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कायर्कार� साराशं 

आयोजनाको प�रचय  

कणार्ल� �देशको भौ�तक पूवार्धार तथा शहर� �वकास मन्�ालय अन्तगर्त पवुार्धार �वकास 
�नद�शनालय यस रानीघाट तेलपानी सडक (१८ �क मी ) सडकको �नमार्ण गन� �नकाय रहेको 
छ । यो एक रणनी�तक सडक हो र यस सडकले सखु�त र व�दर्या िजल्लालाई जोड्न म�त 
गदर्छ । यस सडकको �याक ख�ुलसकेको छ । �स्ता�वत सडकको हाल सतह किच्च छ । 
�स्ता�वत आयोजनाको ब�दर्या रा��या �नकुन्जको बफर जोनमा �नमार्ण हनेु भएको हुँदा यो 
आयोजनाको  वातावरणीय  �भाव मूल्या�न अध्ययन गर� सो को ��तवेदन कणार्ल� �देशको 
उ�ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्�ालयबाट स्वीकृत गनर् आवश्यक  हनु्छ । �स्ता�वत 
सडक १८ �क.�म. लामो छ । �स्ता�वत सडकको चौडाई नाला बाहेक ११.० �म हनेु छ 
जसमध्य ७ �म फम�सन चौडाई र दवैु�तर २/२ �म क्या�रजवे रहने �स्ताव ग�रएको छ । 

वातावरणीय �भाव मूल्या�नको सान्द�भर्कता 

�स्ता�वत सडकको हाल सतह किच्च छ । केह� खण्डहरू धेरै �भरालो छन ्र यी खण्डहरूमा 
टेवा पखार्लहरू �नमार्ण गनुर्पन� देिखन्छ । त्यसै गर� यस सडकको के्ष�ा�धकारको पानीको उिचत 
�नकासा गराउन ु पन� प�न देिखन्छ । कणार्ल� �देशलाइ व�दर्या िजल्लासंग तथा स्था�नय 
विस्तहरुलाइ िजल्ला सदरमकुाम संग �लंक गनर् यो सडक महत्वपणुर् रहेको छ । सडक �नमार्ण 
र संचालन भएप�छ अन्ततः आयोजना के्ष�को सामािजक र आ�थर्क िस्थ�त �वकास गनर् म�त 
गदर्छ । 

�देश वातावरण संरक्षण �नयमावल� २०७७ को �नयम ३ सँग सम्बिन्धत अनसूुची ३ को (क) 
बन क्षे�को (१०) अनसुार रा��य �नकु�, वन्यजन्त ुआरक्ष, िशकार आरक्ष�भ� कायार्न्वयन ग�रने 
�स्तावको ला�ग वातावरणीय �भाव मूल्या�न गनुर् पन� देिखन्छ । �स्ता�वत सडक खण्ड व�दर्या 
रा��य �नकु�को वफर जोन क्षे� �भ� पदर्छ । 

वातावरणीय �भाव मूल्या�नको उ�ेश्य 

वातावरणीय �भाव मूल्या�नको मखु्य उ�ेश्य यस सडक खण्डको �नमार्ण गदार् �भा�वत के्ष�को 
वातावरणीय  पक्षहरूको अध्ययन गर� भौ�तक, जै�वक, सामािजक, आ�थर्क तथा सांस्कृ�तक 
वातावरणमा पन� �भावहरू  प�हचान एवं मलु्याँकन गर� नकारात्मक �भावको न्यूनीकरण र 
सकारात्मक �भाव बढाउने उपायहरू प�ा लगाई वातावरण व्यवस्थापन योजना बनाई 
कायार्न्वयन गनुर् रहेको छ । 

अध्ययन �व�धहरू  

यस वातावरणीय �भाव मूल्या�न वातावरण संरक्षण �नयमावल� २०७७, रा��य वातावरणीय �भाव 
मूल्या�न �नद� िशका १९९३ तथा �म�त २०७८-०१-१६ मा उ�ोग पयर्टन वन तथा वातावरण 
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मन्�ालयको (मा. मन्�ीस्तर�य) �नणर्य�ारा स्वीकृत क्षे� �नधार्रण ��तवेदन र कायर्सूचीको 
अधीनमा रह� तयार ग�रएको छ । यस वातावरणीय �भाव मूल्या�न अध्ययनका उ�शे्यहरू �ा� गनर् 
आवश्यक संदभर् सामा�ीहरूका पूवर् अध्ययन ग�रएको �थयो र आयोजनाको �भा�वत क्षे� रेखाङकन 
ग�रएको �थयो । अध्ययन टोल�ले २०७८ साउन १ देिख २०७९ वैशाख सम्म �व�भ� �म�तमा 
आयोजना क्षे�को स्थलगत अध्ययन गर� सूचना स�लन गन�, सरोकारवालाहरूसँग अन्तर��या गन� 
तथा स्थलगत सव�क्षणको कायर् सम्प� ग�रएको �थयो । स्थलगत सव�क्षणको �ममा आयोजना �भाव 
क्षे�को �व�मान वातावरणीय अवस्था सम्बन्धी जानकार� स�लन ग�रयो र आयोजना �नमार्ण तथा 
स�ालनले पानर् सक्ने �भावहरू र �त�नहरूका न्यूनीकरणका उपायहरू प�हचान ग�रयो । 

�व�मान वातावरणीय अवस्था 

भौ�तक वातावरण: �स्ता�वत सडक भेर� नद� र �ग�रघट खोलाको दोभान, समनु्�� सतह बाट 
३७१ �मटरको उचाईबाट सरुु भइ अ�धकतम उचाई ११३१ �मटरमा अन्त्य हनेुछ । �स्ता�वत 
सडक सखु�त िजल्लाको वराहताल गाउपा�लका वडा नं २ रा�नघाटको कुसमुवजार बाट सरुु भई 
सखु�त िजल्लाको वराहताल गाउपा�लका वडा नं १ तेलपानीमा अन्त्य हनु्छ । आयोजना व�रप�र 

उष्ण मनसनुी हावापानी रहेको छ । जल तथा मौसम �वज्ञान �वभाग अनसुार सखु�त िजल्लाको 
औसत वा�षर्क अ�धकतम ताप�म २७ �ड.से. र औसत वा�षर्क न्यूनतम ताप�म १५.१ �ड.से. 
रहने गरेको छ र औसत वा�षर्क वषार्  १३९१.९ �म. �म. हनेु गरेको छ । आयोजना क्षे��भ� 
र वरपरको वातावरणमा कुनै �कारको �दूषण गन� मखु्य �ोतहरू देिखदैन । कच्ची सडकमा 
गाडीहरू गडु्दा स्थानीय रुपमा धलुोको समस्या हनु्छ भने बखार्को बेलामा बाढ�को कारणले 
खोलामा पानी ध�मलो हनेु गदर्छ ।  

भौग�भर्क �हसाबले आयोजना क्षे� नेपालको िशवा�लक (चरेु) भभूागमा समे�टयको छ। यस 
क्षे�मा दरार (फल्ट) को भाग देिखदैन र निजकको दरार भनेको प�न उ�र प�� ब�ीचौरको 
आसपास पूबर्-पि�म हदैु गएको छ र त्यो यस क्षे� भन्दा टाढा नै पछर् । यस क्षे�मा १० देखी 
५० �ड�ी सम्मको �भरालो ज�मनबाट डाँडाको �भरालो अनसुारनै हदैु लाने योजना ग�रएको छ । 
कह� कह� खण्डमा भने पहाड काट्न ु पन� देिखन्छ, जहाँ  ४० देखी ८० �ड�ी सम्मको 
का�टएको भागमा �भरालो ब� सक्छ । के�ह क्षे�मा प�हरोको जोिखम उच्च रहेको छ।   

जै�वक वातावरण: �स्ता�वत सडक चरेु क्षे� हदैु जान्छ र ब�दर्या रा��य �नकु�को मध्याव�ध 
क्षे�मा समेत पछर् । �स्ता�वत सडकको कुल लम्बाईको ८५% वन क्षे� पदर्छ । यस क्षे�मा 
उपोष्ण �देिशय सदावहार ज�लको बाहलु्यता छ । वन व्यवस्थापनको ला�ग यस के्ष�मा धेरै 
जसो जंगलहरु सामदुा�यक वन उपभो�ा समहु�ारा संचा�लत छन ् भने के�ह जंगल रा��य 
�नकुन्ज मध्यवत� वनको रुपमा छन ् । �स्ता�वत सडक आयोजना क्षे�मा पाइने मखु्य 
बनस्प�तहरु साल, सल्ला, साज, रू�ह�न, बोट धयेरो, खयेर, कटुस, िचलाउने, �तज,ु उि�स, मौवा, टुनी, खर�, 
हल्द,ु भलायो, �ससौ, �समल, िखर� आ�द हनु ्। आयोजना के्ष� व�रपर� बाघ, िचतवुा, चर� बाग, वन 
�बरालो, बाँदर, लंगरु, भाल,ु बदेँल, घोरल, स्याल, दमु्सी, मगृ आ�द वन्यजन्त ुपाइन्छन ्भने बन कुखरुा, 
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का�लज, ढुकुर, भंगरेा, डां�,े काग, कोइल�, डाँफे, मनुाल, िचल, सार�, �त�ा आ�द आयोजना क्षे�मा पाइने 
पंक्षीहरु पाइन्छन ्। 

सामािजक-आ�थर्क तथा सासं्कृ�तक वातावरण: �स्ता�वत सडक सखु�त िजल्ला वराहताल 
गाउपा�लका वडा नं. १ र २ भएर जान्छ । यस सडकले रा�नघाट, कुसमुवास अ�लदमार, �ीचौर, 

पाखापानी, गाडापानी, ढकालवार�, मं�ा, र तेलपानी जस्ता मखु्य वस्तीहरु पार गछर् । आयोजना 
�भा�वत क्षे� वराहताल गाउँपा�लकाको वडा नं १ र २ को कूल जनसंख्या �व.सं. २०६८ 
सालको जनगणना अनसुार ४५८१ जना रहेको छ, जसमा म�हला २४०० जना र परुुष २१८१  
जना छन ्। �स्ता�वत सडकको �भा�वत क्षे� �भ� ९५४ घरहरू रहेका छन ्। आयोजनाले 
�त्यक्ष रूपमा ७ वटा घरहरूलाई �भा�वत पान� देिखन्छ । 

आयोजना �भा�वत गा.पा को सम� जनसंख्या हेदार् औसतमा क्षे�ी (३१.७%), कामी (१६.६%), 

�ाह�मन (१४.६%), मगर (१०.५%), ठकुर� (९.८%), दमाई/ढोल� (५.२%), साक� (२.७%), 

थारू (२.५%), सन्यासी/दसनामी (२.३%), गरुुङ (१.३%) र अन्य जातजा�तका मा�नसहरूको 
बसोबास रहेको छ । यस क्षे�मा कुल ९१.१% मा�नसहरू नेपाल� मातभृाषा रहेका छन ्। 
�स्ता�वत आयोजना  व�रपर�का  घर प�रवारले मखु्यता स्थानीय मूल र खेला तथा स साना 
खानेपानी अयोजनाहरुवाट पानी �योग गन� गरेका छन ् । आयोजना �भा�वत गाउँपा�लकाको 
खानेपानीको �ोत मध्य ५७.६९% धाराको पानी, १४.४२% कुवा, २१.१३% मूल धाराको पानी, 
२.६९% न�द/खोलाको पानी र ४.०७% अन्य �ोतबाट �योग गदर्छन (�ोत: केन्��य तथ्याँक 
�वभाग, २०६८) । �त्यक्ष  �भा�वत स्थानमा खाना पकाउनको ला�ग दाउरा मखु्य इन्धन हो भने 
ग्याँसको �योग प�न बढ्दै गइरहेको छ ।    

�स्तावका �भावहरू  

सकारात्मक �भावहरू  

आयोजना �नमार्णका �ममा स्थानीय बा�सन्दालाई केह� रोजगार� �मल्ने र स्थानीय जनताको दक्षता 
अ�भव�ृ� हनु सक्ने सम्भावनाहरू यस आयोजनाले पानर् सक्ने सकारात्मक �भावहरू हनु ्। यस 
आयोजनाको लागी ९८,६७६ मानव �दन दक्ष र २४१,५१६ मानव �दन अदक्ष जनशि� 
आवश्यक पन� देिखन्छ । आयोजना �भाव क्षे�का गर�व, असहाय र �पछडीएका वगर्लाइ आयोजनामा 
रोजगार�को ला�ग �ाथ�मकता �दईनेछ । सडक �नमार्ण कायर्मा संलग्न हनेु कामदारहरूको 
व्यवसा�यक सीप अ�भव�ृ� हनेु छ । 

यस सडकको स्तरो��तले आयोजना क्षे�मा यातायातको पहुँचमा रा�ो स�ुवधा हनेु छ जसले गदार् 
यस क्षे�मा मा�नसहरूको आवतजावत र पयर्टन बढवा भई आ�थर्क �वकास हनेुछ । आयोजना 
�भा�वत क्ष�ेका जनताहरूलाई सामािजक सेवा जस्तै स्वास्थ्य, िशक्षा, सामदुा�यक सेवा, बजार तथा 
अन्य स�ुवधामा सहज पहुँच �ा� हनेुछ । सडक स्तरो��त प�छ यस के्ष�मा दै�नक उपभोग्य 
वस्तहुरू, खा� तथा अन्य वस्तहुरूको आपू�तर् सहज हनेुछ साथै यस के्ष�को कृ�ष उपजले प�न 
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सहज बजार �ा� गन�छ । यस आयोजनाले �भा�वत क्षे�का विस्तहरू स�हत सम� कणार्ल� 
�देशलाई लिुम्बनी �देशसँग समेत जोड्न सहयोग पगु्दछ । 

नकारात्मक �भावहरू  

सडकको �याक ख�ुलसकेको भएप�न सडक जीणर् भएको हनुाले सडक स्तरो��त तथा स�ालनले 
हनेु नकारात्मक �भावहरू प�हले देिखनै �व�मान छन ्र आयोजनाले गदार् यी �भावहरू बढ्ने वा 
थ�पने हनु सक्छन ्। यस सडक �नमार्ण गदार् �व�भ� ठाउँमा गर� ७ वटा घरहरू, �सँचाई कुलो 
३ वटा र २५ वटा �व�तु पोल संरचनामा क्ष�त हनेु देिखन्छ । यस आयोजनाको सडक 
अ�धकार क्षे��भ�का ला�ग कूल ५४ हेक्टर ज�मन �ा�� गनुर्पन� देिखन्छ जसमा ७.९५ हेक्टर 
कृ�ष/बस्ती  ज�मन (ऐलानी) र ४३.५० हेक्टर वन क्षे�को सरकार� ज�मन पदर्छ । 

अन्य �भावहरूमा कायर् र ज्याला �वतरणमा लै��क �वभेद, जोिखम पूणर् कायर्मा नाबालकहरूको 
�योग, अस्वस्थ आवासका कारण फै�लने रोग, शार��रक सम्पकर् का कारण सन� यौन रोग तथा 
अन्य सरुवा रोगहरू हनु सक्छन ्। सडक �नमार्ण �कृयामा �योग हनेु उपकरण, सवार�साधन एवं 
रासायनहरूको कारण ध्व�न, वाय ु र पानी �दू�षत हनुसक्छ । फोहरको उिचत व्यवस्थापन 
नभएमा जल तथा ज�मनको �दूषणले अन्य नकारात्मक �भाव �नम्त्याउने सम्भावना रहन्छ ।  

यस आयोजनाको ला�ग सामदुा�यक वन र ब�दर्या रा��य �नकु�को मध्यवत� के्ष�को वनको 
ज�मन �योग गनुर्पन� देिखन्छ । यस सडक �नमार्णले गदार् यी वनबाट कूल १५३३ वटा रुख 
�बरुवाहरू (सामदुा�यक वनबाट ३८२ र ब�दर्या रा��य �नकु�को मध्यवत� के्ष�को वन बाट 
११५१) कटान गनुर्पन� देिखन्छ । 

�नमार्ण सम्प� भइसकेप�छ सडक स�ालनका �ममा हनेु मखु्य �भावहरूमा सडकसँग जो�डएको 
बस्ती तथा खेती योग्य ज�मनमा �भाव पनुर्, सडक दघुर्टनाहरू हनु ुआ�द हनु ्। साथै आयोजना 
स�ालन प�ात ् उपलब्ध स�ुवधाका कारण सडक �कनारमा अव्यविस्थत बसोबास बढ्न गई 
सडक क्षे� र वन क्षे� अ�त�मण हनेु सम्भावना प�न रहन्छ । सडक छेउको नाल� तथा 
�नकास नाल� बन्द भइ वषार्तको पानी अव्यविस्थत भएर कटानको जोिखम बढ्न सक्छ ।  

न्यनुीकरणका उपायहरू  

आयोजनाको नकारात्मक �भावहरू न्यू�नकरण गनर्का ला�ग �व�भ� व्यवहा�रक तथा �मतव्ययी 
उपायहरू सझुाव ग�रएको छ । �नजी ज�मन �ा��को ला�ग जग्गा धनीहरूबाट �नःशलु्क स्व-
इच्छाले �लइनेछ। �भा�वत संरचनाहरूको पनु �नमार्ण तथा पनु: स्थापना  ग�रने छ। घरको 
मवुाव्जा, स्थानान्तरण लागत र आयआजर्न पनुस्थार्पना तथा अनकुुलन क्षमता �वकासको ला�ग रू 
४,९४७,५०० आवश्यक पन� देिखन्छ। त्यस्तै �बजलु�को पोल सानर् र �संचाई कुलो पनुः 
स्थापना गनर् रू २,६०९,६२५ लाग्ने अनमुान ग�रएको छ । 

कामदार िश�वर, �नमार्ण सामा�ी भण्डारण गन� ठाउँ, खानी क्षे�, आ�द वातावरण मै�ी र सरुिक्षत 

ठाउँहरू प�हचान गर� �स्ताव ग�रएको छ । त्यसैगर� �नमार्णको बेला काम गन� ठाउँ, कामदार 
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िश�वर, समान थपुान� ठाउँ, खानी जग्गाको व्यवस्थापन आ�द लाई प�न ध्यान �दइने छ । 
कामदार िश�वरमा स्वस्थ, सरसफाइ र खानेपानीको उिचत व्यवस्थापन ग�रने छ । कामदार 
िश�वर तथा �नमार्ण क्षे�बाट ५० �मटर पर अस्थायी चप�को व्यवस्था ग�रने छ र तीनलाई 
पानीको �ोतबाट ५० �मटर  पर रािखने छ । कामदार िश�वरबाट �निस्कने फोहोरलाई 
छु�ाईनेछ । कु�हने फोहोरलाई खाल्टो खनेर प�ुरने छ भने �ब�� हनेु फोहोरलाई �ब�� ग�रने 
छ । अन्य फोहोरलाई �नमार्ण कायर् स�कएप�छ �बरेन्�नगर नगरपा�लकाको फोहोर फाल्ने 
क्षे�मा लगेर फा�लने छ । �नमार्ण साम�ी भण्डारण गदार् हावाले नउडाउने गर� रािखने छ । 
रासाय�नक पदाथर्हरू भण्डारण गदार् र �योग गदार् सरुिक्षत त�रकाले ज�मनमा नपोिखने गर� ग�रने 
छ । �नमार्ण क्षे� व�रप�र धूलो कम गनर् धूलो बढ� भएको बेला पानी छ�कर् ने छ । 

कामदारहरूलाई आवश्यक सरुक्षा साम�ीहरू उपलब्ध गराइने छ । �नमार्ण र भण्डारणस्थलमा 
अना�धकृत �वेश र ग�त�व�ध रोक्न खतराका संकेतहरू, छेकबार एवं पालेको व्यवस्था ग�रने छ।  

वषार्तको समयमा माटो ख�े सम्बन्धी कायर् ग�रने छैन । कटान ग�रने रुखहरू सकेसम्म कम 
ग�रने छ र आवश्यक परे मा� का�टने छ । सरकार� जग्गाको �योग र का�टने रुखहरूको 
रा��य �ाथ�मकता �ा� योजनाको ला�ग रा��य वन के्ष� �योग गन� सम्बन्धी मापदण्ड स�हतको 
कायर्�व�ध, २०७६ अनसुार क्ष�तपू�तर् �दईने छ, जसको �नम्ती  १:१० को दरले ४१,१७० रुख-
�बरुवा रोप्न र रो�पएका �बरुवाहरू ५ वषर् सम्म हकुार्उन र वन क्षे�को जग्गा �योग गरेबापत 
क्ष�तपू�तर् �दइनेछ । यस बाहेक प�न सडक छेउ �मलेको ठाउँमा वकृ्षारोपण ग�रने छ। 
वन्यजन्तकुो चोर� िशकार� हनेु सम्भावना �नयन्�ण गनर् तथा तीनको संरक्षण सम्बन्धी सचेतना 
जगाउन सन्देश स�हतको सूचना बोडर्हरू वनले तोकेको ठाउँमा रािखने छ । 

स�ालनको समयमा प�न आवश्यकता अनसुार सडक सरुक्षाका उपायहरूलाई अपनाइने छ । 
सडक र संरचनाहरूलाई �नय�मत रुपमा ममर्त सधुार ग�रने छ र आवश्यकता अनसुार वकृ्षारोपण 
तथा बायोइिन्जनीय�रङग ्प�न �नरन्तरता ग�रनेछ । 

यस आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापनका ला�ग DPR मा समावेश बाहेक यस आयोजनाको 
ला�ग अनकूुल/सकारात्मक �भाव अ�धकतम अ�भव�ृ� गन� तथा ��तकूल/नकारात्मक �भाव 
न्यून गन� उपायको ला�ग कूल  रु ५१,५३७,४१७ �व�नयोजन गनुर्पन� देिखन्छ । अनगुमन 
ग�त�व�धको ला�ग कूल खचर् नेरु १,३८०,००० लाग्ने देिखन्छ । 

�नष्कषर् 

यस वातावरणीय �भाव मूल्या�न रानीघाट तेलपानी  सडक खण्ड  (१८ �क. मी.) स्तरो��तको 
आयोजनाबाट हनेु नकारात्मक �भावहरू मा�थ उिल्लिखत न्यूनीकरणका उपायहरूबाटै कम गनर् 
स�कन्छ । यस ��तवेदनमा �स्ता�वत उपायहरू अवलम्बन ग�रए आयोजना के्ष�को वातावरणमा 
ठूला असर पन� देिखदैन ।  
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प�रच्छेद १ 

��तवेदन तयार गन� व्यि�को वा संस्थाको नाम र ठेगाना 

१.१ �स्तावक 

रानीघाट तेलपानी  सडक खण्ड  (१८ �क. मी.) स्तरो��त कायर्को �स्तावक भौ�तक पूवार्धार 
तथा शहर� �वकास मन्�ालय, पवुार्धार �वकास, �वरेन्�नगर सखु�त रहेको छ । 

प�ाचार गन� पूणर् ठेगाना:  

�देश सरकार 

भौ�तक पूवार्धार तथा शहर� �वकास मन्�ालय 

पवुार्धार �वकास �नद�शनालय 

�वरेन्�नगर, सखु�त 

फोन नं: ०८३५२१४५९ 

१.२ परामशर्दाता 

�स्तावकको तफर् बाट नेपाल इिन्ज�नय�रगं एन्ड मेनेज्मेन्ट एसेा�सयटस्ले यस आयोजनाको 
वातावरणीय �भाव मूल्या�नको ��तवेदन तयार गरेको छ ।  

परामशर्दाताको प�ाचार गन� पूणर् ठेगाना:  

नेपाल इिन्ज�नय�रगं एन्ड मेनेज्मेन्ट एसेा�सयटस ् 

�वरेन्�नगर सखु�त  

ईमेल: Nepalengineering22@gmail.com 

फोन नं: ९८५८०२४९५७ 

यस वातावरणीय �भाव मूल्या�नको अध्ययन टोल�को सो-घोसणा अनसूुची १ मा �स्ततु ग�रएको 
छ । 

१.३ वातावरणीय �भाव मूल्या�नको औिचत्य 

�देश वातावरण संरक्षण �नयमावल� २०७७ को �नयम ३ सँग सम्बिन्धत अनसूुची ३ को (क) 
बन क्षे�को (१०) अनसुार रा��य �नकु�, वन्यजन्त ुआरक्ष, िशकार आरक्ष�भ� कायार्न्वयन ग�रने 
�स्तावको ला�ग वातावरणीय �भाव मूल्या�न गनुर् पन� देिखन्छ । �स्ता�वत सडक खण्ड व�दर्या 
रा��य �नकु�को वफर जोन क्षे� �भ� पदर्छ । 
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ता�लका 1: कानूनी औिचत्यता सम्बन्धी व्यवस्था 

�.सं. �देश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ (ऐन) र वातावरण संरक्षण 
�नयमावल�, २०७७ (�नयमावल�) को व्यवस्था 

�स्ता�वत आयोजनाका ला�ग 
बाध्यकार� हनेु अवस्था 

वातावरणीय �भाव मूल्या�न गनुर्पन� कानूनी औिचत्यता: 
१ �देश वातावरण संरक्षण �नयमावल� २०७७ को �नयम ३ सँग 

सम्बिन्धत अनसूुची ३ को (क) बन के्ष�को (१०) अनसुार 
रा��य �नकु�, वन्यजन्त ुआरक्ष, िशकार आरक्ष�भ� कायार्न्वयन 
ग�रने �स्तावको ला�ग वातावरणीय �भाव मूल्या�न गनुर् पन� । 

�स्ता�वत सडक खण्ड 
व�दर्या रा��य �नकु�को 
वफर जोन क्षे� �भ� पदर्छ 

२ ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र �नयमावल�को �नयम ३ 
बमोिजम अनसूुची ३ मा उिल्लिखत �स्तावको हकमा 
वातावरणीय �भाव मूल्या�न गनुर्पन� व्यवस्था अनसुार “(क) वन 
क्षे�” अन्तगर्त (५) मा “�व�तु �सारण लाइन �नमार्ण बाहेक 
अन्य �योजनको ला�ग ५ हेक्टर भन्दा बढ� वनक्षे� �योग गन�” 
भ�े उल्लेख भएको । 

यो आयोजनाको �नमार्ण गदार् 
�योग गनुर्पन� कुल वन क्षे� 
५ हेक्टर भन्दा बढ� भएको  

१.४ वातावरणीय �भाव मूल्या�नको उ�ेश्य 

वातावरणीय �भाव मूल्या�नको मखु्य उ�ेश्य आयोजना �नमार्ण र कायार्न्वयन चरणको समयमा 
वातावरणको संरक्षण गनुर् हो । �वस्ततृ उ�ेश्यहरू �नम्न �लिखत छन ्: 

• आयोजना �भा�वत क्षे�को भौ�तक, रासाय�नक, जै�वक, सामािजक, आ�थर्क, सांस्कृ�तक 
वातावरण सम्बिन्धत वस्तगुत अवस्थाको तथ्या�/सूचना स�लन गन�, 

• आयोजना कायार्न्वयन गदार् भौ�तक, रासाय�नक, जै�वक, सामािजक, आ�थर्क, सांस्कृ�तक 
वातावरणमा पनर् सक्ने �भावहरू प�ा लगाउने, आकँलन गन� तथा मूल्या�न गन�, 

• सकारात्मक �भाव बढो�र� तथा नकारात्मक �भाव न्यूनीकरण गनर् व्यवहा�रक र स्थान 
�विश� उपायहरू प�ा लगाई कायार्न्वयन गन�  

• वातावरण व्यवस्थापन योजना तथा (वा.व्य.यो.) बनाई कायार्न्वयन गनर् सहयोग गन�,  

• �नणर्य कतार्लाई आयोजना �नमार्ण तथा कायार्न्वयन गनुर् पूवर् वातावरणीय �भाव र �भाव 
न्यूनीकरणका उपायहरूको बारेमा पूवर् सूचना �दने । 

१.५ अध्ययनको �समा तथा सम्बिन्धत अन्य कुरा  

यस वातावरणीय अध्ययनमा �स्ता�वत सडकको फम�सन चौडाइ र सडकको के्ष�ा�धकार �भ� पन� 
क्षे�को �वस्ततृ �ववरण �लइएको छ ।  यस बाहेक आयोजनाको ला�ग आवश्यक सहायक 
संरचनाहरू (जस्तै उत्खनन क्षे�, �ब�न व्यवस्थापन के्ष�, �नमार्ण िश�वर आ�द) लाई प�न 
समावेश ग�रएको छ । यस अध्ययनले सडकमा आवश्यक पलुहरूलाई भने समेट्दैन ।    
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प�रच्छेद २ 

�स्तावको प�रचय 

१.१ भ�ूमका  

सडक संजाल कुनै प�न ठाउँको �वकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको हनु्छ । सडक पूवार्धार 
�नमार्ण र स्तरो��तबाट आयोजना क्षे�मा बसोबास गन� जनताको सेवा र पहुँचमा सधुार आउनकुा 
साथै अन्य पूवार्धार �नमार्णको �वकास �म प�न �बस्तारै ग�त �लने गदर्छ । यस रानीघाट 
तेलपानी सडक खण्डले कणार्ल� पद�शलाइ व�दर्या िजल्लास  ंग र स्थानीय वस्तीलाइ िजल्ला 
सदरमकुामसंग जेाडी यस क्षे�को यातायात पहुँच तथा आ�थर्क �वकासमा टेवा पयुार्इरहेको छ । 

कणार्ल� �देशको भौ�तक पूवार्धार तथा शहर� �वकास �वकास मन्�ालय अन्तगर्त पवुार्धार �वकास 
�नद�शनालय यस रानीघाट तेलपानी सडक (१८ �क मी ) सडकको �नमार्ण गन� �नकाय रहेको 
छ । यो एक रणनी�तक सडक हो र यस सडकले सखु�त र व�दर्या िजल्लालाई जोड्न म�त 
गदर्छ । यस सडकको �याक ख�ुलसकेको छ । �स्ता�वत सडकको हाल सतह किच्च छ । 
�स्ता�वत आयोजनाको ब�दर्या रा��या �नकुन्जको बफर जोनमा �नमार्ण हनेु भएको हुँदा यो 
आयोजनाको वातावरणीय  �भाव मूल्या�न अध्ययन गर� सो को ��तवेदन कणार्ल� �देशको 
उ�ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्�ालयबाट स्वीकृत गनर् आवश्यक  हनु्छ । 

२.२ �स्तावको �ववरण 

२.२.१ �स्तावको अविस्थ�त 

यस रानीघाट तेलपानी सडक (१८ �क मी ) सखु�त िजल्लाको  वराहताल गाउपा�लका वडा नं 
०२ रानीघाटको कुसमुटार गाउँ बाट सरुु भएर वराहताल गाउप�लका वाडर् नं १ को तेलपानी 
गाउँ टंु�गन्छ l यो आयोजना र� राजमागर्को चेनेज १०+४२०.०९ �क�म देिख  २७+५९६.९० 
�क�म सम्मको १८ �कलोमीटर सडक खण्ड हो l आयोजनाको भौगो�लक स्थानको �ववरण तल 
ता�लकामा �दइएको  छ । 

�स्ता�वत सडकको शरुु �वन्द ुसखु�त िजल्लाको वराहताल गाउपा�लका वडा नं २ रा�नघाटको 
कुसमुवजार (अक्षांश: २८0 ३५' ०६.१९" उ., देशान्तर: ८१0 ३१' ५६.३७" पू.) बाट सरुु भई 
सखु�त िजल्लाको वराहताल गाउपा�लका वडा नं १ तेलपानी (अक्षांश: २८0 ३३' ५७.२२" उ., 
देशान्तर: ८१0 २६' ०६.९८" पू.) मा अन्त्य हनु्छ । 
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२.२.२ पहुँच 

�स्ता�वत सडकको सरुुको �बन्द ुरा�नघाटको कुसमुवजार बांगे�समलवाट ८ �क.�म. टाढा छ र 
आंिशक प�� तथा कच्ची सडकले जो�डएको छ । �स्ता�वत सडकको अिन्तमको �बन्द ुसखु�त 
िजल्लाकै तेलपानीमा पदर्छ । 

२.२.३ संरचनाको जानकार� 

�स्ता�वत आयोजनाको संरचनाको जानकार� �नम्न ता�लकामा देखाइएको छ  

ता�लका 2: �स्ता�वत आयोजनाको �मखु �वशेषताहरु 

�ववरण  आयोजनाको मखु्य �वशेषताहरू 

आयोजनाको नाम रानीघाट तेलपानी सडक  (१८ �क मी ) 

भौगो�लक अविस्थ�त 

आयोजना संचालन हनेु �देश कणार्ल� �देश 

आयोजना संचालन हनेु िजल्ला सखु�त  

सरुु �बन्द ु रा�नघाट (सखु�त) (२८0 ३५' ०६.१९" उ., ८१0 ३१' ५६.३७" 
पू.) 

अिन्तम �बन्द ु तेलपानी (सखु�त) (२८0 ३३' ५७.२२" उ., ८१0 २६' ०६.९८" 
पू.) 

समिुन्� सतह बाट उचाइ सरुु �बन्द ु(१२८६ �फट) , अिन्तम �बन्द ु(३७४७ �फट)  

�भा�वत हनेु नगरपा�लका 
/गाउँपा�लकाहरु  

सखु�त िजल्ला बराहताल गाउँपा�लका वडा नं. १ र २,  

�मखु बस्तीहरू कुसमुवास, रानीघाट, अ�लदमार, �ीचैार, केराबार�, स्याउले तेलपानी,  
जलवाय/ुमौसमको अवस्था  �भ�� मदेिशय गम� र उच्चा पहा�डया िचसो 
माटोको �कार  पसु�, सकु्खा र बलौटे माटो 
सडकको �कार िजल्ला सडक 
सडकको �व�मान सतह कालो प�े 
कालो प�े योजना (�डजाइन) दोहोरो �बटु�मनस सतह उपचार (DBST) 
बेस सामा�ी २० �म.�म. साइजको �स्ड �ावेल (�डजाइन अनसुार १५० �म.�म. 

बाक्लो) 
सबबेस सामा�ी ८० �म.�म. भन्दा सानो �ाकृ�तक न�दजन्य चा�लएको �ावेल 

(�डजाइन अनसुार १५० �म.�म. बाक्लो) 

वे�रंग कोसर् अस्फाल्ट कं��ट ५० �म.�म. 
सडकको लम्बाई १८ �क.�म.  
�स सेक्सन 

क्षे�ा�धकार (राइट अफ वए-आर. 
ओ. डब्ल)ु 

३० �म. (सडकको बीच रेखा बाट दाँया बाँया दवैु�तर १५/१५ 
�म.) 
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फम�सन चौडाई  ११ �म. ( �ेन �बना) 
क्या�रज वे चौडाई ७ �म. (डबल लेन) 

सोल्जर चौडाई २ �म. (दवैु�तर वा �डजाइन अनसुार) 

�डजाइन ग�त २५ �क.�म. ��त घण्टा 
साइड �ेन १.१० �म. चैडाइको (आयाताकार) 
अ�धकतम ढाल १० % 
�स �ेनेज 

पाइप कल्भटर् (९०० �म.�म. ब्यास 
भएको) 

४९ वटा 

स्लेब कल्भटर् (स्पान २ �म. देिख 
८ �म. लम्बाई भएका) 

�स्ताव ग�रएका ३ वटा 

कजवे  �स्ताव ग�रएका २ वटा 
संरचनाहरु 

ग्या�वन मेसोनर� २६६००.०० घन �म. 
च�ान मेसोनर�/�समेन्ट मोटार्र ११९०.८० घन �म. 
अथर् वकर्  
माटो उत्खनन ६७५३०० घन �म. 
माटो भरण ४७४३० घन �म. 
आयोजनाको लागत 

जम्मा लागत रू. ९१३,३१२,०५६।०० ( भ्याट समेत) 

��त �क.मी. लागत  रू. ४४,३७९,८६१।०० (भ्याट समेत) 
�ोत: �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन ,२०७६ 

२.२.४ �स्ताव/आयोजना सम्बन्धी ��याकलाप 

�नमार्ण अिघका ��याकलाप 

आयोजना �नमार्ण अिघ परामशर्दाता चयन गर� परामशर्दाता माफर् त आयोजनाको �डजाइन र 
वातावरणीय अध्ययन ग�रने छ । �डजाइन सँगै �नमार्णको ला�ग पूवर् तयार� प�न ग�रनेछ जसमा 
आयोजनाको ला�ग लाग्ने जग्गा �ा�� गन�, आयोजनाले असर गन� संरचनाहरूको स्थान 
प�रवतर्नको तयार� गन�, वन क्षे�को �योग गन�, रुखहरू काट्नको ला�ग स्वीकृती �लने आ�द 
काम ग�रने छ ।  

�नमार्ण चरणका ��याकलाप 

नेपाल सरकारको सावर्ज�नक ख�रद अनगुमन कायार्लयको �नद�शन अनसुार �स्तावकले �स्ता�वत 
आयोजना �नमार्णको ला�ग बोलप� आव्हान गर� �नमार्णकतार् चयन गन�छ । आयोजना, 
परामशर्दाता र �नमार्णकतार्को �ा�व�धक टोल�हरूबाट अध्ययन र �डजाईनको आधारमा �स्ता�वत 
सडकको संय�ु सव�क्षण ग�रन्छ । कुनै प�रमाजर्न वा प�रष्कृत गनुर्परेमा �नमार्णकतार्ले सोको 
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प�रष्कृत नक्सा तथा लागत तयार पार� आयोजनामा पेश गर�  स्वीकृत ग�रन्छ । साथै आवश्यक 
गणुस्तर�य ��तवेदन पेश गर� आयोजनाबाट स्वीकृत गराइन्छ ।  

आयोजनामा �योग हनेु हरेक �कारका बस्त ु तथा सामानहरू जस्तै �ग�ी, बालवुा, रोडा, 
�समेन्ट,  जाल� तार, �बटु�मन  आ�दको नमनुा स�लन गर� गणुस्तर�य जाँच गराई आवश्यक 
गणुस्तरको छ/छैन भ�न स्वीकृत ग�रन्छ ।  कं��टमा आवश्यक अनपुातको �डजाइन गर� 
आवश्यकता अनसुारको तयार पार�  चेक जाँच गराई आयोजनाबाट स्वीकृत गराइन्छ । 

यी सम्पूणर् कायर् पूणर् भएप�छ सडक �नमार्णको कायर् थालनी ग�रन्छ । यसको ला�ग सडक 
�नमार्णको ला�ग आवश्यक माटो काट्ने र पनु� काम सरुु ग�रन्छ । सो कायर् स्वीकृत 
नक्साअनसुार छ/छैन भनी परामशर्दाता बाट चेक जाँच गराई आयोजनामा जानकार� गराइन्छ 
तत्प�ात ्सडक छेउछाउका आवश्यक संरचनाहरूको �नमार्ण गन�,  नाल�हरू बनाउने र पानी बग्ने 
संरचनाहरू त्यस लग�ै �नमार्ण ग�रन्छ र यसको साथै अिस्थर सडक खण्डहरू स्था�यत्व र 
बायोइिन्जनीय�रङग ्कायर्हरू प�न ग�रन्छ । यी सबै संरचनाहरू मापदण्ड तथा गणुस्तर अनसुार 
बनेको/नबनेको परामशर्दाता बाट चेक जाँच गराई आयोजनालाई जानकार� गराइन्छ त्यसै 
अनरुूपको भ�ुानीको ला�ग अनरुोध ग�रन्छ ।   

यस बीचमा सडकका geometry, grade  हरू नक्सा अनसुार छ/छैन भ�न अध्ययन तथा चेक जाँच 
ग�रन्छ र कुनै प�रमाजर्न गनुर् परेमा यसै बीचमा ग�रन्छ। अ�न सडकको Sub-Grade तयार पार� 
compaction ग�रन्छ। यस प�छ sub-base र Base तयार पार� त्यसलाई प�न compaction ग�रन्छ। 
सडकको सतहलाई सफा गर� कालो प�े  �ब�ाउने कायर् ग�रन्छ यससँगै सडक छेउछाउका 
सडक िचन्ह, ब�ीहरू र सडक रेखांकनहरू तयार पा�रन्छ। सडक पूणर् रूपमा तयार भएप�छ 
�नमार्णकतार्ले परैु आयोजनाको �नमार्ण सम्प� नक्सा तयार पार� परामशर्दाताको स्वीकृ�तमा 
आयोजनामा पेश ग�रन्छ । आयोजनाले सम्पूणर् सडकको चेक जाँच गर� भ�ुानी गरेप�छ �नमार्ण 
कायर् सम्प� ग�रन्छ । 

स�ालन चरणका ��याकलाप 

स�ालन चरण सडक व्यवस्थापनमा आधा�रत हनेु छ । स�ालन चरणका मखु्य 
��याकलापहरूमा नाला सरसफाइ र सडकको ममर्त सम्भार रहेका छन ्। स�ालन चरणमा 
अिस्थर सडक खण्डहरू स्था�यत्व र बायोइिन्जनीय�रङग ्कायर्हरूलाई प�न �नरन्तरता �दइनेछ । 

२.२.५ �नमार्ण योजना 

�स्ता�वत सडक खण्डको �नमार्ण योजना अनसूुची १४ मा �दइएको छ । 

२.२.६ आयोजनाका ला�ग आवश्यक �नमार्ण साम�ीहरू 

�स्ता�वत सडक �नमार्णको ला�ग �नम्न अनसुारको �नमार्ण सामा�ीहरू आवश्यक पदर्छ । 
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ता�लका 3: आवश्यक �नमार्ण साम�ीहरू 

�.स. �नमार्ण सामा�ी आवश्यक प�रमाण 

१. �समेन्ट ८,०५९ मे��क टन 

२. बालवुा ३६,४८६ घन�मटर 

३. ढंुगा २३१,८४५ घन�मटर 

४. �ग�ी ८७९,३७३ घन�मटर 

५. फलाम/रड ५२.८८ टन 

६. �बटुमीन १५,५८६ �लटर 

�ोत: �वस्ततृ आयोजना ��तवेदन २०७६ 

२.२.७ आयोजनालाई आवश्यक पन� उपकरणहरू 

यस आयोजनालाई आवश्यक पन� उपकरण र गाडीहरू �नम्न ता�लकामा �दइएको छ । 

ता�लका 4: आयोजनालाई आवश्यक पन� उपकरण र गाडीहरू 

�स. न. उपकरण/गाडीहरू प�रमाण कै�फयत 
१ एक्साभेटर  १८,३३८ घण्टा   
२ �डेर २२,१५६ घण्टा  
३ रोलर १५,६८८ घण्टा  
४ �मक्सर १,०५६ घण्टा  
५ लोडर ८,२९९ घण्टा  
६ कम्पन रोलर ६,१५५ घण्टा  
७ पानी �ाउजर २३,८८८ घण्टा  
८ �बटुमीन बोयलर  ३८ घण्टा  
९ �डस्��ब्यटुर  ३८ घण्टा  

�ोत: �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन, २०७६ 

२.२.८ आयोजनाको ला�ग आवश्यक इन्धन 

मा�थ उल्लेिखत उपकरण/गाडीहरू चलाउनको ला�ग क�रब ९०५,५२७ �लटर �डजेल आवश्यक 
पन� देिखन्छ। यस बाहेक उजार्को �ोत नभई कालोप�े गनर्लाई �बटुमीनमा �मसाउन ४१४६.५ 
�लटर केरो�सन (म�ीतेल) प�न �योग हनु्छ जनु मा�थ �बटुमीन को मा�ामा समावेश ग�रएको 
छ। 

२.२.९ आयोजनाको ला�ग चा�हने आवश्यक जग्गा 

यस आयोजनाको लागी सडक चौडा बनाउन २३.७६ हेक्टर जग्गा आवश्यक पन� देिखन्छ । 
सडकको क्षे� अ�धकार �भ� भने ५४.०० हेक्टर जग्गा आवश्यक पन� देिखन्छ । 
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ता�लका 5: आयोजनाका ला�ग आवश्यक पन� ज�मनको संिक्ष� �ववरण 

29�स.न.   29ज�मनको �कार  29�ा��/भोगा�धकार �लनपुन� जम्मा 
जग्गा (हे.) 

29स्वा�मत्व 29सडक के्ष�ा�धकार 
�भ�को जग्गा (हे.) 

29स्वा�मत्व 

29स्थायी 
29१ 29वन क्षे�को 

जग्गा  

29१९.१४ 29सरकार� 29४३.५० 29सरकार� 

29२ 29वस्ती तथा कृ�ष 
योग्य जग्गा    

29३.५० 29�नजी 29७.९५ 29�नजी 

29३ 29खा�ल जग्गा    29१.१२ 29सरकार� 29२.५५ 29सरकार� 
29अस्थायी 
29२ 29खोला/नद� 

उकासको जग्गा 
29०.५० 29सरकार�   

29३ 29खाल� जग्गा 29०.५० 29सरकार�   

२.२.१० आवश्यक जनशि� 

यस आयोजनाको लागी ९८,६७६ दक्ष (इन्जी�नयर, सब इन्जी�नयर, चालक, ओपरेटर आ�द) र 
२४१,५१६ अदक्ष जनशि� (लेबर/कामदार) आवश्यक पन� देिखन्छ । 

२.२.११ आयोजनाका सहायक संरचना 

यस आयोजनालाई �नमार्ण िश�वर, सामान भण्डारण के्ष� र खा�न स�ालन के्ष� आवश्यक पदर्छ 
। �नमार्ण िश�वर र सामान भण्डारण क्षे�को ला�ग  दईु ठाउँमा ज�मन उपय�ु देिखन्छ । त्यसै 
गर� नद�जन्य �नमार्ण साम�ीको ला�ग आयोजना के्ष� निजकैको भेर� नद�को बगर उपय�ु 
देिखन्छ । सखु�त िजल्लाले भेर� नद�लगायत �व�भ� स्थानीय नद� �कनारबाट �नमार्ण 
साम�ीहरूका ला�ग उत्खनन ्स्थल स्वीकृत गरेको छ । यस आयोजनाको ला�ग उपय�ु हनेु ४ 
ठाउँ खानी उत्खननको ला�ग �सफा�रस ग�रएको छ ।  त्यस्तै आयोजनाको ला�ग अस्थायी 
�सर स्थापना गनर्लाई उपय�ु हनेु १ ठाउँ �सफा�रस ग�रएको छ भने �ब�न व्यवस्थापनको 
ला�ग ६ ठाउँ िशफा�रस ग�रएको छ । िशफा�रस ग�रएको ठाउँहरू �नम्न ता�लका ७ र 
अनसूुची ३ मा देखाइएको छ  । 

ता�लका 6: आयोजनाका ला�ग �स्ता�वत सहायक संरचनाहरू 

आयोजनाका सहायक संरचना अक्षांश र देशान्तर (coordinates) भ-ू�योग 

�नमार्ण िश�वर तथा सामान 
भण्डारण क्षे� 

28°34'24.02"N, 
81°31'35.82"E 

खे�त ज�मन 

28°33'28.73"N, 
81°27'48.13"E 

खे�त ज�मन 

खा�न स�ालन क्षे� 28°34'51.18"N, भेर� नद�को बगर 
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आयोजनाका सहायक संरचना अक्षांश र देशान्तर (coordinates) भ-ू�योग 

81°32'18.62"E 
28°34'46.93"N, 
81°31'18.26"E 

भेर� नद�को बगर 

28°34'7.30"N, 
81°30'24.77"E 

ह�ेर� गाड 

28°34'27.62"N, 
81°31'3.52"E 

ह�ेर� गाड 

अस्थायी �सर स्थापना तथा 
�बटु�मन प्लान्ट 

28°34'28.93"N, 
81°31'12.07"E 

ह�ेर� गाड खोलाको बगर क्षे� 

�ब�न व्यवस्थापन क्षे� 

28°33'59.50"N, 
81°30'25.21"E 

वन क्षे� �भ�को खा�ल ज�मन 

28°33'52.02"N, 
81°29'58.93"E 

वन क्षे� �भ�को खा�ल ज�मन 

28°33'36.77"N, 
81°29'26.21"E 

वन क्षे� �भ�को खा�ल ज�मन 

28°33'20.63"N, 
81°29'23.86"E 

वन क्षे� �भ�को खा�ल ज�मन 

28°33'26.05"N, 
81°28'2.28"E 

वन क्षे� �भ�को खा�ल ज�मन 

28°33'40.24"N, 
81°26'48.15"E 

वन क्षे� �भ�को खा�ल ज�मन 

२.३ �स्तावको उ�ेश्य 

यस �स्तावको उ�ेश्य सखु�त िजल्लाको रानीघाट तेलपानी सडक (१८ �क मी) सडक डबल लेन 
मापदण्डमा स्तरो��त ग�र यस खण्डलाई सरुिक्षत र भरपद� बनाउन ुरहेको छ  । 
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प�रच्छेद ३ 

��तवेदन तयार गदार् अपनाइएको �व�ध 

३.१ सम्बिन्धत �कािशत वा अ�कािशत साम�ी/��तवेदनको पनुरावलोकन 

आयोजनासँग सम्बिन्धत �व�भ� कागजातहरू/दस्तावेजहरूको स�लन तथा अध्ययन ग�रएको छ। 
�व�भ� सरकार� �नकायहरू जस्तै उ�ोग पयर्टन वन तथा वातावरण मन्�ालय (उ.प.व.वा.म), 
भौ�तक पूवार्धार तथा शहर� �वकास मन्�ालय (भौ.पू.श.�व.म.), पूवार्धार �वकास �नद�शनालय 
(पू.�व.�न.), सडक �वभाग, केन्��य तथ्या� �वभाग आ�द तथा सम्बिन्धत अन्य �नकायहरूले 
�काशन गरेका �व�भ� कागजातहरू/दस्तावेजहरू जस्तै: रा��य वातावरण �भाव मूल्या�न 
�नद� िशका, २०५०, वातावरणीय तथा सामािजक व्यवस्थापन ढाँचा, २०७०, रा��य आ�थर्क 
जनगणना, २०७५, आ�द जस्ता दस्तावेजहरू सूचीकरण गर� वा.�.मू.को �सल�सलामा �वस्ततृ 
अध्ययन ग�रएको छ । त्यसै गर� आयोजनासँग सम्बिन्धत तर �काशन नभएका कागजातहरू 
जस्तै: �वस्ततृ आयोजना ��तवेदन, टोपो र गगुल नक्साहरू, सम्भाव्यता अध्ययन ��तवेदन, आ�द 
दस्तावेजहरू प�न सूचीकरण गर� वा.�.मू.को �सल�सलामा �वस्ततृ अध्ययन ग�रएको छ । 
आयोजनाको मौसम सम्बन्धी  तथ्या� जल तथा मौसम �वज्ञान �वभागबाट �लईएको छ । 
आयोजना क्षे�को उचाइ र स्थलाकृ�तको प�रदृश्य टोपो�ा�फक नक्सा र सभ� डाटाबाट �लईएको 
छ ।  सामािजक-आ�थर्क र सांस्कृ�तक वातावरणको ला�ग जनसांिख्यक�य डाटा केन्��य तथ्या� 
�वभागबाट �लईएको छ । 

३.२ �स्तावको �भाव के्ष� �नधार्रण (�त्यक्ष र अ�त्यक्ष) 

आयोजनाको �नमार्ण, स�ालन तथा ममर्तले वातावरणका �व�भ� क्षे�हरूमा अनकूुल तथा ��तकूल 
�भावहरू पन� हनु सक्छन ्  । �स्तावको �भा�वत के्ष�को वग�करण �नम्न ता�लका अनसुार 
ग�रएको छ । 

ता�लका 7: आयोजनाको �भाव के्ष� 

�त्यक्ष �भाव 
क्षे�  

( �.�.क्षे.) 

�स्ता�वत सडक खण्डको क्षे�ा�धकार (सडकको बीच रेखाबाट दायाँ बायाँ १५/१५ �म) 
स�हत �नमार्ण क्षे� (जहाँ आयोजनाका  �व�भ�  संरचनाहरू जस्तै:  सडक पंि�, कामदार 
िश�वर, उत्खनन ्क्षे�, खानी क्षे�, अलक�ा तताउने क्षे�,  �नमार्ण साम�ी  थपुान� क्षे�,  �ब�न  
व्यवस्थापन क्ष�े,  �सर संचालन क्षे�  आ�द �नमार्ण तथा संचालन ग�रन्छ) लाई �. �.क्ष.े को 
रूपमा �लईएको छ । 

अ�त्यक्ष �भाव 
क्षे� (अ.�.क्षे.) 

�त्यक्ष �भाव क्षे� भन्दा बा�हर, आयोजना   संचालन  हनेु  बराहताल गाउँपा�लका वडा १ र 
२ �भ� दवैु  तफर्  २०० �म. दूर� सम्म पन� क्षे� लाई अ. �. क्ष.े को रूपमा �लईएको छ । 

सम� �भाव 
क्षे� (स.�.क्षे.) 

आयोजना   संचालन  हनेु  बराहताल नगरपा�लका को �शास�नक सीमा क्षे�लाई स. �. क्षे. 
को रूपमा �लईएको छ । 
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३.३ �स्ताव कायार्न्वयन हनु ेके्ष�को नक्साको अध्ययन तथा �व�षेण 

आयोजना क्षे�सँग सम्बिन्धत टोपो नक्सा नापी �वभाग�ारा �कािशत र गगुल नक्सा Google Earth 
बाट �लएर वा.�.मू.को �सल�सलामा �वस्ततृ अध्ययन ग�रएको छ । आयोजना क्षे�को उचाइ र 
स्थलाकृ�तको प�रदृश्य टोपो�ा�फक नक्सा (नापी �वभाग�ारा �कािशत) र GPS बाट �लईएको 
छ। आयोजना क्षे�को भ-ू�योग सम्बन्धी तथ्या� गगुल नक्सा र GIS बाट �लईएको छ । 
सडकको अविस्थ�त र नक्साहरू अनसूुची ३ मा रािखएको छ । 

३.४ चेक�ल�/म्या��क्स तथा ��ावल�को �नमार्ण गर� आवश्यक तथ्या� स�लन 

आयोजना क्षे�को भौ�तक, जै�वक, आ�थर्क-सामािजक, सांस्कृ�तक, रासाय�नक वातावरणको 
आधारभतू तथ्या� स�लन गनर्का ला�ग समूहगत छलफल/ सावर्ज�नक परामशर्को ला�ग �विश� 
चेक�ल� (Specific Checklist) र घरधरु� सव�क्षण ��ावल� तयार गर� सोह� अनसुार तथ्या� 
संलग्न ग�रएको छ । नमूना चेक�ल� र सव�क्षण ��ावल� अनसूुची १० मा रािखएको छ । 

सडक क्षे� �भ� रहेका �व�भ� बस्तीहरूको सवै घरधरु�लाई लिक्षत मानेर �यनीहरू मध्ये �भा�वत 
हनेु ७ घरको घरधरु� सव�क्षेण ग�रएको �थयो । यसको ला�ग open ended ��ावल� तयार गर� 
��ावल�को पर�क्षण, ��ावल�को वैधता र ��ावल�को �व�सनीयता �नि�त ग�रएको �थयो ।  

३.५ स्थलगत अध्ययन 

३.५.१ भौ�तक वातावरण 

�स्ताव कायार्न्वयन हनेु क्षे�हरूमा अध्ययन गनर् �हडेर अवलोकन गन� काममा स्थानीय 
जनताहरूसँग त्यस क्षे�को माटो, बालवुा, च�ान, जलाधार क्षे�, भ-ूक्षय हनेु क्षे�, �व�मान वाय ुर 
ध्व�नको अवस्था, खोलानालामा पानीको अवस्था र �स्ताव कायार्न्वयनबाट �त्यक्ष पनर् सक्ने 
भौ�तक �भावहरूका बारेमा समूहगत रूपमा छलफल गर� �स्ताव �नमार्ण तथा कायार्न्वयन गदार् 
पनर् सक्ने �भावको बारेमा जानकार� स�लन गन� कायर् ग�रएको छ । सडक छेउका अिस्थर 
स्थानहरू (प�हरो र भकू्षय हनेु ठाउँहरू) माटो र च�ानको �कार, भौग�भर्क िस्थ�त, भबूनोट, 
�भरोलोपन आ�द अवलोकन गर� तथा bronton compass, टेप र हेम्मरले मापन गर� प�ा लगाइएको 
छ र यसलाई नेपालको भौग�भर्क नक्सा सँग प�न दाँिजएको छ । गगुल नक्सा र GIS बाट 
�लइएको आयोजना क्षे�को भ-ू�योग सम्बन्धी तथ्या� स्थलगत सव�क्षणबाट अवलोकन गर� 
�मािणत ग�रएको छ । स्थलगत सव�क्षणबाट अवलोकन गन� �ममा सरकार� जग्गा, �नजी 
जग्गा, वन क्षे�, कृ�षयोग्य ज�मन, नद� उकासको जग्गा, खाल� जग्गा आ�द भ-ूउपयोगको 
�टपोट गर� िजओ�ा�फक इन्फम�शन �सस्टम (जी.आई.यस.) को �योग �व�षेण ग�रएको छ। 
सोह�अनसुार सडकको क्षे�ा�धकार र हाल �नमार्णको ला�ग आवश्यक पन� जग्गाको क्षे�फल 
मापन ग�रएको छ । 
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आयोजना क्षे�को हावाको गणुस्तर (�प.यम.२.५, �प.यम.१०, टोटल पाट�कल्स आ�द 
मानकहरू)  पोट�बल उपकरण (Temtop २०००) बाट र ध्व�नको मा�ा Noise Level Meter (REED 
R ८०८०) बाट चेनेज २+२५०, १०+५०० र १५+७०० मा मापन ग�रएको �थयो (१ 
घण्टाको औसत) । पानीको गणुस्तर मापनको ला�ग वडा नं २ को कायार्लयको धाराको पानी र 
ह�ेर� खोलाको पानीको नमनुा संकनल गर� �योगशालामा पर�क्षण ग�रएको �थयो । 

३.५.२ जै�वक वातावरण 

वनस्प�त सम्बन्धी तथ्या� स�लन: आयोजना के्ष�को वन र वनस्प�तहरूको अध्ययन, �हडेर 
अवलोकन र मापन गर� ग�रएको छ । यसको ला�ग Dictionary of Nepalese Plant Names जस्ता 
दस्तावेजहरूको सन्दभर् �लईएको �थयो । �मखु सूचनादाता अन्तवार्तार्�ारा �स्ताव क्षे�मा 
�स्तावको कायार्न्वयनबाट हनुसक्ने �भावहरू र आवश्यक न्यूनीकरणका उपायहरूकोबारे 
जानकार� �दईएको छ भने चेक�ल� र ��ावल��ारा जै�वक वातावरणको �वस्ततृ जानकार� 
�दईएको छ । स्थानीयहरू�सत प�न �स्तावले वनस्प�तमा पनर्सक्ने �भावहरू र वनस्प�तको 
उपयोग र उपलब्धता सम्बन्धी छलफल ग�रएको छ । कटान गनुर् पन� रुखहरूको पूणर् गणना 
गर� �त्येक रुखहरूको �जा�त अनसुार गोलाई र उचाइ टेप र clinometer बाट ना�पएको छ । 

कटान गनुर्पन� रुखहरूको आयतन नोक्सानी �नम्न स�ु अनसुार मापन ग�रएको छ । 

रुखको आयतन = ०.५ x π (रुखको व्यास)२/४ x उचाई 

वन्यजन्त ु सम्बन्धी तथ्या� स�लन: आयोजना क्षे�को वन्यजन्तहुरूको अध्ययन वन्यजन्तकुो 
पदमागर् अवलोकन र निजकका खलुा जगंलमा �या�क� तथा �स्नावल� सव�क्षण�ारा ग�रएको 
छ। �मखु सूचनादाता अन्तवार्तार्�ारा �स्ताव के्ष�मा �स्तावको कायार्न्वयनबाट वन्यजन्तहुरूमा 
पनर् सक्ने �भावहरू र आवश्यक न्यनुीकरणका उपायहरूको बारे जानकार� �लईएको छ भने 
चेक�ल� र ��ावल��ारा जै�वक वातावरणको �वस्ततृ जानकार� �लईएको छ । 

स्थानीय बा�सन्दाहरू�सत प�न आयोजनाले वन्यजन्तमुा पनर् सक्ने �भावहरू र वनस्प�तको उपयोग 
र उपलब्धता सम्बन्धी छलफल ग�रएको छ । आयोजना के्ष�मा पाइने संरिक्षत �जा�तहरू 
(नेपाल सरकार -ने.स.को संरक्षण, आई.य.ु�स.एन. को संरक्षण र सा.ई.�ट.एस.को संरक्षण) प�न 
सूचीकृत ग�रएको छ । यसको ला�ग The Status of Nepal’s Mammals: The National Red List Series र Birds of 

Nepal, An Official Checklist जस्ता दस्तावेजहरूको सन्दभर् �लईएको �थयो । 

३.५.३ आ�थर्क, सामािजक र सासं्कृ�तक वातावरण 

आयोजना निजकैको बस्तीहरूमा समूहगत छलफल तथा सावर्ज�नक परामशर् गर� आवश्यक 
सूचना, जानकार� तथा तथ्या� स�लन ग�रएको छ । सडकको ला�ग चा�हने वा यसले �भाव 
परु् याउने क्षे�को  �नजी / सावर्ज�नक सम्प�ीहरूको �डजाइन नक्सा अनसुार र स्थलगत 
अवलोकन गर� चेनेज/को�डर्नेट स�हत लेखाजोखा रािखएको छ । �भा�वत घरधरु�हरूको तथ्या� 

स�लन घरधरु� सव�क्षण ��ावल� अनसुार ग�रएको छ । क्ष�त हनेु संरचनाहरू के क�त क्ष�त हनु 
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सक्छन ्नाप गर� �टपोट ग�रएको छ । आयोजनाको ला�ग आवश्यक सहायक स�ुवधाहरू जस्तै 
ढु�ा, �ग�ी वालवुा स�लन स्थान, खानी स�ालन स्थान, कामदार िश�वर रा� े स्थान, सामान 
भण्डारण गन� स्थान आ�दहरू �वज्ञ टोल�हरूको अनभुव र स्थानीयहरूसँगको छलफलबाट प�हचान 
गर� चेनेज/को�डर्नेट स�हत सूचीकरण गर� �वस्ततृ �ववरण उल्लेख ग�रएको छ । 

३.६ स��लत नमनुा (माटो, पानी आ�द) को �योगशालामा �व�षेण 

ह�ेर� खोलाको पानी र �ीचौरमा �योग हनेु महुानको पानीको नमनुा स�लन गर� �योगशालामा 
�व�षेण ग�रएको छ  (अनसूुची ७)।  

३.७ �ा� तथ्या�को �व�षेण 

सम्भा�वत �भावलाई नकारात्मक तथा सकारात्मक दबैु रूपमा �भावहरूलाई �व�षेण ग�रएको 
छ। �भावहरूको प�हचानको आधारमा, स्थानीय वातावरणमा हनेु �भावहरूको प�रवतर्नको 
पूवार्नमुान ग�रएको छ । �विृ�को �व�षेण, कारण र �भाव सम्बन्ध, �वज्ञहरूको �नणर्य, आ�द 
जस्ता �भाव पूवार्नमुानको ला�ग अपनाउने �व�धहरू �योग गरेर �भाव पूवार्नमुान ग�रएको छ । 

३.८ �भावको प�हचान, आकँलन तथा उल्लेखनीय �भावको मूल्या�न गदार् 

अपनाइएको �व�ध 

वातावरणीय �भावहरूको मूल्या�न रा��य वातावरणीय �भाव मूल्या�न �नद� िशका, २०५० मा  
�दइएको प�रमाण, सीमा र अव�धको आधारमा ग�रएको छ । �वज्ञहरूको �नणर्य तथा त्यस्तै 
आयोजनाहरूबाट �ा� अनभुवहरूको आधारमा �भावहरूको मापन ग�रएको छ ।  

ता�लका 8: �भाव मूल्या�न ता�लका 

प�रमाण  मान �समा  मान अव�ध मान  �कार  

उच्च ६० क्षे�ीय ६० द�घर्काल�न २० �त्यक्ष  

मध्यम  २० स्थानीय २० मध्यकाल�न १० अ�त्यक्ष 

न्यून १० स्थलगत  १० अल्पकाल�न ०५ - 

(सरल�करण: �कार –Nature, प�रमाण-Magnitude, हद -Extent, अव�ध-Duration, महत्व-Significance) 

�ोत: रा.वा.�.मू.�न.२०५० 

�भावको महत्व  

मा�थको ता�लका अनसुार �भावको मूल्या�न गदार्, �भावको प�रमाण, सीमा र अव�धको मानलाई 
जोड्दा आउने जम्मा मानलाई �वज्ञहरूको �नणर्य अनसुार �भावको महत्व के क�त हो �नक्य�ल 
ग�रएको छ । 
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३.९ मस्यौदा ��तवेदन तयार� 

वातावरण संरक्षण �नयमावल�, २०७७ को अनसूुची-१२ मा वातावरणीय �भाव मूल्या�नको 
ढाँचा �दइएको छ । �नयमावल�मा �दइएको ढाँचालाई प�ाउँदै तथा वातावरणीय �भाव 
मूल्या�न �नद� िशका, २०५० मा आधा�रत भई व्याख्या ग�रएका �व�भ� सवालहरूको �व�षेण 
गर� मस्यौदा वा.�.मू. ��तवेदन तयार ग�रयो ।  

३.१० सावर्ज�नक परामशर्, छलफल, अन्तर��या र सनुवुाइ आ�द 

वा.सं.�न., २०७७ को �नयम ६ अनसुार २०७९/०१/०७ गतेका �दन सखु�त िजल्लाको 
बराहताल गाउँपा�लकाको रानीघाट र �ीचौर ग�र दईु ठाउँमा सावर्ज�नक सनुवुाइको कायर्�म 
ग�रएको �थयो। सावर्ज�नक सनुवुाइको जानकार� गराउनको ला�ग सावर्ज�नक सूचना स�हत �व�भ� 
सरोकारवाला संघसंस्थाहरूलाई प�ाचार गर� उपिस्थ�त हनु अनरुोध ग�रएको �थयो। सावर्ज�नक 
सनुवुाइ र छलफल कायर्�महरू स्थानीय �नकायका वडा अध्यक्षतामा आयोजना ग�रएको �थयो।  

 सावर्ज�नक सनुवुाइमा �नम्न सवालहरू उठेका �थए (अनसूुची ४) । 

• �नमार्ण काम गदार् स्थानीय जनतासंग सल्लाह गरेर गनुर्पन� 
• मआुब्जाका ला�ग पूणर् मूल्या�न गनुर्पन� 
• रुख काटेप�छ वकृ्षारोपण गनुर्पन� र त्यसको हेर�वचार गनुर्पन� 
• प�हरो सम्भा�वत ठाउँको उिचत व्यवस्थापन गनुर्पन� 
• सडक �नमार्ण गदार् धेरै लामो दरु� सम्म क्ष�त भएको त्यस्ता जग्गालाई पनु कृ�षयोग्ग बनाउनपुन� 
• नालाको �मुपाइप �नि�त ठाउँमा फाल्नपुन� र संरचना हेरेर गनुर्पन� 

३.११ सावर्ज�नक सूचना तथा सूचना सम्�षेण र सझुाव स�लन 

वा.सं.�न., २०७७ को �नयम ७ (२) अनसुार �स्ता�वत �स्तावको वा.�.मू. ��तवेदन तयार गन� 
�सल�सलामा �स्ता�वत �स्ताव कायार्न्वयन गदार् वातावरणमा पानर् सक्ने �भावको सम्बन्धमा 
�लिखत राय सझुाव �दनको ला�ग सम्बिन्धत स्थानीय तह तथा त्यस के्ष�का शैिक्षक संस्था, 
स्वास्थ्य संस्था तथा सरोकारवाला व्यि� वा संस्थामा वातावरण संरक्षण �नयमावल� २०७७ को 
अनसूुची ९ बमोिजमको सूचना टाँस गर� मचुलु्का तयार ग�रयो र सोह� बमोिजमको सात �दने 
सूचना �म�त २०७९/०१/०५ गतेका �दन हा�ो नयाँ नेपाल रा��य दै�नक प��कामा �कािशत 
ग�रएको �थयो । 

३.१३ सझुाव समावेश गर� अिन्तम ��तवेदनको तयार� 

सावर्ज�नक सनुवुाइ र सावर्ज�नक सूचना �काशन भएप�छ मस्यौदा ��तवेदन उपर आएका 
सझुावहरू समावेश गर� अिन्तम ��तवेदन तयार ग�रयो ।  
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प�रच्छेद ४ 

�स्तावसँग सम्बिन्धत  नी�त, काननु तथा मापदण्ड 

�स्ता�वत आयोजनाको वातावरणीय �भाव मूल्या�नको ला�ग आवश्यकता भए अनसुार �नम्न ऐन 
�नयम �नद� िशका तथा अन्तरार्��य सिन्ध सम्झौतामा भएका �ावधानहरू �ारा �नद� िशत हनेुछ । 

४.१ सं�वधान 

नेपालको सं�वधान: दफा ३० को उपदफा (१) ले �त्येक नाग�रकलाई स्वच्छ र स्वस्थ 
वातावरणमा बाँच्न पाउने अ�धकार र (२) ले वातावरणीय �दूषण वा �ासबाट हनेु क्ष�तबापत 
पी�डतलाई �दूषकबाट काननु बमोिजम क्ष�तपू�तर् पाउने अ�धकार स�ुनि�त गरेको छ ।  

४.२ नी�त तथा योजना 

रा��य वन नी�त, २०७५: यस नी�तले कुनै प�न आयोजना कायार्न्वयनको �ममा पूवार्धार �नमार्ण 
गदार् वन �वनाश वा रूख काट्नबाट जो�गन जोड �दन्छ । जल�ोत संरक्षण र पानीको महुानको 
ममर्त स�ुनि�त गनर् यो नी�तले भौगो�लक रूपमा कमजोर के्ष� �सवा�लकको संरक्षणलाई 
�ाथ�मकतामा रािख लोपोन्मखु �जा�तहरूको संरक्षणमा प�न जोड �दएको छ । 

रा��य वातावरण नी�त, २०७६: यस नी�तले �कृ�तक �ोतको �दगो व्यवस्थापनको के्ष�मा 
वहसंुख्यक जनताहरू आि�त रहेको जल�ोत, वन र कृ�ष क्षे�को उत्पादकत्व बढाउनपुन� 
आवश्यकता महससु गर� भ�ूम व्यवस्थापन तथा सधुार, वन तथा चरण क्षे� व्यवस्थापन र 

जल�ोत व्यवस्थापन गर� तीनवटा क्षे�हरू प�हचान गरेको छ । यस नी�तले �दूषण रोकथाम, 
�नयन्�ण र न्यूनीकरणका ला�ग मलुधारको वातावरण, वातावरणीय न्याय, मा�नसहरूको  
संल�ता, �दगो �वकास र सशुासन, अनसुन्धान र क्षमता �नमार्ण आ�दमा आधा�रत �व�भ� योजना 
र रणनी�तहरू तय गरेको छ । तय ग�रएका कुराहरू कायार्न्वयनका ला�ग यस नी�तले संघीय, 
�देश र स्थानीय स्तरमा भ�ूमका र िजमेवा�रहरू �नधार्रण गरेको छ । 

रा��य जलवाय ुप�रवतर्न नी�त, २०७६: यस नी�तले जलवाय ुप�रवतर्नले �व�भ� भौगो�लक एवम ्
सामािजक-आ�थर्क �वकासका क्षे�हरूमा प�ररहेको असर तथा पनर् सक्ने �भावको मूल्या�न, 

जोिखम क्षे�हरू प�हचान गर� जलवाय ु प�रवतर्नबाट पन� ��तकूल �भावलाई सहज रूपमा 
अनकूुलन गनर् सक्ने क्षमता अ�भव�ृ� तथा ह�रतगहृ ग्याँस उत्सजर्न न्यूनीकरण गन� संयन्� 
�वकास,  सामािजक–आ�थर्क �वकासलाई जलवाय–ु मै�ी वनाउन एवम ्नी�त, काननु, योजना तथा 
�वकास कायर्�महरूमा जलवाय ु प�रवतर्नको पक्षलाई एक�कृत गर� कायार्न्वयन गन�, जलवाय ु
प�रवतर्नबाट उपल्लो र तल्लोतट�य भ–ूभागमा परेको र पनर् सक्ने ��तकूल �भावलाई स्था�पत 
गर� क्षे�ीय सहयोग �व�धन गनुर् पन�, वन के्ष�को वैज्ञा�नक व्यवस्थापन, भ–ूउपयोग योजनाको 
तजुर्मा तथा कायार्न्वयन एवं वन �वनाश रोक्दै काबर्न संिचतीकरणको दायरा फरा�कलो वनाउने, 
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ह�रतगहृ ग्याँसको उत्सजर्न न्यून गनर् वैकिल्पक ऊजार्का के्ष�मा उपय�ु ��व�धको थप �वकास 
र उपयोग गन� आ�द कुराहरूलाई जोड �दएको छ । 

रा��य यातायात नी�त, २०५८: यो नी�त नेपालमा आ�थर्क सामािजक र सास्कृ�तक र पयर्टन 
�वकासलाई �वधर्न र �दगो बनाउन भरपद�, लागत �भावी, सरुिक्षत स�ुवधामखुी  र �दगो 
यातायात �णाल�को �वकासका ला�ग तजुर्मा ग�रएको �थयो । यस नी�तको बुंदा ५ र ८ ले 
यातायातका साधनहरूको �नमार्ण, सधुार र व्यवस्थापन वातावरणीय �भाव अनरुुप हनुपुन� कुरा 
उल्लेख गरेको छ । यस नी�तको बुंदा ७.१.५ ले न्यूनतम वातावरणीय �भावको साथ 
सडकहरूको �डजाइन, �नमार्ण र ममर्त �बन्धन गनुर्पन� कुरा उल्लेख गरेको छ । 

पन्�� योजना (२०७६/७७-२०८०/८१): यस योजनाको प�रच्छेद-२, द�षर्काल�न सोच खण्ड 
२.१० सम��गत तथा �बषय क्षे�गत सोच, (घ) पूवार्धार क्षे�मा, यातायात क्षे�को �वकासले 
देशको आ�थर्क सामािजक रुपान्तरणका ला�ग ब�लयो र भरपद� आधार �नमार्ण गन� मानेको छ। 
यस योजनामा यातायात क्षे�को द�घर्काल�न आवश्यकता प�रपू�तर् गनर् यातायात संरचना र सेवाको 
�वकास तथा �वस्तारका कायर् योजनाब� रूपमा अगा�ड बढाउने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगर� 
खण्ड ३.४, ता�लका ३.१ को �.स. ३.१ मै सवर्सलुभ, सरुिक्षत र आध�ुनक यातायातका 
सूचकहरूमा २०७५/७६ को िस्थ�त र २०८०/८१को ल�य उल्लेख ग�रएको छ। 

पनुस्थार्पना तथा पनुवार्स नी�त, २०७१: दफा ७ उपदफा ७.१ मा आयोजना कायान्वर्यनबाट 
स्थानीय िव्य� प�रवार वा समदुाय �वस्थापन नहनेु वा सकेसम्म न्यून �वस्थापनको अवस्था �ृजना 
गनर् �व�भ� नी�तहरू अपनाउनपुन� छ। उपदफा ७.३ मा जग्गा �ा��, मआुब्जा/क्ष�तपू�तर्, पनुवार्स 
तथा मूल्या�न कायर्लाई सरल, सहज, पारदश� र न्यायोिचत बनाई आयोजना �नधार्�रत समय�भ� 
सम्प� गन� वातावरण �सजर्ना गनर् �व�भ� नी�तहरू उल्लेख गरेको छ । 

४.३ ऐन तथा �नयमहरू 

संघीय वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६: यस ऐनको दफा ४ मा सम्बिन्धत �नकाय वा 
मन्�ालयबाट तो�कएबमोिजम �स्ताव स्व�वकृत नगराई कायार्न्वयन गनर् तथा गराउन नहनेु, दफा 
५ मा �स्ताव कायार्न्वयन गनर् चाहने �तावकले �स्तावको वातावरणीय ��तवेदन स�लन गर� 
�स्ताव स्वीकृ�तको ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा पेश गनुर् पन� कुरा उल्लेख  गरेको छ ।  

संघीय वातावरण संरक्षण �नयमावल�, २०७७: यस �नवामावाल�मा वातावरणीय अध्ययन गदार् 
अपनाउनपुन� �व�ध र ��तवेदनको ढांचाहरू समावेश ग�रएको छ । यस �नयमावल�को �नयम ३ 
मा �स्तावकले अनसूुची-१ मा उिल्लिखत �स्तावको हकमा संिक्ष� वातावरणीय अध्ययन, 
अनसूुची-२ मा उिल्लिखत �स्तावको हकमा �ारिम्भक वातावरणीय पर�क्षण र अनसूुची-३ मा 
उिल्लिखत �स्तावको हकमा वातावरणीय �भाव मूल्या�न गनुर् पन�छ । �नयम ४ अनसुार 
�स्तावकले वातावरणीय �भाव मूल्या�न ��तवेदन तयार गनुर् अिघ वातावरण संरक्षण ऐनको दफा 
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५ को उपदफा (१) बमोिजम क्षे� �नधार्रण गनुर् पन�छ र �नयम ५ अनसुार वातावरणीय अध्ययन 
��तवेदन तयार गनुर् अिघ कायर्सूची तयार गनुर् पन�छ ।  

कणार्ल� �देश वातावरण संरक्षण �नयमावल�, २०७७: संघीय वातावरण संरक्षण �नयमावल�, २०७७ 

लाई अनसुरण गर� यस �नयमावल�ले प�न वातावरणीय अध्ययन गदार् अपनाउनपुन� �व�ध र 
��तवेदनको ढाँचाहरू समावेश गरेकोछ । 

वन ऐन, २०७६: यस ऐनको दफा ४२ उपदफा १ मा रा��य �ाथ�मकता आयोजनाहरूलाई वन 
जग्गा �दान गन� व्यवस्था छ । यस ऐनको दफा ४३ उपदफा ३ अनसुार वन जग्गा आवश्यक 
पन� कुनै प�न आयोजनाले �च�लत काननु बमोिजम वातावरणीय अध्ययन गनुर् पन�छ । 

वन �नयमावल�, २०५१: यस �नयमावल� अनसुार िजल्ला वन अ�धकृतले रा��य वनको कुनै भाग 
उपभो�ा समूहलाई सामदुा�यक वनको रूपमा समु्पदा गाउँ बस्तीबाट ज�लको दूर�का साथै वन 
व्यवस्थापन गन� स्थानीय उपभो�ाहरूको चाहना र व्यवस्थापन क्षमता समेतलाई ध्यान �दन ुपन�,  
रा��य वन क्षे�भन्दा बा�हरको सावर्ज�नक जग्गामा स्वा�मत्ववालको स्वीकृ�त �लई सो वन 
क्षे�लाई सामदुा�यक वनको रूपमा मान्यता �दन सक्ने व्यवस्था ग�रएको छ ।  

स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४: यस ऐनको दफा ११ को २ उपदफा �भ� (ञ) १२ मा 
वातावरण संरक्षण र जै�वक �व�वधता सम्बन्धी स्थानीय नी�त , काननु, मापदण्ड, योजना तजुर्मा 
तथा त्यसको कायर्न्वयन, अनगुमन र �नयमन, १३ मा स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोिखम 
न्यूनीकरण, १५ मा स्थानीयस्तरमा सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, १६ मा 
स्थानीयस्तरमा न्यून काबर्नमूखी तथा वातावरणमै�ी �वकास अवलम्बन, १७ मा स्थानीयस्तरमा 
ह�रत क्षे�को संरक्षण र �वधर्न र १८ मा स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण क्षे� �नधार्रण र 
व्यवस्थापनको कुराहरू उल्लेख ग�रएको छ ।  

जग्गा �ा�� ऐन, २०३४: यस ऐनको दफा ३ अनसुार सावर्ज�नक कामको ला�ग जग्गा �ा� गन� 
नेपाल सरकारको अ�धकारमा नेपाल सरकारले कुनै सावर्ज�नक कामको �न�म� कुनै जग्गा �ा� 
गनर् आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोिजमको मआुब्जा �दने गर� नेपाल सरकारले जनुसकैु 
ठाउँको ज�तसकैु जग्गा  �ा� गनर् सक्नेछ । 

�म ऐन, २०७४: यस ऐन अनसुार जहाँ २० वा बढ� कमर्चार�हरू संलग्न छन ्रोजगारदाताले 
धारा ७४ अनसुार सरुक्षा र स्वास्थ्य स�म�त गठन गन�छ । १० वा सो भन्दा बढ� कमर्चार� 
संस्थामा कायर्रत छन ्भने रोजगारदाताले धारा ११६ बमोिजम साम�ुहक समझदार�  स�म�तको 
प�न गठन गन�छ । धारा ८० ले सं��मत रोग �नयन्�ण गन� �ावधानको बारेमा उल्लेख गरेको 
छ । धारा ८२ ले व्यावसा�यक स्वास्थ्य र उपचारको बारेमा उल्लेख गरेको छ । 

�म �नयमावल�, २०७५: यस �नयमावल�को �नयम १६ मा कामदारको काम गन� समयको 
�नधार्रण कामको �कृ�तको आधारमा गनुर्पन� कुरा उल्लेख गरेको छ भने �नयम १७ मा 
�व�ामको ला�ग थप समय �दनपुन� कुरा उल्लेख गरेको छ । यस �नयमावल�को प�रच्छेद ७ मा 
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व्यवसायजन्य सरुक्षा तथा स्वास्थ्य नी�तको कुरा उल्लेख छ जसमा �नयम ३४ ले व्यवसायजन्य 
सरुक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नी�त बनाउन ुपन�, �नयम ३५ ले रोजगारदाताको कतर्व्य, �नयम 
३६ ले उत्पादनकतार्, आयातकतार् र आपू�तर्कतार्को कतर्व्य, �नयम ३७ ले सरुक्षा तथा स्वास्थ्य 
स�म�तको गठन, �नयम ३८ ले सरुक्षा तथा स्वास्थ्य स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार, ३९ ले 
व्यवसायजन्य सरुक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी �वशेष व्यवस्था आ�द कुराहरू छन ्। 

बाल �म (�नषधे  र �नय�मत गन�) ऐन, २०५६: यस ऐनको दफा ३ उपदफा (१) अनसुार 
कसैले प�न चौध वषर् उमेर पूरा नगरेका बालकलाई कामदारको रूपमा काममा लगाउन ुहदैुन । 

बाल �म (�नषधे  र �नय�मत गन�) �नयमावल�, २०६२: यस �नयमावल�को �नयम २५ मा ऐनको 
दफा ११ बमोिजम ��त�ानमा काम गन� बालकको स्वास्थ्य र सरुक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्थापनले 
देहायका व्यवस्थाहरू अपनाउन ुपन�छ । 

फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८: यस ऐनको दफा २२ को उपदफा (५) अनसुार 
फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको स�ालन गदार् वा सोको ला�ग कुनै कायर्�म कायर्न्वयन गदार् 
वातावरण संरक्षण सम्बन्धी �च�लत काननुले तोकेको मापदण्डको अनकूुल हनेु गर� गनुर् पन�छ । 
उपदफा (६) अनसुार फोहोरमेलाको व्यवस्थापन स्थलको कारणले गम्भीर �भा�वत के्ष� र 
�भा�वत क्षे�को आ�थर्क तथा सामािजक �वकास एवं वातावरण संरक्षणमा सझुाव �दन स्थानीय 
स्तरमा तो�कए बमोिजमको स�म�त गठन गनर् स�कनेछ । 

फोहोर मैला व्यवस्थापन �नयमावल�, २०७०: यस �नयमावल�ले ठोस फोहोरहरू लाई सकेसम्म 
�ोतमानै घटाउने, पनुः �योग गन�, र �शोधन गन� कायर्लाई बढावा �दन आवश्यक कदम चाल्न 
स्थानीय �नकायलाई आदेश जार� गदर्छ । यस �नयमावल�ले स्थानीय �नकायलाई �नयम, 

कानून�ारा �दशा�नद�शहरू �नमार्ण गनर् प�न ��ेरत गदर्छ । 

जल�ोत ऐन, २०४९: यस ऐनमा नेपाल�भ� रहेका जल�ोतको स्वा�मत्व नेपाल सरकारमा रहन, 

अनमु�त �ा� नगर� कसैले प�न जल�ोतको उपयोग गनर् नपाउने जल�ोतको उपयोग गनर् व्यि� 
वा संस्थाले अरुलाई मकार् नपन� गर� लाभदा�यक उपयोग गनर्पन�, जल�ोत �ा� हनेु साम�ुहक 
लाभको ला�ग जल उपभो�ा संख्या गठन गनर् सक्ने त्यस्तो संख्या गठन गनर् सक्ने त्यस्तो संख्या 
अ�व�छ� उ�राीधकार� संख्याको व्यवस्था भएको छ । यस ऐनको जल�ोतको उपयोग गदार् 
�ाथ�मकता अनसुार खानेपानी र घरेल ुउपयोगलाई प�हलो �ाथ�मकता राखेको छ । 

जल�ोत �नयमावल�, २०५०: यो �नयमावल� जल�ोतको �योगलाई �नयमन गनर् लिक्षत छ। 

सावर्ज�नक सडक ऐन, २०३१: सावर्ज�नक सडक ऐन नेपालमा सडकहरूको �नमार्ण र स�ालन 
ला�ग शा�सत काननु हो । ऐनले �ा�मण सडकबाट प�रभा�षत दरु�मा स्थायी संरचना (भवनहरू) 
�नमार्ण गनर् �नषधे  गदर्छ, अथार्त ्सडक एजेन्सीको अ�धकार �भ� �त्यक िचजमा अ�धकार छ । 
ऐनले �नमार्ण, पनुवार्स र ममर्तका �ममा सडक प�रयोजना अस्थायी रूपमा जग्गा वा अन्य 
सम्प�तहरूको आवश्यकता हनेु अवस्थामा �ावधान गदर्छ । एक के्ष�तपू�तर् �नधार्रण स�म�त �स 
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एफ �स सम्पि�, व्यापार वा उत्पादनको घाटा को मामलामा क्षे�तपू�तर् �नधार्�रत गदर्छ। 
�ावधानहरू �नमार्ण साम�ीहरूको �नकासाको ला�ग के्ष�तपू�तर्को ला�ग प�न �वस्ततृ छन ्। दफा 
२९ बमोिजम, नेपाल सरकारको कुनै कायार्लयले कुनै कामको ला�ग सावर्ज�नक सडक वा सडक 
�समा ख�ु पदार् सडक �वभागको पूवर् स्वीकृत �लई ख�ु पछर् र त्यसर� सडक वा सडक �समा 
ख�े सम्बन्धमा सडक �वभागले कुनै ता�रका वा शतर् तोकेको भए सो समेत पालन गनुर् पन�छ ।   

�ाचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३: �ािचन स्मारकहरूको संरक्षण, परुातित्वक वस्तहुरूको 
व्यापार र �ािचन स्मारकहरू भएका ठाउँको खनाई समेतमा �नयन्�ण राखी �ाचीन स्मारकहरू र 
परुातत्व सम्बन्धी, ऐ�तहा�सक वा कलात्मक वस्तहुरूको उपलिब्ध र संरक्षण समेत गर� शािन्त र 
व्यवस्था कायम रा� वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्था�पका -संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

�ाचीन स्मारक संरक्षण �नयमावल�, २०४६: उप�नयम ४.१.१ बमोिजम �नवेदन पनर् आएमा मखु्य 
परुातत्व अ�धकृतले तत्सम्बन्धमा  आवश्यक जाँचबझु गर� उप�नयम ४.१.१ बमोिजमको कुनै 
कम गदार् संरिक्षत स्मारक क्षे�मा कुनै ��तकूल �भाव नपन� भएमा अनसूुची-२ बमोिजमको 
ढाँचामा त्यस्तो काम गनर् स्वीकृत �दनेछ । 

भ ूतथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९: यस ऐनको दफा १० अनसुार �च�लत काननुमा जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भएताप�न कसैले संरिक्षत जलाधार के्ष� �भ�को जग्गा मध्य बाढ� वा प�हरो 
आउने वा आउँन सक्ने वा भ-ू�य वा भ-ूकटान हनेु वा हनु सक्ने जग्गा भ�न जलाधार संरक्षण 
अ�धकृतले तो�क�दएको जग्गामा जलाधार संरक्षण अ�धकृतको अनमु�त न�लई  कुनै कायर् गनर् 
पाउने छैन । 

भ ूतथा जलाधार संरक्षण �नयमावल�, २०४२: �नयम १० को उप�नयम (१) अनसुार जलाधार 
संरक्षण अ�धकृतले संरिक्षत जलाधार क्षे��भ�को जग्गा मध्य बाढ� प�हरो आउने वा आउन सक्ने 
वा भ-ूक्षय वा भ ूकटान हनेु वा हनु ्सक्ने जग्गाको क्षे�फल र �समाना तो�क�दन ुपन�छ । 

स�टाप� वन्यजन्त ुतथा वनस्प�तको अन्तरार्��य व्यापार �नयन्�ण ऐन, २०७३: यस ऐनको दफा 
३ अन्तगर्त दलुर्भ वा लोपोन्मखु वन्यजन्त ुवा वनस्प�त वा सो को नमूनाको कारोबार वा व्यापार 
गनर् वा गराउन नहनेु कुरा उल्लेख गरेको छ । कसैले प�न दलुर्भ वा लोपोन्मखु वन्यजन्त ुवा 
वनस्प�त वा सो को नमूना ख�रद �ब�� गनर्, आफूसँग रा�, �योग गनर्, रोप्न, हकुार्उन, �नयिन्�त 
�जनन ्गनर्, ओसारपसार गनर् वा �नकासी वा पैठार� गनर् वा गराउन हुँदैन । 

रा��य �नकु� तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन २०२९: यस ऐनको दफा ३.ख मा मध्यवत� क्षे� 
व्यवस्थापन तथा संरक्षणको बारेमा उल्लेख ग�रएको छ । उपदफा २ अनसुार वातावरणलाई 
��तकूल असर नपगु्ने ग�र र वन्यजन्तलुाई हानी नोक्सानी नपगु्ने गर� मध्यवत� के्ष�मा तो�कए 
बमोिजमको उ�ोगधन्दा, होटेल, लज, सावर्ज�नक यातायात वा यस्तै �क�समका अन्य सेवा वा 
स�ुवधा संचालन गनर् स�कनेछ ।  
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रा��य �नकु� तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण �नयमावल� २०३०:  यस �नयमावल�को �नयम ३ मा �नकु� 
वा आरक्षण�भ� संचालन ग�रने सेवाको बारेमा उल्लेख ग�रएको छ भने �नयम ५ मा िशकार गनर् 
नहनेु वन्यजन्त ुर पक्षीहरूको कुरा उल्लेख ग�रएको छ । 

मध्यवत� के्ष� व्यवस्थापन �नयमावल� २०५२: यस �नयमावल�को �नयम १७ मा मध्यवत� क्षे� 
�भ� �नषे�धत कायर्हरूको कुरा उल्लेख छ भने �नयम ३३ मा मध्यवत� क्षे��भ� संचालन ग�रने 
सेवाहरूको कुरा उल्लेख छ र �नयम ३६ मा कसैले मध्यवत� क्षे��भ� अनसुन्धान सम्बन्धी कुनै 
काम गनर् चाहेमा �वभागको पूवर् स्वीकृ�त �ा� गर� गन� सक्ने कुरा उल्लेख छ । 

ब�दर्या रा��य �नकु� �नयमावल� २०५३: यस �नयमावल�को �नयम ६ मा �नकु� �भ� गनर् 
�न�ष� ग�रएका कायर्हरू उल्लेख ग�रएको छ भने �नयम ७ मा साथमा रा� वा लैजान �नषधे 
ग�रएका वस्तहुरूको कुरा उल्लेख छ । �नयम ११ को उप�नयम २ मा कसैले �नकु��भ� 
अनसुन्धान सम्बन्धी कुनै काम गनर् चाहेमा नेपाल सरकारको स्वीकृ�त �ा� गर� गनर् सक्नेछ र 
त्यस्तोमा �नजले गरेको अनसुन्धानको एक ��त नेपाल सरकार समक्ष पेश गनुर् पन�छ। त्यसर� नै 
यस �नयमावल�को �नयम १५ मा �नकु� �भ� फोहोर मैला फाल्न नपाइने कुरा उल्लेख छ भने 
�नयम १६ मा �वषाल ुपदाथर् फ्याँक्न नपाइने कुरा उल्लेख छ ।   

४.४ कायर्�व�ध  /�नद�िशका 

रा��य वातावरणीय �भाव मूल्या�न�नद� िशका, २०५०: यो �नद� िशकाले वातावरणीय �भाव अध्ययन 
गदार् जनसहभा�गता जटुाउन ु पन�, आवश्यक सूचना र तथ्या� स�लन गन�, �ववा�दत �वषयको 
गिम्भरताको मूल्या�न गनुर् पन�, व्यवस्थापनका साथै वातावरणीय अध्ययनका ला�ग ती �वषयहरूको 
�ाथ�मकता�म �नधार्रण गन� जस्ता कुरालाई स्प�रूपमा मागर्दशर्नको रूपमा अिघ सारेको छ । 

सरकार� रुखहरू हटाउने कायर्�व�ध, २०७१: यस कायर्�व�धको दफा १ मा अन्य �योजनका ला�ग 
�योग गन� �दईएको रा��य वन क्षे�को जग्गामा भएका रुखहरू हटाउन परेमा वन तथा भ-ू
संरक्षण मन्�ालयले हटाउने �नणर्य गन� कुरा उल्लेख छ । त्यसैगर� दफा ४ मा सडक छेउमा 
रहेका रुखहरू सडक �बस्तारको �ममा वा अन्य कुनै कारणबाट हटाउनपुन� भएमा सडक 
�वभाको �नणर्य तथा यसै मापदण्डको दफा १० बमोिजमको स�म�तले जाँचबझु गर� �सफा�रश 
गरेमा वन �वभागको स्वीकृ�त �लई िजल्ला वन कायार्लयले उ� रुखहरू हटाउन स्वीकृ�त �दन 
सक्ने छ ।   

रा��य �ाथ�मकता �ा� आयोजनाको ला�ग रा��य वन के्ष� �योग गन� सम्बन्धी मापदण्ड स�हतको 
काया �व�ध, २०७६: यस कायर्�व�धको दफा ३ अनसुार आयोजनाले रा��य वन क्षे� �योगको 
ला�ग स्वीकृ�त �लन ुअिघ रा��य वन के्ष� नपन� गर� सम्भाव्यता अध्ययन गनुर् पन� छ र दफा ४ 
अनसुार वातावरणीय अध्ययन ��तवेदन तयार गनुर् पन�छ । त्यसै गर� दफा ८ अनसुार 
आयोजनाले वन क्षे� �योग गनर्को ला�ग स�ाभनार् स्वरूप जग्गा उपलब्ध गराउन ुपन� �ावधान 
छ । दफा ९ अनसुार वन क्षे� �योग गरे बापत स�ाभनार् स्वरूप जग्गा उपलब्ध गराउन 
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नसक्ने भएमा रकम बझुाउन सक्ने कुरा उल्लेख छ र दफा १० मा रकम �नधार्रण गन� ���या 
उल्लेख छ । 

४.५ मापदण्डहरू 

वायकुो गणुस्तर सम्बन्धी रा��य मापदण्ड, २०६९: यस मापदण्डले वायकुो गणुस्तर तोकेको छ। 

रा��य खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड २०६२: यस मापदण्डले खानेपानीको गणुस्तर तोकेको छ । 

सवार� साधनहरूबाट हनेु उत्सजर्न सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९: यस मापदण्डले सवार� साधनहरूको 
वग�करण यरुो�पयन यू�नयनले अपनाएको सवार� साधनहरूको वग�करण अनसुार गरेको छ । 
त्यसै गर� यस मापदण्डमा �व�भ� �कारका सवार� साधनहरूले के क�त एक्जस्ट उत्सजर्न गनर् 
पाउछन भ�े कुरा उल्लेख गरेको छ । 

�डजेल जेनरेटरबाट हनेु उत्सजर्न सम्बन्धी रा��य मापदण्ड, २०६९: नेपाल सरकारले ८ �कलोवाट 
-५६० �कलोवाट क्षमताको  नयँा र �योगमा भएको  �डजेल जेनरेटरहरूको ला�ग �डजेल 
जेनरेटरबाट हनेु उत्सजर्न सम्बन्धी रा��य मापदण्ड ल्याएको छ । उत्सजर्न �समा चार �मखु 
�दूषहरू : CO, HC, NOx र PM का ला�ग सेट ग�रएको छ । 

रा��य सडक मापदण्ड, २०७०: सडक �वभागले �व�भ� बगर्का सडकहरूमा एकरुपता लेराउन र 
सडकहरूको �डजाईन र �नमार्ण गदार् ख्याल गनुर्पन� कुराहरूलाई समावेस गरेर यो मापदण्ड तयार 
गरेको छ  । 

४.६ अन्तररा��य सिन्धहरू 

जै�वक �व�वधता सम्बन्धी अन्तरार्��य महा सिन्ध, १९९२ (सन): यो महासिन्ध जै�वक 
�व�वधताबाट �ा� हनेु सेवा एवं स�ुवधाहरूको �दगो उपयोग गर� जै�वक �व�वधता एवं यसबाट 
�ा� हनेु लाभको न्यायोिचत बाँडफाँड सम्बन्धी अन्तरार्��य महासिन्ध हो । यो महासिन्ध २९ 
�डसेम्बर १९९३ देिख कायार्न्वयनमा आएको �थयो भने नेपालले २३ नोभेम्बर १९९३ मा 
अनमुोदन गरेको �थयो । 

संकटाप�  वन्यजन्त ु  तथा  वनस्प�तको  अन्तररा��य  व्यापार  �नयमन  तथा  �नयन्�ण   
(स.व.व.अ.व्या.�न.�न.)  सम्बन्धी अन्तररा��य (साइ�टस) महा सिन्ध, १९७३ (सन):  यो 
महासन्धी जंगल� वनस्पती एवं वन्यजन्तकुो व्यापारका कारणले गदार् वन्यजन्तकुो संरक्षणमा 
असर नपगुोस भ�न जंगल� वनस्प�त एवं जनावरहरूको अन्तरा��य व्यापार, �नकासी पैठार�लाई 
�नयमन गनर् ग�रएको सरकारहरू �वचको भएको सम्झौता हो । नेपालले सन १९७५ को जनु 
१८ मा हस्ताक्षर गर� १९७५ सेप्टेम्बर १६ बाट कायार्न्वयनमा ल्याएको छ ।  
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प�रच्छेद ५ 

�व�मान वातावरणीय अवस्था 

५.१ भौ�तक वातावरण 

धरातल�य स्वरुप 

�स्ता�वत आयोजना कणार्ल� �देशको चरेु क्षे�मा पदर्छ । �स्ता�वत सडक भेर� नद� र �ग�रघाट 
खोलाको दोभान, समनु्�� सतह बाट ३७१ �मटरको उचाईबाट सरुु भइ अ�धकतम उचाई 
११३१ �मटरमा अन्त्य हनेुछ । 

  

�ोत : नापी �बभाग 

िच� 1: आयोजना के्ष�को टोपो�ा�फक नक्सा 
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�ोत : गगुल अथर् 

िच� 2: �स्ता�वत सडकको उचाइ �ोफाइल 

भ–ूउपयोग  

यस सडकले आफ्नो लम्बाइको अ�धकतम के्ष� सामदुा�यक तथा �नकुन्जको मध्यवत� वन 
समेटेको छ । यसका अलावा कृ�ष, वस्ती र बाझो ज�मन समेत अगटेको छ । यस सडकको 
हाल अगटेको ज�मन, स्तरो��त गदार् थप आवस्यक ज�मन र के्ष�ा�धकार �भ�को ज�मनको भ-ू
उपयोग �नम्न ता�लकामा �स्ततु गर�एको छ ।  

ता�लका 9: भ-ूउपयोग 

29�स.न.   29ज�मनको �कार  29�ा��/भोगा�धकार 
�लनपुन� जम्मा जग्गा 
(हे.) 

29स्वा�मत्व 29सडक के्ष�ा�धकार 
�भ�को जग्गा 
(हे.) 

29स्वा�मत्व 

29स्थायी 
29१ 29वन क्षे�को जग्गा  29१९.१४ 29सरकार� 29४३.५० 29सरकार� 
29२ 29वस्ती तथा कृ�ष योग्य 

जग्गा    

29३.५० 29�नजी 29७.९५ 29�नजी 

29३ 29खा�ल जग्गा    29१.१२ 29सरकार� 29२.५५ 29सरकार� 
29अस्थायी 
29२ 29खोला/नद� उकासको 

जग्गा 
29०.५० 29सरकार�   

29३ 29खाल� जग्गा 29०.५० 29सरकार�   



रानीघाट तेलपानी सडक (१८ �क मी) स्तरो��त आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन ��तवेदन 

24 

भगूभर् 

भौग�भर्ग �हसाबले यस अ�यन क्षे� नेपालको चरेु क्षे�मा पछर् । समथर तराई भन्दा उ�र 
प��को पहाडहरु चरेु र महाभारत तथा उच्च-�हमाल� के्ष�ले बनेको छ। भौग�भर्क �हसाबले यस 
अध्यन क्षे� नेपालको िशवा�लक (चरेु) भभूागमा समे�टयको छ। चरेु पहाड �हमालयको दिक्षणी 
भागमा अविस्थत छ। यसको उचाई समनु्� सतह देिख २५० �म. देिख ८०० �म. सम्म छ भने 
चौडाई १० �म. देिख २५ �क�म सम्म छ। यो पहाड उ�र�तर �हमालय उठ्दै जाँदा त्यहाँ बाट 
परुाना नद�ले बगाएर ल्याएका ढंुगा माटो थ�ु�एर बनेको भभूाग हो। यसमा मखु्य रुपमा नद�ले 
बालवुा ढंुगा माटो थपुारेर बनेका बलौटे च�ान ( स्याण्डस्टोन), माटइयाल�  च�ान (मड्सस्टोन), 
गेगर च�ान (कंग्लोमरेट) नामका प�े च�ानहरु पाईन्छन।् चरेु पहाडका च�ानका तहहरुको 
जम्माजम्मी मोटाई लगभग ६ �क�म को छ। चरेु पहाडमा पाइने च�ानहरु �हमालयमा पाइने 
च�ानहरु मध्ये सबैभन्दा नया च�ानहरु हनु।् भौग�भर्क �हसाबले चरेु पहाड सबैभन्दा प�छ बनेको 
पबर्त �ीन्खला मा�नन्छ। यस चरेु क्षे�मा भौ�तक स�चनाको ला�ग भौग�भर्क समस्या भनेको यस 
क्षे�मा रहेको कमजोर च�ानी बनावट नै हो। यसमा पानीले चाडै �बगान� खालको कमजोर� 
भएको च�ानहरु �ारा �न�मर्त भबूनोटको कारणले हो। नेपालको चरेु के्ष�मा बनाएको 
सडकहरुमा यो समस्या �बशेषत: वषार्याममा दे� पाइन्छ।  

 

(Source: Modified from Kayastha et al. (1999), Pradhan et al. (2000, 2003), and Dhital et al. (1995)) 

िच� 3: अध्ययन के्ष�को भौग�भर्क नक्सा 

चरेुलाई उ�र देखी दिक्षण सम्म तीन भागमा (तल्लो, �बच र मा�थल्लो ) �बभाजन ग�रयको छ । 
�स्ता�वत सडकको धेरै जसो भ-ूभाग भौग�भर्क क्षे�को ब�गर्करण अनसुार चरेुको मध्य भाग र 
के�ह थोरै भाग मा�ै तल्लो चरेुको क्षे� अन्तगर्त पदर्छ। खास गर� यस के्ष�मा नरम बलौटे 
च�ान र माटोले बनेको च�ानहरु पाइन्छ । यहा पाइएका च�ानका मोटाइ ०.५ �मटर देखी 
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१.० �मटर सम्मका छन । �य च�ानहरु प�न घामपानी तथा बा�हर� बातावरणले गदार् ब�हर� 
सतह कमजोर भई बसेको छ । यस के्ष�मा �स्ता�वत सडकको योजनालाई  हेन� हो भने धेरै 
जसो ब�े सडकको भाग  चरेुको पहाडी भागको  उ�र� �भरालोको ज�मन  हुँदै जाने �हसाबले 
ग�रएको हदुा थोरै च�ानको भाग सँगसँगै धेरै जसो पहाडी भागको �भरालोमा भएको माटोले 
बनेको  ज�मनबाट लान ुपन� देिखन्छ । भेर� नद�को �कनारबाट सरुु गरेर चरेुपहाडको �बचको 
भाग र तल्लो �भरालो सतहको  छेउको भाग हदैु मा�थ अल्को भ-ूभागमा सडक लाने �स्ताब 
ग�रएको  छ । यहँ �स्ताब ग�रएको सडक प�हलेनै रानीघाट हदैु तेलपानी सम्मको चल्ती 
गोरेटो नै बाटो हो। ठाउ ठाउमा खोला-खोल्साहरू कटाउदै र धेरै जसो  डँडाको �भरालो ज�मन 
हदैु  सडक लाने �स्ताब ग�रएको छ । परुानै सा�बकको गोरेटो बाटोलाई नै स्तन्तोर�ी गर� 
लाने हदुा डाडा भएर जाने ठाउको नयाँ का�टने ठाउहरुमा �बचार पयुार्उन ु पन� हनु्छ। यस 
क्षे�मा १० देखी ५० �ड�ी सम्मको �भरालो ज�मनबाट डाँडाको �भरालो अनसुारनै  हदैु लाने 
योजना ग�रएको छ । कह� कह� सडकलाई भनेर पहाड काट्न ुपन� देिखन्छ, जहाँ  ४० देखी 
८० �ड�ी सम्मको का�टएको भागमा �भरालो ब� सक्छ। तर भैरहेको  सडक धेरै नै बषर् देिख 
च�लआएको हनुाले सडकको �भरालो पना �मलाएरै लागेको देिखन्छ । त्यस्तै यो सडक अ�ल 
माथी पगुे पछ� भे�टने साना साना खोल्सीहरुमा भने केह� भकु्षयहरु हनेु देिखन्छ। �त खोल्सीहरु 
पार गरेर सडक लान ुपन� ठाउमा अल� ध्यान पयुार्उन ुपन� देिखन्छ। भौग�भर्ग �हसाबले भ�ु पदर् 
यस सडकमा खासै ठुलो भौग�भर्ग ् �बपि� आउने सम्भाबना कम ्छ। �ब�भ� च�ानी भभूाग र  
धेरै �भरालो ठाउमा  ग�रएको �भरालोबाट आउने जोिखम �ब�शेणबाट प�न त्यती खतरा देिखएको 
छैन। तर चरेुको कमजोर नरम च�ानी बनावट्बाट बनेको हनुाले सडकको ला�ग नया का�टयको 
ठाउ र खोला खोल्साहरुका  छेउमा भने मखु्य ध्यान �दन ुपन� देिखन्छ। 

यस चरेुको भागको  च�ान समहुमा  पह�लो तथा  खैरो र�को नरम स्यान्डस्टोन (बलौटे च�ान) 

र मड स्टोन (म�टयाल�  च�ान) हरुले बनेका भएकाले सडक �नमार्णको �ममा उत्खनन गदार् 
सानासाना टु�ाहरु छु�ीयर खस्ने सम्भावना चा�ह भई रहन्छ। यस के्ष�मा दरार (फल्ट) को 
भाग देिखदैन तर मखु्य निजकको दरार भनेको प�न उ�र प�� ब�ीचौरको आसपास पूबर्-पि�म 
हदैु गएको छ र त्यो यस अध्धयन क्षे� भन्दा टाढा नै पछर् । य�ह दरारको कारणले सखु�त 
मा�थ चरेुको मध्य र तल्लो भाग फेर� सखु�त भन्दा उ�र प��को भागहरुमा प�न दे� स�कन्छ। 
भग��भक आधार र च�ानकोको �कृतीको आधारमा चरेुमा पाइने च�ान लेस्सर �हमालय भागमा 
पाइने च�ान र उच्च �हमालमा पाइने च�ान भन्दा कमजोर हनु्छन तर प�न तल्लो चरेु भन्दा 
मध्य भागको चरेुको च�ानलाई तलुनात्मक रुपमा रा� ैमा�नन्छ । यस �स्ता�वत सडकको जाने 
ठाउँ हेदार् धेरै जसो कोल्ल�ुवअल (पहाडबाट आइ थ�ु�यको) र रेसीडयुल (च�ान त्य�ह कु�हयर 
बनेको) माटोको भाग धेरै दे� स�कन्छ । यस �स्ता�बत सडकमा मखु्यत:  दईु-�तन ठाउँहरुमा 
त्यस क्षे�लाई नै ��त�न�धत्व गन� खालको  च�ानको भागहरु दे� स�कन्छ । मखु्यतया  ह�ेर� 
घाट, डाँडा पा�न र धलेु पैरोमा चरेुको यस भागमा पाईने च�ानलाई यस �स्ता�वत सडकमा दे� 
पाइन्छ। यहाँ पाईएका च�ानहरु उ�र �तर  ४५ �ड�ी देिख ५५ �ड�ी सम्म ढल्क�यर बसेको 
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अवस्थामा छन ्भने यहाँ देिखएका भौग�भर्क संरचनाहरु हेदार् धेरै जसो भागमा  स��य खोला, 
खोल्साहरू, साना-साना प�हरोहरु, पहाडबाट खसेर बनेका माटो, त्य�ह च�ान कु�हएर बनेको 
माटोहरु बाट बनेको  टारहरु �सस्तै दे� पाइन्छ।  

भौग�भर्क चनुौ�तहरु   

यस क्षे�मा पन� सडक सबै चरेु क्षे�मा नै पदर्छ।  जस्मा सानासाना चरेुको पहाडको बीचको 
भाग र तल्लो छेउको �भरालो भाग हदैु भैरहेको सडक लाई चौडा बनाउने �स्ताब ग�रएको छ। 
यहाँ �स्ताब ग�रएको सडक प�हलेनै चल� रहेको सडक लाई स्तान्तोरती गनर् खोिजएको हनुाले 
डाँडाको �भरालोबाट लाने बाटोमा नया ज�मनको सतह का�टने ठाउँ हरुमा �बशेष �वचार पयुार्उन ु
पन� हनु्छ।  यस क्षे�बाट ल�गने सडक ८ �ड�ी देिख ६० �ड�ी �भरालो ज�मनबाट र डाँडा 
मा�थको कम �भरालो भ-ूभाग अनसुारको र साना पहाडमा उकालो तथा ओरालो ग�र सडक 
बनाउने योजना छ। क�हँ क�हँ सडक चौडा पदार् पहाडको �भरालो�तरको ज�मन काट्न ुपन� प�न 
देिखन्छ। त्यस का�टने ठाउमा ४० �ड�ी देिख ८० �ड�ी सम्मको �भरालो का�टएको भाग प�न 
ब� सक्छ, तर डाँडाको मा�थ-मा�थ बाटै धेरै जसो भाग पन� हनुाले सडकमा का�टने भाग थोरै 
पन� देिखन्छ। यस भागबाट जाने सडकले साना-साना खोल्सीहरु पार गद� जान ुपन� देिखन्छ। 
जहाँ अ�हलेप�न भ-ूक्षयको समस्या देिखई र�हएको छ। �त खोिल्सहरु पार ग�र सडक बनाउन ु
पन� ठाउमा �बशेष �वचार पयुार्उन ुपन� देिखन्छ। यहाँ पाईएका च�ानका मोटाई ०.५ �म. देिख 
१ �म. सम्मका छन।् भौग�भर्क �हसाबले भ�ु पदार् यस सडकमा खासै अरु भौग�भर्क तथा 
प�हरोको सम्भाबना कम छ तर चरेुको कमजोर नरम च�ानी बलौटे च�ान (स्याण्डस्टोन), 
माटइयाल� च�ान (मड्सस्टोन) बनावटबाट बनेको हनुाले सडकको ला�ग काट�एको ठाउँ र 
खोला छेउबाट लान ु पन� ठाउमा मखु्य ध्यान �दनपुन� देिखन्छ।  

 

िच� 4: च�ानको िस्थरताको �व�षेण (मा�थल्लो-चरेु के्ष�को ) 
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यस क्षे�मा मखु्य ध्यान �दन ुपन� ठाउँहरु  

ता�लका 10: सडकको भौग�भर्क चनुौ�त 

चेनेज  भग��भक 
ब�गर्करण  

भग��भक �ववरण  समस्या आउने सम्भावना 

२+६५००  चरेु (�सवा�लक)  ठूलाठूला ढंुगाहरु भएको ह�ेर� 
खोलाको क्षे�  

ज�मन काट्दा ठूलाठूला ढंुगाहरु 
पिल्टने संभावना, खोला छेउ छाउ मा 
भकू्षय तथा पैरो आउन सक्ने  

२+७००, 
३+२००, 
 

चरेु (�सवा�लक) अल्ल�ुवअल माटो तथा 
कोल्ल�ुवअल माटो ले बनेको   

ज�मन काट्दा ठूलाठूला ढंुगाहरु 
पिल्टने संभावना, नया काटेको ठाउमा  
भकू्षय तथा पैरो आउन सक्ने 

८+८५० चरेु (�सवा�लक) बलौटे च�ान ( स्याण्डस्टोन), 
माटइयाल� च�ान (मड्सस्टोन) 

खोलाको बाढ� तथा तल्लो ज�मनमा 
कटान हनेु समस्या �दने सम्भावना  

१०+१०० चरेु (�सवा�लक) बलौटे च�ान ( स्याण्डस्टोन), 
माटइयाल� च�ान (मड्सस्टोन) 

ज�मन काट्दा ठूलाठूला ढंुगाहरु 
पिल्टने संभावना, नया काटेको ठाउमा  
भकू्षय तथा पैरो आउन सक्ने 

१३+००० चरेु (�सवा�लक) ठूलाठूला ढंुगाहरु �म�सएको  
माटो स�हतको बग्ने, खस्ने तथा 
घ�ने खालको पैरो 

पैरोले बखार् याममा दखु �दन सक्ने 
सडकको �नमार्णकायर्मा अबरोध गनर् 
सक्ने 

यस चरेुको भागमा त्य�त च�ानी भाग हदैु जाने क्षे� धेरै कम छ तर प�न खोला (ह�ेर� घाट) 
छेउको क्षे� तथा कुनै कुनै ठाउँ \मा च�ान थोरै थोरै काट्न ुपन� देिखन्छ। अ�हले भैरहेको 
च�ानको का�टने भाग को िस्थरता हेदार् त्य�त डराउन ुपन� देिखदैन । 

 

िच� 5: च�ानको िस्थरताको �व�षेण (मध्य-चरेु  के्ष�को ) 
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यस च�ानी �ब�षेणमा सबै जस्तो च�ानको जोड़ाईहरु त्य�त दखु �दने खालको पाइदैन। यस 
�स्ता�वत सडकको धेरै भाग पन� मध्य-चरेु  क्षे�को भ-ूभागमा मखु्यत:  �तन खालको च�ानी 
जोडाइहरु छन ्  �तनीहरु ०१०°/५४°, १५५°/४५°, र ३०५°/८०° का छन।् धेरै जसो 
सडक को �भरालो भाग उ�र-पूवर् �तर (०२५°/५०°-७०°) फ�कर् एका छन ्र  त्यसमा सडक 
बनाउने �दशा संग �व�षेण गदार् िस्थरता अनकुुल नै देिखन्छ। 

  

�भरालो ज�मन का�टयको भागको सानो-सानो 
पैरोहरु 

�भरालो ज�मन का�टएको भागको पैरो 

  

चरेुमा पन� च�ान चरेुमा पन� खोल्सी तथा पैरोको अबरोध 

भौग�भर्क नक्सा अनसुार यस क्षे� बाट जाने दरारहरु छैनन ्  तर भ-ूबनोट को ए�ासी 
प�रबतर्नताबाट सडक �नमार्णमा त्य�त असर पान� भने देिखदैन।  

भ-ूक्षय र पैरो को समस्या  

यो �स्ता�वत सडकको धेरै ठाउमा भ-ूक्षय र पैरोको समस्याहरु  दे� स�कन्छ। धेरै जसो यस्तो 
ठाउँ सडकको ला�ग माटो का�टएको �भ�ाहरुमा दे� स�कन्छ। यस्ता भ-ूक्षय तथा पैरो सम्ब�ध 
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समस्याहरु धेरै च�ानी जोडाइ भएको, कोल्ल�ुवअल सोइल भएको, र चरेुको माटइयाल�  च�ान 
भएको स्थानहरुमा धेरै दे� पाइन्छ। मखु्यतया भखर्रै सडकको ला�ग का�टएको के्ष�मा यो भ-ू
क्षय तथा पैरोको समस्या धेरै छन।् यस�र पैरो गएको ठाउको अबलोकन गदार् पैरोको माटोमा 
च�ानी टु�ाहरुको साथै साना आकारका माटोका कणहरु भे�टएका छन।् २०१५ को गोखार् 
भकूम्प र त्यसप�छको साना-साना भकूम्पले त्यस्तो आखाले देिखने खालको दरार (फौल्ट)हरु 
�सिजर्त भएको भने यस �स्ता�वत सडकमा पाईएको छैन। 

सम�मा भ�ु पदार् यस्ता भ-ूक्षय तथा पैरो सम्ब�ध समस्याहरु धेरै कोल्ल�ुवअल सोइल भएको, 
माटइयाल�  च�ान र खोल्सा आसपास का के्ष�मा धेरै नै छन ्। मखु्यतया भखर्रै सडकको ला�ग 
का�टएको क्षे�मा यो भ-ूक्षय तथा पैरोको समस्या धेरै छन।् त्यस्तै कडा च�ान भयको क्षे� हदैु 
जाने सडकमा प�न भीरको मा�थबाट च�ानका टु�ा हरु खस्ने, उत्खनन/्कटान गन� बेलामा प�न 
च�ान फुट� खस्ने उि�कै खतरा रहन्छ । 

आयोजना के्ष�को भकूम्पीय �ववरण (�सिस्म�सट�) 

यस क्षे�को निजकै गएका भकूम्पहरू तथा भकूम्पको �हसाबले यस �स्ता�वत सडकको के्ष�लाई 
सडकको �डजाइन गदार् ध्यान �दन ुपन� देिखन्छ। यस �स्ता�वत सडकको नेपाल �डभवन कोड 
(NBC १०५: २०२०) क्षे� भकूम्पीय �हसाबले जोिखम क्षे�मा पदर्छ। त्यो भनेको फेक्टर 
०.४ ले �हसाब गनुर् पन� देिखन्छ। नेपाल सेस्मोलोजीकल केन्� (Nepal Seismological 
Centre), खानी तथा भगूभर् �बभाग अनसुार यस �स्ता�वत सडक क्षे� भकूम्पीय जोिखम 
अिक्सलेरेसन १५० gal देिख २०० gal मा पदर्छ। 

 

(�ोत: NBC १०५:२०२०) 

िच� 6: नेपालको सेिस्मक जो�नंग नक्सा 

आयोजना क्षे� 
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�ोत: Nepal Seismological Center, Department of Mines and Geology 

िच� 7: भकूम्पीय जोिखम नक्सा (Ground acceleration) (Source: Nepal Seismological Center, DMG, GoN) 

भकूम्पीय �हसाब ले यो �स्ता�वत सडक क्षे� भकूम्पीय जोिखम क्षे�मा पदर्छ। खानी तथा भगूभर् 
�वभागले �कािशत गरेको भकूम्पीय नक्सा अनसुार  मग्नेचडु M ३.५ देिख M ५.० रेक्टर 
स्केल सम्मका भकूम्पहरू यस क्षे�मा धेरै गएका छन।् त्यसमा प�न नेपालमै यस्ता साना साना 
धेरै भइुचालो गई रहने यो क्षे� भएकोले भकूम्पीय जोिखमको कारणले पैरो आउने सम्भाबनालाई 
ध्यान �दई सडक बनाउन ुपन� देिखन्छ। 

 

िच� 8: भकूम्प गयको ठाउँको नक्सा (1973 to 2015 for M>3.5 (Source: Shrestha, 2017)) 

आयोजना के्ष�को नद� �णाल� 

�स्ता�वत सडक भेर� नद�को �कनार बाट सरुु भइ तेलपानी सम्म पगु्छ । यस सडकले भेर� 
नद�लाई भने पार गद�न । यस सडकले के�ह खोला-खोल्सीहरूलाई पार गछर् जस म�े ह�ेर� 
खोला मखु्य रहेको छ ।  आयोजना क्षे�मा नद�हरूको रुखको जरा जस्तो संजाल (dendritic 

pattern) दे� स�कन्छ (िच� नं ६) । 

आयोजना क्षे� 
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िच� 9: आयोजना के्ष�को नद� �णाल� 

जल तथा मौसम 

आयोजना व�रप�र उष्ण �कारको हावापानी पाइने गछर् । जल तथा मौसम �वज्ञान �वभाग 
अनसुार सखु�त िजल्लाको औसत वा�षर्क अ�धकतम ताप�म २७ �ड.से. र औसत वा�षर्क 
न्यूनतम ताप�म १५.१ �ड.से. रहने गरेको छ र औसत वा�षर्क वषार्  १३९१.९ �म. �म. हनेु 
गरेको छ । सखु�त िजल्ला, �बरेन्�बजारको औसत ताप�म र वषार् �नम्न ता�लकामा �दइएको 
छ। 

ता�लका 11: आयोजना के्ष�को औसत ताप�म र वषार् 

स्टेशन वषर् 
ताप�म (oC) 

औसत वषार् (mm) 
न्यूनतम अ�धकतम औसत 

सखु�त 

२०१३ १५.७ २९.८ २२.७ २११३.५ 

२०१४ १५.४ २९.३ २२.४ १९२७.७ 

२०१५ १५.५ २९.२ २२.३ १२०८.५ 

२०१६ १५.५ २९.९ २२.७ १४२७.१ 

२०१७ १५.५ २९.५ २२.५ १३५७ 

�ोत : जलवाय ुतथा मौसम �वभाग २०१७ 

वाय,ु जलको गणु तथा ध्व�नको स्तर 

आयोजना क्षे�को धेरै जसो भाग ज�ल क्षे� पदर्छ । आयोजना के्ष��भ� र वरपरको वातावरणमा 
कुनै �कारको �दूषण गन� �ोत नरहेको हुँदा हावा, ध्व�न र पानी गणुस्तर�य रहेको पाइन्छ । 
य��प आयोजनाको �नमार्ण चरणमा हावा र ध्व�न �दूषणको मा�ा बढ्ने सम्भावना देिखन्छ । 
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ता�लका 12: आयोजना के्ष�को वायकुो अवस्था 

सूचक Unit 
मान 

चेनेज २+२५० चेनेज १०+५०० चेनेज १५+७०० 

PM 2.5 μg/m3 ३५.४ ३२.३ २९.५ 

PM 10 μg/m3 ४२.८ ४०.२ ३२.४ 

Particles per/l ३२१० २९९५ २३४० 

CO2 ppm ४०० ४०० ४०० 

HCHO mg/m3 ०.०३५ ०.०३० ०.०२५ 

Temperature °F ७७ ७७.५ ७७.९ 

Humidity % ६०.५ ६०.२ ६०.२ 

�ोत : स्थलगत �मण २०७८ 

ता�लका 13: आयोजना के्ष�को ध्व�नको अवस्था 
स्थान Equivalent Noise Level (Leq) (�दउसोको) 

चेनेज २+२५० ४८.२ 

चेनेज १०+५०० ४९.१ 

चेनेज १५+७०० ४१.४ 

�ोत : स्थलगत �मण २०७८ 

आयोजना क्षे�को �पउने पानीको अवस्था र ह�ेर� खोलाको पानीको अवस्था अनसूुची ७ मा 
देखाइएको छ । यी �ोतहरू केह� मा�ामा �दू�षत देिखन्छन ्। 

५.२ जै�वक वातावरण 

�स्ता�वत सडक चरेु क्षे� हदैु जान्छ र ब�दर्या रा��य �नकु� को मध्याव�ध क्षे�मा पछर् । 
�स्ता�वत सडकको कुल लम्बाईको ८५% वन क्षे� पदर्छ ।  यस क्ष�ेमा उपोष्ण �देिशय 
सदावहार ज�लको बाहलु्यता छ । वन व्यवस्थापनको ला�ग यस क्षे�मा धेरै जसो जंगलहरु 
सामदुा�यक वन उपभो�ा समहु�ारा संचा�लत छन ् भने के�ह जंगल रा��य �नकुन्ज मध्यवत� 
वनको रुपमा छन ्(ता�लकामा  देखाईएको) । 

आयोजना के्ष�को वन सम्पदाको सूची  

�स्ता�वत सडकले कूल ७ वटा सामदुा�यक वन पार गछर्  जस मध्य केह� व�दर्या रा��य 
�नकुन्जको मध्यवत� क्षे� समेत पदर्छ । यस सडकले पार गन� सामदुा�यक वनहरूको सूची 
�नम्न ता�लका १६ मा उल्लेख ग�रएको छ भने असर पन� रुखहरू ता�लका १७ र अनसूुची ८ 
मा �स्ततु ग�रएको छ । 
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ता�लका 14:  आयोजना के्ष�को वन सम्पदाको सूची 

�.स वनको नाम असर पनर् सक्ने रुखहरू 

१ रानीघाट सामदुा�यक वन १९३ 

२ देउराल� मध्यवत� सामदुा�यक वन १६९ 

३ म�हला जरेुढंगा सामदुा�यक वन ९९ 

४ �ीचौर मध्यवत� सामदुा�यक वन २१४ 

५ िशखरवास सामदुा�यक वन १९२ 
६ �नगालझा�ी मध्यवत� सामदुा�यक वन ४७३ 

७ ला�लगरुांस मध्यवत� सामदुा�यक वन १९३ 

  कुल १५३३ 

वनस्प�त 

�स्ता�वत सडक आयोजना क्षे�मा पाइने मखु्य वनस्प�तहरू साल, सल्ला, साज, रो�ह�न, बोट 
धयेरो, खयेर, कटुस, िचलाउने, �तज,ु उि�स, मौवा, टुनी, खर�, हल्द,ु भलायो, �ससौ, �समल, 
िखर� आ�द हनु ्। 

ता�लका 15: आयोजना के्ष�मा पाइने रुखहरू 

�.स. वनस्प�तको  �ववरण संरिक्षत अवस्था कै�फयत 

नेपाल� नाम वैज्ञा�नक नाम ने.स. आई.य.ु�स.न. सा.ई.�ट.यस 

१ साल  Shorea robusta P LC   

२ अस्ना/ साज 
Terminalia alata P LC   

३ सल्लो Pinus roxburghii  LC   

४ बोटधयेरो/हाडे Lagerstroemia parviflora  LC   

५ हाल्द ु Haldina cordifolia     

६ धौट�/दबदबे Garuga pinnata     

७ जामनु Eugenia jambolana     

८ �ससौ Dalbergia sissoo  LC   

९ भलायो Semecarpas anacardium  LC   

१० 
कक�लो/प्यार�/ 
�सन्दरेु/जेठ� 

Mallotus Philippensis     

११ रो�हणी Mallotus philippensis  LC   

१२ मौवा Madhuca longifolia     

१३ �सन्दरेु Mallotus Philippensis     

१४ खर�  Celtis australis  LC   

१५ उि�स Alnus nepalensis  LC   
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�.स. वनस्प�तको  �ववरण संरिक्षत अवस्था कै�फयत 

नेपाल� नाम वैज्ञा�नक नाम ने.स. आई.य.ु�स.न. सा.ई.�ट.यस 

१६ �समल  Bombax cieba     

१७ साधन Desmodium oojeinense     

१८ कोइरालो Bauhinia variegata     

१९ टुनी  Toona ciliata  LC   

२० कलम/कमार् Haldina cordifolia  LC   

२१ िचउर� Madhuca butyracea     

२२ िखर� Sapium insigne     

२३ �भमल  Grewia optiva  LC   

२४ िचलाउनी Schima wallichii     

२५ इ�मल� Tamarindus indica     

२६ खयर/ एका�सया 
Senegalia catechu/ Acacia 
catechu 

 LC   

२७ �तज ु Picrasma javanica     

२८ भतुकु�/�भमल Grewia optiva     

२९ कटुस Castanopsis indica  LC   

३० गयुाँल� Elaeagnus parvifolia     

३१ काउलो Persea odoratissima     

३२ खसुर् Quercus semecarpifolia     

३३ �लिप्टस/इ�पल 
Leucaena leucocephala     

३४ खन्य ु Ficus semicordata     

३५ बडर Artocarpus lakoocha     

३६ बन्को Arisaema tortuosum     

३७ कुसमु Schleichera species     

३८ करम Adina cordifolia     

३९ कुम्भी Careya arborea     

४० तोटे Ficus hispida     

४१ क्यामनुा Cleistocalyx operculata     

�ोत : स्थलगत �मण २०७८ 

ता�लका 16: आयोजना के्ष�मा पाइने झार र झाडीहरू 

�.स. वनस्प�तको  �ववरण संरिक्षत अवस्था कै�फयत 

नेपाल� नाम वैज्ञा�नक नाम ने.स. आई.य.ु�स.न. सा.ई.�ट.यस 

१. वनमारा Ageratina adenophora     

२. धयेरो Woodfordia fruticosa     

३. असरुो Justicia adhatoda     
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�.स. वनस्प�तको  �ववरण संरिक्षत अवस्था कै�फयत 

नेपाल� नाम वैज्ञा�नक नाम ने.स. आई.य.ु�स.न. सा.ई.�ट.यस 

४. ध�ुसर्ल 
Colebrookea oppositifolia     

५. �ततेपाती Artemisia vulgaris     

६. ऐसेल ु
Rubus ellipticus     

७. �सस्नो Urtica dioica  LC   

८. बा�बयो Eulaliopsis binate     

९. खर 
Themeda triandra     

१०. िज�े साग Ophioglossum vulgatum     

११. भोलार् Bauhinia vahlii     

१२. काल� �सन्का Cheilanthes bicolor     

१३. अ��सो Thysanolaena maxima     

१४. �सरु 
Imperata cylindrica     

१५. भेडे कुरो Barleria cristata     

१६. उन्यो Gleichenia longissima     

१७. �तन पाते 
Trifolium repens     

१८. रु�दलो Pogostemon benghalensis     

१९. दवुो  
Cyanodon dactylon     

२०. गन्दे झार  
Ageratum conyzoides     

�ोत : स्थलगत �मण २०७८ 

ता�लका 17 : आयोजना के्ष�मा पाइने गैर का� वन पैदावारहरू 

�.स वनस्प�तको  �ववरण संरिक्षत अवस्था कै�फयत 

नेपाल� नाम वैज्ञा�नक नाम ने.स. आई.य.ु�स.न. सा.ई.�ट.यस 

१. बाँस 
Bambusa vulgare     

२. हर� Terminalia chebula     

३. बर� Terminalia bellirica     

४. ऐसेल ु
Rubus ellipticus     

५. झ्याउ 
Spergula arvensis     

६. चेउ 
Agaricus bisporus     

७. चेउ 
Agaricus campestris  LC   

८. द�तउन 
Achyranthes bidentata     

९. अमला  
Phyllanthus emblica     

१०. कु�रलो Asparagus officinalis  LC   

११. कु�रलो Asparagus racemosus     

१२. अ��सो Thysanolaena maxima     

१३. थाकाल 
Phoenix acaulis     
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�.स वनस्प�तको  �ववरण संरिक्षत अवस्था कै�फयत 

नेपाल� नाम वैज्ञा�नक नाम ने.स. आई.य.ु�स.न. सा.ई.�ट.यस 

१४. �नउरो Dryopteris cochleata     

१५. भोलार् Bauhinia vahlii     

१६. मसु्ल�  Murdannia edulis     

�ोत : स्थलगत �मण २०७८ 

आयोजना के्ष�मा पाइने फलफूलका रुखहरू: आयोजना क्षे�मा पाइने फलफूलहरूमा केरा (Musa 

paradisica), आप (Mangifera indica), कागती (Citrus aurantifolia), �नबवुा (Citrus limon), अनार 
(Punica granatum), आरु (Prunus persica), नासपाती (Pyrus communis), कटहर (Artocarpus integra),  
आ�द रहेका छन ्(�ोत : स्थलगत �मण २०७८) । 

ता�लका 18 : आयोजना के्ष�मा पाइने फलफूलका रुखहरू 

�.स. वनस्प�तको  �ववरण संरिक्षत अवस्था कै�फयत 

नेपाल� नाम वैज्ञा�नक नाम ने.स. आई.य.ु�स.न. सा.ई.�ट.यस 

१. मेवा Carica papaya  DD   

२. केरा Musa paradisiaca     

३. आप 
Mangifera indica  DD   

४. कागती Citrus aurantiifolia     

५. �नम्ब ु Citrus limon     

६. अनार 
Punica granatum  LC   

७. आरु 
Prunus persica     

८. नासपाती Pyrus communis  LC   

९. कटहर 
Artocarpus integer     

१०. �कम्ब ु
Morus species  LC   

�ोत : स्थलगत �मण २०७८ 

आयोजना के्ष�का संरिक्षत वनस्प�तहरू:  साल आयोजना क्षे�मा पाइने नेपाल सरकार�ारा संरिक्षत 

वनस्प�तमा पछर् । आयोजना क्षे�मा आई.य.ु�स.न. र सा.ई.�ट.स ्मा संरिक्षत कुनैप�न वनस्प�तहरू 
देिखएको �थएन । 

जनावर र चराचरुु�ीहरू 

आयोजना क्षे� व�रप�र बाघ, िचतवुा, चर� बाघ, वन �बरालो, बाँदर, लंगरु, भाल,ु बदेँल, घोरल, 
स्याल, दमु्सी, मगृ आ�द वन्यजन्त ुपाइन्छन ्। वन कुखरुा, का�लज, ढुकुर, भंगेरा, डां�,े काग, 
कोइल�, डाँफे, मनुाल, िचल, सार�, �त�ा आ�द आयोजना के्ष�मा पाइने पंक्षीहरू हनु । सडक 
छेउ चराचरुु�ीहरू बाहेक अन्य वन्यजन्तहुरूको वासस्थान र �वचरण के्ष� नभएप�न चेनेज 
८+३०० देिख १०+२००, ११+३०० देिख १३+८००, र १५+१०० देिख १६+३०० 
सम्मको क्षे� वन्यजन्तहुरू �स्ता�वत सडक पार गद� ओहोरदोहोर गनर् सक्ने के्ष� रहेको छ । 
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ता�लका 19: आयोजना के्ष�मा पाइने जनावरहरू 

�.स. जनावरको  �ववरण संरिक्षत अवस्था कै�फयत 

नेपाल� नाम वैज्ञा�नक नाम ने.स. आई.य.ु�स.न. सा.ई.�ट.यस 

१. बाघ 
Panthera tigris P EN I  

२. िचतवुा Panthera pardus  VU I  

३. चर� बाघ  Felis bengalensis P LC II  

४. वन �बरालो Felis chaus  LC II  

५. बाँदर 
Macaca mulatta  LC II  

६. लंगरु Semnopithecus entellus  LC I  

७. भाल ु
Melursus ursinus  VU I  

८. बदेँल Sus scrofa  LC   

९. घोरल 
Naemorhedus goral  NT I  

१०. स्याल 
Canis aureus  LC   

११. दमु्सी Hystrix indica  LC   

१२. मगृ 
Muntiacus vaginalis  LC   

�ोत : स्थलगत �मण २०७८ 

ता�लका 20: आयोजना के्ष�मा पाइने चराहरू 

�.स. जनावरको  �ववरण संरिक्षत अवस्था कै�फयत 

नेपाल� नाम वैज्ञा�नक नाम ने.स. आई.य.ु�स.न. सा.ई.�ट.यस 

१. का�लज 
Lophura leucomelana  LC III  

२. ढुकुर Streptopelia species  LC   

३. भंगेरा Passer domesticus  LC   

४. डां� े
Acridotheres tristis   LC   

५. काग Crovus splendens  LC   

६. कोइल� Eudynamys scolopaceus  LC   

७. डाँफे Lophophorus impejanus  LC I  

८. मनुाल 
Tragopan satyra  NT III  

९. िचल 
Milvus migrans  LC   

१०. सारौ Sturnus species  LC   

११. �त�ा Francolinus species  LC   

१२. कठफोरा Picus species  LC   

१३. सगुा Psittacula species  LC   

१४. धोबी चरा Copsychus saularis  LC   

१५. बलुबलु Hypsipetes leucocephalus  LC   

१६. बटाई Coturnix coturnix  LC   

१७. �फस्टो Prinia species  LC   
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�.स. जनावरको  �ववरण संरिक्षत अवस्था कै�फयत 

नेपाल� नाम वैज्ञा�नक नाम ने.स. आई.य.ु�स.न. सा.ई.�ट.यस 

१८. िचबे Dicrurus species  LC   

१९. कोकले Dendrocitta vagabunda  LC   

२०. लामप�ेु Cissa erythrorhyncha  LC   

२१. जरेुल� Pycnonotus cafer  LC   

२२. रानी चर� Pericrocotus flammeus  LC   

�ोत : स्थलगत �मण २०७८ 

नोट: LC=Least Concern, NT=Near Threat, VU=Vulnerable, EN=Endangered, DD= Data Deficit 

सर�सपृ, उभयेचर र जलचर 

सपर्, छेपारो र गोहोरो जस्ता स�रसपृ पाइन्छन ्भने भ्यागतुो जस्ता उभयचर पाइन्छन ्। कत्ले, 
असला, राजा बाम, रह,ु गद�, लहरे, बदुनुा, बाघी, िचप्ले फकेटा जस्ता आयोजना निजकैको भेर� 
नद�मा पाइने माछाहरू हनु । आयोजना क्षे� व�रप�र नद� र खोलानालामा खाँसै �दूषण हनेु कायर् 
भएको देिखँदैन र सर�सपृ र जलचर �जा�तको �वचरणको अवस्था, वासस्थानको अवस्था रा�ो 
भएको अनमुान गनर् स�कन्छ । आयोजना क्षे� व�रप�र सडक �नमार्ण कायर्हरू भइरहेको र सो 
कायर् गदार् कटान ग�रएको माटो खोला नालामा फाल्दा यी  सर�सपृ, उभयचर र जलचर 
�जा�तहरूको �वचरण क्षे� र वासस्थानलाई असर गनर् सक्छ । धेरै वषार्त भएको बेलामा प�न 
खोलानालामा बाढ� आई �यनीहरूको �वचरण क्षे� र वासस्थानलाई असर गनर् सक्छ । 

५.३ आ�थर्क, सामािजक र सासँ्कृ�तक वातावरण 

�स्ता�वत सडक सखु�त िजल्ला वराहताल गाउपा�लका वडा नं. १, २ भएर जान्छ । यस सडकले 
रा�नघाट, कुसमुवास अ�लदमार, �ीचौर, पाखापानी, गाडापानी, ढकालवार�, मं�ा, र तेलपानी जस्ता मखु्य 
वस्तीहरु पार गछर् । 

५.३.१ आयोजना �भा�वत िजल्ला 

जनसंख्या सम्बन्धी �ववरण 

�स्ता�वत सडकले सखु�त िजल्लालाई �भा�वत पन� देिखन्छ । आयोजना �भा�वत िजल्लाहरूको 
जनसंख्या सम्बन्धी �ववरण �नम्न ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ । 

ता�लका 21: आयोजना �भा�वत िजल्लाको जनसंख्या सम्बन्धी �ववरण 

�ववरण सखु�त िजल्ला 
जनसंख्या ३,५०,८०४ 

प�रवार संख्या ७२,८६३ 
ल��गक अनपुात (��तशत म�हलामा परुुषको संख्या) ९३.४ 

प�रवारको औसत आकार ४.८१ 
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जनसंख्या व�ृ�दर (२००१-२०११)  १.९५ 

क्षे�फल (वगर् �क.�म.) २,४५१ 

जनघनत्व (जना ��त वगर् �क.�म.) १४३.१ 

�ोत : रा��य जनगणना २०६८, के.त.�व. 

जा�तगत जनसंख्या, धमर् र मातभृाषा 

रा��य जनगणना २०६८ मा सखु�त िजल्लाका ८० भन्दा बढ� जातजा�त, ८ भन्दा बढ� धमर्, 
४० भन्दा बढ� मातभृाषा र २५ भन्दा बढ� दो�ो भाषाहरूको गणना भएको छ ।  

ता�लका 22: आयोजना �भा�वत िजल्लाको जा�तगत जनसंख्या 

जातजा�त 
सखु�त िजल्ला 
संख्या ��तशत 

क्षे�ी १,१०,९०७ ३१.६ 
मगर ६६,२१९ १८.९ 
कामी ६४,१४९ १८.३ 
�ा�ण ४०,४४० ११.५ 
ठकुर� १६,६२८ ४.७ 
दमाई/ढोल� १५,७८१ ४.५ 
साक� ८,१५७ २.३ 
थारू  ६,८९० २.० 
दशनामी/संन्यासी ५,९८९ १.७ 
गरुुङ ४,६१४ १.३ 

�ोत : रा��य जनगणना २०६८, के.त.�व. 

ता�लका 23: आयोजना �भा�वत िजल्लामा धमार्वलम्बीहरूको अवस्था 

धमर् 
सखु�त िजल्ला 
संख्या ��तशत 

�हन्दू ३,२२,२४४ ९१.८६ 
बौ� १४,४०२ ४.११ 
��िस्चयन १२,०२२ ३.४३ 
ईस्लाम १,८२५ ०.५२ 
�कृ�त ४९ ०.०१ 
अन्य २६२ ०.०७ 
कुल जम्मा ३,५०,८०४ १००.०० 

�ोत : रा��य जनगणना २०६८, के.त.�व. 
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ता�लका 24: आयोजना �भा�वत िजल्लाहरूमा बो�लने �मखु मातभृाषाहरू 

मातभृाषा 
सखु�त िजल्ला 
संख्या ��तशत 

नेपाल� ३,१४,४५९ ८९.६४ 
मगर २४,४५६ ६.९७ 
थारू ६,२७४ १.७९ 
राजी ९८० ०.२८ 
गरुुङ ९७४ ०.२८ 
�हन्द� ७२६ ०.२१ 
नेवार� ६५२ ०.१९ 
मैथल� ५०३ ०.१४ 
अन्य १,७८० ०.५१ 
कुल जम्मा ३,५०,८०४ १००.०० 

                     �ोत : रा��य जनगणना २०६८, के.त.�व. 

५.३.२ आयोजना �भा�वत गाउँपा�लका/नगरपा�लका 

�स्ता�वत सडक सखु�त िजल्ला वराहताल गाउपा�लका वडा नं. १, २ भएर जान्छ । यस सडकले 
रा�नघाट, कुसमुवास अ�लदमार, �ीचौर, पाखापानी, गाडापानी, ढकालवार�, मं�ा, र तेलपानी जस्ता मखु्य 
वस्तीहरु पार गछर् । 

जनसंख्या सम्बन्धी �ववरण 

बराहताल गाउपा�लकामा  कुल ५४४८ घरधरु� रहेका छन ्। जहां कुल जनसंख्या २६८०२ 
रहेको छ । �स्ता�वत आयोजना क्षे�को वडाहरुको मा� जनसंख्या �ववरण तल �दएको अनसुार 
छ । 

ता�लका 25: आयोजना �भा�वत गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको जनसंख्याको �ववरण 

आयोजना �भा�वत न.पा./गा.पा. 
आयोजना �भा�वत 

वाडर् 
घर धरु� 

जनसंख्या 

कुल परुुष म�हला 

बराहताल गा.पा. १ ३७२ ३०८३ ९३४ ९८१ 

बराहताल गा.पा. २ ५८२ ४४५६ १२४७ १४१९ 

�भा�वत वाडर् कुल   ९५४ ७५३९ २१८१ २४०० 

�ोत : रा��य जनगणना २०६८, के.त.�व. 

जा�तगत जनसंख्या 

सखु�त िजल्लाको �स्ता�वत आयोजनाले �भा�वत बराहताल गाउपा�लकामा  �व�भ� जात तथा 
जनजा�तका मा�नसहरूको बसोवास रहेको पाइन्छ । आयोजना �भा�वत गा.पाके सम� जनसंख्या 
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हेदार् औसतमा क्षे�ी (३१.७%), कामी (१६.६%), �ाह�मन (१४.६%), मगर (१०.५%), ठकुर� 
(९.८%), दमाई/ढोल� (५.२%), साक� (२.७%), थारू (२.५%), सन्यासी/दसनामी (२.३%), 

गरुुङ (१.३%) र अन्य जातजा�तका मा�नसहरूको बसोबास रहेको छ । तर अयोजना �भा�वत 
वडा र सेन्टरलाइन हेदार् जनजा�तहरुको वाहलु्यता रहेको छ । 

ता�लका 26: आयोजना �भा�वत गाउँपा�लकाको जा�तगत जनसंख्या 

जात/जा�त बराहताल गा.पा. % 

क्षे�ी 6,596 31.7 
कामी 6,040 16.6 
�ाह�मन 1,218 14.6 
मगर 8,122 10.5 
ठाकुर� 1,079 9.8 
दमाई/ढोल� 1,343 5.2 
साक� 291 2.7 
थारु   2.5 
सन्यासी/दसनामी 578 2.3 
गरुुङ 764 1.3 
मसुलमान  0.7 
नेवार 81 0.5 
बाद� 114 0.3 
तामा�  0.2 
भोटे  0.2 
राजी 333 0.2 
कुमाल 124 0.1 
गाईने  0.1 
राजधोब 28  
अन्य 65 0.1 
द�लत अन्य  0.1 
तराई अन्य 26 0.1 
कुल 26,802 100 

�ोत : रा��य जनगणना २०६८, के.त.�व. 
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मातभृाषाको आधारमा जनसंख्या 

�स्ता�वत आयोजना �भा�वत गाउँपा�लका/नगरपा�लकाहरूमा �व�भ� �कारका मातभृाषा भएका 
मा�नसहरूको बसोबास रहेको छ । �तनमा सवैभन्दा धेरै नेपाल� मातभृाषा हनेु मा�नसहरूको 
बसोबास रहेको देिखन्छ र कुल ९२.१% मा�नसहरू नेपाल� मातभृाषी रहेका छन ्। यस प�छ 
मगर भाषा बोल्ने मा�नसहरूको संख्या धेरै रहेको छ । उनीहरूको संख्या चा�हं ३.८ ��तशत र 
थारु भाषा बोल्ने मा�नसहरू २.३ ��तशत रहेको पाइन्छ ।  

ता�लका 27: आयोजना �भा�वत गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको भाषागत जनसंख्या 

भाषा बराहताल गा.पा. % 

नेपाल� 23,465 92.1 
मगर 2,904 3.8 
थारु  2.3 
गरुुङ 52 0.3 
�हन्द�  0.2 
नेवार� 23 0.2 
मै�थल� 34 0.1 
तामांग  0.1 
राजी 273 0.1 
बेलहार�  0.1 
उदुर्  0.1 
खाम  0.08 
भोजपरु�  0.05 
छन्त्याल  0.03 
आवाद�  0.01 
राई  0.01 
�लम्ब ु   
िचन्ह भाषा 11  
अन्य 25  
उल्लेख नभएको 15  
कुल 26,802 100 

�ोत : रा��य जनगणना २०६८, के.त.�व. 

खानेपानी 

�स्ता�वत आयोजना  व�रपर�का  घर प�रवारले मखु्यत्या स्थानीय मलु र खेला तथा स साना 
खानेपानी अयोजनाहरुवाट पानी �योग गन� गरेका छन ् । आयोजना �भा�वत गाउपा�लकाको 
खानेपानीको �ोत मध्य ५७.६९% धाराको पानी, १४.४२% कुवा, २१.१३% मूल धाराको पानी, 
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२.६९% न�द/खोलाको पानी र ४.०७% अन्य �ोतबाट �योग गदर्छन (�ोत: केन्��य तथ्याँक 
�वभाग, २०६८) । 

साक्षरता िस्थ�त 

�स्ता�वत आयोजना क्षे�मा परुूष साक्षरता दर  ७८.३० र म�हला साक्षरता दर ६०.३६ 
��तशत रहेको देिखन्छ । आयोजना क्षे�मा परुुस र म�हला बीच साक्षरता दर धेरैनै फरक 
रहेको पाइएको छ । 

ता�लका 28: आयोजना �भा�वत गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको साक्षरता 

गा.पा./न.पा. �लंग 

५ बषर् भन्दा 
मा�थको 
जनसंख्या 

जनसंख्या जसले 
उल्लेख 
नभएको 

साक्षरता 
दर 

पढ्न र ले� 
सक्छन ्

पढ्न मा� 
सक्छन ्

पढ्न र ले� 
सक्दैनन ्

बराहताल गा.पा. 
दवैु 23,634 15,556 1,155 6,909 14 65.82 
परुुस 11,380 8,538 467 2,370 5 75.03 
म�हला 12,254 7,018 688 4,539 9 57.27 

�ोत: केन्��य तथ्याँक �वभाग, २०६८ 

५.३.३ आयोजना �भा�वत वडाहरू 

�स्ता�वत सडकले बराहताल गाउँपा�लकाको वडा नं. १ र २ लाई �भा�वत पन� देिखन्छ । 

५.३.४ आयोजनाले �भाव पन� घरधरु� तथा जनसंख्या 

सडकको क्षे�ा�धकार �भ� पन� �त�य �भा�वत घरधरु� र �तनीहरुको जनसंख्या �नम्न ता�लकामा 
�दईएको छ । 

ता�लका 29: सडकको के्ष�ा�धकार �भ� पन� घरधरु� र �तनीहरूको जनसंख्या 

�स.न. देखी  (चेनेज ) सम्म(चेनेज ) घरधरु� संख्या  �भा�वत जनसंख्या  कै�फयत 

१ १०+४२० १०+९८० ५ ३३ कुसमुवास 

२ १४+२०० १४+७२० २ १२ अल�दमार, �ीचउर 

जम्मा ७ ४५ 
 

�ोत : स्थलगत �मण २०७८ 

रोजगार�/पेशा/व्यवसाय 

आयोजना �भा�वत क्षे�मा धेरैजसो मा�नसहरु (७०% भन्दा बढ�) कृ�ष र पश ुपालनमा आधा�रत 
छन ्भने २५% मा�नसहरु ज्याला/मजदरु�मा �नभर्र छन ्। सडक छेउका घरहरु व्यवशायमा 
प�न आधा�रत छन ्। आयोजना �भा�वत के्ष�का १०% मा�नसहरु व्यवशायमा आधा�रत भएको 
पाइएको छ  भने २०% घरधरु� बाट किम्तमा एकजना �वदेश गएको प�न पाइएको छ । 
आयोजना क्षे�मा जा�गरमा �नभर्र मा�नसहरु न्यनु (५%) छन ्  । (�ोत : स्थलगत �मण 
२०७८, आयोजना �भा�वतहरू संग छलफल) । 
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कृ�ष उत्पादन 

आयोजना क्षे�मा धेरै जसो मा�नसहरू कृ�षमा �नभर्र रहेको पाइएको छ । नेपालको अन्य 
ठाउँमा जस्तै यहाँ प�न धान, गहुँ, कोदो, मकै आ�द बा�ल लगाउने चलन छ । �संचाइको स�ुवधा 
भएको ठाउँमा ३ बा�ल सम्म लगाउने ग�रन्छ । आयोजना के्ष� मखु्यतः तरकार�, टमाटर, 
आल,ु अदवुा र बेसर उत्पादन गन� क्षे�को रूपमा �लन स�कन्छ । 

�संचाई �णाल� 

आयोजना क्षे�को तल्लो भाग र बेशी क्षे�का धेरैजसो खेतहरूमा �संचाइको स�ुवधा छ भने 
मा�थल्लो भेगका खेतहरू वषार्तको पानीमा �नभर्र हनुपुन� देिखन्छ ।  

स्वास्थ्य र सरसफाई 

आयोजना क्षे�को �व�मान स्वास्थ्य िस्थ�तलाई �व�षेण गदार् यस क्षे�मा सन� र नसन� दवैु 
�कारका रोगको �कोप देिखन्छ । आयोजना के्ष�मा भएका स्वास्थ्य चौक�हरूको अनसुार यस 
क्षे�मा मटुु सम्बन्धी रोग (उच्च र�चाप, हृदयघात, का�डर्एक अरेस्ट आ�द) बाट ��सतहरूको 
सङ्ख्या बढ� रहेको छ ।  यस बाहेक यस क्षे�मा मधमेुह, �ो�नक अब्स�िक्टभ पलु्मोनर� 
�डिजज, पखाला रोग, तल्लो �ास�णाल� सं�मण, दम, �नमो�नया जस्ता रोगहरू �बल छन ्। 

आयोजना क्षे�मा स्वास्थ्य सेवाको रा�ो स�ुबधा छैन र स्थानीय रा�नघाट स्वास्थ्य चौक� बाहेक 
यस क्षे�का मा�नसहरु सखु�तको �बरेन्�नगरमा भर पनुर्पन� देिखन्छ । अ�ल �स�कस्त �बरामीहरु 
भने कोहोलपरु वा नेपालगंज सम्म पगु्नपुन� अवस्था छ । आयोजना क्षे�मा सरसफाइको अवस्था 
भने रा�ो देिखन्छ । हरेक घरहरुमा शौचालय र पानीको रा�ो स�ुबधा छ । यहाँका 
मा�नसहरुमा प�न स्वस्थ र सरसफाई सम्बिन्ध रा�ो ज्ञान भएको पाइएको छ । यस के्ष�मा 
सावर्ज�नक सौचालयको भने अभाव छ । 

फोहोरमैला व्यवस्थापन  

आयोजना क्षे�मा फोहोरमैलाको उिचत व्यवस्थापन संयन्� छैन र हरेक घरहरूले फोहोरको 
व्यवस्थापन आफै गछर्न । यस क्षे�मा बा�स खानाहरू पशधुनलाई �दने, कु�हने फोहोरहरू गाड्ने 
र जलाउन �मल्ने फोहोरहरू जलाउने  चलन छ ।  

ऊजार् 

आयोजना क्षे�मा खाना पकाउन दाउरा र एल.�प. ग्यासको �म��त �योग भएको पाइएको छ 
भने बि� बाल्नको ला�ग अयेजना शरुु स्थानमा नेपाल �बधतु �ा�धकरण�ारा �वत�रत �बजलु� 
�योग भएको  पाइएको छ । मोटरसाइकल र गाडीहरूको ला�ग पे�ोल र �डजेल इन्धनको 
�योग हनेु गदर्छ । 
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सासँ्कृ�तक मान्यता, चालचलन र परम्परा 

आयोजना क्षे�मा �व�भ� जात जातीहरूको बसोवास छ। यसैगर� यहाँका वा�सन्दाहरूका आफ्नो-
आफ्नो परम्परा र �र�त �रवाज अनसुारका चाडपवर्, भेषभषुा, खानपान, रहनसहन छन।् यहाँका 
मा�नसहरूले मनाउने मखु्य चाड पवर्हरूमा दश�, �तहार, माघे सं�ािन्त, �ीप�मी, होल�, िशवरा�ी, चैते 
दश�, नागप�मी, मा�लका चतदुर्शी, �तज, सो� �ा� आ�द रहेका छन।् यी चाडपवर्हरू बाहेक यहाँका 
वा�सन्दाहरूले आफ्नो आफ्नो परम्परा अनसुारका चाडपवर्हरू मनाउने गदर्छन।् यहाँका 
उत्सवहरूमा देउडा नाच, मारुनी नाच, दोहर� गीत, हडु्केल� नाच, न्याउले, नगरानाच, रत्यौल� आ�द 
सांस्कृ�तक कायर्�महरूको आयोजना ग�रन्छन।् यहाँ �ववाहा, �तबन्ध, न्वारन आद� उत्सवहरूमा 
प�न माथी उल्लेखीत सांस्कृतीक कायर्�महरूको आयोजना गन� �चलन रहेको छ ।  

आयोजनाले स्थानीय पूवार्धार तथा सावर्ज�नक र �नजी सम्पि�मा पान� �भाव 

मा�थको ता�लकामा उल्लेिखत �त�य �भा�वत घरधरु� वाहेक आयोजनाले स्थानीय पूवार्धार तथा 
सावर्ज�नक सम्पि�मा पान� �भाव �नम्न ता�लकामा �दईएको छ । 

ता�लका 30:  आयोजनाले क्षती हनु सक्ने संरचनाहरूको सूची 

�स.न. चेनेज (देिख) चेनेज (सम्म) स्थानीय पूवार्धार/सावर्ज�नक सम्पि�को नाम कै�फयत 

इलेिक्�क 
पोल 

प�ी �सचाइ कुलो 
येजना 

स्थानीय घर 
तथा टहरा 

 

१ १०+४२० १४+२०० २५ ३ (हाल भेर� ववइ 
अयोजनाको लगानीमा 
�नमार्ण भैरहेको ) 

७  

�ोत : स्थलगत �मण २०७८ 

अयोजनाको सडक एलाइनमेन्टवाट प�हलेनै �वधतुको लाइन �वस्तार ग�रएको र हाल सोह� 
निजकवाट �सचाइकुलोको �नमार्ण भैरहेको अवस्था रहेकोले सो सावर्ज�नक सम्पि�मा �भाव पन� 
देिखन्छ । 
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प�रच्छेद ६ 

�स्तावको �वकल्प �व�षेण 

�वकल्प �व�षेण वातावरणीय �भाव अध्ययनको महत्वपूणर् अंगको रूपमा �लइन्छ । आयोजना �नमार्ण 

तथा स�ालन गदार् वातावरणीय अवस्थामा सकेसम्म कम �भाव पन� गर� �नमार्ण गन� व्यवस्था ग�रनेछ । 

आयोजना �नमार्ण कायर्बाट वातावरणमा असर नगन� गर� परम्परागत तथा आध�ुनक साधनको �योग 

ग�रनेछ । जै�वक �व�वधताको संरक्षणलाई ध्यानमा राखी �स्ताव कायार्न्वयन हनेु छ ।  

६.१ �डजाइन  

�स्ता�वत सडक खण्डको �डज़ाइन िजल्ला सडक मापदण्ड �भ� रहेर �नमार्ण ग�रने छ । �ा�मण 
सडकको दाजोमा यो चौडा र कालो प�े हनेुछ । आवश्यकता अनसुार पयार्� जल �नकासी 
�णाल�को �डजाइन र कालोप�े सतहको मापदण्डको �डजाइन ग�रएको छ । 

६.२ आयोजनाको स्थल 

�स्ता�वत सडकको �याक खोल� सडक संचालनमा आइसकेकोले य�ह सडकको रेखांकनलाई 
आधार मानेर स्तरो��त गनर् र केह� �डे न�मलेको ठाउँमा मा� यताउता जानेगर� स्तरो��त गनर् 
�स्ताव ग�रएको छ ।  

उत्खनन ् क्षे�, भण्डारण क्षे�, क्याम साइट र खेर जाने साम�ीको भण्डारण क्षे� लाई आवश्यकतको 
आधारमा उपय�ु हनेु ठाउँ छा�नएको छ । 

६.३ वन के्ष�को �वकल्प 

�स्ता�वत सडकपंि�मा पन� �व�भ� वन के्ष�लाई छलेर वा रेखांकन प�रवतर्न गन� कुनै प�न 
�वकल्प देिखदैन तर वन �वनास कम गनर् सम्भव भए सम्म कम रुख कटान गनर् सझुाव 
ग�रएको छ र सोह� अनसुार �डजाइन ग�रएको छ । 

६.४ ��व�ध र स�ालन �व�ध, समय ता�लका 

सडक �नमार्णमा कायर्मा भार� उपकरणका साथै स्थानीय जनशि�को �योग ग�रनेछ । �नमार्ण कायर् 
खेतीगन� समय र वषार्को समयमा ग�रने छैन यस �कारको समय ता�लकाले स्थानीय स्थरमै रहेका 
स्थानीयवासीलाई �नमार्ण अव�धमा आब�, संग्लन हनु सक्छन ् । �नमार्ण साम�ी �दउसोको समयमा 
(अ�फस समय भन्दा किम्तमा १ घण्टा फरक) ढुवानी गदार् आयोजना क्षे�मा �ा�फक जाममा क�म 

आउने छ । ढुवानी गदार् �नमार्ण साम�ी ��पालले छो�प ढुवानी ग�रने छ । कामदारहरूको स्वास्थ्य र 

सरुक्षाको ला�ग आवश्यक सरुक्षा साम�ी उपलब्ध ग�रने छ ।  
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६.५ �योग हनु ेकच्चा पदाथर् 

आयोजना �नमार्ण गनर् �योग हनेु �व�भ� �कारका कच्चा पदाथर्मा वालवुा, �ग�ी, ढु�ा, �बटु�मन आ�द रहेको 
छ । आयोजना क्षे� निजकै रहेको नद�को �कनारमा �सस्त �नमार्ण सामा�ी रहेकोले खाल्टो 
नबनाई र नद�को पानीको सतह भन्दा मा�थ थ�ु�एको भाग मा� उत्खनन ् ग�रने छ र यस 
कायर्को ला�ग स्थानीय तहबाट अनमु�त ल�इनेछ । इन्धनको ला�ग दाउराको �योग ग�रने छैन। 
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प�रच्छेद ७ 

�स्ताव कायार्न्वयन गदार् वातावरणमा पन� �भाव तथा संरक्षणका उपाय 

�स्ताव कायार्न्वयनबाट वातावरणमा पनर् सक्ने �भावहरूको प�हचान गर� उ� आयोजनाले 
�नमार्ण र स�ालन गदार् र उ� आयोजनाले भ�वष्यमा �नम्ताउन सक्ने �भावहरूको प�हचान र 
�व�षेण जै�वक, भौ�तक, रासाय�नक, आ�थर्क–सामािजक तथा सांस्कृ�तक वातावरणलाई ध्यानमा 
राखी ग�रएको छ । �स्ताव कायार्न्वयनबाट मखु्य गर� सकारात्मक र नकारात्मक �भावहरू हनेु 
गछर्न ्। सामान्यतया सकारात्मक �भावहरूलाई अ�धकतम र नकारात्मक �भावहरूलाई न्यून 
गर� आयोजना स�ालन गनुर्पछर् । 

�स्ताव कायार्न्वयनका �ममा हनेु लाभदायक र ��तकूल �भावहरू यस प�रयोजनाका ला�ग 
प�हचान, पूवार्नमुान र मूल्या�न ग�रएको छ जसलाई �नम्न खण्डमा वणर्न ग�रएको छ । �स्ताव 
कायार्न्वयनका �ममा हनेु सकारात्मक �भावहरूलाई उप खण्ड ७.१ मा व्याख्या ग�रएको छ 
भने ��तकूल �भावहरूलाई उप खण्ड  ७.२ मा व्याख्या ग�रएको छ । �भाव मूल्या�नको कायर् 
गदार् अध्ययन �व�धमा उल्लेख ग�रए अनसुार पक्षहरूमा उिचत ध्यान �दएर ग�रएको छ । यस 
चरणमा प�हचान वा पूवार्नमुान नग�रएका कुनै प�न ��तकूल �भाव वा लाभदायक �भाव य�द 
प�छ �नमार्ण वा स�ालन अव�धमा प�ा लगाइयो भने उ� �भावहरूको न्यूनीकरण वा अ�भव�ृ� 
गन� कायर् स्वयं �स्तावकको हनेु छ । 

७.१ सकारात्मक �भाव  

७.१.१ �नमार्ण अव�ध / चरण  

�स्ता�वत सडक आयोजना �नमार्ण चरणमा हनेु सम्भा�वत सकारात्मक �भावहरू यस �कार 
रहेका छन ्। 

स्थानीय जनतामा रोजगार� तथा आयमा व�ृ� 

यस आयोजनाको कायार्न्वयनको �ममा हनेु �मखु लाभदायक �भावमा रोजगार� तथा आयमा 
व�ृ� रहेको छ । उ� सडकको �नमार्ण अव�धमा  खण्ड २.२.१० मा �स्ततु ग�रएको झ� 
९८,३७६ मानव �दन दक्ष कामदार र २४१,५१६ मानव �दन अदक्ष कामदारको आवश्यकता 
पदर्छ । दक्ष कामदारको आपू�तर् स्थानीय स्तरबाट पूणर् रूपमा हनु नसके प�न अदक्ष कामदारको 
आवश्यकता स्थानीय स्तरबाट नै प�रपू�तर् गनर् स�कनेछ र अदक्ष कामदारलाई नै �व�भ� 
�क�समका ता�लमहरू उपलब्ध गराइ उनीहरूको क्षमता अ�भव�ृ� ग�रनेछ । यस आयोजनामा 
कायर् गरेका कामदारहरूलाई यस्तै �कृ�तका अन्य �वकास �नमार्णका कायर्हरूमा कायर् गनर् 
हौसला �दान ग�रनेछ । सडक �नमार्णका �ममा आवश्यक हनेु जग्गा, घर तथा कोठा भाडा 
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मा �लंदा प�न स्थानीय स्तरमा आयको �ोतमा व�ृ� हनेुछ । अन्ततोगत्वा उ� आम्दानीले 
स्थानीय स्तरको आ�थर्क सबल�करण र रोजगार� सजृनामा उल्लेख्य भ�ूमका �नवार्ह गदर्छ ।  

यस्तो �भाव �त्यक्ष, उच्च महत्वको , स्थानीय स्तरको तथा छोटो अव�धको हनेुछ, य�पी 
आम्दानीको �ोत लाइ  सदपुयोग गर� लघ ु उ�मका कायर्मा लगानी गरे द�घर्का�लन रूपमा 
फाइदा ल�न स�कनेछ । 

सीप अ�भव�ृ�  

अन्य आयोजनामा अभ्यास ग�रए जस्तै यस आयोजनामा प�न कामदार मै�ी �नमार्ण प��त 
अवलम्बन ग�रनेछ । स्थानीय जनतालाई रोजगारको अवसर �सजर्ना गनुर् बाहेक यस्तो रणनी�तले 
�ा�व�धक सीप हस्तान्तरण कायर्मा सकारात्मक भ�ूमका �नवार्ह गनुर्को साथै दै�नक जीवन 
यापनमा सहज वातावरणको �सजर्ना गदर्छ । मे�सनर� कायर्, गे�बन जाल� भन�, सकु्खा पखार्लको 
�नमार्ण, सडक �कनार िस्थ�रकरण, बायोइिन्जनीय�रङग ्तथा सडक क्षेउमा हनेु वकृ्षरोपण कायर्मा 
मानव �ोतको उपयोग ग�रनेछ साथै सम्भव भए सम्म स्थानीय जनतालाई �ा�ता �दईनेछ । 
यस्तो कायर्ले स्थानीयहरूलाई द�घर्का�लन रूपमा रोजगार�को अवसर �सजर्ना गदर्छ ।  

यस्तो �भाव अ�त्यक्ष , मध्यम महत्वको , स्थानीय स्तरको तथा द�घर्का�लन अव�धको हनेुछ । 

७.१.२ स�ालन अव�ध/चरण 

यातायात तथा पहुचँमा सधुार  

�स्ता�वत आयोजना सम्प� भएर स�ालनमा आए स्थानीय आयोजना क्षे�, सखु�त िजल्लाको साथै 
सम� कणार्ल� �देशको �बकासको ढोका खलु्दछ । यस सडक व�दर्या िजल्ला समेत जोड्ने एक 
खण्ड भएकोले र दिक्षणी �समाना सम्म पहुँच स्थापना हनेु भएकोले अन्तर देशीय व्यापारलाई 
समेत सहज र सलुभ बनाउँदछ  । पहुँचको रा�ो स�ुबधा नभएर पछाडी परेको कणार्ल� के्ष�लाई 
आयोजनाले मा�थ उठाउने अपेक्षा रािखएको छ ।  

यस्तो �भाव �त्यक्ष, उच्च महत्वको , क्षे�ीय र द�घर्का�लन अव�धको हनेुछ . 

सामािजक सेवाहरूमा व�ृ� 

यातयातमा सधुार प�ात सामािजक सेवा, स्वस्थ तथा िशक्षाको क्षे�मा कायर् गनर् आकषर्ण हनेुछ 
। यसका साथ साथै स्थानीय स्तरमा सामािजक सेवा �वाहको के्ष�मा ��तस्पधार् भई सलुाव र 
गणुस्तर�य सेवा उपलब्ध हनेुछ , ब��कंग तथा �व�ीय संस्थाको स्थापना र स�ालनले स्थानीय 
जनता मा �व�ीय क्षे�को पहुँच स�ुनिस्चत हनेुछ । 

यस्तो �भाव अ�त्यक्ष, उच्च महत्वको , क्षे�ीय तथा द�घर्का�लन अव�धको हनेुछ । 
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जग्गाको मूल्यमा व�ृ� 

नयाँ सडकको �नमार्ण तथा स्तर व�ृ�. राजमागर्हरूको स्तरव�ृ� जस्ता कायर्ले स्थानीय स्तरको 
जग्गा ज�मनको मूल्य व�ृ� गनर् सघाउ पयु�दछ साथसाथै यसले सम्पि�को मूल्य उच्च बनाउन 
म�त गदर्छ जसले गदार् राज� स�लनमा समेत व�ृ� हनेुछ । यसका साथै �कसनहरूले �व�ीय 
संस्थामा जग्गाको �धतो राखी व्यवसा�यक कृ�ष कायर् गनर् सहयोग पगु्दछ ।  

यस्तो �भाव अ�त्यक्ष, मध्यम महत्वको, स्थानीय र द�घर्का�लन अव�धको हनेुछ  

पयर्टन उ�ोगको �बदर्न  

सडकको स्तरो��त प�ात यह� सडक हुँदै रा��य �नकुन्जको या�ा गन� हनुाले त्यस के्ष�मा जाने 
पयर्टकले खाना खाने र बास बस्ने हुँदा र त्यस्ता मान्छेको आवागमनमा व�ृ� हदुा पयर्टक�य 
ग�त�व�ध बढ्न गई पयर्टन �वधर्नमा टेवा पगु्ने अपेक्षा ग�रएको छ । 

यस्तो �भाव अ�त्यक्ष, मध्यम महत्वको, स्थानीय र द�घर्का�लन अव�धको हनेुछ । 

वातावरणीय लाभ  

हाल सडक कच्ची हुँदा गाडीहरू र मोटरसाइकलहरू धलुाम्मेसडक भएर गडु्ने गछर्न जसले गदार् 
खोला �दू�षत हनेु, धूलो उड्ने र ध्व�नको मा� बढ� हनेु गदर्छ । वातावरण मै�ी �दगो र 
गणुस्तर�य सडक �नमार्ण प�ात यस सडकमा गडु्ने सवार� साधनले कम मा�ामा ध्व�न �दूषण , 
वाय ु �दूषण गन� हनुाले वातावरण संरक्षणमा समेत टेवा पगु्दछ । जनतामा बढेको चेतनाको 
स्तरले जनताको वातावरण मै�ी बानीमा प�रवतर्न ल्याउन सहयोग  परु् याउँछ जस्तै फोहोरहरूको 
पनुचर्�ण, उिचत सरसफाइ स�ुवधा आ�द, लगायत ।  

७.२ नकारात्मक �भाव 

कुनै प�न आयोजनाको �नमार्ण तथा स�ालन/ममर्त चरणमा �व�भ� खालका सकारात्मक तथा 
नकारात्मक �भावहरू देखा पनुर् स्वाभा�वक मा�नन्छ । यस्तै �स्ता�वत आयोजनामा प�न 
�स्ता�वत के्ष� व�रप�र �व�भ� ��तकूल �भावहरू देिखन्छ जसलाई �नम्नानसुार व्याख्या ग�रएको 
छ । 

७.२.१ भौ�तक वातावरण 

�नमार्ण अव�ध/चरण 

भ ूउपयोगमा प�रवतर्न  

ता�लका ६ र अनसूुची ११ मा �स्ततु ग�रएको जस्तै यस आयोजनाको लागी सडक चौडा 
बनाउन २३.७६ हेक्टर जग्गा आवश्यक पन� देिखन्छ । सडकको क्षे� अ�धकार �भ� भने 
५४.०० हेक्टर जग्गा आवश्यक पन� देिखन्छ । 
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प�रकल्पना ग�रएको �भाव �त्यक्ष, मध्यम प�रमाण, स्थलगत र द�घर्का�लन रहेको छ । 

�नमार्ण साम�ीको उत्खननको �ममा हनेु �भाव  

सामान्यतया सडक �नमार्णको �ममा हनेु टेवा पखार्ल, �ेस्ट वाल, गे�बन वाल, र अन्य संरचना 
�नमार्णका �ममा ढु�ा �ग�ी बालवुा आ�दको आवश्यकता पदर्छ । अनपुय�ु ठाउँमा जथाभावी 
रूपमा र अ�नयिन्�त प�रमाणमा ग�रने यस्ता खालका उत्खनन ��याकलापले वातावरणीय 
सनु्दरतामा �ास आउनकुा साथै �ाकृ�तक �कोप �नम्त्याउने जोिखम प�न उ�त�ै रहेको हनु्छ 
जसले जन धनको ठूलो नोक्सानी परु् याउन सक्छ । नद�जन्य सामा�ीहरू उत्खनन ्गदार् नद�मा 
ध�मलोपन बढ्ने, जलचर �ाणीहरू र उनीहरूको वासस्थानमा �भाव हनेु, नद�ले आफ्नो बहाव 
धार छोडेर अक�  धार �तर बग्ने र अ�नयिन्�त कटान गन� आ�द हनु सक्छन ्। 

�नमार्ण साम�ी उत्खनन ्गदार् �त्यक्ष, मध्यम महत्व, स्थलगत र द�घर्का�लन �भाव परु् याउदछ । 

बाढ�, प�हरो तथा भ ूक्षय  

आयोजना क्षे�का जोिखम क्षे�हरू खण्ड ५.१ मा �स्ततु ग�रएको छ । प�हचान ग�रएका 
खोल्सीहरूमा उपय�ु पानीको �नकास नभए र जथाभावी �भरालो ज�मन कटान ग�रए भ-ूक्षय र 
बाढ�/प�हरो जान सक्ने छन ्। 

यस्ता खालका ��याकलापबाट �त्यक्ष , उच्च प�रमाण स्थानीय रूपमा र द�घर्का�लन �भाव पन� 
आकँलन ग�रएको छ । 

�नमार्ण कायर् तथा कामदार िश�वरबाट हनेु �भावहरू 

आयोजना �नमार्ण व्यवसायी माफर् त �नमार्ण हनेु हुँदा कामदारका ला�ग  िश�वरहरू �नमार्ण गनुर् 
आवश्यक पन� देिखन्छ (खण्ड २.२.११ र अनसूुची ३) । �नमार्ण र कामदार िश�वरहरूको 
अपयार्� �बन्धले हावा, पानी, ध्व�न र माटो �दूषण �नम्त्याउन सक्छ । पानी �दूषण, ठोस र तरल 
फोहोरको उत्पादन, सरसफाइका समस्याहरू आ�द �मखु कामहरू हनु ्जनु काम �नमार्ण कायर् र 
कामदार िश�वरबाट आउन सक्छ। �नमार्ण टोल�लाई खानेपानी, �बजलु�, टे�लफोन, �ावधान पसल, 

स्वास्थ्य स�ुवधा, ईन्धन आ�द जस्ता सेवाहरूको आवश्यकता पन�छ जनु उनीहरूले यस के्ष�मा 
रहेका स�ुवधाहरूबाट उपयोग गनुर्पन�छ । यसले त्याँहा अविस्थत सामान्य संसाधनहरूमा दबाव 
�सजर्ना गनर् सक्दछ ।  

प�रकिल्पत �भाव �त्यक्ष, मध्यम प�रमाणको, स्थलगत र �कृ�तमा छोटो अव�धको हो । 

साम�ी भण्डारण के्ष�बाट पन� �भाव 

�नमार्ण साम�ीको भण्डारण गन� ठाउँ कामदार िश�वर संगै जो�डएको जग्गामा व्यवस्थापन ग�रनेछ 
। भण्डारण क्षे�को उिचत व्यवस्थापन हनु नसकेमा यस क्षे� वरपर फोहोर हनेु साथ साथै 
सामा�ीहरू जस्तै इन्धन, अलक�ा र रसायनहरूको भण्डारण उिचत रूपमा हनु नसके माटो र 
भ�ूमगत पानीको �दूषणको जोिखम बढ्नेछ ।  
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प�रकिल्पत �भाव �त्यक्ष, मध्यम प�रमाणको, स्थलगत र �कृ�तमा छोटो अव�धको हो । 

वाय ु�दूषण  

�डजेल जेनरेटर, मे�सनर� उपकरण, स्काभेटर, डोजर र यातायात का साधनहरूले वातावरणमा धवुा 
र धूलो उत्सजर्न गनर् सक्दछन । धवुा र धूलोले सडक साइट, वनस्प�त, सडकपंि�मा र 
कामदारहरूको साथमा बस्ने स्थानीय व्यि�लाई प�न �भाव पादर्छ ।  

वाय ु�दूषणको कारण प�रकल्पना ग�रएको �त्यक्ष �भाव साइट �विश� र छोटो अव�धको हनेुछ 
र मध्यम महत्वका कारण महत्व�हन हनेुछ। 

जल �दूषण  

�नमार्णको �ममा जथाभावी �ब�न र फोहोरहरू फाल्दा नद� तथा खोला खोल्सीहरू �दू�षत हनु 
सक्छन ् । त्यसै गर� �नमार्ण कामदारहरूले खलुा �दसा �पसाब गनर् सक्छन ् । यसका साथै 
�नमार्ण र �नमार्ण उपकरणहरूकाला�ग आवश्यक रसायनहरू (जस्तै ईन्धन, ल�ु�कन्ट्स, तेल र 
अन्य साम�ीहरू) को अनपुय�ु �योग र भण्डारणले माटो, सतह� र भ�ूमगत पानीको �ोतहरू 
�दूषण गनर् सक्छ ।  

पानी �दूषणका कारण यी प�रकिल्पत �भावहरू �त्यक्ष, स्थानीय र छोटो अव�धका  हनेुछन ्र 
मध्यम प�रमाणको हनेुछ, त्यसैले मह�वपूणर् हनेुछ । 

ध्व�न �दूषण  

�नमार्ण अव�धमा मेिशन, स्काभेटर, पावर �टलर, रोलर, यातायात सवार�, �क र अन्य �नमार्ण 
उपकरणहरूको स�ालनले ध्व�न �दूषणको कारण �व�मान ध्व�नस्तर बढाउनेछ । 

 प�रकिल्पत �त्यक्ष �भाव, साइट �विश�, छोटो अव�ध, स्थानीय र मध्यम प�रमाणको यसैले 
मह�वपूणर् हनेुछ । 

ठोस फोहोर उत्पादनको �भाव  

�नमार्ण ग�त�व�धले खास गर� �भरालो ज�मन कटान गदार् �ब�नहरू �निस्कने छ । यस 
आयोजनाको ला�ग ६२७,८७० घन �म. �ब�न व्यवस्थापन गनुर्पन� देिखन्छ । त्यसै गर� 
कामदार िश�वरबाट प�न जै�वक र अजै�वक फोहोर उत्पादन हनु्छ । यी फोहोरहरूको गलत 
डिम्पङ र व्यवस्थापनले अ��य गन्ध, नद�को पानी र भ�ूमगत पानीको गणुस्तर �बगान�, स्थानीय 
बा�सन्दाहरूलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी जोिखम �नम्त्याउने हनु सक्छ ।  

प�रकिल्पत �भाव �त्यक्ष, साइट �विश�, छोटो अव�ध, उच्च प�रमाणको हनेुछ, त्यसैले मह�वपूणर् 
हनेुछ । 
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पेशागत स्वास्थ्य र सरुक्षा 

�नमार्ण कामदारहरू, �वशेष गर� जोिखम के्ष�मा र जोिखमका काम गन� मजदरुहरू घाइते हनु 
सक्छन ्। कामदारहरू �ब�भ� रोगको प�न �सकार हनु सक्छन ्। ईन्धन, ल�ु�कन्ट्स, �बटुमेन 
आ�द संग सम्बिन्धत काम गन� कामदारहरूको स्वास्थ्यलाई जोिखम हनु सक्छ । धूलो, रूख 
काट्ने आ�दमा काम गदार् मजदरुलाई प�न गम्भीर जोिखम हनु सक्छ । िश�वर क्षे�मा र 
वरपरको फोहोर व्यवस्थापन रा�ोसँग कायम रा� �स्तावकले �नमार्ण व्यवसायीलाई मखु्य रूपमा 
िजम्मेवार बनाउनेछ । 

गणुस्तरह�न �पउने पानी, कामदार िश�वरमा स्वच्छ वातावरणको अभाव, अ�बिन्धत कामदार िश�वर 
र अव्यविस्थत  भण्डार जस्ता मखु्य के्ष�हरू छन ्जसले �मशि�लाई स्वास्थ्य जोिखममा पनर् 
सक्ने सम्भावना बढाउने छ।  

प�रकिल्पत �भाव �त्यक्ष, साइट �विश�, छोटो अव�ध, उच्च प�रमाणको हनेुछ, त्यसैले मह�वपूणर् 
हनेुछ । 

स�ालन अव�ध/चरण 

वाय ु�दूषण  

सडकको �नमार्णले गाडी चलाउन सिजलो बनाउँछ । यसले बढ्दो यातायातको मा�ा बढाउन 
�ोत्सा�हत गदर्छ जसले वाय ु�दूषणलाई बढाउँदछ । य��प यस आयोजनाले कालोप�े सडक 
�नमार्णको ल�य भएकोले त्यहाँ धूलो समस्या कम हनेुछ । यसैले कुनै �भाव देिखएन । 

जल �दूषण  

इन्धन, तेल र सवार� साधनको तेलको चहुावटले पानीको �ोत दू�षत गनर् सक्छ र �तनीहरूलाई 
�दू�षत गनर् सक्छ। प�रकिल्पत �भाव �त्यक्ष, मध्यम प�रमाणको, स्थानीय र �कृ�तमा द�घर्काल�न 
हो । 

ध्व�न �दूषण  

यातायात बढेकोले ध्व�न �दूषण प�न बढ्नेछ। सवार�को हनर्को आवाजले निजकैको समदुायलाई 
समस्या �नम्त्याउन सक्छ। प�रकिल्पत �भाव �त्यक्ष, मध्यम प�रमाणको, साइट �विश� र 
�कृ�तमा द�घर्काल�न हो । 

खराब �ेनेजको कारण �भावहरू 

�नमार्ण चरणको �ममा चा�हनेभन्दा कम वा कमसल त�रकाले नालाहरू र �ेनेज संरचनाहरूको 
�नमार्ण गनार्ले र स�ालन चरणमा �ेनेज संरचनाहरूको कमजोर ममर्तका कारण पानी �नकासको 
समस्या, नालाहरूको अवरोध, पानीको चहुावट, र क्षरण �नम्त्याउन सक्छ । यी �भावहरू मनसनु 
भन्दा प�हले र मनसूनको समयमा अ�धक मह�वको हनेुछ । यी समस्याहरूले सडक र 
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छेउछाउका बस्ती, कृ�ष जग्गा र वनमा �भाव पानर् सक्छ । �भाव अ�त्यक्ष, महत्व मा मध्यम, 

हदमा स्थानीय र �कृ�तमा द�घर्काल�न हनेुछ । 

सडक �कनारमा अिस्थरता तथा भ ूक्षय 

भ-ूक्षय �नयन्�ण तथा सडक �कनारको स्था�यत्वको ला�ग �नमार्ण ग�रएको संरचनाहरूको �नय�मत 
ममर्त सम्भार नग�रए यी संरचनाहरू असफल भई भ-ूक्षय र प�हरो जान सक्छ । 

७.२.२ जै�वक वातावरण  

�नमार्ण अव�ध/चरण 

वनको क्ष�त र रूखहरू का�टने 

सडक �नमार्ण कायर्ले गदार् जम्मा जम्मी १५३३ रुख �बरुवाहरू कटान गनुर् पन� देिखन्छ । 
आयोजनाको लागी सडक चौडा बनाउन २३.७६ हेक्टर जग्गा आवश्यक पन� देिखन्छ । 
सडकको क्षे� अ�धकार �भ� भने ५४.०० हेक्टर जग्गा आवश्यक पन� देिखन्छ ।  

ता�लका 31:  आयोजनाले असर पानर् सक्ने वन र रुखहरूको संख्या 

�.स वनको नाम असर पनर् सक्ने रुखहरू 

१ रानीघाट सामदुा�यक वन १९३ 

२ देउराल� मध्यवत� सामदुा�यक वन १६९ 

३ म�हला जरेुढंगा सामदुा�यक वन ९९ 

४ �ीचौर मध्यवत� सामदुा�यक वन २१४ 

५ िशखरवास सामदुा�यक वन १९२ 

६ �नगालझा�ी मध्यवत� सामदुा�यक वन ४७३ 

७ ला�लगरुांस मध्यवत� सामदुा�यक वन १९३ 

  कुल १५३३ 

�ोत : स्थलगत �मण २०७८ 

यस आयोजनाले ४९ �जा�तका रुखहरूलाई असर पन� देिखन्छ र यी रुखहरूको कुल आयतन 
२१८४९.२ घन �म. रहेको छ। त्यस्तै असर पन� रुखहरू म�े सबै भन्दा धेरै साल र त्यस 
प�छ अस्ना, सल्लो, जामनु, रो�हनी, मौवा आ�द रहेका छन ् । असर पन� रुखहरू �नम्न 
ता�लकामा देखाइएको छ । 

ता�लका 32:  आयोजनाले असर पानर् सक्ने रुखहरू 

�.स. 
रुखको 
नाम 

असर हनेु 
संख्या 

औसत उचाई 
(�म.) 

औसत ब्यास 

(से.�म.) 

कुल आयतन (घन 

�म.) 

१ Aakhitade 3 10.7 76.7 7.4 
२ Asna 283 16.0 155.4 4287.5 
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�.स. 
रुखको 
नाम 

असर हनेु 
संख्या 

औसत उचाई 
(�म.) 

औसत ब्यास 

(से.�म.) 

कुल आयतन (घन 

�म.) 

३ Badar 1 14.0 310.0 52.9 
४ Bhalayo 4 10.8 94.8 15.2 
५ Botdhairo 5 13.2 87.0 19.6 
६ chinchine 2 16.5 105.0 14.3 
७ Dabdabe 7 14.1 118.3 54.4 
८ Dhairo 1 9.0 80.0 2.3 
९ Dhauti 6 13.7 104.2 35.0 
१० Hade 5 13.8 97.4 25.7 
११ Haldi 1 15.0 167.0 16.4 
१२ Harro 2 9.5 116.5 10.1 
१३ Jamun 136 14.3 135.5 1400.5 
१४ Jhigana 4 8.3 73.0 6.9 
१५ Jhikraino 9 8.3 76.2 17.1 
१६ Kain 1 20.0 169.0 22.4 
१७ Kaiyo katha 1 14.0 70.0 2.7 
१८ Kaphal 2 8.5 193.0 24.9 
१९ katus 9 13.7 131.3 83.3 
२० Kaulo 10 11.3 97.3 42.0 
२१ Khamari 2 18.5 173.5 43.8 
२२ Khanyo 2 7.0 103.5 5.9 
२३ Khare 1 10.0 102.0 4.1 
२४ Khirro 2 5.5 73.0 2.3 
२५ Koiralo 2 10.0 75.0 4.4 
२६ Kusum 12 11.8 172.1 165.2 
२७ kutmero 1 8.0 53.0 0.9 
२८ Lodi 1 17.0 59.0 2.3 
२९ Mango 9 11.0 197.9 152.3 
३० mausi 2 16.5 104.0 14.0 
३१ Mauwa 64 15.0 117.5 519.1 
३२ Mel 6 12.8 102.2 31.6 
३३ Naspati 2 7.0 102.5 5.8 
३४ Nyal 1 17.0 86.0 4.9 
३५ pan 1 6.0 125.0 3.7 
३६ Phirphire 4 16.8 127.8 43.0 
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�.स. 
रुखको 
नाम 

असर हनेु 
संख्या 

औसत उचाई 
(�म.) 

औसत ब्यास 

(से.�म.) 

कुल आयतन (घन 

�म.) 

३७ Pipari 2 12.5 102.5 10.3 
३८ Putlikatha 1 12.0 65.0 2.0 
३९ Pyale 1 17.0 165.0 18.2 
४० Raihaj 37 11.2 102.1 170.0 
४१ Rohini 73 9.8 78.9 176.0 
४२ Sadhan 23 11.6 104.9 115.0 
४३ Sal 562 16.4 161.0 9379.7 
४४ Sallo 182 20.2 172.1 4271.5 
४५ Sigane 28 12.8 104.2 153.1 
४६ Sinchuri 1 16.0 107.0 7.2 
४७ thasthis 1 15.0 96.0 5.4 
४८ Tiju 3 17.7 124.0 32.0 
४९ Tuni 15 16.9 191.3 365.0 
कुल   1533     21849.2 

�ोत : स्थलगत �मण २०७९ 

सडकको फोम�सन चौडाई र क्षे�ा�धकार �भ�का रुखहरूको �ववरण अनसूुची ८ मा �दईएको 
छ।  

यो �भाव �त्यक्ष, उच्च महत्व, द�घर्काल�न अव�ध र स्थलगत �कृ�तमा हनेुछ । 

वन्यजन्तकुो वासस्थान  खिण्डकरण 

�स्ता�वत सडकको रेखांकन र �नमार्ण प�हलेनै भइसकेको र हाल यसको स्तरब�ृी मा� गनुर् पन� 
भएता प�न सडकमा सवार� साधन न्यून मा�ामा सन्चालन भैरहेकोले वन्यजन्तकुो वासस्थान 
खिण्डकरण हनु सक्ने सम्भावना धेरै रहेको छ । ओहोरदोहोर गन� वन्यजन्त ुयस अिघ नै सडक 
पार गनर् बानी परेको हनु सक्ने न्यून आकँलन गनर् स�कन्छ । तसथर् �नकुन्जको वफर जोन 
समेत पन� भएकोले वन्यजन्त ुवासस्थान खिण्डकरण हनु सक्ने सम्भावना उच्च देिखन्छ । यो 
�भाव �त्यक्ष, उच्च महत्व, द�घर्काल�न अव�ध र स्थलगत �कृ�तमा हनेुछ । 

कामदार�ारा वन �ोतहरूको दोहन  

य�द कामदारहरूले वन क्षे�को �योग र वन पैदावार जस्तै काठ दाउराको �योग वा स�लन 
गरेमा वन �ोतहरूमा दबाव हनु सक्छ । यो �भाव �त्यक्ष, उच्च महत्व, द�घर्काल�न अव�ध र 
स्थलगत �कृ�तमा हनेुछ । 
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वन डढेलो  

वन क्षे�मा मानवीय �भाव बढाउँदा त्यहाँ जानाजानी र अन्जानमा डढेलो बढ्ने सम्भावना हनु्छ। 
यो �भाव �त्यक्ष, उच्च महत्व, द�घर्काल�न अव�ध र स्थलगत �कृ�तमा हनेुछ । 

वन्यजन्तकुो िशकार 

�नमार्ण कामदार�ारा वन्यजन्तकुो िशकारका घटनाहरू हनु सक्छन ्। यो �भाव �त्यक्ष, उच्च 
महत्व, द�घर्काल�न अव�ध र स्थलगत �कृ�तमा हनेुछ । 

जलचर �ाणीमा पन�  �भाव 

सडक �नमार्णमा हनेु ��याकलापमा रासाय�नक दू�षतता र फोहोरहरू नद�को �कनार वा बहाव 
क्षे�म �सधै �मसाउदा यसले जलचरलाई असर गनर् सक्छ । यो �भाव �त्यक्ष, उच्च महत्व, 

द�घर्काल�न अव�ध र स्थलगत �कृ�तमा हनेुछ । 

स�ालन अव�ध/चरण 

वन संसाधनहरूमा दबाव 

सिजलो पहुँचको कारणले, सडक �कनारको वन के्ष�हरू मानवीय हस्तके्षप बढ्न सक्दछ; घरेल ु
जनावरहरूको चरनले बोट�बरुवाको �ाकृ�तक उत्थान र �वकासमा बाधा परु् याउन सक्छ । 
यसबाहेक, सिजलो पहुँच र सिजलो यातायात स�ुवधाहरूको कारणले वन उत्पादनहरूमा अवैध 
रूपमा चोर� पैठार� गन� सम्भावना रहन्छ । यो �भाव �त्यक्ष, मध्यम महत्व, द�घर्काल�न अव�ध र 
स्थलगत �कृ�तमा हनेुछ । 

अवैध िशकार 

वन क्षे�मा सहज पहुँचका कारण निजकैको बजार के्ष�का व्यि�हरू रमाईलो र मासकुो ला�ग 
जंगल� जनावरहरूको िशकार गनर् जंगलमा �वेश गनर् सक्दछन ्। यो �भाव �त्यक्ष, उच्च महत्व, 

द�घर्काल�न अव�ध र स्थलगत �कृ�तमा हनेुछ । 

७.२.३ सामािजक आ�थर्क तथा संस्कृ�तक वातावरण  

�नमार्ण अव�ध/चरण 

जग्गा �ा�� तथा सावर्ज�नक संरचनाको क्ष�तपू�तर् 

यस सडक �नमार्णका कारण कुल ५४.००  हेक्टर जग्गा (ता�लका ६ र अनसूुची ११) �ा�� 
गनुर् पन� आवश्यक देिखन्छ । यी सबै जग्गा �नजी, ऐलानी र वन के्ष�का छन ् । यस 
आयोजनामा पनुवार्स गनुर्पन� देिखंदैन र जग्गा �ा��मा पन� जग्गा धनीहरू को�ह प�न �पछ�डएका 
वगर्, एकल म�हला, अपा�ता वा सामािजक रूपले स�टास�ता अवस्थामा रहेका छैनन ्। यस 
आयोजनाले गदार् सडकको �व�भ� ठाउँमा प�� �सँचाई कुलो र �व�तु पोल संरचनामा क्ष�त हनेु 
देिखन्छ ।  
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सामािजक सेवा स�ुवधाहरूमा दबाव 

�नमार्ण कामदार र �ा�व�धकहरूको ठूलो संख्याले दै�नक वस्तहुरू, पानी आपू�तर्, टे�लफोन सेवाहरू, 

स्वास्थ्य स�ुवधा र यातायात स�ुवधाको बढ्दो मागका कारण �व�मान स्थानीय सामािजक सेवा 
स�ुवधामा दबाव �दनेछ । यो �भाव अ�त्यक्ष, मध्यम महत्व, छोटो अव�ध र स्थानीय �कृ�तमा 
हनेुछ । 

�नमार्ण कामदारको आवगमनका कारण �न्� 

आयोजना क्षे�का स्थानीय व्यि�हरू र बा�हर� कायर्बलको मनोविृ�, सम्भा�वत बेमेलको कारण 
कायर्बल बीचमा वा कायर्बल र स्थानीय समदुायका मा�नसहरू बीच झगडा हनु सक्छ। 
वेश्याविृ� र मानव तस्कर�मा सम्भा�वत व�ृ�ले सामािजक �न्�हरूलाई ती� पानर् सक्छ। यी 
�भावहरू अ�त्यक्ष, मध्यम महत्व, स्थानीय, र �कृ�तमा अल्पकाल�न हनेुछन ्। 

सासं्कृ�तक र धमर्मा �भाव 

धा�मर्क मान्यतामा आधा�रत सांस्कृ�तक मूल्य र अभ्यासहरू �म कायर्दलको साथ �वरोधाभासमा 
हनु सक्छन ्। थप रूपमा, बा� जनसंख्याको जोिखमले प�न मा�नसहरूलाई उनीहरूको व्यवहार 
र व्यवहारमा छनौट गनर् आक�षर्त गदर्छ। यसले स्थानीय संस्कृ�त र धमर्का ला�ग जातीय 
समदुायलाई प�न खतरा �नम्त्याउनेछ। �भाव अ�त्यक्ष, मध्यम महत्व, स्थानीय, र �कृ�तमा 
द�घर्काल�न हनेुछ । 

स�ालन अव�ध/चरण  

जनसंख्या दबाव र �रबन बस्तीको �भाव  

यातायात र सेवाको सहज पहुँचका कारण मा�नसहरू आयोजना क्षे�मा आक�षर्त हनेुछन र बढ्दो 
जनसंख्याको ला�ग थप घरहरू �नमार्ण हनेुछन ्। यसले �मखु बस्ती र बजार केन्� को सडक 
को�रडोरको साथ �रबन बस्ती बढाउँछ। यसले �ा�फक भीड, �ेनेज, फोहोर इत्या�दको समस्याको 
साथ अव्यविस्थत सहर�करणमा परु् याउँछ। प�रकल्पना ग�रएको �भाव �त्यक्ष, मध्यम प�रमाणको, 
स्थलगत र �कृ�तमा द�घर्काल�न हो । 

सडक दघुर्टना  

अपयार्� सडक सरुक्षा उपायहरू, �ा�फक सरुक्षाको ला�ग कायार्न्वयनको �ावधानको अभाव र 
सडक �कनार अ�त�मणले सडक दघुर्टनाहरू बढाउन सक्छ। साथै, दघुर्टनाहरूले रसायनहरू 
(जस्तै ईन्धन, ल�ु�कन्ट्स, तेल र अन्य साम�ीहरू) पोिखन सक्छ र पानी, माटो आ�दलाई �दू�षत 
गनर् सक्छ । पूवार्नमुा�नत �भावहरू �त्यक्ष, मध्यम महत्व, साइटमा सी�मतमा र द�घर्काल�न 
�कृ�तमा हनेुछन ्। 
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सामािजक संघषर् 

एकपटक सडक स�ालनमा आइसकेप�छ आयोजना क्षे� पयर्टकको रूपमा, व्यवसा�यक मा�नसका 
रूपमा, अस्थायी आ�वासीको रूपमा वा स्थायी आ�वासीको रूपमा �व�वध आबाद�लाई स्वागत 
गनर् बाध्य हनेुछ । यसले नयाँ अभ्यास र मूल्यहरू �स्ततु गदर्छ जसले सामािजक �वघटन वा 
�न्� उत्प� गनर् सक्छ। यसका अ�त�र� सधुा�रएको सडक पहुँच र कनेिक्ट�वट�ले उदाहरणका 
ला�ग अवैध तस्कर�, मानव तस्कर�, म�दरा सेवन, जवुा र वेश्याविृ� जस्ता ग�त�व�ध बढाउन 
सक्छ। त्यस्ता �भावहरूले सामािजक र सांस्कृ�तक मूल्य र मान्यताहरूको �वखण्डन गनर् 
सक्छ। 

जातीय वा स्थानीय समदुायमा जम्मा असन्त�ु�लाई सामािजक समूहवादको रूपमा वा नयाँ 
बसोबास गन� जनसंख्याको समावेशको रूपमा व्य� गनर् स�कन्छ । सम्भा�वत �भावहरू यसैले 
अ�त्यक्ष, मध्यम महत्व, स्थानीय र �कृ�तमा द�घर्काल�न हनु सक्छ । 
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ता�लका 33: �भाव मूल्या�न 

�स्तावका कायर् वातावरणीय �भाव 

�भावको तह �नधार्रण 

�त्यक्ष

/ 

अ

 

अनकल

/ 

�

 

प�रम

 

सीमा

 

अव�ध

 

जम्  

 

उल्

 

सकारात्मक �भावहरू        

�नमार्ण अव�धको चरण        

१. सम्पूणर् �नमार्ण कायर् 
स्थानीय जनतामा रोजगार� 
तथा आयमा व�ृ� 

�त्यक्ष अनकूुल 
उच्च 
(६०) 

स्थानीय 
(२०) 

द�घर्काल�न 

(२०) 
१०० उच्च 

२. �नमार्ण कायर् सीप अ�भव�ृ� अ�त्यक्ष अनकूुल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

द�घर्काल�न 

(२०) 
६० मध्यम 

स�ालन अव�धको चरण        

१. सडक स�ालन यातायात तथा पहुँचमा सधुार �त्यक्ष 
अनकूुल उच्च 

(६०) 
क्षे�ीय 

( ६०) 
द�घर्काल�न 

(२०) 
१४० उच्च 

२. सडक स�ालन सामािजक सेवाहरूमा व�ृ� अ�त्यक्ष 
अनकूुल उच्च 

(६०) 
क्षे�ीय 

( ६०) 
द�घर्काल�न 

(२०) 
१४० उच्च 

३. सामािजक सेवाहरूमा व�ृ� जग्गाको मूल्यमा व�ृ� अ�त्यक्ष 
अनकूुल मध्यम 

(२०) 
स्थानीय 
(२०) 

द�घर्काल�न 

(२०) 
६० मध्यम 

४. सडक स�ालन पयर्टन उ�ोगको �वधर्न अ�त्यक्ष 
अनकूुल मध्यम 

(२०) 
स्थानीय 
(२०) 

द�घर्काल�न 

(२०) 
६० मध्यम 

नकारात्मक �भावहरू         
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�स्तावका कायर् वातावरणीय �भाव 

�भावको तह �नधार्रण 

�त्यक्ष

/ 

अ

 

अनकल

/ 

�

 

प�रम

 

सीमा

 

अव�ध

 

जम्  

 

उल्

 

भौ�तक वातावरण        
�नमार्ण अव�धको चरण        
१. ख�े र पनु� काम, सडक कालोप�े 
गन� 

भ ूउपयोगमा प�रवतर्न �त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 

( १०) 

द�घर्काल�न 

(२०) 
५० मध्यम 

२. खा�न स�ालन 
�नमार्ण साम�ीको उत्खननका 
�म मा हनेु �भाव 

�त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 

( १०) 

द�घर्काल�न 

(२०) 
५० मध्यम 

३. �भरालो ज�मन ख�े काम प�हरो तथा भ ूक्षय �त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 

( १०) 

द�घर्काल�न 

(२०) 
५० मध्यम 

४. �नमार्ण कायर् तथा कामदार िश�वर 
स�ालन 

�नमार्ण कायर् तथा कामदार 
िश�वरबाट उत्प� हनेु �भाव 

�त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 

( १०) 

अल्पकाल�न 

(०५) 
३५ न्यून 

५. सामा�ीहरूको भण्डारण 
साम�ी भण्डारण हनेु क्षे�बाट 
पन� �भाव 

�त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 

( १०) 

अल्पकाल�न 

(०५) 
३५ न्यून 

६. ख�े काम र गाडी/उपकरणको 
�योग 

वाय ु�दूषण �त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 

( १०) 

अल्पकाल�न 

(०५) 
३५ न्यून 

७. रासाय�नक पदाथर्हरूको �योग, खानी 
स�ालन, खनेको माटो थपुान� काम  

जल �दूषण �त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 

( १०) 

अल्पकाल�न 

(०५) 
३५ न्यून 

८. �नमार्ण कायर् ध्व�न �दूषण �त्यक्ष ��तकूल मध्यम स्थलगत अल्पकाल�न ३५ न्यून 
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�स्तावका कायर् वातावरणीय �भाव 

�भावको तह �नधार्रण 

�त्यक्ष

/ 

अ

 

अनकल

/ 

�

 

प�रम

 

सीमा

 

अव�ध

 

जम्  

 

उल्

 

(२०) ( १०) (०५) 

९. �नमार्ण कायर् र िश�वर स�ालन ठोस फोहोर उत्पादनको �भाव �त्यक्ष ��तकूल 
उच्च 
(६०) 

स्थलगत 

( १०) 

अल्पकाल�न 

(०५) 
७५ मध्यम 

१०. �नमार्ण कायर् पेशागत स्वास्थ्य र सरुक्षा �त्यक्ष ��तकूल 
उच्च 
(६०) 

स्थलगत 

( १०) 

अल्पकाल�न 

(०५) 
७५ मध्यम 

स�ालन अव�धको चरण        

१. गाडीहरू गडु्ने वाय ु�दूषण �त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

६० मध्यम 

२. गाडीहरू गडु्ने जल �दूषण �त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

६० मध्यम 

३. गाडीहरू गडु्ने ध्व�न �दूषण �त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
(१०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

५० मध्यम 

४.  
खराब �ेनेजको कारण 
�भावहरू 

�त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

६० मध्यम 

जै�वक वातावरण        

�नमार्ण अव�धको चरण        

१. स्थल सफाइ जंगलको क्ष�त र रूखहरू �त्यक्ष ��तकूल उच्च स्थलगत द�घर्काल�न ९० मध्यम 
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�स्तावका कायर् वातावरणीय �भाव 

�भावको तह �नधार्रण 

�त्यक्ष

/ 

अ

 

अनकल

/ 

�

 

प�रम

 

सीमा

 

अव�ध

 

जम्  

 

उल्

 

का�टने (६०) (१०) (२०) 

२. स्थल सफाइ 
वन्यजन्तकुो वासस्थान  

खिण्डकरण 
�त्यक्ष ��तकूल 

उच्च 
(६०) 

स्थलगत 
(१०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

९० उच्च 

२. िश�वर स�ालन 
�नमार्ण टोल��ारा वन 
�ोतहरूको दोहन 

�त्यक्ष ��तकूल 
उच्च 
(६०) 

स्थलगत 
(१०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

९० उच्च 

३. कामदारको ��याकलाप डढेलो �त्यक्ष ��तकूल 
उच्च 
(६०) 

स्थलगत 
(१०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

९० उच्च 

४. कामदारको ��याकलाप वन्यजन्तकुो िशकार �त्यक्ष ��तकूल 
उच्च 
(६०) 

स्थलगत 
(१०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

९० उच्च 

५. �नमार्ण कायर्  जलचर �ाणीमा पन�  �भाव �त्यक्ष ��तकूल 
उच्च 
(६०) 

स्थलगत 
(१०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

९० उच्च 

स�ालन अव�धको चरण        

१. गाडी र मा�नसहरूको आवतजावत वन संसाधनहरूमा दबाव �त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
(१०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

५० मध्यम 

२. गाडी र मा�नसहरूको आवतजावत अवैध िशकार �त्यक्ष ��तकूल 
उच्च 
(६०) 

स्थलगत 
(१०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

९० उच्च 

सामािजक आ�थर्क तथा सासँ्कृ�तक वातावरण        
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�स्तावका कायर् वातावरणीय �भाव 

�भावको तह �नधार्रण 

�त्यक्ष

/ 

अ

 

अनकल

/ 

�

 

प�रम

 

सीमा

 

अव�ध

 

जम्  

 

उल्

 

�नमार्ण अव�धको चरण        

१. �नमार्ण कायर् 
स्थानीय जनतामा रोजगार� 
तथा आयमा व�ृ� 

�त्यक्ष अनकूुल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

६० मध्यम 

२. �नमार्ण कायर् सीप अ�भव�ृ� �त्यक्ष अनकूुल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

६० मध्यम 

३. स्थल सफाइ 
�नजी सम्पि� तथा पूवार्धारको 
हानीको कारणले पन� �भाव 

�त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
(१०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

५० मध्यम 

४. बा�हर� कामदारहरूको आगमन 
सामािजक सेवा स�ुवधाहरूमा 
दबाव 

अ�त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

अल्पकाल�न 
(०५) 

४५ न्यून 

५. बा�हर� कामदारहरूको आगमन 
�नमार्ण कामदारको 
आवगमनका कारण �न्� 

अ�त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

अल्पकाल�न 
(०५) 

४५ न्यून 

६. बा�हर� कामदारहरूको आगमन सांस्कृ�तक र धमर्मा �भाव अ�त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

६० मध्यम 

स�ालन अव�धको चरण        

१. गाडीहरू गडु्ने यातायात तथा पहुँचमा सधुार �त्यक्ष अनकूुल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

६० मध्यम 

२. गाडीहरू गडु्ने सामािजक सेवाहरूमा व�ृ� �त्यक्ष अनकूुल मध्यम स्थानीय द�घर्काल�न ६० मध्यम 
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�स्तावका कायर् वातावरणीय �भाव 

�भावको तह �नधार्रण 

�त्यक्ष

/ 

अ

 

अनकल

/ 

�

 

प�रम

 

सीमा

 

अव�ध

 

जम्  

 

उल्

 

(२०) (२०) (२०) 

३. गाडीहरू गडु्ने जग्गाको मूल्यमा व�ृ� अ�त्यक्ष 
अनकूुल मध्यम 

(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

६० मध्यम 

४. गाडीहरू गडु्ने पयर्टन उ�ोगको �बदर्न अ�त्यक्ष 
अनकूुल मध्यम 

(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

६० मध्यम 

५. टेवा परखाल, पानीको उिचत �नकास, 
बायोइिन्जनीय�रङग ्

वातावरणीय लाभ �त्यक्ष 
अनकूुल मध्यम 

(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

६० मध्यम 

६. बा�हर� मा�नसहरूको आगमन 
जनसंख्या दबाव र �रबन 
बस्तीको �भाव 

अ�त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
(१०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

५० मध्यम 

७. गाडीहरू गडु्ने सडक दघुर्टना �त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
(१०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

५० मध्यम 

८. बा�हर� मा�नसहरूको आगमन सामािजक संघषर् अ�त्यक्ष ��तकूल 
मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

द�घर्काल�न 
(२०) 

६० मध्यम 
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प�रच्छेद ८ 

अनकूुल �भाव अ�धकतम अ�भव�ृ� गन� तथा ��तकूल �भाव न्यून गन� 

उपाय 

८.१ सकारात्मक �भाव अ�धकतम अ�भव�ृ� गन� उपाय   

८.१.१ �नमार्ण अव�ध/चरण 

रोजगार�को अवसर �दान गन�  

Labor Based Technology अनसुरण गदार् अदक्ष कामदारहरूका ला�ग स्थानीय मानव 
संसाधनलाई �ाथ�मकता �दइनेछ । यस आयोजनाले �वशेष गर� स्थानीय ग�रब, जोिखमय�ु र 
सामािजक रूपले �बप� भएका व्यि� (जनजा�त, द�लत) र म�हलालाई ल��गक पूवार्�ह�वना 
रोजगार �दन्छ । यसले उनीहरूको आय बढाउने मा� होइन तर स्थानीयहरूको दक्षता 
�वकासमा योगदान परु् याउँछ । 

�ा�व�धक सीपहरूको अ�भव�ृ� 

�नमार्ण कायर्को �ममा त्यहाँ केह� क्षे�हरू छन ् जस्तै soft engineering structures संरचना र 
बायोइिन्जनीय�रङग ् कायर्हरूको कायार्न्वयन जहाँ स्थानीय कामदारहरूले �ा�व�धक सीपमा 
रोजगार ता�लम �ा� गनर् सक्षम हनेुछन ् । �मशि�ले वातावरणीय स्वास्थ्य र सरुक्षा पक्षहरूमा 
अ�त�र� ज्ञान प�न �ा� गन�छ जस्तै फोहर व्यवस्थापन, साम�ी �ान्ड�लंग र �नमार्ण 
प�रयोजनाहरूमा सामािजक सावधानी उपायहरू। यसले स्थानीय मा�नसहरूलाई भ�वष्यका 
प�रयोजनाहरूमा दक्ष रोजगार� पाउन सक्षम गदर्छ, जसले गदार् वैकिल्पक अफ-फामर् संलग्नताका 
साथ आफ्नो जी�वका चलाउँदछ । 

८.१.२ स�ालन अव�ध/चरण 

सधुा�रएको पहुँच र यातायात 

सधुा�रएको पहुँच र यातायातको लाभ अ�भव�ृ� गनर्, सडकको वा�षर्क ममर्त �स्तावक संगसंगै 
गाउँपा�लका�ारा आवश्यक परेको बेलामा ममर्त/सम्भार हनु्छ । �स्ता�वत सडकको �दगोपनका 
ला�ग बायोइिन्जनीय�रङग ्स�ालन र सडक क्षेउमा वकृ्षरोपण कायर् जार� रािखनेछ 

सामािजक सेवाहरूको ब�ृ�: यसका ला�ग कुनै व�ृ� उपायहरू प�हचान ग�रएन । 

भ�ूम मूल्यहरूको उदय: यसका ला�ग कुनै व�ृ� उपायहरू प�हचान ग�रएन । 

पयर्टन उ�ोगको �बधर्न: पयर्टन �वकास ग�त�व�धहरूमा स्थानीय जनतालाई आवाश्यक स�ुवधा 
परु् याउने �व�ीय स�ुवधाको व्यवस्था गनर् स्थानीय सरकारलाई सल्लाह र सहयोग �दइनेछ । 
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८.२ नकारात्मक �भाव �नराकरणका उपायहरू  

८.२.१ भौ�तक वातावरण  

�नमार्ण अव�ध/चरण 

भ ूउपयोग प�रवतर्न  

भ�ूम सावधानी, भ ूक्षय र अन्य अिस्थरता सम्बन्धी मा�मलाहरूलाई कम गनर्का ला�ग कायार्न्वयन 
गनुर् पन� सावधानी र न्यूनीकरण उपायहरू यस �कार छन ् 

• सडक �वभागको “Roadside Bio-engineering Reference Manual and Site Handbook, 2002’ मा �नद�श ग�रए 
अनसुार उत्खनन ् तथा खलु्ला ठाउँमा वनस्प�त हरू लगाउने र सोह� अनसुार  Enginering Bio

��ब�धको �योग गन�  (वकृ्षारोपण गदार् �ड�भजन वन कायार्लयसँग समन्वय ग�रने छ) 

• �नमार्णक �ममा वनस्प�तमा हनेु क्ष�त न्यूनीकरण गन�  

• वषार् याममा ठुला उत्खनन्का कायर् नगन�  

�नमार्ण साम�ीको उत्खननको �ममा हनेु �भाव  

�मलेसम्म सडकको �याक खोल्दा �निस्कने ढु�ा/माटो लाइनै सडक �नमार्णमा �योग ग�रने छ। 
भेर� नद� लगायत �व�भ� नद� �कनारबाट �नमार्ण साम�ीहरूका ला�ग उत्खनन ् स्थल स्वीकृत 
गरेको छ (खण्ड २.२.११) । उत्खनन ् कायर् गदार् नद� �कनारबाट मा�ै स्वीकृत �ा.वा.प. 
��तवेदनमा �दईएको प�रमाण र उत्खनन ् गन� �व�ध �योग गरेर ग�रने छ । उत्खनन ् गदार् 
नद�को �व�मान पानीको सतह भन्दा मा�थ थ�ु�एको भागलाई खाल्टो नबनाई �नका�लने छ । 
नद�को बहाव मो�डने वा पानी ध�मलो हनेु कुनै कायर् ग�रने छैन । �सर संचालन गदार् प�न 
धूलो कम गनर् पानी छ�कर् ने र फोहोर पानीलाई था�ान पोखर� बनाई फकुल�ट (�फट�कर�) �योग 
गर� �शोधन ग�रने छ । �नमार्ण सामा�ीहरू उत्खनन ्नगर� आ�धका�रक �ब�ेतासँग ख�रद प�न 
गनर् स�कने छ ।  

बाढ�, प�हरो तथा भ ूक्षय 

यस सडकमा Cross drainage संरचनाहरूको र टेवा पखार्लहरूको उिचत मा�ा �डजाइन 
ग�रएको छ । बाढ�, प�हरो र �ाकृ�तक �कोप व्यवस्थापन गनर्को ला�ग र यस सँग सम्बिन्धत 
समस्यालाई सम्बोधन गनर्को ला�ग सडक �कनारमा वकृ्षारोपण कायर् ग�रनेछ साथ साथै 
बायोइिन्जनीय�रङग ् ��व�धको �योग ग�रनेछ भने खोल्साहरूमा चेक �ामहरू बनाइने छ । 
खण्ड ५.१ को भ-ूक्षय र प�हरो उप�सशर्कमा �दईएका क्षे�हरूमा �वशेष ध्यान �दईने छ । 

�नमार्ण कायर् तथा कामदार िश�वरबाट हनेु �भावहरू  

यस ��तवेदनको खण्ड २.१.११ र अनूसचुी ३ मा देखाइएको जस्तै �नमार्ण िश�वर र सामान 
भण्डारण क्षे�को ला�ग  केह� ठाउँ उपय�ु देिखन्छ । िश�वर स्थापनाको �भावलाई कम गनर् 
�नम्न न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाईनेछ । 
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• िश�वर र भण्डारण क्षे�हरू  उिचत रूपमा सफा राखी रा�;े  

• कामदारलाई शौचालय, पानी र अन्य आधारभतू स�ुवधा �दान गन� । �नमार्ण व्यवसायीले िश�वरमा 
स�ार, ब�ी  र खाना पकाउने ऊजार्, खानेपानी आपू�तर् आ�द जस्ता स�ुवधाहरूको व्यवस्थापन गन�छ 
ताक� स्थानीय सेवाहरूमा यस �नमार्ण कायर्बाट कुनैप�न �क�समको दबाव भोग्न ुनपरोस;्  

• खाना पकाउनको ला�ग ग्यास उपलबध् गराइने छ भने जंगल �भ�को िश�वरमा ब�ीको ला�ग सोलार 
प्यानल �योग ग�रने छ; 

• कामदारहरूको स�ुवधा हेरचाहको िजम्मेवार� �नमार्ण कम्पनीको हनेुछ; 
• कामदार िश�वरमा उिचत भेिन्टलेसन र �ाकृ�तक �काश, श�ु खानेपानी, लामख�ेु, सेनेटर� स�ुवधा, र 
ठोस फोहोर स�लनको ला�ग व्यवस्था  हनेुछ । 

• तरल फोहोरको ला�ग पानीको �ोतभन्दा किम्तमा ५० �म. पर सोक�पट स�हतको सेिप्टक �ांक� 
�नमार्ण गर� व्यवस्थापन ग�रने छ । 

साम�ी भण्डारण के्ष�बाट पन� �भाव  

�नमार्ण साम�ी भण्डारण कामदार िश�वर संगै जो�डएको जग्गामा ग�रने छ । साम�ी भण्डारण 
क्षे�लाइ बारबेर गर� उिचत रूपमा संरक्षण ग�रनेछ साथ साथै �नमार्ण साम�ीहरूबाट हनेु �दूषण 
र �भव न्यूनीकरणको ला�ग साम�ीहरूलाई छोपेर भण्डारण ग�रनेछ। आयोजनाको ला�ग 
आवश्यक रासाय�नक पदाथर्हरू (जस्तै इन्धन, अलक�ा) हरूको भण्डार नाच�ुहने र प्वाल नपन� 
भाडामा भण्डारण ग�रने छ र सावधानी अपनाएर नपोिखने गर� �योग ग�रने छ । 

वाय ु�दूषण 

भार� उपकरण तथा मे�सनर� सामा�ी स�ालन गदार् वाय ु �दूषण कम गनर् तल उल्लेिखत 
न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर� �नमार्ण कायर् अगाडी बढाइने छ: 

• �नमार्णमा �योग हनेु सवार�साधनहरू �नय�मत ममर्त/स�भर्�संग ग�रने छ,  

• �नमार्ण कायर्मा �योग हनेु सवार�मा गणुस्तर�य Air Filter को �योग ग�रनेछ, 
• सवार�मा �योग हनेु इन्धन उच्च गणुस्तरको साथै �मसावट म�ु हनेुछन,् 
• �नमार्ण साम�ी ओसार पसार गदार् साम�ीहरू लाई पूणर् रूपमा ढाकेर ढुवानी ग�रनेछ, 
• �नमार्ण क्षे� वरपर खलु्ला माटोलाई वाय ु�दूषण हनुबाट बचाउन �नय�मत रूपमा पानी छ�कर् ने कायर् 
ग�रनेछ (सखु्खायाममा किम्तमा �दनको एक पटक),  

• �नमार्ण क्षे�को व�रप�र किम्तमा वषर्मा दईु पटक TSP को अनगुमन ग�रने छ, 
• सडक कालोप�े गदार् रा�ो �क�मसको �बटु�मन बोइलर �योग ग�रनेछ । 

जल �दूषण 

सतह� तथा भ�ूमगत जल �दूषणको �भाव कम गनर्को ला�ग �नमार्ण व्यवसायी�ारा �नम्न 
उल्लेिखत न्यूनीकरणका उपायहरूको अवलम्बन ग�रनेछ: 

• �नमार्णका  �ममा खेर जाने माटो  ,हरठोस फोहोर तथा अन्य फो हरू लाई पानी वा नद�मा �मसाउन 
�नषधे ग�रनेछ  

• खलु्ला क्षे� तथा नद� आसपास खलु्ला �दशा �पसाब गनर् �नरुत्सा�हत गन�,  
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• कामदार िश�वरमा फोहोर पानीलाई सोक�पट बनाएर व्यवस्थापन ग�रनेछ,  

• मो�बल इन्धन र ��ज़को चहुावट रोक्न �वशेष सतकर् ता अपनाईने छ र पोिखएको खण्डमा ��ज 
�यापको �योग ग�रने छ, इन्धन तथा ल�ुीकेन्टको भण्डारण क्षे�मा िजओ टेक्सटाईलको �योग 
ग�रनेछ र भण्डारण क्षे� वरपर अनावश्यक �वेश रोकका ला�ग अनमु�त �बना �वेश �नषधे ग�रनेछ, 

• आयोजनाको ला�ग वकर् शप स�ालन ग�रने छैन र राजमागर्मा रहेका वकर्  शपहरूमा �नभर्र प�रने छ। 

ध्व�न �दूषण 

ध्व�न �दूषण �नयन्�ण गनार्को ला�ग �नम्न बमोिजमका न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन 
ग�रनेछ: 

• �नमार्णका �ममा �योग हनेु सवार� तथा औजारमा �सेर हनर् �नषधे गन�, 
• अत्य�धक ध्व�न �दूषण गन� औजार तथा सवार�हरूलाई बेलकुाको समयमा काम गनर् �नषधे गन� 
• �दू�षत क्षे�मा कायर् गदार् Ear Mufflers को �योग गन� । 

ठोस फोहर व्यवस्थापन  

�नमार्ण तथा कामदार िश�वरबाट उत्प� हनेु फोहरलाई �ोतमै ब�गर्करण गर� कु�हने फोहरलाई 
निजकै खाल्डोमा व्यवस्थापन ग�रनेछ भने नकु�हने फोहर र �नमार्ण फोहरलाई छु�ै फोहर 
स�लन केन्� �नमार्ण गर� भण्डारण ग�रनेछ । यसर� रािखएको फोहर पानीको �ोतबाट टाढा 
रािखनेछ । च�ुहने र काम नलाग्ने सबै �कारका �म , carboys र flask लाई छु�ै भण्डारण 
क्षे�मा भण्डारण गर� कवाडीलाई �ब�� ग�रनेछ । कामदार�ारा पानी तथा यसको �ोतमा 
�दूषण हनु सक्ने हनुाले उनीहरूलाई त्यस के्ष� वरपर आपि�जनक ��याकलाप गनर्बाट �नषधे 
ग�रनेछ साथै फोहरलाई जलाउन कडा �नषधे ग�रनेछ । काम नलाग्ने फोहोरलाई �नमार्ण कायर् 
स�कएप�छ �बरेन्�नगर क्षे�को ल्याण्ड �फल साइटमा �वसजर्न ग�रनेछ वा नगरपा�लकाको फोहोर 
फाल्ने ठाउँमा लगेर फा�लने छ । 

�नमार्णको बेला अ�त�र� भएको स्पोइल/मक (�ब�न) व्यवस्थापनको ला�ग उपयू� ठाउँहरू 
िशफा�रस ग�रएको छ (यस ��तवेदनको खण्ड २.१.११ र अनूसचुी ३) । यी के्ष�हरूम चा�हए 
अनरुुप टेवा पखार्ल �दएर, �ब�नलाई कम्प्याक गरेर र  पानीको उिचत �नकासी �दएर �ब�न 
व्यवस्थापन ग�रने छ ।  

व्यवसा�यक स्वास्थ्य तथा सरुक्षा  

व्यवसा�यक स्वास्थ्य तथा सरुक्षा व्यवस्था कायम गनर्को ला�ग �नमार्ण व्यवसायीको तफर् बाट 
�नम्न �लिखत सरुक्षाको उपायहरू अवलम्बन ग�रनेछ:  

• कामदारहरूलाई कामका जोिखमहरू, आपतकाल�न ���याहरू र कुनै प�न अन्य सम्बिन्धत सरुक्षा 
उपायहरूको बारेमा पूवर् सूिचत ग�रनेछ, 

• �नमार्ण क्षे�मा ख�टने कामदारहरूलाई व्यि�गत सरुक्षा उपकरण (पीपीई) जस्तै हेलमेट, बटु, ग्लोभ्स, 

सेफ्ट� बेल्ट, सरुक्षा चश्मा र मास्क �दान ग�रनेछ,  
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• �नमार्ण व्यवसायीले कायर् अव�ध र आपतका�लन अवस्थाको बेला कामदारहरूको ला�ग �ाथ�मक 
सरुक्षा �कट र औष�धको व्यवस्था गन�छ, 

• गम्भीर चोटपटक र दघुर्टना भएमा घाइतेहरूलाई आवश्यक पन� �नदान र उपचार स�ुवधाका साथ 
निजकैको अस्पतालमा ल�गनेछ, 

• �नमार्ण स्थलमा अना�धकृत व्यि� ��तबन्ध गनर् चेतावनी संकेतहरू र अवरोधहरू स्थापना ग�रनेछ, 
• केवल आ�धका�रक व्यि�लाई मा� भार� मे�सनर� र उपकरणहरू स�ालन गनर् अनमु�त �दइनेछ, 
• कामदार िश�वर तथा कायर् क्षे�मा �पउने पानी आपू�तर् र अस्थायी शौचालय स्थापना ग�रनेछ, 
• सखु्खायाममा �नमार्ण क्षे�मा पानी छ�कर् एर मा� �नमार्ण कायर् ग�रनेछ, 
• सवार�साधन र उपकरणहरू �नय�मत ममर्त/स�भर्�संग ग�रने छ ताक� कम आवाज उत्सजर्न गन�छन,्  
• कामदारहरूको ला�ग सामू�हक दघुर्टना बीमा ग�रनेछ । 

स�ालन अव�ध/चरण 

वाय,ु जल तथा ध्व�न �दूषण  

स�ालन अव�धमा हनेु वाय,ु जल तथा ध्व�न �दूषणको �भाव न्यूनीकरण गनर्को ला�ग �नम्न 
�लिखत त�रका अवलम्बन ग�रनेछ:  

• सम्भव हनेु सडक �कनार वकृ्षारोपन कायर् ग�रनेछ जसले धूलो र आवाज अवरोधकको कायर् गदर्छ, 
• खोला तथा नद� �कनारमा सवार� साधन धनु पखाल्न पूणर् रूपमा �नषेध ग�रनेछ, 
• सडक क्षे� भ�र �सेर हनर् �नषधे ग�रनेछ । 

खराब �ेनेजको कारण �भावहरू 

ढल �नकास र �स �ेनेज संरचनाहरूको �नय�मत सफाइ र ममर्त सम्भार ग�रनेछ । 

सडक �कनारमा अिस्थरता तथा भ ूक्षय न्यूनीकरण  

भ-ूक्षय �नयन्�ण तथा सडक �कनारको स्था�यत्वको ला�ग संरचना (गे�बन पखार्ल, मेसनर� 
पखार्ल, आद� ) को �नय�मत ममर्त सम्भार साथै बायोइिन्जनीय�रङग ्��ब�धको उपयोग र पानी 
�नकासको व्यवस्थापन (नाल� तथा �मु पाइप सरसफाइ) लाई स�ालन अव�धमा �नय�मत रूपमा 
ममर्त सम्भार ग�रनेछ । 

८.२.२ जै�वक वातावरण  

�नमार्ण अव�ध/चरण  

वनको क्ष�त र रूखहरू का�टने  

वन क्षे�को क्ष�त न्य�ुनकरको ला�ग न्यूनतम साइट िक्लयरेन्स ग�रनेछ तथा संरक्षणका उपाय 
अवलम्बन ग�रनेछ । रुख कटान तथा वन क्षे� �योगको ला�ग रा��य �ाथ�मकता �ा� 
योजनाको ला�ग रा��य वन क्षे� �योग गन� सम्बन्धी मापदण्ड स�हतको कायर्�व�ध २०७६ मा 
उल्लेख भए अनसुार ग�रनेछ । क्ष�तपू�तर् वकृ्षारोपण (१:१०), ५ वषर्सम्म त्यसको रेखदेख र 
साथै वन क्षे�को क्ष�तपू�तर्को ला�ग �ड�भजन वन कायार्लय सखु�तसंग समन्वय ग�रनेछ । 
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२३.७६ हेक्टर वन क्षे� �योगको ला�ग रु १,३००,००० ��त हे. को दरले, साथै क्ष�तपू�तर् 
वकृ्षारोपण, सडक छेउमा ग�रने वकृ्षारोपण तथा ५ वषर् सम्म त्यसको रेखदेखको ला�ग ��त 
�वरुवा २०० को दरले र हेराललुाई ��त म�हना ५००० को दरले  छु�ाईएको छ ।  

वन्यजन्तकुो वासस्थान  खिण्डकरण 

�स्ता�वत सडकको स्तरो��त हालको बाटोलाई नै प�ाएर ग�रने छ । खण्ड ५.२ मा 
देखाईएको क्षे�मा जनावरहरू खास गर� बाघ, िचतवुा, स्याल, बदेँल, रतवुा आ�द क�हलेकाह� ँ 
ओहोरदोहोर गन� स्थानीयहरूको भनाई रहेको छ। यह� खण्ड �भ� पन� ह�ेर� खोलामा 
�डजाइनमा केह� उल्लेख नभएकोले प�छ पलु �नमार्ण गदार् वन्यजन्त ु मै�ी संरचना �नमार्ण 
कायर्�व�धलाई अवलम्बन गर� गनुर् पन� देिखन्छ । त्यस्तै यह� क्षे� �भ� रहेको चेनेज ९+४६० 
मा �स्ता�वत स्लाब कल्भटर्लाई प�रमाजर्न गन� र वन्यजन्तलुाई चारै �तर ५० मी. सम्म सो 
कल्भटर्मा आउनलाई तारबार गर� मागर्रेखा बनाउँदा उिचत देिखन्छ । त्यसर�नै चेनेज 
१५+८४० मा �स्ता�वत पाइप कल्भटर्लाई हटाई वन्यजन्त ु ओहोरदोहोर गनर् �मल्ने स्लाब 
कल्भटर् �नमार्ण गन� र चारै �तर ५० मी. सम्म सो कल्भटर्मा आउनलाई तारबार गर� मागर्रेखा 
बनाउँदा उिचत देिखन्छ । यस बाहेक खण्ड ५.२ मा देखाईएको के्ष�मा �मलेसम्म वन्यजन्त ु
ओहोरदोहोरको ला�ग केह� सहजता हनेुगर� भीर कटान गरे पगु्ने देिखन्छ । सडक �नमार्ण 
भैसके प�छ सडक छेउमा सचेतनामूलक संकेत बोडर्हरू रािखने छ ।  जंगल� जनावरहरूको 
दघुर्टना कम गनर् गाडीहरूको ग�त �नयन्�ण गनर् िस्पड �ेकरको �नमार्ण ग�रने छ । 

कामदार�ारा वन �ोतहरूको दोहन  

खान पकाउने इन्धनको रूपमा काठको �योगलाई �नषधे ग�रनेछ साथै LPG ग्यासलाई पकाउने 
इन्धनको �ोतको रूपमा उपलब्ध गराइने छ । यस बाहेक कुनै प�न कामदारलाई वन पैदावार 
स�लनको ला�ग वन क्षे� मा �वेश गनर् �दइनेछैन । 

वन डढेलो 

वन क्षे� र त्यस वरपर काम ग�ररहेका कामदारहरूको ग�त�व�धलाई हो�सयार�का साथ अनगुमन 
ग�रनेछ साथै जंगल क्षे�मा काम गदार् ध�ुपान �नषधे ग�रनेछ । 

वन्यजन्तकुो िशकार 

वन क्षे� �भ� र वरपर रहेका कामदारहरूको ग�त�व�धलाई होिशयार�का साथ अनगुमन 
ग�रनेछ। कुनै प�न कामदारहरूलाई �नमार्ण कायर् गदार् �नमार्ण स्थलमा बाहेक अरू समयमा वन 
क्षे�मा �वेश गनर् �दइने छैन । 

जलचर �ाणीमा पन�  �भाव 

सडक �नमार्णमा हनेु ��याकलापमा रासाय�नक पदाथर्हरूको भण्डारण र �योग मा�थ �स्ततु गरए 
अनरुूप सरुिक्षत त�रकाले ग�रने छ र पानीको �ोतहरूमा �म�सन �दईने छैन । 
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स�ालन अव�ध/चरण  

वन संसाधनहरूमा दबाव 

स्थानीय जनतालाई सडकको अ�धकार के्ष� तथा वन र जै�वक �व�वधतासँग सम्बिन्धत �व�मान 
काननु तथा नी�तहरूको बारेमा सचेत गराइनेछ । 

वन्यजन्त ुर मानव बीचको �न्द 

स्थानीयलाई वन्यजन्त ुसंग बच्न र वन्यजन्तकुो संरक्षणको बारे संचेतना कायर्�म संचालन गन�। 

अवैध िशकार 

वन्यजन्तकुो अवैध िशकार र वन संसाधनको अवैध कटाई �नयन्�ण गनर् स्थानीय समदुाय र 
अ�धकार�हरूलाई �ोत्सा�हत ग�रनेछ । साथै सामदुा�यक वन र �ड�भजन वन कायार्लय तथा 
�नक्न्जसँगको समन्वयमा वन तथा वन्यजन्तकुो संरक्षण गनर् सचेतनामलुक बोडर् रािखनेछ । 

८.२.३ सामािजक आ�थर्क वातावरण  

�नमार्ण चरण/अव�ध  

जग्गा �ा�� तथा सावर्ज�नक संरचनाको क्ष�तपू�तर् 

�स्ता�वत सडकको ला�ग �नजी जग्गा ध�नसँगको सहम�तमा स्वेिच्छक दानको रूपमा �ा�� 
ग�रनेछ । �नमार्ण कायर्ले गदार् भित्कएका �सँचाई कुलो पनु:स्थापना ग�रने छ भने �बजलु�का 
पोलहरू सा�रने छ । 

आयोजनाले वातावरण र सामािजक व्यवस्थापन �ेमवकर् मा वणर्न गरे अनसुार गनुासोहरूको 
सनुवुाइ गनर् र गनुासो समाधान गनर् वडा अध्यक्षको नेततृ्वमा एक गनुासो सनुवुाइ स�म�त प�न 
गठन ग�रने छ । 

सामािजक सेवा स�ुवधाहरूमा दबाव 

सामािजक तथा सावर्ज�नक सेवा �वाहमा हनेु दबावको समयमै सम्बोधन ग�रनेछ साथै स्थानीय 
जनतामा कामदारको व�ृ�बाट �सिजर्त हनेु खानेपानी, स्वास्थ्य स�ुवधा, सरसफाइ, संचार, �व�तु 
जस्ता सेवाहरूबाट समस्स्यहरू उत्प� हनु �दइनेछैन । 

�नमार्ण कामदारको आवगमनका कारण �न्� 

सामािजक �न्दलाई कम गनर् स्थानीय मजदरुहरूलाई आयोजनाको काममा �ोत्साहन, म�हलालाई 
कायर्क्षे�मा समान अवसर र स्थानीय �ोतको तकर् संगत उपभोगको अभ्यास ग�रनेछ । �नमार्ण 
व्यवसायीले काम गन� कामदारहरूको कडा अनगुमन गन� र कामको दौरान हनेु समस्या 
समाधानको ला�ग गनुासो सनुवुाइ स�म�तलाई �नय�मत रूपमा बैठक र अनगुमन गनर् स��य 
गराइने छ जसले गदार् यस आयोजनाको �नमार्णको �ममा झगडा, अपराध र सं�ामक रोगहरूको 
�सारमा व�ृ� हनेु सम्भावना रहने छ । �नम्न उपायहरूले त्यस्ता �वरोधाभासी कम गदर्छ: 
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• �नमार्ण कायर्मा दक्ष, अधर्दक्ष र अदक्ष कामदारको रूपमा स्थानीय व्यि�हरूलाई उच्च महत्व �दई 
काममा खटाउने,  

• दै�नक रूपमा �नमार्ण कायर्मा ख�टने बा�हर� कामदारहरूलाई काम प�ात कामदार िश�वरमा रा�,े 
• स्थानीयसँग संवादको ला�ग �नय�मत रूपमा गनुासो सनुवुाइ बैठक, सचेतना कायर्�म, ता�लमको 
आयोजना ग�रनेछ । यस्ता कायर्ले आयोजनाका कमर्चार� र स्थानीयहरू बीचमा रा�ो सम्बन्ध 
स्था�पत गनर् म�त पगु्दछ,  

• िजल्ला �शासन कायार्लयको समन्वयमा आवश्यक �शास�नक र सरुक्षा उपायहरू अपनाउने । 

सासं्कृ�तक र धमर्मा �भाव 

आयोजनामा संलग्न कामदारहरूलाई आयोजना क्षे�को धा�मर्क मान्यतामा, सांस्कृ�तक मूल्य र 
अभ्यासहरूलाई आदर गनर् �सकाइने छ । बा�ह�र कामदारहरूलाई कामदार िश�वर र �नमार्ण 
स्थलमा मा� �स�मत गराइने छ ।  

स�ालन अव�ध/चरण 

जनसंख्या दबाव र �रबन बस्तीको �भाव 

बढ्दो जनसंख्याको �भाव न्यूनीकरण गनर् उपय�ु बस्ती योजना र पयार्� पूवार्धार स�ुवधाको 
�वकास ग�रनेछ । आयोजना �भा�वत वडा र नगरपा�लका यी योजनाहरूको कायार्न्वयनमा 
संलग्न हनेुछन ्। जागरूकता र रा�ो शैिक्षक स�ुवधाहरूले सामािजक संरचनालाई व्यविस्थत गनर् 
म�त गदर्छ । सम्भा�वत सडक अ�त�मण रोक्न सडक छेउ (ROW) मा  वकृ्षारोपण ग�रनेछ 
(क्ष�तपू�तर् वकृ्षारोपण बाहेक) । 

सडक दघुर्टना  

सडक स�ालनमा आए प�ात �ा�फक िचन्ह , सचेतना िचन्ह साथ साथै �ा�फक �हर�हरूको 
प�रचालन गर� सडक सरुक्षाको कायर् ग�रनेछ । स�ालन चरणमा ग�त सीमा लाग ुग�रनेछ । 
सडक सरुक्षालाई ध्यानमा राखी डेल�नेटर �पल्लर र �ेकरको �नमार्ण ग�रनेछ । सडक सरुक्षाको 
ला�ग स्थानीय भाषामा िच� र स्प� भाषास�हत सचेतना पम्प्लेटहरूको स्थानीय �व�ालय तथा 
सावर्ज�नक स्थलमा �काशन �सारण र �वतरण ग�रनेछ । �स्तावक�ारा �स्ता�वत सडकको 
ला�ग बजेट छु�ाई  �नय�मत रूपमा अनगुमन तथा ममर्त सम्भार ग�रनेछ । 

सामािजक संघषर् 

सडक �नमार्णसंगै यस क्षे�मा आउने सामािजक प�रवतर्नका म�ुाहरूलाई यस वा.�.मू.ले समेटेको 
छैन । 
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ता�लका 34: सकारात्मक �भाव अ�धकतम अ�भव�ृ� गन� तथा नकारात्मक �भाव न्यून गन� उपाय 

वातावरणीय 
�भावहरू  

वातावरण संरक्षणका उपाय कायार्न्वयन 
हनेु स्थान 

कायार्न्वयन हनेु 
समय 

अनमुा�नत रकम कायार्न्वयनको 
िजम्मेवार� 

सकारात्मक �भाव 

�नमार्ण चरण 

रोजगार�को 
अवसर �दान 
गन� 

Labor Based Technology अनसुरण गदार् अदक्ष कामदारहरूका ला�ग 
स्थानीय मानव संसाधनलाई �ाथ�मकता �दइन,े �वशेष गर� स्थानीय ग�रब, 

जोिखमय�ु र सामािजक रूपले �बप� भएका व्यि� (जनजा�त, द�लत) र 
म�हलालाई ल��गक पूवार्�ह�वना रोजगार� �दईने 

आयोजना 
क्षे� सबै 

�नमार्ण चरण भ�र अ�त�र� रकम 
नलाग्ने 

�स्तावक र ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी  

�ा�व�धक 
सीपहरूको 
अ�भव�ृ� 

स्थानीयलाई िशप अ�भब�ृ� �िक्षक्षन ता�लम �दने (जाल� ब�ेु) आयोजना 
क्षे� 

आयोजनाको 
सरुुको चरणमा  

रू २००,००० �स्तावक र ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी 

स�ालन चरण 

सधुा�रएको 
पहुँच र 
यातायात 

सडक र नालाको �नय�मत ममर्त सम्भार गन�  सडकपंि� 
परैु 

स�ालन चरणमा 
लगातार 

�स्तावकले �नय�मत 
रूपमा छु�ाउने 

�स्तावक 

��तकूल/नकरात्मक �भाव  

भौ�तक वातावरण 
�नमार्ण चरण 
भ ू उपयोग 
प�रवतर्नको 
�नराकरण 

बाढ� प�हरो 

वनस्प�तको कम क्ष�त हनेु गर� स्थल सफाइ गन�, बायोइिन्जनीय�रङग ्गन�, वषार् 
याममा ठुला उत्खननका कायर् नगन�, बसार्तको पानीको उिचत �नकासी �दने, 
पयार्� मा�ामा टेवा परखाल �नमार्ण गन� 

सडकपंि� 
परैु खास गर� 
खण्ड ५.१ 
मा उल्लेख 

�याक खलु्ने 
�ब�तकै  

बायोइिन्जनीय�रङग ्
को ला�ग रू 
१,५००,००० 

अन्य आयोजना 

�स्तावक र ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी 
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वातावरणीय 
�भावहरू  

वातावरण संरक्षणका उपाय कायार्न्वयन 
हनेु स्थान 

कायार्न्वयन हनेु 
समय 

अनमुा�नत रकम कायार्न्वयनको 
िजम्मेवार� 

व्यवस्थापन  भएका 
जोिखम 
क्षे�मा 

लागतमा समावेस 

उत्खनन/्खानी 
क्षे�को 
व्यवस्थापन 

�मलेसम्म सडकको �याक खोल्दा �निस्कने ढु�ा/माटो लाइनै सडक �नमार्णमा 
�योग गन�, आयोजना स्थल निजकै कमलामाई नद� र अन्य नद�/खोलाहरूका 
स्थान जसको नद�जन्य �नमार्ण साम�ी उत्खनन ्गनर् स्वीकृत पाएका छन ्सोह� 
स्थानबाट स्वीकृत भइसकेको �ा.वा.अ. ��तवेदनले जनाए अनसुार खानी 
स�ालन/उत्खनन ्गन� , �सर संचालन गदार् प�न धूलो कम गनर् पानी छ�कर् ने 
र फोहोर पानीलाई था�ान पोखर� बनाई फकुल�ट (�फट�कर�) �योग गर� 
�शोधन ग�रने छ । 

आयोजना 
क्षे� निजकै 
कणार्ल� नद�  
र अन्य नद� 
�कनार 
(खण्ड 
२.२.११) 

�नमार्ण अव�ध भर रू ७००,००० 
खानी/ उत्खनन ्
क्षे� काम 
स�कएप�छ �मलाउन 

�स्तावक र ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी 

�नमार्ण तथा 
कामदार 
िश�वरको 
व्यवस्थापन 

िश�वर र भण्डारण क्षे�हरू उिचत रूपमा सफा रािखरा�,े कामदारलाई 
शौचालय, पानी र अन्य आधारभतू स�ुवधा �दान गन�,  �नमार्ण व्यवसायीले 
िश�वरमा स�ार, बि�  र खाना पकाउने ऊजार्, खानेपानी आपू�तर् आ�द जस्ता 
स�ुवधाहरूको व्यवस्थापन गन�, खान पकाउनको ला�ग ग्याँस उपलब्ध गराउने, 
कामदार िश�वरमा उिचत भेिन्टलेसन र �ाकृ�तक �काश, श�ु खानेपानी, लामख�ेु, 

सेनेटर� स�ुवधा र ठोस फोहोर संकलकोला�ग व्यवस्था गन�, काम स�कएप�छ 
पनुस्थार्�पत गन� 

खण्ड 
२.२.११ मा 
�दईएको 
िश�वर र 
भण्डारण 
क्षे�मा 

�नमार्ण अव�ध भर रू ३००,००० �स्तावक र ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी 

�नमार्ण साम�ी 
भण्डारण 
क्षे�को 
व्यवस्थापन 

�नमार्ण साम�ी भण्डारण कामदार िश�वर संगै जो�डएको जग्गामा गन�, साम�ी 
भण्डारण क्षे�लाइ बारबेर गर� उिचत रूपमा संरक्षण गन� साथ साथै �नमार्ण 
साम�ीहरूबाट हनेु �दूषण र �भव न्यूनीकरणको ला�ग साम�ीहरूलाई छोपेर 
भण्डारण गन� 

खण्ड 
२.२.११ मा 
�दईएको 
िश�वर र 
भण्डारण 

�नमार्ण अव�ध भर रू ३००,००० �स्तावक र ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी 
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वातावरणीय 
�भावहरू  

वातावरण संरक्षणका उपाय कायार्न्वयन 
हनेु स्थान 

कायार्न्वयन हनेु 
समय 

अनमुा�नत रकम कायार्न्वयनको 
िजम्मेवार� 

क्षे�मा 
वाय ु �दूषण 
�नयन्�ण 

�नमार्ण कायर्मा �योग हनेु सवार�साधनहरू उच्च गणुस्तरको साथै उत्सजर्न 
अनमु�त �ा� गरेका मा� �योग गन�, सवार�मा �योग हनेु इन्धन उच्च 
गणुस्तरको साथै �मसावट म�ु �गोग गन�, �नमार्ण साम�ी ओसार पसार गदार् 
साम�ीहरू लाई पूणर् रूपमा ढाकेर ढुवानी गन�, �नमार्ण क्षे� वरपर खलु्ला 
माटोलाई वाय ु �दूषण हनुबाट बचाउन �नय�मत रूपमा प�न छ�कर् ने, �नमार्ण 
क्षे�को व�रप�र �नय�मत रूपमा TSP को अनगुमन गन�, �नमार्ण कायर्मा �योग 
हनेु सवार�मा गणुस्तर�य Air Filter को �योग गन�, सडक कालोप�े गदार् रा�ो 
�क�मसको �बटु�मन बोइलर �योग गन� 

�नमार्ण क्षे� 
व�रप�र 

�नमार्ण अव�ध भर रू ५००,०००  �स्तावक र ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी 

जल �दूषणको 
व्यवस्थापन 

�नमार्णका  �ममा खेर जाने माटो, ठोस फोहोर तथा अन्य फोहरहरूलाई पानी 
वा नद�मा �सधै �मसाउन �नषधे गन�, खलु्ला क्षे� तथा नद� आसपास खलु्ला 
�दशा�पसाब गनर् �नरुत्सा�हत गन�, कामदार िश�वरमा फोहोर पानीलाई सोक�पट 
बनाएर व्यवस्थापन गन�, मो�बल इन्धन र ��ज़को चहुावट रोक्न �बशेस 
सतकर् ता अपनाउने र पोिखएको खण्डमा ��ज �यापको �योग गन�, इन्धन तथा 
ल�ुीकेन्टको भण्डारण क्षे�मा िजओ टेक्सटाईलको �योग गन� र भण्डारण क्षे� 
वरपर अनावश्यक �वेश रोकका ला�ग अनमु�त �बना �वेश �नषधे गन�, 
आयोजनाको ला�ग वकर्  शप स�ालन नगन� र कणार्ल� राजमागर्मा रहेका वकर्  
शपहरूमा �नभर्र पन� । 

�नमार्ण क्षे� 
व�रप�र र 
िश�वर 
व�रप�र 

�नमार्ण अव�ध भर रू १००,००० �स्तावक र ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी 

ध्व�न �दूषण 
�नयन्�ण  

�नमार्णका �ममा �योग हनेु सवार� तथा औजारमा �सेर हनर् �नषधे गन�, 
अत्य�धक ध्व�न �दूषण गन� �नमार्ण साम�ी त सवा�रहरूलाई बेलकुाको समयमा 
काम गनर् �नषधे गन�  ( ८ बजे �बहानदेिख ६ बजे साँझ सम्म मा� काममा 
लगाउने ), �दू�षत क्षे�म कायर् गदार् Ear Mufflers को �योग गन� 

�नमार्ण क्षे� 
व�रप�र 

�नमार्ण अव�ध भर 
(�बशेस गर� धेरै 
ध्व�न �निस्कने 
कायर् गन� बेला 

रू ५०,००० �स्तावक र ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी 
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वातावरणीय 
�भावहरू  

वातावरण संरक्षणका उपाय कायार्न्वयन 
हनेु स्थान 

कायार्न्वयन हनेु 
समय 

अनमुा�नत रकम कायार्न्वयनको 
िजम्मेवार� 

ठोस फोहर 
व्यवस्थापन  

�नमार्ण तथा कामदार िश�वरबाट उत्प� हनेु फोहरलै �ोतमै ब�गर्करण गर� 
कु�हने फोहरलाई निजकै खाल्डोमा व्यवस्थापन गन� र नकु�हने फोहर र �नमार्ण 
फोहरलाई छु�ै फोहर स�लन केन्� �नमार्ण गर� भण्डारण गन�, �ब��/पनु: 
�योग हनेु फोहोरलाई छु�ै भण्डारण क्ष�ेमा भण्डारण गर� कबाडीको रूपमा 
�ब�� गन�, फोहरलाई जलाउन कडा �नषधे गन�, काम नलाग्ने फोहोरलाई 
�नमार्ण कायर् स�कएप�छ नगरपा�लकाको फोहोर फाल्ने क्षे�मा लगेर फाल्ने वा 
�बरेन्�नगर नगरपा�लकाको फोहोर फाल्ने ठाउँमा लगेर फाल्ने, �नमार्णको बेला 
अ�त�र� भएको �ब�न (स्पोइल/मकलाई) खण्ड २.१.११ क्षे�मा चा�हए 
अनरुुप टेवा पखार्ल �दएर, �ब�नलाई कम्प्याक गरेर र  पानीको उिचत 
�नकासी �दएर �ब�न व्यवस्थापन ग�रने छ  । 

�नमार्ण क्षे� 
व�रप�र, 
िश�वर 
व�रप�र र 
�बरेन्�नगर 
न.पा.को 
फोहोर फल्ने 
क्षे� व�रप�र 

�नमार्ण अव�ध भर 
र स�कने �ब�तकै 

रू ५००,००० �स्तावक र ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी 

व्यवसा�यक 
स्वास्थ्य तथा 
सरुक्षा  

कामदारहरूलाई कामका जोिखमहरू, आपतकाल�न ���याहरू र कुनै प�न अन्य 
सम्बिन्धत सरुक्षा उपायहरूको बारेमा पूवर् सूिचत गन�, �नमार्ण क्षे�मा ख�टने 
कामदारहरूलाइ व्यि�गत सरुक्षा उपकरण )पीपीई (जस्तै हेलमेट , बटु, ग्लोभ्स, 

सेफ्ट� बेल्ट, सरुक्षा चश्मा र मास्क �दान गन�, �नमार्ण व्यवसायीले कायर् अव�ध 
र आपतका�लन अवस्थाको बेला कामदारहरूको ला�ग �ाथ�मक सरुक्षा �कट र 
स्�ान्डबाइ औष�धको व्यवस्था गन�, गम्भीर चोटपटक र दघुर्टना भएमा 
घाइतेहरूलाई आवश्यक पन� �नदान र उपचार स�ुवधाका साथ निजकैको 
अस्पतालमा लाग्ने व्यवस्था �मलाउने, �नमार्ण साइटहरूमा अना�धकृत व्यि�को 
पहुँच ��तबन्ध गनर् चेतावनी संकेतहरू, पो�हरू, अवरोधहरू र गाडर्हरू स्थापना 
गन�, केवल अ�धकृत व्यि�लाई मा� भार� मे�सनर� र उपकरणहरू स�ालन 
गनर् अनमु�त �दने, कामदार िश�वर तथा कायर् क्षे�मा �पउने पानी आपू�तर् र 
अस्थायी शौचालय स्थापना गन�, �नमार्ण क्षे�मा पानी छ�कर् एर मा� �नमार्ण कायर् 

�नमार्ण क्षे� 
व�रप�र र 
िश�वर 
व�रप�र 

�नमार्ण अव�ध भर रू ५००,००० 

(�बमा बाहेक) 

�स्तावक र ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी 
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वातावरणीय 
�भावहरू  

वातावरण संरक्षणका उपाय कायार्न्वयन 
हनेु स्थान 

कायार्न्वयन हनेु 
समय 

अनमुा�नत रकम कायार्न्वयनको 
िजम्मेवार� 

गन�, सवार�साधन र उपकरणहरू उिचत अवस्थामा रा� ेता�क उनीहरूले कम 
आवाज उत्सजर्न गन�छन, कामदारहरूको ला�ग सामू�हक दघुर्टना बीमा गन� 

स�ालन अव�ध/चरण  

सडक 
�कनारमा 
अिस्थरता तथा 
भ ू क्षय 
न्यूनीकरण 

भ ू क्षय �नयन्�ण तथा सडक �कनारको स्था�यत्वको ला�ग संरचना (गे�बन 
पखार्ल, मेसनर� पखार्ल, आद� ) को �नय�मत ममर्त सम्भार साथै 
बायोइिन्जनीय�रङग ् ��ब�धको उपयोग र पानी �नकासको व्यवस्थापन (नाल� 
तथा �मु पाइप सरसफाइ) लाई स�ालन अव�धमा �नय�मत रुपम गन� 

सडकपंि� 
परैु खास गर� 
खण्ड ५.१ 
मा उल्लेख 
भएका स्थान 

स�ालन चरणमा 
लगातार 

�स्तावकले �नय�मत 
रूपमा छु�ाउने 

�स्तावक 

वाय,ु जल 
तथा ध्व�न 
�दूषण 

सवार� उत्सजर्न मापदण्डको �भावकार� कायार्न्वयन गन�, सम्भव हनेु स्थानमा 
सडक �कनार वकृ्षरोपन कायर् ग�रनेछ जसले धलुो र आवाज अवारोधकको कायर् 
गदर्छ, इन्धन ��ज़ तथी ल�ुीकेन्टको चहुावटमा �नयन्�ण गन�, खोला तथा नद� 
�कनारमा सवार� साधन धनु पखाल्न पूणर् रूपमा �नषधे गन�, बिस्त क्षे�भ�र �सेर 
हनर् �नषधे गन� 

सडकपंि� 
परैु 

स�ालन चरणमा 
लगातार 

�स्तावकले �नय�मत 
रूपमा छु�ाउने 

�स्तावक 

नाल� तथा 
�मु पाइप 
ममर्त 

ढल �नकास र �स �ेनेज संरचनाहरूको �नय�मत सफाइ र ममर्त सम्भार गन� सडकपंि� 
परैु 

स�ालन चरणमा 
लगातार 

�स्तावकले �नय�मत 
रूपमा छु�ाउने 

�स्तावक 

जै�वक वातावरण 

�नमार्ण चरण/अव�ध 

वन जंगलको 
�योग तथा 
हटाइएको 
रुख�बरुवाको 

वन क्षे�को क्ष�त न्य�ुनकरको ला�ग न्यूनतम साइट िक्लयरेन्स ग�रनेछ तथा 
संरक्षणका उपाए अवलम्बन गन�, रुख कटान तथा वन क्षे� �ा��को ला�ग 
रा��य �ाथ�मकता �ा� योजनाको ला�ग रा��य वन क्षे� �योग गन� सम्बन्धी 
मापदण्ड स�हतको कायर्�व�ध २०७६ को पालना गन�, क्ष�तपू�तर् वकृ्षरोपण 

सडकपंि� 
परैु 

सडकको कटान 
कायर् भन्दा प�हले 

रू ३४,२५४,००० 

(��त रुख रु 
२००, हेराललुाई 
५००० ��त म�हना 

�स्तावक, ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी र 
�ड�भजन वन 
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वातावरणीय 
�भावहरू  

वातावरण संरक्षणका उपाय कायार्न्वयन 
हनेु स्थान 

कायार्न्वयन हनेु 
समय 

अनमुा�नत रकम कायार्न्वयनको 
िजम्मेवार� 

क्ष�तपू�तर् (१:१०), ५ वषर् सम्म त्यसको रेखदेख र साथै वन क्षे�को क्ष�तपू�तर्को ला�ग 
�ड�भजन वन कायार्लयसंग समन्वय गन�  

र वन क्षे�को 
�योगलाई 
१,३००,००० ��त 
हे.) 

कायार्लय 

वन्यजन्तकुो 
वासस्थान  

खिण्डकरण 

 

ह�ेर� खोलामा पलु �नमार्ण गदार् वन्यजन्त ु मै�ी संरचना �नमार्ण कायर्�व�धलाई 
अवलम्बन गन�, चेनेज ९+४६० मा �स्ता�वत स्लाब कल्भटर्लाई प�रमाजर्न गर� 
र वन्यजन्तलुाई चारै �तर ५० मी. सम्म सो कल्भटर्मा आउनलाई तारबार गर� 
मागर्रेखा बनाइनेछ, चेनेज १५+८४० मा �स्ता�वत पाइप कल्भटर्लाई हटाई 
वन्यजन्त ुओहोरदोहोर गनर् �मल्ने स्लाब कल्भटर् �नमार्ण गन� र चारै �तर ५० 
मी. सम्म सो कल्भटर्मा आउनलाई तारबार गर� मागर्रेखा बनाइनेछ, 
यस बाहेक खण्ड ५.२ मा देखाईएको क्षे�मा वन्यजन्त ुओहोरदोहोरको ला�ग 
केह� सहजता हनेुगर� भीर कटान ग�रने छ, सडक �नमार्ण भैसके प�छ सडक 
छेउमा सचेतना मलुक संकेत बोडर्हरू रािखने छ, जंगल� जनावरहरूको दघुर्टना 
कम गनर् गाडीहरूको ग�त �नयन्�ण ग�रने छ 

वन क्षे�  सडक �नमार्णको 
�ममा 

रू ४,३७६,२९२ 
(चेनेज ९+४६० मा 
guide bund बनाउन 
रू ५७५१५० र  

चेनेज १५+८४० 
मा कल्भटर् र guide 
bund बनाउन रू 
३८०११४२) 

�स्तावक, ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी र 
�ड�भजन वन 
कायार्लय 

�नमार्ण 
टोल��ारा वन 
�ोतको 
अ�त�मण 

खान पकाउने इन्धनको रूपमा काठको �योगलाई �नषधे गन� साथै LPG 
ग्यासलाई खान पकाउने इन्धनको �ोतको रूपमामा �योग गन�, यस बाहेक 
कुनै प�न कामदारलाई वन पैदावार स�लनको ला�ग वन क्षे�मा �वेश गनर् 
न�दने 

सडकपंि� 
परैु र िश�वर 

�नमार्ण अव�ध भर ग्यासको ला�ग 
�नमार्ण व्यवसायी 
िजम्बेवार हनेु 

�स्तावक र ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी 

वन डढेलो वन क्षे� र त्यस वरपर काम ग�ररहेका कामदारहरूको ग�त�व�धलाई 
हो�सयार�का साथ अनगुमन गन� र साथै जंगल क्षे�मा काम गदार् ध�ुपान �नषधे 
गन� 

वन क्षे� �नमार्ण अव�ध भर अ�त�र� रकम 
नलाग्ने 

�स्तावक र ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी 

वन्यजन्तकुो वन क्षे� �भ� र वरपर रहेका कामदारहरूको ग�त�व�धलाई होिशयार�का साथ वन क्षे� �नमार्ण अव�ध भर अ�त�र� रकम �स्तावक र ठे�ा 
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वातावरणीय 
�भावहरू  

वातावरण संरक्षणका उपाय कायार्न्वयन 
हनेु स्थान 

कायार्न्वयन हनेु 
समय 

अनमुा�नत रकम कायार्न्वयनको 
िजम्मेवार� 

िशकार अनगुमन गन�, कुनै प�न कामदारहरूलाई �नमार्ण कायर्को बेला �नमार्ण स्थलमा 
मा� बाहेक अरुबेला वन क्षे�मा �वेश गनर् न�दने 

नलाग्ने पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी 

स�ालन चरण/अव�ध 

वन 
संसाधनहरूमा 
दबाव, 

स्थानीय जनतालाई सडकको अ�धकार क्षे� तथा वन र जै�वक �व�वधतासँग 
सम्बिन्धत �व�मान काननु तथा नी�तहरूकोब बारेमा सचेत गराउने 

बस्ती क्षे� �नमार्ण कायर् 
स�कने �ब�तकै 

रू २००,००० 
सचेतना कायर्कमर्को 
ला�ग 

�स्तावक र 
�ड�भजन वन 
कायार्लय 

वन्यजन्त ु र 
मानव बीचको 
�न्द 

स्थानीयलाई वन्यजन्त ु संग बच्न र वन्यजन्तकुो संरक्षण आवश्यकता बारे 
संचेतना कायर्�म गन�  

वन र बस्ती 
जो�डएको 
क्षे� 

�नमार्ण कायर् 
स�कने �ब�तकै 

मा�थको सचेतना 
कायर्�ममा समावेस 

�स्तावक र 
�ड�भजन वन 
कायार्लय 

अवैध िशकार वन्यजन्तकुो अवैध िशकार र वन संसाधनको अवैध कटाई �नयन्�ण गनर् 
स्थानीय समदुाय र अ�धकार�हरूलाई �ोत्सा�हत गन�, �हर�हरूलाई �भावकार� 
गस्तीको ला�ग अनरुोध गन� 

वन क्षे� स�ालन चरणमा 
लगातार 

�स्तावकले �नय�मत 
रूपमा छु�ाउने 
 

�स्तावक र �हर� 
कायार्लय 

सामािजक आ�थर्क वातावरण 

�नमार्ण चरण/अव�ध 

जग्गा �ा�� 
तथा �निज र 
सावर्ज�नक 
संरचनाको 
क्ष�तपू�तर् 

�स्ता�वत सडकको ला�ग �नजी/ऐलानी जग्गा जग्गा ध�नसँगको सहम�तमा 
स्वेिच्छक रूपमा �ा�� गन�, �नमार्ण कायर्ले गदार् भित्कएका घरहरूको क्ष�तप�ुतर् 
�दने र �सँचाई कुलो र �बजलु�को पोल पनु:स्थापना तथा पनु: ममर्त गन�, 
आयोजनाले वातावरण र सामािजक व्यवस्थापन �ेमवकर् मा वणर्न गरे अनसुार 
गनुासोहरूको सनुवुाइ गनर् र गनुासो समाधान गनर् वडा अध्यक्षको नेततृ्वमा एक 
गनुासो सनुवुाइ स�म�त प�न गठन गन� 

सडकपंि� 
परैु  

�नमार्णको बेला घरको मवुाव्जा र 
आयआजर्न तथा 
अनकुुलन क्षमता 
�वकासको ला�ग रू  
४,९४७,५०० 

संरचनाको  पनुः 
स्थापनाको ला�ग रू 
२,६०९,६२५ 

�स्तावक 
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वातावरणीय 
�भावहरू  

वातावरण संरक्षणका उपाय कायार्न्वयन 
हनेु स्थान 

कायार्न्वयन हनेु 
समय 

अनमुा�नत रकम कायार्न्वयनको 
िजम्मेवार� 

अ�त�र� 
स�ुबधाको 
व्यवस्था 

स्थानीय जनतामा कामदारको व�ृ�बाट �सिजर्त हनेु खानेपानी, स्वास्थ्य स�ुबधा, 
सरसफाइ, संचार, �ब�तु जस्ता सेवाहरूबाट समस्स्यहरू उत्प� भै हनेु असरुक्षा 
महससु हनु न�दने र कामदार �स�वरमा नै उपलब्ध गराउने 

सडकपंि� 
परैु  

�नमार्णको बेला �नमार्ण व्यवसायीले 
परु् याउनपुन� 

�स्तावक र ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी 

सामािजक 
�न्�को 
न्यू�नकरण 

�नमार्ण कायर्मा कामदारको रूपमा स्थानीय व्यि�हरूलाई उच्च �ाथ�मकता 
�दने, दै�नक �नमार्ण कायर्मा ख�टने बा�हर� कामदारहरूलाई काम प�ात 
कामदार िश�वरमा रा�,े स्थानीयसँग सम्बादको ला�ग �नय�मत गनुासो सनुवुाइ 
बैठक, सचेतना कायर्�म तथा ता�लमको आयोजना गन�, िजल्ला �शासन 
कायार्लयको समन्वयमा आवश्यक �शास�नक र सरुक्षा उपायहरू अपनाउने 

सडकपंि� 
परैु  

�नमार्णको बेला �नमार्ण व्यवसायीले 
परु् याउनपुन� 

�स्तावक र ठे�ा 
पाएको �नमार्ण 
व्यवसायी 

स�ालन अव�ध/चरण 

बस्ती योजना 
साथै ROW 
अ�त�मण 

बढ्दो जनसंख्याको �भाव न्यूनीकरण गनर् उपय�ु बस्ती योजना र पयार्� 
पूवार्धार स�ुवधाको �वकास गन�, सम्भा�वत सडक अ�त�मण रोक्न सडक छेउ 
(ROW) मा  वकृ्षरोपन गन�, सडकको अ�धकार क्ष�े जनाउने सचेतना बोडर् 
रा� े 

सडकपंि� 
परैु र बस्ती 
क्षे� 

स�ालन चरणमा 
लगातार 

५००,००० �स्तावक  

सडक सरुक्षा 
मापन 

सडक स�ालनमा आए प�ात �ा�फक िचन्ह , सचेतना िचन्ह साथ साथै �ा�फक 
�हर�हरू को प�रचालन गर� सडक सरुक्षाकाको कायर् गन�, स�ालन चरणमा 
ग�त �समा लाग ु गन�, सडक सरुक्षालाइ ध्यानमा राखी डेल�नेटर �पल्लर र 
�ेकरको �नमार्ण गन�, सडक सरुक्षाको ला�ग स्थानीय भाषामा िच� र स्पस्ट 
भाषास�हत सचेतना पम्प्लेटहरूको स्थानीय �व�ालय तथा सावर्ज�नक स्थलमा 
�काशन �सारण र �वतरण गन�, �स्तावक�ारा �स्ता�वत सडकको ला�ग बजेट 
छु�ाई  �नय�मत रूपमा अनगुमन तथा ममर्त सम्भार गन� 

सडकपंि� 
परैु र बस्ती 
क्षे� 

स�ालन चरणमा 
लगातार 

�स्तावकले �नय�मत 
रूपमा छु�ाउने 

�स्तावक  
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यस आयोजनाको ला�ग अनकूुल/सकारात्मक �भाव अ�धकतम अ�भव�ृ� गन� तथा 
��तकूल/नकारात्मक �भाव न्यून गन� उपायको ला�ग कूल रु ५१,५३७,४१७ �व�नयोजन 
गनुर्पन� देिखन्छ । 

आयोजनाले ��तवेदनको यस अध्यायमा उिल्लिखत सम्पूणर् �नराकरण र व�ृ� गन� उपायहरू 
आफ्नै लागतमा लागू गन�छ । यस बाहेक यस आयोजनाले �भा�वत पक्षहरूलाई यस देशको 
�च�लत ऐन, कानून बमोिजमको कायार्न्वयनको �ममा भएको जन धनको क्ष�तको क्ष�तपू�तर् 
�दनेछ। आयोजना �नमार्ण तथा संचालन गदार् आवश्यक परेका �व�भ� �नकायहरू संग समन्वय 
गर� गन� छ । 
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प�रच्छेद ९ 

�स्ताव कायार्न्वयन गदार् वातावरणमा पनर् सक्ने �भावको वातावरणीय 

अनगुमन 

९.१ वातावरणीय अनगुमन 

रा��य वातावरणीय �भाव मूल्या�न �नद� िशका (२०५०) र वातावरण संरक्षण �नयमावल� (२०७७), 

अनसुार अनगुमन योजना र सूचकहरू, ता�लका र िजम्मेवार� वा.�.मू. ��तवेदनमा प�हचान गनर् आवश्यक 

छ । रा��य वातावरणीय �भाव मूल्या�न �नद� िशका (२०५०), वातावरण संरक्षण �नयमावल� २०७७ ले 

अनगुमनका ला�ग तीन चरण �स्ताव गरेको छ । 

�ारिम्भक अवस्था अनगुमन: �स्तावको �नमार्ण कायर् शरुु गनुर्भन्दा अगावै �नमर्ण स्थल र वरपरका 
आधारभतू वातावरणीय पक्षको सवुर्क्षण गनुर् लाइ �ारिम्भक अवस्था अनगुमन भ�नन्छ । यसले गदार् 
अनगुमनको �सल�सलामा �ारिम्भक अवस्थाको तलुनामा वातावरणीय पक्षमा भएको प�रवतर्न बारेमा थाहा 
पाउन स�कन्छ ।  

�नयमपालन अनगुमन: यस अन्तगर्त �स्तावको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी �नधार्�रत मापदण्डको पालना 
गरेको छ भ�े कुरा स�ुनिच्क्षत गनर् वातावरणीय गणुस्तरका �वशेष सूचक वा �दूषणको अवस्था बारेमा 
आव�धक वा लगातार रूपमा अनगुमन गर� अ�भलेख रा� ेकायर् पदर्छ। 

�भाव अनगुमन: �स्ताव कायार्न्वयनबाट भएका वातावरणीय परवतर्न प�ा लगाउन आयोजना �नमार्ण र 

स�ालनका �ममा त्यस क्षे�को जनस्वास्थ्य लगायत पयार्वरणीय, सामािजक र आ�थर्क अवस्थाका 
सचुकको मूल्या�न �भाव अनगुमनले गदर्छ । �भाव अनगुमन सामान्यतय वातावरणीय �भावको 
वास्त�वक स्तर थाहा पाउन र न्यूनीकरण उपायहरूको �भावका�रता प�हचानका ला�ग ग�रन्छ । तसथर्, 
�भाव अनगुमन मूल्या�न अध्ययन आयोजना �नमार्ण चरणको अन्त�तर �स्ता�वत ग�रन्छ ।  

ता�लका 35: �ारिम्भक अवस्थाको अनगुमन 

�ववरण / सूचकहरू �व�ध स्थान समय अनमुा�नत 
रकम 

अनगुमन गन� 
�नकाय 

पानीको गणुस्तर: रंग, 

अवस्था, गन्ध, टर्�बर्�ड�ट, 

�पएच 

नमूना सं�ह र 

�योगशालामा 
पर�क्षण 

बस्ती क्षे�को 
खानेपानी र 
कणार्ल� नद�को 
पानी 

�नमार्ण 

अिघ 

३०,००० उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./ 
पू.�व.�न.  

हावाको गणुस्तर: PM१०, 

PM२.५, HCHO, CO२  

पोट�बल वाय ु
अनगुमन  �डभाइस, 

�नर�क्षण र मापन 

�नमार्ण क्षे�को 
व�रप�र  

�नमार्ण 

अिघ 

५०,००० उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./ 
पू.�व.�न.  

ध्व�नको गणुस्तर(equvalent नोइज लेवल �मटर, आयोजना क्षे�को �नमार्ण ५०,००० उ.प.व.वा.म र 
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�ववरण / सूचकहरू �व�ध स्थान समय अनमुा�नत 
रकम 

अनगुमन गन� 
�नकाय 

noise level) �नर�क्षण र मापन प�र�ध �भ� अिघ भौ.पू.श.�व.म./ 
पू.�व.�न.  

फोहोर व्यवस्थापन �नर�क्षण �नमार्ण िश�वर 
क्षे�मा र �ब�न 
व्यवस्थापन क्ष�ेमा 

�नमार्ण 

अिघ 

५०,००० उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./ 
पू.�व.�न.  

सडकपंि�मा अिस्थर 
क्षे�हरू: प�हरो जान 
सक्ने ठाउँ, भ-ूक्षय 
हनुसक्ने ठाउँहरू  

�नर�क्षण खण्ड ५.१ मा 
�दईएको स्थानहरू 
(भ-ूक्षय र प�हरो 
समस्या क्षे�मा) 

�नमार्ण 

अिघ 
 उ.प.व.वा.म र 

भौ.पू.श.�व.म./ 
पू.�व.�न.  

आयोजना क्षे�मा 
बसार्तको पानी �नकासी: 
खोल्सी, पानीले कटान 
हनु सक्ने 

�नर�क्षण �स्ता�वत सडकले 
पार गन� खोल्सी, 
खोला र नद� 
क्षे�हरू 

�नमार्ण 

अिघ 
 उ.प.व.वा.म र 

भौ.पू.श.�व.म./ 
पू.�व.�न.  

सामािजक ग�त�व�ध स्थानीय व्यि�, 

नगरपा�लका र 

अवलोकनको साथ 

छलफल 

आयोजना क्षे� �नमार्ण 

अिघ 

 उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./ 
पू.�व.�न.  

जम्मा    १८०,००० 
 

ता�लका 36: �नयमपालन अनगुमन 

�ववरण / सूचकहरू �व�ध स्थान समय अनमुा�नत 
रकम 

अनगुमन गन� �नकाय 

स्वीकृत वा.�.मू अनसुार 

�नमार्ण 

�नर�क्षण आयोजना क्षे� मा�सक 
 उ.प.व.वा.म र 

भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न. 
इिन्ज�नय�रंग 

मानदण्डहरूको �योग: 
स्वीकृत इआईए अनसुारको  

अवलोकन, 

�नर�क्षण 

आयोजना क्षे� मा�सक   उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

�दूषण �नयन्�ण: पानी स्�,े 

सवार� ममर्त, भण्डारण 

�नमार्ण साम�ी 

अवलोकन, 

�नर�क्षण 

आयोजना क्षे� मा�सक  उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

ठोस फोहोर व्यवस्थापन अवलोकन, 

�नर�क्षण 

आयोजना क्षे� सा�ा�हक  उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

पानीको गणुस्तर: रंग, 

अवस्था, गन्ध, टर्�बर्�ड�ट, 

�पएच 

नमूना सं�ह र 

�योगशालामा 
पर�क्षण 

आयोजना क्षे� वषर्को २ 

पटक 

५०,००० उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  
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�ववरण / सूचकहरू �व�ध स्थान समय अनमुा�नत 
रकम 

अनगुमन गन� �नकाय 

हावाको गणुस्तर: PM१०, 

PM२.५, HCHO, CO२ 
 

पोट�बल अनगुमन  
�डभाइस, �नर�क्षण 

र मापन 

आयोजना क्षे� वषर्को २ 

पटक 

५०,००० उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

ध्व�नको स्तर अवलोकन, 

�नर�क्षण र मापन 
आयोजना क्षे� वषर्को २ 

पटक 
५०,००० उ.प.व.वा.म र 

भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  
�ा�फकको व्यवस्थापन अवलोकन, 

�नर�क्षण 

आयोजना क्षे� मा�सक  उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

भकू्षय व्यवस्थापन: 
ह�रयाल� पनुर्�ा��, 
बायोइिन्जनीय�रङग ् को 
अवस्था 

अवलोकन, 

�नर�क्षण 

आयोजना क्षे� वषर्को २ 

पटक 

 उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

वन्यजन्त ु मै�ी संरचना 
�नमार्ण 

अवलोकन ह�ेर� खोला, 
चेनेज ९+४६० 
र चेनेज 
१५+८४० 

वषर्को १ 

पटक 
 उ.प.व.वा.म र 

भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न. 

स्था�नयलाई रोजगार� रोजगार�को 
तथ्यांङ, स्थानीय 

कामदारको संख्या 

आयोजना क्षे� वषर्को २ 

पटक 

 उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

स्थानीय सामािजक 

सेवाहरूमा दबाव 

नगरपा�लका, 
स्कुल, हिस्पटलको 
तथ्यांङ 

आयोजना क्षे� वषर्को २ 

पटक 

 उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

स्वास्थ्य र सरुक्षा उपायहरू 
 

अवलोकन आयोजना क्षे� म�हनाको 
एक पटक 

 उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

सरसफाई शौचालयको 
संख्या, सरसफाई 
अवलोकन 

आयोजना क्षे� वषर्को २ 

पटक 
 उ.प.व.वा.म र 

भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

जम्मा    १५०,००० 
 

ता�लका 37: �भाव अनगुमन 

�ववरण/ सूचकहरू �व�ध स्थान समय अनमुा�नत 
रकम 

अनगुमन गन� �नकाय 

पानीको गणुस्तर: रंग, 

अवस्था, गन्ध, टर्�बर्�ड�ट, 

�पएच  

आयोजना क्षे� आयोजना 
क्षे� 

वषर्को ४ 

पटक 

५०,००० उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

फोहोर पानी: प�रक्षण   �डस्चाजर् साइट आयोजना वषर्को २ ५०,००० उ.प.व.वा.म र 
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�ववरण/ सूचकहरू �व�ध स्थान समय अनमुा�नत 
रकम 

अनगुमन गन� �नकाय 

BOD, DO क्षे� पटक भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

पानीको �नकासी अवलोकन आयोजना 
क्षे� 

वषर्को २ 

पटक 

 उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

हृावाको गणुस्तर: PM१०, 

PM२.५, HCHO, CO२ 

पोट�बल अनगुमन  
�डभाइस, �नर�क्षण र 

मापन 

आयोजना 
क्षे� 

वषर्को २ 

पटक 

५०,००० उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

�ा�फकको व्यवस्थापन अवलोकन आयोजना 
क्षे� 

वषर्को २ 

पटक 

 उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

ठोस फोहोरकको 
व्यवस्थापन 

अवलोकन आयोजना 
क्षे� 

वषर्को ४ 

पटक 

 उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

फोहोर पानीको व्यवस्थापन अवलोकन आयोजना 
क्षे� 

वषर्को ४ 

पटक 

 उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

स्था�नयलाई रोजगार� रोजगार�को तथ्यांङ आयोजना 
क्षे� 

वषर्को २ 

पटक 

 उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./ 
पू.�व.�न.  

स्थानीय सामािजक 

सेवाहरूमा दबाव 

नगरपा�लका, स्कुल, 

हिस्पटलको तथ्यांङ 

आयोजना 
क्षे� 

वषर्को २ 

पटक 

 उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

स्वास्थ्य र सरुक्षा उपायहरू अवलोकन आयोजना 
क्षे� 

वषर्को २ 

पटक 

 उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./ 
पू.�व.�न.  

सरसफाइ शौचालयको संख्या, 
अवलोकन 

आयोजना 
क्षे� 

वषर्को २ 

पटक 
 उ.प.व.वा.म र 

भौ.पू.श.�व.म./ 
पू.�व.�न.  

भकू्षय व्यवस्थापन: ह�रयाल� 
पनु�ार्��, bioengineering को 
अवस्था  

अवलोकन, �नर�क्षण 

र मामर्त 

आयोजना 
क्षे� 

वषर्को २ 

पटक 

 उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

वनको अवस्था: 
वकृ्षारोपणको अवस्था, चोर� 
�सकार�, वन क्षे� �ा��को 
अवस्था 

अवलोकन र 
स्थानीयसँग 
सोधपछु 

आयोजना 
क्षे� 

वषर्को २ 

पटक 
 उ.प.व.वा.म र 

भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

वन्यजन्त ु र मानव बीच 
को �न्द 

स्थानीयसँग 
सोधपछु 

आयोजना 
क्षे� 

वषर्को २ 

पटक 
 उ.प.व.वा.म र 

भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  
आ�थर्क ग�त�व�ध, नया ँ
व्यवसायको स्थापना 

स्थानीय तहको  
रेकडर्, सोधपछु 

आयोजना 
क्षे� 

वषर्को २ 

पटक 

 उ.प.व.वा.म र 
भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

सांस्कृ�तक ग�त�व�ध: अवलोकन र आयोजना वषर्को २  उ.प.व.वा.म र 
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�ववरण/ सूचकहरू �व�ध स्थान समय अनमुा�नत 
रकम 

अनगुमन गन� �नकाय 

आयोजना क्षे�मा बा�हर� 
मा�नसहरूको आगमन, 
संस्कृ�तक ��याकलाप, 
झैझगडा 

स्थानीयसँग 
सोधपछु 

क्षे� पटक भौ.पू.श.�व.म./पू.�व.�न.  

जम्मा    १५०,००० 
 

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३३ को �ावधान बमोिजमको उपदफा (१ ) ८ (२ ) 
मा उल्लेिखत �वषय र स्व अनगुमनको ला�ग वा.स.�न २०७७  को  �नयम ४५  मा उल्लेिखत 
�वषय अनसुार �स्तावकले �स्तावको �नमार्ण तथा स�ालन गन� चरणमा सोबाट वातावरणमा 
परेको �भावको �वषयमा �त्येक छ म�हनामा स्वःअनगुमन गर� सोको ��तवेदन सम्बिन्धत �नकाय 
वा �वभागमा पेश गन� छ । 

९.२ अनगुमनको अनमुा�नत लागत 

मा�थ उल्लेख ग�रएको अनगुमन ग�त�व�धको ला�ग कूल खचर् ने.रु.४८०,००० लाग्ने देिखन्छ 
भने �नम्न ता�लकामा देखाए अनसुार अनगुमन गनर् जनशि�को ला�ग ने.रु.  ९००,००० रहेको 
छ र यो दवैु �मलाउदा कूल अनगुमन खचर् नेरु १,३८०,००० लाग्ने देिखन्छ ।  

ता�लका 38: अनगुमन गन� जनशि� र लागत 

�स.नं. 
 

जनशि� 

वातावरण �वज्ञता 
पा�र��मक 
र �दन 

आधारभतू  अनपुालन �भाव 

�दन रकम �दन रकम �दन रकम 

१ वातावरण �वद ६,००० १५ ९०,००० १५ ९०,००० १५ ९०,००० 

२ सामाजशा�ी ५,००० १० ५०,००० १० ५०,००० १० ५०,००० 

३ जीवशा�ी ५,००० १० ५०,००० १० ५०,००० १० ५०,००० 

४ �स�भल इि��नयर ५,००० १० ५०,००० १० ५०,००० १० ५०,००० 

५ �व�वध-(स्टेशनर�, �योगशाला) ६,००० १० ६०,००० १० ६०,००० १० ६०,००० 
 जम्मा ने रु 

  ३००,००० 
 ३००,००० 

 ३००,००० 

९.३ गनुासो व्यवस्थापन संयन्�  

गनुासो व्यवस्थापन गनर्को ला�ग �स्तावक कायार्लयको एक जना इन्जी�नयरको अध्यक्षतामा र 
�भा�वत वडाका वडा अध्यक्षहरू र आयोजना र स्थानीयवासीहरूको ��त�न�धत्वमा आयोजना 
स्तर�य गनुासो व्यवस्थापन स�म�त बनाईनेछ । आयोजना क्षे�मा आयोजनाको  कायार्लय 
स्थापना गर� सोह� कायार्लयमा एउटा गनुासो �टपोट गन� रेिजस्टर रािखने छ । आयोजनासँग 
सम्बिन्धत केह� गनुासोहरू आएमा सोह�  गनुासो व्यवस्थापन स�म�त�ारा १ ह�ा �भ�मा हल 
ग�रने छ र नसकेको खण्डमा सो गनुासो सम्विन्धत �देश मन्�ालयमा �सफा�रस ग�रने छ ।  
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प�रच्छेद १० 

वतावरणीय पर�क्षण 

वातावरणीय पर�क्षणले �ाकृ�तक �ोतहरू र आयोजना क्षे�मा वातावरणको बारेमा पूवर् र प�छ 
प�रवतर्नहरू थाहा पाउन मागर्दशर्न �दान गदर्छ । वातावरणीय पर�क्षणले वास्त�वक पयार्वरणीय 
�भावहरू, �भाव प�हचान र पूवार्नमुान, EMP को �भावका�रता, र अनगुमन संयन्�हरूको कायर्को 
श�ुताको मूल्या�न गन�छ ।  

वातावरण संरक्षण �नयमावल�,२०७७ अनसुार सेवा सरुु भएको केह� समय प�छ वा.�.मू 
अधीनमा रहेको आयोजनाको वातावरणीय पर�क्षण गनर् वन तथा वातावरण मन्�ालयको 
आवश्यकता छ । यस बमोिजम, वन तथा वातावरण मन्�ालयले वातावरणीय पर�क्षण गनर् र 
यसको अ�ाव�धक रेकडर्हरू रा� िजम्मेवार छ । वातावरण संरक्षण �नयमावल�,२०७७ को 
अनसूुची १२ मा वा.�.मू ��तवेदनको ढाँचा संगै लेखा पर�क्षणको ढाँचा प�न रािखएको छ । 

१०.१ वातावरणीय पर�क्षणको �ववरण 

�व�ामान वातावरणीय अवस्थाको �कृ�त, वातावरणमा आयोजना ग�त�व�धहरू �नम्ताएको 
�भावहरूको मूल्या�न, EMP को �कार र वातावरणीय अनगुमन प्यारा�मटर �सफा�रस ग�रएको 
पर�क्षण प्यारा�मटरहरूको ला�ग �वचार ग�रन्छ । छा�नएका पर�क्षण प्यारा�मटरहरू वाय ु�दूषण 
�नयन्�ण उपकरणहरू, फोहोर पानी �शोधन व्यवस्थापन, �दूषण �नयन्�ण उपकरणहरू, यातायात 
व्यवस्थापन,  ध्व�न स्तर, वन अनगुमन आ�द हनु ् । ��तवेदनले यी प्यारा�मटरहरूमा आवश्यक 
जानकार� �दान गदर्छ। 

वातावरणीय पर�क्षणका ला�ग ज्ञानमा आधा�रत जनशि� समावेश गनर् �सफा�रस ग�रन्छ । 

ता�लका 39: वातावरणीय पर�क्षण 

प्यारा�मटरहरू सूचक स्थान �व�ध 

भौ�तक प्यारा�मटर 
   

पानीको गणुस्तर 
DO, BOD, pH, iron, coliform कुवा, खोलाको पानी, 

भ�ूमगत पानी 
नमूना स�लन र 
पर�क्षण 

हावाको गणुस्तर PM10 र PM2.5 आयोजना व�रप�र �नर�क्षण र मापन 

ध्व�न ध्व�न स्तर आयोजना व�रप�र अवलोकन र मापन 

पानी �नकास पानीको उिचत �नकास आयोजना व�रप�र अवलोकन र मापन 

भ-ूक्षय र प�हरोहरू भ-ूक्षय र प�हरोहरूको 
व्यवस्थापन 

आयोजना व�रप�र अवलोकन र मापन 

�ा�फक �ा�फक घनत्व आयोजना व�रप�र अवलोकन र मापन 

�दूषण �नयन्�ण �दूषण �नयन्�ण आयोजना स्थल �नर�क्षण र मापन 
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प्यारा�मटरहरू सूचक स्थान �व�ध 

उपकरणहरू 

ठोस फोहोर आयोजना क्षे�मा सरसफाइ, 

फोहोर छु��न,ु फोहोर 
व्यवस्थापन 

आयोजना स्थल �नर�क्षण र मापन 

जै�वक प्यारा�मटर 
   

वनस्प�त �जा�त गणना, वनस्प�त को 
उपलब्धता 

आयोजना स्थल अवलोकन, गणना, 
मा�ाको गणना 

वन्यजन्त ु चोर� �सकार�, गाडीसँग 
दघुर्टना, वन्यजन्त ु र मानव 
बीच को �न्द 

आयोजना स्थल अवलोकन, सोधपछु 

सामािजक आ�थर्क र सासं्कृ�तक प्यारा�मटर 
  

रोजगार स्थानीय कामदारको संख्या, 
रकम �ा� भयो 

आयोजना स्थल रेकडर्, अन्तरवातार् 

सामािजक सेवाहरू आयोजना�ारा सामािजक 
सेवा स�ुवधाहरू �भा�वत  

आयोजना स्थल रेकडर्, अवलोकन 

स्वास्थ्य रोग र दघुर्टनाहरूको संख्या आयोजना स्थल रेकडर्, सोधपछु 

आयोजना क्षे�मा 
�वकासका ग�त�व�धहरू 

आयोजना क्षे�मा �वकासका 
ग�त�व�धहरू 

आयोजना स्थल सोधपछु र अवलोकन 

जीवनस्तर सामा�ीको मूल्य आयोजना स्थल सोधपछु 

वातावरण संरक्षण �नयमावल� २०७७ को आधारमा वन र वातावरण मन्�ालयले �स्ता�वत 
सडक स�ालनको दईु वषर् प�छ वातावरणीय पर�क्षण गनुर्पन� हनु्छ । 

१०.२ वातावरणीय पर�क्षण बजेट 

�स्तावक�ारा �दान ग�रने वातावरणीय पर�क्षण बजेट लागत �नम्नमा देखाइएको छ । 

ता�लका 40: वातावरणीय पर�क्षण बजेट 

�.स. जनशि� �दनहरू पा�र��मक कूल 

क के्ष�कायर्    

१ वातावरण �वशेषज्ञ  १५ १०००० १५०००० 

२ �स�भल इि��नयर १० ८००० ८०००० 

३ समाजशा�ी १० ५००० ५०००० 

४ जीवशा�ी १० ५००० ५०००० 

५ �योगशाला ��व�ध १० ५००० ५०००० 
 कूल (क) 

  ३८०००० 

ख �योगशाला कायर्    
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�.स. जनशि� �दनहरू पा�र��मक कूल 

१ हृावा गणुस्तर पर�क्षण 
 १५०००० १५०००० 

२ पानी गणुस्तर पर�क्षण 
 ८०००० ८०००० 

४ ध्व�न पर�क्षण 
 ३०००० ३०००० 

 कूल (ख) 
  २६०००० 

ग �रपोटर् लेखन 
   

१ वातावरण �वशेषज्ञ  ७ ९००० ४५००० 

२ �स�भल इि��नयर ४ ७००० १४००० 

३ समाजशा�ी ५ ४००० २०००० 

४ जीवशा�ी ५ ४००० १४००० 

५ �योगशाला ��व�ध ५ ५००० २५००० 
 कूल (ग) 

  १५६००० 

घ म�ुण र स्टेशनर�   ५०००० 
 कूल (क+ख+ग+घ) 

  ८४६००० 
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प�रच्छेद ११ 

�नष्कषर् तथा ��तब�ता 

११.१ �नष्कषर् 

�स्ताव �नमार्णको �ममा रोजगार�को �ृजना हनेु, स्थानीयको आय �ोत बढ्ने, �नमार्ण कायर् सम्बन्धी सीप 

तथा ��व�धको हस्तान्तरण हनेु, स्थानीय बजार क्षे�मा व्यापार व्यवसायमा व�ृ� हनेु जस्ता सकारात्मक 

�भावहरू धेरै तथा महत्वपूणर् रहेको देिखन्छ । स�ालनको �ममा यस आयोजनाले सखु�त िजल्लाको 
साथसाथै सम� कणार्ल� �देशको यातायातको स�ाल थप अ�भव�ृी गनुर्को साथै कणार्ल� �देश 
लाई व�दर्या िजल्ला माफर् त ् दिक्षणी नाकासंग छोटो दरु�ले जोड्दै सरुिक्षत र भरपद� यातायात 
स�ुवधा �दान गदर्छ ।  

पहाडी क्षे�मा अविस्थत यस सडक आयोजना �नमार्णको बेला �वशेष ध्यान �दन ुजरुर� छ । 
प�हरो र भ-ूक्षय रोक्न �या� मा�ामा टेवा पखार्लहरू र बायोइिन्जनीय�रङग ्�स्ताव ग�रएको छ 
भने बसार्तको पानी �नकासको ला�ग प�न नाला र �स �ेनेज संरचनाहरू �स्ताव ग�रएको छ  । 
यसबाहेक भ-ूउपयोग, भौ�तक संरचनामा �भाव पनर् सक्ने, वाय ु (धवुा, धूलो) ध्व�न �दूषण, पेशागत सरुक्षा 
जस्ता नकारात्मक �भावहरूलाई प�न सम्बोधन ग�रएको छ ।  

�स्तावक�ारा सकारात्मक �भाव वढो�ीकरण र नकारात्मक �भाव न्यूनीकरणका उपायहरू जस्तै 

चोट पटक र धूलोको कारणले स्वास्थ्यमा हनेु ��तकूल �भाव न्यूनीकरण गनर् कामदारहरूलाई स्वास्थ्य 

�बमा तथा सरुक्षा साम�ीहरू जस्तै मास्क, वटु, प�ा, हेलमेटहरू व्यवस्था ग�रने, ढुवानी गदार् �योग गन� 
किच्च बाटो दै�नक रूपमा पानीले �भजाउने, ढुवानी गदार् पैदावारहरूलाई पूवर्रूपले ��पालले छोपेर मा� 

ढुवानी गन�, ढुवानी गदार् सकेसम्म हनर् नबजाउने, रातको समयमा �नमार्ण कायर् पूणर् रूपले बन्द ग�रने, वनको 
जग्गा �योग गरे बापत र रुखहरू काट्नपुन� भएकोले ऐन, �नयम र कायर्�व�ध अनसुार क्ष�तपू�तर् 
�दने कुराहरू �वस्ततृ रूपमा उल्लेख ग�रएको छ ।  

११.२ ��तब�ता 

यस ��तवेदनमा उल्लेख भएका वातावरणीय संरक्षणका उपायहरू अपनाएर �स्ता�वत आयोजना 
�नमार्ण र स�ालन गनर् �स्तावक ��तब� रहेको छ । 
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प र छेद १२ 

राय सझुाव स वोधन ता लका 

वातावरणीय भाव मु याँकन यामा व भ  चरणमा सरोकारवाला नकायह वाट तवेदन 
अ ययन तथा तवेदन तु तकरणमा तपिशल वमोिजमका ा  राय सझुावह  समावेश अि तम 
तवेदन तयार ग रएको छ र ा  राय सझुावह  स वोधन ग रएको ता लका तपिशल वमोिजम 
ततु ग रएको छ । 

.स. राय सझुावह  त या पेज नं. 
1  तवेदन का लमाट  font मा हनुपुन र वातावरण 

संर ण नयमावल  अनसुार पेज सं या बनाउनपुन 

सोह  अनसुार ग रएको परैु तवेदन 

2  Bioengineering cost आयोजना लागतको ३ देिख ५ 
% स म हनु ुपन 

Bioengineering आव यकता 
अनसुार रािखएको 

७४ 

3  Wildlife crossings को बारेमा अझ बढ  ट पान ु
पन 

प  पा रएको  ७१ 

4  अ य नकायह  सँग सम वयको कुरा उ लेख 
गनपुन 

उ लेख ग रएको  ८२ 

5  ज गा अ ध हणलाई ज गा ा  बनाउन ुपन बनाइएको  परैु तवेदन 

6  थानीयलाई काम दने भ दा प न थानीयलाई 
काममा ाथ मकता दने भ े कुरा उ लेख गन 

उ लेख ग रएको  iii 

7  सझुाव ग रएका उपायह को व ततृ लागत रा  े ता लका ३४ मा ब ततृ लागत 
रािखएको  

७४-८२ 

8  सडक वभाग, सडक ड भजन, वन तथा वातावरण 
म ालय copy भएको 

मलाइएको ७४-८२ 

9  हो डङ बोडलाई information board बनाउन ुपन सोह अनसुार लेिखएको परैु तवेदन 

10  Bioengineering आव यकता अनसुार रा  े Bioengineering आव यकता 
अनसुार रािखएको 

७४ 

11  कुन जनावरको ला ग क तो पास हो खलुाउन ुपन खुलाइएको  ७१ 

12  टोपो न सा, गूगल न सा, GIS न सा रा  ुपन अनसूुची ३ मा रािखएको  अनसूुची ३ 

13  प हरो जान स ने ठाउँह  खलुाउन ुपन ता लका १० मा उ लेख 
ग रएको  

२७ 

14  ता वत सडक ८५% वन े  भएर जाने हुँदा 
व यज त ुर मानव बीच को दलाई उ लेख गन र 
यसलाई कसर  यूनीकरण गन स क छ भनेर सझुाव 
दने 

उ लेख ग रएको  ७२ 
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अनुसूची १: अ ययन टोलीको व-घोषणा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaration from EIA Study Team Members

Title of the Report: 
Environmental Impact Assessment of Ranighat
Section.  

We declare the following:
1. We have conducted the study professionally using acceptable and 
standard methodologies; 

2. The study findings are correct to the best of our knowledge and 
have not been altered in any manner 

3. We shall be accountable for misleading informa
this report related to our area(s) of study. 

Name, designation and signature of study team

Sn Name 

1 Mr. Rabi Bhattarai

2 Mr. Narayan Prasad 
Dhungana 

3 Mr. Ram Prasad 
Bhandari 

4 Ms. Sangita Thapa

5 Er. Shree Ram 
Prajapati 

6 Mr. Sanuraja 
Maharjan 

7 Dr. Kumud Raj Kafle

Declaration from EIA Study Team Members 

Environmental Impact Assessment of Ranighat-Telpani Road 

following: 
1. We have conducted the study professionally using acceptable and 
standard methodologies;  

2. The study findings are correct to the best of our knowledge and 
have not been altered in any manner  

3. We shall be accountable for misleading information in the part of 
this report related to our area(s) of study.  

Name, designation and signature of study team

designation signature

Mr. Rabi Bhattarai Team Leader 

 

 

Mr. Narayan Prasad Sociologist 

 

Mr. Ram Prasad Economist 

 

Ms. Sangita Thapa Biological 
Expert 

 

Transportation 
Engineer 

 

Ecological 
Expert 

 

Dr. Kumud Raj Kafle Geologist 

 

 

Telpani Road 

1. We have conducted the study professionally using acceptable and 

2. The study findings are correct to the best of our knowledge and 

tion in the part of 

Name, designation and signature of study team 

signature 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची २: वीकृत कायसचुी 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची ३: सडकको अवि थ त र न साह  

  















सावजिनकसावजिनक सूनुवाईको माई यूट (दईु थानको) 

 





















 

 

 

 

 

 

 



संयू

  

संयू  अनुगमनको उपि थती 
 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी ५: सावजिनक सचूना र मचुु काह  

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची ६: िसफा रस प ह  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 
 



 



 



 

 

 





 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची ७: आयोजना े को पानीको नमनुा संकलनको मानक 

 

 

 









 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी ८: आयोजनामा का नुपन खह को िववरण 

 

 



FID_ 
StemDa 

GPS_ 
Wave_n Name_of_CF Species 

Height__ 
Me 

Diameter_ 
C Quality X_Proj Y_Proj Remarks Road_Side Boundary 

475 476 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 13 136 B 547092 3157933 LEFT_SIDE PAs 

1436 644 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 19 146 A 547072 3157934 climber LEFT_SIDE PAs 

476 477 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 17 140 A 547086 3157935 LEFT_SIDE PAs 

1437 645 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 16 84 A 547065 3157943 LEFT_SIDE PAs 

1438 646 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 10 70 C 547064 3157947 lean LEFT_SIDE PAs 

478 479 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 13 103 B 547070 3157947 LEFT_SIDE PAs 

479 480 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 15 122 A 547070 3157947 LEFT_SIDE PAs 

477 478 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 14 77 B 547070 3157948 LEFT_SIDE PAs 

1440 648 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 15 107 A 547060 3157951 climber LEFT_SIDE PAs 

1439 647 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 13 90 C 547062 3157953 3d,lean LEFT_SIDE PAs 

1435 643 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 17 108 C 547114 3157953 LEFT_SIDE PAs 

1434 642 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 21 218 B 547116 3157953 climber LEFT_SIDE PAs 

474 475 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 14 100 B 547103 3157956 RIGHT_SIDE PAs 

472 473 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 16 97 A 547107 3157956 RIGHT_SIDE PAs 

480 481 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 18 148 A 547063 3157959 LEFT_SIDE PAs 

473 474 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 14 88 A 547106 3157959 RIGHT_SIDE PAs 

481 482 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 16 115 A 547061 3157963 LEFT_SIDE PAs 

1433 641 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 15 124 C 547126 3157967 LEFT_SIDE PAs 

1441 649 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 14 92 C 547056 3157970 climber LEFT_SIDE PAs 

1432 640 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 11 169 C 547141 3157973 LEFT_SIDE PAs 

1442 650 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 8 83 C 547054 3157975 LEFT_SIDE PAs 

482 483 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 17 106 A 547065 3157975 RIGHT_SIDE PAs 

1444 652 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 18 138 A 547050 3157977 LEFT_SIDE PAs 



483 484 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 17 135 A 547064 3157977 RIGHT_SIDE PAs 

471 472 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Dhairo 9 80 C 547138 3157977 LEFT_SIDE PAs 

1443 651 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sadhan 17 130 B 547048 3157980 climber LEFT_SIDE PAs 

1445 653 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 10 71 C 547053 3157980 LEFT_SIDE PAs 

469 470 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 19 124 A 547148 3157982 LEFT_SIDE PAs 

470 471 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 12 103 A 547144 3157984 LEFT_SIDE PAs 

1431 639 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 268 A 547147 3157984 LEFT_SIDE PAs 

1446 654 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 19 279 A 547049 3157988 LEFT_SIDE PAs 

484 485 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 14 144 A 547064 3157989 RIGHT_SIDE PAs 

485 486 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 14 110 A 547064 3157989 RIGHT_SIDE PAs 

1447 655 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 18 210 B 547057 3157994 RIGHT_SIDE PAs 

468 469 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 15 109 A 547152 3157995 LEFT_SIDE PAs 

1448 656 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 9 65 C 547058 3157996 RIGHT_SIDE PAs 

467 468 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 13 75 B 547151 3157997 LEFT_SIDE PAs 

1449 657 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 14 103 C 547061 3157999 climber RIGHT_SIDE PAs 

1450 658 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 17 80 B 547060 3158005 RIGHT_SIDE PAs 

1429 637 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 132 A 547161 3158010 climber LEFT_SIDE PAs 

1430 638 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 18 136 A 547151 3158013 RIGHT_SIDE PAs 

466 467 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 14 136 A 547161 3158015 RIGHT_SIDE PAs 

486 487 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sinchuri 16 107 B 547063 3158018 RIGHT_SIDE PAs 

1451 659 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg chinchine 16 119 B 547052 3158021 RIGHT_SIDE PAs 

465 466 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 13 120 A 547170 3158022 RIGHT_SIDE PAs 

487 488 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 14 122 B 547063 3158023 RIGHT_SIDE PAs 

1452 660 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 164 A 547038 3158029 LEFT_SIDE PAs 



1453 661 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 193 A 547041 3158030 LEFT_SIDE PAs 

1454 662 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 15 141 A 547046 3158031 RIGHT_SIDE PAs 

1455 663 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 16 142 B 547043 3158032 climber RIGHT_SIDE PAs 

488 489 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 186 A 547054 3158032 RIGHT_SIDE PAs 

464 465 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 12 128 A 547177 3158032 RIGHT_SIDE PAs 

1428 636 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 105 A 547183 3158036 RIGHT_SIDE PAs 

463 464 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 94 A 547177 3158038 RIGHT_SIDE PAs 

1427 635 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 17 216 C 547189 3158040 disease LEFT_SIDE PAs 

1458 666 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 9 72 C 547024 3158048 LEFT_SIDE PAs 

1456 664 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 21 186 A 547029 3158050 fork RIGHT_SIDE PAs 

1426 634 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 74 A 547191 3158050 RIGHT_SIDE PAs 

1457 665 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg chinchine 17 91 A 547023 3158052 LEFT_SIDE PAs 

1425 633 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 138 A 547197 3158061 RIGHT_SIDE PAs 

1424 632 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 112 A 547204 3158065 RIGHT_SIDE PAs 

1459 667 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 9 84 C 547015 3158067 RIGHT_SIDE PAs 

1423 631 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 18 187 C 547217 3158070 climber RIGHT_SIDE PAs 

489 490 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Tuni 24 342 A 547023 3158071 RIGHT_SIDE PAs 

462 463 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 135 B 547208 3158071 RIGHT_SIDE PAs 

461 462 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 124 A 547211 3158074 RIGHT_SIDE PAs 

1422 630 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 12 53 A 547228 3158076 RIGHT_SIDE PAs 

1421 629 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 11 50 A 547234 3158076 LEFT_SIDE PAs 

1420 628 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 11 45 A 547229 3158077 RIGHT_SIDE PAs 

1419 627 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 20 107 B 547234 3158077 disease LEFT_SIDE PAs 

490 491 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 13 106 B 547015 3158078 RIGHT_SIDE PAs 



1460 668 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Tuni 20 234 B 547013 3158079 disease RIGHT_SIDE PAs 

491 492 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Aakhitade 10 75 B 547015 3158082 RIGHT_SIDE PAs 

460 461 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 52 B 547227 3158086 RIGHT_SIDE PAs 

459 460 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 45 A 547228 3158087 RIGHT_SIDE PAs 

1461 669 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Tuni 19 139 B 547006 3158090 RIGHT_SIDE PAs 

458 459 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 168 A 547233 3158090 RIGHT_SIDE PAs 

1462 670 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Tuni 19 179 A 547001 3158093 disease RIGHT_SIDE PAs 

457 458 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 19 162 A 547250 3158095 RIGHT_SIDE PAs 

1418 626 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 129 C 547257 3158095 disease RIGHT_SIDE PAs 

1463 671 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 14 93 C 546996 3158096 RIGHT_SIDE PAs 

492 493 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Tuni 16 143 A 547007 3158099 RIGHT_SIDE PAs 

456 457 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 82 A 547253 3158101 RIGHT_SIDE PAs 

1417 625 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 15 85 A 547272 3158101 climber RIGHT_SIDE PAs 

1465 673 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 21 249 A 546990 3158102 LEFT_SIDE PAs 

493 494 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Aakhitade 9 64 C 547007 3158102 RIGHT_SIDE PAs 

1464 672 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Tuni 20 198 A 546990 3158104 disease LEFT_SIDE PAs 

1416 624 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 14 104 A 547279 3158104 RIGHT_SIDE PAs 

1411 619 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 18 133 B 547323 3158104 LEFT_SIDE PAs 

1415 623 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 19 112 A 547288 3158105 RIGHT_SIDE PAs 

1412 620 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 156 A 547321 3158107 LEFT_SIDE PAs 

1414 622 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 126 A 547300 3158108 fork RIGHT_SIDE PAs 

1409 617 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 19 274 B 547331 3158108 climber LEFT_SIDE PAs 

1410 618 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 17 211 B 547331 3158108 climber LEFT_SIDE PAs 

1413 621 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 17 166 B 547312 3158109 climber RIGHT_SIDE PAs 



494 495 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Tuni 21 232 A 546986 3158110 LEFT_SIDE PAs 

455 456 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 16 110 A 547263 3158110 RIGHT_SIDE PAs 

1407 615 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 172 A 547361 3158110 LEFT_SIDE PAs 

1408 616 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 214 A 547355 3158111 LEFT_SIDE PAs 

1466 674 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 21 144 A 546979 3158112 LEFT_SIDE PAs 

451 452 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 137 A 547307 3158117 RIGHT_SIDE PAs 

449 450 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 83 A 547326 3158119 RIGHT_SIDE PAs 

448 449 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 18 112 A 547340 3158120 RIGHT_SIDE PAs 

1467 675 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 19 124 B 546983 3158121 disease,lean LEFT_SIDE PAs 

450 451 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 18 106 A 547319 3158122 RIGHT_SIDE PAs 

1406 614 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 9 115 C 547367 3158123 LEFT_SIDE PAs 

1404 612 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Pipire 16 129 A 547387 3158124 disease LEFT_SIDE PAs 

495 496 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 20 192 A 546986 3158125 RIGHT_SIDE PAs 

1405 613 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 7 92 C 547370 3158125 LEFT_SIDE PAs 

1468 676 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 21 164 B 546971 3158129 disease,climber LEFT_SIDE PAs 

447 448 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 16 80 A 547360 3158133 RIGHT_SIDE PAs 

445 446 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 9 68 C 547367 3158134 RIGHT_SIDE PAs 

1470 678 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 14 82 A 546973 3158135 LEFT_SIDE PAs 

496 497 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Tiju 21 108 A 546985 3158136 RIGHT_SIDE PAs 

1402 610 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 6 96 C 547401 3158136 LEFT_SIDE PAs 

446 447 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 13 67 A 547362 3158137 RIGHT_SIDE PAs 

1469 677 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 99 A 546969 3158138 LEFT_SIDE PAs 

444 445 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 166 A 547392 3158141 RIGHT_SIDE PAs 

443 444 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 18 128 A 547399 3158146 RIGHT_SIDE PAs 



442 443 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 14 92 A 547403 3158146 RIGHT_SIDE PAs 

441 442 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 12 102 B 547409 3158149 RIGHT_SIDE PAs 

1401 609 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 12 108 A 547420 3158150 RIGHT_SIDE PAs 

1399 607 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 135 A 547444 3158150 LEFT_SIDE PAs 

1400 608 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 22 229 A 547431 3158153 RIGHT_SIDE PAs 

440 441 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 12 74 C 547418 3158154 RIGHT_SIDE PAs 

1471 679 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg akhitare 13 91 A 546966 3158155 climber LEFT_SIDE PAs 

438 439 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 13 42 C 547436 3158159 RIGHT_SIDE PAs 

437 438 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Rohini 9 62 C 547445 3158160 RIGHT_SIDE PAs 

439 440 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 13 82 C 547425 3158161 RIGHT_SIDE PAs 

436 437 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 21 117 A 547448 3158172 RIGHT_SIDE PAs 

1398 606 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 11 81 B 547472 3158174 LEFT_SIDE PAs 

1397 605 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 15 112 B 547476 3158176 LEFT_SIDE PAs 

1472 680 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 186 B 546966 3158179 RIGHT_SIDE PAs 

497 498 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 12 158 A 546973 3158181 RIGHT_SIDE PAs 

435 436 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 13 128 C 547473 3158183 Twisted RIGHT_SIDE PAs 

1396 604 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 166 A 547490 3158183 LEFT_SIDE PAs 

1476 684 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 16 109 C 546955 3158184 LEFT_SIDE PAs 

1389 597 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 16 128 B 547575 3158184 LEFT_SIDE PAs 

1473 681 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 18 171 B 546964 3158185 RIGHT_SIDE PAs 

498 499 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 14 178 A 546967 3158185 RIGHT_SIDE PAs 

1386 594 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 18 143 B 547610 3158185 LEFT_SIDE PAs 

1475 683 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 15 117 C 546959 3158186 RIGHT_SIDE PAs 

1390 598 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 18 113 B 547575 3158186 RIGHT_SIDE PAs 



434 435 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 8 46 C 547489 3158187 RIGHT_SIDE PAs 

1391 599 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 17 126 A 547573 3158187 RIGHT_SIDE PAs 

1392 600 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 18 115 A 547573 3158187 RIGHT_SIDE PAs 

1388 596 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg thasthis 15 96 A 547579 3158187 RIGHT_SIDE PAs 

1474 682 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 17 96 C 546962 3158188 RIGHT_SIDE PAs 

1393 601 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 226 A 547564 3158188 LEFT_SIDE PAs 

1477 685 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 18 191 A 546956 3158190 climber LEFT_SIDE PAs 

499 500 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 256 A 546964 3158190 RIGHT_SIDE PAs 

430 431 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Kusum 9 116 C 547574 3158190 RIGHT_SIDE PAs 

1478 686 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 12 87 B 546956 3158191 LEFT_SIDE PAs 

1480 688 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 138 A 546951 3158192 LEFT_SIDE PAs 

1479 687 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 126 B 546955 3158192 disease,lean LEFT_SIDE PAs 

1394 602 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 11 106 B 547554 3158192 LEFT_SIDE PAs 

1387 595 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 9 112 B 547589 3158193 climber RIGHT_SIDE PAs 

500 501 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 264 A 546964 3158194 RIGHT_SIDE PAs 

429 430 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 12 112 C 547578 3158196 RIGHT_SIDE PAs 

433 434 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 16 138 A 547492 3158198 RIGHT_SIDE PAs 

1385 593 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 19 172 C 547629 3158198 LEFT_SIDE PAs 

1383 591 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 16 148 C 547632 3158198 LEFT_SIDE PAs 

1384 592 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 18 164 B 547631 3158199 climber LEFT_SIDE PAs 

1395 603 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 187 A 547520 3158200 LEFT_SIDE PAs 

431 432 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 151 A 547547 3158206 RIGHT_SIDE PAs 

501 502 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 164 A 546956 3158208 RIGHT_SIDE PAs 

432 433 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 152 A 547521 3158211 RIGHT_SIDE PAs 



1481 689 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 106 B 546963 3158215 climber RIGHT_SIDE PAs 

428 429 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Rohini 7 71 C 547637 3158219 LEFT_SIDE PAs 

1482 690 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 16 95 B 546963 3158228 RIGHT_SIDE PAs 

1483 691 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Rohini 15 72 C 546959 3158237 RIGHT_SIDE PAs 

502 503 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 19 134 A 546958 3158249 RIGHT_SIDE PAs 

1484 692 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 10 63 B 546954 3158274 RIGHT_SIDE PAs 

1485 693 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 48 A 546956 3158291 RIGHT_SIDE PAs 

1486 694 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 129 A 546956 3158294 RIGHT_SIDE PAs 

1487 695 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 15 126 C 546959 3158296 RIGHT_SIDE PAs 

504 505 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 20 115 A 546960 3158302 RIGHT_SIDE PAs 

503 504 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 20 120 A 546960 3158303 RIGHT_SIDE PAs 

505 506 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 106 A 546961 3158304 RIGHT_SIDE PAs 

1556 764 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 19 163 A 546835 3158314 LEFT_SIDE PAs 

506 507 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 9 67 B 546963 3158314 RIGHT_SIDE PAs 

419 420 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 20 176 A 548001 3158321 RIGHT_SIDE PAs 

507 508 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 93 A 546962 3158322 RIGHT_SIDE PAs 

560 561 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 18 100 A 546835 3158327 LEFT_SIDE PAs 

561 562 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 19 94 A 546836 3158327 RIGHT_SIDE PAs 

420 421 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 213 A 547954 3158330 LEFT_SIDE PAs 

418 419 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 205 C 548014 3158333 LEFT_SIDE PAs 

1380 588 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 156 C 547755 3158335 RIGHT_SIDE PAs 

427 428 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 282 A 547751 3158336 RIGHT_SIDE PAs 

562 563 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 76 A 546844 3158338 RIGHT_SIDE PAs 

563 564 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 13 90 B 546848 3158338 RIGHT_SIDE PAs 



1368 576 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 8 102 B 548022 3158338 LEFT_SIDE PAs 

1370 578 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 158 A 547927 3158340 RIGHT_SIDE PAs 

564 565 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 182 A 546849 3158341 RIGHT_SIDE PAs 

1488 696 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 131 B 546964 3158341 RIGHT_SIDE PAs 

565 566 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 126 A 546847 3158342 RIGHT_SIDE PAs 

1371 579 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 163 A 547928 3158344 RIGHT_SIDE PAs 

559 560 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 12 131 B 546862 3158345 LEFT_SIDE PAs 

1379 587 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 265 A 547768 3158345 RIGHT_SIDE PAs 

1557 765 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 127 A 546838 3158346 RIGHT_SIDE PAs 

1555 763 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 134 A 546856 3158349 RIGHT_SIDE PAs 

1554 762 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 89 A 546857 3158350 RIGHT_SIDE PAs 

1489 697 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 17 122 A 546963 3158350 RIGHT_SIDE PAs 

558 559 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 142 A 546863 3158352 LEFT_SIDE PAs 

1367 575 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 323 A 548013 3158353 climber LEFT_SIDE PAs 

566 567 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 112 A 546843 3158354 RIGHT_SIDE PAs 

508 509 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 17 146 A 546973 3158356 RIGHT_SIDE PAs 

511 512 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 77 A 546967 3158357 RIGHT_SIDE PAs 

1558 766 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 73 A 546830 3158358 bifork RIGHT_SIDE PAs 

567 568 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 138 C 546841 3158358 RIGHT_SIDE PAs 

1366 574 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 18 228 A 548005 3158358 LEFT_SIDE PAs 

1559 767 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 119 B 546831 3158359 RIGHT_SIDE PAs 

426 427 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 72 A 547776 3158359 Top broken RIGHT_SIDE PAs 

1553 761 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 129 A 546856 3158360 RIGHT_SIDE PAs 

1490 698 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 9 56 A 546956 3158360 LEFT_SIDE PAs 



425 426 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 232 A 547785 3158360 RIGHT_SIDE PAs 

1378 586 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 152 A 547802 3158360 LEFT_SIDE PAs 

510 511 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 150 A 546969 3158361 RIGHT_SIDE PAs 

1560 768 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 19 59 A 546826 3158362 RIGHT_SIDE PAs 

509 510 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 116 A 546971 3158363 RIGHT_SIDE PAs 

1573 781 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 146 A 546717 3158365 RIGHT_SIDE PAs 

1561 769 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 18 71 A 546823 3158367 RIGHT_SIDE PAs 

1572 780 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 18 112 A 546738 3158369 LEFT_SIDE PAs 

1372 580 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 166 A 547899 3158371 RIGHT_SIDE PAs 

570 571 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 160 A 546827 3158372 RIGHT_SIDE PAs 

1562 770 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 61 B 546819 3158373 RIGHT_SIDE PAs 

512 513 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 189 A 546964 3158373 RIGHT_SIDE PAs 

1571 779 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 183 A 546741 3158374 RIGHT_SIDE PAs 

569 570 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 18 82 A 546829 3158374 RIGHT_SIDE PAs 

1492 700 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 20 177 A 546960 3158374 LEFT_SIDE PAs 

1491 699 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 21 185 A 546966 3158375 RIGHT_SIDE PAs 

1570 778 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 142 A 546748 3158377 RIGHT_SIDE PAs 

557 558 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 70 A 546850 3158377 RIGHT_SIDE PAs 

1377 585 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 172 A 547818 3158380 LEFT_SIDE PAs 

421 422 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 21 198 A 547894 3158380 RIGHT_SIDE PAs 

571 572 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 100 A 546818 3158381 RIGHT_SIDE PAs 

556 557 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 27 A 546853 3158381 RIGHT_SIDE PAs 

1493 701 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 10 99 A 546969 3158383 top broken RIGHT_SIDE PAs 

555 556 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 10 60 C 546851 3158385 Twisted RIGHT_SIDE PAs 



513 514 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 213 A 546977 3158385 RIGHT_SIDE PAs 

1552 760 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 20 184 A 546859 3158386 LEFT_SIDE PAs 

575 576 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 15 123 A 546754 3158387 RIGHT_SIDE PAs 

1569 777 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 21 168 A 546760 3158387 RIGHT_SIDE PAs 

1563 771 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 101 C 546814 3158387 bifork RIGHT_SIDE PAs 

1494 702 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 20 193 A 546968 3158387 RIGHT_SIDE PAs 

1376 584 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 164 A 547814 3158387 RIGHT_SIDE PAs 

1564 772 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 198 A 546814 3158388 RIGHT_SIDE PAs 

1567 775 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 132 B 546782 3158391 RIGHT_SIDE PAs 

1568 776 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 123 A 546768 3158393 RIGHT_SIDE PAs 

1566 774 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 146 A 546786 3158395 RIGHT_SIDE PAs 

554 555 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 9 143 B 546845 3158395 RIGHT_SIDE PAs 

1496 704 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 22 171 A 546965 3158399 RIGHT_SIDE PAs 

1497 705 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 21 168 A 546963 3158400 RIGHT_SIDE PAs 

417 418 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 132 C 547952 3158400 RIGHT_SIDE PAs 

1565 773 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 169 C 546795 3158401 bifork RIGHT_SIDE PAs 

553 554 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 141 A 546844 3158401 RIGHT_SIDE PAs 

1374 582 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 186 A 547841 3158404 RIGHT_SIDE PAs 

552 553 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 135 A 546840 3158405 RIGHT_SIDE PAs 

1495 703 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 258 C 546972 3158405 lean RIGHT_SIDE PAs 

1375 583 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 96 C 547824 3158405 RIGHT_SIDE PAs 

1373 581 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 253 A 547861 3158406 RIGHT_SIDE PAs 

1365 573 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 137 A 547961 3158407 LEFT_SIDE PAs 

424 425 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 205 A 547838 3158408 RIGHT_SIDE PAs 



1364 572 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg bot dhairo 16 96 A 547956 3158410 LEFT_SIDE PAs 

1551 759 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 83 A 546847 3158411 RIGHT_SIDE PAs 

514 515 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 110 A 546969 3158412 RIGHT_SIDE PAs 

551 552 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 58 B 546844 3158414 RIGHT_SIDE PAs 

1363 571 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 18 93 A 547953 3158416 LEFT_SIDE PAs 

1499 707 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 153 B 546952 3158420 fork RIGHT_SIDE PAs 

1498 706 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 21 178 A 546953 3158421 RIGHT_SIDE PAs 

576 577 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 310 A 546698 3158427 RIGHT_SIDE PAs 

1574 782 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 86 A 546694 3158428 RIGHT_SIDE PAs 

1550 758 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 19 112 A 546847 3158428 LEFT_SIDE PAs 

1549 757 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 132 A 546845 3158430 RIGHT_SIDE PAs 

515 516 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 58 A 546945 3158433 RIGHT_SIDE PAs 

1575 783 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 175 A 546692 3158435 RIGHT_SIDE PAs 

1501 709 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 12 107 B 546942 3158435 RIGHT_SIDE PAs 

1500 708 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 179 A 546943 3158435 RIGHT_SIDE PAs 

1547 755 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 16 113 A 546843 3158436 RIGHT_SIDE PAs 

1548 756 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 16 64 A 546843 3158436 RIGHT_SIDE PAs 

577 578 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 281 A 546695 3158443 RIGHT_SIDE PAs 

1502 710 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 117 A 546938 3158444 LEFT_SIDE PAs 

1362 570 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 18 266 A 547944 3158445 LEFT_SIDE PAs 

578 579 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 112 A 546697 3158448 RIGHT_SIDE PAs 

1546 754 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 16 79 A 546838 3158451 RIGHT_SIDE PAs 

1503 711 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 14 113 C 546940 3158452 climber LEFT_SIDE PAs 

1576 784 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Rohini 9 109 C 546677 3158459 RIGHT_SIDE PAs 



1504 712 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 129 A 546942 3158459 LEFT_SIDE PAs 

538 539 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 12 45 B 546884 3158461 LEFT_SIDE PAs 

1361 569 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 7 59 C 547946 3158461 LEFT_SIDE PAs 

539 540 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 47 B 546883 3158462 LEFT_SIDE PAs 

416 417 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 102 C 547938 3158462 LEFT_SIDE PAs 

537 538 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 68 A 546888 3158463 LEFT_SIDE PAs 

1529 737 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 119 A 546905 3158463 LEFT_SIDE PAs 

1528 736 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 11 45 A 546907 3158463 lean LEFT_SIDE PAs 

1527 735 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 94 A 546908 3158463 LEFT_SIDE PAs 

516 517 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 109 A 546952 3158463 RIGHT_SIDE PAs 

1530 738 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Tuni 16 135 A 546881 3158464 LEFT_SIDE PAs 

1526 734 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 107 A 546908 3158464 LEFT_SIDE PAs 

1525 733 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 13 102 C 546909 3158465 climber LEFT_SIDE PAs 

1505 713 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 18 123 B 546949 3158465 bifork LEFT_SIDE PAs 

517 518 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 120 B 546958 3158465 RIGHT_SIDE PAs 

540 541 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 20 116 A 546885 3158466 LEFT_SIDE PAs 

1532 740 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg katus 15 134 C 546870 3158467 climber RIGHT_SIDE PAs 

1531 739 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg katus 15 94 C 546869 3158468 RIGHT_SIDE PAs 

1577 785 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 13 118 B 546669 3158469 RIGHT_SIDE PAs 

518 519 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 128 B 546961 3158469 RIGHT_SIDE PAs 

1524 732 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 11 57 B 546921 3158473 LEFT_SIDE PAs 

541 542 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 108 A 546872 3158474 RIGHT_SIDE PAs 

1534 742 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 112 A 546854 3158475 RIGHT_SIDE PAs 

1535 743 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 15 86 A 546846 3158476 RIGHT_SIDE PAs 



1533 741 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 131 A 546857 3158476 RIGHT_SIDE PAs 

542 543 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 19 134 A 546870 3158476 RIGHT_SIDE PAs 

1506 714 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 9 82 B 546968 3158476 RIGHT_SIDE PAs 

536 537 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 203 A 546915 3158477 LEFT_SIDE PAs 

519 520 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 293 B 546964 3158479 RIGHT_SIDE PAs 

1578 786 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 10 86 C 546660 3158480 RIGHT_SIDE PAs 

1523 731 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 91 A 546917 3158482 RIGHT_SIDE PAs 

520 521 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 81 A 546972 3158482 RIGHT_SIDE PAs 

1580 788 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 18 141 A 546656 3158483 RIGHT_SIDE PAs 

1579 787 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 16 136 A 546657 3158483 RIGHT_SIDE PAs 

1522 730 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 13 61 A 546917 3158483 RIGHT_SIDE PAs 

1521 729 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 12 41 A 546918 3158484 RIGHT_SIDE PAs 

415 416 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 131 A 547935 3158484 LEFT_SIDE PAs 

1520 728 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 10 39 A 546921 3158485 RIGHT_SIDE PAs 

522 523 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 117 A 546967 3158485 RIGHT_SIDE PAs 

1519 727 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 89 A 546924 3158487 RIGHT_SIDE PAs 

1507 715 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 217 A 546964 3158487 RIGHT_SIDE PAs 

521 522 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 107 A 546974 3158487 RIGHT_SIDE PAs 

414 415 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 143 A 547937 3158489 LEFT_SIDE PAs 

535 536 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 15 160 A 546916 3158490 RIGHT_SIDE PAs 

580 581 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 17 160 A 546663 3158491 RIGHT_SIDE PAs 

523 524 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 110 C 546972 3158491 RIGHT_SIDE PAs 

533 534 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 14 153 B 546915 3158493 RIGHT_SIDE PAs 

534 535 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 14 124 B 546915 3158493 RIGHT_SIDE PAs 



532 533 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 53 A 546919 3158498 RIGHT_SIDE PAs 

1360 568 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 155 A 547941 3158500 LEFT_SIDE PAs 

1518 726 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 88 A 546925 3158502 RIGHT_SIDE PAs 

1517 725 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 60 A 546926 3158502 RIGHT_SIDE PAs 

524 525 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sadhan 14 91 B 546970 3158502 RIGHT_SIDE PAs 

1581 789 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 103 B 546637 3158503 LEFT_SIDE PAs 

1516 724 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 65 A 546928 3158503 RIGHT_SIDE PAs 

1508 716 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 102 A 546963 3158503 RIGHT_SIDE PAs 

531 532 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 13 47 B 546920 3158505 RIGHT_SIDE PAs 

1515 723 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 78 A 546930 3158506 RIGHT_SIDE PAs 

525 526 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 85 A 546968 3158506 RIGHT_SIDE PAs 

1509 717 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 326 A 546960 3158509 RIGHT_SIDE PAs 

582 583 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 13 102 A 546636 3158510 RIGHT_SIDE PAs 

529 530 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 212 A 546924 3158512 RIGHT_SIDE PAs 

583 584 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 88 B 546631 3158513 RIGHT_SIDE PAs 

530 531 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sadhan 14 103 B 546923 3158513 RIGHT_SIDE PAs 

528 529 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Tuni 20 142 A 546930 3158513 RIGHT_SIDE PAs 

1513 721 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 15 59 B 546946 3158513 LEFT_SIDE PAs 

1512 720 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 119 A 546947 3158513 LEFT_SIDE PAs 

1514 722 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 15 126 C 546944 3158515 climber LEFT_SIDE PAs 

413 414 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 136 B 547936 3158515 LEFT_SIDE PAs 

1511 719 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 82 A 546952 3158517 LEFT_SIDE PAs 

584 585 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 220 A 546631 3158518 RIGHT_SIDE PAs 

1510 718 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 58 A 546954 3158521 RIGHT_SIDE PAs 



526 527 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 224 A 546971 3158521 RIGHT_SIDE PAs 

586 587 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 17 315 A 546571 3158525 LEFT_SIDE PAs 

527 528 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 22 95 A 546949 3158525 RIGHT_SIDE PAs 

585 586 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 228 A 546600 3158527 RIGHT_SIDE PAs 

587 588 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 14 88 C 546564 3158533 RIGHT_SIDE PAs 

412 413 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 14 118 C 547930 3158535 RIGHT_SIDE PAs 

411 412 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 140 A 547937 3158543 RIGHT_SIDE PAs 

1357 565 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 169 A 547952 3158545 LEFT_SIDE PAs 

1356 564 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 170 A 547954 3158545 LEFT_SIDE PAs 

410 411 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sadhan 12 100 C 547941 3158549 RIGHT_SIDE PAs 

1355 563 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 132 A 547976 3158550 LEFT_SIDE PAs 

1354 562 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 130 A 547977 3158552 LEFT_SIDE PAs 

1350 558 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 18 195 A 547995 3158555 LEFT_SIDE PAs 

409 410 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 110 C 547947 3158556 RIGHT_SIDE PAs 

1353 561 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 94 B 547981 3158556 LEFT_SIDE PAs 

1351 559 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 132 A 547984 3158557 LEFT_SIDE PAs 

1352 560 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 163 A 547983 3158560 RIGHT_SIDE PAs 

408 409 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 192 A 547948 3158561 RIGHT_SIDE PAs 

407 408 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 316 A 547949 3158561 RIGHT_SIDE PAs 

406 407 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 200 A 547960 3158563 RIGHT_SIDE PAs 

405 406 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 103 A 547973 3158566 RIGHT_SIDE PAs 

588 589 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 82 A 546547 3158568 RIGHT_SIDE PAs 

404 405 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 312 A 547977 3158571 RIGHT_SIDE PAs 

1348 556 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 9 116 B 548004 3158573 LEFT_SIDE PAs 



1349 557 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 149 A 548006 3158574 LEFT_SIDE PAs 

1582 790 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 98 A 546532 3158582 RIGHT_SIDE PAs 

1347 555 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 18 141 A 548005 3158582 LEFT_SIDE PAs 

1346 554 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 157 A 548011 3158586 LEFT_SIDE PAs 

589 590 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 11 57 B 546529 3158599 RIGHT_SIDE PAs 

403 404 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 223 A 547993 3158608 LEFT_SIDE PAs 

402 403 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 14 112 A 547988 3158613 RIGHT_SIDE PAs 

1345 553 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 148 B 547986 3158616 RIGHT_SIDE PAs 

1344 552 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 152 A 547984 3158617 RIGHT_SIDE PAs 

1343 551 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 141 A 547984 3158618 RIGHT_SIDE PAs 

401 402 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 12 57 C 547982 3158623 RIGHT_SIDE PAs 

400 401 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 131 C 547984 3158628 RIGHT_SIDE PAs 

399 400 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 118 B 547985 3158628 LEFT_SIDE PAs 

398 399 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 11 132 B 547983 3158635 LEFT_SIDE PAs 

1342 550 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 11 138 C 547978 3158659 LEFT_SIDE PAs 

397 398 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 12 58 C 547972 3158661 RIGHT_SIDE PAs 

396 397 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 11 130 C 547972 3158670 RIGHT_SIDE PAs 

590 591 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 10 57 B 546474 3158672 RIGHT_SIDE PAs 

395 396 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 149 A 547976 3158672 RIGHT_SIDE PAs 

1583 791 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 7 71 B 546457 3158682 RIGHT_SIDE PAs 

591 592 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 120 A 546458 3158685 RIGHT_SIDE PAs 

592 593 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 102 B 546453 3158688 RIGHT_SIDE PAs 

1340 548 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 77 C 547984 3158689 LEFT_SIDE PAs 

1338 546 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 102 A 547988 3158689 LEFT_SIDE PAs 



1339 547 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 18 74 A 547986 3158697 LEFT_SIDE PAs 

594 595 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 93 A 546451 3158701 RIGHT_SIDE PAs 

593 594 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 101 A 546453 3158701 RIGHT_SIDE PAs 

1588 796 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 139 A 546431 3158704 LEFT_SIDE PAs 

1337 545 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 78 A 547974 3158706 LEFT_SIDE PAs 

1336 544 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 19 119 A 547978 3158708 LEFT_SIDE PAs 

1587 795 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 94 A 546434 3158710 RIGHT_SIDE PAs 

1586 794 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 9 71 B 546435 3158710 RIGHT_SIDE PAs 

1585 793 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 81 A 546436 3158710 RIGHT_SIDE PAs 

1584 792 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 9 72 A 546436 3158711 RIGHT_SIDE PAs 

595 596 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 71 B 546433 3158720 RIGHT_SIDE PAs 

596 597 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 182 A 546433 3158723 RIGHT_SIDE PAs 

394 395 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 132 A 547946 3158731 RIGHT_SIDE PAs 

1335 543 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 293 A 547965 3158731 LEFT_SIDE PAs 

393 394 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 91 A 547957 3158734 RIGHT_SIDE PAs 

392 393 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 162 B 547958 3158737 RIGHT_SIDE PAs 

598 599 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 19 58 A 546413 3158741 RIGHT_SIDE PAs 

391 392 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 167 B 547961 3158744 RIGHT_SIDE PAs 

1589 797 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 9 43 C 546399 3158745 RIGHT_SIDE PAs 

390 391 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 105 B 547960 3158746 RIGHT_SIDE PAs 

389 390 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 106 B 547968 3158755 RIGHT_SIDE PAs 

1590 798 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 10 56 B 546388 3158756 RIGHT_SIDE PAs 

599 600 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 90 A 546394 3158760 RIGHT_SIDE PAs 

600 601 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 220 A 546392 3158762 RIGHT_SIDE PAs 



388 389 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 142 A 547966 3158763 RIGHT_SIDE PAs 

1334 542 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 11 99 A 547984 3158763 LEFT_SIDE PAs 

1597 805 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 162 A 546262 3158771 LEFT_SIDE PAs 

1598 806 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 123 A 546246 3158772 LEFT_SIDE PAs 

1596 804 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sigane 10 99 C 546285 3158773 LEFT_SIDE PAs 

1591 799 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 164 A 546379 3158775 RIGHT_SIDE PAs 

1607 815 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg katus 17 197 C 546091 3158777 climber LEFT_SIDE PAs 

609 610 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 182 A 546193 3158778 LEFT_SIDE PAs 

1594 802 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 172 A 546289 3158779 LEFT_SIDE PAs 

608 609 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 163 A 546231 3158780 LEFT_SIDE PAs 

605 606 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 17 115 A 546265 3158780 LEFT_SIDE PAs 

607 608 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 223 A 546265 3158780 LEFT_SIDE PAs 

1604 812 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 124 A 546131 3158781 LEFT_SIDE PAs 

604 605 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 16 132 A 546293 3158781 LEFT_SIDE PAs 

606 607 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 158 A 546255 3158782 RIGHT_SIDE PAs 

603 604 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Koiralo 14 94 C 546303 3158784 LEFT_SIDE PAs 

387 388 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 117 A 547946 3158784 RIGHT_SIDE PAs 

1606 814 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg katus 11 98 C 546106 3158786 climber LEFT_SIDE PAs 

1602 810 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 101 A 546154 3158786 LEFT_SIDE PAs 

1599 807 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 9 71 B 546181 3158786 LEFT_SIDE PAs 

1600 808 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 136 A 546180 3158787 LEFT_SIDE PAs 

610 611 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 18 160 A 546188 3158787 LEFT_SIDE PAs 

1593 801 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 146 A 546318 3158787 RIGHT_SIDE PAs 

601 602 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 180 A 546378 3158787 RIGHT_SIDE PAs 



386 387 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 179 A 547945 3158787 RIGHT_SIDE PAs 

616 617 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sadhan 9 103 C 546139 3158788 LEFT_SIDE PAs 

611 612 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 162 A 546183 3158789 LEFT_SIDE PAs 

1605 813 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg katus 9 71 B 546110 3158790 LEFT_SIDE PAs 

384 385 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 18 136 A 547944 3158790 RIGHT_SIDE PAs 

385 386 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 12 132 A 547944 3158790 RIGHT_SIDE PAs 

615 616 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 218 A 546140 3158791 LEFT_SIDE PAs 

1601 809 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 158 C 546158 3158792 LEFT_SIDE PAs 

620 621 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Mel 9 74 C 546085 3158793 RIGHT_SIDE PAs 

619 620 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Katus 6 114 C 546105 3158793 RIGHT_SIDE PAs 

383 384 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 136 A 547942 3158793 RIGHT_SIDE PAs 

614 615 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 132 A 546147 3158796 LEFT_SIDE PAs 

618 619 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 193 A 546111 3158797 RIGHT_SIDE PAs 

382 383 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 146 A 547947 3158801 RIGHT_SIDE PAs 

617 618 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 264 A 546119 3158803 RIGHT_SIDE PAs 

612 613 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 12 100 C 546168 3158803 RIGHT_SIDE PAs 

621 622 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 16 115 A 546075 3158804 RIGHT_SIDE PAs 

381 382 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 155 A 547946 3158804 RIGHT_SIDE PAs 

1333 541 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 6 49 C 547956 3158807 LEFT_SIDE PAs 

613 614 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 160 A 546155 3158810 RIGHT_SIDE PAs 

1332 540 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 9 87 C 547955 3158810 LEFT_SIDE PAs 

1608 816 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 216 A 546047 3158811 RIGHT_SIDE PAs 

1719 927 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 18 143 A 544431 3158812 LEFT_SIDE PAs 

1609 817 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sadhan 14 93 B 546043 3158813 RIGHT_SIDE PAs 



622 623 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 208 A 546058 3158813 RIGHT_SIDE PAs 

1721 929 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 212 A 544387 3158816 LEFT_SIDE PAs 

1720 928 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Phirphire 19 186 A 544417 3158816 climber LEFT_SIDE PAs 

1713 921 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg katus 18 118 B 544514 3158817 climber LEFT_SIDE PAs 

724 725 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Phirphire 14 98 B 544411 3158819 RIGHT_SIDE PAs 

1714 922 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 21 187 A 544508 3158819 LEFT_SIDE PAs 

726 727 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sadhan 14 100 B 544386 3158820 LEFT_SIDE PAs 

723 724 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Phirphire 16 93 B 544415 3158821 RIGHT_SIDE PAs 

721 722 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 16 152 A 544421 3158822 RIGHT_SIDE PAs 

725 726 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sadhan 13 97 B 544401 3158823 RIGHT_SIDE PAs 

1717 925 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 19 186 A 544429 3158824 climber RIGHT_SIDE PAs 

1710 918 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 19 102 A 544552 3158824 LEFT_SIDE PAs 

1709 917 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Kaulo 19 127 A 544557 3158824 LEFT_SIDE PAs 

1331 539 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 317 A 547942 3158824 LEFT_SIDE PAs 

722 723 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Kaiyo katha 14 70 C 544418 3158825 RIGHT_SIDE PAs 

1711 919 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 18 107 A 544550 3158826 LEFT_SIDE PAs 

717 718 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 14 102 B 544462 3158827 RIGHT_SIDE PAs 

720 721 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Hade 14 90 A 544446 3158828 RIGHT_SIDE PAs 

719 720 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 15 93 A 544448 3158828 RIGHT_SIDE PAs 

718 719 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 15 98 B 544460 3158828 RIGHT_SIDE PAs 

1712 920 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 19 113 A 544522 3158828 LEFT_SIDE PAs 

625 626 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Hade 14 76 A 546018 3158828 LEFT_SIDE PAs 

623 624 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Kutus 17 169 B 546023 3158828 LEFT_SIDE PAs 

1718 926 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 17 118 A 544428 3158829 RIGHT_SIDE PAs 



716 717 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 16 103 A 544537 3158829 LEFT_SIDE PAs 

710 711 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 11 91 B 544569 3158829 LEFT_SIDE PAs 

1708 916 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 18 136 A 544571 3158829 LEFT_SIDE PAs 

715 716 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 16 106 A 544540 3158830 LEFT_SIDE PAs 

1707 915 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 16 124 B 544588 3158830 climber LEFT_SIDE PAs 

1611 819 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 18 119 B 546004 3158830 climber LEFT_SIDE PAs 

624 625 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Lodi 17 59 C 546017 3158830 LEFT_SIDE PAs 

711 712 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 12 60 B 544561 3158831 LEFT_SIDE PAs 

1722 930 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 18 234 C 544332 3158832 LEFT_SIDE PAs 

1715 923 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 20 207 A 544463 3158832 RIGHT_SIDE PAs 

712 713 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 11 64 B 544560 3158832 LEFT_SIDE PAs 

380 381 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 172 A 547934 3158832 LEFT_SIDE PAs 

709 710 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 12 73 C 544579 3158833 LEFT_SIDE PAs 

1610 818 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 18 238 C 546006 3158833 climber LEFT_SIDE PAs 

708 709 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 15 122 C 544595 3158837 LEFT_SIDE PAs 

713 714 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 14 86 B 544555 3158839 RIGHT_SIDE PAs 

379 380 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 168 A 547926 3158839 RIGHT_SIDE PAs 

1613 821 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 16 128 C 545993 3158840 RIGHT_SIDE PAs 

714 715 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 11 86 B 544554 3158841 RIGHT_SIDE PAs 

1612 820 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 17 164 C 545994 3158841 RIGHT_SIDE PAs 

1706 914 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 15 102 B 544614 3158843 LEFT_SIDE PAs 

727 728 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 17 132 A 544327 3158844 RIGHT_SIDE PAs 

378 379 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 216 A 547925 3158854 LEFT_SIDE PAs 

1723 931 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 19 206 A 544304 3158855 RIGHT_SIDE PAs 



1724 932 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 14 123 A 544304 3158855 RIGHT_SIDE PAs 

626 627 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 250 A 545974 3158857 RIGHT_SIDE PAs 

728 729 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 16 182 A 544294 3158860 RIGHT_SIDE PAs 

376 377 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 200 A 547915 3158861 RIGHT_SIDE PAs 

377 378 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 330 A 547919 3158862 LEFT_SIDE PAs 

374 375 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 130 A 547913 3158863 RIGHT_SIDE PAs 

375 376 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 92 A 547913 3158865 RIGHT_SIDE PAs 

373 374 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 18 173 A 547910 3158867 RIGHT_SIDE PAs 

1725 933 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Mel 14 108 B 544288 3158870 RIGHT_SIDE PAs 

627 628 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 253 A 545964 3158870 RIGHT_SIDE PAs 

371 372 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 120 A 547910 3158872 RIGHT_SIDE PAs 

372 373 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 123 A 547910 3158872 RIGHT_SIDE PAs 

1324 532 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 286 A 547984 3158874 LEFT_SIDE PAs 

1330 538 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 309 A 547923 3158875 LEFT_SIDE PAs 

1326 534 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 22 316 A 547979 3158875 LEFT_SIDE PAs 

1329 537 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 9 41 B 547958 3158876 LEFT_SIDE PAs 

628 629 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 158 A 545960 3158878 RIGHT_SIDE PAs 

1322 530 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 9 112 B 547990 3158879 LEFT_SIDE PAs 

1323 531 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 7 42 C 547985 3158880 LEFT_SIDE PAs 

1614 822 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 9 96 C 545954 3158881 climber RIGHT_SIDE PAs 

368 369 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 184 A 547901 3158881 RIGHT_SIDE PAs 

369 370 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 18 156 A 547901 3158881 RIGHT_SIDE PAs 

370 371 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 132 A 547904 3158881 RIGHT_SIDE PAs 

707 708 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 14 136 C 544675 3158884 RIGHT_SIDE PAs 



1321 529 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 8 54 B 548003 3158884 LEFT_SIDE PAs 

362 363 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 108 A 547979 3158885 LEFT_SIDE PAs 

1726 934 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Mel 9 106 C 544283 3158887 climber RIGHT_SIDE PAs 

1615 823 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 9 74 B 545953 3158887 RIGHT_SIDE PAs 

361 362 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Botdhairo 11 47 B 547983 3158890 RIGHT_SIDE PAs 

1320 528 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 223 A 548004 3158890 RIGHT_SIDE PAs 

729 730 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 16 98 A 544285 3158891 RIGHT_SIDE PAs 

1727 935 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 102 A 544283 3158892 RIGHT_SIDE PAs 

367 368 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 162 A 547897 3158892 RIGHT_SIDE PAs 

1616 824 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 113 C 545947 3158894 lean RIGHT_SIDE PAs 

360 361 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 196 A 547993 3158894 RIGHT_SIDE PAs 

363 364 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 19 275 A 547917 3158895 LEFT_SIDE PAs 

1729 937 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 171 A 544283 3158896 RIGHT_SIDE PAs 

1728 936 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 98 A 544284 3158896 lean RIGHT_SIDE PAs 

1318 526 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 216 A 548069 3158897 RIGHT_SIDE PAs 

1319 527 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 186 A 548050 3158898 RIGHT_SIDE PAs 

357 358 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 57 B 548011 3158899 RIGHT_SIDE PAs 

355 356 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 98 A 548052 3158899 RIGHT_SIDE PAs 

358 359 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 10 43 B 548009 3158900 RIGHT_SIDE PAs 

359 360 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 12 48 C 548009 3158900 RIGHT_SIDE PAs 

1317 525 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 11 68 B 548089 3158902 lean RIGHT_SIDE PAs 

629 630 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 104 C 545949 3158904 RIGHT_SIDE PAs 

1316 524 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 9 102 C 548122 3158906 RIGHT_SIDE PAs 

1730 938 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 163 A 544282 3158907 RIGHT_SIDE PAs 



1315 523 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sadhan 14 117 B 548133 3158907 lean RIGHT_SIDE PAs 

364 365 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 154 A 547919 3158911 RIGHT_SIDE PAs 

1314 522 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 134 A 548137 3158912 RIGHT_SIDE PAs 

365 366 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 200 A 547912 3158913 RIGHT_SIDE PAs 

705 706 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 10 97 C 544710 3158916 RIGHT_SIDE PAs 

631 632 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 6 114 C 545939 3158916 RIGHT_SIDE PAs 

366 367 lgsfn emfK/L dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 167 A 547912 3158918 RIGHT_SIDE PAs 

706 707 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 94 A 544715 3158921 RIGHT_SIDE PAs 

1311 519 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 163 A 548186 3158921 RIGHT_SIDE PAs 

704 705 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 98 C 544713 3158922 RIGHT_SIDE PAs 

1312 520 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 184 A 548170 3158922 RIGHT_SIDE PAs 

1313 521 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 123 A 548170 3158922 RIGHT_SIDE PAs 

703 704 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 101 C 544715 3158924 RIGHT_SIDE PAs 

1731 939 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 158 A 544279 3158930 RIGHT_SIDE PAs 

632 633 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 163 A 545933 3158932 RIGHT_SIDE PAs 

1649 857 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 20 153 A 545546 3158934 climber LEFT_SIDE PAs 

1617 825 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 12 95 A 545914 3158936 LEFT_SIDE PAs 

353 354 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Bhalayo 7 86 C 548203 3158937 RIGHT_SIDE PAs 

1650 858 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Tiju 19 155 A 545538 3158938 climber LEFT_SIDE PAs 

658 659 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 17 120 A 545548 3158938 LEFT_SIDE PAs 

1648 856 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Hade 15 106 A 545550 3158938 LEFT_SIDE PAs 

1618 826 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 8 75 C 545918 3158938 LEFT_SIDE PAs 

1310 518 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 21 242 A 548219 3158938 RIGHT_SIDE PAs 

659 660 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 17 120 A 545533 3158939 LEFT_SIDE PAs 



660 661 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Katus 15 187 C 545533 3158939 LEFT_SIDE PAs 

1647 855 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 9 148 C 545567 3158939 LEFT_SIDE PAs 

1646 854 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 236 A 545603 3158941 LEFT_SIDE PAs 

1308 516 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 7 53 C 548238 3158941 RIGHT_SIDE PAs 

1309 517 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 237 A 548222 3158942 RIGHT_SIDE PAs 

1651 859 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 20 113 A 545533 3158943 RIGHT_SIDE PAs 

657 658 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Mel 14 110 C 545556 3158943 RIGHT_SIDE PAs 

661 662 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Phirphire 18 134 A 545512 3158944 RIGHT_SIDE PAs 

1644 852 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 142 A 545618 3158944 LEFT_SIDE PAs 

656 657 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 17 150 B 545582 3158945 RIGHT_SIDE PAs 

1619 827 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 198 A 545911 3158945 LEFT_SIDE PAs 

1652 860 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg kain 20 169 A 545512 3158946 climber RIGHT_SIDE PAs 

1645 853 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 117 A 545614 3158946 LEFT_SIDE PAs 

730 731 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 208 A 544269 3158947 RIGHT_SIDE PAs 

662 663 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Kaulo 14 155 A 545506 3158947 RIGHT_SIDE PAs 

1643 851 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 132 A 545620 3158947 LEFT_SIDE PAs 

1642 850 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 149 A 545623 3158947 LEFT_SIDE PAs 

1620 828 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 147 A 545902 3158947 LEFT_SIDE PAs 

1653 861 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 18 257 C 545488 3158951 climber RIGHT_SIDE PAs 

663 664 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Nyal 17 86 A 545495 3158951 RIGHT_SIDE PAs 

633 634 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 157 C 545916 3158951 RIGHT_SIDE PAs 

1654 862 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 217 A 545475 3158952 LEFT_SIDE PAs 

664 665 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 14 80 C 545491 3158952 RIGHT_SIDE PAs 

655 656 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 162 A 545607 3158952 RIGHT_SIDE PAs 



1307 515 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 238 A 548241 3158952 climber RIGHT_SIDE PAs 

665 666 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Dhauti 14 135 C 545488 3158954 RIGHT_SIDE PAs 

1655 863 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 211 A 545475 3158957 RIGHT_SIDE PAs 

654 655 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 12 77 B 545612 3158957 RIGHT_SIDE PAs 

652 653 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 162 A 545648 3158959 LEFT_SIDE PAs 

1621 829 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 132 C 545883 3158960 LEFT_SIDE PAs 

1656 864 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 15 388 C 545467 3158961 lean RIGHT_SIDE PAs 

653 654 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 183 A 545645 3158961 LEFT_SIDE PAs 

666 667 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 13 165 B 545481 3158962 RIGHT_SIDE PAs 

1732 940 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 96 A 544251 3158963 RIGHT_SIDE PAs 

1295 503 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 128 A 548357 3158963 LEFT_SIDE PAs 

1293 501 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 127 A 548358 3158963 LEFT_SIDE PAs 

1294 502 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 138 A 548358 3158963 LEFT_SIDE PAs 

668 669 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 13 152 C 545464 3158964 RIGHT_SIDE PAs 

667 668 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Hade 14 65 C 545475 3158964 RIGHT_SIDE PAs 

1624 832 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 20 249 A 545872 3158965 LEFT_SIDE PAs 

1306 514 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 116 A 548242 3158965 RIGHT_SIDE PAs 

1641 849 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sadhan 9 112 C 545669 3158967 LEFT_SIDE PAs 

1733 941 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 18 104 A 544234 3158968 RIGHT_SIDE PAs 

698 699 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 198 A 544809 3158969 RIGHT_SIDE PAs 

1658 866 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 14 163 A 545441 3158969 LEFT_SIDE PAs 

1640 848 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 264 A 545672 3158969 LEFT_SIDE PAs 

1734 942 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 113 A 544228 3158973 RIGHT_SIDE PAs 

1296 504 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 133 A 548342 3158973 LEFT_SIDE PAs 



1297 505 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 128 A 548343 3158973 RIGHT_SIDE PAs 

1657 865 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Tiju 13 109 C 545442 3158975 RIGHT_SIDE PAs 

1292 500 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 103 A 548357 3158977 RIGHT_SIDE PAs 

1290 498 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 252 A 548355 3158980 RIGHT_SIDE PAs 

634 635 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 78 A 545856 3158982 LEFT_SIDE PAs 

1291 499 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 132 A 548358 3158982 climber LEFT_SIDE PAs 

1702 910 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 186 A 544849 3158984 LEFT_SIDE PAs 

1702 910 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 186 A 544849 3158984 RIGHT_SIDE PAs 

352 353 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 101 B 548251 3158984 LEFT_SIDE PAs 

1298 506 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 10 98 B 548338 3158984 RIGHT_SIDE PAs 

1299 507 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 123 A 548338 3158985 RIGHT_SIDE PAs 

1625 833 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 7 86 C 545846 3158986 LEFT_SIDE PAs 

669 670 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 14 149 B 545428 3158987 RIGHT_SIDE PAs 

1701 909 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 189 B 544849 3158989 RIGHT_SIDE PAs 

635 636 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 17 116 A 545858 3158989 LEFT_SIDE PAs 

1289 497 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 226 A 548352 3158989 RIGHT_SIDE PAs 

697 698 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 23 115 C 544842 3158990 RIGHT_SIDE PAs 

1305 513 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 8 78 A 548260 3158990 LEFT_SIDE PAs 

696 697 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 97 A 544842 3158991 RIGHT_SIDE PAs 

636 637 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 7 90 C 545846 3158991 LEFT_SIDE PAs 

637 638 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 13 76 A 545846 3158991 LEFT_SIDE PAs 

731 732 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 126 A 544200 3158992 LEFT_SIDE PAs 

1700 908 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 96 B 544852 3158992 RIGHT_SIDE PAs 

1626 834 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 191 A 545835 3158992 LEFT_SIDE PAs 



695 696 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 24 197 A 544850 3158993 RIGHT_SIDE PAs 

638 639 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 120 A 545849 3158998 RIGHT_SIDE PAs 

732 733 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 14 121 A 544158 3159000 RIGHT_SIDE PAs 

1304 512 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 9 113 A 548274 3159001 LEFT_SIDE PAs 

733 734 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 13 108 B 544155 3159002 RIGHT_SIDE PAs 

1735 943 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 17 115 B 544170 3159002 climber RIGHT_SIDE PAs 

1699 907 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 121 A 544866 3159004 RIGHT_SIDE PAs 

1627 835 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 7 166 C 545836 3159004 lean LEFT_SIDE PAs 

639 640 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 13 118 C 545846 3159004 RIGHT_SIDE PAs 

1698 906 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 198 A 544882 3159008 RIGHT_SIDE PAs 

1630 838 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 165 A 545825 3159008 LEFT_SIDE PAs 

1628 836 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 9 82 B 545835 3159008 RIGHT_SIDE PAs 

349 350 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 183 A 548327 3159008 RIGHT_SIDE PAs 

1631 839 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 188 A 545820 3159012 LEFT_SIDE PAs 

1632 840 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 18 128 A 545820 3159012 LEFT_SIDE PAs 

1303 511 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 7 76 B 548285 3159012 LEFT_SIDE PAs 

1283 491 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 126 A 548376 3159013 LEFT_SIDE PAs 

1284 492 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 132 A 548376 3159013 LEFT_SIDE PAs 

1629 837 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 124 A 545832 3159015 RIGHT_SIDE PAs 

651 652 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 145 A 545706 3159016 RIGHT_SIDE PAs 

1302 510 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 256 A 548289 3159016 LEFT_SIDE PAs 

694 695 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 168 A 544891 3159017 RIGHT_SIDE PAs 

1659 867 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 12 158 C 545404 3159017 RIGHT_SIDE PAs 

641 642 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 148 B 545837 3159018 RIGHT_SIDE PAs 



338 339 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Bhalayo 16 128 B 548370 3159018 LEFT_SIDE PAs 

640 641 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 103 C 545841 3159019 RIGHT_SIDE PAs 

1697 905 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 95 A 544902 3159021 LEFT_SIDE PAs 

1300 508 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 287 A 548313 3159022 RIGHT_SIDE PAs 

1633 841 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 144 A 545817 3159025 LEFT_SIDE PAs 

1301 509 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 10 95 A 548303 3159026 RIGHT_SIDE PAs 

1285 493 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 11 126 A 548363 3159027 LEFT_SIDE PAs 

350 351 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 190 A 548318 3159028 RIGHT_SIDE PAs 

693 694 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 200 A 544910 3159029 RIGHT_SIDE PAs 

1737 945 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 15 91 A 544135 3159035 RIGHT_SIDE PAs 

1696 904 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 16 142 A 544917 3159035 RIGHT_SIDE PAs 

1736 944 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 174 A 544141 3159036 RIGHT_SIDE PAs 

1695 903 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 15 123 A 544917 3159036 RIGHT_SIDE PAs 

1694 902 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 13 86 A 544919 3159036 LEFT_SIDE PAs 

1738 946 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 16 102 A 544124 3159038 LEFT_SIDE PAs 

736 737 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 13 90 B 544130 3159039 RIGHT_SIDE PAs 

735 736 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 17 132 B 544131 3159039 RIGHT_SIDE PAs 

1634 842 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 6 102 C 545801 3159039 LEFT_SIDE PAs 

734 735 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 146 A 544147 3159040 RIGHT_SIDE PAs 

1635 843 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 18 224 A 545801 3159040 LEFT_SIDE PAs 

1639 847 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 11 138 C 545727 3159041 LEFT_SIDE PAs 

1636 844 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 10 212 C 545800 3159043 topbroken LEFT_SIDE PAs 

339 340 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 92 B 548373 3159044 RIGHT_SIDE PAs 

1693 901 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 117 B 544921 3159047 RIGHT_SIDE PAs 



323 324 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 156 A 548092 3159047 LEFT_SIDE PAs 

1288 496 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 13 102 A 548332 3159047 RIGHT_SIDE PAs 

692 693 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 167 A 544918 3159048 RIGHT_SIDE PAs 

348 349 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Putlikatha 12 65 C 548333 3159048 RIGHT_SIDE PAs 

337 338 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 153 A 548388 3159049 RIGHT_SIDE PAs 

1279 487 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 9 98 B 548393 3159049 LEFT_SIDE PAs 

1680 888 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 17 185 A 545058 3159050 LEFT_SIDE PAs 

1679 887 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 225 A 545079 3159050 LEFT_SIDE PAs 

340 341 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Botdhairo 12 100 A 548368 3159050 RIGHT_SIDE PAs 

324 325 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 232 A 548081 3159051 RIGHT_SIDE PAs 

1278 486 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 179 A 548394 3159052 LEFT_SIDE PAs 

1678 886 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 131 A 545088 3159053 LEFT_SIDE PAs 

327 328 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Kusum 12 100 A 548128 3159053 RIGHT_SIDE PAs 

341 342 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 268 A 548365 3159053 RIGHT_SIDE PAs 

1681 889 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 15 148 C 545057 3159054 LEFT_SIDE PAs 

322 323 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 232 A 548078 3159054 RIGHT_SIDE PAs 

1287 495 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 126 A 548329 3159054 RIGHT_SIDE PAs 

342 343 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 202 A 548358 3159054 RIGHT_SIDE PAs 

1682 890 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Pyale 17 165 B 545058 3159055 LEFT_SIDE PAs 

676 677 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Kaulo 15 142 C 545173 3159055 LEFT_SIDE PAs 

325 326 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 143 A 548097 3159055 LEFT_SIDE PAs 

1670 878 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg kafal 12 158 C 545177 3159057 LEFT_SIDE PAs 

650 651 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 13 113 C 545716 3159057 RIGHT_SIDE PAs 

1270 478 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 207 A 548081 3159057 LEFT_SIDE PAs 



328 329 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 7 55 C 548126 3159057 LEFT_SIDE PAs 

1271 479 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 186 A 548093 3159058 LEFT_SIDE PAs 

682 683 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 17 220 B 545058 3159059 LEFT_SIDE PAs 

1671 879 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 18 212 A 545153 3159060 RIGHT_SIDE PAs 

326 327 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 308 A 548109 3159060 LEFT_SIDE PAs 

677 678 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Mel 17 99 C 545153 3159061 RIGHT_SIDE PAs 

649 650 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 116 B 545716 3159061 RIGHT_SIDE PAs 

681 682 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 214 A 545096 3159062 LEFT_SIDE PAs 

1673 881 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 163 A 545137 3159062 LEFT_SIDE PAs 

1674 882 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 228 A 545137 3159062 LEFT_SIDE PAs 

1272 480 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 195 A 548109 3159062 lean LEFT_SIDE PAs 

691 692 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 162 B 544929 3159063 RIGHT_SIDE PAs 

1684 892 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 164 A 545033 3159063 LEFT_SIDE PAs 

680 681 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 182 A 545100 3159064 LEFT_SIDE PAs 

1675 883 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 209 A 545131 3159064 LEFT_SIDE PAs 

1668 876 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 18 179 A 545194 3159064 LEFT_SIDE PAs 

1739 947 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 18 98 A 544118 3159065 RIGHT_SIDE PAs 

679 680 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 204 A 545108 3159065 LEFT_SIDE PAs 

1667 875 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 216 A 545192 3159065 LEFT_SIDE PAs 

1637 845 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 251 A 545793 3159065 climber RIGHT_SIDE PAs 

347 348 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 212 A 548315 3159065 RIGHT_SIDE PAs 

1740 948 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 18 127 A 544116 3159067 RIGHT_SIDE PAs 

1669 877 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 199 A 545193 3159067 LEFT_SIDE PAs 

689 690 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 165 A 544947 3159068 LEFT_SIDE PAs 



690 691 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 172 A 544947 3159068 LEFT_SIDE PAs 

737 738 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 131 A 544115 3159069 RIGHT_SIDE PAs 

1685 893 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 129 A 545029 3159069 LEFT_SIDE PAs 

329 330 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 148 A 548166 3159069 RIGHT_SIDE PAs 

675 676 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 17 214 A 545186 3159070 LEFT_SIDE PAs 

346 347 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 208 A 548313 3159070 RIGHT_SIDE PAs 

1686 894 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 174 A 545026 3159071 LEFT_SIDE PAs 

321 322 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 19 205 A 548065 3159071 LEFT_SIDE PAs 

1672 880 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 204 A 545137 3159072 RIGHT_SIDE PAs 

648 649 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 17 130 C 545722 3159072 RIGHT_SIDE PAs 

1741 949 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 96 A 544107 3159074 RIGHT_SIDE PAs 

1286 494 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 169 A 548335 3159074 RIGHT_SIDE PAs 

1666 874 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 190 A 545198 3159075 LEFT_SIDE PAs 

1665 873 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 175 A 545199 3159077 LEFT_SIDE PAs 

343 344 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 210 A 548350 3159077 RIGHT_SIDE PAs 

345 346 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 172 A 548319 3159078 RIGHT_SIDE PAs 

336 337 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 197 A 548382 3159079 LEFT_SIDE PAs 

1277 485 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 191 A 548387 3159080 LEFT_SIDE PAs 

1662 870 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 198 A 545218 3159081 LEFT_SIDE PAs 

1663 871 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 171 A 545218 3159081 LEFT_SIDE PAs 

647 648 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 267 A 545724 3159081 RIGHT_SIDE PAs 

1638 846 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 11 256 C 545790 3159081 broken RIGHT_SIDE PAs 

678 679 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 246 A 545121 3159082 RIGHT_SIDE PAs 

674 675 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 168 A 545193 3159082 RIGHT_SIDE PAs 



673 674 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 228 A 545194 3159082 RIGHT_SIDE PAs 

646 647 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 310 A 545725 3159082 RIGHT_SIDE PAs 

1664 872 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 197 A 545212 3159084 LEFT_SIDE PAs 

344 345 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 231 A 548335 3159085 RIGHT_SIDE PAs 

330 331 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 102 B 548194 3159086 LEFT_SIDE PAs 

683 684 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 133 A 545028 3159089 RIGHT_SIDE PAs 

1689 897 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 209 A 544983 3159090 LEFT_SIDE PAs 

1661 869 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 179 A 545222 3159091 LEFT_SIDE PAs 

684 685 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 12 85 C 545027 3159092 RIGHT_SIDE PAs 

738 739 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 130 A 544100 3159093 RIGHT_SIDE PAs 

1660 868 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 216 A 545223 3159093 LEFT_SIDE PAs 

670 671 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sadhan 8 113 C 545354 3159093 RIGHT_SIDE PAs 

320 321 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Harro 12 133 C 548036 3159094 RIGHT_SIDE PAs 

1269 477 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Rohini 11 90 C 548051 3159094 LEFT_SIDE PAs 

1742 950 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 152 A 544094 3159095 RIGHT_SIDE PAs 

688 689 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 145 A 544965 3159096 RIGHT_SIDE PAs 

672 673 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 205 A 545211 3159097 RIGHT_SIDE PAs 

671 672 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 208 A 545215 3159099 RIGHT_SIDE PAs 

1273 481 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 183 A 548246 3159101 LEFT_SIDE PAs 

335 336 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 138 A 548375 3159101 LEFT_SIDE PAs 

1274 482 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 204 A 548352 3159103 RIGHT_SIDE PAs 

1687 895 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 180 A 545008 3159105 RIGHT_SIDE PAs 

1688 896 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 149 A 544987 3159106 LEFT_SIDE PAs 

331 332 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 163 A 548278 3159106 LEFT_SIDE PAs 



1275 483 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 168 A 548349 3159106 RIGHT_SIDE PAs 

333 334 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 138 A 548351 3159106 RIGHT_SIDE PAs 

685 686 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 209 A 545021 3159107 RIGHT_SIDE PAs 

686 687 nflnu'/f; dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 9 96 C 545025 3159107 RIGHT_SIDE PAs 

334 335 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 127 A 548359 3159107 RIGHT_SIDE PAs 

1276 484 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 172 A 548372 3159107 LEFT_SIDE PAs 

332 333 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 288 A 548334 3159109 LEFT_SIDE PAs 

1743 951 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 15 95 B 544079 3159114 RIGHT_SIDE PAs 

318 319 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Botdhairo 13 93 C 548024 3159118 RIGHT_SIDE PAs 

317 318 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 232 A 548028 3159125 RIGHT_SIDE PAs 

739 740 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 188 A 544058 3159149 RIGHT_SIDE PAs 

1268 476 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 279 A 548040 3159151 LEFT_SIDE PAs 

316 317 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Rohini 8 74 C 548031 3159155 RIGHT_SIDE PAs 

1267 475 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 266 A 548036 3159168 top broken LEFT_SIDE PAs 

315 316 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 190 A 548033 3159194 LEFT_SIDE PAs 

1744 952 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 17 117 A 544027 3159198 RIGHT_SIDE PAs 

1745 953 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 94 C 544028 3159206 RIGHT_SIDE PAs 

1746 954 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 14 98 A 544035 3159207 RIGHT_SIDE PAs 

1747 955 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 13 86 A 544034 3159209 RIGHT_SIDE PAs 

1266 474 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 284 A 548044 3159217 LEFT_SIDE PAs 

314 315 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 280 A 548038 3159219 LEFT_SIDE PAs 

313 314 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 310 A 548037 3159221 LEFT_SIDE PAs 

1265 473 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 9 88 A 548038 3159228 LEFT_SIDE PAs 

1748 956 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 124 A 544031 3159232 RIGHT_SIDE PAs 



740 741 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 176 A 544036 3159235 RIGHT_SIDE PAs 

1749 957 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 198 A 544030 3159237 RIGHT_SIDE PAs 

312 313 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 290 A 548015 3159237 RIGHT_SIDE PAs 

1751 959 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 7 91 C 544017 3159247 LEFT_SIDE PAs 

1750 958 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 6 82 C 544019 3159249 LEFT_SIDE PAs 

1263 471 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 11 53 A 548001 3159253 LEFT_SIDE PAs 

1264 472 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 12 64 A 548002 3159254 LEFT_SIDE PAs 

1752 960 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 9 102 A 544014 3159256 RIGHT_SIDE PAs 

1755 963 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 161 B 544009 3159264 RIGHT_SIDE PAs 

311 312 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Harro 7 100 C 547961 3159283 RIGHT_SIDE PAs 

741 742 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 144 A 544059 3159286 RIGHT_SIDE PAs 

1756 964 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 18 153 A 544002 3159290 LEFT_SIDE PAs 

1757 965 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 19 157 A 544005 3159292 LEFT_SIDE PAs 

743 744 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 5 112 C 544051 3159295 RIGHT_SIDE PAs 

1262 470 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 242 A 547979 3159295 LEFT_SIDE PAs 

1759 967 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 178 A 544006 3159299 LEFT_SIDE PAs 

742 743 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 172 A 544055 3159299 RIGHT_SIDE PAs 

1758 966 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 20 161 A 544016 3159302 LEFT_SIDE PAs 

744 745 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 11 54 C 544043 3159302 RIGHT_SIDE PAs 

310 311 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 13 132 B 547960 3159303 RIGHT_SIDE PAs 

746 747 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 10 139 C 543965 3159309 RIGHT_SIDE PAs 

1258 466 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 8 42 B 548165 3159310 LEFT_SIDE PAs 

745 746 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Hade 12 150 A 544033 3159318 RIGHT_SIDE PAs 

747 748 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 13 210 C 543966 3159320 RIGHT_SIDE PAs 



1260 468 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 216 A 547971 3159331 LEFT_SIDE PAs 

309 310 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 12 240 A 547954 3159332 LEFT_SIDE PAs 

1255 463 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 21 288 A 548261 3159333 LEFT_SIDE PAs 

1760 968 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 14 176 C 543918 3159335 LEFT_SIDE PAs 

1261 469 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 9 46 B 547952 3159335 LEFT_SIDE PAs 

1256 464 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 232 A 548241 3159336 RIGHT_SIDE PAs 

1257 465 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 192 A 548235 3159341 RIGHT_SIDE PAs 

308 309 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Khare 10 102 B 547947 3159345 RIGHT_SIDE PAs 

748 749 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 15 115 A 543790 3159348 LEFT_SIDE PAs 

1254 462 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 18 306 A 548270 3159351 climber LEFT_SIDE PAs 

301 302 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Mango 12 380 A 548150 3159353 RIGHT_SIDE PAs 

1253 461 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 11 127 A 548277 3159360 LEFT_SIDE PAs 

749 750 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 92 A 543775 3159367 RIGHT_SIDE PAs 

1762 970 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 22 211 A 543737 3159368 LEFT_SIDE PAs 

1761 969 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 17 181 B 543764 3159369 RIGHT_SIDE PAs 

750 751 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 12 60 B 543770 3159369 RIGHT_SIDE PAs 

751 752 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 137 A 543770 3159369 RIGHT_SIDE PAs 

1763 971 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 23 230 A 543715 3159383 LEFT_SIDE PAs 

299 300 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 9 115 B 548274 3159384 RIGHT_SIDE PAs 

1764 972 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 7 56 B 543710 3159391 LEFT_SIDE PAs 

1252 460 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 326 A 548299 3159393 LEFT_SIDE PAs 

303 304 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Mango 12 279 B 548075 3159403 RIGHT_SIDE PAs 

302 303 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Badar 14 310 A 548097 3159403 RIGHT_SIDE PAs 

307 308 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Mango 9 319 B 547971 3159404 LEFT_SIDE PAs 



304 305 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Mango 13 152 B 548074 3159406 RIGHT_SIDE PAs 

752 753 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 13 131 A 543702 3159420 RIGHT_SIDE PAs 

1765 973 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 21 228 A 543686 3159421 LEFT_SIDE PAs 

1249 457 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 344 A 548316 3159421 RIGHT_SIDE PAs 

1766 974 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Mel 14 116 C 543678 3159426 LEFT_SIDE PAs 

298 299 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 22 284 A 548320 3159435 RIGHT_SIDE PAs 

1250 458 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 186 A 548321 3159436 RIGHT_SIDE PAs 

1251 459 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 10 190 A 548324 3159442 RIGHT_SIDE PAs 

297 298 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 264 A 548329 3159446 LEFT_SIDE PAs 

753 754 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 17 286 A 543668 3159447 RIGHT_SIDE PAs 

1767 975 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 18 206 B 543654 3159451 climber LEFT_SIDE PAs 

754 755 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 12 125 C 543661 3159460 RIGHT_SIDE PAs 

296 297 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 313 A 548324 3159465 RIGHT_SIDE PAs 

306 307 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Kusum 9 120 B 547961 3159478 LEFT_SIDE PAs 

305 306 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 9 75 B 547960 3159493 RIGHT_SIDE PAs 

1259 467 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sadhan 7 94 C 547975 3159503 RIGHT_SIDE PAs 

295 296 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 338 A 548373 3159508 RIGHT_SIDE PAs 

1247 455 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 7 170 C 548409 3159515 broken LEFT_SIDE PAs 

1248 456 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 175 A 548404 3159516 LEFT_SIDE PAs 

1771 979 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Kaulo 9 71 C 543341 3159524 LEFT_SIDE PAs 

761 762 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 12 66 B 543239 3159525 RIGHT_SIDE PAs 

762 763 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 13 101 C 543163 3159526 RIGHT_SIDE PAs 

1245 453 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 12 58 B 548363 3159528 LEFT_SIDE PAs 

760 761 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 12 178 B 543280 3159529 RIGHT_SIDE PAs 



294 295 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 290 A 548415 3159533 LEFT_SIDE PAs 

763 764 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Naspati 10 163 C 543148 3159543 RIGHT_SIDE PAs 

764 765 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Naspati 4 42 C 543140 3159545 RIGHT_SIDE PAs 

293 294 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 22 435 A 548366 3159545 LEFT_SIDE PAs 

765 766 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 7 38 C 543133 3159546 RIGHT_SIDE PAs 

1770 978 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Kaulo 9 74 B 543414 3159547 LEFT_SIDE PAs 

766 767 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 8 41 C 543127 3159550 RIGHT_SIDE PAs 

1769 977 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Kaulo 10 91 B 543436 3159554 LEFT_SIDE PAs 

1244 452 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 328 A 548396 3159554 LEFT_SIDE PAs 

767 768 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 6 38 C 543113 3159557 RIGHT_SIDE PAs 

292 293 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 23 252 A 548375 3159559 RIGHT_SIDE PAs 

1772 980 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Kaulo 7 49 B 543102 3159562 RIGHT_SIDE PAs 

768 769 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 6 46 C 543104 3159564 RIGHT_SIDE PAs 

769 770 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 5 41 C 543101 3159567 RIGHT_SIDE PAs 

770 771 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 5 41 C 543102 3159567 RIGHT_SIDE PAs 

759 760 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 7 49 B 543432 3159567 LEFT_SIDE PAs 

755 756 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Mango 9 127 C 543617 3159568 RIGHT_SIDE PAs 

771 772 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 7 64 C 543098 3159570 RIGHT_SIDE PAs 

756 757 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Mango 7 65 C 543618 3159570 RIGHT_SIDE PAs 

772 773 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Khirro 4 72 C 543093 3159573 RIGHT_SIDE PAs 

757 758 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Mango 14 137 C 543610 3159580 RIGHT_SIDE PAs 

758 759 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Bhalayo 12 90 B 543608 3159581 RIGHT_SIDE PAs 

1768 976 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Kaulo 14 117 B 543526 3159584 LEFT_SIDE PAs 

773 774 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 4 81 C 543074 3159588 RIGHT_SIDE PAs 



291 292 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 23 430 A 548416 3159589 RIGHT_SIDE PAs 

1169 377 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 16 158 A 549414 3159592 LEFT_SIDE PAs 

1168 376 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 21 226 A 549421 3159595 LEFT_SIDE PAs 

774 775 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 6 56 C 543067 3159601 RIGHT_SIDE PAs 

1242 450 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 152 B 548436 3159602 LEFT_SIDE PAs 

1170 378 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 240 A 549189 3159603 RIGHT_SIDE PAs 

775 776 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 7 82 C 543064 3159605 RIGHT_SIDE PAs 

1241 449 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 167 A 548436 3159605 LEFT_SIDE PAs 

777 778 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sadhan 7 86 C 543061 3159606 RIGHT_SIDE PAs 

778 779 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sadhan 5 54 C 543061 3159606 RIGHT_SIDE PAs 

776 777 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 6 101 C 543062 3159606 RIGHT_SIDE PAs 

290 291 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 23 254 A 548436 3159617 LEFT_SIDE PAs 

1240 448 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 218 A 548454 3159620 LEFT_SIDE PAs 

1237 445 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 9 41 B 548470 3159626 LEFT_SIDE PAs 

1239 447 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 5 40 C 548466 3159627 LEFT_SIDE PAs 

1236 444 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 9 37 B 548470 3159629 LEFT_SIDE PAs 

1235 443 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 8 32 B 548475 3159630 LEFT_SIDE PAs 

1233 441 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 11 69 A 548493 3159632 LEFT_SIDE PAs 

1173 381 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 22 264 A 549125 3159632 LEFT_SIDE PAs 

779 780 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Mauwa 8 53 C 543023 3159633 RIGHT_SIDE PAs 

1171 379 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 22 343 A 549136 3159634 RIGHT_SIDE PAs 

1172 380 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 198 A 549136 3159634 RIGHT_SIDE PAs 

289 290 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 23 350 A 548461 3159635 LEFT_SIDE PAs 

1149 357 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 5 74 C 549583 3159635 LEFT_SIDE PAs 



1234 442 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 9 43 B 548484 3159636 LEFT_SIDE PAs 

1174 382 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 180 A 549120 3159637 LEFT_SIDE PAs 

1175 383 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 172 A 549122 3159643 lean RIGHT_SIDE PAs 

253 254 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 20 304 A 549602 3159645 RIGHT_SIDE PAs 

288 289 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 23 123 A 548503 3159647 LEFT_SIDE PAs 

1165 373 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 11 121 A 549517 3159648 LEFT_SIDE PAs 

1773 981 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Kaulo 6 71 C 542999 3159653 RIGHT_SIDE PAs 

1231 439 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 14 149 A 548540 3159653 LEFT_SIDE PAs 

1177 385 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 210 A 549099 3159653 LEFT_SIDE PAs 

1230 438 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 197 A 548542 3159654 LEFT_SIDE PAs 

1232 440 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 20 364 A 548532 3159656 LEFT_SIDE PAs 

1176 384 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 155 A 549104 3159660 LEFT_SIDE PAs 

265 266 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 280 A 549114 3159662 RIGHT_SIDE PAs 

1166 374 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 17 264 A 549494 3159663 LEFT_SIDE PAs 

287 288 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 23 250 A 548511 3159664 RIGHT_SIDE PAs 

1148 356 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 6 152 C 549617 3159666 climber LEFT_SIDE PAs 

1178 386 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 22 208 A 549091 3159674 LEFT_SIDE PAs 

267 268 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 22 288 A 549107 3159674 RIGHT_SIDE PAs 

266 267 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 142 A 549113 3159674 RIGHT_SIDE PAs 

1228 436 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 326 A 548579 3159680 LEFT_SIDE PAs 

286 287 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 152 A 548538 3159681 RIGHT_SIDE PAs 

252 253 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 9 58 B 549605 3159682 LEFT_SIDE PAs 

1179 387 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 22 226 A 549099 3159685 LEFT_SIDE PAs 

254 255 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 20 420 A 549587 3159689 RIGHT_SIDE PAs 



264 265 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 19 232 A 549498 3159693 RIGHT_SIDE PAs 

1150 358 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 7 109 C 549569 3159693 LEFT_SIDE PAs 

1774 982 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg kutmero 8 53 B 542865 3159694 LEFT_SIDE PAs 

780 781 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Khirro 7 74 C 542886 3159694 RIGHT_SIDE PAs 

251 252 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 7 87 C 549607 3159695 LEFT_SIDE PAs 

285 286 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 215 A 548570 3159696 RIGHT_SIDE PAs 

1147 355 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 11 43 A 549612 3159696 broken LEFT_SIDE PAs 

1151 359 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 12 95 C 549565 3159697 LEFT_SIDE PAs 

284 285 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 23 194 A 548573 3159700 RIGHT_SIDE PAs 

1180 388 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 164 A 549093 3159700 LEFT_SIDE PAs 

250 251 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 7 84 C 549594 3159702 RIGHT_SIDE PAs 

1145 353 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 6 47 C 549611 3159703 LEFT_SIDE PAs 

255 256 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 20 414 A 549584 3159704 RIGHT_SIDE PAs 

283 284 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 12 127 B 548592 3159706 RIGHT_SIDE PAs 

1146 354 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 9 67 C 549605 3159706 LEFT_SIDE PAs 

1144 352 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 11 44 B 549609 3159706 lean LEFT_SIDE PAs 

249 250 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 10 73 C 549593 3159708 RIGHT_SIDE PAs 

248 249 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 13 62 A 549600 3159708 RIGHT_SIDE PAs 

1223 431 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 202 A 548645 3159709 LEFT_SIDE PAs 

1143 351 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 8 66 C 549609 3159709 climber LEFT_SIDE PAs 

282 283 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 23 177 A 548594 3159711 RIGHT_SIDE PAs 

1224 432 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 216 A 548634 3159713 LEFT_SIDE PAs 

247 248 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 9 86 C 549599 3159715 RIGHT_SIDE PAs 

1142 350 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 7 40 B 549609 3159716 LEFT_SIDE PAs 



1221 429 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 218 A 548698 3159717 LEFT_SIDE PAs 

1775 983 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Tuni 9 48 C 542818 3159718 RIGHT_SIDE PAs 

263 264 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 19 258 A 549530 3159718 LEFT_SIDE PAs 

1222 430 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 176 A 548662 3159719 LEFT_SIDE PAs 

1181 389 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 22 232 A 549098 3159719 lean RIGHT_SIDE PAs 

1220 428 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 380 A 548696 3159720 LEFT_SIDE PAs 

246 247 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 10 72 C 549592 3159722 RIGHT_SIDE PAs 

1164 372 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 19 294 A 549534 3159723 LEFT_SIDE PAs 

245 246 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 11 53 C 549593 3159726 RIGHT_SIDE PAs 

1182 390 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 23 275 A 549095 3159729 RIGHT_SIDE PAs 

256 257 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 7 62 C 549589 3159733 RIGHT_SIDE PAs 

1183 391 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 23 198 A 549090 3159736 LEFT_SIDE PAs 

244 245 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 18 284 A 549594 3159736 RIGHT_SIDE PAs 

1184 392 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 17 116 A 549091 3159738 LEFT_SIDE PAs 

1141 349 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 9 57 C 549608 3159738 LEFT_SIDE PAs 

1163 371 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 17 148 A 549534 3159739 RIGHT_SIDE PAs 

1153 361 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sigane 11 108 C 549575.1 3159739 LEFT_SIDE PAs 

281 282 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 23 290 A 548626 3159743 RIGHT_SIDE PAs 

1152 360 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sigane 13 116 B 549575 3159743 LEFT_SIDE PAs 

262 263 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 20 323 A 549536 3159744 RIGHT_SIDE PAs 

1218 426 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 8 41 B 548694 3159746 LEFT_SIDE PAs 

1219 427 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 322 A 548706 3159746 LEFT_SIDE PAs 

1139 347 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 22 419 A 549620 3159747 LEFT_SIDE PAs 

1162 370 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 14 119 B 549543 3159750 RIGHT_SIDE PAs 



1154 362 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sigane 15 118 A 549575.2 3159753 LEFT_SIDE PAs 

1776 984 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Kaulo 10 76 B 542741 3159754 RIGHT_SIDE PAs 

781 782 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Koiralo 6 56 C 542747 3159755 RIGHT_SIDE PAs 

280 281 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 23 427 A 548609 3159755 RIGHT_SIDE PAs 

243 244 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 10 34 C 549606 3159755 RIGHT_SIDE PAs 

1217 425 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 9 60 B 548641 3159757 LEFT_SIDE PAs 

1161 369 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sadhan 10 134 C 549553 3159757 hollow RIGHT_SIDE PAs 

1137 345 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 10 52 B 549621 3159757 LEFT_SIDE PAs 

242 243 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 17 134 A 549594 3159759 RIGHT_SIDE PAs 

241 242 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 19 22 A 549604 3159759 RIGHT_SIDE PAs 

240 241 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 17 290 A 549615 3159761 LEFT_SIDE PAs 

782 783 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Jamuna 6 63 C 542720 3159763 RIGHT_SIDE PAs 

1155 363 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 20 273 A 549575.3 3159763 LEFT_SIDE PAs 

257 258 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 19 368 A 549595 3159763 RIGHT_SIDE PAs 

1156 364 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sigane 15 113 A 549585 3159766 RIGHT_SIDE PAs 

279 280 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 13 56 C 548636 3159768 LEFT_SIDE PAs 

260 261 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 19 310 A 549557 3159768 RIGHT_SIDE PAs 

261 262 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 19 320 A 549558 3159769 RIGHT_SIDE PAs 

238 239 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 13 96 A 549617 3159770 LEFT_SIDE PAs 

1185 393 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 12 172 A 549083 3159771 top broken LEFT_SIDE PAs 

239 240 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 19 340 A 549615 3159772 LEFT_SIDE PAs 

278 279 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 225 A 548650 3159776 LEFT_SIDE PAs 

237 238 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 14 70 C 549606 3159776 RIGHT_SIDE PAs 

1160 368 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 15 132 B 549573 3159780 LEFT_SIDE PAs 



1186 394 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 159 A 549076 3159781 LEFT_SIDE PAs 

1194 402 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 220 A 548994 3159784 LEFT_SIDE PAs 

1193 401 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 19 226 A 549001 3159785 lean,climber LEFT_SIDE PAs 

1196 404 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 329 A 548951 3159787 LEFT_SIDE PAs 

1195 403 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 160 A 548991 3159788 LEFT_SIDE PAs 

783 784 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Kaphal 5 228 C 542684 3159789 RIGHT_SIDE PAs 

1197 405 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 23 348 A 548932 3159790 LEFT_SIDE PAs 

269 270 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 225 A 548966 3159791 LEFT_SIDE PAs 

1187 395 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 288 A 549065 3159791 LEFT_SIDE PAs 

1159 367 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sigane 14 116 B 549578 3159793 LEFT_SIDE PAs 

1188 396 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 196 A 549063 3159795 LEFT_SIDE PAs 

268 269 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 22 252 A 548999 3159797 RIGHT_SIDE PAs 

236 237 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 19 342 A 549616 3159797 LEFT_SIDE PAs 

1134 342 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 14 87 B 549625 3159799 LEFT_SIDE PAs 

1191 399 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 19 188 A 549033 3159801 LEFT_SIDE PAs 

1189 397 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 20 140 A 549062 3159801 RIGHT_SIDE PAs 

1133 341 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 13 55 C 549621 3159801 LEFT_SIDE PAs 

1190 398 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 9 128 C 549053 3159803 topbroken LEFT_SIDE PAs 

1198 406 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 22 365 A 548905 3159805 LEFT_SIDE PAs 

1157 365 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Jamuna 22 412 A 549575 3159806 RIGHT_SIDE PAs 

1158 366 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Jamuna 20 382 A 549575 3159806 climber RIGHT_SIDE PAs 

1132 340 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 11 40 C 549622 3159806 LEFT_SIDE PAs 

277 278 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 16 62 B 548694 3159811 LEFT_SIDE PAs 

1130 338 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 20 255 A 549629 3159812 LEFT_SIDE PAs 



1128 336 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 11 64 C 549627 3159813 LEFT_SIDE PAs 

784 785 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Mango 6 50 C 542668 3159815 RIGHT_SIDE PAs 

1127 335 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 8 60 C 549627 3159817 LEFT_SIDE PAs 

1199 407 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 331 A 548885 3159827 RIGHT_SIDE PAs 

235 236 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 16 120 A 549620 3159827 LEFT_SIDE PAs 

1125 333 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 15 194 B 549623 3159829 LEFT_SIDE PAs 

1200 408 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 15 118 A 548842 3159830 LEFT_SIDE PAs 

259 260 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 13 68 A 549579 3159837 RIGHT_SIDE PAs 

258 259 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 16 79 A 549597 3159839 RIGHT_SIDE PAs 

234 235 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 17 280 A 549620 3159841 RIGHT_SIDE PAs 

271 272 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 273 A 548854 3159843 RIGHT_SIDE PAs 

1201 409 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 18 185 A 548818 3159844 lean LEFT_SIDE PAs 

272 273 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Asna 22 260 A 548839 3159851 RIGHT_SIDE PAs 

275 276 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 23 180 A 548775 3159863 LEFT_SIDE PAs 

274 275 l;/Lrf}/ dWojt{L ;fd'bflos jg Sal 21 236 A 548777 3159870 LEFT_SIDE PAs 

233 234 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 13 57 B 549639 3159881 LEFT_SIDE PAs 

232 233 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sigane 14 126 B 549634 3159885 LEFT_SIDE PAs 

1123 331 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 10 78 C 549639 3159885 LEFT_SIDE PAs 

1124 332 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 15 136 A 549638 3159887 LEFT_SIDE PAs 

231 232 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 21 207 A 549626 3159896 LEFT_SIDE PAs 

785 786 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 13 96 S 542604 3159899 RIGHT_SIDE PAs 

1777 985 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sallo 11 91 A 542587 3159914 RIGHT_SIDE PAs 

229 230 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 7 82 C 549597 3159918 RIGHT_SIDE PAs 

230 231 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 11 112 A 549597 3159918 RIGHT_SIDE PAs 



1122 330 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 11 77 C 549608 3159924 climber LEFT_SIDE PAs 

1121 329 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Jamuna 17 117 B 549607 3159929 LEFT_SIDE PAs 

228 229 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 20 123 A 549595 3159937 LEFT_SIDE PAs 

1120 328 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 19 112 A 549597 3159941 LEFT_SIDE PAs 

227 228 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sigane 14 107 B 549583 3159957 RIGHT_SIDE PAs 

226 227 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 21 184 A 549587 3159958 Climber RIGHT_SIDE PAs 

1119 327 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 22 358 A 549597 3159967 LEFT_SIDE PAs 

225 226 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 19 146 A 549590 3159976 LEFT_SIDE PAs 

1118 326 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 13 88 B 549596 3159978 LEFT_SIDE PAs 

224 225 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 16 168 A 549595 3159981 LEFT_SIDE PAs 

222 223 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 19 203 A 549584 3159994 RIGHT_SIDE PAs 

223 224 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 14 68 B 549584 3159994 Dead RIGHT_SIDE PAs 

221 222 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sigane 16 89 A 549582 3159996 RIGHT_SIDE PAs 

1117 325 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 12 99 B 549575 3160000 top broken RIGHT_SIDE PAs 

220 221 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Botdhairo 14 99 B 549569 3160005 RIGHT_SIDE PAs 

1116 324 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 10 110 C 549575 3160036 LEFT_SIDE PAs 

1778 986 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Tuni 6 101 C 542519 3160041 LEFT_SIDE PAs 

786 787 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Khanyo 7 105 B 542528 3160046 RIGHT_SIDE PAs 

787 788 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Khanyo 7 102 C 542528 3160048 RIGHT_SIDE PAs 

1780 988 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sadhan 8 72 C 542521 3160049 RIGHT_SIDE PAs 

1779 987 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Sadhan 8 85 C 542521 3160050 RIGHT_SIDE PAs 

788 789 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 9 56 C 542526.4987 3160055.515 RIGHT_SIDE PAs 

791 792 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 7 84 C 542458.6205 3160055.712 RIGHT_SIDE PAs 

1781 989 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 6 47 C 542450 3160057 LEFT_SIDE PAs 



1782 990 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 8 59 C 542448 3160061 RIGHT_SIDE PAs 

792 793 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 7 46 C 542453.6941 3160065.665 RIGHT_SIDE PAs 

789 790 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 8 43 C 542513.3402 3160069.981 RIGHT_SIDE PAs 

790 791 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 7 88 C 542509.3249 3160071.406 RIGHT_SIDE PAs 

1783 991 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 8 61 C 542426 3160092 RIGHT_SIDE PAs 

1784 992 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 6 49 C 542417 3160098 RIGHT_SIDE PAs 

1785 993 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 6 55 C 542402 3160118 RIGHT_SIDE PAs 

1786 994 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 6 66 C 542396 3160121 RIGHT_SIDE PAs 

217 218 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Tuni 16 225 A 549557 3160121 RIGHT_SIDE PAs 

218 219 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 17 148 A 549557 3160121 RIGHT_SIDE PAs 

219 220 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 13 94 A 549557 3160121 RIGHT_SIDE PAs 

1787 995 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 9 46 C 542387 3160123 RIGHT_SIDE PAs 

216 217 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 17 135 A 549557 3160126 RIGHT_SIDE PAs 

1788 996 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 9 81 C 542369 3160136 LEFT_SIDE PAs 

214 215 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sadhan 13 115 A 549557 3160137 RIGHT_SIDE PAs 

215 216 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sadhan 14 120 A 549557 3160138 RIGHT_SIDE PAs 

211 212 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Rohini 9 56 B 549558 3160161 LEFT_SIDE PAs 

212 213 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 10 90 A 549558 3160161 LEFT_SIDE PAs 

213 214 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Tuni 11 115 B 549558 3160161 LEFT_SIDE PAs 

1789 997 b]p/fnL dWojt{L ;fd'bflos jg Raihaj 6 91 C 542359 3160175 RIGHT_SIDE PAs 

210 211 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Sal 19 148 A 549536 3160210 RIGHT_SIDE PAs 

209 210 dlxnfh'/] 9'Ëf ;fd'blos jg Asna 16 70 B 549537 3160211 RIGHT_SIDE PAs 

1115 323 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 18 142 A 549590 3160267 LEFT_SIDE PAs 

1114 322 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 20 147 A 549604 3160289 LEFT_SIDE PAs 



205 206 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 19 242 A 549596 3160299 RIGHT_SIDE DFO 

1113 321 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 22 268 A 549620 3160299 LEFT_SIDE DFO 

1112 320 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 13 84 B 549608 3160308 RIGHT_SIDE DFO 

204 205 l;v/af; ;fd'bflos jg Sadhan 15 117 A 549603 3160326 RIGHT_SIDE DFO 

203 204 l;v/af; ;fd'bflos jg Tuni 17 320 A 549610 3160329 RIGHT_SIDE DFO 

1097 305 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 8 56 C 549834 3160338 LEFT_SIDE DFO 

1096 304 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 21 221 A 549834 3160340 climber LEFT_SIDE DFO 

1110 318 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 11 73 C 549628 3160341 LEFT_SIDE DFO 

1111 319 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 10 76 C 549630 3160341 LEFT_SIDE DFO 

1099 307 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 20 110 A 549834 3160341 LEFT_SIDE DFO 

1074 282 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 19 218 A 549956 3160346 LEFT_SIDE DFO 

1095 303 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 14 98 B 549853 3160348 LEFT_SIDE DFO 

1109 317 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 10 61 C 549623 3160349 RIGHT_SIDE DFO 

1106 314 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 14 73 A 549633 3160349 RIGHT_SIDE DFO 

1090 298 l;v/af; ;fd'bflos jg Sadhan 15 130 C 549886 3160349 LEFT_SIDE DFO 

1088 296 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 13 64 C 549899 3160349 LEFT_SIDE DFO 

1083 291 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 10 77 C 549931 3160349 LEFT_SIDE DFO 

1072 280 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 22 213 A 549983 3160349 LEFT_SIDE DFO 

1107 315 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 20 183 A 549632 3160350 climber RIGHT_SIDE DFO 

1084 292 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 13 83 C 549925 3160350 LEFT_SIDE DFO 

1086 294 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 11 77 C 549908 3160351 LEFT_SIDE DFO 

1085 293 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 13 101 B 549910 3160351 LEFT_SIDE DFO 

1076 284 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 11 73 C 549951 3160351 LEFT_SIDE DFO 

1105 313 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 10 92 C 549641 3160352 climber RIGHT_SIDE DFO 



1077 285 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 12 59 C 549954 3160352 LEFT_SIDE DFO 

1073 281 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 20 245 A 549974 3160352 climber LEFT_SIDE DFO 

1108 316 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 15 78 A 549623 3160353 climber RIGHT_SIDE DFO 

1075 283 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 6 98 C 549956 3160353 LEFT_SIDE DFO 

1071 279 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 21 312 A 549983 3160353 LEFT_SIDE DFO 

1094 302 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 9 70 C 549854 3160355 LEFT_SIDE DFO 

1104 312 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 21 246 A 549660 3160356 climber RIGHT_SIDE DFO 

1079 287 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 21 209 A 549945 3160356 climber LEFT_SIDE DFO 

1081 289 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 22 282 A 549939 3160357 LEFT_SIDE DFO 

1078 286 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 11 72 C 549946 3160357 LEFT_SIDE DFO 

1093 301 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 14 103 B 549865 3160358 LEFT_SIDE DFO 

1091 299 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 20 266 A 549875 3160358 climber LEFT_SIDE DFO 

1087 295 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 14 93 B 549906 3160358 LEFT_SIDE DFO 

1082 290 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 9 86 C 549936 3160358 LEFT_SIDE DFO 

1092 300 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 7 135 C 549872 3160360 hollow LEFT_SIDE DFO 

1080 288 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 13 65 C 549946 3160361 LEFT_SIDE DFO 

1103 311 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 17 148 A 549684 3160362 RIGHT_SIDE DFO 

1070 278 l;v/af; ;fd'bflos jg Tuni 20 316 A 550020 3160363 LEFT_SIDE DFO 

1100 308 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 16 102 B 549798 3160368 RIGHT_SIDE DFO 

198 199 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 8 80 C 549664 3160369 RIGHT_SIDE DFO 

184 185 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 8 65 C 549894 3160371 Lean RIGHT_SIDE DFO 

183 184 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 20 203 A 549895 3160371 RIGHT_SIDE DFO 

182 183 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 10 70 C 549946 3160372 Twisted/Lean RIGHT_SIDE DFO 

1101 309 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 17 165 C 549785 3160373 disease RIGHT_SIDE DFO 



185 186 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 19 281 A 549876 3160378 RIGHT_SIDE DFO 

1102 310 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 22 280 A 549755 3160379 RIGHT_SIDE DFO 

192 193 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 21 305 A 549726 3160383 RIGHT_SIDE DFO 

181 182 l;v/af; ;fd'bflos jg Jamuna 15 230 A 550045 3160387 RIGHT_SIDE DFO 

179 180 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 12 67 B 550096 3160411 LEFT_SIDE DFO 

180 181 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 20 219 A 550091 3160413 LEFT_SIDE DFO 

178 179 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 19 215 A 550096 3160413 LEFT_SIDE DFO 

1040 248 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 13 91 B 550122 3160417 LEFT_SIDE DFO 

1042 250 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 21 137 A 550112 3160425 LEFT_SIDE DFO 

1036 244 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 15 80 A 550122 3160426 LEFT_SIDE DFO 

1034 242 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 17 80 B 550133 3160426 LEFT_SIDE DFO 

1032 240 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 9 78 C 550120 3160427 LEFT_SIDE DFO 

1037 245 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 11 57 C 550119 3160428 LEFT_SIDE DFO 

1035 243 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 16 60 B 550131 3160429 LEFT_SIDE DFO 

1033 241 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 7 49 C 550123 3160432 LEFT_SIDE DFO 

177 178 l;v/af; ;fd'bflos jg Dabdabe 12 68 B 550116 3160433 RIGHT_SIDE DFO 

176 177 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 14 88 B 550113 3160447 RIGHT_SIDE DFO 

1031 239 l;v/af; ;fd'bflos jg mausi 17 88 B 550139 3160452 LEFT_SIDE DFO 

1030 238 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 15 119 A 550140 3160462 LEFT_SIDE DFO 

1027 235 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 11 65 C 550145 3160463 LEFT_SIDE DFO 

1028 236 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 7 50 C 550140 3160464 LEFT_SIDE DFO 

175 176 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 20 184 A 550121 3160465 RIGHT_SIDE DFO 

1026 234 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 10 82 C 550146 3160466 LEFT_SIDE DFO 

1029 237 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 9 68 C 550133 3160468 RIGHT_SIDE DFO 



1025 233 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 10 130 C 550145 3160470 LEFT_SIDE DFO 

1024 232 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 18 118 A 550143 3160473 climber LEFT_SIDE DFO 

1023 231 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 19 140 A 550144 3160477 RIGHT_SIDE DFO 

1020 228 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 15 130 B 550146 3160477 RIGHT_SIDE DFO 

172 173 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 19 116 A 550127 3160478 RIGHT_SIDE DFO 

1019 227 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 7 66 C 550150 3160485 RIGHT_SIDE DFO 

1021 229 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 17 209 A 550150 3160485 climber RIGHT_SIDE DFO 

1022 230 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 15 87 C 550144 3160487 topfork RIGHT_SIDE DFO 

1018 226 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 21 183 A 550151 3160487 RIGHT_SIDE DFO 

1015 223 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 11 64 C 550159 3160496 RIGHT_SIDE DFO 

1017 225 l;v/af; ;fd'bflos jg Sadhan 14 114 C 550160 3160500 RIGHT_SIDE DFO 

1014 222 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 13 80 A 550167 3160500 RIGHT_SIDE DFO 

1013 221 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 10 84 C 550178 3160505 RIGHT_SIDE DFO 

1012 220 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 15 120 A 550184 3160505 climber LEFT_SIDE DFO 

1010 218 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 9 96 C 550194 3160508 climber LEFT_SIDE DFO 

999 207 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 21 172 A 550261 3160509 RIGHT_SIDE DFO 

1011 219 l;v/af; ;fd'bflos jg mausi 16 120 B 550191 3160511 LEFT_SIDE DFO 

998 206 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 21 164 A 550281 3160515 LEFT_SIDE DFO 

995 203 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 20 116 A 550292 3160516 LEFT_SIDE DFO 

1009 217 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 9 85 C 550198 3160517 RIGHT_SIDE DFO 

991 199 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 15 129 B 550300 3160517 topfork LEFT_SIDE DFO 

996 204 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 16 110 B 550284 3160520 fork RIGHT_SIDE DFO 

983 191 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 17 110 B 550355 3160521 LEFT_SIDE DFO 

168 169 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 22 200 A 550180 3160522 RIGHT_SIDE DFO 



1008 216 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 16 110 A 550200 3160522 RIGHT_SIDE DFO 

994 202 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 20 128 A 550293 3160522 RIGHT_SIDE DFO 

992 200 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 16 73 C 550302 3160522 RIGHT_SIDE DFO 

988 196 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 12 73 C 550311 3160522 RIGHT_SIDE DFO 

993 201 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 18 106 A 550290 3160523 RIGHT_SIDE DFO 

986 194 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 13 155 C 550318 3160524 climber RIGHT_SIDE DFO 

987 195 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 11 66 C 550317 3160525 RIGHT_SIDE DFO 

982 190 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 12 100 C 550354 3160525 fork LEFT_SIDE DFO 

1007 215 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 15 108 A 550200 3160526 RIGHT_SIDE DFO 

997 205 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 21 136 A 550286 3160526 RIGHT_SIDE DFO 

1006 214 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 11 87 C 550200 3160527 RIGHT_SIDE DFO 

1001 209 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 17 134 A 550238 3160528 lean RIGHT_SIDE DFO 

989 197 l;v/af; ;fd'bflos jg bhalayo 8 75 C 550308 3160528 RIGHT_SIDE DFO 

990 198 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 18 187 B 550302 3160529 RIGHT_SIDE DFO 

985 193 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 7 88 C 550328 3160531 RIGHT_SIDE DFO 

1003 211 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 7 88 C 550224 3160532 RIGHT_SIDE DFO 

1005 213 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 11 87 A 550211 3160533 RIGHT_SIDE DFO 

978 186 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 15 120 A 550393 3160533 LEFT_SIDE DFO 

1004 212 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 8 80 C 550211 3160534 RIGHT_SIDE DFO 

981 189 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 10 56 C 550358 3160534 RIGHT_SIDE DFO 

980 188 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 21 376 A 550370 3160534 RIGHT_SIDE DFO 

977 185 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 10 63 C 550397 3160537 LEFT_SIDE DFO 

154 155 l;v/af; ;fd'bflos jg Jamuna 10 60 C 550347 3160538 RIGHT_SIDE DFO 

984 192 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 10 62 C 550347 3160538 RIGHT_SIDE DFO 



979 187 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 7 70 C 550384 3160539 RIGHT_SIDE DFO 

976 184 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 12 103 C 550400 3160542 RIGHT_SIDE DFO 

971 179 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 16 100 A 550427 3160542 LEFT_SIDE DFO 

970 178 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 20 160 A 550430 3160543 LEFT_SIDE DFO 

975 183 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 8 95 C 550405 3160544 RIGHT_SIDE DFO 

974 182 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 21 174 A 550421 3160545 RIGHT_SIDE DFO 

968 176 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 15 115 B 550466 3160545 LEFT_SIDE DFO 

967 175 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 11 103 C 550472 3160545 LEFT_SIDE DFO 

969 177 l;v/af; ;fd'bflos jg Jamuna 17 115 C 550444 3160547 disease RIGHT_SIDE DFO 

972 180 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 17 92 B 550424 3160551 RIGHT_SIDE DFO 

965 173 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 19 112 A 550494 3160552 LEFT_SIDE DFO 

973 181 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 17 106 A 550424 3160557 RIGHT_SIDE DFO 

148 149 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 21 157 A 550427 3160557 RIGHT_SIDE DFO 

966 174 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 22 190 A 550473 3160557 RIGHT_SIDE DFO 

964 172 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 18 55 C 550503 3160557 LEFT_SIDE DFO 

963 171 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 19 152 A 550500 3160564 RIGHT_SIDE DFO 

959 167 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 11 73 C 550514 3160566 RIGHT_SIDE DFO 

956 164 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 22 201 A 550533 3160569 topfork RIGHT_SIDE DFO 

957 165 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 15 120 A 550515 3160570 RIGHT_SIDE DFO 

955 163 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 10 103 C 550527 3160570 RIGHT_SIDE DFO 

958 166 l;v/af; ;fd'bflos jg Rohini 14 79 C 550514 3160571 RIGHT_SIDE DFO 

962 170 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 16 127 B 550515 3160573 RIGHT_SIDE DFO 

960 168 l;v/af; ;fd'bflos jg Sadhan 12 133 C 550516 3160575 top broken RIGHT_SIDE DFO 

954 162 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 14 130 C 550522 3160578 disease RIGHT_SIDE DFO 



137 138 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 17 190 A 550557 3160592 LEFT_SIDE DFO 

136 137 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 14 117 C 550553 3160601 RIGHT_SIDE DFO 

953 161 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 15 272 B 550569 3160609 climber LEFT_SIDE DFO 

952 160 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 7 55 C 550574 3160622 LEFT_SIDE DFO 

135 136 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 19 150 A 550579 3160628 LEFT_SIDE DFO 

134 135 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 19 213 A 550576 3160634 LEFT_SIDE DFO 

949 157 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 21 162 A 550599 3160635 climber LEFT_SIDE DFO 

951 159 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 18 258 A 550591 3160636 fork LEFT_SIDE DFO 

950 158 l;v/af; ;fd'bflos jg Dhauti 14 108 C 550599 3160637 LEFT_SIDE DFO 

947 155 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 15 90 B 550619 3160647 LEFT_SIDE DFO 

948 156 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 16 94 C 550620 3160647 fork LEFT_SIDE DFO 

946 154 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 14 75 C 550623 3160650 LEFT_SIDE DFO 

133 134 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 20 230 A 550619 3160662 RIGHT_SIDE DFO 

942 150 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 17 196 A 550678 3160670 LEFT_SIDE DFO 

940 148 l;v/af; ;fd'bflos jg Sigane 11 93 B 550701 3160673 LEFT_SIDE DFO 

939 147 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 18 145 B 550704 3160674 lean,fork LEFT_SIDE DFO 

131 132 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 22 370 A 550718 3160679 LEFT_SIDE DFO 

132 133 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 12 153 A 550713 3160689 LEFT_SIDE DFO 

130 131 l;v/af; ;fd'bflos jg Jamuna 16 142 B 550773 3160701 LEFT_SIDE DFO 

127 128 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 20 174 A 550813 3160706 LEFT_SIDE DFO 

128 129 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 20 143 A 550813 3160706 LEFT_SIDE DFO 

126 127 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 18 190 A 550814 3160706 LEFT_SIDE DFO 

129 130 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 20 134 A 550814 3160707 LEFT_SIDE DFO 

934 142 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 21 157 A 550841 3160711 LEFT_SIDE DFO 



933 141 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 20 241 A 550847 3160713 LEFT_SIDE DFO 

931 139 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 21 178 A 550887 3160731 LEFT_SIDE DFO 

930 138 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 21 176 A 550891 3160731 LEFT_SIDE DFO 

929 137 l;v/af; ;fd'bflos jg Pipari 9 76 C 550898 3160735 top broken LEFT_SIDE DFO 

124 125 l;v/af; ;fd'bflos jg Jamuna 10 126 C 550876 3160738 Dead RIGHT_SIDE DFO 

123 124 l;v/af; ;fd'bflos jg Dabadabe 17 130 A 550883 3160746 RIGHT_SIDE DFO 

928 136 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 17 162 A 550914 3160746 LEFT_SIDE DFO 

927 135 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 22 284 A 550921 3160749 LEFT_SIDE DFO 

114 115 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 18 210 B 551437 3160752 Dead LEFT_SIDE DFO 

914 122 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 21 254 A 551418 3160753 LEFT_SIDE DFO 

122 123 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 21 192 A 550900 3160755 RIGHT_SIDE DFO 

926 134 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 18 270 A 550926 3160758 climber LEFT_SIDE DFO 

924 132 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 20 125 A 550953 3160759 LEFT_SIDE DFO 

121 122 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 11 78 C 550903 3160761 Twisted RIGHT_SIDE DFO 

120 121 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 22 314 A 550917 3160769 RIGHT_SIDE DFO 

921 129 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 21 323 A 550979 3160775 LEFT_SIDE DFO 

113 114 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 10 85 C 551473 3160794 LEFT_SIDE DFO 

915 123 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 21 225 C 551296 3160798 3D LEFT_SIDE DFO 

118 119 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 17 210 A 551016 3160804 RIGHT_SIDE DFO 

117 118 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 18 203 A 551028 3160805 LEFT_SIDE DFO 

116 117 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 22 407 A 551053 3160805 LEFT_SIDE DFO 

119 120 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 19 230 A 551015 3160807 RIGHT_SIDE DFO 

918 126 l;v/af; ;fd'bflos jg Sal 20 316 A 551166 3160840 lean LEFT_SIDE DFO 

115 116 l;v/af; ;fd'bflos jg Asna 21 198 A 551180 3160848 Road Middle LEFT_SIDE DFO 



913 121 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 20 186 C 551618 3160868 3D LEFT_SIDE DFO 

112 113 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 23 300 A 551557 3160873 RIGHT_SIDE DFO 

912 120 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 20 168 B 551620 3160882 climber LEFT_SIDE DFO 

111 112 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 22 208 A 551638 3160895 Road Middle LEFT_SIDE DFO 

911 119 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 19 211 C 551654 3160900 3D LEFT_SIDE DFO 

110 111 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 22 323 A 551639 3160911 RIGHT_SIDE DFO 

909 117 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 6 195 C 551692 3160919 3D LEFT_SIDE DFO 

109 110 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 22 285 A 551689 3160938 RIGHT_SIDE DFO 

107 108 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 18 162 A 551730 3160964 RIGHT_SIDE DFO 

108 109 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 17 177 A 551723 3160966 RIGHT_SIDE DFO 

907 115 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 22 240 A 551739 3160970 3D LEFT_SIDE DFO 

906 114 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 22 165 C 551758 3160970 3D LEFT_SIDE DFO 

106 107 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 19 197 A 551737 3160973 RIGHT_SIDE DFO 

905 113 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 14 218 B 551763 3160978 top broken LEFT_SIDE DFO 

105 106 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 14 106 C 551725 3160979 Dead RIGHT_SIDE DFO 

104 105 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 14 103 C 551741 3160986 Dead RIGHT_SIDE DFO 

103 104 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jhikraino 12 105 C 551745 3160990 RIGHT_SIDE DFO 

903 111 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 16 147 A 551767 3160990 LEFT_SIDE DFO 

102 103 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Mango 17 272 A 551759 3161001 RIGHT_SIDE DFO 

899 107 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 12 107 C 551778 3161012 LEFT_SIDE DFO 

897 105 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 19 127 A 551775 3161015 LEFT_SIDE DFO 

896 104 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 20 141 A 551779 3161016 LEFT_SIDE DFO 

898 106 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 20 155 A 551774 3161021 LEFT_SIDE DFO 

101 102 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 21 266 A 551757 3161023 RIGHT_SIDE DFO 



891 99 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 13 130 C 551780 3161040 LEFT_SIDE DFO 

99 100 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Khamari 19 220 A 551772 3161045 Biforked RIGHT_SIDE DFO 

100 101 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Khamari 18 127 A 551772 3161045 Biforked RIGHT_SIDE DFO 

98 99 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 22 406 A 551768 3161046 RIGHT_SIDE DFO 

890 98 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 15 174 A 551787 3161049 top broken LEFT_SIDE DFO 

97 98 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 18 175 A 551775 3161052 RIGHT_SIDE DFO 

889 97 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 13 134 B 551801 3161060 LEFT_SIDE DFO 

95 96 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jhikraino 7 80 C 551791 3161065 LEFT_SIDE DFO 

885 93 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 17 207 A 551806 3161066 LEFT_SIDE DFO 

96 97 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 17 60 A 551778 3161067 RIGHT_SIDE DFO 

94 95 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 21 133 A 551794 3161071 RIGHT_SIDE DFO 

92 93 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jhikraino 8 60 C 551792 3161073 RIGHT_SIDE DFO 

93 94 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 21 142 A 551794 3161073 RIGHT_SIDE DFO 

91 92 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jhikraino 11 108 C 551793 3161077 RIGHT_SIDE DFO 

90 91 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 20 172 A 551802 3161088 RIGHT_SIDE DFO 

884 92 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 16 144 A 551833 3161109 LEFT_SIDE DFO 

89 90 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jhikraino 7 54 C 551813 3161111 RIGHT_SIDE DFO 

88 89 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 21 204 B 551806 3161113 RIGHT_SIDE DFO 

87 88 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jhikraino 6 77 C 551813 3161116 RIGHT_SIDE DFO 

86 87 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 6 52 C 551812 3161117 RIGHT_SIDE DFO 

883 91 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 17 166 A 551824 3161121 LEFT_SIDE DFO 

880 88 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 10 150 C 551838 3161122 3D LEFT_SIDE DFO 

85 86 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 6 110 C 551814 3161124 RIGHT_SIDE DFO 

84 85 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 5 66 C 551817 3161129 RIGHT_SIDE DFO 



881 89 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 13 134 B 551835 3161130 LEFT_SIDE DFO 

83 84 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jhikraino 6 62 C 551818 3161131 RIGHT_SIDE DFO 

879 87 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jamuna 14 141 C 551841 3161132 LEFT_SIDE DFO 

882 90 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 14 104 C 551836 3161133 LEFT_SIDE DFO 

82 83 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jhikraino 9 70 C 551817 3161134 RIGHT_SIDE DFO 

81 82 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jhikraino 9 70 C 551820 3161140 RIGHT_SIDE DFO 

80 81 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 21 172 A 551821 3161146 RIGHT_SIDE DFO 

878 86 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 19 132 A 551843 3161146 LEFT_SIDE DFO 

79 80 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 9 80 C 551825 3161156 RIGHT_SIDE DFO 

77 78 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 21 227 A 551836 3161163 RIGHT_SIDE DFO 

76 77 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 14 134 A 551828 3161164 RIGHT_SIDE DFO 

78 79 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jamuna 9 144 C 551831 3161165 RIGHT_SIDE DFO 

75 76 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jhigana 8 76 C 551830 3161168 Biforked RIGHT_SIDE DFO 

74 75 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 21 236 A 551835 3161202 RIGHT_SIDE DFO 

73 74 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 20 215 A 551825 3161228 RIGHT_SIDE DFO 

877 85 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 15 105 B 551845 3161229 LEFT_SIDE DFO 

876 84 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 18 180 A 551843 3161233 LEFT_SIDE DFO 

875 83 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 14 116 B 551849 3161244 LEFT_SIDE DFO 

72 73 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 14 120 B 551831 3161251 Twisted RIGHT_SIDE DFO 

874 82 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 12 107 C 551840 3161251 LEFT_SIDE DFO 

873 81 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 19 203 A 551848 3161253 LEFT_SIDE DFO 

872 80 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 14 105 C 551850 3161258 LEFT_SIDE DFO 

871 79 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 18 210 C 551850 3161261 disease,lean LEFT_SIDE DFO 

71 72 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 21 202 A 551838 3161262 RIGHT_SIDE DFO 



870 78 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 17 106 B 551850 3161264 LEFT_SIDE DFO 

869 77 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 18 136 B 551850 3161271 LEFT_SIDE DFO 

868 76 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 18 166 B 551858 3161281 LEFT_SIDE DFO 

70 71 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 21 276 A 551837 3161282 RIGHT_SIDE DFO 

867 75 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 12 88 C 551855 3161283 LEFT_SIDE DFO 

866 74 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 11 96 C 551851 3161293 lean LEFT_SIDE DFO 

68 69 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 19 188 A 551830 3161294 Climbers RIGHT_SIDE DFO 

865 73 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 14 105 A 551853 3161294 LEFT_SIDE DFO 

69 70 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 20 262 A 551830 3161295 RIGHT_SIDE DFO 

67 68 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 20 243 A 551834 3161306 RIGHT_SIDE DFO 

66 67 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 18 157 A 551844 3161315 RIGHT_SIDE DFO 

862 70 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 17 358 A 551854 3161315 LEFT_SIDE DFO 

861 69 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jamuna 9 106 C 551857 3161317 LEFT_SIDE DFO 

857 65 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 14 125 B 551860 3161332 LEFT_SIDE DFO 

851 59 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 9 60 C 551861 3161353 LEFT_SIDE DFO 

852 60 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Kusum 10 80 C 551865 3161354 LEFT_SIDE DFO 

853 61 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 21 277 A 551856 3161355 lean LEFT_SIDE DFO 

850 58 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 18 231 B 551866 3161365 bifork,lean LEFT_SIDE DFO 

849 57 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 14 124 C 551877 3161365 fork LEFT_SIDE DFO 

62 63 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 18 182 A 551868 3161368 Lean RIGHT_SIDE DFO 

60 61 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 20 233 A 551859 3161374 RIGHT_SIDE DFO 

846 54 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 12 134 C 551900 3161375 LEFT_SIDE DFO 

61 62 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 19 160 A 551853 3161377 RIGHT_SIDE DFO 

63 64 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 18 126 A 551892 3161378 LEFT_SIDE DFO 



847 55 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 15 176 B 551882 3161379 lean RIGHT_SIDE DFO 

57 58 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 21 270 A 551870 3161387 RIGHT_SIDE DFO 

58 59 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 9 39 B 551864 3161389 RIGHT_SIDE DFO 

56 57 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 16 154 A 551855 3161392 RIGHT_SIDE DFO 

64 65 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sigane 14 94 C 551886 3161393 LEFT_SIDE DFO 

65 66 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 19 240 A 551883 3161396 LEFT_SIDE DFO 

55 56 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 18 170 A 551862 3161399 RIGHT_SIDE DFO 

54 55 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 19 247 A 551859 3161402 RIGHT_SIDE DFO 

53 54 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 16 162 A 551847 3161414 RIGHT_SIDE DFO 

842 50 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 20 245 A 551866 3161419 fork LEFT_SIDE DFO 

841 49 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 9 144 C 551866 3161420 lean,disease LEFT_SIDE DFO 

52 53 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 13 132 A 551840 3161424 RIGHT_SIDE DFO 

51 52 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 9 137 C 551847 3161440 Biforked LEFT_SIDE DFO 

50 51 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 21 254 A 551835 3161450 RIGHT_SIDE DFO 

48 49 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 22 200 A 551839 3161462 RIGHT_SIDE DFO 

49 50 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 17 196 A 551850 3161465 LEFT_SIDE DFO 

47 48 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 21 299 A 551833 3161468 RIGHT_SIDE DFO 

835 43 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 18 322 A 551851 3161470 middle of the road LEFT_SIDE DFO 

834 42 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 17 128 A 551866 3161488 LEFT_SIDE DFO 

833 41 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 8 101 C 551861 3161492 lean LEFT_SIDE DFO 

45 46 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Dabadabe 17 164 A 551846 3161496 RIGHT_SIDE DFO 

832 40 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 11 91 C 551867 3161499 LEFT_SIDE DFO 

44 45 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 17 118 A 551847 3161501 RIGHT_SIDE DFO 

830 38 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 16 147 A 551866 3161504 LEFT_SIDE DFO 



43 44 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 19 140 A 551843 3161507 RIGHT_SIDE DFO 

42 43 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 20 227 A 551849 3161509 RIGHT_SIDE DFO 

40 41 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 18 139 B 551864 3161514 Road Middle LEFT_SIDE DFO 

41 42 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 13 132 B 551850 3161516 RIGHT_SIDE DFO 

39 40 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 20 337 A 551847 3161527 RIGHT_SIDE DFO 

828 36 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 16 110 B 551873 3161528 LEFT_SIDE DFO 

38 39 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 18 284 A 551856 3161532 RIGHT_SIDE DFO 

36 37 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Dhuti 18 110 A 551863 3161548 RIGHT_SIDE DFO 

35 36 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Dabadabe 15 114 B 551883 3161548 RIGHT_SIDE DFO 

34 35 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 15 137 A 551878 3161553 RIGHT_SIDE DFO 

827 35 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Dhauti 15 120 B 551898 3161559 LEFT_SIDE DFO 

33 34 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jhagana 7 60 C 551871 3161586 RIGHT_SIDE DFO 

32 33 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Kusum 7 103 C 551874 3161586 Twisted RIGHT_SIDE DFO 

826 34 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Rohini 5 70 C 551893 3161597 LEFT_SIDE DFO 

825 33 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Rohini 5 49 C 551889 3161599 LEFT_SIDE DFO 

29 30 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 18 222 B 551866 3161642 Hollow RIGHT_SIDE DFO 

824 32 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Dabdabe 14 108 C 551872 3161643 fork LEFT_SIDE DFO 

28 29 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 19 260 A 551860 3161662 RIGHT_SIDE DFO 

27 28 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 17 225 A 551863 3161667 RIGHT_SIDE DFO 

823 31 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 21 244 A 551882 3161674 topfork LEFT_SIDE DFO 

26 27 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 19 307 A 551857 3161676 RIGHT_SIDE DFO 

822 30 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 19 187 A 551882 3161688 LEFT_SIDE DFO 

23 24 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Kusum 9 116 C 551851 3161697 RIGHT_SIDE DFO 

25 26 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 17 220 A 551871 3161698 Road Middle LEFT_SIDE DFO 



22 23 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 20 310 A 551851 3161702 RIGHT_SIDE DFO 

21 22 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 19 227 A 551860 3161706 RIGHT_SIDE DFO 

20 21 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 20 210 A 551856 3161708 RIGHT_SIDE DFO 

821 29 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 10 77 C 551880 3161709 LEFT_SIDE DFO 

820 28 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 17 185 A 551879 3161713 LEFT_SIDE DFO 

819 27 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 21 229 A 551887 3161722 LEFT_SIDE DFO 

818 26 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 20 234 A 551890 3161728 lean LEFT_SIDE DFO 

16 17 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jhagana 9 76 A 551870 3161756 RIGHT_SIDE DFO 

15 16 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jhagana 9 80 A 551867 3161763 RIGHT_SIDE DFO 

817 25 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 14 245 B 551892 3161764 top broken LEFT_SIDE DFO 

816 24 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Dabdabe 12 123 C 551892 3161772 LEFT_SIDE DFO 

815 23 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 11 247 C 551908 3161791 lean , hollow LEFT_SIDE DFO 

14 15 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 13 140 A 551892 3161800 RIGHT_SIDE DFO 

813 21 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 18 240 A 551911 3161809 middle of the road LEFT_SIDE DFO 

814 22 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sigane 8 90 C 551910 3161811 LEFT_SIDE DFO 

812 20 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 9 56 C 551902 3161817 LEFT_SIDE DFO 

13 14 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Kusum 11 169 C 551891 3161823 Hollow/Twisted RIGHT_SIDE DFO 

810 18 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 15 202 B 551909 3161831 middle of the road LEFT_SIDE DFO 

811 19 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 17 230 A 551910 3161831 LEFT_SIDE DFO 

809 17 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 9 56 C 551914 3161842 LEFT_SIDE DFO 

808 16 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 17 229 A 551926 3161869 climber LEFT_SIDE DFO 

11 12 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Kusum 15 193 B 551904 3161875 Hollow/Twisted RIGHT_SIDE DFO 

10 11 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Kusum 14 232 A 551904 3161881 RIGHT_SIDE DFO 

807 15 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 10 92 C 551923 3161888 LEFT_SIDE DFO 



806 14 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 16 185 A 551930 3161895 LEFT_SIDE DFO 

805 13 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 14 192 C 551938 3161907 LEFT_SIDE DFO 

804 12 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Haldi 15 167 C 551942 3161933 climber LEFT_SIDE DFO 

803 11 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Dabdabe 12 121 C 551950 3161936 LEFT_SIDE DFO 

9 10 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 18 178 A 551932 3161944 RIGHT_SIDE DFO 

802 10 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 10 171 C 551964 3161957 lean LEFT_SIDE DFO 

8 9 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 19 136 A 551951 3161962 RIGHT_SIDE DFO 

7 8 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jamuna 13 142 B 551951 3161970 RIGHT_SIDE DFO 

800 8 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 17 158 B 551970 3161973 climber LEFT_SIDE DFO 

801 9 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Kusum 17 241 C 551970 3161973 LEFT_SIDE DFO 

799 7 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 15 141 A 551981 3162014 middle of the road RIGHT_SIDE DFO 

5 6 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Kusum 14 348 B 551977 3162032 RIGHT_SIDE DFO 

797 5 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 16 166 A 552002 3162035 LEFT_SIDE DFO 

4 5 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jamuna 13 203 A 551983 3162041 RIGHT_SIDE DFO 

796 4 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Kusum 15 247 B 551997 3162055 topfork LEFT_SIDE DFO 

3 4 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Jamun 16 232 A 551983 3162076 RIGHT_SIDE DFO 

795 3 /fgL3f6 ;fd'bflos jg pan 6 125 C 551996 3162080 fork LEFT_SIDE DFO 

794 2 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 9 222 B 552045 3162110 top broken LEFT_SIDE DFO 

793 1 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Dhauti 6 41 C 552067 3162114 top broken LEFT_SIDE DFO 

2 3 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Sal 15 103 B 552018 3162122 RIGHT_SIDE DFO 

0 1 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Asna 15 156 A 552077 3162124 RIGHT_SIDE DFO 

1 2 /fgL3f6 ;fd'bflos jg Dhauti 15 111 A 552076 3162126 RIGHT_SIDE DFO 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



वातावरणीय व थापन योजना (काया वयन चरणका लािग) 

वातावरणीय 
भावह  

वातावरण सरं णका उपाय कहा ँगन किहल ेगन कित ला  े काया वयनको 
िज मवेारी 

सकारा मक भाव 
िनमाण चरण 
रोजगारीको अवसर 

दान गन 
Labor Based Technology अनुसरण गदा अद  
कामदारह का लािग थानीय मानव संसाधनलाई ाथिमकता 
दइन,े िवशषे गरी थानीय ग रब, जोिखमयु  र सामािजक 
पले िबप  भएका ि  (जनजाित, दिलत) र मिहलालाई 

लिगक पूवा हिवना रोजगारी दईन े

आयोजना 
े  सब ै

िनमाण 
चरण भ र 

अित र  रकम 
नला  े

तावक र 
ठे ा पाएको 
िनमाण 

वसायी  

ािविधक 
सीपह को अिभवृि  

थानीयलाई िशप अिभबृि  ि न तािलम दन े(जाली बु े) आयोजना 
े  

आयोजनाको 
सु को 
चरणमा  

 २००,००० तावक र 
ठे ा पाएको 
िनमाण 

वसायी 
स ालन चरण 
सुधा रएको प चँ र 
यातायात 

सडक र नालाको िनयिमत ममत स भार गन  सडकपंि  
पुरै 

स ालन 
चरणमा 
लगातार 

तावकल ेिनयिमत 
पमा छु ाउन े

तावक 

ितकूल/नकरा मक भाव  
भौितक वातावरण 
िनमाण चरण 
भ ू उपयोग 
प रवतनको 
िनराकरण 
बाढी पिहरो 

व थापन  

वन पितको कम ित न े गरी थल सफाइ 
गन,बायोइि जनीय रङग ् गन, वषा याममा ठुला उ खननका 
काय नगन, बसातको पानीको उिचत िनकासी दन,े पया  
मा ामा टेवा परखाल िनमाण गन 

सडकपंि  
पुरै खास 
गरीख ड 
५.१ मा 
उ लेख 
भएका 

याक खु न े
िबितकै  

बायोइि जनीय रङग ्
को लािग  
१,५००,००० 
अ य आयोजना 
लागतमा समावसे 

तावक र 
ठे ा पाएको 
िनमाण 

वसायी 



जोिखम 
े मा 

उ खनन/्खानी 
े को व थापन 

िमलेस म सडकको याक खो दा िनि कन े ढु गा/माटो लाइन ै
सडक िनमाणमा योग गन,आयोजना थल निजकै नदी र अ य 
नदी/खोलाह का थान जसको नदीज य िनमाण साम ी 
उ खनन ् गन वीकृत पाएका छन ् सोही थानबाट वीकृत 
भइसकेको ा.वा.अ. ितवेदनल े जनाए अनसुार खानी 
स ालन/उ खनन ्गन , सर संचालन गदा पिन धूलो कम गन 
पानी छ कन ेर फोहोर पानीलाई था ान पोखरी बनाई फकुलट 
( फट करी) योग गरी शोधन ग रन ेछ । 

आयोजना 
े  निजकै 

कणाली 
नदी  र 
अ य नदी 
कनार 

(ख ड 
२.२.११) 

िनमाण 
अविध भर 

 ७००,००० 
खानी/उ खनन ् े  
काम स कएपिछ 
िमलाउन 

तावक र 
ठे ा पाएको 
िनमाण 

वसायी 

िनमाण तथा 
कामदार िशिवरको 

व थापन 

िशिवर र भ डारण े ह उिचत पमा सफा रािखरा े, 
कामदारलाई शौचालय, पानी र अ य आधारभूत सुिवधा दान 
गन, िनमाण वसायील े िशिवरमा स ार, बि   र खाना 
पकाउने ऊजा, खानेपानी आपू त आ द ज ता सुिवधाह को 

व थापन गन, खान पकाउनको लािग यासँ उपल ध 
गराउन,ेकामदारिशिवरमाउिचतभेि टलेसनर ाकृितक काश, 
शु  खानेपानी, लामखु े, सेनेटरी सुिवधार ठोस फोहोर 
संकलकोलािग व था गन, काम स कएपिछ पुन थािपत गन 

ख ड 
२.२.११ 
मा 
दईएको 

िशिवर र 
भ डारण 

े मा 

िनमाण 
अविध भर 

 ३००,००० तावक र 
ठे ा पाएको 
िनमाण 

वसायी 

िनमाण साम ी 
भ डारण े को 

व थापन 

िनमाण साम ी भ डारण कामदार िशिवर संग ै जोिडएको 
ज गामा गन, साम ी भ डारण े लाइ बारबेर गरी उिचत 

पमा संर ण गन साथ साथै िनमाण साम ीह बाट न े
दषूण र भव यूनीकरणको लािग साम ीह लाई छोपरे 

भ डारण गन 

ख ड 
२.२.११ 
मा 
दईएको 

िशिवर र 
भ डारण 

े मा 

िनमाण 
अविध भर 

 ३००,००० तावक र 
ठे ा पाएको 
िनमाण 

वसायी 

वाय ु दषूण 
िनय ण 

िनमाण कायमा योग न े सवारीसाधनह  उ  गुण तरको 
साथै उ सजन अनुमित ा  गरेका मा  योग गन,सवारीमा 

योग न े इ धन उ  गुण तरको साथ ै िमसावट मु  गोग 

िनमाण 
े  

व रप र 

िनमाण 
अविध भर 

 ५००,०००  तावक र 
ठे ा पाएको 
िनमाण 



गन,िनमाण साम ी ओसार पसार गदा साम ीह लाई पूण 
पमा ढाकेर ढुवानी गन,िनमाण े  वरपर खु ला माटोलाई 

वाय ु दषूण नबाट बचाउनिनयिमत पमा पिन छ कने, 
िनमाण े को व रप र िनयिमत पमाTSP को अनुगमन गन, 
िनमाण कायमा योग न ेसवारीमा गुण तरीय Air Filter को 

योग गन, सडक कालोप े गदा रा ो किमसको िबटुिमन 
बोइलर योग गन 

वसायी 

जल दषूणको 
व थापन 

िनमाणका  ममा खेर जान े माटो, ठोस फोहोर तथा अ य 
फोहरह लाई पानी वा नदीमा िसधै िमसाउन िनषधे गन, 
खु ला े  तथा नदी आसपास खु ला दशािपसाब गन 
िन सािहत गन, कामदार िशिवरमा फोहोर पानीलाई सोकिपट 
बनाएर व थापन गन, मोिबल इ धन र ि ज़को चुहावट रो  
िबशसे सतकता अपनाउन ेर पोिखएको ख डमा ि ज यापको 

योग गन, इ धन तथा लु ीके टको भ डारण े मा िजओ 
टे सटाईलको योग गन र भ डारण े  वरपर अनाव यक 

वेश रोकका लािग अनुमित िबना वेश िनषेध गन, 
आयोजनाको लािग वक शप स ालन नगन र कणाली 
राजमागमा रहकेा वक शपह मा िनभर पन । 

िनमाण 
े  

व रप र र 
िशिवर 
व रप र 

िनमाण 
अविध भर 

 १००,००० तावक र 
ठे ा पाएको 
िनमाण 

वसायी 

विन दषूण 
िनय ण  

िनमाणका ममा योग न े सवारी तथा औजारमा ेसर हन 
िनषेध गन, अ यिधक विन दषूण गन िनमाण साम ी त 
सवा रह लाई बेलुकाको समयमा काम गन िनषेध गन  ( ८ बजे 
िबहानदिेख ६ बज ेसाँझ स म मा  काममा लगाउन े ), दिूषत 

े म काय गदा Ear Mufflers को योग गन 

िनमाण 
े  

व रप र 

िनमाण 
अविध भर 
(िबशसे गरी 
धेरै विन 
िनि कने 
काय गन 
बेला 

 ५०,००० तावक र 
ठे ा पाएको 
िनमाण 

वसायी 

ठोस फोहर 
व थापन  

िनमाण तथा कामदार िशिवरबाट उ प  न े फोहरल ै ोतम ै
ब गकरण गरी कुिहन ेफोहरलाई निजकै खा डोमा व थापन 
गन र नकुिहन ेफोहर र िनमाण फोहरलाई छु ै फोहर स कलन 

िनमाण 
े  

व रप र, 

िनमाण 
अविध भर 
र स कन े

 ५००,००० तावक र 
ठे ा पाएको 
िनमाण 



के  िनमाण गरी भ डारण गन, िब /पुन: योग न े
फोहोरलाई छु ै भ डारण े मा भ डारण गरी कबाडीको 

पमा िब  गन, फोहरलाई जलाउन कडा िनषेध गन, काम 
नला े फोहोरलाई िनमाण काय स कएपिछ नगरपािलकाको 
फोहोर फा न े े मा लगेर फा न े वा िबरे नगर 
नगरपािलकाको फोहोर फा न े ठाउँमा लगेर फा न,े िनमाणको 
बेला अित र  भएको िब न ( पोइल/मकलाई)ख ड २.१.११ 

े मा चािहए अनु प टेवा पखाल दएर, िब नलाई क याक 
गरेर र  पानीको उिचत िनकासी दएर िब न व थापन ग रन े
छ  । 

िशिवर 
व रप र र 
िबरे नगर 
न.पा.को 
फोहोर 
फ न े े  
व रप र 

िबितकै वसायी 

वसाियक वा य 
तथा सरु ा  

कामदारह लाई कामका जोिखमह , आपतकालीन याह  
र कुन ै पिन अ य स बि धत सरु ा उपायह को बारेमा पूव 
सूिचत गन, िनमाण े मा ख टन े कामदारह लाइ ि गत 
सुर ा उपकरण )पीपीई (ज तै हलेमटे , बुट, लो स, से टी बे ट, 
सुर ा च मा र मा क दान गन,िनमाण वसायील े काय 
अविध र आपतकािलन अव थाको बेला कामदारह को लािग 

ाथिमक सुर ा कट र ा डबाइ औषिधको व था 
गन,ग भीर चोटपटक र दघुटना भएमा घाइतेह लाई आव यक 
पन िनदान र उपचार सुिवधाका साथ निजकैको अ पतालमा 
ला े व था िमलाउन,ेिनमाण साइटह मा अनािधकृत 

ि को प चँ ितब ध गन चेतावनी संकेतह , पो ह , 
अवरोधह  र गाडह  थापना गन,केवल अिधकृत 

ि लाईमा  भारी मेिसनरी र उपकरणह  स ालन गन 
अनुमित दन,े कामदार िशिवर तथा काय े मा िपउने पानी 
आपू त र अ थायी शौचालय थापना गन,िनमाण े मा पानी 
छ कएर मा  िनमाण काय गन,सवारीसाधन र उपकरणह  
उिचत अव थामा रा े ता क उनीह ल े कम आवाज उ सजन 
गनछन, कामदारह को लािग सामूिहक दघुटना बीमा गन 

िनमाण 
े  

व रप र र 
िशिवर 
व रप र 

िनमाण 
अविध भर 

 ५००,००० 
(िबमा बाहके) 

तावक र 
ठे ा पाएको 
िनमाण 

वसायी 



स ालन अविध/चरण  
सडक कनारमा 
अि थरता तथा भ ू

य यूनीकरण 

भ ू य िनय ण तथा सडक कनारको थािय वको लािग 
संरचना (गेिबन पखाल, मेसनरी पखाल, आदी ) को िनयिमत 
ममत स भार साथै बायोइि जनीय रङग ् िबिधको उपयोग र 
पानी िनकासको व थापन (नाली तथा युम पाइप सरसफाइ) 
लाई स ालन अविधमा िनयिमत पम गन 

सडकपंि  
पुरै खास 
गरी ख ड 
५.१ मा 
उ लेख 
भएका 
थान 

स ालन 
चरणमा 
लगातार 

तावकल ेिनयिमत 
पमा छु ाउन े

तावक 

वाय,ु जल तथा विन 
दषूण 

सवारी उ सजन मापद डको भावकारी काया वयन गन, 
स भव न े थानमा सडक कनार वृ रोपन काय ग रनछे जसल े
धुलो र आवाज अवारोधकको काय गदछ, इ धन ि ज़ तथी 
लु ीके टको चुहावटमा िनय ण गन, खोला तथा नदी 
कनारमा सवारी साधन धुन पखा न पूण पमा िनषेध 

गन,बि त े भ र ेसर हन िनषेध गन 

सडकपंि  
पुरै 

स ालन 
चरणमा 
लगातार 

तावकल ेिनयिमत 
पमा छु ाउन े

तावक 

नाली तथा युम 
पाइप ममत 

ढल िनकास र स नेजे सरंचनाह को िनयिमत सफाइ र ममत 
स भार गन 

सडकपंि  
पुरै 

स ालन 
चरणमा 
लगातार 

तावकल ेिनयिमत 
पमा छु ाउन े

तावक 

जिैवक वातावरण 
िनमाण चरण/अविध 
वन जंगलको योग 
तथा हटाइएको 
खिब वाको 
ितपू त 

वन े को ित युिनकरको लािग यूनतम साइट ि लयरे स 
ग रनेछ तथा संर णका उपाए अवल बन गन, ख कटान तथा 
वन े  अिध हणको लािग राि य ाथिमकता ा  योजनाको 
लािग राि य वन े  योग गन स ब धी मापद ड सिहतको 
कायिविध २०७६ को पालना गन, ितपू त वृ रोपण (१:१०), 
५ वष स म यसको रेखदखे र साथ ै वन े को ितपू तको 
लािग िडिभजन वन कायालयसंग सम वय गन 

सडकपंि  
पुरै 

सडकको 
कटान काय 
भ दा पिहले 

 ३४,२५४,००० 
( ित ख  २००, 
हरेालुलाई ५००० 

ित मिहना र वन 
े को योगलाई 

१,३००,००० ित 
ह.े) 

तावक, 
ठे ा पाएको 
िनमाण 

वसायी र 
िडिभजन वन 
कायालय 

व यज तुको 
वास थानखि डकरण 

ह ेरी खोलामा पुल िनमाण गदा व यज त ुमै ी संरचना िनमाण 
कायिविधलाई अवल बन गन, चेनजे ९+४६० मा तािवत 

वन े   सडक 
िनमाणको 

 ४,३७६,२९२ 
(चेनेज ९+४६० मा 

तावक, 
ठे ा पाएको 



 लाबक भटलाई प रमाजन गरी र व यज तुलाई चारै ितर ५० 
मी. स म सो क भटमाआउनलाईतारबार गरी मागरेखा 
बनाइनेछ, चेनजे १५+८४० मा तािवत पाइप क भटलाई 
हटाई व यज त ु ओहोरदोहोर गन िम न े लाबक भट िनमाण 
गन र चारै ितर ५० मी. स म सो क भटमाआउनलाईतारबार 
गरी मागरेखा बनाइनेछ, 
यस बाहके ख ड ५.२ मा दखेाईएको े मा व यज तु 
ओहोरदोहोरको लािग केही सहजता नेगरी भीर कटान ग रन े
छ, सडक िनमाण भैसके पिछ सडक छेउमा सचेतनामुलकसंकेत 
बोडह  रािखन े छ, जंगली जनावरह को दघुटना कम गन 
गाडीह को गित िनय ण ग रन े

ममा guidebund 
बनाउन  
५७५१५० र  
चेनेज १५+८४० 
मा क भट र 
guidebund 
बनाउन  
३८०११४२) 

िनमाण 
वसायी र 

िडिभजन वन 
कायालय 

िनमाण टोली ारा 
वन ोतको 
अित मण 

खान पकाउने इ धनको पमा काठको योगलाई िनषधे गन 
साथै LPG यासलाई खान पकाउने इ धनको ोतको पमामा 

योग गन, यस बाहके कुन ै पिन कामदारलाई वन पैदावार 
स कलनको लािग वन े मा वेश गन न दन े

सडकपंि  
पुरै र 
िशिवर 

िनमाण 
अविध भर 

यासको लािग 
िनमाण वसायी 
िज बेवार न े

तावक र 
ठे ा पाएको 
िनमाण 

वसायी 
वन डढलेो वन े  र यस वरपर काम ग ररहकेा कामदारह को 

गितिविधलाई होिसयारीका साथ अनुगमन गन र साथ ै जंगल 
े मा काम गदा धु पान िनषेध गन 

वन े  िनमाण 
अविध भर 

अित र  रकम 
नला  े

तावक र 
ठे ा पाएको 
िनमाण 

वसायी 
व यज तुको िशकार वन े  िभ  र वरपर रहकेा कामदारह को गितिविधलाई 

होिशयारीका साथ अनुगमन गन, कुन ै पिन कामदारह लाई 
िनमाण कायको बेला िनमाण थलमा मा  बाहके अ बेला वन 

े मा वेश गन न दन े

वन े  िनमाण 
अविध भर 

अित र  रकम 
नला  े

तावक र 
ठे ा पाएको 
िनमाण 

वसायी 
स ालन चरण/अविध 
वन संसाधनह मा 
दबाव 

थानीय जनतालाई सडकको अिधकार े  तथा वन र जैिवक 
िविवधतासँग स बि धत िव मान काननु तथा नीितह कोब 
बारेमा सचेत गराउन े

बि त े  िनमाण 
काय स कन े
िबितकै 

 २००,००० 
सचेतना कायकमको 
लािग 

तावक र 
िडिभजन वन 
कायालय 

व यज त ु र मानव थानीयलाई व यज त ु सगं ब न र व यज तुको संर ण वन र िनमाण मािथको सचेतना तावक र 



बीचको द आव यकता बारे सचंेतना काय म गन ब ती 
जोिडएको 

े  

काय स कन े
िबितकै 

काय ममा समावेस िडिभजन वन 
कायालय 

अवैध िशकार व यज तुको अवैध िशकार र वन संसाधनको अवैध कटाई 
िनय ण गन थानीय समुदाय र अिधकारीह लाई ो सािहत 
गन, हरीह लाई भावकारी ग तीको लािग अनुरोध गन 

वन े  स ालन 
चरणमा 
लगातार 

तावकल ेिनयिमत 
पमा छु ाउन े

तावक र 
हरी 

कायालय 
सामािजक आ थक वातावरण 
िनमाण चरण/अविध 
ज गा अिध हण 
तथा िनिज र 
सावजिनक 
संरचनाको ितपू त 

तािवत सडकको लािग िनजी/ऐलानी ज गा ज गा धिनसँगको 
सहमितमा वेि छक पमा अिध हण गन, िनमाण कायल ेगदा 
भि कएका घरह को ितपु त दन े र सचाई कुलो, धारा, 
चौतारा तथा खानेपानी ांक  पुन: थापना तथा पुन: ममत 
गन, आयोजनाल ेवातावरण र सामािजक व थापन े मवकमा 
वणन गरे अनुसार गुनासोह कोसुनुवाइ गन र गुनासो समाधान 
गन वडा अ य को नेतृ वमा एक गुनासो सुनुवाइ सिमित पिन 
गठन गन 

सडकपंि  
पुरै  

िनमाणको 
बेला 

घरको मुवा जार 
आयआजन तथा 
अनुकुलन मता 
िवकासको लािग   
४,९४७,५०० 
संरचनाको  पुनः 
थापनाको लािग  

२,६०९,६२५ 

तावक 

अित र  सुिबधाको 
व था 

सामािजक तथा सावजिनक सेवा वाहमा न ेदबावको समयम ै
स बोधन गन, थानीय जनतामा कामदारको वृि बाट िस जत 
न े खानेपानी, वा य सिुबधा, सरसफाइ, संचार, िब ुत 

ज ता सेवाह बाट सम यह  उ प  भ ै न े असरु ा महसुस 
न न दन े

सडकपंि  
पुरै  

िनमाणको 
बेला 

िनमाण वसायील े
पुर्  याउनुपन 

तावक र 
ठे ा पाएको 
िनमाण 

वसायी 

सामािजक को 
यूिनकरण 

िनमाण कायमा द , अध द  र अद  कामदारको पमा 
थानीय ि ह लाई उ  मह व दई काममा खटाउन,े दिैनक 
पमा िनमाण कायमा ख टन े बािहरी कामदारह लाईकाम 

प ात कामदार िशिवरमा रा े, थानीयसँग स बादको लािग 
िनयिमत पमा गुनासो सुनवुाइ बैठक, सचेतना काय म तथा 
तािलमको आयोजना गन, िज ला शासन कायालयको 
सम वयमा आव यक शासिनक र सुर ा उपायह  अपनाउन े

सडकपंि  
पुरै  

िनमाणको 
बेला 

िनमाण वसायील े
पुर्  याउनुपन 

तावक र 
ठे ा पाएको 
िनमाण 

वसायी 



स ालन अविध/चरण 
ब ती योजना साथ ै
ROW अित मण 

ब दो जनसं याको भाव यूनीकरण गन उपयु  ब ती योजना 
र पया  पूवाधार सुिवधाको िवकास गन, स भािवत सडक 
अित मण रो  सडक छेउ (ROW) मा  वृ रोपन गन, सडकको 
अिधकार े  जनाउन ेहो डग बोड रा े  

सडकपंि  
पुरै र 
बि त े  

स ालन 
चरणमा 
लगातार 

५००,००० तावक  

सडक सुर ा मापन सडक स ालनमा आए प ात ा फक िच ह , सचेतना िच ह 
साथ साथै ा फक हरीह  को प रचालन गरी सडक 
सुर ाकाको काय गन, स ालन चरणमा गित िसमा लाग ुगन, 
सडक सुर ालाइ यानमा राखी डलेीनेटर िप लर र ेकरको 
िनमाण गन, सडक सुर ाको लािग थानीय भाषामा िच  र 
प ट भाषासिहत सचेतना प लेटह को थानीय िव ालय 

तथा सावजिनक थलमा काशन सारण र िवतरण गन, 
तावक ारा तािवत सडकको लािग बजेट छु ाई  िनयिमत 
पमा अनुगमन तथा ममत स भार गन 

सडकपंि  
पुरै र 
बि त े  

स ालन 
चरणमा 
लगातार 

तावकल ेिनयिमत 
पमा छु ाउन े

तावक  
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अनुसुची १४ 

िनमाण योजना 

.स. कामको िववरण मिहना 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ 

१. सामा य (कामको बीमा, उपकरण, ते ो पाट  बीमा आ द)                         
२. साम ी र कामको लािग अित र  परी णह                          
३. स पि  अिध हण (भवनह , जिमन र अ य सरंचनाह )                         
४. सेवाह को पुन: थापना                         
५. कामदार िशिवर थापना                         
६. थल सफाइ (वन पित कटान)                         
७. माटो/िभर उ खनन ् (सडक िनमाण र सरंचनाह को 

आधारिशलाको लािग उ खनन् गन र वातावरणीय सुरि त 
ट पग साइटह मा उ खनन ्ग रएको साम ीको िड पोजल 
गन) 

                        

८. खा टो र भािसएको जिमन पनु, तटब ध बनाउन,े र अ य 
backfilling काय गन 

                        

९. टेवा पखालह  र नाली िनमाण                         
१०. स नेेज सरंचनाह को िनमाण                         
११. सब-बेस, बेस र शो डरह  (पानी हा द ैक पोनेसन गद सब 

ेड द ै ेड र के बरिनमाण, े शर बाट सुधा रत सब बेस 
साम ी सिहत िडजाइन ग रएको ेड र के बरमासब ेडको 
तयारी) 

                        

१२. िबटुिमनसकोस                         
१३. बायोइि जनीय रङ  वृ ारोपण: थल तयारी,जरा 

सिहतको घास, झाडी र खको िब वाह को आपू त र 
रोपण 

                        

१४. अ य कामह  ( ा फकिच हह , साइन बोड, क.िम. प थर, 
सडकको कनारमा सवारी साधन सुर ाको लािग सुर ा 
अवरोधह , डिेलनेटरपो  आ द आपू त र थापना) 

                        

१५. आयोजना पूरा र दोष दािय व अविध सु                          























अनसुचुी १५:  

आयोजना स व धी ति वरह  

 

 

Figure: फ ड अवलोकन मण (EIA SD/ToR Process) 

 

 

 Figure: फ ड अवलोकन मण कुसुमवास व ती 



 

 

 

 Figure: फ ड अवलोकन मण चउर व ती 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure: फ ड अवलोकन मण वडा नं १ को कायालयमा 

 

 

 



 

      Figure: ता वत या वन काय  

 

 

 

 

 

 

Figure: शु  व द ु 

 

Figure: हटाउनु पन वधुत पेल तथा खह  

 

 

Figure: फ ड अवलोकन मण चउर व तीमा हटाउनु पन घर टहराह  
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