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कायिकारी साराांश 

१. प्रस्तावक र परामशिदाता 

यस प्रस्तातवत रुआला भञ्ज्याङ- साम्दो – ल्हो - प्रोक - तिही - तसतदािास सडक (३४.९१ तक.मी.) गोरखाको 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.ूको तजम्मा परामशादाता संस्था रुरल आन्त्रास्रक्चर डेभ्लपसा 

कन्त्सल्टेन्त्ट प्रा.तल, वानेश्वर, काठमाडौंलाइ तदएको छ । 

२. प्रस्तावको पररचय  

प्रस्तातवत सडक चमुनबु्री गाईँपातलका -१, रुआला भञ्ज्याङ (नेपाल-चीन तसमा नतजक, २८
०
४२'२५.१९", 

८४
०
३८'५८.७९”, ४८२० मी. ईचाइ) िाट सरुु भएर चमुनबु्री गाईँपातलका -५, रानागाईँ (२८

०
२६'३६.७७" ईत्तर, 

८४
०
५४'५.५१" पवूा र १६७५ तमटर ईचाइ) मा ऄन्त्त हुन्त्छ । यस प्रस्तातवत सडकले चमुनबु्री गाईँपातलकाको १, २, ४ र ५ 

वडाका तितभन्त्न िस्तीहरुलाइ जोड्छ । प्रस्तातवत सडकको सम्पणूा के्षर मनास्ल ुसंरक्षण के्षर तभर पदाछ । यस सडकले 

चमुनबु्री गाईँपातलकाको १ र २ वडाका तसतदािस, तलतम, हान्त्ि,ू तनन, ल्हो, सयलागाई, समागाँई, लाकु डाँडा, साम्दो, 

लाके िजार र रुआला भञ्ज्याङ लगायतका ितस्तहरुलाइ सडक संजाल मार्ा त दशेको ऄन्त्य भ-ूभागसँग जोड्दछ । यस 

सडकको कुल लम्िाइ ३४.९१ तक.मी. रहकेो छ । सडकको र्मेसन चौडाइ (७ तमटर) र साआड डे्रन दिैु छेईमा ०.७५ तमटर 

रहकेोछ ।  

३. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कानुनी औबचत्यता   

वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ को १) ाऄनुसूची ३ (बनयम ३ सांग सम्िबधधत)- क) वन के्षत्रको िुंदा ५ ऄनसुार 

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

सांग सम्िबधधत) - ङ) यातायात  के्षत्रको िुंदा १ ऄनसुार स्थानीय सडक िाहेक २५ तकलोतमटर भन्त्दा िढी लम्िाइ हुने 

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

मलू्यांङ्कन प्रततवेदन सम्ितन्त्धत मन्त्रालयिाट स्वीकृत गनुा पने व्यवस्था रहकेो छ ।   

प्रस्तातवत रुआला भञ्ज्याङ - साम्दो - ल्हो - प्रोक - तिही – तसतदािास सडक कुल लम्िाइ ३४.९१ तक.मी. को नयाँ सडक 

तनमााण अयोजना रहेको छ र यस अयोजनाको लातग १५.८४ ह.े वन के्षरको अवश्यक पदाछ । त्यसैले, वातावरण 

संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ ऄनसुार  यस अयोजनाको वा. प्र. म.ू  गनुा  पने भएकाले 

यो  वा. प्र. म.ू प्रततवेदन तयार  गररएको हो । वातावरण संरक्षण ऐन- २०७६ को दर्ा ३ को ईपदर्ा २-ख, वातावरण 

संरक्षण तनयमावली २०७७ को तनयम ८ को ईपतनयम २ तथा गण्डकी प्रदशेको प्रदशे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को 

दर्ा ३-ख ऄनसुार यस अयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन प्रततवेदन स्वीकृत गने तनकाय प्रदशे सरकार - वन, 

वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा रहकेो छ ।   

४. ाऄध्ययन गदाि ाऄपनााआएका बवबधहरु 

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

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

पनुरावलोकन, प्रश्नावली सवेक्षण, स्थलगत ऄध्ययन र ऄवलोकन, सामतूहक छलर्ल, 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  रातररय वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन तनदतेशका २०५० मा 

ईल्लेख भए ऄनसुार तथा तत्कातलन ईद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरािाट 

२०७८/१२/०४ तमततमा स्वीकृत गररएको कायासचूीमा ईल्लेख गररएका तवतधहरु ऄनसुार ऄध्ययन काया गररएको तथयो । 

“ाअबथिक ाऄभीयान राबरिय दैबनक” मा २०७८/०१/०६ तमततमा सचूना प्रकाशन गरेर अयोजना के्षरमा 

२०७७/०१/१२ तमततमा चमुनबु्री गाईँपातलका वाडा नं २, ल्हो गाईँमा सावाजतनक सनुवुाआ कायाक्रम अयोजना गररएको 
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तथयो । वा.प्र.म.ु  ऄध्ययनको लातग तवज्ञ टोलीले २०७६/०७/२४ दतेख २०७६/०८/०५ र पनुः२०७८/०१/०४ दतेख 

२०७८/०१/१५ सम्म अयोजना के्षरको स्थलगत ऄध्ययन गरेको तथयो । 

सान्त्दतभाक कागजात र प्रततवेदनहरू सङ्कलन र समीक्षा गरी अयोजना सम्िन्त्धी तववरण सङ्कलन  र सम्भातवत 

वातावरणीय सवालहरुको प्रारतम्भक सचूी पतहचान गररयो । ऄध्ययनको क्रममा अयोजना के्षरको भौततक, जैतवक, 

अतथाक-सामातजक-सांस्कृततक, रासायतनक वातावरणको तथयांक सङ्कलन गनाको लातग चेकतलस्ट तथा घरधरुी 

सवेक्षणको प्रश्नावलीको तनमााण गररएको तथयो । चेकतलस्टको माध्यमिाट ऄध्ययन टोलीले भौततक, जैतवक, अतथाक-

सामातजक-सांस्कृततक, रासायतनक वातावरणको तथयांक  सङ्कलन गरेको छ  ।  

५. बवद्यमान वातावरणीय ाऄवस्था 

क) भौबतक वातावरण 

भ-ूगतभाय  भौगोतलक रूपमा अयोजना के्षर ईच्च तहमालय के्षरमा पछा र यस के्षरमा huge pile of strongly 

metamorphosed rock रहकेो छ। सडकको छेईछाई ठाडो slope र ऄतस्थर के्षरहरू छन,् जहाँ सडक तनमााण क्रममा 

गररने ईत्खनन ्कायाले पतहरो र भूक्षय लगायतका ऄसरहरु तनम्त्याईन सक्छन ्। सडक अयोजनाको ईचाइ १६७५ दतेख 

४८२० मी. ईचाइ सम्म छ । अयोजनाको के्षरको टोपोराफार्ी rugged terrain with series of ridges रहकेो 

छ।  अयोजना के्षरको नतजकको जलवाय ु स्टेशनको (गोरखा िजार) दस वषाको मौसम/जलवायु तथयांक ऄध्ययनको 

अधारमा अयोजना के्षरको औषत न्त्यनूतम तापमान १२
०
C र औषत ऄतधकतम तापमान २६

०
C रहकेो तवशे्लषण 

गररएको छ । त्यसैगरर अयोजना के्षरको तापमानको दायरा ऄतधकतम २०
०
C र न्त्यनूतम तापमान -५

०
C सम्म रहकेो छ 

। अयोजना के्षरको औसत वातषाक वषाा १८०८ तम मी छ । जलुाइ मतहनामा ऄतधकतम ३७० तम मी र तडसेम्िर र जनवरी 

मतहना न्त्यनुतम १० तममी वषाा हुनेछ । प्रस्तातवत सडक पंति िढुीगण्डकी नदीसँग लगभग समानान्त्तर रहकेो छ। 

सडकपंति संगै रहकेो ऄन्त्य खोला-नालाहरुमा हुन्त्जमु खोला, सोरह खोला, तकल्िा खोला, टम डोगर खोला, संचरेु 

खोला, गणुगन खोला, कुनान खोला, होनन खोला, मयाल खोला अतद हुन ्। अयोजना के्षरमा केही महत्त्वपणूा तालहरू र 

तहमनदी (Glacier) हरू जस्तै सोनम तहमनदी, छंगे ताल र पानपोचे तहमताल पतन छन ्।  

ख) जैबवक वातावरण 

तसतदािास दतेख रुआला भन्त््याङसम्मको ३४.९१ तक.मी. सडक मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर र तनजी जतमन 

ऄन्त्तगातको कृतष र ितस्त के्षर हुद ैऄगाडी िढ्छ । ३४.९१ तक.मी. सडक मध्ये २०.९१ तक.मी. सडक खण्ड मनास्ल ु

संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन, िट्ुयान, िाँझो भतूम, ठाडो slope र नतद तटीय के्षर भएर जान्त्छ । चेनेज ०+००० दतेख 

०+९१०, चनेज २+४१० दतेख ८+४१०, चनेज १०+९१० दतेख १५+११०, चनेज १८+०१० दतेख २२+११०, चनेज 

२३+७१० दतेख २४+९१० र चनजे २६+४१० दतेख ३०+९१० सम्म मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर पदाछ । 

अयोजना के्षर ऄन्त्तगातको मनास्ल ु संरक्षण के्षरलाइ ल्हो संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतत, सामागाईँ संरक्षण के्षर 

व्यवस्थापन सतमतत, प्रोक संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतत र तवही संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमततले स्थानीय स्तरमा 

व्यवस्थापन गरररहकेा  छन ्।  

अयोजना के्षर जैतवक तवतवधतामा धतन र पयाावरणीय तहसािले संवेदनशील के्षरमा पदाछ । कम जनसंख्या, मातथल्लो 

ईचाइ के्षर र ऄतधकांश के्षर वन/झाडी तथा िाँझो जतमन भएकाले धेरै प्रजाततहरूको लागी िासस्थान के्षर ईपलब्ध रहकेो 

छ । अयोजना के्षरमा ३ तकतसमका eco-region रहकेा छन ्: Eastern Himalayan broadleaf forests (1500– 

3000 m); Eastern Himalayan Subalpine Conifer Forests (3000–4000 m), and Eastern Himalayan 

Alpine Shrub and Meadows (up to 5000) । अयोजना के्षरको गैह्रकाष्ठ वन पैदावारमा धनी छ। जतडिटुी तथा 

औषधीय गणु भएका तिरुवाहरु पतन ठूलो संख्या पाआन्त्छन,् जस्तै Aconitum spp., Nardostachys grandiflora 
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(Jattamansi), Dactylorhiza hatagirea (Panchaunle), Valeriana jatamansi (Sugandawal), 

Ophiocordyceps sinensis (Yarchagumba), अदी ।  

यस के्षरमा snow leopard (Panthera uncia), Himalayan Brown bear (Ursus arctos), Gray wolf 

(Canis lupus) र Himalayan musk deer (Moschus chrysogaster) जस्ता धेरै संरतक्षत र लोपोन्त्मखु िन्त्यजन्त्त ु

प्रजाततको लातग ऄनकूुल िासस्थान रहकेो छ। ऄन्त्य प्रमखु वन्त्यजन्त्तहुरुमा तनलो भेडा, स्याल, झारल र मामोट 

(Marmot) हुन ्।  

ग) ाअबथिक-सामाबजक तथा सााँस्कृबतक वातावरण 

नेपालमा रहकेा ७७ तजल्लाहरुमध्ये गोरखा गण्डकी प्रदशे ऄन्त्तगातको मध्य एक ऐततहातसक, धातमाक तथा सांस्कृततक 

दृतिले ऄत्यन्त्त महत्व िोकेको तजल्ला हो। भौगोतलक रुपमा मध्यपहाडी के्षरदतेख ईत्तरी तहमाली के्षरसम्म रै्तलएको यो 

तजल्ला जैतवक तवतवधताको धनी र पयाटकीय दृिीले महत्वपणूा छ ।  

६. वातावरणीय प्रभावहरुको पबहचानहरु 

सकारात्मक प्रभावहरु 

सडक तनमााण सँगसँगै यस के्षरमा यस अयोजनाले पाने र्ाआदाजनक प्रभावमा तनमााण ऄवतधभर रोजगारी तसजाना हुन ुहो । 

यस सडक तनमााण गदाा १५० जना प्रतततदन कामदारहरुलाइ प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी तसजाना हुनेछ । सीप तवकास तथा साना 

व्यापार-व्यवसायको तवकास हुने दतेखन्त्छ । सामान्त्यतया, ईद्यमीहरूले खाना र तचया पसल, तकराना पसल र 

तनमााणकमीहरूको सेवाका लातग रेस्टुरेन्त्ट/लजहरुहरू अतद सञ्जचालन गनेछन।् स्थानीय ईत्पादनहरू जस्तै दाल, मास,ु 

तरकारीहरू, र्लरू्ल अतदको माग तनमााण ऄवतधमा िढ्नेछ जसले स्थानीय ईत्पादन र िजारका लातग थप प्रोत्साहन 

तदन सक्छ। स्वास्थय सरसर्ाआ, खानेपानीको गणुस्तर, तशक्षाको तस्थतत, स्थानीय के्षरका मतहलाको जीवनस्तरमा ितृि 

हुनेछ। संचालन चरणमा यारामा लाग्ने समयको वचत हुनेछ । त्यस्तै सडक संञ्जचालनले गदाा स्थानीय सेवा तथा सतुवधामा 

पहुचँ, साधन र सामराफी सवासलुभ हुने तथा यातायत तछटो तथा सस्तो पना सक्ने दतेखन्त्छ । ऄन्त्य र्ाआदाजनक प्रभावहरुमा 

पयाटनमा ऄतभवतृि हुने तथा मतहला सशतिकरण हुने दतेखन्त्छ । 

नकारात्मक प्रभावहरु 

क) बनमािण पूवि र बनमािण चरण 

ाऄ) भौबतक प्रभाव 

सडकको तनमााणमा र्मेशन चौडाइको लातग तनजी जतमन ऄन्त्तगातको ९.८ ह.े र वन के्षर ऄन्त्तगातको १४.६४ हके्टर 

जतमन स्थायी रुपमा तथा अयोजनाको श्रतमक तशतवर तथा ऄन्त्य सतुवधाहरुको लागी ४.७ हे. तनजी जतमन तथा १.२ 

हके्टर मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर ऄस्थायी रुपमा पररवतान हुनेछ । अयोजना तनमााणको क्रममा तवतभन्त्न ६१ 

स्थानमा पानीको प्राकृततक वहावलाइ ऄसर गदाछ । यी स्थान र ऄन्त्य सतहको पानी तथा नदी/खोलाहरुमा प्रदषूण 

तनम्त्याईँदछ । सखु्खायाम गररने तनमााण काया र सवारी साधनको अवागमन सडक के्षरवाट थप धलुो र ध्वतनको 

ईत्सजानन ्गदाछन ्। यस्ता गतततवतधहरुले नतजकको िस्ती तथा कामदारको स्वास्थय र वन के्षरका जीव-जन्त्तलुाइ प्रभातवत 

पनेछ । यतद सही ढङ्गले spoil को व्यवस्थापन 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 । तनमााण 

सामराफी  ईत्खन्त्नले नदीको धार पररवतान, प्राकृततक िहािमा ऄवरोध, पानी जम्ने, धलुो ईड्ने र पानी प्रदषूण जस्ता 

समास्याहरु अईन सक्छ । तिटुतमन र ऄन्त्य रसायनहरूको चहुावट, दघुाटना अतदले सतह र भतूमगत पानीको प्रदषूण, 

माटोलाआ दतूषत पने, अगजनीको जोतखम र मानव स्वास्थयको समस्या तनम्त्याईन सक्छ । प्र्वानशील सामराफीहरूमा 

प्राय: आन्त्धन र लतुब्रकन्त्ट, तिटुतमन, र जटु समावेश हुन्त्छ । तसमेन्त्टको जथाभावी भण्डारण र प्रयोगले समस्या तनम्त्याईन 
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सक्छ । तिटुतमनले जतमनको गणुस्तर र सतहको डे्रनेज प्रणालीलाइ तिगाने काया गना सक्छ । कामदार छालामा तिटुतमनको 

टातसनाले तचढतचलो र एलजी हुन सक्छ । 

ाअ) जैबवक प्रभाव 

सडकपंिीको कुल २०.९१ तक.मी. लम्वाइ वन के्षरमा पदाछ (मनास्ल ुसंक्षरण के्षर ऄन्त्तगातको) । मनास्ल ुसंक्षरण के्षर 

ऄन्त्तगातको वन के्षरिाट अयोजनाले सडकको र्मेशन चौडाइको लागी १४.६४ हके्टर जतमन र अयोजनाको ईत्खनन ्

के्षरको लागी १.२ हके्टर मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर (नदी ततटय के्षर) अवश्यक पदाछ । सडक तनमााणको 

लागी ५४६ वाटा रूखहरू काट्न ुपने हुन्त्छ । मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर वन के्षरको तवनास, रुखहरु कटानी, 

वन ऄततक्रमण यस अयोजनाले गदाा हुने जैतवक ऄसरहरु हुन ्। तनमााण क्रममा जतमनमा रहकेा घाँस जन्त्य वनस्पतत पतन 

मातसने छन । सतजलो अवत-जावतले गदाा गैह्रकाष्ठ र काठ दाईराको ऄवैधातनक सङ्कलन र चोरी तनकासी पतन िढन 

सक्छ ।  त्यस्तै जंगली जनावरहरुको तसकार तथा चोरी तनकासी पतन यस अयोजनाका सम्भातवत ऄसरहरु हुन ्। तनमााण 

कायाले गदाा तवतभन्त्न अवाजहरु, धुँवा/धलुो ईत्सजान र ऄन्त्य तनमााण काया वाट नतजकको वन के्षरमा रहकेा वनस्पतत तथा 

वन्त्यजन्त्तहुरुलाइ ऄसर गदाछ, यी कायाहरुले चरा-चरंुुगी, स्तनधारी जीवहरु यी के्षरवाट भाग्नेछन ् । सडक तनमााणले 

वन्त्यजतकुो चहलपहल लाइ रोक्नेछन ्। 

ाआ) सामाबजक- ाअबथिक तथा सााँस्कृबतक प्रभाव 

सडक तनमााणको क्रममा तनमााण कायाको चरणमा ९.८ हे. तनजी जतमन (कृषी जतमन तथा वस्ती के्षर) सडकले ऄतधकरण 

गनेछ। यस िाहके अयोजनाको श्रतमक तशतवर, भण्डारण के्षर र spoil व्यवस्थापन के्षरको लागी थर् ४.७ ह.े जतमन 

अवश्यक पदाछ । श्रतमकहरुले तवशेष गरी तभर/पाखो काट्ने, खतरनाक सामराफीको ह्यान्त्डतलंग, भारी ईपकरण सञ्जचालन, 

तिटुतमनको काम, रूख काट्ने, ढलान तस्थरता आत्यातद जस्ता कामहरू गनुा पने भएकोले ईनीहरू दघुाटना र स्वास्थय 

जोतखममा पने गदाछन ् । स्वास्थयमा सम्भातवत प्रभावहरू श्वासप्रश्वास, अँखाको रोग धलुोको जोतखम, ईपकरण/सवारी 

संचालनले धुँवा ईत्सजान, तिटुतमन पोल्दा हुने जोतखम, तनमााण समयमा सवारीको दघुाटना अतद हुनेछन ्। सामातजक द्रन्त्द, 

कामदार िीच झै-ँझगडा र सामातजक-साँस्कृततक अस्था, मलू्य-मान्त्यताहरु पररवतान हुन सक्ने सम्भावना पतन यस 

अयोजनाका ऄसरहरु हुन ् । जनसंख्याको वतृिसंगै 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) भौबतक प्रभाव 

सडक संचालनको क्रममा, िाटो छेईछाई िाट हुने पानीको िहावले भकू्षय/पतहरो जाने दतेखन्त्छ जसले गदाा सडकको 

तस्थरतामा ऄसर गने गछा । यसले सडकको क्षतत, यातायातमा समस्या तथा रुकावट र ऄन्त्य सामातजक प्रभाव पतन पदाछ । 

पानीको ईतचत व्यवस्थापनको ऄभावमा सघन जलप्रवाहले नदी/खोला/खोल्सी छेईमा जतमनको माटोलाइ क्षतत 

तनम्त्याईँछ, जसले गदाा नदी तकनार कातटन्त्छ । ऄवरोधका ऄसरहरू सडकको तत्काल प्रभाव स्थान देतख वरपरको के्षरमा 

तवस्तार हुनेछन ् । सडकहरूले कम ईचाआको िाँधका रूपमा काया गरी र प्राकृततक जल तनकासी, पानी भररने, पानी 

जम्ने/तातलने, िाढी अतद गना सक्दछ । सडकको संचालन चरणमा यातायातको ईच्च प्रवाहले सडक दघुाटना, रातर्क 

ऄवरोध, ईच्च अवाज र ऄन्त्य यातायात सम्िन्त्धी समस्याहरू तनम्त्याईनेछ ।  

ाअ) जैबवक प्रभाव 

सडक सञ्जचालन पतछ,अयोजना के्षरमा िातहरी व्यतिहरूको अवतजावत र हस्तके्षप हुनेछ । मनास्ल ुसंरक्षण के्षर र वन 

के्षरिाट काठ र वन पैदावारहरुको चोरी-तनकासी हुन ् सक्छ । संचालनको चरणमा सतजलो पहुँचका कारणले मनास्ल ु

संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर नतजकको वन स्रोतहरुमा दिाि तसजाना हुनेछ । यसको प्रभावमा दू्रत गततमा काठ काट्ने, 

ऄवैध काठ तथा वन पैदावारको सङ्कलन, मनास्ल ुसंरक्षण के्षरको वनमा अकतस्मक अगजनी जस्ता ऄसरहरु हुनेछन ्। 
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ऄवैध कटानी, घाँस दाईराको सङ्कलन, सडक वाट तनस्कने धलुोको कारण सडक छेईक घाँस तथा तिरुवाहरुलाआ 

तवतभन्त्न ऄसर गदाछ । तिस्तारै तिरूवाको पातमा धलुो जम्मा भइ प्रकाश संशे्लषणमा ऄसर गदाछ र सडक छेईका 

िोटहरुमा दीघाकालीन ऄसर हुनेछ । 

ाआ) सामाबजक- ाअबथिक तथा सााँस्कृबतक प्रभाव 

तनमााण काया परूा हुने तितत्तकै सडक छेईछाई नयाँ िस्ती, पसलहरू दखेा पनुा सामान्त्य घटना हो । सडक छेईका सावाजतनक 

जग्गा र सडकको के्षरातधकारको ऄततक्रमणका िढाईनेछ, जसले सडक दघुाटना, सडक ऄवरोध, सवारीमा तढलाआ, 

अतदसँग सम्ितन्त्धत सामातजक द्रन्त्द्र तनम्त्याईनेछ । गणुस्तरीय सडकले गदाा हुने सवारी साधनको ईच्च गतत, सडकमा 

सहायक सडक अएर जोतडने र सहायक सडकको सवारी र मखु्य सडकको सवारीिीच हुने दघुाटना सडक दघुाटनाहरूको 

कारण हुन्त्छन ् । सडकमा हुने खाल्डा खलु्डी लगायत ऄन्त्य कारणले थप दघुाटना हुनेछ।यस्तो दघुाटना सामान्त्य प्रकारको 

चोटपटकदतेख तलएर गम्भीर दघुाटनाहरू हुन सक्छ । सडक सञ्जचालनमा अईँदा लगातार यातायात सवारी र मतनसहरुको 

प्रवाह, िातहरी मातनसहरुको अवागमन अयोजना के्षरमा र्ोहोर व्यवस्थापनको समस्या िढाईनेछ । व्यतिहरूले 

प्लातस्टक र ऄन्त्य तवतभन्त्न प्रकारका सामराफीहरू प्रयोग गद ैसडकको छेईछाई फयाँक्न सक्छन ्। 

७. ाअयोजनाको वैकबल्पक बवशे्लषण 

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 लम्िाइ, 

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

रेखाङ्क भएको तनरकषा तनकातलएको छ । 

८. वातावरणीय प्रभाव धयूनीकरण 

क) भौबतक तथा रसायबनक वातावरण 

सडक तनमााण तथा संचालन चरणमा हुने भौततक तथा रसायतनक वातावरणीय प्रभावहरुको न्त्यनुीकरणका ईपायहरु तनम्न 

ऄनसुार छन ्- 

 श्रतमक तशतवर, ईत्खनन के्षर, भण्डारण के्षर र spoil  के्षर घना िस्ती खानेपानी र खेती गररएको जतमन दतेख 

टाढा हुनेछ । ईत्खनन ्के्षरहरु अवासीय वा ऄन्त्य सावाजतनक संवेदनशील के्षरहरूिाट टाढा ऄवतस्थत हुनेछन ् 

 ईत्खनन ्के्षर नतजक वकृ्षरोपण गररनेछ र ईत्खनन ्काया पानीको सतहिाट गररन ेछैन ।  

 ईत्खनन के्षर संचालन गदाा तनस्कने र्ोहर ईत्खनन ्गररएकै स्थानमा रातखने छ। ईत्खनन ्काया सम्पन्त्न भएपतछ 

ईपयिु तसतभल आतन्त्जतनयरर संरचना र िायोआतन्त्जतनयररंङका ईपायहरू (वकृ्षारोपण) द्रारा ईत्खनन ्स्थलहरूको 

पनुःस्थापना गररनेछ । 

 भण्डारण गररएका सामराफीहरु छोतपनेछ । 

 तनमााण सामराफी भण्डारण गना जग्गा कृतष भतूम र पानीको स्रोतिाट टाढा हुनेछ। 

 लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक सामराफीहरुको चवुाहट लाइ सङ्कलन गरी ईत्पादकले राखेको 

कायातवतध ऄनसुार व्यवस्थापन गररनेछ । 

 धलुो तनस्कने गने सामराफी जस्तै िालवुा, तसमेन्त्ट, अतद ढुवानीको समयमा छोतपनेछ ।  

 र्ोहोरलाइ खलुा जलाईन तनषेध गररनेछ । 

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

 प्राकृततक पानीको तनकासको व्यवस्थापन गना तवतभन्त्न ६१ स्थानहरुमा पानी तनकासका संरचनाहरु तनमााण 

गररनेछ ।  
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 ईत्पन्त्न भयका spoil हरुलाइ सडक पनुा, gully र खतनएका खाल्टा-खलु्टीहरु पनुा प्रयोग गररनेछ  । 

 spoil लाइ पातनको सतहमा र्ातलनेछैन । 

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

 तशतवर/भण्डारण के्षरवाट तनकने ठोस/तरल  र्ोहोरहरुलाइ छुटै भण्डारण गरी र्ोहर र्ल्ने ठाईँमा लगेर 

व्यवस्थापन गररनेछ । 

 ग्यतियन प्रखाल र breast प्रखालहरु तवतभन्त्न स्थानहरुमा तनमााण गररनेछ ।  

 वषाातको मौसममा तभर/पाखो कातटनेछैन । 

 सडकको तकनारमा स्थानीय प्रजाततहरूका िोट/तिरुवा रोतपनेछ ।  

 तनमााण मेतसनरी तदनको समयमा मार संचालन गररनेछ । 

 मास्क, िटु, ग्लोभ, टोपी जस्ता व्यतिगत सरुक्षाका सामराफी कामदारहरूका लातग ईपलब्ध गराइनेछ । 

 spoil लाइ ईत्खनन ्पश्चात spoil व्यवस्थापन के्षरमा व्यवस्थापन गररनेछ । 

 तशतवर, भण्डारण के्षर तथा तनमााण कायावाट तनस्कने र्ोहरलाआ र्ोहर व्यवस्थापन के्षरमा रातखनेछ । 

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

सामराफीहरु लाइ पानीको स्रोतमा छोतडनेछैन । 

ख) जैबवक वातावरण 

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

 मनास्ल ु संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरको जतमनको भोगातधकार तथा कातटने रुखहरुको क्षतीपतुी रातररय 

प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लागी रातररय वनके्षर प्रयोग गने सम्ितन्त्ध मापदण्ड सतहतको कायातवतध, २०७६ 

तथा संरतक्षत के्षरतभर भौततक पवूााधार तनमााण एिं संचालन सम्ितन्त्ध कायानीतत, २०६५ ऄनसुार गररनेछ । 

कातटने रुखका ५४६ क्षततपतूता स्वरूप १३६५० रुखका तिरुवाहरु (१ रुख वरावार २५ रूखका िेनाा) रोतपनेछ र 

(मनास्ल ुसंक्षरण के्षर ऄन्त्तगातको १४.६४ हके्टर जतमनको सट्टा जतमन ईपलब्ध गररनेछ र प्रतत हके्टर १६०० 

तिरुवा ( २३,४२४ तवरुवा) रोतपनेछ ।  

 रोतपएका िेनााहरुलाइ प्रस्तावकले अफनो लागत ५ वषासम्म हुकााईने/जोगाईने काया गदाछ । 

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

अयोजना कायाालय, रातररय तनकुञ्जज तथा वन्त्य जन्त्त ुसंरक्षण तवभागको सहकाया तथा ऄनगुमनमा गररनेछ ।  

 तशतवरमा खाना पकाईनको लातग LPG ग्याँस वा मट्टीतेलको व्यवस्था गररनेछ । धुँवाधलुो कम गना पानी छका ने, 

अवाज कम तनस्कने ईपकरणको प्रयोग, अतद ईपायहरु ऄिलम्िन गररनेछ । 

 अयोजनाको कामदारवाट हुने कुनै पतन प्रकारको आथनो िोटातनकल  र गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरू सङ्कलनलाइ 

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

गराआनेछ । 

 अयोजनाको कामदारहरुवाट कुनै पतन पररतस्थततमा वन्त्यजन्त्त,ु चरा-चरुुङ्गी र स्तनधारीको तसकार वा तकनिेच 

नहुने कुराको सनुतुश्चत गनेछ । वन्त्यजन्त्त ु संरक्षणको िारेमा प्रत्येक तनमााण स्थलहरुमा जानकारीमलूक सङ्केत 

पोि रातखनेछ । 

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

नदीको ईकास के्षरमा ऄनातधकृत spoil र्ाक्ने काया तनषेध गररनेछ। खोलामा ईत्खनन ् काया पानीको सतह 

भन्त्दा िातहरिाट गररनेछ । 
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 अयोजनाको कामदारवाट हुने कुनै पतन प्रकारको आथनो िोटातनकल र गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरू सङ्कलनलाइ 

तनयन्त्रण गररनेछ ।  

ग)  सामाबजक- ाअबथिक तथा सााँस्कृबतक वातावरण 

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

ईपायहरु तनम्न ऄनसुार छन ्- 

 अयोजनाको र्मेशन चौडाइको अवश्यक पने तनजी जतमन प्रस्तावकले स्वतच्छक जग्गा दान प्रकृयािाट 

अतधराफहण गनेछ। ऄस्थायी रुपमा अवश्यक हुने जतमन अपसी समझदारीिाट प्रस्तावकले भाडामा तलनेछ । 

 अयोजनाको कुनै पतन कायामा कुनै पतन तकतसमको िालश्रम प्रततितन्त्धत गररनेछ । 

 सामातजक सदभाव कायम गना स्थानीय र अयोजना कामदारहरू िीच ऄन्त्ततक्रा या कायाक्रम अयोजना गररनेछ। 

अयोजना कामदारहरू िीचमा सामातजक संस्कार-चलन ईल्लघन तनयन्त्रण गना अचार संतहता लाग ूगररनेछ। 

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

तकरा-तकरीको तनराकरण लगायतका काया गररनेछ।  

 तशतवरमा र्ोहर सङ्कलनको लातग डस्टतवनको प्रयोग, शौचालयको व्यवस्था (१५ जनालाइ एक शौचालय) 

गररनेछ।  

 कामको प्रकृतत ऄनसुार हलेमेट, सेफटी िेल्ट, मास्क, ग्लोभ र कामदारहरूले िटुको प्रयोग ऄतनवाया गररनेछ । 

 धलुो तिसजान हुने स्थानहरुमा पानी छका ने र तशतवरमा सर्ा तपईने पानी प्रदान गनुापछा। 

 तशतवरमा पयााप्त शौचालयहरू  व्यवस्था गररनेछ ।  

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

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

िारेमा स्थानीयलाइ सतूचत  गररनेछ । सडकको र्मेसन चौडाआ र के्षरातधकारको ऄततक्रमण तनयन्त्रण गना 

स्थानीय वडाहरुलाइ सतक्रय िनाआनेछ । 

 सडक छेईमा तवतभन्त्न यातायातक सङ्केत तचन्त्हहरू सतहत जानकारी मलूक साआनिोडा खडा गरीनेछ । िस्तीमा, 

स्कुल नतजक र ऄन्त्य सम्िेदनशील र दघुाटनाराफस्त के्षरमा सावधानीक साआनिोडा रातखनेछ । सडक संचालनमा 

अएपतछ स्थानीयहरुलाइ सडक सरुक्षा सम्िन्त्धी सचेतना कायाक्रम संचालन गररनेछ । 

 सडकमा तहड्ने सवारी साधन र मातनसहरुलाइ जथाभािी र्ोहर र्ाल्न तनषेध गररनेछ । सडकपंतिमा प्रत्यक २ 

तक. मी. र्ोहर राख्ने डस्टतवनको व्यवस्था गररनेछ। सवारी साधनको तवश्रामस्थलमा र्ोहरको प्रकृतत ऄनसुार 

र्ोहर सङ्कलन गने कन्त्टेनरको व्यवस्था गररनेछ। 

९. ाऄनुगमन तथा वातावरणीय व्यवस्थापन 

अयोजना के्षरको पयावेक्षण, ऄनगुमन र ऄनगुमन ररपोतटिंग वातावरणीय व्यवस्थापनको एक ऄतभन्त्न तहस्सा हो । यी सिै 

गतततवतधहरू कडाआका साथ अयोजना के्षरमा वातावरणीय न्त्यनुीकरण र ऄतभवदृीका ईपायहरूको प्रभावकारी 

कायाान्त्वयन सतुनतश्चत गनाका लातग हुनेछन ् । स्थलगत तनरीक्षण र ऄनगुमन स्थातपत सचूकहरू प्रयोग गरेर पारदशी र 

तवश्वसनीयताका साथ सञ्जचालन गररनेछ। मानक चेकतलस्टहरू र ढाँचाहरू ऄनगुमन कमाचारीले दिैु साआट सवेक्षणको 

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

प्रभावहरूको प्रकृतत र सीमा प्रमातणत गना, र्ोटोहरू तलने, मानक परीक्षणहरू, स्थानीयसँग ऄन्त्ततक्रा या र GPS को साथ 

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

कायाालयवाट प्राप्त हुने तथयांकहरु, स्थानीयहरु संगको ऄन्त्ततक्रा या तथा सरोकारवाला हरु संगको छलर्ल अतद तवतध 



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 8 
 

ऄपनाआनेछ । यसका साथै अयोजना के्षरको नमनुा (वाय,ु ध्वतन, पानी, अतद) सङ्कलन गरी प्रयोगशालामा नमनुा 

परीक्षण गरी थप तवशे्लषण गररनेछ।अयोजनाको ऄनगुमन गदाा तवज्ञद्रारा तयार पररएका सचूक/मानकहरुको साथ 

अयोजनाको ऄनगुमन गररनेछ । वन, वातावरण तथा भू-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) रातररय तनकुञ्जज 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 । 

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 सञ्जचालन 

चरणको ऄनगुमन संयन्त्रको कायाक्षमताको पतन मलू्याङ्कन गदाछ । 

यस अयोजनको प्रततकूल/लाभदायक प्रभावको लातग वातावरणीय व्यवस्थापन कायाको लातग ने.रू ३,७६,००,०००।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. ४,३३,९५,०००.०० ऄनमुातनत गररएको छ । यस प्रस्तातवत सडकले अयोजना के्षरको 

सडक संजाल, सडक पहुचँ, सेवा र सतुवधाको पहुचँमा सधुार, व्यापार व्यवसायमा वतृि गरी समराफ जीवनको गणुस्तर 

ऄतभवतृि गनेछ । 

११. बनरकषि 

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

प्रस्तातवत रोकथामका ईपायहरु ऄवलम्वन र ऄनगुमनिाट ईि प्रभावहरु न्त्यतुनकरण 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 ऄनगुमनिाट प्रस्तातवत सडकले वातावरणमा पाने 

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

मारामा र्ाआदा पाईने छन ् । यस के्षरको अतथाक-सामातजक ईन्त्नतत हुनकुो ऄततररि यस भेगका राफामीण 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 “Ruila Bhanjyang- Samdo – Lho -Prok-Bihi-

Sirdibas Road (34.91 km), Gorkha”. RIDC, Kathmandu has been entrusted by proponent 

to undertake Environmental Impact Assessment (EIA) study of the proposed project. 

2. Description of Project 

The proposed Ruila Bhanjyang- Samdo – Lho -Prok-Bihi-Sirdibas Road (34.91 km) start 

from Ruila Bhanjyang (near Nepal-China Border, 28°42'25.19"N , 84°38'58.79"E and 

elevation 4820 m amsl) and end at Sridbas (28°26'36.77"N, 84°54'5.51"E and elevation 

1675 m amsl). The proposed road passes through various settlement of ward no 1 & 2 of 

Chumnumbri Rural Municipality, Gorkha district, Gandaki Province and lies within 

Manaslu Cosnervation Area. The proposed Road Project will serve the people of connects 

Sridibas, Limi, Hunbu, Nin, Lho, Syalagau, Samagau, laku dada, Samdo, Larke Bajar and 

Ruila Bhanjyang 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 “Ruila Bhanjyang- Samdo – Lho -Prok-Bihi-

Sirdibas Road” is new road construction project with length of 34.91 km and require 15.84 

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 Chumnumbri -2, Lho Gau on 2078/01/12 by publishing notice on the “Aarthik Abhiyan 

Rastriya Dainik” on 2078/01/06. For EIA study, the expert team has conducted field study 

of the project area from 2076/07/24 to 2076/08/05 and again from 2078/01/04 to 

2078/01/15. 

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 
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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 1675 to 

4820 m amsl.  

The ten years climatic data of the meteorological station nearby the project area recorded 

shows minimum temperature of 12 oC to 26 oC at Gorkha bajar. The temperature in the 

project area ranges from maximum 20 oC at summer season and -5 oC during cold winter 

season. The average annual rainfall for the project area is 1808 mm, with a maximum of 

about 370 mm in the month of July and 10 mm for the month of December and January. 

The proposed alignment passes almost parallel to Budhigandaki River. Other river and 

stream along road alignment are Hunjum Khola, Sorah Khola, Kilba Khola, Tom Dogar 

Khola, Sanchure Khola, Gungan Khola, Kunana Khola, Honana Khola  and Mayal Khola. 

In project area, there are also some important lakes and glacier like Sonam glacier, 

Chhonge Taal and Panpoche Glacier.  

B) Biological environment 

The proposed road alignment lies in Manaslu Conservation area.  Of the 34.91 km, 20.91 

km of road project lies within forest area of Manaslu Conservation area. Chainage 0+000 

to 0+910, Chainage 2+410 to 8+410, Chainage 10+910 to 15+910, Chainage 18+010 to 

22+110, Chainage 23+710 to 24+910, and Chainage 26+410 to 30+910 of the road 

alignment passes through forest area of Manaslu Conservation area. The forest along 

project area are managed by Lho Conservation area Management Committee, Samagau 

Conservation area Management Committee, Prok Conservation area Management 

Committee and Bihi Conservation area Management Committee.  

The project area contain protected wilderness areas and preserved with limited human 

perturbation that provide ecologically sensitive areas for differentiating between 

anthropogenic and climate impacts on biodiversity. The presence of an underpopulated & 

upper elevation region with large area dominated by forest and bushes as well as barren 

land have provided habitat many species. The vegetation/ forest within project area ranges 

from subtropics to arctic zone, and includes 3 eco-regions: the Eastern Himalayan 

broadleaf forests (1500– 3000 m); the Eastern Himalayan Subalpine Conifer Forests 

(3000–4000 m), and the Eastern Himalayan Alpine Shrub and Meadows (up to 5000 m). 

The project area is rich in terms of non-timber forest product species. Large numbers of 

medicinal plants are also found in project area, which is very important and highly 

valuable like Aconitum spp., Nardostachys grandiflora (Jattamansi), Dactylorhiza 

hatagirea (Panchaunle), Valeriana jatamansi (Sugandawal), Ophiocordyceps sinensis 

(Yartsagunbu), etc. The area encompasses favorable habitats for many protected and 

endangered animal species like snow leopard (Panthera uncia), Himalayan Brown bear 
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(Ursus arctos), Gray wolf (Canis lupus) and Himalayan musk deer (Moschus 

chrysogaster). Other major wildlife are Blue sheep, Jackal, Jharal and Marmot.  

C) Socio-Economic and Cultural Environment  

Of the 77 districts, Gorkha district is one of historically, religiously and culturally 

significance district. Geographically, the project area lies in Mid-hill region to High 

Himalaya region. The project lies in ward 1 and 2 Chumnumbri Rural Municipality, 

Gorkha district. According to the national population census, 2011, the total population of 

the project affected district is 271,061 with male 121,041 and female 150,020. The 

average sex ratio of the project affected district is 80.7. Similarly, the total households in 

the project affected district are 66,506 with 4.08 average household sizes. 

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, 9.8 ha. of private land and 14.64 ha. of 

forest area will be required along formation width. Additionally, for various project 

facilities like camp site, project will requrie 4.7 ha. of private land and 1.2 ha. of land area 

from Manaslu Conservation area. Road construction will affect water flow at 61 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. 

20.91 km of the road alignment lies in forest area of Manaslu Conservation Area. 14.64 ha 

for formation  width (from forest area) and 1.2 ha from river flood plain for quarry site 

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

tree felling of 546 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 an 9.8 ha of private along formation width and 

another 4.7 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 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 
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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. 

 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, water crossing structure will be constructed at 

61 different location.  
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 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 Manaslu Conservation Area 

will be done as per रातररय प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लागी रातररय वनके्षर प्रयोग गने सम्ितन्त्ध मापदण्ड सतहतको 

कायातवतध, २०७६ and संरतक्षत के्षरतभर भौततक पवूााधार तनमााण एिं संचालन सम्ितन्त्ध कायानीतत, २०६५. 

 13650 saplings of tree (25 trees per tree) will be planted as compensation for 546 

tree that will be felled. 

 Land to land compensation will be provided for acquisition of 14.64  ha of forest 

area. 

 23,424 tree sapling will be planted at compensated land (at 1600/ha., 1600*14.64 

=23424  tree seedling) 

 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, buying 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 

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. 
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 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, 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 
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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. 3,76,00,000.0, 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. 4,33,95,000.0. 

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. 

 

  



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 17 
 

बवषयसूचीको ताबलका  

  
कामिकायी सायाॊश ......................................................................................................... 1 

ववषमसूचीको ताबरका .................................................................................................. 17 

अनसूुचीको ताबरका .................................................................................................... 21 

ताबरकाहरुको सूची .................................................................................................... 22 

चचत्रहरुको सूची ....................................................................................................... 24 

सॊऺेऩीकयणको सूची .................................................................................................... 25 

ऩरयच्छेद 1: प्रबतवेदन तमाय गने सॊस्थाको नाभ य ठेगाना .......................................................... 1-1 

१.१ प्रस्तावकको ऩरयचम ............................................................................................ 1-1 

१.२ ऩयाभशिदाताको नाभ य ठेगाना ................................................................................. 1-1 

१.३ वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कनको काननुी औचचत्मता ......................................................... 1-2 

१.४ वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकनको उद्देश्म ..................................................................... 1-2 

ऩरयच्छेद 2: प्रस्तावको ऩरयचम ....................................................................................... 2-1 

२.१ बबुभका .......................................................................................................... 2-1 

२.१.१ ऩषृ्ठबबुभ ................................................................................................... 2-1 

२.१.२ प्रस्तावको आवश्मकता तथा औचचत्म य कामिन्वमनको उद्देश्म ..................................... 2-1 

२.२ प्रस्तावको वववयण.............................................................................................. 2-1 

२.२.१ प्रस्तावको अवचस्थबत य ऩहुॉचको अवस्था ............................................................. 2-1 

२.२.२ प्रस्ताववत आमोजनाको सॊयचनागत अवमव ............................................................ 2-6 

२.२.३ बनभािण तथा सॊचारन चयणका विमाकराऩ .......................................................... 2-7 

२.२.४ आमोजना बनभािणको राबग प्रमोग हनुे प्रववबध ......................................................... 2-8 

२.२.५ आमोजनाको राबग आवश्मक बनभािण साभग्री ........................................................ 2-8 

२.२.६ बनभािण कामिको राबग आवश्मक जनशचि ........................................................... 2-8 

२.२.७ आमोजनाको राबग आवश्मक उजाि तथा इन्धन ..................................................... 2-8 

२.२.८ आमोजनाको राबग आवश्मक ऩने जबभन य जबभनको प्रकाय ....................................... 2-9 

२.२.९ प्रस्ताव कामािन्वमन ताबरका ......................................................................... 2-10 

२.२.१० आमोजनाको राबग आवश्मक सवुवधाहरू .......................................................... 2-11 

२.२.११ आमोजनाको प्रबाव ऺेत्र ............................................................................. 2-12 



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 18 
 

२.३ प्रस्तावको उद्देश्म ............................................................................................ 2-14 

ऩरयच्छेद 3: प्रबतवेदन तमाय गदाि अऩनाइएको ववबध ................................................................ 3-1 

३.१ सम्फचन्धत प्रकाचशत वा अप्रकाचशत साभबग्र/प्रबतवेदनको ऩनुयावरोकन.................................... 3-1 

३.२ आमोजनाको प्रबाव ऺेत्रको येखाङ्कन........................................................................... 3-1 

३.३ प्रस्ताव कामािन्वमन हनुे ऺेत्रको नक्साको अध्ममन तथा ववश्लषेण ........................................ 3-2 

३.४ चेकबरस्ट तथा प्रश्नावरीको बनभािण तथा तथमाॊक सङ्करन ................................................. 3-2 

३.५ स्थरगत अध्ममन .............................................................................................. 3-2 

३.६ सङ्कबरत नभनुाहरुको ववश्लषेण ................................................................................ 3-4 

३.७  प्राप्त तथमाॊकको ववश्लषेण ..................................................................................... 3-4 

३.८ प्रबाव ऩवहचान, आकरन तथा उल्रेखबनम प्रबावको भूल्माॊकन गदाि अऩनाइएको ववबध ................ 3-5 

३.९ भस्मौदा प्रबतवेदनको तमायी ....................................................................................3-6 

३.१० साविजबनक ऩयाभशि, छरपर, अन्तविि मा य सनुवुाई ......................................................3-6 

३.११ साविजबनक सूचना तथा सूचना सम्प्रषेण य सझुाव सङ्करन ................................................3-6 

३.१२ सझुाफ सभावेश गयी अचन्तभ प्रबतवेदनको तमायी ..........................................................3-6 

ऩरयच्छेद 4: प्रस्तावसॉग सम्फचन्धत नीबत, काननु तथा भाऩदण्ड .................................................... 4-1 

ऩरयच्छेद 5: ववद्यभान वातावयणीम अवस्था .......................................................................... 5-9 

५.१ बौबतक वातावायण ............................................................................................. 5-9 

५.१.१ बबूभ प्रमोग ............................................................................................... 5-9 

५.१.२ बगूबि ................................................................................................... 5-10 

५.१.३ जरवाम ुतथा भौसभ .................................................................................. 5-18 

५.१.४ हावा, जर तथा ध्वबनको गणुस्तय ................................................................... 5-18 

५.१.५. टोऩोग्रापी तथा जराधाय ऺेत्र ...................................................................... 5-19 

५.१.६ सडकको हारको अवस्था ............................................................................ 5-20 

५.१.७ डे्रनेज तथा खोरानाराहरु ............................................................................ 5-20 

५.२ जैववक वातावायण ............................................................................................ 5-22 

५.२.१ भनास्र ुसॊयऺण ऺेत्रको ववववधता ................................................................... 5-22 

५.२.२ आमोजना ऺेत्रको वन य जैववक बफबफधता ........................................................... 5-23 

५.२.३ गैह्रकाष्ठ  वन ऩैदावाय ................................................................................ 5-24 

५.२.४ सडक ऩॊचिको वनको चस्थबत ........................................................................ 5-25 



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 19 
 

५.२.५ वन्मजन्तहुरुको सचुी .................................................................................. 5-26 

५.३ साभाचजक-आबथिक य सास्कृबतक वातावयण ............................................................... 5-30 

ऩरयच्छेद 6: प्रस्तावको ववकल्ऩ ...................................................................................... 6-1 

६.१ बडजाइन ......................................................................................................... 6-1 

६.२ प्रस्ताव ववकल्ऩ ................................................................................................ 6-1 

६.३ बनभािण दृविकोण ............................................................................................... 6-1 

६.३.१ वैकचल्ऩक कामिताबरका ................................................................................. 6-1 

६.३.२ वैकचल्ऩक स्रोतहरु ...................................................................................... 6-1 

६.४ कुनै कामि ववकल्ऩ छैन ....................................................................................... 6-1 

६.५ वैकचल्ऩक ऩॊचि ................................................................................................ 6-2 

ऩरयच्छेद 7: प्रस्ताव कामिन्वमन गदाि वातावायण ऩने प्रबाव ........................................................ 7-1 

७.१ अनकूुर प्रबाव य अनकूुर प्रबाव फढाउने उऩामहरु ....................................................... 7-1 

७.१.१ बनभािण चयण ............................................................................................. 7-1 

७.१.२ सॊचारन चयण ........................................................................................... 7-2 

७.२ नकायात्भक प्रबाव य प्रबाव न्मूनीकयणक उऩामहरु ....................................................... 7-2 

७.२.१ बनभािणऩूविको चयण ...................................................................................... 7-3 

७.२.२ बनभािण चयण ............................................................................................. 7-4 

७.२.३ सॊचारन चयण ......................................................................................... 7-15 

७.४ वातावयणीम प्रबावहरुको सायाॊश ............................................................................ 7-21 

ऩरयच्छेद 8: अनकूुर प्रबाव अबधकतभ अबबवरृ्ि गने तथा प्रबतकूर प्रबाव न्मून गने उऩाम ...................... 8-1 

८.१ अनकूुर प्रबाव अबबवरृ्ि तथा प्रबतकूर प्रबाव न्मूनीकयणका उऩामहरु ................................... 8-1 

८.२ प्रबतकूर प्रबावका न्मूनीकयणका उऩामहरुको फबगिकयण ................................................... 8-1 

८.२.१ ऺबतऩूबतिक उऩामको अवरम्फन ........................................................................ 8-1 

८.२.२ सधुायात्भक उऩामको अवरम्फन....................................................................... 8-1 

८.२.३ प्रबतयोधात्भक उऩामको अवरम्फन .................................................................... 8-2 

८.३ अनकूुर  प्रबाव अबधकतभ तथा प्रबतकूर प्रबाव न्मूनीकयणको कामािन्वमनको वववयण .............. 8-23 

ऩरयच्छेद 9: वातावयणीम अनगुभन .................................................................................. 9-1 

९.१ अनगुभनका प्रकाय ............................................................................................. 9-1 

९.२ वातावयणीम अनगुभनका सूचक .............................................................................. 9-2 



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 20 
 

९.३ अनगुभनको ववबध .............................................................................................. 9-3 

९.४ अनगुभनको राबग सभम ताबरका ............................................................................ 9-3 

९.५ अनगुभन गने बनकाम .......................................................................................... 9-3 

९.६ वातावयणीम अनगुभन रागत .................................................................................9-4 

ऩरयच्छेद 10: वातावयणीम ऩयीऺण ................................................................................ 10-1 

१०.१ वातावयणीम ऩयीऺणका  वकबसभ .........................................................................10-1 

१०.२ वातावयणीम ऩयीऺणभा हनुे सॊरग्नता ....................................................................10-1 

१०.३ आन्तरयक/फाह्य ऩयीऺण वा फाध्मकायी/स्वैचच्छक ऩयीऺण ........................................... 10-2 

१०.४ वातावयणीम ऩयीऺणको ववचशि तत्त्व .................................................................... 10-2 

१०.५ वातावयणीम ऩयीऺण प्रबतवेदनको ढाॉचा ................................................................. 10-5 

ऩरयच्छेद 11: बनष्कषि ................................................................................................ 11-1 

११.१ बनष्कषि ....................................................................................................... 11-1 

११.२ प्रबतफद्धता .................................................................................................... 11-2 

ऩरयच्छेद 12: सन्दबि साभग्री ........................................................................................ 12-1 

ऩरयच्छेद 13: अनसूुची ................................................................................................... A 

 

 

  



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 21 
 

ाऄनुसूचीको सुची 

ऄनसुचूी १: कायासचूीको स्वीकृत पर तथा स्वीकृत कायासचूीको छायाकापी  

ऄनसुचूी २: जानकारी सङ्कलनको लातग प्रयोग भएका चेकतलस्ट  

ऄनसुचूी ३: अयोजना के्षरको टोपो नक्सा  

ऄनसुचूी ४ : सावाजतनक सचूनाहरु र मचुलु्काहरु तथा तसर्ाररस पर 

ऄनसुचूी ५: सावाजतनक सनुवुाआको माआनटुहरु  

ऄनसुचूी ६: अयोजना के्षरको पानीको गणुस्तर 

ऄनसुचूी ७: सडक तनमााण गदाा कातटने रुखहरुको तववरण  

ऄनसुचूी ८ : अयोजना के्षरको र्ोटोराफार् 

ऄनसुचुी ९: ऄध्ययन टोलीको स्वःघोषणापर 

 

  



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 22 
 

ताबलकाहरुको सूची 

तालऱका १.१ : वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन अध्ययन टोऱी .........................................1-1 

तालऱका २.१: प्रस्ताववत रुइऱा भञ्ज्याङ - साम्दो - ल्हो - प्रोक - बिही – लसर्दििास सडक (३४.९१ कक. 
मी.) आयोजनाको मुख्य ववशेषताहरू ..........................................................................................2-6 

तालऱका २.२: आयोजना गततववधधहरू सूची .................................................................................2-7 

तालऱका २.३:आयोजनाऱाई आवश्यक ऩने इधनधनको वववरण .........................................................2-9 

तालऱका २.४: आयोजनाको ऱाधग आवश्यक जग्गाको वववरण ........................................................2-9 

तालऱका २.५: प्रस्ताव कायािधनवयन तालऱका ...............................................................................2-10 

तालऱका २.६: श्रलमक लशववर र भण्डारण ऺेत्रको वववरण .............................................................2-11 

तालऱका २.७: Spoil व्यवस्थाऩन ऺेत्रको वववरण ......................................................................2-11 

तालऱका २.८: उत्खनन ऺेत्रको स्थान ........................................................................................2-12 

तालऱका २.९ : आयोजनाको प्रभाव ऺेत्र ....................................................................................2-12 

तालऱका ३.१: प्रभाव मूल्याङ्कन मेर्िक्स ...................................................................................3-5 

तालऱका ३.२: प्रभावको महत्त्व ...................................................................................................3-5 

तालऱका ५.१: गोरखा जजल्ऱाको भू-उऩयोग .................................................................................5-9 

तालऱका ५.२: सडक ऩॊक्ती अनुसारको भू-उऩयोग .........................................................................5-9 

तालऱका ५.३ : सडक ऩॊजक्त अनुसार भूगभीय, माटो प्रकार र slope जस्थरताको अवस्था .................5-12 

तालऱका ३.१६: आयोजना ऺते्रको वायकुो गुणस्तर .....................................................................5-18 

तालऱका ३.१७: आयोजना ऺते्रको खोऱाको ऩानीको गुणस्तर ........................................................5-19 

तालऱका ३.१८: आयोजना ऺते्रको ध्वतनको गुणस्तर ...................................................................5-19 

तालऱका ५.४: प्रस्ताववत सडक ऩॊजक्तमा ऩने नर्द तथा खोऱाहरु .................................................5-20 

तालऱका ५.५ : मनास्ऱु सॊरऺण ऺेत्रको भूलम प्रयोग...................................................................5-24 

तालऱका ५.६ : आयोजना ऺेत्रका गैह्रकाष्ठ वन ऩदैावार .................................................................5-25 

तालऱका ५.७: प्रस्ताववत सडक ऩॊजक्तमा अनुसार वन ऩने ऺेत्र ....................................................5-26 

तालऱका ६.१: ववकल्ऩहरुको वातावरणीय प्रभावको ववश्ऱेषण .........................................................6-3 

तालऱका ७.१: सडकऩॊक्तीमा प्रस्ताववत ऩानीको तनकासका सॊरचनाहरुको वववरण ..............................7-5 

तालऱका ७.२: सडकऩॊक्तीमा प्रस्ताववत गररएको ववलभधनन सेफ्टी ब्याररयरहरुको वववरण ..................7-19 

तालऱका ७.३: भौततक वातावरणीय प्रभावहरुको साराॊश ...............................................................7-21 

तालऱका ७.४: जवैवक वातावरणीय प्रभावहरुको साराॊश ................................................................7-25 

तालऱका ७.५: सामाजजक आधथिक र साॊस्कृततक वातावरणीय प्रभावहरुको साराॊश ............................7-29 

तालऱका ८.१: सडक आयोजनाको ऱाधग अिऱम्िन गररने ऺततऩतूत िक उऩायहरु ...............................8-3 

तालऱका ८.२: सडक आयोजनाको ऱाधग अिऱम्िन गररने सुधारात्मक उऩायहरु ...............................8-5 

तालऱका ८.३ : सडक आयोजनाको ऱाधग अिऱम्िन गररने प्रततरोधात्मक उऩायहरु ........................8-15 



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 23 
 

तालऱका ८.४: अनुकूऱ प्रभाव अधधकतम तथा प्रततकूऱ प्रभाव धनयनूीकरणक उऩायहरुको कायािधनवयन तथा 
ऱाग्ने अनमुातनत रकम र जजम्मेवारी ......................................................................................8-24 

तालऱका ९.१: स्थऱगत तनरीऺण र अनुगमनका सूचकहरू ............................................................9-2 

तालऱका ९.२: वातावरणीय अनुगमनको ऱाधग ऱागत ...................................................................9-4 

तालऱका ९.३: वातावरण अनगुमन म्यार्िक्स ..............................................................................9-5 

तालऱका १०.१: वातावरणीय ऩरीऺण म्यार्िक्स .........................................................................10-2 

तालऱका १०.२ : वातावरणीय ऩरीऺण प्रततवेदनको ढाॉचा .............................................................10-5 

  



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 24 
 

बचत्रहरुको सूची 

धचत्र २.१: प्रस्ताववत सडकको चुमनबु्री गाउॉऩालऱकाको वडा नक्शामा रेखाॊकन ...................................2-2 

धचत्र २.२ : गूगऱ नक्सामा आयोजनाको रेखाॊकन (लसर्दििस देखख गाऩ सम्म) .................................2-3 

धचत्र २.३: गूगऱ नक्सामा आयोजनाको रेखाॊकन (गाऩ देखख ऱाके डाडासम्म) ..................................2-4 

धचत्र २.४ : गूगऱ नक्सामा आयोजनाको रेखाॊकन (ऱाके डाडा देखख रुइऱा भञ्ज्याङसम्म) .................2-5 

धचत्र २.१:  चुमनबु्री गाउॉऩालऱकाको वडा नक्शा तथा टोऩो नक्शामा प्रस्ताववत सडक प्रभाव ऺेत्रको 
रेखाॊकन ...............................................................................................................................2-13 

धचत्र ५.१: नेऩाऱको भौगोलऱक नक्शामा आयोजना ऺेत्र ...............................................................5-11 

धचत्र ५.२: नेऩाऱको भूकम्ऩीय जोखखम नक्सामा आयोजन  ऺेत्र ..................................................5-17 

धचत्र ५.३ : गोखाि जजल्ऱाको ऱाधग औसत मालसक वषाि औसत ताऩमान .......................................5-18 

धचत्र ५.४: आयोजना ऺेत्रका र्हमनदी र र्हमताऱहरु ...................................................................5-21 

धचत्र ५.५: मनास्ऱु सॊरऺण ऺेत्रमाको भूलम आवरण नक्शा र आयोजनाको ऩङ्जक्त ........................5-23 

धचत्र ५.६ : मनास्ऱु सॊरऺण ऺेत्रको मुख्य वनस्ऩततको प्रकार ......................................................5-24 

धचत्र ५.७ : चुमनवु्री गाउॉऩालऱकाको वाडि अनुसारको जनसॊख्याको वववरण .....................................5-31 

धचत्र ५.८ : चुमनवु्री गाउॉऩालऱकाको उमेर समुह अनुसारको जनसॊख्याको वववरण ...........................5-31 

धचत्र ५.९ : चुमनवु्री गाउॉऩालऱकाको मर्हऱा-ऩुरुषको अनुऩात ऱगायतका वववरण ............................5-32 

धचत्र ५.१० : चुमनुव्री गाउॉऩालऱकाको साऺरता सम्वधनधी वववरण ..................................................5-32 

 

 

  



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 25 
 

सांके्षपीकरणको सूची  

अर.ओ.डब्ल.ु : राआट ऄर् व े(के्षरातधकार) 

तक.मी. : तकलोतमटर  

गा.पा. : गाईँपातलका  

गै.का.व.पै.  : गैह्रकाष्ठ  वन पैदावार 

घ.ध.ु : घर धरुी  

घ.मी. : घनतमटर  

डी.यस. : तडजाआन गतत 

न. : नम्िर  

तन.व्य. : तनमााण व्यवसायी  

ने.रु.  : नेपाली रुपैया  

ने.स. : नेपाल स्ट्यान्त्डडा  

प.ूतव.तन. : पवूााधार तवकास तनदशेनालय 

भौ.प.ूश.या.म. : भौततक पवूााधार,शहरी तवकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय 

म.स.के्ष.अ.का.   मनास्ल ुसंरक्षण के्षर अयोजना कायाालय 

तम.मी.  : तमतलतमटर 

मे.ट. : मेतरक टन  

व.वा.म. : वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

वा. प्र. म.ू : वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन  

वा.व्य.का.यो. : वातावरणीय व्यवस्थापन काया योजना  

स.तव. : सडक तवभाग 

सी.डब्ल ु : केररएज वे चौडाआ 

ह.े : हके्टर 

CM : Centimeter (सेतन्त्टतमटर) 

DBH : Diameter at Breast height  

DHM : Department of Hydrology and Meterology 

g : Acceleration due to gravity 

LPG : Liquid Petroleum Gas 

    

 

 



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 1-1 
 

ऩरयच्छेद 1: प्रबतवेदन तमाय गने सॊस्थाको नाभ य ठेगाना  
१.१ प्रस्तावकको पररचय  

यस प्रस्तातवत रुआला भञ्ज्याङ- साम्दो – ल्हो - प्रोक - तिही - तसतदािास सडक (३४.९१ तक.मी.) गोरखाको प्रस्तावक 

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

प्रदशे, पोखरा रहकेो छ । यस प्रस्तावको कायाान्त्वयन पवूााधार तवकास पवूााधार तवकास कायाालय, गोरखा मार्ा त हुनेछ। 

प्रस्तावकको नाम र पत्राचार ठेगाना तल बदाइएको छ। 

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

पवूााधार तवकास तनदशेनालय 

गण्डकी प्रदशे, पोखरा 

र्ोन : ०६१-४६७००६७ 

आमेलः idd@gandaki.gov.np   

१.२ परामशिदाताको नाम र ठेगाना   

प्रस्तावकले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ िमोतजम यस प्रस्तातवत रुआला 

भञ्ज्याङ  - साम्दो  - ल्हो-प्रोक  - तिही  - तसतदािास सडक (३४.९१ तक.मी) को वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन 

प्रततवेदन िनाईने कायाको तजम्मा रुरल आन्त्रास्रक्चर डेभलपसा कन्त्सल्टेन्त्ट प्रा.तल, वानेश्वर, काठमाडौंलाइ तदएको छ । 

तदनसुार रुरल आन्त्रास्रक्चर डेभलपसा कन्त्सल्टेन्त्ट प्रा. तल., वानेश्वर, काठमाण्डौले परामशादाता संस्थाले तवतभन्त्न 

वातावरणीय के्षरका तवज्ञहरूको टोली िनाएर यो प्रततवेदन तयार गरेका छ। ऄध्ययन टोली तातलका १ मा प्रस्ततु गररएको 

छ ।  

प्रबतवेदन तयार पाने परामशिदाता ठेगाना 

रुरल आन्त्रास्रक्चर डेभलपसा कन्त्सल्टेन्त्ट प्रा.तल. 

वानेश्वर, काठमाडौं 

र्ोन: ९७७ -०१-४७८१७४० 

इमेल : info@ridc.com.np  

ताबलका १.१ : वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रबतवेदन ाऄध्ययन टोली  

क्र.स. बवज्ञको नाम पद बवशेषज्ञ के्षत्र 

१ साररका घराना टीम नेता वातावरणीय तवज्ञ 

२ राधा रानाभट टीम सदस्य सामातजक-अतथाक तवज्ञ 

३ सातलराफाम दवेकोटा टीम सदस्य यातायात इतन्त्जतनयर  

४ ढुन्त्डीराज पाठक टीम सदस्य तजयोटेक इतन्त्जतनयर 

५ राजेश शाक्य टीम सदस्य जलस्रोत आतन्त्जतनयर 

६ तकरण भषुाल टीम सदस्य वातावरण तवज्ञ 

७ तटकाराम पौडेल टीम सदस्य वनस्पतत तवज्ञ 

८ श्याम कृरण शे्रष्ठ टीम सदस्य वन्त्य जन्त्त ुतथा जौतवक तवतवधता तवज्ञ 
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१.३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कानुनी औबचत्यता 

वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ को १) ऄनसुचूी ३ (तनयम ३ संग सम्ितन्त्धत)- क) वन के्षरको िुंदा ५ ऄनसुार 

तवद्यतु प्रसारण लाआन वाहके ऄन्त्य प्रयोजनको लागी ५ हके्टरभन्त्दा िढी वन के्षर प्रयोग गने र २) ऄनसुचूी ३ (तनयम ३ 

संग सम्ितन्त्धत) - ङ) यातायात  के्षरको िुंदा १ ऄनसुार स्थानीय सडक िाहके २५ तकलोतमटर भन्त्दा िढी लम्िाइ हुने 

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

मलू्यांङ्कन प्रततवेदन सम्ितन्त्धत मन्त्रालयिाट स्वीकृत गनुा पने व्यवस्था रहकेो छ ।  

प्रस्तातवत रुआला भञ्ज्याङ - साम्दो - ल्हो - प्रोक – तिही-तसतदािास सडक कुल लम्िाइ ३४.९१ तक.मी. को नयाँ सडक 

तनमााण अयोजना रहकेो छ र यस अयोजनाको लातग १५.८४ ह.े वन के्षरको अवश्यक पदाछ । त्यसैले, वातावरण 

संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ ऄनसुार  यस अयोजनाको वा. प्र. म.ू  गनुा  पने भएकाले यो 

र वा. प्र. म.ू प्रततवेदन तयार  गररएको हो । 

वातावरण संरक्षण ऐन- २०७६ को दर्ा ३ को ईपदर्ा २-ख, वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ को तनयम ८ को 

ईपतनयम २ तथा गण्डकी प्रदशेको प्रदशे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दर्ा 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 िारेमा प्रस्तावकलाइ सतूचत गने र यी 

प्रभावहरु न्त्यनूीकरणका तवतभन्त्न ईपायहरु प्रस्तव गरी अयोजनालाइ वातावरण मैरी िनाईन े रहेको छ । वातावरणीय 

प्रभाव मलू्यांकनको ऄन्त्य ईद्दशे्यहरू तनम्न हुन:् 

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

तथयाङ्क र सचूना सङ्कलन गने; 

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

प्रभावहरु पत्ता लगाईने, अकलन गने तथा मलू्यांकन गने; 

 सकारात्मक प्रभाव िढोत्तरी तथा नकारात्मक प्रभाव न्त्यनूीकरण गना व्यवहाररक स्थान तवतशि ईपायहरु पत्ता 

लगाइ कायाान्त्वयन गना सझुाव गने  

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

योजनाको तवकास गने;  

 अयोजनाको वातावरणीय प्रभावको िारेमा तनणाय तनमााताहरू र आच्छुक पक्षहरूलाइ जानकारी तदने  
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ऩरयच्छेद 2: प्रस्तावको ऩरयचम  

२.१ भुबमका 

२.१.१ पृष्ठभूबम  

गोरखा तजल्ला गण्डकी प्रदशे ऄन्त्तगातको एक तजल्ला हो । तजल्ला सदरमकुाम गोरखा िजार रहकेो यस तजल्लाको नाम 

नेपालको एतककरण तथा ख्यातत प्राप्त गोरखा सैतनकसँग ऐततहातसक रुपमा जोतडएको छ । भौगोतलक तहसािले, गोरखा 

तजल्ला मध्य-पहाडी दतेख ईच्च तहमालय के्षरमा पदाछ । पहाडी भ-ू वनोट र तवकटताको कारणले यस तजल्लाका धेरै के्षर 

सडक पहुचँ दतेख टाढा रहकेो र तनकै तवकट के्षर रहकेो छ । भौगोतलक तवकटता र सडक पहुचँ नभएकाले यस के्षरमा 

तशक्षा, स्वास्थय, यातायात लगायत सेवा-सतुवधाको ऄभाव र दतैनक जीवनयापनमा कतठनाइको सामना गरररहकेा छन ्। 

तशक्षा, स्वास्थय, यातायात लगायतका सेवा-सतुवधाहरू र ऄन्त्य सामातजक सेवाहरू स्थानीयस्तरमा ईपलव्ध गराईनको  

लागी सडक पहुचँ अवश्यक रहेको छ । गण्डकी प्रदशे सरकारको अतथाक वषा २०७७/७८ को नीतत तथा कायाक्रम 

ऄन्त्तगात प्रदशेको यातायात के्षर ऄन्त्तगातको प्रथातमकता प्राप्त अयोजना; िहृत ् पोखरा चक्रपथ, तभमाद- डेढगाईँ-

ऄरुणखोला सडक, शातलराफाम कररडोर, अरुघाट-तसतदािास-रूआला भन्त््याङ र डुमे्र-िेशीसहर-मनाङ सडक 

अयोजनालाइ नेपाल सरकारसँगको सहकायामा तनमााण गने नीतत ऄनरुुप प्रस्तातवत रुआला भञ्ज्याङ- साम्दो – ल्हो - 

प्रोक - तिही - तसतदािास सडक (३४.९१ तक.मी.) गोरखाको तनमााणको लागी प्रस्ताव गररएको हो ।  

२.१.२ प्रस्तावको ाअवश्यकता तथा औबचत्य र कायिधवयनको ा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 िाधा/कतठनाइ परेको छ । सडक पहुचँको ऄभावले 

िजारको तवकासमा पतन िाधा पगेुको छ । सडक संजालको पहुचँसंगै ऄन्त्य के्षरहरूको तवकासको सरुुवात गदाछ र समराफ 

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 चमुनबु्री गाईँपातलकाको १, २, ३ र ५ वडाका ऄतधकांश ितस्त र स्थानीयलाइ सेवा-

सतुिधा गराईन र पयाटन के्षरको तवकासको ईद्देश्य राखी रुाआला भञ्ज्याङ-साम्दो-ल्हो-प्रोक-बिही-बसबदििास सडक 

(३४.९१ बक.मी) को प्रस्ताव गरेको  छ। यस सडक तनमााणले गोरखा तजल्लाको चमुनबु्री गाईँपातलका वडा नं. १,२, ४ र 

५ का स्थानतनयलाइ मारै नभएर यस के्षरको पयाटनमा तनभार रहने पयाटन व्यवसायी, पयाटक पथ-पदाशक लगायत 

लाभातन्त्वत हुनेछन ्। यसका साथै यस अयोजना गण्डकी प्रदशे सरकारको ईत्तरी नाका जोड्ने सडकको रुपमा तवकातसत 

गना तनतत ऄन्त्तगातको एक मखु्य सडक हो ।  प्रदशे सरकार, भौततक पवूााधार,शहरी तवकास तथा यातायात व्यवस्था 

मन्त्रालय, पवूााधार तवकास तनदशेनालय, गण्डकी प्रदशे, पोखराले यस सडकको तवस्ततृ आतन्त्जतनयररङ ऄध्ययन र रेखांकन 

काया परूा गरेको छ ।  

२.२ प्रस्तावको बववरण 

२.२.१ प्रस्तावको ाऄवबस्थबत र पहचाँचको ाऄवस्था  

प्रस्तातवत सडक चमुनबु्री गाईँपातलका -१, रुआला भञ्ज्याङ (नेपाल-चीन तसमा नतजक, २८
०
४२'२५.१९", 

८४
०
३८'५८.७९”, ४८२० मी. ईचाइ) िाट सरुु भएर चमुनबु्री गाईँपातलका -५, रानागाईँ (२८

०
२६'३६.७७" ईत्तर, 

८४
०
५४'५.५१" पवूा र १६७५ तमटर ईचाइ) मा ऄन्त्त हुन्त्छ । यस प्रस्तातवत सडकले चमुनबु्री गाईँपातलकाको १, २, ४ र ५ 

वडाका तितभन्त्न िस्तीहरुलाइ जोड्छ । प्रस्तातवत सडकको सम्पणूा के्षर मनास्ल ुसंरक्षण के्षर तभर पदाछ । यस सडकले 

चमुनबु्री गाईँपातलकाको १, २, ४ र ५ वडाका तसतदािस, तलतम, हान्त्िू, तनन, ल्हो, सयलागाई, समागाँई, लाकु डाँडा, 
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साम्दो, लाके िजार र रुआला भञ्ज्याङ लगायतका ितस्तहरुलाइ सडक संजाल मार्ा त दशेको ऄन्त्य भ-ूभागसँग जोड्दछ । 

यस सडकको ईचाइ न्त्यनुतम १६७५ तमटर दतेख ऄतधकतम ४८२० तमटरसम्म रहकेो छ । हाल सडकको ऄतन्त्त्तम 

तिन्त्दसुम्म चीनको ततब्ित तर्ा िाट सडक पहुचँ पगेुको छ भने सडकको सरुुवात तिन्त्द ुतसतदािास सम्म तछटै नै सडक पहुचँ 

पगु्नेछ । 

 

 

बचत्र २.१: प्रस्ताबवत सडकको चुमनुब्री गााईाँपाबलकाको वडा नक्शामा रेखाांकन  

(स्रोत: नापी बवभाग, २०७७)  
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बचत्र २.२ : गूगल नक्सामा ाअयोजनाको रेखाांकन (बसबदििस देबख गाप सम्म) 

(स्रोत: Google Earth Pro, 2020) 
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बचत्र २.३: गूगल नक्सामा ाअयोजनाको रेखाांकन (गाप देबख लाके डाडासम्म) 

(स्रोत: Google Earth Pro, 2020) 
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बचत्र २.४ : गूगल नक्सामा ाअयोजनाको रेखाांकन (लाके डाडा देबख रुाआला भञ्ज्याङसम्म) 

(स्रोत: Google Earth Pro, 2020)
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२.२.२ प्रस्ताबवत ाअयोजनाको सांरचनागत ाऄवयव 

प्रस्तातवत रुआला भञ्ज्याङ - साम्दो - ल्हो - प्रोक - तिही – तसतदािास सडक (३४.९१ तक. मी.) ले चमुनबु्री गाईँपातलका, 

गोरखाको वडा नं १, २, ४ र ५ ऄन्त्तगातका तवतभन्त्न िस्तीहरु जोड्नेछ ।  यस प्रस्तातवत सडक कुल ३४.९१ तक.मी लम्िाइ र 

प्रादेबशक सडक “क” वगि मापदण्ड ऄनरुुप तनमााणका लातग प्रस्ताव गररएको छ । प्रस्तातवत अयोजनाको तिशेषताहरु 

तलको तातलकामा वणान गररएको छ । 

ताबलका २.१: प्रस्ताबवत रुाआला भञ्ज्याङ - साम्दो - ल्हो - प्रोक - बिही – बसबदििास सडक (३४.९१ बक. 

मी.) ाअयोजनाको मुख्य बवशेषताहू 

बवशेषताहरु बववरण 

१. अयोजनाको नाम रुआला भञ्ज्याङ - साम्दो - ल्हो - प्रोक - तिही – तसतदािास सडक 

२. भौगोतलक ऄवस्था  

प्रदशे  गण्डकी प्रदशे  

तजल्ला गोरखा 

स्थान चमुनबु्री गाईँपातलका १, २, ४ र ५  

प्रमखु िस्तीहरु  तसतदािास, तलतम, हान्त्िू, तनन, ल्हो, सयलागाईँ, सामागाईँ, लाकु डाँडा, साम्दो, लाके िजार 

र रुआला भञ्ज्याङ 

भगूोल ईच्च तहमालय के्षर ऄन्त्तगातको पहाडी भभूाग 

मौसम Temperate and Alpine Climate 

प्रमखु नदीहरू िढुी गण्डकी नदी 

मौसम  औसत वातषाक वषाा १३४३.९  तमलीलीटर 

भगूतभाय पक्ष Phyllite and Quartzite भएको िोल्डर तमतश्रत माटो  

सडकको वगीकरण प्रादतेशक सडक “क” वगा 

सतह DBST (in carriage way + extra widening) 

सडकको लम्िाइ र 

वणान 

  

क) सडकको लम्िाइ ३४.९१ तक. मी. 

ख) सरुूवात र ऄन्त्त्य 

तिन्त्द ु

सरुुवात- चमुनबु्री गाईँपातलका -१, रुआला भञ्ज्याङ (नेपाल-चीन तसमा नतजक, 

२८
०
४२'२५.१९", ८४

०
३८'५८.७९”, ४८२० मी. ईचाइ) 

ऄन्त्त - चमुनबु्री गाईँपातलका -५, रानागाईँ (२८
०
२६'३६.७७" ईत्तर, ८४

०
५४'५.५१" पवूा र 

१६७५ मी. ईचाइ) 

ग) ऄवतस्थत सतह माटो र चट्टान 

घ) ROW  ३० तमटर (केन्त्द्र  रेखािाट दवैु तर्ा  १५ मी.)  

ङ) FW ७ तमटर नाली िाहके  

च) CW   ५.५ तमटर 

छ) SW  दिैु छेईमा ०.७५ तमटर 

h) नाली Trapezoid (१ तमटर) 

i ) तडजाआन गतत ४० तक. मी. प्रतत घण्टा  
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बवशेषताहरु बववरण 

ट) Ruling gradient   ५-७% 

ठ) Exceptional 

gradient 

१२% 

अयोजनाको लागत कुल ने. रु. १०७७१९१४३५ (भ्याट र कतन्त्टजेन्त्सी िाहके) 

ने.रु. ३,०८,५६,२४२.७७/ तक.मी. (भ्याट र कतन्त्टजेन्त्सी िाहके) 

 (स्रोत: बवस्तृत ाआबञ्जजबनयररांग सवेक्षण, बडजााआन र  लागत सवेक्षण, २०१९) 

 

सडकको के्षत्राबधकार (ROW) : यस सडकको के्षरातधकार ३० मी. (सडकको िीच केन्त्द्र िाट दायाँ –िायाँ दवैु ततर 

१५/१५ मी.) रहकेो छ। 

र्मेसन चौडााइ (FW): यस सडकको र्मेसन चौडाइ सडकको क्याररज वे  र सोल्जर सतहत र नाली िाहके जम्मा ७ मी. 

रहकेो छ। 

क्याररज वे चौडााइ (CW ) : यस सडकको क्याररज व े५.५ मी. रहकेो छ। 

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

बडजााआन गबत : तडजाआन मापदण्डका ऄनसुार यस सडकको प्रस्तातवत तडजाआन गतत ४० तक.मी. प्रततघण्टा रहेको छ। 

 

२.२.३ बनमािण तथा सांचालन चरणका बक्रयाकलाप 

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

सारांशमा प्रस्ततु गररएको छ । 

ताबलका २.२: ाअयोजना गबतबवबधहू सूची 

क्र.स. ाअयोजनाको चरण  गबतबवबधहू 

१ तनमााण ऄतघ  सडक सवेक्षण र पवूा संभाव्यता ऄध्ययन 

२ अयोजनाको के्षरको तनधाारण 

3 अयोजनाको लागी अवश्यक पने जतमनको ऄतधराफहण 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 सामराफीको खरीद तथा ढुवानी  

८ तनमााण ईपकरण र मेशीनरीहरूको संचालन 

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

१० कल्भटा र पानीको तनकासका संरचना लगायत ऄन्त्य संरचनाहरुको  

११ तनमााणकाया संगै वातावरणीय न्त्यनूीकरणका ईपायहरू र ऄतभवतृिका ईपायहरूको 

कायाान्त्वयन 

१२ प्रततवेदनमा वणान गररए ऄनसुार तनमााण व्यवसायी, प्रस्तावक र ऄन्त्य 

सरोकारवालाहरू द्रारा ऄनगुमन 
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१३ तनमााण पश्चात सडक सतहको समराफ सधुार 

१४ Spoil व्यवस्थापन के्षरको वातावरणीय ऄतभवतृिका कायाहरु 

१५ ईत्खनन के्षरहरुको पनु: स्थापना 

१६ संचालन चरण तनयतमत ममात-सम्भार 

 

२.२.४ ाअयोजना बनमािणको लाबग प्रयोग हचने प्रबवबध  

सडक तनमााणको लातग धेरै जसो कामहरु मेसेनरी औजार/ईपकरणहरु िाट गररनेछ । तनमााण सामराफीहरुको ढुवानी रीप्पर, रक, 

राक्टर अतदको मध्यमिाट गररनेछ । रक बे्रकर, एस्काभेटरहरू, व्हील लोडर, मोटर रेाफडर, सडक रोलर, रक, ऄस्र्ाल्ट 

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

आतञ्जजतनयररंङ्ग कायाहरू, अतदमा सामान्त्यतया हल्का ईपकरणको प्रयोग हुनेछ । 

सडक बनम्नबलबखत बवशेषताहरुको ाअधारमा बनमािण गररनेछ।  

 सकेसम्म तनमााण कायामा सडक पंतििाट ईत्खनन ्गररएको सामराफीहरुको पनु:प्रयोग गररनेछ। 

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

सोल्जर सतहत र नाली िाहके ७ मी.) तनमााण गररनेछ । 

 संरचनाहरूको प्रयोग: सडक पंतिको जतमन प्रकृतत/टोपोराफार्ी ऄनरुुप सडक पंति सरुक्षाको लातग  गेतियन 

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, स्ल्याि कल्भटा, कजवे अतद तनमााण गररने 

छ । 

 िायो- आतञ्जजतनयररंङ्ग प्रतवतधको प्रयोग: वनस्पततहरू र तसतभल इतन्त्जतनयररंगको एकीकृत प्रयोग गरी र ढलान/पाखो 

के्षरको लातग ईतचत संरक्षण व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गररनेछ । 

२.२.५ ाअयोजनाको लाबग ाअवश्यक बनमािण सामग्री  

रोडा, ढुङ्गा,  तसमेन्त्ट र ऄन्त्य सामराफीहरु तनमााण कायाको लातग अवश्यक हुनेछ । िालवुा, ढुङ्गा, तगट्टी  र माटोहरु स्थानीय 

के्षरका खोला नालाहरुिाट ईत्खनन ् गररनेछ र ऄपगु मार स्थानीय तिके्रताहरुिाट अयोजनाले खररद गने छ । खोला 

नालाहरुिाट ईत्खनन ् ४ स्थानिाट गररनेछ (ईत्खनन ् के्षरको तववरण पररच्छेद २.२.१०-ग मा तदआएको छ) । यस िाहके, 

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

सामराफीहरु पतन तनमााणमा प्रयोग गना सतकन्त्छ । तसमेन्त्ट, तिटुमीन, ह्यमु पाआप र ऄन्त्य अवश्यक सामराफी नतजकको 

िजार,गोरखािाट खरीद गररनेछ ।  

२.२.६ बनमािण कायिको लाबग ाअवश्यक जनशबि 

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 ्यामी अवश्यक पने ऄनमुान गररएको छ (स्रोत: तवस्ततृ आतन्त्जतनयररङ्ग 

सवेक्षण, तडजाआन र लागत ऄनमुान, २०१९) । 

२.२.७ ाअयोजनाको लाबग ाअवश्यक ाईजाि तथा ाआधधन  

अयोजना के्षरमा रातररय तवद्यतु प्रणाली पगेुको छैन  त्यसैले अयोजना तनमााणको लातग अयोजनाले तडजेल जेनेरटरको प्रयोग 

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

सवारी-साधनको लातग तडजेलको व्यवस्था गनेछ ।  

 

 

ताबलका २.३:ाअयोजनालााइ ाअवश्यक पने ाआधधनको बववरण  

बस.नां. ाआधधनको बकबसम श्रोत  मात्रा ाआकााइ कैबर्यत 

१ पेरोल नेपाल अयल तनगमका पेरोल पम्प २३० तक.ली.  

२ तडजेल नेपाल अयल तनगमका पेरोल पम्प ९५० तक.ली.  

३ मरट्टतेल नेपाल अयल तनगमका पेरोल पम्प १८० तक.ली.  

(स्रोत: बवस्तृत ाआबञ्जजबनयररांग सवेक्षण, बडजााआन र  लागत सवेक्षण, २०१९) 

२.२.८ ाअयोजनाको लाबग ाअवश्यक पने जबमन र जबमनको प्रकार  

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

मापदण्ड ऄनरुुप तनमााण गना स्थायी रूपमा २४.४४ हे. जतमनको अवश्यकता हुन्त्छ (थप तववरण तलको तातलका ४ 

मा)। यसिाहके अयोजनाको लातग श्रतमक तशतवर, भण्डारण के्षर, Spoil व्यवस्थापन के्षर, ईत्खनन ्के्षर र ऄन्त्य ऄस्थायी 

सतुवधाहरूको लातग लातग थप ५.९ ह.े जतमन अवश्यक छ ।  

अयोजनाको वन, िाझो जतमन, कृतष भतुम, ितस्त के्षर र नतद ईकास के्षर अवश्यक पनेछ।अयोजना तनमााणको क्रममा 

मनास्ल ु संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरको कूल १४.६३ ह.े र तनतज जतमन (ितस्त र कृतष भतुम गरर) को कुल ९.८ ह.े 

के्षरर्ल र्मेसन चौडाइको लातग अवश्यक पदाछ । त्यस्तै ईत्खनन ्के्षरको लागी मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको नतद ईकास 

के्षर िाट थप १.२ हे. जतमन अवश्यक पदाछ । अयोजनाको श्रतमक तशतवर, भण्डारण के्षर र Spoil व्यवस्थापन के्षरको लातग 

तनतज जतमनिाट थप ४.७ ह.े जतमन अवश्यक पदाछ । 

ताबलका २.४: ाअयोजनाको लाबग ाअवश्यक जग्गाको बववरण   

जग्गा ाअवश्यकता 

(हेक्टर) 

सडक बनमािण गररने 

चौडााइका लाबग 

ाअवश्यक जग्गा 

ाऄस्थायी प्रयोगको 

लाबग ाअवश्यक 

जग्गा 

स्वाबमत्व कैर्ीयत 

िस्ती तथा खेती 

गररएको तनतज जतमन 
९.८ ४.७ 

तनजी सडकको तनमााण गररने चौडाइ र 

तशतवर के्षर, Spoil व्यवस्थापन 

के्षरको लागी 

वन के्षर  १४.६४ १.२ 
नेपाल 

सरकार 

वन के्षर र नदी ईकास के्षर 

कुल के्षर (ह.े) २४.४४ ५.९     

  
कुल मनास्ल ुसंरक्षण के्षरको जतमन : १५.८४ हे. 

कुल तनजी जग्गा : १४.६ ह.े 

(वा.प्र.मु.  भ्रमण, २०२१) 
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२.२.९ प्रस्ताव कायािधवयन ताबलका  

ताबलका २.५: प्रस्ताव कायािधवयन ताबलका  

क्र.स

. 
कायाहरु 

२०१९ २०२० २०२१ २०२२  २०२३  २०२४ २०२५ २०२६ 

I II III 
I

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

  

१  आतञ्जजतनयररंङ्ग 

सवेक्षण र लागत 

ऄनमुान  

                          

२  वा.प्र.म.ु ऄध्ययन                            

३  प्रस्ताव तनमााण 

सम्झौता  

                          

४  प्रस्तावको तनमााण                           

५  वातावारणीय 

व्यवस्थापन काया   

                          

६  तनमााण ऄनगुमन                            

७ वातावारणीय 

पररक्षण  

                          

 (I : जनवरी देबख माचि, II : ाऄबप्रल देबख जुन, III: जुलााइ देबख सेप्टेम्िर, IV: ाऄक्टोिर देबख बडसेम्िर) 
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२.२.१० ाअयोजनाको लाबग ाअवश्यक सुबवधाहू 

अयोजनाको तनमााणको लातग तनम्न सतुवधाहरूको अवश्यकता पनेछ । 

क) श्रबमक बशबवर र भण्डारण के्षत्र 

अयोजनाको लातग अवश्यक कामदारहरुको लातग अयोजना के्षरमा पयााप्त अवास सतुवधा ईपलब्ध छैन । तनमााण 

चरणमा तनतज जग्गामा ७ वटा श्रतमक तशतवर प्रस्ताव गररएको छ । तनमााण सामराफी भण्डारणको लातग थप जग्गाको 

अवश्यकता कम गना र वातावारणमा पने प्रभावहरू कम गना तशतवर स्थलको संगै भण्डारण के्षर पतन प्रस्ताव गररएको 

छ।तशतवरमा ऄसर काम गना, भण्डारण के्षरमा तार िार तथा सामराफी छोप्ने व्यवस्था गररनेछ । यस िाहके तशतवर स्थलमा 

शौचालय सतुवधा पतन ईपलब्ध गराइनेछ । प्रत्येक तशतवरमा १५ व्यतिको लातग एईटा शौचालयमा िनाआनेछ ।  

ताबलका २.६: श्रबमक बशबवर र भण्डारण के्षत्रको बववरण  

क्र.स. स्थान ऄक्षांश (E) दशेान्त्तर (N)  के्षरर्ल (ह.े) कैतर्यत 

१ तिही 84०53'52.09" 28०27'19.14" ०.५ तनजी जग्गा 

२ प्रोक 84०51'40.32" 28०30'30.13" ०.३ तनजी जग्गा 

३ िन्त्जाम 28०33'19.09" 84०45'20.94" ०.६ तनजी जग्गा 

४ ल्हो 84०43'34.64" 28०34'15.36" ०.३ तनजी जग्गा 

५ साम गाई 84०39'37.62" 28०34'58.16" ०.६ तनजी जग्गा 

६ साम्दो 84०37'58.१२" 28०38'53.43" ०.६ तनजी जग्गा 

७ रुआला 84०38'4.34" 28०42'12.57" ०.३ तनजी जग्गा 

 
कुल ३.२ 

 
(स्रोत : वा.प्र.मु. ाऄध्ययन भ्रमण, २०२१) 

  

ख) spoil व्यवस्थापन के्षत्रहरु  

यस अयोजनाको तिराफन (Spoil) व्यवस्थापनको लातग ५ 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 ऄतभवतृिको लातग यी के्षरमा घाँस, िट्ुयान र रूखहरू 

लगाइनेछ। यी स्थानहरुको तववरण तातलका २.७ मा तदइएको छ । 

ताबलका २.७: Spoil व्यवस्थापन के्षत्रको बववरण  

क्र.स. स्थान ऄक्षांश दशेान्त्तर के्षरर्ल (ह.े) कैतर्यत  

१ िरु २८०२८'२९.९८" ८४०५२'२२.९९" ०.२ तनजी जग्गा 

२ गाप  28०32'8.08" 84०48'17.15" ०.२ तनजी जग्गा 

३ ल्हो 28०34'29.72" 84०41'52.65" ०.३ तनजी जग्गा 

४ साम्दो 28०38'57.03" 84०38'20.70" ०.५ तनजी जग्गा 

५ रुआला 28०42'10.33" 84०37'52.07" ०.३ तनजी जग्गा 

  कुल १.५    

(स्रोत : वा.प्र.मु. ाऄध्ययन भ्रमण, २०२१) 

 

ग) ाईत्खनन ्के्षत्र 

िढुी गण्डकी नदीको तकनार तथा नातदको तटीय के्षरमा चारवटा ईत्खनन के्षर प्रस्ताव गररएको छ । प्रस्तातवत 

के्षरमा ढुङ्गा, तगट्टी, िालवुा र माटो जस्ता  सामराफी पयााप्त मारामा ईपलब्ध छन ् । यी के्षरिाट ढुङ्गा, तगट्टी, िालवुा र 
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माटो जस्ता सामराफीहरु अयोजनाको तनमााण ऄवतधभर तनकातलने छ । ईत्खनन ्योग्य समाराफीको प्रकार र अयतन तलको 

तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ । ईत्खन्त्न के्षरसँगै spoil व्यवस्थापन के्षर प्रस्ताव गररएको छ । 

ताबलका २.८: ाईत्खनन के्षत्रको स्थान 

क्र.स. स्थान ऄक्षांश दशेान्त्तर के्षरर्ल (ह.े) कैतर्यत 

१ तसदीिास 28०26'32.19" 84०54'3.02" ०.२ िढुी गण्डकी  नातदको तटीय के्षर  

२ िरु 28०28'11.27" 84०52'37.66" ०.३   िढुी गण्डकी  नातदको तटीय के्षर 

३ तिही रे्दी 28०29'37.30" 84०51'59.92" ०.२  िढुी गण्डकी  नातदको तटीय के्षर 

४ साम 28०35'22.95" 84०38'37.25" ०.५  िढुी गण्डकी  नातदको तटीय के्षर 

  कुल १.२    

(स्रोत : वा.प्र.मु. ाऄध्ययन भ्रमण, २०२१) 

ईत्खन्त्न स्थलको यस प्रततवेदनको तहस्सा रहकेो छ, प्रस्तावकले अयोजना तनमााणको लातग मारा यी ईत्खन्त्न के्षरको 

संचालनको ऄनमुातत पाईनेछ । ईत्खन्त्न के्षर अयोजनाको तनमााण ऄवतधभर संचालन गररनेछ, ईत्खन्त्न समातराफको 

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

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

तनयम ऄनसुार छुटै्ट वातावरतणय ऄध्ययन काया गनुा पनेछ ।  

घ) र्ोहरमैला व्यवस्थापन के्षत्र  

अयोजना तनमााण चरणमा श्रतमक तशतवरको  संचालन तथा ऄन्त्य तक्रयाकलापहरुवाट तनस्कने तनमााणजन्त्य र्ोहरहरु 

िाहके ऄन्त्य ठोस एंव तरल र्ोहरमैलाहरुलाइ अयोजनाले व्यवस्थापन गनेछ । श्रतमक तशतवर के्षरमा र्ोहर संकलन 

स्थानको व्यवस्थापन गररनेछ । कुतहने र नकुतहने र्ोहरहरु छुट्याइ, कुतहने र्ोहरहरुलाइ खाल्डो खतन परुरनेछ । नकुतहने 

र्ोहरहरु मध्यवाट कवाडीमा तितक्र गना तमल्ने समाराफीहरु कवाडीमा तितक्र गररनेछ । िाकी रहकेो र्ोहरहरु मध्य 

पनुःप्रयोतगय सामराफीहरुलाइ पनुःप्रयोग गररनेछ । िाँकी रहकेो फयाक्न ु पने र्ोहरहरुलाइ अयोजनाले चमुनबु्री 

गाईँपातलकाको समन्त्यवमा र्ोहर व्यवस्थापन के्षरमा लगेर तवसजान गनेछ । यस कायाको लागी अयोजना वा तनमााण 

व्यवसायीले चमुनबु्री गाईँपातलकालाइ तनयमानसुार  लाग्ने राजस्व दस्तरु ततनेछ ।  

 

२.२.११ ाअयोजनाको प्रभाव के्षत्र  

अयोजना गोरखा तजल्लाको चमुनबु्री गाईँपातलका वडा नं १,२, ४ र ५ मा ऄवतस्थत हुनेछ । यी प्रभातवत 

वडाहरूलाइ  ऄध्ययनको क्रममा प्रभावको के्षरको रूपमा वणान गररएको छ । अयोजनाको प्रभाव के्षरलाइ थप प्रत्यक्ष 

प्रभाव के्षर र ऄप्रत्यक्ष प्रभाव के्षरमा वगीकृत गररएको छ । प्रत्यक्ष प्रभाव के्षर तभर सडकको केन्त्द्र रेखा िाट दायाँ – िायाँ 

३० तमटर  र ऄप्रत्यक्ष प्रभाव के्षरमा सडकको दायाँ - िाया दवैु तर्ा  ३० दतेख ५०० मी. सम्मको के्षरलाइ तलआएको छ ।  

ताबलका २.९ : ाअयोजनाको प्रभाव के्षत्र  

प्रत्यक्ष प्रभाव के्षर सडकको मध्यतिन्त्दिूाट दायाँ-िायाँ ३० मी. 

ऄप्रत्यक्ष प्रभाव के्षर सडकको मध्यतिन्त्दिूाट दायाँ िायाँ दवैु तर्ा  ३० दतेख ५०० मी.  

समराफ प्रभाव के्षर प्रत्यक्ष प्रभाव के्षर र ऄप्रत्यक्ष प्रभाव के्षर िाहेकको चमुनबु्री गाईँपातलकाको वडा नं. १, २,४ र ५ 
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बचत्र २.१:  चुमनुब्री गााईाँपाबलकाको वडा नक्शा तथा टोपो नक्शामा प्रस्ताबवत सडक प्रभाव के्षत्रको रेखाांकन  

(स्रोत: नापी बवभाग, १९९४ र २०७७) 
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२.३ प्रस्तावको ाईदे्दश्य 

यस अयोजनाको प्रकृतत नयाँ सडक तनमााण हो । यस अयोजनाको मखु्य ईद्देश्य प्रादेबशक सडक “क” वगि  ऄनरुुप 

तडजाआन गररएको मापदण्डहरूको ऄनसुरण गदै चमुनबु्री गाईँपातलका -१, रुआला भञ्ज्याङ दखेी चमुनबु्री गाईँपातलका -५, 

रानागाईँसम्म ३४.९१ तक.मी. नयाँ सडक तनमााण गनुा रहेको छ । 

यस प्रस्तावको ईद्देश्य तनम्न ऄनसुार छन-् 

 अयोजना के्षरमा सडक संजालमा पहुचँ 

 सेवा र सतुवधाको पहुचँ सधुार 

 अयोजना के्षरको पयाटन व्यवसायको ऄतभवतृि  

 अतथाक तवकास मार्ा त स्थानीयको जीवनस्तरमा वतृि  
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ऩरयच्छेद 3: प्रबतवेदन तमाय गदाि अऩनाइएको ववबध 

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

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

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

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

व्यख्या गररएकोछ ।  

३.१  कागजात/दस्तावेज ाऄध्ययन  

सान्त्दतभाक सामराफी र प्रततवेदनहरू सङ्कलन र समीक्षा गरी अयोजना सम्िन्त्धी तववरण सङ्कलन र सम्भातवत 

वातावरणीय सवालहरुको प्रारतम्भक सचूी पतहचान गररयो। यस प्रस्तातवत अयोजनाको तवस्ताररत अयोजना प्रततवेदनको 

ऄध्ययन गररएको तथयो। यसका केन्त्द्रीय तथयाङ्क तवभागिाट प्रकातशत प्रततवेदनहरु ऄध्ययन गरी अयोजनासँग 

सम्ितन्त्धत तथयाङ्क सङ्कलन गररएको तथयो ।  

ऄध्ययनको अधारमा ऄध्ययन टोलीिाट अयोजनाको कारणले वातावारणमा पना सक्ने प्रभाव के्षरहरुको तचरण तथा 

तनमााण गतततवतधहरूिाट स्थानीय के्षर, प्राकृततक स्रोतहरु र स्थानीय वातावारणमा ईत्पन्त्न हुन सक्ने सम्भातवत 

ऄसर/सवालहरूको खाका तयार गररएको तथयो । अयोजना स्थलको नक्सांकन र रेखातचरण र सम्ितन्त्धत कायाालयहरुमा 

गररएको समीक्षाको अधारमा अयोजना प्रभातवत वाडा नक्सा र टोपोराफातर्क नक्सामा अयोजनाको तचरण गररयो ।  

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

 रुआला भञ्ज्याङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – तिही - तसतदािास सडक अयोजनाको तवस्ततृ आतञ्जजतनयररंग सवेक्षण, 

तडजाआन र लागत सवेक्षण प्रततवेदन, २०१९ 

 केतन्त्द्रय तथयांक तवभागिाट प्रकातशत रातररय जनगणना २०६८ प्रततवेदन  

 गोरखा तजल्ला पाश्वातचर प्रततवेदन, २०७५ 

 वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ 

 रातररय वातावरणीय प्रभाव  मलू्याङ्कन तनदतेशका २०५० 

 वातावरणीय र सामातजक व्यवस्थापन रेमवका  २०६४ 

 रातररय तनकुञ्जज तथा वन्त्यजन्त्त ु संरक्षण तवभाग, रातररय प्रकृती संरक्षण कोष तथा WWF-Nepal वाट 

प्रकातशत मनास्ल ुसंरक्षण के्षर सम्वन्त्धी ऄध्ययन प्रततवेदनहरु  

 तवतभन्त्न वैज्ञातनक तथा ऄनसुन्त्धानामक लेखहरु (सन्त्दभा सामराफीमा समावेश) 

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 ईत्सजान्त्नले पाने प्रभाव, पतहरो गएर हुने ऄसर जस्ता के्षरहरुलाइ प्रत्यक्ष प्रभाव के्षरको रुपमा वतगाकरण 

गररयो ।  

त्यस्त,ै अयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभाव के्षर दखेी िातहर जहाँ अयोजनाले ऄप्रत्यक्ष रुपमा जस्तै मातनसहरुको तभडभाड, 

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

गररयो । 
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३.३ प्रस्ताव कायािधवयन हचने के्षत्रको नक्साको ाऄध्ययन तथा बवशे्लषण 

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

तनम्न ऄनसुारका नक्साहरु संकलन गरी ऄध्ययन गररएको तथयो ।  

 नापी तवभागिाट प्रकातशत टोपोराफातर्क नक्सा तसट नः-२८८४ ०७ (सामागाईँ), २८८४ ०८ (नामरुन), २८८४ 

१२ (तर्तलम)  

 रातररय तनकुञ्जज तथा वन्त्यजन्त्त ु संरक्षण तवभाग, रातररय प्रकृती संरक्षण कोष तथा WWF-Nepal िाट 

प्रकातशत वाट प्रकातशत मनास्ल ुसंरक्षण के्षर सम्वन्त्धी तवभीन्त्न नक्सा  

 नापी तवभागवाट ति.सं २०७६ मा प्रकातशत गररएको स्थातनय तह र वाडा नक्सा  

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

नेपालको भकूम्पीय जोतखम नक्सा 

३.४ चेकबलस्ट तथा प्रश्नावलीको बनमािण तथा तथयाांक सङ्कलन 

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

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

िाट ऄध्ययन टोलीले भौततक, जैतवक, अतथाक-सामातजक-सांस्कृततक, रासायतनक वातावरणको तथयांक सङ्कलन 

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

प्रश्नावली सवेक्षणवाट अयोजना के्षरको सामातजक-अतथाक-साँस्कृततक वातावरतणय ऄवस्था र यस अयोजनाको 

कायाान्त्वयनिाट समाज र संस्कृततमा पना सक्ने सम्भातवत नकारात्मक प्रभावको िारेमा जानकारी सङ्कलन गररएको 

तथयो। यसिाहके, अयोजना के्षरका तवतभन्त्न स्थानहरूमा घरघरुी सवेक्षण र समहूगत छलर्ल कायाक्रम अयोजना 

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

गररएको छ। घरधरुी सवेक्षण प्रश्नावलीवाट तनम्म वमोतजमका तथयांकहरु सङ्कलन 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 सतुिधाको ईपलव्धता 

 स्थानीय वन पैदावरको तववरण 

 रोजगारी तस्थतत सम्िन्त्धी तववरणहरू 

 अयोजनाले वन र वन्त्यजन्त्तमुा पाने प्रभाव  

 अयोजनावाट समदुायलाइ हुने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव 

३.५ स्थलगत ाऄध्ययन  

ऄध्ययन टोलीले पतहलो पल्ट २०७६/०७/२४ दतेख २०७६/०८/०५ सम्म अयोजना के्षरको स्थलगत ऄध्ययन गरेको 

छ। त्यसै गरी दोस्रो पल्ट ऄध्ययन टोलीले २०७८/०१/०४ दतेख २०७८/०१/१५ सम्म पनुः अयोजना के्षरको स्थलगत 

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

सांस्कृततक वातावरणको िारेमा प्राथतमक अधारभतू तथयाङ्क तथा सान्त्दतभाक सामराफीको पनुरावलोकन क्रममा 
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सङ्कलन गररएका तथयाङ्कमा भएका ररिता वा कतमलाइ परुा गनुा रहकेो हो । वाकओभर सवेक्षण, ऄनौपचाररक 

छलर्ल/िैठक, मखु्य सचूनादाता सवेक्षण माध्यमिाट अवश्यक तथयाङ्क सङ्कलन गररएको तथयो । स्थलगत 

ऄध्ययनको क्रममा अयोजना के्षरको धातमाक, सांस्कृततक, ऐततहातसक तथा परुातातत्वक सम्पदाहरुको पतन पतहचान 

गररयो । 

क) भौबतक वातावरण 

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

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

स्थलगत ऄध्ययनको क्रममा भ-ूक्षयको समस्या, पतहरो र slope failure, प्राकृततक स्रोतहरूमा तनमााणजन्त्य र्ोहोरको 

सम्भातवत सँचयको िारेमा तथयाङ्क सङ्कलन गररयो । मौसम/जलवायकुो तथयाङ्कको लातग DHM िाट तथयाङ्क 

सङ्कलन गररएको तथयो। अयोजना के्षरको जग्गा प्रयोग, भगूोल, भगूभा, ढलान, पतहरो सम्िन्त्धी थप तथयाङ्क स्थलगत 

ऄध्ययन मार्ा त सङ्कलन गररएको तथयो । त्यस्तै, स्थानीय समदुायहरू र ऄन्त्य सरोकारवालाहरूसँग पानी, 

माटो/पतहरो/ढलान के्षर र िाढी िारे छलर्ल गरी जानकारी सङ्कलन गररयो ।  

ख) जैबवक वातावरण 

ख) जैबवक वातावरण 

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

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

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

तथयो । छलर्लकै माध्यमिाट दलुाभ प्रजातीका वनस्पतत र वन्त्यजन्त्तकुो ईपतस्थतत र ऄवस्थाको िारेमा समेत जानकारी 

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

न्त्यनूीकरणका ईपायहरुका सम्िन्त्धमा स्थातनयसँग छलर्ल र स्थलगत ऄध्ययनिाट जानकारी प्राप्त गररएको तथयो । थप 

तववरण तलको वदुाँहरुमा प्रस्ततु गररएको छ  ।  

 वन र वनस्पबताः 

o तितीय 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 

र्मेशन 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 के्षरर्ल*ईचाइ*०.५ 

   २ 

प्रत्येक रूखको अधारको के्षरर्ल तनम्न सरूको सहयतािाट अंकलन गररनेछ  

 अधारको के्षरर्ल (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) 



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 3-4 
 

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, बववरण के्षत्र र बहडडुल के्षत्राः  

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

स्थातनयहरुसंग छलर्ल गने 

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

तटपोट गने 

 

ग) सामाबजक-ाअबथिक र साांस्कृबतक वातावरण  

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

सांस्कृततक जनाकारी सङ्कलन गररएको तथयो। अयोजना के्षरको िस्ती, धमा, सांस्कृततक र धातमाक स्थानहरु, सामातजक 

पवूााधारहरू, िजार केन्त्द्रहरू अतद तथयाङ्क स्थलगत ऄध्ययनको माध्यमिाट सङ्कलन गररयो। यी तथयाङ्कहरुको 

लातग चेकतलस्ट / प्रश्नावली सवेक्षणको प्रयोग पतन गररएको तथयो साथै थप जानाकररक लातग केन्त्द्रीय तथयांक 

तवभागिाट प्रकातशत केतन्त्द्रय तथयांक तवभागिाट 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 छलर्ल अयोजना गरेको 

तथयो। यस छलर्लमा वातावरणीय र सामातजक संवेदनशीलताको िारेमा जानकरी प्राप्त गररएको तथयो। 

३.६ सङ्कबलत नमुनाहरुको बवशे्लषण  

अयोजना के्षरमा तीन स्थानमा ल्हो, सामागाईँ र लाके िजारमा sound level meter मार्ा त त्यस स्थानको ध्वनीको 

स्तर मापन गररएको तथयो । लगातार ततन तदन तवहान,  तदईसो र  िेलकुा (प्रत्यक पटक ३० तमनेट सम्म) यी ततन 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 बवशे्लषण  

सम्ितन्त्धत तवज्ञहरूद्रारा सङ्कलन गररएको तथयाङ्कहरुको तवशे्लषण गररयो। पररणामहरूको िारेमा छलर्ल गना र 

पररणामहरू तवशे्लषण गना ऄध्ययन सदस्यहरू िीच एक िैठक अयोजना गररयो । दिैु सकारात्मक र नकारात्मक 

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

वातावरण ऄतभवतृिका योजना तथा वातावरण व्यवस्थापनको कायायोजना तथा ऄनगुमन योजनाहरु सम्ितन्त्धत 

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

तथयांकहरुलाइ ARC MAP VERSION 10.2 िाट AUTOCAD मा राखी त्यसपतछ EXCEL मार्ा त तथयाङ्क 

तवशे्लषणको काम गररयो । सन्त्दभा सामराफीहरुको पनुरावलोकन तथा स्थलगत ऄध्ययनिाट प्राप्त जानकारीहरुलाइ तवशे्लषण 

गरी अवश्यकता ऄनसुार संतक्षप्तीकरण गरी तातलकामा वा ब्याख्या सतहत तिद्यमान वातावरणीय ऄवस्था र सम्भातवत 

प्रभावको जानकारी तनकालीयो । यसको लातग सम्ितन्त्धत तवज्ञहरूद्रारा सङ्कलन गररएको तथयाङ्कहरुको तवशे्लषण गना 

ऄध्ययन सदस्यहरू िीच प्रततवेदन ईपर तनयतमत छलर्ल गररयो ।  

३.८ प्रभाव पबहचान, ाअकलन तथा ाईल्लेखबनय प्रभावको मूल्याांकन गदाि ाऄपनााआएको बवबध 

सन्त्दभा सामराफीकोहरुको पनुरावलोकन तथा स्थलगत ऄध्ययनिाट 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, रातररय 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 तनतदाि 

(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 

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

ताबलका ३.१: प्रभाव मूल्याङ्कन मेबिक्स 

पररमाण मान सीमा मान ाऄवबध मान प्रकार 

ईच्च ६० के्षरीय ६० तदघाकालीन २० प्रत्यक्ष 

मध्यय २० स्थानीय २० मध्यकालीन १० ऄप्रत्यक्ष 

न्त्यनु १० स्थान तनतदाि १० ऄल्पकालीन ०५ - 

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

(स्रोत: रातररय वा.प. म.ु तनदतेशका २०५०) 

 

 

ताबलका ३.२: प्रभावको महत्त्व 

जम्मा मान प्रभावको महत्त्व कैबर्यत 

< ४५ न्त्यनू महत्त्वपणूा प्रभाव  

४५-७५ मध्यम महत्त्वपणूा प्रभाव  

> ७५ ईच्च महत्त्वपणूा प्रभाव  
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३.९ मस्यौदा प्रबतवेदनको तयारी  

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

एक मस्यौदा वा.प्र.म.ु प्रततवेदन तैयार गररएको तथयो। सिै पतहचान र पवूाानमुान गररएका सम्भातवत वातावरणीय 

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 

सम्ितन्त्धत सरोकारवालाहरुको राय सझुावको लातग ईपलब्ध गराआएको तथयो । 

३.१० साविजबनक परामशि, छलर्ल, ाऄधतबक्रि या र सुनुवााइ 

ऄध्ययन टोलीले तवतभन्त्न सरोकारहरु जस्त ैरातररय प्रकृती संरक्षण कोषका अयोजना के्षरमा रहकेा प्रतततनधी, स्थानीय 

िातसन्त्दा, स्थानीय जन-प्रतततनतधहरु, स्थानीय तहका कमाचारीहरुसँग परामशा गररयो । औपचाररक र ऄनौपचाररक 

परामशाको ऄध्ययन भ्रमणको क्रममा गररएको तथयो। समहूगत छलर्लमा स्थानीयहरुको राय, अयोजनासँग सम्ितन्त्धत 

वातावरणीय पक्षको तथयाङ्क सङ्कलन गररएको तथयो । परामशाको क्रममा, स्थानीयलाइ ऄध्ययनको ईद्दशे्य र अयोजना 

सम्ितन्त्धत तथयाङ्क तदआयो । 

मस्यौदा वा.प्र.म.ु प्रततवेदन तयार गरेपतछ वा.सं.तन. २०७७ ऄनसुार अयोजना के्षरमा तमतत २०७८/०१/१२ मा चमुनबु्री 

गाईँपातलका वाडा नं २, ल्हो गाईँमा सावाजातनक सनुवुाआ कायाक्रम अयोजना गररएको तथयो । यस सावाजातनक सनुवुाआ 

वारे जानकारी तदन “ाअबथिक ाऄभीयान राबरिय दैबनक” मा तमतत २०७८/०१/०६ मा सचूना प्रकाशन गररएको तथयो। 

यस सचूनमा सावाजतनक सनुवुाआको तमतत, ठाईँ र समयको िारेमा प्रकातशत गररएको तथयो । ईि सचूना गाईँपातलका, 

प्रभातवत वाडा वा ऄन्त्य नतजकैको स्थानहरू, आत्यादीको सचूना िोडामा टाँतसएको तथयो ।  

३.११ साविजबनक सूचना तथा सूचना सम्पे्रषण र सुझाव सङ्कलन 

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

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

सरोकारवालाहरूिाट 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 सम्ितन्त्धत कायाालयिाट तयार गररएको तथयो । त्यस पश्चात, तमतत २०७८/०१/१९ गते “ाअबथिक 

ाऄभीयान  राबरिय दैबनक” मा सावाजतनक सचुना प्रकातशत गररएको तथयो ।  

स्थलगत ऄध्ययनकै क्रममा गा.पा. लगायत ऄन्त्य सरोकारवालाहरुिाट अयोजना तनमााण तथा संचालन लातग तसर्ाररस 

पर सङ्कलन गररयो ।  

३.१२ सुझाि समावेश गरी ाऄबधतम प्रबतवेदनको तयारी  

सावाजतनक सनुवुाआ र स्थानीयहरुको सझुाि समावेश गरी वा.प्र.म.ु प्रततवेदन पररमजान गरी पवूााधार तवकास तनदशेनालय, 

गण्डकी प्रदशे, पोखरा  हुद ैप्रदशे सरकार, भौततक पवूााधार,शहरी तवकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मार्ा त प्रदशे 

सरकार वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय , गण्डकी प्रदशे, पोखरा समक्ष पेश गरी तवज्ञहरु मार्ा त थप राय-सझुाि 

तलइ ऄतन्त्तम प्रततवेदन तयार गररनेछ । 
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ऩरयच्छेद 4: प्रस्तावसॉग सम्फचन्धत नीबत, काननु तथा भाऩदण्ड 

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

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

 

 प्रबतवेदन तयार गदाि पुनरावलोकन गररने दर्ा/बनयम/खण्ड ाअबद र सम्िबधधत िुाँदा 

िुाँदा  सम्िबधधत बववरण  

नीबत 

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 

पञ्जचिषीय 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 

रातररय वातावरण नीतत 

२०७६  

िुँदा ४ र िुँदा ६ 

िुँदा ७ 

िुँदा ८ 

िुँदा ९ 

िुँदा १० 

िुँदा १२ 

िुँदा १३  

तवद्ममान वातावरणीय समस्या चनुौती र नेपाल सरकारको 

वातावरणीय ईद्दशे्य 

नेपाल सरकारले प्रदषूण रोकथाम, तनयन्त्रण र न्त्यतूनकरणको 

लातग ऄवलम्वन नीतत, रणनीतत तथा कायानीतत 

वातावरणीय न्त्यायको प्रावधान 

तदगो तवकासको नीतत, रणनीतत तथा कायानीतत 

रातररय वन नीतत  २०७५ िुँदा ४ 

िुँदा ६ 

िुँदा ८ 

वन संरक्षणका  चनुौतत तथा ऄवसर 

लक्ष्य र ईद्दशे्यहरु  

वनसँग सम्वतन्त्धत नीततहरु 

रातररय जलवाय ु पररवतान 

नीतत, २०७६  

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

भौततक पवूााधारको तवकास गरी जलवाय ुईत्थानशील अतथाक 

तवकासको ऄवधारणा 

रातररय 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 िषे 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 पनुिाास तथा 

पनुस्थाापना सम्ितन्त्ध नीतत 

२०७१  

 

 

 

िुँदा ४ 

िुँदा ६ 

िुँदा ८ 

िुँदा 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 
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 प्रबतवेदन तयार गदाि पुनरावलोकन गररने दर्ा/बनयम/खण्ड ाअबद र सम्िबधधत िुाँदा 

िुाँदा  सम्िबधधत बववरण  

ऐन  

वातावरण संरक्षण ऐन, 

२०७६  

दर्ा ३ 

दर्ा ४ 

दर्ा ५ 

वातािरणीय ऄध्ययन प्रततवदेन तयार पने  

गण्डकी प्रदशे - प्रदशे 

वातावरण संरक्षण ऐन, 

२०७६  

दर्ा ३ वातािरणीय ऄध्ययन प्रततवेदन तयार पानुा पने 

जग्गा ऄतधराफहण ऐन २०३४ दर्ा ४ 

दर्ा ६ 

दर्ा ७  

कुनै संघ-संस्थालाइ जतमन तदन ुसक्ने  

जग्गा प्रातप्तको लातग अवश्यक काया   

जग्गा प्रातप्तको क्रममा तदन ुपने  क्षततपतुता 

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

ऄतभप्रायले जानी जानी त्यस्तो जलमा वा त्यसको असपासमा 

कुनै तकतसमको तवद्यतुीय धार तवरर्ोटक 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 परुातत्वसम्िन्त्धी, ऐततहातसक वा 

कलात्मक वस्तहुरूको ईपलतब्ध र संरक्षण गना तवतभन्त्न 

प्रावधान 

र्ोहरमैला व्यवस्थापन ऐन 

२०६८ 

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

तवसजान गरी र्ोहरमैलाको व्यवतस्थत तथा प्रभावकारी 

व्यवस्थापन गना तथा र्ोहरमैलािाट जनस्वास्थय तथा 

वातावरणमा पना सक्ने प्रततकूल प्रभावलाइ कम गरी स्वच्छ 

तथा स्वस्थ वातावरण कायम गनाका लातग र्ोहरमैला 

व्यवस्थापन गना तवतभन्त्न प्रावधान 

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

गरी प्रयोग गररने छैन । 

वनके्षरको प्रयोग गनुा िाहके ऄन्त्य कुनै पतन तवकल्प नभएमा र 

प्रचतलत काननू िमोतजमको वातावरणीय पररक्षणिाट त्यस्तो 

योजना सञ्जचालन गदाा वातावरणमा ईल्लेखनीय प्रततकूल 

ऄसर नपने दतेखएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्जचालन 

गनाको तनतमत्त रातररय वनको कुनै भाग प्रयोग गना तोतकए 

िमोतजम स्वीकृतत तदन सक्नेछ। 

िाल श्रम (तनषेध र तनयतमत 

गने) ऐन, २०५६  

पररच्छेद –२  

पररच्छेद –३  

िालकलाइ काममा लगाईन तनषेध  

िालकलाइ काममा लगाईने सम्िन्त्धी व्यवस्था 

भ ूतथा जलाधार संरक्षण ऐन 

२०३९ 

दर्ा ४ संरतक्षत जलाधार के्षरमा गना सतकने कायाहरु 

भ-ूईपयोग  ऐन, २०7६ पररच्छेद-३ 

 

जग्गाधनी से्रस्ता र प्रमाणपजूाा ऄद्यावतधक तथा भईूपयोग 

पररवतान 
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 प्रबतवेदन तयार गदाि पुनरावलोकन गररने दर्ा/बनयम/खण्ड ाअबद र सम्िबधधत िुाँदा 

िुाँदा  सम्िबधधत बववरण  

पररच्छेद-४  

पररच्छेद-५ 

पररच्छेद-६  

भ-ूईपयोग कायाान्त्वयन संरचना 

कसरू तथा सजाय 

तवतवध कायाहरु 

भतूम सम्िन्त्धी ऐन, २०२१ पररच्छेद–३  

पररच्छेद–५  

पररच्छेद–६  

जग्गाको हदिन्त्दी 

क्षततपतूता  

जग्गाको तिक्री तवतरण 

रातररय तनकुन्त्ज तथा 

िन्त्यजन्त्त ुसंरक्षण ऐन २०२९ 

दर्ा ३ 

 

दर्ा १० 

दर्ा १६ 

ऄनसुचुी  

नेपाल सरकारले रातररय तनकुञ्जज, अरक्ष वा संरक्षण के्षर 

घोषणा गना सक्ने 

संरतक्षत वन्त्यजन्त्त ु

संरक्षण के्षरको व्यस्थापन  

संरतक्षत वन्त्यजन्त्तहुरुको सतुच 

श्रम ऐन २०७४ पररच्छेद – २  

पररच्छेद – ३  

पररच्छेद – ५  

पररच्छेद – ६ 

पररच्छेद – ७ 

पररच्छेद – ८  

पररच्छेद – ९  

श्रतमक सम्िन्त्धी अधारभतू व्यवस्था  

रोजगारी सम्िन्त्धी व्यवस्था  

अंतशक समय काम गने श्रतमक सम्िन्त्धी व्यवस्था  

श्रम आजाजत सम्िन्त्धी व्यवस्था  

काम गने समय सम्िन्त्धी व्यवस्था  

पाररश्रतमक सम्िन्त्धी व्यवस्था  

तिदा सम्िन्त्धी व्यवस्था 

संकटापन्त्न वनस्पतत तथा 

िन्त्यजन्त्तकुो ऄन्त्तराातररय 

व्यापार तनयन्त्रण ऐन, २०७३  

पररच्छेद–२  

 

पररच्छेद–३  

पररच्छेद–४ 

सङ्कटापन्त्न वन्त्यजन्त्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुाको 

कारोिार सम्िन्त्धी व्यवस्था  

सङ्कटापन्त्न वन्त्यजन्त्त ु वा वनस्पतत वा सो को नमनुाको दताा 

सम्िन्त्धी व्यवस्था व्यवस्थापन तनकाय तथा वैज्ञातनक तनकाय 

सम्िन्त्धी 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 केन्त्द्र 

गाईँपातलका तथा नगरपातलकाको काम, कताव्य र ऄतधकार  

सभाको िैठक र कायाप्रणाली भवन तनमााण तथा सडक 

सम्िन्त्धी व्यवस्था 

भवन तनमााण तथा सडक सम्िन्त्धी व्यवस्था 

बनयमावली  

िाल श्रम (तनषेध र तनयतमत 

गने) तनयमावली, २०६२  

पररच्छेद–२ 

पररच्छेद–३ 

पररच्छेद – ४  

जोतखमपणूा व्यवसाय वा काया सञ्जचालन गरेको सचूना 

स्वास्थय र सरुक्षा सम्िन्त्धी व्यवस्था 

पाररश्रतमक, तिदा तथा ऄन्त्य सतुवधा 

स्वास्थय र सरुक्षा सम्िन्त्धी व्यवस्था 

वातावरण संरक्षण 

तनयमावली २०७७  

पररच्छेद-२ 

ऄनसुचूी-१  

ऄनसुचूी-२  

ऄनसुचूी-३  

वातावरणीय ऄध्ययन 

संतक्षप्त वातावरणीय ऄध्ययन गनुा पने प्रस्ताव 

प्रारतम्भक वातावरणीय परीक्षण गनुा पने प्रस्ताव 

वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्  कन गनुा पने प्रस्ताव 



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 4-4 
 

 प्रबतवेदन तयार गदाि पुनरावलोकन गररने दर्ा/बनयम/खण्ड ाअबद र सम्िबधधत िुाँदा 

िुाँदा  सम्िबधधत बववरण  

ऄनसुचूी-४  

ऄनसुचूी-५  

 

ऄनसुचूी-८  

ऄनसुचूी-९  

 

ऄनसुचूी-१२  

ऄनसुचूी-१३  

के्षर तनधाारण सम्िन्त्धी सावाजतनक सचूनाको ढाँचा 

वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्  कनको के्षर तनधाारण प्रततवेदनको 

ढाँचा 

वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्  कनको कायासचूीको ढाँचा 

वातावरणीय ऄध्ययन प्रततवेदन सम्िन्त्धी 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 सम्िन्त्धी व्यवस्था 

मदु्दा तथा ईजरुीको कायातवतध 

रातररय तनकुन्त्ज तथा 

िन्त्यजन्त्त ुसंरक्षण तनयमावली 

२०३०  

ऄनसुचूी ११ वैज्ञातनक नमनूाहरू सङ्कलन 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 सम्िन्त्धी 

व्यवस्था 

संरक्षण के्षरतभर तनषेतधत काया 

वन व्यवस्थापन सम्िन्त्धी तवशेष व्यवस्था 

सामदुातयक तवकास सम्िन्त्धी अयोजना संचालन 

र्ोहरमैला व्यवस्थापन 

तनयमावली २०७० 

तनयम ३ 

तनयम ५ 

 

तनयम ६ 

तनयम ७ 

तनयम ८  

र्ोहरमैला पथृकीकरण तथा व्यवस्थापन 

हातनकारक वा रासायतनक र्ोहरमैला तनरकाशन तथा 

व्यवस्थापन 

स्वास्थय संस्थाजन्त्य र्ोहरमैलाको तनरकाशन तथा व्यवस्थापन 

र्ोहरमैला ढुवानी सम्िन्त्धमा 

र्ोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको सञ्जचालन 
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 प्रबतवेदन तयार गदाि पुनरावलोकन गररने दर्ा/बनयम/खण्ड ाअबद र सम्िबधधत िुाँदा 

िुाँदा  सम्िबधधत बववरण  

कायिनीबत तथा बनदेबशका 

वातावरण तथा सामातजक 

व्यवस्थापन सरंचना, 

GESU/DOR, २०६५ 

ऄध्याय २ 

 

ऄध्याय ४ 

 

 

ऄध्याय ५ 

ऄध्याय ७  

 SRN सँग सम्ितन्त्धत वातावरणीय तथा सामातजक 

मलु्यांङ्कन सम्िन्त्धी ऄध्ययनका लातग प्रास्तातवत पिततको 

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 एिं संचालन 

सम्ितन्त्ध कायानीतत, २०६५   

िुँदा १ 

 

 

िुँदा ५  

 

िुँदा ८ 

 

 

 

िुँदा १० 

नेपाल सरकारको रातररय प्राथतमकता प्राप्त अयोजनाहरु वाहके 

ऄन्त्य अयोजना संचालन गना रातररय तनकुञ्जज अरक्ष संरक्षण 

के्षर तथा मध्यवतता के्षरको जग्गा ईपलव्ध गराइने छैन । 

रातररय तनकुञ्जज र अरक्ष तभर सम्पणुर ्संरचना पने गरी तवद्यतु 

लगाएतका कुनै संरचना िनाईन पाइने छैन । 

प्रारतम्भक  वातावरणीय परीक्षण / वातावरणीय प्रभाव 

मलू्याङ्कन  प्रततवेदनहरुमा तनतदाि गरेको प्रभाव न्त्यतूनकरणका 

ईपायहरु पवादकले अफनै श्रोत साधनिाट ऄवलम्वन गरे / 

नगरेको ऄनगुमन गन े। 

रातररय तनकुञ्जज, अरक्ष र संरक्षण के्षर तथा मध्यवती के्षरतभर 

पने सरकारी जग्गामा अयोजनाको भौततक संरचनाले ओगट्ने  

के्षरर्ल वरावरको जग्गामा प्रवधाकले अफनै खचामा सम्वतन्त्धत 

कायाालयले तोकेको स्थानमा वकृ्षारोपण गरी पाच वषा सम्म 

स्याहार सम्भार र संरक्षण  गरी  सम्वतन्त्धत कायाालयलाइ 

िझुाईन ु पनेछ । प्रवधाक  अरै्ले वकृ्षारोपण र संरक्षण गना 

नसकेमा वकृ्षारोपण गना र पाँच 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 । 

रातररय प्राथतमकता प्राप्त 

योजनाको लागी रातररय 

वनके्षर प्रयोग गने सम्ितन्त्ध 

मापदण्ड सतहतको 

कायातवतध, २०७६ 

िुँदा २ 

िुँदा ४ 

िुँदा ९ 

रातररय वन के्षर नपने गरर सम्भाव्यता ऄध्ययन गनुा पने । 

वातावरणीय ऄध्ययन प्रततवेदन तयार गनुा पने । 

सट्टाभनाा स्वरुप जग्गा ईपलब्ध गराईन ुपने । 

गण्डकी प्रदशे- ढुङ्गा, तगट्टी, 

िालवुा ईत्खनन,् सङ्कलन, 

क्रतसङ्ग तवतक्रतवतरण तथा 

क्रसर ईद्योग स्थापना र 

सञ्जचालनलाइ ब्यवतस्थत गने 

कायातवधी, २०७५ 

पररच्छेद ६- १० रातररय तनकुञ्जज तथा अरक्ष के्षर तभरवाट ईत्खनन ् तथा 

संकलन गना पाइने छैन । 

रातररय तनकुञ्जज तथा अरक्ष के्षरको मध्यिती के्षर र संरक्षण 

के्षरवाट  ईत्खनन ् तथा संकलन गनुा पने भएमा सम्वन्त्धीत 

तनकुञ्जज वा संरक्षण के्षर कायाालयले वातषाक योजना र 

प्रारतम्भक वातावरणीय पररक्षणमा वातावरणीय प्रभाव 
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मलु्याङ्कन तस्वकृत गराइ ईत्खनन ्तथा संकलन गना सक्नेछ ।  

रातररय वन, रातररय तनकुञ्जज, अरक्ष के्षर, मध्यवती के्षर, 

वातावरण संरक्षण के्षर तथा चरेु श्रृंखला र ऄन्त्य संवेदनशील 

के्षरवाट ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, माटो, चट्टान, िहत्तर 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 िमोतजमका मेशीन 

औजार मार पयोग गनुा पनेछ । 

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

स्रोतको ईत्खनन ्तथा संकलन गदाा कृषी योग्य जतमन, जैतवक 

तवतवधता जस्ता प्राकृततक वातावतण तथा सडक , नहर, 

कुलो, स्कुल, कलेज, मानविस्ती जस्ता भौततक पवुााधारको 

संरक्षणका लागी अवश्यक परेमा प्रदशे सरकारले राजपरमा 

सचुना प्रकाशीत गरी प्रदशे तभरको कुनै नदी वा खोला 

के्षरलाइ चार तकल्ला खलुाइ तनतश्चत ऄवतधको लातग 

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

चट्टान, िहत्तर जस्ता स्रोतको ईत्खनन ् तथा संकलनमा रोक 

लगाईन सक्छ ।  

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

स्रोतको ईत्खनन ् तथा संकलनको काया ऄसार १ दखेी भाद्र 

१५ गते सम्म गना पाआने छैन ।   

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

स्रोतको ईत्खनन ् तथा संकलन काया सयुाास्त दतेख सयुोदय 

सम्म गना पाआने छैन ।  

यस कायातवधीमा ऄन्त्यर जे लेखीआको भएपनी िाढी, पतहरो 

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

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

िहत्तर, दहत्तर हटाईन ु पने भएमा स्थातनय तहले हटाईन 

सक्नेछ ।    

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

संकलन पश्चात स्थातनय तहले ईपयिु भण्डारण तथा 

घाटगद्दीको स्थान तोक्न ुपनेछ । 

तोतकएको स्थान वाहके ऄन्त्य स्थानमा भण्डारण तथा घाटगद्दी 

गनुा हुदैन ।  

 ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, माटो, चट्टान, िहत्तरको ईपयोगमा 

स्थातनय अवश्यकता  र स्थातनय तहको माग र प्रदशेको 

तवकास तनमााणलाइ चातहने मागको अपतुतालाइ पतहलो 

प्राथतमकता तदइनेछ।  



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 4-7 
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िुाँदा  सम्िबधधत बववरण  

स्थातनय तहले रातररय तथा प्रादशेीक गौरवका अयोजना तथा 

ऄन्त्य सावाजतनक तनमााण कायाका लागी अवश्यक पने ढुङ्गा, 

तगट्टी, वालवुा, माटो, चट्टान, िहत्तर ददहत्तर जस्ता तनमााण 

सामराफी प्रचतलत दररेट ऄनसुारको कर तथा शलु्क तलइ सहज 

र सरल ईपलब्ध गराईन सक्नेछ ।  

ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा, माटो, चट्टान, िहत्तर दहत्तरको 

ईपलब्धताका अधारमा ऄन्त्तर प्रदशे तनकासीको 

व्यवस्थालाइ िाधा पगु्ने छैन ।  

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

तनकासी सम्िन्त्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले तोके िमोतजम 

हुनेछ ।  

रातररय 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 लातग के्षर तनधाारण 

कायासचुीको तयारी   

वातावरणीय प्रभाव मलु्यांङ्कन प्रततवेदन  

वातावरणीय प्रभावको पतहचान 

वातावरणीय प्रभावको न्त्यतुनकरण 

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 

ब्यवस्थापन  

संरक्षण के्षर तभर तनषेतधत कायाहरु 

मापदण्ड 

नेपाल सडक गणुस्तर, 

२०७० 

पररच्छेद ३  

पररच्छेद ११ 

सडकको ितगाकरण 

सडकको ऄवयव 

गण्डकी प्रदशे- सडकको 

ितगाकरण ऄनसुारको 

मापदण्ड 

ऄनसुचुी २ प्रादतेशक सडक “क” िगा ऄन्त्तरगतको सडकको लागी 

ऄनसुरण गररएको सडक मापदण्ड 

ध्वतनको गणुस्तर सम्िन्त्धी 

रातररय मापदण्ड, २०६९ 

- तवतवन्त्न के्षरिाट तनस्कने ध्वनीको स्तर 

वायकुो गणुस्तर सम्िन्त्धी 

रातररय मापदण्ड, २०६९  

- तवतभन्त्न के्षरमा हुन ु पने वायकुो गणुस्तर र तनस्कने वायकुो 

गणुस्तर 

तडजेल जेनेरेटरहरुको 

ईत्सजान मापदण्ड 

- तडजेल जेनेरेटरहरुिाट तनस्कने ईत्सजानको मापदण्ड 

नेपाल सवारी प्रदषूण 

मापदण्ड २०६९ 

 

 

 

 तवतभन्त्न सवारीिाट तनस्कने ईत्सजानको गणुस्तर 

सबधध सम्झौता  
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जैतवक तवतवधता सम्मेलन, 

सन ्१९९२  

रातररय प्रततवेदन 

Section 1 

Section 2   

 

जैतवक तवतवधताको लक्ष्य सम्वन्त्धमा 

कायाान्त्वयन सम्वन्त्धमा 

दलुाभ िन्त्यजन्त्त ु तथा 

वनस्पततको ऄन्त्तरातस्रय 

व्यापार महासतन्त्ध, सन ्

१९७३  

ऄनसुचूी १ दतेख ३  तवतभन्त्न संरतक्षत प्रजाततहरुको तववरण  

 



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन 

 

5-9  

ऩरयच्छेद 5: ववद्यभान 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 भौबतक वातावारण  

५.१.१ भूबम प्रयोग 

सडक अयोजनाको १६७५ मी. दतेख ४८२० मी. ईचाइ सम्म रै्तलएको छ । गोरखा तजल्लाको मखु्य भतुम प्रयोग वन 

(३१.२१ %) र कृतष जतमन (२८.२३%) हुन ्। गोरखा तजल्लाको तवस्ततृ भतूम प्रयोग तल तातलकामा तल दखेाआएको छ । 

ताबलका ५.१: गोरखा बजल्लाको भू-ाईपयोग 

क्र.स. भूबम प्रयोग प्रकार भूबम के्षत्र प्रबतशत (%) 

१ वन ११२६.७६  ३१.२१ 

२ झाडी र िट्ुयान भतूम ९५.२  १६.४९  

3 ितस्त  १६.४६  ०.४६ 

४  कृतष भतूम १०१९.१६  २८.२३  

५  ऄन्त्य ८५२.४२  २३.६१  

कुल ३६१०  १०० 

(स्रोत: गोरखा बजल्ला प्रोर्ााआल, २०७५) 

 

ताबलका ५.२: सडक पांिी ाऄनुसारको भू-ाईपयोग  

क्र.स. चेनेज भूबम ाईपयोगको बकबसम सडकको लागी ाअवश्यक 

पने भुभाग (हे.) 

ओगटेको के्षत्र 

प्रबतशत (%) 

१ ०+००० दतेख 

०+९१० 

वन के्षर ०.६४ २.६१ 

२ ०+९१० दतेख 

२+४१० 

तनजी जतमन (कृतष र िस्ती 

के्षर) 

१.०५ ४.३ 

३ २+४१० दतेख 

८+४१० 

वन के्षर ४.२ १७.१९ 

४  ८+४१० दतेख 

१०+९१०  

तनजी जतमन (कृतष र िस्ती 

के्षर) 

१.७५ ७.१६ 

५  १०+९१० दतेख 

१५+११० 

वन के्षर २.९४ १२.०३ 

६ १५+११० दतेख 

१८+०१० 

तनजी जतमन (कृतष र िस्ती 

के्षर) 

२.०३ ८.३१ 

७ १८+०१० दतेख 

२२+११० 

वन के्षर २.८७ ११.७४ 

८ २२+११० दतेख 

२३ + ७१० 

तनजी जतमन (कृतष र िस्ती 

के्षर) 

१.१२ ४.५८ 

९ २३+७१० दतेख वन के्षर ०.८४ ३.४४ 
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२४+९१० 

१० २४+९१० दतेख 

२६ +४१० 

तनजी जतमन (कृतष र िस्ती 

के्षर) 

१.०५ ४.३ 

११ २६+४१० दतेख 

३०+९१० 

वन के्षर ३.१५ १२.८९ 

१२ ३०+९१० दतेख 

३४+९१० 

तनजी जतमन (कृतष र िस्ती 

के्षर) 

२.८ ११.४६ 

जम्मा  ३४.९१ तक.मी. २४.४४  १०० 

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

 

५.१.२ भूगभि 

भ-ूगतभाय  भौगोतलक रूपमा अयोजना के्षर ईच्च तहमालयन के्षरमा पछा र यस के्षरमा huge pile of strongly 

metamorphosed rock रहकेो छ। भौगोतलक रूपमा यस के्षर Main Central Thrust (MCT) को ईत्तरमा रहकेो 

ईच्च तहमालयन के्षर र highly fossiliferous Tibetan-Tethys Zone पदाछ । यो के्षरलाइ Tibetan-Tethys Zone 

िाट normal fault system - South Tibetan Detachment System ले छुट्याएको छ । यस ईच्च तहमालयन 

के्षरमा काररि १० तक.मी. िाक्लो succession of strongly metamorphosed coarse grained rocks रहकेो छ । 

यस के्षरमा पाआने kyanite - sillimanite minerals bearing gneisses, schists र marbles ले Tibetan-Tethys 

Zone को तल्लो तह िनाएको छ । Granites यस आकाआको मातथल्लो भागमा पाआन्त्छ । अयोजना के्षरमा high-grade 

metamorphic rocks जस्तै quartzite, migmatite र gneiss of the Higher Himalayan Crystallines र 

phyllite, schist, carbonate तथा amphibolite of the Lesser Himalayan strata हरु पाआन्त्छन ् । 

तलको नक्शामा नेपालको भू-गतभाय नक्शामा अयोजना के्षर दखेाइएको छ । 
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बचत्र ५.१: नेपालको भौगोबलक नक्शामा ाअयोजना के्षत्र  

(स्रोत: DMG, १९९४) 
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सडकको छेईछाई ठाडो slope र ऄतस्थर के्षरहरू छन,् जहाँ सडक तनमााण क्रममा गररने ईत्खनन ्कायाले पतहरो र भकू्षय 

लगायतका ऄसरहरु तनम्त्याईन सक्छन ् । सडकपंतिको भगूभीय ऄवस्था, माटोको प्रकार र सडक पंतिमा slope 

तस्थरताको ऄवस्था तल तातलकामा वणान गररएको छ। 

ताबलका ५.३ : सडक पांबि ाऄनुसार भूगभीय, माटो प्रकार र slope बस्थरताको ाऄवस्था  

ि.स. स्थान वववयण 

1 0+000 Erosional slopy terrain (near Nep-China border) 

2 0+510 Steep rocky terrain, glacier hazard prone area, large amount of 

massive angular boulders presents. 

3 0+910 Glacier hazard prone area, large angular boulders presents 

probably glacier valley, highly weathered steep rock slope up-hill 

4 1+110 Rough terrain, glacier slide area, large amount of glacier sediments 

presents, highly weathered rocky terrain up-hill 

5 1+410 Rough terrain, large amount of glacier sediments, stiff slope of 

highly weathered shale present 

6 1+910 Sloppy terrain, glacier hazard area, huge slide mass of cobbles and 

pebbles present along the slope. (Slate/Shale) most probable, rock 

cliff at the top highly weathered 

7 2+410 Right bank of kaligandaki, river sediments presents 

8 1+710 Gentle slope, glacier slide area, large amount of glacio-fluvial 

sediments presents. 

9 3+010 Rough terrain glacier slide area, large angular boulder presents, 

stability measures to be taken 

10 3+310 Landslide area, influenced by seasonal glacier flow along the 

slope, unstable area. Massive boulders, sliding along the slope 

11 2+710 Steep rough terrain, glacier slide area, large amount of glacier 

sediments presents including massive boulders 

12 2+110 Gentle slope (5-8० ), contains rounded to semi-rounded glacio-

fluvial sediments (boulders) 

13 3+510 Gentle slope nearby budiganga river rounded to semi- rounded 

boulders present 

14 4+110 Slopy terrain, fallen landslide mass, consists of lossely bound silty 

soil, massive boulders (mostly of granite). Potential unstable area 

15 4+410 slopy terrain (nearly 45०), sandy silt deposits along the slope 

glacier sediments (angular gravels and boulders of slate) (Note; 

Slate sediments reddish brown in color, heavy indicates present of 

iron ore) 

16 5+010 flat terrain, silty sand deposits 

17 6+410 gentle slope, sandy silt soil, no rocky terrain up-hill hence less 

glacier sediments 

18 7+810 Gradually increasing steep slope consists of sandy silt soil along 

with glacier sediments possibily of slope unstability, glacier slide 

area 

19 8+110 flat area at the base of steep slope, glacier sediments (angular 

boulders), presents in large quantity 

20 8+510 Larke bazar, flat area 

21 8+910 Gentle slope of deposited mass, contains angular boulders 
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22 9+110 Steep slope and loosely bound soil, potential landslide and erosion 

surface 

23 9+610 Steep soil slope greater than 60०, potential erosion and landslide 

area, Budiganga river at the base 

24 10+010 Huge landslide mass, gravel and soil present along the landslide 

glacier influenced landslide 

25 10+410 Steep rocky terrain, rock type schist, highly weathered, probable 

rockfall and landslide area, glacier influenced 

26 10+810 along the rocky steep slope possible rockfall area glacier landslide 

area, landslide scarp visible 

27 11+110 At the base of steep moderately jointed rocky terrain, glacier 

sediments (angular boulders), along budi gandaki river 

28 11+610 Flat area at the base of rocky terrain, snow cap area at the top, 

glacier sediments at the base 

29 12+310 Slopy terrain contains lots of glacier deposited angular boulders 

rocky terrain uphill, glacier prone area, glacio-fluvial deposits 

30 12+610 Flat terrain at the base of steep slope, glacier hazard prone area, 

glacier sediments massive angular boulders present 

31 12+910 Sleep slope, potential glacial hazard area, (glacial influenced 

landslide and sedminents) 

32 13+310 flat area at the base of steep slope, glacier deposited angular 

boulder present glacier affected zone 

33 13+710 Gentle slope at base, slopy at base, slopy terrain about 50m uphill, 

glacier deposited materials present, potential glacier slide area. 

34 14+110 flat area, at the base of steep (50-60० ) rough terrain of height 

approx. 25m from the base 

35 14+510 flat area, comparatively least affected by glacial event 

36 14+910 Seasonal glacial river area, large amount of glacial river deposited 

material Himalaya uphill 

37 15+310 Severly hit by glacier landslide contains massive angular boulder 

38 15+610 glacier landslide area, contains angular large boulders along with 

deposited soil mass 

39 15+910 Glacier deposited mass (angular massive boulders, pebbles and 

cobbles), a narrow stream nearby Himalayas uphill 

40 16+210 glacier deposited mass (6-5 m high), Himalayas up-hill 

41 16+610 Flat terrain contains small pebbles, cobbles and gravels driver from 

up-hill about 100m 

42 16+910 a gentle slope of height (7m contains, loosely packed boulders, 

cobbles,pebbles and silty soil) 

43 17+210 flat area, sandy silt deposits along with gravels, cobbles and 

pebbles 

44 17+610 flat area, sandy silt deposits 

45 18+010 flat area, sandy silt deposits 

46 18+210 gentle slope but potential rockfall area, large massive rocks 

boulders present (source of rock boulders rocky cliff about 100m 

uphill from base of road) 

47 18+610 gentle slope (1-5०), colluvium soil deposits with little boulders, 

cobbles and pebble 
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48 18+910 Gentle slope (20-25०), contains colluvium deposits, probable old 

landslide mass, large boulders and loosely packed soil a medium 

size river present contains debris deposits nearby 

49 19+110 Gentle slope (1-3 ०), colluvium deposits contains boulders, pebbles 

and cobbles. 

50 19+610 Slopy terrain (25-30०) old landslide mass, contains, soil along with 

little boulders 

51 19+910 Gentle slope contains debris deposits including massive boulders 

probability of slope unstability 

52 20+310 More like flat terrain, contains large proportion of boulders, 

pebbles and cobbles 

53 20+710 Gentle slope 

54 21+110 Gentle slope, colluvium deposits 

55 21+510 Gentle slope, colluvium deposits 

56 22+010 Gentle slope, colluvium deposits 

57 22+310 gentle slope, colluvium deposit 

58 22+610 Slopy terrain, contains soil deposits 

59 22+910 Gentle slope, old landlside stable mass, soil slope 

60 23+310 Slopy terrain (nearly equal to 35०) of debris deposits massive 

boulders present 

61 23+910 Gentle, slope of debris flow deposits contains massive boulders 

62 24+310 Slope of river bed materials (rounded boulders and silty sand) near 

a river 

63 24+710 Slopy terrain of colluvium deposit slow moving mass (creep) 

64 25+110 Gentle slope of colluvium deposit (boulders, cobble, pebble and 

soil) 

65 25+510 Erosional slope (nearly equal to 30०), contains large amount of 

boulders, cobble and pebble susceptible to instability 

66 25+610 Slopy terrain (30-35०), slow moving mass (creep), contain 

boulders, cobbler, pebble and soil, highly susceptible to instability 

67 25+910 Slope of colluvium deposite, boulders, cobbels, pebbles and soil, 

slow moving mass (creep), indicators tilting trees and road 

68 26+010 SLopy terrain (30-35०), contain slit losses deposit, succeptible to 

soil erosion and landslide 

69 26+310 Gentle slope of colluvium deposit containing soil 

70 26+410 Small erosions surface on gentle slope of old landslide mass, 

probability of landslide. 

71 26+610 Slope of old landslide, mass (soil deposits) 

72 26+810 Gentle slope (10-15०), colluvium soil deposits 

73 27+010 Slopy terrain (30-35०), Colluvium deposits 

74 27+310 More like flat terrain (Soil deposits) 

75 27+510 Slow moving mass of Colluvium deposits containing boulders, 

cobbles, pebbles, and soils containing a small stream profile 

76 27+910 River bed materails at base (rounded boulders, cobbels and 

pebbles), colluvium deposits above (Slow moving mass) 

77 28+010 Bedrock (quartzite), slope (20०) rock, Slightly weathered, along 
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stream 

78 28+310 Gentle slopy terrain (2-5०), colluvium deposits (massive boulders, 

cobbles, pebbles and soil) 

79 28+510 Slopy terrain (Nearly equal 35०), colluvium deposits. 

80 28+910 Gentle slope (5-10०), contains farmland, colluvial soil deposit at 

base, colluvium deposits at top 

81 29+110 Gentle terrain, colluvium deposits. 

82 29+210 Slow moving mass (Creep) of colluvium deposits (boulders soil, 

pebble, cobbles) 

83 29+510 gentle terrain (2-3० steps terrace) 

84 29+910 Slopy terrain (23-30०), colluvium deposits rounded to semi-

rounded boulders, cobbles and pebbles, dry streams 5m 

85 30+310 Rockfall hazardious area, (source of rock; Rocky terrain about 

120m uphill from the base of the road) 

86 30+610 gentle slope (2-5०), Colluvium deposits; Silty soil, cobbles and 

pebbles 

87 30+910 Gentle slope containing colluvium deposits (rounded cobbles and 

pebbles) 

88 31+210 Steep Slope contains, slightly weathered meta-sandstones bedrock. 

89 31+510 Landslide area contains rounded massive gravels, pebbles and 

cobble, soil type silty sand. 

90 31+710 Sloppy terrain 20-30०; slow moving mass (creep) indicators, tilted 

tress contains massive boulders. 

91 31+910 Stream valley area contains massive boulders. 

92 32+010 Colluvium deposits; boulders, pebbles, cobbles and soil, gentle 

slope. 

93 32+210 Base contain river bed materials rounded pebble to cobble size; 

upper part colluvium deposits, 20m ahead and back contains slow 

moving mass (creep) 

94 32+410 Sloppy terrain  10-20० contains farmland 

95 32+810 Gentle slope, colluvium deposits (boulders, pebble, cobble); 5m 

ahead, Steep vertical cliff (700-800m) 

96 33+060 Gentle slope, colluvium deposits, rounded boulders, cobble and 

pebble 

97 33+110 Gentle Slope, Small landslide area (2m), contains rounded pebbles, 

cobbles and boulders along with sandy soil. 

98 33+210 Gentle slope 5-10०, colluvium deposits containing boulders, 

pebbles, cobbles and soil. 

99 33+410 Gentle slope (15-20०), colluvium deposits containing boulders, 

pebbles, cobbles and silty soil. 

100 32+510 Colluvium deposits containing massive boulders and soil; Slow 

moving landslide mass; Rill 

101 33+610 Colluvium deposits containing massive boulder deposits; Make 

slope about 20-30 ०; Cut slope design need to be considered 

102 33+710 At the base of steep slope containing old landslide scrap. 

(Materials along the slopes; Sandy soil mixed with cobbles, 

boulders; possible landslide zone during constructions. 
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103 33+810 Gentle slope (10-20०), probably old landslide mass, contains 

massive boulders a narrow dry streams. 

104 33+910 Gentle Slope (25-30०), colluvium deposits containing boulders 

cobbles and pebbles. 

105 34+210 Gentle slope containing colluvium deposits (Boulders cobbles, 

pebbles and soil) 

106 34+310 More like flat surface containing massive boulder deposits along 

with cobbles and pebbles (Source; Rocky terrain about 100-150m 

uphill from ahead. 

107 34+510 More like flat surface containing colluvium soil deposits a narrow 

dry stream about 3m ahead. 

108 34+610 Gentle more like flat terrain contains massive boulders deposits 

along with pebbles and cobble deposits. ( Source of massive 

boulders Rocky terrain about 130m uphill from the road) 

109 34+710 Gentle slope (10-20०), contains colluvium deposits of sandy silty 

soils. 

110 34+760 Colluvium deposits containing massive boulders and pebbles, 

cobbles and gentle slope containing sandy silt along with other 

deposits. 

111 34+810 Colluvium deposits containing cobbles and pebbles and sandy silt 

deposits of soil. 

112 34+910 Colluvium deposits containing boulders, cobbles and pebbles 

(स्रोत : वा.प्र.मु. ाऄध्ययन भ्रमण, २०२१) 

 

 ाअयोजना के्षत्रको भूकबम्पय जोबखम  

खातन तथा भ-ूगभा तवभाग द्रारा २००२ मा गरेको भकूम्पीय जोतखमको ऄध्ययनले अयोजना के्षर न्त्यनु जोतखम के्षरमा 

पदाछ । अयोजना के्षरको िेडरक र ऄन्त्य ऄवस्थालाइ अधारमानी खातन तथा भ-ूगभा तवभाग यस के्षरको औषत 

जतमनको गततवधान (Acceleration) १०० दतेख २०० gal सम्म छ । 
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बचत्र ५.२: नेपालको भूकम्पीय जोबखम नक्सामा ाअयोजन  के्षत्र 

(श्रोताः खाबन तथा भू-गभि बवभाग, २००२) 
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५.१.३ जलवायु तथा मौसम  

अयोजना के्षरको नतजकको जलवाय ु स्टेशनको (गोरखा िजार) दस वषाको मौसम / जलवायु तथयांक ऄध्ययनको 

अधारमा अयोजना के्षरको औषत न्त्यनूतम तापमान १२
०
C र औषत ऄतधकतम तापमान २६

०
C रहकेो तवशे्लषण 

गररएको छ । त्यसैगरर अयोजना के्षरको तापमानको दायरा ऄतधकतम २०
०
C र न्त्यनूतम तापमान -५

०
C सम्म 

रहकेोछ। अयोजना के्षरको औसत वातषाक वषाा १८०८ तममी छ । जलुाइ मतहनामा ऄतधकतम ३७० तममी र तडसेम्िर र 

जनवरी मतहना न्त्यनुतम १० तममी वषाा हुनेछ । 

 

बचत्र ५.३ : गोखाि बजल्लाको लाबग औसत माबसक वषाि औसत तापमान 

(डाटा स्रोत: DHM, २०१०) 

 

गोरखा तजल्ला - जलवाय ु स्टेशनको दस वषाको औसत सापतेक्षत अद्राता तिहान न्त्यनूतम ४४.२३ % र ऄतधकतम 

९८.४८ % र िेलकुा न्त्यनूतम २५.१२% र ऄतधकतम ९३.६३ % रहकेो छ ।  

५.१.४ हावा, जल तथा ध्वबनको गुणस्तर 

हाल, अयोजना के्षरमा वायु, ध्वतन र पानीको गणुस्तरको तथयाङ्क ईपलब्ध छैन ।  हाल सडकमा तनक्कै कम संख्यामा 

गड्ुने तथा ऄन्त्य औद्योतगक गतततवतधहरू नभएकोले र जनसङ्ख्या पतन ्याद ै न्त्यनु भएकाले अयोजना के्षरमा हावा, 

पानी र ध्वतन प्रदषूण जस्ता प्रदषूण दतेखएको छैन । अयोजना के्षरमा ईद्योग तथा ऄन्त्य पानीको प्रदषूणका स्रोतहरु छैनन ्। 

त्यस्तै िस्ती के्षरिाट खोलाहरुमा र्ोहोर तिसजानको कुनै समस्या छैन । यसैले खोलाको पानी रासायतनक प्रदषूणिाट मिु 

रहकेो ऄपेक्षा गररएको छ । स्थलगत ऄध्ययनको क्रममा तवतभन्त्न स्थानहरुमा वायू, पानी र ध्वतनको स्तर मापन गररएको 

तथयो । वाय,ू पानी र ध्वतनको स्तर तनम्न तातलकाहरुमा प्रस्ततु गररएको छ । 

ताबलका ३.१६: ाअयोजना के्षत्रको वायुको गुणस्तर 

क्र.स. स्थान तप.यम. २.५ 

(μg/daym3) 

तप. यम. १० 

(μg/daym3) 

टोटल सस्पेन्त्डेड पातटाकल्स 

(μg/daym3) 

१ लाके िजार  २५.१ ११.२ ४३.५ 

२ ऄतन्त्तम तवन्त्द ु(चेनेज ३४+३००, रानागाईँ) २८.३ १३.२ ४४.१ 

(श्रोताः स्थलगत ाऄध्ययन, २०७८)  
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ताबलका ३.१७: ाअयोजना के्षत्रको खोलाको पानीको गुणस्तर 

सचुक इकाइ गणुस्तर 

नमनुा १ (टम डोगर) नमनुा २ (गणुगन खोला) 

Colour Hazen <५.० <५.० 

Turbidity  NTU <१.० <१.० 

Electrical conductivity µS/cm ८०० ७९६.० 

pH - ७.१ ७.२ 

Lab Temperature 0C १४.३ १४.३ 

Total Hardness mg/l as CaCO3 ८२.० ८३.५ 

Total Alkalinity  mg/l as CaCO3 ७४.० ८१.० 

Chloride  mg/l ३.० ३.१ 

Ammonia mg/l <०.०२ <०.०२ 

Iron mg/l ०.०८ ०.०७ 

Arsenic mg/l <०.००५ <०.००५ 

Manganese mg/l ०.१६ ०.१७ 

Total Coliform CFU/100ml Nil Nil 

E.Coli  CFU/100ml NIl NIl 

(श्रोताः स्थलगत ाऄध्ययन, २०७८)  

(यस पररक्षणको प्रयोगशालाको प्रबतवेदन ाऄनुसूचीमा सामवेश गररएकोछ ।) 

 

ताबलका ३.१८: ाअयोजना के्षत्रको ध्वबनको गुणस्तर 

क्र.स. स्थान ध्वनीको स्तर dBA (Equivalent Continuous Sound Level)  

तवहान तदईसो वेलकुा 

१ ल्हो ५७.२ ६५.१ ५९.१ 

२ सामागाईँ ५४.२ ५९.२ ५५.१ 

३ लाके िजार ५९.१ ६२.८ ६२.८ 

(श्रोताः स्थलगत ाऄध्ययन, २०७८)  

 

 

५.१.५. टोपोग्रार्ी  

भ-ू वनोट तथा भौगातलक तहसािले प्रस्तातवत सडक अयोजना ईच्च तहमालय के्षरमा पदाछ । प्रस्तातवत सडक िढुी 

गण्डकी  नदीको  सामान्त्तर भएर जान्त्छ । प्रस्तातवत सडक अयोजना समनु्त्द्री सतहिाट १६७५ मी दतेख ४८२० मी 

ईचाइसम्म छ। । अयोजनाको के्षरको टोपोराफार्ी rugged terrain with series of ridges रहकेो छ। भौगोतलक रूपमा 

अयोजना के्षरले पहाडी के्षर र तहमालयन के्षर ओगटेको छ । सडक पंतिमा ईच्च पहाडहरू र ठाडो slope तथा चट्टातन 

के्षरहरु छन ्।  
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५.१.६ सडकको हालको ाऄवस्था 

प्रस्तातवत सडक अयोजना नयाँ सडक तनमााण ऄन्त्तगात पदाछ । सडकको हालको तवद्यमान सतह माटो र चट्टान तमलेर 

िनेको छ । सडकपंति तडजाआन मापदण्ड ऄनरुुप कुल ३४.९१ तक.मी लम्िाआ र प्रादतेशक सडक िगा “क” मापदण्डमा 

तनमााण हुनेछ । 

५.१.७ डे्रनेज तथा खोलानालाहरु  

प्रस्तातवत सडक पंति िढुीगण्डकी नदीको तकनारसंग लगभग समानान्त्तर रहकेो छ । सडकपंति संगै रहकेो ऄन्त्य खोला-

नालाहरुमा हुन्त्जमु खोला, सोरह खोला, तकल्िा खोला, टम डोगर खोला, संचरेु खोला, गणुगन खोला, कुनान खोला, 

होनन खोला, मयाल खोला अतद हुन ्।  

ताबलका ५.४: प्रस्ताबवत सडक पांबिमा पने नबद तथा खोलाहरु  

क्र.स. नबद तथा खोलाको नाम चेनेज 

१ मयाल खोला ch ६+ ५२८ 

२ होनन खोला Ch १४+८१० 

3 कुनान खोला Ch १९+८१० 

४  गणुगन खोला Ch २३+११० 

५  संचरेु खोला Ch २३+५१० 

६ टम डोगर खोला ch २८+९१० 

७ तकल्िा खोला Ch ३३+०१० 

८ सोरह खोला Ch ३३+७१० 

९ हुन्त्जमु खोला ch ३५+६१० 

(स्रोत : वा.प्र.मु. ाऄध्ययन भ्रमण, २०२१) 

 

अयोजना के्षरमा केही महत्त्वपणूा तालहरू र तहमनदीहरू रहकेा छन ्। यस के्षरमा रहकेो मखु्य तहमनदी र तहमतालहरुमा 

तवरेन्त्द्र ताल, मनास्ल ुग्लेतसयर, ठूलागी ग्लेतसयर, लाके ग्लेतसयर, सकुान ग्लेतसयर, सोनाम ग्लेतसयर र पानपोचे ग्लेतसयर 

रहकेा छन ् । ऄन्त्य साना तहमनदी र तहमतालहरुमा तहन्त्द ु ग्लेतसयर, स्याचा ग्लेतसयर, यमन ग्लेतसयर, प्सङेुन ग्लेतसयर, 

तहनारी ग्लेतसयर, तछलमु ग्लेतसयर, काइ ताल, लगायतका रहकेा छन ्।  
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बचत्र ५.४: ाअयोजना के्षत्रका बहमनदी र बहमतालहरु 
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५.२ जैबवक वातावारण  

प्रस्तातवत सडक अयोजना के्षरको जैतवक वातावरण तलको पररच्छेदमा वणान गररएको छ । 

५.२.१ मनास्लु सांरक्षण के्षत्रको बवबवधता  

मनास्ल ुसंरक्षण के्षर (IUCN संरक्षण वगा VI) कुल १६६३ िगा तकमीको के्षरलाइ तडसेम्िर २८, १९९८ मा संरक्षण के्षर 

घोषणा गररएको हो । मनास्ल ुसंरक्षण के्षरको उचाइ न्त्यनुतम ६०० मी. दतेख ऄतधकतम ८१६३ मी. (मनास्ल ु तहमाल) 

सम्म रहकेो छ । अरुघाट दतेख लाके पास सम्म कररि १०० तकमी दरुी रहकेो यस मनास्ल ुसंरक्षण के्षरमा ६ वटा मौसमी 

के्षर रहकेो छ : tropical, subtropical, temperate, subalpine, alpine र arctic (DNPWC.gov.np, 2021) । 

ईचाइमा भएको र्रक तथा टोपोराफार्ी र िषााको पद्दततमा अतदमा रहकेो तभन्त्नताको कारण ६ वटा मौसमी के्षर सम्भव 

भएको हो (DNPWC.gov.np, 2021) । Tropical मौसमी के्षर तल्लो के्षर जहाँ १००० मी. भन्त्दा कम ईचाइको 

िढुीगण्डकीको नतद तटीय के्षरमा ऄनभुव गना सतकन्त्छ । Subtropical मौसम १०००-२००० मी. ईचाइ भएको 

मातथल्लो पहाडी के्षर ऄनभुव हुन्त्छ, यस के्षरमा गमीयाममा औषत तापमान ३१ दतेख ३४
०
C र जाडोको तापमान ८ दतेख 

१३
०
C सम्म हुने गदाछ । Temperate मौसम २००० मी. दतेख ३००० मी. ईचाइमा के्षरमा पाआन्त्छ र यहा गमीको औषत 

तापमान २२-३४.९१
०
C र जाडोको तापमान -६ दतेख ६

०
C सम्म हुने गदाछ । Subalpine मौसम के्षर ३००० दतेख 

४००० मी. ईचाइ सम्म ऄनभुव हुन्त्छ र यस के्षरमा तडसेम्िर दतेख मे मतहना लगभग ६ मतहना तहमपात हुन्त्छ । यो के्षरमा, 

जाडो धेरै तचसो हुन्त्छ र गमीमा पतन तापमान खासै धेरै हुदनै, औसत रुपमा ६-१० 
०
C हुन्त्छ । Alpine मौसमी के्षर ४००० 

र ५००० मी. िीचको खासै मैदानहरुमा रहकेो छ। Arctic मौसमी के्षर ४५०० मी. भन्त्दा मातथ ईचाइमा ऄवतस्थत रहकेो 

छ । तहईँ रेखा लगभग ५००० मी. भन्त्दा मातथ रहकेो छ । Arctic मौसमी के्षरमा वषाा तहईँको रूपमा हुन्त्छ र तापक्रम ०
०
C 

भन्त्दा तल झदाछ । मनसनू जनु र सेप्टेम्िर िीचमा हुन्त्छ र यो समयमा कुल िातषाक वषााको तीन चौथाआ हुन्त्छ । मनसनू 

पश्चातको ऄवतध, ऄक्टोिर दखेी रे्ब्रऄुरी, प्राय: सखु्खा हुन्त्छ । औसत वषाा प्रतत वषा १९०० तम.मी. हुन्त्छ । सामान्त्यतया 

दतक्षणी के्षरमा मातथल्लो तहमाली के्षरमा भन्त्दा िढी िादल र वषाा हुन्त्छ । 

मनास्ल ु संरक्षण के्षर, गोरखा तजल्लाको ईत्तरी भागको पवातीय के्षर हो, यो के्षर एक भौगोतलक तहसािले कमजोर तर 

प्राकृततक र सांस्कृततक स्रोत/सम्पदाहरुमा तितिधता भएको के्षर हो । यस के्षरलाइ प्राकृततक रूपरेखा र जातीय अधारमा 

३ भौगोतलक के्षरमा तवस्ततृ रूपमा वगीकृत गररएको छ, क) ल्हो, सामागाईँ र प्रोक सतहतको पतश्चतम के्षरलाइ नुब्री 

ाईपत्यका, ख) तिचको तितह सतहतको के्षरलाइ लाइ कुताांग र ग) पवूाको चमु्चेत र छेकम्पार सतहतको के्षरलाइ चुम 

ाईपत्यका भतनन्त्छ (ntnc.org.np, 2020) । तसतदािासको जगत गाईँ मनास्ल ुसंरक्षण के्षरको मखु्य प्रवेशद्रार हो । 

मनास्ल ु संरक्षण के्षरमा कररि ९००० िातसन्त्दाहरू िसोिास गदाछन ् । यस के्षरमा ११ तकतसमको वन प्रकार, २,००० 

भन्त्दा िढी प्रजाततहरूको िोटतिरुवा, ३९ प्रजाततका स्तनधारी, २०१ प्रजाततका चराहरू, ३ प्रजाततका घसाने जीवहरु र 

११ प्रजाततका पतुलीहरू भेतटएको छ (ntnc.org.np, 2020) । मनास्ल ुसंरक्षण के्षर घोषणासँगै, नेपाल सरकारले यसको 

व्यवस्थापनको तजम्मा रातररय प्रकृतत संरक्षण कोषलाइ हस्तान्त्तरण गरेको छ । यसको प्रमखु ईद्देश्य तदगो तवकासको लातग 

वातावरणीय सौहादापणूा तरीकाले पयाटनिाट र्ाआदा तलइ स्थानीय समदुायको क्षमता सधुार गनुा रहकेो छ।  

तवगतमा यस के्षरमा पवूााधार तवकासका साथै सिै अधारभतू सेवाहरूको तवस्तारलाइ िेवास्ता गररएको तथयो जसले 

जनतजतवकालाइ प्रत्यक्ष ऄसर गरेको छ । स्थानीय जनता सडक पहुचँ, सरुतक्षत खानेपानी र तिजलुीको सतुवधािाट 

वतञ्जचत हुन ुपने ऄवस्था तथयो । तशक्षा र स्वास्थय सेवाहरू लगभग ऄतस्तत्वमा तथएनन ्। ऄरू कुनै अतथाक ऄवसरहरू 

ईपलब्ध नभएकोले ईनीहरू सामान्त्य कृतष, पशपुालन र प्राकृततक स्रोतको ईपभोगमा तनभार हुन ु पने ऄवस्था तथयो । 
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मनास्ल ु के्षरमा खाद्यान्त्न ईत्पादन तनक्कै कम भएकाले मातनसहरुको प्राकृततक स्रोतमा ईच्च तनभारताले पयाावरणको 

क्षमतालाइ तनरन्त्तर घटाआरहकेो तथयो ।  

 
बचत्र ५.५: मनास्लु सांरक्षण के्षत्रमाको भूबम ाअवरण नक्शा र ाअयोजनाको पङ्बि 

(स्रोत: टोपोग्राबर्क नक्शा, सवेक्षण बवभाग, मनास्लु सांरक्षण के्षत्रमा र DNPWC, नेपाल सरकार, २०६८) 

 

५.२.२ ाअयोजना के्षत्रको वन र जैबवक बिबिधता  

अयोजना के्षर जैतवक तवतवधतामा धतन र पयाावरणीय तहसािले संवेदनशील के्षरमा पदाछ । कम जनसंख्या, मातथल्लो 

ईचाइ के्षर र ऄतधकांश के्षर वन/झाडी तथा िाँझो जतमन भएकाले धेरै प्रजाततहरूको लागी िासस्थान के्षर ईपलब्ध रहकेो 

छ । अयोजना के्षरमा ३ तकतसमका eco-region रहकेा छन ्: Eastern Himalayan broadleaf forests (1500– 

3000 m); Eastern Himalayan Subalpine Conifer Forests (3000–4000 m), and Eastern Himalayan 

Alpine Shrub and Meadows (up to 5000) (Rana, 2001) । यस के्षरमा नेपालको १९% भन्त्दा िढी स्तनधारी 

जन्त्तहुरूको ईपतस्थत रहकेो छ। Alpine वन Betula–Abies (Abies spectabilis, Betula utilis) ले प्रतततनतधत्व 

गदाछ । यस प्रकारको treeline वनलाइ fir forest भतनन्त्छ जसमा, Abies spectabilis, Betula utilis, अतद 

भेतटन्त्छन ् (Mainali, et.al., 2015) । ऄन्त्य वनहरूमा क) Himalayan larch (Larix sp) वन, ख) deciduous 

subalpine वन, ग) सदािहार temperate coniferous forest (blue pine–spruce forest), घ) blue pine 

(Pinus wallichiana) र  Quercus semicarpifolia सतहतको temperate broad leaf forest ऄथवा lower 

temperate oak वन र ङ) मखु्यरुपमा Picea smithiana पाआने lower temperate conifer वा spruce वन 

(Mainali, et.al., 2015) पदाछन ्।   
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ताबलका ५.५ : मनास्लु सांरक्षण के्षत्रको भू- ाईपयोग 

 

(श्रोताः Mainali, et.al., 2015) 

 
बचत्र ५.६ : मनास्लु सांरक्षण के्षत्रको मुख्य वनस्पबतको प्रकार  

(श्रोताः Mainali, et.al., 2015) 

५.२.३ गैह्रकाष्ठ वन पैदावार  

अयोजना के्षरको गैह्रकाष्ठ वन पैदावारमा धनी छ। जतडिटुी तथा औषधीय गणु भएका तिरुवाहरु पतन ठूलो संख्या 

पाआन्त्छन,् जस्तै Aconitum spp., Nardostachys grandiflora (Jattamansi), Dactylorhiza hatagirea 

(Panchaunle), Valeriana jatamansi (Sugandawal), Ophiocordyceps sinensis (Yarchagumba), 

अदी । अयोजाना के्षरमा पाआने प्रमखु गैह्रकाष्ठ वन पैदावारहरु तनम्न ऄनसुार छन:् 
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ताबलका ५.६ : ाअयोजना के्षत्रका गैकास्ठ 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 

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  सगुन्त्दवाल  

१८ Zanthoxylum armatum ईम्परु 

 (स्रोत : वा.प्र.मु. ाऄध्ययन भ्रमण, २०२१) 

 

५.२.४ सडक पांबिको वनको बस्थबत 

तसतदािास दतेख रुआला भन्त््याङसम्मको ३४.९१ तक.मी. सडक मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर र तनजी जतमन 

ऄन्त्तगातको कृतष र ितस्त के्षर हुद ैऄगाडी िढ्छ । ३४.९१ तक.मी. सडक मध्ये २०.९१ तक.मी. सडक खण्ड मनास्ल ु

संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन, िट्ुयान, िाँझो भतूम, ठाडो slope र नतद तटीय के्षर भएर जान्त्छ । चेनेज ०+००० दतेख 

०+९१०, चनेज २+४१० दतेख ८+४१०, चनेज १०+९१० दतेख १५+११०, चनेज १८+०१० दतेख २२+११०, चनेज 

२३+७१० दतेख २४+९१० र चनेज २६+४१० दतेख ३०+९१० सम्म मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर पदाछ । 

अयोजना के्षर ऄन्त्तगातको मनास्ल ु संरक्षण के्षरलाइ ल्हो संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतत, सामागाईँ संरक्षण के्षर 

व्यवस्थापन सतमतत, प्रोक संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतत र तवही संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमततले स्थानीय स्तरमा 

व्यवस्थापन गरररहकेा छन ्। अयोजना के्षरको वनस्पततहरु temperate, sub alphine and alpine तकतसमका छन ्। 

मखु्य वन प्रकारहरुमा Upper Temeprate Oak forest, Fir Forest, Birch-Rhododendron Forest, 

Transhimalaya steppe र Alpine pasture रहकेा छन ्।  
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ताबलका ५.७: प्रस्ताबवत सडक पांबिमा ाऄनुसार वन पने के्षत्र  

क्र.स. चेनेज  लम्िााइ (बक.मी.) 

१ ०+००० दतेख ०+९१० ०.९१ 

२ २+४१० दतेख ८+४१० ६.० 

३ १०+९१० दतेख १५+११० ४.२ 

४  १८+०१० दतेख २२+११० ४.१ 

५  २३+७१० दतेख २४+९१० १.२ 

६ २६+४१० दतेख ३०+९१० ४.५ 

 जम्मा  २०.९१ 

(स्रोत : वा.प्र.मु. ाऄध्ययन भ्रमण, २०२१) 

 

५.२.५ वधयजधतुहरुको सुची 

क) स्तनधारी  

मनास्ल ुसंरक्षण के्षरिाट ११० भन्त्दा िढी प्रजाततका चराहरू, ३३ स्तनधारी, ११ पतुली र ३ घसाने जीवहरु रेकडा गररएको 

छ। ऄरु के्षरहरुको तलुनामा मनास्ल ु के्षरमा धेरै  लोपोन्त्मखु  िन्त्यजन्त्तहुरु  जस्तै  तहईँ तचतवुा र  रातो हाबे्र,  अतद  

पाआन्त्छन ्। यस के्षरमा snow leopard (Panthera uncia), Himalayan Brown bear (Ursus arctos), Gray 

wolf (Canis lupus) र Himalayan musk deer (Moschus chrysogaster) जस्ता धेरै संरतक्षत र लोपोन्त्मखु 

िन्त्यजन्त्त ुप्रजाततको लातग ऄनकूुल िासस्थान रहकेो छ । ऄन्त्य प्रमखु वन्त्यजन्त्तहुरुमा तनलो भेडा, स्याल, झारल र मामोट 

हुन ्। ऄन्त्य स्तनधारी प्राणीहरूमा lynx, Asian black bear, gray wolf, dhole, Assam macaque, Himalayan 

musk deer, blue sheep, Himalayan tahr, mainland serow, Himalayan goral, woolly hare, 

horseshoe bat, Himalayan mouse-hare र black-lipped pika रहकेा छन ्। 

ताबलका ५.१०: ाअयोजना के्षत्रमा पााआने स्तनधारी वधयजधतु 

क्र.स. नेपाली नाम िैज्ञाबनक नाम सांरक्षण िगि 

IUCN 

रेडबलस्ट 

CITES ने.स. 

 झारल Hemitragus 

jemlahicus 

NT   

 घोरल Naemorhedus 

goral 

NT I  

 नाईर Pseudois nayaur LC   

 तहईँ तचतवुा Panthera uncia EN I P 

 थार Capricornis thar Th I  

 थार Capricornis 

sumatraensis 

V I  

 हाबे्र Ailurus fulgens EN I P 

 कस्तरुी मगृ Moschus 

chrysogaster 

EN I P 

 भाल ु Ursus arctos V I P 

 पहाडी मलसाप्रो Mustela altaica NT   

 तचतवुा Panthera pardus V I  



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 5-27 
 

क्र.स. नेपाली नाम िैज्ञाबनक नाम सांरक्षण िगि 

IUCN 

रेडबलस्ट 

CITES ने.स. 

 ब्वाँसो Canis lupus LC I P 

(श्रोताः स्थलगत ाऄध्ययन, २०७८)  

 

ख) ाईभयचर र घसिने जीवहरु  

वा.प्र.म.ु ऄध्ययन भ्रमण  क्रममा  स्थलगत ऄध्ययन र स्थानीय समदुायहरुसँगको छलर्लहरूमा यस के्षरमा पाआने 

तितभन्त्न प्रजाततका ईभयचार र घसाने जीवहरुको िारेमा जानकारी संलकन गररयो । यस के्षरमा पाआने ईभयचार र घसान े

जीवहरुमा Paa blanfordii, Paa liebigii, Trimeresurus albolabris, Oligodon erythrogaster, 

Duttaphrynus himalayanus, Himalayan Toad, Duttaphrynus microtympanum, Small-eared toad, 

Duttaphrynus stomaticus, Indus Valley toad, Amolops formosus, Hill stream frog, Ombrana 

sikimensis, Calotes versicolor, Laudakia tuberculata, Himalayan Rock Lizard, Oriotiaris 

tricarinata, Mountain Lizard, Asymblepharus sikkimmensis, Mabuya carinata, Keeled Indian 

Mabuya, Boiga multifasciata, tree snake, Amphiesma platyceps र Himalayan keelback, अतद रहकेो 

छ ।  

ताबलका ५.११: ाअयोजना के्षत्रमा पााआने ाईभयचार र घसिने जीवहरु  

क्र.स. िैज्ञाबनक नाम सांरक्षण िगि 

IUCN 

रेडबलस्ट 

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   

१२ Oriotiaris tricarinata    

१३ Asymblepharus sikkimmensis    

१४ Mabuya carinata LC   

१५ Boiga multifasciata LC   

१६ Amphiesma platyceps LC   

(श्रोताः स्थलगत ाऄध्ययन, २०७८)  
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(माथी ईल्लेखीत ईभयचार र घसाने जीवहरु मध्य कुनै पतन तजवहरु CITES appendix तथा नेपाल सरकारिारा संरतक्षत 

तजवहरुमा सचुीकृत रहकेा छैनन)् 

ग) चरा-चुरुां गी 

मनास्ल ु संरक्षण के्षरिाट कुल ११० प्रजाततका चराहरूको रेकडा गररएको छ । यस अयोजना के्षरमा पाइने प्रमखु चरा 

प्रजाततहरुमा गोल्डन इगल, यरेूतशयन तराफर्न, तहमालयन तराफर्न, Blood आम्पेयान, कातलज, ततब्िती हीम काग, तक्रमसन 

होरनेड,अतद रहकेो छ । िढुीगण्डकी नतद र असपासका पोखरी, वन के्षरले तवभीन्त्न प्रजाततका चराहरुको लातग 

वासस्थान प्रदान गरेको छ : Forktails, Ibisbill, Redstart species, Brown Dipper Cinclus pallasii, 

Common Merganser, Mergus Merganser, Mallard Anas platyrhynchos and Ruddyshel Duck 

Tadorna ferruginea । 

त्यस्तै थप ६ प्रजाततका चराहरु मानि ितस्त र कृतष के्षरमा िस्छन ् : Variegated Laughingthrush (Garrulax 

variegatus), Chestnutcrowned Laughingthrush (Garrulax erythrocephalus), Kalij Pheasant 

(Lophura leucomelanos), Streaked Laughingthrush (Garrulax lineatus), White-throated Redstart 

(Phoenicurus schisticeps) and Brown Accentor (Prunella fulvescens).  

ताबलका ५.११: ाअयोजना के्षत्रमा पााआने चराहरु  

क्र.स. नेपाली नाम िैज्ञाबनक नाम सांरक्षण िगि 

IUCN 

रेडबलस्ट 

 CITES  ने.स. 

१ फापे्र चरा Upupa epops LC   

२ कालो काग  Corvus macrorhynchos LC   

३ तामे ढुकुर  Streptopelia orientalis LC   

४ रु्से्र तटकतटके Motacilla alba LC   

५ टुङ्गा Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 

LC   

६ तेम ु Pyrrhocorax graculus LC   

७ हिमली मलेवा Columba leuconota LC   

८ सवुणा महातचल Aquila chrysaetos LC   

९ ध्याप्ची खञ्जजरी  Phoenicurus ochruros LC   

१० सनु्तले रेखी हफस्टे Phylloscopus pulcher LC   

११ गंगा खोले धोहिहि Enicurus scouleri LC   

१२ थोप्ले  खोले धोहिहि Enicurus maculatu LC   

१३ ततलहरी चरा Ibidorhyncha struthersii LC   

१४ खेरो वञ्जजलु Cinclus pallasii LC   

१५ मणीतणु्डक Mergus Merganser LC   

१६ हररयो टाईके Anas platyrhynchos LC   

१७ चखेवा Tadorna ferruginea LC   

१८ तटतकयरुी तोरीगाँडा Trochalopteron 

variegatum 

LC   

१९ कटुस टाईके 

तोरीगाँडा 

Garrulax 

erythrocephalus 

LC   
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क्र.स. नेपाली नाम िैज्ञाबनक नाम सांरक्षण िगि 

IUCN 

रेडबलस्ट 

 CITES  ने.स. 

२० कातलज Lophura leucomelanos LC III  

२१ तछके तोरीगाँडा Garrulax lineatus Lc   

२२ गजले लेकचरी Prunella fulvescens Lc   

२३ सनु तगि Sarcogyps calvus 

 

CR   

२४ मनुाल Tragopan satyra 

 

NT III P 

२५ खोले हुट्टीटाईँ Vanellus duvaucelii 

 

NT   

२६ तहमाली तगि Gyps himalayensis 

 

NT   

(श्रोताः स्थलगत ाऄध्ययन, २०७८)  

घ) जलचर तथा माछा 

अयोजना के्षर िढुीगण्डकी नदीको मातथल्लो के्षर पदाछ । िढुीगण्डकी नदी लगायत ऄन्त्य साना खोलाहरु रहकेाले पतन 

अयोजना के्षरमा तहमाली  के्षरमा पाइने माछा तथा केही वसाइ-सराइ गने माछाका प्रजातीहरु भेतटन्त्छन ् । थप तववरण 

तलको तातलका प्रस्ततु गररएकोछ ।  

 

 

 

ताबलका ५.१३: ाअयोजना के्षत्रमा पााआने जलचर तथा माछाका प्रजातीहरु 

क्र.स. िैज्ञाबनक नाम सांरक्षण िगि 

IUCN 

रेडबलस्ट 

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 सरकारिारा 

संरतक्षत तजवहरुमा सचुीकृत रहकेा छैनन)् 

 

५.३ सामाबजक-ाअबथिक र सास्कृबतक वातावरण  

नेपालमा रहकेा ७७ तजल्लाहरुमध्ये गोरखा गण्डकी प्रदशे ऄन्त्तगातको मध्य एक ऐततहातसक, धातमाक तथा सांस्कृततक 

दृतिले ऄत्यन्त्त महत्व िोकेको तजल्ला हो । भौगोतलक रुपमा मध्यपहाडी के्षरदतेख ईत्तरी तहमाली के्षरसम्म रै्तलएको यो 

तजल्ला जैतवक तवतवधताको धनी र पयाटकीय दृिीले महत्वपणूा छ । यो तजल्लाले ३६१० वगा तकलोतमटर के्षरर्ल 

ओगटेको छ । समदु्र सतहिाट २२८ तमटर दतेख ८१६३ तमटर ईचाइमा ऄवतस्थत तथा २७
०
१५’ दतेख २८

०
१५’ ऄक्षांश र 

८४
०
२७’ दतेख ८४

०
५८’ दशेान्त्तरमा रै्तलएको यस तजल्लामा ईरण, सम-तशतोरण, तशतोरण, लेकाली र तहमाली 

हावापानी पाइन्त्छ । राजनैततक एवं प्रशासतनक दृतिकोणले यस तजल्लालाइ २ नगरपातलका  र ९ गाईँपातलकामा तिभाजन 

गररएको छ । यस तजल्लाको पवूा सीमानामा धातदङ तजल्ला र ततव्वत (चीन); पतश्चम सीमानामा तनहुँ, लमजङु, मनाङ 

तजल्ला र ततव्वत (चीन); ईत्तर सीमानामा ततव्वत (चीन) तथा दतक्षण सीमानामा तचतवन, तनहु ँर धातदङ तजल्ला पदाछन ्।  

क) जनसांख्या 

चमुनवु्री गाईँपातलकािाट २०७६ सालमा संकतलत तथयाङ्क ऄनसुार यहाँ जम्मा २००४ घरपररवार रहकेा छन ्। २०६८ 

को जनगणना ऄनसुार यो संख्या १९४९ तथयो । चमुनवु्री गाईँपातलकाको कुल जनसंख्या ९२८९ रहकेो छ । वडागत 

रुपमा हदेाा वडा नं ३ मा सिैभन्त्दा िढी २९७७ र वडा नं ५ मा  सिैभन्त्दा कम ७२० जनाको िसोिास रहकेो छ । कुल 

जनसंख्यामध्ये ४६६९ जना (५०.२७%) परुुष र ४६२० जना (४९.७३%) मतहला रहकेा छन ् । हालको जनसंख्या 

ऄनसुार लैङ्तगक ऄनपुात (परुुष-मतहला ऄनपुात) १००.१ रहेको दतेखन्त्छ । कुल जनसंख्याको ५९ प्रततशत जनता 

अतथाक रुपले सतक्रय (१५ दतेख ५९ वषा) ईमेर समहूतभर पदाछन ्। एक वषामतुनका िालिातलका २ प्रततशत, १ दतेख ५ 

वषातभरका ८ प्रततशत, ५ दतेख १५ वषासम्मका २२ प्रततशत रहकेा छन ्। अतथाक रुपले सतक्रय जनसंख्यामध्ये १६ दतेख 

३० ईमेर समहू सिैभन्त्दा (२९.८ प्रततशत) िढी रहकेो छ ।  

 

 



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 5-31 
 

बचत्र ५.७ : चुमनुव्री गााईाँपाबलकाको वाडि ाऄनुसारको जनसांख्याको बववरण 

(श्रोताः CBS Nepal, 2074) 

 

 

बचत्र ५.८ : चुमनुव्री गााईाँपाबलकाको ाईमेर समुह ाऄनुसारको जनसांख्याको बववरण 

(श्रोताः CBS Nepal, 2074) 
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बचत्र ५.९ : चुमनुव्री गााईाँपाबलकाको मबहला-पुरुषको ाऄनुपात लगायतका बववरण  

(श्रोताः CBS Nepal, 2074) 

 

बचत्र ५.१० : चुमनुव्री गााईाँपाबलकाको साक्षरता सम्वधधी बववरण  

(श्रोताः CBS Nepal, 2074) 

ख) धाबमिक-सााँस्कृबतक ाऄवस्था 

गोरखा दरवार, गोरखनाथ मतन्त्दर, तल्लो दरवार जस्ता ऐततहातसक सम्पदा; मनकामना मतन्त्दर, गोरखकाली मतन्त्दर जस्ता 

धातमाक सम्पदा; कल्छुमन ताल, कालाताल नारदकुण्ड, दधुपोखरी जस्ता ताल तथा पोखरीहरु; मनास्ल,ु तहमालचलुी 

जस्ता तहमचचुराहरु; तवतभन्त्न कोटहरु, गमु्िाहरु तथा गरु्ाहरु यहाँका मखु्य अकषाणहरु हुन ्। 

ग) पयिटबकय सम्भावना 

गण्डकी प्रदशे ऄन्त्तगात गोरखा तजल्लाको ईत्तरी भेगमा ऄवतस्थत चमुनवु्री गाईँपातलका सातवकका ७ वटा गाईँ तवकास 

सतमततहरू (समागाईँ, ल्हो, प्रोक, तवही, छेकम्पार, चमु्चेत र तसतदािास) तमलाएर तनमााण भएको हो । गोरखा तजल्लाको 

मखु्य नदी िढुीगण्डकीको पतश्चमी भागमा तथा तजल्लाको ईत्तर पवूा ऄवतस्थत तसतदािासको तर्तलम यस गाईँपातलकाको 

केन्त्द्र रहकेो छ । कुल के्षरर्ल १६४८.५ वगा तक.तम. रहकेो यो गाईँपातलका समदु्री सतहिाट १२३९ तमटरदतेख ८१६३ 

तमटरसम्म रै्तलएको छ । नेपालका ईच्च तहमशृंखलाहरुमध्येको अठौं ईच्च तशखर मनास्ल ु तहमाल (ईचाआ ८१६३ 

तमटर) यसै गाईँपातलकामा ऄवतस्थत छ । तहमचलुी (७८९३ तमटर) र सङ्ृगी (७१८७ तमटर) जस्ता ईच्च तहमाल लगायत 

ऄन्त्य तहमशङ्ृखला यसै गा.पा.मा पदाछन ्। यस गाईँपातलकाको समराफ भाग मनास्ल ुसंरक्षण के्षरमा पदाछ । यो गाईँपातलका 

लाके (५२०५ तमटर) र ग्या (५३७५ तमटर) जस्ता ईच्च पास (ला) हरुका साथै काल ताल र वीरेन्त्द्र तालहरु जस्ता 

तवतभन्त्न ताल तलैयाहरु रहकेा छन ्। तवतशि साँस्कृततक, ऐततहातसक गमु्िाहरु र ऄसंख्य जतडिटुी, जैतवक तवतवधताले यो 
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गाईँपातलका भररपणूा रहकेो छ । िुढीगण्डकी जलाधार, चमुनवु्री लाके पास हुदँै मनाङ, मसु्ताङ जाने मखु्य पदमागा, मनोरम 

तहमशङ्ृखला र ऄलौतकक संस्कृततसतहतको तवतशि भपूररवेशले गदाा यस गाईँपातलकाले पयाटक अकषाणको ठूलो 

सम्भावना िोकेको छ । 
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ऩरयच्छेद 6: प्रस्तावको ववकल्ऩ 
प्रस्तातवत सडकको तनमााण हुँदैछ । प्रस्तातवत सडकपंिीको चयनमा तवतभन्त्न तवकल्पहरुको ऄध्ययन गररएको छ । 

तवकल्पहरुको चयन गदाा स्थातनय वातावरण (भौगोतलक, ऄजतैवक र सामातजक पक्ष) को तवचार गरर प्रस्तातवत सडक 

पंिीको चयन गररएकोछ ।  

६.१ बडजााआन  

प्रस्तातवत सडकलाइ प्रादतेशक सडकको रूपमा वगीकृत गररएको छ र प्रादेबशक सडक “क” वगि  ऄनरुुपको मापदन 

ऄनसुार तडजाआन गररएको छ । मखु्य तडजाआनमा आन्त्टरमेतडयट लेन (५.५ तमटरको क्याररजवे) र  ५-७% को Ruling 

gradient जस्ता तवशेषता रहकेोछ । वातावरणीय प्रभावहरू कम गना वा कम गना ईपयिु इतन्त्जतनयररङ्ग तडजाआनहरू र 

स्थान तवतशि ईपायहरू ऄपनाआएको छ । शोल्जर र ऄन्त्य तडजाआन संरचना स्थलगत ऄध्ययनमा अधाररत छ । सतहको 

पानीको िहावलाइ तनरन्त्तरता तदनको लातग पयााप्त जल-तनकासी र डे्रनेज संरचनाहरू तडजाइनमा समातहत गररएको छ ।  

तडजाआनको तवकल्प ऄध्ययन गदाा सडकलाइ आन्त्टरमेतडयन्त्ट लेन र दोहोरो लेनको तवकल्प ऄध्ययन गररएको तथयो । 

अयोजना के्षरमा कम जनसंख्या तथा धेरै जसो पटाकहरु अवाज-जावात गने के्षर भएकाले यस के्षरको लागी दोहोरो लेन 

तडजाआन भन्त्दा आन्त्टरमेतडयन्त्ट लेन तडजाआन यस सडक अयोजनाको लागी ईपयुाि दतेखन्त्छ । साथै, आन्त्टरमेतडयन्त्ट लेनमा 

पाखो कम काट्न ुपने र वन के्षरमा नोक्सानी, अदी जस्ता वातावरणीय ऄसर दोहोरो लेन भन्त्दा तनक्कै कम हुने भएकाले 

यस सडकको लागी आन्त्टरमेतडयन्त्ट लेनको तवकल्प चयन गररएकोछ ।  

६.२ प्रस्तावको  बवकल्प 

ऄन्त्य अयोजना तवकल्पहरूलाइ ध्यानमा राख्दै, प्रस्तातवत सडक अयोजना सहज र सरल यातायात सेवाको 

अवश्यकताको ईद्दशे्य परूा गना ईत्तम तवकल्प हुन सक्दछ र यस सडकलाइ नेपाल र तचन जोडने तवकल्पको रुपमा पनी 

प्रयोग गना सतकनेछ ।  

६.३ बनमािण दृबिकोण  

प्रस्तातवत सडक मानव श्रम (ईत्खनन, िायो-इतन्त्जतनयरर, गेतियन संरचनाहरू) तथा हतेभ यान्त्रीक साधनहरु को 

संयोजनिाट तनमााण गररनेछ ।  

६.३.१ वैकबल्पक कायिताबलका  

वषाा ऊतमुा तनमााण काया रोतकनेछ। िाँकी 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 वैकबल्पक स्रोतहरु  

ढुङ्गा र िालवुा अयोजना के्षर नतजकैका खोला-नालाहरूमा ईपलब्ध छन ्। प्रस्तातवत तनमााणले स्थानीय श्रम शति र 

स्थानीय सामराफीको ऄतधकतम ईपयोग गनेछ। 

६.४ कुनै कायि बवकल्प छैन  

सडकले दगुाम र गररिीले भररएको के्षरको तवभीन्त्न स्थातनय ईत्पादन तथा पयाटनको सम्भावनालाइ प्रवािन गरी यस 

के्षरको अतथाक ईन्त्नतत गनेछ । हाल मातनसहरुको लागी अतथाक तक्रयाकलापहरुको तसतमत ऄवसरहरुलाइ वढाईने छ । 

हाल रुआला भञ्जयाङ दखेी तसतदावास सम्म कररव दइु तदन लाग्नेछ, सडक तनमााण पश्चात ्याराको ऄवतध कररि ४ घण्टाको 

हुनेछ र अवतजावत गदाा लाग्ने समय र खचाको वचत गनेछ । कुनै काया नगने तवकल्पले वातावरणीय प्रभावहरूलाइ 

तनमुाल गना सक्दछ, तर केवल यस के्षरको ऄल्पतवकास र गररिीको लागतमा हुनेछ । प्रस्तातवक सडक अयोजनामा 

प्रस्तातवत तवतभन्त्न वातावरतणय ईपायहरुले यस अयोजनाको कारण वातावरणमा पने ऄसरहरु न्त्यतनकरण गरी अयोजना 
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वातावरण मैरी वनाइनेछ । सडक पहुचँ सतुवधा तवकासको अधारभतू पवूााधार हो जसले समराफ तवकासलाइ सतजलो 

िनाईँदछ । यसैले, यो तवकल्प प्रस्तावको लातग प्रासङ्तगक छैन । 

६.५ वैकबल्पक पांबि  

प्रस्तातवत सडकको स्तरवतृि हुदँैछ । प्रस्तातवत सडकको चयनमा तवकल्पको अवश्यक पदैन। यद्यतप कायाान्त्वयन चरणमा 

तवकल्पहरू हुन सक्दछन ्जनु स्थानीय सताहरू र तदआएका सताहरूका ऄनसुार छनौट गना सतकन्त्छ। ऄन्त्य तवकल्प पतन 

छलर्ल गररएको छ जनु तल प्रस्ततु गररएको छ। 

१) तवकल्प १- प्रस्तातवत सडक पंति (िढुी गण्डकी  नदीको दातहने तकनार) 

२) तवकल्प २- िढुी गण्डकी  नदीको  दवे्रे तकनार  

प्रस्तातवत पनुःस्थापनाका ईपायहरूले थप जग्गा र वन के्षरवाट रूखहरू कटानलाइ तसतमत गदाछ। तसथा, नयाँ रयाकको 

वैकतल्पक पंतिले यस तवकल्पको तलुानामा िढी वातावरणीय ऄसर गदाछ। यस कारण प्रस्तातवत तवद्यमान पंति नै ईत्तम 

तवकल्प हुनेछ। 
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ताबलका ६.१: बवकल्पहरुको वातावरणीय प्रभावको बवशे्लषण 

बवकल्प ाऄनुकूल वातावरणीय प्रभाव प्रबतकूल वातावरणीय प्रभाव 

बवकल्प १- प्रस्ताबवत सडक पांबि (िुढी गण्डकी  नदीको दाबहने बकनार) 

तडजाआनः क्याररज वे चौडाआ- ७ मी., दाँया-िाँया 

१ 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-ूिनोट-  पातनको तनकासका संरचना, िायो-आतन्त्जतनआररङ्गका संरचनाले 

तभर-पाखोको संरक्षण हुने 

पाखो काट्ने काम गनुा पने भएकाले ऄतस्थरता झनै वढ्ने 

ऄपनाइने प्रतवतध- पाखो काटेर चौडाआ वतृि पाखो काट्दा तनस्कने spoil सडक तनमााणमा प्रयोग गना सतकने spoil को सतह व्यवस्थापन नभएमा यसले जतमन तिगाने, 

पानी प्रदषूण गने, वन र जलचर प्रातणलाइ ऄसर गने 

सञ्जचालन तवतध- तनयतमत ममात सम्भार तनयतमत ममात सम्भारले सडक र पतहरको रोकथान हुने - 

समय तातलका-ततन वषा स्थानीयले रोजगारी पाईने, व्यवसायमा वतृि हुने, अतद तनमााण ऄवतध भर पहाडी के्षरमा (तभर/पाखो) र सडक 

असपासको  वन के्षरमा तनयतमत ऄसर पगु्ने 

कच्चा पदाथा - िढुी गण्डकी  नदी र नतजकको 

खोला/खोल्सी  

कच्चा पदाथा नतजकै ईपलव्ध भएकाले ऄसर कम हुने कच्चा पदाथाको ईत्खन्त्न गदाा िुढी गण्डकी  नदी र 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 १४.६४ हे. अवश्यक पने र ५४६ 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 

बवकल्प २- िढुी गण्डकी  नदीको  दवे्रे तकनार 

तडजाआनः क्याररज वे चौडाआ- ७ मी., दाँया-िाँया 

१ 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-ूिनोट पातनको तनकासका संरचना, िायो-आतन्त्जतनआररङ्गका संरचनाले 

तभर-पाखोको संरक्षण हुने 

पाखो काट्ने काम गनुा पने भएकाले ऄतस्थरता झनै वढ्ने 

ऄपनाइने प्रतवतध- पाखो काटेर चौडाआ वतृि पाखो काट्दा तनस्कने spoil सडक तनमााणमा प्रयोग गना सतकने spoilको सतह व्यवस्थापन नभएमा यसले जतमन तिगाने, पानी 

प्रदषूण गने, वन र जलचर प्रातणलाइ ऄसर गने 
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बवकल्प ाऄनुकूल वातावरणीय प्रभाव प्रबतकूल वातावरणीय प्रभाव 

तवकल्प १ को तलुानामा िढी spoil ईत्सजानन ्हुने भएकाले 

प्रभाव वढी पने  

सञ्जचालन तवतध- तनयतमत ममात सम्भार तनयतमत ममात सम्भारले सडक र पतहरको रोकथान हुने - 

समय तातलका-ततन वषा स्थानीयले रोजगारी पाईने, व्यवसायमा वतृि हुने, अतद तनमााण ऄवतध भर पहाडी के्षरमा (तभर/पाखो) र सडक 

असपासको  वन के्षरमा तनयतमत ऄसर पगु्ने 

कच्चा पदाथा - िढुी गण्डकी  नदी र नतजकको 

खोला/खोल्सी  

कच्चा पदाथा नतजकै ईपलव्ध भएकाले ऄसर कम हुने कच्चा पदाथाको ईत्खन्त्न गदाा िुढी गण्डकी  नदी र नतजकको 

खोला/खोल्सीको जलचर प्रणातलमा ऄसर गने 

वन तथा सरकारी जग्गाको प्रयोग:  - तवकल्प १ को तलुानामा वन के्षर वढी पयोग 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 िहावलाइ ऄसर गने, 

वनको तवचिाट सडक जाने हुनाले सडकले वन र वन्त्यजन्त्तलुाइ िढी ऄसर गने,  

तवकल्प १ को तलुानामा पाखो ठाडो भएकाले पाखो वढी काट्न ुप्रने भएकाले spoil वढी तनस्कने  
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ऩरयच्छेद 7: प्रस्ताव कामिन्वमन गदाि वातावायण 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-तवतशि, स्थानीय र के्षरीय)। वा.प्र.म.ु  तनदतेशका २०५० ऄनसुार पतहचान गररएको 

प्रभावलाइ क्रमिि र मलू्याङ्कन गररएको छ । त्यस्तै प्रभावको पतहचान र पवूाानमुान अयोजनाको पवूा तनमााण, तनमााण र 

सञ्जचालन चरणहरूको समयमा प्रस्तातवत काया / तक्रयाकलापहरूमा ईतचत ध्यान तदएर गररएको छ । दिैु 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 िढााईने ाईपायहरु 

७.१.१ बनमािण चरण  

क) रोजगारीको बसजिना  

सडक तनमााण कायाहरूले अयोजना तनमााण ऄवतधभरर रोजगारीको प्रसस्त सम्भावना प्रदान गदाछ । प्रस्तातवत सडकको 

स्तारोन्त्नततको तितभन्त्न चरणहरूमा कुशल र ऄकुशल श्रतमकहरू सतम्मतलत हुनेछन ्। यो ऄनमुान गररएको छ तक काम 

परूा गना अयोजना प्रभातवत के्षर तभर ऄदक्ष कामदारहरु ईपलब्ध छन ्। अयोजनाको तनमााण ऄवतधभर दतैनक १५० जना 

कामदार तनयतमत काम गने छन ् । अयोजना के्षरका िस्तीहरुका स्थानीयले रोजगारीको ऄवसर पाईछन।्अयोजनालाइ 

अवश्यक पने कररि १५० ऄदक्ष कामदारहरु मध्य कररि ५० जना अयोजना के्षरका िस्तीहरुमा ईपलव्ध हुनेछन ्। यी 

कामदारहरुले ्यालाको रुपमा प्राप्त हुने अम्दानीले यस के्षरको राफामीण ऄथाव्यवस्थामा प्रवाह हुने पैसाको माराले प्रत्यक्ष 

रूपमा तवतभन्त्न सहायक अतथाक गतततवतधहरू र ईद्यम तवकासको पहललाइ वतृि गनेछ । प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, 

स्थानीय स्तर र छोटो ऄवतधको हुनेछ । 

ख) ाईद्यम बवकास र व्यापार ाऄबभवृबि  

तनमााण ऄवतधमा, तनमााण कायामा सग्लंगको माग परूा गना तवतभन्त्न प्रकारका व्यावसातयक गतततवतधहरू सञ्जचालनमा 

अईँदछन ्। सामान्त्यतया, व्यावसातयक गतततवतधहरूमा खाना र तचया पसल, तकराना पसल र तनमााणकमीहरूको सेवाका 

लातग रेस्टुरेन्त्ट/लजहरुहरू अतद संचालन हुनेछन ् । स्थानीय ईत्पादनहरू जस्तै दाल, दधू, मास,ु तरकारीहरू, र्लरू्ल 

अतदको माग तनमााण ऄवतधमा िढ्नेछ जसले स्थानीय ईत्पादन र िजारका लातग थप प्रोत्साहन तदन सक्छ। यसले 

स्थानीय राफामीण ऄथाव्यवस्थामा योगदान परु् याईँछ र राफामीण गररिी कम गना मद्दत गदाछ। त्यस्ता सतुवधाहरूले ईद्यम 

तवकासमा योगदान परु् याईन सक्छन,् जनु प्राय: तनमााण ऄवतधभर जारी रहन्त्छ, तवशेषगरी यी प्रभावहरु तलतम, स्यालागाईँ, 

लाके िजार, सामागाईँमा दतेखनेछ ।  यस प्रभाव ऄप्रत्यक्ष तकतसमको, स्थानीय स्तरको, दीघाकालीन ऄवतधको, मध्यम  

पररमाणको हुनेछ। 
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७.१.२ सांचालन चरण 

क) यातायात सुबवधाका कारण सेवा-सुबिधा तथा िजारमा पहचाँच  

सडकको तनमााणले सामातजक सेवामा स्थानीय व्यतिको पहुचँ र सामानको ढुवानीको लातग सहज दू्रत पररवहनमा वतृि 

गदाछ । एकपटक सडक तनमााण काया सम्पन्त्न भएपतछ, सडक नतजकक िस्तीहरुिाट तसतदावास, तर्तलम, लगायतका ऄन्त्य 

िजार केन्त्द्रमा सतजलै पहुचँ गना सक्दछन ्। यसले यारा समय र यातायात लागतमा दइु तदनको समय िचत गदाछ । ऄतहले 

रुआला भञ्जयाङ दखेी तसतदावास सम्म कररव दइु तदन लाग्नछे, सडक तनमााण पश्चात ्याराको ऄवतध कररि ४ घण्टाको हुनेछ 

। यस प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततको, ईच्च पररमाण, स्थानीय स्तर र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

ख) व्यापार र व्यापारको वृबि 

स्थानीय के्षरमा ईपलब्ध स्थानीय ईत्पादनहरू, तरकारीहरू र गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरूका लातग िजारमा राम्रो पहुचँ 

हुनेछ।  सडक पंिीका िस्ती र सडक दखेी नतजक पने िस्ती के्षरामा पयाटकको (तिशेष गरी अन्त्तररक) वतृिले स्थानीय 

ईत्पादनहरू र स्थानीय स्रोतहरूको माग िढाईँदछ । कृतष ईद्योग तथा पयाटतकय सेवामलुक ईद्योगहरु अयोजना के्षरमा 

स्थापना गना सतकन्त्छ । यसले यस के्षरमा अतथाक गतततवतध िढाईनेछ। यसले के्षरमा अतथाक लेनदेन िढाईनेछ। स्थानीय 

व्यापार र व्यापार ऄवसरको वतृिले गररिी, भेदभाव, तशक्षा अतद जस्ता तवकाससँग ऄन्त्तरसम्िन्त्ध भएका मदु्दाहरूमा 

प्रभावकारी भतूमका खेल्नेछ । 

सडक संचालन र मातनसहरुको अवत-जावत िढ्ने सँगै तवतभन्त्न प्रकारका खाना, पेय पदाथा र ऄन्त्य दतैनक अवश्यक 

वस्तहुरूको मागको पतूता गना धेरै स्थानीय र िातहरका व्यतिहरूले धेरै साना पसल र रेस्टुरेन्त्टहरू सञ्जचालन गना सक्दछन ्। 

कृतष र पशपुालनको तवस्ततृ श्रृंखला सतहत तवतभन्त्न कृतष अधाररत ईद्यमहरूले पतन कामको ऄवतधको ऄवतधमा 

मजदरुहरूको माग िढेको पररणामस्वरूप गतत प्राप्त गनेछन ्। यसले के्षरमा स्थानीय व्यापार वतृि हुनेछ र साथै नयाँ अय 

ईत्पादन गतततवतधहरुको लातग ऄवसर प्रदान गदाछ । प्रभाव प्रकृततमा ऄप्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, के्षरीय तवस्तार र 

दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

ग) मबहला सशबिकरण 

सडक सञ्जचालन पतछ तसजाना गररएको अतथाक र रोजगारीका ऄवसरहरूले मतहला र सामातजक रूपिाट वतञ्जचत 

समहूहरूको सामातजक तस्थतत िढाईनेछ । मतहला तथा सामातजक रुपमा तपछतडएका वगा प्रतत हुने दवु्यावहारहरु तिस्तारै 

कम हुनेछन ्। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृतत, मध्यम पररमाण, स्थानीय स्तर र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

घ) सामुदाबयक बवकासको वृबि 

सडक तनमााण पतछ सम्पणूा अयोजना के्षरको अतथाक तस्थतत िढ्नेछ । प्रायः सडकको नतजकका िस्तीहरूलाइ धेरै र्ाआदा 

हुनेछ । स्वास्थय सरसर्ाआ, खानेपानीको गणुस्तर, तशक्षाको तस्थतत, सामतजक स्थीतत िढाईने छ । यस प्रभाव ऄप्रत्यक्ष 

प्रकृततको, मध्यम पररमाण, स्थानीय स्तर र दीघाकालीन  ऄवतधको हुनेछ । 

ङ) स्थाबनय धमि सांस्कृतीको सांरक्षण तथा पयिटनको वृिी 

अयोजना के्षर मनास्ल ु संरक्षण के्षरको दगुाम एंवम रमणीय के्षर रहकेोछ । यस के्षरमा गरुुङ र तमाङ तथा िौि 

धमाालम्वीहरुको िाहुल्यता रहकेो के्षर हो । यस के्षरमा पयाटनको प्रचरु सम्भावना रहकेोछ । सडक तनमााण पश्चात यस 

के्षरमा पयाटकहरुको वतृि हुनेछ । यस प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृतत, मध्यम पररमाण, स्थानीय स्तर र दीघाकातलन ऄवतधको हुनेछ 

।  
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७.२ नकारात्मक प्रभाव र प्रभाव धयूनीकरणक ाईपायहरु 

७.२.१ बनमािणपूविको चरण  

७.२.१.१ भौबतक वातावारण  

क) ाअयोजनाको ाअवश्यक सुबवधाहूको लाबग स्थानको पबहचान 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/ढलान खस्ने, जथाभावी र्ोहोर, खोला-नालाको प्रदषूण र खेतीयोग्य जतमनमा spoil को 

समस्या, अतद । तनमााणको समयमा तनमााण व्यवसायीले तनमााण सामराफीहरूको 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 सामराफीहरु मानसनुको वषाावाट धोआन्त्छ र पानीको प्रदषूण गना सक्छ । 

ऄनावश्यक तनमााण सामराफी भण्डारणले स्थानीय वातावरणको प्राकृततक सौन्त्दया र स्थलाकृततलाइ खलल पाछा। त्यस्तै 

गरी, यी सामराफीहरूको जथाभावी तिसजानको कारण वरपरका िाली, जतमन र वनस्पततमा के्षती हुन 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 िस्ती, खानेपानी र खेती गररएको जतमन दतेख 

टाढा हुनेछ। 

 ईत्खनन के्षर संचालन गदाा तनस्कने र्ोहर ईत्खनन ्गररएकै स्थानमा रातखने छ।  

 सतहको पानी तथतराफन वा ततलनावाट जोगाईन पयााप्त तनकासको प्रावधान गररनेछ । 

 ईत्खनन ्के्षर नतजक वकृ्षरोपन गररनेछ । 

 ईत्खनन ्काया पानीको सतह वाट गररनेछैन । 

  

७.२.१.२ जैबवक वातावारण  

क) रुख तथा वनस्पबतको कटानले गदाि हचने ाऄसर   

सडकपंिीको कुल २०.९१ तक.मी. लम्वाइ वन के्षरमा पदाछ (मनास्ल ुसंक्षरण के्षर ऄन्त्तगातको) । मनास्ल ुसंक्षरण के्षर 

ऄन्त्तगातको वन के्षरिाट सडकको र्मेशन चौडाइिाट १४.६४ हेक्टर जतमन अवश्यक पदाछ र सडक तनमााणको लागी 

५४६ वटा रूखहरू काट्न ु पने हुन्त्छ । यी प्रभावहरू प्रकृततमा प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थानीय स्तर र दीघाकालीन 

ऄवतधको रहनेछन ्। 

धयूनीकरणक ाईपाय  

 मनास्ल ु संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरको जतमनको भोगातधकार तथा कातटने रुखहरुको क्षतीपतुी रातररय 

प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लागी रातररय वनके्षर प्रयोग गने सम्ितन्त्ध मापदण्ड सतहतको कायातवतध, २०७६ 

तथा संरतक्षत के्षरतभर भौततक पवूााधार तनमााण एिं संचालन सम्ितन्त्ध कायानीतत, २०६५ ऄनसुार गररनेछ । 

कातटने रुखका ५४६ क्षततपतूता स्वरूप १३६५० रुखका तिरुवाहरु (१ रुख वरावार २५ रूखका िेनाा) रोतपनेछ र 

(मनास्ल ुसंक्षरण के्षर ऄन्त्तगातको १४.६४ हके्टर जतमनको सट्टा जतमन ईपलब्ध गररनेछ र प्रतत हके्टर १६०० 

तिरुवा ( २३,४२४ तवरुवा) रोतपनेछ ।  

 प्रस्तावकले वकृ्षरोपण काया गदाा मनास्ल ुसंरक्षण के्षर अयोजना कायालय तथा स्थातनय संरक्षण के्षर व्यवस्थापन 

सतमततको सहकायामा गनेछ । वकृ्षरोपण नदी ईकास के्षर, वाझो जतमन तथा ऄन्त्य खलु्ला स्थानमा गररनेछ । 
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 रोतपएका िेनााहरुलाइ प्रस्तावकले अफनो लागत ५ वषासम्म हुकााईने/जोगाईने काया गदाछ । 

 

७.२.१.३ सामाबजक ाअबथिक र साांस्कृबतक वातावरण 

क) जग्गा र सम्पबि ाऄबधग्रहण, क्षबतपूबति र पुनवािस सम्िधधी  ाऄसर 

अयोजनाको तनमााण प्रतक्रया र्रक स्वातमत्व र तवतभन्त्न प्रकारका जातमनको अवश्यक पदाछ। अयोजनाको तनजी 

स्वातमत्व ऄन्त्तगातको र्मेशन चौडाइको लातग ९.८ ह.े स्थायी रुपमा तथा अयोजनाको श्रतमक तशतवर तथा ऄन्त्य 

सतुवधाहरुको लागी ४.७ ह.े जतमन ऄस्थायी रुपमा प्रयोग गनेछ । यी प्रभावहरू प्रकृततमा प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, 

स्थानीय स्तर र दीघाकालीन ऄवतधको रहनेछन ्। 

धयूनीकरणका ाईपाय  

अयोजनाको र्मेशन चौडाइको अवश्यक पने तनजी जतमन प्रस्तावकले स्वतच्छक जग्गा दान प्रतक्रयािाट अतधराफहण 

गनेछ। ऄस्थायी रुपमा अवश्यक हुने जतमन अपसी समझदारीिाट प्रस्तावकले भाडामा तलनेछ ।  

ख) साविजबनक ाईपयोबगताहूको पुन: स्थापना सम्िधधी ाऄसर 

अयोजनाको तनमााणको क्रममा कुनै पतन सम्पततमा ऄसर पनेछैन । 

७.२.२ बनमािण चरण  

७.२.२.१ भौबतक-रासायबनक वातावारण  

क) भूबम प्रयोग र ाईत्पादनशील तथा माटोको हाबनमा ाऄस्थायी र स्थायी पररवतिन 

सडकको तनमााणमा र्मेशन चौडाइको लातग तनजी जतमन ऄन्त्तगातको ९.८ ह.े र वन के्षर ऄन्त्तगातको १४.६४ हके्टर 

जतमन स्थायी रुपमा तथा अयोजनाको श्रतमक तशतवर तथा ऄन्त्य सतुवधाहरुको लागी ४.७ हे. तनजी जतमन तथा १.२ 

हके्टर मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर ऄस्थायी रुपमा पररवतान हुनेछ। यसैले जग्गाको तवद्यमान प्रयोग तवतभन्त्न 

पररयोजना संरचना तनमााणका कारण पररवतान हुनेछ।तनमााण चरणको ऄवतधमा सडक पंतिको सतहको ईिार माटो (कररि 

५१,७५० घ.मी.) हटाइनेछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततको, मध्यम पररमाणको, स्थान तनतदाि  र दीघाकालीन ऄवतधको 

हुनेछ। 

धयूनीकरणका ाईपाय  

ईत्खनन ् गररएको ईिार माटो (कररि ५१,७५० घ.मी.) लाइ अयोजनाले संचलनले गने भण्डारण स्थलमा भण्डारण 

गररनेछ, तनमााण काया सतकएपतछ यो माटोलाइ कामदार तशतवर, तनमााण सामराफी भण्डारण स्थल र ऄलकरा पोल्ने 

स्थानहरुको तवघटन गदाा प्रयोग गररनेछ । त्यस्तै जग्गाको प्रयोगमा हुने पररवतानका ऄसरहरू जस्तै वनको क्षतत, कृतष 

जग्गाको क्षततलाइ प्रभाव कम गने र तवतभन्त्न शीषाकमा समावेश गररनेछ । 

ख) प्राकृबतक पानीको िहािमा ाऄसर र पानी जम्ने सम्भावना  

सडकको तनमााण सँगसँगै ढलान के्षरमा पानीको िहािमा ऄसर पना सक्छ । सडक तनमााण संगै कततपय पानीको िहाि हुने 

के्षरमा पानी जम्ने सम्भावना पतन रहकेो छ । यी सम्भातवत के्षरहरुको चनेज सतहतको तववरण तलको तातलकामा प्रस्ततु 

गररएको छ । यी स्थानहरुमा सडक तनमााणले गदाा पानीको प्राकृततक िहािलाआ ऄसर गदाछ । यी के्षरहरुमा सडकले 

पानीको िहािलाइ 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 तनतदाि र मध्यम ऄवतधको 

हुनेछ । 
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धयूनीकरणका ाईपाय  

मातथ ईल्लेतखत प्रभावहरुको न्त्यनूीकरणको लातग तनम्न िमोतजम ईपायहरु ऄिलम्िन गररनेछ । 

 प्राकृततक पानीको िहाि के्षरिाट पणूा रूपमा अवश्यक नहुदासम्म मोतडनेछैन । जनु के्षर िाट पानीको प्राकृततक 

प्रवाह / जल तनकासी रोतकनेछ त्यहाँ पानीको पाआप ऄन्त्य संरचना तनमााण गररन्त्छ ।  

 पानीको िग्ने स्थानहरुमा spoil िाट हुने रोकावट वा तवचलन रोतकनेछ, यतद भैहालेको ऄवस्थामा त्यस्तो 

spoil हटाइनेछ। 

 सडक पंिीमा प्राकृततक पानीको तनकासको व्यवस्थापन गना तवतभन्त्न चेनेजमा गरी ६१ वटा पानी तनकासका 

संरचनाहरु तनमाण गररनेछ । यी स्थानहरुको तववरण तलको तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ ।  

ताबलका ७.१: सडकपांिीमा प्रस्ताबवत पानीको बनकासका सांरचनाहरुको बववरण  

बस.न. चेनेज 
डाईबभटय (से.भी) वा रम्वाई 
(भी.)  

प्रस्ताववत सॊयचना कैपीमत 

1 0+470 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी 

2 1+045 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

3 1+540 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

4 2+160 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

5 2+800 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

6 3+240 10 बभ कजवे नदी 

7 4+200 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी 

8 5+220 30 बभ. ऩरु नदी 

9 5+720 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

10 6+030 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

11 6+150 10 भी. कजवे नदी 

12 6+340 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

13 6+ 528 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

14 6+700 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

15 6+945 10 भी. स्माल्व कल्बटि नदी 

16 7+165 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

17 7+390 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

18 7+435 5 भी. स्माल्व कल्बटि नदी 

19 7+900 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

20 8+600 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

21 9+160 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

22 9+320 24 भी. ऩरु नदी 
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बस.न. चेनेज 
डाईबभटय (से.भी) वा रम्वाई 
(भी.)  

प्रस्ताववत सॊयचना कैपीमत 

23 9+980 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

24 10+140 90 से.भी.  ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

25 11+040 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

26 12+100 20 भी. ऩरु नदी 

27 12+710 5  भी. स्माल्व कल्बटि नदी 

28 13+320 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

29 14+020 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

30 14+440 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

31 14+900 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

32 16+010 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

33 16+690 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

34 16+880 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

35 17+480 10 भी कजवे नदी 

36 17+780 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

37 18+120 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

38 18+470 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

39 18+650 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

40 19+290 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

41 19+540 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

42 20+430 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

43 20+890 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

44 21+250 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

45 22+980 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

46 23+351 5 भी. स्माल्व कल्बटि खोल्सी  

47 24+670 60 से.भी.  ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

48 26+254 6 भी. स्माल्व कल्बटि खोल्सी  

49 27+195 6 भी. स्माल्व कल्बटि खोल्सी  

50 28+377 6 सभी. स्माल्व कल्बटि खोल्सी  

51 28+980 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

52 29+172 5 भी. कजवे खोल्सी  

53 29+611 24 भी. ऩरु नदी 

54 29+720 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

55 31+165 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  
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बस.न. चेनेज 
डाईबभटय (से.भी) वा रम्वाई 
(भी.)  

प्रस्ताववत सॊयचना कैपीमत 

56 31+901 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

57 32+560 90 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

58 33+210 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

59 33+690 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

60 34+120 60 से.भी. ऩाईऩ कल्बटि खोल्सी  

61 34+560 26 भी. ऩरु नदी 
(श्रोताः वा.प्र.मु. ाऄध्ययन भ्रमण, २०२१) 

 

ग) सतहको पानी दूबषत हचने  

सडक तनमााणको क्रममा तवतभन्त्न गतततवतधहरूले नदी/खोलाहरुमा प्रदषूण तनम्त्याईँदछ। यी तक्रयाकलापहरूमा ईत्खनन ्

गररएका ऄततररि spoil सामराफीको िेवास्ता, तशतवर के्षरहरु वाट ईत्पन्त्न हुने ठोस/तरल र्ोहोरको गलत व्यवस्थापन, 

लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक सामराफीहरुको चवुाहट, तवतभन्त्न घातक सामराफीहरूको चुहावट, श्रतमकहरुवाट 

खोला/नालामा नहुाईने/लगुा/भाडा सर्ा गने अतद कायाहरुवाट सतहको पातन दतूषत हुन सक्छ। तशतवर नतजकै पानीका 

स्रोतहरु ढल तनकास, ठोस र्ोहोर र तनमााण सामराफीको पोतखने िाट दतूषत हुने जोतखममा छन ् । सवारीसाधन र ऄन्त्य 

ईपकरण सर्ा गदाा पानीको स्रोतहरु प्रदतूषत हुनेछ । 

यो प्रभाव तिशेषगरी हुन्त्जमु खोला, सोरह खोला, तकल्िा खोला, टम डोगर खोला, संचरेु खोला, गणुगन खोला, कुनान 

खोला, होनन खोला, मयाल खोलाहरुमा दतेखनेछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततको, मध्यम पररमाणको, स्थानीय स्थान तनतदाि 

र छोटो ऄवतधको हुनेछ। 

धयूनीकरणका ाईपाय  

 ईपयिु ढल तनकास िनाएर पानी िग्ने र तनमााण स्थलहरूको िीचमा ईपयिु िर्र िनाइने छ। श्रम तशतवरहरुमा 

शौचालयहरुको तनमााण गररनेछ। 

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

सामराफीहरु लाइ पानीको स्रोतमा छोतडनेछैन 

 तसतवरहरुको र्ोहरलाइ छुटै भण्डारण गरी र्ोहर र्ल्ने ठाईँमा लगेर व्यवस्थापन गररनेछ। 

 ईत्खनन ्गररएका ऄततररि spoil सामराफीको तिराफान व्यवस्थापन स्थलमा लतगनेछ । 

 लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक सामराफीहरुको चवुाहट र तवतभन्त्न घातक सामराफीहरूको चहुावटलाआ 

तनयरण गररनेछ र चहुावटलाइ सङ्कलन गरी ईत्पादकले राखेको कायातवतध ऄनसुार व्यवस्थापन गररनेछ । 

 

घ) Spoil व्यवस्थापनका कारण हचने ाऄसरहरु 

तनमााण चरणमा तनमााण के्षरको वररपरर राफाभेल, तसमेन्त्ट अतद जस्ता तनमााण सामराफीहरू हुनेछन ् । यी तनमााण सामराफी र 

ऄततररि सामराफीहरू जतमन/ढलान काट्ने कायाद्रारा ईत्पन्त्न गररएको spoil को ईतचत व्यवस्थापन  गनुा अवश्यक छ। 

spoil व्यवस्थापनको लागी ५ वटा के्षरहरु प्रास्ताि 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 
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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 गने । 

 spoil लाइ पानीको सतहमा र्ातलनेछैन । 

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

ङ) जबमन/माटो प्रदूषण  

सडक तनमााण कायाको क्रममा तनमााण व्यिसायीिारा मेतसनरी र तनमााण कायासँग सम्ितन्त्धत ईपकरणहरूका लातग तवतभन्त्न 

तकतसमका लतुब्रकन्त्ट, राफीस र तेल अवश्यक हुन्त्छ । यी सामराफीकोहरुको ऄनपुयिु भण्डारण/ह्यान्त्डतलंग र भण्डारण 

गररएको ट्यांकरवाट हुने दघुाटना वा चवुाहट, spoil सामराफीहरु जतमनमा छररन,ु ईपकरणहरु चलाईदा जतमन खाँतदने, 

अतद ऄसरहरु हुन सक्छन ्। तनमााण ईपकरणको ममातको क्रममा तनस्कने र्ोहर, तशतवर/भण्डारण के्षरवाट तनस्कने ठोस 

तथा तरल र्ोहर अतद जस्ता कारणिाट 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 ऄितधको 

हुनेछ। 

धयूनीकरणका ाईपाय  

जथाभावी र्ातलएका ऄततररि सामराफी/ spoil लाइ spoil व्यवस्थापन के्षरमा व्यवस्थापन गररनेछ तथा र 

तशतवर/भण्डारण के्षरवाट तनकने ठोस/तरल र्ोहोरको संकलन गरी व्यवस्थापन के्षरमा लगेर तवसजान गररनेछ । spoil लाइ 

spoil व्यवस्थापन के्षरमा व्यवस्थापन गररनेछ । तशतवर/भण्डारण के्षरवाट तनकने ठोस/तरल  र्ोहोरहरुलाइ छुटै भण्डारण 

गररनेछ । यी र्ोहरहरूलाइ ३R तसिान्त्तको ऄवलम्वन गरी र्ोहरहरुको मारा घटाआनेछ र कवाडीमा िेच्न तमल्ने र्ोहरहरु 

लाइ िेतचनेछ । िाँतक रहकेा र्ोहरहरुलाइ भण्डारण स्थलमा एईटा र्ोहर सङ्कलन स्थान िनाइ भण्डारण गररनेछ र 

ऄतन्त्तममा चमुनबु्री गाईँपातलकाको समन्त्यवमा र्ोहर व्यवस्थापन के्षरमा लगेर तवसजान गररनेछ । यस कायाको लागी 

अयोजना वा तनमााण व्यवसायीले चमुनबु्री गाईँपातलकालाइ तनयमानसुार ततनुा लाग्ने राजस्व दस्तरु ततनेछ । त्यस्त,ै 

तवतभन्त्न तकतसमका लतुब्रकन्त्ट, राफीस, तेल र रसायतनक पदाथाहरुको चतुहने, पोतखने अतद हुनिाट रोक्ने । 

लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक सामराफीहरुको भण्डारण ईत्पादकले तय गरेको कायातवतध ऄनसुार गन े। 

च) जबमनको बस्थरता र माटो क्षरण 

सडकको तनमााणले नयाँ ढलान तवर्लता र पतहरो वा तवद्यमान पतहरोको प्रकोपलाआ िढाईँछ । हल्का/खलु्ला माटो भएको 

ढलान के्षरमा तल्लो भाग ईत्खनन ्गनााले सतजलोसँग तभर खस्न,े भ-ूक्षय हुने जोतखम िढ्छ । कट स्लोपमा पतहरो जाने 

घटना  प्रायः कोलतुभयम र ऄवतशि के्षरमा हुन्त्छ । प्रस्तातवत सडक तनमााण कायामा माटो/जतमन काट्ने, र्नेसन चौडाआको 

रुख/तिरुवाहरु हटाईने, अतद कायाले वषााको समयमा ढलान के्षरलाइ ईजागर गछा र भ-ूक्षय तथा पतहरोको जोतखमलाइ 

िढाईछ । सडकपंिी जाने पतहरोहरु स्लोपको ऄवस्था, वषााको मारा र ऄवतध, जतमनको सतह, माटोको प्रकार, अतदमा 

पतन तनभार गदाछ । त्यस्तै, तनमााण चरणमा हुने ईत्खनन ्तथा तनमााण सामराफीहरुको जथाभावी भण्डारण गदाा spoil तथा 

तनमााण सामराफीहरू िगरे वा स्लोपिाट खसेर सडकपंिीको तल रहकेो नदीमा (खोला वा खोल्सी) नदीमा 

sedimentation को समस्या िढ्न सक्छ । प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततको हुनेछ भने पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र 

ऄवतधमा दीधााकालीन  ऄितधको हुनेछ ।  
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धयूनीकरणका ाईपाय  

 सतह पानी व्यवस्थापन गररनेछ ।  

 स्लोपको माटो ईत्खनन ्गदाा ठाडो नकाटी तेस्रो कातटनेछ । 

 केवल अवश्यक वनस्पतत खाली गररनेछ र तत्कालै पनु: घाँस/तिरुवाहरु लगाइनेछ । 

 spoil लाइ जतत सक्दो चाडो व्यवस्थापन के्षरमा लतगनेछ । 

 न्त्यनूतम कट स्लोप सतुनतश्चत गररनछ । 

 अवश्यकता ऄनसुार वायो-इतन्त्जतनयररङ प्रतवतधको प्रयोग (१६६५० वगा तमटर) । 

 ग्यतियन प्रखाल र व्रेस्ट प्रखालहरु तवतभन्त्न स्थानहरुमा प्रस्तातवत गररएको छ (म्यानसनरी ररटेतनङ्ग प्रखाल- 

१८३४ घन तमटर,  म्यानसनरी व्रेस्ट प्रखाल – १३४० घन तमटर, ग्यातवयन प्रखाल – २१३४५ घन तमटर, 

ग्यातवयन व्रस्ट प्रखाल – १८६० घन तमटर) । 

 वषाातको मौसममा जतमन खन्त्ने वा तभर/पाखो काट्ने काया गररने छैन ।  

बनमािण चरणमा जथाभावी ाईत्खनन ् तथा बनमािण सामग्रीहरुको भण्डारण गररनेछैन । बनमािणको क्रममा 

ाईत्सबजित spoilलााइ तत्कालै सांकलन गरी spoil व्यवस्थापन गररनेछ ।  

छ) धुलो र ध्वबन प्रदूषण 

धलुोका कण र वायु प्रदषूकहरू तनमााण काया, ईत्खनन ् स्थलको सञ्जचालन र तनमााण सवारी साधन र ऄन्त्य सवारी 

साधनहरूको अवागमन सम्िन्त्धी तवतभन्त्न गतततवतधिाट ईत्सजान ् गररनेछ । सखु्खायाम गररने तनमााण काया र सवारी 

साधनको अवागमन सडक के्षरवाट थप धलुो र ध्वतनको ईत्सजानन ्गदाछन ्। यस्ता गतततवतधहरुले नतजकको िस्ती तथा 

कामदारको स्वास्थय र वन के्षरका जीव-जन्त्तलुाइ प्रभातवत पानेछ। प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततको हुनेछ भने पररमाणमा ईच्च, 

सीमामा स्थानीय र ऄवतधमा छोटो ऄितधको हुनेछ ।  

धयूनीकरणका ाईपाय  

 कामदारहरूलाइ रे्स मास्क, आयर गाडा अतद ईपलब्ध गररनेछ । 

 सडकको तकनारमा स्थानीय प्रजाततहरूका िोट/तिरुवा रोतपनेछ ।  

 भण्डारण गररएका सामराफीहरु छोतपनेछ । 

 ईत्खनन ्के्षरमा तनमााण समयमा पानी छतका ने छ ।  

 धलुो तनस्कने गने सामराफी जस्तै िालवुा, तसमेन्त्ट, अतद ढुवानीको समयमा छोतपनेछ ।  

 र्ोहोरलाइ खलुा जलाईन तनषेध गररनेछ । 

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

 तनमााण मेतसनरी तदनको समयमा मार संचालन गररनेछ ।  

 

ज) बनमािण सामग्रीको ाईत्खनन ्तथा भण्डारणको कारण पने प्रभाव 

प्रस्तातवत सडक तनमााणलाइ तनमााण सामराफी पयााप्त मारा चातहन्त्छ जसमा ढुङ्गा, िालवुा, राफाभेल, िेस/सि िेस सामराफी, 

अतद छन।् अयोजनाले चार स्थानवाट राफाभेल, तगट्टी, िालवुा, माटो ईत्खनन ्गनेछ । यी ईत्खनन ्गररएका सामराफीका 

साथै तनमााण समाराफीहरु अयोजनाले तवतभन्त्न स्थानमा भण्डारण गररनेछ।भण्डारण स्थलमा तवतभन्त्न आन्त्धन, रासायतनक 

पदाथाको पतन भण्डारण गररनेछ । यतद राम्रोसँग व्यवस्थापन नगररएको खण्डमा स्थानीय स्थलाकृततको सनु्त्दरतामा ऄसर 
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गदाछ। यसै गरी यी सामराफीहरू वषााको पानीले धोआन्त्छ र नतजकको जतमन, पानीको स्रोतहरुलाइ तिगाना सक्छन ्। सम्भातवत 

प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थान तनतदाि र ऄवतधमा छोटो ऄवतध हुनेछ ।  

धयूनीकरणका ाईपाय  

 तनमााण सामराफी भण्डारण गना जग्गा कृतष भतूम र पानीको स्रोतिाट टाढा हुनेछ । 

 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 सामराफीको भण्डारण शरुू गनुा ऄतघ तलआनेछ ।  

 भण्डारण गररएका सामराफीहरुलाइ छोतपनेछ। 

 आन्त्धन र रासायतनक पदाथा भण्डारणको लातग छुटै्ट व्यवस्था गररनेछ । 

 

झ) बनमािण सामग्रीको ाईत्खनन ्सम्िधधी ाऄसर 

तनमााण सामराफीको ईत्खनन ्वाट नदीको धार पररवतान, प्राकृततक िहािमा ऄवरोध, पानी जम्ने, धलुो ईड्ने र पानी प्रदषूण 

जस्ता समास्याहरु अईन सक्छ । सम्भातवत प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थान तनतदाि र ऄवतधमा छोटो 

ऄवतध हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

 तनमााण सामराफी ईत्खनन ्तथा संचालन योजना इतन्त्जतनयरद्रारा तयार गरी ऄनमुोदन गररनेछ ।  

 कटान के्षर, वन के्षर, िसोिास, ईवार खेत वा जग्गामा तनमााण सामराफी ईत्खन्त्नको  लातग रोक लगाइने छ । 

 ईत्खनन सम्पन्त्न भएपतछ ईपयिु तसतभल आतन्त्जतनयररङ्ग संरचना र िायोआतन्त्जतनयररङ्गका ईपायहरू (रूख-

रोपण, िाँस वकृ्षारोपण) ईत्खनन ्स्थलहरूको तवघटन गदाा प्रोयग गररनेछ ।  

 

ञ) प्र्वलनबशल र बवषालु रासायबनक सामग्रीिाट दुघिटना, चुहावट वा चोटपटक 

सडक तनमााण गतततवतधमा ठेकेदारहरूलाइ तनमााण कायामा प्रयोगको लातग आन्त्धन, तेल र लतुब्रकन्त्ट, तडजेल र पेरोल, 

तिटुतमन र ऄन्त्य रसायनहरूको अवश्यकता हुन्त्छ । घातक पदाथाहरू जस्तै तेल, राफीज प्राय: तनमााण सवारी साधनहरू र 

ईपकरणहरूको लातग प्रयोग गररन्त्छ। तिटुतमन र ऄन्त्य रसायनहरू कालोपारो गने क्रममा प्रयोग गररनेछ।यी सामराफीको 

चहुावट, दघुाटना अतदले सतह र भतूमगत पानीको प्रदषूण, माटोलाआ दतूषत पने, अग र तवस्र्ोटकको जोतखम र मानव 

स्वास्थयको समस्या तनम्त्याईन सक्छ । जतमन वा ढल तनकास प्रणालीमा तिटुतमनले जतमनको गणुस्तर र सतहको डे्रनेज 

प्रणालीलाइ तिगाना सक्छ । कामदार छालामा तिटुतमनको टातसनाले तचढतचलो र एलजी हुन सक्छ । सम्भातवत प्रभाव 

प्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय सीमा र ऄवतधमा छोटो ऄवतध हुनेछ । 

 

धयूनीकरणका ाईपाय  

 ऄलकरा तताईन मतटतेलको प्रयोग गररनेछ र स्थानीय काठ ऄलकरा तताईन प्रयोग गररनेछैन । 

 सामान राख्न ईपयिु भण्डारण कक्ष िनाइनेछ । 

 मास्क, िटु, ग्लोभ, टोपी जस्ता व्यतिगत सरुक्षाका सामराफी कामदारहरूका लातग ईपलब्ध गराइनेछ। 

 स्पोआल रयापहरू तनमााणगरी भण्डार गररनेछ । 

 लेिल लगाइएको कन्त्टेनरमा भण्डार गरी तल र मातथवाट प्लातस्टक तसटले छोतपनेछ । 
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 तिटुतमन भण्डारणको लातग सरुतक्षत , जनु ईवार भतूमके्षर र नतजकको पानीको स्रोतवाट टाढा रातखनेछ। यतद 

तिटुतमन ऄन्त्यर रै्तलयो भने यो तरुुन्त्त सर्ा गररनेछ । 

 

ट) पानी प्रदूषण 

अयोजना के्षरमा पानीको गणुस्तर स्वच्छ र प्रदतूषत नभएको दतेखन्त्छ । तनमााणको क्रममा यी तनमााण र्ोहरहरुले पानीका 

स्रोत खराि र प्रदतूषत गना सक्छन ्। spoil हरुलाइ पानीले िगाइ पानीको स्रोतमा पयुााईन सक्छ । तशतवर, भण्डारण तथा 

तनमााण के्षर वाट तनस्कने र्ोहरहरुले पतन पानी प्रदषूण गना सक्छ । सम्भातवत प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाणमा न्त्यनू, सीमामा 

स्थानीय सीमा र ऄवतधमा छोटो ऄवतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

 पानीको स्रोत नतजक ईत्खनन गररनेछैन । 

 spoil लाइ ईत्खनन ्पश्चात spoil व्यवथापन के्षरमा व्यवस्थापन गररनेछ । 

 तशतवर, भण्डारण के्षर तथा तनमााण कायावाट तनस्कने र्ोहरलाआ र्ोहर व्यवस्थापन के्षरमा रातखनेछ । 

७.२.२.२ जैबवक वातावारण  

क) वन र वधयजधतुको िसोिास बवनाश  

प्रस्तातवत सडकपंिीको २०.९१ तक.मी. सडक खण्ड मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा पदाछ; यस के्षरको वन 

के्षर मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातका ल्हो संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतत, सामागाईँ संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतत, 

प्रोक संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतत र तवही संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमततहरुले स्थातनय स्तरमा व्यवस्थापन गरररहकेा 

छन ् । यी वन के्षरिाट अयोजनाले सडकको र्मेशन चौडइको लागी १४.६४ हके्टर जतमन र अयोजनाको ईत्खनन ्

के्षरको लागी १.२ हके्टर मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर (नदी ततटय के्षर) अवश्यक पदाछ । 

िढ्दो सावाजतनक पहुचँले गदाा नतजकको मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर मनातवय प्रभाव तथा वन स्रोतहरुमा 

चाप  िढ्नेछ । सहज पहुचँका कारण सडकपंिीसँगैका वन के्षरिाट काठ र गैर-काठ वन ईत्पादनको ऄवैध तनकासी वतृि 

हुने पररकल्पना गररएको छ । त्यस्त,ै सडक छेईका रुख/तिरुवाहरु ऄवैध कटान/ सङ्कलन, डाले घाँसको सङ्कलन, 

दाईराको सङ्कलन, अतद कारणले थप प्रभातवत हुनेछन ्। सडक तनमााण कायािाट तनस्कने तनस्कने र्ोहर, धुँवा, धलुो, 

रासायतनक पदाथाहरु वन के्षरका वनस्पती तथा वन्त्यजन्त्तहुरु प्रभातवत हुनेछन ् ।  यस्ता कायाले सडकपंिी नतजकका 

वन्त्यजन्त्तहुरु तवस्तारै टाढा भाग्नेछन ्। सम्भातवत प्रभाव ऄप्रत्यक्ष, पररमाणमा ईच्च, सीमामा स्थानीय सीमा र ऄवतधमा 

दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ। 

धयूनीकरणका ाईपाय  

वन के्षरिाट सडकको र्मेसन चौडाइको लातग अवश्यक पने जतमनको न्त्यनुीकरणका ईपायहरू पररच्छेद ७.२.१.२-क  

मा समावेश गररएको छ । सडक तनमााणको क्रममा तनमााण स्थल खाली गने, रुख-तवरुवाहरु काट्ने, जस्ता काया 

अवश्यकता ऄनसुार मारै गररनेछ । मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा रूख कटान गदाा र ऄन्त्य तनमााण काया 

गदाा मनास्ल ु संरक्षण के्षर अयोजना कायाालय, रातररय तनकुञ्जज तथा वन्त्य जन्त्त ु संरक्षण तवभागको सहकाया तथा 

ऄनगुमनमा गररनेछ । कामदारलाइ वन के्षरिाट आन्त्धनको लातग काठ/दाईरा, वन पैदावारको सङ्कलन गना तनरुत्सातहत 

गररनेछ, यतद गररएको खण्डमा कारिाही गररनेछ । तशतवरमा खाना पकाईनको लातग LPG ग्याँस वा मट्टीतेलको व्यवस्था 

गररनेछ । धुँवाधलुो कम गना पानी छका ने, अवाज कम तनस्कने ईपकरणको प्रयोग, अतद ईपायहरु ऄिलम्िन गररनेछ । 

अयोजनािाट वन र वन्त्यजन्त्तमुा हुने ऄसर कम गना तनमााण काया चाँडो भन्त्दा चाँडो सम्पन्त्न गना प्रथातमकता तदआनेछ । 

त्यस्त,ै तनमााण कायामा तवस्र्ोटकको ऄनावश्यक प्रयोग गररनेछैन ।  
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ख) िसोिास बिखण्डन र वधयजीव चहलपहलमा ाऄवरोध 

सडक तनमााण काया र सडक पंिीको रुख-तिरुवाहरु 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 

तिचरण गने मखु्य स्थानहरु हुन ्। सडकको र्मेशन चौडाइको लागी रुख-तवरुवाको कटान, तनमााणको क्रममा तनसक्कने 

तवतभन्त्न अवाजहरु, धुँवा/धलुो ईत्सजान र ऄन्त्य तनमााण कायािाट ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षरमा रहकेा वनस्पतत तथा 

वन्त्यजन्त्तहुरुलाइ ऄसर गदाछ । यी कायाहरुले तनमााण के्षर नतजक चरा-चरंुुगी, स्तनधारी जीव लगायतका वन्त्यजन्त्तहुरुको 

चहलपहललाइ (तिशेषगरी झारल, तहईँ तचतवुा, थार, हाबे्र, कस्तरुी मगृ र भाल ुजस्ता शान्त्त वातावरण रुचाईने वन्त्यजन्त्त)ु  

कम गरी तवस्तारै यी के्षरिाट वन्त्यजन्त्तहुरु भाग्नेछन ्। यस्ता गतततवतधहरूले मनास्ल ुसंरक्षण के्षरमा वन्त्यजन्त्तहुरुको जैतवक 

तवतवधतामा ऄप्रत्यक्ष प्रभाव पादाछ । सम्भातवत प्रभाव ऄप्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय सीमा र ऄवतधमा 

छोटो ऄवतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

सडकको तनमााणको क्रममा मनास्ल ु संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन्त्यजन्त्तकुो वासस्थान खतण्डत हुनेछन ् । यसका लातग 

न्त्यनूीकरणको ईपायहरूमा वन्त्यजन्त्त ु अवतजावत गने स्थानहरुको पतहचान गरी सावधान तचन्त्ह, वन्त्यजीव अवागमन 

के्षरमा गतत धवुाँ-धलुोको न्त्यनुीकरणका ईपायहरु, अयोजनाका कामदारहरुले वन्त्यजन्त्त ुतजस्काईन,े माने जस्ता गतततवतध 

प्रततिन्त्ध, ऄनावश्यक रुपमा मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा अयोजनाका कामदार/श्रतमकहरुलाइ तहडँडुल 

गना प्रततिन्त्ध गररने लगायतका छन।् तनमााण काया तदनको समयमा मारै संचालन गररनेछ । सवारी साधन अवागमन मार 

तदनमा मार गररन्त्छ ।  

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  प्रततिन्त्ध, 

ऄनावश्यक रुपमा ऄन्त्नपणुा संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा अयोजनाका कामदार/श्रतमकहरुलाइ प्रवेश गने जस्ता 

कायामा प्रततिन्त्ध गररनेछन ्। तनमााण काया तदनको समयमा मारै संचालन गररनेछ । सवारी साधन अवागमन मार तदनमा 

मार गररन्त्छ ।  वन्त्यजन्त्तकुा तिचरण गने मखु्य स्थानहरुमा वन्त्यजन्त्त ु अवतजावत गना सहज हुने संरचनाहरु जस्तै 

overpass/under pass हरु तनमााण गररनेछ । यी संरचनाहरु तनमााण गदाा “वधयजधतुमैत्री पूवािधार बनमािण बनदेबशका, 

२०७८”  ले तनदशेन गररए िमोतजम तनमााण गररनेछ ।  

ग) ाआथनो-वनस्पबत र गैह्रकाष्ठ वन ाईत्पादनको ह्रास  

मनास्ल ु संरक्षण के्षरमा गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरुको प्रचरु सम्भावना रहकेोछ । सडकको तनमााण क्रममा, त्यहाँ िातहरी 

व्यतिहरूको चाप िढ्ने, स्थानीय तस्करहरूको सहयोगमा गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरू नोक्सान हुनेछन ् । यो गतततवतधले 

अयोजना के्षरमा जैतवक तवतवधताको कमी गनेछ । सडक तनमााणकायाको लातग, तशतवरहरुको अवश्यकताको लातग वन 

संसाधनहरू, गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरूको ऄवैध ईत्खननको माध्यमवाट ऄप्रत्यक्ष दिाि तदन्त्छ। सम्भातवत प्रभाव 

ऄप्रत्यक्ष, पररमाणमा कम, सीमामा स्थान तनतदाि र ऄवतधमा छोटो ऄवतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

अयोजनाको कामदारवाट हुने कुनै पतन प्रकारको आथनो िोटातनकल र गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरू सङ्कलनलाइ तनयन्त्रण 

गररनेछ । श्रतमकहरुलाइ वन संसाधनको महत्त्व र आथनो-वनस्पततको िारेमा तनयतमत रूपमा जागरुक गराआनेछ । 

घ) वधयजधतुको बसकार तथा वधयजधतु बवचरणमा पने ाऄसर 
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तनमााण ऄवतधमा िातहरी कामदार सडक तनमााणको लातग संलग्न हुनेछन ् । िातहरी र स्थानीय कामदारहरु ईतचत 

ऄनगुमनको कतम भएको खण्डमा वन के्षरमा मासकुो लातग वा ऄवैध िेचतिखन गना जंगली जनावरहरूको तसकार र ऄन्त्य 

प्रयोजनको लातग वन्त्यजन्त्त ुमना सक्छन ्। ईच्च गतीका सवारीहरुको चहलपहलले गदाा वन्त्यजन्त्तकुो दघुाटना, वन्त्यजन्त्तकुो 

तवचरणमा ऄवरोध जस्ता ऄसरहरु पतन दतेखन सक्ने सम्भावना रहकेोछ । सम्भातवत प्रभाव ऄप्रत्यक्ष, पररमाणमा कम, 

सीमामा स्थान तनतदाि र ऄवतधमा दीधााकालीन ऄवतधको हुनेछ।  

धयूनीकरणका ाईपाय  

अयोजनाको कामदारहरुवाट कुनै पतन पररतस्थततमा वन्त्यजन्त्त,ु चरा-चरुरंगी र स्तनधारीको तसकार वा तकनिेच नहुने 

कुराको सनुतुश्चत गनेछ । अयोजनाले कामदारहरु छनोट गररसकेपतछ जागरूकता कायाक्रम गररनेछ । वन्त्यजन्त्त ुसंरक्षणको 

िारेमा प्रत्येक तनमााण स्थलहरुमा जानकारीमलूक सङ्केत पोि रातखनेछ । ऄवैध वन्त्यजन्त्तकुो तसकार तथा खरीद- 

तिक्रीलाइ तनषेध गररनेछ र यी कायाहरुमा संलग्न हुनेहरु कामवाट िखाास्त गरी काननु ऄनरुुप कारिाही ऄगातड िढाइने छ। 

मनास्ल ु संरक्षण के्षर अयोजना र संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमततका प्रतततनधी तथा स्थातनय जन-प्रतततनधीहरुिारा 

तनयतमत ऄनगुमन गरी तथा यी पक्षहरुसँग समन्त्वय गरी ऄवैध तसकार र चोरी-तनकासी जस्ता गतततवतधहरु तनयन्त्रण गना 

काननु र तनयमहरु कडाआका साथ लाग ूगररनेछ । 

यसका साथै, 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 । 

ङ) जलचर प्रणालीमा ाऄसर  

तनमााण कायाहरू जस्तै ईत्खनन कायाहरू, तशतवर र ऄन्त्य अयोजना के्षरवाट तनस्कने र्ोहरहरु यतद पानीको 

महुान/स्रोतहरुमा तमतसएको खण्डमा त्यहाको जलचर प्रणालीमा ऄसर गना सक्छ। यो गतततवतधहरुले नदीको पातन धतमलो 

िनाइ ऄन्त्य प्रदषूणका तत्व पतन िढाईनेछ। यसले गदाा 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 सर्ा गने तथा नहुाईने, लगुा धनुे जस्ता गतततवतध गररनेछैन। नदीको ईकास 

के्षरमा ऄनातधकृत spoil र्ाक्न ेकाया तनषेध गररनेछ । खोलामा ईत्खनन ्काया पानीको सतह भन्त्दा िातहर वाट गररनेछ । 

७.२.२.३ सामाबजक-ाअबथिक र साांस्कृबतक वातावरण 

क) साविजबनक ाईपयोबगताहरुमा दिाि (पानी, नाला, शौचालय र ाऄधय)  

अयोजना के्षर राफामीण के्षरमा रहेको कारणले खाने पानी अपतूता, र्ोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थय सेवाहरू लागायत सेवा-

सतुिधाहरु सीतमत क्षमताका रहेका छन ् । तनमााण चरणमा िातहरी कामदारहरुको प्रवाहले अयोजना के्षर ऄन्त्तगातको 

तिही, प्रोक, िन्त्जाम, ल्हो, साम गाईँ, साम्दो र रुआला के्षरको सावाजतनक सेवा-सतुिधा तथा ईपयोतगताका संसाधनहरुमा 

दिाि सजृना हुनेछ । यस प्रकारको प्रभाव ऄप्रत्यक्ष प्रकृततको हुनेछ, पररमाणमा न्त्यनू, स्थानीय सीमामा र छोटो ऄवतधमा 

रहनेछे । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

कामदारहरुलाइ चातहने सिै अवश्यकताहरु तथा सम्पणूा सतुिधाहरु तनमााण व्यवसायीले ईपलब्ध गराईनपुदाछ ।  

ख) कृबष ाईत्पादनमा कबम  

सडक तनमााणको क्रममा तनमााण कायाको चरणमा ९.८ हे. तनजी जतमन (कृषी जतमन तथा वस्ती के्षर) सडकले ऄतधकरण 

गनेछ। यी के्षरहरुमा खासै कृषी काया नगररएकाले अयोजना तनमााणको कारण कृषी ईत्पादनमा कमी हुनेछैन । तथापी, 

सडकपंिी िाट नतजकको खेती गररएको जतमनमा ईत्खनन ्गररएका तथा तनमााणको लातग अवश्यक पने सामराफीहरु जस्तै 
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माटो, िालवुा, िालवुा, राफाभेल, तिटुतमन, लतुब्रकेन्त्टस ्र ऄन्त्य रसायन लगायतका तनमााण सामराफीहरू तमतसएर दतूषत हुन 

सक्ने सम्भावना रहकेोछ । तनमााण ईपकरणको ऄनतुचत प्रयोगले कृतष भतूम खाँतदने लगायतका कारणले पतन थप कृतष 

ईत्पादनमा ह्रास अईनेछ । यसिाहके, तशतवरहरुवाट तनस्कने घरेल ु र्ोहोर, ढल लगायतको र्ोहरहरु कृतष जतमनमा 

तमलाईन ेपतन कृतष ईत्पादनमा कतम अईनेछ । यस प्रकारको प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततको हुनेछ, पररमाणमा मध्यम, स्थानीय 

सीमामा र मध्यम ऄवतधमा रहनेछ ।  

 

धयूनीकरणका ाईपाय  

माटो, िालवुा, िालवुा, राफाभेल, तिटुतमन, लतुब्रकेन्त्टस ्र ऄन्त्य रसायन लगायतका तनमााण सामराफीहरूलाइ भण्डारण के्षरमा 

भण्डारण गररनेछ, तनमााण काया गदाा तनमााण सामराफीहरु तथा spoil नतजकको वन तथा कृतष जतमनमा र्ातलनेछैन, यतद 

छरीएमा तत्कालै सर्ाआ गररनेछ । तशतवरहरुिाट तनस्कने घरेल ुर्ोहोरलाइ संकलन गरी ईतचत स्थानमा तिसजान गररनेछ । 

ग) िाल श्रमको सम्भावना 

तनमााण कायाहरू सरुु भएपतछ, त्यहाँ व्यापार र व्यवसायमा वतृि हुनेछ । यो नयाँ व्यापार र व्यापार साथै सडक तनमााणको 

लातग श्रतमकहरूको अवश्यकता पदाछ र गररि ऄतभभावकले अफना िच्चाहरूलाइ अतथाक अम्दानीको ऄवसर दखेी 

अयोजनाको तवतभन्त्न कामहरूमा पठाईन सक्छन।् यस प्रकारको प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततको हुनेछ, पररमाणमा मध्यम, 

स्थानीय सीमामा र मध्यम ऄवतधमा रहनेछ। 

 

धयूनीकरणका ाईपाय  

अयोजनाको सँग सम्वतन्त्धत कुनै पतन कायामा हरेक तकतसमको वालश्रम प्रततितन्त्धत गररनेछ । 

घ) श्रबमक िीच बववाद 

सडक अयोजनाको तनमााणको लातग ठूलो संख्यामा श्रतमकहरूलाइ अवाश्यक हुनेछ। ऄतधक व्यति/श्रतमकहरुले गदाा 

ऄतधक व्यवसाय र ऄतधक अतथाक गतततवतधहरु हुनेछ।अतथाक गतततवतधको वतृिसँगै मातनसहरूको व्यवहारमा अमलू 

पररवतान हुनेछ र यसले ईनीहरूलाइ ऄन्त्य गतततवतधहरू जस्तै जाँड/रक्सी तपईने, जवुा खेल्ने, लागऔूषध सेवन र 

अपरातधक गतततवतध अतदमा परु् याईन सक्छ जसले यस के्षरको सामातजक सभावावलाइ ऄसर पाछा र यसले स्थानीय 

िातसन्त्दा र िातहरी कामदारको िीचमा द्रन्त्द्र तसजाना गदाछ । प्रभाव प्रकृततमा ऄप्रत्यक्ष, पररमाणमा न्त्यनू, सीमामा स्थान- 

तनतदाि  र ऄवतधमा छोटो ऄवतध हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

सामातजक सदभाव कायम गना स्थानीय र अयोजना कामदारहरू िीच ऄन्त्ततक्रा या कायाक्रम अयोजना गररनेछ। अयोजना 

कामदारहरू िीचमा सामातजक संस्कार-चलन ईल्लघन तनयन्त्रण गना अचार संतहता लाग ूगररनेछ । 

ङ) श्रम बशबवरद्घारा हचने प्रभाव 

तनमााणको लातग श्रतमक तशतवर मार्ा त हुने ऄसरहरुमा ठोस र्ोहोर ईत्पादन (जैतवक र्ोहोर, प्लातस्टक र धात ुस््याप, 

घरेल ु िहाव, अतद) र ततनीहरूको तनपटानको अवश्यकता, सावाजतनक सेवा सतुवधामा दिाि (खानेपानीको स्रोत, 

स्वास्थय सतुवधा) अतद समावेश छन ्। ऄन्त्य ऄसरहरुमा स्थातलकृत सौन्त्दया मलू्यको (वनस्पतत क्षतत, जतमन र जतमनको 

दतूषतकरण), कमजोर सरसर्ाआ (ऄस्वच्छ शौचालय, नली तनकास सतुवधा), संक्रतमत रोगहरूको प्रसारण (यौनजन्त्य 

रोगहरू, तकराले साने रोगहरू, अतद), खराि पानी अपतूता, रक्सी र लाग ूऔषधको प्रयोग, अतद रहकेा छन ् । प्रभाव 

प्रत्यक्ष प्रकृतत, ईच्च पररमाणमा, स्थान- तनतदाि र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  
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तनमााण व्यवसायीहरुले श्रतमक तशतवरमा स्वास्थय सेवा सतुवधा, सञ्जचार 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 र्ोहर सङ्कलनको लातग डस्टतवनको प्रयोग, शौचालयको 

व्यवस्था (१५ जनालाइ एक शौचालय) गररनेछ। त्यस्तै ऄन्त्य मदु्दाहरू जस्तै डे्रनेज व्यवस्थापन र ठोस र्ोहोर व्यवस्थापन 

ठेकेदारले व्यवस्थापन गने छ ।  

 

च) व्यावसाबयक स्वास्थय र सुरक्षा  

श्रतमकहरुले तवशषे गरी तभर/पाखो काट्ने, खतरनाक सामराफीको ह्यान्त्डतलंग, भारी ईपकरण सञ्जचालन, तिटुतमनको काम, 

रूख काट्ने, ढलान तस्थरता आत्यातद जस्ता कामहरू गनुा पने भएकोले ईनीहरू दघुाटना र स्वास्थय जोतखममा पने गदाछन ्। 

स्वास्थयमा सम्भातवत प्रभावहरू श्वासप्रश्वास, अँखाको रोग धलुोको जोतखम, ईपकरण/सवारी संचालनले धुँवा ईत्सजान, 

तिटुतमन पोल्दा हुने जोतखम, तनमााण समयमा सवारीको दघुाटना अतद हुनेछन।् व्यतिगत सरुक्षा सामराफीहरुको ऄभावले 

ऄझै यी जोतखमलाइ ऄझै िढाईदछ । तनमााण समयमा स्थानीय र िातहरी कामदारहरू िीचको सम्पका  िढ्ने 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, सेफटी िेल्ट, मास्क, ग्लोभ र कामदारहरूले िटुको प्रयोग ऄतनवाया गररनेछ । ईच्च धलुो 

तिसजान हुने स्थानहरुमा पानी छका ने र तशतवरमा सर्ा तपईने पानी प्रदान गनुापछा । तशतवरमा पयााप्त शौचालयहरू  व्यवस्था 

गररनेछ । तशतवरमा ईनीहरूलाइ प्रतशक्षणको साथ तशतवरमा प्राथतमक ईपचार सतुवधाहरू र कामदारहरूको लातग 

सामतूहक तवमाको गररनेछ । COVID-१९ र ऄन्त्य संक्रतमत रोगहरूको िारेमा स्थानीय व्यति र कामदारहरूलाइ 

जागरूकता प्रदान गररनेछ । 

 

७.२.३ सांचालन चरण 

७.२.३.१ भौबतक-रसायबनक वातावारण  

क) ाईत्खनन,् बशबवर, spoil व्यवस्थापन के्षत्रहरुको बवघटन गदाि हचने प्रभाव 

यी के्षरहरुको पनु:स्थापनाले वायु प्रदषूण तनम्त्याईँछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततमा छ, पररमाणमा न्त्यनू, स्थान तनतदाि र छोटो 

ऄवतधको हुनेछ । 

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, पबहरो र बभरको ाऄबस्थरता  

सडकपंति वा सडकको नालीमा वषाातको पानी केतन्त्द्रत भइ िग्दा भ-ूक्षय र तभरको ऄतस्थरता िडाइ पतहरोको समस्या 

हुनेछ। सडकको सतहमा सतहको पानीको िहािले थप पतहरोको जोतखमलाइ िढाईछ।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 तनतदाि र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  
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 तभरालो जतमनको सरुक्षा ईपायहरू (ग्यातियन प्रखाल र पानीको ईतचत तनकास) कायाहरूको ममात र सधुार 

गररनेछ। 

 पतहरो र तभर खसेको स्थानको तरुुन्त्त सर्ाआ गरी र ईपयिु प्रतवतध (िायोआतन्त्जतनयररंग) को साथ तभर/पतहरोको 

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, ग्यािीयन प्रखालहरुको तनमााण गररनेछ ।  

 

ग) नदी तट काबटने र िाढीको समस्या 

सडक सामान्त्यत: पानीको प्रिाहलाइ तनतश्चत स्थानहरुवाट प्रवाह केतन्त्द्रत गरेर सतह पानीको प्राकृततक प्रवाहलाइ 

पररमाजान गदाछ र धेरै जसो ऄवस्थामा जल प्रवाहको गतत िढाईँदछ । 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 िाँधका रूपमा 

काया गरी र प्राकृततक जल तनकासी, पानी भररन,े पानी जम्न/ेटातलने, िाढी अईन ेअतद हुन 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 केतन्त्द्रत पानीको िहावले जसले जतमन 

खोल्ने, खोल्सी िनाईने र माटोको क्षतत तनम्त्याईने र तभरको ऄतस्थरता िढाईने जस्ता काया रोक्न सक्छ । गतल्ल, 

खोल्सीहरुको समयमै ममात सम्भार, सडकको नालीमा सर्ा गरी सतहको पानीको िहािले हुने क्षतत रोतकनेछ । 

 

घ) ाईच्च यातायात ाअवागमन 

सडकको संचालन चरणमा यातायातको ईच्च प्रवाहले सडक दघुाटना, रातर्क ऄवरोध, ईच्च अवाज र ऄन्त्य यातायात 

सम्िन्त्धी समस्याहरू तनम्त्याईनेछ । यो प्रभाव ऄप्रत्यक्ष प्रकृतत, मध्यम पररमाण, स्थानीय स्तर र दीघाकालीन ऄवतधमा 

हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

ईच्च रातर्क अवागमनको प्रभाव न्त्यनूीकरण गना िस्ती के्षर, स्वास्थय चौकी, स्कुल, अदीको नतजक तस्पड बे्रकरहरु 

िनाआनेछ । यसै गरी, सडकमा तवतभन्त्न यातायात र सडक मदु्दाहरूको िारेमा जानकारी तदने तवतभन्त्न सचूना साआनिोडा र 

होतडङ्ग िोडाहरू रातखनेछ । 

ङ) सडक छेाईको डे्रनेज ममित 

सडक र डे्रनेज संरचना र सडक छेईको नालीमा प्राकृततक पानीको प्रवाह िदल्नेछ ।  क्रस-डे्रनेज संरचनाहरूको माध्यमिाट 

सडक नालीिाट पानीको केन्त्द्रीकृत प्रवाहले जातमन खतनने समस्या हुन सक्छ । यस्तै प्राकृततक जल तनकासीको 

पररवतानले कृतष के्षरहरूमा स्थानीय तसंचाइमा पतन िाधा परु् याईन सक्छ । पानीको स्रोत सखु्खा हुन सक्छन ्। यो प्रभाव 

ऄप्रत्यक्ष प्रकृतत, मध्यम पररमाण, स्थान तनतदाि र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

सडकको तनमााण ऄवतधमा िनेको तनकास तनयतमत रुपमा सर्ा र ममात गररनेछ, क्षतत भएको खण्डमा पनुःतनमााण गररनेछ 

। 
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च) तेल, बग्रज, लुबब्रकेधट्स, िुटीमेनको प्रयोग र सवारी साधन/ाईपकरणहूको सरसर्ााइले हचने सतह जल 

प्रदूषण 

सडक संचालनको क्रममा चल्ने सवारी साधनहरुलाइ तेल, तराफज, लतुब्रकें ट्स, तडजेल र पेरोल तथा सडक ममातको क्रममा 

तिटुतमन र ऄन्त्य रसायनहरू अवश्यक पदाछन ् । यी समाराफीहरुको चवुाहट, ऄनपुयिु भण्डार वा कन्त्टेनरको दघुाटनाको 

नतजकको जतमन दतूषत, भतूमगत/सतहको पानी दतूषत हुने, अग र तवस्र्ोटको जोतखम र मानव स्वास्थयको खतरा 

तनम्त्याईन सक्छ र सडकमा जल तनकासी प्रणाली ऄवरुि गना सक्छ । तवशेष गरी सडक ममातका क्रममा ममात कायावाट 

तनस्कने र्ोहोरिाट नतजकको जतमन तथा पानीको स्रोतहरु प्रदतूषत हुन सक्छन ् । यो प्रभाव ऄप्रत्यक्ष प्रकृतत, मध्यम 

पररमाण, स्थान तनतदाि र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

 

धयूनीकरणका ाईपाय  

जतमन वा पानीको स्रोतहरुमा तेल, तराफज, लतुब्रकें ट्स, तिटुतमन, तडजेल र पेरोल र ऄन्त्य रसायनहरू छररनवाट रोतकनेछ, 

यतद छररएको खण्डमा सङ्कलन गरी यी के्षरहरु सर्ा गररनेछ । तले, तराफज, लतुब्रकें ट्स, तिटुतमन, तडजेल र पेरोल र ऄन्त्य 

रसायनहरूलाइ सङ्केत/नामकरण गररएका कन्त्टेनरमा भण्डारण गररनेछ।  

७.२.३.२ जैबवक वातावरण 

क) वन ाऄबतक्रमण 

संचालनको चरणमा सहज पहुचँका कारणले सडकपंिी नतजकको मनास्ल ुसंरक्षण के्षर र वन स्रोतहरुमा दिाि 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 चारा प्रजाततहरूलाइ हातन/नोक्सानी गनेछन ् । यसले वन 

के्षरको सम्पणूा जैतवक ऄखण्डतामा प्रभाव पाछा । यसको प्रभाव ऄप्रत्यक्ष प्रकृतत, न्त्यनू पररमाण, स्थानीय स्तरको र 

दीघाकालीन ऄवतधमा रहनेछ । 

 

धयूनीकरणका ाईपाय  

यस प्रभावलाइ न्त्यनूीकरण गना अयोजना के्षरको मनास्ल ु संरक्षण के्षर तथा वन के्षरको ऄततक्रमणलाइ कडाआका साथ 

ऄनगुमन गरी रोतकनेछ । मनास्ल ु संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयका प्रतततनधी, संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमततका 

प्रतततनधी तनयतमत ऄनगुमन गररनेछ । त्यस्तै, मनास्ल ुसंरक्षण के्षर अयोजना कायाालयसँग समन्त्वय गरी वन संसाधनको 

महत्त्व, मनास्ल ुसंरक्षण के्षर र वन के्षरसँग सम्ितन्त्धत तनयम/काननुको िारेमा जागरूकता कायाक्रम सञ्जचालन गररनेछ । 

ख) वन सांसाधनको कमी 

सडक सञ्जचालन पतछ, अयोजना के्षरमा स्थातनयह र िातहरी के्षरका व्यतिहरूको अवतजावतमा वतृि भइ र वन के्षर 

िाट काठ-दाईरा र वन पैदावारहरुको चोरी-तनकासी हुन ्सक्छ । राम्रो यातायात सडक ऄवस्थाले यी ऄवसरको र्ाआदा 

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- तनतदाि र ऄवतधमा 

दीधााकालीन ऄवतध हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

सडक संचालन भएपतछ अयोजना के्षरमा मनास्ल ु संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयसंग समन्त्वय गरी वन के्षरको 

ऄनतधकृत प्रवेश र गैरकाननुी गतततवतधहरु लाइ तनयन्त्रण गररनेछ । वन संसाधनको प्रयोगलाइ तनरुत्सातहत गना, 

चोरीतनकासी नगना सचेतनामलूक िोडा तवतभन्त्न स्थानहरुमा रातखनेछ । 
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ग) सडक छेाईका वनस्पबतमा ाऄसर  

सडक छेईको वनस्पतत प्रभातवत हुने सम्भावना रहकेोछ । ऄवैध कटानी, घाँस दाईराको सङ्कलन, सडकिाट तनस्कने 

धवुाँ-धलुोको करण सडक छेईका वनस्पतीहरुलाइ , घाँस तथा तिरुवाहरुलाआ तवतभन्त्न ऄसर गदाछ । तिस्तारै तिरूवाको 

पातमा धलुो जम्मा भइ प्रकाश संशे्लषणमा ऄसर गदाछ र सडक छेईका िोटहरुमा दीघाकालीन ऄसर हुनेछ । प्रभाव 

प्रकृततमा ऄप्रत्यक्ष, न्त्यनू पररमाणमा, स्थान तनतदाि र  दीधााकालीन ऄवतधमा हुनेछ । 

धयूनीकरणका ाईपाय  

वकृ्षारोपण र तनयतमत/ईतचत ऄनगुमन गरी सडकको तनयतमत ममात गरी धलुो ईत्सजान हुनवाट रोतकनेछ । ऄनगुमन गरर 

सम्भातवत जोतखमका के्षरहरुमा र्ें तसंग गररनेछ । ऄवैध काठको कटानी र घाँस दाईराको सङ्कलनलाइ  तनयन्त्रण  

गररनेछ ।  

घ) वधयजधतुको बसकार  

तजल्लाको तवतभन्त्न भागका धेरै मातनसहरूका लातग सडक सञ्जचालन अकषाणको तवषय हुनेछ र ततनीहरू व्यापाररक 

ऄवसरहरूको लातग अईन सक्छन ्। वन के्षरमा मातनसहरुको पहुचँले वन्त्यजन्त्तकुो चोरी- तसकारको सम्भावना िढाईने छ 

र साथै वन्त्यजन्त्तकुो अखेटोपहारको संकलन र िेचतिखनमा 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 भाल ुजस्ता लोपन्त्मखु वन्त्यजन्त्तहुरुलाइ थप प्रभाव 

पादाछ । प्रभाव प्रकृततमा ऄप्रत्यक्ष, न्त्यनू पररमाण, स्थान तनतदाि र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ ।  

धयूनीकरणका ाईपाय  

मनास्ल ुसंरक्षण के्षर अयोजना कायाालयसंग  समन्त्वय गरी ऄवैध तसकार र वन्त्यजन्त्तकुो तसकारको ऄनगुमन गररनेछ, यतद 

यस्ता घटना भेतटएमा काननु िमोतजम कारिाही गररनेछ। मनास्ल ु संरक्षण के्षर अयोजना कायालायका प्रतततनधीहरुसँग 

तथा स्थातनय संरक्षण के्षर व्यवस्तापन सतमतीहरुसंगको समन्त्वयमा चोरी-तसकार र अखेटोपहारको तिरुिमा सचेतना 

कायाक्रम गररनेछ ।   

७.२.३.३ सामाबजक-ाअबथिक र साांस्कृबतक वातावरण 

क) सडक के्षत्राबधकारको ाऄबतक्रमण  

तनमााण काया परूा हुने तितत्तकै सडक छेईछाई नयाँ िस्ती, पसल, खाद्यान्त्न पसलहरू दखेा पनुा सामान्त्य घटना हो। स्थानीय 

जनता र केही अप्रवासी श्रमशतिको लातग अतथाक ऄवसरहरू ईत्पन्त्न हुने तितत्तकै यी घटना दखेा पदाछन ् । यसले 

जग्गाको मलू्यमा वतृि र तवशेष गरी सडक छेईका सावाजतनक जग्गा र सडकको के्षरातधकारको ऄततक्रमणका िढाईँदछ, 

जसले सडक दघुाटना, सडक ऄवरोध, सवारीमा तढलाआ, अतदसँग सम्ितन्त्धत सामातजक द्रन्त्द्रको स्रोत िन्त्छ । प्रभाव 

प्रकृततमा ऄप्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थान तनतदाि र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 

 

धयूनीकरणका ाईपाय  

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

स्थानीयलाइ सतूचत गररनेछ । सडकको र्मेसन चौडाआ र के्षरातधकारको ऄततक्रमण तनयन्त्रण गना स्थानीय वडाहरुलाइ 

सतक्रय िनाआनेछ  । गा.पा.लाइ सडक छेईछाईको िस्ती तवकासलाइ व्यवतस्थत गना ऄनरुध गररनेछ । 

ख) सडक दुघिटनाको सम्भावना  

गणुस्तरीय सडकले गदाा हुने सवारी साधनको ईच्च गतत, सडकमा सहायक सडक अएर जोतडने र सहायक सडकको 

सवारी र मखु्य सडकको सवारीिीच हुने दघुाटना सडक दघुाटनाहरूको कारण हुन्त्छन ्। सडकमा हुने खाल्डा खलु्डी लगायत 
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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 साआनिोडा रातखनेछ । िस्तीमा, स्कुल नतजक 

र ऄन्त्य सम्िेदनशील र दघुाटनाराफस्त के्षरमा सावधानीका साआनिोडा रातखनेछ । सडक संचालनमा अएपतछ 

स्थानीयहरुलाइ सडक सरुक्षा सम्िन्त्धी सचेतना कायाक्रम संचालन गररनेछ । त्यस्तै, सडकपंिीको तवतभन्त्न स्थानहरुमा 

सडक सरुक्षाको लागी तनम्न वमोतजमको सेफटी ब्याररयरहरु तनमााण गररनेछ ।  

ताबलका ७.२: सडकपांिीमा प्रस्ताबवत गररएको बवबभधन सेफ्टी ब्याररयरहरुको बववरण 

१) डिडिनटेर पोष्ट 

ि.स. देखी सम्भ रम्वाई (बभटय) सॊख्मा 
 1 0+110 0+170 60 12   

2 1+370 1+470 100 20   

3 1+770 1+930 160 32   

4 2+250 2+350 100 20   

5 2+670 2+790 120 48 दवैु छैऊ 

6 3+770 3+830 60 12   

7 4+210 4+310 100 20   

8 5+750 6+390 640 128   

9 7+010 7+250 240 48   

10 7+650 7+890 240 48   

11 8+650 8+850 200 40   

12 10+670 10+810 140 28   

13 11+670 12+330 660 132   

14 13+550 13+810 260 52   

15 13+930 14+190 260 52   

16 19+470 19+530 60 12   

  
जम्भा 3400 बभटय 704   

२. "W" metal beam Crash Barrier 

ि.स. देखी सम्भ रम्वाई (बभटय) सॊख्मा कैवपमत 

1 1+490 1+590 100 - दवैु छैऊ 

2 4+630 4+910 560 - दवैु छैऊ 

3 5+110 5+310 400 - दवैु छैऊ 

4 9+110 9+390 560 - दवैु छैऊ 

      1620   
 (श्रोताः वा.प्र.मु. ाऄध्ययन भ्रमण, २०२१) 

 

ग) र्ोहोर व्यवस्थापनको समस्या 

सडक सञ्जचालनमा अईँदा लगातार यातायात सवारी र मतनसहरुको प्रवाह, िातहरी मातनसहरुको अवागमन अयोजना 

के्षरमा र्ोहोर व्यवस्थापनको समस्या िढाईनेछ । व्यतिहरूले प्लातस्टक र ऄन्त्य तवतभन्त्न प्रकारका सामराफीहरू प्रयोग गद ै

सडकको छेईछाई फयाँक्न सक्छन ् । यसका साथै सवारी साधनको तवश्रामस्थलमा यस प्रकारको ऄसर ऄतधक गम्भीर 

हुनेछ। प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृतत, मध्यम पररमाणमा, स्थानीय स्तर र दीघाकालीन ऄवतधको हुनेछ । 
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धयूनीकरणका ाईपाय   

र्ोहोर व्यवस्थापनको लातग कडा अचारसंतहता लाग ूगररनेछ र सडकमा तहड्ने सवारी साधन र मातनसहरुलाइ जथाभािी 

र्ोहर र्ाल्न तनषेध गररनेछ । सडकपंतिमा प्रत्यक २ तक. मी. र्ोहर राख्ने डस्टतवनको व्यवस्था गररनेछ । सवारी 

साधनको तवश्रामस्थलमा र्ोहरको प्रकृतत ऄनसुार र्ोहर सङ्कलन गने कन्त्टेनरको व्यवस्था गररनेछ । 
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७.४ वातावरणीय प्रभावहरुको साराांश  

क) भौबतक प्रभाव  

ताबलका ७.३: भौबतक वातावरणीय प्रभावहरुको साराांश  

के्षत्र  पने प्रभाव  तह बनधािरण 

प
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म
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१) नकारात्मक प्रभाव 

१.१ बनमािणपूविको चरण 

क) अयोजनाको अवश्यक 

सतुवधाहरूको लातग स्थानको 

पतहचान 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 

हुनसक्छन,् जस्तै : पतहरो/ढलान खस्ने, जथाभािी र्ोहोर, खोला-नालाको प्रदषूण र खेतीयोग्य जतमनमा तिरंाफको समस्या, 

अतद । 
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१.२ तनमााण चरण 

क) भतूम प्रयोग र 

ईत्पादनशील माटोको 

हातनमा ऄस्थायी र स्थायी 

पररवतान 

सडकको तनमााणमा तनजी जतमन ऄन्त्तगातको र्मेशन चौडाइको लातग ९.८ ह.े स्थायी रुपमा तथा अयोजनाको श्रतमक 

तशतवर तथा ऄन्त्य सतुवधाहरुको लागी ४.७ हे. जतमन ऄस्थायी रुपमा पररवतान हुनेछ। यसैले जग्गाको तवद्यमान प्रयोग 

तवतभन्त्न पररयोजना संरचना तनमााणका कारण पररवतान हुनेछ।तनमााण चरणको ऄवतधमा सडक पंतिको सतहको ईिार माटो 

(कररि ५१,७५० घ.मी.) हटाइनेछ । 
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ख) प्राकृततक पानीको 

िहािमा ऄसर र पानी जम्ने 

सम्भावना  

सडकको तनमााण सँगसँगै ढलान के्षरमा पानीको िहािमा ऄसर पना सक्छ।सडक तनमााण संगै कततपय पानीको िहाि हुने 

के्षरमा पानी जम्ने सम्भावना पतन रहकेो छ । यी स्थानहरुमा सडक तनमााणले गदाा पानीको प्राकृततक िहािलाआ ऄसर 

गदाछ। यी के्षरहरुमा सडकले पानीको िहािलाइ रोकी पानी जम्न सक्छ, वषााको समय वा मनसनूमा यसले ढलान के्षरमा 

सडक भातसने, पतहरो जाने लगायतका समस्या तनम्ताईछ । 
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के्षत्र  पने प्रभाव  तह बनधािरण 
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ग) सतहको पानी दतुषत हुने  सडक तनमााणको क्रममा तवतभन्त्न गतततवतधहरूले नदी/खोलाहरुमा प्रदषूण तनम्त्याईँदछ। यी तक्रयाकलापहरूमा ईत्खनन ्

गररएका ऄततररि spoil सामराफीको िेवास्ता, तशतवर के्षरहरु वाट ईत्पन्त्न हुने ठोस/तरल र्ोहोरको गलत तनपटान काया, 

लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक सामराफीहरुको चवुाहट, तवतभन्त्न घातक सामराफीहरूको चुहावट, श्रतमकहरुवाट 

खोला/नालामा नहुाईने/लगुा/भाडा सर्ा गने अतद कायाहरुवाट सतहको पातन दतूषत हुन सक्छ । तशतवर नतजकै पानीका 

स्रोतहरु ढल तनकास, ठोस र्ोहोर र तनमााण सामराफीको पोतखने िाट दतूषत हुने जोतखममा छन।् सवारीसाधन र ऄन्त्य 

ईपकरण सर्ा गदाा पानीको स्रोतहरु प्रदतूषत हुनेछ । 

यो प्रभाव तिशेषगरी हुन्त्जमु खोला, सोरह खोला, तकल्िा खोला, टम डोगर खोला, संचरेु खोला, गणुगन खोला, कुनान 

खोला, होनन खोला, मयाल खोलाहरुमा दतेखनेछ । 

म
ध्य

म
 

स्थ
ान

 त
न
तद

ाि
 

छ
ोट

ो 

प्र
त्य

क्ष
 

घ) spoil व्यिस्थापनका  

कारण हुने खतराहरू 

तनमााण चरणमा तनमााण के्षरको वररपरर राफाभेल, तसमेन्त्ट अतद जस्ता तनमााण सामराफीहरू हुनेछन।् यी तनमााण सामराफी र 

ऄततररि सामराफीहरू जतमन/ढलान काट्ने कायाद्रारा ईत्पन्त्न गररएको spoil हरुको ईतचत व्यवस्थापन गनुा अवश्यक छ। 

spoil व्यवस्थापन के्षरहरु ५ वटा  प्रास्ताि गररएका छन।् यतद सही ढङ्गले समाधान गररएन भने यसले जतमनलाइ ऄसर 

गने, वन र कृतष जग्गामा प्रत्यक्ष ऄसर गना सक्छ। यो मार होआन यसले सतह पानी प्रदषूण, धलुो प्रदषूण र प्राकृततक जल 

तनकासीमा ऄवरोधको गदाछ । 
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ङ) जतमन/माटो प्रदषूण  सडक तनमााण कायाको क्रममा तनमााण व्यिसायीिारा मेतसनरी र तनमााण कायासँग सम्ितन्त्धत ईपकरणहरूका लातग तवतभन्त्न 

तकतसमका लतुब्रकन्त्ट, राफीस र तेल अवश्यक हुन्त्छ  । यी सामराफीकोहरुको ऄनपुयिु भण्डारण/ह्यान्त्डतलंग र भण्डारण 

गररएको ट्यांकरवाट हुने दघुाटना वा चवुाहट, spoil सामराफीहरु जतमनमा छररन,ु ईपकरणहरु चलाईदा जतमन खाँतदने, अतद 

ऄसरहरु हुन सक्छन ्  । तनमााण ईपकरणको ममातको क्रममा तनस्कने र्ोहर, तशतवर/भण्डारण के्षरवाट तनस्कने ठोस तथा 

तरल र्ोहर अतद जस्ता कारणिाट पतन अयोजना के्षरको जतमन वा माटोलाआ दतूषत पना सक्छ । 
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के्षत्र  पने प्रभाव  तह बनधािरण 
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च) जतमनको तस्थरता र माटो 

क्षरण 

सडकको तनमााणले नयाँ ढलान तवर्लता र पतहरो वा तवद्यमान पतहरोको प्रकोपलाआ िढाईछ।हल्का/खलु्ला माटो भएको 

ढलान के्षरमा तल्लो भाग ईत्खनन ्गनााले सतजलोसँग तभर खस्ने, भ-ूक्षय हुने जोतखम िढ्छ । कट स्लोपमा पतहरो जाने 

घटना  प्रायः कोलतुभयम र ऄवतशि के्षरमा हुन्त्छ । प्रस्तातवत सडक तनमााण कायामा माटो/जतमन काट्ने, र्नेसन चौडाआको 

रुख/तिरुवाहरु हटाईन,े अतद कायाले वषााको समयमा ढलान के्षरलाइ ईजागर गछा र भू-क्षय तथा पतहरोको जोतखमलाइ 

िढाईछ।  सडकपंिी जाने पतहरोहरु स्लोपको ऄवस्था, वषााको मारा र ऄवतध, माटोको प्रकार, अतदमा पतन तनभार गदाछ । 
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छ) धलुो र ध्वतन प्रदषूण धलुोका कण र वाय ु प्रदषूकहरू तनमााण काया, ईत्खनन ् स्थलको सञ्जचालन र तनमााण सवारी साधन र ऄन्त्य सवारी 

साधनहरूको अवागमन सम्िन्त्धी तवतभन्त्न गतततवतधिाट ईत्सजान ् गररनेछ । सखु्खायाम गररने तनमााण काया र सवारी 

साधनको अवागमन सडक के्षरवाट थप धलुो र ध्वतनको ईत्सजानन ्गदाछन ्। यस्ता गतततवतधहरुले नतजकको िस्ती तथा 

कामदारको स्वास्थय र वन के्षरका जीव-जन्त्तलुाइ प्रभातवत पानेछ । 
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ज) तनमााण सामराफीको 

ईत्खनन ् तथा भण्डारणको 

कारण पने प्रभाव  

प्रस्तातवत सडक तनमााणलाइ तनमााण सामराफी पयााप्त मारा चातहन्त्छ जसमा ढुङ्गा, िालवुा, राफाभेल, िेस/सि िेस सामराफी, 

अतद छन।् अयोजनाले चार स्थानवाट राफाभेल, तगट्टी, िालवुा, माटो ईत्खनन ्गनेछ।यी ईत्खनन ्गररएका सामराफीका साथै 

तनमााण समाराफीहरु अयोजनाले तवतभन्त्न स्थानमा भण्डारण गररनेछ।भण्डारण स्थलमा तवतभन्त्न आन्त्धन, रासायतनक पदाथाको 

पतन भण्डारण गररनेछ। यतद राम्रोसँग व्यवस्थापन नगररएको खण्डमा स्थानीय स्थलाकृततको सनु्त्दरतामा ऄसर गदाछ । यसै 

गरी यी सामराफीहरू वषााको पानीले धोआन्त्छ र नतजकको जतमन, पानीको स्रोतहरुलाइ तिगाना सक्छन ्। 
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झ) तनमााण सामराफी ईत्खनन ् तनमााण सामराफी ईत्खनन्त्ले नदीको धार पररवतान, प्राकृततक िहािमा ऄवरोध, पानी जम्ने, धलुो ईड्ने र पानी प्रदषूण जस्ता 

समास्याहरु अईन सक्छ । म
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ञ) प्र्वनतसल र तवषाल ु

रासायतनक सामराफीिाट 

दघुाटना, चहुावट वा 

चोटपटक 

सडक तनमााण गतततवतधमा ठेकेदारहरूलाइ तनमााण कायामा प्रयोगको लातग आन्त्धन, तेल र लतुब्रकन्त्ट, तडजेल र पेरोल, 

तिटुतमन र ऄन्त्य रसायनहरूको अवश्यकता हुन्त्छ । घातक पदाथाहरू जस्तै तेल, राफीज प्राय: तनमााण सवारी साधनहरू र 

ईपकरणहरूको लातग प्रयोग गररन्त्छ। तिटुतमन र ऄन्त्य रसायनहरू कालोपारो गने क्रममा प्रयोग गररनेछ।यी सामराफीको 

चहुावट, दघुाटना अतदले सतह र भतूमगत पानीको प्रदषूण, माटोलाआ दतूषत पने, अग र तवस्र्ोटकको जोतखम र मानव 

स्वास्थयको समस्या तनम्त्याईन सक्छ । जतमन वा ढल तनकास प्रणालीमा तिटुतमनले जतमनको गणुस्तर र सतहको डे्रनेज 

प्रणालीलाइ तिगाना सक्छ । कामदार छालामा तिटुतमनको टातसनाले तचढतचलो र एलजी हुन सक्छ । 
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ट) पानी प्रदषूण अयोजना के्षरमा पानीको गणुस्तर स्वच्छ र प्रदतूषत नभएको दतेखन्त्छ । तनमााणको क्रममा यी तनमााण र्ोहरहरुले पानीका 

स्रोत खराि र प्रदतूषत गना सक्छन ्। spoil हरुलाइ पानीले िगाइ पानीको स्रोतमा पयुााईन सक्छ । तशतवर, भण्डारण तथा 

तनमााण के्षर वाट तनस्कने र्ोहरहरुले पतन पानी प्रदषूण गना सक्छ । 
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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 केतन्त्द्रत भइ िग्दा भू-क्षय र तभरको ऄतस्थरता िडाइ पतहरोको समस्या 

हुनेछ। सडकको सतहमा सतहको पानीको िहािले थप पतहरोको जोतखमलाइ िढाईछ।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 

िाढीको समस्या 

सडक सामान्त्यत: पानीको प्रिाहलाइ तनतश्चत स्थानहरुवाट प्रवाह केतन्त्द्रत गरेर सतह पानीको प्राकृततक प्रवाहलाइ पररमाजान 

गदाछ र धेरै जसो ऄवस्थामा जल प्रवाहको गतत िढाईँदछ । पानीको ईतचत व्यवस्थापनको ऄभावमा सघन जलप्रवाहले 

नदी / खोला / खोल्सी छेईमा जतमनको माटोलाइ क्षतत तनम्त्याईँछ, जसले गदाा तकनार कातटन्त्छ।ऄवरोधका ऄसरहरू 

सडकको तत्काल प्रभाव स्थान देतख वरपरको के्षरमा तवस्तार हुनेछन।् सडकहरूले कम ईचाआको िाँधका रूपमा काया गरी 

र प्राकृततक जल तनकासी, पानी भररन,े पानी जम्ने/तातलने, िाढी अतद गना सक्दछ । 
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घ) ईच्च यातायात 

अवागमन 

सडकको संचालन चरणमा यातायातको ईच्च प्रवाहले सडक दघुाटना, रातर्क ऄवरोध, ईच्च अवाज र ऄन्त्य यातायात 

सम्िन्त्धी समस्याहरू तनम्त्याईनेछ । म
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ङ) सडक छेईको डे्रनेज ममात सडक र डे्रनेज संरचना र सडक छेईको नालीमा प्राकृततक पानीको प्रवाह िदल्नेछ।  क्रस-डे्रनेज संरचनाहरूको माध्यमिाट 

सडक नालीिाट पानीको केन्त्द्रीकृत प्रवाहले जातमन खतनने समस्या हुन सक्छ। यस्तै प्राकृततक जल तनकासीको पररवतानले 

कृतष के्षरहरूमा स्थानीय तसंचाइमा पतन िाधा परु् याईन सक्छ । पानीको स्रोत सखु्खा हुन सक्छन।् 

म
ध्य

म
 

स्थ
ान

 त
न
तद

ाि
 

द
ीघ

ाक
ाल

ीन
 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 7-25 
 

के्षत्र  पने प्रभाव  तह बनधािरण 

प
रर

म
ाण

 

स
ीम

ा 

स
म

य
ाव

बध
 

प्र
त्य

क्ष
/ 

ाऄ
प्र

त्य
क्ष

 

च) तेल, तराफज, लतुब्रकेन्त्ट्स, 

िटुीमेनको प्रयोग र सवारी 

साधन/ईपकरणहरूको धनुाले 

हुने सतह जल प्रदषूण 

सडक संचालनको क्रममा चल्ने सवारी साधनहरुलाइ तेल, तराफज, लतुब्रकें ट्स, तडजेल र पेरोल तथा सडक ममातको क्रममा 

तिटुतमन र ऄन्त्य रसायनहरू अवश्यक पदाछन ् । यी समाराफीहरुको चवुाहट, ऄनपुयिु भण्डार वा कन्त्टेनरको दघुाटनाको 

नतजकको जतमन दतूषत, भतूमगत/सतहको पानी दतूषत हुने, अग र तवस्र्ोटको जोतखम र मानव स्वास्थयको खतरा 

तनम्त्याईन सक्छ र सडकमा जल तनकासी प्रणाली ऄवरुि गना सक्छ ।  तवशेष गरी सडक ममातका क्रममा ममात कायावाट 

तनस्कने र्ोहोरिाट नतजकको जतमन तथा पानीको स्रोतहरु प्रदतूषत हुन सक्छन ्। 
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ख) जैबवक वातावारण 

ताबलका ७.४: जैबवक वातावरणीय प्रभावहरुको साराांश  

के्षत्र  पने प्रभाव  तह बनधािरण  
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१) नकारात्मक प्रभाव 

१.१ तनमााणपवूाको चरण  

क) रुख तथा वनस्पततको 

कटान  

 

सडकपंिीको कुल २०.९१ तक.मी. लम्वाइ वन के्षरमा पदाछ (मनास्ल ु संक्षरण के्षर ऄन्त्तगातको) । मनास्ल ु संक्षरण के्षर 

ऄन्त्तगातको वन के्षरिाट सडकको र्मेशन चौडाइिाट १४.६४ हेक्टर जतमन अवश्यक पदाछ र सडक तनमााणको लागी 

५४६ वाटा रूखहरू काट्न ुपने हुन्त्छ । 
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१.२ तनमााण चरण 
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क) वन र वन्त्यजन्त्तकुो 

िसोिास तवनाश  

 

प्रस्तातवत सडकपंिीको २०.९१ तक.मी. सडक खण्ड मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा पदाछ; यस के्षरको वन 

के्षर मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातका ल्हो संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतत, सामागाईँ संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतत, प्रोक 

संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतत र तवही संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतीहरुले स्थातनय स्तरमा व्यवस्थापन गरररहकेा छन ्। 

यी वन के्षरिाट अयोजनाले सडकको र्मेशन चौडइको लागी १४.६४ हके्टर जतमन र अयोजनाको ईत्खनन ्के्षरको लागी 

१.२ हके्टर मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर (नदी ततटय के्षर) अवश्यक पदाछ । 

िढ्दो सावाजतनक पहुचँले गदाा नतजकको मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षर मनातवय प्रभाव तथा वन स्रोतहरुमा चाप  

िढ्नेछ । सहज पहुचँका कारण सडकपंिीसँगैका वन के्षरिाट काठ र गैर-काठ वन ईत्पादनको ऄवैध तनकासी वतृि हुने 

पररकल्पना गररएको छ । त्यस्तै, सडक छेईका रुख/तिरुवाहरु ऄवैध कटान/ सङ्कलन, ढाले घाँसको सङ्कलन, दाईराको 

सङ्कलन, अतद कारणले थप प्रभातवत हुनेछन ्। सडक तनमााण कायािाट तनस्कने तनस्कने र्ोहर, धुँवा, धलुो, रासायतनक 

पदाथाहरु वन के्षरका वनस्पती तथा वन्त्यजन्त्तहुरु प्रभातवत हुनेछन ्।  यस्ता कायाले सडकपंिी नतजकका वन्त्यजन्त्तहुरु तवस्तारै 

टाँडा भाग्नेछन ्। म
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ख) िसोिास तिखण्डन र 

वन्त्यजीव चहलपहलमा 

ऄवरोध  

सडक तनमााण काया र सडक पंिीको रुख-तिरुवाहरु काट्ने कायाले मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा वन्त्यजन्त्तकुो 

वासस्थानको तवनाश र तवखण्ड हुनेछ । तनमााण कायाले गदाा तवतभन्त्न अवाजहरु, धुँवा/धलुो ईत्सजान र ऄन्त्य तनमााण 

कायािाट मनास्ल ु संरक्षण के्षरमा रहकेा वनस्पतत तथा वन्त्यजन्त्तहुरुलाइ ऄसर गदाछ, यी कायाहरुले चरा-चरंुुगी, स्तनधारी 

जीवहरु यी के्षरवाट भाग्नेछन ्। सडक तनमााणले वन्त्यजन्त्तकुो चहलपहल लाइ रोक्नेछन ्। अयोजना वस्ती कम र मानतवय 

ऄसरहरु कम भएकाले वन्त्यजन्त्तहुरु प्रस्तातवत अयोजना के्षरको वन के्षरमा चहलपहल गनेछन ्। चेनेज २७ + ००० दखेी 

३०+ ९१०, चेनेज २४+७१० देखी २४+९१०, चेनेज १८+०१० दखेी २२+११०, चेनेज १०+९१० दखेी १५+११० 

वन्त्यजन्त्तकुा तिचरण गने मखु्य स्थानहरु हुन ् । यस्ता गतततवतधहरूले मनास्ल ु संरक्षण के्षरमा वन्त्यजन्त्तहुरुको जैतवक 

तवतवधतामा ऄप्रत्यक्ष प्रभाव पादाछ । म
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ग) आथनो-वनस्पतत र 

NTFPsको ह्रास 

मनास्ल ु संरक्षण के्षरमा गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरुको प्रचरु समभावना रहकेोछ । सडकको तनमााण क्रममा, त्यहाँ िातहरी 

व्यतिहरूको चाप िढ्ने, स्थानीय तस्करहरूको सहयोगमा गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरू नोक्सान हुनेछन ् । यो गतततवतधले 

अयोजना के्षरमा जैतवक तवतवधताको कमी गनेछ । सडक तनमााणकायाको लातग, तशतवरहरुको अवश्यकताको लातग वन 

संसाधनहरू, गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरूको ऄवैध ईत्खननको माध्यमवाट ऄप्रत्यक्ष दिाि तदन्त्छ। क
म
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घ) ऄवैध तसकार  तनमााण ऄवतधमा िातहरी कामदार सडक तनमााणको लातग संलग्न हुनेछन ्। िातहरी र स्थानीय कामदारहरु ईतचत ऄनगुमनको 

कतम भएको खण्डमा वन के्षरमा मासकुो लातग वा ऄवैध िेचतिखन गना जंगली जनावरहरूको तसकार र ऄन्त्य प्रयोजनको 

लातग वन्त्यजन्त्त ुमना सक्छन ्। 

क
म
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ङ) जलचर प्रणालीमा 

ऄसर  

तनमााण कायाहरू जस्तै ईत्खनन कायाहरू, तशतवर र ऄन्त्य अयोजना के्षरवाट तनस्कने र्ोहरहरु यतद पानीको महुान/स्रोतहरुमा 

तमतसएको खण्डमा त्यहाको जलचर प्रणालीमा ऄसर गना सक्छ । यो गतततवतधहरुले नदीको पातन धतमलो िनाइ ऄन्त्य 

प्रदषूणका तत्व पतन िढाईनेछ। यसले गदाा नदी/खोलामा तनभार हुने जीवजन्त्तहुरुलाआ प्रत्यक्ष ऄसर गदाछ । 

न्त्य
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द
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१.३ संचालन चरण 

क) वन ऄततक्रमण संचालनको चरणमा सहज पहुचँका कारणले सडकपंिी नतजकको मनास्ल ु संरक्षण के्षर र वन स्रोतहरुमा दिाि 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 चारा प्रजाततहरूलाइ हातन/नोक्सानी गनेछन ्। यसले वन के्षरको 

सम्पणूा जैतवक ऄखण्डतामा प्रभाव पाछा । न्त्य
नू
 

स्थ
ान
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द
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ख) वन संसाधनको कमी सडक सञ्जचालन पतछ, अयोजना के्षरमा स्थातनयह र िातहरी के्षरका व्यतिहरूको अवतजावतमा वतृि भइ र वन के्षर िाट 

काठ-दाईरा र वन पैदावारहरुको चोरी-तनकासी हुन ्सक्छ । राम्रो यातायात सडक ऄवस्थाले यी ऄवसरको र्ाआदा तलन र 

ऄवैध रूपमा पैसा कमाईन गलत तनयत भएकालाइ सहज वनाईदछ । यस्ता गतततवतधहरुले यस के्षरको वन 

स्रोत/संसाधनहरुलाइ हानी गदाछ । न्त्य
नू
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ान
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द
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के्षत्र  पने प्रभाव  तह बनधािरण  

प
रर
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ग) सडक छेईका 

वनस्पततमा ऄसर  

सडक छेईको वनस्पतत प्रभातवत हुने सम्भावना रहकेोछ । ऄवैध कटानी, घाँस दाईराको सङ्कलन, सडकिाट तनस्कने 

धवुाँ-धलुोको करण सडक छेईका वनस्पतीहरुलाइ , घाँस तथा तिरुवाहरुलाआ तवतभन्त्न ऄसर गदाछ । तिस्तारै तिरूवाको 

पातमा धलुो जम्मा भइ प्रकाश संशे्लषणमा ऄसर गदाछ र सडक छेईका िोटहरुमा दीघाकालीन ऄसर हुनेछ । 
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घ) वन्त्यजन्त्तकुो तसकार तजल्लाको तवतभन्त्न भागका धेरै मातनसहरूका लातग सडक सञ्जचालन अकषाणको तवषय हुनेछ र ततनीहरू व्यापाररक 

ऄवसरहरूको लातग अईन सक्छन ्। वन के्षरमा मातनसहरुको पहुचँले वन्त्यजन्त्तकुो चोरी- तसकारको सम्भावना िढाईने छ र 

साथै वन्त्यजन्त्तकुो अखेटोपहारको सङ्कलन र िेचतिखनमा संलग्न गराईँदछ। 
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ग) सामाबजक ाअबथिक र साांस्कृबतक वातावरण 

ताबलका ७.५: सामाबजक ाअबथिक र साांस्कृबतक वातावरणीय प्रभावहरुको साराांश 

के्षत्र  पने प्रभाव  तह बनधािरण  

प
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१) ाऄनुकूल प्रभाव 

१.१ बनमािण चरण  

क) रोजगारीको तसजाना  

 

सडक तनमााण कायाहरूले अयोजना तनमााण ऄवतधभरर रोजगारीको प्रसस्त सम्भावना प्रदान गदाछ। प्रस्तातवत सडकको 

स्तारोन्त्नततको तिभीन्त्न चरणहरूमा कुशल र ऄकुशल श्रतमकहरू सतम्मतलत हुनेछन ्। यो ऄनमुान गररएको छ तक काम परूा 

गना अयोजन प्रभातवत के्षर तभर ऄदक्ष कामदारहरु ईपलब्ध छन ् । अयोजनाको तनमााण ऄवतधभर दतैनक १५० जना 

कामदार तनयतमत काम गने छन ् । अयोजना के्षरका िस्तीहरुका स्थानीयले रोजगारीको ऄवसर पाईछन।्अयोजनालाइ 

अवश्यक पने कररि १५० ऄदक्ष कामदारहरु मध्य कररि ५० जना अयोजना के्षरका िस्तीहरुमा ईपलव्ध हुनेछन ् । यी 

कामदारहरुले ्यालाको रुपमा प्राप्त हुने अम्दानीले यस के्षरको राफामीण ऄथाव्यवस्थामा प्रवाह हुने पैसाको माराले प्रत्यक्ष 

रूपमा तवतभन्त्न सहायक अतथाक गतततवतधहरू र ईद्यम तवकासको पहललाइ वतृि गनेछ । 
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ख) ईद्यम तवकास र 

व्यापार ऄतभवतृि 

तनमााण ऄवतधमा, तनमााण कायामा सग्लंगको माग परूा गना तवतभन्त्न प्रकारका व्यावसातयक गतततवतधहरू सञ्जचालनमा 

अईँदछन ्। सामान्त्यतया, व्यावसातयक गतततवतधहरूमा खाना र तचया पसल, तकराना पसल र तनमााणकमीहरूको सेवाका 

लातग रेस्टुरेन्त्ट/लजहरुहरू अतद संचालन हुनेछन ् । स्थानीय ईत्पादनहरू जस्तै दाल, दधू, मास,ु तरकारीहरू, र्लरू्ल 

अतदको माग तनमााण ऄवतधमा िढ्नेछ जसले स्थानीय ईत्पादन र िजारका लातग थप प्रोत्साहन तदन सक्छ । यसले स्थानीय 

राफामीण ऄथाव्यवस्थामा योगदान परु् याईँछ र राफामीण गररिी कम गना मद्दत गदाछ । त्यस्ता सतुवधाहरूले ईद्यम तवकासमा 

योगदान परु् याईन सक्छन,् जनु प्राय: तनमााण ऄवतधभर जारी रहन्त्छ, तवशेषगरी यी प्रभावहरु तलतम, स्यालागाईँ, लाके िजार, 

सामागाईँमा दतेखनेछ ।  
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१.२ संचालन चरण 
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के्षत्र  पने प्रभाव  तह बनधािरण  
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क) यातायात सतुवधाका 

कारण सेवा-सतुिधा तथा 

िजारमा पहुचँ  

 

सडकको तनमााणले सामातजक सेवामा स्थानीय व्यतिको पहुचँ र सामानको ढुवानीको लातग सहज दू्रत पररवहनमा वतृि 

गदाछ । एकपटक सडक तनमााण काया सम्पन्त्न भएपतछ, सडक नतजकक िस्तीहरुिाट तसतदावास, तर्तलम, लगायतका ऄन्त्य 

िजार केन्त्द्रमा सतजलै पहुचँ गना सक्दछन।् यसले यारा समय र यातायात लागतमा दइु तदनको समय िचत गदाछ । ऄतहले 

रुआला भञ्जयाङ दखेी तसतदावास सम्म कररव दइु तदन लाग्नेछ, सडक तनमााण पश्चात ्याराको ऄवतध कररि ४ घण्टाको हुनेछ । 
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ख) व्यापार र व्यापारको 

वतृि 

स्थानीय के्षरमा ईपलब्ध स्थानीय ईत्पादनहरू, तरकारीहरू र गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरूका लातग िजारमा राम्रो पहुचँ हुनेछ ।  

सडक पंिीका िस्ती र सडक दखेी नतजक पने िस्ती के्षरामा पयाटकको (तिशेष गरी अन्त्तररक) वतृिले स्थानीय 

ईत्पादनहरू र स्थानीय स्रोतहरूको माग िढाईँदछ । कृतष ईद्योग तथा पयाटतकय सेवामलुक ईद्योगहरु अयोजना के्षरमा 

स्थापना गना सतकन्त्छ । यसले यस के्षरमा अतथाक गतततवतध िढाईनेछ। यसले के्षरमा अतथाक लेनदने िढाईनेछ । स्थानीय 

व्यापार र व्यापार ऄवसरको वतृिले गररिी, भेदभाव, तशक्षा अतद जस्ता तवकाससँग ऄन्त्तरसम्िन्त्ध भएका मदु्दाहरूमा 

प्रभावकारी भतूमका खेल्नेछ । 
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ग) मतहला  सशतिकरण सडक सञ्जचालन पतछ तसजाना गररएको अतथाक र रोजगारीका ऄवसरहरूले मतहला र सामातजक रूपिाट वतञ्जचत 

समहूहरूको सामातजक तस्थतत िढाईनेछ।मतहलाहरुलाइ हुने दवु्यावहारहरु तिस्तारै कम हुनेछन ्। 
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घ) सामदुातयक तवकासको 

वतृि 

सडक तनमााण पतछ सम्पणूा अयोजना के्षरको अतथाक तस्थतत िढ्नेछ । प्रायः सडकको नतजकका िस्तीहरूलाइ धेरै र्ाआदा 

हुनेछ । स्वास्थय सरसर्ाआ, खानेपानीको गणुस्तर, तशक्षाको तस्थतत, स्थानीय के्षरका मतहलाको तस्थतत िढाईने छ । 
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ङ) स्थातनय धमा 

संस्कृतीको संरक्षण तथा 

पयाटनको विृी 

अयोजना के्षर मनास्ल ु संरक्षण के्षरको दगुाम एंवम रमणीय के्षर रहकेोछ । यस के्षरमा गरुुङ र तमाङ  तथा िौि 

धमाालम्वीहरुको िाहुल्यता रहकेो के्षर हो । यस के्षरमा पयाटनको प्रचरु सम्भावना रहकेोछ । सडक तनमााण पश्चात यस के्षरमा 

पयाटकहरुको वतृि हुनेछ । 
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२) नकारात्मक प्रभाव 
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के्षत्र  पने प्रभाव  तह बनधािरण  
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२.१ तनमााणपवूाको चरण  

क) जग्गा र सम्पतत्त 

ऄतधराफहण, क्षततपतूता र 

पनुवाास 

अयोजना के्षर राफामीण के्षरमा रहकेो कारणले खाने पानी अपतूता, र्ोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थय सेवाहरू लागायत सेवा-

सतुिधाहरु सीतमत क्षमताका रहकेा छन ्। तनमााण चरणमा िातहरी कामदारहरुको प्रवाहले अयोजना के्षर ऄन्त्तगातको तिही, 

प्रोक, िन्त्जाम, ल्हो, साम गाईँ, साम्दो र रुआला के्षरको सावाजतनक सेवा-सतुिधा तथा ईपयोतगताका संसाधनहरुमा दिाि 

सजृना हुनेछ । 
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ख) सावाजतनक 

ईपयोतगताहरूको पनु: 

स्थापना 

अयोजना तनमााणको क्रममा कुनै पतन सम्पततमा ऄसर पनेछैन  । 

 

    

२.२ तनमााण चरण 

क) सावाजतनक 

ईपयोतगताहरुमा दिाि 

(पानी, नाला, शौचालय र 

ऄन्त्य)  

अयोजना के्षर राफामीण के्षरमा रहकेो कारणले खाने पानी अपतूता, र्ोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थय सेवाहरू लागायत सेवा-

सतुिधाहरु सीतमत क्षमताका रहकेा छन ्। तनमााण चरणमा िातहरी कामदारहरुको प्रवाहले अयोजना के्षर ऄन्त्तगातको तिही, 

प्रोक, िन्त्जाम, ल्हो, साम गाईँ, साम्दो र रुआला के्षरको सावाजतनक सेवा-सतुिधा तथा ईपयोतगताका संसाधनहरुमा दिाि 

सजृना हुनेछ । 
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ख) कृतष ईत्पादनमा कतम  सडक तनमााणको क्रममा तनमााण कायाको चरणमा ९.८ ह.े तनजी जतमन (कृषी जतमन तथा वस्ती के्षर) सडकले ऄतधकरण 

गनेछ। यी के्षरहरुमा खासै कृषी काया नगररएकाले अयोजना तनमााणको कारण कृषी ईत्पादनमा कमी हुनेछैन । तथापी, 

सडकपंिी िाट नतजकको खेती गररएको जतमनमा ईत्खनन ्गररएका तथा तनमााणको लातग अवश्यक पने सामराफीहरु जस्तै 

माटो, िालवुा, िालवुा, राफाभेल, तिटुतमन, लतुब्रकेन्त्टस ् र ऄन्त्य रसायन लगायतका तनमााण सामराफीहरू तमतसएर दतूषत हुन 

सक्ने सम्भावना रहकेोछ । तनमााण ईपकरणको ऄनतुचत प्रयोगले कृतष भतूम खाँतदने लगायतका कारणले पतन थप कृतष 

ईत्पादनमा ह्रास अईनेछ । यसिाहके, तशतवरहरुवाट तनस्कने घरेल ु र्ोहोर, ढल लगायतको र्ोहरहरु कृतष जतमनमा 

तमलाईने पतन कृतष ईत्पादनमा कतम अईनेछ । 
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ग) िाल श्रमको सम्भावना तनमााण कायाहरू सरुु भएपतछ, त्यहाँ व्यापार र व्यवसायमा वतृि हुनेछ । यो नयाँ व्यापार र व्यापार साथै सडक तनमााणको 

लातग श्रतमकहरूको अवश्यकता पदाछ र गररि ऄतभभावकले अफना िच्चाहरूलाइ अतथाक अम्दानीको ऄवसर दखेी 

अयोजनाको तवतभन्त्न कामहरूमा पठाईन सक्छन ्। 
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घ) श्रतमक िीच तववाद सडक अयोजनाको तनमााणको लातग ठूलो संख्यामा श्रतमकहरूलाइ अवाश्यक हुनेछ। ऄतधक व्यति/श्रतमकहरुले गदाा 

ऄतधक व्यवसाय र ऄतधक अतथाक गतततवतधहरु हुनेछ । अतथाक गतततवतधको वतृिसँगै मातनसहरूको व्यवहारमा अमलू 

पररवतान हुनेछ र यसले ईनीहरूलाइ ऄन्त्य गतततवतधहरू जस्तै जाँड/रक्सी तपईने, जवुा खेल्ने, लागऔूषध सेवन र 

अपरातधक गतततवतध अतदमा परु् याईन सक्छ जसले यस के्षरको सामातजक सभावावलाइ ऄसर पाछा र यसले स्थानीय 

िातसन्त्दा र िातहरी कामदारको िीचमा द्रन्त्द्र तसजाना गदाछ । 
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ङ) श्रम तशतवर तनमााण तनमााणको लातग श्रतमक तशतवर मार्ा त हुने ऄसरहरुमा ठोस र्ोहोर ईत्पादन (जैतवक र्ोहोर, प्लातस्टक र धात ुस््याप, घरेल ु

िहाव, अतद) र ततनीहरूको तनपटानको अवश्यकता, सावाजतनक सेवा सतुवधामा दिाि (खानेपानीको स्रोत, स्वास्थय 

सतुवधा) अतद समावेश छन।् ऄन्त्य ऄसरहरुमा स्थातलकृत सौन्त्दया मलू्यको (वनस्पतत क्षतत, जतमन र जतमनको दतूषतकरण), 

कमजोर सरसर्ाआ (ऄस्वच्छ शौचालय, नली तनकास सतुवधा), संक्रतमत रोगहरूको प्रसारण (यौनजन्त्य रोगहरू, तकराले 

साने रोगहरू, अतद), खराि पानी अपतूता, रक्सी र लागऔूषधको प्रयोग, अतद रहकेा छन ्।  
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च) व्यावसातयक स्वास्थय 

सरुक्षा मापन 

श्रतमकहरुले तवशेष गरी तभर/पाखो काट्ने, खतरनाक सामराफीको ह्यान्त्डतलंग, भारी ईपकरण सञ्जचालन, तिटुतमनको काम, 

रूख काट्ने, ढलान तस्थरता आत्यातद जस्ता कामहरू गनुा पने भएकोले ईनीहरू दघुाटना र स्वास्थय जोतखममा पने गदाछन।् 

स्वास्थयमा सम्भातवत प्रभावहरू श्वासप्रश्वास, अँखाको रोग धलुोको जोतखम, ईपकरण/सवारी संचालनले धुँवा ईत्सजान, 

तिटुतमन पोल्दा हुने जोतखम, तनमााण समयमा सवारीको दघुाटना अतद हुनेछन ् । व्यतिगत सरुक्षा सामराफीहरुको ऄभावले 

ऄझै यी जोतखमलाइ ऄझै िढाईदछ । तनमााण समयमा स्थानीय र िातहरी कामदारहरू िीचको सम्पका  िढ्ने हुनाले गम्भीर 

स्वास्थय जोतखमको हुन सक्छ जस्तै COVID-१९ र ऄन्त्य संक्रमणीय रोगहरू पदाछन ्। 
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२.३ संचालन चरण 
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क) सडक के्षरातधकारको 

ऄततक्रमण  

तनमााण काया परूा हुने तितत्तकै सडक छेईछाई नयाँ िस्ती, पसल, खाद्यान्त्न पसलहरू दखेा पनुा सामान्त्य घटना हो । स्थानीय 

जनता र केही अप्रवासी श्रमशतिको लातग अतथाक ऄवसरहरू ईत्पन्त्न हुने तितत्तकै यी घटना दखेा पदाछन ्। यसले जग्गाको 

मलू्यमा वतृि र तवशेष गरी सडक छेईका सावाजतनक जग्गा र सडकको के्षरातधकारको ऄततक्रमणका िढाईँदछ, जसले 

सडक दघुाटना, सडक ऄवरोध, सवारीमा तढलाआ, अतदसँग सम्ितन्त्धत सामातजक द्रन्त्द्रको स्रोत िन्त्छ । 
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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 सवारीिीच 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 ।  
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ग) र्ोहोर व्यवस्थापनको 

समस्या 

सडक सञ्जचालनमा अईँदा लगातार यातायात सवारी र मतनसहरुको प्रवाह, िातहरी मातनसहरुको अवागमन अयोजना 

के्षरमा र्ोहोर व्यवस्थापनको समस्या िढाईनेछ । व्यतिहरूले प्लातस्टक र ऄन्त्य तवतभन्त्न प्रकारका सामराफीहरू प्रयोग गदै 

सडकको छेईछाई फयाँक्न सक्छन ्। यसका साथै सवारी साधनको तवश्रामस्थलमा यस प्रकारको ऄसर ऄतधक गम्भीर हुनेछ 

। 
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ऩरयच्छेद 8: अनकूुर प्रबाव अबधकतभ अबबवरृ्ि गने तथा प्रबतकूर प्रबाव न्मून गने उऩाम  

८.१ ाऄनुकूल प्रभाव ाऄबभवृबि तथा प्रबतकूल प्रभाव धयूनीकरणका ाईपायहरु 

प्रस्तातवत सडकको प्रभाव सकारात्मक (र्ाआदाजनक) का साथै नकरात्मक पतन हुन सक्छ । प्रभावकारी वातावरणीय 

ईपायहरुको कायाान्त्वयनले सकारात्मक प्रभाव ऄतधकतम र नकरात्मक प्रभावलाइ कम गदाछ । प्रभाव मलू्यांकन र स्थानीय 

तिद्यमान वातावरणीय ऄवस्थाको अधारमा सकारात्मक प्रभाव वतृिका साथै नकरात्मक प्रभाव न्त्यनूीकरण ईपायहरू 

प्रस्ताव गररएको छ । 

यस प्रस्तातवत सडक अयोजना के्षरको कायान्त्वयन गनुा ऄतघ यस अयोजनािाट वातावारणमा पने सक्ने प्रततकूल 

प्रभावलाइ हटाईने वा न्त्यनू गने तवषयलाइ तिशेष ध्यान तदन ुपने भएकाले पतहचान तथा अकालन गररएका सकारात्मक 

का साथै नकरात्मक प्रभाव र सकारात्मक प्रभाव ऄतभवतृि र नकरात्मक प्रभाव न्त्यनूीकरण ईपायहरु प्रततवेदनमा 

समेतटएका छन ्। 

नकरात्मक प्रभाव न्त्यनूीकरणहरुलाइ ३ प्रकारमा ितगाकरण गररएको छ- क्षततपतूता, सधुारात्मक र प्रततरोधात्मक । 

न्त्यनूीकरणक ईपाय भौततक, जैतवक, सामातजक-अतथाक तथा सांस्कृततक वातावरण के्षरमा तनमााण तथा संचालन 

चरणको लातग छुट-छुटै प्रस्तातवत गररएको छ। 

८.२ प्रबतकूल प्रभावका धयूनीकरणका ाईपायहरुको िबगिकरण  

न्त्यनूीकरण ईपायहरु मलू्यांकन गरी ३ प्रकारमा ितगाकरण गररएको छ- क्षततपतूता, सधुारात्मक र प्रततरोधात्मक । 

८.२.१ क्षबतपूबतिक ाईपायको ाऄवलम्िन  

क्षततपतूताक ईपायहरुमा तिशेषगरी प्रततकूल प्रभाव कम गना वा हटाईन नसतकने खालका प्रततकूल प्रभावहरुको लातग 

गररनेछ।क्षततपतूताक ईपायहरुमा तिशेष गरी दहेायका तक्रयाकलाप समावेश हुनेछन:् 

 क्षततराफस्त प्राकृततक स्रोतको पनुःस्थापना  

 क्षततराफस्त तनजी तथा सावाजतनक सम्पतत/संरचनाहरुको क्षततपतूता  

यस सडक अयोजनाको लातग ऄिलम्िन गररने क्षततपतूताक ईपायहरु तातलका ८.१ मा रातखएको छ ।  

८.२.२ सुधारात्मक ाईपायको ाऄवलम्िन  

सधुारात्मक ईपायहरुमा तिशेषगरी प्रततकूल प्रभावलाइ कम गरेर स्वीकारयोग्य तहसम्म ल्याईनका लातग सधुारात्मक 

ईपायहरु ऄिलम्िन गररनेछ । सधुारात्मक ईपायहरुमा तिशेषगरी दहेायका तक्रयाकलाप समावेश हुनेछन:् 

 प्रदषूण तनयन्त्रणका ईपायहरु  

 अयोजनाको कारण हुने भू-क्षय, पतहरो अतदको रोकथाम  

 अयोजनाका हुने वातावरण पने ऄसरको सधुार  

यस सडक अयोजनाको लातग ऄिलम्िन गररने सधुारात्मक ईपायहरु तातलका ८.२ मा रातखएको छ । 
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८.२.३ प्रबतरोधात्मक ाईपायको ाऄवलम्िन  

प्रततरोधात्मक ईपायहरुमा तिशेषगरी गम्भीर खालका प्रततकूल प्रभावलाइ प्रभाव दखेा पनुा ऄगातड  नै कम गना वा तनमुाल 

गना प्रततरोधात्मक ईपायहरु ऄिलम्िन गररनेछ। प्रततरोधात्मक ईपायहरुमा तिशेषगरी दहेायका तक्रयाकलाप समावेश 

हुनेछन:् 

 स्वास्थय तशक्षा कायाक्रम, जानकारी/सचेतना मलूक कायाक्रम र साआनिोडा 

 अयोजना के्षरको प्रभाव कम गना ऄनगुमनक कायाक्रम  

 सामातजक सहयोग र ऄतभतब्रद्दीकारणक ईपाय  

यस सडक अयोजनाको लातग ऄिलम्िन गररने प्रततरोधात्मक ईपायहरु तातलका ८.३ मा रातखएको छ ।  
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ताबलका ८.१: सडक ाअयोजनाको लाबग ाऄिलम्िन गररने क्षबतपूबतिक ाईपायहरु 

प्र
स्त

ाव
क

ा 
क

ाय
ि 

                   

प्रभावको तह बनधािरण धयूनीकरणका ाईपाय 

प्र
त्य

क्ष
/ाऄ

प्र
त्य

क्ष
 

ाऄ
नु

कू
ल

 

प्र
बत

कू
ल

 

प
रर

म
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स
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ा 
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व

बध
 

ज
म्म

ा 
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१) बनमािणपूवि 

क) जैबवक वातावारण 

रूख कटान रुख तथा वनस्पततको कटान 

प्र
त्य

क्ष
 

 प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

ीय
 (

२
०

) 

द
ीघ

ाक
ाल

ीन
 (

२
०

) 

५०  वन के्षरको जतमनको भोगातधकार तथा कातटने रुखहरुको क्षतीपतुी रातररय 

प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लागी रातररय वनके्षर प्रयोग गने सम्ितन्त्ध 

मापदण्ड सतहतको कायातवतध, २०७६ तथा संरतक्षत के्षरतभर भौततक पवूााधार 

तनमााण एिं संचालन सम्ितन्त्ध कायानीतत, २०६५ ऄनसुार गररनेछ । कातटने 

रुखका ५४६ क्षततपतूता स्वरूप १३६५० रुखका तिरुवाहरु (१ रुख वरावार 

२५ रूखका िेनाा) रोतपनेछ र (मनास्ल ुसंक्षरण के्षर ऄन्त्तगातको १४.६४ हके्टर 

जतमनको सट्टा जतमन ईपलब्ध गररनेछ र प्रतत हके्टर १६०० तिरुवा ( 

२३,४२४ तवरुवा) रोतपनेछ ।  

 रोतपएका िेनााहरुलाइ अयोजनाले अफनो लागत ५ वषासम्म 

हुकााईने/जोगाईने काया गदाछ । 

जग्गाको  

ऄतधराफहण 

जग्गा र सम्पतत्त ऄतधराफहण, 

क्षततपतूता र पनुवाास 

प्र
त्य

क्ष
 

 प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

ीय
 (

२
०

) 

द
ीघ

ाक
ाल

ीन
 

(२
०

) 
५० अयोजनाको र्मेशन चौडाइको अवश्यक पने तनजी जतमन अयोजनाले 

स्वतच्छक जग्गा दान प्रतक्रयिाट अतधराफहण गनेछ। अस्थायी रुपमा अवश्यक 

हुने जतमन अपसी समझदारीिाट अयोजनाले भाडामा तलनेछ । 

२) बनमािण चरण 

क) भौबतक-रसायबनक वातावारण 
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प्रभावको तह बनधािरण धयूनीकरणका ाईपाय 

प्र
त्य

क्ष
/ाऄ

प्र
त्य

क्ष
 

ाऄ
नु

कू
ल

 

प्र
बत

कू
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ा 
ाऄ
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सडकले जतमन 

ओगट्ने र सतहको 

माटो कटान गने  

भतूम प्रयोग र ईत्पादनशील 

माटोको हातनमा ऄस्थायी र 

स्थायी पररवतान प्र
त्य

क्ष
 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

 त
न
तद

ाि
 (

१
०

) 

द
ीघ

ाक
ाल

ीन
 (

२
०

) ५० ईत्खन्त्न गररको ईिार माटो (कररि ५१,७५० घ.मी.) लाइ अयोजनाले संचलनले 

गने भण्डारण स्थलमा भण्डारण गररनेछ, तनमााण काया सतकएपतछ यो माटोलाइ 

कामदार तशतवर, तनमााण सामराफी भण्डारण स्थल र ऄलकरा पोल्ने स्थानहरुको 

तवघटन गदाा प्रयोग गररनेछ । 

सांचालन चरण 

क) भौबतक-रसायबनक वातावारण 

सडक छेईको 

डे्रनेजको काया 

नाला थतुनने, पानी तातलने, 

तातलएको पातनले भकू्षय र 

पतहरो ल्याईने 

प्र
त्य

क्ष
 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

 त
न
तद

ाि
 (

१
०

) 

द
ीघ

ाक
ाल

ीन
 (

२
०

) 

५० सडकको तनमााण ऄवतधमा िनेको तनकास तनयतमत रुपमा सर्ा र ममात गररनेछ, 

क्षतत भएको खण्डमा पनुःतनमााण गररनेछ । 
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ताबलका ८.२: सडक ाअयोजनाको लाबग ाऄिलम्िन गररने सुधारात्मक ाईपायहरु  

प्र
स्त

ाव
क

ा 
क

ाय
ि  

वातावरणीय 

प्रभाव  

प्र
भ

ाव
क

ो 

त
ह

 

बन
ध

ािर
ण

 धयूनीकरणका ाईपाय  

प्र
त्य

क्ष
/ 

ाऄ
प्र

त्य
क्ष

 

ाऄ
नु

कू
ल

 

प्र
बत

कू
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प
रर

म
ाण

 

स
ीम

ा 

ाऄ
व

बध
 

ज
म्म

ा 

ाऄ
ङ्

क
म

ान
  

१) तनमााण चरण 

क) भौततक-रसायतनक वातावारण 

सडकको छैईवाट िग्ने 

पातनको वाहावमागा रोतकनने 

खोतल्सहरुको ऄवरुि हुने 

प्राकृततक पानीको 

िहािमा ऄसर र 

पानी जम्ने 

सम्भावना 

प्र
त्य

क्ष
 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

 त
न
तद

ाि
 (

१
०

) 

म
ध्य

म
 (

१
०

) 

४
०

 

प्राकृततक पानीको िहाि के्षरिाट पणूा रूपमा अवश्यक नहुदासम्म मोतडनेछैन । 

जनु के्षर िाट पानीको प्राकृततक प्रवाह / जल तनकासी रोतकनेछ त्यहाँ पानीको 

पाआप ऄन्त्य संरचना तनमााण गररन्त्छ । 

पानीको िग्ने स्थानहरुमा spoil हरुवाट हुने रोकावट वा तवचलन रोतकनेछ, यतद 

भैहालेको ऄवस्थामा त्यस्तो spoil हटाइनेछ । 

सडक पंिीमा प्राकृततक पानीको तनकासको व्यवस्थापन गना तवतभन्त्न चेनेजमा 

गरी ६१ वटा पानी तनकासका संरचनाहरु तनमाण गररनेछ । 

सतहको पातनमा तवतभन्त्न 

तकतसमका र्हरु तमतसने 

सतहको पानी 

दतूषत हुने 

प्र
त्य

क्ष
 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

 त
न
तद

ाि
 (

१
०

) 

छ
ोट

ो 
(५

) 

३
५

 

ईपयिु ढल तनकास िनाएर पानी िग्ने र तनमााण स्थलहरूको िीचमा ईपयिु 

िर्र िनाइने छ। श्रम तशतवरहरुमा शौचालयहरुको तनमााण 

गररनेछ।खोला/नालाहरुमा गाडी वा ईपकरणहरु सर्ा गने, नहुाईने, लगुा धनेु 

काया गना प्रततिन्त्ध गररनेछ । तनमााण सामराफीहरु लाइ पानीको स्रोतमा छोतडनेछैन 

तसतवरहरुको र्ोहरलाइ छुटै भण्डारण गरी र्ोहर र्ल्ने ठाईँमा लगेर व्यवस्थापन 

गररनेछ । 

ईत्खनन ् गररएका ऄततररि spoil सामराफीको तिराफान व्यवस्थापन स्थलमा 

लतगनेछ । 
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खतनएका spoil को छररन ु र 

तत्कालै व्यवस्थापन नगररन ु 

spoil 

व्यिस्थापनका 

कारण हुने 

ऄसरहरु 

प्र
त्य

क्ष
 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
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म
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०
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) 

म
ध्य

क
ात

ल
न
 (

१
०
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०

 

ईत्पन्त्न भयका spoil लाइ सडक पनुा, gully र खतनएका खाल्टा-खलु्टीहरु पनुा 

प्रयोग गररनेछ । 

spoil लाइ पतनको सतहमा र्ातलनेछैन । 

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

प्रदान गररनेछ । 

ठोस/तरल  र्ोहोरहरु छररन ु

तवतभन्त्न तकतसमका 

लतुब्रकन्त्ट, राफीस, तेल र 

रसायतनक पदाथाहरुको 

चहुावट 

माटोको दषूण हुने 

ऄसर 
प्र

त्य
क्ष

 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

ीय
 (

२
०

) 

छ
ोट

ो 
(५

) 

४
५

 

जथाभावी र्ातलएका ऄततररि सामराफी/ spoil लाइ spoil व्यवस्थापन के्षरमा 

व्यवस्थापन गररनेछ तथा र तशतवर/भण्डारण के्षरवाट तनकने ठोस/तरल 

र्ोहोरको संकलन गरी व्यवस्थापन के्षरमा लगेर तवसजान गररनेछ । 

भण्डारण के्षरवाट तनकने ठोस/तरल  र्ोहोरहरुलाइ छुटै भण्डारण गरी र्ोहर 

र्ल्ने ठाईँमा लगेर व्यवस्थापन गररनेछ । 

तवतभन्त्न तकतसमका लतुब्रकन्त्ट, राफीस, तेल र रसायतनक पदाथाहरुको दघुाटना, 

पोतखने अतद हुनिाट रोतकनेछ। लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक 

सामराफीहरुको भण्डारण ईत्पादकले तय गरेको कायातवतध ऄनसुार गररनेछ । 
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जतमन खन्त्ने र माटो भने  जतमनको तस्थरता 

र माटो क्षरण 
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सतह पानी व्यवस्थापन गररनेछ ।  

स्लेपको माटो ईत्खनन ्गदाा ठाडो नकाटी तेस्रो कातटनेछ । 

केवल अवश्यक वनस्पतत खाली गररनेछ र तत्कालै पनु: घाँस/तिरुवाहरु 

लगाइनेछ  । 

spoil लाइ जतत सक्दो चाडो व्यवस्थापन के्षरमा लतगनेछ । 

न्त्यनूतम कट स्लोप सतुनतश्चत गररनछ । 

अवश्यकता ऄनसुार जैतवक-इतन्त्जतनयररङ प्रतवतधको प्रयोग (१६६५० वगा 

तमटर) । 

ग्यतियन प्रखाल र व्रेस्ट प्रखालहरु तवतभन्त्न स्थानहरुमा प्रस्तातवत गररएको छ 

(म्यानसनरी ररटेतनङ्ग प्रखाल- १८३४ घन तमटर,  म्यानसनरी व्रेस्ट प्रखाल – 

१३४० घन तमटर, ग्यातवयन प्रखाल – २१३४५ घन तमटर, ग्यातवयन व्रस्ट 

प्रखाल – १८६० घन तमटर) । 

वषाातको मौसममा जतमन खन्त्ने वा तभर/पाखो काट्ने काया गररनेछैन । 
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कामदारहरूलाइ रे्स मास्क, आयर गाडा अतद ईपलब्ध गररनेछ । 

सडकको तकनारमा स्थानीय प्रजाततहरूका िोट/तिरुवा रोतपनेछ । 

ईत्खनन ्के्षरहरु अवासीय वा ऄन्त्य सावाजतनक संवेदनशील के्षरहरूिाट ५०० 

तम टाढा ऄवतस्थत हुनेछन ्। 

भण्डारण गररएका सामराफीहरु छोतपनेछ । 

ईत्खनन ्के्षरमा तनमााण समयमा पानी छतका ने छ । 

धलुो तनस्कने गने सामराफी जस्तै िालवुा, तसमेन्त्ट, अतद ढुवानीको समयमा 

छोतपनेछ । 

र्ोहोरलाइ खलुा जलाईन तनषेध गररनेछ । 

सडकमा वषााको समय िाहेक ऄन्त्य समयमा दतैनक दइु पटक पतन छका ने 

व्यवस्था गररनेछ । 

तनमााण मेतसनरी तदनको समयमा मार संचालन गररनेछ । 

तनमााण सामराफीको जथाभावी 

ईत्खनन ्र भण्डारण 

तनमााण सामराफीको 

ईत्खनन ् तथा 

भण्डारणको 

कारण पने प्रभाव 
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तनमााण सामराफी भण्डारण गना जग्गा कृतष भतूम र पानीको स्रोतिाट टाढा हुनेछ । 

भण्डारण काया गनुा भन्त्दा पतहले तनमााण व्यवसायीले अयोजना आतन्त्जतनयरलाआ 

भण्डारण के्षरको व्यवस्थापन खाका प्रततु गरी स्वीकृतत तलनेछ। स्थानीय 

सरोकारवाला (तनजी जतमनको हकमा जग्गा धानेको मंजरुरनामा तनमााण 

सामराफीको भण्डारण शरुू गनुा ऄतघ तलआनेछ । 

भण्डारण गररएका सामराफीहरुलाइ छोतपनेछ । 

आन्त्धन र आन्त्धन, रासायतनक पदाथा भण्डारणको लातग छुटै व्यवस्था गररनेछ । 
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तनमााण सामातराफको ईत्खनन ्

पातनको सतह लगायत ऄन्त्य 
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तनमााण सामराफी ईत्खनन ् तथा संचालन योजना इतन्त्जतनयरद्रारा तयार गरी 

ऄनमुोदन गररनेछ । 

कटान के्षर, वन के्षर, िसोिास, ईवार खेत वा जग्गामा तनमााण सामराफी ईत्खनन्त्को  

लातग रोक लगाइन ेछ । 

ईत्खनन सम्पन्त्न भएपतछ ईपयिु तसतभल आतन्त्जतनयरर संरचना र 

िायोआतन्त्जतनयररंङका ईपायहरू (रूख रोपण, िाँस वकृ्षारोपण) द्रारा ईत्खनन 

स्थलहरूको पनुःस्थापना गररनेछ । 

प्र्वनतसल र तवषाल ु

रासायतनक सामराफीिाट 

चहुावट  

कामदारहरुमा 

चोटपटक, 

दघुाटना, 

अगजनी, अदी 
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ऄलकरा तताईन मतटतेलको प्रयोग गररनेछ र स्थानीय काठ ऄलकरा तताईन 

प्रयोग गररनेछैन । 

सामान राख्न ईपयिु भण्डारण कक्ष िनाइनेछ । 

मास्क, िटु, ग्लोभ, टोपी जस्ता व्यतिगत सरुक्षाका सामराफी कामदारहरूका 

लातग ईपलब्ध गराइनेछ । 

स्पोआल रयापहरू तनमााण गरी भण्डार गररनेछ ।  

लेिल लगाइएको कन्त्टेनरमा भण्डार गरी तल र मातथवाट प्लातस्टक तसटले 

छोतपनेछ । 

तिटुतमन भण्डारणको लातग सरुतक्षत स्थान तथा ईवार भतूमके्षर र नतजकको 

पानीको स्रोतवाट टाढा रातखनेछ। यतद तिटुतमन ऄन्त्यर रै्तलयो भने यो तरुुन्त्त 

सर्ा गररनेछ । 
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पानीको स्रोतमा र्ोहरहरु 
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पानी प्रदषूण 
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पानीको स्रोत नतजक ईत्खनन गररनेछैन । 

spoil लाइ ईत्खनन ्पश्चात spoil व्यवथापन के्षरमा व्यवस्थापन गररनेछ । 

तशतवर, भण्डारण के्षर तथा तनमााण कायावाट तनस्कने र्ोहरलाआ र्ोहर 

व्यवस्थापन के्षरमा रातखनेछ  

ख) जैतवक वातावारण 

वन के्षरमा सडकको तनमााण वन र वन्त्यजन्त्तकुो 

िसोिास तवनाश 
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वन के्षरिाट सडकको र्मेसन चौडाइको लातग अवश्यक पने जतमनको 

न्त्यनुीकरणका ईपायहरू पररच्छेद ७.२.१.२-क मा समावेश गररएको छ । सडक 

तनमााणको क्रममा तनमााण स्थल खाली गने, रुख-तवरुवाहरु काट्ने, जस्ता काया 

अवश्यकता ऄनसुार मारै गररनेछ । मनास्लु संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा 

रूख कटान गदाा र ऄन्त्य तनमााण काया गदाा मनास्ल ु संरक्षण के्षर अयोजना 

कायाालय, रातररय तनकुञ्जज तथा वन्त्य जन्त्त ु संरक्षण तवभागको सहकाया तथा 

ऄनगुमनमा गररनेछ । कामदारलाइ वन के्षरिाट आन्त्धनको लातग काठ/दाईरा, वन 

पैदावारको सङ्कलन गना तनरुत्सातहत गररनेछ, यतद गररएको खण्डमा कारिाही 

गररनेछ । तशतवरमा खाना पकाईनको लातग एलपीजी ग्यास वा मट्टीतेलको 

व्यवस्था गररनेछ । धुँवाधलुो कम गना पानी छका ने, अवाज कम तनस्कने 

ईपकरणको प्रयोग, अतद ईपायहरु ऄिलम्िन गररनेछ । 
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खोला/नदीमा सवारी साधन, 

तनमााण ईपकरण सर्ा गने 

तथा नहुाईने, लगुा धनेु जस्ता 

गतततवतध 

खोलामा spoil फयाकने  

ईत्खनन ् काया पानीको 

सतहवाट  

जरचय 
प्रणारीभा 
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खोला/नदीमा सवारी साधन, तनमााण ईपकरण सर्ा गने तथा नहुाईने, लगुा धनेु 

जस्ता गतततवतध गररनेछैन । नदीको ईकास के्षरमा ऄनातधकृत spoil र्ाक्ने 

काया तनषेध गररनेछ। खोलामा ईत्खनन ्काया पानीको सतह भन्त्दा िातहर वाट 

गररनेछ । 

ग) सामातजक-अतथाक र सांस्कृततक वातावरण 

कृतष के्षरमा सडक तनमााण  कृवष 
उत्ऩादनभा 
कबभ प्र

त्य
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माटो, िालवुा, िालवुा, राफाभेल, तिटुतमन, लतुब्रकेन्त्टस ् र ऄन्त्य रसायन 

लगायतका तनमााण सामराफीहरूलाइ भण्डारण के्षरमा भण्डारण गररनेछ, तनमााण 

काया गदाा तनमााण सामराफीहरु तथा spoil हरु नतजकको वन तथा कृतष जतमनमा 

र्ातलनेछैन, यतद छरीएमा तत्कालै सर्ाआ गररनेछ । तशतवरहरुिाट तनस्कने घरेल ु

र्ोहोरलाइ संकलन गरी ईतचत स्थानमा तिसजान गररनेछ । 
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तनमााण व्यवसायीहरुले श्रतमक तशतवरमा स्वास्थय सेवा सतुवधा, सञ्जचार 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 र्ोहर सङ्कलनको 

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

गररनेछ। त्यस्तै ऄन्त्य मदु्दाहरू जस्तै डे्रनेज व्यवस्थापन र ठोस र्ोहोर व्यवस्थापन 

ठेकेदारले व्यवस्थापन गने छ । 

तनमााण काया ऄसरुतक्षत 

तनमााण काया 

चोटऩटक 
रगामत अन्म 
स्वास्थम 
सम्वचन्धत 
सभस्मा 

प्र
त्य

क्ष
 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
(२

०
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स्थ
ान

ीय
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२
०

) 

छ
ोट

ो 
(५

) 

४
५

 

कामको प्रकृतत ऄनसुार हलेमेट, सेफटी िेल्ट, मास्क, ग्लोभ र कामदारहरूले 

िटुको प्रयोग ऄतनवाया गररनेछ।ईच्च धलुो तिसजान हुने स्थानहरुमा पानी छका ने 

र तशतवरमा सर्ा तपईने पानी प्रदान गनुापछा । तशतवरमा पयााप्त शौचालयहरू  

व्यवस्था गररनेछ।तशतवरमा ईनीहरूलाइ प्रतशक्षणको साथ तशतवरमा प्राथतमक 

ईपचार सतुवधाहरू र कामदारहरूको लातग समतूहक तवमाको गररनेछ । 

COVID-१९ र ऄन्त्य संक्रतमत रोगहरूको िारेमा स्थानीय व्यति र 

कामदारहरूलाइ जागरूकता प्रदान गररनेछ । 

संचालन चरण 

क) भौततक-रसायतनक वातावारण 
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ईत्खनन,् तशतवर, spoil 

व्यवस्थापन के्षरहरुको  

पनुःस्थापना 

वाय ुप्रदषुण 

प्र
त्य

क्ष
 

 

प्र
तत

कू
ल

 

न्त्य
नू
 (

१
०

) 

स्थ
ान

 त
न
तद

ाि
 

(१
०

) 
छ

ोट
ो 

(५
) 

२
५

 

यी के्षरहरुको पनुस्थाापना गदाा होतसयारीका साथ गररनेछ, यी के्षरहरुलाइ पनु: 

पतहला कै ऄवस्थामा ल्याआनेछ।श्रतमक तशतवर र भण्डारण स्थानको मातथल्लो 

माटोको छुटै राखी पनु:स्थापाना गदाा पनु: प्रयोग गररनेछ । 

सडकमा पतहरो र भ-ुक्षय 

जाने 

भ-ूक्षय, पतहरो र 

तभरको ऄतस्थरता 

प्र
त्य

क्ष
 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

 त
न
तद

ाि
 (

१
०

) 

द
ीघ

ाक
ाल

ीन
 (

२
०

) 

५
०

 

तभरालो जतमनको सरुक्षा ईपायहरू (ग्यातियन प्रखाल र पानीको ईतचत तनकास) 

कायाहरूको ममात र सधुार । 

पतहरो र तभर खसेको स्थानको तरुुन्त्त सर्ाआ गरी र ईपयिु प्रतवतध 

(िायोआतन्त्जतनयररंग)को साथ तभर/पतहरोको 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, ग्यािीयन 

प्रखालहरुको तनमााण गररनेछ । 

खोला/खोल्सी छेउमा सडक 

तनमााण 

नदी तट कातटने र 

िाढीको समस्या 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

 

प्र
तत

कू
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म
ध्य

म
(२

०
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क्ष
र

ीय
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६
०
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द
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ाक
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ीन
 (

२
०

) 

१
०

०
 

ईतचत पानी तनकास व्यवस्थापन प्रणालीको तनमााण गररनेछ जसले गदाा यस 

केतन्त्द्रत पानीको िहावले जसले जतमन खोल्ने, खोल्सी िनाईने र माटोको क्षतत 

तनम्त्याईन े र तभरको ऄतस्थरता िढाईने जस्ता काया रोक्न सक्छ।गतल्ल, 

खोल्सीहरुको समयमै ममात सम्भार, सडकको नालीमा सर्ा गरी सतहको 

पानीको िहािले हुने क्षतत रोतकनेछ ।  
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जतमन वा पानीको स्रोतहरुमा 

तेल, तराफज, लतुब्रकें ट्स, 

तिटुतमन, तडजेल र पेरोल र 

ऄन्त्य रसायनहरू छररने 

तेल, तराफज, 

लतुब्रकेन्त्ट्स, 

िटुीमेनको प्रयोग 

र सवारी 

साधन/ईपकरणह

रूको धनुाले हुने 

सतह जल प्रदषूण 
ऄ

प्र
त्य

क्ष
 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

 त
न
तद

ाि
 (

१
०
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द
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ीन
 (

२
०
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१
०

०
 

जतमन वा पानीको स्रोतहरुमा तेल, तराफज, लतुब्रकें ट्स, तिटुतमन, तडजेल र पेरोल 

र ऄन्त्य रसायनहरू छररनवाट रोतकनेछ, यतद छररएको खण्डमा सङ्कलन गरी 

यी के्षरहरु सर्ा गररनेछ। तेल, तराफज, लतुब्रकें ट्स, तिटुतमन, तडजेल र पेरोल र 

ऄन्त्य रसायनहरूलाइ सङ्केत/नामकरण गररएका कन्त्टेनरमा भण्डारण गररनेछ ।  

 

ग) सामातजक-अतथाक र सांस्कृततक वातावरण 

सडकमा तहड्ने मातनसहरुले 

सडक छेईमा गने र्ोहर गने 

पोहोय 
व्मवस्थाऩनको 
सभस्मा 
 

प्र
त्य

क्ष
 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
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०
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०
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२
०

) 

६
०

 

र्ोहोर व्यवस्थापनको लातग कडा अचारसंतहता लाग ूगररनेछ र सडकमा तहड्ने 

सवारी साधन र मातनसहरुलाइ जथाभािी र्ोहर र्ाल्न तनषेध गररनेछ । 

सडकपंतिमा प्रत्यक २ तक. मी. र्ोहर राख्ने डस्टतवनको व्यवस्था गररनेछ। 

सवारी साधनको तवश्रामस्थलमा र्ोहरको प्रकृतत ऄनसुार र्ोहर सङ्कलन गने 

कन्त्टेनरको व्यवस्था गररनेछ । 

 

 

 

 

 



रुइरा बञ्ज्माङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बफही - बसर्दिफास सडकको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रबतवदेन 

 8-15 
 

ताबलका ८.३ : सडक ाअयोजनाको लाबग ाऄिलम्िन गररने प्रबतरोधात्मक ाईपायहरु 
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ि वातावरणीय प्रभाव प्रभावको तह बनधािरण धयूनीकरणका ाईपाय 
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१) तनमााणपवूा 

क) सामातजक-अतथाक र सांस्कृततक वातावरण 

अयोजनाको अवश्यक 

सतुवधाहरूको स्थापना 

प्रदषुण 

कृषी ईत्पादनमा ऄसर 

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 के्षर घना िस्ती 

खानेपानी र खेती गररएको जतमन दतेख टाढा हुनेछ । 

ईत्खनन के्षर संचालन गदाा तनस्कने र्ोहर ईत्खनन ्गररएकै स्थानमा रातखने छ 

। 

सतहको पानी तथतराफन वा ततलनावाट जोगाईन पयााप्त तनकासको प्रावधान 

गररनेछ । 

ईत्खनन ्के्षर नतजक वकृ्षरोपन गररनेछ । 

ईत्खनन ्काया पानीको सतह वाट गररनेछैन । 

२) तनमााण चरण 

क) भौततक-रसायतनक वातावारण 

तनमााण चरणमा तनस्कने 

तवतभन्त्न  

सतहको पानी दतूषत 

हुने 

प्र
त्य

क्ष
 

 

प्र
तत
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ल

 

म
ध्य

म
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०
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०

) 

५० ईपयिु ढल तनकास िनाएर पानी िग्ने र तनमााण स्थलहरूको िीचमा ईपयिु 

िर्र िनाइने छ। श्रम तशतवरहरुमा शौचालयहरुको तनमााण गररनेछ । 

खोला/नालाहरुमा गाडी वा ईपकरणहरु सर्ा गने, नहुाईने, लगुा धनेु काया गना 

प्रततिन्त्ध गररनछे । तनमााण सामराफीहरु लाइ पानीको स्रोतमा छोतडनेछैन । 

तसतवरहरुको र्ोहरलाइ छुटै भण्डारण गरी र्ोहर र्ल्ने ठाईँमा लगेर 

व्यवस्थापन गररनेछ । 

ईत्खनन ् गररएका ऄततररि spoil सामराफीको तिराफान व्यवस्थापन स्थलमा 

लतगनेछ । 
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लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक सामराफीहरुको चवुाहट र तवतभन्त्न 

घातक सामराफीहरूको चहुावटलाआ तनयरण गररनेछ र चतुहवाट लाइ सङ्कलन 

गरी ईत्पादकले राखेको कायातवतध ऄनसुार व्यवस्थापन गररनेछ । 

ख) जैतवक वातावारण 

वन के्षरवाट सडक तनमााण 

गदाा वन के्षरको जतमन 

ऄधीराफहण गने 

वन्त्यजन्त्तकुो वासस्थान हुदै 

सडक तनमााण गने 

िसोिास तिखण्डन र 

वन्त्यजीव चहलपहलमा 

ऄवरोध 

अप्र
त्म

ऺ 
 

प्रबत
कू
र 

भध्
मभ

(२
०)

 

स्थ
ान
ीम
(२

०)
 

छो
टो
 (
५)

 

४
५ 

सडकको तनमााणको क्रममा मनास्ल ु संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन्त्यजन्त्तकुो 

वासस्थान खतण्डत हुनेछन ् । यसका लातग न्त्यनूीकरणको ईपायहरू भनेको 

वन्त्यजन्त्त ु अवतजावत गने स्थानहरुको पतहचान गरी सावधान तचन्त्ह, 

वन्त्यजीव अवागमन के्षरमा गतत धवुाँ-धलुोको न्त्यनुीकरणका ईपायहरु, 

अयोजनाका कामदारहरुले वन्त्यजन्त्त ु तजस्काईने, माने जस्ता गतततवतध 

प्रततिन्त्ध, ऄनावश्यक रुपमा मनास्ल ु संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरमा 

अयोजनाका कामदार/श्रतमकहरुलाइ तहडडुल गना प्रततिन्त्ध गररने लगायतका 

छन।् तनमााण काया तदनको समयमा मारै संचालन गररनेछ । सवारी साधन 

अवागमन मार तदनमा मार गररन्त्छ । 

वन्त्यजन्त्तकुा तिचरण गने मखु्य स्थानहरुमा वन्त्यजन्त्त ुअवतजावत  गना सहज 

हुने संरचनाहरु तनमााण गररनेछ । यी संरचनाहरु तनमााण गदाा “वन्त्यजन्त्तमैुरी 

पवूााधार तनमााण तनदतेशका, २०७८”  ले तनदशेन गररए िमोतजम तनमााण 

गररनेछ । 

अयोजनाको कामदारवाट 

आथनो िोटातनकल र गैह्रकाष्ठ 

आथनो-वनस्पतत र 

NTFPsको ह्रास ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

 

प्र
तत

कू
ल

 

क
म

 

(१
०

) 
स्थ

ान
 

तन
तद

ाि
 

(१
०

) 

छ
ोट

ो 

(५
) ३५ अयोजनाको कामदारवाट हुने कुनै पतन प्रकारको आथनो िोटातनकल र 
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प्र
त्य

क्ष
/ाऄ

प्र
त्य

क्ष
 

ाऄ
नु

कू
ल

 

प्र
बत

कू
ल

 

प
रर

म
ाण

 

स
ीम

ा 

ाऄ
व

बध
 

ज
म्म

ा 

ाऄ
ङ्

क
म

ान
 

वन ईत्पादनहरू सङ्कलन गैह्रकाष्ठ वन ईत्पादनहरू सङ्कलनलाइ तनयन्त्रण गररनेछ। श्रतमकहरुलाइ वन 

संसाधनको महत्त्व र आथनो-वनस्पततको िारेमा तनयतमत रूपमा तथयाङ्क 

गराआनेछ । 

अयोजना तनमााण 

कामदारहरुवाट 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

ाि
 (

१
०

) 

द
ीध

ााक
ाल

ीन
 (

२
०

) 

४० अयोजनाको कामदारहरुवाट कुनै पतन पररतस्थततमा वन्त्यजन्त्त,ु चरा-चरुरंगी र 

स्तनधारी, को तसकार वा तकनिेच नहुने कुराको सनुतुश्चत गनेछ । अयोजनाले 

कामदारहरु छनोट गररसकेपतछ जागरूकता कायाक्रम गररनेछ।वन्त्यजन्त्त ु

संरक्षणको िारेमा प्रत्येक तनमााण स्थलहरुमा जानकारीमलूक सङ्केत पोि 

रातखनेछ। ऄवैध वन्त्यजन्त्तकुो तसकार तथा खरीद- तिक्रीलाइ तनषेध गररनेछ र 

यी कायाहरुमा संलग्न हुनेहरु कामवाट िखाास्त गरी काननु ऄनरुुप कारिाही 

ऄगातड िढाइने छ । मनास्ल ु संरक्षण के्षर अयोजना र संरक्षण के्षर 

व्यवस्थापन सतमततका प्रतततनधी तथा स्थातनय जन-प्रतततनधीहरुिारा 

तनयतमत ऄनगुमन गरी तथा यी पक्षहरुसँग समन्त्वय गरी ऄवैध तसकार र 

चोरी-तनकासी जस्ता गतततवतधहरु तनयन्त्रण गना काननु र तनयमहरु कडाआका 

साथ लाग ूगररनेछ । 

ग) सामातजक-अतथाक र सांस्कृततक वातावरण 

कामदारहरुले स्थातनय सेवा-

सतुवधामा दवाव पाने 

सावाजतनक 

ईपयोतगताहरुमा दिाि 

(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 कामदार हरुलाइ चातहने सिै अवश्यकताहरु सम्पणूा सतुिधाहरु तनमााण 

व्यवसायीले ईपलब्ध गराईनपुदाछ तातक सावाजतनक सतुवधाहरूमा चाप कम 

होस । 
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तनमााण कायामा वालश्रमको 

प्रयोग 

िाल 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 कुनै पतन कायामा कुनै पतन तकतसमको वालश्रम प्रततितन्त्धत 

गररनेछ । 

श्रतमकहरुले सामातजक 

संस्कार-चलन ईल्लघन तथा 

जाँड-रक्सी खाएर 

एकअपसमा झै-झगडा 

श्रतमक िीच 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 सभावाव कायम गना स्थानीय र अयोजना कामदारहरू िीच 

ऄन्त्ततक्रा या कायाक्रम अयोजना गररनेछ । अयोजना कामदारहरू िीचमा 

सामातजक संस्कार-चलन ईल्लघन तनयन्त्रण गना अचार संतहता लाग ू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 गररि, तवपन्त्न समहू र मतहलालाइ प्राथतमकता 

तदआनेछ।ततनीहरूलाइ काम गना प्रतशक्षण तदआनेछ । मजदरूले कमाएको पैसा 

प्रयोग गना प्रस्तावकले सीप प्रतशक्षण, जागरूकता र अय ईत्पादन 

कायाक्रमहरू लाग ूगनेछन ्। 

अयोजनाले संचालन गने 

प्रतशक्षण गने 

ईद्यम तवकास र व्यापार 

ऄतभवतृि 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

ऄ
न
कुू

ल
 

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

ीय
 (

२
०

) 

द
ीध

ााक
ाल

ीन
 (

२
०

) 

६० वाडा कायाालयको सहकायामा रोजगार सम्वन्त्धी प्रतशक्षण तथा तनमााण टोलीले 

स्थानीय ईत्पादनको प्रयोगलाइ िढावा तदइनेछ । 

३) संचालन चरण 

क) भौततक-रसायतनक वातावारण 
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स्तररय सडकले गदाा 

यातायातको गतत विृी 

ईच्च यातायात 

अवागमन 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
(२

०
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स्थ
ान
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 (

२
०
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द
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ाल

ीन
 (

२
०

) 

१
०

०
 

ईच्च रातर्क अवागमनको प्रभाव न्त्यनूीकरण गना िस्ती के्षर, स्वास्थय 

चौकी, स्कुल, अदीको नतजक तस्पड बे्रकरहरु िनाआनेछ । यसै गरी, सडकमा 

तवतभन्त्न यातायात र सडक मदु्दाहरूको िारेमा जानकारी तदने तवतभन्त्न सचूना 

साआनिोडा र हतेडंग िोडाहरू रातखनेछ । 

ख) जैववक वातावायण 
वन के्षरको ऄततक्रमण 

 

वन ऄततक्रमण 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

 

प्र
तत

कू
ल

 

न्त्य
नू
 (

१
०

) 

स्थ
ान

ीय
 (

२
०

) 

द
ीघ

ाक
ाल

ीन
 (

२
०

) 

५
०

 

यस प्रभावलाइ न्त्यनूीकरण गना अयोजना के्षरको मनास्ल ु संरक्षण के्षर तथा 

वन के्षरको ऄततक्रमणलाइ कडाआका साथ ऄनगुमन गरी रोतकनेछ । मनास्ल ु

संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयका प्रतततनधी, संरक्षण के्षर व्यवस्थापन 

सतमततका प्रतततनधीहरुको िारा तनयतमत ऄनगुमन गररनेछ । त्यस्तै, मनास्ल ु

संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयसँग समन्त्वय गरी वन संसाधनको महत्त्व, 

मनास्ल ु संरक्षण के्षर र वन के्षरसँग सम्ितन्त्धत तनयम/काननुको िारेमा 

जागरूकता कायाक्रम सञ्जचालन गररनेछ । 

सडकमा तहड्ने स्थातनय तथा 

यारहुरुले वन पैदावारहरुको 

ऄवैध संकलन 

वन संसाधनको कमी 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

 

प्र
तत

कू
ल

 

न्त्य
नू
 (

१
०
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स्थ
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१
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ाल

ीन
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२
०

) 

५
०

 

सडक संचालन भएपतछ अयोजना के्षरमा मनास्ल ु संरक्षण के्षर अयोजना 

कायाालयसंग समन्त्वय गरी वन के्षरको ऄनतधकृत प्रवेश र गैरकाननुी 

गतततवतधहरु लाइ तनयन्त्रण गररनेछ । वन संसाधनको प्रयोगलाइ तनरुत्सातहत 

गना, चोरीतनकासी नगना सचेतनामलूक िोडा तवतभन्त्न स्थानहरुमा रातखनेछ । 
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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
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स्थ
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द
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२
०

) 
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०

 

वकृ्षारोपण र तनयतमत/ईतचत ऄनगुमन गरी सडकको तनयतमत ममात गरी धलुो 

ईत्सजान हुनवाट रोतकनेछ । र्ें तसंग सम्भातवत जोतखमको साथ के्षरमा 

गररनेछ। ऄवैध काठको कटानी र घाँस दाईराको सङ्कलनलाइ तनयन्त्रण 

गररनेछ । 

 

सडकमा तहड्ने स्थातनय तथा 

यारहुरुले वन्त्यजन्त्तकुो ऄवैध 

संकलन 

वन्त्यजन्त्तकुो दघुाटना, 

वन्त्यजन्त्तकुो तवचरणमा 

ऄवरोध जस्ता ऄसरहरु 

वन्त्यजन्त्तकुो तसकार 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

 प्र
तत

कू
ल

 

न्त्य
नू
 (

१
०

) 

स्थ
ान

 त
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तद

ाि
 (

१
०
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 (

२
०

) 

५
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मनास्ल ुसंरक्षण के्षर अयोजना कायाालयसंग  समन्त्वय गरी ऄवैध तसकार र 

वन्त्यजन्त्तकुो तसकारको ऄनगुमन गररनेछ, यतद यस्ता घटना भेतटएमा काननु 

िमोतजम कारिाही गररनेछ। मनास्ल ुसंरक्षण के्षर अयोजना कायालायका 

प्रतततनधीहरुसँग तथा स्थातनय संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमतीहरुसंगको 

समन्त्वयमा चोरी-तसकार र अखेटोपहारको तिरुिमा सचेतना कायाक्रम 

गररनेछ ।   

यसका साथै, 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) साभाचजक-आबथिक य साॊस्कृबतक वातावयण 
सडकको तनयतमत ममात 

सम्भार 

यातायात सतुवधाका 

कारण सेवा-सतुिधा 

तथा िजारमा पहुचँ 

प्र
त्य

क्ष
 

ऄ
न
कुू

ल
 

 

ई
च्
च

 (
६

०
) 

स्थ
ान

ीय
 (

२
०

) 

द
ीध

ााक
ाल

ीन
 

(२
०

) 

१
०

०
 

यी र्ाआदाहरु अयोजना के्षरमा गणुस्तरीय सडक पगेु संगै अरै् हुने हुन ्। यस 

प्रभावलाइ िढाईनको लातग प्रस्तावकले सडकको तनयतमत ममात सम्भार 

गनेछ । 
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ि वातावरणीय प्रभाव प्रभावको तह बनधािरण धयूनीकरणका ाईपाय 

प्र
त्य
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सडक पगेु पश्चात स्थातनय 

ईत्पादनको माग र तवक्री 

व्यापार र व्यापारको 

वतृि 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

ऄ
न
कुू

ल
 

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

क्ष
र

ीय
 (

६
०

) 

द
ीध

ााक
ाल

ीन
 (

२
०

) 

६
०

 

कृतष र पशपुालनको तवस्ततृ श्रृंखला सतहत तवतभन्त्न कृतष अधाररत 

ईद्यमहरूले पतन कामको ऄवतधको ऄवतधमा मजदरुहरूको माग िढेको 

पररणामस्वरूप गतत प्राप्त गनेछन।् यसले के्षर मा स्थानीय व्यापार र व्यापार 

वतृि हुनेछ र साथै नयाँ अय ईत्पादन गतततवतधहरुको लातग ऄवसर प्रदान 

गदाछ । 

सडक पगेु पश्चात रोजगारी, 

सामतजक तवकास, अतथाक 

तस्थततको तवकास 

मतहला सशतिकरण 

प्र
त्य

क्ष
 

ऄ
न
कुू

ल
 

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

ीय
 (

२
०

) 

द
ीध

ााक
ाल

ीन
 (

२
०

) 

६
०

 

रोजगारीका ऄवसरहरू, वतृि कायाक्रमहरू र स्थानीय के्षरमा पररयोजना 

सञ्जचालन गने प्रतशक्षणले मतहलाको सामातजक-अतथाक तस्थतत िढाईने 

लक्ष्य राख्दछ । मतहला सशिीकरण तातलमलाइ स्थानीय स्तरमा 

अयोजनाले सहयोग परु् याईनेछ । 

सडक पगेु सँगै हुने सामातजक 

तवकास 

सामदुातयक तवकासको 

वतृि 

प्र
त्य

क्ष
 

ऄ
न
कुू

ल
 

 

म
ध्य

म
(२

०
) 

स्थ
ान

ीय
 (

२
०

) 

द
ीध

ााक
ाल

ीन
 

(२
०

) 

६० स्वास्थय सरसर्ाआ, खानेपानीको गणुस्तर, तशक्षाको तस्थतत, अतद 

प्रस्तावकको काया सीमा भन्त्दा िातहर पने हुदा प्रस्तावकले कुनै पतन काया गने 

छैन । 

 

स्थातनयिारा सडकको 

ऄततक्रमण 

सडक के्षरातधकारको 

ऄततक्रमण 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

 

प्र
तत

कू
ल

 

म
ध्य

म
 (

२
०

) 

स्थ
ान

 त
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तद

ाि
 (

१
०

) 

द
ीघ

ाक
ाल

ीन
 (

२
०

) 

५
०

 

सडक छेई ऄततक्रमण हटाईन जनचेतना जगाईने कायाक्रम गने, सडकको 

र्मसेन चौडाआ र के्षरातधकारको िारेमा स्थानीयलाइ सतूचत गररनेछ।सडकको 

र्मेसन चौडाआ र के्षरातधकारको ऄततक्रमण तनयन्त्रण गना स्थानीय 

वडाहरुलाइ सतक्रय िनाआनेछ। गा.पा.लाइ सडक छेईछाईको िस्ती 

तवकासलाइ व्यवतस्थत गना ऄनरुध गररनेछ । 
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सडकमा दु्रत गततमा गड्ुने 

सवारी तवच र यार ुतवच 

दघुाटना 

सडक दघुिटनाको 
सम्बावना 

 

ऄ
प्र

त्य
क्ष

 

 

प्र
तत

कू
ल

 

ई
च्
च

 (
६

०
) 

स्थ
ान

ीय
 (

२
०

) 

द
ीघ

ाक
ाल

ीन
 (

२
०

) 

१
०

०
 

सडक छेईमा तवतभन्त्न यातायातक सङ्केत तचन्त्हहरू सतहत जानकारी मलूक 

साआनिोडा रातखनेछ । िस्तीमा, स्कुल नतजक र ऄन्त्य सम्िेदनशील र 

दघुाटनाराफस्त के्षरमा सावधानीका साआनिोडा रातखनेछ । सडक संचालनमा 

अएपतछ स्थानीयहरुलाइ सडक सरुक्षा सम्िन्त्धी सचेतना कायाक्रम संचालन 

गररनेछ । त्यस्तै, सडकपंिीको तवतभन्त्न स्थानहरुमा सडक सरुक्षाको लागी 

सेफटी ब्याररयरहरु तनमााण गररनेछ ।  
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८.३ ाऄनुकूल  प्रभाव ाऄबधकतम तथा प्रबतकूल प्रभाव धयूनीकरणको कायािधवयनको बववरण  

ऄनकूुल प्रभाव ऄतधकतम तथा प्रततकूल प्रभाव न्त्यनूीकरणक ईपायहरुको कायाान्त्वयन गदाा प्रस्तावकले केही रकम खचा 

गनुा पने हुन्त्छ र यी ईपायहरुको कायाान्त्वयनको तजम्मेवारी पतन ईपायहरुको के्षर र प्रकृतत हरेी र्रक र्रक हुनेछन ्। समराफमा 

सम्पणूा ईपायहरुको कायाान्त्वयनको  तजम्मेवारी प्रस्तावकको हुनेछ तर प्रस्तावकले कायाान्त्वयनकोको लातग तनमााण 

व्यवसायी, स्थानीय तह तथा मनास्ल ुसंरक्षण के्षर अयोजना कायाालयसंग  समन्त्वय गना सक्छ । 
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ताबलका ८.४: ाऄनुकूल प्रभाव ाऄबधकतम तथा प्रबतकूल प्रभाव धयूनीकरणक ाईपायहरुको कायािधवयन तथा लाग्ने ाऄनुमाबनत रकम र बजम्मेवारी 

वातावरण सांरक्षणका ाईपाय कायािधवयन हचने 

स्थान  

कायािधवयन हचने  

समय  

ाऄनुमाबनत रकम 

(*) 

कायािधवयनको 

बजम्मेवारी  

१) ाऄनुकूल प्रभाव  

१.१ बनमािण चरण      

रोजगारीका लातग स्थानीय गररि, दतलत, तवपन्त्न समहू र मतहलालाइ प्राथतमकता र तातलम  प्रभातवत वडा  तनमााण सरुु हुन ु भन्त्दा 

ऄगातड  

१०,००,०००.०  तन.व्य./ प्रस्तावक  

वाडा कायाालयको सहकायामा रोजगार सम्वन्त्धी प्रतशक्षण तथा तनमााण टोलीले स्थानीय 

ईत्पादनको प्रयोगलाइ िढावा तदइनेछ ।  

प्रभातवत वडा  तनमााण सरुु हुन ु भन्त्दा 

ऄगातड  

५००,०००.०  प्रस्तावक  

ख) संचालन चरण      

सहज पहुचँ िढाईनको लातग प्रस्तावकले सडकको तनयतमत ममात सम्भार गनेछ । सडकपंति  तनरन्त्तर संचालन 

ऄवतधभर  

संचालन लागतमा 

समावेश  

प्रस्तावक 

ततनीहरूले तनयतमत तवरले तवतभन्त्न प्रकारका खाना, पेय पदाथा र ऄन्त्य दतैनक अवश्यक 

वस्तहुरूको लातग माग गछान।् यी मागहरूको पतूता गना धेरै स्थानीय र िातहरका व्यतिहरूले 

तनमााण स्थलको वरपर वरपर धेरै साना पसल र रस्टुरेन्त्टहरू सञ्जचालन गना सक्दछन ्। 

प्रभातवत वडा तनरन्त्तर संचालन 

ऄवतधभर  

- प्रस्तावक 

मतहला सशिीकरण तातलम  प्रभातवत वडा सडक संचालन  सरुु 

भैसके पतछ एक पटक  

१००,०००.० प्रस्तावक 

ाऄनुकूल प्रभाव वढोिरी ाईपायहरु कायािधवयन गदाि लाग्ने लागत २५,००,०००.०  

२) प्रबतकूल प्रभाव  

क) बनमािणपूविको चरण     

अयोजनाको अवश्यक सतुवधाहरूको लातग स्थानको पतहचान तथा स्थापना गदाा हुने 

प्रभाव न्त्यनूीकरण  

अवश्यक 

सतुवधाहरु स्थापना 

गररएका के्षर 

तनमााण सरुु हुन ु

ऄगातड दतेख तनमााण 

काया नसके सम्म  

५००,०००.०  तन.व्य./ प्रस्तावक  

मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन के्षरको जतमनको भोगातधकार तथा कातटने रुखहरुको 

क्षतीपतुी रातररय प्राथतमकता प्राप्त योजनाको लागी रातररय वनके्षर प्रयोग गने । सम्ितन्त्ध 

मापदण्ड सतहतको कायातवतध, २०७६ तथा संरतक्षत के्षरतभर भौततक पवूााधार तनमााण एिं 

अयोजना के्षर  

मनास्ल ु संरक्षण 

के्षर 

तनमााणपवूा  १,५०,००,०००.० प्रस्तावक तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 
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वातावरण सांरक्षणका ाईपाय कायािधवयन हचने 

स्थान  

कायािधवयन हचने  

समय  

ाऄनुमाबनत रकम 

(*) 

कायािधवयनको 

बजम्मेवारी  

संचालन सम्ितन्त्ध कायानीतत, २०६५ ऄनसुार गररनेछ । कातटने रुखका ५४६ क्षततपतूता 

स्वरूप १३६५० रुखका तिरुवाहरु (१ रुख वरावार २५ रूखका िेनाा) रोतपनेछ र (मनास्ल ु

संक्षरण के्षर ऄन्त्तगातको १४.६४ हके्टर जतमनको सट्टा जतमन ईपलब्ध गररनेछ र प्रतत हके्टर 

१६०० तिरुवा ( २३,४२४ तवरुवा) रोतपनेछ ।  

अयोजनाको र्मेशन चौडाइको अवश्यक पने तनजी जतमन अयोजनाले स्वतच्छक जग्गा 

दान प्रतक्रयिाट अतधराफहण गनेछ। अस्थायी रुपमा अवश्यक हुने जतमन अपसी 

समझदारीिाट अयोजनाले भाडामा तलनेछ ।  

सडकपंति 

अयोजना सहायक 

सतुवधा स्थल 

तनमााणपवूा  ५००,०००.०  प्रस्तावक,  

स्थातनय तह 

ख) बनमािण चरण      

ईत्खन्त्न गररको ईिार माटो (कररि ५१,७५० घ.मी.) लाइ अयोजनाले संचलनले गने 

भण्डारण स्थलमा भण्डारण गररनेछ, तनमााण काया सतकएपतछ यो माटोलाइ कामदार तशतवर, 

तनमााण सामराफी भण्डारण स्थल र ऄलकरा पोल्ने स्थानहरुको तवघटन गदाा प्रयोग गररनेछ । 

सडकपंति 

अयोजना सहायक 

सतुवधा स्थल 

तनमााण सरुु भए पतछ र 

तनमााण सम्पन्त्न 

भएपश्चात   

१०,००,०००.०  प्रस्तावक 

सडक पंिीमा प्राकृततक पानीको तनकासको व्यवस्थापन गना तवतभन्त्न चेनेजमा गरी ६१ वटा 

पानी तनकासका संरचनाहरु तनमाण गररनेछ । 

पानीको िग्ने स्थानहरुमा spoil हरु वाट हुने रोकावट वा तवचलन रोतकनेछ । 

सडकपंति  तनमााण सरुु भए पतछ   तनमााण लागतमा 

समावेश 

प्रस्तावक 

सतहको पानी  दतूषत हुने वाट रोकथामको ईपायहरु  अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   १०,००,०००.० प्रस्तावक 

ईत्पन्त्न भयका spoil हरुलाइ 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   १०,००,०००.० प्रस्तावक 

Spoil हरुलाइ spoil व्यवस्थापन के्षरमा व्यवस्थापन गररनेछ। तशतवर/भण्डारण के्षरवाट 

तनकने ठोस/तरल  र्ोहोरहरुलाइ छुटै भण्डारण गरी र्ोहर र्ल्ने ठाईँमा लगेर व्यवस्थापन 

गररनेछ । 

अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   २,००,०००.० प्रस्तावक 

सतह पानी व्यवस्थापन र मातथल्लो जलाधार के्षरको व्यवस्थापन 

ढलानको माटो ईत्खनन ्गदाा ठाडो नकाटी तेस्रो कातटनेछ 

अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   तनमााण लागतमा 

समावेश 

प्रस्तावक 
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वातावरण सांरक्षणका ाईपाय कायािधवयन हचने 

स्थान  

कायािधवयन हचने  

समय  

ाऄनुमाबनत रकम 

(*) 

कायािधवयनको 

बजम्मेवारी  

केवल अवश्यक वनस्पतत खाली गररनेछ र तत्कालै पनु: घाँस/तिरुवाहरु लगाइनेछ  

spoil लाइ जतत सक्दो चाडो व्यवस्थापन के्षरमा लतगनेछ  

न्त्यनूतम कट स्लोप सतुनतश्चत गने  

अवश्यकता ऄनसुार जैतवक-इतन्त्जतनयररङ प्रतवतधको प्रयोग (१६६५० वगा तमटर) 

ग्यतियन प्रखाल र व्रेस्ट प्रखालहरु तवतभन्त्न स्थानहरुमा प्रस्तातवत गररएको छ (म्यानसनरी 

ररटेतनङ्ग प्रखाल- १८३४ घन तमटर,  म्यानसनरी व्रेस्ट प्रखाल – १३४० घन तमटर, 

ग्यातवयन प्रखाल – २१३४५ घन तमटर, ग्यातवयन व्रस्ट प्रखाल – १८६० घन तमटर)  

धलुो र ध्वतन प्रदषूणको तनयन्त्रण तथा रोकथाम  अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   १०,००,०००.० प्रस्तावक 

तनमााण सामराफीको ईत्खनन ्तथा भण्डारणको कारण पने प्रभावको रोकथाम  अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   ५,००,०००.० प्रस्तावक 

तनमााण सामराफी ईत्खनन ्तथा संचालन योजना इतन्त्जतनयरद्रारा तयार गरी ऄनमुोदन गररनेछ 

कटान के्षर, वन के्षर, िसोिास, ईवार खेत वा जग्गामा तनमााण सामराफी ईत्खनन्त्को  लातग रोक 

लगाइने छ 

ईत्खनन सम्पन्त्न भएपतछ ईपयिु तसतभल आतन्त्जतनयररङ्ग संरचना र िायोआतन्त्जतनयररंङका 

ईपायहरू (रूख रोपण, िाँस वकृ्षारोपण) द्रारा ईत्खनन स्थलहरूको पनुःस्थापना गररनेछ 

अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   १०,००,०००.० प्रस्तावक 

ऄलकरा तताईन मतटतेलको प्रयोग गररनेछ र स्थानीय काठ ऄलकरा तताईन प्रयोग 

गररनेछैन। 

सामान राख्न ईपयिु भण्डारण कक्ष िनाइनेछ। 

मास्क, िटु, ग्लोभ, टोपी जस्ता व्यतिगत सरुक्षाका सामराफी कामदारहरूका लातग ईपलब्ध 

गराइनेछ। 

स्पोआल रयापहरू तनमााण गरी भण्डार गररनेछ  

लेिल लगाइएको कन्त्टेनरमा भण्डार गरी तल र मातथवाट प्लातस्टक तसटले छोतपनेछ। 

तिटुतमन भण्डारणको लातग सरुतक्षत , जनु ईवार भतूमके्षर र नतजकको पानीको स्रोतवाट टाढा 

रातखनेछ। यतद तिटुतमन ऄन्त्यर रै्तलयो भने यो तरुुन्त्त सर्ा गररनेछ। 

लतुब्रकें ट्स/तडजेल लगायत ऄन्त्य रासायतनक सामराफीहरुको भण्डारण ईत्पादकले तय गरेको 

अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   तनमााण लागतमा 

समावेश 

प्रस्तावक 
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वातावरण सांरक्षणका ाईपाय कायािधवयन हचने 

स्थान  

कायािधवयन हचने  

समय  

ाऄनुमाबनत रकम 

(*) 

कायािधवयनको 

बजम्मेवारी  

कायातवतध ऄनसुार गररनेछ । 

जल प्रदषूणको रोकथाम तथा तनयन्त्रण  अयोजना के्षरका 

स.वा. 

तनमााण सरुु भए पतछ   १०,००,०००  प्रस्तावक तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

मनास्ल ु संरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको वन र वन्त्यजन्त्तकुो िसोिास तवनाशको रोकथाम तथा 

तनयन्त्रण 

अयोजना के्षर  तनमााण सरुु भए पतछ   १०,००,०००  प्रस्तावक तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

वन्त्यजन्त्त ु िसोिास तिखण्डन र वन्त्यजन्त्तकुो चहलपहलमा ऄवरोधको रोकथाम तथा 

तनयन्त्रण 

अयोजना के्षरका 

वन के्षर 

तनमााण सरुु भए पतछ   ५००,००० प्रस्तावक तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

वन्त्यजन्त्तकुा तिचरण गने मखु्य स्थानहरुमा वन्त्यजन्त्त ुअवतजावत  गना सहज हुने संरचनाहरु 

तनमााण गररनेछ । यी संरचनाहरु तनमााण गदाा “वन्त्यजन्त्तमैुरी पवूााधार तनमााण तनदतेशका, 

२०७८”  ले तनदशेन गररए िमोतजम तनमााण गररनेछ । 

सडकपंतिमा पने 

वन्त्यजन्त्त ु तवचरण 

के्षर 

तनमााण सरुु भए पतछ   तनमााण लागतमा 

समावेश 

प्रस्तावक तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

श्रतमकहरुलाइ वन संसाधनको महत्त्व र आथनो वनस्पततको िारेमा तनयतमत रूपमा जानकारी 

गराआनेछ। 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ ५००,००० प्रस्तावक तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

खोला/नदीमा सवारी साधन, तनमााण ईपकरण सर्ा गने तथा नहुाईने, लगुा धनेु जस्ता 

गतततवतध गररनेछैन । नदीको ईकास के्षरमा ऄनतधकृत spoil र्कने काया तनषेध गररनेछ । 

खोलामा ईत्खनन ्काया पानीको सतह भन्त्दा िातहर वाट गररनेछ। 

अयोजना के्षरका 

खोला नालाहरु  

तनमााण सरुु भए पतछ ५,००,००० प्रस्तावक तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

कामदारहरुलाइ चातहने सिै अवश्यकताहरु सम्पणूा सतुिधाहरु तनमााण व्यवसायीले ईपलब्ध 

गराईन ु

अयोजना के्षरका 

खोला नालाहरु  

तनमााण सरुु भए पतछ ३००,००० प्रस्तावक 

अयोजनाको कुनै पतन कायामा कुनै पतन तकतसमको वालश्रम प्रततितन्त्धत गररनेछ। अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ - प्रस्तावक 

सामातजक सभावाव कायम गना स्थानीय र अयोजना कामदारहरू िीच ऄन्त्ततक्रा या कायाक्रम 

अयोजना गररनेछ। अयोजना कामदारहरू िीचमा सामातजक संस्कार-चलन ईल्लघन 

तनयन्त्रण गना अचार संतहता लाग ूगररनेछ । 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ २००,००० प्रस्तावक 

तनमााण व्यवसायीहरुले श्रतमक तशतवरमा स्वास्थय सेवा सतुवधा, सञ्जचार सेवा, खाने पानी, 

लामखटेु्ट र ऄन्त्य तकरा-तकरीको तनराकरण, लगायतका काया गररनेछ। रोगहरूको तनगरानी र 

ईपचार स्वास्थयकमीहरूसँग तमलेर गररनेछ। श्रतमकहरुको लातग तनयतमत जागरूकता 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ  ५००,००० प्रस्तावक 
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वातावरण सांरक्षणका ाईपाय कायािधवयन हचने 

स्थान  

कायािधवयन हचने  

समय  

ाऄनुमाबनत रकम 

(*) 

कायािधवयनको 

बजम्मेवारी  

तातलम तदआनेछ। तशतवरमा र्ोहर सङ्कलनको लातग डस्टतवनको प्रयोग, शौचालयको 

व्यवस्था (१५ जनालाइ एक शौचालय) गररनेछ। त्यस्तै ऄन्त्य मदु्दाहरू जस्तै डे्रनेज 

व्यवस्थापन र ठोस र्ोहोर व्यवस्थापन ठेकेदारले व्यवस्थापन गने छ । 

कामको प्रकृतत ऄनसुार हलेमेट, सेफटी िेल्ट, मास्क, ग्लोभ र कामदारहरूले िटुको प्रयोग 

ऄतनवाया लगाईनपुने हुन्त्छ।  

COVID-१९ र ऄन्त्य संक्रतमत रोगहरूको िारेमा स्थानीय व्यति र कामदारहरूलाइ 

जागरूकता प्रदान गररनेछ । 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ  १०,००,००० प्रस्तावक 

ग) सांचालन चरण      

तभरालो जतमनको सरुक्षा ईपायहरू (ग्यातियन प्रखाल र पानीको ईतचत तनकास) कायाहरूको 

ममात र सधुार । 

पतहरो र तभर खसेको स्थानको तरुुन्त्त सर्ाआ गरी र ईपयिु प्रतवतध (िायोआतन्त्जतनयररंग)को 

साथ तभर/पतहरोको 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, ग्यािीयन प्रखालहरुको तनमााण 

गररनेछ । 

सडकपंति संचालन सरुु पतछ  संचालन लागतमा 

समावेश  

प्रस्तावक 

ईतचत पानी तनकास व्यवस्थापन प्रणालीको तनमााण गररनेछ जसले गदाा यस केतन्त्द्रत पानीको 

िहावले जसले जतमन खोल्ने, खोल्सी िनाईने र माटोको क्षतत तनम्त्याईने र तभरको 

ऄतस्थरता िढाईने जस्ता काया रोक्न सक्छ।गतल्ल, खोल्सीहरुको समयमै ममात सम्भार, 

सडकको नालीमा सर्ा गरी सतहको पानीको िहािले हुने क्षतत रोतकनेछ ।  

सडकपंति संचालन पतछ तनयतमत  संचालन लागतमा 

समावेश 

प्रस्तावक 

ईच्च रातर्क अवागमनको प्रभाव न्त्यनूीकरण गना िस्तीमा तस्पड बे्रकरहरू, स्वास्थय चौकी, 

स्कुल, िस्तीको नतजक िनाआनेछ । यसै गरी, सडकमा तवतभन्त्न यातायात र सडक मदु्दाहरूको 

िारेमा जानकारी तदने तवतभन्त्न सचूना साआनिोडा र हतेडंग िोडाहरू रातखनेछ । 

सडकपंति संचालन सरुु  पतछ 

तनयतमत  

२०,००,००० प्रस्तावक 

सडकको तनमााण ऄवतधमा िनेको तनकास तनयतमत रुपमा सर्ा र ममात गररनेछ, क्षतत 

भएको खण्डमा पनुःतनमााण गररनेछ । 

सडकपंति संचालन सरुु पतछ  

तनयतमत  

संचालन लागतमा 

समावेश  

प्रस्तावक 
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वातावरण सांरक्षणका ाईपाय कायािधवयन हचने 

स्थान  

कायािधवयन हचने  

समय  

ाऄनुमाबनत रकम 

(*) 

कायािधवयनको 

बजम्मेवारी  

जतमन वा पानीको स्रोतहरुमा तेल, तराफज, लतुब्रकें ट्स, तिटुतमन, तडजेल र पेरोल र ऄन्त्य 

रसायनहरू छररनवाट रोतकनेछ, यतद छररएको खण्डमा सङ्कलन गरी यी के्षरहरु सर्ा 

गररनेछ। तेल, तराफज, लतुब्रकें ट्स, तिटुतमन, तडजेल र पेरोल र ऄन्त्य रसायनहरूलाइ 

सङ्केत/नामकरण गररएका कन्त्टेनरमा भण्डारण गररनेछ ।  

सडकपंति संचालन सरुु पतछ 

तनयतमत  

संचालन लागतमा 

समावेश  

प्रस्तावक 

वन के्षरको ऄततक्रमणलाइ कडाआका साथ प्रततिन्त्ध लगाआनेछ। मनास्ल ु संरक्षण के्षर 

अयोजना कायाालयसँग समन्त्वय गरी वन संसाधनको महत्त्व, वन के्षरसँग सम्ितन्त्धत 

तनयम/काननुको िारेमा जागरूकता कायाक्रम सञ्जचालन गररनेछ । 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ   १०,००,००० प्रस्तावक तथा 

म.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 िोडा तवतभन्त्न स्थानहरुमा रातखनेछ ।  

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ   १०,००,००० प्रस्तावक तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

वकृ्षारोपण र तनयतमत/ईतचत ऄनगुमन तथा तनयतमत ममात गरी सडकिाट धलुो ईत्सजान 

हुनवाट रोतकनेछ । र्ें तसंग सम्भातवत जोतखमको के्षरमा गररनेछ। ऄवैध काठको कटानी र 

घाँस दाईराको सङ्कलनलाइ तनयन्त्रण गररनेछ । 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ  १०,००,००० प्रस्तावक तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

मनास्ल ु संरक्षण के्षर अयोजना कायाालयसँग समन्त्वय गरी ऄवैध तसकार र वन्त्यजन्त्तकुो 

तसकारको ऄनगुमन गररनेछ, यतद यस्ता घटना भेतटएमा काननु िमोतजम कारिाही गररनेछ । 

मनास्ल ु संरक्षण के्षर अयोजना र संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमततका प्रतततनधी तथा 

स्थातनय जन-प्रतततनधीहरुिारा तनयतमत ऄनगुमन गरी तथा यी पक्षहरुसँग समन्त्वय गरी 

ऄवैध तसकार र चोरी-तनकासी जस्ता गतततवतधहरु तनयन्त्रण गना काननु र तनयमहरु कडाआका 

साथ लाग ूगररनेछ । 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ  १०,००,००० प्रस्तावक तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

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

के्षरातधकारको िारेमा स्थानीयलाइ सतूचत गररनेछ । सडकको र्मेसन चौडाआ र 

के्षरातधकारको ऄततक्रमण तनयन्त्रण गना स्थानीय वडाहरुलाइ सतक्रय िनाआनेछ । 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ  १०,००,००० प्रस्तावक, 

स्थातनय तह तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

सडक छेईमा तवतभन्त्न यातायातक सङ्केत तचन्त्हहरू सतहत जानकारी मलूक साआनिोडा 

खडा गरीनेछ। िस्तीमा, स्कुल नतजक र ऄन्त्य सम्िेदनशील र दघुाटनाराफस्त के्षरमा 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ  १०,००,००० प्रस्तावक 
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वातावरण सांरक्षणका ाईपाय कायािधवयन हचने 

स्थान  

कायािधवयन हचने  

समय  

ाऄनुमाबनत रकम 

(*) 

कायािधवयनको 

बजम्मेवारी  

सावधानीका साआनिोडा रातखनेछ । सडक संचालनमा अएपतछ स्थानीयहरुलाइ सडक 

सरुक्षा सम्िन्त्धी सचेतना कायाक्रम संचालन गररनेछ । 

र्ोहोर व्यवस्थापनको लातग कडा अचारसंतहता लाग ू गररनेछ र सडकमा तहड्ने सवारी 

साधन र मातनसहरुलाइ जथाभािी र्ोहर र्ाल्न तनषेध गररनेछ । सडकपंतिमा प्रत्यक २ तक. 

मी. र्ोहर राख्ने डस्टतवनको व्यवस्था गररनेछ । सवारी साधनको तवश्रामस्थलमा र्ोहरको 

प्रकृतत ऄनसुार र्ोहर सङ्कलन गने कन्त्टेनरको व्यवस्था गररनेछ । 

अयोजना के्षर तनमााण सरुु भए पतछ ५००,००० प्रस्तावक 

प्रबतकुल प्रभाव धयुबनकरण ाईपायहरु कायािधवयन गदाि लाग्ने लागत ३,५१,००,०००  

कुल  ३,७६,००,०००  

 (*- (BOQ मा समावेश नभएका लागतहरु मातै्र) 
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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 शिुता, न्त्यनुीकरण 

ईपायहरूको प्रभावकाररता, र अयोजना कायाान्त्वयन र संचालनको समयमा पनु: समायोजनहरूको िारेमा प्रतततक्रया प्रदान 

गनुा हो। वातावरणीय ऄनगुमनले वातावरणीय न्त्यनूीकरण ईपायहरूको प्रभावकाररता सतुनतश्चत गना, वातावरणीय 

मापदण्डहरूको ऄनपुालन, र अयोजना तडजाआन र सञ्जचालनमा अवश्यक पररवतानहरू सहज िनाईन मद्दत गदाछ। 

यस अयोजनाको लातग ऄनगुमनका ईद्दशे्यहरू तनम्न ऄनसुार रहकेा छन-् 

 काननुले तोकेका सीमाभन्त्दा िढी मारामा प्रभाव पना नतदन, 

 वातावरणीय प्रभाव कम गना ऄपानाआएका ईपाय वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन प्रततवेदनमा ईल्लेख 

िएऄनसुार कायाान्त्नवयन भएका छन ्तक छैनन ्भन्त्ने कुरा जँच्न, 

 सभ्िातवत वातावरणीय क्षततिारे समयमै सचेत गराईन, 

 पतहचान गरीएका तथा अँकतलत प्रभाव वास्ततवकतासँग कतत नतजक छन ्मन्त्न जानकारी तलन । 

९.१ ाऄनुगमनका प्रकार  

क) प्रारबम्भक ा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 िीचमा महत्त्वपणूा समय तितेको खण्डमा 

अधारभतू ऄनगुमन गररन्त्छ। यो अयोजना वा.प्र.म.ू प्रततवेदनको स्वीकृतत पतछ तरुून्त्त तनमााण काया सरुु हुने भएकाले यस 

अयोजनाको लातग अधारभतू ऄनगुमन अवश्यक पदैन ।  

ख) ाऄनुपालन पालन ाऄनुगमन 

वा.प्र.म.ू प्रततवेदनले तसर्ाररस गरेको वातावरणीय संरक्षण ईपायहरू र यस अयोजनाको वा.प्र.म.ू प्रततवेदन तस्वकृतीको 

िेला तनधााररत ऄन्त्य सताहरु र अयोजना गतततवतधहरूले वातावरणमा पने वास्ततवक प्रभावको ऄनगुमन गना ऄनपुालन 

ऄनगुमन ऄतनवाया छ। यस ऄनगुमनका लातग तजम्मेवार तनकायहरुले अयोजना गतततवतधहरूको ऄनपुालन सतुनतश्चत 

गनेछन;् तडजाआन र तनमााण सम्झौता परमा न्त्यनुीकरण ईपायहरू समावेश, न्त्यनुीकरण ईपायहरू र ऄनगुमनका लातग िजेट 

तवतनयोजन, क्षततपतूता व्यवस्था, ईत्खनन ्के्षर तथा spoil  व्यवस्थापन के्षरहरुको सञ्जचालन, 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 । यसलेै 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 केतन्त्द्रत हुनेछ।यसले जतमनको तस्थरता, तनपटान 

स्थल, काया तशतवर र श्रम तशतवर, स्थानीय वातावरणमा रहकेो र्ोहोरको 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 वतृि, रोजगारी 

तसजाना, सडक सडक वकृ्षारोपण, सामातजक तस्थतत, वन्त्यजीव चहलपहलमा िाधा, अतद । 
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९.२ वातावरणीय ाऄनुगमनका सूचक 

अयोजना के्षरको पयावेक्षण, ऄनगुमन र ऄनगुमन ररपोतटिंग वातावरणीय व्यवस्थापनको एक ऄतभन्त्न तहस्सा हो । यी सिै 

गतततवतधहरू कडाआका साथ अयोजना के्षरमा वातावरणीय न्त्यनुीकरण र ऄतभवदृीका ईपायहरूको प्रभावकारी 

कायाान्त्वयन सतुनतश्चत गनाका लातग हुनेछन ्।  

स्थलगत तनरीक्षण र ऄनगुमन स्थातपत सचूकहरू प्रयोग गरेर पारदशी र तवश्वसनीयताका साथ सञ्जचालन गररनेछ। मानक 

चेकतलस्टहरू र ढाँचाहरू ऄनगुमन कमाचारीले दिैु साआट सवेक्षणको लातग र त्यसपतछका प्रततवेदनहरूमा प्रयोग 

गनुापनेछ। ऄनगुमन गतततवतधमा ऄवलोकन गररएको प्रभावहरूको पररमाण, प्रभावहरूको प्रकृतत र सीमा प्रमातणत गना, 

र्ोटोहरू तलन,े मानक परीक्षणहरू, स्थानीयसँग ऄन्त्ततक्रा या र GPS को साथ ऄवलोकन तथा तथयांक सङ्कलन गररनेछ ।  

ऄनगुमनको लातग तवतभन्त्न सचूकहरूलाइ मापन गररनेछ। यस सन्त्दभामा, तनम्न सचूकहरू अयोजनाको ऄनगुमन कायामा 

प्रयोग गररनेछ। 

ताबलका ९.१: स्थलगत बनरीक्षण र ाऄनुगमनका सूचकहू  

ाऄनुगबमत के्षत्र ाऄनुगमनको लाबग प्याराबमटरहू चयन 

र्ोहोर व्यवस्थापन   तनतज जतमन र वन के्षरमा छररएका र्ोहरहरुको तववरण 

 वन्त्यजन्त्त ुवासस्थान के्षरमा र्ोहरहरु (नकुतहने तकतसमका) छररने  

िायो-आतन्त्जतनयररंङ्ग  प्रयोग गररएका तवरुवाहरुको प्रभावकाररता 

जल प्रदषूण, जल संसाधन र 

ततनीहरूको प्रयोगहरू 

सतह / भतूमगत पानी 

तसंचाइ पानी तपईने पानी 

सावाजतनक ट्यापहरू 

 

 तनमााण स्थानमा पानीको िहाि मोड्ने  

 पानीजन्त्य रोगहरूको तवकासमा घटनाहरू र प्रवतृत्तहरू 

 जलमागाको ऄवरोध 

 र्ोहरका 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,टतिातडटी, BOD, मलको ब्याक्टेररया, 

NHx, NOx, SOx, hydrocarbons, भएका भारी धातहुरूको लातग 

प्रयोगशाला परीक्षणहरू 

हावा र ध्वतनको स्तर  िस्तीहरु, संवेदनशील के्षरहरुमा अवाजको स्तर मापन 

 

सडक सरुक्षा 
 सवारी साधनहरुको ध्वातन र  गतत मापन 

 संख्या र सडक दघुाटनाहरूको प्रकार रातर्क पतुलस कायाालय र स्थानीय 

स्वास्थय सेवा केन्त्द्रहरूमा रेकडा 

 स्थानीय सडक सङ्केतहरूको ईपयिुता 

सडक नतजकको वतस्तमा  

सामातजक-अतथाक तवकास 

 

 जनसांख्या, तशक्षा र अतथाक तस्थतीको तथयाङ्क 

 नयाँ िस्ती / प्रकार र जातीय समहूहरूको संख्या 

 नयाँ व्यवसाय 
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ाऄनुगबमत के्षत्र ाऄनुगमनको लाबग प्याराबमटरहू चयन 

 नयाँ सेवाहरू र ईपयोतगताहरूको सीमा 

जौतवक के्षर  वन्त्यजन्त्तकुो तवतवधतामा ऄसर 

 सडक तनमााणपवुा र संचालन पश्चात सडक नतजक भेतटने वन्त्यजन्त्तहुरुको तववरण 

 वनमा भेतटने िनस्पतीहरुको तववरण 

 

९.३ ाऄनुगमनको बवबध  

अयोजनाको ऄनगुमनको लातग स्थलगत ऄध्ययन, अयोजना कायाालयवाट प्राप्त हुने तथयांकहरु, स्थानीयहरु संगको 

ऄन्त्ततक्रा या तथा सरोकारवालाहरु सँगको छलर्ल अतद तवतध ऄपनाआनेछ । यसका साथै अयोजना के्षरको नमनुा (वायु, 

ध्वतन, पानी, अतद) सङ्कलन गरी प्रयोगशालामा नमनुा परीक्षण गरी थप तवशे्लषण गररनछे ।अयोजनाको ऄनगुमन गदाा 

तवज्ञद्रारा तयार पररएका सचूक/मानकहरुको साथ अयोजनाको ऄनगुमन गररनेछ। अयोजनाको ऄनगुमन काया गदाा 

अयोजना संग सम्िन्त्ध राख्ने तवतभन्त्न तनकायहरु, अयोजना कायाालय, प्रस्तावक तथा प्रस्तावक ऄन्त्तगातका 

तनकायहरु,रातररय तनकुञ्जज तथा वन्त्यजन्त्त ु तवभाग, संरक्षण के्षर व्यवस्थापन सतमती, प्रभातवत स्थानीय तह तथा वडा 

कायाालयहरुको सहकायामा गररनेछ।थप तववरण तातलका ९.२ मा प्रस्ततु गररएको छ । 

९.४ ाऄनुगमनको लाबग समय ताबलका 

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 िारेमा तातलका ९.२ मा प्रस्ततु गररएको छ । 

९.५ ाऄनुगमन गने बनकाय  

प्रस्तातवत सडक तनमााणसँग सम्ितन्त्धत वातावरणीय व्यवस्थापन तथा ऄनगुमनको तजम्मेवारीमा तवतभन्त्न 

तनकाय/संस्थाहरूलाइ अयोजनाको र्रक र्रक गतततवतधहरूको लातग  र्रक र्रक 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 िमोतजम छन:् 

 नेपाल सरकार- वन तथा वातावरण मन्त्रालय  तथा रातररय तनकुञ्जज 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 (तिशेस गरर तनमााण काया)  

क) नेपाल सरकार- वन तथा वातावरण मधत्रालय  तथा राबरिय बनकुञ्जज तथा वधयजधतु बवभाग 

 अयोजनाको लातग अवश्यक पने रुख कटानको ऄनमुतत तथा रुख कटान सम्िन्त्धी कायाहरु   

 अयोजनाको लातग अवश्यक पने वन के्षरको (मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको) जतमन हस्तान्त्तरण  

 अयोजना के्षरको वन के्षरको (मनास्ल ुसंरक्षण के्षर ऄन्त्तगातको) तनयतमत ऄनगुमन  
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ख) प्रदेश सरकार-भौबतक पूवािधार,शहरी बवकास तथा यातायात व्यवस्था मधत्रालय, गण्डकी प्रदेश; पूवािधार 

बवकास बनदेशनालय, गण्डकी प्रदेश  

 तडजाआन ऄनरुुप अवश्यक पने तनजी सम्पतत्तको ऄतधराफहण (जग्गा र भौततक संरचना)  

 सवेक्षण गररएको सडक पंतिको समीक्षा र स्वीकृतत 

 प्रस्तातवत सडक तनमााणको तवस्ततृ तडजाआनको समीक्षा र ऄनमुोदन 

 प्रस्तातवत सडक तनमााण गतततवतध सम्िन्त्धी स्थानीय संस्था लगायत सरकारका ऄन्त्य सरकारी तनकायहरूिाट 

अवश्यक ऄनमुततहरू प्राप्त गरी तथा सरुतक्षत गने काम (मनास्ल ु 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) बनमािण 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 ईपलब्ध हुने र तनमााण कायाको सपुररवेक्षण  गने । 

 

९.६ वातावरणीय ाऄनुगमन लागत 

यस अयोजनाको लातग ऄनमुातनत ऄनगुमन लागत तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ । अयोजनाको ऄनगुमन लागत 

अयोजनाको BoQ मा समावेश रहकेोछैन ।  

ताबलका ९.२: वातावरणीय ाऄनुगमनको लाबग लागत 

क्र.स. ाअवश्यक बवज्ञहू र प्रावधानहू मबहना  ा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, मदु्रण, 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 िाट गररने ऄनगुमन  

एकमसु्ठ -  ३,००,००० 

८  नेपाल सरकार- वन तथा वातावरण मन्त्रालय  तथा रातररय 

तनकुञ्जज 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 
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ताबलका ९.३: वातावरण ाऄनुगमन म्याबिक्स  

ाऄनुगमनका 

प्रकार 

ाऄनुगमनका सूचक ाऄनुगमनको बवधी स्थान समय ाऄनुमाबनत रकम 

(ने.रु.) 

ाऄनुगमन गने 

बनकाय * 

क) प्रारबम्भक ाऄवस्थाको ाऄनुगमन 

भौबतक वातावरण 

१ हावाको गणुस्तरको लातग  कण पदाथा, धलुो 

सँचय 

घर, वनस्पतत तनमााण तनमााण गतततवतधिाट 

वरपरको के्षर 

साआट ऄवलोकन तनमााण के्षर र वरपर तनमााण सरुु हुन ुभन्त्दा 

पतहले 

१०,००० ई. प. व. वा. म. 

२ ऄतनद्रा, 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, र्लाम, नाआरेट 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 ऄिलोकन ईत्खनन ्के्षर ईत्खनन ्के्षर संचालन 

पवूा 

२०,००० ई. प. व. वा. म. 

५ अयोजनाले ईपयोग गने जतमनको के्षरर्ल स्थलगत ऄिलोकन सडक पंति तनमााण सरुु हुन ुभन्त्दा 

पतहले 

१०,००० ई. प. व. वा. म. 

६ कामदार तशतवर, तनमााण सामराफी भण्डारण 

स्थल, खानी के्षर तथा spoil व्यवस्थापन 

स्थल, ऄलकरा पोल्ने स्थान, अतद स्थानको 

ऄवतस्थतत, पातनको स्रोतहरुको ईपलब्धता, 

नतजकको वनको ऄवस्था 

भ-ूक्षय तथा जतमनको तस्थरता 

 

स्थलगत ऄिलोकन 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 बवधी स्थान समय ाऄनुमाबनत रकम 

(ने.रु.) 

ाऄनुगमन गने 

बनकाय * 

जैबवक वातावरण 

१ वनस्पतत प्रजाततको नाम र संख्या 

रुख र िेनााहरुको धनत्व 

स्थातनय वातसन्त्दासंगको 

छलर्ल 

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 ुिासस्थान 

तवतभन्त्न वन्त्यजन्त्तकुो प्रजाततको नाम र संख्या 

. समहू संगको छलर्ल 

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 

िसाआ सराआ 

माछा जातलको प्रयोगले माछा 

सामतेर पतहचान गने 

स्थानीय िातसन्त्दाहरुसँगको 

छलर्ल 

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. 

सामाबजक-ाअबथिक वातावरण 

१ िस्ती / पवूााधारमा वतृि 

िसाइ सराआ 

स्थानीय, वडा र गा.पा. 

ऄवलोकन र  छलर्ल 

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 छलर्ल, 

ऄवलोकन, समीक्षा 

अयोजना प्रभातवत  वडा/ 

गा.पा. 

अयोजना तनमााण पवूा ३०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा प्रभातवत गा.पा 

ख) ाऄनुपालन ाऄनुगमन 

भौबतक वातावरण 

१ अयोजनामा वा.प्र.म.ु  तसर्ाररसको 

कायाान्त्वयन 

सम्झौता परका सताहरु 

अयोजनाको तवतशिता 

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 बवधी स्थान समय ाऄनुमाबनत रकम 

(ने.रु.) 

ाऄनुगमन गने 

बनकाय * 

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. 

सामाबजक-ाअबथिक 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 छलर्ल अयोजना कायाालय तनयतमत रूपमा 

तनमााण ऄवतधभर 

लागत नलाग्ने ई. प. व. वा. म.  

६ न्त्यनूीकरण र ऄतभवदृीको ईपायहारको 

कायान्त्वयनको लातग िजेट 

सम्ितन्त्धत 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 सर्ाआका तवतभन्त्न पक्षहरूको 

पणूाता 

साआट ऄवलोकन अयोजना कायाालय तनमााण कायाको 

ऄन्त्त्यमा 

लागत नलाग्ने ई. प. व. वा. म.  

८ तनजी जग्गा / सम्पतत्त ऄतधराफहण प्रतक्रयाहरू स्थानीय मातनसहरु संग 

छलर्ल 

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 बवधी स्थान समय ाऄनुमाबनत रकम 

(ने.रु.) 

ाऄनुगमन गने 

बनकाय * 

 

ग) प्रभाव ाऄनुगमन 

बनमािण चरण 

भौबतक वातावरण 

१ पतहरो र माटोको क्षरण ऄवलोकन तिचतलत 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 छलर्ल अयोजन के्षर 

सडक पंति 

तनमााण चरणमा हरेक 

वषा माचा, जनू, 

सेप्टेम्िर, 

जनवरीमा 

५०,००० ई. प. व. वा. म.  

३ तापमान, पीएच, डीओ, िीओडी, टतिातडटी, 

क्लोराआड, ऄमोतनया, र्लाम, क्यातल्सयम 

अतद 

नमनुा सँकलन र 

प्रयोगशालामा तवशे्लषण र 

तलुना 

ईत्खनन ्के्षर 

िढुीगण्डकी नदी 

तनमााण चरणमा हरेक 

वषा माचा र तडसेम्िरमा 

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 तडसेम्िरमा 

२,००,००० ई. प. व. वा. म.  

जैबवक वातावरण 

५ वनको तगरावट, रुखको घनत्व घट्ने वा िढ्ने, 

ठूला-साना रुखहरुको ऄनपुातको तलुाना 

वन सवेक्षण र िेसल के्षर 

तनधाारण 

वन के्षर, सडक पंति छेई 

छाईका खलु्ला जतमन 

ऄतप्रल, नोभेम्िर ५०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 

६ प्रजाततहरूको संरचना र तवतवधता र तनवासमा 

प्रभाव पररवतान 

िढुीगण्डकी नदीमा माछा 

मानेहरु वाट माछा सङ्कलन 

गरी माछाहरुको प्रजाततको 

ईत्खनन ्के्षर 

िढुीगण्डकी नदीको  

माचा, ऄगस्ट ५०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा 

म.स.के्ष.अ.का. 
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ाऄनुगमनका 

प्रकार 

ाऄनुगमनका सूचक ाऄनुगमनको बवधी स्थान समय ाऄनुमाबनत रकम 

(ने.रु.) 

ाऄनुगमन गने 

बनकाय * 

पतहचान 

सामाबजक-ाअबथिक वातावरण 

७ पानी अपतूता प्रणाली र गणुस्तर र स्वास्थय 

सेवा 

ऄवलोकन र छलर्ल तनमााण तशतवर र प्रभातवत 

गा.पा. र वडा 

माचा, जनू, सेप्टेम्िर 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, 

र्ें तसंग, अतद 

ऄवलोकन र छलर्ल तनमााण के्षर दतैनक ६०,००० ई. प. व. वा. म.  

संचालन चरण 

सामाबजक-ाअबथिक 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 छलर्ल 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 छलर्ल प्रभातवत गा.पा. र वडा नोभेम्िर / तडसेम्िर ५०,००० ई. प. व. वा. म. 

तथा प्रभातवत गा.पा 

भौबतक वातावरण 

४ पतहरो र भ-ूक्षय ऄिलोकन, छलर्ल 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 रातररय तनकुञ्जज 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 तदइएको छ । वातावरणीय परीक्षणमा वातावरणीय मलू्याङ्कनको ऄनसुारको 

भैसकेका र भैरहकेा वातावरणीय कायाहरुको प्रमातणत 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 

सञ्जचालन चरणको ऄनगुमन संयन्त्रको कायाक्षमताको पतन मलू्याङ्कन गदाछ । 

१०.१ वातावरणीय परीक्षणका  बकबसम  

वातावरणीय परीक्षणका तकतसम दहेाय िमोतजमका 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 हचने 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 िएको तमततले ६ मतहना तभर गनेछ । वातावरणीय पररक्षणको क्रममा अयोजना कायाान्त्वयनवाट वातावरणमा 

परेको प्रततकुल प्रभाव र वातावरणीय प्रभावहरलाइ कम गना ऄपनाइएका ईपायहरु साथै ईपायहरुको प्रभावकाररतावारे 

पररक्षण गररनेछ । यसका साथै, अयोजनाको वातावरणीय पररक्षण गने क्रममा न्त्यतुनकरण वा अँकलन नभएका 

वातावरणीय प्रततकुल प्रभावहरु ईत्पन्त्न भएमा सो प्रभावहरुको समेत तवशे्लषण गरी वातावरतणय पररक्षण प्रततवेदन 

ऄध्यावतधक रुपमा रातखनेछ ।  

ख) पररबक्षत 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 दर्ा १२ को ईपदर्ा २ िमोतजम वन तथा 

वातावरण मन्त्रालयले अवश्यक ऄध्ययन गरी वातावरणमा पने प्रततकुल प्रभाव न्त्यतुनकरण गना ऄपनाआएको ईपाय प्रयाप्त 

भएको नदतेखएमा त्यस्तो प्रततकुल प्रभाव न्त्यतुनकरण गना पवूााधार तवकास तनदशेनालय, गण्डकी प्रदशे लाइ ईपयिु 

अदशे तदनेछ र ईपदर्ा ३ िमोतजम  ईि अदशे कायाान्त्वयन गनुा पररतक्षत पक्षको कताब्य हुनेछ ।  

ग) तेस्रो पक्ष  

यस अयोजनाको वातावरणीय पररक्षणको लागी तेस्रो पक्ष प्रदेश सरकार- वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय , 

गण्डकी प्रदशे हुनेछ ।  
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१०.३ ाअधतररक/िाह्य परीक्षण वा िाध्यकारी/स्वैबच्छक परीक्षण  

वातावरणीय परीक्षण गने वा गराईने व्यति/संस्था वा काननुी अवश्यकताको अधारमा वातावरणीय परीक्षण चार 

प्रकारका हुनेछन ्। तयनीहरुलाइ तल िणान गररएको छ ।  

क) अन्त्तररक पररक्षणः प्रस्तावक स्वयमले् गने वातावरणीय परीक्षण 

ख) िाह्य पररक्षणः प्रस्तावले छुटै्ट कुनै स्वतन्त्र तनकाय वा संस्था मार्ा 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 िारेमा जानकारी तलन र केही सधुार गनुा पने प्रवाधानको वारेमा जानकारर तलन गररने वातावरणीय 

परीक्षण 

१०.४ वातावरणीय परीक्षणको बवबशि 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 िढाईन लाग ूहुने ईपयाहरु प्रभावकारी छ तक छैन 

भनेर मलू्यांकन गने  

सिै तवतशि पक्षहरू जस्तै spoil व्यवस्थापन, ईत्खनन, वन स्रोत, स्थानीय ऄथाव्यवस्था, पनुस्थाापना र अयोजनाहरूको 

कायाान्त्वयनप्रतत सामातजक मनोवतृत्त, अतद वातावरणीय परीक्षण गदाा सम्िोधन गररनेछ । 

ताबलका १०.१: वातावरणीय परीक्षण म्याबिक्स  

मानक  सूचक स्थान बवबधहू स्रोतहू 

भौबतक 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, 

र्ोटो, 

ऄवलोकन 

वनस्पतत 

र turfing  

तस्थतत 

वनस्पततको तवकास र सडक के्षरको 

तभर/पाखो र नदी तटहरुको  तस्थरता 

सडकपंति संगै  ऄवलोकन र 

मापन 

रेकडा, स्थानीय 

जानकारी, 

र्ोटो 

ईत्खनन ् तथा 

spoil 

व्यवस्थापन 

के्षर  

क्षरण, स्लाआडहरू, वनस्पतत कभर, 

पनुः वतृि, नदी शासन पररवतान, 

प्रदषूण, अतद। 

साआटहरु र ईधारो 

साआट 

ऄवलोकन, 

ऄन्त्तवााताा र मापन 

स्थानीय 

जानकारी, 

र्ोटो, 

ऄवलोकन 

spoilको 

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, 

र्ोटो, 

ऄवलोकन 
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मानक  सूचक स्थान बवबधहू स्रोतहू 

प्रणाली 

ममातसम्भार 

ममात तस्थतत, ममातको लातग 

संसाधनहरुको  तवतनयोजन र ममात 

तातलका, अतद। 

सडक प्रणाली र 

ऄन्त्य पवूााधार 

ऄवलोकन, 

साक्षात्कार र 

रेकडाहरू 

स्थानीय 

जानकारी, 

र्ोटो, 

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 

व्यतििाट 

जानकारी 

खोला-

खोल्सीहरुमा 

तनकास संरचना  

भ-ूक्षयको जोतखम र सडकको 

सम्भातवत क्षतत र सडकको सरुक्षाको 

लातग िनाइएको तनकासको संरचना  

सडकपंति  ऄवलोकन, 

साक्षात्कार र 

रेकडाहरू 

स्थानीय 

जानकारी, 

र्ोटो, 

ऄवलोकन 

जैबवक 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. 

छलर्ल र 

ऄन्त्तवााताा 

स्थानीय व्यति 

ततथा 

स.व,ई.स.संग 

ईपलब्ध 

जानकारी, 

र्ोटोहरू, 

ऄवलोकन 

क्षततपतूता वन पनु: स्थापनाको के्षर, रूखहरूको 

संख्या र ईनीहरूको वतृि 

वन के्षर वा 

क्षततपतूता वन के्षर 

ऄवलोकन र 

ऄन्त्तवााताा  

जानकारी, 

स्थानीय व्यति 

र मनास्ल ु

संरक्षण के्षर 

अयोजना 

कायालाय 

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 मनास्ल ु

संरक्षण के्षर 

अयोजना 

कायालायका 

प्रतततनधीहरुसँग 

छलर्ल र 

वैज्ञातनक 

सवेक्षण 

जलचर प्राणी  अयोजन तनमााण ऄतघ र संचालन 

पश्चात ्अयोजन के्षरमा पाइने माछाको 

िढुीगण्डकी नदीको  िढुीगण्डकी नदीमा 

माछा मानेहरु वाट 

ऄवलोकन, 

स्थानीय 
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मानक  सूचक स्थान बवबधहू स्रोतहू 

तलुनामा  माछा सङ्कलन 

गरी माछाहरुको 

प्रजाततको पतहचान 

व्यतिहरूको 

साथ ऄन्त्तवााताा 

र वैज्ञातनक 

ररपोटाहरू 

कृतष ऄभ्यास कृतष ऄभ्यासमा पररवतान, र्सलको 

ईत्पादन, िाली तवतवधता 

अयोजना प्रभातवत 

वडाहरु 

ऄवलोकन र 

ऄन्त्तवााताा 

ऄवलोकन, 

स्थानीय 

व्यतिहरुसंग 

साक्षात्कार र 

वैज्ञातनक 

सवेक्षण 

सामाबजक-ाअबथिक र साांस्कृबतक 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 संख्या र अयोजना संचालन 

पतछको रोजगारको  

अयोजना प्रभातवत 

वडाहरु  

ऄन्त्तवााताा र 

रेकडाहरू 

स्थानीय व्यति, 

तन.व्य.को  

रेकडा 

कृतष 

ईत्पादनमा 

वतृि 

िालीनालीको ईपज, ईत्पादनहरुको 

िजार 

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 

िसाआ-सराआ जनसंख्याको तववरण  अयोजना प्रभातवत 

वडाहरु  

ऄवलोकन र 

ऄन्त्तवााताा 

गा.पा.को रेकडा 

स्वास्थय तवगतको तलुनामा हालको ऄवस्थाको 

लाग्ने रोग तथा स्वास्थय समस्याहरु 

अयोजना प्रभातवत 

वडाहरु 

ऄन्त्तवााताा र 

रेकडाहरू 

स्थानीय 

स्वास्थय केन्त्द्र 

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 सर्ाआ 

ऄस्थायी तनमााण संरचनाहरुको ऄतन्त्तम 

स्वरूप  

ऄस्थायी संरचना ऄवलोकन र 

ऄन्त्तवााताा 

ऄवलोकन, 

र्ोटो, स्थानीय 
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मानक  सूचक स्थान बवबधहू स्रोतहू 

व्यति 

१०.५ वातावरणीय परीक्षण प्रबतवेदनको ढााँचा 

वातावरणीय परीक्षणको ईद्दशे्य प्राप्त गनाको लातग यस अयोजनाको वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको ढाँचा दहेाय 

ऄनसुार हुनेछ ।  

ताबलका १०.२ : वातावरणीय परीक्षण प्रबतवेदनको 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 सम्ितन्त्धत 

ताख्यांक तथा तववरण पतन समावेश गररनेछ । 

ऄध्याय ३  परीक्षणको पणूा तववरण 

ऄध्याय ४  अयोजना सम्िन्त्धमा पालना गनुा पने सझुाि तथा 

सधुारात्मक काया  

ऄनसुचूी  सम्ितन्त्धत 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         

 जल स्रोत         

२. जैतवक पक्ष  
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 वन जङ्गल         

 वनस्पतत         

 जीव-जन्त्त ु        

 गैरकास्ठ         

 माछा         

 दलुाभ र 

सङ्कटापन्त्ना 

प्रजातत  

       

 संरक्षण के्षर         

३. सामातजक अतथाक तथा सांस्कृततक पक्ष 

 तशक्षा         

 कृतष         

 रोजगारी         

 िसाआ सराआ         

 स्वास्थय र 

सरसर्ाआ  

       

 वातावरणीय 

सौन्त्दयाता  

       

 लैङ्तगक 

सवाल  

       

 धातमाक तथा 

सांस्कृततक 

तस्थतत  

       

 सामातजक 

तस्थतत  
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ऩरयच्छेद 11: बनष्कषि  

११.१ बनरकषि  

प्रस्तातवत रुआला भञ्ज्याङ- साम्दो – ल्हो - प्रोक - तिही - तसतदािास सडक (३४.९१ तक.मी.) गोरखाको प्रस्तावक प्रदशे 

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

पोखरा रहकेो छ । पवूााधार तवकास कायालय, गोरखाले  यस अयोजनाको कायाान्त्वयन गनेछ । 

वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ को १) ाऄनुसूची ३ (बनयम ३ सांग सम्िबधधत)- क) वन के्षत्रको िुंदा १० 

ऄनसुार तवतद्यत प्रसारण लाआन वाहके ऄन्त्य प्रयोजनको लागी ५ हेक्टरभन्त्दा िढी वन के्षर प्रयोग गने र २) ाऄनुसूची ३ 

(बनयम ३ सांग सम्िबधधत)- घ) सडक के्षत्रको िुंदा १ ऄनसुार २५ तकलोतमटर भन्त्दा िढी लम्िाइ हुने कुनै पतन नयाँ 

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

प्रततवेदन सम्ितन्त्धत मन्त्रालयिाट स्वीकृत गनुा पने व्यवस्था रहकेो छ । प्रस्तातवत रुआला भञ्ज्याङ - साम्दो - ल्हो - प्रोक - 

तिही – तसतदािास सडक कुल लम्िाइ ३४.९१ तक.मी. को नयाँ सडक तनमााण अयोजना रहकेो छ र यस अयोजनाको 

लातग १५.८४ ह.े वन के्षरको अवश्यक पदाछ । त्यसैले, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण तनयमावली 

२०७७ ऄनसुार  यस अयोजनाको वा. प्र. म.ू  गनुा  पने भएकाले यो र वा. प्र. म.ू प्रततवेदन तयार  गररएको हो । 

प्रस्तातवत सडक चमुनबु्री गाईँपातलका -१, रुआला भञ्ज्याङ (नेपाल-चीन तसमा नतजक, २८
०
४२'२५.१९", 

८४
०
३८'५८.७९”, ४८२० मी. ईचाइ) िाट सरुु भएर चमुनबु्री गाईँपातलका -५, रानागाईँ (२८

०
२६'३६.७७" ईत्तर, 

८४
०
५४'५.५१" पवूा र १६७५ तमटर ईचाइ) मा ऄन्त्त हुन्त्छ ।यस प्रस्तातवत सडकले चमुनबु्री गाईँपातलकाको १, २, ४ र ५ 

वडाका तितभन्त्न िस्तीहरुलाइ जोड्छ । प्रस्तातवत सडकको सम्पणूा के्षर मनास्ल ुसंरक्षण के्षर तभर पदाछ । यस सडकले 

चमुनबु्री गाईँपातलकाको १, २, ४ र ५ वडाका तसतदािस, तलतम, हान्त्िू, तनन, ल्हो, सयलागाई, समागाँई, लाकु डाँडा, 

साम्दो, लाके िजार र रुआला भञ्ज्याङ लगायतका ितस्तहरुलाइ सडक संजाल मार्ा त दशेको ऄन्त्य भ-ूभागसँग जोड्दछ। 

यस सडकको ईचाइ न्त्यनुतम १६७५ तमटर दतेख ऄतधकतम ४८२० तमटरसम्म रहकेो छ।हाल सडकको ऄतन्त्त्तम तिन्त्दसुम्म 

चीनको ततब्ित तर्ा िाट सडक पहुचँ पगेुको छ भने सडकको सरुुवात तिन्त्द ुतसतदािास सम्म तछटै नै सडक पहुचँ पगु्नेछ । 

यस सडकको के्षरातधकार सडकको केन्त्द्र िाट दाँया-िाँया दवैु ततर १५ मी., र्मेसन चौडाआ ९ मी. र क्याररज वे ७ मी. 

रहकेो छ। 

तवतभन्त्न पक्ष, भौततक-रसायतनक, जैतवक र सामातजक-अतथाक र सांस्कृततक पक्षहरूमा यस अयोजनावाट हुन सक्ने 

सम्भातवत वातावरणीय प्रभावहरुको मलू्यांकन गररएको छ । यी पतहचान गररएको लाभदायक र प्रततकूल प्रभावहरू 

िढाईने ईपायहरू र न्त्यनूीकरणक ईपायहरू प्रस्तातवत गररएको छ । यस अयोजनवाट रोजगारी तसजाना, ईद्यम तवकास र 

व्यवसाय प्रविान र सामदुातयक तवकासको वतृि, यातायात सतुवधा, व्यापार र व्यवसायको वतृि,  मतहला सशतिकरणका 

कारण र सेवा-सतुवधाको सतजलो पहुचँ जस्ता तवतभन्त्न धेरै सकारात्मक प्रभाव पनेछ । 

सडकको तनमााणका कारण भौततक वातावरणमा केही प्रततकूल ऄसर पने छन ्जस्तै :- भतूमको प्रयोगमा ऄस्थायी र स्थायी 

पररवतान, ईवार माटोको क्षतत, प्राकृततक पानीको िहाि प्रणालीमा ऄवरोध, सतहको पानीक स्रोतहरु दतूषत गने, र्ोहोरको 

कारण हुने जोतखम, माटो प्रदषूण, भकु्षय तथा पतहरो, धलुो र ध्वतन प्रदषूण, िालवुा, ढुङ्गा, राफाभेल अतद जस्ता तनमााण 

सामराफीको भण्डारण, अतद रहकेा छन ्। त्यस्तै जैतवक वातावरणमा पने प्रततकूल प्रभावहरुमा मनास्ल ुसंरक्षण के्षर तथा 

अयोजना के्षरको वन के्षरको तवनास, वन तथा वन्त्यजन्त्तकुो वासस्थान तवनाश, रुख तिरुवा कातटने, वन्त्यजन्त्त ु

अवतजावतमा ऄवरोध, एथनोवनस्पतत र गैह्रकाष्ठ  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 दिाव, कृतष ईत्पादनहरुमा अईने ह्रास, 
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स्थानीय-कामदारहरु िीचको तववाद, व्यावसातयक स्वास्थय सरुक्षा ईपाय, सडक के्षरको ऄततक्रमण, दघुाटनाको सम्भावना 

र र्ोहोर व्यवस्थापन अतद रहकेा छन ्। 

सिै 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 

तवश्वसनीय 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 सतुनतश्चत गनेछ । 

यस अयोजनको प्रततकूल/लाभदायक प्रभावको लातग वातावरणीय व्यवस्थापन कायाको लातग ने.रू ३,७६,००,०००।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. ४,३३,९५,०००.०० ऄनमुातनत गररएको छ । यस प्रस्तातवत सडकले अयोजना के्षरको 

सडक संजाल, सडक पहुचँ, सेवा र सतुवधाको पहुचँमा सधुार, व्यापार व्यवसायमा वतृि गरी समराफ जीवनको गणुस्तर 

ऄतभवतृि गनेछ । 

 

११.२ प्रबतििता 

ऄनगुमन योजनामा तदआएका न्त्यनुीकरणका ईपायहरुको ऄतनवाया कायाान्त्वयन र त्यसको तनयतमत ऄनगुमन गररन े 

छ । स्थानीयवासीको समस्याहरु िझुी तनयतमत रुपमा ईनीहरुको राय सझुाव तलआने छ । 

 वातावरणीय व्यवस्थापन तथा ऄनगुमन योजनामा तदआएका न्त्यनुीकरणका ईपायहरुको ऄतनवाया 

कायाान्त्वयन र त्यसको तनयतमत ऄनगुमन गररने छ । 

 स्थानीयवासीको समस्याहरु िझुी तनयतमत रुपमा ईनीहरुको राय सझुाव तलआने छ । 

 रोजगारीको लातग स्थानीयलाइ प्राथतमकता तदआने छ । 

 कामदारहरुको लातग व्यवसातयक स्वास्थय र सरुक्षको ईपायहरु ऄपानाआनेछ । 

 िालिातलकालाइ अयोजनाको कुनै पतन तक्रयाकलापहरुमा समावेश गररने छैन ।  

 तनमााण सझौतामा ईल्लेख भएको परीमाण, स्थान अतदको तनयतमत ऄनगुमन गररने छ । 

 ऄनगुमन सतमततद्रारा तनयतमत ऄनगुमन गररने छ । 

 ऄनगुमन कायामा  

 नेपाल सरकार- वन तथा वातावरण मन्त्रालय  तथा रातररय तनकुञ्जज तथा वन्त्यजन्त्त ुतवभाग, मनास्ल ुसंरक्षण 

के्षर अयोजना कायाालय, भौततक पवूााधार,शहरी तवकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदशे 

तथा प्रभातवत स्थातनय तहका प्रतततनधीहरुको सहभातगतामा गररनेछ ।  

 समराफ तनमााण तक्रयाकलापको ऄनगुमनको लातग वातावरणतवद, वन तवज्ञ, सामातजक तथा ऄथा तवद अतद 

तवशेषज्ञहरु सतम्मतलत ऄनगुमन टोली तनमााण गररने छ । 
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ऩरयच्छेद 13: अनसूुची  
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अनुसूची १: स्वीकृत कायिसूचीको पत्र  
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अनुसूची २: तथयाङ्क सङ्कलनको लाबग प्रयोग भएका 

चेकबलस्ट
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भौबतक र रासायबनक वातावरणको लागी चेकबलस्ट 

क) Topography/Physiography  

१) टोपोग्रातर्क नक्शा   / अन्त्र् उपलब्ध नक्शाको अध्र्र्न र प्रस्तातवत आर्ोिना द्वारा ढातकएको भतूमको 

स्थलाकृततक तवशेर्ताहरुको पतहचान 

२) के्षरको भतूमको स्थलाकृततक तवशेर्ताहरू  

३) माटोको प्रकार 

 ख) भ-ूगभय र भकूम्प 

१) भौगोतलक नक्शाको अध्र्र्न 

२) भकूम्प नक्शाको अध्र्र्न  

ग) जलवायु र हाइड्रो-मौसम बवज्ञान 

१) तापमान, वर्ाय, आद्रयता, हावा गतत, सौर्य-तवतकरणको सम्िन्त्धमा प्रकातशत िानकारीको अध्र्र्न 

 

घ) हावा पबन र ध्वबनको गुणस्ट्तर 

१) प्रकातशत प्रततवेदन तथा अध्धर्न लेखिाट के्षरको हावा, पातन र ध्वतन गणुस्तर सम्िन्त्धी िानकारीहरु  

२) र्स के्षरको हावा, पानी र ध्वतन प्रदरु्णका गतततवतधहरू  

ङ) भू- क्षय र भूबम बस्ट्थरता              

१)  आर्ोिना के्षर नतिकै भ-ुक्षर् तथा पतहरो िाने समभातवत स्थानहरुको अवलोकन 

 

च) भु-उपयोग              

१) टोपो-नक्सा र अन्त्र् उपलब्ध भतूम प्रर्ोग नक्शािाट आर्ोिना के्षर नतिक भतूम प्रर्ोगको अध्र्र्न  

२) आर्ोिना संरचना र सहार्क सतुवधाहरूिाट प्रभातवत ितमन प्रर्ोग अध्र्र्न  

३) प्रस्तातवत आर्ोिना के्षरको भतूम प्रर्ोग क्षमताहरूमा अध्र्र्न  

छ) बनमािण व्यवस्ट्थापन              

उत्खनन ्के्षर, क्र्ाम्प के्षर, भण्डारण के्षर, Spoil ब्र्वस्थापन के्षर (स्थान र संचालन) 
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जैववक वातावरणको लाबग जाुँच सूची 
क) वन र वनस्ट्पबत              

१) प्रकार अनुसार वन वगीकरण 

२) वन के्षत्रको बववरण 

३) वन्फ्य वन वनस्ट्पबत जैबवक बवबविताको अवलोकन : आर्ोिनाको प्रभाव के्षर तभर पाइने रूख, झाडी, र 

ितडिटुीहरूको सचूी तर्ार गररनेछ। 

 एथनोिोटातनकल प्रर्ोग : मातथको वनस्पतत प्रिाततहरू स्थानीर् एथनो-वानस्पततक प्रर्ोगहरु (िस्तै काठ, चारा, 

एनटीएर्पी, सिावटी, और्धी, खाद्य मलू्र् आतद) अनसुार तातलकामा रातखन ेछ। 

 संरक्षणको महत्व : रे्ला परेका प्रिाततहरू IUCN / CITES पररतशि र नेपाल सरकार संरक्षण कोटी अनसुार 

वगीकृत गररनेछ। 

 िलस्रोत/िलाधार के्षर : प्रभातवत के्षरको पानी स्रोत र र्सका िलाधार के्षरहरूिारे िानकारी अध्र्र्न गररनेछ। 

वनको वगीकरण 

चैनि वनको नाम प्रमखु रूख 

प्रिाततहरू 

सम्ितन्त्धत रूख 

प्रिाततहरू 

राररीर् वन प्रकार  

िाट To G CF LF RF PF 

                    

नोट : G = सरकार, CF = सामदुातर्क वन, LF = कितुलर्ती वन, RF = धातमयक वन,  PF = तनिी वन  

आर्ोिना के्षरका कृतर् िैतवक तवतवधता 

क्र.स. वनस्पततको नाम स्थानीर् नाम प्रर्ोग  

        

        

  

 वनस्पततको एथनो-वनस्पतत उपर्ोग 

क्र.स. वैज्ञातनक नाम स्थानीर् नाम प्रर्ोग प्रकार  पर्ोग हुने भाग  
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वन्य जीवहरूको लाबग चेकबलस्टहरू 

आयोजना के्षत्रको स्ट्तनिारी  

क्र 

स. 

सामान्त्र् 

नामहरू 

वैज्ञातनक 

नामहरू 

उपतस्थतत  िस्ने ठाउँ अवलोकन 

गररएको 

स्थान 

ररपोटय 

गररएको 

स्थान 
सामान्त्र् कम  दलुयभ वन  झाडी  खलु्ला  कृतर्  

            

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  कृतर्  

            

            

GON, IUCN, CITES अनसुार प्रिाततको संरक्षण तस्थतत प्रस्ततु गररनेछ 

आयोजना के्षत्रको चरा-चुरुां गी  

क्र 

स. 

सामान्त्र् 

नामहरू 

वैज्ञातनक 

नामहरू 

घटनाको तस्थतत िस्ने ठाउँ अवलोकन 

गररएको 

स्थान 

ररपोटय 

गररएको 

स्थान 
सामान्त्र् कम दलुयभ वन  झाडी  खलु्ला  कृतर्  

            

GON, IUCN, CITES अनसुार प्रिाततको संरक्षण तस्थतत प्रस्ततु गररनेछ 

आयोजना के्षत्रको जलचर तथा उभयचर  

क्र 

स. 

सामान्त्र् 

नामहरू 

वैज्ञातनक 

नामहरू 

घटनाको तस्थतत िस्ने ठाउँ अवलोकन 

गररएको 

स्थान 

ररपोटय 

गररएको 

स्थान 
सामान्त्र् कम दलुयभ वन  झाडी  खलु्ला  कृतर्  

            

GON, IUCN, CITES अनसुार प्रिाततको संरक्षण तस्थतत प्रस्ततु गररनेछ 
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अनुसूची ३: आयोजना के्षत्रको नक्साहरु 
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अनुसूची ४ : साविजबनक सूचनाहरु र मुचुल्काहरु 
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अनुसूची ५ : साविजबनक सनुुवाइको माइनुटहरु 
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अनुसचूी ६: आयोजना के्षत्रको पानीको 

गुणस्तर 

  



. NS Lab Accreditation No.: 08/065-66 
VAT/PA -I No.: 300124309 , • ., Regd. 110. s18010521053 ' Training For·.success. 

[;� ��in!!::(!:. 

Tel: 977-1-4475674, 4418156 
Fax No: 977-1-4479642 

Laboratory. R & D on Total Water Management, Treatm'ent &·consultancy'-

-
-

I-

:Source: Tom Dogar 
Analyzed date: 20/04/2021-21/04/2021 
No. of Samples: 01 
Location: Chumnubri

Units WIIOGV NDWOS 'Result Methods used 
...

�amc of Sender: RIDC   
5amplc No: 1534/077/078 
Date of Receipt: 16/04/2021  

Samoled by: RIDC 
Parameters 

..... 
.-.<'�;-·.,.··>. YS ,·'fil""� '-,�-J .. ,' ,

,._

_ 
·-,, ��: ;;_:i - ,-.:.. J:� . ',; ;(• · ,A',.. ,.?-1 H· IC t�n-it.n-·., -,�-1.< .. 

Color Hazen · 15 5 (15) (Max) <5.0 2120 8., APHA, 23rd EDITION 
Turbidity NTU 

. 

5 5 (10) (Max) <1:0 2130 D., APHA, 23rd EDlTION . 

Conductivity uS/cm� ,_ .1500 (Max) .800 '2510 8., API-IA, 23rd EDITION 

oH - ,o:5·- s:s · ;/6-.5-s.s.• 7.1 4500-1 t 8., APHA, 23rd EDITION' .. ;_ 
Lab Temnerature 

Total Hardness 
Tofal Alkalinitv 
Chloride 

OC 
.. 

-�-,�: .. � .. ;-t., 14.3 2550 8., APl-1/\, 23rd EDITION n·.:·· .... . - . 
- ... · ... f •·-•· •":f••·· .. ·::i'-�'V''"••"i, ••�••;,c�,.;.:-•:;1,·. i. ,..-,.. '1"'" . · ••• � •• ,., .... ,

,.,_
,.,,,._. ··· ..... .-'·"'i• ··GHEMI Ae1�•�· •.. • '·",.,.., .. ,,..- ·.· ..

.�- .;;�••'I."·• r:;:!.-• • ,,,.�,.,li,·;·.:11).o -."', • - .,. -!� !':'""'!";�.· .r.,. ... , ·f'/ ,,._, • 
. ' 

mg/I as CaC01, ·.: ,500 • .; 
•. 

.- ·.t, soo tMai) · �· 2 .: -·82.0 2340 'c., APHA, 23rd EDITION 
mg.ii as.C.aCOi: 

m!V'I .. ,. 

soo:· 

250 

.• 
., -. 

� ;•. '" 
, ... ... , 

� ''.i56 (Max):-

;.':.;_74,0·,.- 2320 B.; AP�IA, 23rd EDITION 
-

J:O"J' ·4500-cr B,.APHA, 23rd EQITION ..
Ammonia mg/l r:s 

. . .. 1.5 <MaR) '<0.02 4500-NHJ F., API-IA, 23rd EDITION ' .. 

Iron mg/I. � - 0.3 
-·

•• --o.3-(3) (Max) 0.06 3111 C., APHA. jj'd EDITION 
Arsenic mg/I 

. 
0.0L ' 0.05 (Max)· <0.005 KIT Method** 

Man11anese 0.2m�/1 .0.5 .,  ' 0.16 3111 C., APHA, 23rd ED!TlON 
: f--:':"�'-; -r:.�=ii.'nii>totreii}''.';�,f\a7r·"··;·,., .· cl"'.�•�.,.__ ... � .,;• · -1, �' ,: • ," •. ,.; , ••• <' • , ,,. 

• 
• : �,:J,;r'�"""\� _:�.-- ::·,&yt;._i -���\� .. : r.:,·� .....

Total Coliform CfU/IOOml .Nil Nil ·" 
Nil 9222 B, API-IA, 23rd EDITION 

E.Coli Cl'U/J00ml Nil Nil ·Nil 9222 D., APL IA, 23rd EDITION 
11'1-IA: American Public llcalth Assodalilln, S111nclatd Mctl1ods for the Examina1i9n of.Water& Waste Waler, 
.VI 10 GV: World l·kalth Organi1.alion Guideline Valuc,'200(, Update, -NDWQS: National Drinking Water Quality Standard, 2Q62 ()'lcpal), 
'·111csc values show lower and urpcr limit�. 0 Values in the pan:ntl1i:sis refers the acccpiabic values only wlien allcmiltivc· is not availabk 
'*Not 11ccrcdilcd Test Mctl1od 

C"11u11e11t: · Tlte fe3'11!d Physical and Chemical P"rameteri are wiihiia WHO_guldiflllle value. Biol"gi�lly, Satisfactory. 

'-

Jl,. . . �-heckedby 
r&�i' 
i t 

� 0-,; 
Authorized Sign't1111re 
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ाऄनुसूची ७: सडक बनमािण गदाि काबटने रुखहरुको बववरण  

  



S.N. Tree name dBh (cm) Height (m) basal area 

(m
2
) 

wood volume 

(m
3
) 

1 Abies spectabilis 14 5 0.062 0.154 

2 Abies spectabilis 15 5 0.071 0.177 

3 Abies spectabilis 16 5 0.080 0.201 

4 Abies spectabilis 16 5 0.080 0.201 

5 Abies spectabilis 16 5 0.080 0.201 

6 Abies spectabilis 16 5 0.080 0.201 

7 Abies spectabilis 16 5 0.080 0.201 

8 Abies spectabilis 17 6 0.091 0.272 

9 Abies spectabilis 17 6 0.091 0.272 

10 Abies spectabilis 18 6 0.102 0.305 

11 Abies spectabilis 18 6 0.102 0.305 

12 Abies spectabilis 18 6 0.102 0.305 

13 Abies spectabilis 18 6 0.102 0.305 

14 Abies spectabilis 18 6 0.102 0.305 

15 Abies spectabilis 19 6 0.113 0.340 

16 Abies spectabilis 19 6 0.113 0.340 

17 Abies spectabilis 19 7 0.113 0.397 

18 Abies spectabilis 19 7 0.113 0.397 

19 Abies spectabilis 20 7 0.126 0.440 

20 Abies spectabilis 20 7 0.126 0.440 

21 Abies spectabilis 20 7 0.126 0.440 

22 Abies spectabilis 21 7 0.138 0.485 

23 Abies spectabilis 22 7 0.152 0.532 

24 Abies spectabilis 22 8 0.152 0.608 

25 Abies spectabilis 25 8 0.196 0.785 

26 Abies spectabilis 25 8 0.196 0.785 

27 Abies spectabilis 25 8 0.196 0.785 

28 Abies spectabilis 25 8 0.196 0.785 

29 Abies spectabilis 26 8 0.212 0.849 

30 Abies spectabilis 26 8 0.212 0.849 

31 Abies spectabilis 27 8 0.229 0.916 

32 Abies spectabilis 27 8 0.229 0.916 

33 Abies spectabilis 28 8 0.246 0.985 

34 Abies spectabilis 28 8 0.246 0.985 

35 Abies spectabilis 30 8 0.283 1.130 

36 Abies spectabilis 30 8 0.283 1.130 

37 Betula utilis 16 5 0.080 0.201 

38 Betula utilis 17 5 0.091 0.227 

39 Betula utilis 16 5 0.080 0.201 

40 Betula utilis 16 5 0.080 0.201 

41 Betula utilis 16 5 0.080 0.201 

42 Betula utilis 16 5 0.080 0.201 

43 Betula utilis 16 5 0.080 0.201 



44 Betula utilis 17 5 0.091 0.227 

45 Betula utilis 17 6 0.091 0.272 

46 Betula utilis 17 6 0.091 0.272 

47 Betula utilis 17 6 0.091 0.272 

48 Betula utilis 17 6 0.091 0.272 

49 Betula utilis 17 6 0.091 0.272 

50 Betula utilis 17 6 0.091 0.272 

51 Betula utilis 18 6 0.102 0.305 

52 Betula utilis 18 6 0.102 0.305 

53 Betula utilis 18 6 0.102 0.305 

54 Betula utilis 18 6 0.102 0.305 

55 Betula utilis 18 7 0.102 0.356 

56 Betula utilis 18 7 0.102 0.356 

57 Betula utilis 18 7 0.102 0.356 

58 Betula utilis 19 7 0.113 0.397 

59 Betula utilis 20 7 0.126 0.440 

60 Betula utilis 20 7 0.126 0.440 

61 Betula utilis 20 7 0.126 0.440 

62 Betula utilis 20 7 0.126 0.440 

63 Betula utilis 21 7 0.138 0.485 

64 Betula utilis 21 7 0.138 0.485 

65 Betula utilis 22 7 0.152 0.532 

66 Betula utilis 22 7 0.152 0.532 

67 Betula utilis 22 7 0.152 0.532 

68 Betula utilis 23 8 0.166 0.664 

69 Betula utilis 23 8 0.166 0.664 

70 Betula utilis 23 8 0.166 0.664 

71 Betula utilis 23 8 0.166 0.664 

72 Betula utilis 23 8 0.166 0.664 

73 Betula utilis 24 8 0.181 0.723 

74 Betula utilis 25 8 0.196 0.785 

75 Betula utilis 26 8 0.212 0.849 

76 Betula utilis 26 8 0.212 0.849 

77 Betula utilis 26 8 0.212 0.849 

78 Betula utilis 27 8 0.229 0.916 

79 Betula utilis 27 8 0.229 0.916 

80 Betula utilis 27 8 0.229 0.916 

81 Betula utilis 27 8 0.229 0.916 

82 Betula utilis 27 9 0.229 1.030 

83 Betula utilis 28 9 0.246 1.108 

84 Betula utilis 28 9 0.246 1.108 

85 Betula utilis 28 9 0.246 1.108 

86 Betula utilis 28 9 0.246 1.108 

87 Betula utilis 29 9 0.264 1.188 

88 Betula utilis 29 9 0.264 1.188 



89 Betula utilis 30 9 0.283 1.272 

90 Larix sp 16 5 0.080 0.201 

91 Larix sp 15 5 0.071 0.177 

92 Larix sp 15 5 0.071 0.177 

93 Larix sp 15 6 0.071 0.212 

94 Larix sp 16 6 0.080 0.241 

95 Larix sp 16 6 0.080 0.241 

96 Larix sp 16 6 0.080 0.241 

97 Larix sp 17 6 0.091 0.272 

98 Larix sp 17 6 0.091 0.272 

99 Larix sp 17 6 0.091 0.272 

100 Larix sp 18 6 0.102 0.305 

101 Larix sp 18 6 0.102 0.305 

102 Larix sp 18 6 0.102 0.305 

103 Larix sp 18 6 0.102 0.305 

104 Larix sp 19 7 0.113 0.397 

105 Larix sp 19 7 0.113 0.397 

106 Larix sp 20 7 0.126 0.440 

107 Larix sp 20 7 0.126 0.440 

108 Larix sp 20 7 0.126 0.440 

109 Larix sp 21 7 0.138 0.485 

110 Larix sp 21 7 0.138 0.485 

111 Larix sp 21 7 0.138 0.485 

112 Larix sp 22 7 0.152 0.532 

113 Larix sp 22 7 0.152 0.532 

114 Larix sp 22 7 0.152 0.532 

115 Larix sp 23 7 0.166 0.581 

116 Larix sp 23 8 0.166 0.664 

117 Larix sp 23 8 0.166 0.664 

118 Larix sp 23 8 0.166 0.664 

119 Larix sp 23 8 0.166 0.664 

120 Larix sp 23 8 0.166 0.664 

121 Larix sp 24 8 0.181 0.723 

122 Larix sp 24 8 0.181 0.723 

123 Larix sp 24 8 0.181 0.723 

124 Larix sp 25 8 0.196 0.785 

125 Larix sp 25 8 0.196 0.785 

126 Larix sp 25 8 0.196 0.785 

127 Larix sp 26 8 0.212 0.849 

128 Larix sp 26 9 0.212 0.955 

129 Larix sp 26 9 0.212 0.955 

130 Larix sp 26 9 0.212 0.955 

131 Larix sp 27 9 0.229 1.030 

132 Larix sp 27 9 0.229 1.030 

133 Larix sp 27 9 0.229 1.030 



134 Larix sp 27 9 0.229 1.030 

135 Larix sp 27 9 0.229 1.030 

136 Larix sp 27 9 0.229 1.030 

137 Larix sp 27 9 0.229 1.030 

138 Larix sp 27 9 0.229 1.030 

139 Larix sp 27 9 0.229 1.030 

140 Larix sp 28 9 0.246 1.108 

141 Larix sp 28 9 0.246 1.108 

142 Larix sp 28 9 0.246 1.108 

143 Larix sp 28 9 0.246 1.108 

144 Larix sp 28 9 0.246 1.108 

145 Larix sp 28 9 0.246 1.108 

146 Larix sp 28 9 0.246 1.108 

147 Larix sp 29 9 0.264 1.188 

148 Larix sp 29 9 0.264 1.188 

149 Larix sp 29 9 0.264 1.188 

150 Larix sp 29 9 0.264 1.188 

151 Larix sp 29 9 0.264 1.188 

152 Larix sp 30 9 0.283 1.272 

153 Larix sp 30 9 0.283 1.272 

154 Larix sp 30 9 0.283 1.272 

155 Larix sp 30 9 0.283 1.272 

156 Larix sp 30 9 0.283 1.272 

157 Larix sp 31 9 0.302 1.358 

158 Larix sp 31 9 0.302 1.358 

159 Larix sp 32 9 0.322 1.447 

160 Larix sp 32 9 0.322 1.447 

161 Larix sp 32 9 0.322 1.447 

162 Larix sp 32 9 0.322 1.447 

163 Larix sp 33 9 0.342 1.539 

164 Larix sp 33 9 0.342 1.539 

165 Larix sp 33 9 0.342 1.539 

166 Pinus wallichiana 14 8 0.062 0.246 

167 Pinus wallichiana 14 8 0.062 0.246 

168 Pinus wallichiana 14 8 0.062 0.246 

169 Pinus wallichiana 14 8 0.062 0.246 

170 Pinus wallichiana 15 8 0.071 0.283 

171 Pinus wallichiana 15 8 0.071 0.283 

172 Pinus wallichiana 16 8 0.080 0.322 

173 Pinus wallichiana 16 8 0.080 0.322 

174 Pinus wallichiana 16 8 0.080 0.322 

175 Pinus wallichiana 16 8 0.080 0.322 

176 Pinus wallichiana 16 8 0.080 0.322 

177 Pinus wallichiana 16 8 0.080 0.322 

178 Pinus wallichiana 17 8 0.091 0.363 



179 Pinus wallichiana 17 8 0.091 0.363 

180 Pinus wallichiana 17 8 0.091 0.363 

181 Pinus wallichiana 17 8 0.091 0.363 

182 Pinus wallichiana 18 8 0.102 0.407 

183 Pinus wallichiana 18 8 0.102 0.407 

184 Pinus wallichiana 18 8 0.102 0.407 

185 Pinus wallichiana 18 8 0.102 0.407 

186 Pinus wallichiana 18 8 0.102 0.407 

187 Pinus wallichiana 19 8 0.113 0.453 

188 Pinus wallichiana 19 8 0.113 0.453 

189 Pinus wallichiana 20 9 0.126 0.565 

190 Pinus wallichiana 20 9 0.126 0.565 

191 Pinus wallichiana 20 9 0.126 0.565 

192 Pinus wallichiana 20 9 0.126 0.565 

193 Pinus wallichiana 21 9 0.138 0.623 

194 Pinus wallichiana 21 9 0.138 0.623 

195 Pinus wallichiana 21 9 0.138 0.623 

196 Pinus wallichiana 21 9 0.138 0.623 

197 Pinus wallichiana 22 9 0.152 0.684 

198 Pinus wallichiana 22 9 0.152 0.684 

199 Pinus wallichiana 22 9 0.152 0.684 

200 Pinus wallichiana 23 9 0.166 0.747 

201 Pinus wallichiana 23 9 0.166 0.747 

202 Pinus wallichiana 23 8 0.166 0.664 

203 Pinus wallichiana 24 8 0.181 0.723 

204 Pinus wallichiana 24 8 0.181 0.723 

205 Pinus wallichiana 24 8 0.181 0.723 

206 Pinus wallichiana 24 9 0.181 0.814 

207 Pinus wallichiana 24 9 0.181 0.814 

208 Pinus wallichiana 25 9 0.196 0.883 

209 Pinus wallichiana 25 9 0.196 0.883 

210 Pinus wallichiana 25 9 0.196 0.883 

211 Pinus wallichiana 26 9 0.212 0.955 

212 Pinus wallichiana 26 9 0.212 0.955 

213 Pinus wallichiana 26 9 0.212 0.955 

214 Pinus wallichiana 26 9 0.212 0.955 

215 Pinus wallichiana 26 9 0.212 0.955 

216 Pinus wallichiana 26 9 0.212 0.955 

217 Pinus wallichiana 27 9 0.229 1.030 

218 Pinus wallichiana 27 8 0.229 0.916 

219 Pinus wallichiana 27 8 0.229 0.916 

220 Pinus wallichiana 27 9 0.229 1.030 

221 Pinus wallichiana 27 9 0.229 1.030 

222 Pinus wallichiana 27 8 0.229 0.916 

223 Pinus wallichiana 28 8 0.246 0.985 



224 Pinus wallichiana 28 8 0.246 0.985 

225 Pinus wallichiana 29 9 0.264 1.188 

226 Pinus wallichiana 29 9 0.264 1.188 

227 Pinus wallichiana 29 9 0.264 1.188 

228 Pinus wallichiana 29 9 0.264 1.188 

229 Pinus wallichiana 30 9 0.283 1.272 

230 Pinus wallichiana 30 8 0.283 1.130 

231 Pinus wallichiana 30 8 0.283 1.130 

232 Pinus wallichiana 30 8 0.283 1.130 

233 Pinus wallichiana 30 8 0.283 1.130 

234 Pinus wallichiana 31 8 0.302 1.207 

235 Pinus wallichiana 31 8 0.302 1.207 

236 Pinus wallichiana 31 8 0.302 1.207 

237 Pinus wallichiana 31 9 0.302 1.358 

238 Pinus wallichiana 31 9 0.302 1.358 

239 Pinus wallichiana 32 9 0.322 1.447 

240 Pinus wallichiana 32 9 0.322 1.447 

241 Pinus wallichiana 32 9 0.322 1.447 

242 Pinus wallichiana 32 9 0.322 1.447 

243 Pinus wallichiana 32 9 0.322 1.447 

244 Pinus wallichiana 32 9 0.322 1.447 

245 Pinus wallichiana 32 9 0.322 1.447 

246 Pinus wallichiana 33 9 0.342 1.539 

247 Pinus wallichiana 33 9 0.342 1.539 

248 Pinus wallichiana 33 9 0.342 1.539 

249 Pinus wallichiana 33 9 0.342 1.539 

250 Pinus wallichiana 33 9 0.342 1.539 

251 Pinus wallichiana 33 9 0.342 1.539 

252 Pinus wallichiana 34 9 0.363 1.633 

253 Pinus wallichiana 34 9 0.363 1.633 

254 Pinus wallichiana 34 9 0.363 1.633 

255 Pinus wallichiana 34 9 0.363 1.633 

256 Pinus wallichiana 34 9 0.363 1.633 

257 Pinus wallichiana 34 9 0.363 1.633 

258 Pinus wallichiana 34 9 0.363 1.633 

259 Quercus semicarpifolia 17 6 0.091 0.272 

260 Quercus semicarpifolia 17 6 0.091 0.272 

261 Quercus semicarpifolia 17 6 0.091 0.272 

262 Quercus semicarpifolia 18 6 0.102 0.305 

263 Quercus semicarpifolia 19 6 0.113 0.340 

264 Quercus semicarpifolia 21 6 0.138 0.415 

265 Quercus semicarpifolia 21 6 0.138 0.415 

266 Quercus semicarpifolia 21 6 0.138 0.415 

267 Quercus semicarpifolia 22 6 0.152 0.456 

268 Quercus semicarpifolia 22 6 0.152 0.456 



269 Quercus semicarpifolia 22 6 0.152 0.456 

270 Quercus semicarpifolia 22 6 0.152 0.456 

271 Quercus semicarpifolia 22 6 0.152 0.456 

272 Quercus semicarpifolia 22 6 0.152 0.456 

273 Quercus semicarpifolia 23 6 0.166 0.498 

274 Quercus semicarpifolia 23 7 0.166 0.581 

275 Quercus semicarpifolia 23 7 0.166 0.581 

276 Quercus semicarpifolia 23 7 0.166 0.581 

277 Quercus semicarpifolia 25 7 0.196 0.687 

278 Quercus semicarpifolia 25 7 0.196 0.687 

279 Quercus semicarpifolia 25 7 0.196 0.687 

280 Quercus semicarpifolia 25 7 0.196 0.687 

281 Quercus semicarpifolia 25 7 0.196 0.687 

282 Quercus semicarpifolia 25 7 0.196 0.687 

283 Quercus semicarpifolia 25 7 0.196 0.687 

284 Quercus semicarpifolia 25 7 0.196 0.687 

285 Quercus semicarpifolia 25 7 0.196 0.687 

286 Quercus semicarpifolia 26 7 0.212 0.743 

287 Quercus semicarpifolia 26 7 0.212 0.743 

288 Quercus semicarpifolia 26 8 0.212 0.849 

289 Quercus semicarpifolia 26 8 0.212 0.849 

290 Quercus semicarpifolia 26 8 0.212 0.849 

291 Quercus semicarpifolia 26 8 0.212 0.849 

292 Quercus semicarpifolia 26 8 0.212 0.849 

293 Quercus semicarpifolia 25 8 0.196 0.785 

294 Quercus semicarpifolia 25 8 0.196 0.785 

295 Quercus semicarpifolia 27 8 0.229 0.916 

296 Quercus semicarpifolia 27 8 0.229 0.916 

297 Quercus semicarpifolia 27 8 0.229 0.916 

298 Quercus semicarpifolia 28 8 0.246 0.985 

299 Quercus semicarpifolia 28 8 0.246 0.985 

300 Quercus semicarpifolia 28 8 0.246 0.985 

301 Quercus semicarpifolia 29 8 0.264 1.056 

302 Quercus semicarpifolia 29 8 0.264 1.056 

303 Quercus semicarpifolia 29 8 0.264 1.056 

304 Quercus semicarpifolia 29 8 0.264 1.056 

305 Quercus semicarpifolia 29 8 0.264 1.056 

306 Quercus semicarpifolia 29 8 0.264 1.056 

307 Quercus semicarpifolia 30 8 0.283 1.130 

308 Quercus semicarpifolia 31 8 0.302 1.207 

309 Quercus semicarpifolia 31 9 0.302 1.358 

310 Quercus semicarpifolia 32 9 0.322 1.447 

311 Quercus semicarpifolia 31 9 0.302 1.358 

312 Quercus ps 17 6 0.091 0.272 

313 Quercus ps 17 6 0.091 0.272 



314 Quercus ps 17 6 0.091 0.272 

315 Quercus ps 18 6 0.102 0.305 

316 Quercus ps 18 6 0.102 0.305 

317 Quercus ps 19 6 0.113 0.340 

318 Quercus ps 19 6 0.113 0.340 

319 Quercus ps 19 6 0.113 0.340 

320 Quercus ps 19 6 0.113 0.340 

321 Quercus ps 20 6 0.126 0.377 

322 Quercus ps 20 6 0.126 0.377 

323 Quercus ps 21 6 0.138 0.415 

324 Quercus ps 21 6 0.138 0.415 

325 Quercus ps 22 6 0.152 0.456 

326 Quercus ps 22 6 0.152 0.456 

327 Quercus ps 22 7 0.152 0.532 

328 Quercus ps 23 7 0.166 0.581 

329 Quercus ps 23 7 0.166 0.581 

330 Quercus ps 23 7 0.166 0.581 

331 Quercus ps 23 7 0.166 0.581 

332 Quercus ps 23 7 0.166 0.581 

333 Quercus ps 23 7 0.166 0.581 

334 Quercus ps 23 7 0.166 0.581 

335 Quercus ps 23 7 0.166 0.581 

336 Quercus ps 24 7 0.181 0.633 

337 Quercus ps 24 7 0.181 0.633 

338 Quercus ps 24 7 0.181 0.633 

339 Quercus ps 24 7 0.181 0.633 

340 Quercus ps 25 7 0.196 0.687 

341 Quercus ps 25 7 0.196 0.687 

342 Quercus ps 25 7 0.196 0.687 

343 Quercus ps 26 7 0.212 0.743 

344 Quercus ps 27 8 0.229 0.916 

345 Quercus ps 28 8 0.246 0.985 

346 Quercus ps 29 8 0.264 1.056 

347 Quercus ps 29 8 0.264 1.056 

348 Quercus ps 29 8 0.264 1.056 

349 Quercus ps 29 8 0.264 1.056 

350 Quercus ps 30 8 0.283 1.130 

351 Quercus ps 30 9 0.283 1.272 

352 Quercus ps 30 9 0.283 1.272 

353 Quercus ps 31 9 0.302 1.358 

354 Quercus ps 31 9 0.302 1.358 

355 Quercus ps 32 9 0.322 1.447 

356 Quercus ps 32 9 0.322 1.447 

357 Quercus ps 31 9 0.302 1.358 

358 Quercus ps 31 9 0.302 1.358 



359 Quercus ps 31 9 0.302 1.358 

360 Quercus ps 32 9 0.322 1.447 

361 Quercus ps 32 9 0.322 1.447 

362 Quercus ps 32 9 0.322 1.447 

363 Quercus ps 32 9 0.322 1.447 

364 Quercus ps 32 9 0.322 1.447 

365 Picea smithiana 16 6 0.080 0.241 

366 Picea smithiana 17 6 0.091 0.272 

367 Picea smithiana 17 6 0.091 0.272 

368 Picea smithiana 17 5 0.091 0.227 

369 Picea smithiana 17 5 0.091 0.227 

370 Picea smithiana 17 5 0.091 0.227 

371 Picea smithiana 16 5 0.080 0.201 

372 Picea smithiana 16 5 0.080 0.201 

373 Picea smithiana 16 5 0.080 0.201 

374 Picea smithiana 16 5 0.080 0.201 

375 Picea smithiana 16 5 0.080 0.201 

376 Picea smithiana 16 5 0.080 0.201 

377 Picea smithiana 16 5 0.080 0.201 

378 Picea smithiana 16 6 0.080 0.241 

379 Picea smithiana 17 6 0.091 0.272 

380 Picea smithiana 18 6 0.102 0.305 

381 Picea smithiana 18 6 0.102 0.305 

382 Picea smithiana 19 6 0.113 0.340 

383 Picea smithiana 19 6 0.113 0.340 

384 Picea smithiana 19 6 0.113 0.340 

385 Picea smithiana 19 6 0.113 0.340 

386 Picea smithiana 20 7 0.126 0.440 

387 Picea smithiana 20 7 0.126 0.440 

388 Picea smithiana 21 7 0.138 0.485 

389 Picea smithiana 21 7 0.138 0.485 

390 Picea smithiana 21 7 0.138 0.485 

391 Picea smithiana 21 7 0.138 0.485 

392 Picea smithiana 21 7 0.138 0.485 

393 Picea smithiana 21 7 0.138 0.485 

394 Picea smithiana 22 7 0.152 0.532 

395 Picea smithiana 22 7 0.152 0.532 

396 Picea smithiana 23 7 0.166 0.581 

397 Picea smithiana 23 7 0.166 0.581 

398 Picea smithiana 23 7 0.166 0.581 

399 Picea smithiana 24 7 0.181 0.633 

400 Picea smithiana 24 7 0.181 0.633 

401 Picea smithiana 25 7 0.196 0.687 

402 Picea smithiana 25 7 0.196 0.687 

403 Picea smithiana 25 7 0.196 0.687 



404 Picea smithiana 25 7 0.196 0.687 

405 Picea smithiana 25 7 0.196 0.687 

406 Picea smithiana 25 8 0.196 0.785 

407 Picea smithiana 26 8 0.212 0.849 

408 Picea smithiana 27 8 0.229 0.916 

409 Picea smithiana 27 8 0.229 0.916 

410 Picea smithiana 27 8 0.229 0.916 

411 Picea smithiana 28 8 0.246 0.985 

412 Picea smithiana 28 8 0.246 0.985 

413 Picea smithiana 28 8 0.246 0.985 

414 Picea smithiana 28 8 0.246 0.985 

415 Picea smithiana 28 8 0.246 0.985 

416 Picea smithiana 28 8 0.246 0.985 

417 Picea smithiana 28 8 0.246 0.985 

418 Picea smithiana 29 8 0.264 1.056 

419 Picea smithiana 29 9 0.264 1.188 

420 Picea smithiana 29 9 0.264 1.188 

421 Picea smithiana 29 9 0.264 1.188 

422 Picea smithiana 29 9 0.264 1.188 

423 Picea smithiana 31 9 0.302 1.358 

424 Picea smithiana 31 9 0.302 1.358 

425 Picea smithiana 32 9 0.322 1.447 

426 Picea smithiana 32 9 0.322 1.447 

427 Picea smithiana 32 9 0.322 1.447 

428 Picea smithiana 32 9 0.322 1.447 

429 Picea smithiana 15 6 0.071 0.212 

430 Picea smithiana 15 6 0.071 0.212 

431 Picea smithiana 15 6 0.071 0.212 

432 Picea smithiana 15 6 0.071 0.212 

433 Picea smithiana 15 6 0.071 0.212 

434 Picea smithiana 15 6 0.071 0.212 

435 Picea smithiana 14 5 0.062 0.154 

436 Picea smithiana 14 5 0.062 0.154 

437 Picea smithiana 16 5 0.080 0.201 

438 Picea smithiana 17 6 0.091 0.272 

439 Picea smithiana 16 6 0.080 0.241 

440 Picea smithiana 17 6 0.091 0.272 

441 Rhododendron sps. 13 5 0.053 0.133 

442 Rhododendron sps. 13 5 0.053 0.133 

443 Rhododendron sps. 13 5 0.053 0.133 

444 Rhododendron sps. 13 5 0.053 0.133 

445 Rhododendron sps. 13 5 0.053 0.133 

446 Rhododendron sps. 13 5 0.053 0.133 

447 Rhododendron sps. 14 5 0.062 0.154 

448 Rhododendron sps. 14 5 0.062 0.154 



449 Rhododendron sps. 14 5 0.062 0.154 

450 Rhododendron sps. 14 5 0.062 0.154 

451 Rhododendron sps. 14 5 0.062 0.154 

452 Rhododendron sps. 15 5 0.071 0.177 

453 Rhododendron sps. 15 5 0.071 0.177 

454 Rhododendron sps. 15 5 0.071 0.177 

455 Rhododendron sps. 15 5 0.071 0.177 

456 Rhododendron sps. 16 5 0.080 0.201 

457 Rhododendron sps. 16 5 0.080 0.201 

458 Rhododendron sps. 16 5 0.080 0.201 

459 Rhododendron sps. 16 5 0.080 0.201 

460 Rhododendron sps. 16 5 0.080 0.201 

461 Rhododendron sps. 17 6 0.091 0.272 

462 Rhododendron sps. 17 6 0.091 0.272 

463 Rhododendron sps. 17 6 0.091 0.272 

464 Rhododendron sps. 17 6 0.091 0.272 

465 Rhododendron sps. 17 6 0.091 0.272 

466 Rhododendron sps. 17 6 0.091 0.272 

467 Rhododendron sps. 18 6 0.102 0.305 

468 Rhododendron sps. 18 6 0.102 0.305 

469 Rhododendron sps. 18 6 0.102 0.305 

470 Rhododendron sps. 18 6 0.102 0.305 

471 Rhododendron sps. 18 6 0.102 0.305 

472 Rhododendron sps. 18 6 0.102 0.305 

473 Rhododendron sps. 19 6 0.113 0.340 

474 Rhododendron sps. 19 6 0.113 0.340 

475 Rhododendron sps. 19 6 0.113 0.340 

476 Rhododendron sps. 19 6 0.113 0.340 

477 Rhododendron sps. 19 6 0.113 0.340 

478 Rhododendron sps. 19 6 0.113 0.340 

479 Rhododendron sps. 20 6 0.126 0.377 

480 Rhododendron sps. 20 6 0.126 0.377 

481 Rhododendron sps. 20 6 0.126 0.377 

482 Rhododendron sps. 20 6 0.126 0.377 

483 Rhododendron sps. 20 6 0.126 0.377 

484 Rhododendron sps. 20 6 0.126 0.377 

485 Rhododendron sps. 21 6 0.138 0.415 

486 Rhododendron sps. 21 6 0.138 0.415 

487 Rhododendron sps. 21 6 0.138 0.415 

488 Rhododendron sps. 21 6 0.138 0.415 

489 Rhododendron sps. 21 6 0.138 0.415 

490 Rhododendron sps. 21 6 0.138 0.415 

491 Rhododendron sps. 22 6 0.152 0.456 

492 Rhododendron sps. 22 6 0.152 0.456 

493 Rhododendron sps. 22 6 0.152 0.456 



494 Rhododendron sps. 23 6 0.166 0.498 

495 Rhododendron sps. 23 6 0.166 0.498 

496 Rhododendron sps. 25 6 0.196 0.589 

497 Rhododendron sps. 26 6 0.212 0.637 

498 Rhododendron sps. 26 7 0.212 0.743 

499 Unknown 11 5 0.038 0.095 

500 Unknown 11 5 0.038 0.095 

501 Unknown 12 5 0.045 0.113 

502 Unknown 12 5 0.045 0.113 

503 Unknown 12 5 0.045 0.113 

504 Unknown 12 5 0.045 0.113 

505 Unknown 15 5 0.071 0.177 

506 Unknown 14 5 0.062 0.154 

507 Unknown 14 6 0.062 0.185 

508 Unknown 14 6 0.062 0.185 

509 Unknown 14 5 0.062 0.154 

510 Unknown 14 5 0.062 0.154 

511 Unknown 15 5 0.071 0.177 

512 Unknown 14 5 0.062 0.154 

513 Unknown 14 6 0.062 0.185 

514 Unknown 14 5 0.062 0.154 

515 Unknown 14 5 0.062 0.154 

516 Unknown 14 6 0.062 0.185 

517 Unknown 16 6 0.080 0.241 

518 Unknown 17 6 0.091 0.272 

519 Unknown 15 6 0.071 0.212 

520 Unknown 15 5 0.071 0.177 

521 Unknown 15 6 0.071 0.212 

522 Unknown 15 5 0.071 0.177 

523 Unknown 15 5 0.071 0.177 

524 Unknown 15 6 0.071 0.212 

525 Unknown 15 5 0.071 0.177 

526 Unknown 15 6 0.071 0.212 

527 Unknown 15 5 0.071 0.177 

528 Unknown 15 5 0.071 0.177 

529 Unknown 15 5 0.071 0.177 

530 Unknown 15 5 0.071 0.177 

531 Unknown 15 5 0.071 0.177 

532 Unknown 16 5 0.080 0.201 

533 Unknown 16 5 0.080 0.201 

534 Unknown 16 6 0.080 0.241 

535 Unknown 16 6 0.080 0.241 

536 Unknown 16 6 0.080 0.241 

537 Unknown 17 6 0.091 0.272 

538 Unknown 17 6 0.091 0.272 



539 Unknown 18 6 0.102 0.305 

540 Unknown 18 6 0.102 0.305 

541 Unknown 17 6 0.091 0.272 

542 Unknown 19 6 0.113 0.340 

543 Unknown 19 6 0.113 0.340 

544 Unknown 20 6 0.126 0.377 

545 Unknown 20 6 0.126 0.377 

546 Unknown 21 6 0.138 0.415 

 Total    91.159 351.863 
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ाऄनुसूची ८ : ाअयोजना के्षत्रको र्ोटोग्रार् 

  



रुइला भञ्ज्याङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बिही - बसर्दििास सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रबतवदेन 

 

 

हालको वहड्न ेिाटो 
 

 

सडक छेउ पने ल्हो गाउुँ र डाुँडाहरु 
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प्रस्ताववत सडकसांगैको िढुीगण्डकी नर्द 

 

सडक छेउ पने प्रोक गाउुँ र डाुँडाहरु 
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सामागाउुँ नचजकको िेवकां ग मागि 

 

स्थानीयहरुसांगको परामशि 
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स्थानीयहरुसांगको परामशि 

 

लाके िजार माबथको वहउले भररएको डाुँडाहरु 
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प्रस्ताववत सडकको अचन्तमबतरको बभरालो र िाझो जबमन 

 

प्रस्ताववत सडकको अचन्तम बिन्द ुतथा नेपाल-चचन (बतब्ित) बसमाना  



रुइला भञ्ज्याङ - साम्दो – ल्हो-प्रोक – बिही - बसर्दििास सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रबतवदेन 

 

 

सडक छेउको लाके पास 
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