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कायफकारी साराशं 

 

 

१. प्रस्तािक 

प्रस्तावित होङ्ग ुखोला जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तािक यतुनयन हाइड्रोपािर तल. रहेको छ । 
प्रस्तािकको ठेगाना तनम्न अनसुार रहेको छ । 

 

गणेश जजरेल 
यतुनयन हाइड्रो पािर तलतमटेड 

धोतबघाट, लतलतपरु, नेपाल 

र्ोन नं. ०१-५५२५४०६, ९८५१०२२६२४ 

इमेलः unionhppl@gmail.com 

 

२. आयोजनाको वििरण 

प्रस्तावित आयोजना प्रदेश नं १, सोलखुमु्ब ुजजल्लाको महाकुलङु गाउुँपातलका िडा नं ३ मा अिजस्थत 
रहेको छ । यस आयोजनाको मयुय उदे्दश्य भनेको होङ्ग ुखोलाबाट २८.९ मेगािाट विद्यतु उत्पादन 
गनुफ हो । सिेिण अनमुततका अनसुार यो आयोजना िेर, ८६°५२ʼ५३” देजख ८६°५४ʼ३१” पूिी 
देशान्त्तर र २७°३२ʼ०८” देजख २७°३४ʼ४०” उिरी अिांशसम्म रै्तलएको छ । प्रस्तावित आयोजना 
नदीको िहािमा आधाररत आयोजना हो । 

आयोजनाको तडजाइन जलप्रिाह ११.५१ घनतमटर प्रतत सेकेन्त्ड छ । आयोजनाको ग्रसहेड ३१० तम., 
पानी लग्ने हेडरेस सरुुङ लम्बाइ २८९० तमटर, पेनस्टक पाइपको लम्बाई ६६२ तमटर, टेलरेलको 
लम्बाई २5 तमटरको, विद्यतुगहृ ३८ तम. x १७ तम. x १७ तम. रहेको छ । साथै, यो आयोजनाले 
आयोजना स्थल सम्म पगु्ने लगभग १० वक.तम. मोटरबाटो तनमाफण गनेछ । आयोजनाबाट उत्पाददत 
विजलुी ३९ वक. तम. लामो प्रशारण लाइन मार्फ त ततङ्गला सिस्टेशनमा लगेर जोतडने छ । 

 

यस जलविद्यतु आयोजना तनमाफणका लातग आयोजना स्थलमा कमफचारी आिाश, तनमाफण संरचनाहरु, 

ममफत व्यिस्था, तनमाफण सामाग्री भण्डारण गने ठाउुँ, ऊजाफ व्यिस्था, सञ्चार प्रणाली, जग्गा प्रातप्त जस्ता 
कायफहरु परुा गनफ आिश्यक हनु्त्छ । आयोजनाको वििरण तलको तातलका १ मा ददइएको छ । 
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तातलका १: आयोजनाको वििरण 

आयोजनाको नाम  होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजना 

आयोजनाको अिजस्थतत 

प्रदेश : १ 

जजल्ला : सोलखुमु्ब ु

गाउुँपातलका : महाकुलङु ३ 

आयोजना िरे  

पूिफ : ८६°५२'५३"  

पजिम : ८६°५४'३१" 

दजिण : २७°३२'०८" 

 उिर : २७°३४'४०" 

नदी : होङ्ग ु

नजजकको बस्ती : छेस्काम 

आयोजनाको प्रकार : नदीको िहाबमा आधाररत 

ग्रस हेड : ३१० तम. 

नेट हेड : २९४ तम. 

जलविज्ञान 

जलाधार िेर : ३२१.५ िगफ तमटर 

तडजाइन तडस्चाजफ : ११.५१ घन तमटर प्रतत सेकेण्ड 

आयोजनाको िमता : २८.९ मेगािाट 

कुल विक्री गररने ऊजाफ : १६९.४८ तगगािाट घण्टा 

सयुखायाममा उत्पादन हनुे ऊजाफ : ५२.७१ तगगािाट घण्टा 
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िषाफयाममा उत्पादन हनुे ऊजाफ  : ११६.७७ तगगािाट घण्टा 

डाइभसफन सरुुङ (Diversion Tunnel) 

प्रकार : Unlined 

लम्बाई : ८४ तमटर 

आकार (चौडाइ x उचाई) : ३ तम. x ३ तम. 

तभरालोपन : १:८० 

डाइभसफन बाुँध (Diversion Weir) 

प्रकार : Ogee shaped Concrete Gravity Dam 

लम्बाई : १५.२ तम. 

उचाई : ७ तम.  

अन्त्डरस्लइुस (Undersluice) 

आकार (चौडाइ x उचाई) : ५ तम. x २.५ तम. 

गेटको संयया : १ 

इन्त्टेक (Intake) 

प्रकार : Side Intake with submerged orifice 

इन्त्टेकको द्वारको आकार (चौडाई xउचाई) : ४ तम. x २.४ तम. 

द्वार संयया : २ 

इन्त्टेक ट्रास र् याकमा नदीको िेग (Velocity of 

Flow at Intake Trash-rack) 
: ०.६ तम. प्रतत सेकेण्ड 

ट्रास र् याक सर्ाई : रेवकङ (raki ng) 

ग्राभल ट्रयाप (Gravel Trap) 

औसस लम्बाई : ७.६ तम. 

आकार (चौडाई x उचाई) : २.७ तम. X३ तम. 

ग्राभल ट्रयाप फ्लतसङ कल्भटफ (Gravel Trap Flushing Culvert) 
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लम्बाई : १३ तम. 

आकार (चौडाई x उचाई) : १.३ तम.  X१.३ तम. 

एप्रोच सरुुङ (Approach Tunnel) 

प्रकार : इन्त्भटेड D आकार 

गवहराई : ३.५ तम. 

चौडाई : ३.५ तम. 

लम्बाई : २२५ तम. 

तथग्रान पोखरीसम्म पगु्नका लातग सरुुङ (Branch Tunnel to Settling Basin) 

प्रकार : ईन्त्भटेड  D आकार 

लम्बाई : ९२ तम.  

आकार : २.५ तम.  X २.५ तम. 

तथग्रान पोखरी  (Settling Basin) 

प्रकार : भतूमगत होपर आकारको  
(Hopper shaped underground ) 

सेतडमेन्त्टको आकार : ०.२ तमतलतमटरको ९०% 

बे संयया : २ 

लम्बाई : १०० तम. 

चौडाई : ८ तम. 

गवहराई : ५.७ तम. 

होपरको गवहराई : २.२ तम. 

तथग्रान पोखरी  देजख हेडरेस सरुुङसम्म जोड्न ेसरुुङ  (Link Tunnel from Settling Basin to Headrace 

Tunnel) 

प्रकार : ईन्त्भरटेड  D आकार 

लम्बाई : ८२ तम. 
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आकार : २.५ तम. x २.५ तम. 

अतडट /पहुुँच/ फ्लतसङ सरुुङ (Adit/Access/Flushing Tunnel) 

लम्बाई : ४१७ तम. 

आकार :  वितभन्न 

हेडरेड सरुुङ (Headrace Tunnel) 

प्रकार : कम दबाबको सरुुङ (Low pressure tunnel) 

कुल लम्बाई (जोड्ने सरुुङ देजख) : २८९० तम. 

आकार (चौडाई xउचाई) : ३.५ तम.  x ३.५ तम. 

आकार : इन्त्भटेड  D 

सजफ साफ्ट (Surge Shaft) 

प्रकार : भतूमगत भवटफकल साफ्ट (vertical shaft 

underground, RCC lined ) 
ब्यास : ६ तम. 

अपसजफ लेभल (Upsurge Level) : १९६८.७ औसत समरुी सतह भन्त्दा मातथ 

डाउन सजफ लेभल (Down-surge Level) : १९४७.३ औसत समरुी सतह भन्त्दा मातथ 

सजफ साफ्टको मातथल्लो भाग : १९८५ औसत समरुी सतह भन्त्दा मातथ 

उचाई : ४५ तम. 

पेनस्टक पाइप  (Penstok Pipe) 

सतह पाइप : ६६२ तम. लम्बाई,  २ तम. ब्यास 

ब्यास : २. तमतलतमटर 

भवटफकल साफ्ट पेनस्टक सवहत (Vertical Shaft 

with penstock) 
: १४१ तम. लम्बाई 

ईनक्लाइन्त्ड साईट (Inclined Shaft with 

penstock) 
: १६७ तम. लम्बाई 

सतहमा पेनस्टक : २२ तम. लम्बाई 
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शाखा पाइप : ७७ तम. 

मोटाई : ८ तमतलतमटर देजख ३० तमतलतमटर 

सामग्री : स्टील 

विद्यतुगहृ (Powerhouse) 

प्रकार : सतह 

आकार  (लम्बाई x चौडाई x उचाई) : ३८ तम. x १७ तम. x १७ तम. 

टेलरेस कलभटफ (Tailrace Culvert) 

प्रकार : आरतसतस बक्स कलभटफ (RCC box culvert) 

लम्बाई : २५ तम. 

आकार  (चौडाई x उचाई) : वितभन्न 

टबाफइन (Turbine) 

प्रकार : पेल्टन, ४ जेट्स (Pelton, 4 jets) 

संयया : २ 

रेटेड आउटपटु (Rated output) : १५०००० वकलोिाट  

अतधकतम वकर्ायतीपना (Max. Efficiency) : ९०.५% 

गतत : ४२८.६ RPM 

जनरेेटर (GENERATOR) 

संयया : २ 

वकर्ायतीपना  (Efficiency) : ९८ % 

भोल्टेज : ११ वकलोभोल्ट 

रेटेड आउटपटु (Rated output) : १८ मेगा भोल्ट एजम्पयर 

आिजृि : ५० हजफ 

ट्रान्त्सर्मफर (Transformer) 
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संयया : ३ +१ स्पेर 

वकर्ायतीपना (Efficiency) : ९९% 

रेटेड आउटपटु (Rated output) : १२ मेगा भोल्ट एजम्पयर  

प्रशारण लाइन र तग्रड जडान (Transmission Line and Grid Connection) 

लम्बाई : ३९ वक.तम. , ततङ्गग्ला सबस्टेशन 

भोल्टेज : १३२ के.तभ. तसङ्गल सवकफ ट 

आयोजनाको कुल लागत : ने.रु. ५,९९,७८,१०,००० IDC सवहत 

तनमाफण अितध : ३ िषफ 

वििीय विश्लषेण 

ऊजाफ उत्पादन विक्री दर : 
ने.रु. ८.४ सयुया मवहनाहरुका लातग 
ने.रु. ४.८ िषाफ मवहनाहरुका लातग 

जैविक िातािरण 

िन िेर  
स्थायी- ४.७०७ हे. 
अस्थायी- ७.३१९ हे. 

रूख कटान संयया  ३,६६४ 

सामाजजक तथा आतथफक िातािरण 

प्रत्यि प्रभावित घरधरुी  ५ 

प्रत्यि प्रभावित जनसंयया  २६ 

प्रमखु जातत  कुलङु 
 

 

३. िातािरणीय प्रभाि मूल्याकंनको औजचत्य 

िातािरण संरिण ऐन, २०७६ र तनयमािली, २०७७ अनसूुची ३(क) िन िेर  

(५) विद्यतु प्रसारण लाइन तनमाफण बाहेक अन्त्य प्रयोजनकोक लातग ५ हेक्टरभन्त्द बढी िन िेर, िन 

संरिण िेर, मध्यिती िरे तथा िातािरण संरिण िेरको िनको जग्गा प्रयोग गने, 
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(८) िन संरिण िेर, संरिण िेर, मध्यिती िेर, िातारण संरिण िेर िा रामसारमा सूचीकृत 
सीमसार िेरमा २५ मेगािाट भन्त्दा बढी िमताको जलविद्यतु आयोजना तनमाफण कायफ गनफ, 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याकंन (िा.प्र.मू.) अध्ययन गनुफपछफ ।प्रस्तावित आयोजना मकाल ुिरुण राविय 
तनकुञ्जको मध्यिती िेरतभर पदफछ र उि आयोजनाको िमता २८.९ मेगािाट रहेको छ । साथै 
यस आयोजनाले ओगट्ने िनिेर पतन ५ हेक्टर भन्त्दा बढी १२.०२६ हेक्टर (स्थायी ४.७०७ हे., 
अस्थायी ७.३१९ हे.) रहेको हनुाले िा.प्र.मू. गनुफ पदफछ । 

 

४. अध्ययन वितध 

अध्ययन विधी अन्त्तगफत कायाफलयगत अध्ययन, स्थलगत अध्ययन तथा म्यावट्रक्स प्रणालीिारा िातािरणीय 
प्रभािहरुको पवहचान गरी प्रारजम्भक िातािरणीय परीिण गररएको छ । कायाफलयगत अध्ययनको 
क्रममा आयोजनाको सम्भािता अध्ययन प्रततिेदन, केजन्त्रय तथ्याङ्क विभागिाट प्रकाजशत तथ्याङ्कहरु तथा 
सम्बजन्त्धत जजल्लाको जजल्ला पाश्र्िजचरको पनुरािलोकन गररएको छ । 

 

अतधकांश भौततक िातािरणीय असर िा समस्याहरू पवहचान र अिलोकन गरी मूल्याङ्कन गररएको छ। 
यस िेरको पानीको विश्लषेण विशेषज्ञद्घारा गररयो । पवहरोको भौततक तथ्याङक, अजस्थरता िेर 
सिेिणको आधारमा विश्लषेण गररएको तथयो । सम्भाव्यता सिेिणको आधारमा भगूभफ विद्या सम्बन्त्धी 
र भौगोतलक अध्ययनको तथ्याङ्क विश्लषेण गररयो । िनस्पतत विश्लषेणको लागी सबै रुखहरुको गणना 
गरी पररणात्मक विश्लषेण गररयो। जैविक विविधता बझु्न, िासस्थान र पयाफिरणकोो लातग दिैु प्रत्यि 
र अप्रत्यि वितधहरू प्रयोग गररयो । चराहरूको ड्रोवपङ् र पैलेट्स, बाुँकी रहेको (छाला, पंखहरू, हविहरु 
र पशहुरूको मतृ देह), गुुँडहरु इत्याददबाट पवहचान गरी रेकडफ गररएको तथयो ।  

 

अध्ययनको क्रममा विशेषज्ञहरुिारा स्थलगत अिलोकन, समहुगत छलर्ल तथा स्थातनय समदुाय र 
गाउुँपातलकाको प्रतततनतधहरु संग अन्त्तरवक्रयाहरु गररएका तथयो । यसका अततररि, िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनको लातग आिश्यक वितभन्न भौततक–रासायतनक र जैविक तथ्याङ्कको 
संग्रहमा विशेषज्ञको एक टोली समािेश गररएको तथयो । 
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५. सम्बजन्त्धत योजना, नीतत, काननु, तनदेजशका, मापदण्ड तथा सजन्त्धहरुको पनुरािलोकन 

िातािरण संरिण ऐन, २०७६ र िातािरण संरिण तनयमािली, २०७७ लगायत आयोजना तनमाफण 
तथा संचालनसुँग सम्बजन्त्धत सबै योजना, नीतत, काननु, तनदे्फजशका, मापदण्ड तथा सजन्त्धहरुको 
पनुरािलोकन गररएको छ । 

 

६. विद्यमान िातािरणीय अिस्था 
 

६.१ भौततक िातािरण 

भौगोतलक रुपमा प्रस्तावित आयोजना समरुीसतह देजख १६४६ तम. देजख  १९७० तम. तबचको  िेरमा 
पदफछ । प्रस्तावित होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाले होङ्गु नदीको पानी उपयोग गनेछ, जनु दधुकोशी 
नदीको प्रमखु सहायक नदी हो । यो आयोजना सोलखुमु्ब ु जजल्लामा पछफ। यो आयोजनाको धरातलीय 
स्िरुप सामान्त्य र ठाडो तभरालोयिु छ । आयोजना िेर िनस्पततले घना रुपले ढाकेको छ । 

आयोजना िेरको अतधकतम तापक्रम २०० देजख २८० सेजन्त्टग्रडे रहेको छ भने न्त्यूनतम तापक्रम  

-०.३० देजख १०० सेजन्त्टग्रडे सम्म रहेको छ । 

आयोजना िेर ग्रामीण िेरबाट अतल टाढा पने भएकोले त्यहाुँको िाय,ु पानी र ध्ितनको गणुस्तरमा 
ग्रामीण िजस्त एिम ्औद्योतगक प्रदूषणबाट कुनै प्रभाि पदैन।आयोजनाको िेरको अिलोकन गदाफ 
ग्रामीण िजस्त र औद्योतगक प्रदूषण नभएकोले िायकुो गणुस्तर राम्रो  रहेको छ ।  

 

६.२ जैविक िातािरण 

प्रस्तावित आयोजना नेपाल सरकारबाट आतधकाररक रुपमा घोषणा गररएको मकाल ुिरुण राविय तनकुञ्ज 
मध्यिती िेरमा पदफछ । ।आयोजना िेर पाइन ेप्रमखु िनस्पतत उजिस (Alnus nepalensis) रहेको 
छ र केही मारामा गरुाुँस (Rhododendron arboreum ), सल्ला (Pinus roxburghii), घोनपौउ, जचप्लपुौउ  
रहेका छन ्। आयोजना तनमाफण स्थल कुनै पतन जैविक विविधता र बासस्थानको hotspot रहेको छैन। 
 

६.३ सामाजजक–आतथफक िातािरण 

यस आयोजना सोलखुमु्बू जजल्लाको महाकुलङु गाुँउपातलकाको िडा नं ३ मा पदफछ । महाकुलङु 
गाुँउपातलकाको िडा नं ३ को जनसंयया ३,१६४ रहेको छ । यहाुँको कुल घरधरुी ६८१ रहेको 
छ। यस आयोजना िेरमा कुलङुको बाहलु्यता रहेको छ । यहाुँका मातनसहरु खास गरी कृवष पेशामा 
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लागेका छन ्। प्रभावित िेरको औसत सािरता दर ५५.४४ % रहेको छ । यस िेरमा  मकै, 

कोदो आदद मयुय रुपमा उत्पादन गररने बालीहरु हनु ्। दाउरा ईन्त्धनको मयुय श्रोत  हो र कररि 
९९.७५% ले खाना बनाउनका लातग दाउराको प्रयोग गदफछन ्। खानेपानीको तथा सरसर्ाईको 
अिस्था राम्रो देजखयो ।  

 

प्रस्तावित आयोजनािाट ५ घरधरुीहरु प्रभावित हनुेछन,् जसको कुल जनसंयया २६ रहेको छ, जस 
मध्ये १२ परुुष र १४ मवहला रहेका छन ्। प्रभावित घरधरुीहरुको सािरता ८८.३६%  रहेको 
छ। यस होङ्गु खोलाको पानी, तसंचाई, लघवुिद्यतु, खानेपानी जस्ता प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाईंदैन । 
त्यसैले, यो आयोजना कायाफन्त्ियनबाट दीघफकालीन असर पने देजखंदैन । ५७.१४ प्रततशत जनसंयया 
जीविकोपाजफनका लातग कृवष पेशामा मारै तनभफर छन।् प्रायः सबै घरधरुीमा तबजलुी र पाइपको खानेपानी 
सवुिधा उपलब्ध छ ।  

 

७. िातािरणीय प्रभािहरु 

क) सकरात्मक प्रभािहरु 

यस आयोजनाबाट तनमाफण अितधमा १,०९,५०० श्रम ददन आिश्यक पनेछ । संचालन अितधमा भने 
२३ जना व्यजिहरुले रोजगारी पाउने छन ्। जलविद्यतु विकास आयोजनाले देशको आतथफक अिस्थामा 
पतन सधुार ल्याउुँछ । यस जलविद्यतु विकासको तनमाफण र चाल ुअितधमा प्रत्यि मार नभएर अप्रत्यि 
रुपमा धेरै सकारात्मक प्रभािहरु रहेका छन ्। 

 

ख) नकरात्मक प्रभािहरु 

 

७.१ भौततक िातािरणीय प्रभाि 

यस आयोजनाले पानफ सक्ने प्रमखु भौततक िातािरणीय प्रभािहरुमा भ-ूउपयोगमा पररितफन हनु ् । 
आयोजनालाई कुल १६.३९८ हेक्टर जग्गा आिश्यक पदफछ यस आयोजनाले स्थायी रुपमा मकाल ु
बरुण राविय तनकुञ्ज मध्यिती िेरको ३.८८५ हे. प्रयोग गनेछ । यसका साथै सामदुावयक िन 
िेरको ०.८२२ हे. िन िेर प्रयोग गनेछ ।त्यसै गरर अस्थायी संरचनाहरु तनमाफणका लातग ७.३१९ 
हे. िन िेर प्रयोग गनेछ । त्यस्तै दघुफटनािस तनमाफण सामाग्रीहरु जस्तै तेल, मोविल, तग्रज इन्त्धन तथा 
अन्त्य तरल पदाथफको चहुािट, ध्िनी प्रदूषण, जतमनको अजस्थरता र भ-ुिय, प्राकृततय जलबहाि मागफमा 
पररितफन, आयोजनाको संरचनले भबूनोटमा पररितफन, ढुङ्गा खानी संचालन, तनमाफण सामाग्री थपुाने र 
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उत्खनन ्गदाफ तनस्कने माटो तथा ढुङ्गाले पाने प्रभाि आदद जस्ता प्रभाि तनमाफण चरणमा देजखन्त्छ । 
यसका साथै चाल ुचरणमा खोलाको पातन बहाबमा कमी, खोलाको स्थातनय जलिायमुा पने प्रभाि, पािर 
हाउसबाट तनस्कने ध्िनी, तेल, तग्रज तथा अन्त्य रसायतनक पदाथफको चहुािट, पानीको गणुस्थरमा पने 
प्रभाि, नदद थतुनएर हनुसक्ने असर, आदद मयुय हनु ्।  

 

७.२ जैविक िातािरणीय प्रभाि 

जैविक िातािरणमा पने मयुय असरहरुमा आयोजना िेरबाट ३,६६४ रुखहरु कावटने छन ्। त्यस्तै 
बाटो संचालनका कारण तथा अन्त्य गातड कारण िन्त्यजन्त्त ुतथा चराहरु अस्थायी रुपमा बसाई सदफछन।् 
अन्त्य प्रभािहरुमा िन्त्यजन्त्तकुो आित जाितमा बाधा, जलचर प्राणीको बासस्थान तथा आित जाितमा 
अिरोध, पानी एक्कासी तनस्कदा जलचर र थलचर प्राणीमा पने आदद हनु ्। जैविक िातािरणमा पने 
असरहरु धेरैजसो अिशेष रुपमा रहन्त्छन ्। 

 
७.३ सामाजजक आतथफक तथा सासं्कृततक िातािरणय प्रभाि 

आयोजनाले २ हे. तनजी जग्गा  स्थायी रुपमा उपयोग गनेछ । सरकारी जमीन उपयोग गनफ नेपाल 
सरकारको प्रचतलत काननु र तनयम अनसुार तलइनेछ पेशागत स्िास्थ र सरुिा, खोलामा पानीको बहाब 
घटनाले स्थातनयलाई पाने प्रभाि र आयोजना तनमाफणको समयमा मातनसहरुको चहलपहल बढ्ने र 
सािफजतनक सेिा र संरचना दबाब बढ्न सक्ने मयुय सामाजजक असरहरु हनु ्। 

 

आयोजना संचालन हुुँदा तनमाफणको क्रममा तसजफना भएको १,०९,५०० श्रम ददन रोजगारी तनमाफण कायफ 
सवकए पतछ गमु्नेछ र २३ कामदारले मार स्थावय रुपमा रोजगारी पाउनेछन ्। आयोजनाले तनमाफण 
गदाफ बढेको आतथफक जस्थतत आयोजना संचालन अबतधमा घट्नेछ र जसले स्थातनय उत्पादन जस्तै कृवष, 

दधु्यपदाथफ आददको व्यापार घटाउने छ । यसले गदाफ स्थातनय िस्तीमा वितभन्न जीिनशैलीका 
वक्रयाकलापमा पररितफन हनुेछन ्। 

 
८. विकल्पहरुको विष्लेशण 

िातािरणीय असरहरुलाई न्त्यूनीकरण गनफको लातग सजजलै उपलब्ध हनु ेर आतथफक रुपमा पतन उपयिु 
हनुे वकतसमका प्रवितधहरुलाई प्रस्ताि गररएको छ । अवहलेको अिस्थामा देशमा साना तथा मझौला 
वकतसमका आयोजनाहरु सर्ल भईरहेकोले सोही प्रवितध नै यस आयोजनामा प्रयोग गररनेछ । आयोजना 
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िेर छनोट गदाफ वितभन्न कुराहरुमा ध्यान ददईएको तथयो जस्तैः पहुुँचमागफ, पानीको मारा, औषत उचाई, 

िातािरणमा पने प्रभाि आदद। देशमा ऊजाफ िेरमा आत्मतनभफर हनु  यस्ता तनजज आयोजनाहरुलाई 
विकास गनुफ पदफछ ।  

 

९. न्त्यूतनकरणका उपायहरु 

 

९.१ भौततक िातािरण 

आयोजनालाई स्थायी रुपमा आिश्यक पने जमीन मार तलनछे । यसको लातग हेडिक्सफ, सजफ ट्ांक, 

पेनस्टक र विद्यतु गहृको भबूनोट पररितफन हनु सक्नेछ । बायो ईजञ्जतनयररङ्ग प्रवितधको प्रयोगले 
जमीनको जस्थरता गररनेछ । आयोजनाले गदाफ वितभन्न वकतसमको सवक्रय पवहरो आउनसक्ने िेरहरु 
छुट्ाइनेछ । सतहको माटोलाई संकलन गरी कायफ समातप्त पिात पनु प्रयोग गररनेछ । तनमाफण 
सामग्री लगायत सतहको माटोलाई उजचत स्थानमा भण्डारण गररनेछ । 

 

भण्डारणको लातग सकेसम्म उजाड िा रुखतबरुिा नभएको स्थानलाई छनोट गररनेछ । कामदारहरुलाई 
वितभन्न सरुिा सामाग्रीहरु जस्तै इयर गाडफ, हेल्मेट, पन्त्जा,बूट, आदद उपलब्ध गराइनेछ. र्ोहोरको उजचत 
व्यिस्थापन गररनेछ. क्याम्पमा चपी र सेजप्टक ट्ांकी बनाइनेछ । सामाग्री भण्डारण गररएको 
स्थानलाई राम्रोसंग तारबार गररनेछ । सिारी साधानको तनयतमत सम्भार गररनेछ । प्रसेरहनफ तनषधे 
गररनेछ । धलुो उड्ने स्थानमा तनयतमत पातन छकफ न ेव्यिस्था तमलाइनेछ । यी तनमाफण चरणमा गररन े
केही न्त्यूनीकरणका उपायहरु हनु ्। 

 

आयोजनाको चाल ु अिस्थामा खोलाको तथग्रान संकलन गरर सरुजित तिरले तोवकएको स्थानमा 
र्ातलनेछ। चेतािनी साइरन जडान गरर स्थातनय जनतालाई अचानक छोतडने पानी बारे सजग 
गराइनेछ। 

 

आयोजनाले भौततक तथा रासायतनक िातािारणमा पनफ सक्ने प्रभािहरुलाई तडजाइन समयमा  ययाल 
गनेछ र कततपय उपायहरुलाई तनमाफण खचफमै समािेस गररनेछ.। आयोजनाले भौततक तथा रासायतनक 
िातािरणमा पनफ सक्ने असरहरुको न्त्यूनीकरण उपायहरुलाई नरेु १५,००,००० छुट्ाइएको छ । 
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९.२ जैविक िातािरण  

आयोजनाले सरकारी िन िेरबाट कावटने ३,६६४ रुखको िततपूततफ बापत १:२५ अनपुातमा ९१,६००  
तबरुिा आयोजना िेर िरपर ििृारोपण गनेछ । यसका साथै १२.०२६ हे. िन िेर आयोजनाले 
ओगट्ने हनुाले त्यसको १६०० प्रतत हेक्टरको दरले १९,२४२ गरी कुल १,१०,८४२ रुखहरु थप 
रोवपनेछ । यसरी लगाइएका रुखतबरुिाको आयोजनाले ५ िषफ सम्म रेखदेख गरी मकाल ुिरुण राविय 
तनकुञ्ज कायाफलयलाई हस्तान्त्तरण गनेछ । िातािरणीय अतभिवृि कायफक्रम अन्त्तगफत बाुँझो जमीन र 
खलु्ला तभरालो जमीनमा ििृारोपण गररनेछ र बायो इजञ्जतनयररङ्ग गररनेछ । यी जैविक िातािरणमा 
नकरात्मक प्रभाि न्त्यूनीकरणको लातग मयुय उपायहरु हनु ्। 

जैविक इजञ्जतनयररङ्गको प्रयोगले तभरालो जमीनमा हनु सक्ने भ-ूअजस्थरताको तनयन्त्रण हनुेछ । 
आयोजनाले जैविक विविधता संरिण, िन्त्यजन्त्तकुो संरिण आददको लातग सचेतना कायफक्रमहरु गनेछ। 
वितभन्न जनचेतनामूलक सामाग्रीहरुको प्रयोग, होतडफङ्गबोडफको प्रयोग, िनमा लाग्ने आगोको तनयन्त्रण गनुफका 
साथै तनमाफण कायफबाट िन्त्यजन्त्त ुर ततनका िासस्थानमा कम भन्त्दा कम प्रभाि पाने गरी काम गररनेछ। 

आयोजना संचालन अिस्थामा औसत मातसक जलप्रिाहको बहािको १० प्रततशत पानी खोलामा छाडी 
पानीको बहािलाई तनयतमत बनाइनेछ । यसका साथै आयोजनाले िन्त्यजन्त्तकुो िासस्थानको सरुिा, 
अचानक छोतडने पानीको रोकथाम र आपतकालीन चेतािनी साइरनको प्रयोगमा पतन विशेष ध्यान 
ददनेछ । आयोजनाले जैविक िातािरणमा पने नकरात्मक प्रभाि न्त्यूनीकरणको लातग ने.रु. 
९२,०२,१००/- रकम छुट्ाइएको छ ।  

 

९.३ सामाजजक आतथफक तथा साुँस्कृततक िातािरण  

पेशागत सरुिाका सामातग्रहरुको उजचत उपलब्ध, अजग्न तनयन्त्रणको व्यिस्था, सािधानी र खतराको 
सकें तको आिश्यक र उजचत स्थानमा प्रयोग गररनेछ । चेतािनी साइरन तबस्र्ोटक गने िेरमा रातो 
सकें त प्रयोग गररनेछ । वितभन्न सरुिा तातलम र जनधनको िततको प्रचतलत ऐन तनयम अनसुार 
िततपूततफ गररनेछ । कामदारको लातग खानेपानी र सर्ा चपी तनमाफण गररनछे । कामदार जशविरमा 
पन्त्र जना बराबर १ चपी व्यिस्थापन गररनेछ । प्राथतमक उपचार सामाग्री राजखने छ ।स्थातनय 
सामाजजक र संस्कृततक चालचलनमा बावहरी कामदारबाट हनुे असरलाई न्त्यूतनकरण गनफ कडा आचार 
संवहता लाग ुगररनेछ । कामदारलाई जजम्मेिारीपूणफ ढंगले व्यिहार गनफ तनदेशन र प्रोत्साहन गररनेछ। 
तनजी सम्पजिको सम्मान, स्थातनयको अतधकार र रीततररिाजको सम्मान गनुफका साथै जिुातास खेल्ने र 
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जाड रजक्स खाने जस्ता वक्रयाकलाप मातथ बन्त्देज गररनेछ । स्थानीय व्यजिहरुलाई आयोजनाको 
काममा प्राथतमकता ददइनेछ । 

चेतािनी साइरन जडान गरर स्थातनय जनतालाई अचानक छोतडने पानीबारे सजग गराइनेछ र साइरन 
घण्टीमा ३० तमनेटमा ३ चोटी बजाइनेछ । यसका साथै स्थातनय बातसन्त्दाको लातग वितभन्न जीविको 
पाजफन र तसपमलुक कायफक्रमको व्यिस्था गररनेछ ।  

यस आयोजनाको न्त्यूतनकरणको लातग प्रस्ताि गररएको उपायहरुको मयुय जजम्मेिारी प्रस्तािकको 
हनुेछ। प्रस्तावित न्त्यूतनकरणका उपायहरु लाग ुगने जजम्मेिारी आयोजना व्यिस्थापक र ठेकदारको 
हनुेछ । प्रस्तािकले यस न्त्यूतनकरण उपाय कायफन्त्ियनको लातग चावहने कमफचारीहरु करारमा तलनेछ। 
िातािरणमा पने असरहरु न्त्यूतनकरण गनफका लातग आयोजना व्यिस्थापक कायाफलयमा िातािरण 
व्यिस्थापन एकाइको स्थापना गररनेछ । आयोजनाले सामाजजक आतथफक तथा साुँस्कृततक िातािरणमा 
पने असर न्त्यूनीकरणको लातग ने. रु. १,२०,००,००० रकम छुट्ाइएको छ । 

 

१०. सामदुावयक सहयोग कायफक्रम 

सामदुावयक सहयोगकायफक्रम अन्त्तगफत आयोजना प्रभावित िेरमा वितभन्न वकतसमका उपायहरु 
कायफक्रमहरु तयार पाररएको छ ,जसमध्ये वहमालय डारे् प्राथतमक विद्यालयलाई सहयोग, खोप केन्त्र र 
स्िास्थ्य िेरमा सहयोग, सीप विकास प्रजशिण, आमा समहुलाई सहयोग र सडक विस्तार रहेका छन।् 
विद्यालयलाई सहयोगको लातग ने. रु. ५,००,०००|- छुट्ाइएको छ भने खोप केन्त्र र स्िास्थ्य 
िेरमा सहयोगको लातग ने. रु.५,००,००० |- त्यस्तै गरर सीप विकास प्रजशिणको लागी ने. रु. 
५,००,०००|-, खानेपानी तथा तसंचाइ सहयोगको लातग ने. रु. ५,००,०००|-, विपद् व्यिस्थापन 
तातलमका लातग ३,००,००० र मवहला सशजिकरण र वपछतडएका समूहरुलाई सहयोगको लातग ने. 
रु. ७,००,०००|-, सामदुावयक िन र मकाल ुिरुण राविय तनकुञ्ज सहयोगका लातग १०,००,०००, 
सडक विस्तारका लातग ने. रु. २,५०,००,०००|- र पलु तनमाफणका लातग ने. रु. १,५५,००,००० 
|- छुट्ाइएको छ । सामदुावयक सहयोगकायफका लातग कुल ने. रु. ४,५०,००,०००|- छुट्ाइएको 
छ जनु आयोजनाको कुल लागतको ०.७५% रहेको छ। 

 

११. िातािरणीय अनगुमन 

आयोजना कायाफन्त्ियनका चरणमा आिश्यक िातािरणीय अनगुमनका कायफहरु गररने छन ् । 
िातािरणीय अनगुमनको लातग मूलभतू रुपमा प्रस्तावित आयोजनाको प्रस्तािक आर्ैं  जजम्मेिार हनुेछ। 
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िातािरणीय विशेषज्ञ सवहत अन्त्य सम्बि टोलीको सहभातगतामा िातािरणीय अनगुमन कायफ गररने छ। 
िातािरणीय अनगुमन कायफको लातग रु ५०,००,००० लाग्ने प्रस्ताि गररएको छ ।  

 

१२. तनष्कषफ 
अध्ययनको क्रममा पवहचान गररएका सम्पूणफ नकारात्मक प्रभािहरुलाई व्यािहाररक न्त्यूनीकरणका 
उपायहरुको अिलम्बनबाट स्िीकार योग्य तह सम्म ल्याउन सवकने देजखन्त्छ। सकारात्मक प्रभाि 
अतभिवृिका कायफक्रम मार्फ त प्रभावित हनु सक्न ेसमदुायको जीिनस्तर पतन मातथ उठाउन सवकन्त्छ 
।यी कुराहरुलाई मध्य नजर गदाफ, अध्ययन प्रततिेदनमा प्रस्ताि गररएको नकरात्मक प्रभाि न्त्यूनीकरण 
र सकारात्मक प्रभाि अतभिवृिका उपायहरुलाई िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदनमा समािेश 
गररएको िातािरण व्यिस्थापन योजना अनरुुप अिलम्बन गदै आयोजना कायाफन्त्ियन गनफका तनजम्त 
तसर्ाररश गररन्त्छ । 
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पररच्छेद १: प्रततिेदन तयार गने व्यजि िा संस्थाको नाम र ठेगाना 
 
 
१.१ आयोजना प्रस्ताि  
होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तािक यतुनयन हाइड्रो पािर तलतमटेड हो । प्रस्तािकको नाम 
तथा ठेगाना तल उल्लेख गररएको छ । 

 

प्रस्तािकको नाम तथा ठेगाना 
गणेश जजरेल 
यतुनयन हाइड्रो पािर तलतमटेड 

धोतबघाट, लतलतपरु, नेपाल 

र्ोन नं. ०१-५५२५४०६, ९८५१०२२६२४ 

इमेलः unionhppl@gmail.com 

 
१.२ परामशफदाता  
यस आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकन अध्ययन गरी प्रततिेदन तयार पानफका लातग 
ईन्त्भाइरोन्त्मेन्त्टल सतभफसेज नेपाल प्रा.तल. नामक संस्थाको प्रावितधक सहयोग तलइएको छ । यस संस्था 
िातािरणीय िेरमा परामशफ सेिा प्रदायक व्यिसावयक संस्था हो । जसको कायाफलय काठमाडौं, 
थापाथलीमा रहेको छ । यस संस्थाको नाम तथा ठेगाना तल उल्लेख गररएको छ । 
 
परामशफदाताको नाम तथा ठेगाना  
ईन्त्भाइरोन्त्मेन्त्टल सतभफसेज नेपाल प्रा.तल. 
दोस्रो तल्ला, सेन्त्ट्रल तबजनेस पाकफ , थापाथली, काठमाडौं 
र्ोन नं.: ०१–४१०१६९५, ९८४१६९७३०० 
ईमेल: info@esn.com.np,  
िेिसाइट: www.esn.com.np 

 

 

mailto:info@esn.com.np
http://www.esn.com.np/


2 
 

१.३ विद्यतु उत्पादन सिेिण अनमुततपर 
प्रस्तावित होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तािक यतुनयन हाइड्रो पािर तलतमटेड रहेको छ । 
प्रस्तािकले होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाको (२८.९ मे.िा.) विद्यतु उत्पादन सिेिण अनमुततपर 
(वि.वि.वि. २०७३/२०७४ वि.उ.स. ७९९) चैर २१,२०७३ मा प्राप्त गरेको तथयो र यसको 
अनमुततपर बहाल हनु ेअितध २०७८/१२/२० सम्म रहेको छ । यस आयोजनाको िमता २१.८७० 
मे.िा. बाट २८.९ मे.िा. ऊजाफ, जलस्रोत तथा तसंचाइ मन्त्रालयबाट २०७५/१२/२० मा संसोधन 
गररएको तथयो । यस आयोजनाको कायफ िेर २७०३२’०८” उिरी अिांश देजख २८०३४’४०” 
उिरी अिांश र ८६०५२’५३” पूिी देशान्त्तर देजख ८६०५४’३१” पूिी देशान्त्तरसम्म रहेको छ । 
िा.प्र.मू. अध्ययन क्रममा होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाको सम्भाव्यता र िातािरणीय अध्ययनका 
लातग सिेिण अनमुततपरको ञ, ट, ठ, ड, ण अनसुार गररएको छ ।  
 
१.५ िातािरणीय प्रभाि मूल्याकंनको औजचत्य 
िातािरण संरिण ऐन, २०७६ र तनयमािली, २०७७ अनसूुची ३(क) िन िेर  
(५) विद्यतु प्रसारण लाइन तनमाफण बाहेक अन्त्य प्रयोजनकोक लातग ५ हेक्टरभन्त्द बढी िन िेर, िन 

संरिण िेर, मध्यिती िरे तथा िातािरण संरिण िेरको िनको जग्गा प्रयोग गने, 
(८) िन संरिण िेर, संरिण िेर, मध्यिती िेर, िातारण संरिण िेर िा रामसारमा सूचीकृत 
सीमसार िेरमा २५ मेगािाट भन्त्दा बढी िमताको जलविद्यतु आयोजना तनमाफण कायफ गनफ, 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याकंन (िा.प्र.मू.) अध्ययन गनुफपछफ ।प्रस्तावित आयोजना मकाल ुिरुण राविय 
तनकुञ्जको मध्यिती िेरतभर पदफछ र उि आयोजनाको िमता २८.९ मेगािाट रहेको छ । साथै 
यस आयोजनाले ओगट्ने िनिेर पतन ५ हेक्टर भन्त्दा बढी १२.०२६ हेक्टर (स्थायी ४.७०७ हे., 
अस्थायी ७.३१९ हे.) रहेको हनुाले िा.प्र.मू. गनुफ पदफछ । 

 
१.६ िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको उद्दशे्यहरु 
िा.प्र.मू. अध्ययनको प्रमखु उदे्दश्य भनेको आयोजनाले भौततक, जैविक, आतथफक, सामाजजक र साुँस्कृततक 
िातािरणमा पानफ सक्ने प्रभािहरुको पवहचान तथा आंकलन गदै त्यसका सकारात्मक प्रभािहरुको 
अतभिवृि गने र नकारात्मक प्रभािहरुको लातग न्त्यूनीकरण गने उपायहरु प्रस्ताि गनुफ हो। 
यस बाहेक िा.प्र.मू. अध्ययनका अन्त्य उदे्दश्यहरु यस प्रकार छन;् 
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 आयोजना प्रभावित िेरको स्थानीय िातािरणको भौततक, जैविक, आतथफक, सामाजजक र 
साुँस्कृततक िातािरणसुँग सम्बजन्त्धत आधारभतू तथ्यांकहरु संकलन गनुफ, 

 तनमाफण र संचालन चरणमा आयोजनासुँग सम्बजन्त्धत सकारात्मक र नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािहरुको पवहचान र आंकलन गदै ती प्रभािहरुको मारा, विस्तार र अितधको आधारमा 
मूल्याकंन गनुफ, 

 स्थानीय समदुाय र सम्बजन्त्धत सरोकारिालाहरुलाई सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रम, परामशफहरु 
मार्फ त ्आयोजनाका बारे तथा आयोजना कायाफन्त्ियनले पानफ सक्ने िातािरणीय प्रभािहरुका 
बारेमा जानकारी ददएर उनीहरुको रायसझुाि संकलन गनुफ, 

 सकारात्मक प्रभािहरुलाई प्रभाि अतभिवृि र नकारात्मक प्रभािहरुलाई प्रभाि न्त्यूनीकरणका 
उपायहरु तसर्ाररश गनुफ, 

 आयोजनाको तनमाफण र संचालन चरणका लातग िातािरणीय व्यिस्थापन योजना, अनगुमन 
योजना तयार पानुफ,  

 आयोजनाको तनणफयकताफ र सम्बि पिहरुलाई आयोजनाले पानफ सक्ने िातािरणीय असरहरुका 
बारेमा पयाफप्त जानकारी ददन ु। 

 
१.७ अध्ययन िरे 
यस िा.प्र.मू. अध्ययनले सोलखुमु्ब ुजजल्लाको महाकुलङु गाउुँपातलका (सातबकको छेस्काम गा.वि.स) 
मा पने होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजना (२८.९ मेगािाट) को जलविद्यतु उत्पादनसुँग सम्बजन्त्धत 
अध्ययनलाई मार समेटेको छ । यस आयोजनाको प्रसारण लाइनको अध्ययन यस िा.प्र.मू. को 
अध्ययन िेर तभर पदैन । होङ्गु खोलाको बायाुँ वकनारमा रहने आयोजनाका संरचनाहरु लगायत 
आयोजनासुँग सम्बजन्त्धत अन्त्य सेिासवुिधाहरु जस्तैः कामदार जशविर, खानीिरे, क्रसर प्लाण्ट, खन्त्दा 
तनजस्कएका ढुङ्गामाटो व्यिस्थापन गने स्थल आददको अध्ययन भने यसमा समेवटएको छ । त्यसैगरी 
आयोजनाको िेरसम्म पगु्न चावहने ५ तम. चौडाई, १० वक.तम. लम्बाई भएको कच्ची पहुुँच मागफ र 
८५० तमटर लामो रोपिे तनमाफणसुँग सम्बजन्त्धत अध्ययनलाई पतन यस अध्ययनले समेटेको छ । 
आयोजनाको तसमानातभर रहेका पाुँचिटा उत्खनन ्िेरबाट ढुङ्गा, तगिी, बालिुा तनकातलन ेकायफलाई पतन 
अध्ययनले समेटेको छ । 
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पररच्छेद २: प्रस्तािको पररचय 
 

 

२.१ भतूमका 
होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजना सोलखुमु्ब ुजजल्लाको महाकुलङु गाउुँपातलका िडा नं ३ (सातबकको 
छेस्काम गाउुँ विकास सतमतत) मा पदफछ । आयोजना िेरको टोपोग्रावर्क सिेिण सम्पन्न भईसकेपतछ 
आयोजनाको अध्ययन अनसुार यस आयोजनाको ग्रस हेड (Gross Head) ३१० तम. रहेको छ । 
त्यसैगरी, प्रस्तावित होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाको हेडिक्सफ िेर अनसुार जलविज्ञान विश्लषेण गदाफ 
तडजाइन जलप्रिाह ११.५१ घन तम. प्रतत सेकेण्ड र आयोजनाको जतडत िमता २८.९ मेगािाट हनुे 
देजखन्त्छ । 

 

 

२.२ अिजस्थतत 
प्रस्तावित आयोजना प्रदेश १, सोलखुमु्ब ु जजल्लामा पछफ । आयोजना सबै संरचनाहरु होङ्गु खोलाको 
बायाुँ वकनार तर्फ  महाकुलङु गाउुँपातलकाको िडा नं ३  (सातबकको छेस्काम गा.वि.स.) मा पदफछ। 
प्रस्तावित इन्त्टेक िेर होङ्गु खोलाको बायाुँ वकनारमा मदु्दी खोला र होङ्गु खोलाको दोभान भन्त्दा ९० 
तमटर तल पदफछ । प्रस्तावित विद्यतुगहृ बोक्स्िारमा पदफछ  । विद्यतुगहृबाट हेडिक्सफ िेरसम्म कररब 
४.५ वक.तम. दूरीमा रहेको छ । आयोजना िेर २७0३२’०८” उिरी अिांश देजख २७0३४’४०” 
उिरी  अिांश र ८६0 ५२’५३” पूिी देशान्त्तर देजख ८६0५४’३१” पूिी देशान्त्तरसम्म रहेको छ।  
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स्रोतः GIS     तस्िीर 1: नेपालको नक्शामा आयोजना िेर 

xf]Ë' vf]nf hnljB't cfof]hgf 

मधेश प्रदेश 
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स्रोतः www.mofaga.gov.np तस्िीर 2: सोलखुमु्ब ु जजल्लाको नक्शा

 
स्रोतः www.mofaga.gov.np तस्िीर 3: महाकुलङु गाउुँपातलकाको नक्शामा आयोजनाक िेर 

xf]Ë' vf]nf hnljB't cfof]hgf 

http://www.mofaga.gov.np/
http://www.mofaga.gov.np/
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२.३ पहुुँच मागफ 
काठमाडौंबाट    प्रस्तावित  आयोजना ३१२ वक.मी. को दरुीमा रहेको छ । हाल छेस्कामसम्म 
बाटो पतुगसकेको छ । छेस्कामबाट छेजम्सनसम्म २ वक.तम. र त्यहाुँबाट विद्यतुगहृसम्म २ वक.तम.को 
बाटो आयोजनाले तनमाफण गनेछ । त्यस्तै गरर  विद्यतुगहृ देजख हेडिक्सफसम्म ५ वक.तम. र आन्त्तररक 
पहुुँच मागफका लातग १ वक.तम. बाटोको तनमाफण गररनेछ । आयोजनाले तनमााँण गने सबै बाटो ५ तमटर 
चौडाईको कच्ची बाटो हनुेछ । आयोजनाको पहुुँच मागफ होङ्गु खोलाको दाुँयाबाट तनमाफण गररनेछ । 
आयोजनाका सम्पूणफ संरचनाहरु होङ्गु खोलाको बाुँया तर्फ  तनमाफण गररने हनुाले हेडिक्सफमा पलुको 
तनमाफण गररनेछ।  
 
रोप िे 
आयोजनाको पेनस्टक र भवटफकल साफ्ट तनमाफण गनफका लातग रोप िेको तनमाफण गररनेछ । तनमाफण 
सामाग्रीहरु र पाइप ढुिानी गनफ रोप िेको प्रयोग गररनेछ ।रोप िे दईुिटा गन्त्डोला भएको ५ टन 
िमताको प्रस्ताि गररएको छ । रोपिेको लम्बाई ८५० तमटरको हनुेछ । रोप िेको बेस स्टेशन 
विद्यतुगहृ नजजक हनुेछ भने मातथल्लो स्टेशन सरुुङ आउटलेट पोटफलमा हनुेछ । 
तातलका  1: रोप िेको वििरण 
टािर संयया ५ 
प्रकार केबल के्रन 
गतत २ तमटर प्रतत सेकेण्ड 
बकेतको प्रकार Loadi ng f rom t op unl oadi ng f rom bot t om 
मोटर २७५ HP 

ट्रयाफक रोप ४५ तम.तम. *२ 
हाउतलङ रोप ४० तम.तम. 
आिश्यक ऊजाफ मातथल्लो स्टेशन, ३०० KVA 

तल्लो स्टेशन, ३० KVA 
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तातलका  2  पहुुँच मागफ 

क्र.स देजख सम्म दरुी (वक.तम.)  

१ काठमाडौं धतुलखेल ३० अरतनको राजमागफ 

२ धतुलखेल खकुोट ८२ तब.पी. राजमागफ 

३ खकुोट घमुी ६१ मध्यपहाडी राजमागफ 

४ घमुी ओखलढुङ्गा ४४ सगरमाथा राजमागफ 

५ ओखलढुङ्गा सल्लेरी ४७ सगरमाथा राजमागफ 

६ सल्लेरी नेले बजार ११ कालो परे बाटो 

७ नेले बजार बढुीडाुँडा १० ग्रामीण सडक 

८ बढुीडाुँडा ददजप्ल १५ ग्रामीण सडक 

9 ददजप्ल सोताङ ११ ग्रामीण सडक 

१० सोताङ छेस्काम १८  ग्रामीण सडक 
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स्रोतः गगुल नक्शा                               तस्िीर 4: पहुँच मागफ

 



xf]ª\u' vf]nf hnljB't cfof]hgf (@*=( d].jf.) sf] jftfj/0fLo k|efj d"Nofs+g cWoog k|ltj]bg 
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२.४ आयोजनाका मूलभतू विशषेताहरु 
आयोजनाका मूलभतू विशेषताहरु तल तातलकामा ददइएका छन,् जसले मोटामोटी रुपमा प्रस्तावित 
आयोजनाको रुपमा आयोजनाको समग्र सचुनाहरु ददन्त्छन ्। 

 

तातलका  3 :आयोजनाको वििरण 

आयोजनाको नाम  होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजना 

आयोजनाको अिजस्थतत 

प्रदेश : १ 

जजल्ला : सोलखुमु्ब ु

गाउुँपातलका : महाकुलङु ३ 

आयोजना िरे  

पूिफ : ८६°५२'५३"  

पजिम : ८६°५४'३१" 

दजिण : २७°३२'०८" 

 उिर : २७°३४'४०" 

     

नदी : होङ्ग ु

नजजकको बस्ती : छेस्काम 

आयोजनाको प्रकार : नदीको िहाबमा आधाररत 

ग्रस हेड : ३१० तम. 

नेट हेड : २९४ तम. 

जलविज्ञान 

जलाधार िेर : ३२१.५ िगफ तमटर 

तडजाइन तडस्चाजफ : ११.५१ घन तमटर प्रतत सेकेण्ड 

     

आयोजनाको िमता : २८.९ मेगािाट 



xf]ª\u' vf]nf hnljB't cfof]hgf (@*=( d].jf.) sf] jftfj/0fLo k|efj d"Nofs+g cWoog k|ltj]bg 
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कुल विक्री गररने ऊजाफ : १६९.४८ तगगािाट घण्टा 

सयुखायाममा उत्पादन हनुे ऊजाफ : ५२.७१ तगगािाट घण्टा 

िषाफयाममा उत्पादन हनुे ऊजाफ  : ११६.७७ तगगािाट घण्टा 

डाइभसफन सरुुङ (Diversion Tunnel) 

प्रकार : Unlined 

लम्बाई : ८४ तमटर 

आकार (चौडाइ x उचाई) : ३ तम. x ३ तम. 

तभरालोपन : १:८० 

डाइभसफन बाुँध (Diversion Weir) 

प्रकार : Ogee shaped Concrete Gravity Dam 

लम्बाई : १५.२ तम. 

उचाई : ७ तम.  

अन्त्डरस्लइुस (Undersluice) 

आकार (चौडाइ x उचाई) : ५ तम. x २.५ तम. 

गेटको संयया : १ 

इन्त्टेक (Intake) 

प्रकार : Side Intake with submerged orifice 

इन्त्टेकको द्वारको आकार (चौडाई xउचाई) : ४ तम. x २.४ तम. 

द्वार संयया : २ 

इन्त्टेक ट्रास र् याकमा नदीको िेग (Velocity of 

Flow at Intake Trash-rack) 
: ०.६ तम. प्रतत सेकेण्ड 

ट्रास र् याक सर्ाई : रेवकङ (raki ng) 

ग्राभल ट्रयाप (Gravel Trap) 

औसस लम्बाई : ७.६ तम. 

आकार (चौडाई x उचाई) : २.७ तम. X३ तम. 



xf]ª\u' vf]nf hnljB't cfof]hgf (@*=( d].jf.) sf] jftfj/0fLo k|efj d"Nofs+g cWoog k|ltj]bg 
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ग्राभल ट्रयाप फ्लतसङ कल्भटफ (Gravel Trap Flushing Culvert) 

लम्बाई : १३ तम. 

आकार (चौडाई x उचाई) : १.३ तम.  X१.३ तम. 

एप्रोच सरुुङ (Approach Tunnel) 

प्रकार : इन्त्भटेड D आकार 

गवहराई : ३.५ तम. 

चौडाई : ३.५ तम. 

लम्बाई : २२५ तम. 

तथग्रान पोखरीसम्म पगु्नका लातग सरुुङ (Branch Tunnel to Settling Basin) 

प्रकार : ईन्त्भटेड  D आकार 

लम्बाई : ९२ तम.  

आकार : २.५ तम.  X २.५ तम. 

तथग्रान पोखरी  (Settling Basin) 

प्रकार : भतूमगत होपर आकारको  
(Hopper shaped underground ) 

सेतडमेन्त्टको आकार : ०.२ तमतलतमटरको ९०% 

बे संयया : २ 

लम्बाई : १०० तम. 

चौडाई : ८ तम. 

गवहराई : ५.७ तम. 

होपरको गवहराई : २.२ तम. 

तथग्रान पोखरी  देजख हेडरेस सरुुङसम्म जोड्न े सरुुङ  (Link Tunnel from Settling Basin to 

Headrace Tunnel) 

प्रकार : ईन्त्भरटेड  D आकार 

लम्बाई : ८२ तम. 

आकार : २.५ तम. x २.५ तम. 



xf]ª\u' vf]nf hnljB't cfof]hgf (@*=( d].jf.) sf] jftfj/0fLo k|efj d"Nofs+g cWoog k|ltj]bg 
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अतडट /पहुुँच/ फ्लतसङ सरुुङ (Adit/Access/Flushing Tunnel) 

लम्बाई : ४१७ तम. 

आकार :  वितभन्न 

हेडरेड सरुुङ (Headrace Tunnel) 

प्रकार : कम दबाबको सरुुङ (Low pressure tunnel) 

कुल लम्बाई (जोड्ने सरुुङ देजख) : २८९० तम. 

आकार (चौडाई xउचाई) : ३.५ तम.  x ३.५ तम. 

आकार : इन्त्भटेड  D 

सजफ साफ्ट (Surge Shaft) 

प्रकार : भतूमगत भवटफकल साफ्ट (vertical shaft 

underground, RCC lined ) 
ब्यास : ६ तम. 

अपसजफ लेभल (Upsurge Level) : १९६८.७ औसत समरुी सतह भन्त्दा मातथ 

डाउन सजफ लेभल (Down-surge Level) : १९४७.३ औसत समरुी सतह भन्त्दा मातथ 

सजफ साफ्टको मातथल्लो भाग : १९८५ औसत समरुी सतह भन्त्दा मातथ 

उचाई : ४५ तम. 

पेनस्टक पाइप  (Penstok Pipe) 

सतह पाइप : ६६२ तम. लम्बाई,  २ तम. ब्यास 

ब्यास : २. तमतलतमटर 

भवटफकल साफ्ट पेनस्टक सवहत (Vertical Shaft 

with penstock) 
: १४१ तम. लम्बाई 

ईनक्लाइन्त्ड साईट (Inclined Shaft with 

penstock) 
: १६७ तम. लम्बाई 

सतहमा पेनस्टक : २२ तम. लम्बाई 

शाखा पाइप : ७७ तम. 

मोटाई : ८ तमतलतमटर देजख ३० तमतलतमटर 
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सामग्री : स्टील 

विद्यतुगहृ (Powerhouse) 

प्रकार : सतह 

आकार  (लम्बाई x चौडाई x उचाई) : ३८ तम. x १७ तम. x १७ तम. 

टेलरेस कलभटफ (Tailrace Culvert) 

प्रकार : आरतसतस बक्स कलभटफ (RCC box culvert) 

लम्बाई : २५ तम. 

आकार  (चौडाई x उचाई) : वितभन्न 

टबाफइन (Turbine) 

प्रकार : पेल्टन, ४ जेट्स (Pelton, 4 jets) 

संयया : २ 

रेटेड आउटपटु (Rated output) : १५०००० वकलोिाट  

अतधकतम वकर्ायतीपना (Max. Efficiency) : ९०.५% 

गतत : ४२८.६ RPM 

जनरेेटर (GENERATOR) 

संयया : २ 

वकर्ायतीपना  (Efficiency) : ९८ % 

भोल्टेज : ११ वकलोभोल्ट 

रेटेड आउटपटु (Rated output) : १८ मेगा भोल्ट एजम्पयर 

आिजृि : ५० हजफ 

ट्रान्त्सर्मफर (Transformer) 

संयया : ३ +१ स्पेर 

वकर्ायतीपना (Efficiency) : ९९% 
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रेटेड आउटपटु (Rated output) : १२ मेगा भोल्ट एजम्पयर  

प्रशारण लाइन र तग्रड जडान (Transmission Line and Grid Connection) 

लम्बाई : ३९ वक.तम. , ततङ्गग्ला सबस्टेशन 

भोल्टेज : १३२ के.तभ. तसङ्गल सवकफ ट 

आयोजनाको कुल लागत : ने.रु. ५,९९,७८,१०,००० IDC सवहत 

तनमाफण अितध : ३ िषफ 

वििीय विश्लषेण 

ऊजाफ उत्पादन विक्री दर : 
ने.रु. ८.४ सयुया मवहनाहरुका लातग 
ने.रु. ४.८ िषाफ मवहनाहरुका लातग 

Debt: Equity : ७०:३० 

ब्याज दर : ११% 

Debt Term : १० िषफ. 

IRR : १२.९% 

IRR on Equity : १६.२७ % 

Net Present Value : ने.रु.२१७२५७०००० 

BC अनपुात : १.३६ 

Simple Payback Period : ५ िषफ 

जैविक िातािरण 

िन िेर  
स्थायी- ४.७०७ हे. 
अस्थायी- ७.३१९ हे. 

रूख कटान संयया  ३,६६४ 

सामाजजक तथा आतथफक िातािरण   

प्रत्यि प्रभावित घरधरुी  ५ 

प्रत्यि प्रभावित जनसंयया  २६ 

प्रमखु जातत  कुलङु 
स्रोतः आयोजना संभाव्यता अध्ययन प्रततिेदन,, २०७७ 
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२.५आयोजनाका संरचनाहरुको वििरण 
 

तनमाफणको क्रममा गररन ेडाइभसफन 

हेडिक्सफ िेरमा तनमाफण कायफ गनफका लातग नदीको पानीलाई हेडिक्सफबाट अन्त्तै मोड्न ुपदफछ । 
यसका लातग डाइभजफन सरुुङ सवहत कर्रड्यामको तनमाफण गररनेछ । यस कर्रड्यामले एउटा 
सानो पोखरी बनाउनेछ र पानी होङ्गु  खोलाको दावहने वकनारमा डाइभसफन सरुुङ मार्फ त मोतडनेछ। 
यसका लातग ३ तमटर चौडाईको  डाइभसफन  सरुुङ प्रस्ताि गररएको छ । डाइभसफन सरुुङको 
लम्बाई जम्मा ८४ तम. हनुेछ । यस आयोजनाको हेडिक्सफहरू सयुखा मौसममा मार तनमाफण 
गररनेछ। तसथफ, डाइभजफन सरुुङ पतन यसै अनसुार तनमाफण गररनेछ । डाइभजफनको कुल िमता 
७० घन तमटर प्रतत सेकेण्ड रहेको छ । 

 

िेर (Weir) 

होङ्गु खोलामा Ogee Shaped Concrete Gravity बाुँध बनाउन प्रस्ताि गररएकोछ । िेर Floating 
प्रकारको हनुेछ ।  िेर तनमाफण हनुे ठाउुँको Bed rock १५ तमटरको गवहराईमा रहेको छ । त्यसैले 
यस िेरमा िेर तनमाफणको लागत धेरै नै बढ्न जान्त्छ । कंवक्रट िेरको  मयुय भाग ढुङ्गा र 
कंवक्रटले तनमाफण गररनेछ । यस कंवक्रट िेरको मयुय उिेश्य भनेको िेरको तौल बढाई िेरलाई 
स्थीर गनुफ हो । िेरको wearing surface C50 grade  को कंवक्रटले तनमाफण गररनेछ । यस 
सतहको मोटाई मातथल्लो भागमा ०.५ तमटर र तल्लो भागमा ०.६ तमटरको हनुेछ । िेरको कुल 
उचाई ७ तमटर हनुेछ । त्यसै गरी िेरको free flow spillway को चौडाई १५.२ तमटरको हनुेछ। 
िेर के्रष्ट (weir crest) समरुी सतहभन्त्दा औसत १९६० तमटर मातथ प्रस्ताि गररएको छ । 
 
अन्त्डरस्लइुस (Undersluice) 
पानीको सतह कायम राख्न, पानी र ढुङ्गालाई तनकास गनफ, र इन्त्टेकको अगातड जम्मा भएका 
तथग्रान हटाउन अन्त्डरस्लइुस तनमाफण गरीनेछ। अन्त्डरस्लइुस गेट सामान्त्य रूपमा िषाफ समयमा 
सञ्चालन गररनेछ तर अन्त्य समयमा पतन आिश्यकता अनसुार सञ्चालन गनफ सवकनेछ । 
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एउटा हाइड्रोतलक गेट इन्त्भटफ स्तर १९५४.४५ औसत समरुी सतह मातथ तनमाफण गरीनेछ । 
सामान्त्यतया दईु िटा गेटहरु प्राथतमकता ददइन्त्छ तर होङ्गु खोलामा ठूल्ठुला ढुङ्गाहरु भएकाले एउटा 
ठूलो गेट मार प्रस्ताि गररएको छ । गेटको ममफतका लातग स्टप-लगको व्यिस्था गररएको छ। 

अन्त्डरस्लइुस गेटहरू आिश्यकता अनसुार खोतलनेछ जसका कारण जस्पलिेमा कुनै प्रकारको 
तडस्चाजफ हनुे छैन । पानीको तडस्चाजफ अन्त्डरस्लइुसबाट बग्न धेरै भएमा मार पानी जस्पलिेबाट 
बग्न थाल्छ। अन्त्डरस्लइुसको तडस्चाजफ िमता ७५ घन तमटर प्रतत सेकेण्ड रहेको छ । 
 

ट्रास मागफ (Trash Passage) 
इन्त्टेक र ट्रास र् याक अगातड पात, हाुँगाहरू िा मतृ जनािरहरु सङ्कलन हनु सक्छन ्।त्यस्ता 
र्ोहोरहरु हटाउन अन्त्डरस्लइुस पूणफ रूपमा खोल्न ुपछफ। यद्यवप, ट्रास मागफ इन्त्टेकको छेउमा 
अन्त्डरस्लइुससुँगै तनमाफण गररनेछ । यसको इन्त्भटफ लेभल  के्रस्ट लेभल भन्त्दा कम छ । ट्रास 
मागफमा गेट पातन सामािेश गररनेछ जनु धेरै र्ोहोर संकलन भएपतछ खोतलनेछ । 
ट्रास मागफको िमता पूणफ रुपले खोल्दा ५ घन तमटर प्रतत सेकेण्ड रहेको छ तर सामान्त्य जस्थततमा  
र्ोहोरहरु हटाउनका लातग केिल ०.५ घन तमटर प्रतत सेकेण्ड मार आिश्यक पदफछ।  
 

इन्त्टेक 

यस आयोजनाका लातग साइड इन्त्टेक प्रस्तावित गररएको छ । इन्त्टेकको मयुय काम भनेको 
नदीबाट तथग्रान मिु पानीलाई आिश्यक मारामा तानु्न हो। तसथफ, यस आयोजनाका लातग 
आिश्यकता अनरुुपको इन्त्टेक तनमाफण गररनेछ । इन्त्टेकमा भारी कणहरु आउन नददन इन्त्टेक 
उच्च स्थानमा तनमाफण गररनेछ । 
 
इन्त्टेक नदीको भईुं सतह भन्त्दा २.५ तमटर मातथ अिजस्थत छ। यसले नदीको प्रिाहमा ठूला 
कणहरु आउन दददैन। यस आयोजनाक लातग दईु िटा इन्त्टेक प्रस्ताि गररएको छ जसको चौडाई 
४ तमटर  र उचाई २.४ तमटरको हनुेछ । गेटहरु विद्यतुबाट खोतलनेछ । Coarse trash rack 
९० तमतलतमटरको हनुेछ । र्ोहोरहरु यसमा जम्मा भइसकेपतछ रेवकङ (raking) वितधबाट 
तनकातलनेछ । 

 

ग्राभेल ट्रयाप 
ग्राभेल ट्रयाप इन्त्टेक लगिै तनमाफण गररनेछ। इनटेक र सरुुङ पस्ने पोटफल बीचको साुँघरुो ठाउुँलाई 
ग्राभेल ट्रयाफपको रूपमा प्रयोग गररनेछ। ग्राभेल ट्रयापले २ तमतलतमटर भन्त्दा ठूलो कणहरू तभर 
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तछनफ ददने छैन । ग्राभेल ट्रयापमा भण्डार भएका ढुङ्गा तगिीहरु  १३ तमटर लामो कलभटफबाट 
रे्रर नदीमा र्काफइनेछ। प्रस्तावित कलभटफ १.३ तमटर चौडाई र १.३ तमटर उचाईको हनुेछ ।   
 

 

तथग्रान पोखरी (Settling Basin) 
भतूमगत तथग्रान पोखरी होङ्गु खोलाको बाुँयातर्फ  तनमाफण गररनेछ । तथग्रान पोखरीको विकल्प विश्लषेण 
गदाफ भतूमगत विकल्प नै सबैभन्त्दा उपयिु देजखयो । इन्त्टेकसुँगै ग्रभेल ट्रयाप बतनसकेपतछ एउटा 
इन्त्टेक पोटफल पतन बनाइनेछ जसबाट पानी एप्रोच सरुुङ (approach tunnel) हदैु तथग्रान पोखरीसम्म 
पगु्दछ । एप्रोच सरुुङका सथै अरु सरुुङहरु पतन तथग्रान पोखरी िेरमा प्रस्ताि गररएको छ  
जसले गदाफ तनमाणफ कायफ, तनरीिण र फ्लतसङ गनफ सरल हनुेछ । तथग्रान पोखरीको तडजाइन 
तडस्चाजफ १४.२ घन तमटर प्रतत सेकेण्ड रहेको छ । प्रत्येक तथग्रान पोखरीको आकार १०० तमटर 
लामो र ८ तमटर चौडाईको हनुेछ । 

 

सेतडमेन्त्ट फ्लतसङ प्रणाली (Sediment Flushing System) 

तथग्रान पोखरीमा S4 प्रकारको फ्लतसङ प्रणाली प्रस्ताि गररएको छ । यसले गदाफ तथग्रान पोखरीबाट 
फ्लस गनुफपरेता पतन ऊजाफ तनरन्त्तर रुपमा उत्पादन गनफ सवकन्त्छ । यो S4 प्रकारको फ्लतसङ 
प्रणाली परुानो परम्परागत फ्लतसङ प्रणाली भन्त्दा तभन्न रहेको छ वकनभने S4 प्रणालीमा फ्लतसङ 
गनफका लातग पानीको सतह तथग्रान पोखरीमा कम गरर राख्न ुपदैन । 

 

भतूमगत कायफहरु 
डाइभजफन सरुुङ  
डाइभजफन सरुुङ होङ्गु खोलाको बाुँया वकनार हुुँदै तनमाफण गररनेछ । यसको लम्बाई ८४ तमटर र 
चौडाई ३ तमटरको हनुेछ ।  
 

पहुुँच सरुुङ र तनमाफण अतडट (Access Tunnel and Construction Adit) 
पहुुँच सरुुङ र अतडट दिैु तथग्रान पोखारी नजजक हनुेछ । इन्त्लेट, नदी क्रतसङ र तनजस्कन,े पोटफल 
तसधै सरुुङमा नै जोतडनेछ । तसथफ, छुिै अतडटको आिश्कता पदैन ।  
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तस्िीर  5 : पहुुँच /अतडट / तथग्रान पोखरीको संरचनाहरुको नक्शा 
 

तथग्रान पोखरीको प्रिेश पोइन्त्ट A बाट हनुेछ जनु समरु सतहभन्त्दा औसत १९४४ मातथ रहेको 
छ । पोइन्त्ट B बाट सरुुङ C र D मा छुविनेछ । B र D भाग चाही तथग्रान पोखरीको तल्लो 
भाग तनमाफण गनफ प्रयोग गररनेछ । DBA सरुुङ सञ्चालन अितधमा फ्लतसंङ सरुुङको रुपमा प्रयोग 
गररनेछ । त्यस्तै गरी CE सरुुङ तथग्रान पोखरीको मातथल्लो भाग तनमाफण गने प्रयोग गररनेछ भने 
CF सरुुङ हेडरस सरुुड तनमाफण गनफ प्रयोग गररनेछ । ABCE सरुुङ  तथग्रान पोखरी पगु्ने पहुुँच 
मागफको रुपमा प्रयोग गररनेछ । 

 
एप्रोच सरुुङ (Approach Tunnel) 
एप्रोच सरुुङ ग्राभल ट्रयाप लगिै सरुु हनु्त्छ र तथग्रान पोखरीमा जोतडन्त्छ । यो सरुुङको लम्बाई 
२२५ तमटरको हनुेछ र इन्त्भटेड D आकारको हनुछे । सरुुङको शरुुिाट र अन्त्त्यमा Concrete 

Lined को हनुेछ र बाुँकी भागहरु Shotcrete Lined हनुेछ । सरुुङ १५० तमटर पतछ एउटा 
खोला कटेर जान ुपने हनु्त्छ । यो क्रतसङ १० तमटर लामो हनुेछ र स्टील पाइपको बनाइनेछ । 
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शाखा सरुुङ (Branch Tunnel) 
एप्रोच सरुुङ दईुिटा शाखा सरुुङमा बाुँतडनेछ जनु तथग्रान पोखरीमा जोतडनेछ । यो सरुुङ Concrete 

Lined  हनुेछ । यो सरुुङ पतन ईन्त्भरटेड D आकारको हनुेछ । यसको कुल लम्बाई ९२ तमटर 
र चौडाई २.५ तमटरको हनुेछ ।  
 

जोड्न ेसरुुङ 
दईुिटा जोड्ने सरुुङले तथग्रान पोखरीलाई हेडरेस सरुुङसुँग जोड्नेछ । यो सरुुङ Concrete Lined  
हनुेछ । यसको लम्बाई ८२ तमटर र चौडाई २.५ तमटरको हनुेछ । 
  
हेडरेस सरुुङ 
हेडरेस सरुुङको लम्बाई २८९० तम रहेको छ । सरुुङ Shotcrete Lined हनुेछ । सरुुङको 
चौडाई ३.५ तमटर हनुेछ र आकार ईन्त्भरटेड D हनुेछ । 

 

सजफ साफ्ट 
सजफ साफ्ट तसतलजन्त्ड्रकल भवटफकल (Cylindrical Vertical)  आकारको हनेछ । यसको व्यास ६ 
तमटरको हनुेछ । अचानक मेतसनहरू खोल्ने िा बन्त्द हनुे तबजिकै साफ्टमा पानीको स्तर थपघट 
हनु  जान्त्छ । यसको Upsurge Level १९६८.७ तमटर औसत समरुी सतह भन्त्दा मातथ र न्त्यूनतम  
Down-surge Level १९४७.३  तमटर औसत समरुी सतह भन्त्दा मातथ रहेको छ । सजफ साफ्टको 
तल्लो भागको सरुुङ १९३९ तमटर औसत समरुी सतह भन्त्दा मातथ रहेको छ । तसथफ, पानीमा 
हािा प्रिेश नगरोस ्भनेर पयाफप्त पानी हनुे अिस्था तमलाइएको छ । हेडरेस सरुुङ सजफ साफ्टसुँग 
५ तमटर लामो सरुुङले जोतडएको छ ।यो जोड्ने सरुुङको चौडाइ ३.५ तमटरको हनुेछ । 

 

पेनस्टक 

हेडरेस सरुुङबाट विद्यतुगहृसम्म पानी पेनस्टक मार्फ त जान्त्छ । पेनस्टकको सतह लम्बाई ६६२ 
तमटरको हनुेछ । त्यसपतछ १४१ तमटर लामो पाइपलाई भवटफकल साफ्टमा जोतडनेछ । पेनस्टकको 
अन्त्त्यमा पानी टिाफइनसम्म पठाउनका लातग Y आकारको शाखा राजखनेछ ।  

 

विद्यतुगहृ 
यस आयोजनाका लातग सतह विद्यतुगहृ प्रस्ताि गररएको छ । विद्यतुगहृ सरुजित ठाउुँ छानेर 
तनमाफण गररनेछ ।  विद्यतुगहृमा दईुिटा पेल्टन टिाफइन राजखने छ । टिाफइनको बीचभाग औसत 
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समरुी सतहभन्त्दा १६५० तमटर मातथ रहने छ । टिाफइन वपटको ईन्त्भटफ स्तर औसत समरुी 
सतहभन्त्दा १६४६ तमटर मातथ राहने छ । मेतसन हलको स्तर १६४६.४ औसत समरुी सतहभन्त्दा 
मातथ रहने छ । विद्यतुगहृ बाढी पवहरोबाट सरुजित ठाउुँमा प्रस्ताि गररएको छ । विद्यतुगहृको 
मेतसन हलमा सम्प वपट (sump pit) हनुेछ जसले विद्यतुगहृमा जमेको पानी स्ित: तान्त्छ र टेलरेसमा 
तनष्काजशत गररददन्त्छ । 

 

२.६ जग्गाको आिश्यकता 
आयोजनाका संरचनाहरु बनाउन स्थायी तथा अस्थायी रुपमा चावहने जग्गाको वििरण तातलका ३ 
र ४ मा ददइएको छ । आयोजनाको लातग जम्मा १६.३९८ (६.७०७ हे. स्थायी र ९.६९१ हे. 
अस्थायी) हेक्टर जमीनको आश्यकता पदफछ । यस आयोजनाले स्थायी रुपमा मकाल ुबरुण राविय 
तनकुञ्ज मध्यिती िेरको ३.८८५ हे. प्रयोग गनेछ । यसका साथै सामदुावयक िन िेरको ०.८२२ 
हे. िन िेर प्रयोग गनेछ ।त्यसै गरर अस्थायी संरचनाहरु तनमाफणका लातग ७.३१९ हे. िन िेर 
३ बषफका लातग आयोजनाले प्रयोग गनेछ । नदी र नदी उकास िेरको स्िातमत्ि पतन सरकारी 
िनिेरको रुपमा रहेको छ।  
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तातलका 4 आयोजनाका लातग आिश्यक स्थायी जग्गा 

कं्र 
सं  
  

आयोजनाका 
संरचनाहरु   
  
  

  जमीनको वकतसम (हेक्टरमा)     कुल िेरर्ल 
(हेक्टरमा) िन बाुँझो खेती गररएको नदी र नदी 

उकास िेर 
(मकाल ुबरुण 
रा.तन.  
मध्यिती 
िेर) 

आिासीय 
सरकारी 
(मकाल ु बरुण 
रा.तन. मध्यिती 
िेर) 

सामदुावयक कबतुल
यती 

धातमफक तनजी सरकारी 
 

तनजी सािफजतन
क 

तनजी सािफजतनक तनजी 

1  इन्त्टेक          ०.३१८   ०.३१८ 

2  तडसान्त्दर ०.०४७            ०.०४७ 

3  इन्त्लेट पोटफल ०.०२१०            ०.०२१० 

४ हेडरेस सरुङबाट 
तनजस्कने पोटफल 

०.००७            ०.००७ 

५ सजफ ट्ांक ०.१९८            ०.१९८ 
६ पेनस्टक पाइप ०.२८३            ०.२८३ 
७ टेलरेस ०.०११            ०.०११ 
८ विद्यतुगहृ  ०.१०४           ०.१०४ 
 ९ पहुुँच सडक मागफ 3        2    5 
१० जस्िचयाडफ  ०.१५           ०.१५ 
११ जशविर  ०.५६८           ०.५६८ 
 कुल (क) ३.५६७ ०.८२२       २ ०.३१८   6.70७ 
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तातलका  5 आयोजनाका लातग आिश्यक अस्थायी जग्गा 
कं्र 
सं  

आयोजनाका संरचनाहरु   जमीनको वकतसम (हेक्टरमा) कुल 
िेरर्ल 
(हेक्टरमा)  

  िन  खेती गररएको बाुँझो नदी र नदी 
उकास 
िेर(मकाल ु
बरुण रा.तन. 
मध्यिती 
िेर)  

आिासीय  
    सरकारी 

(मकाल ुबरुण 
रा.तन. 
मध्यिती िेर) 

सामदुावयक  कबलुायती  धातमफक  तनजी  सरकारी - 
ऐलानी 

तनजी  सरकारी  तनजी  सािफजतनक तनजी  

1 खन्त्दा तनजस्कएको 
ढुङ्गामाटो व्यिस्थापन 
गने िेर  

        २.३७२    २.३७२ 

2 कामदार जशविर   १.३६३           १.३६३ 
3 तनमाफण सामाग्री 

भण्डारणस्थल र अन्त्य  
०.०९५            ०.०९५ 

४ उत्खनन ्िेर ४.९६३            ४.९६३ 

५ बंकर र आमी जशविर ०.१८७            ०.१८७ 

६ ब्याजचङ र क्रतसङ ०.२८६            ०.२८६ 

7 रोपिे ०.३२५ ०.१           ०.४२५ 
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कं्र 
सं  

आयोजनाका संरचनाहरु   जमीनको वकतसम (हेक्टरमा) कुल 
िेरर्ल 
(हेक्टरमा)  

  िन  खेती गररएको बाुँझो नदी र नदी 
उकास 
िेर(मकाल ु
बरुण रा.तन. 
मध्यिती 
िेर)  

आिासीय  
    सरकारी 

(मकाल ुबरुण 
रा.तन. 
मध्यिती िेर) 

सामदुावयक  कबलुायती  धातमफक  तनजी  सरकारी - 
ऐलानी 

तनजी  सरकारी  तनजी  सािफजतनक तनजी  

 कुल (ख) ५.८५६ १.४६३       २.३७२    ९.६९१ 
 जम्मा (क + ख) ९.४२३ 2.285       ४.३७२ 0.318   16.398 
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२.७ ऊजाफ तनष्काशन 
होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाबाट उत्पाददत २८.९ मे.िा.  ऊजाफ लमाने जस्थत ततङ्गला सिस्टेशनमा 
लगेर जोतडनछे र त्यहाुँसम्म आयोजनाको जस्िचयाडफबाट १३२ के.तभ.को ३९ वक.मी. लामो प्रसारण 
लाइन मार्फ त ्जोतडनेछ । 

 

२.८ तनमाफण अितध 
आयोजनाको कुल तनमाफण अितध ३ िषफको हनुेछ । 

 

२.९ तनमाफण ऊजाफ 
तनमाफण अितधमा यस आयोजनालाई ७००-१,००० वकलोिाट ऊजाफको आिश्कता पदफछ ।यस 
आयोजना तनमाफणका लातग ४ वक.तम. दूरीमा रहेको नेपाल विद्यतु प्रातधकरणको लाइनबाट ११ 
के.तभ.को लाइन तानी आपूती गररनेछ।तर त्यस अितधसम्म पतन विद्यतु नपगेुको खण्डमा तडजेल 
जेनेरेटरको नै प्रयोग गररनेछ।हेडिक्सफ, विद्यतुगहृ र outlet portal मा ८० kVA को ६ िटा तडजेल 
जेनेरेटरहरु राजखनेछन ् । outlet portal को तडजेल जेनेरेटर भने तनमाफण अितधमा मार प्रयोग 
गररनेछ । 

 

२.१० तनमाफण सामाग्री 
तनमाफणका लातग चावहने ढुङ्गा, तगिी, बालिुा, आयोजनास्थल िररपरर नै उपलब्ध छन ् । ती 
सामाग्रीहरुलाई ट्रक र ट्रयाक्टरहरु मार्फ त ् तनमाफणस्थलसम्म परु् याइनेछ । बालिुा र तगिीहरु 
आयोजना िेर िरपर नै होङ्गु खोलाको वितभन्न खण्डमा उपलब्ध छन ्भन ेअरु सामग्रीहरु ओखलढुङ्गा 
बजारबाट खररद गररनेछ ।  
 

तातलका  6: तनमाफण सामाग्रीको वििरण 
वििरण पररमाण 

ढुङ्गा, तगिी २१,७७४.७५ घन तमटर 
बालिुा १०,८८०.६९ घन तमटर 
तसमेन्त्ट १०,९०३.२३ मेवट्रक टन 

स्टील  २५८.७५ मेवट्रक टन 

विष्र्ोटक पदाथफ ३३५ टन 
डेटोनेटर २,११,३३२ 

स्रोत आयोजनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 
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२.११ विष्र्ोटक पदाथफ 
यस आयोजनामा भतूमगत संरचनाहरु भएकाले विष्र्ोटक पदाथफहरु आिश्यकता पदफछ । विष्र्ोटक 
पदाथफहरुलाई सरुजित तिरबाट बंकरगहृमा भण्डारण गररनेछ भने उपयिु ढंगबाट ती विष्र्ोटक 
पदाथफहरुलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ । यस आयोजनाका लातग ३३५ टन विष्र्ोटक पदाथफको 
आिश्यकता पदफछ । यी विष्र्ोटक पदाथफहरु भारतबाट आयात गररनेछ र आयोजना िेरमा नेपाली 
सेनाको तनगरानीमा बंकर गहृ तनमाफण गरर राजखनेछ । 
 

२.१२ जनशजि 
यस आयोजना तनमाफण अितधमा करीब १,०९,५०० श्रम ददन र संचालन अितधमा २३ जना 
जनशजि आिश्यक पने अनमुान गररएको छ । यसको विस्ततृ वििरण तल तातलकामा ददइएको 
छ । 

 

तातलका  7 तनमाफण अितधमा आिश्यक पने जनशजि 
क्र.स. पद संयया 
१ आयोजना प्रबन्त्धक १ 

२ सहायक प्रबन्त्धक १ 

३ जन सम्पकफ  अतधकृत १ 

४ इजन्त्जतनयर (सतह संरचनाहरुका लातग)  ५ 

५ इजन्त्जतनयर (भतूमगत संरचनाहरुका लातग) ६ 

६ सिेिणकताफ ४ 

७ इलेजक्ट्रतसयन ४ 

८ प्रशासन ५ 

९ ड्राइभर ८ 
१० सरुुङ तनमाफण गनफ आिश्यक दि जन शजि १८ 
११ सरुुङ तनमाफण गनफ आिश्यक अदि जन शजि २२ 
१२ तडसान्त्डर तनमाफण गनफ आिश्यक दि जन शजि १६ 
१३ तडसान्त्डर तनमाफण गनफ आिश्यक अदि जन शजि २४ 
१४ भवटफकल साफ्ट तनमाफण गनफ आिश्यक दि जन शजि २० 
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१५ भवटफकल साफ्ट तनमाफण गनफ आिश्यक अदि जन शजि २० 
१६ हेडिक्सफ तनमाफण गनफ आिश्यक अदि जन शजि २२० 
१७ विद्यतुगहृ तनमाफण गनफ आिश्यक अदि जन शजि ५५ 
१८ पेनस्टक तनमाफण गनफ आिश्यक दि जन शजि १५ 
१९ पेनस्टक तनमाफण गनफ आिश्यक अदि जन शजि ३० 
२० अन्त्य २५ 
 जम्मा ५०० 

 

तातलका  8 संचालन अितधमा आिश्यक पने जनशजि 
क्र.स. पद संयया 
१ आयोजना प्रबन्त्धक १ 

२ सहायक प्रबन्त्धक १ 

३ जन सम्पकफ  अतधकृत १ 

४ विद्यतुगहृ अपरेटर ६ 

५ हेडिक्सफ अपरेटर ६ 
६ ड्राइभर १ 
७ भान्त्से २ 
८ प्रशासन ५ 
 जम्मा २३ 

 

 

२.१३ जशविर स्थापना 
आयोजनामा स्थायी र अस्थायी दईु वकतसमका जशविरहरु स्थापना गररनेछन ्। अतततथगहृ र स्थायी 
प्रकृततका घरहरु भने पतछ संचालन चरणमा आयोजनाका कमफचारीहरुका लातग आिासगहृका रुपमा 
समेत प्रयोग गररनेछ । 

 

तनमाफण व्यिसायीका कामदारका लातग अस्थायी जशविरहरु हेडिक्सफ र विद्यतु गहृ िेर नजजकै 
स्थापना गररनेछ भने अस्थायी कायाफलय, िकफ शप, उपकरण तथा तनमाफण सामाग्री भण्डारण स्थल, 

खानेपानी आपूततफ तथा सरसर्ाईको व्यिस्था पतन गररनेछ । यी कामदार बस्ने जशविरहरु अस्थायी 
प्रकृततका हनुेछन ्र तनमाफण कायफ सम्पन्न भए पिात ्ततनीहरुलाई हटाइनेछ ।  
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तातलका  9 जशविरको अिजस्थतत 
जशविर िेर अिजस्थतत 
हेडिक्सफ २७०३४’४७.२९८”, ८६० ५४’ ३.६१” 

विद्यतुगहृ २७०३२’४५.८१”, ८६० ५३’ ४६.०५” 

स्रोतः होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०२० 
 

 

२.१४ उत्खनन ्िरे 
आयोजना िेरको सीमातभर नै तनमाफण सामाग्रीका पाुँचिटा उत्खनन ्िेरहरु प्रस्ताि गररएका छन।् 
यसको कुल अनमुातनत िरेर्ल ४.९६३ हेक्टर रहेको छ । सबै उत्खनन ्िेरहरु होङ्गु खोलाको 
बाुँया तर्फ  रहेका छन ्र मकाल ुबरुण राविय तनकुञ्ज मध्यिती िेर अन्त्तगफत पदफछन ्। यसको 
वििरण तल तातलकामा ददइएको छ ; 
 

तातलका  10: उत्खनन ्िेरको वििरण 
अिजस्थतत िेरर्ल 

(हे.) 
उत्खनन ् गररन े
आयतन (घन तमटर) 

प्रवितध 

२७०३४’४६.१४६”,८६०५४’२७.१२१” १.३ ३,१३४.९२ Excavator/breaker 
प्रयोग गरी उत्खनन ्
तथा संकलन गररने 
र क्रसर प्लान्त्टबाट 
आिश्यक ढुङ्गा र 
तगिी तनकातलन े।  

२७०३४’४५.१२”, ८६० ५४’ १४.५९” १.१ ३,१३४.९२ 
२७०३४’१५.६७”, ८६० ५४’ ७.०३८” ०.८९ ४,३१०.५२ 
२७०३३’३९.०५६”, ८६० ५३’ 
५७.९६६” ०.७९ 

५,८७७.९८ 

२७०३२’५५.०२८”, ८६० ५३’ 
५०.५१८” ०.८८ 

३,१३४.९४ 

 स्रोतः होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०२० 
 

उत्खनन ्िरे व्यिस्थापन 

आयोजनालाई आिश्यक पने ढूङ्गा, गिी टोवकएको स्थानबाट मारै उत्खनन ्गररनेछ र यस बाहेक 
अरु आयोजनालाई प्रयोग गररने छैन ।उत्खनन ्िेरमा डे्रनेजहरु तनमाफण गररनेछ । उत्खनन ्
िेरमा पवहरो जान तनदन gabian wall तनमाफण गररनेछ ।आयोजनालाई पयाफप्त तनमाफण सामाग्रीहरु 
उत्खनन ्पिात त्यस िेरमा पनुः ििृारोपण गररनेछ । 
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२.१५ खन्त्दा तनजस्कएका ढुङ्गा, माटोको व्यिस्थापन स्थलहरु 
खन्त्दा तनजस्कएका ढुङ्गा, माटोको व्यिस्थापनका लातग हेडिक्सफमा दईुिटा र विद्यतुगहृ िेरमा 
दईुिटा तडस्पोजल िेर तोवकएको छ । यस स्थलको कुल िेरर्ल करीब २.३७२ हेक्टर 
हनुेछ। तनमाफणका क्रममा करीब ६७,३४६.३२ घन तम. पररमाणको ढुङ्गामाटो तनस्कने अनमुान 
गररएको छ र यसको विस्थापन तोवकएको तडस्पोजल िेरमा मार गररनेछ ।यसको कररब 
१३,०६२ घन तमटर पनु: तनमाफणका लातग प्रयोग गररनेछ । ढुङ्गा तथा माटो व्यिस्थापन गने 
िेरको उचाइ अतधकतम ५ तमटरको हनुेछ र यस िेरलाई चारैततर gabion wall लगाइनेछ । 

 

तातलका  11: खन्त्दा तनजस्कएका ढुङ्गा, माटोको व्यिस्थापन स्थलहरु 

अिजस्थतत िेरर्ल (हे.) 
२७०३४’४३.८५”, ८६० ५४’ ८.३५” ०.७४ 

२७०३४’४३.६८”, ८६० ५४’ ३.९७” ०.६९ 

२७०३३’१.४६”, ८६० ५३’ ४९.९८” ०.३९ 

२७०३२’५२.४३”, ८६० ५३’ ४३.७८” ०.४८ 

स्रोतः होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०२० 
 

२.१६ क्रसर र ब्याजचङ प्लाण्ट 
ढुङ्गा, तगिी क्रशर, तनमाफण सामाग्री भण्डारण स्थलहरु र ब्याजचङ प्लाण्ट जस्ता स–साना संरचना र 
स्थानहरु बढी तनमाफण कायफहरु हनुे हेडिक्सफ िेर र विद्यतुगहृ िररपरर नै स्थापना गररनेछ । 
वयनीहरुको संचालन गदाफ िाय ुप्रदषुण, ध्ितन प्रदषुण र जल प्रदषुणको न्त्यूनीकरणमा ध्यान ददइनेछ। 
यी संरचनाहरु अस्थायी प्रकृततका हनुेछन ्र यी संरचनाहरुलाई तनमाफण कायफ सम्पन्न पिात ्हटाउुँदा 
त्यस िेर पूिफित ्अिस्थामा ल्याइनेछ र तनजी जग्गाधनी भए उनीहरुलाई र्काफइनेछ । हेडिक्सफको 
क्रसर प्लाण्टको िमता ३० घन तम. प्रतत घण्टा र विद्यतुगहृको क्रसर प्लाण्टको िमता १५ घन 
तम. प्रतत घण्टाको हनुेछ ।  
 

हेडिक्सफ २७०३४’४८.५३”, ८६० ५४’ १०.८५” 
विद्यतुगहृ २७०३२’४७.४२”, ८६० ५३’ ४५.२९४” 

स्रोतः होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०२० 
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२.८ प्रस्तािको उद्दशे्य 
प्रस्तावित आयोजनाको प्रमखु उदे्दश्य भनेको िातािरणमैरी र सामाजजक रुपले स्िीकायफ हनुे गरी 
मेगािाट जलविद्यतु उत्पादन गनुफ हो । 
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पररच्छेद ३: प्रततिेदन तयार गदाफ अपनाइएको वितध 
 

३.१ आयोजना िरेको िगीकरण 
यस आयोजना सोलखुमु्ब ुजजल्ला, महाकुलङु गाउुँपातलकाको िडा नं ३ मा पदफछ । आयोजनाका 
प्रमखु संरचनाहरु इन्त्टेक (Intake), ग्राभेल ट्रयाप (Gravel trap), तथग्रान पोखरी (Settling basin), 
सरुुङमागफ (Tunnel), सजफ साफ्ट (Surge shaft), पेनस्टक पाइप (Penstock pipe), विद्यतुगहृ 
(Powerhouse), टेलरेस कल्भटफ (Tailrace culvert) हरु होङ्गु खोलाको बायाुँ वकनारतर्फ  पनेछन ्। 

 

िा.प्र.मू. अध्ययनका लातग आयोजना िेरलाई आयोजनाको तनमाफण तथा संचालनले प्रभावित हनु े
िेरको रुपमा पररभावषत गररन्त्छ । आयोजना तनमाफण स्थलबाट तनकटता र आयोजना कायाफन्त्ियनले 
गदाफ पने प्रभािको गहनताका आधारमा आयोजना प्रभावित िेरलाई दईु भागमा बाुँड्न सवकन्त्छ । 
ततनीहरुलाई प्रत्यि प्रभावित िेर अथिा उच्च प्रभावित िेर र अप्रत्यि प्रभावित िेर अथिा न्त्यून 
प्रभावित िेरको रुपमा बाुँड्न सवकन्त्छ ।  
 

क) प्रत्यि प्रभावित िरे 

आयोजनाका संरचना र सेिासवुिधाहरु रहने महाकुलङु गाउुँपातलका -३ लाई प्रत्यि प्रभावित 
िेरको रुपमा तलइएको छ । 

 

अप्रत्यि प्रभावित िरे 

‘अप्रत्यि प्रभावित िेर भन्नाले आयोजना कायाफन्त्ियनले अप्रत्यि रुपमा प्रभावित हनु सक्न ेिेर भन्ने 
बजुझन्त्छ । प्रत्यि प्रभावित िेर भन्त्दा बावहरको ठूलो िेरलाई जनाउुँछ । यसमा महाकुलङु 
गाउुँपातलका िडा नं ३ का बाुँकी भागहरु, समािेश हनु्त्छन,् यद्यवप ती िेरमा आयोजना संरचना र 
सेिासवुिधाहरु अिजस्थत हनुेछैनन ्।  
तातलका  12 आयोजना िेरको िगीकरण 
प्रत्यि प्रभावित िेर महाकुलङु गाउुँपतलका िडा नं ३ 

अप्रत्यि प्रभावित िेर महाकुलङु गाउुँपातलका, िडा नं ,१,२,४,५ 
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तस्िीर 6आयोजना प्रभावित िेर 

 

३.२ आयोजना प्रभावित पररिारहरु 
प्रत्यि प्रभावित िेरमा पने जग्गाधनी िा तनजी घर र सम्पजिका मातलकहरुको पवहचान गररएको 
छ। यी पवहचान गररएका पररिारहरुलाई आयोजना प्रभावित पररिार (PAF) को रुपमा तलइएको 
छ। यसका अततररि, आयोजना कायाफन्त्ियनका कारणले गदाफ जतत जग्गाजमीन भए पतन िा कृवष 
बाहेकका अन्त्य आम्दानी भए पतन कुल जग्गाको ५० प्रततशत भन्त्दा बढी जग्गाजमीन गमुाउने 
पररिारहरुलाई गम्भीर रुपले प्रभावित पररिार (SPAF) को रुपमा पवहचान गररनेछ ।िा.प्र.मू. 
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अध्ययन घरधरुी सिेिणका क्रममा आयोजना प्रभावित पररिार र गम्भीर रुपले प्रभावित पररिारको 
पवहचान गररएको छ । (स्रोतः पूिाफधार विकासका लातग जग्गा प्रातप्त, पनुिाफस र पनुःस्थापना नीतत, 

२०७१) 
 
३.३ सन्त्दभफ सामाग्री र डेस्क अध्ययन  
आयोजनासुँग सान्त्दतभफक हनुे जजल्ला स्तरमा उपलब्ध तथ्याङ्क र जानकारी संकलन गररयो। 
१:५०,००० स्केलको टोपोग्रावर्क नक्शाको तसट नं. २७८६ ०८ (छेस्काम)बाट आयोजना 
िेरको भउूपयोग र अन्त्य विशेषताहरूको बारेमा जानकारी संकलन गने र पनुरािलोकन गने कायफ 
गररएको तथयो।गाुँउपातलका, बस्ती िा समदुाय स्तरका तथ्याङ्क, जलिाय ुर जलविज्ञान सम्बन्त्धी 
तथ्याङ्क जस्ता आधारभतू जानकारी पतन संकलन र समीिा गररयो।  
 

िन तथा िातािरण मन्त्रालय, मकाल ु बरुण राविय तनकुञ्ज र अन्त्य संघसंस्थाबाट प्रकाजशत 
तथ्याङ्कबाट िनस्पतत र िन्त्यजन्त्तकुो बारेमा जानकारी तलइएको तथयो। सामाजजक-आतथफक र 
साुँस्कृततक तथ्याङ्क, जस्तै प्रभावित गाउुँपातलकाको जनसंयया, घरपररिारको आकार, परुुष-मवहला 
अनपुात, पूिाफधार, जातीयता, विद्यालय, आिास िेर र बसोबासको ढाुँचा, आयोजना िेरमा अन्त्य 
विकासका गततवितधहरू, चाडपिफ र संस्कृततको बारेमा केन्त्रीय तथ्याङ्क विभाग र जजल्लाको िस्तगुत 
वििरणबाट संकलन गररएको तथयो । 

 

३.४ स्थलगत सिेिण 
स्थलगत अध्ययन विशेषज्ञ टोलीद्वारा २०/०९/२०७८ देजख ४/१०/२०७८ सम्म गररएको 
तथयो । स्थलगत सिेिणको क्रममा, आयोजना िेरगत स्तरमा आधारभतू िा विद्यमान िातािरणीय 
अिस्थाका बारेमा प्रश्नािली र चेकतलस्टहरू प्रयोग गरेर तथ्याङ्कहरु संकलन गररएको तथयो। 
संकलन गररएको तथ्याङ्कलाई भौततक, जैविक, सामाजजक-आतथफक र साुँस्कृततक िातािरणको वहसाबले 
िगीकृत  गररएको तथयो। 

 

३.५ भौततक िातािरण 
भौततक िातािरणको अध्ययनका लातग अपनाइएका विस्ततृ वितधहरू तल प्रस्ततु गररएका छन:् 
 

 

 

 

 

 



xf]ª\u' vf]nf hnljB't cfof]hgf (@*=( d].jf.) sf] jftfj/0fLo k|efj d"Nofs+g cWoog k|ltj]bg 

 

34 
 

क. भउूपयोग 

भ-ूउपयोग नक्शा बनाउन नापी विभागबाट प्रकाजशत टोपोग्रावर्क नक्शाहरुको उपयोग गररएको 
छ। यसरी तयार पाररएको नक्शा स्थलगत सिेिण र गगुल अथफका तस्िीरहरू दिैुसुँग तलुना गरी 
प्रमाजणकरण गररएको छ । 

 

ख.जल विज्ञानका विशषेताहरु 

आयोजना प्रभावित िेर िरपरको जलविज्ञानका विशेषताहरूका अध्ययन गररएको तथयो । यस 
क्रममा जलाधार िेरको अध्ययनका लातग टोपोग्रावर्क नक्शा र गगुल अथफका तस्िीरहरुलाई 
समेत ध्यान ददइएको छ।यस आयोजनाको hydrological discharge को तथ्याङ्कहरु होङ्ग ुखोला 
जलविद्यतु आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०२० बाट तलइएको छ । 

 

ग.भौगतभफक विशषेताहरु  
भगूभफशास्त्रीको स्थलगत अन्त्िेषण मार्फ त ्पहुुँच सडक मागफका भौगतभफक विशेषताहरूको मूल्यांकन 
गररएको तथयो । त्यस्तै, आयोजना िेर िररपररका भौगतभफक विशेषताहरु पिा लगाउन खानी तथा 
भगूभफ विभागद्वारा प्रकाजशत भौगतभफक नक्शा प्रयोग गररएको छ । अन्त्य सान्त्दतभफक तथ्याङ्कहरु होङ्ग ु
खोला जलविद्यतु आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदनबाट तलइएको छ 

 

घ.हािा, ध्ितन र पानीको गणुस्तर  
िाय,ु ध्ितन र पानीको गणुस्तर मापन गनफ स्थलगत सिेिण गररएको तथयो। िायकुो आधारभतू 
गणुस्तर थाहा पाउन हेडिकफ  िेर र विद्यतुगहृ िरेमा Air visual pro यन्त्रको प्रयोग गरर मापन 
गररएको तथयो । ध्ितन स्तर हेडिकफ  र विद्यतुगहृ िेरमा CENTER 320 को उपयोग गरेर मापन 
गररएको तथयो। हेडिकफ  िेरमा, ध्ितनको स्तर ददउुँसो १२:४५ र विद्यतुगहृमा ददउुँसो ५:०० बजे 
मापन गररएको तथयो । पानीको गणुस्तरको मामलामा, पानीको नमूना हेडिकफ  िेरबाट ददउुँसो 
१:३० बजे संकलन गरी त्यसलाई प्रयोगशालामा ल्याएर परीिण गररयो।  
 

च. आिश्यक तनमाफण सामग्रीहरूको प्रकार, आयतन र श्रोतहरू  
आिश्यक तनमाफण सामग्रीको प्रकार, आयतन र ततनका श्रोतहरू विस्ततृ ईजन्त्जतनयररङ सिेिण 
अध्ययनमा आधाररत छन ्। 
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छ. खानी िरेहरू  
स्थलगत सिेिण र आयोजना ईजन्त्जतनयरहरूसुँगको अन्त्तरवक्रयाद्वारा खानी िेरहरूका बारेमा 
जानकारी तलइएको छ । त्यस्तै, स्थलगत सिेिणका क्रममा स्थानीय सरोकारिालाहरुसुँग पतन 
परामशफ गररएको तथयो । 

 

ज. खन्त्दा तनजस्कएका ढुङगा, माटो विसजफन गने स्थल  
खन्त्दा तनजस्कएका ढुङगा, माटो विसजफन गने स्थलहरु आयोजना ईजन्त्जतनयरहरू र स्थानीय 
सरोकारिालाहरूसुँग समेतको अन्त्तरवक्रयाद्वारा पवहचान गरेर ततनको स्थलगत अध्ययन गररएको 
छ।  
 

झ.आयोजना जशविर िरे, भण्डारण िरे र ततनको अिस्था   
आयोजना जशविर र भण्डारण िेरका अनमुातनत स्थानहरू आयोजना ईजन्त्जतनयर र स्थानीय 
सरोकारिालाहरूसुँग समेतको अन्त्तरवक्रयाबाट पवहचान गररयो र ततनको अिस्थाको अध्ययन 
गररयो। 

 
३.६ जैविक िातािरण  
 
क.िनस्पतत सिेिण 

प्रस्तावित आयोजना िेरको िनस्पततको अिस्थाको आधारभतू जानकारी संकलन गनफ र प्रभाि 
पूिाफनमुानका लातग िातािरणीय र िन विशेषज्ञहरूद्वारा स्थलगत अध्ययन गररएको तथयो। 
आयोजनाको संरचना तनमाफण गनफका लातग कटान गनुफपने रुखहरुको संयया गणना गररएको तथयो। 

 

उि जानकारीको आधारमा रूखको आयतन र बायोमास तनकातलएको तथयो । सामदुावयक िन 
श्रोत सिेिण, २०६१ अनसुार छाततको उचाइमा ३० सेन्त्टीतमटर भन्त्दा बढी व्यास भएको रूखलाई 
रूखको आकार, १० देजख ३० सेन्त्टीतमटर व्यास भएका रूखहरूलाई पोल, ५.० देजख ९.९ 
सेन्त्टीतमटर व्यास भएका रूखहरूलाई लाथ्रा र ५.० सेन्त्टीतमटर भन्त्दा कम व्यास भएकालाई 
तबरुिाको रूपमा तलइन्त्छ। छाततको उचाईमा जमीनको सतहबाट १.३ तमटर मातथ रुखहरुको 
व्यास मापन गररन्त्छ । 
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तातलका 1 :रुखको  व्यासको आधारमा िगीकरण  

क्र.स प्रकार छातीको उचाईमा रुखको व्यास (तस.तम.) 
१ तबरुिा <५ 
२ लाथ्रा ५-१० 
३ पोल १०-३० 
४ रूख >३० 

श्रोत: सामदुावयक िन श्रोत सिेिण, २०६१ 
िन िनस्पतत, िनको बनौट र ढाुँचासुँग सम्बजन्त्धत जानकारी वितभन्न श्रोतबाट तलइएको तथयो । 

नक्शा र अन्त्य श्रोतबाट प्रकाजशत तथ्याङ्कको प्रमाणीकरण स्थलगत अध्ययनद्वारा समेत गररएको 
तथयो । 

 
ख.िन्त्यजन्त्त ु(स्तनधारी, चरा, सरीसपृ र उभयचर र जलचर) सिेिण  
िन्त्यजन्त्तकुो सिेिण मयुय सूचनादाता सिेिण (मकाल ु बरुण राविय तनकुञ्ज कायाफलयका  
कमफचारीहरु, िन्त्यजन्त्तकुो बारेमा ज्ञान भएका व्यजिहरूसुँग छलर्ल), उपलब्ध विज्ञहरूबाट 
जानकारी प्राप्त गररएको तथयो। त्यस्तै गरी आयोजना िेर िरपरको िनस्पतत र जीिजन्त्तकुो 
पवहचान गनफ स्थलगत अध्ययन पतन गररएको तथयो। 
 
स्थलगत अध्ययनको क्रममा िन्त्यजन्त्तहुरू, सरीसपृहरू र पन्त्छीहरूको आिाज, दलुोको आकार-
प्रकार, कोतरेको जचन्त्ह र अरु संकेत मार्फ त पवहचान गररएको तथयो।िन्त्यजन्त्तकुो उपजस्थतत र 
आितजाितको बारेमा थप जानकारी स्थानीय मातनसहरू, गोठाला, िन उपभोिा समूहका 
सदस्यहरू, आददसुँगको छलर्लबाट प्राप्त गररएको तथयो । 
आयोजना िेरबाट अतभलेख गररएको िन्त्यजन्त्तहुरूको जस्थतत जस्तै दलुफभ, संरजित र लोपोन्त्मखु 
जीिजन्त्तकुो अजस्तत्ि र अिस्था थाहा पाउन IUCN Red Data Book, CITES Appendices र राविय 
तनकुन्त्ज र िन्त्यजन्त्त ुसंरिण ऐन, २०२९ सुँग तलुना गररएको तथयो । 
 
घ. िनस्पतत सम्बन्त्धी परम्परागत ज्ञान  
स्थलगत अध्ययनको क्रममा आयोजना िेरमा उपलब्ध आतथफक रुपले महत्त्िपूणफ गैर-काष्ठ िन 
पैदािारहरूको बारेमा जानकारी संकलन गररएको तथयो।यस क्रममा स्थानीय व्यजिसुँग ती प्रजाततको 
उपयोतगताको बारेमा पतन सोध्ने र बझु्ने काम भएको तथयो । 
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ङ. माछा सिेिण 
माछाको सिेिण २०७८ साल माघ २ गते गररएको तथयो । १.५ सेजन्त्टतमटरको जातल प्रयोग 
गरी हेडिक्सफ  तथा dewatered िेरमा माछाको सिेिण गररएको तथयो ।जातलको प्रयोग हरेक 
खण्डमा ४ चोवट गररएको तथयो । 

 
३.७ सामाजजक-आतथफक र साुँस्कृततक िातािरण  
आयोजनाबाट प्रभावित जजल्ला, गाउुँपातलका/िडा र आयोजना प्रभावित पररिारहरूको 
जनसांजययकीको वििरण, आतथफक र साुँस्कृततक अिस्थाको बारेमा जानकारी संकलन गररएको तथयो। 

 

प्रश्नािली चेकतलस्ट, छलर्ल र घरधरुी सिेिण मार्फ त प्राथतमक सूचना प्राप्त गररएको तथयो भन े
दोस्रो तहका सूचनाहरु केजन्त्रय तथ्याङ्क विभाग, जजल्ला स्तरका कायाफलयहरू जस्तै जजल्ला समन्त्िय 
सतमतत (जज.स.स), र अन्त्य सम्बजन्त्धत कायाफलयहरू, गाउुँपातलका कायाफलयहरू, स्िास्थ्य चौकीहरूबाट 
प्राप्त गररएको तथयो ।  
 

३.८ तथ्याङ्क विश्लषेण  
िातािरणीय प्रभािहरू र प्रभाि अतभिवृि/न्त्यूनीकरणका उपायहरू बीचको सम्बन्त्ध स्थावपत गनफ 
स्थलगत अध्ययनबाट संकलन गररएको जानकारीको विश्लषेण र व्यायया गररएको तथयो । संकलन 
गररएका तथ्याङ्कहरुको चेकजाुँच समेत गरी विश्लषेण गररएको तथयो।  
 

क.भौततक िातािरण 

स्थलगत अध्ययनबाट संकतलत तथ्याङ्कको आिश्यकता अनसुार विश्लषेण गररएको तथयो। होङ्ग ु
खोलाको पानीको नमूना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीिण गररएको तथयो ।  
 

ख.जैविक िातािरण 

जैविक िातािरण अन्त्तगफत िन र िनस्पतत, िन्त्यजन्त्त,ु जलचर जस्ता आयोजना िेरका जैविक 
विशेषताहरूको बारेमा विश्लषेण गररएको छ । जैविक िातािरणको तथ्याङ्क उपलब्ध सान्त्दतभफक 
सामाग्रीहरु समेतको सहयोगमा विश्लषेण गररएको तथयो।दलुफभ, लोपोन्त्मखु र संरजित िनस्पतत र 
जीिजन्त्तहुरूको विश्लषेण गनफ IUCN रेड डाटा बकु र नेपालको संरजित िन्त्यजन्त्तकुो सूचीसुँग 
तलुना गररयो । आयोजना संरचना तनमाफण गनेका लातग कटान गनफ पने रुखहरुको संयया पूणफ 
रुपले गणना गररएको तथयो । 
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रुखको आयतन र बायोमास 
रूख आयतन र बायोमास तनम्न सूर प्रयोग गरेर तनकातलएको तथयोः 
रुख आयतन = (DBH) 2/4 x उचाई x र्मफ फ्याक्टर 
जहाुँ  ०.५ र्मफ फ्याक्टर (form factor) को रुपमा रहेको छ ।  
 
सामदुावयक िनहरुमा काबफन स्टक मापन गने सम्बन्त्धी तनदेजशका, २०१० को प्रयोग गरी बायोमास 
(Biomass) तनकातलएको तथयोः 
बायोमास (Biomass) = ०.०५०९ x ρ x DBH x DBH x h 
जहाुँ , ρ= प्रजाततको घनत्ि 
DBH = छातीको उचाइमा रुखको व्यास 
h = उचाई 

 
ग.सामाजजक, आतथफक र साुँस्कृततक िातािरण  
संकलन गररएको सामाजजक, आतथफक िातािरणसुँग सम्बजन्त्धत तथ्याङ्कको प्रशोधन गरर आिश्यक 
पररमाणहरु तनकातलएको तथयो। आयोजना कायाफन्त्ियनको कारण पने प्रभािहरुको स्तर मूल्याङ्कन 
गनफ सम्बजन्त्धत विशेषज्ञ मार्फ त विश्लषेण गररएको छ । 

 

३.९ प्रभाि पवहचान र आकंलन 
आयोजना िेरमा आयोजना गततवितधले गदाफ हनुे िातािरणीय प्रभािहरु सकारात्मक र नकारात्मक 
िातािरणीय प्रभािको पवहचान गरेर, प्रत्यि/अप्रत्यि/संयोजजत प्रभाि, पूिफित ्अिस्थामा र्कफ न 
सक्ने िा नसक्ने तथा आयोजना तनमाफण र संचालन चरणमा पने प्रभािको मारा, विस्तार, अितधका 
आधारमा मूल्याकंन गररएको छ।आंकलन गररएका प्रभािहरुको पररमाणात्मक शे्रणी छुियाउन 
प्रभाि मूल्यांकन म्यावट्रक्स वितधको अंकगजणतीय शे्रणीगत तातलका सवहत प्रयोग गररएको तथयो । 
राविय िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कन तनदेजशका, २०५० मा उल्लेख गररएको अंकगजणततय गणना 
वितधलाई यस अध्ययनमा अपनाइएको छ। उि अंकगजणतीय गणना वितध तलको तातलकामा 
प्रस्ततु गररएको छ । 
 

प्रभािहरूको मूल्याङ्कनको लातग मापदण्डहरू ततनीहरूको पररमाण, सीमा र अितधका आधारमा तल 
विस्ततृ छन ्: 
क) प्रभािको पररमाण  
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 न्त्यून प्रभािः यदद श्रोतहरुको उपयोग सािफजतनक वहतको लातग गदाफ कुनै असवुिधा तबना िा 
न्त्यूनतम असवुिधाको साथ प्रयोग गनफ सवकन्त्छ भने त्यसलाई कम पररमाणको प्रभाि मातनन्त्छ। 

मध्यम प्रभािः यदद श्रोतहरू केही जनतामा असवुिधाको साथ प्रयोग गनफ सवकन्त्छ भने त्यो मध्यम 
प्रभाि मातनन्त्छ। 

उच्च प्रभािः यदद श्रोतहरुको सािफजतनक रुपमा स्िीकायफ स्तर भन्त्दा कम भयो भने त्यो उच्च 
पररमाणको प्रभाि मातनन्त्छ। 

  

 ख) प्रभािको विस्तार  

 िेरगत: यदद तनमाफण कायफको प्रभाि अप्रत्यि प्रभाि िेर तभर सीतमत छ भने पतछ त्यो िेरगत 
प्रभािको विस्तारको रुपमा मातनन्त्छ। 

स्थानीयः यदद तनमाफण कायफको प्रभाि छेउछाउको िडासम्म विस्तार हनु्त्छ भने यसलाई स्थानीय 
प्रकारको विस्तार भतनन्त्छ। 

िेरीयः यदद तनमाफण कायफको प्रभाि सम्पूणफ जजल्ला िा जजल्ला भन्त्दा बावहर रै्तलन्त्छ भने यसलाई 
िेरीय प्रकारको प्रभाि भतनन्त्छ। 

  

 ग) प्रभािको अितध  

अल्पकालीन  अितधः यदद आयोजना आरम्भ भएपतछ तीन िषफ सम्म प्रभाि रहन्त्छ भन ेयसलाई 
अल्पकालीन अितधको प्रभािको रूपमा िगीकृत गररन्त्छ । 

मध्यम अितधः यदद आयोजना आरम्भ भएको तीन िषफ भन्त्दा बवढ र २० बषफ भन्त्दा कम समयसम्म 
प्रभाि रहन्त्छ भने यसलाई मध्यम -अितध को रुपमा मातनन्त्छ। 

दीघफकालीन अितधः यदद आयोजना आरम्भ भएको २० िषफ भन्त्दा लामो समयसम्म प्रभाि रहन्त्छ 
भन,े त्यसलाई दीघफकालीन मातनन्त्छ। 

तातलका  13 प्रभाि पवहचान म्यावट्रक्स 
पररमाण विस्तार अितध 
उच्च ६० िेरीय ६० दीघफकालीन अितध २० 
मध्यम २० स्थानीय २० मध्यम अितध १० 
कम १० स्थान विशेष १० अल्पकालीन  अितध ५ 
श्रोत:राविय िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन तनदेजशका, २०५० 

 

िातािरणीय प्रभािको पररमाण, विस्तार र अितधको संचयी पररणामहरूमा आधाररत हनुेछ । संचयी 
स्कोर ४५ भन्त्दा कम सम्मका प्रभािहरूको लातग, यसलाई नगण्य भतनन्त्छ, ४५ देजख ७५ सम्म 
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संचयी स्कोर को प्रभािको लातग उल्लेखनीय/मध्यम, र ७५ भन्त्दा मातथ संचयी स्कोर को प्रभाि 
को लागी धेरै उल्लेखनीय रूपमा मातनन्त्छ । 

 

तातलका 2:  स्कोर सवहतको प्रभाि उल्लेखनीयताको वििरण 

क्र.स. संचयी स्कोर वििरण 

१ < ४५ नगण्य 

२ ४५ देजख ७५ उल्लेखनीय 

३ > ७५ धेरै उल्लेखनीय 

 
पवहचान र आंकलन गररएका प्रभािहरूको उल्लेखनीयताको वहसाबले मूल्याङ्कन गनफ, तनम्न प्रभाि 
मूल्यांकन वितधहरू, प्रभािको प्रकृततमा तनभफर रहनेछ: 

क) विशेषज्ञहरु र सरोकारिालाहरुसुँगको परामशफ 
ख) संययात्मक मानहरूको प्रयोग (राविय िा.प्र.मू तनदेजशका, २०५०) 
ग) नीतत, कानून र स्थानीयको धारणा 
 

प्रभािका आंकलनहरू उपलब्ध िातािरणीय आधारभतू तथ्याङ्कमा आधाररत हनु्त्छन ् । त्यस्ता 
आंकलनहरू मारात्मक िा गणुात्मक शब्दहरूमा िणफन गररन ु पदफछ । िातािरणीय प्रभािको 
आंकलनमा तनम्न कुरा गररनेछ : 

क) प्रारजम्भक सन्त्दभफ िा आधाररेखा शतफ तनधाफरण गने, 
ख) प्रस्तावित कायफ विना भविष्यको अिस्था अनमुान गने, 

ग) प्रस्तावित कायफको साथ भविष्यको अिस्था अनमुान गने । 

 

३.१० मस्यौदा प्रततिेदन तयारी  
स्थलगत अध्ययन र अन्त्य श्रोतबाट उपलब्ध सूचना तथा तथ्याङ्कको विश्लषेणबाट िा.प्र.मू. अध्ययन 
प्रततिेदन तयार गररएको छ।िातािरण संरिण तनयमािली, २०७७ को अनसूुची १२ र 
आयोजनाको िा.प्र.मू. को कायफसूचीमा उल्लेजखत विषयको आधारमा यस प्रततिेदन तयार पाररएको 
छ ।आधारभतू तथ्याङ्कको विश्लषेणको आधारमा, प्रभािहरूको पूिाफनमुान गररयो र उपयिु 
सकारात्मक प्रभािहरुको िवृि र नकारात्मक प्रभाि न्त्यूनीकरणका उपायहरु प्रस्ताि गररएको 
छ।न्त्यूनीकरणका उपायहरूको कायाफन्त्ियनको प्रभािकाररताका लातग अनगुमन योजना तयार 
पाररएको छ।आयोजनाको िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तनमाफण कायफका प्रभाि, सकारात्मक 
प्रभाि अतभिवृि र नकारात्मक प्रभाि न्त्यूनीकरणका उपायहरु, कायफवितध, कायाफन्त्ियन तातलका, 
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कायाफन्त्ियन र सपुररिेिण गने जजम्मेिार सरोकारिाला र त्यस्ता उपायहरु लागू गनफ र अनगुमन 
गनफ लाग्ने लागत सवहत तयार गररएको छ। 
 

३.११ अध्ययन टोली  
यस िा.प्र.मू. अध्ययनमा संलग्न व्यजिहरु तनम्न अनसुार रहेका छन ्। 

तातलका 3M अध्ययन टोली 
नाम योग्यता पद अनभुि ईमेल ठेगाना सम्पकफ  नम्बर 
राज ु
महजफन 

िातािरणीय 
विज्ञानमा 
स्नातकोिर 

टोली प्रमखु २० िटा जलविद्यतु 
आयोजनाको प्रा.िा.प. र ५ 
िटा जलविद्यतु आयोजनाको 
िा.प्र.मू. अध्ययन तथा अन्त्य 
आयोजनामा संलग्न (5 िषफ ) 

raju@esn.com.n

p 
९८४१६९७३०० 

ररत ु
तलुाधर 

िातािरणीय 
विज्ञानमा 
स्नातकोिर 

जैविक विज्ञ ५ िटा जलविद्यतु 
आयोजनाको प्रा.िा.प. र २ 
िटा जलविद्यतु आयोजनाको 
िा.प्र.मू. अध्ययन तथा अन्त्य 
आयोजनामा संलग्न (3 िषफ ) 

Reetume03@gm

ail.com 
९८६१३८८१५९ 

बसन्त्त 
देिकोटा 

भ ू गभफ शास्त्रमा 
स्नातकोिर  

भ-ू गभफ विज्ञ १७ िटा जलविद्यतु 
आयोजनाको प्रा.िा.प. र १० 
िटा जलविद्यतु आयोजनाको 
िा.प्र.मू. अध्ययन तथा अन्त्य 
आयोजनामा संलग्न (४ िषफ ) 

Basanta12@yah

oo.com 
९८४११०७८६३ 

 

मनुेश 
उपाध्याय 

समाजशास्त्र मा 
स्नातकोिर 

सामाजजक-
अथफशास्त्री 

१६ िटा जलविद्यतु 
आयोजनाको प्रा.िा.प. र ४ 
िटा जलविद्यतु आयोजनाको 
िा.प्र.मू. अध्ययन तथा अन्त्य 
आयोजनामा संलग्न (10 
िषफ) 

munesh_updh@

yahoo.com 
९८४९४९५२२५ 

गोपाल 
तनउरे 

जलश्रोतमा 
स्नातकोिर 

जलविद्यतु 
इजञ्जतनयर 

१७ िटा जलविद्यतु 
आयोजनाको प्रा.िा.प. र ८ 
िटा जलविद्यतु आयोजनाको 
िा.प्र.मू. अध्ययन तथा अन्त्य 
आयोजनामा संलग्न (10 
िषफ) 

gopalniure.uits

@gmail.com 

 

९८४१५९९४५२ 
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३.१२ सरोकारिाला संघसंस्थासुँगको परामशफ 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययन प्रततिेदन तयारीको तसलतसलामा तनम्न तलजखत संस्थाहरुसुँग 
परामशफ गररएको छ । 
 
केन्त्रीय तनकायहरु 
िन तथा िातािरण मन्त्रालय, ऊजाफ, जलश्रोत तथा तसंचाई मन्त्रालय, विद्यतु विकास विभाग, राविय 
प्रकृतत संरिण कोष । 
 
जजल्ला तहका तनकायहरु 
जजल्ला समन्त्िय सतमतत र जजल्लाजस्थत अन्त्य सरोकारिाला जजल्ला तहका तनकायहरु । 
 
स्थानीय तहका संस्थाहरु 
गाउुँपातलका, विद्यालय, स्थानीय िन कायाफलय, स्िास्थ्य चौकी, स्थानीय स्तरका गैरसरकारी 
संस्थाहरु र अन्त्य संघसंस्थाहरु । 
 
३.१३ सािफजतनक सनुिुाई 
िातािरण संरिण तनयमािली, २०७७ मा भएको प्रािधान अनसुार प्रस्तािकले प्रततिेदन तयारीको 
तसलतसलामा प्रस्तािको कायाफन्त्ियनबाट प्रभावित हनुे िेरमा प्रस्तािको बारेमा सािफजतनक सनुिुाईको 
आयोजना गरी रायसझुाि संकलन गररएको छ । सािफजतनक सनुिाई गररंदा प्रस्तािकले महाकुलङु 
गाउुँपातलका कायाफलय, िडा नं ३ कायाफलय, स्थानीय समदुाय, स्थानीय जनप्रतततनतधलाई आमन्त्रण 
गररएको तथयो । सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रम गररने प्रयोजनका लातग सोको तमतत, समय, स्थान 
र आयोजनाको सम्बन्त्धमा प्रचारप्रसार गनफका लातग आतथफक अतभयान पतरकामा, 
२०७८/०९/२३)को प्रयोग गनुफको साथै स्थानीय तहको सम्बजन्त्धत महाकुलङु गाउुँपातलका िडा 
नं ३ कायाफलय, महाकुलङु गाउुँपातलका कायाफलय र आयोजना िेरको सािफजतनक स्थलमा समेत 
सूचना टाुँस गररएको तथयो । सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रम २०७८ साल पौष ३० गते महाकुलङु 
गाउुँपातलका िडा नं ३, छेस्काममा संचालन गररएको तथयो । यस कायफक्रममा ४० जनाको 
सहभातगता रहेको तथयो । छलर्लबाट उठेका सबै सिालहरुलाई िगीकृत प्रततिेदनमा समािेश 
गरी विश्लषेण गररएको छ। स्थानीय जनताले स्थानीय विकासको वहतमा राखेका मागहरुलाई 
प्रततिेदनमा सम्बोधन गररएको छ। सािफजतनक सनुिुाई सरको समयमा उठेका प्रमखु सझुािहरू 
तनम्न रूपमा तातलकामा उल्लेख गररएको छ। 
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तातलका  14 सािफजतनक सनुिुाई वििरण 
स्थान समय सहभागी कुल 

मवहला  परुुष 

महाकुलङु 
गाउुँपातलका िडा 
नं ३ 

२०७८ साल 
पौष ३० 

५ ३५ ४० 

 

तातलका 4 : : सािफजतनक सनुिुाइको बेला उठाइएको मदु्दा/सझुािहरू र ततनको सम्बोधन 

क्र.स सिालहरु सिालहरुको सम्बोधन 
१ स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथतमकता ददनपुने  खण्ड ७.१.१.१ मा समािेश गररएको 
२ कावटएका रूखहरुको उजचत िततपूततफ ददनपुने खण्ड ८.२.१ मा समािेश गररएको 
३ अतधग्रहरण गररने नीजज जग्गाहरुको उजचत िततपूततफ 

ददनपुने 

खण्ड ८.३.१ मा समािेश गररएको 

४ स्थानीयलाई िमता र सीपका आधारमा रोजगारीमा र 
कमफचारीमा प्राथतमकता ददनपुने 

खण्ड ७.२.१.१ मा समािेश गररएको 

५ बाटो तनमाफणको चरणमा स्थानीयहरुसुँग समन्त्िय 
गनुफपने (स्थानीयको माग अनसुार हनुपुने)  

खण्ड ७.१.१.५ मा समािेश गररएको 

६ स्थानीयहरुलाई विद्यतु आपूतीमा सहज र प्राथतमकता 
ददनपुने  

आयोजनाले विद्यतु तनमाफण पिात 
नेपाल विद्यतु प्रातधकरणको ततङ्गला 
सबसेषे्टशनमा लागेर जोड्नेछ र 
त्यहाुँबाट मार वितरण हनुे सम्भि 
भएकाले यो सिाल आयोजनाको िमता 
तभर नपरेको देजखन्त्छ । 

७ मकाल ु बरुण राविय तनकुञ्ज मयुय कायाफलय र 
संखिुासभा कायाफलयमा सम्पकफ  गरी कुनै पतन कायफहरु 
अगातड बढाउनपुने 

सािफजतनक सनुिुाइ तथा परामशफहरुमा 
तनकुञ्जका प्रतततनतधहरु समािेश 
गररएको। 

 िन तथा िातािरण मन्त्रालयबाट प्राप्त राय सझुािहरु 
१ अध्ययन कायफ सञ्चालन गदाफ राविय तनकुञ्ज तथा 

िन्त्यजन्त्त ुसंरिण ऐन, २०२९, वहमाली राविय तनकुञ्ज 
तनयमािली, २०३६, मध्यिती िेर व्यिस्थापन 
तनयमािली, २०५२, तथा संरिण िेरतभर भौततक 
पूिाफधारहरु तनमाफण एिं सञ्चालन सम्बजन्त्ध कायफनीतत, 

पररच्छेद ४ मा समािेश गररएको 
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२०६५, Hydropower Environmental Impact 

Assessment Manual, 2018 तथा िातािरण 
संरिण ऐन, २०५३ र िातािरण संरिण तनयमािली, 
२०५४ को पालना गने । 

२ अध्ययन टोतलमा एक जना िन्त्यजन्त्त ु र जैविक 
विविधता विज्ञ अतनिायफ गराउन े

खण्ड ३.११ मा समािेश गररएको 

३ िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययन कायफमा श्री 
मकाल ु बरुण राविय तनकुञ्ज कायाफलयका अतधकृत 
स्तरका कमफचारीलाई अतनिायफ संग्लन गराउने । 

सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रममा समािे 
श गररएको 

४ दलुफभ िन्त्यजन्त्त ुर िनस्पततको संरिणको लातग विशेष 
कायफक्रम EMP मा समािेश गने । 

यस आयोजना िेरमा दलुफभ िन्त्यजन्त्त ु
र िनस्पतत रहेको छैन । 

५ िनस्पतत तथा जैविक विविधतामा पगु्ने हानीको आतथफक 
मूल्याङ्कन गरी सोही बमोजजम िातािरणीय सधुारका 
वक्रयाकलापहरु प्रस्ताि गने । 

८.२.१ मा समािेश भएको 

६ िातािरणीय व्यिस्थापन योजनामा एक रुख काट्दा 
िा हटाउदा २५ रुख रोपी हकुाफउन ेकायफ प्रिदफकले 
गने र उि अतनिायफ िृिारोपण कायफ कवहले, कस्ले, 
कसरी र कुन प्रजातीका विरुिाहरु रोपण गने 
कायफयोजना सवहत पेश गने । 

८.२.१ मा समािेश भएको 

७ अध्ययन कायफ गदाफ सम्बजन्त्धत स्थानीयतह र स्थानीय 
जनसमदुायहरु तथा मध्यिती सामदुावयक िन 
उपभोिा सतमततका पदातधकारीहरुको समेत 
सहभातगता गराउन े। 

सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रममा 
समािेश गररएको (अनसूुची ५) 

८ जैविक विविधता र िातािरणमा कम हानी पगु्ने र कम 
िन िेर नोक्सान हनुे विकल्पहरुको छनोट गरर 
अध्ययन गने । 

पररच्छेद ६ मा िैकजल्पक विश्लषेन गरर 
सबैभन्त्दा उपयिु विकल्प छातनएको। 

९ आयोजना प्रस्ताि गरेको िेरमा दलुफभ र लोपोन्त्मखु 
िन्त्यजन्त्त ु तथा िन िेरको िन, िनस्पती, जैविक 
विविधता तथा पाररजस्थततवकय प्रणालीमा पनफ सक्न े
असर तथा प्रभािहरुको विश्लषेण गरी न्त्यूतनकरणका 
उपायहरु प्रस्ताि गनुफ पनेछ । 

खण्ड ८.२ मा समािेश भएको 
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१० प्रस्तावित आयोजनाको तडजाइन गदाफ माछाको 
आिागमनलाई सहज पानफ Fi sh Ladder/Fi sh 
Passes िा अन्त्य संरचनाको व्यिस्था हनुे गरी 
अध्ययन गने । 

िा.प्र.मू. अध्ययनका तसलतसला 
स्थलगत अध्ययन र स्थानीयहरुसुँग 
छलर्ल गदाफ यसको हेडिक्सफ देजख 
विद्यतुगहृ सम्म कुनै पतन माछा नपाइन े
पवुष्ट भएकाले fish ladder/pass 

आिश्यक नपरेको । 
 
 

३.१४ सािफजतनक सूचना 
सािफजतनक सनुिुाई पिात ्तयार पाररएको मस्यौदा अध्ययन प्रततिेदनमा रायसझुाि ददनका लातग 
जजल्ला समन्त्िय सतमततको कायाफलय, महाकुलङु गाउुँपातलका र िडा नं ३ कायाफलय र अन्त्य जजल्ला 
तहका सरोकारिाला कायाफलयमा सूचना टाुँस गररएको तथयो तथा सािफजतनक परामशफ बैठक 
आयोजना गरी आयोजनाको बारेमा जानकारी गराइएको तथयो। साथै, सािफजतनक परामशफ बैठकमा 
प्रस्तावित आयोजना सम्बन्त्धी प्राप्त तलजखत वटप्पणी र सझुािहरूलाई तलइएको तथयो । २०७८ 
माघ ५ मा आतथफक अतभयान दैतनक पतरकामा सािफजतनक सूचना प्रकाजशत गरर मस्यौदा अध्ययन 
प्रततिेदनमा ७ ददन तभर रायसझुािहरू ददनका लातग अनरुोध ददइएको तथयो ।  
 

३.१५ तसर्ाररश परहरू  
सम्बजन्त्धत गाउुँपातलका (महाकुलङु गाउुँपातलका) बाट सात ददने सािफजतनक सूचना प्रकाजशत भएपतछ 
तसर्ाररसका लातग तनिेदन ददइएको तथयो। तसर्ाररस पर अनसूुची ७ मा प्रस्ततु गररएको छ। 
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पररच्छेद ४: प्रस्तािसुँग सम्बजन्त्धत नीतत, ऐन, तनयम, तनदेजशका, मापदण्ड, 
सजन्त्ध, सम्झौता 

 
वििरण प्रततिेदन तयार गदाफ पनुरािलोकन गरीएका दर्ा/ तनयम/ खण्ड आदद 

र सम्बजन्त्धत बुुँदा 
 बुुँदा सम्बजन्त्धत वििरण 
३.१ नपेालको संविधान धारा ३०, 

२७ तथा ५१ 
धारा ३० (मौतलक हक र कतफव्य) अनसुार प्रत्येक 
नागरीकलाई स्िच्छ र स्िस्थ िातािरणमा बाुँच्न पाउने 
अतधकार छ । साथै प्रदूषणबाट हनुे िततबापत 
पीतडतलाई काननु बामोजजम िततपूततफको व्यिस्था छ 
। 

३.२ रणनीतत/योजना/नीततहरु 
पन्त्धौं योजना, 
२०७६/७७–
२०८०/८१ 
 

पररच्छेद -8 पूिाफधार िेर अन्त्तगफत जलविद्यतुको ततव्र उत्पादन गरी 
ऊजाफ सरुिा सतुनजित गने लक्ष्य राखेको छ र 
तनम्नतलजखत उदे्दश्यहरु राजखएको छ।  
 
1. जलविद्यतुको उत्पादनमा िवृि गदै स्िच्छ ऊजाफको 
उपलब्धता सतुनजित गनुफ ,  
2. ऊजाफ दिता सवहत गणुस्तरयिु, भरपदो र सलुभ 
रुपमा सबै घर पररिार र उत्पादनशील िेरमा विद्यतु 
सेिाको पहचुमा विस्तार गरी विद्यतु खपतमा िवृि गनुफ 
। 
3. िेरीय ऊजाफ तनयाफत व्यापार अतभिवृि र पेट्रोतलयम 
पदाथफको आयातमा क्रमशः प्रततस्थापन गदै भिुानी 
सन्त्तलुनलाई  बनाउन योगदान परु् याउन ु । यसले 
तनजी, समदुाय र विकास साझेदारहरू बीचको सहकायफ 
पतन प्राथतमकता ददएको छ। 

जलविद्यतु विकास 
नीतत, २०५८ 
 

 जलविद्यतु आयोजनाहरूको तनमाफणको क्रममा 
विस्थावपत जनसंययाको पनुिाफस सम्बन्त्धी िातािरणीय 
असर र मदु्दाहरूलाई न्त्यूनीकरण गनफ पतन जोड 
ददइएको छ । िातािरणीय संरिणमा योगदान 
परु् याउन, मध्यम र ठूला जलविद्यतु आयोजनाहरूको 
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कायाफन्त्ियनको रणनीतत पतन अपनाइएको छ । 
रणनीततले पानीको श्रोत  विकास र व्यिस्थापनको 
आधारका रूपमा नदी र खोलाको संरिण गनफमा 
केजन्त्रत छ । यस नीततले जल पाररजस्थततकी प्रणाली 
कायम गनफ न्त्यूनतम मातसक औसत १० % पानी प्रिाह  
िा  प्रततिेदनले तसर्ाररश गरे बमोजजम पानी नददमा 
छोड्न ुपने प्रािधान गरेको छ । 

राविय िातािरण नीतत, 
२०७६ 
 

 यसले िातािरण संरिणका लातग तीन तहका 
सरकारहरू, नागरीक समाज, समदुाय, तनजी िेर र 
व्यजिहरूबीच समन्त्िय र सहकायफमा जोड ददएको छ 
। प्रदूषण तनयन्त्रण, ठोस र्ोहोर व्यिस्थापन र 
हररयालीलाई बढािा ददने उदे्दश्यले प्रत्येक नागरीकको 
बाच्न र स्िच्छ िातािरणको अतधकार सरुजित गनफ 
सक्दछ। 

राविय िन नीतत, 
२०७५ 
 

 यस नीततले प्राकृततक श्रोत को उत्पादकत्ि िढाउन, 

भ-ूउपयोग योजना तयार गने, जैविक विविधता, 
पाररजस्थतीकीय प्रणालीहरु तथा आनिंुशीक श्रोत को 
संरिण, स्थानीय उपभोिाको आिश्यकता पररपूती हनु े
गरी उपभोिाहरुको अथफपूणफ सहभागीतामा 
उत्पादनमूलक िन व्यिस्थापन गररने, र काठ तथा गैर 
काष्ठ िन पैदिारको िजार व्यिस्थापन गने कुरामा 
जोड ददएको छ । 

राविय भउूपयोग नीतत, 
२०६९ 
 

 अनसूुची-१ मा जमीनलाई कृवष, आिास, व्यिसाय, 

औद्योतगक, खानी तथा खतनज,साुँस्कृततकतथा 
परुाताजत्िक, िन, सािफजतनक उपयोग तथा खलुा र अन्त्य 
िेरसवहत १० भागमा िगीकरण गरी उपयोग गनफ 
सझुाएको छ । यस नीततले कृवषयोग्य जमीनलाई 
अखण्ड राख्न ेर िन िेर संरिण गने नीतत तलएको छ 
।  

राविय जलस्रोत नीतत, 
२०७७ 
 

 जलश्रोत  िेरमा अध्ययन अनसुन्त्धान गने, सम्बजन्त्धत 
संस्था तथा जनशजिको िमता विकास गने, संघ, प्रदेश 
र स्थानीय तहको भतूमका र दावयत्ि स्पष्ट गरी जलश्रोत 
को उपयोग गने, जलश्रोत  आयोजनाहरुबाट प्रभावित 
िेर तथा समदुायहरुको सरुिा एिं संरिण गने, 



xf]ª\u' vf]nf hnljB't cfof]hgf (@*=( d].jf.) sf] jftfj/0fLo k|efj d"Nofs+g cWoog k|ltj]bg 

 

48 
 

सामाजजक, साुँस्कृततक एिं िातािरणीय पिमा पनफ 
सक्ने नकारात्मक प्रभाि न्त्यून हनुेगरी उपयोग गने र 
जलजन्त्य विपद्हरुको तनयन्त्रण एिं न्त्यूनीकरण गने 
रणनीतत पतन राविय जलश्रोत  नीततमा समािेश छ । 

जलिाय ुपररितफन नीतत, 
२०७६ 

 यस नीततको उदे्दश्यहरू तनम्नानसुार छन ्: 
 मौसम पररितफनको समस्यालाई सम्बोधन गनफ र 
अिजस्थत संस्थाहरूलाई सदुृढीकरण गनफ एक 
प्रभािकारी प्रावितधक संस्थाको रूपमा मौसम पररितफन 
केन्त्र स्थापना गने 

 मौसम अनकूुलन-सम्बजन्त्धत कायफक्रमहरू कायाफन्त्ियन 
गनफ र अतधक प्रभाि पानफ सकारात्मक प्रभािहरू 
बढाउुँदै र प्रततकूल प्रभािहरूलाई कम गदै। 

 स्िच्छ ऊजाफ, जस्तै जलविद्यतु, निीकरणीय र 
िैकजल्पक उजाफको प्रयोगलाई बढािा ददने 

 प्रााकृततक श्रोत हरूको अतधकतम उपयोग र 
उनीहरूको कुशल व्यिस्थापनको लातग स्थानीय 
समदुायहरूको मौसम अनकूुलन र लजचलो िमता 
अतभिवृि गने 

पूिाफधार विकासका 
लातग जग्गा प्रातप्त, 
पनुिाफस तथा 
पनुःस्थापना नीतत, 
२०७१ 
 

 पूिाफधार विकास आयोजनाहरुका लातग जग्गा अतधग्रहण 
गरी उजचत र पयाफप्त िततपूततफ, उजचत पनुिाफस र 
पनुःस्थापना सहयोग प्रदान गरी आयोजना प्रभावित 
पररिारको सामाजजक र आतथफक जस्थतत सधुार गने 
लक्ष्य सवहत मस्यौदा गररएको छ ।  

राविय जैविक विविधता 
रणनीतत तथा कायफ 
योजना (२०१४-
२०2०) 
 

 यस नीततको  मयुय उदे्दश्य भनेको नेपालको जैविक 
विविधता र जैविक श्रोतको संरिण र ददगो 
उपयोगलाई अतभिवृि गनफ स्थानीय जीविकोपाजफन र 
िातािरण-मैरी राविय विकास, र समाजका सबै िगफहरु 
बीचबाट आजजफत जैविक संसाधनहरूको समान वितरण 
गनुफ हो।  

३.३ ऐनहरु 
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िातािरण संरिण ऐन, 
२०७६ 

दर्ा (३) विकास कायफ, भौततक वक्रयाकलाप िा भ-ूउपयोगको 
पररितफन गने कुनै योजना, आयोजना िा कायफक्रम 
सञ्चालन गने पूिफ िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन तयार 
गनुफ पने व्यिस्था छ । 

भउूपयोग ऐन, २०७६ 
 

 जमीनलाई कृवष, आिास, व्यिसाय, औद्योतगक, खानी 
तथा खतनज,साुँस्कृततक तथा परुाताजत्िक, िन, 
सािफजतनक उपयोग तथा खलुा नदी, खोला, ताल र 
तसमसार र अन्त्य  िेरसवहत १० भागमा िगीकरण 
गररएको छ । िगीकरण भतूमको संरचना र प्रयोगमा 
आधाररत छ । ऐनले जग्गाको अिस्था, जनसंयया 
बवृि, खाद्यान्न र बासस्थान जस्ता वितभन्न उदे्दश्यका 
लातग जग्गाको आिश्यकता र आतथफक विकास र 
पूिाफधार तनमाफणको आिश्यकताको आधारमा प्रस्ततु 
गररएको हो । 

भतूम ऐन, २०२१ 
 

 कृवष योग्य भतूमको न्त्यायोजचत वितरण र कृवषसम्बन्त्धी 
आिश्यक ज्ञान र साधन सलुभ गराई भमूीमा आजश्रत 
िास्तविक वकसानहरुको जीिनस्तरमा सधुार ल्याउन े
व्यिस्था छ । 

जग्गा प्रातप्त ऐन, 
२०76 
 

दर्ा ३ र ४ यस अनसुार सरकारले  नेपालको जनुसकैु ठाउुँमा 
जनुसकैु पररमाणमा सरकार िा सरकारी तनकायले 
संचालन गने कुनै पतन विकास योजनाका लातग 
आिश्यक पने जग्गा ऐनले व्यिस्था गरे अनसुार 
मआुब्जा ददएर अतधग्रहण गनफ सक्छ ।  

श्रम ऐन, २०७४ 
 

दर्ा (३) को 
उपदर्ा (२) 

यस ऐनमा श्रतमकसम्बन्त्धी आधारभतु व्यिस्था, 
रोजगारी सम्बन्त्धी व्यिस्था, तातलमी तथा प्रजशिाथी 
सम्बन्त्धी व्यिस्था, आंजशक समय काम गने श्रतमक 
सम्बन्त्धी व्यिस्था, श्रम इजाजत सम्बन्त्धी व्यिस्था, 
काम गने समय सम्बन्त्धी व्यिस्था, पाररश्रतमक 
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सम्बन्त्धी व्यिस्था, व्यिसाजन्त्य सरुिा र स्िास्थ्य 
सम्बन्त्धी व्यिस्था उल्लेख छ । 

विद्यतु ऐन, २०४९ 
 

दर्ा (3)  
 
 
दर्ा 5(१) र 
(2)  
 

यस बमोजजम अनमुततपर नतलई कसैले पतन विद्यतुको 
सिेिण, उत्पादन, प्रसारण िा वितरण गनफ हुुँदैन 
विद्यतुको सिेिण, विद्यतु उत्पादन, प्रसारण िा 
वितरणको लातग ददइन ेअनमुततपरको अितध बढीमा 
पाुँच िषफसम्मको हनुेछ । 

राविय तनकुञ्ज तथा 
िन्त्यजन्त्त ु संरिण ऐन, 
२०२९ 
 

३ को 
उपदर्ा (१) 
को बुुँदा १ 

यस ऐनले राविय तनकुञ्जको व्यिस्था, िन्त्यजन्त्त ु र 
यसको बासस्थानको संरिण, जशकारमा तनयन्त्रण र 
प्राकृततक सौन्त्दयफको दृवष्टकोणबाट विशेष महत्ि राख्न े
ठाउुँहरुको संरिण, सम्बध्दफन, विकास तथा उजचत 
व्यिस्था र उपयोग गरी सिफसाधारण जनताको सदाचार 
र सवुिधाको जोड ददएको छ । 

भ ू तथा जलाधार 
संरिण ऐन, २०३९ 
 

दर्ा (३), 
दर्ा (४), 
दर्ा (५), 
दर्ा (६) 

भ ूतथा जलाधार संरिण ऐन अनसुार जलाधार संरिण 
िेरको जग्गालाई ितगफकरन गरी तोवकएको भमीमा 
तोवकएको भ-ू उपयोग प्रणाली अपनाई कायफ गनफ 
गराउन सक्ने, यसरी खेततपातत गनफका लातग प्रावितधक 
सेिा उपलब्ध गराउने, भ-ूव्यिस्था गनफका लातग भ-ू
उपयोतगता प्रणातल अपनाई कुनै कायफ गनफ लगाएको 
कारणबाट कुनै जग्गाबाट मोही तनस्कातसत हनुे भएमा 
त्यस्तो मोहीलाई मआुब्जा ददने व्यिस्था समेत गरेको 
छ । 

िन ऐन, २०७६ 
 

दर्ा (३), 
उपदर्ा (२), 
 

राविय िनिेरको भ-ूस्िातमत्ि नेपाल सरकारमा रहने, 
नेपाल सरकार मन्त्रीपररषद्को तनणफय विना राविय िन 
िेरको भ-ूउपयोग पररितफन गनुफ, राविय िनको 
भोगातधकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, तधतो िन्त्धकी, 
सिापिा िा अन्त्य वकतसमले हक हस्तान्त्तरण गनफ 
नसवकने व्यिस्था छ । 
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जलचर संरिण ऐन, 
२०१७ 
 

दर्ा 3 यस अनसुार कुनै व्यजिले पतन कुनै जलमा रहेको 
कुनै जलचरलाई समात्न े तथा माने अतभप्रायले जानी 
जानी त्यस्तो जलमा िा त्यसको आसपासमा कुनै 
वकतसमको विद्यतुीय तार (करेण्ट), विष्र्ोटक पदाथफ 
िा विषाल ु पदाथफको प्रयोग गनफ नपाउने, 3 (क) 
अतधकार प्राप्त व्यजि बाहेक अरु कसैले पतन 
जलचरको संरिणको लातग जलमा रहेको र्ीस 
ल्याडर, बाुँध तथा अन्त्य कुनै वकतसमको संरचनाको 
ढोकाहरुलाई थनु्न िा भत्काउन तनषधे गररएको छ । 

जलस्रोत ऐन, २०४९ 
 

दर्ा (३), 
दर्ा (४) को 
उपदर्ा (२), 
 

नेपाल तभरको जलस्रात (भ-ूसतहमा िा भतूमगत अन्त्य 
जनुसकैु अिस्थामा रहेको पानी) स्िातमत्ि नेपाल 
सरकारमा तनवहत रहन े  । नेपाल सरकारबाट 
अनमुततपर हातसल गरीसकेपतछ जलस्रोत प्रयोग गनफ 
सवकने उल्लेख छ । 

र्ोहोरमैला व्यिस्थापन 
ऐन, २०६८ 
 

दर्ा 4 
उपदर्ा (१) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
दर्ा १० (1) 

यस ऐन बमोजजम र्ोहरमैला व्यिस्थापन गने गराउन े
दावयत्ि स्थानीय तहको हनुेछ तर उपदर्ा (2) मा 
हातनकारक र्ोहरमैला, स्िास्थ्य संस्थाजन्त्य र्ोहरमैला, 
रासायतनक र्ोहरमैला िा औद्योतगक र्ोहरमैला 
प्रशोधन र व्यिस्थापन गने दावयत्ि तनधाफररत 
मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्तो र्ोहरमैला उत्पादन 
गने व्यजि िा तनकायको हनुे उल्लेख रहेको छ । 
यस अनसुार स्थानीय तहले र्ोहरमैला न्त्यूनीकरण, पनुः 
प्रयोग तथा पनुः चक्रीय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गनफ 
आिश्यक कायफ गनेछ र यसको प्रभािकारी 
कायाफन्त्ियनका लातग आिश्यक तनदेजशका बनाई लागू 
गनफ सक्नेछ । 

संकटापन्न िन्त्यजन्त्त ु
तथा िनस्पततको 
अन्त्तरराविय 
व्यापारलाई तनयमन 

दर्ा (2) 
उपदर्ा (१) 

दलुफभ िा लोपोन्त्मखु िन्त्यजन्त्त ुिा िनस्पतत िा सो को 
नमनुाको कारोबार िा व्यापार गनफ िा गराउन नहनुे र 
कसैले पतन दलुफभ िा लोपोन्त्मखु िन्त्यजन्त्त ुिा िनस्पतत 
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तथा तनयन्त्रण गनफ 
बनेको ऐन, २०७३ 
 

िा सो को नमनुा खररद तबक्री गनफ, आरू्सुँग राख्न, 
प्रयोग गनफ, रोप्न, हकुाफउन, तनयजन्त्रत प्रजनन ् गनफ, 
ओसारपसार गनफ िा तनकासी िा पैठारी गनफ िा गराउन 
पाउने छैन। 

बालश्रम (तनषधे र 
तनयतमत गने) ऐन, 
२०५६ 
 

दर्ा (१९) 
को उपदर्ा 
(१) 

१४ िषफ उमेर नपगेुका बालबातलकालाई श्रतमकको 
रुपमा काम लगाएमा ३ मवहनासम्म कैद िा १० 
हजार रुपैयासम्म जररिाना िा दिैु सजात हनुे व्यिस्था 
रहेको छ । यस आयोजना तनमाफण तथा सञ्चालनको 
चरणमा बाल श्रम प्रयोग नगराउने विषयमा विशेष 
ध्यान ददइने छ । 

विष्र्ोटक पदाथफ ऐन, 
२०१८ 
 

दर्ा (४) (१) विष्र्ोटक पदाथफ उत्पादन गनफ, राख्न, प्रयोग गनफ, 
तबक्री गनफ, ढुिानी िा पररिहन र पैठारी गनफ चाहने 
व्यजिले यस ऐन बमोजजम इजाजत पर तलन ुपनेछ 
। त्यस्तो प्रत्येक इजाजतपरको ढा“चा, त्यसमा लाग्न े
दस्तरु र त्यसको म्याद तोवकए बमोजजमको हनुेछ । 
(२) कुनै विष्र्ोटक पदाथफ उत्पादन गने, राख्न,े प्रयोग 
गने, तबक्री गने, ढुिानी िा पररिहन गने िा पैठारी 
गने कामको इजाजतपर तलन चाहन े िा त्यस्तो 
इजाजतपरको म्याद बढाउन चाहने व्यजिले तोवकएको 
वििरणहरू सवहत तोवकएको ढा“चाको आिेदनपर 
प्रमखु जजल्ला अतधकारी समि ददन ुपछफ । 
(३) यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तगफत बनेको तनयमहरूको 
अधीनमा रही प्रमखु जजल्ला अतधकारीले कुनै 
इजाजतपरमा लेजखएका कुनै कुरामा सम्बजन्त्धत 
इजाजतपरिालालाई सूचना ददई आिश्यक देखेको 
संशोधन गनफ सक्नेछ । 
(४) आफ्नो इजाजतपरमा संशोधन गनफ चाहने कुनै 
व्यजिले सो संशोधन गनफ चाहेको कुरा र त्यसको 
कारण खोली प्रमखु जजल्ला अतधकारी समि 
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आिेदनपर ददन ुपछफ । त्यसरी संशोधन गनफ लाग्ने 
दस्तरु तोवकए बमोजजमको हनुेछ । 

सािफजतनक सडक ऐन, 

२०३१ 
 सिफसाधारण जनताको सतुबधा तथा आकफ  वहत कायम 

राख्नको लातग सबै वकतसमको सािफजतनक सडकहरुको 
तनमाफण, संभार, विस्तार िा सधुार गनफ आिश्यक पने 
जग्गा प्राप्त गनफ त्यसको लातग मनुातसब मावर्कको 
मआुब्जा वितरण गनफ सािफजतनक सडकबाट लाभाजन्त्बत 
हनुे सडक छेउका जग्गािालाहरुबाट तबकास कर 
असलु गने व्यिस्था रहेको छ । 

योगदानमा आधाररत 
सामाजजक सरुिा ऐन, 
२०७५ 
 

 प्रत्येक सूचीकृत रोजगारदाताले आरू्ले तनयिु गरेको 
िा रोजगार सम्बन्त्ध कायम भएको प्रत्येक श्रतमकको 
योगदानयोग्य आयको दर्ा ७ बमोजजमको योगदान र 
त्यस्तो योगदानमा सूचीकृत रोजगारदाताले सोही दर्ा 
बमोजजम रकम थपी तनयतमत रूपमा कोषमा जम्मा गनुफ 
पनेछ । 
सूचीकृत रोजगारदाताले दर्ा ४ मा उजल्लजखत 
अितधतभर योगदान बापतको रकम कोषमा जम्मा 
नगरेमा योगदान रकमको दश प्रततशत व्याजसवहत 
योगदान रकम सम्बजन्त्धत रोजगारदाताबाट कोषले 
असूल उपर गनेछ । सामाजजक सरुिा योजनामा 
योगदान नगने कुनै पतन व्यजिले यस ऐन बमोजजमको 
सामाजजक सरुिा प्राप्त गने छैन । 

मलुकुी देिानी संवहता 
ऐन, २०७४ 
 

 मलुकुमा शाजन्त्त र सवु्यिस्था कायम गनफ नैततकता, 
जशष्टाचार, सद्गणु र सवुिधा र आम जनताको आतथफक 
चासो र आतथफक, सामाजजक रसाुँस्कृततकिेरमा कानून 
व्यिस्था कायम गनफ यो ऐन जारी गररएको छ । 

विद्यतु तनयमन आयोग 
ऐन, २०७४ 
 

 सरकारले विद्यतु तनयमन आयोग तनयमािलीमार्फ त 
आयोगले तलन पाउने सेिा शलु्कको तनधाफरण गरेको 
हो । आयोगले १ वकलोिाटदेजख १ मेगािाटसम्मका 



xf]ª\u' vf]nf hnljB't cfof]hgf (@*=( d].jf.) sf] jftfj/0fLo k|efj d"Nofs+g cWoog k|ltj]bg 

 

54 
 

विद्यतु आयोजनाले गने पीपीएको सहमतत ददंदा १ लाख 
रुपैयाुँ सेिा शलु्क तलन पाउने छ । १ मेगािाटमातथ 
१ हजार मेगािाटसम्मका आयोजनाले पीपीएमा 
सहमतत तलंदा प्रतत मेगािाट १० हजार रुपैयाुँका दरले 
सेिा शलु्क ततनुफ पने भएको छ । १ हजार 
मेगािाटभन्त्दा मातथका आयोजनाले एकमषु्ट २० लाख 
रुपैयाुँ शलु्क आयोगलाई ततनुफ पने छ । 

संक्रामक रोग ऐन, 
२०२० 

उपदर्ा (१) 
िा (२)  

सिफसामान्त्यतामा प्रततकूल असर नपने गरी नेपाल 
सरकारले पैदल िा जनुसकैु सिारीको साधनबाट लतगन े
िा ल्याइने सर्रगने यारकुो जा“चबझु गनफ र त्यस्ता 
पश,ु पंिी िा यारलुाई कुनै संक्रामक रोग लागेकोछ 
भने्न शङ्का लागेमा जा“चबझु गनफ खवटएको कमफचारीले 
त्यस्तो यारलुाई अस्पताल तथा अन्त्य स्थानहरूमा 
अलग गरी राख्न िा कुनै वकतसमबाट ल्याउन लैजान 
िा  सर्र गनफमा समेत तनरीिण र तनयन्त्रण गनफको 
लातग आिश्यक आदेशहरू जारी गनफ सक्नेछ । 

३.४ तनयमािलीहरु 
िातािरण संरिण 
तनयमािली, २०७७ 
 

तनयम ३को 
उपतनयम (१) 

प्रस्तािकले अनसूुची (१) मा उल्लेख भएका 
प्रस्तािहरको संजिप्त िातािरणीय अध्ययन, अनसूुची 
(२)मा उल्लेख भएका प्रस्तािहरको प्रारजम्भक 
िातािरणीय परीिण र अनसूुची (३) मा उल्लेख 
भएका प्रस्तािहरुको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनुफ 
पने प्रािधान छ । 

श्रम तनयमािली, 
२०७५ 

तनयम (४), 
तनयम (११) 
को तनयम 
(३) 

रोजगार सम्झौता गदाफ वििरण खलुाउन ुपने 

िन तनयमािली, 
२०5१ 
 

 िन तनयमािलीले कुनै पतन िनिेर प्रयोग गरी संचालन 
गनफ स्िीकृत भएको योजना संचालनको तसलतसलामा 



xf]ª\u' vf]nf hnljB't cfof]hgf (@*=( d].jf.) sf] jftfj/0fLo k|efj d"Nofs+g cWoog k|ltj]bg 

 

55 
 

गररन ेिन पैदािारको कटानी र ढुिानीमा लाग्ने खचफ 
योजना प्रस्तािकले नै व्यहोनुफ पने व्यिस्था गरेको छ। 

र्ोहोरमैला व्यिस्थापन 
तनयमािली, २०७० 
 

तनयम (६) 
उपतनयम 
(२)को दर्ा 
(३) को 
उपतनयम (१) 

कजम्तमा जैविक र अजैविक लगायतका र्ोहोरमैलालाई 
स्रोतमै छुिाउने गरी हातनकारक िा रासयतनक 
र्होरमैलालाई छुिाछुिै प्राथतमकीकरण तथा 
व्यिस्थापन गनुफपने उल्लेख गररएको  । छुिाएको 
रासयतनक िा हातनकारक र्ोहोरमैला व्यिस्थापन  गने 
दावयत्ि सम्बजन्त्धत उत्पादकै हनुे व्यिस्था छ । 

जलस्रोत तनयमािली, 
२०५० 
 

तनयम 12 यस तनयमािलीले जलश्रोतको उपयोग गनफ चाहने 
व्यजि िा सुँगदठत संस्थाले प्रस्तावित आयोजनासुँग 
सम्बजन्त्धत सम्भाव्यताको विश्लषेण, वििीय व्यिस्था, 
घर जग्गाको उपयोग र प्रातप्त, िातािरणीय प्रभाि 
विश्लषेण लगायतका वििरणहरू खलुाइ जजल्ला जलश्रोत  
सतमतत समि दरखास्त र्ाराम ददन ु पने, सतमततले 
दरखास्त उपर जाुँचबझु गरी, सिफसाधारणको 
जानकारीको लातग सािफजतनक सूचना प्रकाशन गरी 
जलश्रोत  उपयोग अनमुततपर प्रदान गने व्यिस्था 
गरेको छ । 

विष्र्ोटक पदाथफ 
तनयमािली, २०२० 

 

 यस तनयमको अनसुार, विस्र्ोटक पदाथफ प्रयोग गनेका 
लातग छिटा वितभन्न प्रकारका अनमुततहरू जारी गनफ 
सवकन्त्छ जस्तै बेच्न, प्रयोग गने, र्ोरमैन, 
प्रयोगशालामा अनसुन्त्धानको लातग, आयात र तनयाफतको 
लातग अनमुतत तलन सवकन्त्छ । विष्र्ोटकको मारा 
अनमुतत परमा तोवकनेछ।  

योगदानमा आधाररत 
सामाजजक सरुिा 
तनयमािली, २०७५ 
 

 सामाजजक सरुिा तनयमािलीले सामाजजक सरुिा ऐन 
द्वारा आिश्यक अनसुार केवह मामदण्डहरु तोकेको छ; 
(क) सामाजजक सरुिा योजनाहरुमा भाग तलने प्रवक्रया 
(ख) रोजगारदाता र कामदारको सामाजजक सरुिा कोष 
संग संलग्न (ग) कोष को संचालन, आदद। 
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विद्यतु तनयमन आयोग 
तनयमािली, २०७५ 
 

 यस तनयमािलीले अध्यि र सदस्य गठन गने, ग्रीड 
संवहता मापदण्ड तय गने र विद्यतु महसलु तनधाफरण 
गनेछ । 

संकटापन्न िन्त्यजन्त्त ु
तथा िनस्पततको 
अन्त्तरराविय व्यापार 
तनयन्त्रण तनयमािली, 
२०७६ 

 यस तनयमािलीले सरजित िनस्पतत तथा 
िन्त्यजन्त्तहुरुको िेच विखनमा रोक लगाएको छ र कुनै 
त्ससता कायफहरुमा संलग्न भएको पाइएमा सजाय पतन 
टोवकएको छ । 

वहमाली राविय तनकुञ्ज 
तनयमािली, २०३६ 
 

दर्ा (७) संरिकको तलजखत अनमुतत नतलई कुनै पतन व्यजिले 
तनकुञ्जतभर तनवषध्द कायफहरु गनफ पाउने छैन । 
िनस्पतत, विरुिा, माटो, भ-ूपाररजस्थतत आददलाई कुनै 
वकतसमले ितत परु् याउन तनषधे गररएको छ । 

मध्यिती िेर 
व्यिस्थापन तनयमािली, 
२०५२ 

ऐनको दर्ा 
३क. 

बमोजजम नेपाल सरकारले राविय तनकुञ्ज िा आरि 
िररपरीको िेरलाई चार वकल्ला खोली मध्यिततफ िरे 
तोक्दा प्राकृततक सीमानालाई मयुय आधार बनाउनकुा 
साथै देहायका कुराहरूमा समेत विचार परु् याउन ु
पनेछ:-(क)   राविय तनकुञ्ज तथा आरिबाट प्रभावित 
हनु सक्ने िेर, 
(ख)   राविय तनकुञ्ज तथा आरिको भौगोतलक 
अिजस्थतत, 
(ग)   राविय तनकुञ्ज तथा आरि िेरतभर पने गाउुँ 
तथा िस्तीहरूको अिजस्थतत, 
(घ)   मध्यिततफ िेरको व्यिस्थापनको दृवष्टकोणले 
सरल र व्यिहाररक हनु सक्ने िेर । 

3.५ तनदेजशका/ कायफवितध / कायफनीतत 
राविय िा.प्र.मू. 
तनदेजशका, २०५० 
 

 िातािरणीय अध्ययनको तसलतसलामा तयार पाररने 
कायफसूची तथा िेरतनधाफरणका लातग समेत तबतध तथा 
प्रवक्रयाको व्यिस्था छ । 

सामदुावयक िन 
तनदेजशका, २०५८ 

दर्ा 1० यस अनसुार िन पैदािारको ओसारपसारको लातग 
कम्तीमा २४ घण्टा अगािै सम्बजन्त्धत िन कायाफलयमा 
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 जानकारी ददएर मार िन पैदािार ओसार पसार गनुफपछफ 
र  सम्बजन्त्धत उपभोिा समूहको छाप अतनिायफ रूपमा 
लगाइएको हनु ुपछफ । 

सामदुावयक िनस्रोत 
सिेिण मागफदशफन, 
२०६१ 
 

 सामदुावयक िन स्रोत सिेिण मागफदशफनको मयुय 
उदे्दश्य सामदुावयक िन स्रोत सिेिण गरी सामदुावयक 
िनमा पाइने िन–पैदािारको मौज्दात र िावषफक रूपमा 
प्राप्त गनफ सवकने पररमाण यवकन गरी ददगो िन 
व्यिस्थापन गनफ िन उपभोिा समूहलाई आिश्यक 
सहयोग परु् याउन ुरहेको छ । 

मध्यिती िेर 
व्यिस्थापन तनदेजशका, 
२०५६ 

 संरिकले तनयम ५ बोमोजजम मध्यिती िेर 
व्यिस्थापन कायफयोजना तयार गदाफ तनयम ४ िमोजजम 
विभाजन भएका इकाईहरुका सतमततहरुबाट प्रस्ततु 
गररएको कायफयोजनालाई आधार मानी मध्यिती िेर 
व्यिस्थाप कायफयोजना तजूफमा गनुफ पनेछ । 

िन पैदािार सङ्कलन 
तथा विक्री वितरण 
तनदेजशका, २०७३ 

 पररच्छेद (२) छपान, कटान तथा संकलन इजाजत 
पर सम्बन्त्धी व्यिस्था, पररच्छेद (3) रुख कटान, 
मछुान, ढुिानी तथा घाटगद्दी सम्बन्त्धी व्यिस्था, 
पररच्छेद(4) काठ दाउराको मापन, स्तरीकरण र खडा 
िा ढलेको रुख तबक्री सम्बन्त्धी व्यिस्था आदद जस्ता 
व्यिस्थाहरूको बारेमा विस्ततृ रुपमा पालना गनुफपने 
तनदेशन उल्लेख गररएको छ।  

राविय  प्राथतमकता 
प्राप्त योजनाको लातग 
िन िेर प्रयोग गने 
सम्बन्त्धी मापदण्ड 
सवहतको कायफवितध, 
२०७६  

 राविय प्राथतमकता िा राविय गौरिका आयोजनाहरू 
सञ्चालन गनफ िन प्रयोग गनुफको विकल्प नभएमा संघीय 
काननु, तनदेजशका तथा कायफवितधका आधारमा िन िेर 
प्रयोग  गने व्यिस्था गररनेछ र आयोजना प्रस्तािकले 
िन िेर प्रयोग गदाफ घटेको िनको िेरर्ललाई 
पररपतुतफ हनुे गरी ििृारोपण तथा िनको पनुस्थाफपना 
गनुफ पनेछ । 

राविय ऊजाफ संकट 
तनिारण तथा विद्यतु 
विकास दशक सम्बन्त्धी 

 यस नीततले आगामी ३ बषफमा १४५० मेगािाट तबजलुी 
उत्पादन गने रूपरेखा बनाएको छ । नीततले 
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अिधारणापर एिं 
कायफयोजना, २०७२ 
 

जोडतोडका साथ राविय तग्रडमा २५ मेगािाटको 
सोलार जडान गनफ जोड ददएको छ । यस नीततले सौयफ 
र िाय ुउजाफको माध्यमबाट वितभन्न छुट र सवुिधाको 
माध्यमबाट तबजलुी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गदफछ 

जग्गाको हदबन्त्दी छुट 
ददने सम्बन्त्धी आदेश, 
२०७४ 
 

 ऐनले तोकेको हद भन्त्दा बढी जग्गा आिश्यक पने 
उद्योग िा प्रततष्ठानले उद्योग दताफ गने तनकायमा हद 
भन्त्दा बढी जग्गा खररद गनफ चाहेमा जग्गा चाहेमा 
जग्गाको वििरण, जग्गाधनीको नाम, जग्गा रहेको 
स्थान र िेरर्ल समेत उल्लेख सम्बजन्त्धत कागजात 
पेश गरी अनमुततका लातग तनिेदन ददन ुपनेछ । 

विद्यतु आयोजनाको 
अनमुततपर सम्बन्त्धी 
तनदेजशका, २०७५ 
 

 यस तनदेजशकाले विद्यतु उत्पादन, प्रसारण िा वितरण, 
विद्यतु उत्पादनको लातग सिेिण अनमुततपर जारी गनफ 
िा प्राप्त र संशोधन र निीकरण, लाइसेन्त्स र प्रसारण 
िा वितरण अनमुततपर र सम्भार गनफ  विविध प्रवक्रया 
आिश्यकताहरूको बारेमा  िणफन गदफछ । 

संरजित िेर तभर 
भौततक पिुाफधारहरु 
तनमाफण एिं संचालन 
सम्िजन्त्ध कायफनीतत, 
२०६५ 
 

 िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदनहरुमा तनददफष्ट गरेको 
प्रभाि न्त्यूनीकरण उपायहरु प्रिध्दफकले आफ्नै स्रोत 
साधबनबाट अिलम्बन गरे नगरेको समबन्त्घमा  िन 
तथा िातािरण मन्त्रालय ( अन्त्य सम्बजन्त्धत मन्त्रालय 
तथा विभाग) र राविय तनकुञ्ज तथा िन्त्यजन्त्त ुसंरिण 
विभागबाट तनयतमत िावषफक अनगुमन गने व्यिस्था छ 

3.६ म्यानयुलहरु 
जलविद्यतु आयोजनाको 
िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन अध्ययनका 
लातग कायफसूची तयार 
पाने सम्बन्त्धी 
म्यानयुल,२०१८ 
 

 जलविद्यतु आयोजनाहरूको िा.प्र.मू. गनफका लातग 
िा.सं.तन. २०५४ ले कायफसूचीको एउटा ढाुँचा 
तसर्ाररस गरेको छ । यस म्यानअुलको उदेश्य भनेको 
िा.प्र.मू. अध्ययनको आिश्यकताहरू परुा गनफ 
कायफसूचीमा त्यस अनसुार विषय समािेश गनुफ रहेको 
छ। 
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जलविद्यतु 
आयोजनाहरूको लातग 
िातािरणीय प्रभाि 
तनधाफरण प्रवक्रयामा 
सािफजतनक सनुिुाई 
सञ्चालनको लातग 
म्यानअुल 
 

 कानूनी प्रािधान अनसुार जलविद्यतु विकासको 
समथफकलाई सािफजतनक सनुिुाई गनुफपने अतनिायफ रहेको 
छ । िा.सं.तन. २०५४, ले सािफजतनक सनुिुाई 
सञ्चालन गनफ र समय, स्थान, सहभागीहरुको संयया 
तनददफष्ट गदैन । यो पजुस्तकाले सािफजतनक सनुिुाई 
प्रवक्रयाको लातग सामान्त्य तनदेजशकाहरू प्रदान गदफछ र 
प्रस्तािकहरूलाई जलविद्यतु आयोजनाहरूको लातग 
सािफजतनक सनुिुाई प्रभािकारी ढंगले सञ्चालन गनफ 
मद्दत गदफछ।  

जलविद्यतु 
आयोजनाहरूको 
िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन प्रवक्रयामा 
सािफजतनक संलग्नताको 
लातग म्यानअुल, 
२०५८ 

 यस प्रततिेदनको मयुय उदे्दश्य िा. प्र. मू. अध्ययनको 
बखत सािफजतनक जचन्त्ताको विषयलाई सम्बोधन गनुफ र 
िातािरणको भौततक, जैविक र सामाजजक आतथफक 
पिहरूको मूल्याङकनको क्रममा जनतालाई सहभागी 
बनाउन ुहो। आयोजना कायाफन्त्ियनको चरणमा द्वन्त्द्व 
कम गनफका लातग सािफजतनक सहभातगताले आयोजना 
र स्थानीय बीचको सम्बन्त्ध सधुार गदफछ।  

जलविद्यतु 
आयोजनाहरूको लातग 
िातािरणीय 
व्यिस्थापन योजना 
तयार गने म्यानअुल, 
२०५९  

 यस म्यानअुलको मूल उदे्दश्य भनेको िा.प्र.मू. 
प्रततिेदनमा तसर्ाररश गरेका सबै न्त्यूनीकरणका 
उपायहरू कायाफन्त्ियन भएको/नभएको र लागू गररएको 
न्त्यूनीकरणका उपायहरूको प्रभािकाररता जाुँच्नको 
लातग आधार प्रदान गदफछ। 

3.७ मापदण्डहरु 
नेपालको िायकुो 
गणुस्तर सम्बन्त्धी 
राविय मापदण्ड, 
२०६९ 

 यसले तनमाफण िेरहरूको िररपरर िायकुो गणुस्तर 
प्यारातमटर सीतमत गदफछ। 

नेपालको सिारी प्रदषुण 
सम्बन्त्धी मापदण्ड, 
२०६९ 

 यसले तनमाफण िेरहरूको िररपरर सिारी साधनहरुको 
गणुस्तर प्यारातमटर सीतमत गदफछ।  
 

खानेपानीको गणुस्तर 
सम्बन्त्धी मापदण्ड, 
२०६४ 

 यसले तनमाफण िेरहरूको िररपरर खानेपानीको गणुस्तर 
प्यारातमटर सीतमत गदफछ।  
 



xf]ª\u' vf]nf hnljB't cfof]hgf (@*=( d].jf.) sf] jftfj/0fLo k|efj d"Nofs+g cWoog k|ltj]bg 

 

60 
 

तनष्काजशत हनु े
र्ोहोरपानीको 
मापदण्ड, २०६९ 

 यसले तनमाफण िेरहरूको िररपरर तनष्काजशत हनुे 
र्ोहोरपानीको तािरणीय गणुस्तर प्यारातमटर सीतमत 
गदफछ।  

३.८ सजन्त्धहरु   
दलुफभ तथा सङ्कटापन्न 
िन्त्यजन्त्त ु तथा 
िनस्पततको 
अन्त्तराफजस्ट्रय व्यपार 
सम्बन्त्धी सम्मेलन 
1973 
 

 यस महासजन्त्धको अतभप्राय पि रािहरूले आफ्नो 
मलुकुमा भएका सङ्कटापन्न िन्त्यजन्त्त ुर िनस्पततलाई 
यथासक्य प्राकृततक अिस्थामा नै संरिण एिं सरुिा 
गनुफ र अन्त्तराफविय व्यापार तनयमन गनुफ हो।  
नेपालमा ७३ प्रजाततका स्तनधारी, ११३ प्रजाततका 
चरा, २९ प्रजाततका सररसपृ, २ प्रजाततका उभयचर, 
३ प्रजाततका पतुली, ४१७ प्रजाततका िनस्पतत 
साईवटसको अनसूुची I,II,III मा सूचीकृत भएका छन ्
। 

संयिु रािसंघको 
जैविक विविधता 
सम्बन्त्धी फे्रमिकफ , 
१९९२ 

 नेपाल सरकारले जैविक वििधतासम्बन्त्धी महासजन्त्ध, 
१९९२ मा ितफमान तथा भविष्यको लातग जैविक स्रोत 
संरिण र ददगो उपयोगको लातग प्रततिध्दता जाहेर 
गरेको छ । 

आददिासी जनजातत 
सम्बन्त्धी  महासजन्त्ध (नं 
१६९), १९८९ 

 विकासको प्रवक्रतयामा आददिासी र जनजाततको 
जनताले आफ्नो आिश्यकताअनसुार छनौट गनफ पाउन े
अतधकार प्रदान गरेको छ । परम 

जलिाय ु पररितफन 
सम्बन्त्धी संयकुत 
रािसंघीय सजन्त्ध, 
१९९२ 

 सदस्य राि भईसकेपतछ विश्व तापमान िवृिलाई २ 
तडतग्र सेजल्सयसबाट १.५ तडतग्र सेजल्सयसलमा सीतमत 
राख्न ेप्रयासहरुको अनसुरण र समथफन गदै जोजखम र 
प्रततकूल प्रभाि कम गने उपायरहकुोक कायाफन्त्ियन 
गने प्रततबध्दता नेपालको रहेको छ । 

 

मापदण्ड 
िाय ुगणुस्तर सम्बन्त्धी राविय मापदण्ड, २०६९  
यसले तनमाफण िेरहरूको िररपरर िातािरणीय गणुस्तर प्यारातमटर सीतमत गदफछ। 
 
तातलका  15 :िाय ुगणुस्तर मापदण्ड  
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Kof/fld6/x¿ PsfOx¿ cf};t ;do 
WHO 

Guideline 

Psfu|tfdf 

kl/j]z jfo'df 

clwstd k/LIf0f 

ljlw 

TSP (Total 

Suspended 

Particulates) 

μg/m3 

Jfflif{s 

!@)-@#) 

- HVS 24 hour 

sampling( one 

weak sample on 2 

road side station 
@$-306f* @#) 

PM10 μg/m3 
Jfflif{s 

&) 
- 

nfO6 ef]No'd gd"gf 

@$-306f * !@) 

Sulphur 

Dioxide 
μg/m3 

Jfflif{s 

!@% 

%) 
l8ˆo"l;e gd"gf 

;fKtflxs cf};tdf 

cfwfl/t 

@$-306f 

** 
&) 

Nitrogen 

Dioxide 
μg/m3 

Jfflif{s 

!%) 

$) l8ˆo"l;e gd"gf 

;fKtflxs cf};tdf 

cfwfl/t 

@$-306f 

** 
*) 

Carbon 

Monoxide 
μg/m3 

* 306f ** 
!))))) 

!)))) 
To be determined 

before 2005 

!% ldg]6 !))))) Indicative sampler 

Lead μg/m3 

Jfflif{s 
).%-

!.)* 

).% Atomic absorption 

spectrometry 

analysis of PM10 

samples 
@$-306f - 

Benzene μg/m3 
Jfflif{s 

- 
@)**** Diffusive sampling 

based on weekly 

average @$-306f  - 

 

राविय खानपेानी गणुस्तर मापदण्ड, २०६2 
आयोजना जशविर र तनमाफण िेरहरूमा खानेपानी आपूततफको गणुस्तर। 

तातलका  16: खानेपानी गणुस्तर मानक 

;d"x Kof/fld6/ PsfO{ clwstd Psfu|tf ;Lldttf 

 Turbidity NTU % (!))** 

 pH  ^.%-*.%* 

 Color TCU % (!%)** 

 Taste & Odor  not  objectionable 

 Total Dissolved 

Solids 
mg/l !))) 
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;d"x Kof/fld6/ PsfO{ clwstd Psfu|tf ;Lldttf 

 Electrical 

Conductivity 
μc/cm !%)) 

 Iron mg/l ).# (#)** 

Eff}lts Manganese mg/l ).@ 

 Arsenic mg/l ).)% 

 Cadmium mg/l ).))# 

 Chromium mg/l ).)% 

 Cyanide mg/l ).)& 

 Fluoride mg/l ).%-!.%* 

 Lead mg/l ).)! 

 Ammonia mg/l !.% 

 Chloride mg/l @%) 
 Sulphate mg/l @%) 
 Nitrate mg/l %) 
 Copper mg/l ! 

/;folgs Total Hardness mg/l %)) 
 Calcium mg/l @)) 
 Zinc mg/l # 

 Mercury mg/l ).))! 

 Aluminum mg/l ).@ 

 Residual Chlorine mg/l ).!-).@* 

Micro Germs E-Coli MPN/100ml ) 
 Total Coli form MPN/100ml gd"gfdf (% % 

Source: Ministry of Physical Planning and Works (Nepal Gazette (B.S. 2063/03/12) 

Notes: 

* These standards indicate the maximum and minimum limits. 

** Figures in parenthesis are upper range of the standards recommended. 

 
ध्ितन गणुस्तर सम्बन्त्धी राविय मापदण्ड, २०६९ 
यसले वितभन्न उपकरणहरूको लातग ध्ितन स्तर मापदण्ड ददन्त्छ। 
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तातलका  17: ध्ितन राविय मानक  
िातािरण पररिेश Typi cal  Range of  Ldn, 

dBA 
औसत Ldn, dBA 

pRr oftfoft If]q ^$-*^ &$.#^ 

k'/fgf] cfjf;Lo If]q %(-&# ^^.@* 

gofF cfjf;Lo If]q $*-^( ^@.)) 

jfl0flHos ;x cfjf;Lo If]q ^(-&% &@.&% 

jfl0flHos ;x ko{6s If]q %(-&^ ^(.@% 

Source: Ministry of Physical Planning and Works (Nepal Gazette (B.S. 2063/03/12) 
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पररच्छेद ५: विद्यमान िातािरणीय अिस्था 
 
 

प्रस्तावित आयोजनाको विद्यमान भौततक, जैविक, आतथफक-सामाजजक र साुँस्कृततक िातािरणीय 
अिस्थाका वििरण तलका उपशीषफकहरुमा ददइएको छ । 

 

५.१ भौततक िातािरण 
 

५.१.१ धरातलीय स्िरुप 
भौगोतलक रुपमा प्रस्तावित आयोजना समरुीसतह देजख १६४६ तम. देजख  १९७० तम. तबचको  
िेरमा पदफछ । प्रस्तावित होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाले होङ्गु नदीको पानी उपयोग गनेछ, जनु 
दधुकोशी नदीको प्रमखु सहायक नदी हो । यो आयोजना सोलखुमु्ब ु  जजल्लामा पछफ। यो 
आयोजनाको धरातलीय स्िरुप सामान्त्य र ठाडो तभरालोयिु छ । आयोजना िेर िनस्पततले घना 
रुपले ढाकेको छ ।  
 

५.१.२ भ-ूउपयोग  
आयोजना िेर िरपरको भउूपयोगमा सरकारी िन िेर, नदी वकनार आसपासका बिुयान र नदीको 
बहाि िेर पदफछ । आयोजना िेरको मातथल्लो भागमा तमजश्रत घना जंगल रहेको छ । त्यस्तै 
गरी आयोजनाको तल्लो िेरततर होङ्गु खोलाको बाुँयातर्फ  िन िेर पातलो रहेको छ भने दायाुँतर्फ  
बाक्लो बस्ती रहेको छ । आयोजना िेरबाट नजजक पने बस्तीहरुमा मढुीखकफ , सीरुमलागोठ, 

चीउलाखकफ , छोनकीगोठ र बोक्सिार पदफछन ्।  
तातलका 18: जजल्लाको भउूपयोग 
क्र.स. भ-ूउपयोग िेरर्ल (हेक्टर) प्रततशत (%) 

१ खेती गररएको ४५३५८ १३.६७ 

२ िन िेर १०५५३० ३१ 

३ चरण िेर ४९,८४९ १४.६७ 

४ उच्च वहमाली िेर 

उच्च पहाडी िेर 

मध्य पहाडी िेर 

१,९२,५११ 

१,४४,४४६ 

२,८०२ 

५६.६६ 

४२.५१ 

०.८२ 

५ अन्त्य िेर (वहउुँ, पहाड, नदी, चिान) १,३९,२३९ ४०.९८ 

जजल्ला िस्तगुत वििरण, सोलखुमु्ब,ु २०७२  



xf]ª\u' vf]nf hnljB't cfof]hgf (@*=( d].jf.) sf] jftfj/0fLo k|efj d"Nofs+g cWoog k|ltj]bg 

 

65 
 

 

आयोजनाले ओगट्ने जमीनमा िनिेर, बाुँझो जमीन, झाडी िेर, नदीको बहाि िेर र नदी वकनार 
िेरहरु पदफछन ्।  
 

५.१.३ मौसम  
होङ्गु खोला जलाधार िेरमा एउटै प्रकारको मौसम रहेको छ तर उचाई र भौगोतलक अिजस्थतत 
अनसुार तापक्रममा मार तभन्नता रहेको छ । आयोजना िेरबाट नजजक रहेका मौसम मापन 
स्टेशनहरु तातलका १० मा देखाइएको छ जनु यस आयोजनाको अध्ययनका लातग प्रयोग गररएका 
छन ्। 
तातलका  19: होङ्गु जलाधार नजजका मौसम स्टेशनहरु 

इन्त्डेक्स नं स्टेशनको नाम अिजस्थतत उचाई (तम) जजल्ला 
१२०२ चौरीखकफ  २७.७० र ८६.७२ २६८० सोलखुमु्ब ु

१२०४ ऐसेलखुकफ  २७=२१ र ८६=४५ २१४३ सोलखुमु्ब ु

१२०३ पकारनास २७=४३ र ८६=५७ १९८२ सोलखुमु्ब ु

१२०६ ओखलढुङ्गा २७=३२ र ८६=५० १८१० सोलखुमु्ब ु

१२२० जचअल्सा २७=४६ र ८६=६१ १२२० सोलखुमु्ब ु

स्रोत: आयोजना संभाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

 

आयोजना िेरको अतधकतम तापक्रम २०० देजख २८० सेजन्त्टग्रडे रहेको छ भने न्त्यूनतम तापक्रम 
-०.३० देजख १०० सेजन्त्टग्रडे सम्म रहेको छ । 

 

५.१.४ स्थलगत जलविज्ञान 
होङ्गु खोलामा gauging  स्टेशन  रहेको छैन । होङ्गु खोला जलाधार िेर नजजक रहेका gauging  
स्टेशन दधुकोशी नदी, रबिुाबजारमा रहेको छ । यसको अलािा अको नजजकको gauging  स्टेशन 
भएको नदी सोल ुखोला, साल्मेमा रहेको छ । यसका साथै अन्त्य ४ िटा gauging स्टेशन भएका 
नदीहरु छातनए र Regional Approach वितधद्वारा होङ्गु खोलाको लामो अितधको जल प्रिाह (long 
term flow) तनकातलयो । 
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स्रोत आयोजना संभाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

तस्िीर  7 : होङ्गु खोला जलाधार िेरमा रहेका जलविज्ञान स्टेशनहरु 
 

होङ्गु खोलामा कुनै पतन gauging स्टेशन नभएकोले यस खोलामा gauging स्टेशन राख्न आिश्यक 
देजखन्त्छ । होंङ्गु खोलाको इन्त्टेकमा कुनै पतन बस्ती नभएकोले यहाुँ gauging स्टेशन रायदा ददनहुुँ 
तथ्यांक तलन सम्भि छैन । तसथफ, विद्यतुगहृ नजजक gauging स्टेशन स्थापना गने तनणफय गररयो। 
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तस्िीर 8: जलमापन केन्त्र स्थापना गदै 
 

िरेीय जलविज्ञान विश्लषेण वितध (Regional Analysis Approach) 
होङ्गु खोलाको ईन्त्टेक िेरको दीघफकालीन औसत मातसक जल प्रिाह पिा लगाउन िेरीय जलविज्ञान 
विश्लषेण वितधको (Regional Analysis Approach) प्रयोग गररएको छ । यसका लातग चारिटा 
नजजकका जलमापन केन्त्रहरुको दीघफकालीन जल प्रिाहको तथ्यांक तलइएको तथयो । 

तातलका  20: दीघफकालीन औसत मातसक प्रिाह (घन तमटर प्रतत सेकेण्ड) 

मवहना जल प्रिाह (घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
सोल-ु साल्मे जखम्तोी - 

रस्नाल ु
तलख-ु साुँघटुार दधुकोशी रबिुाबजार 

जनिरी ५.९३ ५.५४ ६.५० ३.९६ 
रे्व्रिेुरी ५.१६ ४.४८ ५.८४ ३.२५ 
माचफ ४.८२ ४.४१ ५.७४ ३.१२ 
अवप्रल ४.९९ ४.९५ ५.७७ ३.७३ 
मे ६.४५ ८.१४ ९.०६ ६.६८ 
जनु १४.१० २२.८२ २१.१५ २२.०३ 
जलुाई ४४.२४ ५९.५१ ६१.१७ ५०.६५ 
अगस्ट ६३.१९ ७०.२० ६२.९३ ५३.६६ 
सेप्टेम्बर ४५.५८ ५५.४३ ४८.४४ ३९.४१ 
अक्टोबर २३.४९ २४.६८ २७.५७ १७.२४ 
नोभेम्बर ११.१० ११.३० १५.०४ ८.२७ 
तडसेम्बर ७.६८ ७.०७ ९.४२ ५.२९ 
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स्रोत: आयोजना संभाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

होङ्गु खोला दधुकोशी नदीको जलाधार िेर तभर पदफछ । होङ्गु र दधुकोशीको जलाधार िेर दिैु 
पयाफप्त मारामा वहउुँले ढाकेको हनुाले यस दधुकोशीको जल प्रिाहलाई होङ्गु नदीको जल प्रिाह 
तनकाल्न प्रयोग गररएको छ । त्यस्तै गरी  सोल ुनदी पतन दधुकोशी जलाधार िेर तभर नै पने र 
जल तनकास पतन होङ्गु खोलासुँग तमल्ने भएकाले  सोल ुनदीको जल प्रिाहलाई होङ्गु नदीको प्रिाह 
तनकाल्न प्रयोग गररएको छ । तलख ुर जखजम्त खोलाको पानीको जल प्रिाह होङ्गु नदीको  जल 
प्रिाह पररमाण तनकाल्न प्रयोग गररने छैन वकनभने जखजम्त खोलाको जलाधार िेर वहउुँ पने िेरभन्त्दा 
तल रहेको छ र तलखकुो जलाधार िेर होङ्गु नदीको भन्त्दा तनकै ठूलो रहेको छ । 

 

तातलका 21:  होङ्गु खोला इन्त्टेकको औसत मातसक जल प्रिाह (िेरीय जलविज्ञान विश्लषेण वितध 
र जलाधार िेर अनपुात वितध) 

 मवहना साल्मे-सोल ु रबिुाबजार-दधुकोशी होङ्ग ुइन्त्टेक िरेमा अपनाइएको जल प्रिाह 
(घन तमटर प्रतत सेकेण्ड) 

जनिरी ५.९३ ३.९६ ४.९९ 
रे्व्रिेुरी ५.१६ ३.२५ ४.२३ 
माचफ ४.८२ ३.१२ ३.९८ 
अवप्रल ४.९९ ३.७३ ४.३६ 
मे ६.४५ ६.६८ ६.५६ 
जनु १४.१० २२.०३ १८.०४ 
जलुाई ४४.२४ ५०.६५ ४७.५१ 
अगस्ट ६३.१९ ५३.६६ ५८.६६ 
सेप्टेम्बर ४५.५८ ३९.४१ ४२.४७ 
अक्टोबर २३.४९ १७.२४ २०.१३ 
नोभेम्बर ११.१० ८.२७ ९.५६ 
तडसेम्बर ७.६८ ५.२९ ६.४६ 
स्रोत: आयोजना संभाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 
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प्रिाह अितध िक्र (Flow duration curve) 

होङ्गु खोलाको लामो अितधको जल प्रिाहको आधारमा यस खोलाको हेडिक्सफ िेरको प्रिाह अितध 
िक्र तयार गररएको छ ।  
तातलका  22: अतधकताको सम्भािना (Probability of Exceedance) 

प्रततशत (%) होङ्ग ुखोला इन्त्टेकमा जल प्रिाह (घन तमटर प्रतत सेकेण्ड) 
५ ५८.४१ 

१० ५४.६८ 
१५ ४९.७५ 
२० ३७ 

२५ ३२.५१ 
३० २३.३६ 

३५ १६.६५ 
४० ११.५१ 

४५ ९.३ 
५० ८.०७ 

५५ ७.०७ 
६० ६.०८ 

६५ ५.५२ 
७० ५.०५ 

७५ ४.७३ 
८० ४.३६ 

८५ ४.१९ 
९० ४.०७ 

९५ ३.९९ 

स्रोत: आयोजना संभाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 
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स्रोत: आयोजना संभाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

 

तस्िीर 9:  प्रिाह अितध िक्र (Flow duration curve) 
 

बाढीको आिजृि (Flood Frequency) 

होङ्गु खोलाको ईन्त्टेकको बाढीको आिजृि साल्मे र रबिुाबजार स्टेशनबाट प्राप्ट भएका िावषफक 
अतधकतम बाढीको तथ्यांकको अध्ययन गरेर तनकातलयो  ।   यी दईु स्टेशनमा बाढी आउने अितध 
वितभन्न आिजृि वितधबाट तनकातलएको थयो ।   त्यसपतछ जलाधार िेर अनपुातबाट यी दईु स्टेशनको 
बाढीको तथ्यांकको औसत तनकातलयो र होङ्गु नदीको जल प्रिाह अितध िक्र (Flow duration curve) 

खोलाको ईन्त्टेक र विद्यतुगहृमा साररयो । 
 

साल्मेमा वितभन्न वितधहरुबाट तनकातलएको बाढी आिजृि तातलका १४ मा प्रस्ततु गररएको छ; 
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तातलका  23: साल्मेमा वितभन्न वितधहरुबाट तनकातलएको बाढी आिजृि 

वितरण र्कफ न ेअितध 
२ ५ १० २० ५० १०० २०० ५०० १००० १०,००० 

लग नमफल 
II (log 

Normal 

II) 

१२६ १४८ १६५ १८१ २०० २१४ २२८ २४५ २५९ ३०२ 

लग 
वपएसफन 
(Log 

Pearson 

III) 

१३० १४९ १६० १६९ १७८ १८४ १८८ १९३ १९६ २०४ 

गम्बेल 
(Gumbel)  

१२५ १४९ १६९ १८८ २१३ २३१ २५० २७४ २९२ ३५३ 

ई.भी.आई 
(EV1) 

१२४ १४७ १६६ १८४ २०७ २२४ २४२ २६५ २८२ ३४० 

जी. ई. भी 
(GEV) 

१३० १५१ १६३ १७३ १८२ १८७ १९१ १९५ १९८ २०२ 

स्रोत: आयोजना संभाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

रबिुाबजारमा वितभन्न वितधहरुबाट तनकातलएको बाढी आिजृि तल तातलका प्रस्ततु गररएको छ; 
तातलका  24: रबिुाबजारमा आउन सक्ने अनमुातनत बाढीको अितध 
वितरण र्कफ न ेअितध 

२ ५ १० २० ५० १०० २०० ५०० १००० १०,००० 
लग नमफल 
II (log 

Normal II 

१९३१ २६०८ ३१८४ ३७५४ ४५१९ ५११३ ५७२५ ६५६६ ७२२९ ९६१२ 

लग 
वपएसफन 
(Log 
Pearson 

III) 

१७२० २४२१ ३२३८ ४२९७ ६२१२ ८१९६ १०८०९ १५५९४ २०५९७ ५२४०० 

गम्बेल 
(Gumbel)  

२०६९ ३२४२ ४१९७ ५११४ ६३०० ७१८९ ८०७५ ९२४३ १०१२७ १३०५९ 

ई.भी.आई 
(EV1) 

१९८७ २७७२ ३४१२ ४०२६ ४८२० ५४१५ ६००८ ६७९० ७३८२ ९३४५ 
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जी. ई. भी 
(GEV) 

१७०६ २४०८ ३२०० ४२१४ ६०३४ ७९०८ १०३६४ १४८२२ १९४३७ ४७९०८ 

स्रोत: आयोजना संभाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

 

होङ्ग ुखोला ईन्त्टेक र विद्यतुगहृ िरेमा आउन सक्न ेअनमुातनत बाढीको अितध 
रबिुाबजार र साल्मेबाट तनकातलएको बाढीको अनमुातनत अितधलाई औसत गरी इन्त्टेक र विद्यतुगहृ 
िेरमा आउन सक्ने बाढीको अितध जलाधार िेर अनपुात वितधबाट तनकातलयो । 

तातलका  25: होङ्गु इन्त्टेकमा वितभन्न समयमा आउन सक्ने अनमुातनत बाढी 

वितरण र्कफ न ेअितध 
२ ५ १० २० ५० १०० २०० ५०० १००० १०,००० 

लग नमफल 
II (log 

Normal 

II) 

११२ १३२ १४७ १६१ १७८ १९१ २०३ २१९ २३१ २६९ 

लग 
वपएसफन 
(Log 

Pearson 

III) 

११६ १३२ १४३ १५१ १५९ १६४ १६८ १७२ १७५ १८२ 

गम्बेल 
(Gumbel)  

१११ १३३ १५१ १६८ १९० २०६ २२२ २४४ २६० ३१४ 

ई.भी.आई 
(EV1) 

११० १३१ १४७ १६४ १८४ २०० २१५ २३६ २५१ ३०३ 

जी. ई. भी 
(GEV) 

११६ १३४ १४५ १५४ १६२ १६७ १७० १७४ १७६ १८० 

औसत ११३ १३३ १४७ १५९ १७५ १८५ १९६ २०९ २१९ २५० 
स्रोत: आयोजना संभाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 
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तातलका   26 : विद्यतुगहृमा आउन सक्ने अनमुातनत बाढीको अितध 
वितरण र्कफ न ेअितध 

२ ५ १० २० ५० १०० २०० ५०० १००० १०,००० 

लग नमफल 
II (log 

Normal 

II) 

१४२ १८३ २१६ २४९ २९३ ३२६ ३६० ४०६ ४४२ ५७० 

लग 
वपएसफन 
(Log 

Pearson 

III) 

१३४ १७४ २१७ २६९ ३६१ ४५५ ५७८ ८०१ १०३३ २५०४ 

गम्बेल 
(Gumbel)  

१४८ २१२ २६५ ३१५ ३८० ४२९ ४७७ ५४१ ५९० ७५१ 

ई.भी.आई 
(EV1) 

१४४ १९० २२७ २६३ ३०९ ३४४ ३७९ ४२४ ४५९ ५७४ 

जी. ई. भी 
(GEV) 

१३३ १७४ २१६ २६७ ३५५ ४४३ ५५८ ७६६ ९८० २२९६ 

औसत १४० १८७ २२८ २७३ ३४० ३९९ ४७० ५८८ ७०१ १३३९ 
स्रोत: आयोजना संभाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

दिैु इन्त्टेक र विद्यतुगहृ स्थानको लातग गणना गररएको बाढी तथ्यांकबाट, सबै वितधको औसत 
गरी तनस्केको तथ्याङ्कलाई अनमुातनत बाढीको अितधको रुपमा तलन ेतनणफय गररयो। 
 
डाइभजफन बाढी 
बाुँध िेरमा तनमाफण कायफ गनफ नदीमा पानीमा कम भएको समयमा गनुफ पने हनु्त्छ ।यस योजनाको 
भतूमगत तनमाफण कायफहरु धेरै रहेको हुुँदा सबै तनमाफण कायफहरु सयुखा मौसममा मार गदाफ उजचत 
देजखन्त्छ । तसथफ, बाुँध तनमाफण गनफ काततफकदेजख िैशाख मवहनामा गररनेछ । बाुँध िेरमा आउन 
सक्ने बाढीको वििरण तल तातलका ददइएको छ ; 
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तातलका  27 वितभन्न समय अितधमा आउन सक्ने बाढी 
र्कफ ने 
अितध 

Log 

Normal II 

Log 

Normal 

III 

Log 

Pearson 

III 

Gumbel EVI GEV अपनाइएको जल प्रिाह 
(घन तमटर प्रतत सेकेण्ड) 

२ १४.९५ १४.५० १३.९९ १६.८४ १६.२२ १३.६१ १५.०२ 

५ २१.९६ २१.९८ २१.३० २७.७४ २३.५१ २०.१२ २२.७७ 

१० २८.३५ २९.३१ २९.१५ ३६.६१ २९.४६ २७.४८ ३०.०६ 

२० ३४.९९ ३७.३६ ३८.६१ ४५.१३ ३५.१६ ३६.९० ३८.०३ 

५० ४४.३५ ४९.३२ ५४.२९ ५६.१५ ४२.५४ ५३.८४ ५०.०८ 

१०० ५१.९५ ५९.४८ ६९.१८ ६४.४० ४८.०७ ७१.२८ ६०.७३ 

२०० ६०.०३ ७०.६८ ८७.२९ ७२.६३ ५३.५७ ९४.१६ ७३.०६ 

स्रोतः होङ्गु खोला संम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०२० 
 

यस आयोजनाका लातग Gumbel वितधबाट आएको मानलाई डाइभजफन बाढी अपनाइएको छ । यस 
आकारको आयोजनालाई डाइभजफन जल प्रिाह ४५ घन तमटर प्रतत सेकेण्ड २० िषफ र ५० िषफ 
अितधमा र्कफ ने अनमुान गररएको छ जनु यस आयोजनालाई पयाफप्त हनुे देजखन्त्छ ।  

 

५.१.5 वहमनदी (GLOF) 

वहमालयमा जम्मा भएको वहउुँ विस्तारै होंचो सतहतर्फ  सरेर बग्ने गदफछ, त्यसलाई वहमनदी भतनन्त्छ। 
वहमनदीको बहाि अन्त्य नदीको जस्तो तीव्र नभई ससु्त हनु्त्छ । वहउुँ र वहमनदी पजग्लएर बनेका ताल 
वहमताल हनु ्। त्यस्ता तालहरू स्िाभाविक रूपमा अजस्थर र विनाशकारी हनु्त्छन ्। वहमनदी अगातड 

बढ्दा बाटोमा पने ढुङ्गा माटो सोहरेर अगातड थपुाछफ र पतछ हट्दा यसको दायाुँबायाुँ र अगातडको 
भागमा मोरेन (moraine) यथास्थानमा छोडेर पतछ हट्छ । वयनै थपुाररएका मोरेनको अिजस्थततले 
वहमनदीहरुको अिस्थाको संकेत गदफछन ्। वहमनदीको अगातडको भाग पग्लुँदै पतछ हट्दा खाली 
भएको ठाउुँमा पानी भररई ढुङ्गा, माटो र बरर् समेत तमतसएको मोरेनको बाुँधले थतुनएको वहमतालको 
उत्पजि हनु्त्छ । यस्तो प्राकृततक कच्चा र अजस्थर बाुँधले थनुेको जलाशयबाट तनस्केको पानीले बाुँध 
रु्टाई तल्लो तटीय िेरमा बाढी ल्याउने खतरा रहन्त्छ । वहमतालको बाुँध अकस्मात रु्टेर यसको 
पानी ठूलो मारामा बावहर तनजस्कई तल्लो तटीय िेरमा आउने बाढीलाई वहमताल तबष्र्ोटनको बाढी 
अथिा अंग्रजेीमा GLOF (Glacial  lake  Outburst  Flood) भन्त्दछन ्। 
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५.१.6 दधुकोशी जलाधार िरेमा वहमताल 
दधुकोशी जलाधार िेरमा २४३ वहमतालहरु रहेका छन ्जसको िेर १३.१९ िगफ वकलोतमटर 
रहेको छ (ICIMOD, २०११) जसमध्ये १० वहमतालहरु जोजखमपूणफ रहेका छन ्। (बज्राचायफ र 
मलु,२००९). बज्राचायफ (२००७), अनसुार २४ िटा नयाुँ वहमतालहरु तनमाफण भइसकेका छन ्
जसले गदाफ विगत केही दशकमा सगरमाथा र मकाल ुबरुण राविय तनकुञ्ज िरेका ३४ खोलाहरुको 
आकारमा िवृि भएको पाइन्त्छ । अध्ययन अनसुार दधुकोशी जलाधार िेरमा मारै कजम्तमा १२ 
िटा नयाुँ वहमतालहरु रहेका छन ्जसमध्ये ९ िटा मकाल ुिरुण राविय तनकुञ्ज िेरको  वहङ्कु र 
होङ्गु जलाधार िेरमा नै रहेका छन ्। 
 

 

स्रोत: आयोजना संभाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

तस्िीर 10: दधुकोशी जलाधार िेरमा भएका वहमतालहरु 
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तातलका  28 होङ्गु जलाधार िेरमा पाइने वहमतालहरु 
तालको ID २००७ को नाम प्रस्तावित नाम अिाशं देशान्त्तर उचाई 
४६६ पजिम चामलाङ्ग चामलाङ्ग दजिण पोखरी २७°४५’१२.१४” ८६°५६’५२.२९” ४९८३ 
४४२  मेरा वहमताल २७° 

४७’२२.९०” 

८६°५४’४८.९” ५२६६ 

४६४  चामलाङ्ग उिर पोखरी २७° 
४६’३५.१०” 

८६°५७’६०” ५२०५ 

४५९ पूिफ होङ्गु १ पूिी होङ्गु वहमनदी १ २७° 
४८’१३.१२” 

८६°५८’२०.५८” ५३७९ 

४६२ पूिफ होङ्गु २ पूिी होङ्गु वहमनदी २ २७° ४७’ 
५१.२६” 

८६°५७’४१.२९” ५४८३ 

५३३  पजिम होङ्गह ुवहमताल २७° ४९’ 
५४.०९” 

८६°५५’१५.२” ५४०० 

४४९ होङ्गु होङ्गु वहमताल २७° 
४९’४६.९९” 

८६°५६’०.२३” ५१८१ 

  पाुँचपोखरी १ २७° ५१’ २.२” ८६°५६’२१.५” ५५१५ 
  पाुँचपोखरी २ २७° ५१’२.२” ८६°५६’२१.५” ५५१५ 

स्रोत: आयोजना संभाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 
 

तातलका  29: जोजखमताका आधारमा होङ्गु जलाधार िेरका वहमतालहरु 
तालको ID जोजखमको तह ओभर ह्यावङ्गन (over hanging) जजओमोर्ोलोजी 

बरर् (ice) देतिस (debris) 
४६६ तनम्न छ  छैन जस्थर 
४४२ तनम्न छैन छ अजस्थर 
४६४ उच्च छ छ अजस्थर 
४५९ तनम्न-मध्यम छैन छैन जस्थर 
४६२ तनम्न छैन छैन जस्थर 
५३३ तनम्न छैन छैन जस्थर 
४४९ मध्यम- उच्च छैन छ अजस्थर 

स्रोत: आयोजना संभाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 
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५.१.7 तडजाइन प्रिाह 
यस होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाको तडजाइन प्रिाह ११.५१ घन तमटर प्रतत सेकेण्ड ४०% 
अतधकतम सम्भािनामा गररएको छ । 

 

५.१.8 भौगतभफक अध्ययन 
यस आयोजनाको भौगतभफक अिस्थाको तथ्याङ्क होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजना सम्भाव्यता 
अध्ययन,२०२० बाट तलइएको छ। प्रस्तावित आयोजना उच्च वहमाली िेरमा पदफछ ।आयोजना 
िेरमा पाइने मयुय चिानहरुमा banded gneiss, schist, quartzite/occasional banded gneiss छन।् 

यस आयोजनाको भौगतभफक नक्शा अनसूुची २ मा राजखएको छ । 
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स्रोतः खानी तथा भगूभफ विभाग, १९९४                 तस्िीर 11: नेपालको भौगतभफक नक्शा (अमात्य र ज्ञिाली,१९९४)

आयोजना िेर 
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स्रोतः खानी तथा भगूभफ विभाग, १९९४                  
तस्िीर 12: आयोजना िेरको भौगतभफक नक्शा 
 

आयोजना िेर तभर होङ्गु खोला दधुकोशीसुँग संगम नतमतसएसम्म उिर पूिफदेजख दजिण-पजिम भई 
बग्दछ र त्यसपतछ दजिणतर्फ  बग्दछ । होङ्गु खोला चामलाङ्ग वहमनदीबाट उत्पजि भएको खोला हो 
जनु चावहं िन्त्त्से वहमालमा पदफछ । होङ्गु खोला आयोजना िेरको ३० तमटर तल गएर दधुकोशी 
नदीसुँग तमतसन्त्छ । हेडिक्सफ िेरमा र होङ्गु खोलाको केही दाुँया भागमा Terrace deposits पाइएका 
छन ्। तछिालाखकफ , छोङ्गीगोठ र खारदो गाुँउहरुमा केही ऐततहातसक विशाल पवहरो गएको  पाइएका 
छन ्भने होङ्गु खोलाको दाुँयातर्फ  केही सवक्रय पवहरोहरु पतन देजखएका छन ्। आयोजनाको जलाधार 
िेरको उचाई ३७९४ तमटर उिरदेजख १६२० तमटर दजिणसम्म रहेको छ । 
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स्रोतः गगुल नक्शा         तस्िीर 13 गगुल नक्शामा आयोजना िेर 
 

आयोजना संरचनाहरु िरेमा पाइन ेचिानहरु 

बाुँध, इन्त्टेक र ग्राभल ट्रयाप 

यस आयोजनाको बाुँध मदु्दी खोला र होङ्गु खोलाको संगमबाट २५ तमटर तल प्रस्ताि गररएको छ 
।यस िेरको दबैु वकनारमा Rock exposure पाइएका छन ्। यस िेरमा Strong Banded Gneiss 
प्रकारका चिान पाइएका छन ्।यस िेरको Q-value १.२५ रहेको छ ।यस िेरमा पवहरो गएको 
पाइएको छैन । 

 
एप्रोच सरुुङ  
यस आयोजनाको एप्रोच सरुुङ होङ्गू खोलाको बाुँया वकनारबाट प्रस्ताि गररएको छ ।यस िेरमा 
Strong Banded Gneiss प्रकारका चट्टानहरु पाइएका छन ् । यस िेरको चिानको Q-value 

०.००१-०.९ रहेको छ । यस िेरमा कुनै प्रकारका fault/ shear zone रहेको छैन । 
 
तथग्रान पोखरी 
यस आयोजनाको तथग्रान पोखरी होङ्गू खोलाको बाुँया वकनारबाट प्रस्ताि गररएको छ ।यस िेरमा 
Strong Banded Gneiss प्रकारका चिानहरु पाइएका छन ्। यस िेरको चिानको Q-value ०.२५-
१.५ रहेको छ । यस िरेमा कुनै प्रकारका fault/ shear zone रहेको छैन । 

Chamlang 

Glacier 

Headworks 

Powerhouse 
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फ्लतसङ सरुुङ 

यस िेरमा Strong Banded Gneiss प्रकारका चिानहरु पाइएका छन ्। यस िेरको चिानको Q-

value ०.००८-०.९ रहेको छ । यस िेरमा कुनै प्रकारका fault/ shear zone रहेको छैन । 
 
हेडरेस सरुुङ 
यस आयोजनाको हेडरेस सरुुङ होङ्गू खोलाको बाुँया वकनारबाट प्रस्ताि गररएको छ ।यस िेरमा 
Strong Banded Gneiss,  quartzite and mica schist प्रकारका चिानहरु पाइएका छन ् । यस 
िेरको चिानको Q-value ०.००३-०.८ रहेको छ । यस िेरमा कुनै प्रकारका fault/ shear zone 

रहेको छैन । 
 
पेनस्टक 
यस िेरमा १ तम- २ तम. सम्म Colluvial पाइएका छन ् । Colluvial light brown to grey 

coloured, poorly sorted, sub-rounded to angular, medium dense  प्रकारको रहेको छ । यसको 
bearing capacity १२०-१५० kN/mm2  रहेको छ । 
 

विद्यतुगहृ 

यस आयोजनाको विद्यतुगहृ होङ्गू खोलाको बाुँया वकनारमा बोकस्िार गाउुँको तल प्रस्ताि गररएको 
छ ।यस िेरमा Medium strong mica schist प्रकारका चिानहरु पाइएका छन ्। यस िेरमा कुनै 
प्रकारका fault/ shear zone रहेको छैन । 
 

पहुुँच मागफ 
यस आयोजनाले होङ्गु खोलाको दाुँया वकनारबाट १० वक.तम. पहुुँच मागफ तनमाफण गनेछ । पहुुँच 
मागफ िेरमा mica schist पाइएका छन ्। 
 

५.१.9 भकूम्पीय जोजखम (Seismicity) 
भारतीय प्लेट (Indian Plate) उच्च जोजखयिु िेर मातनएको छ। Main Central Thrust, Main 

Boundary Thrust / Himalayan Frontal Thrust प्रमखु टेक्टोतनक सीमाना (tectonic boundaries) 

हरु विद्यमान भएकोले नपेालको भकूम्पीय जोजखमला {ई अझ बढाएको छ ।त्यसैले, नेपालले विगतका 
दशकहरुमा ठूलो संययामा भकूम्पहरुको सामना गनुफ परेको छ ।नेपालको वहमाली िेर र जोतडएका 
देशहरुको इवपसेन्त्टर नक्शा (epicenter map) ले प्रायः जसो भकूम्पीय जोजखमहरु सदूुर पजिमी र 
पूिी नेपालमा केजन्त्रत भएको पाइन्त्छ । यस आयोजनाको भकूम्पीय जोजखम मूल्याङ्कनका लातग 
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Main Boundary Thrust र Himalayan Frontal Thrusth जस्ता भौगतभफक संरचनागत विशेषताहरुको 
अध्ययन महत्िपूणफ छ । आयोजना िेरको तससमीक अध्ययन भएको छैन । यसका लातग 
सबैभन्त्दा उपयिु वितध इम्पेररकल वितध (Emperical method) देजखन्त्छ । इम्पेररकल वितधले 
तसजस्मक कोवर्तसएन्त्ट (seismic coefficient) तनकाल्न मद्दत गदफछ । हाम्रो देशलाई तीनिटा 
तसजस्मक जोजखम (Seismic risk) िेरहरुमा बाुँड्न सवकन्त्छ। यो आयोजना दोस्रो तसजस्मक जोनमा 
पदफछ । तसथफ, यस िेरको horizontal seismic coefficient ०.०५ तलन सवकन्त्छ । त्यसपतछ 
तल ददइएको सूर लगाएर तसजस्मक कोवर्तसएन्त्ट तनकाल्न सवकन्त्छ । 

 

𝛼𝑒𝑓𝑓 = 𝑅 × 𝐴𝑚𝑎𝑥 980⁄  
 
Where, 𝛼𝑒𝑓𝑓 = effective design seismic coefficient 

R = Reduction Factor (Empirical value of R = 0.5 - 0.65) 
 

राविय भकूम्प मापन तथा अनसुन्त्धान केन्त्रद्वारा प्रकाजशत नेपालको भकूम्पीय जोजखम नक्सा अनसुार 
अतधकतम २००-२५० gal acceleration र reduction factor ०.५ भएकोले होङ्गु खोला जलविद्यतु 
आयोजनाको तसजस्मक कोवर्तसएन्त्ट तडजाईन ०.१ देजख ०.१६ सम्म भएको देजखन्त्छ । 

 

 

स्रोतः राविय भकम्प मापन तथा अनसुन्त्धान केन्त्र, २००२ 

तस्िीर 14 नेपालको भकंूपीय जोजखम नक्शा 
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५.१.10 पानीको गणुस्तर  
जल प्रदूषणको कुनै प्रमखु स्रोतहरु छैनन।् ठोस र तरल र्ोहोर होङ्गु खोलामा तसधै फ्याुँक्न े
गररएको छैन। पानीको गणुस्तर जलीय जीिन र अन्त्य नदी प्रयोगहरूको लातग अनकूुल देजखन्त्छ। 
पानीको गणुस्तर NDWQS, २०६२ अन्त्तगफत नै पदफछ। 
 
५.१.11 िायकुो गणुस्तर 
आयोजना िेरको िायकुो गणुस्तर सामान्त्यतया प्रदूषण रवहत रहेको छ । आयोजना िेरमा कुनै 
पतन औद्योतगक गततवितध िा प्रमखु तनमाफण कायफहरुको भएको देजखदैन । िाय ुप्रदूषण गराउने कुनै 
पतन मानिजन्त्य गततवितधहरु यस िेरमा भेवटदैंन । िाय ुप्रदूषणको एकमार स्रोत भनेको गाडीहरूको 
आिागमनबाट पहुुँच सडक तनमाफण भए पतछ तथा धुुँिा र खाना पकाउने उदे्दश्यका लातग प्रयोग 
गररएको ईन्त्धन रहेको छ । आयोजना िेरमा अतभलेख गररएको हािाको PM10 मारा राविय िाय ु
गणुस्तर मापदण्ड, २०६९ को दायरा तभर रहेको छ । 

 
तातलका  30 आयोजना िेरमा मापन गररएको हािाको गणुस्तर 
क्र.स. स्थान २४ घण्टामा PM 10 को औसत मारा 

(µg/m3)  

२४ घण्टामा PM 2.5 को औसत 
मारा (µg/m3) 

1 हेडिक्सफ ३१.45 15 

२ विद्यतुगहृ ४८.4 17 
स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०७८ 

५.१.12 ध्ितन र कम्पन 
आयोजना िेरमा ध्ितन प्रदूषण गराउने त्यस्ता कुनै स्रोतहरु रहेका छैनन ्। आयोजना िेरमा कुनै 
पतन औद्योतगक गततवितध, प्रमखु तनमाफण कायफहरु िा घना मानि बस्तीको उपजस्थतत छैन।प्रस्तावित 
हेडिक्सफ िेर र विद्यतुगहृ िेरको ध्ितनको स्तर मापन गररएको तथयो। ध्ितनको स्तर नेपालको 
राविय ध्ितन मापदण्ड, २०६९ तभर नै पदफछ । 

तातलका  31: आयोजना िेरमा मापन गररएको ध्ितनस्तर 

क्र.स. स्थान ध्ितन स्तर (dBA) 

तबहान ददउुँसो साुँझ 

1 हेडिक्सफ 44.26 46.2 44.2 
5 विद्यतुगहृ 48.2 48.6 47.6 

श्रोतः स्थलगत सिेिण,२०७७ 
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५.१.13 होङ्ग ुखोलाको जलविद्यतु आयोजनाहरु 
होङ्गु खोलामा जम्मा ५ िटा जलविद्यतु आयोजना तनमाफणका लातग सिेिण पर विद्यतु विकास 
विभागबाट तलइएको छ ।यो आयोजना होङ्गु खोलाको सबैभन्त्दा मातथल्लो तटीय िेरमा रहेको छ। 

 

तातलका  32 होङ्गु खोलाका जलाविद्यतु आयोजनाहरु 

क्र.स. आयोजनाको नाम प्रस्तािक सिेिण पर 

१ होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजना 
(२८.९ मे.िा.) 

यतुनयन हाइड्रो प्रा.तल. २०७३-१२-२१ 
 

२ मध्य होङ्गु खोला “ए” हाइड्रोपािर 
(२२ मे.िा.) 

एपेक्स मकाल ु हाइड्रोपािर 
प्रा.तल.. 

२०७४-०२-१६ 
 

३ मध्य होङ्गु खोला “तब” 
हाइड्रोपािर (२२.९ मे.िा.) 

गौरीशंकर पािर डेभलपमेन्त्ट 
प्रा.तल. 

२०७४-०२-१६ 
 

४ होङ्गु खोला हाइड्रोपािर (१८.६४ 
मे.िा.) 

खारे इन्त्भेस्टमेन्त्ट तलतमटेड २०७४-०३-१५ 
 

५ तल्लो होङ्गु खोला हाइड्रोपािर विद्यतु विकास विभाग  
स्रोतः http://doed.gov.np/survey_license_for_generation_1-25mw.php 

 

http://doed.gov.np/survey_license_for_generation_1-25mw.php
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 स्रोत: आयोजना संभाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

तस्िीर 15 होङ्गु खोलामा प्रस्ताि गररएका जलाविद्यतु आयोजनाहरु 

 

५.१.14 जलअतधकार 
यस आयोजनाको हेडिक्सफदेजख विद्यतुगहृसम्मको पानी अन्त्य कुनै पतन प्रयोजन जस्तै: खानेपानी, 
तसुँचाई, माछापालन, लघ ु विद्यतु, पानी घि आदद प्रयोजनमा प्रयोग गररएको छैन ।त्यस्तैगरी 
आयोजना विकट ठाउुँमा भएकाले यस िेरको पानी शिदाहन घाटको रुपमा पतन प्रयोग गररएको 
छैन । 
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५.१.15 िातािरणीय जल प्रिाह (Environmental Flow) 

यस आयोजनाको हेडिक्सफदेजख विद्यतुगहृसम्मको पानी अन्त्य कुनै पतन प्रयोजन जस्तै: खानेपानी, 
तसुँचाई, माछापालन, लघ ुविद्यतु, पानी घि आदद प्रयोजनमा प्रयोग गररएको छैन ।यस आयोजनाले 
dewatered िेरमा पाररजस्थकीय प्रणातल कायम गनफ हरेक मावहनाको १०%जल प्रिाह छोड्ने 
छ।यसका लातग आयोजनाले अन्त्डरस्लइुसमा गज  (gauge )  जडान गनेछ र हरेक मवहनाको १०% 
जल प्रिाह छोड्ने प्रततबध्दता गरेको छ । तसथफ, यस िेरको पाररजस्थकीय प्रणालीलाई कायम 
गनफ आयोजनाले हरेक मावहना १०%जल प्रिाह छोड्दा पयाफप्त देजखन्त्छ । 
तातलका  33 िातािरणीय जल प्रिाह (Environmental Flow) 

  महिना हिन संख्या River Discharge 
[m3/s] 

E-flow 
 [m3/s] 

Diverted 
Discharge 

[m3/s] 

1 िैशाख 31 5.44 0.54 4.90 

2 जेठ  31 12.02 1.20 10.82 

3 असार 32 34.15 3.42 11.51 

4 श्रािण 31 53.26 5.33 11.51 

5 भदौ 31 51.04 5.10 11.51 

6 असोज 31 30.86 3.09 11.51 

7 काततफक 30 14.19 1.42 11.51 

8 मंतसर 29 7.59 0.76 6.83 

9 पौष 30 5.59 0.56 5.03 

10 माघ 29 4.55 0.46 4.10 

11 र्ाल्गनु 30 4.22 0.42 3.80 

12 चैर 30 4.07 0.41 3.66 

 
५.2. जैविक िातािरण 
 

५.2.१ मकाल ुिरुण राविय तनकुञ्ज 
यस आयोजना मकाल-ुबरुण राविय तनकुञ्जको मध्यिती िेतय्रमा पछफ । यसको स्थापना वि. सं. 
२०४९ (सन १९९२)मा भएको हो, जसको नामाकरण मकाल ुवहमालको नामबाट गररएको हो।यो 
राविय तनकुञ्ज समरुी सतहबाट ४३५ तम. उचाईदेजख ४० वक.तम. उिर दजिण दूरी तभरै ८,४६३ 
तम. अग्लो विश्वको पाुँचौं अग्लो वहमाल मकाल ु वहमजशखरसम्म रै्तलएको छ । यसलाई बहृत ्
सगरमाथा पाररजस्थततकीय प्रणालीको एउटा महत्िपूणफ अङ्ग मातनएको छ । यसको पजिममा 
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सगरमाथा राविय तनकुञ्ज र उिरमा चीनको स्िशातसत िेर ततब्बतको चोमोलोङ् मा प्रकृतत संरिण 
िेर पदफछन ्। यो तनकुञ्ज Sacred Himalayan Landscape जैविक मागफको वहसाबले पूिफमा कंचनजंघा 
संरिण िेर र गरुाुँसको राजधानी मातनने तमल्के जलजले िेरसुँग जोतडएको छ । अविश्वसनीय 
तभरालो भ–ूबनौट तथा पूिी वहमालयको भारी मनसनुी िषाफले (१,००० देजख ४,००० तम.तम. 
प्रततिषफ) यो तनकुञ्जमा असाधारण जैविक विविधता तथा जतडबटुी र िनस्पततहरु पाइन्त्छन ्। 

 

तनकुञ्जको प्राकृततक भ-ूबनौट र भभूागमा पाइने प्राकृततक स्रोतहरूलाई ददगो सरंिण प्रिधफन गनफ, 
स्थानीय बातसन्त्दालाइफ आिश्यक पने िन पैदािार तनरन्त्तर रूपमा उपलब्ध गराउने उदे्दश्यले राविय 
तनकुञ्ज र मध्यिती िेर छुट्ाई व्यिस्थापन गने कायफको थालनी भएको छ । यस राविय तनकुञ्जले 
भोटे, राई, शेपाफ लगायतका जाततहरूको साुँस्कृततक र धातमफक सम्पदाको संरिणमा पतन योगदान 
परु् याएको छ । पयाफ-पयफटनको विकासको क्रममा रहेको यस तनकुञ्जमा िषेनी पयफटकको संयया 
बवढरहेको छ । तथावप, पयाफप्त आम्दानीको अभािमा मध्यिती िेरका कायफक्रमहरूको संचालन 
त्यतत प्रभािकारी रुपमा हनु सकेको छैन । 

 

४,००० तम. भन्त्दा बढी उुँचाइमा रहेका उच्च पहाडी खकफ मा धातमफक दृवष्टले महत्िपूणफ मातनन े
सनुपाते, सगुजन्त्धत झारपातहरू तथा जंगली रू्लहरू पाइन्त्छन ्। उच्च पहाडी जंगलमा देिदार,  

भोजपर र लालीगरुाुँस तथा २,००० देजख ४,००० तम. उचाईको समशीतोष्ण िेरमा तनगालो, 
अखौलो, वर्रवर्रे र पूिेली चाुँप पाइन्त्छन ्। िन्त्यजन्त्तहुरूमा मयुयतः कस्तरुी मगृ, वहमाली कालो 
भाल,ु वहउुँ जचतिुा, रातो पाण्डा लगायतका जनािर पाइन्त्छ र चराहरुमा डाुँरे्, मनुाल, जचल, कोइली, 
कातलज लगायतका ४३१ प्रजातीका चराचरुुङ्गीहरू पाइन्त्छन ्। उचाई र हािापानीको विविधताको 
संयोगले गदाफ यो तनकुञ्ज विविध वकतसमका िनस्पतत र िन्त्यजन्त्तकुो लातग धनी छ । यहाुँको 
प्राकृततक पाररजस्थततकीय प्रणाली तथा प्रवक्रयाहरू िैज्ञातनक अध्ययन, िातािरणीय तनदेशन, जशिा र 
प्रजनन स्रोतहरूको तनिाफहका लातग महत्िपूणफ प्राकृततक सम्पदा हनु ्। 
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स्रोतः GIS 

तस्िीर 16: मकाल ुिरुण राविय तनकुञ्जको नक्शा 

आयोजना िेर 
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स्रोतः राविय तनकुञ्ज तथा िन्त्यजन्त्त ुसंरिण विभाग 
तस्िीर 17:  मकाल ुिरुण राविय तनकुञ्ज मध्यिती िेरमा आयोजना िेर 

 
५.2.२ आयोजना िरेमा पाइन ेिनस्पततहरु 
आयोजना िेर समशीतोष्ण कोणधारी जङ्गलमा पदफछ । (Forest vegetation types of Nepal, 2002 

TISC document seris  105, Department of forest) आयोजनाका सम्पूणफ संरचनाहरु मकाल ुबरुण 
राविय तनकुञ्जको मध्यिती िेरमा पदफछ ।आयोजनाको विद्यतुगहृ रूयदीप्ला सामदुावयक िन िेरमा 
पदफछ । त्यस्तै गरी पहुुँच मागफमा बेलपौदो मध्यिती सामदुावयक िन िेरमा पदफछ ।आयोजना 
िेर पाइने प्रमखु िनस्पतत उजिस (Alnus nepalensis) रहेको छ र केही मारामा गरुाुँस 

(Rhododendron spp), सल्ला (Pinus roxburgii), घोनपौउ, जचप्लपुौउ  रहेका छन ्। आयोजना 
तनमाफण स्थल कुनै पतन िनस्पततको hotspot रहेको छैन । 
तातलका  34 आयोजना िेरमा पाइने िनस्पततहरु 

िैज्ञातनक नाम नाम CITES List IUCN Redbook GON 

Alnus nepalensis उजिस - कम चासो भएका - 

Rhododendron spp गरुाुँस - कम चासो भएका - 

Pinus roxburghii सल्ला - कम चासो भएका - 

आयोजना िेर 
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स्रोतः स्थलगत सिेिण, २०७८ 
 

CITES Categories: I -Appendix I ( are species that are threatened with extinction and are or may be affected by 

trade), II - Appendix II (are species that are not necessarily threatened with extinction, but may become so unless 

trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with 

the survival of the species in the wild), and III - Appendix III ( are species that are listed after one member country 

has asked other CITES Parties for assistance in controlling trade in a species) 

 

५.2.३ आयोजना िरेमा पाइन ेगैरकाष्ठ िन पैदािार 
स्थानीय व्यजिहरुले गैरकाष्ठ िनस्पततहरू तबतभन्न उदे्दश्यका लातग प्रयोग गने गरेका छन।् गैर 
काष्ठ िन उत्पादनहरू महत्त्िपूणफ छन ् वकनभने ततनीहरू स्थानीय तहमा धेरै उपयोगी हनु्त््न।् 
स्थानीयले गैर काष्ठ िन पैदािारहरुलाई औषधी र खानाको रुपमा प्रयोग गदै आएका छन ्। 
आयोजना िेरमा पाइने मयुय गैर काष्ठ िन पैदािारहरुमा घोडताप्र े(Centella asiatica), तततेपाती 
(Artemisia indica), जचराइतो (Swertia chirayita), असरुो (Justicia adhatoda), वटमरु 
(Zanthoxylum armatum), तनगालो (Drepanostachyum falcatum) र तसस्नो (Urtica dioca) छन ्। 
 
तातलका 35: आयोजना िेरमा पाइने गैरकाष्ठ िन पैदािार 
क्र.स. िैज्ञातनक नाम नाम प्रयोग हनु े उपयोग 

१ Centella asiatica घोडताप्र े पात औषतध 

२ Artemisia indica तततेपाती काण्ड औषतध 

३ Swertia chirayita जचराइतो र्ल औषतध 

४ Justicia adhatoda असरुो जरा औषतध 

५ Zanthoxylum 

armatum 
वटमरु र्ल औषतध 

६ Drepanostachyum 

falcatum 
तनगालो काण्ड डोको बनाउन 

७ Urtica dioca तसस्नो पात तरकारी 
स्रोतः स्थलगत सिेिण, २०७८ 
 

५.2.४ िन्त्यजन्त्त ु
५.2.४.1 स्तनधारी  
आयोजना िेरमा पाइने मयुय स्तनधारीहरुमा जचतिुा (Panthera pardus),  स्याल (Canis aureus), 
बाुँदर (Macaca mulatta), दमु्सी (Histrix indica), भाल ु(Ursus thibetanus) आदद भेवटने गरेका 
छन ्। 
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तातलका  36: िन्त्यजन्त्तहुरुको संरिण अिस्था 
िैज्ञातनक नाम स्थानीय नाम CITES सूची IUCN रातो वकताब सरकारी संरिण अिस्था 
Canis aureus स्याल III कम चासो भएका - 
Panthera pardus जचतिुा III संबेदनशील - 
Macaca mulatta बाुँदर III कम चासो भएका - 

Histrix indica दमु्सी III कम चासो भएका - 

Ursus thibetanus भाल ु I संबेदनशील - 

स्रोत: स्थलगत सिेिण, २०७८ 
CITES Categories: I -Appendix I ( are species that are threatened with extinction and are or may be affected by 

trade), II - Appendix II (are species that are not necessarily threatened with extinction, but may become so unless 

trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with 

the survival of the species in the wild), and III - Appendix III ( are species that are listed after one member country 

has asked other CITES Parties for assistance in controlling trade in a species) 

 

५.2.४.२ पंिी  
आयोजना िेरमा पाइने पंिीहरु तातलका २५ मा ददइएको छ । 
तातलका  37: आयोजना िेरमा पाइने पंिीहरुको संरिण अिस्था 

िैज्ञातनक नाम स्थानीय नाम CITES सूची IUCN रातो वकताब सरकारी संरिण अिस्था 
Aquila  

nipalensis 
जचल - कम चासो भएका - 

Columba livia मलेिा - कम चासो भएका - 
Eudynamys 

scolopacea 
कोइली - कम चासो भएका - 

Streptopelia 

chinensis 
ढुकुर - कम चासो भएका - 

Lophura 

lecomelanos 
कातलज - कम चासो भएका - 

Corvus 

macrorhynchos 
काग - कम चासो भएका - 

Orthotomus 

sutorius 
वर्ष्टो - कम चासो भएका - 

स्रोत: स्थलगत सिेिण, २०७८ 
CITES Categories: I -Appendix I ( are species that are threatened with extinction and are or may be affected by 

trade), II - Appendix II (are species that are not necessarily threatened with extinction, but may become so unless 

trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with 

the survival of the species in the wild), and III - Appendix III ( are species that are listed after one member country 

has asked other CITES Parties for assistance in controlling trade in a species) 
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५.2.४.३ सरीसपृ र उभयचर  
सरीसपृहरु प्राय: पात, र्ोहरकतसंगर, कुवहएका मढुाहरुले ढावकएका छायाुँ पने स्थानहरुमा पाइन्त्छ 
। स्थानीय बातसन्त्दाका अनसुार यस आयोजना िेरततर पाइने सरीसपृहरुमा, हररयो सपफ 
(Orthriophis hodgsonii), बंगैचै छेपारो (Calotes versicolor)  हनु ्। आयोजना िेरमा पाइने 
उभयचरहरुमा पाहा (Bufo melanosticus) र भ्यागतुा (Rana tigrina) हनु ्। 
 
तातलका  38: आयोजना िेरमा पाइने सरीसपृ र उभयचर को संरिण अिस्था 

िैज्ञातनक नाक स्थानीय नाम CITES सूची IUCN रातो वकताब सरकारी संरिण अिस्था 
Orthriophis hodgsonii हररयो सपफ - कम चासो भएका - 
Calotes versicolor बंगैचा छेपारो - कम चासो भएका - 
Bufo melanosticus पाहा - कम चासो भएका - 

Rana tigrina भ्यागतुा - कम चासो भएका - 

स्रोत: स्थलगत सिेिण, २०७८ 
CITES Categories: I -Appendix I ( are species that are threatened with extinction and are or may be affected by 

trade), II - Appendix II (are species that are not necessarily threatened with extinction, but may become so unless 

trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with 

the survival of the species in the wild), and III - Appendix III ( are species that are listed after one member country 

has asked other CITES Parties for assistance in controlling trade in a species) 

 

५.2.४.४ माछा 
आयोजना िेरमा पाइने माछाहरुमा कािे र असला रहेका छन ्।यी दिैु माछाहरु mid range 

migratory रहेका छन ्। 

तातलका  39 आयोजना िेरमा पाइने माछाहरु 

िैज्ञातनक नाक 
स्थानीय 
नाम 

CITES 

सूची 
IUCN रातो 
वकताब 

सरकारी संरिण 
अिस्था 

Pseudecheneis 

sulcatus 
कािे - कम चासो भएका - 

Schizothoraichthy 

richardsonii 
असला - कम चासो भएका - 

स्रोत: स्थलगत सिेिण, २०७८ 
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५.३ सामाजजक-आतथफक तथा साुँस्कृततक िातािरण 
आयोजना िेरको आतथफक-सामाजजक र साुँस्कृततक िातािरण सम्बजन्त्धत केही महत्िपूणफ सूचनाहरु 
तल प्रस्ततु गरीएका छन ्। 
  

५.३.१ जनसाजंययकीय वििरण 
महाकुलङु गाउुँपातलकामा कुल २,४५० घरधरुी रहेका छन ्। यस गाउुँपातलकाको कुल जनसंयया 
११,४५२ रहेको छ जसमा परुुषको संयया ५,६१९ रहेको छ भने मवहलाको संयया ५,८३३ 
रहेको छ । त्यसै गरी आयोजना प्रभावित िडा नं ३ को कुल जनसंयया ३,१६४ रहेको छ अन्त्य 
विस्ततृ वििरण तल ददइएको छ । 
तातलका  40: गाउुँपातलकाको जनसाजंययकीय वििरण 

 घरधरुी 
जनसंयया 

 कुल परुुष मवहला 
महाकुलङु महाकुलङु गाउुँपातलका २,४५० ११,४५२ ५,६१९ ५,८३३ 

३ महाकुलङु गाउुँपातलका-३ ६८१ ३,१६४ १,५१० १,६५४ 

स्रोतः mofaga.gov.np 

 

५.३.२ जातजातत 
आयोजना िेरमा पाइने मयुय जातजातत कुलङु (राई) रहेको छ ।महाकुलङु िडा नं ३ को कुल 
जनसंययाको ९२.९% नै कुलङु जाततका रहेका छन ्। 

तातलका  41: जातजाततका आधारमा गाउुँपातलकाको जनसंयया 

महाकुलङु गाउुँपातलका 
िडा नं ३ 

जम्मा परुुष मवहला 

कुल ३,७६७ १,८१० १,९५७ 

कामी १०४ ४६ ५८ 

दमाई १५ ८ ७ 

शेपाफ १३३ ५५ ७८ 

कुलङु ३,५०२ १,६९५ १,८०७ 

अन्त्य १३ ६ ७ 

स्रोत: केन्द्रीय तथययांक विभयग, २०११ 
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५.३.३ मातभृाषा 
आयोजना प्रभावित िडा नं ३ को मयुय मातभृाषा कुलङु रहेको छ ।कररब ९२.८% ले कुलङु 
भाषा नै प्रयोग गने पाइएको छ । 

 
तातलका  42: मातभृाषा आधारमा गाउुँपातलकाको जनसंयया 
महाकुलङु गाउुँपातलका िडा नं ३ कुल परुुष मवहला 
जम्मा ३,७६७ १,८१० १,९५७ 

नेपाली १३४ ५८ ७६ 

शेपाफ १३२ ५५ ७७ 

कुलङु ३,४९६ १,६९४ १,८०२ 

अन्त्य ५ ३ २ 

स्रोत: केन्द्रीय तथययांक विभयग, २०११ 

 

५.३.४ जशिा 
आयोजना प्रभावित िडा नं ३ को सािरताको दर ५५.४४ रहेको छ । यस िडामा परुुषभन्त्दा 
मवहलाको सािरताको दर बढी रहेको पाइएको छ ।अन्त्य विस्ततृ वििरण तल तातलकामा ददइएको 
छ । 
तातलका  43: सािरताको आधारमा गाउुँपातलकाको जनसंयया 

महाकुलङु िडा 
नं ३ 

५ र ५ 
िषफभन्त्दा 
मातथको 
जनसंयया 

जनसंयया जसले 
सािरता 
उल्लेख 
नगरेको 

सािरताको 
दर 

पढ्न र लेख्न 
सक्न े

पढ्न मार 
सक्न े

पढ्न र 
लेख्न 
नसक्न े

कुल ३२९० १८२४ १४१ १३२४ १ ५५.४४ 

परुुष १५९९ १०३४ ७४ ४९१ ० ६४.६७ 

मवहला १६९१ ७९० ६७ ८३३ १ ४६.७२ 

स्रोत: केन्द्रीय तथययांक विभयग, २०११ 

 

५.३.५ खानपेानी 
प्रभावित िडाको ८४.५४% ले धाराको पानी नै प्रयोग गदफछन ्। बाुँकी केही प्रततशतले भने कुिाको 
पानी पतन प्रयोग गररएको पाइएको छ । 
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तातलका  44: वपउने पानीको मयुय स्रोतको आधारमा घरधरुी 

 कुल 

वपउन ेपानीको मयुय स्रोत 

धारा िा 
पाइपको  
पानी 

टु्ि 
िेल 

छोवपएको 
कुिा 

खलुा 
कुिा 

ढुङ्ग े
धारा 

नदी अन्त्य 
उल्लेख 
नगररएको 

महाकुलङु 
िडा नं ३ 

८०९ ६८४ ० १० ३४ ७९ ० १ १ 

स्रोत: केन्द्रीय तथययांक विभयग, २०११ 

 

५.३.६ खाना पकाउन ेमयुय स्रोत 
आयोजना प्रभावित महाकुलङु गाउुँपातलका िडा नं ३ को ९९.७५% घरधरुीले खाना पकाउनका 
लातग दाउराको प्रयोग गने गदफछन ्। यहाुँका घरधरुीहरुले बेलपौदो मध्यिती सामदुावयक िन र 
रूक्ददुदप्ला मध्यिती सामदुावयक िनबाट दाउरा तलने गरेका छन ्। 

तातलका  45: खाना पकाउन प्रयोग गररने इन्त्धनको आधारमा घरधरुी 

गाउुँपातलका कुल 

खाना पकाउन प्रयोग गररन ेइन्त्धन 

दाउरा मवितेल ग्याुँस गोबर बायोग्याुँस विद्यतु अन्त्य 
उल्लेख 
नगररएको 

महाकुलङु 
िडा नं ३ 

८०९ ८०७ १ ० ० ० ० ० १ 

स्रोत: केन्द्रीय तथययांक विभयग, २०११ 

 

५.३.७ बिीको मयुय स्रोत 

आयोजना प्रभावित महाकुलङु गाउुँपातलका िडा नं ३ को ७८.६८% घरधरुीले बिीका लातग 
तबजलुीको प्रयोग गदफछन ्भने ११.४९% ले मवितेल, २.३४% सोलार र ३.७%ले बायो ग्याुँसको 
प्रयोग गदफछन ्। 
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तातलका  46: बिीको स्रोतको आधारमा घरधरुी  

गाउुँपातलका कुल 

बिीको स्रोत 

विद्यतु मवितेल बायोग्याुँस सोलार अन्त्य 
उल्लेख 
नगरेको 

महाकुलङु  ८०९ ६३८ ९३ ३० १९ २८ १ 

स्रोत: केन्द्रीय तथययांक विभयग, २०११ 

 

५.३.८ घरेल ुसविधाका आधारमा घरधरुी 
आयोजना प्रभावित िडामा ३२.३८% घरधरुीमा मोबाइल र्ोनको सवुिधा रहेको छ । ५४.८८% 
घरधरुीमा रेतडयोको सवुिधा रहेको छ भने १.७३% घरधरुीमा टेतलतभजन रहेको छ । अन्त्य वििरण 
तल तातलकामा ददइएको छ । 

तातलका  47: घरेल ुसवुिधा अनसुार घरधरुीहरु 

गा
उुँ प

ातल
क
ा 

कु
ल 

कु
नै 

पतन
 स

वुिध
ाहरु

 न
भए

क
ो 

क
जम्त

मा
 ए

उट
ा स

वुिध
ा भ

एक
ो 

घरेल ुसवुिधा अनसुार घरधरुीहरु 

रेतड
यो
  

वट
.तभ

 

के
बल

 वट
.तभ

 

क
म्प्
यटु

र 

इन्त्
टर

न ेट
 

र्
ोन

 

मो
बा
इल

  

मो
टर

 

मो
टर

सा
इक

ल 

सा
इक

ल 

अन्त्
य 

वफ्र
ज 

उल्
लेख

 न
गरे

क
ो 

महाकु
लङु 
िडा नं 
३ 

८०९ 
२९
० 

५१
८ 

४४
४ 

१४ ० १ ० ६ 
२६
२ 

० ० ० ० १ १ 

स्रोत: केन्द्रीय तथययांक विभयग, २०११ 

 
५.४ आयोजना प्रभावित घरधरुी 
जनसाजंययकीय वििरण 

प्रस्तावित होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाको सम्पूणफ संरचना महाकुलङु गाउुँपातलका, िडा न ३, 

मा अिजस्थत छ। त्यसैले यस आयोजनाबाट िडा नम्बर ३ का व्यजिहरू प्रभावित हनु्त्छन,् त्यसैले 
सामाजजक-आतथफक तथ्याड़क उनीहरूको बासस्थानको आधारमा विश्लषेण गररएको छ।  आयोजना 
प्रभावित गाउुँपातलकाका प्रत्यि प्रभावित 9३ घरधरुी सिेिण गररएको छ। सिेिण अनसुार 
आयोजना प्रभावित पररिारको कुल जनसंयया  4६5 रहेको छ जसमा 262 (४८.१७%) परुुष र 
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283 (५१.८३%) मवहला रहेका छन ्। यसै गरी, आयोजना प्रभावित घरधरुीको लैवङ्गक अनपुात 
0.९३ रहेका छन ्। 

 

तातलका  48: आयोजना प्रभावित घरधरुीको जनसांजययकी 
क्र. स.  जनसंयया घरपररिार संयया लैवङ्गक अनपुात 

परुुष मवहला जम्मा 
१ २२४ २४१ ५४५ ४६५ ०.९३ 

% ४८.१७ ५१.८३ १००    

स्रोत: स्थलगत सिेिण, २०७८ 

 

उमेर अनसुार जनसंयया िगीकरण 

उमेर समहुका जनसंययाको वििरण आधारमा,  ५२.११% जनसंयया १५-५९ िषफ उमेर समहुमा 
पदफछन ्।  यसै गरी कुल आजश्रत जनसंयया ०-१४ िषफ उमेर समूहमा ३४.५% र ६० बषफ र 
मातथ उमेरका जेष्ठ नागररक-उमेर समूह १३.३९ % पदफछन ्। 

 

तातलका  49: आयोजना प्रभावित घरधरुीको उमेर अनसुार जनसंययाको िगीकरण 

उमेर जनसंयया % 

०-१४ १६० ३४.४ 
१५-५९ २४३ ५२.२६ 
६० भन्त्दा माथी ६२ १३.३ 
जम्मा ४६५ १०० 

स्रोत: स्थलगत सिेिण, २०७८ 

 

जातजातत 
आयोजनाको प्रत्यि प्रभावित िेरमा सबै कुलङु राई जाततका रहेका छन ्।  
 

धमफ 
सिेिण गररएका सबै पररिारले वकरात धमफ मान्त्दछन ्। 
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पेशा  
सिेिण गररएको पररिारहरूको मयुय पेशा कृवष रहेको छ । कृवष बाहेक अन्त्य मयुय पेशाहरु 
पसल, ज्याला मजदरुी, िैदेजशक रोजगारी आदद रहेका छन।् 

 

भाषा 
सिेिण गररएका सबै पररिारले कुलङु भाषा बोल्ने गछफन।् 

 
सािरता 
आयोजना प्रभावित पररिारहरूमा कुल जनसंययाको ३८.४९% सािर छन।् सािर जनसंययामध्ये 
SEE तह सम्म अध्ययन गरेका २६.०४% छन ्। 

 

तातलका  50: आयोजना प्रभावित घरधरुीको शैजिक अिस्था 
सािर तनरिर स्नातक +२ ]एस.ई.ई. 
१७९ ९१ २ ७२ १२१ 

३८.४९ % १९.५६ % ०.४३ % १५.४८ % २६.०४ % 

स्रोत: स्थलगत सिेिण, २०७८ 

 

खेतीपाती 
सिेिण गररएको पररिारहरूले खेती गने मयुय अन्नका बालीहरू गह ुकोदो र मकै हनु।् त्यस्तै, 

नगदे बालीको रुपमा अलैची, सनु्त्तला, आल ुआदद खेती पतन गछफन।् यहाुँका बातसन्त्दाहरु आफ्नो 
जमीनमा उव्जनी भएको अन्नपातले िषफभरर पररिार पाल्न पगु्दैन।  
 

बिीको स्रोत 
आयोजना िेरमा केजन्त्रय प्रशारण लाइन पतुगसकेको छ ।सिेिण गररएको सम्पूणफ पररिारहरू 
तबजलुी बिीको प्रयोग गदफछन ्। 

 

ईन्त्धन 
सिेिण गररएको अतधकांश पररिारहरू  (९१%) खाना पकाउन दाउराको प्रयोग गदफछन ्।केही 
९% घरपररिारहरु दाउराको साथसाथै ग्याुँस पतन प्रयोग गछफन ्। 
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स्रोत: स्थलगत सिेिण २०७८ 

तस्िीर 18: आयोजना प्रभावित घरधरुीको खाना पकाउने ईन्त्धनको स्रोत 

 
 

खानपेानी तथा शौचालय 

सिेिण गररएको सबै घरपररिारहरू पाइपबाट वितररत खानेपानी दैतनक प्रयोग गदफछन।् सम्पूणफ 
घरपररिारहरुको घरमा शौचालय सवुिधा रहेको छ। 
 

मआुब्जा 
सिेिण गररएको अतधकांश आयोजना प्रभावित घरपररिारहरू मआुब्जा स्िरुप उजचत िततपतुतफ सवहत 
नगद पैसा तलन चाहेको पाइयो । उि रकमले पायक पने स्थानमा जमीन वकने्न (८८%) र ६% 
ले जग्गा तथा सेयरमा लगानी गने बताए । 

 

 स्रोत: स्थलगत सिेिण, २०७८ 

तस्िीर 19: आयोजना प्रभावित घरधरुीको मआुब्जा प्रयोग 

 
 

  

घर सङ्ख्या, 
ग्यास र 
दाउरा, 3, 

9%

घर सङ्ख्या, 
दाउरा, 31, 

91%

ग्यास र दाउरा

दाउरा

जग्गा तथा सेयर

जतमन वकन्ने

अन्त्य
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पररच्छेद ६: प्रस्तािको विकल्प विश्लषेण 
 

प्रभाि कायाफन्त्ियनका विकल्प भनेको आयोजना सम्बजन्त्धत सम्भावित विकल्पहरुमा सबैभन्त्दा उिम 
विकल्प छनौट गने प्रवक्रया हो, जसले आयोजनाको कुल लागत, नकारात्मक िातािरणीय प्रभािको 
न्त्यूनीकरण गनफ, लाभलाई अतधकतम तलु्याउन, प्रावितधक र िातािरणीय सम्भाव्यताहरुमा आधाररत 
रहेर छनौटका आधारहरु तय गदफछ। आयोजना तनमाफणको क्रममा मयुय देखापने समस्या भनेको 
प्रावितधक, आतथफक र िातािरणीय दृवष्टकोण र विकासकताफको व्यािसावयक वहसाबबाट लाभदायक 
हनुे खालको समाधानहरू पिा लगाउन ुहो । िैकजल्पक विश्लषेणको उदे्दश्य भनकेो िातािरणीय 
प्रभािहरू र लागतहरूको न्त्यूतनकरणका साथ आयोजना लाभहरूलाई अतधकतम बनाउने र ददगो 
तरीकाले आयोजना सञ्चालन गनुफ हो। 

 

िातािरणीय अध्ययनको एक महत्िपूणफ पि भनेको सम्भाव्य विकल्पहरूको मलु्यांकन गनुफ हो। 
यसका लातग शरुुको चरणबाट नै आयोजनासुँग सम्बजन्त्धत िातािरणीय र सामाजजक पिहरुमा 
आयोजनाले विचार पयुाफउन ुआिश्यक हनु्त्छ । होङ्ग ु खोला जलविद्यतु आयोजनाको सम्बन्त्धमा 
प्रावितधक अनसुन्त्धानको साथसाथै िातािरणीय विचारलाई पतन एकैसाथ समावहत गररएको छ । 

 

६.१ आयोजना तडजाइन र संरचनाको ले-आउट 

यस आयोजनाको लातग होङ्गु खोलाको दायाुँ वकनारा भौगोतलक र िातािरणीय आधाररत उपयिु 
मातनन्त्छ । होङ्गु खोलाको दायाुँ र बाुँया दबैु ततर सरुुङको विकल्प रहेको छ । दिैु विकल्पहरुको 
विश्लषेण गदाफ होङ्गु खोलाको बाुँया वकनारनै संरचनाहरु तनमाफण गनफ सबैभन्त्दा उपयिु देजखनयो । 
होङ्गु खोलाको दाुँया र बाुँया वकनारको िैकजल्पक स्थानको वििरण तातलकामो ददइएको छ: 
 
तातलका 5: होङ्ग ुखोला जलविद्यतु आयोजनाको विकल्पको वििरण   

वििरण आयोजना लेआउट विकल्पहरू 

पवहलो विकल्प  दोस्रो विकल्प 

िमता यो विकल्पले थप २०  
तमटरको हेड बढाउनेछ 
जसको कारण थप २ 
मे.िा. विद्यतु उत्पादन हनुे 
देजखन्त्छ । 

वहमनदीको प्रभािबाट बच्न 
सरुजित उचाइमा आयोजना 
स्थान चयन गदाफ २ मे.िा. विद्यतु 
कम आउने देजखयो । 
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भगूभफ दाुँयाततर भ-ूिय गएको 
देजखन्त्छ  

होङ्गु खोलाको बाुँया भागमा कुनै 
पतन भ-ूिय गएको देजखदैन  

हेडरेस सरुुङ अजस्थर भ ू गभफ भएका 
कारण हेरेस सरुुको लम्बाइ 
बाुँया वकनारको भन्त्दा १.५ 
वक.तम.ले बढ्न जान्त्छ । 

बाुँया वकनार जस्थर भ ूगभफ भएका 
कारण हेरेस सरुुको लम्बाइ 
बाुँया वकनारको भन्त्दा १.५ 
वक.तम.ले घट्न जान्त्छ । 

बाढीको प्रभाि बाढीको प्रभाि दबैु 
विकल्पहरुमा लगभग उस्तै 
नै छन ्।तर दाुँया वकनार 
भ ूगभफका वहसाबले अजस्थर 
भएको देजखन्त्छ । 

विद्यतु गहृ यस विकल्पमा 
सरुजित स्थान प्रस्ताि गररएको 
छ जसका कारण बाढी तथा 
वहमनदीहरुबाट प्रभाि कम 
मारामा हनुेछ । 

तनमाफण अितध भ ू गभफ अजस्थरता कारण 
यस विकल्पको तनमाफण 
अितध बढी हनुेछ । 

भ ू गभफ जस्थरता कारण यस 
विकल्पको तनमाफण अितध कम 
हनुेछ । 

िातािरणीय प्रभाि 
  

िन िेर २० हे. १२.०२६ 

प्रभावित घरधरुी छैन ५ 

श्रोत: सम्भाव्यता प्रततिेदन,२०१८ 
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६.२ प्रवितधहरू, प्रवक्रया, तातलका, र कच्चा पदाथफ  

आयोजना तनमाफणका लातग स्थानीय श्रोत  र कायफबलको अतधकतम प्रयोग हनुेछ। यसले 
आयोजनाको विकासका लातग कम सम्भावित लागतमा सतुनजित गदफछ र यसमा गररएको कायफहरूमा 
गणुस्तर हनुेछ। यस आयोजनाको लातग स्थानीय जनतालाई बढी प्राथतमकता ददइनेछ तावक यसले 
जशविरको आिश्यकतालाई कम गनेछ, ईन्त्धनको चाप घटाउनेछ र स्थानीय जनतालाई प्रोत्साहन 
गनेछ। तनमाफण कायफको प्रभािलाई न्त्यूनीकरण गनफ विशेष गरी भतूम जस्थरता र माटोको िततलाई 
न्त्यूनीकरण गनफ तनमाफण कायफ सयुखा मौसममा सञ्चालन गररनेछ। यसका साथै श्रतमकलाई बढी 
सहजताका साथ काम गनफ हौस्याउन तनमाफण कायफ कृवष कायफ नहनुे मौसममा सञ्चालन गररनेछ। 
स्लोप जस्थरताका लातग साधारण ईजन्त्जतनयररंग संरचनाहरूको साथ स्थानीय रूपमा उपलब्ध सामग्री 
प्रयोग गरर गररनेछ। 

 
६.३ साना िमता भएको जलविद्यतु आयोजनाको विकास  
नेपालको सन्त्दभफमा जहाुँ विद्यतु ्उत्पादनका लातग विशाल जलश्रोतको सही उपयोग हनु सकेन, यस 
जलविद्यतु ्आयोजनाको विकासले तनजित रूपमा स्थानीय माग पूरा गनेछ र केही हदसम्म िेरीय 
र राविय मागमा सहयोग प¥ुयाउनेछ । आतथफक र प्रावितधक दृवष्टकोणबाट तमनी जलविद्यतु 
आयोजनाको विकास नेपालजस्तो विकासोन्त्मखु देशका लातग सबैभन्त्दा व्यािहाररक र उपयिु रहेको  
छ । 

 

६.४ कम िन िरेको विकल्प  

तडजाइन प्यारातमटरहरूको अनसुार मयुय आयोजना संरचनाहरूको तनमाफणस्थल भएको कारण िन 
िेरहरूको प्रयोग नहनु ुसम्भि छैन। अन्त्य सहायक सवुिधा स्थानहरूको लातग आयोजनाले िन र 
कृवष जग्गामा न्त्यूनतम प्रभाि पाने विकल्पहरूको विश्लषेण गरेको छ। तर, जशविर र अन्त्य 
सवुिधाहरूको लातग भने जंगललाई कुनै रुपमा हातन नहनुे गरर तडजाइन गररएको छ । यद्यवप 
आन्त्तररक पहुुँच सडक तनमाफणको लातग भने प्रकृतत र यस पूिाफधारको आिश्यकताको कारणले केवह 
हद सम्म िनहरूको ितत हनुे नै देजखयो । 

 

६.५ आयोजना अजघ नबढाउन ेविकल्प 

देशको आधतुनकीकरणको प्रवक्रयामा चारैततर आतथफक विकासको लातग विद्यतु आिश्यक छ। हाल 
नेपालमा प्रतत व्यजि तबजलुीको खपत कम छ । नेपालमा अवहले १९२४.२७९ मेगािाट 
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(स्रोतःwww.doed.gov.np) जलविद्यतु उत्पादन भैरहेको छ जनु ितफमान माग पूततफको लातग पयाफप्त 
छैन।  
 

होङ्गु खोला जलविद्यतु ्आयोजनाको २८.९ मेगािाट तबजलुी उत्पादन मागको पूणफ समाधान हनु 
सक्दैन, यद्यवप यसले राविय स्तरमा विशेष गरी सलुखुमु्ब ुजजल्लाको ऊजाफको अभािलाई कम गनफ 
सक्छ । होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजना सम्बन्त्धी “नो एक्सन” विकल्पको कायाफन्त्ियनले विशेष 
गरी सोलखमु्बू जजल्लाको अथफतन्त्र र सामान्त्यतया राविय अथफतन्त्रमा नकारात्मक असर पानेछ। 

 

जलविद्यतु आयोजनाबाट  थमफल पािर वितध र कोइला बालेर तबजलुी उत्पादन गररने वितध भन्त्दा 
तनकै न्त्यून हररत गय्ाुँस (GHG) को उत्पादन हनुे हुुँदा नेपालको जलविद्यतु सम्भाव्यता महत्त्िपूणफ 
र आकषफक मातनएको छ। नेपाल र भारतका दईु तछमेकी मलुकु भारत र चीनले जीिाश्म ईन्त्धन 
जलाएर ठूलो मारामा तबजलुी उत्पादन गरररहेका छन।् ततनीहरूले GHG को उल्लेखनीय मारा 
उत्पादन गदै छन ्जसले जलिाय ुपररितफनमा ठूलो योगदान परु् याएको छ। भविष्यमा नेपालमा 
जलविद्यतु उत्पादनले ठूलो मारामा चीन र भारतमा तबजलुी तनयाफत गने अपेिा गनफ सवकन्त्छ, जसले 
जीिाश्म ईन्त्धनको प्रयोगलाई हटाउन सक्छ जसले हररतग्याुँस उत्सजफन घटाउन मद्दत गदफछ। 

 
६.६ संचालन प्रवक्रया   

आयोजनाको संचालन चरणमा योग्य कमफचारीहरूको टोलीले यो आयोजना चलाउनेछन ्र स्थानीय 
जनसंयया िा िातािरणमा कुनै प्रततकूल प्रभािको प्रत्याजशत हनु ेछैन । बरु रोजगारीका अिसरहरू, 

सञ्चार सवुिधा र ग्रामीण तबजलुीको आपूततफबाट स्थानीय समदुायलाई र्ाइदा हनुेछ । एकीकृत 
राविय ऊजाफ प्रणालीको आिश्यकता अनसुार आयोजना सञ्चालन गररनेछ। 
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पररच्छेद ७: प्रस्ताि कायाफन्त्ियन गदाफ पने िातािरणीय प्रभािहरु 
 
७.१ सकारात्मक प्रभाि  

७.१.१ तनमाफण चरण  

७.१.१.१ दिता र िमताका आधारमा स्थानीयहरुलाई रोजगारीका अिसरहरु तसजफना हनु े

तनमाफण चरणको अितधमा प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजनाको प्रमखु सकारात्मक प्रभािहरूमा एक 
रोजगारीको अिसरको तसजफना हो। त्यस्ता रोजगारीका अिसरहरूले केही हदसम्म आयोजना 
िेरबाट जनसंययाको बावहरी स्थानान्त्तरण रोक्न सक्छ र बावहररएका स्थानीयलाई त्यहाुँ र्वकफ न  
प्ररेरत गनफ सक्छ। रोजगारीका अिसरले केही हदसम्म गरीबी तनिारणमा पतन योगदान पयुाफउुँछ। 
भरपदो विद्यतु उत्पादनले नयाुँ उद्योग स्थापना गनफ सहयोग पयुाफउुँछ, जसले स्थानीय जनताको लातग 
रोजगारी तसजफना गदफछ। यस आयोजना तनमाफण अितधमा करीब १,०९,५०० श्रम ददन  र संचालन 
अितधमा २३ जना जनशजि आिश्यक पने अनमुान गररएको छ ।आयोजनाले तनमाफण तथा संचालन 
अितधम दिता तथा सीपका आधारमा स्थानीयलाई रोजगारीका लातग बवढ प्राथतमकता ददनेछ ।यो 
प्रभाि पररमाणमा मध्यम, स्थानीय स्थरमा र छोटो अितधको हनुेछ।  
 
७.१.१.२ आयोजना िरे िररपररको स्थानीय सीप, र दितामा अतभिवृि हनु े

यस आयोजनाका लातग १,०९,५०० श्रम ददन जनशजिको आिश्यकता पने अनमुान गररएको 
छ। तनमाफण अितधमा रोजगारी पाइसकेपतछ स्थानीयको सीप विकास हदैु जान्त्छ । यसका साथै 
आयोजनाले वितभन्न प्रकारका सीपमूलक तातलम ददनेछ । यो प्रभाि पररमाणमा मध्यम, स्थानीय 
स्थरमा र दीघफकातलन अितधको हनुेछ।  
 
७.१.१.३ आतथफक अिसरहरु तसजफना भएर स्थानीय अथफतन्त्रमा टेिा पगु्न े

जलविद्यतु आयोजनाको तनमाफणबाट यस आयोजना िरेभरर नै आतथफक गततवितधहरू बढ्न ेसम्भािना 
रहेको छ। जशविर िेरहरु, श्रम जशविर र सामग्री भण्डारण िेरहरु आतथफक गततवितधहरू हनु े
िेरहरू हनु।् विशेष गरी उपभोग्य िस्तहुरू आपूततफ गनफ, स्थानीय रूपमा उब्जनी हनुे तरकारीहरु 
र साना होटेल तथा जचया पसल/रेस्टुरेन्त्ट आदद हेडिक्सफ र विद्यतुगहृ िरेमा र्स्टाउनेछन।् 
आयोजना िेरका स्थातनयलाई आफ्नो उत्पादनहरू आयोजनाका कामदारहरूलाई चतलरहेको बजार 
मूल्यभन्त्दा राम्रो मूल्यमा बेच्न े अिसर प्राप्त हनुेछ। यसले तनमाफण चरणमा स्थानीय जनतामा 
सकारात्मक प्रभाि पानेछ। खाद्यान्न र अन्त्य प्रकारका सेिाहरूको माग बढाई यसले स्थानीय स्तरमा 
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उद्यमशीलता बढाउन पतन मद्दत पयुाफउुँछ र ददघफकातलन रुपमा यसले गणुात्मक उत्पादनको 
माध्यमबाट आफ्नो बजारको विकास गनेछ। यस सम्बन्त्धमा, घरेल ुखानेकुरा, वितभन्न प्रकारका 
डेरी उत्पादनहरू, आदद नयाुँ सरुुिात हनु सक्छन।् यो प्रभाि पररमाणमा मध्यम, स्थानीय स्तरमा 
र मध्यम अितधको हनुेछ।  
 
७.१.१.४ आयोजना िरे िररपरर सामदुावयक विकासका गततवितधहरुमा सहयोग पगु्न े

जलविद्यतु आयोजनाको तनमाफणको क्रममा आयोजनाले िेरको गाउुँबस्ती जोड्ने सडकहरुको पतन- 
यसै गरी, आयोजनाले धेरै साना वकतसमका योजनाहरु लाई पतन सहयोग परु् याउनेछ, जसले दिैु 
समदुाय र आयोजनाका लातग सकारात्मक अिस्था तसजफना गनेछ। उदाहरणका लातग आयोजनाका 
कमफचारी र मजदरुहरूको लातग नयाुँ खानपेानी योजना तनमाफण गनुफको सिा यस आयोजनाले विद्यमान 
खानेपानी श्रोतको िमता बढाउन सक्छ, जसले आयोजनाको लागत मार बचत गदैन, स्थानीय 
जनतालाई समेत र्ाइदा पगु्छ। यसैगरी स्िास्थ्य चौकी, विद्यालय सामदुावयक भिनहरू जस्ता 
स्थानीय उपलब्ध सेिाहरूको ममफत र आतथफक सहयोगमा लगानी गनाफले पतन तनमाफण चरणमा संलग्न 
स्थानीय र आप्रिासी कामदार दिैुलाई र्ाइदा पगु्नेछ। यो प्रभाि पररमाणमा मध्यम, स्थानीय 
स्थरमा र  दीघफकातलन अितधको हनुेछ।  
 
७.१.१.५ सडक स्तरोन्नतत 

यस आयोजनाले विद्यतुगहृदेजख इन्त्टेक िेरसम्म १० वक.तम. बाटो ममफत तथा स्तरोन्नतत गनेछ, 
जसले गदाफ स्थानीयलाई आितजाित गनफ धेरै नै सहज हनुेछ ।सडक तनमाफण गनुफ पूिफ स्थानीय 
सुँग समन्त्िय गरी मार गररनेछ । यो प्रभाि पररमाणमा मध्यम, स्थानीय स्तरमा र दीघफकालीन 
अितधको हनुेछ । 

 
७.१.१.६ स्थानीय व्यजिलाई शयेरको प्रािधान 

कम्पनीले स्थानीय व्यजिलाई सेयर वितरण गने व्यिस्था गनेछ, जसले स्थानीय जनतालाई तनरन्त्तर 
आय उपलब्ध गराउनेछ। आयोजनाले स्थानीय जनतालाई प्रचतलत सरकारको तनयम अनसुार सेयर 
प्रदान गनेछ। यो प्रभाि पररमाण मध्यम, स्थानीय स्थरमा र लामो अितधको हनुेछ। 
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७.१.२. संचालन चरण  

 
७.१.२.१ प्रावितधक दितामा िवृि 

जलविद्यतु आयोजनाको संचालन चरणमा यसको राम्रो कायफन्त्ियनको लातग प्रावितधक जनशजि 
चावहन्त्छ। यसका लातग वितभन्न िेरका मातनसहरूलाई ह्यान्त्डल गने, ड्राइभ गने, उपकरण ममफत 
गने जस्ता वितभन्न वकतसमका तातलम ददइनेछ, जसले प्रावितधक सीप विकास गदफछ। यसले 
कामदारहरुको अतधक प्रभािहरू समाधान गनफ सक्ने िमता सधुार गदफछ जनु अन्त्य िेरमा समान 
प्रभािहरूको लातग पतन सहयोगी हनु सक्छ। आयोजनाले २० जनालाई १ मवहनाको तातलम प्रदान 
गनेछ । यसमा प्रत्यि प्रभावित घरधरुीका पररिारहरुलाई प्राथतमकता ददनेछ । तसथफ, यो प्रभाि 
पररमाणमा मध्यम, िेर विशेषमा र लामो अितधको हनुेछ।  
 
७.१.२.२ स्थानीय विकासका गततवितध संचालन गनफ रोयल्टी उपलब्ध हनु े

आयोजनाले संचालन चरणको अितधमा २८.९ मेगािाट विद्यतु उत्पादन गनेछ । यसले देशको 
विद्यतु ्अभािलाई पूणफ रूपमा मेटाउन नसके पतन राविय तग्रडमा २८.९ मेगािाट तबजलुी थप्नेछ। 
यसका साथै अन्त्तर सरकारी वििीय व्यिस्था ऐन, २०७४ को प्रािधान अनसुार यस आयोजनाबाट 
रोयल्टी प्रदान हनुेछ, प्राप्त रोयल्टीमध्ये ५०% नेपाल सरकारलाई, २५% सम्बजन्त्धत प्रदेशलाई र 
२५% सम्बजन्त्धत स्थानीय सरकारलाई ददइनेछ। यो प्रभािको पररमाण उच्च, िेरीय स्तर र लामो 
अितधको हनुेछ।  
 
७.१.२.३ विद्यतु ऊजाफको खपतमा िवृि 

होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाले राविय तग्रडमा २८.९ मेगािाट मेगािाट विद्यतु थप्नेछ, जसले 
अन्त्ततः थोरै नै भए पतन भए पतन देशभररको तबजलुी आपूततफ बढाउनेछ। यसले गदाफ खाना पकाउन,े 
बिी बाल्न ेतथा अन्त्य विद्यतुीय उपकरणको प्रयोगमा सहजीकरण हनु ेभएकोले दाउरा र मिीतेलमा 
तनभफरता कम गनेछ । यो प्रभािको पररमाण उच्च, िेरीय स्तर र लामो अितधको हनुेछ।  
 
७.१.२.४ स्थानीय रोजगारीका अिसरहरु  

आयोजनाले ग्रामीण िेरमा विद्यमान सेिा-सवुिधा र समदुायका आतथफक अिसरहरुको िवृि गदै नयाुँ 
अिसरहरुको पतन तसजफना गनेछ। आयोजनामा कायफरत स्थानीय व्यजिहरूलाई ददइने प्रजशिण र 
सीप अतभिवृिका कायफक्रमले समान प्रकारका अन्त्य आयोजनाहरूमा रोजगार पाउने सम्भािना 
बढाउुँछ । त्यस्तै, स्थानीय जनताले कृवषमा मार तनभफर हनु ुपदैन । उनीहरूले अन्त्य आतथफक 
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अिसरहरू जस्तै: व्यापार व्यिसाय, लघ ुउद्योग, वकराना पसल, ऊजाफमा आधाररत स्थानोीय स्तरको 
साना कृवषजन्त्य व्यिसायहरु गनफ सक्दछन।् आयोजना सञ्चालनका लातग १०-१२ जना  कमफचारी 
तनयतमत रुपमा आिश्यक पनेछन ् । यसको प्रभाि पररमाण, न्त्यून, स्थानीय स्तरमा र लामो 
अितधको हनुेछ । 
 
७.१.२.५ आतथफक गततवितधहरु र पूिाफधार विकासमा िवृि 

जलविद्यतु आयोजनाको संचालन चरणमा दि र सामान्त्य दिैु खाले जनशजिको आिश्यकता पदफछ। 
आयोजना िेरमा कामदारहरुको आगमनले खाद्यान्नको माग बढ्नेछ, जसले स्थानीय जनताका लातग 
कृवषमा अिसर तसजफना गदफछ । त्यस्तै, जलविद्यतु आयोजनाले सडक लगायतका अन्त्य पूिाफधारहरुको 
पतन विकासमा पतन सघाउ परु् याउनेछ । आयोजना िेरसम्म सडकको पहुुँच पगु्ने भएको हुुँदा 
यसले बजारमा आतथफक गततवितधहरू बढाउने मार नभई समग्र देशको अथफतन्त्रमा सधुार गनफ पतन 
सहयोग पोुर् याउनेछ । त्यसकारण, यसको प्रभाि पररमाण उच्च, स्थानीय स्तर र लामो अितधको 
हनुेछ।  
 
७.१.२.६ जग्गाको मूल्य 
आयोजनाले पहुुँच मागफ तनमाफण गने हनुाले त्यस िेरको जग्गाको मूल्यमा िवृि हनुे देजखन्त्छ । 
   
७.२ नकारात्मक प्रभाि 

७.२.१ भौततक प्रभाि 

७.२.१.१ तनमाफण चरण  

 आयोजनाका संरचना तनमाफण र गततवितधहरुले भउूपयोगमा ल्याउन ेपररितफन 
प्रस्तावित आयोजना तनमाफणका लातग स्थायी र अस्थायी रुपमा कुल १६.३९८ हे. जमीनको 
आिश्यक पदफछ ।यस आयोजनाले स्थायी रुपमा मकाल ुबरुण राविय तनकुञ्ज मध्यिती िेरको 
३.८८५ हे. प्रयोग गनेछ । यसका साथै मध्यिती िेरको सामदुावयक िनको ०.८२२ हे. िन 
िेर प्रयोग गनेछ ।त्यसै गरी अस्थायी संरचनाहरु तनमाफणका लातग ७.३१९ हे. मकाल ुबरुण 
राविय तनकुञ्ज मध्यिती िन िेर प्रयोग गनेछ । आयोजनाका वितभन्न संरचनाहरु तनमाफण गदाफ रुख 
कटान गनुफपने हनु्त्छ जसले गदाफ यस िेरको भउूपयोगमा पररितफन गदफछ । यो प्रभाि पररमाणमा 
मध्यम, स्थातनय स्तरको र दीघफकालीन अितधको हनुछे। 
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 आयोजनाको अियि र सवुिधाहरूको तनमाफणको कारणका भजूस्थरता, भू -ि य, तथग्रानमा 
पररितफन  

तनमाफण कायफ जस्तै: िन िेर र्ुँ डानी, विष्र्ोटन, उत्खनन्त्ले विद्यमान धरातलीय स्िरूपमा विशेष 
गरी कमजोर िेरहरूमा प्रततकूल प्रभाि पानेछ । यस्ता गततवितधहरूले भ-ूिय, प्राकृततक तनकासको 
ढाुँचालाई प्रभाि पाने र माटो तथग्रने गतत बढाउनेछ । यस प्रकारको भ-ूिय र तथग्रने गततले 
र्ोहोर व्यिस्थापन िेरमा नकारात्मक प्रभाि परु् याउदछ। िषाफयाममा तनमाफण कायफले भजूस्थरतामा 
अतधक प्रभाि पादफछ । यो प्रभाि पररमाणमा कम हनुे, सीमामा स्थानीय र अितधमा छोटो अितधको 
हनुेछ। 
 

 धरातलीय स्िरुपमा आउन ेपररितफन  
इन्त्टेक,  सजफ साफ्ट र विद्यतुगहृ तनमाफणको लातग तलइएको भतूमले तनजित रूपमा त्यस िेरको 
स्िरूपमा पररितफन गदफछ । आयोजना अलाइनमेन्त्टको धरातलीय स्िरुप आयोजना तडजाइन र 
आिश्यकता अनसुार पररमाजफन हनुेछ । उत्खनन ्स्थलमा गररने उत्खनन्त्ले नदीको पानीको गणुस्तर 
र आयोजना िेरको स्िरूपलाई प्रभाि गनफ सक्छ । यो प्रभाि पररमाणमा उच्च मातनन्त्छ, स्थानीय 
र दीघफकालीन अितधको हनुेछ । 

 

 िाय ुप्रदूषण  
तनमाफण अितधको अितधमा, यातायात र तनमाफण सामग्रीको व्यिस्थापन, उत्खनन,् तड्रतलंग र भारी 
उपकरणहरूको प्रयोगले उल्लेखनीय पररमाणको धलुो र सिारी उत्सजफन (हािामा तैररने कण, काबफन 
मोनोअक्साइड, सल्र्डफ डाइअक्साइड, हाइड्रोकाबफन र िातािरणीय हािामा नाइट्रोजनको अक्साइड) 
उत्पन्न गदफछ । यो क्रसर प्लान्त्ट, कंक्रीट तमक्स गने िेरहरू, पहुुँच सडकहरूको छेउछाउ, र्ोहोर 
व्यिस्थापन िेरमा र ठूला तनमाफण गततवितधहरू हनु ेिेरहरूमा, सबैभन्त्दा गम्भीर प्रभाि हनुेछ । 
त्यस्तै, तनमाफण श्रतमकहरूद्वारा उत्पादन हनुे ठोस र्ोहोरको अनजुचत व्यिस्थापनले गदाफ आयोजना 
िेरमा दगुफन्त्ध उत्पन्न हनु सक्छ । यो प्रभाि पररमाणमा मध्यम, स्थानीय स्तरको र मध्यम 
अितधको हनुेछ। 
 

 ध्ितन प्रदूषण  
तनमाफण सामाग्रीहरुको ढुिानी तथा तनमाफण कायफको कारणले हनुे अपेजित ध्ितन ८० देजख ९५ 
dBA सम्म हनु सक्छ, जनु तनमाफण स्थल भन्त्दा १० मी. आसपास सम्म रहन ेअनमुान गररएको 
छ।योजनाको तनमाफण कायफगदाफ  हनु े ध्ितन प्रदूषण  कायफस्थलमा मार सीतमत रहनेछ र सो 
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कायफस्थल बाट टावढदै गदाफ क्रमश: कम हदैु जानेछ । आयोजनाको इन्त्टेक र विद्यतुगहृमा कुनै 
पतन बस्ती रहेको छैन  

 

 उिफर सतही माटोको ितत 
जमीनमा औसतमा ३ वर्टसम्म उिफर सतही माटो हनु ेगदफछ जसले बोटतबरुिाको लातग चावहन े
पोषण प्रदान गछफ । यो बाली उब्जनीको लातग पतन एकदमै महत्िपूणफ हनु्त्छ । सतही माटो राम्रो 
भयो भन ेयसले उब्जनी बढाउनकुो साथसाथै बाली विनाश हनुबाट पतन जोगाउुँछ । सतही माटोको 
विनाश हुुँदा माटोले पानी तसंजचत गनफ सक्दैन र बोटतबरुिाको विकाशमा प्रभाि गछफ, जसको कारण 
वकसान मकाफमा पछफन ्।आयोजना तनमाफण स्थलमा उत्खनन,्  स्थायी जशविर तनमाफण, माटोको प्रदूषण 
लगायतका गततवितधको राम्रो तनगरानी नहनुे हो भने त्यस स्थलको सतही माटोमा ददघफकालीन प्रभाि 
पगु्न सक्छ। यो प्रभाि प्रत्यि रुपको, पररमाणमा मध्यम, स्थातनय हदसम्म र लामो अितधको 
हनुेछ। 
 

 पानीको गणुस्तरमा प्रभाि  
आयोजना तनमाफणको बेलामा हनुे गततवितधहरु पानी प्रदूवषत गने मयुय श्रोत  हनु ्। आयोजनाको 
तनमाफणकायफको क्रममा हनु ेजस्तै: माटो खन्न,े तनमाफण सामग्रीहरु पोजखने, र्ोहोर पानीको उत्पादन 
हनुे,  सिारी साधनमा प्रयोग हनुे तेल, तग्रज लगायतका अन्त्य रसायनहरु चहुािट भई त्यहाुँ भएको 
खोला तथा अन्त्य पानीको श्रोत  प्रदूवषत बनाउन सक्छन ् । यसको कारणले जलचर तथा 
िनस्पततलाई ठुलो हातन पगु्न सक्छ । यसको साथसाथै तनमाफण सामाग्रीहरुको राम्रो व्यिस्थापन 
नहनुे हो भने यसले खोलाको पानी प्रदूवषत बनाउन सक्छ । यो प्रभाि प्रत्यि, पररमाणमा मध्यम, 
स्थानीय स्तरको र मध्यम अितधको हनुेछ।  
 

 ठोस र्ोहोरको उत्पादन 
आयोजनाको संचालनहरुको लातग िेर तयारी गने क्रम र तनमाफण गततवितधहरूले दिैु ठोस र तरल 
वकतसमका र्ोहोर उत्पादन हनु्त्छन ्। ठोस र्ोहोरमा तसमेन्त्ट, कंवक्रट, र्लाम, प्लाजस्टक, तससा 
जस्ता सामाग्री उत्पादन हनु्त्छन ्भने तरल र्ोहोरमा कामदारहरूले नहुाइधिुाई गदाफ तनजस्कन ेपानी, 
भान्त्साको काम बाट तनजस्कने र्ोहोर पानी तथा तनमाफण सामाग्री सर्ा गदाफ तनजस्कने पानी पदफछ 
।यसका साथसाथै, विद्यतुगहृ तनमाफण गदाफ थपु्रै माटो तनजस्कन्त्छ । यसरी तनष्काशन हनुे चीजहरुको 
राम्रो व्यिस्थापन नहनुे हो भने यसले पानीको श्रोत प्रदूषण गनुफको साथसाथै भिूय पतन तनम्त्याउन े
सम्भािना हनु्त्छ । र्ोहोरको राम्रो व्यिस्थापन नहुुँदा कामदारहरुको स्िास्थ्यमा पतन नराम्रो प्रभाि 
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पने हनु्त्छ । प्रतत कामदारद्वारा १ ददनमा १७० ग्राम प्रतत ठोस र्ोहोर उत्पादन हन्त्छ (ADB, 

२०१३) । यस आयोजना िेरमा तनमाफण अितधमा ५०० श्रमशजिको आिश्यकता पदफछ, त्यसैले 
यस आयोजनाले प्रतत ददन करीि ८५ केजी ठोस र्ोहोर उत्पादन हनुेछ । कामदारहरुको गततवितध 
तनमाफण कायफस्थलमा नै सीतमत हनुेछ  । त्यस कारण यो प्रभाि प्रत्यि रुपको, पररमाणमा मध्यम, 
िेर तबशेष र छोटो अितधको हनुेछ। 
 

 भण्डारण, र्ोहोर व्यिस्थापन िरे र अन्त्य अस्थायी कायफहरूको कारण भतूमको गणुस्तरमा 
प्रभाि  

आयोजना तनमाफण स्थलमा तनमाफण सामग्रीको भण्डारण, र्ोहोर व्यिस्थापन र अन्त्य अस्थायी 
गततवितधहरूको कारण भतूम प्रदूषण हनुे जोजखम हनु्त्छ । भतूमको गणुस्तरमा पने प्रभािको मयुय 
कारणहरु यस प्रकार रहेका छन;् 

 तनमाफण जशविरहरूबाट उत्पन्न हनु ेठोस र्ोहोरको तनष्काशन 
 पहुुँच मागफ तनमाफण गदाफ तनजस्कने माटोको तनष्काशन 
 तनमाफणको क्रममा तनजस्कन ेर्ोहोरको तनष्काशन 
 आयोजना तनमाफणको बेला तनमाफणस्थलमा यी िस्तहुरुको तनष्काशन: मेतसनमा प्रयोग हनुे 

तेल, तग्रज, मोतबल, सरसर्ाईमा प्रयोग हनुे कपडा, प्रयोग भैसकेका तेल तथा तग्रजका 
तडब्बा, तसमेन्त्टका बोरा, सिारी साधनका तबतग्रएका टायर तथा टु्ब, आदद 

 प्रयोग नगररएका कंवक्रटको तनष्काशन  
यो प्रभािको पररमाण मध्यम, स्थान विशेष र छोटो अितधको हनुेछ । 
 

 ढुङ्गा र अन्त्य तनमाफण सामग्रीहरूको उत्खनन्त्को कारण जलविज्ञान र तथग्रानमा प्रभाि  
तनमाफण सामाग्री उत्खनन ्गदाफ सामान्त्य प्रणालीद्वारा भररने भन्त्दा बढी तथग्रान हटाईंदा जलविज्ञान र 
सेतडमेन्त्टेसनमा ठूलो प्रभाि पछफ । नदीले बगाएर ल्याउने ठुला सामग्रीलाई सामान्त्यतया रोतलंग, 
स्लाइतडंग, िा च्यानल बेडको छालद्वारा स्थानान्त्तररत हनु्त्छ। उत्खनन ्सीतमत प्रकृततको हनु्त्छ र 
सेतडमेन्त्टेसनको अिस्था अध्ययन पतछ मार गररनेछ, त्यसैले प्रभाि िेर विजशष्ट, मध्यम अितध र 
पररमाणमा कम हनुछे। 

 

 उत्खनन ्गततवितधहरूको कारण प्रभाि  
तनमाफण कायफका लातग बालिुा, ढुङ्गा जस्ता तनमाफण सामग्रीहरू आिश्यक पदफछ । यी सामाग्रीको 
उत्खनन्त्को लातग पाुँच िटा खानी िेर पवहचान गररएको छ ।यस आयोजनाले उत्खनन ्का लातग 
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िन िेरको जमीन प्रयोग गनेछ । अतधक उत्खनन ्गररदा त्यस स्थानको भअूजस्थरता, पररदृश्यमा 
प्रभाि, पवहरो र भ-ूिय हनुे सम्भािना हनु्त्छ। यो प्रभािको पररमाणमा कम, िेर विशेष सीमा र 
छोटो अितधको हनुेछ। 

 

 भसूौन्त्दयफमा पने प्रभाि  
आयोजना तनमाफण गदाफ वितभन्न प्रकारका संरचनाहरु जस्तै इन्त्टेक, तथग्रान पोखरी, सजफ ट्ाङ्क, 
विद्यतुगहृ तनमाफण गररनेछ जसले गदाफ यसले प्राकृततक सौन्त्दयफता ह्रास ल्यसउुँछ । आयोजनाको 
तनमाफण सामग्रीको ढुिानीका लातग सडक तनमाफण गनफ आिश्यक छ, त्यसैले तनतमफत आयोजनाका 
अियिहरूले नजजकैको बस्तीको सौन्त्दयफमा प्रभाि पयुाफउनेछ । यसको प्रभाि पररमाणमा कम, 

स्थानीय सीमामा र ददघफकालीन अितधको हनुेछ । 

 

 पहुुँच सडकको तनमाफणसुँग सम्बजन्त्धत प्रभाि 
यस आयोजनाले कररब १० वक. तम. पहुुँच सडक स्तरोन्नतत गनुफ पने हनु्त्छ, जसको लातग ५ हेक्टर 
जग्गा आिश्यक पनेछ । ५ हेक्टर मध्ये पहुुँच सडकको स्तरोन्नतत क्रममा िन र्ुँ डानी, उत्खनन ्
गनुफ पने हनु्त्छ जसले गदाफ ३ हे. मकाल ुबरुण राविय तनकुञ्ज मध्यिती िेरमा पदफछ भने २ हे. 
तनजी जमीन पदफछ ।पवहरो, भ-ूिय तनम्त्याउन सक्छ । यसका साथसाथै पानी प्रदूवषत हनुे, िाय ु
प्रदूषण, खोलामा भग्नािशेष तमतसने हनुे सम्भािना पतन हनु्त्छ । यसको प्रभाि प्रत्यि प्रकृततको, 
पररमाणमा मध्यम, स्थानीय  र दीघफकातलन अितधको हनुेछ। 

 

 तनमाफण ऊजाफसुँग सम्बजन्त्धत प्रभािहरू  
प्रस्तावित आयोजनाले तनमाफण चरणको अितधमा दईु तडजेल जेनरेटरहरूको प्रयोग गनेछ । तडजेल 
जेनेरेटर संचालन गदाफ ध्ितन र धुुँिा उत्पन्न हनु्त्छ जसले गदाफ िरपरको िेरलाई प्रभाि गनफ सक्छ 
। तडजलको चहुािटले नजजकैको पानीको श्रोतहरूमा प्रदूषण गदफछ। यसको प्रभाि प्रकृततमा प्रत्यि, 

पररमाणमा मध्यम, स्थानीय र छोटो अितधको हनुेछ। 

 

 विष्र्ोटक पदाथफ ढुिानी, भण्डारणबाट हनु ेप्रभाि 
भतूमगत उत्खनन ्कायफको लातग विस्र्ोटक आिश्यक हनुेछ। विस्र्ोटक पदाथफहरू खतरनाक 
सामग्री भएकाले धेरै सािधानी र सरुजित ह्यान्त्डतलङ, यातायात र भण्डारण आिश्यक पदफछ। 
ढुिानी, भण्डारण र/िा ह्यान्त्डतलंग/प्रयोगको क्रममा सामग्रीको आकजस्मक विस्र्ोट घातक चोट र 
मतृ्य ुहनु सक्छ।  
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 विष्र्ोटनबाट हनु ेप्रभाि 
हेडरेस र एतडट सरुुङ तनमाफणका लातग ब्लाजस्टङ गररनेछ। सरुुङको उत्खनन्त्लाई तनयन्त्रण 
ब्लाजस्टङको आिश्यकता पदफछ जसले सानो कम्पन, धलुो तनम्त्याउन सक्छ । यसले सरुुङ तभर 
प्रदूषण र अजस्थरता ल्याउछ। सरुुङ तनमाफणको समयमा उजचत ध्यान ददइएन भने तनमाफण गदाफ,  
सरुुङ भजत्कन ेिा मातथको माटो खस्न सक्छ सतह ब्लाजस्टङ हनुेछ िाय ुप्रदूषण पतन गराउुँछ । 
ब्लाजस्टङ गदाफ आिाजको स्तर १०० dB भन्त्दा बढी हनु सक्छ।  
 
७.२.१.२ सञ्चालन र ममफत चरण  

 
 नदीको जलविज्ञान र सेतडमेन्त्टेसनमा पने प्रभाि 

यस आयोजनाले जल विद्यतु उत्पादन गनाफका लातग आरू्लाई चावहने मारामा पानीको बहािलाई 
र्काफउनेछ, जसका कारण ईन्त्टेक भन्त्दा तल पानीको बहाि तनकै कम हनु्त्छ । यसले गदाफ नदीको 
जलविज्ञानमा प्रभाि गदफछ । यसका साथै इन्त्टेक भन्त्दा मातथ थेरै तथग्रानहरु जम्मा हनुे सम्भािना 
बढ्छ जसले गदाफ नदीको आकारलाई पतन पररितफन गने सम्भािना हनु्त्छ ।यसले गदाफ नदीको 
बहािमा पररितफन ल्याउनकुा साथै नदीको धार पतन पररितफन गदफछ । यो प्रभाि उच्च पररमाण, 
स्थानीय र दीघफकालीन अितधको हनुेछ। 

 

 ध्ितन प्रदूषण  
आयोजना संचालनको दौरान टिाफइन, जेनेरेटर जस्ता मेतसनहरुबाट आिाज आउन ुस्िभातभक भए 
पतन वयनीहरु कंवक्रट संरचना तभर रहने हदुा ध्ितन प्रदूषण हनुे सम्भािना न्त्यून नै रहेको छ । 
विद्यतुगहृको टेलरेस भएर बग्ने र जस्पलिेको मातथबाट बग्ने पानीको आिाज नै मेतसनको आिाज 
भन्त्दा बढी हनु्त्छ । आयोजना संचालनको दौरान अततररि ध्ितन भनेको आयोजना स्थल आितजाित 
गनफको लातग प्रयोग गररने सिारी साधनको हनु सक्छ र  यसको प्रभाि पररमाणमा तनम्न, स्थानीय 
तहसम्म र दीघफकालीन अितधको हनुेछ।  
 

 ठोस र्ोहोरको उत्पादन  
आयोजना संचालन र संरचनाको ममफत सम्भारका लातग १० देजख १२ व्यजिको तनयजुि गररनेछ, 
जसका दैतनक वक्रयाकलापका कारण घरेल ु र्ोहोर उत्पादन हनुेछ। उत्पन्न र्ोहोरको मारा 
आयोजनामा काम गने व्यजिको संययामा तनभफर गदफछ । यसरी उत्पादन हनुे र्ोहोर राम्ररी 
व्यिस्थापन नभएको खण्डमा कुवहने र्ोहोरले िातािरण दगुफजन्त्धत, दवुषत बनाउुँछ भने प्लाजस्टक, 
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कपडा, तससा जस्ता नकुवहने र्ोहोरले त्यस ठाउुँको सौन्त्दयफमा प्रभाि गदफछ ।यसको प्रभाि 
पररमाणमा कम, स्थातनय हदसम्म र लामो अितध को हनुेछ। 
 

 आयोजना िरेको सकु्ष्म जलिायमुा पररितफन 
आयोजनाको बाुँध िेर देजख टेलरेस िेरमा नदीको बहाि पवहलेको भन्त्दा कम हनु जान्त्छ । यो 
िेरमा नदीको गवहराई पतन पवहलेको भन्त्दा कम नै हनु्त्छ जसका यस िेरमा पानीको तापक्रम 
गमी मौसममा ०.५० से. - १० से. बढ्न सक्छ । त्यसै गरर जाडो मौसममा ०.५० से. घट्न 
सक्छ । तापक्रमामा आएको परीितफनले यस िेरको जलचर तथा िनस्पततलाई नकारात्मक प्रभाि 
गनेछ । यो प्रभाि मध्यम पररमाण, स्थान विशेष र दीघफकालीन अितधको हनुछे । 

 

 वहमनदीबाट हनु सक्न ेप्रभाि 
दधुकोशी जलाधार िेरमा २४३ वहमतालहरु रहेका छन ्जसको िेर १३.१९ िगफ वकलोतमटर 
रहेको छ (ICIMOD, २०११) जसमध्ये १० वहमतालहरु जोजखमपूणफ रहेका छन ्। (बज्राचायफ र 
मलु,२००९). बज्राचायफ (२००७), अनसुार २४ िटा नयाुँ वहमतालहरु तनमाफण भइसकेका छन ्
जसले गदाफ विगत केही दशकमा सगरमाथा र मकाल ुबरुण राविय तनकुञ्ज िरेका ३४ खोलाहरुको 
आकारमा िवृि भएको पाइन्त्छ । अध्ययन अनसुार दधुकोशी जलाधार िेरमा मारै कजम्तमा १२ 
िटा नयाुँ वहमतालहरु रहेका छन ्जसमध्ये ९ िटा मकाल ुिरुण राविय तनकुञ्ज िेरको  वहङ्कु र 
होङ्गु जलाधार िेरमा नै रहेका छन ्।तसथफ ,दभुाफग्यिश यो वहमताल  रु्ट्न गएमा  महाकुलङु 
गाउुँपातलका नै दबुानमा पनफ सक्छ । यो प्रभाि उच्च पररमाण  , ,स्थातनय र दीघफकालीन अितधको 
हनुेछ। 

 
 तल्लो भागमा रहेको जलविद्यतु आयोजनामा पने प्रभाि 

यस आयोजनाको तल्लो भागमा ४ िटा जलविद्यतु आयोजना तनमाफणका लातग सिेिण अनमुाततपर 
तलइएको छ । यस होङ्ग ुखोला जलविद्यतु आयोजना मातथ परेको हनुाले यस आयोजनाले पवहले 
आरू्लाई चावहने मारामा पानी प्रयोग गने हनुाले तल्लो जलविद्यतु आयोजनालाई पानी अपयाफप्त हनु 
सक्छ । यो प्रभाि उच्च पररमाण, स्थातनय र दीघफकालीन अितधको हनुेछ । 

 Cumulative  प्रभाि 
यस होङ्गु खोलामा प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजना सवहत अरु चारिटा जलविद्यतु आयोजना प्रस्ताि 
गररएको छ । यस आयोजना सबैभन्त्दा मातथल्ललो जलविद्यतु आयोजना रहेको छ ।यसरी एउटै 
खोलामा धेरै जलविद्यतु आयोजना तनमाफण हनुाले यसले सम्रग रुपमा यस होङ्गु खोलाको पाररजस्थवकय 
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प्रभािमा नै ठूलो असर पदफछ । Cumulative  प्रभाि भ ूउपयोगमा पररितफन, होङ्गु खोलाको खण्ड 
खण्डमा पानीको िहािमा कमी हनु,ु सेतडमेन्त्टेसनमा पररितफन आउन,ु जलचरमा असर पनुफ र यसको 
जलाधार िेरमा पाररजस्थवकय प्रणातलमा समेत पररितफन हनु सक्दछ । 
 

७.२.२ जैविक प्रभाि 

७.२.२.१ तनमाफण चरण  

 िनस्पततको ितत 
आयोजनाका सम्पूणफ संरचनाहरु िन िेर तभर परेका हनुाले स्थायी र अस्थायी संरचनाहरु तनमाफणका 
लातग रुख कटान गनुफ पने हनु्त्छ ।आयोजनालाई स्थायी रुपमा ४.७०७ हे. िन िेर आिश्यक 
पदफछ भने अस्थायी रुपमा ७.३१९ हे. िन िेर आिश्यक पदफछ ।तसथफ स्थायी र अस्थायी 
संरचनाहरु तनमाफण गदाफ ३,६६४ िटा रुख कटान गनुफ पने हनु्त्छ ।यो प्रभाि पररमाणमा उच्च, 

िेर विशेष विस्तारमा र अितधमा लामो हनुेछ। 
तस्िीर 20: रुख कटान संयया 
संरचना  रूख आकार पोल आकार जम्मा 

इन्त्टेक १०६ २१ १२७ 

तडसान्त्दर १२ ७ १९ 

इन्त्लेट पोटफल ८  ८ 

हेडरेस सरुङबाट तनजस्कने पोटफल ३  ३ 

सजफ ट्ांक ५५ २४ ७९ 

पेनस्टक पाइप १०२ ११ ११३ 

टेलरेस ४  ४ 

विद्यतुगहृ १०  १० 

पहुुँच सडक मागफ २०८ ९९२ १२०० 

जस्िचयाडफ  ६० ६० 

जशविर १५१ ७६ २२७ 

कामदार जशविर  ११५ ३० १४५ 

तनमाफण सामाग्री  भण्डारण स्थल र अन्त्य  २५ ३ २८ 

उत्खनन ्िेर ५१२ ९७७ १४८९ 

बंकर र आमी जशविर  ५६ ५६ 

ब्याजचङ र क्रतसङ ८३ २ ८५ 

रोपिे  ११ ११ 

कुल १३९४ २२७० ३६६४ 
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 आयोजना तनमाफण गततवितधले गदाफ िनस्पतत र िन्त्यजन्त्तहुरूको बासस्थानको खण्डन  
आयोजना संरचनाहरूको तनमाफणको लातग अग्लो रूखहरू काट्न ुपने हनु्त्छ जसले गदाफ िनस्पतत र 
िन्त्यजन्त्तहुरूको बासस्थानको वितभन्न खण्डहरूमा विभाजन गनेछ। पररणाम स्िरूप नयाुँ तमचाहा 
प्रकारका बोटतबरुिा प्रजाततहरूको लातग जमीन उपलब्ध हनु्त्छ । यस प्रकारको प्रजाततले स्थानीय 
प्रजाततका िनस्पतत हरूसुँग प्रततस्पधाफ गरर प्रततस्थापना गदफछ । यसको प्रभाि प्रकृततमा प्रत्यि, 

पररमाणमा उच्च, िेर विजशष्ट र लामो हनुेछ । 

 

 िन्त्यजन्त्तकुो जशकार  
आयोजनाले इन्त्टेकसम्म िेरसम्म पगु्ने पहुुँच सडकको स्तरोन्नतत गनुफपने हनु्त्छ, जसले गदाफ सिारी 
साधनहरूको आिागमन तनकै सहज हनुेछ । यसले गदाफ स्थानीयहरुको पहुुँच पतन िन िेरमा 
सहज हनुेछ जसले गदाफ िन्त्यजन्त्तकुो जशकार बढ्न सक्छ । यसका साथै आयोजना िेर िन 
िेरमा पने हनुाले कामदारहरुले िनमा पाइने िन्त्यजन्त्तहुरुको जशकार गनफ सक्दछन।् यसको प्रभाि 
पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र छोटो अितधको हनुेछ। 

 

 आयोजना िरेको िनमा बढ्न सक्न ेचाप  
आयोजनाको तनमाफण चरणमा तनमाफण कायफहरु सम्पन्न गनफका लातग २४५ जना श्रमशजि आिश्यकता 
पदफछ । आयोजना स्थलमा वितभन्न ठाउुँबाट आएका कामदारहरूले खाना पकाउन काठ-
दाउराहरूको  संकलन गनफ सक्छन ्। यद्यवप कामदारहरू सीतमत अितधको लातग मार रहन ेहुुँदा, 
यसको प्रभाि सीमामा स्थानीय, छोटो अितध र पररमाणमा मध्यम हनुेछ । 

 

 िन डढेलो 
तनमाफण चरणको अितधमा केही रूखहरू काट्न ुपने हनु्त्छ । रुखहरु काट्दा छातडएका टुक्राटाक्री, 
सयुखा घाुँस,  सकेुका पातहरू, मरेका रूखहरू, सयुखा झाडीहरू आददका साथै गाडीहरू 
उपकरणहरूको लातग पेट्रोलको भण्डारण जसले आगोको जोजखम तसजफना गदफछ। जानी-नजानी 
चरुोटको ठुटाको कारण िा आगो ताप्न प्रयोग गरेर अव्यिजस्थत रुपमा छातडएका क्याम्प र्ायर 
िा केही बदमाशहरूद्वारा जानाजानी लगाइएको आगोले आगलातगको दघुफटना तनम्त्याउन सक्छ। 
सानो आगोलाई िेिास्ता गररंदा िन डढेलोमा बदल्न सक्छ। यो प्रभाि अप्रत्यि रुपको, पररमाणमा 
तनम्न देजख मध्यम, स्थानीय र छोटो अितधको हनुेछ। 
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 मानि र िन्त्यजन्त्त ुबीच द्वन्त्द 
आयोजनाको तनमाफण अितधमा ५०० जना श्रमशजि कायफरत हनुेछन ्। आयोजना िेरमा मानि-
िन्त्यजन्त्त ु मठुभेड हनु सक्छ, वकनवक त्यहाुँ िन िेरमा मानि गततवितध बढ्नेछ, जसले एक 
अकोलाई आक्रमण गनफ सक्छन,् चोट परु् याउन सक्छन ् र िन्त्यजन्त्त ु िा मानिलाई पतन मानफ 
सक्छन।् यस प्रभािको पररमाण कम, स्थानीय सीमा र छोटो अितधको हनुेछ। 

 

 सडक पहुुँचका कारण प्रभािहरू  
सडकको तनमाफणको लातग रुखहरु काट्न ु पने हनु्त्छ, जसले िन िेर र िन्त्यजन्त्तहुरूको 
िासस्थानलाई विखण्डन गदफछ । सडकको पहुुँचका साथसाथै मातनसको आिागमन पतन बढ्नेछ, 
जसको कारण िन्त्यजन्त्तहुरू आफ्नो िासस्थानबाट टाढा जानेछन ्। िन िेरको विखण्डनले नयाुँ 
प्रजाततहरूको प्रिेश गराउुँदछ र विद्यमान िातािरणलाई प्रभाि गदफछ । सडक तनमाफण भएपतछ 
कामदार र स्थानीयहरू सजजलै िनमा प्रिेश गनफ सक्दछन,् जसका कारण िनस्रोतमातथको तनभफरता 
बढ्छ । िन उत्पादनको उच्चतम उपयोग र िन्त्यजन्त्तकुो जशकार हनुसक्छ । यस प्रभाि प्रत्यि 
प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र लामो अितधको हनुेछ । 

 

 तनमाफण सम्बजन्त्धत गततवितधहरूको कारण िन्त्यजन्त्तकुो िासस्थान र आिागमनमा बाधा  
आयोजनाको तनमाफणको क्रममा तड्रतलंग, सिारी साधनको आिागमन र अन्त्य गततवितधहरूले 
िन्त्यजन्त्तकुो आिागमन, बास्थान र अन्त्य गततवितधहरूमा अिरोध पानफ सक्दछ । तनमाफण कायफ 
समयमै सम्पन्न गनफ रातको समयमा पतन तनमाफण कायफ संचालन हनुसक्छ । मातनसको गततवितध, 
कायफस्थल र िरपर बातलएको बिीले िन्त्यजन्त्तलुाई प्रभावित पानफ सक्दछन ्। यस प्रभािको पररमाण 
कम, सीमा िेर विजशष्ट र छोटो अितधको हनुेछ । 

 

 गैरकाष्ठ िन पैदािार, औषतध जन्त्य िनस्पतत तथा जैविक विविधतामा पने प्रभाि  
आयोजनाका लातग जशजित-अजशजित, स्थानीय-बावहरी सबै खालको कामदारहरूको आिश्यकता 
पदफछ। यी व्यजिहरू स्थानीय िनस्पतत, प्रजाततहरूको महत्त्ि र संरजित प्रजाततहरू िा नेपालको 
जैविक िातािरणको बारेमा अन्त्जान हनु सक्छन।् तसथफ, यी कामदारहरू यस्ता प्रजाततहरुको 
संकलन, िासस्थानलाइ बाधा पगु्ने गततवितधमा संलग्न हनु सक्छन।्केही कामदारहरू 
औषधीय/सगुजन्त्धत बोटतबरुिा र प्राकृततक उत्पादनहरूको संकलनमा सवक्रय रुपमा लाग्न सक्छन।् 
यो प्रभाि पररमाणमा मध्यम, िेर विजशष्टको र दीघफकालीन अितधको हनुेछ । 

 

 



xf]ª\u' vf]nf hnljB't cfof]hgf (@*=( d].jf.) sf] jftfj/0fLo k|efj d"Nofs+g cWoog k|ltj]bg 

 

118 
 

७.२.२.२ सञ्चालन अितध 

 माछाको चहलपहल र बसाइ सराइमा प्रभाि 
असला र कािे दिैु मध्यम दायराको बसाइ सराइ गने प्रजातीका हनु ् । होङ्गु खोलामा बाुँध 
तनमाफणले माछाहरुलाई चहलपहल गनफ कदठन हनुकुा साथै बुँसाई सने माछाहरुमा विशेष प्रभाि 
पनेछ । 

 
 आयोजना संरचनाको कारण िन्त्यजन्त्तकुो आिागमनमा पने प्रभाि   

आयोजना संरचना जस्तै: पेनस्टक पाइप, विद्यतुगहृ र अन्त्य संरचनाहरूले आयोजना िेरमा िा 
िररपरर िन्त्यजन्त्तहुरूको आिागमनमा (वहंडडुल) अिरोधका रूपमा कायफ गदफछ । त्यस्तै, रुखहरु 
काट्न ुपदाफ िन्त्यजन्त्तहुरूको आिागमनमा प्रभाि गनेछ । विद्यतुगहृ र इन्त्टेक िेरमा विद्यतुीय 
बिीको प्रकाश र तबजलुी तारको व्यिस्था हनुेछ जसको कारणले िन्त्यजन्त्तकुो आिागमनमा बाधा 
प¥ुयाउुँछ । यो प्रभाि अप्रत्यि प्रकृततमा कम, पररमाणमा स्थानीय र छोटो अितधको हनुेछ। 

 

 जल बहाि पररितफनले सकु्ष्म जलिाय ु र जलीय जीिनमा पने प्रभाि 
बाुँध र विद्यतुगहृको मातथ र तलको तापक्रम भन्त्दा Dewatered zone मा पानीको तापक्रम 
तलुनात्मक रूपमा तातो हनु्त्छ । यस तातो पानीको सम्पकफ मा रहेको हािा पतन तातो रहन्त्छ र 
जाडो मौसममा पतन पानीको िेर िररपररको तापक्रम िरपरको तलुनामा अपेिाकृत तातो रहन्त्छ। 
यस पररितफनले िनस्पततको संरचना र पानीमा िास गने जीि, जसले ओतसलो िेर र कम तापक्रम 
रुचाउुँनेलाई प्रभाि पानफ सक्छ । 

 

इन्त्टेक िेरमा होङ्गु खोलाको पानीको बहाि पररितफनले अन्त्ततः बहाि पररितफन गररएको तल्लो 
तटीय िेरमा केही प्रभाि पानेछ । सयुखा मौसममा पानीको मारा कम भएमा पानीको बहाि 
पररितफन गररएको नदीको खण्षमा पानीको मारा अझ कमहनुेछ । सकु्ष्म जलिायकुो पररितफनले 
अन्त्ततः तल्लो तटीय िेरहरूको पाररजस्थततकीय प्रणालीमा पररितफन गनफ सक्दछ । यसको प्रभाि 
प्रत्यि, मध्यम, स्थानीय, र अितधमा दीघफकालीन हनुेछ ।  
 

 गैरकाष्ठ िन पैदािरमा पनफ सक्न ेप्रभाि 
आयोजना िेरमा पदुदना, तलुसी, तततेपाती, तनउरो जस्ता वितभन्न गैरकाष्ठ िन पैदािार  र जडीबटुीहरु 
पाइन्त्छन ्। आयोजनाले पहुुँच मागफ तनमाफण गने हदुा िन िेरसम्म पगु्न तनकै सहज हनुेछ । यस 
कारण संचालन चरणमा पतन िन िेरमा मातनसहरुको चाप बढ्छ । यसले गदाफ त्यस िेरमा 
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रहेका जडीबटुीहरु तथा गैरकाष्ठ िन पैदािारहरुको संकलन तथा प्रयोग पतन बढ्न सक्छ । 
यसको प्रभाि प्रत्यि, मध्यम, स्थानीय, र अितधमा दीघफकालीन हनुेछ । 

 िन िरेमा पनफ सक्न ेथप चाप र प्रभाि तथा िन अततक्रमण 
यस आयोजनाको सम्पूणफ संरचनाहरु िन िेरमा पदफछ । संचालन अितधमा आयोजनाको जशविरमा 
खाना पकाउनका लातग दाउराको प्रयोग गनफ सक्दछ यसले गदाफ िरपरको िनमा थप चाप बढाउन 
सक्छ । यसका साथै आयोजनाले टोवकएको भन्त्दा बढी िन िेर पतन अततक्रमण गनफ सक्छ । 
यसको प्रभाि प्रत्यि, मध्यम, स्थानीय, र अितधमा दीघफकालीन हनुेछ । 

 िन डढेलो 
आयोजना िेर िन िेरमा पने हनुेले आयोजनाका गाडीहरू तथा उपकरणहरूको लातग पेट्रोलको 
भण्डारण गदाफ आगोको जोजखम तसजफना गदफछ। जानी-नजानी चरुोटको ठुटाको कारण िा आगो 
ताप्न प्रयोग गरेर अव्यिजस्थत रुपमा छातडएका क्याम्प र्ायर िा केही बदमाशहरूद्वारा जानाजानी 
लगाइएको आगोले आगलातगको दघुफटना तनम्त्याउन सक्छ। सानो आगोलाई िेिास्ता गररंदा िन 
डढेलोमा बदल्न सक्छ। यो प्रभाि अप्रत्यि रुपको, पररमाणमा तनम्न देजख मध्यम, स्थानीय र 
छोटो अितधको हनुेछ। 

 
७.२.३ सामाजजक, आतथफक र साुँस्कृततक िरेमा पने प्रभाि 

७.२.३.१ तनमाफण चरण  

 तनजी जमीनको ितत 
यस आयोजनाले ४.३७२ हेक्टर नीजज जग्गा अतधग्रहण गनेछ, जसमध्ये २ हेक्टर स्थायी जग्गा 
पहुुँच मागफ तनमाफण गनफ आिश्यक रहेको छ भन े अस्थायी जग्गा २.३७२ हेक्टर ढुङ्गा माटो 
व्यिस्थापन गनफ आिश्यक रहेको छ । जग्गा अतधग्रहणको कारणले भतूमको उिफरताको मामलामा 
भतूमको गणुस्तर तबगानुफ हो । स्थायी जग्गा अतधग्रहणको मातमलामा प्रभाि दीघफकालीन अितधको,, 
विस्तारमा स्थानीय र पररमाण मध्यम हनुेछ ।  
 

 पेशागत स्िास्थ्य, र सरुिामा प्रभाि  
तनमाफण श्रतमकहरू तनमाफण गततवितधहरूसुँग सम्बजन्त्धत वितभन्न प्रकारका स्िास्थ्य जोजखम र सरुिा 
जोजखमहरू जस्तै जग खन्न,े RCC बेसको लातग उत्खनन ् गने, वितभन्न विद्यतुीय प्रणाली र 
सबस्टेशनको स्थापना गने, विद्यतुीय तारको व्यिस्थापन र िेजल्डंग, आददको प्रत्यि सम्पकफ मा 
हनु्त्छन।् प्रणाली स्थापना गने क्रममा दघुफटना भइ करेन्त्ट लाग्न ेसम्भािना पतन हनु्त्छ, जसको 
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कारण ज्यान जान पतन सक्छ। उजचत ध्यान नददंदा र सरुिा उपायहरूको अभािले 
तनमाफणकमीहरूलाई सानो देजख घातक चोटपटक लाग्न सक्छ। यस प्रभाि प्रत्यि, िेर विजशष्ट, 

छोटो अितध र उच्च पररमाणको हनुेछ । 

 

 सािफजतनक सेिाहरू र स्थानीय पूिाफधारहरूमा प्रभाि  
बावहरी श्रमशजिले सामदुावयक पूिाफधार र सेिाहरू जस्तै: वपउने पानी, सािफजतनक शौचालय, स्िास्थ्य 
सेिा केन्त्र आदद प्रयोग गनफ सक्छन ्। तनमाफण श्रमशजिले विद्यमान सामाजजक सेिाहरुमा पानीको 
आपूततफ र सरसर्ाई व्यिस्थापन िेरमा अततररि दबाि पनेछ। थप, व्यिसाय र बजारको बढ्दो 
अिसरहरूले िेरको व्यजिको आिागमनमा िवृि गदफछ र सामाजजक सेिाहरूमा दबाब तसजफना गछफ 
। तनमाफण श्रतमकहरू छोटो अितधको लातग कायफ गने भएकोले यसको प्रभाि एकदम न्त्यूनतम 
हनुेछ । यसैले, प्रभाि िरे विजशष्ट, छोटो अितध र पररमाणमा कम हनुेछ । 

 

 स्िास्थ्य र सरसर्ाइमा प्रभाि  
आयोजना िेरमा वितभन्न स्थानबाट तनमाफण श्रतमकहरू आउने गछफन,् जो वितभन्न डरलाग्दो रोग 
जस्तै STD, HIV, AIDs, कोतभड आददबाट समेत संक्रतमत हनु सक्छन,् जनु नजजकको समदुायमा 
सनफ सक्छ र स्िास्थ्य जोजखम तसजफना गने सक्छ । यसका अततररि, असरुजित पानीको श्रोत र 
सरसर्ाईको अभाि जस्तो शौचालयको अभाि, तनमाफण जशविरमा व्यजिगत सरसर्ाईको उपायले 
तनमाफण श्रतमकहरू मार नभई िरपरका समदुायहरूमा पतन रोग रै्लाउने जोजखम बढ्न सक्छ । 
उत्खनन ् र अन्त्य तनमाफण गततवितधहरूबाट उत्सजजफत हनुे धलुोकण र तनमाफण मेतसनरीको ध्ितन 
स्तरले स्थानीय समदुायको स्िास्थ्यलाई प्रभाि गनफ सक्छ । यो प्रभािहरू िेर विजशष्ट, छोटो अितध 
र कम पररमाणको हनुेछ। 

 

 सामाजजक द्वन्त्द्वका प्रभािहरु 
तनमाफण िेरमा काम गने मजदरुहरू लागूऔषध र िेश्यािजृि जस्ता गततवितधमा संलग्न भए भने 
यसले आयोजना िेरमा सामाजजक द्वन्त्द्व र समस्या उत्पन्न गदफछ । यसका साथै स्थानीय समदुायको 
तनमाफण श्रतमकहरूसुँग उनीहरूको सम्पजिलाई तलएर, पररिारका सदस्यहरूसुँग र तनमाफण गततवितधको 
क्रममा वितभन्न द्वन्त्द्व र तनाि तसजफना हनु सक्नेछ । आयोजना िेरमा वितभन्न प्रकारका मातनसहरुको 
आिागमन बढ्यो भने चोरी, झगडा िा आयोजना िेर नजजकै सािफजतनक जग्गा अततक्रमण को 
घटनाहरु बढ्न सक्छ। स्थानीय जनता र बावहरी कामदारहरू बीचको द्वन्त्द्व पतन तनमाफण अितधको 
बखत हनु सक्छ । काननु व्यिस्था र िेर सरुिा कायम गनफ कदठनाई हनुेछ , यो अप्रत्यि 
प्रभाि हनुेछ, , प्रभाि िेर विजशष्ट, छोटो अितध र कम पररमाणको हो। 
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 विद्यमान पानी प्रयोग अतधकारमा प्रभाि र साम्प्रदावयक संसाधनहरूमा प्रभाि  

स्थलगत अिलोकन र स्थानीय समदुायसुँगको छलर्लमा होङ्ग ुखोलाको पानी कुनै पतन उदे्दश्य 
जस्तै: माछा माने, तसुँचाइ र वपउनको लातग प्रयोग भएको पाइएन । त्यहाुँ dewatered zone तभर 
कुनै पतन लघजुलविद्यतु र दाहसंस्कार िेरहरु रहेको छैनन ्। तसथफ, यो प्रभाि महत्िहीन रहेको 
छ। 

 

 सामाजजक, साुँस्कृततक र धातमफक श्रोत  र अभ्यासमा प्रभाि  
आयोजनाको तनमाफण अितधमा तनमाफण श्रतमकहरू वितभन्न समाजबाट आएका हनु्त्छन ्। उनीहरूको 
आफ्नै सामाजजक, साुँस्कृततक र धातमफक मान्त्यता हनु सक्छ । यसले गदाफ स्थानीय मातनसहरू र 
मजदरुहरूको बीचमा वििाद र द्वन्त्द्व हनु सक्छ । यसबाहेक, मजदरुहरूको अनैततक गततवितधले 
स्थानीय व्यजिहरूको साुँस्कृततक र धातमफक अभ्यासमा पतन प्रभाि पानफ सक्छ । यो प्रभािको 
पररमाण कम, सीमा स्थानीय र छोटो अितधको हनुेछ। 

 

 लैंतगक प्रभाि  
आयोजना तनमाफणको क्रममा व्यजिलाई दैतनक ज्यालामा उत्खनन,् तनमाफण सामग्रीको ओसारपसार 
र अन्त्य तनमाफण सम्बन्त्धी कामका लातग रोजगारी ददइनेछ । तनमाफण व्यिसायी िा उप-तनमाफण 
व्यिसायीले ज्यालाका मामलामा मवहलालाई भेदभाि गनफ सक्दछन ्। तनमाफण कायफको प्रकृतत र 
जनशजिलाई विचार गदाफ यस प्रभािको पररमाण कम, सीमा स्थानीय र छोटो अितधको हनुेछ । 

 

 अव्यिजस्थत काननु व्यिस्था मदु्दाहरूमा प्रभाि  
तनमाफण िेरमा काम गने मजदरुहरू लागूऔषध र अन्त्य गैर-काननुी तथा अनैततक गततवितधमा 
संलग्न छन ्भन ेयसले आयोजना िेरमा तनाि उत्पन्न गदफछ।आयोजना िेरमा वितभन्न प्रकारका 
मातनसहरुको आिागमनमा भएको िवृिले चोरी, झगडा िा आयोजना स्थल नजजकै सािफजतनक 
जमीनको अततक्रमणको घटना बढाउन सक्दछ । आयोजना तनमाफण अितधमा स्थानीय जनता र 
बावहरी कामदारहरूबीच द्वन्त्द्व पतन हनु सक्छ  । यो अप्रत्यि प्रभाि हनुेछ, कानून व्यिस्था र िेर 
सरुिा कायम गनफ कदठनाई पैदा गने, प्रभाि िेर विजशष्ट, छोटो अितध र कम पररमाणको हनुेछ। 

 

 बालश्रम र आददिासी जनजाततमा पने प्रभािहरु  
तनमाफण कायफका लातग प्रयोग गररएका मजदरुहरू वितभन्न आददिासी जनजाततका हनु सक्छन ्। 
आयोजना ग्रामीण िेरमा कायाफन्त्ियन भइरहेको छ त्यसैले बालश्रम र जातीय वहसाबले भेदभािको 
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सम्भािना हनु सक्छ । तनम्न िगफका मजदरुहरू अन्त्य श्रतमकबाट शोवषत हनु सक्छन ्। यो प्रभाि 
अप्रत्यि, पररमाणमा कम, सीमामा विजशष्ट िेर र छोटो अितधको हनुेछ। 

 

 जग्गा अततक्रमणको सिाल 
आयोजना तनमाफणका क्रममा तनयतमत अनगुमन तथा तनरीिण नहदुा तनजी तथा सरकारी िन िेरको 
अततक्रमण हनु सक्छ । 

 

७.२.३.२ सञ्चालन अितध 

 स्थानीय आतथफक गततवितधहरुमा तगरािट  
तनमाफण चरणको दौरानमा भखफरै स्थापना गररएका व्यिसायहरुमा संचालन चरणका कमफचारीहरुको 
कम संययाका कारण उनीहरुको आितजाितमा कमी हनुेछ । यो कारणले केही व्यिसायीहरुलाई 
आफ्नो व्यिसाय बन्त्द गरेर कही सनुफपने हनु सक्छ जलले गदाफ स्थानीय स्तरको अथफव्यिस्थामा 
नकारात्मक प्रभाि पनफ सक्दछ । 
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पररच्छेद ८:सकारात्मक प्रभाि अतभिवृि र नकारात्मक प्रभाि 
न्त्यूनीकरणका उपायहरू 

 
 

८.१ भौततक िातािरणमा पने नकारात्मक प्रभाि न्त्यूनीकरणका उपायहरू  

८.१.१ तनमाफण चरण  

 
भउूपयोगमा पररितफन  
आयोजनाको कायाफन्त्ियनका लातग स्थायी र अस्थायी रूपमा वितभन्न तनमाफण कायफहरूको लातग 
१६.३९८ (६.७०७ हे. स्थायी र ९.६९१ हे. अस्थायी) हेक्टर जमीन आिश्यक पदफछ। 
आयोजनाको संरचनाहरु जस्तै हेडिक्सफ, सजफ ट्ांक, पेनस्टक, विद्यतुगहृ, टेलरेस र कामदारहरुको 
आिासीय जशविरहरूका कारण हनुे भउूपयोग पररितफन अपररहायफ र अपररितफनीय हनु्त्छ र यसको 
प्रभाि आयोजना रहनु्त्जेल रवहरहन्त्छ ।यसरी प्रयोग भएको भतूममा पनफ गएको प्रभािको सम्बोधन 
गनफ तनम्न समाधानका उपायहरु अनसुरण गररनेछन:्  

 उत्खनन ्कायफहरू सयुखा मौसममा मार गररनेछ।  
 तनजी जग्गामा प्रस्ताि गररएका आयोजनाका अन्त्य सहायक सवुिधाहरू जस्तै: श्रतमक जशविर, 

तनमाफण सामग्रीहरूको लातग भण्डार िेर र पावकिं ङ सवुिधाका लातग आिश्यक जग्गा भाडामा 
तलइनेछ। 

 प्रयोग गररएको जग्गा उजचत व्यिस्थापन िा पनुिाफस गरर सम्बजन्त्धत जग्गाधनीलाई वर्ताफ 
गररनेछ। 

 

आयोजनाको अियि र सवुिधाहरूको तनमाफणको कारण भजूस्थरता, भिूय र तथग्रानमा पररितफन  
आयोजना तनमाफणको बेला संरचनाहरूको सरुिा र भजूस्थरता सतुनजित गनफ तनजित ईजन्त्जतनयररङ 
मापदण्ड र अभ्यासहरू अनसुरण गररनेछ । त्यस्तै, तनमाफण अितधको समयमा नदीमा पवहरो, भिूय 
र तथग्रानको भारबाट बच्न तनमाफण व्यिसायीले तनम्न उपायहरू कायाफन्त्ियन गनेछ: 

 आयोजना प्रभावित िेर तभर र खोला नदीको छेउछाउको भिूय सम्भावित िेरमा टेि 
पखाफलहरू तनमाफण गररनेछ। 

 तसतभल संरचनाको साथसाथै बायो-ईजन्त्जतनयररङ अभ्यास अजस्थर तभरालोपनलाई जोगाउन 
गररनेछ । 

 उत्खनन ्गदाफ तनस्केको र्ोहोर/माटोको उजचत व्यिस्थापन गररने छ । 
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 माटो र्ाल्ने ठाउुँ पानीको श्रोत भन्त्दा टाढा हनुेछ । 
 अजस्थर तभरालोमा ििृारोपण गररने छ । 

 
धरातलीय स्िरूपमा हनु ेपररितफन   
आयोजना तनमाफणबाट हनुे धरातलीय स्िरुपको पररितफनलाई न्त्यूनीकरण गनफका लातग तनम्न उपायहरु 
प्रस्ताि गररएका छन;् 

 तभरालोपनको सरुिालाई ध्यानमा राखी उपयिु संरचनाको तनमाफण, 
 उपयिु र पयाफप्त ढल प्रणालीको तनमाफण, 
 तेस्रो पिलाई तबक्री गनफका लातग क्रसर प्लान्त्टको व्यापाररक प्रयोग गररने छैन, 

 तनमाफण सामग्रीहरू केिल एक साइटबाट उत्खनन ्गररनेछैनन,्अस्थायी रूपमा उत्खनन ्

गररएका िेरहरू राम्ररी पनु: भररनेछन ्र त्यहाुँ ििृारोपण गररनेछ । 
 

ठोस र्ोहोरको उत्पादन 
घरेल ुर्ोहोरमा मयुयतया जैविक खाद्यान्नको र्ोहोर समािेश हनु्त्छ, जनु कुवहने प्रकृततका हनु्त्छन।् 
यी र्ोहोरहरू नदीको वकनारबाट कररब १०० तमटरको दूरीमा खाडलमा गातडने र माटोले ढावकन े
छ । खाडलको आकार जनशजिको आधारमा र उत्पन्न हनुे र्ोहोरको मारामा भर पनेछ । 

तनमाफण कायफबाट उत्पन्न र्ोहोर सामान्त्यतया: तनजष्क्रय सामग्री हो जनु नकुवहने हनु्त्छ जस्तै: 
प्लाजस्टक,  खाली तसमेन्त्ट झोला र कन्त्टेनर, आदद, तोवकएको ठाउुँमा भण्डार गरी बजारमा बेजचने छ 
र अन्त्यलाई सम्भि भएसम्म पनुः प्रयोगमा ल्याइनेछ । कुनै पतन तबक्री नभएको िा प्रयोग 
नगररएको र्ोहोर सामाग्री प्रस्तािकद्वारा व्यिजस्थत गररनेछ । नकुवहने र्ोहोर जमीनमा जथाभािी 
र्ातलने छैन । 

 

पानीको गणुस्तरमा प्रभाि   
पानीको गणुस्तरमा नकारात्मक प्रभाि नपरोस ्भनेर तनम्न उपायहरूको कायाफन्त्ियन गररनेछ : 

 तनमाफण जशविरहरू (हेडिक्सफ र विद्यतुगहृ)मा नहुाउन,े लगुा धनु ेर शौचालयको राम्रो व्यिस्था 
गररने छ। 

 संरचनाहरुको तनमाफणका क्रममा तनस्कन ेर्ोहोरको सही ढंगले व्यिस्थापन गनफ मजदरु र 
तनमाफण व्यिसायीहरूलाई कडा तनदेशन ददइनेछ, 
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 उत्खनन,् तड्रतलंग आददबाट तनजस्कने माटो, ढुङ्गा जस्ता बस्तहुरु जसले जथाभािी र्ातलएमा 
नजजकको पानीको श्रोतलाई प्रदूवषत गनफ सक्छ, त्यस्ता िस्तलुाई अन्त्य तनमाफण कायफमा 
प्रयोग गररनेछ । 

 जैविक र्ोहोर, जनु जथाभािी र्ातलएमा नजजकको पानीको श्रोतलाई प्रदूवषत गछफ, त्यस्ता 
र्ोहोरलाई पानीको श्रोतबाट टाढा खाडल खनी गातडनेछ। 

 भण्डारणबाट तेल (पेट्रोतलयम) र ग्रीजको चहुािट तनयन्त्रण गनफ, तसल गररएको कन्त्टेनरमा 
राजखनकुा साथै लगातार तनगरानी पतन गररनेछ । 

 उत्खनन्त्बाट तनस्केको र्ोहोर केिल तोवकएको िेरमा मार राजखन ेछ । 

 जशविरहरुबाट तनजस्कने तरल र्ोहोरहरुलार् सेजप्टक ट्ांकमा संकलन गररनेछ । 

 
ढुङ्गा र अन्त्य तनमाफण सामग्रीहरूको तनकासीको कारण जलविज्ञान र तथग्रानमा प्रभाि  
नदीबाट तनमाफण सामग्री जस्तै: ढुङ्गा, ग्राभेल सीतमत मारामा मार तनकातलनेछ । पानी तनकास 
गनफका लातग नालाहरु तनमाफण गररनेछ । तनमाफण सामग्रीहरू तनकासी गने क्रममा आिश्यक परेको 
खण्डमा टेिा संरचनाहरू तनमाफण गररनेछ। यसै गरी, तनमाफण सामाग्रीको उत्खनन ्खोलाको विद्यमान 
जलस्तर भन्त्दा तल गररने छैन। 

 

िाय ुप्रदूषण   
िाय ुप्रदूषणसुँग सम्बजन्त्धत मयुय समाधानका उपायहरू तनम्न रहेका छन:्  

 सबै उपकरणहरू सरकारको उत्सजफन मापदण्ड अनरुुप हनुेछ । आयोजनाले सबै तनमाफण 
सिारी, उपकरण, कम्प्रसेरहरू र तडजेल उत्पादन सेटहरू िन तथा िातािरण मन्त्रालयको 
उत्सजफन मापदण्ड अनसुार चल्ने कुराको सतुनजितता गनेछ। 

 पहुुँच सडकमा तनयतमत रूपमा पानी छकफ ने; आयोजनाले धेरै धलुो उड्ने समय अथाफत ्
सयुखा मौसममा पहुुँच सडकहरूमा बस्ती िरपर तनयतमत रूपमा ददनमा कम्तीमा दईु पटक 
पानी छकफ ने काम गदफछ । 

 बायोमास ईन्त्धन प्रततबन्त्ध; यस आयोजनाले जशविरहरूमा खाना पकाउने उदे्दश्यका लातग 
बायोमासको प्रयोग नहनुे कुराको सतुनजितता गनेछ । 

 िैकजल्पक इन्त्धनको प्रािधान; आयोजनाले जशविर िेरमा खाना पकाउन िैकजल्पक ईन्त्धनको 
प्रािधान सतुनजित गनेछ। 

 पहुुँच सडकको तनयतमत ममफतसंभार गररने छ । 
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ध्ितन प्रदूषण 
ध्ितन प्रदूषणसुँग सम्बजन्त्धत मयुय समाधानका उपायहरूः 

 आयोजनाको तनमाफण कायफ ददनमा मार सञ्चालन गररने छ । 

 , आयोजनाले सबै तनमाफण सिारी साधनहरुको गतत बस्ती नजजकैका िेरमा १० वक.मी. 
प्रतत घन्त्टा रहने कुराको सतुनजितता गनेछ । 

 आयोजनाले तनमाफण कायफका लातग प्रयोग हनुे सबै सिारीसाधन र उपकरणहरूको तनयतमत 
रूपमा ममफत गनेछ । 

 आयोजनाले सिारीसाधनको अनािश्यक हनफको प्रयोगमा प्रततबन्त्ध गनेछ।  
 आयोजनाले कुनै पतन धेरै आिाज तनजस्कने गततवितधहरूका क्रममा स्थानीय समदुायलाई 

पूिफ सूचना ददइनेछ। 

 
सतही माटोको ितत  
सतही माटो भण्डारण गरेको ठाउुँ प्लाजस्टकले छोवपनेछ र पानी बग्ने िेर मातथ भण्डारण 
गररनेछ। माटोको ितत न्त्यूनीकरण गनफ माटो भण्डारण ग्रने ठाउुँमा नहरहरु बनाइनेछ।  

 
तेल, तग्रज र विषादी रसायनको चहुािट र तमश्रणको सम्भािना  
तेल, तग्रज, लतुिकेन्त्ट र रसायनको चहुािट र तमश्रणको कारण तनमाफण चरणको अितधमा माटो र 
पानीमा केही प्रभाि पने सम्भािना छ । यस्ता प्रभािहरूको न्त्यूनीकरणका लातग तनम्न उपायहरू 
अपनाइनेछन ्। 

 रसायतनक पदाथफहरु जस्तै: पेट्रोल, तडजल, तग्रज, तेल आदद प्रयोग गने सिारी साधन र 
उपकरणहरूलाई कुनै पतन चहुािट पिा लगाउन तनयतमत अनगुमन गररनेछ । 

 सिारीसाधन उजचत अिस्थामा राजखनेछ । 

 यी विषादी सामग्रीहरूको प्रयोग, विसजफन र संकलनमा तनयतमत अनगुमन गररनेछ । 

 सबै प्रयोग गररएको मोतबल, तग्रज र अन्त्य सामाग्रीलाई उपकरण याडफमा र अन्त्य र्ोहोर 
विसजफनस्थल र  तनमाफणस्थलहरूमा छुिै संकलन गरी सरुजित ढंगले प्लाजस्टकको ड्रममा 
राजखनेछ । प्रयोग गररएको पेट्रोतलयम पदाथफ र र्ोहोरको जथाभािी तनष्काशनलाई तनषधे 
गररनेछ। 
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तनमाफण सामाग्रीको उत्खनन ्गततवितधहरूको कारण पने प्रभाि   
बालिुा र ढुङगा तनददफष्ट िेरहरूबाट मार संकलन गररनेछ । खतनएका स्थानमा जमीनलाई जस्थर 
गने वकतसमका उपायहरु प्रयोग गररनेछन ्। आिश्यक स्थानमा संरिण पखाफलहरू तनमाफण गररनेछन ्
। उत्खनन ्स्थलहरू सकेसम्म पवहलाको जस्तो अिस्थामा ल्याउने गरी पनुःस्थापनाका प्रयासहरु 
अपनाइनेछन ्। उत्खनन ्गततवितधको प्रभािलाई कम गनफ तनम्न कायफ गररनछे:  

 उत्खनन ् कायफ नदीको पानीको सतहभन्त्दा तल जाने गरी गररन ेछैन। 

 ढुङ्गाको उत्खनन ्कायफ तोवकएको स्थानबाट मार गररनेछ । 

 उत्खनन ्कायफ नदी उकास िेरमा केिल सयुखा मौसममा अथाफत ्काजिक देजख जेठसम्म 
मार गररनेछ। 

 उत्खनन ्स्थलहरूबाट तनस्केको र्ोहोर/माटो नदीमा तनष्काशन गररने छैन । 

 

उत्खनन ्गदाफ तनजस्कन ेढुङगा  ,माटोको विसजफनका  कारण पने प्रभाि  
आयोजना तनमाफण क्रममा उत्खनन ्गदाफ कुल ६७,३४६.३२ घन तमटर ढुङगा माटो तनजस्कन े
अनमुान गररएको छ । यसलाई व्यिस्थापन गनफ २.३७२ हे. जमीन छुिाइएको छ । माटोको 
विसजफनबाट पनफ सक्ने नकारात्मक प्रभािलाई कम गनफ तनम्न उपायहरू अपनाइनेछन:् 

 उत्खनन ्गदाफ तनजस्कने ढुङगा, माटो तोवकएको ठाउुँमा मार तह लगाएर राजखनेछ । 

 गेतबयन पखाफल तनमाफण गररनेछ र भिूय रोक्न आिश्यक स्थानमा पानी तनकासका नालीको 
तनमाफण गररनेछ । 

 तनमाफण चरण पूरा हनुे तबजिकै यस िेरको पनुःस्थापना गररन ेछ । 

 

भसूौन्त्दयफमा पने प्रभाि  
आयोजनाको अियिको तनमाफणको कारणले स्थानीय स्तरमा भसूौन्त्दयफलाई प्रभाि पयुाफउने छ त्यसैले 
यस आयोजनाको िररपरर ििृारोपण मार्फ त यसको प्रभाि कम गनफ प्रयास गररने छ ।मकाल ुिरुण 
संरिण िेरमा रूखहरू कटानको कारणले िततपूततफ बापत १:२५ अनपुातमा ििृारोपन गररन ेछ।  
 

पहुुँच सडकको तनमाफण सम्बजन्त्धत प्रभाि  
पहुुँच सडकको तनमाफण प्रभािलाई न्त्यून गनफ तनम्न उपायहरू अपनाईनेछन:् 

 तभरालो संरिण उपायहरू जस्तै गेतबयन पखाफल, बायो ईजञ्जतनयररङ प्रवितधको साथ संरिण 
संरचनाहरू तनमाफण गररनेछ। 



xf]ª\u' vf]nf hnljB't cfof]hgf (@*=( d].jf.) sf] jftfj/0fLo k|efj d"Nofs+g cWoog k|ltj]bg 

 

128 
 

 पहुुँच सडक तनमाफणको क्रममा नदीमा उत्खनन ्गदाफ तनस्केको र्ोहोर/माटो र अन्त्य तनमाफण 
र्ोहोर तमतसने बढी सम्भािना रहन्त्छ । त्यस्ता गततवितधहरूलाई कडाईका साथ तनयन्त्रण 
र अनगुमन गररनेछ । त्यस्ता सामग्रीको व्यिस्थापन तोवकएको िेरमा गररनेछ । 

 सिारीसाधन तनयतमत रूपमा ममफत गररनेछ तावक सिारी साधनले उत्पादन गने आिाज 
कम हनुेछ । हनफको प्रयोगलाई कडाइका साथ तनषधे गररन ेछ। 

 यसका साथै माटोको सतहमा ददनमा कम्तीमा पतन दईु पटक पानी छकफ ने काम गररनेछ। 

 

तनमाफण ऊजाफसुँग सम्बजन्त्धत प्रभािहरू   
तडजेल जेनरेटरको प्रभािलाई कम गनफ तनम्न उपायहरु अपनाईनेछन:् 

 बसोबास िेरबाट टाढा रहने गरी जेनेरेटर स्थापना गररनेछ । 

 तडजेल जेनरेटरको तनयतमत ममफतसंभार गररनेछ । 

 कम ग्याुँस र कम ध्ितन उत्सजफन गने तडजेल जेनरेटर प्रयोग गररनेछ। 

 

विष्र्ोटक पदाथफ ढुिानी, भण्डारणबाट हनु ेप्रभाि 
 विष्र्ोटक पदाथफहरु भण्डारणका लातग छुिै बंकर तनमाफण गररनेछ र २४ घण्टा नै नेपाल 

आमीको तनगरातनमा राजखनेछ । 
 विस्र्ोटक पदाथफ ढुिानी गने सिारी साधन सधै राम्रो अिस्थामा राजखनेछ। 
 विष्र्ोटक ढुिानीका लातग प्रयोग हनु ेप्रत्येक सिारी साधनमा कम्तीमा दईु आगो तनभाउने 

उपकरणहरु राजखनेछ  
 
विष्र्ोटनबाट हनु ेप्रभाि 

 विष्र्ोटन गनुफ अजघ श्रतमक र स्थानीय जनतालाई स्थान र समयको पूिफ सूचना ददइनेछ।  
विष्र्ोटन गनुफ १० तमनेट अजघ साइरन मार्फ त सूचना ददइनेछ ।साइरन हेडिक्सफ र 
विद्यतुगहृ िेरमा राजखनेछ। 

 प्रभािहरू कम गनफ तनयजन्त्रत ब्लाजस्टङको अभ्यास गररनेछ। 

८.१.२ सञ्चालन र ममफत चरण   

नदीको जलविज्ञान र सेतडमेन्त्टेसनमा पने प्रभाि 

सेतडमेन्त्टेसनको प्रभािलाई न्त्यूनीकरण गनफका लातग तथग्रान पोखरी तनयतमत समयमा सर्ा गररनेछ। 
नदीको िहािलाई कायम गनफका लातग होङ्गु खोलामा मातसक जल प्रिाहको १०% पानी सधै 
छोतडनेछ । 
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ध्ितन प्रदूषण  
विद्यतुगहृ िेरको िरपर टबाफइन र जेनरेटरहरूले अतधक आिाज तनकाल्ने सम्भािना हनु्त्छ । 
टबाफइन र जेनरेटरहरू कंवक्रटले ढावकनेछन,् जसले आिाजलाई धेरै मारामा कम गदफछ । 

 

ठोस र्ोहोरको उत्पादन  
 स्थायी जशविरहरूमा ठोस र्ोहोरलाई श्रोतबाट नै र्रक र्रक र्ोहोर संकलन कन्त्टेनरको 

व्यिस्था गरी िगीकरण गररनेछ । 

 कुवहने र्ोहोर जशविर पररसरतभरै कुहाइनेछ । 

 बोतल, प्लाजस्टक र धातहुरू जस्ता पनुप्रफयोग गनफ सवकन े र्ोहोरहरु भण्डारण गरी 
किाडीहरूलाई बेजचनेछ । अन्त्य नकुवहने र्ोहोर तोवकएको स्थानमा व्यिस्थापन गररनेछ। 

 र्ोहोरहरुलाई खलुा रुपमा जलाउनलाई कडाईका साथ तनषधे गररनेछ । 

 

आयोजना िरेको सकु्ष्म जलिायमुा पररितफन 
यस प्रभािलाई न्त्यूनीकरण गनफका लातग प्रस्तािकले १२ मवहना नै न्त्यूनतम औसत मातसक जल 
प्रिाहको १०% पानी नदीमा छोड्ने छ। यसका साथै नदीको जलाधार िेरलाई पतन संरिण 
गररनेछ ।यस आयोजनाको Environmental flow को वििरण अनसूुची १० राजखएको छ । 

 
वहमनदीबाट हनु सक्न ेप्रभाि 
यस  आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन गदाफ नै वहमनदीको प्रभािलाई ध्यानमा राखी सम्पूणफ 
आयोजनाको तडजाइन र संरचानाहरु छनोट गरेको छ । यसका साथै यस आयोजनाले Early 

Warning System को प्रणाली पतन लाग ुगनेछ जसले गदाफ वहमनदी रु्वटहाल्यो भने भने धन जनको 
ितत धेरै नै कम गनफ सवकन्त्छ । 

 
तल्लो भागमा रहेको जलविद्यतु आयोजनामा पने प्रभाि 
यस आयोजनाले तल्लो जलविद्यतु आयोजनामा प्रभाि न्त्यून गनफका लातग १२ मवहना नै मातसक 
जल प्रिाहको १०% पानी नदीमा छोड्ने छ। 
 
Cumulative  प्रभाि 
यस होङ्गु खोलामा ५ िटा जलविद्यतु आयोजना प्रस्ताि भएकाले यसको प्रभाि कम गनाफकालातग 
सबै जलविद्यतु आयोजनाका प्रस्तािकहरुसुँघ समन्त्िय गरी अगाडी बढ्न सकेमा यस िेर विकास 
गनफ सहज हनुेछ । 
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८.२ जैविक िातािरणमा पने नकारात्मक प्रभाि न्त्यूनीकरणका उपाय  

८.२.१ तनमाफण चरण  

 
िनको ितत 
िनस्पततको ितत “ संरजित िेरमा भौततक पूिाफधारहरु तनमाफण एिं सञ्चालन सम्बन्त्धी कायफनीतत, 
२०६५" अनरुूप कावटएको रुखहरुको िततपूततफ १:२५ अनपुात र १,६०० प्रतत हेक्टरका दरले 
ििृारोपण गररनेछ । यस आयोजनाले स्थायी तथा अस्थायी िेरबाट जम्मा ३,६६४ िटा रुखहरु 
कटान गनेछ जस अनरुुप १:२५ को दरले ९१,६०० िटा तबरुिाहरु ििृारोपण गनेछ । साथै 
१,६०० प्रतत हेक्टरका दरले १९,२४२ रुखहरु (12.0२6 हे.) गरर कुल १,१०,८४२ रुखहरु 
ििृारोपण गररनेछ। उपयिु र स्थानीय रूपले अनकूुल प्रजाततका रूखहरू िन विशेषज्ञको 
तसर्ाररसमा रोपण गररनेछ।िन तनयमािली अनसुार ििृारोपणको लातग आिश्यक थप जग्गा िा 
यस बोटतबरुिा रोपन र ५ िषफ सम्म व्यिस्थापन गनफको लातग आिश्यक रकम मकाल ुिरुण 
राविय तनकुञ्ज कायाफलयलाई भिुानी गनफ सवकनेछ, जसले ििृारोपण र रोवपएका तबरुिाको संरिण 
गनेछ । रोपेको तबरुिालाई कम्तीमा ५ िषफ सम्म राम्रोसुँग हेरचाह गरर व्यिजस्थत गररनेछ। 
नसफरी स्थापनाको र ििृारोपणको लातग ने.रु. ५५,४२,१००, वितनयोजन गररएको छ। यसैगरर 
िततपूततफ ििृारोपणको व्यिस्थापनको लातग ने.रु. १२,००,००० वितनयोजन गररएको छ। िततपूततफ 
ििृारोपण (हेराल)ु को व्यिस्थापनका लातग ने.रु ३६०,००० वितनयोजजत गररएको छ । स्थानीय 
जनता र श्रतमकहरुलाई बोटतबरुिा र िन्त्यजन्त्तकुो संरिण र संरिण अभ्यासहरुको महत्िका बारे 
जनचेतनामूलक कायफक्रमहरु प्रदान गररनेछ । 
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तातलका 6 :  रूख कटान िततपूती वििरण 

क्र.
सं. 

न्त्यूनीकरणका कायफक्रमहरु 
 

इकाई दर 
 

अनमुातनत रकम 
तनमाफण चरण सञ्चालन जम्मा 

१ विद्यमान रूखहरू कटान, 
छपान, संकलन र ढुिानी गने 

अनमुातनत 
१२,००,०००   १२,००,००० 

२ नसफरी स्थापना र तबरुिा रोपण रु ५०  का दरले 
१,१०,८४२ विरुिाहरु 

५५,४२,१००   ५५,४२,१०० 

३ िततपूततफ ििृारोपणको 
स्याहार/व्यिस्थापन (५ बषफको 
लातग हेराल)ु 

अनमुातनत 
३६०,०००     ३६०,००० 

 जम्मा  ७१,०२,१००  ७१,०२,१०० 

 
तनमाफण सम्बजन्त्धत गततवितधहरूको कारण िन्त्यजन्त्तकुो िासस्थान र आिागमनमा बाधा  
तनमाफण चरणको बेला सम्पूणफ तनमाफण गततवितधका कारणले िन्त्यजन्त्तकुो िासस्थान र आिागमनमा 
मयुय अिरोधहरू तसजफना गनेछ । वितभन्न सािधानी र वितधहरू जस्तै उजचत स्थानमा हनफ तनषतेधत 
जचन्त्ह, चालकहरूलाई अनािश्यक हनफ प्रयोगमा तनषधे, तनयतमत सडक मागफको मार प्रयोग आदद 
प्रयोग गरेर यसको प्रभाि कम गनफ सवकन्त्छ । सबै आयोजना गततवितधहरू प्रचतलत कानून बमोजजम 
जस्तै जलचर संरिण ऐन,, िन तनयमािली अनसुार गररनेछ । यस आयोजनाले मजदरु, ड्राइभरहरू 
िा अन्त्य रोजगारदाताहरूलाई िन्त्यजन्त्तकुो महत्त्िको बारेमा जानकारी ददनेछ । 

 

आयोजना तनमाफण गततवितधले गदाफ िनस्पतत र िन्त्यजन्त्तकुो िासस्थानको  खण्डीकरण 
आयोजना तनमाफणको लातग िनको जग्गा पतन आिश्यक देजखन्त्छ, जसले गदाफ त्यहाुँ भएका रुखहरु 
काट्न ुपने हनु्त्छ । त्यस्ता गततवितधहरूले आयोजना िेरको िन्त्यजन्त्तहुरूको िासस्थानमा बाधा 
परु ्याउुँदछ । िन्त्यजन्त्तकुो िासस्थानको खण्डीकरण प्रभािलाई कम गनफ तनम्न उपायहरू लागू 
गररनेछ: 

 नजजकैको बाुँझो जमीनमा ििृारोपण गररनेछ । ती रुखहरु हकेुपतछ यसले िन्त्यजन्त्तहुरूको 
लातग आश्रय ददन सक्छन ्।  

 सिारी साधनको आितजाित ददनको अितधमा सीतमत गररनेछ, जसले गदाफ िन्त्यजन्त्तहुरू 
रातको समयमा स्ितन्त्र रूपमा वहड्न सक्दछन।् 
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संरजित िनस्पतत र िन्त्यजन्त्तमुा पने प्रभाि  
संरजित िन्त्यजन्त्त ुप्रजाततहरू कवहलेकाही ंआयोजना िेरतभर विचरण गने गररएको कुरा बताइएको 
छ । तनमाफण श्रतमकहरूद्वारा ती संरजित प्रजाततहरूको जशकार गततवितधहरू हनु सक्छन।् तसथफ, 
यी िन्त्यजन्त्तहुरूको जशकार हनुबाट जोगाउन बनाउन आयोजना प्रस्तािकले अिैध मजदरुहरूलाई 
तनयन्त्रण गनफ र िन िेरमा श्रम शजि र आजश्रतहरूको आिागमन तनयमन गनफ तनमाफण श्रतमकहरूको 
वक्रयाकलापको अनगुमन गनेछ । िन्त्यजन्त्तकुो संरिणका लातग श्रतमकहरुमा सचेतना प्रदान 
गररनेछ । तनमाफण व्यिसायीलाई ददइने टेन्त्डर कागजातमा िन्त्यजन्त्त ुसंरिण सम्बन्त्धी कडा तनयम 
र सजाुँयका बरेमा समेत उल्लेख गररनेछ, आयोजनामा चोरीजशकारी लगायतका प्रचलनमा प्रततबन्त्ध 
लगाइनछे । यदद कामदार िन्त्यजन्त्त ुर चराहरूलाई र्साुँउने िा दवु्यफिहार गने काममा संलग्न 
भएको पाएमा तनमाफण व्यिसायीलाई पतन सजाय ददइनेछ। 
 

िन्त्यजन्त्तकुो जशकार  
कवहलेकाही ंिन्त्यजन्त्तहुरु, विशेष गरी स्तनधारीहरू आयोजना िेरमा आउने सम्भािना हनु्त्छ । 
तसथफ आयोजनाका मजदरुहरूबाट यस्ता िन्त्यजन्त्तकुो चोरीजशकारी हनु नददन श्रतमकहरुको 
तनमाफणस्थलमा हनुे गततवितध, उनीहरु र उनीहरुको पररिारको िन िेरमा हनुे आिागमनको 
तनयतमत अनगुमन गररनेछ। िन्त्यजन्त्तकुो संरिणका बारेमा श्रतमकहरुलाई सचेतना प्रदान गररनेछ। 
तनमाफण व्यिसायीहरूको लातग बनाइने टेन्त्डर कागजातमा िन्त्यजन्त्तकुो संरिणको हकमा उपयिु 
शतफहरुलाई समािेश गररनेछ। यदद कामदारहरुले िन्त्यजन्त्तहुरुलाई पासो थाप्न ेिा दवु्यफिहार गने 
काममा संलग्न भएको पाइएमा तनमाफण व्यिसायीलाई पतन सजाुँय ददइनेछ ।  
 

आयोजना कामदारहरूले दाउरा र काठको अनातधकृत संकलनका कारण नजजकैको जंगलमा प्रभाि  
िन सम्पदाको प्रयोगलाई न्त्यूनतम बनाउन ईन्त्धनको आिश्यकता पूरा गनफ तनमाफण व्यिसायी मार्फ त 
मवितेल िा एल.पी.जी प्रयोग गररनेछ र विशेष गरी गैर-आिासीय कामदारहरूको लातग यो उपलब्ध 
गराइनेछ। तनमाफण व्यिसायीले िरपरका जंगलमा विशेष गरी दाउराको माग पूरा गनफ पने दबाब 
कम गनफका प्रभािकारी व्यिस्था तमलाउनेछ। अस्थायी र स्थायी आिासहरु तथा अन्त्य 
संरचनाहरूको तनमाफणको क्रममा काठको प्रयोगलाई न्त्यून बनाउन, अन्त्य तनमाफण सामग्रीहरू जस्तै: 
र्लामे छड, बाुँस, जस्तापाता, आददको  प्रयोगलाई जोड ददइनेछ। यसका साथै िन सम्पदाको 
प्रयोगलाई कम गराउनका लातग स्थानीयलाई आयोजनाका काममा प्राथतमकता ददइनेछ।  
 

 
िन डढेलोको संभािनाहरु 
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िनमा आगलागीको जोजखम न्त्यूनीकरणका लातग तनम्न उपायहरु अपनाइनेछन ्। 

 िन िेरबाट कावटएको रुखका पातपततंगरहरू हटाउनेः संरिण िेर आयोजनाका 
पदातधकारीहरूको परामशफ तलएर रुखका पातपततंगरहरू प्रभावित िन िेरबाट यथाशीघ्र 
हटाइनेछ । 

 िन िेरहरूमा िनमा आगो लाग्ने सम्भावित गततवितधहरूमा तनषधेः आयोजनामा संलग्न 
श्रतमकहरूलाई िन िेरमा प्रज्ज्ितलत चरुोटको ठुटो नर्ाल्न र िन िेरलाई िनभोज जस्ता 
वक्रयाकलापहरु नगनफ ससूुजचत गररनेछ। यसबाहेक, तनमाफण कामदारलाई अजग्न तनयन्त्रण 
उपायका बारेमा सचेतना गराइनेछ । 

 स्थानीय िेरमा िनमा लागेका आगलागी रोक्नको लातग आगो तनयन्त्रण प्रजशिणको साथै 
अन्त्य जनचेतना कायफक्रमहरू सञ्चालन गररनेछन ्। 

 

मानि-िन्त्यजन्त्त ुद्वन्त्द्व  
आयोजनाका संरचनाको िररपरर तारबारहरू गररनेछ र कुनै पतन श्रतमकलाई रातको समयमा र 
िनको िररपरर घमु्न जान ददइने छैन । अनािश्यक विद्यतुको प्रयोगमा तनषधे गररने छ । 

 

सडक पहुुँचका कारण पने प्रभािहरू  
 कावटएका रूखहरूको लातग िततपूततफ ििृारोपण गररनेछ । 

 श्रतमकलाई िन िेरमा वहिलु गनफमा प्रततबन्त्ध लगाइने छ। 

 वितभन्न ठाउुँहरूमा हनफ तनषतेधत साइनबोडफ राजखने छ,, चालकहरूलाई जंगल िेर र िरपर 
हनफ प्रयोग नगने तनदेशन ददइनेछ । 

 श्रमशजिको गततवितधहरुलाई तनयतमत रुपमा अनगुमन गररने छ । िन्त्यजन्त्त ुसंरिणको 
लातग कामदारहरुमा जनचेतनामूलक कायफक्रमहरु गररनेछ । 

 

गैर काष्ठ िन पैदािार र औषधीय बोटतबरुिाहरुको नोक्सानी   
गैर-काष्ठ िन पैदािारहरूको संकलनका लातग श्रमशजिलाई तनषधे गररनेछ । स्थानीयलाई यस 
सम्बन्त्धमा ससूुजचत गनफ तनमाफण िेरमा आिश्यक जानकारीमूलक र चेतािनी जचन्त्ह राजखनेछ । 
आयोजनाले अिैध गततवितधहरु विरुिको चे चेतनामूलक सूचना बोडफको व्यिस्था गनेछ । 

 खाना पकाउनको लातग मवितेलको व्यिस्था गररने छ । 

 गैर-काष्ठ िन पैदािारको संकलन, तबक्री र खरीदमा तनषधे गररने छ । 

 श्रतमकलाई िन िेरमा वहिलु गनफमा प्रततबन्त्ध लगाइनेछ । 
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 कामदारहरूको उपयोगको लातग इन्त्धनको आपूततफका लातग आयोजना िेरको नजजक दाउरा 
तडपो िा मिीतेलको तडपो सञ्चालन गनफ प्रोत्सावहत गररनेछ । 

 तनमाफण श्रतमकहरूको गततवितधहरुलाई अनगुमन गररने छ । 

 िन सम्पदाको अिैध संकलन र तबक्रीमा संलग्न हनुेलाई कडा सजाय ददइनछे। 

 

८.२.२ सञ्चालन र ममफत चरण   

माछाको चहलपहल र बसाइ सराइमा प्रभाि 

बसाई सराई गने माछाहरुको चहलपहलको लातग बाुँध तथा तटबन्त्धमा माछा आितजाित गनफ 
सक्ने बाटो माछाको भर् याङ (fish ladder) तनमाफण गररनेछ र उि ठाउुँमा मान्त्छेहरु आितजाित 
गनफ नतमल्ने गरी तारिार लगाइनेछ ।यसका साथै आयोजनाले मातसक जलप्रिाहको १० प्रततशत 
होङ्गु खोलामा छोड्ने छ । 
  

गैरकाष्ठ िन पैदािरमा पनफ सक्न ेप्रभाि 
प्रस्तािकले तोवकएको िन िेर मार प्रयोग गने सतुनजित गनेछ र अरु कामदारहरुलाई पतन सोही 
अनरुुप काम गनफ कडा तनदेशन र तनयम लाग ुगनेछ । तनयम विपररत काम गनेहरुलाई कडा 
सजाय तोवकनेछ । यसका साथै गैर काष्ठ िन पैदािार जडीबटुीहरुको संकलन तथा प्रयोगका 
बारेमा जनचेतना मलुक वितभन्न कायफक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

 

िन िरेमा पनफ सक्न ेथप चाप र प्रभाि तथा िन अततक्रमण 
िन सम्पदाको प्रयोगलाई न्त्यूनतम बनाउन ईन्त्धनको आिश्यकता पूरा गनफ जशविरमा मवितेल िा 
एल.पी.जी प्रयोग गररनेछ। अस्थायी र स्थायी आिासहरु तथा अन्त्य संरचनाहरूको तनमाफणको 
क्रममा काठको प्रयोगलाई न्त्यून बनाउन, अन्त्य तनमाफण सामग्रीहरू जस्तै: र्लामे छड, बाुँस, 

जस्तापाता, आददको  प्रयोगलाई जोड ददइनेछ। प्रस्तािकले तोवकएको िन िेर मार प्रयोग गने 
सतुनजित गनेछ र अरु कामदारहरुलाई पतन सोही अनरुुप काम गनफ कडा तनदेशन ददने छ । 

 
िन डढेलो 

 िन िेरहरूमा िनमा आगो लाग्ने सम्भावित गततवितधहरूमा तनषधेः आयोजनामा संलग्न 
श्रतमकहरूलाई िन िेरमा प्रज्ज्ितलत चरुोटको ठुटो नर्ाल्न र िन िेरलाई िनभोज जस्ता 
वक्रयाकलापहरु नगनफ ससूुजचत गररनेछ। यसबाहेक, तनमाफण कामदारलाई अजग्न तनयन्त्रण 
उपायका बारेमा सचेतना गराइनेछ । 
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 स्थानीय िेरमा िनमा लागेका आगलागी रोक्नको लातग आगो तनयन्त्रण प्रजशिणको साथै 
अन्त्य जनचेतना कायफक्रमहरू सञ्चालन गररनेछन ्। 

 

८.३ आतथफक, सामाजजक र साुँस्कृततक िातािरणमा पने नकारात्मक प्रभाि न्त्यूनीकरणका उपायहरु    

८.३.१ तनमाफण चरण  

 
जमीनको ितत 
आयोजना कायाफन्त्ियनका लातग आिश्यक जग्गा जग्गा प्रातप्त ऐन,२०३४ अनसुार प्रभावित 
व्यजिहरूको सहमतत तलई अतधग्रहण गररनेछ। आयोजनाले स्थायी रूपमा अतधग्रवहत जमीनको 
िततपूततफ बापत ने.रु. १,२०,००,००० लागत लाग्ने अनमुान गररएको छ । तनमाफण कायफ 
सवकएपतछ अस्थायी रूपमा प्रयोग भएको जमीन पनुःस्थापना गरर जग्गाधनीलाई वर्ताफ गररन ेछ । 

 

 

पेशागत स्िास्थ्य र सरुिामा प्रभाि  
तनमाफण व्यिसायीले तनमाफण सम्बन्त्धी दघुफटनाहरुलाई न्त्यूनीकरण गनफ सरुजित तनमाफण अभ्यास 
अपनाउन ुपदफछ।तनमाफण व्यिसायीद्वारा संचालन गररने कायफहरु तनम्न प्रकारका रहेका छन:् 

 तनमाफण िेरहरूमा विशेष गरी हेडिक्सफ र विद्यतुगहृ िेरहरूमा चेतािनी जचन्त्ह तथा 
सरुिाकमीहरू राखेर अनातधकृत व्यजिको पहुुँचमा प्रततबन्त्ध लगाइनेछ ।  

 सम्भावित खतरनाक िेर जस्तै उच्च भोल्टेज लाइनहरूका बारेमा श्रतमकका साथसाथै 
स्थानीय जनताहरुलाई जानकारी ददइनेछ।  

 तनमाफण कामदारहरूलाई सरुिा सम्बजन्त्धत तातलम ददइनेछ ।  
 तनमाफण िेरहरूमा काम गने कामदारहरूका लातग सरुिा उपकरणहरू जस्तै: हेलमेट, बटु, 

पञ्जा, चश्मा, र मास्क प्रदान गररनेछ ।  
 तनमाफण िेरमा आपतकालीन उपकरणहरू जस्तै: प्राथतमक उपचार वकटहरू, फ्ल्यासलाइट, 

आगो तनभाउने उपकरण र श्रव्य चेतािनी उपकरण राख्न े। सबै कामदारहरुलाई यी 
उपकरणहरूको उजचत प्रयोग गनफ तसकाइनेछ । 

 श्रमशजिहरुको मेतडकल र दघुफटना बीमाको व्यिस्था हनुेछ । यसबाहेक, कुनै पतन 
मजदरुको मतृ्यकुो भएको जस्थततमा तनमाफण व्यिसायीले त्यसको िततपूततफ बीमाको खचफ 
िहन गनेछ र विद्यमान कानून अनसुार िततपूततफ प्रदान गनेछ। 
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स्िास्थ्य र सरसर्ाईमा प्रभाि  
स्िास्थ्य र सरसर्ाईमा सम्भावित प्रभािलाई तनम्न उपायहरू अपनाई कम गररनेछ : 

 श्रतमकका लातग शिु खानपेानीको व्यिस्था गररनेछ । 

 श्रम जशविरमा सरसर्ाई कायम राख्नका लातग शौचालय र खानेपानीको उजचत व्यिस्था 
गररनेछ । 

 जशविर िेरबाट उत्पाददत र्ोहोरलाई कुवहने र नकुवहने र्ोहोरको रुपमा िगीकरण गरी 
सोही अनसुार उजचत व्यिस्थापन गररन ेछ । 

 आपतकातलन अिस्थाको लातग प्राथतमक उपचार वकटको व्यिस्था हनुेछ । 

 

सामाजजक, साुँस्कृततक र धातमफक श्रोत र अभ्यासमा पने प्रभाि  
यस प्रभािको न्त्यूनीकरणका लातग तनम्न अनसुारका उपायहरु अपनाइनेछन ् 

 
सामाजजक सरुिामा पने प्रभािहरु  
कामदारहरुले तनयम-कानून पालन गरे नगरेको कडा तनगरानी गररनेछ। यस आयोजनाले िडा र 
जजल्ला प्रहरी कायाफलयमा अनरुोध गरी स्थानीय कानून व्यिस्थालाई कडा गनफ प्रहरी जिानको 
संययामा िवृि गनफ अनरुोध गररनेछ। 

 
लैवङ्गक प्रभाि  
यस आयोजनाले स्थानीयलाई तलंग, जातत, िणफ, जन्त्मेको ठाउुँ र तसमान्त्तकृत, विपन्न िा जोजखममा 
परेका समूहको आधारमा स्थानीयलाई भेदभाि गने छैन। आयोजनाले रोजगारीको हकमा प्रभावित 
िेरको असरुजित र कमजोर समूह तथा विपन्न िगफलाई प्राथतमकता ददनेछ। आयोजनाको रोजगारीमा 
मवहलालाई प्रोत्सावहत गररनेछ र यो सतुनजित गररनेछ वक रोजगारीका तनयमहरू नेपालको कानून, 
अन्त्तराफविय तनयम र नेपालले हस्तािर गरेका सजन्त्धसम्झौताहरुसुँग बाजझने छैनन।् मवहला र  
परुुषलाई समान रोजगारीको अिसर तथा ज्याला प्रदान गररनेछ ।  परुुष र मवहला दिैु तथा 
सीमान्त्तकृत समूहलाई समेत उनीहरूको िमता अनसुार समान अिसर प्रदान गररनेछ। 

 

 तनमाफण जनशजिलाई स्थानीय परम्पराको सुँस्कृततलाई सम्मान गनफ तनदेशन ददइनेछ । 

 स्थानीय सुँस्कृतत र परम्परालाई अपमान गने श्रतमकलाई कामबाट तनष्काजशत गररनेछ । 

 स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथतमकता ददइनेछ । 

 श्रतमकहरुको गततवितधहरुलाई अनगुमन गररने छ । 
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जग्गा अततक्रमणको सिाल 

आयोजनाले  आफ्नो आयोजना तसमा तभर रही सम्पूणफ संरचनाहरु तनमाफण गनेछ । बाटो तथा 
संरचनाहरु तनमाफण गदाफ प्रस्तािक तथा मकाल ुिरुण राविय तनकुञ्ज कायाफलयको प्रतततनतधहरबाट 
तनयतमत अनगुमन तथा तनरीिण गररनेछ । 

 

८.३.२ संचालन चरण  

स्थानीय आतथफक गततवितधहरु घट्न ु 
बावहरी व्यजिहरूको आगमनले उपभोग्य िस्तहुरू र स्थानीय श्रोत हरूको अभाि हनु सक्छ, जसले 
गदाफ स्थानीय उत्पादनको मूल्य बढ्नेछ। आयोजनामा संलग्न अतधकारीहरूले स्थानीय 
अथफव्यिस्थालाई प्रभाि पाने ती सबै कुराहरू व्यिजस्थत गनेछन।् यसको लातग स्थानीय वकसान र 
व्यापाररक व्यजिलाई तनमाफण तथा तनमाफण चरण पूिफको बखत त्यस िेरमा सञ्चालन हनुे आय 
उत्पादनका गततवितधहरु बारे जानकारी ददईनेछ ।  
 

तातलका 7 : सामाजजक -आतथफक र साुँस्कृततक िातािरणमा पने नकारात्मक प्रभाि न्त्यूनीकरणको लागत  

क्र.स. न्त्यूनीकरण कायफक्रम 
 

अनमुातनत रकम 
तनमाफण चरण  सञ्चालन चरण  जम्मा  

१ 

पेशागत स्िास्थ्य र सरुिा 
७००,०००  ७००,००० 

२ जग्गा अतधग्रहणको लातग िततपूततफ 
ने.रु. ३००,००० प्रतत रोपनी (२ 
हेक्टर) 

१,२०,००,०००  १,२०,००,००० 

३ अस्थायी रुपमातलइने जग्गाको भाडा 
ने.रु ५००० प्रतत रोपनी प्रतत िषफ (२ 
हेक्टर) 

६,००,०००  ६,००,००० 

४ मानि तस्करी, िेश्यािजृि र STDs 
सम्बन्त्धी जनचेतनामूलक कायफक्रमहरु  

४,००,०००  ४,००,००० 

 
जम्मा 

१,३७,००,०००  १,३७,००,००० 

 
८.४ सामदुावयक सहयोग कायफक्रम  

सामदुावयक सहयोग कायफक्रम मार्फ त आयोजनाले समदुायको विकासको लातग आयोजनाको कुल 
लागतको ०.७५ %सहयोग प्रदान गनुफपने हनु्त्छ । नकारात्मक प्रभाि न्त्यूनीकरण गनफ र समदुायको 
विकास गनफ सामदुावयक सहयोग कायफक्रम लागू गररएको छ ।कायफक्रम कायाफन्त्ियनको आधारभतू 
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तसिान्त्त भनेको स्थानीय सहभातगता, आपसी योगदान र आपसी लाभ हनुेछ । यो कायफक्रममा सीप 
विकास प्रजशिण, विद्यालयलाई सहयोग, स्िास्थ्यमा सहयोग, सडक ममफतसम्भार आददमा विशेष 
ध्यान ददइएको छ । सामदुावयक सहयोग कायफक्रमको विस्ततृ वििरण तल तातलकामा ददइएको 
छ । 

 

सीप विकास प्रजशिण  

स्थानीय जनताको िमता अतभिवृि गनफ र आयोजना सम्बन्त्धी लाभका अिसरहरूको उपयोग गनफका 
लातग सीप विकास तातलम प्रदान गररनेछ । आयोजनाले स्थानीय जनता र मजदरुहरुलाई सीपमलुक 
तातलम जस्तै: प्लजम्बङ, िेजल्डङ, पािर प्लान्त्टको सञ्चालन र ममफत सम्बजन्त्ध तातलम प्रदान गनेछ।  
सीप विकास तातलम तनमाफण र संचालन चरणका लातग  कूल रु. १०,००,००० वितनयोजन गररएको 
छ । 

 
तातलका  51: सीप तातलम वििरण 

क्र.स. वििरण एकाइ संयया दर न.ेरू कुल रकम न.ेरू. 
१ प्रजशिण संयोजक ददन १०       २०००  २०,००० 

२ प्रजशिक मवहना ६     ३५०००     २,१०,००० 

३ 

स्टेशनेरी, 
ब्यानर,सवटफवर्केट  २० १०००       २०,०००  

४ उत्घाटन र विसजफन नं २       ५०००        १०,०००  

५ प्रततिेदन तयारी संयया २       १०००          २,०००  

६ प्रजशिण सामाग्रीहरु  २०       ८०००     १,६०,०००  

७ भाडा मवहना ३       ६०००        १८,०००  

८ सीप जाुँच  २०       २५००        ५०,०००  

९ पानी, विजलुी     १०,०००       १०,०००  

  

कुल 

   ५,००,००० 
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विद्यालयलाई सहयोग  
यस आयोजनाले श्री छेस्काम मा.वि. विद्यालयलाई सहयोग परु् याउन रु ५,००,००० विनीयोजन 
गरेको छ। आयोजनाले विद्यालयहरूलाई कम्प्यटुर ल्याब, पसु्तकहरू स्थापना, शैजिक सामाग्री र 
अन्त्य भौततक सवुिधाको लातग सहयोग प्रदान गनेछ। 

 

स्िास्थ्य िरेमा सहयोग  
आयोजना प्रभावित िडामा अिजस्थत स्िास्थ्य चौकीको भौततक सवुिधा पूिाफधार र सेिा प्रिाहको 
जस्थतत कमजोर रहेकोले अिजस्थत भौततक सवुिधाहरूलाई सदुृढ पानुफ यस आयोजनाले रु 
५,००,००० रकम छुट्ाएको छ । 

 

सडक ममफत  
यस आयोजनाले सडक ममफतमा सहयोग पयुाफउन कुल रु २,५०,००,००० वितनयोजन गरेको छ। 

 

खानपेानी  
यस आयोजनाले महाकुलङु गाउुँपातलका, िडा नं ३ का प्रभावित घरधरुीहरुलाई खानेपानी र 
तसंचाईको व्यिस्था गनेछ । यसका लातग आयोजनाले रु. ५,००,००० छुिाएको छ । 

 

विपद व्यिस्थापन तातलम 

आयोजनाले प्रभावित िेरमा स्थानीयहरुलाई वितभन्न प्रकारका विपद व्यिस्थापनका तातलम ददनेछ। 
प्राकृततक प्रकोप िा आयोजना तनमाफण तथा संचालनबाट आउन सक्ने विपदबाट सजग गराउन र 
पूिफतयारी गने तातलमहरु संचालन गनेछ । यसका लातग आयोजनाले ३,००,००० रकम छुिाएको 
छ । 

 

पलु तनमाफणमा सहयोग 

यस आयोजनाले हेडिक्सफ र विद्यतुगहृ िेरमा पलु तनमाफणमा रु. १,५०,००,००० सहयोग गनेछ। 

 

सामदुावयक िनलाई सहयोग 

यस आयोजनाबाट प्रभावित सामदुावयक िनहरु ककतलङ्ग, सल्लेरी सामदुावयक िनहरुलाई रु. 
५,००,००० सहयोग गनेछ । 
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मवहला सशजिकरण र वपछतडएका समूहहरूलाई सहयोग 

आयोजनाद्वारा प्रभावित िेरका मवहला र वपछतडएका समूहरुलाई आयोजनाले छुिै वितभन्न तातलमहरु 
ददनेछ । यसका लातग रु. ७,००,००० छुिाइएको छ । 
 

तातलका 8: सामदुावयक सहयोग कायफक्रम लागत  

क्र.स. 
 

सामदुावयक सहयोग 
कायफक्रम 

 

इकाई 
/दर 

अनमुातनत रकम (रु) 
तनमाफण चरण सञ्चालन चरण कुल 

सामाजजक-आतथफक र साुँस्कृततक िातािरण 

१ श्री छेस्काम मा.वि. 
लाई सहयोग 

अनमुातनत 
 5,००,००० 5,००,००० 

२ स्िास्थ्य िेरमा 
सहयोग 

अनमुातनत  5,००,००० 5,००,००० 

३ खानेपानी  अनमुातनत  ५,००,००० ५,००,००० 

४ सडकको ममफत र 
स्तरोन्नतत 

अनमुातनत २,५०,००,०००  २,५०,००,००० 
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८.५ आपतकालीन र प्रकोप जोजखम व्यिस्थापन योजना  

आपतकालीन र प्रकोप व्यिस्थापन योजनालाई एक समन्त्ियकारी प्रवक्रयाको आिश्यकता पदफछ 
जसले अत्यन्त्त जरुरी र आकजस्मक आिश्यकताहरू पूततफ गनफ सकोस।् प्रकोप व्यिस्थापनमा 
आपतकाल िा आपतकातलन घटना अजघ, घटनाको दौरान र पतछ के गने भने्न योजना समािेश 
हनु्त्छ। यो योजना जोजखम सम्बजन्त्धत सूचनामा, आधाररत हनु्त्छ, जसले सरोकारिालाहरुलाई 
(स्थानीय, सरकारी तनकाय) जोजखम पवहचान गनफ तथा त्यसबाट स्थानीय श्रोत, साधन प्रयोग गरी 
कसरी स्थानीय सम्पदाको संरिण, सरुिा गने र प्रकोप न्त्यूनीकरण गने भने्न कुरा उल्लेख हनुेछ। 

 

विपद व्यिस्थापनका उपायहरु  
कुनै पतन जलविद्यतुआयोजनाले जलविज्ञान, भवूिज्ञान, भकूम्प, जस्ता विषयको विस्ततृ अनसुन्त्धान पतछ 
मार आयोजनाको तडजाइन गररएको हनु्त्छ । सो नगररएको खण्डमा ठूलो आपतकातलन अिस्था 
तसजफना हनु पतन सक्छ। कुनै पतन आयोजनामा अनजुचत अन्त्िेषण, योजना, तडजाईन र तनमाफण जस्ता 
पिसुँग सम्बजन्त्धत जोजखमहरू हनु सक्छन,् जसले अन्त्ततः मानि विपजि तनम्त्याउुँछ। 

 

जलविद्यतु आयोजनाहरूमा भतूमगत/सतही विद्यतुगहृ र बाुँध, िेयर, ब्यारेजहरू र भतूमगत संरचनाहरू 
जस्तै: ठूला व्यास र केही वकलोतमटरसम्म लम्बाई भएका हेडरेस र टेलरेस टनेलजस्ता संरचना र 
विद्यतुीय/मेकातनकल उपकरणहरू पािर स्टेशनहरूमा हनु्त्छन।् प्रकोपका केही कारणहरू तल 
उल्लेख गररएका छन:् 

 भकूम्पले जलविद्यतु आयोजनाको कुनै पतन भागलाई प्रभाि गनफ सक्छ, जसलाई तडजाईन 
गने क्रममा उपयिु भकूमप्ीय र भगूभीय अध्ययनबाट सािधानीका उपायहरु अपनाउन ु
पछफ । 

 पवहरो अको प्रमखु श्रोत  हो, जहाुँ मयुय प्रभावित िेरहरू पानी संिहन प्रणाली, सतही 
विद्यतुगहृ, डाइभजफन संरचनाहरू, आदद। 

 सम्भावित प्रकोपहरू जस्तै: भतूमगत संरचना तबग्रन,ु केिल ग्यालरीहरू, जस्िचयाडफ र जस्िचगेयर 
कोठामा आगोलागी हनु,ु टबाफइनहरूको िेग धेरै हनु,ु आदद। 

 

यसैले, जलविद्यतु आयोजनाहरूलाई प्रकोपबाट बचाउन विशेष ध्यान ददन ुआिश्यक छ। यो 
कन अझ महत्िपूनफ हनु्त्छ भने जलविद्यतु आयोजनाहरू सामान्त्यतया दगुफम िा पहाडी िेरहरूमा 
अिजस्थत हनु्त्छन ्। भतूमगत जलविद्यतु संरचनाहरूमा आगो लाग्ने, बाढी आउने जस्ता प्रभािहरू 
अतधक हनु्त्छ। 
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आपतकालीन प्रततकायफ  
एकचोवट विपदको सम्भािना देजखयो भने, संरचना तबग्रन िा अन्त्य ितत रोक्नका लातग आिश्यक 
प्रवक्रया अजघ सानुफपदफछ। रोकथाम कायफका लातग जजम्मेिार ईजन्त्जतनयरहरूले आपतकालको समयमा 
ममफत उपकरण, सामग्री, श्रम र प्रयोगको लातग विशेषज्ञताको श्रोतहरू पवहचान गनुफपदफछ। 

 

सूचना प्रसार प्रवक्रया  
कस्तो अिस्थालाई विपद माने्न भन्न ेतय हनुपुदफछ। यसमा कुन अिस्थामा तनगरानी बढाउनपुने र 
कतत मारामा बढाउने भने्न कुरा समािेश हनुपुदफछ। यस विषयमा प्रमखु इजन्त्जतनयरले अन्त्य 
पदातधकारीहरुलाई तनम्न तलजखत सूचना ददनपुछफ; 

 व्यजिहरुलाई सरुजित बावहर तनस्कने ठाउुँहरु 

 सरुजित िेरहरु 

 सबै भन्त्दा नजजकको स्िास्थ्य सतुबधा भएको ठाउुँ 
 

सञ्चार प्रणाली   
कुनै पतन आपतकातलन योजनाको सर्लताको लातग एक कुशल संचार प्रणाली अपररहायफ हनु्त्छ। 
यसको लातग स्थानीय अतधकारीहरूसुँग परामशफ तलन ुपदफछ। प्राय: जसो प्रकोपको समयमा सम्पूणफ 
संचार प्रणाली अिरुि हनु्त्छन।् िततग्रस्त िेरहरू स्पष्ट रूपमा पवहचान गनफ आिश्यक छ र त्यस 
िेरमा अस्थायी र भरपदो सञ्चार प्रणालीको व्यिस्थापन गनफ आिश्यक हनु्त्छ। 

 

आपतकालीन कायफ सतमतत  
तनदेजशत कायफ सतुनजित गनफ, एउटा आपतकालीन कायफ सतमतत गठन गनुफपनेछ । नागररक प्रशासक 
यस सतमततको अध्यि हनु सक्छन ्। सतमततमा तनम्न व्यजिहरु समािेश हनु सक्छन्त्स  

 आयोजना िेरका प्रहरी अतधकारी 
 र्ायर तिगेड प्रतततनतध, 

 स्िास्थ्य विभाग प्रतततनतध, 

 सूचना र प्रचार विभाग, र 
 िेरको गैर-सरकारी संगठन। 

 

आपतकालीन कायफ सतमततले स्थानीय तनकायको आिश्यकता र उपलब्ध सवुिधाहरूको आधारमा 
कायाफन्त्ियनको लातग आपतकालीन योजना र प्रवक्रयाहरू तयार गदफछ। योजनामा तनम्न कुराहरु 
समािेश हनुपुदफछः 
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 प्राथतमकताहरूको साथ खाली गने िेरहरूको सीमांकन, 

 सरुजित मागफ प्रयोग गनफ, खाली गनफका लातग यातायातको पयाफप्तता, र ट्रावर्क तनयन्त्रण, 

 सरुजित िेर र आश्रयहरू, 

 खाली ठाउुँहरूमा सम्पजिको सरुिा, 
 आपतकालीन टोलीका वितभन्न सदस्यहरूका कायफहरू र जजम्मेिारीहरू, 

 संयिु तनयन्त्रण कोठाको स्थापना। 

 

आपतकालीन कायफ योजनामा संलग्न सबै कमफचारीहरु, योजनामा उल्लेजखत कायफ र उनीहरूको 
जजम्मेिारीबाट राम्ररी पररजचत हनुपुछफ । ततनीहरूलाई आपतकालीन कायफ योजनाको लातग 
तड्रलहरूको माध्यमबाट प्रजशिण ददनपुदफछ । आयोजना िेरमा कायफरत कमफचारीलाई समस्या पिा 
लगाउुँन,े मूल्याङ्कन गने र आपतकालीन उपचार उपायहरूको लातग प्रजशिण ददनपुदफछ । 
आपतकालीन योजनामा खण्डहरू सम्बोधन गनफ व्यजिगत जजम्मेिारी तोवकन ुपछफ । 

 

आपातकालीन योजनाको सर्लता स्थानीयको सहभातगता, उनीहरुको चेतािनीका पूिफसूचनाहरू 
सम्बजन्त्ध प्रततवक्रया र समयमा ठोस कदम चाल्नमुा तनभफर गदफछ। जनतालाई जोजखम र प्रकोप 
न्त्यूनीकरणको मयुय भतूमका बारे प्रजशजित गनुफपदफछ र उनीहरुको उिार कायफमा सहयोग परु् याउन ु
पछफ। आपतकालीन अिस्था कसले घोषणा गरेको र कसरी यो समाप्त हनुेछ भन्न ेकुरा स्थानीयलाई 
जानकारी गराउन ुआिश्यक छ । आपतकाल समाप्त भएको सन्त्दभफमा तड-अलटफ संकेत ददई 
जनतालाई उजचत सूचना ददनपुदफछ। खाली गररएका िा प्रभावित िेरहरूमा िेरहरूमा पनु: प्रिेश 
के गने भनेर ददइने पूिफसूचना स्पष्ट हनुपुदफछ। 

 

आपतकालीन प्रततकायफ योजना  
आयोजनाको तनमाफण, संचालन र ममफत गने क्रममा आपतकालीन पररजस्थततको पवहचान र मूल्याङ्कन 
गररनेछ ।आपतकालीन कायफ योजनामा तनम्न विषयहरू समािेश  गरर आपतकालीन पररजस्थततको 
पवहचान र मूल्याङ्कन गररनछे: 

 तनमाफण, संचालन र ममफत चरणको क्रममा आइपने सम्भावित आपतकालीन जस्थततको वटपोट 
गने र सचुी बनाउने; 

 सम्भावित आपतकालीन अिस्था पवहचान गने माध्यमहरूको संजिप्त वििरण राख्न े(तथ्यांक, 
जानकारी संकलन प्रणाली, तनगरानी, आदद); 

 आपतकालीन अिस्थाको पवहचान र मलु्याकंनको लातग जजम्मेिार व्यजिहरू तनयिु 
गररनेछ।  
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८.६ िातािरणीय लागत  

तसर्ाररश गररएका नकरात्मक प्रभाि न्त्यूनीकरण उपायहरु जस्तै: भजूस्थरीकरण, उत्खनन्त्जन्त्य 
र्ोहोरको उजचत व्यिस्थापन, मास्क, हेलमेट, मर्लर जस्ता सरुिा सामग्रीको आपूततफ, 
बायोइजन्त्जतनयररंगको उपाय, पवहरो संरिण उपायहरूको तडजाइन र लागत अनमुानलाई आयोजना 
तडजाइन र तनमाफण लागत अनमुानमा समािेश गररनेछ । तसथफ, तसर्ाररश गररएका प्रायजसो 
उपायहरू आयोजनाको तनमाफण लागतको एक वहस्सा हनुेछ। सबै प्रस्तावित समाधानका उपायहरू 
आयोजना तडजाइनमा एकीकृत गररनेछ जसले यी उपायहरू आर्सेआर् रूपमा आयोजनाको तनमाफण 
र संचालन चरणहरूको महत्त्िपूणफ भाग बन्न सक्दछन ्। 
 
आयोजना तडजाइन, टेण्डर डकुमेन्त्ट र सम्झौता कागजातमा समािेश गररएको मातथको उपरोि 
अनमुातनत िातािरणीय प्रभाि न्त्यूनीकरण लागत आयोजनाको तनमाफण लागतसुँग जोतडएका हनुछ्न ्
। तनम्न कायफक्रमहरू आयोजनाको अतनिायफ जजम्मेिारीतभर पनेछ । 

 पवहरो तनयन्त्रणको लातग संरचनात्मक उपायहरू 
 र्ोहोर व्यिस्थापन 
 िाय,ु ध्ितन र पानीको गणुस्तरको संरिण उपायहरू 
 तनमाफण िेर र अन्त्य सेसवुिधाहरूको िररपरर तारबार गने 
 तनमाफण सामग्रीको उजचत भण्डारण 
 तनमाफण सम्बजन्त्धत सरुिा उपकरणहरू जस्तै हेलमेट, बटु, पन्त्जा, चस्मा, मास्क, ईयरमफ्स 

आददको व्यिस्था गने 
 प्राथतमक उपचार र कामदारहरूको स्िास्थ्य सवुिधाको व्यिस्था 
 श्रम जशविरमा आिश्यक आधारभतू सवुिधाको व्यिस्था 

 
प्रस्तािकले तसतभल तनमाफणको लागतमा यी िस्तहुरूको लागतलाई समािेश गदै मातथ उजल्लजखत 
समाधानका उपायहरूको कायाफन्त्ियन सतुनजितता गनेछ । प्रततकूल र लाभदायक प्रभािहरूलाई 
यदद अध्ययनका क्रममा पवहचान िा पूिाफनमुान गररएको छैन र यदद तनमाफण र सञ्चालन चरणको 
बेलामा मार पवहचान भयो भने प्रस्तािकले आफ्नै लागतमा त्यसको प्रततकूल प्रभािलाई न्त्यूनीकरण 
गनेछ । आयोजनाको िातािरणीय लागतको सारांश तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ । 
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तातलका 9: िातािरणीय लागतको सारांश  
क्र.स वििरण लागत (ने.रु) 

 
१ प्रततकूल प्रभाि न्त्यूनीकरण उपायहरूको लागत २,४४,०२,१०० 
२ िातािरणीय अनगुमन लागत ५०,००,००० 
३ कुल िातािरणीय लागत २,९४,०२,१०० 
४ कुल आयोजना लागत  ५,९९,७८,१०,००० 
५ कुल आयोजना लागतमा कुल िातािरणीय लागतको 

प्रततशत 

०.४९% 

६ सामदुावयक सहयोग कायफक्रम लागत (आयोजना 
लागतका ] ०.७५%) 

४,५०,००,००० 
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पररच्छेद ९:िातािरणीय अनगुमन 
 

 

आयोजना व्यिस्थापन र आयोजना चक्रमा पूिाफनमुातनत प्रभािहरूको मूल्याकंन र समाधानका 
उपायहरूको कायाफन्त्ियनको तथा अनगुमनको लातग होङ्ग ुखोला जलविद्यतु आयोजनाको दस्तािेजका 
रूपमा िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गररएको छ । प्रस्तािकले िातािरणीय अनगुमनको 
समयमा सम्बजन्त्धत सरोकारिालाहरुसुँग समन्त्िय र सहकायफ गरी कायफ गनेछ । आयोजना 
कायाफन्त्ियन गदाफ िन र िनस्पततमा पने प्रततकूल िातािरणीय प्रभाि व्यिस्थापन गनफ प्रस्तािकले 
गौरीशंकर संरिण िेरको कायाफलय र तडतभजन िन कायाफलयसुँग समेत समन्त्िय र सहकायफ गरी 
कायाफन्त्ियन गररनेछ । प्रस्तािकले यस अध्यायमा उल्लेख गररएको िातािरणीय अनगुमनका 
गततवितधहरू प्रस्तािकको आन्त्तररक लागतसुँगै गदफछ । तनयतमत तनगरानी तनमाफण चरणको अितधमा 
गररनेछ र प्रततिेदन सम्बजन्त्धत तनकायलाई पठाइनेछ। होङ्ग ु खोला जलविद्यतु आयोजनाको 
कायाफन्त्ियनका लातग अनगुमन योजनाहरू तनम्न रहेका छन ्: 
 

९.१ िातािरणीय अनगुमन  
प्रस्तावित नकरात्मक प्रभाि न्त्यूनीकरणका उपायहरूको कायाफन्त्ियन र समय सुँगसंगै िातािरणीय 
गणुस्तरमा आउने पररितफनहरूको बारेमा जान्न गररने िातािरणीय अनगुमन िातािरणीय अध्ययनको 
अतभन्न अंश हो । िातािरणीय अनगुमनको कायफ, आधारभतू अिस्था, िातािरणीय प्रभािहरू र 
लागू गररएका समाधानका उपायहरूको प्रभािकाररताको तलुना गनफ आिश्यक हनु्त्छ । आयोजनाको 
कायाफन्त्ियन गदाफ हनु ेप्रभािको अनगुमन र तनरीिण िा.सं.ऐ.,२०७६ को दर्ा ३९ र िा.सं.तन., 
२०७७ को तनयम ४५ अनसुार यस आयोजनाले तनमाफण तथा संचालन गनफ चरणमा सोबाट 
िातािरणमा परेको प्रभािको विषयमा ६ मवहनामा स्ि: अनगुमन गरी सोको प्रततिेदन मन्त्रालय िा  
विभागमा पेश गनेछ। आयोजना प्रस्तािक मयुय रूपले िातािरणीय अनगुमन योजनामा उजल्लजखत 
सबै प्रस्तावित अनगुमन गततवितधहरूको लातग जजम्मेिार हनुे हनुाले आयोजना प्रस्तािकले अनगुमन 
गनफ विशेषज्ञहरूको एक टोली तनयिु गदफछ ।  

 

अ.आधारभतू अनगुमन  
आयोजना तनमाफण पूिफ विद्यमान िातािरणीय अिस्थाको अिस्था थाहा पाउन आधारभतू अनगुमन 

गररन्त्छ।आधारभतू अनगुमन आयोजनाको तनमाफण हनुभुन्त्दा अगातड गररन्त्छ । प्रस्तावित आयोजनाको 
लातग आधारभतू अनगुमन योजना गततवितधहरू अनसुचुी १४ मा राजखएको छ । 
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आ. तनयमपालन अनगुमन  
िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदनमा उल्लेख गररएको िातािरणीय आिश्यकताहरूको कायाफन्त्ियन 
जस्थतत थाहा पाउन तनयमपालन अनगुमन गररन्त्छ । आयोजनाको तनमाफण पूिफ, तनमाफण र संचालन 
चरणहरूको समयमा तनयमपालन अनगुमन गररन्त्छ । आयोजनाको िा.प्र.मू. प्रततिेदनमा उजल्लजखत 
सबै उपायहरूको पालना गरेको/नगरेको भतन विद्यतु विकास विभागले अनगुमन गदफछ । प्रस्तावित 
आयोजनाको गततवितधहरूको तनयमपालन अनगुमन योजना अनसुचुी १४ मा राजखएको छ । 

 
इ .प्रभाि अनगुमन  
आयोजनाको कायाफन्त्ियनका कारण हनुे नकारात्मक प्रभािहरुको समाधानका उपायहरुलाई अझ 
प्रभािकारी बनाउन आयोजनाको तनमाफण र सञ्चालनको बेला राम्ररी अनगुमन गररन ु पदफछ । 
आयोजनाले स्थानीय समदुाय, िातािरणमा परेका प्रभािहरूको मूल्याङ्कन गनफ र स्थानीय व्यजिहरूको 
गनुासो सनु्नको लातग तनयतमत रुपमा बैठक बस्न ुपदफछ । तनमाफण चरणको समयमा हािा, पानी र 
भतूम प्रदूषणको तनयतमत रुपमा अनगुमन गररन ुपदफछ । होङ्ग ुखोला जलविद्यतु आयोजनाको प्रभाि 
अनगुमन योजना अनसुचुी १४ मा राजखएको छ । 

 

अनगुमन लागत 

यस आयोजनाको कुल अनगुमन लागतको सारांश तल तातलकामा ददइएको छ; 
तातलका  52 अनगुमन लागत 

अनगुमनको प्रकार लगत (ने.रू) 
आधारभतु अनगुमन ७,००,००० 

प्रभाि अनगुमन ४३,००,००० 
जम्मा ५०,००,००० 

 

अस्थायी सवुिधाहरुको लातग योजना  
जलविद्यतु तनमाफणको क्रममा तनमाफण गररएका सबै अस्थायी संरचनाहरू जस्तै: जशविर सवुिधा, 
उत्खनन ्िेरहरू, क्रसर र ब्याजचङ प्लान्त्टहरू, र्ोहोर व्यिस्थापन िेर यथासम्भि सक्दो आफ्नो 
मूल अिस्थामा पनुःस्थावपत गररनेछ । 
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िातािरणीय अनगुमनका लातग संगठनात्मक संरचना  
िातािरणीय संरिणका उपायको कायाफन्त्ियनको जजम्मेिारी प्रस्तािकको रहेको हनु्त्छ र िातािरणीय 
अनगुमनको मयुय जजम्मेिारी िन तथा िातािरण मन्त्रालयको हनु्त्छ । प्रस्तािकले िातािरणीय 
अनगुमन कायाफन्त्ियनको लातग आयोजना प्रशासनमा कमफचारीहरूको व्यिस्था तमलाउनमा जजम्मेिार 
हनु्त्छ । िातािरणीय अनगुमनले प्रस्तािकलाई लागू गररएको िातािरणीय अनगुमनको प्रभािकाररता 
बारे जाने्न अिसर प्रदान गदफछ । यस आयोजनाको लातग िातािरणीय अनगुमनको लातग 
संगठनात्मक स्थापना तल देखाइएको छ। 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

िातािरण संरिण तनयमािली, २०७७ अनसुार आयोजनाको िातािरणीय व्यिस्थापन गने दावयत्ि 
प्रस्तािकको हनु्त्छ । होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाको लातग प्रस्तािकको आयोजना व्यिस्थापन 
कायाफलय (PMO) िातािरणीय व्यिस्थापनको लातग जजम्मेिार हनु्त्छ । त्यसकारण, िा.प्र.मू. 
प्रततिेदनमा उल्लेजखत न्त्यूनीकरण र अनगुमनका कायफहरू कायाफन्त्ियन, अनगुमन, मूल्याङ्कन गरर 
सरोकारिालाको प्रततवक्रया र सझुािका लातग सािफजतनक गररने छ। प्रस्तावित ESU का चार मयुय 
भतूमकाहरू रहेका छन:्  

होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजना 
मयुय कायाफलय, काठमाडौं 
(आयोजना प्रबन्त्धक) 

िन तथा िातािरण मन्त्रालय, ऊजाफ, जलस्रोत र तसंचाई 
मन्त्रालय 

विद्यतु विकास  विभाग 

आयोजना कायाफलय 
महाकुलङु गाुँउपातलका 

िातािरणीय व्यिस्थापन एकाई 

िातािरणीय विशेषज्ञ 

िातािरणीय अतधकारी 
समाजशास्त्री 

जीिविज्ञान विज्ञ 

सहायक कमफचारी 

जजम्मेिारी 
आधारभतू अनगुमन 

तनयमपालन अनगुमन 

प्रभाि अनगुमन 

तस्िीर 21 होङ्गु खोला जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय व्यिस्थापन योजनाको  
कायाफन्त्ियनका लातग संगठनात्मक संरचना 
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 पवहले, जग्गा र सम्पजि अतधग्रहण/भाडामा तलने, प्रभावित पिहरूलाई िततपूततफ प्रदान गने।  

 दोस्रो, आयोजना प्रभावित िेरहरूमा कायफ संचालन गने । 

 तेस्रो, आयोजनाको बारेमा सरोकारिालालाई जानकारी प्रदान गने र वितभन्न तनकायहरूसुँग 
समन्त्िय गने ।  

 चौथो, िा.प्र.मू. अनसुार िातािरणीय र सामाजजक उपायहरूको अनगुमन गने रहेको छ।  

 

  



xf]ª\u' vf]nf hnljB't cfof]hgf (@*=( d].jf.) sf] jftfj/0fLo k|efj d"Nofs+g cWoog k|ltj]bg 

 

150 
 

पररच्छेद १०:िातािरणीय परीिण 
 

कुनै पतन आयोजनाको िातािरणीय परीिण आयोजना संचालनमा आएको दईु िषफ पतछ गररन्त्छ । 
िातािरणीय परीिण िन तथा िातािरण मन्त्रालयद्वारा गररन्त्छ। यसको मयुय उदे्दश्य भनेको 
िा.प्र.मू. प्रततिेदनमा  प्रस्ताि गररएका न्त्यूनीकरणका उपायहरु प्रस्तािकले  आयोजना तनमाफण तथा 
संचालन गदाफ कजिको पालना गरे भनेर ती उपायहरुको कायाफन्त्ियनको प्रभािकाररताको जाुँच 
गदफछ।यस आयोजनाका लातग िातािरणीय परीिणको योजना तल तातलकामा  देखाइएको छ; 
 

तातलका  53 िातािरणीय परीिण तातलका 
क्र.स प्यारातमटर स्थान वितध सचुाकं 

भौततक िातािरण 
१ नदीको बहािमा 

पररितफन 
होङ्गु खोला  तनरीिण नदी कटान, तथग्रानको 

मारा 
२ िाय ुगणुस्तर पहुुँच मागफ तथा 

आयोजना िेर 

Air sampler PM10, CO, SOx, NOx 

३ ध्ितन स्तर पहुुँच मागफ तथा 
आयोजना िेर 

ध्ितन मापन यन्त्र ध्ितनको स्तर 

४ नदीको पानी गणुस्तर होङ्गु खोला पानीको नमनुा परीिण DO, pH, BOD, 

turbidity, Total 

suspended solid, 

hardness 

५ भ-ूउपयोग आयोजनाद्वारा 
अतधग्रहण गररएका 
जग्गा 

तनरीिण भ-ूउपयोगमा पररितफन 

 जैविक िातािरण 
६ रुख कटान र 

िनिेरको ितत 
आयोजनाद्वारा प्रयोग 
गररएका सामदुावयक 
तथा राविय िन िरे 

तनरीिण तथा रुखको 
गणना 

रुख संयया कम हनु ु

७ िन्त्यजन्त्त ुविविधता आयोजनाद्वारा प्रयोग 
गररएका सामदुावयक 
तथा राविय िन िरे 

नजजकको बस्तीसुँग 
अन्त्तरवक्रया गने 

िन्त्यजन्त्तकुो आित 
जाितमा कमी आउन ु
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क्र.स प्यारातमटर स्थान वितध सचुाकं 

८ िन डढेलो आयोजना िरपरका 
िन िेर 

सामदुावयक िन 
उपभोिा समहुहरु 
सुँग अन्त्तरवक्रया 

िन डढेलो लाग्न े
संययामा िृवि 

सामाजजक, आतथफक तथा साुँस्कृततक िातािरण 
१० जग्गाको िततपूततफ जग्गाधनी  अन्त्तरवक्रया प्रभावित घरधरुीको 

अिस्था 
११ स्थानीयलाई 

रोजगारीको अिस्था 
रोजगारीको तथ्याङ्क अन्त्तरवक्रया, तनरीिण, 

सिेिण 
आयोजनाको तथ्याङ्क र 
स्थानीय सुँग छलर्ल 

१२ खानेपानी र सरसर्ाई जशविर िेर प्रत्यि अिलोकन, 

कामदार र स्थानीय 
सुँग अन्त्तिाफताफ 

उजरुी र रोगहरु 

१३ स्िास्थ्य प्रभावित घरधरुी र 
कामदारको स्िास्थ्य 
अिस्था 

प्रत्यि अिलोकन 

र  

कामदार र स्थानीय 
सुँग अन्त्तिाफताफ 

स्िास्थ्य चौकीबाट 
आएका तथ्याङ्क 

१४ बालश्रम आयोजनाको 
रोजगारीको अतभलेख 

तनमाफण व्यिसायीको 
अतभलेख 

र स्थानीय व्यजिसुँग 
अन्त्तिाफताफ 

बालश्रमको संयया 
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पररच्छेद ११:: तथा प्रततबिता तनष्कषफ  
 

 

प्रस्तावित होङ्ग ुखोला जलविद्यतु आयोजना २८.९ मेगािाट िमताको नदीको बहािमा आधाररत प्रकारको 
आयोजना हो । प्रस्तावित आयोजना महाकुलङु गाउुँपातलका िडा नं. ३ मा अिजस्थत रहेको छ । 
प्रस्तावित आयोजनाको कुल लागत ने.रू. ५,९९,७८,१०,००० र तनमाफण अितध ३ िषफ रहेको छ।  
यस िा.प्र.मू. अध्ययनले स्थलगत अध्ययन र अन्त्य श्रोतबाट संकलन गररएको तथ्यांकको आधारमा 
प्रस्तावित होङ्ग ुखोला जलविद्यतु आयोजनाको सम्भावित िातािरणीय प्रभािहरूको मूल्याङ्कन गरेको छ। 
प्रस्तावित िेर आयोजनाको अियि तनमाफणको लातग जस्थर रहेको छ । आयोजनाको संरचना तनमाफणको 
लातग कुल ३,६६४ रूखहरू काट्न आिश्यक रहेको छ । त्यसैले, रुखहरुको िततपूततफ १:२५ 
अनपुात र १,६०० प्रतत हेक्टरका दरले ििृारोपण गररनेछ । यस आयोजनाले स्थायी तथा अस्थायी 
िेरबाट जम्मा ३,६६४ िटा रुखहरु कटान गनेछ जस अनरुुप १:२५ को दरले ९१,६०० िटा 
तबरुिाहरु ििृारोपण गनेछ । साथै १,६०० प्रतत हेक्टरका दरले १९,२४२ रुखहरु (12.0२6 हे.) 
गरर कुल १,१०,८४२ रुखहरु ििृारोपण गररनेछ। । आयोजना िेरको मयुय पेशा र आयआजफनको 
श्रोत भनेको व्यापार,व्यिसाय, कृवष र पशपुालन रहेको छ । आयोजनाको कायाफन्त्ियनले स्थानीयलाई 
रोजगारीको अिसर प्रदान गनुफका साथै उनीहरुको सामाजजक-आतथफक विकासमा मदत गनेछ। 

आयोजनाका केही सकारात्मक प्रभाि भनेको स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथतमकता रहेको 
छ।आयोजनाको नकरात्मक प्रभािहरूलाई  न्त्यूनीकरणका वितभन्न उपायहरू उल्लेख गररएका  छन ्। 
भ-ूिय रोक्नको लातग बायो-ईजन्त्जतनयररङ, बाटोको छेउमा नालीको व्यिस्था, ठोस र्ोहोरको उजचत 
व्यिस्थापन, रुखहरु कावटए बापत िततपूततफ ििृारोपण, िन्त्यजन्त्त ु संरिण, जग्गा अतधग्रहणको लातग 
िततपूततफ भिुानी, पेशागत स्िास्थ्य र सरुिाका उपायहरू, चेतािनी संकेतहरूको स्थापना आदद कायफ 
भौततक, जैविक र सामाजजक-आतथफक प्रभािहरूलाई न्त्यूनीकरणका लातग प्रस्तावित केही उपायहरू हनु।् 
त्यस्तै, सीप विकास तातलम, जनचेतनामूलक कायफक्रम, सामदुावयक सहयोगकायफक्रम, इत्यादद प्रस्तावित 
आयोजना िेरको लातग केही लाभिवृिका उपायहरू हनु ्। यस आयोजनाको कुल िातािरण लागत 
रु २,४४,०२,१०० र अनगुमन लागत रु.५०,००,०००  रहेको छ । यस प्रततिेदनमा उल्लेजखत 
सम्पूणफ न्त्यूनीकरणका उपायहरु तनमाफण तथा संचालन चरणमा लागू गनेछ ।  
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