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घोषणा-पर 

प्रस्तावकको घोषणा-पर

प्रनतवेदनको म्शषाक: लमु्बिनी प्रदेश राजधानी ननर्ााणको लानि (प्रदेश सरकारका प्रशासननक भवनहरु, प्रदेश सभाका 
भवनहरु तथा अन्य पूवााधार ननर्ााण) वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन (EIA), राप्ती िाउँपानलका-३, दाङ, लमु्बिनी प्रदेश,

नेपाल। 
प्रस्तावकको नार् र ठेिाना: पयाटन, ग्रानर्ण तथा शहरी ववकास र्न्रालय,  प्रदेश राजधानी ननर्ााण आयोजना कायाान्वयन 
ईकाई, राप्ती उपत्यका (देउखरुी), लमु्बिनी प्रदेश नेपाल।

परार्शादाताको नार् र ठेिाना: ईनोभेवटभ नभजन प्रा. नल., काठर्ाडौ, नेपाल। 

श्री ईनोभेवटभ नभजन प्रा. नल. लाई पयाटन, ग्रानर्ण तथा शहरी ववकास र्न्रालय,  प्रदेश राजधानी ननर्ााण आयोजना 
कायाान्वयन ईकाई, राप्ती उपत्यका (देउखरुी) ले लमु्बिनी प्रदेश, दाङ म्जल्ला, राप्ती िाउँपानलका वडा नं. ३ र्ा अवम्स्थत 
साववक राप्ती प्रानिनधक म्शक्षालयर्ा प्रस्ताव िररएको लमु्बिनी प्रदेश सरकारका प्रशासननक भवनहरु, प्रदेश सभाका 
भवनहरु तथा संरचना ननर्ााण तथा संचालनको लानि वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन प्रनतवदेन तयार िने म्जबरे्वारी 
उपलब्ध िराएको जानकारी िराईन्छ।परार्शादाताले प्रस्ताववत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन प्रनतवदेन 
तयार िरेको हो। पेश िररएको यस प्रनतवेदन उपर प्रस्तावकको तर्ा िाट ननबन घोषणा िररन्छ;

१. हार्ीले अध्ययन टोलीलाई सही र सान्दनभाक सूचना र जानकारी उपलब्ध िराएका छौं।
२. हार्ीले परार्शादातालाई व्यवसावयक र स्वतन्रतापूवाक अध्ययन िना अनरु्नत उपलब्ध िराएका छौं।
३. हार्ीले वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन प्रनतवेदन अध्ययन िरेका छौं र सर्ाववष्ट ववषयवस्तसँुि जानकार छौं।
४. यस वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन प्रनतवेदनको वातवरणीय व्यवस्थापन योजनार्ा प्रस्ततु भएका कायाहरुको 

पररपालना िने र भववष्यर्ा देखा पना सक्न ेअन्य प्रभावको न्यूनीकरण िने छौं।
५. म्स्वकृत प्रनतवेदन अनसुार प्रस्ताव कायाान्वयन िने प्रनतवद्धता जाहेर िदाछौं।

हस्ताक्षर:

पद: आयोजना प्रर्खु, पयाटन, ग्रानर्ण तथा शहरी ववकास र्न्रालय, प्रदेश राजधानी ननर्ााण आयोजना कायाान्वयन 

ईकाई,राप्ती उपत्यका (देउखरुी),  लमु्बिनी प्रदेश

नर्नत: २०७९।०५।२४ 

आनधकाररक छाप:
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अध्ययन टोलीको घोषणा-पर 

 

प्रनतवेदनको म्शषाक: लमु्बिनी प्रदेश राजधानी ननर्ााणको लानि (प्रदेश सरकारका प्रशासननक भवनहरु, प्रदेश सभाका 
भवनहरु तथा अन्य पूवााधार ननर्ााण) वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन (EIA), राप्ती िाउँपानलका-३, दाङ, लमु्बिनी प्रदेश, 

नेपाल। 

प्रस्तावकको नार् र ठेिाना: पयाटन, ग्रानर्ण तथा शहरी ववकास र्न्रालय,  प्रदेश राजधानी ननर्ााण आयोजना कायाान्वयन 
ईकाई, राप्ती उपत्यका (देउखरुी), लमु्बिनी प्रदेश नेपाल। 

परार्शादाताको नार् र ठेिाना: ईनोभेवटभ नभजन प्रा. नल., काठर्ाडौ, नेपाल। 

श्री लमु्बिनी प्रदेश सरकार, पयाटन, ग्रानर्ण तथा शहरी ववकास र्न्रालय,  प्रदेश राजधानी ननर्ााण आयोजना कायाान्वयन 
ईकाई, राप्ती उपत्यका (देउखरुी) द्वारा साववक रानप्त प्राववनधक म्शक्षालय पररसरनभर लमु्बिनी प्रदेश सरकारका प्रशासननक 
भवनहरु, प्रदेश सभाका भवनहरु तथा संरचना ननर्ााणको लानि प्रस्ताव िररएको आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन 
प्रनतवेदन तयारीको लानि ईनोभेवटभ नभजन प्रा. नल. को तर्ा िाट सबिन्धर्ा अध्ययन टोलीको तर्ा िाट ननबन घोषणा 
िदाछौं; 

१. यस वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन अध्ययन प्रनतवेदनर्ा हार्ी टोली सदस्यको रुपर्ा संलग्न छौं। 

२. हार्ी सम्बर्नलत अध्ययन टोलीले यो अध्ययन व्यवसावयक र स्वतन्रतापूवाक, उम्चत अध्ययन ववनधको  प्रयोि 
िरर प्रनतवेदन तयार िरेको छ। 

३. अध्ययनले पत्ता लिाएका ववषयवस्तहुरु हाम्रा ज्ञान/जानकारी अनसुार सही/साँचो हनु,् यसर्ा प्रयोि िररएका 
तथ्याङ्क तथा जानकारी ननयतवस तोडर्ोढ िररएको छैन।  

४. प्रनतवेदनर्ा सर्ावेश भएको कायाक्षेर नभरको कुनै पनन तथ्याङ्क तथा जानकारीर्ा तोढर्ोढ भेवटएर्ा म्जबरे्वार 
हनुेछौं।  

५. हार्ीले वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन अध्ययन प्रनतवेदन अध्ययन िरेको छौं।  

 

ववज्ञको नार् काया क्षरे 

डा. नारायण प्रसाद म्घनर्रे वातावरणवीद/ टोली प्ररू्ख 
प्रसन कर्ााचाया वातावरणवीद/ टोली सदस्य 

श्रवणकुर्ार म्घनर्रे प्राकृनतक स्रोत व्यवस्थापन ववज्ञ/ टोली सदस्य 
रार्प्रसाद सापकोटा ईम्न्जननयर/ टोली सदस्य 

ररे्शचन्र अनधकारी सर्ाजशास्त्री / टोली सदस्य 

ननतेश खड्का भिूोलववद्/ टोली सदस्य 

ववकास रानाभाट भिूभाववद्/ टोली सदस्य 
डा. ववनोद दवाडी जलवायवुवद्/ टोली सदस्य 
लक्ष्र्ी खनतवडा भाषाववद्/ टोली सदस्य 

 

ववज्ञ टोलीलाई अध्ययनर्ा संलग्न िराउने संस्थाको छाप: 
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नर्नत: २०७९।०५।१६  
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कायाकारी सारांश 
 

प्रस्तावकको वववरण: 

प्रस्ताववत “लमु्बिनी प्रदेश राजधानी (प्रदेश सरकारका प्रशासननक भवनहरु, प्रदेश सभाका भवनहरु तथा अन्य पूवााधार) 
ननर्ााण आयोजना” को वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कनको प्रस्तावक पयाटन, ग्रार्ीण तथा सहरी ववकास र्न्रालय,  प्रदेश 
राजधानी ननर्ााण आयोजना कायाान्वन एकाइ, राप्ती उपत्यका (देउखरुी) रहेको छ। यस आयोजना सञ्चालन िनाका 
लानि कायाालय, दाङ म्जल्ला, राप्ती िाउँपानलका-३ म्स्थत सानिक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयर्ा रहेको छ। 

प्रस्तावको वववरण: 

लमु्बिनी प्रदेशको संसद्ले २०७७ असोज २० िते दाङ म्जल्लाको राप्ती र िढवा िाउँपानलका र अघााखाचँी म्जल्लाको 
शीतिङ्गा निरपानलकालाई सरे्ट्दै रानप्त उपत्यकार्ा राजधानी स्थापना िने ननणाय िरेको नथयो। प्रदेश राजधानी 
िरुुयोजना अनरुुप प्रदेश राजधानीर्ा प्रशासननक, शैम्क्षक, स्वास्थ्य, औद्योनिक, यातायात सेवा क्षरे, व्यापाररक क्षरे, उत्पादन 
क्षेर र आवास क्षेर िरी ब्लक िनाइएको छ। प्रदेश सभाको ननणाय तथा िरुुयोजना िर्ोम्जर् रानप्त िाउँपानलका-३ 
र्ा अवम्स्थत सानिक रानप्त प्राववनधक म्शक्षालय पररसरर्ा प्रदेश सरकारका प्रशासननक भवन, प्रदेश सभाका भवन तथा 
संरचनाको ननर्ााणका लानि प्रस्ताव िररएको छ। यस अध्ययनले साववक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयले ओिटेको 
चारवकल्लानभर प्रदेश सरकारका प्रशासननक र्न्रालय भवन र प्रदेश सभा भवन ननर्ााणलाई र्ार सरे्टेको छ। 
जसअन्तिात १ र्खु्यर्न्री तथा र्म्न्रपररषद्को कायाालय, १२ र्न्रालय भवन,  १ संसद् चरे्ना िहृ, १ पसु्तकालय, १ 
संसदीय सनर्ती भवन, १ प्रदेश सम्चवालय भवन, १ प्रदेश सभा भवन र ६ संसदीय दल भवन  िरी कुल २४ वटा 
भवन ननर्ााण िररनेछन।् त्यस्तै सडक, ढल ननकास, पररसर पखााल, सडक ित्ती, सरुक्षा पोस्टजस्ता अन्य संरचनाहरू 
पनन ननर्ााणका लानि प्रस्ताव िररएको छ। सानिकको राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयले उपयोि िदै आएको १२.१६३६ 
हेक्टर ऐलानी पती जनर्न जग्िाको भोिचलनका लानि नेपाल सरकारिाट लमु्बिनी प्रदेश सरकारलाई स्वीकृनत ददइएको 
छ। आयोजना पररसरनभर रहेका २१ भवन, ३ सरुक्षा पोस्ट, १४ शौचालय, टवटा ब्लक पाँच वका सप,  एक ववश्रार् 
कक्ष र दईु पोखरीसवहतका कुल ५२ संरचनार्ध्ये तीनवटा शौचालयिाहेक अन्य सबपूणा संरचनाहरू आयोजनाको 
ननर्ााण तथा सञ्चालनका लानि प्रयोि िररनछेन।् लमु्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ तथा 
ननयर्ावली, २०७७ िर्ोम्जर् प्रस्ताववत आयोजना ननर्ााण िदाा वातावरणीय अध्ययन िरी आयोजना कायाान्वयन िदाा 
आयोजना क्षेर र वरपरको वातावरणर्ा पना सक्न ेप्रभावको पवहचान िरी व्यवस्थापनका उपायहरूको अवलबिन िदै 
वातावरणीय क्षनत न्यून िनुापने भएकोले आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन िना लानिएको हो। 

अध्ययन प्रविया:  

यस वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन प्रनतवेदन प्राथनर्क र दद्वतीय स्रोतहरूिाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूको आधारर्ा तयार िररएको 
छ। भौनतक, जैववक र सार्ाम्जक, आनथाक तथा सांस्कृनतक वातावरण अन्तिातका प्राथनर्क तथ्याङ्कहरूको स्थलित, 

प्रयोिशाला परीक्षण एवं वैज्ञाननक ववनध प्रयोि िरी अवलोकनर्ार्ा त तथ्याङ्कहरू सङ्कलन िररएको छ। भौनतक 
वातावरणसिँ सबिम्न्धत तथ्याङ्कहरूका लानि भ-ूिभा तथा भ-ूसतहको नक्साङ्कन ववनधहरू अवलबिन िररएको छ। 
त्यसैिरी जैववक वातावरणर्ा भोिानधकार क्षरे अवलोकन र अन्तविा या कायािर्जस्ता पद्धनतहरू अपनाइएको छ। 
आयोजना क्षेरका वन्यजन्तहुरू स्तनधारी चरा र सरीसपृ तथा उभयचरहरूको अध्ययन स्थलित अवलोकन तथा 
सरोकार व्यम्िसँिको अन्तवााताा एवं अन्तविा यार्ार्ा त िररएको छ। आनथाक, सार्ाम्जक एवं सांस्कृनतक अवयवहरूको 
अध्ययनका लानि आयोजनाको स्थलित अध्ययन र अन्तवाातााजस्ता अध्ययन ववनधहरू अवलबिन िररएको छ। 
आयोजना कायाान्वयनले आयोजना क्षेरर्ा के कस्तो प्रभाव पारेको छ भनन यवकन िना आयोजना क्षेरका ववद्यालय, 
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अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी तथा सरोकारवाला व्यम्ि वा संस्थाको नलम्खत राय सझुाव नलन नर्नत २०७९।०५।०२ र्ा 
७  ददन ेसावाजननक सूचना प्रकाशन िररएको नथयो।  

त्यसैिरी नर्नत २०७९।०५।१५ र्ा सावाजननक सनुवुाइर्ाार्ा त स्थानीय जनता र सरोकारवाला ननकायलाई 
आयोजनाका िारेर्ा जानकारी ददने तथा सझुावहरू सङ्कलन िने काया िररएको छ। त्यसैिरी प्रकाम्शत एवं अप्रकाम्शत 
तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अध्ययन, ववश्लषेण, र्स्यौदा प्रनतवेदन तयारी, सूचना सबप्रषेणजस्ता ववनधहरू अवलबिन िदै र्स्यौदा 
प्रनतवेदन तयार िररएको छ। तथ्याङ्कलाई भ-ूसूचना प्रणाली, स्प्रडेनसटलिायतका सफ्टवेरको प्रयोि िरी ववश्लषेण िररएको 
छ। यसैिरी र्स्यौदा प्रनतवेदनलाई पूणा िना तथा छुटेका राय सझुावलाई सर्ावेश िनाका ननम्बत सात ददने प्रनतवेदन 
सावाजननकीकरण सूचना प्रकाशन िररनेछ। प्रनतवेदनउपर प्राप्त सझुाव, अध्ययन, छलर्ल, सावाजननक सनुवुाइ, 

आयोजनाका नसर्ाररस र ववज्ञले उठान र पवहचान िरेका सवालहरु सर्ावेश िरी प्रनतवेदन म्स्वकृतका लानि र्न्रालयर्ा 
पेस िररएको छ। 

अध्ययनको औम्चत्य: 

प्रस्ताववत आयोजनाले पाँच हेक्टरभन्दा िढी जनर्नर्ा भवन तथा सडक संरचना ननर्ााण िने, तथा दैननक २०,००० 
नलटरभन्दा िढी भनूर्ित पानी उपयोि िने भवन ननर्ााण िने भएकोले लमु्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण 
ऐन, २०७७ र ननयर्ावली २०७७ अनसुार वातावरणीय अध्ययन िना र प्रस्ताववत ववकास वातावरणरै्री भएको 
सनुनम्ित िना आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन अध्ययन िररएको हो। 

  

आयोजना क्षरेको वववरण: 

आयोजना स्थल लमु्बिनी प्रदेशको दाङ म्जल्ला, राप्ती िाउँपानलका-३ म्स्थत लालर्वटयार्ा अवम्स्थत सानिक राप्ती 
प्राववनधक म्शक्षालय पररसरर्ा प्रस्ताव िररएको छ। आयोजना स्थल काठर्ाडौँिाट भरतपरु, िटुवल हुँदै पूवापम्िर् 
र्हेन्र राजर्ािाको भालिुाङ लालर्वटया सडक खण्डर्ार्ा त ३८६ वकनर् दूरी पार िरेर पगु्न सवकन्छ। राजर्ािािाट 
आयोजना स्थलको दूरी २०० नर्टर रहेको छ। आयोजनाको दक्षीणतर्ा  पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािा रहेको छ भने 
उत्तरतर्ा  ववद्यतु ्ट्रान्सनर्सन लाइन र दोलाई खोला रहेका छन।् आयोजना स्थल छेउर्ा रहेको िस्ती िािडड्डी िस्ती 
रहेको छ। राजर्ािािाट दम्क्षणतर्ा  राप्ती नदी र नदीको सहायक खोला स्यानो खोला रहेका छन\। आयोजनास्थल 
पूवा-पम्िर् रै्नलएको खेतीयोग्य जनर्न तथा िस्ती क्षेर छ र उत्तर र दम्क्षणर्ा वनले ढाकेको पहाडको िीचर्ा अवम्स्थत 
राप्ती उपत्यकार्ा रहेको छ। आयोजनास्थल भौिोनलक वहसािले ८२˚४२’५.२९९२” देम्ख ८२˚४२’२६.२०९८” 
पूवी देशान्तरसबर् र २७˚५०’४६.६९०८” देम्ख २७˚५१’१.३४८” उत्तरी अक्षाशंसबर् रै्नलएको छ भने सर्रुी 
सतहिाट २८८ नर्टरको उचाइर्ा रहेको छ। आयोजना क्षरेको औषत वावषाक वषाा ११२० नर्नर् रहेको छ। त्यस्तै 
औसत तापिर् १७ नडग्री सेम्ल्सयसदेम्ख २७ नडग्री सेम्ल्सयससबर् रहेको छ। आयोजना क्षरेर्ा वावषाक वषाा १८.५२ 
नर्नर्ले घवटरहेको देम्खन्छ भन ेअनधकतर् तापिर् ०.०६५ र न्यूनतर् तापिर् ०.०११ नडग्री सेम्ल्सयले िवढरहेको 
देम्खन्छ। राप्ती िाउँपानलकाको खेतीयोग्य जनर्न र घासेँ रै्दान घट्दै िइरहेको र र्हेन्र राजर्ािाको वरपर िस्ती 
तथा आवास क्षरे िवढरहेको पाइएको छ। आयोजना स्थलर्ा हाल भवन तथा संरचनाहरूले ०.४०१ हेक्टर क्षेरर्ल 
ओिटेको छ। आयोजनार्ार्ा त िन्ने थप भवनहरूले १.९३०४ हेक्टर जनर्न ओिट्छ। आयोजनास्थलर्ा ववद्यर्ान 
भवन र नया ँननर्ााण िररन ेभवनको क्षरेर्ल जनु कुल जनर्न १२.१६३६ हेक्टरको २१.५१ प्रनतशत हनु आउँछ। 
िाँकी रहेको जनर्नर्ध्ये ४.६६२ हेक्टर (३८.३३%) जनर्नलाई पोखरी, र्ण्डल, सडक संरचना ननर्ााण िना तथा 
४.८८४८ हेक्टर (४०.१६%) जनर्न हररयाली ववकास क्षेर ननर्ााण िना प्रस्ताव िररएको छ। 
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आयोजना क्षेर वन क्षेर नभए पनी आयोजनास्थलको उत्तर र दम्क्षणतर्ा को चरेु पहाडर्ा सालको वन रहेको। आयोजना 
वरपरको क्षेरर्ा सार्दुावयक वन व्यवस्थापन प्रणाली अवलबिन िररएको छ। आयोजनास्थल नेपालका संरम्क्षत क्षेरहरू 
भन्दा िावहर पदाछ। आयोजना क्षेरिाट सिैभन्दा नम्जकको संरम्क्षत क्षेर िाँके राविय ननकुञ्ज आयोजना क्षेरिाट 
५२.५ वकनर्को दूरीर्ा रहेको छ। त्यसैिरी दाङ म्जल्लाको चरेु क्षेर आयोजना क्षेरिाट १.२  वकनर्को दूरीर्ा रहेको 
छ। आयोजना पररसरनभर २१ प्रजानतका ४०२ वटा रुख रहेका छन ्जसर्ा आपँका रुखको िाहलु्य रहेको छ। 
अन्य प्रजानतका वनस्पनत वटक, र्सला, नससौ, नसर्ल, पप्लर, कदर् िोल्डर्ोहर, ननर्, जार्नु, म्शरीष, िोटल ब्रस, कटहर, 
धर्ला, अबिा, खयर, पीपल, िडहर, अर्ला, दिदिे र िर रहेका छन।्  आयोजना स्थल पवहले नै भौनतक संरचना भएको 
राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयर्ा प्रस्ताव िररएकाले स्तनधारी वन्यजन्तकुो िसोिास रहेको छैन। आयोजना स्थलर्ा ननयर्नत 
रूपर्ा चरा र कवहलेकाहीीँ सपालिायतका सरीसपृ देख्न सवकन्छ। आयोजना क्षेर वररपरर १२ प्रकारका स्तनधारी 
वन्यजन्त ु रतवुा, न्याउरी र्सुा, पहरे िाँदर, दबुसी, खरायो, लोखके, िदेँल, चरे्रो, सालक, स्याल, फ्याउरो, म्चतवुा पाइने 
िरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उत्तरतर्ा को चरेु रे्दीर्ा रतवुा र िदेँल ननयनर्त रूपर्ा देम्खने तथा अन्य प्रजानतका 
स्तनधारी वन्यजन्तहुरू कवहलेकाहीीँ देम्खन ेिरेको पाइएको छ। त्यसैिरी आयोजना क्षेर वरपर पाइन ेचराहरू ढुकुर, 
लार्पचु्छ्रे, म्चवे, नतरा, भङ्गेरा, सारउ, वर्स्टे, म्चल, जरेुली, कोइली, सिुा, िौँथली, कानलज, काि आदद रहेका छन।् त्यस्तै 
आयोजना क्षेरर्ा पाइने सरीसपृ हरेउ, धार्न, करेत, िोर्नलिायतका सपा, छेपारो र िोहोरो रहेका छन ्भने उभयचर 
पाहा र भ्याितुा रहेका छन।् राप्ती नदीर्ा पाइन ेजलचरहरू िार्, म्झङ्ग,े र्ाहरु, भरुा, नतलोरी, चरङ्गा, अन्धाई, ददरार्ाछा, 
ििँटा, घुिँी आदद रहेका छन।् दोलाई खोलार्ा िसाातको सर्यर्ा र्ार पानी हनु ेभएकोले अन्य नसजनर्ा जलचरहरू 
पाइँदैनन।् 

राप्ती िाउँपानलकार्ा ८७६३ घरधरुी रहेका छन ्भने जबर्ा जनसङ्खख्या ४४४३३ रहेको छ। जनसङ्खख्याको आधारर्ा 
परुुष ५१.३ प्रनतशत र र्वहला ४७.७ प्रनतशत रहेका छन। त्यसैिरी प्रनतपररवार औसत जनसङ्खख्या ५.०७ जना 
रहेको छ। िाउँपानलकाको आयोजना सञ्चालन हनु ेवडा नं. ३ र प्रभाववत हनु ेवडा नं. ४ र २ को जनसङ्खख्या 
१९३९५ रहेको छ भन ेघरधरुी सङ्खख्या ३७९८ रहेको छ। जनसङ्खख्याको आधारर्ा आयोजना प्रभाववत क्षेरले 
िाउँपानलकाको ४३.६४ प्रनतशत जनसङ्खख्या प्रनतनननधत्व िछा। राप्ती िाउँपानलका सार्ाम्जक संरचनाको दृवष्टकोणिाट 
ववववधतायिु रहेको पाइएको छ। िाउँपानलकार्ा छ जानत सरू्ह पहाडी ब्राह्मण, क्षेरी, र्धेसी आददवासी जनजानत, 

पहाडी आददवासी जनजानत, र्धेसी ब्राह्मण, क्षेरी, पहाडी दनलत र र्धेसी दनलतको र्खु्य िसोिास रहेको छ। 
िाउँपानलकाको अथातन्र र्खु्यतया कृवष, व्यापार, उद्योि, थोक तथा खरुा िजार, होटल,  पयाटन तथा सेवाजस्ता क्षरेर्ा 
ननभार भएको देम्खन्छ। उष्ण हावापानी भएको, वररपरर वनले घरेरएको उपत्यकाको र्ाटोको िनोट तथा सर्तल जनर्न 
भएको यस आयोजना क्षेर कृवषका लानि उपयिु उवार र्ाटो भएको हुँदा यस क्षेरका अनधकांश घरपररवार प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रूपर्ा कृवष व्यवसायर्ा संलग्न रहेका छन।् त्यसैिरी र्हेन्र राजर्ािाको आसपासर्ा व्यापार व्यवसाय र 
होटल िनेको सङ्खख्या पनन उल्लेख्य रहेको छ। सार्ाम्जक एवं र्ानव ववकासको एक र्हìवपूणा आयार्का रूपर्ा 
रहेको म्शक्षा क्षरेर्ा राप्ती िाउँपानलका दाङ म्जल्लाका अन्य स्थानको तलुनार्ा केही अिानड रहेको छ। पाँच वषाभन्दा 
र्ानथको जनसङ्खख्याको साक्षरता प्रनतशत ८७.१४ प्रनतशत रहेको छ। िाउँपानलकार्ा दईुवटा स्वास्थ्य चौकी नससहननया 
र भालवुाङर्ा सञ्चानलत छन।् िाउँपानलकार्ा २५ शैयाको अस्पताल नभएकाले अन्य सिै र्ापदण्ड पूरा िरे पनन 
निरपानलकार्ा स्तरोन्ननत हनु सकेको छैन। अस्पताल ननर्ााणका लानि प्रदेश सरकारले िजेट छुट्याएको छ भने 
ननर्ााणको कायाको प्रविया सरुु भएको छ। िाउँपानलकार्ा प्राकृनतक र्नोरर् डाँडा, नदी र हररयाली क्षरे रहेकाले 
पयाटकीय वहसािर्ा सरे्त राप्ती उपत्यका र्हìवपूणा रहेको छ। राप्ती िाउँपानलकार्ा वहन्दहुरूको प्रनसद्ध धानर्ाक स्थल 
भराक्षीदेवी र्म्न्दर रहेको छ। त्यस्तै थारू र र्िर िसोिास थलो रहेकोले यो िाउँपानलकाका जातीय तथा सांस्कृनतक 
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दृवष्टकोणले सरे्त र्हìवपूणा छ। र्ातभृाषाअनसुार यस िाउँपानलकार्ा नपेाली भाषा पनछ सिैभन्दा िढी थारू भाषाको 
प्रयोि िररन्छ। अन्य र्ातभृाषाहरू र्िर,  िरुुङ, अवधी, वहन्दी, भोजपरुी आदद रहेका छन।् 

आयोजनाको ववकल्प ववश्लषेणः 

आयोजनास्थल सानिक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयर्ा प्रस्ताव िररएको र म्शक्षालयलाई राप्ती उपत्यकाकै िढवा 
िाउँपानलका-३ र्ा रहेको श्री सरस्वती उच्छ्च र्ाध्यनर्क ववद्यालय पररसरर्ा स्थानान्तरण भइरहेको छ। यसथा 
आयोजनाको कायाान्वयनिाट ववद्यर्ान प्राववनधक म्शक्षालय प्रभाववत हनु ेदेम्खन्छ। राप्ती िाउँपानलका-३, लालर्वटयाम्स्थत 
सानिक म्शक्षालय पररसरर्ा प्रदेश राजधानीका संरचना ननर्ााण िने भनी लमु्बिनी प्रदेश सरकारले ननणाय िररसकेको छ 
भन ेनेपाल सरकारले प्रदेश राजधानीका लानि भोिानधकार ददई सकेको छ। आयोजना स्थलर्ा हाल भवन तथा संरचना 
ववद्यर्ान रहेको र ववद्यर्ान प्रकृनतकै आयोजना प्रस्ताव िररएको छ। आयोजनाको ववकल्पका रूपर्ा सानिक प्राववनधक 
म्शक्षालय रहेको स्थानर्ा आयोजना ननर्ााण िने, म्शक्षालयको पूवातर्ा  रहेको खाली जनर्नर्ा आयोजना कायाान्वयन िने 
र आयोजना कायाान्वयन निने ववकल्पिारे अध्ययन िररएको छ। प्राववनधक म्शक्षालयको स्थानान्तरण काया जारी 
रहेको र प्रदेश तथा केन्र सरकारले जनर्नको उपयोि िारेर्ा ननणाय िररसकेको तथा आयोजनालाई आवश्यक 
क्षेरर्लको जनर्न उपलब्ध रहेको तथा वन क्षेरको उपयोि नहनुे भएकाले सानिक प्राववनधक म्शक्षालय पररसरर्ा 
आयोजना कायाान्वयन िनुा उपयिु देम्खएको छ। 

वातावरणीय प्रभावहरुः 
सकरात्र्क प्रभावहरु: आयोजना कायाान्वयनका सकारात्र्क प्रभावहरू आयोजना क्षेरर्ा आनथाक िनतववनध िढ्न ेतथा 
स्थानीय अथा व्यवस्थार्ा ववृद्ध हनुे, रोजिारीको अवसर नसजाना हनु,े व्यापार व्यवसायको अवसर प्राप्त हनुे, प्रशासननक 
सहजता, सावाजननक सेवा र सवुवधार्ा ववृद्ध हनुे, उत्पाददत स्थानीय म्चज-वस्तलेु िजार पाउने,  जनर्नको रू्ल्य ववृद्ध भई 
सबपम्त्तको रू्ल्याङ्कन िढ्न ेर व्यवसाय िना सहज हनु ेआदद रहेका छन।् यस आयोजना कायाान्वयनले ननर्ााणको 
सर्यर्ा र्ार रोजिारी र आनथाक िनतववनध िढ्न ेनभई आयोजना सञ्चालनको सर्यर्ा थप रोजिारी नसजाना हनु ेतथा 
आनथाक िनतववनध िढ्न ेभएकोले सकारात्र्क प्रभावहरू ददिो वकनसर्का रहेका छन।् 
 

प्रनतकूल प्रभावहरु: आयोजना कायाान्वयनिाट भौनतक वातावरणर्ा ववनभन्न प्रनतकूल प्रभाव/सवाल देखा पने देम्खन्छ। 
आयोजनको ननर्ााण सार्ग्री अव्यवम्स्थत भण्डारणले आयोजना स्थल र वररपररको वातावरणर्ा िनाउन ेधलुो र वहलोको 
प्रभाव िढाउँदछ। राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयको प्रयोिशाला स्थानान्तरणका लानि सर्य कर् ददइँदा म्शक्षण सार्ग्री र 
प्रयोिशालाका रसायनहरू व्यवस्थापन िना चनुौती थवपन े देम्खन्छ। त्यसैिरी ननर्ााणको चरणर्ा आयोजना स्थल र 
आयोजना जोड्न ेसडकर्ा उत्सजान हनु ेधलुो, धवुाँ, र ननर्ााण र सवारीसाधनले हनु ेध्वनन प्रदूषण हनु ेदेम्खन्छ, जसको 
कारण वररपररको वातावरण प्रदूवषत हनु सक्ने देम्खन्छ। सानिक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयका भवनहरूले आयोजना 
पररसरको ०.६८६३ हेक्टर क्षरेर्ल ओिटेकोर्ा थप िन्न ेभवनसवहत ववद्यर्ान भवनहरूले २.६१६७ हेक्टर क्षेरर्ल 
ओिट्छन।् त्यसैिरी आयोजनाको सडक, पोखरी, र्ण्डलजस्ता संरचनाले ४.६६२ हेक्टर ओिट्दछन।् यसथा प्रस्ताववत 
ननर्ााण कायाले आयोजना क्षरेको कुल ६.५९२५ हेक्टर क्षेरर्लको भउूपयोिर्ा पररवतान हनुे देम्खन्छ। कार्दार 
म्शववरिाट उत्पादन हनुे ठोस तथा तरल र्ोहोरको व्यवस्थापन नभएर्ा प्रदूषण िराउन सक्ने तथा र्हार्ारी ननबत्याउन 
सक्ने देम्खन्छ। आयोजनस्थल सर्थर जनर्नर्ा रहेको र राजर्ािाभन्दा दम्क्षणतर्ा  पानी निग्न े भएकोले उम्चत 
ननकासको अभावर्ा आयोजना क्षेर डिुानर्ा पना सक्ने देम्खन्छ। ननर्ााण सार्ग्री िोकेका िाडीहरूको चाप आयोजना 
जोड्न ेसडकर्ा िढ्न ेतथा सडकसँिै जोनडएका घरहरू रहेकाले दघुाटनाको सबभावना िढ्न ेतथा आयोजना स्थल नछना 
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तथा ननस्कन िाटो साघँरुो हनु ेदेम्खन्छ। आयोजना सञ्चालनको चरणर्ा आयोजना स्थलको प्रशासननक भवन तथा खलुा 
क्षेरिाट ननम्स्कएको ठोस तथा तरल र्ोहोररै्ला व्यवस्थापनसबिन्धी सवाल चनुौती पूणा देम्खन्छ। आयोजना 
कायाान्वयनको अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वरूप राप्ती उपत्यकार्ा सहरीकरण िढ्न ेजनर्नको खण्डीकरण तथा भउूपयोिर्ा 
पररवतान हनुे र भनूर्ित पानीको उपयोिर्ा चाप िढ्न सक्नेजस्ता प्रर्खु प्रभावहरू आकलन िररएको छ। 

त्यसैिरी जैववक वातावरणअन्तिात आयोजनाका संरचनाहरू ननर्ााण िना जनर्न खाली िदाा आयोजना स्थलको जैववक 
ववववधतार्ा असर पने देम्खन्छ। आयोजनास्थलर्ा रहेका २१ प्रजानतका ४०२ वटा रुखहरू कटान िनुापदाछ। उि 
कायािाट हाल आयोजनास्थलर्ा चराले प्रयोि िदै आएका रुखहरू नास हनुे तथा ४.८८४८ हेक्टरको प्रस्ताववत 
हररयाली ववकास क्षेरर्ा रुख निरुवा हकुा न लार्ो सर्य लाग्न ेहुँदा चराको ववचरण क्षेरर्ा असर पदाछ। त्यसैिरी 
आयोजनाका कार्दारहरूका अननधकृत िनतववधले वन क्षेरर्ा आिलािी हनु सक्ने, र्ाछा र्ाने, वन्यजन्त ुर वनस्पनतको 
चोरीनसकार र अवैध व्यापारजस्ता िनतववनधर्ा वन तथा वन्यजन्तरु्ा प्रभाव पाना सक्न े देम्खन्छ। आयोजना ननर्ााण 
अवनधर्ा आयोजना स्थलको पानी खोलार्ा नर्नसँदा राप्ती नदीको पानीको िणुस्तरर्ा ह्रास आउन ेतथा सञ्चालनको 
सर्यर्ा पानी प्रशोधन निरी ढल ननकास िररएर्ा आयोजना क्षेरकै जलीय पाररम्स्थनतकीय प्रणालीर्ा असर पाना सक्ने 
देम्खन्छ। त्यसैिरी आयोजनाको अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वरूप राप्ती उपत्यकार्ा िढ्ने सहरीकरणले वन क्षेरर्ा अनतिर्ण 
िढ्न सक्ने देम्खन्छ। 
 
त्यस्तै आनथाक, सार्ाम्जक तथा सांस्कृनतक वातावरणर्ा ववनभन्न प्रनतकूल प्रभाव/सवालहरू देखा पने देम्खन्छ। राप्ती 
प्राववनधक म्शक्षालयको स्थानान्तरणले म्शक्षण भवन, कक्षाकोठा र प्रयोिशाला तथा म्शक्षण िनतववनधर्ा असर पने 
देम्खन्छ। त्यसैिरी आयोजना ननर्ााणको सर्यर्ा ठूलो सङ्खख्यार्ा आवश्यक कार्दारका लानि खानेपानी, सरसर्ाइ र 
शौचालयसबिन्धी सवालहरू चनुौतीपूणा रहेका छन।् कार्दारको स्वास्थ्य र सरुक्षा ख्याल िना पने तथा उपयिु 
व्यवस्थापन योजना अनाउन ुपने देम्खन्छ। आयोजना क्षेरर्ा िावहरी कार्दारको सङ्खख्या िढ्दा सार्ाम्जक सद्भाव र 
शाम्न्त तथा सरुक्षार्ा असर पाना सक्न ेदेम्खन्छ। सवारीसाधनको िढ्दो चापका कारण सवारी दघुाटना िढ्न सक्न ेर 
आम्श्रत पररवारलाई प्रभाव पाना सक्ने छ। ननर्ााण व्यवसायीले र्वहला र वपछनडएको सरू्हका व्यम्िहरूलाई ज्यालार्ा 
ववभेद िना सक्न ेतथा िालिानलकाको श्रर् शोषण हनु सक्न ेर कार्र्ा लिाउन सक्ने देम्खन्छ। आयोजना कायाान्वयनका 
कारण स्थानान्तरण भइरहेको राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयका ववद्याथीको आवतजावत िना र िोिरनडहार्ा डेरा उपलब्धतार्ा 
कदठनाइ हनु े आकलन िररएको छ। त्यसैिरी आयोजना सञ्चालनको अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वरूप आयोजना क्षेरको 
सहरीकरणर्ार्ा त स्थानीय संस्कृनत र रहनसहनर्ा असर पना सक्ने सहरीकरण िढ्न िई खेतीयोग्य जनर्नको खण्डीकरण 
तथा स्थानीय खाद्य सरुक्षार्ा असर पना सक्न ेदेम्खन्छ। 

नकरात्र्क प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरु  

यस आयोजनालाई वातावरणरै्री िनाउनका लानि वातावरणीय अध्ययनले पवहचान िरेका अनकूुल प्रभावहरूलाई िढावा 
िने तथा प्रनतकूल प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण/ननराकरण िने उपायहरू प्रनतवदेनर्ा प्रस्ताव िररएको छ।  

भौनतक वातावरण 

आयोजना स्थलिाट ननर्ााणको िर्र्ा ननस्कन ेजनर्नको सतहको र्नललो र्ाटोलाई संरक्षण िना एउटा संरक्षण स्थल 
ननर्ााण िररनेछ र उि र्ाटोलाई ननर्ााण सबपन्न भएपनछ हररयाली ववकास क्षेरर्ा निच्छ्याइ प्रयोि िररनेछ। 
आयोजनाका लानि आवश्यक ननर्ााण सार्ग्रीको भण्डारण अस्थायी रूपर्ा आयोजना पररसरनभर िन्द प्रणालीर्ा िररनेछ। 
राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयलाई म्शक्षालयका पठन सार्ग्रीहरू, र्ननाचर, सार्ान तथा प्रयोिशाला स्थानान्तरणका लानि 
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आवश्यक सर्य उपलब्ध िराइनेछ। आयोजना क्षेरर्ा उत्सजान हनुे धलुो, धवुाँ र ध्वननको न्यूनीकरणका लानि  ननर्ााण 
काया ददनको सर्यर्ा र्ार सञ्चालन िररनेछ। ननर्ााण चरणर्ा हनु ेवाय ुप्रदूषणलाई न्यूनीकरण िना ननर्ााण स्थलर्ा 
ददनर्ा दईु पटक पानी छका न ेकार् िररनेछ र र्हेन्र राजर्ािािाट आयोजना स्थल जोड्न े२०० नर्टर सडकर्ा धलुो 
न्यूनीकरणका लानि ददनको तीन पटक पानी छका न ेव्यवस्था नर्लाइनेछ। त्यसैिरी उि पहुँच सडकको ननयनर्त 
र्र्ात सबभार िररनेछ। आयोजना ननर्ााण िनतववनधिाट ननस्कने ठोस र्ोहोरलाई खलुा रूपर्ा जलाउनर्ा पूणा प्रनतिन्ध 
लिाइनेछ। भ-ूउपयोिर्ा हनु ेपररवतान न्यूनीकरणका लानि आयोजनाको नक्साङ्कन अनसुार खलुा र हररयाली क्षेरलाई 
कायर् राखी ननर्ााण काया अम्घ िढाइन ेछ। आयोजना स्थलर्ा नसम्जात हनु ेर्ोहोररै्ला व्यवस्थापनका लानि अस्वीकार, 
कर् िने, पनुः प्रयोि र पनुः प्रशोधन िने नसद्धान्तलाई कडाइका साथ लािू िररनछे। ननर्ााणको सर्यर्ा 
आयोजनास्थलिाट ननस्कन ेर्ोहोर पानीलाई नथि¥्याएर र्ार प्राववनधक म्शक्षालयको ढल प्रणालीर्ार्ा त पठाइनेछ। 
आयोजनास्थलनभर िसाातको सर्यर्ा जबर्ा हनुे पानीको ननकासका लानि आयोजना स्थलको उत्तरतर्ा  रहेको सडक 
हुँदै नयाँ ढल ननकास ननर्ााण िररनेछ। आयोजना सञ्चालनको सर्यर्ा उत्पादन हनुे तरल र्ोहोररै्लालाई प्रत्येक 
भवनर्ा प्रशोधन प्लान्ट स्थापना िरी शदु्धीकरण िरेर र्ार ढल प्रणालीर्ा छानडनछे। वहउँदको सर्यर्ा उि पानी 
सोक वपटर्ार्ा त जनर्नर्नुन पठाइनेछ भन ेिसाातको सर्यर्ा ढलर्ार्ा त पठाइनेछ। शौचालयको र्ोहोरलाई सेफ्टी 
ट्याङ्कीर्ा पठाइनेछ भन ेननम्स्कएको पानीलाई र्ोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टर्ार्ा त शदु्धीकरण िररनेछ। आयोजनाका 
ननर्ााण सार्ग्री िोकेका ट्रक तथा वटप्पर र अन्य सवारी साधनर्ा र्हेन्र राजर्ािािाट आयोजनास्थल नछने सडकर्ा 
अनधकतर् २० वकर्ी/प्रनतघण्टाको िनत सीनर्त िररनेछ। ननर्ााणको लानि प्रयोि हनु े सवारीसाधनलाई पूवापम्िर् 
राजर्ािाको लालर्वटया िािडड्डी खण्डको ववद्यर्ान सडकर्ार्ा त एकतर्ी प्रवेश िने र पूवातर्ा िाट ननस्कन ेव्यवस्था 
नर्लाइन ेछ। आयोजना सञ्चालनको अवनधर्ा आवश्यक पने पानीको व्यवस्थापनका लानि धाराको पानीलाई पवहलो 
प्राथनर्कता ददइनेछ। आकाशे पानीको व्यवस्थापन तथा भनूर्ित पानी पनुभारणका लानि हरेक भवन पररसर र सडक 
छेउर्ा दूरीअनसुार कुल ९७ वटा ररचाजा वपटको ननर्ााण िररनेछ। त्यसैिरी र्ोहोर पानी प्रशोधन िरी िसाातको 
सर्यर्ा िाहेक अन्य नसजनर्ा सोक वपटर्ार्ा त जनर्नर्नुन पठाइनेछ। आयोजनाले उपयोि िने पानीको पनुभारण तथा 
पानीको संरक्षणका लानि आयोजना क्षेरको उत्तरतर्ा  रहेको चरेु रे्दीर्ा १० वटा पानी पनुभारण पोखरी ननर्ााण 
िररनेछ। आयोजना सञ्चालनपिात ्िढ्न सक्ने सहरीकरणलाई व्यवम्स्थत िनाउनका लानि आयोजनाले र्न्रालय र 
प्रदेश सरकारलाई अनरुोध िनेछ। व्यम्िित घर र घडेरीका लानि खलुा क्षेर र संरचना िनाइने क्षेरको अनपुात, 

िसाातको पानीलाई जनर्नर्नुन पठाउन ेव्यवस्थालिायतका ववषयर्ा नीनतित व्यवस्था िना अनरुोध िररनेछ। 

 
जैववक वातावरण  

आयोजना स्थल खाली िदाा आयोजना स्थलको वनस्पनत तथा रुखहरूर्ा पने प्रभाव न्यूनीकरणका लानि नडनभजन वन 
कायाालयर्ार्ा त टाचँा लिाइएका रुख र्ार कटान र्छुान िररनेछ। रुखहरू कटान िनुापूवा रुखर्ा चराका िुडँहरू 
भए नभएको यवकन िरी कुनै रुखर्ा चराको िुडँ पवहचान भएर्ा उि रुख चराले िच्छ्चा नहकुााउञ्जलेसबर् कटान 
िररन ेेछैन। कावटएका रुखहरूको १: १० का दरले हनु आउन ेसट्टा भनाा िरािरको ४,०२० वकृ्षरोपण नडनभजन 
वन कायाालय दाङ, देउखरुीले पत्ता लिाएका खाली जनर्नर्ा सञ्चालन िरी पाँच वषासबर् हेरचाह िररनेछ। उि 
कायाका लानि प्रनतनिरुवा ४३० का दरले कुल १७ लाख २८ हजार छ सय रुवपया ँछुट्याइएको छ। त्यसैिरी 
आयोजनाको प्रस्ताववत हररयाली ववकास क्षरेर्ा आयोजना ननर्ााणपिात ् आफ्नै खचार्ा रुख निरुवा लिाउनेछ। 
आयोजना क्षेरको वन तथा वनस्पनत संरक्षणको र्हìव िढाउन जैववक ववववधता संरक्षणसबिन्धी होनडाङ िोडाहरू 
कबतीर्ा १० स्थानर्ा राख्नका लानि पाँच लाख रुवपयाँ छुट्याइएको छ। आयोजनास्थलको उत्तर र दम्क्षणतर्ा  रहेका 
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चरेु पहाडर्ा हनु सक्न ेआिलािी न्यूनीकरण तथा जैववक ववववधताको र्हìव िझुाउन लानि कार्दार अनभरू्खीकरण 
तानलर् प्रदान िररनेछ। आयोजनाका कार्दारलाई सपुरभाइजरको ननिरानीर्ा राख्न ेव्यवस्था नर्लाइनेछ। ननर्ााणको 
सर्यर्ा आयोजनाा पररसरिाट उत्सजान हनुे र्ोहोर पानीलाई नथग्राउन े पोखरीर्ा नथग्राएपनछ र्ार ववद्यर्ान राप्ती 
प्राववनधक म्शक्षालयको ढल प्रणालीर्ार्ा त ननकास िररनछे। आयोजनाले प्रयोि िने कार्दार म्शववरको शौचालय, 

िाथरुर् र भान्सािाट ननम्स्कएको पानीलाई सेफ्टी ट्याङ्की र सोक वपट िनाई जनर्नर्नुन पठाउनेछ। आयोजना 
सञ्चालनको सर्यर्ा हरेक भवन तथा शौचालयिाट ननम्स्कएको र्ोहोर पानीलाई प्रशोधन िरेर र्ार ढल प्रणालीर्ा 
छानडनछे। आयोजना क्षेर तथा चरेुको रे्दीर्ा वन अनतिर्ण रोक्न नडनभजन वन कायाालय र राप्ती िाउँपानलकाको 
सहकायार्ा जनचेतनारू्लक होनडाङ िोडाको स्थापना िररनेछ। 

 
आनथाक, सार्ाम्जक एवर् ्सासँ्कृनतक वातावरण 

आयोजना कायाान्वयनका कारण र्खु्य प्रभाववत हनु ेराप्ती प्राववनधक म्शक्षालयलाई म्शक्षालयका पठन सार्ग्रीहरू, र्ननाचर, 
सार्ान तथा प्रयोिशाला स्थानान्तरणका लानि आवश्यक सर्य उपलब्ध िराइनेछ। र्हेन्र राजर्ािािाट आयोजनास्थल 
जोड्न े२०० नर्टर िाटो स्तरोन्ननत िदाा उि िाटोको ववद्यर्ान भोिानधकार अनसुार नै सडक र्र्ात सबभार िना 
प्रस्ताव िररएको छ। ननर्ााणका लानि प्रयोि हनु ेसवारीसाधनलाई पूवापम्िर् र्हेन्र राजर्ािाको लालर्वटया िािडड्डी 
खण्ड (दम्क्षणतर्ा )को ववद्यर्ान सडकर्ार्ा त एकतर्ी प्रवेश िने र पूवातर्ा िाट ननस्कन े व्यवस्था नर्लाइने छ। 
प्रशासननक िनतववनधका साना सवारीसाधनिाहेक ननर्ााण व्यवसायीका सबपूणा सवारीसाधन एकतर्ी रूपर्ा सञ्चालन 
िररनेछ। ननर्ााणको चरणर्ा आयोजनास्थलर्ा कार्दारका लानि स्वच्छ्छ र सर्ा खानेपानी, सरसर्ाइ र शौचालयको 
उपलब्धता कायर् िररनेछ। लैवङ्गक सर्ानता अनकूुल ददशा ननदेशलाई ध्यानर्ा राख्दै ननर्ााण कार्दारलाई शौचालय 
र नहुाउन ेकोठाको राम्रो सवुवधा उपलब्ध िराइनेछ। आयोजनास्थलर्ा प्रयोि िररन ेधाराको पानीको िणुस्तर प्रत्येक 
छ-छ र्वहनार्ा जाँच िररनेछ र रू्ल्याङ्कनको आधारर्ा सधुार िररनेछ। धाराको पानी वर्ल्टर िरी उपलब्ध िराइनछे।  
वर्ल्टरहरू प्रनतस्थापन र अनभलेखहरू राम्खएको छ भनी सनुनम्ित िररनेछ। आयोजनाका कार्दारको पेसाित सरुक्षा 
र स्वास्थ्यर्ा पने असरलाई न्यूनीकरण िना सरुक्षा सार्ग्री, प्राथनर्क उपचारको उपलब्धता, कार्दार िीर्ालिायतका 
प्रस्ताववत उपायहरू लािू िनेछ। सिै ननर्ााण कार्दारहरूलाई स्वास्थ्य सरुक्षा सार्ग्रीहरू (र्ास्क्, एप्रोन, चस्र्ा, जतु्ता) 
उपलब्ध िराइनेछ र प्रयोि सनुनम्ित िररन ेछ। ननर्ााण स्थलर्ा प्राथनर्क उपचार वकटहरूको व्यवस्था िररनेछ। 
कर्ाचारीहरूलाई दघुाटना जोम्खर्हरू र कार्सँि सबिम्न्धत हनु सक्न ेस्वास्थ्य जोम्खर्िारे सूम्चत िररनेछ।  उनीहरूलाई 
आवश्यक प्रम्शक्षण, अभ्यास र ननदेशन ददइनेछ। त्यसैिरी आयोजनासिँ सबिम्न्धत कार् िदाा जीवन क्षनत र कुनै पनन 
प्रकारको चोटपटक र दघुाटनाका लानि कार्दार िीर्ाको व्यवस्था िररनेछ। प्रत्येक कार्दारको िीर्ा िररनेछ र सो 
रकर्लाई ठेक्का सबझौतार्ा सारे्ल िररनेछ। त्यस्तै कार्दारलाई अननवाया सार्ाम्जक सरुक्षा कायािर्र्ा सर्ावेश 
िराइनेछ। िावहरिाट कार्दारको आिर्न कर् िना स्थानीय कार्दारलाई उनीहरूको सीप, ज्ञान र योग्यताअनसुार 
कार्र्ा प्राथनर्कता ददइनेछ। िावहरिाट आउन ेकार्दारलाई र्रक धर्ा र संस्कृनतको सद्भाव राख्न, र्वहला र वररष्ठ 
सदस्यलाई सबर्ान िना तथा आरू्भन्दा कननष्ठलाई र्ाया र सहयोि िना अनभरू्खीकरण तानलर् ददइनेछ। स्थानीय 
शाम्न्त र सरुक्षा खलल प¥ुयाउन े िनतववनध ननयन्रण िना स्थानीय सरकारसँि सर्न्वय िररनछे।  आयोजनाका 
कार्दारिीच सर्ान रोजिारीको अवसर सनुनम्ित िररनेछ। आयोजनाका कार्दारलाई नलङ्गको आधारर्ा ववभेद िररने 
छैन। कार्दारलाई एक अकाालाई सबर्ान िना तथा कसैले ववभेद िरे ररपोटा िना अनभरू्खीकरण िररनेछ। त्यसैिरी 
१६ वषार्नुनका िालिानलकालाई कार्र्ा लिाउन प्रनतिन्ध िररनेछ। प्राववनधक म्शक्षालयका ववद्याथीको आवतजावतलाई 
सहजीकरण िना तथा तत्कालै डेरा नपाइने सर्स्याको हल िनाका लानि म्शक्षालयलाई प्रदेश सरकारर्ार्ा त िस सवुवधा 
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प्रदान िररनछे। त्यसैिरी स्थानीय भालिुाङ िजारिाट नससहननया हुँदै िोिरनडहासबर् सञ्चालनर्ा रहेको स्थानीय 
यातायातलाई प्रभावकारी िनाउनका लानि आवश्यक अध्ययन िना र्न्रालयर्ार्ा त प्रदेश सरकार र िाउँपानलकालाई 
अनरुोध िररनेछ। आयोजना क्षरेको थारू संस्कृनत संरक्षण र संवद्र्धनका लानि आयोजना क्षरेर्ा होर्स्टे र सांस्कृनतक 
प्रदशानी स्थल ननर्ााण तथा व्यवसाय सञ्चालनका लानि आयोजनाले सोसबिन्धी तानलर् र भ्रर्ण सहयोि उपलब्ध 
िराउनेछ। आयोजनाले आयोजना क्षेरका र्ठ र्म्न्दर र संस्कृनत झल्काउने होनडाङ िोडा भालिुाङ िजारर्ा स्थापना 
िरी प्रचारप्रसार िनेछ। व्यवम्स्थत सहरीकरणको योजना र योजना र्तुाववक सहरीकरणका लानि आयोजनाले र्न्रालय 
र प्रदेश सरकारलाई अनरुोध िनेछ। त्यसैिरी भउूपयोि ननयर्ावली २०७९ कायाान्वयन तथा अनिुर्नका लानि राप्ती 
िाउँपानलका, िढवा िाउँपानलका र शीतिङ्गा निरपानलकालाई अनरुोध िररनेछ।  

सकारात्र्क प्रभाव प्रवलीकरणका उपायहरु 

प्रभाववत क्षेरर्ा सकारात्र्क प्रिलीकरण िना एवं वातावरण संरक्षण िना उल्लेम्खत कायािर् सञ्चालन िररनेछ। 

• आयोजना क्षरेर्ा उपलब्ध दक्ष, अधादक्ष र अदक्ष कार्दारलाई क्षर्ताको आधारर्ा कार्र्ा पवहलो प्राथनर्कता 
ददई रोजिारी उपलब्ध िराइनेछ। 

• आयोजना सञ्चालनको चरणर्ा राप्ती उपत्यकार्ा सहरीकरण हनु ेभएकोले उि अवनधर्ा आयोजना क्षेरर्ा नै 
कार्दार उपलब्ध िराउने उद्देश्य राखी होटल, प्लम्बिङ, इलेम्क्ट्रनसयनजस्ता जनशम्ि उत्पादनका लानि राप्ती 
प्राववनधक म्शक्षालय र राप्ती िाउँपानलका, िढवा िाउँपानलका र शीतिङ्गा निरपानलकासँिको सहकायार्ा 
तानलर्को व्यवस्था िररनछे। त्यसैिरी स्थानीयस्तरर्ा उपलब्ध सार्ग्रीलाई कोसेलीका रूपर्ा ववकास िना 
कोसेली तयार िने तानलर्सरे्त उपलब्ध िराइनेछ। 

• खाद्यान्न, तरकारी, र्लरू्ल, र्ास,ु दगु्ध तथा पेय पदाथाको आवश्यकता पने हनुाले त्यस्ता सार्ग्रीहरू 
आयोजनाको कार्दार म्शववरर्ा उपलब्ध िराउन ुपरेर्ा स्थानीय उत्पादन र आपूनताकताालाई प्राथनर्कता ददइने 
छ। 

• आयोजनाले वातावरणीय व्यवस्थापन उपायहरू अवलबिन निरेर्ा कार्र्ा सक्न ेवढलाइलाई न्यूनीकरण िना 
वातावरणीय व्यवस्थापन शाखा (Environmental Management Unit) सञ्चालन िरी आयोजनालाई चसु्त 
रुपर्ा सञ्चालन िररनेछ। 

• आयोजनाको ननर्ााणसिैँ व्यवम्स्थत सहरीकरण, खानेपानी, ढल तथा नाला, सडक सधुार, र्ोहोर व्यवस्थापन, 

स्वास्थ्य र म्शक्षार्ा सधुारलिायतर्ा सावाजननक सेवा र सवुवधाको ववृद्धका लानि पयाटन, ग्रार्ीण तथा सहरी 
ववकास र्न्रालय, प्रदेश पूवााधार प्रानधकरणर्ार्ा त प्रदेश सरकारसँि सर्न्वय िररनेछ। 

• राजर्ािादेम्ख आयोजनास्थल नछने २०० नर्टर सडकर्ा  सडकको दवैुतर्ा  निरुवा हकुााएर हररयाली ववकास 
िररनेछ।  

• आयोजना क्षेरर्ा पन्छी संरक्षणका लानि नडनभजन वन कायाालयसँिको सहकायार्ा स्थानीय स्तरर्ा सञ्चानलत 
पश ुवदृ्धा आश्रर् तथा निद्ध संरक्षण केन्रलाई सहयोि उपलब्ध िराउनेछ। 

 

वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाः 
आयोजना ननर्ााण तथा सञ्चालनका लानि प्रस्ताववत वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू एवं ननरीक्षण कायालाई 
प्रभावकारी र व्यवम्स्थत िनाउनका लानि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार िररएको छ। प्रनतवेदनर्ा प्रस्ताव 
िररएको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाले आयोजना कायाान्वयनको िर्र्ा पने प्रभाव न्यूनीकरण तथा ननरीक्षण योजना 
िनाई कायाान्वयन िना सहयोि प¥ुयाउनेछ। वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्थानीय सरोकारवाला ननकाय, प्रदेश 
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सरकार, वन, वातावरण तथा  भ-ूसंरक्षण र्न्रालय, पयाटन, ग्रार्ीण तथा सहरी ववकास र्न्रालय, वन ननदेशनालय, 

नडनभजन वन कायाालय, म्जल्ला सर्न्वय सनर्नत, राप्ती िाउँपानलका, वातावरण इम्न्जननयर/ननरीक्षक र स्थानीय 
सङ्घसंस्थाहरूको सहकायार्ा कायाान्वयन िना प्रस्तावकको र्खु्य दावयत्व हनुेछ। प्रनतवेदनले प्रत्येक वातावरणीय प्रभावका 
सूचकहरू, कायाान्वयन िराउने संस्था, ननरीक्षण िने संस्था, कायाान्वयनको सर्य तथा आवश्यक आनथाक व्यवस्थापनका 
ववषयलाई प्रस्ट रूपर्ा प्रस्ततु िरेको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायाान्वयनका ननम्बत ननबनानसुारको लाित 
छुट्याइएको छ। 

ि.स. वातावरणीय लाितका  शीषाकहरु लाित 

१ वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण 1,21,43,600  

२ सकारात्र्क प्रभाव प्रवलीकरण 30,00,000  

३ वातावरण संरक्षण कायािर् 5,80,000.00  

४ आन्तररक अनिुर्न ३६,००,०००  

५ वातावरणीय परीक्षण ४,४०,०००  
  कुल वातावरणीय ब्यवस्थापन योजना कायाान्वयन १,९७,७३,६००  
 आयोजनाको कुल लाित ६,४७,६०,३६,7८८.४८ 

 

वातावरणीय अनिुर्न योजना: 
यस आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायाान्वयन िना तथा आन्तररक अनिुर्नका लानि छुटै्ट संरचना 
वातावरणीय व्यवस्थापन शाखा (Environmental Management Unit) िनाई वातावरण ननरीक्षणको व्यवस्था 
नर्लाइएको छ। वातावरणीय पक्षहरूको ननरीक्षण कायाका लानि आयोजनाले आवश्यक ३६ लाख रुवपया ँर आन्तररक 
अनिुर्नका लानि व्यवस्था िररएको छ। त्यसैिरी वातावरणीय परीक्षणको लानि  चार लाख ४० हजार रुवपया ँ
छुट्याइएको छ।  

ननष्कषा 
नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारिाट जारी िररएका ऐन, ननयर् र ननदेम्शकालाई सर्ावेश िदै यस वातावरणीय प्रभाव 
रू्ल्याङ्कन प्रनतवदेन तयार िररएको छ। प्रस्ततु वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदनले वतार्ान भौनतक, जैववक, आनथाक र 
सार्ाम्जक तथा सांस्कृनतक वातावरणर्ा पने सकारात्र्क र नकारात्र्क प्रभाव पाने कुरा औीँल्याएको छ। आयोजना 
कायाान्वयनिाट राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय स्थानान्तरणिाहेकका प्रायः नकारात्र्क प्रभाव अल्पकालीन स्तरका छन ्र 
प्रस्ताव िररएको न्यूनीकरणका उपायिाट सम्जलै कर् िना सवकन े देम्खन्छ। स्थानान्तरण िररएको राप्ती प्राववनधक 
म्शक्षालयलाई आयोजनाले वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाअनसुार सहयोि िदै अन्य व्यवस्थापन योजनालाई राम्रोसँि 
कायाान्वयन िदै प्रस्ताववत आयोजना कायाान्वयन िना उपयिु देम्खन्छ। 
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पररच्छ्छेद १ 

1. प्रनतवेदन तयार िने संस्थाको नार् र ठेिाना 
 

1.1 प्रस्तावकको पररचय 

आयोजनाको प्रस्तावक पयाटन, ग्रानर्ण तथा शहरी ववकास र्न्रालय,  प्रदेश राजधानी ननर्ााण आयोजना कायाान्वयन 
ईकाई रहेको छ। आयोजना सञ्चालनका लानि यस ईकाई म्जबरे्वार ननकाय रहन ेछ। प्रस्तावकको नार् र ठेिाना 
यस प्रकार रहेको छ:  

प्रस्तावकको नार् र ठेिाना: 
पयाटन, ग्रानर्ण तथा शहरी ववकास र्न्रालय,  

प्रदेश राजधानी ननर्ााण आयोजना कायाान्वयन ईकाई, 

राप्ती उपत्यका (देउखरुी),  लमु्बिनी प्रदेश 
ईरे्ल.: pccpiudang@gmail.com 

 

 

1.2 परार्शादात ृसंस्थाको पररचय 

ईनोभेवटभ नभजन प्रा. नल., काठर्ाडौं लाई पयाटन, ग्रानर्ण तथा शहरी ववकास र्न्रालय, प्रदेश राजधानी ननर्ााण आयोजना 
कायाान्वयन ईकाईले लमु्बिनी प्रदेश, दाङ म्जल्लाको, रानप्त िाउँपानलका वडा नं. ३ राप्ती उपत्यका (देउखरुी) र्ा प्रस्ताव 
िररएको लमु्बिनी प्रदेश राजधानीको र्न्रालय प्रशासननक भवन र प्रदेश सभा भवन ननर्ााणको लानि वातावरणीय प्रभाव 
रू्ल्याङ्कन प्रनतवदेन तयार िने म्जबरे्वारी उपलब्ध िराएको छ। प्रस्ताव तयार िने संस्थको नार् र ठेिाना यस प्रकार 
रहेको छ:  

प्रस्ताव तयार िने संस्थको नार् र ठेिाना  

ईनोभेवटभ नभजन प्रा. नल. 
काठर्ाडौं, नेपाल 

र्ोन नं.:  +977 1 4387697 | +977 9851248248 

ईरे्ल: innovativevisionktm@gmail.com 

 

1.3 वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कनको औम्चत्य 

प्रस्ताववत आयोजनाले ६.५९२५ हेक्टर जनर्नर्ा भवन तथा संरचना ननर्ााण िने, तथा दैननक २०,००० नलटरभन्दा 
िढी भनूर्ित पानी उपयोि िने भवन ननर्ााण िने भएकोले लमु्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ 
र ननयर्ावली २०७७ अनसुार वातावरणीय अध्ययन िना र प्रस्ताववत ववकास वातावरणरै्री भएको सनुनम्ित िना 
प्रस्ताववत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन अध्ययन िनुापने देम्खन्छ। यसथा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव 
रू्ल्याङ्कनको लानि ननयर्ावलीको ननयर् ९ िर्ोम्जर्को वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन तयार िरी लमु्बिनी प्रदेश सरकार, 

वन,वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण र्न्रालयर्ा पेश िररएको छ। 
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र्ापनको आधार कानूनी दायरा प्रस्तावको दायरा अनसूुची 

भवन ननर्ााणको क्षेरर्ल 

५ हेक्टर भन्दा िढी 
जनर्नर्ा आवास ववकास 
िने। (आवास, भवन, तथा 
िस्ती ववकास र शहरी 
ववकास क्षेर)   

साववक राप्ती प्राववनधक 
म्शक्षालय, दाङले चचेको 
चारवकल्लानभर रहेको 
वकत्ता नं. १ को २-२-९ 
(निघा) र वकत्ता नं. १८ को 
१५-१६-१५ (निघा) िरी 
जबर्ा १७-१९-४ (निघा) 
ऐलानी पने जग्िा १२.१६ 
हेक्टर क्षेरर्लर्ा 
प्रस्तावर्ा उल्लेम्खत 
भौनतक संरचना ननर्ााण 
िने।  

वातावरण संरक्षण 
ननयर्ावली, २०७७ को 
ननयर् ३, अनसूुची-३, (ङ) ३ 

दैननक भनूर्ित पानीको 
प्रयोि 

दैननक २०,००० नलटर 
भन्दा र्ानथ प्रयोि हनु े
भवन ननर्ााण िने 

३०,००० नलटर 

वातावरण संरक्षण 
ननयर्ावली, २०७७ को 
ननयर् ३, अनसूुची-३, (ङ) ६ 

 
1.4 वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कनको उद्दशे्यहरु 

वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कनकको प्रर्खु उद्देश्य आयोजनको कायाान्वयनिाट वातावरणर्ा पना सक्ने प्रभावहरुको पवहचान 
िरी त्यसिाट पना सक्ने असरहरुको िारेर्ा म्जबरे्वार ननकायहरुलाई जानकारी उपलब्ध िराउन ु तथा आयोजना 
कायाान्वयनिाट वातावरणर्ा पने नकारात्र्क प्रभावहरुको न्यूननकरण र सकारात्र्क प्रभावहरुको अनभववृद्धका लानि 
उपयिु एवं व्यवहाररक उपायहरु नसर्ाररस िदै आयोजनालाई वातावरण रै्री िनाउन नसर्ाररस िनुा रहेको छ। 
वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कनका ववम्शष्ट उद्देश्यहरु ननबनानसुार रहेका छन;्  

 

• प्रस्ताव कायाान्वयन स्थलको जैववक, भौनतक, रासायननक तथा सार्ाम्जक, आनथाक एवं सांस्कृनतक अवम्स्थनतको 
पवहचान िना;  

• प्रस्ताववत कायािाट स्थानीय जैववक, भौनतक, रासायननक तथा सार्ाम्जक-सासं्कृनतक वातावरणर्ा पना सक्ने 
अनकूुल तथा प्रनतकूल असरहरु पवहचान िरी ननर्ााणका चरणको आधारर्ा पररणार्, रै्लावट एवं अवनध 
भावस्तरीकरण िदै नतनको लेखाजोखा िना; 

• प्रस्तावका ववनभन्न ववकल्पहरुको ववश्लषेण िना; 
• आयोजना कायाान्वयनिाट वातावरणर्ा पने नकारात्र्क प्रभावहरुको न्यूननकरण र सकारात्र्क प्रभावहरुको 

अनभववृद्धका लानि उपयिु र प्रभावकारी रुपर्ा कायाान्वयन िना सवकने उपायहरु नसर्ाररस िना; 
• आयोजना क्षरेका स्थानीय सर्दुाय, सरोकारवाला संघसंस्थाहरुलाई आयोजनाका िारेर्ा जानकारी ददन, पररम्चत 

िराउन तथा उनीहरुका राय सझुाव सङ्कलन िरर आयोजना कायाान्वयनिाट पना सक्न ेप्रभावहरुको पवहचान 
िदै र उनीहरुका सवालहरु सर्ावेश िराउन; 

• उि वियाकलापको लानि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, अनिुर्न योजना र वातावरणीय परीक्षण योजना 
तजुार्ा िना; 
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• सबिम्न्धत सरोकारवालाहरुलाई प्रस्तावका वातावरणीय पक्षको िारेर्ा जानकारी िराउन ु तथा प्रस्ताव 
कायाान्वयनको ननणाय नलनका लानि आवश्यक जानकारी उपलब्ध िराउन। 

 

1.5 प्रस्तावको सान्दनभाकता 

लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० िते दाङ म्जल्लाको राप्ती र िढवा िाउँपानलका र अघााखाँची 
म्जल्लाको शीतिंिा निरपानलकालाई सरे्ट्दै रानप्त उपत्यकार्ा राजधानी स्थापना िने ननणाय िरेको नथयो। हाल 
लमु्बिनी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका संरचनाहरु प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोवकएको र्कुार् िटुवलर्ा रहेको 
छन।् यसथा प्रदेश राजधानी ननर्ााणको लानि प्रदेश सरकारका प्रशासननक भवन,  प्रदेश सभा भवन तथा संरचनाहरुको 
ननर्ााणको लानि वातावरणीय अध्ययन िना लानिएको छ। प्रस्तावद्धारा ५ हेक्टरभन्दा िढी क्षेरर्ा भवन ननर्ााण तथा 
शहररकरण र दैननक २०,००० नलटरभन्दा र्ानथ भनूर्ित पानीको उपयोि हनु ेदेम्खएकाले लमु्बिनी प्रदेश सरकारको 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ तथा ननयर्ावली २०७७ िर्ोम्जर् वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन अध्ययन िररएको हो। 

 

 
 
 
 

 

  



 

4 
 

पररच्छ्छेद-२ 

2. प्रस्तावको पररचय 
 

लमु्बिनी प्रदेश, दाङ म्जल्लाको राप्ती उपत्यका (देउखरुी) र्ा पयाटन, ग्रानर्ण तथा शहरी ववकास र्न्रालय, प्रदेश राजधानी 
ननर्ााण आयोजना कायाान्वयन ईकाई द्वारा लमु्बिनी प्रदेशको राजधानीको प्रशासननक भवन, प्रदेश सभाका भवन तथा 
संरचनाहरुको ननर्ााणका लानि प्रस्ताव िररएको छ। १ र्खु्यर्न्री तथा र्न्रीपरीषदको कायाालय, १२ र्न्रालय भवन,  

१ प्रदेश सभा चरे्ना िहृ, एक पसु्तकालय, १ संसदीय सनर्ती भवन, १ प्रदेश सम्चवालय भवन, १ प्रदेश सभा भवन र 
६ संसदीय दल भवन  िरी कुल २४ वटा भवनहरु ननर्ााण िररनेछन।् त्यसैिरी  ढल ननकाश, सरुक्षा पोष्ट पररसर 
पखााल लिायतका संरचनाहरु प्रस्ताव िररएको छ। 

 

2.1 भनूर्का 

नेपालको संववधानले जन-आन्दोलन २०६२-६३ र निनभन्न सर्यर्ा भएका राजनीनतक आन्दोलनको आकांक्षा पूरा िदै 
राज्यको  शम्ि र सेवाको ववकेन्रीकरण, सर्ावेशी ववकास र सशुासनको उद्देश्यसवहत सातवटा प्रदेश सरकारको 
व्यवस्था िरेको छ। लमु्बिनी प्रदेश नतनै सात प्रदेशहरुर्ध्येको पम्िर् नेपालर्ा अवम्स्थत एउटा प्रदेश हो। लमु्बिनी 
प्रदेशको सभाले २०७७ असोज २० िते दाङ म्जल्लाको राप्ती र िढवा िाउँपानलका र अघााखाँची म्जल्लाको शीतिंिा 
निरपानलकालाई सरे्ट्दै रानप्त उपत्यकार्ा राजधानी स्थापना िने ननणाय भएको नथयो। प्रदेश राजधानी िरुुयोजना 
अनरुुप प्रदेशको राजधानीर्ा प्रशासननक, शैम्क्षक, स्वास्थ्य, औद्योनिक, यातायात सेवा क्षेर, व्यापाररक क्षरे, उत्पादन क्षेर 
र आवास क्षेर िरी ब्लक िनाइएको छ। प्रदेश सभाको ननणाय र सरकारको िूरुयोजना िर्ोम्जर् रानप्त िाउँपानलकाको 
वडा नं. ३ र्ा अवम्स्थत साववक रानप्त प्राववनधक म्शक्षालय पररसरर्ा प्रदेश सरकारका प्रशासननक भवन, सभाहल तथा 
संरचनाहरुको ननर्ााणको लानि प्रस्ताव िररएको छ। यस अध्ययनले साववक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयले ओिटेको 
चारवकल्लानभर प्रदेश सरकारका प्रशासननक र्न्रालय भवन र प्रदेश सभा भवन ननर्ााणलाई र्ार सरे्टेको छ। प्रस्ताव 
अन्तिात १ र्खु्यर्न्री तथा र्न्रीपरीषदको कायाालय, १२ र्न्रालय भवन,  १ प्रदेश सभा चरे्ना िहृ, एक पसु्तकालय, 

१ संसदीय सनर्ती भवन, १ प्रदेश सम्चवालय भवन, १ प्रदेश सभा भवन र ६ संसदीय दल भवन  िरी कुल २४ वटा 
भवनहरु ननर्ााणको लानि योजना िनाईएको छ। त्यस्तै सडक, ढल ननकाश,  पररसर पखााल, सडक ित्ती, सरुक्षा पोष्ट 
जस्ता  अन्य संरचनाहरु पनन ननर्ााणको लानि प्रस्ताव िररएको छ। यस प्रस्ताव कायाान्वयनको लानि लमु्बिनी प्रदेश 
सरकार, पयाटन, ग्रार्ीण तथा शहरी ववकास र्न्रालय, अन्तिात प्रदेश राजधानी ननर्ााण आयोजना कायाान्वयन इकाई, 
राप्ती उपत्यका (देउखरुी), दाङ स्थापना िररएको छ। लमु्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ तथा 
ननयर्ावली, २०७७ िर्ोम्जर् प्रस्ताववत आयोजना ननर्ााण िदाा वतातवरणीय अध्ययन िरी आयोजना कायाान्वयन िदाा 
आयोजना क्षेर र वरपरको वातावरणर्ा पना सक्न ेप्रभावहरुको पवहचान िरी व्यवस्थापनका उपायहरुको अवलबिन 
िदै वातावरणीय क्षनत न्यून िनापने भएकोले आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन िना लानिएको हो। 

 

2.2 प्रस्तावको वववरण 

2.2.1 अवम्स्थनत 

प्रस्ताववत संरचनाहरु लमु्बिनी प्रदेशको दाङ म्जल्लाको सात िाउँपानलका र्ध्ये राप्ती िाउँपानलका वडा नं. ३ र्ा 
अवम्स्थत छन।् राप्ती िाउँपानलका दाङ म्जल्लाको दम्क्षण पूवार्ा अघााखाचँी र प्यूठान म्जल्लासिँ जोनडएको िाउँपानलका 
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हो। दाङ म्जल्लार्ा चरेु क्षेर िाहेक कुनै पनन संरम्क्षत क्षेर, राविय ननकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्ष, म्शकार आरक्ष र संरम्क्षत 
नसर्सार क्षेरहरु छैनन।् आयोजना क्षेरिाट चरेु १.२ वक.नर्. टाढा अवम्स्थत छ। यसथा आयोजना क्षेर नेपालका 
कुनै पनन संरम्क्षत क्षेरनभर पदैन। आयोजनास्थल पूवा-पम्िर् र्हेन्र राजर्ािासिँ जोनडएर २०० नर्टर उत्तरतर्ा  
अवम्स्थत छ। उि स्थानर्ा प्राववनधक म्शक्षा तथा ब्यावसावयक तानलर् पररषद (सीटीईभीटी) अन्तिातको साववक राप्ती 
प्राववनधक म्शक्षालयका २१ भवन, ३ सरुक्षा पोष्ट, १४ शौचालय, ६ वटा ब्लक ५ वका सप,  १ ववश्रार् कक्ष र २ पोखरी 
सवहतका कुल ५२ संरचनाहरू रहेका छन।् भवन तथा संरचनाहरुर्ध्ये र्ध्ये ३ वटा शौचालय िाहेक अन्य सबपूणा 
संरचनाहरु आयोजनाको ननर्ााण तथा सञ्चालनको लानि प्रयोि िररन ेछन।् उि म्शक्षालयलाई दाङ म्जल्लाकै िढवा 
िाउँपानलका वडा नं. ३, िोिरनडहा म्स्थत श्री सरस्वती र्ाध्यानर्क ववद्यालय पररसरर्ा स्थानान्तरण भैरहेको छ। 
भौिोनलक वहसािर्ा आयोजना क्षेर सर्नु्री सतहदेम्ख २८८ नर्टरको उचाईर्ा अवम्स्थत छ। आयोजना क्षेरको 
तम्स्िर नं. २.१ र्ा नेपालको नक्सार्ा देखाईएको छ भन ेर तम्स्िर नं. २.२ र्ा िाउँपानलकाको नक्सार्ा देखाईएको 
छ। 

 

तम्स्िर 2. 1: नपेालको नक्सार्ा आयोजना क्षरे 
नक्सा स्रोत: नापी ववभाि, २०२० को डेटा र अध्ययन टोली 

 

आयोजना के्षत्र 

LUMBINI 

MADHESH 
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तम्स्िर 2. 2:राप्ती िाउँपानलकाको नक्सार्ा आयोजना क्षेर 

नक्सा स्रोत: नापी ववभाि, २०२० को डेटा र अध्ययन टोली 

 

तम्स्िर 2. 3: टोपोग्रावर्क नक्सार्ा आयोजना क्षेर 

नक्सा स्रोत: नापी ववभाि, १९९६ को डेटा र अध्ययन टोली 
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2.2.2 पहुँच 

आयोजना क्षेरसँिको रू्ख्य पहुँचर्ािा काठर्ाडौंदेम्ख भरतपरु-िटुवल हुँदै  भालिुाङ लालर्टीया रहेको छ। पूवापम्िर् 
र्हेन्र राजर्ािाको भालिुाङ-लालर्टीया सडक खण्डिाट २०० नर्टरको दूरीर्ा आयोजनास्थल रहेको छ। राजर्ािािाट 
आयोजनास्थल नछने सडक औषतर्ा १० नर्टर चौंडाईको रहेको छ। उि सडकको सबपूणा चौंडाई कालो परे 
िररएको छैन भने कालोपरे निनग्रएको अवस्थार्ा रहेको छ। आयोजना ननर्ााण तथा सञ्चालनको लानि सडकर्ा नाला 
िनाउनपने तथा ननयनर्त र्र्ातसबभारको आवश्यकता रहेको छ। 

तानलका 2. 1: आयोजना स्थलसबर्को पहुँचर्ािाको वववरण 

सडकको नार् सडकको स्तर सडकको अवस्था दूरी (वकनर् र्ा) 
काठर्ाडौं-भरतपरु राजर्ािा (H6) कालोपरे १५० 

भरतपरु – लालर्टीया राजर्ािा (H1) कालोपरे २३६ 
लालर्टीया-आयोजनास्थल स्थानी सडक (L) निनग्रएको कालोपरे ०.२ 

 

आयोजनाका र्खु्य ववशेषताहरु यसप्रकार रहेका छन;् 

 

तानलका 2. 2: आयोजनाका र्खु्य ववशेषताहरु 

निषय वववरण 
आयोजनाको नार् लमु्बिनी प्रदेश राजधानी ननर्ााण आयोजना (र्न्रालय प्रशासननक भवन तथा प्रदेश सभा 

भवन) 

प्रस्तावकको नार् पयाटन, ग्रानर्ण तथा शहरी ववकास र्न्रालय,  प्रदेश राजधानी ननर्ााण आयोजना कायाान्वयन 
ईकाई 

भौिोनलक स्थान  
िाउँपानलका राप्ती िाउँपानलका, वडा नं. ३ 
प्रभाववत वडाहरु वडा नं. ३, २ र ४ 
म्जल्ला दाङ 

प्रदेश लमु्बिनी 
अक्षांश २७°५०' ५३.१८" N 
देशान्तर ८२°४२' १६.८७" E 
सरू्न्री सतहिाट उचाई २८८ नर्टर 

पहुँच काठर्ाडौं – लालर्टीया, पूवा-पम्िर् र्हेन्र राजर्ािा ३८६ वक.नर्. को दरुीर्ा र 
राजर्ािािाट २०० नर्टरको दूरीर्ा 

जग्िा वकत्ता नबिर वकत्ता न. १ र वकत्ता नं. 18  
जग्िा स्वानर्त्व नेपाल सरकारको स्वानर्त्व रहेको ऐलानी पती जग्िा, साववक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय, 

लालर्टीया ले उपभोि िदै आईरहेको 
वकत्ताको कुल क्षेरर्ल 12.१६३६ हेक्टर 

भवन तथा ननर्ााण क्षरे  
भवन तथा संरचनाले ओिट्ने 
क्षेरर्ल 

ववद्यर्ान भवन: ०.६८६३ हेक्टर (५.६४%) 

नयाँ भवन: १.९३०४ हेक्टर (१५.८७%) 

सडक तथा अन्य संरचना: ४.६६२ हेक्टर (३८.३३%) 

खलुा हररयाली क्षरे  ४.८८४८ हेक्टर (४०.१६%) 
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निषय वववरण 
भवन संख्या १ र्खु्यर्न्री तथा र्न्रीपरीषदको कायाालय, १२ र्न्रालय भवन,  १ प्रदेश सभा चरे्ना 

िहृ, एक पसु्तकालय, १ संसदीय सनर्ती भवन, १ प्रदेश सम्चवालय भवन, १ प्रदेश सभा 
भवन र ६ संसदीय दल भवन  िरी कुल २४ वटा भवन 

  
भवनको उचाई (भईुतलािाट) र्खु्यरं्रीको कायाालय-24.2 नर्टर, 

रं्रीपररषदको कायाालय-21.9 नर्टर 
भवनको भईुतलाको के्षरर्ल   1429.05 विा नर्टर, र्खु्यरं्रीको कायाालय  

791.98 विा नर्टर, रं्रीपररषदको कायाालय 

भवनका प्रकार ढलान  

पावका ङ्ग िना सवकने कारको संख्या र्खु्यरं्रीको कायाालय-16 वटा, 
रं्रीपररषदको कायाालय-84 वटा 

पावका ङ्ग िना सवकने र्ोटर 
साईकलको संख्या 

र्खु्यरं्रीको कायाालय-20 वटा, 
रं्रीपररषदको कायाालय-126 वटा 
 

आन्तररक सडक  

रू्ल सडक (कालोपरे) 
१२१२ नर्टर (१२ नर्टर चौंडाई भएको २-२ नर्टर रू्टपाथ सवहत) 

४२९ नर्टर (१० नर्टर चौंडाई भएको १.५-१.५ नर्टर रू्टपाथ सवहत) 

नलङ्क सडक 
११४०.८ नर्टर (७ नर्टर चौंडाई भएको) 
२५७.७७ नर्टर (६ नर्टर चौंडाई भएको) 

पैदल यारी िाटो रहन े
अन्य संरचनाहरु  
हररयाली ववकास क्षेर ३४५२५.७९३ विा नर्टर 
पानी पोखरी ३ वटा 
ववश्रार् केन्द ४ वटा 
पानी पोखरी जान ेकाठको पलु ४ वटा 
सरुक्षाकर्ी पोष्ट ५ वटा 
र्उन्टेन (सजावट) १ वटा 
र्ण्डल ननर्ााण २ वटा 
एबपी नथयटर १ वटा 
कोटायाटा  १ वटा  
ववद्यतु कन्ट्रोल कोठा १ वटा 
वदु्ध स्तपुा जाने भर् याङ १ वटा  
ररचाजा वपट ९७ वटा 
सवुवधाहरु  
नलफ्ट संख्या र्खु्यरं्रीको कायाालयर्ा-1 वटा, 

रं्रीपररषदको कायाालयर्ा-7 वटा 
अपाङ्गता भएका व्यम्िका लानि 
र् याबप 

रहनेछन ्  
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निषय वववरण 
आपतकालीन सर्यर्ा िावहर 
ननस्कनको लानि व्यवस्था 

रहनेछ 

धवुाँ पवहचान िने यन्र र आिो 
ननभाउने उपकरणहरू 

रहनेछ 

िैठक हल प्रत्येक भवनर्ा एक/एक वटा रहनेछन ्
सभा हल १ वटा 
A/C सवुवधा, कोठा 
तताउने/म्चस्याउन ेसवुवधा 

रहनेछ 

खानेपानी तथा सरसर्ाई  
पानी भण्डारण ट्याङ्की 7 घन नर्. क्षर्ताको २ वटा ट्याङ्की ननर्ााण िररने हरेक भवनलाई 
अग्नी ननयन्रणको लानि पानी 
भण्डारण ट्याङ्की 

रहनेछ 

दैननक पानी आवश्यकता ५०,००० नलटर प्रनत ददन 
भनूर्ित पानी (३०,००० नलटर प्रनत ददन) 
र्लुको पानी (२०,००० नलटर प्रनत ददन) 

र्ोहोर रै्ला उत्पादन ठोस र्ोहोर (१३५ वकलोग्रार् प्रनत ददन) 
तरल र्ोहोर (३०,००० नलटर प्रनत ददन) 

सेफ्टीक ट्याङ्क प्रत्येक भवनर्ा १-१ वटा रहनेछ 
ढल प्रशोधन प्लान्ट (STP  – 
Sewage Treatment Plant) 

प्रत्येक भवनर्ा १-१ वटा रहनेछ (१०० घ.नर्. प्रनतददन क्षर्ता) 

अन्य आवश्यक कुराहरु  
उजाा उजााको श्रोत– नेपाल ववद्यतु प्रानधकरणको ग्रीडिाट  

वैकम्ल्पक उजाा – २ वटा जेनरेटर (क्षर्ता – ३०० KV) 
कार्दार संख्या ननर्ााण चरण- २२८ दक्ष कार्दार, ६८२ सार्ान्य श्रनर्क, ५ इम्न्जननयर र १० 

सपुरभाइजर 

प्रस्ताववत आयोजनाको लानि कुल 
अनरु्ाननत लाित 

ने.रु. ६,४७,६०,३६,7८८.४८ 

ननर्ााण सर्य ४ वषा 
 

2.2.3 आयोजनाका संरचना एवं अवयवहरुको जानकारी 
आयोजनालाई आवश्यक पने संरचना तथा स्थानहरुको वववरण यस प्रकार रहेको छ: 

• कार्दार म्शववर 

• पावका ङ क्षेर  

• ननर्ााण भण्डारण क्षेर 

• आन्तररक सडक 

• संरम्क्षत र्ाटो राख्न ेस्थल  

• र्ोहोर िस्त ुजबर्ा िने तथा व्यवस्थापन िने स्थल  
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2.2.3.1 कार्दार म्शववर 

आयोजनाको प्रशासननक कायाका लानि कायाालय र आवासीय कार्दारका लानि कार्दार म्शववर राप्ती प्राववनधक 
म्शक्षालयर्ा हाल कायर् रहेका भवन तथा संरचनाहरुर्ा नै स्थापना िना प्रस्ताव िररएको छ। आयोजनाका लानि थप 
म्शववरको आवश्यकता भएर्ा आयोजना पररसरनभरै स्थापना िररनेछ। आयोजनाको म्शववरर्ा सार्ान्य स्वास्थ्य सनुिधा, 
सर्ा खानेपानी, चरे्ना िहृ, शौचालय, िाथरुर्, सतु्न ेकोठा, निजलुी र टीभी हनुेछ।  
  
  

2.2.3.2 पावका ङ क्षरे 

आयोजना सञ्चालनका लानि दैननक प्रयोि िररने सवारी साधन तथा ननर्ााण सार्ग्री ढुवानीका लानि प्रयोि िररने ट्रकको 
पावका ङ िनाका लानि पावका ङ क्षेर आयोजना पररसरनभर नै प्रस्ताव िररएको छ। पावका ङ स्थलले एक वटा स्काभेटर, 
एक वटा िलुडोजर, दईुवटा डबप ट्रक,  एक वटा सनभास भ्यान, एक वटा ट्याङ्कर,  दईुवटा जीप र चार वटा र्ोटरसाईकल 
पावका ङ् िनेछ। आयोजनाले प्रत्येक भवनको लानि पावका ङ क्षेरको ववकास िनेछ।  

 

2.2.3.3 ननर्ााण सार्ग्री भण्डारण कक्ष 

आयोजनालाई आवश्यक ढुङ्गा, निटी, िालवुा, नसरे्न्ट, रड जतुा ननर्ााण सार्ग्रीको भण्डारणको लानि आयोजना स्थल 
पररसरनभरनै भण्डारण िना प्रस्ताव िरेको छ। भण्डारण कक्षर्ा आयोजनालाई आवश्यक रे्नसनहरु र िाडीहरु 
सञ्चालनको लानि लर्हीको तेल नडपोिाट ल्याईएको खननज तेललाई भण्डारण िना प्रयोि िररनेछ। 

 

2.2.3.4 आन्तररक सडक 

पूवा-पम्िर् र्हेन्र राजर्ािािाट आयोजना पररसरको रू्ल िटे २०० नर्टरको दूरीर्ा रहेको छ। यसथा आयोजना 
स्थलसबर् यातायातको पहुँच रहेकाले पहँुचका लानि नया ँसडकको आवश्यकता देम्खएको छैन। प्रदेश सरकारको 
प्रशासननक राजधानी भवनहरु एक आपसर्ा जोड्नको लानि १२ नर्टर चौंडाई भएको १११२  नर्टर लार्ो र ४२९ 
नर्टर लार्ो (१० नर्टर चौंडाई भएको १.५-१.५ नर्टर रू्टपाथ सवहत), कालोपरे रू्ल सडक,  ७ नर्टर चौंडाई 
भएको ११४०.८ नर्टर लार्ो र २५७.७७ नर्टर (६ नर्टर चौंडाई भएको) नलङ्क सडक, २ नर्टर चौंडाई भएको 
११००  नर्टर लार्ो रू्टपाथ, भवनसबर् पगु्न पैदल यारी िाटोको ननर्ााण िने प्रस्ताव िररएको छ।  

 
 

2.2.3.5 जनर्नको सतहको र्नललो र्ाटो राख्न ेस्थल 

ननर्ााण स्थलको जनर्नको सतहको र्नललो र्ाटो व्यवस्थापन िना एउटा व्यवस्थापन स्थल प्रस्ताव िररएको छ। उि 
र्नललो र्ाटोलाई आयोजनाको हररयाली क्षरे व्यवस्थापन, ििैंचा र ल्याण्डस्केवपङको लानि प्रयोि िररनेछ। 
आयोजनािाट ननम्स्कएको र्ाटोलाई आयोजना स्थल पररसरनभरै व्यवस्थापन िररनेछ। अन्य कुनै व्यवस्थापन क्षेरको 
आवश्यकता पने छैन। 

 

2.2.3.6 ठोस र्ोहोर िस्त ुजबर्ा िने तथा व्यवस्थापन िने स्थल 

आयोजना स्थलर्ा कार्दार म्शववरको भान्सा, तथा सार्ानहरु प्यावकङ िाट प्राप्त हनु ेठोस र्ोहोर िस्तलुाई जबर्ा िना 
तथा व्यवस्थापन िना िनाका लानि एउटा छुटै्ट र्ोहोर व्यवस्थापन स्थल एवं ववनध प्रस्ताव िररएको छ। आयोजना 
ननर्ााणपिात सञ्चालनको लानि सरे्त छुटै्ट र्ोहोर संकलन/व्यवस्थापन स्थल ननर्ााण िना प्रस्ताव िररएको छ। 
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2.2.4 आयोजना सबिम्न्ध कृयाकलाप 

यो आयोजना भखारै कायाान्वयनर्ा जान ेप्रकृतीको आयोजना हो। आयोजना कायाान्वयनका लानि रुखहरु हटाउन े
िाहेकका प्रर्खु कार्हरु िना पने अवस्था छैन। ववद्यर्ान राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयका संरचनालाई ननर्ााण सार्ग्रीको 
भण्डारण तथा कार्दार म्शववरको लानि प्रयोि िना सवकन ेअवस्था रहेको छ। त्यस्तै आयोजनाको आन्तररक सडकर्ा 
पने तीन वटा शौचालय िाहेक अन्य भवन तथा संरचना हटाउन पने छैन। 

2.2.4.1 ननर्ााण काया िनुापूवाका वियाकलापहरु 

क) म्शक्षालयलाई स्थानान्तरण िने  

ख) आयोजना क्षेरका रुखहरु प्रचनलत कानून िर्ोम्जर् हटाउन े 
ि) आयोजना क्षेरलाई तारिार िने 

घ) कार्दार म्शववर र भण्डारण कक्ष स्थापना िने 
ङ) पहुँचर्ािा ननर्ााण एवं र्र्ात िने 

 

2.2.4.2 ननर्ााण काया हुँदा िररन ेवियाकलापहरु 

क) भवन ननर्ााण िने 

ख) सडक ननर्ााण िने, पैदल यारीका लानि िाटो ननर्ााण िने 
ि) ढल ननकासको व्यवस्था िने 

घ)  पररसर पखााल र तारिार िने 

ङ) ििैंचा, र्उन्टेन,  र्ण्डल, िदु्ध स्तपुा,  एबपी नथयटर, हररयाली क्षरे र ल्याण्डस्केवपङ िने 

च) पानी प्रशोधन प्लान्ट स्थापना िने 

छ) पानी भण्डारण ट्याङ्की व्यवस्था िने 

ज) ववद्यतु कन्ट्रोल भवन 

झ) सभा हल 

ञ) पानी पोखरी  
ट) सरुक्षा पोष्ट ननर्ााण िने 

 
2.2.4.3 आयोजना संचालन पिात ्िररने वियाकलापहरु 

क) प्रदेश सरकारको कायाालय सञ्चालन िने 

ख) आवश्यकता अनसुार पररसरनभर संरचनाहरु थप िने 

ि) र्र्ात सबभार िने 

 

2.2.5 ननर्ााण सार्ग्री तथा साधनहरु 

आयोजनालाई आवश्यक ननर्ााण सार्ग्रीहरु ननर्ााण व्यवयसायीर्ार्ा त आपूती िररनेछ। आवश्यक सार्ग्रीहरु यसप्रकार 
रहेका छन;् 

• आयोजनालाई आवश्यक पने नसरे्न्ट लर्ही/घोराही वा नम्जकको िजारिाट िाट आपूती िररने। 

• ढुङ्गा, निटी र िालवुा लिायतका ननर्ााण सार्ग्री सरकारिाट अनरु्नतप्राप्त िसर तथा ढुङ्गा उद्योि वा स्थानीय 
आपूतीकताािाट आपूती िररन।े 
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• रड, र्लार्, स्टील र जस्ता ननर्ााण सार्ग्री लर्ही तथा वरपरका शहरका हाडावेर पसलहरुिाट ननर्ााण आपूती 
िररने। 

• निनभन्न प्रकारका सवारी साधन र रे्नसनरीहरु खररद तथा िहालर्ा नलने व्यवस्था नर्लाईने। 
 

 

2.2.6 आवश्यक उजाा र इन्धनको आपूनता 
ननर्ााणको अवनधर्ा उजााको स्रोतको रूपर्ा आयोजनाका ववद्यनुतय उपकरणहरु चलाउनको लानि निजलुीको प्रयोि 
िररनेछ भने ब्याकअपको लानि २०० kVA को एउटा जेनेरेटर सरे्त राम्खनेछ। त्यसैिरी सञ्चालनको सर्यर्ा ३०० 
kVA को दईुवटा जेनेरेटर राम्खनेछ भने ववद्यतुीय उजााको अनधकतर् उपयोि िररनेछ। आयोजनालाई आवश्यक 
खननज ग्यास र तेल (नडजेल, पेट्रोल र र्वट्टतेल)  लर्हीका नडपोहरुिाट आपूती िररने। 

 

2.2.7 आवश्यक जनशम्ि 

आयोजनाका भवन र संरचना ननर्ााण को लानि कररव ४ वषा लाग्न ेअनरु्ान िररएको छ। आयोजनालाई कूल ९२५ 
जना कार्दार ४ वषाको लानि ननरन्तर आवश्यक पने देम्खन्छ। जसिाट लिभि २७ लाख ७५ हजार ददन रोजिारी 
उपलब्ध हनुे देम्खन्छ।  आयोजनालाई आवश्यक पने जनशम्िको वववरण यसप्रकार रहेको छ।  

 

तानलका 2. 3: आयोजनाको लानि आवश्यकता पने जनशम्िको वववरण 

अवनध/प्रकार अदक्ष/ अधादक्ष दक्ष ववशेषज्ञ कूल 

ननर्ााणको चरणर्ा ६८२ २२८ १५ ९२५ 

स्रोत: अध्ययन टोली, २०७९ 

2.2.8 जग्िाको क्षरेर्ल तथा प्रकार 

साववक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय पररसरर्ा नेपाल सरकारको स्वानर्त्वर्ा रहेको र म्शक्षालयले भोिचलन िरररहेको 
१२.१६३६ हेक्टर ऐलानी पती जनर्न रहेको छ। हाल उि जग्िाको भोिचलनको लानि नेपाल सरकारिाट लमु्बिनी 
प्रदेश सरकारलाई म्स्वकृती ददईएको छ। उि जनर्न तथा  म्शक्षालयका ववद्यर्ान संरचना उपयोि िदै प्रदेश सरकाले 
आयोजना ननर्ााण िने ननणाय िरेको छ। यसथा आयोजनालाई आवश्यक पने सबपूणा जनर्न सरकारी जनर्न रहेको र 
वन क्षेर िाहेकको क्षेर रहेको देम्खन्छ। भ-ूउपयोिका आधारर्ा आयोजना क्षेर नर्म्श्रत वकनसर्को रहेको छ। 
आयोजना क्षेरर्ा म्शक्षालयका भवनहरु, सडक संरचना ववद्यर्ान छन ्भन ेघासँ तथा झाडी र आपकँा रुखहरुले ढाकेको 
क्षेरको िाहलु्य रहेको छ। म्शक्षालयका ववद्यर्ान भवनहरुले ०.६८६३ हेक्टर (५.६४%) ओिटेको छ। आयोजनाका 
प्रस्ताववत भवनहरुले ढाक्न ेजनर्नको क्षेरर्ल १.९३०४ हेक्टर (१५.८७%) रहेको छ। आयोजना ननर्ााणपछी भवनले 
ढाकेको क्षेर २.६१६७ हेक्टर पगु्नेछ जनु कुल जनर्नको २१.५१% रहेको छ। िाँकी रहेको जनर्नर्ध्ये ४.६६२ 
हेक्टर (३८.३३%) जनर्नलाई लाई पोखरी, र्ण्डल, सडक संरचना ननर्ााण िना तथा ४.८८४८ हेक्टर (४०.१६%) 
जनर्न हररयाली ववकास क्षेर ननर्ााण िना प्रस्ताव िररएको छ। आयोजनाको लानि आवश्यक सबपूणा जनर्न स्थायी 
प्रकृनतको रहेको छ। 
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तानलका 2. 4: आयोजनाका लानि आवश्यक जनर्नको वववरण 

ि.स. संरचना जनर्नको प्रकृनत (हे. र्ा) कुल (हे. र्ा) 
वन खेनतयोग्य 

जनर्न 

ििर सवहतको 
िाँझो जनर्न 

घास, िटु्यान र झाडीले ढाकेको 
हाल संरचना भएको क्षेर 

सरू्हित योिर्ल  

ननजी सरकारी ननजी सरकारी ननजी सरकारी ननजी सरकारी ननजी सरकारी 
1.  साववक भवन संरचना - - - - - - - 0.6863 - 0.6863 0.6863 

नया ँभवन तथा संरचना 
क. भवन 
र्न्रालयतर्ा  

2.  र्खु्यर्न्री तथा र्न्रीपररषद भवन (१) - - - - - - - 0.1454 - 0.1454 0.1454 
3.  र्न्रालय भवनहरु (१२) - - - - - - - 0.9504 - 0.9504 0.9504 
4.  ववश्रार् केन्द (४) - - - - - - - 0.0256 - 0.0256 0.0256 
5.  सरुक्षाकर्ी घर (१) - - - - - - - 0.0056 - 0.0056 0.0056 
6.  ववद्यतु कन्ट्रोल कोठा (१) - - - - - - - 0.0075 - 0.0075 0.0075 

प्रदेश सभातर्ा  
7.  प्रदेश सभा हल हल (१) - - - - - - - 0.1267 - 0.1267 0.1267 
8.  प्रदेश सम्चवालय (१) - - - - - - - 0.1438 - 0.1437 0.1437 
9.  क्याम्न्टन ब्लक (१) - - - - - - - 0.0469 - 0.0468 0.0468 
10.  पसु्तकालय ब्लक (१) - - - - - - - 0.0567 - 0.0567 0.0567 
11.  सनर्नत भवन ब्लक (१) - - - - - - - 0.1259 - 0.1259 0.1259 
12.  प्रदेश सभा दल भवन ब्लक (१) - - - - - - - 0.2184 - 0.2184 0.2184 

अन्य 

13.  प्रवेश द्वार (२) - - - - - - - 0.0137 - 0.0137 0.0137 
14.  पररसर पखााल (१) - - - - - - - 0.0638 - 0.0638 0.0638 

ख. सडक तथा पैदल यारी र्ािा 
15.  रू्ल सडक (कालोपरे) १२ चौंडा नर्टर रु्टपाथ सवहत - - - - - - - 1.4543 - 1.4543 1.4543 
16.  रू्ल सडक (कालोपरे) १० नर्टर चौंडा रु्टपाथ सवहत - - - - - - - 0.4293 - 0.4293 0.4293 
17.  नलङ्क सडक (ब्लकले िनेको) - - - - - - - 0.9532 - 0.9532 0.9532 
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ि.स. संरचना जनर्नको प्रकृनत (हे. र्ा) कुल (हे. र्ा) 
वन खेनतयोग्य 

जनर्न 

ििर सवहतको 
िाँझो जनर्न 

घास, िटु्यान र झाडीले ढाकेको 
हाल संरचना भएको क्षेर 

सरू्हित योिर्ल  

ननजी सरकारी ननजी सरकारी ननजी सरकारी ननजी सरकारी ननजी सरकारी 
18.  पैदल यारी िाटो (ब्लकले िनेको) - - - - - - - 0.0458 - 0.0458 0.0458 

ि. अन्य संरचना 
19.  कोटायाडा क्षेर - - - - - - - 0.6979 - 0.6979 0.6979 
20.  प्रदेश सभातर्ा  पावका ङ - - - - - - - 0.2661 - 0.2661 0.2661 
21.  र्ण्डल ननर्ााण (२) - - - - - - - 0.2428 - 0.2428 0.2428 
22.  एबपी नथयटर (१) - - - - - - - 0.1821 - 0.1821 0.1821 
23.  वदु्ध स्तपुा जाने भर् याङ (१) - - - - - - - 0.0823 - 0.0823 0.0823 
24.  र्उन्टेन (सजावट) (१) - - - - - - - 0.0457 - 0.0457 0.0457 
25.  र्ोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट (१) - - - - - - - 0.0300 - 0.0300 0.0300 
26.  खानपेानी प्रशोधन प्लान्ट (१) - - - - - - - 0.0351 - 0.0351 0.0351 
27.  पानी पोखरी (३) - - - - - - - 0.1814 - 0.1814 0.1814 
28.  पानी पोखरी जान ेकाठको पलु (४) - - - - - - - 0.0161 - 0.0161 0.0161 

घ. हररयाली ववकास क्षरे 

29.  र्न्रालयतर्ा  - - - - - - - 3.4526 - 3.4526 3.4526 
30.  प्रदेश सभातर्ा  - - - - - - - 0.6170 - 0.6170 0.6170 
31.  साववक पोखरी - - - - - - - 0.1904 - 0.1904 0.1904 
32.  अन्य खाली क्षेर - - - - - - - 0.6250 - 0.6250 0.6250 

 सरू्हित योिर्ल - - - - - - - 12.1636 - 12.1636 12.1636 

 कुल - - - 12.1636 - 12.1636 12.1636 
 प्रनतशतर्ा (%) - - - 100 - 100 - 

स्रोत: स्थलगत अध्ययन र प्रस्तावक, २०७९ 
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2.2.9 ननर्ााण योजना र तानलका 
आयोजानाका भवन तथा संरचना ननर्ााणका लानि कररव  ४ वषाको सर्य लाग्न ेअनरु्ान िररएको छ। आयोजना 
तयारीका लानि तीन र्वहना लाग्नेछ। पवहलो चरणको ननर्ााण  भवन ननर्ााण (१ र्खु्यर्न्री कायाालय र ७ वटा 
र्न्रालय) को लानि २४ र्वहना, आयोनाका अन्य संरचनाहरु ननर्ााण िना १५ र्वहना र रंिरोिन, सजावट र 
हस्तान्तरणको लानि ६ र्वहना लाग्नेछ। 

तानलका 2. 5:  आयोजनाको ननर्ााण तानलका पवहलो चरण 

वववरण/ र्वहना 0-3 3-6 6-9 9-12 १२-15 १५-1८ १८-२२ २२-२४ २४-२७ २७-३० 

जनर्न खाली िने तथा ननर्ााण 
सार्ग्रीको तयारी 

          

भवन ननर्ााण िने           

सडक, पैदलर्ािा, ल्याण्डस्केवपङ, 

पोखरी र्ण्डल लिायतका संरचना 
ननर्ााण 

          

रंिरोिन, सजावट र हस्तान्तरण           

 

त्यसैिरी दोस्रो चरणको ननर्ााण  भवन ननर्ााण (५ वटा र्न्रालय र प्रदेश सभाका भवनहरु, प्रदेश सम्चवालय, क्याम्न्टन, 

पसु्तकालय, सरू्ह भवन, प्रदेश सभा सदस्य भवन रसरुक्षा पोष्ट) को लानि १८ र्वहना, आयोनाका अन्य संरचनाहरु ननर्ााण 
िना ९ र्वहना र रंिरोिन, सजावट र हस्तान्तरणको लानि ३ र्वहना लाग्नेछ। 

तानलका 2. 6:  आयोजनाको ननर्ााण तानलका दोस्रो चरण 

वववरण/ र्वहना १८-२२ २२-२४ २४-२७ २७-३० ३०-३३ ३३-३६ ३६-३९ ३९-४२ ४२-४५ ४५-४८ 

भवन तथा संरचना 
ननर्ााण िने 

          

रंिरोिन, सजावट र 
हस्तान्तरण 

          

 
 

2.3 प्रस्तावको उदेश्य 

प्रस्ताववत आयोजनाका ननबन उद्देश्यहरु रहेका छन;् 
• लमु्बिनी प्रदेश सभाको ननणाय िर्ोम्जर् राप्ती उपत्यका (देउखरुी) र्ा प्रदेश राजधानी ननर्ााण िने 
• लमु्बिनी प्रदेश सरकारका र्न्रालयका प्रशाननक भवन तथा संरचना र प्रदेश सभा सँि सबिम्न्धत 

पूवााधारहरु ननर्ााण िने 
• प्रदेश सरकारका प्रशासननक सेवाहरु राप्ती उपत्यका (देउखरुी) र्ा सञ्चालन एवं सेवा प्रदान िने 
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पररच्छ्छेद-३ 

3. प्रनतवेदन तयार िदाा अपनाइएको ववनध 
 

3.1 सबिम्न्धत प्रकाम्शत वा अप्रकाम्शत सार्ग्री/प्रनतवेदनको पनुरावलोकन 

यस आयोजनाको निस्ततृ आयोजना प्रनतवेदन, िरुुयोजना नक्साहरु, आयोजना सञ्चालन हनु ेराप्ती िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर 
भ-ूिभा पार्श्ाम्चर,  राविय जनिणना २०७८ को प्रारम्बभक ननतजा,  िाउँपानलकाको खानेपानी, सरसर्ाई तथा स्वच्छ्छता 
(WASH) प्रनतवेदन, स्थानीय ववपद् तथा जलवाय ुउत्थानशील योजना  प्रनतवेदन आददको अध्ययन तथा पनुरावलोकन 
िररएको छ। यसका अनतररि आयोजनासिँ सबवम्न्धत कानूनी दस्तावजेहरुको सरे्त पनुरावलोकन िररएको छ। 
पूनरावलोकन िररएका सार्ग्रीहरुको सूची यसप्रकार रहेको छ 

▪ आयोजनाको सबभाव्यता प्रनतवदेन, २०७९ 

▪ राविय जनिणना २०७८ को प्रारम्बभक ननतजा, २०७८ 

▪ राप्ती िाउँपानलकाको खानानी, सरसर्ाई तथा स्वच्छ्छता (WASH) प्रनतवेदन, २०७८ 

▪ स्थानीय ववपद् तथा जलवाय ुउत्थानशील योजना, २०७७  

▪ राप्ती िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर, २०७६ 

▪ Geological Study of Rapti Rural Municipality Dang, 2020 

▪ National Housing and Population Census 2011, (Household, Population and Sex) ward 

level (based on new structure of 753 local units), 2017 

▪ The state of Nepal’s Forest, 2015 

▪ Churia Forests of Nepal, 2014 

 

3.2 प्रस्तावको प्रभाव क्षरे ननधाारण 

आयोजनाका संरचनाहरु ननर्ााण िदाा तथा संचालनको चरणर्ा आयोजनस्थल वरपर पनासक्न ेसबभाववत वातावरणीय 
असरहरुको आधारर्ा प्रभाव क्षरे ननधाारण िररएको छ। अध्ययनले आयोजनाका कृयाकलापिाट पने असरको पररणार्, 

रै्लावट र अवनधको आधारर्ा प्रभाव क्षेरलाई तीन भािर्ा िाढेको छ। आयोजना भन्नाले  “प्रदेश राजधानी ननर्ााण 
आयोजना” र प्रभाव क्षेर भन्नाले “प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर”, “अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर” र “प्रभाववत क्षेर” रहेका छन।् प्रत्यक्ष प्रभाव 
क्षेरले आयोजना कायाान्वयन हनु े स्थल तथा यसका संरचनाहरुलाई िझुाउँदछ। आयोजना क्षेर भन्नाले राप्ती 
िाउँपानलका, राप्ती उपत्यका र आयोजनास्थल वरपरको क्षेर िझुाउँदछ भने आयोजनास्थल भन्नाले साववक राप्ती 
प्राववनधक म्शक्षालयको चार वकल्ला िझुाउँदछ। 

 

3.2.1 प्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे (DIA) 

प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर भन्नाले आयोजना कायाान्वयन हनु ेस्थल तथा आयोजना कायाान्वयनका लानि िनाईन ेसंरचनाहरु र 
यस्ता संरचनाहरु संचालन एवं आयोजना कायाान्वयनिाट प्रभाववत हनु े क्षेर, आयोजनाका लानि छुट्याईएको तथा 
ननयन्रण िररएको क्षेरलाई िझुाउन े छ। अध्ययनले भवन तथा संरचनाहरु ननर्ााण हनुे क्षेर र आयोजनाका 
संरचनाहरुिाट ५०० नर्टरको दूरीसबर्का क्षेरलाई प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे ननधाारण िरेको छ। आयोजना कायाान्वयनिाट 
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यस क्षेरर्ा सिैभन्दा िढी असर पनेछ। राजनीनतक नक्साङ्कनको आधारर्ा, आयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेर राप्ती 
िाउँपानलका वडा नं. ३, २ र ४ नभर पदाछन।् 
 

3.2.2 अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे (IIA) 

अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर भन्नाले आयोजना कायाान्वयन हनु ेस्थल तथा आयोजना कायाान्वयनका लानि िनाईने संरचनाहरु 
र यस्ता संरचनाहरु संचालन एवं आयोजना कायाान्वयनिाट अप्रत्यक्ष रूपर्ा प्रभाववत हनुे क्षेरलाई िझुाउन ेछ। 
अध्ययनले भवन तथा संरचनाहरु ननर्ााण हनु ेक्षेर र आयोजनाका संरचनाहरुिाट ५०० नर्टर िावहरदेम्ख आयोजना 
संचालन हनु ेिाउँपानलकाको वडाको नसर्ासबर्को क्षरेलाई अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेर ननधाारण िरेको छ। आयोजना 
कायाान्वयनिाट यस क्षेरर्ा प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरर्ा भन्दा कर् असर पनेछ। राजनीनतक नक्साङ्कनको आधारर्ा, 
आयोजनाको अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेर रानप्त िाउँपानलका वडा नं. ३, २ र ४ पदाछन।् 
 
3.2.3 प्रभाववत क्षरे (ZOI) 

प्रभाववत क्षेर भन्नाले आयोजना द्वारा संचानलत कृयाकलापहरुद्वारा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपर्ा प्रभाव नपने तर प्रशासननक 
तथा प्राववनधक रुपर्ा असर पनानसक्न ेआयोजना क्षेर वरीपरीका क्षेरहरु िमु्झन्छ। अध्ययनले आयोजना कायाान्वयन 
हनुे िाउँपानलका, तर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेर िावहरको क्षेरलाई प्रभाववत क्षेर ननधाारण िरेको छ। राजनीनतक 
नक्साङ्कनको आधारर्ा,  रानप्त िाउँपानलका प्रभाववत क्षेर नभर पदाछ। 
 

तानलका 3. 1: आयोजना प्रभाव क्षेरको वववरण 

प्रभावको 
वनिाकरण 

प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे प्रभाववत क्षरे 

प्रभाव 
ननधाारण 

भवन तथा संरचनाहरु ननर्ााण हनु े
क्षेर र आयोजनाका संरचनाहरुिाट 
५०० नर्टरको दूरीसबर्का क्षरे 

प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेर िावहरदेम्ख 
आयोजना संचालन हनु े
िाउँपानलकाको वडाको नसर्ासबर्को 
क्षेर 

आयोजना 
कायाान्वयन हनु े
िाउँपानलका 

असर पने 
क्षेर 

आयोजना संचालन हनु ेराप्ती 
उपत्यका क्षेरको िािडड्डी,  
लालर्टीया र र्ौरीघाट िाउँ 

रानप्त िाउँपानलका वडा नं. ३, २ र ४ 
वडा नभरका क्षरेहरु 

राप्ती िाउँपानलका 

स्रोत: अध्ययन टोली, २०७९ 

 

3.3 प्रस्ताव कायाान्वयन हनेु क्षरेको नक्साको अध्ययन तथा ववश्लषेण 

आयोजना क्षेरको नक्सालाई टोपोग्रावर्क नक्सा, ििुल नक्सा, भउूपयोि नक्सा, र भिूभा नक्सार्ा ओभरले िरी 
पनुरावलोकन िररएको नथयो। साथै आयोजनको नक्सा, नडजाईन र प्लान सरे्त अध्ययन िररएको नथयो। नक्साको 
सहयोिले भौनतक वातावरणसँि सबिम्न्धत टोपोग्रावर्क जानकारी: नभरालोपना, पवहरो, चट्टान भएको ठाउँ, िस्ती क्षेर, 

खेतीयोग्य जनर्न, नदी, वनजंिल;  नदी: नदी, खोला, खोल्साको सञ्जाल, सञ्जालको घनत्व, नभरालोपना, जलाधार क्षेर; जलवाय ु
सबिन्धी: सर्नु्री सतहदेम्खको उचाई, आरता (म्चसोपना, सखु्खापना) आदद;  जैववक वातावरणसँि सबिम्न्धत िोटनिरुवाले 
ढाकेको क्षेरको आधारर्ा: वन, झाडी/िटु्यान, घासेँ जनर्न, िाँझो जनर्न आदद; नभरालोपना, जनर्नको र्कााई (पाटो), वनको 
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घनत्व र वनको ववतरण र सार्ाम्जक तथा आनथाक वातावरणका िस्तीको ववतरण, घरहरुको घनत्व, खेनतयोग्य जनर्नको 
ववतरण, स्थानहरु िारे जानकारी जस्तै र्म्न्दर, ववद्यालय, भौनतक संरचना आदद जानकारीहरु प्राप्त िररयो। 

 

3.4 चेकनलष्ट/बयाविक्स तथा प्रश्नावलीको ननर्ााण िरी आवश्यक तथ्याङ्ख क सङ्कलन 

अनसूुचीर्ा ७ राम्खए िर्ोम्जर्को चेकनलष्ट चेकनलष्ट/बयाविक्स तथा प्रश्नावलीको ननर्ााण िरी भौनतक, जैववक र 
सार्ाम्जक, आनथाक तथा साँस्कृनतक वातावरणसिँ सबिम्न्धत तथ्याङ्ख क सङ्कलन िररएको नथयो। 

3.5 स्थलित अध्ययन  

अध्ययन संलग्न नभन्न नभन्न टोलीहरुद्वरा आयोजना क्षेरको स्थलित अध्ययन नर्नत २०७९ जेठ २७ देखी असर ३ 
ितेसबर् िररएको नथयो। त्यसैिरी ववनभन्न सर्यर्ा थप अध्ययन, तथ्याङ्क संकलन तथा नरू्ना संकलन िररएको नथयो। 
स्थलित अध्ययनको िर्र्ा भौनतक, जैववक र सार्ाम्जक, आनथाक तथा साँस्कृनतक वातावरणसिँ सबिम्न्धत तथ्याङ्ख कहरु 
सङ्कलन िररएको नथयो। 
 

3.5.1 भौनतक वातावरण 

आयोजना क्षेरको भौनतक वातावरणको अध्ययन एवं जानकारी सङ्कलनको लानि आयोजना स्थल तथा वररपररका 
क्षेरहरुको भौनतक वातावरणका पक्षहरुको भौनतक वातावरण ववज्ञ सम्बर्नलत टोलीले अध्ययन िरेको छ।  आयोजनास्थल 
र आयोजनाका संरचनाहरु िन्न ेस्थानको ५०० नर्टर वररपररको क्षेरर्ा केम्न्रत भएर यस अध्ययन िररएको छ।  

तथावप आयोजना क्षेरका र्खु्य िस्ती तथा क्षरेलाई सरे्त अध्ययनर्ा सर्ािेस िररएको छ। भौनतक वातावरणका 
टोपोग्रार्ी, भउूपयोि, र्ाटो, भिूभा, हाईड्रोलोजी, जलवाय,ु  पानीको िणुस्तर, ध्वनन तथा कबपन, हाल भैरहेका तथा प्रस्ताव 
िररएका ववकासका पूवााधार एवं संचलनका िारेर्ा सरे्त अध्ययन िररएको छ। आयोजना क्षरेको भौनतक वातावरणसँि 
सबिम्न्धत तस्वीरहरु रेकडा तथा सङ्कलन िररएको छ। 
 
3.2.2.1 जैववक वातावरण 

वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कनको लानि आयोजना क्षेर नभरको िोटनिरुवा तथा त्यस क्षरेको जैववक ववववधता अध्ययन 
िररएको छ। अध्ययनका लानि आयोजना क्षरेर्ा पने वन नभरका सबपूणा रुखहरुको िणना (Total count) िररएको 
छ। आयोजना क्षेरर्ा भेवटएका वन्यजन्तकुा शरररका म्चन्हहरु, ददसा, आवाज, ख्रोनस्रएको/पन्जाले िनाएको म्चन्ह, रुखर्ा 
भाि, दलुा/खोवपल्टा एवं चराका िुडँहरुको रेकडा िररएको छ। त्यस्तै आयोजना क्षेरर्ा पाईन ेवन्यजन्त ुतथा र्ाछाहरुका 
िारेर्ा प्रत्यक्ष अवलोकन तथा लम्क्षत व्यम्ि अन्तवााताा ववनधिाट जानकारी सङ्कलन िररएको छ। जैववक वातावरणका 
सबपूणा पक्षको स्थलित जानकारी ददन ेिरी तस्वीर सरे्त सङ्कलन तथा रेकडा िररएको छ। 

3.2.2.2 सार्ाम्जक, आनथाक, सासँ्कृनतक वातावरणर्ा अपनाउनपुने ववनध 

आयोजना क्षेरको  सार्ाम्जक, आनथाक तथा साँस्कृनतक वातावरणसँि सबिम्न्धत जानकारी सङ्कलनको लानि आयोजना 
क्षेरको िारेर्ा प्रत्यक्ष अवलोकन तथा लम्क्षत व्यम्ि अन्तवााता र अन्तविा या र्ार्ा त िररएको छ। सार्ाम्जक,  आनथाक 
तथा साँस्कृनतक वातावरणका ववज्ञसवहतको अध्ययन टोलीद्वारा िररने स्थलित अध्ययनर्ा घरधरुी र जनसंख्याको ववतरण, 

जातजानतहरु, धर्ा, र्ातभृाषा, शैम्क्षक अवस्था, स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था, िाउँ जोड्न े सडक, खानेपानीको स्रोत, उजााको 
स्रोत, धानर्ाक स्थलहरु, स्थानीयले र्ान्न ेर्खु्य चाडपवाहरु, स्थानीयले लिाउन ेप्रर्खु िालीनालीहरु, त्यहाँ लिाउँदै आएका 
प्रर्खु र्लरू्लहरु, स्थानीय स्तरर्ा िररएको तरकारी खेती, खेतिारीर्ा नसंचाईको अवस्था, नसंचाई सरू्हको नार्, पशपुालन 
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तथा कुखरुापालन एवं नतनको व्यवसावयकरणको अवस्था, िस्तीर्ा सञ्चालनर्ा रहेका आयोजनाहरु, िस्ती क्षरेर्ा कार् 
िने संघसंस्थाहरु, नम्जकर्ा पने िजार क्षेर/आनथाक कारोवार हनु े ठाउँ, िस्तहुरुको िजारभाउ, कार्को ज्याला दर, 

िाउँपानलकाको वडा कायाालय भएको स्थान, नम्जकको प्रहरी चौकी रहेको स्थानको अध्ययन िररएको छ। त्यसैिरी 
आयोजना क्षेरर्ा पाईने िैरकाष्ठजन्य वन पैदावरको व्यापार व्यवसायको पनन अध्ययन िररएको छ। आयोजनाको 
नम्जकर्ा पने िस्तीका स्थानीयसँि प्रभावसँि सबिम्न्धत छलर्ल तथा अन्तविा या कायािर् िररएको छ। आयोजनाको 
प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरेर्ा जानकार व्यम्ि अन्तवााताा र्ार्ा त सार्ाम्जक, आनथाक तथा साँस्कृनतक वातावरणको वववरण 
संकलन िररएको छ। 

 
3.6 सङ्कनलत नरू्नाको प्रयोिशालार्ा ववश् लेषण 

आयोजना क्षेरको नम्जकर्ा पने दोलाई खोलार्ा वषााको सर्य िाहेक पानी नहनु ेभएकोले िणुस्तर परीक्षण िररएको 
छैन। आयोजनस्थलर्ा प्रयोि िररन ेधाराको पानी र साववक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयिाट ननस्केको ढल ननकासको 
पानीको नर्नुा सङ्कलन िरी प्रयोिशालार्ा िणुस्तर पररक्षण िररएको नथयो। उि पररक्षणको ननतजा एवं ववश्लषेण 
प्रनतवेदनको अनचु्छ्छेद ६, ‘‘आयोजना क्षेरको ववद्यर्ान वातावरणीय अवस्था’’ र्ा राम्खएको भन ेप्रयोशालािाट प्राप्त पररक्षण 
प्रनतवेदनलाई अनसूुची ६  र्ा राम्खएको छ।   

3.7 तथ्याङ्ख कको ववश्लषेण 

अध्ययनिाट प्राप्त र्ारात्र्क तथ्याङ्कलाई िारबिारता, औषत, प्रनतशत र कूल योिर्लको आधारर्ा तथा िणुिोधक 
तथ्याङ्कलाई नतन्का िणुहरुको आधारर्ा ववश्लषेण िररएको छ। आयोजनास्थलिाट हटाउन पने रुखहरुको वटबिर 
आयतन र दाउराको आयतन वन ननयर्ावली २०७९ को अनसूुची ९ र्ा ददईएको ववनध र सरुहरु प्रयोि िरी 
ननकानलएको छ। ववश्लषेणको िर्र्ा ववनभन्न सूचकाङ्क, राविय तथा अन्तराविाय र्ापदण्ड, प्रकाम्शत अनसूुचीसँि तलुना 
िररएको छ। 

 

3.8 प्रभावको पवहचान, आकलन तथा उल्लेखनीय प्रभावको रू्ल्याङ्ख कन िदाा अपनाइएको ववनध 

आयोजना क्षेरको भौनतक, जैववक र सार्ाम्जक, आनथाक तथा सासँ्कृनतक वातावरणर्ा पना सक्न ेप्रभावको आकँलनको 
लानि बयावट्रक्स निनधको प्रयोि िररएको नथयो।पवहचान भएका र अनरु्ान िररएका दिैु खाले असहरुको र्हत्विारे 
रू्ल्याङ्कन िररएको छ। रू्ल्याङ्कनको आधारर्ा राविय वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन ननदेम्शका २०५० अनसुार  प्रत्येक 
प्रभािहरुलाई पररणार्को आधारर्ा उच्छ्च (६०), र्ध्यर्(२०) र न्यून (१०); रै्लावटको आधारर्ा क्षेरीय (६०), स्थानीय 

(२०) र आयोजना स्थल (१०); प्रभाव अवनधको आधारर्ा छोटो अवनध (५), र्ध्यर् अवनध (१०) र लार्ो अवनध (२०) 
अनसुार अङ्क ववभाजन िरी कूल योिर्लको आधारर्ा सार्ान्य (<४५), उच्छ्च  (४५-८५) र अनत उच्छ्च  (>८५) 

प्रभावर्ा वनिाकरण िररएको छ। 

3.9 र्स्यौदा प्रनतवेदनको तयारी 

सावहत्यको पनुरावलोकन, स्थानीय र सरोकारावाला ननकायसँि िररएका छलर्ल तथा तहाँिाट प्राप्त सझुाव र स्थलित 
अध्ययनिाट प्राप्त ववषयवस्तलुाई सरे्टी यो प्रनतवेदन तयार िररएको छ। 
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3.10 सावाजननक परार्शा, छलर्ल, अन्तरविया र सनुवुाई आदद 

स्थलित अध्ययनको िर्र्ा आयोजनास्थल साववक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय, लालर्टीया, िािडड्डी र वररपररका 
िस्तीका स्थानीय तथा सरोकारवाला र रू्ख्य जानकार व्यम्िहरुसँि छलर्ल तथा परार्शा र अन्तविा या िररएको 
नथयो। छलर्ल र  जानकार व्यम्ििाट प्राप्त जानकारीलाई प्रनतवेदनर्ा सर्ावेश िररएको छ।  आयोजनाको सावाजननक 
सनुवुाई कायािर् आयोजनास्थलर्ा अवम्स्थत साववक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयको सभाहलर्ा आयोजना िररएको नथयो। 
सनुवुाई कायािर्र्ा र्खु्य रुपर्ा आयोजना प्रभाववत लालर्टीयाका स्थानीय तथा जनप्रनतनननध, नडनभजन वन कायाालय 
देउखरुीका प्रर्खु र प्रदेश सरकारका निनभन्न ननकायका प्रनतननधीहरुको उपम्स्थती नथयो। आयोजनाको सावाजननक 
सनुवुाईको वववरण अनसूुची ३ र्ा राम्खएको छ। 

3.11 सावाजननक सूचना तथा सूचना सबप्रषेण र सझुाव सङ्कलन 

आयोजना क्षेरका स्थानीय व्यम्ि, सरू्दाय, सरोकारवाला ननकाय र संघसंस्थाहरुको जानकारी तथा आयोजनािाट पना 
सक्ने वातावरणीय असरहरु िारे सझुावहरु सङ्कलन तथा अध्ययनर्ा सर्ावशे िनाका ननबती लमु्बिनी प्रदेशको वातावरण 
संरक्षण ननयर्ावली  २०७७ को ननयर् ६-२ िर्ोम्जर् प्रस्ताव कायाान्वयनिाट वातावरणर्ा पना सक्ने प्रभावको 
सबवन्धर्ा सात ददननभर नलम्खत सझुाव उपलब्ध िराउन ननयर्ावलीको अनसूुची ४ िर्ोम्जर्को ढाचँार्ा नर्नत 
२०७९/०२/०५ ितेको र्ध्यान्न राविय दैननक पनरकार्ा प्रकाशन िररएको नथयो। त्यसैिरी प्रस्ताव कायाान्वयन हनुे 
स्थानीय तह तथा त्यस क्षेरर्ा रहेका सरोकारवाला ननकाय, व्यम्ि वा संस्थालाई प्रस्तावको कायाान्वयनिाट वातावरणर्ा 
पनासक्न ेप्रभावको सबवन्धर्ा सात ददननभर नलम्खत सझुाव उपलब्ध िराउन ननयर्ावलीको ननयर् ९(१) िर्ोम्जर् 
अनसूुची ९ िर्ोम्जर्को ढाँचार्ा स्थनीय तहको कायाालय तथा संस्थाहरुर्ा टासँ िररएको सूचना टाँस िरी सो सूचनालाई 
नर्नत २०७९/०५/०२ ितेको आनथाक राविय दैननक पनरका प्रकाशन िररएको नथयो। त्यसैिरी ननयर् ४(४) िर्ोम्जर् 
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन सबिम्न्ध सावाजननक सनुवुाईको लानि नर्नत २०७९/०५/१३ ितेको प्रदेश 
टुडे (दाङको तलु्सीपरुिाट प्रकाम्शत हनुे) राविय दैननक पनरकार्ा प्रकाशन िररएको नथयो। त्यसैिरी लर्हीिाट प्रशारण 
हनुे स्थानीय एर्एर् रेनडयो नयाँ यिु १०७.५ रे्िाहजार्ार्ा त नर्नत २०७९/०५/१३ देखी १५ सबर् सावाजननक 
सनुवुाई कायािर्को सूचना प्रशार िररएको नथयो। आयोजनाको लानि तयार िररएको प्रनतवेदन अध्ययन तथा उतार 
िना लानि सात ददने  सूचना प्रकाशन िरर राय सझुाव संकलनको लानि प्रनतवेदन सावाजननकीकरण  िररने छ। आयोजनाले 
प्रशार िरेका सूचनाहरुलाई प्रनतवेदनको अनसूुची ४ र्ा राम्खएको छ। सूचना अनरुुप आयोजनाको प्रस्तावक र अध्ययन 
िने परार्शादातालाई कुनै नलम्खत सवाल, प्रनतविया र सझुावहरु प्राप्त भएर्ा सवाल सबिोधन िरी प्रनतवेदन स्वीकृतीको 
लानि पेश िररनछे। 

 

3.12 सझुाव सर्ावेश िरी अम्न्तर् प्रनतवेदनको तयारी 

अध्ययनका सबपूणा प्रवियाहरुिाट प्राप्त राय सझुाव सर्ावेश िरर यस प्रनतवेदनलाई अम्न्तर् र्स्यौदा प्रनतवेदनको रुप 
ददईएको छ। वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण र्न्रालयर्ा प्रस्ततुीकरण र्ार्ा त प्राप्त हनु ेववज्ञहरुको सझुावलाई सरे्त 
सर्ावेश िरर यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कनको प्रनतवेदन तयार िररएको छ। 
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पररच्छ्छेद-४ 

प्रस्तावसँि सबिम्न्धत नीनत, कानून तथा र्ापदण्ड 
 

वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन प्रनतवेदन तयारीको लानि स्वीकृत भएको कायासूचीर्ा सर्ावेश िररएका नीनत, ऐन, ननयर्, 

ननदेम्शका, र्ापदण्ड, सम्न्ध, सबझौता तथा आयोजनासिँ आकवषात हनुे अन्य नीनत/ननयर्लाई यस प्रनतवेदनर्ा सर्ािेश 
िररएको छ। 

 

वववरण प्रनतवेदन तयार पादाा पनुरावलोकन िररने दर्ा/ननयर्/खण्ड तथा सबवम्न्धत निवरण 

िुदँा सबिम्न्धत वववरण 

1. संववधान 

नेपालको संववधान धारा ३० नािररकको स्वच्छ्छ र स्वस्थ वातावरणर्ा िाँच्छ्न पाउने हक हनेुछ। 
वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासिाट हनेु क्षती िापत पीनडतलाइ प्रदूषक िाट 

कानून िर्ोम्जर् क्षनतपूनता पाउने हक हनेुछ। 

धारा ५१ राज्यका नीनतहरु अन्तिात (छ) प्राकृनतक साधन स्रोतको संरक्षण, संवधान र 
उपयोि सबवम्न्ध नीनत: 

(५) जनसाधारणर्ा वातावरणीय स्वच्छ्छन्दता सबिन्धी चेतना िढाई औधोनिक 
एवं भौनतक ववकासिाट वातावरणर्ा पना सक्ने जोम्खर्लाई न्यूननकरण िदै 
वन, वन्यजन्त,ु पंक्षी, वनस्पनत तथा जैववक ववववधताको संरक्षण, संवधान रददिो 
उपयोि िने 

(८) वातावरण प्रदूषण िनेले सो िापत दावयत्व ब्यहोनुापने तथा वातावरण 
संरक्षणर्ा पूवासावधानी र पूवासूम्चत सहर्नत जस्ता पयाावरणीय ददिो ववकासको 
नसद्धान्त अवलबिन िने। 

2. योजना, नीनत र रणनीनत 

पन्रौं योजना, 
२०७६।७७-

२०८१।८२ 

खण्ड ८.१ रणनीनत तथा कायानीनत 

वातावरणरै्री, सलुभ र उत्थानशील आवास ननर्ााण तथा स्तरोन्ननत िररनेछ। 

राविय वातावरण 
नीनत, २०७६ 

खण्ड ८ को  सिै प्रकारका प्रदूषण रोकथार्, ननयन्रण र न्यूनीकरणका लानि प्रभावकारी 
प्रणाली स्थापना िररनेछ। 

खण्ड ८.२ 
वातावरणीय 
रू्ल प्रभाववकरण 

नननत  

निकासका आयोजनाहरुको सिै चरणर्ा वातावरणीय पक्षलाई आन्तररवककरण 
िने। 

रणनननत तथा कायानननत 

वातावरणीय प्रभाव िाट उत्पन्न प्रनतकुल प्रभावहरु न्यूननकरण र अनकूुल प्रभाव 
अनभिवृद्धका लानि आवश्यक रकर् वातावरणीय अध्यन िदाा नै छुट्टाई अम्घ 
िढ्न ुपनेछ। 

वाताववरणीय अध्यन प्रनतवेदनको कायाान्वयन िारे ननयनर्त अनिुर्न र 
परीक्षण  िररने छ। 

उपखण्ड ८.३ स्वच्छ्छ तथा स्वास्थ वातावरण कायर् िना आवश्यक व्यवस्था नर्लाइनेछ। 
उपखण्ड ८.५ भोनतक पूवााधारको ननर्ााण िदाा वातावरण रै्री संरचना ननर्ााण िररनेछ। 

राविय वन नीनत, 

२०७५ (२०२०) 

८.१ वनको भ–ू

स्वानर्त्व 

रणनीनत तथा कायानीनत 

वनको भ-ूस्वानर्त्व अन्तिात नीनत एव रणनीनतहरुर्ा राविय प्राथनर्कता 
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वववरण प्रनतवेदन तयार पादाा पनुरावलोकन िररने दर्ा/ननयर्/खण्ड तथा सबवम्न्धत निवरण 

िुदँा सबिम्न्धत वववरण 

प्राप्त वा राविय िौरवका आयोजनाहरु सञ्चालन िना िन प्रयोि िनुाको 
ववकल्प नभएर्ा संघले कानून, ननदेम्शका तथा कायाववनधका आधारर्ा 
वन क्षेर प्रयोि िने व्यवस्था िने र वन क्षेर प्रयोि िदाा घटेको वनको 
क्षेवर्ललाई पररपूनता हनेु िरी संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँि सरे्त 

सर्न्वय िरी वृक्षारोपण तथा िनको पनुास्थापना िने रणनीनत नलएको 
कुरा उल्लेख छ। त्यसैिरर प्रभाववत क्षेरर्ा वकृ्षारोपण तथा वनको पनुास्थापना 
िनेछ। 

नेपाल वातावरणीय 
नीनत तथा कायायोजना, 
२०५० (१९९३) 

 वातावरणीय प्रभाव िाट उत्पन्न प्रनतकूल प्रभावहरु न्यूननकरण र अनकुुल 

प्रभाव अनभिवृद्धका लानि आवश्यक रकर् वातावरणीय अध्यन िदाा नै छुट्याई 
अम्घ िढ्न ुपनेछ। 

राविय संरक्षण 
रणनीनत, २०४४  

(१९८८) 

नीनत ११ संि 
सबिम्न्धत 

 स्वास्थ्य संरक्षण तथा प्रवधानका लानि वातावरण प्रदूषणको प्रभावकारी 
ननयन्रण िदै स्वच्छ्छ वातावरणर्ा िाँच्छ्न पाउने नािररक अनधकारलाई 
सनुनम्ित िना 

3. ऐनहरु 

प्रदेश वातावरण 
संरक्षण ऐन २०७७ 
(२०२०) 

दर्ा ३ प्रस्तावकले तोवकए िर्ोम्जर्को प्रस्ताव कायाान्वयन िना वातावरणीय अध्ययन 
िनुापदाछ।  

दर्ा ४ प्रस्तावको ववकल्पको ववश्लषेण िनुापदाछ 
दर्ा ५ वातावरणीय रू्ल्याङ्खन िना पने प्रस्तावको हकर्ा क्षेरननधाारण र कायासूची 

तयार िरी म्स्वकृती िराउनपुदाछ। 

दर्ा ७ कसैले पनन यस ऐन िर्ोम्जर्ा वातावरणीय अध्ययन म्स्वकृत निराई कुनै 
पनन प्रस्ताव कायाान्वयन िना वा िराउन हुँदैन  

वातावरण संरक्षण ऐन, 

२०७६ (२०१९) 

दर्ा ३ 

 

 

दर्ा ४  

वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन तयार िनुा पने: १) क्षेर ननधाारण तथा काया 
सूची तयार िनुापने प्रस्तावको तोवकए िर्ोम्जर् वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन 
तयारिरर २) प्रस्ताव स्वीकृतीका लानि पेश िनुा पनेछ। 

(१) यस ऐन िर्ोम्जर् कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन तयार 
िनुापूवा वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कनको हकर्ा क्षेर ननधाारण र कायासूची 
स्वीकृत िनुा पनेछ। 

वन ऐन, २०७६ 

(२०१९) 

दर्ा ४२ वनक्षेरको प्रयोि: (१) राविय प्राथनर्कता प्राप्त आयोजना, लिानी िोडािाट 
लिानी स्वीकृत भएको योजना, राविय िौरवका आयोजना सञ्चालन िना 
वनक्षेरको प्रयोि िनुा िाहेक अन्य कुनै पनन ववकल्प नभएर्ा र प्रचनलत 
कानून िर्ोम्जर्को वातावरणीय परीक्षण िाट त्यस्तो योजना सञ्चालन िदाा 
वातावरणर्ा उल्लेखनीय प्रनतकूल असर नपने देम्खएर्ा नेपाल सरकारले त्यस्तो 
योजना सञ्चालन िनाको नननर्त्त राविय वनको कुनै भाि प्रयोि िना तोवकए 
िर्ोम्जर् स्वीकृनत ददन सक्नेछ। 

उपदर्ा (१) िर्ोम्जर् योजना सञ्चालनको लानि वनक्षेर उपलब्ध िराउँदा 
जनत वनक्षेर प्रयोि िनुा पने हो कबतीर्ा त्यनत नै क्षेरर्ा रुख रोप्नको लानि 

सबभव भएसबर् आयोजनास्थलको नम्जक पने राविय वनक्षेरसँि जोनडएको र 
सर्ान भौिोनलक र पाररम्स्थनतकीय क्षेरर्ा पने तथा वनको ववकास िना सवकने 
भ-ूिनोट भएको जग्िा उपलब्ध िराउन ुपनेछ। 
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दर्ा (३) 

 

राविय वन क्षेरको भ-ूउपयोि पररवतान िना, ओिानधकार कसैलाई उपलब्ध 
िराउन वा अन्य वकनसर्ले हक हस्तान्तरण िना नेपाल सरकार र्म्न्रपररषदको 
ननणाय आवशयक पने व्यवस्था िररएको छ। 

दर्ा (४१) पूवाधार ववकासको लानि नेपाल सरकारको ननणाय वर्ोम्जर् कुनै आयोजनालाई 
उपलब्ध वन क्षेरको -उपयोि पररवतान िना वाधा नपगु्ने व्यवस्था िररएको 
छ। 

दर्ा (४२) राविय प्राथनर्कता प्राप्त आयोजना, लिार्ी िोडािाट लिानी स्वीकृत भएको 
योजना, राविय िौरवका आयोजना सञ्चालन िना वन क्षेरको प्रयोि िने वाहेक 
अन्य कुनै पनन ववकल्प नभएर्ा र प्रचनलत कानून  वर्ोम्जर्को वातावरणीय 

पररक्षणवाट त्यस्तो योजना सञ्चालन िदाा  वातावरणर्ा उल्लेखनीय प्रनतकूल 
असर नपने देम्खएर्ा नेपाल सरकारले  त्यस्तो योजना सञ्चालन िनाको ननम्बत्त 
राविय वनको कुनै भाि प्रयोि िना तोवकए वर्ोम्जर् स्वीकृनत ददन सक्ने कुरा 
उल्लेख िरेको छ। 

वालश्रर् (ननषेध 

र ननयर्न िने) 

ऐन, २०७५ 

 १४ वषा उरे्र नपिुेका िालिालीकालाई  जोम्खर्पूणा कार्र्ा लिाएर्ा ३ 
र्वहनासबर् कैद वा दश हजार रुपैयाँसबर् जररवाना वा दिैु सजाय हनैु व्यवस्था 
छ। प्रस्ताववत आयोजना ननर्ााण र सञ्जालको लानि वाल श्रर् प्रयोिर्ा 
ननषेध िररनेछ। 

िन्यजन्त ु तथा 
वनस्पनतको 
अन्तरराविय 

व्यापारलाई ननयर्न 
तथा ननयन्रण िना 
वनेको ऐन, २०७३ 

दर्ा २ र 

उपदर्ा ३ 

लोपोन्र्खु तथा खतरार्ा परेका जाती वा प्रजानतहरूको अवैध कारोिारलाई 
ननयन्रण िना यो ऐन कायाान्वयन िररएको नथयो। यस ऐनले कुनै पनन 
खतरार्ा पने प्रजानतहरूको नर्नुा वकन्न, िेच्छ्न ननषेध िरेको छ। यसले कुनै 

पनन लोपोन्र्खु प्रजानतहरूको अनसुन्धानको लानि प्रजानतहरूको ननयन्रण 
प्रजनन सवहत प्रयोि िनािाट पनन रोक्ने व्यवस्था िररएको छ। 

स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ 

 ढङ्गा, निट्टी, िालवुा, र्ाटो, खरीढङ्गा तथा स्लेट जस्ता खानीजन्य वस्तकुो सङ्कलन, 

उत्खनन ् तथा उपयोिको अनरु्नत, नवीकरण, व्यवस्थापन तथा राजस्व 
सङ्कलनको म्जबरे्वारी स्थानीय सरकारको रहनेछ। 

श्रर् ऐन, २०७४ दर्ा ३ उपदर्ा 
२ 

यो ऐन तथा यस ऐन अन्तिात िनेको ननयर्र्ा उम्ल्लम्खत पाररश्रनर्क वा 
सवुवधा भन्दा कर् पाररश्रनर्क वा सवुवधा नलने ददने िरी वा यस ऐनर्ा 
उम्ल्लम्खत शताको निपररत हनेु िरी रोजिारदाता तथा श्रनर्कनिच रोजिार 

सबझौता यो ऐन ववपरीत भएको र्ानननेछ र सो हदसबर् त्यस्तो रोजिार 
सबझौता िदर हनेुछ। 

दर्ा ४ उपदर्ा 
१ 

कुनै पनन श्रनर्कलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपर्ा िाँधा श्रर्र्ा लिाउन पाउने 
छैन। 

 
दर्ा ५ कसैले पनन िालिानलकालाई काननु ववपरीत हनेु िरी कुनै कार्र्ा लिाउन ु

पाउने छैन। 
दर्ा ६ उपदर्ा 
१ 

रोजिारदाताले श्रनर्कलाई धर्ा, वणा, नलङ्ग, जात जानत, श्रर् ऐन, २०७४ उत्पम्त्त, 

भाषा वा वैचाररक आस्था वा अन्य त्यस्तै आधार र्ध्ये कुनै कुराको आधारर्ा 
भेदभाव िना पाइने छैन। 
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दर्ा ७ को 
उपदर्ा १ 

नलङ्गको आधारर्ा श्रनर्कनिच सर्ान रू्ल्यको कार्को लानि पाररश्रनर्कर्ा 
भेदभाव िना पाइने छैन। 

र्ोहररै्ला 
व्यवस्थापन 

ननयर्ावली, 
२०७० 

ननयर् ६ को 
उपननयर् २ 

जैववक तथा अजैववक लिायतका र्ोहरलाई श्रोतरै् छुट्याउने िते हाननकारक 
िा रसायननक र्ोहररै्लालाई छुट्टाछुटै्ट पथृकीकरण तथा व्यवस्थापन िनुा पने 
कुराको वारेर्ा उल्लेख िररएको छ। 

प्रस्ताववत आयोजनाले यस ननयर्ावलीर्ा उल्लेख भए वर्ोम्जर् जैववक, अजैववक, 

हाननकारक वा रसायननक र्ोहररै्लालाई छुट्टाछुटै्ट पथृकीकरण िरी व्यवस्थापन 
िनेछ। 

भवन ऐन, २०५५ दर्ा १० भवन संवहता अनसुार भवन ननर्ााण िनुापनेछ। 
दर्ा ११ भवनको नडजाईन तथा नक्सा म्स्वकृती नलन ुपनेछ। 

भ-ूतथा जलाधार 

व्यवस्थापन ऐन, 

२०३९ (१९८२) 

दर्ा १० प्रचनलत कानूनर्ा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापनन कसैले संरम्क्षत जलाधार 
क्षेरनभरको जग्िा र्ध्ये िाढी वा पैह्रो आउने वा आउन सक्ने वा भ–ूक्षय वा 
भ–ूकटान हनेु वा हनु सक्ने जग्िा भनी जलाधार संरक्षण अनधकृतले 
तोवकददएको जग्िार्ा जलाधार संरक्षण अनधकृतको अनरु्नत ननलई कसैले 
देहायको कुनै काया िना पाउने छैन 

क) कुनै खोला, नाला, खहरे, ताल वा जलाश्रयको वा भनूर्ित पानी कुनै वकनसर्ले 
थनु्ने वा जबर्ा िने वा थनुनएको वा जबर्ा िररएको पानी कूलो, सहायक कूलो, 
ढलद्वारा वा अन्य कुनै वकनसर्ले अन्यर लैजाने वा र्कााउने वा त्यस्तो पानी 
त्यसरी थनुी, जबर्ा िरी लिी, र्कााई वा अन्य कुनै वकनसर्ले कुनै कार्र्ा 
प्रयोि िने, (ि) भैरहेको वन जङ्गल, रुख, ववरुवा, झारपात, घाँस वा अन्य प्राकृनतक 
वनस्पनत काट्ने वा अन्य कुनै वकनसर्ले नष्ट िने, ङ) ढुङ्गा िालवुा, वा अन्य 

प्रकारको र्ाटो खन्ने, म्झक्ने वा लैजाने, च) र्ोहर रै्ला तथा यस्तै वातारवरण 
दूवषत पाने खालको अन्य कनसंिरहरु र्याँक्ने वा त्यस्तो र्ोहर रै्ला र 
कनसंिरहरु थपुाने वा राख्न े ठाउँको ननर्ााण िने, (छ) उद्योि, व्यवसाय वा 
िसोिासको िस्ती स्थापना िने, 

राविय ननकुञ्ज तथा 
वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, 

२०२९ 

 राविय ननकुञ्जको व्यवस्था िन्यजन्त ुर यसको िासस्थानको अरक्षण म्शकारर्ा 
ननयन्रण र प्राकृनतक सौन्दयाको दृवष्टकोणवाट ववशेष र्हत्व राख्न ेठाउँहरुको 
संरक्षण, सबिदान, ववकास तथा उम्चत व्यवस्थापन र उपयोि िरी सवासाधारण 
जनताको सदाचार र सवुवधा कायर् राख्न यो ऐन कायाान्वयन िररएको हो। 
यस ऐनको दर्ा ३ (ख। को २ वर्ोम्जर् वातावरणर्ा प्रनतकूल असर नपगु्ने 

र िन्यजन्तलुाई हानी नोक्सानी नपगु्ने िरी र्ध्यवती क्षेरर्ा सेवा वा सवुवधा 
सञ्चालन िना सवकने कुराको िारेर्ा उल्लेख िररएको छ। साथै ऐनर्ा नेपालका 
संरम्क्षत प्रजानतहरुको सूची उल्लेख िररएको छ। आयोजना क्षेरर्ा उि 
प्रजानतहरुको उपलब्धता भएर्ा आयोजनाले ववशेष ख्याल िनापने हनु्छ। 

4. ननयर् र ननयर्ावली 
वन ननयर्ावली 
२०७९ 

ननयर् (८७) 

 

 

सिै पररयोजनाहरूले वनक्षेर उपयोि िने सबिन्धर्ा न्यूनतर् वा वन क्षेर 
प्रयोि नहनेु िरी नडजाइन िनुापछा। वनक्षेर प्रयोि िने ववकल्प नभएको 
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 अवस्थार्ा नेपाल सरकारले राविय प्राथनर्कता प्राप्त आयोजना वा लिानी 
िोडाको स्वीकृतीर्ा सञ्चालनका ननम्बत प्रस्ताव िररएका आयोजनालाई नेपाल 

सरकारको ननणाय पिात ्वन क्षेरको जग्िा उपलब्ध िराउने व्यवस्था िरेको 
छ। आयोजनाले वन जग्िाको क्षनतपूनता वन प्रानधकरणलाई ददनेछ। वन 
क्षेरको क्षनतपूनता र वकृ्षारोपण िरािर लाितर्ा िना सवकन्छ।  

प्रदेश वातावरण 
संरक्षण ननयर्ावली, 
२०७७ (२०२०) 

ननयर् ३ ननयर्ावलीको अनसूुची १ र्ा रहेका प्रस्तावहरुले संम्क्षप्त वातावरणीय 
अध्ययन , अनसूुची  २ र्ा रहेकाले प्रारम्बभक वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन र 
अनसूुची ३ र्ा रहेकाले  वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन िनुापदाछ। 

अनसूुची ३ प्रस्ताववत आयोजनाले ५ हेक्टर भन्दा िढी क्षेरर्ा भवन तथा संरचना ववकास 
िने भएको तथा दैननक २० हजार नलटर भन्दा िढी भनूर्ित पानीको उपयोि 
िने भएकोले वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन िनुापदाछ। 

वातावरण संरक्षण 
ननयर्ावली, २०७७ 

(२०२०) 

ननयर् ३  

 

 

ननयर् ४  

 

 

 

ननयर् ५ 

वातावरणीय अध्ययन िनुा पनेः ऐनको दर्ा ३ को उपदर्ा (१) को प्रयोजनको 
लानि प्रस्तावकले अनसूुची-३ र्ा उम्ल्लम्खत प्रस्तावको हकर्ा वातावरणीय 
प्रभाव रू्ल्याङ्ख कन िनुा पनेछ। 

क्षरे ननधाारण िनुा पनेः (१) प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्ख कन प्रनतवेदन 
तयार िनुा अम्घ क्षेर ननधाारण िनुा पनेछ। 

(४) उपननयर् (३) िर्ोम्जर् प्राप्त राय सझुाव र सो प्रस्तावको कायाान्वयनिाट 
वातावरणर्ा पने प्रभाव सरे्त उल्लेख िरी प्रस्तावकले अनसूुची-५ िर्ोम्जर्को 
ढाँचार्ा क्षेर ननधाारणको प्रनतवेदन तयार िनुा पनेछ। उि प्रनतवेदन 
स्वीकृतीका लानि वन तथा वातावरण र्न्रादयर्ा पेश िनुा पनेछ। 

कायासूची तयार िनुा पनेः (१) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन तयार 
िनुा अम्घ क्षेर ननधाारण प्रनतवेदनको आधारर्ा कायासूची तयारिरर (३) दवैु 
प्रनतवेदन स्वीकृनतको लानि एकै साथ पेश िना सक्नेछ। 

सङ्कटापन्न िन्यजन्त ु
तथा वनस्पनतको 
अन्तर राविय व्यापार 
ननयन्रण ननयर्ावली, 
२०७६  

ननयर् ३१ हेनको दर्ा ३, ४  वा १० प्रयोजनाका लानि अनरु्नतपर नलन चाहने व्यम्ि, 

संस्था वा ननकायले ववनभन्न अनसूुची वर्ोम्जर्को ढाँचार्ा व्यवस्थापन ननकाय 
सर्क्ष ननवेदन ददन ुपने व्यवस्था िरेको छ। म्स्वकृत प्राप्त व्यम्ि, संस्था वा 
ननकाय िाहेकले वन्यजन्तकुो ओसारपसार िना पाउने छैन। 

श्रर् ननयर्ावली 
२०७५ 

ननयर् १६ कार्को प्रकृनत अनसुार कार् िने सर्यको ननधाारण िनुा पनेछ। 

ननयर् ३४ कायास्थलर्ा हनुसक्ने व्यवसावयक स्वास्थ्य तथा सरुक्षा जोम्खर्का िारे जोड 
ददंदै व्यवसावयक स्वास्थ्य तथा सरुक्षा जोम्खर्का सबिन्धर्ा र्ािाननदेशन 
िनाउन ु

पनेछ। 
ननयर् ५३ श्रनर्कहरूलाई व्यम्िित सरुक्षाको सार्ग्री र प्राथनर्कउपचार उपलब्ध 

िराउन ुपनेछ। 
र्ोहोररै्ला 
व्यवस्थापन 

ननयर्ावली, २०७० 

(२०१३) 

ननयर् ९ र्ोहररै्ला व्यवस्थापन स्थल िन्द पिातको व्यवस्थापन 

(1) (ङ) र्ोहररै्ला व्यवस्थापन स्थल िन्द पिात ् ननम्ित सर्यसबर् सो 
स्थलर्ा आवतजावत िन्द िनुा पने र अपनाउन ुपने सचेतना सबिन्धी 
ववषयहरु अवलबिन िने, (च) प्रारम्बभक वातावरणीय परीक्षण तथा 
वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन प्रनतवेदनका सझुावहरुको अवलबिन िने। 
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(2)  (२) र्ोहररै्ला व्यवस्थापन स्थलको िन्द पिातको व्यवस्थापन सबिन्धी 
अन्य व्यवस्था स्थानीय ननकायले सोको सबिन्धर्ा तोकेको र्ापदण्ड तथा 
ननदेम्शकार्ा उल्लेख िररए िर्ोम्जर् हनेुछ। 

(3) (१) स्थानीय ननकायले ऐनको दर्ा ६ िर्ोम्जर् कबतीर्ा जैववक र 
अजैववक लिायतका र्ोहररै्लालाई स्रोतरै् छुट्याउने िरी तोक्दा 
हाननकारक वा रासायननक र्ोहररै्लालाई छुट्टाछुटै्ट पथृकीकरण तथा 
व्यवस्थापन िने िरी तोक्न ु पनेछ। यसरी तोवकएकोर्ा र्ोहररै्ला 
उत्पादन िने व्यम्ि, संस्था वा ननकायले सोही िर्ोम्जर् पथृकीकरण िनुा 
पनेछ। 

(4) (२) उपननयर् (१) िर्ोम्जर् पथृकीकरण िररएको रासायननक वा 
हाननकारक र्ोहररै्ला व्यवस्थापन िने दावयत्व सबिम्न्धत उत्पादकको 
हनेुछ। 

(5) (३) स्थानीय ननकायले उपननयर् (१) िर्ोम्जर् र्ोहररै्ला स्रोतरै् छुट्याउने, 

र्ोहररै्लाको उत्पादन स्रोतरै् कर् िने र व्यवस्थापनको उपयिु प्रववनध 
अवलबिन िने सबिन्धर्ा जनचेतनारू्लक कायािर् सञ्चालन िनेछ। 

भवन ननयर्ावली, 
२०६६ 

ननयर् ३(१) भवन ननर्ााण िना चाहने व्यम्ि, संस्था तथा सरकारी ननकायले नक्सा 
स्वीकृनतका लानि निरपानलका सर्क्ष दरखास्त ददँदा भवनको नडजाइन सरे्त 
पेश िनुा पनेछ। 

5. ननदेम्शका 
वातावरण व्यवस्थापन 
ननदेम्शका, २०५३ 

(१९९७) 

अध्याय २.१ आयोजना क्षेरको वातावरणका अवयवहरुर्ा पना सक्ने प्रनतकुल प्रभाव 
न्यूननकरण िने एवं अनकुुल प्रभाव िमृ्ध्दको उम्चत ब्यवस्थापन ि सूननम्स्चत 
िनुा पनेछ। 

राविय वातावरणीय 
प्रभाव रू्ल्याङ्कन 

ननदेम्शका, २०५० 

(१९९३) 

 आयोजनाहरुले वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन िदाा राविय वातावरणीय प्रभाव 
रू्ल्याङ्कन ननदेम्शका, २०५० को प्रावधानहरु लाइ सरे्त अनशुरण िदै सबपन्न 
िनुा पने हनु्छ।  

6. र्ापदण्ड 

वस्ती ववकास, सहरी 
योजना तथा भवन 
ननर्ााण सबिन्धी 
आधारभतू र्ापदण्ड, 

२०७२ 

- नेपाल सरकार, सहरी ववकास र्न्रालयद्वारा प्रकाम्शत वस्ती ववकास, सहरी 
योजना तथा भवन ननर्ााण सबिन्धी आधारभतू र्ापदण्ड, २०७२ अनसुार भवन 
ननर्ााण र्ापदण्डहरूको पालना िररनेछ। 

नेपाल सवारी  प्रदूषण 

र्ापदण्ड, २०६९ 

 

- वातावरण संरक्षण ननयर्ावली २०५४ ले ददएको अनधकार प्रयोि िरी सवारी 
प्रदूषण सबिन्धी र्ापदण्ड तयार िरी लाि ुिरेको छ। नर्नत २०६९।०६। 
२९ र्ा नेपाल राजपरर्ा प्रकाम्शत िररएको उि र्ापदण्डले नडजल तथा 
पेट्रोलिाट चल्ने ववनभन्न वकनसर्का सवारी साधनको लानि प्रदूषण र्ापदण्ड 
तोकेको छ। 
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राविय ध्वनी िणुस्तर 
र्ापदण्ड, २०६९ 

(२०१२) 

२०६९/०७/१३ 
राजपर, संख्या 
३० 

यस आयोजना सञ्चालन िदाा वातावरण निज्ञान तथा प्रववनध र्न्रालयको नर्नत 

२०६९।०७।१९ को राजपरर्ा प्रकाम्शत र्ापण्ड नभरको ध्वनी प्रदूषणको 
नसर्ा नभर रहन ुपनेछ। 

नडजेल जेनरेटरिाट 

ननष्कासन भई हावार्ा 
जाने धवुाँको लानि 
उत्सजान सीर्ा, 
२०६९ 

- नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण ननयर्ावली २०५४ ले ददएको अनधकार 
प्रयोि िरी नडजल जेनेरेटरिाट ननष्काशन भई हावार्ा जाने धुँवाको लानि 
उत्सजान सीर्ा तोकी सो र्ापदण्ड सबिन्धी सूचना २०६९।०७। १३ 
ितेको राजपरर्ा प्रकाम्शत िरेको नथयो। सो र्ापदण्डले ८ देखी ५६० 
वकलोवाट क्षर्ताको नयाँ पैठारी िररने नडजल जेनेरेटरको लानि र्ापदण्ड 
ननधाारण िरेको छ।  

राविय खानेपानी 
िणुस्तर र्ापदण्ड, 

२०६२ 

क राविय जलस्रोत ऐन २०४९ को दर्ा १८ िर्ोम्जर्को राविय खानेपानी 
िणुस्तर र्ापदण्ड अनरुुप यस आयोजना सञ्चालन िदाा खानेपानीको िणुस्तरका 
निनभन्न पारानर्टरहरु तोकेको नसर्ा नभर रहन ुपनेछ।  

राविय वायकुो िणुस्तर 
र्ापदण्ड, २०६० 
(२००३) 

२०६०/३/१९ 
राजपर, संख्या 
१७ 

यस आयोजना सञ्चालन िदाा वातावरण निज्ञान तथा प्रववनध र्न्रालयको नर्नत 
२०६०।४।१९ को राजपरर्ा प्रकाम्शत र्ापदण्ड अनरुुप प्रदूषण नसर्ा नभर 
रहन ुपनेछ।  

राविय भवन संवहता, 
२०६० 

- यस संवहताले ववनभन्न वकनसर्का ननर्ााण सार्ग्री प्रयोि हनेु िरी सानादेम्ख 
अग्ला भवनहरुलाई भकूबप प्रनतरोधी िनाउनका लानि िनुा पने इम्न्जननयररङ 

नडजाइनका लानि आवश्यक प्रकृया र र्ापदण्डहरु प्रदान िदाछ। यस संवहताले 
स्थावपत इम्न्जननयररङ र्ान्यता र नसद्धान्त अनरुुप भकूबप प्रनतरोधी भवनको 
ववश्लषेण र नडजाइन ववनधलाई र्ािादशान िना र्द्दत िदाछ। 

7. अन्तरााविय सम्न्ध सबझौता 
जैववक ववववधता 
सबरे्लन, १९९२ 

धारा ८ संयिु रािसंघ द्वारा ब्राम्जलको ररयो दद जेनेररयोर्ा आयोम्जत जैववक ववववधता 
सबरे्लन एक िहपुक्षीय सन्धी रहेको छ। सबरे्लनका र्खु्य ३ वटा 
उद्देश्यहरु; जैववक ववववधताको संरक्षण, जैववक ववववधताको ददिो उपयोि र 
आनवंुम्शक स्रोतिाट प्राप्त र्ाईदाको उम्चत र सर्ान नितरण रहेका नथए। 
नेपाल सन ्१९९४ र्ा जैववक ववववधता र्हासम्न्धको पक्ष राष्ट भएको नथयो। 
उि सबरे्लनको धारा ८ ले संरम्क्षत क्षेर नम्जकका क्षेरर्ा जैववक ववनधतता 
संरक्षको लानि वातावरण रै्री र ददिो ववकास लाई जोड ददएको छ। 

जलवाय ु पररवतान 
सबिम्न्ध संयिु राष्ट 
संघीय संरचना 
र्हासम्न्ध, १९९२ 

- र्ानीय वियाकलापहरुद्वारा वातावरणर्ा भैरहेको हररतहृ ग्यासको खतरनाक 

उत्सजानलाई ननयर्न िरर जलवाय ुप्रवियार्ा पिुेको हस्तक्षेपलाई ननयन्रण 
िनुा यस सम्न्धको उद्देश्य रहेको छ। यो सम्न्ध सन ्१९९४ र्ा कायाान्वयनर्ा 
आएको हो भने नेपालले यसलाई १९९९ र्ा अनरु्ोदन िरेको नथयो। आयोजना 
स्थलको िोटनिरुवा, लाथ्रा र रुख कटानले थोरै भएपनन कावान सम्ञ्चनतको 
र्ारालाई घटाउने देम्खन्छ।यो सम्न्ध आयोजना कायाान्वयनसँि प्रासंनिक 
रहेको छ। 

अन्तरााविय श्रर् 
संिठनको आददवासी 
तथा जनजानत 

र्हासम्न्ध, १९८९ 

- अन्तरााविय श्रर् संिठनको आददवासी तथा जनजानत र्हासम्न्धले आददवासी र 
जनजातीलाई ववकास योजना र कायािर् तथा प्रवियाहरुर्ा लानि प्राथनर्कता 
तय िने अनधकार प्रदान िदाछ। सम्न्धले कार्दारिीच ववभेद, िालश्रर्, 

जवरजस्ती श्रर्, र्जदरु संिठन, सार्वुहक र्ोलतल जस्ता र्खु्य कुराहरुलाई 
सबिोधन िरेको छ। नेपालले सन ्२००७ र्ा सम्न्धलाई अनरु्ोदन िरेको 
नथयो। 
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संकटापन्न वन्यजन्त ु
तथा वनस्पनतका 
प्रजानतको अन्तरााविय 
व्यापार ननयर्न तथा 
ननयन्रण सबिम्न्ध 
अन्तराावष्टय र्हासम्न्ध 

१९७३ (साईवटस) 

 

- संकटापन्न वन्यजन्त ुतथा वनस्पनतका प्रजानतको संरक्षणका लानि सन ्१९७३ 
र्ा साईवटस सबरे्लन म्स्वटजरल्याण्डको जेनेभार्ा आयोजना िररएको 
नथयो।उि र्हासम्न्धको अनसूुची १, २ र ३ र्ा उल्लेम्खत वन्यजन्त ु तथा 
वनस्पनतका प्रजानतको अन्तरााविय व्यापार ननयर्न तथा ननयन्रण िनुा पक्ष 
रािको दावयत्व रहेको छ। अनसूुची १ र्ा संरम्क्षत प्रजानत, अनसूुची २ र्ा 
लोपोन्र्खु प्रजानत, र अनसूुची ३ र्ा लोप हनेु खतरा रहेका प्रजानत रहेका 
छन।् नेपाल सन ् १९७५ र्ा साईवटसको पक्ष राष्ट भएको हो। नेपालले 

संकटापन्न वन्यजन्त ु तथा वनस्पनतका प्रजानतको संरक्षणका लानि सम्न्ध 
अनरुरुप ऐन तथा ननयर्ावली िनाउने र कायाान्वयन िने कार् िरररहेको छ। 
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पररच्छ्छेद ५ 

ववद्यर्ान वातावरणीय अवस्था 
 

आयोजना क्षेरको ववद्यर्ान वातावरणीय अवस्थालाई भौनतक वातावरण, जैववक वातावरण र सार्ाम्जक आनथाक तथा 
साँस्कृनतक वातावरण िरी तीन वटा वातावरणर्ा छुट्याई ववनभन्न उपम्शशाकहरुर्ा वणान िररएको छ। 

 

5.1 भौनतक वातावरण 

5.1.1 भौिोनलक अवस्था 

आयोजना क्षेर लमु्बिनी प्रदेशको दाङ म्जल्ला, राप्ती िाउँपानलका वडा नं. ३ म्स्थत लालर्टीयार्ा अवम्स्थत साववक 
राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय पररसरर्ा प्रस्ताव िररएको छ। आयोजना स्थल भौिोनलक वहसािले ८२˚४२’५.२९९२” 
देम्ख ८२˚४२’२६.२०९८” पूवी देशान्तर सबर् र २७˚५०’४६.६९०८” देम्ख २७˚५१’१.३४८” उत्तरी अक्षांशसबर् 
रै्नलएको छ। आयोजनास्थल सरू्न्री सतहिाट २८८ नर्टरको उचाईर्ा रहेको छ। राप्ती िाउँपानलका दम्क्षण पूवार्ा 
अघााखाँची म्जल्लाको शीतिंिा निरपानलका र प्यूठान म्जल्लाको सरुर्ारानी िाउँपानलकासँि जोनडएको िाउँपानलका 
हो। त्यसैिरी उत्तरतर्ा  दाङ म्जल्लाको िंिलाचलुी िाउँपानलका,  दक्षीणतर्ा  िढवा िाउँपानलका र पम्िर्तर्ा  लर्ही 
निरपानलका रहेका छन।् प्रस्ताववत ननर्ााण स्थलर्ा प्राववनधक म्शक्षालयर्र् साना-ठूला िरी ५२ वटा भवन संरचना 
ववद्यर्ान रहेका छन।् जसर्ध्ये आयोजना कायाान्वयनको िर्र्ा तीन वटा शौचालय र्ार भत्कनेछन।् उि म्शक्षालय 
िढवा िाउँपानलका वडा नं. ३ को िोिरनडहा म्स्थत सरस्वती र्ाध्यानर्क ववद्यालय पररसरर्ा स्थानान्तरण भैरहेको छ। 
आयोजनाको दक्षीणतर्ा  २०० र्ीटरको दूरीर्ा पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािा रहेको छ भने उत्तरतर्ा  कररि २०० 
र्ीटरको दूरीर्ा ववद्यतु ट्रान्सनर्सन लाईन र ८०० र्ीटरको दूरीर्ा दोलाई खोला रहेका छन।् राजर्ािािाट दम्क्षणतर्ा  
राप्ती नदी र नदीको सहायक खोला स्यानो खोला रहेका छन।् 
 

5.1.2 धरातलीय अवस्था 

आयोजना क्षेर भौनिनलक वहसािले  भावर क्षेर (डनु भ्याली) र्ा अवम्स्थत छ। उत्तरतर्ा  चरेु पहाड रहेको छ भने 
दम्क्षणतर्ा  राप्ती नदी र िोिरनडहा पहाड रहेको छ। आयोजना स्थल सर्थर स्थलर्ा नदीतट भन्दा टाढा पूवा-पम्िर् 
र्हेन्र राजर्ािाको सनर्पर्ा पदाछ। आयोजना क्षेरका खोला, खोल्सी र नालाहरु राप्ती नदीका सहायक खोलाहरु हनु ् 

र यी dendritic प्रकृनतका रहेका छन।्  

  

5.1.3 भ-ूउपयोि 

भ-ूउपयोिका आधारर्ा आयोजना क्षेर नर्म्श्रत वकनसर्को रहेको छ। आयोजना स्थलर्ा म्शक्षालयका भवनहरु, सडक 
संरचना ववद्यर्ान छन ्भन ेघासँ तथा झाडी र आपकँा रुखहरुले ढाकेको क्षेरको िाहलु्य रहेको छ। म्शक्षालयका 
ववद्यर्ान भवनहरुले ०.६८६३ हेक्टर ओिटेको छ। आयोजना ननर्ााणपछी भवनले ढाकेको क्षेर २.६१६७ हेक्टर 
पगु्नेछ जनु कुल जनर्नको २१.५१% रहेको छ। आयोजनाको आन्तररक सडक, भवन तथा संरचनाले कुल 7.2787 
हेक्टर (५9.84%) ओिट्छ। आयोजना क्षरे वरीपरीको भभूाि खेतीयोग्य जनर्न र िस्तीले ढाकेको छ। िस्तीहरु 
र्खु्यतया पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािाको छेउछाउर्ा केम्न्रत रहेका छन।् उत्तरतर्ा को चरेु पहाड वन क्षरेले ढाकेको 
छ भन ेदम्क्षण तर्ा  राप्ती नदी, खेतीयोय र्ाटँ र िोिरनडहा पहाड रहेको छ। सर्ग्रर्ा पूवा-पम्िर् रै्नलएको खेतीयोग्य 
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जनर्न र िस्ती क्षेर छ भन ेउत्तर र दम्क्षणर्ा वनले ढाकेको पहाड रहेको छ। राप्ती िाउँपानलकाको क्षेरर्ल 
16,101.78 हेक्टर रहेको छ। ICIMOD को वहन्दकूस वहर्ालय क्षेरको क्षेरीय भउूपयोि दस्तािेज अनसुार 
िाउँपानलकाको ६०% भन्दा िढी जनर्न वन क्षेरले ढाकेको छ। त्यसैिरी कररि ३०% भभूाि खेती िररएको जनर्नले 
ढाकेको छ भन ेिाँकी जनर्न अन्य वकनसर्का भउूपयोिले ढावकएको छ। 

 

 

तानलका 5.1: आयोजना क्षेरको भ-ूउपयोिको वववरण 
ि.सं. भउूपयोिको वकनसर् ओिटेको क्षेर (हे.) भउूपयोि 

पररवतान(%) 

भउूपयोि 
पररवतान(हे.) सन २००० सन ्२०१० सन ्२०१९ 

1 नदी/खोला/ताल 144.63 66.25 149.46 3.34 0.25 

2 वनजंिल 8,438.01 8,925.38 9,867.71 16.94 75.25 

3 ििर 737.40 657.20 709.74 -3.75 -1.46 

4 घर तथा संरचना ववकास क्षेर 14.34 25.83 149.38 941.44 7.11 

5 खेती िररएको जनर्न 6,180.02 6,150.54 5,144.26 -16.76 -54.51 

6 घाँसे रै्दान 587.38 276.57 81.23 -86.17 -26.64 

 कूल 16,101.78 16,101.78 16,101.78   

 

ICIMOD को सन ्२०००, २०१० र २०१९ को भउूपयोि दस्तावेजलाई ववश्लषेण िदाा सिैभन्दा धेरै प्रनतशत भ-ू

उपयोि िवृद्ध घर तथा संरचना ववकासर्ा भएको छ भने सिैभन्दा कर् ववृद्ध नदी/नालार्ा देम्खन्छ। अकाातर्ा  सिैभन्दा 
िढी घाँसे रै्दान पररवतान भई घटेको छ भन ेसिैभन्दा कर् ििर क्षेर घटेको छ।  

 

तम्स्िर 5.1: राप्ती िाउँपानलकाको भउूपयोि नक्सा 
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सन ्२००० र २०१९ को भउूपयोिलाई तलुना िदाा वन क्षेर वावषाक रुपर्ा ७५.२५ हेक्टरले िढेको देम्खन्छ भन े

घाँसेरै्दान २६.६४ हेक्टरले घट्दै िैरहेको ददम्खन्छ।त्यसैिरी घर तथा संरचनाको ववकास वावषाक रुपर्ा ७.११ 
हेक्टरले िढेको देम्खन्छ भन ेखेती िररएको जनर्न वावषाक ५४.५१ हेक्टरले घट्दै िैरहेको देम्खन्छ। 

5.1.4 जलवाय ु

जलवायकुो वहसािले आयोजना क्षेरर्ा उष्ण प्रकारको हावापानी रहेको छ। उष्ण प्रदेशीय हावापानी पाइएता पनन िाहै्र 
र्वहना एकैनासको हावापनी छैन। यहाँ चैर र्वहनादेम्ख आम्र्श्नको सरुुसबर् िर्ी हनु्छ त्यस्तै आम्र्श्न, कानताक र 
र्ािनुर्ा यहाँको हावापानी सर्म्शतोष्ण हनु्छ भने रं्नसर, पौष र र्ाघर्ा जाडो हनु्छ। जेष्ठको अन्त्य देम्ख आम्र्श्नको 
सरुुसबर् र्नसनुी वायकुा कारण प्रशस्त वषाा हनुे िछा।  
 

5.1.4.1 वषाा 
आयोजना क्षेरर्ा ८० प्रनतशत भन्दा िढी वषाा असारदेम्ख  भदौसबर् पदाछ। वषाा, िषृ्र् ऋतकुो असार र्वहनार्ा सरुु 
भएर वषाा ऋतकुो भदौ र्वहनासबर् पदाछ भन ेिाँकी वषाा वषाको िाँकी नौ र्वहनार्ा हनु ेिदाछ। घोराहीर्ा रहेको वषाा 
र्ापन केन्रका अनसुार वषााको र्ारा ननरन्तर घवटरहेको देम्खन्छ। तलको म्चरर्ा घोराही स्टेसनर्ा सन ्१९८९ देखी 
२०१९ सबर् र्ापन िररएको वषााको अवस्थालाई म्चरण िररएको छ। आयोजना क्षेरको औषत वावषाक वषाा ११२० 
नर्नर् रहेको छ। 

 
तम्स्िर 5. 2: घोराही स्टेसनको वषााकोको अवस्था 

स्रोत: LDCRP, RRM, 2021 
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तम्स्िर 5. 3: घोराही स्टेसनको सन ्२००१-२०१६ सबर्को औषत र्ानसक वषााको वववरण 

स्रोत: DHM, Meteorological Station Ghorahi, 2017 

 

आयोजना स्थलर्ा वषाा र्ापन केन्र नभएकोले एफ्रोडाईट नग्रडेड ईन्टरपोलेटेड तथ्याङ्क र्ार्ा त पनछल्लो तीन दशक 
(सन ् १९८० - २०१५) को जलवाय ुतथ्याङ्क ववश्लषेण िररएको छ। अध्ययन सर्य तथ्याङ्कको उपलब्धता अनरुुप 
तय िररएको हो। अध्ययनले र्ापन केन्रको तथ्याङ्कर्ा जस्तै जलुाईर्ा सिैभन्दा िढी र नोभेबिरर्ा सिैभन्दा कर् 
पानी परेको देखाएको छ। आयोजना क्षेरर्ा र्नसनुी िषाा रे् र्वहनािाट सरुु भएर जनु र्वहनार्ा अनधकतर् नसर्ार्ा 
पिुी घट्दै जान्छ। 
 

 

तम्स्िर 5. 4: आयोजना क्षेरको सन ्१९८०-२०१५ सबर्को औषत वषााको वववरण 

 
आयोजनास्थल राप्ती उपत्यकार्ा रहेकाले त्यस क्षेरको वायकुो ददशा र पहाडको असर (orographic effect) ले पानी 
पने र्ारार्ा पररवतान ल्याउन सक्न ेदेम्खन्छ। वावषाक तथ्याङ्कले सिैभन्दा िढी पानी सन ्१९९८ र्ा कररि १९२० 
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नर्नर् देखाएको छ भन ेसिैभन्दा कर् सन ्२०११ र्ा कररि ९०० नर्नर् देखाएको छ। तथ्याङ्कको टे्रन्ड घोराही 
र्ापन केन्रसँि नर्ल्दोजलु्दो देम्खन्छ। अध्ययन सर्यको औषत वषााको ववश्लषेण िदाा आयोजना क्षेरर्ा प्रनतवषा ११ 
नर्नर्का दरले वषाा घटीरहेको छ तथापी वषााको र्ारार्ा उल्लेखनीय घटिढ देम्खदैन (p>0.05)। 
 

5.1.4.2 तापिर् 

घोराही र्ापन केन्रर्ा सन ्१९८९ को औसत अनधकतर् तापिर् २७.१७ नडग्री सेम्ल्सयस (नडसे) रहेको नथयो भने 
२०१९ को औसत अनधकतर् तापिर् २९.४३ नडसे रहेको नथयो। त्यसैिरी न्यनुतर् तापिर् सन ्१९८९ र्ा 
१७.६७ नडसे रहेकोर्ा सन ्२०१९ र्ा १७.७३ नडसे रहेको नथयो। यसरी हेदाा  अनधकतर् तापिर् िावषाक रुपर्ा 
०.०६५ नडसेका दरले िढेको देम्खन्छ भने न्यनुतर् तापिर् ०.०११ नडसे प्रनत िषाका दरले िढेको देम्खन्छ। यसथा 
घोराही क्षेरको सर्ग्र तापर्ान िढ्दै िैरहेको छ। औषत तापिर् १७ नडग्री सेम्ल्सयस देखी २७ नडग्री सेम्ल्सयस 
सबर् रहेको छ। तलको म्चरर्ा घोराही स्टेसनर्ा सन ्१९८९ देखी २०१९ सबर् र्ापन िररएको औषत अनधकतर् 
तापर्ानको अवस्थालाई म्चरण िररएको छ। 

 
तम्स्िर 5. 5: घोराही स्टेसनको तापिर्को अवस्था 

स्रोत: LDCRP, 2077 
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तम्स्िर 5. 6: घोराही स्टेसनको सन ्२०00 देखी २०१७ सबर्को औषत र्ानसक तापिर्को अवस्था 
Source: DHM, Meteorological Station Ghorahi, 2017 

 

आयोजना स्थलर्ा जलवाय ुर्ापन केन्र नभएकोले एफ्रोडाईट नग्रडेड ईन्टरपोलेटेड तथ्याङ्क र्ार्ा त पनछल्लो तीन दशक 
(सन ् १९८० - २०१५) को जलवाय ुतथ्याङ्क ववश्लषेण िररएको छ। अध्ययनले जनु र्वहनार्ा सिैभन्दा िढी र 
जनवरी र्वहनार्ा सिैभन्दा तापिर् देम्खएको छ। आयोजना क्षेरर्ा वहउँदको सर्यर्ा जनवरी र्वहनािाट तापिर् 
िढ्न सरुु िछा भन ेजनु र्वहनार्ा अनधकतर् निन्दूर्ा पगु्दछ, तत्पित तापिर् घट्दै जान्छ। 
 

 
 
तम्स्िर 5. 7: आयोजना क्षेरको सन ्१९८०-२०१५ सबर्को औषत तापिर्को वववरण 
 

आयोजनास्थल उपत्यकार्ा रहेकाले त्यस क्षेरको वायकुो ददशाले तापिर्र्ा पररवतान ल्याउन सक्न ेदेम्खन्छ। वावषाक 
औषत तथ्याङ्कले सिैभन्दा िढी तापिर् सन ्२०१० र्ा कररि २५.२५ नडसे देखाएको छ भन ेसिैभन्दा कर् सन ्
१९८३ र्ा कररि २३.७ नडसे देखाएको छ। तथ्याङ्कको टे्रन्ड घोराही र्ापन केन्रसँि नर्ल्दोजलु्दो देम्खन्छ। अध्ययन 
सर्यको औषत तापिर्को ववश्लषेण िदाा आयोजना क्षेरर्ा प्रनतवषा ०.००७ नडसेका दरले तापिर् िवढरहेको छ।  
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5.1.5 जल तथा जलाधार क्षरे 

राप्ती नदी यस क्षेरको र्खु्य नदी हो। िाउँपानलकाका रहेका अन्य नदी नालाहरु करबदी खोला, दोलाई खोला, 
कालापानी खोला, भलू्केखोला, वटसवुाखोला, र्म्च्छ्छताल खोला, िनाहाखोला, नसङ्गे खोला, िोपीनाला, ििासोती खोला 
आदद रहेका छन।् आयोजनाको दक्षीणतर्ा  दोलाई खोला रहेका छ भने दक्षीणतर्ा  राप्ती नदी र नदीको सहायक 
खोला स्यानो खोला रहेका। आयोजना क्षेरका खोला, खोल्सी र नालाहरु राप्ती नदीका सहायक खोलाहरु हनु ् र यी 
dendritic प्रकृनतका रहेका छन।् िाउँपानलकार्ा हसेडाँडा पोखरी, म्चतवुाखोली ताल, चखेवा नसर्सार क्षेर, 
खौराहािािा पोखरी, सनु्दरपरु पोखरी िरी पाचँ वटा र्खु्य पोखरी रहेका छन।् साववक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयको 
ढल ननकास पानी करबदी खोलार्ा लिेर छानडएको छ। उि खोला दोलाई खोलार्ा नर्नसएर राप्ती नदीर्ा पगु्दछ। 
करबदी र दोलाई खोलार्ा वषााको सर्यर्ा िाहेक पानी हुँदैन। 
 

5.1.6 भ-ूिभा 

भौिनभाक वहसािर्ा प्रस्ताववत आयोजना क्षेर भावर क्षेर (डनु भ्याली) र्ा अवम्स्थत छ। उत्तरतर्ा  चरेु पहाड रहेको 
छ भने दक्षीणतर्ा  राप्ती नदी र िोिरनडहा पहाड रहेको छ। आयोजना क्षेर भावर क्षरेको नसवानलक नलथोयनुनटले 
ढाकेको छ। यो क्षेर स्याण्डस्टोन र र्डस्टोनले िनेको छ। यस क्षेरको चट्टानलाई तल्लो नसवानलक र र्ध्यर् 
नसवानलकर्ा ििीकरण िररएको छ। तल्लो नसवानलक चट्टान हलकुा पहेंलो,  सनु्तला, खैरो हररयो र िाढा खैरो रङका 
र्डस्टोन, र्ध्यर्देखी र्नसनो कणले िनेका स्यान्डस्टोन र नसल्टस्टोनले िनेका छन।् आयोजना क्षेरर्ा पाईने चट्टान 
यसै प्रकृतीको चट्टान हो। आयोजना स्थल राप्ती नदीले थपुारेको िेिर र र्ाटोर्ाथी सयौं वषा अम्घ िनकेो सर्थर 
भभूाि हो। भावर क्षेर सिैभन्दा पछी कर्जोर परे चट्टानले िनेको हनुाले सर्ग्रर्ा यो क्षेर भौिोनलक वहसािले 
सबिेदनम्शल रहेको छ। सर्थर क्षेरर्ा नदी कटान र चरेु क्षेरर्ा पवहरोको प्रकोप िढाउन सक्न ेभौिभीक म्स्थती 
देम्खन्छ। तर आयोजनास्थल नदी तटभन्दा टाढा रहेकाले कटानको सबभावना छैन। 

 

तम्स्िर 5. 8:  राप्ती िाउँपानलकाको भौिनभाक नक्सा 
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स्रोत: राप्ती िाउँपानलकाको भ-ूिभा अध्ययन प्रनतवेदन, सन ्२०२० 

6.1.6.1 चट्टान र र्ाटोको वकनसर् 

6.1.6.2 भिूभीय िनौट/संरचना 
आयोजना क्षरेर्ा भौिनभाक वहसािर्ा सविय faults and folds भएको क्षेरर्ा पदैन। आयोजनास्थल Main 

Boundary Thrust (MBT) र Main Frontal Thrust (MFT) को िीचर्ा रहेको सर्थर र म्स्थर भिूोलर्ा 
रहेको छ। यहाँका चट्टानहरु स्याण्डस्टोन र र्डस्टोन रहेका छन।् 

 

6.1.6.3 पवहरो  
आयोजना क्षेर सर्थर क्षेरर्ा रहेको र आयोजना स्थलसँि पहाडी भिूोल नजोनडएकोले पवहरोको सबभावना छैन। 

6.1.6.4 भकू्षय 

आयोजना क्षेर सर्थर क्षेरर्ा रहेको तथा नदी कटानको सरे्त सबभावना नभएकाले भकू्षयको सबभावना देम्खएको 
छैन।  

6.1.6.5 भकूबपीय जोम्खर् 

नेपाल भकूबपीय जोम्खर्का वहसािले उच्छ्च जोम्खर् भएका क्षरेहरु र्ध्ये एक संवेदनम्शल क्षरेर्ा पदाछ।दम्क्षणतर्ा िाट 
भारतीय प्लेट (Indian Plate) ननरन्तर रुपर्ा उत्तरतर्ा  अम्घ िवढरहेको छ। यरुानसयन प्लेटसँिको (Eurasian 

Plate) सँिको ठक्करले वहर्ालय क्षेरर्ा ठूलो र्ारर्ा शम्ि ननस्कन ेर उि शम्ि भकूबपर्ार्ा त िावहररन ेिरेको छ।  

 

तम्स्िर 5. 9:  नेपालको भौिनभाक नक्सार्ा भकूबपका केन्रनिन्दू र आयोजना क्षेर देखाईएको नक्सा 
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यसथा हाम्रा ववकासका संरचनाहरु ननर्ााण िदाा भकूबपीय जोम्खर्लाई र्ध्यनजर िदै प्रनतरोधी संरचनाहरुको नडजायन 
तथा ननर्ााण कायान्वयन िना आवश्यक छ। भकूबपीय जोम्खर्का वहसािले नेपालको तराई क्षेर पहाडी र वहर्ाली 
भिूोलभन्दा िढी सरुम्क्षत र्ाननन्छ। र्ानथको नक्सार्ा संयिु अनधराज्य भौिनभाक सभे (USGS) को भकूबपीय केन्रको 
तथ्याङ्क प्रस्ततु िररएको छ। तथ्याङ्क अनसुार ववशेषिरी काठर्ाडौं वरपरको र्ध्य नेपाल तथा सदूुरपम्िर् क्षेरका 
पहाडी भिूोलर्ा भकूबपका अनधकांश केन्र निन्दू पाईएका छन।् आयोजना क्षेरर्ा हालसबर् कुनैपनन बयाग्नीच्छ्यडुको 
भकूबप िएको छैन। यसथा आयोजनास्थल भकूबपीय जोम्खर्र्ा परेको देम्खदैन। 

तर राविय भकूबप प्रववनध सर्ाज नेपालले ननर्ााण िरेको भकूबपीय जोम्खर् नक्साङ्कन अनसुार आयोजना स्थल भकूबपीय 
सबभावनाको वहसािले उच्छ्च जोम्खर्र्ा भएको क्षेरर्ा पदाछ। यस नक्साङ्कन अनसुार नेपालको सबपूणा भभूाि र्ध्यर् 
देखी अनत उच्छ्च जोम्खर्र्ा पने देखाईएको छ। यसथा भकूबप िईहालेर्ा जनर्न कम्त्तको हल्लन्छ र त्यसले 
संरचनाहरुलाई कम्त्तको क्षनत परु् याउँदछ भनेर हेना पने हनु्छ। 

 

तम्स्िर 5. 10:  नेपालको भकूबपीय जोम्खर् नक्सार्ा आयोजना क्षेर देखाईएको नक्सा 
 

राविय भकूबप र्ापन तथा अनसुन्धान केन्रको जनर्न हम्ल्लन ेिनतको कन्टुर नक्साङ्कन अनसुार आयोजना स्थल ११० 
िलको िनतले हम्ल्लने सबभावना रहेको देम्खन्छ। उि िनत ०.११ g (िरुुत्वाकषाणको वहस्सा) िरािरको हनु्छ। 
यसथा आयोजनाका भवन संरचनाहरु नडजायन तथा ननर्ााण िदाा जनर्न हम्ल्लने उि िनत भन्दा र्ानथल्लो क्षर्ताको 
ननर्ााण िनापने हनु्छ। सन ् २०१५ र्ा िोरखाको िारपाक केन्रनिन्दू भएर िएको ७.८ बयाम्ग्नच्छ्यडु क्षर्ताको 
भकूबपको जनर्न हल्लाउन ेिनत ०.३०g पाईएको नथयो। प्रस्ताववत आयोजनाको सबभाव्यता प्रनतवेदनले भकूबपीय 
कबपन िोरखा भकूबपको कबपन जनतको हनुसक्ने र उि िनतलाई निचार िरी ०.३०g थेग्न सक्न ेभवन नडजायन 
र ननर्ााण िना नसर्ाररस िरेको छ। रािीय  भवन संवहताले िटुवल क्षेरलाई ०.३०g र नेपालिञ्ज क्षेरलाई ०.४०g 
र्ा राखेको छ। वय दूई शहरको िीचर्ा पने आयोजनास्थलर्ा भवन ननर्ााण िदाा ०.३५g भकूबपको कबपन थेग्न े
संरचना ननर्ााण िना आयोजनाले प्रस्ताव िरेको छ।    
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तम्स्िर 5. 11:  भकूबपिाट जनर्न हम्ल्लन ेकन्टुर नक्सार्ा आयोजना क्षेर देखाईएको नक्सा 
 

5.1.7 वायकुो िणुस्तर र ध्वनीको स्तर 

6.1.7.1 वायकुो िणुस्तर 
आयोजना क्षेर ग्रानर्ण इलाकार्ा भएको र वरपर उद्योि धन्दा नभएकोले यस क्षरेको वायकुो िणुस्तरर्ा ताम्त्वक 
प्रभाव पाने स्रोतहरु पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािार्ा चल्न ेसवारी साधन िाहेक अन्य छैनन।् र्हेन्र राजर्ािाको आयोजना 
क्षेरर्ा पने सडक खण्ड कालोपरे कायर् रहेकोले सडकको छेउ भािर्ा खाली जनर्निाट सवारी िडुाउँदा िाहेक धलुो 
नउड्ने देम्खन्छ। तथापी स्थानीय सडक, िस्तीका घर जोड्ने स-साना िल्ली र िाटा हुँदै वहड्ने र्ोटरसाईकल, साईकल 
तथा र्ोटर िाडीले सडकर्ा धलुो ल्याई परु् याउँदछ। त्यसैिरी खाना पकाउँदा ननस्न ेधवुाँ, खेती तथा िाईिस्त ुपाल्दा 
ननस्कन ेग्याँसहरु वाय ुप्रदूषणका स्रोतरु रहेका छन।् स्थलित अध्ययनर्ा आयोजना क्षेरको वायकुो िणुस्तरर्ा प्रभाव 
पानासक्न ेकुनै पनन ठूला स्रोतहरु भेवटएका छैनन।् आयोजना क्षेरर्ा Real time वायकुो िणुस्तर नाप्न ेउपकरण 
जडान नभएकोले हाते उपकरणको प्रयोि िरेर वायकुो िणुस्तर र्ापन िररएको नथयो। आयोजना क्षेरिाट सिैभन्दा 
नम्जकको वाय ुिणुस्तर र्ापन केन्र घोराहीर्ा रहेको छ जनु आयोजना क्षरेिाट ३० वकनर् उत्तर पम्िर्र्ा रहेको छ। 
World Air Quality Project को http://aqicn.org/city/nepal/dang/ िाट तथ्याङ्क संङ्कलनिरर धलुाका कणहरुको 
र्ारा (PM10 र PM2.5) सन ्२०१९ को र्ाचा देम्ख सन ्२०२१ नडसेबिर सबर्को तथ्याङ्कलाई ववश्लषेण िररएको 
छ। र्ापन केन्रर्ा औषत PM2.5 ७३.६२ देम्ख ८०.३८ µg/m3 सबर् तथा PM10 को र्ारा ३१.१९ देम्ख ३५.१० 
µg/m3 नथयो। र्ानसक औषत PM2.5 को र्ारा सिैभन्दा िढी सन ्२०२१ को नडसेबिर र्वहनार्ा १३४.२१ µg/m3

 

र्ापन िररएको छ भन ेसिभन्दा न्यून सन ्२०१९ को सेप्टेबिर र्वहनार्ा २७.४८ µg/m3 र्ापन िररएको छ। 

http://aqicn.org/city/nepal/dang/
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त्यसैिरी र्ानसक औषत PM10 को र्ारा सिैभन्दा िढी सन ्२०२१ को जनवरी र्वहनार्ा ७१.२ µg/m3
 र्ापन िररएको 

छ भन ेसिभन्दा न्यून सन ्२०१९ को सेप्टेबिर र्वहनार्ा ७.३२ µg/m3 र्ापन िररएको छ। 

तानलका 5.2: घोराही स्टेसनको सन ्२०१९-२०२१ को वायकुो िणुस्तरको वववरण 
र्वहना PM2.5 PM10 

सन ्२०१९ सन ्२०२० सन ्२०२१ सन ्२०१९ सन ्२०२० सन ्२०२१ 

जनवरी - - 124.4 - - 71.2 

रे्ब्रअुरी - 65.57 - - 29.28 - 

र्ाचा 97.00 82.96 95.86 - 40.03 40.47 

अवप्रल 97.88 79.67 116.06 - 47 59.6 

रे् 109.83 70.17 70.41 - 41.23 29.86 

जनु 76.57 47.23 47.7 47.08 18.5 17 

जलुाई 44.86 44.44 50.23 17.14 14.14 14.85 

अिष्ट 30.23 30.62 40.86 8.23 9.82 12.71 

सेप्टेबिर 27.48 53.92 - 7.32 17.85 - 

अक्टोिर 102.39 98.38 - 45.56 49.95 - 

नोभेबिर 122.31 102.64 - 52.69 42.5 - 

नडसेबिर 95.30 134.21 - 40.32 70.54 - 

औषत 80.38 73.62 77.93 31.19 34.62 35.10 
Source: World Air Quality Project, 2022 

 

स्थलित अध्ययनको िर्र्ा हाते वाय ुिणुस्तर नर्टरिाट नावपएको आयोजना स्थल र र्हेन्र राजर्ािाको आयोजना 
स्थल नछने निन्दूर्ा र्ापन िररएको वायकुो िणुस्तर यसप्रकार रहेको छ।  

 
 

तानलका 5.3: वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन अध्ययनको िर्र्ा र्ापन िररएको आयोजना क्षेरको वायकुो िणुस्तरको 
वववरण 
 

सूचक आयोजनास्थल लालर्टीया सडक खण्ड 

निहान (सर्य: 

७:२५) 
र्ध्यान्न 
(सर्य:१२:४० ) 

िेलकुी 
(सर्य:६:३५) 

निहान (सर्य: 

७:००) 
र्ध्यान्न 
(सर्य:१:०० ) 

िेलकुी 
(सर्य:६:००) 

वपएर् १० (µg/m3) ६३.५ ७४.५ ९९.३ ४१.७ ८३.२ ९२.५ 

वपएर् २.५ (µg/m3) ४३.९ ४२.५ ६१.५ ३२.५ ४३.३ ६२.५ 

तापर्ान (℃) २३.८९ ३७.१ ३३.८  २३.८९ ३८.४ ३२.७७ 

आरता (%) ६६ ४४ ५६ ६६ ४५ ५८ 
 

स्रोत: अध्ययन टोली, २०७९ 
 

6.1.7.2 ध्वनीको अवस्था 
प्रस्ताववत आयोजनास्थल पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािाको सनर्पर्ा २०० नर्टर उत्तरतर्ा  रहेको छ। राजर्ािार्ा िडु्न े
सवारी साधन र नतन्ले लिाउन ेप्रसेर हना िाहेक आयोजना क्षरेको ध्वनीको िणुस्तरर्ा प्रभाव पाने उल्लेख्य स्रोतहरु 
छैनन।् स्थलित अध्ययनको िर्र्ा आयोजना क्षेरको ताम्त्वक प्रभाव पाने स्रोतहरु भेवटएका छैनन।् स्थलित 
अध्ययनको िर्र्ा हाते ध्वनी र्ापन नर्टरको प्रयोि िरर र्ापन िररएको तथ्याङ्क अनसुार सिैभन्दा उच्छ्च ध्वनी ७४.६ 
dB र्हेन्र राजर्ािाको आयोजना स्थल नछन्न ेठाउँर्ा पाईएको छ भन ेसिैभन्दा न्यून ध्वनी ५ dB आयोजनास्थलर्ा 
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पाईएको छ। आयोजना क्षरेको औषत ध्वनीको अवस्था २०.२ देम्ख ५५.८ dB को िीचर्ा रहेको छ। ववर्श् स्वास्थ्य 
संिठनको अनसुार ददनको सर्यर्ा घर िाहीरको वातावरणको ध्वनी ५० देम्ख ५५ dB लाई सार्ान्य ध्वननको र्ारा 
र्ाननन्छ। यसथा आयोजनास्थलको ध्वननको िणुस्तर ववर्श् स्वास्थ्य संिठनले तोके अनरुुपको रहेको छ। राजर्ािार्ा 
िडु्न ेसवारीसाधनको आवतजावतले त्यहाँको ध्वनीको िणुस्तरर्ा प्रभाव पारेको र्ापन िररएको ध्वनीको अवस्था तलको 
तानलकार्ा प्रस्ततु िररएको छ। 
 

 

तानलका 5.4: वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन अध्ययनको िर्र्ा र्ापन िररएको आयोजना क्षेरको वायकुो िणुस्तरको 
वववरण 

सूचक आयोजनास्थल लालर्टीया सडक खण्ड 

निहान (सर्य: 

७:२५) 
र्ध्यान्न 
(सर्य:१२:४० ) 

िेलकुी 
(सर्य:६:३५) 

निहान (सर्य: 

७:००) 
र्ध्यान्न 
(सर्य:१:०० ) 

िेलकुी 
(सर्य:६:००) 

अनधकतर् ध्वनी (dB) ४२.५ ५९.४  ५४.५ ६६ ७५.४ ७४.६ 

न्यूनतर् ध्वनी (dB) ५ १६.२ १५.३  ११ ४०.१ ४१ 

औषत ध्वनी (dB) २०.२ ३५.६ २९ ३५.२ ५५.८ ५१.२ 

 स्रोत: अध्ययन टोली, २०७९ 
 

5.1.8 पानीको िणुस्तर 

आयोजनास्थल कुनैपनी खोला र नदीसँि प्रत्यक्ष रुपर्ा जोडीएको छैन। तथापी आयोजनास्थलिाट ििेर जान ेपानी 
करबदी खोल्सी हुँदै उत्तरतर्ा  रहेको दोलाई खोलार्ा नर्नसन्छ। उि खोला राप्ती नदीको एक सहायक खोला हो।करबदी 
खोल्सी र दोलाई खोलार्ा वषाातको सर्यर्ा िाहेक अन्य सर्यर्ा पानी नहनुे भएकोले खोल्सी र खोलाको पानीको 
िणुस्तर परीक्षण िररएको छैन। राप्ती नदीको पानी प्रत्यक्ष अवलोकनको िर्र्ा सर्ा र सङ्खलो देम्खन्छ। वातावरणीय 
प्रभाव रू्ल्याङ्कको स्थलित अध्ययनको िर्र्ा आयोजना स्थलर्ा हाल म्शक्षालयले प्रयोि िरररहेको पानीको िणुस्तर 
र म्शक्षालयको ढल प्रणालीिाट ननम्स्कएको पानीको िणुस्तर पररक्षण िररएको नथयो। ढल प्रणालीिाट ननम्स्कएको 
पानीको िणुस्तर पररक्षण िदाा प्रशोधन िररएको िणुस्तरको पाईएको भएता पनन हाल म्शक्षालयले कुनै पनन प्रकारको 
ढल प्रशोधन प्लान्ट भन ेस्थापना िरेको छैन। राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयको उत्तरतर्ा  रहेको स्थानीय सडक छेउर्ा 
राम्खएको ढल प्रणाली रु्टेको र राप्ती नदीिाट नसँचाईका ल्याईएको पानी नर्नसएको पाईएकोले ढलको पानीको िणुस्तर 
प्रशोधन िररए िरािरको कायर् हनु पिुेको अनरु्ान िररएको छ। हाल राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयले िाउँपानलकाको 
खानेपानी प्रणालीिाट प्राप्त धाराको पानी प्रयोि िरररहेको छ। आयोजना ननर्ााण तथा सञ्चालनको अवनधर्ा सरे्त उि 
पानी खानेपानीको लानि प्रयोि िररन्छ। उि पानीको पररक्षण िदाा राविय खानेपानी िणुस्तर र्ापदण्ड नभर रहेको 
पाईएको छ। आयोजना क्षेरर्ा संकलन िररएको पानीको नर्नुाको िणुस्तर प्रनतवेदन यस प्रनतवेदनको अनसूुची ६ र्ा 
राम्खएको छ।   

 

5.2 जैववक वातावरण 

5.2.1 वनस्पती 
5.2.1.1 जंिलको वकनसर् 

आयोजना क्षेर सर्नु्री सतहिाट २८८ नर्टरको उचाईर्ा अवम्स्थत छ। आयोजना क्षेर वन क्षेर नभए पनी 
आयोजनास्थलको उत्तर र दक्षीणतर्ा को चरेु पहाडर्ा सालको वन रहेको छ। नदी तट क्षेरर्ा  नससौ र खयर जस्ता 
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र्हत्वपूणा प्रजानत पाईन्छन।् आयोजना क्षेर दईुतर्ा  हररयो पहाड र पूवा-पम्िर् िस्ती तथा खेतीयोग्य जनर्नले घेररएको 
राप्ती उपत्यकार्ा रहेको छ। Mountain Environment Regional Information Systems (MENRIS) ले 
वनस्पनतको रै्लावटको वहसावर्ा तयार िरेको तथ्याङ्कको आधारर्ा आयोजना क्षेरर्ा दईु प्रकारका वनस्पनत सरू्हहरु 
पाईन्छन।् ती वनस्पनतका प्रर्खु सरू्हहरु Lower Tropical Sal and Broad Leaved Forest र Hill Sal Forest 

रहेका छन।् आयोजना स्थल भएको क्षेरलाई Lower Tropical Sal and Broad Leaved Forest ले प्रनतनननधत्व िछा 
भने उत्तर दम्क्षणका पहाडका वन क्षेरलाई Hill Sal Forest ले प्रनतनननधत्व िछा। तथापी राप्ती िाउँपानलकार्ा पाइन े
प्रर्खु िनस्पतीका प्रजानतहरू साल, नसर्ल,  नससौं, जार्नु, खयर, वोटधँिेरो, वर, पीपल, सौर, अर्ला,  आपँ, राजवकृ्ष, अशोक,  

र्सला,  अबिा, केरा, कािती, भोिटे, नतरी, र्नडर, असारे, साज,  नसरीस, तारी, कुसरु्, क्यार्नुा, सान्दन आदद रहेका छन।् 
आयोजना स्थलर्ा आपँका रुखहरुको िाहलु्य रहेको छ भने सजावटको लानि अशोकका पोथ्राहरु रहेका छन।् 
त्यसैिरी थोरै संख्यार्ा र्सला, अबिा कदर्, जार्नु, कटहर, नससौ, नसर्ल, पीपल, नीर्, वर र अर्लाका रुखहरु पनन 
आयोजना स्थलर्ा रहेका छन।् राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय स्थापना अम्घ सो क्षेर िस्ती तथा खेती िररएको क्षेर 
भएकाले वनको ववकास भएको पाईएको छैन। यस िाहेक आयोजना स्थलर्ा सजवटका लानि रोवपएका िनस्पनत र 
घाँसे रै्दान रहेका छन।् 

 

5.2.1.2 संरक्षणको अवस्था 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेर नेपालका संरम्क्षत क्षरेहरु भन्दा िावहर पदाछ। आयोजना क्षेरिाट सिैभन्दा नम्जकको संरम्क्षत 
क्षेर िाँके राविय ननकुञ्ज हो। जसको नसर्ाना आयोजना क्षेरिाट ५२.५ वकनर्को दूरीर्ा रहेको छ।  

 

तम्स्िर 5. 12: आयोजना क्षेरलाई नेपालको संरम्क्षत क्षेरहरुर्ा देखाईएको नक्सा 
स्रोत:  नापी ववभाि २०२० र अध्ययन टोली २०७९ 
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त्यसैिरी दाङ म्जल्लाको चरेु क्षेर आयोजना क्षेरिाट १.२  वकनर्को हवाई दूरीर्ा रहेको छ। र्ाथीको नक्सार्ा 
आयोजना क्षेरलाई नेपालका संरम्क्षत क्षेरको नक्सार्ा देखाईएको छ। आयोजना क्षेरर्ा सार्दुावयक वन व्यवस्थापन 
प्रणाली अवलबिन िररएको छ। प्रस्ताववत आयोजना स्थल कुनै पनन वन क्षेरर्ा पदैन,  साववक राप्ती प्राववनधक 
म्शक्षालयको भोिचलन िदै आएको नेपाल सरकारको स्वानर्त्व भएको पती ऐलानी जनर्न अन्तिात पदाछ। 

 

5.2.1.3 वन व्यवस्थापनको अवस्था 
आयोजना स्थल नपेाल सरकारको ऐलानी पती जग्िार्ा रहेको छ। आयोजनास्थलको वरीपरीको क्षेरर्ा सार्दुावयक 
वन व्यवस्थापन प्रणाली अवलबिन िररएको छ। राप्ती िाउँपानलका क्षेरनभर १४ वटा सार्दुावयक वनहरु रहेका 
छन।् 

  

5.2.1.4 वनस्पतीका प्रर्खु प्रजानत 

राप्ती िाउँपानलकार्ा पाइन े प्रर्खु िनस्पतीका प्रजानतहरू साल, नसर्ल,  नससौं, जार्नु, खयर, वोटधँिेरो, वर, पीपल, सौर, 

अर्ला,  आपँ, राजवकृ्ष, अशोक,  र्सला,  अबिा, केरा, कािती, भोिटे, नतरी, र्नडर, असारे, साज,  नसरीस, तारी, कुसरु्, क्यार्नुा, 
सान्दन आदद रहेका छन।् स्थलित अध्ययनको िर्र्ा आयोजना स्थलर्ा आपँका रुखहरुको िाहलु्य रहेको पाईएको 
छ। त्यसैिरी थोरै संख्यार्ा र्सला, अबिा कदर्, जार्नु, कटहर, नससौ, नसर्ल, पीपल, नीर्, वर र अर्लाका रुखहरु पनन 
छन।् प्राववनधक म्शक्षालय स्थापना अम्घ आयोजना स्थल स्थानीयको िस्ती तथा खेती िररएको जनर्न भएकोले वनको 
ववकास नभएको र र्लरू्लका रुखहरुको ववकास भएको पाईएको छ। 

 

5.2.1.5 आयोजना क्षरेर्ा रहेका कुल रुखहरुको वववरण 

आयोजनास्थल वन क्षेरर्ा नपने भएता पनन नेपाल सरकारको स्वानर्त्वर्ा भएको जनर्नर्ा पने भएकोले सरकारी 
जनर्नर्ा रहेका रुखहरु हटाउन वन ननयर्ावली २०७९ िर्ोम्जर् कायाान्वयन िनुापदाछ। आयोजनास्थल नडनभजन वन 
कायाालय देउखरुी, दाङ अन्तिातको देउखरुी सि नडनभजन वन कायाालयको काया क्षेरर्ा रहेको छ। आयोजनाका 
प्रनतनननध र नडनभजन वन कायाालयका प्रनतनननधको संयिु स्थलित अध्ययनर्ा आयोजनाले कटान िनुापने क्षेरर्ा २१ 
प्रजानतका ४०२ वटा रुख पाईएका छन।् जसर्ध्ये आयोजना स्थलर्ा आपँका रुखहरुको िाहलु्य रहेको छ। अन्य 
र्खु्य प्रजानतका वनस्पनतहरु वटक, र्सला, नससौ, नसर्ल, पप्लर र कदर् रहेका छन।् १० भन्दा कर् संख्या भएका 
रुखहरु िोल्डर्ोहर, ननर्, जार्नु, नसररष, िोटल ब्रस, कटहर, धर्ला, अबिा, खयर, वपपल, िडहर, अर्ला, दिदिे र िर 
रहेका छन।् आयोजना स्थलर्ा रहेका ४०२ रुखहरुिाट ७९४२.४३ क्यूवर्ट वटबिर काठ तथा ९१२०. ५१ 
क्यूवर्ट दाउरा क्षनत हनु्छ। तलको तानलकार्ा आयोजनालाई आवश्यक रुख तथा पोलको वववरण प्रस्ततु िररएको छ। 

तानलका 5.5: प्रस्ताव कायाान्वयन िदाा कटान हनु ेरुखको वविरण 

ि. सं. रुख नार् संख्या वटबिर (घन वर्ट) दाउरा (घन वर्ट) 

1.  आपँ 120 1119.50 1713.66 

2.  वटक 72 246.09 276.46 

3.  र्सला 69 2440.71 2497.61 

4.  नससौ 46 980.24 1131.37 

5.  नसर्ल 15 1582.03 1789.37 

6.  पप्लर 14 485.84 498.97 

7.  कदर् 12 210.99 213.23 
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ि. सं. रुख नार् संख्या वटबिर (घन वर्ट) दाउरा (घन वर्ट) 

8.  िोल्डर्ोहर 8 142.08 155.08 

9.  ननर् 8 66.56 81.73 

10.  जार्नु 7 130.42 129.29 

11.  नसररष 6 113.80 117.45 

12.  िोटल ब्रस 6 39.24 83.94 

13.  कटहर 5 38.18 42.86 

14.  धर्ला 3 109.64 113.30 

15.  अबिा 2 6.80 10.90 

16.  खयर 2 16.92 0.00 

17.  वपपल 2 151.44 194.00 

18.  िडहर 2 34.81 35.27 

19.  अर्ला 1 15.20 14.25 

20.  दिदिे 1 0.90 4.01 

21.  िर 1 11.03 17.75 

 जबर्ा 402 7942.43 9120.50 

 

5.2.1.6 िैरकाष्ठजन्य वनस्पती तथा उपयोि 

स्थलित अध्ययन र स्थानीयसँिको अन्तविा यािाट आयोजना क्षेर वरपर पाईन े िैरकाष्ठजन्य वनस्पतीहरु वववरण 
संकलन िररएको छ। वनस्पनतलाई नतनको िणु र उपयोिको आधारर्ा प्रयोि हनुे भाि सवहत उल्लेख िररएको छ। 
 
तानलका 5.6: आयोजना क्षेरका िैरकाष्ठजन्य वनस्पती तथा उपयोि सबवन्धी वववरण 

क्र.सं. वनस्पततको 

नाम 

प्रयोग हुने 

भाग 

प्रयोग 

1 म्चउरी र्ल दर्को उपचार 

2 हरो र्ल झाडापखालाको उपचार 

3 िरो र्ल दर् र ववष खाएको उपचार 

4 तलुसी पात घाँटी दखेुको उपचार 

5 अर्ला र्ल झाडापखाला, जम्न्डस, र आिोले जलेको उपचार 

6 ननर् पात ज्वरो, टाउको दखुाई, पेट दखुाई 
7 साल पात र िोि ज्वरो, झाडापाखाला र डम्न्डर्ोर आउँदा 
8 िोझो िानो र्ल घाँटी दखेुको, खोकी लािेको उपचार 

9 वटर्रु र्ल पेट दखेुको उपचार 

10 नततेपाती पात अन्नपात वकरािाट जोिाउन 

11 म्घउकुर्ारी पात आिोले पोलेको उपचार 

12 नसस्न ु पात र रू्ल र्धरेु्हको उपचार 

13 लेर्नग्रास पात शम्ि िढाउन ज्वरो घटाउन 

स्रोत: स्थलित अध्ययन, २०७९ 
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5.2.2 प्राणी तथा जनावरहरु 

5.2.2.1 स्तनधारी वन्यजन्त ु

आयोजना स्थल पवहलेनै भौनतक संरचना भएको राप्ती प्रानिनधक म्शक्षालयर्ा प्रस्ताव िररएकाले स्तनधारी वन्यजन्तकुो 
िसोिास रहेको छैन। आयोजना क्षेर वरीपरी १२ प्रकारका स्तनधारी वन्यजन्त ुआवतजावत िने िरेको जानकारी 
स्थलित अध्ययन र जानकार व्यिी अन्तवााताा र्ार्ा त प्राप्त भएको छ। यस क्षेरर्ा पाईने स्तनधारी वन्यजन्तहुरु 
रतवुा, न्याउरी र्सुा, पहरे िाँदर, दबुसी, खरायो, लोखके, िदेँल, चरे्रो, सालक, स्याल, फ्याउरो, म्चतवुा आदी रहेका छन।् 
उत्तरतर्ा को चरेु रे्दीर्ा रतवुा र िदेँल ननयनर्त रुपर्ा देम्खन ेतथा अन्य प्रजानतका स्तनधारी वन्यजन्तहुरु कवहंलेकाही ं
देम्खने िरेको पाईएको छ। 

आयोजना क्षेरर्ा पाईने स्तनधारी वन्यजन्तकुो वववरण तलको तानलकार्ा ददईएको छ। तानलकार्ा प्रत्येक प्रजानतको 
राविय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन अनसुार नेपालर्ा संरक्षणको अवस्था, प्रकृती संरक्षण कोषको रातो सूची र 
संकटापन्न वन्यजन्त ुतथा वनस्पनतको अन्तरााविय व्यापारलाई ननयर्न तथा ननयन्रण िने अन्तरााविय संनधको अनसूुची 
अनरुुप सरे्त उल्लेख िररएको छ। 

तानलका 5.7: आयोजना क्षेरर्ा पाईन ेस्तनधारी वन्यजन्तकुो वववरण 

ि.सं. वन्यजन्तकुो 
नार् 

अङ्खग्रजेी नार् वैज्ञाननक नार् संरक्षणको अवस्था 
IUCN CITES NPWCA 

1.  रतवुा Barking Deer Muntiacus muntjak LC - - 

2.  न्याउरी र्सुा Mongoose Mustela spp. LC Appendix-III - 

3.  पहरे िाँदर Assam macaque Macaca assamensis NT Appendix-II Protected 

4.  दबुसी Porcupine 

 

Hystrix indica LC - - 

5.  खरायो Indian Hare lepus nigricollis LC - - 

6.  लोखके Five-striped Palm 

Squirrel 

Funambulus pennantii LC - - 

7.  िदेँल Wild Boar Sus scrofa LC - - 

8.  चरे्रो Indian flying fox Pteropus giganteus LC Appendix- II - 

9.  सालक Indian pangolin Manis crassicaudata EN Appendix-I Protected 

10.  स्याल Jackal Canis aureus LC Appendix-III - 

11.  फ्याउरो Bengal Fox Vulpes bengalensis LC Appendix-III - 

12.  म्चतवुा Clouded Leopard Panthera pardus VU Appendix-I - 

स्रोत: स्थलित अध्ययन, २०७९ 

आयोजना क्षेर वरीपरीका स्थानीयका अनसुार पनछल्लो १०-१५ वषादेखी िाघ हराएर िएको छ भन ेम्चतवुा रतवुा र 
िदेँलको संख्या भन ेवषेनी ववृद्ध हुँदै िैरहेको छ। 

5.2.2.2 चरा 
आयोजना स्थलर्ा आपँ र नससौका झ्याबर् परेका रुखहरु तथा वटक, नसर्ल र र्सला जस्ता ठूला रुखहरु भएकाले 
चराको उल्लेख्य उपम्स्थती रहेको छ। स्थलित अध्ययन तथा स्थानीयसँिको अन्तविा यािाट आयोजना क्षरे वरपरको 
भािर्ा १४ वटा चराका प्रजानत पाईएको छ। अध्ययन टोलीले ढुकुर, सारउ, वर्स्टे र जरेुली चरा प्रत्यक्ष अवलोकन 
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िरेको नथयो भने िाँवक चराहरु स्थानीयसिँको अन्तविा यािाट नलईएको छ। आयोजना क्षेर वरपर पाईने चराहरु 
ढुकुर, लार्पचु्छ्रे, म्चवे, नतरा, भङ्गरेा, सारउ, वर्स्टे, म्चल, जरेुली, कोईली, सुँिा, िौंथली, कानलज, काि डंिर निद्ध आदी रहेका 
छन।् अध्ययनको सर्यर्ा आयोजना स्थलर्ा चराका िुडँहरु पाईएका छैनन।् चराको संरक्षणको अवस्था सवहतको 
जानकारी तलको तानलकार्ा प्रस्ततु िररएको छ। आयोजना क्षेरर्ा पाईन ेसबपूणा चराका प्रजानतहरु प्रकृती संरक्षण 
संघको रातो सूचीर्ा कर् सरोकार भएका चराका प्रजानत पदाछन ्भने राविय ननकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐनले 
नेपालर्ा संरम्क्षत प्रजानतर्ा राखेका चरार्ध्ये पदैनन।् त्यसैिरी संकटापन्न वन्यजन्त ु तथा वनस्पनतको अन्तरााविय 
व्यापारलाई ननयर्न तथा ननयन्रण िने अन्तरााविय संनधको अनसूुचीर्ा सरे्त सर्ाववष्ट छैनन।् 

तानलका 5.8: आयोजना क्षेरर्ा पाईन ेचराको वववरण 

ि.सं. चराको नार् वैज्ञाननक नार् संरक्षणको अवस्था 
IUCN CITES NPWCA 

1.  कुले ढुकुर Spilopelia chinensis LC - - 

2.  लार्पचु्छ्रे Urocissa flavirostris LC - - 

3.  म्चिे Dicrurus caerulescens LC - - 

4.  नतरा Francolinus francolinus LC - - 

5.  भङ्गेरा Passer domesticus LC - - 

6.  सारउ Acridotheres tristis LC - - 

7.  वर्स्टे Orthotomus sutorius LC - - 

8.  म्चल Milvus migrans LC - - 

9.  जरेुली Pycnonotus cafer LC - - 

10.  कोईली Eudynamys scolopacea 

 

LC - - 

11.  सुँिा Psittacula krameri LC - - 

12.  िौंथली Riparia chinensis LC - - 

13.  कानलज Lophura leucomelana LC - - 

14.  काि Crovus splendens LC - - 

15.  डंिर निद्ध Gyps bengalensis CE - - 

स्रोत: स्थलित अध्ययन, २०७९ 

 

आयोजना क्षेरवरीपरी १० वषा पवहले र्यरु पाईने िरेको भएता पनन हाल त्यस क्षेरर्ा र्यरु हराएर िएको पाईएको 
छ। 

 

5.2.2.3 सरीसपृ तथा उभयचर 
आयोजना क्षेरर्ा पाईने सरीसपृ सपा, छेपारो र िोहोरो रहेका हनु ्भन ेउभयचर पाहा र भ्याितुा हनु।् आयोजना स्थल 
वरपर पाईने हरेउ, धार्न, करेत, िोर्न लिायतका सपा, भ्याितुा आदी कवहलेकाही ंआयोजनास्थलर्ा सरे्त देम्खने िरेको 
पाईएको छ। आयोजना क्षेर वरपर पाईन ेसरीसपृ तथा उभयचरको जानकारी तलको तानलकार्ा ददईएको छ। 
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तानलका 5.9: आयोजना क्षेरर्ा पाईन ेसरीसतृ तथा उभयचरको वववरण 

ि.सं. प्रजानतको नार् वैज्ञाननक नार् संरक्षणको अवस्था 
IUCN Status National Status 

1.  हरेउ सपा Trimeresurus albolabris IUCN-LC - 

2.  धार्न Ptyas mucosa - - 

3.  करेत Bungarus caeruleus IUCN-LC - 

4.  िोर्न Naja naja - - 

5.  छेपारो Calotes versicolor IUCN-LC - 

6.  िोहोरो Varanus bengalensis IUCN-LC  

7.  भ्याितुा Rana tigrine IUCN-LC - 

स्रोत: स्थलित अध्ययन, २०७९ 
5.2.2.4 जलचर 
आयोजना स्थलको नम्जकर्ा रहको राप्ती नदी तथा दोलाई खोलार्ा र्ाछाका प्रजानतहरु पाईन्छ। तर दोलाई खोलार्ा 
वषााको सर्यर्ा र्ार पानी हनु ेहुँदा र्ाछा सोही सर्यर्ा र्ार देम्खन्छन।् स्थलित अध्ययनको िर्र्ा राप्ती नदीर्ा 
पाईन ेजलचरहरु िार्, म्झंि,े र्ाहरु, भरुा, नतलोरी, चरङ्गा, अन्धाई, ददरार्ाछा, ििँटा, घुङँ्गी आदी पाईएको छ। आयोजना क्षेरर्ा 
पाईने जलचरहरुलाई तलको तानलकार्ा उल्लेख िररएको छ।  

 

तानलका 5.10: आयोजना क्षेर वरपरका नदी प्रणालीर्ा पाईन ेजलचरको वववरण 
ि.सं. प्रजानतको नार् वैज्ञाननक नार् संरक्षणको अवस्था कैवर्यत 

1.  वार् Monopterus cuchia - Native Fish 

2.  म्झङ्गे Nephropidae spp - - 

3.  र्ाहरु - - - 

4.  नतलोरी - - - 

5.  ददरा - - - 

6.  अन्धाई - - - 

7.  चरङ्गा - - - 

8.  भरुा Channa marulius - Native Fish 

9.  ििँटा Brachyura - - 

10.  घुङँ्गी - - - 

स्रोत: स्थलित अध्ययन, २०७९ 
5.2.2.5 वन्यजन्तकुो वासस्थानको अवस्था 
स्थलित अध्ययनको िर्र्ा आयोजनास्थलर्ा चरा र सरीसपृ िाहेक अन्य वन्यजन्तकुो िसोिास पाईएको छैन। 
आयोजना स्थलर्ा रहेका आपँ र नससौका झ्याबर् परेका रुखहरु तथा वटक, नसर्ल र र्सला जस्ता ठूला रुखहरुर्ा 
चरा िस्ने िरेका छन।् त्यस्तै सपा र भ्याितुा िेला िेलार्ा आयोजनास्थलर्ा देम्खन ेिरेको पाईएको छ। संरक्षणका 
वहसािले र्हत्वपूवा चरा र सरीसपृ आयोजनास्थलर्ा देम्खएका छैनन।् डंिर निद्ध राप्ती उपत्यकाका र्ाँटर्ा पाईएको 
भएता पनन हालसबर् निद्धले राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयनभर रहेका रुखहरुर्ा िस्ने तथा िुडँ िनाउने िरेको पाईएको 
छैन। 
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5.3 सार्ाम्जक आनथाक तथा सासँ्कृनतक 

5.3.1 जनसाविक वववरण 

5.3.1.1 जनसंख्या 
राविय जनिणना (२०६९) को प्रारम्बभक वववरण अनसुार राप्ती िाउँपानलकाको जनसंख्या ५२,१५८ रहेको छ जस 
र्ध्ये परुुष ४७.४ प्रनतशत (२४,७२० जना) र र्वहला ५२.६ प्रनतशत (१३,३६६ जना) रहेका छन।् यस 
िाउँपानलकार्ा परुुषको तलुनार्ा र्वहलाको संख्या  िवढ रहेको पाईएको छ। सोही अनसुार लैंनिक अनपुात प्रनत १०० 
र्वहलार्ा परुुषको संख्या ९०.०९४ रहेको छ। त्यसैिरी िाउँपानलकार्ा ११८३७ घरधरुीहरु रहेका छन ्भने  औषत 
घरधरुी जनसंख्या ४.४ रहेको छ। िाउँपानलकाको जनघनत्व ३२२ जना प्रनत विा वकलोनर्टर रहेको छ। 

 

तानलका 5.11: राप्ती िाउँपानलका तथा आयोजना प्रभाववत वडाहरुको जनसाविक वववरण 

िाउँपानलका/वडाहरु जनिणना वषा घरधूरी जनसंख्या परुूष (%) र्वहला (%) औषत घरधरुी जनसंख्या 

राप्ती िाउँपानलका 
२०६८ 8055 40764 47.75 52.25 5.06 

२०७८ 11837 52158 47.39 52.59 4.41 

वडा नं. ३ २०६८ 1057 5371 49.19 50.81 5.08 

वडा नं. ४ २०६८ 1045 5257 46.64 53.36 5.03 

वडा नं. २ २०६८ 1055 5098 48.04 51.96 4.83 

स्रोत: CBS, २०६८ र २०७८  

िाउँपानलकाको आयोजना सञ्चालन हनु ेवडा नं. ३ र प्रभाववत हनु ेवडा नं. ४ र २ को जनसंख्या जनिणना २०६८ 

अनसुार १५७२६ रहेको छ भने घरधूरी संख्या ३१५७ रहेको छ। जनसंख्याको आधारर्ा आयोजना प्रभाववत क्षेरले 
िाउँपानलकाको ३८.५८ प्रनतशत जनसंख्या प्रनतनननधत्व िछा।आयोजना सञ्चालन हनु े वडार्ा िाउँपानलकाको अरु 
वडाहरुको तलुनार्ा धेरै जनसंख्या रहेको छ। िाउँपानलका जस्तै वडाहरुर्ा पनन र्वहला र परुुषिीच जनसंख्याको 
असर्ान ववतरण रहेको छ जहा ँपरुूषको तलुनार्ा ताम्त्वक रुपर्ा र्वहलाको संख्या धेरै रहेको छ। 

 

िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर २०७६ अनसुार जनसंख्याको वववरण जनिणनाको भन्दा केही र्रक देम्खन्छ। जनिणनार्ा 
हाल िसोिास रवहआएका र्ाननसहरुको र्ार िणना भएको र पार्श्ाम्चरर्ा वैदेम्शक रोजिारीर्ा िएका र देशका अन्य 
शहरर्ा म्शक्षा तथा रोजिारीको लानि ६ र्वहनाभन्दा िढी िसोिास िने व्यम्िक सरे्तको िणना भएको हनु सक्न े
देम्खन्छ। िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर अनसुार यस िाउँपानलकार्ा जबर्ा ८७६३ घरधरुी रहेका छन ्भने जबर्ा जनसंख्या 
४४४३३ रहेको छ। जनसंख्याको आधारर्ा परुुष ५१.३ प्रनतशत र र्वहला ४८.७ प्रनतशत रहेका छन।् त्यसैिरी 
प्रनत पररवार औषत जनसंख्या ५.०७ जना रहेको छ। वडाित आधारर्ा जनसंख्याको ववतरणलाई तलको तानलकार्ा 
प्रस्ततु िररएको छ; 

 

तानलका 5.12: राप्ती िाउँपानलका तथा िाउँपानलकाका वडाहरुको जनसाविक वववरण 

ि.सं. जबर्ा घरधरुी 
संख्या 

परुुष र्वहला तेस्रो नलंिी जबर्ा 
जनसंख्या 

जनघनत्व 

१ ११६६ २६७४ २४२४ ६ ५१०५ २२४ 

२ १३४२ ३५११ ३२८१ ० ६७९२ २८४.१८ 
३ १२४१ ३४०२ ३२३८ १ ६६४१ ७१.२२ 
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ि.सं. जबर्ा घरधरुी 
संख्या 

परुुष र्वहला तेस्रो नलंिी जबर्ा 
जनसंख्या 

जनघनत्व 

४ १२२५ ३०७५ २८८७ ० ५९६२ ३७७.३ 
५ ७५६ १९६३ १९३९ २ ३९०४ ९२.५ 
६ ९१८ २६६७ २५२३ ० ५१९० ५६७.६ 
७ ८४५ २२१९ २३३३ २ ४५५४ ५४८.६ 
८ ९२० २३८० २१८२ ० ४५६२ ४९५.८८ 
९ ३६० ८९२ ८३० १ १७२३ ७९.७ 
जबर्ा ८७६३ २२७८३ २१६३७ १३ ४४४३३ २७४.९ 

 स्रोत: राप्ती िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर, २०७६ 
 

5.3.1.2 उरे्र सरू्ह 

िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर २०७६ अनसुार रानप्त िाउँपानलकाको १०-१४ वषा उरे्र सरू्हको संख्या सिैभन्दा िढी 
रहेको छ भन े८० वषाभन्दा र्ानथको जनसंख्या सिैभन्दा कर् रहेको छ। िाउँपानलकाको तथ्याङ्कले यवुाहरुको िाहलु्य 
रहेको र कार् िना सक्ने र्ाननसहरु धेरै भएको देखाएको छ। यसथा तथ्याङ्कले िाँउपानलकार्ा र्ानव स्रोतको प्रशस्त 
र्ारार्ा सबभावना रहेको तथ्यलाई देखाउँछ।  

तानलका 5.13: राप्ती िाउँपानलकाको उरे्र सरू्हअनसुारको लैवङ्गक वववरण 

उरे्र सरू्ह परुुष र्वहला तेस्रो नलवङ्ग जबर्ा प्रनतशत 

0-4 1601 1406 0 3007 6.8 

5-9 1973 1751 3 3727 8.4 

10-14 2258 2233 1 4492 10.1 

15-19 2464 2379 3 4846 10.9 

20-24 2366 24.26 4 4796 10.8 

25-29 2260 2202 1 4463 10 

30-34 1867 1852 0 3728 8.4 

35-39 2935 1751 0 3683 8.3 

40-44 1432 1192 1 2625 5.9 

45-49 1254 1161 0 2415 5.4 

50-54 892 794 0 1686 3.8 

55-59 729 732 0 1461 3.3 

60-64 537 614 0 1151 2.6 

65-69 544 506 0 1050 2.6 

70-74 341 314 0 682 2.4 

75-79 190 173 0 363 1.5 

80-84 76 72 0 148 0.8 

85-89 34 34 0 68 0.3 

90-94 12 13 0 25 0.2 

95-99 9 5 0 14 0.1 

जबर्ा 22783 21637 13 44433 100 

स्रोत: राप्ती िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर, २०७६ 
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तम्स्िर 5. 13: राप्ती िाउँपानलकाको उरे्र अनसुार लैवङ्गक अवस्था 
 
5.3.1.3 जात धर्ा 
राप्ती िाउँपानलका सार्ाम्जक संरचनाको दृवष्टकोणिाट ववववधतायिु रहेको पाईएको छ। िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर 
२०७६ िाउँपानलकाको जनसंख्यालाई ववश्लषेण िदाा ६ जानत सरू्ह पहाडी व्राबहण/क्षेरी, र्धेसी आदीवासी जनजाती, 
पहाडी आदीवासी जनजाती, र्धेसी व्राबहण/क्षेरी, पहाडी दनलत र र्धेसी दनलत आदद वसोवास रहेको पाईएको छ। वडार्ा 
आधाररत जातजानत अनसुारको जनसंख्या, घरधरुी वववरण तलको तानलकार्ा उल्लेख िररएको छ। 

तानलका 5.14: राप्ती िाउँपानलकाको जातजानत सरू्हको जनसंख्या वववरण 

वडा 
नं 

पहाडी ब्राह्मण 
क्षरेी 

र्धेसी आददवासी 
जनजानत 

पहाडी आददवासी 
जनजानत 

र्धेसी ब्राह्मण 
क्षरेी राजपतु 

पहाडी 
दनलत 

र्धेसी 
दनलत 

अन्य जबर्ा 

1 2619 45 1568 38 404 10 421 5105 

2 2277 1901 2112 34 441 23 4 6792 

3 1127 4301 827 13 302 9 62 6641 

4 1845 2969 235 608 210 25 60 5962 

5 256 2548 928 17 120 8 27 3904 

6 178 4665 183 12 17 129 6 5190 

7 752 2174 1244 1 70 1 312 4554 

8 962 2560 730 4 229 1 76 4562 

9 2016 2 1132 0 373 0 0 1723 

जबर्ा 10232 21165 8959 727 2166 216 968 44433 

 

4,000 3,000 2,000 1,000 0 1,000 2,000 3,000
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95-99

परुुष र्वहला
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तम्स्िर 5. 14: राप्ती िाउँपानलकाको जातजानतको अवस्था 
 

यस िाउँपानलकाका अनधकाशं र्ाननसहरूले वहन्दू धर्ा (९७%) अपनाएको देम्खन्छ भन ेिाउँपानलकार्ा िौद्ध, ईसाई, 

ईस्लार्, वकरात धर्ा  अपनाई धानर्ाक सवहष्णतुा साथ आ-आफ्नो धर्ा अनसुार ररती संस्कृनत अङ्गालेको पाईएको छ। 
िाउँपानलकार्ा र्ानन आएको धर्ाको ववस्ततृ वववरण लाई तलको तानलकार्ा उल्लेख िररएको छ।  

 

तानलका 5.15: राप्ती िाउँपानलकाको धर्ा अनसुारको जनसंख्या वववरण 

वडा वहन्दू ईसाई ईस्लार् वौद्ध वकरात अन्य जबर्ा 
1 4929 35 123 5 1 12 5105 

2 6563 174 19 35 0 1 6792 

3 6388 207 10 16 0 21 6641 

4 5782 153 23 0 0 4 5962 

5 3778 75 6 2 1 42 3904 

6 4981 116 83 4 0 6 5190 

7 4405 114 4 3 0 28 4554 

8 4519 20 0 17 0 6 4562 

9 1482 7 228 0 0 6 1723 

जबर्ा 42827 900 496 82 2 126 44433 

स्रोत: राप्ती िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर, २०७६ 
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तम्स्िर 5. 15: राप्ती िाउँपानलकार्ा धर्ा अनसुार जनसंख्याको अवस्था 
 

5.3.1.4 पेशा 
िाउँपानलकाको अथातन्र र्खु्यतयाः कृवष, व्यापार, उद्योि, थोक तथा खरुा िजार, होटल,  पयाटन तथा सेवा जस्ता क्षरेर्ा 
ननभार भएको देम्खन्छ। उष्ण हावापानी भएको, उत्तर-दम्क्षण वनले घेररएको उपत्यकाको र्ाटोको िनोट तथा सर्तल 
जनर्न भएकोले आयोजना क्षरे कृवषको लानि उपयिु उवार र्ाटो रहेको छ। यसथा यहाँका अनधकांश घरपररवार 
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपर्ा कृवष व्यवसायर्ा संलग्न रहेका छन।् त्यसैिरी र्हेन्र राजर्ािाको आसपासर्ा व्यापार 
व्यवसाय र होटल िनेको संख्या पनन उल्लेख्य रहेको छ। 

5.3.1.5 घरधूरी 
िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर २०७६ अनसुार राप्ती िाउँपानलकार्ा कुल ८७६३ घरधूरीहरु रहेका छन।्त्यसैिरी आयोजना 
सञ्चालन हनुे र प्रभाववत क्षेरर्ा पने वडा नं. ३, ४ र २ र्ा ३७९६ घरधूरीहरु रहेका छन।्  िाउँपानलका नभर रहेका 
घरहरुको स्वरुपलाई हेदाा िनोट संरचनाका आधारर्ा सिैभन्दा िवढ ढलान घरहरु पाईएको छ। िाउँपानलकार्ा 
भएका घरहरु र्ध्ये ढुङ्गा र र्ाटोलेले जोडेको घरहरु ९.५५ प्रनतशत, ढुङ्गा र नसरे्न्टले जोडेको १३.९८ प्रनतशत,  
काठको घर ५.५७ प्रनतशत, वटनको २१.७४ प्रनतशत, इटाको जोडाई भएको ७.१० प्रनतशत, ढलानले जोनडएको 
३१.९४ प्रनतशत, खर ६.१६ प्रनतशत र अन्य ३.९६ प्रनतशत रहेको छ। वडाित आधारर्ा उि वववरणलाई 
तानलकार्ा प्रस्ततु िररएको छ;  

तानलका 5.16: राप्ती िाउँपानलकार्ा रहेका घरको िनोटको वववरण 

वडा नं ढुङ्गा र्ाटो ढुङ्गा नसरे्न्ट काठको वटनको इट्टा ढलान खर अन्य जबर्ा 
1 98 481 69 48 38 417 21 4 1166 
2 509 663 111 13 29 12 4 1 1342 
3 70 6 0 561 52 388 134 30 1241 
4 30 9 51 200 330 363 69 163 1215 
5 34 4 0 207 29 299 171 12 756 
6 6 42 18 257 130 326 79 60 918 
7 1 2 1 289 3 476 25 48 845 
8 5 0 1 327 9 518 31 29 920 
9 84 18 247 3 2 0 6 0 360 
जबर्ा 837 1225 488 1905 622 2799 540 347 8763 

स्रोत: राप्ती िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर, २०७६ 
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तम्स्िर 5. 16: राप्ती िाउँपानलकार्ा रहेका घरको िनोटको अवस्था 
 

 

5.3.1.6 िसाइँ सराई 

कुनै पनन स्थानर्ा जनसंख्या पररवतान हनु ेकारणहरुर्ध्ये एक प्रर्खु कारण िसाइसराई र्ाननएको छ। ववनभन्न अवसर 
र रोजिारीको खोजीर्ा देश नभर वा देश िावहर एक स्थानिाट अको स्थानर्ा स्थाई वा अस्थाई रुपर्ा िसाई सरेर 

जान ेप्रवमृ्त्त िर्श िढ्दै िएको पाइन्छ। यसरी िसाई सरी आउनकुा र्खु्य कारणहरु आनथाक ववृद्ध, द्वन्द्व, सार्ाम्जक 
कारण, व्यापार र रोजिार रहेका छन।् र्नललो र्ाटो भएकोले खेनत िनाको लानि पहाडिाट तराई क्षेरर्ा िसाईसराई 
िनेहरुको संख्या िवढ रहेको पाईएको छ।  

िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर २०७६ अनसुार २०७५ सालर्ा िाउँपानलका क्षेरको १ वषा अवनधको िसाँईसराईको वववरण 
अनसुार ६३१ पररवारले वसाई सराई िरेर आएको तथ्याङ्क पाईएको नथयो। वसाई सराई िरेर आउनकुो कारणहरुर्ा 
र्खु्य िरेर म्शक्षा, रोजिारी, तथा व्यवसाय साथै सेवा सवुवधा भएको स्थान तर्ा  वसाई सराई िरेर आएको पाईएको छ। 
आयोजना क्षेर लमु्बिनी प्रदेशको राजधानी तथा प्रशासननक केन्र हनु ेभएकाले िसाँईसराई िढ्न ेअनरु्ान िररएको 
छ। 

5.3.2 म्शक्षा 

5.3.2.1 शैम्क्षक संस्थाको संख्या र वकनसर् 

म्शक्षा क्षेरको पररसूचकलाई त्यस क्षेरर्ा सञ्चानलत ववनभन्न शैम्क्षक संस्थाहरुिाट ननधाारण िना सवकन्छ। यसै अनरुुप 
यस िाउँपानलकार्ा सञ्चालन भैरहेका ववनभन्न तहका शैम्क्षक संस्थाहरूको वववरण अनसुार राप्ती िाउँपानलकार्ा आधारभतू 
ववद्यालय २३ र र्ाध्यानर्क ववद्यालय ९ र र्दरसा ५ िरी जबर्ा ३७ ववद्यालय रहेका छन।् आयोजना सञ्चालन हनु े
वडा नं. ३ र्ा ४ वटा आधारभतू ववद्यालय छन ्भन ेप्रभाववत क्षेरनभर पने २ र ४ नं. वडार्ा ३ वटा आधारभतू र २ 
वटा र्ाध्यानर्क ववद्यालय रहेका छन।् त्यसैिरी िाउँपानलकार्ा १४ वटा अङ्खग्रजेी िोडीङ ववद्यालयहरु सञ्चालनर्ा 
रहेका छन।् 
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राप्ती क्षेरकै प्राववनधक म्शक्षाको िन्तव्य रहेको राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय पररसरर्ा आयोजना कायाान्वयन िना लानिएको 
छ। यसिाट प्राववनधक म्शक्षालय स्थानान्तरण भएको छ। प्राववनधक म्शक्षालयर्ा कृषी नडप्लोर्ा तह, नसनभल ईम्न्जननयररङ 
वप्र नडप्लोर्ा तह, आखँासबिन्धी नडप्लोर्ा तह लिायतका ववषयहरु पढाई भैरहेको छ। म्शक्षालयर्ा कररव १३०० 
ववद्याथीहरुले अध्ययन िरररहेका छन।् राप्ती िाउँपानलकार्ा ७ वटा उच्छ्च र्ावव तथा क्याबपस छन।् 
 

5.3.2.2 साक्षरता दर 
सार्ाम्जक एवं र्ानव ववकासको एक र्हत्वपूणा आयर्को रुपर्ा रहेको म्शक्षा क्षेरर्ा राप्ती िाउँपानलका दाङ म्जल्लाका 
अन्य स्थानको तलुनार्ा केही अिाडी रहेको देम्खन्छ। िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर २०७६ अनसुार यस िाउँपानलकाको 
जनसंख्या ४४४३३ रहेको छ जसर्ध्ये ५ िषा र्नुीको िालिानलका संख्या ३००७ रहको छ। िाकँी रहेको 
जनसंख्याको साक्षरता प्रनतशत ८७.१४ प्रनतशत रहेकोछ।वडाित आधारर्ा साक्षरता अवस्थाको वववरणलाई तानलकार्ा 
प्रस्ततु िररएको छ; 

तानलका 5.17: राप्ती िाउँपानलकाको साक्षरता वववरण 
वडा नं जबर्ा जनसङ्खख्या ५ वषा र्नुनको जनसङ्खख्या ननरक्षर साक्षर 

1 5105 290 354 1213 

2 6792 460 721 1416 

3 6641 494 1137 1494 

4 5962 410 749 1741 

5 3904 298 436 969 

6 5190 308 699 1493 

7 4554 327 661 669 

8 4562 268 317 1504 

9 1723 152 253 936 

जबर्ा 44433 3007 5327 11435 

स्रोत: राप्ती िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर, २०७६ 

 
तम्स्िर 5. 17: राप्ती िाउँपानलकाको साक्षरताको अवस्था 
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5.3.2.3 शैम्क्षक स्तर 
राप्ती िाउँपानलकार्ा ५ वषा र्ाथीको जनसंख्या र्ध्ये ५,३२७ जना स्कूल निएका, ११,४३५ जना साक्षर,  ५,९१४  
प्राथनर्क तह, ९,०२६ आधारभतू तह, ४६६० र्ा.वव. तह, १३९७ स्नातक तह, ४७४ स्नातकोत्तर तह, २८ जना 
ववद्यावाररनध र १३१ जनाले प्राववनधक म्शक्षा अध्ययन िरेको देम्खन्छ। शैम्क्षक वववरणलाई तलको तानलकार्ा 
देखाइएको छ। 

तानलका 5.18: राप्ती िाउँपानलकाको शैम्क्षक स्तरिारे वववरण 

वडा 
नं 

ननरक्षर ५ वषा 
र्नुनको 
जनसङ्खख्या 

साक्षर पूवा 
प्रावव 

आधारभतु एस ई 
ई 

र्ा वव स्नातक स्नातकोत्तर ववध्यावाररनध प्रववनधक 

1 354 290 1213 218 1762 640 240 286 102 0 0 

2 721 460 1416 709 1738 872 493 256 91 2 36 

3 1137 494 1494 1065 1227 588 394 177 57 4 4 

4 749 410 1741 833 942 498 565 130 33 9 52 

5 436 298 969 543 879 364 287 100 24 0 4 

6 699 308 1493 510 1011 510 386 187 68 6 12 

7 661 327 669 1122 676 485 343 134 52 4 18 

8 317 268 1504 602 706 685 306 121 47 3 3 

9 253 152 936 252 85 18 17 9 0 0 1 

जबर्ा 5327 3007 11435 5914 9026 4660 3034 1397 474 28 131 

स्रोत: राप्ती िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर, २०७६ 

 

तम्स्िर 5. 18: राप्ती िाउँपानलकाको शैम्क्षक स्तरको अवस्था 
 

5.3.3 स्वास्थ्य र सरसर्ाई 

5.3.3.1 स्वास्थ्यको म्स्थनत 
राप्ती िाउँपानलकानभर रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुर्ा पगु्न र्ोटर वा पैदल दवैु प्रयोि िना सवकने स्थानर्ा रहेका छन।् 
िाउँपानलकार्ा दईुवटा स्वास्थ्य चौकी नससहननया र भालवुाङर्ा संञ्चानलत छन।् छररएर रहेका िस्ती तथा भौिोनलक 
अवम्स्थनत अनसुार ववनभन्न वडाहरुिाट यी स्वास्थ्य संस्थाहरुसबर् पगु्न र्रक र्रक सर्य लाग्दछ। िाउँपानलकाको 
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पार्श्ाम्चर अनसुार ४३.३६ प्रनतशत घरधरुीलाई स्वास्थ्य संस्था पगु्न आधा घण्टा भन्दा कर् सर्य लाग्दछ भने 
३०.२४ प्रनतशत घरधरुीलाई नम्जकको स्वास्थ्य संस्थासबर् पगु्न पैदल आधा देम्ख एक घण्टा सबर्को सर्य लाग्दछ। 
एक घण्टा भन्दा धेरै पैदल सर्य लाग्न ेघरधरुी २६.४० प्रनतशत रहेका छन।् राप्ती िाउँपानलकार्ा २५ शैयाको 
अस्पताल नभएकोले अन्य र्ापदण्ड परुा िरे पनन निरपानलकार्ा स्तरोन्नत्ती हनु सकेको छैन। प्रदेश सरकारले ५० 
शैयाको अस्पाताल ननर्ााणको लानि िजेट छुट्याएको छ र ननर्ााणको प्रविया अम्घ िढेको छ। 

 

5.3.3.2 रोिका प्राकार 
िाउँपानलका नभरका स्थानीयर्ा देम्खन ेरोिहरु र्ौसर्ी रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखाला, दर्, र्दरेु्ह, िाथ, उच्छ्च रिचाप, 

ग्याम्स्ट्रक आदी रहेका छन।् त्यसैिरी चोटपटक, समु्न्नने तथ जलन भएका निरार्ीहरु पनन स्वास्थ्यसंस्थार्ा आउने 
िरेका छन।् त्यस्तै केटाकेटीर्ा र्श्ासप्रर्श्ास सबिम्न्ध रोिहरु, ननर्ोननया, झाडापखाला, कडा जलववयोजन, र्लेररया, दादरुा 
र कुपोषण सरे्त देम्खन ेिरेको छ। 

5.3.3.3 स्वास्थ्य संस्थाका प्रकार 
राप्ती िाउँपानलका नभर रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरु अन्तिात साववक िाउँ ववकास सनर्नत अनसुार स्वास्थ्य चौकी २ वटा 
संञ्चानलत छन।् यी स्वास्थ्य चौकीहरुर्ा दरिन्दी अनसुारका प्राववनधक जनशम्िले सेवा प्रवाह भईरहेको छ। त्यसैिरी 
ननजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको रुपर्ा म्क्लननकहरु तथा रे्नडकल संञ्चालनर्ा रहेको देम्खन्छ। स्वास्थ्य चौकी िस्तीभन्दा 
टाढा रहेको स्थानहरुर्ा िाउँपानलका र्ार्ा त सलुभ स्वास्थ्य पहुँचका लानि सार्दुावयक स्वास्थ्य ईकाईहरु शरुुवात 
िररएको पाईएको छ। 

तानलका 5.19: राप्ती िाउँपानलकाको स्वास्थ्य संस्थािारे वववरण 

ि.सं. स्वास्थ्य संस्था वववरण 
१ भालवुाङ स्वास्थ्य चौकी १ वटा भालवुाङ 

२ नससहननया स्वास्थ्य चौकी १ वटा नससहननया 
३ रे्नडकल हल २५ वटा 

 

 स्रोत: राप्ती िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर, २०७६ 
5.3.3.4 खानेपानीको अवस्था 
राप्ती िाउँपानलकाको खानेपानीको प्रर्खु स्रोत धारा तथा पाइप रहेको छ। िाउँपानलका नभर रहेको घरधरुी र्ध्ये 
कररव ४२ प्रनतशत घरधरुीले सलुभ रुपर्ा रुपर्ा घरधरुीर्ानै खानेपानी सवुवधा उपभोि िने िरेको पाईएको छ। 
िाउँपानलका पार्श्ाम्चर अनसुार कुल धरधरुीको ४९ प्रनतशत घरधरुीले खानपेानी संकलनको लानि १५ नर्नेट भन्दा 
कर् सर्य खचानपुने देम्खएको छ भने ६ प्रनतशत घरधरुी १५ देम्ख आधाखण्टा सबर् सर्य खचान ुपने देम्खएको छ। 
४ खानेपानी संकलनको लानि आधाघण्टा भन्दा धेरै सर्य लाग्ने घरधरुी प्रनतशत रहेको छ। 

राप्ती िाउँपानलकार्ा उपयोि िररन ेखानेपानी श्रोत र्ध्ये ४४ प्रनतशत घरधरुीर्ा व्यम्िित वा सावाजननक सरुम्क्षत 
धारार्ार्ा त खानेपानी उपभोि िने िरेको पाईएको छ। त्यसैिरी टू्यववले र्ार्ा त ४३ प्रनतशत घरधरुीले, ७.९० 
प्रनतशत घरधरुीले छोवपएको इनार वा कुवाको खानेपानी प्रयोि िने िरेको देम्खन्छ। त्यस्तै ५.२६ प्रनतशत घरधरुीले 
नछोवपएको इनार वा कुवाको पानी प्रयोि िने िरेको पाईएको छ। वडाित उि वववरणलाई तानलकार्ा प्रस्ततु 
िररएको छ; 
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तानलका 5.20: राप्ती िाउँपानलकार्ा प्रयोि िररने खानपेानीका स्रोतहरु 

वडा 
नं 

धारा ट्यिुवेल इनार, कुवा, जरुवा 
(खलु्ला) 

इनार कुवा, जरुवा 
(छोवपएको) 

नदद कुलो नहर 
पोखरी 

अन्य जबर्ा 

1 1065 2 12 84 0 2 1165 

2 1206 3 87 36 0 10 1342 

3 440 326 316 147 11 1 1241 

4 49 1121 10 34 0 1 1215 

5 153 591 8 1 1 2 756 

6 295 621 0 1 0 1 918 

7 555 271 2 0 0 17 845 

8 51 868 0 0 0 1 920 

9 44 0 258 58 0 0 360 

जबर्ा 3858 3803 693 361 12 35 8762 
स्रोत: राप्ती िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर, २०७६ 

 
तम्स्िर 5. 19: राप्ती िाउँपानलकार्ा प्रयोि िररने खानपेानीका स्रोतहरुको अवस्था 
 

आयोजना स्थलर्ा कुनैपनन खानेपानी आयोजना सञ्चालनर्ा छैनन ्भन ेर्हुान सरे्त छैनन।् 

 

5.3.3.5 शौचालयको अवस्था 
िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर २०७६ अनसुार िाउँपानलकार्ा भएका घरधरुी र्ध्ये ७० प्रनतशत घरधरुीर्ा र्ापदण्डयिु 
शौचालय प्रयोि िने िररएको छ। त्यस र्ध्ये ४१.०१ प्रनतशत घरधरुीर्ा र्ापदण्डयिु सेफ्टीट्याङ्की छ भन े३ 
प्रनतशत घरधरुीर्ा शौचालयलाई ढल वा ररङ्गर्ा जडान िररएको छ। त्यसैिरी िायोग्यासर्ा जडान िररएको शौचालय 
२५.११ प्रनतशत रहेको पाईएको छ। अस्थायी वा खाल्डे शौचालय २१ प्रनतशत घरधरुीर्ा छ भने ७.८ प्रनतशत 
घरधरुीले शौचालय नभएको पाईएको छ। तलको तानलकार्ा राप्ती िाउँपानलकाका घरपररवारले प्रयोि िने शौचालयको 
प्रकारलाई उल्लेख िररएको छ। 
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तानलका 5.21: राप्ती िाउँपानलकार्ा प्रयोि िररने शौचालयको वववरण 

वडा 
नं 

आधनुनक 
सेम्फ्टट्याङ 
भएको 

सेम्फ्टट्याङीलाई 
ढल वा ररङर्ा 
जोनडएको 

आधनुनक 
र्ापदण्डयिु 
िायोग्यासँर्ा जडान 
िररएको 

अस्थायी 
खाल्डे 
चपी 
भएको 

चवपा 
नभएको 

सार्दुावयक 
संस्थाित वा 
अन्य चवपा प्रयोि 
िने 

जबर्ा 

1 937 10 114 80 22 2 1165 

2 418 19 218 637 46 4 1342 

3 699 83 244 129 30 56 1241 

4 460 28 330 289 80 28 1215 

5 384 17 180 108 62 5 756 

6 101 35 494 180 100 8 918 

7 151 118 386 72 114 4 845 

8 382 17 234 270 12 5 920 

9 64 0 1 76 319 0 360 

जबर्ा 3596 337 2201 1841 685 112 8762 

स्रोत: राप्ती िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर, २०७६ 
 

 

तम्स्िर 5. 20: राप्ती िाउँपानलकार्ा प्रयोि िररने शौचालयको अवस्था 
 

पनछल्लो सर्यर्ा ववनभन्न संघ संस्था, नेपाल सरकारका साथै निररक सर्ाजको सविय पहलर्ा सञ्चालन भएका “एक 
घर एक चपी कायािर्”, “खलुा ददशा र्िु क्षेर कायािर्” लिायत जनचेतनार्लुक कायािहरुले िाउँपानलकार्ा 
शैचालयको प्रयोि िढ्दै िएको छ। 

 

5.3.3.6 र्ोहोररै्ला व्यवस्थापनको अवस्था 
राप्ती िाउँपानलकाका नभरी भभूािर्ा िसोिास िने घर पररवारहरुले आफ्नो र्ोहोर आरै् व्यवस्थापन िने िरेको 
पाइएको छ। हाल िाउँपानलकार्ा उत्पाददत र्ोहोर आरै् व्यवस्थापन िने, खोल्सा खोल्सीर्ा खाल्टा िनाइ पनेु िरेको 
देम्खएको छ। िाउँपानलका पार्श्ाम्चर २०७६ अनसुार साना िजारी क्षेर तथा राजर्ािा आसपासका िाक्लो िस्ती 
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भएको स्थानिाट संकलन भएको र्ोहररै्लालाई िाउँपानलकाले ट्रयाक्टर र्ार्ा त संकलन िरी सरुम्क्षत रुपर्ा ववसजानको 
शरुुवात िररएको पाईएको छ। 

 

5.3.4 भौनतक/सार्दुावयक पूवााधार 

5.3.4.1 यातायात पूवााधार 
राप्ती िाउँपानलकाका सिै वडाहरू सडक सञ्जालर्ा जोडीए पनन िाहै्र र्वहना चल्ने सडक सञ्जाल ववस्तार हनु सकेको 
छैन। िाउँपानलकार्ा टेक्टर, िाडा, साइकल, िस, र्ोटरसाइकलहरूको उपयोि िररएको देम्खन्छ। िाउँपानलकार्ा िस 
सेवा चाल ुरहेको छ।  पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािाको भालवुाङ - लर्ही सडक खण्डको नसङ्गेसबर् (१५ वकलोनर्टर) 
स्तरीय कालोपरे सडक रहेको छ। त्यसैिरी िाउँपानलका नभर ७१.२३ वक.नर् कूल लबिाई भएका ३ वटा निरस्तरीय 
सडकहरु रहेका छन।् जसर्ध्ये २२.१८ वक.नर्. सडक ग्राभल िररएको छ भन े४६.१३ वक.नर्. कच्छ्ची र २.९२ 
वक.नर्. सडक ट्रयाकखोल्न ेअवस्थार्ा रहेको छ।  

 

 

5.3.4.2 उजाा आपूती 
राप्ती िाउँपानलकाका सिै वडाहरुर्ा ववद्यतुीकरणको कार् नपेाल ववद्यतु प्रानधकरणले िदै आएको छ। िाउँपानलका 
पार्श्ाम्चर २०७६ अनसुार यस िाउँपानलका रहेका घरधरुीहरु र्ध्ये ९०.६८ प्रनतशत घरले ित्ती िाल्नको लानि राविय 
प्रसारण लाईनको निद्यतु प्रयोि िने िरेको पाईएको छ। त्यसैिरी ित्तीको लानि सोलार ित्ती प्रयोि िने ४.४७ 
प्रनतशत र र्ट्टीतेल टुकी प्रयोि िने घरधरुी १.८४ प्रनतशत रहेका छन।् वडाित रुपर्ा ित्तीको लानि इन्धन प्रयोिको 
अवस्था वववरण तानलकार्ा तल प्रस्ततु िररएको छ। 

 

तानलका 5.22:  राप्ती िाउँपानलकाका वडाहरुर्ा ित्ती िाल्न प्रयोि िररने उजााका स्रोतहरुको वववरण 
वडा नं र्वट्टतेल सोलार राविय प्रसारणको लाइन अन्य जबर्ा 
1 40 7 1072 47 1166 
2 10 13 1281 38 1342 
3 2 5 1207 27 1241 
4 23 1 1177 14 1215 
5 3 84 628 41 756 
6 14 13 870 21 918 
7 40 6 789 10 845 
8 16 3 893 8 920 
9 13 260 30 57 360 
जबर्ा 161 392 7947 263 8763 

स्रोत: राप्ती िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर, २०७६ 
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तम्स्िर 5. 21: राप्ती िाउँपानलकार्ा ित्ती िाल्न प्रयोि िररने उजााको अवस्था 
 

त्यसैिरी िाउँपानलकार्ा रहेका धेरैजसो घरधरुीहरुले खाना पकाउन प्रयोि िने ऊजााको प्रर्खु श्रोत दाउरा हो। 
िाउँपानलका ५१.७४ प्रनतशत घरधरुीले खाना दाउराले पकाउने िदाछन ्भन े३१.४४ प्रनतश घरधरुीले नसनलण्डर ग्याँस 
र्ार्ा त खाना पकाउने िदाछन।् यस िाहेक १६.३९ प्रनतशत घरधरुीर्ा िाँयोग्यास जडान िररएको पाईएको छ। 
वडाित रुपर्ा उि वववरणलाई तानलकार्ा प्रस्ततु िररएको छ; 

 

तानलका 5.23:  राप्ती िाउँपानलकाका वडाहरुर्ा खाना पकाउन प्रयोि िररने उजााका स्रोतहरुको वववरण 

वडा नं दाउरा र्वट्टतेल ववध्यतु िायोग्याँस नसनलणडर ग्यासँ अन्य जबर्ा 
1 654 0 22 59 429 2 1167 
2 746 0 2 125 468 1 1344 
3 623 0 0 183 434 1 1241 
4 593 0 0 209 412 1 1215 
5 464 0 2 173 116 1 756 
6 402 0 2 176 338 0 918 
7 433 0 1 260 151 0 845 
8 267 0 0 251 401 1 920 
9 352 0 0 0 6 2 360 
जबर्ा 4534 0 29 1436 2755 9 8763 

 स्रोत: राप्ती िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर, २०७६ 
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तम्स्िर 5. 22: राप्ती िाउँपानलकार्ा खाना पकाउन प्रयोि िररने उजााको अवस्था 
 
5.3.4.3 सञ्चार 
राप्ती िाउँपानलकार्ा म्जल्ला तथा केन्रिाट नसधा प्रशारण भएका एर्.एर्. र रेनडयो नेपाल लिायत ववनभन्न स्टेसनहरु 
सनु्न सवकन्छ। िाउँपानलकाका सिै वडाहरूर्ा नेपाल टेनलकर् र एनसेल दवैुको र्ोवाइल र्ोन सेवा उपलब्ध रहेको 
छ।त्यस्तै िाउँपानलकार्ा राविय दैननक पनरकाहरु ननयनर्त रुपर्ा आउन ेिदाछन।् िाउँपानलका पार्श्ाम्चर २०७६ 
अनसुार स्थानीय रुपर्ा वडा नं. १ को भालवुाङ्ग िजारिाट साप्तावहक देऊखरुी टुडे नार्क पनरका प्रकाशन हनुे िरेको 
छ। यसैिरी दैननक म्चठ्ठी पर आदानप्रदानको लानि भालिुाङ्ग, र्सरुरया र नससहननयार्ा हलुाक कायाालयहरु रहेका 
छन।् यद्धवप प्रववनधको िढ्दो प्रयोिका कारण हाल हलुाक सेवाको प्रयोि कर् हुँदै आएको छ। िाउँपानलकार्ा 
दरुसंञ्चार सेवा प्रदायक कबपनी नेपाल टेनलकर्को कायाालय पाखापानीर्ा रहेको छ। यहाँिाट र्ोवाईल, ल्याण्डलाइन, 

एनडएसल इन्टरनेट लिायतका सेवा प्रदान िररदै आएको छ। यस िाहेक नीम्ज स्तरर्ा एनसेलले र्ोवाएल र इन्टरनटे 
सेवा ववस्तार िरेको छ। हाल आयोजनास्थलर्ा नेपाल टेनलकर्को टावर कर् वटप्ने तथा िणुस्तर कर् भएको पाईएको 
छ। त्यस्तै  िाउँपानलकाको वडा न. २ र्ा ५०० वाटको रेनडयो राप्ती ९८.४ रे्घाहजा स्थापना तथा प्रसारण हदैु 
आएको छ।  

5.3.4.4  िजार 
राप्ती िाउँपानलका िाउँपानलकार्ा स्थानीय कृवष उपजहरु खररद तथा वविीको लानि साना तथा र्झौला व्यापारी र्ार्ा त 
िाउँिस्तीहरुिाटै संकलन िरी नम्जकै भालवुाङ, वपपरी, नससननया, लालर्वटया, र्ौरीघाट आदी िजारर्ा वविी िने िररएको 
छ। िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर २०७६ अनसुार उत्पादन भएका कृवष जन्य उपजहरु लर्ही निरपानलका क्षेरर्ा सरे्त 
वविी ववतरण िने िररएको छ। दैननक उपभोग्य वस्तहुरु खररद तथा नििीका लानि स्थानीय िजारहरु र्ार्ा त िने 
िररएको छ। िाउँपानलका नभर व्यापार तथा व्यिसाय संञ्चालनको लानि ववशेषिरी पूवा पम्िर् राजर्ािा जोनडएको 
साना िजारी क्षरेहरुर्ा व्यापार र्ष्टाएको पाईन्छ। भालवुाङ्ग, नससननया, र्ौरीघाट, वपपरी, सग्रापरु आदद स्थानहरु व्यापाररक 
केन्रको रुपर्ा ववकास हदैु िएका छन।् वडा न. १ को भालवुाङ िजार दाङ म्जल्लािाट उत्तरी म्जल्लाहरु जोड्ने 
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नाकाको रुपर्ा सरे्त ववकास भएको छ। आयोजना स्थल साना व्यापाररक केन्र र्ध्येको एक र्ौरीघटँर्ा अवम्स्थत 
छ। आयोजना क्षेर प्रदेश राजधानी तथा प्रशासननक केन्र रहने भएकाले िजार िढ्न ेर निस्तार हनु ेदेम्खन्छ। 

5.3.4.5 नसंचाई प्रणाली 
िाउँपानलकार्ा सतही एवं भरू्ीित जल नसंचाईको उपलब्धता रहेको छ। कृवषको लानि उवार र्ाटो भएको र 
िाउँपानलकार्ा ठूलो जनसंख्या कृवषर्ा ननभार रहेको हुँदा प्राकृनतक स्रोतको उपयोि िरी सिै खेनतयोग्य जनर्नर्ा नसंचाई 
सवुवधा परु् याउन सके रोजिारीका अवसर िढ्नकुा साथै कृवष उत्पादनर्ा पनन प्रशस्त िवृद्ध हनु ेदेम्खन्छ। 

5.3.4.6 उद्योि/कलकारखाना 
यस िाउँपानलकार्ार्ा त ्ववनभन्न पहाडी म्जल्लाहरूसँिको व्यापार सरे्त हनु ेिरेको छ। यहा ँववनभन्न िजारहरु व्यापार 
व्यवसायका लानि प्रम्शद्ध रहेका छन।् यस्ता िजारहरूिाट ववशेषिरी खरुा व्यापार हनुे िरेको छ। यसैिरी  राप्ती 
िाउँपानलकािाट थोक व्यापार सरे्त हनु ेिरेको छ। थोक व्यापार अन्तिात खाद्य नर्लिाट उत्पाददत खाद्य वस्त ु
चार्ल, वपठो, तेल अन्य पहाडी तथा तराईका म्जल्लासिँ हनुे िरेको छ। यसका अनतररि तेस्रो र्लुकुर्ा नननर्ात 
इलेक्ट्रीक र इलेक्ट्रोननक्स सार्ानहरूका साथै ववदेशी वस्तकुो नार्र्ा ववनभन्न तेस्रो र्लुकुहरूिाट उत्पादन भई पैठारी 
िररएका घरेल ुउपयोिका सार्ानहरूको सरे्त उल्लेख्य र्ारार्ा थोक र खरुानििी यस िाउँपानलकािाट हनुे िरेको 
पाईएको छ। 

5.3.5 आनथाक 

5.3.5.1 रोजिारी/पेशा/व्यवसाय 

िाउँपानलकाको अथातन्र र्खु्यतयाः कृवष, व्यापार, उद्योि, थोक तथा खरुा िजार, होटल, रेस्टुरेन्ट, पयाटन तथा सेवा जस्ता 
क्षेरर्ा ननभार भएको देम्खन्छ। खेती वकसानीको लानि उपयिु हावापानी, र्ाटोको िनोट तथा सर्तल जनर्न भएको 
यस िाउँपानलका कृवषको लानि उपयिु उवार र्ाटो भएकोले अनधकांश घरपररवार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपर्ा कृवष 
व्यवसायर्ा संलग्न रहेका छन।् आयोजना क्षेरका रू्ख्य पेशाहरु तरकारी खेती,  िस्तभुाउ पालन, र कुखरुा पालन 
रहेका छन।् आयोजना क्षेरका स्थानीय रोजिारीको लानि भारत र खाडी र्लुकु जान ेिरेका छन।् 

5.3.5.2 जग्िाको स्वानर्त्व 

राप्ती िाउँपानलकार्ा िसोिास िने पररवारर्ा र्वहला र परुुष दिैुर्ा जनर्नको स्वानर्त्व रहेको छ। तर पनन 
िाउँपानलकार्ा जग्िाको स्वानर्त्वर्ा अझैपनन लैवङ्गक असर्ानता रहेको पाईएको छ। र्वहलाभन्दा परुुषहरुर्ा जग्िाको 
स्वानर्त्व िढी रहेको देम्खन्छ।  

5.3.5.3 कृषी उत्पादन 

राप्ती िाउँपानलकाको कृवष उत्पादनर्ा प्रर्खु रुपर्ा धान, र्कै तथा िहुँ रहेको छ। साथै िाउँपानलकाका केही वडाहरु 
र्कै उत्पादनका लानि सपुरजोनका रुपर्ा रहेको छ। त्यस्तै िाउँपानलकार्ा उत्पादन हनु ेप्रर्खु निदेिालीहरु िेसार, 

जनडिटुी तथा पहाडी क्षेरर्ा अदवुाको खेनत रहेका छन।् यस्ता उत्पादन भएका निदेिालीहरु स्थानीय खपतका साथै 
नम्जकको िजारर्ा वकसानहरुले संकलन िरी वविी ववतरण सरे्त िने िरेको पाईएको छ। यस क्षरेर्ा तोरी उत्पादन 
धेरै हनु ेभएकोले र्ौरी चरनको लानि रुखववरुवा प्रशस्त पाईन ेहनुाले यो क्षरे र्ौरी तथा र्ह उत्पादनको लानि सरे्त 
अनकुुल रहेको पाईएको छ। यस िाउँपानलकाका क्षेरर्ा उत्पादन हनु ेप्रर्खु र्लरू्लहरु आपँ, नलची, केरा, नासपाती, 
रे्वा तथा अनर्लो जातका र्लरू्लहरु रहेका छन।्  
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5.3.5.4 पशपुालन 

िाउँपानलकार्ा पानलन े र्खु्य घरपालवुा जनावरहरु िाई, भैँसी र िाख्रा रहेका छन।् यसिाट िाउँिासीहरुको 
जीववकोपाजानर्ा उल्लेख्य सधुार भैरहेको पाईएको छ। पशजुन्य उत्पादनहरु जस्तै, दधु, दही, म्घउ तथा र्ासकुा लानि 
कुखरुा, खसी, िोकाहरुको नििीिाट आबदानी िढेको देम्खन्छ। यहा ँ डेरी उद्योि, व्यापाररक र्ार्ा, िाइ, भैसी, कुखरुा 
र्ार्ाहरु लिायतका कृवषजन्य उद्योिहरु रहेका छन।राप्ती िाउँपानलकार्ा कुखरुा तथा पशजुन्य र्ासकुो उत्पादनर्ा 
हनुकुा साथै नम्जकका अन्य िजारहरूर्ा नििी ववतरण िदै आईरहेको छ। 

5.3.5.5 आय आजान र खचा 
िाउँपानलकाका स्थानीयको आबदानीको स्रोत कृषी क्षेरिाट आयआजान, व्यापार व्यवसाय, वैदेम्शक रोजिार, सेवा आदी 
रहेका छन।् त्यस्तै खचाका स्रोतहरु दैननक उपभोग्य सार्ान, ईलेक्ट्रोननक्स सार्ान, लत्ताकपडा, स्टेसनरी आदद रहेका 
छन।् आयोजना क्षेरका ज्यार्ी (िलको कार् िने) र्जदरुले दैननक ८५० रुपैंया कर्ाउँछन ्भन ेकृषी सबिन्धी कार् 
िने परुुष र्जदरुले दैननक ६५० रुपैंया र र्वहलाले ४०० पाउँछन।् त्यसैिरी नसकर्ीले दैननक ७०० रुपैंया 
कर्ाउँछन।् 

5.3.6 जलउपयोि 

िाउँपानलकार्ा सतही एवं भरू्ीित जल नसंचाईको उपलब्धता रहेको छ। कृवषको लानि उवार र्ाटो भएको र 
िाउँपानलकार्ा ठूलो संख्यार्ा जनता कृवषर्ा ननभार रहेको हुँदा प्राकृनतक स्रोतको उपयोि िरी सिै खेनतयोग्य जनर्नर्ा 
नसचाई सवुवधा परु् याउन सके रोजिारीका अवसर िढ्नकुा साथै कृवष उत्पादनर्ा पनन प्रशस्त िवृद्ध हनुे देम्खन्छ।आयोजना 
स्थलर्ा कुनै पनन नसंचाई कुलो रहेका छैनन।् 

5.3.7 संस्कृती 

5.3.7.1 ऐनतहानसक र सासँ्कृनतक धरोहर 

िाउँपानलकार्ा प्राकृनतक र्नोरर् डाडँाहरु तथा नदीहरु र हररयाली क्षेरहरु रहेकाले पयाटकीय वहसािर्ा राप्ती उपत्यका 
र्हत्वपूणा रहेको छ। राप्ती िाउँपानलकार्ा वहन्दूहरुको प्रनसद्ध धानर्ाक स्थल लभराक्षीदेवी र्म्न्दर रहेको छ। यहा ँ
िषेनी सयौं धानर्ाक पयाटकहरु दशानको लानि आउन े िदाछन।् त्यस्तै थारु र र्िर िसोिास थलो रहेकोले यो 
िाउँपानलकाका जातीय तथा सासं्कृनतक दृवष्टकोणले सरे्त र्हत्वपूणा रहेको छ। 

5.3.7.2 सासँ्कृनतक र्ान्यता, चालचलन र परबपरा 
राप्ती िाउँपानलका सँस्कृनत, कला, भाषा तथा सावहत्यका दृवष्टकोणले धनी िाउँपानलकाका रुपर्ा हेरेको छ। िाउँपानलकार्ा 
ववनभन्न वकनसर्का जातजानत, धर्ा र भाषाभाषी िोल्ने पररवारहरुको िसोिास रहेको छ। िाउँपानलकार्ा िसोिास िदै 
आएका थारु र र्िर सर्दुाय र्ौनलक सँस्कृनतको दृवष्टले धनी छन।् आददवासी थारु र र्िर सर्दुायको र्ौनलक 
सँस्कृनत, चालचलन, भेषभषूा, भाषा, लवाइखवाइ साँस्कृनतको सबपदाको रुपर्ा िनकेो छ। चाडपवा वा अन्य कुनै औपचाररक 
कायािर्र्ा र्ारै जातीित रुपर्ा आफ्नो पोशाक लिाउन ेिरेको पाईन्छ।  
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5.3.8 भाषा 

5.3.8.1 स्थानीय भाषा र िोल्ने सर्दुाय 

यस िाउँपानलकार्ा िसोिास िने व्यम्िहरूले िोल्ने ववनभन्न र्ातभृाषाहरूर्ा ववववधता रहेको पाइन्छ। र्ातभृाषाअनसुार 
जनसंख्याको तलुनात्र्क अध्ययन िदाा यस िाउँपानलकार्ा नपेाली भाषापनछ सिैभन्दा िढी थारु भाषाको प्रयोि िररन्छ। 
अन्य र्ातभृाषाहरु र्िर,  िरुुङ, अिनध, वहन्दी, भोजपरुी आदद रहेका छन।् 

5.3.8.2 र्ातभृाषा िोल्न ेसर्दुाय 

िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर २०७६ अनसुार िाउँपानलकार्ा ११ ववनभन्न भाषा िोल्न ेजनसंख्या पाईएको छ। जसअनसुार 
सवैभन्दा धेरै ४७.७७ प्रनतशत जनसंख्याले नपेाली भाषा िोल्ने िदाछन।् दोस्रोर्ा थारु भाषा िोल्न े४७.३७ प्रनतशत 
रहेको देम्खन्छ। त्यसैिरी र्िर भाषा िोल्न ेजनसंख्या ३ प्रनतशत रहको पाईन्छ। ववनभन्न जातजाती अनसुार आफ्नो 
र्ातभृाषा िोल्ने िरेको भएपनन र्ाध्यर् भाषाको रुपर्ा नेपाली भाषानै प्रयोि िने िररएको छ। आयोजना क्षेरर्ा नपेाली 
र थारु भाषा प्रर्खु भाषाका रुपर्ा रहेका छन।् वडाित आधारर्ा भाषाअनसुारको जनसंख्या वववरण तानलकार्ा प्रस्ततु 
िररएको छ। 

  

तानलका 5.24: राप्ती िाउँपानलकार्ा िोनलने र्ातभृाषाको वववरण 
वडा 
नं 

नेपाली थारु र्िर िरुुङ अवधी वहन्दी तार्ाङ नेवारी रै्नथनल भोजपरुी उदुा अन्य जबर्ा 

1 5026 21 24 0 0 16 2 4 12 0 0 0 5105 
2 4668 1533 486 70 3 10 6 16 0 0 0 0 6792 
3 2089 4222 309 9 0 4 2 0 0 1 0 5 6641 
4 3033 2915 9 1 0 2 0 0 0 1 0 1 5962 
5 1819 2047 27 0 0 0 0 0 1 1 0 9 3904 
6 896 4194 11 0 84 0 1 0 0 3 1 0 5190 
7 958 3528 57 1 0 4 2 2 0 0 0 2 4554 
8 1426 3592 416 102 1 3 0 0 0 0 0 22 4562 
9 1713 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1723 

जबर्ा 21628 21052 1349 183 88 39 13 22 13 6 1 39 44433 

स्रोत: राप्ती िाउँपानलकाको पार्श्ाम्चर, २०७६ 
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तम्स्िर 5. 23: राप्ती िाउँपानलकार्ा िोनलने र्ातभृाषाको अवस्था 
 
5.3.9 चाडवाड र अन्य प्रथा 

5.3.9.1 प्रर्खु चाडिाड र सर्ारोह 

यस िाउँपानलकार्ा ववनभन्न जाती, धर्ा, सबप्रदाय र भेषभषुाका र्ाननसहरु िसोिास िदाछन।् यहा ँअनधकांश वहन्दू धर्ा 
र्ान्न ेर्ाननसहरु रहेका छन ्भने र्मु्स्लर् र ईसाई धर्ा र्ान्न ेर्ाननसहरु पनन छन।् सिै जातजाती र सबप्रदायका आ-

आफ्नै खाले धर्ा संस्कृनत र चालचलनहरु छन।् जसर्ा िडादशैं, नतहार, रार्नवर्ी, र्हाम्शवरारी, हररतानलका, श्रीपञ्चर्ी, 
श्रीकृष्ण जन्र्ाष्टर्ी, वववाह पञ्चर्ी, होली, चैते दशैं, साउने-र्ाघे सिान्ती, र्ाघी, र्ातातीथा औसंी, अक्षय ततृीया, हररशयनी-
हररिोधनी एकादशी, नािपञ्चर्ी, रक्षािन्धन (जनैपूम्णार्ा), कुशे औसंी, िालाचतदुाशी, कोजाग्रत पूणीर्ा, स्वस्थानी पूम्णार्ा, 
कका ट संिाम्न्त, संकट पूजा, िदु्धजयन्ती, ईद, वकर ईद, इदलुवर्तर, विशर्स डे, अंग्रजेी नया ँवषा आदद चाडपवाहरु रहेका 
छन।् 

नतथी र ववशेष पवाको अवसरर्ा यस क्षेरर्ा रहेका धानर्ाक स्थलहरुर्ा ववनभन्न धानर्ाक तथा सांस्कृनतक जर्घट सरे्त 
हनुे िरेको पाईएको छ। म्शवरारीको ददन िाउँपानलकाको वडा न. ८ को वपपरीर्ा रे्ला लाग्ने िदाछ भने वडा न. 
२ को हसेडाडँा र्म्न्दरर्ा नवरार रे्ला, वडा न. ७ को अन्तन्तपरु रार्घाट रे्ला, वडा न. ५ को खौराहािािा रे्ला 
आदद ववशेष रहेका छन।् 

5.3.9.2 अम्न्तर् संस्कार िने स्थल र प्रचलन 
िाउँपानलकाका अनधकांश र्ाननसहरूले धर्ाको रुपर्ा सनातन वहन्दू धर्ालाई अपनाएको हनुाले नदी वकनारर्ा दाहसंस्कार 
िने चलन रहेको छ। आयोजना स्थलसँि जोनडएका कुनै पनन अम्न्तर् संस्कार स्थलहरु रहेका छैनन।् 
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5.3.10 शान्ती सरुक्षाको अवस्था 

स्थलित अध्ययनको िर्र्ा आयोजना क्षेरको शान्ती सरुक्षाको अवस्था सार्ान्य राप्ती िाउँपानलकको कायाालय नम्जकै 
भालवुाङर्ा प्रहरीचौकी रहको छ। उि क्षरेको शाम्न्त र सरुक्षा त्यहाँ अवम्स्थत प्रहरी चौकीले हेने िरेको छ। 
सरुक्षाकर्ीको सविय ननिरानी तथा सवारी साधनको आवतजावतको अनिुर्नले अवाम्छछत वियाकलापहरु रोक्न 
र्द्धत िरेको पाईयो। आयोजना स्थल लाललर्टीया क्षेरर्ा पनछल्लो सर्य चोरी, डकैनत र आपरानधक िनतनिनधहरु 
भएको पाईएको छैन। आयोजना क्षेर लमु्बिनी प्रदेश सरकारको प्रशासननक केन्र िन्न ेभएकोले यो क्षेरको शाम्न्त र 
सरुक्षाको लानि थप कार् िनुापने देम्खन्छ। 
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पररच्छ्छेद-६ 

प्रस्तावको ववकल्प ववश्लषेण 
 

आयोजनास्थल साववक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय सञ्चालनर्ा रहेको स्थानर्ा प्रस्ताव िररएकाले आयोजनाको 
कायाान्वयनिाट प्राववनधक म्शक्षालयको स्थानान्तरण भएको छ। हाल राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयले म्शक्षालयका 
प्रशासननक, कक्षाकोठा र प्रयोिशालाका सार्ग्रीहरु राप्ती उपत्यकाको िढवा िाउँपनलका वडा नं. ३ िोिरनडहा म्स्थत 
श्री सरस्वती उच्छ्च र्ाध्यानर्क ववद्यालय पररसरर्ा स्थानान्तरण िरीरहेको छ। लमु्बिनी प्रदेश सरकारले नेपाल 
सरकारिाट उि जनर्नको भोिानधकार पाईसकेको छ। यसथा आयोजना कायाान्वयनिाट म्शक्षालयको स्थानान्तरण 
भएको छ। आयोजनास्थलर्ा हाल भवन तथा संरचना ववद्यर्ान रहेको र ववद्यर्ान प्रकृतीकै आयोजना प्रस्ताव िररएको 
छ। 

ववकल्प अनकूुल वातावरणीय प्रभाव प्रनतकूल वातावरणीय प्रभाव 

ववकल्प १: हाल प्राववनधक म्शक्षालय रहेको स्थानर्ा आयोजना ननर्ााण िने 

नडजाइन: ईम्न्जननयररङ नडजाईन अनसुार 
भवन तथा संरचनाहरुको ननर्ााण िने। 

भवन तथा संरचनाहरु िनलयो 
हनुे तथा ववपद्को सर्यर्ा 
सरे्त सेवा प्रवाह िना सक्ने। 
हाल ववद्यर्ान संरचना भन्दा 
आधनुनक र व्यवम्स्थत संरचना 
ननर्ााण िररने। 

- 

आयोजना स्थल: हाल राप्ती प्राववनधक 
म्शक्षालय सञ्चालनर्ा रहेको स्थानर्ा 
म्शक्षालयलाई स्थानान्तरण िरी आयोजना 
कायाान्वयन िने। 

 - राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय 
पूवापम्िर् र्हेन्र राजर्ािाको 
पहुँचिाट टाढा रहेको िोिरनडहा 
र्ा सञ्चालन िररने। हाल 
अध्ययन िरररहेका र नया ँ
ववद्याथीलाई उि स्थानर्ा डेरा 
पाउन सर्स्या। अवहलेको 
म्शक्षालयिाट पैदल जान कररि 
४५ नर्नेटको सर्य लाग्ने। 

भ-ूिनौट: भवन, िाटो, घाँसे रै्दान र रुख 
िटुाहरु रहेको सर्थर जनर्न। 

भिूनोटर्ा उल्लेख्य पररवतान 
नहनुे। 

- 

अपनाईने प्रववनध: जि खन्न एस्काभेटर र 
र्ानव शम्िको प्रयोि िररनेछ। भवन 
ननर्ााणको लानि आवश्यक सार्ान तलर्ानथ 
िना िेन सरे्त प्रयोि िना सवकनेछ। 

आयोजना सर्यरै् सवकने। 
प्रदूषण सर्य घट्ने। 

- 

सछ चालन ववनध: यस आयोजननाको लानि 
असान्दनभाक 

- - 
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ववकल्प अनकूुल वातावरणीय प्रभाव प्रनतकूल वातावरणीय प्रभाव 

सर्य तानलका: वषााको सर्य (जेठ १५ 
देखी भदौ १५ सबर् ३ र्वहना) िाहेक 
अन्य सर्यर्ा जि खन्न ेकार् निने। अन्य 
ननर्ााणका कार्हरु वषैभरी िररने। 

वहलो र तत्पिात नसजाना हनु े
धलुोको सर्स्या कर् हनुे। 

 आयोजनाको कार् िने तानलका 
प्रभाववत हनु सक्ने। 

कच्छ्चा पदाथा: आयोजनाका संरचनाहरु 
ननर्ााण िदाा स्वीकृत प्राप्त स्थानीय िसर 
उद्योििाट ढुङ्गा, निटी र िालवुा खररद 
िने। 

िसर उद्योििाट आयोजनालाई 
आवश्यक ढुङ्गा, निटी र िालवुा 
खररद िररन ेभएकोले स्थानीय 
खोला नालाहरुर्ा असर नपने। 

- 

वन तथा सरकारी जग्िाको प्रयोि: हाल 
भवन तथा संरचना ननर्ााण भई सञ्चालनर्ा 
रहेको १२.१६ हेक्टर सरकारी पती 
ऐलानी जनर्नको प्रयोि िने। वन क्षेर 
प्रयोि निने। 

 राविय वन क्षेर क्षनत नहनुे। - 

प्रनतकूल असर: यस आयोजनाको प्रनतकूल प्रभाव अनचु्छ्छेद ७ र्ा वणान िररएको छ। 

ववकल्प २:  म्शक्षालयको पूवातर्ा  रहेको खाली जनर्नर्ा आयोजना कायाान्वयन िने 

साववक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयको पूवातर्ा  कररि ५.६ हेक्टर खाली सरकारी जनर्न रहेको छ। उि स्थान हाल 
खलुा चउरको रुपर्ा रहेको छ। आयोजना कायाान्वयनको लानि १२ हेक्टर भन्दा िवढ जनर्न आवश्यक पने 
भएकोले उि खाली जनर्निाट पूती नहनु ेदेम्खन्छ। भववष्यर्ा प्रदेश सरकारले संरचना ववस्तार िनुा परेर्ा उि 
जनर्न प्रयोि िना सवकने निकल्प रहेकाले प्रस्ताव िररएकै स्थल उपयिु रहेको। 

ववकल्प ३:  आयोजना कायाान्वयन निने 

लमु्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकार्ा ननर्ााण िने भनन लमु्बिनी प्रदेशको सावाभौर् प्रदेश सभाको ननणाय 
िर्ोम्जर् प्रदेश सरकारले लालर्टीयार्ा प्रदेश राजधानी ननर्ााण िने प्रस्ताव िरेको हो। त्यसैिरी आयोजना स्थल 
वन क्षेरर्ा प्रस्ताव निररएकाले राविय वन क्षेरर्ा क्षनत हनुे देम्खदैन। उि स्थलर्ा हाल प्रदेश सभा भवन 
ननर्ााणानधन रहेको र प्राववनधक म्शक्षालयलाई िोिरनडहाम्स्थत श्री सरस्वती र्ाध्यानर्क ववद्यालयको संरचना उपयोि 
िना आवश्यक तयारी भई स्थानान्तरण भैरहेको अवस्थार्ा आयोजना कायाान्वयन निने निकल्प उपयिु देम्खंदैन। 
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पररच्छ्छेद-७ 

प्रस्ताव कायाान्वयन िदाा वातावरणर्ा पने प्रभाव 
 

यस खण्डर्ा स्वीकृत कायासूचीको आधारर्ा प्रस्ताव कायाान्वयन िदाा आयोजना क्षेरको भौनतक, जैववक र सार्ाम्जक, 
आनथाक र साँस्कृनतक वातावरणर्ा पने सकारात्र्क तथा नकारात्र्क प्रभावहरुलाई रू्ल्याङ्कन तथा ववश्लषेण िररएको 
छ। अध्ययनको िर्र्ा पत्ता लािेका नयाँ सवाललाई पनन यस खण्डर्ा सर्ावेश िरर ववश्लषेण र रू्ल्याङ्कन िररएको 
छ।  ववश्लषेणको िर्र्ा ननर्ााण अवधी, प्रभावको प्रकृती (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष), पररर्ाण, सीर्ा र सर्यावनधलाई ख्याल 
िररएको छ। प्रस्ताववत आयोजनाको ननर्ााण पूवा, ननर्ााण र सञ्चालनको चरणर्ा पना सक्ने प्रभावहरुलाई ननबन 
उपखण्डहरुर्ा ववभाजन िररएको छ; 
 
7.1 सकारात्र्क प्रभावहरु 

प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनिाट आयोजना क्षेर र वरीपरीको भौनतक, जैववक र सार्ाम्जक तथा सासँ्कृनतक 
वातावरणर्ा पने सकारात्र्क प्रभावहरु यसप्रकार रहेका छन;् 

1) आयोजना क्षरेर्ा आनथाक िनतनिनध िढ्न ेतथा स्थानीय अथाव्यवस्था (economy) र्ा ववृद्ध हनु े
प्रस्ताववत आयोजनाको ननर्ााण अवनध ४ वषा रहेको छ। ननर्ााण प्रिात लमु्बिनी प्रदेश राजधानीका सबपूणा प्रशासननक 
िनतनिनधहरु प्रस्ताववत स्थानिाटै सञ्चालनर्ा आउनेछन।् ननर्ााण अवनधर्ा 925 जना कार्दार ननयनर्त रुपर्ा 
आवश्यक पने भएकोले दैननक उपभोग्य सार्ानको खररद निविले आयोजना क्षेरर्ा आनथाक िनतनिनध िढ्न ेदेम्खन्छ। 
त्यसैिरी ननर्ााण चरणर्ा आवश्यक ननर्ााण सार्ाग्री जस्तै नसरे्न्ट, रड, इट्टा, ढुङ्गा, निवट्ट, िालवुा, आदद चावहने हनुाले 
र यी ननर्ााण सार्ाग्रीहरु स्थानीय वा नम्जकको िजारिाट आपूनता हनु ेहुँदा  स्थानीय व्यापार व्यवसाय िढ्न ेदेम्खन्छ।  
अकाातर्ा   आयोजना ननर्ााण पिात प्रदेश राजधानीर्ा प्रशासननक कार्काजको लानि आउने र्ाननसहरुको आवतजावात, 
उनीहरुले िने खचाले स्थानीय अथाव्यवस्थालाई थप र्जितु िनाउन ेदेम्खन्छ। प्रदेश राजधानीको कायाान्वयनसँिै अन्य 
ववकासका संरचनाहरु ननर्ााण हनुे र आयोजना क्षेर शहरीकरण हनुे भएकाले ननर्ााणको सर्यर्ा िढेको अथाव्यवस्था 
सञ्चालनको सर्यर्ा उल्लेख्य वदृ्ध भई ददिो रुपर्ा कायर् हनु े देम्खन्छ। यसथा यसप्रकारका िनतनिनधले स्थानीय 
कार्दारले कार् पाउने, उत्पाददत  म्चजवस्तलेु िजार र भाउ पाउने हुँदा आयोजना क्षेरको सर्ग्र आनथाक िनतववनध 
िढ्न ेतथा अथाव्यवस्थारै् ववृद्ध हनु ेदेम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव उच्छ्च पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने प्रकारको 
भएकोले अनत उच्छ्च स्तरको सकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
2) रोजिारीको अवसर सजृना हनु े 
आयोजना ननर्ााणको लानि ४ वषाको अवनधर्ा २७ लाख ७५ हजार ददन दक्ष तथा अधादक्ष कार्दारहरु चावहन्छ। 
उि जनशम्ि दैननक ९२५ जना िरािरको हनु आउँछ। आयोजना ननर्ााणको िर्र्ा ठूलो जनशम्ि आवश्यक पने 
भएकोले स्थानीय तथा क्षेनरय स्तरर्ा कार्दार लाभाम्न्वत हनु ेदेम्खन्छ। त्यसैिरी आयोजना ननर्ााण पिात आयोजना 
क्षेरर्ा शहरीकरण हनुे भएकोले प्रदेश राजधानी ननर्ााणले ददिो रोजिारी सजृना िने देम्खन्छ। आयोजना क्षेरर्ा राप्ती 
प्राववनधक ववद्यालयले स्थानीयस्तरर्ा शैम्क्षक रुपर्ा योग्य, सीप, र क्षर्ता भएका जनशम्ि उत्पादन िरररहेको र 
भववष्यर्ा पनन िरररहने भएकोले प्रदेश राजधानी ननर्ााणिाट राप्ती उपत्यका सिैभन्दा िढी लाभाम्न्वत हनु ेदेम्खन्छ। 
त्यसैिरी आयोजनाको सञ्चालन अवनधर्ा अप्रत्यक्ष रुपर्ा ववनभन्न अनौपचाररक क्षेरहरुर्ा (जस्तै होटल, रेषु्टरेन्ट, 
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पसलहरु र ववनभन्न कायालयहरु) रोजिारीहरुको अवसर प्राप्त हनुे तथा रोजिारीको अवसर सजृना हनुेछ। यसले 
लमु्बिनी क्षेरर्ा रोजिारीका अवसर िढाउन थप भनूर्का खेल्ने देम्खन्छ।  
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, क्षेरीय रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पाने प्रकारको भएकोले अनत उच्छ्च स्तरको सकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
3) व्यापार व्यवसायको अवसर 
आयोजनाका कर्ाचारी र कार्दारहरुको ववृद्धले दैननक उपभोि िने िस्तहुरुको र्ाि हालको िजार र्ाि भन्दा िवढ 
हनुे देम्खन्छ। उि र्ाि पूतीको लानि स्थानीय कृषक तथा व्यापारीहरुले आफ्नो व्यापार व्यवसाय िढाउने अवसर 
प्राप्त िदाछन।् यसथा आयोजना कायाान्वयनिाट खाद्यान्न, तरकारी, र्लरू्ल, र्ास,ु दगु्ध तथा पेय पदाथाको व्यापार र 
होटल व्यवसायर्ा ववृद्ध हनु ेदेम्खन्छ। त्यस्तै आयोजना सञ्चालनको अिनधर्ा िजार निस्तार हनु,े शहरीकरण हनुे तथा 
र्ाननसहरुको चहलपहलर् ववृद्ध हनु ेभएकोले स्थानीयलाई व्यापार व्यवसायर्ा थप अवसर प्राप्त हनु ेदेम्खन्छ। 

 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको सकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
4) प्रशासननक सहजता 
हाल लमु्बिनी प्रदेशको र्कुार् िटुवल शहरर्ा रहेको छ। प्रस्ताववत आयोजना स्थलिाट प्रदेश र्कुार् िटुवल कररि 
१५० वकनर् टाढा अवम्स्थत छ। स्थानीयलाई कार्काजको लानि हाललाई िटुवल आवतजावत िनुा पने िाध्यता छ। 
प्रदेश राजधानी ननर्ााण पिात प्रादेम्शक सेवा सवुवधाका लानि िटुवल आवतजावत िनुा नपरी स्थानीय रुपर्ा सेवा 
सनुिधा नलन पाउँदा प्रशासननक सहजता हनुेछ। यसले स्थाननयको खचा र सर्य पनन िचत हनुेछ। त्यसैिरी लमु्बिनी 
प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थापनापछी प्रशासननक िनतनिनधहरु नछटो, छररतो र सहज हनुे; राजधानी स्थलिाट एवककृत 
सनुिधा प्रदान िना सक्न ेभएकोले सर्ग्र लमु्बिनी प्रदेशर्ा िसोिास िने आर् र्ाननसहरुलाई प्रशासननक सहजता हनु े
देम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, क्षेरीय रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले अनत उच्छ्च स्तरको सकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
5) सावाजननक सेवा र सवुवधाहरुर्ा ववृद्ध हनु े
प्रस्ताववत आयोजना स्थल राप्ती िाउँपानलकाको लालर्टीयार्ा रहेको छ। िाउँपानलकाले उपलव्ध िराउन ेसावाजननक 
सेवा सवुवधाहरु नसनर्त रहेका छन।् प्रदेश राजधानी ननर्ााण पिात प्रदेश सरकारले त्यस स्थानको भौनतक संरचनाहरु 
जस्तै सडक खानेपानी ढल म्शक्षा स्वास्थ्य सहरी ववकासर्ा लिानी िढाउन ेछ। यसिाट सो क्षेरर्ा प्राप्त हनुे सेवा 
सवुवधाहरुर्ा पनन व्यापक िवृद्ध हनुेछ। उि सनुिधा स्थानीयका लानि र्ार नभएर क्षेनरए स्तररै् उपलब्ध हनु ेहुँदा 
सावाजननक सेवा र सवुवधाहरुर्ा ववृद्ध हनु ेदेम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको र्ध्यर् पररर्ाणको, क्षेरीय रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले अनत उच्छ्च स्तरको सकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
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6) उप्ताददत स्थानीय म्चज/िस्तलेु िजार पाउन े
आयोजना क्षेरर्ा नतब्र शहरीकरण हुँदै िएको तथा िजार निस्तार भैरहेको छ। प्रदेश राजधानी ननर्ााण भएपनछ 
आयोजना क्षेरर्ा र्ाननसहरुको चहलपहल र्ार िढ्न ेनभएर शहररकरण सरे्त सरुु हनुे देम्खन्छ। आयोजना सञ्चालनको 
अवनधर्ा त्यस क्षेरको जनसङ्खख्यार्ा िवृद्ध हनु ेतथा आिन्तकु िढ्न िई उत्पाददत म्चज/िस्तलेु भाउ र िजार पाउने 
देम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको सकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
7) जनर्नको रू्ल्य ववृद्ध भई सबपत्तीको रू्ल्याङ्कन िढ्न े
प्रदेश राजधानी ननर्ााण भएपनछ आयोजना क्षेरर्ा शहरीकरण िढ्ने देम्खन्छ। प्रदेश राजधानी, व्यवम्स्थत शहर, सेवा 
र सवुवधाहरुले िदाा प्रदेशका ववनभन्न ठाउँहरुिाट प्रदेश राजधानीर्ा िसाईसराईर्ा नतव्रता आउने देम्खन्छ। त्यसैिरी 
प्रदेश राजधानीर्ा होटल व्यवसायी, उद्योिपती र कपोरेट क्षरेको आविर्नले जनर्नको र्ाि उच्छ्च हनु िई स्थानीयको 
जनर्नको रू्ल्य ववृद्ध हनु ेहुँदा सबपत्तीको रू्ल्याङ्कन िढ्न ेछ। सबपत्तीको रू्ल्याङ्कन िढ्न ेभएकोले िैङ्कर्ार्ा त सहजै 
ऋण प्राप्त िनासक्ने, पेशा र व्यवसाय सञ्चालन िना सक्ने देम्खन्छ।   
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको सकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
7.2 नकारात्र्क प्रभावहरु 

7.2.1 भौनतक वातावरण 

7.2.1.1  ननर्ााण काया िनुा पूवाको चरण 

1) कार्दार म्शववर तथा कायाालय स्थापनासिँ सबिम्न्धत सवालहरु 
आयोजना ननर्ााणको चरणर्ा कुल्ली, नर्स्त्री, प्लबिर, ईलेम्क्ट्रनसयन तथा ननर्ााण ववशेषज्ञहरु आवश्यक पदाछ। ननर्ााणको 
सर्यर्ा सार्ान्य श्रनर्क, दक्ष कार्दार, इम्न्जननयर र सपुरभाइजर आवश्यकता पने भएकोले कार्दारका लानि 
म्शववरको आवश्यकता पदाछ। कार्दार म्शववर कार्दार सरुक्षा र स्वास्थ्यका वहसािले सरुम्क्षत िनाउनपुने देम्खन्छ। 
ववशेषिरी िनर्ाको सर्यर्ा तराई क्षेरर्ा सपादंश िढ्न ेभएकाले कार्दार म्शववर सरुम्क्षत स्थानर्ा िनाउन पने हनु्छ। 
त्यसैिरी वषाातको सर्यर्ा म्शववर डिुानर्ा पना सक्न,े र्च्छ्छडको टोकाईले डेङु्ग र अन्य रोिहरु रै्लाउन सक्ने भएकोले 
म्शववर ननर्ााणर्ा ववशेष ध्यान ददनपुदाछ। कार्दार म्शववर ननर्ााणको िर्र्ा कार्दारका आधारभतू आवश्यकता र 
सरुक्षालाई ध्यान नददई म्शववर िनाईएर्ा जोम्खर् तथा दघुाटना िढ्न सक्न ेदेम्खन्छ। तर हाल प्राववनधक म्शक्षालयर्ा 
रहेका भवनहरुलाई कार्दार म्शववरको रुपर्ा प्रयोि िना प्रस्ताव िररएको र आयोजनाको कायाालय स्थापना िरर 
सवकएकाले म्शववर स्थापनासँि जोनडएको प्रभाव निन्य हनुे आकँलन िररएको छ।  
 
आकँलन िररएको प्रभाव न्यून पररर्ाणको, स्थलित रै्लावटको, अल्पकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले निन्य स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
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2) पावका ङ् स्थल स्थापनासँि सबिम्न्धत सवालहरु 
ननर्ााणका सर्यर्ा आयोजनालाई आवश्यक ननर्ााण सार्ग्री ओसारपसार िना तथा आवतजावतको लानि वटपर, ट्रक,  
नर्नी ट्रक, वपक-अप भ्यान, र्ोटरसाईकल आददको आवश्यकता पदाछ। त्यसैिरी जनर्न खाली िना र जि खन्न 
ननर्ााणर्ा डोजर, स्काभेटर लिायतका हेनभ सवारी साधनहरुको आवश्यक पदाछ। सवारी साधानहरुलाई उम्चत स्थनर्ा 
पावका ङ निररएको खण्डर्ा एकातर्ा  ननर्ााण र आवतजावतर्ा िाधा पगु्छ भन ेअकाातर्ा  दघुाटनाको जोम्खर् सरे्त 
िढ्दछ। आयोजनाको पावका ङ् स्थल आयोजना पररसरनभरै स्थापना िना प्रस्ताव िररएको छ। पावका ङ क्षेर ननर्ााण 
िदाा जनर्नको र्ानथल्लो सतहको र्नललो र्ाटो नास हनुे, र्ाटोको उिाराशम्िर्ा सरे्त कनर् आउने, रसायनहरु तल्लो 
तवटय क्षरेर्ा नर्नसन ेतथा र्ाटो प्रदूषण हनु सक्ने देम्खन्छ। तर आयोजनास्थल कृषी जनर्न नरहेको र वरपरका कृषी 
जनर्निाट छुटै्ट रहेकाले यस प्रभाविाट पने असर निन्य रहेको छ। आयोजनाले हररयाली क्षेर, ििैंचा र सजावट 
क्षेर ननर्ााणको लानि र्ानथल्लो सतहको र्ाटो संरक्षण िरी छुटै्ट राख्न ेप्रस्ताव िररसकेकाले प्रभाविाट पने असर निन्य 
छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव न्यून पररर्ाणको, स्थलित रै्लावटको, अल्पकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले निन्य स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
3) आयोजनाको आन्तररक सडक ननर्ााण सबिन्धी सवालहरु 
आयोजनास्थल पूवा-पम्िर् र्हेन्र राजर्ािासँि कररि २०० नर्टर लार्ो म्शक्षालय जान ेसडकले जोनडएको छ। यसथा 
आयोजनाको कायाान्वयनको लानि पहुँचर्ािा ननर्ााणको आवश्यकता छैन। आयोजना पररसरनभर म्शक्षालयका 
भवनहरुलाई जोड्न सडक निद्यर्ान रहेको छ। यसथा आयोजनाले ननर्ााणपूवाको अवस्थार्ा सडक संरचना ननर्ााण िनुा 
पदैन। आयोजना सञ्चालनपूवाको अवस्थार्ा आन्तररक सडक ननर्ााण सबिम्न्ध प्रभाव निन्य वकनसर्को रहेको छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव न्यून पररर्ाणको, स्थलित रै्लावटको, अल्पकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले निन्य स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
4) जनर्नको सतहको र्नललो र्ाटो संरक्षणका लानि स्थान ननर्ााणसँि सबिम्न्धत सवालहरु 
आयोजना संचालनपूवाको अवस्थार्ा जनर्नको सतहको र्नललो र्ाटोलाई संरक्षण िना एउटा र्ाटो राख्न ेक्षेर प्रस्ताव 
िररएको छ। उि र्ाटो राख्न ेस्थलको ननर्ााण िदाा वरीपरीिाट घेरािारा निरी राम्खएर्ा वषाातको पानीले उि र्ाटो 
ििाउन सक्न ेतथा आयोजना पररसर र वरपरको क्षेरर्ा वहलो ववसजान र तत्पिात धलुो िढाउन सक्न ेदेम्खन्छ। 
यसथा संरक्षण स्थलको ननर्ााण अिनधर्ा नै र्ाटो छररन नददन तथा वषाातको पानीको प्रभाव पना नददन उपायहरु 
अपनाउन पने देम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने प्रकारको 
भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 

5) आयोजनको ननर्ााण सार्ग्री भण्डारण सबिम्न्ध सवालहरु 
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ननर्ााण काया सरुू िना तथा ननयनर्त सञ्चालनका लानि आयोजनास्थलर्ा ननर्ााण सार्ग्री भण्डारणको आवश्यकता 
पदाछ। आयोजनाले आयोजना पररसरनभरै ननर्ााण सार्ग्री भण्डारण िना प्रस्ताव िरेको छ। उि भण्डारण स्थल ननर्ााण 
र व्यवस्थापन िदाा ध्यान नददईएर्ा एकातर्ा  निटी, िालवुा, म्चप्स जस्ता ननर्ााण सार्ग्री छररन सक्ने, दघुाटना 
ननबत्याउन सक्ने हनु्छ भन ेअकाातर्ा  नसरे्न्ट लिायतका सार्ग्रीहरु हावा र पानीको प्रभावले निग्रन सक्ने, िणुस्तर 
घट्न सक्न ेहनु्छ। त्यसैिरी र्लारे् छडहरुको उम्चत भण्डारणको अभावर्ा म्खया लाग्न,े उि म्खयाले जनर्नर्ा 
प्रदूषण िराउन सक्न े हनु्छ भने कार्दार र सवारी साधनहरु ठोदक्कएर दघुाटना ननबत्याउन सक्ने हनु्छ। यसथा 
आयोजनाको ननर्ााण सार्ग्री भण्डारसँि सबिम्न्धत सवाल उच्छ्च र्हत्वको रहेको छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने प्रकारको 
भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
6) राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयको प्रयोिशाला स्थानान्तरण िने तथा रसायनहरु व्यवस्थापन िने सबिन्धी सवाल 
प्रस्ताववत आयोजना स्थलर्ा साववक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय सञ्चालनर्ा रहेको छ जहाँ कररि १३ सय ववद्याथी 
ववनभन्न संकायर्ा अध्यनरत छन।् प्रस्ताववत आयोजना कायान्यवयनर्ा जान ुअम्घनै आयोजना क्षरेिाट राप्ती प्राववनधक 
म्शक्षालय र त्यहाँ भएका प्रयोिशालालाई स्थानान्तरण िनुा पने हनु्छ। प्रयोिशालार्ा प्रयोि भएका र भण्डारणर्ा 
रहेका रसायनहरुलाई सावधानीका साथ नयाँ प्रयोिशालार्ा लनिनपुने भएकोले आयोजनाको ननर्ााण तानलका प्रभाववत 
हनु सक्न ेदेम्खन्छ। त्यसैिरी म्शक्षालयर्ा रहेका ववज्ञान र इम्न्जननयररङ प्रयोिशालाहरुर्ा प्रयोि भईरहेका प्रयोिशालाका 
उपकरणहरु र रसायनहरुलाई उम्चत व्यवस्थपन अभावले दघुाटना ननम्बतन सक्ने, र्ानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई 
असर परु् याउन सक्ने देम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव उच्छ्च पररर्ाणको, स्थलित रै्लावटको, अल्पकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
7.2.1.2 ननर्ााणको चरण 

1) ननर्ााण कायासिँ सबिन्धीत धलुो, धवुा, र ध्वनी प्रदूषण 
प्रस्ताववत आयोजनाको सबभाव्यता अध्ययन प्रनतवेदनर्ा ववनभन्न संरचनाहरु (भवन, सडक, ढल ननकास) ननर्ााण िने 
कार् िने उल्लेख छ। ननर्ााण स्थलिाट सार्ान्यतया कंिीट, नसरे्न्ट, िालवुा, ढुङ्गा र नसनलकाको प्रयोििाट धलुो 
ननस्कन्छ। सखु्खा र्ाटो एक ठाउँिाट अको ठाउँर्ा ओसारपसार िदाा  र आिो िाल्दा उत्पाददत सूक्ष्र् कण, खरानीको 
कण, सल्रे्ट र नसनलकेटहरू नर्लेर पदूषण िढ्न ेहनुाले एकातर्ा  कार्दारको स्वास्थ्यर्ा प्रनतकूल प्रभाव पदाछ भने 
अकाातर्ा  वातावरणर्ा सरे्त प्रदूषण िढाउँदछ। ननर्ााण स्थलहरूर्ा रूपर्ा प्रयोि हनु ेनिटुनर्न, तेल, ग्लजु, नथनर, 
रंि, प्रशोनधत काठ, प्लाम्स्टक, म्क्लनर र अन्य खतरनाक रसायनहरूिाट ननस्कन ेहाननकारक वाष्पहरूले पनन वाय ु
प्रदूषणर्ा योिदान परु् याउँछन।् ननर्ााण िनतववनधहरू (वेम्ल्डंि, भइँु पक्की/ वपच िने, आदद) को पररणार्स्वरूप ननस्कने 
िन्धले वाय ुप्रदूषण िराउन सक्न े देम्खएको छ। हेवी-ड्यटुी नडजेल र पेट्रोल-संचानलत िाडीहरु, सार्ग्री डेनलभरी 
ट्रकहरूिाट धलुाका कणहरु (PM) र नाइट्रोजनको अक्साइडहरू (NOx) को ननस्कासन हनु्छ। ग्यास उत्सजानले 
कार्दारहरू र वरपरका िानसन्दाहरूलाई र्श्ासप्रर्श्ासर्ा सर्स्या ननबत्याउँन सक्दछ। त्यसैिरी ननर्ााण सार्ग्री िोकेका 
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ट्रकहरुले राजर्ािािाट आयोजनास्थलसबर्को २०० नर्टर सडकर्ा धलुोको प्रकोप िढाउन सक्न ेदेम्खन्छ। त्यसैिरी 
आयोजनाका ननर्ााण सार्ग्री िोकेका ट्रक तथा वट्रपरहरुहरु ओहोर दोहोर िदाा जनर्न थका न ेर आवाज ननकाल्ने हनुाले 
आयोजना क्षेरको वातावरणर्ा ध्वनीको र्ारा िढ्ने देम्खन्छ। त्यस्तै ट्रकहरुले िजाउने हनाको कारण सरे्त ध्वनीको 
र्ारा िढ्ने प्रक्षेपण िररएको छ। आयोजना क्षेरर्ा िडु्न ेसवारी साधन, ट्रक र ननर्ााण िनतनिनधहरुले आयोजना 
स्थलको हालको शान्तीपूणा ध्वनी वातावरणर्ा प्रदूषण िढाउन सक्न ेदेम्खन्छ। आयोजना क्षेरर्ा हाते रे्नसन (handheld 

meter) द्वारा िररएको परीक्षणर्ा वाय ु र ध्वनीको िणुस्तर राविय र्ापदण्डको पररनसर्ानभर रहेको पाईएको छ। 
आयोजनाको ननर्ााणको सर्यर्ा आयोजना क्षेरर्ा वाय ुर ध्वनी प्रदूषण िराउन सक्न ेदेम्खन्छ।। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव उच्छ्च पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने प्रकारको 
भएकोले अनत उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
2) आयोजना क्षरेको जनर्नको र्ानथल्लो भािको र्ाटो (Top soil) नास हनु े
प्रस्ताववत आयोजनार्ा ववनभन्न संरचनाहरु जस्तै भवन, सडक, ढल ननकास, पावका ङ् आदद ननर्ााण िदाा प्रकृनतक 
जनर्नलाई खन्नपुने र पनु ुापने हनु्छ। जि खन्दा जनर्नको उवारा शम्ि र सकु्ष्र् जीवाणहुरुको भण्डार भएको र्ानथल्लो 
भािको र्ाटो (Top soil) नास हनु ेहनु्छ भन ेत्यसरी नै सडक र पावका ङका लानि ढलान िदाा सतवह र्ाटो छोवपन्छ। 
तर यस आयोजनार्ा हररयाली क्षेर, ििैंचा र सजावट क्षेर ननर्ााणको लानि जनर्नको र्ानथल्लो सतहको र्ाटो संरक्षण 
िरी छुटै्ट राख्न ेप्रस्ताव िररसकेकाले प्रभाविाट पने असर निन्य छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थलित रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने प्रकारको 
भएकोले अनत निन्य स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
3) आयोजना क्षरेको भउूपयोिर्ा पररवतान हनु े
हाल आयोजना क्षेर नभर राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयको भवनहरु, कालोपरे सडक, आपँको ििैंचा, ववनभन्न प्रजानतका 
रुखहरु र घाँसे रै्दान तथा झाडी  रहेको छ। आयोजना पररसरको कुल क्षेरर्ल १२.१६३६ हेक्टर छ, जसर्ध्ये 
आयोजनास्थलर्ा हाल रहेका भवन तथा संरचनाहरुले ०.६८६३ हेक्टर ओिटेको छ। आयोजना कायाान्यनको िर्र्ा 
१.९३०४ हेक्टर क्षेरर्ा थप भवन ननर्ााण िररनेछ। त्यसैिरी ४.८८4८ हेक्टर जनर्नर्ा खलुा हररयाली क्षरे निकास 
िररनेछ भन ेिाकँी ४.६६२ हेक्टर जनर्नर्ा सडक, पानी पोखरी लिायतका अन्य स्थायी संरचनाहरु ननर्ााण िररनछेन।् 
हाल राप्ती प्रानिनधक म्शक्षालयका भवन र आन्तररक सडक लिायतका स्थायी संरचनाले आयोजना पररसरको ५.६४% 
जनर्न ओिटेको छ भन ेप्रस्ताववत आयोजनाले उि अनपुात िढाएर कररि ५९.८४% पगु्न्न ेदेम्खन्छ। यसथा आयोजना 
कायाान्वयनिाट कररि ६.5925 हेक्टर क्षरेको िोट निरुवा र घाँसे रै्दानले ढाकेको क्षेरको भउूपयोि स्थायी 
पररवतान हनुे देम्खन्छ।  

आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थलित रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
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4) आयोजना स्थल तथा कार्दार म्शववरिाट उत्पादन हनु ेठोस तथा तरल र्ोहोर व्यवस्थापन सँि सबिम्न्धत 
सवालहरु 

आयोजना सञ्चालन िना ९०० भन्दा िढी ननयनर्त कार्दार आवश्यक पदाछ। कार्दारको आवास, भान्सा र अन्य 
वियाकलापिाट  र्ोहोररै्ला उत्पादन हनु े िछा। ठूलो संख्यार्ा रहेका कार्दार र म्शववरिाट उत्पाददत र्ोहोर 
व्यवस्थापन चनुौतीपूणा रहेको छ। कार्दार म्शववरर्ा र्जदरुहरूले उत्पादन िने र्ोहोररै्ला कुवहन ेर नकुवहने प्रकृनतका 
हनु्छन ्जसको सवह व्यवस्थापन िररएन भन ेदिुान्ध रै्नलन ेर र्ाहार्ारी ननम्बतने हनु सक्छ। त्यसैिरी कार्दारहरुले 
प्रयोि िने शौचालय र िाथरुर्िाट र्ोहोर पानी हाल सञ्चालनर्ा रहेको ढल ननकासिाट आयोजना क्षेर िावहर पठाउँदा 
आयोजना क्षेरको वातावरणलाई दवुषत िनाउने र ढल नर्नसने करबदी खोल्सीर्ा प्रदूषण िढाउन सक्न ेदेम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने प्रकारको 
भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
5) आयोजना क्षरे डिुानर्ा पना सक्न े
आयोजना क्षेरर्ा वषाा ऋतरु्ा वावषाक वषााको कररि ८०% वषाा हनु ेिछा। आयोजना क्षेर सर्थर भभुािर्ा प्रस्ताव 
िररएको छ। आयोजनाका संरचनाहरु ननर्ााण िदाा ववशेष िरी वषााको सर्यर्ा आयोजना क्षेरको र वररपरर क्षेरको 
उम्चत पानी ननकासको प्रवन्ध नभएको खण्डर्ा आयोजना क्षेर डवुानर्ा पना सक्ने देम्खन्छ। आयोजना पररसरलाई 
पवहलेनै घेरािारा िररसवकएकाले आयोजनाका संरचना ननर्ााणले आयोजना िावहरको क्षेरलाई डिुानर्ा पाने सबभावना 
देम्खदैन। आयोजना क्षेरर्ा र्हेन्र राजर्ािा भन्दा दम्क्षणनतरको पानी स्यानो खोला हुँदै राप्ती नददर्ा नर्नसन्छ भन े
उत्तरनतरको पानी दोलाई खोला हुँदै राप्ती नददर्ा नर्नसन्छ। राजर्ािाले पानी एक तर्ा िाट अको तर्ा  िग्न रोकेको 
छ। यसथा आयोजना कायान्वयनले ववद्यर्ान पानीको रै्लावट र िग्न ेददशालाई प्रभाववत निनाउने देम्खन्छ। तथापी 
आयोजना पररसरको पखााल हालको प्राववनधक म्शक्षालयले ननर्ााण िरे भन्दा अग्लो िनाईने भएकोले राजर्ािािाट 
उत्तरतर्ा  म्शक्षालयको पखाालसबर् जबर्ा हनु ेपानीको ननकास प्रभाववत वनाउन सक्न ेदेम्खन्छ भन ेवषाादको सर्यर्ा 
भवन तथा संरचनाहरु डिुानर्ा पना सक्न ेदेम्खन्छ।   
  
आकँलन िररएको प्रभाव उच्छ्च पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पाने प्रकारको भएकोले अनत उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
6) नम्जकका खोलाको पानीको िणुस्तरर्ा असर पाना सक्न े
हाल आयोजना पररसरको ढलको ननकास करबदी खोल्सी हुँदै उत्तरतर्ा को दोलाई खोलार्ा रहेको छ। उि खोलाको 
पानी राप्ती नदीर्ा नर्नसन्छ। वषाातको सर्यर्ा र्ार खोलार्ा पानी हनु्छ भन ेवहिेँउदको सर्यर्ा पानी हुँदैन। ननर्ााण 
चरणर्ा आयोजनाको कार्दार म्शववरिाट ननम्स्कने र्ोहोर पानी, ननर्ााणका िेला ननम्स्कने तरल पदाथाहरु जस्तै: 
नसरे्न्टको घोला, सडक कालोपरे िने िर्र्ा प्रयोि हनु े ववनभन्न म्जवाष्र्ा र रसायनहरु, र्ाटो घनुलत पानी आदद 
ढलको ननकासिाट नम्जकैको खोलार्ा नर्नसएर खोलाको पानीको िणुस्तरर्ा असर पादाछ। ववशेषिरी वषाातको सर्यर्ा 
आयोजना स्थलिाट ननम्स्कन ेर्ोहोर र्ाटो, रसायन र ढलले राप्तीको पानीको िणुस्तरर्ा प्रभाव पाना सक्ने देम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले  उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
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7) आयोजना क्षरे पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािासँि जोनडएकाले दघुाटनाको सबभावना िढ्न े
आयोजना क्षेरको ठीक अिानडपवट्ट अथाात दम्क्षणर्ा पूवा-पम्िर् र्हेन्र राजर्ािा पछा। यो राजर्ािा आयोजना क्षेर र 
नेपालको तराई क्षेरर्ा आवतजावत िने एकर्ार प्रर्खु सडक भएकोले सधैंभरी व्यस्त हनु ेिदाछ। ननर्ााणको सर्यर्ा 
र्ालसार्ान ओसारपसार िना ठूलो सङ्खख्यार्ा वटपर, ट्रक, नर्नी ट्रक, वपक-अप भ्यानको ओहोरदोहोर हनुे तथा 
र्ाननसहरुको चहलपहल िढ्न ेहुँदा दघुाटनाको जोम्खर् िढ्ने देम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव उच्छ्च पररर्ाणको, स्थलित रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
8) आयोजना स्थल जोड्न ेतथा आयोजना स्थलिाट ननस्कने पहुँच र्ािा सबिन्धी सवाल 
हाल आयोजना स्थल जोड्ने तथा आयोजना स्थलिाट ननस्कने पहुँच र्ािा एक र्ार रहेको छ। सो सडक औषतर्ा 
१० नर्टर चौडाई भएको भएपनी कालोपरे औषतर्ा ४ नर्टर चौंडाईर्ा िररएको छ भने, दायाँ िायाँ घरहरु जोनडएकाले 
सडक साँघरुो छ। ननर्ााण चरणर्ा सो सडकको चौडाई र भारवन क्षर्ताले नथेग्ने हुँदा यो सडकलाई ननर्ााण चरण 
अिावै सबभाव्यता अध्ययन प्रनतवेदन अनसुार चौडा िने, स्तरोन्नत्ती र व्यवम्स्थत िनुापने सवालहरु रहेका छन।् हालको 
पहुँच र्ािालाई र्र्ात सबभार र निस्तार िनुापने देम्खन्छ। त्यसैिरी आयोजनास्थल नछने एकर्ार सडक रहेकाले अको  
सडक ननर्ााण िना पने देम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव उच्छ्च पररर्ाणको, स्थलित रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
9) आयोजनाका भवनहरु भकूबप प्रनतरोधी हनुे सबिन्धी सवाल 
आयोजनास्थल भकूबपको अनत उच्छ्च जोम्खर् भएको क्षेरर्ा पदैन तथापी आयोजनाका भवनहरु ननर्ााण चरणर्ा 
लापरवाही िरी िणुस्तरहीन िनरे्ा भकूबप लिायत प्राकृनतक प्रकोपर्ा दघुाटनार्ा धनजनको क्षनत हनुसक्छ। भवनहरु 
भकूबप प्रनतरोनध िनाउन ववस्ततृ पररयोजना प्रनतवेदन र राविय भवन ननर्ााण आचारसंवहता अनसुार निनाएर्ा भकूबपको 
सर्यर्ा भवनहरु भत्कन सक्न ेतथा आयोजना स्थलर्ा क्षनत पयुााउन सक्न ेदेम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थलित रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पाने प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
10) आयोजनाको ढल ननकास प्रणाली स्थापनासिँ सबिम्न्धत सवालहरु 
साववक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयको ढल ननकास प्रणाली आयोजना स्थलिाट कररि ६०० नर्टर उत्तरतर्ा  रहेको 
करबदी खोल्सीर्ा जोनडएको छ। उि ढल ननकास सानो भएको तथा ढल पाईपर्ाथी स्थानीयले टहरा तथा संरचना 
िनाई सकेकाले स्तरोन्नती सबभावना देम्खएको छैन।यसथा आयोजना सञ्चालनको अिनधर्ा उि ढल ननकास प्रणाली 
प्रयोि िररएर्ा आयोजना स्थलको पानी ननकासर्ा सर्स्या पना सक्न े देम्खन्छ। ववशेषिरी वषाातको सर्यर्ा 
आयोजनास्थल डिुानर्ा पना सक्ने देम्खन्छ।  
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आकँलन िररएको प्रभाव उच्छ्च पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने प्रकारको 
भएकोले अनत उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
7.2.1.3 सञ्चालनको चरण 

1) आयोजनाले पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािाको लालर्टीया सडक खण्डर्ा चाप िढाउन सक्न े
पूवा-पम्िर् र्हेन्र राजर्ािा आयोजना क्षेरको र तराई क्षेरको प्रर्खु आवतजावत िने र्ाध्यर् हो। राजर्ािार्ा वषेनी 
सवारी साधन िवढरहेकोले दईु वटा लेन भएकको सडक खण्डर्ा चाप िवढरहेको छ। प्रस्ताववत स्थानर्ा राजधानी 
ननर्ााण पिात लर्ही-भालिुाङ सडक खण्डर्ा र्ाननसहरुको ओहोरदोहोर र चहलपहलर्ा थप ववृद्ध हनुे, शहरीकरण 
भई जनसङ्खख्या िढ्न ेदेम्खन्छ। यसथा पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािाको लालर्टीया सडक खण्डर्ा प्रदेश राजधाननको 
प्रशासननक िनतनिनधले ववशेष चाप िढ्न ेछ। पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािाको यस सडक खण्ड अरे्ररकी सहायता 
कायािर् अन्तिातको नर्लेननयर् च्छ्यालेन्ज कपोरेशन नेपालले ५ वषा नभर सडक स्तरउन्ननत िने योजना रहेको हनुाले 
सडक चाप कर् िना सहयोि परु् याउन ेदेम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पाने प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
2)  दघुाटनाको सबभावना िढ्न े
आयोजनास्थल पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािाको लालर्टीया सडक खण्डर्ा पदाछ। नेपालको पूवा र पम्िर्लाई जोड्न े
र्हेन्र राजर्ािार्ा वषेनी सवारी साधनको संख्यार्ा ववृद्ध भैरहेको छ। अकाातर्ा  राजर्ािालाई आधार र्ानी सडकको 
दायाँ र वायाँ घर, भवन र टहराहरु ननर्ााण िरर आवास निस्तार िने, व्यवसाय र आनथाक िनतनिनधहरु सञ्चालन िने 
िर् िढ्दो रहेको छ। यस अध्ययनर्ा िररएको सन ्२००० देखी हालसबर्को भउूपयोि पररवतान ववश्लषेण अनसुार 
घर तथा संरचनाको ननर्ााण राजर्ािाको वरपर भएको पाईएको छ। लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश राजधानी ननर्ााणपछी यो 
िर् अझ िढ्ने अनरु्ान िररएको छ। िाउँपानलकाको अवलोकन अनसुार लर्ही भालिुाङ् खण्डर्ा वषेनी सडक 
दघुाटनाहरुर्ा ववृद्ध भैरहेकोले प्रदेश राजधानी ननर्ााणको अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वरुप यस्ता घटनाहरुर्ा ववृद्ध हनु ेआकँलन 
िररएको छ। भौिोनलक वहसािले तराईका क्षेरहरुर्ा जाडवका र्वहनाहरुर्ाा िाक्लो हसु्स ुलाग्न ेर कर्जोर दृश्यता 
(poor visibility) हनुे िरेको छ। यसथा आयोजना क्षेर तराई क्षेरर्ा रहेको, शहरीकरण र िढ्दो जनसंख्यासँिै 
सवारी साधनको चापले दघुाटनाको जोम्खर् िढाउन ेदेम्खन्छ। 

आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पाने प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
3)  ववद्यर्ान कर्जोर सञ्चार प्रणालीर्ा भार पने 
हाल आयोजना क्षेरर्ा नेपाल दरुसञ्चार नलनर्टेड र एनसेल प्रा. नल. ले सञ्चार प्रनिनधको सेवा प्रदान िदै आईरहेका 
छन।् ववध्यर्ान अवस्थार्ा ती कबपननहरुको टावरको नटेवका  कर्जोर रहेको छ जसले िदाा आयोजना स्थलर्ा 
र्ोिाईल र्ोन र इन्टरनेटर्ा सबस्या रहेको पाईएको छ। प्रदेश राजधानी ननर्ााण पिात एकातर्ा  प्रशासननक िनतनिनधले 
र्ाननसहरुको चहलपहल हनुे र अकाातर्ा  शहरीकरणले जनसंख्या िढ्न ेभएकोले  ववद्यर्ान कर्जोर सञ्चार प्रणालीर्ा 
भार पने र सञ्चार सनुिधार्ा असर परु् याउन ेदेम्खन्छ।  

आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पाने प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
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4)  प्रशासननक भवन तथा खलुा क्षरेिाट ननम्स्कएको ठोस तथा तरल र्ोहोररै्ला व्यवस्थापन सबिम्न्ध सवाल 
प्रदेश राजधानी सञ्चालन भए पिात ववनभन्न र्न्रालयका प्रशासननक भवनिाट ठोस र्ोहोररै्ला जस्तै कािज, प्लाम्स्टक 
आददहरु उत्पादन हनु्छ।  सयौं कर्ाचारी प्रदेश राजधानीर्ा हनु े हुँदा र उनीहरुको वियाकलापिाट र्ोहोररै्ला 
उत्पादन हनुे िछा। भवनिाट उत्पाददत र्ोहोररै्ला कुवहने र नकुवहन ेप्रकृनतका हनु्छन ्जसको सवह व्यवस्थापन िररएन 
भने दिुान्ध रै्नलने र र्ाहार्ारी ननम्बतन ेहनु सक्छ। त्यसैिरी शौचालयिाट ननम्स्कने र्ोहोर पानी हाल सञ्चालनर्ा 
रहेको ढल ननकासिाट प्रशोधन निरी आयोजना क्षेर िावहर पठाउँदा सो क्षेरको वातावरणलाई दूवषत िनाउन,े ढल 
नदीर्ा नर्नसने र प्रदूषण िढाउने देम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 

5) शहरीकरण, जनर्नको खण्डीकरण तथा भउूपयोिर्ा पररवतान 
आयोजना क्षेर वरीपरीको भभूाि खेतीयोग्य जनर्न र िस्तीले ढाकेको छ। िस्तीहरु र्खु्यतया पूवा पम्िर् र्हेन्र 
राजर्ािाको छेउछाउर्ा केम्न्रत रहेका छन।् उत्तरतर्ा को चरेु पहाड वन क्षेरले ढाकेको छ भन ेदक्षीण तर्ा  राप्ती 
नदी, खेतीयोय र्ाँट र िोिरनडहा पहाड रहेको छ। सर्ग्रर्ा पूवा-पम्िर् रै्नलएको खेतीयोग्य जनर्न र िस्ती क्षेर छ 
भन ेउत्तर र दम्क्षणर्ा वनले ढाकेको पहाड रहेको छ। प्रदेश राजधानी, शहरीकरण, र िढ्दो सेवा र सवुवधाहरुले 
िदाा प्रदेशका ववनभन्न ठाउँहरुिाट प्रदेश राजधानीर्ा िसाईसराईर्ा नतव्रता आउने देम्खन्छ। त्यसैिरी राजधाननर्ा होटल 
व्यवसायी, उध्योिपनत र कपोरेट क्षेरको आविर्न हनु्छ। आयोजनाको कायाान्वयनसँिै राप्ती उपत्यकार्ा शहरीकरण 
िढ्ने अनरु्ान िररएकोले आयोजनाको प्रभाव स्वरुप यस उपत्यकाको भउूपयोिर्ा पररवतान हनुे देम्खन्छ। भ-ूउपयोिका 
आधारर्ा राप्ती उपत्यका नर्म्श्रत वकनसर्को रहेको छ। भ-ूउपयोि दस्तािेज अनसुार राप्ती िाउँपानलकाको ६०% भन्दा 
िढी जनर्न वन क्षेरले ढाकेको छ। त्यसैिरी कररि ३०% भभूाि खेती िररएको जनर्नले ढाकेको छ भन ेिाँकी 
जनर्न अन्य वकनसर्का भउूपयोिले ढावकएको छ। तर सन ्२०००, २०१० र २०१९ को भउूपयोि दस्तावेजलाई 
ववश्लषेण िदाा सिैभन्दा धेरै प्रनतशत भ-ूउपयोि िवृद्ध घर तथा संरचना ववकासर्ा भएको छ भने सिैभन्दा कर् ववृद्ध 
नदी/नालार्ा भएको पाईएको छ। घर तथा संरचनाको ववकास वावषाक रुपर्ा ७.११ हेक्टरले िढेको देम्खन्छ भन ेखेती 
िररएको जनर्न वावषाक ५४.५१ हेक्टरले घट्दै िैरहेको ददम्खन्छ। यसथा आयोजना कायाान्वयन भएपनछ सञ्चालनको 
सर्यर्ा शहरीकरण नतब्र रुपर्ा हनु ेर िाउँपानलकाको खेनतयोग्य जनर्न र वन तथा घासेँ रै्दानले ढाकेको क्षेरर्ा 
चाप िढ्ने देम्खन्छ। र्लस्वरुप खेनतयोग्य जनर्नको खण्डीकरण िढ्न ेर भउूपयोिर्ा पररवतान हनु सक्ने देम्खन्छ। 

 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पाने प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
6) भनूर्ित पानीको उपयोिर्ा चाप िढ्न सक्न े
हाल राप्ती िाउँपानलकार्ा उपयोि िररन ेखानेपानीको श्रोत र्ध्ये ४४ प्रनतशत घरधरुीर्ा व्यम्िित वा सावाजननक 
सरुम्क्षत धारार्ार्ा त खानेपानी उपभोि िने िरेको पाईएको छ। त्यसैिरी टू्यववेल र्ार्ा त ४३ प्रनतशत घरधरुीले, 
७.९० प्रनतशत घरधरुीले छोवपएको इनार वा कुवाको खानेपानी प्रयोि िने िरेको देम्खन्छ। त्यस्तै ५.२६ प्रनतशत 
घरधरुीले नछोवपएको इनार वा कुवाको पानी प्रयोि िने िरेको पाईएको छ। अथाात ५६ प्रनतशत घरधरुीले भनूर्ित 
पानी प्रयोि िरररहेका छन।् ४0-45 वर्ट जनर्न नभरिाट अनधकांस र्ाननसले टू्यववेल र्ार्ा त पानी प्रयोि िरररहेका 
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हनुाले सो पररनध नभरै हाल भनुर्ित पानीको सतह (water table) रहेको छ। आयोजनाको सञ्चालन अिनधर्ा दैननक 
५० हजार नलटर पानी खपत हनुे अनरु्ान िररएको छ। जसर्ध्ये २० हजार नलटर धारा र्ार्ा त र िाँकी ३० हजार 
नलटर भनूर्ित पानी उपयोि िने प्रस्ताि राम्खएको छ। त्यसैिरी आयोजना सबपन्न भएपनछ राप्ती िाउँपानलकार्ा 
शहरीकरण िढी जनसङ्खख्याको चाप िढ्न ेहुँदा हाल प्रयोि भईरहेको खानेपानी आयोजनाले केवह भरथेि िरेता पनन 
सर्थर भभुािर्ा सम्जलै टू्यिवले वा िोररङ र्ार्ा त भनूर्ित पानी आउने हनुाले अनधकांस धरधरुी र व्यवसायीहरुले 
भनूर्ित पानीको प्रयोि िने हुँदा भनूर्ित पानीको उपयोिर्ा चाप िढ्न ेछ। शहरीकरण िढेपनछ खलुा जनर्नहरु पक्की 
संरचना िढ्नेछन ्जसले भनूर्ित पानी पूनभारण (Ground Water Recharge) हनु कर्ी हनु जान्छ। एकानतर भनूर्ित 
पानीको प्रयोिर्ा चाप िढ्न ेर अकाातर्ा  पूनभारण घटेर्ा भववष्यर्ा भनुर्ित पानीको सतह घट्दै जाँदा पानीको अभाव 
र्ार िढ्ने होईन वक भववष्यर्ा जनर्न धस्न े(subduction) जस्ता सर्स्या पनन आउन सक्छन।् 
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पाने प्रकारको भएकोले  उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
7)  आकम्स्र्क सूरक्षा सबिन्धी सवालहरु 
प्रस्ताववत प्रदेश राजधानीका भवनहरु अग्ला, धेरै कर्ाचारी र सेवाग्राहीले सेवा पाउनेिरी ननर्ााण िना प्रस्ताव िररएको 
छ। त्यसैिरी प्रदेश सभा भवनहरुले सांसद, आिन्तकु, संसदीय दलका कर्ाचारी लिायतलाई सेवा ददनछे। आिलािी 
र भकूबप जस्ता आकम्स्र्क दघुाटनाहरु प्रदेश राजधानी पररसरनभर आईपना सक्दछन।् यसथा आयोजनाको ननर्ााण 
अवनधर्ा नै यसप्रकारका प्राकृनतक/आकम्स्र्क प्रकोपलाई ध्यान ददई संरचना ननर्ााण िनुापदाछ। आकम्स्र्क िावहररने 
द्वार तथा भर् याङ र सडक सञ्जालको निकास िनापने हनु्छ। त्यसैिरी यस्ता प्रकोपिाट घाईते भएर्ा नछटोभन्दा नछटो 
स्वास्थ्यउपचार िराउनपने हनु्छ। हाल आयोजना क्षेर िाउँपानलकार्ा पदाछ। निरपानलका हनुका लानि राप्ती  
िाउँपानलकाले अन्य सिै र्ापदण्डहरु परुा िरेता पनन स्वास्थ्य सनुिधा (अस्पताल) र्ापदण्ड परुा हनु नसकेकाले 
स्तरोन्नती हनु सकेको छैन। प्रदेश राजधानी ननर्ााण पिात आयोजना क्षरेर्ा जनघन्त्व िढ्न ेहुँदा हाल ववद्यर्ान 
स्वास्थ्य चौकीले र्ाि नधान्न ेदेम्खन्छ। यसथा आयोजना कायाान्वयनसँिै आकम्स्र्क सूरक्षा सबिन्धी सवाल जवटल िन्ने 
देम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थलित रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
7.2.2  जैववक वातावरण 

7.2.2.1 ननर्ााण काया िनुा पूवाको चरण 

1) जनर्न खाली िदाा आयोजना क्षरेको जैववक ववववधतार्ा पने असर 
आयोजना स्थलर्ा भौनतक रुपर्ा म्शक्षालयका भवनहरु र सडक संरचना ववद्यर्ान छन ्भने जैववक वातावरण तर्ा  
घाँसे रै्दान तथा झाडँी, आपकँो ििैंचा तथा अन्य रुखहरुले ढाकेको क्षेरको िाहलु्य रहेको छ। आयोजना स्थलनभर 
कुनै स्तनधारी वन्यजन्त ुनपाईएता पनन सपा र भ्याितुाहरु पाईने जानकारी पाईएको छ। त्यसैिरी आयोजनास्थलर्ा 
रहेका रुखहरुर्ा चराको उपम्स्थती देख्न र सनु्न सवकन्छ। घाँसे रै्दानर्ा वकरा र्ट्यङ्खग्रा सवहत सूक्ष्र् जीवहरु रहेका 
छन।् आयोजना ननर्ााण अिावै जनर्न खाली िनुापने हनु्छ र ननर्ााण स्थलका रुखहरु कटान िनुापने हुँदा ववद्यर्ान 
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जैववक ववववधतार्ा असर पगु्न े देम्खन्छ। आयोजनाका प्रनतनननध र नडनभजन वन कायाालयका प्रनतनननधको संयिु 
स्थलित अध्ययनर्ा आयोजना  क्षेरर्ा कुल २१ प्रजानतका ४०२ रुखहरु कटान िनुा पने पाईएको छ। जसर्ध्ये 
आयोजना स्थलर्ा आपँका रुखहरुको िाहलु्य रहेको छ। अन्य र्खु्य प्रजानतका वनस्पनतहरु वटक, र्सला, नससौ, 
नसर्ल, पप्लर र कदर् रहेका छन।् १० भन्दा कर् संख्या भएका रुखहरु िोल्डर्ोहर, ननर्, जार्नु, नसररष, िोटल 
ब्रस, कटहर, धर्ला, अबिा, खयर, वपपल, िडहर, अर्ला, दिदिे र िर रहेका छन।् आयोजना स्थानका रुखहरु 
कटान िदाा ७९४२.४३ क्यूवर्ट वटबिर काठ तथा ९१२०.५१ क्यूवर्ट दाउरा क्षनत हनु्छ। तथापी आयोजनाले 
कटान िने रुखहरुर्ध्ये कुनै पनन रुख नेपाल सरकारद्वारा व्यापाररक प्रयोजनका लानि कटान, ओसार पसार र ववदेश 
ननकासी िना प्रनतवन्ध लिाईएको रुखहरु अन्तरित पदैनन।् रुखहरुको  वववरण सवहतको सूची प्रनतवेदनको अनसूुची 
९ र्ा राम्खएको छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थलित रै्लावटको, ददघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
2) वन क्षरेर्ा आिलािी हनु सक्ने 
प्रस्ताववत आयोजना स्थल कुनै पनन वन क्षेरर्ा जोनडएको छैन। तर आयोजना क्षरेको उत्तरतर्ा  दोलाई खोला पारी 
चरेु क्षेरर्ा सार्दुावयक वन रहेको छ। आयोजनाका कार्दारहरु आयोजना स्थलभन्दा िावहर वन क्षरेर्ा वहँड्डलु िना 
वा ताजा हनु जाँदा असावाधानीिस चरुोट वपउँदा वन क्षेरर्ा आिलािी हनु सक्न ेसबभावना रहन्छ। तर आयोजना 
ननर्ााण काया िनुा पूवा न्यून र्ारार्ा कार्दारहरु आवश्यक पने भएकाले उि सबभावना निन्य र्ारार्ा रहेको छ। 
    
आकँलन िररएको प्रभाव न्यून पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, छोटो सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले निन्य स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
3) आयोजना क्षरेर्ा र्ाछा र्ाने, वन्यजन्त ुर वनस्पनतको चोरी म्शकार र अवैध व्यापार हनु सक्ने 
आयोजना स्थल वन क्षेरर्ा नपने भएता पनन आयोजना स्थलको उत्तर र दक्षीण तर्ा को चरेु पहाडर्ा सालको वन 
रहेको छ। नदी तट क्षेरर्ा  नससौ र खयर जस्ता र्हत्वपूणा प्रजानत पाईन्छन।् आयोजना स्थलको दम्क्षण तर्ा  प्रर्खु 
रानप्त नदद रहेको छ। ननर्ााण काया पूवा आउन ेकार्दारले आयोजना क्षेरर्ा र्ाछा र्ाने, वन्यजन्त ुर वनस्पनतको चोरी 
म्शकार र अवैध व्यापार हनु सक्ने सबभावना देम्खन्छ। तर उि सबभावना निन्य र्ारार्ा रहेको छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव न्यून पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, छोटो सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले निन्य स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 

7.2.2.2 ननर्ााणको चरण 

1) वन क्षरेर्ा आिलािी हनु सक्ने 
प्रस्ताववत आयोजना स्थल वन क्षेरर्ा जोनडएको छैन तर आयोजना क्षेरको उत्तरतर्ा  दोलाई खाला पारी चरेु क्षेरर्ा 
पने सार्दुावयक वन रहेको छ भने दम्क्षणतर्ा  राप्ती नदी पारी िोिरनडहा पहाड रहेको। आयोजनाका कार्दारहरु 
आयोजना स्थल भन्दा िावहर वन क्षेरर्ा वहँडडलु िना सक्ने, वनभोज जान सक्ने, ताजा हनु जाँदा असावाधानीिस 
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चरुोट वपउँदा वन क्षेरर्ा आिलािी हनु सक्ने सबभावना हनु्छ। आयोजना ननर्ााण अवनधर्ा उल्लेख्य र्ारार्ा 
कार्दारहरु आवश्यक पने भएकोले ननर्ााण अवनधभर आिलािपको उच्छ्च सबभावना रहेको छ। 
    
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
2) आयोजना स्थलर्ा स्तनधारी वन्यजन्त,ु चरा, सरीसपृको िासस्थान र्ानसन सक्न े
प्रस्ताववत आयोजना स्थल साववक रानप्त प्राववनधक ववद्यालयको पररसर नभर छ। आयोजना स्थलर्ा प्राववनधक ववद्यालयको 
भवनहरु, रुखहरु, घाँसे रै्दान र आपँको ििैंचा रहेका छन।् आयोजना स्थलर्ा कुनै पनन  स्तनधारी वन्यजन्तकुो 
उपम्स्थती नपाईएको भएता पनन र सरीसपृ देम्खने िरेको र चरा पाईन ेिरेको छ। हाल राप्ती प्रानिनधक म्शक्षालयका 
भवन र आन्तररक सडक लिायतका स्थायी संरचनाले आयोजना पररसरको ५.64% प्रनतशत जनर्न ओिटेको छ भने 
प्रस्ताववत आयोजनाले उि अनपुात िढाएर कररि ५9.८४% पगु्न्न ेदेम्खन्छ। यसथा आयोजना कायाान्वयनिाट कररि 
६.५९२५ हेक्टर िोट निरुवा र घाँसे रै्दानले ढाकेको क्षरेको भ-ूउपयोि स्थायी पररवतान हनु ेदेम्खन्छ। जसिाट 
चरा र सरीसपृको िासस्थान र्ानसन सक्न े देम्खन्छ। तथापी आयोजना पररसरको कुल १२.१६३६ हेक्टरर्ध्ये 
४0.१६% प्रनतशत जनर्न खलुा र हररयाली क्षरेको रुपर्ा ववकास िररने भएकोले यस प्रभाव ननर्ााणको सर्यर्ा र्ार 
हनुे आकँलन िररएको छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थलित रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने प्रकारको 
भएकोले निन्य स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
3) आयोजना क्षरेर्ा र्ाछा र्ाने, वन्यजन्त ुर वनस्पनतको चोरी म्शकार र अवैध व्यापार हनु सक्ने 
आयोजना स्थलर्ा वन क्षेर नभएपनन आयोजनास्थलको उत्तर र दक्षीणतर्ा को चरेु पहाडर्ा सालको वन रहेको छ। 
नदी तट क्षेरर्ा  नससौ र खयर जस्ता र्हत्वपूणा प्रजानत पाईन्छन।् आयोजना क्षेर दईुतर्ा  हररयो पहाड र पूवा-पम्िर् 
िस्ती तथा खेतीयोग्य जनर्नले घेररएको राप्ती उपत्यकार्ा रहेको छ। आयोजना स्थलको दम्क्षण तर्ा  प्रर्खु रानप्त नदद 
रहेको छ। प्रस्ताववत आयोजना ननर्ााण िना उल्लेख्य र्ारार्ा दक्ष र अधादक्ष कार्दारहरु आवश्यक पछान। यी 
कार्दारहरु कार्को ददन वा कार्को सर्यभन्दा िावहर आयोजना स्थल वा कार्दार म्शववरभन्दा िावहर वन क्षेरर्ा 
जान सक्न,े आयोजना क्षेरर्ा र्ाछा र्ाने, वन्यजन्त ुर वनस्पनतको चोरी म्शकार र अवैध व्यापार हनु सक्ने देम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
4) ध्वनी प्रदूषणको कारण आयोजना वरीपरीको क्षरे वन्यजन्त ुर चराले िासस्थान छाडेर जान सक्न े
आयोजनाको स्थलर्ा प्रदेश सरकारका प्रशासननक भवन, सभाहल, सडक, नाली, घेरािारा सवहत ववनभन्न संरचना ननर्ााण 
िररन्छ। आयोजना क्षेरर्ा ननर्ााणको अवनधर्ा ववनभन्न औजार र रे्नसनहरुिाट ध्वनन उत्पन्न हनु्छ र ध्वनन प्रदूषण 
िराउँछ। त्यसैिरी आयोजना क्षेरर्ा िडु्न ेसवारी साधन, ट्रक र ननर्ााण िनतनिनधहरुले आयोजना स्थलको हालको 
शान्तीपूणा वातावरणर्ा ध्वनी प्रदूषण िढाउन सक्न ेदेम्खन्छ। ध्वनन प्रदूषणका कारण ननर्ााणको सर्यर्ा आयोजना 
वरीपरीको क्षेरका सरीसपृ र चराले िासस्थान छाडेर जान सक्ने देम्खन्छ।  
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आकँलन िररएको प्रभाव न्यून पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले निन्य स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
5) खोलाको पानीको िणुस्तरर्ा ह्रास आई आयोजना क्षरेको जलीय पाररम्स्थनतकीय प्रणालीर्ा असर पाना सक्ने 
हाल आयोजना क्षेरको ढल ननकास उत्तरतर्ा  रहेको करबदी खोल्सी हुँदै दोलाई खोलार्ा रहेको छ। ननर्ााणको 
चरणर्ा कार्दारहरूले प्रयोि िने शौचालय, भान्छा र िाथरूर्िाट र्ोहोर पानी ननस्कन्छ। यसिाहेक ननर्ााण सार्ग्रीहरु 
जस्तै इँटा सर्ा िने, पेन्ट ब्रसहरू धनु ेआदी कायािाट र्ोहोर पानी उत्पादन हनु्छ। नडटजेन्टको प्रयोि िदाा नाइट्रोजन 
र र्स्र्ोरस भएको र्ोहोर पानी ननस्कन्छ। ननर्ााण सार्ानग्रको अब्यवम्स्थत भण्डारणका कारण वषाातर्ा पानीले ननर्ााण 
सार्ाग्री ििाउन ेतथा प्रदूषण िना सक्ने देम्खन्छ। ननकासिाट ननस्केको प्रदवुषत पानी दोलाई खोला हुँदै रानप्त नददर्ा 
नर्नसन सक्न ेतथा यसले खोलाको पानीको िणुस्तरर्ा ह्रास आई आयोजना क्षेरको जलीय पाररम्स्थनतकीय प्रणालीर्ा 
असर पाना सक्ने देम्खन्छ।  
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 

7.2.2.3 सञ्चालनको चरण 

1) ध्वनी प्रदूषण िढ्न ेतथा आयोजना वरीपरीको क्षरेिाट वन्यजन्त ुर चराले िासस्थान छाडेर जान सक्न े
आयोजना सञ्चालन भएपिात आयोजना क्षरेको जनसङ्खख्यार्ा िवृद्ध भई र्ाननसहरुको आवातजावतर्ा उल्लेख्य िवृद्ध 
हनु्छ। प्रदेश राजधानीर्ा आवतजावत िने िाडीहरुको सङ्खख्यार्ा पनन िवृद्ध हनुेछन ्जसले िदाा ध्वनन प्रदूषण िढ्नेछ।  
ध्वनी प्रदूषण िढ्न ेतथा आयोजना वरीपरीको क्षेरिाट वन्यजन्त ुर चराले िासस्थान छाडेर जान सक्न ेसबभवाना 
देम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव न्यून पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, दीघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पाने प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
2) सवारीसाधनको िढ्दो चापले नम्जकका वन क्षरेर्ा हनु ेवन्यजन्तकुो आवतजावतर्ा असर पाना सक्न ेतथा दघुाटना 

ननबत्याउन सक्ने 
आयोजना ननर्ााण पिात प्रदेश राजधानीर्ा प्रदेशभरका र्ार नभएर िावहरिाट पनन र्ाननसहरुको आवतजावात हनु्छ। 
प्रदेश राजधानी ननर्ााण पिात वषेनी िढ्दै िएको सवारी चापर्ा अझ ववृद्ध हनुे देम्खन्छ। त्यसैिरी आयोजना स्थलको 
जनसङख्या िवृद्ध भएपनछ सवारीसाधनहरुको चाप सरे्त िढ्नेछ। आयोजना स्थल र नम्जकका सडकहरु वन क्षेरसँि 
नजोनडएकाले प्रभाव न्यून रहेको छ। तथापी भालिुाङ्खिाट पूवातर्ा को भालिुाङ-चन्रौटा सडकर्ा सवारी चापले 
वन्यजन्तकुो आवतजावतर्ा असर परु् याउन सक्ने र दघुाटना ननबत्याउन सक्ने देम्खन्छ।   
 
आकँलन िररएको प्रभाव न्यून पररर्ाणको, स्थलित रै्लावटको, दीघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पाने प्रकारको भएकोले निन्य स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
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3) वन क्षरेर्ा अनतिर्ण िढ्न सक्न े
आयोजनास्थल वन क्षेरसँि नजोनडएको र चार वकल्ला साववक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयले चचेको क्षेरनभर नसनर्त 
रहेकाले आयोजनाले वन क्षेर अनतिर्ण िने सबभावना देम्खदैन। आयोजना क्षेर दईुतर्ा  वनले ढाकेको हररयो पहाड 
र पूवा-पम्िर् िस्ती तथा खेतीयोग्य जनर्नले घेररएको राप्ती उपत्यकार्ा रहेको छ। आयोजना स्थलर्ा वन क्षेर 
नभएपनन आयोजनास्थलको उत्तर र दक्षीणतर्ा को चरेु पहाडर्ा वन क्षरे रहेको छ। आयोजना सञ्चालन पनछ शहरीकरण 
िढ्न,े सेवा र सनुिधाहरु िढ्न ेभएकोले आयोजना क्षेरर्ा िसाँईसराईको िर् िढ्न ेदेम्खन्छ। िसाँईसराईको िर्र्ा 
वन क्षेर अनतिर्ण हनु ेतथा सकुुबिासी िस्ती िस्न सक्न ेखतरा रहेको छ। 

आकँलन िररएको प्रभाव उच्छ्च पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, दीघाकानलन सर्यको लानि अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले अनत उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 

7.2.3 सार्ाम्जक आनथाक तथा सासँ्कृनतक वातावरण 

7.2.3.1 ननर्ााण काया िनुा पूवाको चरण 

1) राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय भवन, कक्षाकोठा र प्रयोिशाला तथा म्शक्षण िनतनिनधर्ा पने असर 
प्रदेश राजधानी ननर्ााण िना सीटीईभीटी अन्तिातको साववक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयर्ा प्रस्ताववत िररएको छ। राप्ती 
प्राववनधक म्शक्षालयका ५२ वटा साना-ठूला भवन तथा संरचनाहरु रहेका छन ्भने कररि १३०० ववद्याथीहरु ववनभन्न 
संकायर्ा अध्ययनरत छन।् आयोजना ननर्ााण अिावै म्शक्षालय र त्यहा ँभएका प्रयोिशालालाई स्थानतरण िनुा पने 
हनु्छ। म्शक्षालयलाई दाङ म्जल्लाकै िढवा िाउँपानलका वडा नं. ३  म्स्थत श्री सरसवती र्ाध्यानर्क ववद्यालय पररसरर्ा 
साने प्रविया चनलरहेको छ जनु हालको ठाउँभन्दा कररि १५ वक.नर्. टाढा छ। हाल प्रयोि भईरहेका भवनहरु 
सवुवधा सबपन्न र ववद्याथी रै्री छन ्भन ेप्रयोिशालाहरु सञ्चालनको अवस्थार्ा छन।् नया ँठाउँर्ा हालकै जस्तो सवुवधा 
सबपन्न प्राववनधक म्शक्षालयको भवनहरु, कक्षाकोठा र प्रयोिशाला ननर्ााण िना चनुौनत रहेको छ। प्रयोिशाला स्थानतरण 
िना सर्य लाग्ने भएकाले एकातर्ा  म्शक्षण िनतववनधर्ा असर पना सक्ने देम्खन्छ भने अकाातर्ा  आयोजनाको 
कायाान्वयनर्ा वढलाई हनुसक्न ेदेम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव उच्छ्च पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, छोटो सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने प्रकारको 
भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
2) ननजी तथा सावाजननक जग्िार्ा क्षनत पगु्न सक्ने 
प्रस्ताववत प्रदेश राजधानी ननर्ााण िदाा पूवा पम्िर् राजर्ािािाट आयोजना स्थल पगु्ने २०० नर्टरको पहचु र्ािा साँघरुो 
छ। सो पहचु र्ािा ननर्ााण अिावै ववस्तार र स्तरोन्नत्ती िनुा पने देम्खन्छ। त्यसै िरी हाल एक र्ार रहेको पहुँच 
र्ािाले नपगु्न ेभएकाले आयोजना स्थलिाट अको पहचु र्ािा पनन िनाउन ुपदाा पनन ननजी तथा सावाजननक जग्िार्ा 
क्षनत पगु्न सक्न ेदेम्खन्छ।  
 
आकँलन िररएको प्रभाव उच्छ्च पररर्ाणको, स्थलित रै्लावटको, छोटो सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने प्रकारको 
भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
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7.2.3.2 ननर्ााणको चरण 
1) कार्दारको लानि खानेपानी, सरसर्ाई र शौचालय सबिन्धी सिालहरु 
आयोजनालाई ननर्ााणको चरणर्ा कुल्ली, नर्स्त्री, प्लबिर, ईलेम्क्ट्रनसयन जस्ता कार्दार तथा ननर्ााण ववशेषज्ञहरु 
आवश्यक पदाछ। ननर्ााणको सर्यर्ा दक्ष कार्दार, सार्ान्य श्रनर्क, इम्न्जननयर र सपुरभाइजर आवश्यकता पने 
देम्खएकाले आयोजना क्षरे भन्दा िावहरिाट आउन े कार्दारलाई कार्दार म्शववरर्ा राख्न े प्रस्ताव िररएको छ। 
आयोजनालाई ठूलो संख्यार्ा कार्दार आवश्यकता पने भएकोले कार्दरको खानेपानी, सरसर्ाई र शौचालय सञ्चालनर्ा 
चनुौती थवपन सक्ने देम्खन्छ। कार्दार म्शववर ननर्ााणको िर्र्ा कार्दारका लानि आधारभतू आवश्यकता जस्तै 
खानेपानी, भान्सा, उम्चत सरसर्ाई  र शौचालयहरु हनु आवश्यक छ जनु कुरालाई ध्यान नददई म्शववर िनाईएर्ा 
कार्दारहरु निरार्ी हनुे र स्वास्थ्य अवस्था निनग्रन सक्न े देम्खन्छ जसले ननर्ााण कायालाई वढलाई िराउन सक्न े
देम्खन्छ।   
 
आकँलन िररएको प्रभाव उच्छ्च पररर्ाणको, स्थलित रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने प्रकारको 
भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
2) कार्दारको स्वास्थ्य र सरुक्षा सबिन्धी सिालहरु 
कार्दार म्शववर कार्दार सरुक्षा र स्वास्थ्यका वहसािले सरुम्क्षत िनाउनपुने देम्खन्छ। ननर्ााण चरणर्ा कार्दारहरू 
ववनभन्न प्रकारका जोम्खर्हरूर्ा पना सक्छन।् ननर्ााण अवनधर्ा दघुाटनाको सबभावना उच्छ्च हनु्छ, जसर्ध्ये उचाईिाट 
खस्ने, म्चप्लन,े अङ्गभङ्ग हनुे देम्ख र्तृ्य ुसबर् हनु सक्छ। यसले िदाा कार्दारको घरर्ा आम्श्रत पररवरजनको सरे्त 
ववचल्ली हनुे देम्खँदै आएको छ। तसथा आयोजना क्षेरर्ा कार् िने कार्दारको स्वास्थ एवं पेशाित सरुक्षा सनुनम्ित 
िना अत्यावश्यक छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव उच्छ्च पररर्ाणको, स्थलित रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने प्रकारको 
भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
3) आयोजना क्षरेको सार्ाम्जक सद्भाव र शाम्न्त तथा सरुक्षार्ा असर पाना सक्ने 
स्थानीय क्षरेिाट र्ारै दक्ष र िैरदक्ष श्रनर्कको व्यवस्थापन िना कदठन हनुे भएकाले ननर्ााण ब्यवसायीले ववनभन्न 
क्षेरिाट जनशम्ि ल्याउन ुपने हनु्छ। यी कार्दारहरू र्रक धर्ा र संस्कृनतका हनु सक्छन।् ननर्ााण ब्यवसायीले यी 
र्ाननसहरूिीच सद्भाव कायर् िनुा पनेछ तावक आयोजना क्षेरर्ा शाम्न्तपूणा तथा सद्भभावपूणा वातावरण कायर् होस।् 
कार्दारको उम्चत व्यवस्थापन एवं प्रम्शक्षणको अभाव वा कार्दारको अत्यानधक आवतजावत भएको खण्डर्ा असर 
पने देम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
4) सवारीसाधनको िढ्दो चापको कारण सवारी दघुाटना िढ्न सक्न े
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आयोजनास्थल पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािाको लालर्टीया सडक खण्डर्ा पदाछ। नेपालको पूवा र पम्िर्लाई जोड्न े
र्हेन्र राजर्ािार्ा वषेनी सवारी साधनको संख्यार्ा ववृद्ध भैरहेको छ। अकाातर्ा  राजर्ािालाई आधार र्ानी सडकको 
दायाँ र वायाँ घर, भवन र टहराहरु ननर्ााण िरर आवास निस्तार िने, व्यवसाय र आनथाक िनतनिनधहरु सञ्चालन िने 
िर् िढ्दो रहेको छ। ननर्ााणका िखत र्ालसार्ान ओसारपसार िना ठूलो सङ्खख्यार्ा वटपर, ट्रक, लरी, नर्नी ट्रक, 
वपक-अप भ्यानको ओहोरदोहोर हनु ेहदुाँ  र र्ाननसहरुको चहलपहल पनन िढ्न ेभएकोले  दघुाटनाको सबभावना िढ्ने 
जोम्खर् रहेको छ। राजर्ािािाट आयोजना पररसर जोड्न ेसडक साँघरुो रहेको र सडकको दिैुतर्ा  घरहरु रहेकाले 
ववशेषिरी ननर्ााण सार्ग्री िोकेका ट्रक तथा वट्रपरहरुले दघुाटना िराउन सक्न ेदेम्खन्छ। िाउँपानलकाको अवलोकन 
अनसुार लर्ही भालिुाङ् खण्डर्ा वषेनी सडक दघुाटनाहरुर्ा ववृद्ध भैरहेकोले प्रदेश राजधानी ननर्ााणको िर्र्ा यस्ता 
घटनाहरुर्ा ववृद्ध हनु सक्न ेआकँलन िररएको छ। भौिोनलक वहसािले तराईका क्षेरहरुर्ा जाडोका र्वहनाहरुर्ाा 
िाक्लो हसु्स ुलाग्न े र कर्जोर दृश्यता (poor visibility) हनुे िरेको छ। जसका कारण जाडोका र्वहनाहरुर्ा 
दघुाटना िढ्न सक्न ेर र्ानवीय क्षनत हनु सक्ने देम्खन्छ। उि क्षनतिाट व्यम्िसँि आम्श्रत सबपूणा पररवार आनथाक 
रुपर्ा धरासायी हनु ेभएकोले पररवारको सर्ग्र सार्ाम्जक तथा आनथाक अवस्थार्ा प्रभाव पाने हनु्छ।  
 
आकँलन िररएको प्रभाव उच्छ्च पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको भएकोले अनत उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
5) र्वहला र वपछनडएको सरू्हका व्यम्िहरुलाई ज्यालार्ा ववभेद तथा िालिानलकाको श्रर्शोषण हनु सक्न े
ननर्ााण ब्यवसायीले कार्दारलाई भेदभाव िने र र्रक-र्रक व्यम्िलाई सर्ान कायाको र्रक पाररश्रनर्क ददने प्रचलन 
रहेको पाइन्छ। कार्को अनभुव र कार्को प्रकृनतका आधारर्ा पाररश्रनर्क र तलि ननधाारण िनुापछा। र्जदरुहरूिीचको 
असर्झदारीिाट िच्छ्न तलि प्रणालीर्ा एकरूपता कायर् िनुापछा। श्रनर्कको ज्याला तथा तलिको ब्यवस्थापन श्रर्का 
आधारर्ा राज्यले तोकेको न्यूनतर् दररेट भन्दा तल हनु सक्न ेसबभावना सरे्त देम्खएको छ। त्यसैिरी आयोजनाले 
िालिानलकालाई सस्तो ज्याला दरर्ा कार् लिाउन सक्न ेतथा श्रर्शोषण िना सक्ने देम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष प्रभाव पाने प्रकारको 
भएकोले उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
6) प्राववनधक म्शक्षालयका ववद्याथीहरुको आवतजावत र डेरा उपलब्धतार्ा पने असर 
ववद्यर्ान राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयलाई स्थानान्तरण िना लानिएको स्थल श्री सरस्वती र्ाध्यानर्क ववद्यालय पररसर, 
िोिरनडहा लालर्टीयािाट कररि १५ वक.नर्. टाढा रहेको छ। आयोजनस्थलिाट पूवापम्िर् राजर्ािा हुँदै नससहननया 
र नससहननयािाट राप्ती नददर्ाथी ननर्ााण िररएको िाडी चल्ने पलु हुँदै प्रस्ताववत नया ँ ठाउँर्ा पगु्न सवकन्छ। 
लालर्वटयािाट उि स्थानसबर्को पैदल सर्य कररि ४५ नर्नटे रहेको छ। ववशेषिरी िावहरी क्षेरिाट आएका 
ववद्याथीहरु भालवुाङ आसपासको क्षेरर्ा डेरा नलई िस्ने िदाछन।् नया ँस्थानर्ा प्राववनधक म्शक्षालय सरेपनछ िोिरनडहार्ा 
तत्काल कोठा पाउन सर्स्या हनुे आकँलन िररएको छ। एकतर्ा  िोिरनडहार्ा डेरा ददनको लानि यथेस्ट घरहरू 
छैनन ्भन ेअकाातर्ा  भएका घरहरु पनन डेरा ददनको लानि नडजायन िररएका छैनन।् यसथा नयाँ ठाउँर्ा ववद्याथीलाई 
आवतजावत िना र डेरा पाउन सर्स्या हनु ेदेम्खन्छ। 
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आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, र्ध्यर् सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने 
प्रकारको उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 

7.2.3.3 सञ्चालनको चरण 

1) आयोजना क्षरेको शहरीकरणर्ार्ा त स्थानीय सँस्कृती र रहनसहनर्ा असर पना सक्न े
आयोजना क्षेर निनभन्न जातजानतको नर्म्श्रत िसोिास रहे पनन थारु जानतको िहलुता भएको क्षरे हो। आयोजना क्षेरर्ा 
थारु रहनसन, रीनतरीवाज र चाडपवा र्ाननदै आएको छ।  प्रदेश राजधानी ननर्ााण भएपनछ यस ठाउँर्ा शहरीकरण 
सरे्त सरुु हनु े देम्खन्छ। प्रदेश राजधानी, शहरको ववकास, उपलब्ध सेवा र सवुवधाहरुले िदाा प्रदेशका ववनभन्न 
ठाउँहरुिाट प्रदेश राजधानीर्ा ववनभन्न धर्ा, संस्कृनत, ररनतररवाज र चालचलन भएका र्ाननसहरुको िसाईसराई हनु 
सक्छ। त्यसैिरी राजधानीर्ा होटल व्यवासी, उध्योिपती र कपोरेट क्षेरको आविर्नले राविय तथा अन्तरााविय 
क्षेरिाट निनभन्न र्ाननसहरुको चहलपहल हनु ेहुँदा स्थानीय सँस्कृती र रहनसहनर्ा पािातय वा अरु धर्ा संस्कृनतहरुले 
अनतिर्ण हनु ेसाबभावना हनु्छ। शहरीकरणसँिै शहररया जीवनशैली र रहनसहनले स्थानीय सँस्कृती र रहनसहनलाई 
प्रभाव पाना सक्ने देम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव उच्छ्च पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, दीघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पाने प्रकारको  अनत उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
2) शहरीकरण िढी खेनतयोग्य जनर्नको खण्डीखरण तथा स्थानीय खाद्य सरुक्षार्ा असर पना सक्न े
आयोजना क्षेर वरीपरीको भभूाि खेतीयोग्य जनर्न र िस्तीले ढाकेको छ। आयोजना क्षेरर्ा हाल प्रशस्त रुपर्ा 
खेनतयोग्य जनर्नहरु रहेका छन ्र अनधकांश र्ाननसहरु कृवष पेशार्ा आवद्ध रहेका छन।् राप्ती िाउँपानलकाका केही 
वडाहरु र्कै उत्पादनका आधारर्ा सपुर जोनर्ा पदाछन।् आयोजना क्षरेर्ा िस्तीहरु र्खु्यतया पूवा पम्िर् र्हेन्र 
राजर्ािाको छेउछाउर्ा केम्न्रत रहेका छन।् उत्तरतर्ा को चरेु पहाड वन क्षेरले ढाकेको छ भन ेदक्षीण तर्ा  राप्ती 
नदी, खेतीयोय र्ाँट र िोिरनडहा पहाड रहेका छन।् सर्ग्रर्ा पूवा-पम्िर् रै्नलएको खेतीयोग्य जनर्न र िस्ती क्षेर 
छ भन ेउत्तर र दम्क्षणर्ा वनले ढाकेको पहाड रहेको छ। प्रदेश राजधानी, शहरीकरण, उपलब्ध सेवा र सवुवधाहरुले 
िदाा प्रदेशका ववनभन्न ठाउँहरुिाट प्रदेश राजधानीर्ा िसाईसराईर्ा नतव्रता आउन ेदेम्खन्छ। त्यसैिरी राजधानीर्ा होटल 
व्यवसायी, उध्योिपती र कपोरेट क्षेरको आविर्न हनु्छ। आयोजनाको कायाान्वयनसँिै राप्ती उपत्यकार्ा शहरीकरण 
िढ्ने अनरु्ान िररएकोले आयोजनाको प्रभाव स्वरुप यस उपत्यकको भ-ूउपयोिर्ा पररवतान ल्याउने देम्खन्छ।  
भउूपयोि दस्तािेज अनसुार राप्ती िाउँपानलकाको ६०% भन्दा िढी जनर्न वन क्षेरले ढाकेको छ। त्यसैिरी कररि 
३०% भभूाि खेती िररएको जनर्नले ढाकेको छ भन ेिाँकी जनर्न अन्य वकनसर्का भउूपयोिले ढावकएको छ। तर 
सन ्२०००, २०१० र २०१९ को भउूपयोि दस्तावजेलाई ववश्लषेण िदाा सिैभन्दा धेरै प्रनतशत भ-ूउपयोि िवृद्ध घर 
तथा संरचना ववकासर्ा भएको छ भन ेसिैभन्दा कर् ववृद्ध नदी/नालार्ा भएको पाईएको छ। घर तथा संरचनाको ववकास 
वावषाक रुपर्ा ७.११ हेक्टरले िढेको देम्खन्छ भन ेखेती िररएको जनर्न वावषाक ५४.५१ हेक्टरले घट्दै िैरहेको 
देम्खन्छ। यसथा आयोजना कायाान्वयन भएपनछ सञ्चालनको सर्यर्ा शहरीकरण नतब्र रुपर्ा हनु ेर िाउँपानलकाको 
खेनतयोग्य जनर्नर्ा चाप िढ्न ेदेम्खन्छ। र्लस्वरुप खेनतयोग्य जनर्नको खण्डीकरण िढ्ने र  भउूपयोिर्ा पररवतान 
हनुेछ। खेनतयोग्य जनर्न खम्ण्डकरण भएर्ा आयोजना क्षेरको खाद्यर्ा सरुक्षार्ा असर पना सक्न ेदेम्खन्छ। 
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आकँलन िररएको प्रभाव उच्छ्च पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, दीघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पाने प्रकारको अनत उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
3) िालिानलका तथा र्वहलाको अिैध ओसारपसार र शोषण िढ्न सक्न े
प्रदेश राजधानीका सेवा र सवुवधाहरुले िदाा ववनभन्न ठाउँहरुिाट प्रदेश राजधानीर्ा र्ाननसहरुको िसाईसराई हनु ेतथा 
शहरीकरण सरुु हनु ेदेम्खन्छ। शहरीकरण पिात आयोजना क्षरेर्ा होटल तथा व्यवसाय र आवासीय घरहरुर्ा ववनभन्न 
अदक्ष र घरेल ुकार्दारहरुको आवश्यक पछा। देशर्ा िढ्दो िेरोजिारी कायर् रहेको छ र यसरी कार्दार चावहदा 
सस्तोर्ा िालिानलका तथा र्वहला कार्दारहरु ववनभन्न ठाउँहरुिाट ओसारपसार हनु ेर कार्र्ा प्रयोि िदाा शोषण िढ्न े
जस्ता सर्स्याहरु आउन सक्छन।् त्यसैिरी शहरीकरण िढ्दा आयोजना क्षेरर्ा दलालहरुको चलखेल हनु ेतथा र्ानव 
िेचनिखन जस्ता सबस्या नन आउन सक्न ेदेम्खन्छ। 
 
आकँलन िररएको प्रभाव न्यून पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, दीघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पाने प्रकारको उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
4) सरुवा रोि तथा यौन रोिको ववस्तार हनु सक्ने 
प्रदेश राजधानी ननर्ााण पिात आयोजना क्षरेको जनघन्त्व ववृद्ध हनुेछ। िजार, होटल, रेषु्टरा र व्यवसायर्ा ववृद्ध 
हनुेछ। जनघन्त्व िढेसिैँ कुनै पनन संिार्क रोि र्हार्ारीर्ा पररणत हनु ेखतराको सबभावना रहन्छ। त्यसै िरी 
प्रदेश राजधानीर्ा राविय तथा अन्तरााविय क्षरेिाट निनभन्न र्ाननसहरुको आवतजावत हनुेछ। त्यस िर्र्ा अवैध 
यौनवियालापिाट सरुवा रोि तथा यौन रोिहरुको ववस्तार हनु सक्नेछ।    
 

आकँलन िररएको प्रभाव र्ध्यर् पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, दीघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पाने प्रकारको  उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 
5) आयोजना क्षरेर्ा सरुक्षा चनुौनत थवपन सक्न े
हाल आयोजना क्षेरको भालवुाङ िजारर्ा प्रहरी चौकी रहको छ। उि क्षरेको शाम्न्त र सरुक्षा त्यहा ँअवम्स्थत प्रहरी 
चौकीले हेने िरेको छ। सरुक्षाकर्ीको सविय ननिरानी तथा सवारी साधनको आवतजावतको अनिुर्नले हालसबर् 
शाम्न्त सरुक्षा कायर् भैरहेको भएता पनन आयोजना कायाान्वयनको सर्यर्ा चनुौनत थवपन सक्ने देम्खन्छ। आयोजना 
क्षेर लमु्बिनी प्रदेश सरकारको प्रशासननक केन्र िन्न ेतथा उच्छ्चपदस्त नतेतृ्व र कर्ाचारी संयन्रको लानि सरुक्षा 
व्यवस्था आवश्यक पदाछ। यसथा प्रदेश राजधानी सवहत सो क्षेरको शाम्न्त र सरुक्षाको लानि थप कार् िनुापने 
देम्खन्छ। 
 

आकँलन िररएको प्रभाव उच्छ्च पररर्ाणको, स्थानीय रै्लावटको, दीघाकानलन सर्यको लानि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पाने प्रकारको अनत उच्छ्च स्तरको नकारात्र्क प्रभाव रहेको छ। 
 

7.3  आयोजना क्षरेका सरोकारवालले उठाएका सवालहरु  

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कनको लानि नर्नत २०७९।०५।१५ र्ा आयोजनास्थल साववक राप्ती प्राववनधक 
म्शक्षालयको सभा हलर्ा आयोम्जत सावाम्जक सनुवुाईर्ा उठेका सवालहरु यसप्रकार रहेका छन;् 
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1) आयोजना कायाान्वयनको िर्र्ा ननजी जनर्नर्ा क्षनत पिुेर्ा कसरी सबिोधन िने? 
2) आयोजनाको लानि प्रयोि हनुे ननर्ााण सार्ग्री म्स्वकृत प्राप्त ननकाय/स्थानहरुिाट आपूती िने। 
3) राजर्ािािाट आयोजनास्थल नछने पहुँचर्ािार्ा धलुो, धवुाँ र ध्वनी प्रदूषण न्यूनीकरण िनुा पने। 
4) पहुँचर्ािा साँघरुो भएको। 
5) वातावरण व्यवस्थापनको लाित संशोधन िने। 
6) भवनहरुर्ा वातावरण रै्री ननर्ााण सार्ग्रीहरुको प्रयोि िने। 
7) िरुुयोजना िर्ोम्जर् हररयाली र खलुा क्षेर कायर् िने। 
8) वन र वन्यजन्त ुसंरक्षण सबिन्धी कायािर् प्रस्ताव िने। 

 
त्यसैिरी आयोजना कायाान्वयनका लानि रानप्त िाउँपानलकािाट प्राप्त नर्नत २०७९।०५।२१ को नसर्ाररसर्ा 
उठाईएका सवालहरु यसप्रकार रहेका छन;् 

1) नदी संरक्षणका साथै स्वस्थ वातावरण हनुे। 
2) रुख निरुवार्ा नोक्सानी हनुे। 
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तानलका 7. 1:   वातावरणीय प्रभावको तह ननधाारण 

प्रस्तावका काया वातावरणीय प्रभाव 

प्रकृती र्ापनको आधार 
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यक्ष
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सकारात्र्क प्रभावहरु 
आयोजनाको कायाान्वयन र िाह्य 
आनथाक िनतनिनध  

आयोजना के्षरर्ा आनथाक िनतनिनध िढ्ने तथा स्थानीय अथाव्यवस्था 
(economy) र्ा ववृद्ध हनु े

✓  उच्छ्च स्थानीय दीघाकानलन 
100 अनत उच्छ्च 

कार्दार ननयिुी र िाह्य आनथाक 
िनतनिनध  

रोजिारीको अवसर सजृना हनु े ✓ ✓  र्ध्यर् क्षेरीय दीघाकानलन 100 अनत उच्छ्च 

आयोजनाको कायाान्वयन व्यापार व्यवसायको अवसर ✓  र्ध्यर् स्थानीय दीघाकानलन 60 उच्छ्च 

आयोजनाको कायाान्वयन प्रशासननक सहजता ✓  र्ध्यर् क्षेरीय दीघाकानलन 100 अनत उच्छ्च 

आयोजनाको कायाान्वयन सावाजननक सेवा र सवुवधाहरुर्ा ववृद्ध हनु े ✓ ✓ र्ध्यर् क्षेरीय दीघाकानलन 100 अनत उच्छ्च 

आयोजनाको कायाान्वयन उप्ताददत स्थानीय म्चज/िस्तलेु िजार पाउन े ✓ ✓ र्ध्यर् स्थानीय दीघाकानलन 60 उच्छ्च 

आयोजनाको कायाान्वयन र 
व्यवम्स्थत शहरीकरण 

जनर्नको रू्ल्य ववृद्ध भई सबपत्तीको रू्ल्याङ्कन िढ्न े ✓ ✓ र्ध्यर् स्थानीय दीघाकानलन 60 उच्छ्च 

नकारात्र्क प्रभावहरु 
भौनतक वातावरण 
ननर्ााण काया िनुा पूवाको चरण 

कार्दार म्शववर स्थापना 
कार्दार म्शववर तथा कायाालय स्थापनासँि सबिम्न्धत सवालहरु ✓ 

 

न्यून स्थलित छोटो 25 निन्य 

पावका ङ स्थल स्थापना 
पावका ङ् स्थल स्थापनासिँ सबिम्न्धत सवालहरु ✓ 

 

न्यून स्थलित छोटो 25 निन्य 
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प्रस्तावका काया वातावरणीय प्रभाव 

प्रकृती र्ापनको आधार 
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आन्तररक सडक ननर्ााण 

आयोजनाको आन्तररक सडक ननर्ााण सबिन्धी सवालहरु ✓ 

 

न्यून स्थलित छोटो 25 निन्य 

जनर्नको सतहको र्ाटो संरक्षण 
स्थल ननर्ााण 

जनर्नको सतहको र्नललो र्ाटो संरक्षणका लानि स्थान ननर्ााणसिँ 
सबिम्न्धत सवालहरु ✓ 

 

र्ध्यर् स्थानीय र्ध्यर् 50 उच्छ्च 

ननर्ााण भण्डारण सार्ग्री ननर्ााण 
स्थल 

आयोजनको ननर्ााण सार्ग्री भण्डारण सबिम्न्ध सवालहरु ✓ 

 

र्ध्यर् स्थानीय र्ध्यर् 50 उच्छ्च 

आयोजनाको कायाान्वयन 

राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयको प्रयोिशाला स्थानान्तरण िने तथा 
रसायनहरु व्यवस्थापन िने सबिन्धी सवाल ✓ 

 

उच्छ्च स्थलित छोटो 75 उच्छ्च 

ननर्ााणको चरण 

भवन तथा संरचना ननर्ााण 

ननर्ााण कायासँि सबिन्धीत धलुो, धवुा, र ध्वनी प्रदूषण ✓ 

 

उच्छ्च स्थानीय र्ध्यर् 90 अनत उच्छ्च 

जि खन्ने तथा संरचना ननर्ााण िने 

आयोजना क्षेरको जनर्नको र्ानथल्लो भािको र्ाटो (Top soil) नास हनुे ✓ 

 

र्ध्यर् स्थलित र्ध्यर् 40 निन्य 

जि खने्न तथा संरचना ननर्ााण िने 

आयोजना के्षरको भउूपयोिर्ा पररवतान हनु े ✓ 

 

र्ध्यर् स्थलित दीघाकानलन 50 उच्छ्च 

कार्दारलाई आवासा सनुिधा प्रदान 

आयोजनास्थल र कार्दार म्शववरिाट उत्पादन हनुे ठोस तथा तरल 
र्ोहोर व्यवस्थापन सँि सबिम्न्धत सवालहरु ✓ 

 

र्ध्यर् स्थानीय र्ध्यर् 50 उच्छ्च 

पखााल ननर्ााण काया 
आयोजना के्षर डिुानर्ा पना सक्न े ✓ 

✓ 

र्ध्यर् स्थानीय दीघाकानलन 60 उच्छ्च 

ननर्ााण काया 
नम्जकका खोलाको पानीको िणुस्तरर्ा असर पाना सक्ने ✓ 

✓ 

र्ध्यर् स्थानीय र्ध्यर् 50 उच्छ्च 
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प्रस्तावका काया वातावरणीय प्रभाव 
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आयोजनाका सवारी साधनको 
आवतजावत 

आयोजना के्षर पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािासँि जोनडएकाले दघुाटनाको 
सबभावना िढ्न े ✓ 

✓ 

उच्छ्च स्थलित र्ध्यर् 80 उच्छ्च 

पहुँचर्ािा सधुार तथा ननर्ााण 

आयोजना स्थल जोड्ने तथा आयोजना स्थलिाट ननस्कने पहुँच र्ािा 
सबिन्धी सवाल ✓ 

 

उच्छ्च स्थलित दीघाकानलन 90 अनत उच्छ्च 

भवन नडजायन तथा ननर्ााण 

आयोजनाका भवनहरु भकूबप प्रनतरोधी हनुे सबिन्धी सवाल ✓ 

✓ 

र्ध्यर् स्थलित दीघाकानलन 50 उच्छ्च 

सञ्चालनको चरण 

सवारी साधनको आवतजावत 

आयोजनाले पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािाको लालर्टीया सडक खण्डर्ा 
चाप िढाउन सक्ने ✓ 

✓ 

र्ध्यर् स्थानीय दीघाकानलन 60 उच्छ्च 

सवारी साधनको आवतजावत 

दघुाटनाको सबभावना िढ्न े ✓ 

✓ 

र्ध्यर् स्थानीय दीघाकानलन 60 उच्छ्च 

जनसंख्या र सेवाग्राही ववृद्ध 

ववद्यर्ान कर्जोर सञ्चार प्रणालीर्ा भार पने ✓ 

✓ 

र्ध्यर् स्थानीय दीघाकानलन 60 उच्छ्च 

राजधानीको प्रशासननक िनतनिनध 
सञ्चालन तथा सवुवधाको प्रयोि 

प्रशासननक भवन तथा खलुा के्षरिाट ननम्स्कएको ठोस तथा तरल 
र्ोहोररै्ला व्यवस्थापन सबिम्न्ध सवाल ✓ 

 

उच्छ्च स्थानीय दीघाकानलन 100 अनत उच्छ्च 

प्रदेश राजधानी स्थापना तथा 
प्रशासननक िनतनिनध 

शहरीकरण, जनर्नको खण्डीकरण तथा भउूपयोिर्ा पररवतान ✓ 

✓ 

उच्छ्च स्थानीय दीघाकानलन 100 अनत उच्छ्च 

प्रदेश राजधानी स्थापना तथा 
प्रशासननक िनतनिनध 

भनूर्ित पानीको उपयोिर्ा चाप िढ्न सक्न े ✓ 

✓ 

र्ध्यर् स्थानीय दीघाकानलन 60 उच्छ्च 

भवन सञ्चालन 

आकम्स्र्क सूरक्षा सबिन्धी सवालहरु ✓ 

 

र्ध्यर् स्थलित दीघाकानलन 50 उच्छ्च 
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प्रस्तावका काया वातावरणीय प्रभाव 
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ढल ननकास सञ्चालन आयोजनाको ढल ननकास प्रणाली स्थापनासिँ सबिम्न्धत सवालहरु ✓ 

 

उच्छ्च स्थानीय दीघाकानलन १०० अनत उच्छ्च 

जैववक वातावरण 
ननर्ााण काया िनुा पूवाको चरण 

ननर्ााण काया 
जनर्न खाली िदाा आयोजना के्षरको जैववक ववववधतार्ा पने असर ✓ 

 

र्ध्यर् स्थलित दीघाकानलन 50 उच्छ्च 

कार्दार पररचालन 
वन के्षरर्ा आिलािी हनु सक्न े ✓ 

✓ 

न्यून स्थानीय छोटो 35 निन्य 

कार्दार पररचालन 

आयोजना क्षेरर्ा र्ाछा र्ाने, वन्यजन्त ुर वनस्पनतको चोरी म्शकार र 
अवैध व्यापार हनु सक्न े ✓ 

✓ 

न्यून स्थानीय छोटो 35 निन्य 

ननर्ााणको चरण 

ननर्ााण काया 

आयोजना स्थलर्ा स्तनधारी वन्यजन्त,ु चरा, सरीसपृको िासस्थान र्ानसन 
सक्ने ✓  र्ध्यर् स्थलित र्ध्यर् 40 निन्य 

कार्दार पररचालन 

आयोजना क्षेरर्ा र्ाछा र्ाने, वन्यजन्त ुर वनस्पनतको चोरी म्शकार र 
अवैध व्यापार हनु सक्न े ✓ ✓ र्ध्यर् स्थानीय र्ध्यर् 50 उच्छ्च 

ननर्ााण काया 

ध्वनी प्रदूषणको कारण आयोजना वरीपरीको के्षर वन्यजन्त ुर चराले 
िासस्थान छाडेर जान सक्न े ✓ ✓ न्यून स्थानीय र्ध्यर् 40 निन्य 

ननर्ााण काया 

खोलाको पानीको िणुस्तरर्ा ह्रास आई आयोजना के्षरको जलीय 
पाररम्स्थनतकीय प्रणालीर्ा असर पाना सक्न े ✓ ✓ र्ध्यर् स्थानीय र्ध्यर् 50 उच्छ्च 

सञ्चालनको चरण 
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प्रस्तावका काया वातावरणीय प्रभाव 

प्रकृती र्ापनको आधार 
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प्रदेश राजधानी स्थापना तथा 
प्रशासननक िनतनिनध 

ध्वनी प्रदूषण िढ्ने तथा आयोजना वरीपरीको के्षरिाठ वन्यजन्त ु र 
चराले िासस्थान छाडेर जान सक्न े ✓ ✓ न्यून स्थानीय दीघाकानलन ५० उच्छ्च 

प्रदेश राजधानी स्थापना तथा 
प्रशासननक िनतनिनध 

सवारीसाधनको िढ्दो चापले नम्जकका वन के्षरर्ा हनुे वन्यजन्तकुो 
आवतजावतर्ा असर पाना सक्ने तथा दघुाटना ननबत्याउन सक्न े ✓ ✓ न्यून स्थलित दीघाकानलन 40 निन्य 

प्रदेश राजधानी स्थापना तथा 
प्रशासननक िनतनिनध 

वन के्षरर्ा अनतिर्ण िढ्न सक्ने  ✓ उच्छ्च स्थानीय दीघाकानलन 100 अनत उच्छ्च 

सार्ाम्जक, आनथाक तथा सासँ्कृनतक 
वातावरण    

  
  

 

ननर्ााण काया िनुा पूवाको चरण         

ननर्ााण काया सरुु 

राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय भवन, कक्षाकोठा र प्रयोिशाला तथा म्शक्षण 
िनतनिनधर्ा पने असर ✓ 

 

उच्छ्च स्थलित छोटो 75 उच्छ्च 

पहुँच र्ािा सधुार तथा ननर्ााण 
ननजी तथा सावाजननक जग्िार्ा क्षनत पगु्न सक्न े ✓ 

 

उच्छ्च स्थलित छोटो 75 उच्छ्च 

ननर्ााणको चरण 

कार्दार पररचालन 
कार्दारको लानि खानपेानी, सरसर्ाई र शौचालय सबिन्धी सिालहरु ✓ 

 

उच्छ्च स्थलित र्ध्यर् 80 उच्छ्च 

कार्दार पररचालन 
कार्दारको स्वास्थ्य र सरुक्षा सबिन्धी सिालहरु ✓ 

 

उच्छ्च स्थलित र्ध्यर् 80 उच्छ्च 

कार्दार पररचालन 

आयोजना के्षरको सार्ाम्जक सद्भाव र शाम्न्त तथा सरुक्षार्ा असर पाना 
सक्ने ✓ 

✓ 

र्ध्यर् स्थानीय र्ध्यर् 50 उच्छ्च 

ननर्ााण सार्ग्री िोकेका सवारी 
साधनको आवतजावत 

सवारीसाधनको िढ्दो चापको कारण सवारी दघुाटना िढ्न सक्न े ✓ 

✓ 

उच्छ्च स्थानीय र्ध्यर् 90 अनत उच्छ्च 
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प्रस्तावका काया वातावरणीय प्रभाव 

प्रकृती र्ापनको आधार 
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कार्दारिीच निभेद 

र्वहला र वपछनडएको सरू्हका व्यम्िहरुलाई ज्यालार्ा ववभेद तथा 
िालिानलकाको श्रर्शोषण हनु सक्न े ✓ 

 

र्ध्यर् स्थानीय छोटो 45 उच्छ्च 

आयोजना कायाान्वयन र  ननर्ााण 
काया सञ्चालन 

प्राववनधक म्शक्षालयका ववद्याथीहरुको आवतजावत र डेरा उपलब्धतार्ा 
पने असर ✓ 

 

र्ध्यर् स्थानीय र्ध्यर् 50 उच्छ्च 

सञ्चालनको चरण 

प्रदेश राजधानी स्थापना तथा 
प्रशासननक िनतनिनध 

आयोजना के्षरको शहरीकरणर्ार्ा त स्थानीय सँस्कृती र रहनसहनर्ा 
असर पना सक्न े ✓ 

✓ 

उच्छ्च स्थानीय दीघाकानलन 100 अनत उच्छ्च 

प्रदेश राजधानी स्थापना तथा 
प्रशासननक िनतनिनध 

शहरीकरण िढी खेनतयोग्य जनर्नको खण्डीखरण तथा स्थानीय खाद्य 
सरुक्षार्ा असर पना सक्न े ✓ 

✓ 

उच्छ्च स्थानीय दीघाकानलन 100 अनत उच्छ्च 

प्रदेश राजधानी स्थापना तथा 
प्रशासननक िनतनिनध 

िालिानलका तथा र्वहलाको अिैध ओसारपसार र शोषण िढ्न सक्ने ✓ 

✓ 

न्यून स्थानीय दीघाकानलन 50 उच्छ्च 

प्रदेश राजधानी स्थापना तथा 
प्रशासननक िनतनिनध 

सरुवा रोि तथा यौन रोिको ववस्तार हनु सक्न े ✓ 

✓ 

र्ध्यर् स्थानीय दीघाकानलन 60 उच्छ्च 

प्रदेश राजधानी स्थापना तथा 
प्रशासननक िनतनिनध 

आयोजना के्षरर्ा सरुक्षा चनुौनत थवपन सक्न े

 ✓ 

✓ 

उच्छ्च स्थानीय दीघाकानलन १०० अनत उच्छ्च 
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पररच्छ्छेद-८ 
अनकूुल प्रभाव अनभववृद्ध तथा प्रनतकूल प्रभाव न्यून िने उपाय 

 

आयोजना कायाान्वयनिाट आयोजना क्षेरको भौनतक, जैववक, सार्ाम्जक तथा साँस्कृनतक वातावरणर्ा पना सक्ने उच्छ्च 
र्हत्व र अनत उच्छ्च र्हत्वका सकारात्र्क/नकारात्र्क प्रभावहरुको अनभववृद्ध/न्यूनीकरणका उपायहरु यस पररच्छ्छेदर्ा 
सर्ावेश िररएको छ। आयोजना कायाान्वयनिाट देखा पने निन्य र्हत्वका प्रभावहरुलाई छुटै्ट वातावरण व्यवस्थापन 
योजना र प्रभावहरुको अनभववृद्ध/न्यूनीकरणका उपायहरु प्रस्ताव िररएको छैन। उि प्रभावहरुको लेखाजोखा प्रभावको 
बयावट्रक्स िनाई पररच्छ्छेद ७ को तानलका ७.१ र्ा राम्खएको छ। उि खण्डर्ा प्रभावहरुको स्तरको िारेर्ा प्रभावको 
प्रकृती, पररणार्, नसर्ा र अवनधको आधारर्ा, प्रभावको स्तर निन्य, उच्छ्च वा अनत उच्छ्च उल्लेख िरी बयावट्रक्स 
िनाईएको छ। निन्य र्हत्वका प्रभावहरु ननराकरणको लानि आयोजनाको प्रस्तावक र छनौट भएको ननर्ााण 
व्यवसायीलाई आयोजनाको आन्तरीक खचार्ा ववज्ञहरुद्वारा वातावरणीय जािरुक तानलर् (Environmental 

Sensitization Training) ददईनेछ। यस खण्डर्ा उम्ल्लम्खत उपायहरु अपनाउदा लाग्न ेिजेटको सरे्त व्यवस्था 
िररएको छ भन ेववम्शष्ट प्रकारका प्रभावहरुको छुटै्ट वातावरण व्यवस्थापन योजना सरे्त प्रस्ततु िररएको छ। अध्ययनको 
सर्यर्ा पत्ता नलािेका तर आयोजना सञ्चालनको सर्यर्ा देम्खएका प्रभावहरुलाई प्रस्तावकको वातावरण व्यवस्थापन 
शाखाले वातावरणीय व्यवस्थापन योजना िनाई कायाान्वयन िनेछ। नकारात्र्क प्रभावहरुलाई हटाउन वा न्यूनीकरण 
िनाको लानि क्षनतपूती, सधुारात्र्क तथा ननरोधात्र्क उपायहरुको प्रस्ताव िररएको छ। यस खण्डर्ा उलेम्खत अनकूुल 
प्रभाव अनभववृद्ध तथा प्रनतकूल प्रभाव न्यून िने उपायहरुलाई कसले कायाान्वयन िने, कवहले िने, कस्ले िने, कसरी 
िने र कनत िजेट लाग्न ेभनन अनचु्छ्छेद १४ र्ा ववस्ततृ तानलका प्रस्ततु िररएको छ। 
 
8.1  अनकुुल प्रभाव अनभिवृद्धका उपायहरु 

प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनिाट आयोजना स्थल र वरीपरीको वातावरणर्ा पने सकारात्र्क प्रभावहरुलाइ ननबन 
अनरुुप अनभिवृद्ध िररन ेछ। 

1) आयोजना क्षरेर्ा आनथाक िनतनिनध िढ्न ेतथा अथाव्यवस्था (economy) र्ा ववृद्ध हनु े

आयोजना ननर्ााणपूवाको चरण र ननर्ााणको चरणर्ा आयोजनाका कार्दारहरूलाई दैननक उपभोग्य सार्ग्रीहरु जस्तै 
खाद्यान्न, तरकारी, र्लरू्ल, र्ास,ु दगु्ध तथा पेय पदाथाको आवश्यकता पने हनुाले त्यस्ता सर्ाग्रीहरु आयोजनाको कार्दार 
म्शववरर्ा उपलब्ध िराउन ुपरेर्ा स्थानीय आपूतीकताालाई प्राथानर्कता ददइने छ। स्थानीय कृषक तथा व्यवसायीहरुलाइ 
उपभोग्य सार्ान नििी नितरण िना अवसर उपलत्र्ध िराउाने एवं उत्पादनका कायाहरुलाइ प्रोत्साहन िररनेछ।  
 
2) रोजिारीको अवसर सजृना हनु े

ननर्ााण कायाका लानि आवश्यक पने जनशम्िको लानि क्षर्ता र योग्यताका आधारर्ा स्थानीय तथा प्रदेशर्ा िसोिास 
िने कार्दारलाई रोजिारीर्ा प्राथनर्कता ददन आयोजनाले ननर्ााण व्यवसायीसिँ आवश्यक सर्न्वय िनेछ।  
स्थानीयलाइ कार्र्ा लिाउँदा अन्य कार्दार सरह कार् िराउन ेतथा पाररश्रनर्क उपलब्ध िाराइन ेछ। रोजिारी 
सजृना िने म्शलम्शलार्ा प्रदेश राजधानी क्षरेका निरपानलका तथा िाउँपानलकासँि सहकाया िदै नया ँ रोजिारीका 
अवसरहरु सजृना िना आवश्यक सहयोि िनेछ। त्यसैिरी आयोजना सञ्चालनको चरणर्ा राप्ती उपत्यकार्ा शहरीकरण 
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हनुे भएकोले उि अवनधर्ा आयोजना क्षेरर्ानै कार्दार उपलब्ध िराउन ेउद्धशे्य राखी होटल, प्लम्बिङ, ईलेम्क्ट्रनसयन 
जस्ता जनशम्ि उत्पादनको लानि राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय र राप्ती िाउँपानलकासँिको सहकायार्ा तानलर्को व्यवस्था 
िररनेछ। त्यसैिरी स्थानीयस्तरर्ा उपलब्ध सार्ग्रीलाई कोसेलीको रुपर्ा ववकास िना कोसेली तयार िने तानलर् सरे्त 
उपलब्ध िराईनेछ। 
 
3) व्यापार व्यवसायको अवसर 

खाद्यान्न, तरकारी, र्लरू्ल, र्ास,ु दगु्ध तथा पेय पदाथाको व्यापार र होटल व्यवसायर्ा ववृद्ध भई ब्यापार ब्यवसायको 
अवसर सजृना हनुे हुँदा स्थानीय क्षेरर्ा संचानलत कृषी उद्योि तथा ब्यवसायी लाई प्राथनर्कता ददन लिाईनछे। 
स्थानीय उत्पादनलाई प्राथनर्कता ददईनेछ।  

 

4) प्रशासननक सहजता 
प्रशासननक िनतनिनध नछटो सञ्चालन िना सकेर्ा प्रशासननक सहजता हनु ेभएकोले आयोजनाको ननर्ााण तानलका अनसुार 
नछटोभन्दा नछटो ननर्ााण कायालाई सरुु िरी सबपन्न िररनेछ। आयोजनाले वातावरणीय व्यवस्थापन उपायहरु अिलबिन 
निरेर्ा हनु सक्ने वढलाईलाई न्यूनीकरण िना वातावरणीय व्यवस्थापन शाखा (Environmental Management Unit) 

सञ्चालन िरी आयोजनालाई चसु्त रुपर्ा सञ्चालन िररनेछ। 
 
5) सावाजननक सेवा र सवुवधाहरुर्ा ववृद्ध हनु े
आयोजनाको ननर्ााणसिैँ व्यवम्स्थत शहरीकरण, खानेपानी, ढल तथा नाला, सडक सधुार, र्ोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य 
र म्शक्षार्ा सधुार लिायतर्ा सावाजननक सेवा र सवुवधाहरुको ववृद्धको लानि शहरी ववकास र्न्रालयर्ार्ा त प्रदेश 
सरकारसँि सर्न्वय िररनेछ।  
 

6) उप्ताददत स्थानीय म्चज/िस्तलेु िजार पाउन े
आयोजनाले आयोजनाको लानि आवश्यक दैननक उपभोग्य सार्ग्रीको खररद तथा उपयोिर्ा स्थानीय उत्पादनलाई 
प्राथनर्कता ददन कार्दारलाई अनभरू्खीकरण िनेछ। खाद्यान्न, तरकारी, र्लरू्ल, र्ास,ु दगु्ध तथा पेय पदाथाको खररदर्ा 
स्थानीयिाट संचानलत कृषी उद्योि तथा ब्यवसायीलाई प्राथनर्कता ददन लिाईनेछ। आयोजनाले र्न्रालयर्ार्ा त प्रदेश 
सरकारसँि सर्न्वय िरी स्थानीय उत्पादन ववृद्धका लानि कायािर् ल्याउन पहल िनेछ। स्थानीय उत्पादनलाई 
प्राथनर्कता ददईनेछ।  

 

7) जनर्नको रू्ल्य ववृद्ध भई सबपत्तीको रू्ल्याङ्कन िढ्न े

आयोजना नछटोभन्दा नछटो सञ्चालन भएर्ा राप्ती उपत्यकाको ववकास हनु ेर जनर्न तथा सबपत्तीको रू्ल्याङ्कन िढ्ने 
देम्खन्छ। यसथा नछटो भन्दा नछटो आयोजना ननर्ााण तथा सञ्चालन िररनेछ। त्यसैिरी िैङ्क तथा ववत्तीय संस्थाहरुलाई 
आयोजना क्षेरको स्थानीय उत्पादनर्ा लिानी िना प्रोत्साहन िररनेछ र उि उत्पादनर्ा कजाा प्रवाहको लानि आवश्यक 
सहयोि िना र्न्रालयर्ार्ा त प्रदेश सरकारसँि सर्न्वय िररनछे।
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8.2 नकारात्र्क प्रभावहरु न्यूननकरणका उपायहरु  

प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनिाट आयोजना स्थल र वरीपरीको वातावरणर्ा पने नकारात्र्क  प्रभावहरुलाइ ननबन 
अनरुुप न्यूनीकरण  िररन ेछ। 
 
8.2.1. भौनतक प्रभाव 

8.2.1.1. ननर्ााण काया िनुा पूवाको अवस्था  

1) र्नललो र्ाटो संरक्षणका लानि स्थान ननर्ााणसिँ सबिम्न्धत सवालहरु 

आयोजना ननर्ााणपूवाको अवस्थार्ा आयोजनास्थलिाट ननर्ााणको िर्र्ा ननस्कने र्नललो र्ाटोलाई संरक्षण िना एउटा 
संरक्षण स्थल ननर्ााण िररनेछ। उि संरक्षण स्थलर्ा आयोजनाको लानि िनाईन ेआन्तररक सडक, भवन तथा 
संरचनाहरू िनाईने स्थानको र्ानथलो सतहको र्ाटो संरक्षण िररनेछ। र्ाटो संरक्षण स्थल ननर्ााण िदाा जनर्नको 
सतहर्ा ०.५ नर्टरको ईटाको पखााल िनाई वरीपरीिाट जस्ताको सीटको िार िनाईनेछ। संरक्षण स्थलिाट ननस्कने 
पानीलाई राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयको ववद्यर्ान ढल प्राणालीर्ार्ा त पठाउन वषाातको सर्य अिािै कुलेसो ननर्ााण 
िररनेछ। भवन ननर्ााण काया सबपन्न भैसकेपछी उि संरक्षण स्थलको र्ाटोलाई हररयाली ववकास क्षेरर्ा निच्छ्याईनेछ 
भन ेईटालाई पनु: प्रयोि िररनछे। पानीको ननकासको लानि ननर्ााण िररएको कुलेसोलाई पनन परुरनेछ। उि कायाका 
लानि आवश्यक रकर् आयोजनाले ठेक्का सबझौतार्ा आयोजना खचाको रुपर्ा उल्लेख  िररनेछ। 
 
2) आयोजनको ननर्ााण सार्ग्री भण्डारण सबिम्न्ध सवालहरु 
आयोजनाका लानि आवश्यक ननर्ााण सार्ग्रीको भण्डारण अस्थायी रुपर्ा आयोजना पररसर नभर िन्द प्रणालीर्ा 
िररनेछ। पररसर नभर नभज्न ेर निग्रन ेसार्ग्रीको लानि छाना सवहतको अस्थायी भण्डारण कक्ष ननर्ााण िररनेछ भने 
ईट, निटी, िालवुा, म्चप्स, छड लिाएतका सार्ग्रीको भण्डारणको लानि छाना नभएको भण्डारण कक्ष ननर्ााण िररनेछ। 
नभज्न ेर निग्रन ेसार्ग्रीको लानि ववद्यर्ान राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयका भवन संरचना प्रयोिलाई पवहलो प्राथनर्कता 
ददईनेछ।ईट, निटी, िालवुा, म्चप्स लिायतका सार्ग्री भण्डारण िना जनर्नको सतहर्ा प्लाम्स्टक नसट नियाईनेछ 
भन ेघेरािारको लानि ०.५ नर्टरको ईटको पखााल िनाईनेछ। उि ननर्ााण सार्ग्रीलाई पालले छोपेर राम्खनेछ भन े
प्रयोि िनुा अम्घ पानी छका न े व्यवस्था नर्लाईनेछ। त्यसैिरी ननर्ााण सार्ग्री ढुवानी िने सवारी साधनलाई पालले 
छोपेर र्ार सार्ग्री िोक्न लिाईनेछ। वषाातको सर्यर्ा भण्डारण स्थलिाट ननस्कने पानीलाई कुलेसो कटाएर 
म्शक्षालयको ववद्यर्ान ढल प्रणालीर्ा जडान िररनेछ। भवन ननर्ााण काया सबपन्न भैसकेपछी भण्डारण कक्ष ननर्ााण िना 
प्रयोि भएको ईटलाई पनु: प्रयोि िररनछे। पानीको ननकासको लानि ननर्ााण िररएको कुलेसोलाई पनन परुरनछे। उि 
कायाका लानि आवश्यक रकर् आयोजनाले ठेक्का सबझौतार्ा आयोजना खचाको रुपर्ा उल्लेख िररनेछ। 
 

3) राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयको प्रयोिशाला स्थानान्तरण िने तथा रसायनहरु व्यवस्थापन िने सबिन्धी सवाल 
प्राववनधक म्शक्षालयलाई म्शक्षालयका पठन सार्ग्रीहरु, र्ननाचर, सार्ान तथा प्रयोिशाला स्थानान्तरणका लानि आवश्यक 
सर्य उपलब्ध िराईनेछ। म्शक्षालय स्थानान्तरण नभईकन ननर्ााण काया सरुु िररने छैन। म्शक्षालयर्ा रहेका 
प्रयोिशालाका रसायनहरु सावधानीपूवाक स्थानान्तरण िनाको लानि म्शक्षालयलाई अनरुोध िररनेछ साथै आवश्यक 
सर्न्वय िररनछे। आयोजनाको ननर्ााणकाया सरुू हनुअुम्घ प्रयोिशालािाट सबपूणा रसायनहरु म्शक्षालयले खाली 
िररसकेको ननम्ित िररनेछ। कुनै रसायन र सार्ग्रीहरु रहेको खण्डर्ा म्शक्षालयलाई सूम्चत िरी लैजान लिाईनेछ। 
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8.2.1.2. ननर्ााणको चरण 

1) ननर्ााण कायासिँ सबिन्धीत धलुो, धवुा, र ध्वनी प्रदूषण 
सवारी साधन र ननर्ााण रे्नसनरी ननयनर्त रूपर्ा जाँच र र्र्ात िररनेछ। भवनको कार्र्ा उपकरण चलाउने अपरेटर 
तथा सहयोिीका लानि एयर प्लिहरू प्रदान िररनेछ। ननर्ााण काया ददनको सर्यर्ा र्ार सञ्चालन िररनछे। रातको 
सर्यर्ा ध्वनी प्रदूषण िराउन ेकुनै पनन काया िररन ेछैन। ननर्ााण चरणर्ा हनुे वाय ुप्रदूषणलाई न्यूनीकरण िना ननर्ााण 
स्थलर्ा ददनर्ा दईु पटक पानी छका ने कार् िररनेछ। त्यस्तै र्हेन्र राजर्ािािाट आयोजनास्थल जोड्न े२०० नर्टर 
सडकर्ा धलुो न्यूनीकरणको लानि ददनको तीनपटक पानी छका ने व्यवस्था नर्लाईनेछ। सडकको ननयनर्त र्र्ात 
सबभार र स्तरोन्नत्तीको लानि आवश्यक िजेट छुट्याईएको छ। नडजेल जेनेरेटर तथा सवारी साधन प्रयोि िदाा नेपाल 
सरकारले तोकेको वायपु्रदूषण र्ापदण्ड नभर पने िरी र्ार प्रयोि िररनेछ भने नडजेल जेनरेटरको स्ट्याक उचाइ 
कम्बतर्ा १५ नर्टर कायर् राम्खनेछ। ढुवानी र भण्डारणको सर्यर्ा सार्ग्रीहरू (नसरे्न्ट, र्ाटो, िालवुा आदद) 
छोप्नको लानि पोली शीट प्रयोि िररनेछ।आयोजना ननर्ााण िनतववनधिाट ननस्कने ठोस र्ोहोरलाई खलुा जलाउनर्ा 
पूणा प्रनतिन्ध लिाईनेछ। त्यस्तै ननर्ााण म्शववर, सार्ान भण्डारण िने ठाउँ, ब्याम्चङ्ग प्लान्ट, नर्श्रण क्षेरिाट उत्पादन 
हनु ेर्ोहोर पानीलाई जथाभावी ववसजान िना ददईने छैन भन ेखाडलर्ा जबर्ा िरी नथग्राइसकेपनछ म्शक्षालयको ववद्यर्ान 
ढल ननकासिाट ववसजान िररनछे। आकाशे पानी र र्ोहोर पानीको नर्श्रण हनु नददन जि खन्न ेकाया वषााको सर्यर्ा 
िररने छैन। पानीर्ा तेल र रासायननक पदाथाहरूको नर्सावटर्ा ननषेध िररनछे। सिै ननर्ााण सबिन्धी िनतववनधहरू 
ननर्ााण स्थलर्ा सीनर्त हनुेछ। नडजेल जेनेरेटर तथा सवारी साधन प्रयोि िदाा नेपाल सरकारले तोकेको ध्वननको 
िणुस्तर सबिन्धी र्ापदण्ड नभर पने िरी र्ार प्रयोि िररनछे। 
 

2) आयोजना क्षरेको भउूपयोिर्ा पररवतान हनु े
भवन तथा संरचना भवनको ननर्ााणले भनूर् प्रयोिर्ा हनु ेपररवतान एक अवम्शष्ट प्रभाव हो, जनु न्यूनीकरण िना सवकँदैन। 
तथापी आयोजनाको नक्साङ्कन अनसुार खलुा र हररयाली क्षेरलाई कायर् राम्ख ननर्ााण काया अम्घ िढाउँदा भ-ूउपयोिर्ा 
न्यून पररवतान हनु्छ। आयोजना पररसरको ०.६८६३ हेक्टर क्षेरर्ा हाल राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयको भवन संरचना 
रहेको छ। हाल ववद्यर्ान संरचनाहरुर्ध्ये नडजायन अनसुार सडक क्षेरर्ा परेका ३ वटा शौचालय िाहेक अन्य संरचना 
र भवनलाई नहटाई अनधकतर् उपयोि िररनेछ। 1.९३०४ हेक्टरर्ा ननर्ााण िररन ेथप भवन र म्शक्षालयका ववद्यर्ान 
भवनले कुल जनर्नको २१.५१% प्रनतशत ओिट्नेछन।् आयोजना पररसरर्ा ४.८८४८ हेक्टर (४०.१६%) जनर्न 
हररयाली ववकास िना खाली छोनडनेछ भन ेसडक, पोखरी, र्ण्डल सवहतको अन्य खलुा क्षेर ननर्ााणको लानि ४.६६२ 
हेक्टर (३८.३३%) छुट्याईएको छ। आयोजनाको सबभाव्यता प्रनतवेदन अनसुार भवन तथा संरचनाको नक्साको 
आधारर्ा संरचनात्र्क नडजाइनको लानि अिानड िढाउन प्रस्तावक प्रनतिद्ध रहेको छ। नक्सार्ा उल्लेख भए अनसुार 
खलुा स्थानहरू र ग्राउन्ड कभरेज कायर् राम्खनेछ। 
 
3) आयोजना स्थल तथा कार्दार म्शववरिाट उत्पादन हनु ेठोस तथा तरल र्ोहोर व्यवस्थापन सँि सबिम्न्धत 

सवालहरु 
आयोजना स्थलर्ा नसम्जात र्ोहररै्ला व्यवस्थापनको लानि ४ R (ररफ्यजु (अस्वीकार), ररड्युस (कर् िने), ररयजु 
(पनु: प्रयोि) र ररसाइकल (पनुः प्रशोधन)) नसद्धान्तलाई कडाइका साथ लािू िररनेछ। त्यसका लानि र्ोहोरलाई 
स्रोतरै् कुवहन े(िायोनडग्रडेेिल) र नकुवहन े(नन-िायोनडग्रडेेिल) िरी विीकरण िररनेछ। नकुवहन ेर्ोहोर र्ध्ये, पनु: 
प्रयोि िना नर्ल्ने र पनुः प्रशोधन िना नर्ल्ने सार्ग्रीहरु लाइ तोवकएका वविेता कहा ँनििी िररनेछ। यस्ता र्ोहोर 
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संकलनको लानि आयोजनास्थलर्ा र्ोहोर र्लाई लेम्खएका निनहरु राम्खनेछन।् आयोजनाले प्लाम्स्टकजन्य िस्तहुरुको 
प्रयोि न्यून िने र िस्त ुतथा सार्ानहरु पोको पाररएको प्लाम्स्टकका झोलाहरुलाई छुटै्ट सङ्कलन िरी िाउँपानलकाले 
तोकेको स्थानर्ा व्यवस्थापन िना पठाईनेछ। ननर्ााण सार्ाग्री र र्जदरुहरूले उत्पादन िने र्ोहोररै्लालाई सावाजननक 
स्थान वा ननम्ज जनर्नर्ा र्ाल्न कडाइका साथ ननषेध िररनछे।कार्दार म्शववरर्ा कुवहन ेर नकुवहन ेर्ोहोरलाई छुट्टाछुटै्ट 
र्ोहोर सङ्कलन िने निनहरू राम्खनेछ। यसरी उत्पाददत र्ोहोररै्लाको व्यवस्थापन ठोस र्ोहोररै्ला व्यवस्थापन ऐन, 
२०६८ िर्ोम्जर् िररनेछ। ग्रीज, पेन्ट र तेलहरू सङ्कलन िरी ररसाइकल िना नििी िररनेछ। सवारी साधनहरू 
आयोजना स्थलर्ा नभई आनधकाररक र्ोटर ग्यारेजहरूर्ा र्ार  र्र्ात िररनछे। आयोजना स्थलर्ा उत्पन्न हनु ेतरल 
र्ोहोरलाई दईुवटा पोखरी िनाई नथग्र्याएर र्ार ढल प्रणालीर्ा जोनडनेछ। कार्दार म्शववर तथा भवनहरुर्ा रहेको 
शौचालयलाई सेफ्टी ट्यावङ्कर्ा जोनडने तथा ननम्स्कएको पानीलाई सोक वपटर्ा पठाईनेछ। 
 
4) आयोजना क्षरे डिुानर्ा पना सक्न े
आयोजना पररसर ववद्यर्ान राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयको  पखाालले अन्य छुट्याएकोले आयोजनास्थलर्ा संरचना ननर्ााणको 
कारण डिुान नपने देम्खन्छ। वषाातको सर्यर्ा िावहरी जनर्निाट नभर नछने पानीलाई आयोजनाले पखााल लिाई िन्द 
िनेछ। डिुान न्यूनीकरणका लानि आयोजना पररसरलाई छेक्ने उपयिु उचाईको पखााल र पानीको ननकासको प्रिन्ध 
िररनेछ। आयोजनास्थलनभर वषाातको सर्यर्ा जबर्ा हनुे पानीको ननकासको लानि आयोजना स्थलको उत्तरतर्ा  रहेको 
सडक हुँदै नया ँढल ननकास ननर्ााण िररनेछ। उि ढल ननकास कररि १ वकनर् लार्ो हनुेछ भन ेदोलाई खोलार्ा 
िएर अन्त्य हनुछे। उि ढल ननकासर्ा वषाातको पानी र शवुद्धकरण िररएको पानी र्ार पठाईनेछ। 
 
5) नम्जकका खोलाको पानीको िणुस्तरर्ा असर पाना सक्न े
ननर्ााणको सर्यर्ा आयोजना स्थलिाट ििेर जाने पानी र र्ोहोर र्ाटो खोलाको पानीको िणुस्तरर्ा प्रभाव पाना सक्न े
प्रर्खु कारणहरु हनु्छन।् आयोजनास्थिाट ननस्कने पानी करबदी खोल्सी हुँदै दोलाई खोलार्ा पगु्दछ र उि पानन 
राप्ती नदीर्ा नर्नसन्छ। वषाातको सर्यर्ा िाहेक अन्य सर्यर्ा खोल्सी र खोलार्ा पानी नहनुे भएकोले अन्य सर्यर्ा 
आयोजनास्थलिाट ननम्स्कएको पानी राप्ती नदीसबर् पगु्दैन। आयोजनास्थलिाट ननस्कन ेर्ोहोर पानीलाई नथग्र्याएर 
र्ार प्राववनधक म्शक्षालयको ढल प्रणालीर्ार्ा त पठाईनेछ। जनर्नको सतहको र्नललो र्ाटो राख्न े संरक्षण स्थल र 
ननर्ााण सार्ग्री भण्डर कक्षको कुलेसोर्ार्ा त ननस्कन े पानीलाई नथग्र्याउन े पोखरीर्ा नथग्र्याएर र्ार ढल प्रणालीर्ा 
छानडनछे। आयोजनास्थलको र्ोहोर पानी नथग्र्याउन दईुवटा पोखरी ननर्ााण िररनेछ। आयोजनास्थलर्ा जि खन्न ेतथा 
वहलो ननस्कने कार् वषाातको सर्यर्ा िररन ेछैन। 
 
6) आयोजना क्षरे पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािासँि जोनडएकाले दघुाटनाको सबभावना िढ्न े
आयोजनाका ननर्ााण सार्ग्री िोकेका ट्रक तथा वट्रपर र अन्य सवारी साधनर्ा र्हेन्र राजर्ािािाट आयोजनास्थल नछने 
सडकर्ा अनधकतर् २० वकर्ी/प्रनतघण्टाको िनत नसनर्त िररनेछ। ननर्ााणको लानि प्रयोि हनुे सवारी साधनलाई 
पूवापम्िर् र्हेन्र राजर्ािाको लालर्टीया िािडड्डी खण्डको ववद्यर्ान सडकर्ार्ा त एकतर्ी प्रवेश िने र पूवातर्ा िाट 
ननस्कन ेव्यवस्था नर्लाईन ेछ। प्रशासननक िनतनिनधका साना सवारी साधन िाहेक ननर्ााण व्यवसायीका सबपूणा सवारी 
साधन एकतर्ी रुपर्ा सञ्चालन िररनेछ। जाडो सर्यर्ा हसु्सकुो कारण सडकर्ा हनु सक्न ेदघुाटनालाई न्यूननकरणका 
लानि उि सर्यर्ा अनधकतर् २० वकर्ी/प्रनतघण्टाको िनतर्ा सवारी साधन चलाउन चालकहरुलाई तानलर् ददईनेछ। 
आयोजनाका सबपूणा िाडीहरुर्ा प्रष्ट संि म्चननन ेिरर एक रुपका संकेत राम्खन ेछन।् स्थानीय ट्रावर्क सँिको 
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सहकायार्ा आयोजनाका िाडीहरुको िनत अनिुर्न िररन ेछ। तोवकएको िनत भन्दा उच्छ्च िनतर्ा सवारी साधन चलाए 
ननसयत ददइनेछ। 
 
7) आयोजना स्थल जोड्न ेतथा आयोजना स्थलिाट ननस्कन ेपहुँच र्ािा सबिन्धी सवाल 
र्हेन्र राजर्ािािाट आयोजनास्थल जोड्न े२०० नर्टर िाटो स्तरोन्नत्ती र ननयनर्त र्र्ात सबभार िररनेछ। हाललाई 
उि िाटोको ववद्यर्ान भोिानधकार अनसुार नै सडक र्र्ात सबभार िना प्रस्ताव िररएको छ। िाटोको चौंडाई थप 
िनुापने भएर्ा प्रदेश पूवााधार प्रानधकरणलाई अध्ययन िरी आवस्यक व्यवस्थापन िना अनरुोध िररनेछ। त्यसैिरी 
आयोजनास्थको पूवातर्ा  रहेको खाली जनर्न हुँदै आयोजना स्थलिाट िावहर ननस्कने रुटको व्यवस्था िररनेछ। 
ननर्ााणको लानि प्रयोि हनु ेसवारी साधनलाई पूवापम्िर् राजर्ािाको लालर्टीया िािडड्डी खण्ड (दक्षीणतर्ा )को ववद्यर्ान 
सडक र्ार्ा त एकतर्ी प्रवेश िने र पूवा तर्ा िाट ननस्कने व्यवस्था नर्लाईनेछ। प्रशासननक िनतनिनधका साना सवारी 
साधन िाहेक ननर्ााण व्यवसायीका सबपूणा सवारी साधन एकतर्ी रुपर्ा सञ्चालन िररनेछ। 

 
8) आयोजनाका भवनहरु भकूबप प्रनतरोधी हनुे सबिन्धी सवाल 
आयोजनाले भवन तथा संरचनाहरु ननर्ााण िदाा आयोजनाको सबभाव्यता प्रनतवेदन र स्वीकृत नक्साङ्कनलाई पालन 
िनेछ। त्यसैिरी  भकूबप प्रनतरोधी संरचना ननर्ााणको लानि राविय भवन संवहताको पूणा रुपर्ा पालना िररनेछ। 
आयोजनका भवनहरु ननर्ााण िदाा  राविय भवन संवहता अनरुुप ०.३५g जनर्नको हल्लने दरलाई थेग्नेिरी भवन 
ननर्ााण िररनेछ। भकूबप जादँा आकम्स्र्क रुपर्ा भवनिाट िाहररनको लानि छुटै्ट ढोका र भर् याङको व्यवस्था 
िररनेछ। 

9) आयोजनाको ढल ननकास प्रणाली स्थापनासिँ सबिम्न्धत सवालहरु 
साववक ढल ननकास प्रणालीलाई ननर्ााणको सर्यर्ा र्ार उपयोि िरी आयोजना सञ्चालनको अनिनधको लानि 
आयोजनास्थलको उत्तरतर्ा  रहेको सडक हुँदै नया ँढल ननकास प्रणालीको ननर्ााण िररनेछ। उि ननकासको लबिाई 
कररि १ वकनर् हनुेछ भन ेसोझै दोलाई खोलार्ा लिेर जोनडनेछ। ढल ननकास ननर्ााणको चरणर्ा सडकर्ा डाईभसान 
म्चन्हहरु राम्खने, खननएको स्थालाई तरिार िररन े तथा स्थानीयलाई सचेत िराईनछे। उि ढल ननकास प्रणाली 
िषाातको सर्यर्ा िररन ेछैन भने कार् सरुु िरेपछी प्राथनर्कताका साथ सबपन्न िररनेछ।  

8.2.1.3. सञ्चालनको चरण 

1) आयोजनाले पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािाको लालर्टीया सडक खण्डर्ा चाप िढाउन सक्न े
आयोजना सञ्चालनको सर्यर्ा प्रदेश राजधानी िावहर हनुे चापलाई न्यूनीकरण िना सडक निस्तार र सधुार कायािर् 
ल्याउन र्न्रालयसँि सहकाया र सर्न्वय िररनेछ। लालर्टीया सडक खण्डर्ा पैदलयारी र्ािा र आकाशे पलु 
ननर्ााणको लानि प्रदेश सरकारलाई अनरुोध िररनेछ। अरे्ररकी सहयोि अन्तिातको नर्लेननयर् च्छ्यालेन्ज कपोरेसन 
सडक ननर्ााण आयोजना धानखोला - भालिुाङ - लर्ही - म्शवखोला सँि आवश्यक सहकाया र सर्न्वय िररनेछ।  
 
2)  दघुाटनाको सबभावना िढ्न े
आयोजना सञ्चालनको चरणर्ा हनु सक्न ेदघुाटना न्यूनीकरणको लानि भालिुाङ - लर्ही सडक खण्डर्ा सडक सूचना 
र िनत नसनर्त िोडा ठड्याईनछे। प्रदेश राजधानी िावहर र्ौरीघाट देखी पाखापानी सबर्को लर्टीया सडक खण्डर्ा 
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अनधकतर् िनत २० वकनर् प्रनतघण्टा नसनर्त िना लिाईनेछ। लालर्टीया सडक खण्डर्ा पैदलयारी र्ािा र आकाशे 
पलु ननर्ााणको लानि प्रदेश सरकारलाई अनरुोध िररनेछ। त्यसैिरी सडक र पैदलयारी र्ािा छुट्याउन ेिार सरे्त 
राख्न अनरुोध िररनेछ। 
 
3)  ववद्यर्ान कर्जोर सञ्चार प्रणालीर्ा भार पने 
आयोजना क्षेरर्ा र्जितु सञ्चार प्रणाली स्थापना िनाका लानि र्ोिाईल तथा ईन्टरनेट सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार 
कबपनन नलनर्टेड र एनसेल जस्ता कबपननलाई र्न्रालयर्ार्ा त आवश्यक अनरुोध र संरचना ननर्ााणको लानि आवश्यक 
सर्न्वय िररनछे। 
 
4)  प्रशासननक भवन तथा खलुा क्षरेिाट ननम्स्कएको ठोस तथा तरल र्ोहोररै्ला व्यवस्थापन सबिम्न्ध सवाल 
आयोजना सञ्चालनको िर्र्ा नसम्जात हनुे र्ोहररै्ला व्यवस्थापनको लानि ४ R (ररफ्यजु (अस्वीकार) , ररड्युस (कर् 
िने), ररयजु (पनु: प्रयोि) र ररसाइकल (पनुः प्रशोधन)) नसद्धान्तलाई लाि ुिररनेछ। त्यसका लानि र्ोहोरलाई स्रोतरै् 
कुवहने (िायोनडग्रडेेिल) र नकुवहन े(नन-िायोनडग्रडेेिल) िरी विीकरण िररनेछ। नकुवहन ेर्ोहोर र्ध्ये, पनु: प्रयोि 
िना नर्ल्न ेर पनुः प्रशोधन िना नर्ल्न ेसार्ग्रीहरु लाइ तोवकएका वविेताकहा ँनििी िररनेछ। यस्ता र्ोहोर संकलनको 
लानि आयोजनास्थलर्ा र्ोहोर र्लाई लेम्खएका निनहरु राम्खनेछन।्  

 
आयोजनाले प्लाम्स्टकजन्य िस्तहुरुको प्रयोि न्यून िने र िस्त ु तथा सार्ानहरु पोको पाररएको प्लाम्स्टकका 
झोलाहरुलाई छुटै्ट सङ्कलन िरी िाउँपानलकाले तोकेको स्थानर्ा व्यवस्थापन िना पठाईनेछ। प्रदेश सरकारका कर्ाचारी 
र सेवाग्राही जनतालाई प्रदेश पररसर/सडक क्षेरर्ा र्ोहोर र्ाल्न कडाइका साथ ननषेध िररनेछ। आयोजनास्थलर्ा 
उत्पादन हनु ेतरल र्ोहोररै्लालाई प्रत्येक भवनर्ा प्रशोधन प्लान्ट स्थापना परर ननर्ालीकरण िरेरर्ार ढल प्रणालीर्ा 
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छानडनछे। वहउँदको सर्यर्ा उि पानी सोक वपटर्ार्ा त जनर्नर्नुी पठाईनेछ भने वषाातको सर्यर्ा ढल र्ार्ा त 
पठाईनेछ। शौचालयको र्ोहोरलाई सेफ्टी ट्याङ्कर्ा पठाईनेछ भन ेननम्स्कएको पानीलाई र्ोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट 
र्ार्ा त शवुद्धकरण िरर वहउँदको सर्यर्ा सोक वपट र वषाातको सर्यर्ा ढल ननकासर्ा पठाईनेछ। 

 
5) शहरीकरण, जनर्नको खण्डीकरण तथा भउूपयोिर्ा पररवतान 
व्यवम्स्थत शहरीकरणको योजना र योजना र्तुानिक शहरीकरणको लानि आयोजनाले र्न्रालय र प्रदेश सरकारलाई 
अनरुोध िनेछ। त्यसैिरी भ-ूउपयोि ननयर्ावली २०७९ कायाान्वयन तथा अनिुर्नको लानि राप्ती िाउँपानलका, िढवा 
िाउँपानलका र शीतिंिा निरपानलकालाई अनरुोध िररनेछ। व्यम्िित घर र घडेरीको लानि खलुा क्षेर र संरचना 
िनाईन ेक्षेरको अनपुात, वषाातको पानीलाई जनर्नर्नुी पठाउन ेव्यवस्था लिायतका ववषयर्ा नीनतित व्यवस्था िना 
अनरुोध िररनेछ। 
 
6) भनूर्ित पानीको उपयोिर्ा चाप िढ्न सक्न े
आयोजनाले नडजायन र नक्साङ्कन िर्ोम्जर्को कररि ७८.४९ प्रनतशत जनर्न खलुा जनर्नको रुपर्ा संरक्षण िनेछ। 
आयोजना सञ्चालनको अवनधर्ा आवश्यक पने पानीको व्यवस्थापनको लानि धाराको पानीलाई पवहलो प्राथनर्कता 
ददईनेछ। आकाशे पानीको व्यवस्थापनको लानि हरेक भवन र सडक छेउर्ा कुल ९७ वटा ररचाजा वपटको ननर्ााण 
िररनेछ। त्यसैिरी र्ोहोर पानी प्रशोधन िरी सोक वपटर्ार्ा त जनर्नर्नुी पठाईनेछ। जनर्नर्नुीको पानी सकेसबर् 
न्यून र्ारार्ा र्ार तानननेछ। आयोजनाले उपयोि िने पानीको पूनभारण तथा पानीको संरक्षणको लािी आयोजना 
क्षेरको उत्तर तर्ा  रहेको चरेु रे्दीर्ा नडनभजन वन कायाालयसँिको सहकायार्ा १० वटा पानी पनुभारण पोखरी ननर्ााण 
िररनेछ। आयोजना सञ्चालनपिात िढ्न सक्ने शहरीकरणलाई व्यवम्स्थत िनाउनको लानि आयोजनाले र्न्रालय र 
प्रदेश सरकारलाई अनरुोध िनेछ। व्यम्िित घर र घडेरीको लानि खलुा क्षेर र संरचना िनाईने क्षरेको अनपुात, 
वषाातको पानीलाई जनर्नर्नुी पठाउन ेव्यवस्था लिायतका ववषयर्ा नीनतित व्यवस्था िना अनरुोध िररनछे। 
 
7)  आकम्स्र्क सूरक्षा सबिन्धी सवालहरु 
आयोजनाको सञ्चालन अवनधर्ा आउने आकम्स्र्र् प्राकृनतक तथा र्ानवीय कर्ोजरीले हनु ेप्रकोपहरुको न्यूनीकरणको 
लानि भवन तथा संरचना नडजायन र ननर्ााणको चरणिाटै कार् िररनेछ। आयोजनाका सबपूणा भवनहरूको नडजाइन र 
ननर्ााणर्ा भकूबप र अग्नी सरुक्षाका लानि राविय भवन संवहताको पालना िररनेछ। आकम्स्र्क अवस्थार्ा िावहररन 
तथा उद्दारको लानि प्रत्येक भवनको पछाडीपट्टी छुटै्ट ढोका र भर् याङको व्यवस्था िररनेछ। ववद्यतुीकरण र सावधानीका 
उपायहरूको लानि अनथाङ िररनछे र धवुाँ पत्ता लिाउन ेयन्रहरू प्रत्येक कोठा र प्यासेजर्ा राम्खनेछ। दघुाटना भएर्ा 
तत्काल उपचारको लानि प्रत्येक तलार्ा प्राथनर्क उपचार वकट राम्खनेछ। भवनको प्रत्येक साझा इकाईर्ा आिो 
ननभाउन ेउपकरण उपलब्ध िराइनेछ। प्रदेश राजधानी पररसरर्ा दईुवटा दर्कलको सरे्त व्यवस्था िररनेछ। त्यस्तै 
आकम्स्र्क उपचारको लानि राप्ती उपत्यकार्ा प्रस्ताववत ५० शैयाको अस्पताल नछटो भन्दा नछटो ननर्ााण तथा 
सञ्चालनको लानि र्न्रालर्ार्ा त प्रदेश सरकारसँि सर्न्वय िररनेछ। 
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8.2.2. जैववक वातावरण 

8.2.2.1. ननर्ााण काया िनुा पूवाको चरण  

1) जनर्न खाली िदाा आयोजना क्षरेको जैववक ववववधतार्ा पने असर 
आयोजना स्थल वन क्षेरर्ा नपने भएता पनन नपेाल सरकारको स्वानर्त्व भएको जनर्नर्ा भएकाले सो स्थानका रुखहरु 
हटाउन वन ननयर्ावली, २०७९ आकवषात हनु्छ। आयोजना क्षेरको जैववक ववववधतार्ा पने प्रभाव न्यूनीकरणको लानि 
नडनभजन वन कायाालय र्ार्ा त टाँचा लिाईएका रुखर्ार कटान र्छुान िररनेछ। रुखहरु कटान िनुापूवा रुखर्ा 
चराका िुडँहरु भए नभएको एवकन िररनेछ। यदी कुनै रुखर्ा चराको िुडँ पवहचान भएर्ा उि रुख चराले िच्छ्चा 
नहकुााउन्जेलसबर् कटान िररनछैेन। कावटएका रुखहरुको १: १० का दरले हनु आउन ेसट्टा भनाा िरािरको ४,020 

वकृ्षारोपण नडनभजन वन कायाालय दाङ (देउखरुी) को पनछल्लो अध्ययनले पत्ता लिाएका खाली जनर्नहरुर्ा सञ्चालन 
िरी िरी पाँच वषा सबर् हेरचाह िररनेछ। उि कायाका लािी प्रनत ववरुवा ४३० का दरले कूल १७ लाख २८ 
हजार ६ सय रुपैयाँ छुट्याईएको छ। वकृ्षारोपणको अनिुर्नर्ा आयोजनाका प्रनतनननधहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता हनुेछ 
भने अनिुर्न खचा आवश्यकता अनसुार आयोजनाले उपलब्ध िराउन ेछ। आयोजनाले खाली जनर्न प्राप्त िने अवस्था 
नभएर्ा वन ननयर्ावली २०७९ िर्ोम्जर् क्षनतपूती वकृ्षारोपण िरािरको रकर् वन ववकास कोषर्ा जबर्ा िनेछ। 
आयोजना क्षेरको वन तथा वनस्पती संरक्षणको र्हत्व िढाउन जैववक ववववधता संरक्षण सबिन्धी होनडाङ िोडाहरु 
कम्बतर्ा १० स्थानर्ा राख्नको लानि ५ लाख रुपैंया छुट्याईएको छ। त्यसैिरी आयोजनाले प्रस्ताव िरेको ४.८८४८ 
हेक्टर जनर्नर्ा खलुा हररयाली निकास क्षेरर्ा आयोजना सञ्चालनको सर्यर्ा वकृ्षारोपण िररनेछ। 
 

ि.सं. म्शषाक ईकाई पररर्ाण दर (रु.) जबर्ा (रु.) कैवर्यत 

1 ववरुवा खररद िोटा 4020 50 201000 

नससौ, खयर र जार्नुको औषत ववरुवा 
खररद 

2 

वकृ्षारोपण 
लाित (पवहलो 
वषा) हेक्टर 2.5124 151070 379548.268 १६०० निरुवा प्रनत हेक्टर वहसाि 

3 

वकृ्षारोपण 
लाित (२ 
वषासबर् ववरुवा 
प्रनतस्थापन) प्रनतशत 379548 20% 75909.6536 

२ वषासबर् िढीर्ा २०% निरुवा 
प्रनतस्थापन लाित पने आकँलन 

4 

प्रनतस्थापन 
ववरुवा खररद िोटा 804 50 40200 

२ वषासबर् िढीर्ा २०%  प्रनतस्थापन 
निरुवा खररद िना पने आकँलन 

5 ववरुवा संरक्षण वषा 5 205133 1025664 

म्जल्ला दररेट अनसुार वन हेराल ुखचा 
रु. १६८००० (प्रत्येक वषा १०% ले 
अम्घल्लो वषाको खचार्ा ववृद्ध हुँदै 
जाने) 

6 

अन्य स्टेसनरी 
खचा - - - 6278   

जबर्ा 17,28,600   
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8.2.2.2. ननर्ााणको चरण 

1) वन क्षरेर्ा आिलािी हनु सक्ने 
आयोजना स्थलर्ा िर्ी सर्यर्ा अत्यानधक िर्ी हनु ेभएकाले ननर्ााणको सर्यर्ा आयोजनाका कार्दार िर्ी छल्न 
आयोजना स्थलको उत्तर र दक्षीणतर्ा  रहेका चरेु पहाडर्ा भ्रर्ण िना सक्ने तथा निदाको सर्यर्ा वपकननक र 
र्नोरञ्जनको लानि जान सक्न ेसबभावनालाई र्ध्यनजर िरी वन क्षेरर्ा आिलािी न्यूनीकरणका उपायहरु प्रस्ताव 
िररएको छ। कार्दारलाई आयोजनाको सपुरभाईजरको ननिरानीर्ा राख्न े व्यवस्था नर्लाईनेछ। आयोजनास्थलिाट 
िावहररएको र नभनरएको सर्यको रेकडा आयोजना पररसरको र्लु िटेर्ा राम्खनेछ। आयोजनाको कार् सरुु हनु अिावै 
कार्दारहरुलाइ वन डडेलोको संवेदनम्शलता िारे सजि िराइ जथाभािी सलाइ लाइटरको प्रयोि एवं चरुोटका ठुटा 
र्ाल्न नहनु ेकुराको अनभर्खुीकरण िररनेछ। उि कायाका लानि आवश्यक जन चेतनाका कायािर् तथा अनिुर्नको 
ब्यवस्था िररने छ।  

 
2) आयोजना क्षरेर्ा र्ाछा र्ाने, वन्यजन्त ुर वनस्पनतको चोरी म्शकार र अवैध व्यापार हनु सक्ने 
आयोजनाका कार्दारलाई सेवा सरुू िदाा वन, वन्यजन्त ुर नतन्को र्हत्व, चोरी ननकासी र अवैध ब्यापार िरे हनुे सजायँ 
िारे अनभर्खुीकरण तानलर् प्रदान िररनछे। आयोजनार्ा कायारत कार्दारिाट संभाववत वन्यजन्त ुर वनस्पनतको चोरी 
म्शकार र अवैध व्यापार हनु नददन अनिुर्न िररने छ साथै कार्दारहरुको ननिरानी राम्खनछे। साथै कुनै कार्दार 
उि कायार्ा संलग्न भएर्ा आवश्यक कावााहीको लानि ईलाका प्रहरी कायाालय भालिुाङ र नडनभजन वन कायाालय 
दाङ (देउखरुी) र्ा सबपका  िरी जानकारी िराईने छ।  
 
3) खोलाको पानीको िणुस्तरर्ा ह्रास आई आयोजना क्षरेको जलीय पाररम्स्थनतकीय प्रणालीर्ा असर पाना सक्ने 
आयोजनाा पररसरिाट आयोजना ननर्ााणको चरणर्ा उत्पादन हनुे र्ोहोर पानीलाई नथग्र्याउन ेपोखरीर्ा नथग्र्याएपछी 
र्ार ववद्यर्ान राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयको ढल प्रणालीर्ार्ा त ननकास िररनछे।आयोजनाले प्रयोि िने कार्दार म्शववरको 
शौचालय, िाथरुर् र भान्सािाट ननदक्कएको पानीलाई सेफ्टी ट्याङ्की र सोक वपट िनाई जनर्नर्नुी पठाउनछे।  
 

8.2.2.3. सञ्चालनको चरण 

1)  ध्वनी प्रदूषण िढ्ने तथा आयोजना वरीपरीको क्षरेिाट वन्यजन्त ुर चराले िासस्थान छाडेर जान सक्न े
आयोजना सञ्चालनको अिधीर्ा शहरीकरण र िढ्दो सवारी चापले उप्पन्न हनुे ध्वनी प्रदूषणको न्यूननकरणको लानि 
आयोजनाले जनचेतनार्लुक पोस्टर र होनडाङ िोडाको स्थापना िनेछ। त्यसैिरी र्न्रालयर्ार्ा त राप्ती उपत्यकालाई 
हना ननषेनधत क्षरे िनाउन पहल िररेनेछ। 
 
2) सवारीसाधनको िढ्दो चापले नम्जकका वन क्षरेर्ा हनुे वन्यजन्तकुो आवतजावतर्ा असर पाना सक्ने तथा दघुाटना 

ननबत्याउन सक्न े

आयोजना क्षेरर्ा पाईन े वन्यजन्तकुो र्ोटो सवहत नतनको संरक्षण तथा सडकर्ा वन्यजन्तलुाई प्राथनर्कता ददन 
जनचेतनार्लुक जैववक ववववधता संरक्षण सबिन्धी होनडाङ िोडाहरु धानखोलादेखी लर्हीसबर् कम्बतर्ा १० स्थानर्ा 
राम्खनेछ। उि सडकलाई वन्यजन्तरैु्री िनाउनको लानि र्न्रालयर्ार्ा त नर्लेननयर् च्छ्यालेन्ज कपोरेसन सडक 
ननर्ााण आयोजनालाई अनरुोध िररनेछ। 
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3) वन क्षरेर्ा अनतिर्ण िढ्न सक्न े
प्रदेश राजधानी आयोजना ननर्ााण र सञ्चालनसिैँ आयोजना क्षरेर्ा शहरीकरण िढ्न ेभएकोले भनूर्वहन र पहुँचवालाले 
ववशेषिरी उत्तरतर्ा को चरेु पहाडको रे्दीर्ा रहेको वन क्षेरको जनर्न अनतिर्ण िना सक्ने जोम्खर्लाई न्यूनीकरण 
िना आयोजनाले सचेतनार्लुक कायािर् अवलबिन िनेछ। आयोजना क्षेर तथा चरेुको रे्दीर्ा वन अनतिर्ण रोक्न 
नडनभजन वन कायाालय र राप्ती िाउँपानलका, िढवा िाउँपानलका र शीतिंिा निरपानलकाको सहकायार्ा जनचेतनार्लुक 
होनडाङ िोडाको स्थापना िररनेछ। 
 
8.2.3. सार्ाम्जक, आनथाक तथा सासँ्कृनतक वातावरण 

8.2.3.1. ननर्ााण काया िनुा पूवाको अवस्था  

1) राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय भवन, कक्षाकोठा र प्रयोिशाला तथा म्शक्षण िनतनिनधर्ा पने असर 
प्राववनधक म्शक्षालयलाई म्शक्षालयका पठन सार्ग्रीहरु, र्ननाचर, सार्ान तथा प्रयोिशाला स्थानान्तरणका लानि आवश्यक 
सर्य उपलब्ध िराईनेछ। म्शक्षालय स्थानान्तरण नभईकन ननर्ााण काया सरुु िररनछैेन। म्शक्षालयर्ा रहेका 
प्रयोिशालाका रसायनहरु सावधानीपूवाक स्थानान्तरण िनाको लानि म्शक्षालयलाई अनरुोध िररनेछ साथै आवश्यक 
सर्न्वय िररनछे। स्थानान्तरण िररएको स्थानर्ा सवुवधासबपन्न म्शक्षण व्यवस्था, प्रयोिशाला ननर्ााण र सवुवधाहरुको 
व्यवस्था िना प्रदेश सरकारलाई र्न्रालयर्ार्ा त अनरुोध िररनेछ। 
 
2) ननजी तथा सावाजननक जग्िार्ा क्षनत पगु्न सक्ने 
र्हेन्र राजर्ािािाट आयोजनास्थल जोड्ने २०० नर्टर सडक स्तरोन्नत्ती िदाा उि िाटोको ववद्यर्ान भोिानधकार 
अनसुारनै सडक र्र्ात सबभार िना प्रस्ताव िररएको छ। ननर्ााणको लानि प्रयोि हनु ेसवारी साधनलाई पूवापम्िर् 
राजर्ािाको लालर्टीया िािडड्डी खण्ड (दक्षीणतर्ा )को ववद्यर्ान सडकर्ार्ा त एकतर्ी प्रवशे िने र पूवातर्ा िाट ननस्कने 
व्यवस्था नर्लाईने छ। प्रशासननक िनतनिनधका साना सवारी साधन िाहेक ननर्ााण व्यवसायीका सबपूणा सवारी साधन 
एकतर्ी रुपर्ा सञ्चालन िररनछे। 

 

8.2.3.2. ननर्ााणको चरण  

1) कार्दारको लानि खानेपानी, सरसर्ाई र शौचालय सबिन्धी सिालहरु 
ननर्ााणको चरणर्ा आयोजनास्थलर्ा कार्दारको लानि स्वच्छ्छ र सर्ा खानेपानी, सरसर्ाई र शौचालयको उपलब्धता 
कायर् िररनेछ। आयोजनास्थलर्ा कुवहने र नकुवहने र्ोहोरहरू छुट्टाछुटै्ट सङ्कलन िना, छुट्टाछुटै्ट र्ोहोर सङ्कलन निनहरू 
उपलब्ध िराइनेछ।कार्दारहरूका लानि सेम्प्टक ट्याङ्कीसवहतको शौचालय उपलब्ध िराइनेछ र सरुवा रोििाट 
सङ्खिनर्त कार्दारलाई कायास्थलर्ा प्रनतिन्ध लिाइनेछ। रोि साने कुनै पनन िैरकानूनी िनतववनधलाई आचारसंवहताद्वारा 
कडाइका साथ ननषेध िररनेछ। खलुा ददसा र ठोस र्ोहोर र्ाल्न कडाइका साथ ननषेध िररनेछ। लैवङ्गक सर्ानता 
अनकूुल ददशाननदेशहरूलाई ध्यानर्ा राख्दै ननर्ााण कार्दारहरूलाई शौचालय र नहुाउन ेकोठाको राम्रो सवुवधा उपलब्ध 
िराइनेछ। आयोजनास्थलर्ा प्रयोि िररन ेधाराको पानीको िणुस्तर प्रत्येक ६-६ र्वहनार्ा जाँच िररनेछ र रू्ल्याङ्कनको 
आधारर्ा सधुार िररनेछ। सङ्कलन िररएको पानी वर्ल्टर िरी उपलब्ध िराइनेछ, वर्ल्टरहरू प्रनतस्थापन र अनभलेखहरू 
राम्खएको छ भनी सनुनम्ित िररनेछ। पानी भण्डारण ट्याङ्कीको सरसर्ाई र सरसर्ाई कायर् िररनेछ र ननयनर्त 
सरसर्ाई सनुनम्ित िररनेछ। र शौचालयर्ा पानीको पयााप्त आपूनता हनुेछ। सिै शौचालयहरूलाई पयााप्त संख्यार्ा 
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हातधनुे सवुवधा उपलब्ध िराइनेछ। एउटै म्शफ्टर्ा नहुाउन ुपने प्रत्येक नलङ्गका प्रत्येक १० जना कर्ाचारी िरावर 
एक नहुाउन ेस्थानको व्यवस्था िररनछे। 

 

2) कार्दारको स्वास्थ्य र सरुक्षा सबिन्धी सिालहरु 
आयोजनाका कार्दारको पेशाित सरुक्षा र स्वास्थ्यर्ा पने असरलाई न्यूनीकरण िना सरुक्षा सार्ग्री, प्राथनर्क उपचारको 
उपलब्धता, कार्दार निर्ा लिायतका प्रस्ताववत उपायहरू लािू िनेछ। सिै कार्दारलाई स्वास्थ्य सरुक्षा सार्ानग्रहरू 
(र्ास्क, एप्रन, चश्र्ा, जतु्ता) उपलब्ध िराइनेछ र प्रयोि सनुनम्ित िररनछे। ननर्ााण स्थलर्ा प्राथनर्क उपचार वकटहरूको 
व्यवस्था िररनेछ। कर्ाचारीहरूलाई दघुाटना जोम्खर्हरू र कार्सँि सबिम्न्धत हनु सक्न ेस्वास्थ्य जोम्खर्हरू िारे 
सूम्चत िररनेछ, र आवश्यक प्रम्शक्षण, अभ्यास र ननदेशनहरू ददईनेछ। त्यसैिरी आयोजनासँि सबिम्न्धत कार् िदाा 
जीवन हानन र कुनै पनन प्रकारको चोटपटक र दघुाटनाको लानि कार्दार िीर्ाको व्यवस्था िररनेछ। प्रत्येक कार्दारको 
न्यूनतर् रु. ५,००,००० (पाचँ लाख रुपैयाँ) को िीर्ा िररने छ र सो रकर्लाई ठेक्का सबझौतार्ा सारे्ल िररेनेछ। 
कार्दारलाई सार्ाम्जक सरुक्षा कोषर्ा आवद्ध िराईनछे। श्रर् ऐन २०७४ को पालना िदै कर्ाचारीको सरुक्षाको 
ख्याल िररनेछ। 
 

3) आयोजना क्षरेको सार्ाम्जक सद्भाव र शाम्न्त तथा सरुक्षार्ा असर पाना सक्ने 
िावहरिाट कार्दारहरूको आिर्न कर् िना स्थानीय कार्दारलाई उनीहरूको सीप, ज्ञान र योग्यता अनसुार कार्र्ा 
प्राथनर्कता ददइनेछ। स्थानीय कार्दारहरूको लानि म्शववर ननर्ााण/प्रदान िररन े छैन। िावहरी क्षेरिाट आउने 
कार्दारलाई म्शववरर्ा प्रत्यक्ष ननिरानीर्ा राम्खनेछ। िावहरिाट आउन ेकार्दारलाई र्रक धर्ा र संस्कृनतको सद्भाव 

राख्न, र्वहला र वररष्ठ सदस्यलाई सबर्ान िना तथा आरू्भन्दा कननष्ठलाई र्ाया र सहयोि िना अनभर्खुीकरण तानलर् 
ददईनेछ। स्थानीय शान्ती र सरुक्षा खलल परु् याउने िनतववनध ननयन्रण िना स्थानीय सरकार र सरुक्षा ननकायसँि 
सर्न्वय िररनछे।  
 

4) सवारीसाधनको िढ्दो चापको कारण सवारी दघुाटना िढ्न सक्न े
आयोजना सञ्चालनको चरणर्ा हनु सक्न ेदघुाटना न्यूनीकरणको लानि भालिुाङ - लर्ही सडक खण्डर्ा सडक सूचना 
र िनत नसनर्त िोडा ठड्याईनछे। प्रदेश राजधानी िावहरको र्ौरीघाट देखी पाखापानी सबर्को लालर्टीया सडक 
खण्डर्ा अनधकतर् िनत २० वकनर् प्रनतघण्टा नसनर्त िना लिाईनेछ। लालर्टीया  सडक खण्डर्ा पैदलयारी र्ािा र 
आकाशे पलु ननर्ााणको लानि प्रदेश सरकारलाई अनरुोध िररनेछ। त्यसैिरी सडक र पैदलयारी र्ािा छुट्याउने िार 
सरे्त राख्न अनरुोध िररनेछ। आजनास्थल नछने दम्क्षणतर्ा को लालर्टीया िािडड्डी सडक खण्डर्ा ननर्ााण सार्ग्री 
िोकेका सवारी साधनलनई एकतर्ी प्रवेश र्ािाको रुपर्ा प्रयोि िरी आयोजना स्थलको पूवा तर्ा िाट ननस्कन ेव्यवस्था 
िररनेछ। 
 
5) र्वहला र वपछनडएको सरू्हका व्यम्िहरुलाई ज्यालार्ा ववभेद तथा िालिानलकाको श्रर्शोषण हनु सक्न े
र्वहला तथा वपछनडएका सरू्हका व्यम्िहरुलाई ववभेद तथा िालिानलकाको हनु सक्ने श्रर्शोषण रोक्न/न्यूनीकरण िना 
रोजिारीको अवसर, ज्याला र सर्ान कार्को सर्य ननम्ित िररनेछ। आयोजनाका कार्दारिीच सर्ान रोजिारीको 
अवसर सनुनम्ित िररनछे। र्वहला कार्दार र परुुष कार्दारिीच सर्ान कार्को लानि र्रक ज्याला ददन ददईनेछैन। 
आयोजनाका कार्दारलाई नलङ्गको आधारर्ा ववभेद िररनेछैन। कार्दारलाई एक अकाालाई सबर्ान िना तथा कसैले 
ववभेद िरे ररपोटा िना अनभर्खुीकरण िररनेछ। जोम्खर्र्ा परेका सरू्हहरूको उम्चत पवहचान िररनेछ र उननहरुलाइ 
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कार् तथा ज्यालार्ा कुनै भेदभाव िररन ेछैन। १६ वषा र्नुीका िालिानलकालाई कार्र्ा लिाउन प्रनतिन्ध िररनेछ। 
िालश्रर्लाई ननषेध िररनेछ। कार्दारले प्राप्त िने ज्याला म्जल्ला दररेट भन्दा कर् िररन ेछैन। कार्दरलाई श्रर् ऐन 
२०७४ िर्ोम्जर् कार्को भिुानी िना ननर्ााण व्यवसायीलाई लिाईनेछ। व्यम्ि ववशेष अनरुुप ज्यालार्ा ववभेद निरर 
कायाभारर्ा आधाररत ज्याला (कार् िरािरको ज्याला) कायाान्वयन िररने छ। 

 
6) प्राववनधक म्शक्षालयका ववद्याथीहरुको आवतजावत र डेरा उपलब्धतार्ा पने असर 
प्राववनधक म्शक्षालयका ववद्याथीको आवतजावतलाई सहजीकरण िना तथा तत्कालै डेरा नपाईने सर्स्याको हल िनाको  
म्शक्षालयलाई प्रदेश सरकारर्ार्ा त िस सनुिधा प्रदान िररएको छ थप सहयोिको लानि र्न्रालयर्ार्ा त प्रदेश 
सरकारलाई अनरुोध िररनेछ। त्यसैिरी स्थानीय भालिुाङ् िजारिाट नससहननया हुँदै िोिरनडहासबर् सञ्चालनर्ा रहेको 
स्थानीय यातायातलाई प्रभावकारी िनाउनको लानि आवश्यक अध्ययन िना र्न्रालयर्ार्ा त प्रदेश सरकार र 
िाउँपानलकाहरुलाई अनरुोध िररनेछ।  

 

8.2.3.3. सञ्चालनको चरण  

1) आयोजना क्षरेको शहरीकरणर्ार्ा त स्थानीय सँस्कृती र रहनसहनर्ा असर पना सक्न े
आयोजना क्षेरको थारु सँस्कृती संरक्षण र सबिधानको लानि आयोजना क्षरेर्ा होर्स्टे र साँस्कृतीक प्रदशानी स्थल 
ननर्ााण तथा व्यवसाय सञ्चालनको लानि आयोजनाले सोसबिन्धी तानलर् र भ्रर्ण सहयोि उपलब्ध िराउनछे। होर्स्टे 
र साँस्कृतीक प्रदशानीलाई जोडेर स्थानीयले व्यवसावयक सर्लता हानसल िनुाका साथै आफ्नो सँस्कृतीको सरे्त संरक्षण 
िना सक्दछन।् आयोजना क्षेरर्ा रहेका धानर्ाक स्थलहरुको संरक्षण, प्रचारप्रसार र पहुँचर्ािाको उपलब्धताले त्यस 
क्षेरको सँस्कृती र रहनसहनर्ा टेवा परु् याउँदछ। आयोजनाले आयोजना क्षेरका र्ठ र्न्दीर र सँस्कृती झल्काउने 
होनडाङ िोडा भालिुाङ िजारर्ा स्थापना िरी प्रचार-प्रसार िनेछ। 
 
2) शहरीकरण िढी खेनतयोग्य जनर्नको खण्डीखरण तथा स्थानीय खाद्य सरुक्षार्ा असर पना सक्न े
व्यवम्स्थत शहरीकरणको योजना र योजना र्तुानिक शहरीकरणको लानि आयोजनाले र्न्रालय र प्रदेश सरकारलाई 
अनरुोध िनेछ। त्यसैिरी भउूपयोि ननयर्ावली २०७९ कायाान्वयन तथा अनिुर्नको लानि राप्ती िाउँपानलकालाई 
अनरुोध िररनेछ। व्यम्िित घर र घडेरीको लानि खलुा क्षरे र संरचना वनाईन ेक्षेरको अनपुात, वषाातको पानीलाई 
जनर्नर्नुी पठाउन ेव्यवस्था लिायतका ववषयर्ा नीनतित व्यवस्था िना अनरुोध िररनेछ। 
 
3) िालिानलका तथा र्वहलाको अिैध ओसारपसार र शोषण िढ्न सक्न े
प्रदेश राजधानी सञ्चालनको सर्यर्ा आयोजना क्षेरर्ा नेपाल प्रहरीको र्जितु सरुक्षा उपम्स्थतीले आयोजना क्षेरर्ा 
िालिानलका तथा र्वहलाको सबभाववत अिैध ओसारपसार र शोषणलाई न्यूनीकरण िनेछ। आयोजनाले भालिुाङ 
िजारर्ा नेपाल प्रहरीसँिको सर्न्वयर्ा िालिानलका तथा र्वहलाको अिैध ओसारपसार र शोषण न्यूनीकरणको लानि 
सचेतनार्लुक होनडाङ िोडा स्थापना िनेछ। उि प्रसार सार्ग्रीर्ा सूचना, सर्स्यार्ा परे कस्लाई सबपका  िने, कोही 
व्यिी अिैध वियाकलापर्ा सारे्ल भएर्ा के कस्तो कानूनी कारवाही हनुे भनन वववरण उल्लेख िररनछे। 
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4) सरुवा रोि तथा यौन रोिको ववस्तार हनु सक्ने 
आयोजनाले आयोजना क्षेरर्ा स्वासप्रस्वास र्ार्ा त सने सरुवा रोि तथा कोनभड १९ लिायताका र्ाहार्ारीको सर्यर्ा 
अिलबिन िनुापने ननयर्हरूको प्रसारको लानि भालिुाङ िजारर्ा जनचेतनार्लुक होनडाङ िोडाको स्थापना िनेछ। राप्ती 
उपत्यकार्ा ५० शैयाको प्रस्ताववत अस्पताल नछटोभन्दा नछटो ननर्ााणको लानि र्न्रालयर्ार्ा त प्रदेश सरकारलाई 
अनरुोध िररनेछ। आयोजना क्षेरर्ा हनु सक्ने अिैध यौन वियाकलाप ननयन्रणको लानि नेपाल प्रहरी र म्जल्ला 
प्रशासन कायाालयलाई अनरुोध िररनेछ। 
 
5) आयोजना क्षरेर्ा सरुक्षा चनुौनत थवपन सक्न े
आयोजना क्षेरको सरुक्षा िन्दोिस्तीको दावयत्व नेपाल सरकारको रहेको छ। नेपाल सरकार िहृ र्न्रालय अन्तिात 
रहेका म्जल्ला प्रशासन कायाालयहरुले सरुक्षा ननकायको खटनपटन तथा व्यवस्थापन काया हनुे िरेको छ। यसथा 
आयोजना क्षेरको चसु्त सरुक्षा व्यवस्थाको लानि आयोजनाले र्न्रालय र्ार्ा त प्रदेश सरकार र केन्र सरकारलाई 
अनरुोध िनेछ। आवश्यक सरुक्षा सर्न्वयको लानि म्जल्ला प्रशासन कायाालय दाङ र अघााखाँचीसँि छलर्ल िनेछ। 
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तानलका 8. 1:  अनकूुल प्रभाव अनधकतर् तथा प्रनतकुल प्रभाव न्यूनतर् िने उपायको कायाान्वयन तथा लाग्ने अनरु्ाननत रकर् र कायाान्वयनको म्जबरे्वारी 
वातावरणीय प्रभावहरु कायाान्वयन हनु ेस्थान/ 

प्रभाव पने स्थान 
अनरु्ाननत रर्क (रु.) कायाान्वयन म्जबरे्वारी 

अनकूुल प्रभावहरु 
1. आयोजना क्षेरर्ा आनथाक िनतनिनध िढ्ने तथा स्थानीय अथाव्यवस्था (economy) 

र्ा ववृद्ध हनु े

आयोजना क्षेर थप रकर् आवश्यक 
नपने 

आयोजना र स्थानीय 

2. रोजिारीको अवसर सजृना हनु े
आयोजना क्षेर रु. ३० लाख आयोजना, राप्ती िाउँपानलका र 

राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय 

3. व्यापार व्यवसायको अवसर 
आयोजना क्षेर थप रकर् आवश्यक 

नपने 

आयोजना र स्थानीय 

4. प्रशासननक सहजता आयोजना क्षेर थप रकर् आवश्यक 
नपने 

आयोजना 

5. सावाजननक सेवा र सवुवधाहरुर्ा ववृद्ध हनु े

आयोजना क्षेर थप रकर् आवश्यक 
नपने 

आयोजना, राप्ती िाउँपानलका, िढवा 
िाउँपानलका, म्शतिंिा निरपानलका 
र प्रदेश सरकार 

6. उप्ताददत स्थानीय म्चज/िस्तलेु िजार पाउन े
आयोजना क्षेर थप रकर् आवश्यक 

नपने 

आयोजना र स्थानीय 

7. जनर्नको रू्ल्य ववृद्ध भई सबपत्तीको रू्ल्याङ्कन िढ्न े

आयोजना क्षेर थप रकर् आवश्यक 
नपने 

आयोजना र राप्ती िाउँपानलका, 
िढवा िाउँपानलका, म्शतिंिा 
निरपानलका 

प्रनतकूल प्रभावहरु 
1. जनर्नको सतहको र्नललो र्ाटो संरक्षणका लानि स्थान ननर्ााणसिँ सबिम्न्धत 

सवालहरु 
आयोजनास्थल थप रकर् आवश्यक 

नपने 

आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 
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वातावरणीय प्रभावहरु कायाान्वयन हनु ेस्थान/ 
प्रभाव पने स्थान 

अनरु्ाननत रर्क (रु.) कायाान्वयन म्जबरे्वारी 

2. आयोजनको ननर्ााण सार्ग्री भण्डारण सबिम्न्ध सवालहरु 
आयोजनास्थल थप रकर् आवश्यक 

नपने 

आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

3. राप्ती प्राववनधक म्शक्षालयको प्रयोिशाला स्थानान्तरण िने तथा रसायनहरु 
व्यवस्थापन िने सबिन्धी सवाल 

आयोजनास्थल/िोिरनडहा थप रकर् आवश्यक 
नपने 

आयोजना र राप्ती प्राववनधक 
म्शक्षालय 

4. ननर्ााण कायासँि सबिन्धीत धलुो, धवुा, र ध्वनी प्रदूषण 
आयोजनास्थल रु १४ लाख ४० 

हजार  
आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

5. आयोजना क्षेरको भउूपयोिर्ा पररवतान हनु े
आयोजनास्थल थप रकर् आवश्यक 

नपने 

आयोजना  

6. आयोजनास्थल र कार्दार म्शववरिाट उत्पादन हनु ेठोस तथा तरल र्ोहोर 
व्यवस्थापन सँि सबिम्न्धत सवालहरु 

आयोजनास्थल/दोलाई खोला रु १ लाख ६५ हजार आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

7. आयोजना क्षेर डिुानर्ा पना सक्न े
आयोजनास्थल/ आयोजना क्षेर थप रकर् आवश्यक 

नपने 

आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

8. नम्जकका खोलाको पानीको िणुस्तरर्ा असर पाना सक्न े
आयोजना क्षेर/ दोलाई खोला/ 
राप्ती नदी 

थप रकर् आवश्यक 
नपने 

आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

9. आयोजना क्षेर पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािासिँ जोनडएकाले दघुाटनाको सबभावना 
िढ्न े

लालर्टीया खण्ड सूचनाको लानि रु. ७ 
लाख र तानलर्को 
लानि ४ लाख ६० 
हजार 

आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

10. आयोजना स्थल जोड्ने तथा आयोजना स्थलिाट ननस्कन ेपहुँच र्ािा सबिन्धी 
सवाल 

लालर्टीया खण्ड रु. ३२ लाख आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 
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वातावरणीय प्रभावहरु कायाान्वयन हनु ेस्थान/ 
प्रभाव पने स्थान 

अनरु्ाननत रर्क (रु.) कायाान्वयन म्जबरे्वारी 

11. आयोजनाका भवनहरु भकूबप प्रनतरोधी हनु ेसबिन्धी सवाल 
आयोजनास्थल थप रकर् आवश्यक 

नपने 

आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

12. आयोजनाको ढल ननकास प्रणाली स्थापनासँि सबिम्न्धत सवालहरु 
आयोजना स्थलको उत्तरतर्ा को 
सडक र दोलाई दोला 

थप रकर् आवश्यक 
नपने 

आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

13. आयोजनाले पूवा पम्िर् र्हेन्र राजर्ािाको लालर्टीया सडक खण्डर्ा चाप 
िढाउन सक्न े

लालर्टीया खण्ड ि.सं. ९ र्ा 
राम्खएको। 

आयोजना, ननर्ााण व्यवसायी र 
ट्रावर्क प्रहरी 

14. दघुाटनाको सबभावना िढ्न े

लालर्टीया खण्ड र िािडड्डी ि.सं. ९ र्ा राम्खएको 
र तानलर्को लानि थप 
िजेट रु. ४ लाख ८० 
हजार 

आयोजना, ननर्ााण व्यवसायी र 
ट्रावर्क प्रहरी 

15. ववद्यर्ान कर्जोर सञ्चार प्रणालीर्ा भार पने 
आयोजना क्षेर थप रकर् आवश्यक 

नपने 

आयोजना, र्न्रालय, प्रदेश सरकार 
र नेपाल टेनलकर् 

16. प्रशासननक भवन तथा खलुा क्षरेिाट ननम्स्कएको ठोस तथा तरल र्ोहोररै्ला 
व्यवस्थापन सबिम्न्ध सवाल 

आयोजनास्थल/दोलाई खोला रु. ३ लाख ३० हजार आयोजना 

17. शहरीकरण, जनर्नको खण्डीकरण तथा भउूपयोिर्ा पररवतान 
आयोजना क्षेर थप रकर् आवश्यक 

नपने 

आयोजना, र्न्रालय, प्रदेश सरकार 
र राप्ती िाउँपानलका, िढवा 
िाउँपानलका, म्शतिंिा निरपानलका 

18. भनूर्ित पानीको उपयोिर्ा चाप िढ्न सक्न े
आयोजना क्षेर थप रकर् आवश्यक 

नपने 

आयोजना, र्न्रालय, प्रदेश सरकार 
र राप्ती िाउँपानलका, िढवा 
िाउँपानलका, म्शतिंिा निरपानलका 
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वातावरणीय प्रभावहरु कायाान्वयन हनु ेस्थान/ 
प्रभाव पने स्थान 

अनरु्ाननत रर्क (रु.) कायाान्वयन म्जबरे्वारी 

19. आकम्स्र्क सूरक्षा सबिन्धी सवालहरु 
आयोजना स्थल थप रकर् आवश्यक 

नपने 

आयोजना र प्रदेश सरकार 

20. जनर्न खाली िदाा आयोजना क्षरेको जैववक ववववधतार्ा पने असर 
आयोजना स्थल रु १७ लाख २८ 

हजार ६ सय 

आयोजना र नडनभजन वन कायाालय 
देउखरुी दाङ 

21. वन क्षेरर्ा आिलािी हनु सक्ने 
आयोजना क्षेर / उत्तरतर्ा को 
चरेु पहाड 

ि.सं. ९ र्ा राम्खएको 
तानलर्र्ा सर्ावशे 

आयोजना 

22. आयोजना क्षेरर्ा र्ाछा र्ाने, वन्यजन्त ुर वनस्पनतको चोरी म्शकार र अवैध 
व्यापार हनु सक्ने 

आयोजना क्षेर / राप्ती नदी ि.सं. ९ र्ा राम्खएको 
तानलर्र्ा सर्ावशे 

आयोजना 

23. खोलाको पानीको िणुस्तरर्ा ह्रास आई आयोजना क्षेरको जलीय 
पाररम्स्थनतकीय प्रणालीर्ा असर पाना सक्न े

आयोजना क्षेर / दोलाई खोला थप रकर् आवश्यक 
नपने 

आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

24. ध्वनी प्रदूषण िढ्न ेतथा आयोजना वरीपरीको क्षरेिाठ वन्यजन्त ुर चराले 
िासस्थान छाडेर जान सक्न े

आयोजना क्षेर थप रकर् आवश्यक 
नपने 

आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

25. वन क्षेरर्ा अनतिर्ण िढ्न सक्न े
आयोजना क्षेर / उत्तरतर्ा को 
चरेु पहाड 

ि.सं. ९ र्ा  िजेट 
राम्खएको। 

आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

26. राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय भवन, कक्षाकोठा र प्रयोिशाला तथा म्शक्षण 
िनतनिनधर्ा पने असर 

आयोजनास्थल/िोिरनडहा थप रकर् आवश्यक 
नपने 

आयोजना र राप्ती प्राववनधक 
म्शक्षालय 

27. ननजी तथा सावाजननक जग्िार्ा क्षनत पगु्न सक्ने 

आयोजना क्षेर/िािडड्डी/ 
लालर्टीया खण्ड 

थप रकर् आवश्यक 
नपने 

आयोजना, प्रदेश पूवााधार ववकास 
प्रानधकरण र राप्ती िाउँपानलका, 
िढवा िाउँपानलका, म्शतिंिा 
निरपानलका 
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वातावरणीय प्रभावहरु कायाान्वयन हनु ेस्थान/ 
प्रभाव पने स्थान 

अनरु्ाननत रर्क (रु.) कायाान्वयन म्जबरे्वारी 

28. कार्दारको लानि खानेपानी, सरसर्ाई र शौचालय सबिन्धी सिालहरु 
आयोजनास्थल ि.सं. ९ र्ा राम्खएको 

तानलर्र्ा सर्ावशे 

आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

29. कार्दारको स्वास्थ्य र सरुक्षा सबिन्धी सिालहरु 
आयोजनास्थल ि.सं. ९ र्ा राम्खएको 

तानलर्र्ा सर्ावशे 

आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

30. आयोजना क्षेरको सार्ाम्जक सद्भाव र शाम्न्त तथा सरुक्षार्ा असर पाना सक्न े

आयोजना क्षेर ि.सं. ९ र्ा राम्खएको 
तानलर्र्ा सर्ावशे 

आयोजना, ननर्ााण व्यवसायी, राप्ती 
िाउँपानलका, िढवा िाउँपानलका, 
म्शतिंिा निरपानलका,  म्जल्ला 
प्रशासन कायाालय दाङ 

31. सवारीसाधनको िढ्दो चापको कारण सवारी दघुाटना िढ्न सक्न े
लालर्टीया खण्ड/िािडड्डी ि.सं. ९ र्ा राम्खएको 

िजेटर्ा सर्ावशे 
आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

32. र्वहला र वपछनडएको सरू्हका व्यम्िहरुलाई ज्यालार्ा ववभेद तथा 
िालिानलकाको श्रर्शोषण हनु सक्न े

आयोजनास्थल ि.सं. ९ र्ा राम्खएको 
तानलर्र्ा सर्ावशे 

आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

33. प्राववनधक म्शक्षालयका ववद्याथीहरुको आवतजावत र डेरा उपलब्धतार्ा पने 
असर 

आयोजना क्षेर/िोिरनडहा थप िजेट आवश्यक 
नपने 

आयोजना, प्रदेश सरकार र राप्ती 
िाउँपानलका, िढवा िाउँपानलका, 
म्शतिंिा निरपानलका 

34. आयोजना क्षेरको शहरीकरणर्ार्ा त स्थानीय सँस्कृती र रहनसहनर्ा असर 
पना सक्न े

आयोजना क्षेर/ राप्ती उपत्यका रु. १० लाख आयोजना र राप्ती िाउँपानलका 

35. शहरीकरण िढी खेनतयोग्य जनर्नको खण्डीखरण तथा स्थानीय खाद्य सरुक्षार्ा 
असर पना सक्न े

आयोजना क्षेर/ राप्ती उपत्यका थप िजेट आवश्यक 
नपने 

आयोजना, प्रदेश सरकार, प्रदेश 
पूवााधार ववकास प्रानधकरण र राप्ती 
िाउँपानलका 
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वातावरणीय प्रभावहरु कायाान्वयन हनु ेस्थान/ 
प्रभाव पने स्थान 

अनरु्ाननत रर्क (रु.) कायाान्वयन म्जबरे्वारी 

36. िालिानलका तथा र्वहलाको अिैध ओसारपसार र शोषण िढ्न सक्न े
आयोजना क्षेर/ राप्ती उपत्यका ि.सं. ९ र्ा राम्खएको 

िजेटर्ा सर्ावशे 

आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

37. सरुवा रोि तथा यौन रोिको ववस्तार हनु सक्ने 
आयोजना क्षेर/ राप्ती उपत्यका ि.सं. ९ र्ा राम्खएको 

िजेटर्ा सर्ावशे 

आयोजना र ननर्ााण व्यवसायी 

38. आयोजना क्षेरर्ा सरुक्षा चनुौनत थवपन सक्न े
आयोजना क्षेर/राप्ती उपत्यका थप िजेट आवश्यक 

नपने 
आयोजना, प्रदेश सरकार, नेपाल 
सरकार 
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8.3  सरोकारवालाहरुले उठाएका सिालहरुको सबिोधन 

तानलका 8. 2:  सावाजननक सनुवुाईर्ा उठेका सिालहरुको सबिोधन यसप्रकार रहेको छ; 

ि.सं. उठेका सवालहरू सबिोधन िररएको 
पररच्छ्छेद 

कैवर्यत 

1. आयोजना कायाान्वयनको 
िर्र्ा ननजी जनर्नर्ा क्षनत 
पिुेर्ा कसरी सबिोधन 
िने? 

खण्ड ८.२.३.१ (२) हाल आयोजना कायाान्वयन िदाा कुनै पनन ननजी 
जनर्नर्ा क्षेती नहनु ेतथा आयोजना साववक राप्ती 
प्रावनधक म्शक्षालय परीसरनभर र्ार ननर्ााण 
िररने। आयोजनालाई पछी थप जनर्न चावहन े
भएर्ा तथा ननजी जनर्नर्ा क्षनत पिुरे्ा प्रदेश 
पूवााधार ववकास प्रानधकरणको िरुूयोजनाअनरुुप 
राप्ती िाउँपानलका, िढवा िाउँपानलका, म्शतिंिा 
निरपानलका, म्जल्ला सर्न्वय सनर्नत, प्रर्खु 
म्जल्ला अनधकरी र र्न्रालयको सर्न्वयर्ा 
क्षनतपूती ननधाारण िरी क्षनतपूती ददईन ेतथा प्राप्ती 
िना पने हकर्ा र्आुब्जा ददई प्राप्ती िररने। 

2. आयोजनाको लानि प्रयोि 
हनुे ननर्ााण सार्ग्री म्स्वकृत 
प्राप्त ननकाय/स्थानहरुिाट 
आपूती िने। 

खण्ड २.२.५ आयोजनाले ननर्ााण व्यवसायीर्ार्ा त म्स्वकृत 
ननकाय/स्थानहरुिाट र्ार ननर्ााण सार्ग्रीको 
आपूती िने। 

3. राजर्ािािाट आयोजनास्थल 
नछने पहुँचर्ािार्ा धलुो, धवुाँ 
र ध्वनी प्रदूषण न्यूनीकरण 
िनुा पने। 

खण्ड ८.२.१.२ (१) धलुो, धुँवा, ध्वनी ननयन्रण तथा सडक र्र्ातको 
लानि आवश्यक िजेट छुट्याईएको। 

4. पहुँचर्ािा साँघरुो भएको। खण्ड ८.२.१.२ (६) ननर्ााणका सवारी साधनको लानि एकतर्ी िाटो 
सञ्चालन तथा िाटोको ननयनर्त सर्ात सबभार 

5. वातावरण व्यवस्थापनको 
लाित संशोधन िने। 

खण्ड १०.६ सडक र्र्ा त सबभार लिायतर्ा िजेट 
छुट्याईएको तथा आवश्यक पररर्ाजान 
िररएको। 

6. भवनहरुर्ा वातावरण रै्री 
ननर्ााण सार्ग्रीहरुको प्रयोि 
िने। 

- आयोजनाको नडजायन अनसुार वातावरण रै्री 
ननर्ााण सार्ग्रीलाई प्राथनर्कता ददन।े 

7. िरुुयोजना िर्ोम्जर् 
हररयाली र खलुा क्षेर 
कायर् िने। 

खण्ड ८.२.१.२ (२) प्रनतवद्धता व्यि िररएको। 

8. वन र वन्यजन्त ुसंरक्षण 
सबिन्धी कायािर् प्रस्ताव 
िने। 

खण्ड १०.६ जैववक ववववधता संरक्षण अन्तिात िजेट 
छुट्याईएको। 
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तानलका 8. 3:  िाउँपानलकाको नसर्ाररसर्ा उठेका सिालहरुको सबिोधन यसप्रकार रहेको छ; 

ि.सं. उठेका सवालहरू सबिोधन िररएको 
पररच्छ्छेद 

कैवर्यत 

1. नदी संरक्षणका साथै स्वस्थ 
वातावरण हनुे। 

 

खण्ड ८.२.२.१(१) प्रस्ताववत आयोजना र्न्रालय भवन ननर्ााण र 
प्रदेश सभाहल ननर्ााणर्ा नसनर्त रहेकोले नदी 
व्यवस्थापन तथा जलाधार संरक्षणको काया 
लमु्बिनी प्रदेश ववकास प्रदेश पूवााधार ववकास 
प्रानधकरण र्ार्ा त कायाान्वयन िररने राजधानी 
िरुुयोजना अनरुुप हनुेछ। तथापी वातावरण 
संरक्षण र स्वस्थ वातावरणको लानि यही 
अध्ययनर्ा िजेट छुट्याईएको छ। 

2. रुख निरुवार्ा नोक्सानी 
हनुे। 

खण्ड २.२.५ क्षनतपूती वकृ्षारोपणको लानि िजेट छुट्याईएको 
छ। 

 

8.4 वातावरण संरक्षण कायािर् 

आयोजना सञ्चालन पिात आयोजना क्षेरको वातावरण संरक्षणको लानि ननबनानसुारको भनूर्का ननवााह िदै राप्ती 
उपत्यकार्ा तपनसलका कायािर्हरु कायाान्वयन िना प्रस्ताव िररएको छ। यस कायािर्का ननम्बत कुल ५ लाख ८० 
हजार रुपैयाँ छुट्टाईएको छ। 
 
तानलका 8. 4:   वातावरण संरक्षण कायािर् लाित 
ि.सं. म्शषाक वववरण िजेट 
१ सडक 

हररयाली 
ववकास 

राजर्ािादेखी आयोजनास्थल नछने २०० नर्टर सडकर्ा  
सडकको दिैुतर्ा  ववरुवा हकुााएर हररयाली  ववकास िनाको लािी 
तारिार जाली सवहतको वकृ्षारोपण  

प्रनत निरुवा रु २००० का 
दरले ४० निरुवाको लानि 
८० हजार रुपैंया। 

२ पंक्षी 
संरक्षण 
कायािर् 

आयोजना क्षरेर्ा पंक्षी संरक्षणको लानि नडनभजन वन 
कायाालयसँिको सहकायार्ा स्थानीय स्तरर्ा सञ्चानलत पश ुवदृ्धा 
आश्रर् तथा निद्ध संरक्षण केन्रलाई सहयोि उपलब्ध िराउने। 

वाषीक १ लाखका दरले ५ 
वषासबर् कूल ५ लाख। 

 

8.5 िनुासो ननवारण संयन्र 

आयोजना ननर्ााण एवं सञ्चालनको अवनधर्ा स्थानीय तथा सरोकारवाला व्यम्िहरुका ववनभन्न वकनसर्का िनुासोहरु हनु 
सक्छन।् त्यस्ता िनुासोलाई सबिोधन िनाको लानि िनुासो सबिोधन एकाइ रहनेछ। प्रस्ताववत आयोजना कायाान्वयनका 
लानि नया ँजग्िा अनधग्रहणको आवश्यकता पदैन साथै पनुवाास योजना आवश्यक छैन। यद्यवप, आयोजना सञ्चालनको 
िर्र्ा कुनै वववाद उत्पन्न भएर्ा वववाद सर्ाधान िना उपयिु सञ्चार र औपचाररक प्रविया होस ् भनेर सिै 
सरोकारवालाहरूलाई आयोजना-ववशेष िनुासो ब्यवस्थापन संयन्र िारे सचेत िराउन ुपछा। आयोजना ननर्ााण िदाा 
धलुो, धवुाँ र ध्वनी प्रदूषण जस्ता र्ानव स्वास्थ्यसँि जोनडएका संवेदनम्शल सवालहरु देखा पदाछन।् यसथा आयोजनार्ा 
िनुासो ननवारण संयन्रर्ा आवस्यक छ। उि संयन्रर्ा आयोजना प्रर्खु र वातावरण व्यवस्थापक सवहतको सनर्नत 
रहनेछ। आयोजनाका िनुासोहरु सङ्कलनको लानि आयोजना स्थलर्ा िनुासो संकलन िाकस राम्खनेछ भन ेर्ोनर्ार्ा त 
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िनुासो दताा िने व्यवस्था नर्लाईनेछ। िाउँपानलकार्ार्ा त आएका िनुासोलाई सरे्त उि सनर्नतले अध्ययन तथा 
सबिोधन िनेछ। िनुासोको अनभलेख िने छुटै्ट दताा वकताव राम्खनेछ। 
 

 
तम्स्िर 8. 1: िनुासो ननवारण संयन्र 
 

8.6  भकूबपीय जोम्खर्का लानि आकम्स्र्क पूवातयारी योजनाको संरचना 

भकूबपलाई आकम्स्र्क रूपर्ा आउन ेप्रर्खु प्रकोपहरूर्ध्ये एक र्ाननन्छ। यो प्रविया पूणातया प्राकृनतक हो र यसको 
प्रभाव सार्ान्य देम्ख ववनाशकारी सबर् हनु सक्छ। साधारणतया उम्चत योजना ववना ननर्ााण भएका अग्ला भवनहरु 
भकूबपको जोम्खर्र्ा पदाछन।् प्रस्ताववत आयोजनालाई भकूबपिाट हनु ेजोम्खर् न्यूनीकरण िना भकूबप प्रनतरोधी भवन 
प्रस्ताव िररएको छ। प्रत्येक भवनर्ा ववपद्को सर्यर्ा आकम्स्र्क ननकासीका लानि छुटै्ट इर्जेन्सी एस्केप 
(आपतकानलन ढोकाहरु) को व्यवस्था िररएको छ। आपतकानलन ववहिार्ननको जानकारीको लानि प्रत्येक कोठार्ा 
आपतकालीन भाग्ने योजना राख्न ेव्यवस्था छ। भकूबपिाट पना सक्ने असरलाई न्यूनीकरण िनाका लानि पूवातयारी 
योजनालाई तीनवटा ववम्शष्ट विार्ा िनाइएको छ जसलाई ननबन म्चरर्ा रेखाम्चरको रूपर्ा प्रस्ततु िररएको छ। 
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तम्स्िर 8. 2: आपतकानलन भकूबप पूवातयारी योजना 

8.7 आिोको जोम्खर्को लानि आपतकालीन तयारी योजनाको संरचना 

आिलािीलाई अकस्र्ात आईपने प्रर्खु प्रकोपहरू र्ध्ये एक र्ाननन्छ। यो पूणातया कृनरर् प्रकृनतको प्रकोप हो र 
प्राकृनतक प्रकोपका कारण ववरलै घटना घट्न ेिदाछन्र। यस प्रकोपको प्रभाव सार्ान्य देम्ख ववनाशकारी सरे्त हनुे 
िदाछ। आयोजनाका लानि प्रयोि हनु ेउपकरण तथा ववद्यतुीय सार्ग्रीहरुको लापरवाही ढंिले प्रयोि िदाा दघुाटना भई 
आिो लाग्न सक्छ। प्रस्ताववत आयोजनाले आिलािीिाट हनुे जोम्खर्लाई न्यूनीकरण िना योजनाहरू सर्ावेश िरेको 
छ। आिलािी पत्ता लिाउन प्रत्येक भवनका तला र कोठाहरुर्ा र्ायर नडटेक्टरहरू र पूवासूचना ददने साइरनहरू 
प्रस्ताव िररएको छ। आपतकानलन ननकासको जानकारीका लानि प्रत्येक कोठार्ा आपतकानलन ननकासको योजना 
सर्ावेश िने व्यवस्था रहेको छ। आिलािी हुँदा आकम्स्र्क ननकासका लानि छुट्टाछुटै्ट ननकासको व्यवस्था िररएको 
छ। आिो ननभाउने उपकरणहरू र अम्ग्न ननयन्रक उपकरणहरू सधैं तयार म्स्थनतर्ा राम्खनछे। आिलािीका कारण 
हनुे असरलाई न्यूनीकरण िनाको लानि तयारी योजनालाई तीनवटा ववम्शष्ट विार्ा िनाइएको छ जसलाई ननबन म्चरर्ा 
म्चरण िरी प्रस्ततु िररएको छ। 

Post disaster 

phase 

Restoration of 

damaged 

structures 

Treatment 

of the 

injuries  

Provision of 

emergency escape 

plan in each floor 

Earthquake 

Construction of 

Emergency escape 

routes 

Provision of 

emergency 
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Pre-disaster 

phase 
Opening of 

Emergency 

escape 

routes 

During 

Emergency 

phase 
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through 
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system 

Emergency 

evacuation 
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तम्स्िर 8. 3: आिोको जोम्खर्को लानि आपतकालीन तयारी योजना 
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emergency 

escape plan in 

each room  

Fire 

Opening of 

Emergency 

escape 

routes 

Provision of 

smoke detector in 

each room and 

floor passage 

Installation 

of fire 

hydrant  

Pre-disaster 

phase 
Opening of 

Emergency 

escape 

routes 

During 

Emergency 

phase 

Warning 

through 

Siren 

Fire fighting 
Emergency 

evacuation 
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पररच्छ्छेद-९ 
वातावरणीय अनिुर्न 

 
प्रस्ताव कायाान्वयन िदाा वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन प्रनतवदेनर्ा उल्लेख भए िर्ोम्जर्का नकारात्र्क प्रभाव 
न्यूनीकरणका उपायहरू तथा सकारात्र्क प्रभाव िढोत्तरीकरणका उपायहरू अवलबिन िरे निरेको अनिुर्न िनाका 
लानि प्रनतवेदनर्ा प्रदेश सरकार वातावरण संरक्षण ननयर्ावली, २०७७ र्ा उल्लेख भए अनसुारका अनिुर्नको 
व्यवस्था िररएको छ। वातावरणीय अनिुर्न कायायोजनाको प्रर्खु उद्देश्य वातावरणीय प्रभावहरुलाइ न्यूनीकरणका 
उपायहरुको कायाान्वयनको प्रभावकाररतालाई सनुम्ित िनुाका साथै अनिुर्नका आवश्यकताहरुलाई नसर्ारीस िनुा हो। 
वातावरणीय अनिुर्ननका उद्धशे्यहरु यसप्रकार रहेका छन;् 
 

• प्रारम्बभक तथ्याङ्क सङ्कलन िने र कानूनले तोकेका सीर्ा भन्दा िवढ र्ारार्ा प्रभाव पना नददने। 
• आयोजना कायाान्व्यनका कारण उत्पन्न भएका कुनैपनन नकारात्र्क वातावरणीय प्रभावहरुको जाँच िना तथा 

उपयिु न्यूनीकरणका उपायहरु अवलबिन िना। 
• नसर्ाररस िररएका वातावरणीय सूरक्षाका उपायहरु तोवकएको िणुस्तर अनरुुप कायाान्वयन भए नभएको 

सनुनम्ित िना। 
• तोवकएका िाहेकका अन्य प्रकारका प्रभावहरु पने भएर्ा थप सधुारका उपायहरु प्रस्ताव िना। 

 र्ानथ उल्लेम्खत उद्धेश्यहरुको पनुताका लानि ननर्ााण तथा सञ्चालनको अवनधर्ा अनिुर्न को ब्यवस्था िररएको छ। 
 
9.1  अनिुर्नका प्रकार  

वातावरणीय अनिुर्न योजनार्ा आधारभतू वा प्रारम्बभक अवस्थाको अनिुर्न, ननयर्पालन र प्रभाव अनिुर्न िरी तीन 
प्रकारको अनिुर्न योजनाहरू सर्ावेश िररएको छ। प्रत्येक अनिुर्न योजनालाई ननर्ााण र सञ्चालनका चरणका लानि 
भौनतक, जैववक र सार्ाम्जक-आनथाक र सांस्कृनतक सरू्हर्ा राख्न ेिरर वातावरणीय अनिुर्न योजनार्ा तयार िररएको 
छ। प्रस्ताववत न्यूनीकरण तथा िढोत्तरीका उपायहरुलाई र्ापदण्ड, सूचक, स्थान, ववनध र सर्य तानलका/आवमृ्त्त 
सर्ावेश भएको एक बयावट्रक्सको रूपर्ा प्रस्ततु िररएको छ। 
 
1. प्रारम्बभक अवस्थाको अनिुर्न (Baseline Monitoring) 

प्रस्ताववत प्रस्तावको ननर्ााण काया शरुु िनुा अिावै ननर्ााण स्थल र वरपरका आधारभतू वातावरणीय पक्षको सवेक्षण िनुा 
पदाछ। यो आयोजना तरुुन्तै कायाान्वयनर्ा जाने िरर प्रस्ताव िररएको छ यसथा यस आयोजनाको लानि प्रारम्बभक 
अवस्थाको जानकारी यसै प्रनतवेदनको पररच्छ्छेद ५ र्ा उल्लेख िररए िर्ोम्जर् हनुेछ। वयनै जानकारीका आधारर्ा 
आयोजना कायाान्वयन सँिै तलुनात्र्क रुपर्ा वातावरणीय पक्षर्ा भएको पररवतान िारेर्ा जानकारी प्राप्त िना सवकने 
छ।  
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2. प्रभाव अनिुर्न (Impact Monitoring) 

प्रस्ताव कायाान्वयनिाट भएका वातावरणीय पररवतान पत्ता लिाउन आयोजना ननर्ााण र सञ्चालनका िर्र्ा त्यस क्षेरको 
जनस्वास्थ्य लिायत पयाावरणीय, सार्ाम्जक र आनथाक अवस्थाका सूचकको रू्ल्याङ्कन िररनेछ। 
 

3. ननयर्पालन अनिुर्न (Compliance Monitoring) 
ननयर्पालन अनिुर्नर्ा प्रस्तावकले वातावरण संरक्षण सबिन्धी ननधााररत र्ापदण्डको पालना िरेको छ भन्न े कुरा 
सनुनम्ित िना वातावरणीय िणुस्तरका ववशेष सूचक वा प्रदूषणको अवस्था िारेर्ा आवनधक वा लिातार रूपर्ा अनिुर्न 
िरी अनभलेख राम्खनेछ।
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तानलका 9. 1: आयोजनाको प्रभाव अनिुर्न तानलका 
अनिुर्नका 
प्रकार 

अनिुर्नका सचुकहरु अनिुर्नको ववनध स्थान सर्य अनरु्ाननत रकर् 
(ने.रु.) 

अनिुर्न िने ननकाय 

प्रभाव अनिुर्न 

ध्वनी प्रदूषण औषत ध्वनीर्ा ववृद्ध तथा 
िनुासो 

सवेक्षण तथा उपकरण प्रयोि 
िररएको ननतजा 

आयोजनास्थल र 
िािडड्डी 

प्रत्येक ६ र्वहना वा 
िनुासो अनरुुप 

रु. १, ५०,००० 

प्रस्तावक/ 

वातावरणीय 
व्यवस्थापन ईकाई 

(वा.ब्य.ई.) 

वाय ुप्रदूषण िढ्दो वाय ु प्रदूषण तथा 
िनुासो  

सवेक्षण तथा उपकरण प्रयोि 
िररएको ननतजा 

आयोजनास्थल र 
िािडड्डी 

प्रत्येक ६ र्वहना वा 
िनुासो अनरुुप 

प्रस्तावक/ वा.ब्य.ई. 

पानी प्रदूषण पानीको रासाइननक िणु 
पररक्षण प्रनतवेदन 

सवेक्षण तथा पानीको प्रयोिशाला 
परीक्षण ननतजा 

आयोजनास्थल प्रत्येक ६ र्वहना वा 
िनुासो अनरुुप 

प्रस्तावक/ वा.ब्य.ई. 

प्रदूवषत पानी 
तथा र्ोहोररै्ला 

ढल ननकास प्रणालीको 
पानीको परीक्षण, पानी 
प्रशोधन प्लान्टको अवस्था 

सवेक्षण तथा पानीको प्रयोिशाला 
परीक्षण ननतजा, प्लान्ट ननर्ााण र 
सञ्चालन िरे निरेको अनिुर्न 

आयोजनास्थल र 
ढल ननकास निन्दू 

प्रत्येक वषा वा िनुासो 
अनरुुप प्रस्तावक/ वा.ब्य.ई. 

कार्दार 
म्शववरको र्ोहर 
ब्यवस्थापन 

र्ोहर ब्यवस्थापन क्षेर 
वा कार्दार एवं 
प्रभाववतहरुको िनुासो 

वर्ल्ड सवेक्षण तथा आयोजना 
क्षेरको र्ोटो   

आयोजनास्थल प्रत्येक ६ र्वहना वा 
िनुासो अनरुुप 

जनशम्ि खचा वा.ब्य.ई. 

सवारी दघुाटना दघुाट्टनाक रेकडाहरु  ट्रावर्क एवं म्जल्ला प्रसासन रेकडा 
िाट 

लालर्टीया 
खण्ड, िािडड्डी 

प्रत्येक ६ र्वहना वा 
िनुासो अनरुुप 

जनशम्ि खचा प्रस्तावक र ट्रावर्क 
प्रहरी/म्जप्रका 

वन डडेलो चरेु क्षेरको वन डडेलो 
तथा सबिम्न्धत तम्र्श्रहरु 

 अनिुर्न एवं क्षेरको 
दृश्यावलोकन। 

र्झेनीघाट क्षरे प्रत्येक वषा वा िनुासो 
अनरुुप 

जनशम्ि खचा प्रस्तावक वा 
आवश्यकता अनरुुप   

सव नडनभजन वन एवं 
वन सर्हु 
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अनिुर्नका 
प्रकार 

अनिुर्नका सचुकहरु अनिुर्नको ववनध स्थान सर्य अनरु्ाननत रकर् 
(ने.रु.) 

अनिुर्न िने ननकाय 

वन्यजन्तकुो 
चोरी नसकार 

वन्यजन्तकुो चोरी नसकार 

सबिम्न्ध उजरु तथा 
सरुाकी 

आकम्स्र्क कार्दार म्शववर पररक्षण, 

सूरक्षा संयन्र संि सहकाया 
राप्ती उपत्यका प्रत्येक ६ र्वहना वा 

िनुासो/आवश्यकता 
अनरुुप 

जनशम्ि खचा प्रस्तावक वा, 
आवश्यकता अनरुुप   

सव नडनभजन वन एवं 
वन सर्हु 

कार्दारको 
सरुक्षा र स्वास्थ्य  

कार्दारको स्वास्थ्य 
म्स्थनत तथा स्वास्थ्य 
पररक्षण प्रनतवेदनहरु 

वर्ल्ड सवेक्षण,  अनिुर्न तथा 
दृश्यावलोकन लिाएत ट्रावर्क र 
सूरक्षा संयन्र संि सर्न्वयन एवं 
सहकाया। 

आयोजनास्थल प्रत्येक ६ र्वहना वा 
िनुासो/आवश्यकता 
अनरुुप 

जनशम्ि खचा प्रस्तावक 

ननम्ज जनर्नको 
क्षनत 

र्आुब्जा सबिम्न्ध र्दु्दाहरु 
तथा दताा िररएका 
िनुासाहरु  

पहुँच सडकको  अनिुर्न एवं प्रत्यक्ष  

प्रभाववत संिको सर्न्वय। 

पहुँच सडक िनुासो अनरुुप थप 
क्षनत भरण िनुापने 
भएर्ा। 

जनशम्ि खचा प्रस्तावक, राप्ती 
िाउँपानलका 

दघुाटना िाट 
क्षनत 

दघुाटनाको रेकडाहरु तथा 
तम्स्वरहरु एवं र्दु्दाहरु 

वर्ल्ड सवेक्षण,   अनिुर्न तथा 
दृश्यावलोकन लिायत ट्रावर्क र 
सूरक्षा संयन्र संि सर्न्वयन एवं 
सहकाया। 

लालर्टीया 
खण्ड, िािडड्डी 

प्रत्येक ६ र्वहना वा 
िनुासो अनरुुप 

जनशम्ि खचा प्रस्तावक, ट्रावर्क 
प्रहरी/म्जप्रका 

कार्दारिीच 
ववभेद 

कार्दारलाई पैसा नतरेको 
रनसद तथा सबझौता 
परहरु 

आयोजनास्थलको  अनिुर्न एवं 
प्रत्यक्ष  प्रभाववत संिको अन्तवााताा 

आयोजनास्थल प्रत्येक ६ र्वहना वा 
िनुासो अनरुुप 

जनशम्ि खचा प्रस्तावक वा म्जप्रका 

ननयर्पालन अनिुर्न 
अध्ययनर्ा 
सझुाईएका 
वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
उपायहरु 

वा.प्र.रू्. प्रनतवेदनको 
व्यवस्थापन योजनार्ा 
लेम्खएका कायािर्हरु 

स्थलित अवलोकन/ अन्तवााताा/ 

प्रनतवेदन अध्ययन 
आयोजना पररसर प्रत्येक ६ र्वहनार्ा जनशम्ि खचा प्रस्तावक 
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अनिुर्नका 
प्रकार 

अनिुर्नका सचुकहरु अनिुर्नको ववनध स्थान सर्य अनरु्ाननत रकर् 
(ने.रु.) 

अनिुर्न िने ननकाय 

प्रदूषण (ध्वनी, 
िाय,ु पानी) 

ध्वनी, िाय ु र पानीको 
िणुस्तर 

पररक्षण प्रनतवेदन/ तथ्याङ्कको 
सनर्क्षा/ Instant Handheld Meter 

र्ार्ा त पररक्षण 

िािडड्डी िस्ती प्रत्येक ६ र्वहनार्ा रु. १, ५०,००० प्रस्तावक 

धलुो ननयन्रण ननर्ााण स्थलर्ा पानी 
छका ने कार्, आयोजना 
स्थल नभरै र्ोहोरको 
व्यवस्थापन 

स्थलित   
अवलोकन /  रेकडा 

िािडड्डी िस्ती/ 

आयोजना स्थल 

ननर्ााणको चरणर्ा 
हप्तार्ा दईु पटक 

जनशम्ि खचा प्रस्तावक 

ध्वनी ननयन्रण रातको सर्यर्ा ध्वनन 
उत्पादन िनतववनधहरूको 
ननषेध (िेलकुा ७ 
अवलोकन देम्ख निहान 
७) 

स्थलित   
अवलोकन /  रेकडा 

िािडड्डी िस्ती/ 

आयोजना स्थल 

ननर्ााणको चरणर्ा 
हप्तार्ा दईु पटक 

जनशम्ि खचा प्रस्तावक 

सवारी साधन र 
जेनेरेटरको 
अवस्था 

सवारी साधन र नडजेल 
जेनेरेटर सेटहरूको 
आवनधक र्र्ात 

अवलोकन/ र्र्ात ननयर्नतत 
चेकजाचँको रेकडा 

आयोजनास्थल त्येक ६ र्वहनार्ा जनशम्ि खचा प्रस्तावक 

ठोस र्ोहोर 
व्यवस्थापन 
प्रणाली 

४ R (ररफ्यजु 
(अस्वीकार) , ररड्युस 
(कर् िने), ररयजु (पनु: 
प्रयोि) र ररसाइकल (पनुः 
प्रशोधन)) नसद्धान्तको 
पालना 

स्थलित अवलोकन/ व्यवस्थापनर्ा 
कार् िने कार्दारसँिको अन्तवााताा 

आयोजनास्थल प्रत्येक ६ र्वहनार्ा जनशम्ि खचा प्रस्तावक 

ठोस र्ोहोरको 
व्यवस्थापन 

कायाक्षेरिाट उत्पन्न ठोस 
र्ोहोर व्यवस्थापन िना 
डस्टनिनको प्रावधान 

स्थलित   
अवलोकन /   
रेकडा 

ननर्ााण स्थल ननर्ााणको चरणर्ा 
हप्तार्ा एक पटक 

जनशम्ि खचा प्रस्तावक 
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अनिुर्नका 
प्रकार 

अनिुर्नका सचुकहरु अनिुर्नको ववनध स्थान सर्य अनरु्ाननत रकर् 
(ने.रु.) 

अनिुर्न िने ननकाय 

तरल र्ोहोर 
व्यवस्थापन 

र्ोहोर पानी प्रशोधन 
प्लान्ट 

प्लान्ट सञ्चनलनको अवस्था आयोजनास्थल प्रत्येक वषा जनशम्ि खचा प्रस्तावक 

र्ानथल्लो 
सतहको र्ाटो 
संरक्षण 

र्ाटो संरक्षण स्थलको 
अवस्था 

स्थलित अध्ययन आयोजनास्थल प्रत्येक ६ र्वहनार्ा जनशम्ि खचा प्रस्तावक 

पानी पूनभारण 
पोखरी 

सोक वपट, ररचाजा वपट, 

पोखरीको संख्या र 
अवस्था 

स्थलित अध्ययन चरेु पहाडको 
रे्दी 

प्रत्येक वषा जनशम्ि खचा प्रस्तावक 

वकृ्षारोपण वकृ्षारोपण िररएका 
रुखहरु र नतन्को अवस्था 

स्थलित अध्ययन र रेकडाको 
ववश्लषेण 

नडनभजन वन 
कायाालयले 
तोकेको स्थान 

प्रत्येक वषा जनशम्ि खचा प्रस्तावक 

हररयाली ववकास आयोजना पररसरर्ा 
वकृ्षारोपण र ििैंचा 

स्थलित अध्ययन र रेकडाको 
ववश्लषेण 

आयोजनास्थल प्रत्येक वषा जनशम्ि खचा प्रस्तावक 

स्थानीय रोजिारी स्थानीय कार्दारको 
संख्या 

अन्तिााताा आयोजनास्थल प्रत्येक वषा जनशम्ि खचा प्रस्तावक 

पेशाित सरुक्षा र 
स्वास्थ्य 

PPE को उपलब्धता, 
First Aid Kit को 
उपलब्धता, तानलका र 
जानकारी 

स्थलित अवलोकन र अन्तवााताा आयोजनास्थल प्रत्येक ६ र्वहनार्ा जनशम्ि खचा प्रस्तावक 

िनुासो 
व्यवस्थापन 

प्राप्त िनुासोहरू दताा र 
आवश्यक कायाहरू िने 
प्रावधानको कायाान्वयन 
अवस्था 

स्थलित अध्ययन, कार्दार 
अन्तवााताा, िनुासो र सबिोधनको 
अनपुात 

आयोजनास्थल प्रत्येक ६ र्वहनार्ा जनशम्ि खचा प्रस्तावक 
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9.2  वातावरणीय अनिुर्नका सूचक 

प्रस्ताव कायाान्वयन हनुे क्षेरको आधारभतू तथ्याङ्क, पवहचना तथा आकलन िररएका अनकूुल वा प्रनतकूल प्रभाव एवं 
वातावरण संरक्षणका उपायहरूलाई ध्यान ददई प्रस्तावकले पालना िनुापने र वातावरणीय प्रभावको प्रभावकाररताको 
अनिुर्न िना सूचकहरू प्रनतवदेनर्ा उल्लेख िररएको छ। 
 
9.3  अनिुर्नको ववनध 

आयोजनाको अनिुर्नको लानि स्थलित अध्ययन, आयोजना कायाालयिाट प्राप्त हनु ेतथ्याङ्कहरू, स्थानीयहरूसँिको 
अन्तरविया तथा सरोकारवालाहरूसँिको छलर्ल आदद ववनध अपनाइनेछ। यसका साथै आयोजना क्षेरको नर्नुा 
(वाय,ु ध्वनन, पानी आदद) सङ्कलन िरी प्रयोिशाला परीक्षण िरी थप ववश्लषेण िररनेछ। आयोजनाको अनिुर्न िदाा 
ववज्ञद्वारा तयार िररएको सूचक/र्ानकहरूको साथ आयोजनाको अनिुर्न िररनेछ। आयोजनाको अनिुर्न काया िदाा 
आयोजनासिँ सबिन्ध राख्न ेववनभन्न ननकायहरू, आयोजनाको कायाालय, प्रस्तावक तथा प्रस्तावक अन्तिातका ननकायहरू, 
आयोजनािाट प्रभाववत राप्ती िाउँपानलका तथा वडा कायालयहरु ३, २ र ४ को सहकायार्ा िररनेछ। 
 
9.4  अनिुर्नको लानि सर्य तानलका 

आयोजना ननर्ााण तथा सञ्चालनका ववनभन्न अवस्थार्ा अनिुर्न िनुापने भएकाले सूचकको प्रकृनत हेरी वातावरणीय 
अनिुर्न िने सर्य तानलका उल्लेख िररएको छ। 
 
9.5 अनिुर्न िने ननकाय  

यस खण्डले आयोजना कायाान्वयनिाट हनु ेसबभाववत र्दु्दाहरूको िारेर्ा छलर्ल िछा र ननिरानी तानलका र म्जबरे्वारी 
सवहत न्यूनीकरणका उपायहरूको प्रस्ताव िदाछ। प्रस्ताववत आयोजनासँि सबिम्न्धत वातावरणीय व्यवस्थापनको 
उत्तरदावयत्वर्ा ववनभन्न आयोजना ननर्ााण िने ननकायहरू सर्ावेश िररएका छन ् र प्रत्येकको ववशेष िनतववनधहरूका 
लानि ववशेष म्जबरे्वारहरू सरे्त तोवकएको छ। प्रस्तावकद्वारा आन्तररक रूपर्ा आवनधक अनिुर्न िररनछे भन ेवन, 
वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण र्न्रालयिाट पनन अनिुर्न िररनेछ। लमु्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन, 
२०७७ को दर्ा २८ िर्ोम्जर् र्न्रालय वा स्थानीय तहले प्रस्ताव कायाान्वयनको अनिुर्न तथा ननरीक्षण िनुापनेछ। 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत वातावरण संरक्षण ननयर्ावली, २०७७ को दर्ा २८ को उपदर्ा (१) िर्ोम्जर् 
सबिम्न्धत स्थानीय तहले आरू्ले िरेको अनिुर्न तथा ननरीक्षणको प्रनतवेदन प्रत्येक आनथाक वषा सर्ाप्त भएको नर्नतले 
तीस ददन नभर र्न्रालय सर्क्ष पठाउन ुपनेछ। त्यसैिरी ननयर्ावलीको ननयर् २८ को उप-ननयर् (६) िर्ोम्जर् 
प्रस्तावकले प्रस्ताव ववषयर्ा वावषाक रूपर्ा स्वःअनिुर्न िरी सोको प्रनतवदेन र्न्रालयर्ा पेश िनुा पनेछ। यस 
प्रकारको अनिुर्नका लानि आवश्यक जनशम्ि तथा अनरु्ाननत िजेट रकर् सरे्त ववननयोजन िरी प्रनतवेदनर्ा उल्लेख 
िररएको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायाान्वयनको लानि म्जबर्ेवार र्खु्य ननकायहरु तथा नतनका र्खु्य 
म्जबरे्वारी ननबन रहेका छन:् 

1. वन,वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण र्न्रालय 
2. पयाटन, ग्रानर्ण तथा शहरी ववकास र्न्रालय 
3. राप्ती िाउँपानलका 
4. लमु्बिनी प्रदेश वन ननदेशनालय 
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5. नडनभजन वन कायाालय दाङ (देउखरुी) 
6. स्थानीय सरकार/िैर सरकारी संघ-संस्था 
7. प्रस्तावक (प्रदेश राजधानी ननर्ााण आयोजना कायाान्वयन ईकाई) 

 

➢ वन,वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण र्न्रालय 
वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण र्न्रालयले आयोजनालाई आवश्यक नीनतित सहयोि िने तथा यस वातावरणीय प्रभाव 
रू्ल्याङ्कन प्रनतवदेनलाई पनुरावलोकन तथा स्वीकृनत प्रदान िने कार् िदाछ। साथै आयोजनाको वातावरणीय अनिुर्नर्ा 
पनन र्न्रालयको प्रर्खु भनूर्का रहन्छ। 

 

➢ प्रदेश सरकार, पयाटन, ग्रानर्ण तथा शहरी ववकास र्न्रालय, लमु्बिनी प्रदेश; लमु्बिनी प्रदेश वन ननदेशनालय 
एवं नडनभजन वन कायाालय  

प्रदेश सरकार र अन्य र्न्रालयसँि सर्न्वय िने, आयोजनाको लानि आवश्यक पने रुख कटानको अनरु्नत तथा रुख 
कटान सबिम्न्ध काया, र प्रदेश स्तरर्ा हनु ेववकास ननर्ााण आयोजनाहरुको वातावरणीय अध्ययन, अनिुर्न र रू्ल्यांकन 
प्रदेश सरकार वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण र्न्रालयले िदाछ। आयोजना स्थलर्ा रहेको रुखको  अनिुर्न नडनभजन 
वन कायाालय दाङ (देउखरुी) ले िदाछ। 

➢ स्थानीय सरकारी/िैर सरकारी संघ-संस्था  
यी संस्थाहरुको आयोजना कायाान्वयनर्ा आवश्यक सहयोि पयुााउन ेतथा आयोजनको वातावरणीय अनिुर्नर्ा र्खु्य 
भनूर्का रहन्छ। प्रभाव रू्ल्याङ्कन र पवहचानको आधारर्ा सकारात्र्क प्रभावको ववृद्ध र प्रनतकूल प्रभावको सार्ना िना 
सवकन्छ। प्रस्ताववत प्रभावहरू र सर्ाधानका उपायहरू िाहेक कुनै पनन प्रभावहरू ननर्ााण र सञ्चालन चरणको सर्यर्ा 
देखा परेका खण्डर्ा नतनीहरुलाइ पनन उम्चत सबिोधन िररन ेछ।   

➢ प्रस्तावक 

प्रस्तावक (प्रदेश राजधानी ननर्ााण आयोजना कायाान्वयन ईकाई) को प्रर्खु म्जबरे्वारी स्वीकृत नडजाइन अनसुार भवन 
तथा संरचना ननर्ााण िदै वातावरणीय व्यवस्थापन योजनालाई पूणा रुपर्ा लािू िनुा रहेको छ। साथै परार्शादातािाट 
अनिुर्न िराइएको अवस्थार्ा परार्शादाताले कार्को ननरीक्षण िने िेलार्ा सँिै स्थलित अध्ययनका लानि उपलब्ध 
हनुे र निनग्रएका कार्हरू सधुार िने कायाको लानि पयावके्षण परार्शादाताको ननदेशनलाई पूणा रुपर्ा लाि ुिने हो। 
यसका साथै वातावरण संरक्षण सबिम्न्ध अनभर्खुीकरण तानलर् प्रदान िनुा पनन म्जबरे्वारी रहने छ। 

9.6 अनिुर्नको लानि अनरु्ाननत रकर् 

प्रस्ताववत आयोजना ननर्ााण तथा संचालनको चरणर्ा वातावरणीय अनिुर्न िने म्जबरे्वारी प्रदेश सरकार वन, वातावरण 
तथा भ-ूसंरक्षणण र्न्रालयको रहेको छ। वातावरणीय अनिुर्नका लानि आवश्यक जनशम्ि तथा अनरु्ाननत िजेट 
रकर् सरे्त ववननयोजन िरी प्रनतवेदनर्ा उल्लेख िररएको छ। 

तानलका 9. 2: वातावरणीय अनिुर्नका लानि लाग्न ेखचा 
ि.सं. वववरण संख्या दर (ने.रु.) लाित (ने.रु.) 

१ वातावरण ववद् २ १,२५,०००   २,५०,०००  

२ भिूभा ववद् १ १,००,००० १,००,०००  

३ आनथाक-सार्ाम्जक ववज्ञ १ १,००,००० १,००,०००  

४ जीव ववज्ञ १ १,००,००० १,००,०००  
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ि.सं. वववरण संख्या दर (ने.रु.) लाित (ने.रु.) 

५ 
ल्याि उपकरण तथा जल, वायू, ध्वनी 
आदद परीक्षण काया एक र्षु्ठ ३,००,००० 

६ स्टेसनरी एक र्षु्ठ ३०,००० 

७ यातायात एक र्षु्ठ २०,००० 

  जबर्ा लाित  (प्रनत वषा)   ९,००,००० 
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पररच्छ्छेद-१० 
वातावरणीय सबपरीक्षण 

 
10.1 वातावरणीय सबपरीक्षण  

वातावरणीय परीक्षण आयोजना कायाान्वयनको परीक्षण िने एक र्हत्वपूणा प्रविया हो।  लमु्बिनी प्रदेश सरकारको 
वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ तथा वातावरण संरक्षण ननयर्ावली २०७७ िर्ोम्जर् यस आयोजनाको वातावरणीय 
प्रभाव रू्ल्याङ्कनको स्वीकृती िने म्जबरे्वार ननकाय वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण र्न्रालय रहेको छ भन ेसबपरीक्षण 
िने ननकाय सरे्त र्न्रालय नै रहेको छ।  लमु्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ को दर्ा ९ (१) 

िर्ोम्जर् आयोजना संचालनर्ा आएको २ िषा पिुेको नर्नतले छ र्वहना नभर यस आयोजनाले वातावरणीय सबपरीक्षण  
िनुापदाछ। यसको प्रर्खु उद्धेश्य भनेको यस आयोजनाको ननर्ााण तथा संञ्चालनको चरणर्ा वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन 
प्रनतवेदनले तय िरे िर्ोम्जर्को वातावरणीय ब्यवस्थापन योजनाको पालना िरेको छ/छैन भनन परीक्षण िनुा हो। यस 
परीक्षण पिात आयोजनाको प्रस्तावलाई वातावरणीय व्यवस्थापनका सबिन्धर्ा निनभन्न सझुावहरु प्रदान िररन्छ जसलाई 
प्रस्तावकले पालना िनुा पने हनु्छ। वातावरणीय परीक्षण का उद्दशे्यहरु ननबनानसुार छन।् 

 

➢ वातावरणको सरुक्षा िना तथा र्ानव स्वास्थर्ा हनु ेजोम्खर्हरुलाई न्यूनीकरण िना। 

➢ वातावरणीय व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारीता जाचँ िना। 

➢ सबिम्न्धत स्थानीय, राविय तथा अन्तराविय कानून र ननयर्हरुको पालना िना। 

➢ वातावरणीय स्वास्थ तथा सरुक्षाका सर्स्याहरुिाट र्ानवलाई पने जोम्खर्लाई न्यूनीकरण िना। 

 

वातावरणीय सबपरीक्षणका वकनसर् यसप्रकारका रहेका छन;्  

1. ननणााय तहको सबपरीक्षण: ननणाय तहको परीक्षणले वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कनको प्रभावकाररता जाँच िने 
िदाछ। 

2. कायाान्वयन सबपरीक्षण: कायाान्वयन परीक्षणले शता अनसुार आयोजना कायान्वयन भएको छ या छैन  भनन 
सनुनम्ित िदाछ। 

3. कायाको प्रभावकाररता सबपरीक्षण: कायाको प्रभावकाररता परीक्षणले आयोजना व्यवस्थापनसंि सबिम्न्धत 
ननकायहरुको काया प्रभावकाररताको िारेर्ा अध्ययन िदाछ। 

4. आयोजना प्रभाव सबपरीक्षण: आयोजना कायान्वयनिाट उत्पन्न हनु ेवातावरणीय पररवतानको िारेर्ा परीक्षण  
िदाछ। 

5. आकँलन िररएको प्रववनध सबपरीक्षण: पवहलेको तलुनार्ा अवहले वातावरणर्ा पने प्रभावको िारेर्ा आकँलन 
िने काया िदाछ। 

6. वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन प्रविया सबपरीक्षण: वातावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कनको सर्यर्ा प्रयोि िररएको ववनध 
र पद्दनतलाई जाचँ िने काया िदाछ। 
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10.2 वातावरणीय सबपरीक्षणर्ा संलग्न हनु ेपक्षहरु 

1. परीक्षक 

लमु्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दर्ा ९ को उपदर्ा १ िर्ोम्जर् प्रस्ताववत आयोजनाको संचालनका 
लानि परीक्षक लमु्बिनी प्रदेश सरकार, वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण र्न्रालय हनुेछ। वातावरणीय परीक्षणको लानि 
सरोकारवाला र्न्रालयले प्रस्ताव संचालनर्ा आएको २ िषा पिुेको नर्नतले छ र्वहना नभर आयोजनाको सबपरीक्षण  
िनेछ। परीक्षणको िर्र्ा आयोजना कायाान्वयनिाट वातावरणर्ा परेको प्रनतकूल वातावरणीय प्रभावहरुलाई कर् िना 
अपनाईएको उपाय र त्यसको प्रभावकाररतालाइ परीक्षण  िररनेछ। साथै, आयोजना कायाान्वयनको िर्र्ा न्यून 
आकँलन िररएका वा आकँलन नभएका प्रभाव देखापना िएर्ा त्यस्ता प्रभावहरुको रू्ल्याङ्कन ववश्लषेण िरी उम्चत उपाय 
सवहत प्रनतवेदनर्ा अध्यावानधक िररनेछ।  

  

2. परीम्क्षत पक्ष  (प्रस्तावकसँि सरोकार भएको पक्ष) 

यस आयोजना कायान्वयनका लानि पररम्क्षत पक्ष आयोजनाको प्रस्तावक एवं त्यसको वातावरण तथा सार्ाम्जक ईकाई 
हनुेछ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दर्ा ९ को उपदर्ा २ िर्ोम्जर् वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण र्न्रालयले 
आवश्यक परीक्षण अध्ययन िरी वातावरणर्ा परेको प्रनतकूल प्रभावहरु रोकथार् तथा न्यूनीकरण िना अपनाइएका 
उपायहरुको पयााप्त नदेम्खएर्ा त्यस्ता प्रभावहरुको न्यूनीकरण एवं उम्चत व्यवस्थापनको लानि प्रस्तावक लाई आदेश 
िना सक्ने छ र उपदार्ा ३ िर्ोम्जर् प्राप्त आदेश कायान्वयन िनुा िराउन ुपरीम्क्षत पक्षको म्जबरे्वारी हनुेछ। 
 
10.3 वातावरणीय सबपरीक्षणका प्रकार  

स्वेम्च्छ्छक वा िाध्यकारी परीक्षणको लानि संलग्न पक्ष वा संस्थाको आधारर्ा वातावरणीय परीक्षण आन्तररक वा िाह्य हनु 

सक्नेछ : 

1. आन्तररक परीक्षण 

2. िाह्य परीक्षण 

3. िाध्यकारी परीक्षण 

4. स्वैम्च्छ्छक परीक्षण 

 

10.4 वातावरणीय सबपरीक्षण प्रनतवेदनको ढाचँा 

सबपरीक्षणको उद्देश्य र क्षेर अनसुार प्रनतवदेनको ढाचँा र्रक हनु सक्छ तथावप यसलाई तका  सँित रुपर्ा देहाय 
अनसुार प्रस्ततु िना सवकन्छ : 
 

तानलका 10. 1: वातावरणीय सबपरीक्षणको ढाँचा 

 अध्याय १ यस अध्यायर्ा वातावरणीय परीक्षण प्रनतवेदन नभर र्खु्य र्खु्य कुराहरू सर्ावेश िरी 
प्रनतवेदनको कायाकारी सारांश लेम्खनेछ। 

अध्याय २ प्रशासननक तथा परीक्षण कायाको वववरण, आयोजना स्थलर्ा िररएका अन्तवााताा, परीक्षण 
िने पक्ष तथा परीक्षणका क्षेर र ववनध यो अध्यायर्ा सर्ावेश िररनेछ। साथै वातावरणीय 
अनिुर्न, परीक्षणसँि सबिम्न्धत तथ्याङ्क तथा वववरण पनन सर्ावेश िररनछे।  

अध्याय ३ परीक्षणको पूणा वववरण 
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अध्याय ४ आयोजना सबिन्धर्ा पालना िनुा पने सझुाि तथा सधुारात्र्क काया 
अनसूुची  सबिम्न्धत तथ्याङ्क र वववरण 

परीक्षण िने सरू्हर्ा सर्ावेश हनुे जनशम्ि 

प्राववनधक भौनतक वातावरण ववज्ञ 

 वातावरण ववद् 

 भिूभा ववद् 

 सार्ाम्जक, आनथाक, साँस्कृनतक वातावरण ववद् 

 जैववक वातावरण ववज्ञ 

 प्रस्तावको क्षेर, वकनसर् र यसले पारेको प्रभावको िाम्बभयाताको आधारर्ा थप अन्य ववज्ञ 
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तानलका 10. 2: वातावरणीय सबपरीक्षणको चेकनलष्ट 

ि.सं. 
वववरण 

आयोजनाको 
वियाकलाप 

अनरु्ान िररएको 
प्रभाव 

खास प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता सूचना तथ्याङ्कको स्रोत 

भौनतक वातावरण 
१. वायकुो िणुस्तर जेनेरेटर, सवारी 

साधनिाट 

वायकुो 
िणुस्तरर्ा ह्रास 

जनस्वास्थ्यर्ा 
प्रनतकूल प्रभाव, 

र्श्ासप्रर्श्ास  

सबिन्धी रोि 

नेपाल सरकारले तोकेको 
वायपु्रदूषण र्ापदण्ड नभर 

पने  र्ार खररद िने, 

जेनेरेटर र सवारी 
साधनको ननयनर्त र्र्ात 

िररन े

निन्य वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

२. पानीको िणुस्तर ढल ननकास तथा 
र्ोहोर पानीको 
चहुावट 

खानेपानीको 
स्रोत प्रदूषण 

जनस्वास्थ्यर्ा 
प्रनतकूल प्रभाव 

ढल ननकास िदाा र्ोहोर 
पानीको िणुस्तर नेपाल 
सरकारले तोकेको 
र्ापदण्डर्ा रहने 

उल्लेखनीय वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

३. ध्वननको र्ारा जेनेरेटर, सवारी 
साधनिाट 

हल्ला हनुे, 
ध्वनीको 
िणुस्तरर्ा ह्रास 

जनस्वास्थ्यर्ा 
प्रनतकूल प्रभाव 

ध्वनी नननकाल्न े
जेनेरेटरको प्रयोि, प्रसेर 
हना ननषेध, अत्यावसेक 
भएर्ा र्ार हना िजाउन े

निन्य वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

४. भउूपयोि आयोजनाको 
कायाान्वयन 

खलुा क्षेरको 
कर्ी 

रुख निरुवा नास 
हनु,े जनर्नर्ा 
पानी पूनभारणर्ा 
कर्ी 

नडजायन अनसुार  खाली 
जनर्न छाड्न,े खलुा 
क्षेरर्ा हररयाली ववकास 
िने 

निन्य वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

५. जलस्रोत भरू्ीित पानीको 
उपयोि 

पानीको सतह 
घट्ने, जनर्न 
धस्न े

कल िवहराईर्ा 
िाड्न ु पने, 

वहउँदको 

धाराको पानीलाई 
प्राथनर्कता, खलुा क्षेर 
कायर्, पनुभारण पोखरी 
ननर्ााण 

उल्लेखनीय वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 
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ि.सं. वववरण 
आयोजनाको 
वियाकलाप 

अनरु्ान िररएको 
प्रभाव 

खास प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता सूचना तथ्याङ्कको स्रोत 

र्वहनार्ा पानीको 
कर्ी 

६ र्ोहोर पानीको व्यवस्थापन आयोजनाका ननयनर्त 
वियाकलाप, 

शौचालय, भान्छािाट 
ननस्कन ेर्ोहोर पानी 

सतह र 
भनूर्ित पानी 
प्रदूवषत पाने 

पानीको 
िणुस्तरर्ा ह्रास 
आई 
जनस्वास्थ्यर्ा 
प्रभाव 

नेपाल सरकारले तोकेको 
र्ापदण्डर्ा रही प्रशोधन 
िरेर र्ार ढल प्रणालीर्ा 
पानी छाड्न े

उल्लेखनीय वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

७ ठोस र्ोहोररै्ला 
व्यवस्थापन 

आयोजनाका 
वियाकलाप, 

सार्ानको प्याकेम्जङ 

स्थानीय 
वातावरण 
दघुाम्न्धत 
हनुकुा साथै 
संिर्ण 
रै्लाउन सक्न े

वातावरण तथा 
जनस्वास्थ्यर्ा 
प्रभाव 

कुवहने र नकुवहन े
र्ोहरर्ा िनिाकरण िरी 
व्यवस्थापन िने 

उल्लेखनीय वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

८ सडक चाप आयोजनाको िनतनिनध 
तथा प्रदेश राजधानी 
स्थापना 

दघुाटनार्ा ववृद्ध दघुाटना भई 
र्ावन जीवनर्ा 
क्षती 

सडक सधुार, पैदल यारी 
र्ािा ननर्ााण, आकाशे 
पलु ननर्ााण, जेब्रा िनसङ 
ननर्ााण, सडकर्ा िारको 
व्यवस्था 

उल्लेखनीय वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

जैववक वातावरण 

१. वनस्पनत आयोजनास्थल खाली 
िने 

हररयालीपूणा 
वातावरण नास 
हनुे 

रुख निरुवाको 
नास 

क्षनत हनुे १ रुख िरािर 
१० वटा रुख रोप्ने। 
आयोजना पररसरर्ा थप 
रुख हकुााउने। 

उल्लेखनीय वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 
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ि.सं. वववरण 
आयोजनाको 
वियाकलाप 

अनरु्ान िररएको 
प्रभाव 

खास प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता सूचना तथ्याङ्कको स्रोत 

२. जीवजन्त ु आयोजनास्थल खाली 
िने 

चरा र 
सरीसपृर्ा 
प्रभाव 

चरा र सरीसपृले 
आयोजनास्थल 
छाड्ने। 

चाँडोभन्दा चाडँो 
हररयाली ववकास क्षरे 
ननर्ााण िने 

निन्य वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

३. िैरकाष्ठ कार्दार पररचालन कार्दार 
आयोजनास्थल 
छाडी 
िैरकाष्ठजन्य 
वन पैदावार 
चोरी ननकासी 
िना सक्न े

वन पैदावारर्ा 
क्षनत, चाप 
िढ्ने। 

कार्दरर्ानथ अनिुर्न र 
ननयन्रण, कानूनी 
कावााहीिारे 
अनभर्खुीकरण 

निन्य वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

४. र्ाछा कार्दार पररचालन कार्दार 
आयोजनास्थल 
छाडी राप्ती 
नदीर्ा र्ाछा 
र्ाना सक्न े

र्ाछा प्रजातीर्ा 
प्रभाव 

कार्दरर्ानथ अनिुर्न र 
ननयन्रण, कानूनी 
कावााहीिारे 
अनभर्खुीकरण 

निन्य वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

५. दलुाभ र सङ्कटापन्न प्रजानत कार्दार पररचालन कार्दार 
आयोजनास्थल 
छाडी दलुाभ र 
सङ्कटापन्न 

प्रजाती र्ाना 
सक्न े

दलुाभ र 
सङ्कटापन्न प्रजानत 

प्रभाव 

कार्दरर्ानथ अनिुर्न र 
ननयन्रण, कानूनी 
कावााहीिारे 
अनभर्खुीकरण 

निन्य वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

सार्ाम्जक, आनथाक तथा सासँ्कृनतक वातावरण 
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ि.सं. वववरण 
आयोजनाको 
वियाकलाप 

अनरु्ान िररएको 
प्रभाव 

खास प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता सूचना तथ्याङ्कको स्रोत 

१. म्शक्षा आयोजनाको ननर्ााण प्राववनधक 
म्शक्षालय साना 
पने, ववद्याथी 
भनाार्ा असर 

ववद्याथीले टाढा 
जानपुने, पहुँच र 
डेराको सर्स्या 

म्शक्षालयलाई िसको 
व्यवस्था िने, स्थानीय 
रुटर्ा सावाम्जक सवारी 
चलाउन पहल िने 

उल्लेखनीय वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

२. कृवष प्रदेश राजधानी 
ननर्ााण तथा सञ्चालन 

शहरीकरण 
र्ार्ा त कृवष 
भनूर्को 
खण्डीकरण 

खाद्य असरुक्षा भउूपयोि ननयर्ावली 
२०७९ कायाान्वयन िना 
िाउँपानलकालाई अनरुोध 
िने। 

उल्लेखनीय वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

३. रोजिारी प्रदेश राजधानी 
ननर्ााण तथा सञ्चालन 

रोजिारीको 
अवसर ववृद्ध 

आनथाक 
अवस्थार्ा सधुार, 

िेरोजिारी दरर्ा 
कर्ी 

स्थानीयलाई रोजिारीर्ा 
प्राथनर्कता, तानलर् र 
सीप निकासको लानि 
योजना 

उल्लेखनीय वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

४. िसाइँ सराई प्रदेश राजधानी 
ननर्ााण तथा सञ्चालन 

जनसंख्या ववृद्ध 
भई जल, 

जनर्न, वन तथा 
सावाजननक 
सेवार्ा चाप 
िढ्ने। 

कृषी भरू्ी 
खण्डीकरण भई 
खाद्य असरुक्षा, 
खानेपानी अभाव, 

सडक र सञ्चारर्ा 
वढलाई 

व्यवम्स्थत शहरीकरण 
िने 

उल्लेखनीय वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

५. स्वास्थ्य र सरसर्ाइ प्रदेश राजधानी 
ननर्ााण तथा सञ्चालन 

र्ाननसको 
संख्या ववृद्ध भई 
र्ोहोर िढ्ने, 
संिर्ण िढ्ने, 
खानेपानीको 
कर्ी 

सरुवा रोिको 
संिर्ण, पानी 
अभाव तथा दूवषत 
हनु सक्न े

व्यवम्स्थत शहरीकरण 
तथा र्ोहोर व्यवस्थापन 
स्थलको लानि पहल िने 

उल्लेखनीय वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 
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ि.सं. वववरण 
आयोजनाको 
वियाकलाप 

अनरु्ान िररएको 
प्रभाव 

खास प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता सूचना तथ्याङ्कको स्रोत 

६. लैवङ्गक सवाल कार्दार ननयिुी र 
पररचालन 

लैवङ्गक ववभेद ज्याला तथा 
कार्र्ा र्वहला र 
परुुषलाई ववभेद 
हनु सक्न े

ववभेद हनु नददने, सर्ान 
कार्को लानि सर्ान 
ज्यालाको व्यवस्था 

उल्लेखनीय वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

७. धानर्ाक तथा साँस्कृनतक 
म्स्थनत 

कार्दार पररचालन, 

शहरीकरण 

थारु रहनसहन 
र सँस्कृतीर्ा 
प्रभाव 

थारु सँस्कृती 
र्ानसन हराउन 
सक्न े

सँस्कृती संरक्षणका लानि 
थारु जातीलाई होर्स्टे 
व्यवसाय र साँस्कृतीक 
कायािर्लाई जोडी ददिो 
वयवस्थनपन िना तानलर् 
तथा सर्ल अनभुव 
हानसल िना भ्रर्ण 

उल्लेखनीय वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

८. दघुाटनाको जोम्खर् आयोजनाको िनतनिनध 
तथा प्रदेश राजधानी 
स्थापना 

दघुाटनार्ा ववृद्ध दघुाटना भई 
र्ावन जीवनर्ा 
क्षती 

सडक सधुार, पैदल यारी 
र्ािा ननर्ााण, आकाशे 
पलु ननर्ााण, जेब्रा िनसङ 
ननर्ााण, सडकर्ा िारको 
व्यवस्था 

उल्लेखनीय वा.व्य.ई. अनभलेख अनिुर्न 

प्रनतवेदन 

 
 



 

136 
 

10.5 वातावरणीय सबपरीक्षण लाित 

आयोजना सबपन्न भएपिात िटुवल र्कुार्र्ा अवम्स्थत लमु्बिनी प्रदेश सरकारका सबपूणा र्न्रालयहरु आयोजनास्थलर्ा 
ननर्ााण िररएको प्रदेश राजधनी भवनर्ा सने भएकोले यस परीक्षणसँि सबिम्न्धत र्न्रालय वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण 
र्न्रालय सरे्त स्थानान्तरण िररनेछ। यसथा  वातावरणीय सबपरीक्षणको लानि उल्लेख्य िजेट आवश्यक नपने देम्खएको 
छ। आयोजनाको वातावरणीय सबपरीक्षणको लानि रु. ४ लाख ५० हजार िजेट छुट्याईएको छ।  

 

10.6 वातावरणीय ब्यवस्थापन सबिम्न्ध लाित  

वातवरणीय ब्यवस्थापनका ननम्बत ववनभन्न म्शषाकर्ा आयोजनाले खचा िनेछ। उि उि खचाको सारांश तलको 
तानलकार्ा प्रस्ततु िररएका छ।  

तानलका 10. 3: वातावरणीय ब्यवस्थापन योजना कायाान्वयनका ननम्बत लाित 

ि.स. प्रस्ताववत ब्यवस्थापन सबिम्न्ध उपायहरु लाित 

क वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा क्षनतपनुता 
 

१ िकृ्षारोपण तथा रेखदेख िापत (@४३० प्रनत ववरुवा) 1,728,600  

२ पानी पनुभारण पोखरी ननर्ााण  (@ ३ लाख प्रनत पोखरी) 3,000,000  

३ पानी पनुभारण पोखरी र्र्ात तथा सबभार  (@ १० हजार प्रनत पोखरी प्रनत वषा ५ 
वषासबर्) 

500,000  

४ आयोजना पररसर नभरको कुवहन ेतथा नकुवहन ेर्ोहोर व्यवस्थापन 495,000  

५ रोजिारी सजृना तानलर् (प्लम्बिङ, ईलेम्क्ट्रनसयन, होटल सनभास जस्ता छोटो सर्य 
तानलर्) 

3,000,000  

६ धलुो न्यूनीकरणका ननम्बत पहुँच सडक खण्ड तथा आयोजना स्थल 1,440,000  

७ राजर्ािादेखी आयोजनास्थलसबर्को पहुँर्ािा र्र्ात सबभारको लानि 3,200,000  

८ स्थानीय सँस्कृती संरक्षण र संवधान िदै व्यवसाय िनाको लानि सो सबिन्धी 
तानलर् र भ्रर्णको लानि 

100,000  

९ जनचेतनार्लुक तानलर् (जैववक ववववधता, वन डढेलो, कार्दार सरुक्षा तथा स्वास्थ्य, 

सडक सरुक्षा तथा श्रनर्क हक सबवम्न्ध)  

480,000  

10 आयोजना क्षेरर्ा जैववक ववववधता संरक्षण सबिन्धी होडीङ िोडा 500,000  

११ सडक सरुक्षा तथा सार्दुावयक सरुक्षा सन्देश रहेका होनडाङ्ग िोडा िनाई आवश्यक 
स्थानर्ा स्थापना 

700,000  

 
कुल लाित (क) 15,143,600  

ख वातावरण संरक्षण कायािर् 
 

१२ पहुँच स्थाननय सडक वररपरी हररयाली िवृद्धका ननम्बत निरुवाहरु लिाउन ेतथा 
संरक्षण िने (४० ववरुवा तार-जानल  तथा रेखदेख सवहत) 

80,000  

१३ चरा संरक्षण कायािर् 500,000   
कुल लाित (ख) 580,000   

ि अनिुर्न तर्ा  
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ि.स. प्रस्ताववत ब्यवस्थापन सबिम्न्ध उपायहरु लाित 

१४ आन्तररक अनिुर्न 3,600,000  

१५ वातावरणीय पररक्षण 450,000   
कुल लाित (ि) 4,050,000   
कुल वातावरणीय ब्यवस्थापन लाित (क+ख+ि) 19,773,600   
कुल आयोजना लाित ६,४७६,०३६,7८८.४८ 

   



 

138 
 

पररच्छ्छेद-११ 
ननष्कषा तथा प्रनतिद्धता 

 

लमु्बिनी प्रदेशको दाङ म्जल्ला, राप्ती िाउँपानलका वडा नं. ३ लालर्टीया म्स्थत साववक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय पररसरर्ा 
लमु्बिनी प्रदेश राजधानीका भवन ननर्ााण तथा सञ्चालनका लानि प्रस्ताव िररएको छ। यस अध्ययनले साववक राप्ती प्राववनधक 
म्शक्षालयनभर प्रस्ताव िररएका प्रदेश सरकारका प्रशासननक र्न्रालय भवन र प्रदेश सभा भवन ननर्ााणलाई र्ार सरे्टेको 
छ। आयोजनाका प्रस्ताववत सबपूणा संरचना म्शक्षालयको चारवकल्ला नभर रहेकाले अन्य ननजी तथा सावाजननक जनर्नको 
आवश्यकता पदैन। नेपाल सरकारले आयोजना स्थलको १२.१६३६ हेक्टर पती ऐलानी जनर्न नेपाल सरकारकै स्वानर्त्वर्ा 
रहनेिरी प्रदेश सरकारको नार्र्ा भोिचलनको लानि म्स्वकृती प्रदान रहेको छ। त्यसैिरी साववक राप्ती प्राववनधक म्शक्षालय 
राप्ती उपत्यका म्स्थत िढवा िाउँपानलका वडा नं. ३ िोिरनडहाम्स्थत सरस्वती र्ाध्यानर्क ववद्यालय पररसरर्ा स्थनान्तरण 
भैरहेको छ। प्रस्ताववत आयोजनाले सबभाव्यता अध्ययन परुा िरी यस वातावरणीय अध्ययन र ववस्ततृ ईम्न्जननयररङ 
अध्ययनर्ा कार् िरररहेको छ। आयोजनाले आयोजना पररसरर्ा रहेका ववद्यर्ान २१ वटा भवनहरुलाई यथाम्स्थतीर्ा 
उपयोि िनेिरी  प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभाका थप २४ वटा भवनहरु ननर्ााण िने र अन्य आवश्यक सडक, ढल 
ननकाश,  पररसर पखााल, सडक ित्ती, सरुक्षा पोष्ट जस्ता  संरचनाहरु ननर्ााण िना प्रस्ताव िरेको छ। आयोजनाले ५ हेक्टर 
भन्दा िढी क्षेरर्ा भवन तथा संरचना ननर्ााण िने तथा दैननक २० हजार नलटर भन्दा िढी भनूर्ित पानी उत्खनन ्िने 
भएकोले आयोजना ननर्ााण तथा संचालनका कारण आयोजना स्थल र वरपरको क्षरेर्ा पने सबभाववत वातावरणीय 
प्रभावहरूको अध्ययनका लानि वातावरणीय प्रभाव रू्ल्यांकन िररएको हो। 

 

आयोजना स्थलर्ा हाल भवन तथा संरचनाहरुले ०.४०१ हेक्टर क्षेरर्ल ओिटेको छ। आयोजनार्ार्ा त िन्न े थप 
भवनहरुले १.९३०४ हेक्टर जनर्न ओिट्छ। आयोजनास्थलर्ा ववद्यर्ान भवन र नया ँननर्ााण िररन ेभवनको क्षेरर्ल 
कुल जनर्नको २१.५१ प्रनतशत हनु आउँछ। िाँकी  रहेको जनर्नर्ध्ये ४.६६२ हेक्टर (३८.३३%) जनर्नलाई लाई पोखरी, 
र्ण्डल, सडक संरचना ननर्ााण िना तथा ४.८८४८ हेक्टर (४०.१६%) जनर्न हररयाली ववकास क्षेर ननर्ााण िना प्रस्ताव 
िररएको छ। 
  

प्रस्ताववत आयोजनाका सरकारत्र्क र नकारात्र्क दिैु खालका प्रभावहरु रहेका छन।् आयोजनािाट प्रभाववत हनु ेक्षेरको 
वातावरणीय अवम्स्थनत, कायाान्वयन ववनधहरू तथा वियाकलापहरूको अध्ययनिाट वातावरणर्ा पनासक्न ेसकारात्र्क तथा 
नकारात्र्क प्रभावहरूको पवहचान र अनरु्ान िररएको छ। आयोजना कायाान्वयनिाट राप्ती उपत्यकार्ा व्यवम्स्थत 
शहरीकरण र पूवााधारहरुको ववकास भई सर्ग्र क्षेरको भौनतक, सार्ाम्जक र आनथाक प्रिती हनुे अपेक्षा िररएको छ।  
आयोजनाले स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजिारीको अवसर नसजाना िने,  आनथाक िनतनिनध र व्यापार िढाउने, प्रशासननक सहजता 
हनुे, सेवा र सवुवधाहर्ा ववृद्ध हनु ेलिायतका र्ाईदा परु् याउन ेअनकूुल प्रभावहरु देम्खन्छन।् त्यसैिरी राप्ती प्राववनधक 
म्शक्षालयको स्थानान्तरण हनु,े आयोजना क्षेरर्ा शहरीकरण िढ्न िई खेनतयोग्य जनर्नको खण्डीकरण हनुसक्न ेतथा कृषी 
उत्पादन घट्न िई उपत्यकाकै खाद्य सूरक्षार्ा असर पाना सक्ने जस्ता प्रर्खु नकारात्र्क प्रभावहरु देम्खन्छन।् त्यसैिरी 
६.५९२५ हेक्टर खलुा तथा रुखहरु भएको जनर्न तथा ४०२ रुखहरुको नास हनुे,  ननर्ााण तथा ननर्ााण सार्ग्री ढुवानीको 
िर्र्ा धवुाँ, धलुो र ध्वनी प्रदूषण हनुकुा साथै भालिुाङ लर्ही खण्डर्ा सडक दघुाटनाको जोम्खर् िढाउन सक्न ेदेम्खएको 
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छ। आयोजना ननर्ााण तथा सञ्चालनको सर्यर्ा ठोस तथा तरल र्ोहोररै्ला उत्पादन हनु ेर व्यवस्थापनको लानि चनुौती 
थवपन ेदेम्खन्छ। आयोजना सञ्चालनको अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वरुप राप्ती उपत्यकार्ा िढ्ने शहरीकरणले भनूर्ित पानीर्ा चाप 
िढाउन ेतथा पानी पूनभारणर्ा कर्ी हनु सक्न ेदेम्खन्छ।  

प्रनतकूल वातावरणीय प्रभावहरूलाई न्यून िनाका लानि आयोजनाले ववनभन्न न्यूनीकरणका उपायहरू लािू िनेछ जसर्ा पहुँच 
सडक व्यवस्थापन, उत्सम्जात ठोस तथा तरल र्ोहर सरुम्क्षत ढंिले ववसजान, प्रदूषण ननयन्रण, सडक दघुाटना ननयन्रण, 
वकृ्षारोपण आदद र्खु्य रहेका छन।् आयोजना कायाान्वयनिाट प्राववनधक म्शक्षालयर्ा पने असर अतलुननय रहेको र ववद्यर्ान 
म्शक्षण संरचना भन्दा अब्िल संरचना तथा सवुवधा प्रदान िरी स्थानान्तरण भएको स्थानर्ा म्शक्षालय ननर्ााण तथा सञ्चालन 
िना सके र्ार प्रभावलाई कर् िना सक्ने देम्खन्छ। त्यस्तै प्रस्ताव कायाान्वयनिाट हनुे सकारात्र्क प्रभावहरूलाई अनभिवृद्ध 
िने ववषयलाई पनन प्रनतवदेनर्ा उल्लेख िररएको छ। यस प्रनतवेदनर्ा उल्लेख भएका सबपूणा प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू 
तथा सकारात्र्क प्रभाव अनभिवृद्ध उपायहरूको प्रस्तावकले अननवाया कायाान्वयन िनेछ। यस्ता वातावरणीय संरक्षण 
उपायहरूको कायाान्वयन सनुनम्ित िना वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार िररएको छ जसर्ा अनकूुल प्रभाव अनभववृद्ध 
िने र प्रनतकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू प्रस्ताव िररनकुा साथै वातावरणीय अनिुर्न योजना सर्ावेश िररएको छ। 
त्यसैिरी योजना कायाान्वयनको लानि अनरु्ाननत लाित, कसले िने, कहाँ िने, कनत-कनत सर्यर्ा िने भनन वस्तनुनष्ठ वववरण 
सरे्त सर्ावेश िररएको छ। 

अध्ययनर्ा प्रस्ताव िररएका योजनाहरुको कायाान्वयन िनुा प्रस्तावकको प्रर्खु दावयत्व रहेको छ। प्रस्तावकले अध्ययनले 
पवहचान िरेका अनकूुल प्रभाव अनभववृद्ध तथा प्रनतकूल प्रभावहरुलाई पररच्छ्छेद १४ र्ा सर्ावेश िररएको वातावरणीय 
व्यवस्थापन योजनालाई कायाान्वयन िने प्रनतवद्धता िरेको छ। अध्ययनका िर्र्ा आकँलन निरीएका वा कर् आकँलन 
िररएका र हाल उपन्न नभएका प्रभाव तथा असरहरुलाई आयोजनाले सर्य सर्यर्ा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 
अध्यावनधक िरी ववज्ञ परार्शादाता वा परार्शादात ृ संस्थाको सझुाव िर्ोम्जर् आयोजना कायाान्वयन िने दावयत्व सरे्त 
प्रस्तावकको रहेको छ।   
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अनसूुची – ३ : सावणजननक सनुवुाई 

 

  



अनसूुची – ३.१ : सावणजननक सनुवुाईको सूचना 

 

 

  



 

  



CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


 

 

 

अनसूुची – ३.२ : सावणजननक सनुवुाईको सूचनाको िचुलु्का 
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अनसूुची – ४ : वातावरर्ीय प्रभाव िूल्याङ्कनको सावणजननक सूचना 

तथा नसफाररस 
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अनसूुची – ४.१ : वातावरर्ीय प्रभाव िूल्याङ्कनको सावणजननक सूचनाको 

िचुलु्का 
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अनसूुची – ४.२ : वातावरर्ीय प्रभाव िूल्याङ्कनको लानग प्रकाशशत सूचना 

 

  



 

 



अनसूुची – ४.३ : आयोजना कायाणन्वयनका लानग नसफाररस 

 

 

 

  



अनसूुची – ५ : आयोजनाका नक्साहरु 

 

  



अनसूुची – ५.१ : गरुुयोजना नक्सा 

 

  



 

   
  

 



 

   
  

 



 

   
  

 



 

   
  

 



अनसूुची – ५.२ : आयोजना स्थलको गगुल हवाई नक्सा 

 

  





अनसूुची – ५.३ : आयोजनाका भवन तथा संरचनाहरुको नक्सा (3D शचत्र) 

 

  



PROVINCE CAPITAL MASTER PLAN 

 

  



PROVINCE CAPITAL MASTER PLAN 

 

  



CHIEF MINISTRY BUILDING DESIGN 

 

 

  



 

 

MINISTRY BUILDING DESIGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LIBRARY BUILDING DESIGN 

 



 

CANTEEN BUILDING DESIGN 

 

  



PROVINCE ASSEMBLY PARLIAMENTARY PARTY BUILDING DESIGN 

 

 



PROVINCE ASSEMBLY COMMITTEE BUILDING DESIGN 

 



अनसूुची – ६ : पानीको गरु्स्तर अध्ययन प्रयोगशाला ररपोटण 
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WATER ANALYSIS REPORT 

Name of Client: Innovative Vision Pvt. Ltd.  Lab Code: 22/09-792 
Collector: Srijana Sharma Location: Rapti Technical School, Dang 
Source: Drinking Water  Sampled By: Client 
Sampling Date/Time: 2022/09/01 Test performance Date: 2022/09/05-2022/09/07 
Receipt Date: 2022/09/04 Issued Date: 2022/09/08 

 

Parameters Results Unit (Relevant 

Standard) 

Method 

Physical 

Colour 0 TCU 5 (10) 2120 B. APHA 23rd edition 

Conductivity      460 μS/cm 1500 (max) 2510 B. APHA 23rd edition 

pH 7.1 - 6.5-8.5 4500 H+ B. APHA 23rd edition 

Total Solids 374 mg/L 3000 2540 B. APHA 23rd edition 

Turbidity 0.07 NTU 5 (15) 2130 B. APHA 23rd edition 

Chemical 

Ammonia <0.02 mg/L 1.5 4500 NH3 F. APHA 23rd edition 

Nitrate 10.41 mg/L 50 4500 NO3- B. APHA 23rd edition 

Chloride 11.99 mg/L 250 4500-Cl- B. APHA 23rd edition 

Iron <0.01 mg/L 0.3 (3) 3500-Fe B.  APHA 23rd edition 

Total Hardness 252 mg/L as CaCO3 500 2340 C.  APHA 23rd edition 

Microbiology 

Coliform Absent - Absent P/A Vials  

Relevant Standard:  NDWQS =National Drinking Water Quality Standard (2062)   
Note: The integrity of the sample and results are dependent on the quality of sampling. The results refer only to the 
parameters tested of the samples provided/collected for analysis. Statements of conformity have been made without taking 
Measurement Uncertainty into account except when specifically requested by the customer.  

*These parameters are not within the scope of Nepal Standard.  
Remarks: All the observed values of tested parameters are found to be within the limit of NDWQS 2062. 



अनसूुची – ७ : अध्ययनका लानग प्रयोग गररएको चेकनलस्ट 

  





























 

अनसूुची – ८ : वातावरर्ीय अध्ययनका तशस्वरहरु 

 

  



 

  
पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्वबाट आयोजनस्थल जोड्ने सडक आयोजनास्थल श्चस्थत वर्द्यमान मखु्यमन्द्री सम्पकव  कायावलय अर्ाडी र्ररएको र्ाय ुर्णुस्तर परीक्षण 

  
आयोजनास्थलमा र्ररएको र्ाय ुर ध्र्नीको र्णुस्तर परीक्षण राप्ती प्रावर्धिक श्चिक्षालय स्थानान्द्तरणको लाधर् तयार र्ररएको र्ोबरधडहाश्चस्थत भर्न 



 

 

  
आयोजनाको बारेमा स्थानीयसँर् अन्द्तवरव या आयोजना बारे के्षरधनिावरण छलफल 

  
आयोजनाको बारेमा स्थानीय धर्द्ध संरक्षण केन्द्रका प्रधतधनधिसँर् अन्द्तर्ावताव साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयबाट निस्ककएको ढलको पािीको िमुिा सकंलि 

 

  



  
सार्वजधनक सनुरु्ाईमा कायवरममा उपश्चस्थत स्थानीय तथा सरोकारर्ाला व्यश्चिहरु सार्वजधनक सनुरु्ाईमा कायवरममा उपश्चस्थत स्थानीय तथा सरोकारर्ाला व्यश्चिहरु 

  

सार्वजधनक सनुरु्ाईमा कायवरममा उपश्चस्थत र्ापा उपाअध्यक्ष, अक्ष्यक्ष, मन्द्रालय सश्चिर्, धडएफओ दाङ सर्वजधनक सनुरु्ाईमा प्रस्ततुीकरण ददंदै अध्ययन टोली सदस्य 



 

  
सार्वजधनक सनुरु्ाईमा आफ्ना सर्ालहरु राख्दै स्थानीय र्ातार्रण परकार श्री महेि ररजाल सार्वजधनक सनुरु्ाईमा आफ्ना िारण राख्दै स्थानीय धडधभजन र्न अधिकृत श्री राज ुके्षरी 

  
सार्वजधनक सनुरु्ाईमा उठेका सर्ालहरुको सम्बोिन र्दै मन्द्रालयका सश्चिर् सार्वजधनक सनुरु्ाईमा आफ्ना िारण राख्दै राप्ती र्ाउँपाधलका प्रमखु प्रकाि धबष्ट  

 



अनसूुची – ९ : आयोजनाले कटान गनुणपने रूखहरु 

 

 



कर्.सं. पर्जाती नाम डाय�मटर (सेमी) उचाई (�म.) दजार् �टम्बर(घ.�म.) दाउरा (च�ा)

1 �समल 87.31 19.812 1 125.44 0.43

2 �ससौ 33.95 6.096 2 4.66 0.03

3 बडहर 29.10 6.096 1 5.59 0.02

4 धमला 60.63 10.668 1 36.82 0.12

5 �ससौ 23.44 6.096 1 3.20 0.01

6 �ससौ 33.95 12.192 1 12.34 0.04

7 �ससौ 21.83 6.096 2 2.10 0.01

8 �समल 102.67 21.336 1 179.40 0.61

9 अम्बा 29.10 3.048 2 2.16 0.01

10 �समल 72.76 19.812 1 91.16 0.31

11 जामनु 33.95 9.144 1 10.32 0.03

12 जामनु 42.04 12.192 1 20.04 0.06

13 धमला 42.04 13.716 1 24.06 0.07

14 जामनु 47.70 12.192 1 25.59 0.08

15 �ससौ 64.67 18.288 1 55.25 0.19

16 �ससौ 72.76 18.288 1 67.31 0.23

17 �ससौ 37.19 13.716 1 16.24 0.06

18 �समल 76.80 21.336 1 107.98 0.37

19 �ससौ 26.68 9.144 1 6.05 0.02

20 �समल 77.61 21.336 1 109.98 0.38

21 मसला 45.27 16.764 1 33.37 0.10

22 मसला 58.20 19.812 1 61.77 0.20

23 मसला 51.74 19.812 1 49.90 0.15

24 मसला 53.35 19.812 1 52.77 0.16

25 �समल 87.31 22.86 1 144.87 0.50

26 मसला 59.82 19.812 1 64.90 0.21

27 मसला 48.50 16.764 1 37.84 0.11

28 �समल 97.01 22.86 1 174.16 0.60

29 आपँ 23.44 4.572 2 2.09 0.01

30 आपँ 21.02 4.572 2 1.67 0.01

31 बर 43.65 7.62 2 11.03 0.05

32 आपँ 23.44 4.572 2 2.09 0.01

33 �ससौ 34.76 10.668 1 11.27 0.04



34 आपँ 37.19 4.572 2 5.04 0.02

35 जामनु 46.89 7.62 1 16.61 0.05

36 आपँ 29.10 9.144 2 6.17 0.03

37 कटहर 21.83 9.144 2 3.51 0.02

38 आपँ 38.80 9.144 2 10.57 0.05

39 जामनु 54.16 15.24 1 39.49 0.12

40 जामनु 29.10 9.144 1 7.57 0.02

41 आपँ 54.97 9.144 1 26.63 0.08

42 �पपल 97.01 15.24 1 120.42 0.41

43 आपँ 30.72 4.572 2 3.53 0.02

44 आपँ 33.95 6.096 1 7.47 0.02

45 आपँ 55.78 9.144 1 27.34 0.09

46 आपँ 32.34 4.572 2 3.89 0.02

47 खयर 24.25 6.096 1 4.44 0.00

48 खयर 29.10 12.192 1 12.47 0.00

49 अमला 40.42 9.144 1 15.20 0.04

50 �स�रष 46.89 12.192 1 24.05 0.07

51 आपँ 26.68 7.62 2 4.39 0.02

52 �समल 51.74 18.288 1 46.18 0.14

53 आपँ 28.29 7.62 2 4.91 0.02

54 �ससौ 30.72 10.668 1 9.07 0.03

55 �पपल 64.67 10.668 2 31.03 0.17

56 आपँ 25.87 4.572 2 2.54 0.01

57 आपँ 24.25 4.572 2 2.24 0.01

58 आपँ 25.06 4.572 2 2.38 0.01

59 �नम 35.57 6.096 1 8.15 0.02

60 कटहर 42.85 10.668 1 19.60 0.06

61 आपँ 50.93 9.144 1 23.18 0.07

62 आपँ 56.59 10.668 1 32.51 0.10

63 �नम 36.38 9.144 1 12.51 0.04

64 �नम 33.95 9.144 2 8.25 0.04

65 �नम 33.14 10.668 2 9.14 0.04

66 आपँ 37.99 6.096 2 6.91 0.03

67 आपँ 27.49 3.048 3 0.97 0.01



68 बोटल बर्स 37.19 9.144 2 9.77 0.04

69 आपँ 63.86 10.668 1 40.44 0.13

70 आपँ 29.10 6.096 2 4.19 0.02

71 आपँ 32.34 6.096 2 5.11 0.02

72 आपँ 25.87 6.096 3 1.67 0.02

73 आपँ 37.19 6.096 2 6.64 0.03

74 आपँ 23.44 6.096 3 1.37 0.02

75 आपँ 42.04 7.62 2 10.29 0.05

76 आपँ 67.91 10.668 1 45.17 0.15

77 आपँ 38.80 6.096 2 7.18 0.03

78 आपँ 35.57 4.572 3 2.32 0.03

79 आपँ 22.64 4.572 3 0.97 0.01

80 आपँ 61.44 6.096 3 8.29 0.11

81 आपँ 24.25 4.572 3 1.12 0.01

82 आपँ 29.10 4.572 3 1.59 0.02

83 आपँ 37.19 6.096 2 6.64 0.03

84 आपँ 51.74 9.144 2 17.89 0.09

85 अम्बा 30.72 6.096 2 4.64 0.02

86 आपँ 36.38 6.096 2 6.37 0.03

87 आपँ 50.93 9.144 2 17.39 0.09

88 आपँ 44.46 7.62 2 11.41 0.06

89 आपँ 44.46 7.62 2 11.41 0.06

90 आपँ 30.72 7.62 3 2.87 0.04

91 आपँ 37.19 7.62 3 4.11 0.05

92 आपँ 50.12 7.62 2 14.19 0.07

93 आपँ 43.65 7.62 2 11.03 0.05

94 आपँ 19.40 4.572 3 0.71 0.01

95 आपँ 25.06 4.572 3 1.19 0.02

96 आपँ 58.20 7.62 2 18.61 0.10

97 आपँ 50.93 7.62 2 14.61 0.07

98 आपँ 20.21 4.572 3 0.77 0.01

99 आपँ 28.29 4.572 3 1.51 0.02

100 आपँ 37.99 6.096 3 3.45 0.04

101 आपँ 29.10 6.096 3 2.09 0.03



102 बोटल बर्स 45.27 10.668 2 16.26 0.08

103 आपँ 36.38 6.096 3 3.19 0.04

104 आपँ 32.34 6.096 3 2.56 0.03

105 आपँ 33.14 4.572 3 2.04 0.03

106 आपँ 65.48 6.096 2 18.60 0.10

107 आपँ 58.20 6.096 2 15.04 0.08

108 आपँ 67.91 6.096 1 26.47 0.09

109 आपँ 52.55 6.096 2 12.50 0.06

110 आपँ 45.27 6.096 2 9.53 0.05

111 आपँ 50.12 6.096 2 11.47 0.06

112 आपँ 32.34 4.572 3 1.94 0.02

113 आपँ 50.12 4.572 2 8.71 0.04

114 आपँ 29.10 4.572 3 1.59 0.02

115 आपँ 58.20 6.096 2 15.04 0.08

116 आपँ 42.04 6.096 2 8.32 0.04

117 आपँ 42.04 6.096 2 8.32 0.04

118 आपँ 34.76 6.096 2 5.86 0.03

119 आपँ 30.72 4.572 3 1.76 0.02

120 आपँ 38.80 6.096 2 7.18 0.03

121 आपँ 42.04 6.096 2 8.32 0.04

122 आपँ 23.44 4.572 3 1.04 0.01

123 आपँ 52.55 6.096 2 12.50 0.06

124 आपँ 64.67 6.096 2 18.19 0.10

125 आपँ 37.19 6.096 3 3.32 0.04

126 आपँ 38.80 4.572 2 5.46 0.03

127 आपँ 64.67 7.62 2 22.50 0.12

128 आपँ 38.80 6.096 2 7.18 0.03

129 आपँ 45.27 6.096 2 9.53 0.05

130 आपँ 61.44 7.62 1 27.35 0.09

131 आपँ 38.80 6.096 2 7.18 0.03

132 आपँ 38.80 6.096 2 7.18 0.03

133 आपँ 50.93 6.096 2 11.81 0.06

134 आपँ 46.08 6.096 2 9.84 0.05

135 आपँ 50.12 6.096 2 11.47 0.06



136 आपँ 54.97 6.096 2 13.56 0.07

137 पप्लर 48.50 19.812 1 44.38 0.13

138 पप्लर 75.18 19.812 1 97.94 0.34

139 �ससौ 53.35 16.764 1 36.67 0.13

140 �ससौ 42.85 10.668 1 16.15 0.06

141 आपँ 50.12 10.668 1 26.09 0.08

142 �ससौ 22.64 7.62 1 3.73 0.01

143 �ससौ 23.44 7.62 1 3.99 0.02

144 आपँ 40.42 10.668 1 17.61 0.05

145 आपँ 33.14 6.096 1 7.14 0.02

146 आपँ 29.10 4.572 2 3.18 0.02

147 आपँ 31.53 4.572 2 3.71 0.02

148 �ससौ 18.59 7.62 1 2.55 0.01

149 �ससौ 19.40 6.096 1 2.22 0.01

150 �ससौ 21.02 6.096 1 2.60 0.01

151 कटहर 23.44 6.096 2 2.75 0.01

152 दबदबे 21.83 4.572 3 0.90 0.01

153 पप्लर 63.86 9.144 1 34.91 0.12

154 पप्लर 44.46 18.288 1 35.08 0.10

155 पप्लर 46.89 15.24 1 32.48 0.10

156 पप्लर 25.06 6.096 1 4.18 0.01

157 पप्लर 55.78 15.24 1 44.52 0.14

158 पप्लर 45.27 15.24 1 30.47 0.09

159 पप्लर 42.85 13.716 1 24.91 0.07

160 कदम 52.55 13.716 1 36.13 0.11

161 कदम 48.50 13.716 1 31.24 0.09

162 कदम 30.72 12.192 1 12.00 0.03

163 मसला 46.08 16.764 1 34.46 0.10

164 मसला 46.08 16.764 1 34.46 0.10

165 मसला 48.50 16.764 1 37.84 0.11

166 मसला 32.34 12.192 1 13.22 0.04

167 मसला 35.57 13.716 1 17.67 0.05

168 मसला 43.65 15.24 1 28.51 0.08

169 मसला 35.57 15.24 1 19.54 0.05



170 मसला 33.14 15.24 1 17.13 0.05

171 �नम 32.34 3.048 2 2.64 0.01

172 मसला 37.19 10.668 1 15.10 0.04

173 मसला 48.50 16.764 1 37.84 0.11

174 मसला 34.76 13.716 1 16.93 0.05

175 मसला 47.70 13.716 1 30.30 0.09

176 मसला 35.57 12.192 1 15.79 0.04

177 मसला 32.34 13.716 1 14.79 0.04

178 मसला 50.12 15.24 1 36.67 0.11

179 मसला 16.98 6.096 3 0.69 0.01

180 कदम 38.80 6.096 1 9.57 0.03

181 कदम 33.95 6.096 1 7.47 0.02

182 कदम 29.10 4.572 1 4.24 0.01

183 कदम 33.14 6.096 1 7.14 0.02

184 कदम 33.14 7.62 1 8.84 0.02

185 कदम 31.53 6.096 2 4.88 0.02

186 कदम 42.04 6.096 1 11.09 0.03

187 मसला 37.19 12.192 1 17.15 0.05

188 गोल्डमोहर 54.16 7.62 2 16.34 0.08

189 गोल्डमोहर 28.29 7.62 1 6.55 0.02

190 गोल्डमोहर 32.34 10.668 1 11.63 0.03

191 �ससौ 23.44 9.144 1 4.78 0.02

192 जामनु 34.76 9.144 1 10.81 0.03

193 �स�रष 36.38 7.62 2 7.23 0.03

194 गोल्डमोहर 56.59 7.62 1 23.58 0.07

195 बोटल बर्स 33.95 4.572 2 4.26 0.02

196 बोटल बर्स 29.10 4.572 3 1.59 0.02

197 मसला 35.57 19.812 1 25.10 0.07

198 आपँ 25.06 7.62 3 1.94 0.03

199 आपँ 24.25 7.62 3 1.82 0.02

200 आपँ 26.68 9.144 2 5.22 0.03

201 आपँ 22.64 6.096 3 1.28 0.02

202 आपँ 18.59 6.096 3 0.85 0.01

203 मसला 16.17 9.144 3 0.91 0.01



204 मसला 38.80 13.716 1 20.76 0.06

205 मसला 38.80 13.716 1 20.76 0.06

206 आपँ 19.40 7.62 3 1.15 0.02

207 आपँ 22.64 7.62 3 1.59 0.02

208 आपँ 19.40 7.62 3 1.15 0.02

209 आपँ 20.21 7.62 3 1.26 0.02

210 बोटल बर्स 37.19 7.62 3 4.11 0.05

211 मसला 29.10 13.716 1 12.11 0.03

212 मसला 24.25 13.716 1 8.51 0.03

213 आपँ 25.87 6.096 3 1.67 0.02

214 आपँ 26.68 6.096 3 1.77 0.02

215 आपँ 29.91 6.096 3 2.21 0.03

216 बोटल बर्स 29.91 9.144 3 3.25 0.04

217 मसला 24.25 12.192 1 7.60 0.02

218 मसला 53.35 16.764 1 44.99 0.14

219 �नम 41.23 12.192 1 20.74 0.06

220 आपँ 21.02 6.096 3 1.10 0.01

221 आपँ 30.72 7.62 3 2.87 0.04

222 �स�रष 42.04 7.62 1 12.54 0.04

223 �नम 19.40 6.096 3 0.93 0.01

224 �स�रष 58.20 13.716 1 39.68 0.13

225 �टक 26.68 9.144 1 6.96 0.02

226 �स�रष 38.80 9.144 1 12.94 0.04

227 �स�रष 42.04 10.668 1 17.36 0.05

228 मसला 36.38 12.192 1 16.47 0.05

229 गोल्डमोहर 63.06 9.144 1 34.11 0.11

230 गोल्डमोहर 46.89 10.668 1 23.11 0.07

231 मसला 45.27 16.764 1 33.37 0.10

232 मसला 38.80 12.192 1 18.55 0.05

233 मसला 33.95 12.192 1 14.48 0.04

234 कदम 47.70 13.716 1 30.30 0.09

235 �टक 20.21 9.144 1 3.99 0.01

236 �टक 22.64 9.144 1 5.03 0.02

237 �टक 21.83 9.144 1 4.67 0.01



238 �टक 13.74 9.144 1 1.61 0.01

239 �टक 17.78 9.144 1 3.03 0.01

240 �टक 18.59 9.144 1 3.34 0.01

241 �टक 19.40 9.144 1 3.66 0.01

242 �टक 15.36 9.144 1 2.15 0.01

243 �टक 14.55 9.144 1 1.88 0.01

244 �टक 18.59 9.144 1 3.34 0.01

245 �टक 19.40 9.144 1 3.66 0.01

246 �टक 15.36 9.144 1 2.15 0.01

247 �टक 14.55 9.144 1 1.88 0.01

248 �टक 18.59 9.144 1 3.34 0.01

249 �टक 13.74 9.144 1 1.61 0.01

250 �टक 15.36 9.144 1 2.15 0.01

251 �टक 13.74 9.144 1 1.61 0.01

252 �टक 13.74 4.572 1 0.83 0.00

253 �टक 19.40 6.096 1 2.48 0.01

254 �टक 17.78 9.144 1 3.03 0.01

255 �टक 17.78 9.144 1 3.03 0.01

256 �टक 14.55 9.144 1 1.88 0.01

257 �टक 17.78 9.144 1 3.03 0.01

258 �टक 18.59 9.144 1 3.34 0.01

259 �टक 21.02 9.144 1 4.33 0.01

260 �टक 19.40 6.096 1 2.48 0.01

261 �टक 20.21 10.668 1 4.62 0.01

262 �टक 17.78 9.144 1 3.03 0.01

263 �टक 17.78 10.668 1 3.51 0.01

264 �टक 15.36 10.668 1 2.49 0.01

265 �टक 19.40 10.668 1 4.24 0.01

266 �टक 22.64 10.668 1 5.83 0.02

267 �टक 21.83 10.668 1 5.42 0.02

268 �टक 19.40 9.144 1 3.66 0.01

269 �टक 20.21 9.144 1 3.99 0.01

270 �टक 21.02 9.144 1 4.33 0.01

271 �टक 22.64 9.144 1 5.03 0.02



272 �टक 21.02 9.144 1 4.33 0.01

273 �टक 19.40 9.144 1 3.66 0.01

274 �टक 18.59 9.144 1 3.34 0.01

275 �टक 13.74 9.144 1 1.61 0.01

276 �टक 14.55 9.144 1 1.88 0.01

277 �टक 16.17 9.144 1 2.43 0.01

278 �टक 13.74 9.144 1 1.61 0.01

279 �टक 21.02 9.144 1 4.33 0.01

280 �टक 21.83 9.144 1 4.67 0.01

281 �टक 17.78 9.144 1 3.03 0.01

282 �टक 21.02 9.144 1 4.33 0.01

283 �टक 16.17 10.668 1 2.82 0.01

284 �टक 21.02 9.144 1 4.33 0.01

285 �टक 15.36 6.096 1 1.46 0.01

286 �टक 19.40 9.144 1 3.66 0.01

287 �टक 16.17 6.096 1 1.65 0.01

288 �टक 18.59 9.144 1 3.34 0.01

289 �टक 16.17 7.62 1 2.04 0.01

290 �टक 16.17 7.62 1 2.04 0.01

291 �टक 21.02 9.144 1 4.33 0.01

292 �टक 21.83 9.144 1 4.67 0.01

293 �टक 23.44 9.144 1 5.40 0.02

294 �टक 19.40 6.096 1 2.48 0.01

295 �टक 21.02 10.668 1 5.01 0.02

296 �टक 24.25 9.144 1 5.78 0.02

297 �ससौ 23.44 7.62 1 3.99 0.02

298 �टक 27.49 6.096 1 5.01 0.01

299 �टक 21.02 6.096 1 2.94 0.01

300 �टक 19.40 7.62 1 3.07 0.01

301 �टक 21.83 9.144 1 4.67 0.01

302 �ससौ 23.44 9.144 1 4.78 0.02

303 �टक 21.02 9.144 1 4.33 0.01

304 �टक 19.40 9.144 1 3.66 0.01

305 �टक 21.02 9.144 1 4.33 0.01



306 �टक 19.40 9.144 1 3.66 0.01

307 �टक 19.40 9.144 1 3.66 0.01

308 �ससौ 21.83 9.144 1 4.18 0.02

309 �ससौ 29.10 9.144 1 7.08 0.03

310 �ससौ 24.25 9.144 1 5.09 0.02

311 �ससौ 21.83 9.144 1 4.18 0.02

312 �ससौ 21.83 9.144 1 4.18 0.02

313 �नम 29.10 6.096 2 4.19 0.02

314 कदम 58.20 15.24 1 48.08 0.15

315 आपँ 30.72 7.62 2 5.75 0.03

316 आपँ 36.38 10.668 1 14.50 0.04

317 आपँ 54.97 13.716 1 39.21 0.12

318 आपँ 26.68 6.096 2 3.54 0.02

319 �समल 70.33 12.192 1 52.70 0.18

320 कटहर 38.80 6.096 1 9.57 0.03

321 �ससौ 37.19 10.668 1 12.66 0.04

322 �ससौ 48.50 15.24 1 28.40 0.10

323 �ससौ 46.08 15.24 1 26.03 0.09

324 �ससौ 33.14 12.192 1 11.83 0.04

325 �समल 38.80 16.764 1 25.37 0.07

326 आपँ 30.72 6.096 1 6.19 0.02

327 आपँ 31.53 6.096 1 6.50 0.02

328 आपँ 22.64 6.096 2 2.56 0.01

329 कटहर 23.44 6.096 2 2.75 0.01

330 आपँ 38.80 9.144 1 14.10 0.04

331 आपँ 37.99 9.144 1 13.56 0.04

332 आपँ 37.19 7.62 1 10.95 0.03

333 बडहर 53.35 10.668 1 29.22 0.09

334 �ससौ 49.31 15.24 1 29.21 0.10

335 �ससौ 55.78 16.764 1 39.53 0.13

336 �ससौ 46.08 16.764 1 28.60 0.10

337 �ससौ 54.97 16.764 1 38.57 0.13

338 �ससौ 64.67 19.812 1 59.81 0.20

339 �ससौ 70.33 19.812 1 68.84 0.23



340 �ससौ 67.10 19.812 1 63.62 0.21

341 �ससौ 35.57 12.192 1 13.38 0.05

342 �ससौ 38.80 13.716 1 17.48 0.06

343 धमला 55.78 16.764 1 48.76 0.15

344 �ससौ 54.97 18.288 1 42.04 0.14

345 मसला 62.25 19.812 1 69.72 0.23

346 मसला 61.44 19.812 1 68.10 0.22

347 मसला 56.59 19.812 1 58.70 0.18

348 �ससौ 45.27 13.716 1 22.76 0.08

349 मसला 50.93 18.288 1 44.93 0.14

350 मसला 54.97 19.812 1 55.70 0.17

351 मसला 59.01 19.812 1 63.32 0.20

352 �ससौ 46.08 16.764 1 28.60 0.10

353 �ससौ 71.14 19.812 1 70.17 0.24

354 �समल 56.59 19.812 1 58.62 0.18

355 �समल 80.84 22.86 1 126.62 0.44

356 �समल 88.92 22.86 1 149.59 0.51

357 �समल 79.22 22.86 1 122.22 0.42

358 �ससौ 40.42 12.192 1 16.68 0.06

359 �ससौ 53.35 16.764 1 36.67 0.13

360 मसला 61.44 19.812 1 68.10 0.22

361 मसला 50.12 19.812 1 47.11 0.14

362 �समल 61.44 19.812 1 67.75 0.22

363 मसला 52.55 16.764 1 43.76 0.13

364 मसला 59.01 19.812 1 63.32 0.20

365 मसला 53.35 16.764 1 44.99 0.14

366 मसला 50.93 16.764 1 41.35 0.12

367 मसला 45.27 15.24 1 30.47 0.09

368 मसला 50.12 16.764 1 40.16 0.12

369 मसला 55.78 16.764 1 48.76 0.15

370 मसला 40.42 15.24 1 24.75 0.07

371 �ससौ 39.61 13.716 1 18.11 0.06

372 आपँ 54.16 12.192 1 34.11 0.11

373 आपँ 36.38 9.144 1 12.51 0.04



374 �ससौ 38.80 10.668 1 13.63 0.05

375 गोल्डमोहर 41.23 9.144 1 15.76 0.04

376 गोल्डमोहर 33.95 9.144 1 11.00 0.03

377 मसला 50.93 16.764 1 41.35 0.12

378 मसला 74.37 18.288 1 88.99 0.31

379 मसला 36.38 12.192 1 16.47 0.05

380 मसला 53.35 16.764 1 44.99 0.14

381 मसला 37.99 13.716 1 19.97 0.06

382 मसला 58.20 18.288 1 57.22 0.18

383 मसला 54.97 18.288 1 51.60 0.16

384 मसला 53.35 18.288 1 48.88 0.15

385 मसला 30.72 12.192 1 12.00 0.03

386 मसला 48.50 16.764 1 37.84 0.11

387 मसला 46.89 16.764 1 35.57 0.10

388 मसला 30.72 10.668 1 10.56 0.03

389 मसला 56.59 18.288 1 54.38 0.17

390 मसला 30.72 12.192 1 12.00 0.03

391 मसला 48.50 16.764 1 37.84 0.11

392 मसला 38.80 13.716 1 20.76 0.06

393 मसला 46.89 15.24 1 32.48 0.10

394 मसला 72.76 19.812 1 92.33 0.32

395 पप्लर 30.72 12.192 1 12.00 0.03

396 पप्लर 37.19 13.716 1 19.19 0.05

397 पप्लर 42.85 15.24 1 27.55 0.08

398 पप्लर 44.46 15.24 1 29.48 0.09

399 पप्लर 55.78 16.764 1 48.76 0.15

400 आपँ 40.42 12.192 1 20.00 0.06

401 आपँ 50.93 12.192 1 30.51 0.09

402 आपँ 46.89 12.192 1 26.25 0.08

7942.43 27.36जम्मा
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पररच्छ्छेद-१४ 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 

आयोजना कायाान्वयन िदाा आयोजना क्षेरको वातावरणका ववनभन्न प्रभावहरु पने देम्खन्छ। उि प्रभावहरु र्ध्ये सकारात्र्क 
प्रभावलाई प्रवलीकरण र नकारात्र्क प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण िराउनका ननम्बत ववनभन्न वकनसर्का उपायहरु प्रस्ताव 
िररएको छ। प्रस्ताव िररएका कायािर्हरु उम्चत तररकाले कायाान्वयन िनाको लानि वातावरण संरक्षण ननयर्ावली २०७७ 
अनसुार वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको खाका ननबन िर्ोम्जर् नडजाइन िररएको छ। यस वातावरणीय ब्यवस्थापन 
योजनालाइ पालना िराउन े तथा आन्तररक अनिुर्न िराउने सरे्त म्जबरे्वारी ग्रहण िरी प्रस्तावकको पक्षिाट पूणा 
प्रनतवद्धताका साथ तलको तानलकार्ा व्यवस्थापन योजना प्रस्ततु िररएको छ।
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तानलका 14. 1: वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 
वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

अनकूुल प्रभावहरु           

1. आयोजना 
क्षेरर्ा आनथाक 
िनतनिनध िढ्ने 
तथा स्थानीय 
अथाव्यवस्था 
(economy) र्ा 
ववृद्ध हनेु 

स्थानीय खाद्यान्न, 

तरकारी, र्लरू्ल, 

र्ास,ु दगु्ध तथा 
पेय पदाथाको 
उपयोिलाई 
प्राथनर्कता 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना क्षेर कार्दारलाई 
अनभर्खुीकरण 

आयोजना 
ननर्ााणको 
अिनधर्ा 

आयोजना, 
ननर्ााण 
व्यवसायी र 
स्थानीय 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने,  

आयोजनाको 
वातावरण 
व्यवस्थापन 
ईकाई 
(वा.व्य.ई) 

आयोजना 

2. रोजिारीको 
अवसर सजृना हनेु 

स्थानीयलाई 
रोजिारी, होटल, 

प्लम्बिङ, 

ईलेम्क्ट्रनसयन 

जस्ता जनशम्ि 
उत्पादनको लानि 
तानलर्,  कोसेली 
तयार िने तानलर् 

- - रु. ३० लाख आयोजना क्षेर स्थानीयलाई 
रोजिारीर्ा 
प्राथनर्कता, 
िाउँपानलका र 
राप्ती प्राववनधक 
म्शक्षालयको 
सहकायार्ा तानलर् 
ददईने 

आयोजना 
ननर्ााणको 
अिनधर्ा 

आयोजना, 
राप्ती 
िाउँपानलका, 
िढवा 
िाउँपानलका, 
शीतिंिा 
निरपानलका 
र राप्ती 
प्राववनधक 
म्शक्षालय 

राप्ती 
प्राववनधक 
म्शक्षालयले 
व्यवस्थापन 
िने 

आयोजना र 
िाउँपानलका, 
निरपानलका 

3. व्यापार 
व्यवसायको अवसर 

स्थानीय खाद्यान्न, 

तरकारी, र्लरू्ल, 

र्ास,ु दगु्ध तथा 
पेय पदाथाको 
उपयोिलाई 
प्राथनर्कता 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना क्षेर कार्दारलाई 
अनभर्खुीकरण 

आयोजना 
ननर्ााणको 
अिनधर्ा 

आयोजना र 
स्थानीय 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

4. प्रशासननक 
सहजता 

प्रशासननक 
सहजताको लानि 
चाँडो चन्दा चाँडो 
प्रदेश सरकारका 
कायाालयहरु 
स्थापना िने। 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना क्षेर आयोजनालाई 
चसु्त व्यवस्थापन 
िरी कायाान्वयन 
िने 

आयोजना 
सञ्चालनको 
अिनधर्ा 

आयोजना वा.व्य.ई आयोजना, 
र्न्रालय, र 
प्रदेश सरकार 

5. सावाजननक सेवा 
र सवुवधाहरुर्ा 
ववृद्ध हनेु 

व्यवम्स्थत 
शहरीकरण, 
खानेपानी, ढल 
तथा नाला, सडक 
सधुार, र्ोहोर 
व्यवस्थापन, 
स्वास्थ्य र 
म्शक्षार्ा सधुारको 
लानि पहल 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना क्षेर र्न्रालयर्ार्ा त 
सर्न्वय र पहल 

आयोजना 
ननर्ााण तथा 
सञ्चालनको 
अिनधर्ा 

आयोजना, 
राप्ती 
िाउँपानलका, 
िढवा 
िाउँपानलका, 
शीतिंिा 
निरपानलका 
र प्रदेश 
सरकार 

वा.व्य.ई आयोजना, 
र्न्रालय, र 
प्रदेश सरकार 

6. उप्ताददत 
स्थानीय 
म्चज/िस्तलेु िजार 
पाउने 

स्थानीय खाद्यान्न, 

तरकारी, र्लरू्ल, 

र्ास,ु दगु्ध तथा 
पेय पदाथाको 
उपयोिलाई 
प्राथनर्कता 

  थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना क्षेर ननर्ााणको िेलार्ा 
अनभर्खुीकरण 
तानलर्  

आयोजना 
ननर्ााण तथा 
सञ्चालनको 
अिनधर्ा 

आयोजना र 
स्थानीय 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना, 
िाउँपानलका, र 
प्रदेश सरकार 

7. जनर्नको रू्ल्य 
ववृद्ध भई 
सबपत्तीको 
रू्ल्याङ्कन िढ्ने 

नछटो आयोजना 
ननर्ााण तथा 
सञ्चालन िररने, 

िैङ्क तथा ववत्तीय 
संस्थाहरुलाई 
आयोजना क्षेरको 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना क्षेर चसु्त व्यवस्थापन 
िरी कायाान्वयन 
िने, 

र्न्रालयर्ार्ा त 
सर्न्वय र पहल 

िने, 

िाउँ/निरपानलकाले 

आयोजना 
ननर्ााण तथा 
सञ्चालनको 
अिनधर्ा 

आयोजना र 
राप्ती 
िाउँपानलका, 
िढवा 
िाउँपानलका, 
शीतिंिा 
निरपानलका 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना, 
िाउँपानलका, 
निरपानलका, 
र्न्रालय र 
प्रदेश सरकार 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

स्थानीय 
उत्पादनर्ा लिानी 
िना प्रोत्साहन 
िररने, कजाा 
प्रवाहको लानि 
आवश्यक सहयोि 
िना सर्न्वय 
िररने। 

दररेट अध्यावनधक 
िने 

प्रनतकूल प्रभावहरु           

भौनतक क्षरे           

1. जनर्नको 
सतहको र्नललो 
र्ाटो संरक्षणका 
लानि स्थान 
ननर्ााणसँि 
सबिम्न्धत 
सवालहरु 

र्नललो र्ाटो 
संरक्षण स्थल 
ननर्ााण िने, ०.५ 
नर्टरको ईटको 
पखााल िनाई 
जस्ता पाताले 
िाने। 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजनास्थल र्नललो र्ाटोको 
व्यवम्स्थत 
व्यवस्थापन र 
हररयाली क्षेर 
ननर्ााणको लानि 
प्रयोि 

आयोजना 
सञ्चालनपूवाको 
अवस्था 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना 

2. आयोजनको 
ननर्ााण सार्ग्री 
भण्डारण सबिम्न्ध 
सवालहरु 

ननर्ााण सार्ग्री 
भण्डार स्थल 
ननर्ााण िने, ०.५ 
नर्टरको ईटको 
पखााल िनाई 
जस्ता पाताले 
िाने। नभज्ने र 
निग्रने सार्ग्रीको 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजनास्थल भण्डारण स्थल 
ननर्ााण िने र 
ननर्ााण सार्ग्रीको 
व्यवम्स्थत 
भण्डारण िने। 

आयोजना 
सञ्चालनपूवाको 
अवस्था 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

लािी छाना 
सवहतको भण्डारण 
स्थल िनाउने। 
पानी ननकासको 
लानि कुलेसो 
काट्ने। 

3. राप्ती प्राववनधक 
म्शक्षालयको 
प्रयोिशाला 
स्थानान्तरण िने 
तथा रसायनहरु 
व्यवस्थापन िने 
सबिन्धी सवाल 

म्शक्षालयका पठन 

सार्ग्रीहरु, 

र्ननाचर, सार्ान 

तथा प्रयोिशाला 
स्थानान्तरणका 
लानि आवश्यक 

सर्य उपलब्ध 

िराईने 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजनास्थल/िोिरनडहा आवश्यक सर्न्वय 
र सहकायार्ा 
ननर्ााणको नर्नत 
तय िने 

आयोजना 
सञ्चालनपूवाको 
अवस्था 

आयोजना र 
राप्ती 
प्राववनधक 
म्शक्षालय 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना, 
िाउँपानलका र 
राप्ती प्राववनधक 
म्शक्षालय 

4. ननर्ााण 
कायासँि सबिन्धीत 
धलुो, धवुा, र 
ध्वनी प्रदूषण 

वाय ु प्रदूषणलाई 

न्यूनीकरण िना 
ननर्ााण स्थलर्ा 
ददनर्ा दईु पटक 

पानी छका ने,  

राजर्ािािाट 
आयोजनास्थल 
जोड्ने २०० 
नर्टर सडकर्ा 
धलुो 
न्यूनीकरणको 
लानि ददनको 

- - रु १४ लाख 
४० हजार 

 

पहुँच सडक 
र्र्ात 
सबभारको 
लानि २८ 
लाख 
छुट्याईएको। 

आयोजनास्थल नेपाल सरकारका 
र्ापदण्डहरुको 
पालना र प्रस्ताववत 
धलुो ननयन्रण 
िनतनिनध 
कायाान्वयन िने, 

पहुँच सडक 
ननयनर्त र्र्ात 
सबभार िने 
 

आयोजना 
ननर्ााणको 
अिनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

तीनपटक पानी 
छका ने, पहुँच 
सडकको ननयनर्त 
र्र्ात सबभार, 

नडजेल जेनेरेटरको 
म्चबनीको उचाई 
१५ नर्टर काय 
िररने, ठोस 
र्ोहोररै्ला िाल्न 
जलाउन नददईने, 

हना ननषेध िररने। 

5. आयोजना 
क्षेरको 
भउूपयोिर्ा 
पररवतान हनेु 

नडजायन अनसुार 
७८.४९% प्रनतशत 
जनर्न खलुा क्षेर 
कायर् राखी 
२१.५१%  
क्षेरर्ा र्ार भवन 
संरचना कायर् 
िररने। खलुा 
जनर्न र्ध्ये कुल 
जनर्नको 
४०.१६% 

जनर्नर्ा हररयाली 
ववकास िररने। 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजनास्थल नडजायन अनसुार 
खलुा र हररयाली 
क्षेर कायर् िने र 
आयोजनाकै खचार्ा 
हररयाली ववकास 
िने। 

आयोजना 
ननर्ााणको 
अिनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

6. आयोजना स्थल 
तथा कार्दार 
म्शववरिाट 
उत्पादन हनेु ठोस 
तथा तरल र्ोहोर 
व्यवस्थापन सँि 
सबिम्न्धत 
सवालहरु 

४ R (अस्वीकार, 
कर् िने), पनु: 
प्रयोि र पनुः 
प्रशोधन)) 
नसद्धान्तलाई 
पालना िने, 

र्ोहोरलाई कुवहने 
र नकुवहने 
र्ोहोरर्ा 
विीकरण िने, 
र्ोहोर राख्न े
निनहरु राख्न,े 

शौचालयको 
पानीलाई सेफ्टी 
ट्याङ्कर्ा पठाउने 
तथा िाथरुर्को 
पानीलाई नयाँ 
प्रशोधन प्लान्ट 
निन्दासबर् 
ववद्यर्ान ढल 
ननकास र्ार्ा त 
पठाउने 

- - रु १ लाख 
६५ हजार 

आयोजनास्थल/दोलाई 
खोला 

४ R नसद्धान्तको 
पालना, र्ोहोर 
विीकरण निनको 
प्रयोि 

आयोजना 
ननर्ााणको 
अिनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना 

7. आयोजना क्षेर 
डिुानर्ा पना सक्ने 

आयोजनास्थलको 
चारैनतर पखााल 
घेरािारा िरीने 
तथा िावहरपट्टी 
कुलेसो ननर्ााण 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजनास्थल/ 
आयोजना क्षेर 

पखााल तथा ढल 
संरचना ननर्ााण 
िने। 

आयोजना 
ननर्ााणको 
अिनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

िररनेछ, आयोजना 
स्थल नभरको 
पानीको ननकासको 
लानि नयाँ ढल 
ननकास ननर्ााण 
िररनेछ। 

8. नम्जकका 
खोलाको पानीको 
िणुस्तरर्ा असर 
पाना सक्ने 

आयोजनास्थलिाट 
ननस्कने र्ोहोर 
पानीलाई नथग्र्याएर 
र्ार प्राववनधक 
म्शक्षालयको ढल 
प्रणालीर्ार्ा त 
पठाईने, र्नललो 
र्ाटो राख्न ेसंरक्षण 
स्थल र ननर्ााण 
सार्ग्री भण्डर 
कक्षको 
कुलेसोर्ार्ा त 
ननस्कने पानीलाई 
नथग्र्याउने 
पोखरीर्ा नथग्र्याएर 
र्ार ढल 
प्रणालीर्ा छानडने,  

आयोजनास्थलको 
र्ोहोर पानी 
नथग्र्याउन दईुवटा 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना क्षेर/ दोलाई 
खोला/ राप्ती नदी 

ननर्ााणस्थलिाट 
ििेर जाने पानी 
पोखरीर्ा 
नथग्र्याएपछी र्ार 
साववक ढल 
ननकासिाट 
पठाउने, वषाातको 
सर्यर्ा जि खन्ने 
कार् निने. 

 

आयोजना 
ननर्ााणको 
अिनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

अ आयोजना 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

पोखरी ननर्ााण 
िररनेछ।  

9. आयोजना क्षेर 
पूवा पम्िर् र्हेन्र 
राजर्ािासँि 
जोनडएकाले 
दघुाटनाको 
सबभावना िढ्ने 

आयोजनास्थल 
नछने सडकर्ा 
अनधकतर् २० 
वकर्ी/ 
प्रनतघण्टाको िनत 
नसनर्त िररने, 

ननर्ााण सार्ग्री 
िोकेका सवारी 
साधनलाई  
दम्क्षणतर्ा को 
सडकिाट प्रवेश 
तथा पूवातर्ा िाट 
ननस्कनेिरी 
एकतर्ी िाटो 
कायर् िररने।  

- - सूचनाको 
लानि रु. ७ 
लाख र 
तानलर्को 
लानि ४ 
लाख ६० 
हजार 

लालर्टीया खण्ड िनत अनिुर्न, 

एकतर्ी िाटो 
कायर्, िनत 
नसनर्त तथा 
ट्रावर्क सूचना 
िोडाहरु राम्खने, 

अनभर्खुीकरण 
तानलर् 

आयोजना 
ननर्ााणको 
अिनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

तानलर्को 
लानि १ 
जना ववज्ञ 
आवश्यक 

आयोजना र 
ट्रावर्क प्रहरी 

10. आयोजना 
स्थल जोड्ने तथा 
आयोजना स्थलिाट 
ननस्कने पहुँच र्ािा 
सबिन्धी सवाल 

ववद्यर्ान 
सडकलाई 
र्र्ा तसबभार 
िररने, र्ग्री 
िोकेका सवारी 
साधनलाई  
दम्क्षणतर्ा को 
सडकिाट प्रवेश 
तथा पूवातर्ा िाट 

- - रु. ३२ लाख लालर्टीया िािडड्डी 
खण्ड 

ननयनर्त 
सर्ातसबभार र 
एकतर्ी िाटो 
कायर् 

आयोजना 
ननर्ााणको 
अिनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना र 
िाउँपानलका 



 

152 
 

वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

ननस्कनेिरी 
एकतर्ी िाटो 
कायर् िररने। 

11. आयोजनाका 
भवनहरु भकूबप 
प्रनतरोधी हनेु 
सबिन्धी सवाल 

सबभाव्यता 
अध्ययन र 
स्वीकृत 
नक्साङ्कनलाई 
पालन िने, राविय 
भवन संवहताको 
पूणा रुपर्ा पालना 
िररने, ०.३५g 
जनर्नको हल्लने 
दरलाई थेग्नेिरी 
ननर्ााण िररने, 
भवनिाट 
िाहररनको लानि 
छुटै्ट ढोका र 
भर् याङको 
व्यवस्था िररने 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजनास्थल नडजायन अनसुार 
भकूबप प्रनतरोधी 
संरचना ननर्ााण 
िने 

आयोजना 
ननर्ााणको 
अिनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना 

12. आयोजनाको 
ढल ननकास 
प्रणाली स्थापनासँि 
सबिम्न्धत 
सवालहरु 

साववक ढल 
ननकास 
प्रणालीलाई 
ननर्ााणको सर्यर्ा 
र्ार उपयोि िने, 
उत्तरतर्ा  रहेको 
सडक हुँदै नयाँ 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना स्थलको 
उत्तरतर्ा को सडक र 
दोलाई दोला 

नयाँ ढल ननकास 
संरचनाको ननर्ााण 

आयोजना 
ननर्ााणको 
अिनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

ढल ननकास 
प्रणालीको ननर्ााण 
िररने, ढल 
ननकास ननर्ााणको 
चरणर्ा सडकर्ा 
डाईभसान म्चन्हहरु 
राम्खने, खननएको 
स्थालाई तरिार 
िररने तथा 
स्थानीयलाई सचेत 
िराईनेछ। 

13. आयोजनाले 
पूवा पम्िर् र्हेन्र 
राजर्ािाको 
लालर्टीया सडक 
खण्डर्ा चाप 
िढाउन सक्ने 

प्रदेश राजधानी 
िावहर हनेु 
चापलाई 
न्यूनीकरण िना 
सडक निस्तार र 
सधुार कायािर् 
ल्याउन 
र्न्रालयसँि 
सहकाया र 
सर्न्वय िररने, 
लर्टीया सडक 
खण्डर्ा पैदलयारी 
र्ािा र आकाशे 
पलु ननर्ााणको 
लानि प्रदेश 

- - ि.सं. ९ र्ा 
राम्खएको। 

लालर्टीया िािडड्डी 
खण्ड 

सडक सधुारको 
लानि आवश्यक 
सहकाया र 
सर्न्वय 

आयोजना 
सञ्चालन 
अिनधर्ा 

आयोजना, 
ननर्ााण 
व्यवसायी र 
ट्रावर्क 
प्रहरी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

सरकारलाई 
अनरुोध िररने। 

14. दघुाटनाको 
सबभावना िढ्ने 

आयोजनास्थल 
नछने सडकर्ा 
अनधकतर् २० 
वकर्ी/ 
प्रनतघण्टाको िनत 
नसनर्त िररने, 

सवारी साधनलाई  
दम्क्षणतर्ा को 
सडकिाट प्रवेश 
तथा पूवातर्ा िाट 
ननस्कनेिरी 
एकतर्ी िाटो 
कायर् िररने। 

- - ि.सं. ९ र्ा 
राम्खएको र 
तानलर्को 
लानि थप 
िजेट रु. ४ 
लाख ८० 
हजार 

लालर्टीया खण्ड र 
िािडड्डी 

िनत अनिुर्न, 

एकतर्ी िाटो 
कायर्, िनत 
नसनर्त तथा 
ट्रावर्क सूचना 
िोडाहरु राम्खने 

आयोजना 
सञ्चालन 
अिनधर्ा 

आयोजना, 
ननर्ााण 
व्यवसायी र 
ट्रावर्क 
प्रहरी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना, 
प्रदेश सरकार 
र ट्रावर्क 
प्रहरी 

15. ववद्यर्ान 
कर्जोर सञ्चार 
प्रणालीर्ा भार पने 

र्ोिाईल तथा 
ईन्टरनेट सेवा 
प्रदायक नेपाल 
दूरसञ्चार कबपनन 
नलनर्टेड र 
एनसेल जस्ता 
कबपननलाई 
र्न्रालयर्ार्ा त 
आवश्यक अनरुोध 
िररने। 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना क्षेर दूरसञ्चार 
कबपनीसँि 
सर्न्वय र 
सहकाया 

आयोजना 
सञ्चालन 
अिनधर्ा 

आयोजना, 
र्न्रालय, 

प्रदेश 
सरकार र 
नेपाल 
टेनलकर् 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना,  
र्न्रालय. र 
प्रदेश सरकार  
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

16. प्रशासननक 
भवन तथा खलुा 
क्षेरिाट 
ननम्स्कएको ठोस 
तथा तरल 
र्ोहोररै्ला 
व्यवस्थापन 
सबिम्न्ध सवाल 

ठोस र्ोहोररै्ला 
संकलन स्थलनको 
स्थापना, र्ोहोर 
निनहरुको 
स्थापना, हरेक 
भवनर्ा पानी 
र्ोहोर पानी 
शवुद्धकरण 
प्लान्टको स्थापना 
तथा वहउँदको 
सर्यर्ा सोक 
वपटर्ा पठाउने 
तथा वषाातको 
सर्यर्ा ढल 
र्ार्ा त पठाउने, 

शौचालयको 
र्ोहोरलाई 
सेफ्टीट्याङ्कीर्ा 
पठाई ननम्स्कएको 
पानीलाई 
शवुद्धकरण िने। 

- - रु. ३ लाख 
३० हजार 

आयोजनास्थल/दोलाई 
खोला 

र्ोहोर संकलन 
स्थलको व्यवस्था, 
निनहरुको 
व्यवस्था, एसवटपी 
पानी शवुद्धकरण 
प्लान्टको व्यवस्था 

आयोजना 
ननर्ााण 
अिनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना 

17. शहरीकरण, 
जनर्नको 
खण्डीकरण तथा 
भउूपयोिर्ा 
पररवतान 

शहरीकरणको 
योजनाको लानि 
र्न्रालय र प्रदेश 
सरकारलाई 
अनरुोध िने, 

भउूपयोि 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना क्षेर भउूपयोि 
व्यवस्थापनको 
लानि सबिम्न्धत 
ननकायलाई 
अनरुोध िने 

आयोजना 
सञ्चालन 
अिनधर्ा 

आयोजना, 
र्न्रालय, 

प्रदेश 
सरकार र 
राप्ती 
िाउँपानलका 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना र 
िाउँपानलका 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

ननयर्ावली 
२०७९ 
कायाान्वयन तथा 
अनिुर्नको लानि 
राप्ती िापा, िढवा 
िापा, शीतिङ्गा 
नपालाई अनरुोध 
िररने, खलुा क्षेर 
र संरचना वनाईने 
क्षेरको अनपुात, 

वषाातको पानीलाई 
जनर्नर्नुी पठाउने 
व्यवस्था 
लिायतका 
ववषयर्ा नीनतित 
व्यवस्था िना 
अनरुोध िररने। 

18. भनूर्ित 
पानीको उपयोिर्ा 
चाप िढ्न सक्ने 

नडजायन अनसुार 
खलुा क्षेर कायर् 
िररने, आकाशे 
पानी र प्रशोनधत 
पानीलाई 
जनर्नर्नुी 
पठाउने , चरेु 
रे्दीर्ा १० वटा 
ररचाजा पोखरी 
ननर्ााण िररने, पाँच 

१० पोखरी 
िोटा 

३० लाख आयोजना क्षेर नडजायनको 
पालना, ररचाजा वपट 
र सोक वपटकव 
व्यवस्था, नडनभजन 
वन र सार्दुावयक 
वन उपभोिा 
सरू्हको सहायार्ा 
पोखरी ननर्ााण र 
र्र्ात 

आयोजना 
ननर्ााण तथा 
सञ्चालनको 
अवनधर्ा 

आयोजना, 
र्न्रालय, 

प्रदेश 
सरकार र 
राप्ती 
िाउँपानलका 

पोखरी 
ननर्ााण तथा 
र्र्ा तको 
लानि 
नडनभजन 
वनसँिको 
सहकायार्ा 
वन 
सरू्हर्ार्ा त 

आयोजना, 
नडभपजन वन 
कायाालय 
देउखरुी 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

वषासबर् र्र्ाात 
सबभार, धाराको 
पानीलाई 
प्रािनर्कता 

19. आकम्स्र्क 
सूरक्षा सबिन्धी 
सवालहरु 

भवन ननर्ााण 
आचारसंवहता र 
नडजायन पालन 
िने, आिलािी 
पत्ता लिाउने 
नडटेक्टरहरु 
प्रत्येक कोठा र 
प्यासेजर्ा स्थापना 
िने, आकम्स्र्क 
सरुक्षा सूचना टाँस 
िने, आिलानि 
ननयन्रण 
उपकरणहरुको 
व्यवस्था, 
आपतकानलन द्वार 
र भर् याङको 
व्यवस्थापन िने। 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना स्थल नडजायन र 
आचारसंवहता 
अनसुार भवनख 
ननर्ााण, आकम्स्र्क 
तयारी 

आयोजना 
ननर्ााण तथा 
सञ्चालनको 
अवनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना 

जैववक क्षरे           

20. जनर्न खाली 
िदाा आयोजना 
क्षेरको जैववक 

नडनभजन वन 
र्ार्ा त टाँचा 
लिाईएका 
रुखर्ार कटान 

प्रनत 
रुख 

४०२० रु १७ लाख 
२८ हजार ६ 
सय र थप ५ 
लाख 

आयोजना स्थल वकृ्षारोपर र ५ 
वषासबर् हेरचाह, 

जैववक ववववधता 

आयोजना 
ननर्ााण तथा 
सञ्चालनको 
अवनधर्ा 

आयोजना र 
नडनभजन वन 
कायाालय 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना र 
नडनभजन वन 
कायाालय 
देउखरुी 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

ववववधतार्ा पने 
असर 

िने, रुखहरु 
कटान िनुापूवा 
रुखर्ा चराका 
िुडँहरु भए 
नभएको एवकन 
िरर कुनै रुखर्ा 
चराको िुडँ 
पवहचान भएर्ा 
चराले िच्छ्चा 
नहकुााउन्जेलसबर् 
रुख कटान िररने 
छैन, कावटएका 
रुखहरुको १: १० 
का दरले हनु 
आउने सट्टा भनाा 
िरािरको 
४,०२०वकृ्षारोपण 

नडनभजन वन 
कायाालय दाङ 
(देउखरुी) को 
पनछल्लो 
अध्ययनले पत्ता 
लिाएका खाली 
जनर्नहरुर्ा 
सञ्चालन िने। 

रु 
४३० 

संरक्षण होनडाङ 
िोडाहरु 

देउखरुी 
दाङ 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

21. वन क्षेरर्ा 
आिलािी हनु 
सक्ने 

सचेतनात्र्क 
तानलर्, कार्दरको 
ननिरानी 

प्रत्येक 
वषा १ 
तानलर् 

४ वषा 
सबर् 

ि.सं. ९ र्ा 
राम्खएको 
तानलर्र्ा 
सर्ावेश 

आयोजना क्षेर / 
उत्तरतर्ा को चरेु पहाड 

कार्दार 
अनभर्खुीकरण 

आयोजनाको 
ननर्ााण 
अवनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना र 
नडनभजन वन 
कायाालय 
देउखरुी 

22. आयोजना 
क्षेरर्ा र्ाछा र्ाने, 
वन्यजन्त ु र 
वनस्पनतको चोरी 
म्शकार र अवैध 
व्यापार हनु सक्ने 

सचेतनात्र्क 
तानलर्, कार्दरको 
ननिरानी 

प्रत्येक 
वषा १ 
तानलर् 

४ वषा 
सबर् 

ि.सं. ९ र्ा 
राम्खएको 
तानलर्र्ा 
सर्ावेश 

आयोजना क्षेर / राप्ती 
नदी 

कार्दार 
अनभर्खुीकरण 

आयोजनाको 
ननर्ााण 
अवनधर्ा 

आयोजना थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना र 
नडनभजन वन 
कायाालय 
देउखरुी 

23. खोलाको 
पानीको िणुस्तरर्ा 
ह्रास आई 
आयोजना क्षेरको 
जलीय 
पाररम्स्थनतकीय 
प्रणालीर्ा असर 
पाना सक्ने 

ढल ननकासर्ा 
पानी प्रशोधन 
पिात र्ार 
पठाउने 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना क्षेर / दोलाई 
खोला 

हरेक भवनर्ा 
र्ोहोर पानी 
प्रशोधन प्लान्ट 
स्थापना 

आयोजनाको 
ननर्ााण तथा 
सञ्चालन 
अवनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना र 
नडनभजन वन 
कायाालय 
देउखरुी 

24. ध्वनी प्रदूषण 
िढ्ने तथा 
आयोजना 
वरीपरीको क्षेरिाट 
वन्यजन्त ुर चराले 
िासस्थान छाडेर 
जान सक्ने 

ध्वनी तथा िनत 
ननयन्रण सूचना 
प्रसार 

१-१ 
वटा 
होनडाङ 
िोडा 

१० 
स्थानर्ा 

ि.सं. २० र्ा 
राम्खएको 
म्शषाकर्ा 
सर्ावेश 

आयोजना क्षेर सचेतनात्र्क प्रचार 
सार्ग्री होनडाङ 
िोडाको स्थापना 

आयोजनाको 
ननर्ााण तथा 
सञ्चालन 
अवनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना र 
नडनभजन वन 
कायाालय 
देउखरुी 

25. वन क्षेरर्ा 
अनतिर्ण िढ्न 
सक्ने 

वन क्षेरको जनर्न 
अनतिर्ण रोक्न 
सचेतनात्र्क 

- - ि.सं. २० र्ा 
राम्खएको 

आयोजना क्षेर / 
उत्तरतर्ा को चरेु पहाड 

सचेतनात्र्क प्रचार 
सार्ग्री होनडाङ 
िोडाको स्थापना 

आयोजनाको 
ननर्ााण तथा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 

आयोजना,  
नडनभजन वन 
कायाालय 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

होनडाङ िोडा 
स्थापना िने। 

म्शषाकर्ा 
सर्ावेश 

सञ्चालन 
अवनधर्ा 

आवश्यक 
नपने 

देउखरुी र राप्ती 
िापा, िढवा 
िापा र 
शीतिङ्गा नपा 

सार्ाम्जक, आनथाक 
तथा सासँ्कृनतक 

          

26. राप्ती प्राववनधक 
म्शक्षालय भवन, 
कक्षाकोठा र 
प्रयोिशाला तथा 
म्शक्षण िनतनिनधर्ा 
पने असर 

म्शक्षालयका पठन 
सार्ग्रीहरु, 
र्ननाचर, सार्ान 
तथा प्रयोिशाला 
स्थानान्तरणका 
लानि आवश्यक 
सर्य उपलब्ध 
िराईनेछ, 
स्थानतरण 
िररएको स्थानर्ा 
उच्छ्च स्तरको 
कक्षाकोठा, 
प्रयोिशाला र 
पठन सार्ग्रीको 
व्यवस्थापनको 
लानि 
र्न्रालयर्ार्ा त 
प्रदेश सरकारलाई 
अनरुोध िररने। 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजनास्थल/िोिरनडहा म्शक्षालयसँि 
सहकाया र 
सर्न्वय, प्रदेश 
सरकारसँि पहल 

आयोजना 
ननर्ााणपूवाको 
चरणर्ा 

आयोजना र 
राप्ती 
प्राववनधक 
म्शक्षालय 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना र  

राप्ती प्राववनधक 
म्शक्षालय 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

27. ननजी तथा 
सावाजननक 
जग्िार्ा क्षनत पगु्न 
सक्ने 

ववद्यर्ान 
सडकलाई 
र्र्ा तसबभार 
िररने, ननर्ााण 
सार्ग्री िोकेका 
सवारी साधनलाई  
दम्क्षणतर्ा को 
सडकिाट प्रवेश 
तथा पूवातर्ा िाट 
ननस्कनेिरी 
एकतर्ी िाटो 
कायर् िररने। 
आयोजना अन्तिात 
सडक 
दम्क्षणतर्ा को 
सडक हाललाई 
निस्तार  निररने। 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना क्षेर/िािडड्डी/ 
लालर्टीया खण्ड 

हाललाई आयोजना 
साववक राप्ती 
प्राववनधक 
म्शक्षालय नभर 
र्ार नसनर्त रहने, 

थप जनर्न 
आवश्यक परेर्ा 
प्रदेश पूवााधार 
ववकास प्रानधकरण 
र राप्ती 
िाउँपानलकासँि 
सहकाया िने 

आयोजना 
ननर्ााणपूव 
तथा 
ननर्ााणको 
चरणर्ा 

आयोजना, 
प्रदेश 
पूवााधार 
ववकास 
प्रानधकरण र 
राप्ती 
िाउँपानलका 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना, 
प्रदेश पूवााधार 
ववकास 
प्रानधकरण र 
राप्ती 
िाउँपानलका 

28. कार्दारको 
लानि खानेपानी, 
सरसर्ाई र 
शौचालय सबिन्धी 
सिालहरु 

कार्दारको लानि 
स्वच्छ्छ र सर्ा 
खानेपानी, 
सरसर्ाई र 
शौचालयको 
उपलब्धता कायर् 
िररने, र्ोहोर 
सङ्कलन निनहरू 
उपलब्ध िराइने, 
धाराको पानीको 

- - ि.सं. ९ र्ा 
राम्खएको 
तानलर्र्ा 
सर्ावेश 

आयोजनास्थल कार्दार म्शववरको 
उम्चत व्यवस्थापन 
िने। 

ननर्ााणको 
अवनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

तानलर्को 
लानि १ 
जना ववज्ञ 
आवश्यक 

आयोजना 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

िणुस्तर प्रत्येक 
६-६ र्वहनार्ा 
जाँच िररने, GESI 
अनकूुल 
ददशाननदेशहरूलाई 
ध्यानर्ा राख्दै 
ननर्ााण 
कार्दारहरूलाई 
शौचालय र 
नहुाउने कोठाको, 
एउटै म्शफ्टर्ा 
नहुाउन ु पने 
प्रत्येक नलङ्गका 
प्रत्येक १० जना 
कर्ाचारी िरावर 
एक नहुाउने 
स्थानको व्यवस्था 
िररने 

29. कार्दारको 
स्वास्थ्य र सरुक्षा 
सबिन्धी सिालहरु 

पेशाित सरुक्षा 
सार्ग्री, कार्दार 
ववर्ा  र प्राथनर्क 
उपचार सबिन्धी 
व्यवस्था िने, 
जोम्खर्हरू र 
कार्सँि 
सबिम्न्धत 

- - ि.सं. ९ र्ा 
राम्खएको 
तानलर्र्ा 
सर्ावेश 

आयोजनास्थल व्यम्िित सरुक्षा 
सार्ग्री प्रिन्ध 
िने, कार्दारको 
सवुवधार्ा ध्यान 
ददने र कार् सरुू 
हनु ुअम्घ 
अनभरू्खीकरण 
िने। 

ननर्ााणको 
अवनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

तानलर्को 
लानि १ 
जना ववज्ञ 
आवश्यक 

आयोजना 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

अनभरू्खीकरण 
िने 

30. आयोजना 
क्षेरको सार्ाम्जक 
सद्भाव र शाम्न्त 
तथा सरुक्षार्ा 
असर पाना सक्ने 

स्थानीय 
कार्दारलाई 
उनीहरूको सीप, 
ज्ञान र योग्यता 
अनसुार कार्र्ा 
प्राथनर्कता ददइने, 
िावहरी क्षेरिाट 
आउने 
कार्दारलाई 
म्शववरर्ा प्रत्यक्ष 
ननिरानीर्ा 
राम्खने, 
कार्दारलाई 
र्रक धर्ा र 
संस्कृनतको सद्भाव 
राख्न, र्वहला र 
वररष्ठ सदस्यलाई 
सबर्ान िना तथा 
आरू्भन्दा 
कननष्ठलाई र्ाया 
र सहयोि िना 
अनभर्खुीकरण 
तानलर् ददईने  

- - ि.सं. ९ र्ा 
राम्खएको 
तानलर्र्ा 
सर्ावेश 

आयोजना क्षेर स्थानीयलाई 
रोजिारीर्ा 
प्राथनर्कता प्रदान, 

कार्दारको 
ननिरनी,  कार् सरुु 
िनुा अम्घ 
अनभरू्खीकरण 
तानलर्को व्यवस्था 

ननर्ााणको 
अवनधर्ा 

आयोजना, 
ननर्ााण 
व्यवसायी, 
राप्ती 
िाउँपानलका,  
म्जल्ला 
प्रशासन 
कायाालय 
दाङ 

तानलर्को 
लानि १ 
जना ववज्ञ 
आवश्यक 

आयोजना 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

31. सवारीसाधनको 
िढ्दो चापको 
कारण सवारी 
दघुाटना िढ्न 
सक्ने 

आयोजनास्थल 
नछने सडकर्ा 
अनधकतर् २० 
वकर्ी/ 
प्रनतघण्टाको िनत 
नसनर्त िररने, 

सवारी साधनलाई  
दम्क्षणतर्ा को 
सडकिाट प्रवेश 
तथा पूवातर्ा िाट 
ननस्कनेिरी 
एकतर्ी िाटो 
कायर् िररने। 

  ि.सं. ९ र्ा 
राम्खएको 
तानलर्र्ा 
सर्ावेश 

लालर्टीया 
खण्ड/िािडड्डी 

िनत अनिुर्न, 

एकतर्ी िाटो 
कायर्, िनत 
नसनर्त तथा 
ट्रावर्क सूचना 
िोडाहरु राम्खने, 

अनभर्खुीकरण 
तानलर् 

आयोजना 
ननर्ााणको 
अिनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

तानलर्को 
लानि १ 
जना ववज्ञ 
आवश्यक 

आयोजना र 
ट्रावर्क प्रहरी 

32. र्वहला र 
वपछनडएको 
सरू्हका 
व्यम्िहरुलाई 
ज्यालार्ा ववभेद 
तथा 
िालिानलकाको 
श्रर्शोषण हनु 
सक्ने 

कार्दारिीच 
सर्ान रोजिारीको 
अवसर सनुनम्ित 
िररने, र्वहला 
कार्दार र परुुष 
कार्दारिीच 
सर्ान कार्को 
लानि र्रक 
ज्याला ददन 
ददईनेछैन, १६ 
वषा र्नुीका 
िालिानलकालाई 
कार्र्ा लिाउन 

- - ि.सं. ९ र्ा 
राम्खएको 
तानलर्र्ा 
सर्ावेश 

आयोजनास्थल ननर्ााण 
व्यवसायीर्ार्ा त 
सर्ान ज्याला, 
रोजिारीको 
अवसर, 

सबर्ानपूवाक कार् 
िने व्यवस्था 
िररने तथा 
वालश्रर् ननषेध 
िररने। 

आयोजना 
ननर्ााणको 
अिनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

प्रनतिन्ध 
िररनेछ। 

33. प्राववनधक 
म्शक्षालयका 
ववद्याथीहरुको 
आवतजावत र डेरा 
उपलब्धतार्ा पने 
असर 

म्शक्षालयलाई 
प्रदेश 
सरकारर्ार्ा त िस 
सनुिधा प्रदान 
िररएको, थप 
सहयोिका लानि 
पहल िने, 

भालिुाङ 
िजारिाट 
नससहननया हुँदै 
िोिरनडहासबर् 
सञ्चालनर्ा रहेको 
स्थानीय 
यातायातलाई 
प्रभावकारी 
िनाउनको लानि 
आवश्यक 
अध्ययन िना 
र्न्रालयर्ार्ा त 
प्रदेश सरकार र 
िाउँपानलका लाई 
अनरुोध िररने। 

- - थप िजेट 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना 
क्षेर/िोिरनडहा 

िस सनुिधा प्रदान 
िने तथा 
सावाजननक 
यातायात 
व्यवस्थापन 

आयोजना 
ननर्ााण तथा 
सञ्चालनको 
अिनधर्ा 

आयोजना, 
प्रदेश 
सरकार र 
राप्ती 
िाउँपानलका, 
िढवा 
िाउँपानलका 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

34. आयोजना 
क्षेरको 
शहरीकरणर्ार्ा त 
स्थानीय सँस्कृती र 
रहनसहनर्ा असर 
पना सक्ने 

थारु सँस्कृती 
संरक्षण र 
सबिधानको लानि 
आयोजना क्षेरर्ा 
होर्स्टे र 
साँस्कृतीक 
प्रदशानी स्थल 
ननर्ााण तथा 
व्यवसाय 
सञ्चालनको लानि 
आयोजनाले 
सोसबिन्धी तानलर् 
र भ्रर्ण सहयोि 
उपलब्ध िराउने, 
योजना क्षेरका 
र्ठ र्न्दीर र 
सँस्कृती 
झल्काउने होनडाङ 
िोडा भालिुाङ 
िजारर्ा स्थापना 
िरी प्रचार-प्रसार 
िने। 

- - रु. १० लाख आयोजना क्षेर/ राप्ती 
उपत्यका 

िाउँपानलका 
र्ार्ा त अवलोकन 
भ्रर्ण र होर्स्टे र 
साँस्कृनतक प्रदशानी 
स्थल ननर्ााण 
तानलर्, स्थानीय 
साँस्कृनतक 
केन्रहरुको प्रचार 
प्रसार 

आयोजना 
ननर्ााण तथा 
सञ्चालनको 
सर्यर्ा 

आयोजना र 
राप्ती 
िाउँपानलका 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 
िाउँपानलका 
र्ार्ा त 
व्यवस्थापन 
िने 

आयोजना र 
राप्ती 
िाउँपानलका 

35. शहरीकरण 
िढी खेनतयोग्य 
जनर्नको 
खण्डीखरण तथा 
स्थानीय खाद्य 

व्यवम्स्थत 

शहरीकरणको 
योजना र योजना 
र्तुानिक 
शहरीकरणको 

- - थप रकर् 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना क्षेर भउूपयोि 
व्यवस्थापनको 
लानि सबिम्न्धत 
ननकायलाई 
अनरुोध िने 

आयोजना 
सञ्चालन 
अिनधर्ा 

आयोजना, 
प्रदेश 
पूवााधार 
ववकास 
प्रानधकरण 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना र 
िाउँपानलकाहरु 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

सरुक्षार्ा असर पना 
सक्ने 

लानि आयोजनाले 
र्न्रालय र प्रदेश 
सरकारलाई 
अनरुोध िने, 

भउूपयोि 
ननयर्ावली 
२०७९ 
कायाान्वयन तथा 
अनिुर्नको लानि 
राप्ती 
िाउँपानलकालाई 
अनरुोध िररने, 

खलुा क्षेर र 
संरचना वनाईने 
क्षेरको अनपुात, 

वषाातको पानीलाई 
जनर्नर्नुी पठाउने 
व्यवस्था 
लिायतका 
ववषयर्ा नीनतित 
व्यवस्था िना 
अनरुोध िररने। 

र्न्रालय, 

प्रदेश 
सरकार,  
राप्ती 
िाउँपानलका 
र िढवा 
िाउँपानलका 

36. िालिानलका 
तथा र्वहलाको 
अिैध ओसारपसार 
र शोषण िढ्न 
सक्ने 

र्जितु सरुक्षा 
व्यवस्था, 
आयोजनाले 
भालिुाङ िजारर्ा 
नेपाल प्रहरीसँिको 

संख्या १ वटा ि.सं. ९ र्ा 
राम्खएको 
िजेटर्ा 
सर्ावेश 

आयोजना क्षेर/ राप्ती 
उपत्यका 

सूचना प्रचार प्रसार आयोजना 
ननर्ााण तथा 
सञ्चालन 
अवनधर्ा 

आयोजना र 
ननर्ााण 
व्यवसायी 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना र 
म्जल्ला 
प्रशासन 
कायाालय 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

सर्न्वयर्ा 
िालिानलका तथा 
र्वहलाको अिैध 
ओसारपसार र 
शोषण 
न्यूनीकरणको 
लानि 
सचेतनार्लुक 
होनडाङ िोडा 
स्थापना िनेछ।  

37. सरुवा रोि 
तथा यौन रोिको 
ववस्तार हनु सक्ने 

स्वासप्रस्वास 
र्ार्ा त सने सरुवा 
रोि तथा 
र्ाहार्ारीको 
सर्यर्ा 
अिलबिन िनुापने 
ननयर्हरूको 
प्रसारको लानि 
भालिुाङ िजारर्ा 
जनचेतनार्लुक 
होनडाङ िोडाको 
स्थापना िनेछ। 
राप्ती उपत्यकार्ा 
५० शैयाको 
प्रस्ताववत 
अस्पताल 
नछटोभन्दा नछटो 

- - ि.सं. ३१ र्ा 
राम्खएको 
िजेटर्ा 
सर्ावेश 

आयोजना क्षेर/ राप्ती 
उपत्यका 

सूचना प्रचारप्रसार, 

अस्पताल नछटो 
भन्दा नछटो 
ननर्ााणको लानि 
सर्न्वय र अवैध 
िनतनिनध 
ननयनरणका लानि 
सबिम्न्धत 
ननकायलाई 
अनरुोध। 

आयोजना 
सञ्चालन 
अवनधर्ा 

आयोजना, 
ननर्ााण 
व्यवसायी र 
म्जल्ला 
प्रशासन 
कायाालय 

थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना र 
म्जल्ला 
प्रशासन 
कायाालय 
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वातावरणीय 
प्रभावहरु 

कायाहरु ईकाई परीर्ाण िजेट कहा ँिने कसरी िने कवहले िने कस्ले िने अनरु्ाननत 
जनशम्ि 

अनिुर्न तथा 
रू्ल्याङ्कन 

ननर्ााणको लानि 
र्न्रालयर्ार्ा त 
प्रदेश सरकारलाई 
अनरुोध िररनेछ। 
आयोजना क्षेरर्ा 
हनु सक्ने अिैध 
यौन वियाकलाप 
ननयन्रणको लानि 
नेपाल प्रहरी र 
म्जल्ला प्रशासन 
कायाालयलाई 
अनरुोध िररनेछ। 

38. आयोजना 
क्षेरर्ा सरुक्षा 
चनुौनत थवपन सक्ने 

आयोजना क्षेरको 
चसु्त सरुक्षा 
व्यवस्थाको लानि 
आयोजनाले 
र्न्रालय र्ार्ा त 
प्रदेश सरकार र 
केन्र सरकारलाई 
अनरुोध िनेछ। 
आवश्यक सरुक्षा 
सर्न्वयको लानि 
म्जल्ला प्रशासन 
कायाालय दाङ र 
अघााखाँचीसँि 
छलर्ल िनेछ। 

- - थप िजेट 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना क्षेर/ राप्ती 
उपत्यका 

र्ानथल्लो 
ननकायलाई 
अनरुोध िने। 

आयोजना 
सञ्चालन 
अवनधर्ा 

आयोजना थप 
जनशम्ि 
आवश्यक 
नपने 

आयोजना,  
प्रदेश सरकार, 
म्जल्ला 
प्रशासन 
कायाालय 

 


