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कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नं ९ स्थित खैरवनमा प्रथताववत 
मदन भण्डारी खेिग्राम आयोजना लनमााण कायाको वातावरणीय 

प्रभाव मूल्याङ् कन (EIA) प्रलतवेदन 

(प्रदेश नं २, सप्तरी स्जल्िा) 

  

 

 

 

 

असार, २०७८ 

प्रतिवदेन पशे गररएको तनकाय 

नेपाल सरकार 

वन िथा वािावरण मन्त्रलाय 

ससिंहदरबार, काठमाड ौँ 

मार्फ ि 

नेपाल सरकार 

सङ् घीय मातमला िथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 

ससिंहदरबार, काठमाड ौँ 

प्रस्िावक 

कञ्चनरुप नगरपातलका 

सप्तरी तिल्ला, प्रदशे निं. २ 
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कार्यकारी सारंश 

१.प्रस्िावक  

प्रस्िातवि आयोिनाको प्रस्िावकको पूरा नाम र ठेगाना तनम्नबमोतिम रहकेो छ:  

प्रस्िावकको नाम : कञ्चनरुप  नगरपातलका 

ठेगाना: कञ्चनरुप  नगरपातलका सप्तरी, प्रदशे निं. २ 

टेतलर्ोन: ०३१-५६०११४ 

इमेल: kanchanrupmunicipality@gmail.com 

वेबसाइट: https://www.kanchanrupmun.gov.np/ne/node/1 

२. पृष्ठभतूम  

प्रस्िातवि मदन भण्डारी खेलग्राम कञ्चनरुप नगरपातलका वडा निं. ९, खैरवन क्षेरको तवष्णु सामुदातयक वनमा 

अवतस्थि छ  । मदन भण्डारी खेलग्रामको गुरुयोिना अनसुार कुल क्षेरर्ल ४१.४९४५ ह.े रहकेो छ, िस्मा 

सिंरचना तनमाफणका लातग ७.६४६९ ह.े िग्गा आवश्यक पदफछ । यस आयोिनाको उत्तर िर्फ  पूवफ-पतिम 

रािमागफ, दतक्षण िर्फ  बस्िीहरु , पतिम िर्फ  सुन्त्दरी खोला र पूवफ िर्फ  खेतियोग्य ितमन रहकेो छ । यस 

खेलग्रामको कुल तसट क्षमिा एकै पटकमा ५ ,०००  िना सम्म आगमन िथा तनगम गनफ सककने रहकेो छ । यहाौँ 

अन्त्िरातिय, रातिय िथा क्षेरीय स्िरका प्रतियोतगिाहरु गररन ेअनुमान गररएको छ । प्रस्िातवि आयोिनाल े

खेलकुद सम्बतन्त्ि दायरा बढाउनुका साथ ैयस क्षेरमा सिुार गनफ मद्दि गनेछ । यस खेलग्रामको गुरुयोिना 

अन्त्िगफि रू्टबल स्टेतडयम  ,किकेट स्टेतडयम  ,कबडफ  हल ,कब्बडी मैदान , भतलबल मैदान ,बास्केटबल मैदान ,

ब्याडतमन्त्टन कोटफ र तस्वसम्मिंग पुल बनाउने प्रस्िाव गररएको छ । 

२.१ वािावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कनको औतचत्यिा 

वािावरण सिंरक्षण तनयमावली, २०७७ अनुसचूी -३ (तनयम ३ सौँग सम्बतन्त्िि)-(  ङ -२) आवास, भवन िथा 

बस्िी तवकास र सहरी तवकास क्षेर अन्त्िगफि २,००० िना भन्त्दा बढी व्यति एकैपटक आगमन िथा तनगमन 

हुने तसनेमाहल, तथएटर, सामुदातयक भवन, रङ् गशाला, कन्त्सटफहल, स्पोर्टसफ कम््लेस तनमाफण गने काननुी 

व्यवस्था भएको हुौँदा यस आयोिनाको वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रतिवेदन सम्बतन्त्िि मन्त्रालयबाट 

स्वीकृि गराउनु पदफछ ।   

प्रस्िातवि मदन भण्डारी खलेग्राममा एकै पटक ५,००० िना सम्म आगमन िथा तनगम गनफ सककन्त्छ, त्यसैले 

यस मदन भण्डारी खेलग्रामको लातग  वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ् कन  अ्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकार, 

वन िथा वािावरण मन्त्रालयबाट  स्वीकृि गराउन ुपदफछ । 

प्रस्िातवि आयोिना रातिय प्रातथतमकिाको आयोिना भएको हुौँदा रातिय प्राथतमकिा प्राप्त योिनाको लातग 

रातिय वन क्षेर प्रयोग गने सम्बन्त्िी मापदण्ड सतहिको कायफतवति, २०७६ मा उल्लेख भए बम्मोतिम 
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योिनासौँग सम्बतन्त्िि मन्त्रालयले त्यस्िा योिना कायाफन्त्वयन गदाफ वािावरणमा पन ेप्रभावका सम्बन्त्िमा 

वािावरण सम्बन्त्िी प्रचतलि कानुन बमोतिम वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ियार गनुफ पदफछ । 

३. अ्ययनको तवति  

पतहचान गररएका अनुकूल र प्रतिकूल प्रभावहरुको स्थानीय वािावरणमा भतवष्यमा हुनसके्न पररविफनहरुको 

मुल्यािंकन रातिय वािावरणीय प्रभाव मुल्यािंकन तनदतेशका, २०५० मा उल्लेख तवतिबाट गररएको छ 

।प्रस्िावबाट वािावरणमा पनफ सके्न प्रभावको पररमाण, तसमा, र समयावति रातिय वािावरणीय प्रभाव 

मूल्याङ्कन तनदतेशका, २०५० मा उल्लेख भए बम्मोतिम वर्गफकरण गररएको छ । िातलका ८ र ९  मा 

प्रभावको िह र औतचत्यिा आकलन गने आिार उल्लेख छ । 

४. तवद्यमान वािावरणीय अवस्था 

४.१ भ तिक वािावरण 

आयोिना स्थल नेपालको िराई क्षेरको सप्तरी तिल्लामा अवतस्थि छ । नेपालको िराई क्षेरमा Gangetic 

Plain तभर पदफछ िुन दतक्षणमा भारिीय तशल्डदतेख उत्तरको तसवातलक क्षेरसम्म रै्तलएको छ । आयोिना 

स्थल समुन्त्री सिहदतेख ११० तम.  को उचाईमा रहकेो छ । भ गोतलक रूपमा, यस क्षेरमा Quaternary 

sediments पाइन्त्छ िसमा मतसनो दतेख खस्रो बालुवा र तसल्ट (silt with clay) को तमश्रण रहकेो छ िुन 

सिही रुपले बालुवामा िम्मा भएको  पाइन्त्छ ।  अत्यतिक रुपमा alluvial खालको उवफरा माटो तमतसएको 

हुन्त्छ, िुन उत्तरी पहाडी र तहमाली भागबाट तवतभन्न नदी र िाराहरुद्वारा प्रवाहबाट आएको हुनाले उि 

तिल्लाको िमीन उवफर छ । । प्रस्िातवि आयोिनामा क्षेरको वार्षफक अतिकिम औसि िापिम २७.७ तडग्री 

सेतन्त्टगे्रड रहकेो र वार्षफक वषाफ १५७० तम.तम. रहकेो छ । आयोिना क्षेर, पूवफ-पतिम रािमागफको मूल सहरी 

क्षेरबाट कररब १.३ ककलोतमटर तभर रहकेाले गदाफ यहाौँको वाय ुिथा ्वतन गुणस्िर सन्त्िोषिनक रहकेो छ । 

यस आयोिना क्षेरमा वायु र ्वतन प्रदषूण हुने मुख्य कारण भनेको आयोिना क्षेर नतिक रहकेो कच्ची बाटो 

र त्यहाौँ चल्ने गाडीहरू हो । यस आयोिना क्षेर नतिक पतिमिर्फ  सुन्त्दरी खहरे खोला रहकेो छ । 

४.२ ितैवक वािावरण 

प्रस्िातवि आयोिनाको अतिकािंश िग्गा कञ्चनरूप नगरपातलकाको वडा निं ९ मा अवतस्थि नेपाल सरकारको 

स्वातमत्त्वमा रहकेो तवष्णु सामुदातयक वनको क्षेरमा पदफछ । यस आयोिनाको गुरुयोिना अनुसार मदन 

भण्डारी खेलग्राम तनमाफणको लातग ४१.४९ ह.े तवष्णु सामदुातयक वनको िग्गा प्रस्िाव गररएको  छ । स्थलगि 

अ्ययनको िममा दखेापरेका वनस्पतिहरु म्ये िेरै िस्िो खैर, तसस  र आौँप रहकेा छन् । यस्िै गरर आयोिना 

क्षेरमा पाउने मूख्य वन्त्यिन्त्िुहरू भनकेा बौँदले, दमु्सी, वन तबरालो, स्याल, हात्ती, आकद रहकेा छन् भने पाउन े

चराचुरुङ्गीहरू भनेका काग, तचब,े ढुकुर, सुगा, भौँगेरा, आकद रहकेो पाइयो ।  

४.३ सामातिक- आर्थफक िथा साौँस्कृतिक वािावरण 

घरपररवार सवेक्षण २०७१ अनुसार कञ्चनरूप नगरपातलकामा रहकेो घरिुरी सिंख्या १०,१९२, िनसिंख्या 

५३,२८८ र सलिंग अनुपाि ९४ .९४ रहकेो छ (CBS, २०११ ( । आयोिना प्रभातवि स्थातनय िहको िेरै 
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सिंख्यामा थारू िातिका मातनसहरू (१२.११%) छन् भने कम सिंख्यामा बादी िातिका मतनसहरू (०.०३%) 

रहकेा छन भने २२.३०% िनसङ्ख्या ९ वषफ मुतनका छन् भने ६० वषफ उमेर काटेका िनसङ्ख्या ८.०८% 

रहकेा छन् । मार १/५ िनसिंख्याले तनम्न मा्यतमक र १/३ िनसिंख्याल ेमा्यतमक िहको तशक्षा हातसल गरेका 

हुौँदा प्रभातवि नगरपातलका उच्च तशक्षा हातसल गने व्यति तनकै कम भएको हुौँदा उि स्थानीय िहका व्यतिहरु 

तशक्षाको तहसाबले तनकै पछातड छन् । त्यस्ि ैप्रभातवि स्थानीय िहको मुख्य खानेपानीको श्रोि ट्युबवेल रहकेो 

छ । तव.सिं. २०६८ को िनगणना अनुसार आयोिना प्रभातवि नगरपातलकामा कररब २/३ घरिुरी 

श चालयको सुतविाबाट बतञ्चि छन् र नगरपातलकामा कररब ७०% घरिुरीले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग 

गछफन् । िसको अथफ यी स्थानीय िहमा स्वास््य, सरसर्ाइ र उिाफको अवस्था नािकु रहकेो भने्न बुतिन्त्छ । 

आयोिना क्षेर नतिक तवष्णु मतन्त्दर, िमेश्वोर मतन्त्दर, दवेीस्थान, तशव मतन्त्दर िस्िा िार्मफक क्षेर छन् भने 

िारापानी पयफटकीय क्षेर, राितिस्थान र कोशीट्पु वन्त्यिन्त्िु आरक्ष िस्िा पयफटकीय स्थलहरू रहकेा छन् ।  

५. वािावरणीय प्रभावहरु 

५.१ सकारात्मक प्रभावहरु 

आयोिनाको तवतभन्न चरणका कियाकलापहरुल ेस्थानीय वािावरणमा िरै सकारात्मक प्रभावहरु सृिना गनफ 

सक्दछ ।  

 स्थानीयलाई दक्षिा अनुसार रोिगारको अवसर,  

 िटबन्त्ि तनमाफण िथा नदी तनयन्त्रण,  

 युवाहरुलाई खेलकुदमा प्रोत्साहन,  

 आिारभूि पुवाफिारहरु तनमाफण,  

 तवकास सौँगसौँगै हररयाली प्रविफन, 

 पयफटकीय क्षेरको तवकास,  

 स्थानीय सरकारको रािस्वमा वृति, 

 स्थानीय अथफिन्त्रमा सुिार, 

 आयोिना क्षेर वरपरको ितमनको मूल्य वृति  

५.२ नकारात्मक प्रभावहरु 

आयोिनाको तवतभन्न चरणका कियाकलापहरुले स्थानीय वािावरणमा िरै नकारात्मक प्रभावहरु सृिना गनफ 

सक्दछ । 

५.२.१ तनमाफण चरण  
भ तिक वािावरण 

 भू-उपयोगमा पररविफन, 

 भू-तस्थरिामा आउने पररविफन,  

 िल प्रदषुण िथा भरण, वाय ुप्रदषुण,  

 माटो प्रदषुण, ्वनी प्रदषुण,  
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 ठोस र्ोहोरमैला िथा स्पोइल व्यवस्थापन,  

ितैवक वािावरण 

 वन तवखण्डन, वन र वनस्पतिको नोक्सान,  

 गैह्रकाष्ठिन्त्य पदाथफमा पने प्रभाव,  

 नतिकको वस्िीहरुमा पने प्रभाव,  

सामातिक-आर्थफक िथा सािंस्कृतिक वािावरण 

 सामुदातयक स्वास््य र सरुक्षा िोतखम,  

 बालश्रम िथा लैतङ्गक भेदभाव, व्या 

 वसातयक स्वास््य र सुरक्षा िोतखम,  

 िेरै मारामा पानीको माग,  

 आयोिना क्षेर नतिकका िार्मफक स्थलहरुमा पने प्रभाव,  

 ररति-ररवाि र सिंस्कृतिमा पने असर, 

 कामदार र स्थानीय तबच द्दन्त्द हुन सके्न  

५.२.२ सञ्चालन चरण  
भ तिक वािावरण 

 िल प्रदषुण, वायु प्रदषुण,  

 माटो प्रदषुण, ्वनी प्रदषुण, 

 ठोस र्ोहोरमैला व्यवस्थापन, 

 ढल िथा र्ोहोर पानी व्यवस्थापन,  

 भ तिक सिंरचनामा थतपने चाप व्यवस्थापन,  

 ितमन मुतनको पानी तनकासी र ररचािफ व्यवस्थापन, 

ितैवक वािावरण 

 गैह्रकानुनी वन्त्यिन्त्िुको तसकार, 

 सुख्खा म सममा डढेलो लाग्ने सम्भावना, 

 वन पैदावरमा चोरीबाट हुन ेप्रभाव,  

सामातिक-आर्थफक िथा सािंस्कृतिक वािावरण  

 आयोिना क्षेर वरपरको स्वास््य र सरसर्ाईमा पने असर,  

 सुरक्षा सम्बन्त्िी सवालहरु, 

 वनक्षेरको प्रयोगबाट सामुदातयक वन उपभोिा समुहलाई पने असर,  

 ट्राकर्क व्यवस्थापनमा पने असर,  
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 लैतङ्गक भेदभाव,  

 िेरै मारामा पानीको माग,  

 बालश्रम,  

 सामुदातयक स्वास््य र सरुक्षा िोतखम, 

 व्यवसातयक स्वास््य र सरुक्षा िोतखम,  

 ऊिाफ आपूर्िफ व्यवस्थापनमा आउने समस्या  

६. सकारात्मक प्रभाव अतभवतृि िथा नकरात्मक प्रभाव न्त्यतूनकरणका उपायहरु 

६.१ अनकूुल प्रभाव अतिकिम गन ेउपायहरु  

 स्थातनयाहरुलाई क्षमिा बमोतिम रोिगारीमा प्राथतमकिा कदने र दक्ष प्रतशक्षकहरुको व्यवस्था गने 

।  

 नकद तनयन्त्रणको लातग िोतखम क्षेरमा िटबन्त्िन गने साथै वृक्षारोपण गररनेछ ।  

 वरपरका आिारभूि पुवाफिारहरुको तनयतमि अनुगमन गन ेिथा सिंरचनाहरुमा असर पुग्य पूनफस्थापना 

गररनेछ ।  

 आयोिनाको पररसरमा वृक्षारोपण िथा बगैचा तनमाफण गररनेछ ।  

 पयफटकहरुलाई सुतविाको लातग बाटोमा ्लेसमाकफ हरु बनाउने िथा वन िथा नदीलाई तनशेतिि क्षेर 

भएको बोडफहरु रातखनेछ  

 नगरपातलका िथा आयोिना दवुैल ेकामदारहरुको लेखािोखा राख्नेछ । 

 तवकास तनमाफणको कायफमा नगरपातलकासौँग समन्त्वय गरी कायफ आगातड बढाउने िस्िा उपायहरु 

आयोिनाले अनकूुल प्रभाव अतिकिम गनफ अपनाउनेछ । 

६.२ प्रतिकूल प्रभाव न्त्यतुनकरणका उपायहरु  

भ तिक वािावरण 

 र्ोहोरमैला व्यवस्थापनको लातग िैतवक र अिैतवक र्ोहोरका बेग्ला बेग्ल ैडस्ट तबनहरुको स्थापना 

गने । 

 पानी बगेर निाने क्षेरमा तनमाफण सामाग्रीलाई उतचि भण्डारण िथा छोपेर राख्ने, मेतसनरीहरुको 

तनयतमि ममफि सम्हार गने र खतनएको ितमन िथा माटोलाई िस्िाको त्यस्ि ैबनाई छाड्ने ।  

 अकर्स िाने िथा आउने समयमा ढुवानीका सामाग्रीहरु नल्याउने, बेलुकाको समयमा कायफ नगने िथा 

उिाफका श्रोिकालाई आयोिना क्षेरमा तबिुतलबतत्तको लाइन नगरपातलका सौँग समन्त्वय गरर स्थापना 

गने । 

 िरल र्ोहोरमैला व्यवस्थापनका लातग आयोिना स्वयिंले ढल िथा र्ोहोर पानीका रवाशेषहरुलाई 

तनमफतलकरण गरर व्यवस्थापन गनफ पोखरी तनमाफण गने िथा प्रशोतिि गररएको पानी बारटकामा 

प्रयोग गनेछ ।  
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 पहुचौँमागफमा तनयतमि पानी छकफ ने, खेलग्राम छािातभर ्वतनकम गनफ वरपर िाौँतगने ककतसमका 

रैथाने प्रिातिहरुको वृक्षारोपण गनेछ ।  

 ितमन मुतनको पानी ररचािफ गनफ तपटहरु िडान गरी पुन ररचािफ गररनेछ भन ेिोतखम न्त्यूनीकरण 

गनफ िोतखम पूवफ-सूचना प्रणातल िडान गने र आयोिना क्षेर वरपर खुल्ला ठाउौँ  छोतडनेछ ।  

ितैवक वािावरण 

 कटान हुने रुखहरुको स्वरूप १:२५ को अनुपािमा वकृ्षारोपण गनफकालातग तडतभिन वन कायाफलय, 

प्रभातवि सा.व. हरुसिंग समन्त्वय गने ।  

 सामुदायीक वन क्षेरको कुन ैक्षेरमा वन बारटका स्थापना गने, बारटकामा रैथाने तवरुवा वृक्षारोपण र 

आयोिना प्रभातवि क्षेरमा भू-क्षय तनयन्त्रण िथा िटबन्त्िन गने । 

 तनमाफणको िममा कुनै तनतिि ठाउौँमा मतहला र पुरुष कामदारहरुका लातग छुटाछुटै क्याम्प साईटको 

व्यवस्थापन गने िथा तनमाफण अवतिमा श्रतमक र स्थानीय व्यतिलाई अवैि तशकार, मने, चोरी गने 

वा वन्त्यिन्त्िुलाई बािा हुने िस्िा कायफहरु रोक्न तवशेष तशक्षा र चेिना िगाउने कायफिमहरुको 

आयोिना गने ।  

 वन क्षेरमा काम गन ेकमफचारीहरुलाई ििंगली िीवन र मातनस तबचको द्वन्त्द्व, िैव तवतवििाको महत्व 

र त्यसको सिंरक्षण बारे िातलम कदने र उनीहरुलाई स्वस्थ िथा सुरक्षाका आिारभिू िातलम साथ ै

सुरक्षा सामाग्रीहरु उपलब्ि गराउनेछ । 

सामातिक-आर्थफक िथा सािंस्कृतिक वािावरण 

 वािावरणीय िथा सामातिक प्रभाव न्त्यूनीकरणको प्रकिया अवलम्बन गने तिम्मेवारी प्रमुख रुपमा 

प्रस्िावकको रहन्त्छ ।  

 वािावरणीय िथा सामातिक सुिारका उपाय िथा कियाकलापहरुको कायाफन्त्वयनको लातग आवश्यक 

बिेट पतन यहाौँ छुटाईएको छ ।  

 कामदारहरुलाई स्वस्थ िथा सुरक्षाका आिारभूि िातलम िथा सुरक्षा सामाग्रीहरु उपलब्ि गराउन े

र आयोिना स्वयिंले नगरपातलका सौँग समन्त्वय गरर खानेपानी क्याम्प साईटमा स्थापना गने, 

खानेपानीका श्रोिकालाई आयोिना क्षेरमा तबस्िार गनफ नगरपातलका सौँग समन्त्वय गरर स्थापना गन े

।  

 आयोिना क्षेरमा तवतभन्न स्थानहरुबाट पयफटकहरु आउन ेहुौँदा लागुपदाथफ, वेश्यावृतत्त, चोरी, मानव 

बेचतबखन िस्िा कियाकलापहरु बढ्नेछ िस्कालागी नतिकको प्रहरी च ककसौँग समन्त्वय गररनेछ । 

 यस्िा कियाकलापमा सिंलग्न हुनबाट रोक्नका लातग िनचेिना िगाउने कायफिमहरुको आयोिना 

गररनेछ र तनयतमि अनुगमन गररनेछ । 

 कामदारहरुको तनयतमि लखेािोखा राख्ने िथा प्रत्यक कदनको कामदार खािा िाौँच गने िस्िा 

उपायहरु आयोिनाले प्रतिकूल प्रभाव न्त्युतनकरण गनफ अपनाउनेछ । 
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७. वािावरणीय व्यवस्थापन योिना  

आयोिनाको असर, तस्थति, तिनका न्त्यूनीकरणका उपायहरु, अनुगमनको िररका, समय िातलका र तिम्मेवार 

तनकाय समेटेर वािावरणीय प्रभाव न्त्युतनकरण व्यवस्थापनमा योिना िथा अनुगमन योिना ियार पाररएको 

छ । प्रस्िातवि आयोिनाका भ तिक, िैतवक, सामातिक िथा सािंस्कृतिक वािावरण अन्त्िगफिका तवतभन्न 

अनुगमनका सूचकहरु पतन पत्ता लतगएका छन् । प्रस्िावकलाई आयोिना व्यवस्थापनको सम्पूणफ तिम्मा 

भएकाले आयोिनाको वािावरणीय व्यवस्थापन र अनुगमनको दातयत्व प्रस्िावकको नै हुन्त्छ ।  

८. तनष्कषफ 

प्रदशे निं २, सप्तरी तिल्लाको कञ्चनरुप नगरपातलकामा प्रस्िातवि आयोिना तनमाफण गरी सञ् चालन गररएमा 

समग्र खेलकुद क्षेरमा टेवा पुग्ने िथा स्थानीय सवफसािारणलाई लाभ हुन ेर बहुआयातमक तवकासमा सहयोग 

पुग्नेछ । यस प्रतिवेदनमा पतहचान भएका वािावरणीय असरहरुलाई न्त्यूनीकारण गरी स्वीकायफ िहसम्म 

ल्याउन प्रभाव न्त्यूनीकरणका उपायहरुले असर गने क्षेरको गुणस्िर सुिारमा सहयोग पुर् याई िीवनस्िरको 

गुणस्िर कायम गनफ सहयोग गने छ । यस आयोिनाको स्वीकृतिको लातग वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ् कन 

पयाफप्त रहकेो छ । प्रभावहरुको न्त्यूनीकरण र सिंलग्न वािावरणीय अनुगमन योिना कायफन्त्वयन गरी िोककएको 

स्थान र पररमाणतभर रहन ेगरी स्वीकृि भएको तमतिबाट आयोिना तनमाफण िथा सञ् चालन गन ेसिफमा 

प्रस्िातवि आयोिना कायफन्त्वयन गने तनष्कषफ तनकातलन्त्छ । त्यसै गरी वािावरणीय व्यवस्थापन योिनामा 

उल्लेख नभएका िर नकारात्मक वािावरणीय प्रभावहरु पनफ गएमा प्रस्िावकले आफ्न ैखचफमा न्त्यूनीकरणका 

उपायहरु अपनाउनुपने समेि यस अ्ययनको तनष्कषफ रहकेो छ । 
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पररच्छेद – १ प्रतिवदेन ियार गन ेव्यति वा सिंस्थाको नाम र 

ठेगाना 
१.१ प्रस्िावकको पूरा नाम िथा ठेगाना 

प्रस्िातवि आयोिनाको प्रस्िावकको पूरा नाम र ठेगाना तनम्नबमोतिम रहकेो छ ।   

प्रस्िावकको नाम : कञ्चनरुप  नगरपातलका  

ठेगाना: कञ्चनरुप  नगरपातलका सप्तरी, प्रदशे निं. २ 

टेतलर्ोन: ०३१-५६०११४ 

इमेल: kanchanrupmunicipality@gmail.com 

वेबसाइट: https://www.kanchanrupmun.gov.np/ne/node/1 

१.२ परामशफदािाको पूरा नाम िथा ठेगाना 

 प्रस्िातवि आयोिनाको परामशफदािाको पूरा नाम र ठेगाना तनम्नबमोतिम रहकेो छ ।   

परामशफदािाको नाम : सने्त्टर र्र सतस्टनबेल डभेलपमेन्त्ट स्टतडि प्रा. तल. 

ठेगाना: पाटनढोका, लतलिपुर 

टेतलर्ोन : ९८५११८९२२५, ९८५२०४६५६१   

इमेल: info@csds.com.np  

वेबसाइट : http://csds.com.np/ 

यस प्रतिवेदन तनम्न तवज्ञहरुिारा ियार गररएको हो । 

ि.श. नाम तवज्ञ योग्यिा अनभुव (EIA) 

१. कुन्त्दन च िरी टोतल नेिा  स्नािकोत्तर, वािावरण र 

प्राकृतिक श्रोि 

५ भन्त्दा बढी, ६ वटा 

भन्त्दा बढी EIA 

२. तबदरु किं डले  तसतभल इतन्त्ितनयर स्नािकोत्तर, तनमाफण 

व्यस्थापन 

३ भन्त्दा बढी, ४ वटा 

भन्त्दा बढी EIA  

३. कदक नारायण 

च िरी थारू  

समािशास्त्री  स्नािकोत्तर, समाि शास्त्र ३ भन्त्दा बढी,५वटा 

भन्त्दा बढी EIA 

४.  सरोि राि प डले  िैतवक/ वन प्रातवतिक स्नािकोत्तर, वन तवज्ञान  ३ भन्त्दा बढी, ५वटा 

भन्त्दा बढी EIA 

५. अमृि प डले  वािावरण इतन्त्ितनयर स्नािक, वािावरण 

इतन्त्ितनयर  

३ भन्त्दा बढी, ३ वटा 

भन्त्दा बढी EIA 

mailto:ईमेलःkanchanrupmunicipality@gmail.com
https://www.kanchanrupmun.gov.np/ne/node/1
mailto:info@csds.com.np
http://csds.com.np/
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१.३ वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औतचत्यिा 

वािावरण सिंरक्षण तनयमावली, २०७७ अनुसूची -३ (तनयम ३ सौँग सम्बतन्त्िि)-(  ङ -२) आवास, भवन िथा बस्िी 

तवकास र सहरी तवकास क्षरे अन्त्िगफि २,००० िना भन्त्दा बढी व्यति एकैपटक आगमन िथा तनगमन हुन े

तसनेमाहल, तथएटर, सामुदातयक भवन, रङ् गशाला, कन्त्सटफहल, स्पोर्टसफ कम््लेस तनमाफण गने कानुनी व्यवस्था 

भएको हुौँदा यस आयोिनाको वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रतिवेदन सम्बतन्त्िि मन्त्रालयबाट स्वीकृि गराउन ु

पदफछ ।   

प्रस्िातवि मदन भण्डारी खेलग्राममा एकै पटक ५,००० िना सम्म आगमन िथा तनगम गनफ सककन्त्छ, त्यसैले यस 

मदन भण्डारी खेलग्रामको लातग  वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ् कन  अ्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकार, वन िथा 

वािावरण मन्त्रालयबाट  स्वीकृि गराउनु पदफछ । 

प्रस्िातवि आयोिना रातिय प्रातथतमकिाको आयोिना भएको हुौँदा रातिय प्राथतमकिा प्राप्त योिनाको लातग 

रातिय वन क्षेर प्रयोग गन ेसम्बन्त्िी मापदण्ड सतहिको कायफतवति, २०७६ मा उल्लेख भए बम्मोतिम योिनासौँग 

सम्बतन्त्िि मन्त्रालयले त्यस्िा योिना कायाफन्त्वयन गदाफ वािावरणमा पने प्रभावका सम्बन्त्िमा वािावरण सम्बन्त्िी 

प्रचतलि काननु बमोतिम वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ियार गनुफ पदफछ । 

१.४ वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्देश्य  

प्रस्िातवि आयोिना अन्त्िराफतिय स्िरको खेलग्राम स्थापना अन्त्िगफि रु्टबल स्टेतडयम, किकेट स्टेतडयम, कभडफ 

हल, कबड्डी मैदान, भतलबल मैदान, बास्केटबल कोटफ, ब्याडतमन्त्टन कोटफ र तस्वतमË पुल लगायिका सिंरचना 

तनमाफणको वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अ्ययनको उद्दशे्य दहेायबमोतिम रहकेो छ । 

 आयोिना क्षेरको भ तिक, िैतवक, सामातिक, आर्थफक र सािंस्कृतिक वािावरणको तवद्यमान अवस्थाको 

िानकारी सिंकलन गने; 

 आयोिनाको सकारात्मक र नकरात्मक प्रभावहरू  पतहचान गने; 

 सकारात्मक प्रभावहरुको अतभवृकद्द िथा नकारात्मक प्रभावहरूको न्त्युनीकरणका उपायहरूको सुिाव 

कदने; 

 वािावरणीय प्रभाव न्त्युनीकरण उपायहरूको व्यवस्थापन योिना, अनुगमन योिना र वािावरणीय 

सिंपरीक्षण योिनाको तवकास गने; 

 आयोिनाको वािावरणीय प्रभावको बारेमा तनणफयक, तनमाफिाहरू र इच्छुक पक्षहरूलाई िानकारी कदने; 

१.५ अ्ययनको सीमा  

यस आयोिनाको वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गदाफ प्रस्िातवि खेलग्रामको क्षेरतिकार र सो ले प्रभाव पानफ 

सके्न तसमामा भने प्रत्यक्ष क्षेर र अप्रत्यक्ष क्षेर िोकी सो क्षरेहरुमा मार अ्ययन गररएको छ । 
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पररच्छेद – २ प्रस्िावको पररचय  

२.१ भूतमका 

प्रस्िातवि आयोिना प्रदशे निं २, सप्तरी तिल्लाको कञ्चनरूप नगरपातलकामा पदफछ । यस नगरपातलकाको कुल 

क्षेरर्ल १४३.३३ वगफ ककलोतमटर छ भने कूल िनसिंख्या ६३,५५६ सप्तरी तिल्लाको क्षेरर्ल १,३६३ वगफ 

ककलोतमटर रहकेो छ । घरपररवार सवके्षण २०७१ अनसुार नगरपातलकामा रहकेो घरपररवार सिंख्या १०,१९२, 

िनसिंख्या ५३,२८८ र तलङ्ग अनुपाि ९४.९४ रहकेो छ (केतन्त्रय ि्याङ्क तवभाग, २०११) । यस आयोिना 

प्रभातवि नगरपातलकाको हावापानी उष्ण रहकेो छ । िाडो मतहनामा न्त्युनिम िापिम २०.८ तडग्री सेतन्त्टगे्रट 

हुन्त्छ भने गमी याममा अतिकिम िापिम ३० तडग्री सेतन्त्टगे्रटसम्म पुग्छ, र वार्षफक सरदर १,५२९.४१ 

तमलीतमटर वषाफ हुन्त्छ (DHM, 2018). 

कञ्चनरूप नगरपातलकाको पूवफिर्फ  कोशी गा.पा. र कोशीट्पु वन्त्यिन्त्िु आरक्ष, पतिमिर्फ  अग्नीसाईर कृष्णसवरन 

गा.पा. र उत्तरिर्फ  तरहुि गा.पा, सप्तकोशी न.पा. िथा दतक्षणिर्फ  उदयपुर तिल्लाको तसमा क्षेरमा हनुमाननगर 

किंकातलनी न.पा. रहकेा छन् (नगर वस्िुगि तववरण, २०७५) । 

 यो प्रतिवेदनले प्रस्िातवि आयोिनाको वािावरणीय पक्षको अ्ययन र विफमान वािावरणीय काननूी 

आवश्यकिाको पालना गदफछ । प्रस्िातवि आयोिना तनमाफण र सञ्चालन हुने भएमा यस आयोिनाले समग्र प्रदशेकै 

खेलकुद िनशति, पूवाफिार िथा आर्थफक कियाकलापमा समेि टेवा पुग्ने अनुमान गररएको छ ।   

२.२ प्रस्िावको तववरण 

२.२.१ आयोिनाको आवतस्थति र पहुौँच 

प्रस्िातवि मदन भण्डारी खलेग्राम कञ्चनरुप नगरपातलका वडा निं. ९, खैरवन क्षेरको तवष्णु सामुदातयक वनमा 

तनमाफण गनफ प्रस्िाव गररएको छ । मदन भण्डारी खेलग्रामको गुरुयोिना अनुसार आयोिना क्षेरको कुल क्षेरर्ल 

४१.४९४५ ह.े रहकेो छ, िसमा ७.६४६९ ह.े िग्गामा सिंरचना तनमाफणका गररन ेछ । यस आयोिनाको उत्तर 

िर्फ  पूवफ-पतिम रािमागफ, दतक्षण िर्फ  ग्रामीण बस्िीहरु, पतिम िर्फ  सुन्त्दरी खोला र पूवफ िर्फ  खेतियोग्य ितमन 

रहकेो छ । 
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Figure 1चित्र १: कञ्िनरूप नगरपालिकाको वडा अनुसारको नक्शा 
प्रस्िातवि आयोिना सम्म पुग्न हवाईमागफ, सडक र पैदल मागफको उपलव्ििा रहेका छन् । आयोिना क्षेर नतिकै 

तबराटनगर एयरपोटफ र राितवराि एयरपोटफ रहकेा छन् । त्यसैगरर काठमाड ौँ दतेख आयोिना क्षेरसम्मको 

पहुौँचमागफ िातलका १ मा दखेाईएको छ । 

Table 1िातलका १: काठमाड ौँ दतेख आयोिना क्षरेसम्मको पहुौँचमागफ 

दतेख – सम्म दरुी (कक.तम.) बाटो 

काठमाण्ड  – बर्दफवास ११९  तब.पी. रािमागफ 

बर्दफवास – कञ्चनरुप १२३ पूवफ-पतिम रािमागफ 

कञ्चनरुप (रािमागफ) - आयोिना क्षेर  ०.६  कच्ची बाटो  

आयोिना क्षेरबाट तबराटनगर ७३.५ कक.तम. को दरूीमा रहकेो छ भन ेिरान यस आयोिना क्षेरबाट ७७.२ 

कक.मी. को दरूीमा रहकेो छ । दवुै क्षेरसम्म पकि सडकको पहुौँच रहकेो छ । त्यसैगरी  काठमाडौंबाट आयोिना 

क्षेर सम्मको दरूी िम्मा २४२.६ कक.तम. रहकेो छ । काठमाडौंबाट बर्दफवाससम्म तब.पी. रािमागफ हुद ैर बर्दफवास 

बाट पूवफ-पतिम रािमागफ हुद ैआयोिना क्षेरसम्म सहि ैपुग्न सककन्त्छ । काठमाड ौँदतेख आयोिना क्षेर सम्मको 

पहुौँचमागफ तचर २ मा दखेाइएको  छ । 
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Figure 2तचर २: काठमाड ौँ दतेख आयोिना क्षरे सम्मको पहुौँच 

२.२.२ प्रकृति / ककतसम 

यस आयोिनाको प्रकृति नयाौँ खेलग्रामको तनमाफण हो । यस आयोिनाको मुख्य उद्दशे्य अन्त्िराफतिय मापदण्ड 

अनुरूप तडिाइन गरी नयाौँ खेलग्रामको तनमाफण गनुफ रहकेो छ । त्यसै यस प्रस्िावले तनम्न कुराहरूमा मद्दि गदफछ: 

 खेलकुद सञ्चालनमा पहुौँच  

 पयफटन िथा पूवाफिार  तवकास 

 साना स्िरको व्यवसायको वृति 

 आर्थफक तवकास मार्फ ि स्थानीयको िीवनस्िरमा वृति   

२.२.३ सिंरचनाको िानकारी र अवयवहरु 

यस खेलग्रामको कूल तसट क्षमिा एकै पटकमा ५,००० िना सम्म आगमन िथा तनगम गनफ सककन ेरहकेो छ । 

यहाौँ अन्त्िराफतिय, रातिय िथा क्षेरीय स्िरका खेलकुद प्रतियोतगिाहरु सञ्चालन गररन ेअनुमान गररएको छ । 

प्रस्िातवि आयोिनाले खेलकुद सम्बन्त्िी दायरा बढाउनुका साथै यस क्षेरको सुिार गनफ मद्दि गनेछ । यस 

खेलग्रामको गुरुयोिना अन्त्िगफि रू्टबल स्टेतडयम, किकेट स्टेतडयम, कबडफ हल, कबड्डी मैदान, भतलबल मैदान, 

बास्केटबल कोटफ, ब्याडतमन्त्टन कोटफ र तस्वतमË पुल बनाउने प्रस्िाव गररएको छ । प्रस्िातवि मदन भण्डारी 

खेलग्रामको तवशेषिाहरु िातलका २ मा प्रस्िुि गररएको छ ।   
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Table 2िातलका २: प्रस्िातवि मदन भण्डारी खलेग्राम आयोिनाको तवशषेिाहरु 

तवशषेिाहरु तववरण 

आयोिनाको नाम  मदन भण्डारी खेलग्राम  (मदन भण्डारी खेलग्राम) 

प्रदशे  प्रदशे निं. २  

तिल्ला  सप्तरी  

स्थान  कञ्चनरुप नगरपातलका, वडा निं. ९, खैरवन  

प्रमुख वस्िीहरु   वडा निं. ९ र ७ मा अवतस्थि वस्िीहरू (रुपनगर, कृष्ण 

मतन्त्दर टोल, रघुनाथपुर, तसतिपुर, सरदार टोल, 

िमेश्वोर , वस्िीपुर) 

भूगोल  समथर  

आयोिना स्थानको भ गोतलक अवतस्थति उत्तरी अक्षािंश: २६°३८'३.६०" र   

पूवी दशेान्त्िर: ८६°५३'२७.१४" 

वार्षफक वषाफ सरदर १,२२३ तम.तम.  

खेलग्रामको वगीकरण   

क) खेलग्रामको कुल तसट क्षमिा  ५०,०००  

ख) समुन्त्री सिहदतेख  १००-११० तम. सम्म  

ग) अवतस्थि सिह  समथर  

घ) कुल क्षेरर्ल  ४१.४९४५ ह.े  िसम्य आयोिना तनमाफण हुने क्षेर 

७.६४६९ ह.े (१८.४३%) र बाौँकक ३३.८४७६ ह.े 

(८१.५३%) खुल्ला क्षेर रहने छ  

ङ) सवारी पार्कफË  
      क्षेरर्ल 

      प्रतिशि  

 

०.५ ह.े 

१.२ % 

च) खानेपानीको श्रोि 

           तनमाफण चरणमा हुन ेखपि 

सञ्चालन चरणमा हुने खपि 

ितमनमुतनको पानी 

१०,००० तलटर प्रतिकदन 

१५००० तलटर प्रतिकदन 

छ) प्रकोप/तववद व्यवस्थापन सिंरचना  भूकम्प प्रतिरोिात्मक भवनको तनमाफण. अग्नीतनयन्त्रण 

ग्याौँस तसतलन्त्डर, र्ायर आलामफ, इमिेन्त्सी तनकास बाटो, 

सुरक्षाकमी, तचककत्सा िथा पून-स्थापना केन्त्र , मेटल 

तडटेक्टर, प्राथतमक उपचारका सािन, व्यीलचेयर, 

तस.तस.रट.भी. क्यामरा  
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ि) आगमन र बतहगफमन ढोकाहरू   उत्तर कदशा: १  

दतक्षण कदशा: १  

पूवफ कदशा: २  

पतिम कदशा: २  

ि) खेलग्रामको अवयव 

 

रु्टबल स्टेतडयम, किकेट स्टेतडयम, कबडफ हल, कबड्डी 

मैदान, भतलबल मैदान, बास्केटबल कोटफ, ब्याडतमन्त्टन 

कोटफ, तस्वतमË पुल, पाले घर, पार्कफ ङ क्षेर, VIP lounge, 

भोिन कक्ष, ्याराकर्ट  

ञ) बनाबट, सिंरचना (Structure) का 
लातग लगाइने पखाफल 

इट्टा सतहिको पखाफल र आवश्यक परे बारबेड िार पतन 

प्रयोग गररने छ । 

ट) पार्कफ ङ क्षमिा  आगन्त्िुक: २०० (कार), १०० (मोटरसाइकल) 

VIP: २८ (कार)  

खेलाडी: १४ (कार), २० (मोटरसाइकल) 

अतिररि पार्कफ ङ: २००  

कुल लागि  ने.रु. २५१,२७१,०३७.५० (भ्याट सतहि)  

स्रोि: मदन भण्डारी खेलग्राम को गुरुयोिना र तवस्िृि पयोिना प्रतिवेदन, २०७७  

२.२.४  प्रस्िाव / आयोिना सम्बन्त्िी कियाकलाप 

प्रस्िातवि आयोिना सम्बतन्त्ि कियाकलापहरुलाई ३ भागमा यसप्रकार तवभािन गररएको छ ।  

तनमाफण  पूवफको चरण  

प्रस्िातवि आयोिना तनमाफण िथा सिंरचनाका लातग िग्गा छन ट महत्वपुणफ प्रकिया रहकेो तथयो । यस पिाि 

प्रस्िातवि आयोिनाका लातग सिंरचनाहरु तनमाफण पूवफ तनम्न कायफहरु गररने छ ।  

 तवस्िृि ईतन्त्ितनयररङ ड्रईङ 

 तनमाफण योिना ियारी  

 टेण्डर आव्हान प्रकिया  

 तनमाफण टेन्त्डर प्रकिया  

 क्याम्प सईट तनमाफण  

 क्याम्प सईटक लातग तबिुतल बिी, खानेपातन िथा अन्त्य स्रोिहरुको स्थापना  

 प्रातवतिकहरुको पोटोक्यातवन स्थापना र आकद रहने स्थान   

 तनमाफण सामग्री भण्डारण गने स्थानम तनमाफण  

 सुरक्षा र भतविव्य (दघुफटना) हुन नकदन तनषेतिि क्षेरसमेि तनिाफरण गरी वडा एवम् समुदायमा सुसूतचि 

गररन े

तनमाफण चरण  
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आयोिना तनमाफणको चरणमा साइट तक्लयरेन्त्स गने, िग तनमाफण गने िथा अन्त्य तसतभल कायफसमेि सञ् चालन 

हुनेछन ।  

सञ् चालन चरण  

सञ् चालन िथा ममफि सम्भारको चरणमा खेलग्राम सुन्त्दर राख् न तनयतमि ममफि, तबिुली व्यवस्थापन, मैदान 

व्यवस्थापन र अन्त्य तसतभल ममफि कायफसमेि हुनेछन । 

२.२.५ आवश्यक िग्गा 

२.२.५.१ िग्गाको क्षरेर्ल  

प्रस्िातवि आयोिनाको लातग तवष्णु समुदातयक वनको िग्गा प्रयोग हुने छ । आयोिनाको लातग आवश्यक पन े

िग्गा ४१.४९४५  ह.े रहकेो छ । 

२.२.५.२ िग्गाको प्रकार  

प्रस्िातवि आयोिनाको िग्गा पूणफ सरकारी स्वातमत्वको सामुदातयक वन क्षेर हो । आयोिनाको गुरुयोिना 

अन्त्िगफि तनमाफण गररने खेलग्रामका सिंरचनाहरूले प्रयोग गने क्षेरर्ल िातलका ३ मा प्रस्िुि गररएको छ ।  

Table 3िातलका ३: आयोिनाको गरुुयोिनाहरुको तवस्ििृ िानाकारी 

क्र. श. संरचनाको वववरण क्षते्रफि (हे.) 
१. फुटबि थटेलडयम २.७२ 
२. वक्रकेट थटेलडयम २.२२ 
३. कबडा हाि ०.५६ 
४. कबड्डी मैदान ०.०४ 
५. भलिबि मैदान ०.०६ 
६. बाथकेटबि कोटा ०.०४ 
७. ब्याडलमन्टन कोटा ०.१२ 
८. स्थवलमË पिु ०.२४ 
 कुि क्षते्रफि ५.९० 

श्रोि: मदन भण्डारी खेलग्रामको गुरुयोिना र तवस्िृि ईतन्त्ितनयररङ प्रतिवेदन, २०७७  

२.२.६ प्रस्िावका लातग आवश्यक 

२.२.६.१ आवश्यक िनशति 

प्रास्िातवि आयोिना तनमाफण िथा सञ्चालन गनफ कूल १२८ िना िनशतिको आवश्यक पनफ िान्त्छ िसम्ये २५% 

दक्ष, १५% अिफदक्ष र बाौँकीका ६०% मिदरुहरू हुन ेछन् । आवश्यक दक्ष, अिफदक्ष र बाौँकी मिदरु िनशति 
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स्थनीय क्षेरबाट तनयुति गररने छ भने स्थानीय स्िरमा उपलब्ि हुन नसकेको खण्डमा बातहरबाट तनयुति गररन े

छ । आयोिनाको लातग आवश्यक िनशतिको  तववरण िातलका ४ मा कदइएको छ ।   

Table 4िातलका ४: आयोिनाको लातग आवश्यक िनशति 

ि.स. ओहदा प्रकार सङ्ख्या 

तनमाफण चरण  

१  आयोिना प्रमुख दक्ष १  

२  इतन्त्ितनयर दक्ष २  

३  ओभरतसयर दक्ष ५  

४  सुपरभाइिर दक्ष २  

५  लतितस्टक दक्ष ३  

६  स्टोर दक्ष २  

 

७  

 

तनमाफणकमी 

दक्ष ५   

अिफदक्ष  १५  

मिदरु ६५  

कूल १००  

सञ्चालनको चरण  

१  आयोिना प्रमुख दक्ष १  

२  इतन्त्ितनयर दक्ष १  

३  ओभरतसयर दक्ष २  

४  सुपरभाइिर दक्ष २  

५  लतितस्टक दक्ष      २ 

६  स्टोर दक्ष ४  

७ सञ्चालन िथा ममफि सम्भार कमी दक्ष १ 

अिफदक्ष  ५ 

मिदरू १० 

कूल २८  

श्रोि: मदन भण्डारी खेलग्रामको गुरुयोिना र तवस्िृि ईतन्त्ितनयररङ प्रतिवेदन, २०७७  

 

२.२.६.२ तनमाफण सामग्री, पररमाण र श्रोि 

प्रस्िातवि आयोिना तनमाफणको लातग तसमेन्त्ट, छड, काठ, इन्त्िन नतिकैको बिारबाट खररद गररने छ भने ढुङ्गा, 
तगट्टी, बालुवा, माटो िस्िा सामग्रीहरु आयोिना स्थल नतिकैको नदी र िटीय क्षेरबाट उत्खनन् वा नतिकैको 

बिारबाट प्राप्त गररने छ । आयोिनाको तनमाफण गदाफ चातहन ेमेतसन िस्ि:ै डोिर, रोलर आकद नतिकैको बिार 
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बाट भाडामा तलइन ेछ । आयोिनाको तनमाफण िममा प्रयोग हुन े तनमाफण सामग्रीको पररमाण िातलका ५ मा 

प्रस्िुि गररएको छ ।  

Table 5िातलका ५: तनमाफण सामग्रीको पररमाण 

क्र.स. लनमााण सामग्री इकाई पररमाण 

१ ढुङ्गा घ.मी. १,०००,००० 

२ लगट्टी, रोडा घ.मी. ३,०००,००० 

३ बािवुा घ.मी. १,५००,००० 

४ लसमेन्ट घ.मी. १,०००,००० 

५ स्थटि के. जी. १००,००० 

६ रड के. जी. ५०,०००,००० 

७ इट्टा घ.मी. ४,०००,००० 

८  फिामे तार   के. जी. १०००  
श्रोि: मदन भण्डारी खेलग्रामको गुरुयोिना र तवस्िृि ईतन्त्ितनयररङ प्रतिवेदन, २०७७  

२.२.५.६ तनमाफण िातलका 

प्रस्िातवि आयोिना तनमाफणको समय िथा कायाफन्त्वफयन िातलका ६ मा प्रस्िुि गररएको छ । 

Table 6िातलका ६: आयोिनको तनमाफण समय िातलका 

क्र.स वक्रयाकिाप 
वषा 

१ २ ३ ४ ५ 

१  ववथततृ ईस्न्जलनयररङ ड्रईङग, लनमााण 
योजना र साइट कायाािय थिापना  

     

२  टेन्डर आव्हान प्रकृया, लनमााण ठेक्का 
प्रकृया   

     

३  साइट क्षेत्र सरुक्षा नेटद्वारा तारबार र 
वथत ुगणुथिर मापन सवुविा केन्रको 
थिापना  

     

४ रंगरोगन तिा बगैंचा लनमााण      
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क  चरणबि लनमााण कायाहरू 

१  प्रारस्म्भक/ सािारण काया       

२  ब्िक (१)      

२ ब्िक (२ र ३)      

३  ब्िक  (४ र ५)      

४  ब्िक (६र ७)      

५ ब्िक (८)      

६ पावका ङ र शौचािय      

७ ट्रयाक र वफल्ड      

८ प्रवेश द्वार, मस्न्दर, पािे घर तिा 
अन्य साना संरचना 

     

ख  ववितुीय तिा सम्बि काया 
१  मेन प्यानि र अलिाङ       

२  िो भोल्टेज र लसलसवटभी       

ग  सेलनटरी, प्िस्म्बङ र पानी आपूलता काया 
१ ब्िक १,२ र ३      

२ ब्िक ४, ५,६,७ र८       

नोट: ब्िक १: कबडा हि; ब्िक २: भलिबि मैदान; ब्िक ३: बाथकेटबि कोटा; ब्िक ४: फुटबि 
थटेलडयम; ब्िक ५: वक्रकेट थटेलडयम; ब्िक ६: कबड्डी मैदान; ब्िक ७: स्थवलमË पिु; ब्िक ८: 
ब्याडलमन्टन कोटा 

श्रोि: मदन भण्डारी खेलग्रामको गुरुयोिना र तवस्िृि ईतन्त्ितनयररङ प्रतिवेदन, २०७७  

२.२.६.४ आवश्यक उिाफ, पानी, श चालय, र्ोहर पानी प्रशोिन केन्त्र   

उिाफ  

यस आयोिनालाई आवश्यक उिाफ नेपाल तविुि प्रातिकरणको तडिाइन अनुरुप grid मार्फ ि 300 KVA को, 

11/0.4 KV ट्रान्त्सर्मफर सेटअपको स्थापना गरर उपलब्ि गराइने छ । आपिकातलन अवस्थाको लातग आवश्यक 

पने उिाफ 320 KV क्षेमिा भएको तडिेल िेनरेेटरको प्रयोग गरर उिाफको माग पुरा गररनेछ । 

पानी आपरू्िफ  
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तनमाफण चरणको समयमा खानेपानी आपूर्िफ पाइपलाइनिारा पूरा गररन्त्छ । पानी सिंकलन गनफ मुख्य सिंरचनाहरु 

िस्िै रु्टबल स्टेतडयम, किकेट स्टेतडयम, कबडफ हाल, कबड्डी मैदान, भतलबल मैदान, बास्केटबल कोटफ, ब्याडतमन्त्टन 

कोटफ, र तस्वतमË पुलमा छुटाछुटै ट्यािंकी तनमाफण गररनेछ ।  सञ्चालन चरणको बेलामा पाइपलाइनिारा आएको 

पानी तपउन र सरसर्ाइ कायफको लातग प्रयोग गररनेछ । 

श चालय 

तपसाब बातल्ट, कमोडहरु र आवश्यक सिंख्यामा हाि िुने बेतसनहरु तनमाफण गररनेछ ।  पुरुष, मतहला र अपाङ्ग 

व्यतिहरुलाई मुख्य सिंरचनाहरु िस्िै रु्टबल स्टेतडयम, किकेट स्टेतडयम, कबडफ हाल, कबड्डी मैदान, भतलबल 

मैदान, बास्केटबल कोटफ, ब्याडतमन्त्टन कोटफ, र तस्वतमË पुलमा छुटाछुटै श चालय तनमाफण गररनेछ । 

र्ोहर पानी प्रशोिन केन्त्र 

गुरुयोिना अनुसार उपुि ठाउौँमा छुटाछुटै माटो र पानी सिंकलन गनफ malholes को प्रयोग गररनेछ । मुख्य 

सिंरचनाहरु िस्ि ैरु्टबल स्टेतडयम, किकेट स्टेतडयम, कबडफ हाल, कबड्डी मैदान, भतलबल मैदान, बास्केटबल कोटफ, 

ब्याडतमन्त्टन कोटफ, र तस्वतमË पुलमा छुटाछुटै septic tak तनमाफणको तडिाइन गररनेछ । वषाफ समयको पानीलाई 

म्यनिर गद ैआकाशे पानीको व्यवस्थापन गनफ आकाशे पानी प्रशोिनलाई समावेश गरी तडिाइन गरर छुटै्ट trank 

को व्यवस्था गररनेछ ।   

२.२.६.५ प्रयोग हुन ेप्रतवति 

क) तनमाफण प्रतवति   

तनमाफणको लातग प्रयोग गररने प्रतवति दबुै मेतसनरी औिार िथा उपकरणहरूबाट र श्रममा आिाररि हुनेछ । 

तनमाफण सामग्रीहरूको ढुवानी रट्र्पर, ट्रक, ट्याक्टर आकदको मा्यम्मबाट गररनेछ । एस्काभेटरहरू, व्हील लोडर, 

रोलर, कतन्त्िट तमक्सर, ट्रक आकद तनमाफण कायफका लातग प्रयोग गररनेछ । यद्यतप तनमाफण कायफहरू िस्ि ैअथफवकफ , 

सािारण सिंरचना कायफहरू आकदमा सामान्त्यि हल्का उपकरणको प्रयोगको साथै मानवश्रमको प्रयोग हुनेछ । 

 

ख) सञ्चालन िथा ममफि सम्भारको प्रतवति 

Operation and Maintanence Manual तनमाफण व्यवसायीले प्रस्िावकलाई हस्िान्त्िण गने छ । सो अनुसार काम 

भएको वा नभएको भनरे प्रस्िावकले चेक िाौँच गने, यकद नभएको खण्डमा ममफि गने । तनमाफण व्यवसायील े

प्रस्िावकलाई सञ्चालन चरणमा केही समस्या आईपरे कसरी समािान गने भनी िातलम उपलब्ि गराउने । 

२.३. प्रस्िावको सान्त्दर्भफकिा  

मदन भण्डारी खेलग्राम, सप्तरी तिल्लाकै अत्यािुतनक बहुउद्दशे्यीय रङ् गशालाका रूपमा रहन ेअनुमान गररएको 

छ । प्रदशेमै रातिय, अन्त्िराफतष् ट्रय िथा क्षेरीय स्िरका रू्टबल, किकेट, कबड्डी, भतलबल, बास्केटबल, ब्याडतमन्त्टन 



 

13 
 

र तस्वतमË िस्िा लोकतप्रय प्रतियोतगिाहरु सञ्चालन हुने हुौँदा प्रस्िातवि आयोिना महत्त्वपूणफ रहकेो छ । प्रस्िावले 

आवास, भवन, िथा बस्िी तवकास र सहरी तवकास क्षेर मार नभई त्यस क्षेरको सामातिक र आर्थफक तवकासको 

खम्बा हुने अपेक्षा गररएको छ । यस आयोिना सञ्चालनको िम्मा रातिय नारा, “स्वस््यको लातग खेलकुद र 

रािको लातग खेलकुद”  लाई प्रविफन गने छ ।  

प्रस्िातवि खेलग्रामको कूल तसट क्षमिा ५०,००० रहने छ, साथसाथै अन्त्िराफतष् ट्रय स्िरका खेलकुद प्रतियोतगिा 

सञ्चालन गनफ तमल्ने मैदान, तभरै खेल्न तमल्ने क्षेर, खेलाडी पररविफन कक्ष, नुहाउने कक्ष, श चालय, कायाफलय, 

पखफने कक्ष िथा पार्किं ङ समेिको व्यवस्था हुने छन् । यस आयोिनाको तडिाइन मतहला िथा अपाङ्गमैरी िवरल े

भएको हुदा, लैतङ्गक समानिा िथा सामातिक समावेशीकरणको समेि यस खेलग्रामले प्रत्याभूति कदने अपेक्षा 

गररएको छ ।   
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पररच्छेद – ३ प्रतिवदेन ियार गदाफ अपनाइएको तवति 

कञ्चनरुप नगरपातलका, वडा निं. ९, खैरवनमा तनमाफण गनफ लातगएको मदन भण्डारी खेलग्रामको वािावरणीय 

प्रभाव मूल्याङ् कन प्रतिवेदन ियार गदाफ अपनाईएका तवतिहरुको तवस्िृि तववरण यस पररच्छेदमा उलेख गररएको 

छ ।  

यस वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ् कन अ्ययनमा अपनाईका तवतिहरु वािावरण सिंरक्षण ऐन २०७६, वािावरण 

सिंरक्षण तनयमावली २०७७ िथा रातिय वािावरण प्रभाव मूल्याङ् कन तनदतेशका २०५०, मा आिारीि रहकेो 

छ । प्रस्िावसौँग सम्बतन्त्िि आवश्यक िानकारी प्राप्त गनफ प्रस्िावको गुरुयोिना, अन्त्य प्रातवतिक कागिािहरुको 

अ्ययन िथा स्थलगि भ्रमण गररएको हो । तवज्ञहरुको स्थलगि तनरीक्षण, स्थातनयाहरुसिंगको छलर्ल, घरिुरी 

सवेक्षण िथा प्रमुख सूचनािारा प्रस्िावले पानफ सके्न प्रभावहरुको पतहचान गररयो साथै म्यारट्रक्स तवतिको प्रयोगले 

पतहचान गररएका प्रभावहरुको मूल्याङ् कन गररयो । प्रकातशि प्रतिवेदन, नक्शाहरुको अ्ययन िथा ितस्वरहरुको 

मा्यमले तितिय िानकारी सिंकलन गररयो । त्यसैगरी प्रशनावली, िाौँचसूची, प्रयोगशाला पररक्षण, िथा 

छलर्लबाट प्राथतमक ि्याङ्क सिंकलन गररयो । 

वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रतिवेदन ियारीका लातग अपनाईएका प्रमुख तवतिहरु तनम्नानुसार रहकेो छ । 

 आवश्यक िानकारीका लातग सन्त्दभफ सामाग्रीहरुको सतमक्षा िथा नक्शाहरुको व्याख्या, 

 क्षेरतनिाफरण प्रतिवेदन र कायफसूची पेश िथा पाश, 

  सम्बतन्त्िि नगरपातलका, वडा, तवद्यालय, स्वास््य सिंस्था, तिल्ला प्रशासन कायाफलय, तिल्ला समन्त्वय 

सतमतिको कायाफलय आकदमा सुचनाटाौँस गररयो साथै सूचनाटाौँसको िानकारी तलइयो, 

 भ तिक, िैतवक, सामातिक िथा सास्कृतिक वािावरण सम्बतन्त्ि ि्याङ्क सिंकलन गनफका लातग स्थलगि 

भ्रमण गररयो, 

 कद्दतिय स्रोिबाट आएका िानकारीलाई स्थानीयहरुसिंगको छलर्ल िथा िाौँचसूचीको प्रयोगले 

प्रमातणकरण गररयो, 

 प्रस्िावबाट पनफ सके्न प्रभाव िथा न्त्युनीकरण उपायहरुको बारेमा िानकारी कदन साथ ैस्थातनयको राय 

सुिाव सिंकलन गरी प्रतिवेदनमा समावेश गनफका लातग प्रस्िातवि क्षेरमा सावफितनक सुनुवाई गररयो, 

 वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रतिवेदन ियारीका लातग ि्याङ्क सिंकलन, प्रभावहरुको पतहचान, 

न्त्यूनीकरणका उपायहरु, िथा व्यवस्थापन योिना ियार गररयो,   

३.१. प्रतिवदेनको पनुरावलोकन  

प्रस्िुि प्रतिवेदन ियार गदाफ स्थलाकृि नक्शा, नगरपातलकाको वस्िुगि तववरण २०७५, भू -उपयोग  नक्शा, 

केन्त्रीय ि्याङ्क तवभागका आौँकडाहरू, तवष्णु सामुदातयक वनको कायफयोिना २०७४/७५, मदन भण्डारी 

खेलग्रामको गुरुयोिना, तवस्िृि ईतन्त्ितनयररङ ररपोटफ २०७७ िस्िा प्रतिवेदनहरुको समीक्षा र पुनरावलोकन 

गररयो । म सम सम्बतन्त्ि िानकारी, िल िथा म सम तवभागबाट तलइयो भन ेभू-तवज्ञानको ि्याङ्क सम्भाव्यिा 

अ्ययन प्रतिवेदनबाट तलइयो । िल िथा वायुको गुणस्िर स्थलगि तनरीक्षण िथा सातहत्य समीक्षाबाट सङ्कलन 

गररयो । िैतवक वािावरणका तवतभन्न आौँकडाको लातग वन िथा वािावरण मन्त्रालयका प्रकाशनहरुको पतन 
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समीक्षा गररयो । सामातिक, आर्थफक िथा साौँस्कृतिक वािावरणको िानकारी तिल्ला र स्थानीय िहको 

िनसािंतख्यकीय ि्याङ्कको सातहत्य समीक्षाबाट सङ्कलन गररयो । 

३.२. प्रस्िावको प्रभाव क्षरे तनघाफरण (प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष) 

यस आयोिना क्षेरलाई प्रत्यक्ष प्रभातविक्षेर र अप्रत्यक्ष प्रभातविक्षेर भनेर वगीकरण गररएको छ, िसलाई िल 

तबस्िृि रुपमा वणफन गररएको छ । 

प्रत्यक्ष प्रभातवि क्षरे: यस क्षरे अन्त्िगफि आयोिनाको तनमाफण कायफ हुने, आयोिनाको तनमाफणको लातग सहायक 

सिंरचनाहरु तनमाफण गने वा तनमाफण सामग्री उत्खनन् गन,े भण्डारण गने वा अन्त्य प्रयोिनहरुका लातग प्रयोग 

गररने क्षेर सबैलाई प्रत्यक्ष प्रभातवि क्षेर भतनन्त्छ । यो आयोिनाको क्षेरको २५० तमटर वरपर क्षेरलाई प्रत्यक्ष 

प्रभातवि क्षेरको रुपमा तलईएको छ ।  

अप्रत्यक्ष प्रभातवि क्षरे: आयोिना तनमाफणको कियाकलापले प्रत्यक्ष प्रभाव नपने िर आयोिनामा सिंलग्न कमफचारी 

र तनमाफण िनशतिको कियाकलापले प्रभाव पनफ िाने क्षेरलाई अप्रत्यक्ष प्रभातवि क्षेर भतनन्त्छ; िस्िो वन क्षेरमा 

कामदारले पानफ सके्न प्रभाव वा सामातिक सिंरचना र रीतिररवािमा पनफ सके्न प्रभाव । अप्रत्यक्ष प्रभातवि क्षेरमा, 

आयोिना तनमाफण हुने स्थानीय िहको वडा निं ९ र ११ लाई  तलईएको छ । 

३.३. प्रस्िाव कायाफन्त्वयन हुन ेक्षरेको नक्साको अ्ययन िथा तवश्लषेण  

प्रस्िातवि मदन भण्डारी खेलग्रामको वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ियारीका िममा त्यस क्षेरको 

भ गोतलक िानकारीको लातग स्थालाकृि नक्शा, भ गोतलक नक्शा, गुगल नक्शाको अ्ययन गररयो र सामातिक 

िथा आर्थफक िानकारीका लातग केन्त्रीय ि्याङ्क तवभागले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन साथ ै कञ्चनरुप 

नगरपातलकाको वेबसाईटबाट िानकारीहरु सिंकलन गररयो । प्राप्त ि्याङ्कको तवशे्लषण पिाि भ गोतलक सचूना 

प्रणाली (Geographic Information System) को प्रयोगले प्रत्यक्ष प्रभाब क्षेर नक्शामा उिाररयो । 

३.४. चकेतलष्ट / म्यारट्रक्स िथा प्रश्नावलीको तनमाफण गरी आवश्यक ि्याङ्क सिंकलन 

आयोिना क्षेरको भ तिक, िैतवक, आर्थफक-सामातिक, सािंस्कृतिक, रासायतनक वािावरणको आिारभिू 

ि्याङ्क सिंकलन गनफका लातग समूहगि छलर्ल / सावफितनक परामशफको लातग चकेतलष्ट (Specific Checklist) 

र घरिुरी सवके्षण प्रश्नावली ियार गरी सोतह अनुसार ि्याङ्क सिंकलन गररएको छ । नमुना चेकतलष्ट र सवेक्षण 

प्रश्नावली अनुसूची ... मा रातखएको छ । 

३.५. स्थलगि अ्ययन  

वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ् कन चरणमा अ्ययन टोलीद्वारा तमति २०७८/०३/०९ दतेख २०७८/०३/१५ सम्म 

स्थलगि अ्ययन गररएको तथयो । स्थलगि अ्ययनको िममा भ तिक, िैतवक र सामातिक-आर्थफक िथा 

साौँस्कृतिक वािावरण सम्बन्त्िी ि्याङ्कहरु सिंकलन गररएको तथयो ।  
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३.५.१ भ तिक वािावरण 

भ तिक कारक ित्वहरुले आयोिना तनमाफण कायफमा प्रत्यक्ष प्रभाव पादफछन् । प्रस्िाव कायाफन्त्वयन हुन ेक्षेरको भू-

उपयोग, भू-वनोट, भू-क्षय िथा पतहरो, हावापानी, नदीनाला, िथा प्रदषुणको विफमान अवस्थाको वारेमा 

िानकारी तलन अ्ययन टोलीद्वारा आवादी क्षेरको भ्रमण गरर walk-through वा प्रत्यक्ष अवलोकन गनुफका साथ ै

स्थानीय बातसन्त्दासौँग समूहगि छलर्ल गररयो । िलवायु, िापिम, वषाफ, भू-गभफ लगायिका ि्याङ्कहरु 

िलतवज्ञान र म सम तवज्ञान तवभागका प्रकातशि प्रतिवेदनहरुबाट सिंकलन गररएको तथयो । त्यस्ि  िल, वाय ुर 

माटोको गुणस्िर प्रयोगशालामा मापन गररएको तथयो । यसका अतिररि प्रस्िाव कायाफन्त्वयन गदाफ भ तिक 

वािावरणमा पनफ सके्न प्रभाव र तिनीहरुको न्त्यूनीकरणका उपायहरुका वारेमा समूहगि छलर्ल बाट िानकारी 

हातसल गररयो ।  

३.५.२ ितैवक वािावरण 
िैतवक सवके्षणको लातग आयोिना क्षेर तभर पैदल सवेक्षण र आयोिना क्षेरका प्रमुख व्यतिहरुसौँग अन्त्िर्िफ या 

गररयो । पैदल सवेक्षणको िममा प्रस्िातवि क्षेर तभरका सबै रुख र पोलहरुको गणना गरर िैतवक वािावरण र 

सामुदातयक वन उपभोिा समूहको व्यस्थापन तवषयहरुमा िानकारी सिंकलन गररएको तथयो । सामुदातयक वन 

उपभोिा समूह, रािनीतिक दलका प्रतितनतिहरुको परामशफ तलइएको तथयो । सामुदातयक वनमा पाइने रुख, 

बोटतवरुवा, िारपाि र अन्त्य सिंरतक्षि प्रिाति, वनस्पतिको उपलब्ििा बारेमा पतन िानकारी प्राप्त गररएको तथयो 

। प्रत्येक रुखको उचाई, DBH र आयोिना क्षेरमा भएको तवरुवा िथा िारपािको सङकलन गररयो । 

रूख प्रिातिको अ्ययनको िममा िार िथा पोथ्रा िातिको वनस्पतिको  अ्ययन 20 X 25 m2 को आयाि 

आकारको quadrat तभर सानो sub-quadrat (5x5 m2 र 1x1 m2 plot) बनाएर EIA Guideline अनुसार 

गररएको छ । साथै, Vegitation Loss (density, abundance, frequency, biomass, carbon estimation) 
आकद पतन सोही EIA Guideline मा समाबेश भएको तवति अनुसार गररएको छ l साथै, त्यही आिारमा 

तबरूवाको उपतस्थतिको आिारमा Relative Frequency, Relative Density and Relative Coverage को 

आिारमा Important Value Index (IVI) समेि पत्ता लगाइएको छ । 

आयोिना तनमाफण गदाफ क्षति हुनसके्न अनुमातनि रूखहरुको गणना गरी, त्यसको बेसल क्षेरर्ल (Basal Area), 

रूखको आयिनको (Tree Volume) र छािीको उचाइमा व्यासको (DBH) आिारमा काठको मारा, रुखको 

आिारभूि क्षेरर्लहरु  मापन गररएको छ ।  

बसेल क्षरेर्ल (Basal area)  

िलको सुर प्रयोग गरी बेसल क्षेरर्ल (Basal Area) तनकातलएको छ । 

बेसल क्षेरर्ल  (BA) = πr2 = ३.१४१६*{(DBH)/४} वगफ तम. 

                          = ३.१४१६*{( DBH)/४}*१०००० ह.े 

   िहाौँ, DBH = छािीको उचाईमा रुखको व्यास (Diameter at Breast Height) 
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 रुखको आयिन (Tree Volume) र बार्ोमास (Biomass) 

िलको सुर प्रयोग गरी रुखको आयिन (Tree Volume) र बायोमास (Biomass) तनकातलएको छ । 

आयिन (क्युतवक तम.) = (बेसल क्षेर) * (उचाई )* (र्ोम रे्क्टर)  

िहाौँ, र्ोम रे्क्टर = ०.५ 

३.५.३ सामातिक-आर्थफक र सािंस्कृतिक वािावरण 
स्थलगि अ्ययनका िममा walkthrough survey गरी आयोिना क्षेर वरपर पने िार्मफक िथा साौँस्कृतिक स्थल, 

नतिकका तवद्यालय, स्वास््य च की, प्रहरी च की र खानेपानीका सम्बन्त्िी ि्याङ्क सिंकलन गररएको तथयो । 

मुख्य िानकार व्यतिसिंग अन्त्िवाफिाफ गरी प्रभातवि क्षेरको साौँस्कृति, चाडपवफ िथा ररतिररवाि सम्बन्त्िी ि्याङ्क 

सिंकलन गररएको तथयो । 

३.५.४ सामतुहक छलर्ल  

क्षेर तनिाफरण र कायफसूची प्रतिवेदन र वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ् कन प्रतिवेदन ियार गदाफ, स्थानीय वातसन्त्दाहरु 

िथा अन्त्य सरोकारवालाहरु सिंग छलर्ल गरी राय सुिावहरु सिंकलन गररएको तथयो । स्थानीयहरू सिंग छलर्ल 

गदाफ िेरै सकारात्मक सुिावहरुनै उठेका तथए । सामुतहक छलर्ल गररएको स्थान र तमति िातलका ७ मा प्रस्िुि 

गररएको छ । 

Table 7िातलका ७: स्थानीय सरोकारवालाहरुसौँग छलर्लमा सहभातगिा 

तमति स्थान 
सहभातगिा 

कैकर्यि 
मतहला पुरुष िम्मा 

२०७७/११/०६ कञ्चनरूप ना.पा. ९, तवष्णु मतन्त्दर चोक १६ २ १८ FGD 

२०७७/११/०६ कञ्चनरूप ना.पा. ९, रघनुाथपुर १० ४ १४ FGD 

२०७७/११/०७ कञ्चनरूप ना.पा. ९, तसतिपुर १४ ४ १८ FGD 

२०७७/११/०७ कञ्चनरूप ना.पा. ९, रूपनगर यादव टोल १३ ४ १७ FGD 

२०७७/११/०८ कञ्चनरूप ना.पा. ९, सरदार टोल ५ ४ ९ FGD 

२०७७/११/०८ कञ्चनरूप ना.पा. १२, िमेश्वोर चोक ९ ५ १४ FGD 

२०७७/११/०८ कञ्चनरूप ना.पा. १२, वस्िीपुर (चर्खफया) ५ १ ६ FGD 

२०७७/११/०८ तवष्णु सामुदातयक वन, कञ्चनरूप ना.पा. १६ १ १७ FGD 

२०७७/११/०७ सन्त्िोष यादव, कञ्चनरूप ना.पा. ९ समाि सेवी, KII 

२०७७/११/०८ 
आयुश श्रेष्ठ, सप्तरी किकेट सिंघ / प्रदशे निं २ 

किकेट सिंघ 
अ्यक्ष, KII 
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२०७७/११/०६ 
कदनेश भुिेल, तिल्ला खेलकुद तवकास 

सतमिी- सप्तरी 
कायाफलय प्रमुख, KII 

२०७७/११/०७ 
सोमेन्त्र कुमार ससिंह , तडतभिन वन 

कायाफलय 
सहायक वन अतिकृि, 

श्रोि :स्थलगि भ्रमण, २०७७ 

नोट: FGD: Focus Group Discussion and KII: Key Informant Interview 

  
तसतिपुर वस्िी यादव टोल  

  
रघुनाथपुर वस्िी तवष्णु मतन्त्दर टोल  

Figure 3तचर ३: स्थानीय सरोकारवालाहरूसौँग छलर्ल गदाफ तलइएका िस्वीरहरू 

३.६. सङ्कतलि नमनुा (माटो, पानी आकद) को प्रयोगशालामा तवश्लषेण  

आयोिनाले पानीको गुणस्िरमा प्रभाव पानफ सके्न सम्भातवि स्थानहरु पतहचान गरी पानीको नमुना सङ्कलन 

गरी प्रयोगशालामा pH, Electrical Conductivity, Turbidity, Total Suspended Solids, Nitrate, Iron, 

Arsenic र E-coli को मापन गररएको छ ।    
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३.७. प्राप्त ि्याङ्कको तवश्लषेण  

प्रस्िातवि मदन भण्डारी खेलग्रामको वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ियारीका लातग सवफप्रथम त्यस 

तवषयसौँग सम्बतन्त्िि प्रकातशि िथा अप्रकातशि प्रतिवदेनहरुको अ्ययन िथा सतमक्षा गररयो । प्रस्िातवि 

आयोिनाको “मदन भण्डारी खलेग्रामको गरुुयोिना र तवस्ििृ ईतन्त्ितनयररङ प्रतिवदेन, २०७७” को तवस्िृि 

अ्ययन गरर उि आयोिनाबाट पनफ सके्न सकारात्मक िथा नकारात्मक प्रभावहारूरुको प्रारतम्भक रुपमा तवशे्लषण 

गररयो । त्यसैगरी त्यस क्षरेको भ गोतलक िानकारीको लातग स्थालाकृि नक्शा, भ गोतलक नक्शा, गुगल 

नक्शाको अ्ययन गररयो र सामातिक िथा आर्थफक िानकारीका लातग केन्त्रीय ि्याङ्क तवभागले प्रकाशन 

गरेको प्रतिवेदन साथै कञ्चनरुप नगरपातलकाको वेबसाईटबाट िानकारीहरु सिंकलन गररयो । प्राप्त ि्याङ्कको 

तवशे्लषण पिाि भ गोतलक सूचना प्रणाली (GIS) को प्रयोगले प्रत्यक्ष प्रवाब क्षेर नक्शामा उिाररयो । 

३.८. प्रभावको पतहचान, आकलन िथा उल्लखेनीय प्रभावको मलू्याङ्कन गदाफ अपनाइएको तवति  

पतहचान गररएका अनुकूल र प्रतिकूल प्रभावहरुको स्थानीय वािावरणमा भतवष्यमा हुनसके्न पररविफनहरुको 

मुल्यािंकन रातिय वािावरणीय प्रभाव मुल्यािंकन तनदतेशका, २०५० मा उल्लेख तवतिबाट गररएको छ । 

प्रस्िावबाट वािावरणमा पनफसके्न प्रभावको पररमाण, तसमा, र समयावति रातिय वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

तनदतेशका, २०५० मा उल्लेख भए बम्मोतिम वर्गफकरण गररएको छ । िातलका ८ र ९  मा प्रभावहरुको िह र 

औतचत्यिा आकलन गन ेआिार उल्लेख छ । 

Table 8िातलका ८: ि्याङ्क मापनको िरीका 

पररमाण मापन सीमा मापन समयावति स्कोर 

उच्च ६० क्षतरय ६० कद्दघफकातलन २० 

म्यम २० स्थानीय २० म्यकातलन १० 

तनम्न १० स्थान तवशेष १० अल्पकातलन ०५ 

स्रोि: रातिय वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तनदतेशका, २०५० 

Table 9िातलका ९: औतचत्यिा मापनको िरीका 

िम्मा स्कोरको मापन औतचत्यिा 

७४ भन्त्दा मातथ िेरै औतचत्यवान ्अथवा िेरै महत्व्पूणफ 

४५ दतेख ७४ सम्म औतचत्यवान् अथवा महत्वपूणफ 

४५ भन्त्दा िल औतचत्यतहन अथवा महत्वतहन 

स्रोि: रातिय वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तनदतेशका, २०५० 
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३.९. मस्य दा प्रतिवदेन ियारी 

वािावरण सिंरक्षण तनयमावली, २०७७ को अनुसूची १२ को ढाौँचालाई पछ्याउौँद ैवािावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन 

तनदतेशका, २०५० मा आिाररि भई व्याख्या गररएका तवतभन सवालहरुको तवशे्लषण गरी यस आयोिनाको 

मस्य दा वािावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रतिवेदन ियार गररएको छ । 

३.१०. सावाफितनक परामशफ, छलर्ल, अन्त्िरकिया र सावफितनक सनुवुाई  

वािावरण सिंरक्षण तनयमावली, २०७७ को तनयम ६ बमोतिम प्रस्िावको कायफन्त्वयनबाट प्रभातवि हुने कञ्चनरुप  

नगरपातलकाको कायफपातलकामा राय सुिाव सिंकलनका लातग तमति २०७८/०३/०९ सावफितनक सुनुवाई 

कायफिम गररएको तथयो । सावफितनक सुनुवाई गनुफ पुवफ, सो-सम्बतन्त्ि सावफितनक सचूना तमति २०७८/०६/०६ 

गिे रातिय दतैनक पतरका “प्रभाव दतैनक” मा प्रकाशन गररएको तथयो । यस कायफिमको मुख्य उद्दशे्य प्रस्िावको 

कायफन्त्वयनबाट प्रभातवि हुने क्षेरको सम्बन्त्िीि सरोकारवालालाई यस आयोिना सम्बतन्त्ि तवस्िृि िानकारी कदई 

राय सुिाव सिंकलन गनुफ रहकेो तथयो । 

सावफितनक सुनुवाई कायफिम कञ्चनरुप नगरपातलकाको नगर प्रमुख श्री बसन्त्ि कुमार ज्युको अ्यक्षिामा 

सञ् चालन गररएको तथयो । त्यस्िै कायफिमको तवशेष अतितथमा कञ्चनरुप नगरपातलकाको नगर उप-प्रमुख श्री 

तनरु पोखरेल रहनुभएको तथयो । यस बाहके कञ्चनरुप नगरपातलका वडा निं. १, २, ५, ७, ८, ९ र १० का वडा 

अ्यक्षहरु, परामशफदािा, तवज्ञ, परकार िथा अन्त्य सरोकारवाला लगाएि स्थानीय बासीहरुको उपतस्थति रहकेो 

तथयो । सावफितनक सनुुवाई कायफिम स्वागि मन्त्िब्यबाट सुरु भएको तथयो, र नगर उप-प्रमुख तनरु पोखरेल ज्युले 

स्वागि मन्त्िब्य राख्नु भएको तथयो ।   

३.११. सावफितनक सनुवुाईका सिुाब सङ्कलन 

सावफितनक सुनुवाईका िममा  परामशफदािाले आयोिनाको बारेमा सिंतक्षप्त िानाकारी गराएका तथए र उपतस्थि  

सम्पूणफमा आ-आफ्ना रायसुिावहरु प्रस्िुि गरेका तथए । िी रायसुिावहरुलाइ िातलका १० मा प्रस्िुि गररएको 

छ । सरोकारवालाको रायसिुाव सिंकलन पतछ, प्रमुख अतितथ लगाएिले कायफिम सिंबोिन गरेका तथए । अन्त्त्यमा 

कायफिमका अ्यक्ष िथा प्रस्िावकको िर्फ बाट स्थानीयहरुको रायसुिावहरु सिंबोिन गरी केतह प्रतिबििाहरु 

िाहरे गरेर कायफिम समाप्त गरेका तथए ।  तबश्व ब्यापी रै्लीएको कोरोना भाइरसको कारण सोचे िति मनीषको 

उपतस्थति हुन सकेको तथएन । 

सावफितनक सुनुवाईबाट प्राप्त भएका मुख्य सुिावहरु िातलका १० मा कदइएको छ । 

 

Table 10िातलका १०: सावफितनक सनुवुाईमा प्राप्त मखु्य सिुावहरु 

ि.स. राय सिुाव समावेश गररएको पररच्छेद 
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१. आसपासका वस्िीहरुलाई के-कस्िा प्रभाव पछफ सो-को तवशे्लशण गररनु पन े

छ । 

७.१ र ७.२.१.३ 

२. रुख तवरुवालाई समुतचि रुपमा व्यवस्थापन गने वारेमा तवशे्लशण गररन ु

पने छ । 

८ 

३. भ तिक पूवाफिार तनमाफण गदाफ सहि र असहि हुन ेर कति कुन-कुन क्षेरमा 

सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको तवशे्लषण गरर सुिाव कदने 

७, ८ 

४. खेलग्रामको बिेटलाई पुन: मल्याङ्कन गरीनुपने  छ । मल्याङ्कन गररयो 

५. सबै तडतपआरलाई सुष्म िररकाले अ्ययन गरर प्रातबतिक रुपमा सल्लाह 

सुिाव सम्बोिन गने । 

अ्ययन गररयो 

६. तवषय तवज्ञहरुलाई समायोिन गरी सल्लाह अनसुार सुिाव तलनु पन ेछ । ७ 

७. स्थातनयले पाउने रोिगाररको सम्भावनाको अ्ययन गनुफपने छ । ८ 

३.१२ साि कदन ेसचूना प्रकाशन 

वािावरणीय प्रभाव मल्याङ्कन प्रतिवेदन ियारीको िममा वािावरण सिंरक्षण तनयमावली, २०७७ को तनयम 

७ को उपतनयम २ र उपतनयम ३ बमोतिम ७ कदने सावफितनक सूचना तमति २०७८/०३/२८ गिेको रातिय 

दतैनक पतरका “प्रभाव दतैनक” मा प्रकातशि गरी स्थानीयको राय-सुिाब र सहभातगिा सुतनतिि गररएको छ 

साथै सूचना टाौँसको मुचुल्का समेि सिंकलन गररएको छ । 

३.१३ तसर्ाररश पर सिंकलन  

प्रस्िावकले सवाफितनक सनुवुाई कायफिम पतछ आयोिना प्रभातवि नगरपातलका र वडा बाट तसर्ाररश पर 

सिंकलन गररएको तथयो । उि तसर्ाररश पर यस प्रतिवेदनको अनुसूची ... मा समावशे गररएको छ । 

३.१४ सिुाब समावेश गरी अतन्त्िम प्रतिवदेनको ियारी  

सावफितनक सनुुवाई र सावफितनक सूचना प्रकाशन भएपतछ मस्य दा प्रतिवेदन उपर आएका सुिाबहरु समाबसे 

गरर अतन्त्िम प्रतिवेदन ियार गररयो ।   
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पररच्छेद – ४  प्रतिवदेन ियार गदाफ तवचार गनुफ पन ेनीति, ऐन, 

तनयम, तनदफतशका िथा अन्त्िरातस्ट्रय सतन्त्ि सम्ि िा 

प्रस्िातवि मदन भण्डारी खेलग्रामलाई अन्त्िराफतष् ट्रय स्िरको खेलकुद प्रतिष्ठानको रुपमा स्थापना गनफ, आयोिनाको 

क्षेर तनिाफरण गदाफ तनम्न बमोतिमका नीति, ऐन, तनयम, तनदतेशका, मापदण्ड, सतन्त्ि र सम्ि िाको अ्ययन 

गररएको छ । 

सिंतविान 

नेपालको सिंतविान िारा ३० स्वच्छ वािावरणको हक (१) प्रत्येक नागररकलाई स्वच्छ वािावारणमा 

बाच्न पाउने हक हुनेछ । 

दर्ा ५१ मा उल्लेख गररएका राज्यका नीतिहरू (च) तवकास सम्बन्त्िी नीति 

नीति िथा रणनीतिक योिना 

National Climate 

Change Policy, 

2076 (2019) 

8.5 Industry Transport & Physical Infrastructure (b) Energy efficient 

technologies & the use of electrical energy will be promoted in Industry, 

transport & Physical Infrastructure sectors. 

रातिय वािावरण नीति 

२०७६  

८.२ वािावरणीय मुलप्रवाहीकरण (२) तवकास आयोिनाहरूको सबै चरणमा 

वािावरणीय पक्षलाई आन्त्िररकीकरण गररने छ । 

(३) तवकास आयोिनाहरूबाट वािावरण र समािमा पने प्रतिकूल प्रभावलाई 

न्त्यूनीकरण र अनकूुल प्रभावलाई तवस्िार गररने छ । 

वन क्षेरका रणनीतिक 

योिनाहरू  (२०१६-

२०२५)  

वन क्षेरका रणनीतिक योिनाहरू अन्त्िगफि सम्बतन्त्िि तनकायहरूको 

सहभातगिालाई तवतशष्ट भूतमका प्रदान गरेको छ । िसले गदाफ वािावरणमा पान े

प्रभावहरूको कुराहरूमा स्थानीयहरूलाई यसले िागरूक बनाउन पतन भूतमका 

खेल्दछ । यसका साथै योिनाले वनसौँग सम्बतन्त्िि कायफिमहरूको अनुगमन पतन 

गदफछ । 

पन्त्र  k~rjlif{o 

योिना (२०७६/७७-

२०८०/८१) 

पन्त्र  k~rjlif{o योिनाको मुख्य उद्दशे्य ‘समृि नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य 

प्रातप्त रहकेो छ र यसैका लातग उि योिनामा तवतभन्न नीति, रणनीति िथा 

कियाकलापहरु समावेश गररएका छन ्। उि योिनामा रोिगारीका अवसर सृिना 

गने, रोिगारीका लातग समान िथा स्वस्थ प्रतिस्पिाफको वािावरणको सृिना गने, 

सामातिक सुरक्षाको सुतनतिििा कायम राख्ने िस्िा कायफका लातग यो योिना 

प्रस्िुि गररएको छ । 

नेपाल िैतवक तवतवििा 

सम्बन्त्िी रणनीति िथा 

यस रणनीति िथा कायफ योिनाले नेपालका सिंरक्षण क्षरेहरुका िैतवक तवतवििा 

मातथ मातनसहरुको चाप कम गरी प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई कदगो रुपमा प्रयोग गन,े 
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कायफयोिना (२०७२-

२०७७) 

मानव िथा वन्त्यिन्त्िु तबचको द्वन्त्द्वलाई कम गने, तमचाहा वनस्पतिहरुको तनयन्त्रण, 

िैतवक तवतवििा र बासस्थानको सिंरक्षण, इकोतसस्टम मातथ म सम पररविफनबाट 

पनफ सके्न असरलाई कम गनफ स्थानीय समुदाय र आकदवासी स्समुदयहरु तवचको 

आर्थफक िथा सामातिक चासोलाई तवतभन्न कायफिम, ऐन, तनयमावली अन्त्िगफि 

सम्बोिन गने । 

रातिय यािायाि नीति, 

२०५८ 

यस नीतिको उद्दशे्य भरपदो, लागि प्रभावीि, सुरतक्षि, सुतविा उन्त्मुख र कदगो 

यािायाि प्रणालीको तवकास गन ेरहकेो छ िसले समग्र रुपमा नेपालको आर्थफक, 

सामातिक, सािंस्कृतिक र पयफटन तवकासलाई प्रविफन गदफछ । 

रातिय वन नीति, 

२०७५ 

िब कुन ैपतन तवकास आयोिनाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वन क्षेरलाई असर 

गदफछ िव यो नीति सकिय हुन्त्छ । यस नीतिले कुनै पतन आयोिना कायफन्त्वयनको 

िममा पूवाफिार तनमाफण गदाफ वन तवनाश वा रुख कटानबाट िोतगन िोड कदन्त्छ । 

यो नीतिको मुख्य उद्दशे्य वन क्षेरको उत्पादकत्व र वािावरणीय सेवामा अतभवृति 

गने हो । 

ऐन 

वािावरण सिंरक्षण ऐन, 

२०७६   

पररच्छेद -२ वािावरणीय अ्ययन, ३ वािावरणीय अ्ययन प्रतिवेदन ियार 

गनुफपने दर्ा ५ क्षेर तनिाफरण िथा कायफ सूची: (१) यस ऐन बमोतिम कुनै प्रस्िावको 

वािावरणीय अ्ययन प्रतिवेदन ियार गनुफ पूवफ सम्बतन्त्िि तनकायबाट त्यस्िो 

वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ् कनको हकमा क्षेर तनिाफरण र कायफसूची स्वीकृि गनुफपन े

हुन्त्छ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोतिम क्षेर तनिाफरण र कायफसूची ियार गने िथा स्वीकृि गन े

सम्बन्त्िी अन्त्य व्यवस्था वािावरण सिंरक्षण ऐन, २०७६ मा िोककए बमोतिम हुन े

छ ।   

भवन ऐन, २०५५  दर्ा १० भवन सिंतहिा अनरुूप भवन तनमाफण गनुफपने कुन ैव्यति सिंस्था वा सरकारी 

तनकायले भवन तनमाफण गदाफ भवन सिंतहिामा िोककएको स्िरअनुरूप बनाउनुपने छ 

। 

श्रम ऐन, २०७४  पररच्छेद-२, श्रतमक सम्बन्त्िी आिारभूि व्यवस्था, बालबातलकाहरूलाई काममा 

लगाउन नहुने । 

स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४  

यस ऐनल ेन.पा / गा.पा क्षेरलाई तवतशष्टीकृि वािावरण सिंरक्षण, तवकास तनमाफण 

सम्बन्त्िी काम, किफव्य र अतिकार प्रदान गरेको छ । यसका साथै कानुन, 

तनयमावली, कायफतवति, तनदतेशका समेि प्रदान गरेको छ । 

र्ोहोरमैला 

व्यवस्थापन ऐन, 

पररच्छेद-२, र्ोहोरमैला उत्पादन, सङ्कलन, न्त्यूनीकरण िथा तनष्कासन सम्बन्त्िी 

व्यवस्था ।   
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२०६८ (सिंसोिन 

२०७४ )  

दर्ा ५ र्ोहोरमैला उत्पादन काम गने । 

दर्ा ६ र्ोहोरमैलाको पृथकीकरण । 

दर्ा ७ र्ोहोरमैलाको तनष्कासन । 

दर्ा १० र्ोहोरमैलाको न्त्यूनीकरण, पुनः प्रयोग िथा पुनः चिीय प्रयोग । 

बाल श्रम ऐन, २०५६  यस ऐनले बालश्रम रोके्न सन्त्दभफमा बोलेको छ । दर्ा ३ मा १४ वषफ नपुगेको 

बालबातलकालाई कुन ैककतसमका कामहरू  लगाउन नपाउने भतनएको छ । दर्ा ४ 

ले बालकलाई इच्छातवरुि काममा लगाउन नहुने कुरा उल्लेख गररएको छ । दर्ा 

९ अनुसार बालबातलकाहरूलाई तबहान ६ बिेदतेख बलेुकी ६ बिेसम्म काम 

गराउन नहुन े र दर्ा १० ले बालबातलकाहरूलाई पाररश्रतमक ददौँदा िाि िथा 

िमफको कुराले भेदभाव गनफ नहुने भतनएको छ । 

वन ऐन, २०७६  यस ऐनले वन िथा वनक्षेर तभर प्रवेश िह हस्िक्षेप, हडपे्न कायफ गनफ तनषेि गररनुका 

साथै अनावश्यक रुख तबरुवा कटान वनस्पति िथा ििंगली िनावरको चोरी तनकाशी 

सम्बन्त्िी व्यवस्था गरेको छ । 

रातिय तनकुञ्ज िथा 

वन्त्यिन्त्िु सिंरक्षण ऐन, 

२०२९  

यस ऐनका अनसुार रातिय तनकुञ्ज िथा वन्त्यिन्त्िु आरक्षण क्षेरहरुमा तवना तस्वकृिी 

प्रवेश तनषेि गररएको छ । दर्ा ४ ले सिंरतक्षि क्षेरतभर तसकार गनफ, चररचरण गनफ, 

खतनि तनकाल्न िथा अन्त्य तनमाफणका कामहरूमा रोक लगाएको छ ।  

भू िथा िलािार 

सिंरक्षण ऐन, २०३९ 

(२०७४ सिंसोिन 

सतहि ) 

तसमसार िथा माटोको सिंरक्षणका तवतवि उपायहरूका बारेमा यस ऐनमा 

लेतखएको छ । दर्ा १० (क, ख) ले सिंरतक्षि तसमसारहरूबाट पानी तनकाल्न िथा 

त्यसको बहावमा रोक लगाउन रोकेको छ । साथै दर्ा १० (ग, घ ) ले भने त्यस्िा 

ठाउौँवरपरका वन िङ्गल तवनाश गनफ नहुने उल्लेख गररएको छ । 

तनयमावली 

वािावरण सिंरक्षण 

तनयमावली, २०७७ 

वािावरण सिंरक्षण तनयमावली २०७७, पररच्छेद -२ वािावरणीय अ्ययन, ३ 

वािावरणीय अ्ययन प्रतिवदेन ियार गनुफपने (२) उपदर्ा (२) (क) बमोतिम र 

वािावरण सिंरक्षण तनयमावली, २०७७ अनुसूची -३ (तनयम ३ सौँग सम्बतन्त्िि) 

(ङ) आवास, भवन िथा वस्िी तवकास र सहरी तवकास क्षरे: (२) मा २, ००० िना 

भन्त्दा बढी एकै पटक आगमन िथा तनगमन हुने तसनेमा हल, तथएटर, सामुदातयक 

भवन, रङ् गशाला, कन्त्सटफहल, स्पोर्टसफ कम््लेक्स तनमाफण गनफ काननुी व्यविान 

भएको हुदा र सम्बतन्त्िि प्रदशे सरकार / मन्त्रालय समक्ष वािावरणीय प्रभाव 

मूल्याङ् कन पेस गनुफपने कानुनी व्यवस्था रहकेो छ । दर्ा (५) कायफसूची ियार 

गनुफपने : (ग) वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ् कनसौँग सम्बतन्त्िि कायफसूची अनुसूची-८ 

बमोतिम गनुफपने छ ।  
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अनुसूची-५ (तनयम ४को उपतनयम (४) सौँग सम्बतन्त्िि) वािावरणीय प्रभाव 

मूल्याङ् कनको क्षेर तनिाफरण प्रतिवेदनको ढाौँचा िोककएको बमोतिम रहन ेछ ।  

श्रम तनयमावली, 

२०७५  

पररच्छेद २ काम गने समय र पाररश्रतमक  

पररच्छेद ७, व्यवसायिन्त्य सुरक्षा िथा स्वास््य नीति, ३९ व्यवसायिन्त्य सुरक्षा 

िथा स्वास््यसम्बन्त्िी तवशेष व्यवस्था, ४१ व्यवसायिन्त्य स्वास््य िथा सरुक्षा 

सम्बन्त्िी अन्त्य व्यवस्था  

र्ोहोरमैला 

व्यवस्थापन 

तनयमावली, २०७०   

तनयम ३ र्ोहोरमैला पृथकीकरण िथा व्यवस्थापन  

वन तनयमावली, 

२०५१ 

यस तनयमावलीको तनयम ६५ मा कुनै वन क्षेर तभर रातिय प्रथातमकिा प्राप्त 

योिना सञ्चालन गदाफ सो बाट स्थानीय व्यति वा समुदायलाई कुनै हानी नोक्सानी 

हुन गएमा सो-बापिको क्षतिपुर्िफको रकम सम्बतन्त्िि योिना सञ्चालन किाफले न ै

बेहोनुफ पने र स्वीकृति प्राप्त योिनाले प्रयोग गने वन क्षरेका वन पैदावार कार्टदा, 

टुिाउदा िथा ढुवानी गदाफको सम्पूणफ खचफ योिना सञ्चालानकिाफले नै व्यवस्था 

गनुफपने रहकेो छ । 

बालश्रम तनयमावली, 

२०६२ 

यस तनयमावलीको तनयम २५ को दर्ा ११ बमोतिम प्रतिष्ठानमा कम गनफ 

बालकको स्वास््य र सरुक्षाका सम्बन्त्िमा व्यवस्थापनले दहेायका व्यवस्थाहरु 

अपनाउनु पनेछ ।  

भवन 

तनयमावली,२०६६ 

यस तनयमावलीमा भूकम्प, आगलागी र अन्त्य प्रकोपबाट सुरतक्षि भवन तनमाफण गनुफ 

पने प्राविान रहकेो छ । भवन कोडको मापदण्ड अनुरुप कुनै पतन व्यति, सिंस्था वा 

सरकारी तनकायले भवन तनमाफण गनुफ पने व्यवस्था रहकेो छ । 

मापदण्ड/ तनदतेशका 

National Building 

Code (NBC)-2015 

The Principle focus is on the safety of the occupants during the 

earthquake, fire & Natural Disasters. The exit doors, staircase, ramps & 

Accessibility for disabled will be as per the provision mentioned in the 

code. 

रातिय प्राथतमकिा 

प्राप्त योिनाको लातग 

रातिय वन क्षेर प्रयोग 

गने सम्बन्त्िी मापदण्ड 

सतहिको कायफतवति, 

२०७६ 

(१) दर्ा ३ बमोतिमको अ्ययनबाट योिनाको लातग रातिय वन क्षेर प्रयोग गनुफ 

पने दतेखएमा योिनासौँग सम्बतन्त्िि मन्त्रालयले त्यस्िा योिना कायाफन्त्वयन गदाफ 

वािावरणमा पने प्रभावका सम्बन्त्िमा वािावरण सम्बन्त्िी प्रचतलि काननु 

बमोतिम वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ियार गनुफ पनेछ । 
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रातिय वािावरणीय 

प्रभाव मूल्यािंकन 

तनदतेशका, २०५० 

नेपाल सरकारले आठौं योिना नीति कायफन्त्वयनमा सहयोग पुगोस भन्नका लातग 

वािावरण सिंरक्षण ऐन, २०५३ र तनयमावली २०५४ ल्याउनु अगाडी नै यो 

तनदतेशकालागू गरेको तथयो । यो तनदतेशकाले वािावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन 

अ्ययन गदाफ िनसहभातगिा िुटाउनु पने, आवश्यक सूचना र ि्यािंक सिंकलन गनफ, 

तवषाकदि तवषयको गम्भीरिाको मूल्यािंकन गनुफ पने व्यवस्थापनका साथ ै

वािावरणीय अ्ययनका लातग िी तवषयहरुको प्रातथमकिािम तनिाफरण गन े

िस्िा कुरालाई स्पष्ट रुपमा मागफदशफनको रुपमा अतघ सारेको छ  । 

अन्त्िराफतष् ट्रय सतन्त्ि िथा महासतन्त्िहरू 

िैतवक तवतवििा 

महासतन्त्ि १९९२  

प्रस्िातवि आयोिना सम्बन्त्िी क्षेर सिंयुि रािसङ् घ अन्त्िगफिका रातिय तनकुन्त्ञ, 

आरक्षण िथा सिंरक्षण क्षेरतभर पने आयोिनाहरूलाई यस महासतन्त्िले तवशेषरूपले 

प्रभाव पदफछ । यस महासतन्त्िले सिंरक्षण क्षेरतभर वा बातहर िथा वन्त्यिन्त्िु िथा 

वनस्पतिहरूको सक्षम रूपमा सिंरक्षण गन ेप्रतिबििा गदफछ । 

सिंकटापन्न वन्त्यिन्त्िु 

िथा वनस्पतिको 

अन्त्िराफतिय व्यापार 

तनयमन िथा तनयन्त्रण 

सम्बन्त्िी अन्त्िराफतिय 

सन्त्िी (CITIES), 

१९७३ 

यो महासन्त्िी ििंगली वनस्पति एविं वन्त्यिन्त्िुको व्यापारका कारणले गदाफ 

वन्त्यिन्त्िुको सिंरक्षणमा असर नपुगोस भतन ििंगली वनस्पति एविं िनावरहरुको 

अन्त्िराफतिय व्यापार, तनकासी पैठारीलाई  तनयमन गनफ गररएको साकफ  दशेहरू 

तवचको भएको सम्ि िा हो । तवश्वव्यापी रुपमा हुन े वन्त्यिन्त्िुको गैरकानुनी 

व्यापारलाई तनयमन गरी दलुफभ वन्त्यिन्त्िुलाई गैरकाननुी व्यापारका कारण लोप 

हुनुबाट बचाउनु नै यसको मुख्य उद्येश्य हो । 
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पररच्छेद – ५  तवद्यमान वािावरणीय अवस्था 

५.१ भ तिक वािावरण 

वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अ्ययन टोलीद्वारा प्रारतम्भक अ्ययनको िम्मा भ तिक वािावरणसौँग 

सम्बतन्त्िि आिारभिू ि्याङ्क स्थलगि अवलोकन र अन्त्य श्रोिबाट सङ्कलन गररएको छ । सम्पूणफ अ्ययन 

टोलीद्वारा प्रारतम्भक स्थलगि भ्रमण गररएको तथयो, िसबाट तवद्यमान क्षेरको अवस्था, सम्भातवि वैकतल्पक 

क्षेरको बारेमा सूचना र भ तिक वािावरणमा पने सम्भातवि पररविफनहरुको बारेमा तवस्िृि ज्ञान प्राप्त गररएको 

तथयो । तवद्यमान भ तिक वािावरणीय अवस्थाको तवशे्लषण िलवायु िथा म सम, वाय ुर पानीको गुणस्िर, माटो, 

टोपोग्रार्ी, भू-वनोट, र सामग्रीको उपलब्ििाको आिारमा गने प्रयास गररएको छ ।  

५.१.१ भ-ूउपयोग  (Land use) 
प्रभातवि तिल्लाको भू-उपयोग अ्ययन गदाफ २२ प्रतिशि िग्गा वन क्षेर, ६९ प्रतिशि िग्गा खेिीयोग्य, २ 

प्रतिशि िग्गा खोला क्षेर, ६ प्रतिशि िग्गा बाौँिो क्षेर रहकेो पाइएको छ । त्यस्िै प्रभातवि नगरपातलकाको भू-

उपयोग अ्ययन गदाफ २५.५ प्रतिशि िग्गा वन क्षेर, ३८ प्रतिशि िग्गा खेिीयोग्य, १२ प्रतिशि िग्गा खोला 

वा पोखरी, २.५ प्रतिशि िग्गा बाौँिो क्षेर, ३ प्रतिशि िग्गा वस्िी क्षेर रहकेो पाइएको छ । 

प्रभातवि तिल्ला िथा नगरपातलकाको भू-उपयोगको तवस्िृि िानकारी िातलका ११ मा र नगरपातलकाको भू-

उपयोग नक्शा तचर ४ मा प्रस्िुि गररएको छ ।  

TablTable 11eिातलका ११: प्रभातवि तिल्ला र नगरपातलकाको भ-ूउपयोग 

तिल्ला  वन क्षरे (ह.े) िाडी 

(ह.े) 

खिेीयोग्य 

ितमन 

(ह.े) 

खोला 

वा 

पोखरी  

क्षरे (ह.े) 

बाौँिो 

ितमन 

(ह.े) 

बस्िी 

(ह.े) 

अन्त्य 

(ह.े) 

कुल (ह.े) 

सप्तरी  
स्जल्िा  

३०,२८६ ८२ ९४,३९
७ 

३१५४ 

 

८१६९ - ५४४ १३६,६३२ 

प्रलतशत २२.१७ ०.०६ ६९.०९ २.३१ ५.९८ - ०.४०  
कञ्चनरुप  
नगरपालिका 

३६५५.९६   - ५४३४.
५३  

१६९४.
०३  

३६४.८१ ४६६.
७७  

२७१६.
९ 

१४,३३३  

प्रलतशत २५.५१  - ३७.९२  ११.८२  २.५१  ३.२६  १८.९६   

स्रोि: नेपालको वािावरणीय ि्याङ्क तवभाग र नगर वस्िगुि तववरण, २०७५  
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Figure 4तचर ४: नगरपातलकाको भू-उपयोग नक्शा 

५.१.२ भगूभफ (Geology) 
आयोिना स्थल नेपालको िराई क्षेरको सप्तरी तिल्लामा अवतस्थि छ । नेपालको िराई क्षेरमा Gangetic Plain 

तभर पदफछ िुन दतक्षणमा भारिीय तशल्डदतेख उत्तरको तसवातलक क्षेरसम्म रै्तलएको छ । आयोिना स्थल समुन्त्री 

सिहदतेख ११० तम.  को उचाईमा रहकेो छ । भ गोतलक रूपमा, यस क्षेरमा Quaternary sediments पाइन्त्छ 

िसमा मतसनो दतेख खस्रो बालुवा र तसल्ट (silt with clay) को तमश्रण रहकेो छ िनु सिही रुपले बालुवामा 

िम्मा भएको  पाइन्त्छ ।   

५.१.३ म समको तववरण  
यो क्षेरको म सम सम्बन्त्िी िानकारी Koppen-Geiger द्वारा Cwa को रूपमा वगीकृि गररएको छ । आयोिना 

क्षेरको नतिक रहकेो इनरुवा क्षेरको स्टेशनबाट तलइएको हो । इनरुवा क्षेरको वार्षफक अतिकिम औसि िापिम 

२७.७ तडग्री सेतन्त्टगे्रड रहकेो छ । त्यसैगरी वार्षफक वषफ १,५७० तम.तम. रहकेो छ । तवस्िृि रुपमा गएको १ वषफ  

म सम सम्बन्त्िी िानकारी िातलका १२ मा प्रस्िुि गररएको छ । 
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Table 12िातलका १२: आयोिन क्षरे नतिकको इनरुवा क्षरेको तवस्ििृ रुपमा म सम सम्बन्त्िी िानकारी 

म सम िनवा

रर 

रे्ब्रो

री 

माचफ अतप्रल म े िनु िलुाई अगस्ट से्टेम

बर 

अक्टुबर नोबेम्बर तडसमे्बर 

औसि िापिम 

(तडग्री सेंटीग्रडे) 

१६.१ १९ २३.७ २७.३ २७.

७ 

२७.

५ 

२७.१ २७.२ २६.५ २४.४ २०.९ १७.५ 

न्त्यनुािाम िापिम 

(तडग्री सेंटीग्रडे) 

१०.४  १२.

८ 

१६.४ २१ २३.

३ 

२४.

६ 

२४.९ २४.९ २३.९ २०.३ १५.५ ११.८ 

आतिकिम िापिम 

 (तडग्री सेंटीग्रडे) 

२१.७ २४.

७ 

३०.१ ३३ ३२.

१ 

३०.

७ 

२९.७ ३० २९.४ २८.६ २६.३ २३.१ 

मार्षफक वषाफ 

(तम.तम) 

९ १२ १३ ३६ १२

७ 

३१७ ४३० २५८ २७८ ८२ ४ ४ 

(स्रोि: en.climatic-data.org, इनरुवा) 

वाय,ु िल िथा ्वतनको गणुस्िर 

प्रस्िातवि आयोिना क्षेर, पूवफ-पतिम रािमागफको मूल सहरी क्षेर बाट कररब १.३ ककलोतमटर तभर रहकेाले गदाफ 

यहाौँको वाय ुिथा ्वतन गुणस्िर सन्त्िोषिनक रहकेो छ । यस आयोिना क्षेरमा वायु र ्वतन प्रदषूण हुने मुख्य 

कारण भनेको आयोिना क्षेर नतिक रहकेो कच्ची बाटो र त्यहाौँ चल्ने गाडीहरु हो । त्यसगैरर आयोिना क्षेर नतिक 

रहकेो बस्िीहरुको खानेपानी गुणस्िर, ्वतन गुणस्िर र वायु गुणस्िर पतन मापन गररएको छ । वाय ुगुणस्िरको 

मापन २४ घण्टा सम्म प्रस्िाव कायफन्त्वयन हुन्त्य क्षेर र ५०० तमटर पर रहकेो बस्िी गरी दईु र्रक स्थानमा SKC 

gravimetric pumps (model no Air Chek XR500 with cyclones) र ्वतनको गुणस्िर मापनको लातग 

TENMARS TM 103 sound level meter with data recording system  प्रयोग गरी मापन गररएको छ ।  

प्रस्िातवि आयोिना क्षेरको िल, वाय ुिथा ्वतनको गुणस्िर िातलका १३ आनुसार पाईएको छ । 

Table 13िातलका १३: प्रस्िातवि आयोिना कायफन्त्वयन हुन्त्य  क्षरेको वाय,ु िल िथा ्वतनको गणुस्िर 

तववरण  सचूक  आिारभिू मान  

वायकुो अवस्था  PM 10  ८५ µg/m³   
PM 2.5   ३० µg/m³   

CO  २१ µg/m³   

TSP १११ µg/m³   

Lead (Pb) ३ µg/m³   

SOx  २२ µg/m³   

NO २८ µg/m³   
Benzene २ µg/m³   
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Ozone ८८ µg/m³   
तपउन ेपानीको अवस्था  TSS   

pH   

Conductivity  

Nitrate  

Turbidity  

Iron   

E-coli   

्वतनको अवस्था  Equivalent Noise Level ५५  डी.तब. 

Table 14िातलका १४: प्रस्िातवि आयोिना क्षरे भन्त्दा ५०० तमटर परको   वाय,ु िल िथा ्वतनको गणुस्िर 

तववरण  सचूक  आिारभिू मान  

वायकुो अवस्था  PM 10  ८६ µg/m³   
PM 2.5   ४७ µg/m³   

CO  २१ µg/m³   

TSP ११५ µg/m³   

Lead (Pb) ३ µg/m³   

SOx  २२ µg/m³   

NO २८ µg/m³   
Benzene २ µg/m³   
Ozone ८६ µg/m³   

्वतनको अवस्था  Equivalent Noise Level ६२ dB 

श्रोि: स्थलगि अ्ययन ,२०७८ 

५.२ ितैवक वािावरण  

५ .२.१  आयोिना क्षरेको वन सम्पदा  
प्रस्िातवि आयोिनाको अतिकािंश िग्गा कञ्चनरुप नगरपातलकाको वडा निं ९ मा अवतस्थि नेपाल सरकार को 

स्वातमत्तोमा रहकेो तवष्णु सामुदायीक वनको क्षेरमा पदफछ (तचर ५) । यस आयोिनाको गुरुयोिना अनुसार मदन 

भण्डारी खेलग्राम तनमाफणको लातग ४१.४९ ह.े िग्गाको प्रस्िाव गररएको  छ ।  
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Figure 5तचर ५: कञ्चनरुप वडा निं. ९ र  तवष्ण ुसामदुायीक वनको भ-ूउपयोग नक्सामा 

५.२.२. वनस्पतिको सचूी   
यो प्रस्िातवि आयोिनाको कायफसूची िथा क्षेर तनिाफरण प्रतिवेदन ियार गदाफ गररएको स्थलगि भ्रमणमा तवतभन्न 

प्रिातिका वनस्पतिहरु रेकडफ गररएको छ । प्रस्िातवि आयोिना स्थल तवष्णु सामुदातयक वनमा अवतस्थि छ । 

स्थलगि अ्ययनको िममा दखेापरेका वनस्पतिहरु म्ये िेरै िस्िो खैर, तसस  र आौँप रहकेा छन् । आयोिना 

क्षेरमा पाउने वनस्पतिहरुको तबस्िृि िानकारी वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ् कन गदाफ पतन सङ्कलन गररयो । 

वनस्पतिहरुको तववरण िातलका १५ मा प्रस्िुि गररएको छ ।  

Table 15िातलका १५: आयोिना स्थलमा पाईन ेवनस्पतिको सचूी 

S.

N. 

Local 

Name 

Scientific 

Name Family 

Life 

Form 

IUCN 

Status Uses 

1 Aap 
Magnifera 

Indica 

Anacardi

aceae 
Tree   Edible 

2 Khair 
Acacia 

Catechu 
Fabaceae Tree 

Protected 

Species 
Timber, kattha and clutch industry 

3 Simal 
Bombax 

Ceiba 

Malvace

ae 
Tree 

Protected 

Species 

Wood is extensively used for ceiling 

boards, light construction work, packing 

cases, planking, carving, and turnery 
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4 Sisso 
Dalbergia 

Sisso 
Fabaceae Tree   Timber, fuelwood and medicinal purpose 

5 Kadam 

Anthocep

halus 

chinensis 

Rubiacea

e 
Tree   

Timber and fruits used for medicinal 

purposes 

6 
Botdhy

aro 

lagerstroe

mia 

parviflora 

Lythrace

ae 
Tree   

Timber used for building construction 

material. Locally used for agricultural 

implements, carts, furnitures, oars, canoes 

and cooperage.  

श्रोि: स्थलगि भ्रमण,२०७७ 

  

खैर आौँप र तसमल 

Figure 6तचर ६: आयोिना क्षरेमा दखेापरेका केतह वनस्पतिहरु 

५.२.३. वन्यजन्तकुो सूची  
आयोजना थिि भ्रमणको क्रममा वन्यजन्त ुखासै देस्खएन तर थिालनय बालसन्दाहरु र ववष्ण ुसामदुावयक 
वनसुँग परामशा गदाा आयोजना क्षेत्रमा पाउने वन्यजन्तहुरु बदेि , दमु्सी, वन लबरािो, थयाि, हात्ती, 
आदद रहेको पाइयो । आयोजना क्षेत्रमा पाउने वन्यजन्तहुरुको ववथततृ जानकारी वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ् कनको अध्ययन गदाा सङ्किन गररएको छ । आयोजना क्षेत्रमा पाईन ेजनावरहरुको वववरण 
ति तालिका १६ मा प्रथततु गररएको छ । 

Table 16िातलका १६: आयोिना क्षरेमा पाईन ेिनावरहरु तवस्ििृ तववरण 

Common Name Scientific Name Family IUCN Status CITES 

Mammals 
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Monkey Simiiformes catarrhine Cercopithecidae Least Concern  

Wild Cat Felis chaus Felidae Least Concern  

Wild Boar Sus scrofa Suidae Least Concern  

Porcupine Hystrix brachyura Erethizontidae Least Concern  

Fox Canis aureus Canidae Least Concern  

Elephant Elephas maximus Elephantidae Endangered  

Reptiles 

Common Krait Bungarus caeruleus Elapidae   

Rat snake Pantherophis obsoletus Colubrinae   

Buff striped keelback Amphiesma stolatum Colubridae   

Common Cobra Naja naja Elapidae   

Birds 

Lesser adjutant Leptoptilos javanicus Ciconiidae Vulnerable  

Black drongo Dicrurus macrocercus Dicruridae Least Concern  

Eurasian collared dove Streptopelia decaocto Columbidae Least Concern  

Plum-headed Parakeet Psittacula cyanocephala Psittacidae Least Concern  

Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri Psittacidae Least Concern  

 House sparrow Passer domesticus Passeridae Common  

plain wren-warbler Prinia inornata Cisticolidae Least Concern  

common hawk-cuckoo Hierococcyx varius Cuculidae Least Concern  

Asian pied starling Gracupica contra Sturnidae Least Concern  

Asian Open bill  Anastomus oscitans Ciconiidae Least Concern  

Cattle egret Bubulcus ibis Ardeidae Least Concern  

white-rumped vulture Gyps bengalensis Accipitridae Critically Endangered  

Jungle crow Corvus culminatus Corvidae Least Concern  

streaked fantail warbler Cisticola juncidis Cisticolidae Least Concern  

taiga flycatcher Ficedula albicilla Muscicapidae Least Concern  

Mynahh Acridotheres tristis Sturnidae Least Concern  

श्रोि: स्थलगि अवलोकन, २०७७ 
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सारम भिंग्गेरा 

Figure 7तचर ७: आयोिना क्षरेमा दतेखएका केतह चराचरुुङ्गीहरु 

५.३ सामातिक- आर्थफक िथा सािंस्कृतिक वािवरण 

५.३.१ िनसािंतख्यक  तवशषेिाहरु  

सामान्त्य िनसािंतख्यक तववरण 

केतन्त्रय ि्याङ्क तवभागको ि्याङ्क अनुसार आयोिनाबाट प्रभातवि हुन े कञ्चनरुप नगरपातलकाको कूल 

िनसिंख्या ५३,२८८  र  १०,१९२ घरिुरी रहकेो  छ । यस स्थानीय िहमा लैतङ्गक अनुपाि ९४.९४  रहकेो छ 

। 

Table 17िातलका १७: आयोिना प्रभातवि नगरपातलकाको सामान्त्य िनसाड़तख्यकीय तवशषेिाहरु 

स्थान घरिरुी 
िनसिंख्या घरिरुी  

आकार 

लतैङ्गक 

अनपुाि कूल पुरुष मतहला 

सप्तरी तिल्ला १२१,०९८ ६३९,२८४ ३१३,८४६ ३२५,४३८ ५२.८ ९६.४४ 

कञ्चनरुप  नगरपातलका १०,१९२ ५३,२८८ २५,९५३ २७,३३५ ५२.३ ९४.९४ 

श्रोि: केतन्त्रय ि्याङ्क तवभाग,२०६८  

 

 

िाि िाति  

आयोिना प्रभातवि स्थातनय िहमा िेरै सिंख्यामा थारु िातिका मातनसहरु (१२.११%) छन् भन ेकम सिंख्यामा 

बादी िातिका मतनसहरु (०.०३%) रहकेा छन । िाि िातिको तवस्ििृ रुपमा िानकारी िातलका १८ रातखएको 

छ । 



 

35 
 

Table 18िातलका १८: आयोिना प्रभातवि स्थातनयिहको िाि िातियिा तववरण 

िाि / िािीय  समहू 
कञ्चनरुप  न.पा. 

िाि/िािीय  समहू 
कञ्चनरुप  न.पा 

सङ्ख्या % सङ्ख्या % 

क्षेरी १७७८ ३.४४ सुति ६३४ १.१९ 

ब्रहातमन – पहाडी २००५ ३.७६ लोहार ८५ ०.१६ 

मगर ४५६ ०.८५ िक्मा/ित्वा ६८२ १.२८ 

थारु ६४५२ १२.११ ख्वात्व े १९१९ ३.६० 

िामाङ २०२ ०.३८ िोबी ६२ ०.१२ 

नवेार १०५५ १.९८ नुतनया ६५ ०.१२ 

मुसलमान ७०७३ १३.२७ कुम्हार ५५६ १.०४ 

कातम ६५० १.२२ हलुवाई १८२३ ३.४२ 

यादप ३८०६ ७.१४ रािपुि २४६ ०.४६ 

राई १७२ ०.३२ कायस्था १०४ ०.२० 

गुरुङ १२ ०.०२ बािी ९७ ०.१८ 

दमाई/घोली १९३ ०.३६ मारवाडी ५३ ०.१० 

तलम्ब ु ५६ ०.११ सरदार/बाौँिर ३६७० ६.८९ 

साकी ३५ ०.०७ बराई ५०४ ०.९५ 

िेली २८०९ ५.२७ रािभर ६७ ०.१३ 

चमार/राम/हररिन २५३५ ४.७६ तिमाल २६ ०.०५ 

कोइरी/कुशवाहा १०१५ १.९० माली ९६ ०.१८ 

सन्त्यतस/दशनामी १२३ ०.२३ बिंगाली ६८ ०.१३ 

िनुक १४२० २.६६ डोम ८८ ०.१७ 

मुसहार ३७२१ ६.९८ बादी १४ ०.०३ 

पासवान/दसुाि/पसी ८४३ १.८५ तशख/पिंिाबी ८२ ०.१५ 
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सोनार ६१ ०.११ कलार ३७ ०.०७ 

ब्रहातमन – िराई २०२ ०.३८ राज्िोब १४९७ २.८९ 

क्बतनयान १०४८ १.७८ सरबररया ५५ ०.१० 

घर्िफ/भुिेल ३३९ ०.४६ बसहिंग १५० ०.२८ 

मल्लाह १०१० ०.१९ अन्त्य ७६ ०.१४ 

कलवार ३१ ०.०६ िराई अन्त्य ३०९ ०.५८ 

कुमाल ३१ ०.०६ उल्लेख नभएको १९८ ०.३७ 

हिम/ठाकुर ६६० १.२४ तबदशेी ७३ ०.१४ 

सुनुवार २१ ०.०४    

श्रोि: केतन्त्रय ि्याङ्क तवभाग,२०६८  

उमरे समहू  

तव.सिं. २०६८ को िनगणना अनुसार आयोिना प्रभातवि नगरपातलकामा २२.३०% िनसिंख्या ९ वषफ मुतनका 

छन् भने ६० वषफ उमेर काटेका िनसिंख्या ८.०८% रहकेा छन् ।  

Table 19िातलका १९: आयोिना प्रभातवि स्थातनय िहहरुमा उमरे अनसुार िनसिंख्याको तववरण 

स्थान तलङ्ग 

उमरे समहू 

०-९ १०-५९ ६० > 
कूल 

सङ्ख्या % सङ्ख्या % सङ्ख्या % 

प्रभातवि 

तिल्ला  

दबु ै
१४९,३९

० 

२३.३

७ 

४३८,४४०

  

६८.५

८ 
५१,४५४ 

८.०

५ 

६३९,२८४

  

पुरुष ७६,५५७ 
२३.४

४ 

२१०,९९८

  

६७.२

३ 
२६,२९१ 

८.३

८ 
३१३,८४६ 

मतह

ला 
७२,८३३ 

२२.३

८ 

२२७,४४२

  

६९.८

९ 

२५,१६३

  

७.७

३ 
३२५,४३८ 

दबु ै ११,८८८  
२२.३

० 
३७,०९४ 

६९.६

१ 
४,३०६  

८.०

८ 
५३,२८८  
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 प्रभातवि 

नगरपातल

का 

पुरुष ६,०६५ 
२३.३

७ 
१७,६९९  

६८.२

० 
२,१८९ 

८.४

३ 
२५,९५३ 

मतह

ला 
५,८२३  

२१.३

० 
१९,३९५  

७०.९

५ 
२,११७  

७.७

४ 
२७,३३५  

श्रोि: केतन्त्रय ि्याङ्क तवभाग,२०६८  

भाषा   

नेपालमा िम्मा चार िाि छन् (पहाडी, ब्राह्मण, क्षेरी, दतलि) िसल ेनेपाली भाषालाई मािृभाषाको रुपमा 

अिंगालेका छन् भने बाौँकी सबैको आफ्नै मािभृाषा रहकेो छ । प्रस्िातवि आयोिना प्रभातवि क्षेरमा नेपाली 

भाषालाई मािृभाषाको रुपमा अिंगाल्ने िनसिंख्या िम्मा १०.९३ % रहकेा छन ्भन ेअतिकिम मैतथली भाषा 

बोल्ने िनसिंख्या ६६.७२ % छन् । 

Table 20िातलका २०: आयोिना प्रभातवि स्थातनय िहमा बोतलन ेमािभृाषाको तववरण 

मिभृाषा 
प्रभातवि नगरपातलका 

सिंख्या प्रतिशि 

नेपाली ५८२५ १०.९३ 

मैथली ३५५५५ ६६.७२ 

भोिपुरी ४५ ०.०८ 

थारु ७४२० १३.९२ 

िामङ १५९ ०.३० 

नेवार १९६ ०.३७ 

मगर १३१ ०.२५ 

तलम्ब ु ५५ ०.१० 

उदुफ २५९६ ४.८७ 

तहन्त्दी ४९ ०.०९ 

सुनुवार २० ०.०४ 

बिंगला ९६ ०.१८ 

रािस्थानी ४६ ०.०९ 

भुिेल १०१ ०.१९ 

बसहिंग १५० ०.२८ 

मुसलमान २८५ ०.५३ 

मगाही १९६ ०.३७ 

राई २४ ०.०५ 

अन्त्य ७३ ०.१४ 
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उल्लेख नगररएको २६६ ०.५० 

कुल ५३२८८ 
 

 श्रोि: केतन्त्रय ि्याङ्क तवभाग,२०६८  

५.३.२ िीवनको गणुस्त्तर   

शतैक्षक अवस्था  

केतन्त्रय ि्याङ्क तवभागको ि्याङ्क अनुसार आयोिना प्रभातवि स्थातनय िहमा कररब १/५ िनसिंख्याले तनम्न 

मा्यतमक र १/३ िनसिंख्याले मा्यतमक िहको तशक्षा हातसल गरेका छन् । उच्च तशक्षा हातसल गने व्यति यस 

नगरपातलकामा तनकै कम भएको हुौँदा यी स्थातनय िह तशक्षाको तहसाबले तनकै पछातड छन् । तशक्षा प्राप्त गरेका 

िनसिंख्या तभर पतन पुरुषको बाहुल्यिा छ । प्रभातव स्थानीय िहको शैतक्षक अवस्थाको तववरण िातलका २१ मा 

प्रस्िुि गरेका छ ।  

Table 21िातलका २१: आयोिना प्रभातव स्थानीय िहमा शतैक्षक अवस्थाको तववरण 

स्थान तलङ्ग 

कुल 

िनसिं

ख्या प्राथतमक 

तनम्न 

मा्यतमक मा्यतमक स्नािक  स्नािकोत्तर  अन्त्य 

अन  

पचाररक 

उल्लेख 

नभएको 

प्रभा

तवि 

ति

ल्ला 

दवु ै

३१९

६८० 

१३८२६

० ६३६८५ ९७०५५ ९७०० १८२४ ५३५ ५७४५ २८७६ 

पुरुष 

१९१

५१० ७५९०० ३७६७३ ६३८०८ ७४१९ १५४४ ३२९ ३१६१ १६७६ 

मतहला 

१२८

१७० ६२३६० २६०१२ ३३२४७ २२८१ २८० २०६ २५८४ १२०० 

प्रभा

तवि 

नगर

पातल

का  

दवु ै

२६३

७१ ११३९९ ५२४३ ७९३३ ७८८ ११२ ३९ ६७४ १८३ 

पुरुष 

१५२

३३ ६२५८ ३०२८ ४८२९ ५४३ ८५ २८ ३५६ १०६ 

मतहला 

१११

३८ ५१४१ २२१५ ३१०४ २४५ २७ ११ ३१८ ७७ 

श्रोि: केतन्त्रय ि्याङ्क तवभाग,२०६८  

खानपेानी 

ट्युबवेलबाट प्रयोग गररने खानेपानी आयोिना प्रभातवि स्थातनय िहको खानेपानीको मुख्य श्रोि हो । ट्युबवेल 

बाहके िारा, कुवा र इनारहरु पतन खानेपानीको लातग प्रयोग गररन्त्छ । िातलका २२ मा आयोिना प्रभातवि 

स्थानीय िहहरुमा खानेपानी सेवाको तववरण प्रस्िुि गररएको छ ।  
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Table 22िातलका २२: आयोिना प्रभातवि स्थानीय िहहरुमा खानपेानी सवेाको तववरण 

स्थान 

घ
र
ि

रु
ी 

ि
ार

ो 

ट्य
बु
व
ले

 

ई
न
ार

 

कु
व
ा 

S
p

o
u

t 
w

a
te

r 

न
द
ी/
ि

र
न
ा 

अ
न्त्य

 

उ
ल्ल

ेख
 

न
ग
रर

ए
क

ा 

प्रभातवि 

तिल्ला 
१२१०६४ २००९ ११४२४७ ३२२ १३३७ ९० १०८ १३१० १६४१ 

प्रतिशि  )%(   १६.५९ ९४.३७ ०.२७ १.१० ०.०७ ०.०९ १.०८ १.३६ 

प्रभातवि 

नगरपातलका  
१०१९२ ६८ ९८४८ ११ ३९ २३ ० ७७ १२६ 

प्रतिशि )%(  ०.६७ ९६.६२ ०.११ ०.३८ ०.२३ ० ०.७६ १.२४ 

श्रोि: केतन्त्रय ि्याङ्क तवभाग,२०६८  

श चालय िथा  सरसर्ाई  

तव.सिं. २०६८ को िनगणना अनुसार आयोिना प्रभातवि नगरपातलकामा कररब २/३ घरिुरीहरु श चालयको 

सुतविाबाट बतन्त्चि छन् िसको अथफ, स्थातनय िहमा स्वास््य र सरसर्ाईको अवस्था नािुक रहकेो भने्न बुतिन्त्छ 

। िातलका २३ मा आयोिना प्रभातवि नगरपातलकामा श चालयको सुतविाको अवस्था दखेाइएको छ । 

Table 23िातलका २३: आयोिना प्रभातवि स्थानीय िहहरुमा श चालय पहुौँचको अवस्था 

स्थान 

कुल घरिरुी 

सिंख्या 

श चालय नभएका 

घरिरुी 

श चालय भएका घरिरुी उल्ले

ख 

नभए

का 

फ्लश भएको 

श चालय 

सामान्त्य  

श चालय 

प्रभातवि तिल्ला 
१२१०६४ ९५९५० १५५२८ ७९१९ 

१६६

७ 

प्रतिशि (%) 
 

७९.२६ १२.८३ ६.५४ १.३८ 

प्रभातवि 

नगरपातलका  १०१९२ ६७९६ १७१५ १५५४ १२७ 

प्रतिशि )%( 
 

६६.६८ १६.८३ १५.२५ १.२५ 

श्रोि: केतन्त्रय ि्याङ्क तवभाग,२०६८  

सिंचार सतुविा 
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आयोिना प्रभातवि स्थातनय िहमा प्रमुख सूचनाका सािनहरु रेतडयो, रट.भी. र मोबाइलहरु हुन ् । तसतमि 

घरहरुमा मार केवल रटभी, कम््युटर, इन्त्टरनेट र टेतलर्ोन सुतबिा रहकेो छ िसको तववरण िातलका २४ मा 

उल्लेख गररएको छ । 

Table 24िातलका २४: आयोिना प्रभातवि स्थानीय िहहरुमा सिंचार सतुबिाको अवस्था 

स्थान कूल घरिरुी सङ्ख्या 

रे
तड

य
ो 

रट
.भ

ी.
 

के
व
ल

 र
ट
.भ

ी.
 

क
म््

य
टु
र
 

इ
न्त्ट

र
न
टे
 

टे
तल

र्
ोन

 

म
ोब

ाइ
ल

 

प्रभातवि तिल्ला १२१०६४ ४५६४१ ३३१५३ ४८३४ १९४१ ३७६ २५८३ ६१९०० 

प्रतिशि  )%(   ३७.७० २७.३८ ३.९९ १.६ ०.३१ २.१३ ५१.१३ 

प्रभातवि 

नगरपातलका 
१०१९२ ३७८७ ४०८४ ५३८ १४९ १९ ३९६ ५१८९ 

प्रतिशि )%(  ३७.१६ ४०.०७ ५.२८ १.४६ ०.१९ ३.८९ ५०.९१ 

श्रोि: केतन्त्रय ि्याङ्क तवभाग,२०६८  

उिाफमा पहुौँच: 

खाना पकाउन ेउिाफ  

तव.सिं. २०६८ को िनगणना अनुसार आयोिना प्रभातवि नगरपातलकामा कररब ७०% घरिुरीले खाना पकाउन 

दाउरा प्रयोग गछफन। थोरै घरिुरीहरुले एल.पी.िी. ग्याौँस, बायोग्यास र तबिुली पतन प्रयोग गछफन। िुन िातलका 

२५ मा उल्लेख गररएको छ । 

Table 25िातलका २५: आयोिना प्रभातवि स्थानीय िहहरुमा खाना पकाउन ेउिाफ प्रयोगको अवस्था 

स्थान 
कूल घरिरुी 

सङ्ख्या 

दाउरा अन्त्य 

सङ्ख्या % सङ्ख्या % 

प्रभातवि तिल्ला १२१०६४ ४१२०७ ३४.०४ ७९८५७ ६५.९६ 

प्रभातवि नगरपातलका १०१९२ ७१२८ ६९.९१ ३०६४ ३०.०६ 

श्रोि: केतन्त्रय ि्याङ्क तवभाग,२०६८  

तबिलुी  

आयोिना प्रभातवि स्थातनय िहको िेरै ठाउौँमा तबिुलीको पहुौँच पुगेको छ भने तबिुली नभएका घरिरुीमा 

मट्टीिेल, बायोग्यास र सोलार प्रयोग गदफछन् । आयोिना प्रभातवि स्थानीय िहहरुमा तबिुली प्रयोगको अवस्था 

िातलका २६ मा उल्लेख भए अनुसार रहकेो छ ।  

Table 26िातलका २६: आयोिना प्रभातवि स्थानीय िहहरुमा तबिलुी प्रयोगको अवस्था 
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स्थान 

कूल 

घरिु

री 

स

ङ्ख्या 

तबिलुी मट्टीिले बायोग्यास सोलार अन्त्य 
उल्लेख 

नभएको 

स

ङ्ख्या 
% 

स

ङ्ख्या 
% 

स

ङ्ख्या 
% 

स

ङ्ख्या 
% 

स

ङ्ख्या 
% 

स

ङ्ख्या 
% 

प्रभातव

ि 

तिल्ला 
१२१

०६४  

५०७४

७ 

४

१.

९

१ 

६६९

७५ 

 

५५.

३२  

२७

७  

०.

२३ 

१२

१३ 

१.

०० 

१५

६ 

०.

१३ 

१६

९६  

१.

४० 

प्राभातव

ि 

नगरपा

तलका 

१०१

९२ ६९२३ 

६

७.

९

३ 

३००

९  

२९.

५२ २७ 

०.

२६ ४७  

०.

४६ ५६  

०.

५५ 

१३

०  

१.

२८ 

श्रोि: केतन्त्रय ि्याङ्क तवभाग,२०६८  

घरको स्वातमत्व र प्रकार   

िातलका २७ मा दखेाइएअनुसार आयोिना प्रभातवि स्थानीय िहहरुमा अतिकािंश व्यतिहरु तनति घरमा बस्दछन ्

। 

 

 

Table 27िातलका २७: आयोिना प्रभातवि स्थानीय िहहरुमा घर स्वातमत्वको अवस्था 

स्थान 
कूल घरिरुी 

सङ्ख्या 
तनिी घर % भाडामा % सिंस्था % अन्त्य % 

प्रभातवि 

तिल्ला 
१२१०६४ ११६४५१   ९६.१९ २६५४ २.१९ ३६४ ०.३ १५९५ १.३२ 

प्रभातवि 

नगरपातलका 
१०१९२ ९७५५ ९५.७१ २६२ २.५७ १२ ०.१२ १६३ १.६० 

श्रोि: केतन्त्रय ि्याङ्क तवभाग,२०६८  

यस आयोिना क्षेरमा कररब ६६% घरहरु काठल ेबनेको छन् भने बाौँकी घरहरु तसमेन्त्ट, माटो र ढुिंगा, किं किटल े

बनेका छन् िसको तववरण िातलका २८ मा प्रस्िुि गररएको छ । 

Table 28िातलका २८: आयोिना प्रभातवि नगरपातलकहरुमा घरको िगको प्रकारहरु 
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स्थान 

कूल 

घरिरुी 

सङ्ख्या 

माटो र 

ढुिंगा 

तसमेन्त्टल े

िोडकेो 

घर 

किं किट काठ अन्त्य उल्लेख नगररएको 

प्रभातवि तिल्ला १२१०६४ ८५८४ २२६८२ ४२७३ ७८७६५ ४४९८ २२६२ 

प्रतिशि  )%(   ७.०९ १८.७४ ३.५३ ६५.०६ ३.७२ १.८७ 

प्रभातवि 

नगरपातलका 
१०१९२ ६९५ २०२४ ३४२ ६७८५ १५८ १८८ 

प्रतिशि )%(  ६.८२ १९.८६ ३.३६ ६६.५७ १.५५ १.८४ 

श्रोि: केतन्त्रय ि्याङ्क तवभाग,२०६८  

आयोिना प्रभातवि स्थातनय िहमा प्राय पराल र िस्िापािाले छाना छाउने गरेको दतेखन्त्छ । िस म्य लगभग 

१/६ घरहरुमा काठ, टायल र माटो प्रयोग गरेको पाईन्त्छ । 

Table 29िातलका २९: आयोिना प्रभातवि गाउौँपातलकहरुमा घरको छानोको प्रकार 

स्थान 

कूल 

घरिरुी 

सङ्ख्या 

पराल 

छ्वातल 

िस्िा 

पािा 
टाईल किं किट काठ 

मा

टो 
अन्त्य 

उल्लेख 

नगररए

को 

प्रभातवि 

तिल्ला 

१२१०६

४ 

६२४६

५ 

२७७१

६ 

१३६०

२ 

१४१६

७ 
६१७ ० २३३ २२६४ 

प्रतिशि 

)%( 
 ५१.६० २२.८९ ११.२४ ११.७० 

०.५

१ 
० 

०.१

९ 
१.८७ 

प्रभातवि 

नगरपातल

का 

१०१९२ ४४६८ ४३०४ २९२ ९०३ ४७ ० ५ १७३ 

प्रतिशि 

)%( 
 ४३.८४ ४२.२३ २.८६ ८.८६ 

०.४

६ 
० 

०.०

५ 
१.७० 

श्रोि: केतन्त्रय ि्याङ्क तवभाग,२०६८  

स्थानीय अथफ व्यवस्था र िीतवकोपािफन  

स्थलगि अवलोकनको िममा आयोिना क्षेरमा कृतष, बैदतेशक रोिगार र मिदरुी नै त्यस क्षेरको मुख्य पेशा 

रहकेो पाइयो । यस बाहके त्यस क्षेरको पशुपालन, पसल, होटेल, आकद अन्त्य िीतवकोपािफनका श्रोिहरु हुन ्। 

आयोिना क्षेरमा कृषकहरुले उत्पादन गने मुख्य बालीनालीहरु िान, गहुौँ, कोदो, मकै, िौं, दाल  आकद हुन् । यस 

बाहके कृषकहरुले नगदबेालीकालातग मुख्य रुपमा िरकारी उत्पादन गने गरेका छन् । 

िार्मफक िथा पयफटककय स्थल  
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आयोिना क्षेर नतिक केतह िार्मफक िथा पयफटककय स्थलहरु रहकेा छन ्िसको तवस्ििृ िानकारी िल िातलका 

३० मा प्रस्िुि (तचर ८) गररएको छ । 

Table 30िातलका ३०: आयोिना क्षरे नतिकका िार्मफक िथा पयफटककय स्थलहरु 

िार्मफक िथा पयफटककय स्थलको नाम स्थान आयोिना क्षरे दतेखको दरुी 

(तम. ) 

तबष्णु मतन्त्दर कञ्चनरुप ना.पा. ९, रुपनगर  ८००  

िमेश्वोर मतन्त्दर कञ्चनरुप ना.पा. १२, िमेश्वोर ३०००  

राितिस्थान कञ्चनरुप ना.पा. ९, तसतिपुर  ६००  

दवेीस्थान कञ्चनरुप ना.पा. ९, ६००  

तशव मतन्त्दर कञ्चनरुप ना.पा. ९, रुपनगर ९००  

िारापानी पयफटककय क्षेर  कञ्चनरुप ना.पा. १२, िमेश्वोर ३००० 

कोशी ट्पु वन्त्यिन्त्िु आरक्ष  कोशी गा.पा.  ४५०००  

श्रोि: स्थलगि भ्रमण, २०७७  

 

  

तवष्ण ुमतन्त्दर तशव मतन्त्दर 
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िमशे्वोर मतन्त्दर िारापानी पयफटककय क्षरे 

Figure 8तचर ८: आयोिना क्षरे नतिक रहकेा केतह िार्मफक र पयफटककय स्थलहरु 

पररयोिना क्षेरको सामातिक-आर्थफक िथा सािंस्कृतिक वािवरणको तववरण िातलका ३१ मा वणफन गरीय 

बम्बोतिम पाइएको छ । 

Table 31 िातलका ३१:पररयोिना क्षरेको सामातिक- आर्थफक िथा सािंस्कृतिक वािवरणको तववरण 

ि.स. तववरण कैकर्यि 

१. वस्िीको नाम  खयरवन  

२. आयोिना स्थलसौँगको दरूी  काठमाडौं दतेख िम्मा २४२.६ कक.तम. 

३.  स्थानीय िह र वडा  कञ्चनरुप नगरपातलका वडा निं. ९ 

४. िम्मा घरिरुी  १०,१९२  

५. औसि घरिुरी सङख्या  प्रति ५ दतेख ६ िना प्रति घर  

६.  मतहला पुरूष अनुपाि  १.०५३  

७. िाि/िातिय  क्षेरी, ब्रहातमन – पहाडी, मगर, थारु, िामाङ, नेवार, 

मुसलमान, कातम, यादप, राई, गुरुङ, दमाई/घोली, 

तलम्बु, साकी, िेली, चमार/राम/हररिन, 

कोइरी/कुशवाहा, सन्त्यतस/दशनामी, िनुक, 

पासवान/दसुाि/पसी, मुसहार, सोनार, ब्रहातमन – 
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िराई, क्बतनयान, घर्िफ/भुिेल, मल्लाह, कलवार, 

हिम/ठाकुर, कुमाल, सनुुवार  

८. िार्मफक स्थल  तबष्णु मतन्त्दर, राितिस्थान, तशव मतन्त्दर, दवेीस्थान,  

९. शैतक्षक स्थर (प्रतिशि) 

  एस. ई. ई वा सो सरह  

  दशिोड दईु वा सो सरह  

  स्नािक  

  स्नािकोत्तर  

 

१९.८८ 

३०.०८ 

०२.९८ 

०.४२४  
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पररच्छेद – ६  प्रस्िावको तवकल्प तवश्लषेण 

तवकल्प तवशे्लषण वािावरणीय प्रभाव अ्ययनको महत्वपूणफ अिंगको रुपमा तलईएको छ । वािावरण सिंरक्षण 

तनयमावली, २०७७ को अनसुूची १२ को पररच्छेद ६ मा उल्लेख भए अनुसार यस प्रस्िावमा सम्भातवि तवकल्प 

तनम्नानुसार रहकेा छन् । 

तवकल्प १: प्रस्िाव कायफन्त्वयन नै नगने । 

तवकल्प २: परम्परागि तवतिद्दरा प्रस्िाव कायफन्त्वयन गने । 

तवकल्प ३: तवश्व्ययापी खेल प्रणाली अनुसार प्रस्िाव कायाफन्त्वयन गने । 

६.१ प्रस्िावका तवकल्पहरु  

तवकल्प १: प्रस्िाव कायफन्त्वयन न ैनगन े

यस प्रकारको तवकल्पल ेदशेमा खेलकुदको पूवाफिार तवकाश नै नगन,े र यस्िो अवस्थामा राज्यले खेल क्षेरमा ् यान 

न ैनकदएको दतेखन्त्छ । खेलाडीहरुले राम्रो अव्यास गने स्थान नपाउदा आफ्नो क्षेमिा अतवतिति गरर अन्त्िराफतिय 

स्थारको खेल प्रदशन गनफ नसके्न हुदा यस तवकल्प चयन गदाफ दशको समग्र खेल क्षेरमा रास आउनेछ । प्रस्िावन ै

कायफन्त्वयन नगदाफ प्रदशे निं. २ मार नभई पूरै दशेमा रहकेा प्रतिभाहरुलाई अनादर हुन्त्छ । त्यस करण यस 

तवकल्पलाई अस्वीकृि गररन्त्छ । 

तवकल्प २: परम्परागि तवतिद्वारा प्रस्िाव कायफन्त्वयन गन े

परम्परागि तवतिद्वारा खेलग्रामको तनमाफण गदाफ तनमाफण सामाग्रीहरुको अवैज्ञातनक र अतनयतन्त्रि प्रयोग हुन,े 

अदक्ष मातनसहरूबाट समय तसमा नराखी कुनै पतन बखि सिंरचनाहरु तनमाफण हुने, प्रचतलि रातिय िथा 

अन्त्िराफतिय मापदण्ड अनुसार सिंरचना नबने्न हुन्त्छ । परम्परागि िवरले प्रस्िाव कायाफन्त्वयन गदाफ आयोिना 

पररसर तभर रहने खेल मैदान िथा ्याराकर्ट िस्िा सिंरचनाहरु कमिोर बन्न सके्न प्रवल सम्भावना हुन्त्छ ।  यस्िा 

करणले तवश्वभरीन ैिेरै दघुफटनाहरु तनतम्िएको उदाहरणहरु छन् । त्यसैगरी खेलाडीहरुलाई  राम्रो प्रतसक्षण स्थान 

नहुन,े स्थानीयहरलाई यसको लाभ नपुग्ने िस्िा कारणले उि स्थानीय िहलाई मार नभई पूरा रािलाईनै क्षति 

पुग्ने दतखन्त्छ । 

तवकल्प ३: तवश्वव्यापी खले प्रणाली अनसुार प्रस्िाव कायाफन्त्वयन गन े
तवश्वव्यापी खेल प्रणाली अनसुार प्रस्िाव कायाफन्त्वयन गदाफ तनमाफण सामग्रीको तनयतन्त्रि प्रयोग हुने, वािावरण 

सिंरक्षण हुने, दक्ष िनशतिबाट समय तसमा तभरै तनमाफण सम्पन हुने, तवश्व्ययापी खेल प्रणाली अनुसार सिंरचनाहरु 

तनमाफण हुदा दीघफकालीन सिंरचना तनमाफण हुन ेकारणल ेगदाफ यस तवकल्प प्रस्िुि गररएको छ । यसैगरर सिंरचनाहरु 

मापदण्ड अनुसार तनमाफण हुौँदा वािावरण मैरी, स्थानीय सहभातगिा, खेलाडीहरुको क्षमिा र गुणस्ि बढ्ने िस्िा 

सकारत्मक पक्षहरुले यस तवकल्प रोज्दा पाईने भएकाले प्रस्िावको लातग तवकल्प ३ रोतिएको छ ।  
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६.२ तवतभन्न तवकल्पहरुको वािावरणीय िलुनात्मक प्रभाबहरुको तवश्लषेण  

प्रस्िाव कायाफन्त्वयनका िीनवटा तवकल्पहरुलाई िलको िातलकामा िुलनात्मक रुपमा अनुकूल र प्रतिकूल 

वािावरणीय प्रभावको छोटो िथा सिंतक्षप्तमा Quantitative approach बाट तवशे्लषण गररएको छ । Quantitative 

approach तवकल्प छन ट गने परानो र सहि उपाय हो ।  

तवकल्प अनकूुल वािावरणीय प्रभाव प्रतिकूल वािावरणीय प्रभाव 

तवकल्प १: प्रस्िाव कायफन्त्वयन न ैनगन े

तडिाईन  यस्िो तवकल्पमा तडिाईनको आवश्यकिा 

पदनै । 

नयाौँ बन्त्य आयोिनाले यसबाट पाठ तसके्न 

अवस्था नआउने । 

आयोिना स्थल  प्रस्िातवि आयोिना सामुदायक वन क्षेरमा 

प्रस्िाव भएको हुौँदा वन क्षेरको सिंरक्षण हुन े

। 

सामुदायक वन क्षेरमा  िेरै ितमन खाली 

भएको हुौँदा उि स्थानको अतिकिम् प्रयोग 

नहुन े।  

भू-बन ट  समथर रहकेो ितमन प्राकृतिक रुपमा कायम 

हुनेछ ।  

खेलग्रामको तनमाफणको लातग सप्तरी 

तिल्लामा यति सहि, समथर िथा ठुलो 

पररणाममा रहकेो ितमन अन्त्ि पाउन गाह्रो 

छ । 

अपनाईने 

प्रतवति  

प्रतवतिको लातग खचफ नलाग्ने । प्रतवतिमा अभ्यस्ि हुने अवसर गुमाईनेछ । 

सञ्चालन तवति  खेल िथा खेलाडीको क्षमिा बढाउन े

प्रकियाको िन्त्िट हुने छैन । 

खेलाडीको क्षमिा तवकाश गरी उनीहरुलाई 

दशेको प्रतितनतित्व गनफ नपाईने हुन्त्छ । 

समय िातलका  समयको कुन ैअथफ राख्दनै । तनतिि समयमा तनतिि स्थलमा 

मातनसहरुले खेल हनेफबाट बतन्त्चि हुनेछन ्। 

कच्चा पदाथफ  कञ्चनरुप नगरपातलकामा रहकेा प्राकृतिक 

सािनको सिंरक्षण हुन े। 

नगरपातलकाको श्रोिको सदपुयोग नहुने । 

सरकारी 

िग्गाको प्रयोग  

सामुदायक वन क्षेरको िग्गा प्रयोग हुने छैन 

। 

सामुदायक वन क्षेरको िग्गा राि तहिका 

लातग प्रयोग हुने छैन । 

तवकल्प २: परम्परागि तवतिद्दरा प्रस्िाव कायफन्त्वयन गन े

तडिाईन  कम खचफका सिंरचना तनमाफण हुने । सिंरचना तनमाफणमा प्रयोग हुने कुनै मनकको 

प्रयोग नहुौँदा कदगो सिंरचना तनमाफण नहुन े। 

अपनाईने 

प्रतवति  

वािावरण प्रकोपका बारेमा सोच्न ुनपने । वािावरण तवनाशका प्रवाभहारु दतेखने । 

सञ्चालन तवति कुनै सीप र प्रतवतिको आवश्यक नपने । दक्षिाको कदर नहुने । 
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समय िातलका  स्विन्त्र रुपमा आफ्नो समयानुकूल 

सञ् चालन गनफ सककन े। 

कायफकुशलिा नबढ्न े। 

कच्चा पदाथफ  कम लागिमा श्रोि सिंकलन हुने । कच्चा पदाथफको अतनयतन्त्रि उपभोग हुदा 

अन्त्य आयआिफनका अवसरहरु घर्टद ैिाने । 

सरकारी 

िग्गाको प्रयोग  

अल्पकालीन समयाकोलागी स्थानीय 

स्थरमा आयआिफन बढ्न े। 

कदगो र अतघकिम लाभ प्राप्त अहुने । 

तवकल्प ३: तवश्व्ययापी खले प्रणाली अनसुार प्रस्िाव कायाफन्त्वयन गन े

तडिाईन  तवश्व्ययापी रुपमा प्रयोग हुद ै आएका 

मानकको प्रयोग हुौँदा तनमाफण सिंरचनाको 

गुणस्थर राम्रो हुन े। 

प्रस्िाव कायफन्त्वयन हुौँदा दक्ष िनशतिको 

आवश्यकिा पने । 

आयोिना स्थल  आयोिना स्थलको भूस्वरूप पररविफन गनफ 

नपने । 

नदी ककनारमा िटबन्त्ि तनमाफण गनुफपने । 

भू-बन ट  समथर ितमन भएको हुदा खेलग्रामका 

सिंरचना तनमाफण गदाफ सहि हुने । 

मानवीय गतितवतिका कारण भूक्षय बढ्न 

सक्ने्न । 

अपनाईने 

प्रतवति  

िनसहभातगिामा वृति भई स्थानीय 

िनसमुदायबाट सिंरक्षण, सम्बिफन कायफमा 

सकारात्मक प्रभावपने  

िलसिंग सम्बतन्त्िि िीवहरुमा मानवीय 

प्रभावमा आउन सके्न   

समय िातलका  समयमानै कम सम्पन हुने । समय पालना र तनयम काननूको पालना गनुफ 

पने । 

कच्चा पदाथफ  वािावरणीय प्रतिकूल प्रभाव घर्टन गई 

सकारत्मक प्रभाव बढ्द ैिाने िथा स्थानीय 

श्रोि सािनले बिार पाउने । 

अन्त्य क्षेरबाट आउने कच्चा पदाथफको यहाौँ 

ढुवानी नहुनाल े अन्त्य क्षेरको रोिगारमा 

प्रभाव पनफ सके्न ।  

सरकारी 

िग्गाको प्रयोग  

कदगो रुपमा रािश्व प्राप्त भई स्थानीय 

आयाम बृति हुन े

सामुदायक वन क्षेरको िग्गामा वन तवस्िार 

िस्िा कायफ गनफ नपाउने । 

वािावरण प्रभाव मूल्याङ् कन प्रतिवेदन अ्ययनको िममा Qualitative approach का आिारमा कर्ल्ड तनररक्षण 

गदाफ न.पा., स्थानीयवासी र तवषयगि प्रमुख सुचानादािाहरु सौँगको छलर्ल गररयो । छलर्लका आिारमा 

प्रस्िावको तवकल्पहरुको तवशे्लषण गदाफ प्रस्िाव कायाफन्त्वयका तवकल्पहरु म्य े तवकल्प निं. ३ तवश्व्ययापी खले 

प्रणाली अनुसार प्रस्िाव कायाफन्त्वयन गने तवकल्पको अनुकूल र प्रतिकूल वािावरणीय प्रभावहरुको आिारमा यस 

तवकल्पबाट वािावरणमा सवैभन्त्दा कम असर पने, स्थानीय श्रोिको सतह सदपुयोग हुने, स्थातनयस्थरमा कदगो र 

अतिकिम रुपमा रािश्व प्राप्त भई स्थानीय आयाम बृति हुने, स्थानीय स्थरमा रोिगारीको अवसर तसिफना हुन,े 

िनसहभातगिा वृति गराउने िस्िा कारणले गदाफ तवकल्प ३ नै उतचि ठहररएको छ । त्यसैले कञ्चनरुप 

नगरपातलकालाई प्रस्िाव कायाफन्त्वयनका लातग तवकल्प ३ तसर्ाररस गररएको छ । 
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पररच्छेद – ७  प्रस्िाव कायाफन्त्वयन गदाफ वािावरणमा पन ेप्रभाव 

िथा सिंरक्षणका उपाय 

७.१ सकारात्मक प्रभावहरु  

आयोिनाको तवतभन्न चरणका कियाकलापहरुले स्थानीय वािावरणमा िरै सकारात्मक प्रभावहरु सृिना गनफ 

सक्दछ । यो तनम्न उप खण्डहरुमा सिंतक्षप्तछलर्ल गररएको छ । 

 स्थानीयलाई दक्षिा अनसुार रोिगारको अवसर  

आयोिना तनमाफण कायफको लातग कूल १२८ िना िनशतिको आवश्यक पनफ िान्त्छ िसम्ये २५% दक्ष, १५% 

अिफदक्ष र बाौँकीका ६०% मिदरुहरू हुने छन ्। आवश्यक दक्ष, अिफदक्ष र बाौँकी मिदरु िनशति स्थनीय क्षेरबाट 

तनयुति गररन ेछ भने स्थानीय स्िरमा उपलब्ि हुन नसकेको खण्डमा बातहरबाट तनयुति गररने छ । प्रस्िातवि 

आयोिनाको तनमाफणका कारण उि क्षेरमा रोिगारीको अवसर एविं आयश्रोिमा वृति हुनेछ । तनमाफण चरणका 

बखि आयोिनामा प्रशस्ि मारामा कामदारहरुको आवश्यकिा पने हुदा यस प्रस्िावको कायफन्त्वयनबाट 

रोिगारीका अवसरहरु सृिना हुनेछ िसका कारण स्वि रोिगारी तलनेहरुको आयश्रोिमा वृति हुनेछ । उि 

प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, स्थानीय सीमा र अल्पकालीन अवतिको रहनछे ।  

 िटबन्त्ि तनमाफण िथा नदी तनयन्त्रण  

प्रस्िातवि क्षेर सुन्त्दरी खहरे खोलाको बगर क्षेरमा पने हुनाले प्रस्िाव तनमाफण चरणमा उि क्षेरबाट बकढ मारामा 

ढुङ्गा, तगट्टी, बालुवा उत्खनन् हुने सम्भावना दतेखन्त्छ । नदी तनयन्त्रण उतचि ढङ्गमा हुन नगएमा उत्खनन् कायफ 

बकढ हुने र खोला ककनारको गतहराई बढ्न आउने िोतखम बढ्नुको साथै भू-क्षय हुने िथा बढीको िाने सम्भावना 

हुन्त्छ । आयोिनालाई भू-क्षय िथा बढीको प्रकोपबाट तनयन्त्रण गनफ नदीमा िटबन्त्ि तनमाफण गनुफपने हुन्त्छ ।  उि 

प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, स्थानीय सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे ।  

 यवुाहरुलाई खलेकुदमा प्रोत्साहन  

आयोिनाको सञ्चालन चरणमा रातिय, क्षेरीय र अन्त्िराफतिय स्िरका अभ्यास खेलहरु र टूनाफमेन्त्टहरू सञ्चालन 

हुने हुौँदा रातिय, क्षेरीय र स्थानीय स्िरका खेलाडीहरुको क्षमिमा बढोिरी हुनेछ । यस खेलग्रामको सञ्चालनको 

चरणमा खेलडीहरुलाई अत्यािुतनक सुतबिा सम्पन मैदानमा प्रतशक्षण र अभ्यास हुने भएकाले युवाहरुको खेलकुद 

प्रति प्रोत्साहन बढ्नेछ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, क्षरेीय सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

 आिारभिू पवुाफिारहरु तनमाफण हुन े 

आयोिना सञ्चालन गनफ यािायाि, तबिुलीबतत्त िथा खानेपातन िस्िा आिारभिू वस्िुहरु आवश्यक पदफछ । 

उल्लेखतनय रुपमा आिारभूि वस्िुहरु प्रयोग हुने हुौँदा पकी सडक, तबिुतलकोलागी रातिय प्रसारण लाइन र 

खानेपानी तविरण लाइन िस्िा पूवाफिारहरु आयोिना क्षरे वरपर तवकास हुने दतखन्त्छ । यसरी िेरै मारामा श्रोि 

सािन प्र राम्रो सुतबिा आवश्यक पदफछ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, स्थानीय सीमा र कदघफकालीन अवतिको 

रहनछे ।  
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 तवकास सौँगसौँग ैहररयाली प्रविफन  

आयोिना क्षेरतभर बगैंचा तनमाफण गरी हररयाली प्रविन गररनेछ  । आयोिनामा हररयाली तवकास गनफको लातग 

केतह खुल्ला िग्गा रातखनेछ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, तनम्न पररमाण, स्थानीय सीमा र दीघफकालीन अवतिको रहनछे 

। 

 पयफटकीय क्षरेको तवकास  

आयोिनाको सञ्चालन चरणमा रातिय, क्षेरीय र अन्त्िराफतिय स्िरका खेलहरु सञ्चालन हुने हुौँदा उि क्षेरमा 

तवतवन्न स्थानहरुबाट खेलाडी, दशफक िथा कमफचारीहरुको आगमन र बतहगफमन हुन्त्छ । यस िममा स्थानीय क्षेरमा 

रहकेा पयफटकीय स्थलहरु िस्िै राितिस्थान, दवेीस्थान, िारापानी पयफटकीय क्षेर र कोशीट्पुमा पयफटन प्रबिफन 

हुने दतेखन्त्छ भने आयोिना क्षेर एक नयाौँ पयफटकीय क्षेरको रुपमा तवकास हुनछे । पयफटन प्रबिफन हुौँदा 

स्थानीयस्थरमा आर्थफक गतितवतघ बढ्नेछ िसका कारण समािमा गररबी, भेदभाव, अतशक्षा, आकदिस्िा 

सामतिक मुद्दाहरुमा सकारत्मक प्रभाव पादफछ भने स्थातनय बातसन्त्दाहरुको परतनभफरिा घर्टनेछ । उि प्रभाव 

अप्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, स्थानीय सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

 स्थानीय सरकारको रािस्वमा वतृि  

Inter-governmental Fiscal Arrangement Act, 2074 को व्यवस्था अनुरुप आयोिनाले ५०% नेपाल 

सरकारलाई, २५% प्रदशे सरकारलाई र २५% स्थानीय सरकारलाई आयोिना सञ्चालन गनफ रोयल्टी तिनुफ पदफछ 

। िसथफ खेलग्रामको तनमाफण गदाफ स्थानीय िहले िोकेको घाटबाट ढुङ्गा, तगट्टीरोडा र बालुवा प्राप्त गन ेप्राविान 

रहन े हुनाले र सञ्चालन गदाफ स्थानीय िहल े पाउने रोयल्टी नगरपातलकालाई उपलब्ि भइ नगरपातलकाको 

आयश्रोिमा वृति हुनेछ । उि प्रभाव अप्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे 

। 

 स्थानीय अथफिन्त्रमा सिुार  

श्रतमकहरुले प्राप्त गरेको श्रम ज्यालाबाट उनीहरुको दतैनक आवश्यकिाका वस्िहुरुको पररपूर्िफ हुनेछ । प्राप्त 

ज्यालाको सतह सदपुयोग हुन सकेमा साना िथा मि ला आयमूलक कायफिमहरु िस्िै बाख्रापालन, पसल आकद 

कियाकलापहरुले आय श्रोिमा अतभवृति गराउने छ । तनमाफण अवतिमा, तनमाफण कायफ पूरा गनफ तवतभन्न प्रकारका 

व्यवसातयक गतितवतिहरु सञ्चालनमा आउौँदछन् । यी व्यवसातयक गतितवतिहरुमा कामदारको लातग खाना र 

तचया पसल, ककराना पसल र रेस्टुरेन्त्ट / लिहरु आकद हुनेछन् । स्थानीय उत्पादनहरु िस्िै दाल, दिू, मासु, 

िरकारी, र्लरू्ल आकदको माग तनमाफण अवतिभर बढ्नेछ िसले स्थानीय उत्पादन र बिारका लातग थप 

प्रोत्साहन कदन सक्छ । िसथफ प्रस्िातवि खेलग्रामको तनमाफण चरणमा स्थानीय स्िरका व्यवसायहरुको प्रविफन 

हुनेछ । यस करणले आयोिना क्षेरको व्यय क्षमिा बढ्ने भएकाले यस क्षेरको अथफिन्त्रमा वृति हुनेछ । उि प्रभाव 

अप्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, स्थानीय सीमा र म्यकालीन अवतिको रहनछे । 

 आयोिना क्षरे वरपरको ितमनको मलू्य वतृि  

रातिय स्िरको खेलग्रामको सञ्चालन चरणमा मातनसहरुको आवििावि बढ्न े भएकाले यस क्षेरको भ तिक 

पूवाफिारहरुको तवकाश हुने तनतिि हुन्त्छ । यस कारण त्यस क्षेरमा रहकेा कृतष ितमन उच्च मूल्यको व्यवसातयक 
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िग्गामा पररणि हुनेछ । ितमनहरुको मूल्य वृति हुने भएकाले िमानी मार्फ ि ऋण तलनको लातग ककसनको 

क्षमिा बढ्नेछ ।  खिेीपािीका साथ ैयसले तिनीहरुको िन-िीतवकालाई बढाउनेछ । उच्च मूल्यका िग्गाहरुलाई 

ऋण कदन बैंक र लघुतवि सिंस्थालाई सतिलैसौँग स्वीकायफ हुनेछ । उि प्रभाव अप्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, स्थानीय 

सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

७.२ नकारात्मक प्रभावहरु  

आयोिनाको तवतभन्न चरणका कियाकलापहरुले स्थानीय वािावरणमा िरै नकारात्मक प्रभावहरु सृिना गनफ 

सक्दछ । यो तनम्न उप खण्डहरुमा सिंतक्षप्तछलर्ल गररएको छ । 

७.२.१ तनमाफण चरण  

७.२.१.१ भ तिक िथा रसायतनक वािावरण  

 भ-ूउपयोगमा पररविफन  

आयोिना तनमाफण हुौँदा सामदुायक वनको रुपमा प्रयोग हुद ैआएको यस क्षेरको ४१.४९४५  ह.े िग्गाप्रयोग हुनेछ 

िसम्य ७.६४६९ ह.े ितमनमा स्थायी सिंरचनाहरु तनमाफण गररनेछ । स्थायी सिंरचनाहरु तनमाफणको गदाफ 

(२.७२२४ ह.े) रु्टबल स्टेतडयम, (२.२१९८ ह.े) किकेट स्टेतडयम, (०.६६३७ ह.े) पार्कफ ङ, (०.०३२०ह.े) 

मतन्त्दर, (०.१२३० ह.े) श चालय, (०.०४ ह.े) कबड्डी मैदान, (०.०५६ ह.े) भतलबल मैदान, (०.०४१ ह.े) 

बास्केटबल कोटफ र (०.१२१ ह.े) ब्याडतमन्त्टन कोटफ, (०.२४१७ ह.े) तस्वतमË पुल, ०.०२ ह.े) रटकट तवकि कक्ष र 

०.८ ह.े) मा चमनेा गृहको लातग ितमन आवश्यक पदफछ । यस करणले गदाफ भू-उपयोग पररविफन हुनेछ । उि 

प्रभाव अप्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, स्थानीय सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

 भ-ूतस्थरिामा आउन ेपररविफन  

खेलग्रामको स्थायी र अस्थाय सिंरचनाहरुको तनमाफण िममा मातथल्लो सिहका वनस्पतिहरु हटाउन ुपन ेिथा 

उबाडखबाड ितमनलाई सम्याउनु पने दतेखन्त्छ िसले गदाफ आयोिना तनमाफण क्षेरको भू-तस्थरिामा पररविफन 

आउने दतेखन्त्छ । यसको उतचि व्यवश्थापन चुन तिपूणफ हुनेछ । त्यस्िै गरर आयोिना क्षेर तभर स्थायी रुपमा 

तनमाफण गररने सडक र अस्थाय रुपमा तनमाफण गररने तनमाफण सामग्री भण्डारण क्षेर र कामदार बस्ने तशतवरस्थलल े

पतन मातथल्लो सिहका सामाग्रीहरुलाई असर पादफछ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, साइट तबतशष्ट  सीमा 

र कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

 िल प्रदषुण िथा भरण 

सुन्त्दरी खहरे खोला आयोिना क्षेरबाट कररब १.३ ककलोतमटर तभर भएकोले तनमाफण िममा तनतस्कएको 

अनावश्यक वस्िु िथा र्ोहोरमैलाहरु खोलालाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रदषुण हुन नगए पतन वषाफको म सममा तनमाफण 

क्षेरबाट बग्ने पानील ेखोलाको पानी प्रदतुषि हुने दतेखन्त्छ । उि प्रभाव अप्रत्यक्ष, तनम्न पररमाण, स्थानीय सीमा 

र अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 

 वाय ुप्रदषुण  

आयोिना तनमाफण हुौँदा तनमाफण सामग्रीको ढुवानी मुख्य गरी कच्ची सडकबाट गनुफ पन,े उत्खनन, तड्रसलिंग, भारी 

उपकरणको उपयोग गनुफ पने भएकाले आयोिना तनमाफणको िममा िुलो र िुौँवाको उत्सिफन हुन िान्त्छ । सवारी 
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सािनल ेमुख्यि P.M particle, carbon monoxide, sulfured oxide, hydrocarbon and oxides of 

nitrogen िस्िा िुौँवाको उत्सिफन वरपरको वािावरणमा हुनेहुिंदा वायु प्रदषुणको सम्भावना दतेखन्त्छ । तनमाफण 

सामग्रीलाई लामो समयसम्म भण्डारण गनुफपदाफ वरपरका वािावरणमा िुलो उडाई वायु प्रदतुषि बनाउन िान्त्छ 

। उि प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, स्थानीय सीमा र अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 

 इन्त्िन, लतुब्रकेन्त्टस, अम्ल िथा अन्त्य रसायनहरुको चवुाट िथा माटो प्रदषुण  

यस तनमाफण कायफका लातग तवतभन्न ककतसमका उपकरण िथा औिारहरूको प्रयोग गररन्त्छ िसलाई सञ्चालन िथा 

ममफि गनफका लातग इन्त्िन, लुतब्रकेन्त्टस, अम्ल िथा अन्त्य रसायनहरुको प्रयोग गनुफपने हुन्त्छ । यस्िा सामग्रीको 

प्रयोग गदाफ रातखएको स्थानमा सामाग्रीहरुबाट चुहावट हुन गएमा माटो प्रदतुषि हुन सक्छ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, 

म्यम पररमाण, साइट तबतशष्ट सीमा र अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 

 ्वनी प्रदषुण  

तनमाफण सामग्रीको ढुवानी गने िममा सवारी सािनहरुबाट तनस्केको आवाि िथा तनमाफणका िममा प्रयोग हुन े

उपकरणहरु िस्िै भाइब्रेटर, डोिर, लोडर, रोलर, िेन, िेनरेटर, र पम्पहरूबाट तनस्केको ्वतनले नतिकै रहकेो 

सस्था वा बतस्ि मा असर पने दतेखन्त्छ । यसका अलवा तनमाफण िममा भएका कामदारहरुको हो-हलाका कारण 

त्यहाको शान्त्ि वािावरणमा खलल पुग्न सक्छ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, साइट तबतशष्ट सीमा र 

अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 

 िरैे मारामा उिाफको माग  

दतैनक सय को सिंख्यामा आयोिना स्थलमा कामदारहरु आउने हुौँदा उनीहरुलाई खाना पकाउन इन्त्िन र तनमाफणको 

िममा आवश्यक पानीको प्रयोग गनफ, तवतभन्न उपकरण िथा मेतसनरीहरुको प्रयोग गनफ िेरै मारामा उिाफको माग 

हुन्त्छ । त्यस्िै गरर स्थातनय कामदारहरुलाई बाहके अन्त्य कामदारहरु बस्नको लातग घर िथा टहरा तनमाफण गनुफपन े

हुन्त्छ । आवश्यक उिाफको आपूर्िफ आयोिना क्षेर नतिकै रहकेा तबितुलबतत्तका श्रोि र स्थातनय बिारबाट हुनेछ 

भने उिाफको श्रोिहरुमा चाप बढ्नेछ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र अल्पकालीन 

अवतिको रहनछे । 

 ठोस र्ोहोरमलैा िथा स्पोइल व्यवस्थापन  

आयोिना तनमाफणको िममा कन्त्स्ट्रक्शन र घरेलु गरर दईु ककतसमका ठोस र्ोहोरहरु पररयोिनाबाट उत्पन्न हुन्त्छ 

। कन्त्स्ट्रक्शन ठोस र्ोहोरहरु अन्त्िगफि ढुिंगा, माटो िस्िो तवतभन्न मक तनस्कासन हुन्त्छ िसको ७० प्रतिशि मक 

backfelling मा प्रयोग गररन्त्छ । त्यसै गरी बाौँकी रहकेो मक व्यवास्थापनको लातग १ स्थान िोककने छ । यसका 

साथसाथ ै घरेल ु ठोस र्ोहोरहरु अन्त्िगफि कामगने कामदारहरुबाट उत्सिफन हुने र्ोहोरमैला पदफछ । यस्िा 

र्ोहोरमैलाको व्यवस्थापन गनफ उतचि कायफतवति र स्थान नहुदाौँ तनमाफण क्षेर वरपर अतप्रय गन्त्ि, पानीको प्रदषुण, 

वायु प्रदषुण, दशृ्य प्रभाव िथा सावफितनक स्वास््यमा िोतखम हुन सक्दछ । तनमाफण चरणमा, १२० िना 

िनशतिहरुले दतैनक ३६ ककलो (३०० ग्राम प्रतिव्यति प्रतिकदन ) घरेलु ठोस र्ोहोरहरु उत्पादन हुन्त्छ िसमा 

मुख्य रूपमा िैतवक खानाको र्ोहोरहरु हुन्त्छ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, स्थानीय सीमा र अल्पकालीन 

अवतिको रहनछे । 
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 नदी तनयन्त्रण  

प्रस्िातवि क्षेर सुन्त्दरी खहरे खोलाको बगर क्षेरमा पने हुनाले प्रस्िाव तनमाफण चरणमा उि क्षेरबाट बकढ मारामा 

ढुङ्गा, तगट्टी, बालुवा उत्खनन् हुने सम्भावना दतेखन्त्छ । नदी तनयन्त्रण उतचि ढङ्गमा हुन नगएमा उत्खनन् कायफ 

बकढ हुने र खोला ककनारको गतहराई बढ्न आउने िोतखम बढ्नुको साथै भू-क्षय हुने िथा बढीको िाने सम्भावना 

हुन्त्छ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, साइट तबतशष्ट सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे ।  

 कामदार बस्न ेठाउौँको व्यवस्थापन  

तनमाफणको लातग कामदार बस्ने ठाउौँ  मार्फ ि हुने असरहरुमा ठोस र्ोहोर उत्पादन (िैतवक र्ोहोर, ्लातस्टक र 

िािु स््याप, आकद) र तिनीहरुको व्यवस्थापनको आवश्यकिा, सावफितनक सेवा सुतविामा चाप (खानेपानीको 

श्रोि, स्वास््य सुतविा, स्कूल) आदीसमावेश छन् । अन्त्य असरहरुमा स्थातलकृि स न्त्दयफ मूल्यको (वनस्पति क्षति 

र ितमनको प्रदषूण), कमिोर सरसर्ाइ, सिंितमि रोगहरुको प्रसारण (य निन्त्य रोगहरु, कीराले साने रोगहरु, 

आकद), खराब पानी आपूर्िफ, रक्सी र लागूऔषिको प्रयोग आदी रहकेा छन ्। उि प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, 

साइट तबतशष्ट सीमा र अल्पकालीन अवतिको रहनछे ।      

 तनमाफण सामग्री थुपदाफ पन ेअसर   

तनमाफण सामग्रीको ढुवानी गदाफ आउने भारी लोड गाडी िस्िै ट्रक, ट्रयाक्टर, डोिर, आकद, भण्डार गदाफ र िग 

तनमाफण गदाफ तनस्कने माटो िथा हावा र पानीका कारणल ेगदाफ सिही माटोमा प्रभाव गदफछ िसको कारण वायु 

प्रदषूण, माटो प्रदषूण, िल प्रदषूण िथा भू-क्षयको सम्भावना हुन्त्छ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, साइट 

तबतशष्ट सीमा र अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 

 प्रकोप िोतखम व्यवस्थापन  

UNDP/UNCH का अनुसार आयोिना क्षेर कम भकूम्पीय िोतखम क्षेरमा पदफछ । प्रस्िातवि आयोिना thrust 

zone मा पदनै । िसथफ भकूम्प गतितवतिको  प्रभाव सिंरचनामा कम हुनेछ । त्यस्िै गरी सुन्त्दरी खहरे खोला 

आयोिना स्थलबाट कररब १ .३ ककलोतमटर तभर भएकोले बाढीपतहरोबाट कम क्षति हुने दतेखन्त्छ । उि प्रभाव 

अप्रत्यक्ष , तनम्न पररमाण ,स्थानीय सीमा र अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 

७.२.१.२ ितैवक वािवरण 

 वन तवखण्डन  

प्रस्िाव कायाफन्त्वयन हुन ेिग्गा पूणफ रुपमा तवष्णु सामुदायीक वन क्षेरमा पदफछ । आयोिना तनमाफणको लातग तवष्णु 

सामुदायीक वनको ४१.४९४५ ह.े क्षेरर्ल आवश्यक पदफछ िसम्य आयोिना तनमाफण हुने क्षेर ७.६४६९ 

ह.े(१८.४३%) र बाौँकक ३३.८४७६ ह.े (८१.५३%) खुल्ला क्षेर रहनेछ । आयोिना तनमाफणको िममा उि क्षेर 

सामुदायीक वन क्षेर, भ तिक सिंरचनाको क्षेर, र खुल्ला क्षेर गरर ३ वटा क्षेरमा वनको तवखण्डन हुनेछ । उि 

प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

 वन र वनस्पतिको व्यवस्थापनमा पन ेप्रभाव  
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आयोिना तनमाफणको िममा, मातथल्लो सिहका सामाग्रीहरु हटाउनु पन ेभएकाल े तवरुवाहरु कटान गनुफपने, 

वनस्पतिहरुको अनावश्यक र अवैि कट िीले गदाफ वन र्ौँ डानी हुन े दतेखन्त्छ । तनमाफण चरणमा स्थानीय र 

कामदारहरुलाई उि वन क्षेरमा सहि रुपमा आवििावि गनफ तमल्ने हुौँदा वन अतििमण र अनावश्यक वनको 

िग्गा प्रयोग हुने दतेखन्त्छ । वन क्षेर र त्यहाौँ रहकेा वनस्पतिहरुको अनावश्यक प्रयोगले गदाफ वन क्षेरको 

व्यवस्थापनमा प्रभाव पनफ िान्त्छ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, स्थानीय सीमा र कदघफकालीन अवतिको 

रहनछे । 

 दलुफभ, सङ्कटापन्न र िोतखमयुि वन्त्यिन्त्िमुा पन ेअसर  

आयोिना अतनयतन्त्रि िवरले कायाफन्त्वयन हुौँदा, यसबाट तनस्कने र्ोहोरमैला लगायिका पदाथफहरुल ेवरपरको 

िल, ितमन, वायु र वन क्षेरमा प्रभाव पनफ सक्छ । यसबाहके आयोिना क्षेरमा हुने सवारी सािन र कामदारहरुको 

कोलाहलले पतन दलुफभ, सङ्कटापन्न र िोतखमयुि वन्त्यिन्त्िुहरुमा असर गदफछ । उि प्रभाव अप्रत्यक्ष, म्यम 

पररमाण, स्थानीय सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

 वनस्पतिहरुको नोक्सान  

आयोिनाको कारण अतिग्रहण हुने तवष्णु समुदातयक वनको िग्गा रहकेा वनस्पतिहरु घर्टनेछ । आयोिना स्थलमा 

िेरै िस्िो खरै, तसस  र आौँप रहकेा छन् । आयोिना स्थलमा रहकेा वनस्पतिहरु कम रहकेाल ेक्षति न्त्युन रहनेछ 

। तनमाफण सामग्री भण्डारण गदाफ थप छेउछाउको वनस्पतिहरुको नोक्सान हुन सके्न हुौँदा तनमाफण सामग्री भण्डारण 

गने स्थानमा चारैतिरबाट िस्िाले घेरेर तनमाफण कमी बाहके अन्त्यलाई सुरक्षा र सम्भातवि रोक्न तनषेतिि क्षेरसमेि 

तनिाफरण गरी वडा एवम् समुदायमा सुसूतचि गररनेछ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, तनम्न पररमाण, साइट तबतशष्ट  सीमा 

र कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

 गहै्रकाष्ठिन्त्य पदाथफमा पन ेप्रभाव  

प्रस्िाव कायाफन्त्वयन हुने िग्गा पूणफ रुपमा सामुदायीक वन क्षेरमा पने भएकाले तनमाफण चरणमा कामदार र 

स्थानीयहरुले गैह्रकाष्ठिन्त्य पदाथफ िस्िै दाउरा, घाौँस, पाि पसििंगरहरुको अनावश्यक र अवैि ओसारपोसार हुन े

दतेखन्त्छ  । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, साइट तबतशष्ट  सीमा र अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 

 आगलागी िथा डढेलो तनयन्त्रण कायफ गदाफ पन ेप्रभाव  

आगलागी िथा डढेलोका मूख्य सूचकहरु वनस्पति, म सम, र घरको प्रकार सतहि बस्िीको ढाौँचा हुन् । सूचकहरु 

म्य आयोिना क्षेरमा वनस्पति र म सम आगलागी िथा डढेलोका मूख्य कारण हुन् सके्न दतेखन्त्छ । आयोिना 

क्षेरको वार्षफक अतिकिम औसि िापिम २७.७ तडग्री सेतन्त्टगे्रट रहकेो र उि क्षेरमा सहि ैआगलागी हुने खैर, 

तसस  र आौँपका रुखहरुका साथ  िाडी र सुख्खा  भै-घाौँस भएकाले आगलागी िथा डढेलोको िोतखम दतेखन्त्छ । 

त्यस्िै तनमाफण चरणमा कामदारहरुको अतनयतन्त्रि गतितवतिहरू, वन र घाौँसे मैदानमा पने चट्याङले गदाफ पतन 

आगलागी िथा डढेलो हुन िान्त्छ । तनमाफण चरणमा हुन ेआगलागी िथा डढेलोले वन क्षेर, कामदार बस्ने स्थान, 

िथा भ तिक सिंरचनामा पतन असर पने दतेखन्त्छ ।  उि प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, साइट तबतशष्ट  सीमा र 

अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 
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७.२.१.३ सामातिक-आर्थफक िथा सिंस्कृतिक वािावरण  

 नतिकको वस्िीहरुमा पन ेप्रभाव  

आयोिना कायफन्त्वयनको लातग तवष्णु समुदातयक वनको िग्गा प्रयोग हुने छ । आयोिनाको लातग आवश्यक पन े

िग्गा ४१.४९४५  ह.े रहकेो छ िसम्य ७.६४६९ ह.े ितमन, सिंरचना तनमाफणको लातग प्रयोग हुनेछ । आयोिना 

तनमाफण अतघको चरणमा तनमाफणमा सामग्री िम्मा गन ेस्थलको तनिाफरण, मिदरुहरुको क्याम्प, प्रातवतिकहरुको 

क्यातवन आकद रहने स्थान तनिाफरण गररनेछ । यसका साथै तनमाफण सामग्री भण्डारण गने स्थानमा चारैतिरबाट 

िस्िाले घेरेर तनमाफण कमी बाहके अन्त्यलाई सुरक्षा र सम्भातवि रोक्न तनषेतिि क्षेरसमेि तनिाफरण गरी वडा एवम् 

समुदायमा सुसूतचि गररनेछ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष , तनम्न पररमाण ,स्थानीय सीमा र अल्पकालीन अवतिको रहनछे 

। 

 सामदुातयक स्वास््य र सरुक्षा िोतखम  

तनमाफण कायफका िममा तवतभन्न ठूला िथा साना मेतशन िथा औिारहरुको प्रयोग हुने हुदाौँ कामदारहरुलाई 

चोटपटक लागने सम्भावना हुन्त्छ । त्यसका साथै कुनै गम्भीर रोग िस्िै COVID-19 र अन्त्य सिंितमि कामदारबाट 

अरु कामदारमा र समुदायमा रै्लन सके्न सम्भावना पतन हुनेछ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, साइट 

तबतशष्ट  सीमा र अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 

 बालश्रम िथा लतैङ्गक भदेभाव  

तनमाफणको िममा ठेकदारहरुले कम पाररश्रतमकको लोभमा बालश्रमलाई प्रोत्साहन गनफ सक्छन् त्यसैगरर स्थानीय 

तवपन्न बालबातलकाहरु पतन बालश्रम गनफ लालातयि हुन सक्दछन् । त्यस्िै गरर मतहला कामदारहरु तनमाफण 

चरणको तवतभन्न कियाकलापमा आबिहुने हुौँदा उनीहरुमातथ पुरुष कामदारहरुले य न उत्पीडन हुन सके्न र पुरुष 

कामदारहरु भन्त्दा कम ज्याला पाउन सके्न दतेखन्त्छ ।  उि प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र 

अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 

 

 व्यावसातयक स्वास््य र सरुक्षा िोतखम 

तनमाफण कायफ र सामाग्री ढुवानी गने सवारी सािनले गदाफ उत्पन्न हुने िुलोको कारणल ेमिदरुहरुको स्वास््यमा 

नकारात्मक असर पनफ सक्दछ । ढुवानी सािनहरुबाट हुने ्वनी प्रदषूणले केही हदसम्म शरीरमा प्रतिकूल असर 

पने दतेखन्त्छ, साथसाथै यस्िा सािनहरुको आवििाविल ेआकतस्मक दघुफटनाको सिंभावना पतन त्यतिकै रहन्त्छ । 

श्रतमकहरुले तवशेष गरर भारी उपकरण सञ्चालन, रुख काटने, सिंरचनाको ढलान गने िस्िा इत्याकद कामहरु गनुफ 

पने भएकोले उनीहरु दघुफटना र स्वास््य िोतखममा पनेछन् । दतैनक आठ घण्टा िथा व्यतिगि भार बहन क्षमिा 

भन्त्दा बढी भार बोकेको खण्डमा मािंशपेशी र हाड िोनी दखु्ने समस्याहरु पतन बढ्न सक्दछ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, 

म्यम पररमाण, साइट तबतशष्ट  सीमा र अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 

 िरैे मारामा पानीको माग  
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आयोिना तनमाफण कायफ गदाफ दतैनक हिार  तलटर पानीको आवश्यक पदफछ, िसले गदाफ नतिकैका सावफितनक 

श्रोिमा चाप पने दतेखन्त्छ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र अल्पकालीन अवतिको रहनछे 

। 

 ट्राकर्क व्यवस्थापनमा पन ेअसर  

आयोिनाको तनमाफणको िममा ढुवानी गने सवारीसािनको तनरन्त्िर आवोिाविल ेपैदलयारीलाई असर पनफ सके्न 

दतेखन्त्छ । तनमाफण चरणमा नकदिन्त्य तनमाफण सामग्री, तसमेन्त्ट, छड, पाईप, तससा आकदको आवश्यकिा हुन े

भएकाले यसको ढुवानी गदाफ ट्राकर्क िाम तनम्त्याउन सके्न प्रवल सम्भावना हुन्त्छ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, तनम्न 

पररमाण, स्थानीय सीमा र अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 

 कामदार र स्थानीय तबच हनुसक्न ेद्दन्त्द  

तनमाफणका कायफमा तवतभन्न िाति, भाषा, सिंस्कृति बोकेका मातनसहरु कामको खोतिमा यस स्थानमा आउन 

सके्नछन । सिंस्कार िथा परम्पराको तभन्निाको आिारले िथा कामदारले गने तवतभन्न कियाकलापहरुले कामदार 

िथा स्थानीय तबच द्दन्त्द तनतम्िन सक्छ । उि प्रभाव अप्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र अल्पकालीन 

अवतिको रहनछे । 

 ररति-ररवाि र सिंस्कृतिमा पन ेअसर 

आयोिना तनमाफणका कायफमा तवतभन्न िाति, भाषा, सिंस्कृति बोकेका मातनसहरु कामको खोतिमा यस स्थानमा 

आउन सके्नछन । तवतभन्न िाति, भाषा, सिंस्कृति बोकेका कामदारहरुको बसोबासले गदाफ त्यस क्षेरको ररति-ररवाि 

र सिंस्कृतिमा असर पने दतेखन्त्छ । उि प्रभाव अप्रत्यक्ष, तनम्न पररमाण, साइट तबतशष्ट  सीमा र अल्पकालीन 

अवतिको रहनछे । 

 आयोिना क्षरे नतिकका िार्मफक स्थलहरुमा पन ेप्रभाव  

आयोिना क्षेरबाट नतिकै  ८०० तम. मा तवष्णु मतन्त्दर र ९०० तम. मा तशव मतन्त्दर रहकेा छन् । तवतभन्न िाति, 

भाषा, सिंस्कृति बोकेका कामदारहरुको बसोबासले गदाफ नतिकका िार्मफक स्थलमा कामदारहरुको होहल्ला र 

तनमाफण सामग्रीको ढुवानील ेगदाफ प्रभाव पने दतेखन्त्छ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, तनम्न पररमाण, स्थानीय सीमा र 

अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 

७.२.२ सञ्चालन चरण  

७.२.२.१ भ तिक िथा रसायतनक वािावरण  

 िल प्रदषुण 

सुन्त्दरी खहरे खोला आयोिना क्षेरबाट नतिकै भएकाले आयोिना सञ्चालन गने िममा तनतस्कएको र्ोहोरमैलाहरु 

खोलामा तमतसन गएमा खोलाको पानी प्रदतुषि हुने दतेखन्त्छ । उि प्रभाव अप्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, स्थानी 

सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

 वाय ुप्रदषुण  
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आयोिना सञ्चालन हुदाौँ प्रयोग हुन े िनेेरेटर र आयोिनामा आउन े सवारीसािनहरुबाट िुलो र िुौँवा उड्न े

भएकाले यस प्रस्िाव सञ्चालनमा वायु प्रदषुण हुने दतेखन्त्छ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, स्थानीय सीमा 

र कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

 माटो प्रदषुण   

आयोिना सञ्चालन कायफका लातग तवतभन्न ककतसमका उपकरण िथा औिारहरूको प्रयोग गररन्त्छ िसलाई 

सञ्चालन िथा ममफि गनफका लातग इन्त्िन, लुतब्रकेन्त्टस, अम्ल िथा अन्त्य रसायनहरुको प्रयोग गनुफपने हुन्त्छ । यस्िा 

सामाग्रीहरुबाट चुहावट हुन गएमा र खेलाडीहरुको उपचारको लातग प्रयोग हुने औषतििन्त्य पदाथफहरुबाट हुने 

चुहावटल ेमाटो प्रदतुषि हुन सक्छ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, तनम्न पररमाण, साइट तबतशष्ट  सीमा र कदघफकालीन 

अवतिको रहनछे । 

 ्वनी प्रदषुण  

आयोिना सञ्चालन गने िममा प्रयोग हुन ेिेनरेेटर, आयोिनामा आउने सवारी सािनहरुबाट तनस्केको आवाि 

िथा खेलको िममा हुन ेहोहल्लाबाट यस क्षेरमा ्वनी प्रदषुण समेि हुन सके्न दतेखन्त्छ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम 

पररमाण, स्थानीय सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

 ढल िथा र्ोहोर पानी व्यवस्थापनको समस्या   

आयोिनामा हुन ेकदनचयाफका कियाकलापहरु िथा पयफटक आउने िममा तनस्कने र्ोहोरमैलाका रवशेषहरु तसिा 

ढलमा तमतसदा यसबाट ढल तनकासमा समस्या आउने दतेखन्त्छ । ढलको पानी तवषिफन हुदाौँ नदीनालाका श्रोिहरुमा 

पतन यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पानेछ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, क्षतेरय सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे 

। 

 भ तिक सिंरचनामा थतपन ेचाप व्यवस्थापनको समस्या  

आयोिनाको कूल तसट क्षमिा ५,००० िनाको रहकेो छ । एकै पटक सबै खेलहरु सञ्चालन हुने समयमा ५,००० 

िना मातनसहरुको आगमन िथा तनगमन हुन् सके्न हुौँदा त्यसको प्रिक्ष असर भ तिक सिंरचनामा हुन िान्त्छ । खेल 

हनेफ आउने पयफटकले बस्ने स्थानमा उफ्रने, एकै ठाउौँमा िम्मा हुने िस्िा गतितबतिहरु हुन ेहुौँदा भ तिक सिंरचनामा 

चाप बढ्ने दतेखन्त्छ । उि प्रभाव अप्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, स्थानी सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

 प्रकोप िोतखम व्यवस्थापन  

UNDP/UNCH का अनुसार आयोिना क्षेर कम भकूम्पीय िोतखम क्षेरमा पदफछ । प्रस्िातवि आयोिना thrust 

zone मा पदनै । िसथफ भूकम्प गतितवतिको  प्रभाव सिंरचनामा कम हुनेछ । त्यस्िै गरी सुन्त्दरी खहरे खोला 

आयोिना स्थलबाट कररब १ .३ ककलोतमटर तभर भएकोले बाढीपतहरोबाट कम क्षति हुने दतेखन्त्छ । उि प्रभाव 

अप्रत्यक्ष , तनम्न पररमाण ,स्थानीय सीमा र अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 

 ितमन मतुनको पानी तनकासी र ररचािफ  

आयोिना सञ् चालन चरणमा दतैनक १५,००० तलटर पानीको आवश्यकिा पने दतेखन्त्छ । अस्पिालले बोररिंग गरी 

आवश्यक पानीको आपूर्िफ गने योिना बनाएको छ । यस आयोिनामा िरैे पानीको दतैनक माग हुने भएकाल े
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अत्यतिक मारामा भूतमगि पानी तनष्काशन गरेमा पानीको सिहमा ह्रास आउन सक्दछ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, 

उच्च पररमाण, स्थानीय सीमा र दीघफकालीन अवतिको रहनछे । 

 ठोस र्ोहोर व्यवस्थापन 

आयोिना सञ्चालनको िममा प्राय घरेलु ककतसमका ठोस र्ोहोरहरु पररयोिनाबाट उत्पन्न हुन्त्छ । यसका 

साथसाथ ै घरेल ु ठोस र्ोहोरहरु अन्त्िगफि खेल हनेफ आउने पयफटक, खेलाडी र कमफचारीहरुबाट उत्सिफन हुन े

र्ोहोरमैला पदफछ । यस्िा र्ोहोरमैलाको व्यवस्थापन गनफ उतचि कायफतवति र स्थान नहुदाौँ आयोिना क्षेर वरपर 

अतप्रय गन्त्ि, पानी प्रदषुण, वायु प्रदषुण, दशृ्य प्रभाव िथा सावफितनक स्वास््यमा िोतखम हुन सक्दछ । सञ्चालन 

चरणमा उत्पन्न हुने घरेलु ठोस र्ोहोरहरुमा मुख्य रूपमा ्लातस्टकका र्ोहोरहरु हुन्त्छ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च 

पररमाण, स्थानीय सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

७.२.२.२ ितैवक वािावरण  

 गहै्रकाननुी वन्त्यिन्त्िकुो तसकार  

आयोिना सञ्चालनको चरणमा स्थानीय र बातहरी पयफटकहरुको चहलपहल बढ्नेछ । स्थानीय र बातहरी 

पयफटकहरुको उतचि अनुगमनमा कतम भएमा वन क्षेरमा मासुको लातग वा अबैि बेचतबखन गनफ ििंगली 

िनावरहरुको तशकार र अन्त्य प्रयोिनको लातग वन्त्यिन्त्िु मनफ सक्छन् । त्यस्िै आयोिनामा कामगने कामदारहरुल े

मासुको माग पूर्िफ गनफ र तवदाका बेला रमाइलो गनफ ििंगली िनावरहरुको तशकार गनफ सक्छन । उि प्रभाव 

अप्रत्यक्ष , तनम्न पररमाण ,स्थानीय सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

 सखु्खा म सममा डढेलो लाग्न ेसम्भावना  

आगलागी िथा डढेलोका मूख्य सूचकहरु वनस्पति, म सम, र घरको प्रकार सतहि बस्िीको ढाौँचा हुन् । सूचकहरु 

म्य आयोिना क्षेरमा सुख्खा म सममा वनस्पति र म समका कारण आगलागी िथा डढेलोलाग्ने दतेखन्त्छ । 

आयोिना क्षेरको सुख्खा म समको अतिकिम औसि िापिम २७.३७ तडग्री सेतन्त्टगे्रट रहकेो र उि क्षेरमा सहि ै

आगलागी हुने खैर, तसस  र आौँपका रुखहरुका साथ  िाडी र सुख्खा भै-घाौँस भएकाले आगलागी िथा डढेलोको 

िोतखम दतेखन्त्छ । 

त्यस्िै सञ्चालन चरणमा आउने पयफटकहरु र  कामदारहरुको अतनयतन्त्रि गतितवतिहरू  ,वन र घाौँसे मैदानमा पन े

चट्याङले गदाफ पतन आगलागी िथा डढेलो हुन िान्त्छ । सञ्चालन चरणमा हुने आगलागी िथा डढेलोले वन क्षेर, 

िथा भ तिक सिंरचनामा पतन असर पने दतेखन्त्छ ।  उि प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम पररमाण , साइट तबतशष्ट  सीमा र 

अल्पकालीन अवतिको रहनछे ।  

 वन पैदावरमा चोरीबाट हुन ेप्रभाव   

खेल हनफ आउने पयफटकले खेलको समय पखफदा वा आउने िाने िममा वनमा तवचरण गनफ सके्न सम्भावना रहकेो 

हुन्त्छ । क्याम्प र्ायर, पैदल यारा आकद कायफले वनको प्राकृतिक श्रोि र सािानको दोहन हुन सके्नछ । उि प्रभाव 

अप्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे ।  
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७.२.२.३ सामातिक-आर्थफक िथा रासायतनक वािावरण  

 आयोिना क्षरे वरपरको स्वास््य र सरसर्ाईमा पन ेअसर  

आयोिना सञ्चालनमा आउौँदा लगािार यािायाि सवारी र मातनसहरुको प्रवाह, बातहरी मतनसहरुको 

आवागमनले आयोिना क्षेरमा र्ोहोर व्यवस्थापनको समस्या बढाउनेछ । व्यतिहरुले ्लातस्टक र अन्त्य तवतभन्न 

प्रकारकका सामाग्रीहरु प्रयोग गदाफ आयोिनाको कम्पाउन्त्ड तभर र बातहर र्ाल्न सक्छन ्। यसका साथै आयोिना 

क्षेर तभर पने पदमागफ, बाटो, तबश्राम स्थलमा यस प्रकारको असर अतिक गम्भीर हुनछे । उि प्रभाव अप्रत्यक्ष, 

म्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे ।  

 सरुक्षा सम्बन्त्िी सवालहरु  

आयोिना सञ्चालनको िममा तवतभन्न िाििाति, भाषाभाषी र क्षेरको कामदारले कम गने हुदा समय समयमा 

कमफचारी, खेलाडीहरु िथा स्थातनय तबच तवतभन्न कारणका लातग कुनै समय िै-िगडा पतन हुन सके्न सम्भावना 

रहकेो हुन्त्छ । उि प्रभाव अप्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 

 वनक्षरेको प्रयोगबाट सामदुातयक वन उपभोिा समहुलाई पन ेअसर  

आयोिना सञ्चालनको चरणमा सञ्चालन कायफबाट तवष्णु सामुदातयक वनमा क्षेरमा तवतभन्न ककतसमका समस्याहरु 

पनफ सके्नछन । आयोिना सञ्चालन सतमतिमा तवष्णु सामुदातयक वनको प्रतितनति नहुौँदा आयोिनाबाट वनमा वन 

अतििमण, वन क्षेरमा र्ोहोर तवसिफन, प्राकृतिक स्रोिको दोहोन, िस्िा िेरै असर पने दतेखन्त्छ ।  उि प्रभाव 

अप्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, साइट तबतशष्ट  सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

  ट्राकर्क व्यवस्थापनमा पन ेअसर  

आयोिनामा खेल हनेफ आउन ेदशफकका गाडी, आयोिनाका सम्बतन्त्िि गाडीहरु िथा खेलाडीहरुका गाडीले गदाफ 

यस स्थानमा प्रतियोतगिाको समयमा सवारी चाप बढी हुौँदा िामको समस्या तनम्त्याउन सके्न दतेखन्त्छ । उि 

प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 

 लतैङ्गक भदेभाव  

आयोिना सञ्चालनको लातग श्रतमकहरुको छनोट गने समयमा मतहला र पुरुष तबचको भेदभाव तसिफना हुन े

दतेखन्त्छ । मतहला श्रतमकहरु र पुरुष श्रतमकहरु बीच पाररश्रतमक, छनोट प्रकिया, काम गने समय िस्िा कुराहरुमा 

लैतङ्गक भेदभाव तसिफना हुन ेदतेखन्त्छ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, साइट तबतशष्ट  सीमा र कदघफकालीन 

अवतिको रहनछे ।    

 िरैे मारामा पानीको माग  

आयोिना स्थलमा सञ्चालन कायफ गदाफ दतैनक ७५,००० तलटर पानीको आवश्यक पदफछ, िसले गदाफ नतिकैका 

सावफितनक श्रोिमा चाप पने दतेखन्त्छ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र अल्पकालीन 

अवतिको रहनछे । 

 बालश्रम  
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आयोिना सञ्चालनको िममा कम पाररश्रतमकको लोभमा बालश्रम प्रोत्साहन हुन ्सक्छन् । त्यसैगरर स्थानीय 

तवपन्न बालबातलकाहरु पतन बालश्रम गनफ लालातयि हुन सक्दछन् । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, स्थानीय 

सीमा र अल्पकालीन अवतिको रहनछे । 

 सामदुातयक स्वास््य र सरुक्षा िोतखम  

आयोिना सञ्चालन कायफका िममा तवतभन्न ठूला िथा साना मेतशन िथा औिारहरुको प्रयोग हुन े हुदाौँ 

कामदारहरुलाई चोटपटक लागने सम्भावना हुन्त्छ । त्यसका साथै कुन ैगम्भीर रोग िस्िै COVID-19 र अन्त्य 

सिंितमि कामदारबाट अरु कामदारमा र समुदायमा रै्लन सके्न सम्भावना पतन हुनछे । उि प्रभाव अप्रत्यक्ष, 

म्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

 व्यवसातयक स्वास््य र सरुक्षा िोतखम  

आयोिना सञ्चालनको िममा आयोिनामा आउने सवारी सािनले गदाफ उत्पन्न हुन े िुलोको कारणल े

कमफचारीहरुको स्वास््यमा नकारात्मक असर पनफ सक्दछ । सवारी सािनहरुबाट हुन े् वनी प्रदषूणले केही हदसम्म 

शरीरमा प्रतिकूल असर पन ेदतेखन्त्छ, साथसाथ ैयस्िा सािनहरुको आवििाविले आकतस्मक दघुफटनाको सिंभावना 

पतन त्यतिकै रहन्त्छ । श्रतमकहरुले तवशेष गरर अतिररि समयसम्म काम गनुफ पने भएकोले उनीहरु दघुफटना र 

स्वास््य िोतखममा पनेछन् । दतैनक आठ घण्टा िथा व्यतिगि क्षमिा भन्त्दा बढी काम गनुफपने खण्डमा मािंशपेशी 

र हाड िोनी दखु्ने समस्याहरु पतन बढ्न सक्दछ । उि प्रभाव अप्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र 

कदघफकालीन अवतिको रहनछे । 

 िनसङ्ख्यामा वतृि र आयोिनाको वररपरी सहरीकरण  

मूल सडक दतेख आयोिना स्थलसम्मको सडक तपच हुने हुौँदा आयोिना क्षेरमा यािायािको सुतबिा र व्यापारको 

अवसर हुने हुौँदा स्थातनयहरु र बातहरी मातनसहरुको आयोिना क्षेरमा बसाईसराई हुने दतेखन्त्छ । मातनसहरुको 

आयोिना क्षेरमा बसाईसराईले गदाफ उि क्षेरमा िग्गा अतििमण, िनसङ्ख्यामा वतृि र आयोिनाको वररपरी 

सहरीकरण िस्िा प्रभाव पन ेदतेखन्त्छ ।  उि प्रभाव अप्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र कदघफकालीन 

अवतिको रहनछे ।    

 ऊिाफ आपरू्िफ र उपलब्ििा  

आयोिना स्थलमा सञ्चालन कायफ गदाफ दतैनक ककलोवाट ऊिाफको आवश्यक पदफछ िसले गदाफ नतिकैको प्रसारण 

लाइनलाई चाप पने दतेखन्त्छ । उि प्रभाव प्रत्यक्ष, म्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र कदघफकालीन अवतिको 

रहनछे । 

७.३ प्रभावहरुको वर्गफकरण  

प्रस्िातवि आयोिना कायाफन्त्वयनबाट पनफ सके्न प्रभावहरु मातथ तवशे्लषण गररएका छन् । पतहचान भएका 

प्रभावहरुको पररमाण (उच्च, म्यय, तनम्न), तसमावति (क्षेरीय, स्थानीय, स्थलगि), समयावति (अल्पकालीन, 

म्यावति, दीघफकालीन), र प्रकृति (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष) एकै समान नहुने हुौँदा यी प्रभावहरुको प्रवलिा पतन र्रक 

र्रक गुण र प्रकृतिका हुन्त्छन । उि प्रभावको वगीकरण गरर समयानुकुलका न्त्यूनीकरणका उपायहरु िोककन ेछन ्

। रातिय वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तनदतेशका, २०५० को आिारमा प्रभावहरुको पूवाफनुमान र उल्लेखनीय 
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प्रभावहरुको पतहचान गररएको छ । िल उल्लेतखि पक्षहरुको आिारमा उि प्रभावहरुको वगीकरण गररएको छ 

। 

पररमाण (Magnitude): प्रभावहरुको िीििाको आिारमा पररमाण तनिाफरण गररएको छ । प्रस्िातवि 

आयोिनाबाट पनफ सके्न केतह असरहरुलाई पूणफ न्त्यूनीकरण गनुफ पने दतेखएमा उि प्रभावलाई उच्च पररमाणमा 

वगीकरण गररएको छ । त्यसैगरर सरल उपायद्वारा असरहरुलाई सतिलै न्त्यूनीकरण गनफ नसककएिा पतन उि 

असरहरुको न्त्यूनीकरणका उपायहरु अपनाउन सककन े ककतसमका प्रभावलाई म्यय पररमाणमा वगीकरण 

गररएको छ । त्यसैगरर सरल उपायद्वारा असरहरुलाई सतिलै न्त्यूनीकरण गनफ सककने ककतसमका प्रभावलाई तनम्न 

पररमाणमा वगीकरण गररएको छ । 

तसमावति / रै्लावट (Extent): प्रस्िातवि आयोिनाको कियाकलापहरुल े असर पुग्न सके्न सम्भातवि क्षेरको 

आिारमा प्रभावहरुको तसमावति / रै्लावट तनिाफरण गररएको छ । उि प्रभातवि क्षेरलाई ३ क्षेरमा वगीकरण 

गररएको छ: क्षतरय, स्थानीय र स्थलगि । 

समयावति (Duration): प्रस्िातवि आयोिनाको कियाकलापहरुद्वारा प्रभातवि क्षरेमा पनफ गएको असरहरु 

तवतभन्न समयसम्म रतह रहकेो हुनाले उि असरहरुको समयावतिको आिारमा सम्बतन्त्िि प्रभावहरुको समयावति 

तनिाफरण गररएको छ । समयावतिलाई अल्पकालीन, म्यावति, दीघफकालीन गरर वगीकरण गररएको छ । 

िसथफ मातथ उल्लेतखि पररमाण, तसमावति र समयावतिको आिारमा प्रस्िातवि आयोिनाबाट पनफ िाने सम्पूणफ 

प्रभावहरुको लेखािोखा िथा िहगि वगीकरण गररएको छ । प्रस्िातवि आयोिनाको कायाफन्त्वयनबाट पनफ िान े

सकारात्मक िथा नकारात्मक प्रभावहरुलाई मातथ उल्लेतखि पक्षहरुको आिारमा लखेािोखा सतहि िातलकामा 

प्रस्िुि गररएको छ । प्रभावहरुको उल्लेखनीयिाको िहगि वगीकरण तवज्ञहरुले गरएका छन् भने मूल्याङ्कनका 

लातग तनम्न उल्लेतखि आिारहरु िह गररएको छ ।  

Table 32िातलका ३२: सकारात्मक प्रभावहरुको पवुाफनमुन िथा मलू्याङ्कन 

ि.स. प्रभावहरु प्रकृति  पररमाण  तसमा  समयावति  उल्लेखनीयिा  

१ स्थानीयलाई दक्षिा अनसुार 

रोिगारको अवसर  

प्रत्यक्ष  ६०  २०  ५  ८५ (उच्च 

महत्वपूणफ) 

२  िटबन्त्ि तनमाफण िथा नदी 

तनयन्त्रण  
प्रत्यक्ष ६० २० २० १०० (उच्च 

महत्वपूणफ) 

३  युवाहरुलाई खेलकुदमा 

प्रोत्साहन  

प्रत्यक्ष ६० ६० २०  १४० (उच्च 

महत्वपूणफ) 

४  आिारभूि पुवाफिारहरु 

तनमाफण हुने  

प्रत्यक्ष ६० २० २०  १०० (उच्च 

महत्वपूणफ) 

७  तवकास सौँगसौँगै हररयाली 

प्रविफन  
प्रत्यक्ष १० २० २० ५० 

(महत्वपूणफ) 



 

62 
 

८  पयफटकीय क्षेरको तवकास  अप्रत्यक्ष ६० २० २०  १०० (उच्च 

महत्वपूणफ) 

९  स्थानीय सरकारको 

रािस्वमा वृति  

अप्रत्यक्ष २० २० २० ६० 

(महत्वपूणफ) 

१०   स्थानीय अथफिन्त्रमा सुिार  अप्रत्यक्ष ६० २० १० ९० (उच्च 

महत्वपूणफ) 

११  आयोिना क्षेर वरपरको 

ितमनको मूल्य वृति  

प्रत्यक्ष ६० २० २० १०० (उच्च 

महत्वपूणफ) 

Table 33िातलका ३३: नकारात्मक प्रभावहरुको पवुाफनमुन िथा मलू्याङ्कन 

चरण  ि.स. प्रभावहरु  प्रकृति  पररमाण  तसमा  समयावति  उल्लेखनीयिा  
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तनमाफण चरण 

१ भू-उपयोगमा पररविफन  अप्रत्यक्ष ६० २० २० १०० (उच्च 

महत्वपूणफ) 

२  भू-तस्थरिामा आउन े

पररविफन  

प्रत्यक्ष ६० १०  २०  ९० (उच्च 

महत्वपूणफ) 

३  िल प्रदषुण िथा भरण अप्रत्यक्ष १० २० ५  ३५ 

(महत्त्वहीन) 

४  वाय ुप्रदषुण  प्रत्यक्ष ६० २०   ५  ८५ (उच्च 

महत्वपूणफ) 

५  इन्त्िन, लुतब्रकेन्त्टस, अम्ल 

िथा अन्त्य रसायनहरुको 

चुवाट िथा माटो प्रदषुण  

प्रत्यक्ष २०  १०  ५  ३५ 

(महत्त्वहीन) 

६  ्वनी प्रदषुण  प्रत्यक्ष ६० १०  ५  ७५ (उच्च 

महत्वपूणफ) 

७  िेरै मारामा उिाफको माग प्रत्यक्ष २०  २० ५  ४५ 

(महत्वपूणफ) 

८  ठोस र्ोहोरमैला िथा 

स्पोइल व्यवस्थापन  

प्रत्यक्ष ६० २०   ५  ८५ (उच्च 

महत्वपूणफ) 

९  नदी तनयन्त्रण  प्रत्यक्ष २०  १०  २०  ४५ 

(महत्वपूणफ) 

१०  कामदार बस्ने ठाउौँको 

व्यवस्थापन  

प्रत्यक्ष २० १०  ५  ३५ 

(महत्त्वहीन) 
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११  तनमाफण सामग्री थुपदाफ पन े

असर   

प्रत्यक्ष २० १०  ५  ३५ 

(महत्त्वहीन) 

१२  प्रकोप िोतखम व्यवस्थापन  अप्रत्यक्ष १० २०   ५  ३५ 

(महत्त्वहीन) 
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१  वन तवखण्डन  प्रत्यक्ष २०  २०  २०  ६० 

(महत्वपूणफ) 

२  वन र वनस्पतिको 

व्यवस्थापनमा पने प्रभाव  

प्रत्यक्ष ६० २०  २०  १०० (उच्च 

महत्वपूणफ) 

३  दलुफभ, सङ्कटापन्न र 

िोतखमयुि वन्त्यिन्त्िुमा 

पने असर  

अप्रत्यक्ष २०  २०  २०  ६० 

(महत्वपूणफ) 

४  वनस्पतिहरुको नोक्सान  प्रत्यक्ष १० १० २० ४० 

(महत्त्वहीन) 

५  गैह्रकाष्ठिन्त्य पदाथफमा पन े

प्रभाव  

प्रत्यक्ष २०  १०  ५  ३५ 

(महत्त्वहीन) 

६  आगलागी िथा डढेलो 

तनयन्त्रण कायफ गदाफ पने 

प्रभाव  

प्रत्यक्ष २०  १०  ५  ३५ 

(महत्त्वहीन) 
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१  नतिकको वस्िीहरुमा पने 

प्रभाव  
प्रत्यक्ष १० २०   ५  ३५ 

(महत्त्वहीन) 

२ सामुदातयक स्वास््य र 

सुरक्षा िोतखम  

प्रत्यक्ष २०  १० ५ ३५ 

(महत्त्वहीन) 

३  बालश्रम िथा लैतङ्गक 

भेदभाव  

प्रत्यक्ष २०  २० ५  ४५ 

(महत्वपूणफ) 

४  व्यावसातयक स्वास््य र 

सुरक्षा िोतखम 

प्रत्यक्ष २०  १० ५  ३५ 

(महत्त्वहीन) 

५  िेरै मारामा पानीको माग  प्रत्यक्ष २०   १०  ५  ३५ 

(महत्त्वहीन) 

६  ट्राकर्क व्यवस्थापनमा पन े

असर  

प्रत्यक्ष १०  २०  ५  ३५ 

(महत्त्वहीन) 

७  कामदार र स्थानीय तबच 

द्दन्त्द हुन सके्न  

अप्रत्यक्ष २०  २०  ५  ४५ 

(महत्वपूणफ) 

८  ररति-ररवाि र सिंस्कृतिमा 

पने असर 

अप्रत्यक्ष १० १०  ५  २५ 

(महत्त्वहीन) 
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9  आयोिना क्षेर नतिकका 

िार्मफक स्थलहरुमा पन े

प्रभाव  

प्रत्यक्ष १०  २०  ५  ३५ 

(महत्त्वहीन) 

 सञ्चालन चरण 
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१  िल प्रदषुण अप्रत्यक्ष २०  २०  २०  ६० 

(महत्वपूणफ) 

२  वाय ुप्रदषुण  प्रत्यक्ष २०  २०  २०  ६० 

(महत्वपूणफ) 

३  माटो प्रदषुण   प्रत्यक्ष १०  १०  २०  ४०  

(महत्त्वहीन) 

४  ्वनी प्रदषुण  

 

प्रत्यक्ष २०  २०  २०  ६० 

(महत्वपूणफ) 

५  ढल िथा र्ोहोर पानी 

व्यवस्थापनको समस्या   

अप्रत्यक्ष ६०  २०   २०  १०० (उच्च 

महत्वपूणफ) 

६  भ तिक सिंरचनामा थतपन े

चाप व्यवस्थापनको 

समस्या  

अप्रत्यक्ष ६० २०  २०  १०० (उच्च 

महत्वपूणफ) 

७ प्रकोप िोतखम व्यवस्थापन  अप्रत्यक्ष १०   २०  ५  ३५ 

(महत्त्वहीन) 

८ ितमन मुतनको पानी 

तनकासी र ररचािफ  

प्रत्यक्ष ६० २० २० १०० (उच्च 

महत्वपूणफ) 

९  ठोस र्ोहोर व्यवस्थापन प्रत्यक्ष ६० २०  २०  १०० (उच्च 

महत्वपूणफ) 

ि
तैव

क
 व
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र
ण

 

 १  गैह्रकानुनी वन्त्यिन्त्िुको 

तसकार  

अप्रत्यक्ष १० २०  २०  ५० 

(महत्वपूणफ) 

२  सुख्खा म सममा डढेलो 

लाग्ने सम्भावना  

प्रत्यक्ष २०  १० ५ ३५ 

(महत्त्वहीन) 

३  वन पैदावरमा चोरीबाट 

हुने प्रभाव   

अप्रत्यक्ष २०  २०  २०  ६० 

(महत्वपूणफ) 

स
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१  आयोिना क्षेर वरपरको 

स्वास््य र सरसर्ाईमा 

पने असर  

अप्रत्यक्ष २०  २०  २०  ६० 

(महत्वपूणफ) 
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२  सुरक्षा सम्बन्त्िी सवालहरु  अप्रत्यक्ष २० २० ५  ४५ 

(महत्वपूणफ) 

३  वनक्षेरको प्रयोगबाट 

सामुदातयक वन उपभोिा 

समुहलाई पने असर  

अप्रत्यक्ष ६० १० २० ९० (उच्च 

महत्वपूणफ) 

४  ट्राकर्क व्यवस्थापनमा पन े

असर 

प्रत्यक्ष २० २०  ५  ४५ 

(महत्वपूणफ) 

५  लैतङ्गक भेदभाव  प्रत्यक्ष २० १० २० ५० 

(महत्वपूणफ) 

६  िेरै मारामा पानीको माग  प्रत्यक्ष २० २०  ५  ४५ 

(महत्वपूणफ) 

७  बालश्रम प्रत्यक्ष २० २० ५ ४५ 

(महत्वपूणफ) 

८  सामुदातयक स्वास््य र 

सुरक्षा िोतखम  

अप्रत्यक्ष २०  २०  २०  ६० 

(महत्वपूणफ) 

९  व्यवसातयक स्वास््य र 

सुरक्षा िोतखम  

अप्रत्यक्ष २०  २०  २०  ६० 

(महत्वपूणफ) 

१०  िनसङ्ख्यामा वृति र 

आयोिनाको वररपरी 

सहरीकरण  

अप्रत्यक्ष २०  २०  २०  ६० 

(महत्वपूणफ) 

१२  ऊिाफ आपूर्िफ र उपलब्ििा  प्रत्यक्ष २०  २०  २०  ६० 

(महत्वपूणफ) 
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पररच्छेद – ८  अनकूुल प्रभाव अतिकिम अतभवतृि गन ेिथा 

प्रतिकूल प्रभाव न्त्यनू गन ेउपाय 

वािावरणीय व्यवस्थापन योिना अन्त्िगफि प्रस्िातवि आयोिना कायाफन्त्वयन गदाफ प्रस्िाव कायाफन्त्वयन क्षेरको 

वािावरणमा पनफ सके्न प्रतिकूल प्रभाव हटाउने वा न्त्यून गन ेर अनुकूल प्रभावलाई अतिकिम गनफ तवतभन्न उपायहरु 

प्रस्िुि गररएको छन् । यस आयोिनाले पाने उल्लेख्य प्रतिकूल प्रभावलाई हटाउने वा न्त्यून गने उपायलाई ३ 

प्रकारले वगीकरण गरको छ िस अनसुार क्षतिपूर्िफ, सुिारत्मक वा प्रतिरोिात्मक उपायहरु पदफछन् । क्षतिपूर्िफका 

उपायको अवलम्बन गदाफ कम गनफ वा हटाउन नसककने खालका प्रभावहरुको लातग क्षतिपूर्िफका उपायहरु समावेश 

गररएका छन ् । सुिारत्मक उपायको अवलम्बन गदाफ प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरेर स्वीकारयोग्य िह सम्म 

ल्याउनका लातग सुिारत्मक उपायहरु समावेश गररएका छन् । िसमा प्रदषूण तनयन्त्रण, र्ोहोरमैला व्यवस्थापन 

आकद उपायहरु समावेश गररएका छन् । प्रतिरोिात्मक उपायको अवलम्बन गदाफ उल्लखे्य प्रभाव पनुफ अगातड न ै

कम गनफ वा तनमुफल गनफ सककने प्रतिरोिात्मक उपायहरु समावेश गररएका छन् । 

८.१ अनकूुल प्रभाव अतिकिम 

अनुकूल प्रभावलाई अतिकिम गने उपाय, कायाफन्त्वयनगनफ लाग्ने अनुमातनि रकम र कायाफन्त्वयनको तिम्मेवारी 

िलको िातलकामा प्रस्िुि गररएको छ । 

Table 34िातलका ३४: अनकूुल प्रभावको अतभवतृिका उपाय कायाफन्त्वयन िथा रकम र कायाफन्त्वयनको 

तिम्मवेारी 

प्रभावहरु  अतभवतृिका उपायहरु कायाफन्त्वयन 

हुन ेस्थान   

कायाफन्त्वयन 

हुन ेसमय  

अनमुातनि 

रकम  

कायाफन्त्वयनको 

तिम्मवेारी 

स्थानीयलाई 

दक्षिा अनुसार 

रोिगारको 

अवसर  

स्थातनयाहरुलाई 

क्षमिा बमोतिम 

रोिगारीमा 

प्राथतमकिा कदने  

आयोिना 

सञ् चालन 

हुने क्षेर  

तनमाफण 

िथा 

सञ् चालन 

अवति  

आवश्यक नपने  प्रस्िावक  

िटबन्त्ि तनमाफण 

िथा नदी 

तनयन्त्रण  

नकद तनयन्त्रणको लातग 

िोतखम क्षेरमा 

िटबन्त्िन गने साथै 

वृक्षारोपण गने  

आयोिना 

वरपरको क्षेर  

तनमाफण 

िथा 

सञ् चालन 

अवति 

१०,००,००० प्रस्िावक 

युवाहरुलाई 

खेलकुदमा 

प्रोत्साहन  

दक्ष प्रतशक्षकहरुको 

व्यवस्था गने  

आयोिना 

वरपरको क्षेर 

सञ् चालन 

अवति 

आवश्यक नपने प्रस्िावक 

आिारभूि 

पुवाफिारहरु 

तनमाफण हुने  

वरपरका आिारभिू 

पुवाफिारहरुको 

तनयतमि अनुगमन गन,े  

आयोिना 

वरपरको क्षेर 

सञ् चालन 

अवति 

१०.००,००० प्रस्िावक 
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सिंरचनाहरुमा असर 

पुग्य पूनफस्थापना गने,  

तवकास सौँगसौँगै 

हररयाली प्रविफन  
आयोिनाको पररसरमा 

वृक्षारोपण िथा बगैचा 

तनमाफण गररनेछ  

आयोिना 

क्षेर  

सञ् चालन 

अवति 

५,००,००० प्रस्िावक 

पयफटकीय क्षेरको 

तवकास  
पयफटकहरुलाई 

सुतविाको लातग 

बाटोमा ्लेसमाकफ हरु 

बनाउने िथा वन िथा 

नदीलाई तनशेतिि क्षेर 

भएको बोडफहरु राख्ने  

आयोिना 

क्षेरको वरपर  

सञ् चालन 

अवति 

आवश्यक नपने प्रस्िावक 

स्थानीय 

सरकारको 

रािस्वमा वृति  

नगरपातलका िथा 

आयोिना दवुैल े

लेखािोखा राख्ने  

आयोिना 

क्षेरको वरपर 

सञ् चालन 

अवति 

आवश्यक नपने प्रस्िावक 

स्थानीय 

अथफिन्त्रमा सुिार  

अप्रत्यक्ष आयआिफनका 

लातग िातलमको 

व्यवश्था गने  

आयोिना 

क्षेरको वरपर 

सञ् चालन 

अवति 

५,००,००० प्रस्िावक 

आयोिना क्षेर 

वरपरको 

ितमनको मूल्य 

वृति  

तवकास तनमाफणको 

कायफमा ना.पा. सौँग 

समन्त्वय गरी कायफ 

आगातड बढाउने  

आयोिना 

क्षेरको वरपर 

तनमाफण 

िथा 

सञ् चालन 

अवति 

आवश्यक नपने प्रस्िावक 

कुल अतभवतृि रकम ३०,००,००० 
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८.२ प्रतिकूल प्रभाव न्त्यतुनकरणका उपाय 

प्रतिकूल प्रभावलाई न्त्युतनकारण गने उपाय, कायाफन्त्वयन गनफ लाग्ने अनुमातनि रकम र कायाफन्त्वयनको तिम्मेवारी िलको िातलकामा प्रास्िुि गररएको छ।  

िातलका ३५: नकारात्मक प्रभावहरु तनराकरण िथा न्त्यनूीकरणका उपायहरु 

चरण ि.

स. 

प्रभावहरु तनराकरण िथा न्त्यनूीकरणका उपायहरु कायाफन्त्वयन हुन े

स्थान  

कायाफन्त्वयन 

हुन ेसमय 

अनमुातनि 

रकम  

कायाफन्त्वयनको 

तिम्मवेारी 
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तनमाफण चरण 

१ भू-उपयोगमा 

पररविफन  

हररि क्षेरको तवकास गने,  आयोिना क्षेर तनमाफण चरण  मातथ अनुकूल 

प्रभावमा 

उल्लेतखि 

प्रस्िावक 

२  भू-

तस्थरिामा 

आउने 

पररविफन  

वृक्षारोपण र िटबन्त्िन गने, आयोिना क्षेरको 

वरपर  

तनमाफण  ५,००,००० प्रस्िावक 

३  िल प्रदषुण  खतनएको ितमन िथा माटोलाई िस्िाको 

त्यस्िै बनाई छाड्ने, 

तनमाफण सामाग्री नदी ककनारमा नराख्ने,   

आयोिना क्षेर तनमाफण चरण आवश्यक 

नपने  

ठेकदार/प्रस्िावक 

४  वाय ुप्रदषुण  तनमाफण सामाग्रीलाई उतचि भण्डारण िथा 

छोपेर राख्ने  

आयोिना क्षेर  तनमाफण चरण  २,००,००० ठेकदार/प्रस्िावक 

५  इन्त्िन, 

लुतब्रकेन्त्टस, 

अम्ल िथा 

अन्त्य 

रसायनहरुको 

मेतसनरीहरुको तनयतमि ममफि सम्हार गन े

उतचि भण्डारण स्थल छुट्याई समान 

भण्डारण गने , 

भण्डारण गने स्थल पानी बगेर निाने 

क्षेरमा राख्ने,   

आयोिना क्षेर तनमाफण चरण आवश्यक 

नपने  

ठेकदार/प्रस्िावक 
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चुवाट िथा 

माटो प्रदषुण  

 

६  ्वनी प्रदषुण  अकर्स िाने िथा आउने समयमा ढुवानीका 

सामाग्रीहरु नल्याउन,े  

बेलुकाको समयमा कायफ नगने  

आयोिना क्षेर 

वरपर 

तनमाफण चरण  १,००,००० ठेकदार/प्रस्िावक 

७  िेरै मारामा 

उिाफको माग 

उिाफका श्रोिकालाई आयोिना क्षेरमा 

तबिुतलबतत्तको लाइन नगरपातलका सौँग 

समन्त्वय गरर स्थापना गने  

आयोिना क्षेर  

 

तनमाफण चरण  आवश्यक 

नपने  

ठेकदार/प्रस्िावक 

८  ठोस 

र्ोहोरमैला 

िथा स्पोइल 

व्यवस्थापन  

र्ोहोरमैला व्यवस्थापनको लातग डस्ट 

तबनहरुको स्थापना गने,  

िैतवक र अिैतवक र्ोहोरका लातग बेग्ला 

बेग्लै डस्ट तबनहरुको स्थापना गने,  

अिैतवक र्ोहोरहरुलाई केही हदसम्म पुन 

प्रयोग गने, 

आयोिना क्षेर  

 

तनमाफण चरण १,००,००० ठेकदार/प्रस्िावक 

९  नदी 

तनयन्त्रण  

भू-क्षय तनयन्त्रण िथा बाकढको तनयन्त्रणका 

लातग िटबन्त्ि तनमाफण गने  

आयोिना क्षेर 

वरपर  

तनमाफण चरण  मातथ अनुकूल 

प्रभावमा 

उल्लेतखि 

प्रस्िावक 

१

०  

कामदार बस्न े

ठाउौँको 

व्यवस्थापन  

तनमाफणको िममा कुनै तनतिि ठाउौँमा 

मतहला र पुरुष कामदारहरुका लातग 

छुटाछुटै बस्ने  ठाउौँको व्यवस्थापन गने    

आयोिना क्षेर  तनमाफण चरण  आवश्यक 

नपने  

ठेकदार/प्रस्िावक 

१

१  

तनमाफण 

सामाग्री 

थुपदाफ पने 

असर   

तनमाफण सामाग्री सिंग्रह गनफकालातग तवशेष 

क्षेर तनिाफरण गने,  

आयोिना क्षेर  तनमाफण चरण  आवश्यक 

नपने  

ठेकदार/प्रस्िावक 
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१

२  

प्रकोप 

िोतखम 

व्यवस्थापन  

नगरपातलकासौँग समन्त्वय गरर मातथलो भू-

भागका पानीका श्रोि िथा सुन्त्दरी खहरे 

खोलाको पानीको बहाव तनयतमि अनुगमन 

गने , 

आयोिना क्षेर 

वरपर  

तनमाफण चरण  आवश्यक 

नपने  

ठेकदार/प्रस्िावक 

कुल अनमुातनि रकम ९,००.००० 

ि
तैव

क
 व

ाि
व
र
ण

 

१  वन तवखण्डन  सामुदायीक वन क्षेरको कुनै क्षेरमा वन 

बारटका स्थापना गन,े 

नगरपातलका र तवष्णु सामुदायीक वन 

उपभोिा सतमतिले तनयतमि अनुगमन गने , 

आयोिना क्षेर  तनमाफण चरण  आवश्यक 

नपने 

प्रस्िावक 

२  वन र 

वनस्पतिको 

व्यवस्थापन

मा पने प्रभाव  

बारटकामा रैथाने तवरुवा वृक्षारोपण गने, 

नगरपातलका र तवष्णु सामुदायीक वन 

उपभोिा सतमतिले तनयतमि अनुगमन गने ,  

आयोिना क्षेर  तनमाफण चरण  ५,००,००० प्रस्िावक 

३  दलुफभ, 

सङ्कटापन्न र 

िोतखमयुि 

वन्त्यिन्त्िुमा 

पने असर  

तनमाफण अवतिमा श्रतमक र स्थानीय 

व्यतिलाई अवैि तशकार, मने, चोरी गने 

वा वन्त्यिन्त्िुलाई बािा हुने िस्िा कायफहरु 

रोक्न तवशेष तशक्षा र चेिना िगाउने 

कायफिमहरुको आयोिना गने,   

नगरपातलका र तवष्णु सामुदायीक वन 

उपभोिा सतमतिले तनयतमि अनुगमन गने 

,  

आयोिना 

वरपरको क्षेर  

तनमाफण चरण आवश्यक 

नपने 

प्रस्िावक 
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वन्त्यिन्त्िुको बासस्थान क्षेरहरुमा साइन 

बोडफहरु (तचरण गररएको र स्थानीय 

भाषामा लेतखएको) राख्न,े 

४  वनस्पतिहरु

को नोक्शान 
नोक्सानी कम गनफ र आयोिनाको वन 

क्षेरको लातग रातिय प्राथतमकिा प्राप्त 

आयोिनाको लातग वन क्षरे प्रयोग गने 

सम्बतन्त्ि मापदण्ड सतहिको कायफतवति, 

२०७६ को पररच्छेद ३ (दर्ा २) बमोतिम 

क्षति हुन ेवन क्षेरको हकमा सोही बराबरको 

वन क्षेर प्राप्त गररनेछ, 

कटान हुने रुखहरुको स्वरूप १:२५ को 

अनुपािमा वृक्षारोपण गनफकालातग तडतभिन 

वन कायाफलय, प्रभातवि सा.व.. हरुसिंग 

समन्त्वय गने, 

आयोिना  क्षेर  तनमाफण चरण  प्रस्िावक 

५  गैह्रकाष्ठिन्त्य 

पदाथफमा पने 

प्रभाव  

गैह्रकाष्ठिन्त्य वनस्पति िथा वन 

सम्पदाहरुको स्थायी महत्व, सिंवद्दफन िथा 

सिंरक्षण बारे स्थानीय समुदायमा पयाफप्त 

रुपमा िनचेिना अतभवृति गने कायफहरु 

सञ्चालन गन,े 

स्थानीय व्यतिहरुलाई गैह्रकाष्ठिन्त्य वन 

उत्पादनहरु (बाौँस, िडीबुटी, सिावटी 

बोटहरु, च्याउ, िामुन) को खेिी गनफ 

आयोिना क्षेर  तनमाफण चरण आवश्यक 

नपने 

प्रस्िावक 
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प्रोत्साहन गन,े साथै दाउराको प्रयोग कम 

गनफको लातग वािावरणमैरी ईन्त्िनहरुका 

श्रोिहरु िस्िै सोलार, बायोग्याौँस, 

एल.पी.ग्यास र मट्टीिेलको प्रयोग बढाउन 

प्रोत्साह न गररन,े  

आयोिना क्षेरमा रहकेा खुल्ला िथा बाौँिो 

ितमनमा स्थानीय प्रिातिको रुखहरु रोपी 

वृक्षारोपण गररनेछ भने गाईवस्िु चरण गनफ 

प्रतिबन्त्ि गररनेछ, 

वन क्षेरमा रहकेो स्थानमा चोरी तनकासी 

िथा पैठारी रोक्न िथा तनयन्त्रणको लातग 

तनरन्त्िर अनुगमनका कायफहरु गररनेछ,  

६  आगलागी 

िथा डढेलो 

तनयन्त्रण 

कायफ गदाफ पने 

प्रभाव  

तनमाफण व्यवशायीद्दारा श्रतमकहरुलाई 

आगोलागीको सम्भावना, यसको नोक्सान 

बारेमा सचेि गराउने कायफ गने, 

आयोिना क्षेरमा आग्िन्त्य पदाथफहरु लैिान 

अनुमति नकदन,े 

कामदारहरुलाई वनििंगल क्षेरमा िुम्रपान 

गनफ अनुमति नकदने, 

आयोिना तनमाफणको िममा वन िथा 

वािावरण मन्त्रालयले कदएको सिफहरुलाई 

कडाईका साथ पालना गन,े  

आयोिना 

वरपरको क्षेर  

तनमाफण चरण आवश्यक 

नपने 

प्रस्िावक 

कुल लागि  
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१  नतिकको 

वस्िीहरुमा 

पने प्रभाव  

कामदारहरुलाई आयोिना स्थलमा क्याम्प 

साईट तनमाफण गरर बसोबास गराउने,   

वरपर बस्िी तवस्िार िथा अतििमण हुन 

नकदन नगरपातलका र तवष्णु सामुदायीक वन 

उपभोिा सतमतिले तनयतमि अनुगमन गने, 

आयोिना 

वरपरको क्षेर  

तनमाफण चरण  आवश्यक 

नपने  

ठेकदार/प्रस्िावक 

२ सामुदातयक 

स्वास््य र 

सुरक्षा 

िोतखम  

कामदारहरुलाई स्वस्थ िथा सुरक्षाका 

आिारभूि िातलम, सुरक्षा सामाग्रीहरु िस्ि ै

माक्स, बुट, पन्त्िा, हलेमेट उपलब्ि गराउने,  

आयोिना क्षेरका तवतभन्न स्थानहरुबाट 

तनमाफण टोलीको सिंख्या बढेर लागुपदाथफ, 

वेश्यावृतत्त, चोरी, मानव बचेतबखन िस्िा 

कियाकलापहरु बढ्नेछ । यस्िा 

कियाकलापमा सिंलग्न हुनबाट रोक्नका लातग 

िनचेिना िगाउने कायफिमहरुको आयोिना 

गररनेछ र तनयतमि अनुगमन गररनेछ,    

आयोिना 

वरपरको क्षेर  

तनमाफण चरण  आवश्यक 

नपने  

ठेकदार/प्रस्िावक 

३  बालश्रम िथा 

लैतङ्गक 

भेदभाव  

कामदारहरुको तनयतमि लखेािोखा राख्न े

िथा प्रत्यक कदनको कामदार खािा िाौँच 

गने,  

आयोिना क्षेर  तनमाफण चरण  आवश्यक 

नपने  

ठेकदार/प्रस्िावक 

४  व्यावसातयक 

स्वास््य र 

सुरक्षा 

िोतखम 

ढुवानी सािनहरुको दघुफटनाको सिंभावना 

न्त्यूनीकरण गनफ तवतभन्न स्थानहरुमा स्पीड 

ब्रेकरको व्यवस्था गनफ र पे्रसर हनफको प्रयोग 

तनषेि गररनेछ भने कामदारहरु लगायि 

तनमाफण स्थलमा खरटने कमफचारीहरु, 

आयोिना क्षेर  तनमाफण चरण  २,००,०००  ठेकदार/प्रस्िावक 
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तनररक्षण िथा अनुगमनमा खरटने कमफचारी 

र परामशफदािाहरुको तवमा गररन,े  

५  िेरै मारामा 

पानीको माग  

आयोिना स्वयिंले खानपेानी क्याम्प 

साईटमा व्यवस्था गने,  

खानेपानीका श्रोिकालाई आयोिना क्षेरमा 

तबस्िार गनफ नगरपातलका सौँग समन्त्वय गरर 

स्थापना गने, 

आयोिना क्षेर  तनमाफण चरण  १,००,०००  ठेकदार/प्रस्िावक 

६  ट्राकर्क 

व्यवस्थापन

मा पने असर  

आयोिनाका सरुक्षाकर्मफहरुलाई सवारी 

िामको बेला पररचालन गने,  

आयोिना क्षेर  तनमाफण चरण  १,००,०००  ठेकदार/प्रस्िावक 

७  कामदार र 

स्थानीय तबच 

द्दन्त्द हुन सके्न  

नतिकको प्रहरी च ककसौँग समन्त्वय गने,  आयोिना क्षेर 

वरपर 

तनमाफण चरण  आवश्यक 

नपने  

ठेकदार/प्रस्िावक 

८  ररति-ररवाि 

र सिंस्कृतिमा 

पने असर 

यिपी प्रस्िातवि आयोिनाले स्थानीय 

बासीको ररति-ररवाि र सिंस्कृतिमा कुनै पतन 

महत्वपूणफ प्रभाव नपरेपतन त्यस क्षेरको 

ररति-ररवाि र सिंस्कृतिको सिंरक्षण िथा 

सिंविफन गनफ स्थानीय स्िरमा िनचिेनाको 

कायफिम गररनेछ, 

आयोिना क्षेर 

वरपर 

तनमाफण चरण  आवश्यक 

नपने  

ठेकदार/प्रस्िावक 

९  आयोिना 

क्षेर 

नतिकका 

िार्मफक 

यिपी प्रस्िातवि आयोिनाले नतिकका कुन ै

पतन महत्वपूणफ िार्मफक स्थलहरुमा प्रभाव 

नपरेपतन त्यस्िा क्षेर सिंरक्षण िथा सिंविफन 

गनफ स्थानीय स्िरमा िनचिेनाको कायफिम 

गररनेछ, 

आयोिना क्षेर 

वरपर 

तनमाफण चरण  ५,००,०००  ठेकदार/प्रस्िावक 



 

76 
 

स्थलहरुमा 

पने प्रभाव  

कुल लागि ९,००,००० 

सञ् चालन चरण 
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१  िल प्रदषुण िरल र्ोहोरमैला व्यवस्थापनका लातग 

आयोिना स्वयिंले र्ोहोरमैलाको 

व्यवस्थापन पोखरी तनमाफण गने िथा 

प्रशोतिि गररएको पानी बारटकामा प्रयोग 

गने, 

पुन प्रयोग, घटाउने िथा पुनचिण 

प्रकियाद्द्वारा तनश्कासन हुने र्ोहोरमैला 

घटाउनेछ, 

तवतभन्न ककतसमका र्ोहोरमैलाको लातग 

तवतभन्न तबनहरु स्थापना गन,े 

िरल र्ोहोरमैलाका लातग आवश्यक 

केतमकल प्रयोग गरर अनावश्यक पदाथफ 

तनमफतलकरण गन,े   

आयोिना क्षेर सञ् चालन 

चरण 

२,००,००० प्रस्िावक 

२  वाय ुप्रदषुण  आयोिनाबाट आएका र्ोहोरमैलालाई 

िलाउन तनषेि गन,े  

पहुचौँमागफमा तनयतमि पानी छकफ ने,  

आयोिना क्षेर सञ् चालन 

चरण 

आवश्यक 

नपने  

प्रस्िावक 
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३  माटो प्रदषुण   इन्त्िन, लुतब्रकेन्त्टस, अम्ल िथा अन्त्य 

रसायनहरुको चुवाट रोक्न मेतसनरीहरुको 

तनयतमि ममफि सम्हार गन,े 

आयोिना क्षेर सञ् चालन 

चरण 

आवश्यक 

नपने  

प्रस्िावक 

४  ्वनी प्रदषुण  

 

सावफितनक स्थानमा हनफ तनशेतिि क्षेर 

घोषणा गने,  

खेलग्रामका छि ्वतनकम गने, बनाउने  

वरपर िाौँतगने ककतसमका रैथाने 

प्रिातिहरुको वृक्षारोपण गने,  

पहुचौँमागफमा तनयतमि पानी छकफ ने, 

आयोिना क्षेर सञ् चालन 

चरण 

आवश्यक 

नपने  

प्रस्िावक 

५  ढल िथा 

र्ोहोर पानी 

व्यवस्थापन

को समस्या   

रवाशेषहरुलाई तनमफतलकरण गरर बातहर 

पठाईने छ, 

आयोिना क्षेर सञ् चालन 

चरण 

आयोिनाको 

लागिमा 

समावेश 

गररएको  छ   

प्रस्िावक 

६  भ तिक 

सिंरचनामा 

थतपने चाप 

व्यवस्थापन

को समस्या  

भ तिक सिंरचनाहरुको क्षमिा भन्त्दा बडी 

मातनसहरुलाई प्रवेश तनषेि गररनेछ,  

आयोिना क्षेर 

 

सञ् चालन 

चरण 

आयोिनाको 

लागिमा 

समावेश 

गररएको  छ   

प्रस्िावक 

७  प्रकोप 

िोतखम 

व्यवस्थापन  

िोतखम पूवफ-सूचना प्रणातल िडान गररनेछ, आयोिना क्षेर 

 

सञ् चालन 

चरण 

आयोिनाको 

लागिमा 

समावेश 

गररएको  छ   

प्रस्िावक 
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८  ितमन 

मुतनको पानी 

तनकासी र 

ररचािफ  

ितमन मुतनको पानी ररचािफ तपटहरु िडान 

गरी पुन ररचािफ गररनेछ र आयोिना क्षेर 

वरपर खुल्ला ठाउौँ  छोतडनेछ  

आयोिना क्षेर 

 

सञ् चालन 

चरण 

आयोिनाको 

लागिमा 

समावेश 

गररएको  छ   

प्रस्िावक 

१

०  

ठोस र्ोहोर 

व्यवस्थापन 

र्ोहोरमैला व्यवस्थापनको लातग डस्ट 

तबनहरुको स्थापना गने,  

िैतवक र अिैतवक र्ोहोरका लातग बेग्ला 

बेग्लै डस्ट तबनहरुको स्थापना गने,  

अिैतवक र्ोहोहफरुलाई केही हदसम्म पुन 

प्रयोग गने, 

आयोिना क्षेर 

 

सञ् चालन 

चरण 

२,००,०००   प्रस्िावक 

कुल लागि ४,००,००० 
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ाव

र
ण

 

 १  गैह्रकानुनी 

वन्त्यिन्त्िुको 

तसकार  

आयोिनाका कमफचारीहरुलाई गैह्रकाननुी 

वन्त्यिन्त्िुको तसकार गनफ तनषिे गररनेछ, 

वन क्षेरमा काम गने कमफचारीहरुलाई ििंगली 

िीवन र मातनस तबचको द्वन्त्द्व, िैव 

तवतवििाको महत्व र त्यसको सिंरक्षण बारे 

िातलम कदन,े  

आयोिना क्षेर 

 

सञ् चालन 

चरण 

आवश्यक 

नपने   

प्रस्िावक 

२  सुख्खा 

म सममा 

डढेलो लाग्न े

सम्भावना  

आयोिना सञ्चालकद्दारा श्रतमकहरुर 

स्थानीयलाई आगोलागीको सम्भावना, 

यसको नोक्सान, वन सिंरक्षणको महत्त्व, 

बारेमा सचेि गराउने कायफ गने, 

आयोिना क्षेर 

 

सञ् चालन 

चरण 

आवश्यक 

नपने   

प्रस्िावक 
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आयोिनामा रहकेा अत्यतिक ज्वलनशील 

क्षेरमा आग्िन्त्य पदाथफहरु लैिान अनुमति 

नकदन ेिथा साइनबोडफ राखन,े 

कामदारहरु र पयफटकहरुलाई वनििंगल 

क्षेरमा िुम्रपान गनफ अनुमति नकदने, 

३  वन 

पैदावरमा 

चोरीबाट हुन े

प्रभाव   

वन पैदावरको अवैि ढङ्गले चोररहुन े

वनश्रोिहरुको तनयतमि सुपररवेक्षण गररनेछ 

र अपरािी तवरुद्द कानुनी कारवाही आगाडी 

बढाइनेछ, 

आयोिना सञ्चालनका िममा अनुगमनका 

कियाकलापहरु बढाइनेछ,    

आयोिना क्षेर 

 

सञ् चालन 

चरण 

२,००,०००   प्रस्िावक 

कुल लागि ४,००,००० 

स
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 १  आयोिना 

क्षेर वरपरको 

स्वास््य र 

सरसर्ाईमा 

पने असर  

आयोिना सञ् चालन चरणमा 

आयोिनाक्षेरको तवतभन्न ठाउौँमा डस्टतवन 

रातखनेछ र तनस्केको र्ोहोर लाइ ३R 

तसद्दान्त्िमा रही उतचि व्यवस्थापन गररन ेछ  

आयोिना क्षेर 

 

सञ् चालन 

चरण 

आवश्यक 

नपने   

प्रस्िावक 

२  सुरक्षा 

सम्बन्त्िी 

सवालहरु  

कामदारहरुलाई स्वस्थ िथा सुरक्षाका 

आिारभूि िातलम, सुरक्षा सामाग्रीहरु िस्ि ै

माक्स, बुट, पन्त्िा, हलेमेट उपलब्ि गराउने,  

नतिकको प्रहरी च ककसौँग समन्त्वय गने, 

आयोिना क्षेरमा तवतभन्न स्थानहरुबाट 

पयफटकहरु आउने हुौँदा लागुपदाथफ, 

आयोिना क्षेर 

 

सञ् चालन 

चरण 

आयोिनाको 

लागिमा 

समावेश 

गररएको छ    

प्रस्िावक 
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वेश्यावृतत्त, चोरी, मानव बचेतबखन िस्िा 

कियाकलापहरु बढ्नेछ । यस्िा 

कियाकलापमा सिंलग्न हुनबाट रोक्नका लातग 

िनचेिना िगाउने कायफिमहरुको आयोिना 

गररनेछ र तनयतमि अनुगमन गररनेछ,    

३  वनक्षेरको 

प्रयोगबाट 

सामुदातयक 

वन उपभोिा 

समुहलाई पन े

असर  

आयोिना क्षेर सामुदातयक वनमा रह ेपतन 

िहाौँ रुखहरु एकदम कम रहकेो छ र कटान 

भएको रुखको १:२५ का दरले अन्त्य ठाउौँमा 

वृक्षारोपण गररनेछ िसले सामुदातयक वन 

उपभोिा समुहलाई सहि हुनेछ  

आयोिना क्षेर 

 

सञ् चालन 

चरण 

३,००.०००   प्रस्िावक 

४  ट्राकर्क 

व्यवस्थापन

मा पने असर 

आयोिनाका सरुक्षाकर्मफलाई सवारी िाम 

व्यवस्थापक लातग खटाइनेछ, 

आयोिना क्षेर 

 

सञ् चालन 

चरण 

१,००,०००   प्रस्िावक 

५  लैतङ्गक 

भेदभाव  

कामदारहरुको तनयतमि लखेािोखा राख्न े

िथा प्रत्यक कदनको कामदार खािा िाौँच 

गने,  

आयोिना क्षेर 

 

सञ् चालन 

चरण 

आवश्यक 

नपने   

प्रस्िावक 

६  िेरै मारामा 

पानीको माग  

आयोिना स्वयिंले खानेपानी आयोिना 

क्षेरमा व्यवस्था गने,  

खानेपानीका सिंरचनाहरु ममफिकालाई 

आयोिना क्षेरमा तबस्िार गनफ नगरपातलका 

सौँग समन्त्वय गरर स्थापना गने, 

आयोिना क्षेर 

 

सञ् चालन 

चरण 

आयोिनाको 

लागिमा 

समावेश 

गररएको छ    

प्रस्िावक 
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७  बालश्रम कामदारहरुको तनयतमि लखेािोखा राख्न े

िथा प्रत्यक कदनको कामदार खािा िाौँच 

गने,  

आयोिना क्षेर 

 

सञ् चालन 

चरण 

आवश्यक 

नपने   

प्रस्िावक 

८  सामुदातयक 

स्वास््य र 

सुरक्षा 

िोतखम  

कामदारहरुलाई स्वस्थ िथा सुरक्षाका 

आिारभूि िातलम, सुरक्षा सामाग्रीहरु िस्ि ै

माक्स, बुट, पन्त्िा, हलेमेट उपलब्ि गराउने,  

आयोिना क्षेरमा तवतभन्न स्थानहरुबाट 

पयफटकहरु आउने हुौँदा समुदायमा 

लागुपदाथफ, वेश्यावृतत्त, चोरी, मानव 

बेचतबखन िस्िा कियाकलापहरु बढ्नेछ । 

यस्िा कियाकलापमा सिंलग्न हुनबाट रोक्नका 

लातग िनचेिना िगाउन े कायफिमहरुको 

आयोिना गररनेछ र तनयतमि अनुगमन 

गररनेछ,    

आयोिना क्षेर 

वरपर 

 

सञ् चालन 

चरण 

२,००,०००   प्रस्िावक 

९  व्यवसातयक 

स्वास््य र 

सुरक्षा 

िोतखम  

ढुवानी सािनहरुको दघुफटनाको सिंभावना 

न्त्यूनीकरण गनफ तवतभन्न स्थानहरुमा स्पीड 

ब्रेकरको व्यवस्था गनफ र पे्रसर हनफको प्रयोग 

तनषेि गररनेछ भने कामदारहरु लगायि 

तनमाफण स्थलमा खरटने कमफचारीहरु, 

तनररक्षण िथा अनुगमनमा खरटने कमफचारी 

र परामशफदािाहरुको तवमा गररन,े  

आयोिना क्षेर 

 

सञ् चालन 

चरण 

२,००,०००   प्रस्िावक 

१

०  

िनसङ्ख्या

मा वृति र 

आयोिनाको 

आयोिना सञ्चालनको िममा अव्यवतस्थि 

बस्िी तवकास रोक्नका लातग आयोिनाको 

क्षेरतिकारलाई स्थानीयहरू, तवष्णु 

आयोिना क्षेर 

वरपर 

 

सञ् चालन 

चरण 

आवश्यक 

नपने   

प्रस्िावक 
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वररपरी 

सहरीकरण  

सामुदातयक वन उपभोिा सतमतिको 

प्रतितनतिको उपतस्थतिमा रेखाङ्कन िथा 

वृक्षारोपणका कायफ गरर सुरतक्षि गररनेछ, 

आयोिना क्षेरतिकार तभर अवैि बस्िी 

तवकास भएको खण्डमा पस्थानीय प्रशासन, 

स्थानीय बातसन्त्दा, तवष्णु सामुदातयक वन 

उपभोिा सतमतिको प्रतितनति, िथा 

स्थानीय िनप्रतितनतिको समन्त्वयमा 

आयोिना छेउमा भएका बस्िीहरूलाई 

हटाइनेछ, 

१

१  

ऊिाफ आपूर्िफ 

र उपलब्ििा  

उिाफका श्रोिकालाई आयोिना क्षेरमा 

तबिुतलबतत्तको लाइन नगरपातलका सौँग 

समन्त्वय गरर स्थापना गने  

आयोिना क्षेर 

 

सञ् चालन 

चरण 

आयोिनाको 

लागिमा 

समावेश 

गररएको छ    

प्रस्िावक 

कुल लागि ४,००,००० 

कुल तनमाफण र सञ् चालन चरणमा लाग्न ेलागि  
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८.३ वािावरणीय लागिको सारािंश 

प्रस्िातवि आयोिनाको वािावरणीय लागि तनम्न िातलकामा दखेाईएको  छ । प्रस्िावको कूल वािावरणीय 

खचफको लातग ने. रु. ८९,००,००० लागि िातलका ३६ मा प्रस्िाव गररएको छ । 

िातलका ३६: प्रस्िातवि आयोिनाको वािावरणीय लागि 

ि.श. तववरण  रकम (न.ेरु) 

१.  कुल अतभवृति खचफ ३०,००,००० 

२.       न्त्यूनीकरणका लातग खचफ  

२.१  कुल भ तिक वािावरण खचफ  १३,००,००० 

 तनमाफण अवति ९,००,००० 

 सञ् चालन अवति ४,००,००० 

२.२ कुल िैतवक वािावरण न्त्यूनीकरण खचफ   

 तनमाफण अवति  

 सञ् चालन अवति ४,००,००० 

२.३ कुल सामातिक-आर्थफक िथा सािंस्कृतिक खचफ १३,००,००० 

 तनमाफण अवति ९,००,००० 

 सञ् चालन अवति ४,००,००० 

३ कुल वािावरणीय न्त्यूनीकरण खचफ   

४ वािावरणीय अनुगमन खचफ ३,००,००० 

 कुल वािावरणीय खचफ (१+२+३+४) ८९,००,०००  
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पररच्छेद – ९  वािावरण अनगुमन 

वािावरण सिंरक्षणका उपायहरु कायफन्त्वयन गनफ वािावरण सिंरक्षण तनयमावली, २०७७ मा उल्लेख गररए 

बमोतिम वािावरणीय व्यवस्थापन योिना ियार गररएको हो । वािावरणीय व्यवस्थापन योिनाल े

प्रस्िावकलाई प्रस्िाव कायफन्त्वयन गनफका लातग सहििा प्रदान गने तनदतेशकाको भूतमका तनवाफह गदफछ । िसथफ 

वािावरणीय व्यवस्थापन योिनाका उद्दशे्यहरु तनम्न अनसुार िय गररएको छ : 

 आयोिना कायफन्त्वयनका तवतभन्न कायफहरुलाई मागफ तनदशेन गने ।  

 वािावरण अनुगमनको लातग सबतन्त्िि आवश्यक तनकायहरुको पतहचान गने ।  

 आयोिनाबाट हुन िान ेनकारात्मक प्रभावहरुको न्त्यूनीकरण िथा सकारात्मक प्रभावहरुको बढावा गन े

उपयुि उपायहरुको प्राविान गने ।  

 अनुगमन िथा पररक्षणको (monitoring and auditing) कायफ सम्बन्त्िी रुपरेखा ियार गने ।  

प्रस्िातवि आयोिनाको कायाफन्त्वयनबाट हुन िान े तनिाफररि वािावरणीय प्रभावहरुको सुिाइएका वािावरण 

सिंरक्षण  उपायहरुको चके िाौँच िथा आयोिनाको अनुगमन, मूल्याङ् कन आकद कायफहरु वािावरणीय व्यवस्थापन 

योिनामा समेरटएको छ । यस योिनामा, आयोिनाको तवतभन्न चरणमा अपनाउने तवति र आयोिनाको 

तिम्मेवार तनकायहरुको तववरण उल्लेख गररएको छ । आयोिनासौँग सम्बतन्त्िि तनकायहरु िस्िै: स्थानीय 

तनकाय, स्थातनय तवकास सिंस्थाहरु, तडतभिन वन कायाफलय, आकदलाई अनुगमन िथा तनणफय तलन योिनाल े

सहयोग पुर् याउने छ । 

९.१ अनगुमन प्रगति अतभलतेखकरण  

आयोिनाका प्रत्येक कियाकलापहरुको अनुगमन पस्क्षाि प्राप्त सुचनाहरुको अतभलखेकरण गनुफ पदफछ । प्राप्त 

सूचनाहरुको आिारमा खेलग्रामले भतवष्यको लातग योिना ििुमाफ गदफछ । अनुगमन प्रगति अतभलेतखकरण गनाफल े

आयोिनमा सुिार गनुफ पने पक्षहरुले प्राथतमकिा पाउने र नयाौँ प्रभावकारी योिना ििमुाफ गनफ सघाउ पुर्याफउनेछ 

। आयोिनाका कियाकलापहरुको मूल्याङ् कन गनफ आिार रेखा अनुगमन, पालना अनगुमन र प्रभाव अनुगमन 

गररन्त्छ । 

९.१.१ प्रारतम्भक अवस्थाको (Baseline) अनगुमन 

प्रारतम्भक अवस्थाको अनुगमन आयोिना कायफन्त्वयन भन्त्दा अगातड गररने अनुगमन तवति हो । आयोिना 

कायाफन्त्वयन हुने क्षेरको तविमान भ तिक, सामातिक-आर्थफक िथा सािंस्कृतिक, िैतवक आकद सूचनाहरुको 

अतभलेतखकारण गनुफ पदफछ । आिार रेखा अनुगमनका िममा प्राप्त सुचनाले भतवष्यमा दखेा परेका पररविफनहरु 

िुलना गनफ मद्दि पुग्दछ ।  

९.१.२ तनयमपालन (Compliance) अनगुमन  
तनयमपालन अनुगमनमा आयोिना कायफन्त्वयन हुनु अगातड प्रतिवेदनमा सुिइएका प्रभाव न्त्यूनीकरणका 

उपायहरुको तलतखि प्रतिवद्दिा समावेश छ कक छैन हनेुफ पदफछ । त्यसै गरी प्रतिवेदनमा सुिाइएका कायफतवतिहरु, 
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वािावरण मैरी उपायहरु, सङ्कलन गने प्रतिवद्दिा प्रष्ट छ कक छैन र आयोिना कायफन्त्वयन हुदा प्रतिवद्दिामा 

उल्लेतखि बुौँदाहरुको अनुसरण छ कक छैन स्थलगि रुपमा हनेुफ पदफछ । 

९.१.३ प्रभाव (Impact) अनगुमन  

आयोिना सञ् चालनबाट उत्पन्न वास्ितवक प्रभावहरुको अ्ययन गनुफ नै वास्िवमा प्रभाव अनुगमनको उद्दशे्य हो 

। प्रभाव अनुगमनले प्रभाव न्त्यूनीकरणलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा रुपमा बडाउन सककन्त्छ भने्न कुरालाई 

तनदशेन गदफछ । 

९.२ वािावरणीय अनगुमनका सचूकहरु 

प्रस्िाव कायफन्त्वयन हुने क्षेरको आिारभिू ि्यािंक, पतहचान िथा आकलन गररएका अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव 

एविं वािावरण सिंरक्षणका उपायहरुलाई ्यान कदई प्रस्िावकले पालना गनुफपने र वािावरणीय प्रभावको 

प्रभावकाररिाको अनुगमन गनफ सूचकहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख गररएका छन् । 

९.३  अनगुमन तवति 

उल्लेतखि अनुगमनका प्रत्यक सूचकलाई प्रकृति हरेी वािावरणीय अनुगमन गने समय िातलका प्रतिवेदनमा 

उल्लेख गररएको छ । 

९.४  अनगुमनको लातग समय िातलका  

आयोिना तनमाफण र सञ् चालनका तवतभन्न अवस्थामा अनहु्मिं गनुफपने भएकाले सूचकको प्रकृति हरेी वािावरणीय 

अनुगमन गने समय िातलका प्रतिवेदनमा उल्लेख गररएको छ ।  

९.५ अनगुमन गन ेतनकाय 

वािावरण सिंरक्षण ऐन, २०७६ िथा वािावरण सिंरक्षण तनयमावली, २०७७ मा उल्लेख भए अनुसार 

वािावरणीय अनुगमनको लातग सम्बतन्त्िि तनकाय वा मन्त्रालय वा तवभाग तिमेवार हुनेछ । प्रस्िावक आरै्ल े

पतन कुनै न कुनै सचूक अनुगमन गनेछ िसले गदाफ कुनै प्रतिकूल प्रभावलाई िुरुन्त्िै हटाउन वा न्त्यून गनफ सककनेछ 

। प्रस्िावकले प्रस्िावको तनमाफण िथा सञ् चालन गने चरणमा सोबाट वािावरणमा परेका प्रभावको तवषयमा 

प्रत्येक ६ मतहनामा स्व:अनुगमन गरर सोको प्रतिवेदन सम्बतन्त्िि तनकाय वा तवभागमा पेश गनेछ । 

९.६ अनगुमनको लातग अनमुातनि रकम 

प्रस्िाव कायाफन्त्वयन (तनमाफण र सञ् चालन) को समयमा तवतभन्न सूचकहरुको अनुगमन गनफ आवश्यक पने रकम 

पतन प्रतिवेदनमा उल्लेख गररएको छ । प्रस्िावको प्रारतम्भक अवस्थाको अनुगमन, तनयमपालना अनुगमन र 

प्रभाव अनुगमन िातलका ३७ मा उल्लेख गररएको छ । 

अनगुमन िथा वािावरणीय योिना र समय िातलका  

प्रस्िाव कायफन्त्वयन पतछ यसका प्रतिकुल प्रभाव न्त्यूनीकरण गनफ र अनकुुल प्रभावलाई अतिकिम गनफका लातग 

स्थान, समय र कायफिमको भ तिक, सामातिक, आर्थफक िथा साौँस्कृतिक वािावरणका प्रभावको सूचक तनिाफरण 

गरी न्त्युनिम मतहना र वार्षफक रुपले वािावरणीय अनगुमनको व्यवस्था गररएको छ । अनुगमन कायफिमको 

सम्वतन्त्ि तववरण तनम्न बमोतिम िातलका ३७ मा प्रस्िुि गररएको छ ।  
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िातलका ३७: अनगुमन तवति र समय िातलका 

अनगुमको प्रकार  अनगुमनको सचूक  अनगुमनको तवति  स्थान समय अनमुातनि रकम  अनगुमन गन े

तनकाय 

प्रारतम्भक अवस्थाको अनगुमन 

्वतनको गुणस्िर ्वतनको अतिक 

पररमाण र तिब्रिा  

्वतन मापन 

यन्त्रको प्रयोग   

तनमाफण क्षेर तभर तनमाफण चरणमा 

वषफको २ पटक  

२०,००० वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, 

वािावरण तवभाग 

वायुको गुणस्िर हावामा PM10 , 

PM2.5 र COको 

पररमाण  

Air Visual Pro 

द्वारा वायकुो 

गुणस्िर मापन 

गररने  

तनमाफण क्षेर तभर तनमाफण चरणमा 

वषफको २ पटक 

२०,००० वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, 

वािावरण तवभाग 

पानीको गुणस्िर PH, TS, DO, 

ecoli आकद 

प्रयोगशालामा 

परीक्षण  

तनमाफण क्षेर तभर तनमाफण चरणमा 

वषफको २ पटक 

३०,००० वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, 

वािावरण तवभाग 

प्रभाव अनगुमन 

हररयाली र पार्किं ग 

सिंगै भ तिक 

तडिाइन  

वृक्षारोपण र बगैचा 

तनमाफण  

स्थलगि भ्रमण  आयोिना 

क्षेर तभर  

तनमाफण िथा 

सञ् चालन चरणमा 

वषफको २ पटक  

खचफ नलाग्ने  वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

दतूषि पानी िथा 

र्ोहोरमैला 

ढल तनकासीको 

सिंरचना, आयोिना 

क्षेर वरपरको 

वातसन्त्दाहरुमा परेको 

प्रभाव 

स्थलगि भ्रमण, 

अन्त्िवाफिाफ, र्ोटोहरु 

आयोिना 

क्षेर र वरपर 

तनमाफण र सञ् चालन 

चरणमा  मतहनामा १ 

पटक  

खचफ नलाग्ने  वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 
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पानीको गुणस्िर पानी तनकास हुन े

ठाउौँअवलोकन, 

तवतभन्न ् यारातमटरहरु 

नमूना सिंकलन र 

प्रयोगशालामा पररक्षण 

आयोिना 

क्षेर तभर  

तनमाफण र सञ् चालन 

चरणमा वषफको ४ 

चोटी  

६०,००० वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

वायुको गुणस्िर हावामा PM10 , 

PM2.5 र COको 

पररमाण 

स्थल तनरीक्षण र 

आिारभूि ि्यािंकसिंग 

िुलना गने र Air 

Visual Pro द्वारा 

वायुको गुणस्िर मापन  

आयोिना 

क्षेर तभर  

तनमाफण र सञ् चालन 

चरणमा वषफको १ 

पटक  

३०.०००  वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

्वतनको गुणस्िर ्वतनको पररमाण ्वतन मापन यन्त्रको 

प्रयोग गरी आिारभूि 

ि्यािंकसिंग िुलना गने  

आयोिना 

क्षेर वरपर  

तनमाफण र सञ् चालन 

चरणमा वषफको व 

पटक  

३०,००० वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

तवपद व्यवस्थापन  सूचक प्रवाह प्रणाली, 

अतग्न सिंयन्त्रको 

प्राविान, खुल्ला िग्गा  

अवलोकन, 

कमफचारीसिंग 

अन्त्िरकिया  

आयोिना 

क्षेर  

तनमाफण िथा 

सञ् चालन चरणमा 

वषफको २ पटक  

खचफ नलाग्ने  वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

अथफिन्त्रमा 

पररविफन  

आयोिनामा सिंग्लन 

िनशतिहरु 

आयोिनको रेकडफ, 

कमफचारी र कामदार 

वगफसिंग छलर्ल  

आयोिना 

क्षेर तभर  

तनमाफण र सञ् चालन 

चरणमा आवश्यकिा 

अनुरुप 

खचफ नलाग्ने  वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

पेशागि स्वास््य 

सुरक्षा  

दघुफटनाको प्रकार, 

दघुफटनाको क्षतिपूर्िफ 

स्वास््य केन्त्रको रेकडफ, 

कमफचारी र कामदार 

वगफसिंग छलर्ल  

आयोिना 

क्षेर र वरपर 

तनमाफण िथा 

सञ् चालन चरणमा 

वषफको २ पटक 

खचफ नलाग्ने  वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

भ तिक सिंरचनाको 

सिंरक्षण भए 

नभएको  

भ तिक सिंरचनाको 

िलामातथको क्षेर, 

बाटो 

स्थलगि तनररक्षण िहि 

स्थानीयसिंग छलर्ल 

आयोिना 

क्षेर वरपर  

तनमाफण चरणमा 

आवश्यकिा अनुसार  

खचफ नलाग्ने  वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 
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वन िथा वनस्पिी 

र वन्त्यिन्त्िु  

वन िथा लोपोन्त्मुख 

वनस्पिीको अवस्था, 

वन्त्यिन्त्िुको पदतचन्त्ह  

स्थलगि तनररक्षण आयोिना 

क्षेर र वरपर 

तनमाफण िथा सिंचानल 

चरणमा  आवश्यकिा 

अनुसार गस्िी गने   

खचफ नलाग्न े वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

सामातिक 

सदभावको अवस्था   

आपरातिक िथा 

अतप्रय गतितवति  

स्थानीयबासी 

कामदारसौँग छलर्ल  

आयोिना 

क्षेर र वरपर 

तनमाफण िथा सिंचानल 

चरणमा  आवश्यकिा 

अनुसार गस्िी गने   

खचफ नलाग्न े वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

तनयमपालना अनगुमन 

वािावरणीय 

प्रभाव मूल्यािंकन 

प्रतिवेदनले 

सुिाएको अनुकूल 

िथा प्रतिकूल 

प्रभाव पालना गरे/ 

नगरेको  

वािावरणीय 

व्यवस्थापन योिनाल े

समावेश गरेको सम्पूणफ 

न्त्यूनीकरणको उपाय 

तनमाफण िथा सञ् चालन 

अवतिमा लागु 

गररएको  

अवलोकन, अनावाफरिा/ 

प्रतिवेदन अ्ययन  

आयोिना 

क्षेर  

तनमाफण िथा 

सञ् चालन चरणमा 

वषफको २ पटक  

खचफ नलाग्ने  वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

प्रदषूण 

रोकथाम,पानी, 

माटो र र्ोहोर 

व्यवस्थापन, 

वािावरणीय 

सिंरक्षणको 

उपायहरुको 

तनयमपालना  

िुलोको स्िर, ्वतनको 

पररमाण, स्वीकृि 

प्रतिवेदन 

अवलोकन, रेकडफको 

सतमक्षा, मापन, 

कामदार सिंग छलर्ल र 

वायु प्रदषूण मापन 

यन्त्रको प्रयोग  

आयोिना 

क्षेर वरपर  

तनमाफण िथा 

सञ् चालन चरणमा 

वषफको ४ पटक  

१,००,००० वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 
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ठोस र्ोहोरमैलाको 

वगीकरण  

र्ोहोर वगीकरण गरेर 

राख्ने , छुटै्ट रङको ड 

स्टतवनहरु 

र्ोहोरको वगीकरण र 

ढुवानी गदाफ तनगरानी 

आयोिना 

क्षेर वरपर 

सञ् चालन चरणमा 

दतैनक  

खचफ नलाग्ने  वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

पानीको श्रोिहरुको 

सिंरक्षण  

पानीको PH, 

hardness, 

turbidity आकद  

पानीको स्रोिको नमूना 

सिंकलन गरर पररक्षण 

आयोिना 

क्षेर तभर 

सञ् चालन चरणमा 

वषफको २ पटक 

१०,००० वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

आपिकालीन 

ियारीको लातग 

सचेिना िातलम  

िातलमको सिंख्या र 

सहभागीहरुको सूची 

अवलोकन, 

कमफचारीसौँग अन्त्िवाफिाफ  

आयोिना 

क्षेर 

सञ् चालन चरणमा 

वषफको २ पटक  

खचफ नलाग्ने  वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

हररयाली र पार्किं ग 

सगै भ तिक 

तडिाइन  

वृक्षारोपण र बगैचा 

तनमाफण  

स्थलगि भ्रमण  आयोिना 

क्षेर तभर  

तनमाफण िथा 

सञ् चालन चरणमा 

वषफको २ पटक  

खचफ नलाग्ने  वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

िोककएको 

पररमाण वा बकढ 

खानेपानी िथा 

तविुि उपयोग 

गरेको वा नगरेको  

तबल, भ चरहरु  श्रोि िाौँच िथा 

स्थलगि तनररक्षण  

आयोिना 

क्षेर तभर 

तनमाफण र सञ् चालन 

चरणमा प्रत्येक 

मतहनामा  

खचफ नलाग्ने  वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

बालश्रम िहि 

लैंतगक भेदभाव 

लैंतगक सहिंशासिंगै 

सम्बतन्त्िि गुनासोहरु 

तनरीक्षण, अन्त्िवाफिाफ आयोिना 

क्षेर वरपर 

तनमाफण र सञ् चालन 

चरणमा वषफको २ 

पटक 

खचफ नलाग्ने  वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

स्थानीय रोिगारी स्थानीय कमफचारीको 

सिंख्या 

तनरीक्षण, कमफचारीसौँग 

अन्त्िवाफिाफ 

आयोिना 

क्षेर 

तनमाफण र सञ् चालन 

चरणमा वषफको २ 

पटक 

खचफ नलाग्ने  वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 
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पेशागि स्वास््य 

सुरक्षा  

सुरक्षा 

उपकरणहरु/सामग्रीको 

प्रयोग, तनयतमि 

स्वास््य िाौँच  

रेकडफ सतमक्षा, 

कमफचारीसौँग अन्त्िवाफिाफ 

अस्पिाल क्षेर  तनमाफण र सञ् चालन 

चरणमा वषफको २ 

पटक 

खचफ नलाग्ने  वन िथा वािावरण 

मन्त्रालय, वािावरण 

तवभाग 

वािावरणीय अनगुमन खचफ ३,००,०००  
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पररच्छेद – १० वािावरणीय पररक्षण 

वािावरण सिंरक्षण ऐन, २०७६ को पररच्छेद २ को दर्ा १२ का अनुसार कुनैपतन पररयोिना सुरु भएको २ वषफ 

भुिान गरेको तमतिले ६ मतहनातभर वािावरणीय पररक्षण गनुफपने प्राविान रहकेो छ । यस दर्ा अनुसार प्रस्िाव 

कायाफन्त्वयनबाट वािावरणमा पने प्रतिकूल प्रभाव, न्त्यूनीकरणका लातग अपनाइएको उपाय, त्यस्िो उपायको 

प्रभावकाररिा िथा आौँकलन नगररएका प्रभावहरुको तवशे्लषण गरी वािावरणीय पररक्षण प्रतिवेदन अिावतिक 

रुपमा राखनुपने प्राविान िोकेको छ । 

१०.१ वािावरणीय पररक्षणका प्रकार  

क. तनणफय िहको पररक्षण: यसले तनणफय िहको उपकरणको रुपमा वािावरण प्रभाव मूल्याङ् कनको 

प्रभावकाररिाको पररक्षण गदफछ । 

ख.  कायाफन्त्वयन पररक्षण: यस परीक्षणले अ्ययनमा सहमि भएका कुराहरुको कायाफन्त्वयन भएको वा नभएको 

पररक्षण गदफछ । 

ग.  कायफको प्रभावकाररिा पररक्षण: यसले प्रस्िाव कायफन्त्वयन िथा व्यवस्थापन कायफको प्रभावकारीिा पररक्षण 

गदफछ । 

घ.  आयोिनाको प्रभाव पररक्षण: यस पररक्षणले प्रस्िावको कायाफन्त्वयनबाट वािावरणमा आएका पररवफिनहरुको 

पररक्षण गदफछ । 

ङ. आकलन गररएको प्रतवति पररक्षण: यस पररक्षणले वािावरणीय प्रभावहरुको न्त्यूनीकरणका लातग पूवाफनुमान 

गररएका प्रतवतिहरुको सरटकिा िथा उपयोतगिाको पररक्षण गदफछ । 

च. वािावरणीय प्रभाव मलू्याङ् कन प्रकिया पररक्षण: यसले आलोचनात्मक रुममा वािावरण प्रभाव 

मूल्याङ् कनको बखि अपनाइएका तवतिहरु र दतृष्टकोणहरुको पररक्षण गदफछ । 

१०.२ वािावरणीय पररक्षणमा सिंलग्न हुन ेपक्ष 

क. पररक्षक: पररक्षक भन्नाले सम्बतन्त्िि तनकाय हुनेछ । 

ख. परीतक्षि पक्ष (प्रस्िावसौँग सरोकार भएको): परीतक्षि भन्नाले प्रस्िावक हुनेछ । 

ग. िशे्रो पक्ष: िेश्रो पक्ष भन्नाले वािावरणीय पररक्षणमा सहभातग हुने कि ैसरोकार नभएका परामशफदािा सिंस्था 

वा पररक्षक वा पररतक्षिले िोकेको तनकाय हुनेछ । 

१०.३ स्वतेच्छक पररक्षणको लातग सिंलग्न सिंस्थाको आिारमा आन्त्िररक पररक्षण 

स्वेतच्छक पररक्षणको लातग सिंलग्न सिंस्थाको आिारमा आन्त्िररक पररक्षणका लातग तनम्न तवतिहरु प्रयोग गररनेछ 

। 
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क. आन्त्िररक पररक्षण: आन्त्िररक पररक्षण प्रभाव मूल्याङ् कन प्रतिवेदनमा तनर्दफष्ट उद्दशे्य हातसल गनफ 

अपनाइएको उपायहरुको तनयतमि, तमिव्ययी, कयफदक्ष र प्रभावकारी भए नभएको पररक्षण गरी 

व्यवस्थापनलाई सुिाव प्रदान गनफका लातग गररन्त्छ । यसका लातग प्रस्िावक आरै्ले आफ्ना 

कमफचारीहरुको सिंलग्निामा यस्िा कायफ गनफ सके्नछ । 

ख. बाह्यय पररक्षण: प्रस्िावक स्वयिंल ेआन्त्िररक पररक्षण नगरेमा कुन ैिेस्रो पक्षद्वारा गररने परीक्षणलाई 

बाह्यय पररक्षण भतनन्त्छ । 

ग. बा्यकारी पररक्षण: प्रस्िावक स्वयिंले आन्त्िररक िथा बाह्यय पररक्षण कुनैपतन नगराएमा अनुगमन गने 

तनकाय स्वयिंले पररक्षण गनफपने अवस्थालाई बा्यकारी पररक्षण भतनन्त्छ । 

घ.  स्वतैच्छक पररक्षण: स्वईच्छाले समयमा तनतहि नभएर कुनै घटनाको आिारमा गररने पररक्षणलाई 

स्वैतच्छक पररक्षण भतनन्त्छ । 

१०.४ वािावरणीय पररक्षण प्रतिवदेनको ढाौँचा  

वािावरणीय पररक्षण प्रतिवदेनको ढाौँचा यसप्रकार रहनछे । 

 अ्याय १: कायफकारी सारािंश  

अ्याय २: पररक्षण प्रशासतनक िथा पररक्षण कायी तववरण, आयोिना स्थलमा गररएको अन्त्िवाफिाफ, 

पररक्षण गने पक्ष, पररक्षणका क्षेर र तवति िथा ि्याङ्क र तववरण  

 अ्याय ३: पररक्षणको पूणफ तववरण  

 अ्ययन ४: आयोिना सम्बन्त्िमा पालना गनुफ पने सुिाव िथा सुिारात्मक कायफ  

 अनसुचूी १: सम्बतन्त्िि ि्याङ्क र तववरण  

 अनसुचूी २: पररक्षणमा समावेश भएका िनशति  

 अनसुचूी ३: वािावरणीय पररक्षणको चकेतलष्ट  
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िातलका ३८: वािावरणीय पररक्षणको चकेतलष्ट 

ि. 

स 

तववरण  आयोिना

को 

ककयाकलाप  

अनमुान 

गररएको 

प्रभाव  

खास प्रभाव  न्त्यनूीकरणका 

उपाय  

प्रभाव

काररिा  

सचूना  ि्याङ्क

को श्रोि  

क. भ तिक पक्ष 

१.  वायुको 

गुण  

िेनेरेटर र 

सवारी 

सािन 

सञ् चालनबा

ट 

वायुको 

गुणस्िर

मा ह्रास  

िनस्वास््यमा 

प्रतिकूल प्रभाव 

स्वासप्रस्वास 

सम्बतन्त्ि रोग 

    

२.  पानीको 

गुण  

       

३.  ्वनीको 

मारा  

       

४.  भूउपयोग         

५.  िलश्रोि         

ख. ितैवक पक्ष 

१.  वन ििंगल         

२.  वनस्पति         

३.  िीविन्त्िु         

४.  गैरकाष्ठ         

५.  माछा         

६.  दलुफभ र 

सङ्कटाप

न्न प्रिाति  

       

७.  सिंरक्षण 

क्षेर  

       

ग. सामातिक, आर्थफक िथा साौँस्कृतिक पक्ष 

१.  तशक्षा         

२.  कृतष         

३.  रोिगारी         
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४.  बसाई 

सराई  

       

५.  स्वस्थ र 

सरसर्ाई  

       

६.  वािावर

णीय 

स न्त्दयफिा  

       

७.  लैतङ्गक 

सवाल  

       

८.  िार्मफक 

िथा 

साौँस्कृति

क तस्थति  

       

९.  सामातिक 

तस्थति  
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पररच्छेद – ११ तनष्कषफ िथा प्रतिबििा 

११.१ तनष्कषफ 

प्रदशे निं २, सप्तरी तिल्लाको कञ्चनरुप नगरपातलकामा प्रस्िातवि आयोिना तनमाफण गरी सञ् चालन गररएमा 

समग्र खेलकुद क्षेरमा टेवा पुग्ने िथा स्थानीय सवफसािारणलाई लाभ हुने र बहुआयातमक तवकासमा सहयोग पुग्नेछ 

। प्रस्िातवि आयोिना समुदायक वन क्षेरमा पयफपनी उि क्षेरमा थोरै र्लरु्ल र स्थानीय िािका रुखहरु मारमा 

हुदा प्रस्िाव कायफन्त्वयन गदाफ ठुलो क्षति हुने वा अपेक्षाकृि िरै प्रतिकूल प्रभावहरु पने तस्थति दतेखन्त्छ । यस 

प्रतिवेदनमा पतहचान भएका वािावरणीय असरहरुलाई न्त्यूनीकारण गरी स्वीकायफ िहसम्म ल्याउन प्रभाव 

न्त्यूनीकरणका उपायहरुले असर गने क्षेरको गुणस्िर सुिारमा सहयोग पुर् याई िीवनस्िरको गुणस्िर कायम गनफ 

सहयोग गन े छ । यस आयोिनाको स्वीकृतिको लातग वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ् कन पयाफप्त रहकेो छ । 

प्रभावहरुको न्त्यूनीकरण र सिंलग्न वािावरणीय अनुगमन योिना कायफन्त्वयन गरी िोककएको स्थान र पररमाणतभर 

रहन ेगरी स्वीकृि भएको तमतिबाट आयोिना तनमाफण िथा सञ् चालन गने सिफमा प्रस्िातवि आयोिना कायफन्त्वयन 

गने तनष्कषफ तनकातलन्त्छ । त्यसै गरी वािावरणीय व्यवस्थापन योिनामा उल्लेख नभएका िर नकारात्मक 

वािावरणीय प्रभावहरु पनफ गएमा प्रस्िावकले आफ्नै खचफमा न्त्यूनीकरणका उपायहरु अपनाउनुपने समेि यस 

अ्ययनको तनष्कषफ रहकेो छ । 

११.२  प्रतिबििा  

 अनुगमन योिनामा कदइएका न्त्यूनीकरणका उपायहरुको अतनवायफ कायाफन्त्वयन र त्यसको तनयतमि 

अनुगमन गररनेछ । 

 स्थानीयवासीको समस्याहरु बुति तनयतमि रुपमा उनीहरुको राय सुिाव तलईनेछ । 

 रोिगारीको लातग स्थानीयलाई प्राथतमकिा कदइनेछ । 

 कामदारहरुको लातग स्वास््य र सरुक्षाका सामाग्रीहरु उपलब्ि गराईनेछ । 

 बालबातलकालाई कामदारको रुपमा प्रयोग गररनेछैन । 

 पानीको गुणस्िरको तनयतमि अनुगमन गररनेछ । 

 सम्पूणफ कियाकलापको अनुगमनका लातग तवषयगि तवज्ञहरुको सतम्मतलि अनुगमन टोली तनमाफण 

गररनेछ । 

 वािावरणीय पररक्षण तनयतमि रुपमा गररनेछ । 

 वािावरणीय व्यवस्थापन योिनामा उल्लेख नभएका िर नकारात्मक वािावरणीय प्रभावहरु पनफ गएमा 

प्रस्िावकले आफ्नै खचफमा न्त्यनूीकरणका उपायहरु अपनाउने छ । 
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अनसूुची १ थवीकृलत कायासूची  
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98 
 

अनसूुची २ सावाजलनक सनुवुाई सम्बस्न्ि सूचना 
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अनसूुची २ सावाजलनक सनुवुाईमा सहभागी तिा प्राप्त सझुावहरू 
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अनसूुची ३ थिानीय छिफिमा सहभागी तिा प्राप्त सझुावहरू 
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अनसूुची ४ रुखहरु को मापन 
Tree  No Tree Species Diameter Height Remarks Tree  No Tree Species Diameter Height Remarks 

1 Khayar 90 9  341 Khayar 44 6 Hollow 

2 Khayar 95 11  342 Khayar 60 8  

3 Khayar 78 12  343 Khayar 69 11  

4 Khayar 110 5 Dead 344 Khayar 80 13  

5 Khayar 70 9 Dead 345 Khayar 60 13  

6 Khayar 95 8  346 Khayar 57 11  

7 Khayar 92 11  347 Khayar 60 11  

8 Khayar 95 12  348 Sissoo 77 12  

9 Khayar 98 13  349 Khayar 46 7  

10 Khayar 78 12  350 Khayar 62 11  

11 Khayar 95 13  351 Khayar 39 9  

12 Khayar 90 11  352 Khayar 63 12  

13 Khayar 82 13  353 Khayar 55 10  

14 Khayar 83 14  354 Khayar 62 12  

15 Khayar 70 11  355 Khayar 77 12  

16 Khayar 84 12  356 Khayar 70 11  

17 Khayar 93 11  357 Khayar 57 9  

18 Khayar 95 12  358 Khayar 60 12  

19 Sissoo 85 9 Dead 359 Khayar 65 9  

20 Sissoo 86 8 Dead 360 Khayar 98 12  

21 Sissoo 102 10 Dead 361 Khayar 77 10  

22 Khayar 82 12  362 Khayar 97 9 Hollow 

23 Khayar 85 13  363 Sanpat 45 13  

24 Khayar 80 4 Top broken 364 Khayar 100 8  

25 Khayar 75 11  365 Khayar 94 9  

26 Sissoo 101 8 Dead 366 Khayar 77 11  

27 Khayar 95 13  367 Sanpat 112 13  
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28 Khayar 88 12  368 Khayar 72 5 Dead 

29 Khayar 98 13  369 Khayar 92 12  

30 Khayar 88 11  370 Khayar 92 13  

31 Khayar 82 12  371 Khayar 119 13  

32 Sissoo 89 8 Dead 372 Khayar 82 6 Dead 

33 Sissoo 93 7 Dead 373 Khayar 90 13  

34 Khayar 70 8  374 Khayar 77 12  

35 Khayar 90 14  375 Khayar 70 12  

36 Sissoo 80 6 Dead 376 Khayar 82 12  

37 Khayar 85 9  377 Khayar 60 8  

38 Khayar 90 11  378 Khayar 70 12  

39 Khayar 72 14  379 Khayar 72 9  

40 Khayar 70 8 Top broken 380 Khayar 87 12 Biforked 

41 Khayar 80 15  381 Khayar 74 8  

42 Khayar 72 13  382 Khayar 70 7  

43 Khayar 68 12  383 Khayar 61 9  

44 Khayar 66 11  384 Khayar 68 12  

45 Khayar 70 13  385 Khayar 64 13  

46 Khayar 102 14  386 Khayar 70 12  

47 Khayar 65 13  387 Khayar 66 11  

48 Khayar 110 14  388 Khayar 75 12  

49 Khayar 75 12  389 Khayar 85 9  

50 Khayar 80 14  390 Khayar 67 11  

51 Sissoo 115 9 Dead 391 Khayar 77 12  

52 Sissoo 115 12 Dead 392 Khayar 58 8  

53 Sissoo 134 15 Dead 393 Khayar 73 10  

54 Sissoo 117 13 Dead 394 Khayar 80 13  

55 Sissoo 98 14 Dead 395 Khayar 72 12  

56 Sissoo 92 13 Dead 396 Khayar 70 11  

57 Sissoo 98 11 Dead 397 Khayar 80 12  



 

107 
 

58 Khayar 80 12  398 Khayar 68 13  

59 Khayar 73 13  399 Khayar 81 12  

60 Khayar 60 6 Top broken 400 Khayar 57 10  

61 Khayar 70 9 Hollow 401 Khayar 80 11  

62 Khayar 100 15  402 Khayar 87 13  

63 Khayar 53 12  403 Khayar 68 11  

64 Khayar 84 13  404 Khayar 64 10  

65 Khayar 77 14  405 Khayar 81 6  

66 Khayar 85 15  406 Khayar 63 10  

67 Khayar 88 12  407 Khayar 86 13  

68 Sissoo 140 8 Dead 408 Khayar 77 7 Dead 

69 Khayar 94 15  409 Khayar 85 6 Dead 

70 Khayar 78 14  410 Khayar 68 9 Hollow 

71 Sissoo 70 4 Dead 411 Khayar 64 8  

72 Khayar 72 9  412 Khayar 50 6  

73 Khayar 77 13  413 Khayar 67 11  

74 Sissoo 90 15  414 Khayar 49 12  

75 Khayar 85 15  415 Khayar 50 10  

76 Khayar 83 12  416 Khayar 64 11  

77 Khayar 90 13  417 Khayar 50 12  

78 Khayar 72 4 Top broken 418 Khayar 60 13  

79 Khayar 103 14 Forked 419 Khayar 81 13  

80 Khayar 65 15 Hollow 420 Khayar 64 7 Top Broken 

81 Khayar 72 13  421 Khayar 61 7  

82 Khayar 79 14  422 Khayar 55 7 Top Broken 

83 Khayar 78 16  423 Khayar 74 13  

84 Khayar 62 9  424 Khayar 64 7 Hollow 

85 Khayar 85 16  425 Khayar 50 5  

86 Khayar 60 10  426 Khayar 53 7  

87 Khayar 60 12  427 Khayar 80 9 Hollow 



 

108 
 

88 Khayar 90 17  428 Khayar 66 8  

89 Khayar 62 8  429 Khayar 54 5 Hollow  

90 Khayar 63 13  430 Khayar 50 6 Hollow  

91 Khayar 105 11  431 Khayar 104 14  

92 Khayar 55 8  432 Khayar 74 6 Top broken 

93 Khayar 90 14  433 Khayar 81 14  

94 Khayar 73 14  434 Khayar 62 12  

95 Khayar 70 13 Forked 435 Khayar 70 11  

96 Khayar 70 9 Forked 436 Khayar 89 12  

97 Khayar 60 4  437 Khayar 69 13  

98 Khayar 75 12  438 Khayar 60 12  

99 Khayar 63 13  439 Khayar 55 13  

100 Khayar 70 14  440 Khayar 60 12  

101 Khayar 65 8  441 Khayar 67 11  

102 Khayar 57 11  442 Khayar 72 13  

103 Khayar 70 14  443 Khayar 60 6 Hollow 

104 Khayar 57 11  444 Khayar 72 11  

105 Khayar 62 6  445 Khayar 81 14  

106 Khayar 55 8  446 Khayar 61 13  

107 Khayar 61 9  447 Khayar 60 11  

108 Khayar 58 8  448 Khayar 63 6 Top broken 

109 Khayar 63 11  449 Khayar 70 13  

110 Khayar 87 14  450 Khayar 84 12  

111 Khayar 65 13  451 Khayar 83 14  

112 Khayar 64 14  452 Khayar 83 12  

113 Sissoo 85 5  453 Khayar 82 13  

114 Khayar 70 7  454 Khayar 79 12  

115 Khayar 88 15  455 Khayar 82 11  

116 Khayar 68 10  456 Khayar 60 8  

117 Khayar 78 11 Forked 457 Khayar 61 9  
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118 Khayar 88 11  458 Khayar 91 13  

119 Khayar 64 12  459 Khayar 74 13  

120 Sissoo 175 13 Dead 460 Khayar 73 13  

121 Khayar 87 15  461 Khayar 79 14  

122 Khayar 70 15  462 Khayar 52 8 Hollow 

123 Khayar 60 13  463 Khayar 80 10  

124 Khayar 73 13  464 Khayar 90 13  

125 Khayar 85 14  465 Khayar 61 11  

126 Khayar 75 15 Biforked 466 Khayar 66 11  

127 Khayar 65 13  467 Khayar 77 12  

128 Khayar 75 9  468 Khayar 86 13  

129 Khayar 50 10 Hollow 469 Khayar 75 9  

130 Khayar 60 8  470 Khayar 53 10  

131 Khayar 70 12  471 Khayar 86 14  

132 Khayar 72 13  472 Khayar 71 9  

133 Khayar 80 12  473 Khayar 66 11  

134 Khayar 70 11  474 Khayar 60 11  

135 Khayar 72 10  475 Khayar 66 12  

136 Khayar 55 8  476 Khayar 73 8  

137 Khayar 60 7  477 Khayar 68 10  

138 Khayar 65 10  478 Khayar 79 11  

139 Khayar 80 14  479 Khayar 55 10  

140 Khayar 61 7  480 Khayar 70 11  

141 Khayar 45 8  481 Khayar 67 10  

142 Khayar 62 4 Hollow 482 Khayar 60 10  

143 Khayar 66 9  483 Khayar 66 11  

144 Sissoo 81 12 Dead 484 Khayar 48 11 Hollow 

145 Sissoo 120 17 Hollow 485 Khayar 81 11  

146 Sissoo 88 14 Dead 486 Khayar 58 10 Hollow 

147 Sissoo 103 16  487 Khayar 68 13 Hollow 
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148 Sissoo 110 16 Dead 488 Khayar 63 12 Hollow 

149 Khayar 82 9  489 Khayar 59 11 Hollow 

150 Khayar 50 5 Hollow 490 Khayar 71 11  

151 Khayar 62 9  491 Khayar 50 7  

152 Khayar 65 10 Top broken 492 Khayar 78 8 Hollow 

153 Khayar 57 12  493 Khayar 120 11  

154 Khayar 67 9  494 Khayar 73 12  

155 Khayar 70 12  495 Khayar 69 8 Dead 

156 Khayar 55 4 Top broken 496 Khayar 58 6  

157 Khayar 66 11  497 Khayar 61 7 Hollow 

158 Khayar 95 12 Hollow 498 Khayar 105 12  

159 Khayar 55 11  499 Sissoo 123 13 Dead 

160 Khayar 66 9 Hollow 500 Khayar 57 8  

161 Khayar 50 7  501 Khayar 60 11  

162 Khayar 72 9 Hollow 502 Khayar 62 9  

163 Khayar 50 8  503 Khayar 73 11 Hollow 

164 Khayar 65 7  504 Khayar 65 9  

165 Khayar 75 8  505 Khayar 54 8  

166 Khayar 56 4  506 Khayar 73 9 Hollow 

167 Khayar 50 5 Hollow 507 Khayar 57 6  

168 Khayar 62 6  508 Khayar 67 9 Hollow 

169 Khayar 50 6  509 Khayar 63 9  

170 Khayar 78 7 Hollow 510 Khayar 71 9  

171 Khayar 65 9  511 Khayar 55 7 Hollow 

172 Khayar 60 12  512 Sissoo 77 13 Dead 

173 Khayar 58 8  513 Sissoo 109 12 Dead 

174 Khayar 75 10  514 Sissoo 177 13 Top broken 

175 Khayar 60 8  515 Khayar 70 8  

176 Khayar 82 12  516 Khayar 65 8 Hollow 

177 Khayar 60 14  517 Khayar 61 7  
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178 Khayar 75 8 Biforked 518 Khayar 86 9 Hollow 

179 Khayar 65 7  519 Khayar 71 13  

180 Khayar 72 12  520 Khayar 73 8  

181 Khayar 64 9  521 Khayar 72 12  

182 Sissoo 153 18  522 Khayar 70 12 Hollow 

183 Khayar 55 9  523 Khayar 90 13 Hollow 

184 Khayar 72 10  524 Khayar 63 9 Hollow 

185 Khayar 85 7 Top broken 525 Khayar 66 12 Hollow 

186 Khayar 110 13  526 Khayar 78 11  

187 Khayar 100 14  527 Khayar 76 10  

188 Khayar 83 14  528 Khayar 54 8  

189 Khayar 75 13  529 Khayar 73 10  

190 Khayar 83 12  530 Sissoo 91 12 Dead 

191 Khayar 80 11  531 Khayar 85 9 Hollow 

192 Khayar 90 14  532 Khayar 68 4 Dead 

193 Khayar 77 14  533 Khayar 52 6  

194 Khayar 73 11  534 Khayar 55 7 Hollow 

195 Khayar 77 12  535 Khayar 57 7 Hollow 

196 Khayar 85 15  536 Khayar 61 8  

197 Khayar 80 14  537 Khayar 55 8  

198 Khayar 55 10  538 Khayar 79 9 Hollow 

199 Khayar 48 9  539 Khayar 50 8  

200 Khayar 60 8  540 Khayar 69 10  

201 Khayar 48 7  541 Khayar 48 8 Hollow 

202 Khayar 54 7  542 Khayar 56 8 Hollow 

203 Khayar 80 11  543 Khayar 70 8 Hollow 

204 Khayar 60 10  544 Khayar 87 10  

205 Khayar 50 7  545 Khayar 55 11  

206 Khayar 85 13  546 Khayar 60 8  

207 Khayar 70 12  547 Khayar 50 4 Hollow 
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208 Sissoo 70 7 Dead 548 Khayar 50 4  

209 Khayar 85 11  549 Khayar 56 4  

210 Khayar 70 11  550 Khayar 45 4  

211 Khayar 80 10 Hollow 551 Khayar 65 8 Hollow 

212 Khayar 92 10  552 Khayar 55 5 Hollow 

213 Khayar 73 12  553 Khayar 62 4  

214 Khayar 80 14  554 Khayar 59 6  

215 Khayar 77 15  555 Khayar 52 5  

216 Khayar 70 12  556 Khayar 54 7  

217 Khayar 82 12  557 Khayar 62 7 Hollow 

218 Khayar 75 11  558 Khayar 42 4  

219 Khayar 66 9  559 Khayar 61 8  

220 Khayar 51 9  560 Khayar 69 7  

221 Khayar 65 11 Forked 561 Sissoo 81 14 Dead 

222 Khayar 55 9  562 Sissoo 66 11  

223 Sissoo 75 7 Dead 563 Khayar 62 9 Hollow 

224 Khayar 95 13  564 Khayar 77 10  

225 Khayar 66 4 Dead 565 Khayar 51 9  

226 Khayar 99 13  566 Khayar 64 9 Hollow 

227 Khayar 67 12  567 Khayar 59 4 Hollow 

228 Khayar 106 13  568 Khayar 72 8 Hollow 

229 Khayar 82 14  569 Khayar 59 8  

230 Khayar 90 12  570 Khayar 81 9 Hollow 

231 Khayar 98 13  571 Khayar 61 10  

232 Sissoo 63 6 Dead 572 Khayar 60 9 Hollow 

233 Khayar 84 12  573 Khayar 82 11  

234 Khayar 81 13  574 Khayar 85 10  

235 Khayar 90 14  575 Khayar 69 11  

236 Sissoo 63 6 Dead 576 Khayar 75 13 Holllow 

237 Khayar 89 12  577 Khayar 43 4  
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238 Khayar 85 13  578 Khayar 55 4  

239 Khayar 67 12  579 Khayar 66 7  

240 Khayar 60 11  580 Khayar 52 4  

241 Khayar 53 10  581 Khayar 46 4  

242 Khayar 71 12  582 Khayar 67 6  

243 Khayar 94 13  583 Khayar 70 5 Hollow 

244 Khayar 81 12  584 Khayar 68 6  

245 Khayar 66 9  585 Khayar 53 6 Hollow 

246 Khayar 50 6  586 Khayar 53 12  

247 Khayar 84 11  587 Khayar 66 12  

248 Khayar 79 13 Forked 588 Khayar 51 4 Hollow 

249 Khayar 84 8  589 Khayar 78 7  

250 Khayar 83 13  590 Khayar 57 9  

251 Khayar 67 13  591 Khayar 53 5 Top broken 

252 Khayar 88 14  592 Khayar 65 10  

253 Khayar 76 12  593 Khayar 62 8  

254 Khayar 86 14  594 Khayar 65 8  

255 Khayar 87 13  595 Khayar 85 13  

256 Khayar 73 12  596 Khayar 61 8  

257 Khayar 76 13  597 Sissoo 121 16 Dead 

258 Khayar 74 12  598 Khayar 65 7  

259 Khayar 70 12  599 Khayar 70 7  

260 Khayar 86 8 Hollow 600 Khayar 52 6  

261 Khayar 89 6 Hollow 601 Khayar 64 6 Hollow 

262 Khayar 78 12  602 Khayar 54 7  

263 Khayar 73 12 Hollow 603 Sissoo 89 11 Dead 

264 Khayar 80 12 Forked 604 Sissoo 124 18 Dead 

265 Khayar 72 10  605 Khayar 50 9  

266 Khayar 100 15  606 Khayar 58 7  

267 Khayar 69 13  607 Khayar 90 14  
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268 Khayar 90 13  608 Khayar 43 6  

269 Khayar 74 6 Dead 609 Khayar 144 7 Hollow 

270 Khayar 64 9  610 Sissoo 179 17  

271 Khayar 80 16  611 Khayar 55 8  

272 Khayar 77 15  612 Khayar 68 10  

273 Khayar 77 14  613 Khayar 58 8  

274 Khayar 64 4 Top broken 614 Khayar 55 9 Hollow 

275 Khayar 64 7  615 Khayar 72 11  

276 Khayar 61 9  616 Khayar 38 5  

277 Khayar 60 13  617 Khayar 68 9  

278 Khayar 82 12 Hollow 618 Sissoo 86 18 Dead 

279 Khayar 83 13  619 Sissoo 77 13  

280 Khayar 85 13  620 Sissoo 143 22 Dead 

281 Khayar 62 9  621 Sissoo 83 19 Dead 

282 Khayar 81 14  622 Sissoo 55 10  

283 Khayar 50 8  623 Sissoo 89 17 Dead 

284 Khayar 100 14  624 Sissoo 130 20  

285 Khayar 80 13 Hollow 625 Sissoo 85 14 Dead 

286 Khayar 69 12  626 Sissoo 73 13 Dead 

287 Khayar 66 11  627 Khayar 60 7  

288 Khayar 56 12  628 Khayar 69 8  

289 Khayar 59 12  629 Khayar 63 7 Hollow 

290 Khayar 66 11  630 Sissoo 72 10  

291 Khayar 72 12  631 Khayar 84 9  

292 Khayar 84 12  632 Khayar 85 7 Hollow 

293 Khayar 69 11  633 Unknown 54 4  

294 Khayar 52 8  634 Khayar 57 4  

295 Khayar 72 10  635 Khayar 44 5  

296 Khayar 62 9  636 Khayar 80 7 Hollow 

297 Khayar 59 7  637 Khayar 78 7  
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298 Khayar 79 14  638 Khayar 62 7  

299 Khayar 52 12  639 Khayar 55 6  

300 Khayar 65 9  640 Khayar 60 8  

301 Sissoo 55 10  641 Khayar 58 4  

302 Khayar 70 12  642 Khayar 63 9  

303 Khayar 60 11  643 Khayar 65 5  

304 Khayar 70 12  644 Khayar 60 7  

305 Sissoo 200 13  645 Khayar 60 7  

306 Khayar 57 12  646 Khayar 42 5  

307 Khayar 65 11  647 Khayar 55 9  

308 Khayar 60 4 Top broken 648 Khayar 67 8  

309 Khayar 72 11  649 Khayar 54 7  

310 Khayar 45 9  650 Khayar 83 10  

311 Khayar 67 12  651 Khayar 45 6  

312 Khayar 51 8  652 Khayar 60 8  

313 Khayar 52 12  653 Khayar 63 8  

314 Khayar 57 4 Hollow 654 Khayar 57 7  

315 Khayar 68 8 Hollow 655 Khayar 62 8  

316 Sissoo 45 6  656 Khayar 39 5  

317 Khayar 63 12  657 Khayar 60 12  

318 Khayar 73 12  658 Khayar 56 8  

319 Khayar 47 9  659 Khayar 65 12  

320 Khayar 49 12  660 Khayar 62 4 Top broken 

321 Khayar 84 13  661 Khayar 64 11  

322 Khayar 43 6  662 Khayar 98 12  

323 Khayar 60 8  663 Khayar 67 9  

324 Khayar 54 10  664 Khayar 107 13  

325 Khayar 67 6 Top broken 665 Khayar 70 11  

326 Khayar 48 12  666 Khayar 69 6  

327 Khayar 52 11  667 Khayar 50 6  
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328 Khayar 71 7  668 Khayar 92 8  

329 Khayar 70 11  669 Khayar 62 9  

330 Khayar 55 10  670 Khayar 60 11  

331 Khayar 57 12  671 Khayar 40 8  

332 Khayar 58 8  672 Khayar 70 9  

333 Sissoo 60 12  673 Khayar 76 11  

334 Khayar 65 12  674 Khayar 80 11 Dead 

335 Sissoo 92 11 Dead 675 Khayar 78 13  

336 Khayar 60 6  676 Khayar 95 12 Hollow 

337 Khayar 80 12  677 Khayar 55 10  

338 Khayar 52 8  678 Khayar 70 10 Hollow 

339 Khayar 52 11  679 Khayar 45 6 Hollow 

340 Khayar 62 8  680 Khayar 80 11  
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अनसूुची ५ नक्शा तिा फोटोहरु  

 

रुखको मापन 
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वायुको आवस्था मापन  
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स्थानीयसँग छिफि 
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वडा कायाफलयमा छलर्ल 
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सूचना टाौँस्न 


