
 

 

छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना (६३ मे.िा.)      

को 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको प्रततिेदन 

संखिुासभा जजल्ला, प्रदेश नं. १ 

प्रततिेदन पेश गररएको तनकाय 

िन तथा िातािरण मन्त्रालय 

तसंहदरिार, काठमाण्डौ, नेपाल 

मार्फ त 

ऊजाफ, जलस्रोत तथा तसंचाई मन्त्रालय 

तसंहदरिार, काठमाण्डौ, नेपाल 

तथा 
विद्यतु विकास विभाग  

सानो गौचरण, काठमाण्डौ, नेपाल 

 

बैशाख, २०78 

प्रस्तािक 

सांतिला ऊजाफ प्रा.तल.  

ठेगाना : काठमाडौँ महानगरपातलका - ११, बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल। 

मोबाइल नं : ९८५७६४०९८३ (श्रीलाल चापागाई), ९८०५२१७६६०, 

९८५११75012(वकशोर सबेुदी) 

इमले: sangrillaurja24@gmail.com 

जेठ, २०७9 
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काययकारी साराांश 

१. प्रस्तािक  
छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तािक साांतिला ऊजाय प्रा.तल. रहेको छ। प्रस्तािकको सम्पकय  
ठेगाना तल उल्लेख गररएको छ; 
प्रस्तािकको सम्पकय  ठेगाना 
नाम : साांतिला ऊजाय प्रा.तल. 
ठेगाना : काठमाडौं महानगरपातलका- ११, बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल। 

मोबाइल नां : ९८५७६४०९८३ (श्रीलाल चापागाई), ९८०५२१७६६०, ९८५११७५०१२ 

(वकशोर सबेुदी) 

परामशयदाताको नाम र ठेगाना 
नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कन्सल्् यान्ट प्रा. तल. ले यो िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
प्रततिेदन तयार गरेको हो। परामशयदाताको सम्पकय  ठेगाना तल उल्लेख गररएको छ;  
परामशयदाताको सम्पकय  ठेगाना 

नाम: नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कन्सल्् यान्ट प्रा. तल. 
ठेगाना: काठमाण्डौ महानगरपातलका, िडा नां ३५, बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल।  

इमेल: consult.nedc@gmail.com 

मोबाइल नां: ९८०११०५९८० 

२. आयोजनाको वििरण  

साांतिला ऊजाय प्रा. तल. प्रस्तािक रहेको ६३ मे.िा. क्षमताको छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना 
सांखिुासभा जजल्लाको भोटखोला गाउँपातलकामा प्रस्तावित छ। प्रस्तावित आयोजना Peaking Run of 

River(PRoR) प्रकृततको रहेको छ। प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजनाको तडजाईन तडस्चाजय 8.41 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड र िस हेड 938 तम. रहेको छ। प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजनाको िावषयक 
ऊजाय उत्पादन 371.848 तगगािाट आिर (िषाय याम-255.65 तगगािाट आिर, सखु्खा Peak 
Energy- 42.852 तगगािाट आिर, सखु्खा Off-Peak Energy- 73.345 तगगािाट आिर) रहेको 
छ। डाइभजयन िेयर, इन्टेक, विडर टनेल, सेटतलङ्ग बेतसन, Inspection Tunnel into Settling Basin, 

हेडरेस टनेल, हेडरेस पाइप, वपवकङ पोण्ड, Connection Pipe from Peaking Pond to Headrace Pipe, 

Headrace Pipe Up to Surge Tank, Headrace Tunnel 2 with Penstock Pipe, सजय ् याांक, पेनस्टक 
पाइप, प्रशेर साफ्ट (Horizontal and Vertical), Adit Tunnel to Pressure Shaft, Inspection Tunnel to 

Powerhouse, Inspection Tunnel to Transformer, Construction tunnel to Pressure Shaft, 

mailto:consult.nedc@gmail.com
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Construction tunnel to Tailrace, Connection Tunnel Powerhouse and Transformer Cavern, 

Connection Tunnel Powerhouse and Tailrace (Emergency Escape Tunnel), Cable tunnel 

Transformer Cavern to Switchyard, विद्यतुगहृ, टेलरेस टनेल तथा प्रसारण लाइन प्रस्तावित 
आयोजनाका मखु्य अियिहरू हनु।् हेडरेस टनेलको लम्बाइ कररब 33४० तमटर, हेडरेस पाइपको 
लम्बाइ 840 तमटर र व्यास 1.8 तमटर तथा पेनस्टक पाईपको लम्बाइ 1070 तमटर रहेको छ। 
यस आयोजनाको विद्यतुगहृबाट उत्पाददत विद्यतुलाई यस आयोजनाको स्िीचयाडयबाट कररब 55 
वकलोतमटर लामो १३२ के.भी. प्रसारण लाईन मािय त तसतलपाटी सब-स्टेशनमा जडान गररनेछ। 
आयोजनाका मखु्य विशेषताहरूूः 
तातलका 1 : आयोजनाका मखु्य विशेषताहरू  
क्र  .सां .  वििरणहरू विशेषताहरू 

१ आयोजना स्थल  
 प्रदेश नां. १ 
 जजल्ला सांखिुासभा 
 इन्टेक क्षेत्र भोटखोला गाउँपातलका िडा नां. २ 
 विद्यतुगृह क्षेत्र भोटखोला गाउँपातलका िडा नां. २ 
 भौगतभयक अिजस्थतत  

 अक्षाांश २७०४६’08’’  देजख २७०४४’३६’’ उत्तर   

 देशान्तर ८७०२७’०4’’ देजख  ८७०३०’09’’ पूिय 
२ सामान्य वििरण  
 स्रोत खोला छुजङु्ग खोला 
 नजजकको बजार च्याम्ताङ 
 आयोजनाको प्रकार Peaking Run of River (PROR) 

 िस हेड 938 तम. 
 नेट रेटेड हेड ८७४.३३ तम.  

 जतडत क्षमता ६३ मे.िा. 
 Peaking Hour ४ घण्टा 
 सखु्खा मौसमको Peak ऊजाय 42.852 तगगािाट आिर 
 सखु्खा मौसमको off- Peak ऊजाय 73.345 तगगािाट आिर 

 कुल सखु्खा मौसमको ऊजाय 116.197  तगगािाट आिर 

 िषाय मौसमको ऊजाय २५५.65  तगगािाट आिर 

 औसत िावषयक ऊजाय after outage 371.848 तगगािाट आिर 
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क्र  .सां .  वििरणहरू विशेषताहरू 

३ जलविज्ञान  
 जलाधार क्षेत्र २०३.९८५ िगय वक.तम. 
 औसत मातसक बहाि १०.६८ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 तडजाइन तडस्चाजय (Q४०) 8.41 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 िातािरणीय िहाि 0.301 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 तडजाइन फ्लड तडस्चाजय (१०० 

िषयको बषयको बाढी) 
१९९ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 

 िावषयक िषाय २१५६.८५६ तम.तम. 
४ Live Volume  
 डाइभजयन िेयर 9480 घनतमटर 
 इन्टेक सांरचना १२३ घनतमटर 
 सेटतलङ्ग बेतसन 17330 घनतमटर 

 वपवकङ पोण्ड (Peaking Pond) 56,000 घनतमटर 
४ डाइभजयन िेयर  
 िेयरको प्रकार Ogee shaped weir 

 िेयरको लम्बाइ २0 तम. 
 िेयरको उचाइ (above ground) ८ तम. 
 िेयरको उचाइ (under ground) ५ तम. 
 िेयरको उचाइ ( from bed level) १३ तम. 
 के्रस्टको उचाइ समदु्री सतह भन्दा २६89 तम. मातथ 
 अतधकतम पानीको स्तर समदु्री सतह भन्दा २६89 तम. मातथ 
 अन्डरस्लइुस गेटको आकार  

(लम्बाइ x उचाइ) 

३ तम. x ४ तम. 

 अन्डरस्लइुसको सांख्या ३ 
 अन्डरस्लइुसको के्रस्टको उचाइ समदु्री सतह भन्दा 2675 तम. मातथ 
 Live Volume 9480 घनतमटर 
 अतधकतम Draw Down Level समदु्री सतह भन्दा २६82 तम. मातथ 
५ इन्टेक सांरचना 
 

प्रकार Side intake  

 Opening को सांख्या 6 िटा 
 इन्टेकको आकार (चौडाइ x उचाइ) १.7 तमटर x 1.1 तमटर  

 इन्टेक Sill Level समदु्री सतह भन्दा २६81 तम. मातथ 

 Live Volume १२३ घनतमटर 
 अतधकतम Draw Down Level समदु्री सतह भन्दा २६82 तम. मातथ 
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क्र  .सां .  वििरणहरू विशेषताहरू 

६ विडर टनेल  
 प्रकार Pressure टनेल 

 चौडाइ x उचाइ 2.8 तमटर x 2.8 तमटर 
 लम्बाइ 72 तमटर 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 
 Shape in excavation Inverted D 

७ सेटतलङ्ग बेतसन 

 प्रकार Dofour Type (भतूमगत) 
 Bays सांख्या ३ 
 Dimension (लम्बाइ x चौडाइ x 

उचाइ) 
१00 तम. x ७ तम. x १5.3 तम. 

 Flushing Size (लम्बाइ x चौडाइ) १ तम. x १ तम. 
 Inlet Transition Length १8 तम. 
 Particle Size to be settled  ०.२ तम. तम.  
 Trapping Efficiency 

 
100% for 0.2mm (Camp) 
99% for 0.2 mm (Vetter) 
96% for 0.15mm (Vetter) 
80% for 0.10mm (Vetter) 

 Live Volume 17330 घनतमटर 
 अतधकतम Draw Down Level समदु्री  सतह भन्दा २६82 तम. मातथ 
8 Flushing टनेल  
 प्रकार टनेल 
 चौडाइ x उचाइ २.८ तम. x २.८ तम. 
 लम्बाइ 200 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 
 Shape in excavation Inverted D 

9 Inspection Tunnel into Settling 

Basin 
 

 सांख्या 1 
 प्रकार टनेल 
 चौडाइ x उचाइ 4.5 तम. X 4.5 तम. 
 लम्बाइ 146 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 
 Shape in excavation Inverted D 
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क्र  .सां .  वििरणहरू विशेषताहरू 

10 हेडरेस टनेल हेडरेस टनेल 

 प्रकार Pressure टनेल 
 चौडाइ x उचाइ ३.2 तम. x ३.2 तम. 
 लम्बाइ 3340 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 

 Shape in excavation Inverted D 

11 हेडरेस पाइप  
 प्रकार स्टील 
 आन्तररक व्यास 1.8 तम. 
 लम्बाइ 840 तम. 
 स्टीलको मोटाइ १4 तम. तम. (औसत) 
12 वपवकङ पोण्ड (Peaking Pond) 

 लम्बाइ x चौडाइ x उचाइ 200 तम. x 35 तम. X 8 तम. 
 Live Volume 56,000 घनतमटर 
 अतधकतम Water Level समदु्री  सतह भन्दा २६84 तम. मातथ 
 अतधकतम Draw Down Level समदु्री  सतह भन्दा २६77 तम. मातथ 
13 Connection Pipe from Peaking 

Pond to Headrace Pipe 
 

 प्रकार स्टील 
 आन्तररक व्यास 3 तम. 
 लम्बाइ 115 तम. 
 

स्टीलको मोटाइ 14 तम. तम. 
14 Headrace Pipe Up to Surge 

Tank 
 

 प्रकार स्टील 
 आन्तररक व्यास 1.8 तम. 
 लम्बाइ 1072 तम. 
 स्टीलको मोटाइ १6 तम. तम. (औसत) 
15 Headrace Tunnel 2 with 

Penstock Pipe 
 

 प्रकार प्रशेर टनेल 
 चौडाइ x उचाइ ३.2 तम. x ३.2 तम. 
 लम्बाइ 577 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 
 Shape in excavation Inverted D 

16 सजय ् याांक  
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क्र  .सां .  वििरणहरू विशेषताहरू 

 प्रकार गोलाकार 
 व्यास 6 तम. 
 उचाइ 110 तम. 
 Up Surge Level समदु्री सतह भन्दा २६95 तम. मातथ 
 Down Surge Level समदु्री सतह भन्दा २६74 तम. मातथ 

17 पेनस्टक पाइप  
 प्रकार स्टील 
 आन्तररक व्यास १.6 तम. 
 लम्बाइ 1070 तम. 
 स्टीलको मोटाइ १८-२४ तम. तम. 
 Nos. of Anchor Blocks १५ िटा 
18 प्रशेर साफ्ट (Horizontal and 

Vertical) 
 

 Excavation Diameter Vertical 3 तम. (गोलाकार) 
 Excavation Diameter Horizontal 3.2 तम. (Inverted D) 
 प्रकार स्टील 
 आन्तररक व्यास १.4 तम. 
 कुल लम्बाइ 745 तम. 
 Vertical Shaft 478 तम. 
 Horizontal Shaft 267 तम. 
 स्टीलको मोटाइ २४ तम. तम. (औसत) 
19 Adit Tunnel to Pressure Shaft 
 प्रकार टनेल 
 चौडाइx उचाइ 4.5 तम. x 4.5 तम. 
 लम्बाइ 250 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 
 Shape in excavation Inverted D 

20 Inspection Tunnel to 

Powerhouse 
 

 प्रकार टनेल 
 चौडाइ x उचाइ 6 तम. x 6 तम. 
 लम्बाइ 282 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 
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क्र  .सां .  वििरणहरू विशेषताहरू 

 Shape in excavation Inverted D 

21 Inspection Tunnel to 

Transformer 

 

 प्रकार टनेल 

 चौडाइ x उचाइ 6 तम. x 6 तम. 
 लम्बाइ 90 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 

 Shape in excavation Inverted D 

22 Construction tunnel to Pressure 

Shaft 

 

 प्रकार टनेल 

 चौडाइ x उचाइ 3.5 तम. x 3.5 तम. 
 लम्बाइ 208 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 

 Shape in excavation Inverted D 

23 Construction tunnel to Tailrace  

 प्रकार टनेल 

 चौडाइ x उचाइ 4.5 तम. x 4.5 तम. 
 लम्बाइ 150 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 

 Shape in excavation Inverted D 

24 Connection Tunnel Powerhouse 

and Transformer Cavern 

 

 प्रकार टनेल 

 चौडाइ x उचाइ 5 तम. x 5 तम. 
 लम्बाइ 40 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 

 Shape in excavation Inverted D 

25 Connection Tunnel Powerhouse 

and Tailrace (Emergency 

Escape Tunnel ) 
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 प्रकार टनेल 

 चौडाइ x उचाइ 3 तम. x 3 तम. 
 लम्बाइ 51 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 

 Shape in excavation Inverted D 

26 Cable tunnel Transformer 

Cavern to Switchyard 

 

 प्रकार टनेल 

 चौडाइ x उचाइ 3 तम. x 3 तम. 
 लम्बाइ 250 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 

 Shape in excavation Inverted D 

27 विद्यतुगहृ  

 प्रकार  भतूमगत 
 आकार (लम्बाइ x चौडाइ) 49 तम. x 15 तम. 
 उचाइ ३5 तमटर 
 Turbine Axis Level समदु्री सतहबाट १751 तम. 

28 ट्रान्सिमयर  
 प्रकार  भतूमगत 
 आकार (लम्बाइ x चौडाइ) 90 तम. x 13 तम. 
 उचाइ 26 तमटर 
29 टेलरेस टनेल 
 प्रकार टनेल 
 टेलरेसको लम्बाइ 324 तम. 
 आकार (उचाइ x चौडाइ) 4.5 तम. x 4.5 तम. 
 Tailrace Water Level समदु्री सतहबाट १७46.75 तम. 
 Shape of Excavation Inverted D 

30 टबायइन  
 प्रकार पेल्टन, भवटयकल एजससस 
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क्र  .सां .  वििरणहरू विशेषताहरू 

 एकाइको सांख्या ३ िटा 

  Rated Output Capacity per unit २१ मेगािाट 
 Turbine Axis Level समदु्री सतह देजख १७२० तम. मातथ 
 नेट हेड ८७४.३३ तम. 
 Discharge per Unit २.८०३ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 Efficiency ९० % 

31 गभनयर  
 प्रकार Digital Electronic Governor with Proportional Integral Derivative 

(PID) 
 Adjustment for Speed Drop ०-१०% 

32 जेनेरेटर  
 प्रकार Salient Pole, Synchronous, 3-Phase 
 Rated Output Capacity per unit प्रतत यतुनट २४.७ मेगा भोल्ट एजम्पयर 
 Power Factor ०.८५ 
 उत्पादन भोल्टेज ११ वकलोभोल्ट 
 विसिेयन्सी ५० हजय 
 यूतनटको सांख्या  ३ िटा 
 Excitation System Brushless Type 

 दक्षता ९७ % 
33 ट्रान्सिमयर  

 प्रकार Single Phase Outdoor 

 Rated Capacity २५५०० वकलो भोल्ट एजम्पयर 
 भोल्टेज अनपुात ११ वकलोभोल्ट/१३२ वकलोभोल्ट 
 यतुनटको सांख्या  1 Phase x 4, one as a spare 

 भेसटर समूह YNdll (Solidly Grounded Neutral) 

 विसिेन्सी ५० हजय 
 दक्षता ९९ % 
34 प्रसारण लाइन  
 भोल्टेज स्तर १३२ वकलोभोल्ट 

 लम्बाइ ५५ वकलोतमटर 
 कन्डसटरको प्रकार ‘Panther’ ACSR 
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क्र  .सां .  वििरणहरू विशेषताहरू 

 सरुूिातत तबन्द ु छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनाको विद्यतुगहृ  

 अजन्तम तबन्द ु तसतलपाटी सबस्टेशन 
35 िातािरणीय सूचकहरू  

 भौततक िातािरण आयोजना क्षेत्र मध्य वहमाली क्षेत्रमा अिजस्थत छ। आयोजना क्षेत्र 
gneisses, slightly weathered, strong to medium strong, planner to 

undulating खालको Gneiss चट्टानहरूबाट बनेको छ। 

 जैविक िातािरण प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा उपोष्ण तथा समजशतोष्ण जलिायमुा पाइने 
िनस्पततहरू पाइन्छन।् 

आयोजना क्षेत्रमा गोबे्र सल्ला (Pinus wallichiana), माप्ले (Acer 

pectinatum), खस्र ु (Quercus semicarpifolia), काउलो (Presea 

duthiei), लालीगरुाँस (Rhododendron arboreum), बाँझ (Quercus 

leucotrichophora), िलाट (Quercus glauca), सल्ला (Pinus 

roxburghii), उततस  (Alnus nepalensis), आदद पाइने रूखका 
प्रजाततहरू हनु।् 

स्तनधारी िन्यजन्तमुा कालो भाल ु(Ursus thibetanus), ध्िाँसे जचतिुा 
(Neofelis nebulosa), जचतिुा (Panthera pardus), घोरल 
(Nemorhedus goral), रातो राजपङ्खी लोखके (Petaurista  

petaurista), आदद प्रमखु रहेका छन।् 

 सामाजजक, आतथयक तथा सासँ्कृततक 
िातािरण 

राविय जनगणना, २०७८ अनसुार सांखिुासभा जजल्लाको कुल 
जनसांख्या १,५९,०४६ रहेको छ जसमध्ये परुूषको जनसांख्या 
८०,०५५ जना र मवहलाको जनसांख्या ७८,९९१ जना रहेको छ। 
यस जजल्लाको औसत घरधुरीहरू ४.०५ र लैवङ्गक अनपुात 
१०१.३५% रहेको छ।  
त्यसैगरी, भोटखोला गाउँपातलकाको कुल जनसांख्या ६,५०९ रहेको 
छ जसमध्ये परुूषको जनसांख्या ३,२५६ जना र मवहलाको जनसांख्या 
३,२५३ जना रहेको छ भने औसत घरधरुीहरू ३.८८ र लैवङ्गक 
अनपुात ९९.९०% रहेको छ। 

36 वित्तीय सूचकहरू  

 आयोजनाको लागत (IDC बाहेक) ने.रू. 11,34,00,00,000 
 आयोजनाको B/C अनपुात १.४७ 

 आयोजनाको IRR  २०.०६ % 
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स्रोत: छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना, ६३ मे.िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 
३. अध्ययन वितध 

अध्ययन वितध अन्तगयत डेस्क अध्ययन, स्थलगत अध्ययन तथा म्यावट्रसस प्रणालीद्वारा िातािरणीय 
प्रभािहरूको पवहचान गरी िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गररएको छ। डेस्क अध्ययनमा दस्तािेजहरूको 
पूनरािलोकन, सन्दभय सामािीहरूको अध्ययन, आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन र अन्य 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदनहरू समेत अध्ययन गररएको छ। प्रचतलत ऐन, नीतत, तनयम, 
तनयमािली, तनदेजशका स्रोतका आधारमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयार गररएको छ। 
अतधकाांश भौततक िातािरणीय प्रभाि तथा सिालहरू अिलोकन मािय त पवहचान तथा मूल्याङ्कन गररएको 
छ। छुजङु्ग खोलाबाट सांकतलत पानीका नमूनाहरूलाई विज्ञहरूको धारणा र विश् लेषण गररएको छ। 
भौततक तथ्याङ्क जस्तै पवहरो, तभरालोपन अजस्थरताको अध्ययन स्थलगत भ्रमण तथा विश् लेषणको 
आधारमा तयार पाररएको तथयो। भौगतभयक रूप तथा आकारका तथ्याङ्क सम्भाव्यता सभेक्षणका आधारमा 
विश् लेषण गररएको तथयो। अध्ययन स्थलको िनस्पततहरूको विश् लेषण रूखको कुल गणनाद्वारा गररएको 
तथयो। 
जैविक िातािरण अध्ययन गनय आयोजनाका वितभन्न सांरचनाहरू स्थावपत हनु ेस्थानहरूमा पाइने िनस्पती 
तथा जांगलको प्रकार र प्रजाततहरूको पवहचान गररएको तथयो। िनस्पतीको तथ्याङ्क सांकलनका लातग 
आयोजनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाि पने क्षेत्रमा स्थलगत सभेक्षण गररएको तथयो। आयोजनाको 
कायायन्ियनबाट कावटने रूखहरूको कुल सभेक्षण (Total Enumeration) गररएको तथयो  र बेसल क्षेत्र 
(Basal Area), आयतन (Volume) तनकातलएको तथयो। िन्यजन्तकुो आिाज, गततशीलता र प्रिासी 
मागयहरू आदद पैदल सभेक्षण गरी सम्पन्न गररएको तथयो। ट्रान्जेसट (transect) वितध अपनाई 
िन्यजन्तकुो जस्थतत पवहचान गररएको तथयो। 
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट प्रकाजशत सांखिुासभा जजल्ला, प्रभावित गाउँपातलका तथा िडाहरूका तथ्याङ्क 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयार गनय प्रयोग गररएको तथयो। अध्ययनका क्रममा प्रभावित 
घरधरुीहरूको सिेक्षण, विशेषज्ञहरूद्वारा स्थलगत अिलोकन, समूहगत छलिल तथा स्थानीय बवुिजीिी 
र गाउँपातलकाको प्रतततनतधहरूसांग अन्तरवक्रयाहरू गररएका तथयो साथै िातािरणीय प्रभाि मलु्याङ्कन 
अध्ययन काययमा तडतभजन िन कायायलयको प्रावितधक कमयचारीको सांलग्नता रहने छ। यसका अततररक्त, 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनको लातग आिश्यक पने वितभन्न भौततक, रासायतनक, जैविक तथा 
समाजजक, आतथयक तथा साांस्कृततक तथ्याङ्कहरूको सांकलन गनय विशेषज्ञ टोलीहरू पररचालन गररएको 
तथयो। 
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४. कानूनी औजचत्यता 
िािातािरण सांरक्षण ऐन, २०७६ तथा िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७ अनसुार मखु्य 
आयोजनाहरूका लातग सांजक्षप्त िातािरणीय अध्ययन िा प्रारजम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन गनुयपने हनु्छ। 
िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७, तनयम ३ सँग सम्बजन्धत अनसुचुी ३ (िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताि) अन्तगयत खण्ड क (िन क्षते्र) को उपखण्ड ५ अनसुार विद्यतु प्रसारण लाइन 
बाहेक अन्य प्रयोजनको लातग ५ हेसटरभन्दा बढीको िन क्षेत्र, िन सांरक्षण क्षेत्र,सांरक्षण क्षेत्र, मध्यिती 
क्षेत्र तथा िातािरण सांरक्षण क्षेत्रको िनको जग्गा प्रयोग गने भएमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनय 
आिश्यक हनु्छ। 
त्यसैगरी िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७, तनयम ३ सँग सम्बजन्धत अनसुचुी ३ (िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताि) अन्तगयत खण्ड च (ऊजाय,जलस्रोत तथा तसांचाई क्षेत्र) को उपखण्ड 
(क) अनसुार प्रस्तावित आयोजनाको क्षमता ५० मेगािाट भन्दा बढी क्षमताको जलविद्यतु उत्पादन 
आयोजना तनमायण गने भएमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनय आिश्यक हनु्छ। 
प्रस्तावित ६३ मे.िा को छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनाका लातग कुल 20 हे. सरकारी जग्गा 
(१०.8५ हे. सामदुावयक िनबाट र १.९५ हे िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट स्थायी रूपमा 
तथा 3.7 हे. सरकारी सरकारी बाँझो जग्गाबाट र ३.५ हे. िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट 
अस्थायी रूपमा) आिश्यक पने भएकोले िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गरी िन तथा िातािरण 
मन्त्रालयबाट स्िीकृत गनय आिश्यक हनु्छ। 
५. िातािरणीय अिस्था 
५.१  भौततक तथा रासायतनक िातािरण 
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र मध्य वहमाली क्षेत्रमा अिजस्थत छ। यस आयोजनाको हेडिससय क्षेत्रको 
जलाधारको क्षेत्रिल कररब २०३.९८५ िगय वक.तम. रहेको छ। प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र १७१७.४  
तम. देजख २६३० तम. को उचाइमा अिजस्थत छ। आयोजना क्षेत्रको उत्तरमा जस्टप सलोपहरू रहेका 
छन ्भने दजक्षणमा जेन्टल स्लोपहरू रहेका छन।् जस्टप र असमतल वहमाली भ-ूभागहरू खोलाद्वारा 
विच्छेदन भएका छन।् भ-ूआिरण अन्तगयत मातनसले उपयोगमा ल्याउने िन क्षते्रको तथ्याङ्क, खेततयोग्य 
जतमन, जल, बालिुा, वहमाल, पहाड, आददको तथ्याङ्कलाई भ-ूउपयोग अन्तगयत उल्लेख गररएको छ। 
आयोजनाको 27.25% जतमन पानीले ढाकेको क्षेत्र, 54.25 % िन जङ्गल र 18.5% बाँझो जतमनमा 
पदयछ। प्रस्तावित आयोजनामा न्यानो समाशीतोष्ण र ठण्डा समशीतोष्ण जलिाय ुक्षेत्रमा पदयछ।  
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५.२ जैविक िातािरण 
प्रस्तावित आयोजनामा उपोष्ण र समशीतोष्ण जलिाय ुक्षेत्रमा पाइने िनस्पततहरू पाइन्छन।् आयोजना 
क्षेत्र समदु्री सतह देजख क्रमश १७१७.४ तमटर र २६३० तमटरको उचाइमा रहेको छ। यस क्षेत्रमा 
विशेष गरर गोबे्र सल्ला (Pinus wallichiana), माप्ले (Acer pectinatum), खस्र ु (Quercus 

semicarpifolia), काउलो (Presea duthiei), लालीगरुाँस (Rhododendron arboreum), बाँझ 
(Quercus leucotrichophora), िलाट (Quercus glauca), सल्ला (Pinus roxburghii), उततस  
(Alnus nepalensis) आदद प्रजाततका रूखहरू पाइन्छन।् 
आयोजना क्षेत्रमा वितभन्न प्रजाततका स्तनधारी प्राणीहरू पाइन्छन।् कालो भाल ु(Ursus thibetanus), 
ध्िाँसे जचतिुा (Neofelis nebulosa), जचतिुा (Panthera pardus), घोरल (Nemorhedus goral), रातो 
राजपङ्खी लोखके (Petaurista  petaurista), आदद आयोजना क्षेत्र िरपर कवहलेकाँही देखा पदयछन।् 
स्थलगत अध्ययन तथा स्थानीय व्यजक्तहरू अनसुार कातलज (Lophura Leucomelanos),कालो काग 
(Corvus macrorhynchos), जचल  (Milvus migrans), विस्टो (Cettia flavolivaceus), कािल पासयो 
(Cuculus micropterus), जचबे (Dicrurus macrocercus), कालो ततत्रा (Francolinus francolinus), 
सनुजरेु काठिोर (Picus chlorolophus) आदद आयोजना क्षेत्रमा पाइने मखु्य चराहरू हनु।्  
यस आयोजना क्षेत्रमा छेपारो (Calotes versicolor), पत्थर चटुिा (Laudakia tuberculata), हररयो 
छेपारो (Japalura tricarinata), माउँसलुी (Hemidactylus brookii) जस्ता सरीसपृहरू पाइन्छन।् यस 
आयोजना क्षेत्रमा खसे्र भ्यागतुा (Duttaphrynus melanostictus), भ्यागतुा (Rana sp.), भ्यागतेु सपय 
(Himalayophis tibetanus), हररयो पाहा (Amolops formosus), सानो पाहा (Nanorana polunini) 
जस्ता उभयचरहरू पाइन्छन।्  
छुजङु्ग खोलामा कम माछाको प्रजाततहरू पाइन्छन।् क्षेत्र भ्रमण तथा स्थानीय व्यजक्तहरूले ररपोटय गरे 
अनसुार छुजङु्ग खोलामा बचु्चे अस्ला (Schizothorax richardsonii), काबे्र  (Pseudecheneis sulcata), 
कत्ले (Neolissochilus hexagonolepis), आदद प्रजाततका माछाहरू पाइन्छन।्  
आयोजना कुनै पतन राविय तनकुञ्ज, मध्यिती क्षेत्र तथा सांरक्षण क्षेत्र तभत्र पदैन। 
५.३ सामाजजक, आतथयक तथा सासँ्कृततक अिस्था 
राविय जनगणना, २०७८ अनसुार सांखिुासभा जजल्लाको कुल जनसांख्या १,५९,०४६ रहेको छ 
जसमध्ये परुूषको जनसांख्या ८०,०५५ जना र मवहलाको जनसांख्या ७८,९९१ जना रहेको छ। यस 
जजल्लाको औसत घरधरुीहरू ४.०५ र लैवङ्गक अनपुात १०१.३५% रहेको छ।  
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त्यसैगरी, भोटखोला गाउँपातलकाको कुल जनसांख्या ६,५०९ रहेको छ जसमध्ये परुूषको जनसांख्या 
३,२५६ जना र मवहलाको जनसांख्या ३,२५३ जना रहेको छ भने औसत घरधरुीहरू ३.८८ र लैवङ्गक 
अनपुात ९९.९०% रहेको छ।  
राविय जनगणना, २०६८ अनसुार सांखुिासभा जजल्लाको कुल जनसांख्या १,५८,७४२ रहेको तथयो 
जसमध्ये परुूषको जनसांख्या ७५,२२५ जना र मवहलाको जनसांख्या ८३,५१७ जना रहेको छ। यस 
जजल्लाको औसत घरधरुीहरू ४.५८ र लैवङ्गक अनपुात ९०.०७% रहेको छ। 
त्यसैगरी भोटखोला गाउँपातलकाको कुल जनसांख्या ६,५७६ रहेको छ जसमध्ये परुूषको जनसांख्या 
३,२०४ जना र मवहलाको जनसांख्या ३,३७२ जना रहेको छ भने औसत घरधरुीहरू ४.७७ र लैवङ्गक 
अनपुात ९५.०२% रहेको छ। 
राविय जनगणना २०६८ र राविय जनगणना २०७८ को प्रारजम्भक तथ्याांकको तलुना गदाय सांखिुासभा 
जजल्लाको जनसांख्या ०.०२ प्रततशतले िवृि भएको पाइन्छ भने आयोजना प्रभावित भोटखोला 
गाउँपातलकाको जनसांख्या ०.१० प्रततशतले घटेको पाइन्छ।   
यस आयोजनाको तल्लो तथा मातथल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी घट्ट, तसांचाइ, मसान घाट तथा खानेपानी 
जस्ता कुनै पतन काययको लातग उपयोग गररएको छैन। तसथय यस आयोजनाको लातग छुजङु्ग खोलाको 
पानी प्रयोग सम्बन्धी कुनै पतन वििाद छैन। 
छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनाको मातथल्लो तटीय क्षेत्रमा ह्वाइट फ्लािर कम्पनी प्रा.तल. द्वारा 
प्रस्तावित अप्पर छुजङु्ग जलविद्यतु आयोजना (१६.८ मे.िा.) रहेको छ। उक्त आयोजना छुजङु्गखोला 
जलविद्यतु आयोजना प्रस्तावित क्षेत्रबाट टाढा रहेका कारण जलविद्यतु आयोजना सँग जल-उपयोग 
सम्बन्धी द्बन्द, कोअतडयनेट ओभरल्यावपङ्गको द्बन्द, जस्ता समस्याहरू छैनन।् 
६. िातािरणीय प्रभािहरू  
क) सकारात्मक प्रभािहरू  
प्रस्तावित आयोजनाबाट तनमायण अितधभर (4 िषय) प्रतत ददन २९० जना व्यजक्तहरूले रोजगारी 
पाउनेछन।् सांचालन अितधमा भने 3० जना व्यजक्तहरूले रोजगारी पाउनेछन।् जलविद्यतु विकास 
आयोजनाले देशको आतथयक अिस्थामा पतन सधुार ल्याउनेछ। त्यस्तै प्रस्तावित आयोजनाको सांचालन 
अितधमा िावषयक कुल 371.848 तगगािाट आिर विद्यतु उत्पादन हनुेछ। यस जलविद्यतु विकासको 
तनमायण र सांचालन अितधमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक प्रभािहरू रहेका छन।् 
ख) नकारात्मक प्रभािहरू 
६.१ भौततक तथा रासायतनक िातािरणीय प्रभाि 
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प्रस्तावित आयोजनाले पानय ससने भौततक तथा रासायतनक िातािरणीय प्रभािमा भ-ूउपयोगको पररितयन 
पदयछ। आयोजनाका वितभन्न सांरचनाहरूको तनमायणका लातग कुल 20 हे. जग्गा आिश्यक पनेछ, 
जसमध्ये 12.8 हे. स्थायी रूपमा र 7.2 हे. अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। कुल १२.८ हे. स्थायी 
जग्गा मध्ये 10.85 हे. सामदुावयक िनबाट र 1.95 हे. िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट प्रयोग 
गररनेछ। अस्थायी रूपमा प्रयोग गररने कुल ७.२ हे. अस्थायी जग्गा मध्ये 3.7 हे. सरकारी बाँझो 
जग्गाबाट र 3.5 हे. िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ। 
त्यस्तै तनमायण सामिीहरू जस्तै तेल, मोतबल, तिज, इन्धन तथा अन्य तरल पदाथयको चहुािट, ध्ितन 
प्रदूषण, जमीनको अजस्थरता र माटोको क्षयीकरण, प्राकृततक जल बहाि मागयमा पररितयन, आयोजनाको 
सांरचनाले भबूनोटमा पररितयन, ढुङ्गा खानी सांचालन, तनमायण सामािी थपुाने र उत्खनन ्गदाय तनस्कन े
माटो तथा ढुांगाले पाने प्रभाि आदद जस्ता प्रभाि तनमायण चरणमा देजखन्छ। यसका साथै सांचालन 
चरणमा खोलाको पानीको बहािमा कमी, खोलाको स्थानीय जलिायमुा पने प्रभाि, विद्यतु गहृबाट 
तनस्कने ध्ितन, तेल, तिज तथा अन्य रासायतनक पदाथयको चहुािट, पानीको गणुस्तरमा पने प्रभाि, 
खोला थतुनएर हनु ससने असर, आदद मखु्य हनु।् 

६.२ जैविक िातािरणीय प्रभाि 
आयोजनाका वितभन्न सांरचनाहरूको तनमायणका लातग कुल २० हे. सरकारी जग्गा आिश्यक पनेछ 
जसमध्ये १२.८ हे. स्थायी रूपमा र ७.२ हे. अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। कुल १२.८ हे. स्थायी 
जग्गा मध्ये 10.85 हे. सामदुावयक िनबाट र 1.95 हे. िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट प्रयोग 
गररनेछ। कुल ७.२ हे. अस्थायी जग्गा मध्ये 3.7 हे. सरकारी बाँझो जग्गाबाट र 3.5 हे. िनसँग 
जोतडएको खोलाको जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ।  
आयोजनाका वितभन् न सांरचनाहरू तनमायणका क्रममा  कुल 952 (672 पोल र 280 रूख) िटा 
वितभन्न रूखका प्रजाततका रूखहरू कावटनेछ। त्यसैगरर, प्रतत हे. 6188 रूखको बेनाय र 2380 
रूखको लाथ्राको क्षतत हनुेछ। त्यस्तै बाटो सांचालनका कारण तथा अन्य सांचातलत साधनका कारण 
िन्यजन्त ुर चराहरू अस्थायी रूपमा बसाइ सनय ससछन।् अन्य प्रभािहरूमा िन्यजन्तकुो बासस्थान 
तथा आितजाितमा बाधा, जलचर प्राणीको बासस्थान तथा आितजाितमा अिरोध, पानी एस कासी 
छोड्दा जलचर तथा थलचर प्राणीमा पने असर आदद हनु।् 
६.३ सामाजजक आतथयक तथा साांस्कृततक िातािरणीय प्रभाि  
प्रस्तावित आयोजनाका लातग तनजी जग्गा आिश्यक पदैछ। व्यजक्तगत स्िास्थ र सरुक्षा, खोलामा 
पानीको बहाि घ्नाले स्थानीयलाई पनय ससने प्रभाि, आयोजना तनमायणको समयमा मातनसहरूको 
चहलपहल बढ्न,े साियजतनक सेिा र सांरचनामा दबाि बढ्न ससने मखु्य सामाजजक प्रभािहरू हनु।् 
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आयोजना तनमायणको तथा सांचालन क्रममा केही कामदारले स्थायी रूपमा रोजगारी पाउनेछन।् आयोजना 
तनमायण गदाय बढेको आतथयक जस्थती आयोजना सांचालन अितधमा घ्नेछ जसले गदाय स्थानीय उत्पादनको 
विक्री वितरण घ्नेछ। यसले गदाय स्थानीय स्तरमा वितभन् न वक्रयाकलापमा पररितयन आउनेछ। 
७. विकल्पहरूको विश् लेषण 
आयोजनाको लातग विकल्पहरूको विश् लेषण गररएको छ। िातािरणीय असरहरूलाई न्यूनीकरण गनयको 
लातग सजजलै उपलब्ध हनुे र आतथयक रूपमा पतन उपयकु्त हनुे वकतसमका प्रवितधहरूलाई प्रस्ताि 
गररएको छ। आयोजना क्षेत्र छनोट गदाय वितभन्न कुराहरूमा ध्यान ददइएको तथयो जस्तैूः पहुँचमागय, 
पानीको मात्रा, औसत उचाइ, न्यून िातिरणीय प्रभाि आदद। नकारात्मक असरहरूलाई कम गनयको 
लातग खोलाको दिैुततरको वकनारको अध्ययन गररएको तथयो। तीन विकल्पहरू मध्ये विकल्प १ 
िातािरणीय पक्ष, पयायिरणीय सम्भाव्यता, उपयकु्त भ-ूभाग, कम िन क्षेत्रको नोससानी, कम रूख 
का्न ुपने, कम बस्ती क्षेत्र, िस्ती क्षेत्रबाट रहेको दूरी, पहुँच मागयलाई विचार गरेर यो विकल्प चयन 
गरेको हो।प्रस्तावित आयोजनाको लातग तीन िटा विकल्पहरू मध्ये विकल्प १ चयन गररएको छ।  
८ न्यूनीकरणका उपायहरू 
८.१ भौततक तथा रासायतनक िातािरण 
स्थायी जग्गाको अतधिहण सकेसम्म कम गररनेछ। बायो इजन्जतनयररङ्ग प्रवितधको माध्यमबाट जतमनको 
जस्थरता कायम गनय प्रयास गररनेछ। आयोजनाको तनमायणको क्रममा सांम्भावित तथा सवक्रय पवहरोहरूको 
पवहचान तथा रोकथाम गररनेछ। सांकतलत सतही माटोको पनुूः प्रयोग गररनेछ। तनमायण सामािी 
लगायत सतहको माटोलाई उजचत स्थानमा भण्डारण गररनेछ। तनमायण सामािी भण्डारणको लातग बाँझो 
जतमन तथा रूख तबरूिा तथा अन्य प्रयोजन नभएको स्थानलाई छनोट गररनेछ। स्थानीय जलिायमुा 
पने प्रभाि कम गनय इन्टेकबाट सखु्खा मवहनाको औसत मातसक पानीको बहािको १० % (0.301 
घनतमटर प्रततसेकेण्ड) खोलामा िातािरणीय िहािको रूपमा छोतडनेछ। सािधानी साइरन जडान गरी 
स्थानीय जनतालाई अचानक छोतडने पानी बारे सचेत गराइनेछ। 
आयोजना क्षेत्रको भौगतभयक सांरचनाको पषृ्ठभतूम जवटल भएता पतन स-साना भ-ूक्षय मात्र गएको र कुन ै
ठूलो पवहरो तथा भ-ूक्षय गएको नगएको पाइन्छ। तभरालो ठाउँमा सांरचनाहरू स्थापना गदाय पवहरोलाई 
मध्य नजर गरर गररनेछ। यस्ता क्षेत्रहरूमा ग्यातबयन पखायल, अतिसो र बाँसको रोपण र अन्य भ-ू
प्रावितधक प्रवितध जस्ता बायोइजन्जतनयररङ्ग प्रवितधहरूले सरुजक्षत गररनेछ। 

आयोजनाले भौततक तथा रासायतनक िातािरणमा पनय ससने प्रभािहरूलाई तडजाइन अितध देजख नै 
ध्यानमा राजखएको छ र कततपय उपायहरूलाई तनमायण चरणमा समािेश गररएको छ।आयोजनाले 
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भौततक तथा रासायतनक िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरण गनयको लातग ने.रू. एक करोड उनान्नब्बे लाख 
पचास हजार (१८,९५०,०००) छुट्टयाएको छ। 
८.२ जैविक िातािरण  
आयोजनाको लातग सामदुावयक िनबाट कावटने 952 रूखहरूको सट्टामा १:१० को अनपुातमा 952० 
रूखको तबरूिाहरू तडतभजन िन कायायलयले तोकेको स्थानमा िकृ्षारोपण गररनेछ। त्यसैगरर सरकारी 
20 हे. जग्गा प्रयोग गरे बापत आयोजना क्षेत्र िररपरी सोही जजल्लामा उस्तै पाररजस्थततकीय प्रणाली 
भएको जग्गा सट्टाभनाय गररनेछ र सो जग्गामा क्षततपूततय स्िरूप १६०० प्रतत हेसटरको दरले 32,000 
िकृ्षारोपण गररनेछ। यसरी लगाईएका रूखहरूको आयोजनाले ५ िषय सम्म रेखदेख गरी सम्बजन्धत 
व्यिस्थापन सतमततलाई हस्तान्तरण गररनेछ। 
साथै, बाझो जतमन, नदी तट सांरक्षण तथा खलु्ला तभरालोपन्न जोगाउन िकृ्षारोपण तथा 
बायोइजन्जतनयररङ्गको प्रयोगले तभरालो जतमनमा भएको िनक्षेत्रको सांरक्षण गररनेछ। 
आयोजनाले जैविक विविधता सांरक्षण, िन्यजन्त ुसांरक्षण आददको लातग सचेतना काययक्रम सांचालन 
गनेछ। पम्प्लेट, जनचेतनामूलक सामािीहरूको प्रयोग, होतडयङ्ग बोडयको प्रयोग, िनमा लाग्ने आगोको 
तनयन्त्रण साथै तनमायण काययबाट िन्यजन्त ुतथा बासस्थानमा कम असर पने गरी काम गररनछे। 
यसका साथै आयोजनाले िन्यजन्तकुो बासस्थानको सांरक्षण, अचानक छोतडने पानीको रोकथाम र 
आपतकातलन अिस्था सािधानी साइरनको प्रयोगमा पतन विशेष ध्यान ददइनेछ। बसाई सराई गने 
माछाहरूको चहलपहलको आयोजना तनमायण चरणको डाइभजयन टनेललाई सांचालन चरणमा Fish 
Ladder का रूपमा प्रयोग गररनेछ।यसबाहेक जलीय जीिनमा बाधा हनु नदीन अन्डरस्लइुसबाट सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक पानीको बहािको १०% (0.301 घनतमटर प्रततसेकेण्ड) खोलामा िातािरणीय 
बहािको रूपमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा छोतडनेछ। जैविक िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरण कायय गनयका 
तनजम्त आयोजनाले ने.रू. छ करोड उनान्सय लाख (69,900,000) छुट्टयाएको छ। 
८.३ सामाजजक आतथयक तथा साांस्कृततक िातािरण  
प्रस्तावित आयोजनाले व्यजक्तगत सरुक्षाका सामािीहरू उपलब्ध गराउने, अग्नी तनयन्त्रणको व्यिस्था 
गने, सािधानी र खतराको सांकेतको आिश्यक र उजचत स्थानमा प्रयोग गररनेछ। कामदारहरूलाई 
वितभन्न सरुक्षा तातलम ददनकुा साथै जनधनको क्षतत भएमा प्रचतलत ऐन तथा तनयम अनसुार क्षततपूततयको 
व्यिस्था गररनेछ। प्राथतमक उपचारको लातग प्राथतमक उपचार सामािीहरूको व्यिस्था गररनेछ। 
तनजी सम्पजत्तको सम्मान, स्थानीयको अतधकार र ररतीररिाजको सम्मान गनुयका साथै सामाजजक विकृतत 
तसजयना हनु ससने वक्रयाकलापहरूलाई पूणयरूपमा रोक लगाइनेछ। यसका साथै स्थानीय बातसन्दाको 
लातग वितभन्न जीविकोपाजयन र सीपमूलक तातलमहरूको व्यिस्था गररनेछ। सामाजजक, आतथयक तथा 
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साँस्कृततक िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरण कायय गनयको लातग आयोजनाले ने.रू. एक करोड तेजत्तस 
लाख (१३3,००,०००) छुट्टयाएको छ। प्रस्तावित आयोजनामा न्यूनीकरणका उपायहरूको प्रमखु 
जजम्मेिारी प्रस्तािकको हनुेछ। प्रस्तावित न्यूनीकरणका उपायहरू लागू गने जजम्मेिारी आयोजनाको 
व्यिस्थापकको हनुेछ। प्रस्तािकले प्रस्तावित न्यूनीकरणका उपायहरूको काययन्ियनका लातग आिश्यक 
विज्ञहरू करारमा तलनेछ। िातािरणमा पने प्रभािहरू न्यूनीकरण गनयका लातग आयोजना व्यिस्थापन 
कायायलयमा िातािरणीय तथा सामाजजक व्यिस्थापन एकाईको स्थापना गररनेछ। 
९.िातािरणीय अतभिवृि र सामाजजक सहयोग काययक्रम 
सामाजजक सहयोग काययक्रम अन्तगयत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा वितभन्न वकतसमका उपायहरू तथा 
काययक्रमहरू तयार पाररएको छ जसमध्ये स्िास्थ्य, जशक्षा, खानेपानीको स्तरोन्नतत गने, सडक, िातमण 
स्िास्थ्य सांस्थाहरूलाई सबल बनाउन सहयोग गने, वितभन्न सीपमूलक तातलम, जनजाततको जीिनस्तर 
सधुाने सहायक काययक्रम आदद रहेका छन।् यसका तनजम्त लागत खचयका अततररक्त कुल रू. आठ  
करोड पचास लाख पचास हजार (8,50,50,000) छुट्टयाएको छ। यसका अततररक्त आयोजनाले 
स्थानीय स्तरमा पाने सकारात्मक प्रभािहरू अतभिवृिका लातग ने.रू. तेजत्तस लाख पचहत्तर हजार 
(३3,७५,०००) छुट्टयाएको छ। 
१०. िातािरणीय व्यिस्थापन योजना  
आयोजनाको तनमायण र सांचालनबाट स्थानीयस्तरको िातािरणमा पने नकरात्मक प्रभािहरूलाई 
आयोजनाले िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदनमा उल्लेख भए अनसुारका न्यूनीकरणका उपायहरूको 
अिलम्बन गनेछ। न्यूनीकरणका उपायहरूको अिलम्बन गररएको छ छैन भने्न सतुनजित गनयका तनजम्त 
िातािरणीय व्यिस्थापन योजनालाई आयोजनाकै अांगको रूपमा विकास गररएको छ। आयोजनाको 
कारणले स्थानीय स्तरको भौततक, रासायतनक, जैविक, सामाजजक, आतथयक तथा साँस्कृततक क्षेत्रमा 
परेका नकारात्मक प्रभािहरूलाई हटाउने िा न्यूनीकरण गने मखु्य जजम्मेिारी आयोजनाको हनुेछ। 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनले प्रस्ताि गरेको िातािरणीय व्यिस्थापन योजना प्रस्तािक र 
अन्य सरोकारिालाहरूको सहकाययमा सांचालन गररनेछ। यस लातग आयोजनासँग सम्बजन्धत 
सरोकारिालाहरूमा िन तथा िातािरण मन्त्रालय, उजाय, जलस्रोत तथा तसांचाई मन्त्रालय, जजल्ला 
समन्िय सतमतत, तडतभजन िन कायायलय, सम्बजन्धत गाउँपातलका, िडा कायायलय, तनदेशन ददने प्रावितधक 
टोली तथा तनमायण तनमायण व्यिसायीहरू आदद रहने छन।् यसका लातग आयोजना व्यिस्थापन एकाईले 
वितभन्न उप-एकाईहरू खडा गरी आिश्यक मानिीय सांशाधनको व्यिस्था गनेछ। 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदनले तसिाररस गरे अनसुार न्यूनीकरणका उपायहरू अिलम्बन गरे 
नगरेको अनगुमन गनय तथा सरोकारिालाहरूसँग सधुार गनय सवकने कुराहरूमा राय तलनका तनजम्त 
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आयोजनाको िातािरणीय व्यिस्थापन एकाई स्थापना गरी आयोजनाले स्ि:अनगुमन गनेछ। िातािरणीय 
व्यिस्थापन एकाईले यसका अततररक्त आयोजनाको वितभन्न चरणमा अिलम्बन गररने उपायहरूमा 
िातािरणीय मापदण्डको प्रयोग गरे नगरेको पतन अनगुमन गनेछ। िातािरणीय अनगुमनमा सांलग्न 
सरोकारिालाहरूले ददएका सझुािहरू कायायन्ियनका लातग आयोजनाले आिश्यक पहल गनेछ। 
आयोजना सांचालनको दईु िषयपतछ िन तथा िातािरण मन्त्रालय अन्तगयतको िातािरण विभागले 
आयोजनाको िातािरणीय परीक्षण गनेछ। 
आयोजनाले िातािरणीय अनगुमनको तनजम्त लाग्न े खचय रू. असी लाख (८,०००,०००) तथा 
िातािरणीय परीक्षणका तनजम्त लाग्ने खचय रू. अट्ठाइस लाख (२8,००,०००) अनमुान गरेको छ। 
आयोजनाले मातथका सबै खचय समािेश गरी िातािरणीय खचय रू. तबस करोड तेह्र लाख पचहत्तर हजार 
(20,13,75,०००) छुट्टयाएको छ र यो आयोजनाको कुल आधारभतू लागत रू. एघार अबय चौँततस 
करोड (5,016,000,000) को 1.78 % हनु आउँछ। 
११. तनष्कषय  
पवहचान गररएका अतधकाांश नकारात्मक प्रभािहरूलाई न्यूनीकरण गररनेछ। यसका तनजम्त यस 
प्रततिेदनमा प्रस्तावित न्यूनीकरणका उपायहरूको पूणय रूपमा अिलम्बन गररनेछ। यसका साथै यस 
प्रततिेदनमा उल्लेजखत सझुाि तथा उपायहरू समि प्रभावित बस्ती, समदुाय, तथा स्थानीयहरूको 
जीिनस्तर उकास्नमा सहयोग पगु्नेछ। यी सन्दभयहरूलाई हेदाय िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 
अनसुार सकारात्मक प्रभाि बढी र नकारात्मक प्रभाि कम भएकोले आयोजना कायायन्ियन गनय उपयकु्त 
देजखन्छ।  
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अध्याय १ 
1 प्रततिेदन तयार गने व्यजक्तको िा सांस्थाको नाम र ठेगाना 

 प्रस्तािकको नाम र ठेगाना 
छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तािक साांतिला ऊजाय प्रा.तल. रहेको छ। प्रस्तािकको सम्पकय  
ठेगाना तल उल्लेख गररएको छ: 
प्रस्तािकको सम्पकय  ठेगाना 

नाम : साांतिला ऊजाय प्रा.तल. 
ठेगाना : काठमाडौं महानगरपातलका - ११, बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल। 

मोबाइल नां : ९८५७६४०९८३ (श्रीलाल चापागाई), ९८०५२१७६६०, 

९८५११७५०१२(वकशोर सबेुदी)  

 परामशयदाता को नाम र ठेगाना 
नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कन्सल्् यान्ट प्रा. तल. ले यो िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
प्रततिेदन तयार गरेको हो। परामशयदाताको सम्पकय  ठेगाना तल उल्लेख गररएको छ; 
परामशयदाताको सम्पकय  ठेगाना 

नाम: नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कन्सल्् यान्ट प्रा. तल. 
ठेगाना: काठमाण्डौ महानगरपातलका, िडा नां ३५, बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल।  

इमेल: consult.nedc@gmail.com 

मोबाइल नां. : ९८०११०५९८० 

िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयार गनय सांलग्न विज्ञहरूको वििरण तल तातलका १.१ मा 
ददइएको छ; 
तातलका 1.1: िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयार गनय सांलग्न विज्ञहरूको वििरण 
क्र.
सां. 

विज्ञहरूको 
नाम 

पद विशेषज्ञ क्षते्र योग्यता िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कनको 
अनभुि (सांख्या) 

१ नारायण 
प्रसाद खनाल 

टोली नेता  िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन विज्ञ 

िातािरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर ९० 

२ उददषा दनेखू टोली सदस्य पाररजस्थततकीय विज्ञ िातािरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर ४२ 
३ सरुज कुमार 

शे्रष्ठ 
टोली सदस्य हाइड्रोपािर इजन्जतनयर हाइड्रोपािर इजन्जतनयरीङ्गमा स्नातकोत्तर २८ 

४ उरूषा 
तसांख्िाल 

टोली सदस्य जैविक विविधता विज्ञ जैविक विविधता तथा िातािरण व्यिस्थापन 
स्नातकोत्तर 

२१ 

५ तबराज गौतम टोली सदस्य भ-ूगभय विज्ञ  भ-ूविज्ञानमा स्नातकोत्तर २५ 

mailto:consult.nedc@gmail.com
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क्र.
सां. 

विज्ञहरूको 
नाम 

पद विशेषज्ञ क्षते्र योग्यता िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कनको 
अनभुि (सांख्या) 

६ तभमसेन 
तसलिाल 

टोली सदस्य सामाजशास्त्री िामीण विकासमा स्नातकोत्तर   १८ 

 प्रस्तािको सान्दतभयकता 
छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना (६३ मे.िा.) नेपालको प्रदेश नां. १ को सांखिुासभा जजल्लाको 
भोटखोला गाउँपातलकाको िडा नां. २ मा रहेको छुजङु्ग खोलाको दायाँ वकनारमा प्रस्ताि गररएको छ। 
प्रस्तावित आयोजनाबाट उत्पाददत िावषयक ऊजाय 371.848 तगगािाट आिर विद्यतुले देशको विद्यतु 
आपूततयमा टेिा परु् याउँनेछ। स्थानीय क्षेत्रको विकासमा सहयोग गनुयका साथै पहुँच सडकको तनमायणले 
यातायात सवुिधामा सधुार ल्याउँनेछ जसले गदाय स्िास्थ्य चौकी, विद्यालय पगु्न सहज हनुेछ। प्रस्तावित 
आयोजनाले स्थानीयलाई योग्यता र सीप अनसुार प्रशासतनक र प्रावितधक काययहरूको लातग रोजगार 
प्रदान गनेछ। यस आयोजनाले च्याम्टन, तलङगम, गथुी गमु्बा, चमु्सार र थदुामका बातसन्दाहरूलाइ 
प्रत्यक्ष रूपमा जीिनस्तर उकास्न मद्दत गनेछ। 

 कानूनी औजचत्यता 
िािातािरण सांरक्षण ऐन, २०७६ तथा िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७ अनसुार मखु्य 
आयोजनाहरूका लातग सांजक्षप्त िातािरणीय अध्ययन िा प्रारजम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन गनुयपने हनु्छ। 
िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७, तनयम ३ सँग सम्बजन्धत अनसुचुी ३ (िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताि) अन्तगयत खण्ड क (िन क्षते्र) को उपखण्ड ५ अनसुार विद्यतु प्रसारण लाइन 
बाहेक अन्य प्रयोजनको लातग ५ हेसटरभन्दा बढीको िन क्षेत्र,िन सांरक्षण क्षेत्र,सांरक्षण क्षेत्र,मध्यिती 
क्षेत्र तथा िातािरण सांरक्षण क्षेत्रको िनको जग्गा प्रयोग गने भएमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनय 
आिश्यक हनु्छ।   
त्यसैगरी िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७, तनयम ३ सँग सम्बजन्धत अनसुचुी ३ (िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताि) अन्तगयत खण्ड च (ऊजाय,जलस्रोत तथा तसँचाई क्षेत्र) को उपखण्ड 
(क) अनसुार प्रस्तावित आयोजनाको क्षमता ५० मेगािाट भन्दा बढी क्षमताको जलविद्यतु उत्पादन 
आयोजना तनमायण गने भएमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनय आिश्यक हनु्छ। 
प्रस्तावित ६३ मे.िा को छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनाका लातग कुल 20 हे. सरकारी जग्गा 
(१०.8५ हे. सामदुावयक िनबाट र १.९५ हे िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट स्थायी रूपमा 
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तथा 3.7 हे. सरकारी सरकारी बाँझो जग्गाबाट र ३.५ हे. िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट 
अस्थायी रूपमा) प्रयोग गने भएकोले िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गरी िन तथा िातािरण मन्त्रालयबाट 
स्िीकृत गनय आिश्यक हनु्छ। 
प्रस्तावित आयोजनाको मातथल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको मातथल्लो छुजङु्ग जलविद्यतु आयोजना, 16.80 
मे.िा. र तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको मातथल्लो अरुण जलविद्यतु  आयोजना, 1061 मे.िा. लाई 
प्रततकूल असर नपने गरी अध्ययन गररएको छ। 

 िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको उद्दशे्य   
छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनका मखु्य उदे्दश् यहरू तनम्न 
तलजखत छन:् 
• आयोजना प्रभाि क्षेत्रको रेखाङ्कन गने ; 
• विद्यमान भौततक, जैविक, सामाजजक, आतथयक र साँस्कृततक िातािरणीय अिस्थाको जानकारी 

सांकलन गने ; 
• सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभािहरूको पवहचान गने ; 
• उपयकु्त, व्यािहाररक न्यूनीकरणका उपायहरू तथा अतभिवृि उपायहरू तसिाररस गने; 
• प्रस्तािकहरू, परामशयदाताहरू, सम्बजन्धत अतधकारीहरू, इच्छुक तथा प्रभावित पक्षहरूसँग 

जानकारी आदान प्रदान गने र प्रस्ताि सम्बन्धी आफ्नो विचार तथा सरोकार व्यक्त गने; 
• सम्भावित विकल्पहरूको विश् लेषण तथा उपयकु्त विकल्पहरू तसिाररस गने; 
• िातािरणीय व्यिस्थापन योजनाको लातग प्रभािकारी न्यूनीकरण उपाय, िातािरणीय व्यिस्थापन, 

अनगुमन र परीक्षण प्रस्ततु गने । 
 अध्ययनको दायरा 

िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययन विद्यतु उत्पादनमा मात्र तसतमत रहेको छ। यस अध्ययनले 
आयोजनाको तनमायण र सांचालनसँग सम्बजन्धत प्रभाि र सिालहरूलाई समािेश गनेछ। आयोजनाले 
कररब 8 वक.तम. लम्बाइको पहुँच सडक तनमायण गनेछ। क्रशर, उत्खनन क्षते्रहरू, भण्डारण क्षेत्रहरू, 
ब्याजचङ प्लान््स, बांकर स्थल, विष्िोटन, तडस्पोजल क्षेत्रहरूसँग सम्बजन्धत प्रभािहरू यस िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनको दायरामा पदयछन।् साथै प्रत्यक्ष प्रभाि क्षेत्र, समदुायका मातनसहरू र 
आयोजना प्रभावित पररिारसँग सम्बजन्धत सिाल तथा प्रभािहरू पतन यस िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
अध्ययनको दायरामा पदयछन।् प्रसारण लाईनको लातग छुटै्ट िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन/प्रारजम्भक 
िातािरणीय परीक्षण अध्ययन गररनेछ। 
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अध्याय २ 
2 प्रस्तािको पररचय 

 भतूमका  
राविय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको पन्रौ योजनामा तीव्र र सन्ततुलत आतथयक विकास, समवृि, 
सशुासनको दूरदृवष्ट राखेको छ। विद्यतु उत्पादन क्षमता विस्तारमा लक्ष्यभन्दा न्यून उपलजब्ध भएको 
छ भने प्रसारण लाइन विस्तार, चहुािट तनयन्त्रण र विद्यतु पहुँचमा लक्ष्यभन्दा बढी उपलजब्ध भएको 
छ। आ.ि.२०७५/७६ सम्म कुल विद्यतु उत्पादन (जतडत क्षमता) १,२५० मेगािाट पगेुको छ। 
विद्यतु प्रसारण लाइन तथा व्यिस्थापन र चहुािट तनयन्त्रणमा भएको सधुारको स्िरूप आ.ि. 
२०७२/७३ मा २६ प्रततशत रहेको चहुािट २०७५/७६ मा १५.३ प्रततशतमा झरेको छ। साथै 
जलविद्यतु उत्पादन तथा राविय प्रसारण लाइनमा पहुँच पगेुको जनसङ्खख्यामा िवृि भई प्रततव्यजक्त विद्यतु 
खपत २४५ वकलोिाट घण्टा पगेुको छ। यस अितधमा ३५ हजार मेगािाट जलविद्यतु र ५ हजार 
मेगािाट िैकजल्पक ऊजाय उत्पादन गरी प्रततव्यजक्त उजाय खपत २४५ वकलोिाट आिरबाट ३,५०० 
वकलोिाट आिर परु् याइने लक्ष्य रहेको छ।(स्रोत: पन्रौ योजना २०७६/७७-२०८०/८१, 
२०७६)। 
आतथयक िषय २०२०/२१ अनसुार नेपाल विद्यतु प्रातधकरणको साना तथा ठूला जलविद्यतु 
आयोजनाहरूबाट कुल २,८१०.७४ तगगािाट आिर विद्यतु उत्पादन भइरहेको छ। जनु आतथयक िषय 
२०१९/२० (३०२१.०४ तगगािाट आिर) को भन्दा ६.९६% ले घटेको छ। नेपाल तभत्रको 
स्ितन्त्र ऊजाय उत्पादक (Independent Power Producers) ले मात्र ३,२४१ तगगािाट आिर विद्यतु 
उत्पादन गरेको छ। जनु आतथयक िषय २०१९/२० (२,९९१ तगगािाट आिर) को भन्दा ८.३६% 
ले बढेको छ। बढ्दै गरेको ऊजायको मागलाई परुा गनय भारतबाट पतन ऊजाय आपूततय  गररएको छ। 
कुल २,८२६.२१ तगगािाट आिर विद्यतु भारतबाट खररद गरेको छ। हालको कुल ऊजाय मध्य 
नेपाल विद्यतु प्रातधकरणको ३१.६६%, भारत र नेपाल तभत्रको स्ितन्त्र ऊजाय उत्पादकले क्रमशूः 
३१.८३ % र ३६.५१ % रहेको छ (स्रोत: विद्यतु विकास विभागको िावषयक प्रततिेदन, २०२०/२१)। 
प्रस्तािक साांतिला ऊजाय प्रा.तल. ले प्रदेश नां. १ को सांखिुासभा जजल्लाको भोटखोला गाउँपातलकाको 
िडा नां. २ मा ६३ मे. िा. क्षमताको छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना पवहचान गरेको छ। विद्यतु 
विकास विभागले प्रस्तािकलाई विद्यतु उत्पादनको सिेक्षण अनमुततपत्र (वि∙ वि∙ वि∙ ०७५/७६ वि∙ 
उ∙ स∙ १०२६) तमतत २०७५/०४/२० गते प्रदान गरेको तथयो जनु २०७७/०४/१९ गते सम्म 
बहाल अितध रहको तथयो। तमतत २०७८/०५/१8 गते प्रदान गरेको विद्यतु उत्पादनको सिेक्षण 
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अनमुततपत्र अनसुार २०७९/०४/१९ गते सम्म बहाल अितध थपी निीकरण गररएको छ। त्यसैगरर, 
तमतत २०७८/०३/१४ गते प्रदान गरेको विद्यतु उत्पादनको सिेक्षण अनमुततपत्र अनसुार प्रस्तावित 
आयोजनाको जतडत क्षमता ४८ मे.िा. बाट ६३ मे.िा. एिां आयोजनाको स्िरूप ROR बाट PROR मा 
पररितयन भएको छ। िातािरणीय प्रभाि अध्ययनको क्रममा पवहचान भएका थप सिाललाई समेत यस 
प्रततिेदनमा सम्बोधन गररएको छ। विद्यतु उत्पादनको सिेक्षण अनमुतत पत्रमा उजल्लजखत सम्पणूय 
सतयहरूको पालना गरी िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयार गररएको छ। सबै सिेक्षण 
अनमुततपत्रहरू र आिश्यक कानूनी कागजातहरू अनसूुची १ मा समािेश गररएका छन।् 

 प्रस्तािको पररचय 
साांतिला ऊजाय प्रा. तल. प्रस्तािक रहेको ६३ मे.िा. क्षमताको छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना 
सांखिुासभा जजल्लाको भोटखोला गाउँपातलकामा अिजस्थत छ। प्रस्तावित आयोजना Peaking Run of 

River (PRoR) प्रकृततको रहेको छ। प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजनाको तडजाईन तडस्चाजय 8.41 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड र िस हेड ९38 तम. रहेको छ। प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजनाको िावषयक 
ऊजाय उत्पादन 371.848 तगगािाट आिर (िषाय याम-255.65 तगगािाट आिर, सखु्खा Peak 

Energy -42.852 तगगािाट आिर, सखु्खा Off-Peak Energy -73.345 तगगािाट आिर) रहेको 
छ। डाइभजयन िेयर, इन्टेक, विडर टनेल, सेटतलङ्ग बेतसन, Inspection Tunnel into Settling Basin, 

हेडरेस टनेल, हेडरेस पाइप, वपवकङ पोण्ड, Connection Pipe from Peaking Pond to Headrace Pipe, 

Headrace Pipe Up to Surge Tank, Headrace Tunnel 2 with Penstock Pipe, सजय ् याांक, पेनस्टक 
पाइप, प्रशेर साफ्ट (Horizontal and Vertical), Adit Tunnel to Pressure Shaft, Inspection Tunnel to 

Powerhouse, Inspection Tunnel to Transformer, Construction tunnel to Pressure Shaft, 

Construction tunnel to Tailrace, Connection Tunnel Powerhouse and Transformer Cavern, 

Connection Tunnel Powerhouse and Tailrace (Emergency Escape Tunnel), Cable tunnel 

Transformer Cavern to Switchyard, विद्यतुगहृ, टेलरेस टनेल तथा प्रसारण लाइन प्रस्तावित 
आयोजनाका मखु्य अियिहरू हनु।् हेडरेस टनेलको लम्बाइ कररब 33४० तमटर, हेडरेस पाइपको 
लम्बाइ 840 तमटर र व्यास 1.8 तमटर तथा पेनस्टक पाईपको लम्बाइ 1070 तमटर रहेको छ। 
यस आयोजनाको विद्यतुगहृबाट उत्पाददत विद्यतुलाई यस आयोजनाको स्िीचयाडयबाट कररब 55 
वकलोतमटर लामो १३२ के.भी. प्रसारण लाईन मािय त तसतलपाटी सब-स्टेशनमा जडान गररनेछ। 

 अिजस्थतत र पहुँच 
छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना (६३ मे.िा.) नेपालको प्रदेश नां. १ को सांखिुासभा जजल्लाको 
भोटखोला गाउँपातलकाको िडा नां. २ मा रहेको छुजङु्ग खोलामा प्रस्ताि गररएको छ। प्रस्तावित 
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आयोजनामा प्रयोग हनुे िेयर के्रस्ट तथा टेलरेसको स्तर समदु्री  सतहबाट क्रमशूः २६89 तमटर र 
१७46.75 तमटरको उचाइमा रहेको छ। भौगतभयक रूपमा यो आयोजनाका सांरचनाहरू उत्तरी अक्षाांश 
२७०४६’08’’ देजख २७०४४’३६’’ उत्तर  सम्म तथा पूिी देशान्तर ८७०२७’०8’’ देजख  
८७०३०’09’’ पूिय सम्म रहनेछ। 
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तस्िीर 2.1: नेपालको नससामा आयोजना क्षेत्र 
स्रोत: नापी विभाग, २०७७ बाट पररमाजजयत
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तस्िीर 2.2: गगुलको नससामा आयोजना क्षते्र 
स्रोत: गगुल अथय (२०७८) बाट पररमाजजयत  
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तस्िीर 2.3: सांखिुासभा जजल्लाको नससामा आयोजना क्षेत्र 
स्रोत: सविय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (२०७८) बाट पररमाजजयत 
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 आयोजनाको पहुँच 
काठमाडौंबाट आयोजना क्षेत्र सम्म पगु्नका लातग काठमाडौं-धतुलखेल (अरतनको राजमागय), 
धलुीखेल - बददयबास (बीपी कोइराला राजमागय),बदीबास-इटहरी (पूिय पजिम राजमागय), इटहरी-
धरान-धनकुटा-वहले (कोशी राजमागय) र वहले-खाँदबारी (मध्य पहाडी राजमागय) हुँदै जानपुछय। 
खाँदबारीबाट सांखुिासभा जजल्लाको सदरमकुाम सम्म पगु्नका लातग वकमाथाांका सडक भएर 
जानपुने हनु्छ जनु सडकमा ितयमान अिस्थामा स्तर िवृिका काययहरू भइरहेका छन।् दोभान 
देजख च्याम्ताङ सम्म टे्रल खोतलएको छ र बरूण बजार सम्म यात्रबुाहक बसहरू आित जाित 
गरररहेका छन।् गतुथगमु्बा बजारबाट आयोजनाको विद्यतुगहृ सम्म पगु्नका लातग आयोजनाले 
कररब ८ वक.तम. लम्बाइ र 4.5 तम. चौडाइको पहुँच सडक तनमायण गनेछ।  
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रको नजजक तजुम्लङटार विमानस्थल रहेको छ। तजुम्लङटार विमानस्थल 
खाँदबारीबाट ३० वक.तम. दजक्षणमा अिजस्थत छ। आयोजना क्षेत्रको पहुँच सम्बन्धी विस्ततृ 
वििरण तल तातलका नां. २.1 मा ददइएको छ; 
तातलका 2.1: आयोजना क्षते्रसम्मको पहुँच 
क्र.सां. मागय  दूरी (वक.तम.) मागयको प्रकार  
उपलब्ध सडक   
१ काठमाडौं -धतुलखेल ३० अरतनको राजमागय (कालो पते्र गररएको) 
२ धलुीखेल - बददयबास ८४ बीपी कोइराला राजमागय (कालो पते्र गररएको) 

३ बदीबास - इटहरी ३३४ पूिय पजिम राजमागय (कालो पते्र गररएको) 
४ इटहरी-धरान-धनकुटा-वहले ८३ कोशी राजमागय (कालो पते्र गररएको) 
५ वहले - खाँदबारी ७० मध्य पहाडी राजमागय (कालो पते्र गररएको) 
६ खाँदबारी - दोभान ६८ वकमाथाांका सडक (कालो पते्र गररएको) 
७ दोभान- गतुथगमु्बा बजार ३७ कच्ची सडक 
८ गतुथगमु्बा बजार- आयोजनाको 

विद्यतुगृह 
८ कच्ची सडक (आयोजनाले तनमायण गनुयपने) 

 कुल ७१४  
स्रोत: छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना (६३ मे.िा.) को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

 प्रकृतत/ वकतसम 
छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना, ६३ मे. िा. Peaking Run of River (PROR) प्रकृततको 
जलविद्यतु आयोजना हो। प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजनाको तडजाईन तडस्चाजय 8.41 घनतमटर 
प्रतत सेकेण्ड र िस हेड 938 तम. रहेको छ। प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजनाको िावषयक ऊजाय 
उत्पादन 371.848 तगगािाट आिर (िषाय याम-255.65 तगगािाट आिर, सखु्खा Peak 
Energy- 42.852 तगगािाट आिर, सखु्खा Off-Peak Energy- 73.345 तगगािाट आिर) 
रहेको छ। डाइभजयन िेयर, इन्टेक, विडर टनेल, सेटतलङ्ग बेतसन, Inspection Tunnel into 

Settling Basin, हेडरेस टनेल, हेडरेस पाइप, वपवकङ पोण्ड, Connection Pipe from Peaking 
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Pond to Headrace Pipe, Headrace Pipe Up to Surge Tank, Headrace Tunnel 2 with Penstock 

Pipe, सजय ् याांक, पेनस्टक पाइप, प्रशेर साफ्ट (Horizontal and Vertical), Adit Tunnel to 

Pressure Shaft, Inspection Tunnel to Powerhouse, Inspection Tunnel to Transformer, 

Construction tunnel to Pressure Shaft, Construction tunnel to Tailrace, Connection Tunnel 

Powerhouse and Transformer Cavern, Connection Tunnel Powerhouse and Tailrace 

(Emergency Escape Tunnel), Cable tunnel Transformer Cavern to Switchyard, विद्यतुगहृ, 
टेलरेस टनेल तथा प्रसारण लाइन प्रस्तावित आयोजनाका मखु्य अियिहरू हनु।्  

 आयोजनाको मखु्य विशेषताहरू 
छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनाका मखु्य विशेषताहरू तल तातलका २.2 मा ददइएको छ; 
तातलका 2.2: आयोजनाका मूख्य विशेषताहरू  

क्र  .सां .  वििरणहरू विशेषताहरू 

१ आयोजना स्थल  
 प्रदेश नां. १ 
 जजल्ला सांखिुासभा 
 इन्टेक क्षेत्र भोटखोला गाउँपातलका िडा नां. २ 
 विद्यतुगृह क्षेत्र भोटखोला गाउँपातलका िडा नां. २ 
 भौगतभयक अिजस्थतत  

 अक्षाांश २७०४६’08’’  देजख २७०४४’३६’’ उत्तर   

 देशान्तर ८७०२७’०4’’ देजख  ८७०३०’09’’ पूिय 
२ सामान्य वििरण  
 स्रोत खोला छुजङु्ग खोला 
 नजजकको बजार च्याम्ताङ 
 आयोजनाको प्रकार Peaking Run of River (PROR) 

 िस हेड 938 तम. 
 नेट रेटेड हेड ८७४.३३ तम.  

 जतडत क्षमता ६३ मे.िा. 
 Peaking Hour ४ घण्टा 
 सखु्खा मौसमको Peak ऊजाय 42.852 तगगािाट आिर 
 सखु्खा मौसमको off- Peak 

ऊजाय 
73.345 तगगािाट आिर 

 कुल सखु्खा मौसमको ऊजाय 116.197  तगगािाट आिर 

 िषाय मौसमको ऊजाय २५५.65  तगगािाट आिर 

 औसत िावषयक ऊजाय after 

outage 
371.848 तगगािाट आिर 

३ जलविज्ञान  
 जलाधार क्षेत्र २०३.९८५ िगय वक.तम. 
 औसत मातसक बहाि १०.६८ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
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 तडजाइन तडस्चाजय (Q४०) 8.41 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 िातािरणीय िहाि 0.301 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 तडजाइन फ्लड तडस्चाजय (१०० 

िषयको बषयको बाढी) 
१९९ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 

 िावषयक िषाय २१५६.८५६ तम.तम. 
४ Live storage Volume  
 डाइभजयन िेयर 9480 घनतमटर 
 इन्टेक सांरचना १२३ घनतमटर 
 सेटतलङ्ग बेतसन 17330 घनतमटर 

 वपवकङ पोण्ड (Peaking Pond) 56,000 घनतमटर 
४ डाइभजयन िेयर  
 िेयरको प्रकार Ogee shaped weir 

 िेयरको लम्बाइ २0 तम. 
 िेयरको उचाइ (above ground) ८ तम. 
 िेयरको उचाइ (under ground) ५ तम. 
 िेयरको उचाइ ( from bed 

level) 
१३ तम. 

 के्रस्टको उचाइ समदु्री सतह भन्दा २६89 तम. मातथ 
 अतधकतम पानीको स्तर समदु्री सतह भन्दा २६89 तम. मातथ 
 अन्डरस्लइुस गेटको आकार  

(लम्बाइ x उचाइ) 

३ तम. x ४ तम. 

 अन्डरस्लइुसको सांख्या ३ 
 अन्डरस्लइुसको के्रस्टको उचाइ समदु्री सतह भन्दा 2675 तम. मातथ 
 Live Volume 9480 घनतमटर 
 अतधकतम Draw Down Level समदु्री सतह भन्दा २६82 तम. मातथ 
५ इन्टेक सांरचना 
 

प्रकार Side intake  

 Opening को सांख्या 6 िटा 
 इन्टेकको आकार (चौडाइ x 

उचाइ) 
१.7 तमटर x 1.1 तमटर  

 इन्टेक Sill Level समदु्री सतह भन्दा २६81 तम. मातथ 

 Live Volume १२३ घनतमटर 
 अतधकतम Draw Down Level समदु्री सतह भन्दा २६82 तम. मातथ 
६ विडर टनेल  
 प्रकार Pressure टनेल 

 चौडाइ x उचाइ 2.8 तमटर x 2.8 तमटर 
 लम्बाइ 72 तमटर 
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 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 
 Shape in excavation Inverted D 

७ सेटतलङ्ग बेतसन 

 प्रकार Dofour Type (भतूमगत) 
 Bays सांख्या ३ 
 Dimension (लम्बाइ x चौडाइ x 

उचाइ) 
१00 तम. x ७ तम. x १5.3 तम. 

 Flushing Size (लम्बाइ x 
चौडाइ) 

१ तम. x १ तम. 

 Inlet Transition Length १8 तम. 
 Particle Size to be settled  ०.२ तम. तम.  
 Trapping Efficiency 

 
100% for 0.2mm (Camp) 
99% for 0.2 mm (Vetter) 
96% for 0.15mm (Vetter) 
80% for 0.10mm (Vetter) 

 Live Volume 17330 घनतमटर 
 अतधकतम Draw Down Level समदु्री  सतह भन्दा २६82 तम. मातथ 
8 Flushing टनेल  
 प्रकार टनेल 
 चौडाइ x उचाइ २.८ तम. x २.८ तम. 
 लम्बाइ 200 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 
 Shape in excavation Inverted D 

9 Inspection Tunnel into 

Settling Basin 
 

 सांख्या 1 
 प्रकार टनेल 
 चौडाइ x उचाइ 4.5 तम. X 4.5 तम. 
 लम्बाइ 146 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 
 Shape in excavation Inverted D 

10 हेडरेस टनेल हेडरेस टनेल 

 प्रकार Pressure टनेल 
 चौडाइ x उचाइ ३.2 तम. x ३.2 तम. 
 लम्बाइ 3340 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 

 Shape in excavation Inverted D 
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11 हेडरेस पाइप  
 प्रकार स्टील 
 आन्तररक व्यास 1.8 तम. 
 लम्बाइ 840 तम. 
 स्टीलको मोटाइ १4 तम. तम. (औसत) 
12 वपवकङ पोण्ड (Peaking Pond) 

 लम्बाइ x चौडाइ x उचाइ 200 तम. x 35 तम. X 8 तम. 
 Live Volume 56,000 घनतमटर 
 अतधकतम Water Level समदु्री  सतह भन्दा २६84 तम. मातथ 
 अतधकतम Draw Down Level समदु्री  सतह भन्दा २६77 तम. मातथ 
13 Connection Pipe from 

Peaking Pond to Headrace 

Pipe 
 

 प्रकार स्टील 
 आन्तररक व्यास 3 तम. 
 लम्बाइ 115 तम. 
 

स्टीलको मोटाइ 14 तम. तम. 
14 Headrace Pipe Up to Surge 

Tank 
 

 प्रकार स्टील 
 आन्तररक व्यास 1.8 तम. 
 लम्बाइ 1072 तम. 
 स्टीलको मोटाइ १6 तम. तम. (औसत) 
15 Headrace Tunnel 2 with 

Penstock Pipe 
 

 प्रकार प्रशेर टनेल 
 चौडाइ x उचाइ ३.2 तम. x ३.2 तम. 
 लम्बाइ 577 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 
 Shape in excavation Inverted D 

16 सजय ् याांक  
 प्रकार गोलाकार 
 व्यास 6 तम. 
 उचाइ 110 तम. 
 Up Surge Level समदु्री सतह भन्दा २६95 तम. मातथ 
 Down Surge Level समदु्री सतह भन्दा २६74 तम. मातथ 
17 पेनस्टक पाइप  
 प्रकार स्टील 
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 आन्तररक व्यास १.6 तम. 
 लम्बाइ 1070 तम. 
 स्टीलको मोटाइ १८-२४ तम. तम. 
 Nos. of Anchor Blocks १५ िटा 
18 प्रशेर साफ्ट (Horizontal and 

Vertical) 
 

 Excavation Diameter Vertical 3 तम. (गोलाकार) 
 Excavation Diameter Horizontal 3.2 तम. (Inverted D) 
 प्रकार स्टील 
 आन्तररक व्यास १.4 तम. 
 कुल लम्बाइ 745 तम. 
 Vertical Shaft 478 तम. 
 Horizontal Shaft 267 तम. 
 स्टीलको मोटाइ २४ तम. तम. (औसत) 
19 Adit Tunnel to Pressure Shaft 
 प्रकार टनेल 
 चौडाइx उचाइ 4.5 तम. x 4.5 तम. 
 लम्बाइ 250 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 
 Shape in excavation Inverted D 

20 Inspection Tunnel to 

Powerhouse 
 

 प्रकार टनेल 
 चौडाइ x उचाइ 6 तम. x 6 तम. 
 लम्बाइ 282 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 
 Shape in excavation Inverted D 

21 Inspection Tunnel to 

Transformer 

 

 प्रकार टनेल 

 चौडाइ x उचाइ 6 तम. x 6 तम. 
 लम्बाइ 90 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 

 Shape in excavation Inverted D 

22 Construction tunnel to 

Pressure Shaft 
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 प्रकार टनेल 

 चौडाइ x उचाइ 3.5 तम. x 3.5 तम. 
 लम्बाइ 208 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 

 Shape in excavation Inverted D 

23 Construction tunnel to 

Tailrace 

 

 प्रकार टनेल 

 चौडाइ x उचाइ 4.5 तम. x 4.5 तम. 
 लम्बाइ 150 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 

 Shape in excavation Inverted D 

24 Connection Tunnel 

Powerhouse and Transformer 

Cavern 

 

 प्रकार टनेल 

 चौडाइ x उचाइ 5 तम. x 5 तम. 
 लम्बाइ 40 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 

 Shape in excavation Inverted D 

25 Connection Tunnel 

Powerhouse and Tailrace 
(Emergency Escape Tunnel ) 

 

 प्रकार टनेल 

 चौडाइ x उचाइ 3 तम. x 3 तम. 
 लम्बाइ 51 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 

 Shape in excavation Inverted D 

26 Cable tunnel Transformer 

Cavern to Switchyard 

 

 प्रकार टनेल 

 चौडाइ x उचाइ 3 तम. x 3 तम. 
 लम्बाइ 250 तम. 
 Lining को प्रकार Shotcrete/Concrete lining 
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 Shape in excavation Inverted D 

27 विद्यतुगहृ  

 प्रकार  भतूमगत 
 आकार (लम्बाइ x चौडाइ) 49 तम. x 15 तम. 
 उचाइ ३5 तमटर 
 Turbine Axis Level समदु्री सतहबाट १751 तम. 

28 ट्रान्सिमयर  
 प्रकार  भतूमगत 
 आकार (लम्बाइ x चौडाइ) 90 तम. x 13 तम. 
 उचाइ 26 तमटर 
29 टेलरेस टनेल 
 प्रकार टनेल 
 टेलरेसको लम्बाइ 324 तम. 
 आकार (उचाइ x चौडाइ) 4.5 तम. x 4.5 तम. 
 Tailrace Water Level समदु्री सतहबाट १७46.75 तम. 
 Shape of Excavation Inverted D 

30 टबायइन  
 प्रकार पेल्टन, भवटयकल एजससस 

 एकाइको सांख्या ३ िटा 

  Rated Output Capacity per unit २१ मेगािाट 
 Turbine Axis Level समदु्री सतह देजख १७२० तम. मातथ 
 नेट हेड ८७४.३३ तम. 
 Discharge per Unit २.८०३ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 Efficiency ९० % 
31 गभनयर  
 प्रकार Digital Electronic Governor with Proportional Integral 

Derivative (PID) 
 Adjustment for Speed Drop ०-१०% 
32 जेनेरेटर  
 प्रकार Salient Pole, Synchronous, 3-Phase 
 Rated Output Capacity per unit प्रतत यतुनट २४.७ मेगा भोल्ट एजम्पयर 
 Power Factor ०.८५ 
 उत्पादन भोल्टेज ११ वकलोभोल्ट 
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 विसिेयन्सी ५० हजय 
 यूतनटको सांख्या  ३ िटा 
 Excitation System Brushless Type 

 दक्षता ९७ % 
33 ट्रान्सिमयर  

 प्रकार Single Phase Outdoor 

 Rated Capacity २५५०० वकलो भोल्ट एजम्पयर 
 भोल्टेज अनपुात ११ वकलोभोल्ट/१३२ वकलोभोल्ट 
 यतुनटको सांख्या  1 Phase x 4, one as a spare 

 भेसटर समूह YNdll (Solidly Grounded Neutral) 

 विसिेन्सी ५० हजय 
 दक्षता ९९ % 
34 प्रसारण लाइन  
 भोल्टेज स्तर १३२ वकलोभोल्ट 

 लम्बाइ ५५ वकलोतमटर 
 कन्डसटरको प्रकार ‘Panther’ ACSR 

 सरुूिातत तबन्द ु छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनाको विद्यतुगहृ  
 अजन्तम तबन्द ु तसतलपाटी सबस्टेशन 

35 िातािरणीय सूचकहरू  
 भौततक िातािरण आयोजना क्षेत्र मध्य वहमाली क्षेत्रमा अिजस्थत छ। आयोजना 

क्षेत्र gneisses, slightly weathered, strong to medium strong, 

planner to undulating खालको Gneiss चट्टानहरूबाट बनेको 
छ। 

 जैविक िातािरण- प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा उपोष्ण तथा समजशतोष्ण जलिायमुा 
पाइने िनस्पततहरू पाइन्छन।् 

आयोजना क्षेत्रमा गोबे्र सल्ला (Pinus wallichiana), माप्ले (Acer 

pectinatum), खस्र ु (Quercus semicarpifolia), काउलो 
(Presea duthiei), लालीगरुाँस (Rhododendron arboreum), 
बाँझ (Quercus leucotrichophora), िलाट (Quercus glauca), 
सल्ला (Pinus roxburghii), उततस  (Alnus nepalensis), आदद 
पाइने रूखका प्रजाततहरू हनु।् 

स्तनधारी िन्यजन्तमुा कालो भाल ु (Ursus thibetanus), ध्िाँसे 
जचतिुा (Neofelis nebulosa), जचतिुा (Panthera pardus), घोरल 



छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना, ६३ मे.िा.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 
 

19 
 

क्र  .सां .  वििरणहरू विशेषताहरू 

(Nemorhedus goral), रातो राजपङ्खी लोखके (Petaurista  

petaurista), आदद प्रमखु रहेका छन।् 

 सामाजजक, आतथयक तथा 
सासँ्कृततक िातािरण 

राविय जनगणना, २०७८ अनसुार सांखिुासभा जजल्लाको कुल 
जनसांख्या १,५९,०४६ रहेको छ जसमध्ये परुूषको जनसांख्या 
८०,०५५ जना र मवहलाको जनसांख्या ७८,९९१ जना रहेको 
छ। यस जजल्लाको औसत घरधरुीहरू ४.०५ र लैवङ्गक अनपुात 
१०१.३५% रहेको छ।  
त्यसैगरी, भोटखोला गाउँपातलकाको कुल जनसांख्या ६,५०९ 
रहेको छ जसमध्ये परुूषको जनसांख्या ३,२५६ जना र मवहलाको 
जनसांख्या ३,२५३ जना रहेको छ भने औसत घरधरुीहरू ३.८८ 
र लैवङ्गक अनपुात ९९.९०% रहेको छ। 

36 वित्तीय सूचकहरू  
 आयोजनाको लागत (IDC बाहेक) ने.रू. 11,34,00,00,000 

 आयोजनाको B/C अनपुात १.४७ 
 आयोजनाको IRR  २०.०६ % 

स्रोत: छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना, ६३ मे.िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७7 
 आयोजनाको मखु्य भागहरूको िणयन 

क. हेडिससय 
प्रस्तावित आयोजनाको लातग समदु्री सतहबाट 2675 तमटरको उचाइमा Ogee shaped 
डाइभजयन िेयर प्रस्ताि गररएको छ। डाइभजयन िेयर प्रस्तावित क्षेत्रमा िेडल रक exposed 

भएको छ। प्रस्तावित डाइभजयन िेयरको लम्बाइ 20 तम. रहनेछ। प्रस्तवित िेयरको के्रस्टको 
स्तर समदु्री  सतह भन्दा २६89 तमटर मातथ रहनेछ। िेयरको Live Volume 9480 
घनतमटर रहनेछ। डाइभजयन िेयरको कम चौडाइका कारण यस आयोजनाको लातग radial 
gate भएको bottom undersluice प्रस्ताि गररएको छ। 

ख. अन्डरस्लइुस 
नदीको bed load तनयन्त्रण गनयको लातग Radial gate तथा Stop log सवुिधा सवहतका 2 िटा 
bottom Undersluice को प्रस्ताि गररएको छ। प्रस्तावित अन्डरस्लइुसको चौडाइ 3 तम. र 
उचाइ 4 तम. रहनेछ। अन्डरस्लइुसको bottom sill level समदुद्र सतहबाट 2675 तम. को 
उचाइमा अिजस्थत हनुेछ। बाँधको मातथल्लो भाग र इन्टेक क्षेत्रबाट Bed load हटाउन तमल्न े
गरी अन्डरस्लइुसको तडजाइन गररएको छ। 
ग. जस्पलिे (Spillways) 
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िेयरको 15 तम. चौडाइको top crest लाई नै जस्पिेका रूपमा गररएको छ। तडजाइन फ्लड 
तडस्चाजय spill गनयको प्रस्ताि गररएको 15 तम. चौडाइको जस्पलिेको के्रष्ट स्तर समदु्री सतहबाट 
2689 तमटरको उचाइमा अिजस्थत हनुेछ। त्यसैगरी, 100 िषयको फ्लड तडस्चाजय (Q100) 
199 घन तमटर प्रतत सेकेण्ड रहेको छ भने बाढीको स्तर समदु्री सतह बाट 2691.78 तम. 
को उचाइमा रहनेछ। 

घ. इन्टेक 
यस आयोजनाका लातग आिश्यक तडजाइन तडस्चाजय सवहत 30% फ्लतसङ्गका लातग आिश्यक 
तडस्चाजय प्रबाहका लातग 6 िटा साइड इन्टेकको प्रस्ताि गररएको छ। प्रत्येक इन्टेकको 
चौडाइ 1.7 तम. र उचाइ 1.1 तम. रहनेछ। Bed load तथा िाभेल system सम्म पगु्नबाट 
रोसनको लातग इन्टेकको sill Level, undersluice को invert भन्दा 3.0 तम. मातथ समदु्री 
सतहबाट 2681 तम. को उचाइमा प्रस्ताि गररएको छ। इन्टेकबाट Floating debris प्रिेश 
गनयबाट रोसनका लातग Coarse trash rack को व्यिस्था गररनेछ। 

ङ. िाभेल ट्रयाप 
िाभेल ट्रयाप विशेषगरी, 12 तम.तम भन्दा ठूला सेतडमेण्टहरुलाई ट्रयाप गनय तडजाइन गररएको 
छ। िाभेल ट्रयापको चौडाइ 3.0 तम. रहनेछ भने Settling Velocity 0.5 तमटर प्रतत सेकेण्ड 
रहनेछ। िमभेल ट्रयापको लम्बाइ 5 तम. र गवहराइ 4.4 तम. रहनेछ। यस आयोजनाको 
लातग flushing system को छुट्टाछुटै्ट mechanism भएका तभन्न तभन्न तररकाले काम गने 3 
िटा िाभेल  ट्रयापको प्रस्ताि गररएकोछ। त्यसैगरी, िाभेल ट्रयाप फ्लतसङ्ग टनेलको लम्बाइ 
75 तम. र चौडाइ 1 तम. रहनेछ। 
च. विडर टनेल 
तडजाइन तडस्चाजय िाभेल ट्रयाप देजख सेटतलङ् बेतसनसम्म पयुायउनका लातग inverted D आकारको 
विडर टनेलको प्रस्ताि गररएको छ। सेटतलङ् बेतसनको ततनिटा च्याम्बरमा तडस्चाजय 
परु् याउनका लातग ततनिटा विडर टनलेको तनमायण गररनेछ। विडर टनलेको इन्लेटमा ततनिटा 
भवटयकल गेटहरू रहनेछन।् प्रत्येक विडर टनेलको चौडाइ 2.8 तम., उचाइ 2.8 तम. र 
लम्बाइ 72 तम. रहनेछ।  
छ. सेटतलङ् बेतसन  
विशेषगरी, िषाययाममा वहमालय क्षेत्रबाट उत्पन्न भएका नदीहरुले प्रशस्त मात्रामा suspended 
sediments हरु बगाएर ल्याउने गदयछन।् प्रायजसो यस्ता वकतसमका sediments हरुले पनेस्टक 
तथा टबायइन जस्ता स्टीलका सांरचनाहरुमा जम्मा भइ बस्ने गदयछन।् वहमाली क्षेत्रबाट बगेर 
आउन ेsediments धेरै कडा र quartz तथा feldspar जस्ता abrasive minerals बाट बनेका 
हनु्छन ्जसकारण नेपालका अतधांकाश जलविद्यतु आयोजनामा severe wear तथा tear हरु 
देखापदयछन।् sediment को आकारले मात्र नभई sediments को volume को कारणले पतन 



छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना, ६३ मे.िा.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 
 

21 
 

टबायइन तथा अन्य सािगीहरुमा wear र tear हनुे गदयछ। त्यसैले turbo machinery मा 
प्रिेश गनुय पूिय sediments particles हरुलाई exclusion गनय अत्यन्त आिश्यक हनु्छ। 

पयायप्त ठाउँको कतमका कारण sediment particle हरुलाई anticipated गनयको लातग सतहीको 
सट्टा भतूमगत सेटतलङ् बेतसनको प्रस्ताि गररएको छ। यस आयोजनाको लातग छुजङु्ग खोलाको 
दायाँ वकनारामा 3 िटा च्याम्बर भएको भतूमगत सेटतलङ बेतसनको प्रस्ताि गररएको छ। प्रत्येक 
च्याम्बरको लम्बाइ 100 तम, चौडाइ 7 तम. र उचाइ 15.4 तम रहनेछ। तडस्चाजय हेडपोण्डमा 
परु् याउनका लातग प्रत्येक सेटतलङ् च्याम्बरको अन्त्यमा 1.6 तम. चौडाइ र 1.6 तम. उचाइको 
आकार भएका दईुिटा गेटहरू प्रस्ताि गररएका छन।् सेतडमेन्ट फ्लतसङ्गका लातग प्रत्येक 
सेटतलङ् च्याम्बरको अन्त्यमा 1 तम. चौडाइ र 1 तम. उचाइको आकार भएका गेटहरु प्रस्ताि 
गररएका छन।् सेटतलङ् बेतसनको पानी भण्डारण मात्रा 17,330 घनतमटर रहेको छ। 

ज. हेडरेस टनेल 
सेटतलङ बेतसनबाट सिा (सेतडमेन्ट छु् याइएको) पानी हेडरेस टनेलमा परु् याइनेछ। यस 
आयोजनाको लातग 3.2 तम. चौडाइ र 3.2 तम. उचाइ भएको inverted D आकारको हेडरेस 
टनेलको प्रस्ताि गररएको छ। जसले हेडरेस पाइपसम्म तडस्चाजय परु् याउनेछ। प्रस्तावि हेडरेस 
टनेलको लम्बाइ 3340 तम. रहेको छ। 
झ. हेडरेस पाइप-1 
हेडरेस टनेल को आउटलेट पोटयलबाट वपवकङ्ग पोण्ड सम्म तडस्चाजय परु् याउनका लातग 1.8 
तम. व्यास र 840 तम. लम्बाइ भएको स्टीलको हेडरेस पाइप प्रस्ताि गररएको छ। 
ञ. वपवकङ्ग पोण्ड 
यस आयोजनाको लातग समदु्री सतहबाट 2677 तम. को उचाइमा 200 तम. लम्बाइ, 35 
तम. चौडाइ र 8 तम. गवहराइ भएको वपवकङ्ग पोण्डको प्रस्ताि गररएको छ। प्रस्तावित वपवकङ्ग 
पोण्डको पानी भण्डारण क्षमता 56,000 घनतमटर रहेको छ। वपवकङ्ग पोण्डमा अतधकतम 
पानीको स्तर र न्यूनतम पानीको स्तर समदु्री सतबाट क्रमश: 2684 तम. र 2677 तम. 
रहनेछ। 
ट. हेडरेस पाइप-2 
वपवकङ्ग पोण्डबाट सजय ट्ाांकसम्म तडस्चाजय परु् याउनका लातग 1.8 तम. व्यास र 1072 तम. 
लम्बाइ भएको स्टीलको हेडरेस पाइप प्रस्ताि गररएको छ। कुल लम्बाइ मध्ये कररब 577 
तम. लामो हेडरेस पाइप टनेलको through pass गराइनेछ। 
ठ. सजय ् याांक 
हेडरेस पाइप-2 को अन्त्यमा 6 तम. व्यास भएको सजय ् याांक प्रस्ताि गररएको छ। High 

Surge को समयमा water spilling बाट बच्नका लातग सजय ् याांकको मातथल्लो खण्डमा 4 तम. 
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को िी बोडय प्रदान गररएको छ। Low surges को समयमा पेनस्टको air suction बाट बच्नका 
लातग सजय ् याांकको bottom पतन 3 तम. को अको िी बोडय प्रदान गररएको छ। 
Upsurge¸downsurge र दबैु िी बोडयहरू गरी सजय ् याांकको कुल उचाइ 110 तम. रहने छ। 
ड. पेनस्टक पाइप 
सजय ् याांकबाट विद्यतुगहृसम्म तडस्चाजय परु् याउनका लातग 1070 तम. लम्बाइ र 1.6 तम. 
आन्तररक व्यास भएको स्टीलको सतवह पनेस्टक पाइपको प्रस्ताि गररएको छ। प्रस्तावित 
पेनस्टक पाइपको सपोटयको लातग 15 िटा एङ्कर ब्लकहरू रहनेछन।् 
ढ. प्रशेर साफ्ट 
पेनस्टक पाइपको अन्तमा प्रशेर साफ्ट प्रस्ताि गररएको छ। विद्यतुगहृ सम्म तडस्चाजय 
परु् याउनका लातग दईुिटा vertical and horizontal स्टील लाइतनङ्ग प्रशेर साफ्टको प्रस्ताि 
गररएको छ। प्रस्तावित प्रशेर साफ्टको आन्तररक व्यास 1.4 तम. रहनेछ भने vertical प्रशेर 
साफ्टको उत्खनन ् व्यास 3 तम. र horizontal  प्रशेर साफ्टको उत्खनन ् व्यास 3.2 तम. 
रहनेछ। प्रशेर साफ्टको कुल लम्बाइ 745 तम. (vertical प्रशेर साफ्ट-478 तम. र 
horizontal प्रशेर साफ्ट-267 तम.) रहनेछ। तनमायणका उदे्दश्यले प्रशेर साफ्टको मध्य ततर 
अतडट टनेलको प्रस्ताि गररएको छ। 
ण. विद्यतुगहृ 
छुजङु्ग खोलाको दायाँ वकनारामा भतूमगत विद्यतुगहृको प्रस्ताि गररएको छ। विद्यतुगहृमा 21 
मे.िा. ऊजाय उत्पादन क्षमता भएका 3 िटा पेल्टन टिायइनहरू रहने छन।् Powerhouse 

Cavern को लम्बाइ 49 तम., चौडाइ 15 तम. र उचाइ 35 तम. रहनेछ। Turbine axis level 
समदु्री सतहबाट 1751 तम. को उचाइमा अिजस्थत हनुेछ भने टेलरेस स्तर समदु्री सतहबाट 
1746 तम. को उचाइमा अिजस्थत हनुेछ। 
त. टेलरेस टनेल 
विद्यतु उत्पादन पश् चात 324 तम. लम्बाइको टेलरेस टनेल मािय त पानी छुजङु्ग खोलामा 
परु् याइनेछ। Inverted D प्रकारको टेलरेस टनेलको चौडाइ 4.5 तम. र व्यास 4.5 तम. रहनेछ। 
आपतकातलन समयमा Water boat को प्रयोग गरी टेलरेस टनेलबाट भाग्न सवकनेछ। 

थ. प्रसारण लाइन 
प्रस्तावित छुजङु्ग खोला जलविद्यतु आयोजनाबाट उत्पाददत विद्यतु छुजङु्ग खोला जलविद्यतु 
आयोजनाको विद्यतुगहृबाट 55 वक.तम. लम्बाइको 132 के.भी. प्रसारण लाइन मािय त 
तसतलपाटी सब-स्टेशनमा जडान गररनेछ। 
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 आयोजनाको सहायक सवुिधाहरू 
 कामदार जशविर 

कामदारहरूको दईु िटा स्थायी कामदार जशविर इनटेक र विद्यतुगहृमा बनाइने छ। दईु िटा 
अस्थायी कायायलय, उपकरण र मटेररयल याडय, स्टोर, खानेपानी र सरसिाइ प्रणाली आददको 
तनमायण कामदारहरूको जशविरमा गररनेछ। छुजङु्गखोला वकनारको समतल क्षेत्र आबासीय 
कामदार जशविर  क्षेत्रका लातग उपयकु्त छ। स्थायी कामदार जशविर तनमायणका लातग 1.3 हे. 
सामदुावयक िनको जग्गाको प्रयोग गररनेछ भन ेअस्थायी कामदार जशविर तनमायणका लातग  0.9 
हे. सरकारी बाँझो जतमनको प्रयोग गररनेछ। अस्थायी आिासीय कामदार जशविर सांरचनाहरू 
तनमायण काययहरू समाप्त भएपतछ पनुूः स्थापना गररनछे। 

 उत्खनन ्स्थल 
ढुङ्गा र बालिुाका लातग प्राकृततक भण्डार र खानीबाट उत्खनन ्गरी तनकातलने छ। सडक, 
हाइड्रोतलक सांरचना, पेनस्टक अलाइन्मेन्टमा रहेका सामािीहरूको उत्खनन ्गरी तनमायण काययको 
लातग पनुूः प्रयोग गररनेछ। उत्खनन ्नदी र बगर क्षेत्रबाट गररनेछ। छुजङु्गखोला बालिुा र 
ढुङ्गाका लातग रािो स्रोत हो। प्रस्तावित आयोजनाका लातग आिश्यक ढुङ्गा र बालिुाका लातग 
प्राकृततक खानीबाट उत्खनन ्गरी तनकातलने छ। उत्खनन ्स्थलबाट प्रतत ददन 63 घनतमटर 
बालिुा र 150 घनतमटर ढुङ्गाको उत्खनन ्गररनेछ। उत्खनन ्स्थलको गवहराइ 5-7 तम. 
कायम गररनेछ। उत्खनन ्क्षेत्र स्थापनाका लातग 1.5 हे. िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाको 
प्रयोग गररनेछ। तनमायण कायय सम्पन्न भएपश् चात land reclamation तथा बायो इजन्जतनयररङ्ग 
वितधहरूको माध्यमबाट उत्खनन ्क्षेत्रको पनु:स्थापना गरी सम्बजन्धत तनकायलाई हस्तान्तरण 
गररनेछ। विस्ततृ वििरण अनसूुची 4 मा ददइएको छ। 

 क्रसर प्लान्ट 
विद्यतुगहृ नजजक १० टन प्रतत घण्टा क्षमता भएको एउटा क्रसर प्लान्ट स्थापना गररनेछ। 
आयोजना तनमायण पिात ्क्रसर प्लान्टलाई हटाइनछे। क्रसर प्लान्टबाट उत्पादन भएको 
ढुङ्गालाई व्यिसावयक रूपमा बेच्नमा रोक लगाइनेछ र आयोजनालाई आिश्यकता अनसुार मात्र 
उत्पादन गररनेछ। एउटा क्रसर प्लान्ट स्थापनाका लातग 1 हे. िनसँग जोतडएको खोलाको 
जग्गाको प्रयोग गररनेछ। प्रत्येक क्रसर प्लान्ट पानीको स्रोतबाट २०० तमटर टाढा बनाइनेछ। 
क्रसर प्लान्टहरू पानीको स्रोतबाट कररब २०० तमटरको दूरीमा स्थापना गररनेछन।् 

 व्याचीङ्ग प्लान्ट 
आयोजनालाई चाँडो भन्दा चाँडो तनमायण गनय र सांरचनाहरूलाई बतलयो बनाउन एउटा व्याचीङ्ग  
प्लान्टको स्थापना गररनछे। व्याचीङ्ग प्लान्ट हेडिससय नजजक बनाइनेछ। व्याचीङ्ग प्लान्ट 
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स्थापनाका लातग 0.5 हे. िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाको प्रयोग गररनेछ। खोलाबाट 
प्रत्येक व्याचीङ्ग प्लान्टको दूरी २०० तमटर कायम गररनेछ। 

 कन्सट्रससन याडय र तनमायण सामािीको स्टकपाइतलङ्ग 
यस आयोजनामा दईु िटा स्टकपाइतलङ्ग स्थल र याडयको आिश्यकता पनेछ। त्यसमध्ये, एउटा 
िटा स्थल सांचालन र ममयत चरणमा प्रयोग हनुेछ र तनमायण चरणमा एउटा अस्थायी रूपमा 
प्रयोग गररनेछ। अस्थायी स्टकपाइतलङ्ग स्थल सजय पोण्ड क्षेत्रमा हनुेछ।मखु्य स्टकपाइतलङ्ग 
क्षेत्र विद्यतुगहृ क्षेत्रमा हनुेछ। एउटा स्टकपाइतलङ्ग स्थल हेडिससय क्षेत्रमा हनुेछ र अको सजय 
पोण्ड क्षेत्रमा हनुेछ। कन्सट्रससन याडय, तनमायण सामािीको स्टकपाइतलङ्ग तनमायणका लातग 
कररब 1.2 हे. सरकारी बाँझो जग्गाको प्रयोग गररनेछ। 

 तनमायण र आयोजना सम्बजन्धत सिारी साधनहरूका लातग पावकय ङ्ग  
पावकय ङ्ग क्षेत्र कन्सट्रससन याडयसँगै विद्यतुगहृ र हेडिससय क्षेत्रमा तनमायण गररनेछ। आयोजना 
तनमायणका लातग तीन िटा एसससयाभेटर, तीन लोडर, चार िटा डम्प ट्रक, तीन िटा ट्रासटर, 
तीन िटा जीप आिश्यक पनेछ। मखु्य सिारी साधनहरू कन्सट्रससन याडयमा पावकय ङ्ग गररनेछ। 
आयोजनाका लातग कररब १6 िटा सिारी साधन आिश्यक पनेछ तसथय प्रत्येक ठाउँमा पावकय ङ्ग 
बनाइनेछ। यस याडयमा धलुो उत्पन्न हनु नददन प्रत्येक ददन दईु चोटी पानी छवकय नेछ। 

 आयोजना सम्बन्धी वक्रयाकलापहरू 
पूिय तनमायण, तनमायण चरण र सांचालन तथा ममयत सम्भारको चरणमा आयोजना सम्बन्धी 
वक्रयाकलापहरू तल ददइएको छ। विस्ततृ वििरण अनसूुची ४ मा ददइएको छ। 

• तनमायण पूियको चरण: जग्गाको प्रातप्त, जग्गाको सिाई, सहायक सांरचनाहरू 
• तनमायण चरण: तसतभल काययहरू, िाउन्डेसन बनाउने काययहरू, धात ुकाययहरू, इलेसट्रो-

मेकातनकल काययहरू, स्टकपाइतलङ्ग र तडस्पोजल काययहरू, उपकरणहरूको स्थापना 
• तनमायण पिातको चरण: तनमायण समथयन सवुिधाहरूको तनराकरण, तनमायण समथयन 

सवुिधाहरूले अगोटेका क्षेत्रलाइ पनुूः स्थापना गने,  तडस्पोजल क्षेत्रमा िकृ्षारोपण गने। 
• सांचालन चरण तथा ममयत सम्भारको चरण: विद्यतुगहृको सांचालन, हेडिससय, तडसेन्डर, 

हेडरेस टेनेल, पेनस्टक र विद्यतु गहृ 

 तनमायण योजना 
मखु्य सम्झौता पिात ्आयोजना तनमायणको कुल अितध ४ िषय हो। यसमा तनमायण अजघको 
चरणका वक्रयाकलाप कन्ट्रयाक प्याकेजजङ्ग र तनमायण चरणका वक्रयाकलापहरू जस्तै कामदार 
जशविरको तनमायण, शौचालयको तनमायण, सहायताका सवुिधाहरू लगायतका तनमायण रहेको छ।  
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 तनमायण ऊजायको वकतसम र स्रोत खपत हनुे पररमाण 
प्रस्तावित आयोजनाको तनमायण चरणमा आिश्यक पने ऊजाय आपूततयका लातग ५०0 के.भी.ए. 
क्षमताको तडजल जेनरेटरको ४ सेट तनमायण ऊजायको रूपमा स्थापना गररनेछ। कुल ४ सेट 
मध्ये 2 सेट हेडिससय क्षेत्रमा र 2 सेट विद्यतुगहृ क्षेत्रमा स्थापना गररने छन ्र आिश्यकता 
अनसुार टनेल अलाइन्मेन्ट क्षेत्रमा पतन साररनेछ। जशविर क्षेत्रमा िैकजल्पक ऊजायका रूपमा 
सौयय ऊजायको व्यिस्था गररनेछ। तनमायण ऊजायको दैतनक वपक माग ५०0 के.भी.ए सम्म पगु्न 
ससन ेअनमुान गररएको छ। 

 आिश् यक जनशजक्त 
आयोजना तनमायणको लातग दक्ष तथा अदक्ष कामदारहरुको आिश्यकता पनेछ। तनमायण चरणमा 
प्रतत ददन कुल 290 जना कामदारहरुको आिश्यकता पनेछ जसमा ईजन्जनीयर-7 जना, सब-
ईजन्जनीयर-13 जना, दक्ष जनशजक्त -30 जना, अधय दक्ष जनशजक्त-50 जना र अदक्ष 
जनशजक्त-१90 जना समािेश छन।् प्रस्तावितको आयोजनाको तनमायण अितध 4 िषयको भएको 
हुँदा परैु तनमायण अितधमा 208,800 (प्रतत मवहना- 290*३०= 8,70० जना) जनालाई 
रोजगारीको सजृना हनुेछ। आयोजना प्रभावित बस्तीबाट अदक्ष जनशजक्तहरुलाई तलन सवकन े
छ तर दक्ष तथा अधय-दक्ष जनशजक्तहरु प्रभावित क्षते्र भन्दा बावहरबाट ल्याउन ुपने देजखन्छ। 
आयोजनालाई आिश्यक १9० दक्षता नभएको जनशजक्तमा अनमुातनत ९०% (१71 जना) 
आयोजना प्रभावित क्षेत्रबाट तलईनेछ। त्यसैगरर 50 अधय दक्ष जनशजक्तमा २५% (13 जना) 
र 50 दक्ष जनशजक्तमा ५% (3 जना) आयोजना प्रभावित क्षेत्रबाट तलइनेछ। प्रस्तावित 
आयोजनाले च्याम्ताङ, तलङ्गम, गथुी गमु्बा, चमु्सार र थदुामबाट प्रतत ददन कररब 187 जना 
स्थानीयलाई रोजगार प्रदान गनेछ। 
आयोजना तनमायण कायय परुा भए पश् चात सञ् चालन अितधमा कररब ३० जनाले स्थायी रुपमा 
रोजगारी पाउने छन।् कुल 30 जनशजक्त मध्ये 8 जना दक्ष र 22 जना अदक्ष जनशजक्त 
रहने छन।् तनमायण तथा सांचालन चरणमा स्थानीयहरूलाई रोजगारीमा प्राथतमकता ददइनेछ। 
आयोजना तनमायण जनशजक्त सम्बन्धी विस्ततृ वििरण तलको तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ; 
तातलका 2.3: आिश्यक जनशजक्त   

क्र.सां. जनशजक्त जनशजक्तका प्रकार  सांख्या (प्रतत ददन) सांख्या (प्रतत मवहना) 
१ दक्ष कामदार 
 इजन्जतनयर हाइड्रोपािर इजन्जतनयर, 

तसतभल इजन्जतनयर, 
आवकय टेसचर इजन्जतनयर, 

7 210 
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क्र.सां. जनशजक्त जनशजक्तका प्रकार  सांख्या (प्रतत ददन) सांख्या (प्रतत मवहना) 
मेकातनकल इजन्जतनयर, 
इलेजसट्रकल इजन्जतनयर 

 सब- 
इजन्जतनयर 

तसतभल इजन्जतनयर, 
आवकय टेसचर इजन्जतनयर, 
मेकातनकल इजन्जतनयर, 
इलेजसट्रकल इजन्जतनयर 

13 390 

 अन्य िातािरणीय विज्ञ, भ-ुगभय 
विद् एससकाभेटर र 
हाइड्रतलक एससकाभेटरको 
सांचालन गने दक्षता भएको, 
डम्पर, क्रलर तड्रल, ज्याक 
ह्याम्मर, सटयवक्रट मेतसन, 
कम्प्रसेर/ लोडर, तनमायण 
कायय, इलेजसट्रतसटी 
अपरेटर,  प्लजम्िङ, 
प्रशासतनक साहयक, 
मेकातनक, इन्स्ुमेन्टेसन 
टेजसनतसयन, अपरेटर, 
सपुभायइजर    

30 900 

२ अधय-दक्ष  एससकाभेटर र हाइड्रतलक 
एससकाभेटरको सांचालन 
गने दक्षता भएको, डम्पर, 
क्रलर तड्रल, ज्याक 
ह्याम्मर, सटयवक्रट मेतसन, 
कम्प्रसेर/ लोडर, तनमायण 
कायय, इलेजसट्रतसटी 
अपरेटर,  प्लजम्िङ 

50 1500 

३ अदक्ष  श्रतमक 190 5,700 
कुल  290 8,700 
स्रोत: छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना, ६३ मे.िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७7 

  तनमायण सामािी पररमाण र स्रोत  
आयोजनाको तनमायणका लातग १६,४१५.१८ मेवट्रक टन तसमेन्ट, ४६,००१.२१ घनतमटर 
बालिुा, ५८,२७८.१९ घनतमटर एिीगेट, २२३,०७३.९८ घनतमटर ढुङ्गा, १८,७२१.६९ 
मेवट्रक टन धातजुन्य सामािी, ७,९६५.०० तमटर फ्यूज िाइर, १,७८०.०० तमटर पाइप, 
१९२,३६७.१२ मेवट्रक टन विष्िोटक र २८८,०५०.६७ िटा तडटोनेटरको आिश्यकता 
पनेछ। आयोजनाको तनमायण सामािीको पररमाण र स्रोतको विस्ततृ वििरण अनसूुची ४ मा 
ददइएको छ। 
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यस आयोजनाको पूिायधार सांरचना खडा गनय तनमायण सामािीहरू (तसमेन्ट, तगट्टी-बालिुा, तार-
जाली, स्टील प्लेट, तनमायण रसायन) वितभन्न मात्रामा आिश्यक पनेछ। मखु्य औद्योतगक तनमायण 
सामािीहरू जस्तै तसमेन्ट, तार-जाली, स्टील प्लेट आदद नजजकैको बजारबाट वकतननेछ। 
पेट्रतलयम पदाथयको लातग नेपाल आयल तनगमसँग समन्िय गरी तनयायत गररनेछ। 

आयोजना तनमायण गदाय आिश्यक मखु्य सामािीहरू तल बुदँामा ददइएको छूः 
• तसमेन्टूः स्थानीय उत्पादनबाट प्रयोग गररनेछ।  
• छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनालाई ४६,००१.२१ घनतमटर बालिुा, ५८,२७८.१९ 

घनतमटर एिीगेट, आिश्यक रहेको छ। 
• तनमायण सामािीहरू जस्तै तगट्टी, बालिुा र ढुङ्गा छुजङु्ग खोलाको दबैु वकनारबाट तलईनेछ।  
• हेडरेस पाइप, हेडरेस टनेल, पेनस्टक पाइप र टेलरेस टनेलको लातग उत्खनन ् गदाय 

तनजस्कएको तगट्टी र ढुङ्गा तनमायण काययहरूको लातग पनुूः प्रयोग गररनेछ।  
• पाइप र स्टील प्लेट नेपालको र भारतको बजारबाट आयात गररनेछ।  
• ट्रान्सिमयर, जेनरेटर, एतसड, लतुब्रसयान््स भारत बजारबाट आयात गररनेछ।  

 अनमुातनत माटो तनकाल्ने र भने आयतन 
आयोजना तनमायणको अितधमा कररब २१६,२०६.७६ घन तमटर माटो उत्खन्न हनु ससन ेअनमुान 
गररएको छ। ८४२९ घन तमटर माटो पनु: भरणको लातग प्रयोग गररनेछ। २४९३३३.९१ घन 
तमटर सरपल्स स्पोइल, ब्लक फ्यासटर सवहत उत्पन्न हनुेछ। सो माटोको १३,७१५.०७ घन 
तमटर सतही माटो हनुेछ जनु आयोनाको वितभन्न सांरचनाबाट उत्पादन हनुेछ। तसथय 
२३५६१८.८४ घन तमटर स्पोइलको विसजयन गनुयपने हनु्छ। 

 प्रयोग हनुे प्रवितध  
प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजनाको तनमायणमा अत्याधतुनक प्रवितधको मेतसनरी सामानको प्रयोग 
गररनेछ। यसका साथै आांजशक श्रममा आधाररत पारम्पररक मेतसनको पतन प्रयोग गररनेछ। 
सामिी ढुिानीमा यान्त्रीकीकरण गररनेछ। सरल मेतसनरी सांरचना र बायो-ईजन्जतनयर काययहरूमा 
सामान्य उपकरणको प्रयोगको गररनेछ। 

 प्रस्ताि कायायन्ियन तातलका 
प्रस्तावित िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तनम्न तातलका अनसुार तयार गररने छ;  
तातलका 2.4: प्रस्ताि कायायन्ियन तातलका 
क्र.सां. वक्रयाकलापहरू समय सीमा (मवहनामा) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

१ क्षेत्र तनधायरण तथा काययसूचीको स्िीकृत                     
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क्र.सां. वक्रयाकलापहरू समय सीमा (मवहनामा) 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

२ स्थलगत अध्ययन, अपगु जानकारीहरूको 
सांकलन (भौततक, जैविक, सामाजजक आतथयक 
तथा साांस्कृततक िातािरण), आयोजना प्रभावित 
क्षेत्रमा धरधरुीहरूको विस्ततृ सामाजजक आतथयक 
सिेक्षण  

                    

३ िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको मस्यौदा 
प्रततिेदन तयारी 

                    

४ साियजतनक सनुिुाई, ७ ददने सूचना प्रकाशन,  
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको अजन्तम 
प्रततिेदन तयारी 

                    

५ िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको अजन्तम मस्यौदा 
प्रततिेदन बझुाउने 

                    

६ िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदनको 
स्िीकृती 

                    

 आिश्यक जग्गाको क्षते्रिल र जग्गाको प्रकार 
उपभोग तथा व्यिस्थापनको आधारमा प्रस्तावित आयोजनाका लातग जग्गाको क्षेत्रिल 
छुट्टयाइएको छ। आयोजनाका लातग छुट्टाइएको स्थायी जग्गा भोगातधकार तलइ प्रयोग गररनेछ 
भन े अस्थायी जग्गा आयोजनाको तनमायण अितधभर मात्र प्रयोग हनुेछ र तनमायण पश् चात 
सकेसम्म पूरानै अिस्थामा पनुस्थायपना िा व्यिस्थापन गरी सम्बजन्धत व्यिस्थापन सतमततलाई 
हस्तान्तरण गररनेछ। 

कुल आिश्यक जग्गाूः आयोजनाका वितभन्न सांरचनाहरूको तनमायणका लातग कुल २० हे. जग्गा 
आिश्यक पनेछ जसमध्ये १२.८ हे. स्थायी रूपमा र ७.२ हे. अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ।  
स्थायी रूपमा प्रयोग गररन ेजग्गाूः कुल १२.८ हे. स्थायी जग्गा मध्ये 10.85 हे. सामदुावयक 
िनबाट र 1.95 हे. िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ। 
अस्थायी रूपमा प्रयोग गररने जग्गाूः ७.२ हे. अस्थायी जग्गा मध्ये 3.7 हे. सरकारी बाँझो 
जग्गाबाट र 3.5 हे. िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ। 
प्रस्तावित आयोजना तनमायणका लातग तनजी जग्गाको आिश्यकता पने छैन। 
सबै सरकारी जग्गाहरूको भोगातधकार (स्थायी तथा भाडामा तलइने) सरोकार राख्न ेसम्बजन्धत 
कायायलयहरूसँग तलइनेछ। स्थायी रूपमा प्रयोग गररने तनजी जग्गा प्रस्तािकले भोगातधकारको 
समयमा चलनचल्तीको भाउ अनसुार खररद गररनेछ र अस्थायी रूपमा प्रयोग गररने तनजी जग्गा 
आिश्यकताको समयमा भाडामा तलइनेछ। भोगातधकारको प्रवक्रया विद्यतु उत्पादनको 
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अनमुततपत्र प्राप्त गरे पतछ गररनेछ। जग्गाको विस्ततृ वििरण तलको तातलका २.5 मा ददइएको 
छ;
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तातलका 2.5 : आयोजनाका लातग आिश्यक जग्गाको क्षते्रिल 
क्र.
सां. 

आयोजनाका सांरचनाहरू                                                                                                    आिश्यक जग्गा (हे.) कुल क्षते्रिल 
(हे.) िन  खेतीयोग्य जमीन बाझँो जग्गा िनसँग जोतडएको 

खोलाको जग्गा 

सरकारी 
िन 

सामदुावयक 
िन 

धातमयक 
िन 

कबतुल
यत िन  

सरकारी तनजी सरका
री 

तनजी 
ऐलानी बा

री 
खे
त 

क.     स्थायी उद्दशे्यका लातग आिश्यक जग्गा  
१ हेडिकय  सांरचना                       

 क. डायभजयन िेयर र अन्डर स्लइुस   ०.४               ०.३ ०.७ 

 ख. इन्टेक    ०.२               ०.२ ०.४ 

 ग. विडर टनेल   ०.२               ०.०५ ०.३ 

 घ. सेटतलङ्ग बेतसन   ०.६               ०.२ ०.८ 

 ङ. Flood Wall Protection    ०.४               ०.४ ०.८ 

२ पानी प्रिाह सांरचना                     ०. 
क. हेडरेस पाइप/ वपवकङ्ग पोण्ड/कनेससन 

पाइप/सजय ् याांक/पेनस्टक अलाइन्मेन्ट 

  १.६               ०.२ १.८ 

ख.  टेलरेस टनेल   ०.१               ०.०५ ०.२ 

३ विद्यतुगृह   ०.३               ०.१ ०.४ 

४ सबस्टेशन/ स्िीचयाडय   ०.२                 ०.२ 

५ पहुँच सडक   ५.५५               ०.४५ ६. 
७ स्थायी कामदार जशविर क्षेत्र    1.3                 १.३ 

  आांजशक कुल (क)   10.85        1.95 12.8 
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क्र.
सां. 

आयोजनाका सांरचनाहरू                                                                                                    आिश्यक जग्गा (हे.) कुल क्षते्रिल 
(हे.) िन  खेतीयोग्य जमीन बाझँो जग्गा िनसँग जोतडएको 

खोलाको जग्गा 

सरकारी 
िन 

सामदुावयक 
िन 

धातमयक 
िन 

कबतुल
यत िन  

सरकारी तनजी सरका
री 

तनजी 
ऐलानी बा

री 
खे
त 

ख. अस्थायी सहायक सवुिधाहरू लातग आिश्यक जग्गा  
७ स्पोइल  व्यिस्थापन क्षेत्र (Construction 

muck) 

              1   ०.५ १.५ 

८  उत्खनन ्क्षेत्र                   १.५ १.५ 

९ स्टकपाइतलङ क्षेत्र र तनमायण क्षेत्र               1.2     १.२ 

१० क्रसर प्लान्ट                   १ १. 
११ ब्याचीङ्गक्षेत्र                   ०.५ ०.५ 

१२ जशविर  क्षेत्र               ०.९     ०.९ 

१३ बङकर हाउस र सरुक्षा जशविर               ०.६     ०.६ 

  आांजशक कुल (ख)        3.7  3.5 ७.२ 

  कुल आिश्यक जग्गा (क+ख) 
 

10.85      3.7  5.45 20 

स्रोत: छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना, ६३ मे.िा.को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७
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तातलका 2.6 : आयोजनाका लातग आिश्यक जग्गाको क्षते्रिलको साराांश तातलका  

जग्गाको प्रकार सरकारी तनजी कुल 

सामदुावयक 
िन 

बाझँो 
जग्गा  

िनसँग जोतडएको 
खोलाको जग्गा 

आांजशक 
कुल 

स्थायी उद्देश्यका लातग आिश्यक 
जग्गा 

10.85   १.९५ १२.8 0.00 १२.८ 

अस्थायी सहायक सवुिधाहरू लातग 
आिश्यक जग्गा 

  3.7 ३.५ 7.2 0.00 ७.२ 

कुल आिश्यक जग्गा 10.85 3.7 ५ .४५ 20 0.00 २० 

स्रोत: छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना,६३ मे.िा.को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

 आयोजना क्षते्रको िणयन 
यस िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनका लातग आयोजनाको सांरचना र सहायक सवुिधाहरू प्रस्ताि गररएको  
क्षेत्र र आयोजनाको तनमायण र सांचालनले प्रभाि पाने क्षेत्रलाई अध्ययन क्षेत्र भतनन्छ। आयोजना भन्नाले 
छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना, ६३ मे.िा. सांकेत गररन्छ र अध्ययन क्षेत्रलाई तनकटता र पररमाणको 
आधारमा आयोजना क्षेत्रलाई मखु्य आयोजना क्षेत्र (प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र) र िरपर 
क्षेत्र (अप्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र) गरी दईु भागमा विभाजजत गररएको छ। 

 मखु्य आयोजना क्षते्र (प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभावित क्षते्र) 
आयोजनाको सांरचना र सहायक सवुिधाहरू प्रस्ताि गररएको क्षेत्र, आयोजनाको तनमायण र सांचालनले 
प्रभाि पाने क्षेत्र, आयोजनाको सांरचनालाई सरुक्षा गनय राजखएको तारबार गररएको स्थायी रूपमा तलइन े  
क्षेत्रलाई आयोजनाको मखु्य क्षेत्र तथा प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र भतनन्छ। आयोजनाको 
सांरचना तनमाणय गनय प्रस्ताि गररएको क्षेत्रको १००-५०० तम. तभत्र पने क्षेत्रलाई पतन मखु्य आयोजना 
क्षेत्र मातनन्छ। 

 िरपर क्षते्र (अप्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभावित क्षते्र) 
िरपर क्षेत्र भन्नाले अप्रत्यक्ष रूपमा असर पने क्षेत्र पदयछ जस अन्तगयत आयोजना कायायन्ियनका कारण  
प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाि पने क्षेत्र भन्दा बावहर पने भोटखोला गाउँपातलका पदयछ। आयोजना क्षेत्रको िणयन 
सम्बन्धी विस्ततृ वििरण अनसूुची ४ मा ददइएको छ। 
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तस्िीर 2.4: भोटखोला गाउँपातलकाको नससामा आयोजना प्रभावित क्षते्र 
स्रोत: सिेक्षण विभाग (१९९४) बाट पररमाजजयत
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अध्याय ३ 
3 प्रततिेदन तयार गदाय अपनाइएको वितध 

 सम्बजन्धत प्रकाजशत िा अप्रकाजशत सामिी / प्रततिेदनको पनुरािलोकन 
आयोजनाका लातग आिश् यक पने सम्बजन्धत दद्बतीय जानकारीहरू वितभन्न प्रकाजशत सन्दभय सामिीहरू, 
तडतभजन िन कायायलयका अतभलेखहरू र अन्य कायायलयका अतभलेखहरू सांकलन गररएको तथयो। यो 
प्रततिेदन तयार गदाय नेपाल सरकारको प्रकाजशत प्रचतलत नीतत, ऐन, तनयम तथा तनदेजशकाहरू सांकलन 
गररएका सान्दतभयक सहयोगी प्रकाजशत पसु्तकहरूको पनुरािलोकन गरी प्रततिेदन तयार हो। त्यसैगरी 
वितभन्न अप्रकाजशत सामिीहरू जस्तै तडतभजन िन कायायलयका अतभलेखहरू, आयोजनासँग सम्बजन्धत 
आयोजनाको नजजक रहेका जलविद्यतु आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन तथा िातािरणीय 
अध्ययन प्रततिेदनहरूको पतन पनुरािलोकन गररएको तथयो। 

 प्रस्ताि काययन्ियन हनुे क्षते्रको नससाको अध्ययन तथा विश् लेषण 
प्रभावित क्षेत्रहरूको भौगतभयक अिस्था, अिजस्थततका साथै िन तथा िनस्पततको जानकारी, नदी तथा 
खोलाहरू र त्यहाँ पगु्ने बाटोहरूको पवहचान गरी उक्त काययबाट प्रभाि पनय ससने स्थानको जानकारी 
जजल्लाको नससाको अध्ययनबाट तलइएको तथयो। साथै त्यहाँको भ-ूबनोट, भ-ूउपयोगको अिस्थाको 
जानकारी तलन टोपोिाविक नससा, भ-ूउपयोग सम्बन्धी नससा, भतूम प्रणाली सम्बजन्ध नससाहरू पतन 
अध्ययन गररएको तथयो। 

 चेकतलष्ट / म्याविसस तथा प्रश् नािलीको तनमायण गरी  
िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कनको लातग आिश्यक तथ्याङ्कका चेकतलष्ट अनसूुची 30 र प्रश् नािली अनसूुची 
३1 मा समािेश गररएकोछ। 

 स्थलगत अध्ययन 
िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कनको अध्ययनको क्रममा विद्यमान िातािरणीय अिस्था र िातािरणीय प्रभाि 
पवहचान गनय एक हप्ता लामो (चैत्र, २०७८) स्थलगत अध्ययन गररएको तथयो। उक्त अध्ययनमा 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन विज्ञ, पाररजस्थततवकय विज्ञ, जैविक विविधता विज्ञ, हाइड्रोपािर इन्जीतनयर, 
भ-ूगभय विज्ञ, समाजशास्त्री र परामशयदाताको सांलग्नता रहेको तथयो। उक्त अध्ययनमा सांलग्न विज्ञहरूले 
आ-आफ्नो क्षेत्र विशेष जानकारी सांकलन गने काम गरेका तथए। 
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 भौततक िातािरणमा अपनाइएको वितध 
स्थलगत सिेक्षण/प्रत्यक्ष अिलोकन (Field Survey /Direct Observation)   

• टोपोिािी, जजयोमिोलोजी, जजयोलोजी, माटो र भतूमको जस्थरताको अध्ययनका लातग क्षेत्र सिेक्षण 
गररएको तथयो। 

• भतूम प्रयोग नससा र टोपोिाविक नससाबाट आयोजना पवहचान गररएको क्षेत्रहरूको माटोको 

क्षयीकरण, पवहरोहरूको प्रत्यक्ष अिलोकन गररएको तथयो। 
• औसत िावषयक िषाय सम्बन्धी वििरण जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाह्रतबसे (Index No. 

१०२७) स्टेशनबाट तलइएको तथयो र मौसमी गततवितधहरूबारे स्थानीय समदुायहरूसँग छलिल 
गररएको तथयो। 

• Gauge Station No. 668.4 सँग CAR वितध मापयत औसत मातसक बहाि मापन गररएको तथयो र 
FDC develop गररएको तथयो। 

• आयोजना क्षेत्रको तनमायण तथा सांचालनबाट मखु्य अियिहरूले प्रभाि पने क्षेत्र जस्तै भगूोल, भगूोल 
विज्ञान, भवूिज्ञान, माटो र भतूम जस्थरताको अध्ययन क्षेत्र सिेक्षण वितधबाट गररएको तथयो।  

• हेडिससय, हेडरेस टनेल, सजय पोण्ड, पेनस्टक पाइप र विद्यतुगहृ प्रस्तावित क्षेत्रमा िायकुो गणुस्तर 
मापन गररएको तथयो।  

• हेडिससय, हेडरेस टनेल, सजय पोण्ड, पेनस्टक पाइप र विद्यतुगहृ प्रस्तावित क्षते्रमा तबहान, साँझ र 
राती गरी ददनको तीन चोवट ध्ितनको स्तर मापन गररएको तथयो। 

 जैविक िातािरणमा अपनाइएको वितध 
क. स्थलगत सिेक्षण/प्रत्यक्ष अिलोकन (Walkthrough/ Direct Observation) 

• आयोजनाको वितभन्न सांरचनामा पाइने िनस्पतत तथा जांगलको प्रकार र प्रजाततहरूको पवहचान 
गररएको तथयो। 

• िनस्पततको तथ्याङ्क सांकलनका लातग आयोजनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाि पने क्षेत्रमा 
स्थलगत सिेक्षण गररएको तथयो। िन्यजन्तकुो अध्ययनको लातग ट्रान्जेसट (transect) वितध 
अपनाईएको तथयो। िन्यजन्तकुो आिाज, गततशीलता र प्रिासी मागयहरू आदद Walk through 

सिेक्षण र स्थानीय मातनसहरूसँग परामशय मािय त पवहचान गररएको तथयो।  
• यस क्षेत्रमा पाइने दलुयभ, खतरा िा लोपन्मखु तथा राविय सांरक्षणमा पने प्रजातीहरू आइ.यू.सी.एन., 

रेड डाटा बकु, साईवटस सूचीसँग पवहचान गररएको तथयो। आयोजना क्षेत्रमा सांरजक्षत महत्त्िका यी 
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प्रजाततहरूको बसाईको स्थान र आिासको अिस्था, भोजन, प्रजनन ्र गुडँ बनाउने आिश्यकताहरू 
पत्ता लगाउन विस्ततृ अध्ययन गनय पैदल सिेक्षण गररएको तथयो। 

• छुजङु्ग खोलामा पाइने माछाको अध्ययन गनय आयोजना क्षेत्रको (छुजङु्ग खोलामा) वितभन्न ठाउँमा 
माछाको sampling गररएको तथयो। माछाको sampling, hand cast net बाट गररएको तथयो। यो 
प्रकृया ४ ददन सम्म ददनको दईु पटक गररएको तथय। प्रत्येक चोटीमा माछाको घनत्ि र माछाको 
प्रतत अनपुात पवहचान गररएको तथयो। 

ख. रूखहरूको कुल सिेक्षण 

आयोजनाको कायायन्ियनबाट कावटने रूखहरूको कुल सिेक्षण (Total Enumeration) गररएको तथयो  र 
बेसल क्षेत्र (Basal Area), आयतन (Volume) तनकालेको तथयो। रूख र पोलको तातलका ३.१ अनसुार 
िगीकरण गररएको तथयो। 
तातलका 3.1: रूखहरूको िगीकरण 

क्र.सां. आकार छाततको उचाइमा रहेको व्यास (सेन्टीतमटर) 
१ पोल १०÷३० से.तम. 
२ रूख <३० से.तम. 
स्रोत: सामदुावयक िन इन्िेंटरी तनदेजशका, २०७१ 
बेसल क्षते्र र काठको आयतन गणना 
छातीको उचाइ १.३७ तमटर आधार मानी गणना गररएको छ। 

बेसल क्षेत्र = (π x रूखको ब्यास२)/४ 
आयतन = बेसल क्षेत्र  x रूखको उचाइx िम  फ्यासटर 

िमय  फ्यासटर = ०.५ 

िोतलएज र काठको बायोमास पररमाण गणना गनयको लातग सामदुावयक िन व्यिस्थापनको वििरण 
अनसुार प्रजाततहरूको बायोमास र आयतनको तातलका बनाइएको तथयो।  

ग. तोवकएको मागयमा वहड्ने (Transect walk) 

• िन्यजन्तकुो आिाज, गततशीलता र प्रिासी मागयहरू आदद पैदल सिेक्षण गरी सम्पन्न गररएको 
तथयो। तोवकएको मागयमा वहड्ने वितध अपनाई िन्यजन्तकुो अिजस्थतत बारे पवहचान गररएको तथयो।  

• यस क्षेत्रका चराहरू पोइन्ट काउन्ट दृश्य र ध्ितनको अिलोकनबाट अध्ययन गररएको तथयो।  
घ. मखु्य जानकार व्यजक्तसँग अन्तिायताय  (Key Informant Interview) 
• यस क्षेत्रको इथ्नोबोटनी र स्थानीय िोटतबरूिा, जतडबटुी, गैर काष्ठ िन पैदािारहरूको अन्तरवक्रया 

बाट अध्ययन गररएको तथयो। 
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• िन्यजन्तकुो बासस्थान र त्यसका गततवितधहरू स्थानीय व्यजक्तहरूसँगको अन्तरवक्रयाद्वारा अध्ययन 
गररएको तथयो। 

 सामाजजक, आतथयक, साांस्कृततक िातािरणमा अपनाएको वितध 
क. स्थलगत सिेक्षण/प्रत्यक्ष अिलोकन (Walkthrough/Direct Observation)  

• आयोजना प्रभावित क्षेत्रका धातमयक, सास्कृततक तथा ऐततहातसक महत्त्िका सबै क्षेत्रमा अिलोकन 
गरी क्षेत्रहरूको सांरक्षण, स्थान पररितयनको सम्भािनाहरू स्थानीय व्यजक्त, पजुारी तथा गाउँका 
व्यजक्तहरसँग अन्तरवक्रया गररएको तथयो। 

• आयोजनाबाट प्रभावित बस्ती सिेक्षणको प्रश् नािली तयार गररएको तथयो (सो प्रश् नािलीमा ती 

प्रभावितहरूको जजविका, आय-आजयन, आयोजना प्रतत सोच तथा राय सझुाि आदद उल्लेजखत 
गररएको तथयो। 

ख. सरोकारिालासँग छलिल  
• आयोजना प्रभावित क्षेत्रका आददबासी समूह, मवहला तथा वपतछतडएको िगयको साथ सामवुहक 

छलिल गररएको तथयो। 
• विद्यालय, स्िास्थ्य चौकी, खानेपानी आदद जस्ता सामाजजक पूिायधारको बारेमा जानकारी नगरपातलका 

र िडा कायायलयहरूबाट परामशय तलएको तथयो र िाडय तहमा सामवुहक छलिलको माध्यमबाट यी 
सवुिधाहरूको ितयमान अिस्था र सामान्य सरसिाईको अिस्थाको बारे जानकारी प्राप्त गररएको 
तथयो। 

ग. लजक्षत समूह छलिल  

• लजक्षत समूहसँगको छलिलबाट आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ितयमान िातािरणीय जस्थतत, लाभाजन्ित 
समदुाय, जनसांख्या तथा धातमयक, साँस्कृततक र ऐततहातसक स्थलहरूको बारे जानकारी प्राप्त गररएको 
तथयो। 

घ. मखु्य जानकार व्यजक्तसँग अन्तिायताय  (Key Informant Interview) 
• मखु्य जानकार व्यजक्तसँग अन्तिायतायबाट आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ितयमान िातािरणीय जस्थतत, 

लाभाजन्ित समदुाय, जनसांख्या तथा धातमयक, साँस्कृततक र ऐततहातसक स्थलहरूको बारे जानकारी 
प्राप्त गररएको तथयो। 

ङ सामवुहक छलिल (Group Discussion) 
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• सामवुहक छलिल मािय त सामाजजक पूिायधारको जानकारी प्राप्त गरी त्यहाँको सवुिधाहरूको ितयमान 
जस्थतत, लाभाजन्ित जनसांख्या तथा धातमयक, साँस्कृततक र ऐततहातसक स्थलहरूको बारे जानकारी 
प्राप्त गररएको तथयो। 

 सङ्कतलत नमूना (माटो, पानी आदद) को प्रयोगशालामा विश् लेषण 
• स्थलगत अध्ययनका क्रममा आयोजना क्षेत्रको िायकुो गणुस्तर मापन गररएको तथयो। 
• Low Volume Sampler प्रयोग गरी आयोजना क्षेत्रको िायूको गणुस्तर परीक्षण गररएको तथयो। 

• आयोजना क्षेत्रको खोलाको पानीको नमूना सांकलन गरर प्रयोगशालाबाट गणुस्तर मापन गररएको 
तथयो।  

• Noise Level Meter को सहायताले आयोजना क्षेत्रमा ध्ितनको स्तर मापन गररएको तथयो।  

 साियजतनक परामशय, छलिल, अन्तरवक्रया र साियजतनक सनुिुाई  
जन परामशय तथा स्थानीय सरोकारिालाहरूसांग छलिल 

आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय समदुाय, बदुद्बजीविहरू, जशक्षक र सरोकारिालाहरूको उपजस्थततमा 
छलिलको उदे्दश्य, अध्ययन भइरहेको अिस्था र आयोजनाको जस्थतीको बारेमा छलिल गररएको 
तथयो। यस छलिलमा मखु्यतयाूः आयोजनाको कायायन्ियनद्वारा उत्पन्न हनु ससने समस्या, िातािरणमा 
पने प्रभाि र सरोकारिालाहरूको आयोजना सम्बन्धी जजज्ञासा र लाभमा केन्द्रीत गररएको तथयो। यस 
छलिलमा उठेका प्रश् न, जजज्ञासा, राय तथा सझुािहरू सांकलन गररएको तथयो। विस्ततृ वििरण 
अनसूुची 19 मा ददइएको छ। 

मस्यौदा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयारी  

िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको क्षेत्र तनधायरण तथा काययसूची प्रततिेदनको स्िीकृतत पश् चात आयोजना 
क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गररएको तथयो। स्थलगत अध्ययनबाट सांकलन गररएको वििरणहरूलाई 
विश् लेषण गरी प्राप्त जानकारीहरू उल्लेख गरी र साथसाथै भौततक, जैविक, सामाजजक-आतथयक 
िातािरणमा पने प्रभाि समािेश गरी ती प्रभािहरूको उजचत न्यूनीकरणका उपायहरू समािेश गरी र  
िातािरणीय अनगुमन, िातािरणीय व्यिस्थापन योजना र िातािरणीय पररक्षण उल्लेख गरी िातािरण 
सांरक्षण तनयमािली, २०७७ को अनसूुची १२ मा ददइएको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदनको 
ढाँचा अनसुार िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदनको मस्यौदा तयार गररएको छ। 

साियजतनक सनुिुाई 
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प्रस्तािकले िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयारीको तसलतसलामा आयोजनाको कायायन्ियनबाट 
प्रभावित हनुे क्षेत्रमा आयोजनाको बारेमा तमती २०७8/12/17 मा सांखुिासभा जजल्लाको भोटखोला 
गाउँपातलकाको िडा नां. 2 को िडा कायायलय, च्याम्ताङमा साियजतनक सनुिुाई काययक्रमको आयोजना 
गररएको तथयो। साियजतनक सनुिुाई काययक्रममा 61 जनाको (परुूष-४3 र मवहला-18) उपजस्थतत 
रहेको तथयो। साियजतनक सनुिुाई काययक्रम गदाय प्रभावित स्थानीय समदुाय तथा स्थानीय तहका 
प्रतततनतधलाई समेत सहभागी गराइएको तथयो। साियजतनक सनुिुाई काययक्रम आयोजना गने प्रयोजनको 
लातग प्रस्तािकले सोको तमतत, समय, स्थान र आयोजनाको सम्बन्धमा तमतत २०७८/१२/10 गते 
आतथयक राविय दैतनक पतत्रकामा साियजतनक सनुिुाई बारे सूचना प्रकाशन गररएको तथयो। साियजतनक 
सूचनाको एक प्रतत अनसूुची 20 मा छ। स्थानीय तहको सम्बजन्धत िडा कायायलय र आयोजना क्षेत्रको 
कनै साियजतनक स्थलमा सूचना टाँस गररएको तथयो। साियजतनक सनुिुाईमा भएको उपजस्थतत, 
सनुिुाईबाट प्राप्त सझुाि, तस्िीर िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदनमा सांलग्न गररएको छ। साियजतनक 
सनुिुाई काययक्रमको साराांश अनसूुची २3 मा राजखएको छ। साथै प्रस्ताि काययन्ियनबाट असर पनय 
ससने गाउँपातलका र िडा कायायलयबाट तसिाररस सांकलन गररएको तथयो। साियजतनक सनुिुाई सम्बन्धी 
वििरण अनसूुची 20, २1, २2 र 23 मा ददइएको छ। 

साियजतनक सूचना 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको क्रममा आयोजनाको कायायन्ियन हनुे स्थानीय तह, सरोकारिाला, िा 
सांस्थालाई आयोजनाको कायायन्ियनबाट पनय ससने िातािरणीय प्रभािहरूको सम्बन्धमा ७ ददन तभत्र 
राय सझुाि उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको कायायलय, सो क्षेत्रमा रहेको शैजक्षक सांस्था, सामदुावयक 
िनको कायायलय, स्िास्थ्य सांस्था तथा कुनै साियजतनक स्थलमा सूचना टाँस गररएको तथयो र सो 
सम्बन्धी मचुलु्का सकां लन गररएको तथयो। त्यसैगरर आयोजनाको सम्बन्धमा तमतत २०७8/12/23 
गते आतथयक राविय दैतनक पतत्रकामा साियजतनक सूचना प्रकाशन गररएको तथयो। साियजतनक सूचनाको 
एक प्रतत अनसूुची २5 समािेश गररएको छ। 
राय सझुाि तथा तसिाररस पत्रहरू सांकलन 
आयोजनाको कायायन्ियनको लातग आयोजना प्रभावित स्थानीय तनकायबाट तसिाररस सांकलन गररएको 
तथयो। 

 सझुाि समािेश गरी अजन्तम प्रततिेदनको तयारी 
िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कनको मस्यौदा प्रततिेदनको तयारी पतछ साियजतनक सनुिुाईमा उठेका सिालहरू 
र प्राप्त सझुािहरूलाई समािेश गरी िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन तयार गररएको हो। िातािरण 
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सांरक्षण तनयमािली, २०७७ को अनसूुची १२ को खण्ड (ग) मा ददइएको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
प्रततिेदनको ढाँचा अनसुार यो िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयार गररएको हो।  
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अध्याय ४ 

4 प्रततिेदन तयार गदाय विचार गररएका नीतत, ऐन, तनयम, तनदेजशका, मापदण्ड, सजन्ध सम्झौता 
छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनाको सांचालन तथा कायायन्ियनका उदे्दश्य  पूरा गनय प्रस्तािकले प्रकृतत 
र त्यससांग सम्बजन्धत क्षते्र हेरी तल नीतत, ऐन, तनयम, तनदेजशका, मापदण्ड, सजन्ध, सम्झौताहरूमा 
सान्दतभयक र अतनिायय प्रािधानहरू, न्यूनीकरणका उपाय/योजनाहरूलाई अध्ययन गरी प्रततिेदनमा 
उल्लेख गररएको छ। प्रस्तािकले आयोजनाको तनमायण तथा सांचालन चरणमा तल उल्लेजखत नीतत, 
ऐन, तनयम, तनदेजशका, मापदण्ड, सजन्ध, सम्झौताहरूको कायायन्ियन गनय प्रततबि छ। प्रस्ताि 
कायायनियन तथा सांचालनको सन्दभयमा िातािरण सँग सम्बजन्धत तथा सम्बजन्धत क्षेत्रसँग सम्बजन्धत 
ऐन, तनयम, तनदेजशका, मापदण्ड तथा पररपत्रहरूको पूणय रूपमा पालना गररनेछ। तल उल्लेजखत नीतत, 
ऐन, तनयम, तनदेजशका, मापदण्ड, सजन्धहरूको विस्ततृ वििरण अनसूुची 6 मा ददइएको छ । 

 नेपालको सांविधान 
  नीततहरू  / रणनीततहरू 

• जलविद्यतु विकास नीतत, २०५८ 
• राविय तसमसार तनती, २०६९ 
• पूिायधार विकास आयोजनाका लातग जग्गा प्रातप्त, पनुयिास तथा पनुयस्थापना सम्बन्धी नीतत, 

२०७१  
• राविय जैविक विविधता तथा रणनीतत तथा कायायन्ियन योजना, २०७१-२०७७ 
• राविय रोजगार नीतत, २०७१ 
• जल उत्पन् न प्रकोप व्यिस्थापन नीतत, २०७२ 
• राविय भ-ूउपयोग नीतत, २०७२ 
• िन अनसुन्धान रणनीतत,२०७३ 
• विपद् जोजखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन नीतत, २०७५ 
• राविय ऊजाय दक्षता रणनीतत, २०७५ 
• राविय भतूम नीतत, २०७५ 
• राविय िन नीतत, २०७५ 
• राविय िातािरण नीतत, २०७६ 
• राविय जलिाय ुपररितयन नीतत, २०७६ 
• पन्रौं योजना (आतथयक िषय २०७६/७७-२०८०/८१) 
• राविय व्यिसाय जन्य सरुक्षा तथा स्िास्थ्य नीतत, २०७६ 
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• राविय जलस्रोत तनतत, २०७७ 
• नेपाल इजन्जतनयररङ् पररषदको पेशागत स्िास्थ्य सरुक्षा सम्बजन्ध नीतत, २०७७ 
 ऐनहरू 

• विष्िोटक पदाथय ऐन,२०१८ 
• जलचर सांरक्षण ऐन, २०१७ 
• सांक्रामक रोग ऐन, २०२० 
• राविय तनकुञ्ज तथा िन्यजन्त ुसांरक्षण ऐन, २०२९ 
• जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ 
• भ ूतथा जलाधार सांरक्षण ऐन, २०३९ 
• खानी तथा खतनज पदाथय ऐन, २०४२ 
• जलस्रोत ऐन, २०४९ 
• विद्यतु ऐन, २०४९ 
• बालश्रम (तनषेध र तनयतमत गने) ऐन, २०५६ 
• िोहोरमैला व्यिस्थापन ऐन, २०६८ 
• सङ्कटापन्न िन्यजन्त ुतथा िनस्पततको अन्तरायविय व्यापारलाई तनयमन तथा तनयन्त्रण गनय 

बनेको ऐन, २०७३ 
• राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ 
• स्थानीय सरकार सांचालन ऐन, २०७४ 
• श्रम ऐन, २०७४ 
• विपद जोजखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
• योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा ऐन, २०७४ 
• अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
• विद्यतु तनयमन आयोग ऐन, २०७४ 
• मलुकुी देिानी सांवहता ऐन, २०७४ 
• स्थानीय सरकार सांञ् चालन ऐन, २०७४ 
• राविय प्राकृततक स्रोत तथा विजत्त आयोग ऐन, २०७४ 
• उपभोक्ता सांरक्षण ऐन, २०७५ 
• रोजगार हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
• िातािरण सांरक्षण ऐन, २०७६ 
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• भतूम उपयोग ऐन, २०७६ 
• भतूम सम्बन्धी (आठौँ सांशोधन) ऐन, २०७६ 
• िन ऐन २०७६ 

 तनयमािली /तनयमहरू 
• विस्िोटक पदाथय तनयम, २०२० 

• भतूम सम्बन्धी तनयमहरू, २०२१ 

• राविय तनकुञ् ज तथा िन्यजन्त ुसांरक्षण तनयमािली, २०३० 

• भ ूतथा जलाधार सांरक्षण तनयमािली, २०४२ 

• प्राचीन स्मारक सांरक्षण तनयमािली, २०४६ 

• विद्यतु तनयमािली २०५० 

• जलस्रोत तनयमािली २०५० 

• िन तनयमािली २०५१ 

• खानी तथा खतनज पदाथय तनयमािली, २०५६ 

• बाल श्रम (तनषेध र तनयतमत गने) तनयमािली, २०६२ 

• तबरूिा सांरक्षण तनयमािली २०६६ 

• िोहोरमैला व्यिस्थापन तनयमािली २०७० 

• सङ्कटापन्न  िन्यजन्त ुतथा िनस्पततको अन्तरायविय व्योापार तनयन्त्रण तनयमािली , २०७६ 

• श्रम तनयमािली २०७५ 

• योगदानमा आधाररत सामाजजक तनयमािली २०७५ 

• विद्यतु तनयमन आयोग तनयमािली २०७५ 

• रोजगारीको हक सम्बन्धी तनयमािली, २०७५ 

• मलुकुी देिानी काययवितध तनयमािली, २०७५ 

• उपभोक्ता सांरक्षण तनयमािली, २०७६ 

• विपद जोजखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन तनयमािली, २०७६ 

• िातािरण सांरक्षण तनयमािली २०७७ 

• भमूी सम्बन्धी (अठारौ सांशोधन) तनयमहरू २०७७ 

• भ-ूउपयोग तनयमािली, 2079 

• िन तनयमािली, 2079 
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 तनदेजशका /काययवितध 
• जलविद्यतु आयोजनाका लातग िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन ददग्दशयन, २०१८ 
• राविय ऊजाय सङ्कट तनिारण तथा विद्यतु विकास दशक सम्बन्धी अिधारणा पत्र, २०२६-१६ 
• राविय िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन तनदेजशका, २०५० 
• िन क्षेत्रमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको तनदेजशका, २०५२ 
• िातािरण व्यिस्थापन तनदेजशका, २०५४ 
• जलविद्यतु आयोजनाहरूमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको काययसूची बनाउने सम्बन्धी काययवितध, 

२०५८ 
• जलविद्यतु आयोजनाहरूमा िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयारी सम्बन्धी काययवितध, २०५९  
• जलविद्यतु आयोजनाहरूमा पानीको गणुस्तर अनगुमन योजना र नततजाहरूको विकास तथा 

समीक्षा गने सम्बन्धी काययवितध, २०५९ 
• जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनका लातग साियजतनक सनुिुाई काययवितध, 

२०६१ 
• सामदुावयक िन स्रोत सिेक्षण मागय-दशयन, २०६१  
• जलविद्यतु आयोजनाहरूको प्रारजम्भक िातािरणीय परीक्षण तथा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनमा 

लैवङ्गक वहांसा सम्बन्धी काययवितध, २०६२ 
• सरकारी जग्गा दताय तथा तलजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी काययतनतत, २०७१ 
• िन पैदािार सङ्ककलन तथा विक्री वितरण तनदेजशका, २०७३ 
• जग्गा हदबन्दी छुट ददने सम्बन्धी आदेश, २०७४ 
• मलुकुी देिानी काययवितध सांवहता,२०७४ 
• जलविद्यतु िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन काययवितध, २०७५ 
• जलविद्यतु आयोजनाको अनमुततपत्र सम्बन्धी तनदयजशका, २०७५ 
• सामाजजक सरुक्षा सांचालन काययवितध, २०७५ 
• राविय प्राथतमकता प्राप्त आयोजनाका लातग सामदुावयक िन क्षेत्र प्रयोग गने सम्बन्धी मापदण्ड 

सवहतको काययवितध, २०७६ 
• नेपाल इजन्जतनयररङ पररषदको पेशागत स्िास्थ्य सरुक्षा सम्बन्धी काययवितध, २०७७  

 अन्तराविय सम्मेलन /सजन्ध / महासन्धी 
• बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी महासजन्ध, नां. २९ (१९३०) 
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• समान पाररश्रतमक सम्बन्धी महासजन्ध, नां. १०० (१९५१) 
• रामसार महासन्धी, १९७१ 
• सङ्कटापन्न िन्यजन्त ुतथा िनस्पततका प्रजाततको अन्तरायविय व्यापार सम्बन्धी महासन्धी , 

१९७३ 
• आददबासी तथा जनजाती सम्बन्धी महासजन्ध, १९८९ (नां. १६९) 
• अन्तरायविय श्रम सांगठनको आददबासी तथा जनजाती महासन्धी, १९८९ 
• जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धी, १९९२ 
• जलिाय ुपररितयन सम्बन्धी सांयकु्त राि सांघीय सांरचना महासन्धी, १९९२ 
• तनकृष्ट प्रकारको बालश्रम सम्बन्धी आइ.एल.ओ. महासजन्ध, १९९९ (नां. १८२) 
 िातािरणीय मापदण्डहरू 

• तनमायण क्षेत्र तथा जशविर खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड, २००६ 
• काययक्षेत्रमा ध्ितन जोजखमको समय सीमा, २०१२ 
• स्थलीय प्रिाहबाट उत्सजयन पानीको गणुस्तरीय मापदण्ड, २०६५ 
• िायकुो गणुस्तर सम्बजन्ध राविय मापदण्ड, २०६९ 
• सडक सिारी साधनद्वारा उत्सजजयत िाय ुमापन, २०६९    
• ध्ितनको गणुस्तर सम्बजन्ध राविय मापदण्ड, २०६९  
• काययस्थलका लातग ध्ितन मापदण्ड, २०७३ 
• काययस्थलको लातग प्रकाशको स्तर मापदण्ड, २०७३ 
• कोरोना भाइरस (कोतभड-१९) महामारी अितधमा आश्रयस्थल सांचालन सम्बजन्ध मापदण्ड, 

२०७७ 
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अध्याय ५ 

5 विद्यमान िातािरणीय अिस्था 
 भौततक िातािरण 

प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र मध्य वहमाली क्षेत्रमा अिजस्थत छ। यस आयोजनाको हेडिससय क्षेत्रको 
जलाधारको क्षेत्रिल कररब २०३.९८५ िगय वक.तम. रहेको छ। प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र १७१७.४  
तम. देजख २६३० तम. को उचाइमा अिजस्थत छ। आयोजना क्षेत्रको उत्तरमा जस्टप सलोपहरू रहेका 
छन ्भने दजक्षणमा जेन्टल स्लोपहरू रहेका छन।् जस्टप र असमतल वहमाली भ-ूभागहरू खोलाद्वारा 
विच्छेदन भएका छन।् प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र कृषी क्षेत्र, बाँझो जतमन र िन क्षेत्रमा अिजस्थत 
रहेको छ। 

 भ-ूउपयोग 
भ-ूआिरण अन्तगयत मातनसले उपयोगमा ल्याउने िन क्षेत्रको तथ्याङ्क, खेततयोग्य जतमन, जल, बालिुा, 
वहमाल, पहाड, आददको तथ्याङ्कलाई भ-ूउपयोग अन्तगयत उल्लेख गररएको छ। आयोजनाको  27.25%  
जतमन पानीले ढाकेको क्षेत्र, 54.25 % िन जङ्गल र 18.5% बाँझो जतमनमा पदयछ।  सांखुिासभा 
जजल्ला र आयोजना क्षेत्रको भ-ूउपयोगको वििरण अनसूुची ७ मा समािेश गररएको छ। 

 भगूभय 
 आयोजना भौगतभयक अिस्था 

नेपाल वहमालय २४०० वकलोतमटर लामो वहमालयन आकय को मध्य भागमा अिजस्थत छ र पूियमा 
मेची नदी देजख पजिममा महाकाली नदी सम्मको कूल लम्बाइ (८००वकलोतमटर) को एक ततहाई 
सम्म िैतलएको छ।नेपाल वहमालयलाई पाँचिटा प्रमखु टेसटोनीक क्षेत्रहरूमा विभाजन गररएको छ; 

क. तराई 
ख. Sub-Himlaya 

ग. Lesser Himalaya 

घ. Higher Himalaya  

ङ. Tibetian-Tethys Himalaya
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तस्िीर 5.1: नेपालको भौगतभयक नससामा आयोजना क्षेत्र 
स्रोत: खानी तथा भ-ूगभय विभाग, (१९९४) बाट पररमाजजयत    
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तस्िीर 5.2: क्षतेत्रय भौगतभयक नससामा आयोजना क्षते्र 
स्रोत: सम्भाव्यता अध्ययन प्रतवििेदन, 20078
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 भगूतभयय बनौट/सांरचना 
छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना Arun window नजजकैको उच्च वहमाली क्षेत्रमा अिजस्थत छ। आयोजना 
क्षेत्रमा monotonous sequence of banded gneiss with occasional exposures of schist and amphibolite 
पाउन सवकन्छ। सांरचनात्मक रूपमा आयोजना क्षेत्र मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट (MCT) भन्दा कररब 5 वक.तम. 
पजश् चममा अिजस्थत छ। आयोजनाका सम्पूणय सांरचनाहरू छुजङु्ग खोलाको दायाँ वकनारामा तनमायण गररने 
छन।् बायाँ वकनाराको स्थालाकृतत एकदमै तभरालो भएका कारण प्रस्तावित छुजङु्ग खोला जलविद्यतु 
आयोजना तनमायणका लातग दायाँ वकनाराको छनोट गररएको हो। आयोजना प्रस्तावित वकनारामा रहेको 
प्रमखु चट्टान light- to dark-grey, medium-grained, fresh to slightly weathered, strong banded Gneiss 

हो जसमा foliation plane सहित discontinuities का ततनिटा distinct सेटहरू  रहेका छन।्  
क. आयोजना क्षते्रको भौगतभयक जस्थतत 

हेडिससय क्षते्र 
The headworks area of Chhujung Khola consists of alluvial terrace, and bedrock. The left bank at 

proposed weir axis consists of alluvial deposit, fractured rock mass and sound bedrock. The 

thickness of alluvial deposit ranges from 3 to 5m. The alluvial deposit is followed by the fractured 

/sheared rock mass. The bedrock is good quality gneiss. The right bank area mostly consists of 

exposed bed rock. The bedrock is found to be sound and strong gneiss. The downstream section 

consists alluvial deposit and uphill slope section consist of steep slope having thickly bedded rock 

mass. 

हेडरेस टनेल अलाइन्मेन्ट 
The HRT outlet comprises of thin overburden of colluvial mass underlain by jointed and 

moderately weathered bedrock. The bedrock is expected at the depth of 2 to 4 m from different 

locations. The rock type in the area is slight to moderately weathered Banded gneiss. 

सजय साफ्ट क्षते्र 
Proposed surge shaft area consists of medium colluvial cover consisting of boulders. The strong 

bedrock is expected at a depth of 2 to 4 m from the existing ground surface  

पेनस्टक अलाइन्मेन्ट 
The proposed penstock pipe passes through bed rock (Granitic gneiss, and banded gneiss), 

colluvium, and residual soil deposits. The rock is comparatively hard and well compacted in 

nature. The maximum thickness of colluvium expected along the penstock pipe alignment would 

be in the range of 2-5m. Most of the alignment passes through bedrock and colluvial deposit. The 

slope of alignment is very steep to moderate slopes. The rock is comparatively hard and well 

compacted in nature. 

विद्यतुगहृ क्षते्र 
The survey has conducted along the right bank hill slope of Chhujung Khola, above the proposed 

powerhouse area. The interpreted tomogram shows the ERT profiles around the powerhouse area 

boulder mixed soil thick colluvium with bedrock expected at the depth of 2-3m. The thickness of 
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overburden is 1 to 4 m at different section along the slope. The rock mass present in the 

powerhouse area is gneiss. The rock mass consists of thick. 

१.१.२.३  पवहरो भ-ूक्षय 
आयोजना क्षेत्रको भौगतभयक सांरचनाको पषृ्ठभतूम जवटल रहेको र दईु ठाउँमा ठूलो स्केलको पवहरो 
गएको छ। 

 भकूम्पीय जोजखम 

भकूम्पीय जोजखमका दृवष्टकोणले समि नेपाल उच्च जोजखमयकु्त क्षेत्रमा पदयछ। नेपालको उच्च 
भकूम् पीय जोजखमको चलायनमान टेसटोतनक प्लेट (Movements of Tectonic plate)  का कारण हनुे 
गरेको छ जसका कारण पूिय पजिम िैतलएको वहमालयका वितभन्न स्थानमा सवक्रय िल्टहरू (Active 
faults) को तनमायण भएका छन।् राविय भकूम्प मापन तथा अनसुन्धान केन्द्रले तयार पारेको कम्पन 
(Peak Ground Acceleration) मा आधाररत भकूम्पीय जोजखम नससा अनसुार आयोजना प्रस्तावि क्षेत्र 
300-350 ग्याल (Gal) क्षेत्र पदयछ, जनु नेपालको भ-ूभागहरू मध्ये तलुनात्मक रूपमा मध्यम 
जोजखम क्षेत्र हो। केन्द्रको नससा अनसुार नेपाललाई १०० देजख ४०० ग्याल (Gal) सम्मको कम्पन 
मान प्रक्षेपण गररएको छ भने बढी कम्पन मान (Peak Ground Acceleration)  हनु्छ त्यतत नै धेरै 
भकूम्पीय जोजखम रहन्छ। छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना नेपालको दोस्रो भूकम्पीय जोजखम स्थानमा 
पदयछ। आयोजना क्षेत्रको design horizontal seismic coefficient ०.१३-०.1 रहेको छ। आयोजनाको 
तनमायण गदाय भकुम्पीय जोजखमलाई ख्याल गरी आयोजनाका सांरचनाहरूको तडजाइन गररएको छ।
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तस्िीर 5.3: नेपालको भकूम्पीय जोजखमको नससामा आयोजना क्षेत्र  
स्रोत: राविय भूकम्प मापन तथा अनसुन्धान केन्द्र, खानी तथा भ-ूगभय विभाग, (२०१५) बाट पररमाजजयत 
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 जल तथा मौसम 
प्रस्तावित आयोजनामा न्यानो समाशीतोष्ण र ठण्डा समशीतोष्ण जलिाय ुक्षेत्रमा पदयछ। छुजङु्ग खोला 
बेसीन वहउँदमा पजिमी र गमीमा दजक्षण एजशयाली मनसनुबाट प्रभावित हनु्छ। आयोजना क्षेत्रमा जनु 
देजख सेप्टेम्बर मवहना सम्म गमी र नोभेम्बर देजख जेनेिरीसम्म जाडो हनुे गदयछ। प्रस्तावित आयोजना 
क्षेत्रको औसत िावषयक िषाय 2156.856 तम.तम. रहेको छ भन ेअतधकतम तापक्रम २९.2 तडिी 
सेजन्टिडे रहेको छ। 

 जलविज्ञान (हाइड्रोलोजी) 
छुजङु्ग खोला अरूण नदीको सहायक खोला हो जनु वहमाली क्षेत्रबाट उत्पत्ती भएको छ।  

 हाइड्रोलोजी विश् लेषण 

5.1.4.1.1 जल तथा जलाधार क्षते्र 
प्रस्तावित आयोजनाको जलाधार क्षेत्र अन्तगयत इन्टेक क्षेत्रमा २०३.९८५ िगय वक.तम. क्षेत्रिल भएको 
जलाधार क्षेत्र अिजस्थत रहेको छ। इन्टेक क्षेत्रमा रहेको जलधार क्षेत्रको २०२.५५ िगय वक.तम. 
क्षेत्रिल (कररब ९९.३ %) समदु्री  सतह भन्दा ३००० तम. मातथको उचाइमा अिजस्थत रहेको छ। 
छुजङु्ग खोला अरूण नदीको एक सहायक खोला हो। प्रस्तावित जलाधार क्षेत्रहरूमा २६ िटा 
वहमतालहरू रहेका छन।् छुजङु्ग खोलाको डे्रनेज बेतसन पूिी नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा अिजस्थत 
रहेको छ। 
तातलका 5.1: प्रस्तावित हेडिससय क्षते्र र विद्यतुगहृ क्षते्रको जलाधार क्षते्र सम्बन्धी वििरण 

उचाइ 
हेडिससय क्षते्र विद्यतुगहृ क्षते्र 

क्षते्रिल (िगय वक.तम.) प्रततशत क्षते्रिल (िगय वक.तम.) प्रततशत 

>५००० तम. ५३.०२२ २५.९९% ५३.४८९ २२.७१% 

५००० तम. -३००० 
तम  

१४९.०५२८ ७३.३०% १६५.९०६ ७०.४४% 

<३००० तम. १.४३५ ०.७०% १६.१३ ६.८५% 

कुल २०३.९८५ १००.०० २३५.५२५ १००.०० 

स्रोत: छुजङु्ग खोला जलविद्यतु आयोजना (६३ मे. िा.) को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७
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तजस्िर 5.1: प्रस्तावित हेडिससय क्षते्रको जलाधार क्षते्र 

स्रोत: छुजङु्ग खोला जलविद्यतु आयोजना (६३ मे. िा.) को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७
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 विद्यतु उत्पादनका लातग अपनाइएका बहाि (Adopted Flow for generation) 
CAR वितधको प्रयोग गरी स्टेशन नां. 627.5 बाट मापन गररएको तडस्चाजय सबै मवहनाहरूको लातग 
अतधकतम रहेको हुँदा आयोजनाको लातग उपयकु्त नरहेको पाइएको छ। नोभेम्बर देजख िेव्रअुरी मवहना 
सम्मको लातग HYDEST वितधबाट मापन गररएको औसत मातसक बहाि अन्य पाँचिटा वितधहरूबाट 
मापन गररएको भन्दा कम रहेको छ। त्यसैगरर, जनु देजख असटोिर मवहना सम्मको लातग HYDEST 

वितधबाट मापन गररएको दीघयकातलन औसत मातसक बहािको मान अन्य पाँचिटा वितधहरूबाट मापन 
गररएको भन्दा कम रहेको छ। यसका साथै यस वितधबाट मापन गररएको औसत िावषयक बहािको 
मान पतन अन्य वितधहरूको तलुनामा कम रहेको छ। त्यसैगरर, CAR वितधको प्रयोग गरी स्टेशन नां. 
602, 684, 668.4 र WECS DHM वितधबाट मापन गररएको औसत तडस्चाजय समान रहेका छ। 
जलाधार क्षेत्रका विशेषताहरू समान भएका कारण प्रस्तावित छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनाको लातग 

CAR वितधको प्रयोग गरी स्टेशन नां. 668.4 बाट मापन गररएको बहाि सम्बन्धी वििरण adopt 

गररएको छ। विस्ततृ वििरण तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ; 
तातलका 5.2: वितभन् न वितधहरूको प्रयोग गरी मापन गररएको औसत मातसक बहाि (घन तमटर प्रतत 
सेकेण्ड) 

 

 

मवहना 

CAR with 

Gauge 

Station No. 

६२७.५ 

CAR with 

Gauge 

Station No. 

६०२ 

CAR with 

Gauge Station 

No. ६८४ 

CAR with 

Gauge 

Station No. 

६६८.४ 

WECS 

DHM 
वितध 

Modified 

HYDEST 
अपनाइएको 
तडस्चाजय 

 

(I) (II) (III) (IV) (V) (VI) III 

जेनिरी ६.९२ २.६४ २.५२ ३.८१ १.९३ ०.२२ ३.८१ 

िेब्ररी ५.९३ २.२० २.१४ २.९७ १.६५ ०.२० २.९७ 

माचय ६.०९ २.०६ २.१७ २.९४ १.४८ २.२६ २.९४ 

एवप्रल ७.०२ ३.०२ ३.३० ३.३४ १.५१ २.१३ ३.४८ 

मे १०.९४ ७.०२ ६.४४ ४.४१ २.०१ २.७९ ४.४१ 

जनु २६.६७ १४.२३ १६.११ ९.१३ १०.३२ ०.६८ ९.१३ 

जलुाई ५८.२५ २२.३५ ३१.८३ २६.३६ २३.४४ १.३४ २६.३६ 

अगष्ट ६६.७१ २२.८० ३६.९२ २५.३९ २८.४० १.९६ २५.३९ 

सेप्टेम्बर ५२.९२ २१.८१ २२.५१ २१.६३ २२.०१ १.२४ २१.६३ 

असटुिर २७.२५ १०.२९ १०.५६ १५.०९ ९.५४ ०.७० १५.०९ 

नोभेम्बर १५.६४ ५.३५ ४.९६ ७.७९ ५.८५ ०.३९ ७.७९ 
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मवहना 

CAR with 

Gauge 

Station No. 

६२७.५ 

CAR with 

Gauge 

Station No. 

६०२ 

CAR with 

Gauge Station 

No. ६८४ 

CAR with 

Gauge 

Station No. 

६६८.४ 

WECS 

DHM 
वितध 

Modified 

HYDEST 
अपनाइएको 
तडस्चाजय 

 

(I) (II) (III) (IV) (V) (VI) III 

तडसेम्बर ९.६८ ३.४७ ३.२४ ५.२० ३.७७ ०.२७ ५.२० 

औसत २४.५० ९.७७ ११.८९ १०.०६ ९.३३ १.१८ १०.६ 

स्रोत: छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना, ६३ मे.िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७7 
तातलका 5.3: नेपाली सयालेन्डरमा रूपान्तरण गररएको Adopted Mean Monthly Flow 

मवहना Adopted Mean Monthly Flow (m3/s) 

 

बैसाख 
3.96 

जेठ 
6.68 

असार 
18.47 

साउन 
25.86 

भदौ 23.82 

असोज 
18.37 

काततयक 
10.97 

मांतसर 
6.15 

पषु 
4.40 

माघ 
3.35 

िागनु 
3.01 

चैत्र 
3.12 

स्रोत: छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना, ६३ मे.िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७7  
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 बहाि अितध िक्र (Flow Duration Curve) 
Flow Duration Curve अतधक सम्भावित तडस्चाजय िक्र हो जसले कुनै अन्तरालको प्रिाह बराबर 
िा बढी सम्भाव्यता प्रस्ततु गदयछ। प्रिाह अितध िक्र औसत मातसक प्रिाह तथ्याांक (Adopted 

mean monthly flow data) अनसुार जचत्रण गररन्छ। सान्दतभयक तथ्याांकहरू तलको तातलका र 
तस्िीरमा प्रस्ततु गररएको छ; 
तातलका 5.4: प्रस्तावित हेडिससय क्षते्रको लातग Flow Duration Curve 

% Exceedance तडस्चाजय 
(घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 

५% २९.०३ 

१०% २५.३४ 

१५% २१.८२ 

२०% १८.९० 

२५% १६.१० 

३०% १३.४४ 

३५% १०.६५ 

४०% ८.41 

४५% ६.८३ 

५०% ५.७७ 

५५% ५.१४ 

६०% ४.७२ 

६५% ४.२९ 

७०% ३.८७ 

७५% ३.७३ 

८०% ३.४५ 

८५% ३.१८ 
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% Exceedance तडस्चाजय 
(घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 

९०% २.९७ 

९५% २.३४ 

स्रोत: छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना, ६३ मे.िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

 
तस्िीर 5.4: प्रस्तावित हेडिससय क्षेत्रको Flow Duration Curve 
स्रोत: छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना, ६३ मे.िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

 Sedimentation 
आयोजना क्षेत्रको Sediment study को लातग Himalayan Yield Technique को प्रयोग गररएको 
तथयो। यस वितधमा आयोजनाको जलाधार क्षेत्रलाई भौगतभयक अिस्था, िषाय र जलाधार क्षेत्रको स्लोपका 
आधारमा वितभन् न भागमा विभाजन गररएको तथयो। यस वितधमा प्रत्येक भौगतभयक क्षेत्रबाट सेतडमेन्ट 
उत्पादनको अनमुातनत मात्रासँग उपयकु्त क्षेत्रिलको गणुान गरी सेतडमेन्ट उत्पादनको मात्रा तय 
गदयछ। यस वितध अनसुार समदु्री सतहबाट ५००० तमटर मातथको उच्च वहमालबाट, समदु्री सनतहबाट 
3000 तम. देजख 5000 तम. सम्मको वहमाली क्षेत्रबाट र समद्री सतहबाट 3000 तम. मतुनको 
मध्य पहाडबाट क्रमश: 500 टन प्रतत वक.तम., 2500 टन प्रतत वक.तम. र 5000 टन प्रतत वक.तम. 
सेतडमेन्ट उत्पादन हनुे गदयछ। Himalayan Yield Technique को माध्यमबाट यस आयोजनाको 
हेडिससय क्षेत्रमा प्रतत िषय कररब 408.223 मेवट्रक टन सेतडमेन्ट उत्पादन हनुे अनमुान गररएको 
छ। उक्त सेतडमेन्टको मात्रालाई ध्यानमा राखी आयोजनाको तडजाइन गररएको छ। 

०.
५.

१०.
१५.
२०.
२५.
३०.
३५.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

तड
स्च

ाज
य (
घन

 तम
./
से.
)

% Exceedance

Flow Duration Curve

Q40=8.41 m3/s
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 िातािरणीय बहाि 
प्रस्तावित आयोजना सांचालनको क्रममा आयोजनाको इन्टेक क्षेत्रबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा छोतडने 
िातािरणीय बहािले नदीको जलीय पाररजस्थततकीय प्रणालीलाई कायम राख् न मद्दत गदयछ। जलविद्यतु 
विकास नीतत, 2058 अनसुार यस आयोजनाले अन्डरस्लइुसबाट सखु्खा मवहनाको औसत मातसक 
बहािको १०% (0.301 घनतमटर प्रततसेकेण्ड) अतनिायय रूपमा छोड्नछे र अनगुमनका लातग Gauge 

स्थापना गनेछ। आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी घट्ट, तसांचाइ कुलो, घाट, दाहसांस्कार स्थल, 
माइक्रो हाइड्रोपािर, आदद नभएका कारण downstream ecosystem तथा Fish ladder का लातग 
सखु्खा मवहनाको औसत मातसक बहािको १०% (0.301 घनतमटर प्रततसेकेण्ड) पयायप्त हनुेछ। 
त्यसैगरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको सहायक खोल्सीहरूले पतन िातािरणीय बहािलाई योगदान परु् याउँन े
छन।् 
तातलका 5.5: िातािरणीय बहाि 
मवहना 
  

उपलब्ध तडस्चाजय  

(घनतमटर प्रततसेकेण्ड) 

िातािरणीय बहाि   
(घनतमटर प्रततसेकेण्ड)   

आयोजनाको लातग 
उपलब्ध तडस्चाजय 
(घनतमटर प्रततसेकेण्ड) 

बैशाख  3.96 ०.301 ३.६6 

जेष्ठ  6.68 ०.301 ६.३७ 

षाढ  18.47 १०.०६ ८.४१ 

श्रािण  25.86 १७.४५ ८.४१ 

भाद्र 23.82 १५.४१ ८.४१ 

आजिन  18.37 ९.९६ ८.४१ 

काततयक  10.97 २.५६ ८.४१ 

मांसीर  6.15 ०.301 ५.८5 

पौष  4.40 ०.301 ४.10 

माघ  3.35 ०.301 ३.०5 

िाल्गणु 3.01 ०.301 २.७1 

चैत्र  3.12 ०.301 २.८2 

स्रोत: छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना, ६३ मे.िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 
 वहमताल विष्िोटन सम्बन्धी जोजखम (GLOF) 

सांखिुासभा जजल्लामा १०४ िटा वहमतालहरू रहेका छन।् अरूण नदीको जलाधार क्षेत्र तभत्र तल्लो 
बरूण वहमताल रहेको छ। छुजङु्ग खोला अरूण नदीको सहायक खोला हो। छुजङु्ग खोला जलविद्यतु 
आयोजनाको प्रस्तावित जलाधार क्षेत्रहरूमा २६ िटा वहमतालहरू रहेका छन।् Evans १९८६ 
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Equation अनसुार जलाधार क्षेत्रहरूमा रहेका वहमतालहरूको discharge ०.१८७ घातमटर प्रतत सेकेण्ड 
रहेको छ जनु design capacity भन्दा कम रहेको छ। आयोजनाका सांरचनाहरुको तडजाइन Glof को 
सम्भावित असरहरूलाई कम गने गरी तडजाइन गररएको छ। 
तातलका 5.6: वहमताल विष्िोटन हुँदा आउने बहािको विश् लेषण 

क्र.सां. वििरण क्षते्रिल आयतन Evans १९८६ Equation Walder १९९७ Equation 

१ GL१ ०.०२३ २.२५E-०४ ८.३९E-०३ १.७६E-०४ 

२ GL२ ०.०४१ ५.२४E-०४ १.३१E-०२ ३.०८E-०४ 

३ GL३ ०.०१२ ८.८९E-०५ ५.१३E-०३ ९.५४E-०५ 

४ GL४ ०.०२९ ३.२३E-०४ १.०२E-०२ २.२४E-०४ 

५ GL५ ०.०४९ ६.९५E-०४ १.५३E-०२ ३.७१E-०४ 

६ GL६ ०.००७ ४.१८E-०५ ३.४४E-०३ ५.८०E-०५ 

७ GL७ ०.००६ ३.५२E-०५ ३.१४E-०३ ५.१८E-०५ 

८ GL८ ०.००७ ४.०४E-०५ ३.३८E-०३ ५.६७E-०५ 

९ GL९ ०.०१३ १.०३E-०४ ५.५५E-०३ १.०५E-०४ 

१० GL१० ०.०२४ २.४७E-०४ ८.८१E-०३ १.८७E-०४ 

११ GL११ ०.००९ ५.५०E-०५ ३.९८E-०३ ६.९५E-०५ 

१२ GL१२ ०.००२ ४.२८E-०६ १.०३E-०३ १.२९E-०५ 

१३ GL१३ ०.००४ १.५२E-०५ २.०१E-०३ २.९७E-०५ 

१४ GL१४ ०.००२ ६.०२E-०६ १.२३E-०३ १.६१E-०५ 

१५ GL१५ ०.००४ १.६९E-०५ २.१३E-०३ ३.१९E-०५ 

१६ GL१६ ०.०१७ १.४१E-०४ ६.५६E-०३ १.२९E-०४ 

१७ GL१७ ०.०२२ २.०८E-०४ ८.०६E-०३ १.६७E-०४ 

१८ GL१८ ०.०१३ ९.५६E-०५ ५.३३E-०३ १.००E-०४ 

१९ GL१९ ०.०१३ ९.४९E-०५ ५.३१E-०३ ९.९६E-०५ 

२० GL२० ०.००६ ३.२५E-०५ ३.०१E-०३ ४.९१E-०५ 

२१ GL२१ ०.००६ २.९१E-०५ २.८४E-०३ ४.५६E-०५ 

२२ GL२२ ०.०९६ १.८४E-०३ २.५६E-०२ ७.०५E-०४ 

२३ GL२३ ०.००७ ४.१६E-०५ ३.४३E-०३ ५.७८E-०५ 

२४ GL२४ ०.०३५ ४.२४E-०४ १.१७E-०२ २.६७E-०४ 
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क्र.सां. वििरण क्षते्रिल आयतन Evans १९८६ Equation Walder १९९७ Equation 

२५ GL२५ ०.०२४ २.३५E-०४ ८.५९E-०३ १.८१E-०४ 

२६ GL२६ ०.०७० १.१६E-०३ २.०१E-०२ ५.२१E-०४ 

कुल तडस्चाजय (घन तमटर प्रतत सेकेण्ड) ०.१८७३ ०.००४१२ 

स्रोत: छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना (६३ मे.िा.) को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 
 िाय,ु जल तथा ध्ितनको गणुस्तर 

िायकुो गणुस्तर 
आयोजना क्षेत्र शहरी क्षेत्र तथा औद्योतगक वक्रयाकलापहरू भन्दा धेरै टाढा मखु्यतूः िातमण क्षेत्रमा 
अिजस्थत छ। आयोजना क्षेत्रमा िाय ुप्रदषुणका स्रोतहरूमा आयोजना क्षेत्र नजजक रहेका बस्तीहरूमा 
खाना पकाउँदा तनजस्कने धिुाँ, हािाले उडाउने धलुो, आदद हनु।् Low Volume Sampler प्रयोग गरी 
वितधबाट वितभन्न ठाउँको dust fall weight मापन गररएको तथयो। पेनस्टक पाइप प्रस्तावित क्षेत्रमा 
dust fall weight को मान सबै भन्दा बवढ रेकडय गररएको तथयो। पेनस्टक पाइप प्रस्तावित क्षेत्रमा 
dust fall weight को मान सबै भन्दा बवढ रेकडय हनुकुो कारण यस क्षेत्र नजजक रहेको बस्ती च्याम्ताङका 
मातनसहरूको गततवितधका कारण धलुो, धिुाँ उत्पन्न हनु ुहनु।् विस्ततृ वििरण अनसूुची ७ मा समािेश 
गररएको छ। 

जलको गणुस्तर 
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा ठोस िोहोर तथा तरल पदाथय खोलामा तनष्कासन गररएको पाइँदैन। छुजङु्ग 
खोला र ओराङ्ग खोलाको वितभन्न स्थानहरूबाट पानीको नमूना सांकलन गरी CEMAT जल प्रयोगशाला 
प्राइभेट तलतमटेडमा लगी गणुस्तर मापन गररएको तथयो। CEMAT जल प्रयोगशाला प्राइभेट तलतमटेडबाट 
प्राप्त पानीको गणुस्तर सम्बन्धी वििरण अनसूुची ८ मा समािेश गररएको छ। आयोजना क्षेत्रमा पानीको 
गणुस्तर जलीय जीिन र अन्य प्रयोजनको लातग उपयकु्त छ। 
ध्ितनको स्तर 
प्रस्तावित आयोजना औद्योतगक क्षेत्रभन्दा िामीण क्षेत्रमा अिजस्थत भएको हुँदा ध्ितनको स्तर मानि 
बस्ती बसोबासको लातग रािो रहेको पाइएको छ। प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रको ध्ितन मापनको विस्ततृ 
वििरण अनसूुची ७ मा समािेश गररएको छ। 

 जैविक िातािरण  
प्रस्तावित आयोजनामा उपोष्ण र समशीतोष्ण जलिाय ुक्षेत्रमा पाइने िनस्पततहरू पाइन्छन।् आयोजना 
क्षेत्र समदु्री सतह देजख क्रमश: १७१७.४ तमटर र २६३० तमटरको उचाइमा रहेको छ। यस क्षेत्रमा 
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विशेष गरर गोबे्र सल्ला (Pinus wallichiana), माप्ले (Acer pectinatum), खस्र ु (Quercus 

semicarpifolia), काउलो (Presea duthiei), लालीगरुाँस (Rhododendron arboreum), बाँझ (Quercus 

leucotrichophora), िलाट (Quercus glauca), सल्ला (Pinus roxburghii), उततस  (Alnus 

nepalensis) आदद प्रजाततका रूखहरू पाइन्छन।् आयोजना कुनै पतन राविय तनकुञ्ज, मध्यिती क्षेत्र 
तथा सांरक्षण क्षेत्र तभत्र पदैन। 
झाडी प्रजाततहरूमा एसेल ु (Rubus ellipticus), चतु्रो (Berberis aristata), तततेपाती (Artemesia 

vulgaris), मतसनो काँडा (Lantana camara), तसस्न ु (Urtica dioica), मतलङ्गे तनगालो 
(Himalayacalamus asper), ढुशरेु (Colebrookea oppositifolia), तभकसेन पाती (Buddleja 

asiatica), िनमारा (Eupatorium adenophorum), तनल काडाँ (Macaranga peltata) जस्ता प्रजाततहरू 
पाइन्छन।् घाँस प्रजाततहरूमा कुश (Desmostachya bipinnata), तछनतछन े (Cassia tora), तसस्न ु
(Urtica dioica), मतलङ्गे तनगालो (Himalayacalamus asper) जस्ता प्रजाततहरू आयोजना क्षेत्र िरपर 
पाइन्छन।् 

 मखु्य आयोजना क्षते्रका िनस्पततका विशेषताहरू 
आयोजना क्षेत्रमा उपोष्ण र समशीतोष्ण जलिाय ु क्षेत्रमा पाइने हािापानीमा पाइने िनस्पततहरू 
पाइन्छन।् आयोजना क्षते्र समदु्री सतहबाट १७१७.४ तमटर र २६३० तमटर सम्मको उचाईमा 
अिजस्थत छ।  
क. हेडिससय क्षते्र 

प्रस्तावित हेडिससय क्षेत्रमा धपुी (Juniper sp.), लालीगरुाँस (Rhododendron arboreum), कटुस 
(Castanopsis indica), सल्ला (Pinus wallichiana) र उततस (Alnus nepalensis) रहेका छन।् 

ख. वपवकङ पोण्ड 

वपविङ्ग पोण्ड क्षेत्रमा मलातो (Macaranga pustulata) र लालीगरुाँस (Rhododendron arboretum) 
रूखका प्रजाततहरू पाइन्छन।् 
ग. हेडरेस टनेल, हेडरेस पाइप, सजय पोण्ड, पेनस्टक पाइप 

हेडरेस टनेल इन्लेट क्षेत्रमा धपुी (Juniper sp.), लालीगरुाँस (Rhododendron arboreum), मलातो 
(Macaranga pustulata), उततस (Alnus nepalensis), कटुस (Castanopsis indica) रूखका प्रजाततहरू 
पाइन्छन।् 
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हेडरेस टनेल आउटलेट क्षेत्रमा धपुी (Juniper sp.), लालीगरुाँस (Rhododendron arboreum), मलातो 
(Macaranga pustulata), उततस (Alnus nepalensis), कटुस (Castanopsis indica) रूखका प्रजाततहरू 
पाइन्छन।् 
हेडरेस पाइप क्षेत्रमा मलातो (Macaranga pustulata) र उततस (Alnus nepalensis) प्रजाततका रूखहरू 
पाइन्छन।् 
सजय पोण्ड क्षेत्रमा मलातो (Macaranga pustulata) र उततस (Alnus nepalensis) प्रजाततका रूखहरू 
पाइन्छन।् 
पेनस्टक पाइप क्षेत्रमा मलातो (Macaranga pustulata), उततस (Alnus nepalensis) र लालीगरुाँस 
(Rhododendron arboreum) प्रजाततका रूखहरू पाइन्छन।् 
ग. विद्यतुगहृ 

विद्यतुगहृ क्षेत्रमा उततस (Alnus nepalensis), जचमाल (Rhododendron barbaratum), सल्ला (Pinus 

wallichiana) प्रजाततका रूखहरू पाइन्छन।् 

ङ. पहुँच सडक (Access road) 

पहुँच सडक प्रस्तावित क्षेत्रमा सल्ला (Pinus wallichiana),कटुस (Castanopsis indica),खस्र ु(Quercus 

semecarpifolia), धपुी (Juniper sp.) र िलाट (Quercus glauca) आदद रूखका प्रजाततहरू 
पाइन्छन।्  
आयोजना क्षेत्रकामा पाइने वितभन्न िनस्पततहरूको विस्ततृ सूची अनसूुची ७ ददइएको छ। 

 गैर काष्ठ िन पैदािार र औषधीजन्य बोटतबरूिा 
मखु्यरूपमा गैर काष्ठ िन पैदािारहरू औषधी, ईन्धन, स्याउला, चारा,  सजािट, घरेल ुऔजारहरू 
बनाउन, बाधँ लगाउन, वकटनाशक, माछा मानय, धमयकमयका लातग धूप, र मल बनाउनका लातग प्रयोग 
गररन्छन।् बाँस (Bambusa sp), च्यउुरी (Aesandra butyracea), िुसे्र (Grewia subnaqualis),  दबदबे 
(Garuga pinnata), कटुस (Castanopsis indica), तरूल (Dioscorea spp.),  तसउँडी  (Euphorbia 

royleana), ऐसेल ु (Rubus ellipticus), मौिा (Madhuca longifolia) आदद यस आयोजनामा पाइन े
महत्िपूणय जतडबटुी प्रजाततहरू हनु।् 

 कृवष जैविक विविधता 
धान (Oryza sativa) ,मकैं  (Zea mays), गहुँ (Triricum aestivum), कोदो (Eleusine coracana) िापर 
(Fagopyrum esculentum),जौ (Hordeum vulgare) गहत (Dolichos biflorus), मास (Phaseolus 
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mungo), केराउ (Pisum sativum), प्याज (Allium cepa), लसनु (Allium sativum), अदिुा (Zinziber 

officinale), बेसार (Curcuma domestica), आदद यस क्षेत्रमा पाइने अन्न बालीहरू हनु।्  
 सांरक्षणको अिस्था 

आयोजना क्षेत्र कुनै पतन राविय तनकुञ्ज, मध्यिती क्षेत्र िा सांरजक्षत क्षेत्रतभत्र पदैन। आयोजना क्षेत्र 
छुलङुमा सामदुावयक िनमा पदयछ जनु छुलङुमा सामदुावयक िन उपभोक्ता समूह द्वारा व्यिस्थापन 
गररएको छ।  

 प्राणी  
 िन्यजन्त ु

आयोजना क्षेत्रमा वितभन्न प्रजाततका स्तनधारी प्राणीहरू पाइन्छन।् कालो भाल ु(Ursus thibetanus), 
ध्िाँसे जचतिुा (Neofelis nebulosa), जचतिुा (Panthera pardus), घोरल (Nemorhedus goral), रातो 
राजपङ्खी लोखके (Petaurista  petaurista), आदद आयोजना क्षेत्र िरपर कवहलेकाँही देखा पदयछन।् 
आयोजना क्षेत्र िरपर पाइने िन्यजन्तहुरूको तातलका अनसूुची 7 मा उल्लेख गररएको छ। 

 चराहरू 
स्थलगत अध्ययन तथा स्थानीय व्यजक्तहरू अनसुार कातलज (Lophura Leucomelanos),कालो काग 
(Corvus macrorhynchos), जचल  (Milvus migrans), विस्टो (Cettia flavolivaceus), कािल पासयो 
(Cuculus micropterus), जचबे (Dicrurus macrocercus), कालो ततत्रा (Francolinus francolinus), 
सनुजरेु काठिोर (Picus chlorolophus) आदद आयोजना क्षेत्रमा पाइने मखु्य चराहरू हनु ्। आयोजना 
क्षेत्र िरपर पाइने चराहरूको तातलका अनसूुची 7 मा उल्लेख गररएको छ। सूचीमा उल्लेख गररएका 
कुनै पतन चराहरू लोपोन्मखु प्रजाततहरूमा पदैनन।्  

 सरीसपृ तथा उभएचरहरू 
यस आयोजना क्षेत्रमा छेपारो (Calotes versicolor), पत्थर चटुिा  (Laudakia tuberculata), हररयो 
छेपारो (Japalura tricarinata), माउँसलुी (Hemidactylus brookii) जस्ता सरीसपृहरू पाइन्छन।् यस 
आयोजना क्षेत्रमा खसे्र भ्यागतुा (Duttaphrynus melanostictus), भ्यागतुा (Rana sp.), भ्यागतेु सपय 
(Himalayophis tibetanus), हररयो पाहा (Amolops formosus), सानो पाहा (Nanorana polunini) 
जस्ता उभयचरहरू पाइन्छन।् विस्ततृ सूची अनसूुची 7 मा उल्लेख गररएको छ। 

 जलचरहरू  
छुजङु्ग खोलामा कम माछाको प्रजाततहरू पाइन्छन।् क्षेत्र भ्रमण तथा स्थानीय व्यजक्तहरूले ररपोटय गरे 
अनसुार छुजङु्ग खोलामा बचु्चे अस्ला (Schizothorax richardsonii), काबे्र  (Pseudecheneis sulcata), 
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कत्ले (Neolissochilus hexagonolepis), आदद प्रजाततका माछाहरू पाइन्छन।् यी माछाहरू छुजङु्ग 
खोलाको कम उचाइ भएको क्षेत्रमा मात्र पाइन्छन।् नदीमा पाइने माछा प्रजाततहरूको तातलका अनसूुची 
7 मा उल्लेख गररएको छ। 

 सामाजजक आतथयक र सासँ्कृततक िातािरण 
 बस्तीको नाम 

प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभावित बस्तीहरूका भोटखोला गाउँपातलका िडा नां. 2 का च्याम्ताङ, तलङ्गम, 
गथुी गमु्बा, चमु्सार र थदुाम बस्तीहरू पदयछन।् 

 जनसांख्या तथा लैवङ्गक वििरण 
राविय जनगणना, २०७८ अनसुार सांखिुासभा जजल्लाको कुल जनसांख्या १,५९,०४६ रहेको छ 
जसमध्ये परुूषको जनसांख्या ८०,०५५ जना र मवहलाको जनसांख्या ७८,९९१ जना रहेको छ। यस 
जजल्लाको औसत घरधरुीहरू ४.०५ र लैवङ्गक अनपुात १०१.३५% रहेको छ।  
त्यसैगरी, भोटखोला गाउँपातलकाको कुल जनसांख्या ६,५०९ रहेको छ जसमध्ये परुूषको जनसांख्या 
३,२५६ जना र मवहलाको जनसांख्या ३,२५३ जना रहेको छ भने औसत घरधरुीहरू ३.८८ र लैवङ्गक 
अनपुात ९९.९०% रहेको छ।  
आयोजना प्रभावित जजल्ला तथा गाउँपातलकाको जनसांख्या तथा घरधूरी सम्बजन्ध विस्ततृ वििरण तल 
तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ; 
तातलका 5.7: आयोजना प्रभावित क्षते्रको जनसांख्या सम्बन्धी वििरण 
क्र.सां. प्रभावित 

क्षते्र 
राविय जनगणना, २०७८ को प्रारजम्भक तथ्याांक अनसुार 

जनगणना 
घर सांख्या 

जनसांख्या लैवङ्गक 
अनपुात 
(%) 

औसत 
घरधरुी 

जनसांख्या 
िवृिदर 

कुल 
जनसांख्या 

परुूष मवहला 

१. सांखिुासभा 
जजल्ला 

१५८७४२ १५९०४६ ८००५५ ७८९९१ १०१.३५ ४.०५ ०.०२ 

क. भोटखोला  
गाउँपातलका 

१६७७ ६५०९ ३२५६ ३२५३ ९९.९० ३.८८ -०.१० 

स्रोतूः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, २०७८ बाट पररमाजजयत 
राविय जनगणना, २०६८ अनसुार सांखिुासभा जजल्लाको कुल जनसांख्या १,५८,७४२ रहेको छ 
जसमध्ये परुूषको जनसांख्या ७५,२२५ जना र मवहलाको जनसांख्या ८३,५१७ जना रहेको छ। यस 
जजल्लाको औसत घरधरुीहरू ४.५८  र लैवङ्गक अनपुात ९०.०७% रहेको छ। 
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त्यसैगरी भोटखोला गाउँपातलका को कुल जनसांख्या ६,५७६ रहेको छ जसमध्ये परुूषको जनसांख्या 
३,२०४ जना र मवहलाको जनसांख्या ३,३७२ जना रहेको छ भने औसत घरधरुीहरू ४.७७ र लैवङ्गक 
अनपुात ९५.०२% रहेको छ। 
आयोजना प्रभावित जजल्ला, गाउँपातलका तथा िडाको जनसांख्या तथा घरधूरी सम्बजन्ध विस्ततृ वििरण 
तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ; 
तातलका 5.8: आयोजना प्रभावित क्षते्रको जनसांख्या सम्बन्धी वििरण 
क्र  .सां .  प्रभावित क्षते्र घरधरुी 

सांख्या 
जनसांख्या घरधरुी 

अनपुात 

लैवङ्गक 
अनपुात कुल परुूष मवहला 

१ सांखिुासभा जजल्ला ३४,६२४ १५८,७४२ ७५,२२५ ८३,५१७ ४.५८ ९०.०७ 

२ भोटखोला  
गाउँपातलका 

१,३७९ ६,५७६ ३,२०४ ३,३७२ ४.७७ ९५.०२ 

 क भोटखोला  
गाउँपातलका िडा 
नां.२ 

४०४ १,७३९ ८४९ ८९० ४.३० १०४.८३ 

स्रोतूः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, २०६८ बाट पररमाजजयत 
राविय जनगणना २०६८ र राविय जनगणना २०७८ को प्रारजम्भक तथ्याांकको तलुना गदाय सांखिुासभा 
जजल्लाको जनसांख्या ०.०२ प्रततशतले िवृि भएको पाइन्छ भने आयोजना प्रभावित भोटखोला 
गाउँपातलकाको जनसांख्या ०.१० प्रततशतले घटेको पाइन्छ।   
जातजातत 
आयोजना प्रभावित गाउँपातलकामा जातजाततहरूको जनसांख्या मध्ये सबैभन्दा बढी भोटे जातत रहेको 
पाइन्छ। त्यसैगरी, लोमी, क्षेत्री, राई, गरुूङ्ग, कामी तथा अन्य समदुायका मातनसहरू यस क्षेत्रका मखु्य 
तनिासी हनु।् 

तातलका 5.9: प्रभावित क्षते्रको जातजातत अनसुारको जनसांख्याको वििरण 
स्थान सबै 

जाती 
क्षते्री तामा

ङ्ग 

नेिार कामी राई गरुूङ्ग शेपाय भोटे लोमी अन्य 

सांखिुासभा जजल्ला 
भोटखोला  
गाउँपातलका 

६,५७
६ 

३० ६२२ ५० ८५ १,१
०० 

१९० ४०२ ३,१९
१ 

८४६ ६० 
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स्थान सबै 
जाती 

क्षते्री तामा
ङ्ग 

नेिार कामी राई गरुूङ्ग शेपाय भोटे लोमी अन्य 

सांखिुासभा जजल्ला 
भोटखोला  
गाउँपातलका िडा 
नां.२ 

१७३
९ 

१६ ० ० ० ० ० ० १३८१ ३१४ २८ 

स्रोतूः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, २०६८ बाट पररमाजजयत 
 भाषा 

स्थानीय भाषाहरू तथा बोल्ने समदुाय 
राविय जनगणना २०६८ आयोजना क्षेत्रमा वितभन्न मातभृाषाहरू रहेको छ। प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा 
नेपाली तथा राई भाषा मखु्य स्थानीय बोल्ने भाषाहरूमा रहेको छ। 
मात ृभाषा बोल्न ेसमदुाय 
मात ृभाषा बोल्ने समदुायको विस्ततृ वििरण तलको तातलकामा ददइएको छ। 
तातलका 5.10 : सभापोखरी गाउँपातलकाकोो भाषाभाषी अनसुारको जनसांख्याको वििरण 
स्थान सबै 

जाती 
नेपाली तामाङ्ग नेिार गरुूङ्ग शेपाय लोमी राई बेल्हा

रे 
अन्य 

सांखिुासभा जजल्ला 
सभापोखरी गाउँपातलका ६,५७

६ 
६८६ ६१६ २६ ४४ ३,६६

७ 
५७
० 

१३
१ 

६८ ७६८ 

भोटखोला  गाउँपातलका 
िडा नां  .२  

१,७३
९ 

१०३ ० ० ० १,४८
३ 

५८ ० ६८ २७ 

स्रोतूः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, २०६८ बाट पररमाजजयत 
 पेशा 

आयोजना प्रभावित सांखिुासभा जजल्लाको आतथयक भार कृवष, व्यापार र पययटन व्यिसाय ले धानेको 
देजखन्छ। राविय जनगणना २०६८, अनसुार सांखिुासभा जजल्लामा सबैभन्दा बढी कृवष क्षेत्रका दक्ष 
तथा अधयदक्ष जनशजक्तहरूको सांख्या ८१.९२ प्रततशत, सेिा तथा विक्री कामदार ४.७१%, पेशाकमीमा 
३.५६%, औजार र सम्बजन्धत सामानको तबक्री कामदार ३.५३% र प्राथतमक पेशाकमी २.७४% का 
साथै बाँकी अन्य रहेका छन।् यस क्षेत्रबाट तनयायत हनुे िस्तहुरूमा अलैंची, रूद्राक्ष, जचराइतो, यासायगमु्बा 
लगायतका जडीबटुीहरूका साथै गोलीया काठ, नेपाली कागज तथा वपत्तलका भाडाकँुडाहरू पदयछन ्
जनु यस क्षेत्रको आम्दामीको श्रोत बनेको पाइन्छ। त्यसैगरी, िैदेजशक रोजगार तथा अन्य वित्तीय 
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सांस्थाहरूमा पतन सांलग्न भएको पाइन्छ। यस अततररक्त पययटन व्यिसाय, साना तथा घरेल ुउद्योग 
व्यिसाय, पशपुालन, तथा जडीबटुी सांकलन आददको पतन रािो व्यिस्था रहेको पाइन्छ। 

 बसाइँ सराई 
यस क्षेत्रका मातनसहरू िरूण बजार, काठमाण्डौँ, धरान लगायतका स्थानहरूमा बसाईसराई गने गरेको 
पाइन्छ। यिुा जनशजक्तहरू अिसर र रोजगारीको खोजीमा नेपालका अन्य विकतसत ठाउँ तथा भारत, 
साकय  राि, ओतधयन राि, यरुोवपयन राि, अन्य खाडी मलुकु ततर गएको देजखन्छ भने अध्ययनका 
लातग यिुाहरू पजिमी मलुकु र अितलया गएको पाइएको छन।्  
भौततक /सामदुावयक  पूिायधार  
यातायात पूिायधार 
सांखिुासभा जजल्ला मध्य पहाडी देजख उच्च पहाडी क्षेत्र भएको कारणले जजल्लाको अतधकाांश भागमा 
मोटरबाटो अथायत सडक तनमायण हनु सकेको छैन। यस क्षेत्रमा तनमायण भएको सडक मध्य कोशी पहाडी 
राजमागयलाई मखु्य रूपमा तलन े गररन्छ भने िसन्तपरु देजख जजल्लाको सदरमकुाम खाँदबारीसम्मको 
सडकलाई जजल्लाको प्रमखु सडकको रूपमा तलइन्छ। हालसम्म यस जजल्ला अन्तगयत ५९२.२५ वक.तम. 
सडक मातै्र तनमायण भएको पाइन्छ जसमध्य ५०.५८ वक.तम. सडक कालो पते्र, ३१.२९ वक.तम. सडकमा 
िाभेल गररएको र बाँकी ५१०.६८ वक.तम. कच्ची रहेको पाइन्छ। साथै, तजुम्लङ्गटारमा कालोपते्र गररएको 
धािनमागय सवहतको विमानस्थल रहेको छ। 

 बजार 

सांखिुासभा जजल्लामा रहेका प्रमखु बजार अन्तगयत खाँदबारी बजार, तजुम्दनटार बजार, खराङ्ग, तत्रिेणी 
बजार(बाह्रतबसे बजार), जलजला, तसत्तलपाटी, मढेुशतनिरे, वकमाांथाका आदद पदयछन ्भन ेआयोजना 
प्रभावित क्षेत्र नजजकको व्यापारीक केन्द्रमा िरूण बजार पदयछ जसबाट दैतनक रूपमा आिश्यक सामािी 
तथा स्थानीय तनमायणका लातग सामािी आितजाित गरीनेछ। साथै, यस बजार क्षेत्रमा साना तथा ठुला 
पसल, रेषु्टरेण्ट तथा लजहरूको पतन व्यिस्था रहेको पाइन्छ।आयोजना प्रभावित क्षेत्र र बजारसँगको 
दूरी सम्बजन्ध वििरण तल तातलमाका प्रस्ततु गररएको छ; 
तातलका 5.11: आयोजना क्षते्र नजजक रहेका बजार 

क्र.सां. पययटक गन्तव्य दूरी (वक.तम.) 
1.  खाँदबारी बजार 93 

2.  तजुम्लनटार बजार 105 
3.  गोला बजार १४.११ 
4 नमु बजार 120 
स्रोतूः स्थलगत अध्ययन, २०७८  
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 उद्योग 

सांखिुासभा जजल्लाको उत्पादनजन्य उद्योग प्रततष्ठानहरूमा उपजस्थति तनकै न्यून रहेको देजखन्छ। 
हालसम्म यस जजल्लामा ६ िटा मात्र ठूला उद्योगहरूको स्थापना भएको पाइन्छ। यस सम्बजन्ध 
विस्ततृ वििरण तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ; 

तातलका 5.12: आयोजना क्षते्र नजजक रहेका बजार 

क्र.सां. उद्योग प्रततष्ठानको प्रकार सांख्या 
१. पेय पदाथय उत्पादन गने १ 
२. कपडाको उत्पादन गने २ 
३. काठ तथा काठजन्य सामानहरू (ितनयचर बाहेक) उत्पादन गने १ 
४. कागज तथा कागजजन्य सामािी उत्पादन गने २ 
स्रोत: जजल्ला िस्तगुत वििरण सांखिुासभा, 2072 

 आयोजना क्षते्र नजजक रहेका आयोजनाहरू 
आयोजना क्षेत्र नजजक रहेका अन्य आयोजनाहरूमा ह्वाइट फ्लािर कम्पनी प्रा.तल. द्वारा प्रस्तावित अप्पर 
छुजङु्ग जलविद्यतु आयोजना (१६.८ मे.िा.) रहेको छ। यस सम्बजन्ध विस्ततृ वििरण तल तातलकामा 
प्रस्ततु गररएको छ; 
तातलका 5.13 :मातथल्लो र तल्लोतटीय क्षते्रमा पने जलविद्यतु आयोजना 
क्र.सां जलविद्यतु आयोजना तटीय क्षते्र क्षमता (मेगािाट) दूरी (वक.तम.) कैवियत 
२. अप्पर छुजङु्ग जलविद्यतु आयोजना मातथल्लो तटीय १६.८ ०.१३  
स्रोत: नेपाल विद्यतु प्रातधकरणको िावषयक प्रततिेदन  , २०२०/२०२१ 

 अजन्तम सांस्कार गने स्थल र प्रचलन 
आयोजना क्षेत्रमा अजन्तम सांस्कार गने स्थल पदैन। 

 कृवष प्रयोजनको लातग जल उपयोग 
कृवष प्रयोजनको लातग छुजङु्ग खोलाको पानी प्रयोग गररएको छैन।आयोजना क्षेत्रमा रहेका स-साना 
खोल्सीका तसचाईबाट नजजकैको खेतमा तसचाँइ गररन्छ। त्यसैगरर आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रको 
पानी तसचाँइ, खानेपानीको स्रोत, माइक्रो हाइड्रो, दाहसांस्कार स्थल र मनोरन्जन तथा अन्य साांस्कृततक 
तथा धातमयक गततवितधहरूको लातग प्रयोग गररएको छैन। 

 अन्य जलउपयोगहरू  
खानेपानीको स्रोत, माइक्रो हाइड्रो तथा अन्य साांस्कृततक र धातमयक गततवितधहरूको लातग छुजङु्ग 
खोलाको पानी प्रयोग गररएको छैन। 
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 सासँ्कृततक, धातमयक तथा ऐततहातसक धरोहरहरू 
अनपुम प्राकृततक सौन्दयय,  जैविक विविधा, बहजुातीय, बाहभुावषक, बहधुमय र सामाजजक विवितधता एिां 
ऐततहातसक तथा साांस्कृततक सम्पदाले भरीपूणय रहेको सांखिुासभा जजल्ला अन्तगयत सभापोखरी, 
गिुापोखरी, तसिकाली मजन्दर, खेम्पालङु्ग जशिधारा गिुा, स्यािनुमा जौबारी महादेि गिुा, पाथीभरामा 
सरनगमु्बाका साथै ऐततहातसक स्थलहरूमा मेजरपाटी, रेिाहाङ्ग दरबार आदद  रहेका छन।् प्रस्तावित 
आयोजना क्षेत्र तभत्र भने कुनैपतन साांस्कृततक महत्त्िका खलुास्थलहरू छैनन।् 

तातलका 5.14: आयोजना क्षते्र नजजक रहेका सासँ्कृततक, धातमयक तथा ऐततहातसक धरोहरहरू 

क्र.सां. सासँ्कृततक महत्िका स्थल दूरी (वक.तम.) 
1.  सभापोखरी ३३.५९ 
2.  गिुापोखरी ५३.५८ 
3.  तसिकाली मजन्दर ५०.२३ 
4.  कमयगिुा स्यािाय गमु्बा एकुिा १८.२७ 
5.  िरूण क्षेत्र १०.३२ 
स्रोतूः स्थलगत अध्ययन, २०७८  
चाडिाड र अन्य प्रथाहरू 
वितभन् न जातजाती, भाषाभाषी, तथा धमायिलम्बीहरूको बसोबास रहेको हनुाले यस आयोजना प्रभावित 
गाँउपातलकाका मातनसहरूले आ-आफ्नै धमय, साँस्कृतत तथा परम्परा अनसुार चाडपिय मनाउने गदयछन।् 
यस क्षेत्रको प्रमखु चाडपियहरूमा दशैँ, ततहार, ततज, जनैपूणीमा, चैतेदशैँ, चासोक तङनाम, उधौली, 
उभौली(साकेला), गाईजात्रा/वहलेजात्रा, कृष्णाजन्माष्टमी, ल्होसार (सोनाम, ग्याल्मो, तम/ुतोला), 
माघेसांक्राजन्त, साउनेसांक्राजन्त, धान्यपूजणयमा, रामनिमी, चाकचाकुर(कुलङु) आदी पदयछन ्भने मेलाहरूमा 
बालाचतथुी मेला, ऋवषतपयणी/जनैपूणीमा मेला गरी अन्य थपु्रै मेलाहरू धमुधाम मनाइने गररन्छ। 

 पययटक गन्तव्य 
पययटकका लागी उत्कृष्ट गन्तव्यमा रहेको प्राकृततक सौन्दयय, भौगतभयक विविधता, अनकूुल हािापानी र 
वितभन् न जातजाततहरूको मौतलक सांस्कृततको अिलोकन गनय तेस्रो मलुकुबाट पययटकहरू बसेनी 
सांखिुासभा जजल्ला भ्रमण गनय आउँने गदयछन।् वििकै सबैभन्दा होचो उपत्यकाको नाममा प्रतसि अरूण 
उपत्यका यसै जजल्ला अन्तगयत पदयछ। यस जजल्लामा रहेका  वितभन् न वहमशङृखलाहरूमा वििकै पाँचौ 
उच्च वहमाल मकाल ुप्रथम, मकाल ुवितीय, चम्लाङ जलजले वहमाल त्यसका साथसाथै वितभन् न धातमयक 
तथा साांस्कृततक स्थलहरूमा रहेका सभापोखरी, पाँचपोखरी, दूधपोखरी, तसिपोखरी, बौलाहा पोखरी 
साथै झरनाहरूमा िातलङ्ग झरना, घोले झरना, छहरे झरना जशिधारा झरना, बाघा झरना आदीका साथै 
अन्य थपु्रै धातमयक तथा साँस्कृततक स्थलहरू रहेका छन ्भने मकाल ुिरूण राविय तनकुञ् ज तथा ततनजरेु 
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तमल्के जलजले लालीगरुाँस सांरक्षण क्षेत्र पतन रहेको पाइन्छ। अनकुुल िातािरण स्िच्छ हािापानी 
भएको कारण यस क्षेत्रमा विशेष गरी पययटकहरू पियतारोहण, राजफ्टङ्ग तथा कायावकङ्ग गनय रूचाउँछन।् 
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र साांस्कृततक तथा जैविक वििधताले महत्त्पूणय क्षेत्र हो जसलाई पययटकीय  
दृवष्टकोणले पतन महत्त्पूणय रूपमा तलइन्छ। विशेषगरी यो आयोजना क्षेत्र उच्च वहमालका सनु्दर दृष्यहरू 
अिलोकनका लातग प्रख्यात रहेको छ।आयोजना क्षते्रमा पययटकहरू सनु्दर वहमाली दृष्यको अिलोकन 
गनुयका साथै रमणीय िन तथा िातािरणमा रमाउने आउने गदयछन। आयोजना क्षेत्र ऐततहातसक तथा 
भौगतभयक रूपले रमणीय क्षेत्र हो। यसले आफ्नो सनु्दरताले आन्तररक तथा बाह्य पययटकहरूलाई 
आकवषयत गरररहेको पाइएको छ। 

 जशक्षा 
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका शैजक्षक पूिायधार अन्तरगत सरकारी विद्यालय, सयाम्पस, सामदुावयक 
पसु्तकालय, आदद रहेका छन।्यस सम्बजन्ध विस्ततृ वििरण अनसूुची ७ मा प्रस्ततु गरीएको छ। 

 रोजगारी /पेशा /व्यिशाय 
कृवष तथा पशपुालन यस क्षेत्रको मखु्य पेशा हो। कृवष गनय आकाशे पातनमा तनभयर रहेकोले र सरकारको 
तिय बाट भएको न्यून लगातनको तथा प्राविधीक सरसल्लाहको अभाि आददको कारणले गदाय यसमा 
त्यतत सधुार हनु नसकेको देजखन्छ र यो िषेनी जीविकोपाजयनका लातग उपयकु्त छैन। कृवष बाहेक 
पययटन तथा वितभन्न साना तथा घरेल ुउद्योगले रोजगारी प्रदान गरेको देजखन्छ।।समथर िाँट तथा 
टारहरूमा धान, मकै, गहँू, कोदो, मास तथा आल ुजस्ता खाद्य बालीको रािो उत्पादन हनुे गरेको 
पाइन्छ। यस क्षेत्रको आतथयक भार कृवष र पशपुालन व्यिसाय ले धानेको देजखन्छ।पसल, होटल र 
घरेल ुव्यापारमा व्यिसायी सांग्लन भएको पाइन्छ।आयोजना प्रभावित क्षेत्र दगुयम क्षेत्रमा भएकोले यहाँ 
ठुला व्यापार िा व्यिसाय केन्द्र छैन। आयोजना क्षेत्रको मूख्य पेशा अन्तगयत कृवष, श्रतमक, िैदेजशक 
रोजगार, व्यापार तथा व्यिसाय आदद पदयछन।्  

 वपउने पानीका स्रोतहरू 
आयोजना क्षेत्रमा अतधकाांश मातनसहरूले धारा, ढुङ्गेधारा, नदी र नढावकएको ईनार तथा अन्य श्रोतबाट 
वपउने पानी प्रयोग गरेको पाइएको छ।  

 जल-उपयोग 
स्थलगत अध्ययनका क्रममा आयोजना प्रस्तावित क्षेत्रमा छुजङु्ग खोलाको पानी तसांचाइ, पानी घट्ट 
सांचालन, माइक्रो हाइड्रोपािर, दाहसांस्कार स्थल सांचालन, धातमयक प्रयोजन, व्यािसावयक माछापालन, 
आददको लातग प्रयोग नगररएको पाइएको छ। 

तल्लो तथा मातथल्लो तटीय क्षते्रमा रहेका जलविद्यतु आयोजना 
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छुजङु्ग खोला जलविद्यतु आयोजनाको मातथल्लो तटीय क्षेत्रमा ह्वाइट फ्लािर कम्पनी प्रा.तल. द्वारा 
प्रस्तावित मातथल्लो छुजङु्ग जलविद्यतु आयोजना (१६.८० मे.िा) र तल्लो तटीय क्षेत्रमा  अप्पर अरुण 
हाइड्रो इलेसट्रीक तलतमटेडद्वारा प्रस्तावित मातथल्लो अरुण जलविद्यतु  आयोजना (१०६१ मे.िा) 
अिजस्थत छन।् छुजङु्ग खोला जलविद्यतु आयोजना र तल्लो तथा मातथल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका 
जलविद्यतु आयोजनाहरु बीचको दरुी सम्बन्धी विस्ततृ वििरण तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ; 
तातलका 5.15: तल्लो तथा मातथल्लो तटीय क्षते्रमा रहेका जलविद्यतु आयोजना सम्बन्धी वििरण 
क्र .सां . जलविद्यतु आयोजना क्षमता (मे.िा.) प्रस्तािकको नाम दरुी  (वक.तम.) अिजस्थतत 
१ मातथल्लो छुजङु्ग जलविद्यतु आयोजना  १६.८०  ह्वाइट फ्लािर 

कम्पनी प्रा.तल. 
आयोजनाको 
हेडिससयबाट 
कररब 0.23  

मातथल्लो 
तटीय 
क्षेत्र 

२ मातथल्लो अरुण जलविद्यतु  आयोजना १०६१ अप्पर अरुण हाइड्रो 
इलेसट्रीक  
तलतमटेड 

आयोजनाको 
विद्यतुगृह 
क्षेत्रबाट 
कररब १.२३  

तल्लो 
तटीय  
क्षेत्र 

स्रोत: िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको स्थलगत अध्ययन, 2078 

 िोहोरमैला फ्यासँने िा प्रशोधन गने व्यिस्था 
स्तावित आयोजना क्षेत्रमा भइरहेको बढ्दो शहरीकरणका कारण शहरी क्षेत्र तथा गा.पा. तभत्रका 
िामीण क्षेत्रमा समेत िोहरमैलाको उत्पादन तीब्र गततमा बवढरहेको छ। यस क्षेत्रमा िोहर व्यिस्थापन 
तथा सरसिाइ सम्बन्धी सचेतना अतभिवृि गनय िोहरमैला व्यिस्थापनमा तनजी क्षेत्र र नागररक 
समाजको सांलग्नता स्थावपत गररएको छ। िोहर सांकलन देजख िोहर व्यिस्थापनमा प्राप्त नीतत लागू 
गरेको पाइएको छ। 

 आयोजना प्रभावित पररिारको सामाजजक -आतथयक र सासँ्कृततक िातािरण 
जग्गा तथा अन्य सम्पजत्तहरूको अतधिहणको कारण आयोजनाबाट प्रभावित पररिारहरूलाई 
आयोजना प्रभावित पररिारहरू (PAF) को रूपमा पररभावषत गररएको छ। यस आयोजनामा  
आयोजना प्रभावित पररिारहरू (PAF) र गम्भीर रूपमा आयोजना प्रभावित पररिार (SPAF) छैनन।्  

 आयोजना प्रभावित बस्तीहरूको सामाजजक -आतथयक र साांस्कृततक िातािरण 
 आयोजना प्रभावित बस्ती, च्याम्ताङको सामाजजक -आतथयक र साांस्कृततक िातािरण 

आयोजनाको प्रस्तावित विद्यतुगहृ क्षेत्रबाट कररब 2.13 वक.तम. को दूरीमा अिजस्थत आयोजना प्रभावित 
बस्ती, च्याम्ताङका 25 घरधरुीहरूमा सिेक्षण गररएको तथयो। सिेक्षण गररएका 25 घरधरुीहरूको 
कुल जनसांख्या 108 रहेको छ जसमध्ये 52 (48.15 %) जना परुूष रहेका छन ् भने 56 
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(51.39%) जना मवहला रहेका छन।् च्याम्ताङमा सिेक्षण गररएका पररिारहरूको औसत घरधरुी 
4.30 रहेको छ। 

तातलका 5.16: च्याम्ताङमा सिेक्षण गररएका पररिारहरूको पररिारहरूको जनसाांजख्यक वििरण 

क्र  .सां .  जनसांख्या घरधरुी औसत घरधरुी 
परुूष मवहला कुल 

१ 52 56 108 25 

  

4.30 

  प्रततशत 48.15 51.39 100 

स्रोतूः िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको स्थलगत अध्ययन, 2078 
 उमेर समूह र तलङ्ग 

सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूमा 0-14 िषय अन्तगयत 26.85 % पदयछ,  १५-५९ उमेर समूह अन्तगयत 
59.26 % पदयछ र ६० र त्यो भन्दा मातथको उमेर समूह अन्तगयत 13.89 % पदयछ।१५-५९ 
उमेर समूह अन्तगयतको 59.26 % (33 परुूष र 31 मवहला) जनसांख्याको आतथयक उपाजयन काययमा 
सकृय जनसांख्या अन्तगयत पदयछ। 

 धमय  
सिेक्षण गररएका पररिारहरूमा 12% वहन्द ुधमय र 88% बौि धमय मान्दछन।् 

 जातीयता 
सिेक्षण गररएका पररिारहरूमा 52.00% भोटे, 40.00% लोमी र 8.00% क्षेत्री जाततका मातनसहरू 
बसोबास गदयछन।् 

 शैजक्षक अिस्था 
सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूको साक्षरता दर उच्च छ, कुल जनसांख्या मध्ये 30.56% जनसांख्या अनपढ 
छन।् साक्षर जनसांख्यामा प्राथतमक तहको जशक्षा उच्च अथायत ्23.15% छ भने प्रमाणपत्र तह र मातथको 
7.41% मात्र छ। शैजक्षक अिस्था सम्बन्धी विस्ततृ वििरण अनसूुची-७ को तातलकामा प्रस्ततु गररएको 
छ। 

 पेशा 
सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूको मखु्य व्यिसाय कृवष हो। सिेक्षण गररएका घरधरुीहरू मध्ये 40% कृवष 
स्रोतमा मात्र तनभयर छन,् जबवक बाँकी घरधरुीहरू अन्य स्रोतहरूमा तनभयर छन ्जस्तै िैदेजशक रोजगार 
(20 %), श्रम ( 24 %), र व्यापार (16 %) रहेको छ। 
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 ऊजाय आपूततय 
सिेक्षण गररएका सम्पूणय घरहरूमा तबजलुी नपगेुतन सबै आयोजना प्रभावित घरधरुीहरूको घरमा तबजलुी  
पतुगसकेको छ र बत्ती बाल्नका लातग तबजलुी प्रयोग गछयन।् खाना पकाउनको लातग उजायको मखु्य 
स्रोत दाउरा (56 % घरधरुीहरू) हो जनु नजजकैको िनबाट सांकलन गदयछ। थप केही घरहरूमा 
विशेष गरी होटल सञ्चालकहरू र धनी िगयले खाना पकाउन एलपीजी (16% घरधरुीहरू) ग्याँस प्रयोग 
गछयन ् भने 28% घरधरुीहरूले आईतससको प्रयोग गरेको पाइन्छ। यस सम्बजन्ध विस्ततृ वििरण 
अनसूुची-7 को तल तातलकामा देखाइएको छ। 
1.1.1.10 खानेपानी आपतुतय र सरसिाई 
सिेक्षण गररएका सम्पूणय घरधरुीहरूले तनजी (44%) धारा मािय त र साियजतनक धारा(56%) धारा 
मािय त खानेपानी प्रयोग गरेका छन।् सरसिाइको सम्बन्धमा, सबै घरधरुीहरूले शौचालय प्रयोग 
गरररहेका छन ् र कररब 36.00% को स्थायी शौचालय (सेजप्टक ट्ाङकी र खाडलको सवुिधा) 
रहेको छ र 64.00% को अस्थायी खाडल प्रकारको शौचालयको प्रयोग गदयछन।् यस सम्बजन्ध 
विस्ततृ वििरण अनसूुची-7 को तल तातलकामा देखाइएको छ। 

 स्िास्थ्य 
पतछल्लो एक बषयको अितधमा 19 (76%) घरधरुीका सदस्यहरू तबरामी परेको जानकारी पाइएको 
छ भने 8.7% आयोजना प्रभावित घरधरुीहरू तबरामी परेका नपरेको पाइएको छ। तबरामी परेका बेला 
धेरै घरधरुी परम्परागत जचवकत्सा जाने र आयिेुददक औषतध प्रयोग गने गरेको देजखन्छ। मखु्यतया 
मखु्यतया पेट दम, ग्याजस्ट्रक, आउँ, पखाला, जजण्डस जस्ता रोगहरू आयोजना प्रभावित घरधरुीहरूमा 
देजखएको मखु्य रोगहरू हनुे गरेको पाइन्छ। 

 सांगठनमा सहभातगता 
तल तातलकामा देखाइए अनसुार सांरक्षण क्षेत्र व्यिस्थापन सतमतत, पानी उपभोक्ता सतमतत आदद जस्ता 
स्थानीय सांगठनमा 6 घरधरुीले भाग तलएको पाइएको छ। मवहलाहरूको सहभातगता भने परुूष भन्दा 
तलुनात्मक वहसाबले कम छ। 

 सीप 
सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूमा विशेषगरर डकमी, तसलाई र ड्राइतभांग आदद सीपहरू छन।्  

 खाद्य पयायप्तता 
सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूमा पतन खाद्य सांकट छ र उत्पादनले उनीहरूको िषयभररको खाद्यान्न 
आिश्यकता पूरा गदैन। बस्ती सिेक्षण अनसुार 9 घरधरुीहरूमा परैु िषयको लातग पयायप्त खाद्यान्न छ 
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भने (9 घरधरुी, 36%) 3 मवहनाका लातग खाद्य पयायप्तता रहेको र (11 घरधरुी, 44%) लाई 6 
मवहनाका लातग खाद्य पयायप्तता रहेको पाइन्छ। 

 आय जस्थतत 
सिेक्षण गररएका घरधरुीको िावषयक औसत आय रू 1,84,000 हो। कृवष र श्रम आयस्रोत मखु्य 
स्रोत हो र त्यसपतछ क्रमश िैदेजशक रोजगार, व्यापार र व्यिसाय हनु।् 

 खचय जस्थतत 
सिेक्षण गररएका घरधरुीको िावषयक औसत खचय रू १54,000 हो। अतधकतम खचय खाद्य िस्तमुा 
(58.44%)  र न्यूनतम खचय औषधीमा(1.95%) हनु्छ। जशक्षामा खचय 8.44% मात्र हनुे गरेकोो 
पाइन्छ जसले जशक्षा क्षेत्र अझै कम प्राथतमकतामा रहेको देखाउँछ। आयोजना प्रभावित पररिारहरूको 
विस्ततृ वििरण अनसूुची 7 मा ददइएको छ। 

 आयोजना प्रभावित बस्ती, थदुामको सामाजजक-आतथयक र साांस्कृततक िातािरण 
आयोजनाको हेडिससय प्रस्तावित क्षेत्रबाट कररब 5 वक.तम. को दूरीमा अिजस्थत आयोजना प्रभावित 
बस्ती, थदुामका कुल 6 घरधरुीहरूमा सिेक्षण गररएको तथयो। सिेक्षण गररएका 6 घरधरुीहरूको 
कुल जनसांख्या 26 रहेको छ जसमध्ये 12 (46.15 %) जना परुूष रहेका छन ्भने 14 (53.85%) 
जना मवहला रहेका छन।् सिेक्षण गररएका पररिारको औसत घरधरुी 4.30 रहेको छ। 

तातलका 5.17: आयोजना प्रभावित बस्ती, थदुाममा सिेक्षण गररएका 6 घरधरुीहरूको जनसाांजख्यक वििरण 

क्र  .सां .  जनसांख्या घरधरुी औसत घरधरुी 
परुूष मवहला कूल 

१ 12 14 26 6 

  

4.30 

  प्रततशत 46.15 53.85 १०० 

स्रोतूः िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको स्थलगत अध्ययन, 2078 
 उमेर समूह र तलङ्ग 

सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूमा 0-14 िषय अन्तगयत 19.23% पदयछ,  १५-५९ उमेर समूह अन्तगयत 
61.54% पदयछ र ६० र त्यो भन्दा मातथको उमेर समूह अन्तगयत 19.23% पदयछ। १५-५९ 
उमेर समूह अन्तगयतको 61.54% (7 परुूष र 9 मवहला) जनसांख्याको आतथयक आजयन काययमा सकृय 
जनसांख्या अन्तगयत पदयछ। 

 धमय  
सिेक्षण गररएका सम्पूणय पररिारहरू बौि धमय मान्दछन।् 
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 जातीयता 
सिेक्षण गररएका सम्पूणय पररिारहरू जनजाती अन्तगयत पदयछन।् सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूमा 
66.67% भोटे र बाँकी 33.33% घरधरुीहरू लोमी रहेको पाइएको छ। 

 शैजक्षक अिस्था 
सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूको साक्षरता दर उच्च छ, कुल जनसांख्या मध्ये 34.62% जनसांख्या अनपढ 
छन।् साक्षर जनसांख्यामा प्राथतमक तहको जशक्षा उच्च अथायत ् 15.38% छ जबवक प्रमाणपत्र तह र 
मातथको 11.54% मात्र छ। 

 पेशा 
सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूको मखु्य व्यिसाय कृवष हो। सिेक्षण गररएका घरधरुीहरू मध्ये 50% कृवष 
स्रोतमा मात्र तनभयर छन,् जबवक बाँकी घरधरुीहरू अन्य स्रोतहरूमा तनभयर छन ्जस्तै िैदेजशक रोजगार 
(1 घरधरुी, 16.67%), र व्यापार (2 घरधरुी, 33.33%)रहेको छ। 

 ऊजाय आपूततय 
सिेक्षण गररएका सबै घरहरूमा तबजलुी नपगेुतन सबै आयोजना प्रभावित घरधरुीहरूको घरमा तबजलुी  
पतुगसकेको छ र बत्ती बाल्नका लातग तबजलुी प्रयोग गछयन।् िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको अध्ययनको 
समयमा गाउँको सबै घरहरूमा आयोजना पूणय रूपमा राविय तिडसँग जोड्ने कायय तीव्र भईरहेको तथयो। 
तसथय, सबै क्षेत्र नै तछटै्ट नै राविय तिडसँग जडान हनुे आशा गररएको छ। खाना पकाउनको लातग 
उजायको मखु्य स्रोत दाउरा (4 घरधरुी सांख्या, 66.67%) हो जनु नजजकैको िनबाट सांकलन गदयछन।् 
थप केही घरहरूमा भने आईसीएस (2 घरधरुी सांख्या, 33.33%) प्रयोग गरेको पाइन्छ। 

 खानेपानी आपतुतय र सरसिाई 
सिेक्षण गररएका 6 िटा घरधरुीहरू मध्ये 5 घरधरुीहरू (83.33%) ले साियजतनक धारा मािय त 
खानेपानी प्रयोग गरेका छन ्भन े1 घरधरुी (16.67%) ले तनजी धारा मािय त खानेपानी प्रयोग गरेको 
पाइन्छ। त्यसैगरी, सरसिाइको सम्बन्धमा, सबै घरधरुीहरूले अस्थायी शौचालय प्रयोग गरररहेका 
छन।् 

 स्िास्थ्य 
पतछल्लो एक बषयको अितधमा 66.67% घरधरुीको केही सदस्य तबरामी परेको जानकारी पाइएको 
छ। तबरामी परेका बेला धेरै घरधरुी परम्परमगत जचवकत्सा, आयिेुददक औषतध र स्िास्थ्य चौकी जाने 
देजखन्छ। मखु्यतया दम, ग्याजस्ट्रक, आउँ, पखाला, जजण्डस जस्ता रोगहरू आयोजना प्रभावित 
घरधरुीहरूमा देजखएको मखु्य रोगहरू लोाग्ने गदयछ।   
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 सांगठनमा सहभातगता 
पानी उपभोक्ता सतमतत आदद जस्ता स्थानीय सांगठनमा 33.33% घरधरुीले भाग तलएको पाइएको 
छ। मवहलाहरूको सहभातगता भने परुूष भन्दा तलुनात्मक वहसाबले कम छ। 

 सीप 
सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूमा विशेषगरर डकमी, तसलाई र ड्राइतभांग आदद सीपहरू छन।्  

 खाद्य पयायप्तता 
आयोजना क्षेत्र जस्तै आयोजना प्रभावित घरधरुीहरूमा पतन खाद्य सांकट छ र उत्पादनले उनीहरूको 
िषयभररको खाद्यान्न आिश्यकता पूरा गदैन। घरधरुी सिेक्षण अनसुार 1 घरधरुीहरूमा परैु िषयको लातग 
पयायप्त खाद्यान्न छ। यस सम्बजन्ध विस्ततृ वििरण अनसूुची-7 को तातलकामा प्रस्ततु गरीएको छ। 

 आय जस्थतत 
सिेक्षण गररएका घरधरुीको िावषयक औसत आय रू 162,000 हो। कृवष र श्रम आयस्रोत मखु्य 
स्रोत हो र त्यसपतछ क्रमश िैदेजशक रोजगार, व्यापार र व्यिसाय हनु।् 

 खचय जस्थतत 
सिेक्षण गररएका घरधरुीको िावषयक औसत खचय रू १39,000 हो। अतधकतम खचय खाद्य िस्तमुा 
(58.99%)  र न्यूनतम खचय औषधीमा(2.16%) हनु्छ। जशक्षामा खचय 9.35% मात्र हनु ेगरेकोो 
पाइन्छ जसले जशक्षा क्षेत्र अझै कम प्राथतमकतामा रहेको देखाउँछ। आयोजना प्रभावित पररिारहरूको 
विस्ततृ वििरण अनसूुची 7 मा ददइएको छ। 

 आयोजना प्रभावित बस्ती, याङ्गलाको सामाजजक -आतथयक र साांस्कृततक िातािरण 
आयोजनाको प्रस्तावित विद्यतुगहृ क्षेत्रबाट कररब 4.93 वक.तम. को दूरीमा अिजस्थत आयोजना प्रभावित 
बस्ती, याङ्गलाका कुल 12 घरधरुीहरूमा सिेक्षण गररएको तथयो। सिेक्षण गररएका पररिारहरूको 
कुल जनसांख्या 52 रहेको छ जसमध्ये 25 (48.08 %) जना परुूष रहेका छन ्भने 27 (51.92%) 
जना मवहला रहेका छन।् सिेक्षण गररएका पररिारको औसत घरधरुी 4.30 रहेको छ। 
तातलका 5.18: आयोजना प्रभावित बस्ती, याङ्गलामा सिेक्षण गररएका पररिारहरूको जनसाांजख्यक वििरण 

क्र  .सां .  जनसांख्या घरधरुी औसत घरधरुी 
परुूष मवहला कूल 

१ 25 27 52 12 

  

4.30 

  प्रततशत 48.08 51.92 १०० 

स्रोतूः िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको स्थलगत अध्ययन, 2078 
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 उमेर समूह र तलङ्ग 
सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूमा 0-14 िषय अन्तगयत 13.46% पदयछ,  १५-५९ उमेर समूह अन्तगयत 
73.08% पदयछ र ६० र त्यो भन्दा मातथको उमेर समूह अन्तगयत 13.46% पदयछ। १५-५९ 
उमेर समूह अन्तगयतको 73.08% (18 परुूष र 20 मवहला) जनसांख्याको आतथयक आजयन काययमा 
सकृय जनसांख्या अन्तगयत पदयछ। 

 धमय  
सिेक्षण गररएका सम्पूणय प्रभावित पररिारहरू बौि धमय मान्दछन।् 

 जातीयता 
सिेक्षण गररएका सम्पूणय पररिारहरू जनजाती अन्तगयत पदयछन।् सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूमा (8 
जनसांख्या, 66.67%) भोटे र बाँकी 33.33% (4 जनसांख्या) घरधरुीहरू लोमी रहेको पाइएको छ। 

 शैजक्षक अिस्था 
सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूको साक्षरता दर उच्च छ, कुल जनसांख्या मध्ये 17.31% जनसांख्या अनपढ 
छन।् साक्षर जनसांख्यामा प्राथतमक तहको जशक्षा उच्च अथायत ्25.00% छ जबवक प्रमाणपत्र तह र 
मातथको 17.31% रहेको छ। 

 पेशा 
सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूको मखु्य व्यिसाय कृवष हो। सिेक्षण गररएका घरधरुीहरू मध्ये 41.67% 
कृवष स्रोतमा मात्र तनभयर छन,् जबवक बाँकी घरधरुीहरू अन्य स्रोतहरूमा तनभयर छन ्जस्तै िैदेजशक रोजगार 
(3घरधरुी, 25.00%), श्रम (2 घरधरुी, 16.67%), र श्रम र व्यापार (2 घरधरुी, 16.67%)। यस 
सम्बजन्ध विस्ततृ वििरण अनसुचुी-7 को तातलकामा प्रस्ततु गरीएको छ। 

 ऊजाय आपूततय 
सिेक्षण गररएका सबै घरहरूमा तबजलुी नपगेुतन सबै सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूको घरमा तबजलुी  
पतुगसकेको छ र बत्ती बाल्नका लातग तबजलुी प्रयोग गछयन।् िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको अध्ययनको 
समयमा गाउँको सबै घरहरूमा आयोजना पूणय रूपमा राविय तिडसँग जोड्ने कायय तीव्र भईरहेको तथयो। 
तसथय, सबै क्षेत्र नै तछटै्ट नै राविय तिडसँग जडान हनुे आशा गररएको छ। खाना पकाउनको लातग 
उजायको मखु्य स्रोत दाउरा (8 घरधरुी सांख्या, 66.67%) हो जनु नजजकैको िनबाट सांकलन गदयछन।् 
थप केही घरहरूमा भने आईसीएस(4 घरधरुी सांख्या, 33.33%) प्रयोग गरेको पाइन्छ। 

 खानेपानी आपतुतय र सरसिाई 
सिेक्षण गररएका सम्पूणय घरधरुीहरू मध्ये 9 (75%) घरधरुीहरूले साियजतनक धारामािय त खानेपानी 
प्रयोग प्राप्त गरेका र बाँकी 3 (25%) घरधरुीहरूले तनजी धारामािय त खानेपानी प्रयोग गरेका छन।् 
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त्यसैगरी, सरसिाइको सम्बन्धमा, सबै घरधरुीहरूले शौचालय प्रयोग गरररहेका छन ्र कररब 33.33 
% को स्थायी शौचालय (सेजप्टक ट्ाङकी र खाडलको सवुिधा) रहेको छ र 66.67 % को अस्थायी 
खाडल प्रकारको शौचालय छ। 

 स्िास्थ्य 
पतछल्लो एक बषयको अितधमा 58.33% घरधरुीको केही सदस्य तबरामी परेको जानकारी पाइएको 
छ। तबरामी परेका बेला धेरै घरधरुी परम्परमगत जचवकत्सा, आयिेुददक औषतध र स्िास्थ्य चौकी जाने 
देजखन्छ। मखु्यतया दम, ग्याजस्ट्रक, आउँ, पखाला, जजण्डस जस्ता रोगहरू आयोजना प्रभावित 
घरधरुीहरूमा देजखएको मखु्य रोगहरू लोाग्ने गदयछ।   

 सांगठनमा सहभातगता 
पानी उपभोक्ता सतमतत आदद जस्ता स्थानीय सांगठनमा 41.67% घरधरुीले भाग तलएको पाइएको 
छ। मवहलाहरूको सहभातगता भने परुूष भन्दा तलुनात्मक वहसाबले कम छ। 

 सीप 
सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूमा विशेषगरर डकमी, तसलाई र ड्राइतभांग आदद सीपहरू छन।्  

 खाद्य पयायप्तता 
सिेक्षण गररएका घरधरुीहरूमा पतन खाद्य सांकट छ र उत्पादनले उनीहरूको िषयभररको खाद्यान्न 
आिश्यकता पूरा गदैन। बस्ती सिेक्षण अनसुार केबल 1 घरधरुीमा मात्र परैु िषयको लातग पयायप्त 
खाद्यान्न छ। यस सम्बजन्ध विस्ततृ वििरण अनसुचुी-7 को तातलकामा प्रस्ततु गरीएको छ। 

 आय जस्थतत 
सिेक्षण गररएका िावषयक औसत आय रू 1,72,000 हो। कृवष र श्रम आयस्रोत मखु्य स्रोत हो र 
त्यसपतछ क्रमश िैदेजशक रोजगार, व्यापार र व्यिसाय हनु।् 

 खचय जस्थतत 
सिेक्षण गररएका घरधरुीको िावषयक औसत खचय रू १46,000 हो। अतधकतम खचय खाद्य िस्तमुा 
(58.22%) र न्यूनतम खचय औषधीमा(2.05%) हनु्छ। जशक्षामा खचय 8.9% मात्र हनुे गरेकोो 
पाइन्छ जसले जशक्षा क्षेत्र अझै कम प्राथतमकतामा रहेको देखाउँछ। आयोजना प्रभावित पररिारहरूको 
विस्ततृ वििरण अनसूुची 7 मा ददइएको छ।
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अध्याय ६ 
6 प्रस्तािको विकल्प विश् लेषण 
आयोजनाका लातग वितभन्न विकल्पहरूको विश् लेषण गरर एउटा मातै्र उपयकु्त विकल्प छातनएको छ। 
उपयकु्त विकल्प छान्नको लातग ददगो विकास, िातािरणीय पक्ष, पयायिरणीय सम्भाव्यता, कम सडक 
तथा खोला पार, उपयकु्त भ-ूभाग, छोटो र उपयकु्त, कम क्षेत्रको नोससानी, कम रूख का्न ुपने, 
कम बस्ती क्षेत्र, िस्ती क्षेत्रबाट रहेको दूरी, पहुँच मागयलाई विचार गररएकोो छ। िातािरणीय 
असरहरूलाई न्यूनीकरण गनायका तनतमत्त सजजलै उपलब्ध हनुे र आतथयक रूपमा पतन उपयकु्त हनु े
प्रवितधहरूलाई यस प्रततिेदनमा प्रस्ततु गररएको छ।  

 िैकजल्पक उजाय  
नेपालमा वितभन्न प्रवितधद्वारा उत्पादन कायय भएका छन,् जस्तै पेट्रोतलयम पदाथयहरू (ग्याँस, तडजेल, 
पेट्रोल) आददको प्रयोग गरर तसतमत रूपमा विद्यतु उत्पादन गररएको छ। यस प्रकारबाट उत्पादन हनुे 
विद्यतु अत्यन्त महँगो हनुे र िातािरणलाई बढी असर गने देजखन्छ। नेपालका वितभन्न स्थानहरूमा 
हािाबाट उजाय तनकाल्ने कायय भएको तर पयायप्त मात्रामा हािाको िहाि नभएको हुँदा र चराचरुूङ्गीहरूको 
आितजाितमा समस्या हनुे हुँदा तसतमत मात्रामा मात्र उजाय तनकाल्ने कायय भएको पाइन्छ। िैकजल्पक 
उजायका रूपमा हािो देशमा सौयय उजाय पतन तलईएको छ। तर यसका तनतमत्त धेरै मात्रामा घाम लाग्ने 
जतमनको आिश्यकता र िनक्षेत्रको पतन धेरै क्षतत हनुे हनुाले यस विकल्प पतन तलईएन। तसथय यस 
जलविद्यतु आयोजनाले िातािरणलाई असर कम गरर देशको ऊजाय सांकटलाई कम गनय मद्दत परु् याउन े
छ। 

 राविय िन बावहरको विकल्प 
विद्यतु विकासद्वारा तनधायररत क्षेत्र तभतै्र यस आयोजनाका सम्पूणय सांरचनाहरू पनुयपने भएकोले र यसका 
साथै यस आयोजनाको मातथल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अन्य आयोजनाहरू तनमायण चरणमा रहेकोले 
यस आयोजनाको क्षेत्र राविय िनबाट बावहर प्रस्ताि गनय नसवकने देजखयो। 

 कम िन क्षततको विकल्प  
यस छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तावित सांरचनाहरू एिां पहुँच मागय बनाउँदा राविय िनको 
क्षतत कम हनुे गरर गररएको छ।  

 समय र तातलका  
यस छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनाको तनमायण कायय मनसनु मवहना बाहेक अन्य मवहनाहरूमा सचुारू 
हनुेछन।् यस आयोजनाको उत्खनन ्थने तथा िेयर लगाउने कायय मनसनुमा गररने छैनन।् जाडो 
याममा वहँउ परर तापक्रम न्यून भएको अिस्थामा िेयरस्थल ततर केवह समय तनमायण कायय रोवकने छ। 
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 हेडरेस पाइपको विकल्प 
यस छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनामा 2740 तमटर लामो सरुूङ्गको आिश्यकता रहेको छ। यस 
हेडरेस पाइपको विकल्पको रूपमा खोलाको बायाँ वकनाराबाट हेडरेस पाइपको विकल्पका रूपमा 
अध्ययन गररएको तथयो, तर यस विकल्पमा नाजकु भौगतभयक अिस्थाले गदाय पतन यस विकल्पलाई 
छोतडयो। 

 Fish Ladder को विकल्प 
छुजङु्ग खोलामा विशेष गरी बचु्चे असला (Schixothorax richardsonii), ततते (Psilorhynchoides 

pseudecheneis), कत्ले (Neolissochilus hexagonolepis) प्रजाततका माछाहरू पाइन्छन।् िेयरको 
तल्लो तथा मातथल्लो तटीय क्षेत्रमा आित जाितका लातग आयोजना तनमायण चरणको डाइभजयन 
टनेललाई सांचालन चरणमा Fish Ladder का रूपमा प्रयोग गररनेछ।  
तीन विकल्पहरू मध्ये विकल्प-1 िातािरणीय पक्ष, पयायिरणीय सम्भाव्यता, उपयकु्त भ-ूभाग, कम िन 
क्षेत्रको नोससानी, कम रूख का्न ुपने, कम बस्ती क्षेत्र, िस्ती क्षेत्रबाट रहेको दूरी, पहुँच मागयलाई 
विचार गरेर यो विकल्प चयन गररएको हो। 
प्रस्तािको तीन िटै विकल्पहरूको विश् लेषण अनूसूची 12 मा ददइएको छ र सम्पूणय विकल्पहरूको 
िैकजल्पक रेखाङ्कन नससा अनूसूची 2 मा ददइएको छ।  
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अध्याय ७ 
7 प्रस्ताि कायायन्ियन गदाय िातािरणमा पने प्रभाि तथा सांरक्षणका उपाय 
िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७ अनसुार िातािरणीय प्रभािहरूको मूल्याङ्कन पररमाण, सीमा, 
अितध र प्रभािहरूको महत्त्ि अनसुार गररएको छ। यदद आयोजनाको प्रभाि २० बषय भन्दा बढी समय 
सम्म देजखन्छ भने त्यस वकतसमको आयोजनालाई दीघयकातलन रूपमा मूल्याङ्कन गररन्छ। यदद 
आयोजनाको प्रभाि ३ बषय भन्दा बढी समय सम्म देजखन्छ भने त्यस वकतसमको आयोजनालाई मध्यम 
रूपमा मूल्याङ्कन गररन्छ र यदद आयोजनाको प्रभाि ३ बषय भन्दा कम समय अथिा तनमायण अितध 
सम्म देजखन्छ भने त्यस वकतसमको आयोजनालाई अल्पकातलन रूपमा मूल्याङ्कन गररन्छ। त्यसैगरी 
महत्त्िको मूल्याङ्कन गदाय, यदद पररमाण ५०% (औसत) भन्दा बवढ छ भने र प्रभाि अपररितयनीय छ 
भने त्यसलाइ उल्लेखनीय प्रभािको रूपमा तलइन्छ। सीमा िगीकरण गदाय - यदद प्रभाि आयोजना 
क्षेत्र तभत्र सीतमत छ भने त्यसलाइ स्थलगत प्रभाि भतनन्छ, यदद प्रभाि गाउँपातलका सम्म सीतमत छ 
भने त्यसलाइ स्थानीय प्रभाि भतनन्छ र यदद प्रभाि आयोजना क्षेत्र भन्दा टाढा छ भने त्यसलाइ क्षेत्रीय 
प्रभाि भतनन्छ। नकारात्मक प्रभािहरूको न्यूनीकरणका उपायहरूको कायायन्ियन िातािरण सांरक्षण 
ऐन, २०७७ को दिा १० को उपदिा (५) बमोजजम प्रभावित स्थानीय समदुाय मािय त कायायन्ियन 
गररनेछ।
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तातलका 7.1: सकारात्मक प्रभाि 
क्र. 
सां. 

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण 
पररमाण सीमा अितध जम्मा  प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 

तनमायण अितध 

1 स्थानीय जनताको 
रोजगारीको अिसरमा 
िृवि  

तनमायण चरणको अितधमा कररब 290 जनशजक्त तैनाथ गररनछे; यसमा 50 दक्ष, 50 अधय दक्ष 
र 190 दक्षता नभएको जनशजक्तलाई समािेश गररनछे। आयोजनालाई आिश्यक 190 दक्षता 
नभएको जनशजक्तमा अनमुातनत ९०% (171 जना) आयोजना प्रभावित के्षत्रबाट तलईनेछ। 
त्यसैगरर, 50 अधय दक्ष जनशजक्तमा २५% (13 जना) र 50 दक्ष जनशजक्तमा ५% (3 जना) 
जनशजक्तहरू आयोजना प्रभावित के्षत्रबाट तलईनछे। प्रस्तावित आयोजनाले च्याम्ताङ, तलङ्गम, गथुी 
गमु्बा, चमु्सार र थदुाम आदद के्षत्रहरूबाट 189 स्थानीयलाई रोजगार प्रदान गनेछ। 

 मध्यम 
(२0) 
 
 

स्थानीय 

(२०) 
अल्पका
तलन 
(५) 

४५ ( 
नगण्य) 

✓  

2 स्थानीय के्षत्रहरूमा 
स्थानीय सीपको िृदद्ब 

आयोजनाका लातग प्राितधक सीप भएका 50 दक्ष र 50 अधयदक्ष जनशजक्तहरू आिश्यक 
पदयछन ्र स्थानीय शेपाय र लोमी समदुायका मातनसहरूलाई तनमायण काययहरूमा समािेश गररने 
छ। यस आयोजनाले स्थानीयलाई तातलम काययक्रम पतन व्यिस्था गनेछ जस्तै जलविद्यतु, 
इलेसट्रो मेकातलकल कायय र अन्य मेटलका कामहरू। 

 मध्यम 
(२0)  

के्षतत्रय 
(६०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

१०० 
(उल्लेखनी
य) 

✓  

3 आतथयक अिसरमा िृवि 
जस्तै व्यिसाय, घर 
भाडा र स्थानीय 
अथयतन्त्रमा प्रभाि 

कररब 290 कामदारहरू तनमायण काययमा आबद्ब हनुेछन ्जसमध्ये 101 कामदारहरू आयोजना 
के्षत्र भन्दा बावहरबाट तलइनेछ। यस आयोजनाले 189 स्थानीयलाई रोजगार ददनकुा साथै 
आयोजना स्थलको कृवष उत्पादनको माग बढाउनेछ र नया ँ बजार स्थापना गनय सहयोग 
परु् याउनेछ। यसले आयोजना प्रभावित के्षत्रको अथयतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाि पतन पानेछ। 

 मध्यम 
(२0) 

स्थानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

✓  

4 आयोजना के्षत्रका 
समदुायको विकास 

विद्यतुगहृ देजख हेडिससय सम्मको सडक तनमायणले यातायात सवुिधामा सधुार ल्याउनेछ जसकारण 
आयोजना के्षत्रमा आत जाित गनय सहज हनुेछ।  

 मध्यम 
(२0) 

स्थानीय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य 

✓  

सांचालन अितध 

१ आयोजनाको सांचालनको  
अितधमा रोजगारीको 
अिसर 

तनमायण कायय सम्पन्न भए पश् चात आयोजनाका वितभन् न सांरचनाहरूको तनयतमत ममयतका लातग 
सांचालन चरणमा कररब 40 जनालाई तैनाथ गररनेछ। अन्य कररब 10व्यजक्तहरूले आांजशक 
जातगरको अिसर पाउनछेन ्भन ेस्थानीय व्यजक्तहरूलाई उनीहरूको योग्यता र सीप अनसुार 
प्रशासतनक र प्राितधक काययहरूको लातग भततय गररनेछ। 

 मध्यम 
(२0)  

स्थानीय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓  

२ स्थानीय विकासको 
लातग सरकारी रोयल्टी 

यस आयोजनाले अन्तर सरकारी व्यिस्था ऐन, २०७४ को प्रािधान अनसुार रोयल्टी ददनेछ। 
नीतत अनसुार कुल रोयल्टी मध्ये ५० % केन्द्र सरकारलाई, २५% प्रदेश सरकार र २५% 
सम्बजन्धत स्थानीय स्तरमा ददइनेछ। यस आयोजनाले त्यस के्षत्रको सामाजजक सेिाहरू सधुार 
गनेछ जसमा जशक्षा, स्िास्थ्य, कृवष विस्तार, यातायात र सांञ्चार, पानी आपूततय र सरसिाई आदद 
सधुार गररन्छ। 

उच्च 
िृहत 
(६०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

१०० 

(उल्लेखनी
य) 

✓  
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण 
पररमाण सीमा अितध जम्मा  प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 

3 स्िास्थ्य र सरसिाइमा 
सधुार 

स्िास्थ्य सांस्थाको स्थापना र स्तरीकरणले स्थानीय जनतालाई आफ्नो स्िास्थ्य सांस्था सधुार गनय 
मद्दत परु् याँउनेछ। सांचालन चरणको अितधमा कामदारहरूलाई स्िास्थ्य तथा सरसिाई प्रजशक्षण 
र व्यिसावयक स्िास्थ्य सम्बन्धी तातलमले स्थानीय के्षत्रको स्िास्थ्य र सरसिाईको जस्थततलाई 
थप बृवि गनय मद्दत गनेछ। 

 मध्यम 
(२0) 

स्थानीय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य 

✓  

4 सहज पहुँच र 
आयोजनाका कारण 
पययटन अिसरहरू 

विद्याथी र अन्य ठूला लगानीकतायहरू यस आयोजनाको सांचालन चरणमा भ्रमण गनय ससनेछन।् 
पहुँच सडकको कारण त्यहाँ पहुँच बढ्छ जसकारण पययटकको आितजाित बढ्ने र त्यस 
आयोजना के्षत्रको पययटन के्षत्रमा पतन विकास हनुेछ। यसका साथै आयोजना के्षत्रमा पहुँचको 
सहजता सँगै स्थानीय रहन सहन र प्रमकृततक मनोरम दृष्य अिलोकनको लातग आन्तररक तथा 
बाह्य पययटकहरू आयोजना के्षत्रमा भ्रमण गनेछन।् 

 मध्यम 
(२0)  

स्थानीय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓  

5 आयोजना के्षत्रमा 
उपलब्ध प्राकृततक  स्रोत 
व्यिस्थापन 

यस आयोजनाले प्राकृततक स्रोत व्यिस्थापनका लातग तडतभजन िन कायायलय सांखिुासभाका 
अतधकारीहरू सँगको समन्ियमा वितभन्न जागरूक काययक्रमहरू आयोजना गनेछ। जागरण प्रजशक्षण 
तडतभजन िन कायायलय सांखिुासभाको रायसझुाि अनरुूप गररनछे। उक्त काययक्रमहरू मािय त 
स्थानीयरूले लाभ तलन ससनछेन।्  

उच्च 
िृहत 
(६०) 

के्षतत्रय 
(६०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

१४०(उ
ल्लेखनीय) 

✓  

 
तातलका 7.2: भौततक िातािरणमा पने प्रभाि 
क्र. 

सां. 

िातािरणीय प्रभाि 
 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

क. भौततक िातािरण 
तनमायण चरण 
1 जतमन आयोजनाका वितभन्न सांरचनाहरूको तनमायणका लातग कुल 20 हे. जग्गा आिश्यक पनेछ, 

जसमध्ये 12.8 हे. स्थायी रूपमा र 7.2 हे. अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। कुल 
१२.८ हे. स्थायी जग्गा मध्ये 10.85 हे. सामदुावयक िनबाट र 1.95 हे. िनसँग 
जोतडएको खोलाको जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ।अस्थायी रूपमा प्रयोग गररन ेकुल ७.२ हे. 
अस्थायी जग्गा मध्ये 3.7 हे. सरकारी बाँझो जग्गाबाट र 3.5 हे. िनसँग जोतडएको 
खोलाको जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ। 

उच्च 
िृहत 
(60) 

स्थानी
य 
(1०) 

 दीघयका
तलन 
(20) 

90  
(उल्लेख
नीय) 

  ✓         ✓  

2 स्थलाकृततमा पनय 
ससन ेप्रभाि 

इन्टेक, सेटतलङ्ग बेतसन, हेडरेस टनेल, हेडरेस पाइप, वपवकङ पोण्ड, सजय पोण्ड, पेनस्टक 
पाइप,प्रसेर साफ्त, विद्यतुगहृ, उत्खनन ् के्षत्र, मक तडस्पोजल के्षत्र आदद जस्ता के्षत्रमा 
स्थलाकृतत तथा भौगतभयक पररितयन हनुछे। हेडिससयमा Diversion Weir को तनमायणले हनु े
पानी मोतडन ेभएकोले नदी वकनाराको भमूीमा पररितयन हनु ससनेछ। पहुँच सडक तनमायणमा 

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(1०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

3५  
(नगण्य) 

✓     ✓ 
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आिश्यक पने उत्खनन ्कायय र अन्य काययले गदाय दीघयकालीन प्रभाि पनय ससछ। वपवकङ 
पोण्ड, सजय पोण्ड तनमायणका कारण बाझँो जतमन, बस्तीहरू तथा िनहरू डुिानमा पने 
भएकोले नदी वकनाराको स्थालाकृततमा प्रभाि पनेछ। 

3 जशविरबाट उत्पन्न 
हनुे ठोस िोहोर 

आयोजना जशविरबाट घरेल ुतथा तनमायणकाययबाट उत्पाददत ठोस िोहोर तनस्कन्छ जसले 
गदाय गन्ध आउने, पानीको गणुस्तरमा असर पने, दृश्यमा प्रभाि हनु े र स्थानीयको 
स्िास्थ्यमा जोजखमहरू हनु ससछ।तनमायण अितधमा कामदारहरूबाट कररब 125,280 
के.जी (290 जनाको प्रतत ददन अनमुातनत ३०० िाम- तनमायण अितध- 4 िषय) घरेल ु
िोहोर उत्पादन हनु्छ (िातािरणीय प्रभाि मलु्याङ्कन अध्ययन) तनमायण गततवितधहरूले 
उत्पन्न गरेको िोहोरमा तसमेन्टको झोला र अनािश्यक भाडाहरू, सामािी र िेमहरू, 
प्लाजस्टकहरू पदयछन।् 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

 अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

✓    ✓ 
 

 

4 तेल, जचल्लो पदाथय 
तथा अन्य 
रसायनहरूको 
चहुािट 

तेल, जचल्लो पदाथय तथा अन्य रसायनहरूको चहुािटको सम्भािना धेरै छ। यी चहुािटहरू 
िैतलएमा सजजलै जमीनको उियरता घ्ने तथा मानि स्िास्थ्य र िातािरणीय प्रभािहरू 
जस्ता समस्या हनु ेगदयछन।् पानीको सतहको नजजक चवुहएको तेलले पानी प्रदवुषत गदयछ 
र पानीमा तडजल्भ अजससजनको (Dissolved Oxygen) मात्रा घटाउछ र जलीय जीिनमा 
प्रभाि पानेछ। 

मध्यम 
(२0) 

स्थलग
त 
(10) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५  
(नगण्य) 

✓    ✓ 
 

 

5 कामदार जशविरहरू आयोजना के्षत्रको जशविर के्षत्र नजजक िोहोर व्यिस्थापन गनय नसके िररपररको िातािरणमा 
असर पनय ससछ। जशविर स्थापना, जशविर के्षत्रको लातग भतूम प्रयोग र ठोस िोहोरहरूको 
उत्पादनले गदाय नजजकैको पानीको स्रोतहरू प्रदषुण हनु ससछ। 

मध्यम 
(२0) 

स्थलग
त 
(10) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५  
(नगण्य) 

✓    ✓ 
 

 

6 सखु्खा के्षत्रमा पनय 
ससन ेप्रभाि 

तनमायण अितधमा पानीको डाइभजयनको कारणले सखु्खा के्षत्रमा (5.35 वक. तम.) 
अिजस्थत जलीय प्राणीहरुमा असर पनेछ। यसका साथै खोलाको चौडाइ पतन घ्दै जान े
सम्भािना हनु्छ। कम पानी प्रबाहका कारण पानीको गणुस्तरमा पतन पररितयन आउन े
सम्भािना रहेको छ। 

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

4५ 
(नगण्य) 

   ✓ 
 

7 आिाज र कम्पनको 
स्तर बढ्न ससन े

तनमायण गततवितधले आयोजना के्षत्रमा आिाज र कम्पन उत्पन्न गदयछ। आिाज र कम्पन 
उत्पन्न गने मखु्य गततवितधहरू मध्ये ब्लाजस्टङ्ग, ब्याजचङ्ग प्लान्टको प्रयोग, भारी 
उपकरणहरूको ओसार-पसार, टनेतलङ्ग तथा भाइबे्रटर, डोजर, लोडर, रोलर, के्रन, जेनेरेटर, 
पम्प, आददको प्रयोग हनु।् ६५ डेसीबल भन्दा मातथको ध्ितन मानि स्िास्थ्यको लातग 
हातनकारक हनु्छ। आयोजना के्षत्र बस्ती भन्दा टाढा र िनको नजजक भएकोले जङ्गली 
जनािरहरू पतन ध्ितन प्रदषुणबाट प्रभावित हनुछेन।् 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

✓    ✓ 
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प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

8 हािाको गणुस्तरमा 
हनुे पररितयन 

तनमायण अितधमा यातायात तथा तनमायण उपकरणको प्रयोग, उत्खनन,् तड्रतलङ, ब्लाजस्टङ्ग, 
ब्याजचङ्ग, भारी उपकरणको प्रयोगले प्रचरु मात्रामा धलुो र धिुाकँो उत्सजयन (कणहरू, 
काबयन मोनोअससाइड, सलिर अससाइड, हाइड्रोकाियन र नाइट्रोजनको अससाइडहरू) 
हनुेछ। िायकुो गणुस्तरमा असर परु् याउँने अन्य कारण भनकेो अव्यिजस्थत िोहोर र 
भान्साबाट तनजस्कन ेधिुा ँहनु ससछ। 

तनम्न 
(१०) 

के्षतत्रय 
(६०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

७५ 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

 ✓   ✓ 
 

 

9 पानीको गणुस्तरमा 
हनुे पररितयन 

पानीको गणुस्तरको विश्लषेण प्रततिेदनले छुजङु्ग खोलाको पानीको गणुस्तर रािो रहेको 
देखाएको छ। आयोजना तनमायण गततवितधले छुजङु्ग खोलाको पानीमा धतमलोपन, पानीमा 
घलु्ने तथा तैरीने ठोस पदाथय र BOD बढाउनेछ। उत्खनन ्के्षत्र छुजङु्ग खोला सँगै प्रस्ताि 
गररएको छ। त्यसैले आयोजनाका काययहरूले जलीय जीिनमा प्रभाि पने देजखन्छ। 
कामदारद्वारा उत्पाददत ठोस र तरल दबैु वकतसमको िोहोरको अव्यिजस्थत तबसजयनले गदाय 
पानीमा गणुस्तरमा ह्रास आउन ेदेजखएको छ।  

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

 ✓   ✓ 
 

 

10 सतही माटोको क्षतत कररब १३,७१५.०७ घन तमटर सतही माटोको क्षतत हनुे अनमुान गररएको छ त्यसलाई 
पूिायिस्थामा ल्याउन असम्भि देजखन्छ। सतही माटोको क्षततको कारण हेडिससय के्षत्र, 
टनेल, सजय पोण्ड र पेनस्टक पाइप, विद्यतु गहृ के्षत्रमा प्रभाि सतही माटोको नोससानीले 
जमीनको उियरता घटाउनछे। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(10) 

अल्पका
तलन 
(५) 

25 
(नगण्य) 

 ✓   ✓ 
 

 

१1 आयोजनाको लातग 
पहुँच बाटो र पलुहरू 

आयोजना के्षत्रमा पहुचँका लातग 8 वक.तम. लम्बाइ र 4.5 तम. चौडाइको पहुँच सडक 
तनमायण गररनेछ। यसको लातग सरकारी जग्गाको प्रयोग गररनछे। आयोजनाको पहुँच 
सडकको तनमायणको लातग 6 हेसटर जग्गाको आिश्यकता पनेछ। आयोजनाको सिारी 
साधनहरूले त्यवह सडकको प्रयोग गदयछ जसले गदाय त्यहाँ तनयतमत ट्रविक जाम, सडक 
दघुयटनाको घटना हनु ससछ र गाउँलेहरूलाई  समस्या पनय ससछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(10) 

अल्पका
तलन 
(५) 

२५ 
(नगण्य) 

✓     ✓ 
 

12 वहम तालको कारण 
बाढीको जोजखम 
बढ्ने सम्भािना 

छुजङु्ग खोला जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तावित जलाधार के्षत्रहरूमा २६ िटा वहमतालहरू 
रहेका छन।् Evans १९८६ Equation अनसुार जलाधार के्षत्रहरूमा रहेका वहमतालहरूको 
discharge ०.१८७ घातमटर प्रतत सेकेण्ड रहेको छ जनु design capacity भन्दा कम 
रहेको छ।  यी वहम तालहरू आयोजना के्षत्र भन्दा धेरै मातथ न ैछन ्।  तर पतन 
सरुक्षाको लातग उपयकु्त आयोजनाको तडजाइन र योजना गररनेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

 ✓    ✓ 
 

13 ब्लाजस्टङ्ग तथा बांकर 
सांचालन सम्बन्धी 
मदु्दाहरू 

विस्िोटक पदाथयहरूको ह्याण्डतलङ्ग र भण्डारण काययहरू जोजखमपूणय भएका कारण 
सरुक्षाकमीहरूले उच्च रूपमा ध्यानाकषयण गनुयपने हनु्छ। उत्खनन ् काययहरूको बलेा 
ब्लाजस्टङ्ग गदाय िरपरको के्षत्रको जस्थरतामा प्रभाि पनुयका साथै हािा र ध्ितनको गणुस्तरमा 
पतन प्रभाि पनय ससछ। जस कारण स्थातनय मातनसरू प्रभावित हनु ससछन।्टनले 
तनमायणका क्रममा ब्लाजस्टङ्ग, उत्खनन ्तथा डम्प ट्रक चलाउँदा  िरपरका के्षत्रहरूमा 
स्पोइल तथा मक िैतलन्छ। जसका कारण सतही पानीका स्रोतरूमा प्रभाि पनय ससछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थान
ोीय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

6० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓   ✓ 
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टनेल तभत्र कम्पन हनुे, धलुो उड्न ेर अजस्थरता पैदा हनु ेजस्ता काययरूबाट बजन्चत हनु 
तनयजन्त्रत ब्लाजस्टङ्गको आिश्यकता पदयछ। यदद टनेल तनमायणको समयमा उजचत रूपमा 
ध्यान ददइएन भने अजस्थरता पैदा भई टनेल भजत्कने सम्भािना हनु्छ।उत्खनन काययहरूको 
दौरान ब्लाजस्टांगले िरपर के्षत्रको जस्थरतामा असर गनय ससछ र ब्लाजस्टांगले िरपरको 
हािा र आिाजको जस्थततलाई प्रभावित गनय ससछ जसको कारण स्थानीय मातनसहरू 
प्रभावित हनु ससछन।् त्यसैले, यो एउटा अको जनु तनमायण चरणमा देखापछय। 

 सांचालन चरण 

1 जल विज्ञान र 
सेतडमेन्टमा आउन े
पररितयन 

छुजङु्ग खोलाको इन्टेक के्षत्रमा िावषयक 408.233 टन सेतडमेन्ट उत्पादन हनुे अनमुान 
गररएको छ। उत्खनन ्गररएको माटो ढुिानी र पहुँच सडकको तनमायण गदाय पतन पानीको 
स्रोतमा सेतडमेन्टको िृवि गराउनेछ। आयोजनाका कारण बाँध र टेलरेस बीच सखु्खा 
के्षत्रमा (5.35 वक. तम.) पानीको िहाि कटौती हनुेछ। सांचालन चरणमा वपवकङ पोण्ड, 
सजय पोण्डमा सेतडमेन्ट जम्मा हनुछे। जसका कारण यस के्षत्रमा ितयमान अिस्थामा भन्दा 
धतमलोपन, सस्पेन्डेड सोतलड, तडजल्भ सोतलड र BOD को मात्रामा िृवि आउनेछ। 
यसका साथै उत्खनन ्गररएको माटोको ढुिानी र आन्तररक पहुँच सडकको तनमायणका 
कारण पतन पानीको स्रोतमा सेतडमेन्टको मात्रामा िृवि हनुेछ। आयोजनाका कारण िेयर 
को तल्लो तवटय के्षत्रमा पानीको बहािमा कटौती हनुेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓     ✓ 
 

2 सरुूङ्ग प्रिेश द्वारमा 
भीरको अजस्थरता 

नदीको बहािका कारण पानीको सतह घटबढ भइरहनछे र यसले नदी वकनाराको 
अजस्थरतामा प्रभाि पादयछ। सरुूङ्ग खतनएको ठाउँ अजस्थर हनुेछ जस कारण भीर खसेर  
पवहरो जान ससछ।   

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

 ✓    ✓ 
 

3 विद्यतुगहृ के्षत्रमा 
ध्ितन र कम्पन 

63 मेगािाट ऊजाय उत्पादन गदाय भारी मेतसनहरू चतलरहन े हुदँा ध्ितन प्रदषुण ७५ 
डेतसबल भन्दा बवढ हनु ेअनमुातनत गररएको छ। त्यसै गरर विद्यतुगहृबाट तनस्कने ध्ितन 
र कम्पन प्रमखु समस्या हो। 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓     ✓ 
 

4 बहाि कम भएर 
पानीको गणुस्तरमा 
पररितयन 

सखु्खा याममा सखु्खा के्षत्रमा (5.35 वक. तम.) भन ेपानीको बहाि कम हनुछे र पानीको 
गणुस्तरमा पररितयन केही पररितयन आउनेछ। खोलाको पानीमा तडजल्भ अजससजन 
(dissolved oxygen) को मात्रामा कमी हनुेछ। सांचालनका चरणमा सेतडमेन्ट तथा पोषक 
तत्त्िहरू वपवकङ पोण्ड न ैट्रयाप हनुे हुदँा Eutrophication हनु ससदछ ।   

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓     ✓ 
 

5 पानीको प्रयोग र 
अतधकार 

स्थलगत अध्ययन र स्थानीय समदुायसगँको अन्तरवक्रयाले छुजङु्ग खोलाको तल्लो तटीय 
के्षत्रकोको पानी दाहसांस्कार, तसांचाइ, पानी घट्ट सांचालन, सानो जलविद्यतु आयोजना जस्ता 

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(10) 

५० ✓     ✓ 
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क्र. 

सां. 

िातािरणीय प्रभाि 
 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

प्रयोजनका लातग प्रयोग गररएको छैन। त्यसैले आयोजनाको तनमायणले यस के्षत्रको पानीमा 
कुनै पतन प्रभाि पादैन। 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

6 वहमताल विष्िोटनको 
सम्भािना 

छुजङु्ग खोला जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तावित जलाधार के्षत्रहरूमा २६ िटा वहमतालहरू 
रहेका छन।् Evans १९८६ Equation अनसुार जलाधार के्षत्रहरूमा रहेका वहमतालहरूको 
discharge ०.१८७ घातमटर प्रतत सेकेण्ड रहेको छ जनु design capacity भन्दा कम 
रहेको छ।  यी वहम तालहरू आयोजना के्षत्र भन्दा धेरै मातथ न ैछन ्।  तर पतन 
सरुक्षाको लातग उपयकु्त आयोजनाको तडजाइन र योजना गररनेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

 ✓    ✓ 
 

7 Peaking को कारण 
पने प्रभाि 

अपयायप्त ममयत सम्भार तथा रेखदेखका साथै जगको अजस्थरताले गदाय पतन वपवकङ पोण्ड 
भजत्कन ससछ। यस्ता गततवितधहरूले वपवकङ पोण्डको नजजकै अिजस्थत जतमन, राजमागय 
तथा पैदल मागयहरू विस्थावपत हनु ससछन।् उक्त गततवितधले भण्डारण गररएको पानीले 
तल्लो तवटय के्षत्रमा बाढीको रूप तलई मानि धनजनमा क्षतत परु् याउन ससछ। जसका 
कारण जलाशयको छेउछाउ ततरका सांिेदनजशल स्लोपहरू खस्न ेसम्भािना हनु्छ।  

मध्यम 
(२०) 

स्थातन
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य 

    

 

तातलका 7.3: जैविक िातािरणमा पने प्रभाि 
क्र.स
. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

तनमायण चरण 

1 िनस्पतत तथा 
जीिजन्त ु

आयोजनाका वितभन्न सांरचनाहरूको तनमायणका लातग कुल २० हे. सरकारी जग्गा आिश्यक 
पनेछ जसमध्ये १२.८ हे. स्थायी रूपमा र ७.२ हे. अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। कुल 
१२.८ हे. स्थायी जग्गा मध्ये 10.85 हे. सामदुावयक िनबाट र 1.95 हे. िनसँग जोतडएको 
खोलाको जग्गाबाट प्रयोग गररनछे। कुल ७.२ हे. अस्थायी जग्गा मध्ये 3.7 हे. सरकारी 
बाँझो जग्गाबाट र 3.5 हे. िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट प्रयोग गररनछे।  

आयोजनाका वितभन् न सांरचनाहरू तनमायणका क्रममा  कुल 952 (672 पोल र 280 रूख) 
िटा वितभन्न रूखका प्रजाततका रूखहरू कावटनेछ। त्यसैगरर 6188 रूखको बेनाय प्रतत हे. र 
2380 रूखको लाथ्राको क्षतत हनुछे। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(10) 

अल्पका
तलन 
(५) 

2५ 

(नगण्य) 
 

 
     ✓  
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क्र.स
. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

2 दलुयभ, लोपोन्मखु 
र इन्डेतमक 
िन्यजन्त ु
प्रजाततमा प्रभाि 

आयोजना के्षत्रको मातथल्लो भेगका िनमा, वहमाली कालो भाल ु (Ursus thibetanus), जचतिुा 
(Panthera pardus), जस्ता लोपोउन्मखु प्रजाततहरू पाइन्छन।् आयोजना कायायन्ियनका कारण 
जीिजन्तकुो बासस्थान विखण्डन हनु ेसम्भािना हनु्छ। यसका साथै आयोजना तनमायण चरणमा 
उक्त िन्यजन्तहुरूको गैर कानूनी तस्करी हनु ेसम्भािना हनु्छ।   

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(10) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

    

3 गैर काष्ठ िन 
पैदािारको 
जतडबटुी जन्य 
तबरूिाको 
नोससानी 

आयोजना के्षत्रमा पाइने गैर काष्ठ िन पैदािार र जतडबटुीजन्य तबरूिाहरू आयोजनाको 
तनमायणका लातग हटाइनेछन।् िन िँडानीले स्िास्थको वहसाबले महत्त्िपूणय धेरै प्रजाततका 
जतडबटुी जन्य तबरूिाहरूमा असर परु्यायउनेछ। 

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 

(नगण्य) 
     

 

 

4 कामदारहरूबाट 
अिैध तस्करी/ 
काठ दाउराको 
बढ्दो माग 

तनमायणका कामदारहरूले अिैध रूपमा काठ दाउराको तस्करी गने देजखएको छ जसकारण 
काठ दाउरा तथा जतडबटुी प्रजाततहरूको विनाश हनुे छ। आयोजनाका कारण िन के्षत्र नजजक 
पहुँच सडकको तनमायणले अिैध रूपमा िनको स्रोतको तस्करी हनु ेदेजखएको छ।  

मध्यम 
(२0) 

स्थलग
त 
(10) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
 

 
   ✓    

5 पानीको 
डाइभयजनले 
जलीय िनस्पतत 
तथा जीिजन्तमुा 
असर 

नदीको वकनारमा बाँध तनणायम तनकायय गदाय पानीको िहाि मोड्न ुपने हनु्छ। पानी डाइभयजनका 
कारण नदीमा असर पगु्न ेर वितभन्न वकतसमको जलीय जीिनमा पतन प्रततकुल असर पनेछ। 
नदीको डाइभजयन तनमायण गनायले नदीमा पाइने जीिमा प्रबल असर परु् याउँछ। त्यस्तै पानी पतन 
धतमतलन्छ। बचु्चे अस्ला (Schizothorax richardsonii), काबे्र  (Pseudecheneis sulcata), 

कत्ले (Neolissochilus hexagonolepis) जस्ता माछाका प्रजाततमा असर पनेछ। जलीय जीिहरू 
ध्ितन सांिेदनशील हनुे भएकोले तनमायण कायय गदाय वयतनहरूको प्रजननमा पतन मखु्य रूपमा 
असर पनेछ।  

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(10) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

   
 

   

6 बढ्दो माछा माने 
गततवितधहरू 

तनमायण कामदारहरूको माछा माने गततवितध र नदीमा विषाददको प्रयोगले माछा माने जस्ता 
कृयाकलापहरू बढ्न ससछन।् जसले गदाय माछामा तनमुयल असर पनेछ। तसथय माछा माने 
गततवितधले छुजङु्ग खोलामा प्रततकुल असर पनेछ। 

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(10) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

    

7 आन्तररक पहुँच 
सडकको कारण 
िनमा सजजलो 
पहुँच 

आयोजनाले 8 वक. तम. लम्बाइ र 4.5 तम. चौडाइको आन्तररक पहुँच सडक तनमायण गनेछ। 
पहुँच सडक प्रयोगमा आएपतछ र आयोजना सांचालन भएपतछ स्थानीयहरू द्वारा िन स्रोतहरूको 
गैरकाननुी तस्करी हनु ेसम्भािना हनु्छ। 

तनम्न 
(१०) 

के्षतत्रय 
(६०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

९० 

(उल्लेख
नीय) 
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क्र.स
. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

8 िन आगलागी आगलागी जोजखमका आधारभतू सूचकहरू िनस्पतत, जलिाय ुर बस्ती हनु।् िनस्पततमा कडा 
काठ भएको जांगल अिजस्थत छ र यो के्षत्रमा आगोको जोजखम छ भने यो काम गने 
गततवितधहरू र के्षत्रमा तनभयर गदयछ। मखु्यतया गतमय मौसममा सखु्खा र बढ्दो तापक्रममा 
कारण र चट्ाङ परेर घाँसे मैदानमा दघुयटनािस भएमा छुजङु्ग खोलाको दबैु वकनारमा प्रततकूल 
असर पनेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

    

9 िन अततक्रमण 

 

आयोजना तनमायणको क्रममा गररने जांगल िँडानीले स्थानीय बातसन्दालाई िनमा जान सहज 
हनु्छ जसकारण काठ दाउरा अिैध रूपमा कावटनकुा साथै स्थानीयले िन अततक्रमण गनय 
ससन ेसम्भािना देजखएको छ। 

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(10) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

    

 सांचालन चरण 

१ माछाको 
चहलपहल  र 
बसाई सराईमा 
असर 

 

काबे्र  (Pseudecheneis sulcata) र बचु्चे असला (Schizothorax richardsonii) मध्यम 
दायराको बसाई सराई गने प्रजाती र  कत्ले (Neolissichelus hexagonoepis) मौसमी  बसाई 
सराई गने प्रजाती हनु।् छुजङु्ग खोलामा िेयर तनमायणले माछाहरूलाई चहलपहल गनय कदठन 
हनुकुा साथै बँसाई सने माछाहरूमा विशेष असर पनेछ। आयोजना के्षत्र िरपर मातनसको 
बढ्दो चहलपहलका कारण जलजीिनलाई असर पगु्नेछ।  

उच्च 
िृहत 
(60) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

१०० 

(उल्लेख
नीय) 

    

२ जलीय िनस्पतत 
तथा जीिजन्त ु

 

हेडिससयका लातग उत्खनन गदाय जलीय जीिजन्त ुर िनस्पततमा प्रततकूल असर पनेछ। 

 

उच्च 
िृहत 
(60) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(10) 

9० 

(उल्लेख
नीय) 

    

३ िन्यजन्त ु
बासस्थानमा पने 
असर र 
आितजाितमा 
बाधा 

कामदार र स्थानीयको बढ्दो गततजशलताले स्थतलय िन्यजन्तलुाई आयोजना के्षत्रबाट टाढा 
लानेछ। िन्यजन्तहुरू धेरै ध्ितन सांिेदनजशल हनु्छन ्तसथय बढ्दो ध्ितनको कारण उतनहरूको 
प्रजनन ्व्यिहारमा नरािो असर पादयछ जसकारण िन्यजन्त ुतनमायणातधन के्षत्रबाट टाढा जान 
बाध्य हनु ससछन।् आयोजना सांचालन चरणमा सांरचनाहरूको स्थापना र रेखदेखका लातग 
कामदारहरूको तनयतमत आित जाितका कारण िन्यजन्तकुो आित जाितमा बाधा पगु्नछे। 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(10) 

४०(नग
ण्य) 

    

4 आन्तररक पहुँच 
सडकको कारण 
िनमा सजजलो 
पहुँच 

आयोजनाले 8 वक. तम. लम्बाइ र 4.5 तम. चौडाइको आन्तररक पहुँच सडक तनमायण गनेछ। 
पहुँच सडक तनमायणका कारण िनमा हनुे सहज पहुचँका कारण स्थानीयहरूले िनस्रोतहरूको 
तस्करी गनय ससने सम्भािना हनु्छ। 

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

6० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 
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क्र.स
. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

5 तल्लो तटमा 
पानीको बहाि 

 

सांचालन चरणमा इन्टेक के्षत्रमा पानी मोड्दा यस आयोजनाले िन्यजन्तकुो आितजाित र 
सरुक्षामा प्रततकुल असर परु् याउँछ। पानी मोड्नाले इन्टेक र विद्यतुगहृको तबचमा पानीको 
बहाि पररितयन हनुेछ। सखु्खा के्षत्रमा (5.35 वक. तम.) पानीको बहाि कम हनुे हुँदा जलीय 
जीिजन्तलुाई प्रभाि पादयछ।  

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

५०(मध्य
म 
उल्लेखनी
य) 

    

6 िनस्पतत र 
िन्यजन्तमुा 
प्रभाि  

आयोजनाको सांचालन गततवितधले िनस्पतत र जीिजन्तमुा असर परु् याउने सम्भािना रहेको छ 
भने सांचालन चरणको अितधमा कामदार तथा स्थानीयले गैर काष्य िन पैदािार र जीिजन्तकुो 
अिैध तस्करी गनय ससछन।् 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

५०(मध्य
म 
उल्लेखनी
य) 

    

7 िन आगलागी 

 

आगलागी जोजखमका आधारभतू सूचकहरू िनस्पतत, जलिाय ुर बस्ती हनु।् आयोजना के्षत्रमा 
कडा काठ भएको िनस्पततहरू भएकोले यो के्षत्रमा आगोको जोजखम छ भन ेयो काम गने 
गततवितधहरू र के्षत्रमा तनभयर गदयछ।  

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

५०(मध्य
म 
उल्लेखनी
य) 

    

8 बसाइँ सने 
चराचरुूङ्गीलाई 
असर 

चराचरुूङ्गीहरू ददउँसो िा रातमा आहारा र प्रजननको खोजीमा उड्छन।् चराचरुूङ्गीहरू 
सांिेदनजशल हनु ेभएकोले तनमायण के्षत्रका काययले तनकाल्न े ध्ितनले चराहरूलाई तनकै असर 
परु् याउँछ। 

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

6०(मध्य
म 
उल्लेखनी
य) 

    

9 वपवकङ पोण्डमा 
Eutrophication 
को प्रभाि 

प्रस्तावित आयोजना peaking प्रकृततको आयोजना भएको हुँदा लामो समयाितधको लातग वपवकङ 
पोण्डमा पानी भण्डारण गररने भएकोले प्रस्तावित वपवकङ पोण्डमा के्षत्रमा Eutrophication को 
सम्भािना रहेकोछ। जलाशय के्षत्रमा Eutrophication हुँदा पयायप्त मात्रामा light penetration 

हनु नससदा पानीमा अजससजनको मात्रामा कमी हनु्छ । 

        

 
तातलका 7.4: सामाजजक, आतथयक, साांस्कृततक िातािरण िातािरण 
क्र. 
सां. 

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

तनमायण चरण 
1 जग्गा र अन्य तनजी 

सम्पत्तीको अतधिहण 
प्रस्तावित आयोजना तनमायणका कारण स्थायी र अस्थायी दबैु प्रयोजनाको लातग तनजी 
जग्गाको प्रयोग गररन े छैन। आयोजना तनमायणका लातग तनजी जग्गाको आिश्यकता 

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

 ४५ 

(नगण्य)  

 ✓        ✓  
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

नभएको हनुाले आयोजना प्रभावित पररिारहरू पतन छैनन ् र आयोजना कायायन्ियनका 
कारण बाली नोससानी पतन हुदैँन। 

2 प्रभावित बस्तीहरूको 
जीविका  

प्रस्तावित छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना कायायन्ियनका कारण प्रभावित हनुे घरधरुीहरू 
छैनन ्र  नजजकै रहेका च्याम्ताङ, तलङ्गम, गथुी गमु्बा, चमु्सार र थदुाम बस्तीहरू प्रभावित 
हनुेछन।् 

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

 ४५ 
(नगण्य) 

 ✓     ✓ 
 

 

3 सामदुायीक पूिायधार 
र स्रोतहरूमा हनु 
ससन ेदबाब 

प्रस्तावित आयोजना तनमायणका कारण समदुायीक पूिायधार र स्रोत साधनहरूमा ठूलो प्रभाि 
पनेछ। सडकमा प्राय तनमायण अितधमा कररब 15-20 गाडी प्रतत ददन आित-जाित 
हनुेछन।् आयोजनाको कायायन्ियनबाट पैदल वहड्न अथिा स्थानीय बातसन्दाहरूलाई 
आित-जाित गनय कुन ैबाधा पगु्नछे।  

मध्यम 
(२0) 

 स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓     ✓ 
 

 

4 द्वन्दको कारण हनुे 
प्रभाि 

आयोजना के्षत्र बसोबास के्षत्रबाट टाढा भएकोले जाडँ-रजसस सेिन गने, जिुा खेल्ने, 
केटीहरू बचेतबखन गने, िेश्यािृजत्त र गुांडागदी जस्ता सामाज विरूि हनु ेगततवितधहरूको 
प्रभाि कम पाइनेछ। आयोजना तनमायण गततवितधहरू र तनमायणमा सांलग्न कामदारहरूका 
कारण च्याम्ताङ, तलङ्गम, गथुी गमु्बा, चमु्सार र थदुाममा असर पनय ससछ। आयोजना 
के्षत्रमा शेपाय र लोमी समदुायहरू बसोबास गदयछन।्  

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

 ✓    ✓ 
 

 

5 लैवङ्गक र विपन्न 
समूहसँग सम्बजन्धत 
मदु्दाहरू 

आयोजना तनमायणका क्रममा दैतनक ज्याला जनशजक्तलाई उत्खनन, तनमायण सामिीको 
ढुिानी र अन्य तनमायण सम्बन्धी काममा लगाईनेछ जहाँ मवहलाहरू, गरीब र विपन्न िगयमा 
भेदभाि हनु ससछ।  

तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(10) 

अल्पका
तलन 
(५) 

२५ 
(नगण्य) 

 ✓    ✓ 
 

 

6 विष्िोटन र अन्य 
तनमायण 
गततवितधहरूको 
मदु्दाहरू 

आिाज र कम्पन उत्पन्न गने मखु्य गततवितधहरू मध्ये ब्लाजस्टङ्ग, ब्याजचङ्ग प्लान्टको 
प्रयोग, भारी उपकरणहरूको ओसार-पसार, तड्रतलङ, टनेतलङ्ग तथा भाइबे्रटर, डोजर, लोडर, 
रोलर, के्रन, जेनेरेटर, पम्प, आददको प्रयोग हनु।् ६५ डेतसबल भन्दा मातथको ध्िनीको 
स्तर रािो मातनदैन। विस्पोटकको भण्डारण र सम्हाल्ने कायय तनकै जोजखमपूणय छ र उच्च 
स्तरको सरुक्षा ददएर एकखमै ख्याल राख्न ुजरूरी छ। 

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

✓      ✓ 
 

7 पययटन गततवितध 
सम्बजन्धत प्रभाि 

व्यािसावयक मातनस, तबतभन्न कलेजका विद्याथीहरू र अन्य ठूला लगानीकतायहरू पतन यस 
के्षत्रमा तनमायण आयोजनामा कसरी चाल ुभइरहेको छ भनेर हेनय र अिलोकन गनय के्षत्र 
भ्रमणमा आउन ससदछन।् यसले स्थानीय के्षत्रमा समस्याहरू खडा गनय ससछ। 

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

✓     ✓ 
 

 

8 पानी उपयोग 
अतधकारमा प्रभाि 

प्रस्तावित आयोजना के्षत्र मानि बस्ती बसोबासको के्षत्र भन्दा टाढा रहेका कारण खोलाको 
पानी स्थानीयहरूले वपउने, र् याजफ्टङ्ग गने, व्यिसावयक माछा पाल्न ेकाम गनय िा आयोजना 
के्षत्रको छेउछाउमा तसँचाइ प्रयोजनका लातग प्रयोग नगररएको पाइएको छ। त्यसैले, 
आयोजना कायायन्ियनका कारण पानी उपयोग अतधकारमा प्रभाि नपने देजखन्छ। 

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

✓     ✓ 
 

 

सांचालन चरण 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

१ आतथयक 
वक्रयाकलापमा ह्रास 

आयोजनाको द्वारा हनुे आतथयक वक्रयाकलाप तनमायण पतछ समाप्त हनुेछन।् कररब 290 
जना जनशजक्तहरूले रोजगार गमुाउन े र सांचालन चरणमा केही जनशजक्तहरू मात्र 
रहनेछन।् आतथयक वक्रयाकलापमा ह्रास आउनाले स्थानीय कृवष र दगु्ध तथा मास ुजन्य 
सामािीको मागमा कतम आउनछे। 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

 ✓    ✓ 
 

 

२ व्यिसावयक स्िास्थ्य 
तथा सरुक्षा जोजखम 

आयोजना सांचालन र ममयत अितधमा व्यिसावयक स्िास्थ तथा सरुक्षाको जोजखम हनुससछ। 
विद्यतु करेन्टको पतन उजत्तकै जोजखम हनु्छ। यसै गरी सांचालन र ममयतको तातलमको 
अभाि र व्यजक्तगत सरुक्षा उपकरण (PPE) को अभािमा पतन मानि जीिनमा जोजखम 
पनय ससछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓    ✓ 
 

 

3 तल्लो तटीय के्षत्रमा 
एक्कासी पानी छोतडन े
सम्बन्धी सिाल 

सेटतलङ्ग बेतसन फ्लतसङ्ग गदाय तल्लो तटीय के्षत्रमा िसोबास गने मातनस र गाईिस्त ु
पालनलाई बाधा परु् याउँन ससछ। प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजना के्षत्र बस्ती भन्दा टाढा 
भएकोले एक्कासी पानी छोतडन ेक्रममा घर र बस्तीहरूमा हनु ससने प्रभािहरू कम हनु े
अनमुान गनय सवकन्छ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(10) 

दीघयका
तलन 
(20) 

४० 
(नगण्य) 

 ✓     ✓ 
 

4 तल्लो तटीय के्षत्रमा 
प्राकृततक जल 
बहािमा कमी 

यस आयोजनामा 5.35 वक.तम. जलमागयको प्रस्ताि गररएको छ। हेडरेस टनले र पेनस्टक 
पाइप तनमायण गदाय प्राकृततक नहरमा अिरोध हनुससने भएकोले कारण भ-ूक्षय र जतमनको 
अस्थीरतामा िृवि हनुेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(10) 

दीघयका
तलन 
(20) 

४० 
(नगण्य) 

✓      ✓ 
 

5 पानी प्रयोग अतधकार स्थलगत अध्ययन र स्थानीय समदुायसँगको अन्तरवक्रयाले छुजङु्गखोला जलविद्यतु 
आयोजनाको इन्टेक देजख टेलरेस सम्मको पानी स्थानीय बासीद्वारा खान, र् यािवटङ्ग, 
व्यिसावयक माछा पालन पानी घट्ट र तसांचाइका प्रयोग नगररएको पाइएको छ। 

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

 ✓     ✓ 
 

 

6 पययटकको 
वक्रयाकलाप बढ्नाले 
स्थानीय सांरचना तथा 
स्रोतमा पने दबाब 

आयोजना सांचालन पिातको पययटन पवहले भन्दा बवढ प्रबियन हनुछे जसले गदाय स्थानीय 
स्रोतहरूमा बढी दबाब पनेछ। छुजङु्ग जलविद्यतु आयोजनाले खानेपानीका स्रोत, सडक र 
जङ्गल जस्ता स्थानीय स्रोतमा प्रभाि पानेछ। 

मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓     ✓ 
 

 

7 आयोजना के्षत्रमा 
जनजातत र 
वपछतडएका 
समदुायहरूमा पने 
प्रभाि 

तनमायण अितधमा जनशजक्तहरूलाई दैतनक ज्याला उपलब्ध गराईनेछ। आयोजना के्षत्र 
िररपरर शेपाय र लोमी समदुायका मातनसहरू छन ्जसलाई रोजगारीका समयमा विभेद 
हनुससने सम्भािना छ। सामान्यतया रोजगारीको अिसर सबै समदुाय र तलङ्गलाई समान 
रूपमा ददईनछे। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(10) 

दीघयका
तलन 
(20) 

४० 
(नगण्य) 

 ✓    ✓ 
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अध्याय ८ 
8 अनकूुल प्रभाि अतधकतम अतभिवृि गने तथा प्रततकूल प्रभाि न्यून गने उपाय 
िातािरणीय असरहरूलाई कम गनय र कम प्रभाि पाने थप प्रभािकारी उपायहरू सवहत सकारात्मक 
प्रभािहरूको िाइदाहरूलाई अतधकतम पाने उपायहरूको पवहचान गनेछ। प्रस्तािक आयोजनाको 
कायायन्ियन र सांरचना चरणहरूमा जचत्रण गररएका सबै न्यूनीकरणका उपायहरूको कायायन्ियन गनय 
प्रततबि छ। प्रततकूल िातािरणीय प्रभािलाई न्यूनतम गनय र क्षततपूततय ददन आिश्यक पने कुनै थप 
उपायहरू अबलम्बन गनय प्रस्तािकको उत्तरदावयत्ि रहनेछ। नकारात्मक प्रभािहरूको न्यूनीकरणका 
उपायहरूको कायायन्ियन िातािरण सांरक्षण ऐन, २०७७ को दिा १० को उपदिा (५) बमोजजम 
प्रभावित स्थानीय समदुाय मािय त कायायन्ियन गररनेछ। प्रततकूल प्रभािलाई हटाउने िा न्यून गने 
उपायलाई ३ प्रकारले ितगयकरण गनय सवकनेछ। 
• क्षततपतूतयका उपायको अिलम्बन 
• सधुारात्मक उपायको अिलम्बन 
•  प्रततरोधात्मक उपायको अिलम्बन
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तातलका 8.1: सकारात्मक प्रभािको अतभिवृि 

क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रततकूल प्रभािको तह तनधायरण अतभिृविका उपायहरू 

पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमा
न 

तनमायण चरण 

१ स्थानीय 
जनताको 
रोजगारीको 
अिसरमा िृवि 

तनमायण चरणको अितधमा कररब 290 जनशजक्त तैनाथ 
गररनेछ; यसमा 50 दक्ष, 50 अधय दक्ष र 190 दक्षता 
नभएको जनशजक्तलाई समािेश गररनेछ। आयोजनालाई 
आिश्यक 190 दक्षता नभएको जनशजक्तमा अनमुातनत 
९०% (171 जना) आयोजना प्रभावित के्षत्रबाट तलईनछे। 
त्यसैगरर, 50 अधय दक्ष जनशजक्तमा २५% (13 जना) र 
50 दक्ष जनशजक्तमा ५% (3 जना) जनशजक्तहरू 
आयोजना प्रभावित के्षत्रबाट तलईनेछ। प्रस्तावित 
आयोजनाले च्याम्ताङ, तलङ्गम, गथुी गमु्बा, चमु्सार र थदुाम 
आदद के्षत्रहरूबाट 189 स्थानीयलाई रोजगार प्रदान 
गनेछ। 

 ✓    ✓   मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्प
कातल
न 
(५) 

४५  

(नग
ण्य) 

रोजगारीको पवहलो 
प्राथातमकता च्याम्ताङ, 

तलङ्गम, गथुी गमु्बा, 
चमु्सार र थदुामका 
स्थानीय र वपछतडएका 
तथा मवहला 
समदुायलाई ददइनछे। 

२ स्थानीय 
के्षत्रहरूमा 
स्थानीय सीपको 
िृदद्ब 

आयोजनाका लातग प्राितधक सीप भएका 50 दक्ष र 50 
अधयदक्ष जनशजक्तहरू आिश्यक पदयछन ्र स्थानीय शेपाय र 
लोमी समदुायका मातनसहरूलाई तनमायण काययहरूमा 
समािेश गररने छ। यस आयोजनाले स्थानीयलाई तातलम 
काययक्रम पतन व्यिस्था गनेछ जस्तै जलविद्यतु, इलेसट्रो 
मेकातलकल कायय र अन्य मेटलका कामहरू। 

✓    ✓   मध्यम 
(२०) 

के्षतत्रय 
(६०) 

दीघय
कातल
न 
(२०) 

१०० 
(उल्ले
खनीय
) 

यस आयोजनामा 
इच्छुक स्थानीय 
बासीहरूलाई इलेसट्रो-
मेकातनकल कायय, 
हाउस िायरीङ्ग र 
ममयत, सडक सतह 
जस्थरता र स्पोइल 
व्यिस्थापन सम्बन्धी 
विशेष तातलम 
ददइनेछ। 

३ आतथयक 
अिसरमा िृवि 
जस्तै व्यिसाय, 
घर भाडा र 
स्थानीय 

कररब 290 कामदारहरू तनमायण काययमा आबद्ब हनुछेन ्
जसमध्ये 101 कामदारहरू आयोजना के्षत्र भन्दा 
बावहरबाट तलइनछे। यस आयोजनाले 189 स्थानीयलाई 
रोजगार ददनकुा साथै आयोजना स्थलको कृवष उत्पादनको 
माग बढाउनेछ र नयाँ बजार स्थापना गनय सहयोग 

✓    ✓    मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्प
कातल
न 
(५) 

४५ 
(नग
ण्य) 

स्थानीय सामािीको 
उपभोगमा िृवि हनुाले 
वकसानहरूको आतथयक 
अिस्थाको उत्थान 
हनुेछ। आयोजना 
तनमायणमा सांलग्न 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रततकूल प्रभािको तह तनधायरण अतभिृविका उपायहरू 

पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमा
न 

अथयतन्त्रमा 
प्रभाि 

परु् याउनेछ। यसले आयोजना प्रभावित के्षत्रको अथयतन्त्रमा 
सकारात्मक प्रभाि पतन पानेछ। 

जनशजक्तहरूलाई 
स्थानीय स्तरमा 
उत्पाददत दैतनक 
उपभोग्य समािीहरूको 
प्रयोगका लातग 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

४ आयोजना 
के्षत्रका 
समदुायको 
विकास 

विद्यतुगहृ देजख हेडिससय सम्मको सडक तनमायणले यातायात 
सवुिधामा सधुार ल्याउनछे जसकारण आयोजना के्षत्रमा आत 
जाित गनय सहज हनुछे। 

✓    ✓   मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघय
कातल
न 
(२०) 

६० 
(मध्य
म 
उल्ले
खनीय 

आयोजनाले स्थानीय 
वकसान र 
व्यापारीहरूलाई 
आधतुनक प्रवितधबाट 
नगदे बाली र 
िस्तपुालनको तातलम 
ददनेछ। 

सांचालन चरण 

१ आयोजनाको 
सांचालनको  
अितधमा 
रोजगारीको 
अिसर 

तनमायण कायय सम्पन्न भएपतछ आयोजनका सांरचनाहरूको 
तनयतमत ममयतका लातग सांचालन चरणमा कररब ३० 
जनालाई तैनाथ गररनेछ। अन्य कररब ५ व्यजक्तहरूले 
आांजशक जातगरको अिसर पाउनेछन ् भन े स्थानीय 
व्यजक्तहरूलाई उनीहरूको योग्यता र सीप अनसुार 
प्रशासतनक र प्राितधक काययहरूको लातग भततय गररनेछ। 

 ✓   ✓    मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघय
कातल
न 
(२०) 

६० 
(मध्य
म 
उल्ले
खनीय
) 

दक्षता र सीपका 
आधारमा सांञ्चालन 
चरणका लातग ३० 
स्थायी जनशजक्तलाई 
तनयकु्त गररनेछ। 
रोजगारीमा आयोजना 
प्रभावित बस्तीका 
स्थानीयहरूलाई 
प्राथतमकता ददइनछे। 

२ स्थानीय 
विकासको 
लातग सरकारी 
रोयल्टी 

यस आयोजनाले अन्तर सरकारी व्यिस्था ऐन, २०७४ को 
प्रािधान अनसुार रोयल्टी ददनेछ। नीतत अनसुार कुल 
रोयल्टी मध्ये ५० % केन्द्र सरकारलाई, २५% प्रदेश 
सरकार र २५% सम्बजन्धत स्थानीय स्तरमा ददइनेछ। यस 
आयोजनाले त्यस के्षत्रको सामाजजक सेिाहरू सधुार गनेछ 
जसमा जशक्षा, स्िास्थ्य, कृवष विस्तार, यातायात र सांञ्चार, 
पानी आपूततय र सरसिाई आदद सधुार गररन्छ। 

✓   ✓   उच्च 
िृहत 
(६०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघय
कातल
न 
(२०) 

१०० 

(उल्ले
खनीय
) 

आयोजनाले ५०% 
रोयल्टी नेपाल सरकार, 
२५% प्रदेश सरकार र 
२५% स्थानीय 
सरकारलाई 
बझुाउनछे। 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रततकूल प्रभािको तह तनधायरण अतभिृविका उपायहरू 

पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमा
न 

३ स्िास्थ्य र 
सरसिाइमा 
सधुार 

स्िास्थ्य सांस्थाको स्थापना र स्तरीकरणले स्थानीय 
जनतालाई आफ्नो स्िास्थ्य सांस्था सधुार गनय मद्दत 
परु् याउँनेछ। सांचालन चरणको अितधमा कामदारहरूलाई 
स्िास्थ्य तथा सरसिाई प्रजशक्षण र व्यिसावयक स्िास्थ्य 
सम्बन्धी तातलमले स्थानीय के्षत्रको स्िास्थ्य र सरसिाईको 
जस्थततलाई थप िृवि गनय मद्दत गनेछ। 

✓    ✓    मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघय
कातल
न 
(२०) 

६० 
(मध्य
म 
उल्ले
खनीय 

हेडिससय र विद्यतुगहृ 
सांचालन तथा ममयतका 
लातग आिश्यक सरुक्षा 
उपकरण प्रदान 
गररनेछ।व्यजक्तगत 
सरुक्षा उपकरण (PPE) 
र अन्य सरुक्षा 
उपकरणहरू पतन 
प्रदान गररनेछ। साथै 
स्थातनय स्तरमा 
िोहोरमैला व्यिस्थापन 
तथा सरसिाई 
सम्बन्धी 
जनचेतनामूलक 
काययक्रमहरू सांचालन 
गररनेछन।् 

४ सहज पहुँच र 
आयोजनाका 
कारण पययटन 
अिसरहरू 

आयोजना के्षत्रमा सहज पहुँचका कारण पययटकहरूको 
आित जाितमा िृवि हनुेछ। पययटकहरूको िृवि सँगै 
आयोजना के्षत्रको पययटन विकासमा टेिा पगु्नेछ। 
जसकारण स्थानीयहरूलाई व्यापार व्यिसायका साथै अन्य 
रोजगारका अिसर तसजयना हनुेछन।् 

✓    ✓    मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघय
कातल
न 
(२०) 

६० 
(मध्य
म 
उल्ले
खनीय
) 

पहुँच बढ्नाले पययटन 
पतन बढ्न े भएकाले 
होटल तथा अन्य 
व्यिसाय पतन 
बढ्नेछन।् 
स्थानीयहरूलाई होटल 
सांचालन सम्बन्धी 
तातलम ददइनछे।  

5 आयोजना 
के्षत्रमा 
उपलब्ध 
प्राकृततक  स्रोत 
व्यिस्थापन 

यस आयोजनाले प्राकृततक स्रोत व्यिस्थापनका लातग 
तडतभजन िन कायायलय सांखिुासभाका अतधकारीहरू सँगको 
समन्ियमा वितभन्न जागरूक काययक्रमहरू आयोजना 
गनेछ। जागरण प्रजशक्षण तडतभजन िन कायायलय 
सांखिुासभाको रायसझुाि अनरुूप गररनेछ। उक्त 
काययक्रमहरू मािय त स्थानीयरूले लाभ तलन ससनछेन।्  

✓    ✓  उच्च 
िृहत 
(६०) 

के्षतत्रय 
(६०) 

दीघय
कातल
न 
(20) 

१४०(
उल्ले
खनीय
) 

प्राकृततक स्रोत 
व्यिस्थापनका लातग 
तडतभजन िन 
कायायलयका 
अतधकारीहरू सँगको 
समन्ियमा वितभन्न 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रततकूल प्रभािको तह तनधायरण अतभिृविका उपायहरू 

पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमा
न 

जागरण काययक्रम 
आयोजना गनेछ। 

 

तातलका 8.2: भौततक िातािरणमा पने प्रभािका न्यूनीकरणका उपायहरू 
क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

तनमायण चरण 

१ जतमन आयोजनाका वितभन्न सांरचनाहरूको तनमायणका 
लातग कुल 20 हे. जग्गा आिश्यक पनेछ, 

जसमध्ये 12.8 हे. स्थायी रूपमा र 7.2 हे. 
अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। कुल १२.८ हे. 
स्थायी जग्गा मध्ये 10.85 हे. सामदुावयक 
िनबाट र 1.95 हे. िनसँग जोतडएको खोलाको 
जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ।अस्थायी रूपमा प्रयोग 
गररने कुल ७.२ हे. अस्थायी जग्गा मध्ये 3.7 
हे. सरकारी बाझँो जग्गाबाट र 3.5 हे. िनसँग 
जोतडएको खोलाको जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ। 

  ✓     ✓ उच्च 
िृहत 
(६०) 

स्थानीय 
(१०) 

 दीघयका
तलन 
(२०) 

९० 

(उल्लेखनीय
) 

आयोजनाका 
सांरचनाहरूको 
स्थापनाका लातग सम्भि 
भएसम्म कम भन्दा कम 
स्थायी जग्गाको प्रयोग 
गररनेछ। Land 

Reclamation 

वितधहरूको अिलम्बन 
गररनेछ। 

२ स्थलाकृततमा 
पनय ससने 
प्रभाि 

इन्टेक, सेटतलङ्ग बेतसन, हेडरेस टनेल, हेडरेस 
पाइप, वपवकङ पोण्ड, सजय पोण्ड, पेनस्टक 
पाइप,प्रसेर साफ्त, विद्यतुगहृ, उत्खनन ्के्षत्र, मक 
तडस्पोजल के्षत्र आदद जस्ता के्षत्रमा स्थलाकृतत 
तथा भौगतभयक पररितयन हनुेछ। हेडिससयमा 
Diversion Weir को तनमायणले हनु े पानी मोतडन े
भएकोले नदी वकनाराको भमूीमा पररितयन हनु 
ससनेछ। पहुँच सडक तनमायणमा आिश्यक पने 
उत्खनन ्कायय र अन्य काययले गदाय दीघयकालीन 
प्रभाि पनय ससछ। वपवकङ पोण्ड, सजय पोण्ड 

✓     ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
आयोजनाका 
सांरचनाहरूको 
स्थापनाका लातग सम्भि 
भएसम्म कम भन्दा कम 
जग्गाको प्रयोग 
गररनेछ। तनमायण चरण 
सम्पन् न भए पश् चात 
अस्थायी रूपमा प्रयोग 
गररएका जग्गाहरूमा 
Land Reclamation 

वितधहरू अपनाइनछे। 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

तनमायणका कारण बाझँो जतमन, बस्तीहरू तथा 
िनहरू डुिानमा पने भएकोले नदी वकनाराको 
स्थालाकृततमा प्रभाि पनेछ। 

३ जशविरबाट 
उत्पन्न हनुे 
ठोस िोहोर 

आयोजना जशविरबाट घरेल ुतथा तनमायणकाययबाट 
उत्पाददत ठोस िोहोर तनस्कन्छ जसले गदाय गन्ध 
आउने, पानीको गणुस्तरमा असर पने, दृश्यमा 
प्रभाि हनुे र स्थानीयको स्िास्थ्यमा जोजखमहरू 
हनु ससछ।तनमायण अितधमा कामदारहरूबाट 
कररब 125,280 के.जी (290 जनाको प्रतत 
ददन अनमुातनत ३०० िाम- तनमायण अितध- 4 
िषय) घरेल ुिोहोर उत्पादन हनु्छ (िातािरणीय 
प्रभाि मलु्याङ्कन अध्ययन) तनमायण गततवितधहरूले 
उत्पन्न गरेको िोहोरमा तसमेन्टको झोला र 
अनािश्यक भाडाहरू, सामािी र िेमहरू, 
प्लाजस्टकहरू पदयछन।् 

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

 अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
िोहोरहरूलाई कुवहन ेर 
नकुवहन े प्रकृततका 
आधारमा िगीकरण गरी 
छुट्टाछुटै्ट सांकलन 
गररनेछ। कुवहन े
िोहोरहरूबाट कम्पोस्ट 
मल तयार गरी स्थानीय 
वकसानहरूलाई 
हस्तान्तरण गररनछे भन े
पनु: प्रयोजन योग्य 
नकुवहन े िोहोरहरूलाई 
पनु: प्रयोग गररनेछ र 
बाँकी िोहोरहरू प्रचतलत 
मापदण्डको पालना गरी 
सरुजक्षत तररकाले 
विसजयन गररनेछ। 

४ तेल, जचल्लो 
पदाथय तथा 
अन्य 
रसायनहरूको 
चहुािट 

तेल, जचल्लो पदाथय तथा अन्य रसायनहरूको 
चहुािटको सम्भािना धेरै छ। यी चहुािटहरू 
िैतलएमा सजजलै जमीनको उियरता घ्ने तथा 
मानि स्िास्थ्य र िातािरणीय प्रभािहरू जस्ता 
समस्या हनुे गदयछन।् पानीको सतहको नजजक 
चवुहएको तेलले पानी प्रदवुषत गदयछ र पानीमा 
तडजल्भ अजससजनको (Dissolved Oxygen) 
मात्रा घटाउछ र जलीय जीिनमा प्रभाि पानेछ। 

✓     ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
तेल, जचल्लो पदाथय तथा 
अन्य रसायनहरूको 
चहुािट हनुबाट बच्नका 
लातग ढुिानी, भण्डारण 
तथा प्रयोगका क्रममा 
विशेष ध्यान ददइनेछ। 
भण्डारण के्षत्र पानीका 
स्रितहरूबाट टाढा 
राजखनेछन।् प्रयोग 
पश् चात तनमायण रसायन 
तथा तेलहरू सरुजक्षत 
तररकाले कन्टेनरमा 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

सांकलन गरी विसजयन 
गररनेछ । 

५ कामदार 
जशविर 

आयोजना के्षत्रको जशविर के्षत्र नजजक िोहोर 
व्यिस्थापन गनय नसके िररपररको िातािरणमा 
असर पनय ससछ। जशविर स्थापना, जशविर 
के्षत्रको लातग भतूम प्रयोग र ठोस िोहोरहरूको 
उत्पादनले गदाय नजजकैको पानीको स्रोतहरू 
प्रदषुण हनु ससछ। 

✓     ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
जशविरबाट उत्पादन हनु े
िोहोरहरू सरुजक्षत 
ठाउँमा सांकलन 
गररनेछ। छुट्टाएर 
राजखएको कुवहन े
िोहोरको कम्पोष्ट मल 
बनाएर स्थानीय 
वकसानलाई हस्तान्तरण 
गररनेछ। नकुवहन े
जचजहरू पनुूः प्रयोग 
गररनेछ। 

६ सखु्खा के्षत्रमा 
पनय ससने 
प्रभाि 

तनमायण अितधमा पानीको डाइभजयनको कारणले 
सखु्खा के्षत्रमा (5.35 वक. तम.) अिजस्थत 
जलीय प्राणीहरुमा असर पनेछ। यसका साथै 
खोलाको चौडाइ पतन घ्दै जान े सम्भािना 
हनु्छ। कम पानी प्रबाहका कारण पानीको 
गणुस्तरमा पतन पररितयन आउन ेसम्भािना रहेको 
छ। 

      ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 

(नगण्य) 
हेडिससय तथा उत्खनन 
के्षत्रको तनमायण कायय 
सकेसम्म थोरै समय 
अितधमा सकाइनेछ। 
खोलाको वकनारामा 
प्रस्तावित सांरचना 
तनमायणका क्रममा 
उत्खनन ्गदाय उत्पन्न हनु े
ढुङ्ग तथा माटो खोलामा 
नतमतसने गरी 
व्यिस्थापन गररनछे।  

७ आिाज र 
कम्पनको 
स्तर बढ्न 
ससन े

तनमायण गततवितधले आयोजना के्षत्रमा आिाज र 
कम्पन उत्पन्न गदयछ। आिाज र कम्पन उत्पन्न 
गने मखु्य गततवितधहरू मध्ये ब्लाजस्टङ्ग, ब्याजचङ्ग 
प्लान्टको प्रयोग, भारी उपकरणहरूको ओसार-
पसार, टनेतलङ्ग तथा भाइबे्रटर, डोजर, लोडर, 
रोलर, के्रन, जेनेरेटर, पम्प, आददको प्रयोग हनु।् 
६५ डेसीबल भन्दा मातथको ध्ितन मानि 

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
तनमायण के्षत्र िरीपरी बार 
लगाइनछे। ध्ितन 
प्रदशुणको उच्च जोजखम 
के्षत्रमा जनशजक्तहरूलाई 
इयर गाडय प्रदान 
गररनेछ। तनमायण के्षत्रका 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

स्िास्थ्यको लातग हातनकारक हनु्छ। आयोजना 
के्षत्र बस्ती भन्दा टाढा र िनको नजजक भएकोले 
जङ्गली जनािरहरू पतन ध्ितन प्रदषुणबाट प्रभावित 
हनुेछन।् 

सबै सिारी साधनहरू 
तनगारनी गररनछे।  

८ हािाको 
गणुस्तरमा 
हनुे पररितयन 

तनमायण अितधमा यातायात तथा तनमायण 
उपकरणको प्रयोग, उत्खनन,् तड्रतलङ, ब्लाजस्टङ्ग, 
ब्याजचङ्ग, भारी उपकरणको प्रयोगले प्रचरु मात्रामा 
धलुो र धिुाँको उत्सजयन (कणहरू, काबयन 
मोनोअससाइड, सलिर अससाइड, हाइड्रोकाियन 
र नाइट्रोजनको अससाइडहरू) हनुछे। िायकुो 
गणुस्तरमा असर परु् याँउने अन्य कारण भनकेो 
अव्यिजस्थत िोहोर र भान्साबाट तनजस्कन ेधिुा ँ
हनु ससछ। 

  ✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

के्षतत्रय 
(६०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

७५ 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

तनमायण जशविरहरूमा 
खाना पकाउनका लातग 
ग्याँसको व्यिस्था 
गररनेछ। आयोजना 
तनमायणमा सांलग्न सम्पूणय 
सिारील साधनहरू तथा 
तनमायण उपकरणहरूको 
तनयतमत रूपमा सतभयतसङ्ग 
गररनेछ। तनमायणमा 
सांलग्न सिारी 
साधनहरूलाई अन्य 
व्यजक्तगत कामहरूका 
लातग प्रयोग गनय तनषेध 
गररनेछ। िोहोर 
व्यिस्थापन प्रणालीको 
विकास गरी िोहोरको 
प्रकृततका आधारमा 
व्यिस्थापन गररनछे। 

९ पानीको 
गणुस्तरमा 
हनुे पररितयन 

पानीको गणुस्तरको विश्लषेण प्रततिेदनले छुजङु्ग 
खोलाको पानीको गणुस्तर रािो रहेको देखाएको 
छ। आयोजना तनमायण गततवितधले छुजङु्ग 
खोलाको पानीमा धतमलोपन, पानीमा घलु्ने तथा 
तैरीन ेठोस पदाथय र BOD बढाउनेछ। उत्खनन ्
के्षत्र छुजङु्ग खोला सँगै प्रस्ताि गररएको छ। 
त्यसैले आयोजनाका काययहरूले जलीय जीिनमा 
प्रभाि पने देजखन्छ। कामदारद्वारा उत्पाददत ठोस 
र तरल दबैु वकतसमको िोहोरको अव्यिजस्थत 

  ✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
इन्धन, िीज तथा अन्य 
रासावयतनक सामािीको 
चहुािटले पानीमा असर 
नपरोस भनेर भण्डारण 
के्षत्र िरीपरी बार 
लगाइनछे। प्रयोग 
गरेको तेलहरू उजचत 
रूपमा कन्टेनरमा 
सांकलन गररनेछ। 
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तबसजयनले गदाय पानीमा गणुस्तरमा ह्रास आउन े
देजखएको छ।  

१० सतही 
माटोको क्षतत 

कररब १३,७१५.०७ घन तमटर सतही माटोको 
क्षतत हनु े अनमुान गररएको छ त्यसलाई 
पूिायिस्थामा ल्याउन असम्भि देजखन्छ। सतही 
माटोको क्षततको कारण हेडिससय के्षत्र, टनेल, 
सजय पोण्ड र पेनस्टक पाइप, विद्यतु गहृ के्षत्रमा 
प्रभाि सतही माटोको नोससानीले जमीनको 
उियरता घटाउनेछ। 

  ✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

२५ 

(नगण्य) 
सतही माटो भण्डारण 
गरेको ठाउँ प्लाजस्टकले 
छोवपनेछ र पानी बग्न े
के्षत्र मातथ भण्डारण 
गररनेछ। माटोको क्षतत 
न्यूनीकरण गनय माटो 
भण्डारण गने ठाउँमा 
नहरहरू बनाउनेछ । 

११ आयोजनाको 
लातग पहुँच 
सडक 

आयोजना के्षत्रमा पहुँचका लातग 8 वक.तम. 
लम्बाइ र 4.5 तम. चौडाइको पहुचँ सडक 
तनमायण गररनेछ। यसको लातग सरकारी जग्गाको 
प्रयोग गररनेछ। आयोजनाको पहुँच सडकको 
तनमायणको लातग 6 हेसटर जग्गाको आिश्यकता 
पनेछ। आयोजनाको सिारी साधनहरूले त्यवह 
सडकको प्रयोग गदयछ जसले गदाय त्यहा ँतनयतमत 
ट्रविक जाम, सडक दघुयटनाको घटना हनु ससछ 
र गाउँलेहरूलाई  समस्या पनय ससछ। 

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

२५ 

(नगण्य) 
पहुँच सडक प्रयोगमा 
आयसँगै सिारी 
साधनहरूको चहल पहल 
बढ्ने भएका कारण 
उपयकु्त स्थान छनोट 
गरी ट्राविक सांकेत र 
ट्राविक तनयमहरू 
तलजखत बोडयहरूको 
स्थापना गररनेछ। पहुचँ 
सडकको तनयतमत रूपमा 
अनगुमन गरी 
आिश्यकता अनसुार 
ममयत सम्भार गररनेछ।  

१२ वहमतालका 
कारण 
जोजखम 

छुजङु्ग खोला जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तावित 
जलाधार के्षत्रहरूमा २६ िटा वहमतालहरू रहेका 
छन।् Evans १९८६ Equation अनसुार 
जलाधार के्षत्रहरूमा रहेका वहमतालहरूको 
discharge ०.१८७ घातमटर प्रतत सेकेण्ड रहेको 
छ जनु design discharge भन्दा कम रहेको 
छ।   

  ✓     तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

Evans १९८६ 
Equation अनसुार 
जलाधार के्षत्रहरूमा 
रहेका वहमतालहरूको 
discharge ०.१८७ 
घातमटर प्रतत सेकेण्ड 
रहेको छ जनु design 

discharge भन्दा कम 
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रहेको छ। त्यसकारण, 
आयोजनाको जलाधार 
के्षत्रमा रहेका 
वहमतालहरूका कारण 
प्रस्तावित आयोजनामा 
असर पने छैन। 

13 ब्लाजस्टङ्ग 
तथा बांकर 
सांचालन 
सम्बन्धी 
मदु्दाहरू 

विस्िोटक पदाथयहरूको ह्याण्डतलङ्ग र भण्डारण 
काययहरू जोजखमपूणय भएका कारण 
सरुक्षाकमीहरूले उच्च रूपमा ध्यानाकषयण गनुयपने 
हनु्छ। उत्खनन ्काययहरूको बलेा ब्लाजस्टङ्ग गदाय 
िरपरको के्षत्रको जस्थरतामा प्रभाि पनुयका साथै 
हािा र ध्ितनको गणुस्तरमा पतन प्रभाि पनय 
ससछ। जस कारण स्थातनय मातनसरू प्रभावित 
हनु ससछन।्टनले तनमायणका क्रममा ब्लाजस्टङ्ग, 
उत्खनन ् तथा डम्प ट्रक चलाउँदा  िरपरका 
के्षत्रहरूमा स्पोइल तथा मक िैतलन्छ। जसका 
कारण सतही पानीका स्रोतरूमा प्रभाि पनय 
ससछ। टनेल तभत्र कम्पन हनुे, धलुो उड्न ेर 
अजस्थरता पैदा हनु ेजस्ता काययरूबाट बजन्चत हनु 
तनयजन्त्रत ब्लाजस्टङ्गको आिश्यकता पदयछ। यदद 
टनेल तनमायणको समयमा उजचत रूपमा ध्यान 
ददइएन भने अजस्थरता पैदा भई टनेल भजत्कन े
सम्भािना हनु्छ।उत्खनन काययहरूको दौरान 
ब्लाजस्टांगले िरपर के्षत्रको जस्थरतामा असर गनय 
ससछ र ब्लाजस्टांगले िरपरको हािा र आिाजको 
जस्थततलाई प्रभावित गनय ससछ जसको कारण 
स्थानीय मातनसहरू प्रभावित हनु ससछन।् 
त्यसैले, यो एउटा अको जनु तनमायण चरणमा 
देखापछय। 

✓    मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(20) 

6० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

नेपाल सेनाको सहयोगमा 
छुटै्ट बन्कर हाऊस 
तनमायण गरी विष्िोटक 
व्यिस्थापन तथा 
सांचालन गररनछे। टनले 
तनमायण को लागी 
ब्लाजस्टांग ददनको 
समयमा मात्र गररनेछ। 

पेट्रोतलयम बांकरहरूलाई 
छुटै्ट कक्रीट के्षत्र तथा 
तेल र िीस सेपरेटरको 
सवुिधा भएको के्षत्रमा 
राजखनेछ। टनेलको 
सरुक्षा र ब्लाजस्टङ्ग 
अपरेशन सरुक्षाको लातग 
विशेषज्ञ भिैूज्ञातनकसँग 
परामशय गररनेछ। 

  सांचालन चरण 
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१ जल विज्ञान र 
सेतडमेन्टमा 
आउने 
पररितयन 

छुजङु्ग खोलाको इन्टेक के्षत्रमा िावषयक 
408.233 टन सेतडमेन्ट उत्पादन हनु ेअनमुान 
गररएको छ। उत्खनन ्गररएको माटो ढुिानी र 
पहुँच सडकको तनमायण गदाय पतन पानीको स्रोतमा 
सेतडमेन्टको िृवि गराउनेछ। आयोजनाका 
कारण बाँध र टेलरेस बीच सखु्खा के्षत्रमा 
(5.35 वक. तम.) पानीको िहाि कटौती हनुेछ। 
सांचालन चरणमा वपवकङ पोण्ड, सजय पोण्डमा 
सेतडमेन्ट जम्मा हनुेछ। जसका कारण यस 
के्षत्रमा ितयमान अिस्थामा भन्दा धतमलोपन, 
सस्पेन्डेड सोतलड, तडजल्भ सोतलड र BOD को 
मात्रामा िृवि आउनेछ। 
यसका साथै उत्खनन ्गररएको माटोको ढुिानी 
र आन्तररक पहुँच सडकको तनमायणका कारण 
पतन पानीको स्रोतमा सेतडमेन्टको मात्रामा िृवि 
हनुेछ। आयोजनाका कारण िेयर को तल्लो 
तवटय के्षत्रमा पानीको बहािमा कटौती हनुेछ। 

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

स्थानीय जलिायमुा पने 
प्रभािलाई कम गनय 
इन्टेकबाट सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक 
पानीको बहािको १०% 
(0.301 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) खोलामा 
छोतडनेछ। 

जलविद्यतु आयोजनाको 
सांरचनाको सांरक्षण गनय 
थप जलाधार व्यिस्थापन 
गततवितधहरू सांचालन 
गररनेछ। 

२ सरुूङ्ग प्रिेश 
द्वारमा भीरको 
अजस्थरता 

नदीको बहािका कारण पानीको सतह घटबढ 
भइरहनेछ र यसले नदी वकनाराको अजस्थरतामा 
प्रभाि पादयछ। सरुूङ्ग खतनएको ठाउँ अजस्थर 
हनुेछ जस कारण भीर खसेर  पवहरो जान 
ससछ।   

  ✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

आयोजना स्थलमा 
भीरको जस्थरताको 
अनगुमन गररनेछ। 
अजस्थर ठाउँमा बायो 
इजन्जतनयररङ्ग र 
Concrete retaining 
गररनेछ  जसले गदाय भ-ू
क्षय तनयन्त्रण गनय मद्दत 
गनेछ। 

३ विद्यतुगहृ 
के्षत्रमा ध्ितन 
र कम्पन 

63 मेगािाट ऊजाय उत्पादन गदाय भारी मेतसनहरू 
चतलरहन ेहुँदा ध्ितन प्रदषुण ७५ डेतसबल भन्दा 
बवढ हनुे अनमुातनत गररएको छ। त्यसै गरर 
विद्यतुगहृबाट तनस्कन े ध्ितन र कम्पन प्रमखु 
समस्या हो। 

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

धेरै मात्रामा ध्ितन पैदा 
गने इजन्जनहरूमा ध्ितन 
न्यूनीकरण गने उपकरण 
जडान गररनेछ। ध्ितन 
प्रदषुणको उच्च जोजखम 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

के्षत्रमा जनशजक्तहरूलाई 
इयर गाडय प्रदान 
गररनेछ। तनमायण के्षत्रका 
सबै सिारी साधनहरू 
तनगारनी गररनछे। 

४ बहाि कम 
भएर पानीको 
गणुस्तरमा 
पररितयन 

सखु्खा याममा सखु्खा के्षत्रमा (5.35 वक. तम.) 
भन े पानीको बहाि कम हनुेछ र पानीको 
गणुस्तरमा पररितयन केही पररितयन आउनेछ। 
खोलाको पानीमा तडजल्भ अजससजन (dissolved 
oxygen) को मात्रामा कमी हनुेछ। सांचालनका 
चरणमा सेतडमेन्ट तथा पोषक तत्त्िहरू वपवकङ 
पोण्ड नै ट्रयाप हनुे हुँदा Eutrophication हनु 
ससदछ।   

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

इन्टेकबाट सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक 
पानीको बहािको १०% 
(0.301 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) खोलामा छोतडन े
र तनयतमत रूपमा 
अनगुमन गररनछे।  

५ पानीको प्रयोग 
र अतधकार 

स्थलगत अध्ययन र स्थानीय समदुायसँगको 
अन्तरवक्रयाले छुजङु्ग खोलाको तल्लो तटीय 
के्षत्रकोको पानी दाहसांस्कार, तसांचाइ, पानी घट्ट 
सांचालन, सानो जलविद्यतु आयोजना जस्ता 
प्रयोजनका लातग प्रयोग गररएको छैन। त्यसैले 
आयोजनाको तनमायणले यस के्षत्रको पानीमा कुन ै
पतन प्रभाि पादैन। 

✓     ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

स्थानीय जलिायमुा पने 
प्रभािलाई कम गनय 
इन्टेकबाट सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक 
पानीको बहािको १०% 
(0.301 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) खोलामा 
छोतडनेछ। 

६ वहमताल 
विष्िोटनको 
सम्भािना 

आयोजनामा हनुे वहमताल विष्िोटनको सम्भावित 
जोजखम र खतरा वहमतालको स्थान, पानीको 
मात्रा, विष्िोटनको ढाँचा र तल्लो तटीयको 
दरुीमा तनभयर गदयछ। छुजङु्ग खोला जलविद्यतु 
आयोजनाको प्रस्तावित जलाधार के्षत्रहरूमा २६ 
िटा वहमतालहरू रहेका छन।्  

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

Evans १९८६ 
Equation अनसुार 
जलाधार के्षत्रहरूमा 
रहेका वहमतालहरूको 
discharge ०.१८७ 
घातमटर प्रतत सेकेण्ड 
रहेको छ जनु design 

discharge भन्दा कम 
रहेको छ। आयोजनाका 
सांरचनाहरूको तडजायन 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

Glof को सम्भावित 
असरलाई कम गने गरी 
गररएको छ।  

७ Peaking को 
कारण पने 
प्रभाि 

अपयायप्त ममयत सम्भार तथा रेखदेखका साथै 
जगको अजस्थरताले गदाय पतन वपवकङ पोण्ड 
भजत्कन ससछ। यस्ता गततवितधहरूले वपवकङ 
पोण्डको नजजकै अिजस्थत जतमन, राजमागय तथा 
पैदल मागयहरू विस्थावपत हनु ससछन।् उक्त 
गततवितधले भण्डारण गररएको पानीले तल्लो 
तवटय के्षत्रमा बाढीको रूप तलई मानि धनजनमा 
क्षतत परु् याउन ससछ। जसका कारण 
जलाशयको छेउछाउ ततरका सांिेदनजशल 
स्लोपहरू खस्ने सम्भािना हनु्छ।  

  ✓   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० (मध्यम 
उल्लेखनीय 

इन्टेकबाट सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक 
पानीको बहािको १०% 
(0.301 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) खोलामा छोतडन े
र तनयतमत रूपमा 
अनगुमन गररनेछ। 
समय समयमा वपवकङ्ग 
पोण्ड सिा गररनछे। 

 

तातलका 8.3: जैविक िातािरणमा पने प्रभाि न्यूनीकरणका उपायहरू 
क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

 तनमायण चरण 

१ िनस्पतत तथा 
जीिजन्त ु

आयोजनाका वितभन्न सांरचनाहरूको तनमायणका 
लातग कुल २० हे. सरकारी जग्गा आिश्यक 
पनेछ जसमध्ये १२.८ हे. स्थायी रूपमा र ७.२ 
हे. अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनछे। कुल १२.८ 
हे. स्थायी जग्गा मध्ये 10.85 हे. सामदुावयक 
िनबाट र 1.95 हे. िनसँग जोतडएको खोलाको 
जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ। कुल ७.२ हे. 
अस्थायी जग्गा मध्ये 3.7 हे. सरकारी बाझँो 
जग्गाबाट र 3.5 हे. िनसँग जोतडएको खोलाको 
जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ।  

    तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पकातल
न (५) 

२५ 

(नगण्य) 
आयोजनाको लातग सामदुावयक 
िनबाट कावटन े952 रूखहरूको 
सट्टामा १:१० अनपुातमा 9520 
रूखको तबरूिाहरू तडतभजन िन 
कायायलयले तोकेको स्थानमा 
िृक्षारोपण गररनेछ। त्यसैगरर 
सरकारी 20 हे. जग्गा प्रयोग गरे 
बापत आयोजना के्षत्र िररपरी सोही 
जजल्लामा उस्तै पाररजस्थततकी 
भएको जग्गा सट्टाभनाय गररनेछ र 
सो जग्गामा क्षततपूततय स्िरूप 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

आयोजनाका वितभन् न सांरचनाहरू तनमायणका 
क्रममा  कुल 952 (672 पोल र 280 रूख) 
िटा वितभन्न रूखका प्रजाततका रूखहरू 
कावटनछे। त्यसैगरर 6188 रूखको बेनाय प्रतत 
हे. र 2380 रूखको लाथ्राको क्षतत हनुेछ। 

१६०० प्रतत हेसटरको दरले 
32000 रूखको तबरूिाहरू 
तडतभजन िन कायायलयले तोकेको 
स्थानमा िृक्षारोपण गररनेछ। यसरी 
लगाईएका रूखहरूको आयोजनाले 
५ िषय सम्म रेखदेख गरी 
सम्बजन्धत व्यिस्थापन सतमततलाई 
हस्तान्तरण गररनछे। 

२ दलुयभ, 
लोपोन्मखु र 
इन्डेतमक 
िन्यजन्त ु
प्रजाततमा 
प्रभाि 

आयोजना के्षत्रको मातथल्लो भेगका िनमा, 
वहमाली कालो भाल ु(Ursus thibetanus), जचतिुा 
(Panthera pardus), जस्ता लोपोउन्मखु 
प्रजाततहरू पाइन्छन।् आयोजना कायायन्ियनका 
कारण जीिजन्तकुो बासस्थान विखण्डन हनु े
सम्भािना हनु्छ। यसका साथै आयोजना तनमायण 
चरणमा उक्त िन्यजन्तहुरूको गैर कानूनी 
तस्करी हनु ेसम्भािना हनु्छ।   

    मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

यदद कुनै जनशजक्त िा 
कामदारहरूले िन्यजन्तकुो जशकार 
अथिा तस्करी गरेएको भेवटएमा, 
प्रस्तािकले आिश्यक काननुी 
कारबावहको लातग तडतभजन िन 
कायायलयलाई खबर गररनेछ। 

३ गैर काष्ठ िन 
पैदािारको 
जतडबटुी जन्य 
तबरूिाको 
नोससानी 

आयोजना के्षत्रमा पाइने गैर काष्ठ िन पैदािार र 
जतडबटुीजन्य तबरूिाहरू आयोजनाको तनमायणका 
लातग हटाइनेछन।् िन िँडानीले स्िास्थ्यको 
वहसाबले वितभन्न प्रजाततका महत्त्िपूणय जतडबटुी 
जन्य तबरूिाहरूमा असर परु् याउनछे। 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पकातल
न (५) 

४५ 

(नगण्य) 
कामदार र जनशजक्तहरूले गने गैर 
काष्ठ िन उत्पादनहरूको अिैध 
तस्करीलाई  तनषेध गररनेछ। 
तनमायण के्षत्रमा जानकारीमूलक र 
चेतचामूलक सूचना बहाि गने बोडय, 
चेतािनी जचन्ह स्थानीय जागरूकता, 
तसजयनाका तनजम्त आयोजनाको 
वितभन्न के्षत्रमा राजखनछे। 

४ कामदारहरूबा
ट अिैध 
तस्करी/ काठ 
दाउराको 
बढ्दो माग 

िन के्षत्रमा काम गने क्रममा आयोजना तनमायणमा 
सांलग्न स्थानीय कामदारहरूले अिैध रूपमा 
काठ दाउराको तस्करी गने जस्ता 
वक्रयाकलापहरू देखा पनय ससछन ् जसकारण 
काठ दाउरा तथा जतडबटुी प्रजाततहरूको विनाश 
हनुेछ। 

    मध्यम 
(२०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पकातल
न (५) 

३५ 

(नगण्य) 
अस्थायी र स्थायी आिास सवुिधा 
र अन्य सांरचनाहरूको तनमायणको 
क्रममा काठको प्रयोगलाई न्यून 
गररनेछ भन े अन्य तनमायण 
सामािीको उपयोगलाई प्रोत्सावहत 
गररनेछ। 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

५ पानीको 
डाइभयजनले 
जलीय 
िनस्पतत तथा 
जीिजन्तमुा 
असर 

नदीको पानी मोड्नका लातग डाइभजयन िेयर 
नमायण कायय गदाय पानीको िहाि मोड्न ु पने 
हनु्छ। पानी डाइभयजनका कारण नदीमा असर 
पगु्ने र वितभन्न वकतसमको जलीय जीिनमा पतन 
प्रततकूल असर पनेछ। नदीको डाइभजयन तनमायण 
गनायले पानीमा धतमलोपना बढ्नाले नदीमा पाइन े
जीिमा प्रबल असर परु् याउँछ। ततते 
(Psilorhynchus pseudecheneis) , बचु्चे असला 
(Schizothorax richardsonii)  र  कत्ले 
(Neolissichelus hexagonolepis) जस्ता माछाका  
प्रजाततमा असर पनेछ। जतलय जीिहरू ध्ितन 
सांिेदनशील हनुे भएकोले तनमायण कायय गदाय 
वयतनहरूको प्रजननमा पतन मखु्य रूपमा असर 
पनेछ । 

   
 

  ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

इन्टेकमा पानीलाई मोडेपतछ त्यस 
के्षत्रमा concrete पखायलहरू 
बनाइनछेन।् आयोजनाको तनमायण 
चाडो भन्दा चाडो सकाईनछे। 

 

६ बढ्दो माछा 
माने 
गततवितधहरू 

तनमायण कामदारहरूको माछा माने गततवितध र 
नदीमा विषाददको प्रयोगले माछा माने जस्ता 
वक्रयाकलापहरू बढ्न ससछन।् जसले गदाय 
माछामा तनमुयल असर पनेछ। तसथय माछा माने 
गततवितधले छुजङु्ग खोलामा प्रततकूल असर 
पनेछ। 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

तनमायण काययका जनशजक्तहरूलाई 
नदीमा माछा मानय कडा तनषेध 
गनेछ। विषादी प्रयोग गरेर, करेन्ट 
ददएर माछा माने काम तनशेध 
गररनेछ। जैविक विविधता 
सांरक्षणमा तनमायण जनशजक्तहरूलाई 
जागरूप काययक्रम गररनछे। 

७ आन्तररक 
पहुँच 
सडकको 
कारण िनमा 
सजजलो पहुँच 

आयोजनाले 8 वक. तम. लम्बाइ र 4.5 तम. 
चौडाइको आन्तररक पहुँच सडक तनमायण गनेछ। 
आन्तररक पहुँच सडक प्रयोगमा आएपतछ र 
आयोजना सांचालन भएपतछ िन स्रोतहरूको 
गैरकाननुी तस्करी हनु ेसम्भािना रहेको छ। 

    तनम्न 
(१०) 

के्षतत्रय 
(६०) 

दीघयकातलन 
(२०) 

९० 

(उल्लेख
नीय) 

जनशजक्तहरूलाई स्िीकृतत विना 
िनमा प्रिेश गनय तनषेध गररनेछ। 
गैर काष्ठ िन उत्पादन तथा 
िन्यजन्तहुरूको अिैध तस्करीलाई  
तनषेध गररनेछ  भने त्यस्तो गरेको 
पाइएमा तरुून्त तनयम अनसुार 
कारिाही पतन हनुछे।  
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प्रत्य
क्ष 
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अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

८ िन आगलागी आगलागी जोजखमका आधारभतू सूचकहरू 
िनस्पतत, जलिाय ु र बस्ती हनु।् िनस्पततमा 
कडा काठ भएको जांगल अिजस्थत छ र यो 
के्षत्रमा आगोको जोजखम छ भन ेयो काम गने 
गततवितधहरू र के्षत्रमा तनभयर गदयछ। मखु्यतया 
गमी मौसममा सखु्खा र बढ्दो तापक्रमका कारण 
र चट्ाङ परेर घाँसे मैदानमा दघुयटनािस हनु े
आगोलागीले छुजङु्ग खोलाको दबैु वकनारमा 
प्रततकूल असर पानय ससछ। 

   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयकातलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

भविष्यमा हनु ससने आगलागी बाट 
जोतगन पहुँच सडक, हेडिससय के्षत्र,   
टनेल के्षत्र, सजय साफ्ट र पेनस्टक 
पाइप जस्ता जोजखमपूणय 
स्थानहरूमा सूचना बोडयहरू 
राजखनेछ। आयोजनाका 
जनशजक्तहरूलाई चरुोटका ठुटा 
निाल्नका तनजम्त तनयतमत रूपमा 
सल्लाह सझुाि ददइनेछ। 

९ िन अततक्रमण 

 

आयोजना तनमायणको क्रममा गररन े जांगल 
िँडानीले स्थानीय बातसन्दालाई िनमा जान सहज 
हनु्छ जसकारण काठ दाउरा अिैध रूपमा 
कावटनकुा साथै स्थानीयले जतमन अततक्रमण 
समेत गनय ससन ेसम्भािना रहेको छ।  

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

आयोजनाका जनशजक्तलाई 
िनजांगलको अिैध िँडानी, तस्करी 
गनय तनशेध गररनछे। रूखहरू कम 
भन्दा कम मात्र कावटनेछ। 
स्थानीयबाट हनुससन े िन 
अततक्रमण रोसन तनयतमत रूपमा 
अनगुमन गररनछे। 

सांचालन चरण 
१ माछाको 

चहलपहल  र 
बसाई सराईमा 
असर 

 

ततते (Psilorhynchus pseudecheneis) र बचु्चे 
असला (Schizothorax richardsonii) मध्यम 
दायराको बसाई सराई गने प्रजाती र  कत्ले 
(Neolissichelus hexagonoepis) मौसमी  बसाई 
सराई गने प्रजातीका माछा हनु।् छुजङु्ग खोलामा 
डाइभजयन िेयरको तनमायणले माछाहरूलाई 
चहलपहल गनय कदठन हनुकुा साथै बसाई सने 
माछाहरूमा विशेष असर पनेछ। आयोजना के्षत्र 
िरपर मातनसको बढ्दो चहलपहलका कारण 
जलीय जीिजन्तलुाई असर पगु्नेछ। 

   ✓ उच्च 
िृहत 
(६०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयकातलन 
(२०) 

१०० 

(उल्लेख
नीय) 

बसाई सराई गने माछाहरूको 
चहलपहलको लातग बाधँ तथा 
तटबन्धमा माछा आितजाित 
आयोजना तनमायण चरणको 
डाइभजयन टनलेलाई सांचालन 
चरणमा Fish Ladder का रूपमा 
प्रयोग गररनेछ। कृतत्रम माछा 
स्प्यानीङ्ग (spawning) पोखरी 
स्थापना  गररनेछ।  यसबाहेक 
जलीय जीिनमा बाधा हनु नदीन 
सखु्खा मवहनाको मातसक औसत 
बहािको १० % (0.301 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) िातािरणीय 
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बहािको रूपमा  तल्लो तटीय 
के्षत्रमा छोतडनेछ। 

२ जलीय 
िनस्पतत तथा 
जीिजन्तमुा 
प्रभाि 

 

आयोजनाका सांरचनाहरू ममयत गने क्रममा पानी 
तल्लो तटीय के्षत्रमा छोड्नपुने भएका कारण 
एस कासी पानी छोड्दा मातनस, िस्तभुाउ, जलीय 
जीिजन्त ु तथा िनस्पततमा प्रततकूल असर पनय 
जान्छ। 

   ✓ उच्च 
िृहत 
(६०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

९० 

(उल्लेख
नीय) 

तल्लो तटीय के्षत्रमा पानी छोड्न े
क्रममा स्थानीयहरूलाई सूजचत 
गनयका लातग साइरन बजाइनेछ। 
साथै स्थानीयहरूलाई साइरन 
सम्बन्धी जानकारी ददन े
काययक्रमको आयोजना गररनेछ। 
प्रस्तािकद्बारा हरेक िषय विद्यतु गहृ, 

तल्लो तटीय के्षत्र र हेडिससय 
के्षत्रमा माछाका भरुाहरूलाई 
(८००० िटा) छोतडनेछ। 

३ िन्यजन्त ु
बासस्थानमा 
पने असर र 
आितजाितमा 
बाधा 

 

कामदार र स्थानीयको बढ्दो गततजशलताले 
स्थलीय िन्यजन्तलुाई आयोजना के्षत्रबाट टाढा 
लानेछ। िन्यजन्तहुरू धेरै ध्ितन सांिेदनजशल 
हनु्छन ्तसथय बढ्दो ध्ितनको कारण उतनहरूको 
प्रजनन ्व्यिहारमा नरािो असर पादयछ जसकारण 
िन्यजन्त ुतनमायणातधन के्षत्रबाट टाढा जान बाध्य 
हनु ससछन।् साथै आयोजनाका सांरचनाहरूको 
स्थापनाका कारण िन्यजन्तकुो आितजाितमा 
पतन बाधा पगु्ने गछय। 

   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

४०(नग
ण्य) 

बासस्थान पनुूःस्थापना गनय र प्रभाि 
न्यूनीकरण गनय आयोजना के्षत्र 
िरपर िृक्षारोपण गररनेछ। 
िन्यजन्तकुो आितजाितका लातग 
कजम्तमा २ काठको पूल िा क्रतसांग 
राजखनेछ। सांचालन चरणमा 
अनािश्यक चहलपहल तनयन्त्रण 
गररनेछ। 

४ आन्तररक 
पहुँच सडकको 
कारण िनमा 
सजजलो पहुँच 
 

आयोजनाले 8 वक. तम. लम्बाइ र 4.5 तम. 
चौडाइको आन्तररक पहुँच सडक तनमायण गनेछ। 
आन्तररक पहुँच सडक प्रयोगमा आएपतछ र 
आयोजना सांचालन भएपतछ स्थानीयहरू द्वारा िन 
स्रोतको गैरकाननुी तस्करी हनु ेसम्भािना रहेको 
छ। 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयकातलन 
(२०) 

६० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

सांचालन चरणको अनािश्यक 
चहलपहल तनयन्त्रणका लातग 
तनयतमत रूपमा अनगुमन गररनेछ। 
िन के्षत्रमा अनैततक र अिैध 
गततवितधहरू प्रततबजन्धत गररनेछ। 
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५ तल्लो तटमा 
पानीको बहाि 

 

सांचालन चरणमा इन्टेक के्षत्रमा पानी मोड्दा यस 
आयोजनाले िन्यजन्तकुो आितजाित र सरुक्षामा 
प्रततकुल असर परु् याउँछ। पानी मोड्नाले इन्टेक 
र विद्यतुगहृको तबचमा पानीको बहाि पररितयन 
हनुेछ। सखु्खा के्षत्रमा (5.35 वक. तम.) 
पानीको बहाि कम हनु ेहुँदा जलीय जीिजन्तलुाई 
प्रभाि पादयछ।  

   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयकातलन 
(२०) 

५०(मध्य
म 
उल्लेखनी
य) 

ममयतको बलेा एक्कासी छातडन े
पानीले पने असर न्यूनीकरणका 
लातग स्थानीयहरूको समन्ियमा 
उपयकु्त स्थान छनोट गरी साइरन 
जडान गररनछे। पानी छोड्न ु पूिय 
5/5 तमनटेको अन्तरालमा 3 
चोवट साइरन बजाइनेछ। 
आपतकातलन अिस्थामा अिलम्बन 
गनय सवकने सरुक्षात्मक 
उपायहरूको बारेमा स्थानीयहरुसँग 
परामशयका लातग काययक्रमको 
आयोजना गररनेछ। 

६ िन्यजन्त ुतथा 
िनस्पततमा 
प्रभाि 

आयोजनाको सांचालन गततवितधले िनस्पतत र 
जीिजन्तमुा असर परु् याउने सम्भािना रहेको छ 
भन े सांचालन चरणको अितधमा कामदार तथा 
स्थानीयले गैर काष्य िन पैदािार र 
जीिजन्तकुो अिैध तस्करी गनय ससछन।्  

   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयकातलन 
(२०) 

५०(मध्य
म 
उल्लेखनी
य) 

आयोजनाका जनशजक्त र 
स्थानीयद्वारा गररन ेिन अततक्रमण, 
िन के्षत्रको अिैध िँडानी, 
िन्यजन्तकुो जशकार, िन्य श्रोतको 
तस्कर र अनैततक वक्रयाकलापलाई 
आयोजनाले तनषेध गनेछ। 

७ िन आगलागी 

 

आगलागी जोजखमका आधारभतू सूचकहरू 
िनस्पतत, जलिाय ु र बस्ती हनु।् आयोजना 
के्षत्रमा कडा काठ भएको िनस्पततहरू भएकोले 
यो के्षत्रमा आगलातगको जोजखम रहेको छ। 
आयोजना सांचालन तथा ममयत सम्भारमा आिि 
कामदारहरूको लापरबावहका कारण िन के्षत्रमा 
आगलातग हनु ेसम्भािना रहेको छ। 

   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयकातलन 
(२०) 

५०(मध्य
म 
उल्लेखनी
य) 

भविष्यमा हनु ससने आगलागी बाट 
जोतगन जोजखमपूणय स्थानहरूमा 
सूचना बोडयहरू राजखनछे भन े
स्थानीयलाई िन आगलागी 
सम्बन्धी वितभन्न जानकारीमूलक 
काययक्रम सांचालन पतन गररनेछ। 

८ बसाइँ सराई 
गने 
चराचरुूङ्गीमा 
पने प्रभाि  

चराचरुूङ्गीहरू ददउँसो िा रातमा आहारा र 
प्रजननको खोजीमा उड्न े गदयछन।् 
चराचरुूङ्गीहरू सांिेदनजशल हनु े भएकोले 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयकातलन 
(२०) 

६०(मध्य
म 
उल्लेखनी
य) 

आयोजना तनमायणमा सांलग्न 
जनशजक्तहरूलाई अनमुतत तबना 
िनमा प्रिेश गनय तनशेध गररनेछ। 
जनशजक्तहरूलाई चरा माने जस्ता 
अिैध वक्रयाकलाप गनय तनषेध 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

आयोजना सांचालनका कारण तनजस्कन े ध्ितनले 
चराचरुूङ्गीहरूमा प्रततकूल असर पनय जान्छ। 

गररनेछ भन े यदद यस्ता गततवितध 
गरेको पाइएमा काननुी रूपमा 
सजाय ददइनेछ। 

9 वपवकङ 
पोण्डमा 
Eutrophicatio

n को प्रभाि 

प्रस्तावित आयोजना peaking प्रकृततको आयोजना 
भएको हुँदा लामो समयाितधको लातग वपवकङ 
पोण्डमा पानी भण्डारण गररन ेभएकोले प्रस्तावित 
वपवकङ पोण्डमा के्षत्रमा Eutrophication को 
सम्भािना रहेकोछ। जलाशय के्षत्रमा 
Eutrophication हुँदा पयायप्त मात्रामा light 

penetration हनु नससदा पानीमा अजससजनको 
मात्रामा कमी हनु्छ । 

        वपवकङ पोण्डमा पानीको गणुस्तर, 
algal bloom तथा जलीय झार 
सम्बन्धी अनगुमन गररनेछ। यदद 
Eutrophication सम्बजन्धत अिस्था 
देखा परेमा तनम्न उपायहरू 
अतनिायय रूपमा कायायन्ियन 
गररनेछन।् 
Eutrophication रोसनको लातग 
छुजङु्ग नदीमा नाइट्रोजन र 
िोस्िोरसको मात्रामा हनुे िृविलाई 
न्यून गनुयपछय।  

 
तातलका 8.4: सामाजजक, आतथयक, साांस्कृततक िातािरण पने प्रभािका न्यूनीकरणका उपायहरू 
क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रततकूल पररमा
ण 

सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

तनमायण चरण 

1 जग्गा र अन्य 
तनजी सम्पत्तीको 
अतधिहण 

प्रस्तावित आयोजना तनमायणका कारण स्थायी र 
अस्थायी दबैु प्रयोजनाको लातग तनजी जग्गाको 
प्रयोग गररन ेछैन। आयोजना तनमायणका लातग 
तनजी जग्गाको आिश्यकता नभएको हनुाले 
आयोजना प्रभावित पररिारहरू पतन छैनन ् र 
आयोजना कायायन्ियनका कारण बाली नोससानी 
पतन हुँदैन। 

 ✓   ✓  मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पकातलन 
(५) 

 ४५ 

(नगण्य) 
 

प्रस्तावित आयोजनाको लातग 
तनजी जग्गाको प्रयोग नगररन े

भएकोले न्यूनीकरण उपायहरू 
आिश्यक छैन।  



छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना, ६३ मे.िा.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 
 

112 
  

क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रततकूल पररमा
ण 

सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

2 प्रभावित 
बस्तीहरूको 
जीविका  

प्रस्तावित छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना 
कायायन्ियनका कारण प्रभावित हनु ेघरधरुीहरू 
छैनन ् र  नजजकै रहेका च्याम्ताङ, तलङ्गम, 
गथुी गमु्बा, चमु्सार र थदुाम बस्तीहरू प्रभावित 
हनुेछन।् 

 ✓  ✓  मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पकातलन 
(५) 

 ४५ 
(नगण्य) 

आयोजना प्रभावित बस्तीहरूमा 
स्थानीयलाई आयमूलक 
तातलमहरू ददईनेछ र सीप र 
दक्षताको आधारमा आयोजनामा 
रोजगारी ददईनेछ।  

3 सामदुायीक 
पूिायधार र 
स्रोतहरूमा हनु 
ससन ेदबाब 

प्रस्तावित आयोजना तनमायणका कारण 
समदुायीक पूिायधार र स्रोत साधनहरूमा ठूलो 
प्रभाि पनेछ। सडकमा प्राय तनमायण अितधमा 
कररब 15-20 गाडी प्रतत ददन आित-जाित 
हनुेछन।् आयोजनाको कायायन्ियनबाट पैदल 
वहड्न अथिा स्थानीय बातसन्दाहरूलाई आित-
जाित गनय कुनै बाधा पगु्नेछ।  

✓  ✓  मध्यम 
(२0) 

 स्थानी
य 
(२०) 

दीघयकातलन 
(20) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय
) 

आयोजनाद्वारा प्रभावित भएका 
िडाका विद्यालयहरू, सामाजजक 
सांरचनाहरू तथा अन्य 
सामदुावयक पूिायधारहरूलाई 
सहयोग गनेछ ।  

4 द्वन्दको कारण 
हनुे प्रभाि 

आयोजना के्षत्र बसोबास के्षत्रबाट टाढा भएकोले 
जाँड-रजसस सेिन गने, जिुा खेल्ने, केटीहरू 
बेचतबखन गने, िेश्यािृजत्त र गुांडागदी जस्ता 
सामाज विरूि हनुे गततवितधहरूको प्रभाि कम 
पाइनेछ। आयोजना तनमायण गततवितधहरू र 
तनमायणमा सांलग्न कामदारहरूका कारण 
च्याम्ताङ, तलङ्गम, गथुी गमु्बा, चमु्सार र 
थदुाममा असर पनय ससछ। आयोजना के्षत्रमा 
शेपाय र लोमी समदुायहरू बसोबास गदयछन।्  

 ✓ ✓  तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पकातलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

द्वन्दहरू कम गनय छुजङु्गखोला 
जलविद्यतु आयोजनासांग 
सम्बजन्धत सांगठनले स्थानीय र 
जनशजक्तहरूसांग समन्िय गरर 
समाधान गररनेछ र जरूरतको 
बेला नजजकैको प्रहरीसँग 
समन्िय गरर गररनेछ। स्थानीय 
समदुायको सामाजजक तथा 
साँस्कृततक मूल्यमा  पने 
प्रभािलाई कम गनय बावहरी 
तनमायण जनशजक्तहरूलाई कडा 
आचारसांवहता लागू गररनछे। 
जशविर के्षत्रमा मददरा सेिन र 
जिुा खेल्न तनषेतधत गररनेछ।   

5 लैवङ्गक र विपन्न 
समूहसँग 
सम्बजन्धत 
मदु्दाहरू 

आयोजना तनमायणका क्रममा दैतनक ज्याला 
जनशजक्तलाई उत्खनन, तनमायण सामिीको 
ढुिानी र अन्य तनमायण सम्बन्धी काममा 

 ✓ ✓  तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(10) 

अल्पकातलन 
(५) 

२५ 
(नगण्य) 

आयोजनाद्वारा दतलत तथा मवहला 
सहभातगतालाई प्रोत्सावहत 
गररनेछ। िातािरणीय  
अतभबृविका काययक्रम अन्तगयत 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रततकूल पररमा
ण 

सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

लगाईनेछ जहा ँ मवहलाहरू, गरीब र विपन्न 
िगयमा भेदभाि हनु ससछ।  

मवहला, दतलत र जनजातत तथा 
विपन्न िगयलाई विशेष तातलम 
पतन ददइनछे। 

6 विष्िोटन र 
अन्य तनमायण 
गततवितधहरूको 
मदु्दाहरू 

आिाज र कम्पन उत्पन्न गने मखु्य 
गततवितधहरू मध्ये ब्लाजस्टङ्ग, ब्याजचङ्ग 
प्लान्टको प्रयोग, भारी उपकरणहरूको ओसार-
पसार, तड्रतलङ, टनेतलङ्ग तथा भाइबे्रटर, डोजर, 
लोडर, रोलर, के्रन, जेनेरेटर, पम्प, आददको 
प्रयोग हनु।् ६५ डेतसबल भन्दा मातथको 
ध्िनीको स्तर रािो मातनदैन। विस्पोटक 
पदाथयको भण्डारण र handling जोजखमपूणय 
भएका कारण लापरबावह गररएमा बांकरमा 
अिजस्थत नेपाली सेनाका साथै ब्लावष्टङ्ग 
काययहरूमा सांलग्न कामदारहरूले ज्यान समेत 
गमुाउन ससने सम्भािना हनु्छ। 

✓  ✓  मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पकातलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

नेपाल सेनाको सहयोगमा छुटै्ट 
बन्कर हाउस तनमायण गरी 
विष्िोटक व्यिस्थापन तथा 
सांचालन गररनेछ। सरुूङ्ग 
तनमायणको लातग ब्लाजस्टङ्ग ददनमा 
मात्र हनुे गररनछे। 
मातनसहरूलाई विष्िोटक के्षत्रमा 
प्रिेश गनय प्रततबन्ध लगाइनछे 
भने विष्िोटक पदाथय भण्डारण 
स्थल बस्ती के्षत्र भन्दा टाढा 
प्रस्ताि गररनेछ। तनमायण 
काययहरूका क्रममा पेशागत 
स्िास्थ्य सरुक्षाहरू सम्बन्धी 
मापदण्डहरूको अिलम्बन 
गररनेछ। 

7 पययटन गततवितध 
सम्बजन्धत प्रभाि 

व्यािसावयक मातनस, तबतभन्न कलेजका 
विद्याथीहरू र अन्य ठूला लगानीकतायहरू पतन 
यस के्षत्रमा तनमायण आयोजनामा कसरी चाल ु
भइरहेको छ भनेर हेनय र अिलोकन गनय के्षत्र 
भ्रमणमा आउन ससदछन।् यसले स्थानीय 
के्षत्रमा समस्याहरू खडा गनय ससछ। 

✓  ✓  मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पकातलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

पययटकको भ्रमणका कारण 
स्थानीय स्रोतमा पने दबाब कम 
गनय स्िास्थ्य र खानेपानी सवुिधा 
स्थापना गररनछे, पययटकलाई 
तनदेशयन तबना प्रिेश गनय ददइन े
छैन, जशकार र तस्करी गनय तनषेध 
गररनेछ। 

8 पानी उपयोग 
अतधकारमा प्रभाि 

प्रस्तावित आयोजना के्षत्र मानि बस्ती 
बसोबासको के्षत्र भन्दा टाढा रहेका कारण 
खोलाको पानी स्थानीयहरूले वपउने, र् याजफ्टङ्ग 
गने, व्यिसावयक माछा पाल्न े काम गनय िा 
आयोजना के्षत्रको छेउछाउमा तसँचाइ 

✓  ✓  मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पकातलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

पानी प्रयोगमा पने प्रभाि कम 
गनयका लातग आयोजनाले 
इन्टेकबाट सखु्खा मवहनाको 
औसत मातसक पानीको बहािको 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रततकूल पररमा
ण 

सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रयोजनका लातग प्रयोग नगररएको पाइएको 
छ। त्यसैले, आयोजना कायायन्ियनका कारण 
पानी उपयोग अतधकारमा प्रभाि नपने 
देजखन्छ। 

१०% (0.301 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) खोलामा छोतडनेछ। 

सांचालन चरण 
1 आतथयक 

वक्रयाकलापमा 
ह्रास 

आयोजनाको द्वारा हनु े आतथयक वक्रयाकलाप 
तनमायण पतछ समाप्त हनुेछन।् कररब 290 
जना जनशजक्तहरूले रोजगार गमुाउने र 
सांचालन चरणमा केही जनशजक्तहरू मात्र 
रहनेछन।् आतथयक वक्रयाकलापमा ह्रास 
आउनाले स्थानीय कृवष र दगु्ध तथा मास ुजन्य 
सामािीको मागमा कतम आउनछे। 

 ✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयकातलन 
(20) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय
) 

यस आयोजनाले परामशय 
काययक्रम सांचालन गनेछ जसले 
कामदारहरूलाई उनका सीपका 
आधारमा अन्यत्र सांचालन 
भइरहेका उस्तै आयोजनाको 
जानकारी ददनेछ।यसका साथै 
स्थानीय वकसान र आय िृविका 
वक्रयाकलापको बारेमा पतन सचेत 
गराइनेछ। 

2 व्यिसावयक 
स्िास्थ्य तथा 
सरुक्षा जोजखम 

आयोजना सांचालन र ममयत अितधमा 
व्यिसावयक स्िास्थ तथा सरुक्षाको जोजखम 
हनुससछ। विद्यतु करेन्टको पतन उजत्तकै 
जोजखम हनु्छ। यसै गरी सांचालन र ममयतको 
तातलमको अभाि र व्यजक्तगत सरुक्षा उपकरण 
(PPE) को अभािमा पतन मानि जीिनमा 
जोजखम पनय ससछ। 

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयकातलन 
(20) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय
) 

हेडिससय र विद्यतुगहृ सांचालन 
तथा ममयतका लातग आिश्यक 
सरुक्षा उपकरण प्रदान 
गररनेछ।व्यजक्तगत सरुक्षा 
उपकरण (PPE) र अन्य सरुक्षा 
उपकरणहरू पतन प्रदान 
गररनेछ।  

3 तल्लो तटीय 
के्षत्रमा एक्कासी 
पानी छोतडन े
सम्बन्धी सिाल 

सेटतलङ्ग बेतसन फ्लतसङ्ग गदाय तल्लो तटीय 
के्षत्रमा िसोबास गने मातनस र गाईिस्त ु
पालनलाई बाधा परु् याउँन ससछ। प्रस्तावित 
जलविद्यतु आयोजना के्षत्र बस्ती भन्दा टाढा 
भएकोले एक्कासी पानी छोतडन ेक्रममा घर र 
बस्तीहरूमा हनु ससन े प्रभािहरू कम हनुे 
अनमुान गनय सवकन्छ। 

 ✓  ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(10) 

दीघयकातलन 
(20) 

४० 
(नगण्य) 

ममयतको बेला एक्कासी छातडन े
पानीले पने असर न्यूनीकरणका 
लातग स्थानीयहरूको समन्ियमा 
उपयकु्त स्थान छनोट गरी 
साइरन जडान गररनेछ। पानी 
छोड्न ु पूिय 5/5 तमनेटको 
अन्तरालमा 3 चोवट साइरन 
बजाइनछे। आपतकातलन 
अिस्थामा अिलम्बन गनय सवकन े
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रततकूल पररमा
ण 

सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

सरुक्षात्मक उपायहरूको बारेमा 
स्थानीयहरुसँग परामशयका लातग 
काययक्रमको आयोजना गररनछे। 

Sudden release को लातग 
Automatic Siren System को 
व्यिस्था गररनछे। 

4 तल्लो तटीय 
के्षत्रमा प्राकृततक 
जल बहािमा 
कमी 

यस आयोजनामा 5.35 वक.तम. जलमागयको 
प्रस्ताि गररएको छ। हेडरेस टनेल र पेनस्टक 
पाइप तनमायण गदाय प्राकृततक नहरमा अिरोध 
हनुससन ेभएकोले कारण भ-ूक्षय र जतमनको 
अस्थीरतामा िृवि हनुेछ। 

✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(10) 

दीघयकातलन 
(20) 

४० 
(नगण्य) 

आयोजनाको तडजाइन यस 
प्रभािलाई विचार गरर गररनछे। 
यसबाहेक इन्टेकबाट सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक पानीको 
बहािको १०% (0.301 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) खोलामा  
िातािरणीय बहािको रूपमा  
पानी छोतडनेछ। 

5 पानी प्रयोग 
अतधकार 

स्थलगत अध्ययन र स्थानीय समदुायसँगको 
अन्तरवक्रयाले छुजङु्गखोला जलविद्यतु 
आयोजनाको इन्टेक देजख टेलरेस सम्मको पानी 
स्थानीय बासीद्वारा खान, र् यािवटङ्ग, 
व्यिसावयक माछा पालन पानी घट्ट र तसांचाइका 
प्रयोग नगररएको पाइएको छ। 

 ✓      
 

✓ मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयकातलन 
(20) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय
) 

िातािरणीय बहाि १०% 
(0.301 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) लाई छोतडनछे र 
कडाइका साथ अनगुमन 
गररनेछ। 

6 पययटकको 
वक्रयाकलाप 
बढ्नाले स्थानीय 
सांरचना तथा 
स्रोतमा पने 
दबाब 

आयोजना सांचालन पिातको पययटन पवहले 
भन्दा बवढ प्रबियन हनुेछ जसले गदाय स्थानीय 
स्रोतहरूमा बढी दबाब पनेछ। छुजङु्ग 
जलविद्यतु आयोजनाले खानेपानीका स्रोत, 
सडक र जङ्गल जस्ता स्थानीय स्रोतमा प्रभाि 
पानेछ। 

✓      ✓ मध्यम 
(२0) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीघयकातलन 
(20) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय
) 

पययटकीय भ्रमण बढ्नाले स्थानीय 
स्रोतमा पने दबाब कम गनय 
स्िास्थ्य र खानेपानी सवुिधाको 
स्थापना गररनेछ।पययटकलाई 
गाइड तबना िनमा प्रिेश गनय 
ददइने छैन भने जशकार गनय तनषेध 
गररनेछ। 

7 आयोजना के्षत्रमा 
जनजातत र 
वपछतडएका 

तनमायण अितधमा जनशजक्तहरूलाई दैतनक 
ज्याला उपलब्ध गराईनछे। आयोजना के्षत्र 
िररपरर शेपाय र लोमी समदुायका मातनसहरू 

 ✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(10) 

दीघयकातलन 
(20) 

४० 
(नगण्य) 

आयोजना के्षत्रमा वपतडत 
आददिासी र वपछडीएका समूहको 
जीिनस्तर उकास्न उनीहरूलाई 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रततकूल पररमा
ण 

सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

समदुायहरूमा पने 
प्रभाि 

छन ् जसलाई रोजगारीका समयमा विभेद 
हनुससने सम्भािना छ। सामान्यतया 
रोजगारीको अिसर सबै समदुाय र तलङ्गलाई 
समान रूपमा ददईनछे। 

रोजगारीको अिसरमा 
प्राथतमकता ददनछे।मवहला, 
दतलत, शेपाय र लोमी 
समदुायहरूलाई विशेष तातलम 
ददइनेछ। 
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 सामाजजक सहयोग काययक्रमको लागत साराांश  
स्थानीय के्षत्रको विकासका लातग सामाजजक सहयोग काययक्रम अन्तगयतको रकम छु् याइनेछ। 
उक्त रकम स्थानीयहरूसँगको समन्िय द्वारा बाँडिाँड गररनेछ। सामाजजक सहयोग काययक्रमको 
लागत स्थानीय जनताको समन्ियबाट छुट्ाईएको छ र लागत साराांश तातलका ८.५ मा ददएको 
छ। विस्ततृ वििरण अनसूुची १3 मा ददइएको छ। 

तातलका 8.5: सामाजजक सहयोग काययक्रमको लातग लागत साराांश 
क्र.सां. समदुाय सहयोग काययक्रम  लागत रु. 

१ विद्यालय सहयोग 56,00,000 

२ स्िास्थ्य सवुिधा सधुार गनय सहयोग 40,00,000 

३ सरुजक्षत खाने पानीको सवुिधा 55,00,000 

४ सडक तनमायण तथा विकास 3,65,00,000 

५ स्थातनय टे्रल र सडक तनमायण 1,28,00,000 

६ कृवष काययक्रम 48,00,000 

७ जीिनयापन शैलीमा सधुार तथा तातलम 55,00,000 

८ मवहला तथा वपछतडएका समदुायको सशांजक्तकरण 43,50,000 

१० समदुाय र पूियधार विकासको 60,00,000 

११ समदुाय सहयोग काययक्रमको जम्मा लागत 8,50,50,000 

१२ जम्मा आयोजनाको मलु्य तबना IDC 11,34,00,00,000 

१३ कुल आयोजना लागतको %  0.75 

स्रोत: िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययन, २०७7 
 िातािरणीय न्यूनीकरण व्यिस्थापन योजना 

अध्याय ८ मा िणयन गररएको िातािरणीय न्यूनीकरण उपाय प्रस्ताि कायायन्ियनको वितभन्न चरणमा 
लागू गररनेछ। पूिय तनमायण, तनमायण, तनमायण पतछ र सांचालन चरणहरूमा गने न्यूनीकरण उपायहरू 
लागू गनयका लातग िातािरणीय व्यिस्थापन काययहरू गररनेछ जनु तातलका ८.६ र ८.७ मा प्रस्ततु 
गररएको छ। िातािरणीय न्यूनीकरण व्यिस्थापन योजनाले प्रभािहरूको आिश्यक न्यूनीकरणको 
वििरणहरू, जजम्मेिार व्यजक्त, राविय मापदण्ड र तनदेशन, जजम्मेिार तनकाय तथा विजत्तय आिश्यकताहरू 
विस्ततृ रूपमा िणयन गदयछ।
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तातलका 8.6: अनकूुल प्रभािको अतधकतम गने उपायको कायायन्ियन तथा लाग्ने अनमुातनत रकम र कायायन्ियनको जजम्मेिारी 
क्र
 .सां

 . 

विषयगत क्षते्र सकारात्मक प्रभािको 
बढोत्तरीका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुातनत 
जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

तनमायण चरण 

१ स्थानीय 
जनताको 
रोजगारीको 
अिसरमा 
िृवि 

रोजगारीको पवहलो प्राथातमकता 
च्याम्ताङ, तलङ्गम, गथुी गमु्बा, 
चमु्सार र थदुामका  स्थानीय र 
वपछतडएका तथा मवहला 
समदुायलाई ददइनछे। 

स्थानीय र वपछतडएका तथा 
मवहला समदुायलाई रोजगारी 
ददइनेछ। 

स्थानीयहरूलाई दक्षता र 
क्षमताका आधारमा रोजगारी 
प्रदान गररनछे। 

आयोजना प्रभावित 
के्षत्र च्याम्ताङ, 

तलङ्गम, गथुी गमु्बा, 
चमु्सार र थदुाम 

स्थानीय व्यजक्तहरूलाई 
उनीहरूको योग्यता र 
सीप अनसुार प्रशासतनक 
र प्राितधक काययहरूको 
लातग भततय गररनछे। 

तनमायण प्रस्तािक ७०,००० िा. सा. 
का. स. ए., 
िा. सा. ए., 
प्रस्तािक 

२ स्थानीय 

के्षत्रहरूमा 
स्थानीय 
सीपको िृदद्ब 

यस आयोजनामा इच्छुक 
स्थानीय िासीहरूलाई इलेसट्रो-
मेकातनकल कायय, हाउस 
िायरीङ्ग र ममयत, सडक सतह 
जस्थरता र स्पोइल 
व्यिस्थापनको विशेष तातलम 
ददइनेछ। 

स्थानीय िासीहरूलाई सीपको 
विकासको तातलम ददइनछे। 

आयोजना प्रभावित 
के्षत्रहरू 

आयोजनाले स्थानीय 
जनताको लातग वितभन्न 
तातलम काययक्रमहरू 
गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक 500,000 िा. सा. 
का. स. ए., 
िा. सा. ए., 
प्रस्तािक 

३ आतथयक 

अिसरमा 
िृवि जस्तै 
व्यिसाय, घर 

भाडा र 
स्थानीय 
अथयतन्त्रमा 
प्रभाि 

स्थानीय सामािीको उपभोगमा 
िृवि हनुाले वकसानहरूको 
आतथयक अिस्थाको उत्थान 
हनुेछ। 

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध 
तनमायण सामािीहरूको प्रयोगमा 
प्रथतमकता ददइनछे। 

स्थानीय सामािीको उपभोग 
गररनेछ। स्थानीयहरूको 
लातग स-शलु्क शेयरको 
व्यिस्था गररनछे। 

आयोजना प्रभावित 
के्षत्रहरू 

स्थानीय सामािीको प्रयोग 
गररनेछ। 

  

तनमायण प्रस्तािक 600,000 िा. सा. 
का. स. ए., 
िा. सा. ए., 
प्रस्तािक 

४ आयोजना 
के्षत्रका 
समदुायको 
विकास 

आयोजनाले स्थानीय वकसान र 
ब्यापारीहरूलाई आधतुनक 
प्रवितधबाट नगदे बाली र 
िस्तपुालनको तातलम ददनछे। 

भौततक पिुायधारको तनमायण 
तथा ममयत सम्भारका लातग 
आतथयक सहयोग प्रदान 
गररनेछ। 

आयोजना प्रभावित 
के्षत्रहरू 

पहुँच सडकको तनमायण 
गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक ३५०००० 

  

िा. सा. 
का. स. ए., 
िा. सा. ए., 
प्रस्तािक 

 

कुल 
      

१,५२०,००
० 

 

सांचालन चरण 
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क्र
 .सां

 . 

विषयगत क्षते्र सकारात्मक प्रभािको 
बढोत्तरीका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुातनत 
जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

१ आयोजनाको 
सांचालनको  
अितधमा 
रोजगारीको 
अिसर 

दक्षता र सीपका आधारमा 
सांञ्चालन चरणका लातग 30 
स्थायी जनशजक्तलाई तनयकु्त 
गररनेछ। 

स्थानीय समदुायलाई रोजगारी 
ददइनेछ। 

आयोजना प्रभावित 
के्षत्रहरू 

स्थानीय व्यजक्तहरूलाई 
उनीहरूको योग्यता र 
सीप अनसुार प्रशासतनक 
र प्राितधक काययहरूको 
लातग भततय गररनछे। 

सांचालन प्रस्तािक 55,000 िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
प्रस्तािक 

२ स्थानीय 

विकासको 
लातग सरकारी 
रोयल्टी 

यस आयोजनाले अन्तर सरकारी 
व्यिस्था ऐन, २०७४ को 
प्रािधान अनसुार रोयल्टी 
ददइनेछ। नीतत अनसुार कुल 
रोयल्टी आयोजना मध्ये ५० % 
केन्द्र सरकारलाई, २५% प्रदेश 
सरकार र २५% सम्बजन्धत 
स्थानीय स्तरमा ददइनछे। यस 
आयोजनाले त्यस के्षत्रको 
सामाजजक सेिाहरू सधुार गनेछ 
जसमा जशक्षा, स्िास्थ्य, कृवष 
विस्तार, यातायात र सांञ्चार, पानी 
आपूततय र सरसिाई आदद सधुार 
गररन्छ। 

स्थानीय विकासको लातग 
सरकारलाइ सेयर ददइनेछ। 

 नेपाल सरकार आयोजनाले ५०% रोयल्टी 
नेपाल सरकार, २५% 
प्रदेश सरकार र २५% 
स्थानीय सरकारलाई 
बझुाउनछे। 

सांचालन प्रस्तािक आयोजनाको 
सांचालन  
चरणको 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
प्रस्तािक 

३ स्िास्थ्य र 
सरसिाइमा 
सधुार 

स्िास्थ्य सांस्थाको स्थापना र 
स्तरीकरणले स्थानीय जनतालाई 
आफ्नो स्िास्थ्य सधुार गनय 
मद्यत परु् याँउनकुो साथै 
उनीहरूको स्िास्थ्य गणुस्तर 
बढाउँछ। 

स्िास्थ्य र सरसिाइलाइ 
सामाजजक सहयोग 
काययक्रमको एक भागका 
रूपमा विकतसत गरर केही 
रकम छुट्टाइनछे। 

स्थानीय सरकार स्िास्थ्य र सरसिाइको 
लातग सामाजजक सहयोग 
काययक्रमको रकम 
छुट्टाइनछे। 

सांचालन प्रस्तािक 500,000 िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
प्रस्तािक 

४ अतधक पहुँच 
र 
आयोजनाका 
कारण पययटन 

अिसरहरू 

पहुँच बढ्नाले पययटन पतन बढ्न े
भएकाले होटल तथा अन्य 
व्यिसाय पतन बढ्नेछन।् 

पहुँच मागयको विकाश 
गररनेछ। 

 
आयोजना प्रभावित 
के्षत्रहरूमा पहुँच सडकको 
विकाश गरी होटल तथा 
अन्य व्यिसायको लातग 
रािो िातािरणको सजृना 
गररनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक 600,000 िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
प्रस्तािक 
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क्र
 .सां

 . 

विषयगत क्षते्र सकारात्मक प्रभािको 
बढोत्तरीका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुातनत 
जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

५ आयोजना 
के्षत्रमा 
उपलब्ध 
प्राकृततक  
स्रोत 
व्यिस्थापन 

तडतभजन िन कायायलय , 
सांखिुासभाका अतधकारीहरू 

सँगको समन्ियमा वितभन्न 
जागरूप काययक्रम आयोजना 
गनेछ। 

वितभन्न जागरूप काययक्रम 
आयोजना गररनेछ।  

आयोजना प्रभावित 
के्षत्रहरू 

प्राकृततक स्रोत 
व्यिस्थापनका काययक्रम 
आयोजना गररनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 

व्यिस्थाप
न एकाई 

700,000 िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
प्रस्तािक 

 कुल  
      

१,८५५,००
० 

 

 
तातलका 8.7: नकारात्मक प्रभािको न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप  
क्र
 .
सां
 . 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

भौततक िातािरण 
तनमायण चरण 

१ जतमन आयोजनाका तनमायणका लातग 
तलइने राविय िन तथा 
सामदुावयक िनको जग्गाको 
प्रचतलत बजार मूल्य अनसुार 
क्षततपूततय प्रदान गररनेछ। 

आयोजनाका सांरचनाहरू 
तनमायणका सम्भि हदसम्म 
कम भन्दा कम जग्गा प्रयोग 
गररनेछ।  

आयोजनाको 
सांरचनाको 
प्रस्तावित 
के्षत्रहरू 

भ-ूउपयोग पितत मा पने प्रभाि 
न्यूनीकरणका लातग अस्थायी 
सांरचनाहरू तनमायणका लातग 
आिश्यक पने जग्गा भाडामा तलइन े
छ र पनुस्थायपना गरी सम्बजन्धत 
धनीलाई हस्तान्तरण गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समािेश छ 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

२ स्थलाकृ
ततमा पनय 
ससन े
प्रभाि 

स्थलाकृतत पररितयन हनु े
ठाउँमा कम भन्दा कम 
जग्गाको प्रयोग गररनेछ। 
स्पोइल तडस्पोजल के्षत्रको 
Landscaping गररनेछ। 

आयोजनाका कारण तसजजयत 
पवहरो िस्त के्षत्रमा तारजाली, 
डे्रन िाल लगाइनछे। 

आयोजनाका सांरचनाहरू 
तनमायणका क्रममा तनजस्कन े
ढुङ्गा तथा माटोको उजचत 
व्यिस्थापन गररनछे। 

आयोजनाको 
सांरचनाको 
प्रस्तावित 
के्षत्रहरू 

आयोजनाका सांरचनाहरू स्थावपत 
के्षत्रको जस्थरताका लातग 
बायोइजन्जतनयररङ्ग तथा िृक्षारोपण 
गररनेछ।  

 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

४,५००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 
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क्र
 .
सां
 . 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

३ िोहोरमै
ला 
व्यिस्थाप
न 
सम्बन्धी 
सिाल 

तनमायण काययहरूबाट उत्पन्न 
िोहोरमा सामान्यतया खाली 
तसमेन्ट झोला र कन्टेनर, 

प्लाजस्टक, काठको 
िल्याकहरू, आदद जस्ता 
नकुवहने आिाश्यक सामिी 
हनु्छन।् यी सामानहरूलाइ 
जथाभािी िाल्नकुो सट्टा छुटै्ट 
भण्डारण गरी राजखनेछ। 

तनमायण काययहरूबाट उत्पन्न 
नकुवहने र कुवहने िोहोर छुटै्ट 
भण्डारण गरीनछे। 

आयोजनाको 
िोहोर विसयजन 
के्षत्र  

तनमायण काययहरूबाट उत्पन्न 
िोहोरको उजचत ब्यिस्थापन 
गररनेछ।   

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

२,०००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

4 तेल, 

जचल्लो 
पदाथय 
तथा 
अन्य 
रसायनह
रूको 
चहुािट 

नचावहन े र कुवहन ेिोहोरको 
डङ्गुर तोवकएको ठाउँ भन्दा 
अन्त कतै िाल्न मनावह 
गररनेछ। 

िोहोरलाइ नदीमा िातलन े
छैन र तडस्पोजल के्षत्रको तभर 
र सतहमा बायोइजन्जतनयररङ 
गररनेछ। 

आयोजनाको 
िोहोर विसयजन 
के्षत्र 

तेल, जचल्लो पदाथय िोहोर कुन ै
ठाउँमा सांकलन गरेर व्यिस्थापन 
गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

७००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

5 कामदार 
जशविरहरू 

जशविरबाट उत्पादन हनु े
िोहोरहरू सरुजक्षत ठाउँमा 
सांकलन गररनेछ; छुट्टाएर 
राजखएको कुवहन े िोहोरको 
कम्पोष्ट मल बनाएर स्थानीय 
वकसानलाई हस्तान्तरण 
गररनेछ। नकुवहने जचजहरू 
पनुूः प्रयोग गररनेछ। 

जशविर के्षत्रहरूमा 
कामदाहरूद्वारा तनजस्कन े
अनािश्यक ध्िनीलाई कम 
गनय उनीहरूलाई विशेष 
तनदेशन ददइनेछ। 

कामदार 
जशविरहरू 

जशविर के्षत्रहरूमा उत्पन्न नकुवहन े
र कुवहन े िोहोर छुटै्ट भण्डारण 
गरीनेछ । 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई, 

ठकेदार 

आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समािेश छ 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

6 सखु्खा 
के्षत्रमा 
पनय ससने 
प्रभाि 

Narural Water Flow लाई 
block गररने छैन। 

आयोजना तनमायण चरणमा 
आयोजना के्षत्र तभत्र रहेका 
Natural drainage, जलस्रोत 
तथा पानीका महुानहरूमा 
ठूलो असर पाररन ेछैन। 

सखु्खा के्षत्र छुजङु्ग खोलाको वकनारामा 
प्रस्तावित सांरचनाहरूको तनमायणका 
क्रममा तनजस्कन ेस्पोइलको उजचत 
व्यिस्थापन गररनछे। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समािेश छ 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
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क्र
 .
सां
 . 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

७ आिाज र 
कम्पनको 
स्तर 
बढ्न 
ससन े

तनमायण के्षत्र िरीपरी बार 
लगाइनछे।  

तनमायण के्षत्रका सबै सिारी 
साधनहरू तनगारनी गररनेछ। 

आयोजना के्षत्र  ध्ितन प्रदशुणको उच्च जोजखम 
के्षत्रमा जनशजक्तहरूलाई इयर गाडय 
प्रदान गररनछे। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समािेश छ 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

8 हािाको 
गणुस्तर
मा हनु े
पररितयन 

तनमायण के्षत्रमा पानी छ्यापेर 
धलुोलाइ तनयन्त्रण गररन्छ।  

तनमायण के्षत्रका सबै सिारी 
साधनहरू तनगारनी गररनेछ। 

आयोजना के्षत्र अव्यिजस्थत िोहोर र भान्साबाट 
तनजस्कने धिुाँ जस्ता अन्य कारणले 
िायकुो गणुस्तरमा असर परु् याउन े
ससने भएकोले सम्पूणय 
िोहोरहरूको व्यिस्थापन 
गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

९००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

9 पानीको 
गणुस्तर
मा हनु े
पररितयन 

इन्धन, िीज तथा अन्य 
रासावयतनक सामािीको 
चहुािटले पानीमा असर 
नपरोस भनेर भण्डारण के्षत्र 
िरीपरी रेखा बार 
लगाइनछे।  

प्रयोग गरेको तेलहरू उजचत 
रूपमा कन्टेनरमा सांकलन 
गररनेछ। 

बलिी खोला नहुाउने, कपडा धनुे, र नदीमा शौच 
तथा वपसाब गने काम कडा 
तनषेतधत हनुेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

१,०००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

१
0 

सतही 
माटोको 
क्षतत 

आयोजनाका सांरचनाहरू 
तनमायणका क्रममा क्षतत हनु े
सतवह माटो सांकलन गरी 
उजचत स्थानमा भण्डमरण 
गरी प्लावष्टकले कभर 
गररनेछ। 

सांकलन गररएको सतवह माटो 
स्पोइल विसजयन के्षत्र तथा 
उत्खनन ् के्षत्रको पनु: 
स्थापनाका लातग प्रयोग 
गररनेछ। 

आयोजना के्षत्र सतवह माटो भण्डारण के्षत्र िररपरर 
बार लाइनेछ र िषायतको पानीबाट 
बचाउनका लातग िररपरर नहर 
बनाइनछे। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

१
1 

आयोजना
को लातग 
पहुँच 
सडक 

पहुँच सडकको तनमायणका 
क्रममा तसजजयत अजस्थर 
के्षत्रहरूको जस्थरताका लातग 

आयोजना के्षत्रमा सहज 
पहुँचका लातग पहुचँ सडकको 
तनमायण र अिजस्थत सडकको 

आयोजनाको 
पहुँच सडक  

पहुँच सडक तनमायण गदाय अजस्थर 
के्षत्रको चयन गररनेछ।  

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
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क्र
 .
सां
 . 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

बायोइजन्जतनयररङ्ग प्रवितध 
अपनाइनछे। 

आिश्यकता अनसुार 
स्तरोन्नतत गररनेछ। 

समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

1
2 

वहमताल
का 
कारण 
जोजखम 

छुजङु्ग खोला जलविद्यतु 
आयोजनाको प्रस्तावित 
जलाधार के्षत्रहरूमा २६ िटा 
उक्त वहमतालहरू स-साना 
भएका र  

Evans १९८६ Equation 

अनसुार जलाधार के्षत्रहरूमा 
रहेका वहमतालहरूको 
discharge ०.१८७ घातमटर 
प्रतत सेकेण्ड रहेको छ जनु 
design discharge भन्दा कम 
रहेको छ। त्यसकारण, 

आयोजनाको जलाधार के्षत्रमा 
रहेका वहमतालहरूका कारण 
प्रस्तावित आयोजनामा असर 
पने छैन। 

आयोजना के्षत्र सरुजक्षत स्थानको चयन गररनकुो 
साथै सरुक्षाको लातग उपयकु्त 
तडजाइन गररएको छ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

२,०००,००० ESMSU 

१
3 

ब्लाजस्टङ्ग 
र बांकर 
सांचालन
को लातग 
हनुे 
समस्याह
रू 

नेपाली सेनाको सहयोगमा 
छुटै्ट बन्कर हाऊस तनमायण 
गरी विष्िोटक व्यिस्थापन 
तथा सांचालन गररनछे र 
विष्िोटन जोजखम सांकेत गने 
जचन्ह भएका बोडयहरूको 
स्थापना गररनेछ। 

आयोजना द्वारा विष्िोटक 
ऐन, 2018 बमोजजम 
आिश्यक कानूनी प्रवक्रया 
अगातड बढाइनछे। 

विष्िोटक पदाथय 
ह्यान्डतलङ्गका क्रममा धिुपान 
गनय तनषेध गररनेछ।  

हेडरेस टनेल, 

पेनस्टक टनेल  
सरुूङ्ग र ब्लाजस्टङ्ग अपरेसनको 
सरुक्षा सतुनजित गनयको लातग भ-ु
गभय विदसँग परामशय तलइनेछ। 
छुटै्ट बन्कर हाऊस तनमायण गरी 
विष्िोटक व्यिस्थापन तथा 
सांचालन गररनेछ। टनेल तनमायण 
को लागी ब्लाजस्टांग ददनको 
समयमा मात्र गररनछे। विस्िोटक 
सामािी ह्यान्डतलङ्ग गनुय अजघ उजचत 
व्यजक्तगत सरुक्षात्मक उपकरण 
(जस्तै सरुक्षा तगलास, face shield, 

आदद)हरूको प्रयोग गररनछे।   

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

 कुल       ११,१००,००
० 

 

 सांचालन चरण 
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क्र
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सां
 . 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

1 जल 
विज्ञान र 
सेतडमेन्ट
मा 
आउने 
पररितयन 

स्थानीय जलिायमुा पने 
प्रभािलाई कम गनय 
इन्टेकबाट सखु्खा मवहनाको 
औसत मातसक पानीको 
बहािको  10 % (0.301 

घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
खोलामा छोतडनछे। 

जलविद्यतु आयोजनाको 
सांरचनाको सांरक्षण गनय थप 
जलाधार व्यिस्थापन 
गततवितधहरू सांचालन 
गररनेछ। 

आयोजना के्षत्र जलविद्यतु आयोजनाको सांरचनाको 
सांरक्षणकन लातग जलाधार 
व्यिस्थापन गततवितधहरू सांचालन 
गररनेछ। वपवकङ पोण्डको तनयतमत 
तनकासी गररनेछ। 

तसल्टेशनलाइ कम गनयका लातग 
छेउमा नहर बनाईनेछ। 
बालिुालाई नदीमा तमतसन ुअगातड 
नै एउटा खाल्डो खनेर बालिुालाई 
त्यसमा सांकलन गररनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको 
सांचालन 
चरणमा 
समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

2 सरुूङ्ग 
तनमायणले 
भीरको 
अजस्थरता 

आयोजना स्थलमा भीरको 
जस्थरताको अनगुमन 
गररनेछ। अजस्थर ठाउँमा 
बायो इजन्जतनयररङ्ग र 
Concrete retaining गररनेछ  
जसले गदाय भ ू-क्षय तनयन्त्रण 
गनय मद्दत गनेछ। 

जस्थरको  भमूीको चयन 
गररनेछ। 

हेडरेस टनेल, 

टेलरेस टनले 

तभरालो जतमन भएका के्षत्रहरूमा 
विशेष ध्यान ददइनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

६,०००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

3 विद्यतुगहृ 
के्षत्रमा 
ध्ितन र 
कम्पन 

धेरै मात्रामा ध्ितन पैदा गने 
इजन्जनहरूमा ध्ितन 
न्यूनीकरण गने उपकरण 
जडान गररनछे। 

ध्ितन प्रदशुणको उच्च 
जोजखम के्षत्रमा 
जनशजक्तहरूलाई इयर गाडय 
प्रदान गररनछे। 

विद्यतुगहृ के्षत्र तनमायण के्षत्रका सबै सिारी 
साधनहरू तनगारनी गररनेछ। 
अनािश्यक ध्िनीलाई कम गनय 
विशेष तनदेशन ददइनछे। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

९५०,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

4 बहाि 
कम भएर 
पानीको 
गणुस्तर
मा 
पररितयन 

इन्टेकबाट सखु्खा मवहनाको 
औसत मातसक पानीको 
बहािको १०% (0.301 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
खोलामा छोतडने र तनयतमत 
रूपमा अनगुमन गररनछे।  

पानीका स्रोतहरूको नजजक 
जथाभािी विसजयन गनय तनषेध 
गररनेछ। 

सखु्खा के्षत्र सांकलन, भण्डारण र सरुजक्षत 
विसजयन सवहतको िोहोर 
व्यिस्थापन योजनाको विकास गरर 
कडा रूपमा लाग ु गररनेछ। 
जथाभावि िोहोर िाल्नेलाई 
कारबावह गररनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

९००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 
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क्र
 .
सां
 . 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

5 पानीको 
प्रयोग र 
अतधकार 

आयोजनाले इन्टेकबाट 
सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
10% (0.301 घनतमटर 
प्रतत सेकेण्ड) अतनिायय रूपमा 
छोड्नेछ। त्यसैगरर तल्लो 
तटीय के्षत्रमा रहेका 
खोल्सीहरूले पतन 
िातािरणीय बहािलाई 
योगदान परु् याउँनछे। 

आयोजनाले सखु्खा मवहनाको 
औसत मातसक पानीको 
बहािको 10 % (0.301 

घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) पानी 
अतनिायय रूपमा िातािरणीय 
बहाि छोतडनेछ। 

तल्लो तटीय 
के्षत्रमा 

आयोजनाले सखु्खा मवहनाको 
औसत मातसक पानीको बहािको 
10% (0.301 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड( अतनिायय रूपमा 
िातािरणीय बहाि छोतडनेछ। 
प्रिियक द्वारा हेडिकय सबाट प्रिाह 
हनुे र विद्यतुगहृबाट तनस्काशन हनु े
तडस्चाजय तथा सो स्थानमा पानीको 
सतह सम्बन्धी तथ्याांक hourly 

basis मा सांकलन गरी विद्यतु 
विकास विभागले तथा नेपाल विद्यतु 
प्रतधकरणलाई हरेक मवहना 
उपलब्ध गराइनछे। यसका लातग 
उपकरण जडान तथा ममयत 
सम्भारको लातग लाग्न े सम्पूणय 
प्रिियक गनेछ।    

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको 
सांचालन 
चरणमा 
समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

6 मातथल्लो 
तटीय 
जलाधार
का 
कारण 
ररभरबेड
मा पने 
प्रभाि 

सेतडमेन्ट थवुप्रएर बस्न े
नदीको लातग स्लइुस गेटबाट 
सेतडमेन्टलाई तनयतमत रूपमा 
हटाइनछे। 

 जम्मा भएर बसेका 
सेतडमेन्टलाई तनयतमत रूपमा 
हटाइनछे। 

सखु्खा के्षत्र तल्लो तवटय के्षत्रको सांरक्षण 
गररनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको 
सांचालन 
चरणमा 
समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 
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क्र
 .
सां
 . 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

7 वहमताल 
विष्िोटन 
नको 
सम्भािना 

छुजङु्ग खोला जलविद्यतु 
आयोजनाको प्रस्तावित 
जलाधार के्षत्रहरूमा २६ िटा 
वहमतालहरू रहेका छन।्  
यी वहम तालहरू आयोजना 
के्षत्र भन्दा धेरै मातथ नै छन।्  
तर पतन सरुक्षाको लातग 
उपयकु्त आयोजनाको 
तडजाइन र योजना गररनछे। 

सरुजक्षत स्थानको चयन 
गररनेछ। 

आयोजना के्षत्र सरुजक्षत स्थानको चयन गररनकुो 
साथै सरुक्षाको लातग उपयकु्त 
आयोजनाको तडजाइन र योजना 
गररनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको 
सांचालन 
चरणमा 
समािेश 
गररसकेको 

ESMSU 

८ Peaking 

को 
कारण 
पने प्रभाि 

जोजखम के्षत्रमा अिजस्थत 
मातनसहरूलाई जोजखमको 
बारे जानकारी उपलब्ध 
गराउने। मौसम पूिायनमुान 
गरी समयमै चेतािनी ददन े

वपवकङ पोण्डको 
असिलताका कारण पने 
असरहरू सँग सम्बजन्धत 
प्रभािहरूलाई न्यूनीकरण 
गनयका लातग आयोजनाबाट 
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा 
प्रभावित हनुे के्षत्रका 
मातनसहरूलाई वपवकङ 
सांचालन चरणको योजना र 
डाटा उपलब्ध गराउन े
प्रािधान लाग ुगररनेछ। 

आयोजना के्षत्र वपवकङ पोण्डको सरुक्षालाई 
प्राथतमकता ददएर वपवकङ पोण्डको 
तनमायण गररनेछ।जोजखम मूल्याङ्कन, 

आपतकालीन उपायहरूको योजना 
र तयारी, ब्यारेज सरुक्षा अनगुमन 
र establishment of a real time 

warning triggering system तनमायण 
गररनेछ। 

अनगुमन प्रणाली, चेतािनी प्रणाली, 
Warning dissemination system 

जस्ता जोजखम सखु्खा के्षत्र र 
नजजकको बस्तीमा  चेतािनी 
प्रणालीको स्थापना गररनछे। 

साइरन ५ तमनेटको अन्तरालमा 
३० सेकन्ड िा सो भन्दा बढी 
लगातार बजाइनेछ जसले गदाय 
स्थातनयहरूलाई आपतकालको 
बारेमा जानकारी हनु्छ र 
रोकथामको उपायहरू प्रयोग  गनय 
सवकन्छ । 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको 
सांचालन 
चरणमा 
समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

 कुल       78,50,000  
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क्र
 .
सां
 . 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

 जैविक िातािरण 
 तनमायण चरण  
१ िनस्पतत 

तथा 
जीिजन्त ु 

 

 

िन के्षत्रको उजचत क्षततपूततय 
र िृक्षारोपण गररनेछ। 
तडतभजन िन कायायलय र 
सामदुावयक िन उपभोक्ता 
सतमततको रहोिरमा रही िन 
िँडानी गररनछे। 
आयोजना के्षत्र छुलङु्गमा 
सा.ि. तभत्र पने भएकोले 
उक्त के्षत्रमा काम गदाय 
छुलङु्गमा सा.ि.उ.स. सँग 
समन्िय गरी कायय गररनेछ। 
सामदुावयक िनमा कटानी 
भएका रूखहरू सामदुावयक 
िन उपभोक्ता सतमततलाई 
हस्तान्तरण गररनछे। 
सामदुावयक िनबाट कटान 
गररएका रूखहरूको क्षततपूततय 
सामदुावयक िन उपभोक्ता 
सतमततलाई बझुाइनछे। 

सामदुावयक िनबाट कावटन े 
रूखहरूको सट्टामा १:10 
अनपुातमा  रूखको 
विरूिाहरू तोवकएको 
स्थानमा िृक्षारोपण गररनेछ। 
त्यसैगरर सरकारी  जग्गा 
प्रयोग गरे बापत आयोजना 
के्षत्र िररपरी सोही जजल्लामा 
जग्गा सट्टाभनाय गररनेछ र सो 
जग्गामा क्षततपूततय स्िरूप 
1600 प्रतत हेसटरको दरले 
रूखको विरूिाहरू तोवकएको 
स्थानमा िृक्षारोपण गररनेछ। 
यसरी लगाईएका रूखहरूको 
आयोजनाले ५ िषय सम्म 
रेखदेख गरीनछे। 

सामदुावयक िनको के्षत्र 
अतधकार तनधायरण गनय 
बाउन्ड्री सिेको लातग 
आयोजनाले क्षमता अनसुार 
आतथयक सहयोग गनेछ। 

सट्टा भनायका 
लातग वकनेको 
जग्गामा 
िृक्षारोपण 
गररनेछ 

आयोजनाको लातग सामदुावयक 
िनबाट कावटने 952 रूखहरूको 
सट्टामा १:10 अनपुातमा 9520 

रूखको तबरूिाहरू तोवकएको 
स्थानमा िृक्षारोपण गररनेछ। 
त्यसैगरर सरकारी  20 हे. जग्गा 
प्रयोग गरे बापत आयोजना के्षत्र 
िररपरी सोही जजल्लामा जग्गा 
सट्टाभनाय गररनेछ र सो जग्गामा 
क्षततपूततय स्िरूप 1600 प्रतत 
हेसटरको दरले 32000 रूखको 
तबरूिाहरू तोवकएको स्थानमा 
िृक्षारोपण गररनेछ। यसरी 
लगाईएका रूखहरूको आयोजनाले 
5 िषय सम्म रेखदेख गरी सम्बजन्धत 
व्यिस्थापन सतमततलाई हस्तान्तरण 
गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

15,80,000  

(िृक्षारोपण 
गनयको लातग 
लागत) 
 

22,050,00
0 
 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

2 दलुयभ, 
लोपोन्मखु 
र 
इन्डेतमक 
िन्यजन्त ु
प्रजाततको 
नोससनी 

यदद कुनै जनशजक्त िा 
कामदारहरूले िन्यजन्तकुो 
जशकार अथिा तस्करी 
गरेएको भेवटएमा, प्रस्तािकले 
आिश्यक काननुी 
कारबावहको लातग तडतभजन 

िन अततक्रमण कडाईका 
साथ जाँच गररनेछ। 

आयोजना के्षत्र स्थानीय मातनसहरूलाई अनािश्यक 
उदे्दश्यको लातग जांगलमा प्रिेश गनय 
ददइनेछैन। िन अततक्रमण 
कडाईका साथ जाँच गररनेछ। 
तमचाहा प्रजाततहरूलाई तनरूत्सावहत 
गनय २ तमटर भन्दा तल बोटतबरूिा 
खाली गररनछैेन। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

२,४००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 
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विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

िन कायायलय  ,सांखिुासभा लाई 
खबर गनेछ। 

3 गैर काष्ठ 
िन 
पैदािार
को 
जतडबटुी 
जन्य 
तबरूिाको 
नोससानी 

कामदार र जनशजक्तहरूले 
गने गैर काष्ठ िन 
उत्पादनहरूको अिैध 
तस्करीलाई  तनषेध गररनेछ  
भने त्यस्तो गरेको पाइएमा 
तरुून्त तनयम अनसुार 
कारबावह पतन हनुेछ।  

तनमायण के्षत्रमा 
जानकारीमूलक र 
चेतचामूलक सूचना बहाि 
गने बोडय, चेतािनी जचन्ह 
स्थानीय जागरूकता, 
तसजयनाका तनजम्त आयोजनाको 
वितभन्न के्षत्रमा राजखनछे। 

आयोजना के्षत्र स्थानीय व्यजक्तहरूलाई यस के्षत्रमा 
रहेका गैर काष्ठ िन पैदािार 
सांरक्षणको महत्त्िका बारे सचेत 
गराइनेछ र उत्पादनहरूलाई सरुक्षा 
प्रदान गररनछे। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

९००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

4 कामदारह
रूबाट 
अिैध 
तस्करी/ 
काठ 
दाउराको 
बढ्दो 
माग 

अस्थायी र स्थायी आिास 
सवुिधा र अन्य सांरचनाहरूको 
तनमायणको क्रममा काठको 
प्रयोगलाई न्यून गररनेछ भन े
अन्य तनमायण सामािीको 
उपयोगलाई प्रोत्सावहत 
गररनेछ। प्रस्तािकले आफ्ना 
सबै जन शजक्तलाई विशेष 
तनदेशन ददनछे। अिैध 
रूपमा जशकार गररएको, 
िन्यजन्तहुरूको खररद र 
तबक्रीलाई कडा तनषेध 
गररनेछ र उल्लिन 
गनेहरूलाई कारबाही 
गररनेछ। 

िन्यजन्त ु आिासलाई हातन 
गने गततवितधहरूमा सांलग्न 
भएमा सजाय ददइनेछ। 

जनशजक्तहरूलाई िन के्षत्रमा 
प्रिेश गनय तनशेध गररनछे। 
िन्जन्तकुो  जशकार गरी 
जम्मा गररएको खाग, छाला 
अथिा अन्य भागहरू तस्करी 
गनय तनशेध गररनेछ भन े
जनशजक्तहरूलाई त्यस्तो 
काममा सांलग्न हनु नदीन 
तनदेशन पतन ददइनछे। 

आयोजना के्षत्र जनशजक्तहरूलाई तनदेशन र 
तनयन्त्रण गररनछे र िन्यजन्त ु
आिासलाई हातन गने 
गततवितधहरूमा सांलग्न भएमा 
सजाय ददइनेछ। तनमायण 
जनशजक्तलाई अिैध तस्करी र 
जशकार सम्बन्धी जनचेतना मलुक 
काययक्रम सांचालन गररनेछ।  
तनमायण जनशजक्तलाई िनजांगल र 
िन्यजन्त ु सांरक्षण सम्बन्धी 
जानकारी ददइनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

2,5००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

5 पानीको 
डाइभयजन
ले 
जलीय 
िनस्पतत 

इन्टेकमा पानीलाई मोडेपतछ 
त्यस के्षत्रमा concrete 

पखायलहरू बनाइनेछ। 
आयोजनाको तनमायण तछटो 
भन्दा तछटो गररनेछ। 

सम्भि भए सम्म तनमायण कायय 
तछटो गररनछे, नदीमा जलीय 
िनस्पतत तथा जीिजन्तकुो 
असर गने काययमा कडा तनषेध 
गररनेछ 

इन्टेक तनमायण अितधमा जलजीिन प्रभावित 
हनुे भएर यसलाई घटाउन सम्भि 
भए सम्म तनमायण कायय तछटो 
गररनछे। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

8,5००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
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गने 
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समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

तथा 
जीिजन्तु
मा 
असर  

िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

6 बढ्दो 
माछा 
माने 
गततवितध
हरू 
 

तनमायण काययका 
जनशजक्तहरूलाई नदीमा 
माछा मानय कडा तनषेध 
गनेछ।  

सम्भि भए सम्म तनमायण कायय 
तछटो गररनेछ। नदीमा माछा 
मानय कडा रूपमा तनषेध 
गररनेछ 

छुजङु्ग खोलाको 
तल्लो र 
मातथल्लो तटीय 
के्षत्र 

विषादी प्रयोग गरेर, करेन्ट ददएर 
माछा माने काम तनशेध गररनेछ। 
जैविक विविधता सांरक्षणमा तनमायण 
जनशजक्तहरूलाई जागरूक 
काययक्रम गररनेछ। 
 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

4,0००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

7 आन्तररक 
पहुँच 
सडकको 
कारण 
िनमा 
सजजलो 
पहुँच 

जनशजक्तहरूलाई स्िीकृतत 
तबना िनमा प्रिेश गनय तनषेध 
गररनेछ।  

गैर काष्ठ िन उत्पादन तथा 
िन्यजन्तहुरूको अिैध 
तस्करीलाई  तनषेध गररनेछ  
भने त्यस्तो गरेको पाइएमा 
तरुून्त तनयम अनसुार 
कारबाही पतन हनुेछ। 

आयोजना के्षत्र जनशजक्तहरूलाई िन्यजन्त ु
बासस्थानमा क्षतत नपगु्ने िा 
िन्यजन्तकुो तसकार गनय प्रततिन्ध 
लगाइनछे। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजना 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

8 िन 
आगलागी 
 

भविष्यमा हनु ससन े
आगलागी बाट जोतगन पहुँच 
सडक, हेडिससय के्षत्र,   
टनेल के्षत्र, सजय पोण्ड र 
पेनस्टक पाइप जस्ता 
जोजखमपूणय स्थानहरूमा 
सूचना बोडयहरू राजखनेछ। 

आयोजनाका 
जनशजक्तहरूलाई चरुोटका 
ठुटा निाल्नका तनजम्त 
तनयतमत रूपमा सल्लाह 
सझुाि ददइनछे। 

आयोजना के्षत्र आफ्नो काययके्षत्र भन्दा बावहर जान 
प्रततबन्ध लगाइनछे। 
जनशजक्तहरूलाई आफ्नो सरुक्षाको 
लागी चेतना िैलाउनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

550,000 िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक,  
 

9 िन 
अततक्रम
ण 
 

आयोजनाका जनशजक्तलाई 
िनजांगलको अिैध िँडानी, 
तस्करी गनय तनषेध गररनेछ। 

सम्बजन्धत व्यिस्थापन 
सतमततको रोहबरमा मात्र 
रूख कावटनछे र कावटएका 
रूखहरू पतन सम्बजन्धत 
व्यिस्थापन सतमततलाई न ै
हस्तान्तरण गररनछे। 

आयोजना के्षत्र स्थानीयबाट हनुससने िन 
अततक्रमण रोसन तनयतमत रूपमा 
अनगुमन गररनछे। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजना 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 
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क्र
 .
सां
 . 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

 कुल       56,700,00
0 

 

 सांचालन चरण 

१ माछाको 
चहलपह
ल  र 
बसाई 
सराईमा 
असर 
 

आयोजना तनमायण चरणको 
डाइभजयन टनेललाई सांचालन 
चरणमा Fish Ladder का 
रूपमा प्रयोग गररनेछ। 
कृततम माछा स्प्यानीङ्ग 
(spawning) पोखरी स्थापना  
गररनेछ।   

प्रस्तािकद्बारा हरेक िषय 
विद्यतु गहृ, तल्लो तटीय के्षत्र 
र हेडिससय के्षत्रमा माछाका 
भरुाहरूलाई (8००0 िटा) 
छोतडनेछ। यसबाहेक जलीय 
जीिनमा बाधा हनु नदीन 
सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक बहािको 10% 
(0.301 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) िातािरणीय 
बहािको रूपमा  
हेडिससयबाट पानी 
छोतडनेछ। 

छुजङु्ग खोला जनशजक्तहरूलाई नदीमा माछा मानय 
कडा तनषेध गररनेछ। विषादी 
प्रयोग गरेर, करेन्ट ददएर माछा 
माने काम तनशेध गररनछे। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको 
सांचालन  
चरणको 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

२ जलीय 
िनस्पतत 
र 
जीिजन्त ु
 

ठूला ढुङ्गालाई खाल्डोहरूमा 
परुरन्छ भन े यसले जलीय 
प्रजाततको लातग अनकूुल 
आिास बनाउँदछ।  

नदीमा माछा मानय कडा 
रूपमा तनषेध गररनेछ। 

छुजङु्ग खोला यसबाहेक जलीय जीिनमा बाधा 
हनु नदीन सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक बहािको 1०% (0.301 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड( िातािरणीय 
बहािको रूपमा  हेडिससयबाट पानी 
छोतडनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको 
सांचालन  
चरणको 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

३ िन्यजन्त ु
िासस्थान
मा पने 
असर र 
आितजा
ितमा 
बाधा 
 

बासस्थान पनुस्थापना गनय र 
प्रभाि न्यूनीकरण गनय 
आयोजनाको आसपास 
िृक्षारोपण गररनेछ। 
िन्यजन्तकुो आितजाितका 
लातग कजम्तमा २ काठको 
पूल िा क्रतसांग राजखनेछ। 
तनयन्त्रण गररनेछ ताकी 

जांगली जनािरको बाटो 
मोड्न  सांरचनाको िररपरर 
बार राजखनछे। सांरचना 
भएको भागमा जनािरलाई 
पाइलन सांरचनामा तछनय 
प्रततबन्ध गनय काडे तारले 
छेवकनेछ 

आयोजना के्षत्र जनशजक्तहरूलाई िन्यजन्त ु
बासस्थानमा क्षतत नगनय िा 
िन्यजन्तकुो तसकार गनय प्रततिन्ध 
लगाइनछे। 

जांगली जनािरको बाटो मोड्न 
सांरचनाको िररपरर बार राजखनछे। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

3,700,000 िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 
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क्र
 .
सां
 . 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

िन्यजन्तकुो आितजाितमा र 
चहलपहलमा कुन ै असहज 
हनुे छैन। 

4 आन्तररक 
पहुँच 
सडकको 
कारण 
िनमा 
सजजलो 
पहुँच 
 

सांचालन चरणको अनािश्यक 
चहलपहल तनयन्त्रण गररनेछ 
ताकी िन्यजन्तकुो 
आितजाितमा र 
चहलपहलमा कुन ै असहज 
हनुे छैन। 

जनशजक्तहरूलाइ िन्यजन्त ु
बासस्थानमा क्षतत नपगु्न ेिा 
िन्यजन्तकुो तसकार गनय 
प्रततिन्ध लगाइनछे। 

आयोजना के्षत्र 
िरपर 

आफ्नो काययके्षत्र भन्दा बावहर जान 
प्रततबन्ध लगाइनछे। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई, तनमायण 
व्यिसायी 

आयोजनाको 
सांचालन  
चरणको 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

5 तल्लो 
तटीय 
के्षत्रमा 
पानीको 
बहाि 
 

आकजस्मक इन्टेकबाट पानी 
िुत्कने जोजखमका कारण 
सांचालन चरणमै साइरन 
जडान गररनेछ तावक 
स्थानीयहरूले आपतकालबारे 
जानकारी र रोकथामका 
उपायहरू तलन तसकाइनेछ। 

स्थानीयहरूलाइ आकजस्मक 
इन्टेकबाट पानी िुत्कन े
जोजखमकाबारे जानकारी  
ददइनेछ र रोकथामका 
उपायहरू तसकाइनेछ। 

तल्लो तटीय 
के्षत्र 

स्थानीयहरूलाइ आकजस्मक 
इन्टेकबाट पानी िुत्कन े
जोजखमकाबारे जानकारी  ददइनेछ 
आपतकालबारे जानकारी र 
रोकथामका उपायहरू तलन 
तसकाइनेछ।  

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई, तनमायण 
व्यिसायी 

आयोजनाको 
सांचालन  
चरणको 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

6 िनस्पतत 
र 
िन्यजन्तु
मा प्रभाि  

आयोजनाका जनशजक्त र 
स्थानीयद्वारा गररने िन 
अततक्रमण, िन के्षत्रको 
अिैध िँडानी, िन्यजन्तकुो 
जशकार, िन स्रोतहरूको 
तस्करी र अनैततक 
वक्रयाकलापलाई आयोजनाले 
तनषेध गनेछ। 

गैर काननुी रूपमा िन 
िडानी गने, जशकार गने र 
तस्करी जस्ता काम रोक 
लगाइनछे। 

आयोजना के्षत्र कामदारहरूलाई िन्यजन्तकुो 
बासस्थानमा हानी नगनय िा चोरी 
तसकारी नगनय कडा तनदेशन 
ददइनेछ। िन्यजन्तहुरूलाई 
सांरचनाहरूमा चढ्नबाट रोसन र 
मोड्नका लातग आयोजना के्षत्र 
िररपरर बार लगाइनेछ। 
सांरचनाहरूको तलको आधा जतत 
भागहरू काँडेदार बनाइनेछ । 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

5,0००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

7 िन 
आगलागी 
 

भविष्यमा हनु ससन े
आगलागी बाट जोतगन 
जोजखमपूणय स्थानहरूमा 

िनमा आगजन्य वक्रयाकलाप 
तनशेतधत गररनछे। तनयतमत 

आयोजना के्षत्र आयोजनाका जनशजक्त र 
जनशजक्तहरूलाई चरुोटका ठुटा 
जथाभािी निाल्न सूजचत गररनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 

4,5००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
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क्र
 .
सां
 . 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

सूचना बोडयहरू राजखनछे भन े
स्थानीयलाई िन आगलागी 
सम्बन्धी वितभन्न 
जानकारीमूलक काययक्रम 
सांचालन पतन गररनेछ।  

सवह तररकाले ममयत गनायले 
आगो तनयन्त्रण हनु्छ । 

एकाई, तनमायण 
व्यिसायी 

,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

8 बसाँई 
सने 
चराचरुू
ङ्गीलाई 
असर 

आयोजना तनमायणमा सांलग्न 
जनशजक्तहरूलाई अनमुतत 
तबना िनमा प्रिेश गनय तनशेध 
गररनेछ। जनशजक्तहरूलाई 
चरा माने जस्ता अिैध 
वक्रयाकलाप गनय तनषेध 
गररनेछ भने यदद यस्ता 
गततवितध गरेको पाइएमा 
काननुी रूपमा सजाय 
ददइनेछ। 

जनशजक्तहरूलाई चरा माने 
जस्ता अिैध वक्रयाकलाप गनय 
तनषेध गररनेछ भन ेयदद यस्ता 
गततवितध गरेको पाइएमा 
काननुी रूपमा सजाय 
ददइनेछ। 

आयोजना के्षत्र सम्पणुय स्थानीय सरुक्षा बलद्वारा गैर 
काननुी रूपमा िन िडानी गने, 

जशकार गने र तस्करी जस्ता 
काममा रोक लगाइनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई, तनमायण 
व्यिसायी 

आयोजनाको 
सांचालन  
चरणको 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

9 वपवकङ 
पोण्डमा 
Eutrophi

cation 
को प्रभाि 

वपवकङ पोण्डको पानीको 
गणुस्तर, algal bloom तथा 
जलीय झार सम्बन्धी 
अनगुमन गररनेछ। यदद 
Eutrophication सम्बजन्धत 
अिस्था देखा परेमा तनम्न 
उपायहरू अतनिायय रूपमा 
कायायन्ियन गररनेछन।्  

Eutrophication रोसनको 
लातग नाइट्रोजन र 
िोस्िोरसको मात्रामा हनु े
िृविलाई न्यून गनुयपछय। 

आयोजना के्षत्र 
िरपर 

वपवकङ पोण्डको पानीको गणुस्तर, 

algal bloom तथा जलीय झार 
सम्बन्धी अनगुमन गररनेछ। यदद 
Eutrophication सम्बजन्धत अिस्था 
देखा परेमा तनम्न उपायहरू 
अतनिायय रूपमा कायायन्ियन 
गररनेछन।् Eutrophication 

रोसनको लातग नाइट्रोजन र 
िोस्िोरसको मात्रामा हनु ेिृविलाई 
न्यून गनुयपछय। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई, तनमायण 
व्यिसायी 

आयोजनाको 
सांचालन  
चरणको 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

 कुल       13,200,00
0 

 

 सामाजजक, आतथयक तथा साांस्कृततक िातािरण 

 तनमायण अितध 
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क्र
 .
सां
 . 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

1 जग्गा र 
अन्य 
तनजी 
सम्पत्ती
को 
अतधिहण 

आयोजना तनमायणका लातग 
तनजी जग्गाको आिश्यकता 
नपने भएका कारण 
न्यूनीकरणका उपायहरू 
आिश्यक छैनन।् 

आयोजना तनमायणका लातग 
तनजी जग्गाको आिश्यकता 
नपने भएका कारण 
न्यूनीकरणका उपायहरू 
आिश्यक छैनन।् 

आयोजना के्षत्र आयोजना तनमायणका लातग तनजी 
जग्गाको आिश्यकता नपने भएका 
कारण न्यूनीकरणका उपायहरू 
आिश्यक छैनन।् 

तनमायण प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

लागत छैन िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

2 प्रभावित 
बस्तीहरू
को 
जीविकासँ
ग 
सम्बजन्धत 
मदु्दाहरू 

आयोजनाबाट प्रभावित 
बस्तीका मातनसहरूलाई 
आयमूलक तातलमहरू 
ददईनेछ र जशप र दक्षताको 
आधारमा आयोजनामा 
रोजगारी ददईनेछ।  

स्थानीयहरूलाई रोजगारीमा 
प्राथतमकता ददइनछे। 

आयोजना के्षत्र 
िररपररको 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

आयोजना प्रभावित के्षत्रका 
मातनसहरूलाई सीपमूलक 
तातलमको व्यिस्था गररनछे। 

तनमायण प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

५0०,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

3 सामदुायी
क 
पूिायधार 
र 
स्रोतहरू
मा हनु 
ससन े
दबाब 

आयोजनाद्वारा प्रभावित भएका 
िडाका विद्यालयहरू, 

सामाजजक सांरचनाहरू तथा 
अन्य सामदुावयक 
पूिायधारहरूलाई सहयोग 
गनेछ। 

स्थानीय पूिायधार सेिामा हनु े
प्रभािहरूलाई न्यून गनय 
स्थानीय रोजगार अतधकतम 
बनाइनछे। आयोजनाले 
साम्प्रदायीक स्रोतहरूको 
नोससानी भएमा बजार 
मूल्यमा समदुायलाई क्षततपूततय 
ददइनेछ। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

कच्ची सडक प्रयोगकतायहरूलाई 
सेिाको अिरोधको सम्बन्धमा पूिय 
सूचना ददइनेछ। केबल जस्ट्रङ  पूरा 
हनुे तबजत्तकै सेिाहरू पनु: स्थावपत 
हनुेछन।् 

तनमायण प्रस्तािक,  3,2००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

4 द्वन्द्वको 
कारण 
हनुे प्रभाि 

द्वन्द्वहरू कम गनय छुजङु्गखोला 
जलविद्यतु आयोजनासांग 
सम्बजन्धत सांगठनले स्थानीय 
र जनशजक्तहरूसांग समन्िय 
गरर समाधान गररनेछ र 
जरूरतको बेला  

नजजकैको प्रहरीसांग समन्िय 
गरर गररनेछ। स्थानीय 
समदुायको सामाजजक तथा 

द्वन्द्वहरू कम गनय 
जनशजक्तहरूसांग समन्िय 
गरर समाधान गररनेछ। 
तनमायण व्यिसायी र बावहरका 
जनशजक्तहरूलाई स्थानीय 
सांस्कृतत र परम्पराको सम्मान 
गनय र स्थानीय व्यजक्तहरूसँग 
मयायददत व्यिहार गनय 
तनदेशन ददइनेछ। सामाजजक 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू, 

जशविर के्षत्र 

जरूरतको बेला  नजजकैको 
प्रहरीसांग समन्िय गरर गररनेछ। 
स्थानीय अतधकारीहरूलाई तनयतमत 
रूपमा तनमायण योजनाहरू र तनमायण 
के्षत्रका गततवितधहरूको बारेमा 
सूजचत गररनेछ। 

 

तनमायण प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

3,500,000 िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 
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क्र
 .
सां
 . 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

साांस्कृततक मूल्यमा  पने 
प्रभािलाई कम गनय बावहरी 
तनमायण जनशजक्तहरूलाई 
कडा आचारसांवहता लागू 
गररनेछ। जशविर के्षत्रमा 
मददरा सेिन र जिुा खेल्न 
तनषेतधत गररनेछ। 
आयोजनाका जनशजक्तहरू  
सामदुावयक िनको िनस्पतत 
र जीिजन्तकुो गैरकाननुी र 
अिैध कारोबार गनेलाई 
नेपाल सरकारको प्रचतलत 
तनयम बमोजजम कारबाही 
गररनेछ।   

मदु्दाहरूको लातग सामाजजक 
कानूनको अनसुार  कारबाही 
गररनेछ। 

5 लैवङ्गक र 
विपन्न 
समूहसँग 
सम्बजन्धत 
मदु्दाहरू 

आयोजनाद्वारा दतलत तथा 
मवहला सहभातगतालाई 
प्रोत्सावहत गररनेछ। 
िातािरणीय  अतभिृवि 
काययक्रम अन्तगयत मवहला, 
दतलत र जनजातत तथा विपन्न 
िगयलाई विशेष तातलम पतन 
ददइनेछ। 

प्रभावित स्थानीयहरूको लातग 
सीपमूलक तातलमको 
व्यिस्था गररनछे। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू, 

जशविर के्षत्र 

स्थानीयहरूलाई रोजगारीको 
व्यिस्था गररनछे। 

तनमायण प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

70०,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

6 विष्िोटन 
र अन्य 
तनमायण 
गततवितध
हरूको 
मदु्दाहरू 

नेपाल सेनाको सहयोगमा छुटै्ट 
बांकर हाउस तनमायण गरी 
विष्िोटक व्यिस्थापन तथा 
सांचालन गररनेछ।  

सरुूङ्ग तनमायणको लातग 
ब्लाजस्टङ्ग ददनमा मात्र हनु े
गररनेछ। मातनसहरूलाई 
विष्िोटक के्षत्रमा प्रिेश गनय 
प्रततबन्ध गररनेछ। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू, 

जशविर के्षत्र 

बस्तीहरूलाई विष्िोटक के्षत्र बाट 
टाढा राजखनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

2,०००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 
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क्र
 .
सां
 . 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

7 पययटन 
गततवितध 
सम्बजन्धत 
प्रभाि 

पययटकको भ्रमणका कारण 
स्थानीय स्रोतमा पने दबाब 
कम गनय स्िास्थ्य र खानेपानी 
सवुिधा स्थापना गररनेछ।  

पययटकलाई तनदेशन तबना िन 
के्षत्रमा प्रिेश गनय ददइने छैन, 

जशकार र तस्करी गनय तनषेध 
गररनेछ। 

आयोजना के्षत्र पययटन के्षत्रलाई बढािा ददन पययटन 
सम्बन्धी तातलमहरू ददने। 

तनमायण प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

आयोजनाको 
तनमायण चरणमा 
सांलग्न 
गररनेछ। 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

8 पानी 
उपयोग 
गने 
अतधकार 

पानी प्रयोगमा पने प्रभाि कम 
गनयका लातग आयोजनाले 
छुजङु्ग खोलाको सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक 
बहािको 1०% (0.301 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
छोतडनेछ। 

सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक बहािको 10 % 
(0.301 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) िातािरणीय 
बहािको रूपमा  
हेडिससयबाट पानी 
छोतडनेछ। 

तल्लो तटीय 
के्षत्र 

सखु्खा मवहनाको औसत मातसक 
बहािको 10 % (0.301 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) िातािरणीय 
बहािको रूपमा  हेडिससयबाट पानी 
छोतडनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

आयोजनाको 
तनमायण चरणमा 
सांलग्न 
गररनेछ। 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

 कुल       9,900,000  

सांचालन चरण 

१ आतथयक 
वक्रयाक
लापमा 
ह्रास 

यस आयोजनाले परामशय 
काययक्रम सांचालन गनेछ 
जसले कामदारहरूलाई 
उनका सीपका आधारमा 
अन्यत्र सांचालन भइरहेका 
उस्तै आयोजनाको जानकारी 
ददनेछ। 

स्थानीय वकसान र 
व्यापारीहरूलाई विजलुीको 
उपलब्धताका कारण हनु े
आय िृविका वक्रयाकलापको 
बारेमा पतन सचेत गराइनेछ। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

प्रत्यक्ष प्रभावित घरपररिार, मवहला 
सदस्य, आददिासी र कमजोर 
समूहका सदस्यहरूलाई सीप 
प्रजशक्षण तथा तातलम  प्रदान 
गररनेछ भन े आयोजनासँग 
सम्बजन्धत रोजगारीका 
अिसरहरूमा प्राथतमकता पतन 
ददइनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

7००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

२ व्यिसावय
क 
स्िास्थ्य 
तथा 
सरुक्षा 
जोजखम 

हेडिससय र विद्यतुगहृ सांचालन 
तथा ममयतका लातग 
आिश्यक सरुक्षा उपकरण 
प्रदान गररनछे। 

व्यजक्तगत सरुक्षा उपकरण 
(PPE) र अन्य सरुक्षा 
उपकरणहरू पतन प्रदान 
गररनेछ। 

आयोजना के्षत्र, 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

प्राथतमक उपचार वकट प्रयोग 
तनदेशन सवहत प्रत्यक आयोजना 
के्षत्रमा उपलब्ध गराइनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

65०,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 
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क्र
 .
सां
 . 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

3 ममयतको 
बेला 
तल्लो 
तटीय 
के्षत्रमा 
एक्कासी 
पानी 
छोतडने 
सम्बन्धी 
सिाल 

स्थानीयहरूलाइ आकजस्मक 
बाँधबाट पानी िुत्कन े
जोजखमकाबारे जानकारी  
ददइनेछ र रोकथामका 
उपायहरू तसकाइनेछ। 

स्थानीयहरूलाइ आकजस्मक 
बाँधबाट पानी िुत्कन े
जोजखमकाबारे जानकारी  
ददइनेछ आपतकालबारे 
जानकारी र रोकथामका 
उपायहरू तलन तसकाइनेछ। 

छुजङु्ग खोलाको 
तल्लो तटीय 
के्षत्र 

ममयतको बलेा एक्कासी छातडन े
पानीको कारणले तल्लो तटीय 
के्षत्रका समदुायलाई पिुयसचेतना 
तथा जानकारी ददन े प्रयोजनका 
लातग अचानक िृवि हनुे पानीको 
सतह, पानीको िेग र पररमाण तथा 
सोको समय तातलकाको जानकारी 
सम्बजन्धत सबैलाई ददइनेछ तथा 
आिश्यक स्थानमा र उपयकु्त 
सांख्यामा साईरनको व्यिस्था 
गररनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

आयोजनाको 
तनमायण चरणमा 
सांलग्न 
गररनेछ। 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

4 तल्लो 
तटीय 
के्षत्रमा 
प्राकृततक 
जल 
बहािमा 
कमी 

आयोजनाको तडजाइन यस 
प्रभािलाई विचार गरर 
गररनेछ। यसबाहेक सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक 
पानीको बहािको 1०% 
(0.301 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) िातािरणीय 
बहािको रूपमा  
हेडिससयबाट पानी 
छोतडनेछ। 

सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
1०% (0.301 घनतमटर 
प्रतत सेकेण्ड) िातािरणीय 
बहािको रूपमा  
हेडिससयबाट पानी 
छोतडनेछ। 

छुजङु्ग खोलाको 
तल्लो तटीय 
के्षत्र, 

सखु्खा मवहनाको औसत मातसक 
पानीको बहािको 1०% (0.301 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) िातािरणीय 
बहािको रूपमा  हेडिससयबाट पानी 
छोतडनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

75०,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

5 पानी 
उपयोग 
अतधकार 

सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
10 % (0.301 घनतमटर 
प्रतत सेकेण्ड) िातािरणीय 
बहािको रूपमा छोतडनेछ र 
कडाइका साथ अनगुमन 
गररनेछ। 

सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
10 % (0.301 घनतमटर 
प्रतत सेकेण्ड) िातािरणीय 
बहािको रूपमा  
हेडिससयबाट पानी 
छोतडनेछ। 

छुजङु्ग खोलाको 
तल्लो तटीय 
के्षत्र,  

िातािरणीय बहािको िातािरणीय 
बहािको रूपमा  हेडिससयबाट पानी 
छोतडनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

आयोजनाको 
तनमायण चरणमा 
सांलग्न 
गररनेछ। 

िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 
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क्र
 .
सां
 . 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

6 पययटक
को 
वक्रयाक
लाप 
बढ्नाले 
स्थानीय 
सांरचना 
तथा 
स्रोतमा 
पने 
दबाब 

पययटकीय भ्रमण बढ्नाले 
स्थानीय स्रोतमा पने दबाब 
कम गनय स्िास्थ्य र खानेपानी 
सवुिधाको स्थापना गररनेछ। 

पययटकलाई गाइड तबना 
िनमा प्रिेश गनय ददइन ेछैन 
भने जशकार गनय तनषेध 
गररनेछ। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

पययटन के्षत्रलाई बढािा ददन पययटन 
सम्बन्धी तातलमहरू ददन े। 

सांचालन प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

8००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

7 आयोजना 
के्षत्रमा 
जनजातत 
र 
वपछतडए
का 
समदुायह
रू 

आयोजना के्षत्रमा वपतडत 
आददिासी र वपछडीएका 
समूहको जीिनस्तर उकास्न 
उनीहरूलाई रोजगारीको 
अिसरमा प्राथतमकता 
ददनेछ। 

मवहला, लोमी र शेपाय 
समदुायहरूलाई विशेष 
तातलम ददइनछे। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

प्रत्यक्ष प्रभावित घरपररिार, मवहला 
सदस्य, आददबासी र कमजोर 
समूहका सदस्यहरूलाई सीप 
प्रजशक्षण तथा काययक्रमको तातलम  
प्रदान गररनेछ भने आयोजनासँग 
सम्बजन्धत रोजगारीका 
अिसरहरूमा प्राथतमकता पतन 
ददइनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 
तनमायण 
व्यिसायी 

50०,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

 कुल       3,400,000  
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अध्याय ९ 
9 िातािरणीय अनगुमन 
िातािरणीय सांरक्षण तनयमािली, २०७७ तनयम ४५ (अनगुमन तथा तनरीक्षण) अनरुूप प्रस्तािकले 
प्रस्तािको तनमायण तथा सांचालन गने चरणमा सोबाट िातािरणमा परेको प्रभािको विषयमा प्रत्येक ६ 
मवहनामा स्िूःअनगुमन गरी सोको प्रततिेदन सम्बजन्धत तनकाय िा िातािरण विभागमा पेश गररनेछ। 
आयोजनाका लातग तडजाइन गरेको िातािरणीय अनगुमन योजनामा ३ मखु्य उदेश्यहरू छन ्: 

• आयोजनाका प्रारजम्भक अिस्थाको  सतयहरू पयायप्त रूपमा अतभलेजखकरण भएको छ वक छैन र 
उक्त आयोजना अगातड र पछातडको प्रभाि मूल्याङ्कन गनय 

• पूिायनमुान गरीएका प्रततकुल प्रभािहरू कम गनय र लाभदायक प्रभािहरू प्रबधयन गने उपायहरू 
कायायन्ियन भए नभएको सतुनजित गनय 

• आयोजनाका प्रभािहरू पूिायनमुानको सीमामा छ िा छैन, आयोजना विकास क्रममा केही 
अप्रत्याजशत प्रभािहरू देखा पयो भने त्यसको न्यूनीकरण गनय के-कस्ता उपायहरू लागू गरीयो 
भनेर प्रमाजणत गनय। 

मातथका उदे्दश्यहरूलाई ध्यानमा राख्दै तीन प्रकारका अनगुमनको पररकल्पना गररएको छूः प्रारजम्भक 
अिस्थाको  अनगुमन (Baseline Monitoring), तनयमपालन  अनगुमन (Compliance Monitoring) र 
प्रभाि अनगुमन ( Impact Monitoring)।िातािरणीय आधार रेखाका लातग आिश्यक तथ्याङ्क (िाय ुर 
ध्ितन बाहेक) पवहले नै िातािरण प्रभाि मलु्याङ्कन अध्ययनले सांकलन गरीसकेको छ।यस आयोजनाले 
िाय ुर ध्ितनको तह बाहेक अन्य िातािरणीय क्षेत्रमा प्रारजम्भक अिस्थाको  अनगुमन आिश्यक नपने 
पररकल्पना गरेको छ। 

तनयमपालन  अनगुमन दईु भागमा बाँतडएको हनु्छूः पवहलो भागमा िातािरण तथा व्यिस्थापन एकाइद्वारा 
तनयमपालन गररएको न्यूनीकरणका उपायहरू कायायन्ियन भए नभएको जाँच गनेछ।दोस्रो भागमा नेपाल 
सरकारले जारी गरेको काननुी मापदण्ड र तनदेशन तथा यस व्यिस्थापन योजनाको शतयहरू सजम्मतलत 
छन।् 
प्रभाि अनगुमनमा मखु्य प्रारजम्भक अिस्थाको  सूचकको अनगुमन गररनेछ जनु आयोजनाको वितभन्न 
चरणहरूमा तलुनात्मक मूल्याङ्कनका लातग रािोसँग अतभलेजखकरण गररनेछ। िातािरणीय अनगुमनको 
लातग ने. रू. ८,०००,००० छुट्ाइएको छ । 
प्रारजम्भक अिस्थाको  अनगुमन योजना, तनयमपालन  अनगुमन योजना र प्रभाि अनगुमन योजनालाई 
म्यावट्रसस ढाँचामा अनगुमन सूचक, अनगुमन वितध, अनगुमन आिजृत्त जजम्मेबार पाटीहरू र आिश्यक 
लागत अनमुानको साथ योजनाहरू अनसूुची १5 मा उल्लेख गररएको छ। 
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अध्याय १० 
10 िातािरणीय पररक्षण  
वितभन्न उदे्दश्यका साथ जलविद्यतु आयोजनाको परीक्षण गररन्छ।छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनाको 
िातािरणीय परीक्षण िातािरण सांरक्षण तनयमािली अनसुार आयोजना सांचालन भएको दईु िषय पतछ 
िन तथा िातािरण मन्त्रालय िा िातािरण विभागद्वारा गररनेछ जस अन्तगयतूः 
• िातािरणीय प्रभाि मलु्याङ्कनद्वारा स्िीकृत आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि न्यनुीकरणको 

उपायहरूको प्रभािकारीताको अनगुमन गने परीक्षण 
• आयोजना कायायन्ियनबाट उत्पन्न हनुे िातािरणीय पररितयनहरूको परीक्षण गने  
• परीक्षण टोलीको प्रमखुको रूपमा िातािरणीय प्रभाि मलु्याङ्कन, अनगुमन र परीक्षणमा अनभुिी 

व्यजक्त हनुेछन ्र समाजशास्त्री, स्थलीय तथा जलीय पाररजस्थततक विद् का साथ काम गनेछन।्  
परीक्षण क्षेत्र तनधायरणको ढाँचा जस्तै हनुेछ जनु िातािरणीय प्रभाि मलु्याङ्कनको दस्ताबेज र हरेक दईु 
मवहनामा गरीने अनगुमनको प्रततिेदनमा आधारीत छ।आयोजनाको सांचालकले सच्चाएको कायय र 
सरोकारिालाको काययको वटप्पणी तथा सझुाि प्रस्ततु गररएको छ।यसका साथै परीक्षण दलद्वारा १ 
हप्ता अितधको स्थलगत भ्रमणमा प्रत्यक्ष अिलोकन गरी अतभलेख तयार पाछयन ्जनु अनगुमन व्यिस्थापन 
योजना अन्तगयत हनुेछ। छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय परीक्षणको योजना तातलका 
अनसूुची १6 मा ददइएको छ। 
िातािरणीय परीक्षण लातग कररब रू 2,8००,००० अनमुान गररएको छ जस अन्तगयत पाररश्रतमक, 
स्थलगत भ्रमणका बेला दैतनक भत्ता, िोटोिािी, स्टेशनरी र यातायात पछयन।् 
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 िातािरणीय न्यूनीकरण, अनगुमन र अतभिवृि लागत 
तातलका 10.1: िातािरणीय लागत 
क्र.सां. वििरण  लागत (ने. रु.) 

क िातािरणीय अतभिृवि लागत   ३३,७५,००० 

ख प्रततकुल प्रभाि न्यूतनकरण लागत  
 

i भौततक तथा रासायतनक िातािरण 
 

१ तनमायण चरण लागत १,११,००,००० 

२ सांचालन चरण लागत ७८,५०,००० 

कुल भौततक तथा रासायतनक िातािरण न्यूतनकरण लागत १,८९,५०,००० 

ii जैविक िातािरण (Biological Environment)   
 

१ तनमायण चरण लागत 5,67,००,००० 

२ सांचालन चरण लागत १,३२,००,००० 
 

कुल जैविक िातािरण न्यूतनकरण लागत 6,99,००,००० 

iii सामाजजक आतथयक तथा साांस्कृततक िातािरण न्यूतनकरण लागत 
 

१ तनमायण चरण लागत ९९,००,००० 

२ सांचालन चरण लागत ३४,००,००० 

कुल सामाजजक आतथयक तथा साांस्कृततक िातािरण न्यूतनकरण लागत १,३३,००,००० 

ग कुल प्रततकुल प्रभाि न्यूतनकरण लागत १०,२१,५०,००० 

घ सामाजजक सहयोग काययक्रम  8,50,50,000 

ङ िातािरणीय अनमुातनत लागत 
 

१ प्रारजम्भक अिस्थाको  अनगुमन (Baseline Monitoring) ७००,००० 

२ तनयमपालन  अनगुमन (Compliance Monitoring) 
 

३ प्रभाि अनगुमन ( Impact Monitoring) तनमायण चरण ३८,००,००० 

४ प्रभाि अनगुमन ( Impact Monitoring) सांचालन चरण ३५,००,००० 
 

कुल अनगुमन लागत ८०,००,००० 

च िातािरणीय परीक्षण लागत   २८,००,००० 

जम्मा कुल िातािरणीय लागत (Grand Total Environmental cost) (क+ख+ग+घ+ङ+च)  २०,१३,७५,००० 
 

कुल आयोजना लागत (Without IDC)   11,34,00,00,000 
 

जग्गाको लागत सवहत कुल आयोजना लागतमा िातािरणीय लागतको प्रततशत  (%) 1.78 
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क्र.सां. वििरण  लागत (ने. रु.) 
 

जग्गा लागत 2,20,50,000 
 

जग्गाको लागत बाहेक कुल आयोजना लागतमा िातािरणीय लागतको प्रततशत  (%) 1.58 
 

सामाजजक सहयोग काययक्रम (%) 0.75 
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अध्याय ११ 

11 तनश्कषय  
साांतिला ऊजाय प्रा.तल. प्रस्तािक रहेको ६३ मे.िा. क्षमताको छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजना सांखिुासभा 
जजल्लाको भोटखोला गाउँपातलकाको िडा नां 2 मा प्रस्ताि गररएको छ। यो आयोजना वपवकङ रन 
अि द ररभर (PROR) प्रकृततको आयोजना हो। यस जलविद्यतु आयोजनाको तडस्चाजय 8.41 घनतमटर 
प्रतत सेकेण्ड रहेको छ। यस जलविद्यतु आयोजनाको िावषयक ऊजाय उत्पादन 371.848 तगगािाट 
आिर (GWh) रहेको छ। प्रस्तावित आयोजनाका सम्पूणय सांरचनाहरू छुजङु्ग खोलाको दायाँ वकनारमा 
प्रस्ताि गररएका छन।् यस आयोजनाको नेट हेड 874.33 तमटर र िस हेड 938 तमटर रहेको 
छ। डाइभजयन िेयर, इन्टेक, विडर टनेल, सेटतलङ्ग बेतसन, Inspection Tunnel into Settling Basin, 

हेडरेस टनेल, हेडरेस पाइप, वपवकङ पोण्ड, Connection Pipe from Peaking Pond to Headrace Pipe, 

Headrace Pipe Up to Surge Tank, Headrace Tunnel 2 with Penstock Pipe, सजय ् याांक, पेनस्टक 
पाइप, प्रशेर साफ्ट (Horizontal and Vertical), Adit Tunnel to Pressure Shaft, Inspection Tunnel to 

Powerhouse, Inspection Tunnel to Transformer, Construction tunnel to Pressure Shaft, 

Construction tunnel to Tailrace, Connection Tunnel Powerhouse and Transformer Cavern, 

Connection Tunnel Powerhouse and Tailrace (Emergency Escape Tunnel), Cable tunnel 

Transformer Cavern to Switchyard, विद्यतुगहृ, टेलरेस टनेल तथा प्रसारण लाइनप्रस्तावित 
आयोजनाका मूख्य सांरचनाहरू हनु।् यस आयोजनाको विद्यतुगहृबाट उत्पाददत विद्यतुलाई यस 
आयोजनाको स्िीचयाडयबाट कररब 55 वकलोतमटर लामो १३२ के.भी. प्रसारण लाईन मािय त तसतलपाटी 
सब-स्टेशनमा जडान गररनेछ। 
िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७, तनयम ३ सँग सम्बजन्धत अनसुचुी ३ (िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताि) अन्तगयत खण्ड क (िन क्षते्र) को उपखण्ड ५ अनसुार विद्यतु प्रसारण लाइन 
बाहेक अन्य प्रयोजनको लातग ५ हेसटरभन्दा बढीको िन क्षेत्र, िन सांरक्षण क्षेत्र, सांरक्षण क्षेत्र, 
मध्यिती क्षेत्र तथा िातािरण सांरक्षण क्षेत्रको िनको जग्गा प्रयोग गने भएमा िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गनय आिश्यक हनु्छ। प्रस्तावित ६३ मे.िा को छुजङु्गखोला जलविद्यतु आयोजनाका लातग 
कुल 20 हे. सरकारी जग्गा (१०.8५ हे. सामदुावयक िनबाट र १.९५ हे िनसँग जोतडएको खोलाको 
जग्गाबाट स्थायी रूपमा तथा 3.7 हे. सरकारी सरकारी बाँझो जग्गाबाट र ३.५ हे. िनसँग जोतडएको 
खोलाको जग्गाबाट अस्थायी रूपमा) प्रयोग गने भएकोले िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गरी िन तथा 
िातािरण मन्त्रालयबाट स्िीकृत गनय आिश्यक हनु्छ। 
आयोजनाको तनमायण र सांचालनले प्रस्तावित क्षेत्रमा भौततक, जैविक, सामाजजक-आतथयक र साँस्कृततक 
िातािरणमा प्रततकुल प्रभाि पानेछ। भौततक प्रभािमा त्यस क्षेत्रको भ-ूउपयोगमा आउने पररितयन मखु्य 
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प्रभाि हो भने आयोजनाका वितभन् न सांरचनाहरूको स्थापनाका कारण सरकारी जग्गाको अतधिहण 
हनुेछ। 
आयोजनाका वितभन्न सांरचनाहरूको तनमायणका लातग कुल 20 हे. जग्गा आिश्यक पनेछ जस मध्ये 
१२.8 हे. स्थायी रूपमा र 7.2 हे. अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। आयोजनाको लातग आिश्यक 
कुल १२.8 हे. स्थायी जग्गा मध्ये १०.8५ हे. सामदुावयक िनबाट र १.९५ हे िनसँग जोतडएको 
खोलाको जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ। 7.2 हे. अस्थायी जग्गा मध्ये 3.7 हे. सरकारी सरकारी बाँझो 
जग्गाबाट र ३.५ हे. िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ। तनमायण सामािीको 
भण्डारण, उत्खनन क्षेत्रको सांचालन, पानीको गणुस्तरमा पररितयन, जतमन उपभोगका कारण पने प्रभाि 
आदद आयोजनाको तनमायण चरणबाट पने प्रमखु प्रभािहरू हनु।् यसैगरी तल्लो तटीय क्षेत्रको जलिायमुा 
आउने प्रभाि, नदीको जलविज्ञान र बहािमा पररितयन, विद्यतुगहृमा ध्ितन तथा कम्पन, तेल िीज र 
अन्य रासायतनक पदाथयको चहुािट आयोजनाको सांचालन चरणबाट पने प्रभािहरू हनु।्  
यस आयोजनाका लातग 20 हे. सरकारी जग्गा आिश्यक पनेछ जस मध्ये १२.8 हे. स्थायी रूपमा 
र 7.2 हे. अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। आयोजनाको लातग आिश्यक कुल १२.8 हे. स्थायी 
जग्गा मध्ये १०.8५ हे. सामदुावयक िनबाट र १.९५ हे िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट प्रयोग 
गररनेछ। आयोजनाका लातग सामदुावयक िनबाट कुल 952 (672 पोल र 280 रूख) िटा वितभन्न 
रूखका प्रजाततका रूखहरू कावटनेछ। त्यसैगरर, प्रतत हे. 6188 रूखको बेनाय र 2380 रूखको 
लाथ्राको क्षतत हनुेछ। 
प्रस्तावित आयोजनाका लातग तनजी जग्गाको आिश् यकता पने छैन। तसथय, आयोजनाले बालीनाली तथा 
तनजी रूखहरूमा क्षतत गदैन। 
आयोजनाको सांरचनाहरूको तनमायणबाट अस्थीर बनेको ठाउँमा बायो इजन्जतनयररङ्ग प्रवितधको माध्यमबाट 
जतमनको जस्थरता कायम गररनेछ। सांकतलत सतही माटोको पनुूः प्रयोग गररनेछ। जशविरमा उजचत 
िोहोर व्यिस्थापन, शौचालय र सेजप्टक ट्ाांकको व्यिस्था गररनेछ। स्थानीय जलिायमुा पने प्रभाि 
कम गनय इन्टेकबाट सखु्खा मवहनाको औसत मातसक पानीको बहािको १० % (0.301 घनतमटर 
प्रततसेकेण्ड) खोलामा िातािरणीय िहािको रूपमा छोतडनेछ। सािधानी साइरन जडान गरी स्थानीय 
जनतालाई अचानक छोतडने पानी बारे सचेत गराइनेछ। 
आयोजनाको लातग सामदुावयक िनबाट कावटने 952 रूखहरूको सट्टामा १:१० अनपुातमा 952० 
रूखको तबरूिाहरू तडतभजन िन कायायलयले तोकेको स्थानमा िकृ्षारोपण गररनेछ। त्यसैगरर सरकारी 
20 हे. जग्गा प्रयोग गरे बापत आयोजना क्षेत्र िररपरी सोही जजल्लामा उस्तै पाररजस्थततकीय प्रणाली 
भएको जग्गा सट्टाभनाय गररनेछ र सो जग्गामा क्षततपूततय स्िरूप १६०० प्रतत हेसटरको दरले 32,000 
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रूखको तबरूिाहरू तडतभजन िन कायायलयले तोकेको स्थानमा िकृ्षारोपण गररनेछ। यसरी लगाईएका 
रूखहरूको आयोजनाले ५ िषय सम्म रेखदेख गरी सम्बजन्धत व्यिस्थापन सतमततलाई हस्तान्तरण 
गररनेछ। 
बाँझो जतमन, नदी तट सांरक्षण तथा तभरालोपन जोगाउन अजस्थर ठाँमा िकृ्षारोपण तथा बायो 
इजन्जतनयररङ्गको प्रयोगले तभरालो जतमनमा भएको िनक्षेत्रको सांरक्षण गनेछ। आयोजनाले जैविक 
विविधता सांरक्षण, िन्यजन्त ुसांरक्षण आददको लातग सचेतना काययक्रम सांचालन गनेछ। 
प्रतावित आयोजनाले व्यजक्तगत सरुक्षाका सामािीहरू उपलब्ध गराउने, अग्नी तनयन्त्रण रेखाको व्यिस्था 
गने, सािधानी र खतराको सांकेतको आिश्यक र उजचत स्थानमा प्रयोग गनेछ।  
प्रस्तािक िातािरणीय प्रभािको न्यूनीकरण गनय प्रततबद्भ छ। यसका साथै जलविद्यतुको उत्पादनले धेरै 
सवुिधाहरू (स्थानीयलाई रोजगारी, आयोजना प्रभावित क्षेत्रको विकास, हररतगहृ ग्याँस कम गनय सहयोग 
र स्थानीय अथयतन्त्रको िृवि) उपलब्ध गराउनेछ। आयोजनाले प्रस्तावित क्षेत्रको लाभ बढाउनका 
लातग तनमायण सम्बन्धी तातलम, पैसाको उजचत प्रयोगका लातग परामशय, स्िास्थ्य तथा सरसिाइ र आय 
बधयक वक्रयाकलापहरू पतन सांचालन गनेछ। 
पवहचान गररएका अतधकाांश नकारात्मक प्रभािहरूलाई न्यूनीकरण गररनेछ। यसका तनजम्त यस 
प्रततिेदनमा प्रस्तावित न्यूनीकरणका उपायहरूको पूणय रूपमा अिलम्बन गररनेछ। यसका साथै यस 
प्रततिेदनमा उल्लेजखत सझुाि तथा उपायहरू समि प्रभावित बस्ती, समदुाय, तथा स्थानीयहरूको 
जीिनस्तर उकास्नमा सहयोग पगु्नेछ। यी सन्दभयहरूलाई हेदाय िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 
अनसुार सकारात्मक प्रभाि बढी र नकारात्मक प्रभाि कम भएकोले आयोजना कायायन्ियन गनय उपयकु्त 
देजखन्छ।  
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