
कोतो – मेता – छ्याप – जुनाम - च्याखु सडक (२७.६ कक. मी.),  

गण्डकी प्रदेश, मनाङको 

वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रकतवेदन

प्रकतवेदन पेस गररएको कनकायको नाम र ठेगाना : 

प्रदशे सरकार 

वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय  

गण्डकी प्रदशे, पोखरा 

मार्फ त 

प्रदशे सरकार- भौततक पवूााधार,शहरी तवकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय 

गण्डकी प्रदशे, पोखरा  

 

पेस गने कनकाय  

प्रदशे सरकार  

भौततक पवूााधार,शहरी तवकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय 

पवूााधार तवकास तनदशेनालय  

गण्डकी प्रदशे, पोखरा 

 

ाऄसार, २०७९ 



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

1 
 

कायफकारी साराांश 

१. प्रस्तावक र परामशफदाता 

यस प्रस्तातवत कोतो-मेता-छ्याप-जुनाम-च्याखु सडक (२७.६ कक. मी.) मनाङको प्रस्तावक प्रदशे सरकार, भौततक 

पवूााधार,शहरी तवकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पवूााधार तवकास तनदशेनालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा रहकेो छ । 

यस प्रस्तातवत सडकको वा. प्र. म.ू ऄध्ययनको तजम्मा परामशादाता संस्था जे. एन. अर. कन्त्सल्ट प्रा. तल., टोखा, 

काठमाण्डौलाइ  तदएको छ । 

२. प्रस्तावको पररचय  

प्रस्ताकवत कोतो-मेता-छ्याप-जुनाम-च्याखु सडक (२७.६ कक. मी.) चामे- ५, कोतो (Easting २३१७१२.५, 

Northing ३१६१३७८ र २५८८ मी. ईचाइ) बाट सरुु भएर नापाा भतूम गाईँपातलका वडा नं -२, च्याख ु (Easting 

२३१७८४.९, Northing ३१७७६९८ र ३७५६ मी. ईचाइ)मा ऄन्त्त हुन्त्छ । यस सडकको ईचाइ न्त्यनुतम २५८८ तमटर 

दतेख ऄतधकतम ३७५६ मी. रहकेो छ । प्रस्तातवत सडकको सम्पणूा पंति ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर तभर पदाछ । यस प्रस्तातवत 

सडकले चामे गाईँपातलका, वडा नं ५ र नापाा भतूम गाईँपातलका वडा नं -२ का कोतो, छ्याछ्या, मेता, छ्याप, जनुाम, 

च्याख ु र फू लगायतका वस्तीहरुलाइ सडक संजाल माफा त दशेको ऄन्त्य भू-भागसँग जोड्दछ। हाल सडकको सरुुवात 

तबन्त्द ुकोतोसम्म बेसीशहर चामे सडकको पहुचँ पगेुको छ । यस सडकको कुल लम्बाइ २७.६ तक.मी. रहकेोछ । यस 

सडकको के्षरातधकार सडकको केन्त्र बाट दाँया-बाँया दवैु ततर १५ मी., फमेसन चौडाआ ५.२५ मी. (नातल बाहके) र 

क्याररज वे ३.७५ मी. रहकेो छ ।  

३. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कानुनी औकचत्यता   

वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ को १) ाऄनुसूची ३ (कनयम ३ सांग सम्बकधधत)- क) वन के्षत्रको बुंदा ५ ऄनसुार 

तवद्यतु प्रसारण लाआन वाहके ऄन्त्य प्रयोजनको लागी ५ हके्टरभन्त्दा बढी वन के्षर प्रयोग गने र २) ाऄनुसूची ३ (कनयम ३ 

सांग सम्बकधधत) - ङ) यातायात  के्षत्रको बुंदा १ ऄनसुार स्थानीय सडक बाहेक २५ तकलोतमटर भन्त्दा बढी लम्बाइ हुने 

नयाँ सडक तनमााण गने कायाको लातग वातावरणीय प्रभाव मलू्यांङ्कन ऄध्ययन काया गरर यस वातावरणीय प्रभाव 

मलू्यांङ्कन प्रततवेदन सम्बतन्त्धत मन्त्रालयबाट स्वीकृत गनुा पने व्यवस्था रहकेो छ ।     

प्रस्तातवत कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडक कुल लम्बाइ २७.६  तक.मी. को नयाँ सडक तनमााण अयोजना रहके र 

यस अयोजनाको लातग १६.६३ ह.े वन के्षरको अवश्यक पने हुनाले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण 

तनयमावली २०७७ ऄनसुार यस अयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन ऄध्ययन गनुा पने भएकाले यो वातावरणीय 

प्रभाव मलु्याङ्कन प्रततवेदन तयार गररएको हो । 

वातावरण संरक्षण ऐन- २०७६ को दफा ३ को ईपदफा २-ख, वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ को तनयम ८ को 

ईपतनयम २ तथा गण्डकी प्रदशेको प्रदशे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३-ख ऄनसुार यस अयोजनाको 

वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन प्रततवेदन स्वीकृत गने तनकाय प्रदेश सरकार - वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय, 

गण्डकी प्रदशे, पोखरा रहकेो छ । 

४. ाऄध्ययन गदाफ ाऄपनााआएका कवकधहरु 

वा. प्र. म.ू ऄध्ययन गदाा तवतभन्त्न तवतधहरु ऄपनाआएका छन।् यस प्रततवेदन तयार गदाा अयोजनासंग सम्बतन्त्धत प्रकातशत 

प्रततवेदनहरुको ऄध्ययन, वातावरणीय तथा ऄन्त्य सम्बतन्त्धत ऐन, तनयम, तनयमावली, तनदतेशका, सतन्त्ध, अतदको 

पनुरावलोकन, प्रश्नावली सवेक्षण, स्थलगत ऄध्ययन र ऄवलोकन, सामतूहक छलफल, चेकतलस्ट तथा ऄन्त्य वैज्ञातनक 

तवतधहरु ऄपनाआएका छन ्। वा. प्र. म.ू ऄध्ययन वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७, 

गण्डकी प्रदशेको प्रदशे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र  रातरिय वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन तनदतेशका २०५०मा 

ईल्लेख भए ऄनसुार तथा तत्कातलन ईद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे, पोखराबाट 
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२०७८/१२/०४ तमततमा स्वीकृत गररएको कायासचूीमा ईल्लेख गररएका तवतधहरु ऄनसुार ऄध्ययन काया गररएको तथयो । 

“ाअकथफक ाऄभीयान  राकरिय दैकनक” मा २०७८/०१/१४ तमततमा सचूना प्रकाशन गरेर अयोजना के्षरमा 

२०७७/१/२० तमततमा एईटा चामे गाईँपातलकाको कायाालयमा सावाजतनक सनुवुाआ कायाक्रम गररएको तथयो । वा.प्र.म.ू 

ऄध्ययनको लातग तवज्ञ टोलीले २०७६/११/२५ दतेख २०७६/१२/०५ र पनुः २०७८/०१/१५ दतेख २०७८/०१/२१ सम्म 

अयोजना के्षरको स्थलगत ऄध्ययन गरेको तथयो । 

सान्त्दतभाक सामग्री र प्रततवेदनहरू संकलन र समीक्षा गरी अयोजना सम्बन्त्धी तववरण संकलन  र सम्भातवत वातावरणीय 

सवालहरुको प्रारतम्भक सचूी पतहचान गररयो । ऄध्ययन क्रममा अयोजना के्षरको भौततक, जैतवक, अतथाक-सामातजक-

सांस्कृततक, रासायतनक वातावरणको तथयांक संकलन गररएको तथयो । चेकतलस्टको माध्यमबाट ऄध्ययन टोलीले 

भौततक, जैतवक, अतथाक-सामातजक-सांस्कृततक, रासायतनक वातावरणको तथयांक संकलन गरेको छ । थप जानकारीको 

लातग ऄध्ययन टोलीले अयोजना के्षरहरू वतस्तहरुमा प्रश्नावली सवेक्षण पतन गरेको तथयो । अयोजना के्षरको 

सामातजक-अतथाक वातावरणको तथयांक तथा अयोजनाको कायाान्त्वयनबाट स्थातनय वातावरणमा पने सम्भातवत 

नकारात्मक/सकारात्मक प्रभावको बारेमा जानकारी संकलनको लागी प्रश्नावली सवेक्षण गररएको तथयो ।  

५. कवद्यमान वातावरणीय ाऄवस्था 

क) भौकतक वातावरण 

भबूनोट तथा भौगातलक तहसाबले  प्रस्तातवत सडक अयोजना ईच्च तहमाली के्षरमा पदाछ । सडक अयोजनाको ईचाइ 

२५८८ दतेख ३७५६  मीटर ईचाइ सम्म छ। अयोजनाको के्षरको टोपोग्राफी rugged terrain with series of ridges 

रहकेो छ । भौगोतलक रूपमा अयोजना के्षरले पहाडी के्षर र ईच्च तहमाली के्षर ओगटेको छ । अयोजना के्षरको ईतर तफा  

पहाडहरु दक्षीण तफा का भन्त्दा ऄग्ला र ठाडो slope तथा चट्टान सहीतका छन ् । मनाङ तजल्लाको गमी मौसमको 

ऄतधकतम तापक्रम -०.७°C दतेख ८.९°C र जाडो मौसमको न्त्युनतम तापक्रम -९.३°C
 
 दतेख ०.३°C रहकेो छ । औसत 

वातषाक वषाा ६१२ तम.मी छ । 

प्रस्तातवत सडकको कोतो दतेख छ्यापसम्मको खण्ड नार खोलाको समानान्त्तर रहकेो छ । छ्याप गाईँ दतेख च्याखसुम्म फु 

खोला सडकको समान्त्तर बग्दछ । छ्यापमा फु खोलासँग लप्से खोला तमतल नार खोला बन्त्दछ । ऄन्त्य अयोजना के्षरका 

खोलाहरुमा घटे्ट खोला, सोती खोला अतद हुन ्। 

ख) जैकवक वातावरण 

कोतो दतेख च्याख ुसम्मको २७.६ तक.मी. सडक मध्य २६.६१ तक.मी. सडक खण्ड ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन, 

बट्ुयान, बाँझो भतूम, ठाडो slope र नतद तटीय के्षर भएर जान्त्छ । मेटा र च्याख ु(फु गाईँ)मा ९९० मी. सडक खण्ड कृतष 

भतूम र वस्ती के्षर ऄन्त्तगात तनतज जतमनमा पदाछ । बातक सम्पणूा पंिी ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरको वन के्षर ऄन्त्तगात पदाछ । 

अयोजना के्षर ऄन्त्तगातको ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरलाइ नाफुा  संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतत र चामे संरक्षण के्षर 

व्यवस्थापन सतमततले स्थानीय स्तरमा व्यवस्थापन गरररहकेो छ ।  अयोजना के्षरको वनस्पततहरु temperate, 

subalphine and alpine तकतसमकका छन ्। मखु्य वन प्रकारहरुमा Upper Temeprate Oak forest, Fir Forest, 

Birch-Rhododendron Forest, Transhimalaya steppe र  Alpine pasture रहकेा छन ् । अयोजना के्षर 

नतजकका वन के्षरमा पाइने मखु्य स्तनधारी प्रजातीहरुमा तहमाली लङ्गरु, तहमलाय थार, तनल भेडा , नाईर, झारल, तहईँ 

तचतवुा, लामकाने ठूटेखरायो, हाबे्र, कस्तरुी मगृ, कालो भालु, पहाडी मलसाप्रो, अतद रहकेा छन ्।  

ग) ाअकथफक-सामाकजक तथा सााँस्कृकतक वातावरण 

यस अयोजना मनाङ तजल्लाको चामे गाईँपातलका वडा नं ५ र नापाा भतूम गाईँपातलका वडा नं-२ मा ऄवतस्थत हुनेछ। 

मनाङ तजल्लाको पार्श्ातचर, २०७५ ऄनसुार अयोजना प्रभातवत तजल्ला, मनाङमा परुुष ३६६१ र मतहला २८७७ गरर 
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जम्मा ६५३८ जनसंख्या रहकेो छ । मनाङमा परुुष र मातहलाको ऄनपुात १२७.३ छ । यसै गरी, कुल घरधरुी १४८० र 

औसत पररवार अकार ४.४२ रहकोछ ।  

मनाङ तजल्लामा ऄतधकांश मातनस बोन धमाका ऄनयुायी हुन।् तयनीहरुको सांस्कृततक ढाँचा र सामातजक जीवनको यस 

के्षरको प्रकृततसँग गतहरो जड सम्बन्त्ध रहकेोछ  र मानवजीवनको ऄतस्तत्वसँग सम्बन्त्ध रहकेा ऄन्त्य भगवानमा पतन तवर्श्ास 

गछान ्। वोन वाहके यस के्षरका मातनसहरु तहन्त्द,ु बदु्ध, तक्रतियन अतद धमा मान्त्छन।् 

६. वातावरणीय प्रभावहरुको पकहचानहरु 

सकारात्मक प्रभावहरु 

प्रस्तातवत सडक तनमााण कायाले तनमााण ऄवधीभर दतैनक १५० जना प्रतततदन कामदारहरुलाइ प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी 

तसजाना हुनेछ । सीप तवकास तथा साना स्तरको व्यापार-व्यवसायको तवकास हुने दतेखन्त्छ । सामान्त्यतया, यस्ता ईद्यमहरूले 

तनमााणमा खतटने कामदार तथा अयोजनाका ऄन्त्य कामदारहरुलाइ खाना-खाजा लगायतका सेवाहरु ईपल््ध गराईनेछन ्।  

स्थानीय ईत्पादनहरू माग तनमााण ऄवतधमा बढ्नेछ जसले स्थानीय ईत्पादन र बजारका लातग थप प्रोत्साहन तदन सक्छ 

। स्वास्थय सरसफाआ, खानेपानीको गणुस्तर, तशक्षाको तस्थतत, स्थानीय के्षरका मतहला-तपछतडएका वगाको सामातजक 

तस्थतत सधुार गनेछ । संचालन चरणमा यारामा लाग्ने समयको वचत हुनेछ । त्यस्तै सडक संञ्चालनले गदाा स्थानीय सेवा 

तथा सतुवधामा पहुचँ, साधन र सामग्री सवासलुभ हुने तथा यातायत तछटो तथा सस्तो पना सक्ने दतेखन्त्छ । ऄन्त्य संचालन 

चरणमा हुने सकारात्मक प्रभावहरुमा पयाटनमा ऄतभवतृि हुने तथा मतहला सशतिकरण हुने दतेखन्त्छ । 

नकारात्मक प्रभावहरु 

क) कनमाफण पूवफ र कनमाफण चरण 

ाऄ) भौकतक प्रभाव 

सडकको तनमााणमा फमेशन चौडाइको लातग तनजी जतमन ऄन्त्तगातको ०.६२ हे. र ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन 

के्षर  ऄन्त्तगातको १६.६३ हके्टर जतमन स्थायी रुपमा तथा अयोजनाको श्रतमक तशतवर तथा ऄन्त्य सतुवधाहरुको लागी 

०.४ ह.े तनजी जतमन तथा ४.४ हेक्टर ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर (ईदी ईकास के्षर समेत) ऄस्थायी रुपमा 

पररवतान हुनेछ । अयोजना तनमााणको क्रममा तवतभन्त्न ५३ स्थानमा (तातलका ७.१) पानीको प्राकृततक वहावलाइ ऄसर 

गदाछ । तनमााणको क्रममा तनस्कने spoil ऄन्त्य तनमााणजन्त्य फोहरहरुले नदी/खोलाहरुमा जल प्रदषूण तनम्त्याईँदछ । 

सखु्खायाम गररने तनमााण काया र सवारी साधनको अवागमन सडक के्षरबाट थप धलुो र ध्वतनको ईत्सजानन ्गदाछन ् । 

यस्ता गतततवतधहरुले नतजकको बस्ती तथा कामदारको स्वास्थय र वन के्षरका जीव-जन्त्तलुाइ प्रभातवत पनेछ । यतद सही 

ढङ्गले Spoil को व्यवस्थापन गररएन भने यसले जतमनको सतह तबगाने, वन र कृतष जग्गामा प्रत्यक्ष ऄसर गना सक्छ। यो 

मार होआन यसले सतह पानी प्रदषूण, धलुो प्रदषूण र प्राकृततक जल तनकासीमा ऄवरोधको गदाछ । तनमााण सामग्री 

ईत्खन्त्नले नदीको धार पररवतान, प्राकृततक बहाबमा ऄवरोध, धलुो ईड्ने र पानी प्रदषूण जस्ता समास्याहरु तनम्ताईन सक्छ 

। तबटुतमन र ऄन्त्य रसायनहरूको चहुावटले सतह र भतुमगत पानीको प्रदषूण, माटोलाआ दतूषत पने, अगजनीको जोतखम र 

मानव स्वास्थयको समस्या तनम्त्याईन सक्छ । तसमेन्त्ट र तबटुतमनको जथाभावी भण्डारण/प्रयोग जतमनको गणुस्तर र 

सतहको डे्रनेज प्रणालीलाइ खराब वनाईन सक्छ । कामदार छालामा तबटुतमनको टातसनाले तचढतचलो र एलजी हुन सक्छ। 

ाअ) जैकवक प्रभाव 

सडकपंिीको २७.६ तक.मी. मध्ये २६.६१ तक.मी. लम्वाइ वन के्षरमा पदाछ (ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको) । 

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरबाट सडकको फमेशन चौडाइबाट १६.६३ हके्टर जतमन अवश्यक पदाछ र 

सडक तनमााणको लागी ६५४ वटा रूखहरू काट्न ुपने हुन्त्छ (पररच्छेद ७.१.२.२) । त्यस्तै, अयोजनाको तबतभन्त्न सहायक 

सतुवधाहरुको लागी थप ४.४ हके्टर ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर (ईत्खन्त्न के्षरको लागी प्रयोग हुने नदी 

ईकास के्षर समेत गरी) अवश्यक पदाछ । ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर वन के्षरको तवनास, रुखहरु कटानी, 
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वन ऄततक्रमण यस अयोजनाले गदाा हुने जैतवक ऄसरहरु हुन ्। तनमााण क्रममा जतमनमा रहकेा घाँस जन्त्य वनस्पतत पतन 

मातसने छन ्। सहज पहुचँले गदाा गैह्रकाष्ठ र काठ दाईराको ऄवैधातनक संकलन र चोरी तनकासी पतन बढन सक्छ।  त्यस्तै 

जंगली जनावरहरुको तसकार तथा चोरी तनकासी पतन यस अयोजनाका सम्भातवत ऄसरहरु हुन ्। वन के्षरमा हुने तनमााण 

कायाले गदाा ध्वनी ईत्सजान,् धुँवा/धलुोको ईत्सजान ् र ऄन्त्य तनमााण गतततवतधले सडकपंिी सँगैका वनस्पतत तथा 

वन्त्यजन्त्तहुरुलाइ ऄसर गदाछ। तनमााण गतततवतधले चरा-चरंुुगी, स्तनधारी जीवहरु यी के्षरबाट भाग्नेछन ्। सडक तनमााणले 

वन्त्यजन्त्तकुो चहलपहललाइ कम गनेछ । 

ाआ) सामाकजक- ाअकथफक तथा सााँस्कृकतक प्रभाव 

सडक तनमााणको क्रममा सडकको फमेशन चौडाइको लागी ०.६२ ह.े तनजी जतमन (कृषी जतमन तथा वस्ती के्षर) सडकले 

ऄतधकरण गनेछ (पररच्छेद २.२.८) । यस बाहेक अयोजनाको श्रतमक तशतवर, भण्डारण के्षर र Spoil  व्यवस्थापन 

के्षरको लागी थप ०.४ ह.े जतमन अवश्यक पदाछ (पररच्छेद २.२.८) । श्रतमकहरुले तवशेष गरी तभर/पाखो काट्ने, तनमााण 

सामग्रीको ह्यान्त्डतलंग, तनमााण ईपकरणको सञ्चालन, तबटुतमनको पोल्ने र तवछ्याईने, रूख काट्ने, तवतभन्त्न संरचना 

बनाईन ुपने आत्यातद जस्ता कामहरू गनुा पने भएकोले ईनीहरू दघुाटना र स्वास्थय जोतखममा पनेछन ्। स्वास्थयमा सम्भातवत 

प्रभावहरू र्श्ासप्रर्श्ासमा समस्या, अँखाको रोग, धलुोको जोतखम, ईपकरण/सवारी संचालनले धुँवा ईत्सजान, तबटुतमन 

पोल्दा हुने जोतखम, तनमााण समयमा सवारीको दघुाटना अतद हुनेछन ् । सामातजक द्रन्त्द, कामदार बीच झै-ँझगडा र 

मनमटुाब  जस्ता ऄसरहरु दखेीने सम्भावना रहकेा छन ् । जनसंख्याको वतृद्धसंगै नयाँ वस्तीहरुको तवकास तथा सडक 

तकनार ऄततक्रमण पतन यस अयोजनाका सम्भातवत ऄसरहरु हन ्। तनमााण क्रममा तवतभन्त्न दघुाटना र मानवीय क्षतत यस 

अयोजनाका नकारात्मक ऄसरहरु हुन ्। 

ख) सांचालन चरण 

ाऄ) भौकतक प्रभाव 

सडकहरूले कम ईचाआको बाँधका रूपमा काया गरी र प्राकृततक जल तनकासीमा ऄवरोध, पानी भररने, पानी जम्ने/तातलने, 

बाढी अतद गना सक्दछ । सतहबाट हुने पानीको बहाबको ईतचत व्यवस्थापन ऄभावमा सडक छेईछाई तथा 

नदी/खोला/खोल्सी छेईमा रहकेो जतमनको माटोलाइ कटान गरी भकु्षय तथा पतहरो तनम्त्याईँछ । सडक संचालनको 

क्रममा, सडकको साआड डे्रनबाट र सडकको छैईछाईबाट हुने पानीको बहावले भकू्षय/पतहरो तनम्त्याईन सक्छ जसले गदाा 

सडकको तस्थरतामा ऄसर गने गछा । यसले सडकको क्षतत, यातायातमा समस्या तथा रुकावट लगायतको प्रभाव पतन 

पादाछ । त्यस्तै, सडकको संचालन चरणमा यातायातको ईच्च प्रवाहले सडक दघुाटना, िातफक ऄवरोध, ईच्च अवाज र 

ऄन्त्य यातायात सम्बन्त्धी समस्याहरू तनम्त्याईनेछ । 

ाअ) जैकवक प्रभाव 

सडक सञ्चालन पतछ,अयोजना के्षरमा बातहरी व्यतिहरूको अवतजावतले वन के्षरको ऄततक्रमण हुने र वन के्षर तभर 

मानतवय प्रभाव बढ्नेछ । ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरका वन के्षरबाट काठ र वन पैदावारहरुको चोरी-तनकासी हुन ् सक्छ । 

संचालनको चरणमा सहज पहुचँका कारणले ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर नतजकको वन स्रोतहरुमा दबाब 

तसजाना हुनेछ । यसको प्रभावमा रुख-काठ काटन, ऄवैध काठ तथा वन पैदावारको संकलन, वन के्षरमा डढेलो जस्ता 

ऄसरहरु हुनेछन ् । ऄवैध कटानी, घाँस दाईराको संकलन, सडकबाट तनस्कने धलुोको कारण सडक छेईक घाँस तथा 

तबरुवाहरुलाआ तवतभन्त्न ऄसर गदाछ ।  

ाआ) सामाकजक- ाअकथफक तथा सााँस्कृकतक प्रभाव 

सडक छेईका सावाजतनक जग्गा र सडकको के्षरातधकारको ऄततक्रमणका बढ्नेछ, जसले सडक दघुाटना, सडक ऄवरोध, 

सवारीमा तढलाआ, अतदसँग सम्बतन्त्धत सामातजक द्रन्त्द्र तनम्त्याईनेछ । गणुस्तरीय सडकले गदाा हुने सवारी साधनको ईच्च 

गतत, सडकमा सहायक सडक अएर जोतडने र सहायक सडकको सवारी र मखु्य सडकको सवारीबीच हुने दघुाटना सडक 

दघुाटनाहरूको कारण हुन्त्छन ् । सडकमा हुने खाल्डा खलु्डी लगायत ऄन्त्य कारणले थप दघुाटना हुनेछ । यस्तो दघुाटना 
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सामान्त्य प्रकारको चोटपटकदतेख तलएर गम्भीर दघुाटनाहरू हुन सक्छ। सडक सञ्चालनमा अईँदा लगातार यातायात 

सवारी र मतनसहरुको प्रवाह, बातहरी मातनसहरुको अवागमन अयोजना के्षरमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या बढाईनेछ । 

व्यतिहरूले प्लातस्टक र ऄन्त्य तवतभन्त्न प्रकारका सामग्रीहरू प्रयोग गदस सडकको छेईछाई यायाँक्न सक्छन ्। 

७. ाअयोजनाको वैककल्पक कवशे्लषण 

वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन ऄध्ययन सम्पन्त्न गदाा कायाको तवशे्लषण, वैकतल्पक मागा रेखाङ्क, प्रतवतध छनौट र 

तनमााण तातलका अतदको पतन तवशे्लषण गररएको तथयो । वैकतल्पक तवशे्लषण गदाा प्रस्तातवत तवकल्पहरुको लम्बाइ, 

लागत, न्त्यनूतम, खेतीयोग्य जतमनको नाश अतद तत्वहरुको अधारमा प्रस्तातवत सडक रेखाङ्क सबैभन्त्दा ईपयिु 

रेखाङ्क भएको तनरकषा तनकातलएको छ । 

८. वातावरणीय प्रभाव धयूनीकरण 

क) भौकतक तथा रसायतनक वातावरण 

सडक तनमााण तथा संचालन चरणमा हुने भौततक तथा रासायतनक वातावरणीय प्रभावहरुको न्त्यनूीकरणका ईपायहरु तनम्न 

ऄनसुार छन ्- 

 श्रतमक तशतवर, ईत्खनन के्षर, भण्डारण के्षर र Spoil  व्यवस्थापन के्षर घना बस्ती खानेपानी र खेती गररएको 

जतमन दतेख टाढा हुनेछ। ईत्खनन ् के्षरहरु अवासीय वा ऄन्त्य सावाजतनक संवेदनशील के्षरहरूबाट टाढा 

ऄवतस्थत हुनेछन ्। 

 ईत्खनन ्के्षर नतजक वकृ्षरोपण गररनेछ र ईत्खनन ्काया पानीको सतहबाट गररनेछैन ।  

 ईत्खनन के्षर संचालन गदाा तनस्कने फोहर ईत्खनन ्गररएकै स्थानमा राखीनेछ । ईत्खनन ्काया सम्पन्त्न भएपतछ 

ईपयिु तसतभल आतन्त्जतनयरर संरचना र बायोआतन्त्जतनयररंङका ईपायहरू (रूख रोपण, बाँस वकृ्षारोपण) द्रारा 

ईत्खनन स्थलहरूको पनुःस्थापना गररनेछ । 

 भण्डारण गररएका सामग्रीहरु छोतपनेछ । 

 तनमााण सामग्री भण्डारण गना जग्गा कृतष भतूम र पानीको स्रोतबाट टाढा हुनेछ । 

 लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक सामग्रीहरुको चवुाहटलाइ संकलन गरी ईत्पादकले राखेको 

कायातवतध ऄनसुार व्यवस्थापन गररनेछ । 

 धलुो तनस्कने गने सामग्री जस्तै बालवुा, तसमेन्त्ट, अतद ढुवानीको समयमा छोतपनेछ ।  

 फोहोरलाइ खलुा जलाईन तनषेध गररनेछ । 

 सडकमा वषााको समय बाहेक ऄन्त्य समयमा दतैनक दइु पटक पतन छका ने व्यवस्था गररनेछ । 

 प्राकृततक पानीको तनकासको व्यवस्थापन गना तवभीन्त्न चेनेजमा गरी ३ वटा पलु र ३० वटा कल्भटा  र ११ वटा 

१२ मी. कजवे  तनमााण गररनेछ ।  

 ईत्पन्त्न भयका Spoil लाइ सडक पनुा, gully र खतनएका खाल्टा-खलु्टीहरु पनुा प्रयोग गररनेछ । 

 Spoil लाइ पातनको सतहमा फातलनेछैन । 

 खतनएका के्षरमा ईतचत ढल तनकास, वकृ्षरोपण, भ-ूक्षय रोक्न पयााप्त सरुक्षा प्रदान गररनेछ । 

 तशतवर/भण्डारण के्षरबाट तनकने ठोस/तरल  फोहोरहरुलाइ छुटै भण्डारण गरी फोहर फाल्ने ठाईँमा लगेर 

व्यवस्थापन गररनेछ । 

 ग्यातबयन प्रखाल र breast प्रखालहरु तवतभन्त्न स्थानहरुमा तनमााण गररनेछ ।  

 वषाातको मौसममा तभर/पाखो कातटनेछैन । 

 सडकको तकनारमा स्थानीय प्रजाततहरूका बोट/तबरुवा रोतपनेछ ।  
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 तनमााण मेतसनरी तदनको समयमा मार संचालन गररनेछ । 

 मास्क, बटु, ग्लोभ, टोपी जस्ता व्यतिगत सरुक्षाका सामग्री कामदारहरूका लातग ईपल्ध गराइनेछ । 

 Spoil लाइ ईत्खनन ्पिात ्Spoil व्यवस्थापन के्षरमा व्यवस्थापन गररनेछ । 

 तशतवर, भण्डारण के्षर तथा तनमााण कायाबाट तनस्कने फोहरलाआ फोहर व्यवस्थापन के्षरमा रातखनेछ । 

 खोला/नालाहरुमा गाडी वा ईपकरणहरु सफा गने, नहुाईने, लगुा धनेु काया गना प्रततबन्त्ध गररनेछ । तनमााण 

सामग्रीहरु लाइ पानीको स्रोतमा छोतडनेछैन । 

ख) जैकवक वातावरण 

सडक तनमााण तथा संचालन चरणमा हुने जैतवक वातावरणीय प्रभावहरुको न्त्यनूीकरणका ईपायहरु तनम्न ऄनसुार छन ्- 

 ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरको जतमनको भोगातधकार तथा कातटने रुखहरुको क्षतीपतुी रातरिय 

प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लागी रातरिय वनके्षर प्रयोग गने सम्बतन्त्ध मापदण्ड सतहतको कायातवतध, २०७६ 

तथा संरतक्षत के्षरतभर भौततक पवूााधार तनमााण एबं संचालन सम्बतन्त्ध कायानीतत, २०६५ ऄनसुार गररनेछ । 

कातटने रुखका ६५४ क्षततपतूता स्वरूप १६३५० रुखका तबरुवाहरु (१ रुख वरावार २५ रूखका तबरुवा) रोतपनेछ 

र (ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको १६.६३ हके्टर (फमेशन चौडाइ) जतमनको सट्टा जतमन ईपल्ध गराआनेछ र 

१६०० रुखका तबरुवा/हके्टर (२६,६०८ तवरुवा) रोतपनेछ ।  

 रोतपएका तबरुवाहरुलाइ अयोजनाले अयानो लागतमा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयको सहकायामा 

५ वषासम्म हुकााईन/ेजोगाईने काया गदाछ । 

 ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा रूख कटान गदाा र ऄन्त्य तनमााण काया गदाा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर 

अयोजना कायाालय, रातरिय तनकुञ्ज तथा वन्त्य जन्त्त ुसंरक्षण तवभागको सहकाया तथा ऄनगुमनमा गररनेछ ।  

 तशतवरमा खाना पकाईनको लातग एलपीजी ग्यास वा मट्टीतेलको व्यवस्था गररनेछ । धुँवाधलुो कम गना पानी 

छका न,े अवाज कम तनस्कने ईपकरणको प्रयोग, अतद ईपायहरु ऄबलम्बन गररनेछ । 

 अयोजनाको कामदारबाट हुने कुनै पतन प्रकारको आथनो बोटातनकल र गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरू संकलनलाइ 

तनयन्त्रण गररनेछ। श्रतमकहरुलाइ वन संसाधनको महत्त्व र आथनो-वनस्पततको बारेमा तनयतमत रूपमा जागरुक 

गराआनेछ । 

 अयोजनाको कामदारहरुबाट कुनै पतन पररतस्थततमा वन्त्यजन्त्त,ु चरा-चरुरंगी र स्तनधारीको तसकार वा तकनबेच 

नहुने कुराको सनुतुित गनेछ । अयोजनाले कामदारहरु छनोट गररसकेपतछ ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर तथा यस 

अयोजना के्षरको जैतवक तबतबधता तथा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर तभर तनषेध गररएका कायाहरुको जानकारी 

गराईन सचेतना कायाक्रम संचालन गररनेछ ।  

 वन्त्यजन्त्त ुसंरक्षणको बारेमा प्रत्येक तनमााण स्थलहरुमा जानकारीमलूक सङ्केत पोष्ट रातखनेछ । 

 खोला/नदीमा सवारी साधन, तनमााण ईपकरण सफा गने तथा नहुाईने, लगुा धनेु जस्ता गतततवतध गररनेछैन। 

नदीको ईकास के्षरमा ऄनातधकृत Spoil फाक्ने काया तनषेध गररनेछ। खोलामा ईत्खनन ् काया पानीको सतह 

भन्त्दा बातहर बाट गररनेछ । 

 अयोजनाको कामदारबाट हुने कुनै पतन प्रकारको गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरू संकलनलाइ तनयन्त्रण गररनेछ ।  

ग)  सामाकजक- ाअकथफक तथा सााँस्कृकतक वातावरण 

सडक तनमााण तथा संचालन चरणमा हुने सामातजक- अतथाक तथा साँस्कृततक वातावरणीय प्रभावहरुको न्त्यनूीकरणका 

ईपायहरु तनम्न ऄनसुार छन ्- 

 अयोजनाले फमेशन चौडाइको लागी अवश्यक पने तनजी जतमन स्वतच्छक जग्गा दान प्रतक्रयाबाट अतधग्रहण 

गनेछ। ऄस्थायी रुपमा अवश्यक हुने जतमन अपसी समझदारीबाट अयोजनाले भाडामा तलनेछ । 
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 अयोजनाको कुनै पतन कायामा कुनै पतन तकतसमको बालश्रम प्रततबतन्त्धत गररनेछ। 

 सामातजक सदभाव कायम गना स्थानीय र अयोजना कामदारहरू बीच ऄन्त्तरतक्रया कायाक्रम अयोजना गररनेछ। 

अयोजना कामदारहरू बीचमा सामातजक संस्कार-चलन ईल्लंघन तनयन्त्रण गना अचार संतहता लाग ूगररनेछ। 

 तनमााण व्यवसायीहरुले श्रतमक तशतवरमा स्वास्थय सेवा सतुवधा, सञ्चार सेवा, खाने पानी, लामखटेु्ट र ऄन्त्य 

तकरा-तकरीको तनराकरण लगायतका काया गररनेछ ।  

 तशतवरमा फोहर संकलनको लातग डस्टतवनको प्रयोग, शौचालयको व्यवस्था (१५ जनालाइ एक शौचालय) 

गररनेछ।  

 कामको प्रकृतत ऄनसुार हलेमेट, सेयाटी बेल्ट, मास्क, ग्लोभ र कामदारहरूले बटुको प्रयोग ऄतनवाया गररनेछ । 

 धलुो तबसजान हुने स्थानहरुमा पानी छका ने र तशतवरमा सफा तपईने पानी प्रदान गनुापछा । 

 COVID-१९ र ऄन्त्य संक्रतमत रोगहरूको बारेमा स्थानीय व्यति र कामदारहरूलाइ जागरूकता प्रदान गररनेछ । 

 सडक छेई ऄततक्रमण हटाईन जनचेतना जगाईने कायाक्रम गने, सडकको फमेसन चौडाआ र के्षरातधकारको 

बारेमा स्थानीयलाइ सतूचत  गररनेछ । सडकको फमेसन चौडाआ र के्षरातधकारको ऄततक्रमण तनयन्त्रण गना 

स्थानीय वडाहरुलाइ सतक्रय बनाआनेछ । 

 सडक छेईमा तवतभन्त्न यातायातका सङ्केत तचन्त्हहरू सतहत जानकारी मलूक साआनबोडा खडा गरीनेछ । 

बस्तीमा, स्कुल नतजक र ऄन्त्य सम्बेदनशील र दघुाटनाग्रस्त के्षरमा सावधानीक साआनबोडा रातखनेछ । सडक 

संचालनमा अएपतछ स्थानीयहरुलाइ सडक सरुक्षा सम्बन्त्धी सचेतना कायाक्रम संचालन गररनेछ । 

 सडकमा तहड्ने सवारी साधन र मातनसहरुलाइ जथाभाबी फोहर फाल्न तनषेध गररनेछ। सडकपंतिमा प्रत्यक २ 

तक. मी. फोहर राख्ने डस्टतवनको व्यवस्था गररनेछ । सवारी साधनको तवश्रामस्थलमा फोहरको प्रकृतत ऄनसुार 

फोहर संकलन गने कन्त्टेनरको व्यवस्था गररनेछ । 

९. ाऄनुगमन तथा वातावरणीय व्यवस्थापन 

अयोजना के्षरको पयाावेक्षण, ऄनगुमन र ऄनगुमन ररपोतटिंग वातावरणीय व्यवस्थापनको एक ऄतभन्त्न तहस्सा हो । यी सबै 

गतततवतधहरू कडाआका साथ अयोजना के्षरमा वातावरणीय न्त्यनूीकरण र ऄतभवदृीका ईपायहरूको प्रभावकारी 

कायाान्त्वयन सतुनतित गनाका लातग हुनेछन ्। स्थलगत तनरीक्षण र ऄनगुमनमा स्थातपत, पारदशी र तवर्श्सनीय सचूकहरू 

प्रयोग गरेर गररनेछ । मानक चेकतलस्टहरू र ढाँचाहरू ऄनगुमन कमाचारीले दबैु साआट सवेक्षणको लातग र त्यसपतछका 

प्रततवेदनहरूमा प्रयोग गनुापनेछ। ऄनगुमन गतततवतधमा ऄवलोकन गररएको प्रभावहरूको पररमाण, प्रभावहरूको प्रकृतत र 

सीमा प्रमातणत गने, फोटोहरू तलने, मानक परीक्षणहरू, स्थानीयसँग छलफल र थप स्थलगत ऄध्ययन गरी अयोजनाको 

ऄवलोकन तथा तथयांक संकलन गररनेछ । अयोजनाको ऄनगुमनको लातग स्थलगत ऄध्ययन, अयोजना कायाालयबाट 

प्राप्त हुने तथयांकहरु, स्थानीयहरुसंगको ऄन्त्तरतक्रया तथा सरोकारवाला हरु संगको छलफल अतद तवतध ऄपनाआनेछ । 

यसका साथै अयोजना के्षरको नमनुा (वायु, ध्वतन, पानी, अतद) संकलन गरी प्रयोगशालामा नमनुा परीक्षण गरी थप 

तवशे्लषण गररनेछ । वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा यस अयोजनाको लातग वातावरणीय 

ऄनगुमन कायाको मखु्य तजम्मेवार तनकाय हुनेछ । ऄन्त्य ऄनगुमन गने तनकायहरुमा १) नेपाल सरकार- वन तथा वातावरण 

मन्त्रालय, २) रातरिय तनकुञ्ज तथा वन्त्यजन्त्त ु तवभाग, ३) भौततक पवूााधार,शहरी तवकास तथा यातायात व्यवस्था 

मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे र ४) प्रभातवत स्थानीय तह तथा वडा कायाालय रहकेा छन ् । प्रारतम्भक ऄवस्थाको ऄनगुमन 

वा.प्र.म.ू प्रततवेदनको स्वीकृतत पतछ तरुून्त्त र तनमााण काया सरुु हुन ु भन्त्दा ऄगातड गररनेछ । ऄनपुालन ऄनगुमन 

अयोजनाको तनमााण चरणमा तनयतमत गररनेछ । प्रभाव ऄनगुमन सामान्त्यतया अयोजना तनमााण चरणको ऄन्त्त वा 

अयोजना कायाान्त्वयनको दइु वषा तभर गररनेछ ।  
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१०. वातावरणीय परीक्षण  

वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ले वातावरणीय परीक्षण गने सझुाव तदएकोछ । यस अयोजनाको वातावरणीय 

परीक्षणमा अयोजना संचालन भएको दइु वषा पतछ गररनेछ । वातावरणीय व्यवस्थापनको सन्त्दभामा, वातावरणीय  

परीक्षणले यस अयोजनाको वास्ततवक वातावरणीय प्रभावहरूको मलू्यांकन गारर वातावरणीय प्रभाव न्त्यनूीकरण 

ईपायहरूको पवूाानमुान र प्रभावकाररताको मलू्यांकन गदाछ । वातावरणीय परीक्षणले पवूा तनमााण, तनमााण र सञ्चालन 

चरणको ऄनगुमन संयन्त्रको कायाक्षमताको पतन मलू्याङ्कन गदाछ । 

यस अयोजनको प्रततकूल/लाभदायक प्रभावको लातग वातावरणीय व्यवस्थापन कायाको लातग ने.रू ५,३२,००,०००।०, 

ऄनगुमनको लातग ने.रु ३७,९५,०००।० र वातावरणीय परीक्षणको लातग ने.रु. २०,००,००० गरी वातावरणीय 

व्यवस्थापनको लातग कुल ने.रु.५८९,९५,०००।० ऄनमुातनत गररएको छ । यस प्रस्तातवत सडकले अयोजना के्षरको 

सडक संजाल, सडक पहुचँ, सेवा र सतुवधाको पहुचँमा सधुार, व्यापार व्यवसायमा वतृद्ध गरी समग्र जीवनको गणुस्तर 

ऄतभवतृद्ध गनेछ ।  

११. कनरकषफ 

प्रस्तातवत सडक तनमााण तथा संचालनका क्रममा तवतवध पक्षहरुसंग सम्बि केही नकारात्मक प्रभावहरु दतेखएका छन ्। 

प्रस्तातवत रोकथामका ईपायहरु ऄवलम्वन र ऄनगुमनबाट ईि प्रभावहरु न्त्यनूीकरण गना सतकने खालका छन ् । 

वातावरणीय प्रभाव मलू्यांकन प्रततवेदनले तवतभन्त्न प्रभावहरुको ऄध्ययन, प्रभावहरुको रोकथाम तथा न्त्यनूीकरणका 

ईपायहरु, ऄनगुमन गने तररका, ऄनगुमनको लातग तजम्मेवार व्यति वा संस्था र ऄनमुातनत मलू्यहरुको तववरणको 

ऄध्ययन गरेको छ । प्रस्तातवत रोकथामका ईपायहरु ऄवलम्वन र ऄनगुमनबाट प्रस्तातवत सडकले वातावरणमा पाने 

प्रततकूल ऄसरहरुलाइ कम गना सहयोग गनेछ । प्रस्तातवत सडक तनमााण एवं संचालन पिात ्यस के्षरका जनताले धेरै 

मारामा फाआदा पाईने छन ् । यस के्षरको अतथाक-सामातजक ईन्त्नतत हुनकुो ऄततररि यस भेगका ग्रामीण जनताको 

जीवनस्तर ऄतभवदृी गना मद्दत गनेछ । 
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Executive Summary 

1. Proponent and Consultant 

Provincial Government, Ministry of Physical Infrastructure, Urban Development and Transport 

Management, Infrastructure Development Directorate, Gandaki Province, Pokhara is the 

proponent of proposed “Koto-Meta-Chhyap-Junam-Chyakhu Road (27.6), Manang”. J n R 

Consult Pvt. Ltd., Kathmandu has been entrusted by proponent to undertake Environmental 

Impact Assessment (EIA) study of the proposed project. 

2. Description of Project 

The proposed “Koto-Meta-Chhyap-Junam-Chyakhu Road (27.6), Manang” start from Chame- 

5, Koto (Easting- 231712.5, Northing 3161378 and elevation 2588 m amsl) and end at 

Narpha Bhumi- 2, Chyakhu (Easting- 231784.9, Northing 3177698 and elevation 3756 m 

amsl). The proposed road passes through various settlement of Chame- 5 and Narpha 

Bhumi- 2, Manang district, Gandaki Province and lies within Annapurna Conservation 

Area. The proposed Road Project will serve the people of connects Koto, Chhyachhya, 

Meta, Chhyap, Junam, Chyakhu and Phu settlement within Chumnumbri Rural 

Municipality and connect them with the rest of the country by a motorable road. 

3. Rationality of the EIA Study 

As per Environment Protection Rules (EPR) 2077 –i) Schedule 3 –i (Forest sector) : any 

development infrastructure project other than Electricity Transmission Line requiring 

more than 5 ha. forest area and ii) Transportation Sector: any new road construction 

project with more than 25 km length will requires EIA and its subsequent approval from 

its concerned ministry. As the proposed “Koto-Meta-Chhyap-Junam-Chyakhu Road” is new 

road construction project with length of 27.6 km and require 16.63 ha. of forest area, the 

proposed road project requires an EIA study.  As per EPA 2076 and EPR 2077, the EIA 

approval agency for proposed road is Provincial Government-Forests, Environment and 

Soil- Conservation, Gandaki Province.  

4. Study Methodology 

Various methods have been adopted in this EIA study. In preparing this report, study of 

published reports related to the project, review of environmental and other related Acts, Rules, 

Regulations, Directives, Treaties, etc., questionnaire survey, site survey and observation, group 

discussion, checklist and other scientific methods have also been adopted. The study was carried 

out in accordance with Environmental Protection Act, 2076, Environmental Protection Rules 

2077, Gandaki Province- Environmental Protection Act, 2076 and National Environmental 

Impact Assessment Guideline 2050 as well as methods mentioned in the TOR approved by then 

Provincial Government - Ministry of Industry, Tourism, Forests and Environment on 2077-12-

04. One public hearing was held at Chame Rrual Municipality office on 2078/01/20 by 

publishing notice on the “Aarthik Abhiyan Rastriya Dainik” on 2078/01/14. For EIA study, the 

expert team has conducted field study of the project area from 2076/11/25 to 2076/12/05 and 

again from 2078/01/15 to 2078/01/21. 



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

10 
 

Relevant documents and reports were collected and reviewed, project details were collected and 

a preliminary list of possible environmental issues was identified. During the study, a checklist 

and a household survey questionnaire were compiled to compile data on the physical, biological, 

socio-cultural and chemical environment of the project area. For more information, the study 

team has also conducted a questionnaire survey in the project impact areas. The questionnaire 

survey was conducted to gather information about the socio-economic sector and any possible 

negative impact on the society and culture from the implementation of this project. 

5) Existing Environment 

a) Physical Environment 

In terms of topography and geography, the proposed road project lies in High Himalaya Region 

formed by huge pile of metamorphosed rock. The topography of the project area is rugged 

terrain with series of ridges. The elevation of project area is ranges from 2588 to 3756 m amsl. 

The temperature in the project area ranges from maximum -0.7
o
C to 8.9 

o
C at summer season 

and -9.3 
o
C to -0.3

 o
C during cold winter season. The average annual rainfall for the project area 

is 612 mm. The proposed alignment passes almost parallel to Nar khola upto Chhyap and then to 

Phu khola upto Chyakhu. At Chhyap, Lapse Khola mixes with Phu Khola to become Nar Khola.  

Other river and stream along road alignment are Ghatte Khola, Soti Khola, etc.  

B) Biological environment 

The proposed road alignment lies in Annapurna Conservation area.  Of the 27.6 km, 26.61 

km of road project lies within forest area of Annapurna Conservation area. 990 m of road 

alignment from Meta to Chyakhu lies within private land, remaining section of road lies 

within forest area. The forest along project area are managed by Narphu Conservation area 

Management Committee and Chame Conservation area Management Committee. The 

vegetation/ forest within project area is dominated by temperate, subalphine and alpine 

vegetation. major Forest type include Upper Temeprate Oak forest, Fir Forest, Birch-

Rhododendron Forest, Transhimalaya steppe and  Alpine pasture. The area encompasses 

favorable habitats for many protected and endangered animal species like Himalayan 

Langurs, Himalayan Tahr, Blue sheep,  Snow Leopard, Himalayan Serow, Large-eared Pika, 

Red Panda, Musk deer, etc. 

C) Socio-Economic and Cultural Environment  

The proposed will lies in Chame Rural Municipality – 5 and Narpa Bhumi Rural Municipality-2 

of Manang district. The total population of the Manang is 6,538 with male 3,661 and female 

22,877. The average sex ratio of the project affected district is 127.3 which mean 127.3 

men per 100 women. Similarly, the total households in Manang district is 1480 with 4.42 

average household sizes.  Majority of people in project area are Bon. They are living in 

religious harmony. Their cultural pattern and social life has a deep rooted relationship with 

its nature. They also believe on portfolio of God and Goddess is attached with the 
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resources on which human life exists. There are many people who are follows different 

religion likes: Buddha, Islam Christian etc. 

6. Environmental Impacts 

Positive Impacts 

Along with road construction, the beneficial effect it will have on the sector is to create 

employment during the construction period. The construction of this road will directly create 

employment for 150 workers per day. Skill development and small business development will be 

observed. Generally, enterprises will operate food and tea shops, grocery stores and restaurants / 

lodges to serve construction workers. Demand for local products such as pulses, milk, meat, 

vegetables, fruits, etc. will increase during the manufacturing period, which may provide further 

impetus for local products and markets. Health, sanitation, quality of drinking water, status of 

education, status of women in local areas will be enhanced.  After construction of the road, 

transportation time will be saved. Similarly, road operation will make access to local services 

and facilities, means and materials more accessible and transport will be faster and cheaper. 

Other beneficial effects include increased land prices and women's empowerment. 

Negative Impacts 

A) Pre-construction and construction phase 

A) Physical effects 

During the construction process of the project, 0.62 ha. of private land and 16.63 ha. of forest 

area (of Annapurna Conservation Area) will be required along formation width. Additionally, for 

various project facilities like camp site, project will require 0.4 ha. of private land and 16.63 ha. 

of land area from Annapurna Conservation area. Road construction will affect water flow at 53 

different chainage. Construction work will cause surface water pollution at these site as well as 

other site. Construction work and vehicular traffic emit additional dust and noise from the road 

area during dry season. Such activities will affect the health of nearby settlements and workers, 

as well as wildlife. If left unmanaged, spoil can be affect land, forest and agricultural land. Not 

only this, it will also create surface water pollution, create dust pollution and disturb natural 

drainage. Excavation of construction materials can cause problems such as change of river flow, 

obstruction of natural flow, pondage of water, dust and water pollution. Leakage of bitumen and 

other chemicals, spillage, etc. can lead to surface and ground water pollution, soil contamination, 

fire risk and human health problems. Flammable materials often include fuels and lubricants, 

bitumen, and jute. Haphazard storage and use of Cement can cause many problems. Bitumen 

cause degradation of land quality and disturbances in surface water flow. Bitumin if attached in 

skin can cause irritation and allergies. 
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b) Biological Impacts 

Deforestation, tree cutting, forest encroachment are major biological effects of this project. 26.61  

km of the road alignment lies in forest area of Annapurna Conservation Area. 16.63 ha for 

formation width (from forest area) and 4.4 ha from river flood plain for quarry site, spoil 

disposal site will be require during construction phase. Further, construction of road project will 

require tree felling of 654 tree. Deforestation, forest encroachment are the biological effects of 

this project. Illegal collection and smuggling of non-timber and timber are also expected to 

increase due to easy movement. Similarly, hunting and smuggling of wild animals are also 

possible effects of this project. Various noises, smoke / dust emissions and other construction 

work affect the flora and fauna of the nearby forest area, which will cause birds, mammals to 

migrate away from area. 

c) Socio-economic and Cultural Impacts 

The project construction will require 0.62 ha of private along formation width and another 0.4 

ha. for temporary project facilities. Workers are particularly vulnerable to accidents and health 

hazards during slope cutting, handling hazardous materials, operating heavy equipment, bitumen 

work, tree felling, slope stabilization, and so on. Possible health effects would be respiratory, eye 

disease, dust risk, smoke emission by equipment / vehicle operation, hazard due to bitumen 

burning, vehicular accident during construction, etc. Social conflicts, workers' quarrels and the 

possibility of changing socio-cultural beliefs and values are also the effects of the project. Along 

with the increase in population, development of new settlements and encroachment of roadsides 

are other possible effects of this project. Various accidents and human losses during construction 

are the negative effects of this project. 

B) Operation phase 

A) Physical effects 

During the operation of the road, the flow of water from the side of the road will likely cause 

erosion which will affect the stability of the road. It also causes road damage, traffic problems 

and disruptions and other social effects. In the absence of proper water management, condensate 

flow causes damage to the soil along the river / stream / creek, causing the bank cutting of 

river/Khola. Roads act as low-height dams and blockage of natural drainage, flooding, 

inundation, pondage, etc. The high flow of traffic during the operation of the road will cause 

road accidents, traffic obstructions, loud noise and other traffic related problems. 

B) Biological effects 

After the road operation, there will be movement and interference of outsiders. There may be 

smuggling of timber and forest products. Easy access along road during operation stage will 

create pressure on forest resources near the road area. This will include rapid logging, illegal 

logging and collection of forest products, accidental forest fires and outbreaks of invasive 
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species (weeds, insects). Roadside vegetation is more likely to be affected due to illegal logging, 

collection of firewood and dust emission from road. Gradually dust accumulates on the leaves of 

the plant, which affects photosynthesis, and will have a long-term effect on roadside plants 

C) Socio-economic and cultural impact 

As soon as the construction work is completed, new settlements, shops and food shops appear 

along the road. These events occur as soon as economic opportunities arise for the local people 

and some migrant labor force. This leads to an increase in encroachment on public land and right 

of way of road which leads to social conflicts related to road accidents, roadblocks, delays, etc. 

High speed vehicle due to quality roads will cause accidents along road as well as traffic 

between main road and branch road. There will be more accidents due to potholes along the 

road. Such accidents can range from minor injuries to serious accidents. When the road comes 

into operation, the continuous flow of vehicles and people, the movement of outsiders will 

increase the problem of waste management in the project area. People can throw plastic and 

various other materials on the side of the road. 

7) Alternative Analysis 

Analysis for no action, alternative alignments, choice of technology, period of construction 

scenarios were looked upon during accomplishment of EIA study report. Based on alternative 

analysis the proposed alignment with its sections is found to be the best in comparisons to 

length, cost, and relatively stable geology, acquire of minimum cultivated land among other 

alternatives, which were considered for the study. 

8. Environmental impact mitigation 

A) Physical and chemical environment 

Measures to minimize the physical and chemical environmental impacts during road 

construction and operation phase are as follows: 

 Labor camps, extraction sites, storage areas and spoil disposal area are proposed 

away from dense settlements, source for drinking water and cultivated lands. 

Excavation sites will be located away from sensitive areas 

 Trees will be planted near the extraction sites and extraction work will not be 

done on the water surface. 

 Waste emitted from operation of extraction site will be kept at the extraction site. 

After completion of extraction work, extraction sites will be rehabilitated by 

appropriate civil engineering structure and bioengineering measures (tree 

planting, bamboo plantation). 

 Stockpiled materials will be covered 

 Land for storage of construction materials will be far from agricultural land and 

water resources. 

 Leakage of lubricants / diesel and other chemical materials will be collected and 

managed as per manufacturer guidelines. 

 Bitumen will be stored safely. If bitumen spreads elsewhere, it will be cleaned 

immediately. 
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 Dust generating materials such as sand, cement, etc. will be covered during 

transportation. 

 Open burning of garbage will be prohibited 

 Arrangements will be made for water sprinkling of water road twice daily except 

during rainy season 

 Compensation for loss and damage of standing crops along the road will be 

provided according to the market price. 

 To manage natural water drainage, 3 bridge. 30 culvert and 11 causeway will be 

constructed at different location.  

 Spoil generated from excavation work will be backfilling road and gully area.  

 The spoil will not be thrown on the surface of the water 

 Adequate drainage, tree planting, adequate protection will be provided to prevent 

soil erosion in the excavated areas. 

 Solid / liquid wastes from camp site and storage area will be stored separately and 

will be managed at waste collection center.  

 Land Excavation work will not  be done during the rainy season 

 Local species of plants will be planted along the road. 

 Construction machinery will be operated only during the day time 

 Personal safety items such as masks, boots, gloves, hats will be provided to the 

workers. 

 Spoil will be managed in the spoil management area after excavation. 

 Cleaning, bathing, washing clothes in rivers, rivulets will be prohibited. 

 Construction materials will not be left in the water source 
b) Biological Environment 

The measures to minimize the bio-environmental impacts during the road construction and 

operation phase are as follows: 

 Tree felling and land acquisition from forest land of Annapurna Conservation 

Area will be done as per याष्ट्रिम प्राथतभकता प्राप्त मोजनाको रागी याष्ट्रिम वनऺेत्र 
प्रमोग गने सम्फन्धध भाऩदण्ड सष्ट्रहतको कामयष्ट्रवतध, २०७६ and सॊयन्ऺत ऺेत्रतबत्र 
बौततक ऩूवायधाय तनभायण एफॊ सॊचारन सम्फन्धध कामयनीतत, २०६५. 

 16350  saplings of tree (25 trees per tree) will be planted as compensation for 654 

tree that will be felled. 

 Land to land compensation will be provided for acquisition of 16.63  ha of forest 

area. 

 26608 tree sapling will be planted at compensated land (at 1600/ha.)  

 The project will rear the planted sapling for five years at its own cost. 

 Collection of any type of ethno-botanical and non-timber forest products from 

project workers will be controlled. 

 Awareness program will be conducted after the project selects the workers. 

Informational signs about wildlife conservation will be posted at each 

construction site. 

 Hunting, and selling of illegal wildlife will be prohibited and those involved in 

these activities will be dismissed and action will be taken according to the law.   
c) Socio-economic Environment 
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The measures to minimize the socio-economic and cultural environmental impacts during the 

road construction and operation phase are as follows: 

 Private land along formation land will be acquired by the project by Voluntary 

Land Donation from affected land owner. Private land for temporary project 

facilities will be used by the project with mutual consent of lease from land owner. 

 All the necessities like telephone, drinking water supply, waste management, 

health services, etc. will be provided to the workers so that the pressure on public 

facilities is lessened. 

 Any kind of child labor will be prohibited in any work of the project. 

 An interaction program will be organized between local and project workers to 

maintain social harmony. A code of conduct will be implemented to control social 

culture violations among project workers. 

 The contractor will provide health care facilities, communication services, drinking 

water, mosquito repellent and other pesticides in the labor camps. 

 Dustbin will be used for garbage collection in the camp, toilets will be provided 

(one toilet for 15 people). 

 Helmets, safety belts, masks, gloves and boots will be made mandatory for workers 

according to the nature of work. 

 Water will be sprinkled in places with high dust emission area, 

 Clean drinking water will be provided in the camps. 

 Adequate toilets will be provided in the camp. 

 Awareness will be provided to local people and workers about COVID-19 and 

other infectious diseases. 

 The locals will be informed about the road upgradation and right of way of the 

road. Local wards will be coordinated to control the encroachment of formation 

width and right of way of road. 

 Informational signboards with various traffic signs will be erected on the side of 

the road. Warning signboards will be placed in settlement area, near schools and 

other sensitive and accident prone areas. 

 Vehicles and people walking on the road will not be allowed to throw waste 

haphazardly, dustbin will be provided at every 2 km on the road. Arrangement will 

be made for garbage collection container according to the nature of garbage in the 

resting place of the vehicle. 
9. Environmental Management and Monitoring Plan  

Project area supervision, monitoring and monitoring reporting is an integral part of 

environmental management. All these activities will be strictly operated to ensure effective 

implementation of environmental mitigation and growth measures in the project area. On-site 

inspection and monitoring will be conducted with transparency and reliability using established 

indicators. Standard checklists and formats will be used by monitoring staff both for site surveys 

and in subsequent reports. Observations and statistics will be collected with GPS data to verify 

the magnitude of the effects observed in the monitoring activity, the nature and extent of the 

effects, taking photographs, standard tests, interaction with the locals and GPS. For the 

monitoring of the project, on-site study, data obtained from the project office, interaction with 

the locals and discussion with the stakeholders, etc., will be adopted. Ministry of Forests, 



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

16 
 

Environment and Soil-Conservation, Gandaki Province will be main responsible agency for 

monitoring of the project. Other agency responsible are i) Ministry of Forests and Environment, 

Government of Nepal,  ii) Department of National Park and Wildlife Conservation, iii) 

Provincial Government, Ministry of Physical Infrastructure, Urban Development and Transport 

Management, Gandaki Province and iv) Infrastructure Development Directorate, Gandaki 

Province.  

Baseline monitoring will be done immediately after the approval of the EIA report and before 

the commencement of construction work. Compliance monitoring will be done regularly during 

the construction phase of the project. Impact monitoring will generally be done at the end of the 

project construction phase or within two years of project implementation. 

10. Environmental Audit 

Environmental Protection Rules 2077 has suggested to conduct environmental audit. The 

environmental audit of the project will be conducted two years after the operation of the project. 

In terms of environmental management, the environmental audit evaluates the actual 

environmental impacts of the project and evaluates the forecast and effectiveness of the 

environmental impact and its mitigation measures. The environmental audit also evaluates the 

efficiency of the pre-construction, construction and operation phase monitoring plant. 

For environmental mitigation and enhancement measures NRs. 5,32,00,000.0, for environmental 

monitoring  Rs. 37,95,000.0 and for environmental audit NRs. 20,00,000.0. has been allocated 

by the proponent. Thus total cost estimated for environment management is NRs. 5,89,95,000.0. 

10. Conclusion 

The adverse environmental impacts of the proposed road project are likely to have some 

detrimental effects associated with various aspects. Most of the adverse impacts identified and 

predicted are insignificant and of short term in nature. Environmental Impact Assessment report 

has analyzed and studied impact on various aspects, prevention and minimization of effect, 

supervision, monitoring, auditing and reporting framework with role and responsibilities of all 

parties involved and expected cost. Mitigation measure and monitoring will help to prevent 

adverse effect on environment of the proposed road. People residing in this area will be benefited 

after the construction and operation of proposed road. It will help in the development of socio-

economic environment. Besides this, the proposed road project will certainly increase the living 

standard of the rural people of this region. 
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ऩरयच्छेद 1: प्रततवेदन तमाय गने व्मन्िको वा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना  
१.१ प्रस्तावकको पुरा नाम, ठेगना, ाइमेल र र्ोन नां सकहत  

यस प्रस्तातवत “कोतो-मेता-छ्याप-जुनाम-च्याखु सडक (२७.६ कक. मी.)” मनाङको प्रस्तावक प्रदशे सरकार, 

भौततक पवूााधार,शहरी तवकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पवूााधार तवकास तनदशेनालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा 

रहकेो छ । यस अयोजनाको कायाान्त्वयन गने तनकाय  पवूााधार तवकास तनदशेनालयले पवूााधार तवकास कायाालय, मनाङ 

रहकेो छ ।  

प्रस्तावकको नाम र पत्राचार ठेगाना तल कदाइएको छ। 

प्रदशे सरकार- भौततक पवूााधार,शहरी तवकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय 

पवूााधार तवकास तनदशेनालय 

गण्डकी प्रदशे, पोखरा 

फोन : ०६१-४६७००६७ 

आमेलः idd@gandaki.gov.np  

१.२ परामशफदाताको पुरा नाम, ठेगना, ाइमेल र र्ोन नां सकहत   

प्रस्तावकले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ र गण्डकी प्रदेश - प्रदशे वातावरण 

संरक्षण ऐन, २०७६ बमोतजम यस प्रस्तातवत कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडक (२७.६ तक मी) मनाङको वा.प्र.म.ु 

प्रततवेदन बनाईने कायाको तजम्मा जे. एन. अर. कन्त्सल्ट प्रा. तल., टोखा, काठमाण्डौलाइ तदएको छ । तदनसुार जे. एन. 

अर. कन्त्सल्ट प्रा. तल., टोखा, काठमाण्डौले प्रचतलत ऐन, तनयम, तनदतेशकाको ऄतधनमा रही यो वा.प्र.म.ु को प्रततवेदन 

तयार गरेको छ । 

प्रकतवेदन तयार पाने सांस्थाको ठेगाना 

जे. एन. अर. कन्त्सल्ट प्रा. तल. 

टोखा, काठमाण्डौ 

फोन :९७७-९८५११७२७६७/०१-४३८५८८० 

इमेल : jnrconsult2067@gmail.com  

ताकलका १.१ : वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रकतवेदन ाऄध्ययन टोली  

क्र.स. कवज्ञको नाम पदनाम कवशेषज्ञ के्षत्र 

१ ऄनन्त्त कुमार काकी टोली नेता वातावरणीय तवज्ञ 

२ समुन मानन्त्धर टोली सदस्य तजयोटेक इतन्त्जतनयर  

३ सररता प्रजापतत टोली सदस्य यातायात / राजमागा इतन्त्जतनयर 

४ धीरज ज्ञवाली टोली सदस्य जलतवज्ञान  तबज्ञ 

५ ऄतनता शे्रष्ठ टोली सदस्य सामातजक-अतथाक तवज्ञ 

६ तकरण भषुाल टोली सदस्य वातावरण तवद 

७ तटकाराम पौडेल टीम सदस्य वनस्पतत तवज्ञ 

८ श्याम कृरण शे्रष्ठ टीम सदस्य वन्त्य जन्त्त ुतथा जौतवक तवतवधता तवज्ञ 

 

१.३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औकचत्यता 

वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ को १) ाऄनुसूची ३ (कनयम ३ सांग सम्बकधधत)- क) वन के्षत्रको बुंदा ५ ऄनसुार 

तवद्यतु प्रसारण लाआन वाहके ऄन्त्य प्रयोजनको लागी ५ हके्टरभन्त्दा बढी वन के्षर प्रयोग गने र २) ाऄनुसूची ३ (कनयम ३ 

mailto:idd@gandaki.gov.np
mailto:jnrconsult2067@gmail.com
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सांग सम्बकधधत) - ङ) यातायात  के्षत्रको बुंदा १ ऄनसुार स्थानीय सडक बाहेक २५ तकलोतमटर भन्त्दा बढी लम्बाइ हुने 

नयाँ सडक तनमााण गने कायाको लातग वातावरणीय प्रभाव मलू्यांङ्कन ऄध्ययन काया गरर यस वातावरणीय प्रभाव 

मलू्यांङ्कन प्रततवेदन सम्बतन्त्धत मन्त्रालयबाट स्वीकृत गनुा पने व्यवस्था रहकेो छ ।     

प्रस्तातवत कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडक कुल लम्बाइ २७.६  तक.मी. को नयाँ सडक तनमााण अयोजना रहके र 

यस अयोजनाको लातग १६.६३ ह.े वन के्षर अवश्यक पने हुनाले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण 

तनयमावली २०७७ ऄनसुार यस अयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन ऄध्ययन गनुा पने भएकाले यो वातावरणीय 

प्रभाव मलु्याङ्कन प्रततवेदन तयार गररएको हो । 

वातावरण संरक्षण ऐन- २०७६ को दफा ३ को ईपदफा २-ख, वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ को तनयम ८ को 

ईपतनयम २ तथा गण्डकी प्रदशेको प्रदशे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३-ख ऄनसुार यस अयोजनाको 

वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन प्रततवेदन स्वीकृत गने तनकाय प्रदेश सरकार - वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय, 

गण्डकी प्रदशे, पोखरा रहकेो छ । 

१.४ वातावरणीय प्रभाव मूल्याांकनको ाईदे्दश्य  

वातावरणीय प्रभाव मलू्यांकनको मखु्य ईद्दशे्य यस अयोजनाको सम्भातवत प्रभाव बारेमा प्रस्तावकलाइ सतूचत गने र यी 

प्रभावहरु न्त्यनूीकरणका तवतभन्त्न ईपायहरु प्रस्ताव गरी अयोजनालाइ वातावरण मैरी बनाईन े रहेको छ । वातावरणीय 

प्रभाव मलू्यांकनको ऄन्त्य ईद्दशे्यहरू तनम्न हुन:् 

 अयोजना के्षरको भौततक, जैतवक, सामातजक-अतथाक र  सांस्कृततक वातावरणको तबद्यमान ऄवस्थाको 

तथयाङ्क र सचूना संकलन गने; 

 बदुाँमा अयोजना कायाान्त्वयन गदाा भौततक, जैतवक, अतथाक सामातजक तथा साँस्कृततक वातावरणमा पना सक्ने 

प्रभावहरु पत्ता लगाईने, अकलन गन ेतथा मलू्यांकन गने; 

 सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरी तथा नकारात्मक प्रभाव न्त्यनूीकरण गना व्यवहाररक स्थान तवतशष्ट ईपायहरु पत्ता 

लगाइ कायाान्त्वयन गना सझुाव गने 

 वातावरणीय प्रभाव न्त्यनूीकरण ईपायहरुको व्यवस्थापन योजना, ऄनगुमन योजना र वातावरणीय परीक्षण 

योजनाको तवकास गने; 

 अयोजनाको वातावरणीय प्रभावको बारेमा तनणाय तनमााताहरू र आच्छुक पक्षहरूलाइ जानकारी तदने 

१.५ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कसमा तथा ाऄधय कुरा  

प्रस्तातवत सडकको वातावरणीय पक्षको ऄध्ययनको क्रममा सरोकारवालाहरुले ईठाएको सबै पयाावरणीय मदु्दाहरुलाइ 

समेतटएको छ। सडकको वा. प्र. म.ू ऄध्ययनको के्षर यस अयोजना के्षरको तबद्यमान वातावरणीय ऄवस्थाको तथयांक 

संकलन गने, सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरर तथा नकारात्मक प्रभाव न्त्यनूीकरण गना व्यवहाररक र स्थान तवतशष्ट ईपायहरूको 

तसफाररश गने, EMAP तवकास गने, वातावरणीय ऄनगुमन र वातावरणीय परीक्षणको खाका तयार गने रहकेो छ। 

सामातजक-अतथाक र सांस्कृततक वातावरण सम्बतन्त्धत जनाकारीहरु केन्त्रीय तथयांक तवभागबाट प्रकातशत प्रततवेदन तथा 

स्थलगत ऄध्ययनलाइ अधार मानेर तयार गररएको तथयो । यस ऄध्ययनको क्रममा प्रस्तातवत सडक अयोजनाको तनमााण 

तथा सञ्चालन तथा अयोजना का सहायक संरचनाहरु (श्रतमक तशतवर, भण्डारण के्षर, Spoil व्यवस्थापन के्षर तथा 

ढुङ्गा/तगट्टी ईत्खनन ्के्षर)को सञ्चालनको क्रममा हुने सम्भातवत प्रभावहरुको ऄध्ययन गररएको छ ।  
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ऩरयच्छेद 2: प्रस्तावको ऩरयचम  

२.१ भुकमका 

२.१.१ पृष्ठभुकम  

गण्डकी प्रदशेमा पने मनाङ तहमालपारीको सनु्त्दर तजल्लाको रुपमा पररतचत तजल्ला हो । ईचाइको तहसाबले यो तजल्ला 

समनु्त्री सतहबाट १६८० तमटर दतेख ८१६३ तमटरसम्मको ईचाइमा रहेको छ । ऄग्ला तभराला पहाडहरु र ईच्च 

तहमश्रृंखलाहरु लगायतका प्राकृततक सौन्त्दयाले भररपणुा तहमालको काखमा ऄवतस्थत यस तजल्लाले वषेनी लाखौ स्वदशेी 

तथा तवदशेी पयााटकहरुको मन लोभ्याईने गदाछ । यस तजल्लामा बहुमलु्य जतडबतुट र वनसम्पदा, ऄपार जलश्रोत, जैतवक 

तवतवधता अतदले भररपणुा र तवर्श्को सावातधक ईच्च स्थानमा रहकेो तततलचो ताल तथा ऄनेकौ कुण्ड एवं स-साना 

तालहरुको बेजोड सँगम रहकेो छ ।  

नेपाल सरकारको मापदण्ड ऄनसुार दगुाम तजल्ला ऄथाात “क” वगाको तजल्लाको रुपमा यो तजल्ला पदाछ । भौगोतलक 

तवकटता भएपतन ऄत्यन्त्तै मनमोहक भौततक एवं सांस्कृततक तवशेषताहरुले यो तजल्ला भररपणुा छ । भ-ूबनोट र भौगोतलक 

तवकटताको कारण, ऄत्यन्त्तै कम के्षरमा मारै सडक पहुचँ पगेुकाले तशक्षा, स्वास्थय, यातायात, बजार अदी ऄभाव जस्ता 

थपैु्र समस्याहरु यस तजल्लाका वातसन्त्दाहरुले सामना गरररहकेा छन ्। जीवनयापनका सेवा-सतुवधाहरू  र ऄन्त्य सामातजक 

सेवाहरू स्थानीयस्तरमा ईपलव्ध गराईनको  लागी सडक पहुचँ अवश्यक रहकेो छ ।   

गण्डकी प्रदशेले अतथाक वषा २०७६/७७ को नीतत तथा कायाक्रम ऄन्त्तगात गण्डकी प्रदशेले चार वषातभर प्रदशे राजधानी 

पोखरा दखेी सवै स्थातनय तहका केन्त्रलाइ सडक सञ्जालले जोड्ने र स्थानीय तहका केन्त्र जोतडइ सकेका सडकको 

स्तरोन्त्नती गने लक्ष्य तलएको छ । यही लक्ष्य ऄनरुुप नापाा भतूम गाईँपातलकाको केन्त्र च्याखलुाइ सडक सञ्जालसँग 

जोड्ने लक्ष्यका साथ यस सडकको तनमााणको लागी प्रस्ताव गररएको छ ।  

२.१.२ प्रस्तावको ाअवश्यकता तथा औकचत्य र कायफधवयनको ाईदे्दश्य 

सडकले तवतभन्त्न स्थानलाआ जोडी सम्पका  माध्यमको रूपमा काया गदाछ । तवकासको लातग अवश्यक पने महत्त्वपणूा 

पवूााधार सडक पवूााधार हो । सडक पगेु सँगै ऄन्त्य पक्षको पतन तवकास हुनेछ । प्रस्तातवत के्षरमा सडक संजाल पगेुको छैन, 

नततजा स्वरूप, अवागमन र ऄन्त्य गतततवतधहरूमा गम्भीर रूपमा बाधा/कतठनाइ परेको छ। सडक पहुचँको ऄभावले 

बजारको तवकासमा पतन बाधा पगेुको छ । सडक संजालको पहुचँसंगै ऄन्त्य के्षरहरूको तवकासको सरुुवात गदाछ र समग्र 

अयोजना के्षरको तवकासलाइ योगदान गदाछ । यसैले, यस प्रस्तातवत सडकको तनमााण तथा संचालन यस के्षरको लातग 

शीषा प्राथतमकतामा रहकेो छ । प्रदशे सरकार, भौततक पवूााधार,शहरी तवकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पवूााधार 

तवकास तनदशेनालय, पोखराले नापाा भतूम गाईँपातलकाको केन्त्र च्याख ुर पयाटतकय तहसावले महत्त्वपणूा मेटा, छ्याछ्या 

गाईँलाइ जोड्न २७.६ तक. मी. सडक तनमााणको प्रस्ताव गरेको छ । यस सडक तनमााणले मनाङ तजल्लाको चामे 

गाईँपातलका र नापाा भतूम गाईँपातलका ऄन्त्तगातका स्थातनयलाइ सडक पहुचँको सतुवधा ईल्ध गराईनकुा साथै यस 

के्षरको पयाटनमा तनभार रहने पयाटन व्यवसायी, पयाटक पथ-पदाशक लगायत लाभातन्त्वत हुनेछन ् । पवूााधार तवकास 

तनदशेनालय, गण्डकी प्रदशे,पोखराले यस सडकको तवस्ततृ आतन्त्जतनयररङ ऄध्ययन र रेखांकन काया परूा गरेको छ । 

प्रस्तातवत सडक मनाङ तजल्लाको, चामे गाईँपातलका,वडा नं ५ र नापाा भतूम गाईँपातलका वडा नं -२ ऄन्त्तगातका कोतो, 

छ्याछ्या, मेता, छ्याप, जनुाम, च्याख ु र फू लगायतका तवतभन्त्न वस्तीहरु जोड्नेछ । वतामान ऄवस्थामा यस के्षरका 

स्थानीयहरुले सडक नपगेुको ऄवस्थाले गदाा सामदुातयक सेवा सतुवधाहरू र ऄन्त्य सरकारी सतुवधाहरूको ऄभाव र ऄन्त्य 

थपैु्र कतठनाइ र तवकासमा समेत ऄवरोधहरुको सामना गनुापरेको छ । सडक पहुचँको ऄभावले यस के्षरको ऄन्त्य 

तवकासमा समेत बाधा परु् याएको छ । यी समस्याहरु सम्बोधन गनुाका साथै, गण्डकी प्रदशेले अतथाक वषा २०७६/७७ को 

नीतत तथा कायाक्रम ऄन्त्तगात गण्डकी प्रदशेले चार वषातभर प्रदशे राजधानी पोखरा दखेी सवै स्थातनय तहका केन्त्रलाइ 
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सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य प्राप्तीको लागी भौततक पवूााधार,शहरी तवकास तथा यातायात व्यवस्था 

मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशेले प्रस्तातवत कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ु सडक (२७.६ तक मी) लाइ ईच्च प्राथतमकता 

तदएको छ । यस सडकले मनाङ तजल्लाको ऄतत तवकट गाईँ मध्यको फु गाईँ लगायत चामे गाईँपातलका, वडा नं ५ र 

नापाा भतूम गाईँपातलका वडा नं -२ का कोतो, छ्याछ्या, मेता, छ्याप, जनुाम र च्याख ुवस्तीहरुलाइ जोड्दछ ।  

२.२ प्रस्तावको कववरण 

२.२.१ प्रस्तावको ाऄवकस्थकत र पह ाँचको ाऄवस्था  

प्रस्तातवत कोतो-मेता-छ्याप-जुनाम-च्याखु सडक (२७.६ कक. मी.) चामे- ५, कोतो (Easting २३१७१२.५, 

Northing ३१६१३७८ र २५८८ मी. ईचाइ) बाट सरुु भएर नापाा भतूम गाईँपातलका वडा नं -२, च्याख ु (Easting 

२३१७८४.९, Northing ३१७७६९८ र ३७५६ मी. ईचाइ) मा ऄन्त्त हुन्त्छ । यस सडकको ईचाइ न्त्यनुतम २५८८ तमटर 

दतेख ऄतधकतम ३७५६ मी. रहकेो छ। प्रस्तातवत सडकको सम्पणूा के्षर ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर तभर पदाछ । यस प्रस्तातवत 

सडकले सडकले चामे गाईँपातलका, वडा नं ५ र नापाा भतूम गाईँपातलका वडा नं -२ का कोतो, छ्याछ्या, मेता, छ्याप, 

जनुाम, च्याख ु र फू लगायतका वस्तीहरुलाइ सडक संजाल माफा त दशेको ऄन्त्य भू-भागसगँ जोड्दछ । हाल सडकको 

सरुुवात तबन्त्द ुकोतोसम्म बेसीशहर चामे सडकको पहुचँ पगेुको छ । 
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कचत्र २.१: प्रस्ताकवत सडकको मनाङ कजल्ला सकहत प्रभाकवत गााईाँपाकलकाको वडा नक्शामा रेखाांकन 

(स्रोत: नापी कवभाग, २०७६) 
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कचत्र २.२ : गूगल नक्सामा ाअयोजनाको रेखाांकन (कोतो देकख सोती खोला सम्म) 

(स्रोत: गुगल ाऄथफ प्रो, २०२०) 
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कचत्र २.३ : गूगल नक्सामा ाअयोजनाको रेखाांकन (सोती खोला देकख धमफशाला सम्म) 

(स्रोत: गुगल ाऄथफ प्रो, २०२०) 



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

2-6 
 

 
कचत्र २.४ : गूगल नक्सामा ाअयोजनाको रेखाांकन (धमफशाला देकख मेता सम्म) 

(स्रोत: गुगल ाऄथफ प्रो, २०२०) 
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कचत्र २.५ : गूगल नक्सामा ाअयोजनाको रेखाांकन (मेता देखी च्याखु गााईाँ) 

(स्रोत: गुगल ाऄथफ प्रो, २०२०) 
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२.२.२ प्रस्ताकवत ाअयोजनाको सांरचनागत ाऄवयव 

प्रस्तातवत कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडक (२७.६ तक.मी.) ले चामे गाईँपातलका, वडा नं ५ र नापाा भतूम गाईँपातलका 

वडा नं -२ का तबतभन्त्न वस्तीहरुलाइ जोड्नेछ । यस प्रस्तातवत सडक कुल २७.६ तक.मी. लम्बाआ र तजल्ला सडक (वगा IV 

सडक, तसङ्गल लेन) मापदण्ड ऄनरुुप तनमााणका लातग प्रस्ताव गररएको छ । प्रस्तातवत अयोजनाको तबशेषताहरु तलको 

तातलकामा वणान गररएको छ । 

ताकलका २.१: प्रस्ताकवत कोतो-मेता-छ्याप-जुनाम-च्याखु सडक (२७.६ कक.मी.) ाअयोजनाको मुख्य कवशेषताहरू 

कवशेषताहरु कववरण 

१.अयोजनाको नाम कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडक 

२. भौगोतलक स्थान  

प्रदशे गण्डकी प्रदशे  

तजल्ला मनाङ 

स्थान चामे गाईँपातलका, वडा नं ५ र नापाा भतूम गाईँपातलका वडा नं -२ 

प्रमखु वस्तीहरु  कोतो, छ्याछ्या, मेता, छ्याप, जनुाम, च्याख ुर फू  

भगूोल Higher Himalayan Zone and Tibetan-Tethys Himalayan Zone 

भ-ूबनोट  
Hilly Terrain 

High Himalaya Region 

मौसम Temperate and Alpine Climate 

प्रमखु नदीहरू मस्यााङदी नदी र नार खोला  

बषाा औसत मातसक वषाा १६ दतेख १८८ तमलीमीटर 

भ-ुगतभाय पक्ष 
Boulder mixed soil 

Meta sandstone, Augen gnesiss and schists dominated rocks 

सडकको वगीकरण तजल्ला सडक (वगा IV सडक, तसङ्गल लेन) 

सतह DBST (in carriage way + extra widening) 

सडकको लम्बाइ र वणान   

a) सडकको लम्बाइ २७.६ तक.मी. 

b) सरुूवात र ऄन्त्त तबन्त्द ु

सरुुवात- चाम-े ५, कोतो (Easting २३१७१२.५, Northing ३१६१३७८ र २५८८ मी. 

ईचाइ) 

ऄन्त्त - नापाा भतूम गाईँपातलका वडा नं -२, च्याख ु(Easting २३१७८४.९, Northing 

३१७७६९८ र ३७५६ मी.  ईचाइ) 

c) ऄवतस्थत सतह माटो र चट्टान 

d) Right of way  ३० तमटर (केन्त्र बाट दबैु तफा  १५ मी.) 

ङ) Formation width  ५.२५ तमटर (नातल बाहके) 

च) carriage way ३.७५ मी. 

छ ) shoulder width  दबैु छेईमा ०.७५ मी. 

h) नाली Trapezoid (१ मी.) 

i ) तडजाआन गतत ३० तकमी/घण्टा  
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कवशेषताहरु कववरण 

ट) ruling gradient   ५-७ % 

ठ) Exceptional gradient १२% 

अयोजनाको लागत कुल ने. रु. १,४५,०५,६१,२७४.७२ (भ्याट र कतन्त्टजेन्त्सी सतहत) 

ने.रु. ५,५६,९०,६३९प्रती तक.मी. (भ्याट र कतन्त्टजेन्त्सी सतहत) 

(स्रोत: विस्ततृ इवजजवनयररङ सिेक्षण, विजाइन र लागत अनमुान, २०१९) 

 

सडकको के्षत्राकधकार (ROW) : यस सडकको के्षरातधकार ३० मी. (सडकको बीच केन्त्र बाट दाया-ँबायाँ दवैु ततर १५/१५ 

मी.) रहकेो छ । 

र्मेसन चौडााइ (FW): यस सडकको फमेसन चौडाइ सडकको क्याररज वे  र सोल्जर सतहत र नाली बाहके जम्मा ५.२५ मी. 

रहकेो छ । 

क्याररज वे चौडााइ (CW ) : यस सडकको क्याररज व े३.७५ मी. रहकेो छ । 

सोल्जर चौडााइ (SW) : यस सडकको सोल्जर दायाँ - बायाँ दवैु तफा  ०.७५ मी. रहकेो छ । 

कडजााआन गकत : तडजाआन मापदण्डका ऄनसुार यस सडकको प्रस्तातवत तडजाआन गतत ३० तक.मी. प्रततघण्टा रहेको छ । 

 

२.२.३ कनमाफण तथा सांचालन चरणका कक्रयाकलाप 

अयोजनाको तनमााणपवूा, तनमााण चरण तथा सञ्चालन र ममातसम्भार चरणको गतततवतधहरुको तववरण तल तातलकामा 

सारांशमा प्रस्ततु गररएको छ। 

ताकलका २.२: ाअयोजना गकतकवकधहरू सूची 

क्र.स. ाअयोजनाको चरण  गकतकवकधहरू 

१ तनमााण ऄतघ  सडक सवेक्षण र पवूा संभाव्यता ऄध्ययन 

२ अयोजनाको के्षरको तनधाारण 

3 अयोजनाको लागी अवश्यक पने जतमनको ऄतधग्रहण गने  

४  श्रतमक तशतवर, भण्डारण के्षर, Spoil व्यवस्थापन के्षर, ईत्खनन के्षरह स्थापना तथा 

संचालन गने  

५ वातावरणीय ईपाय र ऄनगुमन योजनाको कायाान्त्वयनको तयारी 

६ तनमााण वन के्षर तथा तनतज के्षर खाली गराईने 

७ तनमााण सामग्रीको खरीद तथा ढुवानी  

८ तनमााण ईपकरण र मेशीनरीहरूको संचालन 

९ सडकपंति खोल्ने, तभर/पाखो खन्त्ने तथा खाल्डा खलु्डी पनेु  

१० कल्भटा र पानीको तनकासका संरचना लगायत ऄन्त्य संरचनाहरुको  

११ तनमााणकाया संगै वातावरणीय न्त्यनूीकरणका ईपायहरू र ऄतभवतृद्धका ईपायहरूको 

कायाान्त्वयन 

१२ प्रततवेदनमा वणान गररए ऄनसुार तनमााण व्यवसायी, प्रस्तावक र ऄन्त्य 

सरोकारवालाहरू द्रारा ऄनगुमन 
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१३ तनमााण पिात सडक सतहको समग्र सधुार 

१४ Spoil व्यवस्थापन के्षरको वातावरणीय ऄतभवतृद्धका कायाहरु 

१५ ईत्खनन के्षरहरुको पनु: स्थापना 

१६ संचालन चरण तनयतमत ममात-सम्भार 

 

२.२.४ ाअयोजना कनमाफणको लाकग प्रयोग ह ने प्रकवकध  

सडक तनमााणको लातग धेरै जसो कामहरु मेसेनरी औजार/ईपकरणहरु बाट गररनेछ। तनमााण सामग्रीहरुको ढुवानी िीप्पर, िक, 

िाक्टर अतदको मध्यमबाट गररनेछ । रक बे्रकर, एस्काभेटरहरू, व्हील लोडर, मोटर गे्रडर, सडक रोलर, िक, ऄस्फाल्ट 

तमक्सर, अतद तनमााण कायाका लातग प्रयोग गररनेछ । यद्यतप तनमााण कायाहरू जस्तै ऄथावका , साधरण संरचना, बायो- 

आतञ्जतनयररंङ्ग कायाहरू, अतदमा सामान्त्यतया हल्का ईपकरणको प्रयोगका साथ मानवश्रमको प्रयोग हुनेछ । 

सडक कनम्नकलकखत कवशेषताहरुको ाअधारमा कनमाफण गररनेछ।  

 सकेसम्म तनमााण कायामा सडक पंतिबाट ईत्खनन ्गररएको सामग्रीहरुको पनु:प्रयोग गररनेछ। 

 तनमााण: सरुतक्षत सवारी चलाईन र सरुतक्षत मोड प्रदान गनाको लातग सडकलाइ इन्त्टरमेतडयट लेन मापदण्डमा (ऄथाात ्

सोल्जर सतहत र नाली बाहके ५.२५ मी.) तनमााण गररनेछ । 

 संरचनाहरूको प्रयोग: सडक पंतिको जतमन प्रकृतत/टोपोग्राफी ऄनरुुप सडक पंति सरुक्षाको लातग  गेतबयन 

पखाालहरू, कल्भटा/ह्यमु पाइप अतदको प्रयोगलाइ सङ्केत गदाछ। सडकको छेईमा सडक संगै तनमााण गररने 

नालीहरू र सडकको वार-पार पानी कटाईन तनमााण गररने पाआप कल्भटा, स्ल्याब कल्भटा, कजवे अतद तनमााण गररने 

छ । 

 बायो- आतञ्जतनयररंङ्ग प्रतवतधको प्रयोग: वनस्पततहरू र तसतभल इतन्त्जतनयररंगको एकीकृत प्रयोग गरी र ढलान/पाखो 

के्षरको लातग ईतचत संरक्षण व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गररनेछ । 

२.२.५ ाअयोजनाको लाकग ाअवश्यक कनमाफण सामग्री  

रोडा, ढुङ्गा,  तसमेन्त्ट र ऄन्त्य सामग्रीहरु तनमााण कायाको लातग अवश्यक हुनेछ । बालवुा, ढुङ्गा, तगट्टी  र माटोहरु स्थानीय 

के्षरका खोला नालाहरुबाट ईत्खनन ् गररनेछ र ऄपगु मार स्थानीय तबके्रताहरुबाट अयोजनाले खररद गने छ। खोला 

नालाहरुबाट ईत्खनन ् ४ स्थानबाट गररनेछ (ईत्खनन ् के्षरको तववरण पररच्छेद २.२.१०-ग मा तदआएको छ) । यस बाहके, 

प्रस्तातवत सडकको तनमााणको क्रममा Slope काट्ने क्रममा तनस्कने चट्टानको टुक्रा र माटो तथा  सडक पंतिमा खस्ने पतहरोको 

सामग्रीहरु पतन तनमााणमा प्रयोग गना सतकन्त्छ । तसमेन्त्ट, तबटुमीन, ह्यमु पाआप र ऄन्त्य अवश्यक सामग्री नतजकको बजारबाट 

(बेतशसहर, डुमे्र, भरतपरु वा पोखरा) खरीद गररनेछ ।  

२.२.६ कनमाफण कायफको लाकग ाअवश्यक जनशकि 

अयोजना तनमााण समयमा ८ जना आतन्त्जतनयर, ५ जना प्रातवतधक र तवशेषज्ञ (वातावरणतवद र ऄन्त्य सतहत), २५ जना दक्ष 

जनशति, ३२ जना ऄधादक्ष जनशति र १५० जना ज्यामी अवश्यक पने ऄनमुान गररएको छ (स्रोत: तवस्ततृ आतन्त्जतनयररङ्ग 

सवेक्षण, तडजाआन र लागत ऄनमुान, २०१९) । 

२.२.७ ाअयोजनाको लाकग ाअवश्यक ाईजाफ तथा ाआधधन  

अयोजना के्षरमा रातरिय तवद्यतु प्रणाली पगेुको छैन । त्यसैले अयोजना तनमााणको लातग अयोजनाले तडजेल जेनेरटरको 

प्रयोग गनुा पने छ ।श्रतमक तशतवर तथा भण्डारण के्षरमा बतत्तको लातग सौया ईजाा वा ्यािीको व्यवस्था तथा खान पकाईनको 
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लातग ग्याँस चलुो वा मट्टीतेलको व्यवस्थापन गनुापने छ । त्यस्तै अयोजनाले तनमााण चरणको लातग अवश्यक पने ईपकरण 

तथा सवारी-साधनको लातग तडजेलको व्यवस्था गनेछ।  

ताकलका २.३:ाअयोजनालााइ ाअवश्यक पने ाआधधनको कववरण  

कस.नां. ाआधधनको कककसम श्रोत  मात्रा ाआकााइ कैकर्यत 

१ पेिोल वेतशसहर तस्थत नेपाल अयल 

तनगमका पेिोल पम्प 

२०५ तक.ली.  

२ तडजेल वेतशसहर तस्थत नेपाल अयल 

तनगमका पेिोल पम्प 

८१० तक.ली.  

३ मरट्टतेल वेतशसहर तस्थत नेपाल अयल 

तनगमका पेिोल पम्प 

१५० तक.ली.  

(स्रोत: कवस्तृत ाआकजजकनयररांग सवेक्षण, कडजााआन र  लागत सवेक्षण, २०१९) 

२.२.८ ाअयोजनाको लाकग ाअवश्यक पने जकमन र जकमनको प्रकार  

अयोजनाको तनमााण प्रतक्रया फरक स्वातमत्व र तवतभन्त्न प्रकारका जातमनको अवश्यक पदाछ। अयोजनालाइ प्रस्तातवत 

मापदण्ड ऄनरुुप तनमााण गना स्थायी रूपमा १७.२५ हे. जतमनको अवश्यकता हुन्त्छ । यसबाहके अयोजनाको लातग श्रतमक 

तशतवर, भण्डारण के्षर, Spoil व्यवस्थापन के्षर, ईत्खनन ्के्षर र ऄन्त्य ऄस्थायी सतुवधाहरूको लातग लातग थप ४.८ हे. जतमन 

अवश्यक छ । अयोजनाको वन, बाझो जतमन, कृतष भतुम, बतस्त के्षर र नतद ईकास के्षर अवश्यक पनेछ । अयोजना 

तनमााणको क्रममा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरको कूल १६.६३ ह.े र तनतज जतमन के्षरको ०.६२ ह.े के्षरफल 

फमेसन चौडाइको लातग अवश्यक पदाछ । त्यस्तै ईत्खनन ्के्षरको लागी ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको नतद ईकास के्षर 

बाट थप २.३ ह.े जतमन अवश्यक पदाछ ।  

ताकलका २.४: ाअयोजनाको लाकग ाअवश्यक जग्गाको कववरण   

जग्गा ाअवश्यकता 

(हेक्टर) 

सडक कनमाफण गररने 

चौडााइका लाकग 

ाअवाश्यक जग्गा 

ाऄस्थायी प्रयोगको 

लाकग ाअवश्यक 

जग्गा 

स्वाकमत्व कैर्ीयत 

बस्ती तथा खेती 

गररएको तनतज जतमन 
०.६२ ०.४ 

तनजी सडकको तनमााण गररने चौडाइ र 

तशतवर के्षर, Spoil व्यवस्थापन 

के्षरको लागी 

वन के्षर  १६.६३ ४.४ 
नेपाल 

सरकार 

वन के्षर र नदी ईकास के्षर 

कुल के्षर (ह.े) १७.२५ ४.८     

  
कुल ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरको जतमन : २१.०३ हे.  

कुल तनजी जग्गा : १.२ ह.े 

 (श्रोताः वा.प्र.मू. भ्रमण, २०२१) 
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२.२.९ प्रस्ताव कायाफधवयन ताकलका  

ताकलका २.५: प्रस्ताव कायाफधवयन ताकलका  

क्र.स. कायाहरु 
२०१९ २०२० २०२१ २०२२  २०२३  २०२४ २०२५ २०२६ 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV   

१  आतञ्जतनयररंङ्ग 

सवेक्षण र 

लागत ऄनमुान  

                          

२  वा.प्र.म.ु 

ऄध्ययन  

                          

३  प्रस्ताव तनमााण 

सम्झौता  

                          

४  प्रस्तावको 

तनमााण 

                          

५  वातावारणीय 

व्यवस्थापन 

काया   

                          

६  वातावारणीय 

ऄनगुमन  

                          

७ वातावारणीय 

पररक्षण  

                          

(I : जनवरी देकख माचफ, II : ाऄकप्रल देकख जुन, III: जुलााइ देकख सेप्टेम्बर, IV: ाऄक्टोबर देकख कडसेम्बर) 



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

2-13 
 

२.२.१० ाअयोजनाको लाकग ाअवश्यक सुकवधाहरू 

अयोजनाको तनमााणको लातग तनम्न सतुवधाहरूको अवश्यकता पनेछ । 

क) श्रकमक कशकवर र भण्डारण के्षत्र 

अयोजनाको लातग अवश्यक कामदारहरुको लातग अयोजना के्षरमा पयााप्त अवास सतुवधा ईपल्ध छैन 

तनमााण चरणमा ACA र तनजी जग्गामा ७ वटा श्रतमक तशतवर प्रस्ताव गररएको छ। तनमााण सामग्री भण्डारणको लातग थप 

जग्गाको अवश्यकता कम गना र वातावरणमा पने प्रभावहरू कम गना तशतवर स्थलको संगै भण्डारण के्षर पतन प्रस्ताव 

गररएको छ । तशतवरमा ऄसर काम गना, भण्डारण के्षरमा तार बार तथा सामग्री छोप्ने व्यवस्था गररनेछ। यस बाहेक तशतवर 

स्थलमा शौचालय सतुवधा पतन ईपल्ध गराइनेछ। प्रत्येक तशतवरमा १५ जना व्यतिको लातग एईटा शौचालय बनाआनेछ । 

तनतज जग्गा प्रयोगको लातग सरकारी तनयम ऄनसुार वा अपसी सहमततमा क्षततपतूता प्रदान गररनेछ ।  

ताकलका २.६: श्रकमक कशकवर र भण्डारण के्षत्रको कववरण  

क्र.स. स्थान ाऄक्षाांश देशाधतर के्षत्रर्ल (हे.) कैकर्यत 

१ कोतो बजार २८
०
३३'६.२०७" ८४

०
१५'३३.९१५" ०.२  तनजी जग्गा 

२ नार नदी छेई २८
०
३४'३५०२३" ८४

०
१४'१५.३१" ०.४ ACA  

३ छ्याछ्या २८
०
३५'५७.२७८" ८४

०
१४'१६.१७४" ०.३ ACA  

४ धमाशाला नतजकै २८
०
३७'५७.२७८" ८४

०
१३'५३.९१२" ०.२ ACA  

५ मेता २८
०
३९'१४३७५" ८४

०
१४'२.०९८" ०.२ ACA  

६ च्याख ु २८
०
४१'२१.२१८" ८४

०
१५'२६.२१८" ०.२  तनजी जग्गा 

७ नार गाई २८
०
४०'४७.३११" ८४

०
१२'५.५९१" ०.२  तनजी जग्गा 

  कुल १.७    

(स्रोताः वा.प्र.मू. भ्रमण, २०२१) 

 

ख) Spoil व्यवस्थापन के्षत्रहरु  

यस अयोजनाको Spoil व्यवस्थापनको लातग २ स्थानहरु प्रस्ताव गररएको छ। तनमााणको क्रममा तनस्कने Spoil लाइ यी 

के्षरहरुमा व्यवस्थापन गररनेछ । प्रस्तातवत Spoil व्यवस्थापन के्षर भौगोतलक रूपमा तस्थर समतल भतूममा छ। यी Spoil 

व्यवस्थापन गररने स्थानहरुको वातावरण ऄतभवतृद्धको लातग यी के्षरमा घाँस, बट्ुयान र रूखहरू लगाइनेछ। बोटतबरुवा 

लगाईँदा लाग्ने लागत, क्षततपतूताको लागत र Spoil के्षरको व्यवस्थापन सम्बन्त्धी तववरण वा.प्र.म.ु प्रततवेदनमा समावेश 

गररनेछ । Spoil व्यवस्थापन के्षरको स्थानको तववरण तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

ताकलका २.७: Spoil व्यवस्थापन के्षत्रको कववरण 

क्र.स. स्थान ाऄक्षाांश देशाधतर के्षत्रर्ल (हे.) कैकर्यत 

१ नार नदी छेई २८
०
३४'४६.८२" ८४

०
१४'५०.४०" ०.६ ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर 

२ नार गाई २८
०
४०'१३.९७" ८४

०
१२'५२.४१" ०.४ ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर 

  कुल १.०     

(स्रोताः वा.प्र.मू. भ्रमण, २०२१) 
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ग) ाईत्खनन ्के्षत्र 

नार खोला र फु खोलाको तकनार तथा नातदको तटीय के्षरमा ६ वटा ईत्खनन के्षर प्रस्ताव गररएको छ । प्रस्तातवत 

के्षरमा  ढंुगा, तगट्टी, बालवुा र माटो  जस्ता  सामाग्री पयााप्त मारामा ईपल्ध छन।् यी प्रस्तातवत के्षरहरु ऄन्त्नपणुा संरक्षण 

के्षर ऄन्त्तगातको नदीका तटीय के्षर हुन ् र यस के्षरहरुको व्यवस्थापन ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजनाले गरेको छ । यी 

के्षरबाट ढंुगा, तगट्टी, बालवुा र माटो जस्ता सामाग्रीहरु अयोजनाको तनमााण ऄवतधभर तनकातलने छ।   

ताकलका २.८: ाईत्खनन के्षत्रको स्थान 

क्र.स. स्थान ाऄक्षाांश देशाधतर के्षत्रर्ल (हे.) कैकर्यत 

१ नार खोला  २८
०
३'२५.७४" ८४

०
१५'२५.७४" ०.२  

२ नार खोला २८
०
३४'२५७४" ८४

०
१४'५५.८३" ०.४   

३ नार खोला र सोती 

खोलाको सँगम 

२८
०
३५'३३.३७" ८४

०
१४'२७.१५" ०.३  

४ नार खोला  २८
०
३५'५९.७९" ८४

०
१३'५९.७७" ०.६  

५  छ्याप, नार खोला  २८
०
३९'५४.६९" ८४

०
१३'४९.७१" ०.४   

६  फु खोला  २८
०
१३'५०.१७" ८४

०
१३'५०.१७" ०.४   

  कुल २.३   

(स्रोताः वा.प्र.मू. भ्रमण, २०२१) 

 

ईत्खनन ्स्थलको संचालन यस प्रततवेदनको तहस्सा रहकेो छ, प्रस्तावकले अयोजना तनमााणको लातग मार यी ईत्खन्त्न 

के्षरको संचालनको ऄनमुतत पाईनेछ। ईत्खन्त्न के्षर अयोजनाको तनमााण ऄवतधभर संचालन गररनछे, ईत्खनन ्सामग्रीको 

पररमाणको अधारमा प्रस्तावकले स्थानीय तह र प्रदशे सरकारको तनयम/काननुले तोके ऄनसुारको राजस्व ततनेछ । 

ईत्खन्त्न गररएका सामग्री अयोजनाको तनमााण वाहके ऄन्त्य प्रयोजनको लातग प्रयोग गररनेछैन यतद गनुा परेमा प्रचतलत 

तनयम ऄनसुार छुटै्ट वातावरणीय ऄध्ययन काया गनुा पनेछ ।  

घ) र्ोहरमैला व्यवस्थापन के्षत्र  

अयोजना तनमााण चरणमा श्रतमक तशतवरको  संचालन तथा ऄन्त्य तक्रयाकलापहरुबाट तनस्कने तनमााणजन्त्य फोहरहरु 

बाहके ऄन्त्य ठोस एंव तरल फोहरमैलाहरुलाइ अयोजनाले व्यवस्थापन गनेछ । श्रतमक तशतवर के्षरमा फोहर संकलन 

स्थानको व्यवस्थापन गररनेछ । कुतहने र नकुतहने फोहरहरु छुट्याइ, कुतहने फोहरहरुलाइ खाल्डो खतन परुरनेछ । नकुतहने 

फोहरहरु मध्यबाट कवाडीमा तबतक्र गना तमल्ने सामग्रीहरु कवाडीमा तबतक्र गररनेछ । बाकी रहकेो फोहरहरु मध्य 

पनुःप्रयोतगय सामग्रीहरुलाइ पनुःप्रयोग गररनेछ । बाँकी रहकेो यायाक्न ुपने फोहरहरुलाइ अयोजनाले चामे गाईँपातलकाको 

समन्त्यवमा फोहर व्यवस्थापन के्षरमा लगेर तवसजान गनेछ । यस कायाको लागी अयोजना वा तनमााण व्यवसायीले चामे 

गाईँपातलकालाइ तनयमानसुार  लाग्ने राजस्व दस्तरु ततनेछ ।  

 

२.२.११ ाअयोजनाको प्रभाव के्षत्र  

यस अयोजनाको लातग प्रभाव के्षर मनाङ तजल्लाको चामे गाईँपातलका, वडा नं ५ र नापाा भतूम गाईँपातलका वडा नं -२ 

लाइ तलआएको छ । यी प्रभातवत वडाहरूलाइ यस ऄध्ययनको क्रममा प्रभावको के्षरको रूपमा वणान गररएको 

छ । अयोजनाको प्रभाव के्षरलाइ थप प्रत्यक्ष प्रभाव के्षर र ऄप्रत्यक्ष प्रभाव के्षरमा वगीकृत गररएको छ । प्रत्यक्ष प्रभाव 
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के्षर तभर सडकको केन्त्र रेखा बाट दायाँ - बायाँ ३० तमटर  र ऄप्रत्यक्ष प्रभाव के्षरमा सडकको दायाँ - बाया दवैु तफा  ३० 

दतेख ५०० मी. सम्मको के्षरलाइ तलआएको छ । 

ताकलका २.९ : ाअयोजनाको प्रभाव के्षत्र  

प्रत्यक्ष प्रभाव के्षर सडकको बीचबाट दायाँ-बायाँ ३० तमटर 

ऄप्रत्यक्ष प्रभाव के्षर सडकको दायाँ-बायाँ दवैु तफा  ३० दतेख ५०० तमटर 

प्रभाव के्षर प्रत्यक्ष प्रभाव के्षर र ऄप्रत्यक्ष प्रभाव के्षर बाहकेको चामे गाईँपातलका, वडा नं ५ र नापाा 

भतूम गाईँपातलका वडा नं -२ 

 

२.३ प्रस्तावको ाईदे्दश्य 

यस अयोजनाको प्रकृतत नयाँ सडक तनमााण हो । यस अयोजनाको मखु्य ईद्देश्य तजल्ला सडक (वगा IV सडक, तसङ्गल 

लेन) ऄनरुुप तडजाआन गररएको मापदण्डहरूको ऄनसुरण गदस चामे गाईँपातलका - ५, कोतो दतेख नापाा भतूम गाईँपातलका 

वडा नं -२, च्याखसुम्म २७.६ तक.मी. नयाँ सडक तनमााण गनुा रहकेो छ । 

यस प्रस्तावको ईद्देश्य तनम्न ऄनसुार छन-् 

 अयोजना के्षरमा सडक संजालमा पहुचँ 

 सेवा र सतुवधाको पहुचँ सधुार 

 अयोजना के्षरको पयाटन व्यवसायको ऄतभवतृद्ध  

 अतथाक तवकास माफा त स्थानीयको जीवनस्तरमा वतृद्ध  
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ऩरयच्छेद 3: प्रततवेदन तमाय गदाय अऩनाइएको ष्ट्रवतध 

वा. प्र. म.ू ऄध्ययन वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७, गण्डकी प्रदशेको प्रदशे 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र  रातरिय वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन तनदतेशका २०५०मा ईल्लेख भए ऄनसुार तथा 

तत्कातलन ईद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे, पोखराबाट २०७८/१२/०४ तमततमा स्वीकृत 

गररएको कायासचूीमा ईल्लेख गररएका तवतधहरु ऄनसुार ऄध्ययन काया गररएको तथयो । थप तववरण तनम्न पररच्छेदमा 

व्यख्या गररएकोछ ।  

३.१ सम्बकधधत प्रकाकशत वा ाऄप्रकाकशत सामग्री/प्रकतवेदनको पुनरावलोकन  

सान्त्दतभाक सामग्री र प्रततवेदनहरू संकलन र समीक्षा गरी अयोजना सम्बन्त्धी तववरण संकलन र सम्भातवत वातावरणीय 

सवालहरुको प्रारतम्भक सचूी पतहचान गररएको तथयो । यस प्रस्तातवत अयोजनाको तवस्ताररत अयोजना प्रततवेदनको 

ऄध्ययन गररएको तथयो । यसका केन्त्रीय तथयाङ्क तवभागबाट प्रकातशत प्रततवेदनहरु ऄध्ययन गरी अयोजनासँग 

सम्बतन्त्धत तथयाङ्क संकलन गररएको तथयो।  

तयनै ऄध्ययनहरुको अधारमा ऄध्ययन टोलीबाट अयोजनाको कारणले वातावरण पना सक्ने प्रभाव के्षरहरुको तचरण 

गररयो । तयनै ऄध्ययनहरुको अधारमा प्रस्तातवत अयोजना गतततवतधहरूबाट स्थानीय के्षर, प्राकृततक स्रोतहरु र स्थानीय 

वातावारणमा ईत्पन्त्न हुन सक्ने सम्भातवत ऄसर/सवालहरूका साथै सान्त्दतभाक सामग्री र प्रततवेदनहरू समीक्षाबाट प्राप्त 

जानकारीको अधारमा, अयोजनाको स्थलगत ऄध्ययनको खाका तयार गररएको तथयो । अयोजना नक्सांकन र 

रेखातचर, सतुवधाहरू र गतततवतधहरूको कायाालयमा गररएको समीक्षाको अधारमा अयोजना प्रभातवत वाडा नक्सा र 

टोपोग्रातफक नक्सामा अयोजनाको तचरण गररयो ।  

यस वा.प्र.म.ु ऄध्ययनको क्रममा तनम्न सन्त्दभा सामग्रीको पनुरावलोकन गररएको तथयो । 

 यस प्रस्तातवत कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडक अयोजनाको तवस्ततृ आतञ्जतनयररंग सवेक्षण, तडजाआन र 

लागत सवेक्षण प्रततवेदन, २०१९ 

 केतन्त्रय तथयाङ्क तवभागबाट प्रकातशत रातरिय जनगणना २०६८ प्रततवेदन 

 मनाङ तजल्ला पार्श्ातचर प्रततवेदन, २०७५ 

 वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ 

 रातरिय वातावरणीय प्रभाव  मलू्याङ्कन तनदतेशका २०५० 

 वातावरणीय र सामातजक व्यवस्थापन फे्रमवका  २०६४ 

 रातरिय तनकुञ्ज तथा वन्त्यजन्त्त ु संरक्षण तवभाग, रातरिय प्रकृती संरक्षण कोष तथा WWF-Nepal बाट 

प्रकातशत ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर सम्वन्त्धी ऄध्ययन प्रततवेदनहरु  

 तवतभन्त्न वैज्ञातनक तथा ऄनसुन्त्धानामक लेखहरु  

३.२ ाअयोजनाको प्रभाव के्षत्रको रेखाङ्कन 

अयोजनाको तनमााण तथा संचालनको क्रममा अयोजनासँग सम्वतन्त्धत कृयाकलापहरुले पाना सक्ने प्रभावको तसमाको 

अधारमा अयोजनाको प्रभाव के्षरको रेखाङ्कन गररएको तथयो । अयोजना गतततवधीहरुले प्रत्यक्ष प्रभाव पाने के्षर जस्तै 

धवुाँ-धलुोको ईतसजानले पाने प्रभाव, पतहरो गएर हुने ऄसर जस्ता के्षरहरुलाइ प्रत्यक्ष प्रभाव के्षरको रुपमा वतगाकरण 

गररयो ।  
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त्यस्त,ै अयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभाव के्षर दखेी बातहर जहाँ अयोजनाले ऄप्रत्यक्ष रुपमा जस्तै मातनसहरुको तभडभाड, 

समातजक तवकासका काया, वन के्षरमा पने जस्ता प्रभाव पाना सक्ने के्षरलाइ ऄप्रत्यक्ष प्रभाव के्षरको रुपमा वतगाकरण 

गररयो । 

३.३ प्रस्ताव कायाफधवयन ह ने के्षत्रको नक्साको ाऄध्ययन तथा कवशे्लषण 

ऄध्ययन क्रममा तवतभन्त्न श्रोतमा ईपलव्ध अयोजनसँग सम्वतन्त्धत नक्साहरुको संकलन गरर ऄध्ययन गररएको तथयो । 

तनम्न ऄनसुारका नक्साहरु संकलन गरी ऄध्ययन गररएको तथयो ।  

 नापी तवभागबाट प्रकातशत टोपोग्रातफक नक्सा तसट नः-२८८४ ०५ (चामे) र २८८४ ०६ (बगरछाप) 

 रातरिय तनकुञ्ज तथा वन्त्यजन्त्त ु संरक्षण तवभाग, रातरिय प्रकृती संरक्षण कोष तथा WWF-Nepal बाट 

प्रकातशत बाट प्रकातशत ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर सम्वन्त्धी तवतभन्त्न नक्सा  

 नापी तवभागबाट २०७६मा प्रकातशत गररएको स्थातनय तह र वाडा नक्सा  

 खातन तथा भू-गभा तवभागले १९९४ (सन)् मा प्रकातशत गरेको नेपालको भु-गतभाय नक्सा र सन ्२००२ (सन)् 

मा नेपालको भकूम्पीय जोतखम नक्सा 

३.४ चेककलस्ट तथा प्रश्नावलीको कनमाफण तथा तथयाांक सांकलन 

ऄध्ययन क्रममा अयोजना के्षरको भौततक, जैतवक, अतथाक-सामातजक-सांस्कृततक, रासायतनक वातावरणको तथयांक 

संकलन गनाको लातग चेकतलस्ट तथा घरधरुी सवेक्षणको प्रश्नावलीको तनमााण गररएको तथयो । चेकतलस्टको माध्यम बाट 

ऄध्ययन टोलीले भौततक, जैतवक, अतथाक-सामातजक-सांस्कृततक, रासायतनक वातावरणको तथयांक संकलन गरेको छ । 

थप जानकारीको लातग ऄध्ययन टोलीले अयोजना प्रभाव के्षरहरूमा प्रश्नावली सवेक्षण पतन गरेको छ । प्रश्नावली 

सवेक्षणबाट अयोजना के्षरको सामातजक-अतथाक-साँस्कृततक वातावरणीय ऄवस्था र यस अयोजनाको कायाान्त्वयनबाट 

समाज र संस्कृततमा पना सक्ने सम्भातवत नकारात्मक प्रभावको बारेमा जानकारी संकलन गररएको तथयो । यसबाहके, 

अयोजना के्षरका तवतभन्त्न स्थानहरूमा घरघरुी सवेक्षण र समहूगत छलफल कायाक्रम अयोजना गररएको तथयो । 

ऄध्ययनमा प्रयोग गररएको चेकतलस्ट तथा घरधरुी सवेक्षणको प्रश्नावलीको नमनुा ऄनसुचूी २ मा संलग्न गररएको छ । 

घरधरुी सवेक्षण प्रश्नावलीबाट तनम्म वमोतजमका तथयांकहरु संकलन गररएको तथयो । 

 भाषा, धमा, धातमाक पवाहरु 

 घर जग्गा भएको/नभएको 

 पशपंुक्षी पालन 

 खाना पकाईनको लातग प्रयोग हुने चलुो, आन्त्धनको प्रकार र स्रोत 

 तपईने पानीको स्रोत  

 सामातजक सतुबधाको ईपलव्धता 

 स्थानीय वन पैदावरको तववरण 

 रोजगारी तस्थतत सम्बन्त्धी तववरणहरू 

 अयोजनाले वन र वन्त्यजन्त्तमुा पाने प्रभाव  

 अयोजनाबाट समदुायलाइ हुने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव 

३.५ स्थलगत ाऄध्ययन  

ऄध्ययन टोलीले पतहलो पल्ट २०७६/११/२५ दतेख २०७६/१२/०५ सम्म अयोजना के्षरको स्थलगत ऄध्ययन गरेको 

छ। त्यसै गरी दोस्रो पल्ट ऄध्ययन टोलीले २०७८/०१/१५ दतेख २०७८/०१/२१ सम्म पनुः अयोजना के्षरको स्थलगत 



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

3-3 
 

ऄध्ययन गरेको तथयो । यस ऄध्ययनको मखु्य ईद्दशे्य वा.प्र.म.ूको लातग भौततक, जैतवक, सामातजक-अतथाक र 

सांस्कृततक वातावरणको बारेमा प्राथतमक अधारभतू तथयाङ्क तथा सान्त्दतभाक सामग्रीको पनुरावलोकन क्रममा संकलन 

गररएका तथयाङ्कमा भएका ररिता वा कतमलाइ परुा गनुा रहकेो हो । वाकओभर सवेक्षण, ऄनौपचाररक छलफल/बैठक, 

मखु्य सचूनादाता सवेक्षण माध्यमबाट अवश्यक तथयाङ्क संकलन गररएको तथयो । स्थलगत ऄध्ययनको क्रममा 

अयोजना के्षरको धातमाक, सांस्कृततक, ऐततहातसक तथा परुातातत्वक सम्पदाहरुको पतन पतहचान गररयो । 

क) भौकतक वातावरण 

डे्रनेज प्रणाली, जतमनको ऄतस्थरता, पतहरोको सम्भातवत के्षर र श्रम तशतवर, Spoil व्यवस्थापन स्थल र ऄन्त्य तनमााण 

सम्बन्त्धी वातावरणीय मदु्दाहरूको तथयाङ्क प्रमाणीकरण गनाको लातग अयोजनाको के्षर स्थलगत ऄध्ययन गररयो । 

स्थलगत ऄध्ययनको क्रममा भू-क्षयको समस्या, पतहरो र slope failure, प्राकृततक स्रोतहरूमा तनमााणजन्त्य फोहोर 

लगायतको बारेमा तथयांक संकलन गररयो । मौसम/जलवायकुो तथयांकको लातग DHM बाट तथयांक संकलन गररएको 

तथयो। अयोजना के्षरको जग्गा प्रयोग, भगूोल, भगूभा, ढलान, पतहरो सम्बन्त्धी थप तथयांक स्थलगत ऄध्ययन माफा त 

संकलन गररएको तथयो। त्यस्तै, स्थानीय समदुायहरू र ऄन्त्य सरोकारवालाहरूसँग पानी, माटो/पतहरो/ढलान के्षर र बाढी 

बारे छलफल गरी जनाकारी संकलन गररयो ।  

ख) जैकवक वातावरण 

प्रस्ताव कायाान्त्वयन गररने के्षरमा पाइने वनस्पतत  र वन्त्यजन्त्तकुा प्रजातीहरु, ततनको तववरण, ईपल्धता र तस्थततको 

बारेमा जानकारीहरु तलन ऄध्ययन टोलीद्रारा स्थलगत ऄध्ययन, ऄवलोकन, ऄन्त्नपनुा संरक्षण के्षरका स्थतनय प्रतततनधी, 

स्थातनय संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमततका प्रतततनधी र स्थानीयहरूसंग छलफल गरी चेकतलस्टमा तटपोट  गररएको  

तथयो । छलफलकै माध्यमबाट दलुाभ प्रजातीका वनस्पतत र वन्त्यजन्त्तकुो ईपतस्थतत र ऄवस्थाको बारेमा समेत जानकारी 

तलआएको तथयो । त्यसै गरी प्रस्ताव कायान्त्वयनबाट जैतवक वातावरणमा पना सक्ने सम्भातवत प्रभाव र तततनहरुको 

न्त्यनूीकरणका ईपायहरुका सम्बन्त्धमा स्थातनयसँग छलफल र स्थलगत ऄध्ययनबाट जानकारी प्राप्त गररएको तथयो । थप 

तववरण तलको वदुाँहरुमा प्रस्ततु गररएको छ  ।  

 वन र वनस्पकताः 

o तद्धतीय श्रोतका तथयाङ्कहरुको पनुरावलोकन गरी, स्थलगत ऄध्ययन र ऄवलोकन गरी 

चेकतलस्टको प्रयोग गरी  वनस्पततको प्रजातत, संख्या, अदीको तटपोट गररएको तथयो ।  

o सडक तनमााण गदाा कटान गनुा पने रूखहरूको पणूा गणना गरी सचूी तयार गररएको छ । सडकको 

फमेशन चौडाइ तभर पने कातटने रुखहरुको तववरण सडकको चेनेज ऄनसुार रुखको गोलाइ, ईचाआ टेप 

र तकल्नोतमटरको सहायताले मापन गररएको तथयो । कातटने रुखहरूको सचूी तयार भएपछी तनम्न सरु 

प्रयोग गरी प्रत्येक कातटने रूखको काठको अयतनको तथयांक तयार गररएको तथयो ।  

अयतन (घ.मी.)  = रूखको अधारको के्षरफल*ईचाइ*०.५ 

   २ 

प्रत्येक रूखको अधारको के्षरफल तनम्न सरूको सहयताबाट अंकलन गररनेछ  

 अधारको के्षरफल (वगातमटर)  = ३.१४* रूखको ऄधाव्यास  

 

o अयोजना के्षरमा पाआने संरतक्षत वनस्पततको प्रजातत (नेपाल सरकारको संरक्षण प्रकार, अइ.य.ुतस.यन र 

सा.इ.तट.यस.को संरक्षण  तस्थततको जानकारी) को सचुी पतन तयार  गररएको  तथयो ।  

 वधयजधतु (जलचर, ाईभयचर, सरीसपृ, ाऄभयचर, स्तनधारी) 
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o तद्रतीय श्रोतका तथयाङ्कहरुको पनुरावलोकन गरी, स्थलगत ऄध्ययन र ऄवलोकन तथा 

स्थातनयहरुसँगको ऄन्त्ततक्रय तथा चेकतलस्टको प्रयोग गरी वन्त्यजन्त्त ु (जलचर, ईभयचर, सरीसपृ, 

ऄभयचर, स्तनधारी) संख्या, अदीको तटपोट गने 

o अयोजना के्षरमा पाआने संरतक्षत वन्त्यजन्त्त ुप्रजातत (नेपाल सरकारको संरक्षण प्रकार, अइ.य.ुतस.यन र 

सा.इ.तट.यस.को संरक्षण  तस्थततको जानकारी) 

 वधयजधतुको वासस्थान, कववरण के्षत्र र कहडडुल के्षत्राः  

o तद्रतीय श्रोतका तथयाङ्कहरूको पनुरावलोकन गने र स्थलगत ऄध्ययन र ऄवलोकन गरी 

स्थातनयहरुसंग छलफल गने 

o प्रत्यक्ष ऄवलोकन गने, चेकतलस्ट प्रयोग गरी वन्त्यजन्त्तकुो वासस्थान, तवचरण के्षर र जैतवक मागाको 

तटपोट गने 

 

ग) सामाकजक-ाअकथफक र साांस्कृकतक वातावरण  

जनसंख्या, जातत, पेसा तस्थतत र तशक्षा, पानी, स्वास्थय र सरसफाआ लगायत अयोजना के्षरको सामातजक-अतथाक र 

सांस्कृततक जानकारी संकलन गररएको तथयो। अयोजना के्षरको बस्ती, धमा, सांस्कृततक र धातमाक स्थानहरु, सामातजक 

पवूााधारहरू, बजार केन्त्रहरू अतद तथयांक स्थलगत ऄध्ययनको माध्यमबाट संकलन गररयो। यी तथयाङ्कहरुको लातग 

चेकतलस्ट / प्रश्नावली सवेक्षणको प्रयोग पतन गररएको तथयो साथै थप जानकारी लातग केन्त्रीय तथयांक तवभागबाट 

प्रकातशत केतन्त्रय तथयांक तवभागबाट प्रकातशत २०६८को जनगणना प्रततवेदन, तजल्लाको पश्र्वतचरको समीक्षा गररएको 

तथयो। 

 वाकओभर सवेक्षण : ऄध्ययन टोलीले प्रस्तातवत के्षरमा ऄवतस्थत ऄवस्थाहरू थाहा पाईन पैदल/ 

वाकओभर सवेक्षण गररएको तथयो  । 

 समुहगत छलर्ल : ऄध्ययन टोलीले अयोजना के्षरमा ऄनौपचाररक समहुगत छलफल अयोजना गरेको 

तथयो । यस छलफलमा वातावरणीय र सामातजक संवेदनशीलताको बारेमा जानकरी प्राप्त गररएको तथयो । 

३.६ सङ्ककलत नमुनाहरुको कवशे्लषण  

अयोजना के्षरमा दइु स्थानमा, नार र मस्यााङदी नदी संगम स्थल(प्रस्तातवत सडकको सरुुवाती तवन्त्द)ु र धमााशाला, 

sound level meter माफा त त्यस स्थानको ध्वनीको स्तर मापन गररएको तथयो । लगातार ततन तदन तवहान,  तदईसो र  

बेलकुा (प्रत्यक पटक ३० तमनेट सम्म) यी दइु स्थानको ध्वनीको स्तर dBA मा मापन गररयो । ध्वातनको स्तर 

Equivalent Continuous Sound Level (Leq) मा तनम्न सरु ऄनसुार अकलन गररएको तथयो । 

 
३.७ प्राप्त तथयाांकको कवशे्लषण  

सम्बतन्त्धत तवज्ञहरूद्रारा संकलन गररएको तथयाङ्कहरुको तवशे्लषण गररयो । पररणामहरूको बारेमा छलफल गना र 

पररणामहरू तवशे्लषण गना ऄध्ययन सदस्यहरू बीच एक बैठक अयोजना गररयो । दबैु सकारात्मक र नकारात्मक 

प्रभावहरू पतहचान गररयो र यी प्रभावहरू गम्भीरताको बारेमा पवूाानमुान गररएको तथयो । ईपयिु न्त्यनूीकरणका ईपायहरू, 

वातावारण ऄतभ वतृद्धका योजना तथा वातावरण व्यवस्थापनको कायायोजना तथा ऄनगुमन योजनाहरु सम्बतन्त्धत 

प्रभावहरूको महत्त्व पररमाण, सीमा र ऄवतधको जोड गरी ऄनमुान गररयो ।  
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संकलन गररएका तथयांकहरु SW-MAPS र Google Earth  माफा त स्थान तनतदाष्ट गाररयो । त्यस पतछ, यी 

तथयांकहरुलाइ ARC MAP VERSION 10.2 बाट AUTOCAD मा राखी त्यसपतछ EXCEL माफा त तथयाङ्क 

तवशे्लषणको काम गररयो । सन्त्दभा सामग्रीहरुको पनुरावलोकन तथा स्थलगत ऄध्ययनबाट प्राप्त जानकारीहरुलाइ तवशे्लषण 

गरी अवश्यकता ऄनसुार संतक्षप्तीकरण गरी तातलकामा वा ्याख्या सतहत तबद्यमान वातावरणीय ऄवस्था र सम्भातवत 

प्रभावको जानकारी प्राप्त गररयो । यसको लातग सम्बतन्त्धत तवज्ञहरूद्रारा संकलन गररएको तथयाङ्कहरुको तवशे्लषण गना 

ऄध्ययन सदस्यहरू बीच प्रततवेदन ईपर तनयतमत छलफल गररयो । 

३.८ प्रभाव पकहचान, ाअकलन तथा ाईल्लेखकनय प्रभावको मूल्याांकन गदाफ ाऄपनााआएको कवकध 

सन्त्दभा सामग्रीहरुको पनुरावलोकन तथा स्थलगत ऄध्ययनबाट प्राप्त जानकारीहरुलाइ तवशे्लषण गरी अवश्यकता ऄनसुार 

संतक्षप्तीकरण गरी प्रततवेदनको ईपयिु ऄध्यायमा रातखयो । यस क्रममा ईपलव्ध भएका जानकारीहरुलाइ व्याख्या सतहत 

तातलका र नक्साको रुपमा प्रस्ततु गररयो । त्यसैगरी तवशे्लतषत तथयाङ्कको अधारमा प्रस्ताव कायाान्त्वयन गदाा भौततक, 

जैतवक, सामातजक-अतथाक तथा सांस्कृततक वातावरणमा पना जाने सम्भातवत ऄनकूुल र प्रततकूल प्रभावहरुको पतहचान, 

अङ्कलन र मलू्याङ्कन गररयो ।  

प्रभावको पररणात्मक मलू्याङ्कन, रातरिय वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन तनदतेशका २०५० मा ईल्लेख गररएका 

मापदण्ड र ऄनभुवको अधारमा गररयो । यी प्रभावहरुलाइ मखु्यतः पररमाण, ऄवतध र सीमाके्षरको अधारमा वगीकरण 

गरीयो। प्रभावको पररमाण ईच्च (H), मध्यय (M) र न्त्यनू (L) मा वगीकृत गररएको तथयो, प्रभावको सीमा स्थान तनतदाष्ट 

(SS), स्थानीय (L) र के्षरीय (R) तथा प्रभावको ऄवतधलाइ ऄल्पकालीन (ST), मध्यकालीन (MT) र दीघाकालीन 

(LT) मा वगीकृत गररएको छ । पतहचान भएका प्रभावहरू व्यवतस्थत रूपमा यसको प्रकृतत, ऄवतध, सीमा र पररमाण 

सतहत रातरिय वा.प. म.ु तनदतेशका २०५० ऄनसुार पररमातणत तवशे्लषण गररएको तथयो (तातलका ३.२) । 

ताकलका ३.१: प्रभाव मूल्याङ्कन मेकिक्स 

पररमाण मान सीमा मान ाऄवकध मान प्रकार 

ईच्च ६० के्षरीय ६० तदघाकालीन २० प्रत्यक्ष 

मध्यम २० स्थानीय २० मध्यकालीन १० ऄप्रत्यक्ष 

न्त्यनु १० स्थान तनतदाष्ट १० ऄल्पकालीन ०५ - 

(सरलीकरण:प्रकार-Nature, पररमाण-Magnitude, हद-Extent, ऄवतध-Duration, महत्त्व-Significance ।) 

(स्रोत: राकरिय वा.प. मु. कनदेकशका २०५०) 

 

ताकलका ३.२: प्रभावको महत्त्व 

जम्मा मान प्रभावको महत्त्व कैकर्यत 

< ४५ न्त्यनू महत्त्वपणूा प्रभाव  

४५-७५ मध्यम महत्त्वपणूा प्रभाव  

> ७५ ईच्च महत्त्वपणूा प्रभाव  

 

३.९ मस्यौदा प्रकतवेदनको तयारी  

संकलन गररएको तथयाङ्क र तवशे्लषणको अधारमा स्थलगत अधारभतू तथयाङ्क र वैकतल्पक तवशे्लषण समावेश गरी 

एक मस्यौदा वा.प्र.म.ु प्रततवेदन तैयार गररएको तथयो । सबै पतहचान र पवूाानमुान गररएका सम्भातवत वातावरणीय 
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प्रभावहरूको तवशे्लषण र ततनीहरुको न्त्यनूीकरणका ईपायहरु प्रततवेदनमा समावेश गररएको तथयो । यस प्रततवेदनमा 

वातावरण व्यवस्थापन योजना, ऄनगुमन योजना, वातावरणीय परीक्षण पतन समावेश गररएको तथयो । मस्यौदा प्रततवेदन 

सम्बतन्त्धत सरोकारवालाहरुको राय सझुावको लातग ईपल्ध गराआएको तथयो । 

 

३.१० सावफजकनक परामशफ, छलर्ल, ाऄधतरकक्रया र सुनुवााइ 

ऄध्ययन टोलीले तवतभन्त्न सरोकारहरु जस्त ैरातरिय प्रकृती संरक्षण कोषका अयोजना के्षरमा रहकेा प्रतततनधी (ऄन्त्नपणुा 

संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयका प्रतततनधी), स्थानीय बातसन्त्दा, स्थानीय जन-प्रतततनतधहरु, स्थानीय तहका 

कमाचारीहरुसँग परामशा गररयो। औपचाररक र ऄनौपचाररक परामशाको ऄध्ययन भ्रमणको क्रममा गररएको तथयो । 

समहूगत छलफलमा स्थानीयहरुको राय, अयोजनासँग सम्बतन्त्धत वातावरणीय पक्षको तथयाङ्क  संकलन गररएको   

तथयो । परामशाको क्रममा, स्थानीयलाइ ऄध्ययनको ईद्देश्य र अयोजना सम्बतन्त्धत तथयाङ्क तदआयो । 

मस्यौदा वा.प्र.म.ु प्रततवेदन तयार गरेपतछ वा.सं.तन. २०७७ ऄनसुार “ाअकथफक ाऄभीयान  राकरिय दैकनक” मा 

२०७८/०१/१४ तमततमा सचूना प्रकाशन (ऄनसुचुी ४) चामे गाईँपातलकाको कायाालयमा २०७८/०१/२० तमततमा एईटा 

सावाजातनक सनुवुाआ कायाक्रम अयोजना के्षरमा गररएको तथयो । । यस सचूनमा गाईँपातलका कायाालय, प्रभातवत वाडा 

कायाालय र ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयको सचूना बोडामा टाँतसएको तथयो ।  

  

३.११ सावफजकनक सूचना तथा सूचना सम्पे्रषण र सुझाव सांकलन 

सावाजतनक सनुवुाआमा सरोकारवालाबाट प्राप्त तटप्पणी र सझुावहरू मस्यौदा वा.प्र.म.ु प्रततवेदनमा समावेश गरी प्रभातवत 

स्थातनय तह, वाडा, ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना कायाालय, संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतत र ऄन्त्य 

सरोकारवालाहरूबाट अयोजनाको लागी राय-सझुाव माग वा.सं.तन. २०७७ {तनयम ७ को ईपतनयम (२) र (३) तथा 

ऄनसुचूी ९को ढाँचा} ऄनसुार सावाजतनक सचुना तयार गरी सो सावाजतनक सचूनाको प्रतततलतप स्थानीय वस्ती, वडा 

कायाालय र अयोजनाको सरोकारवालाहरुको कायाालयमा टाँस गररएको तथयो । सावाजतनक सचूना टाँसको जानकारी 

सतहतको तचठी सम्बतन्त्धत कायाालयबाट तयार गररएको तथयो । त्यस पिात, तमती २०७८/१/३१ गते “ाअकथफक 

ाऄभीयान  राकरिय दैकनक” मा सावाजतनक सचुना प्रकातशत गररएको तथयो । स्थलगत ऄध्ययनकै क्रममा गा.पा. लगायत 

ऄन्त्य सरोकारवालाहरुबाट अयोजना तनमााण तथा संचालन लातग तसफाररस पर संकलन गररयो ।  

 

३.१२ सुझाब समावेश गरी ाऄकधतम प्रकतवेदनको तयारी  

सावाजतनक सनुवुाआ र स्थानीयहरुको सझुाब समावेश गरी वा.प्र.म.ु प्रततवेदन पररमाजान गरीएको छ । यस पररमातजात 

प्रततवेदनलाइ पवूााधार तवकास तनदशेनालय, गण्डकी प्रदशेले प्रदेश सरकार- भौकतक पूवाफधार,शहरी कवकास तथा 

यातायात व्यवस्था मन्त्रालय माफा त प्रदशे सरकार-वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा समक्ष 

पेश गरेको छ । प्रदशे सरकार-वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय  मन्त्रालयमा हुने वा.प्र.म.ु प्रततवेदन सतमक्षा 

वैठकमा ईपतस्थत तवज्ञहरुले तदएका थप राय-सझुाबहरु समावेश गरी ऄतन्त्तम प्रततवेदन तयार गररएको छ । 
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ऩरयच्छेद 4: प्रस्तावसॉग सम्फन्धधत नीतत, काननु तथा भाऩदण्ड 

कुनै पतन काम गदाा वतामान नीतत तथा काननुको दायरा तभर रहरे गनुापने हुन्त्छ । प्रस्तावकको यो प्रस्ताव सडक तनमााण 

सम्बतन्त्धत रहकेाले नीतत तथा काननुहरु नै प्रस्तावसँग सान्त्दतभाक दतेखन्त्छन ्। जसलाइ दहेाय ऄनसुार सतमक्षा गररएको छ । 

 प्रकतवेदन तयार गदाफ पुनरावलोकन गररने दर्ा/कनयम/खण्ड ाअकद र सम्बकधधत बुाँदा 

बुाँदा  सम्बकधधत कववरण  

नीकत 

पन्त्रौं पन्त्चवषीय योजना 

अ.व.(२०७६/७७ -

२०८०/८१) 

पररच्छेद-८.२ यातायातसँग नेपाल सरकारले ऄवलम्वन गरेको सडकसँग 

सम्वतन्त्धत लक्ष्य र लक्ष्य प्रातप्तको लातग तवतभन्त्न समस्या तथा 

चनुौतीहरु 

गण्डकी प्रदशेको प्रथम 

पञ्चबषीय योजाना 

(२०७६/७७-२०८०/८१) 

पररच्छेद-६.३-

सडक,रेल, हवाइ र जल 

यातायात 

गण्डकी प्रदशे तभरका यातायातसँग सम्वतन्त्धत प्रमखु समस्या, 

चनुौती र ऄवसरका साथै तदधाकालीन सोच, लक्ष्य 

यसका लातग प्रदशे सरकारले ऄपनाईने रणनीतत र कायानीतत 

रातरिय वातावरण नीतत 

२०७६  

बुँदा ४ र बुँदा ६ 

बुँदा ७ 

बुँदा ८ 

बुँदा ९ 

बुँदा १० 

बुँदा १२ 

बुँदा १३  

तवद्ममान वातावरणीय समस्या चनुौती र नेपाल सरकारको 

वातावरणीय ईद्दशे्य 

नेपाल सरकारले प्रदषूण रोकथाम, तनयन्त्रण र न्त्यनूीकरणको 

लातग ऄवलम्वन नीतत, रणनीतत तथा कायानीतत 

वातावरणीय न्त्यायको प्रावधान 

तदगो तवकासको नीतत, रणनीतत तथा कायानीतत 

रातरिय वन नीतत  २०७५ बुँदा ४ 

बुँदा ६ 

बुँदा ८ 

वन संरक्षणका  चनुौतत तथा ऄवसर 

लक्ष्य र ईद्दशे्यहरु  

वनसँग सम्वतन्त्धत नीततहरु 

रातरिय जलवाय ु पररवतान 

नीतत, २०७६  

बुँदा ८.५ भरपदो, तदगो न्त्यनू कावान प्रतवतधयिु ईद्योग, यतायात र 

भौततक पवूााधारको तवकास गरी जलवाय ुईत्थानशील अतथाक 

तवकासको ऄवधारणा 

रातरिय जैतवक-तवतवधता 

रणनीतत र कायायोजना, 

२०१४-२०२०  

पररच्छेद ३ 

पररच्छेद ४ 

पररच्छेद-५ 

जैतवक तवतवधताको लातग खतरा 

जैतवक तवतवधता संरक्षणका प्रयास, प्रातप्त तथा ऄवसर 

जैतवक तवतवधता व्यवस्थापनको रणनीतत 

२० बषे सडक योजना (सन ्

२००२ -२०२२) 

२० वषा (२०२२ सम्म 

नेपाल सरकारले प्राप्त 

गना खोजेको लक्ष्य 

२०२२ सम्म नेपालभर वन्त्ने सडकको लक्ष्य 

पवूााधार तवकास 

अयोजनाका लातग जग्गा 

प्रातप्त पनुबाास तथा 

पनुस्थाापना सम्बतन्त्ध नीतत 

२०७१  

 

 

 

बुँदा ४ 

बुँदा ६ 

बुँदा ८ 

बुँदा १२ 

पवूााधार तवकासको लातग जग्गाको समस्या र चनुौतत 

तवकास अयोजनाको लातग जग्गा प्रातप्तको लक्ष्य र ईद्दशे्यहरु 

तथा रणनीतत तथा कायानीतत  र यस सम्वन्त्धी संस्थागत 

व्यवस्था 

ऐन  
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बुाँदा  सम्बकधधत कववरण  

वातावरण संरक्षण ऐन, 

२०७६  

दफा ३ 

दफा ४ 

दफा ५ 

वातावरणीय ऄध्ययन प्रततवेदन तयार पने  

गण्डकी प्रदशे - प्रदशे 

वातावरण संरक्षण ऐन, 

२०७६  

दफा ३ वातावरणीय ऄध्ययन प्रततवेदन तयार पानुा पने 

जग्गा ऄतधग्रहण ऐन २०३४ दफा ४ 

दफा ६ 

दफा ७  

कुनै संघ-संस्थालाइ जतमन तदन सक्ने  

जग्गा प्रातप्तको लातग अवश्यक काया   

जग्गा प्रातप्तको क्रममा तदन ुपने  क्षततपतुता 

जलचर संरक्षण ऐन, २०१७  दफा ३  कुनै व्यतिले पतन कुनै जलचरलाइ समात्ने तथा माने 

ऄतभप्रायले जानी जानी त्यस्तो जलमा वा त्यसको असपासमा 

कुनै तकतसमको तवद्यतुीय धार तवरफोटक पदाथा वा तवषाल ु

पदाथाको प्रयोग गना हुँदनै । 

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, 

२०१३ 

 प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, परुातातत्वक वस्तहुरूको व्यापार 

र प्राचीन स्मारकहरू भएका ठाईँको खनाइ समेतमा तनयन्त्रण 

राखी प्राचीन स्मारकहरू र परुातत्वसम्बन्त्धी, ऐततहातसक वा 

कलात्मक वस्तहुरूको ईपलत्ध र संरक्षण गना तवतभन्त्न 

प्रावधान 

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन 

२०६८ 

पररच्छेद १ - ७ फोहरमैलालाइ स्रोतमा न्त्यनूीकरण, पनुः प्रयोग, प्रशोधन वा 

तवसजान गरी फोहरमैलाको व्यवतस्थत तथा प्रभावकारी 

व्यवस्थापन गना तथा फोहरमैलाबाट जनस्वास्थय तथा 

वातावरणमा पना सक्ने प्रततकूल प्रभावलाइ कम गरी स्वच्छ 

तथा स्वस्थ वातावरण कायम गनाका लातग फोहरमैला 

व्यवस्थापन गना तवतभन्त्न प्रावधान 

वन ऐन, २०७६ पररच्छेद १२  रातरिय वनको कुनै पतन भाग वनके्षरको भ-ूईपयोग पररवतान हुने 

गरी प्रयोग गररने छैन। 

वनके्षरको प्रयोग गनुा बाहके ऄन्त्य कुनै पतन तवकल्प नभएमा र 

प्रचतलत काननू बमोतजमको वातावरणीय पररक्षणबाट त्यस्तो 

योजना सञ्चालन गदाा वातावरणमा ईल्लेखनीय प्रततकूल 

ऄसर नपने दतेखएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन 

गनाको तनतमत्त रातरिय वनको कुनै भाग प्रयोग गना तोतकए 

बमोतजम स्वीकृतत तदन सक्नेछ । 

बाल श्रम (तनषेध र तनयतमत 

गने) ऐन, २०५६  

पररच्छेद –२  

पररच्छेद –३  

बालकलाइ काममा लगाईन तनषेध  

बालकलाइ काममा लगाईने सम्बन्त्धी व्यवस्था 

भ ूतथा जलाधार संरक्षण ऐन 

२०३९ 

दफा ४ संरतक्षत जलाधार के्षरमा गना सतकने कायाहरु 

भ-ूईपयोग  ऐन, २०7६ पररच्छेद-३ 

 

पररच्छेद-४  

जग्गाधनी से्रस्ता र प्रमाणपजूाा ऄद्यावतधक तथा भईूपयोग 

पररवतान 

भईूपयोग कायाान्त्वयन संरचना 
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बुाँदा  सम्बकधधत कववरण  

पररच्छेद-५ 

पररच्छेद-६  

कसरू तथा सजाय 

तवतवध कायाहरु 

भतूम सम्बन्त्धी ऐन, २०२१ पररच्छेद–३  

पररच्छेद–५  

पररच्छेद–६  

जग्गाको हदबन्त्दी 

क्षततपतूता  

जग्गाको तबक्री तवतरण 

रातरिय तनकुन्त्ज तथा 

बन्त्यजन्त्त ुसंरक्षण ऐन २०२९ 

दफा ३ 

 

दफा १० 

दफा १६ 

ऄनसुचुी  

नेपाल सरकारले रातरिय तनकुन्त्ज, अरक्ष वा संरक्षण के्षर 

घोषणा गना सक्ने 

संरतक्षत वन्त्यजन्त्त ु

संरक्षण के्षरको व्यस्थापन  

संरतक्षत वन्त्यजन्त्तहुरूको सतुच 

श्रम ऐन २०७४ पररच्छेद – २  

पररच्छेद – ३  

पररच्छेद – ५  

पररच्छेद – ६ 

पररच्छेद – ७ 

पररच्छेद – ८  

पररच्छेद – ९  

श्रतमक सम्बन्त्धी अधारभतू व्यवस्था  

रोजगारी सम्बन्त्धी व्यवस्था  

अंतशक समय काम गने श्रतमक सम्बन्त्धी व्यवस्था  

श्रम आजाजत सम्बन्त्धी व्यवस्था  

काम गने समय सम्बन्त्धी व्यवस्था  

पाररश्रतमक सम्बन्त्धी व्यवस्था  

तबदा सम्बन्त्धी व्यवस्था 

संकटापन्त्न वनस्पतत तथा 

बन्त्यजन्त्तकुो ऄन्त्तराातरिय 

व्यापार तनयन्त्रण ऐन, २०७३  

पररच्छेद–२  

 

पररच्छेद–३  

पररच्छेद–४ 

सङ्कटापन्त्न वन्त्यजन्त्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुाको 

कारोबार सम्बन्त्धी व्यवस्था  

सङ्कटापन्त्न वन्त्यजन्त्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुाको दताा 

सम्बन्त्धी व्यवस्था व्यवस्थापन तनकाय तथा वैज्ञातनक तनकाय 

सम्बन्त्धी व्यवस्था 

सावाजतनक सडक ऐन, 

२०३१ 

पररच्छेद–२  

पररच्छेद–३  

सावाजतनक सडकको वगीकरण, सडक सीमा र जग्गा प्रातप्त  

सावाजतनक सडकको रेखदेख, संभार र ऄन्त्य व्यवस्था 

स्थानीय सरकार संचालन 

ऐन, २०७४   

पररच्छेद–२  

पररच्छेद–३  

पररच्छेद–४  

 

पररच्छेद–७  

गाईँपातलका तथा नगरपातलकाको सङ्ख्या, सीमाना तथा केन्त्र 

गाईँपातलका तथा नगरपातलकाको काम, कताव्य र ऄतधकार  

सभाको बैठक र कायाप्रणाली भवन तनमााण तथा सडक 

सम्बन्त्धी व्यवस्था 

भवन तनमााण तथा सडक सम्बन्त्धी व्यवस्था 

कनयमावली  

बाल श्रम (तनषेध र तनयतमत 

गने) तनयमावली, २०६२  

पररच्छेद–२ 

पररच्छेद–३ 

पररच्छेद – ४  

जोतखमपणूा व्यवसाय वा काया सञ्चालन गरेको सचूना 

स्वास्थय र सरुक्षा सम्बन्त्धी व्यवस्था 

पाररश्रतमक, तबदा तथा ऄन्त्य सतुवधा 

स्वास्थय र सरुक्षा सम्बन्त्धी व्यवस्था 

वातावरण संरक्षण 

तनयमावली २०७७  

पररच्छेद-२ 

ऄनसुचूी-१  

ऄनसुचूी-२  

ऄनसुचूी-३  

ऄनसुचूी-४  

वातावरणीय ऄध्ययन 

संतक्षप्त वातावरणीय ऄध्ययन गनुा पने प्रस्ताव 

प्रारतम्भक वातावरणीय परीक्षण गनुा पने प्रस्ताव 

वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्  कन गनुा पने प्रस्ताव 

के्षर तनधाारण सम्बन्त्धी सावाजतनक सचूनाको ढाँचा 
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बुाँदा  सम्बकधधत कववरण  

ऄनसुचूी-५  

 

ऄनसुचूी-८  

ऄनसुचूी-९  

 

ऄनसुचूी-१२  

ऄनसुचूी-१३  

वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्  कनको के्षर तनधाारण प्रततवेदनको 

ढाँचा 

वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्  कनको कायासचूीको ढाँचा 

वातावरणीय ऄध्ययन प्रततवेदन सम्बन्त्धी सावाजतनक सचूनाको 

ढाँचा 

वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्  कन प्रततवेदनको ढाँचा 

वातावरणीय ऄध्ययन प्रततवेदन तयार पाने तवज्ञ 

वन तनयमावली, २०५१ पररच्छेद–२  

ऄनसुचूी–१  

ऄनसुचूी –७  

सरकारद्रारा व्यवतस्थत वन 

वन पैदावार प्राप्त गने आजाजतपर 

रुखको काठ नाप्ने अयतन तनकाल्ने, मलू्याङ्कन गने तररका 

श्रम तनयमवाली २०७५  पररच्छेद-३  

पररच्छेद – ४  

पररच्छेद-७  

पररच्छेद-९  

पररच्छेद-११  

पररच्छेद-१२  

पररच्छेद-१३ 

श्रम  आजाजत  र  श्रम  स्वीकृतत 

काम गने समय तथा  पाररश्रतमक 

व्यवसायजन्त्य सरुक्षा तथा स्वास्थय नीतत 

न्त्यनूतम पाररश्रतमक तनधाारण 

सामतूहक तववादको समाधान 

रोजगारी ऄन्त्त्य सम्बन्त्धी व्यवस्था 

मदु्दा तथा ईजरुीको कायातवतध 

रातरिय तनकुन्त्ज तथा 

बन्त्यजन्त्त ुसंरक्षण तनयमावली 

२०३०  

ऄनसुचूी ११ वैज्ञातनक नमनूाहरू संकलन गना /वन्त्यजन्त्त ुपक्रने आजाजतपर 

संरक्षण के्षर व्यवस्थापन 

तनयमावली, २०५३  

पररच्छेद -२  

पररच्छेद -३  

पररच्छेद – ४  

पररच्छेद -५ 

संरक्षण के्षरको सीमाना र व्यवस्थापन 

संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतत 

संरक्षण के्षरको व्यवस्थापन योजना र कायाान्त्वयन 

संरक्षण के्षरतभर तनषेतधत कायाहरू 

संरक्षण के्षर सरकारी 

व्यवस्थापन तनयमावली, 

२०५७   

पररच्छेद-२ 

पररच्छेद-३ 

 

पररच्छेद-४  

 

पररच्छेद-७  

पररच्छेद-८   

पररच्छेद-९  

 

संरक्षण के्षरको सीमाना र व्यवस्थापन 

व्यवस्थापन काया योजना तथा एकीकृत योजनाको तजुामा र 

स्वीकृतत 

ईपभोिा सतमततको गठन, काम, कताव्य र ऄतधकार सम्बन्त्धी 

व्यवस्था 

संरक्षण के्षरतभर तनषेतधत काया 

वन व्यवस्थापन सम्बन्त्धी तवशेष व्यवस्था 

सामदुातयक तवकास सम्बन्त्धी अयोजना संचालन 

फोहरमैला व्यवस्थापन 

तनयमावली २०७० 

तनयम ३ 

तनयम ५ 

 

तनयम ६ 

तनयम ७ 

तनयम ८  

फोहरमैला पथृकीकरण तथा व्यवस्थापन 

हातनकारक वा रासायतनक फोहरमैला तनरकाशन तथा 

व्यवस्थापन 

स्वास्थय संस्थाजन्त्य फोहरमैलाको तनरकाशन तथा व्यवस्थापन 

फोहरमैला ढुवानी सम्बन्त्धमा 

फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको सञ्चालन 
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कायफनीकत तथा कनदेकशका 

वातावरण तथा सामातजक 

व्यवस्थापन सरंचना, 

GESU/DOR, २०६५ 

ऄध्याय २ 

 

ऄध्याय ४ 

 

 

ऄध्याय ५ 

ऄध्याय ७  

 SRN सँग सम्बतन्त्धत वातावरणीय तथा सामातजक 

मलु्यांङ्कन सम्बन्त्धी ऄध्ययनका लातग प्रास्तातवत पद्धततको 

सरंचना 

सडक अयोजनाहरु (SRN को ईपअयोजनाहरु समावेश 

भएको) को संभातवत वातावरणीय तथा समातजक प्रभावको 

पतहचान 

सावाजतनक परामशा 

वातावरणीय र सामातजक प्रभाव न्त्यनूीकरणका ईपायहरु 

संरतक्षत के्षरतभर भौततक 

पवूााधार तनमााण एबं संचालन 

सम्बतन्त्ध कायानीतत, २०६५   

बुँदा १ 

 

 

बुँदा ५  

 

बुँदा ८ 

 

 

 

बुँदा १० 

नेपाल सरकारको रातरिय प्राथतमकता प्राप्त अयोजनाहरु वाहके 

ऄन्त्य अयोजना संचालन गना रातरिय तनकुञ्ज अरक्ष संरक्षण 

के्षर तथा मध्यवतता के्षरको जग्गा ईपलव्ध गराइने छैन । 

रातरिय तनकुञ्ज र अरक्ष तभर सम्पणुर ्संरचना पने गरी तवद्यतु 

लगाएतका कुनै संरचना बनाईन पाइने छैन । 

प्रारतम्भक  वातावरणीय परीक्षण / वातावरणीय प्रभाव 

मलू्याङ्कन  प्रततवेदनहरुमा तनतदाष्ट गरेको प्रभाव न्त्यनूीकरणका 

ईपायहरु पवादकले अयानै श्रोत साधनबाट ऄवलम्वन गरे / 

नगरेको ऄनगुमन गन े। 

रातरिय तनकुञ्ज, अरक्ष र संरक्षण के्षर तथा मध्यवती के्षरतभर 

पने सरकारी जग्गामा अयोजनाको भौततक संरचनाले ओगट्ने  

के्षरफल वरावरको जग्गामा प्रवधाकले अयानै खचामा सम्वतन्त्धत 

कायाालयले तोकेको स्थानमा वकृ्षारोपण गरी पाच वषा सम्म 

स्याहार सम्भार र संरक्षण  गरी  सम्वतन्त्धत कायाालयलाइ 

बझुाईन ु पनेछ । प्रवधाक  अफैले वकृ्षारोपण र संरक्षण गना 

नसकेमा वकृ्षारोपण गना र पांच वषा सम्म संरक्षण र स्याहार 

सम्भार गना लाग्ने लागत ऄनसुारको रकम सम्वतन्त्धत 

कायाालयलाइ ईपलव्ध गराईन ुपनेछ र सम्वतन्त्धत  कायाालयले 

सो ऄनसुार वकृ्षारोपण  तथा संरक्षण काया गनेछ । 

रातरिय प्राथतमकता प्राप्त 

योजनाको लागी रातरिय 

वनके्षर प्रयोग गने सम्बतन्त्ध 

मापदण्ड सतहतको 

कायातवतध, २०७६ 

बुँदा २ 

बुँदा ४ 

बुँदा ९ 

रातरिय वन के्षर नपने गरर सम्भाव्यता ऄध्ययन गनुा पने  

वातावरणीय ऄध्ययन प्रततवेदन तयार गनुा पने 

सट्टाभनाा स्वरुप जग्गा ईपल्ध गराईन ुपने  

गण्डकी प्रदशे- ढुङ्गा, तगट्टी, 

बालवुा ईत्खनन,् संकलन, 

क्रतसङ्ग तवतक्रतवतरण तथा 

क्रसर ईद्योग स्थापना र 

सञ्चालनलाइ ्यवतस्थत गने 

कायातवधी, २०७५ 

पररच्छेद ६- १० रातरिय तनकुञ्ज तथा अरक्ष के्षर तभरबाट ईत्खनन ् तथा 

संकलन गना पाइने छैन। 

रातरिय तनकुञ्ज तथा अरक्ष के्षरको मध्यबती के्षर र संरक्षण 

के्षरबाट  ईत्खनन ् तथा संकलन गनुा पने भएमा सम्वन्त्धीत 

तनकुञ्ज वा संरक्षण के्षर कायाालयले वातषाक योजना र 

प्रासम्भीक वातावरणीय पररक्षणमा वातावरणीय प्रभाव 



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

4-12 
 

 प्रकतवेदन तयार गदाफ पुनरावलोकन गररने दर्ा/कनयम/खण्ड ाअकद र सम्बकधधत बुाँदा 
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मलु्याङ्कन तस्वकृत गराआ ईत्खनन ्तथा संकलन गना सक्नेछ ।  

रातरिय वन, रातरिय तनकुञ्ज, अरक्ष के्षर, मध्यवती के्षर, 

वातावरण संरक्षण के्षर तथा चरेु श्रृंखला र ऄन्त्य संवेदनशील 

के्षरबाट ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, माटो, चट्टान, बहत्तर जस्ता 

प्राकृततक स्रोतको ईत्खनन ्गदाा डोजर, स्काभैटर, लोडर जस्ता 

हभेी आक्यपुमेन्त्ट प्रयोग गना पाआने छैन। ऄन्त्य के्षरको हकमा 

तस्वकृत प्रारतम्भक वातावरणीय पररक्षण वा वातावरणीय 

प्रभाव मलु्याङ्कन प्रततवेदन ईल्लेख भए बमोतजमका मेशीन 

औजार मार पयोग गनुा पनेछ। 

ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, माटो, चट्टान, बहत्तर जस्ता प्राकृततक 

स्रोतको ईत्खनन ्तथा संकलन गदाा कृषी योग्य जतमन, जैतवक 

तवतवधता जस्ता प्राकृततक वातावतण तथा सडक , नहर, 

कुलो, स्कुल, कलेज, मानवबस्ती जस्ता भौततक पवुााधारको 

संरक्षणका लागी अवश्यक परेमा प्रदशे सरकारले राजपरमा 

सचुना प्रकाशीत गरी प्रदशे तभरको कुनै नदी वा खोला 

के्षरलाइ चार तकल्ला खलुाइ तनतित ऄवतधको लातग 

सम्वेदनतशल के्षर घोषणा गरी ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, माटो, 

चट्टान, बहत्तर जस्ता स्रोतको ईत्खनन ् तथा संकलनमा रोक 

लगाईन सक्छ ।  

ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, माटो, चट्टान, बहत्तर जस्ता प्राकृततक 

स्रोतको ईत्खनन ् तथा संकलनको काया ऄसार १ दखेी भार 

१५ गते सम्म गना पाआने छैन ।   

ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, माटो, चट्टान, बहत्तर जस्ता प्राकृततक 

स्रोतको ईत्खनन ् तथा संकलन काया सयुाास्त दतेख सयुोदय 

सम्म गना पाआने छैन ।  

यस कायातवधीमा ऄन्त्यर जे लेखीआको भएपनी बाढी, पतहरो 

डुवानले राजमागा, खेतवारी, गाईँ, वस्ती, शहर, पक्की पलु 

जस्ता के्षरमा थपुारेको ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, माटो, चट्टान, 

बहत्तर, दहत्तर हटाईन ु पने भएमा स्थातनय तहले हटाईन 

सक्नेछ ।    

ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, माटो, चट्टान, बहत्तर ईत्खनन ् तथा 

संकलन पिात स्थातनय तहले ईपयिु भण्डारण तथा 

घाटगद्दीको स्थान तोक्न ुपनेछ । 

तोतकएको स्थान वाहके ऄन्त्य स्थानमा भण्डारण तथा घाटगद्दी 

गनुा हुदैन ।  

 ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, माटो, चट्टान, बहत्तरको ईपयोगमा 

स्थातनय अवश्यकता  र स्थातनय तहको माग र प्रदशेको 

तवकास तनमााणलाफ चातहने मागको अपतुतालाइ पतहलो 

प्राथतमकता तदइनेछ।  
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स्थातनय तहले रातरिय तथा प्रादशेीक गौरवका अयोजना तथा 

ऄन्त्य सावाजतनक तनमााण कायाका लागी अवश?यक पने 

ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, माटो, चट्टान, बहत्तर ददहत्तर जस्ता 

तनमााण सामग्री प्रचतलत दर रेट ऄनसुारको कर तथा शलु्क 

तलइ सहज र सरल ईपल्ध गराईन सक्नेछ ।  

ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, माटो, चट्टान, बहत्तर दहत्तरको 

ईपल्धताका अधारमा ऄन्त्तर प्रदशे तनकासीको 

व्यवस्थालाइ बाधा पगु्ने छैन।  

ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, माटो, चट्टान, बहत्तर दहत्तर तवदशे 

तनकासी सम्बन्त्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले तोके बमोतजम 

हुनेछ ।  

रातरिय वातावरणीय प्रभाव  

मलु्यांङ्कन तनदतेशका 

२०५०  

पररच्छेद ३ 

पररच्छेद४ 

पररच्छेद ५ 

पररच्छेद ६ 

पररच्छेद ७ 

पररच्छेद ८ 

अयोजानाको छनोट र प्रारतम्भक वातावरणीय पररक्षण 

वातावरणीय प्रभाव मलु्यांङ्कनको लागी के्षर तनधाारण 

कायासतुचको तयारर 

वातावरणीय प्रभाव मलु्यांङ्कन प्रततवेदन  

वातावरणीय प्रभावको पतहचान 

वातावरणीय प्रभावको न्त्यनूीकरण 

संरक्षण के्षर व्यवस्थापन 

तनयमावली, २०५३ 

तनयम ८ 

तनयम  १३ 

 

तनयम १६, १७ र १८ 

संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमततको गठन सम्वन्त्ध 

संरक्षण के्षरको संरक्षण तथा तवकास कायाको संचालनको 

्यवस्थापन  

संरक्षण के्षर तभर तनषेतशत कायाहरु 

मापदण्ड 

नेपाल सडक गणुस्तर, 

२०७० 

पररच्छेद ३  

पररच्छेद ११ 

सडकको बतगाकरण 

सडकको ऄवयव 

गण्डकी प्रदशे- सडकको 

बतगाकरण ऄनसुारको 

मापदण्ड 

ऄनसुचुी २ प्रादतेशक सडक “क” बगा ऄन्त्तगातको सडकको लागी 

ऄनसुरण गररएको सडक मापदण्ड 

ध्वतनको गणुस्तर सम्बन्त्धी 

रातरिय मापदण्ड, २०६९ 

- तवतवन्त्न के्षरबाट तनस्कने ध्वातनको स्तर 

वायकुो गणुस्तर सम्बन्त्धी 

रातरिय मापदण्ड, २०६९  

- तवतभन्त्न के्षरमा हुन ु पने वायकुो गणुस्तर र तनस्कने वायकुो 

गणुस्तर 

तडजेल जेनेरेटरहरुको 

ईत्सजान मापदण्ड 

- तडजेल जेनेरेटरहरुबाट तनस्कने ईत्सजानको मापदण्ड 

नेपाल सवारी प्रदषूण 

मापदण्ड २०६९ 

 

 

 

 तवतभन्त्न सवारीबाट तनस्कने ईत्सजानको गणुस्तर 

सकधध सम्झौता  
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जैतवक तवतवधता सम्मेलन, 

सन ्१९९२  

रातरिय प्रततवेदन 

Section 1 

Section 2   

 

जैतवक तवतवधताको लक्ष्य सम्वन्त्धमा 

कायाान्त्वयन सम्वन्त्धमा 

दलुाभ बन्त्यजन्त्त ु तथा 

वनस्पततको ऄन्त्तरातस्िय 

व्यापार महासतन्त्ध, सन ्

१९७३  

ऄनसुचूी १ दतेख ३  तवतभन्त्न संरतक्षत प्रजाततहरुको तववरण  
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ऩरयच्छेद 5: ष्ट्रवद्यभान वातावयणीम अवस्था 
यस ऄध्यायमा अयोजना के्षरको अधारभतू वातावरणीय तस्थतत तववरण प्रस्ततु गररएको छ । वातावरणीय अधारभतू 

तस्थततको मलू्याङ्कनको मखु्य ईद्दशे्य सडक के्षरको वतामान वातावरणीय ऄवस्थालाइ ऄध्ययन गरी सोको अधारमा 

वातावरणीय सवाल/प्रभाहरुको मलू्यांकन गनुा रहकेो छ ।  

५.१ भौकतक वातावारण  

५.१.१ भूकम प्रयोग 

सडक अयोजनाको २५८८ तमटर दतेख ऄतधकतम ३७५६ तम ईचाइ सम्म फैतलएको छ। मनाङ तजल्लाको कूल के्षरफल 

२३२०.६१ वगा तकमी रहकेो छ । मनाङ तजल्लाको मखु्य जतमन प्रयोग ३१.४६% बाझो र बट्ुयान र ४७.६९% ऄन्त्यमा 

पछान । मनाङ तजल्लाको तवस्ततृ भ-ुईपयोग तल तातलकामा तल दखेाआएको छ । 

ताकलका ५.१ : मनाङ कजल्लाको भू-ाईपयोग  

क्र.स. भतूम प्रयोग प्रकार प्रततशत (%) 

१ वन १८.८०  

२ झाडी र बट्ुयान भतूम ३२.४६  

3 वस्ती ०.४५  

४  कृतष भतूम ०.६०   

५  ऄन्त्य ४७.६९   

कुल १०० 

(स्रोत: Environment Statistics of Nepal, 2013) 

 

ताकलका ५.२: सडक पांिी ाऄनुसारको भू-ाईपयोग  

चेनेज (देखी) चेनेज (सम्म) लम्वााइ भु-ाईपयोग  कैकर्यत 

0+000 0+200 0.2 वन के्षर यस खण्डमा मस्यााङदी नदी माथी पलु अवश्यक 

पदाछ 

0+200 1+120 0.92 वन के्षर   

1+120 1+310 0.19 वन के्षर चट्टानी के्षर 

1+310 1+320 0.01 वन के्षर   

1+320 1+620 0.3 वन के्षर चट्टानी के्षर 

1+620 4+860 3.2 वन के्षर   

4+860 5+320 0.46 वन के्षर   

5+320 5+520 0.2 वन के्षर चट्टानी के्षर 

5+520 9+440 3.92 वन के्षर   

9+440 9+760 0.32 वन के्षर  यस खण्डमा नार नदी माथी पलु अवश्यक पदाछ 

चट्टानी के्षर 

9+760 10+040 0.28 वन के्षर   

10+040 10+480 0.44 वन के्षर चट्टानी के्षर 

10+480 10+520 0.04 वन के्षर  

10+520 10+840 0.32 वन के्षर चट्टानी के्षर 
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चेनेज (देखी) चेनेज (सम्म) लम्वााइ भु-ाईपयोग  कैकर्यत 

10+840 11+030 0.19 वन के्षर   

11+030 11+300 0.27 वन के्षर चट्टानी के्षर 

11+300 11+600 0.3 वन के्षर   

11+600 12+260 0.66 वन के्षर चट्टानी के्षर 

12+260 12+790 0.53 वन के्षर   

12+790 12+900 0.11 वन के्षर चट्टानी के्षर 

12+900 14+540 1.64 वन के्षर   

14+540 16+690 2.154 वन के्षर   

16+690 17+340 0.65 वस्ती के्षर मेता गाईँ  

17+340 24+810 7.47 वन के्षर यस खण्डमा जनुाम खोला माथी पलु अवश्यक 

पदाछ 

24+810 25+707 1.23 7 वन के्षर  

25+707 2७+६०० १.८९३ वस्ती के्षर च्याख ुगाईँ 

(श्रोताः वा.प्र.मु. ाऄध्ययन भ्रमण, २०२१) 

 

५.१.२ भूगभफ 

भ-ूभौगोतलक रूपमा अयोजना के्षर Tibetan-Tethys Zone के्षरमा पछा र यस के्षरमा huge pile of 

metamorphosed rock रहकेो छ। यस के्षरमा तत्बती श्रृंखलाको मेटामोतफा क चट्टानहरू रहकेा छन ्। यी मेटामोतफा क 

चट्टानहरू संरचनात्मक तहमा शे्रणीकरण भइ रहकेाछन ् । मेटामोतफा क के्षरमा Prograde biotite/phlogopite पतहलो 

पटक Devonian Tilicho Pass Formation मा दतेखन्त्छ । Silurian Dark Band Formationमा prograde 

titanite रहकेो हुन्त्छ । Nilgiri Limestoneको तल्लो भागमा Tremolite र K-feldspar संगै पाआन्त्छ । Mutsog 

Region (Nilgiri Limestone) को पतिममा Tremolite पाआदैन । Nilgiri Limestone भन्त्दा मातथल्लो भागहरुमा 

retrograde phase कम पाआन्त्छ र Tibetan Series को baseको detachment सँग समकालीन हुनसक्छन ् । 

Prograde minerals हरु पतहलो detachment सँग सम्बतन्त्धत हुन ् । त्यस्त,ै दोस्रो detachment चरण Tibetan 

Series र High Himalayan Crystalline को detachment movements सँग सम्बतन्त्धत छ जसबाट हल्का रुपमा 

तवकतसत crenulation cleavage unrelated to any metamorphic change बनेको छ । 

तलको  नक्शामा नेपालको भ-ुगतभाय नक्शामा अयोजना के्षर दखेाइएको छ ।  
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कचत्र ५.१: नेपालको भौगोकलक नक्शामा ाअयोजना के्षत्र 

(स्रोत: DMG, १९९४) 
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अयोजना के्षर ऄन्त्तगातको वन, बाँझो र चट्टान / ठाडो slope के्षरहरु ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरद्रारा व्यवस्थापन गररएको छ 

तनतज जातमनहरुलाइ जग्गाधनीहरुले वस्ती के्षर र कृतष भतूमको रुपमा ईपयोग गरररहकेा छन ् । सडकको छेईछाई ठाडो 

slope र ऄतस्थर के्षरहरू छन ् जहाँ तनमााण क्रममा गररने ईत्खनन र भआु ँ खन्त्ने कायाले पतहरो र भसू्खलन लगायतक 

ऄसरहरु हुन सक्छन।् सडक पंतिको भू-गभीय ऄवस्था, माटोको प्रकार र सडक पंतिमा slope तस्थरताको ऄवस्था तल 

तातलकामा वणान गररएको छ । 

ताकलका ५.३ : सडक पांकि ाऄनुसार भूगभीय, माटो प्रकार र slope कस्थरताको ाऄवस्था  

Location 

(Chainage) 

Description 

CH 0+000 

colluvium deposits contains round gravel boulders and cobblers, loosely bound; large 

size rounded boulders river bed materials; possibility of weathering and erosion 

CH 0+600 

colluvium deposits contains round gravel boulders and cobblers, loosely bound, 

boulders, pebbles and cobbles; slowly moving mass ( creep), (tilting), (trees 

indicator); Possible unstable area 

CH 1+000 
colluvium deposits contains round gravel boulders and cobblers, loosely bound, 

boulders, pebbles and cobbles; slowly moving mass ( creep) 

CH 2+000 
Highly jointed moderately weathered meta sandstone, contains quartz vein; possible 

instability area 

CH 2+500 

 Possible rock fall area; moderately weathered, metastone, 30-40
0, 

inclined beds; 

moderately fractured contains water along fracture 

CH 2+900 
Possible rock fall area; moderately weathered, metastone, 30-400, inclined beds; 

moderately fractured contains water along fracture 

CH 3+300 
Possible rock fall area; moderately weathered and fractured; 300 approx. inclined; 

meta-sandstone; presence of quartz vein 

CH 3+600 
possible rock fall area; moderately weathered and fractured; 300 approx. inclined; 

meta-sandstone; presence of quartz vein 

CH 3+900 Vertical bed of augen gneiss; less jointed 

CH 4+200 
Gentle slope (20-300), colluvium deposits, contains loosely bound soil and pebbles, 

cobbles, boulders 

CH 4+600 
Gentle slope (20-300), colluvium deposits, contains loosely bound soil and pebbles, 

cobbles, boulders  

CH 5+100 
Loosely bound rounded; cobble, pebbles to boulders river bed materials; possible 

unstable areas 

CH 5+400 
Presence of dry stream; Gentle slope containing loosely bound colluvium deposits 

(rounded to sub rounded boulders) 

CH 5+900 > 100m large mass wasting (colluvium deposits) 

CH 6+300 
Loosely bounded soil;  boulders colluvium deposits; erosional on surface and small 

scale landslide 

CH 6+800 Quartzite; moderately weathered and fractured 

CH 7+300 Highly weathered and meta sandstone or quartzite (difficult to distinguish) 
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Location 

(Chainage) 

Description 

CH 7+900 
Presence of narrow dry stream, Gentle slope containing loosely bound boulders, 

pebbles, cobbles and soil, erosional surface 

CH 8+400 
Contain old river deposits above soil deposits overlain by river bed materials; above 

creeping colluvium deposits 

CH 8+900 colluvium deposits,  massive angular boulders present; possible unstable area 

CH 9+500 
Highly fractured quartzite, interbedde with highly weathered  thin bedded schists; 

possible unstable area 

CH 9+900 

Narrow dry stream contains massive semi rounded boulders; gentle slope 30-450 

approx nearby contains loosely, bound old river bed materials overlain by colluvium 

deposits; possible erosional surface 

CH 10+400 
Massive stream boulders and cobbles; slope contain loosely bound colluvium 

deposits; landslide area 

CH 10+950 
Slope containing massive colluvium deposits mixed with river bed materials; also 

contains few meter thick highly weathered crystalline schists; landslide prone area 

CH 11+450 Slope containing loosely bound boulders and soils (colluvium deposists) 

CH 12+100 
Landslide prone area; massive angular boulders along the slope; colluvium deposits 

loosely bounded (suspension bridge); left bank ahead. 

CH 12+600 Slope approx. 45
0
  contains loosely bound soils; and boulders (colluvium) deposits 

CH 13+100 
Colluvium depsoits contains loosely bound boulders cobbles, pebbles, soil; 

possibility of landslide 

CH 13+500 
Massive meta sandstone; moderately fractured and weathered; need to ensure 

rockfall stability 

CH 13+990 Massive bonded gneiss bed rock; moderately jointed 

CH 14+400 

Slope(40-60
0
),  containing colluvium deposits, loosely bounded boulders; cobbles, 

pebbles and soils; old landslide exists; landslide prone area; river bed materials  

along the slope; 150m section highly landside prone area 

CH 15+100 

colluvium deposits, loosely bounded boulders; cobbles, pebbles and soils; old 

landslide exists; landslide prone area; dry stream present; river bed materials  along 

the slope; 150m section highly landside prone area 

CH 15+900 
Massive bed of garnet bearing schists; schists rock weathered and moderately 

fractured; possible rock fall area  

CH 16+400 
Slope (60-75

0
) approx., steep slope; slope contains loosely bound materials along 

slope; slow moving mass (creep); unstable area 

CH 17+300 
Slope (60-75

0
) approx., steep slope; slope contains loosely bound materials along 

slope; slow moving mass (creep); unstable area 

CH 18+100 

Stream present( dry); massive boulders along stream present; narrow stream present; 

slope (60-750) approx., steep slope; slope contains loosely bound materials along 

slope; slow moving mass (creep) 

CH 18+800 Massive boulders along slope present, colluvium deposits; unstable landslide prone 
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Location 

(Chainage) 

Description 

area; rockfall area 

CH19+400 Highly fractured and weathered schists present; colluvial deposits ahead (100m) 

CH 19+750 

Massive bed of granite present; tourmaline minerals clearly visible; possibility of 

rockfall; moderately fractured; 

Weathered sandstone bed present; fractured, rockfall possibility 

Small pegmatite intrusion present; igneous intrusion present; 

calcerous sedimentary rock present (limestone or dolomite); contact zone, weak area, 

fractured rock; possibility of rock slope instability; locally sheared zone 

CH 20+060 
Massive angular boulders along road section; source of boulders 30m above rock 

body; rockfall area 

CH 20+700 

Massive boulders along road section, source about 200 m up bed rock; possible 

rockslide area; snowfall area; snow possible cause of slide and weathered; massive 

boulders along stream, landslide prone area 

CH 21+200 
Moderately weathered and fractured granite;  left bank of river, 50m ahead of 

suspension bridge; igneous body of rock  

CH 21+600 

Angular massive boulders along stream; weathered and fractured rock body nearby; 

100 m ahead calcerous sedimentary rock beds (limestone or dolomite); chemically 

and physically weathered  

CH 22+800 
Massive igneous body (possible granite); granite- white in color; tourmaline minerals 

in large amount clearly visible   

CH 23+``200 
Slope containing loosely bound colluvium deposits (angular shaped boulders and 

soil); possible high landslide prone area 

CH 24+100 Glacial hazard area; landslide prone area 

CH 24+600 
Slope containing loosely bound colluvium deposits (angular shaped boulders and 

soil); possible high landslide prone area 

CH 25+100 
Moderately weathered and fractured granite  

Rockfall area 

CH 25+600 Massive angular boulders along road section; rockfall area 

CH 26+047 
colluvium deposits contains round gravel boulders and cobblers, loosely bound; large 

size rounded boulders river bed materials; possibility of weathering and erosion 

CH 26+600 
Slope containing loosely bound colluvium deposits (angular shaped boulders and 

soil); possible high landslide prone area 

27+200 
colluvium deposits contains round gravel boulders and cobblers, possibility of 

weathering and erosion, Lime stone of Nilgiri Formation  

27+600 Moderately weathered and fractured granite  

(श्रोताः वा.प्र.मु. ाऄध्ययन भ्रमण, २०२१) 
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 सडकपांिी ाऄनुसारको माटोको प्रकार 

स्थलगत ऄध्ययनको क्रममा सडकपंिीमा पने सतहको माटोको ऄवलोकन गररएको तथयो ।  सतहको माटोलाइ पाँच 

तकसमले वतगाकरण गररएको छ - as Ordinary Soil(OS), Hard Soil (HS), Ordinary Rock(OR), Medium 

Rock (MR) र Hard Rock (HR)। सडकपंिीको चेनेज ऄनसुारको यी तवतभन्त्न तकतसमका माटोको संररश्रण तलको 

तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ ।  

ताकलका ५.४ : सडकपांिीको चेनेज ाऄनुसारको माटोको सांररश्रण  

क्र.स. चेनेज माटोको वतगाकरण 

दखेी  सम्म OS HS SR MR HR 

1 0+000 1+000 50% 30% 10% 10% 0% 

2 1+000 5+000 5% 5% 10% 30% 50% 

3 5+000 10+000 5% 5% 5% 25% 60% 

4 10+000 18+000 5% 5% 5% 15% 70% 

5 18+000 26+047 5% 10% 10% 25% 50% 
(श्रोताः वा.प्र.मु. ाऄध्ययन भ्रमण, २०२१) 

 

 ाअयोजना के्षत्रको भूककम्पय जोकखम  

खातन तथा भ-ूगभा तवभाग द्रारा २००२ मा गरेको भकूम्पीय जोतखमको ऄध्ययनले अयोजना के्षर न्त्यनु जोतखम के्षरमा 

पदाछ। अयोजना के्षरको बेडरक र ऄन्त्य ऄवस्थालाइ अधारमानी खातन तथा भू-गभा तवभाग यस के्षरको ५०० वषाको 

ऄतधिम जतमनको acceleration १०० दतेख २०० gal सम्म छ । 
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कचत्र ५.२: नेपालको भूकम्पीय जोकखम नक्सामा ाअयोजन  के्षत्र 

(श्रोताः खाकन तथा भू-गभफ कवभाग, २००२) 
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५.१.३ जलवायु तथा मौसम  

मनाङ तजल्लाको गमी मौसमको ऄतधकतम तापक्रम -०.७°C दतेख ८.९°C र जाडो मौसमको न्त्युनतम तापक्रम -९.३°C
 
 

दतेख ०.३°C रहकेो छ । औसत वातषाक वषाा ६१२ तममी छ । 

ताकलका ५.५ : मनाङ कजल्लाको बषफ, ाऄकधकतम तापमान र धयुनतम तापमान  

  वषाफ (कममी) ाऄकधकतम तापमान (°C) धयूनतम तापमान ( °C) 
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( स्रोत: DHM, २०१०) 

 

५.१.४ हावा, जल तथा ध्वकनको गुणस्तर 

हाल, अयोजना के्षरमा वायु, ध्वतन र पानीको गणुस्तरको तथयाङ्क ईपल्ध छैन ।  हाल अयोजना के्षरमा हावा, पानी र 

ध्वतन प्रदषूण जस्ता प्रदषूण दतेखएको छैन । अयोजना के्षरमा वायु प्रदषूण ईत्सजान स्रोतहरू जस्तै ईद्योग वा ठुला तनमााण 

गतततवतधहरू रहकेा छैनन ् । यसबाहके, अयोजना के्षरमा कुनै घना मानव बस्ती छैन । स्थलगत ऄध्ययनको क्रममा 

तवतभन्त्न स्थानहरुमा वायू, पानी र ध्वतनको स्तर मापन गररएको तथयो । वाय,ू पानी र ध्वतनको स्तर तनम्न तातलकाहरुमा 

प्रस्ततु गररएको छ ।  

ताकलका ५.६: ाअयोजना के्षत्रको वायुको गुणस्तर 

क्र.स. स्थान कप.यम. २.५ 

(μg/daym3) 

कप. यम. १० 

(μg/daym3) 

टोटल सस्पेधडेड पाकटफकल्स 

(μg/daym3) 

१ नार र 

मस्यााङदी नदी 

संगम 

२१.४ २६.३ ४३.५ 

२ धमााशाला १४.१ १६.२ ४२.१ 

(श्रोताः स्थलगत ाऄध्ययन, २०७८)  

 

ताकलका ५.७: ाअयोजना के्षत्रको खोलाको पानीको गुणस्तर 

सुचक  ाइकााइ गुणस्तर 

नमुना १ (नार र 

मस्याफङदी नदी सांगम) 

नमुना २ (धमाफशाला 

तलको नार खोला) 

Colour Hazen <५.० <५.० 

Turbidity  NTU <१.० <१.० 

Electrical 

conductivity 

µS/cm ६५७ ५९० 
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सुचक  ाइकााइ गुणस्तर 

नमुना १ (नार र 

मस्याफङदी नदी सांगम) 

नमुना २ (धमाफशाला 

तलको नार खोला) 

pH - ७.१ ७.२ 

Total Hardness mg/l as CaCO
3
 ५२.० ५८.५ 

Chloride  mg/l ०.१ - 

Ammonia mg/l <०.०१ <०.०१ 

Iron mg/l ०.०६ ०.०४ 

Total Coliform CFU/100ml Nil Nil 

E.Coli  CFU/100ml NIl NIl 

(श्रोताः स्थलगत ाऄध्ययन, २०७८)  

(यस पररक्षणको प्रयोगशालाको प्रततवेदन ऄनसुचूीमा सामवेश गररएकोछ) 

 

ताकलका ५.८: ाअयोजना के्षत्रको ध्वकनको गुणस्तर 

क्र.स. स्थान ध्वनीको स्तर dBA (Equivalent Continuous Sound Level)  

तवहान तदईसो वेलकुा 

१ नार र मस्यााङदी नदी संगम ५७.२ ६५.१ ५९.१ 

२ धमााशाला ५२.२ ५८.२ ६८.१ 

(श्रोताः स्थलगत ाऄध्ययन, २०७८)  

 

५.१.५. टोपोग्रार्ी  

भबूनोट तथा भौगातलक तहसाबले  प्रस्तातवत सडक अयोजना ईच्च तहमाली के्षरमा पदाछ । प्रस्तातवत सडकको न्त्यनतुम 

ईचाइ समनु्त्री सतह दखेी २५८८ मी. दतेख ऄधीिम ईचाइ समनु्त्री सतह दखेी ३७५६ तम. ईचाइ सम्म छ। अयोजनाको 

के्षरको टोपोग्राफी rugged terrain with series of ridges रहकेो छ।भौगोतलक रूपमा अयोजना के्षरले पहाडी के्षर र 

ईच्च तहमाली के्षर ओगटेको छ।अयोजना के्षरको ईतर तफा  पहाडहरु दक्षीण तफा का भन्त्दा ऄग्ला र ठाडो slope तथा 

चट्टान सहीतका छन ्। 

५.१.६ सडकको हालको ाऄवस्था 

प्रस्तातवत सडक नयाँ सडक तनमााण अयोजना हुनेछ । वतामान सडक के्षर सतहमा माटो र चट्टानको तमश्रण रहकेो छ । यस 

सडकलाइ तजल्ला सडक (वगा IV सडक, तसङ्गल लेन) ऄनरुुप कालोपरे सतह सतहत तनमााण हुनेछ । 

५.१.७ डे्रनेज तथा खोलानालाहरु  

प्रस्तातवत सडकको कोतो दतेख छ्यापसम्मको खण्ड नार खोलाको समानान्त्तर रहकेो छ । छ्याप गाईँ दतेख च्याखसुम्म फु 

खोला सडकको समान्त्तर बग्दछ । छ्यापमा फु खोलासँग लप्से खोला तमतल नार खोला बन्त्दछ । ऄन्त्य अयोजना के्षरका 

खोलाहरुमा घटे्ट खोला, सोती खोला अतद हुन ्। अयोजना के्षरमा केही महत्त्वपणूा तालहरू पतन छन ्। 

 

५.२ जैकवक वातावरण  

प्रस्तातवत सडकको सम्पणूा के्षर ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरमा पदाछ । प्रस्तातवत सडक अयोजना के्षरको जैतवक वातावरण 

तलको पररच्छेदमा वणान गररएको छ ।  
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५.२.१ ाऄधनपुणफ सांरक्षण के्षत्रको कवकवधता  

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर (IUCN संरक्षण वगा VI) कुल ७६२९ बगा तक.मी. के्षर  सतहतको नेपालको सबैभन्त्दा ठुलो संरक्षण 

के्षर हो। ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरको ईचाइ ७९० तम दतेख ८०९१ तम (ऄन्त्नपणुा पतहलो तहमाल) सम्म रहकेो छ । यस संरक्षण 

के्षरमा ऄन्त्नपणुा तहम शृंखला र तबर्श्को सबैभन्त्दा गतहरो ईपत्यका कातलगण्डकी नतद ईपत्यका रहेका छन ् ।यस संरक्षण 

के्षरको ईत्तरतफा  मसु्ताङ र तत्बतको सखु्खा alpine मरुभमूी, पतिममा कातलगण्डकी नतद, पवूामा मस्यााङदी नतद 

ईपत्यका र दतक्षणमा पोखरा ईपत्यका दतेख ईतरका पहाडहरु पदाछन ् (DNPWC.gov.np, 2021)। तबचमा ऄग्ला 

पहाड-तहमाल भएकाले दतक्षणी के्षरमा धेरै पानी पछा र ईतरी के्षर rain shadow मा पने भएकाले एकदम कम पानी पछा  । 

दतक्षणी के्षरमा बातषाक ५०२३ तम.मी. वषाा र ईतरी के्षरमा १००९ तम.मी. वषाा हुन्त्छ।२००० दतेख ३००० मी. को ईचाइ 

दतेख नै तहईँ पना सरुु गछा ।सन ्१९९९- २०००को जाडोयाममा ३००० मी. को ईचाइमा माचा मतहना सम्म र ४४०० मी. 

ईचाइ भन्त्दा मातथ मे मतहना सम्म तहईँ जमेको तथयो । ४४०० मी. ईचाइमा जाडोयामको सरदार तापक्रम -४.६५°C दतेख -

६.०६°C हुनेछ (DNPWC.gov.np, 2021)। 

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको घोरेपानी के्षरमा संसारको सबैभन्त्दा ठुलो गरुाँसको वन रहकेो छ । त्यस्तै, ऄन्त्नपणुा 

तहमालको ईतरतफा , संसारकै सबैभन्त्दा ऄग्लो स्थानमा रहकेो ताल, तततलचो ताल, पदाछ (DNPWC.gov.np, 2021) । 

यस के्षर जैतवक र साँस्कृततक तवतवधता दवैुमा धनी रहकेो छ। दतक्षणी के्षरमा मगर र गरुुङ समदुायका मातनसहरुको 

बाहुल्यता छ भने ईत्तरी भेगमा थकाली, मनांगे र लोबा जाततहरुको बाहुल्यता रहेको छ । ब्राह्मण, के्षरी र ऄन्त्य जाततका 

बातसन्त्दाहरुको बसोबास कम छ । यस के्षर तभरका बातसन्त्दाहरुले तहन्त्द,ु बदु्ध धमा र दबैुको सतमश्रण धमा मान्त्ने गछान । यस 

संरक्षण के्षरमा ५ तजल्लाको १५ गाईँपातलका पदाछन ्(ntnc.org.np, 2020) । 

यसका मखु्य तवशेषताहरूमा माछापचु्रे र ऄन्त्नपणूा तहमाल, धौलातगरी, मनाङ र मसु्ताङ ईपत्यकाहरू, गरुुङ र थकाली 

संस्कृततहरू, तवर्श्मै प्राकृततक दृश्यको अधारमा ईत्कृष्ट मातनएको ऄन्त्नपणूा पदमागा (िेतकंग रुट) अतद हुन ्। यस संरक्षण 

के्षरले नेपालका पहाडी तथा तहमाली के्षरमा पैदल यारा गना अईने तवदशेी यारहुरूसाम ुऄतवस्मरणीय सनु्त्दर प्राकृततक 

दृश्यहरू प्रस्ततु गरी नेपालको पयाटन ईद्योगलाइ ठूलो टेवा पयुााएको छ । यो संरक्षण के्षर तहईँ तचतवुा, कस्तरुी मगृ, तचरु, 

तत्बतीय गधा, तत्बतीय खरायो, नाईर जस्ता तवतभन्त्न जनावर र तहमाली वनस्पततका लातग प्रख्यात छ । मतुिनाथ र 

दामोदर कुण्ड जस्ता प्रख्यात धातमाक के्षर तथा लोमाङ्थाङ जस्ता सांस्कृततक धरोहर यहाँ ऄवतस्थत छन ्। 

नेपालको प्रमखु िेतकङ्ग स्थलको रूपमा यस के्षरको तवकासले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सजृना गरी वैदतेशक मरुा 

अजानबाट जीतवकोपाजानमा ठूलो टेवा पगेुको छ । यस के्षरको बषौ दतेखको स्थानीय ऄथाव्यवस्थाको एक महत्वपणूा 

तहस्साको रुपमा पयाटन रहकेो छ । हजारौं पैदलमागा यारी, तीथायारीहरू र ईनीहरूका सहयोगी दलको खानपान तथा ऄन्त्य 

सेवा-सतुवधा परूा गनाको लातग त्यहाँ १,००० भन्त्दा बढी होटल/लजहरू, तचया पसलहरु र सयौं ऄन्त्य सहायक सेवाहरू 

छन ्(ntnc.org.np, 2020) । 

संरक्षण के्षरको ऄवधारणा ऄनरुुप एकीकृत संरक्षण तथा सामदुातयक तवकासका कायाक्रमहरू संचालन गरी संरक्षणमा 

जनसहभातगता जटुाईने कायाको नमनूाको रूपमा यस संरक्षण के्षरलाइ तलन सतकन्त्छ । पतछल्लो समयमा तवकास सँगसँगै 

वन्त्यजन्त्तकुो संरक्षण चनुौतीपणूा हुँद ैगएको र वन पैदावार र जलतवद्यतुको ऄत्यतधक मागका कारण व्यवस्थापकीय पक्षमा 

धेरै खालका सवालहरू सजृना भएको छ । 

पयाटकको संख्या तनरन्त्तर बतढरहकेो छ, स्थानीय भन्त्दा पयाटकले गने काठ-दाईराको खपत झन्त्डै दो्बर रहकेाले वन 

श्रोतमा पतहलानै स्थानीयको बढ्दो जनसंख्याको कारणले परेको चाप झनै बढेको छ प्रयाटक र होटेल/लजहरूबाट तनस्कने 

फोहरमैला पतन यस के्षरको ऄको समस्या हो । १५ जनाको एईटा पैदलमागीहरुको समहूले १० तदनमा औसत १५ 

तकलोग्राम नकुतहने र नजल्ने फोहर ईत्सजान गछा  (ntnc.org.np, 2020) । 
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ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरको बहुपक्षीय समस्याहरुलाइ एकीकृत, समदुायमा अधाररत संरक्षण र तवकास दृतष्टकोणबाट 

सम्बोधन गररएको छ, जनु "एकीकृत संरक्षण र तवकास कायाक्रम" दृतष्टकोणबाट "संरक्षण के्षर"को ऄवधारणालाइ प्रवद्धान 

गने तदशामा रहकेो एक प्रयोगात्मक ढाँचा हो।यसको सरुुवाती कायाक्रम सन ्१९८६ मा घान्त्रुकमा गररएको तथयो । यसैको 

सफलता पिात सन ्१९९२मा राजपरमा सचूना तनकालेर हालको ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरको सम्पणूा के्षरलाइ संरक्षण के्षर 

घोषणा गररएको हो (ntnc.org.np, 2020) । 

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर पतहलो संरतक्षत के्षर हो जसले स्थानीय बातसन्त्दाहरूलाइ संरतक्षत के्षरमा बस्नका साथै ईनीहरूको 

तनजी सम्पत्तीको स्वातमत्व प्रदान गरी ईनीहरूको परम्परागत ऄतधकार र प्राकृततक श्रोतहरूको ईपयोगमा पहुचँ कायम 

गरेको छ। रातरिय प्रकृतत संरक्षण कोषले ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरको संचालनका लातग सरकारबाट तनयतमत अतथाक सहयोग 

प्राप्त गदसन, तर भ्रमण गने पयाटकहरुबाट प्रवेश शलु्क संकलन गने ऄतधकार प्राप्त गरेको छ । प्रवेश शलु्क बापत संकलन 

भएको राजस्व यस के्षरको प्राकृततक-सामातजक-अतथाक स्रोतहरूमा र स्थानीय समदुायमा लगानी गदाछ। संरक्षण र 

तवकास प्रयासहरूलाइ सदुृढ पाना रातरिय र ऄन्त्तराातरिय दाताहरूबाट थप रकम जटुाईछ (ntnc.org.np, 2020) ।  

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरको ऄझ प्रभावकारी व्यवस्थापन गना ७ वटा आकाइमा तबभातजत गरर ७ वटै  आकाइ संरक्षण कायाालय 

(िान्त्स-तहमालय के्षरमा-जोमसोम, मनाङ र लो-मान्त्थांग; दतक्षणी भेगमा - भजुुंग, तसक्लेस, घान्त्रुक र ल्वांग) माफा त 

व्यवस्थापन गररएको छ। ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर जैतवक तवतवधतामा धनी छ।ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरमा २२ वन प्रकार, 

१२२६ भन्त्दा बढी फुल फुल्ने वनस्पतत प्रजातत, १०५ प्रजाततका स्तनधारी, ५१८ प्रजाततका चराहरू, ४० प्रजाततका घसाने 

जीवहरु र २३ प्रजाततका ईभयचर जीवहरु भेतटएको छ  (DNPWC.gov.np, 2021 र ntnc.org.np, 2020) । 

 
कचत्र ५.४: ाऄधनपुणफ सांरक्षण के्षत्रको भूकम ाअवरण नक्शा र ाअयोजना के्षत्र 

(स्रोत: टोपोग्रातफक नक्शा, सवेक्षण तवभाग, ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर र DNPWC, नेपाल सरकार, २०७४) 

 

५.२.२ ाअयोजना के्षत्रको वन र जैकवक कबकबधता  

अयोजना के्षर जैतवक तवतवधतामा धतन र पयाावरणीय तहसाबले संवेदनशील के्षरमा पदाछ । कम जनसंख्या, मातथल्लो 

ईचाइ के्षर र ऄतधकांश के्षर वन/झाडी तथा बाँझो जतमन भएकाले धेरै प्रजाततहरूको लागी बासस्थान के्षर ईपल्ध रहकेो 

छ । अयोजना के्षरमा थोरै वषाा हुन्त्छ । Stainton,१९७२ को बतगाकरण ऄनसुार यस के्षर सखु्खा के्षरमा पदाछ । प्रमखु 

वनमा तल्लो भेगमा Oak (Quercus sp.) र गरुाँस वन र मातथल्लो भेगमा कोणधारी वन Conifers (गोबे्र सल्ला -
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Pinus wallichiana, झलेु सल्ला -Picea smithiana, लौठ सल्ला -Taxus wallichiana, तथंगे सल्ला - Tsuga 

dumosa and ततलस पर -Abies spectabilis) र  Birch (भोज पर -Betula utilis) पाआन्त्छन ्। 

मखु्य वट्ुयानका प्रजाततहरुमा Berberis aristata (बाह्र मासे चरुो), Lonicera lanceolata र Spiraea 

canescence तल्लो भेगमा पाआन्त्छन ् भने मातथल्लो भेगमा Spiraea canescence (पान्त्स), Rhododendron 

lepidotum (भाले सनुपातत) र Potentilla fructicosa। ऄन्त्य प्रजातीहरुमा Cotoneaster microphyllus (खरेटो), 

Juniperus communis (धवुि), Lonicera tomentella र Rhododendron anthopogon (सनुपातत ) हुन ्।  

यस के्षरको वनको घाँसे तथा वनको भइुमा पाआने प्रमखु प्रजातीहरुमा Anemone, Anaphalis, Androsace, 

Tanacetum, Gentiana, Myricaria, अतद वनस्पतीय पररवारका छन ् । ३५०० मीटर मातथ जतमनको भआुमँा 

Caragona, Astragalus, Berberis, अतद प्रजाततहरुका scattered patches of thorny cushion र Primula, 

Saxifraga, Androsace, Anemone, Lonicera, Ephedra gerardiana (सोमलता), Cotoneaster 

microphyllus (खरेटो) प्रजाततका छन।् प्राय: सामान्त्य घाँस प्रजाततहरूमा Equisetum debile, Avena fatua 9 

जङ्गली जौं), Phleum alpinum, Trisetum spicatum, Sonchus wightianus (दधेु झार), Cicerbita 

macrorhiza var. saxitilis (च्याते झार), Calendula officinalis, Artemisia gmelinii, Artemisia 

campbellii, Lamium amplexicaule, Elsholtzia eriostachya (भोटे िाती), Elsholtzia densa, Rumex 

nepalensis, Fagopyrum esculantum, Heracleum candicans, Arabidopsis himalaica, Cannabis 

sativa, Scutellaria prostata, Veronica biloba, Descurainia sophia, Chenopodium album, 

Trigonella emodi, Medicago falcata, Argyrolobium roseum, Arisaema jaquemontii, Impatiens 

sulcata,, Canvolvulus arvensis, Malva verticillata, Geranium pratense, अतद हुन ्। 

२००० मी. भन्त्दा मातथ पाआने मखु्य घाँसे प्रजाततहरुमा Equisetum debile, Avena fatua, Phleum alpinum, 

Trisetum spicatum and Sonchus wightianus अतद हुन ्  भने ४४०० मी. भन्त्दा मातथ पाइने Kobresia 

pygmaea, Stipa purpurea, Stipa glareosa and Ceratoides laten मखु्य घाँसे प्रजातत हुन ्।  

५.२.३ गैर कास्ठ वन पैदावार  

अयोजना के्षर गैह्रकाष्ठ वन पैदावारमा धनी छ । औषधीय तबरुवाहरु पतन ठूलो संख्या पाआन्त्छन,् जस्तै Aconitum spp., 

Nardostachys grandiflora (Jattamansi), Dactylorhiza hatagirea (Panchaunle), Valeriana 

jatamansi (Sugandawal), Ophiocordyceps sinensis (Yarchagumba), अयोजाना के्षरमा पाआने प्रमखु 

गैह्रकाष्ठ वन पैदावारहरु तनम्न ऄनसुार छन:् 

ताकलका ५.९ : ाअयोजना के्षत्रका गैह्रकाष्ठ वन पैदावार  

क्र.स.  Scientific Name  स्थातनय नाम 

१  Aconitum spicatum तवष 

२ Asparagus racemosus  कुररलो 

३ Bergenia ciliata  पाषाणभेद 

४ Dactylorhiza hatagirea  पाचँऔले 

५ Dioscorea deltoidea  तरुल 

६ Fritillaria cirrhosa  ककोतल 

७ Juglans regia  औखर 

८ Lilium nepalense  नेपातल तलली 

९ Nardostachys grandiflora जट्टामसी 
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१० Ophiocordyceps sinensis  Yarchagumba 

११ Panax pseudo-ginseng  नदार 

१२ Podophyllum hexandrum  लघपुर 

१३ Rubia manjith  मतजठो 

१४ Swertia angustifolia  तचराइते 

१५ Swertia chirayita  तचराइते 

१७ Valeriana jatamansi  सगुन्त्धवाल  

१८ Zanthoxylum armatum ईम्परु 

 (स्रोत : वा.प्र.मु. ाऄध्ययन भ्रमण, २०२१) 

 

५.२.४ सडक पांकिको वनको कस्थकत 

सम्पणुा सडकपंिी ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगात पदाछ । प्रस्तातवत सडकको २७.६ तक.मी. सडक मध्य २६.६१ तक.मी. 

सडक खण्ड ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन, बट्ुयान, बाँझो भतूम, ठाडो slope र नतद तटीय के्षर भएर जान्त्छ । मेता 

र  च्याख ु(फु गाईँ)मा ९९० मी. सडक खण्ड कृतष भतूम र वस्ती के्षर ऄन्त्तगात तनतज जतमनमा पदाछ । बातक सम्पणूा के्षर 

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरको वन के्षर ऄन्त्तगात पदाछ। अयोजना के्षर ऄन्त्तगातको ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरलाइ नाफुा  संरक्षण के्षर 

व्यवस्थापन सतमतत र चामे संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमततले स्थानीय स्तरमा व्यवस्थापन गरररहकेो छ । अयोजना 

के्षरको वनस्पततहरु temperate, subalphine and alpine तकतसमकका छन ् । मखु्य वन प्रकारहरुमा Upper 

Temeprate Oak forest, Fir Forest, Birch-Rhododendron Forest, Transhimalaya steppe र  Alpine 

pasture रहकेा छन ्।  

५.२.५ वधयजधतुहरुको सुची 

क) स्तनधारी  

अयोजना के्षर नतजकका वन के्षरमा पाइने मखु्य स्तनधारी प्रजातीहरुमा Himalayan Langurs (Semnopithecus 

schistaceus- तहमाली लङ्गरु), Himalayan Tahr (Hemitragus jemlahicus- झारल), Blue sheep 

(Pseudois nayaur- नाईर), Snow Leopard (Panthera uncia), Himalayan Serow (Capricornis thar- 

थार), Large-eared Pika (Ochotona macrotis- लामकाने ठूटेखरायो), Red Panda (Ailurus fulgens- हाबे्र), 

Musk deer (Moschus chrysogaster- कस्तरुी मगृ), Himalayan black bear (Ursus thibetanu - कालो 

भाल)ु, mountain weasel (Mustela altaica- पहाडी मलसाप्रो), Pallas Cat (Otocolobus manul), अतद 

रहकेा छन ्। 

ताकलका ५.१०: ाअयोजना के्षत्रमा पााआने स्तनधारी वधयजधतु 

क्र.स. नेपाली नाम बैज्ञाकनक नाम सांरक्षण बगफ 

IUCN 

रेडकलस्ट 

CITES ने.स. 

१ तहमाली लङ्गरु Semnopithecus 

schistaceus 

LC I  

२ झारल Hemitragus 

jemlahicus 

NT   

३ नाईर Pseudois nayaur LC   

४ तहईँ तचतवुा Panthera uncia EN I P 
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क्र.स. नेपाली नाम बैज्ञाकनक नाम सांरक्षण बगफ 

IUCN 

रेडकलस्ट 

CITES ने.स. 

५ थार Capricornis thar Th I  

६ लामकाने 

ठूटेखरायो 

Ochotona macrotis LC   

७ हाबे्र Ailurus fulgens EN I P 

८ कस्तरुी मगृ Moschus 

chrysogaster 

EN I P 

९ कालो भालु Ursus thibetanus EN I P 

१० पहाडी मलसाप्रो Mustela altaica NT   

११ तचतवुा Panthera pardus NT I  

१२ टासी तवरालो Otocolobus manul Vu I  

(श्रोताः स्थलगत ाऄध्ययन, २०७८)  

 

ख) ाईभयचार र घसफने जीवहरु  

वा.प्र.म.ु ऄध्ययन भ्रमण  क्रममा  स्थलगत ऄध्ययन र स्थानीय समदुायहरुसँगको छलफलहरूमा यस के्षरमा पाआने 

तबतभन्त्न प्रजाततका ईभयचार र घसाने जीवहरुको बारेमा जानकारी संलकन गररयो। यस के्षरमा पाआने ईभयचार र घसाने 

जीवहरुमा तवतभन्त्न प्रजातीका भ्यगतुाहरु (Paa blanfordii, Paa liebigii, Trimeresurus albolabris, 

Oligodon erythrogaster, Duttaphrynus himalayanu, Duttaphrynus microtympanum, 

Duttaphrynus stomaticus, Amolops formosus, Ombrana sikimensis), छेिारो (Calotes versicolor), 

पत्थरछटुवा (Laudakia tuberculata), ततन धके जङ्गली छेपारो (Oriotiaris tricarinata), Mountain Lizard, 

Asymblepharus sikkimmensis, Mabuya carinata, Keeled Indian Mabuya, Boiga multifasciata, 

tree snake, Amphiesma platyceps र Himalayan keelback, अतद रहकेो छ ।  

ताकलका ५.११: ाअयोजना के्षत्रमा पााआने ाईभयचार र घसफने जीवहरु  

क्र.स. बैज्ञाकनक नाम सांरक्षण बगफ 

IUCN 

रेडकलस्ट 

CITES ने.स. 

१ Paa blanfordii LC   

२ Paa liebigii    

३ Trimeresurus albolabris LC   

४ Oligodon erythrogaster NT   

५ Duttaphrynus himalayanu LC   

६ Duttaphrynus microtympanum Vu   

७ Duttaphrynus stomaticus LC   

८ Amolops formosus LC   

९ Ombrana sikimensis LC   

१० Calotes versicolor LC   

११ Laudakia tuberculata LC   
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क्र.स. बैज्ञाकनक नाम सांरक्षण बगफ 

IUCN 

रेडकलस्ट 

CITES ने.स. 

१२ Oriotiaris tricarinata    

१३ Asymblepharus sikkimmensis    

१४ Mabuya carinata LC   

१५ Boiga multifasciata LC   

१६ Amphiesma platyceps LC   

(श्रोताः स्थलगत ाऄध्ययन, २०७८)  

(माथी ईल्लेखीत ईभयचार र घसाने जीवहरु मध्य कुनै पतन तजवहरु CITES appendix तथा नेपाल सरकारद्धारा संरतक्षत 

तजवहरुमा सचुीकृत रहकेा छैनन)् 

 

ग) चरा-चुरुां गी 

यस अयोजना के्षरमा तवतभन्त्न प्रजाततका चराहरु पाइन्त्छन ् । खलु्ला जतमनमा पाइने प्रमखु चरा प्रजाततहरुमा ध्याप्ची 

खञ्जरी  (Phoenicurus ochruros- Black redstart), फापे्र चरा (Upupa epops- Common Hoopoe), 

राजभराइ (Lanius tephronotus- Grey Backed Shrike), कालो काग (Corvus macrorhynchos- Large 

Billed Crow), तामे ढुकुर (Streptopelia orientalis- Oriental turtle dove) were most abundant in 

shurbs । तसतबया (Rufous Sibia- Heterophasia capistrata), White capped redstart (Chaimarrornis 

leucocephalus), फुसे्र तटकतटके (Motacilla alba- White wag tail), अतद हुन ्। मातथलो ईचाइका वस्ती के्षरमा 

पाइने प्रमखु चराहरु टुङ्गा (Pyrrhocorax pyrrhocorax- Red Billed Chough), तेम ु (Pyrrhocorax 

graculus- Yellow Billed Chough) हुन।् मातथल्लो ईचाइमा पाआने ऄन्त्य चराहरुमा तहमाली ग्राण्डला(Grandala 

coelicolor), तेम ु (Pyrrhocorax graculus- Yellow Billed Chough), विमली मलेिा (Columba 

leuconota0 snow pigeon), सवुणा महातचल(Aquila chrysaetos) र ध्याप्ची खञ्जरी (Phoenicurus 

ochruros) हुन ्। तल्लो भेगमा पाआने चराका प्रजातीहरुमा Parus xanthogenys, सजुतले रेखी वफस्टे (Phylloscopus 

pulcher), गंगा खोलेधोविवन (Enicurus scouleri ) अतद हुन ्।  

ताकलका ५.१२ ाअयोजना के्षत्रमा पााआने चरा-चुरुां गी  

क्र.स. नेपाली नाम बैज्ञाकनक नाम सांरक्षण बगफ 

IUCN 

रेडकलस्ट 

 CITES  ने.स. 

१ फापे्र चरा Upupa epops LC   

२ राजभराइ  Lanius tephronotus LC   

३ कालो काग  Corvus macrorhynchos LC   

४ तामे ढुकुर  Streptopelia orientalis LC   

५ तसतबया  Rufous Sibia LC   

६ White capped 

redstart  

Chaimarrornis 

leucocephalus 

LC   

७ फुसे्र तटकतटके Motacilla alba LC   

८ टुङ्गा Pyrrhocorax pyrrhocorax LC   
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क्र.स. नेपाली नाम बैज्ञाकनक नाम सांरक्षण बगफ 

IUCN 

रेडकलस्ट 

 CITES  ने.स. 

९ तेम ु Pyrrhocorax graculus LC   

१० ग्राण्डला  Grandala coelicolor LC   

११ तेम ु Pyrrhocorax graculus LC   

१२ विमली मलेिा Columba leuconota LC   

१३ सवुणा महातचल Aquila chrysaetos LC   

१४ ध्याप्ची खञ्जरी  Phoenicurus ochruros LC   

१५  -  Parus xanthogenys LC   

१६ सजुतले रेखी वफस्टे Phylloscopus pulcher LC   

१७ गंगा खोले धोविवन Enicurus scouleri LC   

 (श्रोताः स्थलगत ाऄध्ययन, २०७८)  

(माथी ईल्लेखीत ईभयचार र घसाने जीवहरु मध्य कुनै पतन तजवहरु CITES appendix तथा नेपाल सरकारद्धारा संरतक्षत 

तजवहरुमा सचुीकृत रहकेा छैनन)् 

 

ग) जलचर तथा माछा 

अयोजना के्षर मस्यााङ्दी नदी र नार खोलाको दोभान दखेी मातथल्लो के्षर पदाछ । मस्यााङ्दी नदी र नार खोला रहकेाले 

पतन अयोजना के्षरमा तहमाली  के्षरमा पाइने माछा तथा केही वसाइ-सराइ गने माछाका प्रजातीहरु भेतटन्त्छन ्। थप तववरण 

तलको तातलका प्रस्ततु गररएकोछ ।  

ताकलका ५.१३: ाअयोजना के्षत्रमा पााआने जलचर तथा माछाहरु 

क्र.स. बैज्ञाकनक नाम सांरक्षण बगफ 

IUCN 

रेडकलस्ट 

CITES ने.स. 

१ Tor putitora EN   

२ Anguilla bengalensis NT   

३ Puntius chelynoides VU   

४ Naziritor chelynoides VU   

५ Schizothorax richardsonii VU   

६ Neolissochilus 

hexagonolepis 

NT   

७ Tor tor DD   

८ Schizothoraichthys 

progastus 

LC   

९ Schizothorax plagiostomus    

१० Clupisoma gaura LC   

११ Pseudecheneis  serracula LC   

(श्रोताः स्थलगत ाऄध्ययन, २०७८)  
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(माथी ईल्लेखीत जलचर तथा माछाका प्रजातीहरु मध्य कुनै पतन तजवहरु CITES appendix तथा नेपाल सरकारद्धारा 

संरतक्षत तजवहरुमा सचुीकृत रहकेा छैनन)् 

 

५.३ सामाकजक-ाअकथफक र सास्कृकतक वातावरण  

चामे गााईाँपाकलका : चामे गाईँपातलका नेपालको संतवधानको धारा २९५ ईपधारा ३ बमोतजम नेपाल सरकारबाट २०७३ 

साल फाल्गणु २७ गते गतठत स्थानीय तहहरु मध्येको एक हो ।  नेपालको गण्डकी प्रदशे ऄन्त्तगात तहमाल पाररको तजल्ला 

मनाङको मध्य भागमा ऄवतस्थत चामे गाँईपातलका समतुन्त्र  सतहबाट २६५० मी. दतेख २७००तम. ईचाइ सम्म रहकेो छ । 

सातवकको चामे गा.तव.स. यसमा समावेश भएको छ ।  ७८.८६ वगा तक. मी.. के्षरफलमा फैतलएको यस चामे 

गाईँपातलकाको जनसंख्या ११२९ रहकेो छ। यस गाईँपातलकाको पवूामा नाशोङ गाईँपातलका, पतिममा नेस्याङ 

गाईँपातलका, ईत्तरमा नापाा भतूम गाईँपातलका तथा दतक्षणमा कास्की तजल्ला रहकेा छन ् । यस चामे गाईँपातलकामा 

ततमाङ‚ थानचोक, कोतो, चामे, नयाँ बजार र पारर चामे गरर ५ वटा वडा कायाालयहरु रहेका छन ्भने यसको केन्त्र चामे ५ 

तस्थत सातवक चामे गा.तव.स.को कायाालय रहकेो छ । 

नापाफ भूकम गााँाईपाकलका : नापाा भतूम गाँईपातलका एईटा ऄत्यन्त्तै सनु्त्दर गाँई हो । २०७३ को पनुःसंरचनामा यसलाइ 

नार र फु तमलाआ एईटा गाँईपातलका तनमााण गररएको हो । यो गाँईलाइ सन २००३ दतेख पयाटकको लातग खोतलएको तथयो 

। यो गाँई तचनको नतजक पने भएको र खम्पाहरुले यसलाइ अफनो कायाके्षर बनाएको पाआन्त्छ । यहाँ तहमालको सनु्त्दरता र 

करीब ११ हजार फीटको ईचाइमा बसेको मानव वस्ती, ईत्पादन र मानब जीवन संचालनको सनू्त्दरताको समागम स्थलनै 

यसको खास तबशेषता भेतटएको छ ।  

ाऄ) जनसांख्या र घरधुरीको कववरण  

यस अयोजना मनाङ तजल्लाको चामे गाईँपातलका वडा नं ५ र नापाा भतूम गाईँपातलका वडा नं-२ मा ऄवतस्थत हुनेछ। 

मनाङ तजल्लाको पार्श्ातचर, २०७५ ऄनसुार अयोजना प्रभातवत तजल्ला, मनाङमा परुुष ३६६१ र मतहला २८७७ गरर 

जम्मा ६५३८ जनसंख्या रहकेो छ । मनाङमा परुुष र मातहलाको ऄनपुात १२७.३ छ । यसै गरी, कुल घरधरुी १४८० र 

औसत पररवार अकार ४.४२ रहको छ । मनाङ तजल्ला र अयोजना प्रभातवत गाईँपातलकाको जनसंख्या र घरधरुीको 

तववरण तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

 ताकलका  ५.१४ : जनसांख्या र घरधुरी कवतरण 

कजल्ला\स्थाकनय 

तह 

घरधूरी कुल जनसांख्या पुरुष मकहला HH 

ाअकार 

कलङ्ग ाऄनुपात 

मनाङ १४८०  ६५३८ ३६६१  २८७७  ४.४२  १२७.३  

नापाा भतूम १२२  ५३८  २५८  २८०  ९.१  १८८.५४ 

चाम े २७९  ११२९  ५९७  ५३२  ४.०५ ११२.२२  

(श्रोताः मनाङ कजल्लाको पार्श्फकचत्र, २०७५) 

 

ाअ) जात र धमफको ाअधारमा जनसांख्या कवतरण 

मनाङ तजल्ला र अयोजना प्रभातवत के्षरमा तमतश्रत समदुाय रहकेो छ । अयोजना के्षरका प्रमखु जातीय समहूमा तामाङ , 

ब्राह्मण, छेरी, गरुुङ, नेवार, घले, शेपाा, भोटे, अतद रहकेो छन ्। मनाङ तजल्ला र अयोजना प्रभातवत गाईँपातलकाको थप 

तववरण तल तातलकामा तदआएको छ ।    
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ताकलका ५.१५ : जाकतय ाअधारमा जनसांख्याको कवतरण 

कजल्ला\स्थाकनय 

तह 

गरुुङ्ग शेपाा तमाङ्ग भोटे घले ब्राह्मण मगर ऄन्त्य 

मनाङ ३४२६ २५ ८२५ ४७८ ४२२ २२६ २०३ ९३३ 

नापाा भतूम  ४४० ४ - ५६ - - ३ ३५ 

चाम े ३५   ५६ ४००  ४६  ६१  ९७  ४३४ 

(श्रोताः मनाङ कजल्लाको पार्श्फकचत्र, २०७५) 

ग) धाकमफक कस्थकत 

मनाङ तजल्लामा ऄतधकांश मातनस बोन धमाका ऄनयुायी हुन।् ततनीहरू धातमाक सौहादामा बाँतचरहकेा छन।् ततनीहरूको 

सांस्कृततक ढाँचा र सामातजक जीवनको यस के्षरको प्रकृततसँग गतहरो जड सम्बन्त्ध रहकेोछ । ततनीहरूले मानवजीवनको 

ऄतस्तत्वसँग सम्बन्त्ध रहकेा ऄन्त्य भगवानमा पतन तवर्श्ास गछान ्। बोन वाहके यस के्षरका मातनसहरु तहन्त्द,ु बदु्ध, तक्रतियन 

अतद धमा मान्त्छन ्। 

घ) साक्षरता कस्थकत 

मनाङ तजल्लाको साक्षरता तस्थतत औसतमा ५३.६% छ, जसमध्ये ६०.८५% परुुष र ४६.५% मतहला साक्षर 

छन।् मतहलाको साक्षरता तस्थतत परुुषको भन्त्दा कमजोर छ जनु तलङ्ग समानताको लातग नराम्रो प्रतीक मातनन्त्छ।   

ङ) ाईजाफ 

१) बकिको श्रोत  

मनाङ तजल्लामा कुल घरधरुीको ८०.८८% ले बतत्त बाल्नको लातग तबजलुीको प्रयोग गछान।् ऄन्त्य श्रोतहरुमा मट्टीतेल, 

सौया ईजाा, अतद रहकेा छन।् मनाङ तजल्लामा बायो ग्यास प्रयोगकतााहरू छैनन ् । तलको तातलकामा बतत्त बाल्न प्रयोग 

हुने उजाा श्रोतको अधारमा घरधरुीको तववरण दखेाइएको छ । 

ताकलका ५.१७: बकि बाल्न प्रयोग ह ने ाउजाफ श्रोतको ाअधारमा घरधुरीको कबबरण  

कजल्ला\स्थाकनय तह कुल बकि बाल्न प्रयोग ह ने ाउजाफको श्रोत नखुलेको  

कबजुली मरितेल बायोग्यास सौयफ ाऄधय 

मनाङ १४४८ १२१८७  २४  ०  १२४  ८  ५  

नापाा भतूम  १२२ १  २ ० ११९ ० ० 

चामे  २७९  २७१  ६  ०  १ १ ० 

(श्रोताः मनाङ कजल्लाको पार्श्फकचत्र, २०७५) 

२) खाना पकााईन प्रयोग गररने ाइधधनको श्रोत  

मनाङ तजल्लामा ऄतधकांश घरधरुीहरु खाना पकाईने ईद्दशे्यका लातग काठ-दाईरामा तनभार छन ्। मनाङको कुल घरधरुीको 

९७.९३% खाना पकाईने ईद्दशे्यका लातग दाईरामा तनभार हुन्त्छन ् । यसले स्थानीय वन के्षरले स्थानीय मातनसहरुको 

जीतवकाको लातग महत्वपणूा भतूमका खेल्द ै छ र वन के्षर दबाबमा पतन रहकेो छ भन्त्ने संकेत गदाछ। खाना पकाईने 

ईद्दशे्यका लातग इन्त्धनका ऄन्त्य स्रोतहरूमा मट्टीतेल, एलपी ग्यास र तवद्यतु हुन।् थप तववरण तलको तातलकामा दखेाआएको 

छ । 
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ताकलका  ५.१८: खाना पकााईन प्रयोग ह ने ाआधधनको प्रकार  

कजल्ला\स्थाकनय 

तह 
जम्मा  

खाना पकााईन प्रयोग ह ने ाआधधन  
नखुलेको  

काठ मिीतेल  LP ग्यास 

मनाङ १४४८  १४१८  २ २३  ५  

% १०० ९७.९३ ०.१४  १.५९  ०.३५ 

(श्रोताः मनाङ कजल्लाको पार्श्फकचत्र, २०७५) 

च) कपाईने पानीको स्रोत 

धारा, ट्यबूवेल, मलुको पानी, नतद-खोला अतद अयोजना के्षरका  खानेपानीको प्रमखु श्रोतहरु हुन ्। खानेपानीको श्रोत 

ऄनसुार घरधरुीको तवतरणको तववरण तल तातलकामा दखेाआएको छ । 

ताकलका  ५.१९ : खानेपानीको मुख्य श्रोतमा घरधुरीको पह ाँच कवतरण 

कज
ल्
ल
ा\
स्थ
ा

कन
य
 त
ह

 

कुल कपाईने पानीको मुख्य स्रोत 

भ
कन
ए
क
ो 
छै
न

 

धारा ट्यूबवेल ढाककएको 

ाआनार  

मूल 

पानी  

नकद  ाऄधय 

मनाङ १४४८ १४१३  २६  - - ४ - ५  

नपाा भतूम  १२०  ० ० ० १ १ ० ० 

चामे  २७९  २७७  ० ० १  १  ० ० 

(श्रोताः मनाङ कजल्लाको पार्श्फकचत्र, २०७५) 

छ) स्वास्थय र सरसर्ााआ 

१) स्वास्थय सांस्था 

अयोजना के्षरमा स्वास्थय सेवा मनाङ तजल्ला ऄस्पताल, चामे स्वास्थय चौकी, धारापानी स्वास्थय चौकी, नार  खोला 

स्वास्थय चौकी, फु ईप-स्वास्थय चौकी माफा त ईपल्ध छन,् औषतधको ऄभावले तयनीहरुको सेवा-सतुबधा सन्त्तोषजनक 

छैन। यस के्षरमा स्थातनयमा तबशेष गरर सामान्त्य छालाको रोग, कानको संक्रमण, तपसाब सम्बतन्त्ध रोग / संक्रमण, 

ब्रोन्त्काआतटस, पेट सम्बतन्त्ध रोग, चोटपटक/दघुाटना, हड्डी भाँतचने, पखाला, मधमेुह, पेटमा दखुाआ, दाँत दखुाआ र अदीबाट 

पीतडत छन।् केही तनजी स्वास्थय तक्लतनकहरू पतन अयोजना के्षरमा संचातलत छन।् सरुतक्षत खानेपानी र शौचालय 

प्रयोग,  स्वास्थय र सरसफाइको जागरूकताको स्तर अतद  तबस्तारै अयोजना के्षरमा बढ्द ैछ । 

२) शौचालय सुकवधाहरू 

मनाङ तजल्लाको कुल १४४८ घरधरुी मध्य ९४२ घरधरुीमा शौचालय सतुवधा रहकेो छ । अयोजना के्षरमा शौचालय 

सतुवधको तववरण तल तातलकामा दखेाआएको छ: 

ताकलका ५.२० : ाअयोजना के्षत्रमा शौचालयको सुकवधा 

कजल्ला\स्थाकनय 

तह 

कुल घर 

धुरी  

शौचालय सुकवधा 

कबना HHs 

शौचालय सुकवधा साँग HHs भकनएको 

छैन फ्लश शौचालय साधारण शौचालय 

मनाङ १४४८ ५०१  ६९०  २५२  ५  

नापाा भतूम  १२२  १०८  ११  ३  ०  

चाम े २७९  ५७  १७२  ५०  ०  

(श्रोताः मनाङ कजल्लाको पार्श्फकचत्र, २०७५) 

ज) पेशा  र रोजगार 

अयोजना के्षरको प्रमखु पेशा कृतष, पशपुालन र पयाटन हो । कृतष ईत्पादनले खाद्यान्त्न अपतूताको लातग बषा भररको 

अवश्यकता परुा गदसन । अयोजना के्षरका स्थानीयहरु पयाटन के्षरका (पदयारी र ऄतततथ स्वागत) मा संलग्न छन ्। ती 
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मध्ये धेरै पयाटक गाइडको रूपमा अबद्ध छन ्र केतह पयाटकको भररयाको रुपमा कायारत छन ्। पयाटन व्यवसाय मौसमको 

समयमा मौसमी रोजगारीको लातग अयोजना के्षरका मातनसहरूका लातग ठूलो अयश्रोतको रुपमा रहेको छ । 
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ऩरयच्छेद 6: प्रस्तावको ष्ट्रवकल्ऩ 
प्रस्तातवत सडकको तनमााण हुँदैछ । प्रस्तातवत सडकपंिीको चयनमा तवतभन्त्न तवकल्पहरुको ऄध्ययन गररएको छ । 

तवकल्पहरुको चयन गदाा स्थातनय वातावरण (भौगोतलक, जौतवक र सामातजक पक्ष) को तवचार गरर प्रस्तातवत सडक 

पंिीको चयन गररएकोछ ।  

६.१ कडजााआन  

प्रस्तातवत सडकलाइ प्रादतेशक सडकको रूपमा वगीकृत गररएको छ र तजल्ला सडक (वगा IV सडक, तसङ्गल लेन) 

ऄनरुुपको मापदन ऄनसुार तडजाआन गररएको छ । मखु्य तडजाआनमा आन्त्टरमेतडयट लेन (५.२५ तमटरको क्याररजवे) र  ५-

७% को Ruling gradient जस्ता तवशेषता रहकेो छ । वातावरणीय प्रभावहरू कम गना वा कम गना ईपयिु 

आतञ्जतनयररंग तडजाआनहरू र स्थान तवतशष्ट ईपायहरू ऄपनाआएको छ । शोल्जर र ऄन्त्य तडजाआन संरचना स्थलगत 

ऄध्ययनमा अधाररत छ । सतहको पानीको बहावलाइ तनरन्त्तरता तदनको लातग पयााप्त जल-तनकासी र डे्रनेज संरचना 

संरचनाहरू तडजाइनमा समातहत गररएको छ ।  

तडजाआनको तवकल्प ऄध्ययन गदाा सडकलाइ तसङ्गल लेन, आन्त्टरमेतडयन्त्ट लेन र दोहोरो लेनको तवकल्प ऄध्ययन 

गररएको तथयो । अयोजना के्षरमा न्त्यनु जनसंख्या तथा धेरै जसो पटाकहरु अवाज-जावात गने के्षर हुनकुा साथै तहईदमा 

मातनसहरु खासै नतहस्ने भएकाले यस के्षरको लागी दोहोरो लेन र आन्त्टरमेतडयन्त्ट लेन तडजाआन भन्त्दा तसङ्गल लेन यस 

सडक अयोजनाको लागी ईपयुाि दतेखन्त्छ । साथ,ै ठाडो स्लोपहरु भएकाले तसङ्गल लेनमा स्लोप काट्न ु पने र वन 

के्षरमा नोक्सानी, अदी जस्ता वातावरणीय ऄसर तसङ्गल लेन तनक्कै कम हुने भएकाले यस सडकको लागी तसङ्गल 

लेनको तवकल्प चयन गररएकोछ ।  

६.२ प्रस्ताव कवकल्प 

ऄन्त्य अयोजना तवकल्पहरूलाइ ध्यानमा राख्दै, प्रस्तातवत सडक अयोजना सहज र सरल यातायात सेवाको 

अवश्यकताको ईद्देश्य परूा गना ईत्तम तवकल्प हुन सक्दछ । यस सडकले गण्डकी प्रदशेले अतथाक वषा २०७६/७७ मा चार 

वषातभर प्रदशे राजधानी पोखरा देखी सवै स्थातनय तहका केन्त्रलाइ सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य प्रप्तीमा सहयोग गनेछ । 

यस सडक नापाा भतूम गाईँपातलकाको केन्त्र च्याखलुाइ जोड्ने एकमार तवकल्प रहकेो छ ।   

६.३ कनमाफण दृकिकोण  

प्रस्तातवत सडक मानव श्रम (ईत्खनन,् बायो-इतन्त्जतनयरर, गेतबयन संरचनाहरू) तथा हतेभ यान्त्रीक साधनहरुको 

संयोजनबाट तनमााण गररनेछ ।  

६.३.१ वैककल्पक कायफताकलका  

वषाा ऊतमुा तनमााण काया रोतकनेछ। बाँकी मतहनाहरुमा पनुःस्थापना र तनमााण काया गररनेछ। ऄसोज दतेख जेठ सम्म सखु्खा 

मौसमको कारण तनमााण ऄवतध ऄतधक ईपयिु हुन्त्छ र तनमााण कामदारहरु पनी सहज ईपलव्ध हुनेछन ्।  

६.३.२ वैककल्पक स्रोतहरु  

ढुङ्गा र बालवुा अयोजना के्षर नतजकैका खोला-नालाहरूमा ईपल्ध छन ्। प्रस्तातवत तनमााणले स्थानीय श्रम शति र 

स्थानीय सामग्रीको ऄतधकतम ईपयोग गनेछ । 

६.४ कुनै कायफ कवकल्प छैन  

सडकले दगुाम र गररबीले भररएको के्षरको तवभीन्त्न स्थातनय ईत्पादन तथा पयाटनको सम्भावनालाइ प्रवाद्धन गरी यस 

के्षरको अतथाक ईन्त्नतत गनेछ । हाल मातनसहरुको लागी अतथाक तक्रयाकलापहरुको तसतमत ऄवसरहरुलाइ वढाईने छ । 

हाल च्याख्य ुदखेी कोतो सम्म कररव दइु तदन लाग्नेछ, सडक तनमााण पिात ्याराको ऄवतध कररब ४ घण्टाको हुनेछ र 

अवतजावत गदाा लाग्ने समय र खचाको वचत गनेछ । कुनै काया नगने तवकल्पले वातावरणीय प्रभावहरूलाइ तनमुाल गना 
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सक्दछ, तर केवल यस के्षरको ऄल्पतवकास र गररबीको लागतमा हुनेछ । प्रस्तातवक सडक अयोजनामा प्रस्तातवत 

तवतभन्त्न वातावरणीय ईपायहरुले यस अयोजनाको कारण वातावरणमा पने ऄसरहरु न्त्यतनकरण गरी अयोजना वातावरण 

मैरी वनाइनेछ । सडक पहुचँ सतुवधा तवकासको अधारभतू पवूााधार हो जसले समग्र तवकासलाइ सतजलो बनाईँदछ । 

यसैले, यो तवकल्प प्रस्तावको लातग प्रासङ्तगक छैन । 

६.५ वैककल्पक पांकि  

प्रस्तातवत सडकको चयन गनुा पवुा तवभीन्त्न वैकतल्पक पंिीको ऄध्ययन गरीएकोछ । तवतभन्त्न वैकतल्पक पंिीको 

वातावरणीय प्रभावहरुको ऄध्ययनको अधारमा प्रस्तातवत सडकपंिी नै ईत्तम तवकल्प रहकेो तनरकषा तनकातलएकोछ ।  

ऄन्त्य तवकल्प पतन छलफल गररएको छ जनु तल प्रस्ततु गररएको छ। 

१) तवकल्प १- प्रस्तातवत सडक पंति (नार खोलाको दातहने तकनार) 

२) तवकल्प २- नार खोलाको दबेे्र तकनार  

प्रस्तातवत पनुःस्थापनाका ईपायहरूले थप जग्गा र वन के्षरवाट रूखहरू कटानलाइ तसतमत गदाछ। तसथा, नयाँ ियाकको 

वैकतल्पक पंतिले यस तवकल्पको तलुानामा बढी वातावरणीय ऄसर गदाछ। यस कारण प्रस्तातवत तवद्यमान पंति नै ईत्तम 

तवकल्प हुनेछ। 
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ताकलका ६.१: कवकल्पहरुको वातावरणीय प्रभावको कवशे्लषण 

कवकल्प ाऄनुकूल वातावरणीय प्रभाव प्रकतकूल वातावरणीय प्रभाव 

कवकल्प १- प्रस्ताकवत सडक पांकि (नार खोलाको दाकहने ककनार) 

तडजाआनः क्याररज वे चौडाआ- ३.७५ मी., दाँया-

बाँया ०.७५ मी. सोल्जर र नाली १ मी 

सडकले तभर र तजमन जोगाईन वनाईने तवतभन्त्न सरंचनाले 

पतहरो, भ-ुक्षय लगायतको तनयन्त्रण हुने 

तभर र तजमनको ऄतस्थरता 

भ-ूबनोट-  पातनको तनकासका संरचना, बायो-आतन्त्जतनआररङ्गका संरचनाले 

तभर-पाखोको संरक्षण हुने 

पाखो काट्ने काम गनुा पने भएकाले ऄतस्थरता झनै वढ्ने 

ऄपनाइने प्रतवतध- पाखो काटेर चौडाआ वतृद्ध पाखो काट्दा तनस्कने spoil सडक तनमााणमा प्रयोग गना सतकने spoil को सतह व्यवस्थापन नभएमा यसले जतमन तबगाने, 

पानी प्रदषूण गने, वन र जलचर प्रातणलाइ ऄसर गने 

सञ्चालन तवतध- तनयतमत ममात सम्भार तनयतमत ममात सम्भारले सडक र पतहरको रोकथान हुने - 

समय तातलका-ततन वषा स्थानीयले रोजगारी पाईने, व्यवसायमा वतृद्ध हुने, अतद तनमााण ऄवतध भर पहाडी के्षरमा (तभर/पाखो) र सडक 

असपासको  वन के्षरमा तनयतमत ऄसर पगु्ने 

कच्चा पदाथा – नार खोला र नतजकको 

खोला/खोल्सी  

कच्चा पदाथा नतजकै ईपलव्ध भएकाले ऄसर कम हुने कच्चा पदाथाको ईत्खन्त्न गदाा नार खोला तथा ऄन्त्य नतजकको 

खोला/खोल्सीको जलचर प्रणातलमा ऄसर गने 

वन तथा सरकारी जग्गाको प्रयोगः  केही वस्ती के्षर र घना जङ्गल नभएकाले वनमा कम के्षती हुने  वन के्षर ऄन्त्तगातको १६.६३ ह.े अवश्यक पने र ६५४ वटा 

रुखहरु कातटने  

प्रततकूल ऄसरः अयोजना तनमााणले तवतभन्त्न चेनेजमा पानीको प्राकृततक वहावलाइ ऄसर गदाछ,  

सखु्खायाम गररने तनमााण काया र सवारी साधनको अवागमन सडक के्षरवाट थप धलुो र ध्वतनको ईत्सजानन ्गदाछ 

कवकल्प २- नार खोलाको दबेे्र तकनार  

तडजाआनः क्याररज वे चौडाआ- ३.७५ मी., दाँया-

बाँया ०.७५ मी. सोल्जर र नाली १ मी 

सडकले तभर र तजमन जोगाईन वनाईने तवतभन्त्न सरंचनाले 

पतहरो, भ-ुक्षय लगायतको   तनयन्त्रण हुने 

तभर र तजमनको ऄतस्थरता 

भ-ूबनोट-  पातनको तनकासका संरचना, बायो-आतन्त्जतनआररङ्गका संरचनाले 

तभर-पाखोको संरक्षण हुने 

पाखो काट्ने काम गनुा पने भएकाले ऄतस्थरता झनै वढ्ने 

ऄपनाइने प्रतवतध- पाखो काटेर चौडाआ वतृद्ध पाखो काट्दा तनस्कने spoil सडक तनमााणमा प्रयोग गना सतकने spoilको सतह व्यवस्थापन नभएमा यसले जतमन तबगाने, पानी 

प्रदषूण गने, वन र जलचर प्रातणलाइ ऄसर गने 
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कवकल्प ाऄनुकूल वातावरणीय प्रभाव प्रकतकूल वातावरणीय प्रभाव 

तवकल्प १ को तलुानामा बढी spoil ईत्सजानन ्हुने भएकाले 

प्रभाव वढी पने  

सञ्चालन तवतध- तनयतमत ममात सम्भार तनयतमत ममात सम्भारले सडक र पतहरको रोकथान हुने - 

समय तातलका-ततन वषा स्थानीयले रोजगारी पाईने, व्यवसायमा वतृद्ध हुने, अतद तनमााण ऄवतध भर पहाडी के्षरमा (तभर/पाखो) र सडक 

असपासको  वन के्षरमा तनयतमत ऄसर पगु्ने 

कच्चा पदाथा – नार खोला र नतजकको 

खोला/खोल्सी  

कच्चा पदाथा नतजकै ईपलव्ध भएकाले ऄसर कम हुने कच्चा पदाथाको ईत्खन्त्न गदाा नार खोला र नतजकको 

खोला/खोल्सीको जलचर प्रणातलमा ऄसर गने 

वन तथा सरकारी जग्गाको प्रयोगः  - तवकल्प १ को तलुानामा वन के्षर वढी प्रयोग हुने  

घना वन के्षर भएकाले रुख कटानको संख्या वढी हुने 

घना वन के्षर भएकाले तवकल्प १ को तलुानामा वन्त्यजन्त्तमूा 

प्रभाव वढी हुने  

प्रततकूल ऄसर- अयोजनाको तवतभन्त्न स्थानमा सतहको पातनको बहावलाइ ऄसर गने, 

मस्यााङ्दी नदीमा १ वटा र नार खोलामा १ वटा नयाँ पलु बनाईन ुपने भएकाले लागात धेरै बढ्ने  

तवकल्प १ को तलुानामा पाखो ठाडो भएकाले पाखो वढी काट्न ुप्रने भएकाले spoil वढी तनस्कने  

 



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

7-1 
 

ऩरयच्छेद 7: प्रस्ताव कामयधवमन गदाय वातावयणभा ऩने प्रबाव  

यस सडकको तनमााण तनमााण तथा संचालनको क्रममा हुने वातावरणीय प्रभावको पवूाानमुान स्थलगत ऄध्ययनको क्रममा 

पतहचान गररएको मदु्दाहरुमा अधाररत छ। प्रभावहरुलाइ तवतभन्त्न प्रकृततमा तवभातजत गररएको छ (जस्तै प्रत्यक्ष र 

ऄप्रत्यक्ष), प्रभावको पररमाण (जस्तै ईच्च, मध्यम र कम), प्रभावको ऄवतध (जस्तै छोटो ऄवतध, मध्य-ऄवतध, र दीघा-

ऄवतध) र प्रभावको सीमा (साआट-तवतशष्ट, स्थानीय र के्षरीय)। वा.प्र.म.ू तनदतेशका २०५० ऄनसुार पतहचान गररएको 

प्रभावलाइ क्रमबद्ध र मलू्याङ्कन गररएको छ। त्यस्तै प्रभावको पतहचान र पवूाानमुान अयोजनाको पवूा तनमााण, तनमााण र 

सञ्चालन चरणहरूको समयमा प्रस्तातवत काया/तक्रयाकलापहरूमा ईतचत ध्यान तदएर गररएको छ। दबैु लाभदायक र 

सम्भातवत प्रततकूल प्रभावहरूको तवशे्लषण गररएको तथयो। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्रारा स्वीकृत कायासचूी यस वा.प्र.म.ुऄध्ययनको क्रममा वातावरणीय प्रभावहरुको पतहचान 

गररएको छ। स्थानीय सरोकारवालाहरूले ईठाएका मदु्दाहरूलाइ यस ऄध्यायमा पतन समेतटएको छ। कायासचूीमा 

वातावरणीय मदु्दाहरूलाइ भौततक र रसायतनक, जैतवक र सामातजक-अतथाक मदु्दाहरूको रूपमा वगीकरण गररएको 

वातावरणीय सवालहरुलाइ केही पररवतान गारर तल प्रस्ततु गररएको छ। 

७.१ ाऄनुकूल प्रभाव र ाऄनुकूल प्रभाव बढााईने ाईपायहरु 

७.१.१ कनमाफण चरण  

क) रोजगारीको कसजफना  

सडक तनमााण कायाहरूले अयोजना तनमााण ऄवतधभरर रोजगारीको प्रसस्त सम्भावना प्रदान गदाछ। प्रस्तातवत सडकको 

स्तारोन्त्नततको तबभीन्त्न चरणहरूमा दक्ष र ऄदक्ष श्रतमकहरू सतम्मतलत हुनेछन ् । अयोजनाको तनमााण ऄवतधभर 

अवश्यक पने दतैनक १५० जना कामदारहरु अयोजना तनमााणको लागी तनमााण व्यवसायीले अयोजना के्षर भन्त्दा 

बातहरबाट ल्याईन ु पने हुन्त्छ । यी कामदारहरुको लागी खाना-खाजा लगायत ऄन्त्य अवश्यकता परुा गनाको लागी 

अयोजना के्षरका मातनसहरु तवतभन्त्न कायाहरुमा संलग्न हुनेछन ् जसले गदाा स्थातनयहरुको लागी रोजगारीको ऄवसर 

सजृना हुनेछ । त्यस्तै, ज्यालाको रुपमा प्राप्त हुने अम्दानीले यस के्षरको ग्रामीण ऄथाव्यवस्थामा प्रवाह हुने पैसाको माराले 

प्रत्यक्ष रूपमा तवतभन्त्न सहायक अतथाक गतततवतधहरू र ईद्यम तवकासको पहललाइ वतृद्ध गनेछ । प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम 

पररमाण, स्थानीय स्तर र छोटो ऄवतधको हुनेछ । 

प्रभावहरू बढााईने ाईपायहरूाः रोजगारीका लातग स्थानीय गररब, तवपन्त्न समहू र मतहलालाइ प्राथतमकता तदआनेछ । 

ततनीहरूलाइ काम गना प्रतशक्षण तदआनेछ । मजदरुले कमाएको पैसा प्रयोग गना प्रस्तावकले सीप प्रतशक्षण, जागरूकता र 

अय ईत्पादन कायाक्रमहरू लाग ूगनेछन ्।  

ख) ाईद्यम कवकास र व्यापार ाऄकभवृकि  

तनमााण ऄवतधमा, तनमााण कायामा सग्लंगको माग परूा गना तवतभन्त्न प्रकारका व्यावसातयक गतततवतधहरू सञ्चालनमा 

अईँदछन ्। सामान्त्यतया, व्यावसातयक गतततवतधहरूमा खाना र तचया पसल, तकराना पसल र तनमााणकमीहरूको सेवाका 

लातग रेस्टुरेन्त्ट/लजहरुहरू अतद संचालन हुनेछन ् । यसले स्थानीय ग्रामीण ऄथाव्यवस्थामा योगदान परु् याईँछ र ग्रामीण 

गररबी कम गना मद्दत गदाछ। त्यस्ता सतुवधाहरूले ईद्यम तवकासमा योगदान परु् याईन सक्छन,् जनु प्राय: तनमााण ऄवतधभर 

जारी रहन्त्छ, तवशेषगरी यी प्रभावहरु मेता, छ्याप, च्याख ुर नारमा दतेखनेछ । यस प्रभाव ऄप्रत्यक्ष तकतसमको, स्थानीय 

स्तरको, दीघाकालीन ऄवतधको, मध्यम  पररमाणको हुनेछ । 

प्रभावहरू बढााईने ाईपायहरूाः प्रस्तावकले (पवूााधार तवकास तनदशेनालय) प्रभातवत वाडहरु माफा त स्थातनयहरुलाइ 

ईद्यम तवकास सम्वतन्त्ध प्रतशक्षण तदनेछ । अयोजनाले तनमााण कामदारहरुलाइ स्थानीय ईत्पादनको प्रयोगलाइ बढावा तदन 

ऄनरुोध गनेछ । 
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७.१.२ सांचालन चरण 

क) यातायात सुकवधाका कारण सेवा-सुकबधा तथा बजारमा पह ाँच  

सडकको संचालन याराको समयमा दइु तदनको समय बचत गरी यातायात लागतको समेत बचत गदाछ । सडक नतजकका 

बस्तीहरुबाट कोतो, चामे, वेतशसहर, लगायतका ऄन्त्य बजार केन्त्रमा सहज पहुचँ पगु्नेछ । ऄतहले च्याख ुदखेी कोतो सम्म 

कररव दइु तदनको समय लाग्नेछ । सडक तनमााण पिात ्याराको ऄवतध  कररब ४ घण्टाको हुनेछ र स्थातनयहरुलाइ सडक 

सामातजक सेवा तथा बजारको सहज पहुचँ प्रदान गदाछ । यस प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततको, ईच्च पररमाण, स्थानीय स्तर र 

दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

प्रभावहरू बढााईने ाईपायहरूाः यी फाआदाहरु अयोजना के्षरमा गणुस्तरीय सडक पगेु संगै अफै हुने हुन ्। यस प्रभावलाइ 

बढाईनको लातग प्रस्तावकले सडकको तनयतमत ममात सम्भार गनेछ । 

ख) व्यापार र व्यापारको वृकि 

स्थानीय के्षरमा ईपल्ध स्थानीय ईत्पादनहरू, पयाटतकय सेवा र स्थातनय ईत्पादनहरुको लागी बजारसम्म सहज पहुचँ 

हुनेछ।  सडकपंिीका बस्ती र सडक दखेी नतजक पने बस्ती के्षरामा पयाटकको (तबशेष गरी अन्त्तररक) वतृद्धले स्थानीय 

ईत्पादनहरू र स्थानीय स्रोतहरूको माग बढाईँदछ । कृतष ईद्योगहरू स्थानीय ईत्पादनहरू जस्तै कच्चा मालको अधारमा 

नतजकैको के्षरमा स्थापना गना सतकन्त्छ । यसले यस के्षरमा अतथाक गतततवतध बढाईनेछ। यसले के्षरमा अतथाक लेनदने 

बढाईनेछ। स्थानीय व्यापार र व्यापार ऄवसरको वतृद्धले गररबी, भेदभाव, तशक्षा अतद जस्ता तवकाससँग ऄन्त्तरसम्बन्त्ध 

भएका मदु्दाहरूमा प्रभावकारी भतूमका खेल्नेछ । 

सडक संचालन र मातनसहरुको अवत-जावत बड्ने सँगै तवतभन्त्न प्रकारका खाना, पेय पदाथा र ऄन्त्य दतैनक अवश्यक 

वस्तहुरूको मागको पतूता गना धेरै स्थानीय र बातहरका व्यतिहरूले धेरै साना पसल र रेस्टुरेन्त्टहरू सञ्चालन गना सक्दछन ्। 

कृतष र पशपुालनको तवस्ततृ श्रृंखला सतहत तवतभन्त्न कृतष अधाररत ईद्यमहरूले पतन कामको ऄवतधको ऄवतधमा 

मजदरुहरूको माग बढेको पररणामस्वरूप गतत प्राप्त गनेछन ्। यसले के्षरमा स्थानीय व्यापार वतृद्ध हुनेछ र साथै नयाँ अय 

ईत्पादन गतततवतधहरुको लातग ऄवसर प्रदान गदाछ । प्रभाव प्रकृततमा ऄप्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, के्षरीय तवस्तार र 

दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

प्रभावहरू बढााईने ाईपायहरू :  

यो काया अफै हुने भएकाले यस कायाको लातग प्रस्तावकले कुनै ईपायहरुको प्रस्ताव गने छैन।  

ग) मकहला सशकिकरण 

सडक सञ्चालन पतछ तसजाना हुने अतथाक र रोजगारीका ऄवसरहरूले मतहला र सामातजक रूपबाट वतञ्चत समहूहरूको 

सामातजक तस्थततमा सधुार हुनेछ । मतहला तथा तपछतडएका वगालाइ हुने दवु्यावहार तबस्तारै कम हुनेछन ्। यस तकतसमको 

प्रभाव प्रकृततमा प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थानीय स्तर र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

प्रभावहरू बढााईने ाईपायहरूाः  रोजगारीका ऄवसरहरू, वतृद्ध कायाक्रमहरू र स्थानीय के्षरमा अयोजनाले प्रतशक्षण 

सञ्चालन गरी मतहलाको सामातजक-अतथाक तस्थतत बढाईने लक्ष्य रातखएकोछ । मतहला तथा तपछतडएका वगालाइ 

लतक्षत तातलमलाइ स्थानीय स्तरमा अयोजनाले सहयोग परु् याईनेछ ।  

घ) सामुदाकयक कवकासको वृकि 

सडक तनमााण पतछ सम्पणूा अयोजना के्षरको अतथाक तस्थतत बढ्नेछ । प्रायः सडकको नतजकका बस्तीहरूलाइ धेरै फाआदा 

हुनेछ । सडक पहुचँ पगेु सँगै, अयोजना के्षरको तशक्षाको तस्थतत, स्वास्थय सरसफाआ, लगायत ऄन्त्य सामतजक तस्थतत 

बढाईने छ । यस प्रभाव ऄप्रत्यक्ष प्रकृततको, मध्यम पररमाण, स्थानीय स्तर र दीघाकालीन  ऄवतधको हुनेछ । 



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

7-3 
 

प्रभावहरू बढााईने ाईपायहरूाः यी फाआदाहरु अयोजना के्षरमा गणुस्तरीय सडक पगेु संगै अफै हुने हुन ् । स्वास्थय 

सरसफाआ, खानेपानीको गणुस्तर, तशक्षाको तस्थतत, अतद प्रस्तावकको काया सीमा भन्त्दा बातहर पने हुदा प्रस्तावकले कुनै 

पतन काया गने छैन । 

ङ) स्थाकनय धमफ सांस्कृतीको सांरक्षण तथा पयफटनको वृिी 

अयोजना के्षर ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरको दगुाम एंवम रमणीय के्षर रहकेोछ । यस के्षरमा गरुुङ र तमाङ  तथा बौद्ध 

धमाालम्वीहरुको बाहुल्यता रहकेो के्षर हो । यस के्षरमा पयाटनको प्रचरु सम्भावना रहकेोछ । सडक तनमााण पिात यस 

के्षरमा पयाटकहरुको वतृद्ध हुनेछ । यस प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृतत, मध्यम पररमाण, स्थानीय स्तर र दीघाकातलन ऄवतधको हुनेछ। 

प्रभावहरू बढााईने ाईपायहरूाः 

पयाटकहरुको वतृद्ध भएसँगै अयोजना के्षर नतजक तबतभन्त्न तकतसमका रोजगारीहरु सजृना हुनेछन ्। अयोजनाबाट सजृना 

हुने रोजगारीको बारेमा स्थातनयलाइ सतुचत गररनेछ । प्रस्तावकले वाडा कायालय तथा स्थातनय पयाटन व्यवसायीहरुको 

सहकायामा स्थातनयहरुलाइ तबतभन्त्न रोजगारमलुक तातलम तदइनेछ ।  

७.२ नकारात्मक प्रभाव र प्रभाव धयूनीकरणका ाईपायहरु 

७.२.१ कनमाफणपूवफको चरण  

७.२.१.१ भौकतक वातावारण  

क) ाअयोजनाको ाअवश्यक सुकवधाहरूको लाकग स्थानको पकहचान तथा स्थापना 

अयोजना सहयोग परु् याईने सतुवधाहरू (श्रतमक तशतवर, ईत्खनन के्षर, भण्डारण के्षर र Spoil के्षर) तनमााण काया ऄतघ 

स्थापना गररनेछ । यी सतुवधाहरूको राम्रोसँग व्यवस्थापन नगररएको खण्डमा भने यी के्षरहरु वातावरणीय ऄसरहरुको स्रोत 

हुन सक्छन,् जस्तै : पतहरो जाने, तभर खस्न,े जथाभावी फोहोर, खोला-नालाको प्रदषूण र खेतीयोग्य जतमनमा Spoil को 

समस्या, अतद । तनमााणको समयमा तनमााण व्यवसायीले तनमााण सामग्रीहरूको भण्डारण गने सामान्त्य प्रवतृत्त हो जनु कृतष 

जतमन, वन जग्गा वा ऄन्त्य तनजी सम्पतत्त पतन हुन सक्दछ । थप रूपमा, यतद राम्रोसँग व्यवस्थापन नभएमा स्थानीय 

स्थलाकृततको सौन्त्दया हराईन सक्छ । यसै गरी यी सामग्रीहरु मानसनुको वषााबाट धोआन्त्छ र पानीको प्रदषूण गना सक्छ । 

ऄनावश्यक तनमााण सामग्री भण्डारणले स्थानीय वातावरणको प्राकृततक सौन्त्दया र स्थलाकृततलाइ खलल पाछा। त्यस्तै 

गरी, यी सामग्रीहरूको जथाभावी तबसजानको कारण वरपरका बाली, जतमन र वनस्पतत पतन Spoil सक्छ । प्रभावहरू 

प्रकृततमा प्रत्यक्ष छन,्  मध्यम पररमाण, स्थानीय स्तर र मध्यम ऄवतधको रहनेछन ्। 

प्रभाव धयूनीकरणको ाईपायहरु  

 श्रतमक तशतवर, ईत्खनन के्षर, भण्डारण के्षर र Spoil के्षर घना बस्ती, खानेपानी र खेती गररएको जतमन दतेख 

टाढा हुनेछ। 

 ईत्खनन के्षर संचालन गदाा तनस्कने फोहर ईत्खनन ्गररएकै स्थानमा रातखने छ ।  

 सतहको पानी तथतग्रन वा ततलनाबाट जोगाईन पयााप्त तनकासको प्रावधान गररनेछ । 

 ईत्खनन ्के्षर नतजक वकृ्षरोपण गररनेछ । 

 ईत्खनन ्काया पानीको सतह बाट गररनेछैन । 

 Spoil व्यवस्थापन के्षर र ईत्खनन ् के्षर वाडा कायालय, ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयको प्रत्यक्ष 

ऄनगुमन/सपुररवेक्षणमा संचालन गररनेछ । 
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७.२.१.२ जैकवक वातावारण  

क) रुख तथा वनस्पकतको कटानले गदाफ ह ने ाऄसर   

सडकपंिीको कुल २६.६१ तक.मी. लम्वाइ वन के्षरमा पदाछ (ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको) । ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर 

ऄन्त्तगातको वन के्षरबाट सडकको फमेशन चौडाइबाट १६.६३ हके्टर जतमन अवश्यक पदाछ भने सडक तनमााणको लागी 

तनमााणकाया पवुा ६५४ वटा रूखहरू काट्न ुपने हुन्त्छ । यी प्रभावहरू प्रकृततमा प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थानीय स्तर र 

दीघाकालीन ऄवतधको रहनेछन ्। 

धयूनीकरणका ाईपाय  

 ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरको जतमनको भोगातधकार तथा कातटने रुखहरुको क्षतीपतुी रातरिय 

प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लागी रातरिय वनके्षर प्रयोग गने सम्बतन्त्ध मापदण्ड सतहतको कायातवतध, २०७६ 

तथा संरतक्षत के्षरतभर भौततक पवूााधार तनमााण एबं संचालन सम्वन्त्धी कायानीतत, २०६५ ऄनसुार गररनेछ । 

कातटने रुखका ६५४ क्षततपतूता स्वरूप १६३५० रुखका तबरुवाहरु (१ रुख वरावार २५ रूखका तबरुवा) रोतपनेछ 

र (ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको १६.६३ हके्टर (फमेशन चौडाइ) जतमनको सट्टा जतमन ईपल्ध गराआनेछ र 

१६०० रुखका तबरुवा/हके्टर (२६,६०८ तवरुवा) रोतपनेछ ।  

 प्रस्तावकले वकृ्षरोपण काया गदाा ऄन्त्नपणूा संरक्षण के्षर अयोजना कायालय तथा स्थातनय संरक्षण के्षर 

व्यवस्थापन सतमततको सहकायामा गनेछ । वकृ्षरोपण नदी ईकास के्षर, वाझो जतमन तथा ऄन्त्य खलु्ला स्थानमा 

गररनेछ । 

 रोतपएका तबरुवाहरुलाइ अयोजनाले अयानो लागतमा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयको सहकायामा 

५ वषासम्म रुकााईने/जोगाईने काया गदाछ । 

७.२.१.३ सामाकजक ाअकथफक र साांस्कृकतक वातावरण 

क) जग्गा र सम्पकि ाऄकधग्रहण, क्षकतपूकतफ र पुनवाफस सम्बधधी  ाऄसर 

अयोजनाको तनमााण प्रतक्रया फरक स्वातमत्व र तवतभन्त्न प्रकारका जातमनको अवश्यक पदाछ । अयोजनाको तनजी 

स्वातमत्व ऄन्त्तगातको फमेशन चौडाइको लातग ०.६२ हे. स्थायी रुपमा तथा अयोजनाको श्रतमक तशतवर तथा ऄन्त्य 

सतुवधाहरुको लागी ०.४ ह.े जतमन ऄस्थायी रुपमा प्रयोग गनेछ । यी प्रभावहरू प्रकृततमा प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, 

स्थानीय स्तर र दीघाकालीन ऄवतधको रहनेछन ्। 

धयूनीकरणका ाईपाय  

अयोजनाले फमेशन चौडाइको लागी अवश्यक पने तनजी जतमन स्वतच्छक जग्गा दान प्रतक्रयबाट अतधग्रहण गनेछ। 

ऄस्थायी रुपमा अवश्यक हुने जतमन अपसी समझदारीबाट अयोजनाले भाडामा तलनेछ । 

ख) सावफजकनक ाईपयोकगताहरूको पुन: स्थापना सम्बधधी ाऄसर 

अयोजनाको तनमााणको क्रममा कुनै पतन सावाजतनक ईपयोतगताहरूमा सम्पततमा ऄसर पनेछैन  

७.२.२ कनमाफण चरण  

७.२.२.१ भौकतक-रासायकनक वातावारण  

क) भूकम प्रयोग र ाईत्पादनशील तथा माटोको हाकनमा ाऄस्थायी र स्थायी पररवतफन 

सडकको तनमााणमा फमेशन चौडाइको लातग तनजी जतमन ऄन्त्तगातको ०.६२ हे. र ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन 

के्षर  ऄन्त्तगातको १६.६३ हके्टर जतमन स्थायी रुपमा तथा अयोजनाको श्रतमक तशतवर तथा ऄन्त्य सतुवधाहरुको लागी 

०.४ हे. तनजी जतमन तथा ४.४ हके्टर ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर ऄस्थायी रुपमा पररवतान हुनेछ। यसैले 

हाल तवद्यमान भु-ईपयोग सतवतभन्त्न सडक र ऄन्त्य संरचना तनमााणका कारण पररवतान हुनेछ । तनमााण चरणको ऄवतधमा 
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सडक पंतिको सतहको ईबार माटो (कररब ७२५०  घ.मी.) हटाइनेछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततको, मध्यम पररमाणको, 

स्थान तनतदाष्ट  र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ ।  

धयूनीकरणका ाईपाय  

ईत्खनन ्गररने ईबार माटो (कररब ७२५० घ.मी.) लाइ अयोजनाले संचलनले गने भण्डारण स्थलमा भण्डारण गररनेछ, 

तनमााण काया सतकएपतछ यस माटोलाइ कामदार तशतवर, तनमााण सामग्री भण्डारण स्थल र ऄलकरा पोल्ने स्थानहरुको 

तवघटन गदाा प्रयोग गररनेछ । त्यस्तै जतमनको भ-ूईपयोगमा हुने पररवतानका ऄसरहरू जस्तै वनको क्षततलाइ प्रभाव कम 

गने र तवतभन्त्न शीषाकमा समावेश गररएकोछ ।  

ख) प्राकृकतक पानीको बहाबमा ाऄसर र पानी जम्ने सम्भावना  

सडकको तनमााण सँगसँगै तभरालो के्षरमा पानीको बहाबमा ऄसर पनेछ । सडक तनमााण संगै कततपय पानीको बहाब हुने 

के्षरमा पानी जम्ने सम्भावना पतन रहकेो छ। यी सम्भातवत के्षरहरुपय चनेज सतहतको तववरण तलको तातलकामा प्रस्ततु 

गररएको छ । यी स्थानहरुमा सडक तनमााणले गदाा पानीको प्राकृततक बहाबलाआ ऄसर गदाछ। यी के्षरहरुमा सडकले 

पानीको बहाबलाइ रोकी पानी जम्न सक्छ, वषााको समय वा मनसनूमा यसले ढलान के्षरमा सडक भातसने, पतहरो जाने 

लगायतका समस्या तनम्ताईछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततको, मध्यम पररमाणको, स्थानीय स्थान तनतदाष्ट र मध्यम ऄवतधको 

हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

मातथ ईल्लेतखत प्रभावहरुको न्त्यनूीकरणको लातग तनम्न बमोतजम ईपायहरु ऄबलम्बन गररनेछ । 

 प्राकृततक पानीको बहाबलाइ पणूा रूपमा अवश्यक नहुदासम्म मोतडनेछैन । जनु के्षर बाट पानीको प्राकृततक 

प्रवाह / जल तनकासी रोतकनेछ त्यहाँ पानीको पाआप ऄन्त्य संरचना तनमााण गररन्त्छ ।  

 पानीको बग्ने स्थानहरुमा Spoil बाट हुने रोकावट वा तवचलन रोतकनेछ, यतद भैहालेको ऄवस्थामा त्यस्तो 

Spoil हटाइनेछ । 

 सडक पंिीमा प्राकृततक पानीको तनकासको व्यवस्थापन गना तवतभन्त्न चेनेजमा गरी ३ वटा पलु र ३० वटा 

कल्भटा  र ११ वटा १२ मी. कजवे तनमाण गररनेछ । यी स्थानहरुको तववरण तलको तातलकामा प्रस्ततु गररएको 

छ ।  

ताकलका ७.१: सडकपांिीमा प्रस्ताकवत पानीको कनकासका सांरचनाहरुको कववरण  

तस.न. चेनजे डाईतभटय (से.भी) वा रम्वाई (भी.)  प्रस्ताष्ट्रवत सॊयचना कैपीमत 
ऩरु 
1 0+220 40 भी. ऩरु भस्मायङ्गदी नदी 
2 7+160 40 भी. ऩरु नाय खोरा 
3 24+080 20 भी. ऩरु जनुाभ खोरा 
कल्बटय 
1 0+756 1 भी. स्राफ कल्बटय  

2 0+960 1 भी. स्राफ कल्बटय  

3 2+005 1 भी. स्राफ कल्बटय  
4 2+395 1 भी. स्राफ कल्बटय  
5 3+140 1 भी. स्राफ कल्बटय  
6 3+260 1 भी. स्राफ कल्बटय  
7 4+040 1 भी. स्राफ कल्बटय  
8 4+960 1 भी. स्राफ कल्बटय  
9 5+220 1 भी. स्राफ कल्बटय  
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तस.न. चेनजे डाईतभटय (से.भी) वा रम्वाई (भी.)  प्रस्ताष्ट्रवत सॊयचना कैपीमत 
10 7+340 1 भी. स्राफ कल्बटय  
11 7+780 1 भी. स्राफ कल्बटय  
12 8+140 1 भी. स्राफ कल्बटय  
13 8+800 1 भी. स्राफ कल्बटय  
14 12+770 1 भी. स्राफ कल्बटय  
15 13+396 1 भी. स्राफ कल्बटय  
16 13+887 1 भी. स्राफ कल्बटय  
17 17+500 1 भी. स्राफ कल्बटय  
18 18+460 1 भी. स्राफ कल्बटय  
19 18+796 1 भी. स्राफ कल्बटय  
20 19+140 1 भी. स्राफ कल्बटय  
21 19+660 1 भी. स्राफ कल्बटय  
22 19+900 1 भी. स्राफ कल्बटय  
23 20+600 1 भी. स्राफ कल्बटय  

24 21+995 1 भी. स्राफ कल्बटय  

25 23+880 1 भी. स्राफ कल्बटय  

26 24+243 1 भी. स्राफ कल्बटय  

27 24+933 1 भी. स्राफ कल्बटय  

28 26+334 1 भी. स्राफ कल्बटय  

29 26+706 ९० तभ.भी. ऩाइऩ कल्बटय  

30 27+106 1 भी. स्राफ कल्बटय  

कजवे  
1 2+315 12 प्रस्ताष्ट्रवत १२ भी.  कजवे  
2 3+440 12 प्रस्ताष्ट्रवत १२ भी.  कजवे  
3 4+272 12 प्रस्ताष्ट्रवत १२ भी.  कजवे  
4 4+540 12 प्रस्ताष्ट्रवत १२ भी.  कजवे  
5 12+795 12 प्रस्ताष्ट्रवत १२ भी.  कजवे  
6 13+020 12 प्रस्ताष्ट्रवत १२ भी.  कजवे  
7 17+750 12 प्रस्ताष्ट्रवत १२ भी.  कजवे  
8 20+940 12 प्रस्ताष्ट्रवत १२ भी.  कजवे  
9 21+730 12 प्रस्ताष्ट्रवत १२ भी.  कजवे  
10 22+760 12 प्रस्ताष्ट्रवत १२ भी.  कजवे  
11 23+990 12 प्रस्ताष्ट्रवत १२ भी.  कजवे  

(श्रोताः कवस्तृत ाआकधजकनयररङ सवेक्षण, कडजााआन र लागत ाऄनुमान, २०१९ र वा.प्र.मु. ाऄध्ययन भ्रमण, २०२१) 

 

ग) सतहको पानी दूकषत ह ने  

सडक तनमााणको क्रममा तवतभन्त्न गतततवतधहरूले तबशेष गरी मस्यााङ्दी नदी र नार खोलामा प्रदषूण तनम्त्याईँदछ । यी 

तक्रयाकलापहरूमा ईत्खनन ् गररएका ऄततररि Spoil सामग्रीको बेवास्ता, तशतवर के्षरहरुबाट ईत्पन्त्न हुने ठोस/तरल 

फोहोरको गलत तनपटान काया, लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक सामग्रीहरुको चवुाहट, तवतभन्त्न घातक 

सामग्रीहरूको चहुावट, श्रतमकहरुबाट खोला/नालामा नहुाईने/लुगा/भाडा सफा गने अतद कायाहरुबाट सतहको पातन 

दतूषत हुन सक्छ । तशतवर नतजकै पानीका स्रोतहरु ढल तनकास, ठोस फोहोर र तनमााण सामग्रीको पोतखने बाट दतूषत हुने 
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जोतखममा छन।् सवारीसाधन र ऄन्त्य ईपकरण सफा गदाा पानीको स्रोतहरु प्रदतूषत हुनेछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततको, 

मध्यम पररमाणको, स्थानीय स्थान तनतदाष्ट  र छोटो ऄवतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

 ईपयिु ढल तनकास बनाएर पानी बग्ने र तनमााण स्थलहरूको बीचमा ईपयिु बफर बनाइने छ। श्रम तशतवरहरुमा 

शौचालयहरुको तनमााण गररनेछ। 

 खोला/नालाहरुमा गाडी वा ईपकरणहरु सफा गने, नहुाईने, लगुा धनेु काया गना प्रततबन्त्ध गररनेछ । तनमााण 

सामग्रीहरु लाइ पानीको स्रोतमा छोतडनेछैन । 

 तसतवरहरुको फोहरलाइ छुटै भण्डारण गरी फोहर फल्ने ठाईँमा लगेर व्यवस्थापन गररनेछ । 

 ईत्खनन ्गररएका ऄततररि Spoil लाइ Spoil व्यवस्थापन स्थलमा लतगनेछ । 

घ) Spoil व्यवस्थापनका कारण ह ने ाऄसरहरु 

तनमााण चरणमा तनमााण के्षरको वररपरर ग्राभेल, तसमेन्त्ट अतद जस्ता तनमााण सामग्रीहरू हुनेछन ् । यी तनमााण सामग्री र 

ऄततररि सामग्रीहरू जतमन/ढलान काट्ने कायाद्रारा ईत्पन्त्न गररएको Spoil को ईतचत व्यवस्थापन गनुा अवश्यक छ । 

Spoil व्यवस्थापनको लागी २ वटा के्षरहरु प्रास्ताब गररएका छन ् । यतद सही ढङ्गले समाधान गररएन भने यसले 

जतमनको सतह तवगाने, वन र कृतष जग्गामा प्रत्यक्ष ऄसर गना सक्छ । यो मार होआन यसले सतह पानी प्रदषूण, धलुो 

प्रदषूण र प्राकृततक जल तनकासीमा ऄवरोधको गदाछ। थप रूपमा, यतद राम्रोसँग व्यवस्थापन नगररएको ऄवस्थामा 

स्थानीय स्थलाकृततको सौन्त्दयालाइ ऄसर गना सक्छ । यो प्रभावको प्रकृतत प्रत्यक्ष, पररमाण मध्यम, सीमा स्थानीय र 

ऄवतध मध्यकातलन हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

 ईत्पन्त्न भयका Spoil लाइ सडक पनुा, gully र खतनएका खाल्टा-खलु्टीहरु पनुा प्रयोग गररनेछ  

 Spoil लाइ पानीको सतहमा फातलनेछैन । 

 खतनएका के्षरमा ईतचत ढल तनकास, वकृ्षरोपण, भ-ूक्षय रोक्न पयााप्त सरुक्षा प्रदान गररनेछ । 

ङ) र्ोहर व्यव्स्थापन र माटो प्रदूषण  

सडक तनमााण कायाको क्रममा तनमााण व्यबसायीद्धारा मेतसनरी र तनमााण कायासँग सम्बतन्त्धत ईपकरणहरूका लातग तवतभन्त्न 

तकतसमका लतुब्रकेन्त्ट्स, ग्रीस र तेल अवश्यक हुन्त्छ। यी सामग्रीहरुको ऄनपुयिु भण्डारण/ह्यान्त्डतलंग र भण्डारण गररएको 

ट्यांकरबाट हुने दघुाटना वा चवुाहट, Spoil जतमनमा छररन,ु ईपकरणहरु चलाईदा जतमन खाँतदने, अतद ऄसरहरु हुन 

सक्छन ् । तनमााण ईपकरणको ममातको क्रममा तनस्कने फोहर, तशतवर/भण्डारण के्षरबाट तनस्कने ठोस तथा तरल फोहर 

अतद जस्ता कारणबाट पतन अयोजना के्षरको जतमन वा माटोलाआ दतूषत पना सक्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभावमा हुनेछ । 

यी प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततको हुनेछ भने पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र ऄवतधमा छोटो ऄबतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

जथाभावी फातलएका ऄततररि सामग्री/ spoil लाइ spoil व्यवस्थापन के्षरमा व्यवस्थापन गररनेछ तथा र 

तशतवर/भण्डारण के्षरवाट तनकने ठोस/तरल फोहोरको संकलन गरी व्यवस्थापन के्षरमा लगेर तवसजान गररनेछ । spoil लाइ 

spoil व्यवस्थापन के्षरमा व्यवस्थापन गररनेछ। तशतवर/भण्डारण के्षरवाट तनकने ठोस/तरल  फोहोरहरुलाइ छुटै भण्डारण 

गररनेछ । यी फोहरहरूलाइ ३R तसिान्त्तको ऄवलम्वन गरी फोहरहरुको मारा घटाआनेछ र कवाडीमा बेच्न तमल्ने फोहरहरु 

लाइ बेतचनेछ । बाँतक रहकेा फोहरहरुलाइ भण्डारण स्थलमा एईटा फोहर सङ्कलन स्थान बनाइ भण्डारण गररनेछ र 

ऄतन्त्तममा चामे गाईँपातलकाको समन्त्यवमा फोहर व्यवस्थापन के्षरमा लगेर तवसजान गररनेछ । 
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च) जकमनको कस्थरता र भू-क्षय 

सडकको तनमााणले नयाँ तभरालो जतमन के्षरमा  पतहरो वा तवद्यमान पतहरोको प्रकोपलाआ बढाईँछ । तभरालो जतमन के्षरमा 

सडक तनमााणको लागी ईत्खनन ्गनााले पतहरो जाने, ढुङगा/चट्टानहरु खस्ने, भ-ूक्षय बढ्ने जस्ता जोतखम हुनेछ । जतमनको 

सतहबाट रूख र ऄन्त्य वनस्पतीहरु काट्ने/हटाईने, अतद कायाले वषााको समयमा तभरालो के्षर हुने भ-ुक्षय तथा पतहरोको 

जोतखमलाइ बढाईछ । सडकपंिी जाने पतहरोहरु स्लोपको ऄवस्था, वषााको मारा र ऄवतध, जतमनको सतह, माटोको 

प्रकार, अतदमा पतन तनभार गदाछ । त्यस्तै, तनमााण चरणमा हुने ईत्खनन ्तथा तनमााण सामग्रीहरुको जथाभावी भण्डारण गदाा 

spoil तथा तनमााण सामग्रीहरू बगरे वा स्लोपबाट खसेर सडकपंिीको तल रहकेो नदीमा (खोला वा खोल्सी) नदीमा 

sedimentation को समस्या बढ्न सक्छ । प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततको हुनेछ भने पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र 

ऄवतधमा दीधााकालीन  ऄबतधको हुनेछ ।  

धयूनीकरणका ाईपाय  

 सतह पानी व्यवस्थापनको लागी साआड डे्रन र कल्भटा तनमााण गररनेछ ।  

 केवल अवश्यक वनस्पतत खाली गररनेछ र तत्कालै पनु: घाँस/तबरुवाहरु लगाइनेछ । 

 ईत्खनन ्पिात तनस्कने Spoil लाइ जतत सक्दो चाडो व्यवस्थापन के्षरमा व्वस्थापन गररनेछ ।   

 अवश्यकता भन्त्दा वढी स्लोप कातटने छैन ।  

 तवतभन्त्न स्थानहरुमा जैतवक-इतन्त्जतनयररङ प्रतवतधको प्रयोग गरीनेछ (७९३१.९ वगा तमटर) । 

 ग्यतबयन प्रखाल र व्रेस्ट प्रखालहरु तवतभन्त्न स्थानहरुमा प्रस्तातवत गररएको छ । यी स्थानहरुको तववरण ऄनसुची 

७ मा प्रस्ततु गररएको छ ।  

 वषाातको मौसममा जतमन खन्त्ने वा तभर/पाखो काट्ने काया गररनेछैन ।  

 तनमााण चरणमा जथाभावी ईत्खनन ्तथा तनमााण सामग्रीहरुको भण्डारण गररनेछैन । तनमााणको क्रममा ईत्सतजात 

spoilलाइ तत्कालै संकलन गरी spoil व्यवस्थापन गररनेछ ।  

छ) धुलो र ध्वकन प्रदूषण 

धलुोका कण र वाय ु प्रदषूकहरू तनमााण काया, ईत्खनन ् स्थलको सञ्चालन, तनमााण सवारी साधनहरूको अवागमन 

सम्बन्त्धी तवतभन्त्न गतततवतधबाट ईत्सजान ्हुनेछन ्। यस्ता गतततवतधहरुले नतजकको बस्ती तथा कामदारको स्वास्थय र वन 

के्षरका जीव-जन्त्तलुाइ प्रभातवत पानेछ । प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततको हुनेछ भने पररमाणमा ईच्च, सीमामा स्थानीय र ऄवतधमा 

छोटो ऄबतधको हुनेछ ।  

धयूनीकरणका ाईपाय  

 कामदारहरूलाइ फेस मास्क, आयर गाडा अतद ईपल्ध गररनेछ। 

 भण्डारण गररएका सामग्रीहरु छोतपनेछ ।  

 धलुो तनस्कने गने सामग्री जस्तै बालवुा, तसमेन्त्ट, अतद ढुवानीको समयमा छोतपनेछ ।  

 फोहोरलाइ खलुा जलाईन तनषेध गररनेछ 

 तनमााण के्षरमा वषााको समय बाहेक ऄन्त्य समयमा दतैनक दइु पटक पतन छका ने व्यवस्था गररनेछ ।  

ज) कनमाफण सामग्रीको ाईत्खनन ्तथा भण्डारणको कारण पाने प्रभाव 

प्रस्तातवत सडक तनमााणको क्रममा अवश्यक पने ढुङ्गा, बालवुा, ग्राभेल, बेस/सब बेस सामग्री, अतद छन ्। अयोजनाले 

६ के्षरबाट (तातलका २.८) अयोजनाको अवश्यक पने ढुङ्गा, बालवुा, ग्राभेल गनेछ । यी ईत्खनन ्गररएका सामग्रीका 

साथै ऄन्त्य तनमााण सामग्रीहरु अयोजनाले तवतभन्त्न स्थानमा भण्डारण (तातलका २.६) गनेछ । भण्डारण स्थलमा तवतभन्त्न 
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आन्त्धन, रासायतनक पदाथाको पतन भण्डारण गररनेछ । यतद राम्रोसँग व्यवस्थापन नगररएको खण्डमा स्थानीय स्थलाकृततको 

सनु्त्दरतामा ऄसर गदाछ । यसै गरी यी सामग्रीहरू वषााको पानीले बगाइ र नतजकको जतमन, पानीको स्रोतहरुलाइ तबगाना 

सक्छन ्। सम्भातवत प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थान तनतदाष्ट र ऄवतधमा छोटो ऄवतध हुनेछ ।  

धयूनीकरणका ाईपाय  

 भण्डारण काया गनुा भन्त्दा पतहले तनमााण व्यवसायीले अयोजना आतन्त्जतनयरलाआ भण्डारण के्षरको व्यवस्थापन 

खाका प्रस्ततु गरी स्वीकृतत तलनेछ। स्थानीय सरोकारवाला (तनजी जतमनको हकमा जग्गा धनी मन्त्जरुीनामा 

तनमााण सामग्रीको भण्डारण शरुू गनुा ऄतघ तलआनेछ ।  

 आन्त्धन र रासायतनक पदाथा भण्डारणको लागी भण्डारण स्थलमा छुटै तस्टलको ट्याङ्कको व्यवस्था गररनेछ ।  

  ईत्पादकले तय गरेको तवधी ऄनसुार गररनेछ ।  

झ) कनमाफण सामग्रीको ाईत्खनन ्सम्बधधी ाऄसर 

तनमााण सामग्रीको ईत्खन्त्नबाट नदीको धार पररवतान हुने, नदीको प्राकृततक बहाबमा ऄवरोध हुने, पानी जम्ने, धलुो ईड्ने र 

नदी/खोलाको प्रदषूण जस्ता समास्याहरु अईन सक्छ । सम्भातवत प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थान 

तनतदाष्ट र ऄवतधमा छोटो ऄवतध हुनेछ। 

धयूनीकरणका ाईपाय  

 तनमााण सामग्री ईत्खनन ् तथा संचालन कायायोजना तनमााण व्यवसायीको स्थलगत इतन्त्जतनयरद्रारा तयार गरी 

अयोजनाबाट (प्रस्तावक) ऄनमुोदन गररनेछ ।  

 तभरालो जतमन के्षर, नदी कटान के्षर, जस्ता के्षरमा तनमााण सामग्री ईत्खन्त्नको लातग रोक लगाइने छ । 

 ईत्खनन ् काया सम्पन्त्न भएपतछ ईपयिु तसतभल आतन्त्जतनयररङ्ग संरचना र वायोआतन्त्जतनयररङ्गका ईपायहरू 

(ऄतम्रसो, लगायतका वनस्पती रोप्ने) ईत्खनन ्स्थलहरूको तवघटन गदाा प्रयोग गररनेछ ।  

 

ञ) प्रज्वनकशल र कवषालु रासायकनक सामग्रीबाट दुघफटना, चुहावट वा चोटपटक 

सडक तनमााण कायाको लागी आन्त्धन, तेल, लतुब्रकन्त्ट, तबटुतमन र ऄन्त्य रासायनहरू अवश्यक हुनेछ । घातक पदाथाहरू 

जस्तै तेल, ग्रीज प्राय: तनमााण सवारी साधनहरू र ईपकरणहरूको लातग प्रयोग गररन्त्छ। तबटुतमन र ऄन्त्य रासायनहरू 

कालोपारो गने क्रममा प्रयोग गररनेछ । यी सामग्रीको चहुावटले सतह र भतुमगत पानीको प्रदषूण, सतहको माटोको प्रदषुण 

हुने, अगलागी र तवस्फोटकको जोतखम र मानव स्वास्थयमा जस्ता ऄसरहरु हुन सक्छ । तबटुतमन जथाभावी छररनाले पानी 

तनकास प्रणालीमा समस्या पनी ल्याईन सक्छ । कामदारहरुको छालामा तवटुतमन लगायत ऄन्त्य रासायतनक पदाथाहरु 

टातसनाले तचढतचलो र एलजी हुन सक्छ । सम्भातवत प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय सीमा र 

ऄवतधमा छोटो ऄवतध हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

 मास्क, बटु, ग्लोभ, टोपी जस्ता व्यतिगत सरुक्षाका सामग्री कामदारहरूका लातग ईपल्ध गराइनेछ। 

 सामान राख्न ईपयिु भण्डारण कक्ष बनाइनेछ ।  आन्त्धन, तेल, लतुब्रकन्त्ट, तबटुतमन र ऄन्त्य रासायनहरू भण्डरण 

गररने स्थानमा Spoil ियापहरू तनमााण गररनेछ ।  

 लेबल लगाइएको कन्त्टेनरमा भण्डार गरी तल र मातथबाट प्लातस्टक तसटले छोतपनेछ। 

 पोतखएको र छरीएका तबटुतमन लगायत ऄन्त्य रासायनहरुलाइ तत्कालै संकलन गररनेछ । 

 लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक सामग्रीहरुको चवुाहट र तवतभन्त्न घातक सामग्रीहरूको चहुावटलाआ 

तनयरण गररनेछ र चतुहबाट लाइ संकलन गरी ईत्पादकले राखेको कायातवतध ऄनसुार व्यवस्थापन गररनेछ । 
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ट)  जल प्रदूषण 

सडकपंिी नार खोला र फू खोलाको लगभग समान्त्नतर भएर जान्त्छ । तनमााणको क्रममा तनस्काने  माटो, चट्टानका 

टुक्राहरु, तनमााणमा प्रयोग गररने ढुङ्गा, बालवुा लगायत ऄन्त्य सामग्रीहरु पानीमा बगेर वा ऄन्त्य कारणले यी  Spoil 

खोलाको पानीमा तमतसन सक्छन ्। यसले खोलाको पानी तमतसएर जल प्रदषुण गना सक्छ । त्यस्त,ै तशतवर तथा भण्डारण 

के्षर, Spoil व्यवस्थापन के्षरबाट तनस्कने फोहरहरु तथा नदीको ईकास के्षरबाट गररने तनमााण सामग्रीको ईत्खनन ्कायाले 

पनी जल प्रदषुण गना सक्छ । यस तकसमको प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा न्त्यनू, सीमामा स्थानीय सीमा र ऄवतधमा छोटो 

ऄवतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

 तनमााण सामग्रीको ईत्खनन ्पानीको सतहबाट गररनेछैन । 

 Spoil लाइ ईत्खनन ्पिात ्Spoil व्यवथापन के्षरमा व्यवस्थापन गररनेछ । 

 तशतवर, भण्डारण के्षर तथा तनमााण कायाबाट तनस्कने फोहरलाआ फोहर व्यवस्थापन के्षरमा रातखनेछ । 

७.२.२.२ जैकवक वातावारण  

क) वन र वधयजधतुको बसोबास कवनाश  

प्रस्तातवत सडकपंिीको २६.६१ तक.मी. सडक खण्ड ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा पदाछ; यी वन के्षर 

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातका चामे संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतत र नारफु संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतीहरुले 

स्थातनय स्तरमा व्यवस्थापन गरररहकेा छन ् । यी वन के्षरबाट अयोजनाको लागी सडकको फमेशन चौडाइको लागी 

१६.६३  हके्टर जतमन र अयोजनाको तशतवर/भण्डार के्षर, Spoil व्यवस्थापन के्षर र ईत्खनन ् के्षरको लागी थप ४.४  

हके्टर (वन के्षर र नदी ततटय के्षर) अवश्यक पदाछ । 

सडक तनमााणको क्रममा बढ्ने सावाजतनक पहुचँले गदाा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा मानतवय प्रभाव तथा 

वन स्रोतहरुमा चाप  बढ्नेछ । सहज पहुचँका कारण सडकपंिीसँगैका वन के्षरबाट काठ र गैर-काठ वन ईत्पादनको ऄवैध 

तनकासी वतृद्ध हुने पररकल्पना गररएको छ । त्यस्त,ै सडक छेईका रुख/तबरुवाहरु ऄवैध कटान/ संकलन, दाईराको 

संकलन, अतद कारणले थप प्रभातवत हुनेछन ्। सडक तनमााण कायाबाट तनस्कने तनस्कने फोहर, धुँवा, धलुो, रासायतनक 

पदाथाहरु वन के्षरका वनस्पती तथा वन्त्यजन्त्तहुरु प्रभातवत हुनेछन ् । यस्ता कायाले सडकपंिी नतजकका वनके्षरबाट 

वन्त्यजन्त्तहुरु तवस्तारै टाँडा भाग्नेछन ्। सम्भातवत प्रभाव ऄप्रत्यक्ष, पररमाणमा ईच्च, सीमामा स्थानीय सीमा र ऄवतधमा 

दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

वन के्षरबाट सडकको फमेसन चौडाइको लातग अवश्यक पने जतमनको न्त्यनूीकरणका ईपायहरू पररच्छेद ७.२.१.२-क मा 

समावेश गररएको छ । सडक तनमााणको क्रममा तनमााण स्थल खाली गने, रुख-तवरुवाहरु काट्ने, जस्ता काया 

ऄनावश्यकरुपमा गररनेछैन । ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा रूख कटान गदाा र ऄन्त्य तनमााण काया गदाा 

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना कायाालय, रातरिय तनकुञ्ज तथा वन्त्यजन्त्त ुसंरक्षण तवभागको सहकाया तथा ऄनगुमनमा 

गररनेछ । कामदारलाइ वन के्षरबाट आन्त्धनको लातग काठ/दाईरा, वन पैदावारको संकलन गना तनरुत्सातहत गररनेछ, यतद 

गररएको खण्डमा कारबाही गररनेछ । तशतवरमा खाना पकाईनको लातग एलपीजी ग्यास वा मट्टीतेलको व्यवस्था गररनेछ । 

वन के्षरमा धुँवाधलुो कम गना पानी छका ने, अवाज कम तनस्कने ईपकरणको प्रयोग, अतद ईपायहरु ऄबलम्बन गररनेछ । 

ऄलकरा तताईन काठ-दाईरा  प्रयोग नगरी मतटतेलको प्रयोग गररनेछ ।  

 

 



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

7-11 
 

ख) बसोबास कबखण्डन र वधयजीव चहलपहलमा ाऄवरोध 

सडक तनमााण काया र सडक पंिीको रुख-तबरुवाहरु काट्ने कायाले ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा 

वन्त्यजन्त्तकुो वासस्थानको तवनाश र तवखण्ड हुनेछ । चेनेज ४ + ८६० दखेी ५+ ३२०, चेनेज ९+७६० दखेी १०+०४०, 

चेनेज ११+३०० दखेी ११+६००, चेनेज १४+५४० दखेी १६+६९० र चेनेज २४+८१० दखेी २५+७००  वन्त्यजन्त्तकुा 

तबचरण गने मखु्य स्थानहरु हुन ्। सडकको फमेशन चौडाइको लागी रुख-तवरुवाको कटान, तनमााणको क्रममा तनसक्कने 

तवतभन्त्न अवाजहरु, धुँवा/धलुो ईत्सजान र ऄन्त्य तनमााण कायाबाट ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरमा रहकेा वनस्पतत तथा 

वन्त्यजन्त्तहुरुलाइ ऄसर गदाछ । यी कायाहरुले तनमााण के्षर नतजक चरा-चरंुुगी, स्तनधारी जीव लगायतका वन्त्यजन्त्तहुरुको 

चहलपहललाइ (तबशेषगरी झारल, तहईँ तचतवुा, थार, हाबे्र, कस्तरुी मगृ र कालो भालु जस्ता शान्त्त वातावरण रुचाईने 

वन्त्यजन्त्त)ु  कम गरी तवस्तारै यी के्षरबाट वन्त्यजन्त्तहुरु भाग्नेछन ् । यस्ता गतततवतधहरूले ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरमा 

वन्त्यजन्त्तहुरुको जैतवक तवतवधतामा ऄप्रत्यक्ष प्रभाव पदाछ । सम्भातवत प्रभाव ऄप्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, सीमामा 

स्थानीय सीमा र ऄवतधमा छोटो ऄवतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

यी प्रभावहरु न्त्यनूीकरणको लागी वन्त्यजन्त्त ुअवतजावत गने स्थानहरुको पतहचान गरी सावधानीको तचन्त्ह, धवुाँ-धलुोको 

न्त्यनूीकरण लगायतका रहकेा छन ्। अयोजनाका कामदारहरुले वन्त्यजन्त्त ुतजस्काईने, माने जस्ता गतततवतधको  प्रततबन्त्ध, 

ऄनावश्यक रुपमा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा अयोजनाका कामदार/श्रतमकहरुलाइ प्रवेश गने जस्ता 

कायामा प्रततबन्त्ध गररनेछन ्। तनमााण काया तदनको समयमा मारै संचालन गररनेछ । सवारी साधन अवागमन मार तदनमा 

मार गररन्त्छ ।  वन्त्यजन्त्तकुा तबचरण गने मखु्य स्थानहरुमा वन्त्यजन्त्त ु अवतजावत गना सहज हुने संरचनाहरु जस्तै 

overpass/under pass हरु तनमााण गररनेछ । यी संरचनाहरु तनमााण गदाा “वधयजधतुमैत्री पूवाफधार कनमाफण कनदेकशका, 

२०७८”  ले तनदशेन गररए बमोतजम तनमााण गररनेछ ।  

ग) ाआथनो-वनस्पकत र गैह्रकाष्ठ वन ाईत्पादनको ह्रास  

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरमा गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरुको प्रचरु सम्भावना रहकेोछ । सडकको तनमााण क्रममा, त्यहाँ बातहरी 

कामदारहरुको चाप बढ्नेछ । अयोजनाका कामदार तथा ऄन्त्य बातहरी मातनसहरुदबाट तबतभन्त्न  प्रयोजनको लागी यस 

के्षरमा पाआने गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरू संकलन गने तनक्सानी गने जस्ता काया हुने सम्भावना प्रबल रहकेोछ  । त्यस्तै, सडक 

तनमााण के्षर तथा श्रतमक तशतवरहरु नतजक तवतभन्त्न वन संसाधन तथा गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरूको ऄवैध संकलन हुनेछ । 

यस तकतसमको सम्भातवत प्रभाव ऄप्रत्यक्ष, पररमाणमा कम, सीमामा स्थान तनतदाष्ट र ऄवतधमा छोटो ऄवतधको हुनेछ। 

धयूनीकरणका ाईपाय  

अयोजनाको कामदारबाट हुने कुनै पतन प्रकारको गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादन तथा वन पैदावारहरुको संकलनलाइ तनयन्त्रण 

गररनेछ । श्रतमकहरुलाइ वन संसाधनको महत्त्व र आथनो-वनस्पततको बारेमा तनयतमत रूपमा जागरुक गराआनेछ । 

घ) ाऄवैध कसकार  

तनमााण ऄवतधमा बातहरी कामदार सडक तनमााणको लातग संलग्न हुनेछन ् । बातहरी र स्थानीय कामदारहरु ईतचत 

ऄनगुमनको कतम भएको खण्डमा वन के्षरमा मासकुो लातग वा ऄवैध बेचतबखन गना जंगली जनावरहरूको तसकार र ऄन्त्य 

प्रयोजनको लातग वन्त्यजन्त्त ुमाना सक्छन ्। सम्भातवत प्रभाव ऄप्रत्यक्ष, पररमाणमा कम, सीमामा स्थान तनतदाष्ट र ऄवतधमा 

दीधााकालीन ऄवतधको हुनेछ ।  

धयूनीकरणका ाईपाय  

अयोजनाले कामदारहरु छनोट गररसकेपतछ रुपमा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर तथा यस अयोजना के्षरको जैतवक तबतबधता 

तथा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर तभर तनषेध गररएका कायाहरुको जानकारी गराईन सचेतना कायाक्रम संचालन गररनेछ । 
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वन्त्यजन्त्त ुसंरक्षणको बारेमा प्रत्येक तनमााण स्थलहरुमा जानकारीमलूक सङ्केत पोष्ट रातखनेछ । ऄवैध वन्त्यजन्त्तकुो तसकार 

तथा खरीद- तबक्रीलाइ तनषेध गररनेछ र यी कायाहरुमा संलग्न हुनेहरु कामबाट बखाास्त गरी काननु ऄनरुुप कारबाही 

ऄगातड बढाइनेछ । ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना र संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमततका प्रतततनधी तथा स्थातनय जन-

प्रतततनधीहरुद्धारा तनयतमत ऄनगुमन गरी वन्त्यजन्त्तकुो ऄवैध तसकार र चोरी-तनकासी जस्ता गतततवतधहरु तनयन्त्रण गररनेछ।  

ङ) जलचर प्रणालीमा ाऄसर  

तनमााण कायाहरूबाट हुने जल प्रदषुणले  नदी/खोलामा तनभार हुने जीवजन्त्तहुरुलाआ प्रत्यक्ष ऄसर गदाछ। यसको ऄसर 

प्रकृततमा प्रत्यक्ष, पररमाणमा न्त्यनू, स्थानीय सीमा र दीघाकालीन ऄवतधमा हुन्त्छ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

खोला/नदीमा सवारी साधन, तनमााण ईपकरण सफा गने तथा नहुाईने, लगुा धनेु जस्ता गतततवतध गररनछैेन । नदीको ईकास 

के्षरमा ऄनातधकृत Spoil फाक्न े काया तनषेध गररनेछ । खोला/नदीमा प्रस्तातवत ईत्खनन ् के्षरबाट ईत्खनन ् काया गदाा 

पानीको सतह भन्त्दा बातहरबाट गररनेछ । 

७.२.२.३ सामाकजक-ाअकथफक र साांस्कृकतक वातावरण 

क) सावफजकनक ाईपयोकगताहरुमा दबाब (पानी, नाला, शौचालय र ाऄधय)  

अयोजना के्षर ग्रामीण के्षरमा रहेको कारणले खाने पानी अपतूता, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थय सेवाहरू लागायत सेवा-

सतुबधाहरु सीतमत क्षमताका रहेका छन ् । तनमााण चरणमा बातहरी कामदारहरुको प्रवाहले अयोजना के्षर ऄन्त्तगातको 

च्याख ु के्षरका सावाजतनक सेवा-सतुबधा तथा ईपयोतगताका संसाधनहरुमा दबाब सजृना हुनेछ । यस प्रकारको प्रभाव 

ऄप्रत्यक्ष प्रकृततको हुनेछ, पररमाणमा न्त्यनू, स्थानीय सीमामा र छोटो ऄवतधमा रहनेेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

कामदारहरुलाइ चातहने सबै अवश्यकताहरु तथा सम्पणूा सतुबधाहरु तनमााण व्यवसायीले ईपल्ध गराईनेछ ।   

ख) कृकष ाईत्पादनमा ककम  

सडक तनमााणको क्रममा तनमााण कायाको चरणमा ०.६२ हे. तनजी जतमन (कृषी जतमन तथा वस्ती के्षर) सडकले ऄतधकरण 

गनेछ। यी के्षरहरुमा खासै कृषी काया नगररएकाले अयोजना तनमााणको कारण कृषी ईत्पादनमा कमी हुनेछैन ।  

ग) बाल श्रमको सम्भावना 

तनमााण कायाहरू सरुु भएपतछ, त्यहाँ व्यापार र व्यवसायमा वतृद्ध हुनेछ । यो नयाँ व्यापार र व्यापार साथै सडक तनमााणको 

लातग श्रतमकहरूको अवश्यकता पदाछ र गररब ऄतभभावकले अयाना बच्चाहरूलाइ अतथाक अम्दानीको ऄवसर दखेी 

अयोजनाको तवतभन्त्न कामहरूमा पठाईन सक्छन ् । बालश्रममा अयोजना के्षरका बाल-बातलका भन्त्दा पनी अयोजना 

के्षरभन्त्दा बातहरका बाल-बातलकाहरु प्रयोग हुने सम्भावना धेरै रहकेोछ । यस प्रकारको प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततको हुनेछ, 

पररमाणमा मध्यम, स्थानीय सीमामा र मध्यम ऄवतधमा रहनेछ। 

धयूनीकरणका ाईपाय  

अयोजनाको सम्बतन्त्धत कायाहरुमा कुनै पतन तकतसमको बालश्रम प्रततबतन्त्धत गररनेछ । 

घ) श्रकमक बीच कववाद 

सडक अयोजनाको तनमााणको लातग ठूलो संख्यामा श्रतमकहरूलाइ अवाश्यक हुनेछ । अयोजनाको लागी अवश्यक पने 

कामदारहरुले जस्तै जाँड/रक्सी तपईने, जवुा खेल्ने, लागऔूषध सेवन र अपरातधक गतततवतध अतद संलग्न भइ यस 

के्षरको सामातजक सद्भावलाइ खलवल पयुााईने जस्ता सम्भावना हुनेछ । यसले स्थानीय बातसन्त्दा र बातहरी कामदारको 

बीचमा मनमटुाव तसजाना गदाछ। यस तकतसमको प्रभाव प्रकृततमा ऄप्रत्यक्ष, पररमाणमा न्त्यनू, सीमामा स्थान- तनतदाष्ट  र 

ऄवतधमा छोटो ऄवतध हुनेछ । 
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धयूनीकरणका ाईपाय  

सामातजक सदभाव कायम गना स्थानीय र अयोजना कामदारहरू बीच ऄन्त्तरतक्रया कायाक्रम अयोजना गररनेछ। 

अयोजना कामदारहरू बीचमा सामातजक संस्कार-चलन ईल्लघन तनयन्त्रण गना अचार संतहता लाग ूगररनेछ । 

ङ) श्रम कशकवरद्घारा ह ने प्रभाव 

तनमााणको लातग श्रतमक तशतवर माफा त हुने ऄसरहरुमा ठोस फोहोर ईत्पादन (जैतवक फोहोर, प्लातस्टक र धात ुस््याप, 

घरेल ु बहाव, अतद) र ततनीहरूको तनपटानको अवश्यकता, सावाजतनक सेवा सतुवधामा दबाब (खानेपानीको स्रोत, 

स्वास्थय सतुवधा) अतद समावेश छन ्। ऄन्त्य ऄसरहरुमा स्थातलकृत सौन्त्दया मलू्यको (वनस्पतत क्षतत, जतमन र जतमनको 

दतूषतकरण), कमजोर सरसफाआ (ऄस्वच्छ शौचालय, नली तनकास सतुवधा), संक्रतमत रोगहरूको प्रसारण (यौनजन्त्य 

रोगहरू, तकराले साने रोगहरू, अतद), रक्सी र लागऔूषधको प्रयोग, अतद रहकेा छन ् । प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृतत, ईच्च 

पररमाणमा, स्थान- तनतदाष्ट र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

तनमााण व्यवसायीहरुले श्रतमक तशतवरमा स्वास्थय सेवा सतुवधा, सञ्चार सेवा, खाने पानी, लामखटेु्ट र ऄन्त्य तकरा-तकरीको 

तनराकरण लगायतका काया गररनेछ। रोगहरूको तनगरानी र ईपचार स्वास्थयकमीहरूसँग तमलेर गररनेछ। श्रतमकहरुको लातग 

तनयतमत जागरूकता तातलम तदआनेछ। तशतवरमा फोहर संकलनको लातग डस्टतवनको प्रयोग, शौचालयको व्यवस्था (१५ 

जनालाइ एक शौचालय) गररनेछ। त्यस्तै ऄन्त्य मदु्दाहरू जस्तै डे्रनेज व्यवस्थापन र ठोस फोहोरको व्यवस्थापन ठेकेदारले 

गनेछ । 

च) व्यावसाकयक स्वास्थय र सुरक्षा  

श्रतमकहरुले तवशेष गरी तभर/पाखो काट्ने, तनमााण ईपकरण सञ्चालन, रूख काट्ने, तनमााणमा प्रयोग हुने तवटुतमन, इन्त्धन 

लगायतको ह्यान्त्डतलंग, जस्ता कामहरू गनुा पने भएकोले ईनीहरू दघुाटना र स्वास्थय जोतखममा पने गदाछन ्। स्वास्थयमा 

सम्भातवत प्रभावहरू र्श्ासप्रर्श्ास, अँखाको रोग धलुोको जोतखम, ईपकरण/सवारी संचालनले धुँवा ईत्सजान, तबटुतमन 

पोल्दा हुने जोतखम, तनमााण समयमा सवारीको दघुाटना अतद हुनेछन ्। व्यतिगत सरुक्षा सामग्रीहरुको ऄभावले ऄझै यी 

जोतखमलाइ ऄझै बढाईदछ । तनमााण समयमा स्थानीय र बातहरी कामदारहरू बीचको सम्पका  बढ्ने हुनाले गम्भीर स्वास्थय 

जोतखमको हुन सक्छ जस्तै COVID-१९ र ऄन्त्य संक्रमणीय रोगहरू पदाछन ्। प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृतत, मध्यम पररमाणमा, 

स्थानीय सीमामा र छोटो ऄवतधको लातग हुनेछ।  

धयूनीकरणका ाईपाय  

कामको प्रकृतत ऄनसुार हलेमेट, सेयाटी बेल्ट, मास्क, ग्लोभ र कामदारहरूले बटुको प्रयोग ऄतनवाया गररनेछ । ईच्च धलुो 

तनस्कने के्षरहरुमा पानी छका ने र तशतवरमा सफा तपईने पानी प्रदान गनुापछा । तशतवरमा पयााप्त शौचालयहरू  व्यवस्था 

गररनेछ । तशतवरमा ईनीहरूलाइ प्रतशक्षणको साथ तशतवरमा प्राथतमक ईपचार सतुवधाहरू र कामदारहरूको लातग 

सामतुहक तवमाको गररनेछ । COVID-१९ र ऄन्त्य संक्रतमत रोगहरूको बारेमा स्थानीय व्यति र कामदारहरूलाइ 

जागरूकता प्रदान गररनेछ । 

७.२.३ सांचालन चरण 

७.२.३.१ भौकतक-रासायकनक वातावारण  

क) ाईत्खनन,् कशकवर, Spoil व्यवस्थापन के्षत्रहरुको कवघटन गदाफ ह ने प्रभाव 

यी के्षरहरुको पनु:स्थापनाले वायु प्रदषूण तनम्त्याईँछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततमा छ, पररमाणमा न्त्यनू, स्थान तनतदाष्ट र छोटो 

ऄवतधको हुनेछ । 



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

7-14 
 

 

धयूनीकरणका ाईपाय  

यी के्षरहरुको पनुस्थाापना गदाा होतसयारीका साथ गररनेछ, यी के्षरहरुलाइ पनु: पतहला कै ऄवस्थामा ल्याआनेछ । श्रतमक 

तशतवर र भण्डारण स्थानको मातथल्लो माटोको छुटै राखी पनु:स्थापना गदाा पनु: प्रयोग गररनेछ । 

 

ख) भू-क्षय, पकहरो र कभरको ाऄकस्थरता  

सडकपंति वा सडकको नालीमा वषाातको पानी केतन्त्रत भइ बग्दा भ-ूक्षय र तभरको ऄतस्थरता बडाइ पतहरोको समस्या 

हुनेछ। सडकको सतहमा सतहको पानीको बहाबले थप पतहरोको जोतखमलाइ बढाईछ । यसले गदाा ऄन्त्तत: सडकको 

तस्थरतालाइ ऄसर गछा । यसले सडक खण्डको क्षतत, यातायातमा ऄवरोध र नतजकका के्षरहरूमा ऄन्त्य प्रभावहरू 

तनम्त्याईन सक्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततमा छ, पररमाणमा मध्यम, स्थान तनतदाष्ट र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

 तभरालो जतमनको सरुक्षा ईपायहरू (ग्यातबयन प्रखाल र पानीको ईतचत तनकास) कायाहरूको तनयतमत ममात र 

सधुार तथा अवश्यकता ऄनसुार थप नयाँ स्थानहरुमा पतन तनमााण गररनेछ। 

 पतहरो र तभर खसेको स्थानको तरुुन्त्त सफाआ गरी र ईपयिु प्रतवतध (बायोआतन्त्जतनयररंग) को प्रयोग गरर 

पनुस्थाापना गररनेछ। 

 सडकको के्षरातधकार तभरको भ-ूक्षय र पतहरोको लातग भ-ूसंरक्षण प्रोत्साहन गररनेछ । जहाँ पतहले नै पतहरो छ 

वा पतहरोको ईच्च जोतखम रहकेो छ, ग्याबीयन प्रखालहरुको तनमााण गररनेछ । 

 

ग) नदी तट काकटने र बाढीको समस्या 

सडक सामान्त्यत: पानीको प्रबाहलाइ तनतित स्थानहरुबाट प्रवाह केतन्त्रत गरेर सतह पानीको प्राकृततक प्रवाहलाइ 

पररमाजान गदाछ र धेरै जसो ऄवस्थामा जल प्रवाहको गतत बढाईँदछ । पानीको ईतचत व्यवस्थापनको ऄभावमा सघन 

जलप्रवाहले नदी/खोला/खोल्सी छेईमा जतमनको माटोलाइ क्षतत तनम्त्याईँछ, जसले गदाा तकनार कातटन्त्छ । ऄवरोधका 

ऄसरहरू सडकको तत्काल प्रभाव स्थान दतेख वरपरको के्षरमा तवस्तार हुनेछन ्। सडकहरूले कम ईचाआको बाँधका रूपमा 

काया गरी र प्राकृततक जल तनकासी, पानी भररन,े पानी जम्न/ेतातलने, बाढी अतद गना सक्दछ । यो प्रभाव ऄप्रत्यक्ष प्रकृतत, 

मध्यम पररमाणमा, के्षरीय स्तरको र दीघाकालीन ऄवतधमा हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

ईतचत पानी तनकास व्यवस्थापन प्रणालीको तनमााण गररनेछ जसले गदाा यस केतन्त्रत पानीको बहावले जसले जतमन 

खोल्ने, खोल्सी बनाईने र माटोको क्षतत तनम्त्याईने र तभरको ऄतस्थरता बढाईने जस्ता काया रोक्न सक्छ । खोल्सीहरु 

समयमै ममात सम्भार, सडकको नालीमा सफा गरी सतहको पानीको बहाबले हुने क्षतत रोतकनेछ । 

घ) ाईच्च यातायात ाअवागमन 

सडकको संचालन चरणमा यातायातको ईच्च प्रवाहले सडक दघुाटना, िातफक ऄवरोध, ईच्च अवाज र ऄन्त्य यातायात 

सम्बन्त्धी समस्याहरू तनम्त्याईनेछ । यो प्रभाव ऄप्रत्यक्ष प्रकृतत, मध्यम पररमाण, स्थानीय स्तर र दीघाकालीन ऄवतधमा 

हुनेछ। 

धयूनीकरणका ाईपाय  
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ईच्च िातफक अवागमनको प्रभाव न्त्यनूीकरण गना बस्ती के्षर, स्वास्थय चौकी, स्कुल, अदीको नतजक तस्पड बे्रकरहरु 

बनाआनेछ । यसै गरी, सडकमा तवतभन्त्न यातायात र सडक सरुक्षाको बारेमा जानकारी तदने तवतभन्त्न सचूना साआनबोडा र 

हतेडंग बोडाहरू रातखनेछ । 

ङ) सडक छेाईको डे्रनेज ममफत 

सडक र डे्रनेज संरचनाले प्राकृततक पानीको प्रवाह बदल्नेछ ।  क्रस-डे्रनेज संरचनाहरूको माध्यमबाट सडक नालीबाट 

पानीको केन्त्रीकृत प्रवाहले जातमन खन्त्ने समस्या हुनेछ । यो प्रभाव ऄप्रत्यक्ष प्रकृतत, मध्यम पररमाण, स्थान तनतदाष्ट र 

दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

सडकको तनमााण ऄवतधमा बनेको तनकास तनयतमत रुपमा सफा र ममात गररनेछ, क्षतत  भएको खण्डमा  पनुःतनमााण 

गररनेछ । 

च) तेल, कग्रज, लुकिकेधट्स, बुटीकमनको प्रयोग र सवारी साधन/ाईपकरणहरू धुनाले ह ने सतह जल प्रदूषण 

सडक संचालनको क्रममा चल्ने सवारी साधनहरुलाइ तेल, तग्रज, लतुब्रकें ट्स, तडजेल र पेिोल तथा सडक ममातको क्रममा 

तबटुतमन र ऄन्त्य रासायनहरू अवश्यक पदाछन ्। यी सामग्रीहरुको चवुाहट, ऄनपुयिु भण्डारण वा चहुावटले नतजकको 

जतमन दतूषत, भतूमगत/सतहको पानी दतूषत पान,े अग र तवस्फोटको जोतखम र मानव स्वास्थयको खतरा तनम्त्याईन सक्छ 

र सडकमा जल तनकासी प्रणाली ऄवरुद्ध गना सक्छ। तवशेष गरी सडक ममातका क्रममा ममात कायाबाट तनस्कने फोहोरबाट 

नतजकको जतमन तथा पानीको स्रोतहरु प्रदतूषत हुन सक्छन ्। यो प्रभाव ऄप्रत्यक्ष प्रकृतत, मध्यम पररमाण, स्थान तनतदाष्ट र 

दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

जतमन वा पानीको स्रोतहरुमा तेल, तग्रज, लतुब्रकें ट्स, तबटुतमन, तडजेल र पेिोल र ऄन्त्य रासायनहरू छररनबाट रोतकनेछ, 

यतद छररएको खण्डमा संकलन गरी यी के्षरहरु सफा गररनेछ। तेल, तग्रज, लतुब्रकें ट्स, तबटुतमन, तडजले र पेिोल र ऄन्त्य 

रासायनहरूलाइ सङ्केत/नामकरण गररएका कन्त्टेनरमा भण्डारण गररनेछ ।  

७.२.३.२ जैकवक वातावरण 

क) वन ाऄकतक्रमण 

संचालनको चरणमा सहज पहुचँका कारणले सडकपंिी नतजकको ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर र वन स्रोतहरुमा दबाब तसजाना 

हुनेछ । वन के्षरका ऄवैध रूख काट्ने, काठ-दाईराहरु तथा वन पैदावारको संकलन गने, वन के्षरमा अकतस्मक अगजनी 

अतद जस्ता प्रभावहरु दखेीनेछ । यी गतततवतधहरूले घाँस र वन्त्यजन्त्तकुा प्रजाततहरूलाइ हातन/नोक्सानी गनेछन ्। यसले 

वन के्षरको सम्पणूा जैतवक ऄखण्डतामा प्रभाव पाछा । यस कतसमको प्रभाव ऄप्रत्यक्ष प्रकृतत, न्त्यनू पररमाण, स्थानीय 

स्तरको र दीघाकालीन ऄवतधमा रहनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

यस प्रभावलाइ न्त्यनूीकरण गना अयोजना के्षरको ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर तथा वन के्षरको ऄततक्रमणलाइ कडाआका साथ 

ऄनगुमन गरी रोतकनेछ । ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयका प्रतततनधी, संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमततका 

प्रतततनधीहरुद्धारा तनयतमत ऄनगुमन गररनेछ । त्यस्तै, ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयसँग समन्त्वय गरी वन 

संसाधनको महत्त्व, ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर र वन के्षरसँग सम्बतन्त्धत तनयम/काननुको बारेमा जानकारी गराईन सचेतना 

कायाक्रम संचालन गररनेछ । 
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ख) वन सांसाधनको कमी 

सडक सञ्चालन पतछ, अयोजना के्षरमा स्थातनय र बातहरी के्षरका व्यतिहरूको अवतजावतमा वतृद्ध भइ र वन के्षरबाट 

काठ-दाईरा र वन पैदावारहरुको चोरी-तनकासी हुन ्सक्छ । राम्रो यातायात सडक ऄवस्थाले यी ऄवसरको फाआदा तलन र 

ऄवैध रूपमा पैसा कमाईन गलत तनयत भएकालाइ सहज वनाईदछ । यस्ता गतततवतधहरुले यस के्षरको वन 

स्रोत/संसाधनहरुलाइ हानी गदाछ । प्रभाव प्रकृततमा ऄप्रत्यक्ष, पररमाणमा न्त्यनू, सीमामा स्थान- तनतदाष्ट र ऄवतधमा 

दीधााकालीन ऄवतध हुनेछ। 

धयूनीकरणका ाईपाय  

सडक संचालन भएपतछ अयोजना के्षरमा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयसंग समन्त्वय गरी वन के्षरको 

ऄनतधकृत प्रवेश र गैरकाननुी गतततवतधहरु लाइ तनयन्त्रण गररनेछ । वन संसाधनको प्रयोगलाइ तनरुत्सातहत गना, 

चोरीतनकासी नगना सचेतनामलूक बोडा तवतभन्त्न स्थानहरुमा रातखनेछ । 

ग) सडक छेाईका वनस्पकतमा ाऄसर  

सडक छेईको वनस्पतत प्रभातवत हुने सम्भावना रहकेोछ । ऄवैध कटानी, घाँस दाईराको संकलन, सडकबाट तनस्कने धवुाँ-

धलुोको करण सडक छेईका वनस्पतीहरुलाइ , घाँस तथा तबरुवाहरुलाआ तवतभन्त्न ऄसर गदाछ। तबस्तारै तबरूवाको पातमा 

धलुो जम्मा भइ प्रकाश संशे्लषणमा ऄसर गदाछ र सडक छेईका बोटहरुमा दीघाकालीन ऄसर हुनेछ । प्रभाव प्रकृततमा 

ऄप्रत्यक्ष, न्त्यनू पररमाणमा, स्थान तनतदाष्ट र  दीधााकालीन ऄवतधमा हुनेछ। 

धयूनीकरणका ाईपाय  

वकृ्षारोपण र तनयतमत/ईतचत ऄनगुमन गरी सडकको तनयतमत ममात गरी धलुो ईत्सजान हुनबाट रोतकनेछ । ऄनगुमन गरर 

सम्भातवत जोतखमका के्षरहरुमा फें तसंग गररनेछ । ऄवैध काठको कटानी र घाँस दाईराको संकलनलाइ तनयन्त्रण गररनेछ ।  

घ) वधयजधतुको कसकार तथा वधयजधतु कवचरणमा पने ाऄसर 

तजल्लाको तवतभन्त्न भागका धेरै मातनसहरूका लातग सडक सञ्चालन अकषाणको तवषय हुनेछ र ततनीहरू व्यापाररक 

ऄवसरहरूको लातग अईन सक्छन ्। वन के्षरमा मातनसहरुको पहुचँले वन्त्यजन्त्तकुो चोरी- तसकारको सम्भावना बढाईने छ 

र साथै वन्त्यजन्त्तकुो अखेटोपहारको संकलन र बेचतबखनमा संलग्न गराईँदछ । ईच्च गतीका सवारीहरुको चहलपहलले 

गदाा वन्त्यजन्त्तकुो दघुाटना, वन्त्यजन्त्तकुो तवचरणमा ऄवरोध जस्ता ऄसरहरु पतन दतेखन सक्ने सम्भावना रहकेोछ । यस्ता 

कृयाकलापहरुले गदाा झारल, तहईँ तचतवुा, थार, हाबे्र, कस्तरुी मगृ र कालो भाल ुजस्ता लोपन्त्मखु वन्त्यजन्त्तहुरुलाइ थप 

प्रभाव पादाछ । प्रभाव प्रकृततमा ऄप्रत्यक्ष, न्त्यनू पररमाण, स्थान तनतदाष्ट र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ ।  

धयूनीकरणका ाईपाय  

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयसंग  समन्त्वय गरी ऄवैध तसकार र वन्त्यजन्त्तकुो तसकारको ऄनगुमन गररनेछ, 

यतद यस्ता घटना भेतटएमा काननु बमोतजम कारबाही गररनेछ । स्थातनय संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतीसंगको समन्त्वयमा 

चोरी-तसकार र अखेटोपहारको तबरुद्धमा सचेतना कायाक्रम गररनेछ । वन्त्यजन्त्त ुतवचरण गने स्थानहरुमा “गती तसतमत”, 

वन्त्यजन्त्त ु तहडडुल गने के्षर” जस्ता संकेत तचन्त्हहरु रातखनेछ । तवतभन्त्न स्थानहरुमा सवारीको चेकजाँच गरी “time 

card”को व्यवस्था गरी लाग ुगररनेछ ।  

७.२.३.३ सामाकजक-ाअकथफक र साांस्कृकतक वातावरण 

क) सडक के्षत्राकधकारको ाऄकतक्रमण  

तनमााण काया परूा हुने तबतत्तकै सडक छेईछाई नयाँ बस्ती, पसल, खाद्यान्त्न पसलहरू दखेा पनुा सामान्त्य घटना हो। स्थानीय 

जनता र केही अप्रवासी श्रमशतिको लातग अतथाक ऄवसरहरू ईत्पन्त्न हुने तबतत्तकै यी घटना दखेा पदाछन ् । यसले 

जग्गाको मलू्यमा वतृद्ध र तवशेष गरी सडक छेईका सावाजतनक जग्गा र सडकको के्षरातधकारको ऄततक्रमणका बढाईँदछ, 
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जसले सडक दघुाटना, सडक ऄवरोध, सवारीमा तढलाआ, अतदसँग सम्बतन्त्धत सामातजक द्रन्त्द्रको स्रोत बन्त्छ । प्रभाव 

प्रकृततमा ऄप्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थान तनतदाष्ट र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

सडक छेई ऄततक्रमण हटाईन जनचेतना जगाईने कायाक्रम गने, सडकको फमेसन चौडाइ र के्षरातधकारको बारेमा 

स्थानीयलाइ सतूचत गररनेछ । सडकको फमेसन चौडाआ र के्षरातधकारको ऄततक्रमण तनयन्त्रण गना स्थानीय वडाहरुलाइ 

सतक्रय बनाआनेछ। गा.पा.लाइ सडक छेईछाईको बस्ती तवकासलाइ व्यवतस्थत गना ऄनरुोध गररनेछ ।  

ख) सडक दुघफटनाको सम्भावना  

गणुस्तरीय सडकले गदाा हुने सवारी साधनको ईच्च गतत, सडकमा सहायक सडक अएर जोतडने र सहायक सडकको 

सवारी र मखु्य सडकको सवारीबीच हुने दघुाटना सडक दघुाटनाहरूको कारण हुन्त्छन ्। सडकमा हुने खाल्डा खलु्डी लगायत 

ऄन्त्य कारणले थप दघुाटना हुनेछ । यस्तो दघुाटना सामान्त्य प्रकारको चोटपटकदतेख तलएर गम्भीर दघुाटनाहरू सतम्मतलत हुन 

सक्छ । प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृतत, ईच्च पररमाण, स्थानीय स्तरको र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

सडक छेईमा तवतभन्त्न यातायातक सङ्केत तचन्त्हहरू सतहत जानकारी मलूक साआनबोडा रातखनेछ । बस्तीमा, स्कुल नतजक 

र ऄन्त्य सम्बेदनशील र दघुाटनाग्रस्त के्षरमा सावधानीका साआनबोडा रातखनेछ ।  सडक संचालनमा अएपतछ 

स्थानीयहरुलाइ सडक सरुक्षा सम्बन्त्धी सचेतना कायाक्रम संचालन गररनेछ । त्यस्तै, सडक सरुक्षाको लागी सडकपंिीको 

तवतभन्त्न स्थानहरुमा गरी ३११० तमटर लम्वाइको तस्टल गाडा रेतलङको तनमााण गररनेछ ।  

ग) र्ोहोर व्यवस्थापनको समस्या 

सडक सञ्चालनमा अईँदा लगातार यातायात सवारी र मतनसहरुको प्रवाह, बातहरी मातनसहरुको अवागमन अयोजना 

के्षरमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या बढाईनेछ। व्यतिहरूले प्लातस्टक र ऄन्त्य तवतभन्त्न प्रकारका सामग्रीहरू प्रयोग गदस 

सडकको छेईछाई यायाँक्न सक्छन।् यसका साथै सवारी साधनको तवश्रामस्थलमा यस प्रकारको ऄसर ऄतधक गम्भीर 

हुनेछ। प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृतत, मध्यम पररमाणमा, स्थानीय स्तर र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ। 

धयूनीकरणका ाईपाय  

फोहोर व्यवस्थापनको लातग कडा अचारसंतहता लाग ूगररनेछ र सडकमा तहड्ने सवारी साधन र मातनसहरुलाइ जथाभाबी 

फोहर फाल्न तनषेध गररनेछ। सडकपंतिमा प्रत्यक २ तक. मी. फोहर राख्ने डस्टतवनको व्यवस्था गररनेछ। सवारी साधनको 

तवश्रामस्थलमा फोहरको प्रकृतत ऄनसुार फोहर संकलन गने कन्त्टेनरको व्यवस्था गररनेछ । 

 

७.४ वातावरणीय प्रभावहरुको साराांश  
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क) भौकतक प्रभाव  

ताकलका ७.२: भौकतक वातावरणीय प्रभावहरुको साराांश  
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१) नकारात्मक प्रभाव 

१.१ कनमाफणपूवफको चरण 

क) अयोजनाको अवश्यक 

सतुवधाहरूको लातग स्थानको 

पतहचान तथा स्थापना 

अयोजना सहयोग परु् याईने सतुवधाहरू (श्रतमक तशतवर, ईत्खनन के्षर, भण्डारण के्षर र Spoil व्यवस्थापन के्षर) तनमााण 

काया ऄतघ स्थापना गररनेछ । यी सतुवधाहरूको राम्रोसँग व्यवस्थापन नगररएको खण्डमा भने यी के्षरहरु वातावरणीय 

ऄसरहरुको स्रोत हुन सक्छन,् जस्तै : पतहरो जाने, तभर खस्न,े जथाभावी फोहोर, खोला-नालाको प्रदषूण र खेतीयोग्य 

जतमनमा Spoil को समस्या, अतद । 
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१.२ कनमाफण चरण 

क) भतूम प्रयोग र 

ईत्पादनशील माटोको 

हातनमा ऄस्थायी र स्थायी 

पररवतान 

सडकको तनमााणमा फमेशन चौडाइको लातग तनजी जतमन ऄन्त्तगातको ०.६२ हे. र ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन 

के्षर  ऄन्त्तगातको १६.६३ हके्टर जतमन स्थायी रुपमा तथा अयोजनाको श्रतमक तशतवर तथा ऄन्त्य सतुवधाहरुको लागी ०.४ 

ह.े तनजी जतमन तथा ४.४ हके्टर ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर ऄस्थायी रुपमा पररवतान हुनेछ। यसैले हाल 

तवद्यमान भु-ईपयोग सतवतभन्त्न सडक र ऄन्त्य संरचना तनमााणका कारण पररवतान हुनेछ । तनमााण चरणको ऄवतधमा सडक 

पंतिको सतहको ईबार माटो (कररब ७२५०  घ.मी.) हटाइनेछ । 
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ख) प्राकृततक पानीको 

बहाबमा ऄसर र पानी जम्ने 

सम्भावना 

सडकको तनमााण सँगसँगै तभरालो के्षरमा पानीको बहाबमा ऄसर पनेछ । सडक तनमााण संगै कततपय पानीको बहाब हुने 

के्षरमा पानी जम्ने सम्भावना पतन रहकेो छ। यी सम्भातवत के्षरहरुपय चनेज सतहतको तववरण तलको तातलकामा प्रस्ततु 

गररएको छ । यी स्थानहरुमा सडक तनमााणले गदाा पानीको प्राकृततक बहाबलाआ ऄसर गदाछ। यी के्षरहरुमा सडकले पानीको 

बहाबलाइ रोकी पानी जम्न सक्छ, वषााको समय वा मनसनूमा यसले ढलान के्षरमा सडक भातसने, पतहरो जाने लगायतका 

समस्या तनम्ताईछ । 
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ग) सतहको पानी दतुषत हुने 

सडक तनमााणको क्रममा तवतभन्त्न गतततवतधहरूले तबशेष गरी मस्यााङ्गदी नदी र नार खोलामा प्रदषूण तनम्त्याईँदछ। यी 

तक्रयाकलापहरूमा ईत्खनन ्गररएका ऄततररि Spoil सामग्रीको बेवास्ता, तशतवर के्षरहरु बाट ईत्पन्त्न हुने ठोस/तरल 

फोहोरको गलत तनपटान काया, लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक सामग्रीहरुको चवुाहट, तवतभन्त्न घातक 

सामग्रीहरूको चहुावट, श्रतमकहरुबाट खोला/नालामा नहुाईने/लगुा/भाडा सफा गने अतद कायाहरुबाट सतहको पातन दतूषत 

हुन सक्छ। तशतवर नतजकै पानीका स्रोतहरु ढल तनकास, ठोस फोहोर र तनमााण सामग्रीको पोतखने बाट दतूषत हुने जोतखममा 

छन।् सवारीसाधन र ऄन्त्य ईपकरण सफा गदाा पानीको स्रोतहरु प्रदतूषत हुनेछ । 
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घ) Spoil व्यवस्थापनको 

कारण हुने खतराहरू 

तनमााण चरणमा तनमााण के्षरको वररपरर ग्राभेल, तसमेन्त्ट अतद जस्ता तनमााण सामग्रीहरू हुनेछन।् यी तनमााण सामग्री र 

ऄततररि सामग्रीहरू जतमन/ढलान काट्ने कायाद्रारा ईत्पन्त्न गररएको Spoil को ईतचत व्यवस्थापन गनुा अवश्यक छ। 

Spoil व्यवस्थापनको लागी २ वटा के्षरहरु प्रास्ताब गररएका छन ्। यतद सही ढङ्गले समाधान गररएन भने यसले जतमन 

हातन गने, वन र कृतष जग्गामा प्रत्यक्ष ऄसर गना सक्छ । यो मार होआन यसले सतह पानी प्रदषूण, धलुो प्रदषूण र प्राकृततक 

जल तनकासीमा ऄवरोधको गदाछ। थप रूपमा, यतद राम्रोसँग व्यवस्थापन नगररएको ऄवस्थामा स्थानीय स्थलाकृततको 

सौन्त्दयालाइ ऄसर गना सक्छ । 
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ङ) फोहर व्यव्स्थपन र माटो 

प्रदषूण 

सडक तनमााण कायाको क्रममा तनमााण व्यबसायीद्धारा मेतसनरी र तनमााण कायासँग सम्बतन्त्धत ईपकरणहरूका लातग तवतभन्त्न 

तकतसमका लतुब्रकन्त्ट, ग्रीस र तेल अवश्यक हुन्त्छ। यी सामग्रीकोहरुको ऄनपुयिु भण्डारण/ह्यान्त्डतलंग र भण्डारण गररएको 

ट्यांकरबाट हुने दघुाटना वा चवुाहट, Spoil सामग्रीहरु जतमनमा छररन,ु ईपकरणहरु चलाईदा जतमन खाँतदने, अतद 

ऄसरहरु हुन सक्छन।्तनमााण ईपकरणको ममातको क्रममा तनस्कने फोहर, तशतवर/भण्डारण के्षरबाट तनस्कने ठोस तथा तरल 

फोहर अतद जस्ता कारणबाट पतन अयोजना के्षरको जतमन वा माटोलाआ दतूषत पना सक्छ । 
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च) जतमनको तस्थरता र भु- 

क्षय 

सडकको तनमााणले नयाँ तभरालो जतमन के्षरमा  पतहरो वा तवद्यमान पतहरोको प्रकोपलाआ बढाईछ । तभरालो जतमन के्षरमा 

सडक तनमााणको लागी ईत्खनन ्गनााले पतहरो जाने, ढुङगा/चट्टानहरु खस्ने, भ-ूक्षय बढ्ने जस्ता जोतखम हुनेछ ।  

जतमनको सतहबाट रूख र ऄन्त्य वनस्पतीहरु काट्ने/हटाईने, अतद कायाले वषााको समयमा तभरालो के्षर हुने भु-क्षय तथा 

पतहरोको जोतखमलाइ बढाईछ । 
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छ) धलुो र ध्वतन प्रदषूण 

धलुोका कण र वाय ुप्रदषूकहरू तनमााण काया, ईत्खनन ्स्थलको सञ्चालन, तनमााण सवारी साधनहरूको अवागमन 

सम्बन्त्धी तवतभन्त्न गतततवतधबाट ईत्सजान ्हुनेछन ्। यस्ता गतततवतधहरुले नतजकको बस्ती तथा कामदारको स्वास्थय र वन 

के्षरका जीव-जन्त्तलुाइ प्रभातवत पानेछ । 
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ज) तनमााण सामग्रीको 

ईत्खनन ्तथा भण्डारणको 

कारण पने प्रभाव 

प्रस्तातवत सडक तनमााणको क्रममा अवश्यक पने ढुङ्गा, बालवुा, ग्राभेल, बेस/सब बेस सामग्री, अतद छन ्। अयोजनाले 

६ के्षरबाट अयोजनाको अवश्यक पने ढुङ्गा, बालवुा, ग्राभेल गनेछ । यी ईत्खनन ्गररएका सामग्रीका साथै ऄन्त्य तनमााण 

सामग्रीहरु अयोजनाले तवतभन्त्न स्थानमा भण्डारण गनेछ । गररनेछ।भण्डारण स्थलमा तवतभन्त्न आन्त्धन, रासायतनक पदाथाको 

पतन भण्डारण गररनेछ। यतद राम्रोसँग व्यवस्थापन नगररएको खण्डमा स्थानीय स्थलाकृततको सनु्त्दरतामा ऄसर गदाछ। यसै 

गरी यी सामग्रीहरू वषााको पानीले बगाइ र नतजकको जतमन, पानीको स्रोतहरुलाइ तबगाना सक्छन ्
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झ) तनमााण सामग्री ईत्खनन ्
तनमााण सामग्रीको ईत्खन्त्नबाट नदीको धार पररवतान हुने, नदीको प्राकृततक बहाबमा ऄवरोध हुने, पानी जम्ने, धलुो ईड्ने र 

नदी/खोलाको प्रदषूण जस्ता समास्याहरु अईन सक्छ । म
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ञ) प्रज्वनतसल र तवषाल ु

रासायतनक सामग्रीबाट 

दघुाटना, चहुावट वा 

चोटपटक 

सडक तनमााण कायाको लागी आन्त्धन, तेल, लतुब्रकन्त्ट, तबटुतमन र ऄन्त्य रसायनहरू अवश्यक हुनेछ । घातक पदाथाहरू जस्तै 

तेल, ग्रीज प्राय: तनमााण सवारी साधनहरू र ईपकरणहरूको लातग प्रयोग गररन्त्छ। तबटुतमन र ऄन्त्य रासायनहरू कालोपारो 

गने क्रममा प्रयोग गररनेछ । यी सामग्रीको चहुावट, अतदले सतह र भतुमगत पानीको प्रदषूण, सतहको माटोको प्रदषुण हुने, 

अगलागी र तवस्फोटकको जोतखम र मानव स्वास्थयमा जस्ता ऄसरहरु हुन सक्छ । तबटुतमन जथाभावी छररनाले पानी 

तनकास प्रणालीमा समस्या पनी ल्याईन सक्छ । कामदारहरुको छालामा तवटुतमन लगायत ऄन्त्य रासायतनक पदाथाहरु 

टातसनाले तचढतचलो र एलजी हुन सक्छ । 
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ट) जल प्रदषूण 

सडकपंिी नार खोला र फू खोलाको लगभग समान्त्नतर भएर जान्त्छ । तनमााणको क्रममा तनस्काने  माटो, चट्टानका टुक्राहरु, 

तनमााणमा प्रयोग गररने ढुङ्गा, बालवुा लगायत ऄन्त्य सामग्रीहरु पानीमा बगेर वा ऄन्त्य कारणले यी Spoil खोलाको 

पानीमा तमतसन सक्छन ्। यसले खोलाको पानी तमतसएर जल प्रदषुण गना सक्छ । त्यस्तै, तशतवर तथा भण्डारण के्षर, Spoil 

व्यवस्थापन के्षरबाट तनस्कने फोहरहरु तथा नदीको ईकास के्षरबाट गररने तनमााण सामग्रीको ईत्खनन ्कायाले पनी जल 

प्रदषुण गना सक्छ । 

 

न्त्य
नू
 

स्थ
ान

ीय
 

छ
ोट

ो 

प्र
त्य

क्ष
 



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

7-21 
 

के्षत्र 

पने प्रभाव तह कनधाफरण 

प
रर
म
ाण

 

स
ीम
ा 

स
म
य
ाव
कध

 

प्र
त्य
क्ष
/ 

ाऄ
प्र
त्य
क्ष

 

१.३ संचालन चरण 

क) ईत्खनन,् तशतवर, Spoil 

व्यवस्थापन के्षरहरुको  

पनुःस्थापना 

 

यी के्षरहरुको पनु:स्थापनाले वाय ुप्रदषूण तनम्त्याईँछ। 
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ख) भ-ूक्षय, पतहरो र तभरको 

ऄतस्थरता 

सडकपंति वा सडकको नालीमा वषाातको पानी केतन्त्रत भइ बग्दा भ-ूक्षय र तभरको ऄतस्थरता बडाइ पतहरोको समस्या 

हुनेछ। सडकको सतहमा सतहको पानीको बहाबले थप पतहरोको जोतखमलाइ बढाईछ । यसले गदाा ऄन्त्तत: सडकको 

तस्थरतालाइ ऄसर गछा । यसले सडक खण्डको क्षतत, यातायातमा ऄवरोध र नतजकका के्षरहरूमा ऄन्त्य प्रभावहरू 

तनम्त्याईन सक्छ । 
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ग) नदी तट कातटने र 

बाढीको समस्या 

सडक सामान्त्यत: पानीको प्रबाहलाइ तनतित स्थानहरुबाट प्रवाह केतन्त्रत गरेर सतह पानीको प्राकृततक प्रवाहलाइ पररमाजान 

गदाछ र धेरै जसो ऄवस्थामा जल प्रवाहको गतत बढाईँदछ । पानीको ईतचत व्यवस्थापनको ऄभावमा सघन जलप्रवाहले 

नदी/खोला/खोल्सी छेईमा जतमनको माटोलाइ क्षतत तनम्त्याईँछ, जसले गदाा तकनार कातटन्त्छ । ऄवरोधका ऄसरहरू 

सडकको तत्काल प्रभाव स्थान दतेख वरपरको के्षरमा तवस्तार हुनेछन ्। सडकहरूले कम ईचाआको बाँधका रूपमा काया गरी 

र प्राकृततक जल तनकासी, पानी भररन,े पानी जम्ने/टातलने, बाढी अतद गना सक्दछ 
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घ) ईच्च यातायात 

अवागमन 

सडकको संचालन चरणमा यातायातको ईच्च प्रवाहले सडक दघुाटना, िातफक ऄवरोध, ईच्च अवाज र ऄन्त्य यातायात 

सम्बन्त्धी समस्याहरू तनम्त्याईनेछ । म
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ङ) सडक छेईको डे्रनेज ममात 
सडक र डे्रनेज संरचनाले प्राकृततक पानीको प्रवाह बदल्नेछ ।  क्रस-डे्रनेज संरचनाहरूको माध्यमबाट सडक नालीबाट 

पानीको केन्त्रीकृत प्रवाहले जातमन खन्त्ने समस्या हुनेछ । म
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च) तेल, तग्रज, लतुब्रकेन्त्ट्स, 

बटुीतमनको प्रयोग र सवारी 

साधन/ईपकरणहरू धनुाले 

हुने सतह जल प्रदषूण 

सडक संचालनको क्रममा चल्ने सवारी साधनहरुलाइ तेल, तग्रज, लतुब्रकें ट्स, तडजेल र पेिोल तथा सडक ममातको क्रममा 

तबटुतमन र ऄन्त्य रासायनहरू अवश्यक पदाछन ्। यी सामग्रीहरुको चुवाहट, ऄनपुयिु भण्डारण वा चहुावटले नतजकको 

जतमन दतूषत, भतूमगत/सतहको पानी दतूषत पाने, अग र तवस्फोटको जोतखम र मानव स्वास्थयको खतरा तनम्त्याईन सक्छ र 

सडकमा जल तनकासी प्रणाली ऄवरुद्ध गना सक्छ। तवशेष गरी सडक ममातका क्रममा ममात कायाबाट तनस्कने फोहोरबाट 

नतजकको जतमन तथा पानीको स्रोतहरु प्रदतूषत हुन सक्छन ्। 
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ख) जैकवक वातावारण 

ताकलका ७.३: जैकवक वातावरणीय प्रभावहरुको साराांश  

के्षत्र पने प्रभाव तह कनधाफरण 
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१) नकारात्मक प्रभाव 

१.१ कनमाफणपूवफको चरण 

क) रुख तथा वनस्पततको 

कटान 

प्रस्तातवत सडकपंिीको २६.६१ तक.मी. सडक खण्ड ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा पदाछ । ऄन्त्नपणुा संरक्षण 

के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरबाट सडकको फमेशन चौडाइबाट १६.६३ हके्टर जतमन अवश्यक पदाछ र सडक तनमााणको लागी 

६५४ वटा रूखहरू काट्न ुपने हुन्त्छ । 
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१.२ कनमाफण चरण 

क) वन र वन्त्यजन्त्तकुो 

बसोबास तवनाश 

 

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरबाट सडकको फमेशन चौडाइको लागी १६.६३  हके्टर जतमन र अयोजनाको 

तशतवर/भण्डार के्षर, Spoil व्यवस्थापन के्षर र ईत्खनन ्के्षरको लागी थप ४.४  हके्टर (वन के्षर र नदी ततटय के्षर) 

अवश्यक पदाछ । 
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ख) बसोबास तबखण्डन र 

वन्त्यजीव चहलपहलमा 

ऄवरोध 

सडक तनमााण काया र सडक पंिीको रुख-तबरुवाहरु काट्ने कायाले ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा 

वन्त्यजन्त्तकुो वासस्थानको तवनाश र तवखण्ड हुनेछ । चेनेज ४ + ८६० दखेी ५+ ३२०, चेनेज ९+७६० दखेी १०+०४०, 

चेनेज ११+३०० दखेी ११+६००, चेनेज १४+५४० दखेी १६+६९० र चेनेज २४+८१० देखी २५+७००  वन्त्यजन्त्तकुा 

तबचरण गने मखु्य स्थानहरु हुन ्। सडकको फमेशन चौडाइको लागी रुख-तवरुवाको कटान, तनमााणको क्रममा तनसक्कने 

तवतभन्त्न अवाजहरु, धुँवा/धलुो ईत्सजान र ऄन्त्य तनमााण कायाबाट ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरमा रहकेा वनस्पतत तथा 

वन्त्यजन्त्तहुरुलाइ ऄसर गदाछ । यी कायाहरुले तनमााण के्षर नतजक चरा-चरंुुगी, स्तनधारी जीव लगायतका वन्त्यजन्त्तहुरुको 

चहलपहललाइ कम गरी तवस्तारै यी के्षरबाट वन्त्यजन्त्तहुरु भाग्नेछन ्। यस्ता गतततवतधहरूले ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरमा 

वन्त्यजन्त्तहुरुको जैतवक तवतवधतामा ऄप्रत्यक्ष प्रभाव पादाछ । 
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ग) आथनो-वनस्पतत र 

NTFPsको ह्रास 

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरमा गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरुको प्रचरु समभावना रहकेोछ । सडकको तनमााण क्रममा, त्यहाँ बातहरी 

कामदारहरुको चाप बढ्नेछ । अयोजनाका कामदार तथा ऄन्त्य बातहरी मातनसहरुदबाट तबतभन्त्न  प्रयोजनको लागी यस 

के्षरमा पाआने गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरू संकलन गने तनक्सानी गने जस्ता काया हुने सम्भावना प्रबल रहकेोछ  । त्यस्तै, सडक 

तनमााण के्षर तथा श्रतमक तशतवरहरु नतजक तवतभन्त्न वन संसाधन तथा गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरूको ऄवैध संकलन हुनेछ । 
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घ) ऄवैध तसकार तनमााण ऄवतधमा बातहरी कामदार सडक तनमााणको लातग संलग्न हुनेछन ्। बातहरी र स्थानीय कामदारहरु ईतचत ऄनगुमनको 

कतम भएको खण्डमा वन के्षरमा मासकुो लातग वा ऄवैध बेचतबखन गना जंगली जनावरहरूको तसकार र ऄन्त्य प्रयोजनको 

लातग वन्त्यजन्त्त ुमना सक्छन।् 
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ङ) जलचर प्रणालीमा 

ऄसर 

तनमााण कायाहरूबाट हुने जल प्रदषुणले  नदी/खोलामा तनभार हुने जीवजन्त्तहुरुलाआ प्रत्यक्ष ऄसर गदाछ। 
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१.३ सांचालन चरण 

क) वन ऄततक्रमण संचालनको चरणमा सहज पहुचँका कारणले सडकपंिी नतजकको ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर र वन स्रोतहरुमा दबाब तसजाना 

हुनेछ । वन के्षरका ऄवैध रूख काट्ने, काठ-दाईराहरु तथा वन पैदावारको संकलन गने, वन के्षरमा अकतस्मक अगजनी 

अतद जस्ता प्रभावहरु दखेीनेछ । यी गतततवतधहरूले घाँस र वन्त्यजन्त्तकुा प्रजाततहरूलाइ हातन/नोक्सानी गनेछन ्। यसले वन 

के्षरको सम्पणूा जैतवक ऄखण्डतामा प्रभाव पाछा । 

न्त्य
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ख) वन संसाधनको कमी सडक सञ्चालन पतछ, अयोजना के्षरमा स्थातनय र बातहरी के्षरका व्यतिहरूको अवतजावतमा वतृद्ध भइ र वन के्षरबाट 

काठ-दाईरा र वन पैदावारहरुको चोरी-तनकासी हुन ्सक्छ । राम्रो यातायात सडक ऄवस्थाले यी ऄवसरको फाआदा तलन र 

ऄवधै रूपमा पैसा कमाईन गलत तनयत भएकालाइ सहज वनाईँदछ । यस्ता गतततवतधहरुले यस के्षरको वन 

स्रोत/संसाधनहरुलाइ हानी गदाछ । 

न्त्य
नू
 

स्थ
ान

- 
तन

तद
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के्षत्र पने प्रभाव तह कनधाफरण 

प
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ग) सडक छेईका 

वनस्पततमा ऄसर 

सडक छेईको वनस्पतत प्रभातवत हुने सम्भावना रहकेोछ । ऄवैध कटानी, घाँस दाईराको संकलन, सडकबाट तनस्कने धवुाँ-

धलुोको करण सडक छेईका वनस्पतीहरुलाइ , घाँस तथा तबरुवाहरुलाआ तवतभन्त्न ऄसर गदाछ। तबस्तारै तबरूवाको पातमा 

धलुो जम्मा भइ प्रकाश संशे्लषणमा ऄसर गदाछ र सडक छेईका बोटहरुमा दीघाकालीन ऄसर हुनेछ । 

न्त्य
नू
 

स्थ
ान
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घ) वन्त्यजन्त्तकुो तसकार 

तथा वन्त्यजन्त्त ुतवचरणमा 

पने ऄसर  

तजल्लाको तवतभन्त्न भागका धेरै मातनसहरूका लातग सडक सञ्चालन अकषाणको तवषय हुनेछ र ततनीहरू व्यापाररक 

ऄवसरहरूको लातग अईन सक्छन ्। वन के्षरमा मातनसहरुको पहुचँले वन्त्यजन्त्तकुो चोरी- तसकारको सम्भावना बढाईने छ र 

साथै वन्त्यजन्त्तकुो अखेटोपहारको संकलन र बेचतबखनमा संलग्न गराईँदछ। 

ईच्च गतीका सवारीहरुको चहलपहलले गदाा वन्त्यजन्त्तकुो दघुाटना, वन्त्यजन्त्तकुो तवचरणमा ऄवरोध जस्ता ऄसरहरु पतन 

दतेखन सक्ने सम्भावना रहकेोछ । 
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ग) सामाकजक ाअकथफक र साांस्कृकतक वातावरण 

ताकलका ७.४: सामाकजक ाअकथफक र साांस्कृकतक वातावरणीय प्रभावहरुको साराांश 

के्षत्र पने प्रभाव तह कनधाफरण 

प
रर
म
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प्र
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क्ष
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ाऄ
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१) ाऄनुकूल प्रभाव 

१.१ कनमाफण चरण 

क) रोजगारीको तसजाना 

 

अयोजनाको तनमााण ऄवतधभर अवश्यक पने दतैनक १५० जना कामदारहरु अयोजना तनमााणको लागी तनमााण 

व्यवसायीले अयोजना के्षर भन्त्दा बातहरबाट ल्याईन ु पने हुन्त्छ । यी कामदारहरुको लागी खाना-खाजा लगायत ऄन्त्य 

अवश्यकता परुा गनाको लागी अयोजना के्षरका मातनसहरु तवतभन्त्न कायाहरुमा संलग्न हुनेछन ्जसले गदाा स्थातनयहरुको 

लागी रोजगारीको ऄवसर सजृना हुनेछ ।  

म
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म
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ान
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क्ष
 

ख) ईद्यम तवकास र 

व्यापार ऄतभवतृद्ध 

तनमााण ऄवतधमा, तनमााण कायामा सग्लंगको माग परूा गना तवतभन्त्न प्रकारका व्यावसातयक गतततवतधहरू सञ्चालनमा 

अईँदछन ्। सामान्त्यतया, व्यावसातयक गतततवतधहरूमा खाना र तचया पसल, तकराना पसल र तनमााणकमीहरूको सेवाका 

लातग रेस्टुरेन्त्ट/लजहरुहरू अतद संचालन हुनेछन ् । यसले स्थानीय ग्रामीण ऄथाव्यवस्थामा योगदान परु् याईँछ र ग्रामीण 

गररबी कम गना मद्दत गदाछ। त्यस्ता सतुवधाहरूले ईद्यम तवकासमा योगदान परु् याईन सक्छन,् जनु प्राय: तनमााण ऄवतधभर 

जारी रहन्त्छ, तवशेषगरी यी प्रभावहरु मेता, छ्याप, च्याख ुर नारमा दतेखनेछ । 
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१.२ संचालन चरण 

क) यातायात सतुवधाका 

कारण सेवा-सतुबधा तथा 

बजारमा पहुचँ 

 

सडकको तनमााणले सामातजक सेवामा स्थानीय व्यतिको पहुचँ र सामानको ढुवानीको लातग सहज रूत पररवहनमा वतृद्ध 

गदाछ। एकपटक सडक तनमााण काया सम्पन्त्न भएपतछ, सडक नतजकक बस्तीहरुबाट कोतो, चामे, वेतशसहर, लगायतका 

ऄन्त्य बजार केन्त्रमा सतजलै पहुचँ गना सक्दछन ्। यसले याराको समय र यातायात लागतमा दइु तदनको समय बचत गदाछ । 

ऄतहले च्याख ुदखेी कोतो सम्म कररव दइु तदन लाग्नेछ, सडक तनमााण पिात ्याराको ऄवतध कररब ४ घण्टाको हुनेछ । 
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के्षत्र पने प्रभाव तह कनधाफरण 
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ख) व्यापार र व्यापारको 

वतृद्ध 

स्थानीय के्षरमा ईपल्ध स्थानीय ईत्पादनहरू, पयाटतकय सेवा र स्थातनय ईत्पादनहरुको लागी बजारमा राम्रो पहुचँ हुनेछ।  

सडक पंिीका बस्ती र सडक दखेी नतजक पने बस्ती के्षरामा पयाटकको (तबशेष गरी अन्त्तररक) वतृद्धले स्थानीय 

ईत्पादनहरू र स्थानीय स्रोतहरूको माग बढाईँदछ । कृतष ईद्योगहरू स्थानीय ईत्पादनहरू जस्तै कच्चा मालको अधारमा 

नतजकैको के्षरमा स्थापना गना सतकन्त्छ । यसले यस के्षरमा अतथाक गतततवतध बढाईनेछ। यसले के्षरमा अतथाक लेनदेन 

बढाईनेछ । 
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ग) मतहला  सशतिकरण सडक सञ्चालन पतछ तसजाना गररएको अतथाक र रोजगारीका ऄवसरहरूले मतहला र सामातजक रूपबाट वतञ्चत 

समहूहरूको सामातजक तस्थतत बढाईनेछ । मतहला तथा तपछतडएका वगा प्रतत हुने दवु्यावहारहरु तबस्तारै कम हुनेछन ्। म
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घ) सामदुातयक तवकासको 

वतृद्ध 

सडक तनमााण पतछ सम्पणूा अयोजना के्षरको अतथाक तस्थतत बढ्नेछ । प्रायः सडकको नतजकका बस्तीहरूलाइ धेरै फाआदा 

हुनेछ । सडक पहुचँ पगेु सँगै, अयोजना के्षरको तशक्षाको तस्थतत, स्वास्थय सरसफाआ, लगायत ऄन्त्य सामतजक तस्थतत 

बढाईने छ । 

म
ध्य

म
 

स्थ
ान

ीय
 

तद
घ

ाक
ाल

ीन
 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

ङ) स्थातनय धमा 

संस्कृतीको संरक्षण तथा 

पयाटनको वदृ्धी 

अयोजना के्षर ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरको दगुाम एंवम रमणीय के्षर रहेकोछ । यस के्षरमा गरुुङ र तमाङ  तथा बौद्ध 

धमाालम्वीहरुको बाहुल्यता रहकेो के्षर हो । यस के्षरमा पयाटनको प्रचरु सम्भावना रहकेोछ । सडक तनमााण पिात यस के्षरमा 

पयाटकहरुको वतृद्ध हुनेछ । 
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२) नकारात्मक प्रभाव 

२.१ कनमाफणपूवफको चरण 

क) जग्गा र सम्पतत्त 

ऄतधग्रहण, क्षततपतूता र 

पनुवाास 

अयोजनाको तनमााण प्रतक्रया फरक स्वातमत्व र तवतभन्त्न प्रकारका जातमनको अवश्यक पदाछ। अयोजनाको तनजी स्वातमत्व 

ऄन्त्तगातको फमेशन चौडाइको लातग ०.६२ हे. स्थायी रुपमा तथा अयोजनाको श्रतमक तशतवर तथा ऄन्त्य सतुवधाहरुको 

लागी ०.४ हे. जतमन ऄस्थायी रुपमा प्रयोग गनेछ । 
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ख) सावाजतनक 

ईपयोतगताहरूको पनु: 

स्थापना 

अयोजना तनमााणको क्रममा कुनै पतन सम्पततमा ऄसर पनेछैन 

 - - - - 
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के्षत्र पने प्रभाव तह कनधाफरण 
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२.२ कनमाफण चरण 

क) सावाजतनक 

ईपयोतगताहरुमा दबाब 

(पानी, नाला, शौचालय र 

ऄन्त्य) 

अयोजना के्षर ग्रामीण के्षरमा रहकेो कारणले खाने पानी अपतूता, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थय सेवाहरू लागायत सेवा-

सतुबधाहरु सीतमत क्षमताका रहकेा छन ्। तनमााण चरणमा बातहरी कामदारहरुको प्रवाहले अयोजना के्षर ऄन्त्तगातको च्याख ु

के्षरका सावाजतनक सेवा-सतुबधा तथा ईपयोतगताका संसाधनहरुमा दबाब सजृना हुनेछ । न्त्य
नू
 

स्थ
ान

ीय
 

छ
ोट
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ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

ख) कृतष ईत्पादनमा कतम सडक तनमााणको क्रममा तनमााण कायाको चरणमा ०.६२ ह.े तनजी जतमन (कृषी जतमन तथा वस्ती के्षर) सडकले ऄतधकरण 

गनेछ। म
ध्य

म
 

स्थ
ान

ीय
 

म
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क्ष
 

ग) बाल श्रमको सम्भावना तनमााण कायाहरू सरुु भएपतछ, त्यहाँ व्यापार र व्यवसायमा वतृद्ध हुनेछ । यो नयाँ व्यापार र व्यापार साथै सडक तनमााणको 

लातग श्रतमकहरूको अवश्यकता पदाछ र गररब ऄतभभावकले अयाना बच्चाहरूलाइ अतथाक अम्दानीको ऄवसर दखेी 

अयोजनाको तवतभन्त्न कामहरूमा पठाईन सक्छन ्। बालश्रममाअयोजना के्षरका बाल-बातलका भन्त्दा पनी अयोजना 

के्षरभन्त्दा बातहरका बाल-बातलकाहरु प्रयोग हुने सम्भावना धेरै रहकेोछ । 
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घ) श्रतमक बीच तववाद सडक अयोजनाको तनमााणको लातग ठूलो संख्यामा श्रतमकहरूलाइ अवाश्यक हुनेछ । अयोजनाको लागी अवश्यक पने 

कामदारहरुले जस्तै जाँड/रक्सी तपईने, जवुा खेल्ने, लागऔूषध सेवन र अपरातधक गतततवतध अतद संलग्न भइ यस के्षरको 

सामातजक सद्भावलाइ खलवल पयुााईने जस्ता सम्भावना हुनेछ । यसले स्थानीय बातसन्त्दा र बातहरी कामदारको बीचमा 

मनमटुाव तसजाना गदाछ। 
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ङ) श्रम तशतवर तनमााण तनमााणको लातग श्रतमक तशतवर माफा त हुने ऄसरहरुमा ठोस फोहोर ईत्पादन (जैतवक फोहोर, प्लातस्टक र धात ुस््याप, घरेल ु

बहाव, अतद) र ततनीहरूको तनपटानको अवश्यकता, सावाजतनक सेवा सतुवधामा दबाब (खानेपानीको स्रोत, स्वास्थय 

सतुवधा) अतद समावेश छन।् ऄन्त्य ऄसरहरुमा स्थातलकृत सौन्त्दया मलू्यको (वनस्पतत क्षतत, जतमन र जतमनको दतूषतकरण), 

कमजोर सरसफाआ (ऄस्वच्छ शौचालय, नली तनकास सतुवधा), संक्रतमत रोगहरूको प्रसारण (यौनजन्त्य रोगहरू, तकराले 

साने रोगहरू, अतद), रक्सी र लागऔूषधको प्रयोग, अतद रहकेा छन ्। 
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के्षत्र पने प्रभाव तह कनधाफरण 
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च) व्यावसातयक स्वास्थय 

सरुक्षा मापन 

श्रतमकहरुले तवशेष गरी तभर/पाखो काट्ने, तनमााण ईपकरण सञ्चालन, रूख काट्ने, तनमााणमा प्रयोग हुने तवटुतमन, इन्त्धन 

लगायतको ह्यान्त्डतलंग, जस्ता कामहरू गनुा पने भएकोले ईनीहरू दघुाटना र स्वास्थय जोतखममा पने गदाछन ्। स्वास्थयमा 

सम्भातवत प्रभावहरू र्श्ासप्रर्श्ास, अँखाको रोग धलुोको जोतखम, ईपकरण/सवारी संचालनले धुँवा ईत्सजान, तबटुतमन 

पोल्दा हुने जोतखम, तनमााण समयमा सवारीको दघुाटना अतद हुनेछन ्। व्यतिगत सरुक्षा सामग्रीहरुको ऄभावले ऄझै यी 

जोतखमलाइ ऄझै बढाईदछ । तनमााण समयमा स्थानीय र बातहरी कामदारहरू बीचको सम्पका  बढ्ने हुनाले गम्भीर स्वास्थय 

जोतखमको हुन सक्छ जस्तै COVID-१९ र ऄन्त्य संक्रमणीय रोगहरू पदाछन ्। 
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२.३ सांचालन चरण 

क) सडक के्षरातधकारको 

ऄततक्रमण 

तनमााण काया परूा हुने तबतत्तकै सडक छेईछाई नयाँ बस्ती, पसल, खाद्यान्त्न पसलहरू दखेा पनुा सामान्त्य घटना हो। स्थानीय 

जनता र केही अप्रवासी श्रमशतिको लातग अतथाक ऄवसरहरू ईत्पन्त्न हुने तबतत्तकै यी घटना दखेा पदाछन ्। यसले जग्गाको 

मलू्यमा वतृद्ध र तवशेष गरी सडक छेईका सावाजतनक जग्गा र सडकको के्षरातधकारको ऄततक्रमणका बढाईँदछ, जसले 

सडक दघुाटना, सडक ऄवरोध, सवारीमा तढलाआ, अतदसँग सम्बतन्त्धत सामातजक द्रन्त्द्रको स्रोत बन्त्छ । 
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ख) सडक दघुाटनाको 

सम्भावना 

गणुस्तरीय सडकले गदाा हुने सवारी साधनको ईच्च गतत, सडकमा सहायक सडक अएर जोतडने र सहायक सडकको सवारी 

र मखु्य सडकको सवारीबीच हुने दघुाटना सडक दघुाटनाहरूको कारण हुन्त्छन ्। सडकमा हुने खाल्डा खलु्डी लगायत ऄन्त्य 

कारणले थप दघुाटना हुनेछ । यस्तो दघुाटना सामान्त्य प्रकारको चोटपटकदतेख तलएर गम्भीर दघुाटनाहरू सतम्मतलत हुन सक्छ । 

ई
च्
च

 

स्थ
ान

ीय
 

तद
घ

ाक
ाल

ीन
 

प्र
त्य

क्ष
 

ग) फोहोर व्यवस्थापनको 

समस्या 

सडक सञ्चालनमा अईँदा लगातार यातायात सवारी र मतनसहरुको प्रवाह, बातहरी मातनसहरुको अवागमन अयोजना 

के्षरमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या बढाईनेछ। व्यतिहरूले प्लातस्टक र ऄन्त्य तवतभन्त्न प्रकारका सामग्रीहरू प्रयोग गदस 

सडकको छेईछाई यायाँक्न सक्छन।् यसका साथै सवारी साधनको तवश्रामस्थलमा यस प्रकारको ऄसर ऄतधक गम्भीर हुनेछ । 
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ऩरयच्छेद 8: अनकूुर प्रबाव अतधकतभ अतबवदृ्बि गने तथा प्रततकूर प्रबाव धमून गने उऩाम  

८.१ ाऄनुकूल प्रभाव ाऄकभवृकि तथा प्रकतकूल प्रभाव धयूनीकरणका ाईपायहरु 

यस प्रस्तातवत “कोतो-मेता-छ्याप-जुनाम-च्याखु सडक” सडकको प्रभाव सकारात्मक (फाआदाजनक) का साथै 

नकरात्मक पतन हुन सक्छ । प्रभावकारी वातावरणीय ईपायहरुको कायाान्त्वयनले सकारात्मक प्रभाव ऄतधकतम र 

नकरात्मक प्रभावलाइ कम गदाछ । प्रभाव मलू्यांकन र स्थानीय तबद्यमान वातावरणीय ऄवस्थाको अधारमा सकारात्मक 

प्रभाव वतृद्धका साथै नकरात्मक प्रभाव न्त्यनूीकरण ईपायहरू प्रस्ताव गररएको छ। 

यस प्रस्तातवत सडक अयोजना के्षरको कायान्त्वयन गनुा ऄतघ यस अयोजनाबाट वातावारणमा पने सक्ने प्रततकूल 

प्रभावलाइ हटाईने वा न्त्यनू गने तवषयलाइ तबशेष ध्यान तदन ुपने भएकाले पतहचान तथा अकालन गररएका सकारात्मक 

का साथै नकरात्मक प्रभाव र सकारात्मक प्रभाव ऄतभवतृद्ध र नकरात्मक प्रभाव न्त्यनूीकरण ईपायहरु प्रततवेदनमा 

समेतटएका छन।् 

नकरात्मक प्रभाव न्त्यनूीकरणहरुलाइ ३ प्रकारमा बतगाकरण गररएको छ- क्षततपतूता, सधुारात्मक र 

प्रततरोधात्मक/न्त्यनूीकरणका ईपाय भौततक, जैतवक, सामातजक-अतथाक तथा सांस्कृततक वातावरण के्षरमा तनमााण तथा 

संचालन चरणको लातग छुट-छुटै प्रस्तातवत गररएको छ । 

८.२ प्रकतकूल प्रभावका धयूनीकरणका ाईपायहरुको बकगफकरण  

न्त्यनूीकरण ईपायहरु मलू्यांकन गरी ३ प्रकारमा बतगाकरण गररएको छ- क्षततपतूता, सधुारात्मक र प्रततरोधात्मक। 

८.२.१ क्षकतपूकतफक ाईपायको ाऄवलम्बन  

क्षततपतूताक ईपायहरुमा तबशेषगरी प्रततकूल प्रभाव कम गना वा हटाईन नसतकने खालका प्रततकूल प्रभावहरुको लातग 

गररनेछ।क्षततपतूताक ईपायहरुमा तबशेष गरी दहेायका तक्रयाकलाप समावेश हुनेछन:् 

 क्षततग्रस्त प्राकृततक स्रोतको पनुःस्थापना  

 क्षततग्रस्त तनजी तथा सावाजतनक सम्पतत/संरचनाहरुको क्षततपतूता  

यस सडक अयोजनाको लातग ऄबलम्बन गररने क्षततपतूताक ईपायहरु तातलका ८.१ मा रातखएको छ।  

८.२.२ सुधारात्मक ाईपायको ाऄवलम्बन  

सधुारात्मक ईपायहरुमा तबशेषगरी प्रततकूल प्रभावलाइ कम गरेर स्वीकारयोग्य तहसम्म ल्याईनका लातग सधुारात्मक 

ईपायहरु ऄबलम्बन गररनेछ। सधुारात्मक ईपायहरुमा तबशेषगरी दहेायका तक्रयाकलाप समावेश हुनेछन:् 

 प्रदषूण तनयन्त्रणका ईपायहरु, भ-ूक्षय, पतहरो अतदको रोकथाम  

 अयोजनाका हुने वातावरण पने ऄसरको सधुार  

यस सडक अयोजनाको लातग ऄबलम्बन गररने सधुारात्मक ईपायहरु तातलका ८.२ मा रातखएको छ । 

८.२.३ प्रकतरोधात्मक ाईपायको ाऄवलम्बन  

प्रततरोधात्मक ईपायहरुमा तबशेषगरी गम्भीर खालका प्रततकूल प्रभावलाइ प्रभाव दखेा पनुा ऄगातड  नै कम गना वा तनमुाल 

गना प्रततरोधात्मक ईपायहरु ऄबलम्बन गररनेछ । प्रततरोधात्मक ईपायहरुमा तबशेषगरी दहेायका तक्रयाकलाप समावेश 

हुनेछन:् 

 स्वास्थय तशक्षा कायाक्रम, जानकारी/सचेतना मलूक कायाक्रम र साआनबोडा 

 अयोजना के्षरको प्रभाव कम गना ऄनगुमनक कायाक्रम  

 सामातजक सहयोग र ऄतभतब्रद्दीकारणक ईपाय  

यस सडक अयोजनाको लातग ऄबलम्बन गररने प्रततरोधात्मक ईपायहरु तातलका ८.३ मा रातखएको छ ।  
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ताकलका ८.१: सडक ाअयोजनाको लाकग ाऄबलम्बन गररने क्षकतपूकतफक ाईपायहरु 
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१) कनमाफणपूवफ 

क) जैकवक वातावारण 

रूख कटान रुख तथा 

वनस्पततको कटान 
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५०  ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरको जतमनको भोगातधकार तथा कातटने 

रुखहरुको क्षतीपतुी रातरिय प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लागी रातरिय वनके्षर 

प्रयोग गने सम्बतन्त्ध मापदण्ड सतहतको कायातवतध, २०७६ तथा संरतक्षत के्षरतभर 

भौततक पवूााधार तनमााण एबं संचालन सम्बतन्त्ध कायानीतत, २०६५ ऄनसुार 

गररनेछ । कातटने रुखका ६५४ क्षततपतूता स्वरूप १६३५० रुखका तबरुवाहरु (१ 

रुख वरावार २५ रूखका तबरुवा) रोतपनेछ र (ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको 

१६.६३ हके्टर (फमेशन चौडाइ) जतमनको सट्टा जतमन ईपल्ध गररनेछ र 

१६००तबरुवा / हके्टर ( २६,६०८ तवरुवा) रोतपनेछ । 

 रोतपएका तबरुवाहरुलाइ अयोजनाले अयानो लागतमा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर 

अयोजना कायाालयको सहकायामा ५ वषासम्म रुकााईने/जोगाईने काया गदाछ । 

ख) सामाकजक ाअकथफक र साांस्कृकतक वातावरण 

जग्गाको  

ऄतधग्रहण 

जग्गा र सम्पतत्त 

ऄतधग्रहण, 

क्षततपतूता र पनुवाास 
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०

) 

५० अयोजनाको फमेशन चौडाइको अवश्यक पने तनजी जतमन अयोजनाले स्वतच्छक 

जग्गादान प्रतक्रयबाट अतधग्रहण गनेछ। ऄस्थायी रुपमा अवश्यक हुने जतमन अपसी 

समझदारीबाट अयोजनाले भाडामा तलनेछ ।  

२) कनमाफण चरण 
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क) भौकतक-रासायकनक वातावारण 

सडकले जतमन 

ओगट्ने र सतहको 

माटो कटान गने  

भतूम प्रयोग र 

ईत्पादनशील 

माटोको हातनमा 

ऄस्थायी र स्थायी 

पररवतान 
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५० ईत्खन्त्न गररको ईबार माटो (कररब ७२५० घ.मी.) लाइ अयोजनाले संचलनले गने 

भण्डारण स्थलमा भण्डारण गररनेछ, तनमााण काया सतकएपतछ यस माटोलाइ कामदार 

तशतवर, तनमााण सामग्री भण्डारण स्थल र ऄलकरा पोल्ने स्थानहरुको तवघटन गदाा 

प्रयोग गररनेछ । त्यस्तै जतमनको भ-ूईपयोगमा हुने पररवतानका ऄसरहरू जस्तै वनको 

क्षततलाइ प्रभाव कम गने र तवतभन्त्न शीषाकमा समावेश गररएकोछ ।  
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ताकलका ८.२: सडक ाअयोजनाको लाकग ाऄबलम्बन गररने सुधारात्मक ाईपायहरु  
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१) कनमाफण चरण 

क) भौकतक-रासायकनक वातावारण 

सडकको छेईबाट बग्न े

पातनको वाहावमागा 

रोतकनन े

खोतल्सहरुको ऄवरुद्ध हुन े

प्राकृततक पानीको 

बहाबमा ऄसर र पानी 

जम्ने सम्भावना 
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 प्राकृततक पानीको बहाब क्षरेबाट पणूा रूपमा अवश्यक नहुदासम्म मोतडनेछैन । 

जनु क्षरे बाट पानीको प्राकृततक प्रवाह / जल तनकासी रोतकनेछ त्यहाँ पानीको 

पाआप ऄन्त्य संरचना तनमााण गररन्त्छ ।  

 पानीको बग्ने स्थानहरुमा Spoil बाट हुन ेरोकावट वा तवचलन रोतकनछे, यतद 

भैहालेको ऄवस्थामा त्यस्तो Spoil हटाइनेछ। 

 सडक पंिीमा प्राकृततक पानीको तनकासको व्यवस्थापन गना तवतभन्त्न चनेेजमा 

गरी ३ वटा पलु र ३० वटा कल्भटा  र ११ वटा १२ मी. कजवे  तनमाण 

गररनेछ । 
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सतहको पातनमा तवतभन्त्न 

तकतसमका फहरु तमतसन े

सतहको पानी दतूषत 
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 ईपयिु ढल तनकास बनाएर पानी बग्ने र तनमााण स्थलहरूको बीचमा ईपयिु 

बफर बनाइने छ। श्रम तशतवरहरुमा शौचालयहरुको तनमााण गररनेछ । 

 खोला/नालाहरुमा गाडी वा ईपकरणहरु सफा गने, नहुाईने, लगुा धनेु काया गना 

प्रततबन्त्ध गररनछे । तनमााण सामग्रीहरु लाइ पानीको स्रोतमा छोतडनेछैन 

 तसतवरहरुको फोहरलाइ छुटै भण्डारण गरी फोहर फल्ने ठाईँमा लगेर 

व्यवस्थापन गररनेछ। 

 ईत्खनन ् गररएका ऄततररि Spoil सामग्रीको Spoil व्यवस्थापन स्थलमा 

लतगनेछ । 

 लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक सामग्रीहरुको चवुाहट र तवतभन्त्न 

घातक सामग्रीहरूको चहुावटलाआ तनयरण गररनेछ र चतुहबाट लाइ संकलन 

गरी ईत्पादकले राखेको कायातवतध ऄनसुार व्यवस्थापन गररनेछ । 

खतनएका Spoil हरुको 

छररन ुर तत्कालै 

व्यवस्थापन नगररन ु

Spoil तनपाटनका 

कारण हुने खतराहरू प्र
त्य
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 ईत्पन्त्न भयका Spoil लाइ सडक पनुा, gully र खतनएका खाल्टा-खलु्टीहरु 

पनुा प्रयोग गररनेछ । 

 Spoil लाइ पानीको सतहमा फातलने छैन ।  

 खतनएका के्षरमा ईतचत ढल तनकास, वकृ्षरोपण, भू-क्षय रोक्न पयााप्त सरुक्षा 

प्रदान गररनेछ । 
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ठोस/तरल  फोहोरहरु छररन ु

तवतभन्त्न तकतसमका 

लुतब्रकन्त्ट, ग्रीस, तेल र 

रासायतनक पदाथाहरुको 

चहुावट 

फोहर व्यव्स्थपन र 

माटो प्रदषूण हुने  प्र
त्य

क्ष
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जथाभावी फातलएका ऄततररि सामग्री/ spoil लाइ spoil व्यवस्थापन के्षरमा 

व्यवस्थापन गररनेछ तथा र तशतवर/भण्डारण के्षरवाट तनकने ठोस/तरल फोहोरको 

संकलन गरी व्यवस्थापन के्षरमा लगेर तवसजान गररनेछ । 

भण्डारण के्षरवाट तनकने ठोस/तरल  फोहोरहरुलाइ छुटै भण्डारण गरी फोहर फल्न े

ठाईँमा लगेर व्यवस्थापन गररनेछ । 

तवतभन्त्न तकतसमका लतुब्रकन्त्ट, ग्रीस, तेल र रसायतनक पदाथाहरुको दघुाटना, 

पोतखने अतद हुनबाट रोतकनेछ। लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक 

सामग्रीहरुको भण्डारण ईत्पादकले तय गरेको कायातवतध ऄनसुार गररनेछ । 

जतमन खन्त्न ेर माटो भन े जतमनको तस्थरता र 

माटो क्षरण 
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 सतह पानी व्यवस्थापनको लागी साआड डे्रन र कल्भटा तनमााण गररनेछ ।  

 केवल अवश्यक वनस्पतत खाली गररनेछ र तत्कालै पनु: घाँस/तबरुवाहरु 

लगाइनेछ । 

 ईत्खनन ् पिात तनस्कने Spoilलाइ जतत सक्दो चाडो व्यवस्थापन के्षरमा 

व्वस्थापन गररनेछ ।   

 अवश्यकता भन्त्दा वढी स्लोप कातटने छैन ।  

 तवतभन्त्न स्थानहरुमा जैतवक-इतन्त्जतनयररङ प्रतवतधको प्रयोग गरीनछे 

(७९३१.९ वगा तमटर) । 

 ग्यतबयन प्रखाल र व्रेस्ट प्रखालहरु तवतभन्त्न स्थानहरुमा प्रस्तातवत गररएको छ 

। 
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तनमााण ईपकरणको 

संचालन, ढुवानीका 

साधनहरुको संचालान र 

ऄन्त्य तनमााण काया 

धलुो र ध्वतन प्रदषूण 
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 कामदारहरूलाइ फेस मास्क, आयर गाडा अतद ईपल्ध गररनेछ। 

 भण्डारण गररएका सामग्रीहरु छोतपनेछ ।  

 धलुो तनस्कने गने सामग्री जस्तै बालवुा, तसमेन्त्ट, अतद ढुवानीको समयमा 

छोतपनेछ ।  

 फोहोरलाइ खलुा जलाईन तनषेध गररनेछ 

 तनमााण के्षरमा वषााको समय बाहेक ऄन्त्य समयमा दतैनक दइु पटक पतन छका ने 

व्यवस्था गररनेछ । 

तनमााण सामग्रीको 

जथाभावी ईत्खनन ्र 

भण्डारण 

तनमााण सामग्रीको 

ईत्खनन ्तथा 

भण्डारणको कारण पन े

प्रभाव 
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 भण्डारण काया गनुा भन्त्दा पतहले तनमााण व्यवसायीले अयोजना 

आतन्त्जतनयरलाआ भण्डारण के्षरको व्यवस्थापन खाका प्रस्ततु गरी स्वीकृतत 

तलनेछ। स्थानीय सरोकारवाला (तनजी जतमनको हकमा जग्गा धनी 

मन्त्जरुीनामा तनमााण सामग्रीको भण्डारण शरुू गनुा ऄतघ तलआनेछ ।  

 आन्त्धन र रासायतनक पदाथा भण्डारणको लागी भण्डारण स्थलमा छुटै तस्टलको 

ट्याङ्कको व्यवस्था गररनेछ ।  

  ईत्पादकले तय गरेको तवधी ऄनसुार गररनेछ ।  
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तनमााण सामग्रीको ईत्खनन ्

पातनको सतह लगायत 

ऄन्त्य संवेदनतशल क्षरेबाट 

गन े

कनमाफण सामग्री 

ाईत्खनन ्
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 तनमााण सामग्री ईत्खनन ् तथा संचालन कायायोजना तनमााण व्यवसायीको 

स्थलगत इतन्त्जतनयरद्रारा तयार गरी अयोजनाबाट (प्रस्तावक) ऄनमुोदन 

गररनेछ ।  

 तभरालो जतमन के्षर, नदी कटान के्षर, जस्ता के्षरमा तनमााण सामग्री ईत्खन्त्नको 

लातग रोक लगाइने छ । 

 ईत्खनन ् काया सम्पन्त्न भएपतछ ईपयिु तसतभल आतन्त्जतनयररङ्ग संरचना र 

वायोआतन्त्जतनयररङ्गका ईपायहरू (ऄतम्रसो, लगायतका वनस्पती रोप्ने) 

ईत्खनन ्स्थलहरूको तवघटन गदाा प्रयोग गररनेछ । 

प्रज्वनतसल र तवषाल ु

रासायतनक सामग्रीबाट 

चहुावट 

कामदारहरुमा 

चोटपटक, दघुाटना, 

अगजनी, अदी 

प्रत्
मऺ
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मास्क, बटु, ग्लोभ, टोपी जस्ता व्यतिगत सरुक्षाका सामग्री कामदारहरूका लातग 

ईपल्ध गराइनेछ। 

सामान राख्न ईपयिु भण्डारण कक्ष बनाइनेछ ।  आन्त्धन, तेल, लतुब्रकन्त्ट, तबटुतमन र 

ऄन्त्य रासायनहरू भण्डरण गररने स्थानमा Spoil ियापहरू तनमााण गररनेछ ।  

लेबल लगाइएको कन्त्टेनरमा भण्डार गरी तल र मातथबाट प्लातस्टक तसटले 

छोतपनेछ। 

पोतखएको र छरीएका तबटुतमन लगायत ऄन्त्य रासायनहरुलाइ तत्कालै संकलन 

गररनेछ । 

पानीको स्रोतमा फोहरहरु 

तमसाईन े

पानी प्रदषूण 

प्र
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तनमााण सामग्रीको ईत्खनन ्पानीको सतहबाट गररनेछैन । 

Spoil लाइ ईत्खनन ्पिात ्Spoil  व्यवथापन के्षरमा व्यवस्थापन गररनेछ । 

तशतवर, भण्डारण के्षर तथा तनमााण कायाबाट तनस्कने फोहरलाआ फोहर व्यवस्थापन 

के्षरमा रातखनेछ । 
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ख) जैकवक वातावारण 

वन क्षरेमा सडकको तनमााण वन र वन्त्यजन्त्तुको 

बसोबास तवनाश 
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क्ष
 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

 त
न
तद

ाष्ट
 (

१
०

) 

छ
ोट

ो 
(५

) 

३
५

 

सडक तनमााणको क्रममा तनमााण स्थल खाली गने, रुख-तवरुवाहरु काट्ने, जस्ता 

काया ऄनावश्यकरुपमा गररनेछैन । ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा 

रूख कटान गदाा र ऄन्त्य तनमााण काया गदाा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना 

कायाालय, रातरिय तनकुञ्ज तथा वन्त्य जन्त्त ुसंरक्षण तवभागको सहकाया तथा 

ऄनगुमनमा गररनेछ । 

तशतवरमा खाना पकाईनको लातग एलपीजी ग्यास वा मट्टीतेलको व्यवस्था गररनेछ 

। वन के्षरमा धुँवाधलुो कम गना ।पानी छका ने, अवाज कम तनस्कने ईपकरणको 

प्रयोग, अतद ईपायहरु ऄबलम्बन गररनेछ । 

खोला/नदीमा सवारी 

साधन, तनमााण ईपकरण 

सफा गने तथा नहुाईन,े लगुा 

धनुे जस्ता गतततवतध 

खोलामा Spoil  यायाकन े

ईत्खनन ्काया पानीको 

सतहबाट 

जलचर प्रणालीमा 

ऄसर 
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खोला/नदीमा सवारी साधन, तनमााण ईपकरण सफा गने तथा नहुाईने, लगुा धनेु 

जस्ता गतततवतध गररनेछैन। नदीको ईकास के्षरमा ऄनातधकृत Spoil  फाक्ने काया 

तनषेध गररनेछ।  

खोला/नदीमा प्रस्तातवत ईत्खनन ्के्षरबाट ईत्खनन ्काया गदाा पानीको सतह भन्त्दा 

बातहरबाट गररनेछ । 

ग) सामाकजक-ाअकथफक र साांस्कृकतक वातावरण 
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श्रम तशतवरको संचालन स्थातनय वातावरणमा 

प्रदषुण 
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तनमााण व्यवसायीहरुले श्रतमक तशतवरमा स्वास्थय सेवा सतुवधा, सञ्चार सेवा, 

खाने पानी, लामखटेु्ट र ऄन्त्य तकरा-तकरीको तनराकरण लगायतका काया गररनेछ । 

 रोगहरूको तनगरानी र ईपचार स्वास्थयकमीहरूसँग तमलेर गररनेछ। श्रतमकहरुको 

लातग तनयतमत जागरूकता तातलम तदआनेछ। तशतवरमा फोहर संकलनको लातग 

डस्टतवनको प्रयोग, शौचालयको व्यवस्था (१५ जनालाइ एक शौचालय) गररनेछ। 

त्यस्तै ऄन्त्य मदु्दाहरू जस्तै डे्रनेज व्यवस्थापन र ठोस फोहोरको व्यवस्थापन 

ठेकेदारले गनेछ । 

तनमााण काया ऄसरुतक्षत 

तनमााण काया 

चोटपटक लगायत 

ऄन्त्य स्वास्थय 

सम्वतन्त्धत समस्या 

प्र
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कामको प्रकृतत ऄनसुार हलेमेट, सेयाटी बेल्ट, मास्क, ग्लोभ र कामदारहरूले 

बटुको प्रयोग ऄतनवाया गररनेछ । ईच्च धलुो तनस्कने के्षरहरुमा पानी छका ने र 

तशतवरमा सफा तपईने पानी प्रदान गनुापछा । तशतवरमा पयााप्त शौचालयहरू  

व्यवस्था गररनेछ।तशतवरमा ईनीहरूलाइ प्रतशक्षणको साथ तशतवरमा प्राथतमक 

ईपचार सतुवधाहरू र कामदारहरूको लातग सामतुहक तवमाको गररनेछ । 

COVID-१९ र ऄन्त्य संक्रतमत रोगहरूको बारेमा स्थानीय व्यति र 

कामदारहरूलाइ जागरूकता प्रदान गररनेछ । 

संचालन चरण 

क) भौततक-रासायतनक वातावारण 

ईत्खनन,् तशतवर, Spoil  

व्यवस्थापन क्षेरहरुको  

पनुःस्थापना 

वाय ुप्रदषुण 

प्र
त्य

क्ष
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यी के्षरहरुको पनुस्थाापना गदाा होतसयारीका साथ गररनेछ, यी के्षरहरुलाइ पनु: 

पतहला कै ऄवस्थामा ल्याआनेछ । श्रतमक तशतवर र भण्डारण स्थानको मातथल्लो 

माटोको छुटै राखी पनु:स्थापना गदाा पनु: प्रयोग गररनेछ । 
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सडकमा पतहरो र भ-ुक्षय 

जान े

भ-ूक्षय, पतहरो र 

तभरको ऄतस्थरता 
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 तभरालो जतमनको सरुक्षा ईपायहरू (ग्यातबयन प्रखाल र पानीको ईतचत 

तनकास) कायाहरूको ममात र सधुार गररनेछ। 

 पतहरो र तभर खसेको स्थानको तरुुन्त्त सफाआ गरी र ईपयिु प्रतवतध 

(बायोआतन्त्जतनयररंग) को साथ तभर/पतहरोको पनुस्थाापना गररनेछ। 

 सडकको के्षरातधकार तभरको भ-ूक्षय र पतहरोको लातग भू-संरक्षण 

प्रोत्साहन गररनेछ । जहाँ पतहले नै पतहरो छ वा पतहरोको ईच्च जोतखम 

रहकेो छ, ग्याबीयन प्रखालहरुको तनमााण गररनेछ । 

सडकको सडक डे्रन र जल 

तनकासका संरचनाहरुबाट 

ईच्च गतीमा जल-प्रवाह 

खोला/खोल्सी छेउमा 

सडक तनमााण 

नदी तट कातटने र 

डुवानको समस्या 
ऄ

प्र
त्य

क्ष
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ईतचत पानी तनकास व्यवस्थापन प्रणालीको तनमााण गररनेछ जसले गदाा यस 

केतन्त्रत पानीको बहावले जसले जतमन खोल्ने, खोल्सी बनाईने र माटोको क्षतत 

तनम्त्याईने र तभरको ऄतस्थरता बढाईने जस्ता काया रोक्न सक्छ । खोल्सीहरु 

समयमै ममात सम्भार, सडकको नालीमा सफा गरी सतहको पानीको बहाबले हुने 

क्षतत रोतकनेछ । 

जतमन वा पानीको 

स्रोतहरुमा तेल, तग्रज, 

लुतब्रकें ट्स, तबटुतमन, 

तडजेल र पेिोल र ऄन्त्य 

रासायनहरू छररन े

तेल, तग्रज, 

लुतब्रकेन्त्ट्स, 

बटुीतमनको प्रयोग र 

सवारी 

साधन/ईपकरणहरू 

धनुाले हुन ेसतह जल 

प्रदषूण 

ऄ
प्र

त्य
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जतमन वा पानीको स्रोतहरुमा तेल, तग्रज, लतुब्रकें ट्स, तबटुतमन, तडजेल र पेिोल र 

ऄन्त्य रासायनहरू छररनबाट रोतकनेछ, यतद छररएको खण्डमा संकलन गरी यी 

के्षरहरु सफा गररनेछ। तेल, तग्रज, लतुब्रकें ट्स, तबटुतमन, तडजेल र पेिोल र ऄन्त्य 

रासायनहरूलाइ सङ्केत/नामकरण गररएका कन्त्टेनरमा भण्डारण गररनेछ ।  

ग) सामातजक-अतथाक र सांस्कृततक वातावरण 
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सडकमा तहड्न ेमातनसहरुले 

सडक छेईमा गने फोहर गने 

फोहोर व्यवस्थापनको 

समस्या 
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फोहोर व्यवस्थापनको लातग कडा अचारसंतहता लाग ूगररनेछ र सडकमा तहड्ने 

सवारी साधन र मातनसहरुलाइ जथाभाबी फोहर फाल्न तनषेध गररनेछ। 

सडकपंतिमा प्रत्यक २ तक. मी. फोहर राख्ने डस्टतवनको व्यवस्था गररनेछ। सवारी 

साधनको तवश्रामस्थलमा फोहरको प्रकृतत ऄनसुार फोहर संकलन गने कन्त्टेनरको 

व्यवस्था गररनेछ । 
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ताकलका ८.३ : सडक ाअयोजनाको लाकग ाऄबलम्बन गररने प्रकतरोधात्मक ाईपायहरु 

प्रस्तावका कायफ वातावरणीय प्रभाव प्रभावको तह कनधाफरण धयूनीकरणका ाईपाय 
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१) तनमााणपवूा 

क) सामातजक-अतथाक र सांस्कृततक वातावरण 

अयोजनाको अवश्यक 

सतुवधाहरूको स्थापना 

प्रदषुण र स्थातनय 

वातावरणमा ऄसर 

प्र
त्य

क्ष
 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

ीय
 (

२
०

) 

म
ध्य

म
 (

१
०

) 

५०  श्रतमक तशतवर, ईत्खनन के्षर, भण्डारण के्षर र Spoil व्यवस्थापन  के्षर 

घना बस्ती, खानेपानी र खेती गररएको जतमन दतेख टाढा हुनेछ। 

 ईत्खनन के्षर संचालन गदाा तनस्कने फोहर ईत्खनन ् गररएकै स्थानमा 

रातखने छ।  

 सतहको पानी तथतग्रन वा ततलनाबाट जोगाईन पयााप्त तनकासको 

प्रावधान गररनेछ । 

 ईत्खनन ्के्षर नतजक वकृ्षरोपण गररनेछ । 

 ईत्खनन ्काया पानीको सतह बाट गररनेछैन । 

 Spoil व्यवस्थापन के्षर र ईत्खनन ्के्षर वाडा कायालय, ऄन्त्नपणुा संरक्षण 

के्षर अयोजना कायाालयको प्रत्यक्ष ऄनगुमन/सपुररवेक्षणमा संचालन 

गररनेछ ।  

२) तनमााण चरण 

क) भौततक-रासायतनक वातावारण 

तक्रयाकलापहरूमा ईत्खनन ्

गररएका ऄततररि Spoil 

सामग्रीको बेवास्ता, तशतवर 

के्षरहरुबाट ईत्पन्त्न हुने 

ठोस/तरल फोहोरको गलत 

सतहको पानी दतूषत 

हुने 

प्र
त्य

क्ष
 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

ीय
 (

२
०

) 

म
ध्य

म
 (

१
०

) 
५०  ईपयिु ढल तनकास बनाएर पानी बग्ने र तनमााण स्थलहरूको बीचमा 

ईपयिु बफर बनाइने छ। श्रम तशतवरहरुमा शौचालयहरुको तनमााण 

गररनेछ । 

 खोला/नालाहरुमा गाडी वा ईपकरणहरु सफा गने, नहुाईने, लगुा धनेु 
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तनपटान काया, 

लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत 

ऄन्त्य रासायतनक 

सामग्रीहरुको चवुाहट, 

तवतभन्त्न घातक सामग्रीहरूको 

चहुावट, श्रतमकहरुबाट 

खोला/नालामा 

नहुाईने/लगुा/भाडा सफा गने 

अतद कायाहरु 

काया गना प्रततबन्त्ध गररनेछ । तनमााण सामग्रीहरु लाइ पानीको स्रोतमा 

छोतडनेछैन 

 तसतवरहरुको फोहरलाइ छुटै भण्डारण गरी फोहर फल्ने ठाईँमा लगेर 

व्यवस्थापन गररनेछ। 

 ईत्खनन ् गररएका ऄततररि Spoil सामग्रीको Spoil व्यवस्थापन 

स्थलमा लतगनेछ । 

 लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक सामग्रीहरुको चवुाहट र 

तवतभन्त्न घातक सामग्रीहरूको चहुावटलाआ तनयरण गररनेछ र चतुहबाट 

लाइ संकलन गरी ईत्पादकले राखेको कायातवतध ऄनसुार व्यवस्थापन 

गररनेछ । 

ख) जैतवक वातावारण 

वन के्षरबाट सडक तनमााण 

गदाा वन के्षरको जतमन 

ऄधीग्रहण गने 

वन्त्यजन्त्तकुो वासस्थान हुदै 

सडक तनमााण गने 

बसोबास 

तबखण्डन 

र 

वन्त्यजीव 

चहलपह

लमा 

ऄवरोध 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

ीय
(२

०
) 

छ
ोट

ो 
(५

) 

४५  वन्त्यजन्त्त ु अवतजावत गने स्थानहरुको पतहचान गरी सावधानीको 

तचन्त्ह, धवुाँ-धलुोको न्त्यनूीकरण 

 अयोजनाका कामदारहरुले वन्त्यजन्त्त ु तजस्काईने, माने जस्ता 

गतततवतधको  प्रततबन्त्ध, ऄनावश्यक रुपमा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर 

ऄन्त्तगातको वन के्षरमा अयोजनाका कामदार/श्रतमकहरुलाइ तहडडुल 

गना प्रततबन्त्ध गररने 

 तनमााण काया तदनको समयमा मारै संचालन गररनेछ । सवारी साधन 

अवागमन मार तदनमा मार गररन्त्छ ।  

 वन्त्यजन्त्तकुा तबचरण गने मखु्य स्थानहरुमा वन्त्यजन्त्त ुअवतजावत  गना 

सहज हुने संरचनाहरु तनमााण गररनेछ । यी संरचनाहरु तनमााण गदाा 
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“वन्त्यजन्त्तमैुरी पवूााधार तनमााण तनदतेशका, २०७८”  ले तनदशेन गररए 

बमोतजम तनमााण गररनेछ ।  

अयोजनाको कामदारबाट 

आथनो बोटातनकल र गैह्रकाष्ठ 

वन ईत्पादनहरू संकलन 

आथनो-वनस्पतत र 

NTFPsको ह्रास 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

 

प्र
तत

कू
ल

 

क
म

 (
१

०
) 

स्थ
ान

 त
न
तद

ाष्ट
 (

१
०

) 

छ
ोट

ो 
(५

) 

३५  अयोजनाको कामदारबाट हुने कुनै पतन प्रकारको आथनो बोटातनकल र 

गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरू संकलनलाइ तनयन्त्रण गररनेछ । श्रतमकहरुलाइ 

वन संसाधनको महत्त्व र आथनो-वनस्पततको बारेमा तनयतमत रूपमा 

जागरुक गराआनेछ । 

अयोजना तनमााण 

कामदारहरुबाट वन्त्यजन्त्त ु

तथा ऄन्त्य वन पैदावरहरुको  

ऄवैध तसकार 

ऄवैध तसकार 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

 

प्र
तत

कू
ल

 

न्त्य
नू
  
(१

०
) 

स्थ
ान

 त
न
तद

ाष्ट
 (

१
०

) 

द
ीध

ााक
ाल

ीन
 (

२
०

) 

४०  अयोजनाले कामदारहरु छनोट गररसकेपतछ रुपमा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर 

तथा यस अयोजना के्षरको जैतवक तबतबधता तथा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर 

तभर तनषेध गररएका कायाहरुको जानकारी गराईन सचेतना कायाक्रम 

संचालन गररनेछ ।  

 वन्त्यजन्त्त ु संरक्षणको बारेमा प्रत्येक तनमााण स्थलहरुमा जानकारीमलूक 

सङ्केत पोष्ट रातखनेछ। ऄवैध वन्त्यजन्त्तकुो तसकार तथा खरीद- 

तबक्रीलाइ तनषेध गररनेछ र यी कायाहरुमा संलग्न हुनेहरु कामबाट 

बखाास्त गरी काननु ऄनरुुप कारबाही ऄगातड बढाइने छ। ऄन्त्नपणुा 

संरक्षण के्षर अयोजना र संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमततका प्रतततनधी 

तथा स्थातनय जन-प्रतततनधीहरुद्धारा तनयतमत ऄनगुमन गरी वन्त्यजन्त्तकुो 

ऄवैध तसकार र चोरी-तनकासी जस्ता गतततवतधहरु तनयन्त्रण गररनेछ । 

ग) सामाकजक-ाअकथफक र साांस्कृकतक वातावरण 

कामदारहरुले स्थातनय सेवा-

सतुवधामा दवाव पाने 

सावाजतनक 

ईपयोतगताहरुमा दबाब 

(पानी, नाला, 

शौचालय र ऄन्त्य) 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

 

प्र
तत

कू
ल

 

न्त्य
नू
  
(१

०
) 

स्थ
ान

ीय
 (

२
०

) 

छ
ोट

ो 
(५

) 

३५  कामदारहरुलाइ चातहने सबै अवश्यकताहरु तथा सम्पणूा सतुबधाहरु 

तनमााण व्यवसायीले ईपल्ध गराईनेछ ।   
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तनमााण कायामा बालश्रमको 

प्रयोग 

बाल श्रमको सम्भावना 

प्र
त्य

क्ष
 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
 (

२
०

) 

स्थ
ान

ीय
 (

२
०

) 

म
ध्य

म
 (

१
०

) ५० अयोजनाको सम्बतन्त्धत कायाहरुमा कुनै पतन तकतसमको बालश्रम प्रततबतन्त्धत 

गररनेछ । 

श्रतमकहरुले सामातजक 

संस्कार-चलन ईल्लघन तथा 

जाँड-रक्सी खाएर 

एकअपसमा झै-झगडा 

श्रतमक बीच र स्थातनय 

–श्रतमक तवच तववाद 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

 

प्र
तत

कू
ल

 

न्त्य
नू
(१

०
) 

स्थ
ान

-त
ि

तद
स्ट

(१
०

) 

छ
ोट

ो(
५

) 

२५ सामातजक सद्भाव कायम गना स्थानीय र अयोजना कामदारहरू बीच 

ऄन्त्तरतक्रया कायाक्रम अयोजना गररनेछ। अयोजना कामदारहरू बीचमा 

सामातजक संस्कार-चलन ईल्लघन तनयन्त्रण गना अचार संतहता लागी 

गररनेछ । 

तनमााण कायाले तसजाना गने 

रोजगारी 

रोजगारीको तसजाना 

प्र
त्य

क्ष
 

ऄ
न
कुू

ल
 

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

ीय
 (

२
०

) 

छ
ोट

ो 
(५

) 

४५ रोजगारीका लातग स्थानीय गररब, तवपन्त्न समहू र मतहलालाइ प्राथतमकता 

तदआनेछ । ततनीहरूलाइ काम गना प्रतशक्षण तदआनेछ । मजदरुले कमाएको पैसा 

प्रयोग गना प्रस्तावकले सीप प्रतशक्षण, जागरूकता र अय ईत्पादन 

कायाक्रमहरू लाग ूगनेछन ्।  

अयोजनाले संचालन गने 

पतशक्षण गने 

ईद्यम तवकास र व्यापार 

ऄतभवतृद्ध 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

ऄ
न
कुू

ल
 

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

ीय
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६० अयोजनाले प्रभातवत वाडहरु माफा त स्थातनयहरुलाइ ईद्यम तवकास सम्वतन्त्ध 

प्रतशक्षण तदनेछ । अयोजनाले तनमााण कामदारहरुलाइ स्थानीय ईत्पादनको 

प्रयोगलाइ बढावा तदन ऄनरुोध गनेछ । 

३) सांचालन चरण 

क) भौकतक-रासायकनक वातावारण 
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स्तररय सडकले गदाा 

यातायातको गतत वदृ्धी 

ईच्च यातायात 

अवागमन 

ऄ
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त्य
क्ष
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१
०

०
 

ईच्च िातफक अवागमनको प्रभाव न्त्यनूीकरण गना बस्ती के्षर, स्वास्थय 

चौकी, स्कुल, अदीको नतजक तस्पड बे्रकरहरु बनाआनेछ । यसै गरी, सडकमा 

तवतभन्त्न यातायात र सडक मदु्दाहरूको बारेमा जानकारी तदने तवतभन्त्न सचूना 

साआनबोडा र हतेडंग बोडाहरू रातखनेछ । 

 

 

ख) जैकवक वातावारण 

वन के्षरको ऄततक्रमण 

 

वन ऄततक्रमण 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

 

प्र
तत

कू
ल

 

न्त्य
नू
 (
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) 

५
०

 

यस प्रभावलाइ न्त्यनूीकरण गना अयोजना के्षरको ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर तथा 

वन के्षरको ऄततक्रमणलाइ कडाआका साथ ऄनगुमन गरी रोतकनेछ । ऄन्त्नपणुा 

संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयका प्रतततनधी, संरक्षण के्षर व्यवस्थापन 

सतमततका प्रतततनधीहरुद्धारा तनयतमत ऄनगुमन गररनेछ । त्यस्तै, ऄन्त्नपणुा 

संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयसँग समन्त्वय गरी वन संसाधनको महत्त्व, 

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर र वन के्षरसँग सम्बतन्त्धत तनयम/काननुको बारेमा 

जानकारी गराईन सचेतना कायाक्रम संचालन गररनेछ ।  

सडकमा तहड्ने स्थातनय तथा 

यारहुरुले वन पैदावारहरुको 

ऄवैध संकलन 

वन संसाधनको कमी 

ऄ
प्र

त्य
क्ष
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०

) 
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०

 

सडक संचालन भएपतछ अयोजना के्षरमा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना 

कायाालयसंग समन्त्वय गरी वन के्षरको ऄनतधकृत प्रवेश र गैरकाननुी 

गतततवतधहरु लाइ तनयन्त्रण गररनेछ । वन संसाधनको प्रयोगलाइ तनरुत्सातहत 

गना, चोरीतनकासी नगना सचेतनामलूक बोडा तवतभन्त्न स्थानहरुमा रातखनेछ । 
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प्रस्तावका कायफ वातावरणीय प्रभाव प्रभावको तह कनधाफरण धयूनीकरणका ाईपाय 

प्र
त्य
क्ष
/ 

ाऄ
प्र
त्य
क्ष

 

ाऄ
नु
कू
ल

 

प्र
कत
कू
ल

 

प
रर
म
ाण

 

स
ीम
ा 

ाऄ
व
कध

 

ज
म्म
ा 

ाऄ
ङ्
क
म
ान

 

धवुा-धलुो तथा 

स्थातनयहरुले सडक छेईका 

वनस्पततहरुमा गने ऄसर 

सडक छेईका 

वनस्पततमा ऄसर 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

 

प्र
तत

कू
ल

 

न्त्य
नू
 (

१
०

) 

स्थ
ान

 त
न
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ाष्ट
 (

१
०

) 
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ीघ

ाक
ाल

ीन
 (

२
०

) 

५
०

 

वकृ्षारोपण र तनयतमत/ईतचत ऄनगुमन गरी सडकको तनयतमत ममात गरी धलुो 

ईत्सजान हुनबाट रोतकनेछ। फें तसंग सम्भातवत जोतखमको साथ के्षरमा गररनेछ। 

ऄवैध काठको कटानी र घाँस दाईराको संकलनलाइ तनयन्त्रण गररनेछ। 

 

वन्त्यजन्त्तकुो तसकार तथा 

वन्त्यजन्त्त ुतवचरणमा पने 

ऄसर  

वन्त्यजन्त्तकुो तसकार 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

 

प्र
तत

कू
ल
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नू
 (
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०

) 
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 (
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०

) 
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२
०

) 
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०

 

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयसंग  समन्त्वय गरी ऄवैध तसकार र 

वन्त्यजन्त्तकुो तसकारको ऄनगुमन गररनेछ, यतद यस्ता घटना भेतटएमा काननु 

बमोतजम कारबाही गररनेछ । स्थातनय संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतीसंगको 

समन्त्वयमा चोरी-तसकार र अखेटोपहारको तबरुद्धमा सचेतना कायाक्रम 

गररनेछ । वन्त्यजन्त्त ुतवचरण गने स्थानहरुमा “गती तसतमत”, वन्त्यजन्त्त ुतहडडुल 

गने के्षर” जस्ता संकेत तचन्त्हहरु रातखनेछ । तवतभन्त्न स्थानहरुमा सवारीको 

चेकजाँच गरी “time card”को व्यवस्था गरी लाग ुगररनेछ ।  

ग) सामाकजक-ाअकथफक र साांस्कृकतक वातावरण 

सडकको तनयतमत ममात 

सम्भार 

यातायात सतुवधाका 

कारण सेवा-सतुबधा 

तथा बजारमा पहुचँ प्र
त्य

क्ष
 

ऄ
न
कुू

ल
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१

०
०

 

यी फाआदाहरु अयोजना के्षरमा गणुस्तरीय सडक पगेु संगै अफै हुने हुन ्। यस 

प्रभावलाइ बढाईनको लातग प्रस्तावकले सडकको तनयतमत ममात सम्भार 

गनेछ। 

सडक पगेु पिात स्थातनय 

ईत्पादनको माग र तवक्री 

व्यापार र व्यापारको 

वतृद्ध 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

ऄ
न
कुू

ल
 

 

म
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म
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०
) 

क्ष
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) 
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(२
०

) 
६

०
 

यो काया अफै हुने भएकाले यस कायाको लातग प्रस्तावकले कुनै ईपायहरुको 

प्रस्ताव गने छैन ।  



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

8-19 
 

प्रस्तावका कायफ वातावरणीय प्रभाव प्रभावको तह कनधाफरण धयूनीकरणका ाईपाय 

प्र
त्य
क्ष
/ 

ाऄ
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त्य
क्ष
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प्र
कत
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स
ीम
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व
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ज
म्म
ा 
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ङ्
क
म
ान

 

सडक पगेु पिात रोजगारी, 

सामतजक तवकास, अतथाक 

तस्थततको तवकास 

मतहला सशतिकरण 

प्र
त्य

क्ष
 

ऄ
न
कुू

ल
 

 

म
ध्य

म
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०
) 

स्थ
ान
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०
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ीन
 (

२
०

) 

६
०

 

रोजगारीका ऄवसरहरू, वतृद्ध कायाक्रमहरू र स्थानीय के्षरमा अयोजनाले 

सञ्चालन गने प्रतशक्षणले मतहलाको सामातजक-अतथाक तस्थतत बढाईने 

लक्ष्य राख्दछ । मतहला तथा तपछतडएका वगालाइ लतक्षत तातलमलाइ 

स्थानीय स्तरमा अयोजनाले सहयोग परु् याईनेछ ।  

सडक पगेु सँगै हुने सामातजक 

तवकास 

सामदुातयक तवकासको 

वतृद्ध 

प्र
त्य

क्ष
 

ऄ
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०
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) 
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 (

२
०

) ६० यी फाआदाहरु अयोजना के्षरमा गणुस्तरीय सडक पगेु संगै अफै हुने हुन ् । 

स्वास्थय सरसफाआ, खानेपानीको गणुस्तर, तशक्षाको तस्थतत, अतद 

प्रस्तावकको काया सीमा भन्त्दा बातहर पने हुदा प्रस्तावकले कुनै पतन काया गने 

छैन । 

स्थातनयद्धारा सडकको 

ऄततक्रमण 

सडक के्षरातधकारको 

ऄततक्रमण 
ऄ

प्र
त्य

क्ष
 

 

प्र
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कू
ल

 

म
ध्य

म
 (

२
०

) 

स्थ
ान

 त
न
तद

ाष्ट
 (

१
०

) 

द
ीघ

ाक
ाल

ीन
 (

२
०

) 

५
०

 

पयाटकहरुको वतृद्ध भएसँगै अयोजना के्षर नतजक तबतभन्त्न तकतसमका 

रोजगारीहरु सजृना हुनेछन ्। अयोजनाबाट सजृना हुने रोजगारीको बारेमा 

स्थातनयलाइ सतुचत गररनेछ । प्रस्तावकले वाडा कायालय तथा स्थातनय 

पयाटन व्यवसायीहरुको सहकायामा स्थातनयहरुलाइ तबतभन्त्न रोजगारमलुक 

तातलम तदइनेछ ।  

सडकमा रुत गततमा गड्ुने 

सवारी तवच र यार ुतवच 

दघुाटना 

सडक दघुाटनाको 

सम्भावना 

 

ऄ
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त्य
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६

०
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२
०

) 
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०
 

सडक छेईमा तवतभन्त्न यातायातक सङ्केत तचन्त्हहरू सतहत जानकारी मलूक 

साआनबोडा रातखनेछ । बस्तीमा, स्कुल नतजक र ऄन्त्य सम्बेदनशील र 

दघुाटनाग्रस्त के्षरमा सावधानीका साआनबोडा रातखनेछ । सडक संचालनमा 

अएपतछ स्थानीयहरुलाइ सडक सरुक्षा सम्बन्त्धी सचेतना कायाक्रम संचालन 

गररनेछ । त्यस्तै, सडकपंिीको तवतभन्त्न स्थानहरुमा सडक सरुक्षाको लागी 

सेयाटी ्याररयरहरु तनमााण गररनेछ ।  
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८.३ ाऄनुकूल  प्रभाव ाऄकधकतम तथा प्रकतकूल प्रभाव धयूनीकरणको कायाफधवयनको कववरण  

ऄनकूुल प्रभाव ऄतधकतम तथा प्रततकूल प्रभाव न्त्यनूीकरणका ईपायहरुको कायाान्त्वयन गदाा प्रस्तावकले केही रकम खचा 

गनुा पने हुन्त्छ र यी ईपायहरुको कायाान्त्वयनको तजम्मेवारी पतन ईपायहरुको के्षर र प्रकृतत हरेी फरक फरक हुनेछन ्। समग्रमा 

सम्पणूा ईपायहरुको कायाान्त्वयनको तजम्मेवारी प्रस्तावकको हुनेछ तर प्रस्तावकले कायाान्त्वयनकोको लातग तनमााण 

व्यवसायी, स्थानीय तह तथा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयसंग  समन्त्वय गना सक्छ । 
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ताकलका ८.४: ाऄनुकूल प्रभाव ाऄकधकतम तथा प्रकतकूल प्रभाव धयूनीकरणका ाईपायहरुको कायाफधवयन तथा लाग्ने ाऄनुमाकनत रकम र कजम्मेवारी 

वातावरण सांरक्षणका ाईपाय कायाफधवयन ह ने 

स्थान  

कायाफधवयन ह ने  

समय  

ाऄनुमाकनत रकम 

(*) 

कायाफधवयनको 

कजम्मेवारी  

१) ाऄनुकूल प्रभाव  

१.१ कनमाफण चरण      

रोजगारीका लातग स्थानीय गररब, दतलत, तवपन्त्न समहू र मतहलालाइ प्राथतमकता र तातलम  प्रभातवत वडा  तनमााण सरुु हुन ु भन्त्दा 

ऄगातड  

१०,००,०००.०  तन.व्य./ 

प.ूतव.तन.  

प्रभातवत वाडहरु माफा त स्थातनयहरुलाइ ईद्यम तवकास सम्वतन्त्ध प्रतशक्षण र तनमााण 

कामदारहरुलाइ स्थानीय ईत्पादनको प्रयोगलाइ बढावा तदन ऄनरुोध गनेछ 

प्रभातवत वडा  तनमााण सरुु हुन ु भन्त्दा 

ऄगातड  

५००,०००.०  प.ूतव.तन. 

ख) सांचालन चरण     प.ूतव.तन. 

सहज पहुचँ बढाईनको लातग प्रस्तावकले सडकको तनयतमत ममात सम्भार गनेछ सडकपंति  तनरन्त्तर संचालन 

ऄवतधभर  

संचालन लागतमा 

समावेश  

प.ूतव.तन. 

प्रस्तावकले वाडा कायालय तथा स्थातनय पयाटन व्यवसायीहरुको सहकायामा 

स्थातनयहरुलाइ तबतभन्त्न रोजगारमलुक तातलम तदइनेछ ।  

प्रभातवत वडा सडक संचालन  सरुु 

भैसके पतछ एक पटक  

५००,०००.० प.ूतव.तन. 

रोजगारीका ऄवसरहरू, वतृद्ध कायाक्रमहरू र स्थानीय के्षरमा अयोजनाले मतहला 

सशतिकरण प्रतशक्षण संचालन गने  

प्रभातवत वडा सडक संचालन  सरुु 

भैसके पतछ एक पटक  

१०,००,०००.० प.ूतव.तन. 

ाऄनुकूल प्रभाव वढोिरी ाईपायहरु कायाफधवयन गदाफ लाग्ने लागत ३०,००,०००.०  

२) प्रकतकूल प्रभाव  

क) कनमाफणपूवफको चरण     

अयोजनाको अवश्यक सतुवधाहरूको लातग स्थानको पतहचान तथा स्थापनागदाा हुने 

प्रभाव न्त्यनूीकरण  

अवश्यक 

सतुवधाहरु स्थापना 

गररएका के्षर 

तनमााण सरुु हुन ु

ऄगातड दतेख तनमााण 

काया नसके सम्म  

५००,०००.०  तन.व्य./ 

प.ूतव.तन.  

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरको जतमनको भोगातधकार तथा कातटने रुखहरुको 

क्षतीपतुी रातरिय प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लागी रातरिय वनके्षर प्रयोग गने सम्बतन्त्ध 

मापदण्ड सतहतको कायातवतध, २०७६ तथा संरतक्षत के्षरतभर भौततक पवूााधार तनमााण एबं 

अयोजना के्षर  

ऄन्त्नपणुा संरक्षण 

के्षर 

तनमााणपवूा  २,५०,००,०००.० प.ूतव.तन. तथा 

ऄ.स.के्ष.अ.का. 
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संचालन सम्बतन्त्ध कायानीतत, २०६५ ऄनसुार गररनेछ । कातटने रुखका ६५४ क्षततपतूता 

स्वरूप १६३५० रुखका तबरुवाहरु (१ रुख वरावार २५ रूखका तबरुवा) रोतपनेछ र 

(ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको १६.६३ हके्टर (फमेशन चौडाइ) जतमनको सट्टा जतमन 

ईपल्ध गररनेछ र प्रतत हके्टर १६०० तबरुवा (२६,६०८ तवरुवा) रोतपनेछ ।  

अयोजनाले फमेशन चौडाइको अवश्यक पने तनजी जतमन अयोजनाले स्वतच्छक जग्गा 

दान प्रतक्रयबाट अतधग्रहण गनेछ। ऄस्थायी रुपमा अवश्यक हुने जतमन अपसी 

समझदारीबाट अयोजनाले भाडामा तलनेछ ।  

सडकपंति 

अयोजना सहायक 

सतुवधा स्थल 

तनमााणपवूा  ५००,०००.०  प.ूतव.तन.,  

स्थातनय तह 

ख) कनमाफण चरण      

ईत्खन्त्न गररको ईबार माटो (कररब ७२५० घ.मी.) लाइ अयोजनाले संचलनले गने भण्डारण 

स्थलमा भण्डारण गररनेछ, तनमााण काया सतकएपतछ यस माटोलाइ कामदार तशतवर, तनमााण 

सामग्री भण्डारण स्थल र ऄलकरा पोल्ने स्थानहरुको तवघटन गदाा प्रयोग गररनेछ । 

सडकपंति 

अयोजना सहायक 

सतुवधा स्थल 

तनमााण सरुु भए पतछ र 

तनमााण सम्पन्त्न 

भएपिात   

१०,००,०००.०  प.ूतव.तन.  

प्राकृततक पानीको बहाब के्षरबाट पणूा रूपमा अवश्यक नहुदासम्म मोतडनेछैन । जनु के्षर 

बाट पानीको प्राकृततक प्रवाह / जल तनकासी रोतकनेछ त्यहाँ पानीको पाआप ऄन्त्य संरचना 

तनमााण गररन्त्छ । सडक पंिीमा प्राकृततक पानीको तनकासको व्यवस्थापन गना तवतभन्त्न 

चेनेजमा चेनेजमा गरी ३ वटा पलु र ३० वटा कल्भटा  र ११ वटा १२ मी. कजवे  तनमाण 

गररनेछ । 

सडकपंति  तनमााण सरुु भए पतछ   तनमााण लागतमा 

समावेश 

प.ूतव.तन.  

सतहको पानी  दतूषत हुने बाट रोकथामको ईपायहरु  अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   १०,००,०००.० प.ूतव.तन.  

ईत्पन्त्न भएका Spoil लाइ सडक पनुा, gully र खतनएका खाल्टा-खलु्टीहरु पनुा प्रयोग 

गररनेछ  

खतनएका के्षरमा ईतचत ढल तनकास, वकृ्षरोपन, भ-ूक्षय रोक्न पयााप्त सरुक्षा प्रदान गररनेछ 

अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   २०,००,०००.० प.ूतव.तन.  

लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक सामग्रीहरुको भण्डारण ईत्पादकले तय गरेको 

कायातवतध ऄनसुार गररनेछ । तशतवर/भण्डारण के्षरबाट तनस्कने ठोस/तरल  फोहोरहरुलाइ 

अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   ५,००,०००.० प.ूतव.तन.  
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छुटै भण्डारण गररनेछ । यी फोहरहरूलाइ ३R तसिान्त्तको ऄवलम्वन गरी फोहरहरुको मारा 

घटाआनेछ र कवाडीमा बेच्न तमल्ने फोहरहरुलाइ बेतचनेछ । कुतहने फोहरहरुलाइ भण्डारण 

स्थलमा खाडल खतन परुर जैतवक मल वनाआनेछ । वातक रहकेो फोहरहरु चामे 

गाईँपातलकाको समन्त्वयमा अयोजना इतन्त्जतनयरको सपुररवेक्षणमा तवसजान गरीनेछ । 

केवल अवश्यक वनस्पतत खाली गररनेछ र तत्कालै पनु: घाँस/तबरुवाहरु लगाइनेछ । 

ईत्खनन ्पिात तनस्कने Spoil लाइ जतत सक्दो चाडो व्यवस्थापन के्षरमा व्वस्थापन गररनेछ 

।   

अवश्यकता भन्त्दा वढी स्लोप कातटने छैन ।  

तवतभन्त्न स्थानहरुमा जैतवक-इतन्त्जतनयररङ प्रतवतधको प्रयोग गरीनेछ (७९३१.९ वगा तमटर) । 

ग्यतबयन प्रखाल र व्रेस्ट प्रखालहरु तवतभन्त्न स्थानहरुमा प्रस्तातवत गररएको छ ।  

अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   तनमााण लागतमा 

समावेश 

प.ूतव.तन.  

धलुो र ध्वतन प्रदषूणको तनयन्त्रण तथा रोकथाम  अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   १०,००,०००.० प.ूतव.तन.  

तनमााण सामग्रीको ईत्खनन ्तथा भण्डारणको कारण पने प्रभावको रोकथाम  अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   १०,००,०००.० प.ूतव.तन.  

तनमााण सामग्री ईत्खनन ् तथा संचालन कायायोजना तनमााण व्यवसायीको स्थलगत 

इतन्त्जतनयरद्रारा तयार गरी अयोजनाबाट (प्रस्तावक) ऄनमुोदन गररनेछ ।  

तभरालो जतमन के्षर, नदी कटान के्षर, जस्ता के्षरमा तनमााण सामग्री ईत्खन्त्नको लातग रोक 

लगाइने छ । 

ईत्खनन ् काया सम्पन्त्न भएपतछ ईपयिु तसतभल आतन्त्जतनयररङ्ग संरचना र 

बायोआतन्त्जतनयररङ्गका ईपायहरू (रूख, ऄतम्रसो, लगायतका वनस्पती रोप्ने) ईत्खनन ्

स्थलहरूको तवघटन गदाा प्रयोग गररनेछ ।  

अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   १०,००,०००.० प.ूतव.तन.  

मास्क, बटु, ग्लोभ, टोपी जस्ता व्यतिगत सरुक्षाका सामग्री कामदारहरूका लातग ईपल्ध 

गराइनेछ। 

सामान राख्न ईपयिु भण्डारण कक्ष बनाइनेछ ।  आन्त्धन, तेल, लतुब्रकन्त्ट, तबटुतमन र ऄन्त्य 

अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   तनमााण लागतमा 

समावेश 

 प.ूतव.तन. 
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रासायनहरू भण्डरण गररने स्थानमा Spoil ियापहरू तनमााण गररनेछ ।  

लेबल लगाइएको कन्त्टेनरमा भण्डार गरी तल र मातथबाट प्लातस्टक तसटले छोतपनेछ। 

पोतखएको र छरीएका तबटुतमन लगायत ऄन्त्य रासायनहरुलाइ तत्कालै संकलन गररनेछ । 

लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक सामग्रीहरुको चवुाहट र तवतभन्त्न घातक 

सामग्रीहरूको चहुावटलाआ तनयरण गररनेछ र चतुहबाट लाइ संकलन गरी ईत्पादकले राखेको 

कायातवतध ऄनसुार व्यवस्थापन गररनेछ ।  

जल प्रदषूणको रोकथाम तथा तनयन्त्रण  अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ   १०,००,०००  प.ूतव.तन. तथा 

ऄ.स.के्ष.अ.का. 

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन र वन्त्यजन्त्तकुो बसोबास तवनाशको रोकथाम तथा 

तनयन्त्रण 

अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   १०,००,०००  प.ूतव.तन. तथा 

ऄ.स.के्ष.अ.का. 

वन्त्यजन्त्त ु बसोबास तबखण्डन र वन्त्यजन्त्तकुो चहलपहलमा ऄवरोधको रोकथाम तथा 

तनयन्त्रण 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ   १०,००,००० प.ूतव.तन. तथा 

ऄ.स.के्ष.अ.का. 

वन्त्यजन्त्तकुा तबचरण गने मखु्य स्थानहरुमा वन्त्यजन्त्त ुअवतजावत  गना सहज हुने संरचनाहरु 

तनमााण गररनेछ । यी संरचनाहरु तनमााण गदाा “वन्त्यजन्त्तमैुरी पवूााधार तनमााण तनदतेशका, 

२०७८”  ले तनदशेन गररए बमोतजम तनमााण गररनेछ । 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ   तनमााण लागतमा 

समावेश 

प.ूतव.तन. तथा 

ऄ.स.के्ष.अ.का. 

श्रतमकहरुलाइ वन संसाधनको महत्त्व र आथनो वनस्पततको बारेमा तनयतमत रूपमा जानकारी 

गराआनेछ। 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ १०,००,००० प.ूतव.तन. तथा 

ऄ.स.के्ष.अ.का. 

खोला/नदीमा सवारी साधन, तनमााण ईपकरण सफा गने तथा नहुाईने, लगुा धनेु जस्ता 

गतततवतध गररनेछैन। नदीको ईकास के्षरमा ऄनतधकृत Spoil  फकने काया तनषेध गररनेछ। 

खोलामा ईत्खनन ्काया पानीको सतह भन्त्दा बातहर बाट गररनेछ। 

अयोजना के्षरका 

खोला नालाहरु  

तनमााण सरुु भए पतछ २०,००,००० प.ूतव.तन. तथा 

ऄ.स.के्ष.अ.का. 

कामदारहरुलाइ चातहने सबै अवश्यकताहरु सम्पणूा सतुबधाहरु तनमााण व्यवसायीले ईपल्ध 

गराईन ु

अयोजना के्षरका 

खोला नालाहरु  

तनमााण सरुु भए पतछ ५,००,००० प.ूतव.तन.  

अयोजनाको कुनै पतन कायामा कुनै पतन तकतसमको बालश्रम प्रततबतन्त्धत गररनेछ। अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ - प.ूतव.तन.  
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सामातजक सद्भाव कायम गना स्थानीय र अयोजना कामदारहरू बीच ऄन्त्तरतक्रया कायाक्रम 

अयोजना गररनेछ। अयोजना कामदारहरू बीचमा सामातजक संस्कार-चलन ईल्लघन 

तनयन्त्रण गना अचार संतहता लाग ूगररनेछ। 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ २००,००० प.ूतव.तन.  

तनमााण व्यवसायीहरुले श्रतमक तशतवरमा स्वास्थय सेवा सतुवधा, सञ्चार सेवा, खाने पानी, 

लामखटेु्ट र ऄन्त्य तकरा-तकरीको तनराकरण, लगायतका काया गररनेछ। रोगहरूको तनगरानी र 

ईपचार स्वास्थयकमीहरूसँग तमलेर गररनछे। श्रतमकहरुको लातग तनयतमत जागरूकता 

तातलम तदआनेछ। तशतवरमा फोहर संकलनको लातग डस्टतवनको प्रयोग, शौचालयको 

व्यवस्था (१५ जनालाइ एक शौचालय) गररनेछ। त्यस्तै ऄन्त्य मदु्दाहरू जस्तै डे्रनेज 

व्यवस्थापन र ठोस फोहोर व्यवस्थापन ठेकेदारले व्यवस्थापन गने छ। 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ  १,०००,००० प.ूतव.तन.  

कामको प्रकृतत ऄनसुार हलेमेट, सेयाटी बेल्ट, मास्क, ग्लोभ र कामदारहरूले बटुको प्रयोग 

ऄतनवाया लगाईनपुने हुन्त्छ।  

COVID-१९ र ऄन्त्य संक्रतमत रोगहरूको बारेमा स्थानीय व्यति र कामदारहरूलाइ 

जागरूकता प्रदान गररनेछ। 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ  ५,००,००० प.ूतव.तन.  

ग) सांचालन चरण     प.ूतव.तन.  

तभरालो जतमनको सरुक्षा ईपायहरू (ग्यातबयन प्रखाल र पानीको ईतचत तनकास) कायाहरूको 

तनयतमत ममात र सधुार तथा अवश्यकता ऄनसार थप नयाँ स्थानहरुमा पतन तनमााण गररनेछ। 

पतहरो र तभर खसेको स्थानको तरुुन्त्त सफाआ गरी र ईपयिु प्रतवतध (बायोआतन्त्जतनयररंग) को 

प्रयोग गरर पनुस्थाापना गररनेछ। 

सडकपंति संचालन सरुु पतछ  संचालन लागतमा 

समावेश  

प.ूतव.तन.  

ईतचत पानी तनकास व्यवस्थापन प्रणालीको तनमााण गररनेछ जसले गदाा यस केतन्त्रत पानीको 

बहावले जसले जतमन खोल्ने, खोल्सी बनाईने र माटोको क्षतत तनम्त्याईने र तभरको 

ऄतस्थरता बढाईने जस्ता काया रोक्न सक्छ । खोल्सीहरु समयमै ममात सम्भार, सडकको 

नालीमा सफा गरी सतहको पानीको बहाबले हुने क्षतत रोतकनेछ । 

सडकपंति संचालन पतछ तनयतमत  संचालन लागतमा 

समावेश 

प.ूतव.तन.  

ईच्च िातफक अवागमनको प्रभाव न्त्यनूीकरण गना बस्ती के्षर, स्वास्थय चौकी, स्कुल, सडकपंति संचालन सरुु  पतछ २०,००,००० प.ूतव.तन.  
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वातावरण सांरक्षणका ाईपाय कायाफधवयन ह ने 

स्थान  

कायाफधवयन ह ने  

समय  

ाऄनुमाकनत रकम 

(*) 

कायाफधवयनको 

कजम्मेवारी  

अदीको नतजक तस्पड बे्रकरहरु बनाआनेछ । यसै गरी, सडकमा तवतभन्त्न यातायात र सडक 

सरुक्षाको बारेमा जानकारी तदने तवतभन्त्न सचूना साआनबोडा र हतेडंग बोडाहरू रातखनेछ । 

तनयतमत  

सडकको तनमााण ऄवतधमा बनेको तनकास तनयतमत रुपमा सफा र ममात गररनेछ, क्षतत 

भएको खण्डमा पनुःतनमााण गररनेछ । 

सडकपंति संचालन सरुु पतछ  

तनयतमत  

संचालन लागतमा 

समावेश  

प.ूतव.तन.  

जतमन वा पानीको स्रोतहरुमा तेल, तग्रज, लतुब्रकें ट्स, तबटुतमन, तडजेल र पेिोल र ऄन्त्य 

रासायनहरू छररनबाट रोतकनेछ, यतद छररएको खण्डमा संकलन गरी यी के्षरहरु सफा 

गररनेछ। तेल, तग्रज, लतुब्रकें ट्स, तबटुतमन, तडजेल र पेिोल र ऄन्त्य रासायनहरूलाइ 

सङ्केत/नामकरण गररएका कन्त्टेनरमा भण्डारण गररनेछ ।  

सडकपंति संचालन सरुु पतछ 

तनयतमत  

संचालन लागतमा 

समावेश  

प.ूतव.तन. 

वन के्षरको ऄततक्रमणलाइ कडाआका साथ प्रततबन्त्ध लगाआनेछ। ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर 

अयोजना कायाालयसँग समन्त्वय गरी वन संसाधनको महत्त्व, वन के्षरसँग सम्बतन्त्धत 

तनयम/काननुको बारेमा जानकारी गराईन सचेतना कायाक्रम संचालन गररनेछ ।  

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ   १०,००,००० प.ूतव.तन. तथा 

ऄ.स.के्ष.अ.का. 

सडक संचालन भएपतछ अयोजना के्षरका  वन के्षरमा ऄनतधकृत प्रवेश र गैरकाननुी 

गतततवतधहरु लाइ तनयन्त्रण गररनेछ। वन संसाधनको प्रयोगलाइ तनरुत्सातहत गना, 

चोरीतनकासी नगना सचेतनामलूक बोडा तवतभन्त्न स्थानहरुमा रातखनेछ।  

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ   १०,००,००० प.ूतव.तन. तथा 

ऄ.स.के्ष.अ.का. 

वकृ्षारोपण र तनयतमत/ईतचत ऄनगुमन तथा तनयतमत ममात गरी सडकबाट धलुो ईत्सजान 

हुनबाट रोतकनेछ । फें तसंग सम्भातवत जोतखमको के्षरमा गररनेछ। ऄवैध काठको कटानी र 

घाँस दाईराको संकलनलाइ तनयन्त्रण गररनेछ। 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ  १०,००,००० प.ूतव.तन. तथा 

ऄ.स.के्ष.अ.का. 

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयसँग समन्त्वय गरी ऄवैध तसकार र वन्त्यजन्त्तकुो 

तसकारको ऄनगुमन गररनेछ, यतद यस्ता घटना भेतटएमा काननु बमोतजम कारबाही गररनेछ। 

ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना र संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमततका प्रतततनधी तथा 

स्थातनय जन-प्रतततनधीहरुद्धारा तनयतमत ऄनगुमन गरी वन्त्यजन्त्तकुो ऄवैध तसकार र चोरी-

तनकासी जस्ता गतततवतधहरु तनयन्त्रण गररनेछ ।  

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ  १०,००,००० प.ूतव.तन. तथा 

ऄ.स.के्ष.अ.का. 

सडक छेई ऄततक्रमण हटाईन जनचेतना जगाईने कायाक्रम गने, सडकको फमेसन चौडाआ र अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ  १०,००,००० प.ूतव.तन., 
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वातावरण सांरक्षणका ाईपाय कायाफधवयन ह ने 

स्थान  

कायाफधवयन ह ने  

समय  

ाऄनुमाकनत रकम 

(*) 

कायाफधवयनको 

कजम्मेवारी  

के्षरातधकारको बारेमा स्थानीयलाइ सतूचत गररनेछ।सडकको फमेसन चौडाआ र 

के्षरातधकारको ऄततक्रमण तनयन्त्रण गना स्थानीय वडाहरुलाइ सतक्रय बनाआनेछ।ई 

स्थातनय तह 

तथा 

ऄ.स.के्ष.अ.का. 

सडक छेईमा तवतभन्त्न यातायातक सङ्केत तचन्त्हहरू सतहत जानकारी मलूक साआनबोडा 

खडा गरीनेछ। बस्तीमा, स्कुल नतजक र ऄन्त्य सम्बेदनशील र दघुाटनाग्रस्त के्षरमा 

सावधानीका साआनबोडा रातखनेछ।सडक संचालनमा अएपतछ स्थानीयहरुलाइ सडक सरुक्षा 

सम्बन्त्धी सचेतना कायाक्रम संचालन गररनेछ। 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ  ५००,००० प.ूतव.तन.  

फोहोर व्यवस्थापनको लातग कडा अचारसंतहता लाग ू गररनेछ र सडकमा तहड्ने सवारी 

साधन र मातनसहरुलाइ जथाभाबी फोहर फाल्न तनषेध गररनेछ। सडकपंतिमा प्रत्यक २ तक. 

मी. फोहर राख्ने डस्टतवनको व्यवस्था गररनेछ। सवारी साधनको तवश्रामस्थलमा फोहरको 

प्रकृतत ऄनसुार फोहर संकलन गने कन्त्टेनरको व्यवस्था गररनेछ। 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ १०,००,००० प.ूतव.तन.  

प्रकतकुल प्रभाव धयूनीकरण ाईपायहरु कायाफधवयन गदाफ लाग्ने लागत ५,०२,००,०००  

कुल  ५,३२,००,०००  

 (*- (BOQ मा समावेश नभएका लागतहरु मातै्र) 



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

9-1 
 

ऩरयच्छेद 9: वातावयणीम अनगुभन  

वातावरणीय ऄनगुमनको मखु्य ईद्दशे्य भनेको तढलो हुन ुऄतघ पयााप्त सधुारात्मक काया प्रदान गना अयोजना गतततवतधको 

प्रारतम्भक चरणमा प्रभाव पत्ता लगाईन ु हो । ऄनगुमनको ऄन्त्य ईद्दशे्यहरू प्रभाव पवूाानमुानको शदु्धता, न्त्यनूीकरण 

ईपायहरूको प्रभावकाररता, र अयोजना कायाान्त्वयन र संचालनको समयमा पनु: समायोजनहरूको बारेमा प्रतततक्रया प्रदान 

गनुा हो। वातावरणीय ऄनगुमनले वातावरणीय न्त्यनूीकरण ईपायहरूको प्रभावकाररता सतुनतित गना, वातावरणीय 

मापदण्डहरूको ऄनपुालन, र अयोजना तडजाआन र सञ्चालनमा अवश्यक पररवतानहरू सहज बनाईन मद्दत गदाछ । 

यस अयोजनाको लातग ऄनगुमनका ईद्दशे्यहरू तनम्न ऄनसुार रहकेा छन-् 

 काननुले तोकेका सीमाभन्त्दा बढी मारामा प्रभाव पना नतदन, 

 वातावरणीय प्रभाव कम गना ऄपानाआएका ईपाय वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन प्रततवेदनमा ईल्लेख 

भएऄनसुार कायाान्त्नवयन भएका छन ्तक छैनन ्भन्त्ने कुरा जँच्न, 

 सभ्बातवत वातावरणीय क्षततबारे समयमै सचेत गराईन, 

 पतहचान गरीएका तथा अँकतलत प्रभाव वास्ततवकतासँग कतत नतजक छन ्भन्त्ने जानकारर तलन 

९.१ ाऄनुगमनका प्रकार  

क) प्रारकम्भक ाऄवस्थाको ाऄनुगमन 

अधारभतू ऄनगुमनले वातावरणीय स्रोतहरूको अधारभतू ऄवस्था तनधााररत गना मद्दत गदाछ । अधारभतू ऄनगुमन 

अयोजना वा.प्र.म.ू प्रततवेदनको स्वीकृतत पतछ र तनमााण काया सरुु हुन ुभन्त्दा ऄगातड गररनेछ । सामान्त्यतया, यतद वा.प्र.म.ू 

प्रततवेदनको तयारी र तनमााण चरण वा वातावरणीय गणुस्तर पररवतानको बीचमा महत्त्वपणूा समय तबतेको खण्डमा 

अधारभतू ऄनगुमन गररन्त्छ । यो अयोजना वा.प्र.म.ू प्रततवेदनको स्वीकृतत पतछ तरुून्त्त तनमााण काया सरुु हुने भएकाले 

यस अयोजनाको लातग अधारभतू ऄनगुमन अवश्यक पदसन ।  

ख) ाऄनुपालन ाऄनुगमन 

वा.प्र.म.ू प्रततवेदनले तसफाररस गरेको वातावरणीय संरक्षण ईपायहरू र यस अयोजनाको वा.प्र.म.ू प्रततवेदन तस्वकृतीको 

बेला तनधााररत ऄन्त्य सताहरु र अयोजना गतततवतधहरूले वातावरणमा पाने वास्ततवक प्रभावको ऄनगुमन गना ऄनपुालन 

ऄनगुमन ऄतनवाया छ। यस ऄनगुमनका लातग तजम्मेवार तनकायहरुले अयोजना गतततवतधहरूको ऄनपुालन सतुनतित 

गनेछन;् तडजाआन र तनमााण सम्झौता परमा न्त्यनूीकरण ईपायहरू समावेश, न्त्यनूीकरण ईपायहरू र ऄनगुमनका लातग बजेट 

तवतनयोजन, क्षततपतूता व्यवस्था, ईत्खनन ् के्षर तथा Spoil व्यवस्थापन के्षरहरुको सञ्चालन, भण्डारण प्रतक्रया, तनमााण 

गतततवतधहरूको व्यवस्था अतद । 

ग) प्रभाव ाऄनुगमन 

प्रभाव ऄनगुमन सामान्त्यतया वातावरणीय न्त्यनूीकरण ईपायहरुको प्रभावकाररताको अकलन गनाको लातग गररन्त्छ र यसले 

अयोजना के्षरमा प्रभावको वास्ततवक स्तरको जानकारर प्रदान गदाछ। यसैले प्रभाव ऄनगुमन मलू्याङ्कन अयोजना 

तनमााण चरणको ऄन्त्त वा अयोजना कायाान्त्वयनको दइु वषा तभर गररनेछ । प्रभाव ऄनगुमन मलू्यांङ्कन प्रत्येक 

पवूाानमुातनत प्रभाव र वातावरणीय संरक्षण ईपायहरुको प्रभावकाररतामा केतन्त्रत हुनेछ।यसले जतमनको तस्थरता, तनपटान 

स्थल, काया तशतवर र श्रम तशतवर, स्थानीय वातावरणमा रहकेो फोहोरको तस्थरतामा पतन ध्यान तदनेछ । सम्भव भएसम्म 

नगद क्षततपतूताको ईपयोग, अयोजना के्षरको वररपररको वन-जङ्गलको ऄवस्था, पानी तनकासको व्यवस्थापन, मानवीय 

सतुवधाहरूको क्षतत, ईच्च मलू्यका वस्तहुरूको ईत्पादनमा क्रतमक पररवतान, अयका ऄन्त्य स्रोतमा वतृद्ध, रोजगारी 

तसजाना, सडक सडक वकृ्षारोपण, सामातजक तस्थतत, वन्त्यजीव चहलपहलमा बाधा, अतद । 
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९.२ वातावरणीय ाऄनुगमनका सूचक 

अयोजना के्षरको पयावेक्षण, ऄनगुमन र ऄनगुमन ररपोतटिंग वातावरणीय व्यवस्थापनको एक ऄतभन्त्न तहस्सा हो। यी सबै 

गतततवतधहरू कडाआका साथ अयोजना के्षरमा वातावरणीय न्त्यनूीकरण र ऄतभवदृीका ईपायहरूको प्रभावकारी 

कायाान्त्वयन सतुनतित गनाका लातग हुनेछन ्।  

स्थलगत तनरीक्षण र ऄनगुमन स्थातपत सचूकहरू प्रयोग गरेर पारदशी र तवर्श्सनीयताका साथ सञ्चालन गररनेछ। मानक 

चेकतलस्टहरू र ढाँचाहरू ऄनगुमन कमाचारीले दबैु साआट सवेक्षणको लातग र त्यसपतछका प्रततवदेनहरूमा प्रयोग 

गनुापनेछ। ऄनगुमन गतततवतधमा ऄवलोकन गररएको प्रभावहरूको पररमाण, प्रभावहरूको प्रकृतत र सीमा प्रमातणत गना, 

फोटोहरू तलने, मानक परीक्षणहरू, स्थानीयसँग ऄन्त्तरतक्रया र GPS को साथ ऄवलोकन तथा तथयांक संकलन गररनेछ । 

ऄनगुमनको लातग तवतभन्त्न सचूकहरूलाइ मापन गररनेछ। यस सन्त्दभामा, तनम्न सचूकहरू अयोजनाको ऄनगुमन कायामा 

प्रयोग गररनेछ । 

ताकलका ९.१: स्थलगत कनरीक्षण र ाऄनुगमनका सूचकहरू  

ाऄनुगकमत के्षत्र ाऄनुगमनको लाकग प्याराकमटरहरू चयन 

फोहोर व्यवस्थापन   तनतज जतमन र वन के्षरमा छररएका फोहरहरुको तववरण 

 वनजन्त्त ुवासस्थान के्षरमा फोहरहरु (नकुतहने तकतसमका) छररने  

बायो-आतन्त्जतनयररंङ्ग  प्रयोग गररएका तवरुवाहरुको प्रभावकाररता 

जल प्रदषूण, जल संसाधन र 

ततनीहरूको प्रयोगहरू 

सतह / भतूमगत पानी 

तसंचाइ पानी तपईने पानी 

सावाजतनक ट्यापहरू 

 

 तनमााण स्थानमा पानीको बहाब मोड्ने  

 पानीजन्त्य रोगहरूको तवकासमा घटनाहरू र प्रवतृत्तहरू 

 जलमागाको ऄवरोध 

 फोहरका कारण पानी प्रदषूण घटनाहरू, स्थानीय मत्स्यपालनमा प्रभावहरूको 

तवशे्लषण 

 नदीहरूमा सवारीसाधन धनेु ऄभ्यास र तवशे्लषण 

 सम्भातवत वातावरणीय प्रभावहरू 

 पानीको ऄभाव वा प्रदषूणका कारण खेत जग्गामा क्षतत 

 मौसमी भजूल ईतार चढावको रेकडा 

 तपईने पानीको गणुस्तर, pH तनधाारण,टतबातडटी, BOD, मलको ्याक्टेररया, 

NHx, NOx, SOx, hydrocarbons, भएका भारी धातहुरूको लातग 

प्रयोगशाला परीक्षणहरू 

हावा र ध्वतनको स्तर  बस्तीहरु, संवेदनशील के्षरहरुमा अवाजको स्तर मापन 

 

सडक सरुक्षा 
 सवारी साधनहरुको ध्वातन र  गतत मापन 

 संख्या र सडक दघुाटनाहरूको प्रकार िातफक पतुलस कायाालय र स्थानीय 

स्वास्थय सेवा केन्त्रहरूमा रेकडा 

 स्थानीय सडक सङ्केतहरूको ईपयिुता 

सडक नतजकको वतस्तमा  

सामातजक-अतथाक तवकास 

 

 जनसांख्या, तशक्षा र अतथाक तस्थतीको तथयाङ्क 

 नयाँ बस्ती / प्रकार र जातीय समहूहरूको संख्या 

 नयाँ व्यवसाय 
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ाऄनुगकमत के्षत्र ाऄनुगमनको लाकग प्याराकमटरहरू चयन 

 नयाँ सेवाहरू र ईपयोतगताहरूको सीमा 

जौतवक के्षर  वन्त्यजन्त्तकुो तवतवधतामा ऄसर 

 सडक तनमााणपवुा र संचालन पिात सडक नतजक भेतटने वन्त्यजन्त्तहुरुको 

तववरण 

 वनमा भेतटने बनस्पतीहरुको तववरण 

 

९.३ ाऄनुगमनको कवकध  

अयोजनाको ऄनगुमनको लातग स्थलगत ऄध्ययन, अयोजना कायाालयबाट प्राप्त हुने तथयांकहरु, स्थानीयहरु संगको 

ऄन्त्तरतक्रया तथा सरोकारवालाहरु सँगको छलफल अतद तवतध ऄपनाआनेछ । यसका साथै अयोजना के्षरको नमनुा (वायु, 

ध्वतन, पानी, अतद) संकलन गरी प्रयोगशालामा नमनुा परीक्षण गरी थप तवशे्लषण गररनेछ । अयोजनाको ऄनगुमन गदाा 

तवज्ञद्रारा तयार पररएका सचूक/मानकहरुको साथ अयोजनाको ऄनगुमन गररनेछ। अयोजनाको ऄनगुमन काया गदाा 

अयोजना संग सम्बन्त्ध राख्ने तवतभन्त्न तनकायहरु, अयोजना कायाालय, प्रस्तावक तथा प्रस्तावक ऄन्त्तगातका 

तनकायहरु,रातरिय तनकुञ्ज तथा वन्त्यजन्त्त ु तवभाग, संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतत, प्रभातवत स्थानीय तह तथा वडा 

कायाालयहरुको सहकायामा गररनेछ । थप तववरण तातलका ९.२ मा प्रस्ततु गररएको छ । 

९.४ ाऄनुगमनको लाकग समय ताकलका 

क) प्रारतम्भक ऄवस्थाको ऄनगुमन वा.प्र.म.ू प्रततवेदनको स्वीकृतत पतछ तरुून्त्त र तनमााण काया सरुु हुन ुभन्त्दा ऄगातड 

गररनेछ । 

ख) ऄनपुालन ऄनगुमन अयोजनाको तनमााण चरणमा तनयतमत गररनेछ । 

ग) प्रभाव ऄनगुमन सामान्त्यतया अयोजना तनमााण चरणको ऄन्त्त वा अयोजना कायाान्त्वयनको दइु वषा तभर गररनेछ। 

थप समय तातलकाको तववरण बारेमा तातलका ९.२ मा प्रस्ततु गररएको छ । 

९.५ ाऄनुगमन गने कनकाय  

प्रस्तातवत सडक तनमााणसँग सम्बतन्त्धत वातावरणीय व्यवस्थापन तथा ऄनगुमनको तजम्मेवारीमा तवतभन्त्न 

तनकाय/संस्थाहरूलाइ अयोजनाको फरक फरक गतततवतधहरूको लातग  फरक फरक दातयत्व सतहत संलग्न हुनेछन ्। वन, 

वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा यस अयोजनाको लातग वातावरणीय ऄनगुमन कायाको मखु्य 

तजम्मेवार तनकाय हुनेछ । वातावरणीय सरुक्षा ईपायहरुको कायाान्त्वयन तथा ऄनगुमन कायाको लातग ऄन्त्य तजम्मेवार मखु्य 

तनकाय/संस्थाहरू तनम्न बमोतजम छन:् 

 नेपाल सरकार- वन तथा वातावरण मन्त्रालय  तथा रातरिय तनकुञ्ज तथा वन्त्यजन्त्त ुतवभाग 

 प्रदशे सरकार- वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे 

 भौततक पवूााधार,शहरी तवकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे 

 पवूााधार तवकास तनदशेनालय, गण्डकी प्रदशे  

 तनमााण व्यवसायी (तबशेस गरर तनमााण काया)  
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क) नेपाल सरकार- वन तथा वातावरण मधत्रालय  तथा राकरिय कनकुजज तथा वधयजधतु कवभाग 

 अयोजनाको लातग अवश्यक पने रुख कटानको ऄनमुतत तथा रुख कटान सम्बन्त्धी कायाहरु   

 अयोजनाको लातग अवश्यक पने वन के्षरको (ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको) जतमन हस्तान्त्तरण  

 अयोजना के्षरको वन के्षरको (ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको) तनयतमत ऄनगुमन  

ख) प्रदेश सरकार-भौकतक पूवाफधार,शहरी कवकास तथा यातायात व्यवस्था मधत्रालय, गण्डकी प्रदेश; पूवाफधार 

कवकास कनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश  

 तडजाआन ऄनरुुप अवश्यक पने तनजी सम्पतत्तको ऄतधग्रहण (जग्गा र भौततक संरचना)  

 सवेक्षण गररएको सडक पंतिको समीक्षा र स्वीकृतत 

 प्रस्तातवत सडक तनमााणको तवस्ततृ तडजाआनको समीक्षा र ऄनमुोदन 

 प्रस्तातवत सडक तनमााण गतततवतध सम्बन्त्धी स्थानीय संस्था लगायत सरकारका ऄन्त्य सरकारी तनकायहरूबाट 

अवश्यक ऄनमुततहरू प्राप्त गरी तथा सरुतक्षत गने काम (ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना कायालय, तजल्ला 

प्रशासन कायाालय, स्थातनय तह तथा प्रभातवत वाडा कायालय) 

 प्रस्तातवत अयोजनाको लातग अवश्यक सहायक सतुवधाहरू (श्रतमक तशतवर, ईत्खनन ् के्षर, Spoil के्षर, 

भण्डारण के्षर)को गतततवतधहरूको समीक्षा र ऄनमुोदन 

 तनमााण व्यवसायीले सडक हस्तान्त्तरण गररसके पछी सडक ममात, वातावरणीय ऄनगुमन र व्यवस्थापन 

ग) कनमाफण व्यवसायी 

 अयोजना तनमााण काया तडजाआन मापदण्ड, सम्झौता पर तथा ऄनमुोतदत वा.प्र.म.ू प्रततवेदनमा समावेश  

वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको पणूा सम्मानका साथ सडक तनमााणको काया गने 

 अयोजना के्षरमा सधै ईपल्ध हुने र तनमााण कायाको सपुररवेक्षण  गने  
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९.६ वातावरणीय ाऄनुगमन लागत 

यस अयोजनाको लातग ऄनमुातनत ऄनगुमन लागत तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ । अयोजनाको ऄनगुमन लागत 

अयोजनाको BoQ मा समावेश रहकेो छैन ।  

ताकलका ९.२: वातावरणीय ाऄनुगमनको लाकग लागत 

क्र.स. ाअवश्यक कवज्ञहरू र प्रावधानहरू मकहना  ाआकााइ दर (ने.रु) जम्मा (ने.रु) 

१  वातावारणतवद  ४  १००,००० ४,००,०००  

२  सामातजक-अतथाक तवज्ञ ३  ८०,०००  २,४०,०००  

३  जीव तवज्ञ ३  ८०,०००  २,४०,०००  

४  सडक आतन्त्जतनयर  २  ८०,०००  १,६०,००० 

५  स्टेसनरी, मरुण, र ऄन्त्य एकमसु्ठ - १,५०,००० 

६  यातायात एकमसु्ठ - ३,००,०००  

७  प्रदशे सरकार-भौततक पवूााधार,शहरी तवकास 

तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी 

प्रदशे; पवूााधार तवकास तनदशेनालय बाट 

गररने ऄनगुमन  

एकमसु्ठ -  ३,००,००० 

८  नेपाल सरकार- वन तथा वातावरण मन्त्रालय  

तथा रातरिय तनकुञ्ज तथा वन्त्यजन्त्त ु तवभाग 

गररने ऄनगुमन 

एकमसु्ठ -  ३,००,०००  

९  स्थलगत तथा कायाालय सहयोगी १५ २५,०००  ३,७५,००० 

१० तातलका ९.३ ऄनसुारको लागात - - १३,३०,००० 

 जम्मा    ३७,९५,०००.० 
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ताकलका ९.३: वातावरण ाऄनुगमन म्याकिक्स  

ाऄनुगमनका 

प्रकार 
ाऄनुगमनका सूचक ाऄनुगमनको कवधी स्थान समय 

ाऄनुमाकनत 

रकम (ने.रु.) 

ाऄनुगमन गने कनकाय 

* 

क) प्रारकम्भक ाऄवस्थाको ाऄनुगमन 

भौकतक वातावरण 

१ हावाको गणुस्तरको लातग  कण पदाथा, धलुो 

सँचय 

घर, वनस्पतत तनमााण तनमााण गतततवतधबाट 

वरपरको के्षर 

साआट ऄवलोकन तनमााण के्षर र वरपर तनमााण सरुु हुन ुभन्त्दा 

पतहले 

१०,००० ई. प. व. वा. म. 

२ ऄतनरा, ऄशातन्त्त 

ध्वतनको ऄवस्था 

अवाज स्तर मापन तनमााण के्षर र वरपर 

अयोजना ऄन्त्तगातको वन 

के्षर  

तनमााण सरुु हुन ुभन्त्दा 

पतहले 

१०,००० ई. प. व. वा. म. 

३ पानीको गणुस्तरको पारदतशाता, turbidity, 

टोटल सोतलड, तापमान, क्लोराआड, 

ऄमोतनया, कठोरता, फलाम, नाआिेट अतद। 

पानी नमनुा र परीक्षण अयोजना के्षरका नदी तनमााण सरुु हुन ुभन्त्दा 

पतहले 

५०,००० ई. प. व. वा. म. 

४ नदीको अकृतत, नदी प्रवाह दर, नदी 

तकनारको कटान 

स्थलगत ऄबलोकन ईत्खनन ्के्षर ईत्खनन ्के्षर संचालन 

पवूा 

२०,००० ई. प. व. वा. म. 

५ अयोजनाले ईपयोग गने जतमनको के्षरफल स्थलगत ऄबलोकन सडक पंति तनमााण सरुु हुन ुभन्त्दा 

पतहले 

१०,००० ई. प. व. वा. म. 

६ कामदार तशतवर, तनमााण सामग्री भण्डारण 

स्थल, खानी के्षर तथा spoil व्यवस्थापन 

स्थल, ऄलकरा पोल्ने स्थान, अतद स्थानको 

ऄवतस्थतत, पातनको स्रोतहरुको ईपल्धता, 

नतजकको वनको ऄवस्था 

भ-ूक्षय तथा जतमनको तस्थरता 

 

स्थलगत ऄबलोकन अयोजनाको सहायक 

सतुवधाहरु स्थापना गररएको 

के्षर 

तनमााण सरुु हुन ुभन्त्दा 

पतहले 

४०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 
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ाऄनुगमनका 

प्रकार 
ाऄनुगमनका सूचक ाऄनुगमनको कवधी स्थान समय 

ाऄनुमाकनत 

रकम (ने.रु.) 

ाऄनुगमन गने कनकाय 

* 

जैकवक वातावरण 

१ वनस्पतत प्रजाततको नाम र संख्या 

रुख र बेनााहरुको धनत्व 

स्थातनय वातसन्त्दासंगको 

छलफल 

वन के्षरको ऄवलोकन 

वन के्षर, सडक पंति छेई 

छाईका खलु्ला जतमन 

वषाायम ऄगातड र 

पछाडी 

५०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

२ वन्त्यजन्त्त ुबासस्थान 

तवतभन्त्न वन्त्यजन्त्तकुो प्रजाततको नाम र संख्या 

. समहू संगको छलफल 

वन के्षरको ऄवलोकन 

वन के्षर, सडक पंति छेई 

छाईका खलु्ला जतमन 

अयोजना तनमााण पवूा ५०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

३ माछाका प्रजाततको नाम र संख्या 

बसाआ सराआ 

माछा जातलको प्रयोगले माछा 

सामतेर पतहचान गने 

स्थानीय बातसन्त्दाहरुसँगको 

छलफल 

ईत्खनन ्के्षर नतजकको 

नदी/खोला के्षर  

वषाायम ऄगातड र 

पछाडी 

१०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

४ इन्त्धन काठ प्रयोगको मारा र खपत  स्थानीय व्यतिसँग ऄन्त्तवााताा अयोजना वरपरको के्षर अयोजना तनमााण पवूा १०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

सामाकजक-ाअकथफक वातावरण 

१ बस्ती / पवूााधारमा वतृद्ध 

बसाइ सराआ 

स्थानीय, वडा र गा.पा. 

ऄवलोकन र  छलफल 

अयोजना प्रभातवत  वडा र 

गा.पा. 

अयोजना तनमााण पवूा ३०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा प्रभातवत गा.पा 

२ सामातजक-अतथाक / सांस्कृततक अधारभतू 

ऄवस्था 

स्थानीय मातनससँग छलफल, 

ऄवलोकन, समीक्षा 

अयोजना प्रभातवत  वडा/ 

गा.पा. 

अयोजना तनमााण पवूा ३०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा प्रभातवत गा.पा 

ख) ाऄनुपालन ाऄनुगमन 

भौकतक वातावरण 

१ अयोजनामा वा.प्र.म.ू तसफाररसको 

कायाान्त्वयन 

सम्झौता परका सताहरु 

अयोजनाको तवतशष्टता 

समीक्षा 

टेन्त्डर कागजात 

अयोजना कायाालय सम्झौता पर परूा 

भएपतछ 

लागत नलाग्ने ई. प. व. वा. म. 

तथा तनमााण 

व्यवसायी 
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ाऄनुगमनका 

प्रकार 
ाऄनुगमनका सूचक ाऄनुगमनको कवधी स्थान समय 

ाऄनुमाकनत 

रकम (ने.रु.) 

ाऄनुगमन गने कनकाय 

* 

२ सझौता परमा संलग्न वातावरणीय सताहरुको 

लातग तनमााण व्यवसायीहरु वाट तयार 

पाररएको कायायोजना र तयतनहरुको 

कायाान्त्वयन 

तनमााण व्यवसायीहरु द्रारा पेश 

गररएको प्रस्तातवत काया 

योजनाहरूको समीक्षा, 

अयोजना कायाालय सम्झौता वातााको चरण लागत नलाग्ने ई. प. व. वा. म.  

३ तनमााण व्यवसायी वाट श्रम तशतवर भण्डारण 

के्षर र तनमााण कायाको व्यवस्था 

स्थलगत ऄवलोकन अयोजना कायाालय तनमााण ऄवतधको 

सरुूवात 

लागत नलाग्ने ई. प. व. वा. म. 

सामाकजक-ाअकथफक वातावरण वातावरण 

४ रोजगारीमा प्राथतमकता 

रोजगार प्राप्त व्यतिहरुको नामावली 

रोजगार सचूीको तवशे्लषण अयोजना कायाालय रैमातसक लागत नलाग्ने ई. प. व. वा. म.  

५ न्त्यनूीकरण र ऄतभवदृीको ईपायहारको 

कायान्त्वयनको व्यवस्था 

ऄवलोकन र छलफल अयोजना कायाालय तनयतमत रूपमा 

तनमााण ऄवतधभर 

लागत नलाग्ने ई. प. व. वा. म.  

६ न्त्यनूीकरण र ऄतभवदृीको ईपायहारको 

कायान्त्वयनको लातग बजेट 

सम्बतन्त्धत तनकाय/अयोजना 

कायाालयको खाताको समीक्षा 

ऄतडट प्रततवेदन 

अयोजना कायाालय वातषाक लागत नलाग्ने ई. प. व. वा. म.  

७ तनमााण के्षर र अयोजनाको लातग अवश्यक 

सतुवधाहरूको पनु: स्थापना 

पररयोजना सफाआका तवतभन्त्न पक्षहरूको 

पणूाता 

साआट ऄवलोकन अयोजना कायाालय तनमााण कायाको 

ऄन्त्त्यमा 

लागत नलाग्ने ई. प. व. वा. म.  

८ तनजी जग्गा / सम्पतत्त ऄतधग्रहण प्रतक्रयाहरू स्थानीय मातनसहरु संग 

छलफल 

अयोजना कायाालय तनमााण पवूा लागत नलाग्ने ई. प. व. वा. म.  

९  

सरुक्षा ईपकरण, चेतावनी तचन्त्ह अतद 

 

 

ऄवलोकन अयोजना कायाालय तनयतमत रूपमा 

तनमााण र संचालन 

चरण 

लागत नलाग्ने ई. प. व. वा. म.  
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ाऄनुगमनका 

प्रकार 
ाऄनुगमनका सूचक ाऄनुगमनको कवधी स्थान समय 

ाऄनुमाकनत 

रकम (ने.रु.) 

ाऄनुगमन गने कनकाय 

* 

 

ग) प्रभाव ाऄनुगमन 

कनमाफण चरण 

भौकतक वातावरण 

१ पतहरो र माटोको क्षरण ऄवलोकन तबचतलत गररएको के्षरवा 

स्थान 

सडक तनमााण पंति 

तनमााण चरणमा हरेक 

वषा जनु-जलुाइमा 

१,००,००० ई. प. व. वा. म.  

२ भतूम प्रयोग पररवतान, र जोतखम घटना ऄवलोकन र छलफल अयोजन के्षर 

सडक पंति 

तनमााण चरणमा हरेक 

वषा माचा, जनू, 

सेप्टेम्बर, 

जनवरीमा 

५०,००० ई. प. व. वा. म.  

३ तापमान, पीएच, डीओ, बीओडी, टतबातडटी, 

क्लोराआड, ऄमोतनया, फलाम, क्यातल्सयम 

अतद 

नमनुा सँकलन र 

प्रयोगशालामा तवशे्लषण र 

तलुना 

ईत्खनन ्के्षर 

नार र मस्यााङ्दी नदी संगम 

तनमााण चरणमा हरेक 

वषा माचा र तडसेम्बरमा 

२,५०,००० ई. प. व. वा. म.  

४ TSP, PM १० 

घर, कृतष जग्गा वन के्षरमा धलुो जम्मा हुने 

मारा 

पररमाणको साथ मापन र 

तलुना 

मानक 

सडक पंति  र तनमााण के्षर 

 

तनमााण चरणमा हरेक 

वषा माचा र तडसेम्बरमा 

२,००,००० ई. प. व. वा. म.  

जैकवक वातावरण 

५ वनको तगरावट, रुखको घनत्व घट्ने वा बढ्ने, 

ठूला-साना रुखहरुको ऄनपुातको तलुाना 

वन सवेक्षण र बेसल के्षर 

तनधाारण 

वन के्षर, सडक पंति छेई 

छाईका खलु्ला जतमन 

ऄतप्रल, नोभेम्बर ५०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

६ प्रजाततहरूको संरचना र तवतवधता र तनवासमा 

प्रभाव पररवतान 

नार र मस्यााङ्दी नदीमा माछा 

मानेहरु वाट माछा सङ्कलन 

गरी माछाहरुको प्रजाततको 

ईत्खनन ्के्षर 

नार र मस्यााङ्दी नदी संगम 

माचा, ऄगस्ट ५०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 
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ाऄनुगमनका 

प्रकार 
ाऄनुगमनका सूचक ाऄनुगमनको कवधी स्थान समय 

ाऄनुमाकनत 

रकम (ने.रु.) 

ाऄनुगमन गने कनकाय 

* 

पतहचान 

सामाकजक-ाअकथफक वातावरण 

७ पानी अपतूता प्रणाली र गणुस्तर र स्वास्थय 

सेवा 

ऄवलोकन र छलफल तनमााण तशतवर र प्रभातवत 

गा.पा. र वडा 

माचा, जनू, सेप्टेम्बर ५०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

८ भाडा रकम, भाडा सम्झौता ऄन्त्तवााताा अयोजना के्षर जलुाइ ५०,००० ई. प. व. वा. म.  

९ सरुक्षा टोपी, चेतावनी र सावधानी तचन्त्ह, 

फें तसंग, अतद 

ऄवलोकन र छलफल तनमााण के्षर दतैनक ६०,००० ई. प. व. वा. म.  

संचालन चरण 

सामाकजक-ाअकथफक वातावरण 

१ अयोजना र ऄन्त्यद्रारा तनयोतजत स्थानीय 

व्यतिहरूको संख्या 

अतथाक गतततवतधहरु 

रेकडाको समीक्षा प्रभातवत गा.पा. र वडा हरेक २ वषामा एक 

पटक 

५०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा प्रभातवत गा.पा 

२ स्थानीयहरुको अयअजानको स्रोत छलफल र ऄन्त्ततक्रा या प्रभातवत गा.पा. र वडा हरेक २ वषामा एक 

पटक 

५०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा प्रभातवत गा.पा 

३ स्थानीय तवकास गतततवतधले प्रभातवत 

वडाहरूमा शजृना गरेको तवकास 

 

ऄन्त्तवााताा र छलफल प्रभातवत गा.पा. र वडा नोभेम्बर / तडसेम्बर ५०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा प्रभातवत गा.पा 

भौकतक वातावरण 

४ पतहरो र भ-ूक्षय ऄबलोकन, छलफल र 

ऄन्त्ततक्रा या 

सडक पंति हरेक वषा ऄगस्त मा १,००,००० ई. प. व. वा. म. 

जम्मा  १३,३०,०००  

 (यस अयोजनाको वातावरणीय ऄनगुमन कायामा नेपाल सरकार- वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा रातरिय तनकुञ्ज तथा वन्त्यजन्त्त ुतवभागको प्रत्यक्ष सहभातगतामा गररनेछ) 
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ऩरयच्छेद 10: वातावयणीम ऩयीऺण  

काननूी प्रावधानहरू ऄनसुार, वातावरणीय परीक्षण वा.प्र.म.ूको ऄतभन्त्न तहस्सा हो । वातावरण संरक्षण तनयमावली 

२०७७ले वातावरणीय  परीक्षण गने सझुाव तदएकोछ। वातावरणीय परीक्षण वातावरणीय मलू्याङ्कनको ऄनसुारको 

भैसकेका र भैरहकेा वातावरणीय कायाहरुको ऄवस्था यतकन गना प्रयोग गररन्त्छ । कुनै अयोजनाको वातावरणीय 

व्यवस्थापनको सन्त्दभामा, वातावरणीय प्रभाव परीक्षणले वास्ततवक वातावरणीय प्रभावहरूको मलू्यांकन गारर 

वातावरणीय प्रभाव न्त्यनूीकरण ईपायहरूको पवूाानमुान र प्रभावकाररताको मलू्यांकन गदाछ वातावरणीय परीक्षणले पवूा 

तनमााण, तनमााण र सञ्चालन चरणको ऄनगुमन संयन्त्रको कायाक्षमताको पतन मलू्याङ्कन गदाछ। 

१०.१ वातावरणीय परीक्षणका  कककसम  

वातावरणीय परीक्षणका तकतसम दहेाय बमोतजमका हुनेछन ्: 

क) तनणाय तहको परीक्षण  

ख) कायान्त्वयन परीक्षण 

ग) कायाको प्रभावकाररता परीक्षण  

घ) अयोजना प्रभाव परीक्षण  

ङ) अकलन गररएको प्रतवतध परीक्षण  

च) वातावरणीय प्रभाव मलू्यांकन प्रतक्रया परीक्षण  

१०.२ वातावरणीय परीक्षणमा ह ने सांलग्नता  

वातावरणीय परीक्षणमा सामान्त्यतया ततन पक्ष संलग्न हुने गदाछन:् 

क) परीक्षक  

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ऄनसुार यस अयोजनाको वातावरणीय पररक्षक नेपाल सरकार- वन तथा वातावरण 

मन्त्रालय हुनेछ । वातावरणीय पररक्षणको लागी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रस्ताव कायाान्त्वयन सरुु भएको २ वषा 

भिुान बएको तमततले ६ मतहना तभर गनेछ । वातावरणीय पररक्षणको क्रममा अयोजना कायाान्त्वयनबाट वातावरणमा 

परेको प्रततकुल प्रभाव र वातावरणीय प्रभावहरलाइ कम गना ऄपनाइएका ईपायहरु साथै ईपायहरुको प्रभावकाररतावारे 

पररक्षण गररनेछ । यसका साथै, अयोजनाको वातावरणीय पररक्षण गने क्रममा न्त्यनूीकरण वा अँकलन नभएका 

वातावरणीय प्रततकुल प्रभावहरु ईत्पन्त्न भएमा सो प्रभावहरुको समेत तवशे्लषण गरी वातावरणीय पररक्षण प्रततवेदन 

ऄध्यावतधक रुपमा रातखनेछ ।  

ख) पररकक्षत पक्ष 

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ऄनसुार यस अयोजनाको वातावरणीय पररतक्षत पक्ष भ-ूवातावरण तथा सामातजक शाखा, 

सडक तवभाग, चाकुपाट, लतलतपरु हुनेछ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६को दफा १२ को ईपदफा २ बमोतजम वन तथा 

वातावरण मन्त्रालयले अवश्यक ऄध्ययन गरी वातावरणमा पने प्रततकुल प्रभाव न्त्यनूीकरण गना ऄपनाआएको ईपाय प्रयाप्त 

भएको नदतेखएमा त्यस्तो प्रततकुल प्रभाव न्त्यनूीकरण गना पवूााधार तवकास तनदशेनालय, गण्डकी प्रदशे लाइ ईपयिु 

अदशे तदनेछ र ईपदफा ३ बमोतजम  ईि अदशे कायाान्त्वयन गनुा पररतक्षत पक्षको कता्य हुनेछ ।  

ग) तेस्रो पक्ष  

यस अयोजनाको वातावरणीय पररक्षणको लागी तेस्रो पक्ष प्रदशे सरकार- वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय, 

गण्डकी प्रदशे हुनेछ।  
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१०.३ ाअधतररक/बाह्य परीक्षण वा बाध्यकारी/स्वैकच्छक परीक्षण  

वातावरणीय परीक्षण गने वा गराईने व्यति/संस्था वा काननुी अवश्यकताको अधारमा वातावरणीय परीक्षण चार 

प्रकारका हुनेछन ्। तयनीहरुलाइ तल बणान गररएको छ।  

क) अन्त्तररक पररक्षणः प्रस्तावक स्वयमले् गने वातावरणीय परीक्षण 

ख) बाह्य पररक्षणः प्रस्तावले छुटै्ट कुनै स्वतन्त्र तनकाय वा संस्था माफा त गने वातावरणीय परीक्षण  

ग) वाध्यकारी पररक्षणः प्रस्तावले काननुी रुप वाध्यकारी भएर गररने वातावरणीय परीक्षण  

घ) स्वैतच्छक पररक्षणः प्रस्तावकले काननुी रुप वाध्यकारी नभइ स्वयम ् स्वैतच्छक रुपमा प्रस्तातवत अयोजनाको 

वातावरणीय प्रभावको बारेमा जानकारी तलन र केही सधुार गनुा पने प्रवाधानको वारेमा जानकारर तलन गररने वातावरणीय 

परीक्षण 

१०.४ वातावरणीय परीक्षणको कवकशि तत्त्व 

वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनमा तनम्न कुराहरु समावेश हुन ुपछा : 

 अयोजना कायाान्त्वयन हुनभुन्त्दा पतहले र तनमााण काया परूा भएपतछ प्राकृततक, सामातजक र अतथाक 

स्रोतहरूको ऄवस्था, 

 वा.प्र.म.ूद्रारा पवूाानमुातनत प्रभावहरू भए-नभएको यतकन गरी सो प्रभावहरूको सीमा यतकन गने  

 प्रततकूल प्रभावहरू तनयन्त्रण गना वा लाभदायक प्रभावहरू बढाईन लाग ूहुने ईपयाहरु प्रभावकारी छ तक छैन 

भनेर मलू्यांकन गने  

सबै तवतशष्ट पक्षहरू जस्तै Spoil  व्यवस्थापन, ईत्खनन, वन स्रोत, स्थानीय ऄथाव्यवस्था, पनुस्थाापना र अयोजनाहरूको 

कायाान्त्वयनप्रतत सामातजक मनोवतृत्त, अतद वातावरणीय परीक्षण गदाा सम्बोधन गररनेछ। 

ताकलका १०.१: वातावरणीय परीक्षण म्याकिक्स  

मानक  सूचक स्थान कवकधहरू स्रोतहरू 

भौकतक वातावरण 

भकू्षय र तभरको  

तस्थरता 

प्राकृततक तभरालो जतमनमा भकू्षय 

भएका र ऄतस्थर के्षरहरू, 

पतहरो र गल्लीहरुको घटना  

मखु्यतया 

सडकपंति साथ 

गतहरो गरी 

कातटएको र 

भररएको के्षर  

ऄवलोकन र 

मापन 

स्थानीय 

जानकारी, फोटो, 

ऄवलोकन 

वनस्पतत 

र turfing  

तस्थतत 

वनस्पततको तवकास र सडक के्षरको 

तभर/पाखो र नदी तटहरुको  तस्थरता 

सडकपंति संगै  ऄवलोकन र 

मापन 

रेकडा, स्थानीय 

जानकारी, फोटो 

ईत्खनन ् तथा 

Spoil 

व्यवस्थापन के्षर  

क्षरण, स्लाआडहरू, वनस्पतत कभर, पनुः 

वतृद्ध, नदी शासन पररवतान, प्रदषूण, 

अतद। 

साआटहरु र ईधारो 

साआट 

ऄवलोकन, 

ऄन्त्तवााताा र 

मापन 

स्थानीय 

जानकारी, फोटो, 

ऄवलोकन 

Spoil  

व्यवस्थापन  

भ-ूक्षय, स्थातलकृत सौन्त्दया 

सडकपंतिको वन तथा कृतष भतूम 

सडकपंति र 

नतजकक वन तथा 

कृतष भतूम, Spoil  

व्यवस्थापन के्षर  

ऄवलोकन, 

ऄन्त्तवााताा र 

मापन 

स्थानीय व्यति, 

फोटो, ऄवलोकन 

प्रणाली ममात तस्थतत, ममातको लातग सडक प्रणाली र ऄवलोकन, स्थानीय 
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मानक  सूचक स्थान कवकधहरू स्रोतहरू 

ममातसम्भार संसाधनहरुको  तवतनयोजन र ममात 

तातलका, अतद। 

ऄन्त्य पवूााधार साक्षात्कार र 

रेकडाहरू 

जानकारी, फोटो, 

ऄवलोकन 

ध्वतनको स्तर ध्वतनको मापन र मापदण्डको साथ 

ततनीहरूको तलुना 

सडकपंति मापन र जांच मापन पररणाम र 

जानकारी 

वायकुो गणुस्तर कुल ठोस 

कण,  SOx , NOx , COx , अतद। 

सडक र तनमााण के्षर  ऄवलोकन, 

ऄन्त्तवााताा र 

मापन 

मापन पररणाम र 

स्थानीय 

व्यतिबाट 

जानकारी 

खोला-

खोल्सीहरुमा 

तनकास संरचना  

भ-ूक्षयको जोतखम र सडकको 

सम्भातवत क्षतत र सडकको सरुक्षाको 

लातग बनाइएको तनकासको संरचना  

सडकपंति  ऄवलोकन, 

साक्षात्कार र 

रेकडाहरू 

स्थानीय 

जानकारी, फोटो, 

ऄवलोकन 

जैकवक वातावरण 

रूख र वन 

के्षरको तवनास  

वन के्षरको तगरावट र वनको तवनास, 

कातटएका रूखहरूको संख्या 

अयोजना के्षरको 

वन के्षर  

स्थानीय व्यति, 

स.व,ई.स. 

छलफल र 

ऄन्त्तवााताा 

स्थानीय व्यति 

ततथा 

स.व,ई.स.संग 

ईपल्ध 

जानकारी, 

फोटोहरू, 

ऄवलोकन 

क्षततपतूता वन पनु: स्थापनाको के्षर, रूखहरूको संख्या 

र ईनीहरूको वतृद्ध 

वन के्षर वा क्षततपतूता 

वन के्षर 

ऄवलोकन र 

ऄन्त्तवााताा  

जानकारी, 

स्थानीय व्यति र 

ऄन्त्नपणुा संरक्षण 

के्षर अयोजना   

वन्त्यजन्त्तमुा  

प्रभाव 

सडक तनमााण कामदार गाररने वन्त्यजन्त्त ु

तसकार तसकार तथा व्यापार, चराहरूको 

अवतृत्त, स्तनधारी प्राणीको ऄवस्था  

अयोजन के्षर 

नतजकको  वन के्षर 

ऄवलोकन र 

ऄन्त्तवााताा 

ऄवलोकन, 

स्थानीय व्यति 

र ऄन्त्नपणुा संरक्षण 

के्षर अयोजना 

कायालायका 

प्रतततनधीहरुसँग 

छलफल र 

वैज्ञातनक सवेक्षण 

जलचर प्राणी  अयोजन तनमााण ऄतघ र संचालन 

पिात ् अयोजन के्षरमा पाइने माछाको 

तलुनामा  

नार र मस्यााङ्दी नदी  नार र मस्यााङ्दी 

नदीमा माछा 

मानेहरु बाट 

माछा संकलन 

गरी माछाहरुको 

प्रजाततको 

पतहचान 

ऄवलोकन, 

स्थानीय 

व्यतिहरूको साथ 

ऄन्त्तवााताा र 

वैज्ञातनक 

ररपोटाहरू 

कृतष ऄभ्यास कृतष ऄभ्यासमा पररवतान, फसलको अयोजना प्रभातवत ऄवलोकन र ऄवलोकन, 
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मानक  सूचक स्थान कवकधहरू स्रोतहरू 

ईत्पादन, बाली तवतवधता वडाहरु ऄन्त्तवााताा स्थानीय 

व्यतिहरुसंग 

साक्षात्कार र 

वैज्ञातनक सवेक्षण 

 

सामाकजक-ाअकथफक र साांस्कृकतक वातावरण 

रोजगार ऄवसर अयोजना तनमााणको क्रममा कायारत 

स्थानीय मजदरुहरूको संख्या 

अयोजना प्रभातवत 

वडाहरु  

ऄन्त्तवााताा र 

रेकडाहरू 

स्थानीय व्यति, 

तन.व्य.को  रेकडा 

तसपको तवकास तातलमको ईपतस्थतीको संख्या र 

अयोजना संचालन पतछको रोजगारको 

अयोजना प्रभातवत 

वडाहरु  

ऄन्त्तवााताा र 

रेकडाहरू 

स्थानीय व्यति, 

तन.व्य.को  रेकडा 

कृतष ईत्पादनमा 

वतृद्ध 

बालीनालीको ईपज, ईत्पादनहरुको 

बजार 

अयोजना प्रभातवत 

वडाहरु 

ऄन्त्तवााताा र 

रेकडाहरू 

स्थानीय व्यति, 

घ.ध.ु सवेक्षण 

प्रभातवत 

वडाहरुको  रेकडा 

सामातजक-

अतथाक 

पररवतानहरू 

अयोजना द्रारा सतृजत रोजगारी र 

अतथाक गतततवतधहरु 

अयोजना प्रभातवत 

वडाहरु 

ऄवलोकन र 

ऄन्त्तवााताा 

स्थानीय व्यति, 

घ.ध.ु सवेक्षण  

र प्रभातवत 

वडाहरुको  रेकडा 

बसाआ-सराआ जनसंख्याको तववरण  अयोजना प्रभातवत 

वडाहरु  

ऄवलोकन र 

ऄन्त्तवााताा 

न.पा./गा.पा.को 

रेकडा 

स्वास्थय तवगतको तलुनामा हालको ऄवस्थाको 

लाग्ने रोग तथा स्वास्थय समस्याहरु 

अयोजना प्रभातवत 

वडाहरु 

ऄन्त्तवााताा र 

रेकडाहरू 

स्थानीय स्वास्थय 

केन्त्र तथा 

वडाहरुको रेकडा 

तशक्षा तवद्यालय तथा र ऄन्त्य संस्थाहरूको 

स्थापना, साक्षरता दरहरूमा पररवतान, 

आत्यातद। 

अयोजना प्रभातवत 

वडाहरु 

ऄन्त्तवााताा र 

रेकडाहरू 

स्थानीय व्यति, 

घ.ध.ु सवेक्षण  

र प्रभातवत 

वडाहरुको  रेकडा 

काया के्षरको 

ऄतन्त्तम सफाआ 

ऄस्थायी तनमााण संरचनाहरुको ऄतन्त्तम 

स्वरूप  

ऄस्थायी संरचना ऄवलोकन र 

ऄन्त्तवााताा 

ऄवलोकन, फोटो, 

स्थानीय व्यति 
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१०.५ वातावरणीय परीक्षण प्रकतवेदनको ढााँचा 

वातावरणीय परीक्षणको ईद्दशे्य प्राप्त गनाको लातग यस अयोजनाको वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको ढाँचा दहेाय 

ऄनसुार हुनेछ ।  

ताकलका १०.२ : वातावरणीय परीक्षण प्रकतवेदनको ढााँचा 

ऄध्याय १  कायाकारी सारांश  

ऄध्याय २  परीक्षण प्रशासतनक तथा परीक्षण कायाको तववरण, 

अयोजना स्थलमा गररएका ऄन्त्तवााता, परीक्षण गने पक्ष 

तथा परीक्षणका के्षर र तवतध यो ऄध्यायमा समावेश 

गररनेछ। 

साथै वातावरणीय ऄनगुमन, परीक्षणसँग सम्बतन्त्धत 

ताख्यांक तथा तववरण पतन समावेश गररनेछ । 

ऄध्याय ३  परीक्षणको पणूा तववरण 

ऄध्याय ४  अयोजना सम्बन्त्धमा पालना गनुा पने सझुाब तथा 

सधुारात्मक काया  

ऄनसुचूी  सम्बतन्त्धत तथयांक र तववरण 

परीक्षण गने समहुमा समावेश हुन ुपने जनशति   

प्रातवतधक  प्रस्तावसँग तवषय तमल्ने तवज्ञ  

 वातावारण तवज्ञ  

 सामातजक, अतथाक, सांस्कृततक तवज्ञ  

 प्रस्तावको के्षर, तकतसम र यसले परेको प्रभावको 

गम्भीयाताको अधारमा थप ऄन्त्य तवज्ञ  

वातावरणीय परीक्षणको लातग चेकतलस्ट   

१. भौततक पक्ष   
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१. वायकुो गणु         

 पानीको गणु         

 ध्वतनको 

मार  

       

 भईूपयोग         
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 जल स्रोत         

२. जैतवक पक्ष  

 वन जङ्गल         

 वनस्पतत         

 जीव-जन्त्त ु        

 गैरकास्ठ         

 माछा         

 दलुाभ र 

सङ्कटापन्त्ना 

प्रजातत  

       

 संरक्षण के्षर         

३. सामातजक अतथाक तथा सांस्कृततक पक्ष 

 तशक्षा         

 कृतष         

 रोजगारी         

 बसाआ सराआ         

 स्वास्थय र 

सरसफाआ  

       

 वातावरणीय 

सौन्त्दयाता  

       

 लैङ्तगक 

सवाल  

       

 धातमाक तथा 

सांस्कृततक 

तस्थतत  

       

 सामातजक 

तस्थतत  
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ऩरयच्छेद 11: तनष्कषय  

११.१ कनरकषफ  

प्रस्तातवत कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ु सडक (२७.६ तक. मी.) मनाङको  प्रस्तावक प्रदेश सरकार, भौततक 

पवूााधार,शहरी तवकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पवूााधार तवकास तनदशेनालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा रहकेो छ । 

पवूााधार तवकास तनदशेनालयले पवूााधार तवकास कायालय, गोरखा माफा त यस अयोजनाको तनमााण तथा सपुररवेक्षण 

गनेछ । 

वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ को १) ऄनसुचूी ३ (तनयम ३ संग सम्बतन्त्धत)- क) वन के्षरको बुंदा ५ ऄनसुार 

तवद्यतु प्रसारण लाआन वाहके ऄन्त्य प्रयोजनको लागी ५ हके्टरभन्त्दा बढी वन के्षर, वन संरक्षण के्षर, संरक्षण के्षर,, मध्यवती 

के्षर तथा वातावरण संरक्षण के्षरको वनको जग्गा प्रयोग गने र २) ऄनसुचूी ३ (तनयम ३ संग सम्बतन्त्धत)- ङ) यातायात 

के्षरको बुंदा १ ऄनसुार स्थातनय सडक बाहके २५ तकलोतमटर भन्त्दा बढी लम्बाइ हुने नयाँ सडक तनमााण गने कायाको 

लातग वातावरणीय प्रभाव मलू्यांङ्कन ऄध्ययन काया गरर यस वातावरणीय प्रभाव मलू्यांङ्कन प्रततवेदन सम्बतन्त्धत 

मन्त्रालयबाट स्वीकृत गनुा पने व्यवस्था रहकेो छ । प्रस्तातवत कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडक कुल लम्बाइ २७.६ 

तक.मी. को नयाँ सडक तनमााण अयोजना रहेक र यस अयोजनाको लातग १६.६३ हे. वन के्षरको अवश्यक पने हुनाले 

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ ऄनसुार यस अयोजनाको वातावरणीय प्रभाव 

मलु्याङ्कन ऄध्ययन गनुा पने भएकाले यो वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन प्रततवेदन तयार गररएको हो । 

वातावरण संरक्षण ऐन- २०७६ को दफा ३ को ईपदफा २-ख, वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ को तनयम ८ को 

ईपतनयम २ तथा गण्डकी प्रदशेको प्रदशे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३-ख ऄनसुार यस अयोजनाको 

वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन प्रततवेदन स्वीकृत गने तनकाय प्रदेश सरकार - वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय, 

गण्डकी प्रदशे, पोखरा रहकेो छ । 

प्रस्तातवत कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडक (२७.६ तक. मी.) मनाङ तजल्लाको, चामे गाईँपातलका, वडा नं ५ र 

नापाा भतूम गाईँपातलका वडा नं -२ ऄन्त्तगातका कोतो, छ्याछ्या, मेता, छ्याप, जनुाम, च्याख,ु फू लगायतका तवतभन्त्न 

वस्तीहरु जोड्नेछ । यस सडक चामे- ५, कोतो (Easting २३१७१२.५, Northing ३१६१३७८ र २५८८ मी. ईचाइ) 

बाट सरुु भएर नापाा भतूम गाईँपातलका वडा नं -२, च्याख ु(Easting २३१७८४.९, Northing ३१७७६९८ र ३७५६ मी. 

ईचाइ)मा ऄन्त्त हुन्त्छ । यस सडकको ईचाइ न्त्यनुतम २५८८ तमटर दतेख ऄतधकतम ३७५६ मी. रहकेो छ। प्रस्तातवत 

सडकको सम्पणूा के्षर ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर तभर पदाछ । यस प्रस्तातवत सडकले सडकले चामे गाईँपातलका, वडा नं ५ र 

नापाा भतूम गाईँपातलका वडा नं -२का कोतो, छ्याछ्या, मेता, छ्याप, जनुाम, च्याख,ु फू लगायतका वस्तीहरुलाइ सडक 

संजाल माफा त दशेको ऄन्त्य भ-ूभागसँग जोड्दछ। हाल सडकको सरुुवात तबन्त्द ुकोतोसम्म बेसीशहर चामे सडकको पहुचँ 

पगेुको छ। यस सडकको के्षरातधकार सडकको केन्त्र बाट दाँया-बाँया दवैु ततर १५ मी., फमेसन चौडाआ ५.२५ मी. (नातल 

बाहके) र क्याररज व े३.२५ मी. रहकेो छ । 

यस प्रततवेदनमा तवतभन्त्न वातावरणीय पक्ष, भौततक-रासायतनक, जैतवक र सामातजक-अतथाक र सांस्कृततक पक्षहरूमा 

यस अयोजनाबाट हुन सक्ने सम्भातवत वातावरणीय प्रभावहरुको मलू्यांकन गररएको छ । यी पतहचान गररएको 

लाभदायक र प्रततकूल प्रभावहरू बढाईने ईपायहरू र न्त्यनूीकरणका ईपायहरू प्रस्तातवत गररएको छ।यस अयोजनबाट 

रोजगारी तसजाना, ईद्यम तवकास र व्यवसाय प्रवद्धान र सामदुातयक तवकासको वतृद्ध, यातायात सतुवधा, व्यापार र 

व्यवसायको वतृद्ध,  मतहला सशतिकरणका कारण र सेवा-सतुवधाको सतजलो पहुचँ जस्ता तवतभन्त्न धेरै सकारात्मक प्रभाव 

पनेछ । 
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सडकको तनमााणका कारण भौततक वातावरणमा केही प्रततकूल ऄसर पने छन ्जस्तै :- भतूमको प्रयोगमा ऄस्थायी र स्थायी 

पररवतान, ईवार माटोको क्षतत, प्राकृततक पानीको बहाब प्रणालीमा ऄवरोध, सतहको पानीक स्रोतहरु दतूषत गने, फोहोरको 

कारण हुने जोतखम, माटो प्रदषूण, भकु्षय तथा पतहरो, धलुो र ध्वतन प्रदषूण, बालवुा, ढुङ्गा, ग्राभेल अतद जस्ता तनमााण 

सामग्रीको भण्डारण, अतद रहकेा छन ्।  

त्यस्तै जैतवक वातावरणमा पने प्रततकूल प्रभावहरुमा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर तथा अयोजना के्षरको वन के्षरको तवनास 

(१६.६३ हके्टर सडकको फमेशन चौडाइको लागी), वन तथा वन्त्यजन्त्तकुो वासस्थान तवनाश, रुख तबरुवा कातटने, 

वन्त्यजन्त्त ुअवतजावतमा ऄवरोध, एथनोवनस्पतत र गैर कास्ठ वन पैदावरको हातन, ऄवैध तसकार, वन ऄततक्रमण, सडक 

छेईको वनस्पततमा पने प्रभावहरु छन ् । यसै गरी सामातजक-अतथाक वातावरणमा पने ऄसरहरुमा सावाजतनक 

ईपयोतगताहरु (पानी, ढल तनकास, शौचालय र ऄन्त्य) मा कामदारहरुको अवगमनको कारण दबाव, कृतष ईत्पादनहरुमा 

अईने ह्रास, स्थानीय-कामदारहरु बीचको तववाद, व्यावसातयक स्वास्थय सरुक्षा ईपाय, सडक के्षरको ऄततक्रमण, 

दघुाटनाको सम्भावना र फोहोर व्यवस्थापन अतद रहकेा छन ्। 

सबै पतहचान भएका महत्त्वपणूा प्रभावहरूलाइ ध्यानमा राखी न्त्यनूीकरण ईपायहरूलाइ प्रस्ताव गररएको छ र जनु प्रस्तावक 

र तन.व्य. तमलेर कायाान्त्वन गनुा पने हुन्त्छ । ऄनगुमन स्थातपत मलू्य-मान्त्यता ता तवतभन्त्न सचूकहरुको अधारमा पारदशी र 

तवर्श्सनीय ढङ्गले गररनेछ ।  भौततक पवूााधार,शहरी तवकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे तथा 

पवूााधार तवकास तनदशेनालय, गण्डकी प्रदशे र यसका तनकायहरु तमलेर अयोजना तनमााण तथा संचालन  चरणमा ईतचत 

वातावरणीय  ऄभ्यास र व्यवस्थापनको सतुनतित गनेछ। 

यस अयोजनको प्रततकूल/लाभदायक प्रभावको लातग वातावरणीय व्यवस्थापन कायाको लातग ने.रू ५,३२,००,०००।०, 

ऄनगुमनको लातग ने.रु ३७,९५,०००।० र वातावरणीय परीक्षणको लातग ने.रु. २०,००,००० गरी वातावरणीय 

व्यवस्थापनको लातग कुल ने.रु.५८९,९५,०००।० ऄनमुातनत गररएको छ । यस प्रस्तातवत सडकले अयोजना के्षरको 

सडक संजाल, सडक पहुचँ, सेवा र सतुवधाको पहुचँमा सधुार, व्यापार व्यवसायमा वतृद्ध गरी समग्र जीवनको गणुस्तर 

ऄतभवतृद्ध गनेछ । 

११.२ प्रकतबिता 

ऄनगुमन योजनामा तदआएका न्त्यनूीकरणका ईपायहरुको ऄतनवाया कायाान्त्वयन र त्यसको तनयतमत ऄनगुमन गररन े 

छ । स्थानीयवासीको समस्याहरु बझुी तनयतमत रुपमा ईनीहरुको राय सझुाव तलआने छ । 

 वातावरणीय व्यवस्थापन तथा ऄनगुमन योजनामा तदआएका न्त्यनूीकरणका ईपायहरुको ऄतनवाया 

कायाान्त्वयन र त्यसको तनयतमत ऄनगुमन गररने छ । 

 स्थानीयवासीको समस्याहरु बझुी तनयतमत रुपमा ईनीहरुको राय सझुाव तलआने छ । 

 रोजगारीको लातग स्थानीयलाइ प्राथतमकता तदआने छ । 

 कामदारहरुको लातग व्यवसातयक स्वास्थय र सरुक्षको ईपायहरु ऄपानाआनेछ । 

 बालबातलकालाइ अयोजनाको कुनै पतन तक्रयाकलापहरुमा समावेश गररने छैन ।  

 ऄनगुमन सतमततद्रारा तनयतमत ऄनगुमन गररने छ । 

 ऄनगुमन कायामा नेपाल सरकार- वन तथा वातावरण मन्त्रालय  तथा रातरिय तनकुञ्ज तथा वन्त्यजन्त्त ु

तवभाग, ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर अयोजना कायाालय, भौततक पवूााधार,शहरी तवकास तथा यातायात 

व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे तथा प्रभातवत स्थातनय तहका प्रतततनधीहरुको सहभातगतामा गररनेछ ।  
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 समग्र तनमााण तक्रयाकलापको ऄनगुमनको लातग वातावरणतवद, वन तवज्ञ, सामातजक तथा ऄथा तवद अतद 

तवशेषज्ञहरु सतम्मतलत ऄनगुमन टोली तनमााण गररने छ । 
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ऩरयच्छेद 12: सधदबय साभग्री  

 

 गण्डकी प्रदशे- प्रथम पञ्चवषीय योजना (अतथाक वषा २०७६/७७-२०८०/८१) 

 केन्त्रीय तथयांक तवभाग, २०११ 

 केन्त्रीय तथयांक तवभाग, २०७५, मनाङ तजल्ला प्रोफाआल, केन्त्रीय तथयांक तवभाग, थापाथली , काठमाडौं 

 सडक तवभाग २०१३, वातावरणीय र सामातजक व्यवस्थापन फे्रमवोका  

 सडक तवभाग २००६, वातावरणीय र सामातजक व्यवस्थापन फे्रम काया, नयाँ सडक तनमााण तथा स्तरोन्त्नततसँग 

सम्बतन्त्धत वातावरणीय र सामातजक मदु्दाहरूको सवालहरुको मागातनदशेन । 

 नेपाल सरकार, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ 

 नेपाल सरकार, वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७  

 DOR/GESU, २००८, वातावारण र सामातजक व्यवस्थापन फे्रमवका , भ-ूपयाावरण  – वातावारण तथा 

सामातजक आकाइ, सडक तवभाग, काठमाडौं 

वेभसााआट 

 http://www.dnpwc.gov.np/en/conservation-area-detail/63/ 

 https://ntnc.org.np/project/annapurna -conservation-area-project 

 

 

 

http://www.dnpwc.gov.np/en/conservation-area-detail/63/
https://ntnc.org.np/project/annapurna%20-conservation-area-project
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ऩरयच्छेद 13: अनसूुची  
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अनुसूची १: स्तवीकृत कायफसूचीको पत्र  
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अनुसूची २: तथयाङ्क सांकलनको लाकग प्रयोग भएका चेककलस्तट
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भौलतक र रासायलनक वातावरणको िागी चेकलिस्ट 

क) Topography/Physiography  

१) टोपोग्रातफक नक्शा   / अन्त्र् उपल्ध नक्शाको अध्र्र्न र प्रस्तातवत आर्ोिना द्वारा ढातकएको भतूमको 

स्थलाकृततक तवशेषताहरुको पतहचान 

२) के्षरको भतूमको स्थलाकृततक तवशेषताहरू  

३) माटोको प्रकार 

 ख) भ-ूगभय र भकूम्प 

१) भौगोतलक नक्शाको अध्र्र्न 

२) भकूम्प नक्शाको अध्र्र्न  

ग) जिवायु र हाइड्रो-मौसम कवज्ञान 

१) तापमान, वषाय, आरयता, हावा गतत, सौर्य-तवतकरणको सम्बन्त्धमा प्रकातशत िानकारीको अध्र्र्न 

 

घ) हावा पकन र ध्वकनको गुणस्तर 

१) प्रकातशत प्रततवेदन तथा अध्धर्न लेखबाट के्षरको हावा, पातन र ध्वतन गणुस्तर सम्बन्त्धी िानकारीहरु  

२) र्स के्षरको हावा, पानी र ध्वतन प्रदषुणका गतततवतधहरू  

ङ) भू- क्षय र भूकम कस्थरता              

१)  आर्ोिना के्षर नतिकै भ-ुक्षर् तथा पतहरो िाने समभातवत स्थानहरुको अवलोकन 

 

च) भु-उपयोग              

१) टोपो-नक्सा र अन्त्र् उपल्ध भतूम प्रर्ोग नक्शाबाट आर्ोिना के्षर नतिक भतूम प्रर्ोगको अध्र्र्न  

२) आर्ोिना संरचना र सहार्क सतुवधाहरूबाट प्रभातवत ितमन प्रर्ोग अध्र्र्न  

३) प्रस्तातवत आर्ोिना के्षरको भतूम प्रर्ोग क्षमताहरूमा अध्र्र्न  

छ) कनमाफण व्यवस्थापन              

उत्खनन ्के्षर, क्र्ाम्प के्षर, भण्डारण के्षर, Spoil ्र्वस्थापन के्षर (स्थान र संचालन) 
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जैववक वातावरणको िालग जाुँच सूची 
क) वन र वनस्पकत              

१) प्रकार अनुसार वन वगीकरण 

२) वन के्षत्रको कववरण 

३) वन्य वन वनस्पकत जैकवक कवकविताको अविोकन : आर्ोिनाको प्रभाव के्षर तभर पाइन े रूख, झाडी, र 

ितडबटुीहरूको सचूी तर्ार गररनेछ। 

 ए्नोबोटातनकल प्रर्ोग : मातथको वनस्पतत प्रिाततहरू स्थानीर् एथनो-वानस्पततक प्रर्ोगहरु (िस्तै काठ, चारा, 

एनटीएफपी, सिावटी, औषधी, खाद्य मलू्र् आतद) अनसुार तातलकामा रातखने छ। 

 संरक्षणको महत्व : फेला परेका प्रिाततहरू IUCN / CITES पररतशष्ट र नेपाल सरकार संरक्षण कोटी अनसुार 

वगीकृत गररनेछ। 

 िलस्रोत/िलाधार के्षर : प्रभातवत के्षरको पानी स्रोत र र्सका िलाधार के्षरहरूबारे िानकारी अध्र्र्न गररनेछ। 

वनको वगीकरण 

चैनि वनको नाम प्रमखु रूख 

प्रिाततहरू 

सम्बतन्त्धत रूख 

प्रिाततहरू 

रारिीर् वन प्रकार  

बाट To G CF LF RF PF 

                    

नोट : G = सरकार, CF = सामदुातर्क वन, LF = कबतुलर्ती वन, RF = धातमयक वन,  PF = तनिी वन  

आर्ोिना के्षरका कृतष िैतवक तवतवधता 

क्र.स. वनस्पततको नाम स्थानीर् नाम प्रर्ोग  

        

        

  

 वनस्पततको ए्नो-वनस्पतत उपर्ोग 

क्र.स. वैज्ञातनक नाम स्थानीर् नाम प्रर्ोग प्रकार  पर्ोग हुने भाग  
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वन्य जीवहरूको िालग चेकलिस्टहरू 

आयोजना के्षत्रको स्तनिारी  

क्र 

स. 

सामान्त्र् 

नामहरू 

वैज्ञातनक 

नामहरू 

उपतस्थतत  बस्ने ठाउँ अवलोकन 

गररएको 

स्थान 

ररपोटय 

गररएको 

स्थान 
सामान्त्र् कम  दलुयभ वन  झाडी  खलु्ला  कृतष  

            

GON, IUCN, CITES अनसुार प्रिाततको संरक्षण तस्थतत प्रस्ततु गररनेछ 

आयोजना के्षत्रको Herpetofauna 

क्र 

स. 

सामान्त्र् 

नामहरू 

वैज्ञातनक 

नामहरू 

उपतस्थतत  वैज्ञातनक नामहरू 

उपतस्थतत  

ररपोटय 

गररएको 

स्थान 
सामान्त्र् कम  दलुयभ  वन  झाडी  खलु्ला  कृतष  

            

            

GON, IUCN, CITES अनसुार प्रिाततको संरक्षण तस्थतत प्रस्ततु गररनेछ 

आयोजना के्षत्रको चरा-चुरुां गी  

क्र 

स. 

सामान्त्र् 

नामहरू 

वैज्ञातनक 

नामहरू 

घटनाको तस्थतत बस्ने ठाउँ अवलोकन 

गररएको 

स्थान 

ररपोटय 

गररएको 

स्थान 
सामान्त्र् कम दलुयभ वन  झाडी  खलु्ला  कृतष  

            

GON, IUCN, CITES अनसुार प्रिाततको संरक्षण तस्थतत प्रस्ततु गररनेछ 

आयोजना के्षत्रको जिचर तथा उभयचर  

क्र 

स. 

सामान्त्र् 

नामहरू 

वैज्ञातनक 

नामहरू 

घटनाको तस्थतत बस्ने ठाउँ अवलोकन 

गररएको 

स्थान 

ररपोटय 

गररएको 

स्थान 
सामान्त्र् कम दलुयभ वन  झाडी  खलु्ला  कृतष  

            

GON, IUCN, CITES अनसुार प्रिाततको संरक्षण तस्थतत प्रस्ततु गररनेछ 
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अनुसूची ३: आयोजना के्षत्रको नक्साहरु 
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अनुसूची ४ : सावफजकनक सूचनाहरु र मुचुल्काहरु 
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श्री प्रदेश सरकार-भौतिक पूर्ााधार मन्त्रालय 

        पूर्ााधार तर्कास तिदेशिालय 

              गण्डकी प्रदेश, पोखरा । 

विषयः  जानकारी सम्वन्धमा । 

प्रसु्ति तिषयमा श्री प्रदेश सरकार- भौतिक पूर्ााधार तर्कास मन्त्रालय, पूर्ााधार तर्कास 

तिदेशिालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा प्रस्तार्क रहेको प्रस्तातर्ि कोिो - मेिा - छ्याप - 

जुिाम - च्याखु सडक (२७.६ तक. मी.) आयोजिाको तिमााण कायाको र्ािार्रणीय प्रभार् 

मूल्याङकि अध्ययि प्रतिरे्दि ियारीको क्रममा िहाां कायाालयिाट प्रमातणि गररएको 

सार्ाजतिक सूचिाको छायााँप्रति यस कायाालयको सूचिा पााँटीमा टााँस गररएको र 

कायाालयको रे्भसाइट(https://narpabhumimun.gov.np/) मा समेि राखखएको 

व्यहोरा जािकारीको लागी अिुरोध छ ।        

============================  

                    ?sdfut pkfWofo  

                                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t   
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r=g+=  %@%         मिमि : २०७८/०१/२७ 

श्री प्रदशे सरकार- भौमिक परू्ााधार मर्कास िन्त्रालय 

परू्ााधार मर्कास मिदशेिालय   

गण्डकी प्रदशे, पोखरा  

 

बिषय: राय-सुझाब सहित हसफाररस गररएको बारे । 

 

प्रस्िुि मिषयिा श्री प्रदशे सरकार- भौमिक परू्ााधार मर्कास िन्त्रालय, परू्ााधार मर्कास मिदशेिालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा प्रस्िार्क रहकेो प्रस्िामर्ि 

कोिो - िेिा - छ्याप - जिुाि - च्याख ुसडक (२७.६ मक. िी.) को मिमि २०७८/०१/२० को सािाजमिक सिुुर्ाई अिुसार यस प्रस्िामर्ि आयोजिाको 

मििााण िथा संचालिर्ाट यस क्षरेिा मिम्ि अिुसारको र्ािार्रणीय प्रभार् पिा जाि ेदमेखन्त्छ ।  

क) सकारात्मक प्रभाव: 

• स्थािीयलाइ रोजगारी र व्यपारलाइ टेर्ा 

• स्थािीय भौमिक मििााणलाई मििााण सािग्रीको उपलब्धिा  

• धामिाक- पयाटिको िदृ्धी  

• स्थामिय कला-सस्कृमिको िहत्र्को अमभर्दृ्धी 

 ख) नकरात्मक प्रभाव:  

• धुुँर्ा/धलुो उड्िे र ध्र्ािी प्रदषुण  

• िदीको प्रदषुण र जल-प्राणीहरुलाई असर 

• ACAP र यस अन्त्िगािका र्ि क्षेर र िन्त्यजन्त्िुको र्ासस्थािको ह्राश 

 

उल्लेमखि प्रभार्हरुको आधारिा सकारात्िक प्रभार् अमभर्दृी गि ेर िकारात्िक प्रभार् न्त्यिू गिे र्ािार्रणीय ब्यिस्थापिको योजिा कायान्त्र्यि गदाा 

उल्लेमखि प्रस्िािको सकारात्िक प्रभार् िढी हुिे दमेखएकाले उल्लमेखि आयोजिाले लागी मिम्ि सिाहरु पालिा हिुे गिे सिा समहि कायान्त्र्यिको 

लामग यो मसफाररस गररएको छ । 

सततिरु 

• धुुँर्ा/धलुो उड्िे र ध्र्ािी प्रदषुणको मियन्त्रणका उपयहरु अपिाउि ुपि े

• कामटि ेरुख मर्रुर्ाहरु मियिािुसार क्षेमिपमुिा मदइिुपिे  

• मििााण अिुगिििा गाउुँपामलका, CMAC िथा मििााण कायािा संलग्ि गररिपुिे  

• सार्ाजमिक सिुुर्ाईिा उठेका सर्ालहरु सम्र्ोधि हिुु पिे  

 

        ….…………………… 

             ?sdfut pkfWofo 

                                                   k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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अनुसूची ५ : सावफजकनक सनुुवाइको माइनुटहरु 

  







कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची ६: सडकपांिीमा पकहरो जाने सम्भाकवत खण्ड र 

प्रस्तताकवत सांरचनाहरु  

  



कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेन 

A 
 

क्र.स. 
सम्भाकवत जाने स्थान/चेनेज 

प्रस्ताकवत सांरचना लम्वाई (मी.) 
देखी सम्म 

1 0+010 0+030 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

2 0+030 0+050 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

3 0+050 0+070 Plum Concrete Breast Wall 20 
4 0+050 0+070 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

5 0+070 0+090 Plum Concrete Breast Wall 20 

6 0+110 0+130 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
7 0+150 0+170 Plum Concrete Breast Wall 20 

8 0+170 0+190 Plum Concrete Breast Wall 20 

9 0+190 0+210 Plum Concrete Breast Wall 20 
10 0+250 0+270 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

11 0+470 0+490 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

12 0+490 0+510 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
13 0+510 0+530 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

14 0+790 0+810 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

15 1+590 1+610 Plum Concrete Retaining wall 20 
16 1+930 1+950 Plum Concrete Retaining wall 20 

17 1+950 1+970 Plum Concrete Breast Wall 20 

18 1+970 1+990 Plum Concrete Breast Wall 20 
19 1+990 2+003 Plum Concrete Retaining wall 13 

20 1+990 2+003 Plum Concrete Breast Wall 13 

21 10+870 10+890 Plum Concrete Retaining wall 20 
22 10+970 10+990 Plum Concrete Retaining wall 20 

23 11+279 11+290 Plum Concrete Retaining wall 11 

24 11+950 11+970 Plum Concrete Retaining wall 20 
25 12+350 12+370 Plum Concrete Retaining wall 20 

26 12+370 12+390 Plum Concrete Retaining wall 20 

27 12+510 12+530 Plum Concrete Retaining wall 20 
28 12+750 12+765 Plum Concrete Retaining wall 15 

29 12+930 12+950 Plum Concrete Retaining wall 20 

30 13+270 13+288 Plum Concrete Retaining wall 18 
31 13+398 13+410 Gabion Retaining and Breast Wall 12 

32 13+470 13+490 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

33 13+510 13+530 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
34 13+550 13+570 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

35 13+690 13+710 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

36 13+970 13+990 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
37 14+190 14+210 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

38 14+210 14+230 Plum Concrete Breast Wall 20 

39 14+230 14+250 Plum Concrete Breast Wall 20 



कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेन 

B 
 

क्र.स. 
सम्भाकवत जाने स्थान/चेनेज 

प्रस्ताकवत सांरचना लम्वाई (मी.) 
देखी सम्म 

40 14+250 14+270 Plum Concrete Breast Wall 20 

41 14+270 14+290 Plum Concrete Breast Wall 20 

42 14+290 14+310 Plum Concrete Breast Wall 20 
43 14+310 14+330 Plum Concrete Breast Wall 20 

44 14+330 14+350 Plum Concrete Breast Wall 20 

45 14+350 14+370 Plum Concrete Breast Wall 20 
46 14+370 14+390 Plum Concrete Breast Wall 20 

47 14+510 14+530 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

48 14+610 14+630 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
49 14+990 15+010 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

50 15+010 15+030 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

51 15+030 15+050 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
52 15+470 15+490 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

53 15+510 15+530 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

54 15+630 15+650 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
55 15+650 15+670 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

56 15+670 15+690 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

57 15+690 15+710 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
58 15+810 15+830 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

59 15+830 15+850 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

60 15+950 15+970 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
61 15+970 15+990 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

62 16+090 16+110 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

63 16+110 16+130 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
64 16+210 16+230 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

65 16+230 16+250 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

66 16+390 16+410 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
67 16+490 16+510 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

68 16+550 16+570 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

69 16+650 16+670 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
70 16+710 16+730 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

71 16+730 16+750 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

72 17+630 17+650 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
73 17+650 17+670 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

74 18+590 18+610 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

75 19+190 19+210 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
76 2+013 2+030 Plum Concrete Retaining wall 18 

77 2+013 2+030 Plum Concrete Breast Wall 18 

78 2+930 2+950 Plum Concrete Breast Wall 20 



कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेन 

C 
 

क्र.स. 
सम्भाकवत जाने स्थान/चेनेज 

प्रस्ताकवत सांरचना लम्वाई (मी.) 
देखी सम्म 

79 2+950 2+970 Plum Concrete Breast Wall 20 

80 3+310 3+330 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

81 3+450 3+470 Plum Concrete Retaining wall 20 
82 4+010 4+030 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

83 4+276 4+290 Plum Concrete Retaining wall 14 

84 4+770 4+790 Plum Concrete Retaining wall 20 
85 4+830 4+850 Plum Concrete Retaining wall 20 

86 4+870 4+890 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

87 4+890 4+910 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
88 5+110 5+130 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

89 5+130 5+150 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

90 5+170 5+190 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
91 5+250 5+270 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

92 5+710 5+740 Gabion Retaining and Breast Wall 30 

93 5+740 5+770 Gabion Retaining and Breast Wall 30 
94 6+130 6+150 Plum Concrete Retaining wall 20 

95 6+310 6+330 Plum Concrete Retaining wall 20 

96 6+650 6+670 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
97 6+690 6+710 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

98 6+730 6+750 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

99 8+450 8+470 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
100 8+950 8+970 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

101 20+370 20+390 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

102 20+390 20+410 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
103 20+830 20+850 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

104 20+930 20+945 Gabion Retaining and Breast Wall 15 

105 20+955 20+970 Gabion Retaining and Breast Wall 15 
106 20+970 20+990 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

107 21+550 21+570 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

108 21+690 21+710 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
109 21+710 21+725 Gabion Retaining and Breast Wall 15 

110 21+735 21+750 Gabion Retaining and Breast Wall 15 

111 22+290 22+310 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
112 22+550 22+570 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

113 22+710 22+730 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

114 22+730 22+750 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
115 22+770 22+790 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

116 23+310 23+330 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

117 23+330 23+350 Gabion Retaining and Breast Wall 20 



कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेन 

D 
 

क्र.स. 
सम्भाकवत जाने स्थान/चेनेज 

प्रस्ताकवत सांरचना लम्वाई (मी.) 
देखी सम्म 

118 23+390 23+410 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

119 23+410 23+430 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

120 23+610 23+630 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
121 23+630 23+650 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

122 23+830 23+850 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

123 23+910 23+930 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
124 24+210 24+230 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

125 24+230 24+242 Gabion Retaining and Breast Wall 12 

126 24+252 24+270 Gabion Retaining and Breast Wall 19 
127 24+430 24+450 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

128 24+550 24+570 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

129 24+610 24+630 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
130 24+630 24+650 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

131 24+970 24+990 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

132 26+057 26+077 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
133 26+077 26+097 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

134 26+097 26+117 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

135 26+157 26+177 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
136 26+297 26+317 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

137 26+517 26+537 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

138 26+537 26+557 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
139 26+557 26+577 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

140 26+697 26+717 Plumb Concrete Retaining 20 

141 26+777 26+797 Plumb Concrete Breast Wall 20 
142 26+837 26+857 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

143 27+237 27+257 Masonry Retaining and Breast Wall 20 

144 27+297 27+317 Masonry Retaining and Breast Wall 20 
145 28+257 28+277 Plumb Concrete Breast Wall 20 

146 28+597 28+617 Plumb Concrete Breast Wall 20 

147 29+057 29+072 Masonry Retaining and Breast Wall 15 
148 29+297 29+317 Plumb Concrete Breast Wall 20 

149 29+357 29+377 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

150 29+437 29+457 Plumb Concrete Retaining 20 
151 29+457 29+477 Masonry Retaining and Breast Wall 20 

152 29+597 29+617 Plumb Concrete Breast Wall 20 

153 29+617 29+637 Plumb Concrete Breast Wall 20 
154 29+677 29+697 Plumb Concrete Breast Wall 20 

155 29+697 29+717 Plumb Concrete Breast Wall 20 

156 29+857 29+877 Plumb Concrete Retaining 20 



कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेन 

E 
 

क्र.स. 
सम्भाकवत जाने स्थान/चेनेज 

प्रस्ताकवत सांरचना लम्वाई (मी.) 
देखी सम्म 

157 29+877 29+897 Masonry Retaining and Breast Wall 20 

158 29+897 29+917 Plumb Concrete Retaining 20 

159 29+917 29+937 Masonry Retaining and Breast Wall 20 
160 29+937 29+957 Plumb Concrete Retaining 20 

161 30+057 30+077 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

162 30+637 30+657 Plumb Concrete Retaining 20 
163 30+657 30+677 Masonry Retaining and Breast Wall 20 

164 30+677 30+697 Masonry Retaining and Breast Wall 20 

165 30+697 30+717 Masonry Retaining and Breast Wall 20 
166 30+717 30+737 Masonry Retaining and Breast Wall 20 

167 30+737 30+757 Masonry Retaining and Breast Wall 20 

168 30+757 30+777 Masonry Retaining and Breast Wall 20 
169 30+917 30+937 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

170 30+937 30+957 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

171 31+157 31+177 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
172 31+177 31+197 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

173 31+217 31+237 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

174 31+297 31+317 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
175 31+757 31+787 Gabion Retaining and Breast Wall 30 

176 31+787 31+817 Gabion Retaining and Breast Wall 30 

177 32+217 32+237 Plumb Concrete Breast Wall 20 
178 32+697 32+717 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

179 32+737 32+757 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

180 32+777 32+797 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
181 33+137 33+157 Plumb Concrete Retaining 20 

182 33+157 33+177 Masonry Retaining and Breast Wall 20 

183 33+177 33+197 Masonry Retaining and Breast Wall 20 
184 33+197 33+217 Masonry Retaining and Breast Wall 20 

185 33+217 33+237 Plumb Concrete Retaining 20 

186 33+457 33+477 Plumb Concrete Breast Wall 20 
187 34+497 34+517 Gabion Retaining and Breast Wall 20 

188 34+997 35+017 Gabion Retaining and Breast Wall 20 
 जम्मा   २८२३ मी. 
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अनुसूची ७: आयोजना के्षत्रको पानीको गुणस्तर 

  



Project Name: EIA of Hotel Himalaya  Pvt. Ltd.

Consultant: J n R Consult Lab Code: 20/03-28(a) 
Collector: Kiran Bhusal Location: Manang
Season: Summer/premonsson Area Koto
Source: River  water 
Sampling Date: 2078/01/09 Sampling Time: 3 pm 
Receipt Date: 2078/01/10 Completion Date: 2078/01/11

Parameters Results Unit NDWQS Method 

Physical 

Color 5 TCU 5 (15) 2120 B. APHA 23st edition 

Conductivity 657 μS/cm 1500 (max) 2510 B. APHA 23st edition 

pH 7.1 - 6.5-8.5 4500 H+ B. APHA 23st edition 

Total Solids 104 mg/L - 2540 B. APHA 23st edition 

Turbidity 5 NTU 5 (10) 2130 B. APHA 23st edition 

Chemical 

Ammonia 0<0.01 mg/L 1.5 4500 NH3 F. APHA 23st edition 

Chloride 0.1 mg/L 250 4500-Cl- B. APHA 23st edition 

Iron 0.06 mg/L 0.3 (3) 3500-Fe B.  APHA 23st edition 

Nitrate 2.50 mg/L 50 4500 NO3- B. APHA 23st edition 

Total Hardness 52 mg/L as CaCO3 500 2340 C.  APHA 23st edition 

Microbiology 

Coliform* Absent - - P/A Vials 

NDWQS=National Drinking Water Quality Standard (2062) 
Note: The integrity of the sample and results are dependent on the quality of sampling. The results refer 
only to the parameters tested of the samples provided/collected for analysis.  

Remarks:  All the parameters are found to be within the range of 

Analyzed By: Checked By: Authorized By 



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ाऄनुसूची ८: सडक कनमाफण गदाफ काकटने रुखहरुको कववरण  

  



S.N. Name of Tree dBh (cm) Height (m) Basal Area 

(m
2
) 

Wood Volume 

(m
3
) 

1 Quercus sps. 14 5 0.062 0.154 

2 Quercus sps. 23 6 0.166 0.498 

3 Quercus sps. 12 5 0.045 0.113 

4 Quercus sps. 12 5 0.045 0.113 

5 Quercus sps. 14 5 0.062 0.154 

6 Quercus sps. 15 5 0.071 0.177 

7 Quercus sps. 16 5 0.080 0.201 

8 Quercus sps. 17 6 0.091 0.272 

9 Quercus sps. 18 6 0.102 0.305 

10 Quercus sps. 19 6 0.113 0.340 

11 Quercus sps. 17 6 0.091 0.272 

12 Quercus sps. 18 5 0.102 0.254 

13 Quercus sps. 16 5 0.080 0.201 

14 Quercus sps. 18 6 0.102 0.305 

15 Quercus sps. 23 7 0.166 0.581 

16 Quercus sps. 22 6 0.152 0.456 

17 Quercus sps. 24 7 0.181 0.633 

18 Quercus sps. 23 6 0.166 0.498 

19 Quercus sps. 23 6 0.166 0.498 

20 Quercus sps. 22 6 0.152 0.456 

21 Quercus sps. 22 6 0.152 0.456 

22 Quercus sps. 21 6 0.138 0.415 

23 Quercus sps. 21 6 0.138 0.415 

24 Quercus sps. 20 6 0.126 0.377 

25 Quercus sps. 20 6 0.126 0.377 

26 Quercus sps. 20 6 0.126 0.377 

27 Quercus sps. 19 6 0.113 0.340 

28 Quercus sps. 19 6 0.113 0.340 

29 Quercus sps. 17 5 0.091 0.227 

30 Quercus sps. 23 7 0.166 0.581 

31 Quercus sps. 25 7 0.196 0.687 

32 Quercus sps. 26 7 0.212 0.743 

33 Quercus sps. 27 7 0.229 0.801 

34 Quercus sps. 28 7 0.246 0.862 

35 Quercus sps. 27 7 0.229 0.801 

36 Quercus sps. 28 7 0.246 0.862 

37 Quercus sps. 31 7 0.302 1.056 

38 Quercus sps. 31 8 0.302 1.207 

39 Quercus sps. 31 7 0.302 1.056 

40 Quercus sps. 32 7 0.322 1.125 

41 Quercus sps. 32 8 0.322 1.286 

42 Quercus sps. 32 7 0.322 1.125 

43 Quercus sps. 32 8 0.322 1.286 



S.N. Name of Tree dBh (cm) Height (m) Basal Area 

(m
2
) 

Wood Volume 

(m
3
) 

44 Quercus sps. 33 7 0.342 1.197 

45 Quercus sps. 33 8 0.342 1.368 

46 Quercus sps. 34 8 0.363 1.452 

47 Quercus sps. 34 8 0.363 1.452 

48 Quercus sps. 34 8 0.363 1.452 

49 Quercus sps. 34 8 0.363 1.452 

50 Quercus sps. 35 8 0.385 1.539 

51 Quercus sps. 36 8 0.407 1.628 

52 Quercus sps. 36 8 0.407 1.628 

53 Quercus sps. 36 8 0.407 1.628 

54 Quercus sps. 38 8 0.453 1.814 

55 Quercus sps. 39 8 0.478 1.910 

56 Quercus sps. 38 9 0.453 2.040 

57 Quercus sps. 39 9 0.478 2.149 

58 Quercus sps. 39 9 0.478 2.149 

59 Quercus sps. 38 9 0.453 2.040 

60 Quercus sps. 27 7 0.229 0.801 

61 Quercus sps. 27 7 0.229 0.801 

62 Quercus sps. 28 7 0.246 0.862 

63 Quercus sps. 24 6 0.181 0.543 

64 Quercus sps. 25 6 0.196 0.589 

65 Quercus sps. 26 6 0.212 0.637 

66 Quercus sps. 26 6 0.212 0.637 

67 Quercus sps. 23 6 0.166 0.498 

68 Quercus sps. 22 6 0.152 0.456 

69 Quercus sps. 24 6 0.181 0.543 

70 Quercus sps. 25 6 0.196 0.589 

71 Quercus sps. 26 6 0.212 0.637 

72 Quercus sps. 21 6 0.138 0.415 

73 Quercus sps. 23 6 0.166 0.498 

74 Quercus sps. 24 6 0.181 0.543 

75 Quercus sps. 25 6 0.196 0.589 

76 Quercus sps. 28 6 0.246 0.739 

77 Pinus wallichiana 14 7 0.062 0.215 

78 Pinus wallichiana 14 7 0.062 0.215 

79 Pinus wallichiana 15 7 0.071 0.247 

80 Pinus wallichiana 16 7 0.080 0.281 

81 Pinus wallichiana 17 7 0.091 0.318 

82 Pinus wallichiana 16 7 0.080 0.281 

83 Pinus wallichiana 16 7 0.080 0.281 

84 Pinus wallichiana 16 7 0.080 0.281 

85 Pinus wallichiana 17 7 0.091 0.318 

86 Pinus wallichiana 17 7 0.091 0.318 
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87 Pinus wallichiana 17 7 0.091 0.318 

88 Pinus wallichiana 17 7 0.091 0.318 

89 Pinus wallichiana 18 7 0.102 0.356 

90 Pinus wallichiana 18 7 0.102 0.356 

91 Pinus wallichiana 19 7 0.113 0.397 

92 Pinus wallichiana 19 7 0.113 0.397 

93 Pinus wallichiana 19 7 0.113 0.397 

94 Pinus wallichiana 19 8 0.113 0.453 

95 Pinus wallichiana 20 7 0.126 0.440 

96 Pinus wallichiana 20 8 0.126 0.502 

97 Pinus wallichiana 21 8 0.138 0.554 

98 Pinus wallichiana 21 9 0.138 0.623 

99 Pinus wallichiana 22 9 0.152 0.684 

100 Pinus wallichiana 22 9 0.152 0.684 

101 Pinus wallichiana 23 9 0.166 0.747 

102 Pinus wallichiana 24 9 0.181 0.814 

103 Pinus wallichiana 24 9 0.181 0.814 

104 Pinus wallichiana 24 10 0.181 0.904 

105 Pinus wallichiana 24 10 0.181 0.904 

106 Pinus wallichiana 25 10 0.196 0.981 

107 Pinus wallichiana 25 10 0.196 0.981 

108 Pinus wallichiana 26 10 0.212 1.061 

109 Pinus wallichiana 26 10 0.212 1.061 

110 Pinus wallichiana 25 10 0.196 0.981 

111 Pinus wallichiana 25 10 0.196 0.981 

112 Pinus wallichiana 26 10 0.212 1.061 

113 Pinus wallichiana 26 10 0.212 1.061 

114 Pinus wallichiana 26 10 0.212 1.061 

115 Pinus wallichiana 26 10 0.212 1.061 

116 Pinus wallichiana 27 11 0.229 1.259 

117 Pinus wallichiana 27 11 0.229 1.259 

118 Pinus wallichiana 28 11 0.246 1.354 

119 Pinus wallichiana 28 11 0.246 1.354 

120 Pinus wallichiana 28 11 0.246 1.354 

121 Pinus wallichiana 29 11 0.264 1.452 

122 Pinus wallichiana 29 11 0.264 1.452 

123 Pinus wallichiana 29 11 0.264 1.452 

124 Pinus wallichiana 30 11 0.283 1.554 

125 Pinus wallichiana 30 11 0.283 1.554 

126 Pinus wallichiana 30 11 0.283 1.554 

127 Pinus wallichiana 31 11 0.302 1.660 

128 Pinus wallichiana 31 11 0.302 1.660 

129 Pinus wallichiana 31 11 0.302 1.660 



S.N. Name of Tree dBh (cm) Height (m) Basal Area 

(m
2
) 

Wood Volume 

(m
3
) 

130 Pinus wallichiana 31 11 0.302 1.660 

131 Pinus wallichiana 31 11 0.302 1.660 

132 Picea smithiana 11 6 0.038 0.114 

133 Picea smithiana 11 6 0.038 0.114 

134 Picea smithiana 11 6 0.038 0.114 

135 Picea smithiana 11 6 0.038 0.114 

136 Picea smithiana 11 6 0.038 0.114 

137 Picea smithiana 12 6 0.045 0.136 

138 Picea smithiana 13 6 0.053 0.159 

139 Picea smithiana 13 6 0.053 0.159 

140 Picea smithiana 13 6 0.053 0.159 

141 Picea smithiana 13 6 0.053 0.159 

142 Picea smithiana 14 6 0.062 0.185 

143 Picea smithiana 14 7 0.062 0.215 

144 Picea smithiana 14 7 0.062 0.215 

145 Picea smithiana 14 6 0.062 0.185 

146 Picea smithiana 14 7 0.062 0.215 

147 Picea smithiana 15 6 0.071 0.212 

148 Picea smithiana 15 7 0.071 0.247 

149 Picea smithiana 15 7 0.071 0.247 

150 Picea smithiana 15 7 0.071 0.247 

151 Picea smithiana 15 7 0.071 0.247 

152 Picea smithiana 15 7 0.071 0.247 

153 Picea smithiana 15 7 0.071 0.247 

154 Picea smithiana 15 7 0.071 0.247 

155 Picea smithiana 16 7 0.080 0.281 

156 Picea smithiana 16 7 0.080 0.281 

157 Picea smithiana 16 7 0.080 0.281 

158 Picea smithiana 16 7 0.080 0.281 

159 Picea smithiana 16 7 0.080 0.281 

160 Picea smithiana 17 7 0.091 0.318 

161 Picea smithiana 17 7 0.091 0.318 

162 Picea smithiana 17 7 0.091 0.318 

163 Picea smithiana 17 7 0.091 0.318 

164 Picea smithiana 18 7 0.102 0.356 

165 Picea smithiana 18 7 0.102 0.356 

166 Picea smithiana 18 7 0.102 0.356 

167 Picea smithiana 19 7 0.113 0.397 

168 Picea smithiana 19 7 0.113 0.397 

169 Picea smithiana 19 7 0.113 0.397 

170 Picea smithiana 19 7 0.113 0.397 

171 Picea smithiana 20 7 0.126 0.440 

172 Picea smithiana 20 7 0.126 0.440 
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173 Picea smithiana 20 7 0.126 0.440 

174 Picea smithiana 21 8 0.138 0.554 

175 Picea smithiana 21 8 0.138 0.554 

176 Picea smithiana 21 8 0.138 0.554 

177 Picea smithiana 21 8 0.138 0.554 

178 Picea smithiana 22 8 0.152 0.608 

179 Picea smithiana 22 8 0.152 0.608 

180 Picea smithiana 22 8 0.152 0.608 

181 Picea smithiana 23 8 0.166 0.664 

182 Picea smithiana 23 8 0.166 0.664 

183 Picea smithiana 23 8 0.166 0.664 

184 Picea smithiana 23 8 0.166 0.664 

185 Picea smithiana 25 8 0.196 0.785 

186 Picea smithiana 25 8 0.196 0.785 

187 Picea smithiana 25 9 0.196 0.883 

188 Picea smithiana 25 9 0.196 0.883 

189 Picea smithiana 26 9 0.212 0.955 

190 Picea smithiana 26 9 0.212 0.955 

191 Picea smithiana 26 9 0.212 0.955 

192 Picea smithiana 26 9 0.212 0.955 

193 Picea smithiana 27 10 0.229 1.145 

194 Picea smithiana 29 10 0.264 1.320 

195 Picea smithiana 31 10 0.302 1.509 

196 Picea smithiana 31 10 0.302 1.509 

197 Picea smithiana 31 10 0.302 1.509 

198 Picea smithiana 32 10 0.322 1.608 

199 Picea smithiana 33 10 0.342 1.710 

200 Picea smithiana 33 10 0.342 1.710 

201 Picea smithiana 33 10 0.342 1.710 

202 Picea smithiana 33 10 0.342 1.710 

203 Picea smithiana 32 10 0.322 1.608 

204 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

205 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

206 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

207 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

208 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

209 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

210 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

211 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

212 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

213 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

214 Taxus wallichiana 17 6 0.091 0.272 

215 Taxus wallichiana 17 6 0.091 0.272 
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216 Taxus wallichiana 17 6 0.091 0.272 

217 Taxus wallichiana 17 6 0.091 0.272 

218 Taxus wallichiana 17 6 0.091 0.272 

219 Taxus wallichiana 17 6 0.091 0.272 

220 Taxus wallichiana 17 6 0.091 0.272 

221 Taxus wallichiana 17 6 0.091 0.272 

222 Taxus wallichiana 18 6 0.102 0.305 

223 Taxus wallichiana 18 7 0.102 0.356 

224 Taxus wallichiana 18 7 0.102 0.356 

225 Taxus wallichiana 18 7 0.102 0.356 

226 Taxus wallichiana 18 7 0.102 0.356 

227 Taxus wallichiana 18 7 0.102 0.356 

228 Taxus wallichiana 18 7 0.102 0.356 

229 Taxus wallichiana 18 7 0.102 0.356 

230 Taxus wallichiana 18 7 0.102 0.356 

231 Taxus wallichiana 18 7 0.102 0.356 

232 Taxus wallichiana 18 7 0.102 0.356 

233 Taxus wallichiana 18 7 0.102 0.356 

234 Taxus wallichiana 18 8 0.102 0.407 

235 Taxus wallichiana 18 8 0.102 0.407 

236 Taxus wallichiana 18 8 0.102 0.407 

237 Taxus wallichiana 19 8 0.113 0.453 

238 Taxus wallichiana 19 8 0.113 0.453 

239 Taxus wallichiana 19 8 0.113 0.453 

240 Taxus wallichiana 19 8 0.113 0.453 

241 Taxus wallichiana 20 8 0.126 0.502 

242 Taxus wallichiana 20 8 0.126 0.502 

243 Taxus wallichiana 20 8 0.126 0.502 

244 Taxus wallichiana 20 8 0.126 0.502 

245 Taxus wallichiana 20 8 0.126 0.502 

246 Taxus wallichiana 20 8 0.126 0.502 

247 Taxus wallichiana 20 8 0.126 0.502 

248 Taxus wallichiana 21 8 0.138 0.554 

249 Taxus wallichiana 21 8 0.138 0.554 

250 Taxus wallichiana 21 8 0.138 0.554 

251 Taxus wallichiana 21 8 0.138 0.554 

252 Taxus wallichiana 21 8 0.138 0.554 

253 Taxus wallichiana 21 8 0.138 0.554 

254 Taxus wallichiana 21 8 0.138 0.554 

255 Taxus wallichiana 22 8 0.152 0.608 

256 Taxus wallichiana 22 8 0.152 0.608 

257 Taxus wallichiana 22 8 0.152 0.608 

258 Taxus wallichiana 22 8 0.152 0.608 
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259 Taxus wallichiana 22 8 0.152 0.608 

260 Taxus wallichiana 22 8 0.152 0.608 

261 Taxus wallichiana 23 8 0.166 0.664 

262 Taxus wallichiana 23 9 0.166 0.747 

263 Taxus wallichiana 23 8 0.166 0.664 

264 Taxus wallichiana 23 9 0.166 0.747 

265 Taxus wallichiana 23 9 0.166 0.747 

266 Taxus wallichiana 23 9 0.166 0.747 

267 Taxus wallichiana 23 9 0.166 0.747 

268 Taxus wallichiana 23 9 0.166 0.747 

269 Taxus wallichiana 23 9 0.166 0.747 

270 Taxus wallichiana 23 9 0.166 0.747 

271 Taxus wallichiana 23 9 0.166 0.747 

272 Taxus wallichiana 23 9 0.166 0.747 

273 Taxus wallichiana 23 9 0.166 0.747 

274 Taxus wallichiana 24 9 0.181 0.814 

275 Taxus wallichiana 24 9 0.181 0.814 

276 Taxus wallichiana 24 9 0.181 0.814 

277 Taxus wallichiana 24 9 0.181 0.814 

278 Taxus wallichiana 25 9 0.196 0.883 

279 Taxus wallichiana 25 9 0.196 0.883 

280 Taxus wallichiana 25 9 0.196 0.883 

281 Taxus wallichiana 25 9 0.196 0.883 

282 Taxus wallichiana 25 9 0.196 0.883 

283 Taxus wallichiana 25 9 0.196 0.883 

284 Taxus wallichiana 25 9 0.196 0.883 

285 Taxus wallichiana 26 9 0.212 0.955 

286 Taxus wallichiana 26 9 0.212 0.955 

287 Taxus wallichiana 26 9 0.212 0.955 

288 Taxus wallichiana 26 9 0.212 0.955 

289 Taxus wallichiana 26 9 0.212 0.955 

290 Taxus wallichiana 26 9 0.212 0.955 

291 Taxus wallichiana 26 9 0.212 0.955 

292 Taxus wallichiana 27 10 0.229 1.145 

293 Taxus wallichiana 27 10 0.229 1.145 

294 Taxus wallichiana 27 10 0.229 1.145 

295 Taxus wallichiana 27 10 0.229 1.145 

296 Taxus wallichiana 27 10 0.229 1.145 

297 Taxus wallichiana 27 10 0.229 1.145 

298 Taxus wallichiana 28 10 0.246 1.231 

299 Taxus wallichiana 28 10 0.246 1.231 

300 Taxus wallichiana 28 10 0.246 1.231 

301 Taxus wallichiana 28 10 0.246 1.231 
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302 Taxus wallichiana 28 10 0.246 1.231 

303 Taxus wallichiana 29 10 0.264 1.320 

304 Taxus wallichiana 29 10 0.264 1.320 

305 Taxus wallichiana 29 10 0.264 1.320 

306 Taxus wallichiana 29 10 0.264 1.320 

307 Taxus wallichiana 29 10 0.264 1.320 

308 Taxus wallichiana 30 10 0.283 1.413 

309 Taxus wallichiana 30 10 0.283 1.413 

310 Taxus wallichiana 30 10 0.283 1.413 

311 Taxus wallichiana 30 10 0.283 1.413 

312 Taxus wallichiana 30 10 0.283 1.413 

313 Taxus wallichiana 30 10 0.283 1.413 

314 Taxus wallichiana 31 10 0.302 1.509 

315 Taxus wallichiana 31 10 0.302 1.509 

316 Taxus wallichiana 31 10 0.302 1.509 

317 Taxus wallichiana 31 10 0.302 1.509 

318 Taxus wallichiana 31 10 0.302 1.509 

319 Taxus wallichiana 31 10 0.302 1.509 

320 Taxus wallichiana 31 10 0.302 1.509 

321 Taxus wallichiana 31 10 0.302 1.509 

322 Taxus wallichiana 31 10 0.302 1.509 

323 Taxus wallichiana 31 10 0.302 1.509 

324 Taxus wallichiana 32 10 0.322 1.608 

325 Taxus wallichiana 32 10 0.322 1.608 

326 Taxus wallichiana 32 10 0.322 1.608 

327 Taxus wallichiana 32 10 0.322 1.608 

328 Taxus wallichiana 32 10 0.322 1.608 

329 Taxus wallichiana 32 10 0.322 1.608 

330 Taxus wallichiana 32 10 0.322 1.608 

331 Taxus wallichiana 32 10 0.322 1.608 

332 Taxus wallichiana 33 10 0.342 1.710 

333 Taxus wallichiana 33 10 0.342 1.710 

334 Taxus wallichiana 33 10 0.342 1.710 

335 Taxus wallichiana 33 11 0.342 1.881 

336 Taxus wallichiana 34 11 0.363 1.996 

337 Taxus wallichiana 34 11 0.363 1.996 

338 Taxus wallichiana 34 11 0.363 1.996 

339 Taxus wallichiana 34 11 0.363 1.996 

340 Taxus wallichiana 34 11 0.363 1.996 

341 Taxus wallichiana 34 11 0.363 1.996 

342 Taxus wallichiana 34 11 0.363 1.996 

343 Taxus wallichiana 34 11 0.363 1.996 

344 Taxus wallichiana 35 11 0.385 2.116 
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345 Taxus wallichiana 35 11 0.385 2.116 

346 Taxus wallichiana 35 11 0.385 2.116 

347 Taxus wallichiana 36 11 0.407 2.238 

348 Taxus wallichiana 36 11 0.407 2.238 

349 Taxus wallichiana 36 11 0.407 2.238 

350 Taxus wallichiana 36 11 0.407 2.238 

351 Taxus wallichiana 36 11 0.407 2.238 

352 Taxus wallichiana 36 11 0.407 2.238 

353 Taxus wallichiana 36 11 0.407 2.238 

354 Taxus wallichiana 38 11 0.453 2.494 

355 Taxus wallichiana 38 11 0.453 2.494 

356 Taxus wallichiana 38 11 0.453 2.494 

357 Taxus wallichiana 39 11 0.478 2.627 

358 Taxus wallichiana 39 11 0.478 2.627 

359 Taxus wallichiana 40 11 0.502 2.763 

360 Taxus wallichiana 41 11 0.528 2.903 

361 Taxus wallichiana 33 10 0.342 1.710 

362 Taxus wallichiana 32 10 0.322 1.608 

363 Taxus wallichiana 32 10 0.322 1.608 

364 Taxus wallichiana 30 9 0.283 1.272 

365 Taxus wallichiana 31 9 0.302 1.358 

366 Taxus wallichiana 29 8 0.264 1.056 

367 Taxus wallichiana 29 8 0.264 1.056 

368 Taxus wallichiana 29 8 0.264 1.056 

369 Taxus wallichiana 29 8 0.264 1.056 

370 Taxus wallichiana 28 8 0.246 0.985 

371 Taxus wallichiana 28 7 0.246 0.862 

372 Taxus wallichiana 28 7 0.246 0.862 

373 Taxus wallichiana 28 7 0.246 0.862 

374 Taxus wallichiana 28 7 0.246 0.862 

375 Taxus wallichiana 28 7 0.246 0.862 

376 Taxus wallichiana 28 7 0.246 0.862 

377 Taxus wallichiana 28 7 0.246 0.862 

378 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

379 Taxus wallichiana 28 7 0.246 0.862 

380 Taxus wallichiana 29 7 0.264 0.924 

381 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

382 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

383 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

384 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

385 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

386 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

387 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 
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388 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

389 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

390 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

391 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

392 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

393 Taxus wallichiana 25 7 0.196 0.687 

394 Taxus wallichiana 25 7 0.196 0.687 

395 Taxus wallichiana 25 7 0.196 0.687 

396 Taxus wallichiana 25 7 0.196 0.687 

397 Taxus wallichiana 25 7 0.196 0.687 

398 Taxus wallichiana 25 7 0.196 0.687 

399 Taxus wallichiana 25 6 0.196 0.589 

400 Taxus wallichiana 25 6 0.196 0.589 

401 Taxus wallichiana 25 6 0.196 0.589 

402 Taxus wallichiana 25 6 0.196 0.589 

403 Taxus wallichiana 25 6 0.196 0.589 

404 Taxus wallichiana 25 6 0.196 0.589 

405 Taxus wallichiana 25 6 0.196 0.589 

406 Taxus wallichiana 26 6 0.212 0.637 

407 Taxus wallichiana 26 6 0.212 0.637 

408 Taxus wallichiana 26 6 0.212 0.637 

409 Taxus wallichiana 26 6 0.212 0.637 

410 Taxus wallichiana 26 6 0.212 0.637 

411 Taxus wallichiana 22 5 0.152 0.380 

412 Taxus wallichiana 22 5 0.152 0.380 

413 Taxus wallichiana 22 5 0.152 0.380 

414 Taxus wallichiana 22 5 0.152 0.380 

415 Taxus wallichiana 22 5 0.152 0.380 

416 Taxus wallichiana 21 5 0.138 0.346 

417 Taxus wallichiana 21 5 0.138 0.346 

418 Taxus wallichiana 21 5 0.138 0.346 

419 Taxus wallichiana 21 5 0.138 0.346 

420 Taxus wallichiana 21 5 0.138 0.346 

421 Taxus wallichiana 18 5 0.102 0.254 

422 Taxus wallichiana 18 5 0.102 0.254 

423 Taxus wallichiana 18 5 0.102 0.254 

424 Taxus wallichiana 18 5 0.102 0.254 

425 Taxus wallichiana 18 5 0.102 0.254 

426 Taxus wallichiana 18 5 0.102 0.254 

427 Taxus wallichiana 18 5 0.102 0.254 

428 Taxus wallichiana 18 5 0.102 0.254 

429 Taxus wallichiana 18 5 0.102 0.254 

430 Taxus wallichiana 19 5 0.113 0.283 
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431 Taxus wallichiana 19 5 0.113 0.283 

432 Taxus wallichiana 19 5 0.113 0.283 

433 Taxus wallichiana 19 5 0.113 0.283 

434 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

435 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

436 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

437 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

438 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

439 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

440 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

441 Taxus wallichiana 14 5 0.062 0.154 

442 Taxus wallichiana 15 5 0.071 0.177 

443 Taxus wallichiana 14 5 0.062 0.154 

444 Taxus wallichiana 15 5 0.071 0.177 

445 Taxus wallichiana 15 5 0.071 0.177 

446 Taxus wallichiana 15 5 0.071 0.177 

447 Taxus wallichiana 16 5 0.080 0.201 

448 Taxus wallichiana 15 5 0.071 0.177 

449 Taxus wallichiana 21 5 0.138 0.346 

450 Taxus wallichiana 21 6 0.138 0.415 

451 Taxus wallichiana 21 6 0.138 0.415 

452 Taxus wallichiana 21 6 0.138 0.415 

453 Taxus wallichiana 22 6 0.152 0.456 

454 Taxus wallichiana 22 6 0.152 0.456 

455 Taxus wallichiana 22 6 0.152 0.456 

456 Taxus wallichiana 22 6 0.152 0.456 

457 Taxus wallichiana 23 6 0.166 0.498 

458 Taxus wallichiana 23 6 0.166 0.498 

459 Taxus wallichiana 23 7 0.166 0.581 

460 Taxus wallichiana 23 7 0.166 0.581 

461 Taxus wallichiana 24 7 0.181 0.633 

462 Taxus wallichiana 24 7 0.181 0.633 

463 Taxus wallichiana 24 7 0.181 0.633 

464 Taxus wallichiana 24 7 0.181 0.633 

465 Taxus wallichiana 24 7 0.181 0.633 

466 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

467 Taxus wallichiana 37 8 0.430 1.719 

468 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

469 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

470 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

471 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

472 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

473 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 
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474 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

475 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

476 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

477 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

478 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

479 Taxus wallichiana 31 8 0.302 1.207 

480 Taxus wallichiana 31 8 0.302 1.207 

481 Taxus wallichiana 31 8 0.302 1.207 

482 Taxus wallichiana 31 8 0.302 1.207 

483 Taxus wallichiana 28 7 0.246 0.862 

484 Taxus wallichiana 28 7 0.246 0.862 

485 Taxus wallichiana 28 7 0.246 0.862 

486 Taxus wallichiana 28 7 0.246 0.862 

487 Taxus wallichiana 29 7 0.264 0.924 

488 Taxus wallichiana 29 7 0.264 0.924 

489 Taxus wallichiana 29 7 0.264 0.924 

490 Taxus wallichiana 29 7 0.264 0.924 

491 Taxus wallichiana 30 7 0.283 0.989 

492 Taxus wallichiana 30 7 0.283 0.989 

493 Taxus wallichiana 30 8 0.283 1.130 

494 Taxus wallichiana 30 8 0.283 1.130 

495 Taxus wallichiana 32 8 0.322 1.286 

496 Taxus wallichiana 33 8 0.342 1.368 

497 Taxus wallichiana 33 8 0.342 1.368 

498 Taxus wallichiana 34 8 0.363 1.452 

499 Taxus wallichiana 34 8 0.363 1.452 

500 Taxus wallichiana 36 8 0.407 1.628 

501 Taxus wallichiana 37 9 0.430 1.934 

502 Taxus wallichiana 37 9 0.430 1.934 

503 Taxus wallichiana 38 9 0.453 2.040 

504 Taxus wallichiana 38 9 0.453 2.040 

505 Taxus wallichiana 39 9 0.478 2.149 

506 Taxus wallichiana 40 10 0.502 2.512 

507 Taxus wallichiana 40 10 0.502 2.512 

508 Taxus wallichiana 40 10 0.502 2.512 

509 Taxus wallichiana 41 10 0.528 2.639 

510 Taxus wallichiana 41 10 0.528 2.639 

511 Taxus wallichiana 28 7 0.246 0.862 

512 Taxus wallichiana 28 7 0.246 0.862 

513 Taxus wallichiana 23 7 0.166 0.581 

514 Taxus wallichiana 23 7 0.166 0.581 

515 Taxus wallichiana 24 6 0.181 0.543 

516 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 
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517 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

518 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

519 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

520 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

521 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

522 Taxus wallichiana 28 7 0.246 0.862 

523 Taxus wallichiana 25 7 0.196 0.687 

524 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

525 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

526 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

527 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

528 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

529 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

530 Taxus wallichiana 25 7 0.196 0.687 

531 Taxus wallichiana 25 7 0.196 0.687 

532 Taxus wallichiana 21 6 0.138 0.415 

533 Taxus wallichiana 23 6 0.166 0.498 

534 Taxus wallichiana 26 7 0.212 0.743 

535 Taxus wallichiana 27 7 0.229 0.801 

536 Taxus wallichiana 28 6 0.246 0.739 

537 Taxus wallichiana 26 6 0.212 0.637 

538 Taxus wallichiana 24 6 0.181 0.543 

539 Taxus wallichiana 24 6 0.181 0.543 

540 Taxus wallichiana 26 6 0.212 0.637 

541 Rhododendron sps.  15 5 0.071 0.177 

542 Rhododendron sps.  15 5 0.071 0.177 

543 Rhododendron sps.  15 5 0.071 0.177 

544 Rhododendron sps.  16 5 0.080 0.201 

545 Rhododendron sps.  16 5 0.080 0.201 

546 Rhododendron sps.  16 5 0.080 0.201 

547 Rhododendron sps.  16 5 0.080 0.201 

548 Rhododendron sps.  17 5 0.091 0.227 

549 Rhododendron sps.  17 5 0.091 0.227 

550 Rhododendron sps.  17 5 0.091 0.227 

551 Rhododendron sps.  18 5 0.102 0.254 

552 Rhododendron sps.  18 6 0.102 0.305 

553 Rhododendron sps.  18 6 0.102 0.305 

554 Rhododendron sps.  18 6 0.102 0.305 

555 Rhododendron sps.  19 6 0.113 0.340 

556 Rhododendron sps.  19 6 0.113 0.340 

557 Rhododendron sps.  20 6 0.126 0.377 

558 Rhododendron sps.  20 6 0.126 0.377 

559 Rhododendron sps.  20 6 0.126 0.377 



S.N. Name of Tree dBh (cm) Height (m) Basal Area 

(m
2
) 

Wood Volume 

(m
3
) 

560 Rhododendron sps.  21 6 0.138 0.415 

561 Rhododendron sps.  23 6 0.166 0.498 

562 Rhododendron sps.  23 6 0.166 0.498 

563 Rhododendron sps.  25 6 0.196 0.589 

564 Rhododendron sps.  25 7 0.196 0.687 

565 Rhododendron sps.  26 7 0.212 0.743 

566 Rhododendron sps.  26 7 0.212 0.743 

567 Rhododendron sps.  25 7 0.196 0.687 

568 Rhododendron sps.  25 7 0.196 0.687 

569 Rhododendron sps.  25 7 0.196 0.687 

570 Rhododendron sps.  25 7 0.196 0.687 

571 Rhododendron sps.  25 7 0.196 0.687 

572 Rhododendron sps.  25 7 0.196 0.687 

573 Rhododendron sps.  24 6 0.181 0.543 

574 Rhododendron sps.  21 6 0.138 0.415 

575 Betula utilis 11 5 0.038 0.095 

576 Betula utilis 12 5 0.045 0.113 

577 Betula utilis 11 5 0.038 0.095 

578 Betula utilis 11 5 0.038 0.095 

579 Betula utilis 11 5 0.038 0.095 

580 Betula utilis 12 5 0.045 0.113 

581 Betula utilis 12 5 0.045 0.113 

582 Betula utilis 12 5 0.045 0.113 

583 Betula utilis 12 5 0.045 0.113 

584 Betula utilis 13 5 0.053 0.133 

585 Betula utilis 15 5 0.071 0.177 

586 Betula utilis 16 5 0.080 0.201 

587 Betula utilis 16 5 0.080 0.201 

588 Betula utilis 17 5 0.091 0.227 

589 Betula utilis 17 5 0.091 0.227 

590 Betula utilis 18 5 0.102 0.254 

591 Betula utilis 19 5 0.113 0.283 

592 Betula utilis 21 5 0.138 0.346 

593 Betula utilis 21 6 0.138 0.415 

594 Betula utilis 22 6 0.152 0.456 

595 Betula utilis 22 6 0.152 0.456 

596 Betula utilis 22 6 0.152 0.456 

597 Betula utilis 23 6 0.166 0.498 

598 Betula utilis 23 6 0.166 0.498 

599 Betula utilis 23 6 0.166 0.498 

600 Betula utilis 24 7 0.181 0.633 

601 Betula utilis 24 7 0.181 0.633 

602 Betula utilis 24 7 0.181 0.633 



S.N. Name of Tree dBh (cm) Height (m) Basal Area 

(m
2
) 

Wood Volume 

(m
3
) 

603 Betula utilis 24 7 0.181 0.633 

604 Betula utilis 25 7 0.196 0.687 

605 Betula utilis 25 7 0.196 0.687 

606 Betula utilis 25 7 0.196 0.687 

607 Betula utilis 26 7 0.212 0.743 

608 Abies spectabilis 26 7 0.212 0.743 

609 Abies spectabilis 27 7 0.229 0.801 

610 Abies spectabilis 27 7 0.229 0.801 

611 Abies spectabilis 27 7 0.229 0.801 

612 Abies spectabilis 27 7 0.229 0.801 

613 Abies spectabilis 28 7 0.246 0.862 

614 Abies spectabilis 28 7 0.246 0.862 

615 Abies spectabilis 29 7 0.264 0.924 

616 Abies spectabilis 21 6 0.138 0.415 

617 Abies spectabilis 21 6 0.138 0.415 

618 Abies spectabilis 21 6 0.138 0.415 

619 Abies spectabilis 21 6 0.138 0.415 

620 Abies spectabilis 22 6 0.152 0.456 

621 Abies spectabilis 22 6 0.152 0.456 

622 Abies spectabilis 23 6 0.166 0.498 

623 Abies spectabilis 23 6 0.166 0.498 

624 Abies spectabilis 29 6 0.264 0.792 

625 Abies spectabilis 29 6 0.264 0.792 

626 Abies spectabilis 29 7 0.264 0.924 

627 Abies spectabilis 27 7 0.229 0.801 

628 Abies spectabilis 27 7 0.229 0.801 

629 Abies spectabilis 27 7 0.229 0.801 

630 Abies spectabilis 28 7 0.246 0.862 

631 Abies spectabilis 23 5 0.166 0.415 

632 Abies spectabilis 23 5 0.166 0.415 

633 Abies spectabilis 23 5 0.166 0.415 

634 Abies spectabilis 23 5 0.166 0.415 

635 Abies spectabilis 17 5 0.091 0.227 

636 Abies spectabilis 17 5 0.091 0.227 

637 Abies spectabilis 17 5 0.091 0.227 

638 Abies spectabilis 17 5 0.091 0.227 

639 Abies spectabilis 17 5 0.091 0.227 

640 Abies spectabilis 18 5 0.102 0.254 

641 Abies spectabilis 19 5 0.113 0.283 

642 Abies spectabilis 19 5 0.113 0.283 

643 Abies spectabilis 19 5 0.113 0.283 

644 Abies spectabilis 17 5 0.091 0.227 

645 Abies spectabilis 17 5 0.091 0.227 



S.N. Name of Tree dBh (cm) Height (m) Basal Area 
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646 Abies spectabilis 17 5 0.091 0.227 

647 Abies spectabilis 18 5 0.102 0.254 

648 Abies spectabilis 19 5 0.113 0.283 

649 Abies spectabilis 20 5 0.126 0.314 

650 Abies spectabilis 20 5 0.126 0.314 

651 Abies spectabilis 20 5 0.126 0.314 

652 Abies spectabilis 20 5 0.126 0.314 

653 Abies spectabilis 20 5 0.126 0.314 

654 Abies spectabilis 14 5 0.062 0.154 

    

126.307 506.702 

 

 



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ाऄनुसूची ९ : ाअयोजना के्षत्रको र्ोटोग्रार् 

  



कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेन 

 

 

सडकको सरुुवात नशजक नार खोिा मातथको झोिुंगे पिु 

 

CH 0+200मा रहेको पैदिमागा 



कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेन 

 

 

भारर बोक्न प्रयोग गररने खच्चरको बथान  

 

घरायसी प्रयोजनको िातग सकुाइएको दाउरा 



कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेन 

 

 

नाफूा  संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन सतमती तथा स्थातनयहरु संगको छिफि 

  

 

चेनेज ४CH 5+400मा बनाउन िातगएको पैदि मागा  



कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेन 

 

 

CH 10+400 मा बनाउन िातगएको पैदि मागा 
 

 

CH 13+200मा गएको पवहरो  



कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेन 

 

 

स्थानीयहरुिे बनाएका नार खोिा मातथ राशखएको काठे पिु  

 

 

छ्याछ्यामा पयाटकको िातग खान-बस्न सतुबिा भएको होटि 

  



कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेन 

 

 

पैदि मागामा रहेको नार र फू गाउाँ जाने संकेत 

 

 

 

नार गाउाँमा भएको होटि 

 



कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेन 

 

 

च्याखमुा रहेको गाउाँपातिका केन्र  

 

 
सावाजतनक सनुवुाईको झिक 



कोतो-मेता-छ्याप-जनुाम-च्याख ुसडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेन 

 

 

सावाजतनक सनुवुाईको झिक 

 

 

सडकपंक्तीमा कावटने रूखको मापन तिदै 



कोतो-भेता-छ्याऩ-जनुाभ-च्माख ुसडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवदेन 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ाऄनुसुची १०: ाऄध्ययन टोलीको स्वाःघोषणापत्र  
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