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कार्यकारी साराांश 

१. आर्ोजनाको पररचर्  

अप्सवुा, पूवी नेपालको अरुण नदीको एउटा मखु्र् सहार्क खोला हो। अप्सवुा खोलाको उत्पत्ति समनु्द्री 
सतहबाट ४६८० मम. उचाईबाट भएको छ र र्सको कुल लम्बाई खोलाको उत्पत्ति स्थानबाट 
आर्ोजनाको इन्द्टेक क्षेत्रसम्म २५.३४ कक.मम. रहेको छ। 

प्रस्ताकवत लोवर अप्सवुा जलकवद्यतु आर्ोजनाको प्रस्तावक ममज ु इनजी मलममटेड रहेको छ।प्रस्ताकवत 
आर्ोजनाको कवस्ततृ अध्र्र्नका क्रममा केही भौमतक पूवायधार, मडजाइन, स्वरूप पररवतयन गनुय पने भएकोले 
र जमडत क्षमता वकृि (४५ मेगावाट बाट ५४ मेगावाट) भएको हनुाले पूरक वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन 
गनुय परेको हो।नेपालको सांमधर् व्र्वस्था अनसुार प्रस्ताकवत आर्ोजना प्रदेश नां १को सांखवुाशभा त्तजल्लामा 
पदयछ र र्स आर्ोजानबाट (मसमलचोङ -५ र मकाल ु१,६) मतनवटा वडाहरू प्रभाकवत हनुेछन।्प्रस्ताकवत 
आर्ोजनाको लामग वन तथा वातावरण मन्द्त्रालर्बाट मममत २०७८/०९/१२ मा अध्र्र्न सहममत पत्र 
प्रदान गररएको मथर्ो र प्रस्ताकवत आर्ोजनाको वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन वन तथा वातावरण 
मन्द्त्रालर्बाट मममत २०७६/११/१३ मा स्वीकृत भएको मथर्ो।प्रस्ताकवत आर्ोजनाको पूरक 
वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको अध्र्र्न वातावरण सांरक्षण मनर्मावली, २०७७ बमोत्तजम गररएको छ। 
र्स अध्र्र्नको मखु्र् उदे्दश्र् आधारभतू तथ्र्ाङ्कहरु सांकलन गनुय, सम्भाकवत वातावरणीर् प्रभावहरुको 
पकहचान गनुय तथा प्रभाव न्द्रू्मनकरण तथा मनराकरणका उपार्हरु प्रस्ताव गनुय रहेको छ।  

 

२. पूरक वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन अध्र्र्न गनुयपने काननुी औत्तचत्र् 

वातावरण सांरक्षण ऐन २०७६ को पररच्छेद  २को दफा ११ अन्द्तगयत पूरक वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन  
गनय सककने व्र्वस्था रहेको छ। र्स दफा अनसुार वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन स्वीकृत भईसकेको 
आर्ोजनामा केही भौमतक पूवायधार, मडजाइन वा स्वरूप पररमाजयन गनुय पने वा आर्ोजनाको क्षमता वकृि 
गनुय परेमा त्र्स्तो कार्य गदाय वातावारणमा प्रमतकुल  प्रभाव पने वा नपने र त्र्स्तो प्रभावलाइ कुनै 

उपार्द्वारा मनराकरण वा न्द्रू्नीकरण गनय सककने वा नसककने सम्बन्द्धमा र्ककन गनय प्रस्तावकले पूरक 
वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गनुयपने व्र्वस्था रहेको छ। र्सै अनरुुप लोवर अप्सवुा जलकवद्यतु 
आर्ोजनाको जमडत क्षमता वकृि (४५ मेगावाट बाट ५४ मेगावाट) भएको हनुाले पूरक वातावरणीर् 
प्रभाव मूल्र्ाङ्कन अध्र्र्न गररएको हो। 
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३. आर्ोजनाको कववरण  

प्रस्ताकवत लोवर अप्सवुा जलकवद्यतु आर्ोजना प्रदेश नां १, सांखवुासभा त्तजल्लाको मकाल ुबरुण राकिर् 
मनकुन्द्जको मध्र्वती क्षेत्रमा मसमलचोङ गाउँपामलकाको वडा नां ५, तथा मकाल ुगाउँपामलकाको वडा 
नां. १ र ६ भई बग्ने अप्सवुा खोलाको दार्ाँ ककनारमा रहेको छ। आर्ोजना क्षेत्रको भौगोमलक 
मनदेशाांक २७°३०‘४९” देत्तख २७°३३‘३५” उिर र ८७°१०‘४८” देत्तख ८७°१४‘००” पूवय 
देशान्द्तरमा पदयछ।  

तामलका १: आर्ोजनाको मखु्र् कवशषेताहरुको तलुनात्मक तामलका 

कववरण  स्वीकृत वा.प्र.मू अनरुुप पररमात्तजयत सम्भाव्र्ता अध्र्र्न  
प्रमतवेदन अनरुुप  

कैकफर्त 

आर्ोजनाको नाम लोवर अप्सवुा जलकवद्यतु 
आर्ोजना  

लोवर अप्सवुा जलकवद्यतु 
आर्ोजना  

सम्मान  

आर्ोजनाको मनमायण स्थल सांखवुासभा त्तजल्ला, प्रदेश न. १   

मसमलचोङ र मकाल ु
गाउँपामलका 

सांखवुासभा त्तजल्ला, प्रदेश न. १   

मसमलचोङ र मकाल ुगाउँपामलका 
सम्मान  

जमडत क्षमता ४५ मेगावाट ५४ मेगावाट पररवमतयत 

मडजाइन मडस्चाजय (Q4५%) ८.६५ घन ममटर प्रमत सेकेण्ड १०.४५ घन ममटर प्रमत सेकेण्ड पररवमतयत 

नटे हेड ६२२ ममटर ६१९ ममटर पररवमतयत 

बाधँ ४० ममटर लम्बाई, ५.५ ममटर 
उचाई 

४० ममटर लम्बाई, ८ ममटर 
उचाई 

पररवमतयत 

हेडरेस टनले ४२३३.६० मम. र ब्र्ास ३ 
मम 

३४२५ मम. र ब्र्ास ३ मम पररवमतयत 

सजय ट्ाांक ४५.५ मम उचाई, ४.५ मम 
ब्र्ास 

३१ मम उचाई, ५ मम ब्र्ास पररवमतयत 

पेनस्टक पाइप १०८७ मम. र ब्र्ास २.२५ 
मम. 

१६०० मम. र ब्र्ास १.७५ मम. पररवमतयत 

कवद्यतु गहृ ६८.८० मम. X १६.० मम. X 

२९.५ मम. (लम्बाई X चौडाई 
X उचाई) 

४७.९ मम. x २२.९ मम. x   

२७.६० मम. (लम्बाई X चौडाई 
X उचाई) 

पररवमतयत 

टेलरेस नहर ४९९.५० मम लम्बाई, ३.५० 
मम चौडाई र ३.५  मम उचाई   

३५० मम लम्बाई, २.६५ मम 
चौडाई र ३ मम उचाई   

पररवमतयत 
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आर्ोजनालाई आवश्र्क पने 
अनमुामनत जग्गा 

कूल १५.७९८ हेक्टर  १५.०१२ हेक्टर (मनत्तज जग्गा) 
र २३.९८३ हेक्टर (मकाल ु
बरुण रा.मन को मध्र्वतीक्षेत्र 
अन्द्तगयत) गरी कूल ३८.९९५ 
हेक्टर 

पररवमतयत 

अनमुामनत लागत ८2८०१६०९६१ (ने.रु.) ८,८४,८१००००० (ने.रु.) पररवमतयत 

अनमुामनत मनमायण अवमध ५ वषय ३ वषय पररवमतयत 

 

४. अध्र्र्न कवमध  

र्स पूरक वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको अध्र्र्न कवमधहरुमा प्रमतवेदनहरुको पनुरावलोकन, आर्ोजना 
स्थलको अध्र्र्न भ्रमण तथा असर पकहचानको म्र्ाकिक्स कवमधहरु छन।्र्स बाहेक प्रस्ताकवत 
आर्ोजनाको स्वीकृत वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रमतवेदन, त्तजल्लाबाट प्रकात्तशत प्रमतवेदन तथा उस्तै 
प्रकृमतका अन्द्र् आर्ोजनाहरुको वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रमतवेदनहरुको अध्र्र्न पमन एक 
महत्वपूणय कवमधको रुपमा प्रर्ोग गररएको छ। आर्ोजना क्षेत्रको स्थलगत भम्रण, सामकुहक छलफल, 

अन्द्तरकक्रर्ा, घरधूरी र सम्बत्तन्द्धत स्थानीर् सरोकारवालाहरुसांग अन्द्तरकक्रर्ा चेकमलस्ट एवां सभे 
प्रश्नावलीको प्रर्ोग आदद प्रकक्रर्ा अपनाइएको छ। प्रस्ताकवत आर्ोजनाको पूरक वातावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कन को अध्र्र्नको क्रममा कवद्यमान र्ोजना, नीमत, मनर्मावली, ऐन, कानूनहरुको अध्र्र्न गररएको 
छ र र्ी नीमत, मनर्मावली, ऐन, काननुहरुको पालना गने मूख्र् दाकर्त्व प्रस्तावकको हनुेछ।वातावरण 
सांरक्षण मनर्मावली, २०७७ अनसुार सरोकारवालाहरुको रार् सझुावको लामग सावयजमनक सचुना 
प्रकात्तशत गरर प्रभाकवत गाउँपामलकाहरुको सहभामगत होस ्भने्न उदे्दश्र्ले सावयजमनक सनुवुाई कार्यक्रम 
गररएको मथर्ो।आर्ोजनाको पूरक वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रमतवेदन बारेमा सरोकारवालाहरुको 
जानकारीका लामग राकिर् दैमनक आमथयक अमभर्ान पमत्रकामा ७ ददने सचुना प्रकात्तशत गरी सो पश्चात 
सम्बत्तन्द्धत स्थानीर् मनकार्हरुबाट आर्ोजना सम्बन्द्धी मसफाररसपत्र ल्र्ाईएको मथर्ो। 

 

५. आर्ोजनाको कवद्यमान वातावरणीर् अवस्था 

५.१ भौमतक वातावारण  

प्रस्ताकवत आर्ोजना क्षेत्र भौगमभयक कहसाबमा पूवी नेपालको लेसर कहमालर् (Lesser Himalaya) क्षेत्रमा 
पदयछ। अप्सवुा खोलाको उत्पत्ति समनु्द्री सतहबाट ४६८० मम. उचाईबाट भएको छ।आर्ोजना क्षेत्र 
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समरुी सतहबाट १२१० मम देत्तख ५६० मम. वीचको उचाईमा प्रस्ताव गररएको छ।र्स क्षेत्रका 
मामथल्लो भेगका पहाडहरु बढी मभरालो परेका (३० मडग्री भन्द्दा बढी) र तलमतरका पहाडहरु तलुानात्मक 
रुपमा कम मभरालो (२५ मडग्री देत्तख १० मडग्री सम्म) परेको छन।्अप्सवुा खोलाको जम्मा जलाधारको 
क्षेत्रफल ४१४०.६१ वगय ककलोममटर रहेको छ।  

आर्ोजनाको सांरचनाहरु प्रस्ताव गररएको क्षेत्रको वार्,ु जल तथा ध्वमनको स्थलगत अध्र्र्नका क्रममा 
आर्ोजना क्षेत्रमा अकहलेको समर्मा कुनैपमन प्रदषुण नभएको तथा सबै नेपाल सरकारको गणुस्तरीर् 
मापदण्ड अनसुार नै रहेको पाईएको मथर्ो। 

 

५.२ जैकवक वातावरण  

आर्ोजना क्षेत्र मभत्र पाइने वनस्पमतको प्रजामतमा मखु्र् रुपमा त्तचलाउने (Schima wallichii) को 
बाहलु्र्ता रहेको छ। त्र्स्तै  पैंर् ु(Prunus cerasoides), मसररस (Albizia chinensis), उत्तिस (Alnus 

nepalensis), मसमल (Bombax ceiba), टुनी (Cedrela toona), साल(Shorea robusta) आदद रहेका 
छन।साथै, आर्ोजना क्षेत्रमा झाडी प्रजातीमा मसस्न ु(Urtica dicota) को बाहलु्र्ता धेरै रहेको छ। 
त्र्स्तै धरे्रो (Woodfordia furticosa), अमम्रसो (Thysanolaena maxima), टपरी (Cassia tora), दबुो 
(Cynodon dactylon), मततेपाती (Artemisia indica), अांगेरी (Osbeckia nepalensis) आदद जस्ता ममत्तित 
झाडी प्रजाती रहेका छन।् 

आर्ोजना वरपरका वनले  वन्द्र्जन्द्तहुरू जस्तै बाँदर (Macaca mulatta), स्र्ाल (Canis aureus), मगृ 

(Muntiacus muntijak), घोरल (Naemorhedus ghoral) आदद को लामग बासस्थान प्रदान गदयछ। 

आर्ोजना क्षेत्रमा न्द्र्ाउली (Megalaima virens), मलेवा (Columba livia), कालो काग (Corvus 

macrorhynchos) आदद चराहरू कटपोट गररएको छ। 
स्थानीर्का अनसुार सरीसपृ र उभर्चारमा प्रार्ः छेपारो (Calotes versicolor), भ्र्ागतुो (Rana tigrina) 
र पाहा (Duttaphrynus melanostictus) देत्तखन ेगदयछन।् 

 

५.३ सामात्तजक, आमथयक तथा सासँ्कृमतक वातावरण  

राकिर् घरधरुी एवां जनगणना २०६८ अनसुार आर्ोजना क्षेत्र त्तजल्लाको कूल जनसांख्र्ा १५८,७४२ 
(मकहला ५२.६% तथा परुुष ४७.३८%) रहेको छ।र्स आर्ोजनाबाट मसमलचोङ-५ र मकाल-ु१,६ 
वाडहरू प्रभाकवत हनुेछन।् आर्ोजना प्रभाकवत वडाहरुको कूल जनसांख्र्ा १,३६८ रहेको छ। मसमलचोङ 
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गा.पा-५ मा मेवाहाङबाला (४६.५९%) जातीर् समदुार्को बाहलु्र्ता रहेको छ। त्र्सपमछ कुलुांग 
(४०.११%) समदुार्को बाहलु्र्ता रहेको छ भने मकाल ु गा.पा.-१,६ मा प्रमखु रुपमा शेपाय 
(४९.८७%), त्र्सपमछ र्म्पू (१७.५६%) जातीर् समदुार्को बाहलु्र्ता रहेको छ।आर्ोजना क्षेत्रको 
मसमलचोङ्गमा साक्षरता दर ६५.९४% र मकालमुा ५५.६५% रहेको छ ।  

र्स क्षेत्रमा  खेती गररने मखु्र् बालीहरूमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, अदवुा, आलैंची, सनु्द्तला आदद  

हनु।् र्स क्षेत्रका मामनसहरु गाई, भैंसी, कुखरुा, बांगरु आदद पाल्ने गछयन।आर्ोजना क्षेत्रमा सांचार 

सकुवधाको पहुँच रहेको छ।नेपाल टेमलकम र स्काई नटेवकय ले आर्ोजना क्षेत्रमा सांचार सकुवधा प्रदान गरेको 
छ।  

 

६. वातावरणीर् प्रभावको पकहचान तथा मूल्र्ाङकन  

६.१ सकारात्मक प्रभावहरु  

प्रस्ताकवत आर्ोजनाको सांचालनबाट हनुे प्रमखु सकारात्मक लाभमा सीप, दक्षता र क्षमताका आधारमा 
प्राकवमधक तथा अ-प्राकवमधक कार्यमा स्थानीर्को मनत्तम्त रोजगारीको मसजयना हनु ुहो।र्स बाहेकका अन्द्र् 
लाभहरुमा स्थानीर् स्रोतको उपर्ोग, प्राकवमधक सीपको वकृि र सरकार तथा गाउँपामलकाको आर्मा 
पमन वकृि हनुेछन।् 

 

६.२ नकारात्मक प्रभावहरु   

६.२.१ भौमतक वातावरण  

आर्ोजनाको सांचालनबाट हनुे मखु्र् नकारात्मक प्रभावहरुमा भ-ूधरातल, जममनको मभरालोपनको अवस्था,  
भ ूउपर्ोगको प्रकृमत, जल कवज्ञान र सेमडमेन्द्ट आददमा आउने पररवयतन तथा हावा, पानी र ध्वमनको 
प्रदषुण, फोहोर मैला व्र्वस्थापनका समस्र्ा आदद भौमतक वातावरणमा पनय सक्ने प्रभावहरु हनु।् 

आर्ोजनाको स्थार्ी र अस्थार्ी सांरचनाहरुको लामग आवश्र्क ३८.९९५ हेक्टर जममनमा प्रभाव पनय 
सक्ने देत्तखन्द्छ। आर्ोजना सांचालनको चरणमा सकु्खा तकटर् क्षेत्र नदी खण्डमा सकु्ष्म जलवार् ुपररवतयन 
आउन सक्दछ। 

 

  



vi 

६.२.२ जैकवक वातावरण  

मनमायण चरणको अवमधमा, वन क्षेत्रमा पने प्रमखु असरहरूको रुपमा आर्ोजना क्षेत्रमा वन क्षेत्रमा 
मकाल ुरा. मन. को मध्र्वती क्षेत्र अन्द्तगयत २१५ रुखहरु र ४३९ पोलहरु गरी जम्मा ६५४ रुखहरु 
हटाउन ुपने देत्तखन्द्छ। 

 

६.२.३ सामात्तजक आमथयक र साांस्कृमतक वातावरण 

आर्ोजना कार्ायन्द्वर्नका लामग १५.०१२ हे. मनजी खेमतर्ोग्र् जममन प्रर्ोग हुँदा र्ी जममनहरुमा 
प्रस्ताकवत आर्ोजनाका कक्रर्ाकलापले क्षमत पगु्ने देत्तखन्द्छ साथै खानेपानी तथा सरसफाई, व्र्वसार्जन्द्र् 
मानवीर् दघुयटना, ररमतररवाज र साँस्कृमतक, स्थानीर् शात्तन्द्त र सरुक्षामा प्रभाव, आददमा प्रभाव पानय 
सक्दछ।र्स आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष रुपमा १६० घरधरुी प्रभाकवत हनुे देत्तखन्द्छ जस मध्र् सम्पूणय 
प्रभाकवतहरु राइ समदुार्को मामनसहरु रहेका छन।्  

 

७. वातावरणीर् प्रभाव अमभवकृि एवां न्द्रू्नीकरणका उपार्हरु 

७.१ वातावरणीर् प्रभाव अमभवकृिका उपार्हरु 

क. स्थानीर्लाई रोजगारीमा प्राथममकता: 
आर्ोजना मनमायणको क्रममा मसत्तजयत रोजगारीका लामग स्थानीर्बासीलाई प्राथममकता ददईनेछ।आर्ोजना 
क्षेत्र मभत्र पने र्ाङदेन, डाडँा गाउँ, पखुवुा बजार, वामलङ र बासटलामा काम गनय इच्छुक अधयदक्ष र 
अदक्षहरु रहेका हनुाले उनीहरुलाई प्राथममकतामा रात्तखनेछ। 

 पकहलो प्राथममकता :   र्ाङदेन, डाँडा गाउँ, पखुवुा बजार, वामलङका बामसन्द्दाहरु  

 दोस्रो प्राथममकता :   मसमलचोङ-५ र मकाल ुगा.पा. १,६ का अन्द्र् गाउँबस्तीहरु  

 तेस्रो प्राथममकता  :  मसमलचोङ र मकाल ुगा.पा.का अन्द्र् वडाका बामसन्द्दाहरुलाई 

 

ख. सीप कवकास तामलम: 
आर्ोजनाले स्थानीर्हरुको लामग कवमभन्न चरणमा तामलम प्रदान गनेछ। र्स्ता सीप कवकास तामलमले 
आर्ोजनाको मनमायण कार्य पश्चात पमन स्थानीर्हरुलाइ अन्द्र् कुनै सीप तथा काम गनय सहजता, सीप 
तथा प्रोत्साहन गनेछ। आर्ोजनाले स्थानीर्लाइ कृकष, मसलाई कटाई, च्र्ाउ खेमत, दधुको गणुस्तर 
वकृि जस्ता ताममलहरु स्थानीर्लाइ ददइनेछ। र्स्ता तामलममा आर्ोजना प्रभाकवत पररवारका 
सदस्र्हरुलाइ मखु्र् प्राथममकता ददइनेछ। जसका लामग आर्ोजनाले रु. २,५६२,५०० छुटाईएको 
छ। 
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७.२ वातावरणीर् प्रभाव न्द्रू्नीकरणका उपार्हरु 

७.२.१ भौमतक वातावरण 

आर्ोजनाको मनमायण कार्यले हेडवक्सय क्षेत्र, हेडरेस टनेल, सजयट्ाांक, पेनस्टक पाइप, कवद्यतुगहृ क्षेत्र, 
उत्खनन ्क्षेत्र, मक मडस्पोजल क्षेत्र आदद रहन ेक्षेत्रमा बार्ोईत्तन्द्जमनर्ररङ्ग उपार्हरु अपनाएर र्सबाट 
हनु सक्ने नकारात्मक प्रभावको न्द्रू्नीकरण गररनेछ।भ-ूक्षर् र पकहरो रोक्नको लामग टेरेमसांग, अमम्रसो, 
दबुो, Jute Netting आदद जस्ता bio-engineering प्रकवमध अपनाइनेछ। सखु्खा र्ाममा सखु्खा क्षेत्रमा पने 
प्रभावलाई कम गनय, आर्ोजनाले मामसक औसत पानीको बहावको १०% अमनवार्य रुपमा downstream 

मा छोमडनेछ। भौमतक वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभावहरुलाई कम गनय लाग्ने लागत आर्ोजनाको 
मसमभल लागतमा समाबेश गररएको छ। 

 
७.२.२ जैकवक वातावरण 

सांरत्तक्षत क्षेत्रमभत्र भैमतक पवुायधारहरु मनमायण एवां सांचालन सम्बन्द्धी कार्यनीमत, २०६५, अनसुार सांरत्तक्षत 
क्षेत्रमभत्र अवत्तस्थत मकाल ुराकिर् मनकुञ्जको मध्र्वमतय वन क्षेत्रबाट हटाउन ुपने ६५४ रुखहरुको लामग 
१:२५ दरमा कूल, १६,३५० कवरुवाहरु रोकपने छ।र्सै गरर वन क्षेत्रको अमधग्रहणको कारण प्रमत 
हेक्टर १६०० मबरुवा रोप्न सक्ने व्र्वस्था अनसुार थप १७,९७७ मबरुवा समेत गरर जम्मा ३४,३२७ 
मबरुवाहरु वकृ्षारोपण गरर, उक्त बोटमबरुवाहरुलाई ५ वषयको अवमध सम्म हेरचाह गररनेछ। 

जैकवक वातावरणमा पने प्रभावको न्द्रू्नीकरणको मनत्तम्त रु. १७,०८२,२३६/-रकम छुट्टाईएको छ। 

क्र.स. न्द्रू्नीकरणको उपार्  अनमुामनत लागत (परुक) अनमुामनत लागत (स्वीकृत प्रमतवेदन) 
मनमायण सांचालन मनमायण+ सांचालन कैकफर्त 

१.  रुख कटान र वकृ्षारोपण 
कार्यको लामग  

९८,८२,२३६   ६८,८२,२३६ पररवमतयत 

२.  वन्द्र्जन्द्त ुसांरक्षणसँग 
सम्बन्द्धीत जनचेतनामूलक 
कार्यक्रम   

१०,०००,००/- - ५८७९७७ पररवमतयत 

३.  चोरी तथा त्तशकारी 
मनर्न्द्त्रण  

२५०,०००/- - - पररवमतयत 

४.  डढेलो मनर्न्द्त्रण सम्बन्द्धी 
कार्यक्रम  

३५०,०००/- - - पररवमतयत 
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५.  सांरत्तक्षत वन्द्र्जन्द्त ुसम्बन्द्धी 
कार्यक्रम  

६००,०००/- - - पररवमतयत 

६.  Fish ladder monitoring  - ५०,००,००० - पररवमतयत 
७.  कवकवध - - २६३५०२२ पररवमतयत 

 जम्मा  १२,०८२,२३६/- ५०,००,०००/- १,०१,०५,२३५ पररवमतयत 
 कुल जम्मा  १७,०८२,२३६/- १,०१,०५,२३५ पररवमतयत 

 

७.२.३ सामात्तजक, आमथयक तथा साांस्कृमतक वातावरण 

व्र्वसाकर्क स्वास्थ्र् र सरुक्षा (OHS), लैकङ्गक मदु्दाहरू र बाल िम आदद जस्ता सामात्तजक-आमथयक र 
साांस्कृमतक वातावरणमा नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्द्रू्नीकरण गनय कवमभन्न जनचेतनामलुक कार्यक्रम 
सांचालन गररनेछ। 

सामात्तजक-आमथयक र साांस्कृमतक वातावरणमा पने प्रभावको न्द्रू्नीकरणको मनत्तम्त रु. ४५,५०,००० 
छुट्टाईएको छ। 

क्र.स. न्द्रू्नीकरणको उपार्  अनमुामनत लागत (परुक) अनमुामनत लागत (स्वीकृत प्रमतवेदन) 
मनमायण सांचालन मनमायण+ सांचालन कैकफर्त 

१.  जग्गा अमधग्रहण मसमभल लागतमा 
समावेश 

- १,९२,१६,१४७  

२.  सावधानी र चेतावनी 
सांकेतहरु  

२५०,०००/- - - पररवमतयत 

३.  पेशागत स्वास्थ्र् र सरुक्षा 
सम्बन्द्धी तामलम  

२०,००,०००/- - - पररवमतयत 

४.  आर्ोजना कमयचारीका लामग 
जागरुकता र मनदेशन 
कार्यक्रम  

३००,०००/- - - पररवमतयत 

५.  जनचेतना मलुक कार्यक्रम १०,००,०००/- - - पररवमतयत 
६.  कवकवध - - ८६,०८० पररवमतयत 

 जम्मा  ३५,५०,०००/- - १,९३,०२,२२७ पररवमतयत 
 कुल जम्मा  ३५,५०,००० १,९३,०२,२२७ पररवमतयत 
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८. वातावरणीर् लागत  

आर्ोजनाले सकारात्मक प्रभाव अमभवकृिका उपार्हरु (सीप कवकास कार्यक्रम र सामात्तजक सहर्ोग 
कार्यक्रम), नकारात्मक प्रभाव न्द्रू्नीकरणका उपार्हरु तथा वातावरणीर् अनगुमनको लामग लाग्ने कुल 
लागत रु ९५,८९४,७३६/- छुट्टाईएको छ, जनु कुल आर्ोजना लागतको १.०८ % रहेको छ। 

 

९. वातावरणीर् अनगुमन र वातावरणीर् परीक्षण  

आर्ोजनाको मनमायण र सञ्चालन चरणमा गनुय पने अनगुमन, अनगुमनका सूचक, कवमध, अनगुमन गने 
समर् तामलका, मनकार् लगार्त अनमुामनत रकम समेत र्ो प्रमतवेदनमा उल्लेख गररएको छ।अनगुमन 
ककहले, कहाँ कसले र के-केको गने हो तामलकामा स्पष्ट उल्लेख गररएको छ।नेपालको कानून अनसुार 
आर्ोजनाको मनमायण सम्पन्न भएको २ बषय पमछ वातावरणीर् पररक्षण गनुय पने भएकोले परीक्षण गने 
कवमध, पररक्षणको खाका समेत तर्ार गरेर प्रमतवेदनमा रात्तखएको छ। 

 

१०. मनष्कषय तथा प्रमतबिता 

प्रस्ताकवत आर्ोजनाको पूरक वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन अध्र्र्न अनसुार, पकहचान गररएको 
नकारात्मक प्रभावहरु न्द्रू्नीकरण तथा सकारात्मक प्रभाव अमभवकृिका उपार्हरु (सीप कवकास कार्यक्रम 
र सामात्तजक सहर्ोग कार्यक्रम) कार्ायन्द्वर्न गरर गररनेछ।साथै, आर्ोजना क्षेत्रको भौमतक, जैकवक र 
सामात्तजक -आमथयक र साांस्कृमतक वातावरणमा पने प्रभावलाई र्स प्रमतवेदनमा कवमनर्ोत्तजत गररएको 
बजेटको साथ मनधायररत न्द्रू्नीकरणका उपार्हरू कार्ायन्द्वर्न गरेर व्र्वस्थापन गररनेछ। प्रस्ताकवत 
आर्ोजना कार्ायन्द्वर्न गनयका लामग प्रमतवेदनमा ददइएका सझुावहरुको कार्ायन्द्वर्नका साथ आर्ोजना 
सञ्चालन गरेमा सहज ढङ्गमा सञ्चालन गनय सककने देत्तखएको छ।प्रस्तावक उपरोक्त सझुावहरुको 
कार्ायन्द्वर्नका लामग प्रमतबि छ। 
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अनसूुची १६ : घोषर्णा पत्र 
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अध्याय १ 

१. प्रततवेदन तयार गने व्यक्ति वा ससँ्थाको नाम र ठेगाना 

१.१ पररचय  
यस प्रस्तावको नाम लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.) हो। यस आयोजनाको 
प्रस्तावक तमज ुइनजी तलतमटेड रहेको  छ।  

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना तल उल्लेख गररएको छ। 

प्रस्तावकको  नाम  र  ठेगाना  

तमज ुइनजी तलतमटेड   

सोल्टीमोड, काठमाण्डौँ-१३, नेपाल 

सम्पकक  नं: ०१-४६७१२०० 

ईमेल ठेगानााः info.hydro@golyangroup.com 

वेबसाइट: www.golyangroup.com 

 

१.२ परामर्कदाता 
प्रस्तावकको तर्क बाट  स्वान्सतिन इन्भारोमेन्ट सोलसुन प्रा.ली. लाई प्रस्ताववत आयोजनाको पूरक 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनको तयारीको लातग क्तजम्मेवारी ददइएको छ।  

सम्पकक  ठेगाना: 
स्वान्सिीन इन्भारोमेन्ट सोलसुन प्रा.तल.  

कोटेश्वर, काठमाण्डौ, नेपाल 

र्ोन नं.: ९८४९१७८३२१, ९८४३७५८५८८ 

ईमेल: swansgreen011@gmail.com 

 

१.३ पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काननुी औक्तचत्य  

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को पररच्छेद 2 को दर्ा ११ अन्तगकत पूरक वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन गनक सवकने व्यवस्था रहेको छ। यस दर्ा अनसुार दर्ा ७ अन्तगकत 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भईसकेको आयोजनामा केही भौततक पूवाकधार, तडजाइन 
वा स्वरूप पररमाजकन गनुक पने वा संरचना स्थानान्तरण वा रे्रबदल गनुक परेमा,  वनक्षेत्र थप 
गनुकपरेमा वा आयोजनाको क्षमता ववृि गनुक परेमा त्यस्तो कायक गदाक वातावारणमा प्रततकुल 
प्रभाव पने वा नपने, त्यस्तो प्रभावलाइ कुनै उपायद्वारा तनराकरण वा न्यूनीकरण गनक सवकने 

mailto:swansgreen011@gmail.com
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वा नसवकने सम्बन्धमा यवकन गनक प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुकपने व्यवस्था 
रहेको छ। यसै अनरुुप यस लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.) पनुाः जलववज्ञान 
ववश्लषेणको क्रममा तडजाइन प्रवाहको ववृि भई ८.६५ घन तम. बाट १०.४५ घन तम. प्रतत 
सेकेन्ड रहेको जसकारण उत्पादन क्षमता अतभववृि भई ४५ मे.वा बाट ५४ मे.वा. भएको 
छ। साथै आयोजनाको हेडरेस टनेलको लम्बाई पतन केवह पररवतकन भई ४२३३.६० तम. 
बाट घटेर ३३५८ तम. भएको र पेनस्टक पाइपको लम्बाई १०८७ तम बाट बढेर १७५७ 
तम भएको छ। ववद्यतुगहृ पतन पवुक प्रस्ताववत अन्डरिाउण्ड प्रकारबाट सतही प्रकारको 
तडजाइन प्रस्ताव गररएको छ। यी ववतभन्न पररवतकनका कारण यस आयोजनाको पूरक 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनक लातगएको हो। यसका लातग वन तथा वातावरण 
मन्त्रालयबाट तमतत २०७८/०९/१२ मा बसेको सक्तचवालय तनणकय अनसुार पूरक वातावरणीय 

प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गनक सहमतत पत्र प्रदान गररएको तथयो। प्रस्ताववत आयोजनाको 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 
(मा.मन्त्रीस्थर) को तमतत २०७६/११/१३ को तनणकयानसुार स्वीकृत भएको तथयो।   
 

१.४ पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्दशे्य 

प्रस्ताववत लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.) को पूरक वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कनको मखु्य उदे्दश्य भनेको प्रस्ताववत आयोजनाको पररवततकत अवयव तथा तडजाइन 
कायाकन्वयनबाट हनु ेसम्भाववत महत्त्वपूणक वातावरणीय प्रभावहरू पवहचान गनुक हो। 

यस पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको अन्य उदे्दश्यहरू तनम्न रहेका छन: 

 आयोजना प्रभाव क्षेत्रको क्तचत्रण गने ; 
 ववद्यमान भौततक ,जैववक ,सामाक्तजक ,आतथकक, र संस्कृततक वातावरणको अबस्थाको 

जानकारी संकलन गने ;  

 सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरुको पवहचान गने ; 
 उपयिु, व्यावहाररक न्यूनीकरणका उपायहरु तथा अतभववृिका उपायहरु तसर्ाररस 

गने ; 
 प्रस्तावकहरु,परामर्कदाताहरु,सम्बक्तन्धत अतधकारीहरु ,इच्छुक तथा प्रभाववत पक्षहरुसँग 

जानकारी आदान प्रदान गने र प्रस्ताव सम्बक्तन्ध आफ्नो तबचार तथा सरोकार ब्यि 
गने ; 

 सम्भाववत ववकल्पहरुको ववश्लषेण तथा उपयिु ववकल्पहरु तसर्ाररस गने ; 
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 वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको लातग प्रभावकारी न्यूनीकरण उपाय, वातावरणीय 
व्यवस्थापन ,अनसुार र परीक्षण प्रस्ततु गने | 

 

१.५ अध्ययनको दायरा 
प्रस्ताववत पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको दायरा ववद्यतु उत्पादन, पहुँच सडक 
तनमाकण, उत्खनन क्षेत्र, मक तडस्पोजल, क्रसर प्लान्ट, व्याक्तचङ्ग प्लान्ट, भण्डारण क्षेत्र, क्तर्ववर 
क्षेत्र तनमाकणमा मात्र तसतमत रहेको छ।यस प्रततवेदनले आयोजनाको प्रसारण लाइनको 
वातावरणीय अध्ययन समावेर् गने छैन।  
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अध्याय २ 

2. प्रस्तावको पररचय 

२.१ भमूमका 
नेपाल सरकारको पन्ध्रौ राविय योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) अन्ध्तर्गत हाल रहेको 
१२५० मे.वा. जमित क्षमतालाइ, २०८०/८१ सम्म ५२७० मे.वा. पयुागउन ेलक्ष्य राखेको छ। 
यस लक्ष्यलाइ मतुगरुप दिन जलववद्यतुमा लर्ानी आकर्गण र्रर ववद्यतु उत्पािन ववृि र्ने रणनीमत 
मलइएको छ। 

नेपाल ववद्यतु प्रामिकरणको २०७८/२०७९ को प्रमतवेिन अनसुार, नेपालको ववद्यतु प्रणालीमा 
जमित उजाग ८८७७.९५ मर्र्ावाट प्रमत घण्टा रहेको छ, जनु अघघल्लो वर्गको ७७४१ मर्र्ावाट 
प्रमत घण्टाको तलुनामा १४.६८% को ववृि हो। ने.वव.प्रा को प्रमतवेिन अनसुार आ.व. 
२०७७/२०७८ मा स्वतन्ध्र उजाग उत्पािकहरुले (Independent Power Producers) नपेाल 
मभरमारै कुल ३२४१ मर्र्ावाट प्रमत घण्टा उजाग उत्पािन र्रेका छन,् जनु आ.व. २०७६/७७ 
को २९९१ मर्र्ावाट प्रमत घण्टाको तलुनामा ८.३६% ववृि हो। यो तथयाांक अनरुुप नेपालको 
कुल जमित प्रणालीमा स्वतन्ध्र उजाग उत्पािकहरुले (Independent Power Producers) ३६.५१% 
उजाग प्रणालीमा प्रिान र्रररहेका छन।्    

यस सन्ध्िभगमा ममज ु इनजी मलममटेिले सांखवुासभा घजल्लाको अप्सवुा खोलामा ५४ मेर्ावाटको 
लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना पवहचान र्रेको छ। प्रस्ताववत आयोजनाले केही हिसम्म उजागको 
कमीलाई पूरा र्नग योर्िान परुय्ाउनकुा साथै आयोजना नघजकका क्षेरहरू र िेशको समग्र ववकासमा 
मद्दत पूूँयागउने अपेक्ष र्नग सवकन्ध्छ। 

ममज ु इनजी मलममटेिले प्रस्ताव र्रेको प्रस्ताववत लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजनाको ववद्यतु 
उत्पािनको सवेक्षण अनमुमत परको लामर् पेश र्रेको मनवेिनको आिारमा ऊजाग, जलश्रोत तथा 
मसांचाई मन्ध्रालय अन्ध्तर्गत ववद्यतु ववकास ववभार्द्वारा प्रस्तावकलाई वव. सां. २०७७।०४।०१ िेघख 
वव. सां. २०७९।०३।३१ सम्मका लामर् ४५ मे.वा. को ववद्यतु उत्पािनको सवेक्षण अनमुमत पर 

प्रिान र्ररएको मथयो।आयोजनाको ववस्ततृ अध्ययनका क्रममा आयोजना क्षमता ५४ मे. वा. कायम 

हनुे िेघखएकोले क्षमता सांसोिनको लामर् वव.वव.वव. द्वारा प्रस्तावकलाई वव.सां. २०७८/०२/१९ मा 
ववद्यतु उत्पािनको सवेक्षण अनमुमतपरको क्षमता सांसोिन र्रर दिइएको मथयो। सवेक्षण अनमुमत 
पर र सम्बघन्ध्ित कार्जातहरूको प्रमतमलवपहरू अनसूुची १ मा सांलग्न र्ररएको छ। 
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2.२ अवघस्थमत र पहुूँच 

२.२.१ आयोजना स्थल  

प्रस्ताववत लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना प्रिेश नां १, सांखवुासभा घजल्ला मकाल ुबरुण राविय 
मनकुन्ध्जको मध्यवती क्षेरमा मसमलचोङ र्ाउूँपामलकाको विा नां ५, तथा मकाल ुर्ाउूँपामलकाको 
विा नां. १ र ६ भई बग्ने अप्सवुा खोलामा अबघस्थत छ। प्रस्ताववत आयोजनाको मखु्य सांरचना 
अन्ध्तर्गत हेिवर्कसग मसमलचोङ र्ाउूँपामलका-५, अप्सवुा खोलाको िायाूँ वकनारामा प्रस्ताव र्ररएको 
छ। त्यस्तै आयोजनाको ववद्यतुर्हृ, मकाल ु र्ा.पा-६ मा अरुण खोलाको िावहने वकनारामा, 
बेन्ध्िकसवुा खोला र अरुण खोलाको सांर्मबाट १.३ वक.मम. मामथ प्रस्ताव र्ररएको छ।यस 
आयोजनाको भौर्ोमलक मनिेशाांक २७°३०‘४९” िेघख २७°३३‘३५” उत्तर अक्षाांश र 

८७°१०‘४८” िेघख ८७°१४‘००” पूवग िेशान्ध्तरमा अवघस्थत रहेको छ। आयोजनाको स्थलको 
नर्कसा घचर 2.१ मा प्रस्ततु र्ररएको छ।  

 

घचर 2.१: आयोजना स्थलको नर्कसा 
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२.२.2 आयोजनाको पहुूँच 

आयोजना क्षेर सांखवुासभा घजल्लाको सिरमकुाम खािबारीबाट ५० वक.मम. उत्तर तर्ग  रहेको 
छ। आयोजनाको हेिवर्कसगको सांरचनाहरु अप्सवुा खोलाको िावहने वकनारामा रहेका छन भने 
पेनस्टक पाइप र ववद्यतुर्हृ क्षेर अरुण निीको िावहने वकनारामा प्रस्ताव र्ररएको छ। अरुण 
निीमा एउटा स्थायी पलु अरुण-३ आयोजनाले मनमागण र्रर रहेको छ। आयोजना क्षेरसम्मको 
पहुूँच वववरण तामलका 2.१ मा प्रस्ततु र्ररएको छ।  

आयोजना क्षेर नघजक रहेको ववमानस्थल टुघम्लांर्टार ववमानस्थल आयोजना स्थलबाट कररब ७० 
वक.मम टाढा रहेको छ। यहाूँ काठमािौँबाट अनकुुल मौसममा िैमनक उिानहरु उपलव्ि रहेको 
छ।यस आयोजनाले हेिवर्कसग क्षेरमा पहुूँचका लामर् २०.४ वक.मम. नयाूँ सिक मनमागण र्नेछ। 
यस पहुूँच सिकको न्ध्यूनतम चौिाइ नाला बाहेकको ३.७५ मम. रहनेछ। साथै हरेक २०० मम. 
को अन्ध्तरालमा थप २ मम चौिाइको पामसांर् बे बनाइनेछ।आयोजना क्षेरको पहुूँच नर्कसा घचर 
2.2 मा प्रस्ततु र्ररएको छ। 

तामलका २.१: आयोजना क्षरे सम्मको पहुूँच मार्ग 
माध्यम सरुु  र्न्ध्तव्य िूरी 

(वक.मम) 

 सिक प्रकार  

सिक काठमािौँ बदिगबास (वव.वप. लोकमार्ग) २०० कालोपरे  

बदिगबास इटहरर (पवुग-पघिम लोकमार्ग) १८५ कालोपर  

इटहरर िरान १५ कालोपरे  

िरान वहले  ६५   कालोपर  
वहले लेर्वुाघाट  ३०  कालोपर  

लेर्वुाघाट  खािबारी  ४५  कालोपरे  
खािबारी  अरुणथान १२  कघचच  
अरुणथान तोम्मे  १३  कघचच  
तोम्मे पखुवुा (ववद्यतुर्हृ ) १५ कघचच  

हवाईमार्ग काठमािौँ ववमानस्थल टुघम्लांर्टार ववमानस्थल ३५ ममनेट  
मनमागण र्ररने पहुूँच मार्ग ववद्यतुर्हृ सजग ट्ाांक  ८.६  कघचच  

 ववद्यतुर्हृ हेिवर्कसग ११.८   कघचच  

स्रोत: लोवर अप्सवुा खोला जलववद्यतु आयोजनाको पररमाघजगत सम्भाव्यता अध्ययन प्रमतवेिन,२०२१ 
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२.३ प्रस्तावको वववरण  

प्रस्ताववत लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.) निी प्रवाहमा आिाररत जलववद्यतु आयोजना 
हो।यस आयोजनाको पररमाघजगत मिजाइन प्रवाह १०.४५ घन मम.प्रमत सेकेन्ध्ि रहेको छ।ग्रस हेि र नेट हेि 
क्रमस ६२९.५० मम र ६१९ मम. रहेको छ। यस आयोजनाको वावर्गक ववद्यतु उत्पािन क्षमता ३४१.६९ 
मर्र्ावाट-घण्टा (वर्ागयाममा-२२२.११ मर्र्ावाट-घण्टा र सखु्खायाममा- ११९.५८ मर्र्ावाट-घण्टा) रहेको 
छ।  

 

२.३.१ आयोजनाको मखु्य ववशरे्ताहरु 
प्रस्ताववत लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.) को तलुनात्मक मखु्य ववशेर्ताहरु तामलका 2.2 
मा प्रस्ततु र्ररएको छ। 

तामलका 2.२: आयोजनाको तलुनात्मक मखु्य ववशरे्ताहरु 

 

 
वववरण स्वीकृत वा.प्र.मू अनरुुप पररमाघजगत सम्भाव्यता 

अध्ययन  प्रमतवेिन अनरुुप  

कैवर्यत 

१ सामान्ध्य पररचय: 

  आयोजनाको नाम लोवर अप्सवुा लववद्यतु 
आयोजना  

लोवर अप्सवुा लववद्यतु 
आयोजना  

अपररवमतगत 

  प्रिेश १ १ अपररवमतगत 

  घजल्ला सांखवुासभा सांखवुासभा अपररवमतगत 

 र्ाउूँपामलका मसमलचोङ र मकाल ु मसमलचोङ र मकाल ु अपररवमतगत 

  पानीको स्रोत अप्सवुा खोला अप्सवुा खोला अपररवमतगत 

  योजनाको प्रकार निी प्रवाही निी प्रवाही अपररवमतगत 

 भौर्ोमलक मनिेशाांक 

  अक्षाांश २७°३०’४९” N र 
२७°३३'३५” N 

२७°३०’४९” N  र 
२७°३३'३५” N 

अपररवमतगत 

  िेशाांतर ८७°१०'००” E र 
८७°१४'००” E 

८७°१०'४८” E र 
८७°१४'००” E 

अपररवमतगत 

२.   पहुूँच सिक    

 लम्बाई २२ वक.मम.  २०.४ वक.मम.  पररवमतगत 



 

लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.)                                                          परूक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन  

  

 

2-6 

 चौिाई ४ मम ३.७५ मम. (नाली बाहेक) पररवमतगत 
 सिकको प्रकार कचची सिक कचची सिक अपररवमतगत 

३.जलववज्ञान 

  र्कयाचमेन्ध्ट के्षर १९६.८९६ वर्ग 
वक.मम. 

२०२.०२ वर्ग वक.मम. पररवमतगत 

  १०० वर्ग मिजाइन 
फ्लि (हेिवर्कसग) 

२३०.५५ घन मम. प्रमत 
सेकेन्ध्ि  

३२७.७५ घन मम. प्रमत 
सेकेन्ध्ि 

पररवमतगत 

  ममन वावर्गक प्रवाह १२.४६ घन मम. प्रमत 
सेकेन्ध्ि 

१६.८ घन मम. प्रमत 
सेकेन्ध्ि 

पररवमतगत 

  मिजाइन प्रवाह ८.६५ घन मम. प्रमत 
सेकेन्ध्ि 

१०.४५घन मम. प्रमत 
सेकेन्ध्ि 

पररवमतगत 

 औसत वावर्गक 
अमिकतम बहाव 

- ४२.३२ घन मम. प्रमत 
सेकेन्ध्ि 

पररवमतगत 

 औसत वावर्गक न्ध्यूनतम 
बहाव 

- ३.१२ घन मम. प्रमत 
सेकेन्ध्ि 

पररवमतगत 

 औसत वावर्गक 
वातावरणीय बहाव 

औसत मामसक प्रवाहको 
१०% 

औसत मामसक प्रवाहको 
१०%  

अपररवमतगत 

४. हेिवर्कसग 
  िाइभजगन सांरचना Concrete ogee type 

weir with dress stone 

lining 

Concrete ogee type weir 

with dress stone lining 
अपररवमतगत 

  बािूँको लम्बाई ४०.०० मम. ४०.०० मम. अपररवमतगत 

 बािूँको उचाई  ५.५ मम above river 

bed 

८ मम above river bed पररवमतगत 

  अन्ध्िरस्लसु रे्ट को 
आकार (चौिाईxउचाई) 

३.2 मम. X ४.० मम. 
(चौिाईxउचाई) 

३.३५ मम. X ३.० मम. 
(चौिाईxउचाई) 

पररवमतगत 

५. घस्टमलांर् बेमसन 

 लम्बाई - ३०.१५ मम. पररवमतगत 

६. इन्ध्टेक  
  इन्ध्टेकको प्रकार साइि इन्ध्टेक (2 वटा 

बे) 
साइि इन्ध्टेक (३ वटा बे) अपररवमतगत 

  इन्ध्टेक ओपमनांर्को 
आकार (चौिाईxउचाई) 

३.० मम. X ३.० मम. ३.४५ मम. X ७.३ मम. पररवमतगत 
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  इन्ध्टेकको मसल स्तर ११९२.५० मम. ११९६.2० मम. पररवमतगत 

 Trashrack Size 

(चौिाईxउचाई) 
 ३.४५ मम. x ६.३० मम.   

७.  एप्रोच र्कयानल 

 लम्बाई - ६४.७ मम.  

 आकार (चौिाईxउचाई) - ३.१० मम x २.७५ मि.  

 Bifurcation को 
लम्बाई 

- १४.३५ मम.  

 Bifurcation को 
आकार 

- १.६० मम. x २.७५ मि.  

८. सेटमलङ्ग बेमसन 

 प्रकार - सतही  

 बे सांख्या  २  

 इन्ध्लेट ट्रानजीसन ्  १२.८० मम  

 आकार - ६२.०० x ६.१ मि.  

 पानीको र्वहराइ  ३.८ मम  

९. हेि पोंि 

 Invert Level  ११९३ मम.  

 पानीको स्तरको उचाई  ११९८.६८ मम.  

 Trashrack Size 

(चौिाईxउचाई) 

 ३.१० मम. x ६.० मम   

१०. Headrace Cut and Cover Box Conduit: 

 आकार (चौिाईxउचाई)   २.३ मम x २.३ मम.  

 लम्बाई   १४२ मम.   

११. हेिरेस टनले 

  आकार D-shaped D-shaped अपररवमतगत 

  कुल लम्बाई ४२३३.६० मम ३४२५ मम. पररवमतगत 

   HRT को व्यास ३ मम. ३ मम. पररवमतगत 

   स्लोप १ in १२४   १ in २४१.१२  पररवमतगत 

१२. सजग ट्ाांक 

  प्रकार Vertical Shaft 

(Underground) 

Vertical Shaft (Open 

surface) 
पररवमतगत 

  व्यास ४.५ मम. ५ मम. पररवमतगत 
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  उचाई  ४५.५ मम. ३१ मम.  पररवमतगत 

 अप्सजग स्तर १२११.२९ मम. १२१०.१५ मम पररवमतगत 

 िाउनसजग स्तर ११७८.२९ मम. ११८४.२१ मम. पररवमतगत 

१३. पेनस्टक  

  प्रकार Underground 

inclined and 

horizontal pressure 

tunnel 

Inclined and horizontal 

pressure shaft 
पररवमतगत 

  लम्बाई १०८७ मम. १६०० मम. पररवमतगत 

  पेनस्टक पाइपको व्यास 2.२५ मम. १.७५ मम. पररवमतगत 

१४. ववद्यतुर्हृ 

  प्रकार Underground Surface पररवमतगत 

  ववद्यतुर्हृको आयाम ६८.८० मम. X १६.० 

मम. X २९.५ मम. 
४७.९ मम. X २२.९ मम. X 

२७.६० मम. 
पररवमतगत 

  जमित क्षमता ४५ मे.वा ५४ मे.वा पररवमतगत 

  ग्रस ्हेि ६३०.५० मम. ६२९.५० मम पररवमतगत 

१५. टबागइन: 

  टबागइन सांख्या 2 ३ अपररवमतगत 

  टबागइनको प्रकार पेलटन पेलटन अपररवमतगत 

  शाफ्टको घस्थमत Vertical Vertical अपररवमतगत 

  टबागइनको axis स्तर ५६६ मम.  ५६९.2 मम. पररवमतगत 

  रेटेि हेि  ६२२ मम. ६१९ मम. पररवमतगत 

  रेटेि हेि प्रमत रेटेि २२.५ मे.वा. १८ मे.वा. पररवमतगत 

१६. टेलरेस 
 लम्बाई ४९९.५० मम. ३५० मम. पररवमतगत 

 चौिाई ३.५० मम. 2.६५ मम. पररवमतगत 

 उचाई ३.५० मम. ३.०० मम. पररवमतगत 
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 १७. जेनरेेटर   

 प्रकार Brushless 

synchronous 

Brushless synchronous अपररवमतगत 

 क्षमता २२.५ MVA २१.८३ MVA पररवमतगत 

 भोल्टेज ११ के.मभ ११ के.मभ पररवमतगत 

 प्लान्ध्ट लोि फ्यार्कटर ६७.५९% ६९.७९% पररवमतगत 

१८.घस्वचयािग 
 प्रकार Outdoor Outdoor AIS having 

single bus-bar 

arrangement 

पररवमतगत 

 भोल्टेज स्तर - १३२ kV पररवमतगत 
१९. प्रसारण लाइन  

  ववद्यतुर्हृ-सबस्टेसन खाांिबारी सबस्टेसन, 
सांखवुासभा 

मसतलपाटी सबस्टेसन, 
सांखवुासभा 

पररवमतगत 

 जिान र्ररन े
सबस्टेशनको क्षमता 

- ३३/१३२/२२०kV पररवमतगत 

  सवकग टको प्रकार िबल सवकग ट िबल सवकग ट अपररवमतगत 

  प्रसारण भोल्टेज १३२ के.भी १३२ के.भी अपररवमतगत 

  प्रस्ताववत अन्ध्तरजिान मग्रि जिान मग्रि जिान अपररवमतगत 

२०. उजाग  
  जमित क्षमता ४५ मे.वा. ५४ मे.वा, पररवमतगत 

  कुल उजाग २७९.३१ र्ी.वा प्रमत 
घण्टा 

३४१.६९ र्ी.वा प्रमत 
घण्टा 

पररवमतगत 

  सखु्खायाम उजाग ८९.३१ र्ी.वा प्रमत 
घण्टा 

११९.५८ र्ी.वा प्रमत 
घण्टा 

पररवमतगत 

  वर्ागयाम उजाग १९०.०१ र्ी.वा प्रमत 
घण्टा 

२२२.११ र्ी.वा प्रमत 
घण्टा 

पररवमतगत 

२१. लार्त तथा ववत्तीय प्याराममटर  

 कुल लार्त  ८2८०१६०९६१ 
(ने.रु.) 

 ८,८४,८१००००० 
(ने.रु.) 

पररवमतगत 

 प्रमत मे.वा.  लार्त ~ ने.रु.१८.४० करोि ~ ने.रु. १८.५२ करोि पररवमतगत 
  Internal Rate of 

Return (IRR) 
१६.०१% १५.२६% पररवमतगत 
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  Benefit/Cost Ratio १.५४४ १.६७ पररवमतगत 

 Nominal Payback 

Period 

- ९ वर्ग पररवमतगत 

 Discounted Payback 

Period 

- १३ वर्ग पररवमतगत 

  मनमागण अवमि ५ वर्ग ३ वर्ग पररवमतगत 

२२. रुखको वववरण 
 आवश्यक वन क्षेर   ८.७९२ हेर्कटर  ११.२३६ हेर्कटर  पररवमतगत 

 कटान र्नुग पने रुख १४१ ६५४ पररवमतगत 
२३. जग्र्ाको वववरण 

 स्थायी जग्र्ा १३.७६३ ३६.९६ पररवमतगत 
 अस्थायी जग्र्ा 2.०३५ 2.०३५ पररवमतगत 
 आयोजना प्रभाववत 

घरिरुी  
९५  १६०  पररवमतगत 

२४. Fish Ladder 

 प्रकार Vertical Slot Vertical Slot अपररवमतगत 
 चौिाई - १.2 मम पररवमतगत 
 मखुको चौिाई - ०.३ मम. पररवमतगत 

स्रोत: लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजनाको पररमाघजगत सम्भाव्यता अध्ययन प्रमतवेिन, २०२१ 

 
२.३.१.१ आयोजनाका अवयवहरुको वववरण  

क) हेिवर्कसग 

प्रस्ताववत आयोजनाको हेिवर्कसगका मखु्य अवयवहरुमा िाइभजगन बाूँि, अण्िरस्लसु बे, साइि इन्ध्टेक, एप्रोच 
र्कयानल, सेटमलङ्ग बेमसन आदि पिगछन।्यसको ववस्ततृ वववरण तल उल्लेख र्ररएको छ। 

 िाइभजगन बाूँि (Diversion Weir) 

प्रस्ताववत आयोजनाको लामर् कररब ४० मम लम्बाई र खोलाको बेि स्तरबाट ८ मम. उचाईको ogee 
प्रकारको बाूँि मिजाइन र्ररएको छ। यस बाूँिले २६२.२० घन मम. प्रमत सेकेन्ध्ि सम्मको पानी प्रवाह 
र्नगसर्किछ, जनु १०० वर्गमा १ बराबर आउनसर्कने बािीको ८०% प्रवाह रहेको छ। यस प्रवाहको र्मतमा 
बाूँिमा पानीको स्तर १२०१.६७ उचाई सम्म हनुछे। 
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यस बाूँिको अपघस्ट्रम लम्बाई १६.५० मम. र के्रस्ट स्तर ११९९.० मम हनुेछ र खोलाको बेि स्तर 
११९३.२० मम. र normal water level ११९८.७० ममटरको रहनेछ। 

 अण्िरस्लसु र घस्टमलांर् बेमसन 

अण्िरस्लसु इन्ध्टेकमा प्रवेश र्नगसर्कने सेिीमेन्ध्टको रोकथामको लामर् राघखएको छ। अण्िरस्लसुका रे्टहरुले 
इन्ध्टेक नघजकको फ्लामसांर् र सेिीमेन्ध्टको भण्िारण मनयन्ध्रण र्नेछन। खोलामा उचच बािी आएको समयमा 
अण्िरस्लसुको रे्टहरु इन्ध्टेकमा जम्मा हनुसर्कने सेिीमेन्ध्ट फ्लस र्नगका मनघम्त पूणग रुपमा खोमलनेछ।  

अण्िरस्लसु रे्टहरुको बेि स्तर ११९४.९८ मम. र रे्टसम्मको झकुाव १:२० रहेको छ।यस 
अण्िरस्लसुको लम्बाई १६.८२ मम. रहको छ भने चौिाई ३.२० मम. रहेको छ। पानीको प्रवाह 
मनयन्ध्रणको लामर् अण्िरस्लसुमा 2 वटा स्टप लर् र रे्ट राघखनेछ। यस रे्टको चौिाई ३.७० मम. र 
उचाई ३ मम. हनुेछ।  

बाूँिमा हनुे हाइड्रोमलक जम्पको असर कम र्नग ३०.१५ मम. लम्बाईको घस्टमलांर् बेमसन पमन प्रस्ताव 
र्ररएको छ। 

 इन्ध्टेक 

इन्ध्टेक ओररवर्सको मसल स्तर ११९६.२० मम. रहेको छ, जनु खोलाको बेि सतहभन्ध्िा 2.५० मम. मामथ 
रहने छ। यस इन्ध्टेकको मिजाइन प्रवाह १२.५४ घन मम. प्रमत सेकेन्ध्ि रहेको छ, जसमा १०.४५ घन मम. 
प्रमत सेकेन्ध्ि मिजाइन प्रवाह र थप १०-१०% ग्राभेल फ्लामसांर् र सेट्टमलांर् बेमसन फ्लामसांर्को लामर् हनु ेर्रर 
मिजाइन र्ररएको छ। यस इन्ध्टेकमा िइु वटा भवटगकल रे्ट र स्टपलर् हनुेछन। इन्ध्टेकको ओररवर्स 
ओपमनांर्को आकार ३.४५ मम. चौिाई र ७.३ मम. उचाई हनुेछ। इन्ध्टेकमा प्रवेश हनुसर्कने कणहरुको 
प्रवेश मनयन्ध्रणका लामर् १२ मममम चौिाईको ट्र्यासरयाक १०० मममम को िरुीमा राघखनेछ। 

 सेट्टमलांर् बेमसन 

यस आयोजनाको सेट्टमलांर् बेमसनको मिजाइन प्रवाह ११.५० घन मम. प्रमत सेकेन्ध्ि रहेको छ, जनु 
आस्योजनाको मिजाइन प्रवाह भन्ध्िा १०% बिी रहेको छ।यस सेट्टमलांर् बेमसनले ९०% िक्षताको साथ 
०.१५ मममम सम्मको कण मथन्ध्ग्राउनसर्कछ। यस बेमसनको लम्बाई ६२ मम. र चौिाई ६.१ मम. रहेको 
छ। सेट्टमलांर् बेमसनको िाउनघस्ट्रममा एउटा हेि पोंि रहनेछ। 
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ख) जलमार्ग 

 Headrace Cut and Cover Box Conduit: 

हेि पोंिबाट, मिजाइन प्रवाह टनेलको इन्ध्लेट पोटगलसम्म Headrace Cut and Cover Box Conduit को 

मद्दतले प्रवाह र्ररनेछ। यस Headrace Cut and Cover Box Conduit को लम्बाई १४२ मम. हनुछे र 
यसको चौिाई र उचाई २.३ मम को हनुेछ। 

 हेिरेस टनले 

आयोजनाको लामर् प्रस्ताववत हेिरेस टनेलको लम्बाई ३४२५ मम. हनुेछ र यो D आकारको हनुेछ। यस 
टनेलको व्यास ३ मम. को हनुेछ। 

 सजग ट्ाांक 

यस आयोजनाको लामर् restricted orifice प्रकारको सजग ट्ाांक प्रस्ताव र्ररएको छ, जसको मामथको भार् 
खलुा रहने छ। यस सजग ट्ाांकको व्यास ५ मम. हनुेछ र उचाई ३१.० मम. को हनुेछ।सजग ट्ाांकको 
अमिकतम अपसजग स्तर १२१०.१५ मम. र न्ध्यनुतम िाउनसजग स्तर ११८४.२१ मम. को हनुेछ। 

 पेनस्टक  

आयोजनाको हेिरेस टनेलको आउटलेट पोटगलबाट पेनस्टक पाइपको लम्बाई १६०० मम. रहेको छ र  
यसको व्यास १.७५ मम रहने छ।  

र्) ववद्यतुर्हृ 

 ववद्यतुर्हृको सांरचना 

आयोजनाको ववद्यतुर्हृ अरुण निीको िाूँया वकनारामा प्रस्ताव र्ररएको छ। यस ववद्यतुर्हृमा १८ मे.वा. 
उत्पािन क्षमताको ३ वटा टबागइन तथा जेनेरेटर, मनयन्ध्रण तथा सरुक्षा सवुविाका सांरचनाहरु रहनेछन। यस 
ववद्यतुर्हृको लम्बाई ४७.९ मम., चौिाई २२.९ मम. र उचाई २७.६० मम. रहने छ।टबागइनको 
केन्ध्रववन्ध्िकुो स्तर ५६९.२० मम. उचाई मा हनुेछ र टेलरेसको इन्ध्भटग स्तर ५६५.०७ मम. उचाईमा 
हनुेछ। ववद्यतुर्हृ मभर कन्ध्ट्रोल रुम, घस्वचमर्यर रुम, व्याट्री र व्याट्री चाजगर रुम पमन हनुेछ। 
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 टेलरेस 

यस आयोजनाको लामर् 2.६५ मम. चौिाई र ३.० मम र्वहराइको टेलरेस नहर प्रस्ताव र्ररएको छ। यस 
नहरको लम्बाई ३५० मम. हनुेछ। 

 

२.४ आयोजनाको आवश्यकता 
२.४.१ आयोजनाका मनघम्त आवश्यक जग्र्ा  

आयोजनाका स्थायी तथा अस्थायी सांरचनाहरू मकाल ुबरुण राविय मनकुन्ध्जको मध्यवती क्षेर, खेती योग्य 
जममन र खोलाको बर्रमा प्रस्ताव र्ररएका छन।्स्वीकृत वा.प्र.मू प्रमतवेिन अनसुार प्रस्ताववत आयोजना 
मनमागणका लामर् स्थायी र अस्थायी रुपमा कूल १५.७९८ हे जग्र्ाको आवश्यकता रहेको मथयो। हाल, 
आयोजनाको मनघम्त स्थायी रुपमा ३६.९६ हे र अस्थायी रुपमा २.०३५ हे, र्रर कूल ३८.९९५ हेर्कटर 
जग्र्ा आवश्यक रहेको छ (तामलका २.३)। आयोजनाका ववमभन्न सांरचनाहरुका लामर् आवश्यक पने 
जग्र्ाको वववरण अनसूुची ३ मा ववस्ततृ रुपमा दिईएको छ। 

तामलका २.३: आयोजनाका अवयवहरूको लामर् आवश्यक जग्र्ाको वववरण 

जग्र्ा 
स्वाममत्व  

जग्र्ाको प्रकार (हेर्कटर) 

स्वीकृत वा.प्र.म ु परुक वा.प्र.म ु

सरकारी जममन  अन्ध्य जममन सरकारी जममन  अन्ध्य जममन  

मध्यवती 
वन क्षरे 

बर्र अरुण-३ मनजी  मध्यवती  
क्षरे 
(वन+बाझो)  

बर्र  अरुण-३ मनजी  

स्थायी ८.६३९ ०.३६१ ०.६०१ ४,१६२ २१.७३६    ०.४४४ ० १४.७८ 

अस्थायी ०.१५३ १.६५ ०.२३२ ० ०.३५३  १.४५ ०  ०.२३२  

जम्मा  ८.६३९ 2.०११ ०.८३३ ४.१६२ २२.०८९ १.८९४ ०  १५.०१२ 

स्रोत: लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजनाको पररमाघजगत सम्भाव्यता अध्ययन प्रमतवेिन, २०२१ 
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२.४.२ आवश्यक जनशघि 

प्रस्ताववत आयोजना कायागन्ध्वयनको क्रममा िक्ष, अिगिक्ष तथा अिक्ष र्री कररव ४९८ जना जनशघिको 
आवस्यकता पनेछ।स्थानीय जनशघिलाई उनीहरुको सीप र योग्यताको आिारमा रोजर्ारीको अवसर दिईन े
छ।आयोजनाको मनमागण चरणमा िक्ष ४६, अिगिक्ष ५८ र अिक्ष ३५५ र्री कुल ४५९ जनशघि प्रमत 
दिन आवस्यकता पिगछ भने सांचालन चरणमा िक्ष १२, अिगिक्ष १२  र अिक्ष १५ र्री कुल ३९ 
जनशघि प्रमत दिन आवस्यकता पिगछ। 

तामलका २.४ :आयोजनाको लामर् अवाश्यक जनशघि 

क्र.सां. जनशघि मनमाणग चरण सांचालन चरण कुल 

१. िक्ष  ४६  १२  ५७  
२. अिगिक्ष ५८  १२  ७०  
३. अिक्ष ३५५  १५  ३७०  
४. कुल  ४५९  ३९  ४९८  

स्रोत: लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजनाको पररमाघजगत सम्भाव्यता अध्ययन प्रमतवेिन, २०२१ 

 

२.४.३ मनमागण उजाग 
आयोजनाको मखु्य मनमागण कायग सरुु र्नुग अघघ मनमागण उजागको व्यवस्था र्ररनेछ।आयोजनाको मनमागणको 
लामर् ववद्यतु आवश्यकता पीक समयमा  १.५ MVA अनमुान र्ररएको छ। मनमागण अववमिमा चार सेट २५० 
वकलोवाटको मिजेल जेनेरेटर प्रबन्ध्ि र्ररनेछ।साथै सम्भव भएसम्म राविय मग्रिबाट ३३ केभी ववद्यतु प्रसारण 
लाइन मनमागण र्रर मनमागण उजागको व्यवस्था र्नग सवकनेछ।हाल ११ केभी ववद्यतु प्रसारण लाइन नेपाल 
ववद्यतु प्रामिकरणको सबस्टेसन खािबारी सम्म रहेको छ र आयोजना क्षेरबाट २५ वकलोममटरको िरुीमा 
छ। आयोजना क्षेरमा उजागको प्रसारण र ववतरण कायगको लामर् कररव ४ मवहनाको समय लाग्ने छ। 

 

2.४.४ मनमागण सामग्री 

आयोजनाको लामर् आवश्यक मनमागण सामग्री स्थानीय बजार तथा बाह्य बजारबाट आयात र्ररनेछ। यस 
आयोजनाको लामर् आवश्यक नदिजन्ध्य मनमागण सामग्री स्थानीय सरकारसूँर् अनमुमत मलई सवेक्षण क्षेर 
मभरका नदि वकनाराबाट घझवकनेछ।अपरु् बालवुा आफ्नै क्रसर प्लान्ध्टबाट उत्पािन र्ररनेछ। आयोजनाको 
लामर् आवश्यक सामग्रीको वववरण तामलका 2.५ मा प्रस्ततु र्ररएको छ।  
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तामलका 2.५: मनमागण सामग्रीको वववरण 

क्र.स. प.ुवा.प्र.म ु स्वीकृत वा.प्र.म ु
मनमागण सामग्री इकाई अनमुामनत मारा मनमागण सामग्री इकाई अनमुामनत मारा 

१ मसमेन्ध्ट बोरा ५४२,०३०  मसमेन्ध्ट मे.टन १७१० 
२ एग्रीरे्ट घन मम. १५५,२८०  एग्रीरे्ट घन मम. ९३०० 
३ बालवुा घन मम. ७७,६४०  बालवुा घन मम. २६०० 
४ ढुांर्ा घन मम. ११,१५५  ढुांर्ा घन मम. ८०० 
५ र्लाम तथा 

घस्टल सामाग्री 
मे.टन २,२२२  र्लाम तथा 

घस्टल सामाग्री 
मे.टन १४५० 

६ मिजेल मल. २७३,३१२०  मिजेल मल. ६००००० 
७ मोमबल तथा 

मग्रज 

मल. २७,३३०  मोमबल तथा मग्रज मल. ६००० 

८ ववस्र्ोटक 
सामाग्री  

मे.टन २२०  ववस्र्ोटक 
सामाग्री  

मे.टन ४१५ 

९  काठ र्कय ुवर्ट ८३०  जेलावटन घन मम. २०८५ 
स्रोत: लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजनाको पररमाघजगत सम्भाव्यता अध्ययन प्रमतवेिन, २०२१ 

 

२.५ आयोजनाका सहायक सवुविाहरु  

२.५.१ मनमागण घशववरहरू तथा भण्िारण के्षर 

आयोजनाको मनमागण र सांचालनको चरणमा आवश्यक पने स्थायी र अस्थायी घशववरहरुको लामर् चावहन े
जग्र्ाहरु प्रस्ताव र्ररएको छ।मतनवटा अस्थायी घशववरहरु र एउटा स्थायी घशववर प्रस्ताव र्ररएका छन।् 
आयोजनाको हेिवर्कसग तर्ग को अस्थायी घशववर तथा भण्िारण क्षेरका लामर् ०.०३४ हेर्कटर मसमलचोङ 
र्ा.पा.-५, याांर्िेन र्ाउूँमा र सजगट्ाांक नघजक अस्थायी घशववर तथा भण्िारण क्षेरका लामर् ०.०२४ हेर्कटर 
मकाल ु र्ा.पा.-६ िाूँिार्ाउूँमा प्रस्ताव र्ररएको छ भने ववद्यतुर्हृ तर्ग को अस्थायी घशववर तथा भण्िारण 
क्षेरका लामर् ०.२०८ हेर्कटर प्रस्ताव र्ररएको छ।त्यसै र्रर ववद्यतुर्हृ नघजक स्थायी घशववरका लामर् 
१.१७ हेर्कटर मनजी जग्र्ामा प्रस्ताव र्ररएको छ। 
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तामलका २.६: आयोजनाको प्रस्ताववत घशववर क्षरे 

घशववर क्षरे स्वीकृत वा.प्र.म ु प.ुवा.प्र.म ु
क्षरेर्ल (हे.) क्षरेर्ल (हे.) अक्षाांश िेशान्ध्तर 

हेिवर्कसग नघजक 
(अस्थायी) 

०.०३४ ०.०३४  २७०३३’१८”N ८७०१०’४१”E 

सजगट्ाांक नघजक 
(अस्थायी) 

- ०.०२४  २७०३१’५०.५”N ८७०१२’१०.४५”E 

ववद्यतुर्हृ नघजक 
(अस्थायी) 

- ०.२०८  २७०३१’८.५”N ८७०१२’२८”E 

ववद्यतुर्हृ नघजक 
(स्थायी) 

०.२३२ १.१७  २७०३१’२३.५”N  ८७०१२’५३”E 

 

२.५.२ क्रशर र ब्याघचङ्ग  प्लान्ध्ट (Crusher and batching plant) 

आयोजना मनमागणका लामर् िईु वटा क्रमसङ्ग प्लान्ध्ट एउटा हेिवर्कसग क्षेर र अको ववद्यतुर्हृ क्षेर नघजक 
रहनेछ जसको क्षमता ५० टन प्रमत घण्टा हनुेछ।  

मनमागण सामग्रीहरुको केही अांश (Coarse Aggregate) अप्सवुा खोलाबाट उत्खनन ् र्ररनेछ भने बाूँकी 
अपरु् मनमागण सामग्री सम्बघन्ध्ित स्थानीय आपूमतगकतागबाट खररि र्ररनेछ।ढुांर्ा लर्ायतका अन्ध्य कचचा पिाथग 
वटपर र िम्प ट्रकको माध्यमबाट तोवकएको उत्खनन ्क्षेरबाट ढुवानी र्ररनेछ।  

तामलका २.७: आयोजनाको प्रस्ताववत घशववर क्षरे  

क्रशर र ब्याघचङ्ग  

प्लान्ध्ट के्षर 
स्वीकृत वा.प्र.म ु प.ुवा.प्र.म ु
क्षरेर्ल (हे.) क्षरेर्ल (हे.) अक्षाांश िेशान्ध्तर 

हेिवर्कसग नघजक 
(अस्थायी) 

०.११५ ०.११५   २७०३३’२०”N ८७०१०’४५”E 

ववद्यतुर्हृ नघजक 
(अस्थायी) 

०.२६५ ०.२६५  २७०३१’२८”N  ८७०१३’१०”E 
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२.५.३ उत्खनन ्क्षरे  

आयोजनाको लामर् चार वटा उत्खनन ्क्षेरहरू तोवकएका छन, जसमध्य एउटा स्थान ववद्यतुर्हृ क्षेर नघजक 
अरुण निीमा र अको स्थान अप्सवुा खोला र अरुण निीको सांर्म नघजक र अको िईु वटा स्थान हेिवर्कसग 
क्षेरको नघजक अप्सवुा खोलामा छनौट र्ररएको छ।उत्खनन ्क्षेरका लामर् करीव ०.४०५ हेर्कटर क्षेरर्ल 
निी वकनारा र खोलाको बर्र क्षेरमा प्रस्ताव र्ररएको छ।प्रस्ताव र्ररएको उत्खनन ्क्षेरको मनिेशाांक तल 
तामलकामा प्रस्ततु छ। 

तामलका २.८: प्रस्ताववत उत्खनन ्के्षर र सो के्षरमा पाउन ेमनमागण सामग्रीहरु सामग्रीहरुको तलुनात्मक तामलका  

उत्खनन ्के्षर पाउन ेमनमागण सामग्रीहरु  स्वीकृत 
वा.प्र.म ु 

प.ुवा.प्र.म ु

पररमाण 
(घन मम.) 

पररमाण  अक्षाांश िेशान्ध्तर 

हेिवर्कसग 
नघजक 

(१) 

िुांर्ा, मर्ट्टी, fine 

aggregates 

०.०६१ ५० मम X 
०५ मम X 
२ मम  

२७०३३’१६”N ८७०१०’४९”E 

हेिवर्कसग 
नघजक 

(२) 

िुांर्ा, मर्ट्टी, fine 

aggregates 

०.०३२ ५० मम X 
१० मम X  
२ मम  

२७०३३’१५.५”N ८७०११’०५”E 

ववद्यतुर्हृ 
नघजक 

िुांर्ा, मर्ट्टी, fine 

aggregates, coarse 

aggregates 

०.३१२  ५०० मम 
X ४० मम 
X ५ मम  

२७०३१’३२”N  ८७०१३’०६”E 

अप्सवुा खोला 
र अरुण 

निीको सांर्म 
नघजक 

िुांर्ा, मर्ट्टी, fine 

aggregates, coarse 

aggregates 

- ५० मम X 
३० मम X 
५ मम 

२७०३२’२७”N  ८७०१३’५०”E 
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२.५.४ िीस्पोजल क्षरे (Spoil disposal area)  

आयोजनाका अवयवहरुको मनमागण चरणमा हेिवर्कसग, सजग ट्ाांक, पेनस्टक पाईप र ववद्यतुर्हृको बावहरी 
क्षेरको सतह उत्खनन ्र हेिरेस सरुुङ्ग खने्न क्रममा कररब ३९०,००० घ.मम. माटो तथा ढुङ्गा मनघस्कन े
अनमुान र्ररएको छ। 

तामलका २.९:आयोजनाका अवयवहरुको मनमागण तथा उत्खनन्ध्को क्रममा मनघस्कन सर्कन ेमाटो र ढुांर्ाको  

अनमुामनत मारा 
आयोजनाका अवयवहरु  मनघस्कन सर्कन ेमाटो, ढुङ्गाको 

अनमुामनत मारा  

Bulk density  

बाूँि मनमागण  ६४,०००   

१२००-१७५०  

के.जी. प्रमत घ.मम. 

ववद्यतुर्हृको मनमागण  १५०,०००  

सजग ट्ाांक, हेिरेस सरुुङ्ग  ४४,०००  

पेनस्टक पाईप  १२७,०००  

जम्मा  ३९०,०००  

स्रोत: लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजनाको पररमाघजगत सम्भाव्यता अध्ययन प्रमतवेिन, २०२१ 

आयोजना मनमागण क्रममा मनघस्कने अनमुामनत कूल माटो र ढुङ्गामध्ये कररब २३०,००० घ.मम. मनमागण 
सामग्रीको रुपमा प्रयोर् र्नग सवकन े िेघखन्ध्छ।बाूँकी रहेका १५६,००० घ.मम. माटो तथा ढुङ्गालाई 
व्यवस्थापनको मनघम्त ३ वटा मिस्पोजल क्षेरहरु प्रस्ताव र्ररएका छन।्मिस्पोजल क्षेरको लामर् कूल 
०.७८४ हे. जग्र्ा प्रस्ताव र्ररएको छ। 

तामलका २.१०: आयोजनाको प्रस्ताववत िीस्पोजल क्षरे  

उत्खनन ्
क्षरे 

पाउन ेमनमागण 
सामग्रीहरु  

स्वीकृत 
वा.प्र.म ु 

प.ुवा.प्र.म ु

क्षरेर्ल 
(हे.) 

क्षरेर्ल 
(हे.) 

अक्षाांश िेशान्ध्तर 

हेिवर्कसग िुांर्ा, मर्ट्टी, fine ०.११९ ०.११९  २७०३३’१६”N ८७०१०’४७”E 
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नघजक aggregates 

सजग ट्ाांक  िुांर्ा, मर्ट्टी, fine 

aggregates, 

coarse 

aggregates 

०.३१८ ०.५१२  २७०३१’३७.५”N ८७०११’३६.५”E 

ववद्यतुर्हृ 
नघजक 

िुांर्ा, मर्ट्टी, fine 

aggregates, 

coarse 

aggregates 

०.५४७ ०.१५३   २७०३१’०७”N  ८७०१२’१५”E 

 

२.५.५ बांकर  

आयोजनाको लामर् आवश्यक पने मबष्र्ोटक पिाथगहरु भण्िारण र्नग बांकर क्षेर प्रस्ताव र्ररएको छ। बांकर 
क्षेरका लामर् कूल ०.२० हे. छुटाईएको छ। यो जग्र्ा नेपाल आमीको सझुाब बमोघजम पररवतगन 
हनुसर्कनछे। ववस्र्ोटक पिाथग नेपाल सरकारको मनयम अनसुार आपूमतग र्ररने छ जसमध्ये ५०% नेपाली 
सेनाद्वारा उत्पादित हनुे छ भने बाूँकी ५०% भारतबाट आयात र्ररनेछ | यस बांकर र्हृको ववस्र्ोटक पिाथग 
भण्िारण क्षमता ३० टनको हनुेछ | 

2.५.५.१ ववष्र्ोटक पिाथगको व्यवस्थापन 

आयोजनाको मनमागणको क्रममा टनेल मनमागणको लामर् ववष्र्ोटक पिाथग प्रयोर् र्ररनेछ। आयोजनालाइ 
आवश्यक ववष्र्ोटक पिाथगको व्यवस्थापनको घजम्मा नेपाली सेनालाइ दिइनेछ। ववष्र्ोटक पिाथगको खररि, 
आयात, िवुानी, भण्िारण र सरुक्षाको सम्पूणग आवश्यक व्यवस्थाको योजना नेपाली सेनाको सहकायगमा 
र्ररनेछ। आयोजना स्थलमा ववष्र्ोटक पिाथगको सरुक्षाको लामर् मनम्न कायगहरु र्ररनेछ।  

 मनमागण व्यवसायीले नेपाल आमीको मातहतमा रही ववष्र्ोटक पिाथगको ढुवानी आयोजना क्षेरमा र्ने 
छ। 

 मनमागण क्षेरमा ववष्र्ोटक पिाथग भण्िारण क्षेर बनाइने छ। 

 नेपाली सेनालाइ मनमागण कायगको प्रर्मत अनरुुप ब्लाघस्टांर्को समयतामलका तयार र्नग आग्रह 
र्ररनेछ। 

 प्रयोर् नर्ररएको मिटोनेटर, ववष्र्ोटक पिाथग र फ्यसु तारहरु जम्मा र्रर सम्बघन्ध्ित मनकायलाइ 
बझुाइनेछ। 
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 नेपाली सेनाको मनिेशनमा ब्लाघस्टांर् क्षेरको सरुक्षा व्यवस्था किा र्नग आग्रह र्ररनेछ। 

 

२.६ मनमागण तामलका 
आयोजनाको मनमागण अवमि ३६ मवहना अनमुान र्ररएको छ। मनमागण कायगतामलकाको ववस्ततृ वववरण अनसूुची ४ 

मा प्रिान र्ररएको छ। 

 

२.७ आयोजना प्रभाव क्षरेको घचरण  

आयोजना मनमागण र सांचालनको कारण प्रभाववत क्षेरलाई आयोजना क्षेरको रूपमा पररभावर्त र्ररएको छ।यी 
क्षेरहरूमा सांखवुासभा घजल्लाको मसमलचोङ र्ाउूँपामलकाको विा नां ५ र मकाल ुर्ाउूँपामलकाको विा नां. १ 
र ६ रहेको छ।आयोजना प्रभाव क्षेर मनम्न रूपमा पररभावर्त र्ररएको छ: 

२.७.१ प्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे (DIA): 

'प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर' शब्िले आयोजनाका सांरचना र सवुविाहरू समावेश हनुे क्षेरलाई जनाउूँिछ जनु 
आयोजनाको मनमागण र सांचालनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाववत हनुेछन।्यस क्षेर अन्ध्तर्गत मसमलचोङ 
र्ाउूँपामलकाको विा नां ५ र मकाल ुर्ाउूँपामलकाको विा नां. १ र ६ मा १०० मम. मभर पने बाूँि िेघख 
टेलरेससम्मका सांरचनाहरू, आयोजनाले स्थायी रूपमा प्रयोर् र्ने सबै जग्र्ाहरु, Intake िेघख Tailrace 
Outlet बीचको Dewatered stretch आदि पिगछन।् 

२.७.२ अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे (IIA):  

आयोजना मनमागण तथा सांचालन कायगबाट आयोजना क्षेरको सेरोरे्रोको भौमतक, जैववक, सामाघजक-आमथगक 
तथा साांस्कृमतक वातावरणमा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पने क्षेरलाई अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेर मामनन्ध्छ।सवेक्षण 
अनमुमत परमा दिइएको आयोजनाको सीमा क्षेरमभर आयोजनाका सांरचनाहरुले ओर्ट्ने बाहेकका मसमलचोङ 
र्ाउूँपामलकाको विा नां ५ र मकाल ुर्ाउूँपामलकाको विा नां. १ र ६ का १०० मम. िेघख २०० मम. 
सम्मका स्थानहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर मामनन्ध्छ। 

२.७.३ वरपरको क्षरे (Surrounding Area) 

''वरपरको क्षेर'' ले ठूलो क्षेर सांकेत र्िगछ, जनु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आयोजनाको कायागन्ध्वयनबाट 
प्रभाववत हनुेछ।यस क्षेरमा प्रस्ताववत आयोजनाको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर बाहेकको मसमलचोङ 
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र्ाउूँपामलकाको विा नां ५ र मकाल ु र्ाउूँपामलकाको विा नां. १ र ६ का स्थानहरु पिगछन ् जहाूँ कुनै 
आयोजना सांरचना र सवुविा अवघस्थत हनुेछैन। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घचर २.३: आयोजनाको प्रभाव क्षरेको घचरण 
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अध्याय ३ 

३. प्रततवेदन तयार गदाा अपनाइएको ववति  

वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ अनरुुप लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.) को 
पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रततवेदन तयार गदाा आवश्यक पने जानकारी जस्तै 
प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रको भौततक, जैववक र सामाजजक तथा आतथाक वातावरणका अवयवको तथ्याङ्क 
सङ्कलन गररएको छ।आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन कायाका लातग सन्दभा सामग्रीको पनुरावोलोकन, 
सम्बजन्ित प्रकाजित वा अप्रकाजित सामग्री/प्रततवेदनको पनुरावोलोकन, सवेक्षण कायाका लातग 
आवश्यक प्रश्नावलीको तयारी, स्थलगत पैदल सभेक्षण (Walkover survey), प्रत्यक्ष अवलोकन, 

सामवुिक छलफल, मखु्य जानकार व्यजिसंग अन्तवााताा (Key Informant Interview), तथा सामवुिक 
छलफल लगायतका काया गररएको छ। 

३.१ सन्दभा सामग्रीिरुको पनुरावलोकन  

सन्दभा सामग्रीिरुको पनुरावलोकन अन्तगात उपलब्ि ववतभन्न वकतसमका वैज्ञातनक सावित्यिरुको 
पनुरावलोकन, प्रकािनिरु, कायाालयका अतभलेखिरु, नक्िािरु, नेपाल सरकारका ववतभन्न नीतत, 
तनयम, काननु, मापदण्ड, मागादिान आददबाट संकतलत तनम्न सन्दभा सामाग्रीिरुको पनुरावलोकन, 
गरर प्रततवेदन तयार गररएको तथयो।  

 टोपोग्रावफक नक्सा २७८७-०५ 

 आयोजना क्षेत्रको गगुल नक्सा 
 जजल्ला समन्वय सतमततको प्रकािन, संखवुासभा 
 जनसंख्या तथा घरिरुी सवेक्षण, के. त. वव, नेपाल सरकार , २०६८  

 प्रभाववत गाउँपातलकािरुको बस्तगुत वववरण  

 आयोजनाको लातग आवश्यक दितीय तथ्याङ्किरु, सन्दभा सामग्री, तडतभजन वन कायाालयका 
अतभलेखिरुको संकलन 

 प्राववतिक पररमाजजात सम्भाव्यता अध्ययन प्रततवेदन, लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना ५४ 
मे.वा.,२०२१  

 तडजाइन र ईजन्जतनयररङ अध्ययन प्रततवेदन, लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजनाको ५४ 
मे.वा.,२०२१  

 लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना ४५ मे.वा., को स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, 

२०२० 

 जलववद्यतु वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन म्यानअुल, २०१८ 
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 नेपाल सरकारको प्रचतलत नीतत, ऐन, तनयम तथा तनदेजिका तथा ववद्यतु उत्पादन र ववकास 
सम्बन्िी तनयमिरु 

 

३.२ चेकतलष्ट तथा प्रश्नावली तयारी  

प्रस्ताव कायाान्वयन िनु ेक्षेत्रको भौततक, जैववक, सामाजजक, आतथाक तथा साँस्कृततक वातावरणका 
क्षेत्रिरुको तथ्याङ्क संकलन तथा अवलोकन गना सन्दभा सामाग्रीिरुको अध्ययन गरी प्रश्नावली एवं 
चेकतलष्टिरुको तयारी गररएको तथयो।  

 

३.३ स्थलगत अध्ययन  

वातावरण ववज्ञ, समाजिास्त्री, जैववक ववज्ञ, वनस्पततववद र वातावरण इजितनयरको टोलीले वव.सं. 
२०७८/१०/०१ देजख वव.सं. २०७८/१०/१३ सम्म आयोजना क्षेत्र स्थलगत भ्रमण गरेका 
तथए।उि टोलीले आयोजना क्षेत्रिरूमा पैदल सवेक्षण गरी भौततक, जैववक र सामाजजक-आतथाक र 
सांस्कृततक वातावरणमा अवलोकन गरेका तथए।आयोजना क्षेत्रको वातावरणीय र सामाजजक 
अवस्थाको बारेमा ववतभन्न आिारभतू तथ्याङ्क र जानकारी संकलन गररएको तथयो। 

३.३.१  भौततक वातावरण 

भौततक वातावरणसँग सम्बजन्ित तथ्याङ्किरूको संकलन अन्तगात आयोजना क्षेत्रका मखु्य खोलािरु, 
बाढी आउने क्षेत्र, मौसम सम्बन्िी तथ्याङ्किरू: वर्ाा, र तापक्रम इत्याददका साथै भगूभीय पक्षिरू 
जस्तै त्यस स्थानमा पाईने माटो, वालवुा, चट्टान, जतमन भातसन सक्न े क्षेत्र आदद बारे सामान्य 
जानकारी क्षेत्र अवलोकनबाट गररएको तथयो।टोपोग्राफी र जजयोमोफोलजीमा जानकारी टोपो नम्बर 
२७८७-०५ को स्थलाकृततको नक्सा (१:५०,०००) बाट तलइएको तथयो।साथै एक सरल 
चेकतलस्ट आयोजना क्षेत्रको भौततक वातावरणमा क्षेत्र-वविेर् जानकारी संकलन गना प्रयोग गररएको 
तथयो।क्षेत्र भ्रमणको क्रममा झकुाव जस्थरता, िावा र ध्वतन प्रदूर्णको स्रोत अवलोकन गरर समावेि 
गररएको छ।  

३.३.१.१ भगूोल, भतूम जस्थरता र भकूम्प 
भगूभा, भतूम जस्थरता र भकूम्प सम्बन्िी तथ्याङ्क सम्भाव्यता अध्ययन प्रततवेदनबाट संकलन गररएको 
छ। 

३.३.१.२ वाय ुर ध्वतनको गणुस्तर  

आयोजना क्षेत्रको वाय ु गणुस्तर आयोजना क्षेत्रमा मापन गररएको तथयो। वायकुो गणुस्तर मापन 
गनाको लातग एयर तभजअुल प्रो एयर क्वातलटी मोतनटर प्रयोग गररएको तथयो।वायकुो गणुस्तरको 
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लातग PM २.५ र PM १० को मात्रा वायकुो गणुस्तर सम्बन्िी राविय मापदण्ड २०६९ सँग तलुना 
गररएको छ।  

तातलका ३.१ : आयोजना स्थलमा मापन गररएको वायकुो गणुस्तर 

क्र.स . स्थान  उचाई  देिान्तर, अक्षािं तमतत, समय  

१. 
 

िेडवक्सा  

 

१२०७ तम. ८७०१०’४१”E, २७०३१’५०.५”N वव.सं २०७८/१०/०९,  

वविान ८:०० 

२  पेनस्टक पाइप मागा  ६१० तम. ८७०१२’२८”E, २७०३१’८.५”N वव.सं २०७८/१०/०६,  

ददउँसो ०३:०० 
२ ववद्यतुगिृ ५७० तम.  ८७०१२’५३”E, २७०३१’२३.५”N वव.सं २०७८/१०/०५,  

ददउँसो ०३:००   

स्रोत: क्षेत्र सवेक्षण, २०२२ 

त्यस्तै ध्वतनको स्तर मापन गनाको लातग Sound Level Meter (तडजजटल ध्वतन स्तर तमटर, तसग्मा 
MTQ8055) प्रयोग गररएको तथयो।  

तातलका ३.२: आयोजना स्थलमा मापन गररएको ध्वतन स्तर  

क्र.स . स्थान  उचाई  देिान्तर, अक्षािं तमतत समय  

१ िेडवक्सा  १२०७ तम. ८७०१०’४१”E, २७०३१’५०.५”N वव.सं २०७८/१०/०९,  

वविान ८:०० 

२  पेनस्टक पाइप 
मागा 

६१० तम. ८७०१२’२८”E, २७०३१’८.५”N वव.सं २०७८/१०/०६,  

ददउँसो ०३:०० 
३  ववद्यतुगिृ ५७० तम.  ८७०१२’५३”E, २७०३१’२३.५”N वव.सं २०७८/१०/०५,  

ददउँसो ०३:००   

स्रोत: क्षेत्र सवेक्षण, २०२२ 

३.३.१.३ जलववज्ञान 

अप्सवुा खोलाको जलववज्ञान सम्बजन्ित तथ्याङ्क लोवर अप्सवुा खोला जलववद्यतु आयोजनाको 
पररमाजजात सम्भाव्यता अध्ययन प्रततवेदनबाट संकलन गररएको छ। 

३.३.१.४ सेतडमेन्ट 

सेतडमेन्टसँग सम्बजन्ित तथ्याङ्क लोवर अप्सवुा खोला जलववद्यतु आयोजनाको पररमाजजात सम्भाव्यता 
अध्ययन प्रततवेदनबाट संकलन गररएको छ। 
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३.३.१.५ पानीको गणुस्तर  

पानीको गणुस्तरको जानकारीको लातग प्रस्ताववत इन्टेक क्षेत्रमा पानीको नमूनािरू संकलन गररएको 
तथयो।अप्सवुा खोलामा पानीको नमूना संकलन वव.सं २०७८/१०/०४ को ददउँसो ०१:२२ बजे र 
वव.सं २०७८/१०/०६ को तबिान ०९:०५ बजे गररएको तथयो। पानीको नमूना काठमाडौंको 
प्रयोगिालामा ववतभन्न भौततक र जैववक मापदण्डिरूको लातग परीक्षण र ववश्लरे्ण गररएको तथयो। 

यस आयोजनामा कुल सस्पेंड सोतलड (Total Suspended Solids), कुल डीजल्ल्ब सोतलड (Total 

Dissolved Solids), कडापन (Hardness), क्षारीयता (Alkalinity), तडजल्ब्ड ऑक्सीजन (Dissolved 

Oxygen), नाइटे्रट (Nitrate), टोटल फास्फेट (Total Phosphate) जस्ता मापदण्डिरू परीक्षण गररएका 
तथए। पानीको रासायतनक मापदण्डको परीक्षणको लातग प्रयोग गररएको ववति तनम्नानसुार छ: 

तातलका ३.३:  लोवर अप्सवुा खोला जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.) को भौततक-रासायतनक परीक्षणको लातग 
ववतििरू 

क्र.स. प्यारातमटर तबति  
१  Total Suspended Solids 2540 D. APHA 23rd edition  

२  Total Dissolved Solids 2540 C.APHA 23rd edition 

३  Biological Oxygen Demand (BOD) 5210 B. 5-Day BOD Test, APHA 23rd edition 

४   Total Phosphate 4500-P E. Ascorbic Acid Method, APHA 23rd edition 

५   Total Hardness 2340 C. EDTA titrimetric method, APHA 23rd edition  

६   Dissolved Oxygen DO meter  

७  Alkalinity 2320 B. Titration Method, APHA 23rd edition  

८  Nitrate 4500 NO3- B. UV Spectrophotometric method, APHA  
23rd edition  

३.३.२ जैववक वातावरण 

प्राथतमक तथ्याङ्क: जैववक तथ्याङ्कको लातग आयोजना क्षेत्र र वरपर वनस्पततिरु, जीवजन्तकुो वकतसम, 
अवस्था, प्रजातत आददको सवेक्षण गररएको तथयो।आयोजना क्षेत्र मध्यवती क्षेत्रमा पने िुँदा 
अध्ययनका क्रममा वन क्षेत्रमा पने पोलको संख्या, रुखका प्रजातत, चराचरुुंगीको वववरण 
वन्यजन्तकुो वववरण संकलन गररएको तथयो।यसका साथै जैववक वातावरणसँग सम्बजन्ित 
तथ्याङ्किरुको अध्ययन पतन गररएको तथयो। 

ददत्तीय स्रोत: वन र वन्यजन्तकुो पविचानको लातग जजल्ला स्तरको तथ्याङ्क सन्दभा सामग्रीबाट संकलन 
गररएको तथयो।यसै गरी वन र वन्यजन्तकुो तथ्याङ्कका लातग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 
प्रकाजित गरेका सावित्यिरू र पूवा स्वीकृत प्रततवेदनबाट संकलन गरीएको छ। 
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३.३.२.१ वनस्पततिरुको तथ्याङ्क संकलन  

आयोजना क्षेत्रमा र आसपासमा पाईने वन, वनस्पतत तथा ववतभन्न बोट ववरुवािरुको तथ्याङ्क संकलन 
तडतभजन वन कायाालयबाट प्रकाजित ववतभन्न सन्दभा सामाग्रीिरुको अध्ययन तथा स्थलगत 
अध्ययनबाट गररएको तथयो।गैर काष्ठ वन पैदावार, जाततगत वनस्पतत प्रयोग तथा ववतभन्न 
उपयोतगतािरु, कृवर् बालीिरुको जानकारी आददबारेको प्रश्नावली सवितको सवेक्षण तथा समूिगत 
तथा लजक्षत समूि छलफलबाट संकलन गररएको तथयो।कुनै ववरुवाको पविचान तथा उपयोतगतािरु 
बारे अस्पस्ट भएमा स्थानीय जानकार व्यजििरुसँग परामिा गरी पविचान गररएको तथयो।आयोजना 
क्षेत्रमा र वरपर पाइने तबरुवािरुको प्रयोग पत्ता लगाउन स्थानीय बातसन्दाको भेला गररएको 
तथयो।यस क्षेत्रको सामान्य तबरुवा वववविता आयोजना क्षेत्रको कृवर् वववविताको लातग आवश्यक 
जानकारीको संकलन गररएको तथयो। 

प्रस्ताववत आयोजना स्थल र आसपासका स्थानिरुमा रिेका प्राकृततक वन जङ्गलको अवस्था र 
जैववक वववविताको मलु्याङ्कनका लातग भ-ूक्षेत्रको आिारमा मखु्य प्रकारका बोटतबरुवाको पूणा 
प्रतततनतित्व िनुे गरर वनमा नमनुा प्लटिरुको सवेक्षण गररएको तथयो। सवेक्षणका लातग सामदुावयक 
वन स्रोत सवेक्षण मागादिान, २०६१ अनसुार रुखको मापनको लातग ५०० वगा 
तमटरका,बल्लाबल्ली (पोलको) मापनको लातग १०० वगा तमटर र लाथ्रा तथा तबरुवाको लातग 
क्रमि: २५ र १० वगातमटरको प्लटिरु स्थापना गरर वनस्रोतको मापन काया गररएको तथयो।साथै 
काठ दाउराको अनमुान सामदुावयक वनस्रोत सवेक्षण मागादिान (पररमाजान) २०६१ र वन 
तनयमावली २०५१को आिारमा गररएको छ।जसबाट वेसल एररया (Basal Area) र रुखको 
आयतनको नततजा तनकातलएको तथयो।वन जङ्गलको भइँुमा रिेका रुखका तबरुवािरुको गणनाका 
साथै जतमनको सतिमा पाइने ववरुवािरुलाई तबिेर्ज्ञताको आिारमा स्थलगत रुपमानै पविचान 
गररएको तथयो। 

रुखिरुको उचाई (H) क्लाइनोतमटर कम्पास (Clinometer compass)िारा गररएको तथयो, तर 
असजजलो भ-ूबनोट भएको ठाउँमा भने उपरोि नापको आिारमा अन्य रुखिरुको उचाई आकलन 
गररएको तथयो।रुखिरु, बल्लाबल्ली (poles) र लाथ्रािरुको (samplings) वगीकरणलाई सामदुावयक 
वन सवेक्षण मागा तनदेिन, २०६१को आिारमा छातीको उचाइमा १० देजख २९.९ से.तम. व्यास 
(DBH) भएकालाई बल्लाबल्ली; ४ देजख १० से.तम. व्यास (DBH) भएका लाथ्रािरु (Saplings) र 
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४ से.तम. भन्दा कम व्यास (DBH) भएका तबरुवािरुको (Seedlings) रुपमा तलइएको तथयो।यस 
जानकारीको आिारमा रुख प्रजाततको नोक्सान र काठको आयतन समेत गणना गररएको तथयो। 

आयोजना तनमााण स्थल आसपासको वन क्षेत्रमा तनमााण अजघ र पतछ भएका गततववतििरु तथा 
कामदार र स्थानीय समदुायका कारणबाट आएको पररवतानको तलुनात्मक अध्ययन गनाका लातग 
आयोजना तनमााण स्थलको आसपासको वन क्षेत्रमा केवि अनगुमन प्लटिरु पतन तलइएको तथयो। 

आयोजनाको सडक तनमााण िनुे क्षेत्रमा बाँि तनमााण िनुे स्थलबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाववत क्षेत्रमा 
िटाउन ु पने वनस्पततिरुको प्रतततनति मूलक प्रपोतसप- यााण्डम स्याजम्प्लङ (Purposive Randam 

Sampling) ववतिबाट र आयोजनको पेनस्टक पाईप तनमााण िनुे क्षेत्रमा र सजा ट्याङ्क क्षेत्रमा िटाउन ु
पने सम्पूणा रुखिरुको संख्या पूणा गणना गररएको तथयो।नमूना प्लाटिरुको संख्या प्रतततनतिमूलक 
िनुेगरर प्रभाववत िनुे वनको क्षेत्रफलको १% भन्दा बढी तलएको तथयो।सो नमनुा प्लट तभत्र छत्र 
ढाक (Crown cover), मोिडा, तभरलोपन, आदद वनस्पततको ववश्लरे्ण र थप अध्ययनको लातग 
अतभलेख गररएको तथयो।आयोजना क्षेत्रमा पाउने वनस्पततिरुको पविचान िनु नसकेका 
वनस्पततिरुलाई नेिनल िबेररयम र (प्रमाजणक प्रकािन) प्रकाजित सन्दभा सामग्रीको अध्ययबाट 
पविचान गररएको तथयो (DPR, 2001; Polunin and Stainton, 1984; Press et al.,2000;Stainton, 

1988)। 

तथ्याङ्क ववश्लरे्ण  

वनमा रिेका काठको मौजूदा आयतनलाई वन तनयमावली २०५१ अनसुार बक्षस्थलको उचाईमा 
रिेको वकृ्षको व्यास रुखको उचाई र फमा फ्याक्टर आददको प्रयोग गररएको तथयो। 

काठको आयतनलाई मापन गने सतु्र  

आयतन = रुखको वेसल एररया (Basal Area) X उचाई (Height) X ०.५(Form Factor)  

[Gross Volume = Basal Area*Height*Form Factor]  

Basal Area = πR2 =३.१४२ X  
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काठ र दाउराको मात्रा तय गदाा वन स्रोत सवेक्षण मागादिान, २०६१ र वन तनयमावली 
२०५१को प्रयोग गररएको छ। 

३.३.२.२ वन्यजन्तकुो तथ्याङ्क संकलन ववति  

क) स्तनिारी वन्यजन्त,ु चरािरु, सरीसपृिरू र उभयचरिरुका लातग तथ्याङ्क सङ्कलन गने ववतििरु  

वन्यजन्त ुसम्बन्िी प्राथतमक तथा दितीय दवैु प्रकारका स्रोतिरु प्रयोग गरी तथ्याङ्क संकलन गररएको 
तथयो।यस आयोजना क्षेत्रमा रिेको पैदलमागामा प्रत्यक्ष अवलोकन ववतिबाट प्राथतमक तथ्याङ्क सङ्कलन 
गररएको तथयो। वन्यजन्तकुो अवलोकन वविानीको प्रारम्भमा र साँझमा गररएको तथयो।  

दितीय तथ्याङ्क सङ्कलनको लातग पसु्तक, प्रततवेदन, पत्रपतत्रका, लेख रचना र प्रकाजित अप्रकाजित 
दस्तावेज आददको प्रयोग गररएको तथयो।आयोजनासँग सम्बन्िीत स्थानीय व्यजिसँग, मध्यवती 
सामदुावयक वन उपभोगत्तािरुसँग समूिगत छलफल, लजक्षत समूि छलफल तथा प्रमखु 
सूचनादातासँग अन्तवाताा (Key Informant Interview),गररएको तथयो।परामिाका क्रममा वन्यजन्तकुो 
रंतगन जचत्र अंवकत मागापजुस्तका देखाई तथ्याङ्क संकलन गररयो।स्तनिारी वन्यजन्तकुा लातग 
मागापजुस्तका वराल र िाि (२००६), चरािरुका लातग इन्स वकप(१९९१), सरीसपृका लातग 
मागापजुस्तका िाि र ततवारी (२००४) प्रयोग गरीयो।यस सँगै, यस क्षेत्रमा संरक्षणको मित्व भएका 
जङ्गली जीव जन्तिुरु (Threatened species as per IUCN Red Book, species on CITES Appendices, 

and GoN list) संरक्षणको मित्व भएका प्रजाततिरुको वासस्थान पविचान गना ववस्तार पवुाक अध्ययन 
गररएको तथयो।  

वनस्पततिरुको तथ्याङ्क संकलन गना क्वाडरेट नमूना प्लटिरू स्थापना गरेर random sampling 

ववतििारा नमनुा संकलन गररएको तथयो।९ वटा, २० तम. x २० तम. को क्वाडरेट आकार रूख 
प्रजाततिरूको अध्ययनका लातग प्रयोग गररएको तथयो।७ वटा, ५ तम.  x ५ तम. र १ तम. x १ तम. 
को  

३.३.२.३ माछाको तथ्याङ्क संकलन गने ववति  

जलीय प्राणीमा मखु्य तया: माछाको नमनुा संकलन (वविेर् गरी जस्ट्रम बगर र अन्य स्थान तबन्दबुाट 
खोलामा आएका माछा) गरी आिारभतू जानकारी प्राप्त गररएको तथयो। 

माछाको नमनुा संकलन ववति; 
 



लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.)                                                          परूक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन  

३-8 

 Net fishing: 
माछा समात्न ेजालको माध्यमबाट, माछाको नमनुा संकलन (५ नमनुा) गरी, माछाको संख्या, घनत्व, 
प्रजाततका बारेमा जानकारी संकलन गररएको तथयो। 

मत्स्यपालन र माछा माने गततववतििरूको बारेमा जानकारी संकलन गना आयोजना क्षेत्रमा स्थानीय 
व्यजििरूसँग अन्तवक्रा या बैठक आयोजना गररएको तथयो। 

३.३.३ सामाजजक तथा आतथाक वातावरण 

सामाजजक-आतथाक र सांस्कृततक पक्षिरूमा तथ्याङ्क र जानकारी संकलन गना अपनाईएको ववतििरूमा 
समावेि छ: १) सामवुिक छलफल (GD); २) आयोजना क्षेत्रमा मखु्य सरोकारवालािरुसंग छलफल 
३) जानकार व्यजिसंग अन्तवााताा (KII); ४) कृवर्, प्रमखु तनमााण सामग्री, दैतनक उपभोग गने सामान 
का बारे बजार सवेक्षण; 

क)  सामूविक छलफल 

आयोजना क्षेत्रमा सामूविक छलफलिरू गररएको तथयो।बैठकिरूको मखु्य उदे्दश्य पेिा, जिक्षा, 
स्वास्थ्य, खानेपानी, ववकास गततववति र स्थानीय बातसन्दाको समस्या/जचन्ता सम्बन्िी आयोजनाको 
कायाान्वयन सम्बन्िी गणुात्मक तथ्याङ्क संकलन गनुा र उनीिरूलाई प्रस्ताववत आयोजनाको बारेमा 
जानकारी ददन ुतथयो।स्थानीय व्यजििरूको समस्या र सरोकार अनसूुची -८ मा प्रदान गररएको छ। 

तातलका ३.४: समूि छलफलको वववरण 

क्र. 
स. 

स्थान तमतत समय सिभागीको संख्या 
मविला परुुर् 

 तसतलचोङ  गाउँपातलका-५  २०७८/१०/०४ ददउँसो ३  बजे ३ ३ 
समूि छलफलमा उठाईएका सवालिरु 

१ न्यनु जोजखम िनुे तवरले आयोजना तनमााण गनुापने 
२ स्थानीय जनिजििरु अतिकतम लाभाजन्वत िनुपुने 
३ भौततक क्षतत कम िनुे तवरले तनमााण गनुापने 
४ रोजगारीमा प्राथतमकता ददनपुने तथा उजचत क्षततपूतता ददनपुने 
क्र. 
स. 

स्थान तमतत समय सिभागीको संख्या 
मविला परुुर् 

 मकाल ुगाउँपातलका-६  २०७८/१०/०२ ददउँसो १  बजे ३ ५ 
समूि छलफलमा उठाईएका सवालिरु 
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स्रोत: स्थलगत भ्रमण, २०२२  

 

ख)  प्रमखु सूचनादातासँग अन्तवााताा (KII) 

 प्रमखु सूचनादातासँगको अन्तवााताा  आयोजना क्षेत्रका प्रमखु सरोकारवालािरु जस्तै मकाल-ु६ 
गाउँपातलकाका वडा अध्यक्ष, सामदुावयक वनका अध्यक्ष, आददसँग गररएको तथयो। 

ग)  बजार सवेक्षण 

 आयोजना प्रभाव क्षेत्रको कृवर् अभ्यास, खाद्य उत्पादनको जस्थतत, सम्पजत्तको प्रचतलत बजार 
मूल्य, क्षेत्र सवेक्षणबाट र अन्तवाातााबाट संकलन गररएको तथयो। 

३.४ प्रभावको पविचान, आकलन तथा उल्लेखनीय प्रभावको मूल्याङ्कन गदाा अपनाइएको ववति  

वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गना म्यावट्रक्स प्रणालीको प्रयोग गररएको छ।प्रततवेदन तयार गदाा, 
प्रभाविरुको पररमाण (उच्च, मध्यम र तनम्न), तसमा (क्षेत्रीय, स्थानीय, स्थलगत) र अवति (ददघाकालीन, 

मध्यम र अल्पकालीन) को विसाबले वगीकृत गररएको छ। प्रभाविरूको मलु्याङ्कनका लातग संख्यात्मक 
वगीकरण गरी गररएको छ जनु तलको तातलकामा देखाइएको छ। 

तातलका ३.९: पररमाण, सीमा र अवतिको बतगाकरण  

पररमाण तसमा  अवति 

उच्च (H) ६०  क्षेत्रीय (R) ६० ददघाकालीन (LT) २० 

मध्यम (M) २० स्थानीय (Lo) २० मध्यम (MT ) १० 

तनम्न (L) १० स्थलगत (Ss) १० अल्पकालीन (ST) ५ 

   स्रोत: राविय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन  तनदेजिका,२०५०  

तातलका ३.१०: प्रभाव मूल्याङ्कन ववति  

क्र.स. अङ्क  प्रभावको नततजा    

१ ५० भन्दा कम  नगण्य  

२ ५०-७५  मध्यम  

३ ७५ भन्दा बढी  उच्च  

   स्रोत: ववज्ञिरुको मूल्याङ्कन  

१ स्थानीय जनिजििरु अतिकतम लाभाजन्वत िनुपुने 
२ रोजगारीमा प्राथतमकता ददनपुने तथा उजचत क्षततपूतता ददनपुने 
३ िेयरमा लगानी गना पाउन ुपने 
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३.५ सावाजतनक परामिा, छलफल, अन्तरवक्रया र सावाजतनक सनुवुाई  

३.५.१ सावाजतनक सनुवुाई कायाक्रममा सरोकारवालािरूसंगको परामिा 

वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ तनयम ६ (४) उपतनयम (१) बमोजजम सावाजतनक सनुवुाई 
गने प्रयोजनको लातग प्रस्तावकले सोको तमतत, समय, स्थान र आयोजनाको सम्बन्िमा प्रचारप्रसार 
गनाका लातग स्थानीय पतत्रका, रेतडयो वा अन्य संचार माध्यमको प्रयोग गनुाका साथै स्थानीय तिको 
सम्बजन्ित वडा कायाालय र आयोजना क्षेत्रको कुनै सावाजतनक स्थलमा सूचना टाँस गनुा पने     
प्राविान अनसुार सावाजतनक सनुवुाई कायाक्रम वव. स. २०७८ माघ ८ गते, ितनबार संखवुासभा 
जजल्लाको मकाल ुगाउँपातलका वडा नं ६ को कायाालयको प्रांगणमा आयोजना गररएको तथयो।  

सावाजतनक सनुवुाई कायाक्रमको मखु्य उदे्दश्य पूरक वा.प्र.मू. अध्ययनको मस्यौदा प्रततवेदनको 
तनष्कर्ा  मातथ छलफल गनुा र त्यस क्षेत्रका स्थानीय व्यजि, समदुाय र सरोकारवालािरूको सझुाव 
संकलन गनुा तथयो।आयोजना प्रभाववत क्षेत्रका अतिक संख्यामा स्थानीय व्यजि र सरोकारवालाको 
सिभातगता सतुनजित गना २०7८ परु् ३० गते आतथाक अतभयान राविय दैतनक आतथाक अतभयानमा 
सावाजतनक सूचना प्रकाजित गररएको तथयो।  

यस कायाक्रममा जनप्रतततनति, स्थानीयबासी तथा सरोकारवाला गरर कुल १०५ जनाको सिभातगता 
रिेको तथयो। सावाजतनक सनुवुाई कायाक्रममा उपजस्थत सिभातगको वववरण तल तातलकामा ददईएको 
छ। 

       तातलका ३.५: सावाजतनक सनुवुाई कायाक्रममा उपजस्थत सिभातगको वववरण 

क्र.स. सिभागीिरुको प्रकार सिभागीको संख्या 
मविला परुुर् 

१. वडा प्रतततनति - ५ 

२. सरोकारवाला संस्था  - २२ 

४. सवासािारण  १० ६८ 
 कुल १०५ 

 

प्रततवेदनको सारांि समावेि भएको ब्रोिरिरू नेपाली भार्ामा तयार पारर सावाजतनक सनुवुाइ 
कायाक्रममा सिभागीिरूलाई ववतरण गररएको तथयो।सावाजतनक सनुवुाइ कायाक्रमको वववरण अनसूुची 
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– ७ मा समाबेि गररएको छ।सावाजतनक सनुवुाइ कायाक्रमको फोटो र श्रव्यदृश्य क्यामेरािारा रेकडा 
गररएको तथयो। 

तातलका ३.६: सावाजतनक सनुवुाईमा उठेका सवाल 

 

क्र. 
स. 

स्थान र तमतत,  समय 

मकाल ुगाउँपातलका-६, डाडँागाउँ (तमतत २०७८/१०/०८) 
मकाल ुगाउँपातलका वडा न. ६ को कायाालय प्रांगण, तबिान ९ बजे 

 सवाल तनराकरणका उपायिरु 

१. स्थानीयिरुलाइ रोजगारीको लातग प्राथतमकता ददनपुने ८.१.१. मा सम्बोिन गररएको 

२. सीप ववकास तातलम संचालन गनुा पने ८.१.१. मा सम्बोिन गररएको 

३. पिुँच मागा तसतलचोंग-५ यांगदेन िदैु तनमााण गनुापने ८.2 को सामाजजक सियोग कायाक्रममा  
सम्बोिन गररएको 

४. जग्गा प्रातप्तको लातग आयोजनाले कुनै व्यजिको नाम 
पास नगरी तसिै आयोजनाको नाममा पास िनुपुने र 
यदी व्यजिको नाममा पास भएको छ भने सोवि 
मलु्यमा आयोजनाको नाममा पास गनुापने र यो काया 
आयोजनाको वपवपए पिात तरुुन्तै कायान्वयन गररने 
छ। 

८.३.१.१ मा  सम्बोिन गररएको 

५. स्वास्थ्यचौकी र ववद्यालयलाई सियोग गनुापने ८.2 को सामाजजक सियोग कायाक्रममा  
सम्बोिन गररएको 

६. स्थानीय यवुा क्लब/ आमा समिु/टोल ववकास संस्थालाइ 
सियोग गनुापने 

८.2 को सामाजजक सियोग कायाक्रममा  
सम्बोिन गररएको 

७. आितुनक कृवर् ववकासको लातग सियोग गनुापने ८.2 को सामाजजक सियोग कायाक्रममा  
सम्बोिन गररएको 

८. आयोजनाको कामलाइ सियोग र सिजीकरण गना र 
स्थानीयिरुका मदु्दािरुलाइ आयोजनासंग 
मध्यस्तकतााको भतूमका तनवााि गनाको लातग अप्सवुा 
जलसरोकार सतमतत गठन  गनुापने 

८.५ मा  सम्बोिन गररएको 
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३.५.२ सावाजतनक सूचना 

पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन तयारी गने तसलतसलामा सो क्षेत्रको प्राकृततक, भौततक, 
प्रणाली. जैववक प्रणाली, सामाजजक आतथाक र साँस्कृततक प्रणाली बीच के कस्तो प्रभाव पदाछ भतन 
यवकन गना र सम्बजन्ित तनकायको राय सझुावको लातग वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ को 
तनयम ७ को उपतनयम २ को ढाँचा अनसुार  काठमाडौँबाट प्रकािन िनुे आतथाक अतभयान राविय 
दैतनक पतत्रकामा तमतत २०७८/१०/१८ गते, मंगलबारको ददन प्रकािन गररएको तथयो।सूचनाको 
प्रतततलवप तथा सूचना टाँसको मचुलु्का अनसूुची-८ मा संग्लन छ।    

३.५.३ तसफाररस पत्र संकलन 

वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ को अनसूुची १४ (तनयम ८ को उपतनयम ८ संग 
सम्बजन्ित) मा उल्लेख भए अनसुार प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनका लातग अगातड बढ्न 
तसफाररस पत्र अतनवाया छ। कुनै पतन आपजत्त र िता तबना तसफाररस पत्र मकाल ुगाउँपातलकाको 
कायाालयबाट तमतत २०७८/११/०१ मा प्राप्त भएको तथयो। संकतलत तसफाररस पत्रको प्रतततलवप 
अनसूुची ९ मा समाबेि गररएको छ। 

 

३.६ प्रततवेदन तयारी  

स्थलगत अध्ययन र अन्य श्रोतबाट उपलब्ि तथ्याङ्ककको ववश्लरे्णबाट पू.वा.प्र.मू अध्ययन प्रततवेदन 
तयार गररएको छ।आिारभतू तथ्याङ्ककको ववश्लरे्णको आिारमा प्रभाविरुको पूवाानमुन गरर उपयिु 
सकारात्मक उपायिरु र नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरणका उपायिरु प्रस्ताव गररएको 
छ।न्यूनीकरणका उपायिरुको कायाान्वयनका लातग अनगुमन योजना तयार पाररएको छ।साथै 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजना र अनगुमन गना लाग्ने लागत, अनगुमन गने जजम्मेवार तनकाय 

सवित प्रततवेदन तयार गररएको छ। 
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३.७ अध्ययन टोतल  

यस पू.वा.प्र.मू प्रततवेदनको अध्ययन टोलीको सूची  तनम्नानसुार रिेको छ। 

तातलका ३.७: पू.वा.प्र.मू अध्ययनमा संलग्न व्यजििरु 

क्र.स. नाम योग्यता पद IEE/EIA 

मा संलग्नता  
सम्पका   

१  रमनकला 
मजाकोटी 

Msc. वातावरण ववज्ञान वातावरणववद् २४  ९८४९०२८३५१  

२  पजुन न्यपुाने  MSc. Water Resources 

Engineering  
िाइड्रोपावर 
ईजन्जनीयर 

८  ९८४१०४२१८५  

३  तसलानाथ झा Msc. Forestry वन ववज्ञ  १०  ९८६२९९९६५६ 

४  द्रोण िेन Msc. समाजसास्त्र समाजसास्त्री १५   ९८४१४८०७३५ 

५  सजुन दािाल  Msc. वनस्पततसास्त्र  वनस्पतत ववज्ञ १२  ९८४००९९९३९  

६  अमन थापा Msc. Glaciology  GIS Expert ११  ९८४९७५८११९  

७ संजजव 

बढुाथोकी 
B. Tech. वातावरण 

ईजन्जनीयरीङ 
संयोजक ४२  ९८४९१७८३२१ 
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अध्याय ४ 

प्रततवेदन तयार गदाा ववचार गररएका नीतत, ऐन, तनयम, तनदेशिका, तथा अन्तरााविय सशन्ि 

समझौता 

पूरक वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन अध्ययनको तसलतसलामा प्रस्ताववत आयोजनसँग सम्बशन्ित तथा 
ववद्यमान ऐन, तनयमावली, नीतत, तनदेशिका, आददको सतमक्षा गररएको छ।त्यस्तै नेपालले अन्तराविय 
क्षेत्रमा सशन्ि एवं प्रततबद्धताहरुको पतन पनुरावलोकन गररएको छ। 

४.१ संवविान, ऐन, तनतत, तनयमावली र तनदेशिका 

यस आयोजनाको पूरक प्रततवेदन तयार गदाा पनुाावालोकन गररएका दफा, तनयम आददको वववरण 
तातलका ४.१ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका ४.१: प्रततवेदन तयार गदाा पनुरावलोकन गररएका दफा, तनयम, तनदेशिका, सशन्ि, सम्झौता 

वववरण  प्रततवेदन तयार गदाा पनुरावालोकन गररन ेदफा/ तनयम/ खण्ड आदद र 
सम्बशन्ित बुदँा 
बुदँा सम्बशन्ित वववरण 

नेपालको संवविान  िारा ३०,२७ 
तथा ५१, 
िारा ३० 

प्रत्येक नागररकलाई स्वच्छ र स्वस््य वातावरणमा 
बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ।प्रदषुणबाट हनु े
क्षततपूतताको व्यवस्था। 

१५ औ ँ पञ्चववषाय 
योजना (आ.व 
२०७६/०७७ 
२०८०/०८१)  

 यो आवतिक योजनाले जलववद्यतुको उत्पादनमा ववृद्ध 
गदै स्वच्छ उजााको उपलव्िता सतुनशित गरेको 
छ।उजाा दक्षता सवहत गणुस्तरयकु्त, भरपदो र सलुभ 
रुपमा सबै घर पररवार र उत्पादनिील क्षेत्रमा ववत्त 
सेवाको पहुँचमा ववस्तार गरर ववद्यतु खपतमा ववृद्ध गने 
उदेश्य रहेको छ।  

नेपाल वातावरण नीतत 
तथा 
कायायोजना,२०५० र 
२०५५  

 संरशक्षत क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय 
उपभोक्ताहरुलाई सहभागी गराउने, लोपन्मखु तथा 
रैथाने प्रजाततको संरक्षणमा तनशज तथा गैरसरकारी 
संस्थाहरुलाई सहभागी बनाउने रणनीतत अवलम्बन 
गरेको छ। 

जलववद्यतु ववकास नीतत,  जलववद्यतु आयोजनको कायान्वयन, तनमााण, सञ्चालन, 
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२०५८ स्वातमत्व हस्तान्तरण तसद्दान्तको आिारमा गना 
प्रोत्साहन गररनेछ।   

राविय जल 
योजना,२०६२  

 वातावरणीय अध्ययन तथा जलचर पयाावरणको 
संरक्षणमा प्राथतमकता ददएको छ। 

जलस्रोत रणनीतत, 
२०५८ 

 ददगो तररकाले जनताको जीवनस्तर सिुार गने, राविय 
लक्ष्यमा योगदान पयुााउन वल्डा ररसोसा रणनीततले 
जलस्रोतको लातग छोटो (१ वषा), मध्यम (२ वषा), र 
ददघाकालीन अवति (५ वषा) रणनीतत बनाएको छ।  

जल उत्पन्न प्रकोप 
व्यवस्थापन नीतत, 
२०७२  

 जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीततले बाढी, पवहरो 
जस्ता जल उत्पन्न प्रकोपहरुको संरचनागत तथा गैर 
संरचनागत प्रववतिबाट रोकथाम गरी सोबाट हनु सक्ने 
जनिनको क्षतत न्यूनीकरण गने, नदद, जलािार, क्षेत्र 
तथा जालाजन्य पयाावरणको संरक्षण गरी प्राकृततक 
स्रोत सािन एबं खानेपानी, जलपररवहन, तसंचाई, स्थल 
यातायात आदद जस्ता पूवाािारका उपयोगीतालाई ददगो 
बनाउन,े बाढी, पवहरो तथा डुवानबाट प्रभाववत हनु े
क्षेत्रको वगीकरण गरी सो अनरुुप बस्ती ववकास, 
आतथाक वियाकलाप र कृवष प्रयोजनको क्षेत्र तनिाारण 
गने लगायतका उदेश्य तलएको छ।यसले जल उत्पन्न 
प्रकोप तनयन्त्रण कायाहरु प्राथतमकताको आिारमा 
गरुुयोजना अनरुुप अल्पकालीन, मध्येकालीन र 
दीघाकालीन कायािमहरु तजुामा गरी सम्बशन्ित प्रकोप 
प्रभाववत उपभोक्ता समूह समेतको सहभातगतामा 
संचालन गने नीततले तलएको छ। यस नीततले 
१.७.४२ र १.७.४३ मा वातावरण संरक्षणको बारेमा 
उल्लेख गररएको छ जहाँ जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण 
कायाबाट पना सक्ने वातावरणीय नकारात्मक प्रभाव 
न्यून हनुे गरी तनयन्त्रण काया गने र तनयन्त्रण 
कायाबाट वातावारणमा पना सक्ने नकारात्मक असरका 
सम्बन्िमा सावाजतनक सनुवुाई तथा सामाशजक 
परीक्षणलाई मखु्य आिार बने प्रचतलत कानून बमोशजम 
वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन वा प्रारशम्भक वातावरणीय 
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परीक्षण गररने उल्लेख छ।  
राविय स्वास््य नीतत, 
२०७६ 

 यस नीततको लक्ष संतिय संरचनामा सबै वगाका 
नागररकका लातग सामाशजक न्याय र सिुासनमा 
आिाररत स्वास््य प्रणालीको ववकास र तबस्तार गदै 
गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको पहुँच र उपयोग सतुनशित 
गनुा रहेको छ।यस नीततको ६.२४ मा वाय ु प्रदषुण, 
ध्वतन प्रदषुण, जल प्रदषुण, रासायतनक प्रदषुण 
लगायतका वातावरणीय प्रदषुणबाट जनस्वास््यमा पना 
सक्ने असर न्यूनीकरणका लातग सम्बशन्ित तनकायसँग 
सहकाया गदै ठोस वैज्ञातनक योजना तथा 
कायािमहरुको ववकास गरी लाग ु गने लगायतका 
रणनीततहरु समावेि गररएको छ।   

खका  नीतत, २०६८  यस नीततले खका हरुको ददगो व्यवस्थापनको लातग 
अमदुायाको सहभातगतामा परम्परागत ग्यान, प्रववति र 
सीपको उपयोग गदै वातावरण मैत्री प्रववतिहरु अपनाई 
वैज्ञातनक ववति र व्यवस्थापन पद्धतत अवलम्बन गने 
लक्ष्य तलएको छ। खका हरुको जैववक वववविताको 
संरक्षण, सम्बिान एबम ्ददगो र वैज्ञातनक उपयोग गरी 
पयाावरणीय सन्तलुन कायम गना सहयोग परु्रयााउने 
लगायतका उदे्दश्यहरु यसमा समेवटएको छ।यस 
नीततको १०.३.३ मा खका मा रहेका जैववक वववविता 
र आनवुांशिक तभन्नताको अध्ययन गरी सोको अतभलेख 
तयार पने तथा तनयतमत रुपमा अध्यावतिक गदै लाग्ने 
तथा १०.३.९ मा खका  क्षेत्रमा अध्ययन तथा 
अनसुन्िान कताालाई प्रोत्सावहत गना चररचरन क्षते्रमा 
वातावरण प्रमेी आश्रयस्थल व्यवस्थापन गना तनशज 
क्षेत्रलाई सहभागी गराउने लगायतका नीततहरु 
समेवटएको छ।   

ग्रातमण उजाा नीतत, 
२०६३  

 यस नीततले स्वच्छ, भरपदो तथा उपयकु्त उजााको 
पहुँच ग्रातमण क्षेत्रमा परु्रयााई ग्रातमण गररबी न्यूनीकरण 
र वातावारण संरक्षणमा योगदान परु्रयााउने लक्ष्य 
तलएको छ। यसको काया नीततमा लघ ु तथा साना 
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जलववद्यतु, जैववक ग्यास, दाउरा, गोल, विकेट, जैववक 
ईन्िन, वायोमास ग्यातसवफकेिन, सौया उजाा, वाय ु
उजाा, सिुाररएको चलुो प्रववति, सिुाररएको पानी घट्ट 
प्रववति, ग्रातमण ववद्यतुीकरण जस्ता ववषयहरु समेवटएको 
छ।    

वन क्षेत्र रणनीतत, 
२०६८ 

 वन क्षेत्र रणनीततको प्राथतमक दृविकोण भनकेो राविय 
समवृद्धको लातग अनकूुतलत हनु वन पररशस्थक प्रणाली, 
जैववक वववविता र जलािारको ददगो व्यवस्थापन गनुा 
हो।यस सणनीततको लक्ष्य वन, जैववक वववविता, 
वनस्पतत स्रोत, वन्यजन्त,ु जलािार र अन्य सरुशक्षत 
पररशस्थततक प्रणालीहरु, समावेिी जलवाय,ु 
ववकेन्रीकरण, प्रततस्प्रति र सिुावषत वन क्षेत्रको 
मध्यमबाट सम्मान रोजगार, आय तथा शजववकोपाजानमा 
अवसर प्रिान गने रहेको छ।  

वन डढेलो तनयन्त्रण 
व्यवस्थापन रणनीतत, 
२०६८  

 यस रणनीततको लक्ष्य डढेलोबाट हनुे जन, िन, जैववक 
वववविता तथा पररशस्थकीय प्रणालीको क्षततलाई 
न्यूनीकरण गदै यसको उशचत व्यवस्थापनबाट वनको 
उत्पादकत्वमा टेवा परु्रयााउन ुरहेको छ।डढेलो प्रभाववत 
क्षेत्रमा जनसहभातगता पररचालन गरी प्राकृततक 
पनुरुत्पादन प्रविान तथा वकृ्षारोपण गरी सोको संरक्षण 
गने लगायतका रणनीततहरु समावेि गररएको छ।  

राविय जैववक वववविता 
रणनीतत तथा 
कायायोजना (२०१४-
२०२०) 

 यो रणनीतत जैववकस्रोत को संरक्षण तथा ददगो 
उपयोगलाई प्राथतमकता ददएको छ। 

राविय वन नीतत, 
२०७५ 

बुदँा ८.२ को 
२ 

राविय प्राथतमकता प्राप्त वा राविय गौरवका 
आयोजनाहरु सञ्चालन गना वन प्रयोग गनुाको ववकल्प 
नभएमा संघले कानून, तनदेशिका तथा कायाववतिका 
आिारमा वन क्षेत्र प्रयोग गने व्यवस्था गनेछ र वन 
क्षेत्र प्रयोग गदाा घटेको वनको क्षेत्रफललाई पररपूतता 
हनुे गरी बकृ्षारोपण तथा वनको पूणास्थापना गनेछ। 
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राविय जलवाय ु
पररवतान नीतत, २०७६  

 जलववद्यतु, खानेपानी तथा तसचाई लगायतका 
पूवाािारहरु तनमााण गदाा वातावरणमैत्री स्थानहरुको 
छनौट र जलवायमैुत्री प्रववतिहरुको प्रयोग 
गररनेछ।जलववद्यतु उत्पादन गदाा नदीको 
पररशस्थततवकया प्रणालीमा पने प्रततकूल प्रभाव 
न्यट्ठतनकरणका उपवायहरु अवलम्बन गररनेछ।   

राविय तसमसार नीतत, 
२०५९ 

 नेपालका तसमसारहरु र तत तसमसार क्षेत्रहरुमा भएको 
जैववक वववविताको संरक्षण गरर बदु्दीमत्तापूणा प्रयोगको 
लातग तसमसारको व्यवस्थापन स्थानीय जनतालाई 
सहभागी बनाउने। 

राविय उजाा सङ्कट 
तनवारण तथा ववद्यतु 
ववकास दिक-सम्बन्िी 
अविारण पत्र,२०७२  

बुंदा ६.१ख़ थ EIA/IEE प्रततवेदनमा को Community Support 

Program अन्तगात १०० मेगावाट क्षमता सम्मको 
आयोजनालाई कूल लागतको ०.७६% र १०० 
मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनालाई ०.५% 
छुट्याउनपुने पने गरी सीमा तोवकने र 

दीघाकालीनरुपमा ददगो ववद्यतुीय उजाा ववकासको 
माध्यद्वारा एक दिक तभत्र नेपालमा उजाा सरुक्षाको 
प्रत्याभतूत गने। 

पूवाािार ववकास 
आयोजनाका लातग 
जग्गा प्रातप्त, पनुवाास 
तथा पूणास्थापना 
सम्बन्िी नीतत, २०७१  

 आयोजनाबाट ववस्थापनको अवस्था आइपरेमा प्रभाववत 
व्यशक्त, पररवार वा समदुायलाई आयोजनाबाट पने 
प्रततकूल प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण गदै प्रभाववत 
पररवारहरुलाई क्षततपतुता तथा आतथाक-सामाशजक 
लाभका अवसरहरु उपलव्ि गराउने   

भउूपयोग नीतत, 
२०७२ 

 प्राकृततक र मानव तसशजात प्रकोपहरुको जोशखम 
न्यूनीकरणको लातग ववकास र वातावरणबीच सन्तलुन 
कायम गना जोशखमयकु्त क्षेत्रहरुको पवहचान गरी ती 
क्षेत्रहरुमा तनशित वियाकलापहरु मात्र सञ्चालन गना 
पाउने व्यवस्था सतुनशित गने।  

राविय वातावरण नीतत, 
२०७५ 

 सबै प्रकारका प्रदषुण रोकथाम, तनयन्त्रण, 
न्यूनीकरणको लातग प्रभावकारी प्रणाली स्थापना गने 
जल, वाय,ु माटो, ध्वतन, रेतडयो वववकरण, जोशखमपूणा 
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रासायतनक प्रदषुण रोकथामसम्बन्िी राविय मापदण्ड 
तयार गरी कायाान्वयन गने। 

जतडबटुी एवं गैरकाष्ठ 
वन पैदावार नीतत, 
२०६१ 

 जतडबटुीहरुको वैज्ञातनक एवं व्यावसावयक ढङ्गले खेतत 
ववस्तार गरर कृवष प्रयोजनक लातग सामान्यत अनपुयकु्त 
एवं अनतु्पादक ठहररएको तसमान्त भतूमको उत्पादकत्वो 
अतभववृद्ध गने, वातावरण संरक्षणमा मद्दत पयुााउने र 
गररब एवं तसमान्त पररवारहरुको आतथाक शस्थततमा 
सिुार  ल्याउने, जतडबटुी एवं गैरकाि वन पैदावारको 
खेतत संकलन, बेचववखन र उपयोग लगायत का 
कायाहरु परम्परागत ढङ्गबाटै हनुे गरेको हुँदा अपेशक्षत 
लाभ तलन नसवकएको वतामान पररशस्थततमा बजारको 
बढीमाग भएको जतडबटुीहरुको खेतत ववस्तार गने र 
प्रववतिलाई सवासािारण वकसानको पहुँचसम्म सहज 
ढङ्गले प्रसोिन(Processing),सम्वेिन (Packaging) जस्ता 
कायाहरु माफा त मूल्य अतभववृद्धगरर अतिकांि फाईदा 
नेपाल तभतै्र रहन सक्ने वातावरण तयार गने, जतडबटुी 
एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन प्रिोिन एवं 
बजार व्यवस्थापन गरी यसबाट हनुे आयाम समाजका 
मवहला र वपछतडएका वगाहरुको पहुँच बढाई समग्र 
रुपमा गररबी न्यूनीकरणमा योगदान पयुााउने अतभप्रायले 
यो नीतत कायाान्वयनमा आएको देशखन्छ।       

राविय वातावरण नीतत, 
२०७६  

 यस नीततको लक्ष्य प्रदषुण तनयन्त्रण, फोहोरमैला 
व्यवस्थापन र हररयाली प्रबद्धान गरी नागररकको स्वच्छ 
र स्वस््य वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सतुनशित 
गने रहेको छ।यसका उदे्दश्यहरु: जल, वाय,ु माटो, 
ध्वतन, ववद्यतु-चमु्बकीय तरङ्ग, रासायतनक तथा 
रेतडयोिमी लगायत सबै प्रकारका प्रदषुणको रोकथाम, 
तनयन्त्रण र न्यूनीकरण गने; घरेल ु औद्योतगक तथा 
सेवा क्षेत्र लगायत सबै स्रोतबाट तसशजात फोहोरमैलाको 
व्यवस्थापन गने; प्रदषुण वपतडतलाई वातावरणीय 
न्यायको सतुनशितता गने; वातावरण संरक्षण तथा 
प्राकृततक स्रोतको ददगो व्यवस्थापनमा जनसहभातगटा 
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जटुाउने; सम्भव भएसम्म उपल्व्ि स्रोत सािनको पनु: 
प्रयोग र पनु: प्रिोिन गने आदद रहेका छन।्यसले 
ववकास आयोजनाहरुका सबै चरणमा वातावरणीय 
पक्षलाई आन्तररकीकरण गने; ववकास आयोजनाहरुबाट 
वातावरण र समाजमा पने प्रततकूल प्रभावलाई 
न्यूनीकरण र अनकूुल प्रभावलाई तबस्तार गने; 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनहरु वस्तपु्रक हनुे गरी 
ववश्वसनीय तलु्याउन आवश्यक व्यवस्था तमलाउन े
जस्ता नीतत तलएको छ।   

राविय भतूम नीतत, 
२०७५  

 राविय भतूम नीतत, २०७५ अनसुार आयोजनाको लातग 
जग्गा छनोट गदाा स्थानीय वातसन्दामा आयोजनाको 
नकारात्मक असर यथा सम्भव न्यून हनुेगरी छनोट 
गररने उल्लेख छ।आयोजना संचालन गदाा वन, बस्ती, 
िातमाक स्थल, ऐततहातसक, साँस्कृततक, परुाताशत्वक 
स्थल आददलाई सकेसम्म कम असर पने गरी गररने 
उल्लेख छ।आयोजनाबाट पूणा ववस्थावपत हनु े
पररवारलाई नयाँ स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गदाा 
सडक, ववद्यतु, खानेपानी जस्ता सरकारी तनकायबाट 
ददइने सेवाहरु प्राथतमकताका साथ् उपलव्ि गराइने 
व्यवस्था गररएको छ। 

ऐन 
वातावरण संरक्षण ऐन, 
२०७६ 

दफा (३) ववकास काया, भौगोतलक वियाकलाप वा भ-ू 
उपयोगको पररवतान गने कुनै योजना, आयोजना वा 
कायािम सञ्चालन गना पूवा वातावरणीय अध्ययन 
प्रततवेदन तयार गनुापने छ। 

जलचर संरक्षण ऐन, 
२०१७ 

 अतिकार प्राप्त व्यशक्तबाहेक अरु कसैले पानी जलचरको 
संरक्षण 

को लातग जालमा रहेको फीस ल्याडर, बाँि तथा अन्य 
कुनै वकतसमको संरचनाको ढोकाहरुलाई थनु्न वा 
भात्काउन हुँदैन। 

जलस्रोत ऐन, २०४९ दफा (४)को नेपाल सरकारबात अनमुततपत्र हाँतसल गररसकेपतछ 
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उपदफा (२) जलस्रोत प्रयोग गना सवकने। 
ववद्यतु ऐन, २०४९ दफा (३) र 

दफा (४) 

अनमुततपत्र नतलई कसैले पानी ववद्यतुको सवेक्षण, 
उत्पादन, प्रसारण वा ववतरण गना हुँदैन।ववद्यतु 
उत्पादन, प्रसारण वा ववतरणको लातग ददइने 
अनमुततपत्रको अवति बढीमा पचास वषासम्मको हनुेछ। 

भतूम सम्बन्िी ऐन, 
२०२१ 

 प्राप्त गररएको जग्गाको सम्बन्िमा तोवकएको दरले 
क्षततपतुताको रकम नेपाल सरकारको दफा २० को 
अतिनमा रही जग्गावालालाई ददने। 

भ-ूतथा जलािार 
संरक्षण ऐन, २०३९ 
तथा यसको संिोिन 
२०६६ 

 यस ऐनले भ ूतथा जलािार संरक्षणका लातग आवश्यक 
देखेमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सचुना प्रकािन गरर 
नेपालको कुनै पानी क्षेत्रलाई संरशक्षत जलािार क्षेत्र 
घोषणा गना सक्ने र संरशक्षत जलािार क्षेत्रमा जलािार 
संरक्षण अतिकृतले जलािार संरक्षण सम्बन्िी ववतभन्न 
कायाहरु गना सक्न े व्यवस्था गरेको छ।यस ऐनको 
दफा १० मा संरशक्षत क्षते्रमा प्राकृततक प्रकोप हनु ेवा 
हनु सक्ने, ऐन अन्तगात बनेको तनयमहरुको बशखालाप 
गरेमा औजार, चौपाया, सवारी सािन, भ-ू संरक्षण 
अतिकृतले कब्जा तलन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको 
छ।   

राविय तनकुञ्ज तथा 
वन्यजन्त ु संरक्षण ऐन, 
२०२९  

दफा १०  यो ऐन संरक्षण क्षेत्रहरुको व्यवस्था, वन्यजन्त ु र 
यसको बासस्थापनको संरक्षण, तसकारमा तनयन्त्रण र 
प्राकृततक सौन्दयाको दृविकोणबाट वविेष महत्व राख्न े
ठाउँहरुको संरक्षण, सम्बिान, ववकास तथा उशचत 
व्यवस्थापन र उपयोग अग्री सवाासािरण जनताको 
सवुविा र सरदार कायम राख्न े मखु्य लक्ष्यका साथ् 
लाग ु भएको देशखन्छ।यस ऐनले संरक्षण मात्र नभई 
संरक्षण र उपयोग बीचको सन्तलुनलाई बढी जोड 
ददइएको देशखन्छ। 

यस ऐनको दफा अनसुार २६ प्रजाततका वन्यजन्तलुाई 
संरशक्षत वन्यजन्तकुो रुपमा घोषणा गरी ततनीहरुको 
तसकार गना पूणा रुपमा प्रततबन्ि लगाएको छ।तर 
त्यस्ता वन्यजन्तलेु वन क्षेत्र बावहर आई घरपालवुा 
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वन्यजन्तलुाई िेरै नोक्िानी गने, वन्यजन्तलुाई मानै 
पने ठहररएमा तोवकएको अतिकारीको आदेिमा मना 
पिन वा लखेट्न सवकन े र बौलाएको हात्ती, मान्छे 
खान पशल्कएको बाघ, रोग ग्रस्त भएका वन्यजन्तलुाई 
तोवकएको अतिकारीको आदेिले मना सवकने व्यवस्था 
गररएको छ।   

संिमक रोग ऐन, 
२०२० 

दफा २  नेपाल भर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संिामक रोग 
फैतलने सम्भावना देशखएमा त्यस्तो रोगले उग्ररुप तलन 
नपाउने गरी रोगको तनमुाल गना वा रोकथाम गनाको 
लातग यो ऐनको व्यवस्था गररएको छ।ऐनको दफा २ 
को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले रोग तनमुाल गना 
वा रोकथाम गना आवश्यक कारबाही गना सक्ने र 
सवासािारण जनता वा कुनै व्यशक्तहरुको समूह उपर 
लाग ु हनुे गरी आवश्यक आदेि जारी गना सक्ने 
व्यवस्था गररएको छ।  २ (क)मा प्रदेिको अतिकार 
बारे उल्लेख गररएको छ। 

जग्गा प्रातप्त ऐन, 
२०३४ 

 प्रदेि वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन गररने आयोजनाको 
लातग जग्गा आवश्यक पने भएमा सम्बशन्ित तनकायले 
यस ऐन बमोशजमको मआुब्जा र अन्य सबै खचा व्यहोनुा 
पने।  

वन ऐन, २०७६  दफा (३) 
उपदफा (२)  

नेपाल सरकार मशन्त्र पररषद्को तनणाय तबना राविय 
वनक्षेत्रका भउूपयोग पररवतान गना, राविय वनको 
भोगातिकार कसैलाई उपलव्ि गराउन, तितो बन्िकी, 
सट्टापट्ट वा अन्य वकतसमले हक नहनुे। 

श्रम ऐन, २०७४ दफा (३)को 
उपदफा (२) 

तोवकएको पाररश्रतमक वा सवुविाभन्दा कम पाररश्रतमक 
वा सवुविा तलने ददने गरर वा यस ऐनमा उशल्लशखत 
िता ववपररत हनुे गरी रोजगारदाता तथा श्रतमकबीच 
रोगगार सम्झौता भएको रहेछ भने मान्य नहनुे। 

भ-ूतथा जलािार 
संरक्षण ऐन, २०६८ 

दफा (३) 
दफा (४) 
दफा (५) 

भ ू तथा जलािार संरक्षणको लातग आवश्यक देखेमा 
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरर 
नेपालको कुनै पतन क्षेत्रलाइ संरशक्षत जलािार क्षेत्र 
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दफा (६)  घोषणा गनासक्ने  
ववद्यतु तनयमन आयोग 
ऐन, २०७४  

 ववद्यतु तनयमन आयोग ऐन, २०७४को दफा ४१ ले 
ददएको अतिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो 
तनयमहरु बनाएको छ।तनयमावलीको तनयम ७ मा 
आयोगले अनमुतत प्राप्त व्यशक्तले पालना गनुापने   

बाल श्रम तनिेि ऐन 
(तनयतमत गने), २०५६ 

दफा (१९), 
को उपदफा 
(१) 

चौि वषा उमेर नपगेुका बालबातलकालाई श्रतमकको 
रुपमा काम लगाएमा ततन मवहनासम्म कैद वा दि 
हजार रुपैंयासम्म जररवाना वा दबै सजाय हनुे व्यवस्था 
छ। 

प्राशचन स्मारक संरक्षण 
ऐन, २०१३ 

दफा 
(३)को 
उपदफा (१), 
दफा (३क). 
(३ख) र 
(३ग)  

नेपाल सरकारले कुनै प्राशचन स्मारक रहेको ठाउँ वा 
क्षेत्रलाई संरशक्षत स्मारक क्षेत्र घोवषत गना चाहेमा चार 
वकल्ला खोतल सोको सचुना स्मारक रहेको थनु र सो 
ठाउँ नशजकैको सावाजतनक स्थलमा समेत एक एक 
प्रतत टाँस गना सक्ने छ। 

ववपद जोशखम 
न्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापन ऐन, 
२०७४ 

 ववपद व्यवस्थापनका दवैु वियाकलापको समन्यात्मक 
र प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृततक तथा 
गैरप्राकृततक ववपदबाट सवासािारणको शजउज्यान र 
सावाजतनक, तनशज तथा व्यततगत सम्पशत्त, प्राकृततक 
एवम ्साँस्कृततक सम्पदा र भौततक संरचनाको संरक्षण 
गना ववपद जोशखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको 
लातग यो ऐनको व्यवस्था गररएको छ।ऐनमा राविय 
स्तरमा पररषद र शजल्ला र स्थानीय ववपद व्यवस्थापन 
सतमततको व्यवस्था गरेको छ।   

ववष्फोटक पदाथा ऐन, 
२०१८ 

 कुनै व्यशक्तले इजाजतपत्र तबना र इजाजतपत्रवालाले 
पतन ऐनमा लेशखएका िता बन्देजमा नरही ववष्फोटक 
पदाथा उत्पादन गना, राख्न, प्रयोग गना, वविी गना, 
पररवतान गना वा पैठारी गना हुँदैन।  

मलुकुी  देवानी 
कायाववति (संववदा) ऐन  

 मलुकुी देवानी संवहता ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ 
मा नागररकको स्वतन्त्रता र अतिकार सम्बन्िी 
व्यवस्था गररएको छ जसमा कानून बमोशजम 
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सावाजतनक वहतको लातग बाहेक कुनै व्यशक्तको सम्पशत्त 
प्रातप्त, अतिग्रहण, तललाम वा जफत नगररने उल्लेख 
छ। 

सचुनाको हक ऐन, 
२०६४ 

 राज्य काम कारवाही लोकताशन्त्रक पद्धतत अनरुुप खलुा 
र पारदिी बनाई नागररकप्रतत जवाफदेवह र शजम्मेवार 
बनाउन, सावाजतनक तनकायमा रहेको सावाजतनक 
महत्वको सचुनामा आम नागररकको पहुँचलाई सरल र 
सहज बनाउन, राज्य र नागररकको वहतमा प्रततकूल 
असर पने संबेदनशिल सचुनाको संरक्षण र प्रचलन 
गराउने सम्बन्िमा यो कानूनी गररएको हो। 

तबरुवा संरक्षण ऐन, 
२०६४ 

 यो ऐन, तबरुवा तथा तबरुवा जन्य उपजको तनकासी 
पैठारी र ओसारपसार गदाा ित्र ु जीवक प्रवेि रोक्न, 
ततनीहरुको प्रभावकारी तनयन्त्रणको लातग उपयकु्त 
तररकाहरु अवलम्बन गरर, तबरुवा र तबरुवाजन्य 
अपजको ब्यापार प्रबिानका लातग लाग ु भएको 
पाइन्छ।यस ऐनले क्वारेन्टाइन  सतमततको स्थापना, 
सतमततको बैठक, सतमततको कम कताव्य र अतिकार 
तोक्नका साथै राविय तबरुवा तोक्न सक्ने व्यवस्था 
समेत गरेको छ।यसैगरी यस ऐनले क्वारेन्टाइन 
व्यवस्थापनका लातग ित्रजुोशखम ववश्लषेण, ित्रजुीव 
क्षेत्र घोषणा, ित्रजुीव प्रभाववत क्षेत्रमा ित्रशुजवको 
तनयन्त्रण आददको व्यवस्था गरेको छ।यसका अततररक्त 
तनयमअनसुार तनकासी तथा पैठारी गदाा तनयमानसुार 
नगरेमा दण्ड समेतको व्यवस्था गरेको छ। 

आददवासी/ जनजातत 
उत्थान राविय प्रततष्ठान 
ऐन, २०५८  

 नेपालको ववतभन्न आददवासी/जनजातीको सामाशजक, 
आतथाक तथा साँस्कृततक ववकास र अत्थान एवम ्
राविय ववकासको मूल प्रवाहमा समान सहभातगताको 
लातग आददवासी/ जनजातत उत्थान राविय प्रततष्ठानको 
स्थापना र संचालन गना यो ऐनको व्यवस्था गररएको 
हो। 

भवन ऐन, २०५५ तथा 
यसको संिोिन 

 भकूम्प, आगलागी तथा अन्य दैवी प्रकोफरुबाट 
भवनहरुलाई यथासम्भब सरुशक्षत राख्नको लातग भवन 
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२०६६  तनमााण कायालाई तनयतमत गने सम्बंिामा यो ऐनको 
व्यवस्था गररएको हो।यसको दफा ११ मा 
नगरपातलका तभत्र क, ख, वा ग वगाको भवनको 
तडजाईन तथा नक्िा स्वीकृत सम्बन्िी व्यवस्था 
गररएको छ। 

भ ूउपयोग ऐन, २०७६   कुनै एउटा प्रयोजनको लातग वगीकरण गररएको जग्गा 
अको प्रयोजनमा प्रयोग गने भ ू उपयोग पररवतान गना 
पाइने छैन। 

फोहोर मैला 
व्यवस्थापन ऐन, 
२०६८ 

 कुनै व्यशक्त, संस्था वा तनकायले कुनै काम गदाा उत्पन्न 
हनुे फोहोरमैला यथािक्य कम गनुा पने व्यवस्थापन 
गनुा पने।  

सङ्कटापन्न वन्यजन्त ु
तथा वनस्पततको अन्त 
राविय व्यापार तनयन्त्रण 
ऐन, २०७३ 

 दलुाभ वा लोपोन्मखु वन्यजन्त ु वा वनस्पतत वा सोको 
नमूनाको कारोबार वा व्यापार अनमुतत तलएर मात्र ददन ु
पने।   

 
स्थानीय सरकार 
सञ्चलान ऐन, २०७४ 

दफा (११)को 
उपदफा (२) 

स्थानीयस्तरमा हनुे ववकास आयोजना तथा पररयोजना 
सम्बन्िी स्थानीय गाउँपातलका तथा नगरपातलकाको 
काम, कताव्य र अतिकारहरु उल्लेख गररएका छन।् 

गदुठ संस्थान ऐन, 
२०३४ तथा यसको 
संिोिन २०६६  

 यस ऐनको दफा ४२ मा नेपाल सरकारले गठुीको 
जग्गा अतिग्रहण गरेमा त्यस वापतको जग्गाको 
मवुाफ्जा रकमको सत्त्ता जग्गा नै सोिभनाा गना सक्ने 
उल्लेख गररएको छ।तस तगथी रैतान नम्बरी जग्गा 
अतिग्रहण गरेमा नेपाल सरकारले संस्थालाई सो 
जग्गाको लाग्ने मालपोत वापत क्षततपतुता ददन ु पने 
उल्लेख छ। 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, 
२०७५  

 गणुस्तरीय वस्त ु तथा सेवा प्राप्त गने उपभोक्ताको 
संवैिातनक अतिकारको संरक्षण तथा सम्बद्धान गना, 
उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लातग न्यायीक 
उपभार गना र उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका 
लातग न्यावयक उपभार प्रदान गना र उपभोक्तालाई हनु 
सक्ने हातन, नोक्सानी बापत क्षततपतुता उपलव्ि गराउन 
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यो ऐन बनेको छ।यस ऐनमा स्वच्छ प्रततस्पिाात्मक 
मलु्यमा गणुस्तरीय वस्त ु वा सेवाको छनोट गना र 
वस्त ु वा सेवा सहज पहुँचको अतिकारहरु व्यवस्था 
गररएको छ।वस्त ुवा सेवाको मूल्य तनिाारण सम्बन्िी 
व्यवस्था, जाँचबझु, तनररक्षण र अनगुमन, गणुस्तर वहङ 
अथवा ऐनले तोके बमोशजमको दावयत्व पूरा नगरी वस्त ु 
वा सेवा उपलव्ि गराएमा कसरु र सजाय सम्बन्िी 
व्यवस्था, उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था र क्षततपूतता 
सम्बन्िी व्यवस्थाहरु यस ऐनमा उल्लेख गररएको छ।   

जन स्वास््य सेवा ऐन, 
२०७५ 

दफा ७   नेपालको संतबिानले प्रत्याभतू गरेको तन:िलु्क 
आिारभतू स्वास््य सेवा तथा आकशस्मक स्वास््य सेवा 
पाउने हक कायाान्वयन गना र स्वास््य सेवा तथा 
आकशस्मक स्वास््य सेवा पाउने हक कायान्वयन गना र 
स्वास््य सेवालाई तनयतमत, प्रभावकारी, गणुस्तरीय तथा 
सवासलुभ तलु्याई नागररकको पहुँच स्थावपत गनाको 
लातग यो ऐनको व्यवस्था गररएको हो। दफामा नेपाल 
सरकारले प्रत्यक नागररकलाई स्वास््य संस्थाबाट 
गणुस्तरीय स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउने व्यवस्था 
गररएको छ।ऐनको पररच्छेद ५ मा जनस्वास््यको 
संरक्षण प्रबद्धान र सिुारका लातग सामाशजक, 
साँस्कृततक तथा वातावरणीय तनिाारक सम्बन्िी उपभोग 
वस्तकुो गणुस्तर, ध्वतन र वाय ुप्रदषुण, सरसफाई तथा 
फोहोरमैला व्यवस्थापन आिीको व्यवस्थापन आददको 
व्यवस्था गररएको छ। 

योगदानमा आिाररत 
सामाशजक सरुक्षा ऐन, 
२०७४ 

दफा ७, दफा 
८   

यस ऐन बमोशजम प्रत्येक सशुचकृत रोजगारदाताले 
आफुले तनयकु्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ि कायम 
भएको प्रत्येक श्रतमकको योगदान योग्य आयको दफा 
७ बमोशजमको योगदान र त्यस्तो योगदानमा सशुचकृत 
रोजगारदाताले सोवह दफा बमोशजम रकम थपी नयतमत 
रुपमा कोषमा जम्मा गनुा पनेछ।उपदफा (१) 
बमोशजम योगदान जम्मा गदाा श्रतमकको सूचीकरण 
भएको ददनदेशख रोजगारीमा कायम रहेको अशन्तम 
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ददनसम्मको गनुा पनेछ।कोषले अन्यथा तोकेको बाहेक 
योगदान रकम जम्मा गदाा मातसक रुपमा गनुा पनेछ र 
पूरा मवहनाको योगदान गनुा नपने अवस्था भएमा 
दामासाहीका आिारमा गनुा पनेछ।योगदानयोग्य आय 
भकु्तान गनुापने मवहना समाप्त भएको पन्र ददनतभत्र 
उपदफा (१) बमोशजमको योगदान कोषमा दाशखला हनु े
गरी जम्मा गनुा पनेछ।सरकारी सेवामा बहाल रहेको 
व्यशक्त वा सरकारी कोषबाट पाररश्रतमक पाउने 
व्यशक्तको योगदान योग्य आयमा तोवकए बमोशजमको 
योगदान कट्टी गरी सम्बशन्ित कायाालयले कोषमा 
जम्मा गररददनेछ।दफा ७ उपदफा (१) सशुचकृत 
रोजगारदाताले आफ्नो तफा बाट वा योगदानकतााको 
योगदान योग्य आयबाट गनुा पने योगदानको दर 
सतमततको तसफाररसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा 
सचुना प्रकाशित गरी थपघट वा हेरफेर गना 
सक्नेछ।दफा ८ उपदफा (१) कुनै श्रतमकले कुनै 
कारणले पाररश्रतमक नपाउने अवस्था सजृना भई 
तनयतमत रुपमा कोषमा जम्मा गनुा पने योगदान 
सम्बशन्ित सशुचकृत रोजगारदाताले कोषमा जम्मा 
गररददन ुपनेछ। 

रोजगारी हक सम्बन्िी 
ऐन, २०७५ 

दफा (छ) कसैले पतन बेरोजगार व्यशक्तलाई रोजगार ददने 
सम्बन्िमा व्यशक्तको उत्पशत्त, िमा, वणा, जातजातत, 
तलङ्ग, भाषा, क्षेत्र, वैचाररक आस्था वा यस्तै कुनै 
आिारमा भेदभाव गना नहनुे। 

सावाजतनक सडक ऐन, 
२०३१ 

 कुनै सावाजतनक सडकको तनमााण, ववस्तार वा सिुार 
गने काम पूरा नभएसम्म यस कायाको लातग सडक 
ववभागले कुनै जग्गा अस्थायी रुपले अतिग्रहण गने। 

ववपद् जोशखम 
न्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापन ऐन, 
२०७४  

दफा (५) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी कायामा प्रदेि तथा स्थानीय 
तहलाई आवश्यक नीततगत मागादिान गने, ववपद् 
व्यवस्थापनका लातग आतथाक स्रोतको व्यवस्थापन 
गने। 

जलचर संरक्षण ऐन,  ववद्यतु, खानेपानी, तसचाई वा अन्य कुनै प्रयोजनको 
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२०१७ लातग बाँि तनमााण गने तनकायले जलचरको 
आवागमनमा बािा पना नददनको लातग सम्भव भएसम्म  
फीस ल्याडर तनमााण गनुा पनेछ।फीस ल्याडर तनमााण 
गना सम्भव नहनुे भएमा त्यस्तो ठाउँमा वा आसपासको 
क्षेत्रमा जलचर कृतत्रम प्रजनन गराउनको तनतमत्त 
जलचर ह्याचरी तथा जलचर नसारीको व्यवस्था गनुा 
पनेछ। 

तनयमावली  
वातावरण संरक्षण 
तनयमावली, २०७७ 

दफा ३ को 
उपदफा (१) 

प्रस्तावकले अनसूुची १ मा उल्लेख भएका 
प्रस्तावकहरुको सशन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन, अनसूुची 
२ मा उल्लेख भएका प्रस्तावकहरुको प्रारशम्भक 
वातावरणीय परीक्षण र अनसूुची ३ मा उल्लेख भएका 
प्रस्तावकहरुको वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन गनुा 
पनेछ। 

ववद्यतु तनयमावली, 
२०५० 

पररच्छेद ३- 
तनयम (२७) 

ववद्यतुको ववतरक तथा ग्राहकहरुले पालन गने सताहरु 
उल्लेख गररएका छन ्। 

वन तनयमावली, 
२०५० 

तनयम (३) इजाजत पत्र प्राप्त गरेको कुनै व्यशक्त वा तनकायले 
वनमा कुनै काठ वा दाउरा काट्दा,टुिाउदा वा 
त्यस्को तनकासी गदाा इजाजतपत्रमा उल्लेख भएको 
तथा नेपाल सरकारले तनिाारण गरेको िताहरु अतनवाया 
रुपले पालना गनुा पनेछ। 

मकुुली देवातन कायाववति 
तनयमावली, २०७५ 

 मलुकुी देवानी कायाववति (संवहता) ऐन, २०७४ को 
दफा २८८ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी सवोच्च 
अदालतले यो तनयमहरु बनाएको हो।यस तनयमावलीमा 
अदालती मद्दको बारेमा ववस्ततृ वववरण उल्लेख 
गररएको छ। 

जलस्रोत संरक्षण 
तनयमावली, २०५०  

तनयम १२-
२१  

जलस्रोत उपयोगको लातग इजाजत ददने सम्बन्िमा पूरा 
गनुा पने प्रवियाहरु उल्लेख गररएको छ। 

बाल श्रम (तनषिे र 
तनयतमत गने) 
तनयमावली, २०६२ 

 तनयम ५ मा ऐनको दफा ८ को उपदफा (१)मा 
उल्लेशखत कुराहरुका अततररक्त बालकलाई काममा 
लगाउने प्रततष्ठानले थप बालकले काम गनुापने समय, 
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अस्थायी वा स्थायी कस्तो वकतसमको सेवामा तनयशुक्त 
गररएको हो सो खलेुको तनयशुक्त पत्रको प्रतततलवप, 
आवास सवुविा भए नहाएको र बालकले कम गने 
ववभाग वा िाखाको बारेमा समेत खलुाईएको वववरण 
श्रम कायाालयमा पेि गनुा पनेछ।तनयम ६ मा 
प्रततष्ठानमा कम गने बालकले बालश्रम (तनषिे र 
तनयतमत गने) ऐन, २०५६ बमोशजम नेपाल सरकारले 
नेपाल राजपत्रमा सचुना प्रकािन गरी समय तोवकएको 
पाररश्रतमक र भत्ता कम नहनुे गरी मातसक पाररश्रतमक 
र भत्ता ददनपुने व्यवस्था गररएको छ।  

वहमाली राविय तनकुञ्ज 
तनयमावली, २०३६ 

दफा (७) तनकुञ्जतभत्र संरक्षकको तलशखत अनमुतत नतलई गना 
नपाईने काया वा तनषिे कायाहरु उल्लेख गररएका 
छन।् 

ववष्फोटक पदाथा 
तनयम, २०२०  

 यस तनयमको तनयम ३ अनसुार ६ प्रकारको 
इजाजतपत्र (तबवि गने, प्रयोग गने, नाईके, 
ल्याबोरेटरीमा ववष्फोटक पदाथा ववषय अनसुन्िान गना, 
पैठारी गना, पररवहन गना) ददन सवकने प्राविान 
राशखएको छ।यसको तनयम १० मा इजाजत 
पत्रवालाको कताव्य र िता बन्देज राशखएको छ 
इजाजतपत्र पत्रवालाले आफ्नो इजाजतपत्रलाई चोरी 
गररने, ववतग्रने वा अनतिकृत तवरले त्यसको नक्कल 
गररनेबाट बचाउनका लातग वहफाजतसाथ राख्न ुपनेछ। 
कुनै इजाजतपत्र तबग्रमेा हराएमा वा इजाजतपत्रवालाले 
ववष्फोटक पदाथाको काम छोडेमा सो कुराको सचुना 
सो इजाजतपत्रको लागत रहेको अड्डामा ददनपुनेछ। 

श्रम तनयमावली, 
२०७५ 

दफा (४), 
दफा (११)को 
उपदफा (३) 

रोजगार सम्झौता गदाा वववरण खलुाउन ु पने, उल्लेख 
गररएका ववषयका अततररक्त देहायका वववरण समेत 
खलुाउन ुपने छ। 

वन तनयमावली, 
२०५१ 

 यस तनयमावलीको तनयम ६५ मा कुनै वन क्षेत्र राविय 
प्राथतमकता प्राप्त योजना संचालन गदाा सोबाट स्थानीय 
व्यशक्त वा समदुायलाई कुनै हानी नोक्सान हनु गएमा 
सो बापतको क्षततपतुताको रकम सम्बशन्ित योजना 
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संचालनकताा नै व्यहोनुा पने र स्वीकृत प्राप्त योजनाले 
प्रयोग गने वन क्षेत्रको वन पैदावार काट्दा, टुक्र्याउदा 
तथा ढुवानी गदााको सम्पूणा खचा योजना संचालनकतााले 
नै व्यहोनुा पने व्यवस्ता गरेको छ। 

फोहोरमैला व्यवस्थापन 
तनयमावली, २०७० 

दफा 
(६),उपदफा 
(२)को  

कशम्तमा जैववक र अजैववक लगायतका फोहोरमैलालाइ 
स्रोतमै छुट्याउने गरर हातनकारक वा रासायतनक 
फोहोरमैलालाई छुट्टाछुटै्ट पतृथवीकारण तथा व्यवस्थापन 
गनुापने छ। 

खानेपानी तनयमावली, 
२०५५ 

तनयम (२५) 
र तनयम 
(२६)   

खानेपानीको गणुस्तर कायम राख्न ु पने।स्रोतलाई 
प्रदवुषत बनाउन नहनुे। 

प्राशचन  स्मारक संरक्षण 
तनयमावली, २०४६ 

पररच्छेद ४ 
तनयम (४.१) 
र तनयम 
(४.२) 

संरशक्षत स्मारक क्षेत्रतभत्र कसैको हकभागको जग्गामा 
तनमााण गररने घर वा भवन, साववक आकारमा हनु ेगरी 
गररने ममात वा पनु: तनमााण सम्बन्िमा ववभागले 
प्राववतिक सतमततको परामिा तलई सम्बशन्ित स्मारक 
क्षेत्रको कायाालयको सूचक पाटीमा टाँस्ने व्यवस्था 
छ।  

तनदेशिका 
राविय वातावरणीय 
प्रभाव मलु्याङ्कन 
तनदेशिका, २०५०  

 वातावरणीय अध्ययनको तसलतसलामा तयार पररन े
कायासूची तथा क्षेत्र तनिााणको ववति तथा प्रविया 
उल्लेख गरेको छ। 

सामदुावयक वनको काठ 
दौरा संकलन तथा 
तबवि ववतरण 
तनदेशिका, २०७१ 

दफा ७  यस तनदेशिकाको पररच्छेद ३ मा रुख छपान, कटान, 
मछुान एवं काठ दाउरा ढुवानी र घाटगद्दीको बारेमा 
उल्लेख गररएको छ जनु आयोजनाको लातग रुख 
हटाउँदा पतन प्रयोग हनु्छ।दफा अनसुारको उपदफा २ 
मा वन पैदावारको संकलनका लातग प्लट तनिाारण 
गदाा पानी महुान, खोला र नदी वकनारको क्षेत्र, भ-ूक्षय 
तथा पवहरो वररपररको भ-ूभाग, चरेु क्षेत्रमा अत: 
संबेदनिील भ-ूभाग भनी वकटान भएको क्षेत्र, अतत 
तभरालो क्षेत्र, जैववक वववविता र साँस्कृततक दृविकोणले 
संरक्षण गररन ु पने रुख सवहतको क्षेत्र र अध्ययन 
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अनसुन्िान गने क्षेत्र आददलाई समावेि गनुा हुँदैन।  
सामदुावयक वन ववकास 
कायािमको मागादिान, 
२०७१ 

 सामदुावयक वन व्यवस्थापनमा हाल देशखएका नया ँ
ववषयहरु जस्तै वन्यजन्त,ु डढेलो वा अन्य प्राकृततक 
प्रकोप लगायतबाट हनुे क्षततमा राहतको व्यवस्था, 
सम्भाव्यता हेरी सामदुावयक वनमा पयाापयाटन प्रवद्धान, 
वातावरणीय सेवा र सवुविा सम्बन्िमा मागादिानमा 
समावेि गनुापने र ववद्यमान व्यवस्था अनसुार 
सामदुावयक वनको ददगो तथा वैज्ञातनक व्यवस्थापन 
माफा त वन पैदावारको स्थानीय तथा राविय तहमा 
भएको माग सम्बोिन गना, रोजगारी ववृद्धमा सघाउ 
परु्रयााउन, सामदुावयक वनमा संचातलत कायािमहरुको 
अनगुमन कायालाई बढी प्रभावकारी बनाई पारदिी 
रुपमा कायाान्वयन गने पक्षलाई अझ सरल, स्पि 
बनाउन ववतभन्न तहका सरोकारवाला बीच अन्तरविया 
तथा छलफल गरी यो सामदुावयक वन ववकास 
कायािमको मागादिान तयार गररएको छ।  

सामदुावयक वन स्रोत 
सवेक्षण मागा दिान, 
२०६१ 

 सामदुावयक वन स्रोत सवेक्षण गरी सामदुावयक वनमा 
पाइने वन-पैदावारको मैज्दात र वावषाक रुपमा प्राप्त 
गना सवकने पररमाण यवकन गरी ददगो वन व्यवस्थापन 
गना वन उपभोक्ता समूहलाई आवश्यक सहयोग 
पयुााउने यो सामदुावयक वन स्रोत सवेक्षण मागादिानको 
उदेश्य रहेको छ।  

वातावरण व्यवस्थापन 
तनदेशिका, २०५२ 

 यसमा तनमााण गररने सडकलाई वातावरण मैत्री बनाउन 
सडकको सभे तथा तडजाइन गदाा पवहरो जोशखम क्षते्र र 
भौगतभाक वहसाबले कम्जोर क्षेत्र, वन क्षेत्र, उवार कृवष 
भतूम, सम्वेदनशिल पररशस्थक प्रणाली भएको क्षेत्र, 
महत्वपूणा साँस्कृततक तथा िातमाक महत्वको क्षेत्र, िेरै 
कटान र भनुा पने क्षेत्रहरुबाट सडक नलाने र तनमााण 
गररने सडकहरुको कटान गररने भागहरुमा आवश्यक 
पने सरुक्षणका उपायहरु अपनाउने, भ-ूक्षय हनु नददन 
बायोइशन्जतनयरररङ्ग गने र आवश्यकता अनसुार 
नालाको व्यवस्था गने प्राविान छ।     
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वन क्षेत्रको वातावरणीय 
प्रभाव मलु्याङ्कन 
तनदेशिका, २०५२ 

 समदुायको आिारभतू आवश्यक्त्ताको पररपूतता गदै 
सामाशजक- आतथाक ववकािका लातग वन पैदावारको 
ददगो प्रयोग गने, सामाशजक तथा साँस्कृततक रुपमा 
स्वीकाया, आतथाक रुपमा सम्भाव्य र वातावरणीय 
वहसावले वनको अनवुांशिक, जैववक ववव्द्ता र 
वातावारणमा ह्रास नहनु ददन र सकारात्मक तथा 
नकारात्मक प्रभावहरुको सहजीकरण गना यो तनदेशिका 
बनाईएको हो।यो वन क्षेत्रमा प्रस्ताव गररएका 
आयोजनाहरुको हकमा यो तनदेशिका लाग ुहनुेछ। 

सामदुावयक वन 
तनदेशिका, २०५२ 

 सामदुावयक वनको ववकास संरक्षण तथा वन पैदावारको 
उशचत सदपुयोग गने अदे्दश्यले यो तनदेशिका तयार 
गरेको छ।यसमा सामदुावयक वन तनिाारण, उपभोक्ता 
समूह गठन र सामदुावयक वन सशुम्पने प्रविया देशख 
तलएर कायायोजना ववपररत काया भएको ठहररएमा 
सामदुावयक वन वफताा तलने समेतको व्यवस्था गररएको 
छ। 

स्थानीय सरकार 
सञ्चालन तनदेशिका 
२०७४  

 स्थानीय सेवाहरु व्यवस्थापन, स्थानीय त्यांक र 
अतभलेखहरु सङ्कलन गने। यसले स्थानीय बजार 
व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैववक वववविता 
संरक्षण गछा।  

मापदण्ड 
राविय प्राथतमकता प्राप्त 
योजनाको लातग वन 
क्षेत्र प्रयोगसम्बन्िी 
मापदण्ड सवहतको 
कायाववति, २०७६ 

 राविय वन क्षेत्र प्रयोग गनुा पने भएमा योजनासँग 
सम्बशन्ित मन्त्रालयले त्यस्ता योजना कायाान्वयन गदाा 
वातावरणमा पने प्रभाव सम्बन्िमा वातावरण सम्बन्िी 
प्रचातलत कानून बतमशजम प्रारशम्भक वातावरणीय 
परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन प्रततवेदन 
तयार गनुा पने। 

जलववद्यतु आयोजनाको 
वातावरणीय प्रभाव 
मलु्याङ्कन सम्बन्िी 
मापदण्ड(वन तथा 

 यो मापदण्ड वन ततः वातावरण मन्त्रालयले जलववद्यतु 
क्षेत्रको ववकासमा सहयोग परु्रयााउने अतभप्रायले र यस 
क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन गदाा प्रततवेदन गणुस्तरीय 
बनाउन र प्रततवेदनहरुमा एकरुपता ल्याउन सरकारी 
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वातावरण मन्त्रालय) तनकायहरु जलववद्यतु ववकासकतााहरु, परामिादाताहरु, 
नागररक समाज र अन्य व्यशक्तहरुको सहभातगतामा 
तयार पाररएको हो।यसले सबै प्रकारका जलववद्यतु 
आयोजनाहरु जस्तै बहाबमा आिाररत, आंतसक 
जलाियमा आिाररत र जलाियमा आिाररत योजनाहरु 
लगायत जलववद्यतु आयोजनाहरुसँग सम्बशन्ित 
संरचनाहरु जस्तै प्रसारण लाइन, सवस्टेसन, पहुँच मागा 
आददको वातावरणीय अध्ययन गना मागादिान 
गदाछ।यसले आयोजनाबाट पना सक्ने नकारात्मक 
प्रभावहरुका सम्भाववत न्यूनीकरणका उपायहरु लाग ु
गरी प्रभाव घटाउने वा आयोजनालाई सकेसम्म 
वातावरण मैत्री बनाउने तथा आयोजनालाई व्यवशस्थत 
ढंगले संचालन गने तथा अनावाश्य वातावरणीय 
जोशखमबात जोगाउने उदे्दश्य तलएको छ।  

वायकुो गणुस्तरीय 
राविय मापदण्ड, 
२०६९ 

 वायमुण्डलमा वट.पी.एस., पी,एम १०,SO2, NO, CO, Pb, 

तथा बेशञ्जन जस्ता तत्वहरुको न्यनुतम मापदण्ड तय 
गरेको छ।   

राविय खानेपानी 
गणुस्तर मापदण्ड, 
२०६२ 

 ग्रातमण तथा िहरी क्षेत्रमा दि वषातभत्रमा सरुशक्षत 
खानेपानी पयुााउने लक्ष्य राखेको छ।यसका लातग 
राविय खानेपानी गणुस्तर मापदण्डले ववतभन्न 
तनकायहरुको शजम्मेवारी ताकेको छ। 

ध्वतनको गणुस्तर 
सम्बन्िी राविय 
मापदण्ड, २०६९  

 ग्रातमण तथा िहरी क्षेत्राअ दि वषातभत्रमा सरुशक्षत 
खानेपानी पयुााउने लक्ष्य राखेको छ।यसका लातग 
राविय खानेपानी गणुस्तर मापदण्डले ववतभन्न 
तनकायहरुको शजम्मेवारी ताकेको छ।  

महासशन्ि अतभसशन्ि (सशन्ि र सम्झौता) 
जैववक वववविता 
सम्बन्िी महासशन्ि, 
१९९२ 

 नेपाल सरकारले जैववक वववविता सम्बन्िी महासशन्ि, 
१९९२ नेपाल लगायतले ववश्वमा वतामान तथा 
भववष्यको लातग जैववकस्रोत वववविताको ददगोआिारमा 
संरक्षण तथा ददगो व्यवस्थापन गने प्रततवद्दता जाहेर 
गरेको छ। 



लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.)                                                          परूक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन                              

                         

४-21 

जलवाय ु पररवतान 
सम्बन्िी संयकु्त राि 
सविय संरचना 
महासशन्ि (UNFCCC), 

१९९२  

 नेपाल जलवाय ु पररवतान सम्बन्िी संयकु्त राविय 
महासशन्िको सदस्य राविय महासशन्िको सदस्य रावि 
भइसकेपतछ ववश्व तापमान ववृद्धलाई २ तडग्री 
सेशल्सयसबाट १.५ तडग्री सेशल्सयस तसतमत राख्न े
प्रयासहरुको अनसुरण र समथान गदै जोशखम र 
प्रततकूल प्रभाव कम गने उपायहरुको कायाान्वयन गने 
प्रततबद्धता जाहेर गरेको छ।   

सङ्कटापन्न वन्यजन्त ु
तथा वनस्पततको 
अन्तराविय व्यापार 
तनयन्त्रण महासशन्ि, 
२०४० 

 ववश्वव्यापी रुपमा हनु े व्नायाजन्तकुो गैर कानूनी 
व्यापारलाई गरी दलुाभ वन्यजन्तलुाई गैर कानूनी 
व्यापारका कारणबाट लोप हनुबाट बचाउन ु नै यस 
महासन्िीको मखु्य उदे्दश्य हो।यसले अनसूुशचमा 
सशुचकृत गररएका वनस्पतत एबं जनावरहरुको 
अन्तरराविय व्यापारसँग सम्बन्िीत सवालहरुमा मात्र 
सरोकार राख्दछ।नेपालले सन ्१९७५ को जनु १८ 
मा हस्ताक्षर गरी १९७५ सेप्टेम्बर १६ बाट 
कायाान्वयनमा ल्याएको छ।नेपाल सरकाले वनस्पततको 
हकमा वन ववभागलाई व्यवस्थापन तनकाय एवं 
वनस्पतत ववभागलाई बैज्ञातनक तनकायको रुपमा 
तोकेको छ भने वन्यजन्तकुो हकमा व्यवस्थापन 
तनकाय राविय तनकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ववभाग र 
बैज्ञातनक तनकायको रुपमा प्राकृततक ववज्ञान 
संग्रालयलाई तोकेको छ। 

यस अनसुार अनसूुची १ मा लोप हनुे शस्थततमा पगेुका 
प्रजाततहरू पदाछन।्अनसूुची२ मा लोप हनुे शस्थतमा 
पतुग नसकेका तर ततनको व्यापारलाई समयमानै 
तनयन्त्रण नगने हो भने तनकट भववष्यमा नै लोप हनुे 
शस्थततमा रहेका प्रजाततहरु पदाछन।्अनसूुची ३ मा कुनै 
देिले आफ्नो रािको कुनै प्रजाततको व्यापारलाई 
तनयन्त्रण गना सम्बन्िीत रािले कानून व्यवस्था गरेको 
भएता पतन उक्त रािको प्रयासले मात्र सम्भव नहनुे र 
सो कायाको लातग अन्य रािको सहयोग आवश्यक पने 
हनुाले सहयोग जटुाउन ववतभन्न प्रजाततलाई यस 



लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.)                                                          परूक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन                              

                         

४-22 

अनसूुचीमा गना लगाएका प्रजाततहरु पदाछन।् 
आददबासी तथा 
जनजातत सम्बन्िी 
महासशन्ि (नम्बर 
१६९), २०४९ 

 नेपाले क्षेतत्रय सम्मेलन नम्बर १६९ लाई सेप्टेम्बर 
१४, २०७७ मा अनमुोदन गरेको छ।यस 
महासशन्िमा जनजातत र आत्मतनभार ववकासको 
प्रकृयाको आिारको रुपमा पवहचान गनुा पने ववषयमा 
प्रकाि पाररएको छ।यसमा ४३ िाराहरु छन ्
ततनीहरुमा आददवासी तथा जनजाततको हक अतिकार 
सम्बशन्ि अन्तरराविय मान्यता अनसुारको व्यवस्था 
गररएको छ।  

संयकु्त रािसंघको 
जलवाय ु पररवतान 
सम्बन्िी महासन्िी, 
२०४९ 

 यस माहासन्िीमा नेपालले १२ जनु १९९२ का ददन 
हस्ताक्षर गरी सन ्१९९४ देशख नेपालेपतन समभातगता 
जनाएको छ।जलवाय ु पररवतानको प्रततकूल प्रभाव 
न्यूनीकरण गदै, जलवाय ु अनकूुल हुँदै, न्यून कावान-
उन्मखु सामाशजक- आतथाक ववकास पथलाई अवलम्बन 
गदै, जलवाय ु पररवतान सम्बन्िी राविय तथा 
अन्तरराविय संयन्त्रमा भएको प्रततबद्धटा अनरुुप 
सहयोग तथा सहकायाको प्रवद्धान गरी जीवनस्तरमा 
सिुार ल्याउन ुयस नीततको प्रमखु लक्ष्य रहेको छ।  

संयकु्त रािसंशघय 
आददवासी जनजाततको 
अतिकार सम्बन्िी 
घोषणा पत्र, २०६४ 

 आददवासी जनजाततको अतिकार सम्बन्िी संयकु्त 
रािसंशघय घोषणापत्र महासभाले, संयकु्त रािसंशघय 
वडापत्रका उदे्दश्य तथा तसद्धान्तहरु र राज्यहरुले उक्त 
वडापत्र अनसुार वहन गनुा पने भनी मातनएका दावयत्व 
पूरा गने तथा आददवासीहरुको राजनीततक, आतथाक एवं 
सामाशजक संरचना तथा उनीहरुको संकृतत आध्याशत्मक 
परम्पार, ईततहास एवं दिान वविेष गरी आफ्नो भतूम, 
क्षेत्र तथा संसािनहरु मातथको उनीहरुको अतिकारलाई 
सम्मान तथा प्रवद्धान गना यो घोषणा पत्र आएको हो। 
यसमा आददवासी जनजाततको अतिकार सम्बन्िी ४६ 
िारा छ।  

नेपाल ववशल्डङ्ग कोड, 
२०७२ 

 Guidelines for earthquake Resistant Building 
Construction: Low Strength Masonry, Nepal 
National Building Code (NNBC) 204:2015. Guideline 
for Earthquake Resistant Building Construction, 
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NNBC 206:2014 Architectural codeको ररभाइज गरर 
मन्त्री स्तरको तनणायबात अनमुोददत गररएको छ। 

EIA, Guidelines for 
Forestry Sector, 2050 

 समदुायको आवश्यकताहरु परुा गना सामाशजक-आतथाक 
ववकासको लातग वन स्रोतको ददगो प्रयोग गनुा। वन 
क्षेत्रमा प्रस्ताव गररएको आयोजना तथा कायािमको 
वातावरण मलु्यांकन गना यस ददिातनदेिले मद्दत गछा। 

Nepal Vehicle Mass 
Emission Standard, 

२०६९   

 यस मापदण्डलाई पेट्रोल, ग्यास र तडजेलबाट सञ्चातलत 
सवारी सािनहरुले उत्सजान गने हातनकारक ग्यासहरु 
कम गनुा पने।  

Standards for Diesel 
Generator Sets, 2068 

 पैठारी गररने नयाँ तडजेल जेनेरेटरबाट तनष्कािन भई 
हावामा जाने िुँवाको लातग उत्सजान तसमा र हाल 
सञ्चालनमा रहेका तडजेल जेनेरेटरबाट तनष्कािन भई 
हावामा जाने िुँवाको लातग उत्सजान तसमा उल्लेख 
गररएको छ।   

Hydropower 
environmental impact 
assessment manual 
2018  

 यो वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन मैन्यअुलले नेपालमा 
जलववद्यतु क्षेत्र ववकास प्रविया र ददगोपनको बारेमा 
उल्लेख गररएको छ। 

वन क्षेत्रका जग्गा अन्य 
प्रयोजनको लातग 
उपलव्ि गराउने 
सम्बन्िी कायाववति, 
२०६३ 

 नेपाल सरकारको राविय प्राथतमकता प्राप्त आयोजना 
बाहेक अन्य आयोजना सञ्चालन गना वन क्षेत्र उपलव्ि 
नगराइने।  

आददवासी र 
जनजाततसम्बन्िी 
अन्तराविय श्रम 
सम्मेलन ILO ११६९, 
१९८९ 

 आवटाकल १२, १३, १४ र १५ अनसुार 
परम्परागतरुपले भेग्चालन गदै आएको प्राकृततक 
स्रोतको प्रयोग र सरुक्षा गने पवहलो अतिकार उक्त 
स्रोतसँग जोतडएका आददवासी र जनजाती हनुे उल्लेख 
छ। 

दलुाभ तथा सङ्कटापन्न 
वन्यजन्त ु तथा 
वनस्पततको अन्तराविय 
व्यापारसम्बन्िी 

 महासशन्िको खण्ड ३ अनसुार, अततजोशखम तथा 
सङ्कटापन्न वन्यजन्त ु तथा वनस्पततको अन्तराविय 
व्यापारको लातग तनषिे गररएको भएतापतन उपखण्ड २ 
अनसुार वविेष उदेश्यको लातग अम्बंतित अतिकारीको 
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सम्मेलन (CITES), 

१९७३   
अनमुततबाट गना सवकने उल्लेख गररएको छ।  

 

४.२ मापदण्ड  

प्रस्तावकले प्रादेशिक, शजल्ला, नगरपातलका र वडास्तरमा वातावरणीय गणुस्तर, स्वास््य र सरुक्षा, 
संवेदनिील क्षेत्रको संरक्षण, लोपोन्मखु प्रजाततको संरक्षण, भतूम प्रयोग तनयन्त्रण आदद सम्बन्िी प्रासंतगक 
तनयम र मापदण्डको पालना वणान गनेछ। सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्डहरू तल ददइएका 
छन।् 

तातलका ४.२: एशम्बयन्ट एयर क्वातलटी मानक, २०१२ 

मापदण्ड एकाइहरु औसत समय एकाग्रता अतिकतम परीक्षण ववतिहरू 

TSP  µg/m3 वावषाक - - 

२४ घण्टा २३०  High Volume Sampling and 

Gravimetric Analysis 

PM10 µg/m3 वावषाक -  

२४ घण्टा १२०  High Volume Sampler and 

Gravimetric Analysis, Beta 

Attenuation 

Sulfur dioxide µg/m3 वावषाक ५०  Ultraviolet Fluorescence, West and 

Gaeke method 

२४ घण्टा ७०  Same as annual 

Nitrogen 

dioxide 

µg/m3 वावषाक ४०  Chemiluminescence 

२४ घण्टा ८०  Same as annual 

Carbon 

monoxide 

µg/m3 ८ घण्टा १००००  Non-Dispersive Infra-Red 

Spectrophotometer  (NDIR) 

Lead µg/m3 वावषाक ०.५  High Volume Sampling followed by 

atomic absorption spectrometry 

Benzene µg/m3 वावषाक  ५  Gas Chromatographic  Technique 

PM2.5 µg/m3 २४ घण्टा  ४०  Pm2.5 Sampling gravimetric 

Analysis 

Ozone µg/m3 ८ घण्टा  १५७  UV Spectrophotometer 

स्रोत: MoEST, २०६९ 
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तातलका ४.३: ध्वनी गणुस्तरको राविय मानक, २०६९ 

ि. 
स. 

स्थान  आवाज स्तर (L eq.) dB 

 ददन   राती 
१  औद्योतगक क्षेत्र ७५  ७०  

२  व्यापार क्षेत्र ६५  ५५  

३  ग्रामीण आवासीय क्षेत्र ४५  ४०  

४  िहरी आवासीय क्षेत्र ५५  ५०  

५  तमशश्रत आवासीय क्षेत्र ६३  ५५  

६  मौन क्षेत्र ५०  ४०  

स्रोत: MoEST, २०६९ 
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अध्याय ५ 

५. ववद्यमान वातावारणीय अवस्था 

५.१ भौततक वातावरण 

५ ..११  भ-ूआकृतत र भ-ूउपयोग  
आयोजना क्षेत्र समदु्री सतहबाट १२१० तम देखि ५६० तम. वीचको उचाईमा प्रस्ताव गररएको 
छ।अप्सवुा िोला अरुण नदीको सहायक िोलाहरु मध्ये एक हो। अप्सवुा िोलाको औसत 
gradient आयोजनाको क्षते्रमा १:४ रहेको छ। अप्सवुा िोलाको क्याचमेन्टमा अत्यातिक तभन्नता 
रहेको छ। यस क्षेत्रको उत्तरी भेगमा उच्च पहाडी क्षेत्र देखि उच्च वहमाली भभूागसम्म रहेको छ। 
अप्सवुा िोलाको मातथल्लो भ-ूभागमा भएका पवहरो र भ-ूक्षयको कारण अरुण िोला र अप्सवुा 
िोलाको बगरमा अत्यातिक ढुङ्गा तथा डेविस (debris) रहेको छ।  

खचत्र ५.१: प्रस्ताववत आयोजना क्षते्रको भ-ूउपयोग नक्सा 



लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.)                                                          परूक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन                              

 

 
५-2 

यस क्षेत्रमा रहेको समथर भतुम िेततको लातग स्थानीयले प्रयोग गददछन। आयोजनाको ववद्यतुगहृ 
अप्सवुा िोला र अरुण नदीको संगमबाट ६०० तम. तल अरुण नदीको दााँया वकनारामा तनजी 
िेततयोग्य जतमनमा अवखस्थत छ।आयोजनाको सबै संरचनाहरु िोलाको बगर, िेततयोग्य जतमन र 
वन क्षेत्रमा पददछ।यस आयोजनाको स्थालाकृतत जलववद्यतु आयोजनाको लातग अनकुुल रहेको 
देखिन्छ।  

 

५.१.२ जलवाय ु 
प्रस्ताववत आयोजना उपोष्ण (sub-tropical) क्षेत्रमा पददछ।आयोजना क्षेत्रको मौसम तथा जलववज्ञान 
अध्ययनको लातग प्रयोग गररएको स्टेशनको तथ्याङ्क तल प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका ५.१: लोवर अप्सवुा जलािार नखजक रहेका मौसमी स्टेशनहरुको वववरण 

स्टेशनको 
नाम 

इन्डेक्स न. खजल्ला अक्षामं देशान्तर उचाई(तम.) उपलव्ि तथ्याकं 

चौरीिकद  १२०२ सोलिुमु्ब ु २८⁰४२’ ८६⁰४३’ २६१९ १९४८-२००७ 

नमु १३०१ संिवुासभा २७⁰३३’ ८७⁰१७’ १४९७ १९५९-२००७ 

चेपवुा १३१७ संिवुासभा २७⁰४६’ ८७⁰२५’ २५९० १९७३-२००७ 

टुखम्लंगटार १३२१ संिवुासभा २७⁰2८’ ८७⁰२१’   
ददङला १३२५ भोजपरु २७⁰2२’ ८७⁰०९’ ११९० १९४८-२००७ 

लुंगथुंग १४०३ ताप्लेजुंग २७⁰३३’ ८७⁰४७’ १७८० १९४८-२००७ 

 

आयोजना क्षेत्रको औसत तापक्रम गमी समयमा १० देखि २१⁰C सम्म र जाडो मवहनामा ० देखि 
७⁰C  रहन्छ। यस क्षेत्रमा अतिकतम वर्ाद असार देखि असोज मवहनामा १९५०-२९०० तमतम 
सम्म हनु ेगददछ, साथै न्यनुतम वर्ाद मङ्गतसर देखि माघ मवहनामा ८५-१७५ तमतम सम्म हनुे गददछ। 
अप्सवुा िोलाको बेतसनमा कुनै पतन प्रकारको मौसमी स्टेशन रहेको छैन, यसकारण जल तथा मौसम 
ववज्ञान ववभागबाट प्राप्त यस बेतसन नखजकका अन्य स्टेशनका तथ्याङ्कहरु ववश्लरे्ण गररएको 
छ।आयोजना क्षेत्रको जलिार क्षेत्रको तमन वावर्दक वर्ादको तथ्याङ्क प्राप्त गनदका लातग Thiessen 

polygon ववति अपनाइएको तथयो। आयोजनाको Thiessen polygon को भार (weighed) चौरीिकद  र 
नमु स्टेसनको आिारमा गररएको तथयो र यस आिारमा अप्सवुा क्याचमेन्टको वावर्दक वर्ाद 
४१४०.६१ तमतम रहेको छ। 
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तातलका ५.२: अप्सवुा बेतसनमा Thiessen polygon ववतिबाट प्राप्त वर्ादको अनमुातनत तथ्याङ्क 

स्टेशनको 
नाम 

इन्डेक्स न. वर्ाद (तमतम) क्षते्रफल 
(वगद 
वक.तम.) 

weight वर्ाद 
(तम.तम.) 

चौरीिकद  १२०२ २०९९ ४.१५३ ०.०२०५५६९९२ ४३.१५१ 

नमु १३०१ ४१८३.४६ १९७.८६२ ०.९७९४४३००८ ४०९७.४६१ 

चेपवुा १३१७ २४२२.७९    

टुखम्लंगटार १३२१ १९०२.०९    
ददङला १३२५ १२७६.१०    

कुल ४१४०.६१ 

 

 

खचत्र ५.२: लोवर अप्सवुा क्याचमेन्टको इन्टेक के्षत्रको Theissen polygon नक्सा 
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आयोजनाको बेतसन क्षेत्रको तमन न्यनुतम तापक्रम जनवरी मवहनामा ०-७⁰C देखि जलुाई मवहनामा 
१०-२१⁰C हनुे गददछ। त्यस्तै तमन अतिकतम तापक्रम जनवरी मवहनामा १२-१६⁰C देखि मे 
मवहनामा २१-२८⁰C हनुे गददछ।आयोजना क्षेत्रको तमन न्यनुतम र अतिकतम तापक्रम तल 
तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका ५.३: आयोजना क्षते्रको तमन न्यनुतम र अतिकतम तापक्रम 

मवहना न्यनुतम तापक्रम(⁰C) अतिकतम तापक्रम(⁰C) 

जनवरी ०-७ १६-२० 

फेब्रअुरी ४-८ १३-२० 

माचद ५-१२ १६-२४ 

अवप्रल १३-१६ 2०-२५ 

मे १२-१६ २१-२८ 

जनु ११-२० २०-२७ 

जलुाई १०-२१ १९-२७ 

अगस्त ८-१६ १९-२७ 

सेप्टेम्बर ७-१४ १८-२६ 

अक्टुबर ७-१२ १७-२४ 

नोवेम्बर ६-१२ १६-२० 

तडसेम्बर ०-८ १२-२० 
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खचत्र ५.३: अप्सवुा बेतसन क्षते्रको न्यनुतम र अतिकतम तापक्रम 

 

५.१.३ भगूभद (Geology) 

प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र भौगतभदक वहसाबमा पूवी नेपालको लेसर वहमालय (Lesser Himalaya) क्षेत्रमा 
पददछ। यस क्षेत्रमा मखु्य रुपमा कम देखि उच्च गणुस्तरका मेटामोवफद क चट्टान जस्तै intercalation 

of grey, coarse-grained gneiss, grey schist र quartzite रहेका छन।्आयोजना क्षेत्रको अतिकांश 
भभूागमा लेसर वहमालय क्षेत्रको gneiss रहेको छ। आयोजना क्षेत्रमा schist को तलुनामा gneiss 
चट्टानको अनपुात बवढ रहेको छ।आयोजना क्षेत्रको भौगतभदक अवस्थाको बारे अनसूुची ६ मा प्रस्ततु 
गररएको छ। 
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खचत्र ५.४ : अरुण नदी क्षते्रको क्षते्रीय भौगतभदक नक्सा (Modified from Bordet (1961) and 

Lumbardo et al (1993)) 
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५.१.४ भकूम्पीय जोखिम  

भकूम्पीय जोखिमको आिारमा नेपाललाइ ३ वटा भकूम्पीय क्षेत्रमा वगीकरण गररएको छ। यो 
वगीकरण माटोको भार ग्रहण गनदसक्ने क्षमताको आिारमा गररएको हो। प्रस्ताववत लोवर अप्सवुा 
जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.),नेपाल वहमालयको तसखस्मक जोन 2 (Seismic Zone 2) मा पददछ। 
आयोजनाको बााँि तनमादण क्षेत्रमा gneiss र schist सवहतको माटो रहको छ, जसकारण यसको 
horizontal seismic coefficient ०.५० मान्न सवकन्छ। नेपालको seismic design code को 
आिारमा, empirical method बाट effective design cofficient, तल उल्लेखित equation बाट प्राप्त 
गररन्छ: 

Aeff = R*Amax/980  

Where, Aeff  is effective design seismic coefficient 

R = Reduction factor (empirical value R = 0.50-0.65) 

न्यनुतम ३०० gal को acceleration र ०.५० को reduction factor को अनमुातनत   effective 

design seismic cofficient कररब ०.१५ रहेको छ। 

अतिकतम २५० gal को acceleration र ०.५० को reduction factor को अनमुातनत  effective 

design seismic cofficient कररब ०.१३ रहेको छ। 

तसथद, horizontal design seismic coefficient, ०.१३ देखि ०.१५ रहेको छ। 

मातथको पररमाणको आिारमा  यस आयोजनाको design seismic coefficient ०.१३ देखि ०.१५ 
तलन सवकन्छ। प्रस्ताववत आयोजनाको लातग Indian Standard अनसुार design seismic coefficient 
०.१३ रहेको छ। साथै horizontal design seismic coefficient ०.१५ मान्न सवकन्छ। यी सबै 
तथ्यको आिारमा यस आयोजनाको seismic coefficient ०.१५g मान्न सवकन्छ। 
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खचत्र  ५.५ : नपेालको भकूम्पीय जोखिम क्षते्र देिाइएको नक्सामा आयोजना क्षते्र (Hazard Map.Jpg 

(1500×1014), n.d.) 

५.१.५ जलववज्ञान (Hydrology) 

५.१.५.१ जलािार क्षते्रको ववशरे्ता (Watershed Characteristics)  

अप्सवुा, पूवी नेपालको अरुण नदीको एउटा मखु्य सहायक िोला हो। अप्सवुा िोलाको उत्पखत्त 
समनु्द्री सतहबाट ४६८० तम. उचाईबाट भएको छ र यसको कुल लम्बाई िोलाको उत्पखत्त 
स्थानबाट आयोजनाको इन्टेक क्षेत्रसम्म २५.३४ वक.तम. रहेको छ। अप्सवुा बेतसनको कुल 
क्षेत्रफल १९६.९० वगद वक.तम रहेको छ र यसको उचाई १२५० तम. देखि ६२१३ तम. सम्म 
रहेको छ। यस क्याचमेन्टको औसत उचाई ३७६५ तम. रहेको छ र मखु्यत यस बेतसनमा बाझो 
(४६.८०%) र वन क्षेत्र (४१.५%) रहेको छ। क्याचमेन्टमा झाडी, िेतीयोग्य जतमन र घााँसेमैदान 
एकदमै कम मात्रामा रहेको छ। यस क्याचमेन्टको कुल क्षेत्रफल मध्य १४०.०५११२८ वगद 
वक.तम. क्याचमेन्ट क्षेत्रफल ३००० तम. देखि ५००० तम. उचाईको बीचमा र ८.३३ वगद वक.तम. 
क्याचमेन्ट क्षेत्रफल ५००० तम. उचाई मातथ पददछ। जलािार क्षेत्रको ववस्ततृ वववरण तातलका 

Project area 
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५.४ मा प्रस्ततु गररएको छ।साथै जलववज्ञान सम्बन्िी अन्य वववरण अनसूुचीन ६ मा प्रस्ततु 
गररएको छ।  

तातलका ५.४ : आयोजनाको जलािार क्षते्र 

जलािार क्षते्र अप्सवुा िोला (वगद वक.तम) 

इन्टेक सम्मको जलािार क्षते्र २०२.०१४९ 

५००० तम भन्दा मातथ ८.३३ 

३०००-५००० तम  १४०.०५११२८ 

३००० तम भन्दा तल ५३.६२४ 

स्रोत: अप्सवुा िोला जलववद्यतु आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततवेदन 

 

खचत्र ५.६: आयोजना अवखस्थत जलािार क्षते्रको नक्सा 
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५.१.५.२  औसत मातसक प्रवाह (Average Monthly Discharge) 

आयोजनाको जलववज्ञान सम्बन्िी तथ्याङ्क ववश्लरे्ण गरर मातसक औसत नदीको बहाव तथा अनकूुल 
वातावरणीय प्रवाहको बारेमा तलको तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका ५.५ औसत मातसक प्रवाह तथा वातावरणीय प्रवाह 

मवहना मातसक औसत प्रवाह 

(m3/s) 

वातावरणीय प्रवाह 

(m3/s) 

आयोजनाले सदपुयोग गने पानी 
(m3/s) 

 

वैशाि 
७.३  ६.५९  ६.५९  

जेष्ठ  १७.८  १६.०१  १०.४५  
असार  ३३.६  ३०.२१  १०.४५  
साउन  ४०.२  ३६.१९  १०.४५  
भदौ  ३९.६  ३५.६७  १०.४५  
असोज  २७.०  २४.३१  १०.४५  
काततदक  १३.५  १२.१७  १०.४५  
मङ्गतसर ७.३  ६.५६  ६.५६  
परु्  ४.९  ४.४२  ४.४२  
माघ  ३.८  ३.३८  ३.३८  
फागनु  ३.४  ३.०४  ३.०४  
चैत्र  ३.६  ३.२१  ३.२१  

 

५.१.६ GLOF 

यस आयोजनाको जलािार क्षेत्रतभत्रका वहमताल तथा वहमनदीहरूको अध्ययन Google Earth जस्ता 
भउूपग्रह खचत्र तथा नेपाल सरकारको नापी ववभागद्वारा प्रकाखशत टोपोग्रावफकल नक्साहरूको 
मद्दतद्वारा गररएको छ | साथै ICIMOD द्वारा २०११ मा प्रकाखशत Glacial Lakes and Glacial 

Lake Outburst Floods in Nepal लाई पतन अध्ययन गररएको छ | 

अरुण बेतसनमा नेपाल तभतै्र वहमताल ववस्फोटनका २ वटा तथा ततबेतमा ५ वटा घटना रेकडद 
गररएको छ जसले अरुण नदीमा ठूलो बाढी ल्याएको छ | नेपाल तभत्र अरुण जलािार क्षेत्रमा 
पवहचान गररएका सम्भाववत ितरनाक वहमतालहरूमध्ये सबैभन्दा संवेदनशील तल्लो वरुण वहमताल 
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हो। अन्य तालहरू अपेक्षाकृत साना र अतिक दगुदम छन।् ICIMOD (२०११) को अध्ययनले 
नेपालका सबै २१ सम्भाववत संवेदनशील वहमतालहरूमध्ये तल्लो वरुण वहमताललाई दोस्रो सबैभन्दा 
महत्वपूणद (छो-रोल्पा पतछ) को रूपमा प्राथतमकता ददएको छ। तल्लो वरुण वहमताल वरुण िोला 
तथा अरुण नदीको संगमबाट कररब ३५ वकलोतमटर दूरीमा अवखस्थत छ। यस आयोजना तथा 
वरुण/अरुण संगम बीच अरुण-३ तथा अरुण-४ जलववद्यतु आयोजनाहरु अवखस्थत छन ् | दूरीको 
वहसाबमा संवेदनशील वहमतालको सम्भाववत ववस्फोटको घटनामा पतन यस आयोजनाको 
ववद्यतुगहृसम्म आइपगु्दा बाढीको बहाब तनकै कम भइसकेको हनुेछ | यद्यवप ववद्यतुगहृको सरुक्षाको 
लातग अरुण नदद वकनारमा आवश्यक अग्ला फ्लडवालको व्यवस्था गररनेछ | 

 

खचत्र ५.७: आयोजनाको सवेक्षण क्षते्रबाट देखिएको वहमतालहरु 
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५.१.७ वाय,ु पानी तथा ध्वतनको गणुस्तर 

५.१.७.१ वायकुो गणुस्तर 

आयोजना क्षेत्रको ३ स्थानमा (इन्टेक क्षेत्र नखजक याङदेन, पेनस्टक पाइप मागद नखजक डााँडा गाउाँ 
र पिुवुा बजार नखजक ववद्यतुगहृ) गररएको वायकुो गणुस्तर मापनका आिारमा PM 2.5 को औसत 
मात्रा २५.४५ µg/m³ र PM १० को औसत मात्रा ६८.२५ µg/m³ पाइएको छ।यी मात्राहरु वायकुो 
गणुस्तर सम्बन्िी राविय मापदण्ड २०६९ मा उल्लेि गररए भन्दा कम पाइएको छ।यसको वववरण 
तातलका ५.६ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका ५.६: ववतभन्न स्थानमा मापन गररएको वाय ुगणुस्तर र PM2.5 को तथ्याकं 

क्र.स. स्थान PM 10 (µg/m³) PM2..5 (µg/m³) तमतत समय  

१. इन्टेक के्षत्र ६१.२०  २५.२७  वव.सं २०७८/१०/०९, ववहान ८:०० 

2. पेनस्टक पाइप ६८.६२  २९.३२  वव.सं २०७८/१०/०६, ददउाँसो ०३:०० 
३. ववद्यतुगहृ ७३.४१  ३३.५४  वव.सं २०७८/१०/०५, ददउाँसो ०३:००   

स्रोत: क्षेत्र सवेक्षण, २०२१ 

५.१.७.2 ध्वतनको गणुस्तर 

आयोजना क्षेत्रको ३ स्थानमा गररएको ध्वतनको स्तर सम्बन्िीको सवेक्षण अनसुार, ध्वतनको गणुस्तर 
सम्बन्िी राविय मापदण्ड २०६९ मा उल्लेि गररए भन्दा कम पाइएको छ।यसको वववरण तातलका 
५.७ मा प्रस्ततु गररएको छ। आयोजना क्षेत्रमा ध्वतन प्रदरु्णको कुनै स्रोतहरु रहेको छैन।  

तातलका ५.७: ववतभन्न स्थानमा मापन गररएको ध्वतनको स्तर  

क्र.स. स्थान ध्वतनको स्तर (dbA) 

१. इन्टेक के्षत्र ३९  

2. पेनस्टक पाइप ४२ 

३. ववद्यतुगहृ ५७  

स्रोत: क्षेत्र सवेक्षण, २०२१ 

५.१.७.३ पानीको गणुस्तर 

अप्सवुा िोलाको पानी एकदमै सफा रहेको छ। िोलामा कुनै पतन वकतसमको मानव सखृजत 
फोहोरका स्रोतहरु रहेका छैनन।्अप्सवुा िोलाको ववतभन्न अवयव रहने स्थानमा पानीको नमनुा 
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संकलन गरर प्रयोगशालामा गणुस्तर मापन गररएको तथयो। यसको वववरण यस प्रततवेदनको अनसूुची 
१० मा समावेश गररएको छ।   

५.२ जैववक वातावारण 

संिवुासभा खजल्लामा कुल ८०,०९५ हे. वन क्षेत्र रहेको छ। खजल्लाको कुल वनको क्षेत्रफल मध्य 
४३,१८८ हे. जंगल, झाडी तथा घााँस रहेको जतमन ५३ हे., काठयकु्त अन्य क्षेत्र ६९ हे. र अन्य 
क्षेत्र ३६,७८४ हे. रहेको छ। संिवुासभा खजल्लाको वनको उप-उष्ण देखि समखशतोष्ण वकतसमको 
रहेको छ।  

५.2.१ मकाल ुवरुण राविय तनकुन्जको मध्यवती क्षते्र 

प्रस्ताववत लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.) मकाल ुवरुण राविय तनकुन्जको मध्यवती 
क्षेत्रमा पददछ। मकाल ुवरुण राविय तनकुन्ज र मध्यवती क्षेत्रको स्थापना वव.स. २०४९ मा भएको 
तथयो। यस राविय तनकुन्जको कुल क्षेत्रफल १५०० वगद वक.तम. र मध्यवती क्षेत्रको कुल क्षेत्र 
८३० वगद वक.तम. रहेको छ। यस तनकुन्जमा अत्यातिक प्राकृततक ववतभन्नता रहेको छ। यहााँ २५ 
प्रजातीका गरुााँस (Macaranga cerasoides), ४७ प्रजातीका अवकद ड (Orchidaceae) र अन्य ५६ 
प्रजातीका दलुदभ वनस्पतत पाइन्छन। त्यस्तै यस तनकुन्जमा वहउाँ खचतवुा (Panthera uncia), हाबे्र 
( Ailurus fulgens), कस्तरुी मगृ (Moschus chrysogaster), बदेल (Sus scrofa) आदद जीवजन्तकुो 
वास्थान पतन रहेको छ।  

यस आयोजनाको प्रस्ताववत क्षेत्र सेदवुा दोभान मध्यवती क्षेत्र उपभोक्ता सतमततको स्वातमत्व रहेको छ 
र यो आयोजना यस सतमतत अन्तगदतको ववतभन्न सामदुावयक वनमा पददछ र आयोजनाले कुल 
१६.२३९ हे. वन क्षेत्र प्रयोग गनेछ। आयोजना क्षेत्रमा पने सामदुावयक वनको वववरण तातलका 
५.८ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका ५.८: आयोजना क्षते्रमा पने मध्यवती उपभोक्ता सतमतत 

क्र.स. उपभोक्ता सतमततको नाम के्षत्रफल (हे.) 
१ सखुम्नमा मध्यवती के्षत्र सामदुावयक वन उपभोक्ता समहु ५७२.२० 

2 कन्या मध्यवती के्षत्र सामदुावयक वन उपभोक्ता समहु १२५.५२ 

३ तमलन मध्यवती के्षत्र सामदुावयक वन उपभोक्ता समहु १०१.७० 

४ खिमपालुंग मध्यवती के्षत्र सामदुावयक वन उपभोक्ता समहु १८३७.९६ 

५ खक्षततजदेउराली मध्यवती के्षत्र सामदुावयक वन उपभोक्ता समहु २९२.७५ 

६ अरुण कातलका मध्यवती के्षत्र सामदुावयक वन उपभोक्ता समहु ३७८.५० 
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 कुल ३३०८.६३ 

स्रोत: क्षेत्र सवेक्षण, २०२१ 

५.२.2 आयोजना क्षते्रका वनस्पतत 

प्रस्ताववत लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.) उप-उष्ण मौसमी क्षेत्रमा पददछ, जसको 
उचाई अन्तराल ५६० तम.-१२१० तम. रहेको छ। आयोजनाको तसमा क्षेत्रमा उप-उष्ण नदीय वन 
(subtropical riverine forest) देखि उप-उष्ण broad leaved वन रहेको छ। यस आयोजना क्षेत्रमा 
मखु्य रुपमा खचलाउने (Schima wallichii) को बाहलु्यता रहेको छ। त्यस्तै  पैंय ु (Prunus 

cerasoides), तसररस (Albizia chinensis), उखत्तस (Alnus nepalensis), तसमल (Bombax ceiba), 
टुनी (Cedrela toona), साल(Shorea robusta) आदद रुिको प्रजाततहरुको तमखित जंगल रहेको छ। 

साथै, आयोजना क्षेत्रमा झाडी प्रजातीमा तसस्न ु(Urtica dicota) को बाहलु्यता िेरै रहेको छ। त्यस्तै 
ियेरो (Woodfordia furticosa), अतिसो (Thysanolaena maxima), टपरी (Cassia tora), दबुो 
(Cynodon dactylon), तततेपाती (Artemisia indica), अंगेरी (Osbeckia nepalensis) आदद जस्ता 
तमखित झाडी प्रजाती रहेको छ। आयोजनाको ववतभन्न अवयव रहने क्षेत्रमा पाइने वनस्पतत 
प्रजातीहरुको ववस्ततृ वववरण तल प्रस्ततु गररएको छ। 

 हेडवक्सद क्षते्र 

आयोजनाको हेडवक्सद क्षते्रमा तमखित वकतसमका रुिको प्रजाती रहेको छ र यस क्षेत्रमा खचलाउने 
(Schima wallichii) र उखत्तस (Alnus nepalensis) प्रजातीको बाहलु्यता रहेको पाइएको छ। यस 
बाहेक प्रमिु रुि ववरुवाहरुमा तसररस (Macaranga cerasoides), मल्लातो (Macaranga 

cerasoides) र पैन्य ु(Prunus cerasoides) आदद रहेका छन।् 

त्यस्तै हेडवक्सद क्षेत्रमा मखु्य रुपमा पाइने झाडी तथा घााँसे प्रजातीको वववरण तातलका ५.९ मा प्रस्ततु 
गररएको छ। 

तातलका ५.९: हेडवक्सद क्षते्रमा मखु्य रुपमा रहेका झाडी प्रजातीको वववरण 

क्र.स. प्रजातीको नाम वैज्ञातनक नाम 

१ ियेरो Woodwardia fruticosa 

2 तसस्न ु Utica dioica 

३ अतिशो Thysanolaema maxima 

४ अंगेरी Osbeckia nepalensis 
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५ दबुो Cynodan dactylon 

६ भइुाँकाफल Fragaria sps 

स्रोत: क्षेत्र सवेक्षण, २०२१ 

 तडवाटर जोन (Dewatered Zone) 

आयोजनाको तडवाटर जोनमा पाईने मखु्य रुि प्रजाततहरुमा खचलाउने (Schima wallichii), पात्लेकटुस 
(Castanopsis histrix), दतुिलो (Ficus neriflora), उखत्तस (Alnus nepalensis), काउलो 
(Perseaodo ratissima), मायेल (Pyrus pashia), लाकुरी (Fraxinus floribunda), तसररस 
(Macaranga cerasoides), पैन्य ु (Prunus cerasoides), गरुााँस (Macaranga cerasoides) आदद 
रहेका छन।् 

 

त्यस्तै तडवाटर जोनमा मखु्य रुपमा पाइने झाडी तथा घााँसे प्रजातीको वववरण तातलका ५.१० मा प्रस्ततु 
गररएको छ। 

तातलका ५.१०: तडवाटर जोनमा मखु्य रुपमा रहेका झाडी प्रजातीको वववरण 

क्र.स. प्रजातीको नाम वैज्ञातनक नाम 

१ ियेरो Woodwardia fruticosa 

2 तसस्न ु Utica dioica 

३ अतिशो Thysanolaema maxima 

४ अंगेरी Osbeckia nepalensis 

५ दबुो Cynodan dactylon 

६ भइुाँकाफल Fragaria sps 

७ तसरु Imperata cylindrical 

८ बातबयो Centella asiatica 

९ वनमारा Eupatorium adenophorum 

स्रोत: क्षेत्र सवेक्षण, २०२१ 

 सजद ट्ाकं र पेनस्टक पाइप  

आयोजनाको सजद ट्ांक र पेनस्टक पाइप मागदमा मखु्य रुि प्रजाततहरुमा उखत्तस (Alnus 

nepalensis), खचलाउने (Schima wallichii), मौवा (Englehardtia spicata), साज (Terminalia 

elliptica), तसररस (Albizzia spp.), तसमल (Bombacx ceiba), टूनी (Toona ciliata), पात्लेकटुस 
(Castanopsis histrix), खिरो (Falconeria insignis), काउलो (Perseaodo ratissima), मायेल 
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(Pyrus pashia), लाकुरी (Fraxinus floribunda), अम्बा (Psidium guajava), भलायो (Semecarpus 

anacardium) काभ्रो (Ficus Lacor), बडहर (Artocarpus lakoocha) आदद रहेका छन।् झाडी 
प्रजातीहरुमा वनमारा (Eupatorium adenophorum),  तसस्न ु (Utica dioica), अंगेरी (Osbeckia 

nepalensis) आदद रहेका छन।् 
 ववद्यतुगहृ र टेलरेस 

ववद्यतुगहृ प्रस्ताव गररएको क्षेत्रमा िासै उल्लेिनीय रुि ववरुवाहरु छैनन।् ववद्यतुगहृ िेतत गररएको 
जग्गामा प्रस्ताव गररएको छ। यसको छेउछाउमा रहेको रुि ववरुवाहरुमा साज (Shorea robusta), 
उखत्तस (Alnus nepalensis), खचलाउने (Schima wallichii) मौवा (Englehardtia spicata), साल (Shorea 

robusta), टूनी (Toona ciliata), आदद रहेका छन।् 

 

 आयोजनाको पहचु सडक  

आयोजनाको पहचु सडकको केवह भाग वन क्षेत्रमा र केवह क्षेत्र तनजी जग्गामा प्रस्ताव गररएको   
छ ।यस क्षेत्रमा मखु्य रुि प्रजाततहरुमा उखत्तस (Alnus nepalensis), खचलाउने (Schima wallichii), 
साज (Terminalia elliptica), टूनी (Toona ciliata), तसररस (Albizzia spp.), काउलो (Perseaodo 

ratissima), मौवा (Englehardtia spicata), काभ्रो (Ficus Lacor), बडहर (Artocarpus lakoocha), 
खिरो (Falconeria insignis), काउलो (Perseaodo ratissima), मायेल (Pyrus pashia), लाकुरी 
(Fraxinus floribunda), जमनुा (Syzyium cumini), तसदरेु (Mallotus philippinensis) वर (Ficus 

benghalensis), वन वपपल (Ficus sp.), आदद रहेका छन।्  

 

५.२.३ आयोजना क्षते्रका संरखक्षत वनस्पततहरु  

आयोजना क्षेत्र अवलोकन भ्रमणमा स्थानीय जनसमदुाय, सरोकारवालाहरुसाँगको छलफल र डी.व.का. 
हरुको प्रकाशनबाट तनम्न तलखित वनस्पततहरु संरखक्षत सूची तभत्र रहेको पाइएको छ। 

तातलका ५.११ संरखक्षत ववरुवाहरुको सूची 
क्र.स. स्थानीय नाम  बैज्ञातनक नाम  संरक्षणको संस्थागत अवस्था कैवफयत  

नपेाल सरकार  IUCN CITES 

१.  साल  Shorea robusta  संरखक्षत - - III रुि ढाल्न ओसार 
पसार गनद र तनयादत गनद 

प्रततबखन्ित 

स्रोत: क्षेत्र सवेक्षण, २०२१ 
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५.२.४ गैरकाष्ठ वनपैदावारहरु (Non-timber Forest Products) तथा जात-जाततगत उपयोगमा आउन े
ववरुवाहरु (Plants of ethno-botanical) 

आयोजना क्षेत्रमा गैरकाष्ठ वनपैदावारहरु जस्तै राततगेडी, अमला, अतिसो, कुररलो आदद जस्ता ववतभन्न 
बोटतबरुवाहरु पाइन्छन।्वयनीहरु मध्य ववतभन्न महत्व बोकेका बोटववरुवाहरु र त्यसको उपयोतगता 
तल उल्लेि गररएको छ।  

तातलका ५.१२: आयोजना क्षते्रमा अवखस्थत वनपैदावारहरु 

क्र.स. स्थानीय नाम वैज्ञातनक नाम उपयोतगता  
१ राततगेडी Abrus precatorius ववतभन्न और्िी मा उपयोग हनुे  
2 दततवन Achyranthus aspera ववतभन्न औसिीमा उपयोग हनुे 
३ तततेपाती Artemisia dubia ववतभन्न और्िी मा उपयोग हनुे, green 

tea मा प्रयोग हनुे  
४ कुररलो Asparagus racemosus ववतभन्न और्िी मा उपयोग हनुे 
५ अमला Emblica officinalis और्िी , Vitamin C को प्रमिु िोत  
६ ऐसेल ु Rubus ellipticus फलफुलको रुपमा िाइने  

७  जामनुा Syzyzium cuminii मिमुहमा उपयोगी   

८  हरो Terminalia chebula िोवकमा उपयोगी  

९  बरो Terminalia bellirica ववतभन्न औसिीमा उपयोग हनुे 
१०  दवुो  Cynodon dactylon और्िी, िातमदक, सााँस्कृततक  

११  वनमारा  Ageratina adenophora और्िी  

१२  तसस्न ु Urtica dioica फाइबर, मिमुहमा उपयोगी   

१३  िर  Themeda triandra घर छाउन  

१४  अतिसो  Thysanolaena binate कुच्चो बनाउन  

१५  काभ्रो  Ficus lacor डाले घााँस  

१६  बर  Ficus bengalensis और्िी, िातमदक, सााँस्कृततक 

१७  साल  Pinus roxburghii पातहरुबाट टपरी बनाउने  

१८  बााँस  Dendrocalamus spp. छेकबार लगाउन उपयोग हनुे  

१९  तसमल  Bombax ceiba दाउराको प्रयोग  

२०  तनउरो  Drayopteris cochleata तरकारीको रुपमा प्रयोग हनु े 

२१  वपपल  Ficus religiosa िातमदक उपयोग  

२२  बेल  Aegle marmelos िातमदक उपयोग 

२३  गायो  Bridelia retusa डाले घााँस 

२४  चलेुत्रो  Brassiopsis hainla डाले घााँस 
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५.२.५  कृवर्जन्य वववविता 

आयोजना क्षेत्रको केवह स्थानमा स्थानीयहरु िेतत तथा कृवर्जन्य कायद गददछन। स्थानीयहरु आफ्नो 
खजववकोपाजदन तथा पशपुालनलाइ मध्यनजर गरर कृवर् गरेको पाइको छ। कृर्कहरुले मखु्यरुपमा 
िान, मकै, कोदो, गहुाँ, मास, तोरी तथा मौसमी तरकारी िेती गददछन। 

आयोजना स्थलमा मखु्यरुपमा िेतत गररने अन्न, दलहन तथा तरकारीबालीहरु तनम्न रहेको छ: 

 िान (Oryza sativa) 

 मकै (Zea mays) 

 गहुाँ (Triticum aestivum) 

 कोदो (Eleusine coracana) 

 कालो भटमास (Phaseolus mango) 

 ततल (Sesamum indicum) 

 तोरी (Brassica juncea) 

 आल ु(Solanum tuberosum) 

 काक्रो (Cucumis sativus) 

 काउली (Brassica oleracia var botrytis) 

 फसी (Cucurbita pepo) 

 मलुा (Raphnus sativus) 

 करेला (Momordica charantia) 

 गाजर (Daucus carota) 

 प्याज (Allium sativum) 

त्यस्तै आयोजना क्षेत्रमा पाइने फलफुलहरु तनम्न रहेका छन:् 

 केरा (Musa paradisiacal) 

 मेवा (Carica papaya) 

 अम्बा (Psidium guajava) 

 रुिकटहर (Heterocarpus integrifolia) 

 भइुाँकटहर (Anana scomosus) 

 नास्पतत (Prunus persica) 
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५.२.६ वन्यजन्तहुरु  

आयोजना क्षेत्रमा जीवजन्तमुा वववविता रहेको छ। आयोजना क्षेत्रको क्षेत्र अवलोकन, ववतभन्न सन्दभद 
सामाग्रीको अध्ययन र स्थानीयहरुसाँगको परामशदमा त्यस क्षेत्रमा पाइने जीवजन्तकुो तथ्यांक प्राप्त 
गररएको तथयो। आयोजना क्षेत्रमा कुल १५ प्रकारका स्तनिारी, १८ प्रजातीका चरा र १७ 
प्रजातीका सरीसपृ वटपोट गररएको तथयो। 

५.२.६.१ स्तनिारी 

आयोजना क्षेत्र र यस वरपरको स्थानमा कुल १५ प्रकारका स्तनिारीहरु वटपोट गररएको तथयो। 
स्थानीयहरुको छलफलमा आयोजना क्षेत्रमा स्तनिारीहरु कमै देखिने र ववगत १०-१५ वर्दमा 
वयनीहरुको चहलपहल कम रहेको जानकारी प्राप्त भएको तथयो। आयोजना क्षेत्रमा वटपोट गररएका 
स्तनिारीहरुको वववरण तातलका ५.१३ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका ५.१३: आयोजना क्षते्रमा वटपोट गररएका स्तनिारीहरुको वववरण 

प्रजातीको नाम वैज्ञातनक नाम संरक्षण अवस्था 
IUCN  CITES  DNPWC 

िैरो िरायो Lepus nigricollis LC - - 

पहाडी वन लोिके Callosciuris pygerythrus  - - 

घरेल ुमसुो Rattus rattus LC   

जरेु दमु्सी Hystrix indica LC   

वन ववरालो Felis chaus    

खचतवुा Panthera pardus NT   

स्याल Canis aureus LC   

रातो बादर Rhesus Macaque  II - 

घोरल Naemorhedus goral NT I - 

लंगरु Boehmeria rugulosa NT I - 

रतवुा Muntiacus muntjak LR/LC   

घर छुछुन्द्रो Suncus murinus LC   

मलसाप्रो Martes flavigula LC III  

चमेरो Cynopterus sphinx    

फ्याउरो Vulpes bengalensis LC III  

स्रोत: क्षते्र सवेक्षण, २०२२; The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-3. 

<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 14 February 2018. CITES Appendices 2016 

http://www.iucnredlist.org/


लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.)                                                          परूक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन                              

 

 
५-20 

५.२.६.२ चराचरुुङ्गी 

आयोजना क्षेत्र वरपरको वन क्षेत्र, िोलाको बगर तथा गाउाँमा रहेको संरचनाहरुले ववतभन्न चराको 
प्रजाततलाई वासस्थान प्रदान गरेको छ।आयोजना क्षेत्रमा पाइने चराहरुको वववरण तातलका ५.१४ 
मा देिाइएको छ।  

तातलका ५.१४ : आयोजना के्षत्रमा पाइन ेचराचरुुङ्गी प्रजातत, आवतृत र संरक्षण अवस्थाको वववरण 

क्र.स. स्थानीय नाम अंग्रजेी नाम वैज्ञातनक नाम आवतृत संरक्षण अवस्था 
CITES IUCN 

१. कालो ततत्रा   Black Francolin 
Francolinus 

francolinus  

 

ववरलै - LC 

२. कातलज  Kalij Pheasant  
Lophura 

leucomelanos  
कवहलेकाही  LC 

३. मजुरु  India Peafowl  
Pavocris lotus  ववरलै  LC 

४. काठकुट  Fulvous – 

breasted 

Woodpeaker  

Dendrocopos 

macei  

कवहलेकाही  LC 

५. ठुलो सनुजरेु 

काठफोड 

Greater 

Yellownape 

Picus flavinucha  

 

कवहलेकाही  LC 

६. 
 न्याउली  Great Barber  

Megalai mavirens  कवहलेकाही - LC 

७. कुथरुके  Blue-throated 

barbet  

Megalaimaas iatica सामान्य - LC 

८. फाप्र ेचरा  Common 

Hoopoe  

Upupa epops  ववरलै - LC 

९. कटुस टाउके 

मरुली चरा  

Chestnut -headed 

Bee-eater 

Merops 

leschenaultia  
कवहलेकाही - LC 

१०. सानो मवटकोरे  Common 

Kingfisher  

Alcedoatthis  कवहलेकाही - LC 
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क्र.स. स्थानीय नाम अंग्रजेी नाम वैज्ञातनक नाम आवतृत संरक्षण अवस्था 
CITES IUCN 

११ कन्न्ठे सगुा  Rose-ringed 

Parakeet  

Psittacula krameri कवहलेकाही   

१२ वफरवफरे घर 

गौथली  

House Swift  
Apus affinis  

 

कवहलेकाही - LC 

१३ तबउ कुवहयो  Common Hawk 

Cukoo  

Hierococcyx varius  कवहलेकाही  LC 

१४ काफल पाक्यो  Indian Cuckoo 
Cuculus 

micropterus   
कवहलेकाही  LC 

१५ कोइली  Asian Koel Eudynamys 

colopacea   

कवहलेकाही  LC 

१६ मलेवा  Rock Pigeon 
Columba livia  सामान्य  LC 

१७ कुले ढुकुर  Spotted Dove  
Streptopelia 

chinensis  
सामान्य  LC 

१८ कालो खचल  Black Kite  
Milvus migrans  सामान्य II LC 

१९ आस्कोटे 

बकुल्ला  

Indian Pond 

Heron  

Ardeola grayli  सामान्य   

२० कालो काग  Large- billed 

Crow  

Corvus 

macrorhynchos  
सामान्य  LC 

२१ कालो खचबे  Black Drongo  
Dicrurus 

macrocercus  
कवहलेकाही  LC 

२२ बन रुपी  
Jungle Myna 

Acridotheresfitscus  

 

कवहलेकाही   

२३ जरेुली  Red-vented 

Bulbul 

Pvcnonotus café 
कवहलेकाही   

२४ घर भंगेरा  House sparrow Passer 

domesticus 

सामान्य  LC 
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क्र.स. स्थानीय नाम अंग्रजेी नाम वैज्ञातनक नाम आवतृत संरक्षण अवस्था 
CITES IUCN 

२५ जरेु बागेडी  
Crested Bunting 

Melophus lathami 

 

कवहलेकाही   

स्रोत: क्षते्र सवेक्षण, २०२२; The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-3. 

<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 14 February 2018. CITES Appendices 2016 

 

५.२.६.३ आयोजना क्षते्रमा पाइन ेसरीसपृ र उभएचर 

आयोजना स्थल तथा वरपरका स्थानमा वटपोट गररएका सरीसपृ र उभएचरहरुको वववरण तातलका 
५.१५ मा प्रदान गररएको छ। 

तातलका ५.१५ : आयोजना के्षत्रमा पाइन ेसरीसपृ र उभएचर प्रजाततको आवतृत र संरक्षण  

अवस्थाको वववरण 

क्र.स. स्थानीय नाम अंग्रजेी नाम वैज्ञातनक नाम आवतृत संरक्षण अवस्था 
CITES IUCN 

१. िसे्र भ्यागतुो  Black-spined 

Toad  

Bufo melanostictus  

 

ववरलै - LC 

२. वटक वटके पाहा  Skittering Frog  
Euphlyctis 

cyanophlyctis  
कवहलेकाही  LC 

३. तसके पाहा  Indian Bull Frog  
Hoplobatrachus 

tigerinus  
ववरलै  LC 

४. आहले भ्यागतुो  Syhadra Frog  
Limnone 

ctessyhadrensis  
कवहलेकाही  LC 

५. रुि भ्यागतुो  Common Indian 

Tree Frog  

Polypedates 

maculatus  
कवहलेकाही  LC 

६. छेपारो  Common Garden 

Lizard  

Calotes versicolor  कवहलेकाही - LC 

७. माउसलुी  House Geeko  
Hemidactylus sp  सामान्य - LC 

८. भानमु ुंग्र े Sikkim Skink  
Asymblepharus 

sikimmensis  
ववरलै - LC 

http://www.iucnredlist.org/
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क्र.स. स्थानीय नाम अंग्रजेी नाम वैज्ञातनक नाम आवतृत संरक्षण अवस्था 
CITES IUCN 

९. भानमु ुंग्र े Brahminy Skink  
Mabuyaca rinata  कवहलेकाही - LC 

१०. भैसे गोहोरो  Bengal Monitor  
Varanus 

bengalensis 
कवहलेकाही - LC 

११ सनु गोहोरो  Golden Monitor  
Varanus flavescens  कवहलेकाही   

१२ हहदरा Buff- striped 

Keelback  

Amphies 

mastolatum 
कवहलेकाही - LC 

१३ तसररसे सपद  Common 

bronzeback tree 

snake  

Dendrelaphis tristis  कवहलेकाही   

१४ पानी साप  Chequered 

Keelback Water 

Snake  

Xenochrophis 

piscator  
कवहलेकाही   

१५ करेट सपद  Common krait  
Bungarus caeruleus  कवहलेकाही   

१६ राज गोमन  King Cobra  
Ohphinophagus 

Hannah  
सामान्य   

१७ अन्िो सपद  Mountain Pit 

Viper  

Ovophis monticola  सामान्य   

१८ हयुद सपद  White- lipped Pit 

Viper  

Trimeresurus 

albolabris  
सामान्य   

स्रोत: क्षते्र सवेक्षण, २०२२; The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-3. 

<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 14 February 2018. CITES Appendices 2016 

 

५.२.६.४ आयोजना क्षते्रमा पाइन ेमाछाका प्रजाततहरु 

प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रको इन्टेक क्षेत्र र ववद्यतुगहृ वरपर गररएको माछा सवेक्षण तथा स्थानीय 
व्यखक्तहरुसंगको छलफल अनसुार तनम्नतलखित माछाहरु अतभलेि गररएको छ। 

 

http://www.iucnredlist.org/


लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.)                                                          परूक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन                              

 

 
५-24 

तातलका ५.१६: आयोजना के्षत्रमा पाइन ेमाछा प्रजाततको आवतृत र संरक्षण अवस्थाको वववरण 

क्र.स. स्थानीय नाम अंग्रजेी नाम वैज्ञातनक नाम संरक्षण अवस्था 
CITES IUCN 

१. सनु असला  Golden snowtrout Schizothorax 

plagiostomus(Heckel)  

- LC 

२. पथरटाटा  Gray's stone loath Balitora brucei (Gray)  
 LC 

३.  ततते  Nepalese minnow Psilorhynchoides 

pseudecheneis 

 LC 

४. गोच  Gangetic Gounch  Bagarius bagarius 

(Hamilton) 

 LC 

५.  कत्ले  Copper Mahseer Neolissochilus 

hexagonolepis 

 LC 

६. काभ्र े catfish 
Pseudecheneis sulcatus 

(McCielland)  

 

- LC 

स्रोत: क्षते्र सवेक्षण, २०२२; The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-3. 

<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 14 February 2018. CITES Appendices 2016 

 

५.२.६.५ दलुदभ, ितरामा परेका तथा संरखक्षत वनस्पतत र जीवजन्तकुो प्रजातत 

नेपाल सरकारले ववतभन्न प्रजाततको वनस्पतत र वन्यजन्तकुो तनयादत, व्यवसाय र कटानमा प्रततबन्ि लगाएको 
छ। त्यसमध्य आयोजना क्षेत्रमा पाइने साल को तबना अनमुती कटान, ढुवानी तथा तनयादत वन 
तनयमावली, २०५१ अनसुार गैरकाननुी रहेको छ। त्यस्तै नपेालको राविय तनकुन्ज तथा वन्यजन्त ु
संरक्षण ऐन, २०२९ अनसुार नेपालका २६ स्तनिारी, ९ वटा चराहरुलाई संरक्षण समहुमा वगीकृत 
गररएको छ। यी प्रजाततहरुको संरक्षण अवस्था तातलका ५.१३, ५.१४ र ५.१५ र तातलका 
५.१६ मा देिाइएको छ।  

http://www.iucnredlist.org/
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५.३ सामाखजक-आतथदक तथा सासं्कृततक वातावरण 

५.३.१ आयोजना अवखस्थत खजल्लाको वववरण 

संिवुासभा पूवी नेपालको प्रदेश न.१ मा खस्थत वहमाली खजल्ला हो। यो खजल्ला भौगोतलक वहसाबले 
27°06’ देखि 27° ५५’ N  अक्षांशमा र  ८७°57’ देखि  80°40’ E  देशान्तर अक्षांशमा अवखस्थत 
छ। यस खजल्लाको सदरमकुाम िााँदबारी नगरपातलका रहेको छ। यस खजल्लाको पूवी तसमामा 
ताप्लेजङु र तेह्रथमु खजल्ला, पखिममा सोलिुमु्ब ु र भोजपरु खजल्ला, दखक्षणमा िनकुटा खजल्ला र 
उत्तरमा चीनको अन्तराविय तसमाना पददछ। 

यो खजल्लाको उचाई समनु्द्री सतहबाट २५० तम देखि उच्च ववन्द ुमकाल ुवहमाल ८५६३ तम. सम्म 
रहेको छ। मकाल ुवहमाल संसारको पाचौ अग्लो वहमाल पतन हो। 

यस खजल्लाको कुल जनसंख्या १५८,७४२ रहेको छ जसमध्य परुुर्को जनसंख्या ७५,२२५ र 
मवहलाको जनसंख्या ८३,५१७ रहेको छ। त्यस्तै यस खजल्लामा कुल ३४,६१५ घरिरुी रहेको छ 
जसमा औसत घरिरुी आकार ४.५९ रहेको छ। 

 

५.३.२ आयोजना खस्थत गाउाँपातलकाको वववरण 

प्रस्ताववत आयोजना तसतलचोङ गाउाँपातलका र मकाल ु गाउाँपातलकामा पददछ।आयोजना प्रभाववत 
तसतलचोङ गाउाँपातलका वडा न. ५ र मकाल ुगाउाँपातलकामा वडा न. १ र ६ को कूल जनसंख्या 
६,२५३ रहेको छ।जसमा परुुर् ४८ % र मवहला ५१ % रहेका छन।्यसैगरी १,३६८ घरिरुीहरु 
छन ्र औसत घरिरुीको आकार ४.५८ रहेको छ।(तातलका ५.२९)   

तातलका ५.१७ : आयोजना अवखस्थत वडाहरुको जनसंख्या वववरण 

गाउाँपातलका/वडा 

न.  

घरिरुी   जनसंख्या  औसत घर 

िरुी  

तलङ्ग अनपुात  

कुल  परुुर्  प ु% मवहला  म % 

तसतलचोङ -५  ५१९  २,३९१  १,१४३  ४८  १,२४८  ५२  ४.६१  ९१.५९  

मकाल-ु१,६   ८४९  ३,८६२  १,९५४  ५१  १,९०८  ४९  ४.५५  १०२.४१  

जम्मा  १,३६८  ६,२५३  ३०९७   ३,१५६     

स्रोत: खजल्ला वस्तगुत वववरण (स्थानीय तह अनसुार), संिवुासभा; २०७५   
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५.३.३ जात/जातत  

तसतलचोङ गा.पा-५ मा जातको वहसाबले मेवाहाङबाला (४६.५९%) र कुलुंग (४०.११%) जाततको 
बाहलु्यता रहेको छ। अन्य प्रमिु जातजाततहरुमा नातछररङ्ग (५.४४%), शेपाद (३.२२%), कामी 
(२.३४%) आदद रहेका छन।् मकाल ुगा.पा.-१,६ मा जततको वहसाबले शेपाद (४९.८७%) जाततको 
बाहलु्यता रहेको छ।अन्य प्रमिु जातजाततहरुमा यम्पू (१७.५६%), क्षते्री (१२.३५%),कुलङु्ग 
(११.९९%), राई (३.२४%), तामाङ्ग (१.५८%), गरुुङ(१.४०%) आदद रहेका छन।् आयोजना 
क्षेत्रको जातीय संरचनको वववरण तातलका ५.३० मा प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका ५.१८: आयोजना अवखस्थत वडाहरुको जातीय संरचना  

तसतलचोङ - 5   माकाल ु-१,६ 

जात  कुल  % परुुर्  मवहला   जात  कुल  % परुुर्  मवहला   

मेवाहंगबाला   १११४  ४६.५९  ५३३  ५८१   शेपाद  १९२६  ४९.८७  ९८८  ९३८  

कुलङु्ग  ९५९  ४०.११  ४६१  ४९८  यम्फु  ६७८  १७.५६  ३३९  ३३९  

नातछररङ्ग   १३०  ५.४४  ५७  ७३  क्षेतत्र  ४७७  १२.३५  २४४  २३३ 

 शेपाद  ७७  ३.२२  ३५  ४२  कुलङु्ग  ४६३  ११.९९  २३३  २३०  

कामी  ५६  २.३४  २६  ३०  राई  १२५  ३.२४ ५९  ६६  

अन्य  २०  १.४६  २  ३३  तामाङ्ग  ६१  १.५८  २८  ३३  

दमाई  २०  ०.८४  ९  ११  गरुुङ  ५४  १.४०  २४  ३०  

जम्मा  २३९१     दमाई  ३५  ०.९१  १४ २१  

     पहाडी 

ब्रामण  

१७  ०.४४  १२  ५  

     कामी  १३  ०.३४  ७  ६  

     अन्य  १३  ०.३४  ६  ७  

     जम्मा   ३८६२     

स्रोत: खजल्ला वस्तगुत वववरण (स्थानीय तह अनसुार), संिवुासभा; २०७५   
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५.३.४ मातभृार्ा 

तसतलचोङ गा.पा-५ मा मेवाहंग भार्ा (४४.४२%) बोल्नेहरुको संख्या िेरै रहेको छ।त्यसै गरी 
मकाल ु गा.पा.-१,६ मा शेपाद भार्ा (४९.८७%) बोल्नेहरुको संख्या िेरै रहेको छ। आयोजना 
क्षेत्रमा बोतलने भार्ाको वववरण तातलका ५.१९ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका ५.१९: आयोजना के्षत्रको बोतलन ेभार्ाको वववरण 

मात ृभार्ा  तसतलचोङ-5   माकाल ु१,६ 

कुल  % परुुर्  मवहला   कुल  % परुुर्  मवहला   

 मेवाहंग  १०६२  ४४.४२  ५१०  ५५२  ०  ०  ०  ०  

कुलङु्ग  ९३३  ३९.०२  ४५०  ४८३  ४७१  १२.२  २३४  २३७  

नपेाली  १५६  ६.५२  ७६  ८०  ६०२  १५.५९  ३००  ३०२  

नातछररंग  १४४  ६.०२  ६२  ८२  ०  ०  ०  ०  

शपेाद  ७७  ३.२२  ३५  ४२  १९६२  ४९.८७  ९८८  ९३८  

अन्य  १९  ०.७९  १०  ९  ३८  ०.९८  १५  २३  

तामाङ्ग  ०  ०  ०  ०  ५९  १.५३  २८  ३१  

चाखम्लङ्ग  ०  ०  ०  ०  २०  ०.५२  ९  ११  

याम्फु /यम्फे   ०  ०  ०  ०  ६९१  १७.८९  ३५६  ३३५  

राई  ०  ०  ०  ०  ५५  १.४२  २४  ३१  

जम्मा  २३९१   ११४३  १२४८  ३८६२   १९५४  १९०८  

स्रोत: खजल्ला वस्तगुत वववरण (स्थानीय तह अनसुार), संिवुासभा; २०७५   
 

५.३.५ खशक्षाको स्तर 

आयोजना क्षेत्र तसतलचोङ गा.पा-५ मा साक्षरता दर ६५.९४% रहेको छ जसमा परुुर् साक्षरता दर 
उच्च  ७३.७९% रहेको छ भने मवहला साक्षरता दर कम ५८.८६% रहेको छ। छ।त्यसै गरी 
मकाल ुगा.पा.-१,६ मा साक्षरता दर ५५.६५% रहेको छ जसमा परुुर् साक्षरता दर उच्च ६५.८२% 
रहेको छ भने मवहला साक्षरता दर कम ४५.३४% रहेको छ।आयोजना क्षेत्रमा खशक्षाको स्तरको 
वववरण तातलका ५.२० र ५.२१ मा प्रस्ततु गररएको छ। 
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तातलका ५.२०: आयोजना क्षते्रको खशक्षाको स्तरको वववरण 

वडा /तलङ्ग  ५ र ५ 

भन्दा 

मातथ   

जनसंख्या जो  साक्षरता 

पढ्न लेख्न  

सक्न े 

% पढ्न 

मात्र 

सक्न े 

% पढ्न र 

लेख्न  

नसक्न े 

% 

तसतलचोङ-5   

परुुर्  १,०३०  ७६०  ७३.७९  ३८  ३.६९  २३२  २२.५२  ७३.७९  

मवहला  १,१४०  ६७१  ५८.८६  ३८  ३.३३  ४३१  ३७.८१  ५८.८६  

कुल  २,१७०  १,४३१  ६५.९४  ७६  ३.५०  ६६३  ३०.५५  ६५.९४  

मकाल ु-१,६  

परुुर्  १,७२९  १,१३८  ६५.८२  ४३  २.४९  ५४८  ३१.६९  ६५.८२  

मवहला  १,७०७  ७७४  ४५.३४  २३  १.३५  ९१०  ५३.३१  ४५.३४  

कुल  ३,४३६  १,९१२  ५५.६५  ६६  १.९२  १,४५८  ४२.४३  ५५.६५  

स्रोत: खजल्ला वस्तगुत वववरण (स्थानीय तह अनसुार), संिवुासभा; २०७५   

तातलका ५.२१: ५ र ५ भन्दा मातथ उमेरको आयोजना के्षत्रको शैखक्षक योग्यता 

वडा जम्मा   शैखक्षक योग्यता NFE तह 

उल्लेि 

नगररएको  
B  P  L.S  S S.L.C I G PG  Others  

तसतलचोङ-

5   

१,४६०  ०  ८४८  ३७६  १३६  ७३  १९  २  १  ०  ३  २  

मकाल ु-

१,६  

१९७१  ३७  १ 

,३३९  

२७५  ६७  ७०  २५  ५  ५  २  १४४  २  

कुल  ३,४३१  ३७  २,१८७  ६५१  २०३  १४३  ४४  ७  ६  २  १४७  ४  

Note = B: Beginner ,P: Primary level ,L.S : Lower Secondary ,S: Secondary , S.L.C : School Leaving 

Certificate , I : Intermediate ,G; Graduate , PG : Post Graduate, NFE : Non Formal Education. 

स्रोत: खजल्ला वस्तगुत वववरण (स्थानीय तह अनसुार), संिवुासभा; २०७५   
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५.३.६  पेशा र आयस्रोत 

आयोजना क्षेत्रको िरैजसो मातनसहरु (कररब ८३.९२%) कृवर् पेशामा आवद्ध रहेका छन। कृवर् 
बाहेक त्यहााँका मातनसहरु सरकारी सेवा, व्यापार, मजदरुी तथा पयदटन पेशामा आवद्ध रहेका छन। 
साथै यवुाहरु बैदेखशक रोजगारीको लातग भारत तथा िाडी मलुकुमा पतन जाने गददछन। 

तातलका ५.२२ : पेशा र आयआजदन 

पेशा र 
आयआजदन 

िेतत र 
पशपुालन  

सेवा   व्यापार  मजदरुी   जम्मा  

तसतलचोङ-5   ३६० ४१  २१  ९७  ५१९  

मकाल ु-१,६  ७८८  १८  २०  २३  ८४९  

कुल  ११४८  ५९  ४१  १२०  १३६८  

(%) ८३.९२  ४.३१  २.७९  ८.७७  ९९.८०  

स्रोत: खजल्ला वस्तगुत वववरण (स्थानीय तह अनसुार), संिवुासभा; २०७५   

५.३.७ कृवर् तथा पशपुालन 

तसतलचोङ गाउाँपातलकाको २०७३ को प्रततवेदन अनसुार िाद्य, दलहन तथा आल ुगरर तसतलचोङ -५ 
मा १३५४.२४ हे. जतमनमा कररब १६८८०.९७ खक्वन्टल बाली उत्पादन हनुेगददछ।त्यस्तै, 
मकाल-ु १,६ मा  ९५३.८८ हे. जतमनमा कररब ९०५६.४५ खक्वन्टल िाद्य, दलहन तथा आल ु
जस्ता बाली उत्पादन गररन्छ।आयोजना अवखस्थत वडाको कृवर् उत्पादनको वववरण तलको 
तातलकामा देिाइएको छ।  

तातलका ५.२३: कृवर्  उत्त्पादनको वववरण 

वाडद /कृवर्को प्रकार  आतथदक वर्द (२०७२/७३) 

 के्षत्र (हेक्टर) उत्पादन (खक्वन्टल) 

तसतलचोङ-5   

िाद्य बाली  (चामल,गहुाँ) १२७२.९५  ९४२८.८८  

दलहन बाली (दाल, मास) ३६.३८  ४४४.९  

तेल बाली (तोरी, भटमास) २.४१  ४३३१.३५  

तरकारी (आल,ुप्याज, सेमी) १०.६५  ५०९.५२  
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फलफुल (सनु्तला,आाँप, केरा) १.९  १९  

नगदे बाली  (ईलैची , जटु ) २९.९५  २१४७.१  

जम्मा  १३५४.२४  १६८८०.७५  

मकाल-ु१,६ 

िाद्य बाली  (चामल,गहुाँ) ७४२.६८  ७८९१.१  

दलहन बाली (दाल, मास) ०.६३  १५.५४  

तेल बाली (तोरी, भटमास) २.१  ६.९७  

तरकारी (आल,ुप्याज, सेमी) १६६.५  ९००.३  

फलफुल (सनु्तला,आाँप, केरा) ०  २  

नगदे बाली  (ईलैची , जटु ) ४१.९७  २४०.५४  

जम्मा  ९५३.८८  ९०५६.४५  

स्रोत: खजल्ला वस्तगुत वववरण (स्थानीय तह अनसुार), संिवुासभा; २०७५   
 

आयोजना क्षेत्रमा मखु्य रुपमा गाइ, भैंसी, गोरु, बाख्रा, कुिरुा तथा भेडा पालन गररन्छ। आयोजना 
क्षेत्रमा गररने पशपुालनको वववरण तातलका ५.२४ मा गररन्छ। 

तातलका ५.२४: पशपुालनको वववरण 

पश/ुकुिरुा पालन    संख्या उत्पादन 

स्थानीय 

नसल   

हाईब्रीड  जम्मा  दिु (तल. ) मास ु

(के.जी) 

उनी 

(के.जी) 

तसतलचोङ-5   

गाई/गोरु  १५२७  ३  १५३०  ४२०८६  ०  ०  

चौरी  २२  ०  २२  ०  ०  ०  

भैसी   ७६  ०  ७६  ६२५  १०७६०  ०  

घोडा/गिा  १४  ०  १४  ०  ०  ०  

बाख्रा  २०३२  ९५००  ११५३२  १३४  ७४३६५  ०  

भेडा  १४१  ०  १४१  ०  २३८७  २१५  
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चचुरुो  ५०२  ६०००  ६५०२   ९४३५   

अन्य  ८  ०  ८  ०  २००  ०  

मकाल-ु१,६   

गाई/गोरु  १४५४  १४  १४६८  ६९०४५  ४०  ०  

चौरी  १२५  ०  १२५  ३४३०  ३०  ०  

भैसी   ५८२  १  ५८३  २५६३२  २७१८  ०  

घोडा/गिा  २  ०  २  ०  ०  ०  

बाख्रा  १८२५  २  १८२७  600 ४४१०  ०  

भेडा  ७७६  ०  ७७६  ०  ५१६  १७८  

सुाँगरु  ३७६  १  ३७७  २५  ५२५४  ०  

अन्य  ८  ०  ८  ०  १५  ०  

स्रोत: खजल्ला वस्तगुत वववरण (स्थानीय तह अनसुार), संिवुासभा; २०७५   

५.३.८ िाद्यन्न पयादप्तता 
आयोजना अवखस्थत वडाको तथ्यांक अनसुार आयोजना क्षेत्रका मातनसहरुले वावर्दक कृवर् उपजले 
खजववको िान्न पयादप्त नरहने जनाएका छन।् त्यसैले स्थानीयहरु अन्य आयस्रोतका उपायहरुमा पतन 
संलग्न रहनपुने जनाएका छन।् यसका लातग मातनसहरु सानाततना व्यवसाय, मजदरुी तथा वैदेखशक 
रोजगारीमा संलग्न रहने जनाएका छन।् 

तातलका ५.२५: िाद्य पयादप्तता अनसुार घरिरुीको वववरण 

 घरिरुीको संख्या /प्रततशत (%) 

वाडद  <३ मवहना  ३-६ मवहना  ६-९ मवहना  ९-१२ मवहना  ववक्री गने  

तसतलचोङ-5   ५१ (९.८२%) ७२(१३.८७%) १६८ 

(३२.३६%) 

२०४  

(३९.३०%)  

२४ (४%) 

मकाल-ु१,६  १६५ 

(१९.४३%) 

६५(७.६५%)  १२३  

(१४.४८%) 

४९५ 

(५८.३०%) 

१(०.१%) 

स्रोत: खजल्ला वस्तगुत वववरण (स्थानीय तह अनसुार), संिवुासभा; २०७५   
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५.३.९ बसाइसराइ 

आयोजना क्षेत्रमा मातनसहरुको वैदेखशक रोजगारीको आकर्दण बढ्दो रहेको छ। यस क्षेत्रको परुुर्को 
बसाईसराई अनपुात मवहलाको भन्दा बढी रहेको छ। मातनसहरु मखु्यरुपमा मलेतसया, कतार तथा 
अन्य िाडी मलुकुहरुमा वैदेखशक रोजगारीमा जाने गरेका छन।् त्यस्तै केवह व्यखक्तहरु िााँदबारी, 
िरान, इटहरी, काठमाडौं, ववराटनगर जस्ता देशका शहरहरुमा रोजगार, खशक्षा, स्वास्थ्य आदद जस्ता 
सवुविाहरुका लातग पतन बसाईसराई गने गरेकाछन।् 

५.३.१० स्वास्थ्य तथा सरसफाई 

आयोजना क्षेत्रमा दइु वटा स्वास्थ्य चौकीले स्वास्थ्य सवुविा प्रदान गरर रहेकाछन।् तर यी स्वास्थ्य 
चौकीहरुको गणुस्तर सन्तोर्जनक रहेको छैन। यहााँ पयादप्त स्वास्थ्यकमी तथा और्तिजन्य सामाग्रीको 
कमी रहेको छ। त्यस्तै आयोजना क्षेत्र वरपरको क्षेत्रको सरसफाईको अवस्था मध्यम प्रकारको 
रहेको छ।आयोजना क्षेत्रको सरसफाई तथा शौचालय सवुविाको अवस्थाको वववरण तातलका ५.२६ 
मा प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका ५.२६: शौचलाय सवुविा भएको घरिरुी 

वाडद  जम्मा घरिरुी  शौचलाय  

सवुविा नभएको 

घरिरुी 

शौचलाय  सतुबिा भएको घरिरुी उल्लेि 

नगररएको 

सौचालय सवुविा  

Flush शौचलाय   सम्मान्य 

शौचालय  

तसतलचोङ-5   ५१९  १४४  ११  ३६३  १  

(%) २७.७५  २.१२  ६९.९४  ०.१९  

मकाल ु-१,६  ८४९  ५७३  २२  २४८  ६  

(%) ६७.४९  २.५९ २९.२१  ०.७१   

स्रोत: खजल्ला वस्तगुत वववरण (स्थानीय तह अनसुार), संिवुासभा; २०७५   
 

५.३.११ पयदटन 

आयोजना स्थल मकाल ुबरुण राविय तनकुन्जको मध्यवती क्षेत्रमा पददछ। यस क्षेत्रबाट मकाल ुवहम 
शृंिला स्पष्ट देख्न सवकन्छ। यस क्षेत्रका मातनसहरु पयदटकहरुलाइ आकवर्दत गनद ववतभन्न सांस्कृततक 
कायदक्रमहरु आयोजना गददछन। आयोजना क्षेत्रमा प्रत्यक वर्द पयदटकको आगमन दर बढ्दो रहेको 
छ। 
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५.३.१२ भौततक तथा सामदुावयक पूवादिार 

आयोजना क्षेत्र ग्रातमण क्षते्रमा रहेको हदुा यातायात, खशक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य पूवादिारको स्तर रािो 
रहेको छैन। आयोजना क्षेत्र रहेको ववतभन्न स्थानमा िच्चरको मद्दतले सामान पयुादउने गररन्छ। 
आयोजना क्षेत्रका मातनसहरु मखु्यत कृवर्मा तनभदर रहेकाछन।्  

 

५.३.१३ सेवा तथा पूवादिार 

िानपेानीको सवुविा: आयोजना क्षेत्रको सवेक्षण अनरुुप आयोजना क्षेत्रको  तसतलचोङ-5  का ६८% 
पररवार वपउनका लातग िाराको पानी प्रयोग गददछन।त्यस्तै मकाल-ु१,६ का ६४% पररवार वपउनका 
लातग िाराको पानी प्रयोग गददछन। यसको वववरण तातलका ५.२७ मा  समावेश गररएको छ। 

तातलका ५.२७: िानपेानीको स्तरको वववरण 

गाउाँ जम्मा 

घरहरु 

पानीको मखु्य स्रोत उल्लेि 

नगररएको िारा 

/पाईपको 

पानी  

छोवपएको 

ईनार/कुवा  

नछोवपएको 

ईनार/कुवा  

ढंुङ्गगे 

िाराको 

पानी   

िोला  

(ज्यरेु 

िोला ) 

तसतलचोङ-5   ५१९ ३५४  ०  १५३  १०  १  १  

(%) ६८.२१  ०.००  २९.४८  १.९३  ०.१९  ०.१९  

मकाल ु-१,६  ८४९  ५४७  १  ७३  १४३  ७९  ६  

 (%) ६४.५८ ०.१२  ८.६२  १६.८८  ९.३३  ०.७१  

स्रोत: खजल्ला वस्तगुत वववरण (स्थानीय तह अनसुार), संिवुासभा; २०७५   
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वस्तीहरु 

आयोजना क्षेत्रबाट नखजक रहेको बस्तीहरुमा याङदेन, डााँडा गाउाँ, पिुवुा बजार, वातलङ, बासटला र 
छोयानी गाउाँ रहेका छन।् 

तातलका ५.२८: आयोजना क्षते्र नखजक रहेका गाउाँहरु र उक्त गाउाँमा बसोबास गने घरिरुी र जातीय 
समूहको वववरण 

क्र.स. बस्तीको नाम स्थान कुल घरिरुी जातीय समहु 

१. याङदेन प्रस्ताववत हेडवक्सद के्षत्रको ६०० 
तम. मातथ 

१४  मेवाहंगबाला (१००%) 

२. डााँडा गाउाँ प्रस्ताववत सजदट्ाकं र पेनस्टक 
पाइप नखजक  

४५  कुलङु्ग (४८%), शेपाद 
(२८%) र अन्य  

३. पिुवुा बजार प्रस्ताववत ववद्यतुगहृबाट ४०० तम 
तल 

१८  कुलङु्ग (५२%), तामाङ्ग 
(४८%) 

४. वातलङ प्रस्ताववत टनले मातथ  ९०  कुलङु्ग (४०%), शेपाद 
(३१%), क्षेतत्र (१५%)र 

अन्य 

५. बासटला प्रस्ताववत सजदट्ाकं र पेनस्टक 
पाइप नखजक  

५४  कुलङु्ग (३२%), तामाङ्ग 
(२१%), गरुुङ्ग (११%), 

अन्य  

स्रोत: क्षेत्र सवेक्षण, २०२१  
 

खशक्षा: तसतलचोङ-5  मा कुल १० वटा सामदुावयक ववद्यालयहरु रहेका छन।्त्यस्तै मकाल-ु१,६ मा 
कुल १२ ववद्यालय रहेका छन।् आयोजना क्षेत्रमा रहेका ववद्यालयहरुको  वववरण तातलका ५.२९ 
मा  प्रस्ततु गररएको छ। 
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तातलका ५.२९: ववद्यालयहरुको वववरण 

क्र.सं  ववद्यालयको  नाम  ववद्याथीको संख्या  खशक्षकको 

संख्या  (Govt. 

and Relief) 

हेडवोकद  देखि को 

दरुी (कररब) 

तसतलचोङ-5   

  केटा  केवट     

१  महेश्वरी माध्यतमक  २३५  २७०  १३ (९+४ ) ५ वक.तम  

२  कन्या तनम्न माध्यतमक  १७५  १५४ ४(२+२) १  वक.तम  

३  दीपज्योतत प्राथतमक ववद्यालय  २०  १८  ३  १/२  वक.तम  

४  िमदभक्त प्राथतमक ववद्यालय  ४१  २०  २  २ वक.तम  

५  बल्यांग तनम्न माध्यतमक  ५५  ३५  ३  २ वक.तम  

६  तसङ्गदेवी प्राथतमक ववद्यालय  ११ २४  ३  २ वक.तम  

७  बरुण प्राथतमक ववद्यालय  २०  २५  २(१+१) २ वक.तम  

८  जाल्पादेवी  प्राथतमक 

ववद्यालय  

२५  ३६  १ (०+१ ) २ वक.तम  

९  िेम्पलुंङ्ग  प्राथतमक ववद्यालय  ०  ०  ०  २ वक.तम  

१०  िमद प्राथतमक ववद्यालय  १३  ७  ०  २  वक.तम  

 जम्मा  ५९५  ५८९ ३१(२४+७)  

मकाल ु- १,६  

१  हेमनद्री माध्यतमक तबद्यालय   २१२  १५७  ७(६+१) १० वक.तम  

२   कातलका प्राथतमक ववद्यालय  २८  ३७  ३(२+१) ५  वक.तम  

३  महादेव प्राथतमक ववद्यालय  १६  १३  ३(३+० ) १० वक.तम  

४  मकाल ुप्राथतमक ववद्यालय  ८३  ८७  ३(३+०) १० वक.तम  

५  खशक्षा प्राथतमक ववद्यालय  ६६  ४५  ३(३+०) १० वक.तम  

६  तसन्घेस्वोरी प्राथतमक ववद्यालय  २५  २१  ३(३+०) १० वक.तम  

७  तसंहदेवी तनम्न माध्यतमक  ५७  ५१  ३(३+०) १० वक.तम  
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८  प्रबदु्ध प्राथतमक ववद्यालय  १६  १२  २(२+०) १० वक.तम  

९  वहमालदशदन प्राथतमक 

ववद्यालय  

१८  २३  ३(३+०) १० वक.तम  

१०  महागरुु प्राथतमक ववद्यालय   २६  २२  २(२+०) १० वक.तम  

११  बालववकास प्राथतमक 

ववद्यालय  

५०  २४  २(१+१ ) १० वक.तम  

१२  कातलका प्राथतमक ववद्यालय  १८  २२  २ (१+१) १० वक.तम  

 जम्मा  ६१५  ५१४  ३६(३२+४)  

स्रोत: गाउाँपातलकाको रेिाखचत्र, २०७३ तथा क्षते्र सवेक्षण २०२2 

सञ्चार सवुविाहरू: आयोजना क्षेत्रमा संचार सवुविाको पहुाँच रहेको छ।नेपाल टेतलकम, एन्सेल नेटवकद ले 

आयोजना क्षेत्रमा संचार सवुविा प्रदान गरेको छ। आयोजना क्षेत्रमा रहेको संचार सवुविाको वववरण 
तातलका ५.३० मा प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका ५.३०: संचार सवुविाको वववरण 

वाडद  जम्मा   कुनै 

सवुविा 

नभएको  

कम से 

कम एक 

सवुविा 

सवुविा रहेको पररवारको उल्लेि 

नगररएको  रेतडयो  वट.भी. कम्प्यटुर  टेतलफोन  मोबाइल 

फोन  

तसतलचोङ-

5   

५१९  १३१  ३८५  ३४९  ८  १  २२  २२६  ३  

 (%) २५.२४  ७४.१८ ६७.२४  १.५४  ०.१९  ४.२४  ४३.५५  ०.५८  

मकाल-ु

१,६ 

८४९  १६६  ६५९ ५५८ २५  ३  ७  ४०९  २४  

(%) १९.५५  ७७.६२  ६५.७२  २.९४  ०.३५  ०.८२  ४८.१७  २.८३  

स्रोत: खजल्ला वस्तगुत वववरण (स्थानीय तह अनसुार), संिवुासभा; २०७५   
 

प्रकासको लातग उजादको स्रोत: आयोजना क्षेत्रमा हाल राविय प्रसारण तग्रडको पहुाँच रहेको छैन। 
आयोजना खस्थत िेरै पररवारहरु ववद्यतुको लातग सौयद उजादमा तनभदर रहेका छन।् यसको वववरण 
तातलका ५.३१ मा प्रस्ततु गररएको छ। 
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तातलका ५.३१: ववद्यतुको स्रोतको वववरण 

गाउाँ  जम्मा 

घरहरु  

उजादको स्रोत उल्लेि 

नगररएको  केरोतसन  बायो ग्यास  सोलार  अन्य  

तसतलचोङ-5   ५१९  २०५  १  २५२  ६०  १  

 (%) ३९.५०  ०.१९  ४८.५५ ११.५६  ०.१९ 

मकाल-ु१,६ ८४९  ७०  ०  ५५४  २१०  ६  

 (%) ८.२४  ०.००  ६५.२५  २४.७३  ०.७१  

स्रोत: खजल्ला वस्तगुत वववरण (स्थानीय तह अनसुार), संिवुासभा; २०७५   
 

िाना पकाउन े इन्िनको स्रोत: आयोजना क्षेत्रका लगभग सम्पूणद पररवार िाना पकाउनका तनखम्त 
दाउरामा तनभदर रहेका छन।् यसको वववरण तातलका ५.३२ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका ५.३२: िाना पकाउन ेइन्िनको स्रोतको वववरण 

गाउाँ  जम्मा 

घरहरु   

िाना पकाउन प्रयोग हनुे इन्दन  उल्लेि 

नगररए

को   दाउरा   मट्टीतेल 

 

एल पी  

ग्यास  

गइुठा बायो 

ग्यास   

ववद्यतु अन्य  

तसतलचोङ-5   ५१९ ५१६  २  ०  ०  ०  ० ०  १  

 (%) ९९.४२  ०.३९  ०  ० ०  ०  ०  ०.१९  

मकाल-ु१,६  ८४९  ८४०  २  ०  ०  ०  ० १  ६  

 (%) ९८.९४ ०.२४ ०  ०  ०  ० ०.१२  ०.७१  

 स्रोत: खजल्ला वस्तगुत वववरण (स्थानीय तह अनसुार), संिवुासभा; २०७५   
 

तसचाई: आयोजना क्षेत्रमा अप्सवुा िोलाको पानी कुनै पतन स्थानमा तसचाईको लातग प्रयोग गररएको 
छैन। 

उद्योग: आयोजना क्षेत्र ग्रातमण भेगमा रहेको छ, यसकारण यस स्थानमा कुनै प्रकारको उद्योग तथा 
कलकारिाना अवखस्थत रहेका छैनन। 
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५.३.१४ आयोजना क्षते्र खस्थत िातमदक तथा सासं्कृततक स्थलहरु 

आयोजना क्षेत्रमा कुनै िातमदक स्थल रहेको छैन। तर आयोजनाको हेडवक्सद स्थलबाट कररब १२ 
वक.तम, को दरुीमा िेम्पालुंग गफुा रहेको छ।आयोजना क्षेत्र वरपर रहेको महत्वपूणद स्थलहरुको 
वववरण तातलका ५.३३ मा प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका ५.३३ िातमदक तथा संस्कृततक के्षत्रको वववरण 

क्र.सं  क्षते्र  ठेगाना  महत्व  

तसतलचोङ्ग गाउाँपातलका  

१  िेम्पालुंग गफुा  तसतलचोङ-5   पयदटकीय तथा िातमदक क्षते्र  

मकाल ुगाउाँपातलका 

१   खशविारा  मकाल-ु१  पयदटकीय तथा िातमदक क्षते्र  

२  देवीथान  मकाल-ु१  पयदटकीय तथा िातमदक क्षते्र  

३   ने  मकाल-ु१  िातमदक क्षेत्र  

४  समफुरु   मकाल-ु१  िातमदक क्षेत्र  

स्रोत: क्षेत्र सवेक्षण, २०२२ 

 

५.३.१५ पानी उपयोगको अतिकार  

अप्सवुा िोलाको पानी आयोजना क्षेत्रमा वपउनका लातग, माइक्रो हाइड्रो, व्यवसावयक माछा पालन र 
पानी घट्टा आदद जस्ता प्रयोजनको लातग प्रयोग भएको पाइएको छैन। आयोजना प्रभाववत क्षेत्रमा राई 
जाततको बाहलु्यता रहेको हुाँदा राई जाततले दाहसंस्कार आफ्नै तनजी जग्गामा लगेर गाड्ने गददछन 

यसकारण िोलाको वकनाराहरुमा कुनै दाहसंस्कार स्थल रहेको छैन। त्यसकारण, प्रस्ताववत 
आयोजनाबाट तबजलुी उत्पादनका लातग यस िोलाको पानी प्रयोग हनुाले पानी प्रयोगको अतिकार 
सम्बन्िी समस्या आउने देखिदैन।  
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खचत्र ५.६: आयोजना क्षते्राबाट नखजक रहेका वस्तीहरु  
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५.४ आयोजनाबाट प्रभाववत पररवार 

आयोजना क्षेत्रमा पने पररवारहरुको घर, जग्गा जतमन, गोठ वा अन्य कुनैपतन सम्पखत्त आयोजना 
तनमादणको क्रममा आवश्यक पनद सक्दछ।आयोजना तनमादणको क्रममा त्यस्ता पररवारहरुलाई 
आयोजनाबाट प्रभाववत पररवारहरु भतननेछ। 
आयोजना प्रभाववत पररवारहरु मध्ये पतन आयोजनका लातग कुनै पतन पररवारको कुल जग्गाको ५०% 
भन्दा कम जग्गा र उनीहरुको आवास क्षेत्रमा प्रभाव पने देखिएमा त्यस्तो पररवारलाई आयोजना 
प्रभाववत पररवार मातननेछ भने ५०% भन्दा बढी जग्गा र उनीहरुको आवास क्षेत्रमा प्रभाव पने 
देखिएमा त्यस्तो पररवारलाई अतत प्रभाववत पररवार मातननेछ।  
यस लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रुपमा १६० घरिरुी प्रभाववत हनुे देखिन्छ।यी 
घरिरुीको वववरण र घरमतुलको नाम अनसूुची ६ मा उल्लेि गररएको छ। 
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अध्याय ६  
 

६. प्रस्तावको ववकल्प ववश्लषेण 

६.१ पषृ्ठभमूम  

प्रस्ताववत लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजनाको अध्ययनका चरणमा ववमभन्न ववकल्पहरुको अध्ययन 
गररएको मियो।ववकल्पहरुको अध्ययन गनुकुो मूख्य उदे्दश्य भनेको प्राववमिक रुपमा सम्भावना भएको 
खण्डमा आयोजना वातावरण मैत्री बनाएर कायाुन्वयन गनु ुरहेको मियो।   

6.२ आयोजना स्िल  

आयोजना स्िल सम्म पहुुँच माग,ु जग्गाको उपलब्िता, खोलाको प्रवाह, हेड र वातावरणमा न्यूनतम 
प्रभावको आिारमा आयोजना स्िल चयन गररएको छ।आयोजनाको मडजाइन प्रवाह र जमडत 
क्षमताको मनिाुरणसुँग उपयकु्त हेडवर्कस ुक्षेत्र अप्सवुा खोलाको दाुँया वकनारमा प्रस्ताव गररएको छ। 

  

६.३ वैकल्ल्पक ववश्लषेणको अध्ययन  

प्रारल्म्भक चरणमा गररएको क्षेत्र अवलोकन र सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा आयोजना क्षेत्रमा 
मनद्रिस्ट अवमि मभत्र आयोजना ववकासको लामग वैकल्ल्पक योजनाहरुको सम्भावना देल्खएको 
मियो।यसै क्रममा २ वटा वैकल्ल्पक ववश्लषेण पवहचान गररएको मियो। यी ववकल्पहरुको तलुनाको 
लामग प्रारल्म्भक आयोजना लागत, भौगमभकु अवस्िा र आयोजना क्षेत्रमा उपलव्ि स्िल जस्ता 
पक्षहरु ववचार गरेर अध्ययन गररएको मियो।  

६.३.१ ववकल्प -१  

ववकल्प १ नदी प्रवाहमा आिाररत जलववद्यतु आयोजना रहेको छ। यस ववकल्पमा हेडवर्कस,ु 
ववद्यतुगहृ, टनेल, पेनस्टक मागहुरु खोलाको दाुँया वकनारामा प्रस्ताव गररएको छ। कररब ४० मम 
लम्बाई र खोलाको बेड स्तरबाट ८ मम. उचाईको ogee प्रकारको बाुँि मडजाइन गररएको छ भने 
बाुँिको स्िान अप्सवुा र अरुण खोलाको संगम भन्दा कररब ६२०० मम. मामि अपल्स्िम अप्सवुा 
खोलामा प्रस्ताव गररएको छ।बाुँिबाट पठाईएको पानी दायाुँ वकनारामा प्रस्ताववत इन्टेकबाट सेट्टमलंग 
बेमसनबाट ३.५० वक.मम. लम्बाई भएको हेडरेस टनेल मारु्त पानी सजटु्ांकमा पठाईने छ।हेडरेस 
टनेललाई २४५ मम. लम्बाईको अमडट टनेलले मनमाुण गरर मनमाुण काय ु सहज बनाइनेछ। 
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टनेलबाट प्रवाह भएको पानी १५०० मम. लामो पेनस्टक पाइप हुुँदै ववद्यतुगहृमा पयुाुइनेछ र सुँगसंगै 
ववद्यतुगहृको पानी अरुण खोलासम्म ५७५ मम. लामो टेलरेस टनेलबाट खसामलनेछ। 

६.३.२ ववकल्प -२ 

ववकल्प २ पमन नदी प्रवाहमा आिाररत जलववद्यतु आयोजना रहेको छ। यस ववकल्पमा पमन सम्पूण ु
आयोजनाको संरचनाहरु अप्सवुा खोलाको दाुँया वकनारमा रहनेछन।् हेडवर्कस ुसंरचना ववकल्प १ मा 
भने बमोल्जमनै रहने छ, तर बाुँिको स्िान १०० मम. तल्लो भागमा प्रस्ताव गररएको छ। ववद्यतुगहृ 
अरुण र अप्सवुा खोलाको संगमबाट १.३ वक.मम. तल अरुण खोलाको दायाुँ वकनारमा प्रस्ताव 
गररएको छ। यस ववकल्पमा पमन बाुँिको लम्बाई ४० मम. हनुेछ र खोलाको बेड स्तरबाट ८ मम. 
उचाईको ogee प्रकारको बाुँि मडजाइन गररएको छ र के्रस्ट स्तरको उचाई ११९९.० मम. हनुेछ। 
बाुँिबाट पठाईएको पानी दायाुँ वकनारामा प्रस्ताववत इन्टेकबाट सेट्टमलंग बेमसनमा प्रवाह 
गररनेछ।सेट्टमलंग बेमसनबाट ३.४२५ वक.मम. लम्बाई भएको हेडरेस टनेल मारु्त पानी सजटु्ांकमा 
पठाईने छ। ववकल्प १ भन्दा टनेलको माग ु  मभन्न रहने छ, जसमा अमडट टनेल रहने 
छैन।सजटु्ांकको पानी १६०० मम. लामो पेनस्टकबाट ववद्यतुगहृमा पठाइने छ जसको उचाई  

५६९.२० मम. रहने छ र सुँगसंगै ववद्यतुगहृको पानी अरुण खोलासम्म ३५० मम. लामो टेलरेसबाट 
खसामलनछे। 

६.३.३ वैकल्ल्पक ववश्लषेणको तलुना   

लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजनाको लामग दईु वैकल्ल्पक योजनाहरुको प्रमखु मबशेषताहरु तामलका 
६.१ मा प्रस्ततु गररएको छ। प्रस्ताववत आयोजनाको लामग छलर्ल गररएका ववकल्पहरू मखु्यतया 
आयोजना संरचना तिा व्यवस्िापन, भौगोमलक अवस्िा, शल्क्त र उजाुको सन्दभमुा केल्न्ित छ। 

तामलका ६.१ : लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजनाको तलुानात्मक तामलका  

Features  ववकल्प १  ववकल्प २ 

हेडवर्कस ुके्षत्र  लोवर अप्सवुा र अरुण खोलाको 
संगमबाट कररब ६,३७५ मम मामि  

लोवर अप्सवुा र अरुण खोलाको 
संगमबाट कररब ६,२७५ मम 

मामि 

ववद्यतुगहृ के्षत्र   अप्सवुा खोला र  अरुण खोलाको 
संगम भन्दा कररब १३०० मम. 

तल 

अप्सवुा खोला र  अरुण खोलाको 
संगम भन्दा कररब १६०० मम 

तल 

आयोजना प्रकार  नदी प्रवाह  नदी प्रवाह 

मडजाइन मडस्चाज ु(m3/s)-Q45% १०.२२  १०.४५ 
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नेट हेड (मम.) ६१७.५९ ६२२.१० 
डाइभजनु बाुँि   

बाुँिको के्रस्ट स्तर (मम.) EL १२०१.०० EL ११९८.७०  
बाुँि को लम्बाई (मम.) ४० ४० 

इन्टेक  
इन्टेक opening को संख्या  २ ३  
इन्टेकको चौडाई (मम.) ३.०० ३.४५  
इन्टेकको उचाई (मम.) ३.०० ७.३  

एप्रोच र्कयानल   
चौडाई (मम.) ३ ३.१  
उचाई (मम.) २.५ २.७५  

सेट्टमलंग बेमसन  
बे संख्या  २ २ 

आकार (L*B*H) (मम.) ६८*७.३*७.८ ६२*६.१*३.८  
हेड पोंड़   

उचाई (मम.) १०.५० ६.०  
चौडाई (मम.) १६.६ ३.१०  
हेडरेस पाईप    
लम्बाई (मम.) १२.३८ NA 

व्यास (मम.) २.२० NA 
हेडरेस टनले    
लम्बाई (मम.) ३४५० ३३५८ 
व्यास (मम.) ३.० ३.० 

अमडट टनले  
लम्बाई (मम.) २४५ NA 

व्यास (मम.) ३ NA 
पेनस्टक पाईप  

लम्बाई (मम.) १५०० १६००  
Optimized व्यास (मम.) २.५० १.७५  

ववद्यतुगहृ (till foundation) 
आकार (L*B*H) (मम.) ४६*२०*२५ ४७.९*२२.९*२७.६  

टेलरेस  
लम्बाई (मम.) १५० ३५०  
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चौडाई (मम.) १.८ २.६५  
गवहराई (मम.) १.९ ३.० 

पहुुँच सडक (वक.मम.) २० २०.४  
जमडत क्षमता (मे.वा) ५४.०० ५४.०० 
Wet energy, GWh २२२.१० २२७.३४  
Dry energy, GWh ११९.५७ १०७.९१  

Annual energy, GWh ३४१.६८ ३३५.२६  
प्रसारण लाइन (वक.मम.) १८.३ (१३२ के.भी.) मसतलपावट 

सवस्टेसन  
१८.३ (१३२ के.भी.) 
मसतलपावट सवस्टेसन  

मनमाणु अवमि  ४० मवहना  ३६ मवहना  
ववत्तीय लागत    

आयोजना लागत with IDC  - ने.रु. ८८४.८१ करोड  
NPV - ५०८  
IRR - १६.५८ 

B/C Ratio  - १.६७ 
रुख कटानको संख्या  ८५२   ६५४  

आयोजना प्रभाववत घरिरुी  १९४   १६०  
व्यल्क्तगत जग्गा  २४.९४  १५.०१२  

स्रोत: सम्भाव्यता प्रमतवेदन २०२१ 
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ल्चत्र : ६.१ वैकल्ल्पक ववश्लषेण गररएको मागहुरु   

६.३.४ वैकल्ल्पक ववश्लषेणको छनोट  

मामि उल्लेल्खत तामलका ६.१ मा उल्लेल्खत तलुनात्मक ववशेषताले मनम्न कुराको ववशेलषण गदुछ।  

 ववकल्प १ मा प्रस्ताववत ववद्यतुगहृ अरुण-३ जलववद्यतु आयोजनाको उत्खनन क्षेत्र वरपर पने 
देल्खन्छ जहाुँबाट ५ लाख घन ममटर ढुङ्गा मनकामलने छ जसको कारण त्यहाुँको क्षेत्र बस्न 
नममल्ने, अल्स्िर र असवुविाजनक हनुे देल्खन्छ।यसै गरर उक्त ठाउुँमा ववद्यतुगहृ, ल्शववर 
क्षेत्र, ल्स्वचयाड,ु मनमाुण याड,ु सामग्री भण्डारण क्षेत्र र अरु सहायक सवुविाहरुको लामग 
उपयकु्त र पयाुप्त नहनुे देल्खन्छ।त्यसैगरर यसको ववपररत ववकल्प २ मा ववद्यतुगहृको स्िान 
अरुण खोलाको १.३ वक.मम मामि प्रस्ताव गररएको छ।   

 ववकल्प १ र २ मा तलुना गदाु दवैु ववकल्पमा हेडवर्कसकुा संरचनाहरु एउटै स्िानमा रहेका 
छन।टनेल, पेनस्टक पाइप  र ववद्यतुगहृमा मात्र केवह पररवतनु देल्खएको छ।ववकल्प २ मा 
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टनेललाई सजटु्ांकसुँग छोटो दूरीमा जोमडने प्रयत्न गररएको छ जसकारण आयोजनाको कूल 
लागतमा र समयको वचत हनुेछ।ववकल्प १ मा मडजाइन गररएको टनले ववकल्प २ को 
भन्दा लामो हनुे देल्खन्छ, समय बचतका लामग अमडट टनेलको प्रयोग गररने हुुँदा अमडट 
टनेलले आयोजनाको लामग लाग्ने बढी खच ुर समयको वचत नहनुे देल्खन्छ।यसैगरर ववकल्प 
२ मा पेनस्टक माग ु तलुानात्मक वहसाबले ववकल्प १ को भन्दा ल्स्िर जममनमा रहेको छ। 

मामि उल्लेख गररए अनसुार ववकल्प २, ववकल्प १ भन्दा उपयकु्त हनुे देल्खन्छ। तसि,ु ववकल्प २ 
लाई उपयकु्त ववकल्प मानरे िप अध्ययन गररएको छ। 

६.४ कम वन क्षते्रको ववकल्प 

प्रस्ताववत आयोजनाका संरचनाहरु सािै पहचु माग ु बनाउदा मकाल ु बरुण राविय मनकुन्जको 
मध्यवती क्षेत्रको वन क्षते्र सकेसम्म कम क्षेती हनुी गरी प्रस्ताव गररएको छ।आयोजनाको वन 
क्षेत्रमा न्यूनतम प्रभावहरू ववचार गदै ववकल्प २ प्रस्ताव गररएको छ।यस क्षेत्रको वन क्षेत्र तिा 
वन्यजन्त,ु चराचरुुंगीमा न्यूनतम प्रभावहरू ववचार गदै ववकल्प २ प्रस्ताववत गररएको छ जसमा 
ववकल्प १ भन्दा कम रुख कटान गदाु हनु्छ। 

६.५ मनमाणु सामग्री ववकल्पहरू/समय तामलका 

प्राववमिक अध्ययनबाट, अप्सवुा खोलाबाट आवश्यक मनमाुण सामग्री मनकाल्न सवकने सम्भावना 
देल्खन्छ।ररवरबेड सामग्रीको पररमाण असीममत छ।अपयाुप्त ममसनो बालवुाहरू अप्सवुा खोलाको 
वकनारमा रे्ला परेको नाइस बोल्डरलाई क्रसर मेमसन प्रयोग गरर उत्पादन गन ुसवकन्छ।ववद्यतुगहृ 
क्षेत्रमा, मनमाुण सामग्री दबैु वकनाराहरूबाट मनकाल्न सवकन्छ।कोल्यमुभयल भण्डारहरूबाट पमन मनमाुण 
सामग्रीको उपलब्ि गराई प्रयोग गन ुसवकन्छ। 

६.६ आयोजना कायानु्वयन नगने ववकल्प  

वतमुान अवस्िाको ग्रामीण ववद्यतुीकरणको सन्दभमुा, ग्रामीण जनसंख्याको ५% मा मात्र ववद्यतुको 
पहुुँच छ।यो अवस्िाले ववद्यतु आयोजनाहरूको ितु ववस्तारको आवश्यकता देल्खन्छ।िप रूपमा, 
ववद्यतुीकरण भनेको आिमुनकीकरणको पयाुयवाची हो।उद्योग स्िापना र घर सवुविाहरूको मनल्म्त 
ववद्यतु आपूमत ुअमनवाय ुछ त्यसकारण आयोजना कायाुन्वयन हुुँदाको र्ाइदा िेरै देल्खएको छ।  
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अध्याय ७   
७. प्रस्ताव कायाान्वयन गर्ाा वातावारणमा पने प्रभाव तथा संरक्षणका उपाय  

राविय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ननरे्शिका, २०५० अनसुार प्रभावको पररमाण, सीमा, अवनि र 
प्रभावको महत्व प्रस्ततु गररएको छ।आयोजनाको ववनभन्न संरचना तथा अन्य संरचना सम्बशन्ित 
गनतववनिहरुले ववद्यमान भौनतक, जैववक, आनथाक, सामाशजक र सांस्कृनतक वातावरणमा पाना सक्ने 
नकारात्मक तथा सकारात्मक प्रभावको पवहचान गरी त्यसको प्राथनमकीकरण गररएको छ। 

७.१ सकारात्मक प्रभाव 

७.१.१ ननमााण चरण 

७.१.१.१ स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरुको नसजाना  

ननमााणको चरणको अवनिमा ४६ र्क्ष, ५८  अिार्क्ष र ३५५ अर्क्ष जनिशिको आवश्यक पर्ाछ। 
आयोजनाले स्थानीय जनताहरुमा उनीहरुको सीप तथा र्क्षताको आिारमा रोजगारी नसजाना र 
आयआजानका क्षेत्रमा ववकास पयुााउने छ। यसले गर्ाा मकाल ु गाउँपानलका -१, ६ र नसनलचोङ 
गाउँपानलका -५ का स्थानीयबासीहरुले अिार्क्ष र अर्क्ष रोजगारीबाट आम्र्ाननको अवसर प्राप्त गना 
सक्ने रे्शिन्छ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव 
समान रहेको छ।  

(यसको प्रभाव प्रत्यक्ष वकनसमको पररमाण मध्यम, सीमामा स्थानीय र अल्पकालीन अवनिको हनेुछ।) 

 

७.१.१.२ स्थानीयको सीप तथा र्क्षतामा ववृि  

यस आयोजना ननमााण कायामा प्राववनिक व्यशिहरु संग्लन हनु े हनुाले श्रनमकले प्राववनिक 
व्यशिहरुसँग काम गने अवसर पाउने छन ् जसले गर्ाा उनीहरुबाट ज्ञान र नसप नसक्न े अवसर 
पाउनेछन।्आयोजनाको ननमााणको क्रममा नसकेका ज्ञान र नसपले स्थानीय माननसहरुले यस्तै अन्य 
स्थानमा संचालन हनुे आयोजनामा पनन रोजगारीको अवसर प्राप्त गना सक्ने छन।् यस आयोजनाको 
स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रत्यक्ष वकनसमको, पररमाण कम, सीमामा क्षेनत्रय र र्ीर्ाकानलन अवनिको हनेुछ।) 
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७.१.१.३ स्थानीय व्यापार व्यवसाय र पूवाािारमा ववृि   

यस आयोजनाको ननमााण अववि ३ वर्ासम्म रहनेछ। यस अवनिभरमा ननमााण सम्बशन्ि 
गनतववनिहरुको कारण ननमााण व्यवसायी तथा प्रस्तावकले चावहने सामग्री स्थानीयरुपमा िररर् गर्ाा 
स्थानीयहरु लाभाशन्वत हनुेछन।आयोजनाद्वारा मवुाब्जाको रुपमा प्रर्ान गररने रकमले पनन स्थानीय 
अथातन्त्रमा ठुलो योगर्ान पयुााउने छ।यसका साथै बावहरबाट काम गनाका ननशम्त आयोजनामा 
माननसहरु आउने हरु्ा स्थानीयहरुले होटेल, शचयापसल जस्ता व्यवसाय चलाई पैसा आजान गना पनन 
सक्र्छन।त्यस्तै स्थानीय पसलहरुको समान नबवक्रमा ववृि तथा िाने उपज जस्तै तरकारी, र्िु तथा 
मासहुरुको पनन िपत बढनेछ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा 
यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रत्यक्ष वकनसमको पररमाण मध्यम , सीमामा स्थानीय र अल्पकालीन अवनिको 
हनेुछ।) 

 

७.१.१.४ आयोजना क्षते्रमा पहुँच सडकको स्तरोन्नती तथा सिुार 

आयोजनाले ३ वर्ा नभत्र ननमााण सम्पन्न गने लक्ष्य रािेको छ।आयोजना ननमााणको लक्ष्यहरु पूरा 
गना ननमााण चरणमा आयोजनाले वर्ा भररनै आयोजना क्षेत्र बावहरबाट ननमााण सामग्रीको आपूनता ततः 
ढुवानी वर्ाभरर गनुापने हुँर्ा पहुँच सडक ननमााण तथा स्तर उन्ननत गनुापने हनु्छ।पहुँच सडक मागाको 
स्तर उन्ननतको कारण आयोजना क्षेत्र र आयोजना क्षेत्र वरपरका स्थाननयाहरुमा यातायात आगमनको 
सवुविा उपयोगमा सहजता हनुेछ जसले स्थानीय जनसमरु्ायको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गनेछ। 
यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रत्यक्ष वकनसमको पररमाण मध्यम, सीमामा स्थानीय र र्ीर्ाकानलन अवनिको हनेुछ।) 

 

७.१.१.५ आयोजना क्षते्र वरपर सामरु्ावयक ववकासका गनतववनिहरुमा सहयोग पगु्न े

यस जलववद्यतु आयोजनाको ननमााणको क्रममा आयोजनाले आयोजना क्षेत्रमा, ननमााणको क्रममा प्रयोग 
गने सडक ममात तथा स्तारोनती गनेछ। त्यस्तै आयोजनाले सामाशजक सहयोग कायाक्रम अन्तगात 
सडक, स्कुल, स्वास््य चौकी, वातावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा आनथाक तथा प्राववनिक सहयोगमा 
लगानी गनेछ।यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव 
समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रत्यक्ष वकनसमको पररमाण मध्यम , सीमामा स्थानीय र र्ीर्ाकालीन अवनिको हनेुछ।) 
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७.१.2 संचालन चरण 

७.१.२.१ स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथनमकता 

आयोजनाको संचालनको क्रममा जलववद्यतु आयोजनाको ननयनमत ममात तथा योजना संचालनको 
ननशम्त जनिशिको आवश्यकता पर्ाछ। यस क्रममा स्थानीयहरुलाइ उनीहरुको सीप तथा र्क्षताको 
आिारमा रोजगारीमा प्राथनमकता दर्इनेछ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू 
प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रत्यक्ष वकनसमको पररमाण मध्यम , सीमामा स्थानीय र र्ीर्ाकालीन अवनिको हनेुछ।) 

 

७.१.२.२ रोयल्टी ववतरण 

यस आयोजनाले अन्तर सरकारी व्यवस्था ऐन, २०७४ को प्राविान अनरुुप रोयल्टी प्रर्ान गनेछ। 
यस अनसुार कुल आशजात रोयल्टी मध्य, ५०% केन्र सरकार, २५% प्ररे्ि सरकार र २५% 
सम्बशन्ित स्थानीय स्तरलाइ दर्इनेछ। यस अनरुुप, स्थानीय क्षेत्रको ववकास बजेटमा थप टेवा 
पगु्नेछ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान 
रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रत्यक्ष वकनसमको पररमाण मध्यम , सीमामा स्थानीय र र्ीर्ाकालीन अवनिको हनेुछ।) 

 

७.१.२.३ राविय ववद्यतु प्रसारण प्रणालीमा ववद्यतु थप हनु े 

प्रस्ताववत आयोजना संचालन भए पश्चात वावर्ाक ३३५.२६ नग.वा.र् ववद्यतु प्रनत वर्ा राविय ववद्यतु 
प्रसारण प्रणालीमा थप हनुेछ।यसबाट रािको उजााको िपतमा टेवा पगु्नेछ। 

(यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाण उच्च, सीमामा क्षेनत्रय र र्ीर्ाकानलन अवनिको हनेुछ।) 

 
७.2 नकारात्मक प्रभावहरु 

७.2.१ भौनतक वातावारण 
ननमााण चरण 

७.२.१.१ भउूपयोगमा पररवतान 

आयोजनाको ननमााण कायाले हेडवक्सा क्षेत्र, ववद्यतुगहृ क्षेत्र, उत्िनन ्क्षेत्र, नडस्पोजल क्षेत्र आदर् रहन े
स्थानको भ-ूबनोट र प्रयोगमा पररवतान हनुेछ।स्वीकृत वा.प्र.मू. प्रनतवेर्न अनसुार प्रस्ताववत आयोजना 
ननमााणका लानग स्थायी र अस्थायी रुपमा कूल १५.७९८ हे. जग्गाको आवश्यकता नथयो। हाल, 
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आयोजनाले, ३६.९६ हेक्टर जग्गा स्थायी र २.०३५ हेक्टर अस्थायी रूपमा कुल ३८.९९५ हे. 
जग्गा आयोजना पूवाािार ननमााणका लानग अनिग्रहण गनेछ।जसकारण आयोजना क्षेत्रको भ-ूउपयोगमा 
पररवतान आउनेछ।  

(यसको प्रभाव प्रत्यक्ष वकनसमको, पररमाण उच्च, सीमामा स्थानीय र र्ीर्ाकालीन अवनिको हनेुछ।) 
 

७.२.१.२ भ-ूबनोटमा पना सक्न ेप्रभाव  

आयोजनाको ननमााण कायाले हेडवक्सा क्षेत्र, हेडरेस टनेल, सजाट्ांक, पेनस्टक पाइप, ववद्यतुगहृ क्षेत्र, 
उत्िनन ्क्षेत्र, मक नडस्पोजल क्षेत्र आदर् रहन ेक्षेत्रमा भौगोनलक पररवतान हनुेछ। हेडवक्सा क्षेत्रमा 
डाइभजान बााँिको ननमााणले बाँि नशजकका भनुममा पररवतान हनुसक्ने छ।यस आयोजनाको स्वीकृत 
वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रत्यक्ष वकनसमको, पररमाण उच्च, सीमामा स्थानीय र र्ीर्ाकालीन अवनिको हनेुछ।) 
 

७.२.१.३ अप्सवुा िोलाको स्वरूपमा पररवतान  

अप्सवुा िोलाको वकनारबाट आवश्यक सामग्रीको उत्िनन काया गर्ाा तलछट जम्मा भई िोलाको 
आकृनत र बहावमा अपररवतान हनु सक्छ।ननमााण कायासँगै िोलाको बहाब मोनडने क्रममा नर्ीले 
स्वरुपमा पररवतान हनु सक्छ।साथै यस्ता वकनसमका गनतववनिहरुले जलववज्ञानमा समेत पररवतान 
ल्याउने छ।यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान 
रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाण मध्यम, सीमामा स्थलगत र र्ीर्ाकालीन अवनिको हनेुछ।) 
 

७.२.१.४ पवहरोको जोशिम    

आयोजनाको लानग टनेल तथा सजा ट्ांक ननमााण गर्ाा त्यस क्षेत्रमा गवहररएको गल्लीहरुमा (Gully) 
पवहरो जाने सम्भावना रहेको छ। साथै आयोजनाका अवयव ननमााणको कारण ववनभन्न क्षेत्रमा 
उत्िनन र कटानका कारण पवहरोको जोशिम बढ्ने छ। त्यस्तै स्पोइल व्यवस्थापन क्षेत्रमा 
सेडीमेन्टेसनको पनन प्रभाव पनासक्र्छ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू 
प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, पररमाण मध्यम, सीमामा स्थलगत र र्ीर्ाकालीन अवनिको हनेुछ।) 
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७.२.१.५ तेल, शचल्लो पर्ाथा तथा अन्य रसायनहरुको चहुावट 

आयोजना ननमााणका क्रममा तेल, शचल्लो पर्ाथा तथा अन्य रसायनहरुको आवश्यकता पनेछ। उि 
रसायनहरु भण्डारण, ढुवानी तथा उपयोग गने क्रममा चहुावटको सम्भावना रहन्छ। यस्ता 
रसायनहरुको चहुावटले जनमनको उवारतामा ह्राि आउने मानवीय स्वास््यमा जोशिम तथा पानीका 
स्रोतहरु प्रर्वुर्त हनुे जस्ता समस्या हनुे गर्ाछन। यस्ता रसायनहरु पानीका स्रोतहरुमा चहुावट 
भएमा पानीमा अशक्सजनको र्टाई जलीय जीव जन्तमुा समेत प्रभाव पर्ाछ। यस आयोजनाको 
स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा मध्यम, नसमामा स्थलगत र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.१.६ वायकुो गणुस्तरमा हनु ेपररवतान  

ननमााण अवनिमा गाडीको आवतजावतमा ववृि तथा ननमााण उपकरणको प्रयोग, उत्िनन ् , दरलीङ, 
ब्लाशस्टङ्ग, ब्याशचङ्ग र भारी उपकरणको प्रयोगले प्रचरु मात्रामा िलुो ततः अन्य प्रर्रु्क (िूलाका 
कणहरु, काबान मोनोअक्साईड, सल्फरअक्साईड, हाईड्रोकावान र नाईट्रोजन अक्साईडहरु आदर्) 
उत्सजान हनुे गर्ाछ।जसले गर्ाा आयोजना क्षेत्रमा वायकुो गणुस्तर नबग्रन सक्ने अनमुान गररएको छ 
तथा उि प्रर्रु्कहरुले मानव स्वास््यमा असर पाने सम्भावना रहन्छ। यस आयोजनाको स्वीकृत 
वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थलगत र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.१.७ ध्वनको स्तरमा हनु ेपररवतान  

ननमााण गनतववनिले आयोजना क्षेत्रमा ध्वनन र कम्पन उत्पन्न गर्ाछ।ध्वनन र कम्पन उत्पन्न गने 
मखु्य गनतववनिहरु मध्ये ब्लाशस्टङ्ग, ब्याशचङ, प्लान्टको प्रयोग, भारी उपकरणहरुको ओसार पसार, 
क्रसर तथा ब्यशचङ्ग उपकरणको आवाज, कामर्ारहरुको होहल्ला, एक्याभेटरको आवाज, सामान 
ओसार पसारको आवाज, ववस्फोटन, कम्प्रसेर, जेनेरेटर, ग्रडेर आदर्को प्रयोगले ननमााण अवनिको 
समयमा ननमााण स्थलहरुमा अप्राकृनतक ध्वननको उत्पन्न हनुे गर्ाछ।आयोजना क्षेत्रको वरपर रहेका 
वस्तीहरुमा ध्वननको प्रभाव पने रे्शिएको छ।आयोजना क्षेत्रमा उत्िनन ् सरुुङ्ग ब्लाशस्टङ्ग र 
मेशिनरीको संचालनको बेला उच्च ध्वनन ननस्कन े हुँर्ा स्थानीय वासी र वन्यजन्तलुाई असर पना 
सक्छ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान 
रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थानीय र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 
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७.२.१.८ कामर्ार शिववरहरु तथा ननमााणजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा चनुौती  

आयोजनाका कामर्ारहरु तथा कमाचारीहरुको आवासका लानग ननमााण गररएका शिववरबाट ननशस्कने 
फोहोरको उशचत व्यवस्थापन गना नसके वररपरीको वातावारणमा असर पनेछ। फोहोरको अनशुचत 
व्यवस्थापनका कारण फोहोरहरु कुवहएर ननशस्कने तरल पर्ाथा नशजकै जलस्रोतहरुमा नमनसन पगेुमा 
जलस्रोत प्रर्रु्ण हनुे सम्भावना रहन्छ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू 
प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थलगत र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.१.९ सखु्िा क्षते्रमा पनासक्न ेप्रभाव 

ननमााण अवनिमा पानीको डाइभजानको कारणले सखु्िा क्षेत्रको जलीय जीवन तथा सामाशजक 
अवस्थामा प्रभाव पनेछ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको 
प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा मध्यम, नसमामा स्थानीय र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.१.१० पानीको गणुस्तरमा हनु ेपररवतान 

अप्सवुा िोलाको प्रयोगिालामा गररएको वविेलार्णले पानीको गणुस्तर राम्रो रहेको रे्िाएको छ। 
आयोजनाको ननमााण गनतववनिले अप्सवुा िोलाको पानीमा िनमलोपन, पानीमा तैररने ठोस पर्ाथा र 
BOD बढाउने छ।यसकारण जलीय जीवनमा प्रभाव पने रे्शिन्छ। कामर्ारद्वारा उत्सशजात ठोस तथा 
तरल र्वैु वकनसमको फोहोरको अव्यवशस्थत ववसजानले गर्ाा पनन पानीको गणुस्तरमा ह्राि आउने 
रे्शिन्छ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान 
रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थलगत र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.१.११ सतही माटोको क्षनत 

आयोजनाका ववनभन्न संरचनाहरु ननमााणका क्रममा भारी मात्रामा सतही माटोको क्षनत हनुे अनमुान 
गररएको छ, जसले गर्ाा माटोको उवारतामा ह्राि आउने रे्शिएको छ। यस आयोजनाको स्वीकृत 
वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थलगत र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 
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७.२.१.१२ आयोजनाको लानग पहुँच सडकको ननमााण 

आयोजनाले २०.४ वक.नम. पहुँच सडकको ननमााण गनेछ। यसका लानग सरकारी तथा ननशज 
जग्गाको प्रयोग गररनेछ। आयोजनाको सवारी सािनहरुले त्यवह सडकको प्रयोग गनेछन, जसकारण 
ट्रावफक जाम, तथा र्रु्ाटनाको जोशिम बढ्नेछ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा 
यसको प्रभाव अध्ययन गररएको नथएन। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थलगत र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.१.१३ ब्लाशस्टङ्ग र बन्कर सञ्चालनको लानग हनु ेसमस्याहरु 

सरुुङ्ग िने्न कामका लानग ववष्फोटक पर्ाथाहरुको आवश्यकता पने छ।ढुवानी र भण्डारणको 
समयमा ववष्फोट सामग्रीको प्रयोगले र्ातक चोटपटक र मतृ्य ु समेत ननम्त्याउन सक्नेछ।सरुुङ्ग 
ननमााणका नभत्र ब्लाशस्टङ्ग गनतववनिहरुले कम्पन उत्पन्न गराउने हुँर्ा केवह आवानसय संरचनाहरुमा 
चका न उत्पन्न हनुसक्छ।आयोजना क्षेत्रमा ववस्फोटको प्रभाव ववस्फोट भण्डारणको स्थान र 
आयोजनामा काम गने श्रनमकको नभडमा ननभार गर्ाछ।त्यसैगरी, नबस्फोटन गनतववनिहरुले वरपरका 
र्रहरुको संरचानाहरु चका नकुा साथै बस्तीहरु नशजक वाय ुतथा ध्वनन प्रर्रु्ण हनु सक्र्छ। त्यस्तै 
सरुुङ्ग ननमााणका कारण केवह पानीका कारण केवह पानीका महुानहरु पानी सकु्न सक्छन।् यस 
आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव अध्ययन गररएको नथएन। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा मध्यम, नसमामा स्थानीय र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.१.१४ उत्िननबाट ननस्केको Spoil/muck को व्यवस्थापन सम्बन्िी सवाल  

आयोजना ननमााणको क्रममा ववनभन्न सतह र उप सतहको उत्िननबाट spoil र muck उत्पन्न हनुे 
गर्ाछ।आयोजना क्षेत्रमा उशचत योजना, व्यवस्थापन र कायाको अभाव भएमा, तोवकएको स्थान वा 
अन्यत्र spoil/muck को व्यवस्थापन गनुा पने हनु्छ, जनु वातावरणीय दृविकोणबाट ठूलो शचन्ताको 
ववर्य रहेको छ।Spoil/muck को अनशुचत व्यवस्थापनले गर्ाा स्थलको शस्थरता, भ-ूक्षय, नदर् र 
िोल्सीमा तलछट बढ्न,ु वाय ु प्रर्रु्ण, भनूम प्रर्रु्ण, पानीको गणुस्तर आदर्हरुमा नकारात्मक 
प्रभावहरु रे्िा पर्ाछन।्Spoil/Muck को अननयन्त्रण र अव्यबशस्थतले गर्ाा कृवर् योग्य जनमनको 
ववनािका सबै स्थानीय वाय ुप्रर्रु्ण हनु सक्छ।यदर् Spoil/Muck को सवह व्यवस्थापन गररएन भने 
यसले आयोजना क्षेत्रमा सौन्र्यामा प्रभाव पार्ाछ। 
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संचालन चरण 

७.२.१.१५ तल्लो तटीय क्षते्रमा बहाव कम हनु ेप्रभाव र सेडीमेन्टमा आउन ेपररवतान 

प्रस्ताववत आयोजना संचालनको चरणमा नडस्यानडरमा जम्मा भएको सेडीमेन्ट फ्लानसंगको कारण 
लोवर तटमा सेडीमेन्ट लोड बढ्नेछ। यसका साथै आयोजनाको बाँिको कारण लोवर तटीय क्षेत्रमा 
पानीको बहावमा कटौती हनुेछ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू 
प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थानीय र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.१.१६ ववद्यतुगहृ क्षते्रमा ध्वनन र कम्पन 

उजाा उत्पार्न गर्ाा भारी उपकरणहरु चनलरहर्ा ध्वनन प्रर्रु्ण र कम्पन हनुेछ।यसले ववद्यतुगहृमा 
काम गने कामर्ार र वरपरका क्षेत्रमा प्रभाव पनेछ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा 
यसको प्रभाव अध्ययन गररएको नथएन। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थानीय र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.१.१७ पानीको प्रयोग र अनिकार 

स्थलगत अध्ययन र स्थानीय समरु्ायसंगको अन्तरवक्रयाले अप्सवुा िोलाको लोवर तटीय  क्षेत्रको 
पानी र्ाहसंस्कार, पानी र्ट्ट संचालन, सानो जलववद्यतु आयोजना जस्ता प्रयोजनका लानग प्रयोग 
गररएको छैन। त्यसैले आयोजनाको ननमााणले यस क्षेत्रको पानीमा कुनै प्रभाव पारै्न। यस 
आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव अध्ययन गररएको नथएन। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थानीय र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.१.१८ तेल, नग्रज र अन्य तरल पर्ाथाको चहुावट 

संचालन चरणमा उपकरण, मेनसनरी र सवारी सािनहरूले ठूलो मात्रामा ग्रीज, मोनबल र अन्य 
पर्ाथाहरू प्रयोग गछान।्यी सामग्रीहरूको जथाभाबी भण्डारणले माटो र पानीको गणुस्तरमा लामो 
समयसम्म असर पानासक्छ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा 
यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थानीय र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 
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७.2.2 जैववक वातावारण 

ननमााण चरण 

७.२.२.१ आयोजनाका संरचनाहरु ननमााणका कारण वन र वनस्पनतमा हनु ेक्षनत 

आयोजनाको लानग कूल जग्गा मध्ये ११.२३६ हेक्टर वन क्षेत्र (मकाल ुरा. नन. को मध्यवती क्षेत्र 
अन्तगात) रहेको छ। आयोजना ननमााण कायाबाट वन क्षेत्रमा मकाल ु रा. नन. को मध्यवती क्षेत्र 
अन्तगात २१५ रुिहरु र ४३९ पोलहरु गरी जम्मा ६५४ रुिहरु हटाउन ुपनेछ।यसको ववस्ततृ 
जानकारी अनसूुची १२ मा रे्िाईएको छ।  
(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थलगत र समयमा मध्यकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.२.२ गैरकाष्ठ वनपैर्ावारको जडीबवुटजन्य ववरुवाको नोक्सानी 

आयोजना क्षेत्रमा पाइने गैरकाष्ठ वन पैर्ावार र जनडबटुीजन्य ववरुवाहरु आयोजनाको ननमााणका 
लानग हटाइनछेन।् वन फडानीले स्वास््यको वहसाबले महत्वपूणा प्रजानतको जडीबवुट अन्य 
ववरुवाहरुमा असर पयुााउनेछ।यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव अध्ययन 
गररएको नथएन। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा मध्यम, नसमामा स्थानीय र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.२.३ कामर्ारद्वारा काठ र्ाउराको बढ्र्ो माग र सम्भाववत अवैि तस्करी 

आयोजना क्षेत्रमा बसेका कामर्ारहरुले िाना पकाउन र तताउनको लानग र्ाउराको प्रयोग हुँर्ा 
र्ाउराको बढ्र्ो माग रहने छ जसले गर्ाा अननिकृत क्षेत्रहरुबाट रुिहरु कटानी हनुे सम्भावना 
हनुेछ।यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान 
रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा मध्यम, नसमामा स्थानीय र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.२.४  वन्यजन्तकुो वासस्थान र वहड्र्लुमा प्रभाव  

आयोजना क्षेत्रमा वन्यजन्त ुरे्शिने र वहडर्लु गने सम्भावना कम मातै्र रहेको छ। ननमााण सामग्रीको 
ओसारपसार, ननमााण जनिशिको आवतजावत, पहुंच सडकको ननमााण कायाले गर्ाा वन्यजन्तकुो 
बासस्थानमा प्रभाव पने रे्शिन्छ।ववस्फोटनको ध्वनी गर्ाा वन्यजन्त ुवहडर्लु आयोजना क्षेत्रमा भन्र्ा 
अन्यत्र सने सम्भावना रहेको छ।  
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(यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष वकनसमको, पररमाण कम, सीमामा स्थलगत र अल्पकालीन अवनिको हनेुछ) 
 

७.२.२.५ पानीको डाइभजानले जलीय वनस्पनत तथा जीवजन्तमुा असर 

आयोजनाको बाँि ननमााण काया गर्ाा पानीको बहाव मोड्न ु पने हनु्छ। पानी डाइभजानका कारण 
िोलामा असर पगु्ने र ववनभन्न वकनसमका जलीय जीवजन्तमुा पनन प्रनतकुल असर पनेछ। त्यस्तै पानी 
पनन िनमनलनेछ। जलीय प्राशणहरु ध्वनन संबेर्निील भएको कारण ननमााण काया गर्ाा जलीय जीवको 
प्रजननमा पनन असर पनासक्ने छ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू 
प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा मध्यम, नसमामा स्थानीय र समयमा मध्यकालीन हनेुछ। 

 

७.२.२.६ माछा माने गनतववनिमा ववृि 

ननमााण कामर्ारहरुको माछा माने गनतववनि र नर्ीमा ववर्ार्ीको प्रयोगले माछा माने जस्ता 
वक्रयाकलापहरु बढ्नसक्छन।जसले गर्ाा माछाको प्रजानतमा प्रनतकुल असर पानेछ। यस्ता 
गनतववनिले अप्सवुा िोलामा असर पानेछ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू 
प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा मध्यम, नसमामा स्थानीय र समयमा मध्यकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.२.७ वन क्षते्रमा आगलागीको जोशिम 

आयोजना ननमााण क्षेत्रमा उत्िनन गर्ाा ववष्फोटन काया गना पने हनु सक्छ।वनक्षेत्रको नशजकको 
क्षेत्रहरुमा ववष्फोटक पर्ाथा र ईन्र्नको प्रयोगले आगोको जोशिम हनु सक्छ, यदर् आगो लग्यो भन,े 
िेरै जङ्गली जनावरहरुको बस्ने ठाउँ र वनस्पनतहरु नि हनुसक्छन।्यसले र्लुाभ र लोपोन्मिु 
वनस्पनतलाई पनन नि गना सक्छ र यस क्षेत्रमा बस्ने जङ्गली जनावरहरुको लानग ठुलो ितरा हनु 
सक्छ।यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव अध्ययन गररएको नथएन। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थानीय र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.२.८ वन अनतक्रमण 

आयोजना ननमााणको क्रममा गररने जंगल फडानीले स्थानीय बानसन्र्ालाइ वनमा जान सहज हनुेछ 
जसकारण काठ र्ाउरा अवैि रुपमा कावटनकुा साथै स्थानीयले जनमन अनतक्रमण गने सम्भावना पनन 
रहन्छ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव अध्ययन गररएको नथएन। 
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(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थानीय र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.२.९ वन्यजन्तकुो शिकार तथा तस्करी  

सडकको ननमााणबाट ननमााण कमी, कमाचारी र स्थानीय बानसन्र्ालाई वन्यजन्तकुो आश्रयसम्म सहज 
पहुँच नमल्छ।यसले वन्यजन्तकुो शिकार तथा तस्करीका र्टनाहरु र्ट्न सक्नेछन ् र मास ु तथा 
और्निजन्य महत्व बोकेका वन्यजन्त ु जस्तै र्मु्सी, रतवुा, र्ोरल, नतत्रा, कानलज, आदर्को 
जनसंख्यामा कमी आउनसक्ने आकलन गररएको छ।यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.म ुप्रनतवेर्न र 
परुक प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थानीय र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.२.१० तेलजन्य र तरल रासायननक पर्ाथाले जलीय जीवमा पानासक्न ेप्रभाव 

ननमााणको क्रममा प्रयोग गररने तेलजन्य तरल पर्ाथा जस्तै नडजेल, पेट्रोल, मोनबल, नग्रज, तावपान तेल 
तथा रंगहरुको चवुावटले जलीय प्राशण तथा जलीय जीवनमा प्रभाव पाना सक्नछे। यस आयोजनाको 
स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थानीय र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.२.११ संरशक्षत वनस्पनत र वन्यजन्तमुा पना सक्न ेप्रभाव  

आयोजना क्षेत्रमा रहेका संरशक्षत वनस्पनत र वन्यजन्तमुा आयोजनाको ननमााण काया, आवतजावत, 
ववस्फोटक पर्ाथाको प्रयोगले असर पना सक्ने रे्शिन्छ।यसको प्रभावको रुपमा वन्यजन्तहुरु अन्यन्त्र 
बसाई सने सम्भावना रहेको छ। 

(यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष वकनसमको, पररमाण कम, सीमामा स्थलगत र अल्पकालीन अवनिको हनेुछ) 
 

संचालन चरण 

७.२.२.१२ माछाको चहलपहल र बसाईसराइमा असर 

अप्सवुा िोलामा रहेका मौसमी बसाइसराइ गने प्रजातीका माछाहरुलाइ बाँिको ननमााणका कारण 
चहलपहलमा बािा पगु्नछे। यसका साथै आयोजना ननमााणका कारण उत्पन्न हनुे ध्वनन समेतले 
माछाहरुको चहलपहल तथा प्रजननमा प्रनतकुल असर पानेछ। िोलामा ननमााण गररने बाँिका कारण 
िोलाको पररशस्थनत र जलीय जीवहरुको बसाइँसराइमा पनन बािा पगु्नेछ। यस आयोजनाको स्वीकृत 
वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 
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(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा मध्यम, नसमामा क्षनत्रय र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.२.१३ लोवर अप्सवुा िोलाको सखु्िा तटीय क्षते्रमा पानीको बहावमा कमी 

आयोजना संचालन चरणमा बाँिको कारण तटीय क्षेत्रमा पानीको बहावमा कमी आउनेछ। वहावमा 
आएको कमीले त्यस क्षेत्रमा अवशस्थत जलीय जीवजन्तमुा प्रनतकुल असर पनेछ। आयोजनाका 
संरचनाहरुको ममातको क्रममा बािँको लोवर तटीय क्षेत्रमा अचानक पानी छोडर्ा पानीको 
िनमलोपन र उच्च गनतले पनन जलीय जीवमा प्रनतकुल प्रभाव पनेछ। यस आयोजनाको स्वीकृत 
वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा मध्यम, नसमामा स्थानीय र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.२.१४ वनजन्तकुो वासस्थानमा पने असर 

आयोजनाका स्थायी संरचनाको कारण तथा वन क्षेत्रमा बढ्र्ो गनतववनिका कारण वन्यजन्तकुो 
बासस्थानमा प्रभाव पानेछ। वन्यजन्तहुरु ध्वनन संवेर्नशिल हनु्छन, जसकारण ववद्यतुगहृ क्षेत्रमा 
पाइने जनावरहरु आवाजका कारण त्रनसत भइ, बसाईसराइ गनासक्र्छन। यस आयोजनाको स्वीकृत 
वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव अध्ययन गररएको नथएन। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थानीय र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.२.१५ आन्तररक पहुचँ सडक ननमााणका कारण वनमा सशजलो पहुचँ 

आयोजना ननमााणको सहजताको लानग ननमााण गररएका पहुँच सडक प्रयोगमा आएपनछ र आयोजना 
संचालन भएपनछ आयोजना क्षेत्र वरपरको वन क्षेत्रमा प्रवेिमा सहज हनुेछ। यस सहजताले 
तस्करहरुलाइ आकवर्ात गरर, वनका स्रोतहरुको गैरकाननुी तस्करी हनुे सम्भावना बढ्नसक्छ। यस 
आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव अध्ययन गररएको नथएन। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थानीय र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 



लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.)                                                          परूक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन                              

                           

 
७-13 

७.2.३ सामाशजक-आनथाक तथा सासं्कृनतक वातावारण 

ननमााण चरण 

७.२.३.१ जग्गा र अन्य ननशज सम्पशिको अनिग्रहण 

प्रस्ताववत आयोजनाले स्थायी र अस्थायी गरर कुल १६० र्रपररवारको १५.०१२ जनमन अनिग्रहण 
गनेछ। आयोजना स्थलमा िेनतयोग्य जग्गाको कम उत्पार्कता भए पनन स्थायी र अस्थायी रुपमा 
कृवर्का लानग प्रयोग हनु ेननजी जग्गा अनिग्रण गर्ाा प्रभाववत पररवारको जीववकोपाजानमा गम्भीर असर 
पाने छ।(अनसूुची ११) 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा मध्यम, नसमामा स्थलगत र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.३.२ ननमााण श्रनमक सम्बन्िीत सामाशजक सेवाहरु (शिक्षा, सामरु्ावयक स्वास््य, सञ्चार, िानपेानी 
आपूनता, उपभोग्य वस्तहुरु, सरसफाई, आदर्)मा प्रभाव 

प्रस्ताववत जलववद्यतु आयोजनाले सामाशजक सेवा संस्थाहरु वविेर् गरी िैशक्षक सवुविाहरु, स्वास््य 
सेवाहरु, पानी आपूनता प्रणालीहरु, स्थानीय कानून व्यवस्था कायम गने संस्थाहरु र्रुसंचार सेवा, 
स्थानीय बजारहरु र आपूनता गने संस्थाहरु र सबै भन्र्ा मानथ सो क्षेत्रको सरसफाई व्यवस्थापन 
प्रभाव पनेछ।यो प्रभावहरु आयोजना ननमााण स्थलहरु र आयोजना क्याम्प क्षेत्रहरुको नशजक 
अवशस्थत स्थानहरुमा बढी हनुे रे्शिन्छ।यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू 
प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थलगत र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.३.३  सम्भाववक भौनतक क्षनत र र्रु्ाटना  

आयोजनाका संरचनाहरु जस्तै हेडवक्सा, ववद्यतुगहृ, पेनस्टक पाईप पगु्न वस्तीहरु हुँरै् जानपुने 
हनु्छ।आयोजना ननमााणका बेला चल्ने सवारीसािनहरुको कारणले गर्ाा र पेनस्टक पाइप नबछ्याउन े
क्रममा नशजकको सडक िने्न र पनेु क्रममा बाटोमा वहड्ने बटुवाहरुलाई समस्या हनु सक्न े
रे्शिन्छ।साथै यसै क्रममा साना र्ाउ चोटपटकरे्शि ठुलो र्रु्ाटनाको जोशिम हनु सक्र्छ। 

(यसको प्रभाव प्रकृनतमा अप्रत्यक्ष, पररमाणमा कम, सीमामा स्थानीय अवनिमा अल्पकालीन हनेुछ।) 
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७.२.३.४ स्थानीय र आयोजनाका कामर्ार बीच हनु्सक्न ेसम्भाववत द्वन्र्को प्रभाव 

आयोजना क्षेत्रमा ववनभन्न ठाउँबाट ववनभन्न कामर्ार तथा कमाचारीहरु आउनसक्छन।यसरी आएका 
कमचाारीहरु जाड-रक्सी सेवन गने, जवुा िेल्ने, मवहला बेचवविन, यौनजन्य वक्रयाकलाप र गणु्डागर्ी 
जस्ता समाज ववरुि हनुे गनतववनिमा संलग्न हनु्सक्ने छन। यस्ता वक्रयाकलापले आयोजना प्रनत 
स्थानीयको दृविकोण नकारात्मक हनु्सक्ने छ जसकारण समरु्ाय र आयोजना बीच झैँ-झगडा 
हनुसक्ने छ।स्थानीय क्षेत्र भन्र्ा बावहरबाट नभनत्रने थप मानव स्रोतले स्थानीय, सामाशजक, 
सांस्कृनतक र िानमाक चालचलनमा र्बाब थवपनेछ जसकारण अवशस्थत ननयम र काननुमा असर 
पनासक्छ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान 
रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा मध्यम, नसमामा स्थानीय र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.३.५ लैवङ्गक र बालबानलकामा हनु ेभेर्भाव सम्बन्िी जोशिम  

आयोजना क्षेत्रमा मवहला जनसंख्याको अनिकाँि वहस्सा अशिशक्षत छन ् र परम्परागत रुपमा परुुर् 
समक्क्षहरुको प्रभावले गर्ाा ववकास ननमााण तथा सामाशजक ववकासका कयाामा उनीहरुको भनूमका 
कम रहेको पाइन्छ।त्यसैले आयोजना ननमााणका ठेकेर्ारहरु, साना ठेकेर्ारहरु, आयोजना कमाचारी 
र कायाबलले मवहलाहरुलाई उनीहरुको परुुर् समकशक्षको तलुनामा िेरै कम पाररश्रनमक दर्ई 
आयोजनाको रोजगारीमा भेर्भाव गने सम्भावना रहन्छ।यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र 
पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थानीय र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.३.६ ननमााण गनतववनिहरुका कारण हनु्सक्न ेप्रभावहरु 

आयोजनाको ननमााण गनतववनिका कारण ध्वनन प्रर्रु्ण मखु्य प्रभावको ववर्य हनुेछ।यस बाहेक िलुो 
तथा जल प्रर्रु्ण, नभडभाड आदर्को कारण हनुे समस्या स्थानीयले बेहोनुापने हनु्छ। यस आयोजनाको 
स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव अध्ययन गररएको नथएन। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थानीय र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.३.७ ननमााणमा प्रयोग गररन ेववस्फोटक पर्ाथा र ववस्फोटनको कारण पनासक्न ेप्रभाव 

आयोजनामा टनेल ननमााणको क्रममा ववनभन्न चरणमा ववस्फोटन गररनेछ, जसको ठुलो आवाजले 
स्थानीयहरुलाइ त्रनसत बनाउने, कम्पन हनुे जस्ता प्रभाव पानासक्न े छ। ववस्फोटक पर्ाथाको 
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भण्डारण र सम्हाल्ने काया ननकै जोशिमपूणा रहेको छ र उच्चस्तरको सरुक्षासाथ भण्डारण गनुापने 
हनु्छ।यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव अध्ययन गररएको नथएन। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा मध्यम, नसमामा स्थानीय र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.३.८ पेिागत स्वास््य, सामरु्ावयक स्वास््य, र र्रु्ाटना जोशिमहरुमा ननमााण सम्बन्िीत प्रभाव 

आयोजना क्षेत्र र्गुाम स्थानमा अवशस्थत भएकाले तलुनात्मक रुपमा बाह्य संसार र समरु्ायसँग कम 
सम्पका मा रहेको पाइन्छ।अको िब्र्मा, उनीहरु प्राय: िहरहरु र नया भौगोनलक क्षेत्रहरुमा रे्शिन े
सरुवा रोगहरुको प्रभावमा परेका छैनन।्जलववद्यतु आयोजनाहरुमा ननमााण कायाहरुको लानग 
आयोजान क्षेत्र बावहरका ववनभन्न सीप भएका माननसहरुको आवश्यकता हनु्छ।यो व्यशिहरु ववनभन्न 
भौगोनलक क्षेत्रबात आएका हनु्छन ् र उनीहरुले सभाववत रोगहरु बोकेर ल्याएका हनुसक्छन ्जनु 
स्थानीय क्षेत्रका लानग नयाँ र अज्ञात हनु्छ।बावहरी व्यशिहरुसँग ववनभन्न प्रकारको सम्ब्नािाका 
कारण स्थानीय व्यशिहरु नयाँ सरुवा रोगको शिकार हनुसक्छन।् 

नेपालमा िेरैजसो ववकास आयोजनाहरुमा महत्व रािेको संक्रमशणय रोगहरु HIV AIDS लगायतका 
यौन रोगहरु (STD) हनु।्नेपालमा यौन शिक्षा िेरै कम्जोर भएको वा हुँरै् नभएको कारण स्थानीय 
तथा आयोजना कमाचारीहरुलाई यस्तो वकनसमका भयानक रोग लाग्न सक्र्छ। यस आयोजनाको 
स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा मध्यम, नसमामा स्थलगत र समयमा अल्पकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.३.९ स्थानीय संस्कृनत र परम्परामा पना सक्न ेप्रभाव  

आयोजनाको ननमााण चरणमा ववनभन्न जातीय पषृ्ठभनूम भएका र आफ्नै वकनसमका संस्कृनत माने्न ननमााण 
मजर्रुहरुको आवगमन हनुेछ।बावहरी श्रमिशिले स्थानीय जीवनिैली र परम्परागत साँस्कृनतक 
परम्परालाई प्रभाव पाना सक्छ र जनु गाउँ समरु्ायमा आफ्नै परम्परागत ववचार भएको स्थानीय 
बानसन्र्ाहरु स्वागत योग्य नहनुसक्छ। 
(यसको प्रभाव प्रकृनतमा अप्रत्यक्ष, पररमाणमा कम, सीमामा स्थानीय र अवनिमा अल्पकालीन हनेुछ) 
 

७.२.३.१० सामाशजक सरुक्षामा पना सक्न ेप्रभाव  

आयोजना क्षेत्रमा नभनत्रने मानव संिािनहरु र स्थानीयनबच आयोजनाका वक्रयाकलापहरुसँग 
सम्बशन्ित कुरामा हनु सक्ने असमनत, जाँडरशक्स सेवन र हूलर्ङ्गा जस्ता सम्भाववत कायाहरुले 
समाजमा असरुक्षा हनु सक्ने रे्शिन्छ।स्थानीय बशस्तहरुमा चोरीको र्टना बढ्न सक्ने साथै 
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स्थानीयसँग कलह, मवहलाहरुसँग अभर व्यवहारका कारण पनन समाजमा प्रभाव पनासक्र्छ।यसरी 
बढ्र्ो र्टनाका कारणले वतामान सरुक्षा संयन्त्र पयााप्त नहनु सक्छ। 

(यसको प्रभाव प्रकृनतमा अप्रत्यक्ष, पररमाणमा कम,सीमामा स्थानीय र अवनिमा अल्पकालीन हनेुछ।) 
 

७.२.३.११ चेलीबेटी बेचनबिन, रे्हव्यापार र यौन रोगबाट पने प्रभाव  

आयोजनाका मानव संिािनहरु र्रबाट टाढा भएका कारण आफ्ना यौन चाहनाहरु परुा गना अस्थाई 
साथी, रे्हव्यापार आदर् जस्ता अवाशन्छत वक्रयाकलापहरुमा संलग्न हनुसक्छन।्यस्ता वक्रयाकलापले 
समाजमा अिाशन्त तथा असरुशक्षत यौन सम्पका का कारण यौन रोगहरु पनन ननम्त्याउन सक्छ। 

(यसको प्रभाव प्रकृनतमा अप्रत्यक्ष, पररमाणमा मध्यम, सीमामा क्षेनत्रय र अवनिमा अल्पकालीन हनेुछ) 
 

७.२.३.१२ पानी प्रयोगको अनिकार 

यस आयोजनाको वातावारणीय अध्ययनको क्रममा गररएको क्षेत्र सवेक्षण र स्थानीयहरुसंगको 
छलफलमा अप्सवुा िोलाको पानी स्थानीयले वपउन, नसंचाई, व्यवसावयक माछापालनको लानग वा 
पयाटकीय आकर्ाणको लानग प्रयोग नभएको पाइएको नथयो। तसथा, यस आयोजनाको संचालनले कुनै 
प्रकारका सरोकारवालाहरुको पानी प्रयोगको अनिकार हनन गने छैन। यस आयोजनाको स्वीकृत 
वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थानीय र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 

 

संचालन चरण 

७.२.३.१३ कृवर् जनमनको अनिग्रहणका कारण कृवर् उत्पार्न र स्थानीय अथाव्यवस्था र्ाटा 

यस आयोजनाले कृवर् जनमन अनिग्रहण गनुापने भएकोले भनूमको प्रयोगमा आएको पररवतानले यस 
क्षेत्रमा कृवर् उत्पार्न र्ट्नेछ र यसले स्थानीय अथाव्यवस्था र वकसानहरुको शजववकोपाजानमा असर 
पानेछ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान 
रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थानीय र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.३.१४ आनथाक वक्रयाकलापमा आउन ेकमी 

आयोजनाद्वारा ननमााण चरणमा हनुे आनथाक वक्रयाकलाप ननमााण काया सवकए पनछ समाप्त हनुेछ। 
आयोजनामा संलग्न स्थानीय कामर्ारहरुले रोजगारी गमुाउने छन ्र संचालन चरणमा केवह जनिशि 
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मातै्र रहनेछन। आनथाक वक्रयाकलापमा ह्राि आउनाले स्थानीय कृवर्जन्य सामग्रीको मागमा कमी 
आउनेछ। यसकारण ननमााण चरणको  तलुनामा स्थानीयहरुको आय-आजानको स्रोतमा कमी आउने 
छ। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको 
छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा मध्यम, नसमामा स्थानीय र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.३.१५ पेिागत स्वास््य र सरुक्षामा पनासक्न ेप्रभाव 

आयोजनाको संचालन चरणमा ववनभन्न वकनसमका (ममात तथा करेन्टलाग्ने जोशिम) पेिाजन्य 
सरुक्षाका जोशिम हनुे गर्ाछन। यस्तो ववर्यमा उशचत ध्यानाकर्ाण नहुँर्ा कामर्ार तथा 
स्थानीयहरुलाई ितरा हनुसक्र्छ। कायाक्षेत्रमा सरुक्षाका उपकरण तथा सामग्री प्रयोग नगर्ाा वा 
कमी हरु्ा यस्ता जोशिमहरु बढ्नेछन। यस आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्न र पू.वा.प्र.मू 
प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव समान रहेको छ। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थलगत र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 

 

७.२.३.१६ बािँबाट अचानक पानी छोड्र्ा हनुसक्न ेमाननस र वस्तभुाउलाई जोशिम    

बाँिमा िराबी आएमा कम बहाव क्षेत्रमा बसोबास गने माननसहरुलाई ठूलो पानीको मात्राले बगाएर 
लग्ने ठूलो जोशिम हनुसक्छ।डुबानले मानववय हताहत र आनथाक क्षती ननम्त्याउन सक्छ।यस 
आयोजनाको स्वीकृत वा.प्र.मू प्रनतवेर्नमा यसको प्रभाव अध्ययन गररएको नथएन। 

(यसको प्रभाव प्रतक्ष्य, पररमाणमा ननम्न, नसमामा स्थानीय र समयमा र्ीर्ाकालीन हनेुछ।) 
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अध्याय ८ 

८.अनकूुल प्रभाव अधिकतम अधभववृि गने तथा प्रधतकुल प्रभाव न्यून गने उपाय 

प्रस्ताववत आयोजना कायाान्वयनबाट वातावरणमा पना सक्ने प्रभावहरु अध्याय ७ मा समाबेश गररएको 
छ।भौधतक, जैववक, सामाजजक-आधथाक र साांस्कृधतक वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभावलाई 
न्यूनीकरण गना र कम गना, धनमााण र सांचालन चरणहरूमा ववधभन्न व्यवहाररक न्यूनीकरणका उपायहरू 
यस अध्यायमा प्रस्ताव गररएको छ।यसका अधतररक्त अध्ययनको क्रममा पवहचान वा पूवा धनिााररत 
नगररएका नकारात्मक र सकारात्मक प्रभावहरू यदि आयोजनाको धनमााण र सांचालन चरणनको 
समयमा पत्ता लागेमा, स्पष्ट रूपमा प्रस्तावकले नेपाल सरकारको सबै प्रचधलत धनयमहरु पालना गरेर 
आफ्नै खचामा न्यूनीकरण वा अधभवदृिका काया गनेछ। 

 

८.१ सकारात्मक प्रभाव अधभववृिका उपायहरु 

८.१.१ धनमााण चरण 

८.१.१.१ स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर  

आयोजना धनमााणको क्रममा धसजजात रोजगारीका लाधग स्थानीयबासीलाई प्राथधमकता 
दिईनेछ।आयोजना क्षेत्र धभत्र पने याङिेन, डााँडा गाउाँ, पखुवुा बजार, वाधलङ र बासटलामा काम गना 
इच्छुक अिािक्ष र अिक्षहरु रहेका हनुाले उनीहरुलाई प्राथधमकतामा राजखनेछ। 

 पवहलो प्राथधमकता :   याङिेन, डााँडा गाउाँ, पखुवुा बजार, वाधलङका बाधसन्िाहरु  

 िोस्रो प्राथधमकता :   धसधलचोङ-५ र मकाल ुगा.पा. १,६ का अन्य गाउाँबस्तीहरु  

 तेस्रो प्राथधमकता  :  धसधलचोङ र मकाल ुगा.पा.का अन्य वडाका बाधसन्िाहरुलाई 

 

८.१.१.२ सीप ववकास ताधलम 

आयोजनाले स्थानीयहरुको लाधग ववधभन्न चरणमा ताधलम प्रिान गनेछ। यस्ता सीप ववकास ताधलमले 
आयोजनाको धनमााण काया पश्चात पधन स्थानीयहरुलाइ अन्य कुनै सीप तथा काम गना सहजता, सीप 
तथा प्रोत्साहन गनेछ। आयोजनाले स्थानीयलाइ कृवि, धसलाई कटाई, च्याउ खेधत, ििुको गणुस्तर 
ववृि जस्ता ताधमलहरु स्थानीयलाइ दिइनेछ। यस्ता ताधलममा आयोजना प्रभाववत पररवारका 
सिस्यहरुलाइ मखु्य प्राथधमकता दिइनेछ। साथै, आयोजनाले मवहला र ववपन्न वगाहरुको 
सहभाधगतामा पधन जोड दिनेछ। आयोजनाले प्रिान गने सीप ववकास ताधलमको साराांस तल प्रस्ततु 
गररएको छ।  
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ताधलका ८.१ सीप ववकास ताधलमको अनमुाधनत रेखाजचत्र 

क्र.स. वववरण कुल सांख्या िैधनक भत्ता 
(रु) 

कुल 

 दिन 

खचा 
(न.ेरु) 

 

क ििुको गणुस्तर ववृि सम्बजन्ि ताधलम 

 सहभागी २० ५०० ७ ७०,०००  

 प्रजशक्षक १ ३००० ७ २१,०००  

 ताधलम सामग्री    ९६,०००  

 कुल(क)    १,८७,०००  

ख तरकारी खेधत सम्बजन्ि ताधलम 

 सहभागी २० ५०० ७ ७०,०००  

 प्रजशक्षक १ ३००० ७ २१,०००  

 ताधलम सामग्री    ९०,०००  

 कुल(ख)    १,८१,०००  

ग बासको सामग्री बनाउन ेताधलम 

 सहभागी २० ५०० ७ ७०,०००  

 प्रजशक्षक १ ५००० ७ ३५,०००  

 ताधलम सामग्री    १,३५,०००  

 कुल(ग)    2,४०,०००  

घ धसलाइ-कटाई सम्बजन्ि ताधलम 

 सहभागी २० ५०० ७ ७०,०००  

 प्रजशक्षक १ ३००० ७ २१,०००  

 ताधलम सामग्री    १,५०,०००  

 कुल(घ)    2,४१,०००  

ङ च्याउ खेधत सम्बजन्ि ताधलम 

 सहभागी २० ५०० ७ ७०,०००  

 प्रजशक्षक १ ३००० ७ २१,०००  

 ताधलम सामग्री    ९४,०००  

 कुल(ङ) 
   १,८५,०००  

च गैरकाष्ठ वन पैिावार सम्बजन्ि ताधलम 

 सहभागी २० ५०० ७ ७०,०००  

 प्रजशक्षक १ ३००० ७ २१,०००  

 ताधलम सामग्री    १,५०,०००  

 कुल(च)    2,४१,०००  

 कुल(क+ख+ग+घ+ङ+च)    १२,७५,०००  
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आयोजनाले सीप ववकास ताधलमका साथै धस:कमी, धमस्त्री, सवारी चालक, प्लाम्बर, इव्यवसावयकजन्य 
सीपको ताधलम पधन प्रिान गनेछ, यसको वववरण ताधलका ८.2 मा समावेश गररएको छ। 

ताधलका ८.2 व्यवसावयक सीप ताधलमको अनमुाधनत रेखाजचत्र 

क्र.स. वववरण कुल सांख्या िैधनक भत्ता 
(रु) 

कुल 

 दिन 

खचा 
(न.ेरु) 

 

क धसकमी 
 सहभागी ५ ५०० १५ ३७,५००  

 प्रजशक्षक १ ३००० १५ ४५,०००  

 ताधलम सामग्री    ६५,०००  

 कुल(क)    १,४७,५००  

ख धमस्त्री 
 सहभागी ५ ५०० १५ ३७,५००  

 प्रजशक्षक १ ३००० १५ ४५,०००  

 ताधलम सामग्री    ६५,०००  

 कुल(ख)    १2७५००  

ग सवारीसािन चलाउन ेताधलम 

 सहभागी ५ ५०० १५ ३७,५००  

 प्रजशक्षक १ ३००० १५ ४५,०००  

 ताधलम सामग्री    ७०,०००  

 कुल(ग)    १,५२,५००  

घ प्लाजम्बांग 

 सहभागी २० ५०० १५ ३७,५००  

 प्रजशक्षक १ ३००० १५ ४५,०००  

 ताधलम सामग्री    ३५,०००  

 कुल(घ)    १,१७,५००  

ङ इलेजक्िकल वाइररांग 

 सहभागी ५ ५०० १५ ३७,५००  

 प्रजशक्षक १ ३००० १५ ४५,०००  

 ताधलम सामग्री    ५०,०००  

 कुल(ङ)    १,३२,५००  

च धग्रल तथा वेजल्डांग 

 सहभागी ५ ५०० १५ ३७,५००  

 प्रजशक्षक १ ३००० १५ ४५,०००  

 ताधलम सामग्री    ८५,०००  

 कुल(च)    १,६७,५००  
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छ भारी उपकरणको अपरेटर 
 सहभागी ५ ५०० १५ ३७,५००  

 प्रजशक्षक १ ५००० १५ ७५,०००  

 ताधलम सामग्री    १,१७,५००  

 कुल(च)    2,३०,०००  

 कुल(क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)    १२,८७,५००  

 

८.१.१.३ व्यापार व्यवसाय र पूवाािारमा वदृि  
धनमााण समयमा आउने जनशजक्तहरु बस्ने जशववरका लाधग खाद्यान्नको तथा अन्य सहयोगी सेवाहरु 
लाधग होटल र पसलहरु खोल्न स्थानीयबासीहरुलाई प्ररेरत गररनेछ। 

 

८.१.१.४ आयोजना क्षते्रमा पहुाँच सडकको स्तरोन्नधत तथा सिुार हनु े 

आयोजना धनमााणको लक्ष्यहरु पूरा गना धनमााण चरणमा आयोजनाले पहुाँच सडक धनमााण तथा स्तर 
उन्नधत गनेछ।पहुाँच सडक मागाको स्तर उन्नधतको कारण आयोजना क्षेत्र र आयोजना क्षेत्र वरपरका 
स्थानीयहरुमा यातायात आगमनको सवुविा उपयोगमा सहजता हनुेछ जसले स्थानीयको जीवनस्तरमा 
उकास्न मित गनेछ। 

 

८.१.१.५ आयोजना क्षते्र वरपर सामिुावयक ववकासका गधतववधिहरुमा सहयोग पगु्न े

यस जलववद्यतु आयोजनाको धनमााणको क्रममा आयोजनाले आयोजना क्षेत्रमा, धनमााणको क्रममा प्रयोग 
गने सडक ममात तथा स्तारोनती गनेछ। त्यस्तै आयोजनाले सामाजजक सहयोग कायाक्रम अन्तगात 
सडक, स्कुल, स्वास््य चौकी, वातावरण सांरक्षण जस्ता क्षेत्रमा आधथाक तथा प्राववधिक सहयोगमा 
लगानी गनेछ। 

 

८.१.२  सांचालन चरण  

८.१.२.१ स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथधमकता   

आयोजना सांचालनको क्रममा ४९८ जना जनशजक्तहरु आवश्यक पने िेजखन्छ।आयोजना क्षेत्रहरुमा 
सरसफाई, सांरचनाको धनयधमत रेखिेख, सांचालन र ममात जस्ता कायाहरुको लाधग पधन जनशजक्त 
आवश्यक पने भएकोले स्थाधनय बाधसन्िाहरुलाई रोजगारीमा प्राथधमकता दिईनेछ। 
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८.१.२.२ रोयल्टी ववतरण  
यसका लाधग अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐनको िफा ७ को उपिफा २ साँग सम्बन्िीत 
अनसूुची ४ बमोजजम गररनेछ।अन्तर सरकारी ववत्तीय व्यवस्था ऐन, २०७४ को आिारमा ववद्यतुको 
रोयल्टीको ववभाजन गिाा ५०% रोयल्टी नेपाल सरकारलाई ,२५% सम्बन्िीत प्रिेश सरकारलाई र 
२५% स्थानीय तहलाई छुट्याईएको छ।यो राजस्वको स्रोतले स्थानीय धनकायलाई जशक्षा, स्वास््य, 
पानीको आपूधता, यातायात र सांचार सेवाहरु सिुार गना प्रोत्सावहत गछा।  

 

८.१.२.३ राविय ववद्यतु प्रसारण प्रणालीमा ववद्यतु थप हनु े 

प्रस्ताववत आयोजनाका सम्पूणा सांरचनाहरु उजचत ममात सांहार गरर ववद्यतु उत्पािनमा सहज वातावरण 
बनाईनेछ।यसका लाधग आयोजनाका जनशजक्तहरुलाई सांरचनाहरु धनयधमत रुपमा चेकजााँच गना 
धनिेशन दिईनेछ। 

 

८.१.१.४ शयेरमा लगानीको अवसर 

प्रस्ताववत आयोजनाले स्थानीयहरुको लाधग धितोपत्र िताा तथा धनस्काशन धनयमावली, २०७३ को 
धनयम ९को उपधनयम ३(ञ) उपधनयम ४ र ५को आिारमा शेयर धनस्काशन तथा ववतरण गनेछ। 

 
८.2 सामाजजक सहयोग कायाक्रम 

राविय उजाा सांकट कटौती र ववद्यतु ववकास िशक योजना,२०७२ (Rastriya-Urja-Sankat-Niwaran-

2072.Pdf, n.d.) अनसुार; १०० मे.वा क्षमता सम्मको ज.वव.आ.ले आयोजनाको कूल लागतको 
०.७५% आयोजना प्रभाववत क्षेत्रको सामाजजक सहयोग कायाक्रमका लाधग छुट्याउन ु पने प्राविान 
रहेको छ।यसै अनरुुप प्रस्ताववत आयोजनाले ने.रु. ६,६५,००,०००/- रकम सामूिाय ववकासका 
कायाक्रमका लाधग छुट्याइएको छ। सामाजजक सहयोग कायाक्रमको लागत स्थानीय सरोकारवालाहरु 
साँग समन्वयबाट छुट्याईएको छ र लागत साराांस ताधलका ८.३ मा दिएको छ। 

८.2.१ खानपेानी तथा सरसफाई कायाक्रम 

आयोजनाको कायाान्वयनले अवजस्थत पानीको स्रोत तथा पूवाािारमा कुनै असर पाने छैन।यद्यपी 
आयोजनाले स्थानीय खानपेानीका स्रोत तथा पूवाािार ववकासको लाधग आयोजना प्रभाववत ३ वटा 
वडालाइ ने.रु. १०,०००,००/- प्रिान गनेछ। यसका साथै आयोजनाले खानेपानी पूवाािार 
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सांरक्षणको लाधग थप ने.रु. १५,०००,००/- प्रिान गनेछ। आयोजनाले खानेपानी सम्बजन्ित 
पूवाािार ववकासको लाधग कुल ने.रु. ४५,०००,००/- बजेट छुट्टाएको छ। 

८.2.2 स्वास््य पूवाािारमा सहयोग 

आयोजना प्रस्ताववत क्षेत्रमा रहेका स्वास््य चौकीको वतामान अवस्था राम्रो रहेको छैन। स्वास््य 
चौकीका भौधतक पूवाािार तथा स्वास््य सेवा व्यवस्थापनमा कमी कमजोरीहरु रहेका छन।त्यसैले 
आयोजनाले स्वास््य सम्बजन्ित पूवाािार ववकास तथा व्यवस्थापनको लाधग ने.रु. ५०,०००,००/- 
प्रिान गनेछ।यसका साथै आयोजनाले एउटा एम्बलेुन्स खररिकोलाधग पधन ने.रु. २५,०००,०० 
सहयोग प्रिान गनेछ। आयोजनाले स्वास््य सम्बजन्ित पूवाािार ववकासको लाधग कुल ने.रु. 
७५,०००,००/- बजेट छुट्टाएको छ। 

८.2.३ जशक्षा क्षते्रमा सहयोग 

आयोजनाले स्थानीय जशक्षा क्षेत्रमा आधथाक सहयोग प्रिान गनेछ।प्रस्तावकले आयोजना क्षेत्र नजजक 
रहेको स्कुलहरुलाइ सहयोग गनेछ। यस अन्तगात आयोजना क्षेत्र नजजक रहेका ५ वटा ववद्यालय 
लाभाजन्वत हनुेछन। यो सहयोग अन्तगात स्कुलमा पसु्तकालय, भौधतक पूवाािार धनमााण, शैजक्षक 
सामाग्री, खेलकुिका सामाग्री जस्ता क्षेत्रमा सहयोग प्रिान गनेछ। यसका लाधग आयोजनाले कुल 
ने.रु. १,२५,०००,०० बजेट छुट्टाएको छ। 

८.2.४ िाधमाक स्थल सांरक्षण तथा पनुास्थापनामा सहयोग 

आयोजनाले स्थानीय िाधमाक स्थल, मठ-मजन्िर, सम्बिान तथा सांरक्षणमा स्थानीयहरुको माग 
बमोजजम रकम छुट्टाएको छ। यस कायाको लाधग आयोजना क्षेत्र वररपरर रहेका मजन्िर र अन्य 
िाधमाक स्थलहरुको ववकासको लाधग ने.रु. ५५,००,०००/- बजेट छुट्टाएको छ। 

८.2.५ मकाल ुबरुण राविय धनकुन्जको सांरक्षण कायाको लाधग सहयोग  

प्रस्ताववत आयोजना मकाल ुबरुण राविय धनकुन्जको मध्यबती क्षेत्रमा पिाछ। मकाल ुबरुण राविय 
धनकुन्जको सांरक्षण कायाको लाधग यस आयोजनाले न.ेरु. ४१,०००,००/- रकम छुट्टाएको छ। 

८.2.६ स्थानीय आमा समहु तथा यवुा क्लबलाइ सहयोग 

यस आयोजनाले आयोजना क्षेत्रमा रहेका उपभोक्ता सधमधत, आमा समहु तथा यवुा क्लबहरुलाइ 
आधथाक सहयोग गनेछ।यस्ता समहुहरुले गने ववधभन्न धनमााण काया, खेलकुि तथा ताधलम जस्ता 
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कायाक्रम आयोजनाको लाधग सहयोग पगु्नेछ। यसका लाधग आयोजनाले कुल ने.रु. ३५,०००,०० 
बजेट छुट्टाएको छ। 

८.2.७ स्थानीय सडक तथा बाटोको स्तरोन्नधतमा सहयोग 

कुनै पधन ववकासको पवहलो आिार सडक हनुेगिाछ। आयोजना क्षेत्रमा रहेको बाटोहरुको अवस्था 
जजणा रहेको छ। आयोजनाले स्थानीय सरकारलाइ आयोजनाको पहुाँच मागाबाट डाडागाउाँ, याांगिेन 
तथा वाधलङ सडक खण्ड धनमााणमा सहयोग गनेछ। यसका लाधग आयोजनाले ने.रु. 
2,५८,०००,००/- बजेट छुट्टाएको छ। 

८.2.८ आिधुनक कृविजन्य उपजमा सहयोग 

स्थानीयहरुसांगको परामशामा आयोजनाका बाधसन्िाले हाल आयोजना क्षेत्रमा मौधलक कृवि काया मातै्र 
भइ रहेको र यसकारण कृवि उत्पािन बढाउन आिधुनक कृवि तफा  प्रोत्सावहत हनुे तवरले 
आयोजनाले केवह सहयोग गररदिन ु हनु आग्रह गनुाभएको धथयो। उक्त मागलाइ मध्यनजर गिै 
आयोजनाले यस योजनाको धनजम्त सहयोग रकम स्वरूप ने.रु. ३७,००,०००/- बजेट छुट्टाएको 
छ। 

आयोजनाले सामाजजक सहयोग कायाक्रम अन्तगात छुट्टाएको रकमको सारांश ताधलका ८.३ मा प्रस्ततु 
गररएको छ। 

ताधलका ८.३: सामाजजक सहयोग कायाक्रमको लाधग तलुात्मक लागतको साराांस 

क्र.स. सामाजजक सहयोग कायाक्रम रकम (न.ेरु.) 
(पू.वा.प्र.मू) 

रकम (न.ेरु.) 
(स्वीकृत वा.प्र.मू) 

१ खानेपानी तथा सरसफाई कायाक्रम ४५,००,००० ४५,००,००० 

2 स्वास््यको पूवाािार तथा  एम्बलेुन्स 
खररिमा सहयोग 

७५,००,००० ७५,००,००० 

३ िाधमाक स्थल सांरक्षण तथा पनुास्थापनामा 
सहयोग 

५५,००,००० ५५,००,००० 

४ स्थानीय स्कुल तथा ववद्यालयको पूवाािार 
ववकासमा सहयोग 

१,२०,००,००० १,२५,००,००० 

५ स्थानीय आमा समहु तथा यवुा क्लबलाइ 
सहयोग 

३४,००,००० ३५,००,००० 

६ मकाल ुबरुण राविय धनकुन्जको सांरक्षण 
कायाको लाधग सहयोग 

४१,००,००० ५६,००,००० 
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७ स्थानीय बाटोको स्तरोन्नधतमा सहयोग २,५८,००,००० २,००,००,००० 

८  आिधुनक कृविजन्य उपजमा सहयोग ३७,००,००० - 

 कुल ६,६५,००,००० ५९,१००,००० 
 कुल योजना लागतको % ०.७५   - 
 

८.३ नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरु  

८.३.१ भौधतक वातावारण 

धनमााण चरण 

८.३.१.१ भउूपयोगमा पररवतान 

आयोजनाको धनमााणका लाधग जग्गा अधिग्रहण अपरीहाया रहेको छ।जग्गा िनीहरुलाई जधमन 
अधिग्रहण र भ-ूउपयोग अनसुार उपयकु्त क्षेतीपूधता दिइनेछ। अस्थायी रुपमा अधिग्रहण गररने 
जग्गालाई धनमााण अवधि भरर भाडामा धलइनेछ र भाडामा धलइने जग्गाको सरोकारवालासाँग 
छलफलबाट तोवकने छ।आयोजना समाप्त भएपधछ अस्थायी अधिग्रहण गररएको जधमनको पवहलेकै 
पररदृश्यमा पनुस्थापना गररनेछ।साथै आयोजनाका अवयहरुको धनमााण गिाा वरपरको अन्य 
जग्गाहरुमा हानी नपगु्ने गरर धनमााण काया आगाडी बढाइने छ।धनमााण चरणको बेला slope कटानले 
गिाा सम्भाववत पवहरो क्षेत्रमा उजचत पखाालहरु धनमााणका साथै बायोईजन्जधनयररङ्ग उपायहरु अपनाएर 
यसबाट हनु सक्ने नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण गररनेछ। 

 

८.३.१.२ भ-ूबनोटमा पना सक्न ेप्रभाव  

आयोजनाको धनमााण कायाले हेडवक्सा क्षेत्र, हेडरेस टनेल, सजाट्याांक, पेनस्टक पाइप, ववद्यतुगहृ क्षेत्र, 
उत्खनन ्क्षेत्र, मक धडस्पोजल क्षेत्र आदि रहन ेक्षेत्रमा बायोईजन्जधनयररङ्ग उपायहरु अपनाएर यसबाट 
हनु सक्ने नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण गररनेछ।भ-ूक्षय र पवहरो रोक्नको लाधग टेरेधसांग, 
अधम्रसो, िबुो, Jute Netting आदि जस्ता bio-engineering प्रववधि अपनाइनेछ। 

 

८.३.१.३ अप्सवुा खोलाको स्वरूपमा हनु सक्न ेपररवतान  

प्रस्ताववत ४ वटा उत्खनन ्क्षेत्र यस लोवर अप्सवुा ज.वव.आ.को धनमााणको लाधग प्रयोग गररनेछ। 
पू.वा.प्र.मू प्रधतवेिनले तोकेको क्षेत्रमा मात्र खोलामा उत्खनन ्काया गररनेछ।अप्सवुा खोलाको वकनार 
कटानबाट बचाउनका लाधग gabion wall साथै अन्य ईजन्जधनयररङ्ग सांरचनाहरु धनमााण गररनेछ। 
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८.३.१.४ पवहरोको जोजखम  

धनमााण कायाहरुले गिाा सम्भाववत पवहरो जोजखम न्यूनीकरण गना पवहरोको व्यवस्थापनका लाधग 
इजन्जधनयररङ्ग सांरचनाहरु जस्तै पखााल, बेजन्चङ्ग, पानीको धनकासी आदिहरु अपनाईनेछ।  

साथै माटो, ढुङ्गा व्यवस्थापनको लाधग छुट्याईएको ३ वटा धडस्पोजल क्षेत्रहरुमा त्यसको व्यवस्थापन 
गररनेछ। माटो तथा ढुङ्गा थपुाना ४ धम.को उचाई कायम राजखन ेछ।त्यस पश्चात सो क्षेत्रमा पानीको 
धनकासका लाधग सांरचना बनाईनेछ र त्यस माधथ ववरुवाहरु रोपीनेछ। 

 
८.३.१.५ तेल, जचल्लो पिाथा तथा अन्य रसायनहरुको चहुावट 

आयोजना धनमााणका क्रममा तेल, जचल्लो पिाथा तथा अन्य रसायनहरुको आवश्यकता पनेछ। उक्त 
रसायनहरु भण्डारण, ढुवानी तथा उपयोग गने क्रममा चहुावटको सम्भावना रहन्छ। यसकारण 
तेलजन्य जचल्लो तरल सामग्री पानीको स्रोतबाट टाढा रहेको स्थानमा सांकलन गरर भण्डारण 
गररनेछ। साथै प्रयोग भइसकेको मोधबलहरु पधन जम्मा गरर राजखनेछ र पनु:प्रयोगको लाधग 
खााँिबारीमा जस्थत सम्बजन्ित खररिकताालाइ ववक्री गररनेछ। 

 

८.३.१.६ वायकुो गणुस्तरमा हनु ेपररवतान  

धनमााण चरणमा धनम्न प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरु अपनाइनेछ: 
 माटो तथा कच्ची सडकमा िलुोको कणहरु उड्ने समस्या कम गना विाातको समय बाहेक 

अन्य मवहनामा दिनको २ पटक धबहान र सााँझको समयमा पानी छवका ईने छ। 
 आयोजनाका लाधग आवस्यक क्रसरको स्थापना गिाा क्रसरबाट उत्सजान हनुे िलुो हावामा 

धमधसने सम्बन्िी मापिण्ड (नेपाल राजपत्र भाग ५, धमधत २०६९/७/१३ को सूचना २) 
पालना गररनेछ। 

 सवारी सािनबाट उत्सजजात हनुे िवुााँ कम गनाको लाधग सवारी सािनको धनयधमत रुपमा जााँच 
गररनेछ र Vehicular Mass Emission Standard अनसुार emission कायम गररनेछ।  

 

८.३.१.७ ध्वधन प्रििुण  

 आयोजना क्षेत्रमा गडु्ने गाडीहरुलाई धनयधमत रुपमा ममात गररनेछ जसले गिाा ड्राइधभङ्गको 
क्रमम मेकाधनकल आवाज कम हनुेछ। 

 धनमााण क्षेत्र नजजक वसोबास गरररहेका बाधसन्िाहरुलाई ठुलो ध्वधन धनस्कने धनिााररत 
कायाहरु (ब्लावष्टङ्ग)को लाधग आधग्रम जानकारी दिइनेछ। 
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 सवारी सािनको प्रयोग गिाा अनावश्यक हनाको प्रयोग नगना प्रस्ताव गररएको छ। 

 धडजेल जेनेरेटर खलु्ला ठाउाँमा नराखी पयााप्त ventilation  सवहत बन्ि कोठाधभत्र राजखनेछ। 

 क्रसर तथा अन्य कुनै पधन औजारहरु प्रयोग गिाा सकेसम्म ध्वधन कम मात्र धनकाल्ने मेधसन 
तथा औजार प्रयोग गना प्रस्ताव गररएको छ। 

यो कायाहरुका लाधग प्रस्तावकले धनमााण व्यवसायीसाँग सम्झौता गना प्रस्ताव गररएको छ। 

 

८.३.१.८ धनमााणजन्य फोहोर तथा घरायसी फोहोरहरु  

 धनमााण काया गिाा उत्पन्न हनुे फोहोरमैला यथाशक्य कम गना cleaner production को 
principle पालना गना र गराउन प्रस्ताव गररएको छ। 

 धनमााणजन्य फोहोरहरुको व्यवस्थापनको लाधग प्रस्तावक र धनमााण व्यवसायीबीच समन्यव 
गरी पनु प्रयोग गना सवकने बस्तहुरुको onsite sorting गना प्रस्ताव गररएको छ।यसको 
लाधग चावहने सम्पूणा खचा प्रस्तावकले व्यहोनुा पनेछ। 

 बखाा मौसममा पानीको कटान व्यवजस्थत गना कुलो बनाईनेछ जसले गिाा फोहोरहरु 
जम्मा गररएको स्थानबाट फोहोरलाई पानीले बगाउन पाउने छैन।यसको लाधग चावहन े
सम्पूणा खचा प्रस्तावले व्यहोनुा पनेछ। 

 स्थायी तथा अस्थायी जशववरबाट धनस्कने कुवहन े र नकुवहन े फोहोरको व्यवस्थापनका 
लाधग प्रत्यक जशववरमा छुट्टाछुटै्ट डस्टववन राख्न प्रस्ताव गररएको छ। 

 कुवहने फोहोरलाई खोलाबाट कररब १०० धम. तथा खाल्डो खनेर पनेु र माधथबाट 
माटोले पनेु काया गररनेछ। 

 नकुवहने र पनु प्रयोग गना नसवकने फोहोरको व्यवस्थापनका लाधग स्थानीय धनकायसाँग 
समन्वय गरेर अगाडी बढ्न प्रस्ताव गररएको छ। 

 

८.३.१.९ सखु्खा क्षते्रमा पनासक्न ेप्रभाव 

धनमााण अवधिमा पानीको डाइभजानको कारणले सखु्खा क्षेत्रको जलीय जीवन तथा सामाजजक 
अवस्थामा प्रभाव पनेछ। सखु्खा क्षेत्रमा पने प्रभाव कम गना हेडवक्साको धनमााण सकभर कम 
अवधिमा सकाउन कोजशस गरर योजना बनाइनेछ। धनमााण व्यवसायीलाइ हेडवक्साको धनमााण काया 
द्रतु गधतमा धनमााणको गणुस्तरमा कमी नआउने तवरले गना धनिेशन गररनेछ। 
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८.३.१.१० पानीको गणुस्तरमा हनु ेपररवतान 

 अप्सवुा खोलामा कुवहने र नकुवहने िवैु प्रकारका फोहोर फाल्न रोक लगाईनेछ। 

 मोधबल, धग्रज, रासायधनक पिाथा वा पेिोधलयम पिाथा प्रयोग हनुे सवारी सािनबाट हनुे 
चहुावट रोक्न समय-समयमा जााँच र ममात काया गररनेछ। 

 आयोजना स्थलको भण्डारण याडा खोलाबाट टाढा बनाउन प्रस्ताव गररनेछ। 

 मोधबल, धग्रज, रासायधनक पिाथा वा पेिोधलयम पिाथा भण्डारण गनाका धनजम्त छुटै्ट स्थान 
छुट्टयाईनेछ र नजजक खाल्टो खधननेछ जसकारण चहुावट भएको पिाथा धसिै खोलामा 
धमधसन पाउने छैन।  

 

८.३.१.११ सतही माटो क्षधत  

आयोजनाका ववधभन्न सांरचनाहरु धनमााणका क्रममा भारी मात्रामा सतही माटोको क्षधत हनुे अनमुान 
गररएको छ, जसले गिाा माटोको उवारतामा ह्राश आउने िेजखएको छ। यसकारण धनमााण काया गनुा 
पवुा उबार रहेको सतही माटोहरु सम्भव भए सम्म बोरामा सांकलन गररनेछ र धनमााण कायाको 
समापन पधछ त्यस स्थान वरपरको क्षेत्रमा त्यसको उबारता कायम राख्न माधथबाट फैलाएर 
धमलाइनेछ।साथै धनमााण सामग्रीहरु पोजखएर, तेल, ग्रीजको चहुावटबाट सतही माटोको गणुस्तरमा 
हनु सक्ने असर न्यूनीकरणका लाधग धनमााण सामग्रीको उजचत भण्डारण ध्यान दिईनेछ। 

 

८.३.१.१२ आयोजनाको लाधग पहुाँच सडकको धनमााण 

आयोजनाले २२.४ वक.धम. पहुाँच सडकको धनमााण गनेछ। यसको प्रभाव कम गना आयोजनाको 
पहुाँच सडकमा गधत धसधमत गरर सवारी चलाउन चालकलाई धनिेशन दिइनेछ। त्यस्तै पहुाँच सडकमा 
िलुो कम गना पानी छ्यापीनेछ।पहुाँच सडकमा सवारी सरुक्षा सम्बजन्ित जचन्ह तथा गधत धसधमतको 
बोडा राजखनेछ, साथै आयोजनाका कामिारहरुको पहुाँच सडक प्रयोग गरर वन क्षेत्रको प्रवेशमा पधन 
धनगारनी गररनेछ। 

 

८.३.१.१३ ववस्फोटक गररववधि, भण्डारण, र ववस्फोटकको व्यवस्थापन सम्बजन्ित मिुाहरु 

 नेपाली सेनाको सहयोगमा छुटै्ट बन्कर हाउस धनमााण गरी ववष्फोटक व्यवस्थापन तथा 
सांचालन गररनेछ। 
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 ववस्फोटक पिाथाको खररि, यातायात, भण्डारण, सरुक्षा र ववस्फोटकको काम ऐन बमोजजम 
सम्बन्िीत धनकायको समन्वय र धनगरानीमा राजखनेछ। 

 नेपाली सेनाका कमाचारीहरुको प्रत्यक्ष धनगरानीमा बन्करहरुमा ववष्फोटकहरुको सरुजक्षत 
भण्डारण गररनेछ।भण्डाणको लाधग बस्ती क्षेत्रबाट टाढा सरुजक्षत क्षेत्रमा राजखनेछ। 

 ब्लाजस्टङ्ग सांचालनहरु केवल दिनको समयमा मात्र गररनेछ।ब्लाजस्टङ्ग सांचालन गिाा, 
कामिारहरु र स्थानीय व्यजक्तहरुलाई एक दिन अजघनै सचुना दिइनेछ। 

 सांचालनको सरुुवात र समापनलाई सूजचत गना सायरेनिारा (ब्लाजस्टङ्ग सांचालनको १० धमनेट 
अजघ र ब्लाजस्टङ्ग सांचालनको १० धमनेट पधछ) जानकारी दिइनेछ। 

 

८.३.१.१४ उत्खननबाट धनस्केको Spoil/muckको व्यवस्थापन सम्बन्िी सवाल 

 Muck को जथाभावी भण्डारण नगने र muck को disposal नजजकैको कृवि क्षते्रहरुमा र खलुा 
स्थानहरुमा जम्मा गररनेछ। 

 आयोजना धनमााणको क्रममा उत्पन्न Muck लाई पानीको धनकासहरु भन्िा टाढा व्यवस्था 
गररनेछ। 

 टनेधलङ्ग गधतववधिहरु (tunneling activities)बाट उत्पन्न muck र spoil को व्यवस्थापन गना 
aggregates को प्रयोग गररने हुाँिा यसको प्रभाव महत्वहीन रहेको छ। 

 आयोजना समाप्त भएपधछ जधमनको पवहलेकै पररदृश्यमा पनु-स्थापना गरर पनु: प्रयोग गना 
धमल्ने अबस्थामा छोधडनेछ। 

 

सांचालन चरण 

८.३.१.१५ तल्लो तटीय क्षते्रमा बहाव कम हनु ेप्रभाव र सेडीमेन्टमा आउन ेपररवतान 

 आयोजना सम्पन्न भएपधछ सखु्खा अवधिमा सतह र भधूमगत पानीको जलववज्ञानमा प्रभाव पाना 
सक्नेछ।सखु्खा याममा सखु्खा क्षेत्रमा भने पानीको बहाब कम हनु्छ र पानीको गणुस्तरमा 
केवह पररवतान आउनेछ।स्थानीय जलवायमुा पने प्रभावलाई कम गना, आयोजनाले माधसक 
औसत पानीको बहावको १०% अधनवाया रुपमा downstream मा छोधडनेछ। 

 आयोजना सांचालन अवधिमा समय-समयमा सेधडमेन्ट फ्लजशङ्ग गररनेछ, जसकारण ठूलो 
पररमाणमा डाउनजस्िममा सेडीमेन्ट जम्मा हनुेछैन।विाा र उच्च वहावको समयमा प्राकृधतक 
रुपमा सिुार आउने हुाँिा कुनै उपाय प्रस्ताव गररएको छैन।  
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८.३.१.१६ ववद्यतुगहृ क्षते्रमा ध्वधन र कम्पन 

उजाा उत्पािन गिाा भारी उपकरणहरु चधलरहिा ध्वधन प्रििुण र कम्पन हनुेछ।यसको प्रभाव कम 
गना आयोजनाको ववद्यतुगहृमा ध्वधन कम गना पयााप्त भेजन्टलेसनको साथ ध्वधन प्रधतरोिक बनाईनेछ, 
यसले गहृ बावहर कम ध्वधन प्रवाह गनेछ जसकारण स्थानीय बजस्तहरुमा कम ध्वधन प्रििुण 
हनुेछ।त्यस्तै ववद्यतुगहृमा कायारत कमाचारीहरुलाइ इअर प्लग, ear muffs जस्ता सरुक्षा सामग्री को 
व्यवस्था गररनेछ।साथै कमाचारीहरु लामो समयसम्म उच्च ध्वधनमा काया गनुापने हुाँिा कदठन काया 
भत्ता, कम्पधनको धनयमानसुार प्रिान गररने छ। साथै कामिारहरुको duty hour, नेपाल सरकारले 
तोके बमोजजम खटाइने छ। 

 

८.३.१.१७ पानीको प्रयोग र अधिकार 

स्थलगत अध्ययन र स्थानीय समिुायसांगको अन्तरवक्रयाले अप्सवुा खोलाको लोवर तटीय  क्षेत्रको 
पानी िाहसांस्कार, पानी घट्ट सांचालन, सानो जलववद्यतु आयोजना जस्ता प्रयोजनका लाधग प्रयोग 
गररएको छैन। त्यसैले आयोजनाको धनमााणले यस क्षेत्रको पानीमा कुनै प्रभाव पािैन।साथै 
आयोजनाले माधसक औसत पानीको बहावको १०% अधनवाया रुपमा downstream मा छोधडनेछ। 

 

 ८.३.१.१८ तेल, धग्रज र अन्य तरल पिाथाको चहुावट 

सांचालन चरणमा उपकरण, मेधसनरी र सवारी सािनहरूले ठूलो मात्रामा ग्रीज, मोधबल र अन्य 
पिाथाहरू प्रयोग गछान।्यी सामग्रीहरूको जथाभाबी भण्डारणले माटो र पानीको गणुस्तरमा लामो 
समयसम्म असर पानासक्छ। यसको प्रभाव कम गना तेलजन्य जचल्लो तरल सामग्री पानीको स्रोतबाट 
टाढा रहेको स्थानमा सांकलन गरर भण्डारण गररनेछ।ममात केन्द्र पानीको स्रोतबाट टाढा राजखनेछ र 
ममात क्षेत्रमा हनुे धसपेज रोक्न भइुाँ प्लास्टर गररनेछ। 

 

८.३.१.१९ भौधतक वातावारणको पना सक्न ेवातावरणीय प्रभावहरुको न्यूनीकरणको लागत 

भौधतक वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभावहरुलाई कम गना लाग्ने लागत आयोजनाको धसधभल 
लागतमा समाबेश गररएको छ। 
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८.३.2 जैववक वातावारण 

धनमााण चरण 

८.३.२.१ आयोजनाका ववधभन्न सांरचना धनमााणका कारण वन र वनस्पधत क्षधत 

सांरजक्षत क्षेत्रधभत्र भैधतक पवुाािारहरु धनमााण एवां सांचालन सम्बन्िी कायानीधत, २०६५, अनसुार 
सांरजक्षत क्षेत्रधभत्र अवजस्थत मकाल ु राविय धनकुञ्जको मध्यवधता वन क्षेत्रबाट हटाउन ु पने ६५४ 
रुखहरुको लाधग १:२५ िरमा कूल, १६,३५० ववरुवाहरु रोवपने छ।यसै गरर वन क्षेत्रको 
अधिग्रहणको कारण प्रधत हेक्टर १६०० धबरुवा रोप्न सक्ने व्यवस्था अनसुार थप १७,९७७ धबरुवा 
समेत गरर जम्मा ३४,३२७ धबरुवाहरु वकृ्षारोपण गरर, उक्त बोटधबरुवाहरुलाई ५ विाको अवधि 
सम्म हेरचाह गररनेछ।वकृ्षारोपण कायाक्रमका लाधग धबरुवा प्रजाधतहरुको चयन मखु्यता प्राकृधतक 
वातावरणमा स्विेशी रुख प्रजाधतको रुपमा उपलब्ि प्रजाधतहरुमा आिाररत हनुेछ।प्रस्तावकले मकाल ु
वरुण राविय धनकुञ्ज कायाालयका साथै मध्यवती/सामिुावयक वन उपभोक्ता समहुहरुसााँगा समवन्यमा 
वकृ्षारोपण कायाक्रम कायान्वयन गररनेछ।त्यसको लाधग रु. ९८,८२,२३६ रकम छुट्याईएको 
छ।उपरोक्त रकममा वन धभत्रको जैववक वववविताको सांरक्षणको लाधग समेत रकम समावेश गररएको 
छ। 

 

८.३.२.२ गैरकाष्ठ वनपैिावारको जडीबवुटजन्य ववरुवाको नोक्सानी 

आयोजनाको धनमााणमा सांलग्न जनशजक्तहरुलाई गैर काष्ठ वन पैिावारको चोरीमा पूणा रुपमा 
प्रधतबन्ि लगाइनेछ।यस्तो काया गरेको पाईएमा कारवाही गररने छ।वन उत्पािन खररि, धबक्री र 
भण्डारणमा पूणा प्रधतबन्ि लगाइनेछ यो प्राविान प्रस्तावक र आयोजनामा सांलग्न जनशजक्तहरु 
धबचको सम्झौता पत्र र आचार सांवहतामा उल्लेख गररनेछ। 

 

८.३.२.३ कामिारिारा काठ िाउराको बढ्िो माग र सम्भाववत अवैि तस्करी 

आयोजना क्षेत्रमा कामिारहरुको आगमनले खाना पकाउनका लाधग िाउराको प्रयोग गिाा काठ 
प्रयोगमा चाप बढ्िा स्थानीय स्रोतमा िबाब पनेछ।यसको प्रभाव कम गना धनम्न उपायहरु 
अपनाइनछे: 

 अस्थायी र स्थायी जशववर सवुविा र अन्य सांरचनाहरुको धनमााणको क्रममा काठको न्यनुतम 
प्रयोग गररनेछ र वप्र-फ्याव तथा जस्तापाताको प्रयोगलाइ उच्च प्राथधमकता दिइनेछ। 
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  धनमााण व्यवसायीलाइ जशववरमा खाना पकाउनको लाधग कामिारहरुलाइ एल.पी. ग्यासको 
व्यवस्था गना लगाइनेछ।  

 काठ तस्करी वा वन्यजन्तकुो जशकार गरर तस्करी गने काया पूणा रुपमा धनििे गररनेछ र 
यस्तो कायामा सांलग्न भएमा सजाय दिइनेछ। 

 

८.२.२.४ वन्यजन्तकुो वासस्थान र वहड्िलुमा प्रभाव 

 आयोजनाका लाधग चल्न े यातायातहरु धनयजन्त्रत गधतमा मात्र चलाउन पाउने धनयम लाग ु
गररनेछ। 

 धनमााण काया केवल दिनको समयमा तोवकनेछ।  

 गाडीको हना बजाउन धनििे गने साथै बाटोमा चेतावनीको बोडाहरु राजखनेछ। 

 वन्यजन्त ुसांरक्षणको महत्व सम्बन्िी जनचेतनामलुक कायाक्रमको लाधग ने.रु. १०,००,००० 
रकम प्रस्ताव गररएको छ। 

 

८.३.२.५ पानीको डाइभजानले जलीय वनस्पधत तथा जीवजन्तमुा असर 

आयोजनाको बााँि धनमााण काया गिाा पानीको बहाव मोड्न ु पने हनु्छ। पानी डाइभजानका कारण 
खोलामा असर पगु्ने र ववधभन्न वकधसमका जलीय जीवजन्तमुा पधन प्रधतकुल असर पनेछ। यसको 
प्रभाव कम गना धनम्न उपायहरु अपनाइनछे: 

 आयोजनाको हेडवक्सा सांरचनाको धनमााण सम्भव भएसम्म धछटो सकाउन धनमााण 
व्यवसायीलाइ आग्रह गररनेछ।  

 धनमााण सामग्रीका फोहोरहरु जथाभावी खोलामा फाल्न धनििे गररनेछ गररनेछ। 

 

८.३.२.६ माछा माने गधतववधिमा ववृि 

अप्सवुा खोलामा माछा प्रजाधतहरु रहेको कारण जलीय जीवनमा पने प्रभाव कम गना जल प्रििुण 
न्यूनीकरणका उपायहरु अवलम्बन गररनेछ।आयोजनाको धनमााणमा सांलग्न जनशजक्तहरुलाई अप्सवुा  
खोलामा माछा माने काम गना र गराउन प्रधतवन्ि लगाईनेछ।यी कुराहरु आयोजनाको 
आचारसांवहतामा उल्लेख गररनेछ।आचारसांवहता ववपररत कायाहरु गरर सामाजजक सरुक्षा खलल पगु्न े
काया गरेमा आयोजनाले कारवाही गनेछ।  
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८.३.२.७ वन क्षते्रमा आगोको जोजखम  

भववष्यमा हनु सक्ने आगलागीबाट जोधगन पाँहचु सडक, हेडवक्सा क्षेत्र, टनेल क्षेत्र, सजा ट्याांक र 
पेनस्टक पाइप जस्ता जोजखमपूणा स्थानहरुमा सचुना बोडाहरु राजखनेछ।धडजेल र केरोधसन 
(kerosene) जस्ता ज्वजलशील सामग्रीहरु र अन्य प्रयोग गररएको ईन्िनहरु सरुजक्षत भण्डारण 
गररनेछ।कुनै पधन आगो सम्बजन्ित गधतववधिहरु वनस्पधत क्षेत्र िेजख टाढा गररनेछ।वन क्षेत्रमा 
आगोको जोजखम सम्बन्िी जनचेतनामूलक कायाक्रम गररनेछ।धनमााण क्षेत्र, भण्डारण क्षेत्रमा चेतावनी 
जचन्हहरु राख्नको लाधग ने.रु. १००,००० प्रस्ताव गररएको छ।साथै वन डढेलो धनयन्त्रण सम्बन्िी 
ताधलमको लाधग ने.रु. २५०,००० प्रस्ताव गररएको छ। 

 

८.३.२.८ वन अधतक्रमण 

आयोजना धनमााणको क्रममा गररने वन फडानीले स्थानीय बाधसन्िालाइ वनमा जान सहज हनुेछ 
जसकारण काठ िाउरा अवैि रुपमा कावटनकुा साथै स्थानीयले वन अधतक्रमण गने सम्भावना पधन 
रहन्छ। यसको प्रभाव कम गना धनम्न उपायहरु अपनाइनेछ: 

 कामिारहरुलाइ अवैि वन क्षधत नगना धनिेजशत गररनेछ र कामिारहरुलाइ अवैि वन फडानी 
गरेमा सजाय दिइनेछ। 

 स्थानीयबाट हनुसक्ने वन अधतक्रमण रोक्ने धनयधमत रुपमा अनगुमन गना मकाल ुबरुण रा.धन  
सांग सहकाया गररनेछ। 

 

८.३.२.९ वन्यजन्तकुो जशकार तथा तस्करी  

आयोजनाका कमाचारी र ठेकेिारका लाधग धलखतमै वन्यजन्तकुो अवैि जशकारलाई रोक्न धनयम 
लगाइनेछ र उल्लङ्घन गनेहरुलाई कडा कारवाही गररनेछ।यदि अवैि गधतववधिहरु फेला परे 
कमाचारीहरुलाई आयोजनाको रोजगारबाट हटाइनेछ।आयोजनाका कमाचारी, स्थानीय बाधसन्िा र 
ठेकेिारका धनजम्त वन्यजन्त ुसचेतना कक्षा चलाइनछे।वन्यजन्त ुसांरक्षणको महत्व र त्यसको अवैि 
गधतधबधिहरुमा सांलग्न हनुे पररणामहरुको बारेमा आयोजना कमाचारी र कामिारहरुलाई जानकारी 
गराउन आयोजनाले जनचेतनामलुक कायाक्रमको लाधग ने.रु. २५०,००० रकम प्रस्ताव गररएको 
छ। 
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८.३.२.१० तेलजन्य र तरल रासायधनक पिाथाले जलीय जीवमा पानासक्न ेप्रभाव 

धनमााणको क्रममा प्रयोग गररने तेलजन्य तरल पिाथा जस्तै धडजेल, पेिोल, मोधबल, धग्रज, तावपान तेल 
तथा रांगहरुको चवुावटले जलीय प्राजण तथा जलीय जीवनमा प्राभाव पाना सक्नेछ। यसको प्रभाव 
कम गना धनम्न उपायहरु अपनाइनेछ: 

 आयोजनाको धनमााण कायामा प्रयोग गररने तेलजन्य सामाग्री पानीका स्रोतबाट टाडा भण्डारण 
गररनेछ।  

 उपकरणको खराबीबाट हनुे चहुावट रोक्न धनयधमत रुपमा ममात गररनेछ। 

 

८.३.२.११ सांरजक्षत वनस्पधत र वन्यजन्त ुसांरक्षण  

आयोजनाको धनमााणमा सांलग्न जनशजक्तहरुलाई नेपालमा पाईने सांरजक्षत वनस्पधत र वन्यजन्त ु
सम्बन्िी जनचेतना मूलक कायाक्रम सांचालन गररनछे। सांरक्षण सम्बन्िी कायाक्रमका लाधग ने.रु. 
१०,००,००० रकम छुट्याईएको छ। 

सांचालन चरण 

८.३.२.१२ माछाको चहलपहल र बसाईसराइमा असर 

अप्सवुा खोलामा रहेका मौसमी बसाइसराइ गने प्रजातीका माछाहरुलाइ बााँिको धनमााणका कारण 
चहलपहलमा बािा पगु्नेछ। यसको प्रभाव कम गना धनम्न उपायहरु अपनाइनछे: 

 बसाइसराइ गने माछाहरुको चहलपहलको लाधग बााँि तथा तटीय क्षेत्रमा माछा आवतजावत 
गना सक्ने बाटो माछाको भयााङ (Fish Ladder) को धनमााण गाररने छ र उक्त क्षेत्रमा 
मान्छेहरुको आवतजावत गना नधमल्ने गरर तारबार गररनेछ । माछा भयााङ्गको धनगरानी, 
अनकूुल व्यवस्थापनका लाधग ने.रु. ५०,००,००० रकम  छुट्याइएको छ। 

 

८.३.२.१३ लोवर तटीय क्षते्रमा पानीको बहावमा कमी 

आयोजना सांचालन चरणमा बााँिको कारण लोवर तटीय क्षेत्रमा पानीको बहावमा कमी 
आउनेछ।यसको प्रभाव कम गना तल्ल्लो तटीय क्षेत्रमा मवहनाको औसत बहावको १०% 
वातावारणीय बहाबको रुपमा हेडवक्साबाट पानी छोडीनेछ। 
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८.३.२.१४ वन्यजन्तकुो वासस्थानमा पने असर 

आयोजनाका स्थायी सांरचनाको कारण तथा वन क्षेत्रमा बढ्िो गधतववधिका कारण वन्यजन्तकुो 
बासस्थानमा प्रभाव पानेछ। वन्यजन्तकुो बासस्थान पनुस्थापना गना र प्रभाव न्यधुनकरण गना 
आयोजना आसपासमा वकृ्षारोपण गररनेछ। वन्यजन्तकुो आवतजावतका लाधग कजम्तमा 2 वटा 
काठको पलु तथा क्रधसांग धनमााण गररनेछ। साथै, जांगली जनावरको बाटो मोड्न सांरचना वरीपरर 
बार राजखनेछ। 

 

८.३.२.१५ आन्तररक पहुाँच सडक धनमााणका कारण वनमा सजजलो पहुाँच 

आयोजना धनमााणको सहजताको लाधग धनमााण गररएका पहुाँच सडक प्रयोगमा आएपधछ र आयोजना 
सांचालन भएपधछ आयोजना क्षेत्र वरपरको वन क्षेत्रमा प्रवेशमा सहज हनुेछ।आयोजना क्षेत्रमा 
तस्करहरुको गधतववधिको अनगुमन गना अनगुमन गना मकाल ुबरुण रा.धन., स्थानीय सरकार तथा 
प्रहरी सांग सहकाया गररनेछ।साथै ववधभन्न स्थानहरुमा वन तथा वन्यजन्तकुो महत्वबारे चेतनामलुक 
जचन्ह तथा बोडा राजखनेछ। 

 

८.३.२.१६ जैववक वातावरणमा पना सक्न ेवातावरणीय प्रभावहरुको न्यूनीकरणको लागत  

आयोजनाले जैववक वातावारणमा पना सक्ने प्रभावहरुको न्यूनीकरणका लाधग ने. रु. 
१७,०८२,२३६/-रकम छुट्याइएको छ (ताधलका ८.४)। 

ताधलका ८.४: जैववक वातावारणको प्रभाव न्यूनीकरणको लाधग अनमुाधनत लागत 

क्र.स. न्यूनीकरणको उपाय  अनमुाधनत लागत 
धनमााण सांचालन 

१.  रुख कटान र वकृ्षारोपण कायाको लाधग  ९८,८२,२३६   
२.  वन्यजन्त ुसांरक्षणसाँग सम्बन्िीत 

जनचेतनामूलक कायाक्रम   

१०,०००,००/- - 

३.  चोरी तथा जशकारी धनयन्त्रण  २५०,०००/- - 
४.  डढेलो धनयन्त्रण सम्बन्िी कायाक्रम  ३५०,०००/- - 
५.  सांरजक्षत वन्यजन्त ुसम्बन्िी कायाक्रम  ६००,०००/- - 
६.  Fish ladder monitoring  - ५०,००,००० 

 जम्मा  १२,०८२,२३६/- ५०,००,०००/- 
 कुल जम्मा  १७,०८२,२३६/- 
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८.३.३ सामाजजक-आधथाक तथा साांस्कृधतक वातावारण 

धनमााण चरण 

८.३.३.१ धनजी जग्गाको अधिग्रहण  

आयोजनाले स्थायी प्रयोजनको लाधग आवश्यक पने १४.७८ हे धनजज खेतीयोग्य जधमन र अस्थायी 
प्रयोजनका लाधग आवश्यक पने ०.२३२ हे. धनजज खेतीयोग्य जधमन गरर कूल १५.०१२ हे (१६० 
घरपररवारको) जधमन अधिग्रहण गनेछ। आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणको समयमा स्थायी रुपमा 
अधिग्रहण गररने जग्गाको बजार मलु्य अनरुुप मवुाब्जा र अस्थायी जधमन प्रयोग बापत क्षधतपूधता 
प्रिान गररनेछ।यसका धनजम्त प्रभाववत पररवारसांग छलफल गरर प्रभाववत जधमन बराबरको रकम 
प्रिान गररनेछ।आयोजनाले गिाा नोक्सान हनुे १५.०१२ हे. धनजज खेतीयोग्य जधमनको िान बाली 
नोक्सानीको क्षधतपूधता आयोजनाले दिनेछ।साथै बालीमा नोक्सानी कम गना बाली धभत्राईसकेपधछ 
धनमााण काया सरुु गररनेछ। 

 

८.३.३.२ धनमााण श्रधमक कायाबल सम्बन्िीत सामाजजक सेवाहरु (जशक्षा, सामिुावयक स्वास््य,सांचार, 
खानपेानी आपूधता, उपभोग्ग्य वस्तहुरु, सरसफाई, आदि) मा प्रभाव 

आयोजना प्रभाववत वडाहरुका ववद्यालयहरुमा आयोजनाले आयोजनाको कमाचारी तथा कामिारहरुका 
छोराछोरीलाई जशक्षा प्रिान गना सहयोग गनेछ, साथै जचवकत्सकिारा सांचाधलत स्वास््य सेवा 
सवुविाको स्थापना तथा धनमााण जशववरहरु धभत्र स्वास््यकमीहरुलाई सहयोग गनेछ। 

यस आयोजनाले सामिुावयक आपूधता प्रणालीमा कुनै असर नपने गरी सबै जशववरहरुको लाधग आफ्नै 
पानी आपूधता प्रणाली स्थापना गनेछ। 

आयोजनाले प्रत्यक जशववरमा आयोजना कमाचारी र कामिारहरुको लाधग सञ्चार सवुविा स्थापना 
गनेछ।यी सवुविाहरुको अधतररक्त प्रत्यक जशववरमा आयोजना कमाचारी र कामिारहरुको लाधग सानो 
वकराना पसल स्थापना गररनेछ।अन्तमा, यस आयोजनाले धनमााण स्थल र जशववरहरुबाट धनक्लेका 
फोहोरहरुको व्यवस्थापन गना प्रत्यक धनमााण स्थल र जशववरहरुमा सरसफाई व्यवस्थापन एकाई 
स्थापना गनेछ। 
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८.३.३.३ सम्भाववत भौधतक क्षधत र िघुाटना  

आयोजना धनमााणको क्रममा बाटो वहड्ने बटुवामा पने असवुविा र सम्भाववत िघुाटना न्यूनीकरणको 
लाधग प्रस्तावक जजम्मेवार रहन्छ।यसका लाधग धनमााण स्थल वरपर बार लगाउने, धनमााण सम्बन्िी 
खतरा/चेतावनी जचन्ह र सरुक्षा सम्बन्िी साांकेधतक जचन्हहरु राजखनेछ।आयोजना धनमााण स्थल धभत्र 
धछना धनििे गररनेछ र धनमााण स्थल वरपर बार लगाइनेछ।धनमााण क्षेत्रहरुमा साविानी र चेतावनी 
सांकेतहरु राजखनेछ।सम्भाववत भौधतक क्षधत तथा िघुाटनाको हकमा तेश्रो पक्ष धबमा तथा 
कामिारहरुको धबमाको व्यवस्था गररनेछ र साथै श्रम ऐन २०७४ मा उल्लेख गरे बमोजजमको 
व्यवस्था सांलग्न गररनेछ। यसका लाधग ने.रु. २५०,००० प्रस्ताव गररएको छ। 

 

८.३.३.४ स्थानीय र आयोजनाका कामिार बीच हनु्सक्न ेसम्भाववत िन्िको प्रभाव 

आयोजना क्षेत्रमा ववधभन्न ठाउाँबाट ववधभन्न कामिार तथा कमाचारीहरु आउनसक्छन।यसरी आएका 
कमचाारीहरु जाड-रक्सी सेवन गने, जवुा खेल्ने, मवहला बेचववखन, यौनजन्य वक्रयाकलाप र गणु्डागिी 
जस्ता समाज ववरुि हनुे गधतववधिमा सांलग्न हनु्सक्ने छन। यस्ता वक्रयाकलापले आयोजना प्रधत 
स्थानीयको दृवष्टकोण नकारात्मक हनु्सक्ने छ जसकारण समिुाय र आयोजना बीच झैँ-झगडा 
हनुसक्ने छ। यस्तो गधतववधि हनु नदिन आयोजनासांग सम्बजन्ित धनकायले स्थानीय र आयोजनाका 
जनशजक्तहरुसांग समन्वय गरर समािान गररनेछ। आयोजनाको आवश्यकता अनसुार स्थानीय 
प्रहरीसांग समन्वय तथा सहकाया गररनेछ। स्थानीय समिुायको सामाजजक तथा साांस्कृधतक मलु्यमा 
पने प्रभावलाइ कम गना कामिारहरुको लाधग कडा धनयमहरु लाग ु गररनेछ। साथै, स्थानीय 
सरोकारवालाहरुलाइ आयोजनाको धनमााण योजना र गधतववधिका चरण बारे आवश्यकता अनरुुप 
सजुचत गररनेछ। 

 

८.३.३.५ लैवङ्गक तथा बालबाधलकाहरुमा हनु ेभेिभाव सम्बन्िी जोजखमहरू 

रोजगारीमा धलङ्गको कारण ववभेि गररने छैन।मवहलालाई धनजश्चत प्रधतशतको आरक्षण सवहत 
रोजगारमा परुुि र मवहलालाई समान अवसर दिइनेछ।कुनै यौन शोिण र िरुव्यवहार बारे 
जानकारीमा आएको खण्डमा स्थानीय धनकाय र स्थानीय कानून व्यवस्था अधिकारीहरुलाई यसको 
बारेमा सूजचत गररनेछ।यदि वेश्यालयहरुमा भ्रमण गने गरेको बारेमा पट्ट लागेको खण्डमा ती 
मजिरुहरुलाई धनमााण कायाबाट हटाईनेछ र अन्य कानूनी कारवाहीहरुको लाधग अथवा ग्राहक र 
ठेकेिारहरुको क्याम्प धभत्रका रोजगारीमा जाधगर दिइने छैन।बाल श्रम (धनििे र धनयमन) ऐन, 
२०५६ श्रम ऐनको कडाईका साथ अनसुरण गररनेछ। 
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८.३.३.६ धनमााण गधतववधिहरुका कारण हनु्सक्न ेप्रभावहरु 

आयोजनाको धनमााण गधतववधिका कारण ध्वधन प्रििुण मखु्य प्रभावको वविय हनुेछ।यस बाहेक िलुो 
तथा जल प्रििुण, धभडभाड आदिको कारण हनुे समस्या स्थानीयले बेहोनुापने हनु्छ। यसको प्रभाव 
कम गना धनम्न उपायहरु अपनाइनेछ: 

 आयोजनाले धनमााण काया दिउसोको समयमा मात्र गररनेछ। 

 आयोजनाका सवारीसािनहरुका लाधग गधत धसधमत गरर सवारीसािन चलाउन धनिेशन 
गररनेछ।  

 राधतको समयमा काम गनुापरेमा स्थानीयहरुलाइ सूचना प्रिान गररनेछ। 

 

८.३.३.७ धनमााणमा प्रयोग गररन ेववस्फोटक पिाथा र ववस्फोटनको कारण पनासक्न ेप्रभाव 

आयोजनामा टनेल धनमााणको क्रममा ववधभन्न चरणमा ववस्फोटन गररनेछ, जसको ठुलो आवाजले 
स्थानीयहरुलाइ त्रधसत बनाउने, कम्पन हनुे जस्ता प्रभाव पानासक्न े छ। ववस्फोटक पिाथाको 
भण्डारण र सम्हाल्ने काया धनकै जोजखमपूणा रहेको छ र उच्चस्तरको सरुक्षासाथ भण्डारण गनुापने 
हनु्छ। यसको धनजम्त नेपाली सेनाको सहयोगमा सांवेिनशील पिाथाको लाधग छुटै्ट बांकर हाउस धनमााण 
गरर व्यवस्थापन गररनेछ। ववस्फोटक पिाथा राजखने स्थानलाइ पूणा रुपमा छेकबार गररनेछ। 
अनावश्यक माधनसहरुको प्रवेश रोक्न गेट तथा गेटमा २४ घण्टा गाडा राजखनेछ। यसका लाधग 
नेपाली सेनालाइ आवश्यक सम्पूणा कायाक्रमको जजम्मा दिइनेछ।साथै, सरुुङ धनमााणको लाधग गररने 
ब्लाजस्टांग दिनको समयमा मातै्र गररनेछ र अनावश्यक माधनसहरुलाइ ब्लाजस्टांग हनुे स्थानमा पूणा 
रुपमा प्रवेशमा धनििे गररनेछ। 

 

८.३.३.८ पेशागत स्वास््य, सामिुावयक स्वास््य, र िघुाटना जोजखमहरुमा धनमााण सम्बन्िी प्रभाव 

यस आयोजनािारा स्वास््य सेवा सवुविाको स्थापना गना र धनमााण जशववरहरुको केन्द्रमा रहेको 
स्वास््य सेवा सवुविामा स्ट्याण्डबाई एम्बलेुन्सको व्यवस्थाका साथै धनमााण जशववरहरुका 
स्वास््यकमीहरुको व्यवस्था गररनेछ। आयोजनाको क्षेत्र बावहर (खााँिबारी/काठमाडौँ) नजजकको 
अस्पतालमा धबरामीलाई सानुा आिीको स्वास््य तयारी र घाइतेको अवस्थालाई जस्थर बनाउनका 
लाधग साथसाथै आयोजनाका कामिारहरुको स्वास््य र सरुक्षा योजना र त्यसको कायाान्वयनका लाधग 
यस आयोजनाले क्याम्पको केन्द्रमा अवजस्थत स्वास््य सवुविामा मेधडकल सामानको भण्डार र अन्य 
सहयोग सवुविाहरुको व्यवस्था गनेछ।यसका अधतररक्त, यस आयोजनािारा धनमााण जशववरहरु र 
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धनमााण स्थलहरुमा प्रयोगको धनिेशन सवहत प्राथधमक उपचारको सवुिुा र धनमााण कायाको प्रकृधतको 
आवश्यकता अनसुार हेल्मेट, पन्जा, बटु, मास्क, कानको प्लग, सरुक्षा बेल्ट, आदि जस्ता व्यजक्तगत 
सरुक्षाका उपकरण प्रत्यक धनमााण श्रधमकहरु र पयावेक्षकहरुको लाधग व्यवस्था गररनेछ।   

धनयधमत सरुक्षा धनिेशनहरु र सरुक्षा अभ्यासहरु काम गने समय अजघ, काम गने बेला र काम गरे 
पधछ धनयधमत रुपमा सांचालन गररनेछ।आयोजनाले होधडाङ्ग बोडाहरु र िावफक जचन्हहरु िावफक 
कोरीडोरको महत्वपूणा ववन्िहुरूमा राजखने छ र सो सम्बन्िी स्थानीयहरुको लाधग चेतनामूलक 
अधभयानहरु सांचालन गररनेछ।धनमााण स्थलहरुमा सांबेिनशील खतरा क्षेत्रहरुमा खतराको जचन्हलाई 
राजखनछे।सम्पूणा धनमााण स्थलहरु तारबार लगाइनेछ र अनधिकृत व्यजक्तहरुलाई धनमााण स्थलहरु 
धभत्र जान अनमुधत दिइन ेछैन।सावाजधनक सरुक्षाको लाधग सतह ब्लाजस्टङ्ग गनुा १० धमनेट अजघ र 
५ धमनेट पधछ साईरेन बजाईनेछ।सबै पैिल बाटो वा िेलहरुमा हनुे सावाजधनक आवतजावतलाई 
ब्लाजस्टङ्ग सांचालनको समयमा रोवकने छ।धनमााण स्थलमा सबै आगन्तकुहरुलाई सरुक्षा हेल्मेटहरु र 
अन्य सरुक्षा उपकरण लगाउन धनिेशन दिइनेछ। पेशागत स्वास््य र सरुक्षा सम्बन्िीत ताधलम 
कायाक्रमका लाधग ने.रु २०,००,००० रकम छुट्याइएको छ। 

 

८.३.३.९ स्थानीय सांस्कृधत र परम्परामा पना सक्न ेप्रभाव  

आयोजनाले स्थायी जनता, उनीहरुको सांस्कृधत र परम्परालाई सम्मान गना कामिारहरुलाई धनयधमत 
नैधतक आचरण कायाक्रमको आयोजना गने साथसाथै जशववर क्षेत्रहरु बावहर सावाजधनक ठाउाँमा मदिरा 
सेबनलाई धनरुतसावहत गना आयोजनाका कामिारहरुलाई जररवाना लगाइनेछ। आयोजना कमाचारीका 
लाधग जागरुकता कायाक्रम प्रिान गररनेछ।यस कायाको लाधग ने.रु. ३००,००० रकम छुट्याइएको 
छ।  

 

८.३.३.१०  सामाजजक सरुक्षामा पना सक्न ेप्रभाव  

आयोजना धनमााणमा सांलग्न जनशजक्तहरुलाई आयोजनाको जशववर वरपर हल्ला, झै-झगडा गना 
प्रधतवन्ि गररनेछ।आचारसांवहता ववपररत कायाहरु गरर सामाजजक सरुक्षामा खलल पगु्ने काया गरेमा 
आयोजनाले कारवाही गनेछ।   

 

८.३.३.११ चेलीबेटी बेचधबखन, िेहव्यापार तथा यौन रोगबाट पने प्रभाव  

आयोजनाले चेलीबेटी बेचधबखन, मानव तस्करी तथा िेहव्यापार धबरुि कडा किम तथा कारवाही 
गनेछ।यसबारे सतका ता बढाउन स्थानीय प्रहरीसाँग पधन समन्वय गररनेछ।आयोजना क्षेत्रका 
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स्थानीयलाई यस्ता घटनाबारे जानकार रहन, जनचेतनामलुक कायाक्रम तथा सूचना सम्प्रसेण 
गररनेछ।यसका लाधग ने.रु. १०,००,००० प्रस्ताव गररएको छ। 

 

८.३.३.१२ पानी प्रयोगको अधिकार 

यस आयोजनाको वातावारणीय अध्ययनको क्रममा गररएको क्षेत्र सवेक्षण र स्थानीयहरुसांगको 
छलफलमा अप्सवुा खोलाको पानी स्थानीयले वपउन, धसांचाई, व्यवसावयक माछापालनको लाधग वा 
पयाटकीय आकिाणको लाधग प्रयोग नभएको पाइएको धथयो। तसथा, यस आयोजनाको सांचालनले कुनै 
प्रकारका सरोकारवालाहरुको पानी प्रयोगको अधिकार हनन गने छैन।साथै माधसक औसत बहावको 
१०% वातावारणीय वहावको रुपमा हेडवक्साबाट पानी छोडीनेछ। 

सांचालन चरण 

८.३.३.१३ कृवि जधमनको अधिग्रहणका कारण कृवि उत्पािन र स्थानीय अथाव्यवस्थामा धगरावट 

स्थायी रुपमा अधिग्रहण हनुे धनजी जधमनबाट हनुे कृवि उत्पािनको क्षधतलाई धनमााण चरणमा 
उपलब्ि गराइनेछ।यदि अधिग्रहण गने समयमा अधिग्रहण गररने जधमनमा रोवपने बाली छ भने, सो 
रोवपएको बालीको बजार मलु्यमा रहेर क्षधतपूधता दिइनेछ।यसको साथै प्रभाववत घरिरुीहरुलाई 
पनुस्थाापनाका उपायहरुबाट सहयोग गररने छ जसमा नयााँ बालीनालीका लाधग मल तथा धबऊ सामेल 
हनुेछ। 

 

८.३.३.१४ आधथाक वक्रयाकलापमा आउन ेकमी 

स्थानीय वकसान तथा व्यवसायीहरुलाइ ववद्यतुको उपलाव्िताबाट हनुे आयववृिका वक्रयाकलापको 
बारेमा पधन सचेत गराइनेछ। सीप प्रजशक्षण कायाक्रम तथा वातावरण सम्बिान कायाक्रम सांचालन 
गररनेछ। प्रभाववत घरपररवार, मवहला सिस्य, आदिबासी र कमजोर समहुका सिस्यहरुलाइ सीप 
प्रधसक्षण तथा ताधलम प्रिान गररनेछ भने आयोजनासांग सम्बजन्ित रोजगारीको अवसरहरुको बारेमा 
जानकारी पधन दिइनेछ। 

 

८.३.३.१५ पेशागत स्वास््य र सरुक्षामा पनासक्न ेप्रभाव 

आयोजनाको सांचालन चरणमा ववधभन्न वकधसमका (ममात तथा करेन्टलाग्ने जोजखम) पेशाजन्य 
सरुक्षाका जोजखम हनुे गिाछन। आयोजनाले हेडवक्सा र ववद्यतुगहृ सांचालन तथा ममातका लागी 
आवश्यक सरुक्षा उपकरण कामिारहरुलाइ प्रिान गनेछ। साथै आयोजना क्षेत्रको ववधभन्न स्थानमा 
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प्राथधमक उपचार वकट उपलव्ि गराइनेछ।आयोजनाले यो कामको लाधग आयोजनाले ने.रु. 
१०,००,००० बजेट छुट्याइएको छ। 

 

८.३.३.१६ बााँिबाट अचानक पानी छोडेको कारण माधनस तथा बस्तभुाउलाई जोजखम  

यस आयोजनाले साइरनको व्यवस्था गनेछ।आयोजनाको कमाचारीले बााँिबाट पानी छोड्न ु २० 
धमनेट अजघ साइरन बजाउने छन।्साइरन बजाए पधछ स्थानीय बासीहरुलाई बाढीको मैिानबाट 
आफ्नो गाइबस्तलुाई जोगाउनका लाधग सचेतना प्रजशक्षण दिइनेछ। 

 

८.३.३.१७  सामाजजक- आधथाक र सााँस्कृधतक वातावारणको लाधग न्यूनीकरण लागत  

सामाजजक- आधथाक र सााँस्कृधतक वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभावहरुलाई कम गना ने.रु. 
४५,५०,००० रकम प्रस्ताव गररएको छ।न्यूनीकरणको लाधग लाग्ने लागतको ववस्ततृ वववरण 
ताधलका ८.५ मा दिईएको छ। 

ताधलका ८.५: सामाजजक-आधथाक र सााँस्कृधतक वातावरणको लाधग न्यूनीकरणको लागत 

क्र.स न्यूनीकरणका उपायहरु  अनमुाधनत लागत (न.ेरु.) 
धनमााण  सांचालन  

१.  साविानी र चेतावनी सांकेतहरु  २५०,०००/- - 
२.  पेशागत स्वास््य र सरुक्षा सम्बन्िी ताधलम  २०,००,०००/- १०,००,०००/- 
३.  आयोजना कमाचारीका लाधग जागरुकता र धनिेशन 

कायाक्रम  

३००,०००/- - 

४.  जनचेतना मलुक कायाक्रम  १०,००,०००/-  
 जम्मा  ३५,५०,०००/- १०,००,०००/- 

 कुल जम्मा  ४५,५०,०००/- 
 

८.४ अधभववृि तथा न्यूनीकरणको लागत 

यस आयोजनाको सकारात्मक प्रभाव अधभववृिका उपायहरुको धनजम्त कुल ६९,०६२,५०० तथा 
नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरुको लाधग कुल लागत रु. २१,६३२,२३६/- रहेको 
छ।थप वववरण ताधलका ८.६ मा प्रस्ततु गररएको छ।  
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ताधलका ८.६:  वातावरणको अधभववृि तथा न्यूनीकरणको लागत 

क्र.स कायाक्रम अनमुाधनत लागत (न.ेरु.) 
जजम्मेवार 

 धनमााण तथा सांचालन चरण 

सकारात्मक प्रभाव अधभववृिका उपायहरु 

क. सीप ववकास कायाक्रम  १२,७५,०००  प्रस्तावक 

ख. व्यवसावयक सीप ताधलम  १२,८७,५००  प्रस्तावक 

ग. सामिुावयक सहयोग कायाक्रम ६,६५,००,०००  प्रस्तावक 

 कुल (क+ख+ग)  ६९,०६२,५००   

 

नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरु 

भौधतक वातावरण 
आयोजनाको धसधभल लागतमा 
समाबेश 

प्रस्तावक 

जैववक वातावरण १७,०८२,२३६  प्रस्तावक 

सामाजजक, आधथाक तथा 
साांस्कृधतक वातावरण 

४५,५०,०००  
प्रस्तावक 

 कुल न्यूनीकरण लागत २१,६३२,२३६   

 कुल लागत ९०,६९४,७३६  

 
 

८.५ गनुासो धनिान सांयन्त्र  

आयोजना धनमााण तथा सञ्चालनका समयमा ववधभन्न कुराहरुलाई धलएर आयोजनामा गनुासोहरु आउन े
गिाछन।्आयोजनाको पूवा तयारी चरणमा त गनुासोहरु जग्गा र धतनीहरुको भोगचलन बारेमा आउने 
गिाछन।्ती गनुासोहरुको समािान समयमानै गनुा पने हनु्छ यदि समयमानै गनुासोहरुको सम्बोिन 
गररएन भने गनुासोहरु थवुप्रिै जान्छन ् र त्यसको समािान जवटल बन्िै जाने सम्भावना रहन्छ। 
गनुासोहरु धनिान गना गनुासो धनिान सांयन्त्रको (Grievance Redress Mechanism) धनमााण 
गररनेछ।यस्तो सांयन्त्र धनमााण गिाा पवहलो चरणमा आयोजना स्तरबाटै समािान गने कोधसस गररनेछ 
यसका लाधग आयोजनाको वातावरणीय तत्था सामाजजक व्यवस्थापन इकाईको सांयोजकत्वमा एउटा 
सधमधत बनाईनेछ।पवहलो चरणमा गनुासो सम्बोिन वा धनिानको लाधग १५ दिनको म्याि 
दिइनेछ।यदि पवहलो चरणमा गनुासोको उजचत सम्बोिन भएन भन ेवा गनुासो गने व्यजक्तलाई त्यस 
सधमधतले दिएको जवाफले जचत्त बझेुन भने िोस्रो चरणमा गनुासो प्रवेस गनेछ।िोस्रो चरणमा 
सम्बजन्ित वडाध्यक्ष, सम्बजन्ित स्थानीय धनकाय सवहत आयोजनाको तफा बाट प्रधतधनधि हनुे सधमधत 
बनाइनेछ।िोस्रो तहको सधमधतलाई गनुासो धनिानको लाधग १० दिनको म्याि दिइनेछ।यदि िोस्रो 
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चरणको सधमधतले दिएको जवाफ पधन गनुासो कताालाई जचत्त बझेुन भने गनुासो तेस्रो चरणमा जानेछ 
र यो तेस्रो चरणको सधमधतमा जजल्ला प्रशाशन र जजल्ला समन्वय सधमधत पधन सहभाधग हनुेछन।्यदि 
आवश्यक परेको खण्डमा सम्बजन्ित धनकाय वा ववशेसग्यलाई पधन यस सधमधतमा राख्न सवकनेछ।यस 
सधमधतलाई पधन गनुासो धनिान गना १० दिनको समयवाधि राजखनेछ।      

८.६ िैबी प्रकोप व्यवस्थापान योजना (Disaster Management Plan) 

आयोजनाको धनमााण तथा सञ्चालन चरणमा ववधभन्न िैबी प्रकोपहरुको सम्भावना रहन्छ।जस्तै धनमााण 
चरणमा हनु सक्ने पवहरो तथा वाढीको जोजखम, पानी डाईभटा गनाका लाधग बनाईएको बााँि भजत्कने 
आदि हनु ्भने आवयजना धनमााणको चरणमा बााँि क्षेत्रमा जाने पवहरो तथा त्यसको कारण हनुसक्ने 
बाढी, बााँि भत्कने जोजखम, एक्कासी बााँिबाट पानी धनकास गनुापने अवस्था आदि हनु सक्ने 
छन।्यसका लाधग आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रलाई समेटेर (१) अलााम तथा चेतावनी प्रणाली 
(Alarm and warning system) (२) िरुसांचार प्रणाली (Communication System) (३) जोजखम हनु े
सम्भाव्य क्षधत धनिाारण (Assess the Damage Potential) (४) आकजस्मक योजना र प्रवक्रया 
(Delineate Emergency Action and Procedures) (५) आकजस्मक सांगठन धनिाारण (Delineate 

Emergency Organization) (६) भधूमका र जजम्मेवारी धनिाारण (Delineate Roles and 

Responsibilities) (७) बैकजल्पक सहायक मागा तथा सरुजक्षत स्थान धनिाारण (Delineate Assess 

Routes and Safe Locations) तथा (८) सूचना सावाजधनक गने प्रवक्रयाहरु (Procedure to provide 

Public Information) पवहचान हनु जरुरी हनु्छ।माधथ उल्लेजखत िैबी प्रकोप व्यवस्थापन सािन तथा 
प्रकृयाहरुको व्यवस्था आयोजनाले गनुा पनेछ।वयनीहरुलाई समेट्ने गरेर आयोजनाले िैबी प्रकोप 
व्यवस्थापन योजना (Disaster Management Plan) बनाई आयोजना क्षेत्रमा तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा 
लाग ुगनुा पनेछ। 
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अध्याय ९ 

९. वातावरणीय अनगुमन 
वातावरण संरक्षण ननयमावली २०७७ को ननयम ४५ (१) को प्रावधान वमोजजम प्रस्तावकले ननमााण 
तथा संचालन चरणमा वातावरणमा परेको प्रभावको ववषयमा प्रत्येक ६ मविनामा स्व:अनगुमन गरी 
सोको प्रनतवेदन सम्बन्धीत ननकाय वा ववभागमा पेश गररनेछ।ननयमावलीको ननयम ४५(२) ले 
मन्रालय वा ववभागले अनगुमन गदाा प्रस्ताव स्वीकृत िुुँदा बखतको वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदनमा 
उल्लेजखत नसमा भन्दा बढी प्रभाव देजखएमा त्यस्ता प्रभाव िटाउन तथा िटाउने उपायको अवलम्बन 
प्रस्तावक आफैले गनेछ। 

९.१ अनगुमनका चरणिरू 

वातावरण अनगुमनमा तीन प्रकारका अनगुमन गनतववनधिरू रिेका छन ्प्रारजम्भक अवस्थाको अनगुमन, 

ननयमपालन अनगुमन र प्रभाव अनगुमन: ननयमपालन र प्रभाव अनगुमन ननमााण चरण र संचालन 
चरणको आधारमा थप वगीकृत गररएको छ।  

९.१.१  प्रारजम्भक अवस्थाको अनगुमन (Baseline Monitoring) 

प्रस्ताववत आयोजनाको ननमााण काया सरुु गनुाभन्दा अगावै ननमााण स्थल र वरपरका आधारभतू 
वातावरणीय पक्षको सवेक्षण गररनेछ।  

९.१.२  प्रभाव अनगुमन (Impact Monitoring) 

प्रभाव अनगुमन आयोजनाको ननमााण तथा संचालन चरणमा आयोजना क्षेरको भौनतक, जैववक तथा 
सामाजजक र आनथाक वातावरणमा पनासक्ने प्रभाव पविचान तथा न्यूनीकरण गना गररन्छ।प्रभाव 
अनगुमनमा तथ्याङ्किरुको संकलन, ववश्लषेण र न्यूनीकरण उपायिरु अनसुरण गररन्छ।प्रभाव अनगुमन 
पने प्रभावको ववरुद्ध सम्भाववत प्रभावको न्यूनीकरण उपायिरुको प्रभावकाररता पत्ता लगाउन पनन 
गररन्छ। 

 प्रभाव अनगुमनमा ननम्न अनगुमनिरु समावेश िनु्छन : 
 यस क्षेरको भौनतक, जैववक र सामाजजक आनथाक वातावरणमा आयोजनाको प्रभाविरूको 

अनगुमन; 

 पूवाानमुाननत प्रभाविरूको प्रभावकारीताको अनगुमन; 

 लागू गररएको न्यूनीकरण उपायिरूको प्रभावकाररताको अनगुमन; 
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९.१.३  ननयमपालन अनगुमन (Compliance Monitoring) 

वातावरणीय गणुस्तर सूचकिरुको नमनुा संकलन ववनध वा ननरन्तर वटपोट ववनधबाट नसफाररस गररएको 
वातावरणीय गणुस्तर मानकसुँग मापन गरर आयोजनाको ननयमपालन अनगुमन गररनेछ। ननयमपालन 
अनगुमन आयोजना संचालनको क्रममा ननमााण व्यवसायीले पालना गनुापने सताका आधारमा 
गररन्छ।अनपुालन अनगुमनमा मखु्यतया यी ववषयमा केजन्ित िनुेछ; 

 प्रस्तावकले सम्बजन्धत न्यूनीकरण र अनगुमन आवश्यकतािरूको अनपुालन सम्झौता अनसुार 
गनुा पने; 

 टेंडरको सताको पालना गनुा पने; 
 प्रस्ताववत न्यूनीकरण उपायिरूको पालना गनुा पने; 
 न्यूनीकरण उपाय र अनगुमन कायािरूको कायाान्वयनका लानग पयााप्त बजेटको ववननयोजन 

गररएको छ छैन अनगुमन गनुा पने; 

९.२  अनगुमनका मापदण्ड, सूचक, ववनध, तानलका र स्थान  

आयोजनाको आकार, स्थान र पररमाणको आधारमा दैननक, साप्ताविक, रैमानसक र अधा वावषाक अनगुमन 
मापदण्डको आधारमा ननमााण चरणको लानग प्रस्ताव गररएको छ।अनगुमन सूचक ववनभन्न स्थानबाट 
संकलन गररएको आधारभतू तथ्याङ्क अनसुार िनुछेन।्अनगुमन मापदण्डको वववरण अनसूुची १४ मा 
ददइएको छ। 

९.३ मानवीय संसाधन 

प्रस्ताववत आयोजनाको ननमााण चरण अनगुमनका लानग ननम्न ववज्ञिरूको आवश्यक िनुेछ; 

 वातावरण ववज्ञ 

 वनस्पनत ववज्ञ   

 वातावरणववद 

 समाजसास्त्री  

 सपुरभाइजरिरू  
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९.४ संस्थागत बनावट 

आयोजनाको प्रस्तावक मखु्य’ रुपमा वातावरण अनगुमन तथा न्यूनीकरण योजना अनसुरणका ननजम्त 
जजम्मेवार िनुेछ।ननमााण चरणमा मखु्यता भौनतक, जैववक तथा सामाजजक प्रभाविरुको अनगुमन’ 
गररनेछ।न्यूनीकरणका उपायिरु तथा अनगुमन योजना प्रभावकारी रुपमा लाग ुगना स्थानीय संस्था तथा 
प्रशासनसुँग समन्वय गररनेछ।  

 

 

जचर ९.१: अनगुमनको संस्थागत वनावट 

९.५ वातावरण अनगुमनको लागत 

आधारभतू, अनपुालन, र प्रभाव अनगुमन सवित कुल अनमुाननत अनगुमन लागत रु. ५२,००,०००/- 
रिेको छ।अनमुाननत लागतको वववरण तल तानलका ९.१ मा देखाइएको छ । 

जज.स.स 

गाउुँपानलका  

स्थानीय 
परामशादाता
  

वातावरणीय अनगुमन टोनल: 

 वातावरण ववज्ञ, 

 वनस्पनत ववज्ञ   

 वातावरणववद 

 समाजसास्त्री  

 सपुरभाइजरिरू  

 

मन्रालय आयोजना प्रमखु 
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तानलका ९.१: अनगुमन लागत 

क्र.स. जनशजि व्यजि-मविना 
दर / मविना  

रु. 
कुल लागत  

 रु. 
पूवा ननमााण चरण  

१  भौनतक वातावरण (वाय,ु ध्वनन, पाननको 
स्तर, पविरो) को अनगुमन  

- - ५००,००० /- 

२  जैववक वातावरण(वन संसाधन, 
वन्यजन्त)ु को अनगुमन  

- - ३००,००० /- 

३  सामाजजक आनथाक र संस्कृनतक 
वातावरणको अनगुमन  

- - ५००,००० /- 

ननमााण चरण  

४  वायकुो  गणुस्तर (वषाको २ पटक) - - ५००,०००/-  

५  ध्वनन गणुस्तर (मानसक) - - ३००,०००/- 

६  पानीको गणुस्तर (वषाको १ पटक ) - - २५०,०००/- 
संचालन चरण  

७  ध्वनन गणुस्तर - - ३००,०००/- 

८  पानीको गणुस्तर (वषाको १  पटक) - - २५०,०००/- 
९  मानव संसाधन     

 वातावरण ववज्ञ ३ १००,०००  ३००,०००/-  

वातावरण ईजन्जनीयर ३  ७५,०००  २२५,०००/- 

वनस्पनत ववज्ञ  २ ७५,००० १५०,०००/-   

समाजसास्त्री २  ७५,००० १५०,०००/-   

सपुरभाइजरिरू  ५ ५०,००० २२५,०००/-  

१०  यातायात  LS - १५०,०००/- 
११  प्रनतवेदन तयारी  LS - ९५०,०००/-  

१२  अन्य  LS - १५०,०००/-  

 कुल   ५२,००,०००/-  
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९.६ पेशागत सरुक्षा व्यवस्थापन 

योजना#१: श्रनमकको सरुक्षा 

 आयोजना अवनधका लानग श्रनमकिरुको ववमा गररनेछ। 

 पेशागत स्वास्थ्य तथा सरुक्षा योजना बनाइनेछ। 

 श्रनमकिरुलाई सरुक्षा सामग्री (PPE) प्रदान गररनेछ। 

 श्रनमकिरुलाई सरुक्षा तानलम प्रदान गररनेछ। 

 ननमााण व्यवसायीले सरुक्षा अनधकृत पररचालन गनेछ। 

 ननमााण स्थलमा प्राथनमक उपचारका सामग्रीको व्यवस्था गररनेछ।  

योजना#२: ननमााण स्थलको सरुक्षा 

 सूचनामलुक जचन्ििरु आयोजना स्थलमा राजखनेछ। 

 आगो ननयन्रण उपकरण आयोजना स्थलमा राजखनेछ।  

 आपतकानलन ननकासी योजना बनाइनेछ। 

 अनानधकृत माननसिरुलाई ननमााण स्थल प्रवेशमा रोक लगाइनेछ। 

योजना#३: स्वास्थ्य सवुवधािरु 

 आपतकानलन अवस्थाको लानग एउटा गाडी ननमााण क्षेरमा राजखनेछ। 

 स्वास्थ्य सम्बजन्ध समस्याका लानग टेन्ट र प्राथनमक उपचारको व्यवस्था गररनेछ। 

योजना तानलका 

यी योजनािरु ननमााण चरणमा लाग ुगररनेछ। 

जजम्मेवारी 

पेशागत सरुक्षा व्यवस्थापन योजना लाग ुगना ननमााण व्यवसायी जजम्मेवार िनुेछ। 
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९.७ प्रकोप जोजखम र आपतकानलन तयारी व्यवस्थापन योजना 

योजना #१: प्रकोप जोजखम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन 

 पविरो तथा बाढी जोजखम भएका स्थानिरुको पविचान 

 बाढी जोजखम क्षेरमा आयोजनाका संरचनािरुको ननयनमत अनगुमन 

 पविरो जोजखम क्षेरमा सरुक्षा व्यवस्था, बायो-इजन्जननयररङ्ग, ररटेनीङ्ग पखाालिरुको ननमााण 

योजना #२ ननमााण क्षरेको ननयनमत जाुँच 

 आयोजना क्षेरको ननयनमत अनगुमन 

 आपतकालीन ननकासी योजनाका नक्सािरु र गाडी सदैव आयोजना स्थलिरुमा व्यवस्था 
 प्राथनमक स्वास्थ्य सामग्रीको ननमााण स्थलमा व्यवस्था 
 आपतकालीन अवस्थाको सरुक्षाबारे श्रनमकलाई तानलम 

योजना तानलका 

यी योजनािरु ननमााण चरणमा लाग ुगररनेछ। 

जजम्मेवारी 

पेशागत सरुक्षा व्यवस्थापन योजना लाग ुगना ननमााण व्यवसायी जजम्मेवार िनुेछ। 
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अध्याय १० 

१०. वातावरणीय पररक्षण 

प्रस्तावको कायाान्वयनबाट वातावरणमा परेको प्रततकूल प्रभावलाई कम गना अपानाएको उपाय तथा 
त्यस्तो उपायको प्रभावकाररता बारे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १२मा व्यवस्था भए 
बमोजजम प्रस्ताववत लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.) को वातावरणीय पररक्षण 
वातावरण संरक्षण ऐन अनसुार आयोजना संचालन भएको तमततले दइु वर्ा पति र सो तमततको ६ 
मविना तभत्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा गररनेि।वातावरणीय पररक्षणका समयमा आयोजनाको 
स्वीकृत पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनमा प्रस्ताव गररएका वातावरणीय प्रभाव 
न्यूनीकरणका उपायिरु लाग ु गररए नगररएको र ततनीिरुको प्रभावकारीताको बारेमा; प्रततवेदनमा 
आकँलन नै नभएको प्रततकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गना अपनाईएको उपाय पर्रयााप्त भए नभएको बारे 
परीक्षणका समयमा ववश्लरे्ण गररनेि।  

यसको लातग सम्बजन्ित ववभाग तथा सरोकारवाला तनकायससँग समन्वय गने तथा सम्पूणा पररक्षणको 
उत्तरदावयत्व आयोजना प्रस्तावकको िनुेि।यस्तो परीक्षण गराउँदा ततनैवटा भौततक, जैववक, र 
सामाजजक - साँस्कृततक वातावरणसँग सम्बजन्ित अनभुवी ववज्ञ समूिद्वारा गराईनेि।यसरर आन्तररक 
र तेस्रो पक्षद्वारा परीक्षण गराउनाले आयोजनाको कारण वातावारणमा पने नकारात्मक प्रभाविरुको 
न्यूनीकरणका प्रस्ताववत उपायिरु प्रभावकारी भए नभएको बारे समयमै आयोजनालाई जानकारी 
तमल्दि र त्यसको सिुार गना समयमानै सम्भब िनुेि, त्यसै गरी यस्ता परीक्षणले मन्त्रालयद्वारा 
गररने पररक्षणलाई समेत सियोग पगु्ने अपेक्षा गररएको ि। 

लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.)को ववस्ततृ पररक्षणको योजना तातलका १०.१ मा 
प्रस्ततु गररएको ि। 

१०.१ वातावरणी पररक्षणका वकतसम 

वातावरणीय पररक्षण वकतसम देिाय बमोजजमका िनुेि 

क. तनयाण तिको पररक्षण 

ख. कायाान्वयन पररक्षण 

ग. कायाको प्रभावकाररता पररक्षण 

घ. आयोजना प्रभाव पररक्षण 

ङ. आकलन गररएको प्रववति पररक्षण 
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च. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रविया पररक्षण 

तातलका १०.१ वातावरणीय परीक्षणमा समावेस गररन ेववर्यिरु 

ि.सं. वववरण  स्थान  प्रविया/वविी सूचाङ्गिरु  

भौततक वातावरण  

१.  बाँिको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीको 
बनोटमा पररवतान  

बाँि भन्दा तलको 
क्षेत्र  

तनररक्षण  नदीवकनारको 
क्षयीकरण र 
तथग्रयानको अवस्था 

२.  वायकुो गणुस्तर  आयोजनाको 
तनमााण तथा खानी 
क्षेत्र  

मापन  सामाग्रीको 
प्रयोग र 
दृश्यवलोन  

ववद्यमान 
वातावरणीय 
अवस्थामा ददइएका 
सबै प्यारातमटरिरु  

३.  ध्वतनको गणुस्तर  आयोजनाको 
तनमााण तथा खानी 
क्षेत्र  

ध्वतन मापन 
यन्त्रद्वारा नावपने  

ववद्यमान 
वातावरणीय 
अवस्थामा ददइएका 
सबै प्यारातमटरिरु  

४.  पानीको गणुस्तर  आयोजनाको र 
तनमााण तथा खानी 
क्षेत्र    

नमनुा पानीको 
प्रयोगशाला पररक्षण  

ववद्यमान 
वातावरणीय 
अवस्थामा ददइएका 
सबै प्यारातमटरिरु 

५.  प्रयोग गरएको जतमनको ढाँचा र 
अततितमत जतमन  

आयोजनाले प्रयोग 
गरेको सबै जतमन  

तनररक्षण  जतमनको पररवतान  

६.  वातावरणीय विाव  बाँिको तल्लो 
तटीय क्षेत्र  

न्यनुतम विावको 
मापन र अतभलेख  

बाँिबाट तनश्केको 
नदीको विाव 

७.  वरै्भरीको विावको तभन्नता ववद्यतुगिृ भन्दा 
तलको भाग  

ववद्यतुगिृ भन्दा 
तलको विाव 
मापन र अतभलेख 

तल्लो तटीय 
क्षेत्रमा नदीको 
कटान  

जैववक वातावरण  
८.  वन क्षेत्रमा पररवतान  आयोजनाले प्रयोग 

गरेको वन के्षत्र  

अवलोकन र 
गणना 

वनस्पततको 
संख्यामा कमी 

९.  क्षतत भएका रुखिरुको संख्या  आयोजनाले प्रयोग 
गरेको वन के्षत्र  

अवलोकन र 
गणना  

कावटएका 
रुखिरुको ठुटािरू  

१०.  जीवजन्त ु आयोजनाले प्रयोग 
गरेको वन तथा 

अवलोकन र 
िलफल 

वन्यजन्तकुो 
चिलपिल  
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आसपासका 
क्षेत्रिरु  

११.  मािा तथा जलचरमा पररवतान  बाँि भन्दा तल्लो 
तटीय क्षेत्र  

नमनुा संकलन  जलचरको वववविता 

सामाजजक -आतथाक तथा सासँ्कृततक वातावरण  
१२.  आयोजनाले व्याततगत सम्पजत्तको 

अतिग्रिण गदाा ववतरण गरेको 
क्षततपतुता 

आयोजना प्रभाववत 
क्षेत्र  

प्रश्नावली सवेक्षण 
अन्तरवाताा 

क्षततपतुताको 
उपयोतगता 

१३.  स्थानीयलाई रोजगारी आयोजना प्रभाववत 
क्षेत्र  

अवलोकन र 
अन्तरवाताा 

आयोजनाको 
अतभलेख  

१४.  पानीको आपूतता तथा सरसफाई  आयोजना प्रभववत 
क्षेत्र  

अवलोकन र 
अन्तरवाताा 

स्वास््य चौकीको 
अतभलेख  

१५.  स्वास््य अवस्था  आयोजना प्रभववत 
क्षेत्र  

अवलोकन र 
अन्तरवाताा 

स्वास््य चौकीको 
अतभलेख  

१६.  वालश्रम  आयोजना प्रभाववत 
क्षेत्र  

आयोजना र तनमााण 
व्यवसायोको 
कामदारको 
अतभलेख  

वाल श्रतमकको 
संख्या 

१७.  पेर्ागत स्वास््य र सरुक्षा आयोजना तनमााण 
क्षेत्र  

अतभलेखको 
पनुावावालोकन र 
अन्तरवाताा 

दघुाटना र रोगको 
प्रकार  

 

प्रस्ताववत आयोजनाको पररक्षण प्रततवेदनको ढाँचा तलको तातलकामा ददए बमोजजमको िनुेि।यसै ढाँचा 
अनसुार वातावरणीय तथा सामाजजक व्यवस्थापना इकाईले चौमातसक रुपमा आफ्नो प्रततवेदन तयार 
गररनेि।सबै चौमातसक प्रततवेदनिरुको सजम्स्टगत रुपमा वावर्ाक प्रततवेदन तयार गरी सम्बजन्ित तनकायलाई 
बझुाईनेि। 

तातलका १०.२ :वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन ढाचँा 

अध्याय १  कायाकारी सारांश 

अध्याय २  पररक्षण प्रशासतनक तथा परीक्षण कयाकोक वववरण, आयोजना स्थलमा 
गररएका अन्तवााताा, पररक्षणका के्षत्र र ववति यो अध्ययनमा समावेश 
गनुा पनेि।साथै वातावरणीय अनगुमन, परीक्षणसँग सम्बजन्ित त्याङ्क 

तथा वववरण पतन समावेश गनुा पनेि। 

अध्याय ३  पररक्षणको पूणा वववरण  
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अध्याय ४  आयोजनाको सम्बन्िमा पालना गनुा पने सझुाव तथा सिुारात्मक काया  

अनसूुची सम्बजन्ित त्याङ्क र वववरण 

पररक्षण गने समूिमा समावेश िनु ु
पने जनशजि 

 

प्राववतिक  प्रस्तावसँग ववर्य तमल्ने ववज्ञ  

 वातावरण ववज्ञ  

 सामाजजक, आतथाक, साँस्कृततक ववज्ञ   

 प्रस्तावको के्षत्र, वकतसम र यसले पारेको प्रभावको गाम्भीयाताको 
आिारमा थप अन्य ववज्ञ  

वातावरणीय परीक्षणको लातग 
चेकतलष्ट 

 

तातलका १०.३: वातावरणीय परीक्षणको चेकतलष्ट 

ि.स. वववरण  

आ
यो
जन

ाक
ो व
ि
या
कल

ाप 
 

अन
गुम

न 
गर
रए

क
ो प्र

भा
व 

खा
स 

प्रभ
ाव
 

न्यू
नीक

रण
क
ा उ

पाय
  

प्रभ
ाव
क
ारी
ता

 

सूच
ना 

त्
या
ङ्कक

ो स्र
ोत
  

भौततक पक्ष 

१.  वायकुो गणु        

२.  पानीको गणु         

३.  ध्वतनको मात्रा         

४.  भ-ूउपयोग         

५.  जलस्रोत         

जैववक पक्ष  

१.  वन जङ्गल        

२.  वनस्पतत        

३.  जीवजन्त ु        

४.  गैह्रकाष्ठ         

५.  मािा        

६.  दलुाभ र संङ्कटापन्न प्रजातत        

७.  संरक्षण के्षत्र         
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सामाजजक आतथाक तथा सासँ्कृततक पक्ष  

१.  जशक्षा        

२.  कृवर्        

३.  रोजगारी        

४.  बसाई सराई         

५.  स्वास््य र सरसफाइ         

६.  वातावरणीय सौन्दयाता        

७.  लैवङ्गक सवाल        

८.  िातमाक तथा साँस्कृततक जस्थतत         

९.  सामाजजक जस्थतत         

 

प्रस्ताववत आयोजनाको आन्तररक वातावरणीय परीक्षण आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजजक 
व्यवस्थापन एकाईले गनेि र यसको वावर्ाक परीक्षण तेस्रोपक्षद्वारा गराइनेि।यसको अजन्तम परीक्षण 
भने मन्त्रालयले गनेि। 

 

१०.२ वातावरणीय लागत 

यस आयोजनाको अनमुातनत कुल लागत ने.रु. ८,८४८,१००,०००/- रिेको ि। आयोजनाको 
सकारात्मक प्रभाव अतभववृिका उपायिरु (सीप ववकास कायािम र सामाजजक सियोग कायािम), 
नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका उपायिरु तथा वातावरणीय अनगुमनको लातग लाग्ने कुल लागत रु 
९५,८९४,७३६/- रिेको ि, जनु कुल आयोजना लागतको १.०८ % रिेको ि। 

तातलका १०.४: आयोजनाको लागत  

ि.स. कायािम लागत (रु.) 
क.  आयोजनाको कूल लागत ८,८४८,१००,०००  

ख.  वातावरणीय लागत 

१.  सकारात्मक प्रभाव अतभववृिका उपायिरु ६९,०६२,५०० 

२.  नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका उपायिरु 

२.१ भौततक वातावरण  आयोजनाको तसतभल लागतमा 
समाबेश 

२.२ जैववक वातावरण  १७,०८२,२३६ 

२.३ सामाजजक, आतथाक तथा सांस्कृततक वातावरण ४५,५०,००० 

३ वातावरणीय अनगुमन  ५२,००,०००  

 जम्मा  ९५,८९४,७३६  

 



लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.)                                                          परूक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन                              

 

 

 
11-1 

अध्याय ११ 

११. ननष्कर्ष तथा प्रनतबद्धता 

११.१ ननष्कर्ष 

प्रस्ताववत लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.) नदी प्रवाहमा आधाररत आयोजना हो। 
प्रस्ताववत आयोजना मकाल ु गाउँपानलका-१,६ र नसनलचोङ गाउँपानलकामा-५ मा पदषछ।प्रस्ताववत 
लोवर अप्सवुा जलववद्यतु आयोजना (५४ मे.वा.) को पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रनतवेदन,आयोजनाले पानष सक्ने सबै सम्भाववत सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरूको पवहचान र 
सावषजननक सरोकारवालाहरूको सवाललाई सम्बोधन गरी तयार गरीएको छ।आयोजनाका संरचना 
वन क्षेत्र, खोलाको बगर र बाँझो जनमनमा प्रस्ताव गररएको छ।आयोजना क्षेत्रमा उपोष्ण वकनसमको 
हावापानी पाईन्छ।यस क्षेत्रका अनधकांश माननस कृवर् अभ्यासमा र केही वैदेशशक रोजगार, होटल, 
पसल लगायतका व्यवसायमा संलग्न छन।्आयोजनाबाट उत्पादन हनुे ववद्यतु र रोयल्टीबाट स्थानीय 
तह र संखवुासभा शजल्लालाई प्रत्यक्ष लाभ परु् याउने अपेक्षा गररएको छ।  

११.१.१ भौनतक वातावरण 

 यस आयोजनाले कुल संरचना ननमाषण गनष ३८.९९५ हेक्टर जग्गा अनधग्रहण गनेछ।यस 
अन्तगषत स्थायी जग्गा ३६.९६ र अस्थायी प्रयोगका लानग करीव २.०३५ हेक्टर जग्गा 
आवश्यक पदषछ।  

 

११.१.२ जैववक वातावरण 

 वन संसाधनमा पने प्रमखु प्रभावहरूमा ६५४ रूखहरू काट्न ुपने आवश्यकता देशखन्छ जसको 
ननशम्त १:२५ अनपुातमा १६,३५० रुखको ववरुवाहरु तोवकएको स्थानमा वकृ्षारोपण 
गररनेछ। साथै प्रमखु गैरकाष्ठ वनस्पनतमा चाप, शशकारका कारण वन्यजन्तमुा पने प्रभाव, 
जलचर तथा माछा प्रजानतहरुमा पने प्रभाव काम गनष आवश्यक न्यूनीकरणका उपाय प्रस्ताव 
गररएको छ। 

 जलववद्यतु ववकास नीनतको आवश्यकता अनसुार जलववद्यतु खण्डमा जलीय इकोनसस्टमको 
अखण्डता सनुनशित गनष प्रत्येक मवहनाको औसत पानीको बहावको १०% पानी वातावरणीय 
क्षनतपूनतषको रुपमा खोलामा छोडीनेछ। 
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११.१.३ सामाशजक-आनथषक र सासं्कृनतक वातावरणको लानग न्यूनीकरण लागत 

व्यवसावयक स्वास््य र सरुक्षा (OHS), लैविक मदु्दाहरू र बाल श्रम आदद जस्ता सामाशजक-आनथषक र 
सांस्कृनतक वातावरणमा नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गनष ववनभन्न जनचेतना मलुक कायषक्रम 
संचालन गररनेछ।  

११.१.४ सामदुावयक सहयोग कायषक्रम (CSP) र नसप ववकास तानलम  

राविय उजाष संकट कटौती र ववद्यतु ववकास दशक योजना, २०७२ अनसुार; आयोजनाले सामाशजक 
समथषन कायषक्रममा कुल आयोजना लागतको कशम्तमा ०.७५% तोक्न ुपदषछ।आयोजनाले सामदुावयक 
सहयोग कायषक्रमको लानग ने.रु. ६,६५,००,०००/- छुट्टाईएको छ। 

११.2 प्रनतबद्धता 

प्रस्ताववत आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन अनसुार, पवहचान गररएको 
नकारात्मक प्रभावहरु न्यूनीकरण तथा सकारात्मक प्रभावहरु बढोत्तरीका उपायहरु कायाषन्वयन गरर 
गररनेछ।साथै, आयोजना क्षेत्रको भौनतक, जैववक र सामाशजक-आनथषक र सांस्कृनतक वातावरणमा पाने 
प्रभावलाई यस प्रनतवेदनमा ववननयोशजत गररएको बजेटको साथ ननधाषररत न्यूनीकरणका उपायहरू 
कायाषन्वयन गरेर व्यवस्थापन गररनेछ।  
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