंख्या 

  
१३७६

६६ 

४४६३१३
६.४ 

ने. रु . ३२.४२ प्रसत 
सबरुवा 

५ 
क्षेर तयारी तथा 
रोपर् 

हेक्टर   
१६.८

५  
७२४५५० 

ने. रु . ४३ , ००० प्रसत 
हेक्टर प्रसत बषण  

६ 

५ बषणको लासग 
स्याहार तथा 
पनुारोपन 

हेक्टर   
१६.८

५ 

२४४३२५
० 

ने. रु . १४५ , ००० प्रसत 
हेक्टर 
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७ 

५ बषणको लासग  

हेरचाह खचण हेराल ु
लागत 

हेक्टर   
१६.८

५ 

३०३३००
० 

ने. रु . १८० , ००० प्रसत 
हेक्टर प्रसत बषण (५ बषण) 

  

क्षसतपूसतण 
वकृ्षारोपर्को कूल 

अनमुासनत लागत 

न.े रु   
१६.८
५ 

१०६६३९
३६.४ 

  

 
 वन जिंगलमा आगलागी हुदँा पने अिर 

कामदारहरुको धमु्रपान गने बानी तथा जाडो मकहनामा आगो बालेर ताप्ने प्रवसृतले गदाण वनजिंगलमा 
आगलागी हनु िक्ने र िो बाट बोटसबरुवाहरु र वन्त्यजन्त्तहुरु नष्ट हनु िक्छन।् जिको प्रभाव 
स्थानीय क्षेरमा प्रत्यक्ष, अल्पकालीन र उच्छ्च पररमार्को हनुेछ |  

 चराको बािस्थान तथा प्रजनन प्रकक्रयामा पने प्रभाव 
आयोजना सनमाणर्को क्रममा वनजिंगलमा प्रत्यक्ष अिर पने भएकोले कवसभन्न प्रजासतका चराहरुको 
वािस्थान नष्ट हनु िक्छ। जिको प्रभाव स्थानीय क्षेरमा प्रत्यक्ष दीघणकालीन िम्मको लासग पररमार् 
उच्छ्च हनुेछ | 

 वन्त्यजन्त्तकुो अवैध तस्करी  र जशकार 
आयोजनाको सनमाणर् अवसधमा कामदारहरुले मनोरन्त्जन तथा सबक्री कवतरर् गने हेतलेु वन्त्यजन्त्त ु
माने, जनावरका अिंगहरुको तस्करी गने  र बेच्छ्ने कक्रयाकलापमा ििंलग्न हनु िक्ने हुँदा वन क्षेरका 
जिंगली जनावरहरुलाई खतरा हनु िक्दछ । यिको प्रभाव स्थानीय क्षेरमा प्रत्यक्ष अल्पकालीन 
िम्मको लासग पररमार् मध्यम हनुेछ | 

 जलचरमा पने प्रभाव 
आयोजना क्षेर नजजकै मादद नदी रहेको छ । सनमाणर् कायण गदाण खटाइएका कामदारहरुले माछा 
माने गसतकवसध  गनणिक्ने भएकोले माछा लगायत अन्त्य जलचरहरु मनण िक्ने खतरा हनुिक्छ । 
तेल, ग्रीज, सिमेन्त्ट र अन्त्य सनमाणर् िामाग्रीको चहुावटका कारर् पानीको श्ोत प्रदकुषत भई पानीमा 
सडजल्भड अजक्िजन को मारा कम हनुिक्छ, जिले गदाण जलचर प्रजासतहरुमा अिर पदणछ । 
जिको प्रभाव स्थानीय क्षेरमा प्रत्यक्ष दीघणकालीन िम्मको लासग पररमार् मध्यम हनुेछ | 

 जडीबटुीको चोरी सनकािी 

आयोजना क्षेर वरपर कवसभन्न महत्वपूर्ण जसडबटुीहरु जस्तै ितवुा, सनरमिी, पाँचऔले आदद पाइन्त्छन ्

| आयोजनाको सनमाणर् अवसधमा कवसभन्न ठाउँबाट कामदारहरु आउने छन ्िो कामदारहरुले सबक्री 

कवतरर् गने हेतलेु जसडवटुीहरुको तस्करी गने र बेच्छ्ने कक्रयाकलापमा ििंलग्न हनु िक्न ेहुँदा वन 
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क्षेरका जिंगली जसडवटुीहरुको चोरी सनकािी हनु ्िक्दछ । यिको प्रभाव स्थानीय क्षेरमा प्रत्यक्ष 

अल्पकालीन िम्मको लासग पररमार् मध्यम हनुेछ | 

७.३.१.३ िामाजजक-आसथणक तथा िासँ्कृसतक वातावरर् 

 स्थानीय िामाजजक िेवा र िकुवधामा चाप 

केवलकारको सनमाणर् चरर्मा कामदार/कमणचारीहरुको लासग जशकवर स्थापना गररने छ। त्यिैले 

कवद्यतु, पानी आपूसतण आददको आवश्यकता पनेछ। प्रारजम्भक चरर्मा यी िकुवधाहरु स्थानीय क्षेरबाट 

खपत हनुेछन,् जिले गदाण स्थानीयहरुको पानी, सबजलुी आपूसतणमा कमी हनु िक्छ। उपभोग्य 

वस्तहुरु र सनमाणर् िामग्रीको खररदका लासग श्समकहरुको आवत-जावतले यातायात िेवाहरुमा चाप 

बढ्न िक्छ। जिको प्रभाव अप्रत्यक्ष ककसिमको, सनम्न पररमार्यकु्त, स्थानीय र  दीघणकालीन हनुेछ 

| 

 बालश्मको प्रयोग एवम ्लैंसगक भेदभाव िम्बन्त्धी िवाल 

आयोजना क्षेरमा यवुाहरुको ििंख्या कम र मकहला, बालबासलका तथा वदृ्धवदृ्धाहरुको ििंख्या धेरै 

रहेको कारर् आयोजना सनमाणर् गदाण बालबासलकाहरु र मकहलाहरुले रोजगारीको लासग आवेदन ददन 

िक्नेछन।् परुुषभन्त्दा कम ज्यालामा बालबासलका तथा मकहलाहरु काम गनण िहमत हनुिक्ने हुँदा 

आयोजना सनमाणर् गदाण मकहला तथा बालबासलका मासथ श्म शोषर् तथा अन्त्य भेदभावपूर्ण 

कक्रयाकलाप हनु िक्नेछ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष ककसिमको, मध्यम पररमार्यकु्त, स्थानीय र 

लघकुालीन हनुेछ। 

 धासमणक स्थल, परम्परा र िािंस्कृसतमा पने अिर 

यि आयोजनाको सनमाणर्ले आयोजना क्षेरको धासमणक, ऐसतहासिक तथा परुाताजत्वक क्षेरमा प्रभाव 

पानण िक्छ ।आयोजना क्षेर वररपरर कवसभन्न िािंस्कृसतक मठमजन्त्दरहरु जस्तै कोयव गमु्बा, परुी 

मजन्त्दर, िन्त्त देवी मजन्त्दर, जशव मजन्त्दर चदक्यू आदद रहेका छन।् व्यविाकयक केवलकार 

सनमाणर्कताण तथा कामदारहरुले यी मठमजन्त्दरहरुको महत्त्व बझेुनन ्र जथाभावी गरे भने स्थानीय र 

सनमाणर्कताणबीच द्वन्त्द्व सिजणना हनु िक्छ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष ककसिमको, सनम्न पररमार्यकु्त, 

स्थानीय र अल्पकालीन हनुेछ। 

 िामाजजक कुररतीहरुमा हनुिक्न ेबढोत्तरी  

आयोजना सनमाणर् गदाण कम ििंख्यामै भएपसन बाकहरबाट कामदार ल्याउन ु पने हनु्त्छ। बाकहरबाट 

ल्याईएका कामदारहरु नयाँ पररवेश, िमाज र मौिममा घलुसमल हनु िमय लाग्छ भने कसत 
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घलुसमल नहनु पसन िक्छन।्बाकहरबाट आएका कामदारहरुको व्यजक्तगत आचरर्, रबैयाले गदाण 

िामाजजक अमनचयनमा अिर पनण िक्छ।त्यस्तै, बाकहरबाट आएका व्यजक्तहरुले िामाजजक रुपमा 

अिहज हनुे खालका यौसनक र िामाजजक कक्रयाकलापमा िमेत ििंलग्न भई िामाजजक िरुक्षा र 

अमनचयनमा खलल पानण िक्छन।् यिको प्रभाव अप्रत्यक्ष ककसिमको, सनम्न पररमार्यकु्त, स्थानीय 

र लघकुालीन हनुेछ।  

 कामदारहरुको व्यविायजन्त्य स्वास्थय र िरुक्षाको जोजखम 

आयोजना सनमाणर् गदाण (िाईट जक्लयरेन्त्ि, टावर सनमाणर्, तार जडान तथा पररक्षर्) कूल ६०० 

जनशजक्तको आवश्यकता पदणछ। आयोजना सनमाणर् गनुण पूवणको िाईट िर्ा गने, खाली गने गदाण 

सबषाल ुिपणले टोक्न िक्ने, टावर सनमाणर् गनण गह्रौ जस्टल उठाउने, बोक्ने कायण गनुण पने, टावरको 

उचाईं बढ्दै जाँदा उचाईमा काम गनुणपने, जचिो मौिममा काम गनुणपने, तार तानेर जडान गदाण बल 

प्रयोग गनुणपने जस्ता कक्रयाकलापको कारर् काममा ििंलग्न कामदारहरुको व्यविायजन्त्य स्वास्थय 

तथा िरुक्षामा जोजखमको िम्भावना रहन्त्छ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष ककसिमको, उच्छ्च पररमार्यकु्त, 

स्थलगत र लघकुालीन हनुेछ।  

 िामदुाकयक स्वास्थय तथा िरुक्षा िम्बन्त्धी िवाल 

आयोजनाको सनमाणर्का लासग आयोजना क्षेरमा कवसभन्न क्षेरबाट कामदारहरु आउन िक्छन ्र सत 

िबै कामदारहरुको स्वास्थय राम्रो नहनु पसन िक्छ।यिले आयोजना क्षेरमा ििंक्रामक तथा गैह्र-

ििंक्रामक रोगहरु प्रिार गरी िमदुायमा कवसभन्न प्रकारको स्वास्थय जोजखम र िरुक्षाका मदु्दाहरु 

सनम्त्याउन िक्छ। त्यस्तै, आयोजना क्षेरमा बाह्य कामदारको आगमनले चोरी/डकैतीका घटनाहरु 

बढ्ने िम्भावना पसन रहन्त्छ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष ककसिमको, उच्छ्च पररमार्यकु्त, स्थानीय र 

अल्पकालीन हनुेछ। 

 शाजन्त्त-िरुक्षा िम्बन्त्धी िवाल 

सनमाणर् स्थलमा स्थानीय र बाकहरी कामदारहरुको एकककृत बािस्थान तथा कायणक्षेर हनुेछ। 

श्मशजक्तको प्रवाहपसछ त्यहाँ कहिंिा, अपराध, मददरापान, जवुाताि, चोरी, झगडा आदद जस्ता िमाज 

कवरोधी गसतकवसधहरु हनु िक्छन।् यस्ता गसतकवसधहरुले स्थानीय कानूनी व्यवस्थालाई अजस्थर बनाई 

िामाजजक िरुक्षामा खलल पयुाणउँछ र स्थानीय िामदुाय र आयोजना सबच द्वन्त्द्वको अवस्था सिजणना 

हनुिक्छ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष ककसिमको, मध्यम पररमार्यकु्त, स्थानीय र अल्पकालीन हनुेछ। 

 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

                     
     104  

 दघुणटनाको जोजखम 

आयोजनाको सनमाणर् चरर्मा आवश्यक िामान ढुवानी गदाण ठुला-ठुला मेसिन, उपकरर् तथा िवारी 

िाधनहरुको िावधानीपूवणक प्रयोग भएन भने दघुणटनाको जोजखम सनजम्तन िक्छ। यिको प्रभाव 

अप्रत्यक्ष ककसिमको, मध्यम पररमार्यकु्त, स्थलगत र अल्पकालीन हनुेछ। 

७.३.२ ििंचालन चरर् 

७.३.२.१ भौसतक वातावरर् 

 वाय ुप्रदूषर् 

प्रस्ताकवत आयोजनाको केवलकारको ििंचालन चरर्मा कुनै प्रमखु वाय ुप्रदषुर् हनुे देजखदैन। तथापी, 

यि आयोजनाको लासग प्रयोग हनुे सडजेल जेनेरेटर तथा िवारी िाधन आददबाट उत्िजणन हनुे धलुो, 

धुँवा न्त्यून प्रदषुर् श्ोतमा पदणछन ्। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष ककसिमको, सनम्न पररमार्यकु्त, स्थानीय र 

दीघणकालीन हनुेछ। 

 जल प्रदूषर्  

आयोजनाको केवलकार सनमाणर्का क्रममा जल प्रदषुर् अस्थायी रुपमा महििु गररएता पसन ििंचालन 

चरर्मा यिको उजचत व्यवस्थापन चनुौतीपूर्ण कवषय हनु िक्दछ। जल प्रदषुर्का केही श्ोतहरुमा 

केवलकार, शौचालय तथा अन्त्य कुराको िरिर्ाइ गदाण सनकाि हनुे र्ोहोर आदद हनु।् यिको 

प्रभाव प्रत्यक्ष ककसिमको, मध्यम पररमार्यकु्त, स्थानीय र ददघणकालीन हनुेछ। 

 ध्वसन प्रदूषर् 

सनमाणर् चरर्मा अस्थायी रुपमा सनम्न पररमार्को ध्वसन प्रदषुर् भएता पसन ििंचालनका क्रममा 

केवलकारमा चढ्न आउने मासनिहरुको सभड, तल्लो स्टेशनमा गाडीहरुको आवतजावत तथा 

जेनेरेटरको ििंचालनबाट ध्वसन प्रदषुर् भई स्थानीयलाई िमस्या हनु िक्दछ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष 

ककसिमको, न्त्यून पररमार्यकु्त, स्थलगत र ददघणकालीन हनुेछ। 

 प्रकोप जोजखम (भकूम्प, आगलागी) 
आयोजनाको केवलकार ििंचालनका दौरान प्राकृसतक तथा कृसतम प्रकोप हनुे िम्भावनालाई बेवास्ता 

गनण िककदैन। भकूम्प, आगलागी जस्ता प्रकोपहरु आयोजनामा कवचार गनुणपने महत्वपूर्ण पक्षहरु 

हनु।् आयोजनामा आगलागीको जोजखम िटण-िककण ट वा लापरबाहीको कारर्ले हनु िक्छ। 

आयोजनाबाट यी जोजखमहरू रोक्न वा सनयन्त्रर् गनण रोकथामका उपायहरु लाग ु नगरे कवसभन्न 
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िामाजजक तथा वातावरर्ीय िमस्याहरु पैदा हनु िक्दछन।् यिको प्रभाव प्रत्यक्ष ककसिमको, उच्छ्च 

पररमार्यकु्त, स्थलगत र ददघणकालीन हनुेछ।  

 उजाणको बढी उपयोग 

आयोजनाले केवलकार ििंचालन गदाण धेरै उजाण आवश्यक पदणछ। यिका िाथै आयोजना क्षेरमा 

बजत्त बाल्न, एयर कजन्त्डिन र अन्त्य सबद्यतुीय उपकरर्हरु चलाउन असधक मारामा सबद्यतुीय उजाण 

चाकहन्त्छ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष ककसिमको, मध्यम पररमार्यकु्त, स्थलगत र ददघणकालीन हनुेछ। 

 पानीको माग, आपूसतण र गरु्स्तर व्यवस्थापनमा िमस्या  

यि आयोजनाको केवलकार ििंचालन चरर्मा अत्यासधक पानीको आवश्यकता पदणछ। पयणटकको 

आगमन ििंख्याको आधारमा र प्रयोगमा यो सनभणर गदणछ। त्यस्तै, आपूसतण गररने पानीको प्रयोग 

(कपउने वा िरिर्ाई िम्बजन्त्ध गसतकवसध) अनिुार गरु्स्तर कायम गनुणपने हनु्त्छ। यिको प्रभाव 

प्रत्यक्ष ककसिमको, उच्छ्च पररमार्यकु्त, स्थलगत र ददघणकालीन हनुेछ। 

७.३.२.२ जैकवक वातावरर् 

 जिंगली जनावर (दलुणभ, लोप र ििंरक्षर्मा पने) र चराचरुुङ्गीमा  अिर 
यि आयोजनाको केवलकार ििंचालन चरर्मा धेरै मासनिको आवतजावत र होहल्ला हनुे हुँदा 

आयोजना क्षेर वरपर पाइने जिंगली जनावरमा अिर पनण जान्त्छ। त्यिैगरी, जिंगली जनावरहरुको 

वािस्थानमा पसन अिर पदणछ। केवलकारको तार र टावरको कारर् स्वतन्त्र उड्ने चराहरुको लासग 

दघुणटनाको जोजखम सनजम्तन िक्छ, जनु घातक हनु िक्छ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष ककसिमको, मध्यम 

पररमार्यकु्त, स्थानीय र अल्पकालीन हनुेछ। 

 वनजिंगलमा हनु िक्न ेआगलागी 

कामदारहरु र पयणटकहरुको धमु्रपान गने बानीले गदाण वनजिंगलमा आगलागी जस्ता दघुणटनाले 

बोटसबरुवाहरु र वन्त्यजन्त्तहुरु नष्ट हनु िक्छन।् जिको प्रभाव स्थानीय क्षेरमा प्रत्यक्ष, अल्पकालीन 

िमय िम्मको लासग पररमार् सनम्न हनुेछ। 

७.३.२.३ िामाजजक- आसथणक तथा िािंस्कृसतक वातावरर् 

 लैकङ्गक कवभेद 

आयोजनाको केवलकार ििंचालन चरर्मा लैकङ्गकता िम्बन्त्धी प्रसतकूल अिर पनण िक्छ जस्तै; 

रोजगारीमा भेदभाव, मकहला कहिंिा, मजदरुहरु सबचमा भेदभाव आदद। मकहलाहरुलाई शारीररक 

कमजोरीका कारर् आयोजना गसतकवसधहरुमा िमान रोजगारीको अविर प्राप्त नहनु िक्छ। यदद 
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मकहलाले काम पाएता पसन िमान कामका लासग िमान पाररश्समक नपाउन िक्छन।् जिको प्रभाव 

प्रत्यक्ष ककसिमको, मध्यम पररमार्यकु्त, स्थलगत र दीघणकालीन हनुेछ। 

 बालश्म 

आयोजना सनमाणर् तथा ििंचालनको क्रममा कवशेषगरी िामाजजक र आसथणक रुपमा कमजोर पररवारको 

बच्छ्चाहरु रोजगारीको प्रलोभनमा पनण िक्छन।् बालश्मको प्रयोग गरेर उनीहरुलाई कम पाररश्समक 

ददएर िम्बजन्त्धत िरोकारवालाहरुलाई बढी नार्ा हनु िक्छ। जिको प्रभाव अप्रत्यक्ष ककसिमको, 

सनम्न पररमार्यकु्त, स्थलगत र दीघणकालीन हनुेछ। 

 िमदुायको व्यविायजन्त्य स्वास्थय र िरुक्षामा पने अिर 

केवलकारको तार राम्रोिँग नकसिएमा, टावरबीच लामो दूरी भएमा वा भगूोलको अिहजताको कारर् 

झोसलएका तारले हरुीबताि लाग्दा वा ठुलो वषाणत हुँदा हजल्लएर वा चसुडएर वररपररको बस्ती, 

पशपुिंक्षी तथा व्यजक्तको स्वास्थय र िरुक्षामा जोजखम पनण जान्त्छ। िमदुायको िम्भाकवत स्वास्थय र 

िरुक्षा जोजखममा र्ोहोरमैलाको अनजुचत व्यवस्थापन, प्रदषुर्, दघुणटना आदद हनु िक्छ। यिको 

प्रभाव प्रत्यक्ष ककसिमको, सनम्न पररमार्यकु्त, स्थानीय र दीघणकालीन हनुेछ।   

 पेशागत स्वास्थय तथा िरुक्षामा अिर  

आयोजनाको केवलकार ििंचालन चरर्मा पेशागत स्वास्थय र िरुक्षामा प्रमखु अिर गने कारक तत्व 

नभएता पसन आकजस्मक आगलागी, उचाईबाट खस्न,ु जचप्लन,ु कवद्यतुीय उपकरर्हरुको िटण-िककण ट 

आददले िो एकाईमा काम गने व्यजक्तको स्वास्थयमा अिर पयुाणउन े छ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष 

ककसिमको, मध्यम पररमार्यकु्त, स्थलगत र अल्पकालीन हनुेछ। 

 शाजन्त्त िरुक्षामा अिर 

आयोजनाको केवलकार स्थापना पिात आयोजना स्थलमा स्थानीय र बाकहरी व्यजक्तहरुको एकसरत 

ठाउँ हनुेछ। श्मशजक्तको प्रवाहपसछ त्यहाँ कहिंिा, अपराध, मददरा दरुुपयोग, जवुा, चोरी, झगडा 

आदद जस्ता िमाज कवरोधी गसतकवसधहरु हनु िक्छन।् यस्ता गसतकवसधहरुले स्थानीय कानूनी 
व्यवस्थालाई अजस्थर बनाई परम्परागत जीवनशैलीलाई अिर पयुाणउँछ र स्थानीय िमदुाय र 

आयोजना सबच द्वन्त्द्वको अवस्था सिजणना हनुेछ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष ककसिमको, मध्यम 

पररमार्यकु्त, स्थानीय र ददघणकालीन हनुेछ। 
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 यातायात व्यवस्थापनमा िमस्या  

यातायात व्यवस्थापन कुनै पसन आयोजनाको गसतशील ििंचालनको असभन्न अिंग हो ।आयोजनाको 

ििंचालनले तल्लो स्टेशन क्षेरमा िवारी िाधनहरुको आवत-जावत सनकै बढ्नेछ। िडक िरुक्षा र 

सनयम राम्ररी पालना गरेन भने िडक दघुणटना बढ्ने िम्भावना प्रवल हनुेछ। यिको प्रभाव प्रत्यक्ष 

ककसिमको, मध्यम पररमार्यकु्त, स्थानीय र ददघणकालीन हनुेछ। 
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पररच्छ्छेद 8: अनकूुल प्रभाव असभवकृद्ध गने तथा प्रसतकूल प्रभाव न्त्यून गने उपायहरु 

यो आयोजना सनमाणर् तथा ििंचालनको क्रममा पनण िक्ने प्रभावहरुलाई यिै प्रसतवेदनको खण्ड ७ मा 

राजखएको छ । यी प्रभावहरुलाई वातावरर्ीय प्रभाव मूल्या्कनन अध्ययन गने क्रममा गकहराइमा गएर 

अध्ययन गररएको छ। ती िकारात्मक प्रभावहरुको बढोत्तरी गनण र नकारात्मक प्रभावहरुको 

न्त्यूनीकरर् गनण उपयकु्त वैज्ञासनक र िामाजजक कवसधहरु िझुाईएको छ । प्रत्येक प्रभावहरुलाई 

न्त्यूनीकरर् गनण प्रस्ताकवत उपायहरुलाई अवसध, पररमार् र िीमाको आधारमा मूल्या्कनन गरेर त्यि 

कायणको लासग लाग्ने रकम िमेत प्रसतवेदनमा उल्लेख गररएको छ। आयोजनाको नकारात्मक 

अिरहरुलाई न्त्यूनीकरर् गनण िझुाईएका उपायहरुलाई तासलका ८.१ मा देखाईएको छ । 

८.१ िकारात्मक प्रभावका बढोत्तरी गने उपायहरु 
८.१.१ सनमाणर् चरर्  

 नया ँिीपको कवकाि  

आयोजनाका लासग प्राकवसधक िीप भएका २०० जना, १०० जना अधणदक्ष दक्ष र ३०० जना अदक्ष 

जनशजक्तको आवश्यक पदणछ, जिका लासग रोजगारीमा स्थानीयलाई प्राथसमकता ददइनेछ। िाथै 

िीपमलुक कामको लासग स्थानीयलाई तासलमको व्यवस्था गररनेछ । जस्तै; इलेक्रोमेकासनकल 

कायण र अन्त्य र्लामका कामहरु। 

 स्थानीयलाई कवसभन्न प्रकारका रोजगारीको सिजणना   

सनमाणर् चरर्को अवसधमा कररब ६०० जना जनशजक्तले रोजगारीको अविर पाउनेछन ् । 

रोजगारीका लासग स्थानीयलाई प्राथसमकता ददइनेछ। उक्त रोजगारीबाट कामदारहरुको िीपको पसन 

कवकाि हनुेछ। 

 स्थानीय पूवाणधारको उपयोग 

आयोजना क्षेरका पूवाणधार कवकाि जस्तै; खानेपानी, कवजलुी आददको स्तरोन्नसत तथा ममणत िम्भारमा 

आयोजनाले  िहयोग गनेछ।िाथै, आयोजनाले सनमाणर् तथा ििंचालन चरर्मा ती कुराहरुको उपयोग 

िमेत गनेछ। 
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 वकृ्षारोपर् 

आयोजना सनमाणर् गदाण कटान हनुे रुखको १:२५ बराबर कवरुवा वकृ्षारोपर् गररने छ। त्यिैगरी, 

आयोजनाको सनमाणर्पसछ खाली रहेको क्षेरमा कवसभन्न प्रजासतका रुख तथा रू्लहरु रोकपने हुँदा यिले 

हररयाली प्रवद्वणनमा िहयोग गनेछ । 

 आसथणक कक्रयाकलापमा  वकृद्ध 

आयोजनाको केवलकार सनमाणर्को िमयमा चाकहन े सनमाणर् िामाग्रीहरु जस्तै; सिमेन्त्ट, बालवुा, इट्टा, 

सगट्टी आदद स्थानीय बजारबाट आपूसतण गररनेछ। िाथै सनमाणर्को क्रममा कामदारहरुलाई आवश्यक 

खाद्यान्नहरु पसन स्थानीय बजारबाट आपूसतण गररनेछ। यि कायणले आयोजना प्रभाकवत स्थानीय क्षेरमा 

आसथणक गसतकवसधमा वकृद्ध हनुेछ। 

 स्थानीय िेवा र िसुबधामा  वकृद्ध 

िामाजजक उत्तरदाकयत्व कायणक्रम मार्ण त आयोजनाले स्थानीय पूवाणधारहरु जस्तै; बाटो, कवजलुी, 

स्वास्थय, जशक्षा आददमा आसथणक िहयोग गनेछ। 

८.१.२ ििंचालन चरर् 
 स्थानीय पूवाणधारको उपयोग 

िामाजजक उत्तरदाकयत्व कायणक्रम मार्ण त आयोजनाले स्थानीय पूवाणधारहरु जस्तै; बाटो, कवजलुी, 

स्वास्थय, जशक्षा आददमा आसथणक िहयोग गनेछ। िाथै, आयोजनाले सनमाणर् तथा ििंचालन चरर्मा 

ती कुराहरुको उपयोग िमेत गनेछ। 

 वन क्षरेको व्यवस्थापन र  ििंरक्षर् 

आयोजना सनमाणर् गदाण कटान हनुे रुखको १:२५ बराबर कवरुवा वकृ्षारोपर् गररने छ, जिले वन 

क्षेरको व्यवस्थापनमा िहयोग गनेछ। त्यिैगरी, आयोजना र वरपरका क्षेरमा रहेका जीवजन्त्त ुर 

वनस्पसतहरुको ििंरक्षर्मा िमेत यि आयोजनाले आसथणक िहयोग गनेछ। 

 जग्गाको  मूल्यमा  बकृद्ध 

यि आयोजनाको सनमाणर् र ििंचालनले आयोजना क्षेर वरपर रहेका जग्गाको मलु्य वकृद्ध हनुे 

िम्भावना हनु्त्छ, जिले गदाण स्थानीय अथणतन्त्रमा टेवा पगु्ने देजखन्त्छ । 
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 स्थानीयलाई कवसभन्न प्रकारका रोजगारीको सिजणना  

यि आयोजनामा केवलकार िमेत सनमाणर् गने प्रस्ताव गररएको हनुाले ििंचालन चरर्मा धेरै 

जनशजक्तहरुले रोजगारीको अविर पाउनेछन।् उक्त रोजगारीबाट कामदारहरुको िीपको पसन 

कवकाि हनुेछ। 

 स्थानीय स्तरमा भएका धासमणक स्थलहरुको ििंरक्षर् 

यि आयोजनाले प्रत्यक्ष रुपमा कुनै पसन धासमणक स्थललाई अिर गदैन, तथापी आयोजनाबाट 

अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाकवत र जोजखममा रहेका धासमणक स्थलहरुलाई ििंरक्षर् गनण आसथणक िहयोग 

गनेछ। 

 पयणटन प्रवद्धणन 

आयोजना सनमाणर् हनुे क्षेर (मादी गा.पा.) मा धेरै धासमणक र पयणटकीय क्षेरहरु जस्तै सिक्लेश गाउँ, 

कोरी डाँडा, क्हरु्चे कहमताल आदद रहेको हनुाले यि आयोजनाको मखु्य लक्ष्य भनेको धेरै भन्त्दा 

धेरै स्वदेशी तथा कवदेशी पयणटक सभत्र्याउने हो। पयणटकको िेवा िकुवधाको लासग केवलकार प्रस्ताव 

गरेको छ। यि आयोजनाले पयणटन प्रवद्धणननमा िहयोग गने देजखन्त्छ।  

 िामाजजक उत्तरदाकयत्व अन्त्तगणत स्थानीय िमदुायका लासग गररन ेिहयोग  

प्रस्ताकवत आयोजनाले स्थानीय िरोकारवालाहरुिँग िमन्त्वय गरी ििंचालनको शरुुदेजख नै िामाजजक 

उत्तरदाकयत्व अन्त्तगणत स्थानीय िमदुायका लासग िहयोगको कायणक्रमहरु गने प्रसतवद्दता गदणछ। 

िामाजजक उत्तरदाकयत्व अन्त्तगणत धासमणक स्थलहरुको ििंरक्षर्, िीप असभवकृद्ध तासलम, जशक्षा, स्वास्थय 

र पयणटन कवकािका कक्रयाकलापहरुमा िहयोग आदद गनेछ। 

 स्थानीय िरकारको राजस्वमा वकृद्ध 

आयोजनाको ििंचालन चरर्मा कमणचारी, कामदार, उनीहरुको पररवार तथा आगन्त्तकुहरुको ििंख्या 

उल्लेखनीय रुपमा वकृद्ध हनुेछ, जिले आयोजना क्षेर र वरपर रहेको बजारमा आसथणक कारोबारमा 

वकृद्ध हनुेछ। िाथै, केवलकार ििंचालन गरे बापत स्थानीय तहमा राजस्व ििंकलनमा पसन बढोत्तरी 

हनुेछ ।
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८.२ नकारात्मक प्रभावहरुको न्त्यूनीकरर्का उपायहरु  
तासलका 8.1: वातावरर्ीय प्रभावका तह सनधाणरर् र न्त्यूनीकरर्का उपायहरु 

आयोजनाका वातावरर्ीय 
प्रभावहरु 

प्रभावको तह सनधाणरर् र आिंकलन 
प्रभाव न्त्यूनीकरर्का उपायहरु प्रत्यक्ष/ 

अप्रत्यक्ष 
िीमा अवसध पररमार् 

ििंचीय 
अ्कन 

१.सनमाणर् चरर्  
१.१ भौसतक वातावरर् 
केवलकार 
सभरालो जसमनमा अजस्थरता र 
भ-ूक्षय 

प्र. स्थ.(१०) दी.(२०) म.(२०) ५०   केवलकारको पोल र्ाउन्त्डेशन के्षरमा ग्यासबन पखाणल, असम्रिो, 
बाँिहरु रोपेर तथा बायोइजन्त्जसनयररङ प्रकवसधहरुले िरुजक्षत गररनेछ। 
बायोइजन्त्जसनयररङ प्रकवसध अन्त्तगणत असम्रिो र बाँि जस्ता कवरुवाहरु 
सभरालो तथा भ-ूक्षय िम्भाकवत के्षरमा वृक्षारोपर् गरी गररनेछ। 

 केवलकारको पोल र्ाउन्त्डेशनका लासग भौगोसलक रुपले बसलयो र 
जस्थर के्षर चयन गररनेछ।  

सनमाणर् चरर्मा सनस्केको 
र्ोहोर र्ाल्दा पने अिर   

प्र. स्थ.(१०) दी.(२०) उ.(६०) ९०  सनमाणर् चरर्मा सनस्केका र्ोहोरहरु तोककएको ठाउँमा र्ाल्न 
सनदेशन गररनेछ। 

 उक्त र्ोहोर 3R सिद्धान्त्त रही उजचत रुपमा व्यवस्थापन गररने छ। 
भ-ूउपयोगमा आउने पररवतणन  प्र. स्थ.(१०) दी.(२०) उ.(६०) ९०  उत्खनन गररएका क्षरेहरु पनेु। 

 िमदुायको िहकायणमा जसमन पनुस्थाणपना गने। 
जल प्रदूषर् प्र. स्था.(२०) ल.(५) उ.(६०) ८५  सनमाणर् चरर्मा सनष्काशन भएको माटो मध्य ९३ प्रसतशत उपयकु्त 

माटो back filling मा प्रयोग गररनेछ भने बाँकी रहेको माटो 
केबलकारको RoW मा नै व्यवस्थापन गररने छ।  

 केवलकारको टावरको जग िकेिम्म मनिनुमा नखने्न। 

 उत्पादन हनुे र्ोहोरहरु श्ोतमा  व्यवस्थापन गदै पनु  प्रयोग, 
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प्रिोधन र व्यवस्थापन गने व्यवस्था समलाउन।े 

 कामदारको लासग िेप्टीट्ािंकी िकहतको शौचालयको व्यवस्था गने 
। 

 रािायसनक पदाथण चहुावट व्यवस्थापन गनण primary र secondary 
container को व्यवस्था गने र िो अवस्थाको लासग आपतकालीन 
व्यवस्था योजना तजुणमा गने । 

वाय ुप्रदूषर्  प्र.  स्था.(२०) ल.(५) म.(२०) ४५  नेपाल िरकारको मापदण्ड अन्त्तगणत रहेका िवारी िाधन र 
उपकरर्मार प्रयोग गने, गराउन े। 

 आयोजना स्थलमा िवारीको गसत १० कक.सम./घण्टा सनधाणरर् गने 
। 

 आयोजनाले प्रयोग गने िडकमा ददनको २ पटक पानी छजम्कन े
व्यवस्था समलाउन े। 

 क्याम्पमा दाउराको प्रयोग सनषेध गरेर बैकजल्पक उजाण जस्तै 
इन्त्डक्िन चलुो, ग्यािँ आदद प्रयोग गने, गराउन े। 

 माटोलाई अस्थायी व्यवस्थापन गदाण छोप्ने व्यवस्था समलाउने  
ध्वसन प्रदूषर्   प्र. स्था.(२०) ल.(५) सन.(१०) ३५  आयोजनामा प्रयोग हनु ेमेसिन, यन्त्र र गाडीको िमय िमयमा ममणत 

िम्भार गने । 

 प्रिेर हनणको प्रयोग सनरुत्िाकहत/कम गने । 

 रासतको िमय (िािंझको ६:०० बजे देजख सबहानको ६:०० बजे 
बीच) मा ध्वसन आउने सनमाणर् िम्बन्त्धी काम नगने । 

 आयोजनामा प्रयोग गररने जेनेरेटरमा muffles प्रयोग गने । 
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िौन्त्दयणमा हनेु प्रभावहरु  प्र. स्थ.(१०) अल्प 
(१०) 

सन.(१०) ३०  सनमाणर् कायणमा प्रयोग हनुे िामाग्रीहरुलाई आयोजना के्षरसभरै 
राजखनेछ । 

 आयोजना के्षरलाई तारबार लगाइनछे । 
बढ्दो उजाणको माग  प्र. स्था.(२०) दी.(२०) म.(२०) ६०  उपकरर् ििंचालन गनण चाकहने उजाणका लासग धेरै क्षमता भएका 

जेनेरेटर प्रयोग गररनेछ । 

 सनमाणर् कायणमा कम ऊजाण लाग्ने उपकरर् तथा प्रकवसधहरुको प्रयोग 
गररनेछ । 

 आयोजना क्षरेमा बजत्त बाल्नको लासग एल. ई. डी (LED) 
बजत्तहरुको प्रयोग गररनेछ । 

बढ्दो पानीको माग प्र. स्था.(२०) दी.(२०) उ.(६०) १००  सनमाणर् चरर्को उच्छ्च पानीको माग मादी खोलाको पानी lifting गरेर 
र मलुको पानी प्रयोग गरेर आपूसतण गररनेछ । 

 कामदार र कमणचारीका लासग कपउने पानी प्रशोधन गररनछे  
सनमाणर् िामग्री भण्डारर् गदाण 
पने अिर  

प्र. स्थ.(१०) अल्प 
(१०) 

सन.(१०) ३०  सनमाणर् िामग्रीहरुको जथाभावी भण्डारर् गनण सनषेध गररनेछ  

 भण्डारर् के्षरहरुमा बार लगाइनछे र बार लगाइएको के्षरभन्त्दा 
बाकहर सनमाणर् िामग्रीहरुको भण्डारर् गररने छैन। 

प्रकोप जोजखम प्र. क्षे. (६०) अल्प.(१०) उ.(६०) १४०  प्राकृसतक, मानवीय तथा दघुणटनाबि हनु ेजोजखमका लासग ितकण ता र 
आपतकासलन तत्परता योजना बनाइनेछ । 

 आयोजना क्षेरका कामदार तथा कमणचारीहरुलाई आपतकासलन 
प्रस्थान जचन्त्ह र मागणको बारे जानकारी ददइनेछ । 

 िजजलै लैजान िक्ने आगो सनभाउने उपकरर्को व्यवस्था गररनेछ । 
१.२ जैकवक वातावरर् 
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वन क्षेरको खण्डीकरर्    प्र. स्था.(२०) दी.(२०) उ.(६०) १००  िकेिम्म वन के्षर कम प्रयोग गने,  
वनस्पसत र जीवजन्त्तकुो नाश प्र. स्थ.(१०) दी.(२०) उ.(६०) ९०  काकटएका रुखहरुको िट्टामा १:२५ का दरले वृक्षारोपर् गने । 

 राकिय वनक्षरे प्रयोग गरे वापत वन ऐन २०७६ को दर्ा ४२ 
बमोजजम जग्गा उपलब्ध गराइने छ। 

वन जिंगल आगलागीको 
िम्भावना 

प्र. स्था.(२०) अल्प 
(१०) 

उ.(६०) ९०  आयोजना सनमाणर् के्षरमा चरुोट खाने लगायत अन्त्य आगोजन्त्य काम 
गनण सनषेध गररनछे ।  

 वनजिंगलमा हनुे आगलागीबाट बच्छ्ने उपाय िम्बन्त्धी जनचेतना मलुक 
कायणक्रम ििंचालन गने । 

 आगलागीबाट वनजिंगल जोगाउन Fire fighting उपकरर्हरु तयारी 
अवस्थामा राजखने छ । 

 आगलागी भएमा स्थानीय जनिमदुायको िहयोग सलई उपलब्ध 
उपकरर्को िहायताले आगलागी सनयन्त्रर् गररने छ । 

जीवजन्त्त ुतथा चराको बास्थान 
तथा प्रजनन प्रकक्रयामा पने 
प्रभाव 

प्र. स्था.(२०) दी.(२०) उ.(६०) १००  िकेिम्म चराचरुुङ्गीको वािस्थानमा हानी नहनु े गरी आयोजना 
सनमाणर् गररनेछ । 

 सनमाणर् कायण गदाण िकेिम्म कम ध्वसन उत्िजणन हनुे गरी काम 
गने। 

वन्त्यजन्त्तकुो अवैध तस्करी र 
सिकार  

प्र. स्था.(२०) अल्प 
(१०) 

म.(२०) ५०  सनमाणर् जनशजक्तबाट हनुिक्ने जशकार र तस्करीलाई स्थानीय जनता, 
अन्नपूर्ण ििंरक्षर् के्षर इकाई कायणलय, सिक्लेि, स्थानीय आयोजना 
प्रभाकवत वडाको स्थानीय िरुक्षा व्यवस्थािँगको िमन्त्वयमा सनयन्त्रर् 
गररनेछ। 

 सनमाणर् जनशजक्तलाई अवैध तस्करी र सिकार िम्बन्त्धी जनचेतना 
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मलुक कायणक्रम ििंचालन गररनेछ र सनमाणर् जनशजक्तलाई वनजिंगल 
र वन्त्यजन्त्त ुििंरक्षर् िम्बन्त्धी जानकारी ददइनेछ। 

 जिंगली जनावर (वदेल र मगृ) को चोरी सिकार हनु िक्ने देजखदा 
यिलाई सनयन्त्रर् गनण प्रस्तावक प्रसतवद्ध रहने छ। 

वन असतक्रमर् र वन 
पैदावारको चोरी सनकािी 

प्र. स्था.(२०) अल्प 
(१०) 

म.(२०) ५०  आयोजना सनमाणर्को क्रममा खाना पकाउनको लासग दाउरा प्रयोग 
गनण सनषेध गररन ेछ। 

 वन ििंरक्षर् िम्बन्त्धी जनचेतना मलुक कायणक्रमहरु ििंचालन 
गररनेछ। 

 अन्त्य व्यजक्तहरुबाट आयोजना क्षेर आिपाि असतक्रमर् भएमा 
अन्नपूर्ण ििंरक्षर् के्षर इकाई कायणलय, सिक्लेिको िहयोग सलई 
ििंयकु्त रुपमा असतक्रमर् उठाइने छ। 

जलचरमा पने प्रभाव प्र. स्था.(२०) दी.(२०)  म.(२०) ६०  सनमाणर् कायणमा ििंलग्न कामदारहरुलाई नदीमा र्ोहोर र्ाल्न सनषेध 
गररनेछ र र्ालेको खण्डमा दण्ड िजायको व्यवस्था पसन गररनेछ । 

 कामदारहरुलाई मादी नदीमा माछा मानण सनषेध गररनेछ र माछा 
मरेको खण्डमा जररवानाको िमेत व्यवस्था गररनेछ । 

जसडबटुीको चोरी सनकािी प्र. स्था.(२०) अल्प 
(१०) 

म.(२०) ५०  सनमाणर् कायणमा ििंलग्न कामदारहरुलाई जसडबटुी कटप्न सनषेध गररनेछ 
र कटपेको खण्डमा दण्ड िजायको व्यवस्था पसन गररनेछ । 

 जसडबटुी ििंरक्षर् िम्बन्त्धी जनचेतनामूलक तासलमहरु प्रदान गररनछे 
। 

१.३ िामाजजक-आसथणक तथा िािंस्कृसतक वातावरर् 
स्थानीय िामाजजक िेवा र अ. स्था.(२०) दी.(२०) सन.(१०) ५०  आयोजनाको सनमाणर् व्यविायीद्वारा कामदारहरुका लासग चाकहन े
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िकुवधामा चाप िकुवधाहरुको पूर्ण रुपमा व्यवस्था गररनेछ । 
बालश्म प्रयोग एविं लैसगक 
भेदभाव िम्बन्त्धी अिर  

प्र. स्था.(२०) ल.(५) म.(२०) ४५  बालश्मको प्रयोगमा प्रसतबन्त्ध गररनेछ। 

 परुुष र मकहला कामदारलाई िमान व्यवहार गने । 

 मकहला कहिंिा गनेलाई दण्ड िजायको व्यवस्था गने । 
धासमणक स्थल, परम्परा र 
ििंस्कृसतमा पने अिर 

प्र. स्था.(२०) अल्प 
(१०) 

सन.(१०) ४०  िम्भव भएिम्म सनमाणर् र ममणतका कामहरुको लासग स्थानीय 
मासनिहरुलाई काममा लगाइनेछ । 

 सनमाणर् व्यविायी र बाकहरका जनशजक्तहरुलाई स्थानीय ििंस्कृसत र 
परम्पराको िम्मान गनण र स्थानीय व्यजक्तहरुििंग मयाणददत व्यवहार 
गनण सनदेशन ददइनेछ ।   

िामाजजक कुरीसतहरुमा हनुिक्ने 
बढोत्तरी  

अ. स्था.(२०) ल.(५) सन.(१०) ३५  आयोजना व्यवस्थापन असधकृत तथा सनमाणर् व्यविायीद्वारा 
स्थानीयिँग िमन्त्वय गरी िामाजजक कुरीसतहरु हनु नददन शाजन्त्त-
िरुक्षा कायम गनेछन ्। 

 आयोजना के्षरको िरुक्षाको जजम्मा िेवासनवृत िरुक्षाकमीलाई ददइनेछ 
। 

 कामदारहरुलाई िमाजमा कुरीसतहरु रै्लाउन नददन जनचेतनामलुक 
कायणक्रमहरु ििंचालन गररनछे । 

कामदारको व्यविायजन्त्य 
स्वास्थय र िरुक्षाको जोजखम  

प्र. िा.(१०) ल.(५) उ.(६०) ७५  आयोजना सनमाणर् गदाण कामदारको स्वास्थय र िरुक्षाको जोजखम हनु 
नददन स्वास्थय र िरुक्षा नीसत, कामदारलाई तासलम, सनरीक्षर् 
प्रर्ाली, योजना आदद सनमाणर् तथा व्यवस्थापन सनयन्त्रर् एकाई 
ििंचालन गनण सनमाणर् व्यविायीलाई जजम्मा ददइनेछ । स्वास्थय र 
स्वास्थय एकाईलाई स्वास्थय र िरुक्षा प्रबन्त्धक र असधकृतले 
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व्यवस्थापन गनेछन ्। 
िामदुाकयक स्वास्थय तथा िरुक्षा 
िम्बन्त्धी िवाल 

प्र. स्था.(२०) अल्प 
(१०) 

उ.(६०) ९०  रोजगारीपूवण िम्पूर्ण कामदारको स्वास्थय पररक्षर् गररनछे र िरुवा 
रोग लागेका मासनिहरुलाई काममा लगाइन ेछैन । 

 आयोजना के्षर र वररपरीको िरिर्ाईमा ध्यान ददइनेछ। ठोि तथा 
तरल पदाथणको उजचत व्यवस्थापन गररनेछ । 

 स्वास्थय र िरिर्ाईका मदु्दाबारे कामदारहरुलाई सनयसमत रुपमा 
जशक्षा ददने कुरा िसुनजित गररनेछ । 

 िमदुायको िरुक्षाका लासग िरुक्षा जचन्त्हहरु राजखनेछन ्। 
शाजन्त्त-िरुक्षामा िम्बन्त्धी िवाल प्र. स्था.(२०) अल्प 

(१०) 
म.(२०) 5०  आयोजना व्यवस्थापन असधकृत तथा सनमाणर् व्यविायीद्वारा 

स्थानीयिँग िमन्त्वय गरी शाजन्त्त-िरुक्षा कायम गनेछन ्। 

 आयोजना के्षरको िरुक्षाको जजम्मा िेवासनवृत िरुक्षाकमीलाई ददइनेछ 
। 

दघुणटनाको जोजखम अ. िा.(१०) अल्प 
(१०) 

म.(२०) ४०  िरुजक्षत ढुवानी िसुनजित गनण आयोजना के्षर तथा वरपर के्षरमा 
राकर्क जचन्त्ह तथा ििंकेतहरु राजखनछेन।् 

 सनमाणर् कायणमा प्रयोग हनु े ठुल्ठुला मेसिन, उपकरर् तथा िवारी 
िाधनहरु इजाजत प्राप्त प्राकवसधक तथा चालकलाई मार ददइनेछ । 

 सनमाणर् क्षेरमा काम गने कामदारहरुलाई PPE उपकरर्हरु 
उपलब्ध गराइनछे । 

२. ििंचालन चरर्  
२.१ भौसतक वातावरर्  
केवलकार 
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वाय ुप्रदषुर् प्र. स्था.(२०) दी.(२०) सन.(१०) ५०  आयोजना क्षरेको कररब १०% खाली जग्गामा हररत क्षेरको 
स्थापना गररनेछ । 

 नेपालको सडजेल जेनेरेटरको मापदण्ड परुा गरेको जेनरेेटर जडान 
गररनेछ । 

जल प्रदषुर् प्र. स्था.(२०) दी.(२०) म.(२०) ६०  आयोजना के्षरमा पयाणप्त जल प्रदषुर् सनयन्त्रर्का पूवणधारहरु जस्तै; 
ढल प्रर्ाली, र्ोहोर पानी ििंकलन प्रर्ाली तथा प्रशोधन केन्त्द्र 
आददको स्थापना गररनछे । 

ध्वसन प्रदषुर् प्र. िा.(१०) दी.(२०) म.(२०) ५०  पेशागत िरुक्षा तथा स्वास्थय प्रशािनको मापदण्ड पूरा गरेका 
उपकरर्हरु प्रयोग गनण प्रोत्िाहन गररनेछ । 

 ध्वसन उत्िजणन हनु ेके्षरमा काम गने कामदारहरुलाई स्वास्थय िरुक्षा 
िम्बजन्त्ध उपकरर्हरु प्रदान गररनेछ । 

 तल्लो स्टेशनमा िवारी िाधन सबिाउन र यातायातको गसत 
व्यवस्थापन गनण उजचत पाककण ङ्ग के्षरको व्यवस्थापन गररनछे। 

प्रकोप जोजखम (भकूम्प, 
आगलागी) 

प्र. िा.(१०) दी.(२०) उ.(६०) ९०  आयोजनाका अवयवहरु जस्तै; बगैंचा, पाककण ङ्ग के्षरलाई आपतकालीन 
भेला स्थलको रुपमा प्रयोग गनण समल्न ेगरी सडजाइन गररएको छ । 

 राकिय भवन ििंकहता अनिुार व्यविाकयक भवन सनमाणर् गरी प्राकृसतक 
कवपदमा भवन लड्ने खतरालाई न्त्यून गररनेछ । 

 आयोजना क्षेरमा आगो सनयन्त्रर् प्रर्ालीको उजचत व्यवस्थापन 
गररनेछ । 

उजाणको बढी उपयोग प्र. िा.(१०) दी.(२०) म.(२०) ५०  उजाण ककर्ायती उपकरर् तथा प्रकवसधहरुलाई प्राथसमकता ददइनेछ । 

 बजत्त बाल्नको लासग कम उजाण खपत हनुे LED बल्वहरु प्रयोग 
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गररनेछ । 
पानीको माग, आपसूतण र 
गरु्स्तर व्यवस्थापनमा िमस्या 

प्र. िा.(१०) दी.(२०) उ.(६०) ९०  नेपाल िरकारको अनमुसत प्राप्त प्रयोगशालामा प्रयोजन अनिुारको 
पानी परीक्षर् गररनेछ । 

 आयोजनाको लासग आवश्यक पानी मलुको पानी, मादी खोलाको 
पानी  सलफ्ट  गरेर आपूसतण गररनेछ। मासथल्लो स्टेशनमा 
राजकाँडाका िमदुायिँग समलेर ितही श्ोतको पानी प्रयोग गररन ेछ 
भने वैकजल्पक रुपमा आकाशे पानी ििंकलन गरी प्रयोग गररने छ । 

२.२ जैकवक वातावरर् 
केवलकार 
जिंगली जनावर (दलुणभ, लोप र 
ििंरक्षर्मा पने) र चराचरुुङ्गीमा 
अिर 

प्र. स्था.(२०) अल्प 
(१०) 

म.(२०) ५०  केवलकार मागणको असधकार के्षरको ममणतिम्भार गने 
जनशजक्तहरुलाई वन्त्यजन्त्तकुो वािस्थानमा क्षसत नपगु्ने वा 
वन्त्यजन्त्तकुो सिकार गनण प्रसतबन्त्ध लगाइनेछ । 

 जिंगली जनावरको बाटो मोड्न केवलकारको पोल ििंरचनाको वररपरी 
बार राजखनेछ । 

वनजिंगलमा हनु िक्ने 
आगलागी 

प्र. स्था.(२०) अल्प 
(१०) 

सन.(१०) ४०  ििंचालन चरर्का जनशजक्तहरुलाई आगजनीबाट बच्छ्न आवश्यक 
तासलम प्रदान गररनेछ । 

 वनमा आगलागीजन्त्य कक्रयाकलाप गनण सनषेध गररनेछ । 
जसडबटुीको चोरी सनकािी प्र. स्था.(२०) अल्प 

(१०) 
म.(२०) ५०  ििंचालन चरर्मा  पयणटकहरु लगाएत कामदारहरुलाई जसडबटुी 

कटप्न सनषेध गररनछे र कटपेको खण्डमा दण्ड िजायको व्यवस्था पसन 
गररनेछ । 

 जसडबटुी ििंरक्षर् िम्बन्त्धी जनचेतनामूलक तासलमहरु प्रदान गररनछे 
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। 
२.३ िामाजजक-आसथणक तथा िािंस्कृसतक वातावरर् 
लैकङ्गक कवभेद प्र. िा.(१०) दी.(२०) म.(२०) ५०  रोजगारीका अविर, ज्यालादर तथा अरु िकुवधाहरुमा लैकङ्गक भेदभाव 

गररने छैन। 

 आयोजना कायाणलयमा गनुािो पेकटकाको स्थापना गररनेछ, जहाँ 
कामदारले आफ्नो उजरुी राख्न िक्न े छन ् र त्यो उजरुीलाई ७ 
ददनसभर िम्बोधन गररनेछ। 

बालश्म अ. िा.(१०) दी.(२०) सन.(१०) ४०  कम उमेरका बालबासलकालाई रोजगारीमा प्रसतवन्त्ध लगाइनेछ। 
िमदुायको व्यविायजन्त्य 
स्वास्थय र िरुक्षामा पने अिर 

प्र. स्था.(२०) दी.(२०) सन.(१०) 5०  आयोजना के्षर र वररपररको िरिर्ाईमा ध्यान ददइनछे। ठोि तथा 
तरल पदाथण व्यवस्थापन गनण प्रर्ालीको अनगुमन गररनेछ । 

 तल्लो स्टेशनमा िवारीिाधनलाई जथाभावी पाकण  गररनेछैन र यदद 
किैले गरेमा जररवाना लगाइनेछ। 

 आयोजनाको कवसभन्न अवयवहरुमा काम गने जनशजक्तको स्वास्थय 
िसुनजित गरेर मार रोजगारी प्रदान गररनछे। 

पेशागत स्वास्थय तथा िरुक्षामा 
अिर 

प्र. िा.(१०) अल्प 
(१०) 

म.(२०) ४०  तासलम प्राप्त तथा दक्ष जनशजक्तलाई प्राथसमकता ददइनेछ। 

 जोजखमपूर्ण के्षरमा काम गने कामदारलाई व्यजक्तगत िरुक्षा 
उपकरर्हरु प्रदान गररनेछ। 

 प्राथसमक उपचारका िामग्रीहरुलाई तयारीका िाथ राजखनछे । 

 स्वास्थय तथा िरुक्षा िावधानीबारे िचेत गराइनेछ । 
शाजन्त्त-िरुक्षामा अिर प्र. स्था.(२०) दी.(२०) म.(२०) ६०  आयोजनाले स्थानीय, जजल्ला तथा प्रादेजशक सनकायिँग िमन्त्वय गरेर 

शाजन्त्त-िरुक्षाको व्यवस्थापन गनेछ । 
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 आयोजना के्षरको िरुक्षाको जजम्मा सनवृत्त िैसनक, िशस्त्र प्रहरी बल 
वा प्रहरीलाई प्रदान गररनछे। 

यातायात व्यवस्थापनमा िमस्या प्र. स्था.(२०) दी.(२०) म.(२०) ६०  पयाणप्त पाककण ङ्ग क्षरे तथा मासनि र िवारीिाधनका लासग र्राककलो 
आन्त्तररक िडक प्रर्ाली तथा पैदलमागणको व्यवस्था गररनेछ । 

 तल्लो स्टेशनको मखु्य र िहायक िडकहरुमा कवसभन्न राकर्क 
जचन्त्हहरु जस्तै; सनयामक जचन्त्ह, चेतावनी जचन्त्ह, ददशा जचन्त्ह, 
जानकारी जचन्त्ह र परुक पाटीहरु स्थापना गररनेछ। 

नोट: प्र.: प्रत्यक्ष, अ.: अप्रत्यक्ष, उ.:उच्छ्च, म.: मध्यम, सन.: सनम्न, क्षे.: क्षेरीय, स्था.:स्थानीय, िा.:िाईट कवजशष्ट/स्थलगत, दी.:दीघणकालीन, अल्प:अल्पकालीन, ल.:लघकुासलन 
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पररच्छ्छेद 9: वातावरर्ीय व्यवस्थापन योजना 

९.१ वातावरर्ीय व्यवस्थापन योजना  
पररच्छ्छेद ८ मा व्याख्या गररएको िकारात्मक प्रभावहरुको बढोत्तरी र नकारात्मक प्रभावहरुको 

न्त्यूनीकरर्का उपायहरु प्रस्तावको कवसभन्न सनमाणर् तथा ििंचालन चरर्मा लाग ुगररनेछ। वातावरर्ीय 

व्यवस्थापन योजना कायाणन्त्वयनको लासग प्रस्तावक तथा आयोजनाको वातावरर्ीय व्यवस्थापन इकाई 

नै जजम्मेवार हनुेछन।् यि आयोजनाको कवसभन्न प्रभावहरुको लासग वातावरर्ीय व्यवस्थापन योजना 

तासलका ९.१ मा ददइएको छ। 
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तासलका 9.1: नकारात्मक प्रभाव न्त्यूनीकरर्का उपायहरुको लासग वातावरर्ीय व्यवस्थापन योजना 
प्रभावहरु के गने कहा ँ ककहले उत्तरदायी बजेट अनगुमन 

१.सनमाणर् चरर्  
१.१ भौसतक वातावरर् 
सभरालो जसमनमा 
अजस्थरता र भ-ूक्षय 

केवलकारको पोल र्ाउन्त्डेशन के्षरहरुमा 
ग्यासबन पखाणल लगाउने, असम्रिो तथा 
बाँिहरु रोप्ने र बायोइजन्त्जसनयररङ 
प्रकवसधहरुले िरुजक्षत गररनेछ। 

आयोजना ििंरचना 
र अवयव 

योजना, सनमाणर् र 
सनमाणर् पिात   

आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी  

सनमाणर् 
िम्झौतामा 
िमावेश गररएको  

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार  

केवलकारको पोल र्ाउन्त्डेशन भौगोसलक 
रुपले बसलयो र जस्थर के्षर चयन गररनेछ  
।  

सनमाणर् चरर्मा 
सनस्केको र्ोहोर र्ाल्दा 
पने अिर   

सनमाणर् चरर्मा सनस्केका र्ोहोरहरु 
तोककएको ठाउँमा व्यवस्थापन गने। 

आयोजना स्थल सनमाणर् चरर् आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

सनमाणर् 
िम्झौतामा 
िमावेश गररएको  

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

उक्त र्ोहोरको 3R सिद्धान्त्तमा रही 
उजचत व्यवस्थापन गररने छ। 

भ-ूउपयोगमा आउन े
पररवतणन 

उत्खनन ्गररएका क्षरेहरु पनेु। आयोजना स्थल सनमाणर् चरर् आयोजना सनमाणर् 
िम्झौतामा 
िमावेश गररएको  

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

िमदुायको िहकायणमा जसमनको 
पनुस्थाणपना गने। 

जल प्रदूषर्   सनमाणर् चरर्मा सनष्काशन भएको माटो 
मध्य ९३ प्रसतशत उपयकु्त माटो back 
filling मा प्रयोग गररनछे भने बाँकी रहेको 
माटो केबलकारको RoW मा नै 
व्यवस्थापन गररन ेछ।  

आयोजनाको 
ििंरचना र अवयव  

सनमाणर् चरर्  आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

सनमाणर् 
िम्झौतामा 
िमावेश गररएको 
 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 
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प्रभावहरु के गने कहा ँ ककहले उत्तरदायी बजेट अनगुमन 
 
केवलकारको टावरको जग िकेिम्म 
मनिनुमा  नखने्न। 
उत्पादन हनुे र्ोहोरहरु श्ोतमा 
व्यवस्थापन गदै पनु प्रयोग, प्रिोधन र 
व्यवस्थापन गने व्यवस्था समलाउन।े 
कामदारको लासग िेप्टीट्ािंकी िकहतको 
शौचालयको व्यवस्था गने। 
रािायसनक पदाथणहरुको चहुावट 
व्यवस्थापन गनण primary र secondary 
container को व्यवस्था गने र िो 
अवस्थाको लासग आपतकालीन व्यवस्था 
योजना तजुणमा गने। 

वाय ुप्रदूषर्   वातावरर् मन्त्रालयको मापदण्ड अन्त्तगणत 
रहेका िवारी िाधन र उपकरर्मार 
प्रयोग गने/गराउने। 

आयोजनामा 
प्रयोग हनुे यन्त्र 
र मेसिन 

सनमाणर्को क्रममा    
आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

 
सनमाणर् 
िम्झौतामा 
िमावेश गररएको 

 
आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार  

आयोजना स्थलमा िवारीको गसत १० 
कक.सम./घण्टा सनधाणरर् गने। 
आयोजनाले प्रयोग गने िडकमा ददनको २ 
पटक पानी छजम्कने व्यवस्था समलाउने। 
क्याम्पमा दाउराको प्रयोग सनषेध गरेर 
बैकजल्पक उजाण जस्तै इन्त्डक्िन चलुो, 
ग्याँि आदद प्रयोग गने/गराउने। 
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प्रभावहरु के गने कहा ँ ककहले उत्तरदायी बजेट अनगुमन 
माटोलाई अस्थायी व्यवस्थापन गदाण छोप्ने 
व्यवस्था समलाउन।े 

ध्वसन प्रदूषर्   आयोजनामा प्रयोग हनुे मेसिन, यन्त्र र 
िवारीिाधनको िमय-िमयमा ममणत 
िम्भार गने। 

आयोजनामा 
प्रयोग हनुे यन्त्र 
र मेसिन 

सनमाणर्को क्रममा    
आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

 
सनमाणर् 
िम्झौतामा 
िमावेश गररएको 

 
आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार  

प्रिेर हनणको प्रयोग सनरुत्िाकहत/कम 
गने। 
रासतको िमय (िािंझको ६:०० बजे देजख 
सबहानको ६:०० बजे बीच) मा ध्वसन 
आउने सनमाणर् िम्बन्त्धी काम नगने । 
आयोजनामा प्रयोग गररने जेनेरेटरमा 
muffles प्रयोग गने। 

िौन्त्दयणमा हनुे प्रभावहरु सनमाणर् कायणमा प्रयोग हनुे िामाग्रीहरुलाई 
आयोजना के्षरसभरै राजखनछे। 

आयोजना स्थल सनमाणर् चरर् आयोजना सनमाणर् 
िम्झौतामा 
िमावेश गररएको  

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

आयोजना के्षरलाई तारबार लगाइनछे। 

बढ्दो उजाणको माग उपकरर् ििंचालन गनण चाकहने उजाणका 
लासग धेरै क्षमता भएका जेनेरेटर प्रयोग 
गररनेछ। 

आयोजना स्थल सनमाणर् चरर् आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

सनमाणर् 
िम्झौतामा 
िमावेश गररएको  

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार सनमाणर् कायणमा कम ऊजाण लाग्ने उपकरर् 

तथा प्रकवसधहरुको प्रयोग गररनेछ। 
आयोजना के्षरमा बजत्त बाल्नको लासग 
वातावरर्मैरी बजत्त र िौयण उजाणको प्रयोग 
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गररनेछ। 

बढ्दो पानीको माग सनमाणर् चरर्मा हनु े उच्छ्च पानीको 
मागलाई मादी खोलाको पानी lifting गरेर 
र मलुको पासन प्रयोग गरेर आपूसतण 
गररनेछ। 

आयोजना स्थल सनमाणर् चरर् आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

सनमाणर् 
िम्झौतामा 
िमावेश गररएको  

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

कामदार तथा कमणचारीहरुका लासग 
गरु्स्तरीय कपउने पानीको व्यवस्था 
गररनेछ।  

सनमाणर् िामग्री भण्डारर् 
गदाण पने अिर 

केवलकार सनमाणर्को लासग भण्डारर् 
के्षरहरु अस्थायी रुपमा भाडामा सलईनेछ। 

आयोजना स्थल सनमाणर् चरर् आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

सनमाणर् 
िम्झौतामा 
िमावेश गररएको  

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

सनमाणर् िामग्रीहरुको जथाभावी भण्डारर् 
गनण सनषेध गररनछे। 
भण्डारर् के्षरहरुमा बार लागाइनेछ र बार 
लगाइएको क्षरेभन्त्दा बाकहर सनमाणर् 
िामाग्रीहरुको भण्डारर् गररने छैन। 

प्रकोप जोजखम प्राकृसतक, मानवीय तथा दघुणटनाबि हनुे 
जोजखमका लासग ितकण ता र आपतकालीन 
तत्परता योजना बनाइनेछ। 

आयोजना स्थल सनमाणर् चरर् आयोजना सनमाणर् 
िम्झौतामा 
िमावेश गररएको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार आयोजना क्षरेका कामदार र 

कमणचारीहरुलाई आपतकालीन प्रस्थान 
जचन्त्ह र मागणको बारेमा जानकारी 
ददइनेछ। 

सनमाणर् 
िम्झौतामा 
िमावेश गररएको 

िजजलै लैजान िक्ने आगो सनभाउने सनमाणर् 
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उपकरर्को व्यवस्था गररनछे। िम्झौतामा 

िमावेश गररएको 
१.२ जैकवक वातावरर् 
वन क्षेरको खण्डीकरर्    वन क्षेरमा कम अिर पने गरर आयोजना 

सनमाणर् गने । 

आयोजना स्थल आयोजना सनमाणर् 
पवुण 

आयोजना आवश्यक 
नरहेको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

वनस्पसत र 
जीवजन्त्तहुरुको नाश 

काकटएका रुखहरुको िट्टामा १:२५ का 
दरले  बकृ्षारोपर् गने । 

आयोजना स्थल सनमाणर्को क्रममा   आयोजना १०६६३९३६.४ आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

वन जिंगल आगलागीको 
िम्भावना 

आयोजना सनमाणर् के्षरमा चरुोट खान े
लगायत अन्त्य आगोजन्त्य काम गनण सनषेध 
गररनेछ । 

आयोजना स्थल 
र वरपर 

सनमाणर् र 
ििंचालनको 
क्रममा  

आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

आवश्यक 
नरहेको 

 

वनजिंगलमा हनुे आगलागीबाट बच्छ्ने उपाय 
िम्बन्त्धी जनचेतना मलुक कायणक्रम 
ििंचालन गने । 

आगलागी सनयन्त्रर्को लासग अग्नी 
सनयन्त्रक उपकरर्को व्यवस्था गररनेछ र 
स्थानीय सनकायको िहयोगमा आगलागी 
सनयन्त्रर्मा िहकायण गररनछे। 

५००,०००  

जीवजन्त्त ुतथा चराको 
बास्थान तथा प्रजनन 

िकेिम्म चराचरुुङ्गीको वािस्थानमा हासन 
नहनुे गरी आयोजना सनमाणर् गररनेछ । 

आयोजना स्थल 
र वरपर 

सनमाणर्को क्रममा  आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

आवश्यक 
नरहेको 

आयोजना, 
स्थानीय 
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प्रकक्रयामा पने प्रभाव सनमाणर् कायण गदाण िकेिम्म कम ध्वसन 

उत्िजणन गने गरी काम गने। 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

वन्त्यजन्त्तकुो अवैध 
तस्करी र सिकार 

सनमाणर् जनशजक्तबाट हनु िक्ने सिकार र 
तस्करीलाई स्थानीय जनता, अन्नपूर्ण 
ििंरक्षर् के्षर इकाई कायणलय, सिक्लेि, 
स्थानीय आयोजना प्रभाकवत वडाको 
स्थानीय िरुक्षा व्यवस्थािँगको िमन्त्वयमा 
सनयन्त्रर् गररनेछ। 

आयोजना स्थल 
र वरपर 

सनमाणर्को क्रममा  आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

आवश्यक 
नरहेको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

सनमाणर् जनशजक्तलाई अवैध तस्करी र 
सिकार िम्बन्त्धी जनचेतना मलुक 
कायणक्रम ििंचालन गररनछे र सनमाणर् 
जनशजक्तलाई वनजिंगल र वन्त्यजन्त्त ु
ििंरक्षर् िम्बन्त्धी जानकारी ददइनेछ । 

५००,००० 

वन असतक्रमर् वन 
पैदावारको चोरी 
सनकािी 

आयोजना सनमाणर्को क्रममा खाना 
पकाउनको लासग दाउरा प्रयोग गनण सनषेध 
गररनेछ ।  

आयोजना स्थल 
र वरपर 

सनमाणर्को क्रममा  आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

आवश्यक 
नरहेको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार वन ििंरक्षर् िम्बन्त्धी जनचेतना मलुक 

कायणक्रमहरु ििंचालन गररनछे । 
३००,००० 

जलचरमा पने प्रभाव सनमाणर् कायणमा ििंलग्न कामदारहरुलाई 
मादी नदीमा माछा मानण सनषेध गररनेछ र 
माछा मारेको खण्डमा दण्ड िजायको 
व्यवस्था पसन गररनेछ ।  

आयोजना स्थल 
र वरपर 

सनमाणर्को क्रममा  आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

आवश्यक 
नरहेको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

सनमाणर् चरर्मा उत्पादन हनु ेरािायसनक र 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

                     
     129  

प्रभावहरु के गने कहा ँ ककहले उत्तरदायी बजेट अनगुमन 
अन्त्य र्ोहोरहरु नदीमा र्ाल्न मनाही 
गररनेछ । 

जसडबटुी चोरी सनकािी सनमाणर् कायणमा ििंलग्न कामदारहरुलाई 
जसडबटुी कटप्न सनषेध गररनछे र कटपेको 
खण्डमा दण्ड िजायको व्यवस्था पसन 
गररनेछ । 

जसडबटुी ििंरक्षर् िम्बन्त्धी जनचेतनामूलक 
तासलमहरु प्रदान गररनेछ । 

आयोजना स्थल 
र वरपर 

सनमाणर्को क्रममा आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

आवश्यक 
नरहेको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

    कूल लागत ११९६३९३६.४  
१.३ िामाजजक-आसथणक तथा िािंस्कृसतक वातावरर् 
स्थानीय िामाजजक िेवा 
र िकुवधामा चाप 

आयोजनाको ठेकेदारद्वारा कामदारका 
लासग चाकहने िकुवधाहरु पूर्ण रुपमा 
व्यवस्था गररनछे । 

आयोजना स्थल 
र वरपर 

सनमाणर्को क्रममा  आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

आवश्यक 
नरहेको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

बालश्म प्रयोग एविंम 
लैसगक भेदभाव 
िम्बन्त्धी अिर 

बालश्मको प्रयोगमा प्रसतबन्त्ध गररनेछ । आयोजना स्थल  सनमाणर्को क्रममा  आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

आवश्यक 
नरहेको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

परुुष र मकहला कामदारलाई िमान 
व्यवहार गने । 
मकहला कहिंिा गनेलाई दण्ड िजायको 
व्यवस्था गने । 

धासमणक स्थल, परम्परा 
र ििंस्कृसतमा पने अिर 

िम्भव भएिम्म सनमाणर् र ममणतका 
कामहरुको लासग स्थानीय मासनिहरुलाई 
काममा लगाइनछे । 

आयोजना स्थल 
र वरपर 

सनमाणर्को क्रममा  आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

आवश्यक 
नरहेको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार सनमाणर् व्यविायी र बाकहरका 
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प्रभावहरु के गने कहा ँ ककहले उत्तरदायी बजेट अनगुमन 
जनशजक्तहरुलाई स्थानीय िँस्कृसत र 
परम्पराको िम्मान गनण र स्थानीय 
व्यजक्तहरुििंग मयाणददत व्यवहार गनण 
सनदेशन ददइनेछ  । 

िािंस्कृसतक िम्पदा जगेनाण गनणको 
जनचेतनामलुक कायणक्रमहरु ििंचालन गने 
। 

आयोजना के्षरमा रहेका धासमणक तथा 
िाँस्कृसतक िम्पदाको जगेनाण गनण िम्पदा 
ििंरक्षर् योजना सिर्ाररि गने । 

िामाजजक कुररसतहरुमा 
हनुिक्ने बढोत्तरी 

आयोजना व्यवस्थापन असधकृत तथा 
सनमाणर् व्यविायीद्वारा स्थानीयिँग िमन्त्वय 
गरी िामाजजक कुरीसतहरु हनु नददन 
शाजन्त्त-िरुक्षा कायम गनेछन ्। 

आयोजना स्थल 
र वरपर 

सनमाणर्को क्रममा आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

आवश्यक 
नरहेको 
 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

आयोजना के्षरको िरुक्षाको जजम्मा 
िेवासनवतृ िरुक्षाकमीलाई ददइनेछ । 

आवश्यक 
नरहेको 

कामदारहरुलाई िमाजमा कुरीसतहरु 
रै्लाउन नददन जनचेतनामलुक 
कायणक्रमहरु ििंचालन गररनछे । 

४,००,००० 

कामदारको 
व्यविायजन्त्य स्वास्थय 
र िरुक्षाको जोजखम 

आयोजना सनमाणर् गदाण कामदारको 
स्वास्थय र िरुक्षाको जोजखम हनु नददन 
स्वास्थय र िरुक्षा नीसत, कामदारलाई 
तासलम, सनरीक्षर् प्रर्ाली, योजना आदद 
सनमाणर् तथा व्यवस्थापन सनयन्त्रर् इकाई 

आयोजना स्थल 
र वरपर 

सनमाणर्को क्रममा आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

सनमाणर् 
िम्झौतामा 
िमावेश गररएको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 
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प्रभावहरु के गने कहा ँ ककहले उत्तरदायी बजेट अनगुमन 
ििंचालन गनण सनमाणर् व्यविायीलाई जजम्मा 
ददइनेछ । स्वास्थय र िरुक्षा  इकाईलाई 
स्वास्थय तथा िरुक्षा प्रबन्त्धक र 
असधकृतले व्यवस्थापन गनेछन ्। 

िामदुाकयक स्वास्थय 
तथा िरुक्षामा अिर 

रोजगारीपूवण िम्पूर्ण कामदारहरुको 
स्वास्थय पररक्षर् गररनेछ र िरुवा रोग 
लागेका मासनिहरुलाई काम ददइनेछैन । 

आयोजना स्थल 
र वरपर 

सनमाणर्को क्रममा आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

सनमाणर् 
िम्झौतामा 
िमावेश गररएको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार आयोजना क्षेर र वररपररको िरिर्ाईमा 

ध्यान ददइनेछ । ठोि तथा तरल 
पदाथणको उजचत व्यवस्थापन गररनेछ । 
स्वास्थय र िरिर्ाई िम्बजन्त्ध मदु्दाबारे 
कामदारलाई सनयसमत जशक्षा ददने कुरा 
िसुनजित गररनछे । 
िमदुायको िरुक्षाका लासग िरुक्षा जचन्त्हहरु 
राजखनेछन ्। 

शाजन्त्त-िरुक्षा िम्बन्त्धी 
िवाल 

आयोजना व्यवस्थापन असधकृत तथा 
सनमाणर् व्यविायीद्वारा स्थानीयिँग िमन्त्वय 
गरी शाजन्त्त-िरुक्षा कायम गनेछन ्। 

आयोजना स्थल  सनमाणर्को क्रममा  आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

आवश्यक 
नरहेको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार आयोजना के्षरको िरुक्षाको जजम्मा 

िेवासनवतृ िरुक्षाकमीलाई ददइनेछ । 
दघुणटनाको जोजखम िरुजक्षत ढुवानी िसुनजित गनण आयोजना 

क्षेर तथा वरपरका क्षेरमा राकर्क जचन्त्ह 
तथा ििंकेतहरु राजखनेछन ्। 

आयोजना स्थल  सनमाणर्को क्रममा  आयोजना र 
सनमाणर् व्यविायी 

सनमाणर् 
िम्झौतामा 
िमावेश गररएको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
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प्रभावहरु के गने कहा ँ ककहले उत्तरदायी बजेट अनगुमन 
सनमाणर् कायणमा प्रयोग हनुे ठुल्ठुला मेसिन, 
उपकरर् तथा िवारी िाधनहरु इजाजत 
प्राप्त प्राकवसधक तथा चालकलाई मार 
ददइनेछ । 

आवश्यक 
नरहेको 

स्थानीय िरकार 

सनमाणर् क्षेरमा काम गने कामदारहरुलाई 
PPE उपकरर्हरु उपलब्ध गराइनेछ । 

सनमाणर् 
िम्झौतामा 
िमावेश गररएको 

    कूल बजेट ४,००,०००  
२. ििंचालन चरर्  
२.१ भौसतक वातावरर्  
वाय ुप्रदषुर् आयोजना के्षरमा पयाणप्त हररत क्षेरको 

स्थापना र व्यवस्थापन गररनछे । 

आयोजना स्थल ििंचालन चरर् आयोजना सिसभल लागतमा 
िमावेश 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

न्त्यून रुपमा वाय ुउत्िजणन गने उच्छ्चस्तरीय 
जेनेरेटर जडान गररनेछ ।  

जल प्रदषुर् आयोजना के्षरमा पयाणप्त जल प्रदषुर् 
सनयन्त्रर् पूवणधारहरु जस्तै; ढल प्रर्ाली, 
र्ोहोर पानी ििंकलन प्रर्ाली तथा प्रशोधन 
केन्त्द्र आददको स्थापना गररनछे । 

आयोजना स्थल ििंचालन चरर् आयोजना  सिसभल लागतमा 
िमावेश 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

ध्वसन प्रदषुर् पेशागत िरुक्षा तथा स्वास्थय प्रशािनको 
मापदण्ड पूरा गरेका उपकरर्हरु प्रयोग 
गनण प्रोत्िाहन गररनेछ ।  

आयोजना स्थल ििंचालन चरर् आयोजना  आवश्यक 
नरहेको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार ध्वसन उत्िजणन हनुे के्षरमा काम गने 

कामदारहरुलाई स्वास्थय िरुक्षा 
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प्रभावहरु के गने कहा ँ ककहले उत्तरदायी बजेट अनगुमन 
उपकरर्हरु प्रदान गररनेछ । 

तल्लो स्टेशनमा िवारी िाधन सबिाउन र 
यातायातको गसत व्यवस्थापन गनण उजचत 
पाककण ङ्ग के्षरको व्यवस्थापन गररनेछ । 

प्रकोप जोजखम (भकूम्प, 
आगलागी) 

आयोजनाका अवयवहरु जस्तै; बगैंचा, 
पाककण ङ्ग के्षरलाई आपतकालीन भेला 
स्थलको रुपमा प्रयोग गनण समल्ने गरी 
सडजाइन गररएको छ ।  

आयोजना स्थल ििंचालन चरर् आयोजना सिसभल लागतमा 
िमावेश 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

राकिय भवन ििंकहता अनिुार व्यविाकयक 
भवन सनमाणर् गरी प्राकृसतक कवपदका 
कारर् भवनमा हनुे क्षसत (लड्न े खतरा) 
लाई न्त्यून गररनछे । 
आयोजना क्षेरमा आगलागी सनयन्त्रर् 
प्रर्ालीको उजचत व्यवस्थापन गररनेछ । 

उजाणको बढी उपयोग उजाण ककर्ायती उपकरर् तथा 
प्रकवसधहरुलाई प्राथसमकता ददइनेछ । 

आयोजना स्थल ििंचालन चरर् आयोजना  सिसभल लागतमा 
िमावेश 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

नवीकरर्ीय उजाणको प्रयोगलाई प्राथसमकता 
ददइनेछ। 
बत्ती बाल्नको लासग कम उजाण खपत हनु े
LED बल्वहरु प्रयोग गररनछे । 

पानीको माग, आपूसतण र 
गरु्स्तर व्यवस्थापनमा 
िमस्या 

आयोजनाको लासग आवश्यक पानी मलुको 
पानी, मादी खोलाको पानी  सलफ्ट  गरेर 
आपूसतण गररन े छ भने वैकजल्पक रुपमा 

आयोजना स्थल ििंचालन चरर् आयोजना  सिसभल लागतमा 
िमावेश 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
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प्रभावहरु के गने कहा ँ ककहले उत्तरदायी बजेट अनगुमन 
आकाशे पानी ििंकलन गरी प्रयोग गररने 
छ । 

स्थानीय िरकार 

नेपाल िरकारको अनमुसत प्राप्त 
प्रयोगशालामा प्रयोजन अनिुारको पानी 
परीक्षर् गररनेछ । 

२.२ जैकवक वातावरर् 
जिंगली जनावर (दलुणभ, 
लोप र ििंरक्षर्मा पने) 
र चराचरुुङ्गीमा अिर 

केवलकार मागणको असधकार के्षरको 
ममणतिम्भार गने जनशजक्तहरुलाई 
वन्त्यजन्त्तकुो वािस्थानमा क्षसत नपगु्ने गरी 
काम गनण लगाइन े छ र वन्त्यजन्त्तकुो 
सिकार गनण प्रसतबन्त्ध लगाइनछे । 

आयोजना स्थल ििंचालन चरर् आयोजना  १५,००,००० आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला, 
स्थानीय िरकार, 
ििंरक्षर् क्षेर 
व्यवस्थापन 
कायाणलय 

जिंगली जनावरको बाटो मोड्न 
केवलकारको पोल ििंरचनाको वररपरर बार 
राजखनेछ । 
चराचरुुङ्गीमा पने प्रभाव कम गनण 
चराहरुलाई मोड्ने Bird Flight Diverter 
सनमाणर् गररनेछ । 

वनजिंगलमा हनु िक्ने 
आगलागी 

ििंचालन चरर्का जनशजक्तहरुलाई 
आगजनीबाट बच्छ्न आवश्यक तासलम 
प्रदान गररनछे । 

आयोजना स्थल ििंचालन चरर् आयोजना  १०,००,००० आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार वनमा आगोजन्त्य कक्रयाकलाप गनण सनषेध 

गररनछे । 
आवश्यक 
नरहेको 

जसडबटुीको चोरी ििंचालन चरर्मा पयणटकहरु लगाएत आयोजना स्थल ििंचालन चरर् आयोजना  आवश्यक आयोजना, 
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प्रभावहरु के गने कहा ँ ककहले उत्तरदायी बजेट अनगुमन 
सनकािी कामदारहरुलाई जसडबटुी कटप्न सनषेध 

गररनेछ र कटपेको खण्डमा दण्ड िजायको 
व्यवस्था पसन गररनेछ । 

जसडबटुी ििंरक्षर् िम्बन्त्धी जनचेतनामूलक  

तासलमहरु प्रदान गररनेछ । 

र वरपर नरहेको स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

    कूल लागत २५,००,०००  
२.३ िामाजजक-आसथणक तथा िािंस्कृसतक वातावरर् 
केवलकार 
लैकङ्गक कवभेद रोजगारीका अविर, ज्यालादर तथा अरु 

िकुवधाहरुमा लैकङ्गक भेदभाव गररनेछैन । 
आयोजना स्थल ििंचालन चरर् आयोजना  आवश्यक 

नरहेको 
आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

आयोजना कायाणलयमा गनुािो पेकटकाको 
स्थापना गररनेछ, जहाँ कामदारले आफ्नो 
उजरुी राख्न िक्नेछन ्  र त्यो उजरुीलाई 
७ ददनसभर िम्बोधन गररनछे । 

बालश्म कम उमेरका बालबासलकालाई रोजगारीमा 
प्रसतवन्त्ध लगाइनछे । 

आयोजना स्थल ििंचालन चरर् आयोजना  आवश्यक 
नरहेको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

िमदुायको 
व्यविायजन्त्य स्वास्थय 
र िरुक्षामा पने अिर 

आयोजना क्षेर र वररपररको िरिर्ाईमा 
ध्यान ददइनेछ। ठोि तथा तरल पदाथण 
व्यवस्थापन गनण प्रर्ालीको अनगुमन 
गररनेछ । 

आयोजना स्थल ििंचालन चरर् आयोजना  १०,००,००० आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

तल्लो स्टेशनमा जथाभावी पाकण  गररनेछैन 
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प्रभावहरु के गने कहा ँ ककहले उत्तरदायी बजेट अनगुमन 
र यदद किैले गरेमा जररवाना लगाइनछे 
। 
आयोजनाको कवसभन्न अवयवहरुमा काम 
गने जनशजक्तको स्वास्थय िसुनजित गरेर 
मार रोजगारी प्रदान गररनेछ । 

पेशागत स्वास्थय तथा 
िरुक्षामा अिर 

तासलम प्राप्त र दक्ष जनशजक्तलाई 
प्राथसमकता ददइनछे । 

आयोजना स्थल ििंचालन चरर् आयोजना  आवश्यक 
नरहेको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार 

जोजखमपूर्ण के्षरमा काम गने कामदारलाई 
व्यजक्तगत िरुक्षा उपकरर्हरु प्रदान 
गररनेछ । 

सिसभल लागतमा 
िमावेश 

प्राथसमक उपचारका िामग्रीहरुलाई 
तयारीका िाथ राजखनेछ । 

५,००,००० 

स्वास्थय तथा िरुक्षा िावधानीबारे िचेत 
गराइनेछ । 

आवश्यक 
नरहेको 

शाजन्त्त-िरुक्षामा अिर आयोजनाले स्थानीय, जजल्ला तथा 
प्रादेजशक सनकायिँग िमन्त्वय गरेर शाजन्त्त-
िरुक्षाको व्यवस्थापन गनेछ । 

आयोजना स्थल ििंचालन चरर् आयोजना  आवश्यक 
नरहेको 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
स्थानीय िरकार आयोजना के्षरको िरुक्षाको जजम्मा सनवतृ 

िैसनक, िशस्त्र प्रहरी बल वा प्रहरीलाई 
प्रदान गररनछे । 

यातायात व्यवस्थापनमा 
िमस्या 

पयाणप्त पाककण ङ्ग क्षेरको व्यवस्था, मासनि र 
िवारीिाधनका लासग र्राककलो आन्त्तररक 
िडक प्रर्ाली तथा पैदलमागणको व्यवस्था 

आयोजना स्थल ििंचालन चरर् आयोजना  सिसभल लागतमा 
िमावेश 

आयोजना, 
स्थानीय 
िरोकारवाला र 
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प्रभावहरु के गने कहा ँ ककहले उत्तरदायी बजेट अनगुमन 
गररनेछ । स्थानीय िरकार 
तल्लो स्टेशनको मखु्य र िहायक 
िडकहरुमा कवसभन्न राकर्क जचन्त्हहरु 
जस्तै; सनयामक जचन्त्ह, चेतावनी जचन्त्ह, 
ददशा जचन्त्ह, जानकारी जचन्त्ह र परुक 
पाटीहरु स्थापना गररनेछ । 

    कूल लागत १५,००,०००  
    जम्मा १६३६३९३६.४  
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९.२ वातावरर्ीय अनगुमन  

कुनै पसन प्रस्ताव कायाणन्त्वयन गदाण वातावरर्मा पने प्रभावहरुको अनगुमन सनम्न उदे्दश्य प्रासप्तका 

लासग गररन्त्छ । 

 कानूनले तोकेको िीमाभन्त्दा बढी मारामा प्रभाव पनण नददन, 

 वातावरर्ीय प्रभाव कम गनण अपनाएका उपायहरु वातावरर्ीय प्रभाव मूल्या्कनन प्रसतवेदनमा 

उल्लेख भए अनिुार कायाणन्त्वयन भए/नभएको जाँच्छ्न, 

 िम्भाकवत वातावरर्ीय क्षसत बारे िमयमै िचेत गराउन, 

 पकहचान गररएका तथा आकँसलत प्रभाव वास्तकवकतािँग कसत नजजक छन ् भने्न जानकारी 

सलन, 

प्रस्ताव कायाणन्त्वयन गदाण ३ प्रकारको अनगुमन गररनेछ, जिमा प्रारजम्भक अवस्थाको अनगुमन, प्रभाव 

अनगुमन र सनयमपालना अनगुमन गररन्त्छ ।  

क) प्रारजम्भक अवस्थाको अनगुमनः प्रस्ताकवत आयोजनाको सनमाणर् कायण शरुु हनुभुन्त्दा अगावै सनमाणर् 

स्थल र वरपरको आधारभतू वातावरर्ीय पक्षहरुको िवेक्षर् गररनेछ । जिले गदाण आयोजनाको 

सनमाणर् तथा ििंचालनको कारर् कवद्यमान वातावरर्को तलुनामा वातावरर्ीय पक्षमा भएको पररवतणन 

यककन गनण िककन्त्छ । 

ख) प्रभाव अनगुमनः प्रस्ताव कायाणन्त्वयनबाट भएका वातावरर्ीय पररवतणनहरु पत्ता लगाउन आयोजना 

सनमाणर् र िञ्चालनका क्रममा त्यि क्षेरको जनस्वास्थय लगायत पयाणवरर्ीय, िामाजजक र आसथणक 

अवस्था िम्बन्त्धी िूचकहरुको मूल्या्कनन गररन्त्छ ।  

ग) सनयमपालना अनगुमनः यि अन्त्तगणत वातावरर् ििंरक्षर् िम्बन्त्धी सनधाणररत मापदण्दहरुको पालना 

गरेको छ भने्न कुरा िसुनजित गनण वातावरर्ीय गरु्स्तर कवशेष िूचकहरु वा प्रदूषर्को अवस्था 

बारेमा आवसधक वा लगातार रुपमा अनगुमन गरी असभलेख राजखन्त्छ । 

प्रस्तावको प्रारजम्भक अवस्थाको अनगुमन, प्रभाव अनगुमन र सनयमपालना अनगुमन सनम्न तासलकामा 

उल्लेख गररएको छ । 
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तासलका 9.2: प्रारजम्भक अवस्थाको अनगुमन, प्रभाव अनगुमन र सनयमपालना अनगुमन 
अनगुमनका 

प्रकार अनगुमनका िूचक अनगुमनको कवसध स्थान िमय/आवसृत  अनमुासनत रकम 
अनगुमन गने 

सनकाय 

प्रारजम्भक अवस्थाको अनगुमन  

वायू गरु्स्तर   वायू गरु्स्तरको िूचक (TSP र 
PM10)  

वाय ु गरु्स्तर मापन गने यन्त्रद्वारा 
वाय ुगरु्स्तर मापन गने  

 आयोजना के्षर सनमाणर्पूवण / १ 
पटक   

४२५००  प्रस्तावक  

ध्वसन गरु्स्तर  ध्वसन गरु्स्तर मापन (dBA) ध्वसन मापन गने यन्त्रद्वारा ध्वसनको 
गरु्स्तर मापन गने  

 आयोजना के्षर सनमाणर्पूवण / १ 
पटक   

४२५०० प्रस्तावक  

पानीको 
गरु्स्तर  

पानीको गरु्स्तर (नेपाल 
िरकारको िूचकहरु) 

पानीको गरु्स्तर मापन गने 
यन्त्रद्वारा पानी गरु्स्तर मापन गने  

 आयोजना के्षर सनमाणर्पूवण / १ 
पटक    

४२५०० प्रस्तावक  

जैकवक 
वातावरर्  

कटान गनुणपने रुखको ििंख्या 
यककन  

अन्नपूर्ण ििंरक्षर् के्षर इकाई 
कायणलयििंगको ििंयकु्त सनरीक्षर्  

 आयोजना के्षर सनमाणर्पूवण / १ 
पटक    

२०००००  प्रस्तावक  

धासमणक 
िम्पदाहरु  

प्रभाकवत हनुे िािंस्कृसतक तथा 
धासमणक धरोहरहरु   

स्थलगत िवेक्षर्  आयोजना क्षेर र 
वरपर 

सनमाणर्पूवण / १ 
पटक    

१००००० प्रस्तावक  

    कूल लागत ४,२७,५००  
प्रभाव अनगुमन     

वायू गरु्स्तर   वायू गरु्स्तरको िूचक (TSP र 
PM10)  

वाय ु गरु्स्तर मापन गने यन्त्रद्वारा 
वाय ुगरु्स्तर मापन गने  

जेनेरेटरबाट उत्िजणन हनु े धवुाँको 
चेकजाँच 

 आयोजना के्षर सनमाणर् चरर्मा 
२ पटक र 
ििंचालन 
चरर्मा हरेक 
वषण १ पटक  

१,२७,५०० िङ्घीय मासमला 
तथा िामान्त्य 
प्रशािन 
मन्त्रालय, वन 
तथा वातावरर् 
मन्त्रालय, 
परामशणदाता  

ध्वसन गरु्स्तर  ध्वसन गरु्स्तर मापन (dBA) ध्वसन मापन गने यन्त्रद्वारा ध्वसनको  आयोजना के्षर सनमाणर् चरर्मा २,१२,५००  
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अनगुमनका 
प्रकार अनगुमनका िूचक अनगुमनको कवसध स्थान िमय/आवसृत  अनमुासनत रकम 

अनगुमन गने 
सनकाय 

गरु्स्तर मापन गने  हरेक ६ 
मकहनामा र 
ििंचालन 
चरर्मा पसन 
हरेक ६ 
मकहनामा   

पानीको 
गरु्स्तर  

पानीको गरु्स्तर (नेपाल 
िरकारको िूचकहरु) 

पानीको गरु्स्तर मापन गने 
यन्त्रद्वारा पानीको गरु्स्तर मापन 
गने  

 आयोजना के्षर सनमाणर् चरर्मा 
१ पटक     

४२५०० िङ्घीय मासमला 
तथा िामान्त्य 
प्रशािन 
मन्त्रालय, वन 
तथा वातावरर् 
मन्त्रालय, 
परामशणदाता  

सडजेल जेनेरेटर 
उत्िजणनको 
अनगुमन  

Stack अनगुमन प्रत्यक्ष मापन  आयोजना के्षर ििंचालन 
चरर्मा हरेक 
वषण  

खचण नलाग्न े िङ्घीय मासमला 
तथा िामान्त्य 
प्रशािन 
मन्त्रालय, वन 
तथा वातावरर् 
मन्त्रालय, 
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अनगुमनका 
प्रकार अनगुमनका िूचक अनगुमनको कवसध स्थान िमय/आवसृत  अनमुासनत रकम 

अनगुमन गने 
सनकाय 

परामशणदाता  

आयोजना 
क्षेरमा सनमाणर् 
िामग्रीको 
भण्डारर्  

भण्डारर् क्षेरको सनरीक्षर् प्रत्यक्ष अवलोकन  आयोजना के्षर  सनमाणर् चरर्मा 
हरेक १५ ददन 

खचण नलाग्न े स्थानीय िरकार 

उत्खनन 
माटोको उजचत 
व्यवस्थापन 

व्यस्थापन क्षेर सनरीक्षर् प्रत्यक्ष अवलोकन  आयोजना के्षर भन्त्दा 
बाकहर 

सनमाणर् चरर्मा 
हरेक १५ ददन 

खचण नलाग्न े स्थानीय िरकार 

ठोि 
र्ोहोरमैला 
व्यवस्थापन 

र्ोहोरको वगीकरर् र 
न्त्यूनीकरर् प्रयाि 

प्रत्यक्ष अवलोकन आयोजना के्षर सनमाणर् र 
ििंचालन 
चरर्मा हरेक 
ददन 

खचण नलाग्न े स्थानीय िरकार 

प्रकोप 
व्यवस्थापन 

िूचना प्रवाह प्रर्ाली, आगो 
सनयन्त्रर् ििंयन्त्र, खलु्ला जग्गा 

प्रत्यक्ष अवलोकन तथा कमणचारी र 
कामदारहरूिँग अन्त्तरकक्रया  

आयोजना के्षर सनमाणर् चरर्मा 
हरेक ३ 
मकहनामा र 
ििंचालन 
चरर्मा हरेक 
वषण 

खचण नलाग्न े स्थानीय िरकार 

हररत क्षेर 
व्यवस्थापन 

उत्खसनत माटोको हररत क्षेरमा 
प्रयोग तथा बगैंचाको अवस्था 

प्रत्यक्ष अवलोकन तथा कमणचारी र 
कामदारहरुिँग अन्त्तरकक्रया 

आयोजना के्षर ििंचालन 
चरर्मा हरेक 
६ मकहनामा 

खचण नलाग्न े स्थानीय िरकार 
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अनगुमनका 
प्रकार अनगुमनका िूचक अनगुमनको कवसध स्थान िमय/आवसृत  अनमुासनत रकम 

अनगुमन गने 
सनकाय 

जैकवक 
कवकवधता  

जनावरहरुको आवृजत्त सनरीक्षर्, 
वन सबनाि, चराको मतृ्य ुििंख्या  

अवलोकन, तथा िरोकारवालाहरु 
ििंगको परामशण  

आयोजना प्रभाकवत 
वनहरु  

प्रसत वषण ३० 
वषणिम्म  

५,००,०००  ििंघीय मासमला 
तथा स्थानीय 
प्रशािन 
मन्त्रालय, वन 
तथा वातावरर् 
मन्त्रालय, 
परामशणदाता 

श्मशजक्तको 
कववरर् 

ििंख्या तथा प्रकार हाजजरी दस्तावेजको िसमक्षा, सनमाणर् 
व्यविायी र स्थानीयिँग अन्त्तरकक्रया  

आयोजना के्षर  सनमाणर् चरर्मा 
हरेक ३ 
मकहनामा र 
ििंचालन 
चरर्मा हरेक 
वषण 

खचण नलाग्न े  

पेशागत 
स्वास्थय िरुक्षा 
व्यवस्था 

व्यजक्तगत िरुक्षा उपकरर्को 
व्यवस्था र प्रयोग 

कमणचारीिँग अन्त्तरकक्रया आयोजना के्षर  सनमाणर् चरर्मा 
हरेक ३ 
मकहनामा र 
ििंचालन 
चरर्मा हरेक 
वषण 

खचण नलाग्न े  
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अनगुमनका 
प्रकार अनगुमनका िूचक अनगुमनको कवसध स्थान िमय/आवसृत  अनमुासनत रकम 

अनगुमन गने 
सनकाय 

लैंसगक भेदभाव 
तथा बाल 
शोषर् 

बालबासलका तथा मकहला 
कामदारको कववरर् तथा 
ज्यालादर 

स्थलगत सनरीक्षर् र कामदारिगँ 
अन्त्तरकक्रया 

आयोजना के्षर सनमाणर् चरर्मा 
हरेक ३ 
मकहनामा  

खचण नलाग्न े  

आयोजना 
क्षेरको स्वास्थय 
तथा 
िरिर्ाईको 
अवस्था 

आयोजना क्षेर र वरपरको 
अवस्था 

प्रत्यक्ष अवलोकन तथा स्थानीय र 
कमणचारीहरुिँग अन्त्तरकक्रया 

आयोजना क्षेर र 
वरपर  

सनमाणर् चरर्मा 
हरेक ३ 
मकहनामा 

खचण नलाग्न े  

    कूल लागत ८,८२,५००  
सनयमपालन अनगुमन     

वायू गरु्स्तर   वायू गरु्स्तरको िूचक (TSP र 
PM10)  

वाय ु गरु्स्तर मापन गने यन्त्रद्वारा 
वाय ुगरु्स्तर मापन गने  

 आयोजना के्षर सनमाणर् चरर्मा 
१ पटक र 
ििंचालन 
चरर्मा हरेक 
६ मकहनामा   

८५,००० ििंघीय मासमला 
तथा स्थानीय 
प्रशािन 
मन्त्रालय, वन 
तथा वातावरर् 
मन्त्रालय, 
प्रस्तावक 

पानीको 
गरु्स्तर  

पानीको गरु्स्तर (नेपाल 
िरकारको िूचकहरु) 

पानीको गरु्स्तर मापन गने 
यन्त्रद्वारा पानी गरु्स्तर मापन गने  

 आयोजना के्षर सनमाणर् चरर्मा 
१ पटक     

४२५०० 

सडजेल जेनेरेटर 
उत्िजणनको 
अनगुमन  

Stack अनगुमन प्रत्यक्ष मापन  आयोजना के्षर ििंचालन 
चरर्मा हरेक 
वषण  

खचण नलाग्न े
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अनगुमनका 
प्रकार अनगुमनका िूचक अनगुमनको कवसध स्थान िमय/आवसृत  अनमुासनत रकम 

अनगुमन गने 
सनकाय 

ध्वसन गरु्स्तर  ध्वसन गरु्स्तर मापन (dBA) ध्वसन मापन गने यन्त्रद्वारा ध्वसनको 
गरु्स्तर मापन गने  

 आयोजना के्षर सनमाणर् चरर्मा 
१ पटक र 
ििंचालन 
चरर्मा हरेक 
वषण १ पटक 

८५,००० 

वन व्यवस्थापन  प्रभाकवत वनको रुख गर्ना  प्रजासत अनरुुप सडसभजन वन 
कायाणलयििंगको िहकायणमा रुख  
गर्ना  

प्रिारर् लाईन 
कोररडर 

सनमाणर्पूवण / १ 
पटक   

असतरीक्त व्यय 
भार नपने  

सडसभजन वन 
कायाणलय र  
प्रस्तावक 

दघुणटना कववरर् ििंख्या तथा प्रकार दस्तावेजको िसमक्षा तथा सनमाणर् 
व्यविायी र कामदारिँग अन्त्तरकक्रया 

आयोजना क्षेर र 
वरपर 

सनमाणर् चरर्मा 
हरेक ३ 
मकहनामा र 
ििंचालन 
चरर्मा हरेक 
वषण 

खचण नलाग्न े ििंघीय मासमला 
तथा स्थानीय 
प्रशािन 
मन्त्रालय, वन 
तथा वातावरर् 
मन्त्रालय, 
प्रस्तावक श्मशजक्तको 

कववरर् 
ििंख्या तथा प्रकार हाजजरी दस्तावेजको िसमक्षा, सनमाणर् 

व्यविायी र स्थानीयिँग अन्त्तरकक्रया  
आयोजना के्षर  सनमाणर् चरर्मा 

हरेक ३ 
मकहनामा र 
ििंचालन 
चरर्मा हरेक 
वषण 

खचण नलाग्न े

लैंसगक भेदभाव 
तथा बाल 
शोषर् 

बालबासलका तथा मकहला 
कामदारको कववरर् तथा 
ज्यालादर 

स्थलगत सनरीक्षर् र कामदारिगँ 
अन्त्तरकक्रया 

आयोजना के्षर सनमाणर् चरर्मा 
हरेक ३ 
मकहनामा  

खचण नलाग्न े
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अनगुमनका 
प्रकार अनगुमनका िूचक अनगुमनको कवसध स्थान िमय/आवसृत  अनमुासनत रकम 

अनगुमन गने 
सनकाय 

स्थानीय 
व्यापारमा 
बढावा 

आसथणक गसतकवसध प्रत्यक्ष अवलोकन तथा स्थानीय 
व्यापारीिँग 

आयोजना क्षेर 
वरपर 

सनमाणर् चरर्मा 
हरेक ६ 
मकहनामा 

खचण नलाग्न े

गनुािो 
व्यवस्थापन 

प्रकृसत र प्रकार दस्तावेजको िसमक्षा तथा स्थानीय र 
सनमाणर् व्यविायीिँग अन्त्तरकक्रया 

आयोजना क्षेर र 
वरपर 

सनमाणर् चरर्मा 
हरेक ३ 
मकहनामा र 
ििंचालन 
चरर्मा हरेक 
वषण 

खचण नलाग्न े

    कूल लागत २१२५००  
    जम्मा कूल 

लागत 
१५,२२,५००  
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९.३ गनुािो व्यवस्थापन 
आयोजनाको सनमाणर् तथा ििंचालन चरर्मा िरोकारवालाहरुको सबसभन्न गनुािोहरु आउन िक्छन।् 

गनुािो व्यवस्थापन आयोजनाको िर्लताििंग जोसडएको हुँदा िामन्त्यतया: गनुािोलाई आयोजनाको 

वातावरर् हेने सनकायबाट १५ ददन सभर िलु्झाउन ु पने हनु जान्त्छ। यदद गनुािो व्यवस्थापन 

िसमसतबाट िो गनुािो १५ ददनमा िनुवुाई नभएमा िो गनुािो िमाधान िसमसतमा (स्थानीय तहको 
प्रसतसनसध, आयोजनाको प्रसतसनसध, गनुािोकताण ििंलग्न िमूह) ३० ददन सभर िलु्झाउन ुपने व्यवस्था 

छ। यदद आयोजनाको कुनै तहबाट गनुािो िम्बोधन नभएमा स्थानीय सनकायका िरोकारवालाहरुको 

िहयोगमा िमाधान गनुण पदणछ। गनुािो व्यवस्थापन गदाण िम्पूर्ण असभलेजखकरर् गनुणपने हनु्त्छ, 

जिमा गनुािो/सिकायत गने व्यजक्त, समसत, गनुािोको कववरर्, हस्ताक्षर र गनुािो असभलेजखकरर् 

गने कमणचारी जस्ता कववरर् रजजस्टरमा असनवायण भनुणपने हनु्त्छ। आयोजनाले गनुािो व्यवस्थापन 

ििंयन्त्र खडा गनेछ। 

९.४ आपतकालीन व्यवस्थापन कायणकवसध 
आयोजनाको प्रस्तावक र सनमाणर् व्यविायीले ििंयकु्त रुपमा आपतकालीन व्यवस्थापकीय कायणकवसध 

तयार गनेछन।् जिले आपतकालीन अवस्थाको असभलेख राख्दछ र िो अवस्थाको व्यवस्थापन गनण 

आवश्यक कदम चाल्नेछ। सनमाणर् र ििंचालन दवैु चरर्मा िो कायणकवसधले आपतकालीन 

दघुणटनालाई पररभाकषत गने, घटनाको चरर् र र घटना पिातको अवस्था व्यवस्थापनमा जोड 

ददन्त्छ।  

९.५ िामाजजक उत्तरदाकयत्व  
प्रस्ताकवत आयोजनाले स्थानीय जनिरोकारका स्थानीय मागहरुलाई िम्वोधन गने कहिाबले स्थानीय 

तह र स्थानीय िरोकारवालाहरु ििंगको िहकायणमा तासलका ९.३ मा देखाईए बमोजजमको िामाजजक 

कायणहरुमा योगदान गनेछ।  

तासलका 9.3: िामाजजक उत्तरदाकयत्वका कक्रयाकलापहरु 
क्र.ि. कक्रयाकलाप रकम 
१ धासमणक स्थलहरु ििंरक्षर्  ३०,००,००० 
२  ग्रामीर् बाटो स्तरोन्नसत / वकृ्षारोपर् ५०,००,००० 
३  िीप असभवृकद्ध तासलम  १०,००,०००   
४ जशक्षा, स्वास्थय र पयणटन कवकािका कक्रयाकलाप  ५०,००,०००  
५ मकहला असभवृकद्ध तासलम ५,००,००० 
६ वन के्षर ििंरक्षर्  २०,००,००० 
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 कूल  १,६५,००,००० 

९.६ कुल वातावरर्ीय लागत 
आयोजनाको कुल वातावरर्ीय लागत तसलका ९.४ मा देखाइए बमोजजम रहेको छ 

तासलका 9.4: वातावरर्ीय लागत 

क्र.ि. जशषणक  लागत (रु)  
१  न्त्यूनीकरर्   
१.१  भौसतक वातावरर् (सनमाणर् चरर्)  भौसतक सनमाणर् बजेटमा िमावेश 
१.२   भौसतक वातावरर् (ििंचालन चरर्) भौसतक सनमाणर् बजेटमा िमावेश 
१.३  जैकवक वातावरर् (सनमाणर् चरर्)  ११९६३९३६.४ 
१.४  जैकवक वातावरर् (ििंचालन चरर्) २५,००,००० 
१.५  िामाजजक,आसथणक र िािंस्कृसतक (सनमाणर् चरर्)  ४,००,००० 
१.६  िामाजजक,आसथणक र िािंस्कृसतक (ििंचालन चरर्) १५,००,००० 
 कूल (१)  १६३६३९३६.४  
२  अनगुमन  
२.१  प्रारजम्भक अनगुमन  ४,२७,५००  
२.२ प्रभाव अनगुमन ८,८२,५०० 
२.२  सनयमपालन अनगुमन  २,१२,५००  
 कूल (२)  १५,२२,५०० 
३. वातावरर्ीय परीक्षर्  
 कूल (३) २,५०,००० 
४ िामाजजक उत्तरदाकयत्व  १,६५,००,०००   
४  कूल (१+२+३+४) ३,४६,३६,४३६.४  
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पररच्छ्छेद 10: वातावरर्ीय परीक्षर् 

वातावरर् ििंरक्षर् ऐन, २०७६ को दर्ा १२ (१) अनिुार वातावरर्ीय प्रभाव मूल्या्कनन गनुण पने 

प्रस्तावको कायाणन्त्वयन शरुु गरी िेवा शरुु गरेको २ वषण भकु्तान भएको समसतले ६ मकहना सभर 

वातारर्ीय परीक्षर् गनुणपने हनु्त्छ । वातावरर्ीय परीक्षर्, वन तथा वातावरर् मन्त्रालयद्वारा 

गररन्त्छ। यिको मखु्य उदे्दश्य भनेको वा.प्र.मू. प्रसतवेदनमा प्रस्ताव गररएका न्त्यूनीकरर्का उपायहरु 

प्रस्तावकले आयोजना सनमाणर् तथा ििंचालन गदाण कजत्तको पालना गरे भनेर ती उपायहरुको 

कायाणन्त्वयनको प्रभावकाररताको जाँच गनुण हो । यि आयोजनाका लासग वातावरर्ीय परीक्षर्को 

योजना र िो ििंग िम्बजन्त्धत कक्रयाकलापहरु तासलका १०.१ मा देखाइएको छ । 

तासलका 10.1: वातावरर्ीय परीक्षर् तासलका 
क्र.श. िूचक  स्थान कवसध िूचािंक 

भौसतक वातावरर् 

१ वाय ुगरु्स्तर आयोजना के्षर Air sampler PM१०, CO२, NOx 

२ ध्वसन गरु्स्तर आयोजना के्षर ध्वसन मापन यन्त्र ध्वसनको स्तर 

३ भ-ूउपयोग आयोजना के्षर सनरीक्षर्  भ-ूउपयोगमा पररवतणन 

जैकवक वातावरर् 

४ आयोजना के्षर सभर 
हररयाली प्रवद्धणन गने 

आयोजना के्षर सनरीक्षर्  आयोजना वररपररको 
हररयाली 

िामाजजक, आसथणक तथा िािंस्कृसतक वातावरर्  

5 स्थानीयलाई रोजगारीको 
अवस्था  

आयोजना के्षर अन्त्तरकक्रया, 
सनरीक्षर्, िवेक्षर् 

आयोजनाको तथयािंक र 
स्थानीयिँग छलर्ल 

६ खानेपानी र िरिर्ाई  आयोजना के्षर  प्रत्यक्ष अवलोकन, 
कामदार र 
स्थानीयिँग 
अन्त्तवाणताण 

उजरुी र रोगहरु 

७. स्वास्थय आयोजना के्षर  प्रत्यक्ष अवलोकन, 
कामदार र 
स्थानीयिँग 
अन्त्तवाणताण 

स्वास्थय चौकीबाट 
आएको तथयािंक 

८ बालश्म आयोजना के्षर सनमाणर् व्यविायीको 
असभलेख र स्थानीय 
व्यजक्तिँग अन्त्तवाणताण 

बालश्मको ििंख्या 
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प्रस्ताकवत आयोजनाको वातावरर्ीय पररक्षर् गदाण परीक्षक, पररजक्षत र तेश्ो पक्ष गरी सतन पक्षको 

ििंलग्नता रहनेछ । 

वातावरर्ीय परीक्षर्का ककसिम देहाय बमोजजमका हनुेछन ्: 

      (क)  सनर्णय तहको परीक्षर्,  

      (ख)  कायाणन्त्वयन परीक्षर्,  
      (ग)  कायणको प्रभावकाररता परीक्षर्,  

      (घ)  आयोजना प्रभाव परीक्षर्,  

      (ङ)  आकलन गररएको प्रकवसध परीक्षर्,  

      (च)  वातावरर्ीय प्रभाव मूल्या्कनन प्रकक्रया परीक्षर्  

यिरी िम्पूर्ण पक्षको िहभासगतामा पररक्षर्को उदे्दश्य अनिुार तासलका १०.२ बमोजजमको ढािंचामा 

पररक्षर् प्रसतवेदन तयार गनुणपने छ । 

तासलका 10.2: वातावरर्ीय पररक्षर् प्रसतवेदनको ढािंचा  

अध्याय  १   कयणकारी िारािंश 
अध्याय  २   प्रशािसनक तथा परीक्षर् कायणको कववरर्, आयोजना स्थलमा गररएका 

अन्त्तवाणताण, परीक्षर् गने पक्ष तथा परीक्षर्का क्षेर र कवसध यो अध्ययनमा 
िमावेश गनुण पनेछ । िाथै वातावरर्ीय अनगुमन, परीक्षर्िँग िम्बजन्त्धत 
तथया्कन तथा कववरर्  पसन िमावेश गनुण पनेछ ।   

अध्याय  ३  परीक्षर्को पूर्ण कववरर् 
अध्याय  ४  आयोजना िम्बन्त्धमा पालना गनुण पने िझुाव तथा िधुारात्मक कायण 
अनिूुची िम्बजन्त्धत तथया्कन र कववरर् 
परीक्षर् गने िमूहमा 
िमावेश हनु ु पने जनशजक्त 
  

 

प्राकवसधक प्रस्ताविँग कवषय समल्ने कवज्ञ 
 वातावरर् कवज्ञ   
   िामाजजक, आसथणक, िाँस्कृसतक कवज्ञ  
 प्रस्तावको क्षेर, ककसिम र यिले पारेको प्रभावको गाजम्भयणताको आधारमा थप 

अन्त्य कवज्ञ 
वातावरर्ीय परीक्षर्को 
लासग चेकसलष्ट 

  

१.   भौसतक पक्ष    
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वातावरर्ीय पररक्षर् गदाण तासलका १०.३ बमोजजम भौसतक वातावारर्को पररक्षर् गनुणपने छ ।  

तासलका 10.3: भौसतक वातावारर्को पररक्षर्को ढािंचा  

क्र. 
ििं. 

कववरर् आयोजनाको 
कक्रयाकलाप 

अनमुान 
गररएको 
प्रभाव 

खाि 
प्रभाव 

न्त्यसुनकरर्का 
उपाय प्रभावकारीता िूचना तथयािंकको 

स्रोत 

१. वायकुो 
गरु्  

       

२. पानीको 
गरु्  

       

३. ध्वसनको 
मरा  

       

४. भ-ूउपयोग         
५. जलस्रोत        
 

वातावरर्ीय पररक्षर् गदाण तासलका १०.४ बमोजजम जैकवक, िामाजजक, आसथणक तथा िािंस्कृसतक 

वातावरर्को पररक्षर् गनुणपने छ । 

तासलका 10.4: जैकवक, िामाजजक, आसथणक तथा िािंस्कृसतक वातावरर्को पररक्षर्को ढािंचा 

क्र. ि. कववरर् आयोजनाको 
कक्रयाकलाप 

अनमुान 
गररएको 
प्रभाव 

खाि 
प्रभाव 

न्त्यनुीकरर्का 
उपाय प्रभावकारीता िूचना तथया्कनको 

स्रोत 

१. वन जङ्गल        
२. वनस्पसत        
३. जीवजन्त्त ु        
४. गैरकाष्ठ        
५. माछा        
६. दलुणभ र 

ि्कनटापर 
प्रजासत 

       

७. ििंरक्षर् 
क्षेर 

       

३  िामाजजक, 
आसथणक 
तथा 
िाँस्कृसतक 
पक्ष 
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क्र. ि. कववरर् आयोजनको 
कक्रयाकलाप 

अनमुान 
गररएको 
प्रभाव 

खाि 
प्रभाव 

न्त्यनुीकरर्का 
उपाय प्रभावकारीता िूचना तथया्कनको 

स्रोत 

१. जशक्षा        
२. कृकष        
३. रोजगारी        
४. बिाइँ 

िराई 
       

५. स्वास्थय र 
िरिर्ाइ 

       

 िौन्त्दयणता        
७. लैकङ्गक 

िवाल 
       

८. धसमणक 
तथा  
िािंस्कृसतक 
जस्थसत 

       

९. िामाजजक 
जस्थसत 
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पररच्छ्छेद 11: सनष्कषण तथा प्रसतवद्धता  

प्रस्ताकवत आयोजनाको मखु्य उदे्दश्य प्रस्ताकवत क्षरेमा केवलकार सनमाणर् गरी पयणटनको कवकाि र 

कवस्तारमा िहयोग पयुाणउन ु रहेको छ। प्रस्ताकवत आयोजनाको सनमाणर् र ििंचालनले स्थानीय 

वातावरर्मा केही नकारात्मक प्रभावहरु सिजणना हनुे भएतापसन यि आयोजनाका िकारात्मक 

प्रभावहरु धेरै रहेका छन।् प्रस्ताकवत आयोजना ििंचालनबाट पयणटन व्यविायमा वकृद्ध हनुेछ, स्थानीय 

जनताले क्षमता र दक्षता अनिुारको रोजगारी पाउने छन । यि बाहेक स्थानीय जनताले अप्रत्यक्ष 

रुपमा पसन लाभ सलन िक्नेछन ्। प्रस्ताकवत आयोजना ििंचालनबाट हनुे नकरात्मक प्रभावहरुमा 

आयोजना सनमाणर् तथा ििंचालनको क्रममा उत्िजणन हनुे ठोि र्ोहोर, ध्वसन तथा वाय ुप्रदषुर्बाट 

हनुे प्रभाव, भसूमगत पानीको श्ोतमा आउने कमी, कवपद व्यवस्थापनको प्रभाव आदद रहेका छन ्। 

त्यिबाहेक िामाजजक, आसथणक तथा िािंस्कृसतक वातावरर्मा पने प्रभावहरुमा पेशागत स्वास्थय तथा 

िरुक्षा, स्वास्थय तथा िरिर्ाईको कमीबाट पने प्रभाव आदद रहेका छन।् आयोजनाबाट हनुे 

नकारात्मक प्रभावहरु न्त्यून र सनराकरर्/न्त्यूनीकरर् गनण िककने छन ्। 

यि प्रसतवेदनमा िकारात्मक प्रभावको असभवकृद्ध र नकारात्मक प्रभावहरुको न्त्यूनीकरर् गरी 

स्वीकारयोग्य तहिम्म पयुाणउनको लासग गने उपायहरुिँगै लाग्ने अनमुासनत लागत/रकम र 

कायाणन्त्वयन गरेमा अनमुान गररएका नकारात्मक प्रभावहरुलाई स्वीकारयोग्य तहमा पयुाणउन 
िककन्त्छ। वातावरर्ीय प्रभाव मूल्या्कनन प्रसतवेदनमा उल्लेख भएका वातावरर्ीय प्रभाव न्त्यूनीकरर्का 

उपायहरु कायाणन्त्वयन गनण यि आयोजनाको प्रस्तावक प्रसतवद्ध रहेको छ।  
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अनिूुची  ३: आयोजना के्षरको टोपो नक्िा
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भौसतक वतावरर्  

१. वायू प्रदषुर्ः PM2.5, PM10 

२. ध्वसन प्रदषुर्ः 24 Hour Average 

३. टोपोग्रार्ीः Rock slope, Soil Slope, Relative relief 

४. जलाधारः 

५. जग्गाको प्रकार  

६. भ–ूगभण र माटो, भ–ू गभणको ररपोट 

७. माटोको सनस्कािन (Spoil Generation) 

८. पानीको ब्यवस्थापन 

९. खानी÷ढुङ्गा÷माटोको आबश्यकता 

१०. पैरो 

जैकवक वातावरर् 

वनस्पसतः जिंगलको ककसिम 

 जलवायकुो आधारमा 
 वनस्पसतको आधारमा 
ििंरक्षर्को अवस्था 

 वन ब्यवस्थापनको अवस्था 
 वनस्पसतको प्रमखु प्रजासत 

 Ethnobotany का दृकटले महत्वपूर्ण प्रजासत 

 बन्त्यजन्त्त,ु चरा, िरीिपृ, बन्त्यवन्त्त ुवािस्थानको अवस्था 
 वनस्पसत र प्रार्ीको प्रजासतको अवस्था 
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अनिूुची  ५: आयोजना के्षर अध्ययनका नक्िाहरु र Slope नक्िा 
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अनिूुची  ६: के्षर सनधाणरर्का लासग प्रकाजशत िूचना र मचुलु्का 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

 
 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

 

 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

 

 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

 

 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

 

 

 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

अनिूुची  ७: स्थानीयबािीहरुििंग गररएका छलर्ल (FGD र KII) 
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KEY INFORMANTS                                         Sikles – Annapurna Cable 

car 

Name of Person  Address 

Hon. Man Bahadur Gurung CAMC Parche, 9856021424 

 

Mr. Suraj Gurung Tole 7, ward no 1 Madi Ga Pa 

 

Ms. Khas Maya Gurung Tole 7, ward no 1 Madi Ga Pa 

 

Mr. Chetri Jung Gurung Tole 7, ward no 1 Madi Ga Pa 

 

Mr. Surendra Gurung Tole 7, ward no 1 Madi Ga Pa 

 

Mr. Nar Bahadur Gurung Ward 1, Madi Ga Pa 

 

Mr. Ek Jung Gurung Ward 1, Madi Ga Pa 

 

Mr. Indra Prasad Gurung Tole 7, ward no 1, 9826115657 

 

Mr. Dhang Bahadur Gurung  Ward 1, Madi Ga Pa, 9846222487 
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अनिूुची  ८: िावणजसनक िनुवुाईको कवस्ततृ जानकारी 
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सिक्लेश-अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको िावणजसनक िनुवुाई कायणक्रमको कववरर् 

स्थान: मादी गा.पा.-१, सिक्लेि  
समसत: २०७९/०४/१४, शसनबार 
िमय: ११:३० बजे  
 
िावणजसनक िनुवुाईमा पाल्नभुएका असतसथहरुको िूची  

 िभापसत: श्ी देव जिंग गरुुङ, अध्यक्ष, मादी गा.पा. वडा निं.-१ 
 प्रमखु असथसत: माननीय श्ी मन बा. गरुुङ, प्रदेश िभािद्, गण्डकी प्रदेश  
 सबशेष असथसत: श्ी भोज बा. गरुुङ, मादी गा.पा. वडा निं.-२ 
 कवशेष असथसत: श्ी चन्त्द्र प्रिाद ढकाल, प्रमखु, सिक्लेश- अन्नपूर्ण केवलकार प्रा.सल. 
 असथसत: श्ी िरुज कु. गरुुङ, सनवतणमान अध्यक्ष, मादी गा.पा. वडा निं.-१  
 असथसत: श्ी अमर बा. गरुुङ, नकेपा एमाले जजल्ला िदस्य 
 असथसत: श्ी टिंक प्रिाद गरुुङ, नेपाली कािंग्रिे मादी-१ इकाई िभापसत 
 असथसत: श्ी लोक बा. गरुुङ, नेपाली कािंग्रिे पूवण महािसमसत िदस्य 
 असथसत: श्ी पदम गरुुङ, अध्यक्ष,  सिक्लेि यवुा कलब 
 असथसत: श्ी इन्त्द्रजजत गरुुङ, ििंयोजक, टोल सबकाि िसमसत 
 असथसत: लाल बा. गरुुङ, ििंयोजक, टोल सबकाि िसमसत 
 असथसत: ढक बा. भजेुल, सनसमत्त कायणलय प्रमखु, अन्नपूर्ण ििंरक्षर् क्षेर इलाका कायाणलय, सिक्लेि 

 
प्रस्तावकको तर्ण बाट 

 श्ी चन्त्द्र प्रिाद ढकाल, प्रमखु, सिक्लेश-अन्नपरु्ण केवलकार प्रा.सल. 
 श्ी छकवलाल पन्त्थ, असधकृत, सिक्लेश- अन्नपूर्ण केवलकार प्रा.सल. 
 श्ी िन्त्तोष खनाल, असधकृत, सिक्लेश-अन्नपूर्ण केवलकार प्रा.सल. 

 
परामशणदाता तर्ण बाट  

 ई. िसलल देवकोटा, Managing Director, NESS Pvt. Ltd, काठमाडौँ  
 ई. लक्षमर् खड्का, वातावरर् इजन्त्जसनयर, NESS Pvt. Ltd, काठमाडौँ 

 
कायणक्रम ििंचालक( उद्घोषक), ई. िसलल देवकोटा, Managing Director,  NESS PVT. LTD., काठमाडौँ  

कायणक्रम ििंचालक ई. िसलल देवकोटा ज्यू द्वारा िावणजसनक िनुवुाई कायणक्रममा उपजस्थसत हनुभुएका िभापसत, 
प्रमखु असथसत, कवशेष असथसत, असथसत, प्रस्तावक र परामशणदाता तर्ण बाट पाल्नभुएको प्रसतसनसधहरु लगायत िावणजसनक 
िनुवुाई कायणक्रममा उपजस्थत िम्पूर्ण स्थानीय वािीहरुलाई स्वागत गदै स्वागत मन्त्तव्य राजखददन सिक्लेि केवलकार 
प्रा.सल.को तर्ण  बाट श्ी चन्त्द्र ढकाल ज्यूलाई बोलाउन ुभयो। 

श्ी चन्त्द्र प्रिाद ढकाल, प्रमखु, सिक्लेि केवलकार प्रा.सल. 

 िावणजसनक िनुवुाई कायणक्रममा उपजस्थत िभापसत, प्रमखु असथसत, असथसत लगायत िम्पूर्ण स्थानीय 
बािीहरुलाई स्वागत गनुण भयो 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

 यि आयोजनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा िहयोग गनुणहनुे िरोकारवालाहरुलाई र स्थानीय बािीहरुलाई 
धन्त्यवाद ददनभुयो 

 यि केवलकार आयोजनाको बारेमा छोटो जानकारी ददनभुयो 
 यि मादी गा.पा,. मा नै ककन केवलकार प्रस्ताव गरेको भनेर जानकारी ददनभुयो 
 यि आयोजनाले मादी गा.पा. मा मारै नभई िमग्र गण्डकी प्रदेशमा टेवा पयुाणउनेछ भनेर िमेत जानकारी 

ददनभुयो 
 आयोजना क्षेरको कवस्ततृ अध्ययन गरेर मारै यि क्षेरमा केवलकार प्रस्ताव गरेको कुरा जानकारी ददनभुयो 
 स्थानीय बािीहरु र िरोकारवालाहरुले यि आयोजनाको सनमाणर् र ििंचालन चरर्मा िहयोग गनुणहनुेछ भन्ने 

आशा व्यक्त गनुणभयो 
 पनु िबैलाई यि कायणक्रमा स्वागत गदै कवदा हनुभुयो 

ई.िसलल देवकोटा, Managing Director, NESS PVT. LTD., काठमाडौँ 

 आयोजनाको पषृ्ठभसूम र पररचयको बारेमा छोटो पररचय ददनभुयो 
 प्रसतवेदनमा लेजखएको कवधमान वातावरर् (भौसतक, जैकवक र िामाजजक आसथणक तथा िािंस्कृसतक वातावरर्) 

को जानकारी प्रस्ततु गनुण भयो, 
 आयोजनाद्वारा भौसतक वातावरर्, जैकवक वातावरर् र िामाजजक आसथणक तथा िािंस्कृसतक वातावरर्मा पनण 

िक्ने प्रभावहरुको र िो प्रभावहरुको न्त्यूनीकरर् उपायहरु बारे स्पष्ट पानुण भयो, 
 प्रसतवेदनमा प्रस्ततु गररएको वातावरर्ीय व्यवस्थापन योजनाको बारेमा जानकारी ददनभुयो 
 अध्ययन प्रसतवेदनले प्रस्ताकवत आयोजना कायाणन्त्वयन गनण िान्त्दसभणक रहेको सिर्ाररि गनुणभयो 

स्थानीयहरुको राय/ िझुाव ििंकलन (खलु्ला छलर्ल) 

१. श्ी िरुज कु. गरुुङ, सनवतणमान अध्यक्ष, मादी गा.पा. वडा निं.-१ 
 यि िावणजसनक िनुवुाई कायणक्रममा उपजस्थत िम्पूर्णलाई धन्त्यवाद ददन ुभयो 
 यि  प्रस्ताकवत आयोजना क्षेर नजजक रहेको सिक्लेि गाउँको महत्व बारे जानकारी ददनभुयो 
 यि आयोजना सनमाणर्मा िम्पूर्ण िरोकारवालाहरु र स्थानीय बािीहरु िकारात्मक रहेको कुरा बताउनभुयो 
 यि आयोजनाले िमग्र मादी गा.पा. लाई नै टेवा पयुाणउनेछ भन्ने आशा व्यक्त गनुण भयो 
 यि आयोजनाको ििंचालन चरर्मा पयणटकको वकृद्ध हनुे कुरा जानकारी गराउन ुभयो 
 यि आयोजनाको ििंचालनले गदाण १ ददनमै कोरी डाँडा पगुी आखँा अगाडी कवसभन्न कहमालहरु अवलोकन 

गरी र्ककण न िककने भएकाले यि आयोजना सनकैनै महत्तोपूर्ण रहेको कुरा प्रकाश पानुण भयो 
 यि आयोजनाको सनमाणर् र ििंचालन चरर्मा नकरात्मक प्रभाव भन्त्दा बढी िकारात्मक प्रभाव पने देजखन्त्छ 
 स्थानीय बािीहरुलाई क्षमता अनिुारको रोजगारी िजृना गनुण आवश्यक छ 
 यि आयोजनाको कारर् पने नकरात्मक प्रभाव कम हनुे गरी आयोजना सनमाणर् तथा ििंचालन गनुणपने 
 स्थानीय बािीहरुलाई यि आयोजनामा ियर हाल्न पाउने वातावरर् बनाउनपुने 
 यि आयोजनलाई आवश्यक िहयोग गनण सिक्लेि बािीहरु लगायत िरोकारवालाहरु तयार रहेका छन ्
 यि आयोजनाले स्थानीय अथणतन्त्रमा िमेत थप टेवा पगु्नेछ 
 यि केवलकार आयोजनाको िर्लताको कामना गदै कवदा हनु ुभयो 
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२. श्ी टोप प्रिाद गरुुङ, स्थानीय यवुा 
 अकहलेको नक्शा अनिुार यि केवलकार आयोजनाको मासथल्लो स्टेशन वडा निं. २ मा पने भएकाले पकहला 

सिमा कववाद टुिंगो लगाएर मारै आयोजना सनमाणर् गनुणपने 
 

३. श्ी गहेेन्त्द्र गरुुङ, सिक्षक, सिक्लेि 
 यि आयोजनाको सनमाणर् सिमा कववादको टुिंगो लागेपसछ मारै गने 
 आयोजना सनमाणर् हनुे क्षेरमा जैकवक कवकवधताको बाहलु्यता रहेको हनुाले िो को क्षसत कम हनुे गरी 

आयोजना सनमाणर् गने 
 यि अध्ययनको क्रममा स्थानीय वािीहरुको राय िझुाव र जानकारी सलनपुने 
 स्थानीय वासिहरुलाई रोजगारीमा प्राथसमकता ददनपुने 
 स्थनीय वािीहरुले उठाएका िझुावहरु िमेकटयोि भन्ने चाहन्त्छु 

 
४. श्ी इन्त्द्रजजत गरुुङ, १० नम्बर टोल ििंयोजक, सिक्लेि 
 आयोजनाको तल्लो स्टेशन रहने ठाउँ स्थानीयले ििंरक्षर् गदै आएको वन हो 
 यि आयोजनाबाट हनुे क्षसत किरी पूसतण गररन्त्छ 
 स्थानीयलाई ियरको व्यवस्था गररन्त्छ 
 वाकहरबाट आउने कामदारले यि सिक्लेिको िमाजमा कुनै पसन नकरात्मक प्रभाव पानुण भएन 

 
५. श्ी ढक बा. भजेुल, सनसमत्त कायणलय प्रमखु, अन्नपूर्ण ििंरक्षर् क्षरे इलाका कायाणलय, सिक्लेि 
 EIA मा िमावेश भए अनिुार आयोजना कायणन्त्वयन हनुपुने 
 यि आयोजना प्रस्ताव गररएको ठाउँको धेरै भाग वनजिंगल र महत्वपूर्ण जीवजन्त्तहुरु, वनस्पसतहरु र 

जसडबटुी रहेको हनुाले िो को न्त्यूनीकरर् र व्यवस्था गनुणपने 
 यि आयोजना ििंरक्षर् क्षेरमा प्रस्ताव गररएको हनुाले यि आयोजनाको EIA ििंवेदनशील भएर गनुणपने 
 यि आयोजनाबाट कटान हनुे रुखहरुको क्षसतपूसतण किरी गने भनेर िम्बजन्त्धत िरोकारिँग िमन्त्वय गरेर 

गनुणपने 
 िरकारको मापदण्डमा रही आयोजना सनमाणर् गनुणपने 
 िरोकारवाला, सनकाय आदद िँग िमन्त्वय गरी आयोजना सनमाणर् गनुणपने 
 यि आयोजनाले पयणटनमा टेवा पगु्ने छ 
 यि आयोजनाले प्रभाकवत क्षेरको आसथणक क्षेरमा िमेत टेवा पगु्नेछ 
 अन्त्त्यमा यि आयोजनाको िर्लताको कामना गदै कवदा हनु ुभयो 
६. भोज राज गरुुङ, मादी गा.पा. वडा निं. २., वडा अध्यक्ष 
 यो आयोजना जस्ता कवकाि मलुक कामहरु यि क्षेरको लासग स्वागत योग्य रहेको छ 
 यि आयोजनाले कवसभन्न कवसभन्न प्रकारका रोजगारी िजृना गरी यि क्षेरको आसथणक वकृद्धमा िमेत टेवा 

पयुाणउने छ 
 यि आयोजनाबाट प्रभाकवत वािीहरुले पाउने िेवा िकुवधालाई व्यवजस्थत रुपमा कायाणन्त्वयन गनुणपने 
 क्षमता भएका स्थानीय बािीहरुलाई रोजगारी ददनपुने 
 यि EIA अध्ययनमा िमावेश गररएका न्त्यूनीकरर् र अकववकृद्धको कुराहरु सनमाणर् र ििंचालन चरर्मा 

कायणन्त्वयन गनुणपने 
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 यि आयोजनाको िर्लताको लासग आवश्यक िहयोग गने बाचा गदै कवदा हनुभुयो 
 

७. अमर बा. गरुुङ, स्थनीय 
 स्थानीयहरुलाई रोजगारी ददनपुने 
 वातावरर्मा कम क्षसत हनुे गरी आयोजना सनमाणर् गनुणपने 
 स्थनीयलाई ियर उपलब्ध गराउन ुहनु ुपने 

 
८. माननीय मन बा. गरुुङ, प्रदेश िभािद् 
 यि कायणक्रममा उपजस्थसत िभापसत, प्रमखु असथसत, कवशेष असथसत, असथसत लगायत िम्पूर्णमा नमस्कार 

टक्रयाउन भयो 
 यि केवलकार आयोजना स्थानीय कवकािको लासग असत आवश्यक रहेको छ 
 स्थानीयले उठाएका िझुावहरुको यि आयोजनाले उजचत मूल्या्कनन गरी कायणन्त्वयन गने 
 यि आयोजनाले मादी गा.पा.को मार नभई िमग्र कास्की जजल्लाको पयणटनमा टेवा पयुाणउने छ 
 यि आयोजनाले रोजगारी लगायत स्थानीयको जीवनस्थरमा टेवा पयुाणउने छ 
 आयोजना क्षेरको कवस्ततृ अध्ययन गरी आयोजनाको सनमाणर् गनुणपने 
 यि आयोजनाले प्रभाकवत क्षेरको कवकािका कामहरु जस्तै बाटो, कवद्यालय, धासमणक स्थल, स्वास्थय आददमा 

आसथणक िहयोग गनुणपने 
 यि केवलकार आयोजनाको सछटो सनमाणर् भई ििंचालन हनुपुने आवश्यक छ 
 यि आयोजनाले स्थानीयको क्षमता िँगिँगै आसथणक वकृद्ध हनुेछ 
 केवलकारले गदाण छोटो िमय अवसधमा करीब २८०० समटर उचाई देजख ३६०० समटरमा पसुगने भएकाले 

altitude sickness हनुिक्ने भएकाले िोको लासग आवश्यक स्वास्थय जशकवर राख्नपुने 
 यि आयोजनाले गदाण आयोजना क्षेर वरपरी रहेका जग्गाको मूल्य वकृद्ध हनुेछ 
  यि आयोजनाको िर्लताको लासग आवश्यक िहयोग गने बाचा गदै कवदा हनुभुयो 

स्थानीयको राय/िझुाव िनुेपसछ कायणक्रम ििंचालन ज्यू द्वारा सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार प्रा.सल को प्रमखु चन्त्द्र 
प्रिाद ढकाल ज्यूलाई स्थानीयले राखेका िझुावहरुलाई िम्बोधन गररददनहुनु अनरुोध गनुणभयो 

श्ी चन्त्द्र प्रिाद ढकाल, प्रमखु, सिक्लेश केवलकार प्रा.सल. 

 स्थानीयहरुले उठाएको कुराहरुलाई ध्यानमा राखी आयोजनाको सनमाणर् गररनेछ 
 स्थानीयलाई सिप अनिुार रोजगारीमा प्राथसमकता ददइनेछ  
 यि िावणजसनक िनुवुाईमा उठेका कुराहरु EIA ररपोटणमा िमावेश गनेछौ 
 केवलकार बनाउने क्रममा हनुे नकारात्मक प्रभावहरुलाई न्त्यूनीकरर् गरर गररनेछ 
 यि केवलकार आयोजना सछटो सनमाणर् हनुे प्रसतज्ञा गदणछु  

कायणक्रम ििंचालक ज्यलेु यि कायणक्रमको िमापन गददणन ुहनु यि कायणक्रमका िभापसत श्ी देव जिंग गरुुङ ज्यलुाई 
अनरुोध गनुणभयो 

९. देव जिंग गरुुङ, मादी गा.पा. १, वडा अध्यक्ष 
 आजको यि कायणक्रमा उपजस्थत िम्पूर्णमा नमस्कार टक्र्याउन चाहन्त्छु 
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 स्थानीयले उठाएका िझुावहरुलाई यि आयोजनाले मनन गनुणपने 
 हामी िम्पूर्ण मादी गाउँपासलकाले गाउँिभा बाट यि केवलकार आयोजनालाई गौरभको आयोजनाको रुपमा 

सलइएको हनुाले सछटो सनमाणर् गनण अनरुोध गदणछौ 
 यि आयोजनाको ििंचालन चरर्मा धेरै पयणटकहरुको आगमन हनुे हुँदा िोको उजचत व्यवस्थापन गनुणपने छ 
 यि आयोजना ििंरक्षर् क्षेर सभर प्रस्ताव गररएको हनुाले िो क्षेरको उजचत व्यवस्थापन गरी आयोजना 

सनमाणर् गनुणपने 
 यि आयोज्नाए स्थानीय बािीहरुलाई रोजगारीमा प्राथसमकता ददनपुने 
 यि आयोजनाले पयणटन क्षेरमा थप टेवा पयुाणउने छ भन्ने आशा गदणछु 
 यि आयोजना सछटो सनमाणर् होि भन्त्दै यि कायणक्रमको िमापन भएको घोषर्ा गदणछु 
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अनिूुची  ९: पानी जाचँको प्रसतवेदन  
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अनिूुची  १०: कवज्ञहरुको स्व-घोषर्ा 
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आयोजनाको नाम: सिक्लेश अन्नपूर्ण केबलकार  आयोजना 
प्रस्तावक: सिक्लेश अन्नपूर्ण केबलकार प्रा.सल  

परामशणदाता: नेपाल इन्त्भाईरोनमेन्त्टल एण्ड िाइनकटकर्क िसभणिेि प्रा.सल. 
 

 

 

म सनम्नानिुारको स्वयम ्घोषर्ा गदणछु कक; 
१. म यो प्रसतवेदनमा लेखेका प्रत्येक शब्दको जजम्मेवारी सलनेछु । 

२. यो प्रसतवेदन तयार गदाण उल्लेख गररएका िबै कक्रयाकलाप गरेको छु । 

३. मैले यो प्रसतवेदन तयार गदाण कुनै पसन ककसिमको दबाव र प्रभावमा नपरी किैलाई पसन नार्ा वा नोक्िान 
हनुे गरी प्रसतवेदन तयार गरेको छैन । 

 

 

 

 

सबज्ञको हस्ताक्षर        ििंस्थाको छाप  

 

 

 

.................................  
नाम:  कृष्र् प्रिाद यादव  

पद: वनस्पसत तथा जैकवक कवज्ञ 
 

 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

 

 

 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

  

 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

 

 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

 

 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

 
 
 
 
 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

CURRICULUM VITAE (CV)  
 

Position Title and No. : Environment Specialist 
Name of Firm: Nepal Environmental and Scientific Services (P) Ltd. 
Name of Expert : Salil Devkota 
Date of Birth : 29 April, 1968 
Citizenship: Nepali 

  
Education: 

Institutions Dates Attended Degree/Diploma Obtained 
University of Denver, USA 1996 Masters in Environment Management 
Mysore University, India 1992 Bachelors in Engineering (Civil, major: 

environment) 
 

Employment Record relevant to the Assignment: 

Period 

Employing Organization and 
your title/position 
Contact Information for 
references 

Country 
Summary of activities performed relevant to the 
Assignment 

Nov. 2007 -
Till Date  

(Full Time ) 

EMPLOYER: Nepal 
Environmental and 
Scientific Services (NESS) P 
Ltd 
 
POSITION HELD:  Managing 
Director/EIA Team 
Leader/Project Coordinator 
and Environment Expert 
 
For reference: 
Tel:  4241001, email: 
nesspltd@gmail.com                
 
Name and title held : 
Mr. Toran Sharma, Director   

Nepal  Responsibilities at various periods, besides, 
company's day to personnel and financial 
administration included professional works of 
development, coordination and supervision of 
project proposals and studies undertaken by 
the company. As a professional EIA Team 
Leader/ Project Coordinator/Environmental 
Expert, involved in the environmental surveys 
(physical, biological and social) and 
Environmental Assessment (EIA/ 
IEE/SEIA/CIA), Resettlement Policy and Plan, 
Social Action Plan, Environmental 
Management Plan and Environmental 
Monitoring Plan of the various infrastructure 
development projects (Roads, Hydro-powers, 
Solid Waste Management, Wastewater 
Treatment Plants and Industrial Sector etc.).  
Screening of environmental and social issues 
for EIA/IEE/ESIA Scoping Document and 
Terms of Reference through field visits and 
stakeholder consultations in compliance to the 
Environment Protection Act and Rules of 
Government of Nepal and potential 
international funding institutions. 
Accomplished environmental and social 
baseline studies meeting the safeguard 
requirements of international funding 
institutions for the environmental and social 
impacts assessment which included i) project's 
alternative analysis ii) impact identification 
and quantification of impacts iii) prescribe 
mitigation and monitoring measures, iv)  
design environmental and social management 
plans including terrestrial and aquatic 
biodiversity management plans, land 
acquisition, compensation, resettlement and 
rehabilitation plans and stakeholder 
engagement plans in compliance to 
international funding institutions. The findings 
of the assessment report was integrated as an 
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Period 

Employing Organization and 
your title/position 
Contact Information for 
references 

Country 
Summary of activities performed relevant to the 
Assignment 

EIA report after incorporating the concerns of 
the stakeholders received during the public 
hearing meetings on following projects: 
University/Hospital/Higher Educational 
Institution Projects: 
 Environment Impact Assessment of Madan 

Bhandari University of Science and 
Technology  

 Initial Environmental Examination (IEE) of 
Kathmandu Modern College, Bagabazar 

 Environment Impact Assessment (EIA) of 
National Medical College, Birgunj 

 Environment Impact Assessment (EIA) 
study of Kathmandu World School, 
Ashtanga Education Pvt Ltd.  

 Environment Impact Assessment (EIA) 
study of Gandaki Medical College and 
Teaching Hospital, Pokhara 

 Environment Impact Assessment (EIA) of 
National Institution of Neurological and 
Allied Sciences, Bansbari, Kathmandu 

 EIA of Birat Medical College, Biratnagar, 
Nepal 

Hotel/Industries/Airports and Buildings 
Projects 
 Environmental Impact Assessment (EIA) 

Study of Industrial Districts at Naubasta, 
Banke (Industrial, Commercial, 
Residential, Administrative Buildings etc.) 
(228.86 Ha);  

 Scoping /ToR/EIA of Britannia Private 
Limited 

 EIA Study of Tiger One Hotel, Rupandehi  
 EIA Study of Branch Unit-I, M/S Surya 

Nepal Pvt. Ltd, Tanahu District, Surya 
Nepal Pvt Ltd 

 EIA of Kathmandu Fun Park/Chandragiri 
Hills , Thankot, Kathmandu 

 IEE study of Hotel Pawan Palace 
International 

 IEE of Hotel Yellow Pagoda, Kathmandu 
 IEE Study of Attariya Milk Processing 

Plant, DDC, Lainchowr, Kahtmandu 
 EIA Study of SEZ at Simara, Bara, Special 

Economic Zone Committee, GoN, MoI 
Hydropower and Transmission Line Projects 
 Initial Environmental Examination (IEE) 

Study of 220 kV Transmission Line Project 
of Likhu -IV Hydro Electric Project; 

 Preparation of Transmission Line Right of 
Way (RoW) Management Policy (Selection 
No. 1247619); 

 ESIA  Study of Karnali Chisapani 
Multipurpose Project (10800 MW) for 
NEA/DoED, (Project Cost NRs 
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Period 

Employing Organization and 
your title/position 
Contact Information for 
references 

Country 
Summary of activities performed relevant to the 
Assignment 

1,98,68,507.50) 
 Development of Guidelines and 

Government Advisory  
 Output Based Solid Waste Management in 

municipalities of Nepal; 
 Preparation of National EIA guidelines (on 

behalf of ministry of population and 
environment) 

 Conducted studies required for preparing 
Environmental Impact Assessment (EIA) 
of “Dhap dam storage project”, Sundarijal. 
Played a lead role in public consultations, 
public hearings. 

 Preparation of Hydropower sector EIA 
Guidelines (for GoN supported by IFC and 
ICiMOD) 

 IEE for the 400 kV D/C Transmission Line 
System from 900 MW Upper Karnali HEP 
Power House Substation to Nepal India 
Border; 

 Environmental Impact Assessment (EIA) 
Study of Sharada-Babai HEP (93 MW); 

 Environmental Impact Assessment (EIA) 
study of Super Trishuli HEP (100 MW); 

 Environmental Impact Assessment Study 
Dudh Koshi-2 (Jaleshwor) Hydroelectric 
Project (230 MW); 

 Scoping/ToR and EIA of Budhi Gandaki 
HEP (1200 MW), (Project Cost NRs 
4,65,00,000.00); 

 Environmental Impact Assessment Study 
of 400kV D/C Marsyangdi-Saimarpani 
Transmission Line Project (MSTLP from 
bus bar of 600 MW Upper Marsyangdi-2 
HEP in Nepal-India International Border;    

 Initial Environmental Examination of 
Rasuwagadhi – Chilime Hub 132 KV 
Transmission Line Project (RGCHTLP); 

 Environmental Impact Assessment (EIA) 
Study of Sanjen Khola Hydroelectric 
Project 78 MW, (SKHEP); 

 Environmental Impact Assessment Study 
of Upper Karnali HEP (900 MW); 

 Environmental Impact Assessment Study 
of Upper Marsyangdi HEP, (600 MW); 

 Environmental Impact Assessment Study 
of Rasuwagadhi HEP (111 MW); 

 Environmental Impact Assessment Study 
of Likhu IV HEP 120 MW and Its 
supplementary studies; 

 Environmental Impact Assessment Study 
of Upper Kaligandaki HEP (65 MW); 

 Construction Phase Environmental and 
Social Monitoring and Mitigation 
Implementation of Kaligandaki A HEP 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

Period 

Employing Organization and 
your title/position 
Contact Information for 
references 

Country 
Summary of activities performed relevant to the 
Assignment 

(144 MW); 
 Scoping/ToR/EIA of Bheri Babai 

Multipurpose Project (48 MW); 
  

 

 Language Skills: 
 Speaking  Reading  Writing 
Nepali Excellent Excellent Excellent 
English Excellent Excellent Excellent 
Hindi Good Good Good 
 

Expert’s Contact Information: Email: salildevkota@hotmail.com Phone: 977 9851065103 
 

Certification: 

     
[Signature of expert]               
 

mailto:salildevkota@hotmail.com
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LaxmanKhadka 
kajilaxman@gmail.com 

OVERVIEW Hard working and highly motivated Environmental Engineer who had completed 

Engineering. Seeking a challenging position as an Environmental Engineer within a 

company/Institution related to Environment concerns where I may contribute and 

expand on strong skills and successful experience in Analysis, Design, Planning and 

Control. Eventual career goal is to become a highly experienced engineer within 

environment concern field. 

 

Education: 

Institutions Dates Attended Degree/Diploma Obtained 
Kathmandu University, 2015 B. Tech in Environmental Engineering 

Kathmandu Model College 2009 Proficiency Certificate Level (+2) in Science major 

Future Brighter Higher Secondary 

School 

2007 School Living Certificate (SLC) 

 

WORK EXPERIENCE 

From – To                                     

August, 2016- Ongoing  

Employer Nepal Environmental & Scientific Services Pvt. Ltd. 

Position Held                              Environmental Engineer 

Description of Duties          Worked as Environmental Engineer in Initial Environmental Examination 

(IEE) of 220kV Likhu-IV Transmission Line Project. 

 Worked as Environmental Engineer in Environmental Impact Assessment 

(EIA) of Lumbini Cable Car Project. 

 Worked as Environmental Engineer on EIA of  Dudhkoshi-2 (Jaleshwor) 

HEP. 

 

LANGUAGE                        

Language Speaking Reading Writing 

English Excellent                         Excellent     Excellent 

Nepali Excellent Excellent Very Good 

 

This CV correctly describes my qualifications and my experience, any willful misstatement described here may 

lead to disqualification or dismissal. 

 

 

 

LAXMAN KHADKA                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kajilaxman@gmail.com
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CURRICULUM VITAE (CV)  

 

Position Title and No. : Bioligical Expert 

Name of Firm: Nepal Environmental and Scientific Services (P) Ltd. 

Name of Expert : Krishna Prasad Yadav 

Date of Birth : 19th July 1957 

Country of Citizenship/Residence : Nepali 

  

Education: 

Institutions Dates Attended Degree/Diploma Obtained 

School of Forestry, University of Cumbria, 

UK 

2011 Post Graduate in Forest Ecosystem 

Management  

Patan Multiple Campus, TU 2001 MA, Sociology and Anthropology 

Private, TU 1997 BL, Environment and Corporate law 

IOF, Pokhara Campus, TU 1988 B.Sc. Forestry, General Forestry 

 

Employment Record relevant to the Assignment: 

Period Employing 

Organization and your 

title/position 

Contact Information 

for references 

Country Summary of activities performed relevant to 

the Assignment 

May 2012 -  

Till date 

(Intermittent) 

Employer: Nepal 

Environmental and 

Scientific Services (P) Ltd. 

Title / Position: Forestry 

Botanist/Ecologist//Wildlife 

Expert 

Ref. Name: Salil Devkota 

(Managing Director) 

Phone No.: 

4244989/4241001 

 

 

 Responsible for Review of existing EIA/IEE/ESIA 

preliminary available information and reports, Field 

reconnaissance survey and identify the issues/impacts 

likely to be occurred during the implementation of 

the project, Consultation and baseline survey to 

collect information on ecosystem services, ethno-

botanical assets, biodiversity status of plant species, 

productivity of forest in the project area, Identify 

major problems and issues, and short to long-term 

impacts due to project implementation such as loss of 

forest area, loss of biomass, loss of medicinal and 

other plants of ecological importance; and impacts on 

climate change, Analyze the forest ecosystem 

Recommend corresponding mitigation measures;  and 

recommend long-term conservation options, 

Assessment of forestry related activities in main 

facilities; Mitigation management and planning for 

biological environment; and preparation of reports, 

Identification of impacts the project on the wildlife, 

particularly on the habitat, migratory behaviors, 

nesting, feeding and breeding characteristics. Impacts 

on the wildlife diversity, species of conservation 

significance etc.; Preparation of mitigation measures 

for the identified impacts along with required costs 

and responsibilities; and Preparation of monitoring 

plan and environmental management plan for the 

project related to wildlife monitoring and 

management on following projects: 

 Initial Environmental Examination Study of 

Triveni-Nalgad- Maintada (Bheri Corridor) 400 

kV Transmission Line Project, Rasriya Prasaran 

Grid Company Limited; 

 Environmental Impact Assessment (EIA) Study of 

132 kV Transmission Line from Nupche Likhu 

Powerhouse (57.5 MW) to NEA Substation at 

Garjang; 

 Environmental Impact Assessment (EIA) of 
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Period Employing 

Organization and your 

title/position 

Contact Information 

for references 

Country Summary of activities performed relevant to 

the Assignment 

Industrial Districts at Naubasta, Banke 

(228.86 Ha), Province 5; 
 Initial Environmental Examination (IEE) Study 

of 220 kV Transmission Line Project of Likhu -

IV Hydro Electric Project 

 EIA Study of Upper Arun Hydro project, 

 Preparation of SFM plans of 8 CFUGs of 

Dang, and Kapilvastu 
 Environmental Impact Assessment for Nepal 

Electricity Transmission Line Project;  

GoN/MCC/MCAN,  

 Environmental and Social Impact Assessment 

(ESIA) Study of Karnali Chisapani Multipurpose 

Project (10800 MW); 

 Initial Environmental Examination of 

Rasuwagadhi – Chilime Hub 132 KV 

Transmission Line Project (RGCHTLP); 

 Environmental, Geological Study of Nationwide 

10 Project of Reservoir Type Hydropower 

Projects:[ Madi HEP (199.8 MW); Lower 

Jhimruk HEP (142.5 MW); Nalsyagu Gad HEP 

(400 MW); DudhKoshi HEP (300 MW); Chera-1 

HEP (148.7 MW); Sunkoshi No.3 Kosi MP HEP 

(536 MW); Naumure W. Rapti HEP (245 MW); 

AndhiKhola HEP (180 MW); Lower Badigad 

HEP (180 MW); Kokhajor-1 HEP (111.5 MW)], 

JICA/NEA; 

Language Skills: 

 Speaking  Reading  Writing 

Nepali Excellent Excellent Excellent 

English Excellent Excellent Excellent 
Hindi Good Good Good 

 

Expert’s Contact Information: Email: ness@mos.com.np  Phone: 0977 01 5344989 

 

Certification: 

 
_________________________________________      :  

[Signature of expert]                                              
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CURRICULUM VITAE (CV)  

 

Position Title and No.: Sociologist 

Name of Firm: Nepal Environmental and Scientific Services (P) Ltd. 

Name of Expert: Yubaraj Dahal 

Date of Birth: 21st March, 1984 

Citizenship: Nepali 

  

Education: 

Institutions Dates Attended Degree/Diploma Obtained 
Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal 2017 M. A. (Sociology) 

Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal 2013 B. A, (Sociology) 

 

Employment Record relevant to the Assignment: 

Period Employing Organization and 

your title/position 

Contact Information for 

references 

Country Summary of activities performed relevant 

to the Assignment 

May 2017 

to Till 

date 

 

Employer: Nepal Environmental 

and Scientific Services (P) Ltd. 

Title / Position: Social Safeguard 

Specialist 

Ref. Name: Salil Devkota, MD 

Phone No.: 01 5344989 

E-mail: ness@mos.com.np 

 

 

Nepal Baseline studies covering directly project 

affected and indirectly project affected 

people using structured unstructured 

questionnaires, focus group discussions, 

RRA and PRA techniques, estimate loss of 

private land and property, social assets, 

structures, culture etc., and predict impact on 

social and anthological aspects by the 

project, design resettlement and social action 

plan as a part of mitigation actions and 

estimate costs required, prepare monitoring 

plan on social/anthropological aspects and 

give input for the environmental management 

plan related to social and anthropological  

aspects. Assist in the stakeholder 

consultation. 

 

Consultation/Resettlement Expert / Social 

Safeguard Specialist: 

  
 Worked as Sociologist in 

Environmental Impact Assessment 

(EIA) of Jalpadevi Cable Car 

Project. 

 Worked as Sociologist in 

Environmental Impact Assessment 

(EIA) of Lumbini Cable Car 

Project. 

 Worked as Sociologist in Initial 

Environmental Examination of 

Nupche Likhu  132 KV 
Transmission Line Project (switch 

yard of NL project to Garjang 

substation), 2021; 

March 

2012 to 

February 

2017 

Employer: Department of Water 

Resources and Irrigation (DoWRI) 

Title / Position: Communication 

Officer, Translator 

Ref. Name: Mr.  Madhav Belbase, 

Nepal  Preparation of social safeguard 

documents, Translation of EIA 

documents of Bheri Babai Diversion 

Multipurpose Project in Nepali. The 

project has hydropower component (47 
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Period Employing Organization and 

your title/position 

Contact Information for 

references 

Country Summary of activities performed relevant 

to the Assignment 

Director General 

 

MW); 

 Construction phase E&S monitoring and 

preparation of  monitoring  reports; 

 Preparation of Non- Technical Summary 

Report of BBDMP in Nepali 

 Provided social safeguard trainings to 

construction contractors’ in grievances 

management, camp management, 

occupational health and safety; 

 

 Language Skills: 

 Speaking  Reading  Writing 
Nepali Excellent Excellent Excellent 

English Excellent Excellent Excellent 

Hindi Good Good Good 

 

Expert’s Contact Information: Email: dahalyr78@gmail.com Phone:  

 

CERTIFICATION : 

I, the undersigned, certify that to best of my knowledge & belief, this CV correctly describes myself, my  

qualifications, and my experience,   

 

 

 
...............................................................        

(Signature of staff member) 
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CURRICULUM VITAE (CV)  

Position Title and No. : Environmental Engineer 

Name of Firm: Nepal Environmental and Scientific Services (P) Ltd. 

Name of Expert : Dwarika Adhikari 

Date of Birth : 12.03.1986 

Citizenship: Nepali 

  

Education: 

Institutions Dates 

Attended 

Degree/Diploma Obtained 

Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal  2021 Master of Arts (M.A.) in Political Sciences 

Pokhara University (Nepal Engineering 

College), Bhaktapur, Nepal 

2018 Masters of Science (M.Sc.) in Interdisciplinary 

Water Resources Management  

Helsinki Metropolia University of Applied 

Sciences, Vantaa, Finland  

2012 B.E. in Environmental Engineering (Majors: 

Construction Engineering and Renewable 

Energy Engineering) 

Employment Record relevant to the Assignment: 

Period Employing Organization and 

your title/position 

Contact Information for 

references 

Country Summary of activities performed relevant to the 

Assignment 

 

May 2016  

To  

Till Date 

(Permanent) 

 

 

 

Employer: Nepal 

Environmental and Scientific 

Services (P) Ltd. 

Title / Position:  Environment 

Engineer/Water Resources 

Expert/Senior Engineer 

Ref. Name: Ramu Subedi 

(CEO) 

Phone No.: 01 5341001 

E-mail: ness@mos.com.np 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepal 

Responsible for desk study, field study and the 

preparation of the infrastructure project’s 

environmental impact for the sustainable 

interdisciplinary planning for EIA, IEE. Preparation 

of the project’s plans including some of the issue 

based management plans covering project area and 

region of influence of the project, estimate and 

predict impact due to infrastructure project, design 

mitigation actions and estimate costs required, 

prepare monitoring plan and give input for the 

environmental management plan related to planning 

of the infrastructure projects. 

 

Position: Team Leader /Environment 

Engineer/Water Resources Expert/ Senior 

Engineer      
In collaboration with consultants, engineers, 

surveyors, planners and experts from different 

fields, I have worked in the capacity of  Team 

Leader and/or Engineer for many infrastructure 

projects as:  

 Initial Environmental Examinations (IEE) 

of Rehabilitation of Chandra Nahar 

Irrigation Project in Eastern Terai Area in 

federal Democratic Republic of Nepal,  Saptari 

District; 

 Supplementary Environmental Impact 

Assessment (SEIA) Study of Manang 

Marsyangdi Hydro-electric Project (135.0 

MW), Manang; Developer: Manang 

Marsyangdi Hydropower Pvt. Ltd. 2019; 

 Supplementary Environmental Impact 

Assessment (SEIA) Study of Lower Manang 

Marsyangdi Hydro-electric Project (100.39 

MW), Manang; Developer: Butwal Power 

Company. Ltd. 2019; 

 Supplementary Environmental Impact 

Assessment (SEIA) Study of Upper 

Marsyangdi-2 Hydro-electric Project (327.0 
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MW), Manang and Lamjung; Developer: 

Himtal Company. Pvt. Ltd. 2019; 

 Environmental Impact Assessment (EIA)  
Study of Bheri-1 Hydropower Project (270 

MW) Jajarkot and Rukum; Developer: 

Gezhouba Power Investment Company, China 

2018-Ongoing; 

 Feasibility and EIA Study of Nupche Likhu 

30 km long 132 KV Transmission Line Project 

(Nupche-Garjang) Ramechhap;  Developer: 

Vision Energy Company Pvt. Ltd. Nepal 2018-

2020; 

 Environmental Impact Assessment (EIA)  
Study of ’Naumure Multipurpose project, 

Argakanchi, Dang and Pyuthan; Developer: 

Government of Nepal, July 2016 to September 

2018;                                                                          

 ESIA study of Karnali Chisapani 

Multipurpose Project (Hydropower 

10800MW, Flood Control, Irrigation and 

Navigation) Doti, Achham, Kailali and 

Bardiya; Developer: Government of Nepal 

2017; 

 Environmental Impact Assessment (EIA)  
Study of Sharda Babai Hydropower Project (93 

MW), Salyan and Dang; Developer: 

Government of Nepal December 2016 to 

February 2017; 

 Shaurya Cement Co. Ltd. with 1*3000T new 

dry cement clinker production line and 6 MW 

pure low temperature waste heat power 

generating plant, Udaypur and Siraha 2017; 

 Environmental Impact Assessment (EIA)  
Study of Sikta Irrigation Project (Eastern Canal 

System and Integration of the Raj Kulo 

Irrigation System, Phattepur Irrigation System 

and the Extension Area with command area 

12000 ha), Nepalgunj, Banke; Developer: 

Government of Nepal 2016-2017; 

 SEIA Study of Balephi Hydropower Project 
(23.52 MW), Sindhupalchok; Developer: Green 

Ventures Pvt. Ltd. 2017; 

 Feasibility Study of 125 MW Photo Voltaic 

Project in Rasuwa District Nepal; Developer: 

Dolma Foundation Mauritius, 2018 

 Pepsi Bottling Plant Nawalparasi; Developer: 

Pepsico Nepal Pvt. Ltd., 2018 

 Coca Cola Extension Plant Chitwan; 

Developer: Coca Cola Company Ltd. Nepal, 

2018; 

 IEE Study of 99.9 km long Upper Karnali 

Hydropower 400 kV Transmission Line 

Project (Karnali - Kalakunti) Achham, Kailali 

and Surkhet; Developer: GMR, 2016-2018; 

 EIA Study of Holiday Inn Kathmandu 

Jhamsikhel; Developer: Chaudhary Group 
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Nepal, 2018; 

 Super Trishuli Hydropower Project (100 MW), 

Chitwan and Gorkha; Developer: Blue Energy 

Pvt. Ltd. Nepal,2016. 

 

 Membership in Professional Associations and Trainings 

Membership in Professional Associations: 

 Member, Nepal Engineering Council (NEC # 90)  ‘Environmental’ “Category A” 

 Member, Nepal Engineering Association (NEA # 13373) 

 

 Language Skills: 

 Speaking  Reading  Writing 

Nepali Excellent Excellent Excellent 

English Excellent Excellent Excellent 

Hindi Good Good Good 

 

Expert’s Contact Information: Email: dwarikaz@gmail.com  Phone: +977 9843804151 

 

Certification: 

 

 
_________________________________________       

[Signature of expert]                                                   
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RoWमा पने रुखहरुको कववरर् 

ति. न. प्रजाति 

गोलाई 

इन्चमा 

गोलाई िे. 

मी. मा 

उचाई 

मी मा 

ग्रेड १, २, 

३,४  

१ sflnsf7 27 68.58 11 3 

२ िबिबे 101 256.54 18 3 

३ sflnsf7 45 114.3 12 3 

४ nf]s/ 90 228.6 14 3 

५ sflnsf7 57 144.78 13 2 

६ ढाले कटुि 108 274.32 6 3 

७ sflnsf7 35 88.9 12 3 

८ sflnsf7 43 109.22 9 3 

९ sflnsf7 48 121.92 9 3 

१० nf]s/ 86 218.44 8 3 

११ nf]s/ 80 203.2 9 3 

१२ रुइि 80 203.2 12 3 

१३ रुइि 39 99.06 9 3 

१४ आरुपािे 40 101.6 9 3 

१५ nf]s/ 48 121.92 8 3 

१६ आरुपािे 55 139.7 16 3 

१७ आरुपािे 45 114.3 15 3 

१८ आरुपािे 44 111.76 14 3 

१९ आरुपािे 27 68.58 10 3 

२० खस्रु 36 91.44 12 3 

२१ खस्रु 36 91.44 12 4 

२२  lkm/k]m/] 32 81.28 10 3 

२३  lkm/k]m/] 50 127 11 3 

२४ sflnsf7 27 68.58 10 3 

२५ kmnf6 84 213.36 19 1 

२६ kmnf6 82 208.28 15 2 

२७ sflnsf7 27 68.58 8 3 

२८ खस्रु 29 73.66 8 3 

२९ sflnsf7 36 91.44 9 3 
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३० sflnsf7 28 71.12 4 3 

३१ गुरााँि  27 68.58 5 3 

३२ खस्रु 40 101.6 11 2 

३३ Guyalo 33 83.82 9 3 

३४ sflnsf7 30 76.2 8 2 

३५ गुरााँि  5 12.7 5 3 

३६ गुरााँि  59 149.86 4 3 

३७  lkm/k]m/] 29 73.66 8 3 

३८ खस्रु 29 73.66 7 3 

३९ sflnsf7 29 73.66 18 2 

४० sflnsf7 27 68.58 8 3 

४१ sflnsf7 24 60.96 6 3 

४२ sflnsf7 28 71.12 7 3 

४३ sflnsf7 28 71.12 6 3 

४४ sflnsf7 19 48.26 7 3 

४५ sflnsf7 35 88.9 9 3 

४६ sflnsf7 47 119.38 11 3 

४७ sflnsf7 22 55.88 5 3 

४८ sflnsf7 28 71.12 6 4 

४९ sflnsf7 24 60.96 5 3 

५० sflnsf7 25 63.5 5 3 

५१ गुरााँि  101 256.54 10 2 

५२ kmnf6 86 218.44 13 3 

५३ गुरााँि  81 205.74 9 3 

५४ खस्रु 48 121.92 9 2 

५५ sflnsf7 25 63.5 6 3 

५६ sflnsf7 30 76.2 7 3 

५७ खस्रु 52 132.08 8 3 

५८ nf]s/ 28 71.12 6 3 

५९ nf]s/ 27 68.58 7 4 

६० nf]s/ 29 73.66 6 3 

६१ गुरााँि  81 205.74 9 3 
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६२ गुरााँि  61 154.94 9 3 

६३ sflnsf7 31 78.74 6 3 

६४ sflnsf7 27 68.58 6 3 

६५ sflnsf7 33 83.82 9 3 

६६ गुरााँि  29 73.66 6 3 

६७ गुरााँि  68 172.72 10 3 

६८ खस्रु 101 256.54 11 3 

६९ sflnsf7 24 60.96 6 3 

७० गुरााँि  66 167.64 11 3 

७१ गुरााँि  68 172.72 11 3 

७२ गुरााँि  41 104.14 7 3 

७३ kmnf6 102 259.08 15 2 

७४ kmnf6 104 264.16 13 2 

७५ kmnf6 98 248.92 14 2 

७६ kmnf6 103 261.62 15 2 

७७ nf]s/ 85 215.9 10 3 

७८ nf]s/ 46 116.84 11 3 

७९  lkm/k]m/] 46 116.84 8 3 

८० गुरााँि  83 210.82 6 3 

८१ nf]s/ 58 147.32 10 3 

८२ खस्रु 78 198.12 10 3 

८३ खस्रु 98 248.92 11 3 

८४ गुरााँि  82 208.28 9 3 

८५ खस्रु 54 137.16 10 3 

८६ गुरााँि  70 177.8 6 3 

८७ खस्रु 89 226.06 13 3 

८८ आरुपािे 50 127 6 3 

८९ गुरााँि  19 48.26 4 3 

९० गुरााँि  19 48.26 5 3 

९१ खस्रु 72 182.88 9 3 

९२ गुरााँि  78 198.12 7 3 

९३ गुरााँि  81 205.74 6 3 
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९४ खस्रु 84 213.36 9 3 

९५ kmnf6 79 200.66 11 3 

९६ खस्रु 84 213.36 10 3 

९७ kmnf6 80 203.2 16 3 

९८ kmnf6 72 182.88 13 3 

९९ ढाले कटुि 65 165.1 8 3 

१०० गुरााँि  27 68.58 6 3 

१०१  lkm/k]m/] 81 205.74 16 3 

१०२  lkm/k]m/] 55 139.7 15 3 

१०३ खस्रु 81 205.74 14 3 

१०४  lkm/k]m/] 48 121.92 17 2 

१०५ आरुपािे 55 139.7 10 3 

१०६  lkm/k]m/] 33 83.82 15 3 

१०७  lkm/k]m/] 35 88.9 15 3 

१०८  lkm/k]m/] 45 114.3 15 3 

१०९ yfpg]  27 68.58 10 3 

११० yfpg]  28 71.12 10 3 

१११ r'qf]  27 68.58 6 3 

११२ खस्रु 110 279.4 20 3 

११३ खस्रु 27 68.58 10 2 

११४  lkm/k]m/] 85 215.9 18 2 

११५ uGxfpg]  23 58.42 5 3 

११६  lkm/k]m/] 50 127 15 2 

११७  lkm/k]m/] 50 127 15 2 

११८  lkm/k]m/] 40 101.6 15 2 

११९ खस्रु 47 119.38 15 3 

१२०  lkm/k]m/] 47 119.38 15 2 

१२१ खस्रु 35 88.9 15 2 

१२२  lkm/k]m/] 85 215.9 18 3 

१२३ खस्रु 35 88.9 12 2 

१२४ nx/] 27 68.58 7 3 

१२५  lkm/k]m/] 18 45.72 5 3 
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१२६ खस्रु 85 215.9 15 3 

१२७ गुरााँि  63 160.02 11 3 

१२८ sflnsf7 40 101.6 15 1 

१२९ sflnsf7 31 78.74 15 2 

१३० खस्रु 45 114.3 20 1 

१३१ sflnsf7 27 68.58 10 3 

१३२ खस्रु 85 215.9 15 3 

१३३ sflnsf7 35 88.9 15 1 

१३४ sflnsf7 24 60.96 15 1 

१३५ sflnsf7 34 86.36 15 1 

१३६ sflnsf7 31 78.74 15 2 

१३७ sflnsf7 25 63.5 15 2 

१३८ sflnsf7 33 83.82 15 2 

१३९ खस्रु 27 68.58 4 3 

१४० खस्रु 45 114.3 10 3 

१४१ खस्रु 47 119.38 10 3 

१४२  lkm/k]m/] 82 208.28 12 3 

१४३ sflnsf7 34 86.36 10 1 

१४४ sflnsf7 27 68.58 16 2 

१४५ sflnsf7 26 66.04 10 2 

१४६ sflnsf7 18 45.72 10 3 

१४७ sflnsf7 27 68.58 10 3 

१४८ sflnsf7 21 53.34 8 3 

१४९ sflnsf7 21 53.34 8 3 

१५० sflnsf7 21 53.34 8 3 

१५१ sflnsf7 21 53.34 8 3 

१५२ sflnsf7 21 53.34 8 3 

१५३ sflnsf7 22 55.88 8 3 

१५४ sflnsf7 26 66.04 8 3 

१५५ sflnsf7 41 104.14 12 1 

१५६ sflnsf7 18 45.72 10 3 

१५७ l5G2L 65 165.1 20 3 
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१५८ l5G2L 23 58.42 8 3 

१५९ sflnsf7 52 132.08 19 1 

१६० l5G2L 65 165.1 15 3 

१६१ sflnsf7 27 68.58 15 2 

१६२ sflnsf7 21 53.34 15 3 

१६३ nx/] 25 63.5 7 3 

१६४ खस्रु 75 190.5 17 3 

१६५ kmnf6 61 154.94 18 1 

१६६ sflnsf7 35 88.9 13 1 

१६७ sflnsf7 31 78.74 10 2 

१६८ sflnsf7 29 73.66 10 2 

१६९ sflnsf7 27 68.58 13 2 

१७० sflnsf7 33 83.82 15 2 

१७१  lkm/k]m/] 51 129.54 16 1 

१७२  lkm/k]m/] 63 160.02 20 1 

१७३ sflnsf7 21 53.34 5 3 

१७४ nf]s/ 75 190.5 15 2 

१७५ nf]s/ 71 180.34 15 2 

१७६ nf]s/ 63 160.02 15 3 

१७७ nf]s/ 61 154.94 15 3 

१७८ gf}nL 95 241.3 17 2 

१७९ sflnsf7 29 73.66 11 1 

१८० sflnsf7 25 63.5 8 4 

१८१ sflnsf7 48 121.92 14 1 

१८२ आरुपािे 18 45.72 10 4 

१८३ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 24 60.96 10 4 

१८४ sflnsf7 27 68.58 11 4 

१८५ sflnsf7 40 101.6 12 4 

१८६ l5G2L 86 218.44 10 3 

१८७  lkm/k]m/] 100 254 15 2 

१८८ sflnsf7 31 78.74 18 2 
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१८९ खस्रु 95 241.3 18 2 

१९० खस्रु 65 165.1 18 1 

१९१ खस्रु 71 180.34 18 3 

१९२ sflnsf7 30 76.2 18 1 

१९३ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 31 78.74 20 1 

१९४ rfFk 71 180.34 20 1 

१९५ खस्रु 27 68.58 9 3 

१९६ खस्रु 44 111.76 20 2 

१९७ sflnsf7 31 78.74 15 1 

१९८ sflnsf7 30 76.2 15 1 

१९९ kmnf6 72 182.88 20 1 

२०० sflnsf7 27 68.58 10 2 

२०१ sflnsf7 26 66.04 10 2 

२०२ rfFk 45 114.3 20 1 

२०३ rfFk 105 266.7 20 1 

२०४ sflnsf7 29 73.66 10 2 

२०५ sflnsf7 20 50.8 10 2 

२०६ rfFk 25 63.5 8 3 

२०७ खस्रु 31 78.74 8 2 

२०८ ढाले कटुि 41 104.14 15 1 

२०९ rfFk 21 53.34 10 3 

२१० sflnsf7 28 71.12 10 3 

२११ sflnsf7 25 63.5 10 2 

२१२ rfFk 100 254 20 1 

२१३ sflnsf7 31 78.74 12 2 

२१४ rfFk 96 243.84 18 1 

२१५ rfFk 44 111.76 20 1 

२१६ rfFk 31 78.74 12 3 

२१७ rfFk 23 58.42 10 3 

२१८ sflnsf7 21 53.34 10 3 

२१९ rfFk 31 78.74 18 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२२० rfFk 27 68.58 20 1 

२२१ rfFk 39 99.06 20 1 

२२२ nf]s/ 85 215.9 18 1 

२२३ sflnsf7 25 63.5 12 1 

२२४ kmnf6 75 190.5 18 2 

२२५ gf}nL 41 104.14 15 2 

२२६ sflnsf7 43 109.22 13 1 

२२७ sflnsf7 44 111.76 18 1 

२२८ gf}nL 19 48.26 10 3 

२२९ आरुपािे 19 48.26 10 4 

२३० आरुपािे 51 129.54 15 2 

२३१ gf}nL 37 93.98 15 2 

२३२ gf}nL 29 73.66 10 3 

२३३ gf}nL 49 124.46 15 3 

२३४ kmnf6 31 78.74 10 3 

२३५ kmnf6 53 134.62 18 2 

२३६  lkm/k]m/] 51 129.54 18 2 

२३७ sflnsf7 31 78.74 13 3 

२३८ sflnsf7 21 53.34 10 2 

२३९ sflnsf7 22 55.88 8 2 

२४० गुरााँि  45 114.3 10 3 

२४१ 6'gL 40 101.6 13 2 

२४२ kmnf6 52 132.08 18 2 

२४३ l5G2L 33 83.82 18 3 

२४४ kmnf6 32 81.28 18 3 

२४५ rfFk 51 129.54 20 1 

२४६ kmnf6 53 134.62 18 1 

२४७ nf]s/ 55 139.7 18 2 

२४८ rfFk 96 243.84 17 2 

२४९ rfFk 60 152.4 14 2 

२५० sflnsf7 23 58.42 10 2 

२५१ sflnsf7 31 78.74 20 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२५२ rfFk 45 114.3 18 2 

२५३ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२५४ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२५५ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२५६ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२५७ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२५८ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२५९ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२६० sflnsf7 23 58.42 10 2 

२६१ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२६२ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२६३ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२६४ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२६५ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२६६ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२६७ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२६८ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२६९ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२७० sflnsf7 23 58.42 10 2 

२७१ sflnsf7 23 58.42 11 2 

२७२ खस्रु 66 167.64 18 1 

२७३ 6'gL 45 114.3 13 2 

२७४ nf]s/ 24 60.96 7 1 

२७५ kmnf6 115 292.1 20 2 

२७६ rfFk 35 88.9 16 2 

२७७ sflnsf7 28 71.12 13 1 

२७८ nf]s/ 26 66.04 8 3 

२७९ nf]s/ 29 73.66 10 3 

२८० rfFk 55 139.7 18 1 

२८१ rfFk 67 170.18 20 1 

२८२ nf]s/ 29 73.66 8 3 

२८३ sflnsf7 31 78.74 15 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२८४ rfFk 63 160.02 20 2 

२८५ bjbj] 31 78.74 10 1 

२८६ bjbj] 61 154.94 20 3 

२८७ nf]s/ 29 73.66 7 1 

२८८ nf]s/ 41 104.14 7 2 

२८९ yfpg]  65 165.1 18 3 

२९० nf]s/ 24 60.96 15 2 

२९१ nf]s/ 24 60.96 15 2 

२९२ kmnf6 27 68.58 15 2 

२९३ sflnsf7 23 58.42 6 2 

२९४ sflnsf7 25 63.5 12 3 

२९५ jg r'n]qmf 29 73.66 6 2 

२९६ jg r'n]qmf 25 63.5 6 3 

२९७  lkm/k]m/] 115 292.1 20 3 

२९८ jg r'n]qmf 29 73.66 7 3 

२९९ jg r'n]qmf 28 71.12 6 3 

३०० jg r'n]qmf 29 73.66 7 3 

३०१ jg r'n]qmf 28 71.12 7 3 

३०२ rfFk 65 165.1 20 1 

३०३ sfnLsf7 24 60.96 6 3 

३०४ nf]s/ 25 63.5 7 3 

३०५ sflnsf7 33 83.82 16 1 

३०६ nf]s/ 31 78.74 12 2 

३०७ nf]s/ 29 73.66 12 2 

३०८ l5G2L 48 121.92 12 3 

३०९ sflnsf7 25 63.5 10 3 

३१० खस्रु 55 139.7 13 3 

३११ sflnsf7 23 58.42 9 3 

३१२ sflnsf7 21 53.34 10 2 

३१३ sflnsf7 21 53.34 7 3 

३१४ jg r'n]qmf 61 154.94 17 2 

३१५ nf]s/ 31 78.74 18 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

३१६ rfFk 75 190.5 21 1 

३१७ nf]s/ 29 73.66 17 2 

३१८ nf]s/ 29 73.66 10 3 

३१९ nf]s/ 67 170.18 18 1 

३२० jg r'n]qmf 27 68.58 8 3 

३२१ kmnf6 77 195.58 20 2 

३२२ kmnf6 115 292.1 20 2 

३२३ nf]s/ 27 68.58 8 3 

३२४ खस्रु 31 78.74 10 3 

३२५ kmnf6 41 104.14 18 3 

३२६ kmnf6 65 165.1 19 3 

३२७ खस्रु 67 170.18 21 1 

३२८ गुरााँि  42 106.68 20 2 

३२९ खस्रु 47 119.38 20 2 

३३० खस्रु 51 129.54 20 2 

३३१ kmnf6 95 241.3 20 1 

३३२ kmnf6 85 215.9 17 3 

३३३ गुरााँि  25 63.5 6 3 

३३४ uGxfpg]  18 45.72 6 3 

३३५ nf]s/ 33 83.82 12 3 

३३६ खस्र ु 31 78.74 20 3 

३३७  lkm/k]m/] 33 83.82 10 3 

३३८ kmnf6 37 93.98 12 3 

३३९  lkm/k]m/] 31 78.74 10 3 

३४० kmnf6 77 195.58 20 2 

३४१ गुरााँि  31 78.74 8 3 

३४२ ढाले कटुि 41 104.14 10 3 

३४३ खस्रु 105 266.7 18 2 

३४४ uGxfpg]  29 73.66 10 3 

३४५ खस्रु 31 78.74 10 3 

३४६ kmnf6 95 241.3 20 2 

३४७ गुरााँि  35 88.9 6 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

३४८ गुरााँि  31 78.74 6 2 

३४९ nf]s/ 61 154.94 18 2 

३५० nf]s/ 63 160.02 18 2 

३५१ nf]s/ 41 104.14 12 3 

३५२ nf]s/ 65 165.1 20 2 

३५३ nf]s/ 21 53.34 5 3 

३५४ sfnLsf7 65 165.1 10 3 

३५५ r'qf]  20 50.8 5 3 

३५६ uGxfpg]  20 50.8 5 3 

३५७ cf?kft] 33 83.82 10 2 

३५८ चाप 105 266.7 12 3 

३५९ चाप 108 274.32 12 3 

३६० nf]s/ 78 198.12 17 2 

३६१ खस्रु 45 114.3 6 3 

३६२ गुरााँि  55 139.7 8 3 

३६३ खस्रु 65 165.1 10 3 

३६४ yfpg] 33 83.82 8 3 

३६५ खस्रु 75 190.5 8 3 

३६६ uGxfpg]  21 53.34 5 3 

३६७ uGxfpg]  23 58.42 8 3 

३६८ गुरााँि  55 139.7 8 3 

३६९ uGxfpg]  20 50.8 5 3 

३७० kmnf6 79 200.66 14 3 

३७१ uGxfpg]  18 45.72 5 3 

३७२ Guyalo 21 53.34 5 3 

३७३ gf}nL 19 48.26 5 3 

३७४ uGxfpg]  18 45.72 5 3 

३७५ चाप 55 139.7 6 3 

३७६ चाप 30 76.2 6 3 

३७७ uGxfpg]  21 53.34 6 3 

३७८ nf]s/ 65 165.1 15 3 

३७९ kmnf6 115 292.1 15 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

३८० nf]s/ 77 195.58 15 2 

३८१ गुरााँि  49 124.46 10 3 

३८२ em'qf] 28 71.12 5 3 

३८३ uGxfpg]  29 73.66 6 3 

३८४ em'qf] 33 83.82 6 3 

३८५ uGxfpg]  21 53.34 5 3 

३८६ uGxfpg]  35 88.9 5 3 

३८७ uGxfpg]  33 83.82 5 3 

३८८ kmnf6 75 190.5 18 2 

३८९ आरुपािे 55 139.7 8 3 

३९० आरुपािे 45 114.3 8 3 

३९१ kmnf6 74 187.96 20 2 

३९२ kmnf6 95 241.3 20 2 

३९३ kmnf6 85 215.9 18 2 

३९४ गुरााँि  52 132.08 7 3 

३९५ खस्रु 33 83.82 10 2 

३९६ चाप 75 190.5 12 2 

३९७ खस्रु 27 68.58 10 3 

३९८ आरुपािे 35 88.9 15 1 

३९९ खस्रु 29 73.66 8 3 

४०० v/fp 105 266.7 16 3 

४०१ खस्रु 41 104.14 16 2 

४०२ nf]s/ 103 261.62 15 3 

४०३ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 30 76.2 6 3 

४०४ खस्रु 57 144.78 16 2 

४०५ nf]s/ 79 200.66 16 2 

४०६ चाप 45 114.3 15 2 

४०७ चाप 51 129.54 15 3 

४०८ गुरााँि  20 50.8 5 3 

४०९ kmnf6 45 114.3 15 3 

४१० खस्रु 21 53.34 7 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

४११ खस्रु 45 114.3 15 2 

४१२ खस्रु 37 93.98 15 2 

४१३ ढाले कटुि 67 170.18 20 2 

४१४ गुरााँि  27 68.58 8 3 

४१५ yfpg]  37 93.98 10 3 

४१६ kmnf6 33 83.82 10 2 

४१७ kmnf6 18 45.72 10 3 

४१८ kmnf6 70 177.8 18 1 

४१९ kmnf6 75 190.5 17 2 

४२० nf]s/ 29 73.66 13 3 

४२१ nf]s/ 29 73.66 8 3 

४२२ nf]s/ 44 111.76 20 3 

४२३ nf]s/ 29 73.66 8 3 

४२४ l5G2L 35 88.9 17 2 

४२५ गुरााँि  27 68.58 8 3 

४२६ खस्रु 75 190.5 18 2 

४२७ चाप 66 167.64 18 2 

४२८ kmnf6 77 195.58 18 2 

४२९ गुरााँि  35 88.9 12 3 

४३० गुरााँि  23 58.42 7 3 

४३१ चाप 51 129.54 13 2 

४३२ गुरााँि  25 63.5 10 3 

४३३ गुरााँि  27 68.58 10 3 

४३४ गुरााँि  25 63.5 10 3 

४३५ गुरााँि  26 66.04 10 3 

४३६ गुरााँि  25 63.5 10 3 

४३७ गुरााँि  27 68.58 10 3 

४३८ nf]s/ 29 73.66 10 3 

४३९ kmnf6 65 165.1 17 1 

४४० kmnf6 98 248.92 18 1 

४४१ खस्रु 85 215.9 18 2 

४४२ गुरााँि  29 73.66 10 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

४४३ गुरााँि  31 78.74 10 3 

४४४ गुरााँि  26 66.04 10 3 

४४५ ?? -;fgf] kmnf6_ 88 223.52 20 1 

४४६ jg r'n]qmf 27 68.58 10 3 

४४७ खस्रु 29 73.66 12 3 

४४८ खस्रु 31 78.74 12 3 

४४९ गुरााँि  55 139.7 15 2 

४५० गुरााँि  27 68.58 15 3 

४५१ ;fªn] 25 63.5 13 3 

४५२ nf]s/ 23 58.42 13 3 

४५३ nf]s/ 25 63.5 13 3 

४५४ kmnf6 85 215.9 20 1 

४५५ चाप 65 165.1 18 3 

४५६ गुरााँि  75 190.5 16 2 

४५७ l5G2L 21 53.34 16 3 

४५८ jg r'n]qmf 28 71.12 12 3 

४५९ nf]s/ 31 78.74 13 3 

४६० गुरााँि  55 139.7 15 3 

४६१ nf]s/ 24 60.96 10 3 

४६२ गुरााँि  18 45.72 8 3 

४६३ गुरााँि  30 76.2 10 3 

४६४ sflnsf7 18 45.72 10 3 

४६५ sflnsf7 18 45.72 10 3 

४६६ kmnf6 65 165.1 20 1 

४६७ भलायो 35 88.9 16 1 

४६८ खस्रु 25 63.5 15 3 

४६९ rfFk  105 266.7 20 1 

४७० गुरााँि  33 83.82 15 2 

४७१  lkm/k]m/] 65 165.1 13 3 

४७२ sf]dL  27 68.58 10 3 

४७३ चाप 31 78.74 15 2 

४७४ sf]dL  30 76.2 16 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

४७५ sf]dL  29 73.66 15 3 

४७६ sf]dL  45 114.3 18 1 

४७७ खस्रु 24 60.96 16 3 

४७८ गुरााँि  29 73.66 16 3 

४७९ sf]dL  38 96.52 16 1 

४८० sf]dL  23 58.42 16 3 

४८१ sf]dL  31 78.74 16 1 

४८२ sf]dL  39 99.06 16 1 

४८३ sf]dL  27 68.58 16 2 

४८४ sflnsf7 29 73.66 15 1 

४८५ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 25 63.5 15 2 

४८६ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 23 58.42 15 2 

४८७ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 25 63.5 15 2 

४८८ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 23 58.42 15 3 

४८९ sflnsf7 35 88.9 19 1 

४९० sflnsf7 25 63.5 18 2 

४९१ sflnsf7 32 81.28 18 1 

४९२ sflnsf7 23 58.42 12 3 

४९३ sflnsf7 26 66.04 12 3 

४९४ sf]dL  31 78.74 12 2 

४९५ sf]dL  27 68.58 12 1 

४९६ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 25 63.5 12 2 

४९७ rfFk  51 129.54 15 1 

४९८ 6'gL 25 63.5 15 2 

४९९ 6'gL 27 68.58 15 2 

५०० 6'gL 23 58.42 15 2 

५०१ गुरााँि  27 68.58 12 3 

५०२ rfFk  53 134.62 15 2 

५०३ nf]s/ 23 58.42 10 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

५०४ nf]s/ 21 53.34 10 3 

५०५ nf]s/ 27 68.58 10 3 

५०६ nf]s/ 25 63.5 12 2 

५०७ nf]s/ 27 68.58 12 2 

५०८ चाप 41 104.14 12 2 

५०९ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 26 66.04 10 2 

५१० 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 27 68.58 10 2 

५११ nf]s/ 26 66.04 10 2 

५१२ nf]s/ 21 53.34 10 3 

५१३ चाप 20 50.8 10 3 

५१४ rfFk  55 139.7 16 1 

५१५ चाप 33 83.82 15 2 

५१६ sfnLsf7 27 68.58 13 3 

५१७ sfnLsf7 27 68.58 12 2 

५१८ sfnLsf7 28 71.12 13 2 

५१९ चाप 49 124.46 16 1 

५२० sfnLsf7 31 78.74 15 3 

५२१ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 27 68.58 12 3 

५२२ sfpnf]  29 73.66 12 2 

५२३ sflnsf7 25 63.5 12 2 

५२४ l5G2L 26 66.04 12 3 

५२५ nf]s/ 32 81.28 10 3 

५२६ nf]s/ 32 81.28 10 3 

५२७ खस्रु 30 76.2 10 2 

५२८ nf]s/ 24 60.96 9 3 

५२९ आरुपािे 38 96.52 12 2 

५३० ?? -;fgf] kmnf6_ 33 83.82 11 2 

५३१ ?? -;fgf] kmnf6_ 40 101.6 10 2 

५३२ आरुपािे 26 66.04 12 4 

५३३  lkm/k]m/] 45 114.3 14 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

५३४ आरुपािे 24 60.96 10 4 

५३५ आरुपािे 24 60.96 11 4 

५३६ 6]jf  44 111.76 10 4 

५३७ 6]jf  38 96.52 11 4 

५३८ 6]jf  42 106.68 10 4 

५३९ 6]jf  42 106.68 10 4 

५४० nf]s/ 38 96.52 8 4 

५४१ l5G2L 25 63.5 9 4 

५४२ jg r'n]qmf] 51 129.54 10 4 

५४३ sflnsf7 46 116.84 10 2 

५४४ sflnsf7 50 127 11 2 

५४५ sflnsf7 50 127 11 2 

५४६ गुरााँि  26 66.04 10 4 

५४७ खस्रु 30 76.2 11 4 

५४८ sflnsf7 43 109.22 15 4 

५४९ खस्रु 49 124.46 12 4 

५५० nfn'kflt 49 124.46 10 4 

५५१ nfn'kflt 40 101.6 9 4 

५५२ nfn'kflt 30 76.2 11 4 

५५३ nfn'kflt 30 76.2 11 4 

५५४ nfn'kflt 20 50.8 9 4 

५५५ 6'gL 30 76.2 10 4 

५५६ c+u]/f] 31 78.74 11 4 

५५७ c+u]/f] 31 78.74 11 4 

५५८ गुरााँि  38 96.52 12 4 

५५९ sflnsf7 39 99.06 10 2 

५६०  lkm/k]m/] 45 114.3 12 2 

५६१ गुरााँि  22 55.88 10 3 

५६२ sflnsf7 19 48.26 10 3 

५६३ sflnsf7 19 48.26 10 3 

५६४ sflnsf7 19 48.26 10 3 

५६५ l;gsf}nL kft 26 66.04 10 2 
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५६६ sflnsf7 20 50.8 10 1 

५६७ गुरााँि  24 60.96 10 4 

५६८ l5G2L 30 76.2 11 4 

५६९ l5G2L 25 63.5 15 4 

५७० गुरााँि  20 50.8 11 4 

५७१ गुरााँि  20 50.8 8 4 

५७२ गुरााँि  19 48.26 10 4 

५७३ kmnf6 80 203.2 15 4 

५७४ ;f}/  91 231.14 20 4 

५७५ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 30 76.2 15 4 

५७६ nf]s/ 28 71.12 11 4 

५७७ r'n]qf] 28 71.12 10 4 

५७८ गुरााँि  23 58.42 11 4 

५७९ गुरााँि  27 68.58 11 4 

५८० गुरााँि  29 73.66 15 4 

५८१ गुरााँि  29 73.66 19 4 

५८२ c+u]/f] 45 114.3 14 4 

५८३ nf]s/ 41 104.14 15 4 

५८४ nf]s/ 37 93.98 13 4 

५८५ nf]s/ 25 63.5 12 4 

५८६ खस्रु 23 58.42 8 3 

५८७ खस्रु 21 53.34 8 3 

५८८ खस्रु 22 55.88 8 3 

५८९ खस्रु 25 63.5 10 2 

५९० sflnsf7 21 53.34 15 1 

५९१ sflnsf7 33 83.82 15 2 

५९२ sflnsf7 27 68.58 15 3 

५९३  lkm/k]m/] 65 165.1 16 2 

५९४ गुरााँि  31 78.74 15 2 

५९५ sflnsf7 23 58.42 12 2 

५९६ sflnsf7 25 63.5 12 1 
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५९७ sflnsf7 24 60.96 12 3 

५९८ sflnsf7 25 63.5 12 3 

५९९ sflnsf7 26 66.04 12 3 

६०० sflnsf7 25 63.5 12 2 

६०१ रुइि 21 53.34 13 3 

६०२ रुइि 31 78.74 18 3 

६०३ रुइि 21 53.34 10 3 

६०४ रुइि 23 58.42 16 3 

६०५ रुइि 25 63.5 16 3 

६०६ रुइि 27 68.58 12 3 

६०७ rfFk  41 104.14 15 1 

६०८ sflnsf7 23 58.42 16 2 

६०९ rfFk  68 172.72 16 2 

६१० ?? -;fgf] kmnf6_ 33 83.82 16 2 

६११ गुरााँि  24 60.96 8 3 

६१२ sflnsf7 23 58.42 15 3 

६१३ sflnsf7 31 78.74 15 2 

६१४ rfFk  65 165.1 20 1 

६१५ kmnf6 65 165.1 18 1 

६१६ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 25 63.5 12 3 

६१७ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 21 53.34 12 3 

६१८ kmnf6 28 71.12 10 2 

६१९ भलायो 27 68.58 10 2 

६२० ?? -;fgf] kmnf6_ 33 83.82 12 1 

६२१ ?? -;fgf] kmnf6_ 25 63.5 12 2 

६२२ ?? -;fgf] kmnf6_ 23 58.42 10 2 

६२३ l;gsf}nL kft 24 60.96 10 3 

६२४ l;gsf}nL kft 25 63.5 12 1 

६२५ भलायो 21 53.34 13 1 

६२६ भलायो 28 71.12 13 1 

६२७ l;gsf}nL kft 30 76.2 13 1 
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६२८ भलायो 31 78.74 12 3 

६२९ गुरााँि  27 68.58 10 3 

६३० भलायो 28 71.12 12 2 

६३१ ?? -;fgf] kmnf6_ 21 53.34 15 1 

६३२ भलायो 23 58.42 12 3 

६३३ भलायो 23 58.42 12 3 

६३४ भलायो 23 58.42 12 3 

६३५ ?? -;fgf] kmnf6_ 27 68.58 10 3 

६३६ गुरााँि  27 68.58 10 3 

६३७ गुरााँि  28 71.12 12 3 

६३८ गुरााँि  20 50.8 7 3 

६३९ गुरााँि  25 63.5 8 3 

६४० भलायो 31 78.74 12 2 

६४१ nf]s/ 21 53.34 11 2 

६४२ nf]s/ 19 48.26 11 3 

६४३ nf]s/ 21 53.34 11 3 

६४४ nf]s/ 41 104.14 10 3 

६४५ sflnsf7 30 76.2 15 1 

६४६ खस्रु 25 63.5 8 3 

६४७ खस्रु 25 63.5 8 3 

६४८ खस्रु 25 63.5 8 3 

६४९ खस्रु 25 63.5 8 3 

६५० खस्रु 25 63.5 8 3 

६५१ खस्रु 25 63.5 8 3 

६५२ खस्रु 25 63.5 8 3 

६५३ खस्रु 23 58.42 7 3 

६५४ kmnf6 21 53.34 8 3 

६५५ kmnf6 21 53.34 8 3 

६५६ nf]s/ 20 50.8 8 3 

६५७ nf]s/ 28 71.12 12 2 

६५८ गुरााँि  41 104.14 15 2 

६५९ rfFk  39 99.06 16 1 
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६६० rfFk  25 63.5 16 1 

६६१ yfpg] 23 58.42 12 3 

६६२ ?? -;fgf] kmnf6_ 26 66.04 15 2 

६६३ ?? -;fgf] kmnf6_ 26 66.04 15 2 

६६४ ?? -;fgf] kmnf6_ 31 78.74 14 2 

६६५ गुरााँि  24 60.96 10 3 

६६६  lkm/k]m/] 33 83.82 15 1 

६६७ गुरााँि  23 58.42 10 3 

६६८ rfFk  45 114.3 20 2 

६६९ गुरााँि  23 58.42 8 3 

६७० गुरााँि  20 50.8 7 3 

६७१ चाप 45 114.3 14 2 

६७२ चाप 42 106.68 14 2 

६७३ चाप 41 104.14 14 2 

६७४ भलायो 23 58.42 12 3 

६७५ भलायो 23 58.42 12 3 

६७६ भलायो 23 58.42 12 3 

६७७ भलायो 23 58.42 12 3 

६७८ भलायो 23 58.42 12 3 

६७९ चाप 31 78.74 15 2 

६८० चाप 28 71.12 15 2 

६८१ चाप 25 63.5 15 3 

६८२ चाप 24 60.96 14 2 

६८३ चाप 41 104.14 17 1 

६८४ चाप 51 129.54 17 1 

६८५ चाप 28 71.12 17 1 

६८६ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 27 68.58 15 2 

६८७ nf]s/ 23 58.42 8 3 

६८८ गुरााँि  21 53.34 10 3 

६८९ ?? -;fgf] kmnf6_ 44 111.76 15 2 

६९० ?? -;fgf] kmnf6_ 30 76.2 15 2 
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६९१ ?? -;fgf] kmnf6_ 24 60.96 15 2 

६९२ ?? -;fgf] kmnf6_ 24 60.96 15 2 

६९३ गुरााँि  28 71.12 15 2 

६९४ ?? -;fgf] kmnf6_ 25 63.5 15 2 

६९५ गुरााँि  27 68.58 15 3 

६९६ गुरााँि  23 58.42 15 3 

६९७ ?? -;fgf] kmnf6_ 22 55.88 15 2 

६९८ गुरााँि  28 71.12 15 3 

६९९ ?? -;fgf] kmnf6_ 30 76.2 15 3 

७०० ?? -;fgf] kmnf6_ 39 99.06 15 3 

७०१ ?? -;fgf] kmnf6_ 39 99.06 15 3 

७०२ ?? -;fgf] kmnf6_ 39 99.06 15 3 

७०३ ?? -;fgf] kmnf6_ 39 99.06 15 3 

७०४ गुरााँि  22 55.88 10 3 

७०५ nf]s/ 35 88.9 15 3 

७०६ nf]s/ 22 55.88 12 3 

७०७ गुरााँि  23 58.42 10 3 

७०८ गुरााँि  23 58.42 10 3 

७०९ गुरााँि  32 81.28 10 2 

७१० गुरााँि  21 53.34 10 3 

७११ गुरााँि  23 58.42 10 3 

७१२ गुरााँि  25 63.5 10 3 

७१३ गुरााँि  32 81.28 12 2 

७१४ गुरााँि  21 53.34 10 3 

७१५ ?? -;fgf] kmnf6_ 37 93.98 10 2 

७१६ ?? -;fgf] kmnf6_ 21 53.34 7 3 

७१७ rfFk  75 190.5 18 1 

७१८ nf]s/ 33 83.82 12 3 

७१९ गुरााँि  26 66.04 10 3 

७२० गुरााँि  26 66.04 10 3 

७२१ गुरााँि  26 66.04 10 3 

७२२ गुरााँि  26 66.04 10 3 
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७२३ गुरााँि  26 66.04 10 3 

७२४ rfFk  92 233.68 24 1 

७२५ गुरााँि  43 109.22 10 3 

७२६ गुरााँि  26 66.04 12 3 

७२७ गुरााँि  26 66.04 12 3 

७२८ गुरााँि  26 66.04 12 3 

७२९ ?? -;fgf] kmnf6_ 27 68.58 10 3 

७३० ?? -;fgf] kmnf6_ 27 68.58 10 3 

७३१ ?? -;fgf] kmnf6_ 21 53.34 10 3 

७३२ गुरााँि  81 205.74 16 2 

७३३ गुरााँि  22 55.88 10 3 

७३४ ?? -;fgf] kmnf6_ 23 58.42 8 3 

७३५ ?? -;fgf] kmnf6_ 22 55.88 9 3 

७३६ चाप 40 101.6 15 1 

७३७ गुरााँि  23 58.42 10 3 

७३८ nf]s/ 24 60.96 10 3 

७३९ गुरााँि  18 45.72 8 3 

७४० गुरााँि  18 45.72 8 3 

७४१ गुरााँि  20 50.8 8 3 

७४२ गुरााँि  20 50.8 8 3 

७४३ rfFk  61 154.94 16 1 

७४४ nf]s/ 26 66.04 15 2 

७४५ चाप 40 101.6 16 1 

७४६ rfFk  51 129.54 17 1 

७४७ nf]s/ 21 53.34 16 3 

७४८ nf]s/ 19 48.26 12 3 

७४९ भलायो 28 71.12 18 3 

७५० nf]s/ 25 63.5 10 3 

७५१ nf]s/ 22 55.88 10 3 

७५२ nf}7;Nnf 43 109.22 15 1 

७५३ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 25 63.5 18 2 
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७५४ nf]s/ 24 60.96 10 3 

७५५ nf}7;Nnf 41 104.14 15 2 

७५६ nf]s/ 23 58.42 8 3 

७५७ गुरााँि  19 48.26 7 3 

७५८ गुरााँि  19 48.26 7 3 

७५९ ;fªn] 20 50.8 8 3 

७६० nf]s/ 22 55.88 10 3 

७६१ nf]s/ 22 55.88 10 3 

७६२ nf]s/ 22 55.88 10 3 

७६३ nf]s/ 22 55.88 10 3 

७६४ लहरे 27 68.58 15 3 

७६५ गुरााँि  28 71.12 12 2 

७६६ ;fªn] 25 63.5 8 3 

७६७ ;fªn] 25 63.5 8 3 

७६८ ;fªn] 25 63.5 8 3 

७६९ ;fªn] 25 63.5 8 3 

७७० ;fªn] 25 63.5 8 3 

७७१ ;fªn] 25 63.5 8 3 

७७२ ;fªn] 25 63.5 8 3 

७७३ ;fªn] 25 63.5 8 3 

७७४ ;fªn] 25 63.5 8 3 

७७५ ;fªn] 25 63.5 8 3 

७७६ ;fªn] 25 63.5 8 3 

७७७ ;fªn] 25 63.5 8 3 

७७८ ;fªn] 25 63.5 8 3 

७७९ ;fªn] 25 63.5 8 3 

७८० ;fªn] 25 63.5 8 3 

७८१ ;fªn] 25 63.5 8 3 

७८२ ;fªn] 25 63.5 8 3 

७८३ ;fªn] 25 63.5 8 3 

७८४ लहरे 23 58.42 15 3 

७८५ लहरे 85 215.9 16 2 
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७८६ गुरााँि  24 60.96 10 3 

७८७ चाप 85 215.9 16 3 

७८८ चाप 28 71.12 12 3 

७८९ चाप 28 71.12 12 3 

७९० चाप 28 71.12 12 3 

७९१ चाप 28 71.12 12 3 

७९२ nf]s/ 27 68.58 10 3 

७९३ nf]s/ 27 68.58 10 3 

७९४ sflnsf7 45 114.3 15 1 

७९५ गुरााँि  24 60.96 10 3 

७९६ गुरााँि  24 60.96 10 3 

७९७ गुरााँि  24 60.96 10 3 

७९८ sfpnf]  33 83.82 12 3 

७९९ गुरााँि  28 71.12 10 3 

८०० गुरााँि  28 71.12 10 3 

८०१ गुरााँि  28 71.12 10 3 

८०२ गुरााँि  28 71.12 10 3 

८०३ गुरााँि  28 71.12 10 3 

८०४ गुरााँि  28 71.12 10 3 

८०५ गुरााँि  28 71.12 10 3 

८०६ गुरााँि  28 71.12 10 3 

८०७ गुरााँि  28 71.12 10 3 

८०८ गुरााँि  28 71.12 10 3 

८०९ गुरााँि  28 71.12 10 3 

८१० गुरााँि  28 71.12 10 3 

८११ गुरााँि  28 71.12 10 3 

८१२ गुरााँि  28 71.12 10 3 

८१३ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 25 63.5 8 3 

८१४ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 25 63.5 8 3 

८१५ गुरााँि  18 45.72 2 3 

८१६ गुरााँि  18 45.72 2 3 
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८१७ rfFk  45 114.3 15 1 

८१८ गुरााँि  25 63.5 8 3 

८१९ गुरााँि  32 81.28 7 3 

८२० गुरााँि  28 71.12 10 2 

८२१ ?? -;fgf] kmnf6_ 27 68.58 10 3 

८२२ गुरााँि  25 63.5 10 3 

८२३ गुरााँि  24 60.96 7 3 

८२४ ?? -;fgf] kmnf6_ 25 63.5 12 3 

८२५ ?? -;fgf] kmnf6_ 39 99.06 16 3 

८२६ ?? -;fgf] kmnf6_ 32 81.28 12 3 

८२७ गुरााँि  27 68.58 9 3 

८२८ गुरााँि  23 58.42 8 3 

८२९  lkm/k]m/] 35 88.9 10 2 

८३० खस्रु 23 58.42 10 3 

८३१ nf]s/ 27 68.58 10 2 

८३२ गुरााँि  25 63.5 10 3 

८३३ गुरााँि  24 60.96 10 3 

८३४ kmnf6 61 154.94 18 1 

८३५ kmnf6 33 83.82 18 3 

८३६ gf}nL 35 88.9 12 3 

८३७ गुरााँि  18 45.72 8 3 

८३८ गुरााँि  18 45.72 8 3 

८३९ गुरााँि  18 45.72 8 3 

८४० gf}nL 30 76.2 15 1 

८४१ yfpg] 23 58.42 10 3 

८४२ गुरााँि  24 60.96 8 3 

८४३ चाप 29 73.66 10 3 

८४४ गुरााँि  28 71.12 9 3 

८४५ गुरााँि  23 58.42 8 3 

८४६ खस्रु 24 60.96 9 3 

८४७ गुरााँि  24 60.96 10 3 

८४८ गुरााँि  27 68.58 10 3 
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८४९ गुरााँि  21 53.34 9 3 

८५० गुरााँि  26 66.04 8 3 

८५१ uGxfpg]  20 50.8 7 3 

८५२ गुरााँि  18 45.72 7 3 

८५३ uGxfpg]  18 45.72 7 3 

८५४ गुरााँि  31 78.74 12 2 

८५५  lkm/k]m/] 21 53.34 7 3 

८५६  lkm/k]m/] 21 53.34 7 3 

८५७  lkm/k]m/] 21 53.34 7 3 

८५८  lkm/k]m/] 21 53.34 7 3 

८५९ kmnf6 53 134.62 13 1 

८६० गुरााँि  29 73.66 14 3 

८६१ गुरााँि  38 96.52 13 3 

८६२  lkm/k]m/] 27 68.58 6 3 

८६३  lkm/k]m/] 25 63.5 6 3 

८६४  lkm/k]m/] 23 58.42 6 3 

८६५ uGxfpg]  18 45.72 6 3 

८६६ uGxfpg]  18 45.72 6 3 

८६७ गुरााँि  45 114.3 12 3 

८६८ गुरााँि  65 165.1 12 3 

८६९ gf}nL 32 81.28 10 3 

८७० uGxfpg]  23 58.42 8 3 

८७१ uGxfpg]  23 58.42 8 3 

८७२ गुरााँि  28 71.12 8 2 

८७३ गुरााँि  19 48.26 7 3 

८७४ uGxfpg]  18 45.72 6 3 

८७५ गुरााँि  28 71.12 8 3 

८७६ गुरााँि  28 71.12 8 3 

८७७ गुरााँि  28 71.12 8 3 

८७८ गुरााँि  28 71.12 8 3 

८७९ गुरााँि  28 71.12 8 3 

८८०  lkm/k]m/] 30 76.2 6 3 
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८८१ uGxfpg]  19 48.26 9 2 

८८२ uGxfpg]  19 48.26 9 2 

८८३ खस्रु 45 114.3 13 3 

८८४ uGxfpg]  18 45.72 7 3 

८८५ गुरााँि  27 68.58 9 3 

८८६ गुरााँि  31 78.74 9 3 

८८७ गुरााँि  28 71.12 8 3 

८८८ गुरााँि  29 73.66 8 3 

८८९ गुरााँि  29 73.66 8 3 

८९० गुरााँि  29 73.66 8 3 

८९१ गुरााँि  29 73.66 8 3 

८९२ गुरााँि  30 76.2 9 3 

८९३ गुरााँि  30 76.2 9 3 

८९४ गुरााँि  27 68.58 10 3 

८९५  lkm/k]m/] 29 73.66 15 2 

८९६  lkm/k]m/] 53 134.62 16 2 

८९७ गुरााँि  21 53.34 16 3 

८९८ gf}nL 46 116.84 12 3 

८९९ gf}nL 44 111.76 11 3 

९०० खस्रु 61 154.94 18 1 

९०१ खस्रु 65 165.1 19 2 

९०२ gf}nL 31 78.74 12 2 

९०३ गुरााँि  35 88.9 15 3 

९०४ गुरााँि  53 134.62 15 3 

९०५ गुरााँि  28 71.12 14 3 

९०६ गुरााँि  28 71.12 14 3 

९०७ गुरााँि  28 71.12 14 3 

९०८ गुरााँि  28 71.12 14 3 

९०९ गुरााँि  28 71.12 14 3 

९१० गुरााँि  27 68.58 10 3 

९११ uGxfpg]  23 58.42 8 3 

९१२ गुरााँि  20 50.8 8 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

९१३ गुरााँि  20 50.8 8 3 

९१४ गुरााँि  75 190.5 13 3 

९१५ गुरााँि  78 198.12 13 3 

९१६ गुरााँि  37 93.98 12 3 

९१७ खस्रु 69 175.26 16 1 

९१८ खस्रु 65 165.1 15 2 

९१९ चाप 75 190.5 18 1 

९२० चाप 75 190.5 18 1 

९२१ खस्रु 95 241.3 20 1 

९२२ खस्रु 94 238.76 20 1 

९२३ गुरााँि  23 58.42 8 3 

९२४ खस्रु 58 147.32 13 1 

९२५ sf]dL 15 38.1 17 3 

९२६ खस्रु 98 248.92 17 1 

९२७ गुरााँि  61 154.94 16 2 

९२८ गुरााँि  51 129.54 16 2 

९२९ गुरााँि  51 129.54 16 2 

९३० गुरााँि  51 129.54 16 2 

९३१ गुरााँि  25 63.5 10 3 

९३२ गुरााँि  26 66.04 10 3 

९३३ गुरााँि  33 83.82 10 3 

९३४ गुरााँि  115 292.1 17 3 

९३५ sf]dL 86 218.44 16 3 

९३६ sf]dL 112 284.48 18 2 

९३७  lkm/k]m/] 26 66.04 8 3 

९३८  lkm/k]m/] 26 66.04 8 3 

९३९  lkm/k]m/] 26 66.04 8 3 

९४०  lkm/k]m/] 26 66.04 8 3 

९४१ खस्रु 95 241.3 18 1 

९४२ गुरााँि  33 83.82 10 3 

९४३ गुरााँि  38 96.52 10 3 

९४४ गुरााँि  53 134.62 12 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

९४५ गुरााँि  36 91.44 10 3 

९४६ गुरााँि  35 88.9 10 3 

९४७ खस्रु 22 55.88 8 3 

९४८  lkm/k]m/] 95 241.3 16 2 

९४९  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

९५०  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

९५१ गुरााँि  53 134.62 15 1 

९५२ गुरााँि  65 165.1 15 2 

९५३ गुरााँि  54 137.16 15 3 

९५४ गुरााँि  59 149.86 13 3 

९५५ खस्रु 81 205.74 20 1 

९५६ खस्रु 75 190.5 20 1 

९५७ खस्रु 65 165.1 20 1 

९५८  lkm/k]m/] 27 68.58 8 3 

९५९ sf]dL 98 248.92 16 1 

९६० gf}nL 60 152.4 12 3 

९६१ खस्रु 115 292.1 19 3 

९६२ गुरााँि  65 165.1 13 2 

९६३ गुरााँि  47 119.38 13 2 

९६४ Guyalo 35 88.9 13 2 

९६५ uGxfpg]  18 45.72 8 3 

९६६ खस्रु 23 58.42 8 3 

९६७ uGxfpg]  25 63.5 8 3 

९६८ आरुपािे 25 63.5 9 3 

९६९ खस्रु 47 119.38 16 2 

९७०  lkm/k]m/] 33 83.82 16 2 

९७१ खस्रु 85 215.9 16 2 

९७२ खस्रु 33 83.82 16 2 

९७३ गुरााँि  29 73.66 8 3 

९७४ गुरााँि  25 63.5 8 3 

९७५ गुरााँि  43 109.22 10 3 

९७६ चाप 65 165.1 18 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

९७७ jg r'n]qmf] 46 116.84 12 3 

९७८ गुरााँि  27 68.58 12 3 

९७९ ;fªn] 28 71.12 12 3 

९८० गुरााँि  26 66.04 10 3 

९८१ गुरााँि  27 68.58 8 3 

९८२ गुरााँि  27 68.58 8 3 

९८३ sf]dL 65 165.1 18 1 

९८४ गुरााँि  28 71.12 7 3 

९८५ गुरााँि  24 60.96 7 3 

९८६  lkm/k]m/] 81 205.74 18 2 

९८७ चाप 41 104.14 18 2 

९८८ चाप 41 104.14 18 2 

९८९ nf]s/ 29 73.66 10 3 

९९० nf]s/ 29 73.66 10 3 

९९१ गुरााँि  61 154.94 18 2 

९९२ गुरााँि  65 165.1 18 2 

९९३ jg r'n]qmf] 60 152.4 18 1 

९९४  lkm/k]m/] 63 160.02 18 1 

९९५ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 65 165.1 18 1 

९९६ jg r'n]qmf] 58 147.32 18 1 

९९७ गुरााँि  27 68.58 8 3 

९९८ sf]dL 63 160.02 15 3 

९९९ गुरााँि  41 104.14 12 3 

१००० खस्रु 25 63.5 8 3 

१००१ खस्रु 25 63.5 8 3 

१००२ खस्रु 25 63.5 8 3 

१००३ खस्रु 25 63.5 8 3 

१००४ खस्रु 25 63.5 8 3 

१००५ गुरााँि  44 111.76 15 2 

१००६ गुरााँि  44 111.76 15 2 

१००७ खस्रु 27 68.58 8 3 
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१००८ खस्रु 27 68.58 8 3 

१००९ खस्रु 27 68.58 8 3 

१०१० nf}7;Nnf 65 165.1 12 1 

१०११ गुरााँि  40 101.6 10 3 

१०१२ चाप 39 99.06 10 3 

१०१३  lkm/k]m/] 65 165.1 10 3 

१०१४ चाप 29 73.66 8 3 

१०१५ nf}7;Nnf 61 154.94 6 3 

१०१६ jg r'n]qmf] 105 266.7 20 2 

१०१७ nf}7;Nnf 66 167.64 18 1 

१०१८  lkm/k]m/] 27 68.58 8 3 

१०१९  lkm/k]m/] 27 68.58 8 3 

१०२०  lkm/k]m/] 27 68.58 8 3 

१०२१ गुरााँि  81 205.74 12 3 

१०२२ sf]dL 33 83.82 18 2 

१०२३ गुरााँि  45 114.3 18 2 

१०२४ गुरााँि  51 129.54 18 2 

१०२५ गुरााँि  63 160.02 18 2 

१०२६ nf}7;Nnf 60 152.4 18 2 

१०२७ nf}7;Nnf 54 137.16 9 2 

१०२८ गुरााँि  25 63.5 10 3 

१०२९  lkm/k]m/] 45 114.3 21 1 

१०३०  lkm/k]m/] 29 73.66 10 3 

१०३१  lkm/k]m/] 28 71.12 10 3 

१०३२  lkm/k]m/] 27 68.58 10 3 

१०३३ गुरााँि  41 104.14 10 2 

१०३४ गुरााँि  65 165.1 12 2 

१०३५ ?? -;fgf] kmnf6_ 65 165.1 18 2 

१०३६ गुरााँि  45 114.3 16 3 

१०३७ गुरााँि  40 101.6 16 3 

१०३८ गुरााँि  35 88.9 16 3 

१०३९ गुरााँि  60 152.4 16 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१०४० गुरााँि  57 144.78 16 2 

१०४१ खस्रु 39 99.06 15 3 

१०४२ jg r'n]qmf] 51 129.54 16 3 

१०४३ गुरााँि  50 127 12 3 

१०४४  lkm/k]m/] 61 154.94 16 2 

१०४५ गुरााँि  27 68.58 8 3 

१०४६ गुरााँि  50 127 10 3 

१०४७ गुरााँि  27 68.58 10 3 

१०४८ गुरााँि  27 68.58 10 3 

१०४९  lkm/k]m/] 85 215.9 20 1 

१०५० गुरााँि  25 63.5 10 3 

१०५१ गुरााँि  35 88.9 16 2 

१०५२ गुरााँि  45 114.3 16 2 

१०५३ गुरााँि  85 215.9 16 2 

१०५४ गुरााँि  65 165.1 16 2 

१०५५ गुरााँि  25 63.5 16 2 

१०५६ गुरााँि  27 68.58 10 3 

१०५७ चाप 45 114.3 18 3 

१०५८ चाप 43 109.22 18 3 

१०५९ खस्रु 73 185.42 20 1 

१०६० ?? -;fgf] kmnf6_ 28 71.12 8 3 

१०६१ गुरााँि  29 73.66 16 2 

१०६२  lkm/k]m/] 35 88.9 10 3 

१०६३  lkm/k]m/] 25 63.5 10 3 

१०६४ चाप 21 53.34 10 3 

१०६५ चाप 28 71.12 10 3 

१०६६ चाप 29 73.66 10 3 

१०६७ गुरााँि  88 223.52 16 2 

१०६८ गुरााँि  54 137.16 12 3 

१०६९ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१०७० गुरााँि  51 129.54 13 2 

१०७१ गुरााँि  21 53.34 13 4 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१०७२ गुरााँि  35 88.9 13 4 

१०७३ गुरााँि  23 58.42 13 4 

१०७४ गुरााँि  20 50.8 8 4 

१०७५ गुरााँि  57 144.78 13 4 

१०७६ गुरााँि  51 129.54 13 4 

१०७७ sf]dL 48 121.92 16 2 

१०७८ गुरााँि  75 190.5 18 1 

१०७९ गुरााँि  95 241.3 18 2 

१०८० गुरााँि  65 165.1 18 1 

१०८१  lkm/k]m/] 55 139.7 16 2 

१०८२ गुरााँि  41 104.14 15 2 

१०८३ चाप 33 83.82 16 3 

१०८४ गुरााँि  37 93.98 10 3 

१०८५ गुरााँि  27 68.58 10 3 

१०८६ गुरााँि  24 60.96 8 3 

१०८७ गुरााँि  27 68.58 8 3 

१०८८ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१०८९ nf}7;Nnf 105 266.7 12 2 

१०९० गुरााँि  38 96.52 10 3 

१०९१ गुरााँि  35 88.9 10 3 

१०९२ गुरााँि  27 68.58 10 3 

१०९३ jg r'n]qmf] 40 101.6 12 3 

१०९४ jg r'n]qmf] 40 101.6 12 3 

१०९५ jg r'n]qmf] 40 101.6 12 3 

१०९६ गुरााँि  27 68.58 10 3 

१०९७ गुरााँि  29 73.66 10 3 

१०९८ गुरााँि  35 88.9 10 3 

१०९९ nf}7;Nnf 105 266.7 15 2 

११०० गुरााँि  28 71.12 12 3 

११०१ गुरााँि  28 71.12 12 3 

११०२ गुरााँि  23 58.42 8 3 

११०३ गुरााँि  22 55.88 8 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

११०४  lkm/k]m/] 35 88.9 10 3 

११०५ गुरााँि  30 76.2 11 3 

११०६ गुरााँि  30 76.2 11 3 

११०७ गुरााँि  30 76.2 11 3 

११०८ गुरााँि  23 58.42 8 3 

११०९ गुरााँि  35 88.9 8 3 

१११०  lkm/k]m/] 40 101.6 10 3 

११११ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१११२ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१११३ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१११४ गुरााँि  31 78.74 9 3 

१११५ गुरााँि  31 78.74 9 3 

१११६ गुरााँि  29 73.66 10 2 

१११७ गुरााँि  29 73.66 10 2 

१११८ गुरााँि  35 88.9 10 3 

१११९ गुरााँि  36 91.44 10 3 

११२० गुरााँि  20 50.8 7 3 

११२१ गुरााँि  45 114.3 16 2 

११२२ गुरााँि  95 241.3 16 3 

११२३ गुरााँि  24 60.96 10 3 

११२४ गुरााँि  39 99.06 10 3 

११२५ गुरााँि  27 68.58 10 3 

११२६ गुरााँि  23 58.42 7 3 

११२७ गुरााँि  35 88.9 10 3 

११२८ गुरााँि  34 86.36 10 3 

११२९ गुरााँि  41 104.14 10 3 

११३० uGxfpg]  25 63.5 10 3 

११३१ uGxfpg]  28 71.12 10 3 

११३२ गुरााँि  29 73.66 10 3 

११३३ uGxfpg]  18 45.72 7 3 

११३४ ?? -;fgf] kmnf6_ 105 266.7 18 3 

११३५ चाप 55 139.7 12 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

११३६ गुरााँि  29 73.66 8 3 

११३७ गुरााँि  29 73.66 8 3 

११३८ गुरााँि  41 104.14 10 3 

११३९ गुरााँि  41 104.14 10 3 

११४० गुरााँि  41 104.14 10 3 

११४१ गुरााँि  41 104.14 10 3 

११४२ गुरााँि  41 104.14 10 3 

११४३ गुरााँि  56 142.24 10 3 

११४४ गुरााँि  31 78.74 9 3 

११४५ गुरााँि  51 129.54 12 2 

११४६ गुरााँि  37 93.98 10 3 

११४७ sf]dL 56 142.24 12 3 

११४८ गुरााँि  24 60.96 8 3 

११४९  lkm/k]m/] 58 147.32 16 2 

११५०  lkm/k]m/] 58 147.32 16 2 

११५१  lkm/k]m/] 58 147.32 16 2 

११५२  lkm/k]m/] 58 147.32 16 2 

११५३  lkm/k]m/] 58 147.32 16 2 

११५४ ?? -;fgf] kmnf6_ 55 139.7 16 2 

११५५ ?? -;fgf] kmnf6_ 55 139.7 16 2 

११५६ ?? -;fgf] kmnf6_ 55 139.7 16 2 

११५७ ?? -;fgf] kmnf6_ 55 139.7 16 2 

११५८ खस्रु 31 78.74 10 3 

११५९ खस्रु 31 78.74 10 3 

११६० खस्रु 31 78.74 10 3 

११६१ खस्रु 45 114.3 12 2 

११६२ खस्रु 45 114.3 12 2 

११६३ खस्रु 45 114.3 12 2 

११६४ खस्रु 45 114.3 12 2 

११६५ खस्रु 45 114.3 12 2 

११६६ चाप 65 165.1 15 3 

११६७ चाप 65 165.1 15 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

११६८ चाप 65 165.1 15 3 

११६९ गुरााँि  35 88.9 10 2 

११७० गुरााँि  35 88.9 10 2 

११७१ गुरााँि  35 88.9 10 2 

११७२ खस्रु 29 73.66 15 3 

११७३ खस्रु 29 73.66 15 3 

११७४ खस्रु 29 73.66 15 3 

११७५ खस्रु 29 73.66 15 3 

११७६ uGxfpg]  21 53.34 8 3 

११७७ uGxfpg]  21 53.34 8 3 

११७८ uGxfpg]  21 53.34 8 3 

११७९ गुरााँि  45 114.3 10 3 

११८० गुरााँि  45 114.3 10 3 

११८१ गुरााँि  45 114.3 10 3 

११८२ गुरााँि  45 114.3 10 3 

११८३ गुरााँि  39 99.06 10 3 

११८४ गुरााँि  39 99.06 10 3 

११८५ गुरााँि  39 99.06 10 3 

११८६ गुरााँि  39 99.06 10 3 

११८७ गुरााँि  39 99.06 10 3 

११८८ गुरााँि  85 215.9 15 3 

११८९ गुरााँि  41 104.14 15 3 

११९० गुरााँि  41 104.14 15 3 

११९१ गुरााँि  25 63.5 12 3 

११९२ गुरााँि  25 63.5 12 3 

११९३ गुरााँि  65 165.1 12 2 

११९४ गुरााँि  65 165.1 12 2 

११९५ गुरााँि  65 165.1 12 2 

११९६ गुरााँि  70 177.8 10 3 

११९७ s6';  36 91.44 10 3 

११९८ s6';  36 91.44 10 3 

११९९ sf]dL 68 172.72 15 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१२०० s6';  35 88.9 12 3 

१२०१ गुरााँि  41 104.14 10 3 

१२०२ गुरााँि  24 60.96 10 3 

१२०३ गुरााँि  35 88.9 10 3 

१२०४ गुरााँि  38 96.52 10 3 

१२०५ गुरााँि  38 96.52 10 3 

१२०६ गुरााँि  38 96.52 10 3 

१२०७ गुरााँि  38 96.52 10 3 

१२०८ गुरााँि  38 96.52 10 3 

१२०९ गुरााँि  38 96.52 10 3 

१२१० गुरााँि  38 96.52 10 3 

१२११ गुरााँि  38 96.52 10 3 

१२१२ गुरााँि  55 139.7 12 3 

१२१३ चाप 85 215.9 15 3 

१२१४ गुरााँि  55 139.7 15 3 

१२१५ गुरााँि  55 139.7 15 3 

१२१६ गुरााँि  55 139.7 15 3 

१२१७ गुरााँि  55 139.7 15 3 

१२१८ गुरााँि  27 68.58 8 3 

१२१९ गुरााँि  27 68.58 8 3 

१२२० गुरााँि  27 68.58 8 3 

१२२१ गुरााँि  27 68.58 8 3 

१२२२ गुरााँि  27 68.58 8 3 

१२२३ गुरााँि  27 68.58 10 3 

१२२४ गुरााँि  27 68.58 10 3 

१२२५ गुरााँि  45 114.3 15 3 

१२२६ खस्रु 33 83.82 15 3 

१२२७ खस्रु 33 83.82 15 3 

१२२८ चाप 95 241.3 15 3 

१२२९ गुरााँि  23 58.42 7 3 

१२३० खस्रु 105 266.7 15 3 

१२३१ गुरााँि  55 139.7 12 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१२३२  lkm/k]m/] 60 152.4 10 3 

१२३३ चाप 35 88.9 10 3 

१२३४ ?? -;fgf] kmnf6_ 115 292.1 10 3 

१२३५ गुरााँि  53 134.62 10 2 

१२३६ sflnsf7 33 83.82 10 2 

१२३७ गुरााँि  55 139.7 11 3 

१२३८ गुरााँि  55 139.7 11 3 

१२३९ गुरााँि  55 139.7 11 3 

१२४० गुरााँि  55 139.7 11 3 

१२४१ गुरााँि  55 139.7 11 3 

१२४२ ?? -;fgf] kmnf6_ 75 190.5 11 3 

१२४३ ?? -;fgf] kmnf6_ 75 190.5 11 3 

१२४४ ?? -;fgf] kmnf6_ 75 190.5 11 3 

१२४५ खस्रु 35 88.9 12 3 

१२४६ खस्रु 35 88.9 12 3 

१२४७ uGxfpg]  23 58.42 8 3 

१२४८ uGxfpg]  23 58.42 8 3 

१२४९ uGxfpg]  23 58.42 8 3 

१२५० uGxfpg]  23 58.42 8 3 

१२५१  lkm/k]m/] 42 106.68 14 3 

१२५२  lkm/k]m/] 42 106.68 14 3 

१२५३  lkm/k]m/] 42 106.68 14 3 

१२५४  lkm/k]m/] 42 106.68 14 3 

१२५५  lkm/k]m/] 42 106.68 14 3 

१२५६ गुरााँि  33 83.82 8 3 

१२५७ गुरााँि  33 83.82 8 3 

१२५८ गुरााँि  33 83.82 8 3 

१२५९ गुरााँि  33 83.82 8 3 

१२६० गुरााँि  33 83.82 8 3 

१२६१ v/fp 25 63.5 7 3 

१२६२ v/fp 25 63.5 7 3 

१२६३ v/fp 25 63.5 7 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१२६४  lkm/k]m/] 27 68.58 8 3 

१२६५  lkm/k]m/] 28 71.12 9 3 

१२६६  lkm/k]m/] 43 109.22 12 3 

१२६७ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 25 63.5 10 3 

१२६८ 

rf];L -7'nf] 

enfof]_ 25 63.5 10 3 

१२६९  lkm/k]m/] 44 111.76 10 3 

१२७०  lkm/k]m/] 44 111.76 10 3 

१२७१  lkm/k]m/] 33 83.82 10 3 

१२७२ गुरााँि  35 88.9 10 3 

१२७३ गुरााँि  36 91.44 10 3 

१२७४ गुरााँि  35 88.9 12 3 

१२७५ गुरााँि  45 114.3 10 3 

१२७६ खस्रु 48 121.92 15 2 

१२७७ खस्रु 48 121.92 15 2 

१२७८ खस्रु 48 121.92 15 2 

१२७९  lkm/k]m/] 31 78.74 8 3 

१२८०  lkm/k]m/] 31 78.74 8 3 

१२८१  lkm/k]m/] 31 78.74 8 3 

१२८२ jg r'n]qmf] 53 134.62 15 2 

१२८३ jg r'n]qmf] 53 134.62 15 2 

१२८४ jg r'n]qmf] 53 134.62 15 2 

१२८५ jg r'n]qmf] 53 134.62 15 2 

१२८६ चाप 51 129.54 16 3 

१२८७ चाप 51 129.54 16 3 

१२८८ चाप 51 129.54 16 3 

१२८९ चाप 51 129.54 16 3 

१२९० चाप 51 129.54 16 3 

१२९१ चाप 51 129.54 16 3 

१२९२ खस्रु 33 83.82 12 2 

१२९३ खस्रु 33 83.82 12 2 

१२९४ खस्रु 33 83.82 12 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१२९५ खस्रु 33 83.82 12 2 

१२९६ गुरााँि  34 86.36 12 3 

१२९७ गुरााँि  34 86.36 12 3 

१२९८ गुरााँि  34 86.36 12 3 

१२९९ गुरााँि  34 86.36 12 3 

१३०० गुरााँि  34 86.36 12 3 

१३०१ गुरााँि  49 124.46 15 2 

१३०२ गुरााँि  49 124.46 15 2 

१३०३ गुरााँि  49 124.46 15 2 

१३०४ गुरााँि  49 124.46 15 2 

१३०५ गुरााँि  49 124.46 15 2 

१३०६ गुरााँि  49 124.46 15 2 

१३०७ गुरााँि  49 124.46 15 2 

१३०८ गुरााँि  49 124.46 15 2 

१३०९ गुरााँि  49 124.46 15 2 

१३१० गुरााँि  49 124.46 15 2 

१३११  lkm/k]m/] 55 139.7 13 2 

१३१२  lkm/k]m/] 55 139.7 13 2 

१३१३  lkm/k]m/] 55 139.7 13 2 

१३१४  lkm/k]m/] 55 139.7 13 2 

१३१५  lkm/k]m/] 55 139.7 13 2 

१३१६ चाप 65 165.1 16 3 

१३१७ चाप 65 165.1 16 3 

१३१८ gf}nL 34 86.36 12 3 

१३१९ gf}nL 34 86.36 12 3 

१३२०  lkm/k]m/] 38 96.52 15 3 

१३२१  lkm/k]m/] 38 96.52 16 3 

१३२२  lkm/k]m/] 38 96.52 17 3 

१३२३  lkm/k]m/] 38 96.52 18 3 

१३२४  lkm/k]m/] 38 96.52 19 3 

१३२५  lkm/k]m/] 38 96.52 20 3 

१३२६ गुरााँि  55 139.7 15 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१३२७ गुरााँि  35 88.9 15 2 

१३२८ गुरााँि  35 88.9 15 2 

१३२९ गुरााँि  35 88.9 15 2 

१३३० गुरााँि  35 88.9 15 2 

१३३१ गुरााँि  33 83.82 15 3 

१३३२ गुरााँि  43 109.22 15 2 

१३३३ गुरााँि  43 109.22 15 2 

१३३४ गुरााँि  28 71.12 10 3 

१३३५ गुरााँि  36 91.44 13 3 

१३३६ गुरााँि  46 116.84 14 2 

१३३७ चाप 75 190.5 16 2 

१३३८ gf}nL 41 104.14 14 3 

१३३९ गुरााँि  55 139.7 15 3 

१३४० गुरााँि  49 124.46 13 2 

१३४१ चाप 43 109.22 12 3 

१३४२ चाप 43 109.22 12 3 

१३४३ गुरााँि  33 83.82 11 3 

१३४४ गुरााँि  33 83.82 11 3 

१३४५ गुरााँि  33 83.82 11 3 

१३४६ गुरााँि  33 83.82 11 3 

१३४७ गुरााँि  33 83.82 11 3 

१३४८ गुरााँि  30 76.2 11 3 

१३४९ गुरााँि  30 76.2 11 3 

१३५० चाप 21 53.34 10 3 

१३५१ चाप 45 114.3 12 2 

१३५२ चाप 28 71.12 9 3 

१३५३ गुरााँि  61 154.94 12 1 

१३५४ गुरााँि  45 114.3 13 2 

१३५५ गुरााँि  45 114.3 13 2 

१३५६ गुरााँि  43 109.22 10 3 

१३५७ गुरााँि  35 88.9 10 3 

१३५८ गुरााँि  35 88.9 10 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१३५९ गुरााँि  42 106.68 10 3 

१३६० गुरााँि  29 73.66 8 3 

१३६१ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१३६२ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१३६३ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१३६४ गुरााँि  54 137.16 12 3 

१३६५ गुरााँि  54 137.16 12 3 

१३६६ jg r'n]qmf] 66 167.64 16 1 

१३६७ गुरााँि  45 114.3 12 3 

१३६८ गुरााँि  21 53.34 12 3 

१३६९ गुरााँि  21 53.34 12 3 

१३७० गुरााँि  21 53.34 12 3 

१३७१ गुरााँि  21 53.34 12 3 

१३७२  lkm/k]m/] 45 114.3 16 2 

१३७३ गुरााँि  85 215.9 16 3 

१३७४ s6';  48 121.92 12 3 

१३७५ s6';  48 121.92 12 3 

१३७६ s6';  48 121.92 12 3 

१३७७ jg r'n]qmf] 53 134.62 10 3 

१३७८ गुरााँि  28 71.12 8 3 

१३७९ गुरााँि  28 71.12 8 3 

१३८० गुरााँि  28 71.12 8 3 

१३८१ गुरााँि  28 71.12 8 3 

१३८२ गुरााँि  53 134.62 10 3 

१३८३ गुरााँि  35 88.9 13 3 

१३८४ गुरााँि  35 88.9 13 3 

१३८५ गुरााँि  35 88.9 13 3 

१३८६ गुरााँि  35 88.9 13 3 

१३८७ गुरााँि  35 88.9 13 3 

१३८८ गुरााँि  45 114.3 13 2 

१३८९ गुरााँि  45 114.3 13 2 

१३९० गुरााँि  45 114.3 13 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१३९१ गुरााँि  27 68.58 8 3 

१३९२ गुरााँि  27 68.58 8 3 

१३९३ गुरााँि  27 68.58 8 3 

१३९४ खस्रु 30 76.2 12 2 

१३९५ गुरााँि  29 73.66 11 2 

१३९६ गुरााँि  29 73.66 11 2 

१३९७ गुरााँि  29 73.66 11 2 

१३९८ गुरााँि  29 73.66 11 2 

१३९९ गुरााँि  29 73.66 11 2 

१४०० गुरााँि  29 73.66 11 2 

१४०१ गुरााँि  23 58.42 11 3 

१४०२ गुरााँि  23 58.42 11 3 

१४०३ गुरााँि  23 58.42 11 3 

१४०४ गुरााँि  55 139.7 12 2 

१४०५ गुरााँि  30 76.2 8 3 

१४०६ गुरााँि  30 76.2 8 3 

१४०७ ढाले कटुि 95 241.3 16 1 

१४०८  lkm/k]m/] 65 165.1 17 1 

१४०९ गुरााँि  29 73.66 9 3 

१४१० गुरााँि  29 73.66 9 3 

१४११ गुरााँि  23 58.42 7 3 

१४१२ गुरााँि  23 58.42 7 3 

१४१३ गुरााँि  23 58.42 7 3 

१४१४ गुरााँि  30 76.2 8 3 

१४१५ गुरााँि  30 76.2 8 3 

१४१६ गुरााँि  30 76.2 8 3 

१४१७ गुरााँि  30 76.2 8 3 

१४१८ गुरााँि  30 76.2 8 3 

१४१९  lkm/k]m/] 28 71.12 7 3 

१४२० गुरााँि  29 73.66 10 2 

१४२१ गुरााँि  29 73.66 10 2 

१४२२ गुरााँि  29 73.66 10 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१४२३ गुरााँि  29 73.66 10 2 

१४२४ गुरााँि  29 73.66 10 2 

१४२५ गुरााँि  29 73.66 10 2 

१४२६ गुरााँि  29 73.66 10 2 

१४२७ गुरााँि  29 73.66 10 2 

१४२८ ढाले कटुि 27 68.58 10 3 

१४२९ गुरााँि  83 210.82 13 3 

१४३० गुरााँि  30 76.2 12 3 

१४३१ गुरााँि  29 73.66 12 3 

१४३२ गुरााँि  65 165.1 14 2 

१४३३ गुरााँि  41 104.14 12 3 

१४३४ गुरााँि  30 76.2 10 3 

१४३५ गुरााँि  30 76.2 10 3 

१४३६ गुरााँि  30 76.2 10 3 

१४३७ गुरााँि  30 76.2 10 3 

१४३८ गुरााँि  30 76.2 10 3 

१४३९ गुरााँि  30 76.2 10 3 

१४४० गुरााँि  30 76.2 10 3 

१४४१ गुरााँि  30 76.2 10 3 

१४४२ गुरााँि  30 76.2 10 3 

१४४३ गुरााँि  30 76.2 10 3 

१४४४  lkm/k]m/] 25 63.5 8 3 

१४४५  lkm/k]m/] 25 63.5 8 3 

१४४६  lkm/k]m/] 25 63.5 8 3 

१४४७  lkm/k]m/] 25 63.5 8 3 

१४४८ gf}nL 35 88.9 10 3 

१४४९ गुरााँि  53 134.62 15 2 

१४५० गुरााँि  53 134.62 15 2 

१४५१ गुरााँि  53 134.62 15 2 

१४५२ गुरााँि  59 149.86 14 2 

१४५३ गुरााँि  59 149.86 14 2 

१४५४ gf}nL 45 114.3 12 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१४५५ gf}nL 45 114.3 12 3 

१४५६ gf}nL 45 114.3 12 3 

१४५७ gf}nL 45 114.3 12 3 

१४५८ gf}nL 45 114.3 12 3 

१४५९ gf}nL 45 114.3 12 3 

१४६० gf}nL 45 114.3 12 3 

१४६१ gf}nL 45 114.3 12 3 

१४६२ gf}nL 45 114.3 12 3 

१४६३ gf}nL 45 114.3 12 3 

१४६४ gf}nL 45 114.3 12 3 

१४६५ gf}nL 45 114.3 12 3 

१४६६ खस्रु 34 86.36 12 3 

१४६७ खस्रु 23 58.42 10 3 

१४६८ खस्रु 23 58.42 10 3 

१४६९ खस्रु 23 58.42 10 3 

१४७० खस्रु 23 58.42 10 3 

१४७१ खस्रु 23 58.42 10 3 

१४७२ गुरााँि  95 241.3 16 1 

१४७३ गुरााँि  96 243.84 17 1 

१४७४ gf}nL 57 144.78 13 2 

१४७५ गुरााँि  21 53.34 8 3 

१४७६ खस्रु 33 83.82 14 2 

१४७७ jg r'n]qmf] 35 88.9 14 2 

१४७८ गुरााँि  29 73.66 8 3 

१४७९ गुरााँि  20 50.8 7 3 

१४८० jg r'n]qmf] 33 83.82 10 3 

१४८१ चाप 43 109.22 14 3 

१४८२ चाप 25 63.5 12 2 

१४८३ चाप 105 266.7 16 2 

१४८४ गुरााँि  44 111.76 15 2 

१४८५ गुरााँि  65 165.1 16 2 

१४८६ गुरााँि  63 160.02 15 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१४८७ खस्रु 44 111.76 13 3 

१४८८ गुरााँि  59 149.86 16 2 

१४८९ गुरााँि  40 101.6 16 2 

१४९० गुरााँि  21 53.34 7 3 

१४९१ खस्रु 33 83.82 10 2 

१४९२ खस्रु 45 114.3 15 3 

१४९३ खस्रु 21 53.34 10 3 

१४९४ gf}nL 59 149.86 15 2 

१४९५ gf}nL 33 83.82 12 3 

१४९६ gf}nL 23 58.42 12 3 

१४९७ खस्रु 27 68.58 12 2 

१४९८ खस्रु 27 68.58 12 2 

१४९९ खस्रु 27 68.58 12 2 

१५०० खस्रु 27 68.58 12 2 

१५०१ खस्रु 27 68.58 12 2 

१५०२ खस्रु 40 101.6 16 3 

१५०३ खस्रु 40 101.6 16 3 

१५०४ खस्रु 28 71.12 15 3 

१५०५ खस्रु 28 71.12 15 3 

१५०६ गुरााँि  51 129.54 14 2 

१५०७ गुरााँि  53 134.62 16 1 

१५०८ गुरााँि  53 134.62 16 1 

१५०९ गुरााँि  28 71.12 12 3 

१५१० गुरााँि  33 83.82 12 2 

१५११ गुरााँि  33 83.82 12 2 

१५१२ गुरााँि  33 83.82 12 2 

१५१३ गुरााँि  28 71.12 10 3 

१५१४  lkm/k]m/] 65 165.1 14 2 

१५१५  lkm/k]m/] 45 114.3 16 2 

१५१६ चाप 39 99.06 17 1 

१५१७ गुरााँि  61 154.94 18 1 

१५१८ गुरााँि  61 154.94 18 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१५१९ गुरााँि  61 154.94 18 1 

१५२० गुरााँि  61 154.94 18 1 

१५२१ गुरााँि  61 154.94 18 1 

१५२२ गुरााँि  61 154.94 18 1 

१५२३ गुरााँि  35 88.9 14 2 

१५२४ गुरााँि  35 88.9 14 2 

१५२५ गुरााँि  35 88.9 14 2 

१५२६ गुरााँि  35 88.9 14 2 

१५२७ गुरााँि  35 88.9 14 2 

१५२८ गुरााँि  35 88.9 14 2 

१५२९ गुरााँि  35 88.9 14 2 

१५३० गुरााँि  35 88.9 14 2 

१५३१ खस्रु 28 71.12 11 2 

१५३२ खस्रु 28 71.12 11 2 

१५३३ खस्रु 28 71.12 11 2 

१५३४ खस्रु 28 71.12 11 2 

१५३५ खस्रु 28 71.12 11 2 

१५३६ खस्रु 28 71.12 11 2 

१५३७ खस्रु 28 71.12 11 2 

१५३८ खस्रु 28 71.12 11 2 

१५३९ गुरााँि  33 83.82 12 2 

१५४० गुरााँि  33 83.82 12 2 

१५४१ गुरााँि  33 83.82 12 2 

१५४२ गुरााँि  33 83.82 12 2 

१५४३ गुरााँि  33 83.82 12 2 

१५४४ गुरााँि  33 83.82 12 2 

१५४५ गुरााँि  33 83.82 12 2 

१५४६ गुरााँि  45 114.3 14 2 

१५४७ गुरााँि  45 114.3 14 2 

१५४८ गुरााँि  45 114.3 14 2 

१५४९ गुरााँि  45 114.3 14 2 

१५५० गुरााँि  45 114.3 14 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१५५१ खस्रु 34 86.36 13 3 

१५५२  lkm/k]m/] 65 165.1 14 2 

१५५३ jg r'n]qmf] 27 68.58 9 3 

१५५४ jg r'n]qmf] 27 68.58 9 3 

१५५५ jg r'n]qmf] 27 68.58 9 3 

१५५६ jg r'n]qmf] 27 68.58 9 3 

१५५७ jg r'n]qmf] 27 68.58 9 3 

१५५८ jg r'n]qmf] 27 68.58 9 3 

१५५९ jg r'n]qmf] 27 68.58 9 3 

१५६० jg r'n]qmf] 27 68.58 9 3 

१५६१ 
गुरााँि 

25 63.5 8 3 

१५६२ 
गुरााँि 

25 63.5 8 3 

१५६३ 
गुरााँि 

25 63.5 8 3 

१५६४ 
गुरााँि 

25 63.5 8 3 

१५६५ 
गुरााँि 

25 63.5 8 3 

१५६६ jg r'n]qmf] 21 53.34 12 2 

१५६७ jg r'n]qmf] 21 53.34 12 2 

१५६८ jg r'n]qmf] 21 53.34 12 2 

१५६९ jg r'n]qmf] 21 53.34 12 2 

१५७० jg r'n]qmf] 21 53.34 12 2 

१५७१ खस्रु 27 68.58 9 3 

१५७२ खस्रु 27 68.58 9 3 

१५७३ खस्रु 27 68.58 9 3 

१५७४ खस्रु 27 68.58 9 3 

१५७५ खस्रु 27 68.58 9 3 

१५७६ खस्रु 45 114.3 12 2 

१५७७ खस्रु 45 114.3 12 2 

१५७८ चाप 65 165.1 18 1 

१५७९ चाप 40 101.6 14 2 

१५८०  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१५८१  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

१५८२  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

१५८३  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

१५८४  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

१५८५  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

१५८६  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

१५८७  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

१५८८  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

१५८९  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

१५९०  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

१५९१  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

१५९२  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

१५९३  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

१५९४  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

१५९५  lkm/k]m/] 24 60.96 10 3 

१५९६ jg r'n]qmf] 28 71.12 10 3 

१५९७  lkm/k]m/] 27 68.58 11 2 

१५९८ jg r'n]qmf] 40 101.6 12 2 

१५९९ गुरााँि 42 106.68 10 3 

१६०० nf}7;Nnf 49 124.46 12 1 

१६०१ kmnf6 32 81.28 11 3 

१६०२ kmnf6 32 81.28 11 3 

१६०३ 
गुरााँि 

34 86.36 10 3 

१६०४ 
गुरााँि 

34 86.36 10 3 

१६०५ 
गुरााँि 

34 86.36 10 3 

१६०६ गुरााँि  45 114.3 8 3 

१६०७ ?O; 25 63.5 8 3 

१६०८ ?O; 25 63.5 8 3 

१६०९ ?O; 25 63.5 8 3 

१६१० खस्रु 27 68.58 8 3 

१६११ गुरााँि  28 71.12 8 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१६१२ गुरााँि  28 71.12 8 3 

१६१३ खस्रु 27 68.58 10 3 

१६१४ खस्रु 27 68.58 10 3 

१६१५ खस्रु 27 68.58 10 3 

१६१६ खस्रु 27 68.58 10 3 

१६१७ खस्रु 27 68.58 10 3 

१६१८ खस्रु 27 68.58 10 3 

१६१९ खस्रु 27 68.58 10 3 

१६२० खस्रु 27 68.58 10 3 

१६२१ खस्रु 27 68.58 10 3 

१६२२ खस्रु 27 68.58 10 3 

१६२३ jg r'n]qmf] 28 71.12 11 2 

१६२४ jg r'n]qmf] 28 71.12 11 2 

१६२५ ?O; 29 73.66 10 3 

१६२६ ?O; 29 73.66 10 3 

१६२७ गुरााँि  27 68.58 9 3 

१६२८ गुरााँि  27 68.58 9 3 

१६२९ nf}7;Nnf 32 81.28 12 2 

१६३० nf}7;Nnf 32 81.28 12 2 

१६३१ nf}7;Nnf 32 81.28 12 2 

१६३२ nf}7;Nnf 32 81.28 12 2 

१६३३ nf}7;Nnf 32 81.28 12 2 

१६३४ nf}7;Nnf 32 81.28 12 2 

१६३५ jg r'n]qmf] 60 152.4 14 2 

१६३६ jg r'n]qmf] 60 152.4 14 2 

१६३७ jg r'n]qmf] 60 152.4 14 2 

१६३८ jg r'n]qmf] 60 152.4 14 2 

१६३९ jg r'n]qmf] 60 152.4 14 2 

१६४० jg r'n]qmf] 60 152.4 14 2 

१६४१ jg r'n]qmf] 60 152.4 14 2 

१६४२ jg r'n]qmf] 60 152.4 14 2 

१६४३ jg r'n]qmf] 60 152.4 14 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१६४४ jg r'n]qmf] 60 152.4 14 2 

१६४५ jg r'n]qmf] 60 152.4 14 2 

१६४६ jg r'n]qmf] 41 104.14 12 3 

१६४७  lkm/k]m/] 25 63.5 8 3 

१६४८ jg r'n]qmf] 54 137.16 14 2 

१६४९ jg r'n]qmf] 31 78.74 10 3 

१६५० jg r'n]qmf] 31 78.74 10 3 

१६५१ jg r'n]qmf] 31 78.74 10 3 

१६५२ nf}7;Nnf 35 88.9 12 2 

१६५३ nf}7;Nnf 35 88.9 12 2 

१६५४ nf}7;Nnf 35 88.9 12 2 

१६५५ nf}7;Nnf 25 63.5 10 2 

१६५६ आरुपािे 27 68.58 10 3 

१६५७ आरुपािे 27 68.58 10 3 

१६५८ खस्रु 31 78.74 14 2 

१६५९ गुरााँि  33 83.82 12 3 

१६६० गुरााँि  33 83.82 12 3 

१६६१ गुरााँि  33 83.82 12 3 

१६६२ गुरााँि  33 83.82 12 3 

१६६३ गुरााँि  33 83.82 12 3 

१६६४ गुरााँि  33 83.82 12 3 

१६६५ गुरााँि  47 119.38 16 2 

१६६६ गुरााँि  47 119.38 16 2 

१६६७ गुरााँि  24 60.96 10 3 

१६६८ nf}7;Nnf 45 114.3 14 2 

१६६९ jg r'n]qmf] 95 241.3 18 1 

१६७० गुरााँि  24 60.96 8 3 

१६७१ गुरााँि  43 109.22 12 2 

१६७२ ?O; 47 119.38 12 3 

१६७३ ?O; 47 119.38 12 3 

१६७४ nf}7;Nnf 95 241.3 16 1 

१६७५ nf}7;Nnf 32 81.28 14 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१६७६ nf}7;Nnf 32 81.28 14 2 

१६७७ ?O; 34 86.36 10 2 

१६७८ ?O; 34 86.36 10 2 

१६७९ jg r'n]qmf] 32 81.28 10 2 

१६८०  lkm/k]m/] 33 83.82 10 2 

१६८१ jg r'n]qmf] 28 71.12 11 2 

१६८२ jg r'n]qmf] 25 63.5 9 3 

१६८३ jg r'n]qmf] 25 63.5 9 3 

१६८४ jg r'n]qmf] 25 63.5 9 3 

१६८५ nf}7;Nnf 51 129.54 12 1 

१६८६ गुरााँि  33 83.82 10 3 

१६८७ गुरााँि  33 83.82 10 3 

१६८८ गुरााँि  33 83.82 10 3 

१६८९ गुरााँि  33 83.82 10 3 

१६९० गुरााँि  33 83.82 10 3 

१६९१ गुरााँि  33 83.82 10 3 

१६९२ ?O; 32 81.28 9 3 

१६९३ jg r'n]qmf] 29 73.66 9 3 

१६९४ jg r'n]qmf] 29 73.66 9 3 

१६९५ jg r'n]qmf] 29 73.66 9 3 

१६९६  lkm/k]m/] 39 99.06 10 3 

१६९७  lkm/k]m/] 39 99.06 10 3 

१६९८ nf}7;Nnf 95 241.3 14 2 

१६९९  lkm/k]m/] 51 129.54 14 2 

१७००  lkm/k]m/] 51 129.54 14 2 

१७०१ jg r'n]qmf] 49 124.46 15 2 

१७०२ jg r'n]qmf] 40 101.6 12 3 

१७०३ गुरााँि  32 81.28 10 3 

१७०४ गुरााँि  32 81.28 10 3 

१७०५ गुरााँि  32 81.28 10 3 

१७०६ गुरााँि  32 81.28 10 3 

१७०७ खस्रु 27 68.58 9 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१७०८  lkm/k]m/] 44 111.76 15 1 

१७०९ nf}7;Nnf 30 76.2 12 1 

१७१० jg r'n]qmf] 28 71.12 10 3 

१७११ jg r'n]qmf] 28 71.12 10 3 

१७१२ jg r'n]qmf] 28 71.12 10 3 

१७१३ ;f}/  33 83.82 15 1 

१७१४ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१७१५ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१७१६ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१७१७ गुरााँि  31 78.74 12 2 

१७१८ गुरााँि  31 78.74 12 2 

१७१९  lkm/k]m/] 35 88.9 14 2 

१७२० गुरााँि  23 58.42 8 3 

१७२१ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१७२२ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१७२३ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१७२४ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१७२५ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१७२६ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१७२७ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१७२८ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१७२९ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१७३० गुरााँि  23 58.42 8 3 

१७३१ jg r'n]qmf] 32 81.28 10 3 

१७३२ ;f}/  24 60.96 8 3 

१७३३ ;f}/  24 60.96 8 3 

१७३४  lkm/k]m/] 41 104.14 12 2 

१७३५ nf}7;Nnf 29 73.66 10 2 

१७३६ nf}7;Nnf 29 73.66 10 2 

१७३७ nf}7;Nnf 29 73.66 10 2 

१७३८ xgf{ 23 58.42 8 3 

१७३९ nf}7;Nnf 33 83.82 12 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१७४० nf}7;Nnf 33 83.82 12 1 

१७४१ nf}7;Nnf 33 83.82 12 1 

१७४२ nf}7;Nnf 33 83.82 12 1 

१७४३ nf}7;Nnf 33 83.82 12 1 

१७४४ गुरााँि  31 78.74 10 3 

१७४५ गुरााँि  31 78.74 10 3 

१७४६ गुरााँि  31 78.74 10 3 

१७४७ गुरााँि  31 78.74 10 3 

१७४८ गुरााँि  31 78.74 10 3 

१७४९ गुरााँि  31 78.74 10 3 

१७५० गुरााँि  31 78.74 10 3 

१७५१ ?O; 28 71.12 12 2 

१७५२ ?O; 28 71.12 12 2 

१७५३ ?O; 28 71.12 12 2 

१७५४ गुरााँि  31 78.74 10 3 

१७५५ गुरााँि  35 88.9 10 2 

१७५६ nf}7;Nnf 39 99.06 12 2 

१७५७ jg r'n]qmf] 31 78.74 12 3 

१७५८ jg r'n]qmf] 31 78.74 12 3 

१७५९ jg r'n]qmf] 31 78.74 12 3 

१७६० jg r'n]qmf] 31 78.74 12 3 

१७६१ jg r'n]qmf] 31 78.74 12 3 

१७६२ jg r'n]qmf] 31 78.74 12 3 

१७६३ jg r'n]qmf] 31 78.74 12 3 

१७६४ jg r'n]qmf] 31 78.74 12 3 

१७६५ nf}7;Nnf 27 68.58 10 2 

१७६६ nf}7;Nnf 27 68.58 10 2 

१७६७  lkm/k]m/] 22 55.88 10 3 

१७६८  lkm/k]m/] 22 55.88 10 3 

१७६९ nf}7;Nnf 28 71.12 10 2 

१७७०  lkm/k]m/] 45 114.3 12 3 

१७७१ nf}7;Nnf 35 88.9 10 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१७७२ jg r'n]qmf] 33 83.82 11 3 

१७७३ jg r'n]qmf] 33 83.82 11 3 

१७७४ nf}7;Nnf 24 60.96 10 3 

१७७५ nf}7;Nnf 24 60.96 10 3 

१७७६ धंगेरो 23 58.42 8 3 

१७७७ धंगेरो 23 58.42 8 3 

१७७८ गुरााँि  29 73.66 10 3 

१७७९ गुरााँि  29 73.66 10 3 

१७८०  lkm/k]m/] 35 88.9 11 2 

१७८१ nf}7;Nnf 37 93.98 12 1 

१७८२ गुरााँि  35 88.9 10 3 

१७८३ खस्रु 39 99.06 15 1 

१७८४ गुरााँि  37 93.98 12 3 

१७८५  lkm/k]m/] 24 60.96 8 3 

१७८६  lkm/k]m/] 24 60.96 8 3 

१७८७  lkm/k]m/] 24 60.96 8 3 

१७८८  lkm/k]m/] 41 104.14 11 3 

१७८९ गुरााँि  29 73.66 12 3 

१७९० खस्रु 27 68.58 13 3 

१७९१ धंगेरो 24 60.96 10 3 

१७९२ धंगेरो 24 60.96 10 3 

१७९३ धंगेरो 24 60.96 10 3 

१७९४ धंगेरो 24 60.96 10 3 

१७९५ धंगेरो 24 60.96 10 3 

१७९६ धंगेरो 24 60.96 10 3 

१७९७ ?O; 25 63.5 10 3 

१७९८ ?O; 25 63.5 10 3 

१७९९ ?O; 25 63.5 10 3 

१८०० ?O; 25 63.5 10 3 

१८०१ ?O; 25 63.5 10 3 

१८०२ sf]dL  28 71.12 12 3 

१८०३ sf]dL  28 71.12 12 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१८०४ jg r'n]qmf] 55 139.7 14 2 

१८०५ ?O; 35 88.9 8 3 

१८०६ ?O; 35 88.9 8 3 

१८०७ ?O; 35 88.9 8 3 

१८०८ ?O; 35 88.9 8 3 

१८०९ गुरााँि  32 81.28 12 3 

१८१० गुरााँि  32 81.28 12 3 

१८११ गुरााँि  32 81.28 12 3 

१८१२ गुरााँि  32 81.28 12 3 

१८१३ गुरााँि  32 81.28 12 3 

१८१४ गुरााँि  25 63.5 10 2 

१८१५ गुरााँि  25 63.5 10 2 

१८१६ गुरााँि  25 63.5 10 2 

१८१७ गुरााँि  25 63.5 10 2 

१८१८  lkm/k]m/] 45 114.3 12 2 

१८१९ jg r'n]qmf] 65 165.1 13 2 

१८२० jg r'n]qmf] 65 165.1 13 2 

१८२१  lkm/k]m/] 30 76.2 12 2 

१८२२ jg r'n]qmf] 35 88.9 11 3 

१८२३ jg r'n]qmf] 21 53.34 6 3 

१८२४ jg r'n]qmf] 21 53.34 6 3 

१८२५ jg r'n]qmf] 21 53.34 6 3 

१८२६ jg r'n]qmf] 21 53.34 6 3 

१८२७ jg r'n]qmf] 21 53.34 6 3 

१८२८ jg r'n]qmf] 21 53.34 6 3 

१८२९ jg r'n]qmf] 21 53.34 6 3 

१८३० jg r'n]qmf] 21 53.34 6 3 

१८३१ jg r'n]qmf] 21 53.34 6 3 

१८३२ गुरााँि  27 68.58 9 3 

१८३३ गुरााँि  27 68.58 9 3 

१८३४ गुरााँि  27 68.58 9 3 

१८३५ गुरााँि  27 68.58 9 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१८३६ गुरााँि  27 68.58 9 3 

१८३७ गुरााँि  27 68.58 9 3 

१८३८ गुरााँि  27 68.58 9 3 

१८३९ गुरााँि  27 68.58 9 3 

१८४० jg r'n]qmf] 26 66.04 10 3 

१८४१ jg r'n]qmf] 26 66.04 10 3 

१८४२ jg r'n]qmf] 45 114.3 10 2 

१८४३ jg r'n]qmf] 45 114.3 10 2 

१८४४ jg r'n]qmf] 45 114.3 10 2 

१८४५ गुरााँि  31 78.74 9 3 

१८४६ गुरााँि  31 78.74 9 3 

१८४७ गुरााँि  31 78.74 9 3 

१८४८ गुरााँि  31 78.74 9 3 

१८४९ गुरााँि  31 78.74 9 3 

१८५० गुरााँि  31 78.74 9 3 

१८५१  lkm/k]m/] 26 66.04 10 2 

१८५२  lkm/k]m/] 26 66.04 10 2 

१८५३  lkm/k]m/] 26 66.04 10 2 

१८५४ jg r'n]qmf] 28 71.12 9 3 

१८५५ jg r'n]qmf] 28 71.12 9 3 

१८५६ jg r'n]qmf] 28 71.12 9 3 

१८५७ jg r'n]qmf] 28 71.12 9 3 

१८५८ खस्रु 23 58.42 8 3 

१८५९ खस्रु 23 58.42 8 3 

१८६० खस्रु 23 58.42 8 3 

१८६१ गुरााँि  20 50.8 8 3 

१८६२ गुरााँि  20 50.8 8 3 

१८६३ गुरााँि  20 50.8 8 3 

१८६४ गुरााँि  20 50.8 8 3 

१८६५ गुरााँि  20 50.8 8 3 

१८६६ गुरााँि  20 50.8 8 3 

१८६७ गुरााँि  20 50.8 8 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१८६८ गुरााँि  20 50.8 8 3 

१८६९ गुरााँि  20 50.8 8 3 

१८७० गुरााँि  20 50.8 8 3 

१८७१ गुरााँि  20 50.8 8 3 

१८७२ गुरााँि  20 50.8 8 3 

१८७३ गुरााँि  20 50.8 8 3 

१८७४ गुरााँि  20 50.8 8 3 

१८७५  lkm/k]m/] 25 63.5 9 3 

१८७६  lkm/k]m/] 25 63.5 9 3 

१८७७  lkm/k]m/] 25 63.5 9 3 

१८७८  lkm/k]m/] 25 63.5 9 3 

१८७९  lkm/k]m/] 25 63.5 9 3 

१८८० jg r'n]qmf] 61 154.94 14 2 

१८८१ jg r'n]qmf] 28 71.12 12 3 

१८८२  lkm/k]m/] 27 68.58 10 3 

१८८३  lkm/k]m/] 27 68.58 10 3 

१८८४  lkm/k]m/] 27 68.58 10 3 

१८८५ चाप 33 83.82 12 2 

१८८६ jg r'n]qmf] 35 88.9 10 2 

१८८७ jg r'n]qmf] 59 149.86 12 2 

१८८८ nf}7;Nnf 35 88.9 10 2 

१८८९ गुरााँि  37 93.98 8 3 

१८९०  lkm/k]m/] 54 137.16 12 2 

१८९१  lkm/k]m/] 54 137.16 12 2 

१८९२  lkm/k]m/] 54 137.16 12 2 

१८९३ गुरााँि  33 83.82 10 3 

१८९४ गुरााँि  33 83.82 10 3 

१८९५ jg r'n]qmf] 32 81.28 9 3 

१८९६ jg r'n]qmf] 32 81.28 9 3 

१८९७ ?O; 28 71.12 8 3 

१८९८ ?O; 28 71.12 8 3 

१८९९ ?O; 28 71.12 8 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१९०० ?O; 28 71.12 8 3 

१९०१ ?O; 21 53.34 10 3 

१९०२ ?O; 21 53.34 10 3 

१९०३ ?O; 21 53.34 10 3 

१९०४ ?O; 21 53.34 10 3 

१९०५ ?O; 21 53.34 10 3 

१९०६ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९०७ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९०८ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९०९ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९१० गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९११ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९१२ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९१३ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९१४ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९१५ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९१६ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९१७ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९१८ धंगेरो 27 68.58 8 3 

१९१९ धंगेरो 27 68.58 8 3 

१९२० धंगेरो 27 68.58 8 3 

१९२१ धंगेरो 27 68.58 8 3 

१९२२ धंगेरो 27 68.58 8 3 

१९२३ धंगेरो 27 68.58 8 3 

१९२४ धंगेरो 27 68.58 8 3 

१९२५ धंगेरो 27 68.58 8 3 

१९२६ धंगेरो 27 68.58 8 3 

१९२७ धंगेरो 27 68.58 8 3 

१९२८ uGxfpg]  23 58.42 8 3 

१९२९ jg r'n]qmf] 64 162.56 14 2 

१९३० गुरााँि  23 58.42 8 3 

१९३१ गुरााँि  23 58.42 8 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१९३२ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१९३३ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१९३४ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१९३५ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१९३६ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१९३७ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१९३८ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१९३९ गुरााँि  23 58.42 8 3 

१९४० गुरााँि  23 58.42 8 3 

१९४१ jg r'n]qmf] 25 63.5 7 3 

१९४२ jg r'n]qmf] 25 63.5 7 3 

१९४३ uGxfpg]  18 45.72 7 3 

१९४४ uGxfpg]  18 45.72 7 3 

१९४५ uGxfpg]  18 45.72 7 3 

१९४६ धंगेरो 19 48.26 8 3 

१९४७ धंगेरो 19 48.26 8 3 

१९४८ धंगेरो 19 48.26 8 3 

१९४९ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९५० गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९५१ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९५२ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९५३ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९५४ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९५५ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९५६ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९५७ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९५८ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९५९ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९६० गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९६१ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९६२ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९६३ गुरााँि  25 63.5 8 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१९६४ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९६५ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९६६ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९६७ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९६८ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९६९ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९७० गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९७१ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९७२ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९७३ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९७४ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९७५ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९७६ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९७७ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९७८ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९७९ गुरााँि  25 63.5 8 3 

१९८० गुरााँि  22 55.88 8 3 

१९८१ गुरााँि  22 55.88 8 3 

१९८२ गुरााँि  22 55.88 8 3 

१९८३ गुरााँि  22 55.88 8 3 

१९८४ गुरााँि  22 55.88 8 3 

१९८५ गुरााँि  22 55.88 8 3 

१९८६ गुरााँि  22 55.88 8 3 

१९८७  lkm/k]m/] 35 88.9 10 3 

१९८८  lkm/k]m/] 35 88.9 10 3 

१९८९ धंगेरो 22 55.88 7 3 

१९९० धंगेरो 22 55.88 7 3 

१९९१ धंगेरो 22 55.88 7 3 

१९९२ धंगेरो 22 55.88 7 3 

१९९३ धंगेरो 22 55.88 7 3 

१९९४ धंगेरो 22 55.88 7 3 

१९९५ धंगेरो 22 55.88 7 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

१९९६ ?O; 21 53.34 7 3 

१९९७ ?O; 21 53.34 7 3 

१९९८ ?O; 21 53.34 7 3 

१९९९ ?O; 21 53.34 7 3 

२००० ?O; 21 53.34 7 3 

२००१ धंगेरो 40 101.6 10 3 

२००२ धंगेरो 40 101.6 10 3 

२००३ धंगेरो 23 58.42 8 3 

२००४ धंगेरो 23 58.42 8 3 

२००५ गुरााँि  55 139.7 12 2 

२००६ गुरााँि  29 73.66 9 3 

२००७ गुरााँि  29 73.66 9 3 

२००८ गुरााँि  29 73.66 9 3 

२००९ गुरााँि  29 73.66 9 3 

२०१० गुरााँि  29 73.66 9 3 

२०११ गुरााँि  29 73.66 9 3 

२०१२ गुरााँि  29 73.66 9 3 

२०१३ गुरााँि  29 73.66 9 3 

२०१४ गुरााँि  29 73.66 9 3 

२०१५ गुरााँि  29 73.66 9 3 

२०१६ jg r'n]qmf] 65 165.1 12 2 

२०१७ धंगेरो 24 60.96 8 3 

२०१८ धंगेरो 24 60.96 8 3 

२०१९ धंगेरो 24 60.96 8 3 

२०२० धंगेरो 24 60.96 8 3 

२०२१ धंगेरो 24 60.96 8 3 

२०२२ धंगेरो 24 60.96 8 3 

२०२३ धंगेरो 24 60.96 8 3 

२०२४ धंगेरो 24 60.96 8 3 

२०२५ धंगेरो 24 60.96 8 3 

२०२६ ?O; 23 58.42 7 3 

२०२७ ?O; 23 58.42 7 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२०२८ ?O; 23 58.42 7 3 

२०२९ ?O; 23 58.42 7 3 

२०३० ?O; 23 58.42 7 3 

२०३१ ?O; 23 58.42 7 3 

२०३२ गुरााँि  60 152.4 9 3 

२०३३ गुरााँि  60 152.4 9 3 

२०३४ गुरााँि  60 152.4 9 3 

२०३५ गुरााँि  60 152.4 9 3 

२०३६ गुरााँि  60 152.4 9 3 

२०३७ गुरााँि  60 152.4 9 3 

२०३८ गुरााँि  60 152.4 9 3 

२०३९ गुरााँि  60 152.4 9 3 

२०४० गुरााँि  60 152.4 9 3 

२०४१  lkm/k]m/] 19 48.26 6 3 

२०४२  lkm/k]m/] 19 48.26 6 3 

२०४३  lkm/k]m/] 19 48.26 6 3 

२०४४  lkm/k]m/] 19 48.26 6 3 

२०४५  lkm/k]m/] 19 48.26 6 3 

२०४६ ?O; 27 68.58 8 3 

२०४७ ?O; 27 68.58 8 3 

२०४८ ?O; 27 68.58 8 3 

२०४९ ?O; 27 68.58 8 3 

२०५० ?O; 27 68.58 8 3 

२०५१ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०५२ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०५३ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०५४ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०५५ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०५६ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०५७ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०५८ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०५९ गुरााँि  26 66.04 9 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२०६० गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०६१ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०६२ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०६३ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०६४ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०६५ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०६६ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०६७ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०६८ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०६९ गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०७० गुरााँि  26 66.04 9 3 

२०७१ चाप 39 99.06 12 3 

२०७२ चाप 39 99.06 12 3 

२०७३ धंगेरो 23 58.42 7 3 

२०७४ धंगेरो 23 58.42 7 3 

२०७५ धंगेरो 23 58.42 7 3 

२०७६ धंगेरो 23 58.42 7 3 

२०७७ धंगेरो 23 58.42 7 3 

२०७८ धंगेरो 23 58.42 7 3 

२०७९ धंगेरो 23 58.42 7 3 

२०८० धंगेरो 23 58.42 7 3 

२०८१ चाप 65 165.1 14 3 

२०८२ चाप 65 165.1 14 3 

२०८३ ?O; 30 76.2 7 3 

२०८४ ?O; 23 58.42 7 3 

२०८५ ?O; 18 45.72 7 3 

२०८६ गुरााँि  29 73.66 10 3 

२०८७ गुरााँि  29 73.66 10 3 

२०८८ गुरााँि  29 73.66 10 3 

२०८९ गुरााँि  29 73.66 10 3 

२०९० गुरााँि  29 73.66 10 3 

२०९१  lkm/k]m/] 39 99.06 12 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२०९२  lkm/k]m/] 39 99.06 12 2 

२०९३  lkm/k]m/] 39 99.06 12 2 

२०९४  lkm/k]m/] 39 99.06 12 2 

२०९५  lkm/k]m/] 39 99.06 12 2 

२०९६ प्याउली 28 71.12 13 3 

२०९७  lkm/k]m/] 41 104.14 12 1 

२०९८  lkm/k]m/] 41 104.14 12 1 

२०९९  lkm/k]m/] 41 104.14 12 1 

२१००  lkm/k]m/] 41 104.14 12 1 

२१०१  lkm/k]m/] 45 114.3 15 2 

२१०२  lkm/k]m/] 45 114.3 15 2 

२१०३  lkm/k]m/] 45 114.3 15 2 

२१०४  lkm/k]m/] 45 114.3 15 2 

२१०५  lkm/k]m/] 45 114.3 15 2 

२१०६ गुरााँि  31 78.74 8 3 

२१०७ गुरााँि  31 78.74 8 3 

२१०८ गुरााँि  31 78.74 8 3 

२१०९ गुरााँि  31 78.74 8 3 

२११० गुरााँि  31 78.74 8 3 

२१११ गुरााँि  31 78.74 8 3 

२११२ गुरााँि  31 78.74 8 3 

२११३ गुरााँि  31 78.74 8 3 

२११४ गुरााँि  31 78.74 8 3 

२११५ गुरााँि  31 78.74 8 3 

२११६ प्याउली 41 104.14 12 3 

२११७ प्याउली 41 104.14 12 3 

२११८ प्याउली 41 104.14 12 3 

२११९ प्याउली 41 104.14 12 3 

२१२० प्याउली 41 104.14 12 3 

२१२१ ?O; 55 139.7 15 2 

२१२२ ?O; 55 139.7 15 2 

२१२३ ?O; 55 139.7 15 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२१२४ ?O; 55 139.7 15 2 

२१२५ ?O; 55 139.7 15 2 

२१२६ ?O; 55 139.7 15 2 

२१२७ ?O; 55 139.7 15 2 

२१२८  lkm/k]m/] 45 114.3 15 2 

२१२९  lkm/k]m/] 45 114.3 15 2 

२१३०  lkm/k]m/] 45 114.3 15 2 

२१३१  lkm/k]m/] 45 114.3 15 2 

२१३२ गुरााँि  31 78.74 9 3 

२१३३ गुरााँि  31 78.74 9 3 

२१३४ गुरााँि  31 78.74 9 3 

२१३५ गुरााँि  31 78.74 9 3 

२१३६ गुरााँि  31 78.74 9 3 

२१३७ गुरााँि  31 78.74 9 3 

२१३८ गुरााँि  31 78.74 9 3 

२१३९ गुरााँि  31 78.74 9 3 

२१४० गुरााँि  31 78.74 9 3 

२१४१ गुरााँि  31 78.74 9 3 

२१४२ गुरााँि  31 78.74 9 3 

२१४३ गुरााँि  31 78.74 9 3 

२१४४ गुरााँि  31 78.74 9 3 

२१४५ गुरााँि  31 78.74 9 3 

२१४६ धंगेरो 27 68.58 7 3 

२१४७ धंगेरो 27 68.58 7 3 

२१४८ धंगेरो 27 68.58 7 3 

२१४९ धंगेरो 27 68.58 7 3 

२१५० धंगेरो 27 68.58 7 3 

२१५१ धंगेरो 27 68.58 7 3 

२१५२ धंगेरो 27 68.58 7 3 

२१५३ आरुपािे 27 68.58 7 3 

२१५४ धंगेरो 27 68.58 7 3 

२१५५ धंगेरो 27 68.58 7 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२१५६ ?O; 51 129.54 16 2 

२१५७ ?O; 51 129.54 16 2 

२१५८ ?O; 51 129.54 16 2 

२१५९ ?O; 51 129.54 16 2 

२१६० ?O; 51 129.54 16 2 

२१६१ ?O; 51 129.54 16 2 

२१६२ धंगेरो 27 68.58 8 3 

२१६३ धंगेरो 27 68.58 8 3 

२१६४ धंगेरो 27 68.58 8 3 

२१६५ धंगेरो 27 68.58 8 3 

२१६६ धंगेरो 27 68.58 8 3 

२१६७ धंगेरो 27 68.58 8 3 

२१६८ धंगेरो 27 68.58 8 3 

२१६९ धंगेरो 27 68.58 8 3 

२१७० धंगेरो 27 68.58 8 3 

२१७१ धंगेरो 27 68.58 8 3 

२१७२ धंगेरो 27 68.58 8 3 

२१७३ धंगेरो 27 68.58 8 3 

२१७४  lkm/k]m/] 43 109.22 14 2 

२१७५  lkm/k]m/] 43 109.22 14 2 

२१७६  lkm/k]m/] 43 109.22 14 2 

२१७७  lkm/k]m/] 43 109.22 14 2 

२१७८  lkm/k]m/] 43 109.22 14 2 

२१७९  lkm/k]m/] 43 109.22 14 2 

२१८० गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१८१ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१८२ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१८३ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१८४ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१८५ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१८६ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१८७ गुरााँि  23 58.42 8 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२१८८ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१८९ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१९० गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१९१ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१९२ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१९३ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१९४ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१९५ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१९६ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१९७ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१९८ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२१९९ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२२०० गुरााँि  23 58.42 8 3 

२२०१ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२२०२ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२२०३ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२२०४ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२२०५ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२२०६ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२२०७ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२२०८ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२२०९ गुरााँि  23 58.42 8 3 

२२१० गुरााँि  23 58.42 8 3 

२२११ गुरााँि  41 104.14 10 2 

२२१२ गुरााँि  41 104.14 10 2 

२२१३ गुरााँि  41 104.14 10 2 

२२१४ गुरााँि  41 104.14 10 2 

२२१५ गुरााँि  41 104.14 10 2 

२२१६ गुरााँि  41 104.14 10 2 

२२१७ गुरााँि  41 104.14 10 2 

२२१८ गुरााँि  41 104.14 10 2 

२२१९ गुरााँि  41 104.14 10 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२२२० गुरााँि  41 104.14 10 2 

२२२१ गुरााँि  45 114.3 12 2 

२२२२ गुरााँि  45 114.3 12 2 

२२२३ गुरााँि  45 114.3 12 2 

२२२४ गुरााँि  45 114.3 12 2 

२२२५ गुरााँि  45 114.3 12 2 

२२२६ धंगेरो 23 58.42 8 3 

२२२७ धंगेरो 23 58.42 8 3 

२२२८ धंगेरो 23 58.42 8 3 

२२२९ धंगेरो 23 58.42 8 3 

२२३० धंगेरो 23 58.42 8 3 

२२३१ धंगेरो 23 58.42 8 3 

२२३२ खस्रु 21 53.34 7 3 

२२३३ खस्रु 21 53.34 7 3 

२२३४ खस्रु 21 53.34 7 3 

२२३५ खस्रु 21 53.34 7 3 

२२३६ खस्रु 21 53.34 7 3 

२२३७ खस्रु 21 53.34 7 3 

२२३८ खस्रु 21 53.34 7 3 

२२३९ खस्रु 21 53.34 7 3 

२२४० खस्रु 21 53.34 7 3 

२२४१ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२४२ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२४३ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२४४ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२४५ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२४६ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२४७ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२४८ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२४९ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२५० गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२५१ गुरााँि  26 66.04 7 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२२५२ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२५३ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२५४ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२५५ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२५६ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२५७ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२५८ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२५९ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२६० गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२६१ गुरााँि  26 66.04 7 3 

२२६२ ?O; 21 53.34 7 3 

२२६३ ?O; 21 53.34 7 3 

२२६४ ?O; 21 53.34 7 3 

२२६५ ?O; 21 53.34 7 3 

२२६६ ?O; 21 53.34 7 3 

२२६७ ?O; 21 53.34 7 3 

२२६८ ?O; 21 53.34 7 3 

२२६९ ?O; 21 53.34 7 3 

२२७० uGxfpg]  19 48.26 6 3 

२२७१ uGxfpg]  19 48.26 6 3 

२२७२ uGxfpg]  19 48.26 6 3 

२२७३ uGxfpg]  19 48.26 6 3 

२२७४ uGxfpg]  19 48.26 6 3 

२२७५ uGxfpg]  19 48.26 6 3 

२२७६ uGxfpg]  19 48.26 6 3 

२२७७ uGxfpg]  19 48.26 6 3 

२२७८ uGxfpg]  19 48.26 6 3 

२२७९ uGxfpg]  19 48.26 6 3 

२२८० गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२८१ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२८२ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२८३ गुरााँि  19 48.26 6 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२२८४ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२८५ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२८६ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२८७ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२८८ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२८९ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२९० गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२९१ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२९२ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२९३ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२९४ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२९५ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२९६ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२९७ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२९८ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२२९९ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३०० गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३०१ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३०२ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३०३ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३०४ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३०५ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३०६ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३०७ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३०८ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३०९ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३१० गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३११ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३१२ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३१३ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३१४ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३१५ गुरााँि  19 48.26 6 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२३१६ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३१७ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३१८ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३१९ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३२० गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३२१ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३२२ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३२३ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३२४ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३२५ गुरााँि  19 48.26 6 3 

२३२६ ?O; 25 63.5 6 3 

२३२७ ?O; 25 63.5 6 3 

२३२८ ?O; 25 63.5 6 3 

२३२९ ?O; 25 63.5 6 3 

२३३० ?O; 25 63.5 6 3 

२३३१ ?O; 25 63.5 6 3 

२३३२ ?O; 25 63.5 6 3 

२३३३ ?O; 25 63.5 6 3 

२३३४ ?O; 25 63.5 6 3 

२३३५ ?O; 25 63.5 6 3 

२३३६ ?O; 25 63.5 6 3 

२३३७ ?O; 25 63.5 6 3 

२३३८ ?O; 25 63.5 6 3 

२३३९ ?O; 25 63.5 6 3 

२३४० ?O; 25 63.5 6 3 

२३४१ गुरााँि  18 45.72 4 3 

२३४२ गुरााँि  18 45.72 4 3 

२३४३ गुरााँि  18 45.72 4 3 

२३४४ गुरााँि  18 45.72 4 3 

२३४५ गुरााँि  18 45.72 4 3 

२३४६ गुरााँि  18 45.72 4 3 

२३४७ गुरााँि  18 45.72 4 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२३४८ गुरााँि  18 45.72 4 3 

२३४९ गुरााँि  18 45.72 4 3 

२३५० गुरााँि  18 45.72 4 3 

२३५१ uGxfpg]  18 45.72 4 3 

२३५२ uGxfpg]  18 45.72 4 3 

२३५३ uGxfpg]  18 45.72 4 3 

२३५४ uGxfpg]  18 45.72 4 3 

२३५५ uGxfpg]  18 45.72 4 3 

२३५६ uGxfpg]  18 45.72 4 3 

२३५७ uGxfpg]  18 45.72 4 3 

२३५८ uGxfpg]  18 45.72 4 3 

२३५९ uGxfpg]  18 45.72 4 3 

२३६० uGxfpg]  18 45.72 4 3 

२३६१ ?O; 18 45.72 4 3 

२३६२ ?O; 18 45.72 4 3 

२३६३ ?O; 18 45.72 4 3 

२३६४ ?O; 18 45.72 4 3 

२३६५ ?O; 18 45.72 4 3 

२३६६ ?O; 18 45.72 4 3 

२३६७ ?O; 18 45.72 4 3 

२३६८ ?O; 18 45.72 4 3 

२३६९ ?O; 18 45.72 4 3 

२३७० ?O; 18 45.72 4 3 

२३७१ Guyalo 85 215.9 7 3 

२३७२ sflnsf7 35 88.9 10 1 

२३७३ sflnsf7 45 114.3 9 3 

२३७४ sflnsf7 38 96.52 15 1 

२३७५ sflnsf7 18 45.72 9 2 

२३७६ sflnsf7 29 73.66 10 3 

२३७७ Guyalo 24 60.96 5 3 

२३७८ nf]s/ 62 157.48 15 1 

२३७९ sflnsf7 26 66.04 7 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२३८० sflnsf7 27 68.58 8 2 

२३८१ खस्रु 23 58.42 8 3 

२३८२ ?O; 24 60.96 12 2 

२३८३ sflnsf7 53 134.62 18 1 

२३८४ sflnsf7 22 55.88 10 3 

२३८५ sflnsf7 30 76.2 11 3 

२३८६ sflnsf7 24 60.96 12 3 

२३८७ sflnsf7 29 73.66 11 1 

२३८८ sflnsf7 28 71.12 12 1 

२३८९ nf]s/ 55 139.7 12 3 

२३९० sflnsf7 35 88.9 12 1 

२३९१ sflnsf7 35 88.9 12 1 

२३९२ sflnsf7 34 86.36 13 2 

२३९३ nf]s/ 23 58.42 13 2 

२३९४ sflnsf7 55 139.7 15 3 

२३९५ िबिबे 26 66.04 12 2 

२३९६ sflnsf7 35 88.9 12 3 

२३९७ nf]s/ 29 73.66 11 1 

२३९८ sflnsf7 61 154.94 14 2 

२३९९ sflnsf7 22 55.88 9 2 

२४०० nf]s/ 29 73.66 10 1 

२४०१ sflnsf7 71 180.34 16 3 

२४०२ nf]s/ 24 60.96 9 2 

२४०३ nf]s/ 24 60.96 9 2 

२४०४ nf]s/ 24 60.96 9 2 

२४०५ nf]s/ 24 60.96 9 2 

२४०६ nf]s/ 24 60.96 9 2 

२४०७ sflnsf7 45 114.3 12 3 

२४०८ sflnsf7 23 58.42 15 1 

२४०९ sflnsf7 39 99.06 18 1 

२४१० sflnsf7 37 93.98 15 1 

२४११ sflnsf7 27 68.58 10 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२४१२ nf]s/ 29 73.66 12 1 

२४१३ nf]s/ 67 170.18 18 2 

२४१४ nf]s/ 34 86.36 16 1 

२४१५ nf]s/ 26 66.04 7 3 

२४१६ nf]s/ 65 165.1 10 1 

२४१७ sflnsf7 24 60.96 9 3 

२४१८ sflnsf7 25 63.5 9 2 

२४१९ nf]s/ 25 63.5 10 2 

२४२० nf]s/ 33 83.82 8 2 

२४२१ nf]s/ 24 60.96 13 2 

२४२२ nf]s/ 24 60.96 11 3 

२४२३ sflnsf7 22 55.88 6 3 

२४२४ nf]s/ 24 60.96 10 2 

२४२५ nf]s/ 71 180.34 18 2 

२४२६ sflnsf7 68 172.72 17 2 

२४२७ nf]s/ 30 76.2 6 3 

२४२८ nf]s/ 21 53.34 14 3 

२४२९ nf]s/ 45 114.3 16 1 

२४३० sflnsf7 45 114.3 15 3 

२४३१ nf]s/ 18 45.72 6 3 

२४३२ sflnsf7 65 165.1 21 1 

२४३३ nf]s/ 20 50.8 10 2 

२४३४ sflnsf7 71 180.34 18 2 

२४३५ sflnsf7 37 93.98 16 1 

२४३६ nf]s/ 20 50.8 12 1 

२४३७ sflnsf7 61 154.94 20 3 

२४३८ nf]s/ 18 45.72 10 3 

२४३९ nf]s/ 27 68.58 13 3 

२४४० nf]s/ 61 154.94 20 2 

२४४१ nf]s/ 36 91.44 20 3 

२४४२ kmnf6 33 83.82 10 2 

२४४३ nf]s/ 61 154.94 20 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२४४४ sflnsf7 55 139.7 15 1 

२४४५ sflnsf7 26 66.04 10 3 

२४४६ kmnf6 26 66.04 12 3 

२४४७ kmnf6 95 241.3 21 1 

२४४८ kmnf6 105 266.7 22 1 

२४४९ nf]s/ 21 53.34 8 3 

२४५० kmnf6 41 104.14 18 3 

२४५१ nf]s/ 19 48.26 6 3 

२४५२ sflnsf7 45 114.3 18 1 

२४५३ sflnsf7 19 48.26 10 3 

२४५४ kmnf6 23 58.42 10 3 

२४५५ kmnf6 23 58.42 10 3 

२४५६ nf]s/ 55 139.7 22 1 

२४५७ nf]s/ 55 139.7 23 1 

२४५८ nf]s/ 55 139.7 21 1 

२४५९ nf]s/ 48 121.92 18 3 

२४६० nf]s/ 48 121.92 18 3 

२४६१ kmnf6 40 101.6 16 1 

२४६२ nf]s/ 85 215.9 22 1 

२४६३ sflnsf7 45 114.3 21 3 

२४६४ kmnf6 38 96.52 22 2 

२४६५ sflnsf7 41 104.14 14 2 

२४६६ kmnf6 18 45.72 7 3 

२४६७ sflnsf7 27 68.58 7 3 

२४६८ nf]s/ 27 68.58 10 1 

२४६९ nf]s/ 27 68.58 10 1 

२४७० nf]s/ 27 68.58 10 1 

२४७१ nf]s/ 27 68.58 10 1 

२४७२ nf]s/ 20 50.8 10 3 

२४७३ sflnsf7 41 104.14 10 3 

२४७४ sflnsf7 26 66.04 10 2 

२४७५ sflnsf7 26 66.04 10 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२४७६ sflnsf7 26 66.04 10 2 

२४७७ sflnsf7 26 66.04 10 2 

२४७८ nf]s/ 18 45.72 10 1 

२४७९ nf]s/ 91 231.14 21 1 

२४८० nf]s/ 32 81.28 15 3 

२४८१ sflnsf7 37 93.98 15 2 

२४८२ nf]s/ 26 66.04 9 2 

२४८३ nf]s/ 41 104.14 20 1 

२४८४ nf]s/ 41 104.14 20 1 

२४८५ sflnsf7 69 175.26 15 3 

२४८६ आरुपािे 19 48.26 7 3 

२४८७ आरुपािे 19 48.26 7 3 

२४८८ nf]s/ 29 73.66 12 2 

२४८९ nf]s/ 55 139.7 22 1 

२४९० nf]s/ 41 104.14 20 1 

२४९१ िबिबे 33 83.82 16 1 

२४९२ खस्रु 27 68.58 12 1 

२४९३ खस्रु 21 53.34 8 3 

२४९४ nf]s/ 33 83.82 18 1 

२४९५ nf]s/ 39 99.06 20 3 

२४९६ िबिबे 40 101.6 16 1 

२४९७ nf]s/ 28 71.12 14 3 

२४९८ sflnsf7 27 68.58 16 1 

२४९९ nf]s/ 20 50.8 10 3 

२५०० nf]s/ 20 50.8 10 3 

२५०१ nf]s/ 45 114.3 20 1 

२५०२ nf]s/ 55 139.7 20 1 

२५०३ kmnf6 47 119.38 20 1 

२५०४ kmnf6 28 71.12 12 3 

२५०५ kmnf6 25 63.5 10 3 

२५०६ kmnf6 75 190.5 20 1 

२५०७ nf]s/ 73 185.42 20 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२५०८ sflnsf7 51 129.54 20 3 

२५०९ nf]s/ 21 53.34 8 3 

२५१० nf]s/ 21 53.34 7 3 

२५११ nf]s/ 21 53.34 7 3 

२५१२ nf]s/ 21 53.34 7 3 

२५१३ िबिबे 55 139.7 21 3 

२५१४ ;f}/  29 73.66 18 3 

२५१५ /frg 95 241.3 21 1 

२५१६ िबिबे 28 71.12 12 3 

२५१७ nf]s/ 29 73.66 20 2 

२५१८ nf]s/ 30 76.2 16 1 

२५१९ nf]s/ 30 76.2 16 1 

२५२० nf]s/ 30 76.2 16 1 

२५२१ /frg 22 55.88 8 2 

२५२२ /frg 22 55.88 8 2 

२५२३ kmnf6 24 60.96 12 1 

२५२४ kmnf6 70 177.8 20 1 

२५२५ kmnf6 35 88.9 15 1 

२५२६ /frg 81 205.74 18 1 

२५२७ sflnsf7 22 55.88 9 3 

२५२८ sflnsf7 23 58.42 8 3 

२५२९ kmnf6 21 53.34 11 3 

२५३० kmnf6 51 129.54 16 2 

२५३१ िबिबे 56 142.24 18 1 

२५३२ nf]s/ 35 88.9 18 1 

२५३३ kmnf6 25 63.5 18 1 

२५३४ kmnf6 19 48.26 6 3 

२५३५ kmnf6 49 124.46 20 1 

२५३६ kmnf6 49 124.46 20 1 

२५३७ kmnf6 49 124.46 20 1 

२५३८ kmnf6 55 139.7 20 1 

२५३९ िबिबे 51 129.54 3 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२५४० kmnf6 31 78.74 20 1 

२५४१ nf]s/ 30 76.2 15 1 

२५४२ nf]s/ 35 88.9 20 1 

२५४३ kmnf6 51 129.54 20 1 

२५४४ kmnf6 51 129.54 20 1 

२५४५ nf]s/ 67 170.18 24 1 

२५४६ nf]s/ 45 114.3 12 3 

२५४७ nf]s/ 70 177.8 20 1 

२५४८ nf]s/ 55 139.7 18 2 

२५४९ kmnf6 35 88.9 15 3 

२५५० nf]s/ 45 114.3 10 3 

२५५१ nf]s/ 45 114.3 10 3 

२५५२ nf]s/ 45 114.3 16 1 

२५५३ nf]s/ 75 190.5 21 1 

२५५४ nf]s/ 55 139.7 22 1 

२५५५ sflnsf7 30 76.2 15 2 

२५५६ kmnf6 27 68.58 16 1 

२५५७ /frg 85 215.9 21 1 

२५५८ sflnsf7 23 58.42 10 2 

२५५९ nf]s/ 23 58.42 10 2 

२५६० nf]s/ 35 88.9 18 1 

२५६१ nf]s/ 35 88.9 18 1 

२५६२ nf]s/ 37 93.98 16 2 

२५६३ लहरे 50 127 13 1 

२५६४ sflnsf7 23 58.42 16 3 

२५६५ िबिबे 21 53.34 10 3 

२५६६ sflnsf7 85 215.9 24 1 

२५६७ sflnsf7 29 73.66 12 2 

२५६८ sflnsf7 29 73.66 12 2 

२५६९ nf]s/ 28 71.12 12 2 

२५७० kmnf6 35 88.9 15 2 

२५७१ kmnf6 25 63.5 15 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२५७२ nf]s/ 75 190.5 20 3 

२५७३ sflnsf7 55 139.7 20 1 

२५७४ sflnsf7 27 68.58 10 3 

२५७५ sflnsf7 15 38.1 15 3 

२५७६ nf]s/ 19 48.26 10 3 

२५७७ nf]s/ 61 154.94 20 1 

२५७८ yfpg] 30 76.2 20 1 

२५७९ kmnf6 29 73.66 15 3 

२५८० sflnsf7 39 99.06 20 1 

२५८१ nf]s/ 23 58.42 10 3 

२५८२ nf]s/ 23 58.42 10 3 

२५८३ nf]s/ 75 190.5 15 2 

२५८४ kmnf6 18 45.72 8 3 

२५८५ nf]s/ 45 114.3 12 3 

२५८६ nf]s/ 32 81.28 20 1 

२५८७ nf]s/ 24 60.96 20 1 

२५८८ kmnf6 25 63.5 20 1 

२५८९ nf]s/ 23 58.42 10 3 

२५९० kmnf6 26 66.04 18 1 

२५९१ /frg 41 104.14 10 2 

२५९२ /frg 24 60.96 12 1 

२५९३ kmnf6 26 66.04 18 1 

२५९४ nf]s/ 65 165.1 23 1 

२५९५ sflnsf7 55 139.7 20 1 

२५९६ nf]s/ 25 63.5 10 3 

२५९७ nf]s/ 18 45.72 8 2 

२५९८ nf]s/ 19 48.26 8 3 

२५९९ nf]s/ 21 53.34 8 3 

२६०० kmnf6 23 58.42 8 3 

२६०१ sflnsf7 22 55.88 9 3 

२६०२ nf]s/ 20 50.8 7 3 

२६०३ sflnsf7 35 88.9 18 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२६०४ nf]s/ 18 45.72 7 3 

२६०५ sflnsf7 45 114.3 16 2 

२६०६ sflnsf7 23 58.42 15 1 

२६०७ kmnf6 21 53.34 20 2 

२६०८ sflnsf7 35 88.9 16 1 

२६०९ Guyalo 23 58.42 10 2 

२६१० sflnsf7 21 53.34 6 3 

२६११ kmnf6 21 53.34 5 2 

२६१२ /frg 55 139.7 18 1 

२६१३ nf]s/ 19 48.26 10 3 

२६१४ nf]s/ 41 104.14 15 2 

२६१५ /frg 42 106.68 20 1 

२६१६ nf]s/ 26 66.04 20 1 

२६१७ nf]s/ 26 66.04 20 1 

२६१८ nf]s/ 26 66.04 20 1 

२६१९ kmnf6 25 63.5 15 3 

२६२० gf}nL 41 104.14 15 2 

२६२१ kmnf6 25 63.5 10 3 

२६२२ uGxfpg]  40 101.6 20 1 

२६२३ खस्रु 18 45.72 8 3 

२६२४ खस्रु 65 165.1 18 1 

२६२५ kmnf6 45 114.3 20 1 

२६२६ kmnf6 25 63.5 12 1 

२६२७ uGxfpg]  23 58.42 11 1 

२६२८ nf]s/ 25 63.5 12 3 

२६२९ nf]s/ 45 114.3 20 1 

२६३० nf]s/ 55 139.7 20 1 

२६३१ nf]s/ 23 58.42 15 3 

२६३२ Guyalo 22 55.88 4 3 

२६३३ /frg 21 53.34 6 3 

२६३४ kmnf6 22 55.88 8 3 

२६३५ kmnf6 65 165.1 20 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२६३६ kmnf6 19 48.26 10 2 

२६३७ nf]s/ 75 190.5 22 1 

२६३८ nf]s/ 41 104.14 10 3 

२६३९ nf]s/ 25 63.5 12 3 

२६४० nf]s/ 25 63.5 12 3 

२६४१ nf]s/ 45 114.3 20 1 

२६४२ nf]s/ 45 114.3 15 2 

२६४३ nf]s/ 47 119.38 16 2 

२६४४ nf]s/ 35 88.9 20 1 

२६४५ nf]s/ 55 139.7 21 1 

२६४६ nf]s/ 50 127 16 3 

२६४७ nf]s/ 65 165.1 24 1 

२६४८ nf]s/ 55 139.7 18 3 

२६४९ nf]s/ 66 167.64 18 1 

२६५० nf]s/ 21 53.34 8 3 

२६५१ nf]s/ 47 119.38 17 3 

२६५२ nf]s/ 47 119.38 17 3 

२६५३ nf]s/ 60 152.4 24 1 

२६५४ nf]s/ 47 119.38 20 1 

२६५५ nf]s/ 33 83.82 4 1 

२६५६ sflnsf7 18 45.72 6 3 

२६५७ sflnsf7 21 53.34 12 1 

२६५८ sflnsf7 25 63.5 12 1 

२६५९ nf]s/ 18 45.72 7 3 

२६६० Guyalo 21 53.34 6 3 

२६६१ Guyalo 21 53.34 5 3 

२६६२ sfpnf]  41 104.14 23 1 

२६६३ sfpnf]  45 114.3 24 1 

२६६४ sflnsf7 19 48.26 8 2 

२६६५ sflnsf7 19 48.26 8 2 

२६६६ sflnsf7 19 48.26 8 2 

२६६७ sflnsf7 19 48.26 8 2 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२६६८ sflnsf7 19 48.26 8 2 

२६६९ sfpnf]  29 73.66 17 2 

२६७० sfpnf]  45 114.3 20 2 

२६७१ sfpnf]  44 111.76 18 2 

२६७२ kmnf6 29 73.66 12 3 

२६७३ kmnf6 55 139.7 24 1 

२६७४ /frg 30 76.2 20 3 

२६७५ kmnf6 65 165.1 23 1 

२६७६ kmnf6 28 71.12 11 3 

२६७७ ;f}/ 91 231.14 23 1 

२६७८ ;f}/ 91 231.14 24 1 

२६७९ ?? -;fgf] kmnf6_ 40 101.6 15 2 

२६८० kmnf6 55 139.7 24 2 

२६८१ sflnsf7 22 55.88 10 1 

२६८२ ;f}/ 75 190.5 22 1 

२६८३ ;f}/ 20 50.8 10 2 

२६८४ ;f}/ 20 50.8 10 2 

२६८५ /frg 25 63.5 20 1 

२६८६ ;f}/ 95 241.3 24 1 

२६८७ nf]s/ 19 48.26 8 3 

२६८८ nf]s/ 19 48.26 8 3 

२६८९ ?? -;fgf] kmnf6_ 45 114.3 22 1 

२६९० ?? -;fgf] kmnf6_ 30 76.2 17 1 

२६९१ kmnf6 21 53.34 18 1 

२६९२ ;f}/ 57 144.78 24 2 

२६९३ kmnf6 27 68.58 12 3 

२६९४ sfpnf]  75 190.5 24 1 

२६९५ sfpnf]  45 114.3 18 3 

२६९६ िबिबे 38 96.52 16 3 

२६९७ nf]s/ 28 71.12 10 3 

२६९८ /frg 25 63.5 18 1 

२६९९ /frg 25 63.5 18 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२७०० /frg 25 63.5 18 1 

२७०१ /frg 25 63.5 18 1 

२७०२ sfpnf]  35 88.9 15 1 

२७०३ sfpnf]  35 88.9 15 1 

२७०४ /frg 23 58.42 15 3 

२७०५ /frg 23 58.42 15 3 

२७०६ /frg 23 58.42 15 3 

२७०७ /frg 23 58.42 15 3 

२७०८ /frg 23 58.42 15 3 

२७०९ /frg 23 58.42 15 3 

२७१० /frg 23 58.42 15 3 

२७११ /frg 23 58.42 15 3 

२७१२ sfpnf]  20 50.8 18 1 

२७१३ sfpnf]  85 215.9 24 1 

२७१४ sfpnf]  25 63.5 10 3 

२७१५ sfpnf]  67 170.18 25 1 

२७१६ sfpnf]  25 63.5 15 2 

२७१७ kmnf6 21 53.34 12 3 

२७१८ sfpnf]  67 170.18 22 1 

२७१९ s6';  22 55.88 8 3 

२७२० kmnf6 23 58.42 10 3 

२७२१ kmnf6 95 241.3 22 1 

२७२२ kmnf6 65 165.1 23 3 

२७२३ ?? -;fgf] kmnf6_ 35 88.9 20 1 

२७२४ sfpnf]  41 104.14 20 1 

२७२५ ?? -;fgf] kmnf6_ 35 88.9 17 2 

२७२६ ?? -;fgf] kmnf6_ 45 114.3 20 2 

२७२७ ?? -;fgf] kmnf6_ 26 66.04 10 3 

२७२८ sfpnf]  26 66.04 17 1 

२७२९ sflnsf7 22 55.88 10 2 

२७३० cf?kft] 36 91.44 15 3 

२७३१ ;f}/ 35 88.9 17 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२७३२ sfpnf]  30 76.2 18 2 

२७३३ ;f}/ 51 129.54 18 1 

२७३४ Guyalo 22 55.88 14 3 

२७३५ kmnf6 18 45.72 6 3 

२७३६ kmnf6 55 139.7 22 1 

२७३७ kmnf6 29 73.66 18 2 

२७३८ ;f}/ 56 142.24 20 1 

२७३९ ;f}/ 37 93.98 18 2 

२७४० ;f}/ 55 139.7 22 1 

२७४१ gf}nL 18 45.72 10 3 

२७४२ ;f}/ 48 121.92 21 1 

२७४३ kmnf6 53 134.62 18 3 

२७४४ sfpnf]  45 114.3 18 1 

२७४५ s6';  27 68.58 15 2 

२७४६ ;f}/ 55 139.7 22 1 

२७४७ ;f}/ 58 147.32 21 1 

२७४८ ;f}/ 46 116.84 21 1 

२७४९ cf?kft] 22 55.88 10 3 

२७५० cf?kft] 21 53.34 8 3 

२७५१ nf]s/ 45 114.3 18 1 

२७५२ sfpnf]  47 119.38 18 1 

२७५३ मौवा 28 71.12 15 2 

२७५४ मौवा 28 71.12 15 2 

२७५५ मौवा 28 71.12 15 2 

२७५६ ;f}/ 35 88.9 18 1 

२७५७ ;f}/ 27 68.58 12 3 

२७५८ ;f}/ 32 81.28 17 1 

२७५९ ;f}/ 40 101.6 17 1 

२७६० ;f}/ 42 106.68 18 1 

२७६१ ;f}/ 43 109.22 18 1 

२७६२ ;f}/ 45 114.3 15 1 

२७६३ ;f}/ 48 121.92 17 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२७६४ ;f}/ 50 127 20 1 

२७६५ ;f}/ 41 104.14 15 1 

२७६६ ;f}/ 48 121.92 16 1 

२७६७ ;f}/ 38 96.52 13 1 

२७६८ ;f}/ 37 93.98 14 1 

२७६९ ;f}/ 39 99.06 16 1 

२७७० ;f}/ 42 106.68 17 1 

२७७१ ;f}/ 46 116.84 17 1 

२७७२ ;f}/ 47 119.38 19 1 

२७७३ ;f}/ 39 99.06 16 1 

२७७४ ;f}/ 52 132.08 20 1 

२७७५ ;f}/ 55 139.7 20 1 

२७७६ ;f}/ 56 142.24 20 1 

२७७७ ;f}/ 58 147.32 20 1 

२७७८ ;f}/ 38 96.52 18 1 

२७७९ ;f}/ 37 93.98 17 1 

२७८० ;f}/ 39 99.06 16 1 

२७८१ ;f}/ 34 86.36 15 1 

२७८२ ;f}/ 36 91.44 14 1 

२७८३ ;f}/ 34 86.36 14 1 

२७८४ ;f}/ 33 83.82 14 1 

२७८५ ;f}/ 32 81.28 13 1 

२७८६ ;f}/ 44 111.76 16 1 

२७८७ ;f}/ 43 109.22 17 1 

२७८८ ;f}/ 47 119.38 17 1 

२७८९ ;f}/ 48 121.92 18 1 

२७९० ;f}/ 46 116.84 17 1 

२७९१ ;f}/ 45 114.3 16 1 

२७९२ ;f}/ 48 121.92 14 1 

२७९३ ;f}/ 38 96.52 17 1 

२७९४ ;f}/ 34 86.36 15 1 

२७९५ ;f}/ 36 91.44 14 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२७९६ ;f}/ 34 86.36 14 1 

२७९७ ;f}/ 38 96.52 15 1 

२७९८ ;f}/ 34 86.36 14 1 

२७९९ ;f}/ 51 129.54 20 1 

२८०० ;f}/ 50 127 20 1 

२८०१ ;f}/ 52 132.08 20 1 

२८०२ ;f}/ 42 106.68 20 1 

२८०३ ;f}/ 43 109.22 19 1 

२८०४ ;f}/ 48 121.92 18 1 

२८०५ ;f}/ 40 101.6 15 1 

२८०६ ;f}/ 46 116.84 19 1 

२८०७ ;f}/ 40 101.6 18 1 

२८०८ ;f}/ 56 142.24 21 1 

२८०९ ;f}/ 54 137.16 20 1 

२८१० ;f}/ 52 132.08 20 1 

२८११ ;f}/ 51 129.54 20 1 

२८१२ ;f}/ 40 101.6 18 1 

२८१३ ;f}/ 50 127 19 1 

२८१४ ;f}/ 60 152.4 20 1 

२८१५ ;f}/ 56 142.24 20 1 

२८१६ ;f}/ 55 139.7 20 1 

२८१७ ;f}/ 56 142.24 20 1 

२८१८ ;f}/ 54 137.16 20 1 

२८१९ ;f}/ 58 147.32 20 1 

२८२० ;f}/ 51 129.54 20 1 

२८२१ ;f}/ 52 132.08 20 1 

२८२२ ;f}/ 56 142.24 20 1 

२८२३ ;f}/ 55 139.7 20 1 

२८२४ ;f}/ 54 137.16 20 1 

२८२५ ;f}/ 34 86.36 18 1 

२८२६ ;f}/ 33 83.82 17 1 

२८२७ ;f}/ 32 81.28 16 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२८२८ ;f}/ 34 86.36 16 1 

२८२९ ;f}/ 35 88.9 16 1 

२८३० ;f}/ 42 106.68 17 1 

२८३१ ;f}/ 45 114.3 18 1 

२८३२ गुरााँि  36 91.44 16 3 

२८३३ गुरााँि  21 53.34 14 3 

२८३४ गुरााँि  25 63.5 13 3 

२८३५ गुरााँि  26 66.04 13 3 

२८३६ गुरााँि  24 60.96 12 3 

२८३७ गुरााँि  33 83.82 14 3 

२८३८ गुरााँि  34 86.36 15 3 

२८३९ गुरााँि  35 88.9 16 3 

२८४० गुरााँि  21 53.34 13 3 

२८४१ sfpnf]  22 55.88 14 1 

२८४२ sfpnf]  26 66.04 15 1 

२८४३ sfpnf]  25 63.5 14 1 

२८४४ sfpnf]  24 60.96 13 1 

२८४५ sfpnf]  26 66.04 14 1 

२८४६ sfpnf]  34 86.36 16 1 

२८४७ sfpnf]  36 91.44 17 1 

२८४८ sfpnf]  25 63.5 12 1 

२८४९ sfpnf]  26 66.04 13 1 

२८५० sfpnf]  36 91.44 15 1 

२८५१ sfpnf]  34 86.36 16 1 

२८५२ sfpnf]  33 83.82 15 1 

२८५३ sfpnf]  32 81.28 12 1 

२८५४ sfpnf]  25 63.5 12 1 

२८५५ sfpnf]  44 111.76 16 1 

२८५६ sfpnf]  43 109.22 16 1 

२८५७ sfpnf]  43 109.22 16 1 

२८५८ sfpnf]  42 106.68 15 1 

२८५९ sfpnf]  44 111.76 17 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२८६० sfpnf]  43 109.22 16 1 

२८६१ sfpnf]  33 83.82 14 1 

२८६२ sfpnf]  35 88.9 15 1 

२८६३ मलािो 36 91.44 15 1 

२८६४ मलािो 34 86.36 14 1 

२८६५ मलािो 33 83.82 15 1 

२८६६ मलािो 21 53.34 13 1 

२८६७ मलािो 19 48.26 12 1 

२८६८ मलािो 20 50.8 11 1 

२८६९ मलािो 25 63.5 13 1 

२८७० मलािो 26 66.04 13 1 

२८७१ मलािो 36 91.44 14 1 

२८७२ मलािो 34 86.36 15 1 

२८७३ मलािो 38 96.52 16 1 

२८७४ मलािो 38 96.52 16 1 

२८७५ मलािो 39 99.06 17 1 

२८७६ मलािो 34 86.36 11 1 

२८७७ मलािो 36 91.44 12 1 

२८७८ मलािो 38 96.52 13 1 

२८७९ मलािो 37 93.98 14 1 

२८८० मलािो 35 88.9 13 1 

२८८१ मलािो 26 66.04 11 1 

२८८२ मलािो 20 50.8 10 1 

२८८३ मलािो 21 53.34 10 1 

२८८४ मलािो 22 55.88 11 1 

२८८५ मलािो 26 66.04 13 1 

२८८६ मलािो 24 60.96 14 1 

२८८७ मलािो 25 63.5 12 1 

२८८८ मलािो 28 71.12 15 1 

२८८९ मलािो 29 73.66 15 1 

२८९० मलािो 30 76.2 15 1 

२८९१ मलािो 33 83.82 16 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२८९२ मलािो 34 86.36 13 1 

२८९३ मलािो 42 106.68 16 1 

२८९४ मलािो 45 114.3 16 1 

२८९५ मलािो 21 53.34 10 1 

२८९६ मलािो 46 116.84 16 1 

२८९७ मलािो 49 124.46 17 1 

२८९८ मलािो 36 91.44 13 1 

२८९९ मलािो 36 91.44 13 1 

२९०० मलािो 36 91.44 13 1 

२९०१ मलािो 35 88.9 13 1 

२९०२ मलािो 34 86.36 12 1 

२९०३ मलािो 26 66.04 11 1 

२९०४ मलािो 27 68.58 11 1 

२९०५ मलािो 28 71.12 12 1 

२९०६ मलािो 28 71.12 12 1 

२९०७ मलािो 27 68.58 11 1 

२९०८ मलािो 26 66.04 10 1 

२९०९ मलािो 22 55.88 10 1 

२९१० मलािो 22 55.88 10 1 

२९११ मलािो 21 53.34 10 1 

२९१२ मलािो 36 91.44 13 1 

२९१३ मलािो 45 114.3 14 1 

२९१४ मलािो 21 53.34 10 1 

२९१५ मलािो 22 55.88 11 1 

२९१६ मलािो 23 58.42 12 1 

२९१७ मलािो 24 60.96 13 1 

२९१८ मलािो 36 91.44 15 1 

२९१९ मलािो 35 88.9 14 1 

२९२० मलािो 34 86.36 14 1 

२९२१ मलािो 30 76.2 14 1 

२९२२ मलािो 42 106.68 16 1 

२९२३ मलािो 44 111.76 16 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२९२४ मलािो 46 116.84 16 1 

२९२५ मलािो 43 109.22 15 1 

२९२६ मलािो 33 83.82 13 1 

२९२७ मलािो 34 86.36 12 1 

२९२८ मलािो 32 81.28 13 1 

२९२९ मलािो 31 78.74 12 1 

२९३० मलािो 30 76.2 11 1 

२९३१ मलािो 21 53.34 10 1 

२९३२ plQ; 25 63.5 15 1 

२९३३ plQ; 26 66.04 15 1 

२९३४ plQ; 35 88.9 16 1 

२९३५ plQ; 36 91.44 17 1 

२९३६ plQ; 34 86.36 16 1 

२९३७ plQ; 44 111.76 20 1 

२९३८ plQ; 46 116.84 21 1 

२९३९ plQ; 55 139.7 22 1 

२९४० plQ; 21 53.34 15 1 

२९४१ plQ; 22 55.88 15 1 

२९४२ plQ; 25 63.5 15 1 

२९४३ plQ; 26 66.04 16 1 

२९४४ plQ; 24 60.96 15 1 

२९४५ plQ; 27 68.58 16 1 

२९४६ plQ; 37 93.98 18 1 

२९४७ plQ; 38 96.52 18 1 

२९४८ plQ; 34 86.36 17 1 

२९४९ plQ; 35 88.9 17 1 

२९५० plQ; 36 91.44 18 1 

२९५१ plQ; 33 83.82 17 1 

२९५२ plQ; 31 78.74 17 1 

२९५३ plQ; 30 76.2 16 1 

२९५४ plQ; 26 66.04 15 1 

२९५५ plQ; 27 68.58 15 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२९५६ plQ; 28 71.12 16 1 

२९५७ plQ; 29 73.66 16 1 

२९५८ plQ; 30 76.2 15 1 

२९५९ plQ; 31 78.74 17 1 

२९६० plQ; 32 81.28 16 1 

२९६१ plQ; 33 83.82 15 1 

२९६२ plQ; 34 86.36 14 1 

२९६३ plQ; 35 88.9 15 1 

२९६४ plQ; 21 53.34 14 1 

२९६५ plQ; 22 55.88 15 1 

२९६६ plQ; 23 58.42 14 1 

२९६७ plQ; 24 60.96 15 1 

२९६८ plQ; 25 63.5 17 1 

२९६९ plQ; 36 91.44 19 1 

२९७० plQ; 22 55.88 15 1 

२९७१ plQ; 26 66.04 15 1 

२९७२ plQ; 24 60.96 15 1 

२९७३ plQ; 31 78.74 15 1 

२९७४ plQ; 30 76.2 15 1 

२९७५ plQ; 33 83.82 16 1 

२९७६ plQ; 38 96.52 16 1 

२९७७ plQ; 35 88.9 16 1 

२९७८ plQ; 25 63.5 13 1 

२९७९ plQ; 26 66.04 13 1 

२९८० plQ; 27 68.58 13 1 

२९८१ plQ; 28 71.12 14 1 

२९८२ 6'gL 22 55.88 13 1 

२९८३ 6'gL 19 48.26 15 1 

२९८४ 6'gL 22 55.88 10 1 

२९८५ 6'gL 32 81.28 15 1 

२९८६ 6'gL 18 45.72 10 1 

२९८७ 6'gL 19 48.26 10 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

२९८८ 6'gL 25 63.5 14 1 

२९८९ 6'gL 21 53.34 13 1 

२९९० 6'gL 22 55.88 13 1 

२९९१ 6'gL 23 58.42 11 1 

२९९२ 6'gL 27 68.58 12 1 

२९९३ 6'gL 21 53.34 11 1 

२९९४ 6'gL 22 55.88 11 1 

२९९५ 6'gL 23 58.42 10 1 

२९९६ 6'gL 24 60.96 10 1 

२९९७ 6'gL 26 66.04 10 1 

२९९८ 6'gL 27 68.58 10 1 

२९९९ 6'gL 28 71.12 11 1 

३००० 6'gL 29 73.66 7 1 

३००१ Guyalo 25 63.5 6 3 

३००२ Guyalo 31 78.74 8 3 

३००३ Guyalo 32 81.28 9 3 

३००४ Guyalo 33 83.82 10 3 

३००५ Guyalo 34 86.36 11 3 

३००६ Guyalo 35 88.9 10 3 

३००७ Guyalo 34 86.36 10 3 

३००८ Guyalo 19 48.26 5 3 

३००९ Guyalo 20 50.8 5 3 

३०१० Guyalo 21 53.34 6 3 

३०११ emof]gf  22 55.88 5 3 

३०१२ emof]gf  23 58.42 5 3 

३०१३ emof]gf  18 45.72 7 3 

३०१४ emof]gf  18 45.72 7 3 

३०१५ emof]gf  20 50.8 6 3 

३०१६ Guyalo 19 48.26 6 3 

३०१७ plQ; 48 121.92 18 2 

३०१८ plQ; 70 177.8 16 3 

३०१९ plQ; 71 180.34 18 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

३०२० plQ; 75 190.5 18 1 

३०२१ plQ; 54 137.16 20 1 

३०२२ plQ; 60 152.4 20 1 

३०२३ plQ; 28 71.12 16 1 

३०२४ plQ; 61 154.94 20 1 

३०२५ rfFk 40 101.6 15 1 

३०२६ plQ; 45 114.3 16 1 

३०२७ plQ; 62 157.48 20 1 

३०२८ plQ; 53 134.62 15 1 

३०२९ plQ; 41 104.14 20 1 

३०३० plQ; 48 121.92 20 1 

३०३१ plQ; 36 91.44 20 1 

३०३२ plQ; 41 104.14 20 1 

३०३३ plQ; 45 114.3 20 1 

३०३४ sflnsf7 19 48.26 7 2 

३०३५ plQ; 27 68.58 16 1 

३०३६ plQ; 48 121.92 20 1 

३०३७ plQ; 53 134.62 20 1 

३०३८ plQ; 35 88.9 20 1 

३०३९ plQ; 34 86.36 20 1 

३०४० plQ; 57 144.78 20 1 

३०४१ plQ; 55 139.7 18 1 

३०४२ sflnsf7 20 50.8 8 2 

३०४३ plQ; 21 53.34 12 2 

३०४४ plQ; 42 106.68 16 1 

३०४५ emof]gf  19 48.26 10 3 

३०४६ plQ; 72 182.88 20 1 

३०४७ आरुपाि े 25 63.5 12 3 

३०४८ rfFk 41 104.14 16 1 

३०४९ plQ; 47 119.38 20 1 

३०५० r'n]qf] 20 50.8 9 3 

३०५१ plQ; 65 165.1 18 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

३०५२ plQ; 65 165.1 18 1 

३०५३ plQ; 65 165.1 18 1 

३०५४ plQ; 38 96.52 18 1 

३०५५ plQ; 72 182.88 16 1 

३०५६ plQ; 30 76.2 20 1 

३०५७ plQ; 58 147.32 20 1 

३०५८ jg r'n]qmf] 18 45.72 6 3 

३०५९ plQ; 54 137.16 20 1 

३०६० plQ; 54 137.16 20 1 

३०६१ plQ; 44 111.76 20 1 

३०६२ sflnsf7 26 66.04 10 1 

३०६३ plQ; 35 88.9 16 1 

३०६४ Guyalo 23 58.42 7 3 

३०६५ uGxfpg]  22 55.88 7 3 

३०६६ jg r'n]qmf] 18 45.72 6 3 

३०६७ jg r'n]qmf 27 68.58 6 2 

३०६८ plQ; 37 93.98 15 2 

३०६९ yfpg] 25 63.5 10 3 

३०७० rfFk 95 241.3 20 1 

३०७१ uGxfpg]  19 48.26 6 3 

३०७२ sfpnf]  41 104.14 15 3 

३०७३ sfpnf]  30 76.2 12 3 

३०७४ sfpnf]  41 104.14 14 3 

३०७५ l;l/; 61 154.94 20 2 

३०७६ sfpnf]  30 76.2 11 2 

३०७७ sfpnf]  25 63.5 15 3 

३०७८ sfpnf]  30 76.2 14 2 

३०७९ sfpnf]  35 88.9 18 2 

३०८० sfpnf]  20 50.8 16 3 

३०८१ sfpnf]  26 66.04 10 2 

३०८२ sfpnf]  27 68.58 10 3 

३०८३ plQ; 20 50.8 16 1 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

३०८४ plQ; 20 50.8 16 1 

३०८५ plQ; 20 50.8 16 1 

३०८६ plQ; 20 50.8 16 1 

३०८७ plQ; 26 66.04 11 1 

३०८८ plQ; 26 66.04 11 1 

३०८९ plQ; 26 66.04 11 1 

३०९० plQ; 26 66.04 11 1 

३०९१ plQ; 26 66.04 11 1 

३०९२ plQ; 35 88.9 17 1 

३०९३ plQ; 35 88.9 17 1 

३०९४ plQ; 35 88.9 17 1 

३०९५ plQ; 35 88.9 17 1 

३०९६ plQ; 35 88.9 17 1 

३०९७ plQ; 32 81.28 15 1 

३०९८ plQ; 27 68.58 18 1 

३०९९ l;l/; 20 50.8 11 1 

३१०० l;l/; 20 50.8 11 1 

३१०१ l;l/; 20 50.8 11 1 

३१०२ l;l/; 20 50.8 11 1 

३१०३ l;l/; 20 50.8 11 1 

३१०४ l;l/; 20 50.8 11 1 

३१०५ l;l/; 20 50.8 11 1 

३१०६ l;l/; 20 50.8 11 1 

३१०७ l;l/; 20 50.8 11 1 

३१०८ l;l/; 20 50.8 11 1 

३१०९ l;l/; 20 50.8 11 1 

३११० l;l/; 20 50.8 11 1 

३१११ l;l/; 20 50.8 11 1 

३११२ l;l/; 20 50.8 11 1 

३११३ l;l/; 20 50.8 11 1 

३११४ l;l/; 20 50.8 11 1 

३११५ l;l/; 20 50.8 11 1 
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३११६ l;l/; 20 50.8 11 1 

३११७ eNnftf] 31 78.74 10 4 

३११८ eNnftf] 31 78.74 10 3 

३११९ eNnftf] 31 78.74 10 4 

३१२० eNnftf] 31 78.74 10 3 

३१२१ eNnftf] 31 78.74 10 4 

३१२२ eNnftf] 31 78.74 10 3 

३१२३ eNnftf] 20 50.8 10 4 

३१२४ eNnftf] 20 50.8 10 3 

३१२५ eNnftf] 20 50.8 10 4 

३१२६ eNnftf] 20 50.8 10 3 

३१२७ eNnftf] 20 50.8 10 4 

३१२८ eNnftf] 20 50.8 10 3 

३१२९ eNnftf] 20 50.8 10 4 

३१३० eNnftf] 20 50.8 10 3 

३१३१ eNnftf] 20 50.8 10 4 

मासथल्लो स्टेशनमा पने रुखहरुको कववरर् 

ति. न. प्रजाति 

गोलाई 

इन्चमा 
गोलाई 
CM 

उचाई 

मी मा 

ग्रेड १, 

२, ३,४  कैदियि 

1 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

2 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

3 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

4 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

5 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

6 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

7 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

8 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

9 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

10 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

11 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   
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12 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

13 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

14 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

15 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

16 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

17 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

18 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

19 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

20 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

21 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

22 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

23 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

24 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

25 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

26 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

27 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

28 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

29 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

30 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

31 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

32 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

33 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

34 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

35 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

36 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

37 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   
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38 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

39 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

40 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

41 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

42 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

43 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

44 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

45 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

46 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

47 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

48 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

49 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

50 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

51 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

52 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

53 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

54 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

55 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

56 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

57 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

58 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

59 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

60 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

61 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

62 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

63 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   
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64 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

65 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

66 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

67 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

68 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

69 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

70 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

71 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

72 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

73 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

74 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

75 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

76 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

77 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

78 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

79 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

80 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

81 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

82 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

83 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

84 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

85 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

86 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

87 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

88 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

89 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   
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90 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

91 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

92 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

93 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

94 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

95 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

96 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

97 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

98 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

99 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

100 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

101 Uf'/fF; 18 45.7 4 3   

102 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

103 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

104 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

105 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

106 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

107 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

108 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

109 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

110 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

111 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

112 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

113 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

114 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

115 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   
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116 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

117 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

118 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

119 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

120 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

121 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

122 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

123 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

124 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

125 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

126 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

127 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

128 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

129 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

130 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

131 Uf'/fF; 20 50.8 4 3   

132 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

133 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

134 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

135 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

136 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

137 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

138 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

139 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

140 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

141 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   
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142 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

143 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

144 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

145 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

146 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

147 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

148 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

149 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

150 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

151 Uf'/fF; 21 53.3 4 3   

152 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

153 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

154 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

155 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

156 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

157 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

158 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

159 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

160 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

161 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

162 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

163 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

164 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

165 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

166 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

167 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   
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168 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

169 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

170 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

171 Uf'/fF; 22 55.9 4 3   

172 Uf'/fF; 23 58.4 4 3   

173 Uf'/fF; 23 58.4 4 3   

174 Uf'/fF; 23 58.4 4 3   

175 Uf'/fF; 23 58.4 4 3   

176 Uf'/fF; 23 58.4 4 3   

177 Uf'/fF; 23 58.4 4 3   

178 Uf'/fF; 23 58.4 4 3   

179 Uf'/fF; 23 58.4 4 3   

180 Uf'/fF; 23 58.4 4 3   

181 Uf'/fF; 23 58.4 4 3   

182 Uf'/fF; 23 58.4 4 3   

183 Uf'/fF; 23 58.4 4 3   

184 Uf'/fF; 23 58.4 4 3   

185 Uf'/fF; 23 58.4 4 3   

186 Uf'/fF; 23 58.4 4 3   

187 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   

188 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   

189 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   

190 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   

191 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   

192 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   

193 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   
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194 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   

195 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   

196 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   

197 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   

198 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   

199 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   

200 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   

201 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   

202 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   

203 Uf'/fF; 24 61.0 4 3   

204 ?O; 21 53.3 5 3   

205 ?O; 21 53.3 5 3   

206 ?O; 21 53.3 5 3   

207 ?O; 21 53.3 5 3   

208 ?O; 21 53.3 5 3   

209 ?O; 21 53.3 5 3   

210 ?O; 21 53.3 5 3   

211 ?O; 21 53.3 5 3   

212 ?O; 21 53.3 5 3   

213 ?O; 21 53.3 5 3   

214 ?O; 21 53.3 5 3   

215 ?O; 21 53.3 5 3   

216 ?O; 21 53.3 5 3   

217 ?O; 21 53.3 5 3   

218 ?O; 21 53.3 5 3   

219 ?O; 21 53.3 5 3   
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220 ?O; 21 53.3 5 3   

221 Jf}ifk|hftL 19 48.3 4 3 
  

222 Jf}ifk|hftL 19 48.3 4 3 
  

223 Jf}ifk|hftL 19 48.3 4 3 
  

224 Jf}ifk|hftL 19 48.3 4 3 
  

225 Jf}ifk|hftL 19 48.3 4 3 
  

226 Jf}ifk|hftL 19 48.3 4 3 
  

227 Jf}ifk|hftL 19 48.3 4 3 
  

228 Jf}ifk|hftL 19 48.3 4 3 
  

229 Jf}ifk|hftL 19 48.3 4 3 
  

230 Jf}ifk|hftL 19 48.3 4 3 
  

231 Jf}ifk|hftL 19 48.3 4 3 
  

232 Jf}ifk|hftL 19 48.3 4 3 
  

233 Wf'kL  20 50.8 3 3   

234 Wf'kL  20 50.8 3 3 
 235 Wf'kL  20 50.8 3 3 
 236 Wf'kL  20 50.8 3 3 
 237 Wf'kL  20 50.8 3 3 
 238 Wf'kL  20 50.8 3 3 
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सबचको स्टेशनमा पने रुखहरुको कववरर् 

qm=;= 

Kf|hftL 

Uff]nfO{ -

OGr_ 

Girth pRffO{ -

m_ 

Class 

1 lkm/lkm/] 
65.0 165.1 15.0 3.0 

2 lkm/lkm/] 
27.0 68.6 12.0 3.0 

3 cf?kft] 
75.0 190.5 18.0 2.0 

4 lkm/lkm/] 
45.0 114.3 16.0 1.0 

5 lkm/lkm/] 
33.0 83.8 10.0 3.0 

6 lkm/lkm/] 
53.0 134.6 18.0 1.0 

7 lkm/lkm/] 
35.0 88.9 18.0 1.0 

8 enfof] 
33.0 83.8 8.0 3.0 

9 Nff]s/ 
43.0 109.2 7.0 3.0 

10 Uf'Pnf]  
30.0 76.2 7.0 3.0 

11 Uf'Pnf]  
22.0 55.9 5.0 3.0 

12 v;|' 
40.0 101.6 12.0 3.0 

13 uGxfpg] 
18.0 45.7 6.0 3.0 

14 kmnf6 
30.0 76.2 14.0 3.0 

15 v;|' 
45.0 114.3 12.0 1.0 

16 kmnf6 
88.0 223.5 25.0 1.0 

17 kmnf6 
65.0 165.1 25.0 2.0 

18 kmnf6 
45.0 114.3 16.0 2.0 

19 kmnf6 
86.0 218.4 30.0 1.0 

20 v;|' 
41.0 104.1 16.0 3.0 

21 kmnf6 
85.0 215.9 18.0 1.0 

22 kmnf6 
##### 342.9 18.0 1.0 

23 kmnf6 
##### 317.5 60.0 1.0 
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24 kmnf6 
75.0 190.5 20.0 1.0 

25 v;|' 
41.0 104.1 18.0 1.0 

26 kmnf6 
55.0 139.7 20.0 3.0 

27 kmnf6 
35.0 88.9 20.0 3.0 

28 kmnf6 
81.0 205.7 25.0 1.0 

29 kmnf6 
55.0 139.7 20.0 2.0 

30 lkm/lkm/] 
51.0 129.5 20.0 1.0 

31 Nff]s/ 
51.0 129.5 18.0 1.0 

32 Nff]s/ 
23.0 58.4 12.0 2.0 

33 kmnf6 
75.0 190.5 30.0 1.0 

34 v;|' 
26.0 66.0 12.0 3.0 

35 u'F/f; 
41.0 104.1 16.0 3.0 

36 v;|' 
67.0 170.2 18.0 3.0 

37 bfnlrgL 
21.0 53.3 10.0 3.0 

38 ?? 
##### 266.7 30.0 2.0 

39 Uf'Pnf]  
25.0 63.5 8.0 3.0 

40 kmnf6 
85.0 215.9 25.0 1.0 

41 Nff]s/ 
19.0 48.3 10.0 3.0 

42 v;|' 
72.0 182.9 25.0 1.0 

43 u'F/f; 
28.0 71.1 10.0 3.0 

44 u'F/f; 
35.0 88.9 10.0 3.0 

45 v;|' 
26.0 66.0 25.0 1.0 

46 v;|' 
25.0 63.5 9.0 3.0 

47 v;|' 
41.0 104.1 16.0 2.0 

48 lk|m;L 
57.0 144.8 20.0 1.0 

49 v;|' 
45.0 114.3 16.0 2.0 
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50 sf]dL 
33.0 83.8 15.0 3.0 

51 sf]dL 
45.0 114.3 15.0 3.0 

52 v;|' 
65.0 165.1 25.0 1.0 

53 kmnf6 
70.0 177.8 30.0 1.0 

54 u'F/f; 
56.0 142.2 16.0 3.0 

55 u'F/f; 
41.0 104.1 10.0 3.0 

56 uGxfpg] 
18.0 45.7 6.0 3.0 

57 uGxfpg] 
18.0 45.7 7.0 3.0 

58 c+u]/f] 
67.0 170.2 10.0 2.0 

59 kmnf6 
##### 317.5 25.0 1.0 

60 v;|' 
18.0 45.7 6.0 3.0 

61 Nff]s/ 
43.0 109.2 15.0 3.0 

62 Nff]s/ 
62.0 157.5 25.0 1.0 

63 v;|' 
27.0 68.6 15.0 2.0 

64 u'F/f; 
31.0 78.7 10.0 2.0 

65 u'F/f; 
31.0 78.7 10.0 2.0 

66 u'F/f; 
51.0 129.5 15.0 3.0 

67 u'F/f; 
95.0 241.3 10.0 2.0 

68 lkm/lkm/] 
85.0 215.9 18.0 2.0 

69 kmnf6 
##### 266.7 20.0 3.0 

70 kmnf6 
75.0 190.5 30.0 3.0 

71 kmnf6 
35.0 88.9 10.0 1.0 

72 kmnf6 
95.0 241.3 25.0 2.0 

73 kmnf6 
75.0 190.5 16.0 3.0 

74 kmnf6 
65.0 165.1 18.0 3.0 

75 v;|' 
81.0 205.7 30.0 1.0 
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76 cf?kft] 
65.0 165.1 16.0 3.0 

77 uGxfpg] 
21.0 53.3 10.0 3.0 

78 u'F/f; 
65.0 165.1 12.0 3.0 

79 kmnf6 
61.0 154.9 7.0 1.0 

80 kmnf6 
55.0 139.7 16.0 3.0 

81 kmnf6 
55.0 139.7 16.0 3.0 

82 kmnf6 
75.0 190.5 16.0 3.0 

83 v;|' 
91.0 231.1 18.0 2.0 

84 v;|' 
55.0 139.7 10.0 3.0 

85 kmnf6 
85.0 215.9 16.0 3.0 

86 kmnf6 
75.0 190.5 16.0 3.0 

87 uGxfpg] 
22.0 55.9 8.0 3.0 

88 uGxfpg] 
22.0 55.9 8.0 3.0 

89 u'F/f; 
30.0 76.2 12.0 2.0 

90 u'F/f; 
30.0 76.2 12.0 2.0 

91 kmnf6 
##### 419.1 25.0 2.0 

92 kmnf6 
82.0 208.3 12.0 3.0 

93 kmnf6 
##### 292.1 16.0 1.0 

94 u'F/f; 
27.0 68.6 10.0 3.0 

95 u'F/f; 
35.0 88.9 12.0 3.0 

96 Nff]s/ 
65.0 165.1 6.0 3.0 

97 kmnf6 
75.0 190.5 16.0 3.0 

98 kmnf6 
86.0 218.4 16.0 3.0 

99 kmnf6 
##### 317.5 30.0 1.0 

100 kmnf6 
41.0 104.1 18.0 1.0 

101 u'F/f; 
45.0 114.3 15.0 3.0 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

102 u'F/f; 
38.0 96.5 15.0 3.0 

103 Nff]s/ 
65.0 165.1 25.0 1.0 

104 Nff]s/ 
27.0 68.6 20.0 2.0 

105 Nff]s/ 
27.0 68.6 20.0 2.0 

106 kmnf6 
27.0 68.6 20.0 2.0 

107 v;|' 
41.0 104.1 18.0 1.0 

108 u'F/f; 
25.0 63.5 10.0 3.0 

109 u'F/f; 
25.0 63.5 10.0 3.0 

110 u'F/f; 
25.0 63.5 10.0 3.0 

111 u'F/f; 
26.0 66.0 10.0 3.0 

112 v;|' 
51.0 129.5 20.0 1.0 

113 sfnLsf7 
18.0 45.7 9.0 3.0 

114 kmnf6 
##### 292.1 30.0 1.0 

115 u'F/f; 
28.0 71.1 20.0 2.0 

116 bfnlrgL 
95.0 241.3 20.0 3.0 

117 kmnf6 
##### 342.9 30.0 1.0 

118 kmnf6 
65.0 165.1 16.0 3.0 

119 kmnf6 
65.0 165.1 15.0 3.0 

120 kmnf6 
95.0 241.3 30.0 2.0 

121 kmnf6 
29.0 73.7 16.0 2.0 

122 kmnf6 
29.0 73.7 16.0 2.0 

123 c+u]/f] 
24.0 61.0 20.0 1.0 

124 Nff]s/ 
28.0 71.1 15.0 1.0 

125 Nff]s/ 
27.0 68.6 16.0 3.0 

126 Nff]s/ 
55.0 139.7 16.0 2.0 

127 Nff]s/ 
45.0 114.3 14.0 3.0 
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128 u'F/f; 
55.0 139.7 20.0 2.0 

129 u'F/f; 
45.0 114.3 18.0 2.0 

130 lkm/lkm/] 
57.0 144.8 18.0 1.0 

131 v;|' 
45.0 114.3 14.0 2.0 

132 Nff]s/ 
20.0 50.8 9.0 3.0 

133 Nff]s/ 
20.0 50.8 9.0 3.0 

134 Nff]s/ 
20.0 50.8 9.0 3.0 

135 lkm/lkm/] 
45.0 114.3 20.0 1.0 

136 kmnf6 
65.0 165.1 30.0 1.0 

137 kmnf6 
##### 368.3 30.0 1.0 

138 Nff]s/ 
35.0 88.9 10.0 3.0 

139 Nff]s/ 
35.0 88.9 10.0 3.0 

140 Nff]s/ 
35.0 88.9 10.0 3.0 

141 Nff]s/ 
35.0 88.9 10.0 3.0 

142 v;|' 
55.0 139.7 18.0 1.0 

143 u'F/f; 
35.0 88.9 16.0 2.0 

144 kmnf6 
23.0 58.4 30.0 1.0 

145 u'F/f; 
35.0 88.9 16.0 2.0 

146 v;|' 
35.0 88.9 16.0 1.0 

]147 u'F/f; 
23.0 58.4 17.0 1.0 

148 u'F/f; 
28.0 71.1 14.0 2.0 

149 v;|' 
21.0 53.3 7.0 3.0 

150 cf?kft] 
19.0 48.3 7.0 3.0 

151 u'F/f; 
75.0 190.5 8.0 3.0 

152 kmnf6 
95.0 241.3 15.0 3.0 

153 v;|' 
45.0 114.3 12.0 3.0 
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154 v;|' 
95.0 241.3 12.0 2.0 

155 kmnf6 
95.0 241.3 12.0 3.0 

156 kmnf6 
##### 342.9 25.0 2.0 

157 u'F/f; 
35.0 88.9 15.0 3.0 

158 u'F/f; 
45.0 114.3 20.0 3.0 

159 sfnLsf7 
33.0 83.8 18.0 1.0 

160 v;|' 
27.0 68.6 12.0 3.0 

161 lkm/lkm/] 
55.0 139.7 25.0 1.0 

162 sfnLsf7 
32.0 81.3 20.0 1.0 

163 Nff]s/ 
45.0 114.3 25.0 1.0 

164 Nff]s/ 
35.0 88.9 20.0 1.0 

165 bfnlrgL 
30.0 76.2 16.0 3.0 

166 kmnf6 
19.0 48.3 5.0 3.0 

167 Nff]s/ 
35.0 88.9 25.0 1.0 

168 Nff]s/ 
40.0 101.6 15.0 3.0 

169 Nff]s/ 
##### 368.3 25.0 3.0 

170 v;|' 
36.0 91.4 18.0 2.0 

171 v;|' 
85.0 215.9 25.0 1.0 

172 sfnLsf7 
21.0 53.3 10.0 3.0 

173 kmnf6 
##### 266.7 30.0 1.0 

174 sfnLsf7 
18.0 45.7 5.0 3.0 

175 u'F/f; 
65.0 165.1 20.0 1.0 

176 sfnLsf7 
  165.1 20.0 1.0 

177 kmnf6 
21.0 53.3 10.0 1.0 

178 u'F/f; 
21.0 53.3 10.0 3.0 

179 bjbj] 
31.0 78.7 10.0 3.0 
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180 u'F/f; 
26.0 66.0 7.0 3.0 

181 u'F/f; 
31.0 78.7 15.0 1.0 

182 u'F/f; 
31.0 78.7 15.0 1.0 

183 u'F/f; 
22.0 55.9 10.0 3.0 

184 u'F/f; 
23.0 58.4 9.0 3.0 

185 kmnf6 
65.0 165.1 18.0 3.0 

186 u'F/f; 
22.0 55.9 8.0 3.0 

187 u'F/f; 
28.0 71.1 12.0 3.0 

 

तल्लो स्टेशनमा रहेका रुखहरुको कववरर् 

qm=;= Kf|hftL Uff]nfO{ 

-OGr_ गोलाई CM 

pRffO{ 

-m_ 

Class 

1 Rf'qf]  20 50.8 6 3 
2 plQ; 84 213.4 16 1 
3 plQ; 53 134.6 12 2 
4 sfnLsf7 29 73.7 13 1 

5 Uf'Pnf]  25 63.5 7 3 
6 Uf'Pnf]  22 55.9 7 3 
7 plQ; 84 213.4 16 1 
8 plQ; 38 96.5 12 1 
9 l5lgw' 27 68.6 10 3 

10 Uf'Pnf]  28 71.1 8 3 
11 plQ; 41 104.1 10 2 
12 plQ; 27 68.6 10 3 
13 plQ; 30 76.2 10 3 
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14 plQ; 23 58.4 8 3 
15 plQ; 21 53.3 7 3 
16 plQ; 39 99.1 12 2 
17 cªu]/f] 28 71.1 8 3 
18 plQ; 57 144.8 16 1 
19 plQ; 67 170.2 16 1 
20 plQ; 65 165.1 12 2 
21 plQ; 48 121.9 12 2 
22 plQ; 58 147.3 18 1 
23 cªu]/f] 27 68.6 6 3 
24 cªu]/f] 21 53.3 6 3 
25 plQ; 58 147.3 20 1 
26 plQ; 62 157.5 18 1 
27 plQ; 60 152.4 18 1 
28 plQ; 45 114.3 16 1 
29 plQ; 37 94.0 16 1 
30 Uf'Pnf]  27 68.6 7 3 
31 Uf'Pnf]  26 66.0 7 3 
32 Uf'Pnf]  25 63.5 7 3 
33 sfnLsf7 51 129.5 14 1 

34 cªu]/f] 20 50.8 7 3 
35 cªu]/f] 23 58.4 7 3 
36 cªu]/f] 24 61.0 7 3 
37 Uf'Pnf]  27 68.6 8 3 
38 Uf'Pnf]  21 53.3 7 3 
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39 Uf'Pnf]  23 58.4 7 3 
40 cªu]/f] 25 63.5 8 3 
41 cªu]/f] 25 63.5 8 3 
42 cªu]/f] 28 71.1 8 3 
43 cªu]/f] 28 71.1 8 3 
44 cªu]/f] 18 45.7 8 3 
45 cªu]/f] 18 45.7 8 3 
46 plQ; 46 116.8 15 1 
47 

plQ; 
67 170.2 15 1 

48 
cªu]/f] 

19 48.3 7 3 
49 Uf'Pnf]  25 63.5 6 3 
50 

enfof] 
19 48.3 8 3 

51 
enfof] 

23 58.4 8 3 
52 Uf'Pnf]  27 68.6 9 3 
53 Uf'Pnf]  27 68.6 9 3 
54 Uf'Pnf]  27 68.6 9 3 
55 

plQ; 
26 66.0 12 2 

56 
plQ; 

26 66.0 12 2 
57 Uf'Pnf]  25 63.5 8 3 
58 

em\ofgf]  
25 63.5 8 3 

59 
em\ofgf]  

23 58.4 7 3 
60 

em\ofgf]  
21 53.3 7 3 

61 
em\ofgf]  

21 53.3 7 3 
62 

em\ofgf]  
21 53.3 7 3 

63 sfnLsf7 30 76.2 10 2 
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64 Uf'Pnf]  21 53.3 7 3 
65 Uf'Pnf]  23 58.4 8 3 
66 sfnLsf7 20 50.8 8 2 

67 Uf'Pnf]  21 53.3 7 3 
68 sfnLsf7 27 68.6 9 3 

69 
plQ; 

32 81.3 12 1 
70 sfnLsf7 43 109.2 12 1 

71 sfnLsf7 32 81.3 10 1 

72 Uf'Pnf]  18 45.7 7 3 
73 Uf'Pnf]  26 66.0 8 3 
74 

k}Fo' 
56 142.2 12 2 

75 
em\ofgf]  

25 63.5 7 3 
76 sfnLsf7 35 88.9 12 1 

77 sfnLsf7 20 50.8 10 3 

78 
rfFk 

19 48.3 8 3 
79 

rfFk 
26 66.0 12 1 

80 
em\ofgf]  

28 71.1 8 3 
81 

em\ofgf]  
25 63.5 10 3 

82 sfnLsf7 35 88.9 12 1 

83 sfnLsf7 35 88.9 12 1 

84 Uf'Pnf]  20 50.8 7 3 
85 

plQ; 
28 71.1 12 1 
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86 
plQ; 

28 71.1 12 1 
87 sfnLsf7 30 76.2 12 1 

88 Uf'Pnf]  18 45.7 7 3 
89 

v;|' 
24 61.0 7 3 

90 
v;|' 

18 45.7 7 3 
91 

cªu]/f] 
32 81.3 8 3 

92 
cªu]/f] 

32 81.3 8 3 
93 

cªu]/f] 
27 68.6 8 3 

94 
cªu]/f] 

23 58.4 8 3 
95 

v;|' 
28 71.1 7 3 

96 
v;|' 

22 55.9 7 3 
97 

v;|' 
22 55.9 7 3 

98 Uf'Pnf]  27 68.6 8 3 
99 Uf'Pnf]  26 66.0 7 3 

100 sfnLsf7 28 71.1 13 1 

101 sfnLsf7 28 71.1 13 1 

102 sfnLsf7 28 71.1 13 1 

103 sfnLsf7 21 53.3 77 1 

104 Uf'Pnf]  26 66.0 10 3 
105 Uf'Pnf]  26 66.0 10 3 
106 

cªu]/f] 
24 61.0 9 3 

107 
cªu]/f] 

24 61.0 9 3 
108 

cªu]/f] 
24 61.0 9 3 



सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार आयोजनाको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रसतवेदन 

 
 

109 
cªu]/f] 

18 45.7 7 3 
110 

em\ofgf]  
25 63.5 10 2 

111 
em\ofgf]  

25 63.5 10 2 
112 

em\ofgf]  
25 63.5 10 2 

113 
em\ofgf]  

25 63.5 10 2 
114 

em\ofgf]  
23 58.4 9 2 

115 
em\ofgf]  

23 58.4 9 2 
116 

em\ofgf]  
23 58.4 9 2 

117 
plQ; 

29 73.7 12 1 
118 

cªu]/f] 
22 55.9 7 3 

119 Uf'Pnf]  28 71.1 9 3 
120 sfnLsf7 36 91.4 14 1 

121 Uf'Pnf]  23 58.4 7 3 
122 Uf'Pnf]  23 58.4 7 3 
123 Uf'Pnf]  23 58.4 7 3 
124 Uf'Pnf]  23 58.4 7 3 
125 Uf'Pnf]  23 58.4 7 3 
126 sfnLsf7 41 104.1 14 1 

127 Uf'Pnf]  27 68.6 8 3 
128 Uf'Pnf]  27 68.6 8 3 
129 Uf'Pnf]  26 66.0 7 3 
130 Uf'Pnf]  26 66.0 7 3 
131 Uf'Pnf]  26 66.0 7 3 
132 Uf'Pnf]  26 66.0 7 3 
133 Uf'Pnf]  26 66.0 7 3 
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134 
;f}/ 

86 218.4 20 1 
135 

;f}/ 
31 78.7 18 1 

136 
plQ; 

35 88.9 16 1 
137 

;f}/ 
72 182.9 18 1 

138 Uf'Pnf]  26 66.0 8 3 
139 

dnf] 
21 53.3 6 3 

140 
uGxfpg] 

18 45.7 7 3 
141 

uGxfpg] 
18 45.7 7 3 

142 
uGxfpg] 

18 45.7 7 3 
143 Uf'Pnf]  27 68.6 8 3 
144 

plQ; 
44 111.8 14 2 

145 
plQ; 

55 139.7 18 1 
146 

;f}/ 
65 165.1 18 1 

147 Uf'Pnf]  25 63.5 6 3 
148 

em\ofgf]  
26 66.0 8 3 

149 
em\ofgf]  

26 66.0 8 3 
150 

em\ofgf]  
26 66.0 8 3 

151 
em\ofgf]  

26 66.0 8 3 
152 

em\ofgf]  
28 71.1 8 2 

153 
em\ofgf]  

27 68.6 9 2 
154 

em\ofgf]  
27 68.6 9 2 

155 
em\ofgf]  

27 68.6 9 2 
156 

em\ofgf]  
27 68.6 9 2 

157 Uf'Pnf]  25 63.5 7 3 
158 Uf'Pnf]  25 63.5 7 3 
159 Uf'Pnf]  25 63.5 7 3 
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160 Uf'Pnf]  25 63.5 7 3 
161 Uf'Pnf]  25 63.5 7 3 
162 

3';'n 
26 66.0 8 3 

163 
3';'n 

26 66.0 8 3 
164 

3';'n 
26 66.0 8 3 

165 
3';'n 

26 66.0 8 3 
166 

3';'n 
26 66.0 8 3 

167 Uf'Pnf]  18 45.7 7 3 
168 

dnf] 
18 45.7 6 3 

169 
dnf] 

18 45.7 6 3 
170 

dnf] 
18 45.7 6 3 

171 
dnf] 

18 45.7 6 3 
172 

dnf] 
18 45.7 6 3 

173 
dnf] 

18 45.7 6 3 
174 Uf'Pnf]  25 63.5 7 3 
175 Uf'Pnf]  25 63.5 7 3 
176 Uf'Pnf]  25 63.5 7 3 
177 Uf'Pnf]  25 63.5 7 3 
178 Uf'Pnf]  25 63.5 7 3 
179 Uf'Pnf]  25 63.5 7 3 
180 Uf'Pnf]  25 63.5 7 3 
181 Uf'Pnf]  25 63.5 7 3 
182 

em\ofgf]  
35 88.9 12 3 

183 
em\ofgf]  

27 68.6 12 3 
184 

em\ofgf]  
27 68.6 12 3 

185 Uf'Pnf]  28 71.1 7 3 
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186 Uf'Pnf]  28 71.1 7 3 
187 Uf'Pnf]  28 71.1 7 3 
188 Uf'Pnf]  28 71.1 7 3 
189 Uf'Pnf]  28 71.1 7 3 
190 Uf'Pnf]  28 71.1 7 3 
191 Uf'Pnf]  28 71.1 7 3 
192 

sfpnf] 
30 76.2 16 1 

193 
sfpnf] 

30 76.2 16 1 
194 

sfpnf] 
21 53.3 16 2 

195 
sfpnf] 

73 185.4 16 1 
196 Uf'Pnf]  27 68.6 7 3 
197 Uf'Pnf]  27 68.6 7 3 
198 Uf'Pnf]  27 68.6 7 3 
199 

cªu]/f] 
29 73.7 10 3 

200 
cªu]/f] 

29 73.7 10 3 
201 

cªu]/f] 
29 73.7 10 3 

202 
cªu]/f] 

19 48.3 7 3 
203 Uf'Pnf]  23 58.4 7 3 
204 Uf'Pnf]  23 58.4 7 3 
205 Uf'Pnf]  23 58.4 7 3 
206 Uf'Pnf]  23 58.4 7 3 
207 Uf'Pnf]  23 58.4 7 3 
208 

em\ofgf]  
25 63.5 8 3 

209 
em\ofgf]  

25 63.5 8 3 
210 

em\ofgf]  
25 63.5 8 3 

211 
em\ofgf]  

25 63.5 8 3 
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212 
em\ofgf]  

23 58.4 7 3 
213 

em\ofgf]  
23 58.4 7 3 

214 
em\ofgf]  

23 58.4 7 3 
215 

em\ofgf]  
23 58.4 7 3 

216 Uf'Pnf]  26 66.0 8 3 
217 Uf'Pnf]  26 66.0 8 3 
218 Uf'Pnf]  26 66.0 8 3 
219 Uf'Pnf]  26 66.0 8 3 
220 Uf'Pnf]  26 66.0 8 3 
221 Uf'Pnf]  26 66.0 8 3 

222 
k}Fo' 

28 71.1 12 1 

223 Uf'Pnf]  26 66.0 7 3 

224 Uf'Pnf]  26 66.0 7 3 

225 
em\ofgf]  

28 71.1 7 3 

226 
em\ofgf]  

28 71.1 7 3 

227 
cªu]/f] 

35 88.9 10 3 

228 
cªu]/f] 

35 88.9 10 3 

229 
cªu]/f] 

35 88.9 10 3 

230 
cªu]/f] 

35 88.9 10 3 

231 
cªu]/f] 

35 88.9 10 3 
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232 Uf'Pnf]  27 68.6 8 3 

233 Uf'Pnf]  27 68.6 8 3 
234 Uf'Pnf]  27 68.6 8 3 
235 Uf'Pnf]  27 68.6 8 3 
236 Uf'Pnf]  27 68.6 8 3 
237 Uf'Pnf]  27 68.6 8 3 
238 Uf'Pnf]  27 68.6 8 3 
239 Uf'Pnf]  27 68.6 8 3 
240 Uf'Pnf]  27 68.6 8 3 
241 Uf'Pnf]  27 68.6 8 3 
242 

em\ofgf]  
35 88.9 15 3 

243 
em\ofgf]  

35 88.9 15 3 
244 

em\ofgf]  
35 88.9 15 3 

245 
plQ; 

39 99.1 12 1 
246 

rfFk 
42 106.7 14 1 

247 Uf'Pnf]  21 53.3 6 3 
248 Uf'Pnf]  21 53.3 6 3 
249 

;f}/ 
72 182.9 25 1 

250 Uf'Pnf]  23 58.4 7 3 
251 Uf'Pnf]  23 58.4 8 3 
252 

plQ; 
45 114.3 15 1 

253 
plQ; 

23 58.4 12 3 
254 

kmn]bf] 
20 50.8 9 3 

255 
rfFk 

69 175.3 20 1 
256 

plQ; 
28 71.1 16 1 

 


