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काययकारी साराशं 

१. प्रस्तावक  
यस माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजनाको प्रस्तावक ह्याप्पी इनजी प्रा. थल. रहेको छ । 
प्रस्तावकको नाम तिा ठेगाना थनम्न अनसुार छ; 
प्रस्तावकको सम्पकय  ठेगाना 
नाम :  ह्याप्पी इनजी प्रा. थल.  

ठेगाना : काठमाडौँ महानगरपाथलका वडा नं. ५, गहनापोखरी,  हााँडीगाउाँ, काठमाडौँ, नेपाल। 

टेथलफोन :०१-४४१०१६० 

मोबाइल नं : ९८५७०३१०४७ 

परामशयदाताको नाम र ठेगाना 
नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कन्सल्् यान्ट प्रा. थल. ले यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रथतवेदन तयार गरेको हो। परामशयदाताको सम्पकय  ठेगाना तल उल्लेख गरीएको छ;  
परामशयदाताको सम्पकय  ठेगाना 

नाम: नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कन्सल्् यान्ट प्रा. थल. 
ठेगाना: काठमाडौँ महानगरपाथलका, वडा नं ३५, बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल।  

इमेल: consult.nedc@gmail.com 

मोबाइल नं: ९८०११०५९८० 

२. आयोजनाको वववरण  

ह्याप्पी इनजी प्रा.ली. प्रस्तावकको रहेको ४० मे.वा. क्षमताको माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु 
आयोजना थसलीचोङ गाउाँपाथलकाको संखवुासभा जजल्लामा अवजस्ित रहेको छ । प्रस्ताववत आयोजना 
रन अफ ररभर (ROR)  प्रकृथतको छ। यस जलववद्यतु आयोजनामा प्रयोग गरीने जलस्रोत पररमाणको 
थडजाइन थडस्चाजय ९.६१  घनथमटर प्रथत सेकेण्ड र ग्रस हेड ४८४.५ थम. रहेको छ। यस 
जलववद्यतु आयोजनाको वावषयक ऊजाय उत्पादन २३५.४० थगगावाट आवर (वषाय याम- १६४.७७  
थगगावाट आवर, सखु्खा याम÷७०.६३ थगगावाट आवर) रहेको छ।प्रस्ताववत आयोजनाका मूख्य 
भागहरू संखवुाखोलाको बायााँ वकनारमा अवजस्ित छ। यस आयोजनाको नेट हेड ५०० थमटरको 
छ। हेडवर्कसय, सेटथलङ बेथसन, सेटथलङ बेथसन, हेडरेस पाइप, हेडरेस टनले, सजय साफ्ट, पेनस्टक 
टनेल, पेनस्टक पाइप, ववद्यतुगहृ, टेलरेस र्कयानल तिा प्रसारण लाइन यस प्रस्ताववत आयोजनाका 
मखु्य भागहरू हनु।् यस आयोजनाको ववद्यतुगहृबाट उत्पाददत ववद्यतुलाई सोही स्िानको 
जस्वचयाडयबाट २२० के.भी. प्रसारण लाइन माफय त प्रस्ताववत थसतलपाटी सवस्टेशनमा परु् याई राविय 

mailto:consult.nedc@gmail.com
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प्रसारण लाइनमा जोथडनेछ। २२० के.भी. प्रसारण लाइनको लम्बाइ कररब १९ वकलोथमटर 
सम्मको हनुेछ। 

आयोजनाका मखु्य ववशेषताहरूूः 
क्र.सं. वववरणहरू ववशेषताहरू 

१ सामान्य वववरण  

 आयोजनाको नाम माथिल्लो संखुवाखोला जलववद्यतु आयोजना 

 खोलाको  नाम संखवुा खोला  

 नदीको प्रकार रन अफ ररभर (ROR) 

 प्रदेश प्रदेश नं.१ 

 जजल्ला संखवुासभा 
 स्िान थसलीचोङ गाउाँपाथलकाको वडा नं. २ र ३ 

  भौगोथलक अवजस्िथत 

  उत्तरी अक्षांश २७०३३'33'' देजख २७०३१'५०'' सम्म 

 पूवी देशान्तर ८७००१'०४'' देजख ८७००३'५८'' सम्म 

 थडजाईन थडस्चाजय ९.६१  घनथमटर  प्रथतसेकेण्ड 

2 जलववज्ञान 

    Main Diversion Auxiliary 

Diversion 

Tailrace 

Outlet 

  जलाधार क्षेत्र  18 km2 11 km2 136 km2 

  औसत वावषयक बहाव  12.06 m3/s 2.31 m3/s   

 न्यूनतम माथसक बहाव 2.66 m3/s 0.51 m3/s  

 अथधकतम माथसक बहाव 33.97 m3/s 6.50 m3/s  

  बाढी थडस्चाजय 190 m3/s 82 m3/s 224 m3/s 

3 Main Headworks    

  वेयर 

  प्रकार Concrete Gravity Dam 

  Crest Elevation समदु्री सतहबाट १८३४ थम. माथि 

  के्रष्टको लम्बाइ २६ थम. 
  अथधकतम लम्बाइ ७ थम. 
  High Flood Level   
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क्र.सं. वववरणहरू ववशेषताहरू 

  ५ वषय वफती अवथध समदु्री सतहबाट १८३५.७ थम. माथि 

  १०० वषय वफती अवथध समदु्री सतहबाट १८३६.७ थम. माथि 

  २०० वषय फती अवथध समदु्री सतहबाट १८३६.९ थम. माथि 

4 अन्डरस्लइुस 

  Bay को संख्या १ 

  इन्भटय स्तर समदु्री सतह भन्दा १८२७ थमटर  माथि 

  चौडाइ ३.५ थम. 
  लम्बाइ ३ थम. 

5 इन्टेक   

  प्रकार साइड  इन्टेक, Orifice Type 

  Orifice को संख्या २ 

  Invert Sill Level समदु्री सतह भन्दा १८३०  थमटर   माथि 

  Orifice को आकार (चौडाइ x लम्बाइ) ३ थमटर * २ थमटर  

१३ ग्राभेल ट्रयाप 

  Bays को संख्या १ 

  Minimum Size of Particle to Settle ५ थम.थम 

  आकार (लम्बाइ x चौडाइ) १४ थम. x ७ थम. 
  उचाइ ४ थम. 
५ एप्रोच कल्भटय (Approach Culvert) 

  प्रकार Canal/Free Flow 

  Bays को संख्या २ 

  लम्बाइ १८.५ थमटर  

  चौडाइ ३.२५ थमटर  

  Bed Slope १ in १०० 

६ सेटथलङ्ग बेथसन 

  प्रकार  Hopper Type Intermittent Flushing 

  Bay को संख्या २ 
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क्र.सं. वववरणहरू ववशेषताहरू 

  Minimum Size of Particle to Settle  ०.२ थम.थम. 
  Settling Efficiency ९०.००% 

  आकार (लम्बाइ x  चौडाइ) ७० थम X ७ थम  

७ Auxiliary Headworks   

  प्रकार Bottom Intake 

  के्रष्टको सतही समदु्री सतहबाट १८४७.८ थम. माथि 

  के्रष्टको लम्बाइ ७.२ थम. 

८ हेडरेस पाइप 

  प्रकार Steel pipe 

  Auxiliary हेडवर्कसय देजख Main सम्म 

  व्यास ०.८५ थम. 
  लम्बाइ ११५० थम. 
  Conveyance ट्ांक देजख टनेलको Inlet सम्म 

  व्यास २.५ थम. 
  लम्बाइ ३५० थम. 
९ हेडरेस टनेल 

  प्रकार Inverted D Type 

  चौडाइ ३.५ थम. 
  उचाइ ३.५ थम. 
  लम्बाइ ३६५० थम. 

10 अथडट टनेल 

  प्रकार Inverted D Type 

  चौडाइ ३.५ थम. 
  उचाइ ३.५ थम. 
  लम्बाइ १८० थम. 
11 सजय साफ्ट 

  प्रकार Simple Surge Shaft 

  Hydraulic व्यास ६ थम. 
  Excavation व्यास ७ थम. 
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क्र.सं. वववरणहरू ववशेषताहरू 

  Upsurge Level समदु्री सतहबाट १८४८.१ थम. माथि 

  Down Surge Level समदु्री सतहबाट १८१८ थम. माथि 

  लम्बाइ ६० थम. 
12 Penstock Inside Tunnel 

  प्रकार Steel Pipe 

  व्यास २ थम. 
  लम्बाइ ३५ थम. 

13 सतही पेनस्टक 

  प्रकार Steel Pipe 

  व्यास २ थम. 
  लम्बाइ ३५५ थम. 
14 भवटयकल साफ्ट (Vertical Shaft) 

  Excavation व्यास ३.५ थम. 
  पाइपको व्यास २ थम. 
  उचाइ २५८ थम. 

15 Horizontal Shaft Before Wye Branch 

  प्रकार Inverted D Type 

  चौडाइ ३.५ थम. 
  उचाइ ३.५ थम. 
  पाइपको व्यास २ थम. 
  लम्बाइ ३५० थम. 

16 Horizontal Shaft After Wye Branch (First Branch) 

  प्रकार Inverted D Type 

  चौडाइ ३.५ थम. 
  उचाइ ३.५ थम. 
  पाइपको व्यास १.४ थम. 
  लम्बाइ ४५ थम. 

17 Horizontal Shaft After Wye Branch (Second Branch) 
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क्र.सं. वववरणहरू ववशेषताहरू 

  प्रकार Inverted D Type 

  चौडाइ ३.५ थम. 
  उचाइ ३.५ थम. 
  पाइपको व्यास १.४ थम. 
  लम्बाइ ५० थम. 
18 ववद्यतुगहृ 

  प्रकार सतह 

  Dimension ४५.३  थमटर x १६.७ थमटर x ३१.५ थमटर 
(लम्बाइ x चौडाइ X  उचाइ) 

  Machine Floor Level समदु्री सतह भन्दा १३२५.३  थमटर  माथि 

19 टेलरेस 

  प्रकार Canal/Free Flow 

  आकार २.८ थम. x ५.० थम. (चौडाइ x उचाइ) 

  लम्बाइ   ४० थमटर 

  Bed Slope १ in १००० 

  न्यूनतम Tailwater स्तर समदु्री सतहबाट १८१२.५ थम. माथि 

  Normal Operating Level समदु्री सतहबाट १८१४.१  थम. माथि 

  Maximum Tailwater Level During 

Operation 
समदु्री सतहबाट १८१४.१ थम. माथि 

  HFL At Tailwater Level During 100 Year 

Return Period Flood 
समदु्री सतहबाट १८१३ थम. माथि 

20 टवायइन 

  टवायइनको प्रकार Vertical Axis Pelton Turbine 

  एकाइहरूको संख्या २ 

  Maximum Head ५१६ 

  Minimum Head ५०० 

  रेटेड नेट हेड ५०० 

  रेटेड थडस्चाजय ४.८७ 

  टवायइनको  Efficiency ८९.००% 

  रेटेड क्षमता २१२६० वक.वा. 
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क्र.सं. वववरणहरू ववशेषताहरू 

  रेटेड Speed ६०० rpm 

  Turbine Axis Level समदु्री सतहबाट १३१८  थम. माथि 

21 जेनेरेटर  

  प्रकार Synchronous, ३ चरण 

  रेटेड आउटपटु २५ MVA 

  भोल्टेज ११ के.भी 
  दक्षता ५० Hz 

  Power Factor ०.८५ 

  जेनेरेटर Effeciency ९६.००% 

22 ट्रान्सफमयर 

  प्रकार Step-up 

  एकाइहरूको संख्या                       २ 

  Rated Output २६ MWA 

  भोल्टेजको अनपुात  ११/२२०KV 

  Efficiency ९९.००% 

23 स्वीचयायड 

  प्रकार Outdoor 

  Dimension ४० थम X ४० थम (लम्बाइ X चौडाइ) 

24 प्रसारण लाइन  

  भोल्टेज २२० के.भी. 
  लम्बाइ १९ वक.थम 

  Grid connection थसतलपाटी सवस्टेशन 

25 पावर तिा ऊजाय उत्पादन 

  जडीत क्षमता ४० मे.वा. 
 थडजाइन थडस्चाजय 9.61 घनथमटर प्रथत सेकेण्ड 
  ग्रस हेड ४८४.५ थम. 
  नेट हेड (थडजाइन थडस्चाजयमा) ५०० थम. 

  सखु्खा यामको ऊजाय ७०.६३  थगगावाट आवर 
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क्र.सं. वववरणहरू ववशेषताहरू 

  वषाय यामको ऊजाय १६४.७७ थगगावाट आवर 

  कुल २३५.४० थगगावाट आवर 

26 Financial Indicators  

  आयोजनाको कुल लागत ने.रू.  ७,८८७,०००,००० 

  Debt-Equity Ratio ७०:३०:०० 

  ब्याजदर  १०.००% 

  Loan Repayment Period १० वषय 
  Net Present Value ने.रू. 2,472,000,000 

  (B/C)  १.२३ 

  IRR on Equity Investment १५.७०% 

27 थनमायण अवधी ४ वषय 
28 पहुाँच सडक तिा पलु 

  पहुाँच सडकको लम्बाइ 17 वक.थम. 
 

 
पहुाँच सडकको चौडाइ 4.5 थम. 

 पलुको लम्बाइ 97 थम. 
 पलुको चौडाइ 6 थम. 
 पलुको भार वहन क्षमता 80 टन 

स्रोत: माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा . को सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतवेदन, 
२०७६ 
३. अध्ययन ववथध 

अध्ययन ववथध अन्तगयत डेस्क अध्ययन, स्िलगत अध्ययन तिा म्यावट्रर्कस प्रणालीद्वारा वातावरणीय 
प्रभावहरूको पवहचान गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरीएको छ। डेस्क अध्ययनमा 
दस्तावेजहरूको पूनरावलोकन, सन्दभय सामग्रीहरूको अध्ययन, आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रथतवेदन र अन्य वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदनहरू समेत अध्ययन गरीएको छ। प्रचथलत 
ऐन, नीथत, थनयम, थनयमावली, थनदेजशका स्रोतका आधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदन 
तयार गरीएको छ। अथधकांश भौथतक वातावरणीय प्रभाव तिा सवालहरू अवलोकन माफय त पवहचान 
तिा मूल्याङ्कन गरीएको छ। संखवुा  खोलाबाट संकथलत पानीका नमूनाहरूलाई ववज्ञहरूको धारणा 
र ववश् लेषण गरीएको छ। भौथतक तथ्याङ्क जस्तै पवहरो, थभरालोपन अजस्िरताको अध्ययन स्िलगत 
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भ्रमण तिा ववश् लेषणको आधारमा तयार पाररएको थियो। भौगथभयक रूप तिा आकारका तथ्याङ्क 
सम्भाव्यता सभेक्षणका आधारमा ववश् लेषण गरीएको थियो। अध्ययन स्िलको वनस्पथतहरूको 
ववश् लेषण रूखको कुल गणनाद्वारा गरीएको थियो। 
जैववक वातावरण अध्ययन गनय आयोजनाका ववथभन्न संरचनाहरू स्िावपत हनु ेस्िानहरूमा पाइन े
वनस्पती तिा जंगलको प्रकार र प्रजाथतहरूको पवहचान गरीएको थियो। वनस्पतीको तथ्याङ्क 
संकलनका लाथग आयोजनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पने क्षेत्रमा स्िलगत सभेक्षण 
गरीएको थियो। Total Enumeration गरी आयोजना थनमायणका क्रममा कावटने रूखहरूको DBH र 
उचाइ मापन गररएको थियो। आयोजना क्षेत्रमा पाइने वन्यजन्तहुरूको अध्ययनका लाथग 
स्िानीयहरूसाँग परामशय, मकाल ुबरूण राविय थनकुञ् जबाट प्रकाजशत सामग्रीहरूको पनुरावलोकन र 
स्िलगत सवेक्षण गररएको थियो। ट्रान्जेर्कट (Transect) ववथध अपनाई वन्यजन्तकुो जस्िथत पवहचान 
गरीएको थियो। 
केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभागबाट प्रकाजशत संखवुासभा  जजल्ला, प्रभाववत गाउाँपाथलका तिा वडाहरूका 
तथ्याङ्क वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदन तयार गनय प्रयोग गरीएको थियो। अध्ययनका क्रममा 
प्रभाववत घरधरुीहरूको सवेक्षण, ववशेषज्ञहरूद्वारा स्िलगत अवलोकन, समूहगत छलफल तिा 
स्िानीय बवुिजीवी र गाउाँपाथलकाको प्रथतथनथधहरूसाँग अन्तरवक्रयाहरू गरीएका थियो सािै 
वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन अध्ययन काययमा मकाल ुरा.थन. का प्राववथधक कमयचारीको संलग्नता 
रहने छ। यसका अथतररक्त, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको लाथग आवश्यक पने ववथभन्न 
भौथतक, रासायथनक, जैववक तिा समाजजक, आथियक तिा सांस्कृथतक वातावरणीय तथ्याङ्कहरूको 
संकलन गनय ववशेषज्ञ टोलीहरू पररचालन गरीएको थियो। 

४. कानूनी औजचत्यता 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तिा वातावरण संरक्षण थनयमावली, २०७७ अनसुार मखु्य 
आयोजनाहरूका लाथग संजक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारजम्भक वातावरणीय परीक्षण वा 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुयपने हनु्छ।  
वातावरण संरक्षण थनयमावली, २०७७, थनयम ३ साँग सम्बजन्धत अनसुचुी ३ (वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताव) अन्तगयत खण्ड क (वन क्षेत्र) को उपखण्ड ५ अनसुार ववद्यतु प्रसारण 
लाइन बाहेक अन्य प्रयोजनको लाथग ५ हेर्कटरभन्दा बढीको वन क्षेत्र,वन संरक्षण क्षेत्र,संरक्षण 
क्षेत्र,मध्यवती क्षेत्र तिा वातावरण संरक्षण क्षेत्रको वनको जग्गा प्रयोग गने भएमा वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन गनय आवश्यक हनु्छ।  
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वातावरण संरक्षण थनयमावली, २०७७, थनयम ३ साँग सम्बजन्धत अनसुचुी ३ (वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताव) अन्तगयत खण्ड क (वन क्षेत्र) को उपखण्ड ९ अनसुार वन क्षेत्र, वन 
संरक्षण क्षेत्र, मध्यवती क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र  वा रामसार सूचीकृत सीकसार क्षेत्रमा २५ 
मेगावाट भन्दा बढीको जलववद्यतु आयोजना थनमायण कायय गने भएमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
गनय आवश्यक हनु्छ। 
प्रस्ताववत आयोजनाको लाथग मकाल ुबरूण राविय थनकुञ् ज क्षेत्रको मध्यवती क्षेत्रबाट १२.६३ हे. 
वन क्षेत्र प्रयोग गने भएकोले आयोजनाको क्षमता ५० मेगावाट भन्दा कम (४० मेगावाट) भएता 
पथन प्रस्ताववत माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजनाको लाथग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
गनय आवश्यक हनु्छ। 
वातावरण संरक्षण थनयमावली, २०७७ अन्तगयत वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पररच्छेद-२ 
को थनयम ३ को उपथनयम (२) को (क) अनरुूप प्रभाववत आयोजना राविय प्रािथमकता प्राप्त 
ववकास आयोजनामा पने हनुाले यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ऊजाय, जलस्रोत तिा 
थसंचाइ मन्त्रालय माफय त वन तिा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरी उक्त थनकायबाट स्वीकृत हनु 
आवश्यक छ।सवेक्षण अनमुथतपत्रको प्रथतथलवप अनसूुची १ मा संलग्न छ। 
५. वातावरणीय अवस्िा 
५.१  भौथतक तिा रासायथनक वातावरण 
प्रस्ताववत आयोजना नेपालको पहाडी भेगमा अवजस्ित छ। यो आयोजना समदु्री सतहबाट 
१३२५.३  थमटर देजख १८३४  थमटर सम्मको उचाइमा अवजस्ित छ। भ-ूआवरण अन्तगयत 
माथनसले उपयोगमा ल्याउने वन क्षेत्रको तथ्याङ्क, खेथतयोग्य जथमन, जल, बालवुा आददको 
तथ्याङ्कलाई भ-ूउपयोग अन्तगयत उल्लेख गरीएको छ। आयोजना क्षेत्र उपोष्ण तिा समजशतोष्ण 
जलवायमुा पदयछ।  
 ५.२ जैववक वातावरण 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र आयोजना क्षेत्रमा समशीतोष्ण जलवाय ुपाइन्छ। खोटे सल्ला (Pinus 

roxburghii),उथतस (Alnus nepalensis), कटुस (Castanopsis indica), जचलाउन े (Schima 

wallichii) र मलातो(Macaranga pustulata), काब्रो (Ficus lacor), कदम (Anthocephalus 

cadamba) आदद आयोजना क्षेत्रमा पाइने रूखका प्रमखु प्रजाथतहरू हनु।्  
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कालो भाल ु(Ursus thibetanus), जचतवुा (Panthera pardus), घोरल (Naemorhedus goral), रातो 
राजपङ्खी लोखके (Petaurista petaurista), दमु्सी (Hystrix brachyura), मगृ (Muntiacus muntjak) 
आदद आयोजना क्षेत्रमा पाइने मखु्य वन्यजन्तहुरू हनु।् 
स्िलगत अध्ययन तिा स्िानीय व्यजक्तहरू अनसुार काथलज (Lophura leucomelanos), ठुलो 
माटीकोरे (Pelargopsis capensis), हााँस (Anas platyrhynchos), ठुलो लाटोकोसेरो (Bubo 

virginianus), वन बाज (Accipiter nisus), न्याउली (Psilopogon  virens), कालो थतत्रा 
(Francolinus francolinus), पहाडी बीउ जोथगयो  (Hierococcyx sparverioides), कापल पार्कयो 
(Cuculus micropterus), कुक्कु कोइली (Cuculus canorus) र बौँडाई (Falco tinnunculus) आदद 
आयोजना क्षेत्रमा पाइने मखु्य चराहरू हनु।्  
यस आयोजना क्षेत्रमा भ्यागतुा (Rana sp.), खसे्र भ्यागतुा (Duttaphrynus melanostictus), हररयो 
पाहा (Amolops formosus), सानो पाहा (Nanorana polunini), जस्ता उभयचरहरू पाइन्छन ्भने 
पत्िर चटुवा (Laudakia tuberculata), हररयो छेपारो (Japalura tricarinata), माउाँसलुी 
(Hemidactylus brookii), भानमुङु्ग्ग्र े (Asymblepharus sikimmensis), चङ्ख े सपय (Amphiesma 

platyceps), पानी सपय (Xenochrophis sanctijohannis)  जस्ता सरीसपृहरू पाइन्छन।्  
क्षेत्र भ्रमण तिा स्िानीय व्यजक्तहरूले ररपोटय गरे अनसुार संखवुा खोलामा थतते ( Psilorhynchus 

pseudecheneis), बजघ (Botia almorhae), फकेता (Barilius sacralis), काबे्र (Pseudecheneis 

sulcata), फकेता (Barilius bendelisis), चचु्चे अस्ला (Schizothorax labiatus), बचु्चे 
अस्ला(Schizothorax richardsonii), कत्ले (Neolissochilus hexagonolepis) प्रजाथतका माछाहरूको 
पवहचान गरीएको थियो।  
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र मकाल ु बरूण राविय थनकुञ् ज क्षेत्रको मध्यवती क्षेत्रको वहसवुहमखुम 
मध्यवती सामदुावयक वन उपभोक्ता समूह र साप्दोखा खारूखम मध्यवती सामदुावयक वन उपभोक्ता 
समहु थभत्र पदयछ। आयोजनाका सबै संरचनाहरू साप्दोखा खारूखम मध्यवती सामदुावयक वन 
उपभोक्ता समहु थभत्र पदयछ।   
५.३ सामाजजक, आथियक तिा सासं्कृथतक अवस्िा 
राविय जनगणना, २०७८ अनसुार संखवुासभा जजल्ला को कुल जनसंख्या १५९,०४६ रहेको छ 
जसमध्ये परुूषको जनसंख्या ८०,०५५ जना र मवहलाको जनसंख्या ७८९९१ जना रहेको छ। 
यस जजल्लाको औसत घरधरुीहरू ४.३३ र  लैवङ्गक अनपुात ९८.६७% रहेको छ।  
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त्यसैगरी, थसलीचोङ गाउाँपाथलकाको कुल जनसंख्या १०,४३२ रहेको छ जसमध्ये परुूषको 
जनसंख्या ५,२२३ जना र मवहलाको ५,२०९ जना रहेको छ भने औसत घरधरुीहरू ४.३० र 
लैवङ्गक अनपुात ९९.७३% रहेको छ। 
यस आयोजनाको तल्लो तिा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी घट्ट, थसंचाइ, मसान घाट तिा खानेपानी 
जस्ता कुनै पथन काययको लाथग उपयोग गरीएको छैन। तसिय यस आयोजनाको लाथग संखवुा  
खोलाको पानी प्रयोग सम्बन्धी कुनै पथन वववाद छैन। 
प्रस्ताववत आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा ८.१ वक.थम. को दूरीमा रााँस हाइड्रो प्र.थल. को 
४१.०६१ मेगावाट क्षमता रहेको संखुवा खोला जलववद्यतु आयोजना अवजस्ित छ। उक्त आयोजना 
माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना प्रस्ताववत क्षेत्रबाट टाढा रहेका कारण जलववद्यतु 
आयोजना साँग जल-उपयोग सम्बन्धी द्बन्द, कोअथडयनेट ओभरल्यावपङ्गको द्बन्द जस्ता समस्याहरू 
छैनन।् 

६. वातावरणीय प्रभावहरू  
क) सकारात्मक प्रभावहरू  
आयोजना  थनमायण चरणमा कुल २९० जना कामदारहरूको आवश्यकता पनेछ जसमा दक्ष 
जनशजक्त-४२ जना, अधय दक्ष जनशजक्त-५५ जना र अदक्ष जनशजक्त-१९३ जना समावेश छन।् 
प्रस्ताववत आयोजनाको थनमायण अवथध 4 वषयको रहेको छ र थनमायण अवथधभर 208,800 
Mandays रोजगारी थसजयना हनुेछ। दक्षता र क्षमता अनसुार आयोजना प्रभाववत क्षेत्रका 
स्िानीयहरूलाई रोजगारीमा प्रािथमकता ददइनेछ। जलववद्यतु ववकास आयोजनाले देशको आथियक 
अवस्िामा पथन सधुार ल्याउनेछ। त्यस्तै प्रस्ताववत आयोजनाको संचालन अवथधमा वावषयक कुल 
२३५.४० थगगावाट आवर ववद्यतु उत्पादन हनुेछ। यस जलववद्यतु ववकासको थनमायण र संचालन 
अवथधमा प्रत्यक्ष तिा अप्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक प्रभावहरू रहेका छन।् 
ख) नकारात्मक प्रभावहरू 
६.१ भौथतक तिा रासायथनक वातावरणीय प्रभाव 
प्रस्ताववत आयोजनाले पानय सर्कने भौथतक तिा रासायथनक वातावरणीय प्रभावमा भ-ूउपयोगको 
पररवतयन पदयछ। आयोजनाका ववथभन्न संरचनाहरूको थनमायणका लाथग आयोजनाका ववथभन्न 
संरचनाहरूको थनमायणका लाथग कुल  १९.८५ हे. जग्गा आवश्यक पनेछ जस मध्ये १४.३५ हे. 
स्िायी रूपमा र ५.५० हे. अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनेछ ।  १४.३५ हे. स्िायी जग्गा मध्ये 
९.०३ हे. राविय वनको जग्गाबाट र ५.३२ हे. थनजी जग्गाबाट प्राप्त गरीनेछ ५.५० हे. अस्िायी 
जग्गा मध्ये ३.६० हे. राविय वनको जग्गाबाट र १.९० हे. थनजी जग्गाबाट प्राप्त गरीनेछ । 
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त्यस्तै थनमायण सामग्रीहरू जस्तै तेल, मोथबल, थग्रज, इन्धन तिा अन्य तरल पदाियको चहुावट, 
ध्वथन प्रदूषण, जमीनको अजस्िरता र माटोको क्षयीकरण, प्राकृथतक जल बहाव मागयमा पररवतयन, 
आयोजनाको संरचनाले भबूनोटमा पररवतयन, ढुङ्गा खानी संचालन, थनमायण सामग्री िपुाने र उत्खनन ्
गदाय थनस्कने माटो तिा ढंुगाले पाने प्रभाव आदद जस्ता प्रभाव थनमायण चरणमा देजखन्छ। यसका 
सािै संचालन चरणमा खोलाको पानीको बहावमा कमी, खोलाको स्िानीय जलवायमुा पने प्रभाव, 
ववद्यतु गहृबाट थनस्कने ध्वथन, तेल, थग्रज तिा अन्य रासायथनक पदाियको चहुावट, पानीको गणुस्तरमा 
पने प्रभाव, खोला िथुनएर हनु सर्कने असर, आदद मखु्य हनु।् 

६.२ जैववक वातावरणीय प्रभाव 
आयोजनाका ववथभन्न संरचनाहरूको थनमायणका यस आयोजनाका लाथग कुल  १२.६३ हे. (८.५० 
हे. मकाल ुबरूण रा.थन. को मध्यवती क्षेत्रबाट र ४.१३ हे. वनसाँग जोथडएको खोलाको जग्गाबाट 
(मकाल ुबरूण रा. थन. को मध्यवती क्षेत्र अन्तगयत व्यवस्िापन गरीएको) सरकारी जग्गा आवश्यक 
पनेछ। कुल  १२.६३ हे. मध्ये ९.०३ हे. (८.५० हे. मकाल ुबरूण रा.थन. को मध्यवती 
क्षेत्रबाट र ०.५३ हे. वनसाँग जोथडएको खोलाको जग्गाबाट ) स्िायी रूपमा र ३.६० हे. वनसाँग 
जोथडएको खोलाको जग्गाबाट अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनेछ ।  
आयोजनाका ववथभन् न संरचनाहरू थनमायणका कुल ७१५ (५०४ पोल र २११ रूख) वटा ववथभन्न 
रूखका प्रजाथतका रूखहरू कावटनेछ। त्यसैगरी ४६४६ रूखको बेनाय प्रथत हे. र १७८६ रूखको 
लाथ्राको क्षथत हनुेछ। त्यस्तै बाटो संचालनका कारण तिा अन्य संचाथलत साधनका कारण 
वन्यजन्त ुर चराहरू अस्िायी रूपमा बसाइ सनय सर्कछन।् अन्य प्रभावहरूमा वन्यजन्तकुो बासस्िान 
तिा आवतजावतमा बाधा, जलचर प्राणीको बासस्िान तिा आवतजावतमा अवरोध, पानी एर्क कासी 
छोड्दा जलचर तिा िलचर प्राणीमा पने असर आदद हनु।् 
६.३ सामाजजक, आथियक तिा सासं्कृथतक वातावरणीय प्रभाव  
प्रस्ताववत आयोजनाको लाथग स्िायी र अस्िायी दवैु रूपमा थनजी जग्गा प्रयोग गरीनेछ । कुल 
७.२२ हे. थनजी जग्गा आवश्यक पनेछ जस मध्य ५.३२ हे. स्िायी रूपमा र १.९० हे. अस्िायी 
रूपमा प्रयोग गरीनेछ। आयोजनाले  गदाय १.२२ मेवट्रक टन गहुाँ, ३.४२ मेवट्रक टन मकै र धान 
६.०७ मेवट्रक टन ह्रास हनुेछ। २०० बन्डल थनगालो, २५० के.जी. फलफुल, ५२० के.जी. 
सागसब्जी, ४५० के.जी. अलैंची, 70 भारी अम्रीसो नोर्कशानी हनुेछ। थनजी जग्गाबाट ६८ रूखहरू 
(५७ पोल र ११ रूख) कावटने छन।् आयोजना कायायन्वयनका कारण ४३ घरधरुीहरू प्रभाववत 
हनुे छन।् 
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व्यजक्तगत स्वास्ि र सरुक्षा, खोलामा पानीको बहाव घ्नाले स्िानीयलाई पनय सर्कने प्रभाव, 
आयोजना थनमायणको समयमा माथनसहरूको चहलपहल बढ्ने, सावयजथनक सेवा र संरचनामा दबाव 
बढ्न सर्कने मखु्य सामाजजक प्रभावहरू हनु।् आयोजना थनमायणको तिा संचालन क्रममा केही 
कामदारले स्िायी रूपमा रोजगारी पाउनेछन।् आयोजना थनमायण गदाय बढेको आथियक जस्िती 
आयोजना संचालन अवथधमा घ्नेछ जसले गदाय स्िानीय उत्पादनको ववक्री ववतरण घ्नेछ। 
यसले गदाय स्िानीय स्तरमा ववथभन् न वक्रयाकलापमा पररवतयन आउनेछ। 
७. ववकल्पहरूको ववश् लेषण 
आयोजनाको लाथग ववकल्पहरूको ववश् लेषण गरीएको छ। वातावरणीय असरहरूलाई न्यूनीकरण 
गनयको लाथग सजजलै उपलब्ध हनुे र आथियक रूपमा पथन उपयकु्त हनुे वकथसमका प्रववथधहरूलाई 
प्रस्ताव गरीएको छ। आयोजना क्षेत्र छनोट गदाय ववथभन्न कुराहरूमा ध्यान ददइएको थियो जस्तैूः 
पहुाँचमागय, पानीको मात्रा, औसत उचाइ, न्यून वातवरणीय प्रभाव आदद। नकारात्मक असरहरूलाई 
कम गनयको लाथग खोलाको दवैुथतरको वकनारको अध्ययन गरीएको थियो। चार ववकल्पहरू मध्ये 
ववकल्प १ वातावरणीय पक्ष, पयायवरणीय सम्भाव्यता, उपयकु्त भ-ूभाग, कम वन क्षेत्रको नोर्कसानी, 
कम रूख का्न ुपने, कम बस्ती क्षेत्र, वस्ती क्षेत्रबाट रहेको दूरी, पहुाँच मागयलाई ववचार गरेर यो 
ववकल्प चयन गरेको हो।प्रस्ताववत आयोजनाको लाथग चार वटा ववकल्पहरू मध्ये ववकल्प १ चयन 
गरीएको छ।  
८ न्यूनीकरणका उपायहरू 
८.१ भौथतक तिा रासायथनक वातावरण 
स्िायी जग्गाको अथधग्रहण सकेसम्म कम गरीनेछ। बायो इजन्जथनयररङ्ग प्रववथधको माध्यमबाट 
जथमनको जस्िरता कायम गनय प्रयास गरीनेछ। आयोजनाको थनमायणको क्रममा संम्भाववत तिा 
सवक्रय पवहरोहरूको पवहचान तिा रोकिाम गरीनेछ। संकथलत सतही माटोको पनुूः प्रयोग गरीनेछ। 
थनमायण सामग्री लगायत सतहको माटोलाई उजचत स्िानमा भण्डारण गरीनेछ। थनमायण सामग्री 
भण्डारणको लाथग बााँझो जथमन तिा रूख थबरूवा तिा अन्य प्रयोजन नभएको स्िानलाई छनोट 
गरीनेछ। स्िानीय जलवायमुा पने प्रभाव कम गनय इन्टेकबाट हरेक मवहनाको औसत माथसक 
पानीको बहावको १०% खोलामा वातावरणीय बहावको रूपमा छोथडनेछ। सावधानी साइरन जडान 
गरी स्िानीय जनतालाई अचानक छोथडने पानी बारे सचेत गराइनेछ। 
आयोजना क्षेत्रको भौगथभयक संरचनाको पषृ्ठभथूम जवटल भएता पथन स-साना भ-ूक्षय मात्र गएको र 
कुनै ठूलो पवहरो तिा भ-ूक्षय गएको नगएको पाइन्छ। थभरालो ठाउाँमा संरचनाहरू स्िापना गदाय 
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पवहरोलाई मध्य नजर गरी गरीनेछ। यस्ता क्षेत्रहरूमा ग्याथबयन पखायल, अथम्रसो र बााँसको रोपण 
र अन्य भ-ूप्राववथधक प्रववथध जस्ता बायोइजन्जथनयररङ्ग प्रववथधहरूले सरुजक्षत गरीनेछ। 

आयोजनाले भौथतक तिा रासायथनक वातावरणमा पनय सर्कने प्रभावहरूलाई थडजाइन अवथध देजख नै 
ध्यानमा राजखएको छ र कथतपय उपायहरूलाई थनमायण चरणमा समावेश गरीएको छ।आयोजनाले 
भौथतक तिा रासायथनक वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गनयको लाथग ने.रू. एक करोड उनान्नब्बे 
लाख पचास हजार (१८,९५०,०००) छुट्ाइएको छ। 
८.२ जैववक वातावरण  
आयोजनाको लाथग राविय वनबाट कावटने ७१५ रूखहरूको सट्टामा १:२५ अनपुातमा १७,८७५ 
रूखको थबरूवाहरू मकाल ुबरूण रा.थन. ले तोकेको स्िानमा वकृ्षारोपण गरीनेछ। त्यसैगरी सरकारी 
१२.६३ हे. जग्गा प्रयोग गरे बापत आयोजना क्षेत्र वररपरी सोही जजल्लामा उस्तै पाररजस्िथतकीय 
प्रणाली भएको जग्गा सट्टाभनाय गरीनेछ र सो जग्गामा क्षथतपूथतय स्वरूप १६०० प्रथत हेर्कटरको 
दरले २०,२०८ रूखको थबरूवाहरू मकाल ुबरूण रा.थन. ले तोकेको स्िानमा वकृ्षारोपण गरीनेछ। 
यसरी लगाईएका रूखहरूको आयोजनाले ५ वषय सम्म रेखदेख गरी सम्बजन्धत व्यवस्िापन 
सथमथतलाई हस्तान्तरण गरीनेछ। 
सािै, बाझो जथमन, नदी तट संरक्षण तिा खुल्ला थभरालोपन्न जोगाउन वकृ्षारोपण तिा 
बायोइजन्जथनयररङ्गको प्रयोगले थभरालो जथमनमा भएको वनक्षेत्रको संरक्षण गरीनेछ। 
आयोजनाले जैववक ववववधता संरक्षण, वन्यजन्त ुसंरक्षण आददको लाथग सचेतना काययक्रम संचालन 
गनेछ। पम्प्लेट, जनचेतनामूलक सामग्रीहरूको प्रयोग, होथडयङ्ग बोडयको प्रयोग, वनमा लाग्न ेआगोको 
थनयन्त्रण सािै थनमायण काययबाट वन्यजन्त ुतिा बासस्िानमा कम असर पने गरी काम गरीनेछ। 
यसका सािै आयोजनाले वन्यजन्तकुो बासस्िानको संरक्षण, अचानक छोथडने पानीको रोकिाम र 
आपतकाथलन अवस्िा सावधानी साइरनको प्रयोगमा पथन ववशेष ध्यान ददइनछे। वेयरको तल्लो 
तिा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा माछाहरूको आवत जावतका लाथग Fish Ladder थनमायण गररनेछ। 
यसबाहेक जलीय जीवनमा बाधा हनु नदीन अन्डरस्लइुसबाट सखु्खा मवहनाको औसत माथसक 
पानीको बहावको १०% खोलामा वातावरणीय बहावको रूपमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा छोथडनेछ। 
जैववक वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण कायय गनयका थनजम्त आयोजनाले ने.रू. सात  करोड 
उनन्चाथलस लाख बाह्र हजार आठ तीन सय छयान्नब्बे (७३,९१२,३९६) छुट्ाइएको छ। 
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८.३ सामाजजक आथियक तिा सासं्कृथतक वातावरण  
प्रस्ताववत आयोजनाले पानय सर्कने सामाजजक, आथियक तिा सांस्कृथतक वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण 
गनय प्राप्त गरीएका जग्गाहरूको उजचत मूल्याङ्ग् कन तिा उजचत रकमको व्यवस्िापन, जग्गा प्राप्त 
गदाय कृवष जथमनबाट क्षथत हनुे बालीहरूको आथियक मूल्याङ्ग् कन गरी क्षथतपूथतय ददने व्यवस्िा गनेछ।  
प्रस्ताववत आयोजनाले व्यजक्तगत सरुक्षाका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, अग्नी थनयन्त्रणको व्यवस्िा 
गने, सावधानी र खतराको संकेतको आवश्यक र उजचत स्िानमा प्रयोग गरीनेछ। कामदारहरूलाई 
ववथभन्न सरुक्षा ताथलम ददनकुा सािै जनधनको क्षथत भएमा प्रचथलत ऐन तिा थनयम अनसुार 
क्षथतपथूतयको व्यवस्िा गरीनेछ। प्रािथमक उपचारको लाथग प्रािथमक उपचार सामग्रीहरूको व्यवस्िा 
गरीनेछ। 
थनजी सम्पजत्तको सम्मान, स्िानीयको अथधकार र ररतीररवाजको सम्मान गनुयका सािै सामाजजक 
ववकृथत थसजयना हनु सर्कन ेवक्रयाकलापहरूलाई पूणयरूपमा रोक लगाइनेछ। यसका सािै स्िानीय 
बाथसन्दाको लाथग ववथभन्न जीववकोपाजयन र सीपमूलक ताथलमहरूको व्यवस्िा गरीनेछ। सामाजजक, 
आथियक तिा सांस्कृथतक वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण कायय गनयको लाथग आयोजनाले ने.रू. एक 
करोड तेजत्तस लाख (१३,३००,०००) छुट्ाइएको छ। प्रस्ताववत आयोजनामा न्यूनीकरणका 
उपायहरूको प्रमखु जजम्मेवारी प्रस्तावकको हनुेछ। प्रस्ताववत न्यूनीकरणका उपायहरू लागू गने 
जजम्मेवारी आयोजनाको व्यवस्िापकको हनुेछ। प्रस्तावकले प्रस्ताववत न्यूनीकरणका उपायहरूको 
काययन्वयनका लाथग आवश्यक ववज्ञहरू करारमा थलनेछ। वातावरणमा पने प्रभावहरू न्यूनीकरण 
गनयका लाथग आयोजना व्यवस्िापन कायायलयमा वातावरणीय तिा सामाजजक व्यवस्िापन एकाईको 
स्िापना गरीनेछ। 
९.वातावरणीय अथभववृि र सामदुावयक सहयोग काययक्रम 
सामदुावयक सहयोग काययक्रम अन्तगयत आयोजना प्रभाववत क्षेत्रमा ववथभन्न वकथसमका उपायहरू तिा 
काययक्रमहरू तयार पाररएको छ जसमध्ये स्वास्थ्य, जशक्षा, खानेपानीको स्तरोन्नथत गने, सडक, 
ग्राथमण स्वास्थ्य संस्िाहरूलाई सबल बनाउन सहयोग गने, ववथभन्न सीपमूलक ताथलम, जनजाथतको 
जीवनस्तर सधुाने सहायक काययक्रम आदद रहेका छन।् यसका थनजम्त लागत खचयका अथतररक्त 
कुल रू. पााँच  करोड एकान्नब्बे लाख  बाउन्न हजार पााँच सय (५९,१५२,५००) 
छुट्ाइएको छ। यसका अथतररक्त आयोजनाले स्िानीय स्तरमा पाने सकारात्मक प्रभावहरू 
अथभववृिका लाथग ने.रू. चौध लाख पााँच हजार (१,४०५,०००) छुट्ाइएको छ। 
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१०. वातावरणीय व्यवस्िापन योजना  
आयोजनाको थनमायण र संचालनबाट स्िानीयस्तरको वातावरणमा पने नकरात्मक प्रभावहरूलाई 
आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदनमा उल्लेख भए अनसुारका न्यूनीकरणका 
उपायहरूको अवलम्बन गनेछ। न्यूनीकरणका उपायहरूको अवलम्बन गरीएको छ छैन भन्ने 
सथुनजित गनयका थनजम्त वातावरणीय व्यवस्िापन योजनालाई आयोजनाकै अंगको रूपमा ववकास 
गरीएको छ। आयोजनाको कारणले स्िानीय स्तरको भौथतक, रासायथनक, जैववक, सामाजजक, 
आथियक तिा सांस्कृथतक क्षेत्रमा परेका नकारात्मक प्रभावहरूलाई हटाउने वा न्यूनीकरण गने मखु्य 
जजम्मेवारी आयोजनाको हनुेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनले प्रस्ताव गरेको वातावरणीय 
व्यवस्िापन योजना प्रस्तावक र अन्य सरोकारवालाहरूको सहकाययमा संचालन गरीनेछ। यस लाथग 
आयोजनासाँग सम्बजन्धत सरोकारवालाहरूमा वन तिा वातावरण मन्त्रालय, ऊजाय, जलस्रोत तिा 
थसाँचाइ मन्त्रालय, जजल्ला समन्वय सथमथत, मकाल ुबरूण रा.थन., सम्बजन्धत गाउाँपाथलका, वडा 
कायायलय, थनदेशन ददने प्राववथधक टोली तिा थनमायण थनमायण व्यवसायीहरू आदद रहने छन।् यसका 
लाथग आयोजना व्यवस्िापन एकाईले ववथभन्न उप-एकाईहरू खडा गरी आवश्यक मानवीय संशाधनको व्यवस्िा 
गनेछ। 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदनले थसफाररस गरे अनसुार न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन 
गरे नगरेको अनगुमन गनय तिा सरोकारवालाहरूसाँग सधुार गनय सवकने कुराहरूमा राय थलनका 
थनजम्त आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्िापन एकाई स्िापना गरी आयोजनाले स्व:अनगुमन गनेछ। 
वातावरणीय व्यवस्िापन एकाईले यसका अथतररक्त आयोजनाको ववथभन्न चरणमा अवलम्बन गरीने 
उपायहरूमा वातावरणीय मापदण्डको प्रयोग गरे नगरेको पथन अनगुमन गनेछ। वातावरणीय 
अनगुमनमा संलग्न सरोकारवालाहरूले ददएका सझुावहरू कायायन्वयनका लाथग आयोजनाले 
आवश्यक पहल गनेछ। आयोजना संचालनको दईु वषयपथछ वन तिा वातावरण मन्त्रालय 
अन्तगयतको वातावरण ववभागले आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण गनेछ। 
आयोजनाले वातावरणीय अनगुमनको थनजम्त लाग्ने खचय रू. उनसट्ठी लाख दस हजार 
(५,९१०,०००) तिा वातावरणीय परीक्षणका थनजम्त लाग्ने खचय रू.  पचास लाख (५,०००, 
०००) अनमुान गरेको छ। आयोजनाले माथिका सबै खचय समावेश गरी वातावरणीय खचय रू. 
थबस करोड तेह्र लाख पचहत्तर हजार (२०१,३७५,०००) छुट्ाइएको छ र यो आयोजनाको 
कुल आधारभतू लागत रू. सात अबय अठासी करोड सत्तरी लाख (७,८८७,०००,०००) को 
२.१९ % हनु आउाँछ। 
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११. थनष्कषय  
पवहचान गरीएका अथधकांश नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गरीनेछ। यसका थनजम्त यस 
प्रथतवेदनमा प्रस्ताववत न्यूनीकरणका उपायहरूको पूणय रूपमा अवलम्बन गरीनेछ। यसका सािै यस 
प्रथतवेदनमा उल्लेजखत सझुाव तिा उपायहरू समग्र प्रभाववत बस्ती, समदुाय, तिा स्िानीयहरूको 
जीवनस्तर उकास्नमा सहयोग पगु्नेछ। यी सन्दभयहरूलाई हेदाय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रथतवेदन अनसुार सकारात्मक प्रभाव बढी र नकारात्मक प्रभाव कम भएकोले आयोजना कायायन्वयन 
गनय उपयकु्त देजखन्छ। 
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अध्याय १ 
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ठेगाना : काठमाडौँ महानगरपाथलका वडा नं. ५, गहनापोखरी ,  हााँडीगाउाँ, काठमाडौँ, नेपाल। 

टेथलफोन: ०१-४४१०१६० 

मोबाइल नं: ९८५७०३१०४७  

 परामशयदाता को नाम र ठेगाना 
नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कन्सल्् यान्ट प्रा. थल. ले यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रथतवेदन तयार गरेको हो। परामशयदाताको सम्पकय  ठेगाना तल उल्लेख गरीएको छ; 
परामशयदाताको सम्पकय  ठेगाना 

नाम: नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कन्सल्् यान्ट प्रा. थल. 
ठेगाना: काठमाडौँ महानगरपाथलका, वडा नं ३५, बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल।  

इमेल: consult.nedc@gmail.com 

मोबाइल नं.: ९८०११०५९८० 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदन तयार गनय संलग्न ववज्ञहरूको वववरण तल ताथलका १.१ 
मा ददइएको छ; 
ताथलका 1.1: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदन तयार गनय संलग्न ववज्ञहरूको वववरण 
क्र. 
सं. 

ववज्ञहरूको 
नाम 

पद ववशेषज्ञ क्षते्र शैजक्षत योग्यता वातावरणीय 
अध्ययनको 
अनभुवको संख्या 

१ नारायण 
प्रसाद खनाल 

टोली 
नेता  

वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन 
ववज्ञ 

वातावरण ववज्ञानमा स्नातकोत्तर ८७ 

२ उददषा दनेखू टोली 
सदस्य 

पाररजस्िथतकीय 
ववज्ञ 

वातावरण ववज्ञानमा स्नातकोत्तर ३७ 

३ उरूषा 
थसंख्वाल 

टोली 
सदस्य 

जैववक ववववधता  
ववज्ञ 

जैववक ववववधता तिा वातावरण 
व्यवस्िापनमा स्नातकोत्तर 

१८ 

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

ववज्ञहरूको 
नाम 

पद ववशेषज्ञ क्षते्र शैजक्षत योग्यता वातावरणीय 
अध्ययनको 
अनभुवको संख्या 

४ सरुज कुमार 
शे्रष्ठ 

टोली 
सदस्य 

हाइड्रोपावर 
इजन्जथनयर 

स्नातकोत्तर हाइड्रोपावर 
इजन्जथनयरीङ्ग 

२४ 

५ थबराज गौतम टोली 
सदस्य 

भ-ूगभय ववद् भवूवज्ञानमा स्नातकोत्तर २१ 

६ चेत नाि 
दाहाल 

टोली 
सदस्य 

समाजशास्त्री समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर 16 

 प्रस्तावको सान्दथभयकता 
माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना (४० मे.वा.) नेपालको प्रदेश नं १ को संखुवासभा   
जजल्लाको थसलीचोङ गाउाँपाथलकाको वडा नं. २ र ३ मा प्रस्ताव गरीएको छ। प्रस्ताववत 
आयोजनाबाट उत्पाददत वावषयक ऊजाय २३५.४० थगगावाट आवर ववद्यतुले देशको ववद्यतु आपथूतयमा 
टेवा परु् याउाँनेछ। स्िानीय क्षेत्रको ववकासमा सहयोग गनुयका सािै पहुाँच सडकको थनमायणले यातायात 
सवुवधामा सधुार ल्याउाँनेछ। प्रस्ताववत आयोजनाले स्िानीयलाई योग्यता र सीप अनसुार प्रशासथनक 
र प्राववथधक काययहरूको लाथग रोजगार प्रदान गनेछ। यस आयोजनाले बेथतनी, बाला, खोकजचप, 
खोङ्गुवा, खकानतक, थसवकददम, देवी िान, थतथतला र छोनराखाका बाथसन्दाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा 
जीवनस्तर उकास्न मद्दत गनेछ। 

 कानूनी औजचत्यता 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तिा वातावरण संरक्षण थनयमावली, २०७७ अनसुार मखु्य 
आयोजनाहरूका लाथग संजक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारजम्भक वातावरणीय परीक्षण वा 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुयपने हनु्छ।  
वातावरण संरक्षण थनयमावली, २०७७, थनयम ३ साँग सम्बजन्धत अनसुचुी ३ (वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताव) अन्तगयत खण्ड क (वन क्षेत्र) को उपखण्ड ५ अनसुार ववद्यतु प्रसारण 
लाइन बाहेक अन्य प्रयोजनको लाथग ५ हेर्कटरभन्दा बढीको वन क्षेत्र,वन संरक्षण क्षेत्र,संरक्षण 
क्षेत्र,मध्यवती क्षेत्र तिा वातावरण संरक्षण क्षेत्रको वनको जग्गा प्रयोग गने भएमा वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन गनय आवश्यक हनु्छ।  
वातावरण संरक्षण थनयमावली, २०७७, थनयम ३ साँग सम्बजन्धत अनसुचुी ३ (वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताव) अन्तगयत खण्ड क (वन क्षेत्र) को उपखण्ड ९ अनसुार वन क्षेत्र, वन 
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संरक्षण क्षेत्र, मध्यवती क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र वा रामसार सूचीकृत सीकसार क्षेत्रमा २५ 
मेगावाट भन्दा बढीको जलववद्यतु आयोजना थनमायण कायय गने भएमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
गनय आवश्यक हनु्छ। 
प्रस्ताववत आयोजनाको लाथग मकाल ुबरूण राविय थनकुञ् ज क्षेत्रको मध्यवती क्षेत्रबाट १२.६३ हे. 
राविय वन क्षेत्र प्रयोग गने भएकोले आयोजनाको क्षमता ५० मेगावाट भन्दा कम (४० मेगावाट) 
भएता पथन प्रस्ताववत माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजनाको लाथग वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन गनय आवश्यक हनु्छ। 
वातावरण संरक्षण थनयमावली, २०७७ अन्तगयत वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पररच्छेद-२ 
को थनयम ३ को उपथनयम (२) को (क) अनरुूप प्रभाववत आयोजना राविय प्रािथमकता प्राप्त 
ववकास आयोजनामा पने हनुाले यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ऊजाय, जलस्रोत तिा 
थसंचाइ मन्त्रालय माफय त वन तिा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरी उक्त थनकायबाट स्वीकृत हनु 
आवश्यक छ। सवेक्षण अनमुथतपत्रको प्रथतथलवप अनसूुची १ मा संलग्न छ। 

 वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्दशे्य   
माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका मखु्य 
उदे्दश् यहरू थनम्न थलजखत छन:् 
• आयोजना प्रभाव क्षेत्रको रेखाङ्कन गने ; 
• ववद्यमान भौथतक, जैववक, सामाजजक, आथियक र सांस्कृथतक वातावरणीय अवस्िाको जानकारी 

संकलन गने ; 
• सकारात्मक तिा नकारात्मक प्रभावहरूको पवहचान गने ; 
• उपयकु्त, व्यवहाररक न्यूनीकरणका उपायहरू तिा अथभववृिका उपायहरू थसफाररस गने; 
• प्रस्तावकहरू, परामशयदाताहरू, सम्बजन्धत अथधकारीहरू, इच्छुक तिा प्रभाववत पक्षहरूसाँग 

जानकारी आदान प्रदान गने र प्रस्ताव सम्बन्धी आफ्नो ववचार तिा सरोकार व्यक्त गने; 
• सम्भाववत ववकल्पहरूको ववश् लेषण तिा उपयकु्त ववकल्पहरू थसफाररस गने; 
• वातावरणीय व्यवस्िापन योजनाको लाथग प्रभावकारी न्यूनीकरण उपाय, वातावरणीय 

व्यवस्िापन, अनगुमन र परीक्षण प्रस्ततु गने । 
 अध्ययनको दायरा 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन ववद्यतु उत्पादनमा मात्र थसथमत रहेको छ। यस अध्ययनले 
आयोजनाको थनमायण र संचालनसाँग सम्बजन्धत प्रभाव र सवालहरूलाई समावेश गनेछ। आयोजनाले 
कररब १7 वक.थम. लम्बाइ र 4.5 थम. चौडाइको पहुाँच सडक र ववद्यतुगहृ क्षेत्रमा खोला क्रथसङ्गका 
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लाथग 97 थम. लम्बाइ र 6 थम. चौडाइको Iron Truss Bridge थनमायण गनेछ। क्रशर, उत्खनन 
क्षेत्रहरू, भण्डारण क्षेत्रहरू, व्याचीङ्ग प्लान्ट, बंकर स्िल, ववष्फोटन, थडस्पोजल क्षेत्रहरूसाँग 
सम्बजन्धत प्रभावहरू यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको दायरामा पदयछन।् सािै प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षेत्र, समदुायका माथनसहरू र आयोजना प्रभाववत पररवारसाँग सम्बजन्धत सवाल तिा प्रभावहरू 
पथन यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको दायरामा पदयछन।् प्रसारण लाइनको लाथग छुटै्ट 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन/प्रारजम्भक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन गरीनेछ। 
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अध्याय २ 
2 प्रस्तावको पररचय 

 भथूमका  
प्रस्तावक ह्याप्पी इनजी प्राइभेट थलथमटेडले प्रदेश नं. १ को संखवुासभा जजल्लाको थसलीचोङ 
गाउाँपाथलकाको वडा नं. २ र ३ मा ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु 
आयोजना प्रस्ताव गरीएको छ। ववद्यतु ववकास ववभागले प्रस्तावकलाई प्रस्ताववत आयोजना २४ 
मे.वा. को ववद्यतु उत्पादनको सवेक्षेण अनमुथत पत्र (वव.वव.वव. ७४/७५ वव.उ.स. १०२४) थमथत 
२०७५/०३/२० गते प्रदान गरेको थियो। त्यसैगरी, ववद्यतु ववकास ववभागको थमथत 
2076/03/12 को ववभागीय थनणययानसुार आयोजनाको जथडत क्षमता २४ मे.वा. बाट ४० 
मे.वा. र सवेक्षण क्षेत्रको उत्तरी अक्षांश २७०३३'५९'' देजख २७०३१'५०'' सम्म र पूवी देशान्तर 
८७००१'०४'' देजख ८७००३'५८'' सम्म कायम हनुे गरी ववद्यतु उत्पादनको सवेक्षण अनमुथतपत्र 
संशोधन गररएको थियो। त्यसैगरी, ववद्यतु ववकास ववभागको थमथत 2077/04/32 गतेको 
ववभागीय थनणययानसुार बहाल अवथध 2078/03/25 सम्म रहने गरी ववद्यतु उत्पादनको सवेक्षण 
अनमुथतपत्र नवीकरण गररएको थियो। त्यसैगरी, ववद्यतु ववकास ववभागको थमथत 2078/04/12 
गतेको ववभागीय थनणययानसुार बहाल अवथध 2079/03/25 सम्म रहने गरी ववद्यतु उत्पादनको 
सवेक्षण अनमुथतपत्र नवीकरण गररएको थियो। त्यसैगरी, ववद्यतु ववकास ववभागको थमथत 
2079/04/04 गतेको ववभागीय थनणयय अनसुार बहाल अवथध 2080/03/25 गते सम्म 
रहने गरी ववद्यतु उत्पादनको सवेक्षण अनमुथत पत्र नवीकरण गररएको थियो। त्यसैगरी, ववद्यतु 
ववकास ववभागको थमथत 2079/05/29 गतेको ववभागीय थनणययानसुार प्रकरण 3 मा लनुसनु 
खोलाको स्रोत िप र प्रकरण ४ मा सवेक्षण क्षेत्र उत्तरी अक्षांश २७०३३'33'' देजख २७०३१'५०'' 
सम्म तिा पूवी देशान्तर ८७००१'०४'' देजख ८७००३'५८'' सम्म कायम हनुे गरी ववद्यतु 
उत्पादनको सवेक्षण अनमुथतपत्र संशोधन गररएको थियो। 
सवेक्षण अनमुथत पत्र सम्भाव्यता अध्ययन तिा वातावरणीय अध्ययनको लाथग ददइएको हो।   
वातावरणीय अध्ययनको क्रममा पवहचान भएका िप सवाललाई समेत यस प्रथतवेदनमा सम्बोधन 
गरीएको छ। ववद्यतु उत्पादनको सवेक्षण अनमुथत पत्रमा उजल्लजखत सम्पूणय सतयहरूको पालना गरी 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदन तयार गरीएको छ। सबै सवेक्षण अनमुथतपत्रहरू र आवश्यक 
कानूनी कागजातहरू अनसूुची १ मा समावेश गरीएका छन।् 
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 प्रस्तावको पररचय 
ह्याप्पी इनजी प्रा.ली. प्रस्तावकको रहेको ४० मे.वा. क्षमताको माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु 
आयोजना थसलीचोङ गाउाँपाथलकाको संखवुासभा जजल्लामा अवजस्ित रहेको छ। प्रस्ताववत आयोजना 
रन अफ ररभर (RoR) प्रकृथतको छ। यस जलववद्यतु आयोजनामा प्रयोग गरीने जलस्रोत पररमाणको 
थडजाइन थडस्चाजय ९.61  घनथमटर प्रथत सेकेण्ड र ग्रसहेड ४८४.५ थम. रहेको छ। यस जलववद्यतु 
आयोजनाको वावषयक ऊजाय उत्पादन २३५.४० थगगावाट आवर (वषाय याम- १६४.७७  थगगावाट 
आवर, सखु्खा याम-७०.६३ थगगावाट आवर) रहेको छ। प्रस्ताववत आयोजनाका मूख्य भागहरू 
संखवुाखोलाको बायााँ वकनारमा अवजस्ित छ। यस आयोजनाको नेट हेड ५०० थमटरको छ। 
हेडवर्कसय, सेटथलङ बेथसन, सेटथलङ बेथसन, हेडरेस पाइप, हेडरेस टनेल, सजय साफ्ट, पेनस्टक टनेल, 
पेनस्टक पाइप, ववद्यतुगहृ, टेलरेस र्कयानल तिा प्रसारण लाइन यस प्रस्ताववत आयोजनाका मखु्य 
भागहरू हनु।् यस आयोजनामा प्रयोग हनुे वेयर के्रष्ट तिा ववद्यतु गहृको स्तर समदु्री सतहबाट 
क्रमशूः १८३४ थमटर र १३२५.३  थमटर उचाइमा जस्िर गरीएको छ।यस आयोजनाको ववद्यतुगहृ 
संखवुाखोला नदीको बायााँ वकनारमा रहेको छ।यस आयोजनाको ववद्यतुगहृबाट उत्पाददत ववद्यतुलाई 
सोही स्िानको जस्वचयाडयबाट २२० के.भी. प्रसारण लाइन माफय त प्रस्ताववत थसतलपाटी सबस्टेशनमा 
जडान गररनेछ। २२० के.भी. प्रसारण लाइनको लम्बाइ कररब १९ वकलोथमटर सम्मको हनुेछ। 

 अवजस्िथत र पहुाँच 
 आयोजनाको अवजस्िथत                              

माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा. नेपालको प्रदेश नं १ को संखवुासभा 
जजल्लाको थसलीचोङ गाउाँपाथलकाको वडा नं. २ र ३ मा रहेको संखवुाखोला नदीको बायााँ वकनारमा 
रहेको छ। आयोजना समदु्री सतहबाट १३२५.३  थमटर देजख १८३४  थमटरको उचाइमा रहेको 
छ। भौगोथलक रूपमा प्रस्ताववत आयोजनाको सवेक्षण क्षेत्र उत्तरी अक्षांश २७०३३'33'' देजख 
२७०३१'५०'' उत्तर तिा पूवी देशान्तर ८७००१'०४'' देजख ८७००३'५८'' सम्म रहेको छ।  
ताथलका 2.1: आयोजनाको वववरण 
क्र.सं. जजल्ला प्रशासथनक स्िान भौगोथलक स्िान वटप्पणीहरू 

१ संखवुासभा थसलीचोङ गाउाँपाथलकाको 
वडा नं. २ र ३ 

उत्तरी अक्षांश २७०३३'33'' देजख 
२७०३१'५०'' सम्म र पूवी देशान्तर 
८७००१'०४'' देजख ८७००३'५८'' सम्म 

 

स्रोत: माथिल्लो संखुवाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतवेदन, 
२०७६
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तस्वीर 2.1: नेपालको नर्कसामा आयोजना क्षते्र 
स्रोत: नापी ववभाग, २०७७ बाट पररमाजजयत
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तस्वीर 2.2: संखवुासभा जजल्लाको नर्कसामा आयोजना क्षते्र  
स्रोत: सङ्घीय माथमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (२०२०) बाट संशोथधत 
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तस्वीर 2.3: आयोजना क्षते्र  
स्रोत: गगुल अिय (२०२०) बाट संशोथधत
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 आयोजनाको पहुाँच 
आयोजना के्षत्र काठमाडौँबाट कररब 665 वक.थम. को दूरीमा अवजस्ित छ। काठमाडौँबाट आयोजना 
के्षत्रसम्म पगु्नका लाथग काठमाडौँ-धथुलखेल (अरथनको राजमागय), धलुीखेल- बददयबास (बीपी कोइराला 
राजमागय), बददयबास-इटहरी (पूवय पजश् चम राजमागय), इटहरी-धरान-धनकुटा-वहले (कोशी राजमागय) र 
वहले-खााँदबारी (मध्य पहाडी राजमागय) हुाँदै जानपुने हनु्छ। खााँदबारी देजख हलवुाबेसी र हलुवुाबेसी देजख 
थससवुा बधुबारे हुाँदै बाला सम्म कच्ची सडकद्वारा पहुाँच गनय  सवकन्छ। बाला देजख आयोजनाका ववथभन् न 
संरचनाहरूसम्म पहुाँचका लाथग आयोजनाले कररब 17 वक.थम. लम्बाइ र 4.5 चौडाइको पहुाँच सडक 
र ववद्यतुगहृ के्षत्रमा खोला क्रथसङ्गका लाथग 97 थम. लम्बाइ, 6 थम. चौडाइ र 80 टन भार वहन 
क्षमता भएको Iron Truss Bridge थनमायण गररनेछ। आयोजना के्षत्रको पहुाँच सडकको वववरण तल 
ताथलका २.२ मा ददइएको छ।   

ताथलका 2.2: आयोजना क्षते्रसम्मको पहुाँच 
क्र  .सं .  मागय  दूरी (वक.थम.) सडकको नाम 

१ काठमाडौं- धथुलखेल 30 अरथनको राजमागय (कालोपते्र गररएको) 

२ धथुलखेल- बददयबास 84 बीपी कोइराला राजमागय (कालोपते्र 
गररएको) 

३ बददयबास- इटहरी 334 पूवय पजश् चम राजमागय (कालोपते्र गररएको) 

४ इटहरी- धरान- धनकुटा- वहले 83 कोशी राजमागय (कालोपते्र गररएको) 

५ वहले- खााँदबारी 70 मध्य पहाडी राजमागय (कालोपते्र गररएको) 

६ खााँदबारी- हलवुाबेसी 22 मौसमी सडक 

7 हलवुाबेसी- थससवुा बधुबारे 10 ग्राभेल रोड 

8 बधुबारे- बाला 15 ग्राभेल रोड 

9 बाला-आयोजनाका ववथभन् न 
संरचनाहरू 

17 कच्ची सडक (आयोजनाले थनमायण गनुयपने) 

कुल 665  

स्रोत: माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतवेदन, 
२०७६ 

 प्रकृथत/ वकथसम 
माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना रन अफ ररभर (ROR) प्रकृथतको जलववद्यतु आयोजना रहेको 
छ। यस जलववद्यतु आयोजनामा प्रयोग गरीने जलस्रोत पररमाणको थडजाईन थडस्चाजय ९.६१  घनथमटर  
प्रथतसेकेण्ड र ग्रस हेड ४८४.५ थमटर तिा नेट हेड ५०० थमटर रहेको छ। हेडवर्कसय, सेटथलङ बेथसन, 
सेटथलङ बेथसन, हेडरेस टनले, सजय साफ्ट, पेनस्टक पाइप, ववद्यतुगहृ, टेलरेस र्कयानल तिा प्रसारण 
लाइन प्रस्ताववत आयोजनाका मखु्य अवयवहरू हनु।्  
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 आयोजनाको मखु्य ववशेषताहरू 
माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजनाका मखु्य ववशेषताहरू तल ताथलका २.३ मा ददइएको 
छ; 
ताथलका 2.3: आयोजनाका मूख्य ववशेषताहरू  

क्र.सं. वववरणहरू ववशेषताहरू 

१ सामान्य वववरण  

 आयोजनाको नाम माथिल्लो संखुवाखोला जलववद्यतु आयोजना 

 खोलाको  नाम संखवुा खोला  

 नदीको प्रकार रन अफ ररभर (ROR) 

 प्रदेश प्रदेश नं.१ 

 जजल्ला संखवुासभा 
 स्िान थसलीचोङ गाउाँपाथलकाको वडा नं. २ र ३ 

  भौगोथलक अवजस्िथत 

  उत्तरी अक्षांश २७०३३'33'' देजख २७०३१'५०'' सम्म 

 पूवी देशान्तर ८७००१'०४'' देजख ८७००३'५८'' सम्म 

 थडजाईन थडस्चाजय ९.६१  घनथमटर  प्रथतसेकेण्ड 

2 जलववज्ञान 

    Main Diversion Auxiliary 

Diversion 

Tailrace 

Outlet 

  जलाधार क्षेत्र  18 km2 11 km2 136 km2 

  औसत वावषयक बहाव  12.06 m3/s 2.31 m3/s   

 न्यूनतम माथसक बहाव 2.66 m3/s 0.51 m3/s  

 अथधकतम माथसक बहाव 33.97 m3/s 6.50 m3/s  

  बाढी थडस्चाजय 190 m3/s 82 m3/s 224 m3/s 

3 Main Headworks    

  वेयर 

  प्रकार Concrete Gravity Dam 

  Crest Elevation समदु्री सतहबाट १८३४ थम. माथि 

  के्रष्टको लम्बाइ २६ थम. 
  अथधकतम लम्बाइ ७ थम. 
  High Flood Level   

  ५ वषय वफती अवथध समदु्री सतहबाट १८३५.७ थम. माथि 
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क्र.सं. वववरणहरू ववशेषताहरू 

  १०० वषय वफती अवथध समदु्री सतहबाट १८३६.७ थम. माथि 

  २०० वषय फती अवथध समदु्री सतहबाट १८३६.९ थम. माथि 

4 अन्डरस्लइुस 

  Bay को संख्या १ 

  इन्भटय स्तर समदु्री सतह भन्दा १८२७ थमटर  माथि 

  चौडाइ ३.५ थम. 
  लम्बाइ ३ थम. 

5 इन्टेक   

  प्रकार साइड  इन्टेक, Orifice Type 

  Orifice को संख्या २ 

  Invert Sill Level समदु्री सतह भन्दा १८३०  थमटर   माथि 

  Orifice को आकार (चौडाइ x लम्बाइ) ३ थमटर * २ थमटर  

१३ ग्राभेल ट्रयाप 

  Bays को संख्या १ 

  Minimum Size of Particle to Settle ५ थम.थम 

  आकार (लम्बाइ x चौडाइ) १४ थम. x ७ थम. 
  उचाइ ४ थम. 
५ एप्रोच कल्भटय (Approach Culvert) 

  प्रकार Canal/Free Flow 

  Bays को संख्या २ 

  लम्बाइ १८.५ थमटर  

  चौडाइ ३.२५ थमटर  

  Bed Slope १ in १०० 

६ सेटथलङ्ग बेथसन 

  प्रकार  Hopper Type Intermittent Flushing 

  Bay को संख्या २ 

  Minimum Size of Particle to Settle  ०.२ थम.थम. 
  Settling Efficiency ९०.००% 

  आकार (लम्बाइ x  चौडाइ) ७० थम X ७ थम  

७ Auxiliary Headworks   
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क्र.सं. वववरणहरू ववशेषताहरू 

  प्रकार Bottom Intake 

  के्रष्टको सतही समदु्री सतहबाट १८४७.८ थम. माथि 

  के्रष्टको लम्बाइ ७.२ थम. 
८ हेडरेस पाइप 

  प्रकार Steel pipe 

  Auxiliary हेडवर्कसय देजख Main सम्म 

  व्यास ०.८५ थम. 
  लम्बाइ ११५० थम. 
  Conveyance ट्ांक देजख टनेलको Inlet सम्म 

  व्यास २.५ थम. 
  लम्बाइ ३५० थम. 
९ हेडरेस टनेल 

  प्रकार Inverted D Type 

  चौडाइ ३.५ थम. 
  उचाइ ३.५ थम. 
  लम्बाइ ३६५० थम. 
10 अथडट टनेल 

  प्रकार Inverted D Type 

  चौडाइ ३.५ थम. 
  उचाइ ३.५ थम. 
  लम्बाइ १८० थम. 
11 सजय साफ्ट 

  प्रकार Simple Surge Shaft 

  Hydraulic व्यास ६ थम. 
  Excavation व्यास ७ थम. 

  Upsurge Level समदु्री सतहबाट १८४८.१ थम. माथि 

  Down Surge Level समदु्री सतहबाट १८१८ थम. माथि 

  लम्बाइ ६० थम. 
12 Penstock Inside Tunnel 

  प्रकार Steel Pipe 

  व्यास २ थम. 
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क्र.सं. वववरणहरू ववशेषताहरू 

  लम्बाइ ३५ थम. 
13 सतही पेनस्टक 

  प्रकार Steel Pipe 

  व्यास २ थम. 
  लम्बाइ ३५५ थम. 
14 भवटयकल साफ्ट (Vertical Shaft) 

  Excavation व्यास ३.५ थम. 
  पाइपको व्यास २ थम. 
  उचाइ २५८ थम. 

15 Horizontal Shaft Before Wye Branch 

  प्रकार Inverted D Type 

  चौडाइ ३.५ थम. 
  उचाइ ३.५ थम. 
  पाइपको व्यास २ थम. 
  लम्बाइ ३५० थम. 

16 Horizontal Shaft After Wye Branch (First Branch) 

  प्रकार Inverted D Type 

  चौडाइ ३.५ थम. 
  उचाइ ३.५ थम. 
  पाइपको व्यास १.४ थम. 
  लम्बाइ ४५ थम. 

17 Horizontal Shaft After Wye Branch (Second Branch) 

  प्रकार Inverted D Type 

  चौडाइ ३.५ थम. 
  उचाइ ३.५ थम. 
  पाइपको व्यास १.४ थम. 
  लम्बाइ ५० थम. 
18 ववद्यतुगहृ 

  प्रकार सतह 

  Dimension ४५.३  थमटर x १६.७ थमटर x ३१.५ थमटर 
(लम्बाइ x चौडाइ X  उचाइ) 
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क्र.सं. वववरणहरू ववशेषताहरू 

  Machine Floor Level समदु्री सतह भन्दा १३२५.३  थमटर  माथि 

19 टेलरेस 

  प्रकार Canal/Free Flow 

  आकार २.८ थम. x ५.० थम. (चौडाइ x उचाइ) 

  लम्बाइ   ४० थमटर 

  Bed Slope १ in १००० 

  न्यूनतम Tailwater स्तर समदु्री सतहबाट १८१२.५ थम. माथि 

  Normal Operating Level समदु्री सतहबाट १८१४.१  थम. माथि 

  Maximum Tailwater Level During 

Operation 
समदु्री सतहबाट १८१४.१ थम. माथि 

  HFL At Tailwater Level During 100 Year 

Return Period Flood 
समदु्री सतहबाट १८१३ थम. माथि 

20 टवायइन 

  टवायइनको प्रकार Vertical Axis Pelton Turbine 

  एकाइहरूको संख्या २ 

  Maximum Head ५१६ 

  Minimum Head ५०० 

  रेटेड नेट हेड ५०० 

  रेटेड थडस्चाजय ४.८७ 

  टवायइनको  Efficiency ८९.००% 

  रेटेड क्षमता २१२६० वक.वा. 
  रेटेड Speed ६०० rpm 

  Turbine Axis Level समदु्री सतहबाट १३१८  थम. माथि 

21 जेनेरेटर  

  प्रकार Synchronous, ३ चरण 

  रेटेड आउटपटु २५ MVA 

  भोल्टेज ११ के.भी 
  दक्षता ५० Hz 

  Power Factor ०.८५ 

  जेनेरेटर Effeciency ९६.००% 

22 ट्रान्सफमयर 
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क्र.सं. वववरणहरू ववशेषताहरू 

  प्रकार Step-up 

  एकाइहरूको संख्या                       २ 

  Rated Output २६ MWA 

  भोल्टेजको अनपुात  ११/२२०KV 

  Efficiency ९९.००% 

23 स्वीचयायड 

  प्रकार Outdoor 

  Dimension ४० थम X ४० थम (लम्बाइ X चौडाइ) 

24 प्रसारण लाइन  

  भोल्टेज २२० के.भी. 
  लम्बाइ १९ वक.थम 

  Grid connection थसतलपाटी सवस्टेशन 

25 पावर तिा ऊजाय उत्पादन 

  जडीत क्षमता ४० मे.वा. 
 थडजाइन थडस्चाजय 9.61 घनथमटर प्रथत सेकेण्ड 
  ग्रस हेड ४८४.५ थम. 
  नेट हेड (थडजाइन थडस्चाजयमा) ५०० थम. 

  सखु्खा यामको ऊजाय ७०.६३  थगगावाट आवर 

  वषाय यामको ऊजाय १६४.७७ थगगावाट आवर 

  कुल २३५.४० थगगावाट आवर 

26 Financial Indicators  

  आयोजनाको कुल लागत ने.रू.  ७,८८७,०००,००० 

  Debt-Equity Ratio ७०:३०:०० 

  ब्याजदर  १०.००% 

  Loan Repayment Period १० वषय 
  Net Present Value ने.रू. 2,472,000,000 

  (B/C)  १.२३ 

  IRR on Equity Investment १५.७०% 

27 थनमायण अवधी ४ वषय 
28 पहुाँच सडक तिा पलु 

  पहुाँच सडकको लम्बाइ 17 वक.थम. 
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क्र.सं. वववरणहरू ववशेषताहरू 

 

 
पहुाँच सडकको चौडाइ 4.5 थम. 

 पलुको लम्बाइ 97 थम. 
 पलुको चौडाइ 6 थम. 
 पलुको भार वहन क्षमता 80 टन 

स्रोत: माथिल्लो संखुवाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा. को सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रथतवेदन, २०७६ 

 आयोजनाको मूख्य भागहरूको वणयन  
क. हेडवर्कसय   
माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजनाको लाथग Main हेडवर्कसय र auxiliary  हेडवर्कसय गरी 
दईु वटा हेडवर्कसय प्रस्ताव गरीएको छ। आयोजनाको Main  हेडवर्कसय र auxiliary हेडवर्कसय 
लनुसनु खोला र संखवुा खोलाको साँगमबाट कररब ७५० थम. र ५५० थम. माथिल्लो तटमा 
अवजस्ित छन।् आयोजनाले संखवुा खोलाको दााँया वकनारमा सतही प्रकारको Main  हेडवर्कसय  
र बायााँ वकनारमा auxiliary हेडवर्कसय प्रस्ताव गरेको छ।  
Main हेडवर्कसय 
Main हेडवर्कसय अन्तगयत वेयर¸ अन्डरस्लइुस¸ इन्टेक¸ ग्राभेल ट्रयाप¸ एप्रोच कल्भटय तिा सेटथलङ्ग 
बेथसन जस्ता संरचनाहरू रहेका छन।् 
वेयर 
थडजाइन थडस्चाजय divert गनयको लाथग आयोजनाले २६ थम. लम्बाइको Concrete Gravity  
प्रकारको वेयर प्रस्ताव गरीएको छ। प्रस्ताववत वेयर समदु्री सतहबाट कररब १८३४ थम. माथि 
रहनेछ। 
अन्डर स्लइुस 
आयोजनाको लाथग ३.५ थम. चौडाइ र ३ थम. लम्बाइको अन्डर स्लइुस प्रस्ताव गरीएको छ। 
उक्त संरचना समदु्री सतहबाट कररब १८२७ थम. माथि अवजस्ित छ।  
इन्टेक क्षते्र 
आयोजनाले ३ थमटर चौडाइ तिा २ थमटर लम्बाइको २ वटा Orifice  प्रकारको साइड इन्टेक 
प्रस्ताव गरेको छ। इन्टेक क्षेत्र समदु्री सतहबाट कररब १८३० थम. माथि अवजस्ित रहनेछ।  
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गाभेल ट्रयाप 
आयोजनाद्वारा ४ थम. उचाइ, १४ थम. लम्बाइ तिा ७ थम. चौडाइको ग्राभेल ट्रयाप प्रस्ताव 
गरेको छ। त्यसैगरी¸ ग्राभेल ट्रयापको bay संख्या १ रहेको छ र Minimum Size of Particle 

to Settle ५ थम.थम. रहेको छ। 
एप्रोच कल्भटय (approach culvert) 
प्रस्ताववत Canal/Free flow  प्रकारको एप्रोच कल्भटयको Number of Bays २  वटा रहेको छ। 
यस संरचनाको लम्बाइ १८.५ थमटर र चौडाइ ३.२५ थमटर रहनेछ। 
सेटथलङ्ग बेथसन 
आयोजनाको लाथग Hopper Type Intermittent Flushing  प्रकारको २ वटा Number of Bays 

सवहतको सेटथलङ्ग बेथसन प्रस्ताव गरीएको छ। उक्त सेटथलङ्ग बेथसनको लम्बाइ ७० थम. र 
चौडाइ ७ थम रहनेछ छ भने Minimum Size of Particle to Settle ०.२ थम. थम. रहने छ। 
ख. Auxiliary Headworks  

आयोजनाले Bottom Intake प्रकारको Auxiliary हेडवर्कसय प्रस्ताव गरेको छ। यस हेडवर्कसयको 
के्रष्ट लभेल समदु्री सतहबाट १८४७.८ थम. माथि रहनेछ भने के्रष्टको लम्बाइ ७.२ थम. 
रहनेछ। 
हेडरेस पाइप  
आयोजनाको लाथग Steel pipe प्रकारको हेडरेस पाइपको प्रस्ताव गरीएको छ। Auxiliary 

हेडवर्कसयबाट Main हेडवर्कसयसम्म पानीको बहाव छोड्नको लाथग आयोजनाले ११५० थम. 
लम्बाइ तिा ०.८५ थम. व्यासको हेडरेस पाइप प्रयोग गरीनेछ। त्यसैगरी¸ Conveyance ट्ांक 
देजख टनेलको Inlet सम्म पानी पठाउनको लाथग ३५० थम. लामो तिा २.५ थम. व्यासको 
हेडरेस पाइपको प्रयोग गरीनेछ। 
ग. हेडरेस टनेल 
आयोजनाले Inverted D Type प्रकारको¸ 3.५ थम. चौडाइ¸ ३६५० थम. लम्बाइ तिा ३.५ 
थम. उचाइको हेडरेस टनेल प्रस्ताव गरेको छ। 
घ. अथडट टनेल 
आयोजनाको लाथग Inverted D प्रकारको अथडट टनेल प्रस्ताव गरीएको छ। उक्त टनेलको 
चौडाइ ३.५ थम.¸ उचाइ ३.५ थम. तिा लम्बाइ १८० थम. रहनेछ। 
ङ. सजय साफ्ट 
आयोजनाको हेडरेस टनेल र  पेनस्टक पाइपको थबचमा सजय साफ्ट प्रस्ताव गरीएको छ। 
आयोजनाले Hydraulic व्यास ६ थम. र Excavation व्यास ७ थम. रहेको सामान्य प्रकारको 
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सजय साफ्ट प्रयोग गने छ। यस सजय साफ्टको लम्बाइ ६०. थम. रहनेछ। सजय साफ्टको 
Upsurge Level  समदु्री सतहबाट १८४८.१ थम. काथि रहनेछ भने Down Surge Level समदु्री 
सतहबाट १८१८ थम. माथि रहनेछ। 
च. ववद्यतुगहृ तिा टेलरेस 

आयोजनाको लाथग २ वटा एकाइको सतही ववद्यतुगहृ प्रस्ताव गरीएको छ जसको लम्बाइ 
४५.३ थम.¸ चौडाइ १६.७ थम. र ३१.५ थम. उचाइ रहनेछ। ववद्यतुगकृो Machine Floor 

Level समदु्री सतहबाट १३२५.३ थम. माथि रहनेछ भने Turbine Center Level समदु्री सतहबाट 
१३१८ थम. माथि रहनेछ। त्यसैगरी¸ आयोजनाले Canal/Free Flow प्रकारको¸ ४० थम. 
लम्बाइ¸२.५ थम  चौडाइ तिा ५.० थम. उचाइको टेलरेस प्रस्ताव गरेको छ। 

छ. पहुाँच सडक तिा पलु 

बालादेजख प्रस्ताववत हेडवर्कसय क्षेत्रसम्म पहुाँचका लाथग आयोजनाले 17 वक.थम. लम्बाइ र 4.5 
थम. चौडाइको पहुाँच सडक थनमायण गनेछ। प्रस्ताववत आयोजनाको पहुाँच सडकको ववथभन् न 
खण्डमा वन्यजन्तमैुत्री पूवायधार थनमायण थनदेजशका, 2078 बमोजजक साइड डे्रन, ह् यमु पाइप, 
कल्भटय, आदद जस्ता वन्यजन्तमैुत्री संरचनाहरू थनमायण गररनेछ। त्यसैगरी, ववद्यतुगहृ क्षेत्रमा 
खोला क्रथसङ्गका लाथग 97 थम. लम्बाइ, 6 थम. चौडाइ र 80 टन भार वहन क्षमता भएको 
Iron Truss Bridge थनमायण गररनेछ। पहुाँच सडक तिा पलु थनमायणका लाथग 2.80 हे. राविय 
वनको (मकाल ुबरूण राविय थनकुञ्जको मध्यवती क्षेत्र) जग्गा र 3.75 हे. थनजी जग्गाको 
प्रयोग गररनेछ। 

ज. प्रसारण लाइन 

प्रस्ताववत आयोजनाको ववद्यतुगहृबाट उत्पाददत ववद्यतुलाई सोही स्िानको जस्वचयाडयबाट २२० 
के.भी. प्रसारण लाइन माफय त प्रस्ताववत थसतलपाटी सवस्टेशनमा जोथडनेछ। २२० के.भी. 
प्रसारण लाइनको लम्बाइ कररब १९ वकलोथमटर सम्मको हनुेछ। 

 आयोजनाको सहायक सवुवधाहरू 

कामदार जशववर 
कामदारहरूको जशववर इन्टेक र ववद्यतुगहृ दवैुमा बनाइनेछ। हेडरेस टनेल क्षेत्रको समतल 
जथमनमा जशववर स्िल थनमायण र अन्य थनमायण सवुवधाहरूको थनमायणका लाथग उपयकु्त छ । 
आयोजना स्िलमा स्िायी जशववर थनमायणका लाथग तिा सरकारी बनबाट ०.५ हेर्कटर र थनजी 
बारी जग्गाबाट ०.५ हेर्कटर थलइनेछ। सािै अस्िायी जशववर थनमायणका लाथग थनजी बारी 
जग्गाबाट ०.४ हेर्कटर थलइनेछ। कामदार जशववको GPS Coordinate अनसूुची 4 मा ददइएको 
छ। 
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उत्खनन ्क्षते्र 
ढुङ्गा र बालवुाका लाथग प्राकृथतक भण्डार र खानीबाट उत्खनन ्गरी थनकाथलने छ। सडक, 
हाइड्रोथलक संरचना, पेनस्टक पंजक्तबि मागयमा रहेका सामग्रीहरूको उत्खनन ् गरी थनमायण 
काययको लाथग पनुूः प्रयोग गरीनेछ ।उत्खनन ्नदी र वगर क्षेत्रबाट गरीनेछ ।संखवुाखोला  
आयोजनाको लाथग आवश्यक बालवुा र ढुङ्गाका लाथग राम्रो स्रोत हो। कुल ०.८ हेर्कटर जग्गा 
प्रस्ताव गरीएको छ। उत्खनन ्क्षेत्रको GPS Coordinate अनसूुची 4 मा ददइएको छ 

क्रसर प्लान्ट 
ववद्यतुगहृ नजीक १० टन प्रती घण्टा क्षमता भएको एउटा क्रसर प्लान्ट आयोजना थनमायणमा 
सहयोगको लाथग स्िापना गरीनेछ। आयोजना थनमायण पिात क्रसर प्लान्टलाई हटाइनेछ। 
क्रसर प्लान्टबाट उत्पादन भएकोलाई व्यवसायीक रूपमा बेच्नमा रोक लगाईनेछ र 
आयोजनालाई आवश्यक अनसुार मात्र उत्पादन गरीनेछ ।लगभग ०.८ हेर्कटर जग्गा क्रसर 
प्लान्ट थनमायण गनय आवश्यक पनेछ। प्रत्येक क्रसर प्लान्ट पानीको स्रोतबाट ५०० थमटर 
टाढा बनाइनेछ। क्रसर प्लान्टको GPS Coordinate अनसूुची 4 मा ददइएको छ 

व्याचीङ्ग प्लान्ट 
आयोजनालाई थछटो थनमायण सम्पन्न गनय र संरचनालाई बथलयो बनाउन दईु वटा व्याचीङ्ग 
प्लान्टको स्िापना गरीनेछ। व्याचीङ्ग प्लान्ट ववद्यतुगहृ र हेडवकय स नजजक हनुेछ ।स्िायी 
संरचनाका लाथग प्रयोग गरीएको जग्गाको उपयोग गरी सोही जग्गामा व्याचीङ्ग प्लान्ट स्िापना 
गरीनेछ र आवश्यक अनसुार साररनेछ। िप ०.३ हेर्कटर स्िायी जग्गा व्याचीङ्ग प्लान्टको 
थनमायणको लाथग आवश्यक पनेछ। व्याचीङ्ग प्लान्टको GPS Coordinate अनसूुची 4 मा ददइएको 
छ 

कन्सट्रकसन याडय, पावकय ङ्ग र थनमायण सामग्रीको भण्डार क्षते्र 
यस आयोजनामा २ वटा स्टकपाइथलङ स्िल र याडयको आवश्यक पनेछ। स्टकपाइथलङ स्िल 
र याडय थनमायण चरणमा अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनेछ।अस्िायी स्टकपाइथलङ स्िल हेडरेस 
क्षेत्रमा अवजस्ित हनुेछ। मखु्य स्टकपाइथलङ क्षेत्र ववद्यतुगहृ क्षेत्रमा र अको स्टकपाइथलङ 
स्िल हेडवकय स क्षेत्रमा हनुेछ। सञ्चालन चरणमा सम्बजन्धत व्यजक्तलाई हस्तान्तरण गरीनेछ। 
GPS Coordinate अनसूुची 4 मा ददइएको छ 

थबस्फोटक सामग्रीहरूको भण्डारण 
थबस्फोटक सामग्रीको भण्डारणको लाथग स्टकपाइथलङ स्िल नजजक एउटा छुटै्ट अस्िायी बंकर 
घर तिा सरुक्षा जशववरको थनमायण गरीनेछ। यसका लाथग ०.२ हेर्कटर जग्गाको आवश्यक 
पनेछ। थबस्फोटनको कायय नेपाली सेनासाँग समन्वय गरी गरीनेछ ।बंकर घरको लाथग लगभग 
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१५ जना नेपाली सेनाले सरुक्षा प्रदान गनेछ।आयोजनाको लाथग चावहने कुल थबस्फोटक 
पदाियको १०% भण्डारण गने क्षमता बंकर घरको हनुेछ ।बंकर घरको क्षमता नेपाली सेनाको 
सरुक्षा र कथत प्रदान गनय सर्कनेमा थनभयर गदयछ ।थनमायण कायय सवकएपथछ बंकर घरलाई पनुूः 
स्िापना गरीनेछ। GPS Coordinate अनसूुची 4 मा ददइएको छ।   

थनमायण र आयोजना सम्बजन्धत सवारी साधनहरूको लाथग पावकय ङ्ग 
पावकय ङ्ग क्षेत्र कन्सट्रकसन याडय संगै ववद्यतुगहृ र हेडवकय स क्षेत्रमा थनमायण गरीनेछ।आयोजना 
थनमायणको लाथग दईु वटा एर्कसर्कयाभेटर, एउटा लोडर, चार वटा डम्प ट्रक, दईु वटा ट्रार्कटर, 
दईु वटा जीप आवश्यक पनेछ ।मखु्य सवारी साधनहरू कन्सट्रकसन याडयमा पावकय ङ्ग गरीनेछ। 
आयोजनाको लाथग लगभग १७ वटा सवारी साधन आवश्यक पनेछ तसिय प्रत्येक ठाउाँमा 
पावकय ङ्ग बनाइनेछ। यस याडयमा धूलो उत्पन्न हनु नददन प्रत्येक ददन दईु चोटी पानी छवकय नेछ। GPS 

Coordinate अनसूुची 4 मा ददइएको छ। 

स्पोइल थडस्पोजल योजना 
यस आयोजनाको लाथग दईु वटा उत्खन्न गरीएको माटो थडस्पोजल क्षेत्र पवहचान गरीएको छ। 
प्रत्येकको लाथग ०.७ हेर्कटर र १.७ हेर्कटर गरी कुल २.४ हेर्कटर जग्गा आवश्यक पनेछ। 
थडस्पोज सामग्रीको औसत उचाइ ७.५ थमटर हनुेछ र सबै अस्िायी हनुेछ। GPS Coordinate 
अनसूुची 4 मा ददइएको छ। 

 आयोजना सम्बन्धी वक्रयाकलापहरू 
पूवय थनमायण, थनमायण चरण र संचालन तिा ममयत सम्भारको चरणमा आयोजना सम्बन्धी 
वक्रयाकलापहरू तल ददइएको छ। ववस्ततृ वववरण अनसूुची ४ मा ददइएको छ। 

• थनमायण पूवयको चरण: जग्गाको प्राथप्त, जग्गाको सफाई, सहायक संरचनाहरू 
• थनमायण चरण: थसथभल काययहरू, फाउन्डेसन बनाउने काययहरू, धात ुकाययहरू, इलेर्कट्रो-

मेकाथनकल काययहरू, स्टकपाइथलङ्ग र थडस्पोजल काययहरू, उपकरणहरूको स्िापना 
• थनमायण पिातको चरण: थनमायण समियन सवुवधाहरूको थनराकरण, थनमायण समियन 

सवुवधाहरूले अगोटेका क्षेत्रलाइ पनुूः स्िापना गने,  थडस्पोजल क्षेत्रमा वकृ्षारोपण गने। 
• संचालन चरण तिा ममयत सम्भारको चरण: ववद्यतुगहृको संचालन, हेडवर्कसय, थडसेन्डर, 

हेडरेस टेनेल, पेनस्टक र ववद्यतुगहृ 

 थनमायण योजना 
मखु्य सम्झौता पिात ्आयोजना थनमायणको कुल अवथध ४ वषय हो। यसमा थनमायण अजघको 
चरणका वक्रयाकलापहरू जस्तै पहुाँच मागय, कन्ट्रयाक प्याकेजजङ्ग र थनमायण चरणका 
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वक्रयाकलापहरू जस्तै कामदार जशववरको थनमायण, शौचालयको थनमायण, सहायताका सवुवधाहरू 
लगायतका थनमायण रहेको छ।  

 थनमायण ऊजायको वकथसम र स्रोत खपत हनुे पररमाण 
थनमायण ऊजाय आपूथतयका लाथग आयोजना क्षेत्रबाट कररब 2 वक.थम. को दूरीमा रहेको बाला 
गाउाँमा अवजस्ित स्िानीय माइक्रोहाइड्रोबाट 11 के.भी. प्रसारण लाइन ववस्तार गरीनेछ। Peak 

Construction Time मा भने ब्याकअपका रूपमा 50 के.भी.ए. क्षमताका 2 सेट थडजेल 
जेनेरेटरको व्यवस्िा गरीनेछ। 

 आवश् यक जनशजक्त 
आयोजना थनमायणको लाथग दक्ष तिा अदक्ष कामदारहरूको आवश्यकता पनेछ। आयोजना  
थनमायण चरणमा कुल २९० जना कामदारहरूको आवश्यकता पनेछ जसमा दक्ष जनशजक्त-४२ 
जना, अधय दक्ष जनशजक्त-५५ जना र अदक्ष जनशजक्त-१९३ जना समावेश छन।् प्रस्ताववत 
आयोजनाको थनमायण अवथध 4 वषयको रहेको छ र थनमायण अवथधभर 208,800 Mandays 

रोजगारी थसजयना हनुेछ। दक्षता र क्षमता अनसुार आयोजना प्रभाववत क्षेत्रका स्िानीयहरूलाई 
रोजगारीमा प्रािथमकता ददइनेछ। 

आयोजना थनमायण कायय परुा भए पश् चात संचालन अवथधमा कररब २० जनाले स्िायी रूपमा 
रोजगारी पाउने छन।् कुल २० जनशजक्त मध्ये ५ जना दक्ष र १५ जना अदक्ष जनशजक्त 
रहने छन।् थनमायण तिा संचालन चरणमा स्िानीयहरूलाई रोजगारीमा प्रािथमकता ददइनेछ। 
दक्षता र क्षमताका आधारमा स्िानीय जनशजक्तहरूलाई रोजगारीमा प्रािथमकता ददइनेछ र 
आवश्यता अनसुार आयोजना क्षेत्रभन्दा बावहरबाट व्यवस्िा गरीनेछ। आयोजना थनमायण जनशजक्त 
सम्बन्धी ववस्ततृ वववरण तलको ताथलकामा प्रस्ततु गरीएको छ; 
ताथलका 2.4: आवश्यक जनशजक्त   

क्र.सं. जनशजक्त जनशजक्तका प्रकार  संख्या Mandays 

१ दक्ष कामदार 
 इजन्जथनयर हाइड्रोपावर इजन्जथनयर, थसथभल 

इजन्जथनयर, आवकय टेर्कचर इजन्जथनयर, 
मेकाथनकल इजन्जथनयर, इलेजर्कट्रकल 
इजन्जथनयर 

१० 7,200 

 सब- 
इजन्जथनयर 

थसथभल इजन्जथनयर, आवकय टेर्कचर 
इजन्जथनयर, मेकाथनकल इजन्जथनयर, 
इलेजर्कट्रकल इजन्जथनयर 

२० 14,400 

 अन्य वातावरणीय ववज्ञ, भ-ुगभय ववद् 

एर्कसकाभेटर र हाइड्रथलक 
एर्कसकाभेटरको संचालन गने दक्षता 

१२ 8,640 
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क्र.सं. जनशजक्त जनशजक्तका प्रकार  संख्या Mandays 

भएको, डम्पर, क्रलर थड्रल, ज्याक 
ह्याम्मर, सटयवक्रट मेथसन, कम्प्रसेर/ 
लोडर, थनमायण कायय, इलेजर्कट्रथसटी 
अपरेटर,  प्लजम्वङ, प्रशासथनक 
साहयक, मेकाथनक, इन्स्ुमेन्टेसन 
टेजर्कनथसयन, अपरेटर, सपुभायइजर    

२ अधय-दक्ष  एर्कसकाभेटर र हाइड्रथलक 
एर्कसकाभेटरको संचालन गने दक्षता 
भएको, डम्पर, क्रलर थड्रल, ज्याक 
ह्याम्मर, सटयवक्रट मेथसन, कम्प्रसेर/ 
लोडर, थनमायण कायय, इलेजर्कट्रथसटी 
अपरेटर,  प्लजम्वङ 

५५ 39,600 

३ अदक्ष  श्रथमक १९३ 138,960 
कुल  २९० 208,800 
स्रोत: माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतवेदन, 
२०७६ 

  थनमायण सामग्री पररमाण र स्रोत  
आयोजनाको थनमायणका लाथग २४९४   मेवट्रक टन थसमेन्ट, ५८६४ घनथमटर बालवुा १५०१ 

मेवट्रक टन एग्रीगेट, १२६१७०० घनथमटर ढुङ्गा, ९२४५  मेवट्रक टन धातजुन्य सामग्री, ४२७०  

थमटर फ्यूज वाइर, २१०० थमटर पाइप, ३८८५० मेवट्रक टन ववष्फोटक र ५७७०० वटा 
थडटोनेटरको आवश्यकता पनेछ। आयोजनाको थनमायण सामग्रीको पररमाण र स्रोतको ववस्ततृ 
वववरण अनसूुची ४ मा ददइएको छ। 
यस आयोजनाको पूवायधार संरचना खडा गनय थनमायण सामग्रीहरू (थसमेन्ट, थगट्टी-बालवुा, तार-
जाली, स्टील प्लेट, थनमायण रसायन) ववथभन्न मात्रामा आवश्यक पनेछ। मखु्य औद्योथगक थनमायण 
सामग्रीहरू जस्तै थसमेन्ट, तार-जाली, स्टील प्लेट आदद नजजकैको बजारबाट खररद गरीनेछ। 
पेट्रथलयम पदाियको लाथग नेपाल आयल थनगमसाँग समन्वय गरी आयात गरीनेछ। 

आयोजना थनमायण गदाय आवश्यक मखु्य सामग्रीहरू तल बुाँदामा ददइएको छूः 
• ववष्फोटक सामग्रीको उजचत व्यवस्िापन तिा भण्डारण नेपाली सेनासाँग सम्वन्य गरी 

गरीनेछ। 
• थसमेन्टूः स्िानीय उत्पादनबाट प्रयोग गरीनेछ।  
• थनमायण सामग्रीहरू जस्तै थगट्टी, बालवुा र ढुङ्गा प्रस्ताववत उत्खनन ् क्षेत्रबाट उत्खनन ्

गररनेछ। 
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• हेडरेस टनेल, पेनस्टक पाइप र टेलरेसको लाथग उत्खनन ्गदाय थनजस्कएको थगट्टी र ढुङ्गा 
थनमायण काययहरूको लाथग पनुूः प्रयोग गरीनेछ।  

• पाइप र स्टील प्लेट नेपालको र भारतको बजारबाट खररद गरीनेछ।  
• ट्रान्सफमयर, जेनरेटर, एथसड, लथुब्रर्कयान््स भारत बजारबाट आयात गरीनेछ।  

 अनमुाथनत माटो थनकाल्ने र भने आयतन 
आयोजनाका ववथभन् न संरचनाहरूको स्िापनाका क्रममा 231,794.2  घनथमटर स्पोइल उत्पन् न 
हनुे अनमुान गररएको छ, जसमा कररब 7,780 घनथमटर स्पोइल ब्याक वफल गररनेछ। ब्याक 
वफल गरेर बचेको 185090.72 घनथमटर स्पोइल ववसजयन गररनेछ। अनमुाथनत माटो थनकाल्न े
र भने आयतनको ववस्ततृ वववरण अनसूुची ४ मा ददइएको छ। 

 प्रयोग हनुे प्रववथध  
प्रस्ताववत जलववद्यतु आयोजनाको थनमायणमा अत्याधथुनक प्रववथधको मेथसनरी सामानको प्रयोग 
गरीनेछ। यसका सािै आंजशक श्रममा आधाररत पारम्पररक मेथसनको पथन प्रयोग गरीनेछ। 
सामग्री ढुवानीमा यान्त्रीकीकरण गरीनेछ। सरल मेथसनरी संरचना र बायो-ईजन्जथनयर काययहरूमा 
सामान्य उपकरणको प्रयोगको गरीनेछ। 

 प्रस्ताव कायायन्वयन ताथलका 
प्रस्ताववत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदन थनम्न ताथलका अनसुार तयार गरीने छ;  
ताथलका 2.5: प्रस्ताव कायायन्वयन ताथलका 
क्र.सं. वक्रयाकलापहरू समय सीमा (मवहनामा) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

१ क्षेत्र थनधायरण तिा काययसूचीको स्वीकृत                     

२ स्िलगत अध्ययन, अपगु जानकारीहरूको 
संकलन (भौथतक, जैववक, सामाजजक आथियक 
तिा सांस्कृथतक वातावरण), आयोजना प्रभाववत 
क्षेत्रमा धरधरुीहरूको ववस्ततृ सामाजजक आथियक 
सवेक्षण  

                    

३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको मस्यौदा 
प्रथतवेदन तयारी 

                    

४ सावयजथनक सनुवुाई, ७ ददने सूचना प्रकाशन,  
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अजन्तम 
प्रथतवेदन तयारी 

                    

५ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अजन्तम मस्यौदा 
प्रथतवेदन बझुाउने 
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क्र.सं. वक्रयाकलापहरू समय सीमा (मवहनामा) 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

६ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदनको 
स्वीकृती 

                    

 आवश्यक जग्गाको क्षते्रफल र जग्गाको प्रकार 
उपभोग तिा व्यवस्िापनको आधारमा प्रस्ताववत आयोजनाका लाथग जग्गाको क्षेत्रफल 
छुट्टयाइएको छ। आयोजनाका लाथग छुट्टाइएको स्िायी जग्गा भोगाथधकार थलइ प्रयोग गरीनेछ 
भन े अस्िायी जग्गा आयोजनाको थनमायण अवथधभर मात्र प्रयोग हनुेछ र थनमायण पश् चात 
सकेसम्म पूरानै अवस्िामा पनुस्िायपना वा व्यवस्िापन गरी सम्बजन्धत व्यवस्िापन सथमथतलाई 
हस्तान्तरण गरीनेछ। 

कुल जग्गाूः आयोजनाका ववथभन्न संरचनाहरूको थनमायणका लाथग कुल १९.८५ हे. जग्गा 
आवश्यक पनेछ जस मध्ये १४.३५ हे. स्िायी रूपमा र ५.५० हे. अस्िायी रूपमा प्रयोग 
गरीनेछ।   
स्िायी रूपमा प्रयोग गरीने जग्गाूः कुल १४.३५ हे. स्िायी जग्गा मध्ये ९.०३ हे. राविय 
वनको जग्गाबाट र ५.३२ हे. थनजी जग्गाबाट प्राप्त गरीनेछ। 
अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीने जग्गाूः कुल ५.५० हे. अस्िायी जग्गा मध्ये ३.६० हे. राविय 
वनको जग्गाबाट र १.९० हे. थनजी जग्गाबाट प्राप्त गरीनेछ। 
राविय वनको जग्गाूः यस आयोजनाका लाथग कुल १२.६३ हे. (८.५० हे. मकाल ुबरूण 
रा.थन. को मध्यवती क्षेत्रबाट र ४.१३ हे. वनसाँग जोथडएको खोलाको जग्गाबाट (मकाल ु
बरूण रा. थन. को मध्यवती क्षेत्र अन्तगयत व्यवस्िापन गरीएको) सरकारी जग्गा आवश्यक 
पनेछ। कुल ९.०३ हे. (८.५० हे. मकाल ुबरूण रा.थन. को मध्यवती क्षेत्रबाट र ०.५३ हे. 
वनसाँग जोथडएको खोलाको जग्गाबाट (मकाल ु बरूण रा. थन. को मध्यवती क्षेत्र अन्तगयत 
व्यवस्िापन गरीएको) स्िायी रूपमा र ३.६० हे. वनसाँग जोथडएको खोलाको जग्गाबाट (मकाल ु
बरूण रा.थन. को मध्यवती क्षते्र अन्तगयत व्यवस्िापन गरीएको) अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनेछ। 
थनजी जग्गाूः यस आयोजनाका लाथग स्िायी र अस्िायी दबैु रूपमा थनजी जग्गा प्रयोग गरीनेछ । कुल 
७.२२ हे. थनजी जग्गा आवश्यक पनेछ जस मध्य ५.३२ हे. स्िायी रूपमा र १.९० हे. अस्िायी रूपमा 
प्रयोग गरीनेछ। 
सबै सरकारी जग्गाहरूको भोगाथधकार (स्िायी तिा भाडामा थलइने) सरोकार राख्न ेसम्बजन्धत 
कायायलयहरूसाँग थलइनेछ। स्िायी रूपमा प्रयोग गरीने थनजी जग्गा प्रस्तावकले भोगाथधकारको 
समयमा चलनचल्तीको भाउ अनसुार खररद गरीनेछ र अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीने थनजी जग्गा 
आवश्यकताको समयमा भाडामा थलइनेछ। भोगाथधकारको प्रवक्रया ववद्यतु उत्पादनको 
अनमुथतपत्र प्राप्त गरे पथछ गरीनेछ। जग्गाको ववस्ततृ वववरण तलको ताथलका २.६ मा ददइएको 
छ;
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ताथलका 2.6 : आयोजनाका लाथग आवश्यक जग्गाको क्षते्रफल 
क्र.सं. 
  
  
  
  

आयोजनाका 
संरचनाहरू                                                                                                       

  
  
  
  

आवश्यक जग्गा (हे.) कुल 
क्षते्रफल 
(हे.) 

  
  
  
  

राविय वन खेतीयोग्य जमीन बााँझो जग्ग वनसाँग जोथडएको 
खोलाको जग्गा 
(मकाल ुबरूण रा. 
थन. को मध्यवती 
क्षते्र अन्तगयत 
व्यवस्िापन 
गरीएको) 

  

सामदुावयक 
वन 

  
  

 मकाल ुबरूण रा. 
थन. मध्यवती क्षते्र 

  
  

कबथुलयत 
वन  

  
  

  सरकारी 
  

थनजी 
  

सरकारी 
  

थनजी 
  

ऐलानी बारी खेत   बारी खेत 

क  स्िायी उद्दशे्यको लाथग आवश्यक जग्गा  
१ हेडवर्कसय  (Including Auxillary Headworks) 
 

डाइभयजन संरचना    ०.२०               ०.४६ ०.६६ 

  इन्टेक    ०.१०               ०.०४ ०.१४ 

  थडसेन्डर बेथसन 
सम्म एप्रोच 

  ०.१०               ०.०१ ०.११ 

  थडसेन्डर बेथसन 
बेथसन 

  ०.३०               ०.०२ ०.३२ 

२ पानी वाहक संरचना 
  Access tunnel 

portal 
  ०.२०                 ०.२० 

  हेडरेस पाइप   १.५०                 १.५० 

  इन्लेट पोटयल   ०.२४                 ०.२४ 

  आउटलेट पोटयल   ०.००     ०.१०     
  

  ०.१० 

  सजय साफ्ट    ०.२०           
  

  ०.२० 
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क्र.सं. 
  
  
  
  

आयोजनाका 
संरचनाहरू                                                                                                       

  
  
  
  

आवश्यक जग्गा (हे.) कुल 
क्षते्रफल 
(हे.) 

  
  
  
  

राविय वन खेतीयोग्य जमीन बााँझो जग्ग वनसाँग जोथडएको 
खोलाको जग्गा 
(मकाल ुबरूण रा. 
थन. को मध्यवती 
क्षते्र अन्तगयत 
व्यवस्िापन 
गरीएको) 

  

सामदुावयक 
वन 

  
  

 मकाल ुबरूण रा. 
थन. मध्यवती क्षते्र 

  
  

कबथुलयत 
वन  

  
  

  सरकारी 
  

थनजी 
  

सरकारी 
  

थनजी 
  

ऐलानी बारी खेत   बारी खेत 

  पेनस्टक पाइप   ०.००     ०.९७     
  

  ०.९७ 

  भवटयकल साफ्ट   १.२४                 १.२४ 

  अथडट पोटयल   ०.३२                 ०.३२ 

  टेलरेस   ०.१०                 ०.१० 

३ ववद्यतुगृह    ०.५०                 ०.५० 

४ सब-स्टेशन/ 
स्वीचयाडय 

  ०.२०                 ०.२० 

५ पहुाँच सडक (17 
वक.थम.) र पलु 

  २.८०     ३.७५           ६.५५ 

६ स्िायी जशववर 
क्षेत्र 

  ०.५०     ०.५०           १.०० 

  कुल (क)    ८.५०     ५.३२         ०.५३ १४.३५ 

ख. अस्िायी सहायक सवुवधाहरू लाथग आवश्यक जग्गा 
७ थडस्पोजल क्षेत्र         ०.७०         १.७० २.४० 

८ उत्खनन ्क्षेत्र                    ०.८० ०.८० 
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क्र.सं. 
  
  
  
  

आयोजनाका 
संरचनाहरू                                                                                                       

  
  
  
  

आवश्यक जग्गा (हे.) कुल 
क्षते्रफल 
(हे.) 

  
  
  
  

राविय वन खेतीयोग्य जमीन बााँझो जग्ग वनसाँग जोथडएको 
खोलाको जग्गा 
(मकाल ुबरूण रा. 
थन. को मध्यवती 
क्षते्र अन्तगयत 
व्यवस्िापन 
गरीएको) 

  

सामदुावयक 
वन 

  
  

 मकाल ुबरूण रा. 
थन. मध्यवती क्षते्र 

  
  

कबथुलयत 
वन  

  
  

  सरकारी 
  

थनजी 
  

सरकारी 
  

थनजी 
  

ऐलानी बारी खेत   बारी खेत 

९ भण्डारण तिा 
थनमायण क्षेत्र  

        ०.४०         ०.२० ०.६० 

१० क्रसर प्लान्ट                   ०.८० ०.८० 

११ व्याचीङ्ग क्षेत्र         ०.२०         ०.१० ०.३० 

१२ जशववर क्षेत्र         ०.४०           ०.४० 

१३ बंकर क्षेत्र तिा 
सरुक्षा जशववर 

        ०.२०           ०.२० 

  कुल (ख)          १.९०         ३.६० ५.५० 

क+ख  कुल    ८.५० ०.००   ७.२२       ०.०० ४.१३ १९.८५ 

स्रोत: माथिल्लो संखुवाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतवेदन, २०७६ 
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ताथलका 2.7 : आयोजनाका लाथग आवश्यक जग्गाको क्षते्रफलको साराशं ताथलका  

क्र. 
सं. 

जग्गाको 
प्रकार 

आवश्यक जग्गा (हे.) कुल 
क्षते्रफल 
(हे.) 

  

 

राविय वन थनजी 
मकाल ुबरूण 
रा.थन. को 
मध्यवती क्षते्र 

वनसाँग जोथडएको खोलाको जग्गा 
(मकाल ुबरूण रा.थन. को मध्यवती 
क्षते्र अन्तगयत व्यवस्िापन गरीएको) 

कुल 

१ स्िायी ८.५ ०.५३ ९.०३ ५.३२ १४.३५ 

२ अस्िायी ० ३.६ ३.६ १.९ ५.५  
कुल ८.५ ४.१३ १२.६३ ७.२२ १९.८५ 

स्रोत: माथिल्लो संखुवाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतवेदन, 
२०७६ 

 आयोजना क्षते्रको वणयन 
यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लाथग आयोजनाको संरचना र सहायक सवुवधाहरू प्रस्ताव 
गरीएको  क्षेत्र र आयोजनाको थनमायण र संचालनले प्रभाव पाने क्षेत्रलाई अध्ययन क्षेत्र भथनन्छ। 
आयोजना भन्नाले माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा. संकेत गरीन्छ र अध्ययन 
क्षेत्रलाई थनकटता र पररमाणको आधारमा आयोजना क्षेत्रलाई मखु्य आयोजना क्षेत्र (प्रत्यक्ष रूपमा 
आयोजना प्रभाववत क्षेत्र) र वरपर क्षेत्र (अप्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभाववत क्षते्र) गरी दईु भागमा 
ववभाजजत गरीएको छ। 

 मखु्य आयोजना क्षते्र (प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभाववत क्षते्र) 
आयोजनाको संरचना र सहायक सवुवधाहरू प्रस्ताव गरीएको क्षेत्र, आयोजनाको थनमायण र सञ्चालनले 
प्रभाव पाने क्षेत्र, आयोजनाको संरचनालाई सरुक्षा गनय राजखएको तारवार गरीएको स्िायी रूपमा 
थलइने क्षेत्रलाई आयोजनाको मखु्य क्षेत्र तिा प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभाववत क्षेत्र भथनन्छ। 
आयोजनाको संरचना थनमाणय गनय प्रस्ताव गरीएको क्षते्रको १००-५०० थम. थभत्र पने क्षेत्रलाई पथन 
मखु्य आयोजना क्षेत्र माथनन्छ। थसलीचोङ गाउाँपाथलकाको वडा नं. २ र ३ मखु्य आयोजना क्षेत्र 
अन्तगयत पदयछ जहााँ मखु्य संरचनाहरू पदछय। बेथतनी, बाला, खोकजचप, खोङ्गुवा, खकानतक, 
थसवकददम, देवी िान, थतथतला र छोनराखा आयोजना प्रभाववत बस्तीहरू हनु।् 
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 वरपर क्षते्र (अप्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभाववत क्षते्र) 
वरपर क्षेत्र भन्नाले अप्रत्यक्ष रूपमा असर पने क्षेत्र पदयछ जस अन्तगयत प्रत्यक्ष प्रभाव पने क्षेत्र 
भन्दा बावहरको थसलीचोङ गाउाँपाथलकाथभत्र पने क्षते्र पदयछ। आयोजना क्षेत्रको वणयनको ववस्ततृ 
वववरण अनसूुची ४ र Impacr Area Delineation map अनसूुची 2 मा ददइएको छ। 

 

 
तस्वीर 2.4: थसलीचोङ गाउाँपाथलकाको नर्कसामा आयोजना प्रभाववत क्षते्र  
स्रोत: सवेक्षण ववभाग (१९९४) बाट संशोथधत
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अध्याय ३ 
3 प्रथतवेदन तयार गदाय अपनाइएको ववथध 

 सम्बजन्धत प्रकाजशत वा अप्रकाजशत सामग्री / प्रथतवेदनको पनुरावलोकन 
आयोजनाका लाथग आवश् यक पने सम्बजन्धत दद्बतीय जानकारीहरू ववथभन्न प्रकाजशत सन्दभय 
सामग्रीहरू, थडथभजन वन कायायलयका अथभलेखहरू र अन्य कायायलयका अथभलेखहरू संकलन 
गरीएको थियो। यो प्रथतवेदन तयार गदाय नेपाल सरकारको प्रकाजशत प्रचथलत नीथत, ऐन, थनयम 
तिा थनदेजशकाहरू संकलन गरीएका सान्दथभयक सहयोगी प्रकाजशत पसु्तकहरूको पूनरावलोकन गरी 
प्रथतवेदन तयार हो। त्यसैगरी ववथभन्न अप्रकाजशत सामग्रीहरू जस्तै मकाल ु बरूण रा.थन.का 
अथभलेखहरू, आयोजनासाँग सम्बजन्धत आयोजनाको नजजक रहेका जलववद्यतु आयोजनाहरूको 
सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतवेदन तिा वातावरणीय अध्ययन प्रथतवेदनहरूको पथन पनुरावलोकन गरीएको 
थियो। 

 प्रस्ताव काययन्वयन हनुे क्षते्रको नर्कसाको अध्ययन तिा ववश् लेषण 
प्रभाववत क्षेत्रहरूको भौगथभयक अवस्िा, अवजस्िथतका सािै वन तिा वनस्पथतको जानकारी, नदी तिा 
खोलाहरू र त्यहााँ पगु्ने बाटोहरूको पवहचान गरी उक्त काययबाट प्रभाव पनय सर्कने स्िानको जानकारी 
जजल्लाको नर्कसाको अध्ययनबाट थलइएको थियो। सािै त्यहााँको भ-ूबनोट, भ-ूउपयोगको अवस्िाको 
जानकारी थलन टोपोग्रावफक नर्कसा, भ-ूउपयोग सम्बन्धी नर्कसा, भथूम प्रणाली सम्बजन्ध नर्कसाहरू 
पथन अध्ययन गरीएको थियो। 

 स्िलगत अध्ययन 
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययनको क्रममा ववद्यमान वातावरणीय अवस्िा र वातावरणीय 
प्रभाव पवहचान गनय एक हप्ता लामो (चैत्र, २०७८) स्िलगत अध्ययन गरीएको थियो। उक्त 
अध्ययनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ववज्ञ, पाररजस्िथतवकय ववज्ञ, जैववक ववववधता ववज्ञ, 
हाइड्रोपावर इन्जीथनयर, भ-ूगभय ववज्ञ, समाजशास्त्री र परामशयदाताको संलग्नता रहेको थियो। उक्त 
अध्ययनमा संलग्न ववज्ञहरूले आ-आफ्नो क्षेत्र ववशषे जानकारी संकलन गने काम गरेका थिए। 

 भौथतक वातावरणमा अपनाइएको ववथध 
स्िलगत सवेक्षण/प्रत्यक्ष अवलोकन (Field Survey /Direct Observation)   

• टोपोग्राफी, जजयोमफोलोजी, जजयोलोजी, माटो र भथूमको जस्िरताको अध्ययनका लाथग क्षेत्र 
सवेक्षण गरीएको थियो। 
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• भथूम प्रयोग नर्कसा र टोपोग्रावफक नर्कसाबाट आयोजना पवहचान गरीएको क्षेत्रहरूको माटोको 

क्षयीकरण, पवहरोहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन गरीएको थियो। 
• औसत वावषयक वषाय सम्बन्धी वववरण जल तिा मौसम ववज्ञान ववभागको थसददयबा स्टेशनबाट 

थलइएको थियो र मौसमी गथतववथधहरूबारे स्िानीय समदुायहरूसाँग छलफल गरीएको थियो। 

• आयोजना क्षेत्रको थनमायण तिा संचालनबाट मखु्य अवयवहरूले प्रभाव पने क्षते्र जस्तै माटो र 
भथूम जस्िरताको अध्ययन क्षते्र सवेक्षण ववथधबाट गरीएको थियो।  

• हेडवर्कसय, हेडरेस टनेल, पनेस्टक पाइप र ववद्यतुगहृ प्रस्ताववत क्षेत्रमा वायकुो गणुस्तर मापन 
गरीएको थियो।  

• हेडवर्कसय, हेडरेस पाइप र ववद्यतुगहृ प्रस्ताववत क्षेत्रमा थबहान, सााँझ र राती गरी ददनको तीन 
चोवट ध्वथनको स्तर मापन गरीएको थियो। 

 जैववक वातावरणमा अपनाइएको ववथध 
क. स्िलगत सवेक्षण/प्रत्यक्ष अवलोकन (Walkthrough/ Direct Observation) 

• आयोजनाको ववथभन्न संरचनामा पाइने वनस्पथत तिा जंगलको प्रकार र प्रजाथतहरूको पवहचान 
गरीएको थियो। 

• वनस्पथतको तथ्याङ्क संकलनका लाथग आयोजनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पने क्षेत्रमा 
स्िलगत सवेक्षण गरीएको थियो। वन्यजन्तकुो अध्ययनको लाथग ट्रान्जेर्कट (transect) ववथध 
अपनाईएको थियो। वन्यजन्तकुो आवाज, गथतशीलता र प्रवासी मागयहरू आदद Walk through 

सवेक्षण र स्िानीय माथनसहरूसाँग परामशय माफय त पवहचान गरीएको थियो।  
• यस क्षेत्रमा पाइने दलुयभ, खतरा वा लोपन्मखु तिा राविय संरक्षणमा पने प्रजातीहरू IUCN, 

CITES सूचीसाँग पवहचान गरीएको थियो।आयोजना क्षेत्रमा संरजक्षत महत्त्वका यी प्रजाथतहरूको 
बसाइाँको स्िान र आवासको अवस्िा, भोजन, प्रजनन ्र गुाँड बनाउने आवश्यकताहरू पत्ता 
लगाउन ववस्ततृ अध्ययन गनय पैदल सवेक्षण गरीएको थियो। 

• संखवुा  खोलामा पाइने माछाको अध्ययन गनय आयोजना क्षेत्रको ववथभन्न ठाउाँमा माछाको 
Sampling गरीएको थियो। माछाको Sampling, Hand Cast Net बाट गरीएको थियो। यो प्रकृया 
४ ददन सम्म ददनको दईु पटक गरीएको थियो। प्रत्येक चोटीमा माछाको घनत्व र माछाको 
प्रथत अनपुात पवहचान गरीएको थियो। 
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ख. रूखहरूको कुल सवेक्षण 

Total Enumeration गरी आयोजना थनमायणका क्रममा काटीने रूखहरूको DBH र उचाइ मापन 
गररएको थियो। रूख र पोलको ताथलका ३.१ अनसुार वगीकरण गरीएको थियो। 
ताथलका 3.1: रूखहरूको वगीकरण 

क्र.सं. आकार DBH (सेन्टीथमटर) 
१ पोल १०÷३० से.थम. 
२ रूख <३० से.थम. 
स्रोत: सामदुावयक वन इन्वेंटरी थनदेजशका, २०७१ 
ग. तोवकएको मागयमा वहड्ने (Transect Walk) 

• वन्यजन्तकुो आवाज, गथतशीलता र प्रवासी मागयहरू आदद पैदल सवेक्षण गरी सम्पन्न गरीएको 
थियो। तोवकएको मागयमा वहड्ने ववथध अपनाई वन्यजन्तकुो अवजस्िथत बारे पवहचान गरीएको 
थियो।  

• यस क्षेत्रका चराहरू पोइन्ट काउन्ट दृश्य र ध्वथनको अवलोकनबाट अध्ययन गरीएको थियो।  
घ. मखु्य जानकार व्यजक्तसाँग अन्तवायताय  (Key Informant Interview) 
• यस क्षेत्रको इथ्नोबोटनी र स्िानीय वोटथबरूवा, जथडबटुी, गैर काष्य वन पैदावारहरूको 

अन्तरवक्रया बाट अध्ययन गरीएको थियो। 
• वन्यजन्तकुो बासस्िान र त्यसका गथतववथधहरू स्िानीय व्यजक्तहरूसाँगको अन्तरवक्रयाद्वारा 

अध्ययन गरीएको थियो। 
 सामाजजक, आथियक, सासं्कृथतक वातावरणमा अपनाएको ववथध 

क. स्िलगत सवेक्षण/प्रत्यक्ष अवलोकन (Walkthrough/Direct Observation)  

• आयोजना प्रभाववत क्षेत्रका धाथमयक, सास्कृथतक तिा ऐथतहाथसक महत्त्वका सबै क्षते्रमा अवलोकन 
गरी क्षेत्रहरूको संरक्षण, स्िान पररवतयनको सम्भावनाहरू स्िानीय व्यजक्त, पजुारी तिा गाउाँका 
व्यजक्तहरसाँग अन्तरवक्रया गरीएको थियो। 

• आयोजनाबाट प्रभाववत बस्ती सवेक्षणको प्रश् नावली तयार गरीएको थियो (सो प्रश् नावलीमा ती 

प्रभाववतहरूको जजववका, आय-आजयन, आयोजना प्रथत सोच तिा राय सझुाव आदद उल्लेजखत 
गरीएको थियो। 

ख. सरोकारवालासाँग छलफल  
• आयोजना प्रभाववत क्षेत्रका आददबासी समूह, मवहला तिा वपथछथडएको वगयको साि सामवुहक 

छलफल गरीएको थियो। 
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• ववद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी आदद जस्ता सामाजजक पूवायधारको बारेमा जानकारी 
नगरपाथलका र वडा कायायलयहरूबाट परामशय थलएको थियो र वाडय तहमा सामवुहक छलफलको 
माध्यमबाट यी सवुवधाहरूको वतयमान अवस्िा र सामान्य सरसफाईको अवस्िाको बारे जानकारी 
प्राप्त गरीएको थियो। 

ग. लजक्षत समूह छलफल  

• लजक्षत समूहसाँगको छलफलबाट आयोजना प्रभाववत क्षेत्रका वतयमान वातावरणीय जस्िथत, 

लाभाजन्वत समदुाय, जनसंख्या तिा धाथमयक, सांस्कृथतक र ऐथतहाथसक स्िलहरूको बारे जानकारी 
प्राप्त गरीएको थियो। 

घ. मखु्य जानकार व्यजक्तसाँग अन्तवायताय (Key Informant Interview) 
• मखु्य जानकार व्यजक्तसाँग अन्तवायतायबाट आयोजना प्रभाववत क्षेत्रका वतयमान वातावरणीय जस्िथत, 

लाभाजन्वत समदुाय, जनसंख्या तिा धाथमयक, सांस्कृथतक र ऐथतहाथसक स्िलहरूको बारे जानकारी 
प्राप्त गरीएको थियो। 

ङ सामवुहक छलफल (Group Discussion) 

• सामवुहक छलफल माफय त सामाजजक पूवायधारको जानकारी प्राप्त गरी त्यहााँको सवुवधाहरूको 
वतयमान जस्िथत, लाभाजन्वत जनसंख्या तिा धाथमयक, सांस्कृथतक र ऐथतहाथसक स्िलहरूको बारे 
जानकारी प्राप्त गरीएको थियो। 

 सङ्कथलत नमूना (माटो, पानी आदद) को प्रयोगशालामा ववश् लेषण 
• स्िलगत अध्ययनका क्रममा आयोजना क्षेत्रको वायकुो गणुस्तर मापन गरीएको थियो। 
• Low Volume Sampler प्रयोग गरी आयोजना क्षेत्रको वायूको गणुस्तर परीक्षण गरीएको थियो। 

• आयोजना क्षेत्रको खोलाको पानीको नमूना संकलन गरी प्रयोगशालाबाट गणुस्तर मापन गरीएको 
थियो।  

• Noise Level Meter को सहायताले आयोजना क्षेत्रमा ध्वथनको स्तर मापन गरीएको थियो।  

 सावयजथनक परामशय, छलफल, अन्तरवक्रया र सावयजथनक सनुवुाई  
जन परामशय तिा स्िानीय सरोकारवालाहरूसाँग छलफल 

आयोजना प्रभाववत क्षेत्रमा स्िानीय समदुाय, बदुद्बजीववहरू, जशक्षक र सरोकारवालाहरूको 
उपजस्िथतमा छलफलको उदे्दश्य, अध्ययन भइरहेको अवस्िा र आयोजनाको जस्ितीको बारेमा 
छलफल गरीएको थियो। यस छलफलमा मखु्यतयाूः आयोजनाको कायायन्वयनद्वारा उत्पन्न हनु 
सर्कने समस्या, वातावरणमा पने प्रभाव र सरोकारवालाहरूको आयोजना सम्बन्धी जजज्ञासा र लाभमा 
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केन्द्रीत गरीएको थियो।यस छलफलमा उठेका प्रश् न, जजज्ञासा, राय तिा सझुावहरू संकलन 
गरीएको थियो। ववस्ततृ वववरण अनसूुची २१ मा ददइएको छ। 

मस्यौदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदन तयारी  

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षेत्र थनधायरण तिा काययसूची प्रथतवेदनको स्वीकृथत पश् चात आयोजना 
क्षेत्रको स्िलगत अध्ययन गरीएको थियो। स्िलगत अध्ययनबाट संकलन गरीएको वववरणहरूलाई 
ववश् लेषण गरी प्राप्त जानकारीहरू उल्लेख गरी र सािसािै भौथतक, जैववक, सामाजजक-आथियक 
वातावरणमा पने प्रभाव समावेश गरी ती प्रभावहरूको उजचत न्यूनीकरणका उपायहरू समावेश गरी 
र  वातावरणीय अनगुमन, वातावरणीय व्यवस्िापन योजना र वातावरणीय पररक्षण उल्लेख गरी 
वातावरण संरक्षण थनयमावली, २०७७ को अनसूुची १२ मा ददइएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रथतवेदनको ढााँचा अनसुार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदनको मस्यौदा तयार गरीएको छ। 

सावयजथनक सनुवुाई 
प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदन तयारीको थसलथसलामा आयोजनाको 
कायायन्वयनबाट प्रभाववत हनुे क्षेत्रमा आयोजनाको बारेमा थमथत २०७९/०१/०२ मा संखवुासभा  
जजल्लाको थसलीचोङ गाउाँपाथलकाको बिु आधारभतू ववद्यालयमा सावयजथनक सनुवुाई काययक्रमको 
आयोजना गरीएको थियो। सावयजथनक सनुवुाई काययक्रममा ९6 जनाको (परुूष-76 र मवहला-
21) उपजस्िथत रहेको थियो। सावयजथनक सनुवुाई काययक्रम गदाय प्रभाववत स्िानीय समदुाय तिा 
स्िानीय तहका प्रथतथनथधलाई समेत सहभागी गराइएको थियो। सावयजथनक सनुवुाई काययक्रम 
आयोजना गने प्रयोजनको लाथग प्रस्तावकले सोको थमथत, समय, स्िान र आयोजनाको सम्बन्धमा 
थमथत २०७८/१२/२७ गते आथियक राविय दैथनक पथत्रकामा सावयजथनक सनुवुाई बारे सूचना 
प्रकाशन गरीएको थियो। सावयजथनक सूचनाको एक प्रथत अनसूुची २२ मा छ। स्िानीय तहको 
सम्बजन्धत वडा कायायलय र आयोजना क्षेत्रको कनै सावयजथनक स्िलमा सूचना टााँस गरीएको थियो। 
सावयजथनक सनुवुाईमा भएको उपजस्िथत, सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव, तस्वीर वातावरणीय अध्ययन 
प्रथतवेदनमा संलग्न गरीएको छ। सावयजथनक सनुवुाई काययक्रमको सारांश अनसूुची २५ मा राजखएको 
छ। सािै प्रस्ताव काययन्वयनबाट असर पनय सर्कने गाउाँपाथलका र वडा कायायलयबाट थसफाररस 
संकलन गरीएको थियो। सावयजथनक सनुवुाई सम्बन्धी वववरण अनसूुची २२, २३, २४ र २५ मा 
ददइएको छ। 
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सावयजथनक सूचना 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्रममा आयोजनाको कायायन्वयन हनुे स्िानीय तह, सरोकारवाला, 
वा संस्िालाई आयोजनाको कायायन्वयनबाट पनय सर्कने वातावरणीय प्रभावहरूको सम्बन्धमा ७ ददन 
थभत्र राय सझुाव उपलब्ध गराउन स्िानीय तहको कायायलय, सो क्षेत्रमा रहेको शैजक्षक संस्िा, 
सामदुावयक वनको कायायलय, स्वास्थ्य संस्िा तिा कुनै सावयजथनक स्िलमा सूचना टााँस गरीएको 
थियो र सो सम्बन्धी मचुलु्का सकंलन गरीएको थियो। त्यसैगरी आयोजनाको सम्बन्धमा थमथत 
२०७९/०१/०५ गते आथियक राविय दैथनक पथत्रकामा सावयजथनक सूचना प्रकाशन गरीएको 
थियो। सावयजथनक सूचनाको एक प्रथत अनसूुची २७ समावेश गरीएको छ। 
राय सझुाव तिा थसफाररस पत्रहरू संकलन 
आयोजनाको कायायन्वयनको लाथग आयोजना प्रभाववत स्िानीय थनकायबाट थसफाररस संकलन 
गरीएको थियो। 

 सझुाव समावेश गरी अजन्तम प्रथतवेदनको तयारी 
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको मस्यौदा प्रथतवेदनको तयारी पथछ सावयजथनक सनुवुाईमा उठेका 
सवालहरू र प्राप्त सझुावहरूलाई समावेश गरी वातावरणीय अध्ययन प्रथतवेदन तयार गरीएको हो। 
वातावरण संरक्षण थनयमावली, २०७७ को अनसूुची १२ को खण्ड (ग) मा ददइएको वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदनको ढााँचा अनसुार यो वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदन तयार गरीएको 
हो।  
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अध्याय ४ 

4 प्रथतवेदन तयार गदाय ववचार गरीएका नीथत, ऐन, थनयम, थनदेजशका, मापदण्ड, सजन्ध सम्झौता 
माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजनाको संचालन तिा कायायन्वयनका उदे्दश्य  पूरा गनय 
प्रस्तावकले प्रकृथत र त्यससाँग सम्बजन्धत क्षेत्र हेरी तल नीथत, ऐन, थनयम, थनदेजशका, मापदण्ड, 
सजन्ध, सम्झौताहरूमा सान्दथभयक र अथनवायय प्रावधानहरू, न्यूनीकरणका उपाय/योजनाहरूलाई 
अध्ययन गरी प्रथतवेदनमा उल्लेख गरीएको छ। प्रस्तावकले आयोजनाको थनमायण तिा संचालन 
चरणमा तल उल्लेजखत नीथत, ऐन, थनयम, थनदेजशका, मापदण्ड, सजन्ध, सम्झौताहरूको कायायन्वयन 
गनय प्रथतबि छ। प्रस्ताव कायायन्वयन तिा संचालनको सन्दभयमा वातावरण साँग सम्बजन्धत तिा 
सम्बजन्धत क्षेत्रसाँग सम्बजन्धत ऐन, थनयम, थनदेजशका, मापदण्ड तिा पररपत्रहरूको पूणय रूपमा 
पालना गरीनेछ। तल उल्लेजखत नीथत, ऐन, थनयम, थनदेजशका, मापदण्ड, सजन्धहरूको ववस्ततृ 
वववरण अनसूुची ६ मा ददइएको छ। 

 संववधान 
• नेपालको संववधान 
 नीथत 
• नेपाल राविय जैववक ववववधता  रणनीथत तिा कायययोजना, (२०१४-२०२०) 
• जलववद्यतु ववकास नीथत, २०५८ 
• राविय थसमसार नीथत, २०६९ 
• पूवायधार ववकास आयोजनाका लाथग जग्गा प्राथप्त, पनुयवास तिा पनुयस्िापना सम्बन्धी नीथत, 

२०७१ 
• राविय रोजगार नीथत, २०७१ 
• जल उत्पन् न प्रकोप व्यवस्िापन नीथत, २०७२ 
• भ-ूउपयोग नीथत, २०७२ 
• वन अनसुन्धान रणनीथत, २०७३ 
• ववपद् जोजखम न्यूनीकरण तिा व्यवस्िापन नीथत, २०७५ 
• राविय ऊजाय दक्षता रणनीथत, २०७५ 
• राविय भथूम नीथत, २०७५ 
• राविय वन नीथत, २०७५ 
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• राविय वातावरण नीथत, २०७६ 
• राविय जलवाय ुपररवतयन नीथत, २०७६ 
• पन्रौं योजना, (आथियक वषय २०७६/७७-२०८०/८१) 
• राविय व्यवसायजन्य सरुक्षा तिा स्वास्थ्य नीथत, २०७६ 
• राविय जलस्रोत नीथत, २०७७ 
• राविय जैववक ववववधता तिा रणनीथत तिा कायायन्वयन योजना, २०७१-२०७७ 
• पेशाजन्य स्वास्थ्य र व्यजक्तगत सरुक्षा नीथत, २०७७ 
• नेपाल इजन्जथनयररङ् पररषदको पेशागत स्वास्थ्य सरुक्षा सम्बन्धी नीथत, २०७७ 
• फोहोरमैला व्यवस्िापन राविय नीथत, 2079 

 ऐन 
• प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ 
• जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ 
• ववष्फोटक पदािय ऐन, २०१८ 
• संक्रामक रोग थनयन्त्रण ऐन, २०२० 
• राविय थनकुञ्ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ 
• जग्गा प्राथप्त ऐन, २०३४ 
• भ ूतिा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ 
• खानी तिा खथनज पदािय ऐन, २०४२ 
• जलस्रोत ऐन, २०४९ 
• ववद्यतु ऐन, २०४९ 
• बालश्रम (थनषेध र थनयथमत गने) ऐन, २०५६ 
• थबरूवा संरक्षण ऐन, २०६४ 
• फोहोरमैला व्यवस्िापन ऐन, २०६८ 
• स्िानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ 
• श्रम ऐन, २०७४ 
• ववपद् जोजखम न्यूनीकरण तिा व्यवस्िापन ऐन,२०७४ 
• अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्िापन ऐन २०७४ 
• ववद्यतु थनयमन आयोग ऐन, २०७४ 
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• मलुकुी देवानी संवहता ऐन, २०७४ 
• स्िानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 
• राविय प्राकृथतक स्रोत तिा ववजत्त आयोग ऐन, २०७४ 
• उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ 
• बालबाथलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
• रोजगार हक सम्बन्धी ऐन,२०७५ 
• वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ 
• भ ूउपयोग ऐन, २०७६ 
• भथूम सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७६ 
• वन ऐन, २०७६ 
• सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुतिा वनस्पथतको अन्तराविय व्यापार थनयन्त्रण ऐन २०७6 
• संघ, प्रदेश र स्िानीय तह (समन्वय तिा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ 

 थनयमावलीहरू 
• ववस्फोटक पदािय थनयमावली, २०२० 
• भथूम सम्बन्धी थनयमहरु, २०२१ 
• राविय थनकुञ् ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण थनयमावली, २०३० 
• वहमाली राविय थनकुञ्ज थनयमावली, २०३६ 
• भ ूतिा जलाधार संरक्षण थनयमावली,२०४२ 
• प्राचीन स्मारक संरक्षण थनयमावली,२०४६ 
• ववद्यतु थनयमावली, २०५० 
• जलस्रोत थनयमावली, २०५० 
• मध्यवती क्षेत्र व्यवस्िापन थनयमावली¸ २०५२ 
• खानी तिा खथनज पदािय थनयमावली २०५६ 
• बाल श्रम (थनषेध र थनयथमत गने) थनयमावली, २०६२ 
• थबरुवा संरक्षण थनयमावली, २०६६ 
• फोहोरमैला व्यवस्िापन थनयमावली, २०७० 
• श्रम थनयमावली, २०७५ 
• योगदानमा आधाररत सामाजजक थनयमावली, २०७५ 
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• ववद्यतु थनयमन आयोग थनयमावली, २०७५ 
• रोजगारीको हक सम्बन्धी थनयमावली, २०७५ 
• मलुकुी देवानी काययववथध थनयमावली, २०७५ 
• उपभोक्ता संरक्षण थनयमावली, २०७६ 
• सङ्कटापन्न  वन्यजन्त ुतिा वनस्पथतको अन्तरायविय व्यपार थनयन्त्रण थनयमावली, २०७६ 
• ववपद जोजखम न्यूनीकरण तिा व्यवस्िापन थनयमावली,२०७६ 
• वातावरण संरक्षण थनयमावली, २०७७ 
• भमूी सम्बन्धी (अठारौ संशोधन) थनयमहरु, २०७७ 
• भ-ूउपयोग थनयमावली, 2079 
• वन थनयमावली, 2079 

 थनदेजशका/ काययववथध 
• Hydropower Environmental Impact Assesmeny Manual, 2018 

• राविय ऊजाय सङ्कट थनवारण तिा ववद्यतु ववकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०२६-
१६ 

• राविय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन थनदेजशका, २०५० 
• वन क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको थनदेजशका, २०५२ 
• वातावरण व्यवस्िापन थनदेजशका, २०५४ 
• मध्यवती क्षेत्र व्यवस्िापन थनदेजशका, २०५६ 
• जलववद्यतु आयोजनाहरूमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काययसूची बनाउने सम्बन्धी 

काययववथध, २०५८ 
• जलववद्यतु आयोजनाहरूमा वातावरणीय व्यवस्िापन योजना तयारी सम्बन्धी काययववथध, 

२०५९ 
• जलववद्यतु आयोजनाहरूमा पानीको गणुस्तरीयको अनगुमन योजना र नथतजाहरूको ववकास 

तिा समीक्षा गने सम्बन्धी काययववथध, २०५९ 
• जलववद्यतु आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लाथग सावयजथनक सनुवुाई काययववथध, 

२०६१ 
• सामदुावयक वन स्रोत सवेक्षण मागय-दशयन, २०६१ 
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• जलववद्यतु आयोजनाहरूको प्रारजम्भक वातावरणीय परीक्षण तिा वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कनमा लैवङ्गक वहंसा सम्बन्धी काययववथध, २०६२ 

• संरजक्षत क्षेत्रथभत्र भौथतक पूवायधारहरु थनमायण एवं संचालन सम्बन्धी काययनीथत, २०६५ 
• सरकारी जग्गा दताय तिा थलजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी काययनीथत,२०७१ 
• वन पैदावार सङ्ककलन तिा ववक्री ववतरण थनदेजशका, २०७३ 
• मलुकुी देवानी काययववथध संवहता,२०७४ 
• जलववद्यतु आयोजनाको अनमुथतपत्र सम्बन्धी थनदयजशका, २०७५ 
• सामाजजक सरुक्षा सञ् चालन काययववथध, २०७५ 
• जग्गा हदबन्दी छुट ददने सम्बन्धी आदेश, २०७8 
• वन्यजन्तमैुत्री पूवायधार थनमायण थनदेजशका, २०७८ 
• सरकारी जग्गा दताय, उपयोग तिा थलजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी काययनीथत¸ 2079 
 अन्तरायविय सम्मेलन, सन्धी तिा महासन्धी 
• बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी महासजन्ध, नं. २९ (१९३०) 
• समान पाररश्रथमक सम्बन्धी महासजन्ध, नं. १०० (१९५१) 
• रामसार महासन्धी, १९७१ 
• सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुतिा वनस्पथतका प्रजाथतको अन्तराविय व्यापार सम्बन्धी महासन्धी, 

१९७३ 
• आददवासी तिा जनजाती सम्बन्धी महासजन्ध, १९८९ (नं. १६९)  
• अन्तरायविय श्रम संगठनको आददवासी तिा जनजाती महासन्धी, १९८९ 
• जैववक वववधता सम्बन्धी महासन्धी, १९९२ 
• जलवाय ुपररवतयन सम्बन्धी संयकु्त राि संघीय संरचना महासन्धी, १९९२ 
• थनकृष्ट प्रकारको बालश्रम सम्बन्धी आइ.एल.ओ. महासजन्ध, १९९९ (नं. १८२) 
 वातावरणीय मापदण्डहरू : 
• काययक्षेत्रमा ध्वथन जोजखमको समय सीमा, २०१२ 
• स्िलीय प्रवाहबाट उत्सजयन पानीको गणुस्तरीय मापदण्ड, २०६५ 
• वायकुो गणुस्तर सम्बजन्ध राविय मापदण्ड, २०६९ 
• सडक सवारी साधनद्वारा उत्सजजयत वाय ुमापन, २०६९    
• ध्वथनको गणुस्तर सम्बजन्ध राविय मापदण्ड, २०६९  
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• काययस्िलका लाथग ध्वथन मापदण्ड, २०७३ 
• काययस्िलको लाथग प्रकाशको स्तर मापदण्ड, २०७३ 
• कोरोना भाइरस (कोथभड-१९) महामारी अवथधमा आश्रयस्िल संचालन सम्बजन्ध मापदण्ड, 

२०७७ 
• ढुङ्गा, थगट्टी, वालवुा, थबक्री तिा व्यवस्िापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 
• खानेपानी गणुस्तर सम्बन्धी मापदण्ड, 2079 
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अध्याय ५ 

5 ववद्यमान वातावरणीय अवस्िा 
 भौथतक वातावरण 

प्रस्ताववत आयोजना संखवुाखोला नदीको बायााँ वकनारमा थनमायण गनय प्रस्ताव गरीएको छ। आयोजना 
क्षेत्रमा समशीतोष्ण प्रकारको हावापानी पाइने हुाँदा ववथभन्न वकथसमका वनस्पथत र जीवजन्तहुरू 
पाइन्छ। आयोजनाको इन्टेकको जलाधार क्षेत्र ११६.५ वगय वक.थम. क्षेत्रफलमा फैथलएको छ। 
प्रस्ताववत आयोजनाको समदु्री सतहबाट १३२५.३  थमटर देजख १८३४  थमटरको उचाइमा रहेको 
छ। पहाडी क्षेत्रमा पने यस आयोजनाको केही भागमा खेथतयोग्य उवयर जथमनले ओगटेको भए पथन 
अथधकांश भाग पहाडी भागले ओगटेको छ।यस क्षेत्रमा उकालो, थभरालो र उच्च स्तरको मेटामवफय क 
चट्टान पाइन्छ। 

 भ-ूउपयोग 
भ-ूआवरण अन्तगयत माथनसले उपयोगमा ल्याउने वन क्षेत्रको तथ्याङ्क, खेथतयोग्य जथमन, जल, 
बालवुा, वहमाल, पहाड, आददको तथ्याङ्कलाई भ-ूउपयोग अन्तगयत उल्लेख गरीएको छ। आयोजना 
क्षेत्रको २०.८१%  जथमन वनसाँग जोथडएको खोलाको जग्गा ढाकेको क्षेत्र, ४२.८२% वन जङ्गल 
र ३६.३७ % कृवष योग्य जथमनमा पदयछ। संखवुासभा  जजल्लाको र आयोजना क्षेत्रको भ-ूउपयोगको 
वववरण अनसूुची ७ मा ददइएको छ। 

 भगूभय 
 आयोजना क्षते्रको चट्टान र माटोको वकथसम 

आयोजना क्षेत्र नेपालको माथिल्लो भौगोथलकको केजन्द्रय भागमा पदयछ।आयोजना क्षेत्रमा उच्च 
तहको आयोजना क्षेत्रको समग्र रक मास कजन्डसन राम्रो छ। चट्टानको मास बार्कलोदेजख मध्यम 
फोथलएट, िोरै फ्र्यार्कचर गरीएको, कडा देजख मध्यम कडा र ताजा देजख मध्यम प्रकारको छ। 
मेटामवफय क चट्टान तिा खथनज वक्रस्टलाइन चट्टानहरू जस्तै ग्नाइज, थसस्ट तिा काटयजाइट 
पदयछ।गानेट, बायोटाइट तिा कायनाइट थसस्ट तिा ग्नाइज चट्टानमा धेरै मात्रामा 
पाइन्छ।आयोजना क्षेत्रमा कोल्यथुभयल र खकुुलो मोटो-दाना भएको माटो पाउन सवकन्छ।
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तस्वीर 5.1 : नेपालको भौगथभयक नर्कसामा आयोजना क्षते्र 
स्रोत: खानी तिा भ-ूगभय ववभाग, (१९९४) बाट पररमाजजयत  
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 क्षते्रीय भौगथभयक अवस्िा (Regional Geology) 
खानी तिा भ-ूगभय ववभागद्वारा प्रकाजशत नेपालको भौगोथलक नर्कसाका अनसुार माथिल्लो संखवुाखोला 
जलववद्यतु आयोजना क्षते्र पूवी नेपालको अरूण ववन्डोमा अवजस्ित छ। यो ववन्डो अरूण नदीको 
फााँटले बनेको erosional feature हो जहााँ उच्च वहमालयको upper thrust sheet को क्षरण भएका 
कारण Lesser Himalaya को underlying metasedimentary चट्टानहरू देख्न सवकन्छ। आयोजना 
क्षेत्रमा देजखएको मखु्य चट्टान Granitic augen gneiss हो।   

 
तस्वीर 5.2: आयोजना क्षते्रको क्षते्रीय भ-ूगभय 
स्रोत: खानी तिा भ-ूगभय ववभाग, (१९९४) बाट पररमाजजयत 
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 भगूभीय बनौट/संरचना 
आयोजना क्षते्रको भौगथभयक जस्िथत 

क. हेडवर्कसय क्षते्र 
हेडवर्कसय क्षेत्रको दबैु वकनाराहरूमा  gneiss को bed rock देजखएको छ। हेडवर्कसय क्षेत्रमा पाइने 
alluvial deposit हरूमा rounded to surrounded boulder, gneiss को coble र pebble, quartzite 

supported by sandy matrix समावेश छन ्र यस क्षेत्रमा पाइने Colluvial मा gneiss, quartzite र 
schist का rock fragment हरू समावेश छन।् 

ख. जलमागय 
हेडरेस टनेल र इन्लेट पोटयल 
इनलेट पोटयल सांखवुा खोलाको दायााँ वकनारमा अवजस्ित छ।हेडरेस टनेल एलाइन्मेन्टमा Greyish 

White, Fresh देजख Slightly Weathered, Medium Strong देजख Strong, Moderately देजख Thickly 

Foliated Gneiss र Schist पाइन्छ।  
हेडरेस टनेल आउटलेट पोटयल 
बेडरक अथधक मात्रामा पाइनकुो सािै केही भाग Colluvial Soil ले ढाकेको छ। 
सजय साफ्ट 
सङ्खुवा खोलाको बायााँ वकनार जस्ित थसवकददम गाउाँको वनमा सजयसाफ्ट अवजस्ित छ। Bed Rock 
र Gneiss को सािै प्राय क्षेत्रमा colluvial  प्रकारको माटो पाइन्छ। Colluvial deposit मा Gneiss 
रू Schist को चट्टानको टुक्राहरू भेवटन्छन।् 
पेनस्टक अलाइन्मेन्ट 
१०८० थमटर लम्बाइ भएको पेनस्टक अलाइन्मेन्टमा Colluvial Soil पाइन्छ।यस क्षेत्रको 
Colluvial Soil मा Gneiss र Schist चट्टानका टुक्राहरू समावेश छन।्  

ग. ववद्यतुगहृ क्षते्र र टेलरेस 
आयोजनाको प्रस्ताववत सतवह ववद्यतुगहृ क्षेत्र संखवुा खोलाको बायााँ वकनारामा अवजस्ित छ। यस 
क्षेत्रमा Colluvium र Alluvium Terrace Deposit पाइन्छ। Colluvium Deposit मा मखु्यतया 
बालवुा र Silt Matrix का साि Gneiss र Schist चट्टानका टुक्राहरू समावेश छन।् 
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 पवहरो भ-ूक्षय 
आयोजना क्षेत्रको भौगोथलक संरचनाको पषृ्ठभथूम जवटल भएता पथन कुनै वकथसमको पवहरो तिा 
भ-ूक्षय गएको स्िान छैन।  

 भकूम्पीय जोजखम 

भकूम्पीय जोजखमका दृवष्टकोणले समग्र नेपाल उच्च जोजखमयकु्त क्षेत्रमा पदयछ। नेपालको उच्च 
भरू्कमपीय जोजखमको चलायनमान टेर्कटोथनक प्लेट (Movements of Tectonic Plate)  का कारण 
हनुे गरेको छ जसका कारण पूवय पजिम फैथलएको वहमालयका ववथभन्न स्िानमा सवक्रय फल्टहरू 
(Active Faults) को थनमायण भएका छन।् राविय भकूम्प मापन तिा अनसुन्धान केन्द्रले तयार 
पारेको कम्पन (Peak Ground Acceleration) मा आधाररत भकूम्पीय जोजखम नर्कसा अनसुार आयोजना 
प्रस्तावव क्षेत्र २५०-३५० ग्याल(Gal) क्षेत्र पदयछ, जनु नेपालको भ-ूभागहरू मध्ये तलुनात्मक 
रूपमा न्यनु जोजखम क्षेत्र हो।केन्द्रको नर्कसा अनसुार नेपाललाई १०० देजख ४०० ग्याल(Gal) 
सम्मको कम्पन मान प्रक्षेपण गरीएको छ भने बढी कम्पन मान (Peak Ground Acceleration)  हनु्छ 
त्यथत नै धेरै भकूम्पीय जोजखम रहन्छ।
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तस्वीर 5.3: नेपालको भकूम्पीय जोजखमको नर्कसामा आयोजना क्षते्र  
स्रोत: राविय भूकम्प मापन तिा अनसुन्धान केन्द्र, खानी तिा भ-ूगभय ववभाग, (२०१५) बाट पररमाजजयत 
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 जल तिा मौसम 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र नेपालको मध्य पहाडी क्षते्रमा अवजस्ित छ। यस क्षेत्रको हावापानी 
भौगोथलक थभन्नताले  भररएको हनुाले संखवुाखोला क्षेत्रमा समजशतोष्ण जलवाय ु रहेको छ। 
संखवुाखोला  बेसीन वहउाँदमा पजिमी अवरोधले असर गछय र गमीमा दजक्षण एजशयाली मनसनुबाट 
प्रभाववत हनु्छ।यस क्षेत्रमा वैशाख देजख असोजसम्मको मनसनु अवथधको चार मवहना अवथधमा 
वावषयक ७० देजख ८० प्रथतशत वषाय हनु्छ।(स्रोत: जल तिा मौसम ववज्ञान ववभाग, खााँदबारी  
स्टेशन, २०७७) 

 जलववज्ञान (Hydrology) 
संखवुा खोला बाह्रमासे वहउाँ पग्लेर बनेको खोला हो। यसको उत्पत्ती गणेश वहमालको उच्च 
पहाडी क्षेत्रबाट भएको हो। संखवुा खोला बढुीगण्डकी नदीको एक सहायक नदी हो। संखवुा 
खोलाको जलाधार क्षेत्र समदु्री सतहबाट २२०० थम. देजख ७३६७ थम. सम्मको उचाइमा 
फैथलएको छ। प्रस्ताववत आयोजनाको इन्टेक क्षेत्रको जलाधार क्षेत्र ११८.५ वगय वक.थम. 
रहेको छ।  
औसत माथसक बहाव 
प्रस्ताववत क्षेत्रको बहावले ववद्यतु उत्पादनको लाथग पयायप्त छ वा छैन औसत माथसक  बहावको 
अनमुानले संकेत ददन सर्कदछ। एक बषयको लामो अवथधको लाथग कुन ैपथन नदी वा खोलामा 
औसत माथसक बहाव भन्दा कम हनुेछ वकनवक औसत प्रवाह स्पष्ट रूपमा कम प्रवाह र उच्च 
बहावको बीचमा हनु्छ। प्रस्ताववत इन्टेकमा औसत माथसक बहाव अनमुान गनय Regional 

Method को प्रयोग गरीएको छ। संखवुा खोला र लनुसनु खोलाको औसत माथसक बहाव 
सम्बन्धी वववरण तल ताथलकामा ददइएको छ। 

ताथलका 5.1: औसत माथसक बहाव सम्बन्धी वववरण 

मवहना मखु्य हेडवर्कसय  

(संखवुा खोला) 

(घनथमटर प्रथतसेकेण्ड) 

सहायक हेडवर्कसय 
(लनुसनु खोला) 

(घनथमटर प्रथतसेकेण्ड) 

Combined flow 

(घनथमटर प्रथतसेकेण्ड) 

बैशाख  3.70 0.71 ४.४१ 

जेष्ठ 7.23 1.38 ८.६१ 

असार 20.69 3.96 २४.६५ 

श्रावण  33.97 6.5 ४०.४७ 

भाद्र 33.08 6.32 ३९.४0 

आजिन  18.19 3.48 २१.६७ 

काथतयक  9.98 1.91 ११.८९ 

मंसीर  5.77 1.10 ६.८७ 

पौष  3.71 0.71 ४.४२ 
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मवहना मखु्य हेडवर्कसय  

(संखवुा खोला) 

(घनथमटर प्रथतसेकेण्ड) 

सहायक हेडवर्कसय 
(लनुसनु खोला) 

(घनथमटर प्रथतसेकेण्ड) 

Combined flow 

(घनथमटर प्रथतसेकेण्ड) 

माघ  2.90 0.56 ३.४६ 

फाल्गणु 2.66 0.51 ३.१७ 

चैत्र  2.89 0.55 ३.४४ 

औसत 12.06 2.31 14.37 

स्रोत: माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतवेदन, 
२०७६ 

Flow Duration Curve 

Flow Duration Curve एक सम्भाववत थडस्चाजय कभय हो जसले बहावको अथधक वा बराबर 
समयको प्रथतशत देखाउाँछ। जलववद्यतु आयोजनामा रन अफ ररभर प्रकारको भएकोले उपयकु्त 
टबायइनको गनयका थनजम्त वषायको प्रवाह थभन्नता जान्न उपयोगी छ।संखुवा खोलामा पूवायनमुाथनत 
Flow Duration Curve तल ताथलकामा प्रस्ततु गरीएको छ; 

ताथलका 5.2: संखवुा खोलाको Flow Duration Curve सम्बन्धी वववरण 

क्र.सं. Percentage of exceedence मखु्य हेडवर्कसय 
(संखवुा खोला) 
(m3/s) 

1 ५% 34.73 
2 १०% 28.44 
3 १५% 24.39 
4 २०% 20.64 
5 २५% 17.01 
6 ३०% 13.37 
7 ३५% 10.57 
8 ४०% 8.29 
9 ४0.5% 8.18 
10 45% 6.70 
11 ५०% 5.68 
12 ५५% 4.96 
13 ६०% 4.35 
14 ६५% 3.95 
15 ७०% 3.57 
16 ७५% 3.26 
17 ८०% 2.90 
18 ८५% 2.64 
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क्र.सं. Percentage of exceedence मखु्य हेडवर्कसय 
(संखवुा खोला) 
(m3/s) 

19 ९०% 2.22 
20 ९५% 1.61 
स्रोत: माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतवेदन, 
२०७६ 

तस्वीर 5.4: Flow Duration Curve of Main Headworks (संखवुा खोला) 
स्रोत: माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतवेदन, 
२०७६ 

ताथलका 5.3: लनुसनु खोलाको Flow Duration Curve सम्बन्धी वववरण 
क्र.सं. Percentage of exceedence सहायक हेडवर्कसय 

(लनुसनु खोला) 
(m3/s) 

1 ५% 6.64 
2 १०% 5.44 
3 १५% 4.66 
4 २०% 3.95 
5 २५% 3.25 
6 ३०% 2.62 
7 ३५% 2.02 
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क्र.सं. Percentage of exceedence सहायक हेडवर्कसय 
(लनुसनु खोला) 
(m3/s) 

8 ४०% 1.58 
9 ४0.5% 1.43 
10 ५5% 1.28 
11 ५०% 1.09 
12 4५% 0.95 
13 ६०% 0.83 
14 ६५% 0.76 
15 ७०% 0.68 
16 ७५% 0.62 
17 ८०% 0.56 
18 ८५% 0.50 
19 ९०% 0.42 
20 ९५% 0.31 
स्रोत: माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतवेदन, 
२०७६ 

 
तस्वीर 5.1: Flow Duration Curve of Auxiliary Headworks (लनुसनु खोला) 
स्रोत: माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतवेदन, 
२०७६ 
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 वातावरणीय बहाव 
आयोजनाको संचालनका क्रममा इन्टेक क्षेत्रबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा छोथडने वातावरणीय 
बहावले नदीको जलीय पाररजस्िथतकीय प्रणालीलाई कायम राख् न मद्दत गदयछ। आयोजना 
क्षेत्रथभत्र पने संखवुा खोला र लनुसनु खोलाको पानी थसाँचाइ, खानेपानी, माइक्रोहाइड्रो, 
दाहसंस्कार स्िल, धाथमयक प्रयोजन, आददका लाथग प्रयोग नगरीएको हुाँदा संरजक्षत क्षेत्रथभत्र 
भौथतक पूवायधारहरू थनमायण एवं संचालन सम्बन्धी काययनीथत, २०६५ अनसुार संखवुा र लनुसनु 
खोलाबाट हरेक मवहनाको औसत माथसक बहावको १०% पानी वातावरणीय बहावको रूपमा 
छोथडनेछ र अनगुमनका लाथग Gauge स्िापना गरीनेछ। वातावरणीय बहाव सम्बन्धी ववस्ततृ 
वववरण तल ताथलकामा ददइएको छ; 
ताथलका 5.4 : नेपाली र्कयालेन्डर अनसुार वातावरणीय बहाव 
मवहना संखवुा 

खोलाको 
थडस्चाजय 
(m3/s) 

वातावरणीय 
बहाव 

संखवुा 
खोला 
(m3/s) 

संखवुा 
खोलाबाट 
ववद्यतु 

उत्पादनका 
लाथग 
उपलबध 
थडस्चाजय 
(m3/s) 

लनुसनु 
खोलाको 
औसत 
माथसक 
बहाव 

(m3/s) 

वातावरणीय 
बहाव 

लनुसनु 
खोला 
(m3/s) 

Additional 

Discharge 

From 

Lunsung 

Khola 
(m3/s) 

Combined 

flow for 

energy 

generation 

(m3/s) 

 

बैसाख 3.7 0.37 3.33 0.71 0.071 0.639 ३.९६९ 

जेठ 7.23 0.723 6.507 1.38 0.138 1.242 ७.७४९ 

असार 20.69 ११.०८ ९.६१ 3.96 3.96 0 ९.६१ 

साउन 33.97 २४.३६ ९.६१ 6.5 6.5 0 ९.६१ 

भदौ 33.08 २३.४७ ९.६१ 6.32 6.32 0 ९.६१ 

असोज 18.19 ८.५८ ९.६१ 3.48 3.48 0 ९.६१ 

काथतयक 9.98 0.998 8.982 1.91 1.282 0.628 ९.६१ 

मंथसर 5.77 0.577 5.193 1.1 0.11 0.99 ६.१८३ 

पषु 3.71 0.371 3.339 0.71 0.071 0.639 ३.९७८ 

माघ 2.9 0.29 2.61 0.56 0.056 0.504 ३.११४ 

फागनु 2.66 0.266 2.394 0.51 0.051 0.459 २.८५३ 

चैत्र 2.89 0.289 2.601 0.55 0.055 0.495 ३.०९६ 

स्रोत: माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतवेदन, 
२०७६
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 Sedimentation 

संखवुाखोला बेथसनको जलग्रहण क्षेत्र उच्च वहमालयमा रहेको छ। सखंवा खोलामा बालवुादेजख 
ढुङ्गा सम्म हनु सर्कछ वकनवक बााँध अक्षबाट केही माथिल्लो भागमा सखंवा खोला घना वन 
क्षेत्र र पखायलको माथिल्लो भागमा वहउाँले कभर रहेको छ।नदीको छेउमा र यसका वरपर 
फैथलएका ढुङ्गाहरू बोल्डरहरूको स्िानीय क्षेत्रमा भूभागबाट बोल्डरहरूको रोथलङमा कारण हनु 
सर्कछ। 

 Glacier Lake Outburst Flood (GLOF) 
संखवुा खोला र लनुसनु खोलाको जलाधार क्षेत्रमा वहमतालहरू छैनन।्  

 वाय,ु जल तिा ध्वथनको गणु 
वायकुो गणुस्तर 
प्रस्ताववत आयोजना ग्राथमण क्षेत्रमा पने भएकोले सवारी साधनको आवतजावत थसथमत रहेकोले 
हावाको गणुस्तरमा कुनै प्रभाव परेको छैन। गथुडरहेका सवारी साधनहरूबाट हनु ेवायकुो प्रदषुण 
बाहेक आयोजनामा प्रदषुणको अरू कुनै स्रोत छैन। आयोजना क्षेत्र शहरी क्षेत्र तिा औद्योथगक 
वक्रयाकलापहरूभन्दा धेरै टाढा मखु्यतूः ग्राथमण क्षेत्रमा अवजस्ित छ। Low Volume Sampler 
प्रयोग गरी ववथभन्न ठाउाँको धलुोको मान थनकालेको थियो र ववद्यतु गहृ क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी 
धलुोको रेकडय गरीएको थियो। ववस्ततृ वववरण अनसूुची ७ मा ददइएको छ। 
जलको गणुस्तर 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रमा ठोस फोहोर तिा तरल पदािय खोलामा थनस्कासन गरीएको पाइदैन। 
संखवुा खोलाको ववथभन्न आयोजना क्षेत्रहरूमा पानीका नमूनाहरूको गणुस्तर मापण CEMAT 
जल प्रयोगशाला प्राइभेट थलथमटेडमा गरीएको थियो जनु प्रथतवेदनको अनसूुची ८ मा संलग्न 
गरीएको छ।आयोजना क्षेत्रमा पानीको गणुस्तर जलीय जीवन र अन्य प्रयोजनको लाथग उपयकु्त 
छ। 
ध्वथनको स्तर 
प्रस्ताववत आयोजना ग्राथमण क्षेत्रमा पने भएकोले आयोजना क्षेत्रमा ध्वथन प्रदषुण छैन र आयोजना 
क्षेत्रको ध्वथनको स्तर ४९.२ देजख ५४.८ डीबीए सम्म रहेको छ। ध्वथन मखु्यतूः कोर प्रोजेर्कट 
एररया (बााँध स्िल) मा बहने नदी, मोटर बाटो तिा एनइएका सवारी साधनहरूबाट उत्सजयन 
छन।् प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रको ध्वथनको मापनको ववस्ततृ वववरण अनसूुची ७ मा देखाइएको 
छ। 
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 जैववक वातावरण  
आयोजना क्षेत्र समजशतोष्ण जलवाय ुक्षेत्रमा पदयछ। आयोजना क्षेत्र समनु्द्र सतह देजख १३२५.३  
थमटर देजख १८३४ थमटरको सम्मको उचाइमा रहेको छ। प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र मकाल ु
बरूण राविय थनकुञ् जको मध्यवती क्षेत्र अन्तगयतको वहसवुहमखुम मध्यवती सामदुावयक वन र 
साप्दोखा खारूखम मध्यवती सामदुावयक वनमा पदयछ। आयोजनाका सबै संरचनाहरू साप्दोखा 
खारूखम मध्यवती सामदुावयक वन उपभोक्ता समहु थभत्र पदयछ।   
खोटे सल्ला (Pinus roxburghii), उथतस (Alnus nepalensis),कटुस (Castanopsis indica), 
जचलाउन े(Schima wallichii) र मलातो(Macaranga pustulata) , काब्रो (Ficus lacor), कदम 
(Anthocephalus cadamba) आदद आयोजना क्षेत्रमा पाइने रूखका प्रमखु प्रजाथतहरू हनु।्  
जथडबटुी तिा झाडीका प्रजातीहरू अन्तगयत आयोजना क्षेत्रमा रानी भलायो (Rush succendanea), 
हरो (Termanalia chebula), थसस्न ु(Urtica dioca), बनमारा (Eupatorium adenophorum), 
आरिङु्गे (Heteropogon contortus), आदद आयोजनामा वरपर पाइन्छन।्  

 मकाल ुबरूण राविय थनकुञ् ज 
यो राविय थनकुञ्ज समदु्री सतहबाट ४३५ थम. उचाइदेजख ४० वक.थम. उत्तर दजक्षण दूरीथभतै्र 
८,४६३ थम. अग्लो वविको पााँचौं अग्लो वहमाल मकाल ुवहमजशखरसम्म फैथलएको छ। यसलाई 
बहृत सगरमािा पाररजस्िथतकीय प्रणालीको एउटा महत्वपूणय अङ्ग माथनएको छ। यसको पजिममा 
सगरमािा राविय थनकुञ्ज र उत्तरमा चीनको स्वशाथसत क्षेत्र थतब्बतको चोमोलोङ्मा प्रकृथत 
संरक्षण क्षेत्र पदयछन।् यो थनकुञ्ज Sacred Himalayan Landscape जैववक मागयको वहसाबले 
पूवयमा कंचनजंघा संरक्षण क्षेत्र र गरुााँसको राजधानी माथनने थमल्के जलजले क्षेत्रसाँग जोथडएको 
छ। अवविसनीय थभरालो भ-ूबनोट तिा पूवी वहमालयको भारी मनसूनी वषायले (१००० देजख 
४००० थम.थम. प्रथतवषय) यो थनकुञ्ज असाधारण जैववक ववववधता तिा जथडबटुी र वनस्पथतहरूको 
भण्डारको रूपमा रहेको छ। 
थनकुञ्जका प्राकृथतक भ-ूबनोट र भ-ूभागमा पाइने प्राकृथतक स्रोतहरूलाई ददगो सरंक्षण प्रवधयन 
गनय, स्िानीय बाथसन्दालाइय आवश्यक पने वन पैदावार थनरन्तर रूपमा उपलब्ध गराउने उदे्दश्यले 
राविय थनकुञ्ज र मध्यवती क्षेत्र छुट्ाई व्यवस्िापन गने काययको िालनी भएको छ। यस 
राविय थनकुञ्जले भोटे, राई, शेपाय लगायतका जाथतहरूको सांस्कृथतक र धाथमयक सम्पदाको 
संरक्षणमा पथन योगदान परु् याएको छ। पयाय-पययटनको ववकासको क्रममा रहेको यस थनकुञ्जमा 
वषेनी पययटकको संख्या बवढरहेको छ। तिावप, पयायप्त आम्दानीको अभावमा मध्यवती क्षेत्रका 
काययक्रमहरूको संचालन त्यथत प्रभावकारी रुपमा हनु सकेको छैन। 
४००० थम. भन्दा बढी उचाइमा रहेका उच्च पहाडी खकय मा धाथमयक दृवष्टले महत्वपूणय माथनन े
सनुपाते, सगुजन्धत झारपातहरू तिा जंगली फूलहरू पाइन्छन।् उच्च पहाडी जंगलमा देवदार, 
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भोजपत्र र लालीगरुााँस तिा २००० देजख ४००० थम. उाँचाइको समशीतोष्ण क्षेत्रमा थनगालो, 
अखौलो, वफरवफरे र पूवेली चााँप पाइन्छन।् वन्यजन्तहुरूमा मखु्यतूः कस्तरुी मगृ, वहमाली 
कालो भाल,ु वहउाँ जचतवुा, रातो पाण्डा लगायत ४३१ प्रकारका स्तनधारी प्राणीहरू पाइन्छन।् 
उचाइ र हावापानीको ववववधताको संयोगले गदाय यो थनकुञ्ज ववववध वकथसमका वनस्पथत र 
वन्यजन्तकुो लाथग धनी छ। यहााँका प्राकृथतक इकोथसष्टम तिा प्रवक्रयाहरू वैज्ञाथनक अध्ययन, 
वातावरणीय थनदेशन, जशक्षा र प्रजनन स्रोतहरूको थनवायहका लाथग महत्वपूणय प्राकृथतक सम्पदा 
हनु।् 
(स्रोत: https://dnpwc.gov.np/ne/conservation-area-detail/75/)
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तस्वीर 5.5: नेपालको संरक्षण क्षते्रको नर्कसामा आयोजना क्षते्र 
स्रोत: थड. एन.  वप. डब्ल.ु थस, २०७७ बाट पररमाजजयत
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तस्वीर 5.6: मकाल ुबरूण राविय थनकुञ् ज क्षते्रको नर्कसामा आयोजना क्षते्र 
स्रोत: थड. एन.  वप. डब्ल.ु थस, २०७७ बाट पररमाजजयत
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 मखु्य आयोजना क्षते्रका वनस्पथतका ववशेषताहरू 
क. हेडवर्कसय क्षते्र 

डाइभजयन वेयर, अन्डर स्लइुस, इन्टेक, ग्राभेल ट्रयाप र एप्रोच र्कयानल हेडवर्कसयका प्रमखु अवयवहरू 
हनु।् प्रस्ताववत हेडवर्कसय क्षेत्रमा  खोटे सल्ला (Pinus roxburghii), उथतस (Alnus nepalensis), 
कटुस (Castanopsis indica), मलातो (Macaranga pustulata) र लालीगरुााँस (Rhododendron 

arboretum) रहेका छन।् 

ख. हेडरेस पाइप, Inlet portal, Outlet portal र adit 

हेडरेस पाइप, Inlet portal, Outlet portal र adit  क्षते्रमा खोटे सल्ला (Pinus roxburghii), उथतस 
(Alnus nepalensis),कटुस (Castanopsis indica),जचलाउन(ेSchima wallichii) र मलातो 
(Macaranga pustulata) रूखका प्रजाथतहरू पाइन्छन।् 

ग. ववद्यतुगहृ 

ववद्यतुगहृ क्षेत्रमा उत्तीस (Alnus nepalensis) र मलातो(Macaranga pustulata) रूखका प्रजाथतहरू 
पाइन्छन।् 

घ. पहुाँच सडक (Access road) 

पहुाँच सडक थतर  खोटे सल्ला (Pinus roxburghii),उथतस (Alnus nepalensis),कटुस (Castanopsis 

indica), जचलाउने (Schima wallichii), फलाट (Quercus glauca),  मलातो(Macaranga pustulata) 
र लालीगरुााँस (Rhododendron arboretum) रूखका प्रजाथतहरू पाइन्छन।्  

  गैर काष्य वन पैदावार र जथडबवुटहरू 
मखु्यरूपमा गैर काष्य वन पैदावारहरू औषधी, डाले घााँस, घर छाउन, वन पैदावर,  खाना 
प्रयोजनको लाथग प्रयोग गरीन्छन।् अथम्रसो (Thysanolaena maxima), कोइरालो (Bauhinia 

variegata), जखरो (Sapium insigne), च्यउुरी (Aesandra butyracea), जचलाउने (Schima wallichii), 
र गजुुय गानो (Cissampelos sp.) आदद यस आयोजनामा पाइने महत्वपूणय जथडबवुट प्रजाथतहरू हनु।्   

 कृवष जैववक ववववधता 
धान (Oryza sativa) ,मकैं  (Zea mays), गहुाँ (Triricum aestivum), कोदो (Eleusine coracana), 
जौ (Hordeum vulgare), प्याज (Allium cepa), लसनु (Allium sativum), अदवुा (Zinziber 

officinale), आदद यस क्षते्रमा पाइने अन्न बालीहरू हनु ्।   
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संरक्षणको अवस्िा 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र मकाल ुबरूण राविय थनकुञ् ज क्षेत्रको मध्यवती क्षेत्र थभत्र पदयछ । 

 प्राणी  
 वन्यजन्त ु

कालो भाल ु(Ursus thibetanus), जचतवुा (Panthera pardus), घोरल (Naemorhedus goral), रातो 
राजपङ्खी लोखके (Petaurista petaurista), दमु्सी (Hystrix brachyura), कालो मखेु बााँदर 
(Semnopithecus entellus), स्याल (Canis aureus), मगृ (Muntiacus muntjak) आदद आयोजना 
क्षेत्रमा पाइने मखु्य वन्यजन्तहुरू हनु।् आयोजना क्षेत्र वरपर पाइने वन्यजन्तहुरूको ताथलका 
अनसूुची ७ मा समावेश गरीएको छ। 

४.२.७.२ चराहरू 
स्िलगत अध्ययन तिा स्िानीय व्यजक्तहरू अनसुार काथलज (Lophura leucomelanos), ठुलो 
माटीकोरे (Pelargopsis capensis), हााँस (Anas platyrhynchos), ठुलो लाटोकोसेरो (Bubo 

virginianus), वन बाज (Accipiter nisus), न्याउली (Psilopogon  virens), कालो थतत्रा 
(Francolinus francolinus), पहाडी बीउ जोथगयो  (Hierococcyx sparverioides), कापल पार्कयो 
(Cuculus micropterus), कुक्कु कोइली (Cuculus canorus), बौँडाई (Falco tinnunculus), तामे 
ढुकुर (Streptopelia orientalis), कल्चौँडे (Myophonus caeruleus), झेकझेक झ्याप्सी (Saxicola  

torquatus), बाख्र ेजरेुली (Hypsipetes leucocephalus) र रूख भाँगेरा (Passer montanus) आदद 
आयोजना क्षेत्रमा पाइने मखु्य चराहरू हनु।् आयोजना क्षेत्र वरपर पाइने चराहरूको ताथलका 
अनसूुची ७ मा समावेश गरीएको छ।  

 सरीसपृ तिा उभयचरहरू 
यस आयोजनामा भ्यागतुा (Rana sp.), खसे्र भ्यागतुा (Duttaphrynus melanostictus), हररयो पाहा 
(Amolops formosus), सानो पाहा (Nanorana polunini), जस्ता उभयचरहरू पाइन्छन ्भने पत्िर 
चटुवा (Laudakia tuberculata), हररयो छेपारो (Japalura tricarinata), माउाँसलुी (Hemidactylus 

brookii), भानमुङु्ग्ग्र े(Asymblepharus sikimmensis), चङ्खे सपय (Amphiesma platyceps), पानी सपय 
(Xenochrophis sanctijohannis) जस्ता सरीसपृहरू पाइन्छन।् ववस्ततृ वववरण अनसूुची ७  मा 
समावेश गरीएको छ। 

 जलचरहरू  
यस आयोजनामा खोलामा थतते ( Psilorhynchus pseudecheneis), बजघ (Botia almorhae), फकेता 
(Barilius sacralis), काबे्र (Pseudecheneis sulcata), फकेता (Barilius bendelisis), चचु्चे अस्ला 
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(Schizothorax labiatus),बचु्चे अस्ला(Schizothorax richardsonii) र कत्ले (Neolissochilus 

hexagonolepis)आदद गरी ९ प्रजाथतका माछाहरूको पवहचान गरीएको थियो। ववस्ततृ वववरण 
अनसूुची ७  मा समावेश गरीएको छ। 

 सामाजजक, आथियक तिा सासं्कृथतक वातावरण 
 जनसंख्या तिा लैवङ्गक वववरण 

राविय जनगणना, २०७८ अनसुार संखवुासभा जजल्ला को कुल जनसंख्या १५९,०४६ रहेको छ 
जसमध्ये परुूषको जनसंख्या ८०,०५५ जना र मवहलाको जनसंख्या ७८९९१ जना रहेको छ। 
यस जजल्लाको औसत घरधरुीहरू ४.३३ र  लैवङ्गक अनपुात ९८.६७% रहेको छ।  
त्यसैगरी, थसलीचोङ गाउाँपाथलकाको कुल जनसंख्या १०,४३२ रहेको छ जसमध्ये परुूषको 
जनसंख्या ५,२२३ जना र मवहलाको ५,२०९ जना रहेको छ भने औसत घरधरुीहरू ४.३० र 
लैवङ्गक अनपुात ९९.७३% रहेको छ। 
आयोजना प्रभाववत जजल्ला तिा गाउाँपाथलकाको जनसंख्या तिा घरधूरी सम्बजन्ध ववस्ततृ वववरण 
तल ताथलकामा प्रस्ततु गरीएको छ। 

ताथलका 5.5: आयोजना प्रभाववत क्षते्रको जनसंख्या सम्बन्धी वववरण 
क्र.सं. प्रभाववत 

क्षते्र 
राविय जनगणना, २०७८ को प्रारजम्भक तथ्याकं अनसुार 

जनगणना 
घर संख्या 

  

जनसंख्या लैवङ्गक 
अनपुात (%) 

औसत घरधरुी 

कुल 
जनसंख्या 

परुूष मवहला 

१ संखवुासभा 
जजल्ला 

१५९,०४६ ८०,०५५ ७८,९९१  
 

 ३६,६९६  ९८.६७ ४.३३ 

२ थसलीचोङ 
गाउाँपाथलका 

१०,४३२ ५,२२३ ५,२०९ २,४२७   ९९.७३ ४.३० 

स्रोतूः केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभाग, २०७८ बाट पररमाजजयत 

जातजाथत 
राविय जनगणना २०६८ अनसुार प्रभाववत क्षेत्रमा जातजाथतहरूको जनसंख्या मध्ये सबैभन्दा बढी 
कुलङु् (६६.३३%) जाथतका माथनसहरू रहेका छन ्भने दोस्रोमा मेवाहाङ् (१३.७२%), तेस्रोमा राई 
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(६.६३%), चौिौमा कामी (२.४४%) र अन्यमा (७.०३%) रहेका छन।् आयोजना क्षेत्रमा अवजस्ित 
माथनसहरूको जाती सम्बन्धी ववस्ततृ वववरण तलको ताथलकामा प्रस्ततु गरीएको छ; 

ताथलका 5.6: प्रभाववत क्षते्रको जातजाथत अनसुारको जनसंख्याको वववरण 

जजल्ला/ गाउाँपाथलका  जातजाथत  क्षेत्री तामाङ्ग   कामी राई कुलङु मेवाहाङ् अन्य  
संखवुासभा जजल्ला 
थसलीचोङ गाउाँपाथलका ११,८०६ २२६ २२६ २८९ ७८३ ७,८३१ १,६२० ८३१ 
थसलीचोङ गाउाँपाथलका वडा नं. २ २८२८ ० ० ७४ ३२२ १९४० ३७४ ११८ 
थसलीचोङ गाउाँपाथलका वडा नं. ३ २८७८ ० २१७ ११ ३६६ १८३७ १७४ २७३ 

स्रोतूः केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभाग, २०६८ बाट पररमाजजयत 
 भाषा 

स्िानीय भाषाहरू तिा बोल्ने समदुाय 
राविय जनगणना २०६८ अनसुार आयोजना क्षेत्रमा ववथभन्न मातभृाषाहरू रहेका छन।् यस 
क्षेत्रमा नेपाली, तामाङ, कुलङु्ग, मेवाहाङ, नाथछररङ तिा राई भाषा स्िानीयले बोल्ने मखु्य भाषाहरू 
हनु।् 
मात ृभाषा बोल्न ेसमदुाय 
मात ृभाषा बोल्ने समदुायको ववस्ततृ वववरण तलको ताथलकामा ददइएको छ। 
ताथलका 5.7: थसलीचोङ गाउाँपाथलकाको भाषाभाषी अनसुारको जनसंख्याको वववरण 

क्र  .सं .   जजल्ला / गाउाँपाथलका सबै 
भाषाभाषी 

नेपाली  तामाङ कुलङु्ग मेवाहाङ राई नाथछररङ अन्य 

१ थसलीचोङ गाउाँपाथलका ११,८०६ ७३९ २२३ ७,७०२ १,८९४  ३२३ १८७ ७२७ 

स्रोतूः राविय जनगणना, २०६८ 
 पेशा 

आयोजना संरचना क्षेत्र दगुयम क्षेत्रमा भएकोले यहााँ ठुला व्यापार केन्द्र छैन। खााँदबारीमा मखु्य 
घना बस्ती छ र यस क्षेत्रमा सवुवधाजनक पसल, रेस्टुरेन्ट र लजहरू छन।्आयोजना क्षेत्रको मूख्य 
पेशा अन्तगयत कृवष, श्रथमक, वैदेजशक रोजगार, व्यापार तिा व्यवसाय आदद पदयछन।् 

 बसाइाँ सराइ 
कुनै पथन स्िानको जनसंख्या पररवतयन हनुे कारणहरूमध्ये बसाइाँसराइ एक प्रमखु कारण माथनन्छ। 
यस प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रमा थछमेकी गाउाँपाथलका/नगरपाथलका एवम ् जजल्लाबाट समेत 
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बसाइाँसराइ गरी आउने गरेको देजखन्छ।ववशेष गरी यस क्षेत्रका माथनसहरू आयोजना क्षेत्र भन्दा 
नजजक रहेको खााँदबारी ,बाह्रथबसे र चैनपरुमा बसाइाँ सराइ गने गरेको पाइन्छ।यसका सािै 
धरान,धनकुटा,लहान र काठमांडौ लगायतका स्िानहरूमा बसाइाँ सराइ गने गरेको पाइन्छ।तर 
ववथभन्न अवसर र रोजगारीको खोजीमा देश थभत्र वा देश बावहर एक स्िानबाट अको स्िानमा 
स्िायी वा अस्िायी रूपमा बसाइाँ सरेर जाने प्रवजृत्त क्रमश बढ्दै गएको पाइन्छ।यसरी बसाइाँ सरी 
जान ुवा आउनकुा ववथभन्न कारणहरू छन।् थतमध्ये पााँच मखु्य कारण आथियक बवृि, द्वन्द्व, सामाजजक 
कारण, व्यापार र रोजगार हनु।् 

भौथतक /सामदुावयक  पूवायधार  
यातायात पूवायधार 
आयोजना क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र भएकोले बाटोको सहज पहुाँच छैन। काठमाडौं  देजख बाला सम्म 
यातायात मागय छ भने आयोजना क्षेत्रमा पगु्न बाला क्षेत्रबाट करीब ११ थम जथतको पैदल यात्रा 
गनुय पनेछ। 

 बजार 

आयोजना क्षेत्र ठुला व्यापार वा वाजणज्य केन्द्रहरू नभएता पथन क्षेत्रको मखु्य प्रशासथनक एवं 
व्यापाररक केन्द्रका रूपमा र्कयान्पा बजार, केकुवालङु बजार, बधुबारे, पारू बजार, साम्तेल, नेवाटार, 
शकु्रबारे, पखुवुा बजार आदी रहेका छन।् आयोजना क्षेत्रको नजजकको व्यापार साना तिा ठूलो 
वकराना पसलहरू र जचया पसलहरू उपलब्ध छन।् 

ताथलका 5.8: आयोजना क्षते्र नजजक रहेका बजार 

क्र.सं. बजार दूरी (वक.थम.) 
१ बधुबारे ३.३९ 
२ केकुवालङु बजार ५.३७ 

३ नेवाटार ५.४४ 
४ चेप्चेवा ५.७४ 
५ पखुवुा बजार ५.८१ 
६ पारूले बजार ६.१२ 
७ शकु्रबारे ८.३१ 
८ ताम्कु बजार ८.४६ 
९ साम्तेल १०.४२ 
१० र्कयान्पा बजार २८.१९ 
स्रोतूः स्िलगत अध्ययन, २०७८ 



माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा.                  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदन 

64 
  

 उद्योग/ व्यापार 

संखवुासभा जजल्लामा ठूला उद्योग कलकारखानाहरू थनकै कम मात्रामा रहेको पाइन्छ।हालसम्म ६ वटा मात्र 
ठुला उद्योगहरू संचालनमा आउन सफल भएका छन।् पयायप्त मात्रामा कच्चा पदाियको उपलब्धता हाँदाहहुाँदै 
पथन सही सदपुयोग, जशपको अभाव, उत्पाददत वस्तकुो बजारको अभाव जस्ता समस्याका कारण साना तिा 
घरेल ुउद्योगको पथन खासै ववकास हनु सकेको छैन। त्यसैगरी आयोजना प्रभाववत थसलीचोङ गाउाँपाथलकामा 
पथन खासै उद्योग तिा कलकारखाना नरहेको पाइन्छ। औद्योथगक तिा व्यापार, व्यवसायीक सम्बन्धी यस 
क्षेत्रको वववरण तल ताथलकामा प्रस्ततु गरीएको छ। 

ताथलका 5.9: औद्योथगक तिा व्यापार, व्यवसाय सम्बन्धी वववरण 
क्र.सं. व्यापार, व्यवसाय वववरण संख्या 
१ . अल्लो उत्पादन तिा प्रशोधन व्यवसायी १५ 
२ . होटल व्यवसायी ३० 
३. फेन्सी व्यवसायी ५ 
४ . जर्कलथनक तिा औषधी व्यवसायी १ 
५ . इलेर्कट्रोथनक व्यवसायी ५ 
६ . माछा  ,मास ुपसल व्यवसायी १ 
७ . फोटो स्टुथडयो १ 
८. फथनयचर २ 
९. वकराना पसल तिा व्यवसायी  १५ 
१० राइस थमल ४ 
स्रोत: थसलीचोङ गाउाँपाथलकाको बस्तगुत वववरण, २०७४ 

 जलउपयोग  

कृवष प्रयोजनको लाथग जल उपयोग 
आयोजना क्षेत्रमा रहेका साना खोला तिा खोल्सीबाट नजजकैको खेतमा थसाँचाइ गरेको पाइन्छ। 

माथिल्लो र तल्लो तटीय जल उपयोग 

गरुााँस हाइड्रो प्र.थल. को ४१.०६१ मेगा वाट रहेको संखवुा खोला जलववद्यतु आयोजना प्रस्ताववत 
आयोजनाको ८.१ वक.थम. तल्लो तटीय क्षेत्रमा पदयछ।  

आयोजना क्षेत्रमा संखवुा खोलाको पानी घट्ट, थसाँचाइ, खानेपानीको स्रोत, दाहसंस्कार स्िल , 
मनोरन्जन वा अन्य सांस्कृथतक र धाथमयक गथतववथधहरूको लाथग प्रयोग गरीएको छैन।तसिय 
माथिल्लो तिा तल्लोतटीय क्षेत्रमा कुनै वववाद छैन।् 
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ताथलका 5.10: माथिल्लो र तल्लोतटीय क्षते्रमा पने जलववद्यतु आयोजना 
क्र.सं. आयोजनाको नाम क्षमता (मे.वा.) प्रस्तावक दूरी (वक.थम.) तवटय क्षते्र 
१ गरुााँस हाइड्रो प्र.थल. ४१.०६१ वाटर इनजी 

डेभलपमेन्ट प्रा. थल. 
८.१ वक.थम.  तल्लो तटीय 

क्षेत्र 
स्रोतूः स्िलगत अध्ययन, २०७८, नेपाल ववद्यतु प्राथधकरणको बावषयक प्रथतवेद  , २०२०/२०२१ 

 सासं्कृथतक, धाथमयक तिा ऐथतहाथसक धरोहरहरू 

संखवुासभा जजल्ला सांस्कृथतक रूपमा एकदमै धनी जजल्लामा पने गदयछ। ववथभन् न जातजाती, 
संस्कृथत, परम्परा, रीथतररवाज, धमय, भेषभषुा भएको यस जजल्लामा सांस्कृथतक ववववधता 
पाइन्छ।त्यसैगरी थसलीचोङ गाउाँपाथलका पथन प्राकृथतक, ऐथतहाथसक, धाथमयक तिा सांस्कृथतक रूपले 
अत्यन् त प्रख्गात रहेको छ।यस क्षेत्रमा रहेका ववथभन्न तालतलैयाहरू जस्तै, साल्पा पोखरी, वावाप्ती 
पोखरी, न्यरुररी पोखरी, खइुसीधाम खेम्बलुङु गफुा, खेम्पालङु, सातकन्या महाकाली, सकेु उपासी 
देवी, धमयिार खेम्पालङु, सोह्रसय धाम, साल्पाधाम मजन्दर, स्रोह्रभनुे मजन्दर,गमु्बाहरूमा जचते्र,उजेन 
नाम्दो छेथलंग गमु्बा, सैथसमा गमु्बा, खेम्पालङु गमु्बा, देवकछोथलङ्ग गमु्बा र चचयहरूमा बगैँचा/इन्खे 
चचय मण्डली, वपसवुा चचय मण्डली, प्रथतज्ञा चचय मण्डली, रेवपथडम चचय, बेिेस्डा मण्डली चचय र 
प्याटमस चचय जस्ता धाथमयक र ऐथतहाथसक स्िलहरू पदयछन।् 

ताथलका 5.11: आयोजना क्षते्र नजजक रहेका सासं्कृथतक महत्वका खलुास्िल 

क्र.सं. सासं्कृथतक महत्वका स्िल दूरी (वक.थम) 
1.  उजेन नाम्दो छेथलंग गमु्बा १.८ 
2.  सकेु उपासी देवी, ताम्कु २.०८ 
3.  सातकन्या महाकाली, बाला २.३६ 
4.  न्यरुररी पोखरी २.५७ 
5.  बगैँचा/इन्खे चचय मण्डली ४.०१ 
6.  देवकछोथलङ्ग गमु्बा ४.४३ 
7.  प्याटमस चचय ४.४४ 
8.  स्रोह्रभनुे मजन्दर ५.७१ 
9.  खेम्बलुङु गफुा ६.५८ 
10.  वपसवुा चचय मण्डली ६.६२ 
11.  सैथसमा गमु्बा ७.१९ 
12.  रेवपथडम चचय ७.३६ 
13.  खेम्पालङु ७.८७ 
14.  खेम्पालङु गमु्बा ८.०९ 



माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा.                  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदन 

66 
  

क्र.सं. सासं्कृथतक महत्वका स्िल दूरी (वक.थम) 
15.  सोह्रसय धाम ८.७ 
16.  जचते्र ९.४२ 
17.  खइुसीधाम, थससवुा १०.९२ 
18.  साल्पाधाम मजन्दर १४.२४ 
19.  साल्पा पोखरी १५.१६ 
20.  धमयिार खेम्पालङु, ताम्कु १८.६७ 
21.  प्रथतज्ञा चचय मण्डली २२.२३ 
स्रोतूः स्िलगत अध्ययन, २०७८ 

चाडवाड तिा अन्य प्रिाहरू 
थसलीचोङ गाउाँपाथलका क्षते्रथभत्र ववथभन् न वहन्द,ु बौि, वक्रजस्चयन तिा वकरात धमायवलम्बीहरूको 
बसोबास रहेको पाइन्छ।वकरात धमायवलम्बीहरू धेरै भएकोले अत्याथधक बाथसन्दाहरूले मनाउने 
प्रमखु चाडहरूमा लोसार, चार्कचाकुर, उधौली उभौली, र सन्सारी पूजा आदद हनु।् प्रत्येक वषयको 
माग मवहनामा मनाइन्छ भने सकेवा वषयको दईु पटक मनाइन्छ। वहन्द ु धमायवलम्बीहरू दशैँ, 
थतहार, तीज, रामनवी, जशवरात्री, फागपुजुणयमा, कुशे औसी, गरुूपजुणयमा, जनै पजुणयमा, साउने संक्रान्ती, 
ल्होसार, आइतबारे पूजा जस्ता वहन्दू सनातन पवयहरू मनाउने गदयछन।् त्यसैगरी वक्रजस्चयनहरूले 
मनाउने वक्रस्मस डे पथन मनाउने परम्परा रहेको छ। 

पययटकीय गन्तव्य 
थसलीचोङ धाथमयक पययटनको लाथग प्रथसि छ। पययटकीय वहसाबले अत्यन्तै महत्त्व बोकेको यो क्षेत्र 
अत्यन्त सनु्दर एवम ्मनमोहक छ। यस गाउाँपाथलकाको दजक्षण सीमानामा अरूण नदी पदयछ भने 
मखु्य नदीको रूपमा संखवुा खोला रहेको छ।यसका अलावा जशसवुा र नेवा खोला पथन अवजस्ित 
रहेका छन।् पूणय भ-ुभाग मकाल ुबरूण राविय थनकुञ् जको मध्यवती क्षेत्रमा पने यस गाउाँपाथलकाको 
उत्तरी सीमानामा चाम्लाङ्ग, ददजग्लङ्ग, संखवुासीर र नौलेख जस्ता रमणीय वहमालहरू रहेका 
छन।्त्यसका सािसािै ऐथतहाथसक तिा प्राकृथतक पययटकीय स्िलको रूपमा मकाल ुबरूण राविय 
थनकुञ् ज, मेरावपक पदमागय, न्यरुररर पययटक स्िल, बाला, जचते्र गमु्बा, नागीटार, रथमते डााँडा, दोबाटो 
गफुा, साइसीमा भ्याली, चोंग्र,े खइुसी धाम, तोंग्राफु, सोह्रसय धाम, थसलीचोङ वहमाल, एर्कले वहमाल, 
तीन पोखरी, अरूण भ्याली, वावाप्ती पोखरी, काल पोखरी, हाडी पोखरी, काईकु झरना, गोँ झरना, 
दाङखा झरना, थछङखवुा झरना, बाला भ्याली, र्कयान्पा बजार, केकुवालङु गफुा, आदी रहेका छन।् 
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ताथलका 5.12: आयोजना क्षते्र नजजक रहेका पययटकीय गन्तव्य 

क्र.सं. पययटक गन्तव्य दूरी (वक.थम.) 
1.  नागीटार २.०१ 
2.  बाला २.४७ 
3.  दोबाटो गफुा ३.२ 
4.  रथमते डााँडा ३.३३ 
5.  मेरावपक पदमागय ३.४२ 
6.  न्यरुररर पययटक स्िल ३.५ 
7.  जचते्र गमु्बा ४.६३ 
8.  दाङखा झरना ६.१२१ 
9.  साइसीमा भ्याली ६.८४ 
10.  थछङखवुा झरना ८.५ 
11.  अरूण भ्याली ९.७ 
12.  वावाप्ती पोखरी ९.९५ 
13.  खइुसी धाम ९.९८ 
14.  तोंग्राफु १०.०२ 
15.  मकाल ुबरूण राविय थनकुञ् ज ११.५७ 
16.  काल पोखरी ११.९२ 
17.  एर्कले पोखरी १२.८५ 
18.  काईकु झरना १३.२ 
19.  छहरे झरना १५.२५ 
20.  थसलीचोङ वहमाल १६.०८ 
21.  सोह्रसय धाम १६.७७ 
22.  तीन पोखरी २५.१३ 
स्रोतूः स्िलगत अध्ययन, २०७८ 

 जशक्षा 
प्रभाववत थसलीचोङ गाउाँपाथलकामा जम्मा ४० वटा ववद्यालयहरू रहेका  छन।् जसमध्ये प्रा.वव.२५ 
वटा, थन.मा.वव. १० वटा, मा.वव. ५ वटा र उ.मा.वव. १ वटा रहेका छन।् 
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 स्वास्थ्य र सरसफाई 
रोगका प्रकार 
प्रस्ताववत क्षेत्रमा ववशेष गरी ज्वारो, रूवाखोकी, आउ, पखला, स्वास सम्वजन्ध रोगहरू लाग्ने गरेको 
पाइन्छ।  

स्वास्थ्य संस्िाहरूको अवस्िा 
यस गाउाँपाथलकामा रहेका स्वास्थ्य संस्िाहरू सम्बन्धी ववस्ततृ वववरण थनम्न ताथलकामा उल्लेख 
गरीएको छ। 
ताथलका 5.13: स्वास्थ्य संस्िाहरूको अवस्िा 
क्र.सं. वववरण संख्या 

१ स्वास्थ्य चौकी ३ 

२ प्रािथमक स्वास्थ्य केन्द्र १ 

३ जर्कलथनक १ 

४ बथियङ सेन्टर ३ 

कुल ८ 

स्रोतूः जजल्ला जशक्षा कायायलय, संखवुासभा,२०७४ 

 रोजगारी /पेशा /व्यवशाय 
यस आयोजना क्षेत्रका अथधकांश माथनस व्यापार, व्यवसाय, नोकरी, कृवष, वन, कुखरुापालन, 
बाख्रापालन, िोक, खुद्रा बजार, होटल, रेस्टुरेन्ट, पययटन तिा बैदेजशक रोजगार क्षेत्रमा भएको 
देजखन्छ। उपयकु्त हावापानी, माटोको बनोट भएको यस गाउाँपाथलका कृवषको लाथग उपयकु्त उवयर 
माटो भएको पहाडी क्षेत्र भएको हुाँदा गाउाँपाथलकामा अथधकांश घरपररवार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 
रूपमा कृवष व्यवसायमा संलग्न रहेका छन ् गाउाँपाथलकाको बैकजल्पक आथियक आधार सािै होमस्टे 
रहेका देजखन्छ आयोजना संरचना क्षेत्र दगुयम क्षेत्रमा भएकोले यो व्यापार वा व्यवसाय केन्द्र होइन। 
आयोजना क्षेत्रमा मूख्य पेशा अन्तगयत कृवष, श्रथमक, वैदेजशक रोजगार, व्यापार तिा व्यवसाय आदद 
पदयछन।् 

 कृवष / पशपुालन उत्पादन 
आयोजना जजल्ला संखवुासभामा उत्पादन हनुे मखु्य अन्नबालीहरू धान, मकै, कोदो र गहुाँ रहेका 
छन।् नगदेबाली तफय  अलैची, कफी, जचया, अथम्रसो, तेल, मसला तिा तरकारी खेतीको सम्भावना 
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छ भने सनु्तला, जनुार, कागती, आाँप, केरा तिा स्याउ जस्ता फलफूलहरूको पथन राम्रो उत्पादन 
भएको पाइन्छ। यस क्षते्रमा बाख्रापालनको राम्रो ववकाश भैरहेको छ।दूध उत्पादन पथन यस 
क्षेत्रमा ववृि भैरहेको छ। 

 बस्तीको नाम 

आयोजना क्षेत्रमा बेथतनी, बाला, खोकजचप, खोङ्गुवा, खकानतक, थसवकददम, देवी िान, थतथतला र 
छोनराखा जस्ता बस्तीहरू छन।्आयोजनाको मखु्य संरचना वन क्षेत्रमा पदयछ। बाला,वाना, थससवुा 
खोला, आदद प्रभाववत बस्तीहरू हनु ्जहााँ कुलङु र राई जाथतहरूको वाहलु्यता छ। आयोजना 
संरचनाहरू प्रस्ताव गरेको वकनारमा बार्कलो बस्तीहरू छैनन।् 
आयोजना स्िलसाँगको दूरी 

आयोजना क्षेत्र नजजक रहेका बस्तीहरूको आयोजना क्षेत्रसाँगको दूरी सम्बन्धी ववस्ततृ वववरण 
तल ताथलकामा प्रस्ततु गरीएको छ। 

ताथलका 5.14: आयोजना स्िलसाँगको दूरी 
क्र.सं. आयोजना प्रभाववत बस्ती दूरी (वक.थम.) 
1.  खोकजचप आयोजना क्षेत्रको cordinate थभत्र 
2.  खोङ्गुवा आयोजना क्षेत्रको cordinate थभत्र 
3.  थसवकददम आयोजना क्षेत्रको cordinate थभत्र 
4.  देवी िान आयोजना क्षेत्रको cordinate थभत्र 
5.  थतथतला आयोजना क्षेत्रको cordinate थभत्र 
6.  छोनराखा आयोजना क्षेत्रको cordinate थभत्र 

7.  वाना १.९५ 
8.  बाला १.९८ 
9.  ताम्कु २.९१ 
स्रोतूः स्िलगत अध्ययन, २०७८ 

 आयोजना प्रभाववत पररवारको सामाजज, आथियक तिा सासं्कृथतक वातावरणीय अवस्िा 
जग्गा तिा अन्य सम्पजत्तहरूको अथधग्रहणको कारण आयोजनाबाट प्रभाववत पररवारहरूलाई आयोजना 
प्रभाववत पररवारहरू (PAF) को रूपमा पररभावषत गरीएको छ। यस आयोजनामा  आयोजना 
प्रभाववत पररवार अन्तगयत पछयन ्भन ेगम्भीर रूपमा आयोजना प्रभाववत पररवार (SPAF) छैन। 
आयोजना प्रभाववत पररवारहरूको लाथग ४३ घरधरुीहरूको सामाजजक-आथियक र सांस्कृथतक 
वातावरणीय जस्िथतको सवेक्षण गरीएको थियो र संजक्षप्त रूपमा तल छलफल गरीएको छ। 
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 जनसाजंख्यक वववरण 
सवेक्षण गरीएको आयोजनाबाट प्रभाववत पररवारको  कुल जनसंख्या १८५ मध्ये ९४ परुूष 
(५०.८४%) र ९१ मवहला (४९.१६%) रहेको छ र औसत घरधरुी ४.३ रहेको छ।  
ताथलका 5.15: आयोजनाबाट प्रभाववत पररवारहरूको जनसाजंख्यक वववरण 
क्र .सं . जनसंख्या घरधरुी औसत घरधरुी 

परुूष मवहला कुल 
१ ९४ ९१ १८५ ४३ ४.३ 

  ५०.८४ ४९.१६ १०० 
  

स्रोतूः वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्िलगत अध्ययन, २०७८ 

 उमेर समूह र थलङ्ग 
सवेक्षण गरीएका घरधरुीहरूमा ०-१४ वषय अन्तगयत १२.९७% पदयछ, १५-५९ उमेर समूह 
अन्तगयत ४७.०३% पदयछ र ६० र त्यो भन्दा माथिको उमेर समूह अन्तगयत ४० % पदयछ।१५-
५९ उमेर समूह अन्तगयतको ४७.०३% (४८ परुूष र ३९ मवहला) जनसंख्याको आथियक उपाजयन 
काययमा सकृय जनसंख्या अन्तगयत पदयछ। 

 पररवाररक संरचना 
सवेक्षण गरीएका २५.५८% घरधरुीहरू एकल पररवार भएका छन ्जबकी ७४.४२% घरधरुीहरू 
संयकु्त पररवार भएका छन।्  

 धमय  
आयोजना प्रभाववत पररवारहरूमा ४.६५% वहन्दू र ९५.३५% बौि धमय मान्दछन।् 

 जातीयता 
आयोजना प्रभाववत पररवारहरूमा ४.०८% क्षेत्री र ८३.६७% जनजाथतका माथनसहरू बसोबास 
गदयछन।् 

 शैजक्षक अवस्िा 
आयोजना प्रभाववत घरधरुीहरूको साक्षरता दर उच्च छ, कुल जनसंख्या मध्ये १८.९२ % जनसंख्या 
अनपढ छन।् साक्षर जनसंख्यामा माध्यथमक तहको जशक्षा उच्च अिायत ् २६.४९ % छ भने 
प्रमाणपत्र तह र माथिको ८.६५ % मात्र छ।  
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 पेशा 
आयोजना प्रभाववत घरधरुीहरूको मखु्य व्यवसाय कृवष हो। आयोजना प्रभाववत घरधरुीहरू मध्ये 
३४.८८% कृवष स्रोतमा मात्र थनभयर छन,् जबवक बााँकी घरधरुीहरू अन्य स्रोतहरूमा थनभयर छन ्
जस्तै वैदेजशक रोजगार (८ घरधरुी, १८.६ %), श्रम (१४ घरधरुी, ३२.५६ %), र व्यापार तिा 
व्यवसाय (६ घरधरुी, १३.९५ %)। 

  बसाइाँ सराइको  ढााँचा 
सवेक्षण गरीएका २५.५८ % घरधरुीहरू दईु पसु्ता भन्दा पवहले देजख त्यस क्षेत्रमा बसोबास गदै 
आएका छन ्र कररब २७.९१ % एक पसु्ता भन्दा पवहले देजख त्यस क्षते्र मा बसोबास गदै 
आएका छन ्भने ४६.५१ % घरधरुीहरू हालसालै (३० बषय देजख) बसोबास गदै आएको पाइन्छ। 

  ऊजाय आपूथतय 
आयोजना क्षेत्रको सबै घरहरूमा थबजलुी नपगेुथन सबै आयोजना प्रभाववत घरधरुीहरूको घरमा 
थबजलुी  पथुगसकेको छ र बत्ती बाल्नका लाथग थबजलुी प्रयोग गछयन।् खाना पकाउनको लाथग 
ऊजायको मखु्य स्रोत दाउरा (५१.१६ % घरधरुीहरू) हो जनु नजजकैको वनबाट संकलन गदयछ। 
िप केही घरहरूमा ववशेष गरी होटल सञ्चालकहरू र धनी वगयले खाना पकाउन एलपीजी ३२.५६ 
% घरधरुीहरू) ग्यााँस प्रयोग गछयन ् भने १६.२८ % घरधरुीहरूले आईथससको प्रयोग गरेको 
पाइन्छ।  

 खानेपानी आपथुतय र सरसफाई 
सम्पूणय आयोजना प्रभाववत घरधरुीहरूले थनजी (७४.४२ %) धारा माफय त र सावयजथनक 
धारा(२५.५८ %) धारा माफय त खानेपानी प्रयोग गरेका छन।् सरसफाइको सम्बन्धमा, सबै 
घरधरुीहरूले शौचालय प्रयोग गरीरहेका छन ्र कररब ३७.२१ % को स्िायी शौचालय (सेजप्टक 
ट्ाङकी र खाडलको सवुवधा) रहेको छ र ६२.७९ % को अस्िायी खाडल प्रकारको शौचालयको 
प्रयोग गदयछन।्  

 स्वास्थ्य 
पथछल्लो एक बषयको अवथधमा ३५ (८१.४%) घरधरुीका सदस्यहरू थबरामी परेको जानकारी 
पाइएको छ भने १८.६% आयोजना प्रभाववत घरधरुीहरू थबरामी परेका नपरेको पाइएको छ। 
थबरामी परेका बेला धेरै घरधरुी परम्परागत जचवकत्सा जाने र आयवेुददक औषथध प्रयोग गने गरेको 
देजखन्छ। मखु्यतया पेट दखु्न,े टाउको दखु्न,े थनमोथनया, टाइफाइड, छाला रोग, रक्तचाप जस्ता 
रोगहरू आयोजना प्रभाववत घरधरुीहरूमा देजखएको मखु्य रोगहरू हनुे गरेको पाइन्छ। 
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 संगठनमा सहभाथगत 
सवेक्षण अनसुार आयोजना प्रभाववत पररवारहरूमा सामदुायीक वन व्यवस्िापन सथमथत, पानी उपभोक्ता 
सथमथत आदद जस्ता अन्य स्िानीय संगठनमा ६९.७७% घरधरुीले भाग थलएको पाइएको छ। 
मवहलाहरूको सहभाथगता भने परुूष भन्दा तलुनात्मक वहसाबले कम छ। 

 सीप 
आयोजना प्रभाववत घरधरुीहरूमा ववशेषगरी (९.३ % ) डकमी, (१६.२८ % ) हस्तकला, (१३.९५%) 

थसलाई, र (११.६३% ) ड्राइथभङ्ग आदद सीपहरू छन।्  
 खाद्य पयायप्तता 

आयोजना क्षेत्र जस्तै आयोजना प्रभाववत घरधरुीहरूमा पथन केही मात्रामा खाद्य संकट छ र 
उत्पादनले उनीहरूको वषयभररको खाद्यान्न आवश्यकता पूरा गदैन। घरधरुी सवेक्षण अनसुार १५ 
घरधरुीहरूमा परैु वषयको लाथग पयायप्त खाद्यान्न छ र ३२.५६ % घरधरुीहरूलाई केबल ६ मवहनाका 
लाथग मात्र खाद्य पयायप्तता रहन्छ भने बााँकी ३२.५६ % घरधरुीलाई ३ मवहनाको लाथग मात्र खाद्य 
प्रयाप्त हनुे गदयछ। 

 आय जस्िथत 
आयोजना प्रभाववत घरधरुीको वावषयक औसत आय रू २,११,००० हो। कृवष तिा वैदेजशक ब्यापार 
तिा व्यवसायको मखु्य स्रोत हो क्रमशूः ३३.१८ % र २२.७५ % रहेको छ। त्यसैगरी, श्रम, 
पशपुालन, र गैह्र काष्य वनस्पथत उत्पादन जस्ता व्यवसाय पथन रहेको छ। 

 खचय जस्िथत 
आयोजना प्रभाववत घरधरुीको वावषयक औसत खचय रू १,८८,००० हो। अथधकतम खचय खाद्य 
वस्तमुा (३९.८९ %) र न्यूनतम खचय औषधीमा (२.६६) हनु्छ। जशक्षामा खचय १४.८९ % 
रहेको देखाउाँछ। 
आयोजनाबाट प्रभाववत पररवार (PAF) ववस्ततृ वववरण अनसूुची 7 समावेश गरीएको छ। 

  आयोजना प्रभाववत बस्ती, थसवकददम र देवी िानको सामाजजक-आथियक तिा 
सासं्कृथतक वातावरणीय अवस्िा 

आयोजना प्रभाववत बस्ती, थसवकददम र देवी िानको सामाजजक-आथियक तिा सांस्कृथतक अवस्िाको 
जानकारीको लागी Settlement survey गरीएको थियो। आयोजना प्रभाववत बस्ती, थसवकददम 
आयोजनाको ववद्यतु गहृबाट 0.80 वक.थम. को दूरीमा अवजस्ित छ र सवेक्षणको क्रममा नजजक 
रहेका 16 घरधरुीहरूमा सवेक्षण गरीएको थियो। त्यसैगरी¸ आयोजना प्रभाववत बस्ती, देवी िान 
आयोजनाको ववद्यतुगहृ क्षते्रबाट कररब 1.74 वक.थम. को दूरीमा अवजस्ित छ र यस बस्तीको 
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सामाजजक, आथियक तिा सांस्कृथतक अवस्िा बारे जानकारीको लाथग 5 घरधरुीहरूमा सवेक्षण 
गरीएको थियो। यस सम्बन्धी वववरण तल संजक्षप्त रूपमा उल्लेख गरीएको छ; 

 जनसाजंख्यक वववरण   
आयोजना प्रभाववत बस्ती, थसवकददममा कुल 16 घरधरुीहरूमा सवेक्षण गरीएको थियो। सवेक्षण 
गरीएका  घरधरुीहरूको कुल जनसंख्या 69 रहेको छ जसमध्ये 38 (55.23%) जना परुूष 
रहेका छन ्भने 31 (44.77%) जना मवहला रहेका छन ्र औसत घरधरुी 4.30 रहेको छ। 
त्यसैगरी¸ आयोजना प्रभाववत बस्ती, देवी िानमा कुल 5 घरधरुीहरूमा सवेक्षण गरीएको थियो। 
सवेक्षण गरीएका घरधरुीहरूको कुल जनसंख्या 22 रहेको छ जसमध्ये 15 (69.77%) जना 
परुूष रहेका छन ्भने 7 (30.23%) जना मवहला रहेका छन ्र औसत घरधरुी 4.30 रहेको 
छ। 

ताथलका 5.16: आयोजना प्रभाववत पररवारहरूको जनसाजंख्यक वववरण 

क्र  .सं .  बस्तीको नाम जनसंख्या घरधरुी 
संख्या 

औसत 
घरधरुी कुल परुूष मवहला 

1 थसवकददम ६९ ३८ ३१ १६ 4.30 

प्रथतशत १०० ५५.२३ ४४.७७   

2 देवी िान २२ १५ ७ ५ . 4.3 

प्रथतशत १०० ६९.७७ ३०.२३   

स्रोतूः वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्ग् कनको स्िलगत अध्ययन, 2078 
 उमेर समूह र थलङ्ग 

आयोजना प्रभाववत बस्ती, थसवकददममा सवेक्षण गरीएका घरधरुीहरूमा 0-14 वषय अन्तगयत 
२८.९९%, १५-५९ उमेर समूह अन्तगयत ४०.५८% र ६० र त्यो भन्दा माथिको उमेर समूह 
अन्तगयत ३०.४३% पदयछन।् 75% (14 परुूष र 16 मवहला) जनसंख्या आथियक रूपमा सकृय 
जनसंख्या अन्तगयत पदयछन।्27.54% (11 परुूष र 8 मवहला) जनसंख्या आथियक रूपमा सकृय 
जनसंख्या अन्तगयत पदयछन।् 
त्यसैगरी¸ आयोजना प्रभाववत बस्ती, देवी िानमा सवेक्षण गरीएका घरधरुीहरूमा 0-14 वषय अन्तगयत 
१८.१८%, १५-५९ उमेर समूह अन्तगयत ५०.००% र ६० र त्यो भन्दा माथिको उमेर समूह 
अन्तगयत ३१.८२% पदयछन।् 27.27% (5 परुूष र 1 मवहला) जनसंख्या आथियक रूपमा सकृय 
जनसंख्या अन्तगयत पदयछन।् 
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 पररवाररक संरचना 
आयोजना प्रभाववत बस्ती¸ थसवकददममा सवेक्षण गरीए अनसुार ३१.२५% घरधरुीहरूको पाररवाररक 
संरचना एकल रहेको छ भने ६८.७५% घरधरुीहरूको पाररवाररक संरचना संयकु्त रहेको छ। 
त्यसैगरी, आयोजना प्रभाववत बस्ती¸ देवी िानमा सवेक्षण गरीए अनसुार ४०.०० % घरधरुीहरूको 
पाररवाररक संरचना एकल रहेको छ भने ६०.०० % घरधरुीहरूको पाररवाररक संरचना संयकु्त 
रहेको छ। 

 धमय  
आयोजना प्रभाववत बस्ती¸ थसवकददममा सवेक्षण गरीए अनसुार 4.65%पररवारहरू वहन्द ुर बााँकीका 
95.35 % पररवारहरू बौि धमय मान्दछन।् 
त्यसैगरी, आयोजना प्रभाववत बस्ती देवी िानमा सवेक्षण गरीए अनसुार 4.65% पररवारहरू वहन्द ु
र बााँकीका 95.35 % पररवारहरू बौि धमय मान्दछन।् 

 जातीयता 
आयोजना प्रभाववत बस्ती¸ थसवकददममा सवेक्षण गरीए अनसुार 12 घरधरुी (75%) जनजाती, र 
4 घरधरुी (25%) क्षेत्री रहेको पाइएको छ। 
त्यसैगरी, आयोजना प्रभाववत बस्ती¸ सााँडेबगमा सवेक्षण गरीए 3 घरधरुी (60%) जनजाती, र 2 
घरधरुी (40%) क्षेत्री रहेको पाइएको छ। 

 बसााँइ सराइको  ढााँचा 
आयोजना प्रभाववत बस्ती, थसवकददममा सवेक्षण गरीए अनसुार ५६.२५% घरधरुीहरू दईु पसु्ता 
भन्दा पवहले देजख र 25 % एक पसु्ता भन्दा पवहले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गदै आएका छन ्भने 
आयोजना प्रभाववत बस्ती¸ देवी िानमा सवेक्षण गरीए अनसुार 60% घरधरुीहरू दईु पसु्ता भन्दा 
पवहले देजख र 20% एक पसु्ता भन्दा पवहले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गदै आएका छन।् 

 शैजक्षक अवस्िा 
आयोजना प्रभाववत बस्ती¸ थसवकददममा सवेक्षण गरीए अनसुार कुल जनसंख्याको 23.19% जनसंख्या 
थनराक्षर छन।् साक्षर जनसंख्यामा माध्यथमक तहको जशक्षा उच्च अिायत ्  13.04% छ जबवक 
प्रमाणपत्र तह र माथिको 4.35% मात्र छ। 
त्यसैगरी¸ आयोजना प्रभाववत बस्ती¸ देवी िानमा सवेक्षण गरीए अनसुार कुल जनसंख्याको 31.82% 
जनसंख्या थनराक्षर छन।् साक्षर जनसंख्यामा माध्यथमक तहको जशक्षा उच्च अिायत ्13.64% छ 
जबवक प्रमाणपत्र तह र माथिको 9.09% मात्र छ। 
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1.1.1.8 खानेपानी आपथुतय र सरसफाई 
आयोजना प्रभाववत बस्ती¸ थसवकददममा सवेक्षण गरीए अनसुार ३१.२५% घरधरुीहरूले थनजी धारा 
तिा ६८.७५% घरधरुीहरूले सावयजथनक धारा माफय त खानेपानी प्रयोग प्राप्त गरेका छन।् त्यसैगरी, 
सरसफाइको सम्बन्धमा, सबै घरधरुीहरूले शौचालय प्रयोग गरीरहेका छन ्र कररब ४३.७५% 
को स्िायी शौचालय (सेजप्टक ट्ाङकी र खाडलको सवुवधा) रहेको छ र ५६.२५% को अस्िायी 
खाडल प्रकारको शौचालय छ। 
त्यसैगरी¸ आयोजना प्रभाववत बस्ती, देवी िानमा सवेक्षण गरीए अनसुार ४०% घरधरुीहरूले थनजी 
धारा तिा ६०% घरधरुीहरूले सावयजथनक धारा माफय त खानेपानी प्रयोग प्राप्त गरेका छन।् त्यसैगरी, 
सरसफाइको सम्बन्धमा, सबै घरधरुीहरूले शौचालय प्रयोग गरीरहेका छन ्र कररब 20% को 
स्िायी शौचालय (सेजप्टक ट्ाङकी र खाडलको सवुवधा) रहेको छ र 80% को अस्िायी खाडल 
प्रकारको शौचालय छ। 

 स्वास्थ्य 
आयोजना प्रभाववत बस्ती, थसवकददम सवेक्षण गरीए अनसुार पथछल्लो एक बषयको अवथधमा ७० .५९ % 
घरधरुीहरूका केही सदस्य थबरामी परेको जानकारी पाइएको छ। थबरामी परेका बेला ३१ .२५ % 
घरधरुीहरू स्वास्थ्य चौकी जाने गरेका छन।् मखु्यतया दम, ग्याजस्ट्रक, आउाँ, पखाला, रूघाखोकी 
जस्ता रोगहरू आयोजना प्रभाववत घरधरुीहरूमा देजखएका मखु्य रोगहरू हनु।् 
आयोजना प्रभाववत बस्ती, देवी िानमा सवेक्षण गरीए अनसुार पथछल्लो एक बषयको अवथधमा ६०% 
घरधरुीहरूका केही सदस्य थबरामी परेको जानकारी पाइएको छ। थबरामी परेका बेला ४०% घरधरुीहरू 
स्वास्थ्य चौकी जान ेगरेका छन।् मखु्यतया दम, ग्याजस्ट्रक, आउाँ, पखाला, रूघाखोकी जस्ता रोगहरू 
आयोजना प्रभाववत घरधरुीहरूमा देजखएका मखु्य रोगहरू हनु।् 

 ऊजाय आपूथतय 
आयोजना क्षेत्रको सबै घरहरूमा थबजलुी नपगेुथन सबै आयोजना प्रभाववत घरधरुीहरूको घरमा 
थबजलुी  पथुगसकेको छ र बत्ती बाल्नका लाथग थबजलुी प्रयोग गछयन।् वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कनको स्िलगत अध्ययनका सायमा आयोजना प्रभाववत बस्तीका सम्पूणय घरधरुीहरू राविय 
थग्रडसाँग जोड्ने कायय तीव्र भईरहेको थियो। तसिय, सबै क्षेत्र नै थछटै्ट नै राविय थग्रडसाँग जडान हनु े
आशा गरीएको छ।  
आयोजना प्रभाववत बस्ती, थसवकददममा सवेक्षण गरीए अनसुार खाना पकाउनको लाथग ८ घरधरुीहरूले  
दाउराको, 6 घरधरुीहरूले एलपीजीको र 2 घरधरुीहरूले आईसीएसको प्रयोग गरीरहेको पाइएको 
छ। 
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त्यसैगरी, आयोजना प्रभाववत बस्ती¸ देवी िानमा सवेक्षण गरीए अनसुार खाना पकाउनको लाथग 3 
घरधरुीहरूले  दाउराको, र 2 घरधरुीहरूले एलपीजीको प्रयोग गरीरहेको पाइएको छ। 

 पेशा 
आयोजना प्रभाववत बस्ती¸ थसवकददममा सवेक्षण गरीए अनसुार 37.50% कृवष, 25% व्यापारमा, 
18.75% श्रम (ज्याला मजदूरी), र 18.75 % वैदेजशक रोजगार पेशामा थनभयर छन।् 
त्यसैगरी¸ आयोजना प्रभाववत बस्ती¸ थसवकददममा सवेक्षण गरीए अनसुार 40.00% कृवष, 20.00% 
व्यापारमा, 20.00% श्रम (ज्याला मजदूरी), र 20.00% वैदेजशक रोजगार पेशामा थनभयर छन।् 

 संगठनमा सहभाथगता 
आयोजना प्रभाववत बस्ती¸ थसवकददममा सवेक्षण गरीए अनसुार संरक्षण क्षेत्र व्यवस्िापन सथमथत, 
पानी उपभोक्ता सथमथत आदद जस्ता स्िानीय संगठनमा ६८.७५% घरधरुीहरू सहभागी भएका 
पाइएको छ भने आयोजना प्रभाववत बस्ती, देवी िानमा सवेक्षण गरीए अनसुार 92.31% घरधरुीहरू 
सहभागी भएका पाइएको छ। मवहलाहरूको सहभाथगता भने परुूषको भन्दा तलुनात्मक वहसाबले 
कम रहेको पाइएको छ। 

 सीप 
आयोजना प्रभाववत बस्ती¸ थसवकददममा सवेक्षण गरीए अनसुार 5 जना डकमी, 8 जना  थसलाई, 7 
जना ड्राइथभङ्ग र 49 जना अन्य सीप भएका माथनसहरू रहेका छन।् 
त्यसगृरी, आयोजना प्रभाववत बस्ती, देवी िानमा सवेक्षण गरीए अनसुार  3 जना डकमी, 5 जना  

थसलाई, 2 जना  ड्राइथभङ्ग र 12 जना अन्य सीप भएका माथनसहरू रहेका छन।् 
 खाद्य पयायप्तता 

आयोजना प्रभाववत बस्ती, थसवकददममा सवेक्षण गरीए अनसुार 3 घरधरुीहरूमा परैु वषयको लाथग, 
9 घरधरुीहरूमा 6 मवहनाको लाथग र 4 घरधरुीहरूमा 3 मवहनाको लाथग पयायप्त खाद्यान्न छ।  
त्यसैगरी, आयोजना प्रभाववत बस्ती¸ देवी िानमा सवेक्षण गरीए अनसुार 1 घरधरुीहरूमा परैु वषयको 
लाथग, 2 घरधरुीहरूमा 6 मवहनाको लाथग र 2 घरधरुीहरूमा 3 मवहनाको लाथग पयायप्त खाद्यान्न 
छ। 

 आय जस्िथत 
आयोजना प्रभाववत बस्ती, थसवकददममा सवेक्षण गरीएका घरधरुीहरूको वावषयक औसत आय ने.रू. 
151,००० रहेको पाइएको छ भने देवी िानमा सवेक्षण गरीएका घरधरुीहरूको वावषयक औसत 
आय ने.रू. 145,000 रहेको छ। आयोजना प्रभाववत बस्तीमा सवेक्षण गरीएका घरधरुीहरूमा 
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कृवष तिा वैदेजशक रोजगार आयका स्रोतहरू रहेका छन ्अनय स्रोतहरूमा पशपुालन, श्रम, आदद 
रहेका छन।् 

 खचय जस्िथत 
आयोजना प्रभाववत बस्ती, थसवकददममा सवेक्षण गरीएका घरधरुीहरूको वावषयक औसत खचय ने.रू. 
131,000 रहेको छ। अथधकतम खचय खाद्य वस्तमुा (54.2%) र न्यूनतम खचय औषधीमा 
(2.67%) हनु्छ। जशक्षामा खचय 9.16% मात्र हनुे गरेको पाइन्छ। 
त्यसैगरी¸ आयोजना प्रभाववत बस्ती¸ देवी िानमा सवेक्षण गरीएका घरधरुीहरूको वावषयक औसत 
खचय ने.रू. १29,500 रहेको छ। अथधकतम खचय खाद्य वस्तमुा (55.6%) र न्यूनतम खचय 
औषधीमा (3.09%) हनु्छ। जशक्षामा खचय 8.49% मात्र हनुे गरेको पाइन्छ। 
आयोजना प्रभाववत पररवारहरू सम्बन्धी ववस्ततृ वववरण अनसूुची 7 मा ददइएको छ। 
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अध्याय ६ 
6 प्रस्तावको ववकल्प ववश् लेषण 
आयोजनाका लाथग ववथभन्न ववकल्पहरूको ववश् लेषण गरी एउटा मातै्र उपयकु्त ववकल्प छाथनएको 
छ। उपयकु्त ववकल्प छान्नको लाथग ददगो ववकास, वातावरणीय पक्ष, पयायवरणीय सम्भाव्यता, कम 
सडक तिा खोला पार, उपयकु्त भ-ूभाग, छोटो र उपयकु्त, कम क्षेत्रको नोर्कसानी, कम रूख 
का्न ुपने, कम बस्ती क्षेत्र, वस्ती क्षेत्रबाट रहेको दूरी, पहुाँच मागयलाई ववचार गरीएकोो छ। 
वातावरणीय असरहरूलाई न्यूनीकरण गनायका थनथमत्त सजजलै उपलब्ध हनुे र आथियक रूपमा पथन 
उपयकु्त हनुे प्रववथधहरूलाई यस प्रथतवेदनमा प्रस्ततु गरीएको छ।  

 वैकजल्पक ऊजाय 
नेपालमा ववथभन्न प्रववथधद्वारा उत्पादन कायय भएका छन,् जस्तै पेट्रोथलयम पदाियहरू (ग्यााँस, थडजेल, 
पेट्रोल) आददको प्रयोग गरी थसथमत रूपमा ववद्यतु उत्पादन गरीएको छ। यस प्रकारबाट उत्पादन 
हनुे ववद्यतु अत्यन्त महाँगो हनुे र वातावरणलाई बढी असर गने देजखन्छ। नेपालका ववथभन्न 
स्िानहरूमा हावाबाट ऊजाय थनकाल्ने कायय भएको तर पयायप्त मात्रामा हावाको बहाव नभएको हुाँदा 
र चराचरुूङ्गीहरूको आवतजावतमा समस्या हनुे हुाँदा थसथमत मात्रामा मात्र ऊजाय थनकाल्ने कायय 
भएको पाइन्छ। वैकजल्पक ऊजायका रूपमा हाम्रो देशमा सौयय ऊजाय पथन थलइएको छ। तर यसका 
थनथमत्त धेरै मात्रामा घाम लाग्ने जथमनको आवश्यकता र वनक्षेत्रको पथन धेरै क्षथत हनुे हनुाले यस 
ववकल्प पथन थलइएन। तसिय यस जलववद्यतु आयोजनाले वातावरणलाई असर कम गरी देशको 
ऊजाय संकटलाई कम गनय मद्दत परु् याउने छ। 

 राविय वन बावहरको ववकल्प 
ववद्यतु ववकासद्वारा थनधायररत क्षेत्र थभतै्र यस आयोजनाका सम्पूणय संरचनाहरू पनुयपने भएकोले र 
यसका सािै यस आयोजनाको माथिल्लो तिा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अन्य आयोजनाहरू थनमायण 
चरणमा रहेकोले यस आयोजनाको क्षेत्र राविय वनबाट बावहर प्रस्ताव गनय नसवकने देजखयो। 

 कम वन क्षथतको ववकल्प  
यस माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजनाको प्रस्ताववत संरचनाहरू एवं पहुाँच मागय बनाउाँदा 
राविय वनको क्षथत कम हनुे गरी गरीएको छ।  

 समय र ताथलका  
यस माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजनाको थनमायण कायय मनसनु मवहना बाहेक अन्य 
मवहनाहरूमा सचुारू हनुेछन।् यस आयोजनाको उत्खनन ्गने तिा वेयर लगाउने कायय मनसनुमा 
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गरीने छैनन।् जाडो याममा वहउाँ परर तापक्रम न्यून भएको अवस्िामा वेयर स्िल थतर केवह समय 
थनमायण कायय रोवकने छ। 

 हेडरेस टनेल र पाइपको ववकल्प 
यस माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजनामा ३६५० थमटर लामो सरुूङ्गको आवश्यकता 
रहेको छ। यस हेडरेस टनेल र हेडरेस पाइपको ववकल्पको रूपमा खोलाको दायााँ वकनारा 
ववकल्पका रूपमा अध्ययन गरीएको थियो, तर यस ववकल्पमा नाजकु भौगथभयक अवस्िाले गदाय पथन 
यस ववकल्पलाई छोथडयो। 

 Fish Ladder को ववकल्प 
संखवुा  खोलामा ववशेष गरी थतते ( Psilorhynchus pseudecheneis), बजघ (Botia almorhae), 
फकेता (Barilius sacra), काबे्र (Pseudecheneis sulcata), फकेता (Barilius bendelisis), चचु्चे 
अस्ला (Schizothorax labiatus), बचु्चे अस्ला (Schizothorax richardsonii) र कत्ले (Neolissochilus 

hexagonolepis) प्रजाथतका माछाहरू पाइन्छन।् वेयरको तल्लो तिा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा 
माछाहरूको आवत जावतका लाथग Fish Ladder थनमायण गररनेछ।  
चार ववकल्पहरू मध्ये ववकल्प-१ वातावरणीय पक्ष, पयायवरणीय सम्भाव्यता, उपयकु्त भ-ूभाग, कम 
वन क्षेत्रको नोर्कसानी, कम रूख का्न ुपने, कम बस्ती क्षेत्र, वस्ती क्षेत्रबाट रहेको दूरी, पहुाँच 
मागयलाई ववचार गरेर यो ववकल्प चयन गरीएको हो। 
प्रस्तावको चार वटै ववकल्पहरूको ववश् लेषण अनूसूची १२ मा ददइएको छ र सम्पूणय ववकल्पहरूको 
वैकजल्पक रेखाङ्कन नर्कसा अनूसूची २ मा ददइएको छ।  
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अध्याय ७ 
7 प्रस्ताव कायायन्वयन गदाय वातावरणमा पने प्रभाव तिा संरक्षणका उपाय 
वातावरण संरक्षण थनयमावली, २०७७ अनसुार वातावरणीय प्रभावहरूको मूल्याङ्कन पररमाण, सीमा, 
अवथध र प्रभावहरूको महत्त्व अनसुार गरीएको छ। यदद आयोजनाको प्रभाव २० बषय भन्दा बढी 
समय सम्म देजखन्छ भन ेत्यस वकथसमको आयोजनालाई दीघयकाथलन रूपमा मूल्याङ्कन गरीन्छ। 
यदद आयोजनाको प्रभाव ३ बषय भन्दा बढी समय सम्म देजखन्छ भने त्यस वकथसमको आयोजनालाई 
मध्यम रूपमा मूल्याङ्कन गरीन्छ र यदद आयोजनाको प्रभाव ३ बषय भन्दा कम समय अिवा थनमायण 
अवथध सम्म देजखन्छ भने त्यस वकथसमको आयोजनालाई अल्पकाथलन रूपमा मूल्याङ्कन गरीन्छ। 
त्यसैगरी महत्त्वको मूल्याङ्कन गदाय, यदद पररमाण ५०% (औसत) भन्दा बवढ छ भने र प्रभाव 
अपररवतयनीय छ भने त्यसलाइ उल्लेखनीय प्रभावको रूपमा थलइन्छ। सीमा वगीकरण गदाय - यदद 
प्रभाव आयोजना क्षेत्र थभत्र सीथमत छ भने त्यसलाइ स्िलगत प्रभाव भथनन्छ, यदद प्रभाव गाउाँपाथलका 
सम्म सीथमत छ भने त्यसलाइ स्िानीय प्रभाव भथनन्छ र यदद प्रभाव आयोजना क्षेत्र भन्दा टाढा छ 
भने त्यसलाइ क्षेत्रीय प्रभाव भथनन्छ। नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरणका उपायहरूको 
कायायन्वयन वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा १० को उपदफा (५) बमोजजम प्रभाववत 
स्िानीय समदुाय माफय त कायायन्वयन गरीनेछ।
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ताथलका 7.1: सकारात्मक वातावरणीय प्रभाव 
क्र. 
सं. 

वातावरणीय प्रभाव पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण 
पररमाण सीमा अवथध जम्मा  प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 

थनमायण अवथध 

१ स्िानीय जनताको 
रोजगारीको अवसरमा 
वृवि  

आयोजना  थनमायण चरणमा कुल २९० जना कामदारहरूको आवश्यकता पनेछ जसमा दक्ष 
जनशजक्त-४२ जना, अधय दक्ष जनशजक्त-५५ जना र अदक्ष जनशजक्त-१९३ जना समावेश छन।् 
प्रस्ताववत आयोजनाको थनमायण अवथध 4 वषयको रहेको छ र थनमायण अवथधभर 208,800 
Mandays रोजगारी थसजयना हनुछे। आयोजनाले दक्षता र क्षमता अनसुार आयवजना प्रभाववत 
के्षत्रका स्िानीयहरूलाई रोजगारी प्रदान गनेछ।  

 मध्यम 
(3०) 
 
 

स्िानीय 

(२०) 
अल्पका
थलन 
(५) 

६5 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓  

२ स्िानीय के्षत्रहरूमा 
स्िानीय सीपको वृदद्ब 

आयोजनाका लाथग प्रावथधक सीप भएका ४२ दक्ष र ५५ अधयदक्ष जनशजक्तहरू आवश्यक 
पदयछन ्र स्िानीय गरुूङ र राई समदुायका माथनसहरूलाई थनमायण काययहरूमा समावेश गरीन े
छ। यस आयोजनाले स्िानीयलाई ताथलम काययक्रम पथन व्यवस्िा गनेछ जस्तै जलववद्यतु, 
इलेर्कट्रो मेकाथलकल कायय र अन्य मेटलका कामहरू। 

 मध्यम 
(२०)  

के्षत्रीय 
(६०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

१०० 
(उल्लेख
नीय) 

✓  

३ आथियक अवसरमा वृवि 
जस्तै व्यवसाय, घर 
भाडा र स्िानीय 
अियतन्त्रमा प्रभाव 

आयोजनाले स्िानीयहरूलाई रोजगारी प्रदान गनुयका सािै आवश्यकता अनसुार आयोजना 
के्षत्रभन्दा बावहरबाट पथन कामदार तिा कमयचारीहरूल्याउने भएकाले स्िानीय कृवष उत्पादनको 
माग बढाउनेछ र नयााँ बजार स्िापना गनय सहयोग परु् याउनछे। यसले आयोजना प्रभाववत 
के्षत्रको अियतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पथन पानेछ। 

 मध्यम 
(40) 

स्िानीय 
(२०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

६5 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य 

✓  

४ आयोजना के्षत्रका 
समदुायको ववकास 

ववद्यतुगहृ देजख हेडवर्कसय सम्मको सडक थनमायणले यातायात सवुवधामा सधुार ल्याउनेछ 
जसकारण आयोजना के्षत्रमा आत जावत गनय सहज हनुेछ।  

 मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓  

संचालन अवथध 

१ आयोजनाको संचालनको  
अवथधमा रोजगारीको 
अवसर 

थनमायण कायय सम्पन्न भए पश् चात आयोजनाका ववथभन् न संरचनाहरूको थनयथमत ममयतका लाथग 
संचालन चरणमा कररब २० जनालाई तैनाि गरीनछे। अन्य कररब १० व्यजक्तहरूले आंजशक 
जाथगरको अवसर पाउनछेन ्भन ेस्िानीय व्यजक्तहरूलाई उनीहरूको योग्यता र सीप अनसुार 
प्रशासथनक र प्रावथधक काययहरूको लाथग भथतय गरीनछे। 

 मध्यम 
(२०)  

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓  

२ स्िानीय ववकासको 
लाथग सरकारी रोयल्टी 

यस आयोजनाले अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्िा ऐन, २०७४ को प्रावधान अनसुार राविय 
प्राकृथतक कोष तिा ववत्त आयोग माफय त आयोजनाको कुल रोयल्टीको ५० % केन्द्र 
सरकारलाई, २५% प्रदेश सरकार र २५% सम्बजन्धत स्िानीय थनकायमा जाने भएकेले स्िानीय 
थनकायले रोयल्टी प्राप्त गनेछ। 

उच्च 
वृहत 
(६०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

१०० 

(उल्लेख
नीय) 

✓  
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क्र. 
सं. 

वातावरणीय प्रभाव पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण 
पररमाण सीमा अवथध जम्मा  प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 

३ स्वास्थ्य र सरसफाइमा 
सधुार 

स्वास्थ्य संस्िाको स्िापना र स्तरीकरणले स्िानीय जनतालाई आफ्नो स्वास्थ्य संस्िा सधुार 
गनय मद्दत परु् यााँउनेछ। संचालन चरणको अवथधमा कामदारहरूलाई स्वास्थ्य तिा सरसफाई 
प्रजशक्षण र व्यवसावयक स्वास्थ्य सम्बन्धी ताथलमले स्िानीय के्षत्रको स्वास्थ्य र सरसफाईको 
जस्िथतलाई िप बृवि गनय मद्दत गनेछ। 

 मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य 

✓  

४ सहज पहुाँच र 
आयोजनाका कारण 
पययटन अवसरहरू 

ववद्यािी र अन्य ठूला लगानीकतायहरू यस आयोजनाको संचालन चरणमा भ्रमण गनय सर्कनेछन।् 
पहुाँच सडकको कारण त्यहााँ पहुाँच बढ्छ जसकारण पययटकको आवतजावत बढ्न े र त्यस 
आयोजना के्षत्रको पययटन के्षत्रमा पथन ववकास हनुछे। यसका सािै आयोजना के्षत्रमा पहुाँचको 
सहजता साँगै स्िानीय रहन सहन र प्रमकृथतक मनोरम दृष्य अवलोकनको लाथग आन्तररक 
तिा बाह्य पययटकहरू आयोजना के्षत्रमा भ्रमण गनेछन।् 

 मध्यम 
(२०)  

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓  

५ आयोजना के्षत्रमा 
उपलब्ध प्राकृथतक  
स्रोत व्यवस्िापन 

यस आयोजनाले प्राकृथतक स्रोत व्यवस्िापनका लाथग मकाल ुबरूण रा.थन. का अथधकारीहरू 
साँगको समन्वयमा ववथभन्न जागरूक काययक्रमहरू आयोजना गनेछ। जागरण प्रजशक्षण मकाल ु
बरूण रा.थन. को रायसझुाव अनरुूप गरीनेछ। उक्त काययक्रमहरू माफय त स्िानीयरूले लाभ 
थलन सर्कनेछन।्  

उच्च 
वृहत 
(६०) 

के्षत्रीय 
(६०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

१४० 

(उल्लेख
नीय) 

✓  

ताथलका 7.2: भौथतक वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभाव प्रभाव 
क्र. 
सं. 

वातावरणीय प्रभाव 
 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अवथध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

क. थनमायण चरण 
१ जथमन आयोजनाका ववथभन्न संरचनाहरूको थनमायणका लाथग कुल आयोजनाका ववथभन्न 

संरचनाहरूको थनमायणका लाथग कुल १९.८५ हे. जग्गा आवश्यक पनेछ जस मध्ये 
१४.३५ हे. स्िायी रूपमा र ५.५० हे. अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनछे।१४.३५ हे. 
स्िायी जग्गा मध्ये ९.०३ हे. राविय वनको जग्गाबाट र ५.५० हे. अस्िायी जग्गा 
मध्ये ३.६० हे. राविय वनको जग्गाबाट र १.९० हे. थनजी जग्गाबाट प्राप्त गरीनेछ।  

उच्च 
वृहत 
(६०) 

स्िानी
य 
(१०) 

 दीघयका
थलन 
(२०) 

९०  
(उल्लेख
नीय) 

  ✓         ✓  

२ स्िलाकृथतमा पनय 
सर्कन ेप्रभाव 

हेडवर्कसय, सेटथलङ बेथसन, सेटथलङ बेथसन, हेडरेस पाइप , हेडरेस टनेल, सजय साफ्ट, 
पेनस्टक टनेल, पेनस्टक पाइप, ववद्यतुगहृ, टेलरेस र्कयानल, उत्खनन ् के्षत्र, मक 
थडस्पोजल के्षत्र आदद जस्ता के्षत्रमा स्िलाकृथत तिा भौगथभयक पररवतयन हनुेछ। 
हेडवर्कसयमा डाइभजयन वेयरको थनमायणले हनुे पानी मोथडने भएकोले नदी वकनाराको 
भमूीमा पररवतयन हनु सर्कनछे। पहुाँच सडक थनमायणमा आवश्यक पने उत्खनन ्कायय र 
अन्य काययले गदाय दीघयकालीन प्रभाव पनय सर्कछ।  

उच्च 
वृहत 
(6०) 

स्िानी
य 
(१०) 

अल्पका
लीन 
(५) 

7५ 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

✓     ✓ 
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क्र. 
सं. 

वातावरणीय प्रभाव 
 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अवथध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

३ जशववरबाट उत्पन्न 
हनुे ठोस फोहोर 

आयोजना जशववरबाट घरेल ुतिा थनमायणकाययबाट उत्पाददत ठोस फोहोर थनस्कन्छ जसले 
गदाय गन्ध आउने, पानीको गणुस्तरमा असर पने, दृश्यमा प्रभाव हनु े र स्िानीयको 
स्वास्थ्यमा जोजखमहरू हनु सर्कछ।थनमायण अवथधमा कामदारहरूबाट कररब ८७,००० 
के.जी (२९० जनाको प्रथत ददन अनमुाथनत ३०० ग्राम- थनमायण अवथध- ४ वषय) घरेल ु
फोहोर उत्पादन हनु्छ (वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन अध्ययन) थनमायण गथतववथधहरूले 
उत्पन्न गरेको फोहोरमा थसमेन्टको झोला र अनावश्यक भाडाहरू, सामग्री र फे्रमहरू, 
प्लाजस्टकहरू पदयछन।् 

मध्यम 
(4०) 

स्िानी
य 
(२०) 

 अल्प
काथलन 
(५) 

6५ 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

✓    ✓ 
 

 

४ तेल, जचल्लो पदािय 
तिा अन्य 
रसायनहरूको 
चहुावट 

तेल, जचल्लो पदािय तिा अन्य रसायनहरूको चहुावटको सम्भावना धेरै छ। यी 
चहुावटहरू फैथलएमा सजजलै जमीनको उवयरता घ्न ेतिा मानव स्वास्थ्य र वातावरणीय 
प्रभावहरू जस्ता समस्या हनु ेगदयछन।् पानीको सतहको नजजक चवुहएको तेलले पानी 
प्रदवुषत गदयछ र पानीमा थडजल्भ अजर्कसजनको (Dissolved Oxygen) मात्रा घटाउछ र 
जलीय जीवनमा प्रभाव पानेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िल
गत 
(१०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

३५  
(नगण्य) 

✓    ✓ 
 

 

५ कामदार जशववरहरू आयोजना के्षत्रको जशववर के्षत्र नजजक फोहोर व्यवस्िापन गनय नसके वररपररको 
वातावरणमा असर पनय सर्कछ। जशववर स्िापना, जशववर के्षत्रको लाथग भथूम प्रयोग र 
ठोस फोहोरहरूको उत्पादनले गदाय नजजकैको पानीको स्रोतहरू प्रदषुण हनु सर्कछ। 

मध्यम 
(4०) 

स्िल
गत 
(१०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

5५ 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

✓    ✓ 
 

 

६ सखु्खा के्षत्रमा पनय 
सर्कन ेप्रभाव 

थनमायण अवथधमा पानीको डाइभजयनको कारणले सखु्खा के्षत्रमा (६.३ वक. थम.) 
अवजस्ित जलीय प्राणीहरूमा असर पनेछ। यसका सािै खोलाको चौडाइ पथन घ्दै 
जाने सम्भावना हनु्छ। कम पानी प्रबाहका कारण पानीको गणुस्तरमा पथन पररवतयन 
आउने सम्भावना रहेको छ। 

मध्यम 
(4०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
लीन 
(५) 

6५ 
(उल्लेख
नीय) 

   ✓ 
 

७ आवाज र कम्पनको 
स्तर बढ्न सर्कन े

थनमायण गथतववथधले आयोजना के्षत्रमा आवाज र कम्पन उत्पन्न गदयछ। आवाज र कम्पन 
उत्पन्न गने मखु्य गथतववथधहरू मध्ये ब्लाजस्टङ्ग, व्याचीङ्ग प्लान्टको प्रयोग, भारी 
उपकरणहरूको ओसार-पसार, टनेथलङ्ग तिा भाइबे्रटर, डोजर, लोडर, रोलर, के्रन, 
जेनेरेटर, पम्प, आददको प्रयोग हनु।् ६५ डेसीबल भन्दा माथिको ध्वथन मानव 
स्वास्थ्यको लाथग हाथनकारक हनु्छ। आयोजना के्षत्र बस्ती भन्दा टाढा र वनको नजजक 
भएकोले जङ्गली जनावरहरू पथन ध्वथन प्रदषुणबाट प्रभाववत हनुछेन।् 

मध्यम 
(4०) 

स्िल
गत 
(1०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

5५ 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

✓    ✓ 
 

 

८ हावाको गणुस्तरमा 
हनुे पररवतयन 

थनमायण अवथधमा यातायात तिा थनमायण उपकरणको प्रयोग, उत्खनन,् थड्रथलङ, ब्लाजस्टङ्ग, 
व्याचीङ्ग, भारी उपकरणको प्रयोगले प्रचरु मात्रामा धलुो र धवुााँको उत्सजयन (कणहरू, 
काबयन मोनोअर्कसाइड, सलफर अर्कसाइड, हाइड्रोकावयन र नाइट्रोजनको अर्कसाइडहरू) 
हनुेछ। वायकुो गणुस्तरमा असर परु् यााँउने अन्य कारण भनेको अव्यवजस्ित फोहोर र 
भान्साबाट थनजस्कन ेधवुााँ हनु सर्कछ। 

थनम्न 
(१०) 

के्षत्रीय 
(६०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

७५ 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

 ✓   ✓ 
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क्र. 
सं. 

वातावरणीय प्रभाव 
 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अवथध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

९ पानीको गणुस्तरमा 
हनुे पररवतयन 

पानीको गणुस्तरको ववश्लषेण प्रथतवेदनले संखवुा  खोलाको पानीको गणुस्तर राम्रो रहेको 
देखाएको छ। आयोजना थनमायण गथतववथधले संखवुा  खोलाको पानीमा धथमलोपन, 
पानीमा घलु्ने तिा तैरीन ेठोस पदािय र BOD बढाउनेछ। उत्खनन ्के्षत्र संखवुा  खोला 
साँगै प्रस्ताव गरीएको छ। त्यसैले आयोजनाका काययहरूले जलीय जीवनमा प्रभाव पने 
देजखन्छ। कामदारद्वारा उत्पाददत ठोस र तरल दबैु वकथसमको फोहोरको अव्यवजस्ित 
थबसजयनले गदाय पानीमा गणुस्तरमा ह्रास आउन ेदेजखएको छ।  

मध्यम 
(3०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

७५ 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

 ✓   ✓ 
 

 

१० सतही माटोको क्षथत कररब 46,703.44 घन थमटर सतही माटोको क्षथत हनुे अनमुान गरीएको छ त्यसलाई 
पूवायवस्िामा ल्याउन असम्भव देजखन्छ। सतही माटोको क्षथतको कारण हेडवर्कसय के्षत्र, 
टनेल, सजय साफ्ट र पेनस्टक पाइप, ववद्यतु गहृ के्षत्रमा प्रभाव सतही माटोको नोर्कसानीले 
जमीनको उवयरता घटाउनछे। 

मध्यम 
(3०) 

स्िल
गत 
(१०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

50 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

 ✓   ✓ 
 

 

११ आयोजनाको लाथग 
पहुाँच बाटो र 
पलुहरू 

आयोजना के्षत्रमा पहुाँचका लाथग १७ वक.थम. लम्बाइ र ४.५ थम. चौडाइको पहुाँच 
सडक थनमायण गरीनेछ। यसको लाथग सरकारी जग्गाको प्रयोग गरीनछे। आयोजनाको 
पहुाँच सडकको थनमायणको लाथग ६.५५ हेर्कटर जग्गाको आवश्यकता पनेछ। 
आयोजनाको सवारी साधनहरूले त्यवह सडकको प्रयोग गदयछ जसले गदाय त्यहााँ थनयथमत 
ट्रवफक जाम, सडक दघुयटनाको घटना हनु सर्कछ र गाउाँलेहरूलाई समस्या पनय सर्कछ। 

उच्च 
वृहत 
(6०) 

स्िानी
य 
(2०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

85 
(उल्लेख
नीय) 

✓     ✓ 
 

१२ ब्लाजस्टङ्ग तिा बंकर 
संचालन सम्बन्धी 
मदु्दाहरू 

ववस्फोटक पदाियहरूको ह्याण्डथलङ्ग र भण्डारण काययहरू जोजखमपूणय भएका कारण 
सरुक्षाकमीहरूले उच्च रूपमा ध्यानाकषयण गनुयपने हनु्छ। उत्खनन ्काययहरूको बेला 
ब्लाजस्टङ्ग गदाय वरपरको के्षत्रको जस्िरतामा प्रभाव पनुयका सािै हावा र ध्वथनको 
गणुस्तरमा पथन प्रभाव पनय सर्कछ। जस कारण स्िाथनय माथनसरू प्रभाववत हनु 
सर्कछन।्टनेल थनमायणका क्रममा ब्लाजस्टङ्ग, उत्खनन ् तिा डम्प ट्रक चलाउाँदा  
वरपरका के्षत्रहरूमा स्पोइल तिा मक फैथलन्छ। जसका कारण सतही पानीका 
स्रोतरूमा प्रभाव पनय सर्कछ। टनले थभत्र कम्पन हनुे, धलुो उड्न ेर अजस्िरता पैदा हनु े
जस्ता काययरूबाट बजन्चत हनु थनयजन्त्रत ब्लाजस्टङ्गको आवश्यकता पदयछ। यदद टनेल 
थनमायणको समयमा उजचत रूपमा ध्यान ददइएन भने अजस्िरता पैदा भई टनेल भजत्कन े
सम्भावना हनु्छ।उत्खनन काययहरूको दौरान ब्लावष्टङ्गले वरपर के्षत्रको जस्िरतामा असर 
गनय सर्कछ र ब्लावष्टङ्गले वरपरको हावा र आवाजको जस्िथतलाई प्रभाववत गनय सर्कछ 
जसको कारण स्िानीय माथनसहरू प्रभाववत हनु सर्कछन।् त्यसैले, यो एउटा अको जनु 
थनमायण चरणमा देखापछय। 

मध्यम 
(4०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

8० 
(उल्लेख
नीय) 

✓   ✓ 

ख. संचालन चरण 
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क्र. 
सं. 

वातावरणीय प्रभाव 
 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अवथध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

१ जलववज्ञान र 
सेथडमेन्टमा आउन े
पररवतयन 

उत्खनन ्गरीएको माटो ढुवानी र पहुाँच सडकको थनमायण गदाय पथन पानीको स्रोतमा 
सेथडमेन्टको वृवि गराउनेछ। आयोजनाका कारण बााँध र टेलरेस बीच सखु्खा के्षत्रमा 
(६.३ वक. थम.) पानीको बहाव कटौती हनुेछ। यसका सािै उत्खनन ्गरीएको माटोको 
ढुवानी र आन्तररक पहुाँच सडकको थनमायणका कारण पथन पानीको स्रोतमा सेथडमेन्टको 
मात्रामा वृवि हनुछे। आयोजनाका कारण वेयर को तल्लो तवटय के्षत्रमा पानीको 
बहावमा कटौती हनुेछ। 

थनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

✓     ✓ 
 

२ सरुूङ्ग प्रवेश द्वारमा 
भीरको अजस्िरता 

नदीको बहावका कारण पानीको सतह घटबढ भइरहनछे र यसले नदी वकनाराको 
अजस्िरतामा प्रभाव पादयछ। सरुूङ्ग खथनएको ठाउाँ अजस्िर हनुेछ जस कारण भीर खसेर  
पवहरो जान सर्कछ।   

थनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

 ✓    ✓ 
 

३ ववद्यतुगहृ के्षत्रमा 
ध्वथन र कम्पन 

२३५.४० मेगावाट ऊजाय उत्पादन गदाय भारी मेथसनहरू चथलरहन ेहुाँदा ध्वथन प्रदषुण 
७५ डेथसबल भन्दा बवढ हनुे अनमुाथनत गरीएको छ। त्यसै गरी ववद्यतुगहृबाट थनस्कन े
ध्वथन र कम्पन प्रमखु समस्या हो। 

थनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

✓     ✓ 
 

४ बहाव कम भएर 
पानीको गणुस्तरमा 
पररवतयन 

सखु्खा याममा सखु्खा के्षत्रमा (६.३ वक. थम.) भन ेपानीको बहाव कम हनुेछ र पानीको 
गणुस्तरमा पररवतयन केही पररवतयन आउनेछ। खोलाको पानीमा थडजल्भ अजर्कसजन 
(dissolved oxygen) को मात्रामा कमी हनुेछ।  

थनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

✓     ✓ 
 

५ पानीको प्रयोग र 
अथधकार 

स्िलगत अध्ययन र स्िानीय समदुायसाँगको अन्तरवक्रयाले संखवुा  खोलाको तल्लो 
तटीय के्षत्रकोको पानी दाहसंस्कार, थसंचाइ, पानी घट्ट संचालन, सानो जलववद्यतु 
आयोजना जस्ता प्रयोजनका लाथग प्रयोग गरीएको छैन। त्यसैले आयोजनाको थनमायणले 
यस के्षत्रको पानीमा कुनै पथन प्रभाव पादैन। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

✓     ✓ 
 

 

  



माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा.                   वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदन 

86 
  

ताथलका 7.3: जैववक वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभाव 
क्र.
स. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

क. थनमायण चरण 

१ वनस्पथत तिा 
जीवजन्त ु

यस आयोजनाका लाथग कुल १२.६३ हे. (८.५० हे. मकाल ुबरूण रा.थन. को मध्यवती 
के्षत्रबाट र ४.१३ हे. वनसाँग जोथडएको खोलाको जग्गाबाट (मकाल ुबरूण रा. थन. को 
मध्यवती के्षत्र अन्तगयत व्यवस्िापन गरीएको) सरकारी जग्गा आवश्यक पनेछ। कुल 
९.०३ हे. (८.५० हे. मकाल ुबरूण रा.थन. को मध्यवती के्षत्रबाट र ०.५३ हे. वनसाँग 
जोथडएको खोलाको जग्गाबाट (मकाल ु बरूण रा. थन. को मध्यवती के्षत्र अन्तगयत 
व्यवस्िापन गरीएको) स्िायी रूपमा र ३.६० हे. वनसाँग जोथडएको खोलाको जग्गाबाट 
(मकाल ुबरूण रा.थन. को मध्यवती के्षत्र अन्तगयत व्यवस्िापन गरीएको) अस्िायी रूपमा 
प्रयोग गरीनेछ।  

आयोजनाका ववथभन् न संरचनाहरू थनमायणका क्रममा  कुल ७१५ (५०४ पोल र २११ 
रूख) वटा ववथभन्न रूखका प्रजाथतका रूखहरू कावटनछे। त्यसैगरी ४६४६ रूखको बेनाय 
प्रथत हे. र १७८६ रूखको लाथ्राको क्षथत हनुछे। 

मध्यम 
(3०) 

स्िानी
य 
(2०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

५5 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

 
 

     ✓  

२ दलुयभ, लोपोन्मखु 
र इन्डेथमक 
वन्यजन्त ु
प्रजाथतमा प्रभाव 

आयोजना के्षत्रको जचतवुा (Panthera pardus), ध्वााँसे जचतवुा (Neofelis nebulosa), कालो 
मखेु बााँदर (Semnopithecus entellus) जस्ता प्रजाथतहरू पाइन्छन।् आयोजना 
कायायन्वयनका कारण जीवजन्तकुो बासस्िान ववखण्डन हनु ेसम्भावना हनु्छ। यसका सािै 
आयोजना थनमायण चरणमा उक्त वन्यजन्तहुरूको गैर कानूनी तस्करी हनुे सम्भावना हनु्छ।   

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

३ गैर काष्य वन 
पैदावारको 
जथडबटुी जन्य 
थबरूवाको 
नोर्कसानी 

आयोजना के्षत्रमा पाइन ेगैर काष्य वन पैदावार र जथडबटुीजन्य थबरूवाहरू आयोजनाको 
थनमायणका लाथग हटाइनछेन।् वन फाँ डानीले स्वास्िको वहसाबले महत्त्वपूणय धेरै प्रजाथतका 
जथडबटुी जन्य थबरूवाहरूमा असर परु्यायउनेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

४५ 

(नगण्य) 
     

 

 

४ कामदारहरूबाट 
अवैध तस्करी/ 
काठ दाउराको 
बढ्दो माग 

थनमायणका कामदारहरूले अवैध रूपमा काठ दाउराको तस्करी गने देजखएको छ जसकारण 
काठ दाउरा तिा जथडबटुी प्रजाथतहरूको ववनाश हनु ेछ। आयोजनाका कारण वन के्षत्र 
नजजक पहुाँच सडकको थनमायणले अवैध रूपमा वनको स्रोतको तस्करी हनु ेदेजखएको छ।  

मध्यम 
(२०) 

स्िल
गत 
(१०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
 

 
   ✓    

५ पानीको 
डाइभयजनले 
जलीय वनस्पथत 

नदीको वकनारमा बााँध थनणायम थनकायय गदाय पानीको बहाव मोड्न ु पने हनु्छ। पानी 
डाइभयजनका कारण नदीमा असर पगु्न ेर ववथभन्न वकथसमको जलीय जीवनमा पथन प्रथतकूल 
असर पनेछ। नदीको डाइभजयन थनमायण गनायले नदीमा पाइने जीवमा प्रबल असर परु् यााँउछ। 
त्यस्तै पानी पथन धथमथलन्छ। थतते ( Psilorhynchus pseudecheneis), बजघ (Botia 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 
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क्र.
स. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

तिा जीवजन्तमुा 
असर 

almorhae), काबे्र (Pseudecheneis sulcata) र फकेता (Barilius barila) जस्ता माछाका 
प्रजाथतमा असर पनेछ। जलीय जीवहरू ध्वथन संवेदनशील हनु ेभएकोले थनमायण कायय गदाय 
वयथनहरूको प्रजननमा पथन मखु्य रूपमा असर पनेछ।  

६ बढ्दो माछा माने 
गथतववथधहरू 

थनमायण कामदारहरूको माछा माने गथतववथध र नदीमा ववषाददको प्रयोगले माछा माने जस्ता 
कृयाकलापहरू बढ्न सर्कछन।् जसले गदाय माछामा थनमुयल असर पनेछ। तसिय माछा माने 
गथतववथधले संखवुा  खोलामा प्रथतकूल असर पनेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

७ आन्तररक पहुाँच 
सडकको कारण 
वनमा सजजलो 
पहुाँच 

आयोजनाले १७ वक. थम. लम्बाइ र ४.५ थम. चौडाइको आन्तररक पहुाँच सडक थनमायण 
गनेछ। पहुाँच सडक प्रयोगमा आएपथछ र आयोजना संचालन भएपथछ स्िानीयहरू द्वारा 
वन स्रोतहरूको गैरकाननुी तस्करी हनु ेसम्भावना हनु्छ। 

थनम्न 
(१०) 

के्षत्रीय 
(६०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

९० 

(उल्लेख
नीय) 

     

८ वन आगलागी आगलागी जोजखमका आधारभतू सूचकहरू वनस्पथत, जलवाय ुर बस्ती हनु।् वनस्पथतमा 
कडा काठ भएको जंगल अवजस्ित छ र यो के्षत्रमा आगोको जोजखम छ भन ेयो काम गने 
गथतववथधहरू र के्षत्रमा थनभयर गदयछ। मखु्यतया गथमय मौसममा सखु्खा र बढ्दो तापक्रममा 
कारण र चट्ाङ परेर घााँसे मैदानमा दघुयटनावस भएमा संखवुा  खोलाको दबैु वकनारमा 
प्रथतकूल असर पनेछ। 

थनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

९ वन अथतक्रमण 

 

आयोजना थनमायणको क्रममा गरीन ेजंगल फाँ डानीले स्िानीय बाथसन्दालाई वनमा जान सहज 
हनु्छ जसकारण काठ दाउरा अवैध रूपमा कावटनकुा सािै स्िानीयले वन अथतक्रमण गनय 
सर्कन ेसम्भावना देजखएको छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

ख. संचालन चरण 

१ माछाको 
चहलपहल  र 
बसाइाँ सराइमा 
असर 

 

थतते ( Psilorhynchus pseudecheneis), बजघ (Botia almorhae), काबे्र (Pseudecheneis 

sulcata) र फकेता (Barilius barila)  मौसमी  बसाइाँ सराइ गने प्रजाती हनु।् संखवुा  
खोलामा वेयर थनमायणले माछाहरूलाई चहलपहल गनय कदठन हनुकुा सािै बाँसाई सने 
माछाहरूमा ववशेष असर पनेछ। आयोजना के्षत्र वरपर माथनसको बढ्दो चहलपहलका 
कारण जलजीवनलाई असर पगु्नछे।  

उच्च 
वृहत 
(६०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

१०० 

(उल्लेख
नीय) 

    

२ जलीय वनस्पथत 
तिा जीवजन्त ु

 

हेडवर्कसयका लाथग उत्खनन गदाय जलीय जीवजन्त ुर वनस्पथतमा प्रथतकूल असर पनेछ। 

 

उच्च 
वृहत 
(६०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

९० 

(उल्लेख
नीय) 
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क्र.
स. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

३ वन्यजन्त ु
बासस्िानमा पने 
असर र 
आवतजावतमा 
बाधा 

कामदार र स्िानीयको बढ्दो गथतजशलताले स्िथलय वन्यजन्तलुाई आयोजना के्षत्रबाट टाढा 
लानेछ। वन्यजन्तहुरू धेरै ध्वथन संवेदनजशल हनु्छन ् तसिय बढ्दो ध्वथनको कारण 
उथनहरूको प्रजनन ्व्यवहारमा नराम्रो असर पादयछ जसकारण वन्यजन्त ुथनमायणाथधन के्षत्रबाट 
टाढा जान बाध्य हनु सर्कछन।् आयोजना संचालन चरणमा संरचनाहरूको स्िापना र 
रेखदेखका लाथग कामदारहरूको थनयथमत आवत जावतका कारण वन्यजन्तकुो आवत 
जावतमा बाधा पगु्नछे। 

थनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

४० 
(नगण्य) 

    

४ आन्तररक पहुाँच 
सडकको कारण 
वनमा सजजलो 
पहुाँच 

आयोजनाले १७ वक. थम. लम्बाइ र ४.५ थम. चौडाइको आन्तररक पहुाँच सडक थनमायण 
गनेछ। पहुाँच सडक थनमायणका कारण वनमा हनुे सहज पहुाँचका कारण स्िानीयहरूले वन 
स्रोतहरूको तस्करी गनय सर्कन ेसम्भावना हनु्छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

६० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

५ तल्लो तटमा 
पानीको बहाव 

 

संचालन चरणमा इन्टेक के्षत्रमा पानी मोड्दा यस आयोजनाले वन्यजन्तकुो आवतजावत र 
सरुक्षामा प्रथतकूल असर परु् याउाँछ। पानी मोड्नाले इन्टेक र ववद्यतुगहृको थबचमा पानीको 
बहाव पररवतयन हनुछे। सखु्खा के्षत्रमा (६.५ वक. थम.) पानीको बहाव कम हनुे हुाँदा 
जलीय जीवजन्तलुाई प्रभाव पादयछ।  

थनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

६ वनस्पथत र 
वन्यजन्तमुा प्रभाव  

आयोजनाको संचालन गथतववथधले वनस्पथत र जीवजन्तमुा असर परु् याउन ेसम्भावना रहेको 
छ भन ेसंचालन चरणको अवथधमा कामदार तिा स्िानीयले गैर काष्य वन पैदावार र 
जीवजन्तकुो अवैध तस्करी गनय सर्कछन।् 

थनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

७ वन आगलागी 

 

आगलागी जोजखमका आधारभतू सूचकहरू वनस्पथत, जलवाय ु र बस्ती हनु।् आयोजना 
के्षत्रमा कडा काठ भएको वनस्पथतहरू भएकोले यो के्षत्रमा आगोको जोजखम छ भन ेयो 
काम गने गथतववथधहरू र के्षत्रमा थनभयर गदयछ।  

थनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

८ बसाइाँ सने 
चराचरुूङ्गीलाई 
असर 

चराचरुूङ्गीहरू ददउाँसो वा रातमा आहारा र प्रजननको खोजीमा उड्छन।् चराचरुूङ्गीहरू 
संवेदनजशल हनुे भएकोले थनमायण के्षत्रका काययले थनकाल्ने ध्वथनले चराहरूलाई थनकै असर 
परु् याउाँछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

 
  



माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा.                   वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदन 

89 
  

ताथलका 7.4: सामाजजक, आथियक तिा सासं्कृथतक वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभाव 
क्र. 
सं. 

वातावरणीय प्रभाव पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अवथध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

क. थनमायण चरण 

१ जग्गा र अन्य थनजी 
सम्पत्तीको अथधग्रहण 

यस आयोजनाको लाथग स्िायी र अस्िायी दवैु रूपमा थनजी जग्गा प्रयोग गरीनेछ। 
कुल ७.२२ हे. थनजी जग्गा आवश्यक पनेछ जसमध्ये ५.३२ हे. स्िायी रूपमा र 
१.९० हे. अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनछे। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

 ४५ 

(नगण्य)  

 ✓        ✓  

२ प्रभाववत बस्तीहरूको 
जीववका  

प्रस्ताववत माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना कायायन्वयनका कारण प्रभाववत हनु े
४३ घरधरुीहरू छन ्र  नजजकै रहेका बेथतनी, बाला, खोकजचप, खोङ्गुवा, खकानतक, 
थसवकददम, देवी िान, थतथतला र छोनराखा बस्तीहरू प्रभाववत हनुेछन।् 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

 ४५ 
(नगण्य) 

 ✓     ✓ 
 

 

३ बाली नोर्कसान आयोजनाले  गदाय १.२२ मेवट्रक टन गहुाँ, ३.४२ मेवट्रक टन मकै र धान ६.०७ 
मेवट्रक टन ह्रास हनुछे। २०० बन्डल थनगालो, २५० के.जी. फलफुल, ५२० के.जी. 
सागसब्जी, ४५० के.जी. अलैंची, 70 भारी अम्रीसो नोर्कशानी हनुेछ। थनजी जग्गाबाट 
६८ रूखहरू (५७ पोल र ११ रूख) कावटन ेछन।्  

मध्यम 
(२5) 

स्िानी
य 
(20) 

अल्पका
थलन 
(५) 

50 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

 ✓      ✓ 
 

३ सामदुायीक पूवायधार 
र स्रोतहरूमा हनु 
सर्कन ेदबाब 

प्रस्ताववत आयोजना थनमायणका कारण समदुायीक पूवायधार र स्रोत साधनहरूमा ठूलो 
प्रभाव पनेछ। सडकमा प्राय थनमायण अवथधमा कररब १५-२० गाडी प्रथत ददन आवत-
जावत हनुछेन।् आयोजनाको कायायन्वयनबाट पैदल वहड्न अिवा स्िानीय 
बाथसन्दाहरूलाई आवत-जावत गनय कुन ैबाधा पगु्नेछ।  

मध्यम 
(२०) 

 स्िानी
य 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

✓     ✓ 
 

 

४ द्वन्दको कारण हनुे 
प्रभाव 

आयोजना के्षत्र बसोबास के्षत्रबाट टाढा भएकोले जााँड-रजर्कस सेवन गने, जवुा खेल्न,े 
मानव बेचथबखन गने, वेश्यावृजत्त र गुंडागदी जस्ता सामाज ववरूि हनु ेगथतववथधहरूको 
प्रभाव कम पाइनेछ। आयोजना थनमायण गथतववथधहरू र थनमायणमा संलग्न कामदारहरूका 
कारण बेथतनी, बाला, खोकजचप, खोङ्गुवा, खकानतक, थसवकददम, देवी िान, थतथतला र 
छोनराखामा   असर पनय सर्कछ। आयोजना के्षत्रमा शेपाय र लोमी समदुायहरू बसोबास 
गदयछन।्  

थनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

 ✓    ✓ 
 

 

५ लैवङ्गक र ववपन्न 
समूहसाँग सम्बजन्धत 
मदु्दाहरू 

आयोजना थनमायणका क्रममा दैथनक ज्याला जनशजक्तलाई उत्खनन, थनमायण सामग्रीको 
ढुवानी र अन्य थनमायण सम्बन्धी काममा लगाईनछे जहााँ मवहलाहरू, गरीब र ववपन्न 
वगयमा भेदभाव हनु सर्कछ।  

थनम्न 
(१०) 

स्िल
गत 
(१०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

२५ 
(नगण्य) 

 ✓    ✓ 
 

 

६ ववष्फोटन र अन्य 
थनमायण 

आवाज र कम्पन उत्पन्न गने मखु्य गथतववथधहरू मध्ये ब्लाजस्टङ्ग, व्याचीङ्ग प्लान्टको 
प्रयोग, भारी उपकरणहरूको ओसार-पसार, थड्रथलङ, टनेथलङ्ग तिा भाइबे्रटर, डोजर, 
लोडर, रोलर, के्रन, जेनेरेटर, पम्प, आददको प्रयोग हनु।् ६५ डेथसबल भन्दा माथिको 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

✓      ✓ 
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क्र. 
सं. 

वातावरणीय प्रभाव पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अवथध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

गथतववथधहरूको 
मदु्दाहरू 

ध्वनीको स्तर राम्रो माथनदैन। ववस्पोटकको भण्डारण र सम्हाल्ने कायय थनकै जोजखमपूणय 
छ र उच्च स्तरको सरुक्षा ददएर एकखमै ख्याल राख्न ुजरूरी छ। 

७ पययटन गथतववथध 
सम्बजन्धत प्रभाव 

व्यावसावयक माथनस, थबथभन्न कलेजका ववद्यािीहरू र अन्य ठूला लगानीकतायहरू पथन 
यस के्षत्रमा थनमायण आयोजनामा कसरी चाल ुभइरहेको छ भनेर हेनय र अवलोकन गनय 
के्षत्र भ्रमणमा आउन सर्कदछन।् यसले स्िानीय के्षत्रमा समस्याहरू खडा गनय सर्कछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

✓     ✓ 
 

 

८ पानी उपयोग 
अथधकारमा प्रभाव 

प्रस्ताववत आयोजना के्षत्र मानव बस्ती बसोबासको के्षत्र भन्दा टाढा रहेका कारण 
खोलाको पानी स्िानीयहरूले वपउने, र् याजफ्टङ्ग गने, व्यवसावयक माछा पाल्न ेकाम गनय 
वा आयोजना के्षत्रको छेउछाउमा थसाँचाइ प्रयोजनका लाथग प्रयोग नगरीएको पाइएको 
छ। त्यसैले, आयोजना कायायन्वयनका कारण पानी उपयोग अथधकारमा प्रभाव नपने 
देजखन्छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

✓     ✓ 
 

 

ख. संचालन चरण 
१ आथियक 

वक्रयाकलापमा ह्रास 
आयोजनाको द्वारा हनु ेआथियक वक्रयाकलाप थनमायण पथछ समाप्त हनुछेन।् कररब २९० 
जना जनशजक्तहरूले रोजगार गमुाउन े र संचालन चरणमा केही जनशजक्तहरू मात्र 
रहनेछन।् आथियक वक्रयाकलापमा ह्रास आउनाले स्िानीय कृवष र दगु्ध तिा मास ुजन्य 
सामग्रीको मागमा कथम आउनछे। 

थनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

 ✓    ✓ 
 

 

२ व्यवसावयक स्वास्थ्य 
तिा सरुक्षा जोजखम 

आयोजना संचालन र ममयत अवथधमा व्यवसावयक स्वास्ि तिा सरुक्षाको जोजखम 
हनुसर्कछ। ववद्यतु करेन्टको पथन उजत्तकै जोजखम हनु्छ। यसै गरी संचालन र ममयतको 
ताथलमको अभाव र व्यजक्तगत सरुक्षा उपकरण (PPE) को अभावमा पथन मानव जीवनमा 
जोजखम पनय सर्कछ। 

थनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

✓    ✓ 
 

 

३ तल्लो तटीय के्षत्रमा 
एक्कासी पानी छोथडन े
सम्बन्धी सवाल 

सेटथलङ्ग बेथसन फ्लथसङ्ग गदाय तल्लो तटीय के्षत्रमा वसोबास गने माथनस र गाईवस्त ु
पालनलाई बाधा परु् याउाँन सर्कछ। प्रस्ताववत जलववद्यतु आयोजना के्षत्र बस्ती भन्दा टाढा 
भएकोले एक्कासी पानी छोथडन ेक्रममा घर र बस्तीहरूमा हनु सर्कन ेप्रभावहरू कम हनु े
अनमुान गनय सवकन्छ। 

थनम्न 
(१०) 

स्िल
गत 
(१०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

 ✓     ✓ 
 

४ तल्लो तटीय के्षत्रमा 
प्राकृथतक जल 
बहावमा कमी 

हेडरेस टनेल र पेनस्टक पाइप थनमायण गदाय प्राकृथतक नहरमा अवरोध हनुसर्कन ेभएकोले 
कारण भ-ूक्षय र जथमनको अस्िीरतामा वृवि हनुेछ। 

थनम्न 
(१०) 

स्िल
गत 
(१०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

✓      ✓ 
 

६ पययटकको 
वक्रयाकलाप बढ्नाले 
स्िानीय संरचना 

आयोजना संचालन पिातको पययटन पवहले भन्दा बवढ प्रबियन हनुछे जसले गदाय स्िानीय 
स्रोतहरूमा बढी दबाब पनेछ। यस जलववद्यतु आयोजनाले खानेपानीका स्रोत, सडक र 
जङ्गल जस्ता स्िानीय स्रोतमा प्रभाव पानेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

✓     ✓ 
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क्र. 
सं. 

वातावरणीय प्रभाव पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अवथध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

तिा स्रोतमा पने 
दबाब 

७ आयोजना के्षत्रमा 
जनजाथत र 
वपछथडएका 
समदुायहरूमा पने 
प्रभाव 

थनमायण अवथधमा जनशजक्तहरूलाई दैथनक ज्याला उपलब्ध गराईनेछ। आयोजना के्षत्र 
वररपरर शेपाय र लोमी समदुायका माथनसहरू छन ्जसलाई रोजगारीका समयमा ववभेद 
हनुसर्कन ेसम्भावना छ। सामान्यतया रोजगारीको अवसर सबै समदुाय र थलङ्गलाई समान 
रूपमा ददईनछे। 

थनम्न 
(१०) 

स्िल
गत 
(१०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

 ✓    ✓ 
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अध्याय ८ 
8 अनकूुल प्रभाव अथधकतम अथभववृि गने तिा प्रथतकूल प्रभाव न्यून गने उपाय 
वातावरणीय असरहरूलाई कम गनय र कम प्रभाव पाने िप प्रभावकारी उपायहरू सवहत सकारात्मक 
प्रभावहरूको फाइदाहरूलाई अथधकतम पाने उपायहरूको पवहचान गनेछ। प्रस्तावक आयोजनाको 
कायायन्वयन र संरचना चरणहरूमा जचत्रण गरीएका सबै न्यूनीकरणका उपायहरूको कायायन्वयन गनय 
प्रथतबि छ। प्रथतकूल वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनतम गनय र क्षथतपूथतय ददन आवश्यक पने कुन ै
िप उपायहरू अबलम्बन गनय प्रस्तावकको उत्तरदावयत्व रहनेछ। नकारात्मक प्रभावहरूको 
न्यूनीकरणका उपायहरूको कायायन्वयन वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा १० को उपदफा 
(५) बमोजजम प्रभाववत स्िानीय समदुाय माफय त कायायन्वयन गरीनेछ। प्रथतकूल प्रभावलाई हटाउने 
वा न्यून गने उपायलाई ३ प्रकारले वगीकरण गररएको छ। 
• क्षथतपथूतयका उपायको अवलम्बन 
• सधुारात्मक उपायको अवलम्बन 
•  प्रथतरोधात्मक उपायको अवलम्बन
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ताथलका 8.1: सकारात्मक प्रभावको अथभववृि 

क्र. 
सं. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रथतकूल प्रभावको तह थनधायरण अथभववृिका 
उपायहरू पररमाण सीमा अवथध जम्मा 

अङ्कमान 

थनमायण चरण 

१ स्िानीय 
जनताको 
रोजगारीको 
अवसरमा वृवि 

आयोजना  थनमायण चरणमा कुल २९० जना कामदारहरूको 
आवश्यकता पनेछ जसमा दक्ष जनशजक्त-४२ जना, अधय दक्ष 
जनशजक्त-५५ जना र अदक्ष जनशजक्त-१९३ जना समावेश 
छन।् प्रस्ताववत आयोजनाको थनमायण अवथध 4 वषयको रहेको 
छ र थनमायण अवथधभर 208,800 Mandays रोजगारी 
थसजयना हनुेछ। आयोजनाले दक्षता र क्षमता अनसुार 
आयवजना प्रभाववत क्षेत्रका स्िानीयहरूलाई रोजगारी प्रदान 
गनेछ। 

 ✓    ✓    मध्यम 
(3०) 
 
 

स्िानीय 

(२०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

६5 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

बेथतनी, बाला, 
खोकजचप, खोङ्गुवा, 
खकानतक, 

थसवकददम, देवी 
िान, थतथतला र 
छोनराखा जस्ता 
आयोजना प्रभाववत 
बस्तीका  स्िानीय, 
वपछथडएका तिा 
मवहला समदुायलाई 
रोजगारीमा 
प्रािथमकता 
ददइनछे। 

२ स्िानीय 
क्षेत्रहरूमा 
स्िानीय सीपको 
वृदद्ब 

आयोजनाका लाथग प्रावथधक सीप भएका ४२ दक्ष र ५५ 
अधयदक्ष जनशजक्तहरू आवश्यक पदयछन ्र स्िानीय गरुूङ र 
राई समदुायका माथनसहरूलाई थनमायण काययहरूमा समावशे 
गरीने छ। यस आयोजनाले स्िानीयलाई ताथलम काययक्रम 
पथन व्यवस्िा गनेछ जस्तै जलववद्यतु, इलेर्कट्रो मेकाथलकल 
कायय र अन्य मेटलका कामहरू। 

✓    ✓    मध्यम 
(२०)  

के्षत्रीय 
(६०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

१०० 
(उल्ले
खनीय) 

यस आयोजनामा 
इच्छुक स्िानीय 
बासीहरूलाई 
इलेर्कट्रो-मेकाथनकल 
कायय, हाउस 
वायरीङ्ग र ममयत, 
सडक सतह 
जस्िरता र स्पोइल 
व्यवस्िापन 
सम्बन्धी ववशेष 
ताथलम ददइनछे। 

३ आथियक 
अवसरमा वृवि 
जस्तै व्यवसाय, 
घर भाडा र 
स्िानीय 

आयोजना  थनमायण चरणमा कुल २९० जना कामदारहरूको 
आवश्यकता पनेछ जसमा दक्ष जनशजक्त-४२ जना, अधय दक्ष 
जनशजक्त-५५ जना र अदक्ष जनशजक्त-१९३ जना समावेश 
छन।् प्रस्ताववत आयोजनाको थनमायण अवथध 4 वषयको रहेको 
छ र थनमायण अवथधभर 208,800 Mandays रोजगारी 
थसजयना हनुेछ। 

✓    ✓    मध्यम 
(40) 

स्िानीय 
(२०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

६5 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय 

आयोजना थनमायणमा 
संलग्न कमयचारीहरू 
तिा 
कामदारहरूलाई 
स्िानीय स्तरमा 
उत्पाददत दैथनक 
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क्र. 
सं. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रथतकूल प्रभावको तह थनधायरण अथभववृिका 
उपायहरू पररमाण सीमा अवथध जम्मा 

अङ्कमान 

अियतन्त्रमा 
प्रभाव 

स्िानीय उत्पादनहरूमा पथन वृवि हनु े उपभोग्य 
सामग्रीहरूको 
प्रयोगका लाथग 
प्रोत्साहन गररनछे। 

४ आयोजना 
क्षेत्रका 
समदुायको 
ववकास 

ववद्यतुगहृ देजख हेडवर्कसय सम्मको सडक थनमायणले यातायात 
सवुवधामा सधुार ल्याउनेछ जसकारण आयोजना क्षेत्रमा आत 
जावत गनय सहज हनुेछ।  

✓    ✓    मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उ 
ल्लेखनी
य) 

आयोजनाले 
स्िानीय वकसान र 
व्यापारीहरूलाई 
आधथुनक 
प्रववथधबाट नगदे 
बाली र 
वस्तपुालनको 
ताथलम ददनछे। 

संचालन चरण 

१ आयोजनाको 
संचालनको  
अवथधमा 
रोजगारीको 
अवसर 

थनमायण कायय सम्पन्न भए पश् चात आयोजनाका ववथभन् न 
संरचनाहरूको थनयथमत ममयतका लाथग संचालन चरणमा 
कररब २० जनालाई तैनाि गरीनछे। अन्य कररब १० 
व्यजक्तहरूले आंजशक जाथगरको अवसर पाउनछेन ्भन े
स्िानीय व्यजक्तहरूलाई उनीहरूको योग्यता र सीप अनसुार 
प्रशासथनक र प्रावथधक काययहरूको लाथग भथतय गरीनछे। 

 ✓   ✓    मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

दक्षता र सीपका 
आधारमा संचालन 
चरणका लाथग २० 
स्िायी 
जनशजक्तलाई 
थनयकु्त गरीनेछ। 
रोजगारीमा 
आयोजना प्रभाववत 
बस्तीका 
स्िानीयहरूलाई 
प्रािथमकता 
ददइनछे। 

२ स्िानीय 
ववकासको लाथग 
सरकारी रोयल्टी 

अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्िा ऐन, २०७४ को प्रावधान 
अनसुार राविय प्राकृथतक स्रोत तिा ववत्त आयोग माफय त 
आयोजनाको कुल रोयल्टीको ५०% केन्द्र सरकारलाई, 

२५% प्रदेश सरकार र २५% सम्बजन्धत स्िानीय 
थनकायमा जान ेभएकोले स्िानीय थनकायले रोयल्टी प्राप्त 
गनेछ। 

✓   ✓   उच्च 
वृहत 
(६०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

१०० 

(उल्लेख
नीय) 

रोयल्टी स्वरूप 
पाएको रकम 
स्िानीय थनकायले 
स्िानीय क्षते्रको 
ववकासका लाथग 
आवश्यकता 
अनसुार खजचयन 
सर्कनछे। 
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क्र. 
सं. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रथतकूल प्रभावको तह थनधायरण अथभववृिका 
उपायहरू पररमाण सीमा अवथध जम्मा 

अङ्कमान 

३ स्वास्थ्य र 
सरसफाइमा 
सधुार 

स्वास्थ्य संस्िाको स्िापना र स्तरीकरणले स्िानीय जनतालाई 
आफ्नो स्वास्थ्य संस्िा सधुार गनय मद्दत परु् यााँउनछे। संचालन 
चरणको अवथधमा कामदारहरूलाई स्वास्थ्य तिा सरसफाई 
प्रजशक्षण र व्यवसावयक स्वास्थ्य सम्बन्धी ताथलमले स्िानीय 
के्षत्रको स्वास्थ्य र सरसफाईको जस्िथतलाई िप बृवि गनय 
मद्दत गनेछ। 

✓    ✓    मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय 

आयोजना थनमयमण 
चरणमा आयोजना 
थनमायणमा संलग्न 
कामदारहरूका 
लाथग स्वास्थ्य 
तिा सरसफाई 
सम्बन्धी 
जनचेतनमूलक 
ताथलमको 
व्यवस्िा गररनछे 
जसले स्िानीय 
माथनसहरू तिा 
स्िानीय के्षत्रको 
स्वास्थ्य जस्िथत 
सधुारमा मद्दत 
पगु्नेछ। 

४ सहज पहुाँच र 
आयोजनाका 
कारण पययटन 
अवसरहरू 

ववद्यािी र अन्य ठूला लगानीकतायहरू यस आयोजनाको 
संचालन चरणमा भ्रमण गनय सर्कनेछन।् पहुाँच सडकको 
कारण त्यहााँ पहुाँच बढ्छ जसकारण पययटकको आवतजावत 
बढ्न ेर त्यस आयोजना क्षते्रको पययटन क्षते्रमा पथन ववकास 
हनुछे। यसका सािै आयोजना के्षत्रमा पहुाँचको सहजता साँग ै
स्िानीय रहन सहन र प्रमकृथतक मनोरम दृष्य अवलोकनको 
लाथग आन्तररक तिा बाह्य पययटकहरू आयोजना क्षेत्रमा 
भ्रमण गनेछन।् 

✓    ✓    मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

स्िानीयहरूलाई 
पययटन व्यवसाय 
सम्बन्धी 
जानकारीमूलक 
ताथलम संचालन 
गररनेछ।  

 

५ आयोजना क्षते्रमा 
उपलब्ध 
प्राकृथतक  स्रोत 
व्यवस्िापन 

यस आयोजनाले प्राकृथतक स्रोत व्यवस्िापनका लाथग मकाल ु
बरूण रा.थन. का अथधकारीहरू साँगको समन्वयमा ववथभन्न 
जागरूक काययक्रमहरू आयोजना गनेछ। जागरण प्रजशक्षण 
मकाल ुबरूण रा.थन. को रायसझुाव अनरुूप गरीनछे। उक्त 
काययक्रमहरू माफय त स्िानीयरूले लाभ थलन सर्कनछेन।्  

✓    ✓  उच्च 
वृहत 
(६०) 

क्षेत्रीय 
(६०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

१४० 
(उल्लेख
नीय) 

प्राकृथतक स्रोत 
व्यवस्िापनका 
लाथग मकाल ु
बरूण रा.थन. तिा 
सामदुावयक वन 
उपभोक्ता 
समूहसाँगको 
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क्र. 
सं. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रथतकूल प्रभावको तह थनधायरण अथभववृिका 
उपायहरू पररमाण सीमा अवथध जम्मा 

अङ्कमान 

समन्वयमा ववथभन्न 
जागरण 
काययक्रमहरू 
संचालन गररनेछ। 

 

ताथलका 8.2: भौथतक वातावरणमा पने प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू 
क्र. 
सं. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रथतकूल पररमाण सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

क. थनमायण चरण 

१ जथमन आयोजनाका ववथभन्न संरचनाहरूको थनमायणका 
लाथग कुल आयोजनाका ववथभन्न संरचनाहरूको 
थनमायणका लाथग कुल १९.८५ हे. जग्गा 
आवश्यक पनेछ जस मध्ये १४.३५ हे. स्िायी 
रूपमा र ५.५० हे. अस्िायी रूपमा प्रयोग 
गरीनेछ। १४.३५ हे. स्िायी जग्गा मध्ये 
९.०३ हे. राविय वनको जग्गाबाट र ५.५० हे. 
अस्िायी जग्गा मध्ये ३.६० हे. राविय वनको 
जग्गाबाट र १.९० हे. थनजी जग्गाबाट प्राप्त 
गरीनेछ।  

  ✓     ✓ उच्च 
वृहत 
(६०) 

स्िानीय 
(१०) 

 दीघयका
थलन 
(२०) 

९०  
(उल्लेखनीय
) 

जशववर के्षत्र, भण्डारण 
के्षत्र, उत्खनन ् के्षत्र, 
क्रथसङ्ग प्लान्ट तिा 
व्याचीङ्ग प्लान्ट, आदद 
जस्ता अस्िायी सहायक 
सवुवधाहरूका लाथग   
आवश्यक पने जग्गा 
भाडामा थलइनछे।  

आयोजना थनमायण पश् चात 

Proper Treatment or 

Rehabilation गरी 
सम्बजन्धत थनकायलाई 
हस्तान्तरण गररनछे। 

आयोजनाका ववथभन् न 
संरचनाहरूको उत्खनन ्
गदाय थनजस्कने मक तिा 
स्पोइल Landfill Site मा 
प्रयोग गररनेछ। 



माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजना, ४० मे.वा.                   वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रथतवेदन 

97 
  

क्र. 
सं. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रथतकूल पररमाण सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

२ स्िलाकृथतमा 
पनय सर्कने 
प्रभाव 

हेडवर्कसय, सेटथलङ बेथसन, सेटथलङ बेथसन, हेडरेस 
पाइप, हेडरेस टनले, सजय साफ्ट, पेनस्टक टनेल, 
पेनस्टक पाइप, ववद्यतुगहृ, टेलरेस र्कयानल, 
उत्खनन ्के्षत्र, मक थडस्पोजल के्षत्र आदद जस्ता 
के्षत्रमा स्िलाकृथत तिा भौगथभयक पररवतयन 
हनुेछ। हेडवर्कसयमा डाइभजयन वेयरको थनमायणले 
हनुे पानी मोथडन ेभएकोले नदी वकनाराको भमूीमा 
पररवतयन हनु सर्कनछे। पहुाँच सडक थनमायणमा 
आवश्यक पने उत्खनन ्कायय र अन्य काययले 
गदाय दीघयकालीन प्रभाव पनय सर्कछ।  

✓     ✓ उच्च 
वृहत 
(6०) 

स्िानीय 
(१०) 

अल्पका
लीन 
(५) 

7५ 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

स्पोइल तिा स्पोइल 
थडस्पोजल Landscaping 

गररनेछ।  

उक्त के्षत्रहरूको 
जस्िरताका लाथग 
बायोइजन्जथनयररङ्ग तिा 
वृक्षारोपण गररनेछ।  

आयोजनाका स्िायी 
संरचनाहरू स्िापनाका 
कारण स्िालाकृथतमा पने 
प्रभाव दीघयकाथलन हनुछे 
र आयोजनाले सम्भव 
हद सम्म प्रभाव 
न्यूनीकरण गने प्रयास 
गनेछ। 

३ फोहोरमैला 
व्यवस्िापन 
सम्बन्धी 
सवाल 

आयोजना जशववरबाट घरेल ुतिा थनमायणकाययबाट 
उत्पाददत ठोस फोहोर थनस्कन्छ जसले गदाय गन्ध 
आउने, पानीको गणुस्तरमा असर पने, दृश्यमा 
प्रभाव हनुे र स्िानीयको स्वास्थ्यमा जोजखमहरू 
हनु सर्कछ।थनमायण अवथधमा कामदारहरूबाट 
कररब ८७,००० के.जी (२९० जनाको प्रथत 
ददन अनमुाथनत ३०० ग्राम- थनमायण अवथध- ४ 
वषय) घरेल ुफोहोर उत्पादन हनु्छ (वातावरणीय 
प्रभाव मलु्याङ्कन अध्ययन) थनमायण गथतववथधहरूले 
उत्पन्न गरेको फोहोरमा थसमेन्टको झोला र 
अनावश्यक भाडाहरू, सामग्री र फे्रमहरू, 
प्लाजस्टकहरू पदयछन।् 

✓     ✓ मध्यम 
(4०) 

स्िानीय 
(२०) 

 अल्पका
थलन 
(५) 

6५ 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

फोहोरहरूलाई कुवहने र 
नकुवहने प्रकृथतका 
आधारमा वगीकरण गरी 
छुट्टाछुटै्ट संकलन 
गररनेछ। 

पनु: प्रयोजन योग्य 
नकुवहने फोहोरहरूलाई 
पनु: प्रयोग गररनेछ। 

थनमायण गथतववथधहरूले 
उत्पन्न गरेको फोहोरमा 
थसमेन्टको बोरा, 
काटयवोडय सामग्री र 
फे्रमहरू, प्लाजस्टकहरू, 
आदद जिाभावव नफाल्न 
थनमायण जनशजक्तहरूलाई 
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क्र. 
सं. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रथतकूल पररमाण सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

सल्लाह सझुाव 
ददइनेछ। 

जशववर के्षत्रबाट उत्पन्न 
हनुे तरल फोहोरलाई 
पानीका स्रोतहरू भन्दा 
टाढा Soak Pit तिा 
सेजप्टक ट्ांकको 
स्िापना गरी व्यवस्िापन 
गररनेछ। 

आयोजना थनमायणका 
क्रममा उत्पन् न हनु े
फोहोरलाई प्रचथलत 
थनयम कानूनको 
बमोजजम फोहोर 
व्यवस्िापन प्रणालीको 
ववकास गररनछे। 

४ तेल, जचल्लो 
पदािय तिा 
अन्य 
रसायनहरूको 
चहुावट 

तेल, जचल्लो पदािय तिा अन्य रसायनहरूको 
चहुावटको सम्भावना धेरै छ। यी चहुावटहरू 
फैथलएमा सजजलै जमीनको उवयरता घ्ने तिा 
मानव स्वास्थ्य र वातावरणीय प्रभावहरू जस्ता 
समस्या हनुे गदयछन।् पानीको सतहको नजजक 
चवुहएको तेलले पानी प्रदवुषत गदयछ र पानीमा 
थडजल्भ अजर्कसजनको (Dissolved Oxygen) 
मात्रा घटाउछ र जलीय जीवनमा प्रभाव पानेछ। 

✓     ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

३५  
(नगण्य) 

तेल, जचल्लो पदािय तिा 
अन्य रसायनहरूको 
चहुावट हनुबाट बच्नका 
लाथग ढुवानी, भण्डारण 
तिा प्रयोगका क्रममा 
ववशेष ध्यान ददइनछे। 
भण्डारण के्षत्र पानीका 
स्रवतहरूबाट टाढा 
राजखनेछन।् प्रयोग 
पश् चात थनमायण रसायन 
तिा तेलहरू सरुजक्षत 
तररकाले कन्टेनरमा 
संकलन गरी ववसजयन 
गरीनेछ। 
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क्र. 
सं. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रथतकूल पररमाण सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

५ कामदार 
जशववर 

आयोजना के्षत्रको जशववर के्षत्र नजजक फोहोर 
व्यवस्िापन गनय नसके वररपररको वातावरणमा 
असर पनय सर्कछ। जशववर स्िापना, जशववर 
के्षत्रको लाथग भथूम प्रयोग र ठोस फोहोरहरूको 
उत्पादनले गदाय नजजकैको पानीको स्रोतहरू 
प्रदषुण हनु सर्कछ। 

✓     ✓ मध्यम 
(4०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

5५ 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

कामदार जशववरहरूमा 
शौचालय (कजम्तमा 15 
जनाको लाथग एउटा) 
तिा सफा खानेपानीको 
व्यवस्िा गररनछे।  

नदीमा ढल थमसाउन 
थनषेध गररनेछ।  

जशववरबाट उत्पन्न हनु े
फोहोरको वगीकरण गरी 
कुवहने फोहोर कम्पोवष्टङ्ग 
गररनेछ भन े नकुवहन े
फोहोर Recycle or 

Reuse गररनेछ।  

Recycle or Reuse नहनु े
फोहोरलाई सरुजक्षत 
िररकाले संकलन गरेर 
राजखनेछ र वातावरणीय 
ववज्ञहरूको थनदेशन 
अनसुार व्यवस्िापन 
गररनेछ। 

६ सखु्खा के्षत्रमा 
पनय सर्कने 
प्रभाव 

थनमायण अवथधमा पानीको डाइभजयनको कारणले 
सखु्खा के्षत्रमा (६.३ वक. थम.) अवजस्ित 
जलीय प्राणीहरूमा असर पनेछ। यसका सािै 
खोलाको चौडाइ पथन घ्दै जान ेसम्भावना 
हनु्छ। कम पानी प्रबाहका कारण पानीको 
गणुस्तरमा पथन पररवतयन आउन ेसम्भावना 
रहेको छ। 

      ✓ मध्यम 
(4०) 

स्िानीय 
(२०) 

अल्पका
लीन 
(५) 

6५ 
(उल्लेखनीय
) 

हेडवर्कसय तिा उत्खनन 
के्षत्रको थनमायण कायय 
सकेसम्म िोरै समय 
अवथधमा सकाइनेछ।  

नदी डाइभजयन कायय 
थछटो भन्दा थछटो 
सकाइनेछ। 

खोलाको वकनारामा 
प्रस्ताववत संरचना 
थनमायणका क्रममा 
उत्खनन ्गदाय उत्पन्न हनु े
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अङ्कमान 

ढुङ्ग तिा माटो खोलामा 
नथमथसने गरी 
व्यवस्िापन गररनछे। 

७ आवाज र 
कम्पनको 
स्तर बढ्न 
सर्कन े

थनमायण गथतववथधले आयोजना के्षत्रमा आवाज र 
कम्पन उत्पन्न गदयछ। आवाज र कम्पन उत्पन्न 
गने मखु्य गथतववथधहरू मध्ये ब्लाजस्टङ्ग, व्याचीङ्ग 
प्लान्टको प्रयोग, भारी उपकरणहरूको ओसार-
पसार, टनेथलङ्ग तिा भाइबे्रटर, डोजर, लोडर, 
रोलर, के्रन, जेनेरेटर, पम्प, आददको प्रयोग हनु।् 
६५ डेसीबल भन्दा माथिको ध्वथन मानव 
स्वास्थ्यको लाथग हाथनकारक हनु्छ। आयोजना 
के्षत्र बस्ती भन्दा टाढा र वनको नजजक भएकोले 
जङ्गली जनावरहरू पथन ध्वथन प्रदषुणबाट प्रभाववत 
हनुेछन।् 

✓     ✓ मध्यम 
(4०) 

स्िलग
त 
(1०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

5५ 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

ध्वथन प्रदषुणको उच्च 
जोजखम के्षत्रमा काम गने 
जनशजक्तहरूलाई इयर 
गाडय प्रदान गररनछे।  

Air Compressor जस्ता 
ध्वथन उच्च स्तरको 
ध्वथन पैदा गने 
इजन्जनहरूमा Noise 

Reducing Mechanism 

वफट गररनेछ। 

Ventilator हरूमा 
Noise Soaking Device 

वफट गररनेछ। 

थनमायण के्षत्रका सबै 
सवारी साधनहरू 
थनगरानी गररनछे।  

८ हावाको 
गणुस्तरमा 
हनुे पररवतयन 

थनमायण अवथधमा यातायात तिा थनमायण 
उपकरणको प्रयोग, उत्खनन,् थड्रथलङ, ब्लाजस्टङ्ग, 
व्याचीङ्ग, भारी उपकरणको प्रयोगले प्रचरु मात्रामा 
धलुो र धवुााँको उत्सजयन (कणहरू, काबयन 
मोनोअर्कसाइड, सलफर अर्कसाइड, हाइड्रोकावयन 
र नाइट्रोजनको अर्कसाइडहरू) हनुछे। वायकुो 
गणुस्तरमा असर परु् याउाँने अन्य कारण भनकेो 
अव्यवजस्ित फोहोर र भान्साबाट थनजस्कन ेधवुााँ 
हनु सर्कछ। 

  ✓   ✓ थनम्न 
(१०) 

के्षत्रीय 
(६०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

७५ 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

थनमायण जशववरहरूमा 
खाना पकाउनका लाथग 
ग्यााँसको व्यवस्िा 
गररनेछ। आयोजना 
थनमायणमा संलग्न सम्पूणय 
सवारील साधनहरू तिा 
थनमायण उपकरणहरूको 
थनयथमत रूपमा सथभयथसङ्ग 
गररनेछ। थनमायणमा 
संलग्न सवारी 
साधनहरूलाई अन्य 
व्यजक्तगत कामहरूका 
लाथग प्रयोग गनय थनषेध 
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गररनेछ। फोहोर 
व्यवस्िापन प्रणालीको 
ववकास गरी फोहोरको 
प्रकृथतका आधारमा 
व्यवस्िापन गररनछे। 

९ पानीको 
गणुस्तरमा 
हनुे पररवतयन 

पानीको गणुस्तरको ववश्लषेण प्रथतवेदनले संखवुा  
खोलाको पानीको गणुस्तर राम्रो रहेको देखाएको 
छ। आयोजना थनमायण गथतववथधले संखवुा  
खोलाको पानीमा धथमलोपन, पानीमा घलु्ने तिा 
तैरीन ेठोस पदािय र BOD बढाउनेछ। उत्खनन ्
के्षत्र संखवुा  खोला साँगै प्रस्ताव गरीएको छ। 
त्यसैले आयोजनाका काययहरूले जलीय जीवनमा 
प्रभाव पने देजखन्छ। कामदारद्वारा उत्पाददत ठोस 
र तरल दबैु वकथसमको फोहोरको अव्यवजस्ित 
थबसजयनले गदाय पानीमा गणुस्तरमा ह्रास आउन े
देजखएको छ।  

  ✓   ✓ मध्यम 
(3०) 

स्िानीय 
(२०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

७५ 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

इन्धन, ग्रीज तिा अन्य 
रासावयथनक सामग्रीको 
चहुावटले पानीमा असर 
नपरोस भनेर भण्डारण 
के्षत्र वरीपरी बार 
लगाइनछे। प्रयोग 
गरेको तेलहरू उजचत 
रूपमा कन्टेनरमा 
संकलन गरीनछे। 

१० सतही 
माटोको क्षथत 

कररब ४६७०३.४४ घन थमटर सतही माटोको 
क्षथत हनुे अनमुान गरीएको छ त्यसलाई 
पूवायवस्िामा ल्याउन असम्भव देजखन्छ। सतही 
माटोको क्षथतको कारण हेडवर्कसय के्षत्र, टनेल, 
सजय साफ्ट र पेनस्टक पाइप, ववद्यतु गहृ के्षत्रमा 
प्रभाव सतही माटोको नोर्कसानीले जमीनको 
उवयरता घटाउनेछ। 

  ✓   ✓ मध्यम 
(3०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

50 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

सतही माटो भण्डारण 
गरेको ठाउाँ प्लाजस्टकले 
छोवपनेछ र पानी बग्न े
के्षत्र माथि भण्डारण 
गरीनेछ। माटोको क्षथत 
न्यूनीकरण गनय माटो 
भण्डारण गने ठाउाँमा 
नहरहरू बनाउनेछ । 

११ आयोजनाको 
लाथग पहुाँच 
सडक 

आयोजना के्षत्रमा पहुाँचका लाथग १७ वक.थम. 
लम्बाइ र ४.५ थम. चौडाइको पहुाँच सडक 
थनमायण गरीनेछ। यसको लाथग सरकारी जग्गाको 
प्रयोग गरीनछे। आयोजनाको पहुाँच सडकको 
थनमायणको लाथग ६.५५ हेर्कटर जग्गाको 
आवश्यकता पनेछ। आयोजनाको सवारी 
साधनहरूले त्यवह सडकको प्रयोग गदयछ जसले 

✓     ✓ उच्च 
वृहत 
(6०) 

स्िानीय 
(2०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

85 
(उल्लेखनीय
) 

पहुाँच सडक प्रयोगमा 
आयसाँगै सवारी 
साधनहरूको चहल पहल 
बढ्ने भएका कारण 
उपयकु्त स्िान छनोट 
गरी ट्रावफक संकेत र 
ट्रावफक थनयमहरू 
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गदाय त्यहााँ थनयथमत ट्रवफक जाम, सडक 
दघुयटनाको घटना हनु सर्कछ र गाउाँलेहरूलाई  
समस्या पनय सर्कछ। 

थलजखत बोडयहरूको 
स्िापना गररनेछ। पहुाँच 
सडकको थनयथमत रूपमा 
अनगुमन गरी 
आवश्यकता अनसुार 
ममयत सम्भार गररनेछ।  

१२ ब्लाजस्टङ्ग 
तिा बंकर 
संचालन 
सम्बन्धी 
मदु्दाहरू 

ववस्फोटक पदाियहरूको ह्याण्डथलङ्ग र भण्डारण 
काययहरू जोजखमपूणय भएका कारण 
सरुक्षाकमीहरूले उच्च रूपमा ध्यानाकषयण गनुयपने 
हनु्छ। उत्खनन ्काययहरूको बलेा ब्लाजस्टङ्ग गदाय 
वरपरको के्षत्रको जस्िरतामा प्रभाव पनुयका सािै 
हावा र ध्वथनको गणुस्तरमा पथन प्रभाव पनय 
सर्कछ। जस कारण स्िाथनय माथनसरू प्रभाववत 
हनु सर्कछन।्टनले थनमायणका क्रममा ब्लाजस्टङ्ग, 
उत्खनन ् तिा डम्प ट्रक चलाउाँदा  वरपरका 
के्षत्रहरूमा स्पोइल तिा मक फैथलन्छ। जसका 
कारण सतही पानीका स्रोतरूमा प्रभाव पनय 
सर्कछ। टनेल थभत्र कम्पन हनुे, धलुो उड्न ेर 
अजस्िरता पैदा हनु ेजस्ता काययरूबाट बजन्चत हनु 
थनयजन्त्रत ब्लाजस्टङ्गको आवश्यकता पदयछ। यदद 
टनेल थनमायणको समयमा उजचत रूपमा ध्यान 
ददइएन भने अजस्िरता पैदा भई टनेल भजत्कन े
सम्भावना हनु्छ।उत्खनन काययहरूको दौरान 
ब्लावष्टङ्गले वरपर के्षत्रको जस्िरतामा असर गनय 
सर्कछ र ब्लावष्टङ्गले वरपरको हावा र आवाजको 
जस्िथतलाई प्रभाववत गनय सर्कछ जसको कारण 
स्िानीय माथनसहरू प्रभाववत हनु सर्कछन।् 
त्यसैले, यो एउटा अको जनु थनमायण चरणमा 
देखापछय। 

✓    मध्यम 
(4०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

8० 
(उल्लेखनीय
) 

नेपाली सेनाको 
सहयोगमा छुटै्ट बंकर 
हाऊस थनमायण गरी 
ववष्फोटक व्यवस्िापन 
तिा संचालन गरीनछे। 
टनेल थनमायण को लागी 
ब्लावष्टङ्ग ददनको समयमा 
मात्र गरीनछे। 

पेट्रोथलयम बंकरहरूलाई 
छुटै्ट कक्रीट के्षत्र तिा 
तेल र ग्रीस सेपरेटरको 
सवुवधा भएको के्षत्रमा 
राजखनेछ।  

टनेलको सरुक्षा र 
ब्लाजस्टङ्ग अपरेशन 
सरुक्षाको लाथग ववशेषज्ञ 
भवैूज्ञाथनकसाँग परामशय 
गरीनेछ। 

 ख. संचालन चरण 
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१ जल ववज्ञान र 
सेथडमेन्टमा 
आउने 
पररवतयन 

उत्खनन ्गरीएको माटो ढुवानी र पहुाँच सडकको 
थनमायण गदाय पथन पानीको स्रोतमा सेथडमेन्टको 
वृवि गराउनछे। आयोजनाका कारण बााँध र 
टेलरेस बीच सखु्खा के्षत्रमा (६.३ वक.थम.) 
पानीको बहाव कटौती हनुेछ। यसका सािै 
उत्खनन ्गरीएको माटोको ढुवानी र आन्तररक 
पहुाँच सडकको थनमायणका कारण पथन पानीको 
स्रोतमा सेथडमेन्टको मात्रामा वृवि हनुेछ। 
आयोजनाका कारण वेयर को तल्लो तवटय 
के्षत्रमा पानीको बहावमा कटौती हनुेछ। 
 
नदीको बहावका कारण पानीको सतह घटबढ 
भइरहनेछ र यसले नदी वकनाराको अजस्िरतामा 
प्रभाव पादयछ। सरुूङ्ग खथनएको ठाउाँ अजस्िर 
हनुेछ जस कारण भीर खसेर  पवहरो जान 
सर्कछ।   

✓     ✓ थनम्न 
(१०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

स्िानीय जलवायमुा पने 
प्रभावलाई कम गनय 
इन्टेकबाट हरेक 
मवहनाको  औसत 
माथसक पानीको 
बहावको १०% खोलामा 
छोथडनेछ। 

आयोजना संचालनका 
क्रममा वेयर के्षत्रमा 
जम्मा हनुे सेथडमेन्ट 
थनयथमत रूपमा फ्लथसङ्ग 
गररनेछ। 

२ सरुूङ्ग प्रवेश 
द्वारमा भीरको 
अजस्िरता 

२३५.४० मेगावाट ऊजाय उत्पादन गदाय भारी 
मेथसनहरू चथलरहन े हुाँदा ध्वथन प्रदषुण ७५ 
डेथसबल भन्दा बवढ हनु ेअनमुाथनत गरीएको छ। 
त्यसै गरी ववद्यतुगहृबाट थनस्कन ेध्वथन र कम्पन 
प्रमखु समस्या हो। 

  ✓   ✓ थनम्न 
(१०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

आयोजना स्िलमा 
भीरको जस्िरताको 
अनगुमन गरीनछे। 
अजस्िर ठाउाँमा बायो 
इजन्जथनयररङ्ग र 
Concrete retaining 
गरीनेछ  जसले गदाय भ-ू
क्षय थनयन्त्रण गनय मद्दत 
गनेछ। 

३ ववद्यतुगहृ 
के्षत्रमा ध्वथन 
र कम्पन 

सखु्खा याममा सखु्खा के्षत्रमा (६.३ वक. थम.) 
भन े पानीको बहाव कम हनुेछ र पानीको 
गणुस्तरमा पररवतयन केही पररवतयन आउनेछ। 
खोलाको पानीमा थडजल्भ अजर्कसजन (dissolved 
oxygen) को मात्रामा कमी हनुछे।  

✓     ✓ थनम्न 
(१०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

धेरै मात्रामा ध्वथन पैदा 
गने इजन्जनहरूमा ध्वथन 
न्यूनीकरण गने उपकरण 
जडान गरीनेछ। ध्वथन 
प्रदषुणको उच्च जोजखम 
के्षत्रमा जनशजक्तहरूलाई 
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इयर गाडय प्रदान 
गरीनेछ। थनमायण 
के्षत्रका सबै सवारी 
साधनहरू थनगरानी 
गरीनेछ। 

४ बहाव कम 
भएर पानीको 
गणुस्तरमा 
पररवतयन 

स्िलगत अध्ययन र स्िानीय समदुायसाँगको 
अन्तरवक्रयाले संखवुा  खोलाको तल्लो तटीय 
के्षत्रकोको पानी दाहसंस्कार, थसंचाइ, पानी घट्ट 
संचालन, सानो जलववद्यतु आयोजना जस्ता 
प्रयोजनका लाथग प्रयोग गरीएको छैन। त्यसैले 
आयोजनाको थनमायणले यस के्षत्रको पानीमा कुन ै
पथन प्रभाव पादैन। 

✓     ✓ थनम्न 
(१०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

इन्टेकबाट हरेक 
मवहनाको  औसत 
माथसक पानीको 
बहावको १०% खोलामा 
छोथडन े र थनयथमत 
रूपमा अनगुमन 
गरीनेछ।  

५ पानीको प्रयोग 
र अथधकार 

उत्खनन ्गरीएको माटो ढुवानी र पहुाँच सडकको 
थनमायण गदाय पथन पानीको स्रोतमा सेथडमेन्टको 
वृवि गराउनछे। आयोजनाका कारण बााँध र 
टेलरेस बीच सखु्खा के्षत्रमा (६.३ वक. थम.) 
पानीको बहाव कटौती हनुेछ। यसका सािै 
उत्खनन ्गरीएको माटोको ढुवानी र आन्तररक 
पहुाँच सडकको थनमायणका कारण पथन पानीको 
स्रोतमा सेथडमेन्टको मात्रामा वृवि हनुेछ। 
आयोजनाका कारण वेयर को तल्लो तवटय 
के्षत्रमा पानीको बहावमा कटौती हनुेछ। 

✓     ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

स्िानीय जलवायमुा पने 
प्रभावलाई कम गनय 
इन्टेकबाट हरेक 
मवहनाको  औसत 
माथसक पानीको 
बहावको १०% खोलामा 
छोथडनेछ। 
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ताथलका 8.3: जैववक वातावरणमा पने प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू 
क्र.
स. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रथतकूल पररमाण सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

क. थनमायण चरण 

१ वनस्पथत तिा 
जीवजन्त ु

यस आयोजनाका लाथग कुल १२.६३ हे. 
सरकारी जग्गा आवश्यक पनेछ जस मध्ये 
९.०३ हे. स्िायी रूपमा र ३.६० हे. वनसाँग 
जोथडएको खोलाको जग्गाबाट अस्िायी रूपमा 
प्रयोग गरीनेछ।  

आयोजनाका ववथभन् न संरचनाहरू थनमायणका 
क्रममा  कुल ७१५ (५०४ पोल र २११ 
रूख) वटा ववथभन्न रूखका प्रजाथतका रूखहरू 
कावटनछे। त्यसैगरी ४६४६ रूखको बेनाय 
प्रथत हे. र १७८६ रूखको लाथ्राको क्षथत 
हनुेछ। 

    मध्यम 
(3०) 

स्िानीय 
(2०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

५5 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

आयोजनाको लाथग राविय वनबाट 
कावटन े ७१५ रूखहरूको सट्टामा 
१:२५ अनपुातमा १७,८७५ 
रूखको थबरूवाहरू मकाल ु बरूण 
रा.थन. ले तोकेको स्िानमा 
वृक्षारोपण गरीनेछ। त्यसैगरी 
सरकारी १२.६३ हे. जग्गा प्रयोग 
गरे बापत आयोजना के्षत्र वररपरी 
सोही जजल्लामा उस्तै पाररजस्िथतकी 
प्रणाली भएको जग्गा सट्टाभनाय 
गरीनेछ र सो जग्गामा क्षथतपूथतय 
स्वरूप १६०० प्रथत हेर्कटरको 
दरले २०,२०८ रूखको 
थबरूवाहरू मकाल ुबरूण रा.थन. ले 
तोकेको स्िानमा वृक्षारोपण 
गरीनेछ। यसरी लगाइएका 
रूखहरूको आयोजनाले ५ वषयसम्म 
रेखदेख गरी मकाल ुबरूण रा.थन. 
/सामदुावयक वन उपभोक्ता 
समूहलाई हस्तान्तरण गररनछे। 

२ दलुयभ, 
लोपोन्मखु र 
इन्डेथमक 
वन्यजन्तकुो 
बासस्िानमा 
पने प्रभाव 

आयोजना के्षत्रको जचतवुा (Panthera pardus), 

ध्वााँसे जचतवुा (Neofelis nebulosa), कालो 
मखेु बााँदर (Semnopithecus entellus) जस्ता 
प्रजाथतहरू पाइन्छन।् आयोजना 
कायायन्वयनका कारण जीवजन्तकुो बासस्िान 
ववखण्डन हनुे सम्भावना हनु्छ। यसका सािै 
आयोजना थनमायण चरणमा उक्त 

    मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

वन के्षत्रमा काम गदाय वन्यजन्तकुो 
बासस्िानमा असर नपाने गरी काम 
गररनेछ।  

आयोजना थनमायणमा संलग्न 
जनशजक्तहरूलाई आयोजना थनमायण 
के्षत्र भन्दा बावहर गई 
वन्यजन्तहुरूलाई लखे्ने, पासो 
िाप्ने, थसकार गने जस्ता अवैध 
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क्र.
स. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रथतकूल पररमाण सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

वन्यजन्तहुरूको गैर कानूनी तस्करी हनु े
सम्भावना हनु्छ।   

वक्रयाकलापहरूमा संलग्न नहनु 
थनदेशन ददइनेछ।  

वन के्षत्रमा वन्यजन्तहुरूलाई 
आवत-जावत तिा मखु्य क्रथसङ्ग 
गररने ठाउाँमा चेतनामूलक वोडयहरू 
राजखनेछ र अनावश्यक चहलपहल 
कम गररनेछ।  

वन के्षत्रमा काम गदाय अनावश्यक 
होहल्ला नगनय थनमायण 
जनशजक्तहरूलाई सल्लाह सझुाव 
ददइनेछ। 

वन्यजन्तहुरूको अवैध तस्करीमा 
संलग्न नहनु आयोजना थनमायणमा 
संलग्न जनशजक्तहरूलाई सचेत 
गराइनेछ। 

यदद कुन ै जनशजक्त वा 
कामदारहरूले वन्यजन्तकुो थसकार 
अिवा तस्करी गरेएको भेवटएमा, 
मकाल ुबरूण रा.थन. साँग समन्वय 
गरी कानूनी कारबावह अगाथड 
बढाइनछे। 

३ गैर काष्य 
वन पैदावारको 
जथडबटुी जन्य 
थबरूवाको 
नोर्कसानी 

आयोजना के्षत्रमा पाइने गैर काष्य वन 
पैदावार र जथडबटुीजन्य थबरूवाहरू 
आयोजनाको थनमायणका लाथग हटाइनछेन।् 
वन फाँ डानीले स्वास्िको वहसाबले महत्त्वपूणय 
धेरै प्रजाथतका जथडबटुी जन्य थबरूवाहरूमा 
असर परु्यायउनेछ। 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

४५ 

(नगण्य) 
कामदार र जनशजक्तहरूले गने गैर 
काष्य वन उत्पादनहरूको अवैध 
तस्करीलाई  थनषेध गरीनेछ। 
थनमायण के्षत्रमा जानकारीमूलक र 
चेतचामूलक सूचना बहाव गने बोडय, 
चेतावनी जचन्ह स्िानीय जागरूकता, 
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क्र.
स. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रथतकूल पररमाण सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

थसजयनाका थनजम्त आयोजनाको 
ववथभन्न के्षत्रमा राजखनछे। 

४ कामदारहरूबा
ट अवैध 
तस्करी/ काठ 
दाउराको 
बढ्दो माग 

थनमायणका कामदारहरूले अवैध रूपमा काठ 
दाउराको तस्करी गने देजखएको छ जसकारण 
काठ दाउरा तिा जथडबटुी प्रजाथतहरूको 
ववनाश हनु ेछ। आयोजनाका कारण वन के्षत्र 
नजजक पहुाँच सडकको थनमायणले अवैध रूपमा 
वनको स्रोतको तस्करी हनु ेदेजखएको छ।  

    मध्यम 
(२०) 

स्िलगत 
(१०) 

अल्पका
थलन 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
अस्िायी र स्िायी आवास सवुवधा 
र अन्य संरचनाहरूको थनमायणको 
क्रममा काठको प्रयोगलाई न्यून 
गरीनेछ भने अन्य थनमायण 
सामग्रीको उपयोगलाई प्रोत्सावहत 
गरीनेछ। 

५ पानीको 
डाइभयजनले 
जलीय 
वनस्पथत तिा 
जीवजन्तमुा 
असर 

नदीको वकनारमा बााँध थनणायम थनकायय गदाय 
पानीको बहाव मोड्न ु पने हनु्छ। पानी 
डाइभयजनका कारण नदीमा असर पगु्ने र 
ववथभन्न वकथसमको जलीय जीवनमा पथन 
प्रथतकूल असर पनेछ। नदीको डाइभजयन 
थनमायण गनायले नदीमा पाइने जीवमा प्रबल 
असर परु् यााँउछ। त्यस्तै पानी पथन 
धथमथलन्छ। थतते (Psilorhynchus 

pseudecheneis), बजघ (Botia almorhae), 
काबे्र (Pseudecheneis sulcata) र फकेता 
(Barilius barila) जस्ता माछाका प्रजाथतमा 
असर पनेछ। जलीय जीवहरू ध्वथन 
संवेदनशील हनुे भएकोले थनमायण कायय गदाय 
वयथनहरूको प्रजननमा पथन मखु्य रूपमा असर 
पनेछ।  

   
 

  ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

आयोजना थनमायणमा संलग्न 
जनशजक्तहरूलाई खाना पकाउनका 
लाथग ग्यााँस तिा मवट्टतेलको 
व्यवस्िा गररनछे। 

अस्िायी र स्िायी आवास सवुवधा 
र अन्य संरचनाहरूको थनमायणको 
क्रममा काठको प्रयोगलाई न्यून 
गररनेछ भन े अन्य थनमायण 
सामग्रीको उपयोगलाई प्रोत्सावहत 
गररनेछ। 

६ बढ्दो माछा 
माने 
गथतववथधहरू 

थनमायण कामदारहरूको माछा माने गथतववथध 
र नदीमा ववषाददको प्रयोगले माछा माने जस्ता 
कृयाकलापहरू बढ्न सर्कछन।् जसले गदाय 
माछामा थनमुयल असर पनेछ। तसिय माछा 
माने गथतववथधले संखवुा  खोलामा प्रथतकूल 
असर पनेछ। 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

थनमायण काययका जनशजक्तहरूलाई 
नदीमा माछा मानय कडा थनषेध 
गनेछ। ववषादी प्रयोग गरेर, करेन्ट 
ददएर माछा माने काम थनषेध 
गरीनेछ। जैववक ववववधता 
संरक्षणमा थनमायण जनशजक्तहरूलाई 
जागरूप काययक्रम गरीनेछ। 
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क्र.
स. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रथतकूल पररमाण सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

७ आन्तररक 
पहुाँच 
सडकको 
कारण वनमा 
सजजलो पहुाँच 

आयोजनाले १७ वक. थम. लम्बाइ र ४.५ 
थम. चौडाइको आन्तररक पहुाँच सडक थनमायण 
गनेछ। पहुाँच सडक प्रयोगमा आएपथछ र 
आयोजना संचालन भएपथछ स्िानीयहरू द्वारा 
वन स्रोतहरूको गैरकाननुी तस्करी हनु े
सम्भावना हनु्छ। 

    थनम्न 
(१०) 

के्षत्रीय 
(६०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

९० 

(उल्लेख
नीय) 

जनशजक्तहरूलाई स्वीकृथत ववना 
वनमा प्रवेश गनय थनषेध गररनेछ। 
गैर काष्य वन उत्पादन तिा 
वन्यजन्तहुरूको अवैध तस्करीलाई  
थनषेध गररनेछ  भन ेत्यस्तो गरेको 
पाइएमा तरुून्त थनयम अनसुार 
कारवाही पथन हनुछे।  
सडक बनेपथछ कामदारबाहेक 
अरूको पथन आवत-जावत हनु े
हनुाले अरूबाट अथतक्रमण भएको 
हकमा उपभोक्ता सथमथत/ मकाल ु
बरूण रा.थन. साँगको समन्वयमा 
अथतक्रमणलाई रोवकनछे। 

८ वन आगलागी आगलागी जोजखमका आधारभतू सूचकहरू 
वनस्पथत, जलवाय ुर बस्ती हनु।् वनस्पथतमा 
कडा काठ भएको जंगल अवजस्ित छ र यो 
के्षत्रमा आगोको जोजखम छ भन ेयो काम गने 
गथतववथधहरू र के्षत्रमा थनभयर गदयछ। 
मखु्यतया गथमय मौसममा सखु्खा र बढ्दो 
तापक्रममा कारण र चट्ाङ परेर घााँसे 
मैदानमा दघुयटनावस भएमा संखवुा  खोलाको 
दबैु वकनारमा प्रथतकूल असर पनेछ। 

   ✓ थनम्न 
(१०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

भववष्यमा हनु सर्कन ेआगलागी बाट 
जोथगन पहुाँच सडक, हेडवर्कसय के्षत्र,   
टनेल के्षत्र, सजय साफ्ट र पेनस्टक 
पाइप जस्ता जोजखमपूणय 
स्िानहरूमा सूचना बोडयहरू 
राजखनेछ। 
आयोजना थनमायणमा संलग्न 
कामदार तिा कमयचारीहरूका लाथग 
सचेतनामूलक काययक्रमहरू 
संचालन गररनेछ। 

९ वन अथतक्रमण 

 

आयोजना थनमायणको क्रममा गरीन े जंगल 
फाँ डानीले स्िानीय बाथसन्दालाई वनमा जान 
सहज हनु्छ जसकारण काठ दाउरा अवैध 
रूपमा कावटनकुा सािै स्िानीयले वन 
अथतक्रमण गनय सर्कन ेसम्भावना देजखएको छ। 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

आयोजनाका जनशजक्तलाई 
वनजंगलको अवैध फाँ डानी, तस्करी 
गनय थनषेध गरीनछे। रूखहरू कम 
भन्दा कम मात्र कावटनेछ। 
स्िानीयबाट हनुसर्कने वन 
अथतक्रमण रोर्कन सम्बजन्धत 
थनकायसाँग समन्वय गरी थनयन्त्रण 
गरीनेछ। 
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क्र.
स. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रथतकूल पररमाण सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

ख. संचालन चरण 
१ माछाको 

चहलपहल  र 
बसाइाँ सराइमा 
असर 

 

थतते ( Psilorhynchus pseudecheneis), बजघ 
(Botia almorhae), काबे्र (Pseudecheneis 

sulcata) र फकेता (Barilius barila)  मौसमी  
बसाइाँ सराइ गने प्रजाती हनु।् संखवुा  
खोलामा वेयर थनमायणले माछाहरूलाई 
चहलपहल गनय कदठन हनुकुा सािै बाँसाई सने 
माछाहरूमा ववशेष असर पनेछ। आयोजना 
के्षत्र वरपर माथनसको बढ्दो चहलपहलका 
कारण जलजीवनलाई असर पगु्नछे।  

   ✓ उच्च 
वृहत 
(६०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

१०० 

(उल्लेख
नीय) 

वेयरको तल्लो तिा माथिल्लो 
तटीय के्षत्रमा माछाहरूको आवत 
जावतका लाथग Fish Ladder 
थनमायण गररनेछ। कृथत्रम माछा 
स्प्यानीङ्ग (spawning) पोखरी 
स्िापना  गरीनेछ।  यसबाहेक 
जलीय जीवनमा बाधा हनु नदीन 
हरेक मवहनाको औसत माथसक 
बहावको १०%  पानी वातावरणीय 
बहावको रूपमा  तल्लो तटीय 
के्षत्रमा छोथडनेछ। 

२ जलीय 
वनस्पथत तिा 
जीवजन्तमुा 
प्रभाव 

 

आयोजनाका संरचनाहरू ममयत गने क्रममा 
पानी तल्लो तटीय के्षत्रमा छोड्नपुने भएका 
कारण एर्क कासी पानी छोड्दा माथनस, 
वस्तभुाउ, जलीय जीवजन्त ुतिा वनस्पथतमा 
प्रथतकूल असर पनय जान्छ। 

   ✓ उच्च 
वृहत 
(६०) 

स्िानीय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

९० 

(उल्लेख
नीय) 

तल्लो तटीय के्षत्रमा पानी छोड्न े
क्रममा स्िानीयहरूलाई सूजचत 
गनयका लाथग साइरन बजाइनेछ। 
सािै स्िानीयहरूलाई साइरन 
सम्बन्धी जानकारी ददन े
काययक्रमको आयोजना गररनछे।  

वेयरको तल्लो तिा माथिल्लो 
तटीय के्षत्रमा माछाहरूको आवत 
जावतका लाथग Fish Ladder 
थनमायण गररनेछ। 

३ वन्यजन्त ु
बासस्िानमा 
पने असर र 
आवतजावतमा 
बाधा 

 

कामदार र स्िानीयको बढ्दो गथतजशलताले 
स्िथलय वन्यजन्तलुाई आयोजना के्षत्रबाट 
टाढा लानछे। वन्यजन्तहुरू धेरै ध्वथन 
संवेदनजशल हनु्छन ् तसिय बढ्दो ध्वथनको 
कारण उथनहरूको प्रजनन ्व्यवहारमा नराम्रो 
असर पादयछ जसकारण वन्यजन्त ुथनमायणाथधन 
के्षत्रबाट टाढा जान बाध्य हनु सर्कछन।् 
आयोजना संचालन चरणमा संरचनाहरूको 
स्िापना र रेखदेखका लाथग कामदारहरूको 

   ✓ थनम्न 
(१०) 

स्िानीय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

४० 
(नगण्य) 

वन्यजन्तहुरूको आवत जावतको 
रूट पवहचान गरी होथडयङ बोडय 
लगायतका चेतनामूलक सामग्रीहरू 
राजखनेछ।  
संचालन चरणमा कमयचारी तिा 
कामदारहरूको अनावश्यक 
चहलपहल थनयन्त्रण गरीनछे। 
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क्र.
स. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रथतकूल पररमाण सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

थनयथमत आवत जावतका कारण वन्यजन्तकुो 
आवत जावतमा बाधा पगु्नेछ। 

४ आन्तररक 
पहुाँच सडकको 
कारण वनमा 
सजजलो पहुाँच 
 

आयोजनाले १७ वक. थम. लम्बाइ र ४.५ 
थम. चौडाइको आन्तररक पहुाँच सडक थनमायण 
गनेछ। पहुाँच सडक थनमायणका कारण वनमा 
हनुे सहज पहुाँचका कारण स्िानीयहरूले 
वनस्रोतहरूको तस्करी गनय सर्कन े सम्भावना 
हनु्छ। 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

६० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

संचालन चरणको अनावश्यक 
चहलपहल थनयन्त्रणका लाथग 
थनयथमत रूपमा अनगुमन गरीनेछ। 
वन के्षत्रमा अनैथतक र अवैध 
गथतववथधहरू प्रथतबजन्धत गरीनछे। 
आयोजनाले १७ वक. थम. लम्बाइ 
र ४.५ थम. चौडाइको आन्तररक 
पहुाँच सडक थनमायण गदाय 
वन्यजन्तहुरू ओहोर-दोहोर गने 
बाटो पनय सर्कने हुाँदा थतनीहरूको 
सरुक्षाका लाथग उपयकु्त 
स्िानहरूमा होडीङ्ग वोडय जस्ता 
सचेतनामूलक सामग्रीहरू 
राजखनेछ। 

५ तल्लो तटमा 
पानीको बहाव 

 

संचालन चरणमा इन्टेक के्षत्रमा पानी मोड्दा 
यस आयोजनाले वन्यजन्तकुो आवतजावत र 
सरुक्षामा प्रथतकूल असर परु् याउाँछ। पानी 
मोड्नाले इन्टेक र ववद्यतुगहृको थबचमा 
पानीको बहाव पररवतयन हनुेछ। सखु्खा के्षत्रमा 
(६.५ वक. थम.) पानीको बहाव कम हनुे हुाँदा 
जलीय जीवजन्तलुाई प्रभाव पादयछ। 

   ✓ थनम्न 
(१०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

ममयतको बेला एक्कासी छाथडन े
पानीले पने असर न्यूनीकरणका 
लाथग स्िानीयहरूको समन्वयमा 
उपयकु्त स्िान छनोट गरी साइरन 
जडान गरीनछे। पानी छोड्न ुपूवय 
५/५ थमनटेको अन्तरालमा ३ 
चोवट साइरन बजाइनेछ। 
आपतकाथलन अवस्िामा अवलम्बन 
गनय सवकने सरुक्षात्मक 
उपायहरूको बारेमा स्िानीयहरूसाँग 
परामशयका लाथग काययक्रमको 
आयोजना गरीनेछ। 
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क्र.
स. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रथतकूल पररमाण सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

६ वन्यजन्त ुतिा 
वनस्पथतमा 
प्रभाव 

आयोजनाको संचालन गथतववथधले वनस्पथत र 
जीवजन्तमुा असर परु् याउन ेसम्भावना रहेको 
छ भन े संचालन चरणको अवथधमा कामदार 
तिा स्िानीयले गैर काष्य वन पैदावार र 
जीवजन्तकुो अवैध तस्करी गनय सर्कछन।् 

   ✓ थनम्न 
(१०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

आयोजनाका जनशजक्त र 
स्िानीयद्वारा गरीन ेवन अथतक्रमण, 
वन के्षत्रको अवैध फाँ डानी, 
वन्यजन्तकुो थसकार, वन्य श्रोतको 
तस्कर र अनैथतक वक्रयाकलापलाई 
आयोजनाले थनषेध गनेछ। 

७ वन आगलागी 

 

आगलागी जोजखमका आधारभतू सूचकहरू 
वनस्पथत, जलवाय ुर बस्ती हनु।् आयोजना 
के्षत्रमा कडा काठ भएको वनस्पथतहरू 
भएकोले यो के्षत्रमा आगोको जोजखम छ भन े
यो काम गने गथतववथधहरू र के्षत्रमा थनभयर 
गदयछ।  

   ✓ थनम्न 
(१०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

भववष्यमा हनु सर्कन ेआगलागी बाट 
जोथगन जोजखमपूणय स्िानहरूमा 
सूचना बोडयहरू राजखनेछ भन े
स्िानीयलाई वन आगलागी 
सम्बन्धी ववथभन्न जानकारीमूलक 
काययक्रम संचालन पथन गरीनेछ। 

८ बसाइाँ सराइ 
गने 
चराचरुूङ्गीमा 
पने प्रभाव  

चराचरुूङ्गीहरू ददउाँसो वा रातमा आहारा र 
प्रजननको खोजीमा उड्छन।् चराचरुूङ्गीहरू 
संवेदनजशल हनुे भएकोले थनमायण के्षत्रका 
काययले थनकाल्न े ध्वथनले चराहरूलाई थनकै 
असर परु् याउाँछ। 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघयका
थलन 
(२०) 

६० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

आयोजना थनमायणमा संलग्न 
जनशजक्तहरूलाई अनमुथत थबना 
वनमा प्रवेश गनय थनषेध गरीनेछ। 
जनशजक्तहरूलाई चरा माने जस्ता 
अवैध वक्रयाकलाप गनय थनषेध 
गरीनेछ भने यदद यस्ता गथतववथध 
गरेको पाइएमा काननुी रूपमा 
सजाय ददइनेछ। 
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ताथलका 8.4: सामाजजक, आथियक तिा सासं्कृथतक वातावरण पने प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू 
क्र.
सं. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रथतकूल पररमा
ण 

सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

क. थनमायण चरण 

१ जग्गा र अन्य 
थनजी सम्पत्तीको 
अथधग्रहण 

यस आयोजनाको लाथग स्िायी र अस्िायी दवैु 
रूपमा थनजी जग्गा प्रयोग गरीनेछ। कुल 
७.२२ हे. थनजी जग्गा आवश्यक पनेछ जस 
मध्य ५.३२ हे. स्िायी रूपमा र १.९० हे. 
अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनछे। 

 ✓   ✓  मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पकाथलन 
(५) 

 ४५ 

(नगण्य) 
 

प्रस्ताववत आयोजनाको लाथग 
थनजी जग्गाको प्रयोग नगरीन े

भएकोले न्यूनीकरण उपायहरू 
आवश्यक छैन।  

२ प्रभाववत 
बस्तीहरूको 
जीववका  

प्रस्ताववत माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु 
आयोजना कायायन्वयनका कारण प्रभाववत हनु े
४३ घरधरुीहरू छन ्र  नजजकै रहेका बेथतनी, 
बाला, खोकजचप, खोङ्गुवा, खकानतक, 
थसवकददम, देवी िान, थतथतला र छोनराखा 
बस्तीहरू प्रभाववत हनुेछन।् 

 ✓  ✓  मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पकाथलन 
(५) 

 ४५ 
(नगण्य) 

आयोजना प्रभाववत बस्तीहरूमा 
स्िानीयलाई आयमूलक 
ताथलमहरू ददईनेछ र सीप र 
दक्षताको आधारमा आयोजनामा 
रोजगारी ददईनेछ।  

3 खडा बाली 
नोर्कसान 

आयोजनाले  गदाय १.२२ मेवट्रक टन गहुाँ, 
३.४२ मेवट्रक टन मकै र धान ६.०७ मेवट्रक 
टन ह्रास हनुेछ। २०० बन्डल थनगालो, २५० 
के.जी. फलफुल, ५२० के.जी. सागसब्जी, 
४५० के.जी. अलैंची, 70 भारी अम्रीसो 
नोर्कशानी हनुछे। थनजी जग्गाबाट ६८ रूखहरू 
(५७ पोल र ११ रूख) कावटन ेछन।्  

✓   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पकाथलन 
(५) 

 ३५ 

(नगण्य) 
 

बालीको क्षथतपूथतय प्रचथलत बजार 
मूल्यको आधारमा आयोजनाले 
क्षथतपूती  ददनछे। ववस्ततृ 
वववरण अनसूुची १२ मा 
देखाइएको छ। 

३ सामदुायीक 
पूवायधार र 
स्रोतहरूमा हनु 
सर्कन ेदबाब 

प्रस्ताववत आयोजना थनमायणका कारण वन स्रोत, 
सडक पूवायधार जस्ता सामदुावयक पूवायधार र 
स्रोत साधनहरूमा प्रभाव पनेछ। सडकमा प्राय 
थनमायण अवथधमा कररब 15-20 गाडी प्रथत 
ददन आवत-जावत हनुेछन।् आयोजनाको 
कायायन्वयनबाट पैदल वहड्न अिवा स्िानीय 
बाथसन्दाहरूलाई आवत-जावत गनय कुन ैबाधा 
पगु्नेछ। 

✓  ✓  मध्यम 
(२5) 

स्िानी
य 
(20) 

अल्पकाथलन 
(५) 

50 
(मध्यम 
उल्लेखनीय
) 

आयोजना थनमायणमा संलग्न 
सवारी साधनहरूको अनावश्यक 
चहल पहल थनयन्त्रण गरीनेछ। 

उपयकु्त स्िानहरू छनोट गरी 
ट्रावफक संकेतहरू तिा 
चेतनामूलक होथडयङ वोडय 
लगायतका सामग्रीहरू 
राजखनेछ। 
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क्र.
सं. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रथतकूल पररमा
ण 

सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

४ द्वन्दको कारण 
हनुे प्रभाव 

आयोजना के्षत्र बसोबास के्षत्रबाट टाढा भएकोले 
जााँड-रजर्कस सेवन गने, जवुा खेल्ने, मानव 
बेचथबखन गने, वेश्यावृजत्त र गुंडागदी जस्ता 
सामाज ववरूि हनुे गथतववथधहरूको प्रभाव कम 
पाइनेछ। आयोजना थनमायण गथतववथधहरू र 
थनमायणमा संलग्न कामदारहरूका कारण 
बेथतनी, बाला, खोकजचप, खोङ्गुवा, खकानतक, 
थसवकददम, देवी िान, थतथतला र छोनराखामा 
असर पनय सर्कछ। आयोजना के्षत्रमा शेपाय र 
लोमी समदुायहरू बसोबास गदयछन।्  

 ✓ ✓  थनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पकाथलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

द्वन्दहरू कम गनय माथिल्लो 
संखवुाखोला जलववद्यतु 
आयोजनासाँग सम्बजन्धत 
संगठनले स्िानीय र 
जनशजक्तहरूसाँग समन्वय गरी 
समाकोदो गरीनेछ र जरूरतको 
बेला नजजकैको प्रहरीसाँग 
समन्वय गरी गरीनछे। स्िानीय 
समदुायको सामाजजक तिा 
सांस्कृथतक मूल्यमा  पने 
प्रभावलाई कम गनय बावहरी 
थनमायण जनशजक्तहरूलाई कडा 
आचारसंवहता लागू गरीनछे। 
आयोजना के्षत्रमा मददरा सेवन र 
जवुा खेल्न थनषेध गरीनेछ।   

५ लैवङ्गक र ववपन्न 
समूहसाँग 
सम्बजन्धत 
मदु्दाहरू 

आयोजना थनमायणका क्रममा दैथनक ज्याला 
जनशजक्तलाई उत्खनन, थनमायण सामग्रीको 
ढुवानी र अन्य थनमायण सम्बन्धी काममा 
लगाईनेछ जहााँ मवहलाहरू, गरीब र ववपन्न 
वगयमा भेदभाव हनु सर्कछ।  

 ✓ ✓  थनम्न 
(१०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पकाथलन 
(५) 

२५ 
(नगण्य) 

आयोजनाद्वारा दथलत तिा मवहला 
सहभाथगतालाई प्रोत्सावहत 
गरीनेछ। वातावरणीय  
अथभबृविका काययक्रम अन्तगयत 
मवहला, दथलत र जनजाथत तिा 
ववपन्न वगयलाई ववशेष ताथलम 
पथन ददइनछे। 

६ ववष्फोटन र 
अन्य थनमायण 
गथतववथधहरूको 
मदु्दाहरू 

आवाज र कम्पन उत्पन्न गने मखु्य 
गथतववथधहरू मध्ये ब्लाजस्टङ्ग, व्याचीङ्ग 
प्लान्टको प्रयोग, भारी उपकरणहरूको ओसार-
पसार, थड्रथलङ, टनेथलङ्ग तिा भाइबे्रटर, डोजर, 
लोडर, रोलर, के्रन, जेनेरेटर, पम्प, आददको 
प्रयोग हनु।् ६५ डेथसबल भन्दा माथिको 
ध्वनीको स्तर राम्रो माथनदैन। ववस्पोटकको 
भण्डारण र सम्हाल्न ेकायय थनकै जोजखमपूणय छ 

✓  ✓  मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पकाथलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

नेपाली सेनाको सहयोगमा छुटै्ट 
बंकर हाउस थनमायण गरी 
ववष्फोटक व्यवस्िापन तिा 
संचालन गरीनछे। सरुूङ्ग 
थनमायणको लाथग ब्लाजस्टङ्ग ददनमा 
मात्र हनु े गरीनछे। 
माथनसहरूलाई ववष्फोटक के्षत्रमा 
प्रवेश गनय प्रथतबन्ध लगाइनछे 
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वातावरणीय 
प्रभाव 
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प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रथतकूल पररमा
ण 

सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

र उच्च स्तरको सरुक्षा ददएर एकखमै ख्याल 
राख्न ुजरूरी छ। 

भने ववष्फोटक पदािय भण्डारण 
स्िल बस्ती के्षत्र भन्दा टाढा 
प्रस्ताव गरीनेछ। थनमायण 
काययहरूका क्रममा पेशागत 
स्वास्थ्य सरुक्षाहरू सम्बन्धी 
मापदण्डहरूको अवलम्बन 
गरीनेछ। 

७ पययटन गथतववथध 
सम्बजन्धत प्रभाव 

व्यावसावयक माथनस, थबथभन्न कलेजका 
ववद्यािीहरू र अन्य ठूला लगानीकतायहरू पथन 
यस के्षत्रमा थनमायण आयोजनामा कसरी चाल ु
भइरहेको छ भनेर हेनय र अवलोकन गनय के्षत्र 
भ्रमणमा आउन सर्कदछन।् यसले स्िानीय 
के्षत्रमा समस्याहरू खडा गनय सर्कछ। 

✓  ✓  मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पकाथलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

पययटकको भ्रमणका कारण 
स्िानीय स्रोतमा पने दबाब कम 
गनय स्वास्थ्य र खानेपानी सवुवधा 
स्िापना गरीनेछ, पययटकलाई 
थनदेशयन थबना प्रवेश गनय ददइन े
छैन, थसकार र तस्करी गनय थनषेध 
गरीनेछ। 

८ पानी उपयोग 
अथधकारमा प्रभाव 

प्रस्ताववत आयोजना के्षत्र मानव बस्ती 
बसोबासको के्षत्र भन्दा टाढा रहेका कारण 
खोलाको पानी स्िानीयहरूले वपउने, र् याजफ्टङ्ग 
गने, व्यवसावयक माछा पाल्न े काम गनय वा 
आयोजना के्षत्रको छेउछाउमा थसाँचाइ 
प्रयोजनका लाथग प्रयोग नगरीएको पाइएको 
छ। त्यसैले, आयोजना कायायन्वयनका कारण 
पानी उपयोग अथधकारमा प्रभाव नपने 
देजखन्छ। 

✓  ✓  मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पकाथलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

पानी प्रयोगमा पने प्रभाव कम 
गनयका लाथग आयोजनाले 
इन्टेकबाट हरेक मवहनाको  
औसत माथसक पानीको बहावको 
१०%  खोलामा छोथडनेछ। 

ख. संचालन चरण 
१ आथियक 

वक्रयाकलापमा 
ह्रास 

आयोजनाको द्वारा हनु े आथियक वक्रयाकलाप 
थनमायण पथछ समाप्त हनुेछन।् कररब २९० 
जना जनशजक्तहरूले रोजगार गमुाउने र 
संचालन चरणमा केही जनशजक्तहरू मात्र 
रहनेछन।् आथियक वक्रयाकलापमा ह्रास 

 ✓     ✓ थनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयकाथलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय
) 

यस आयोजनाले परामशय 
काययक्रम संचालन गनेछ जसले 
कामदारहरूलाई उनका सीपका 
आधारमा अन्यत्र संचालन 
भइरहेका उस्तै आयोजनाको 
जानकारी ददनछे।यसका सािै 
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क्र.
सं. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रथतकूल पररमा
ण 

सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

आउनाले स्िानीय कृवष र दगु्ध तिा मास ुजन्य 
सामग्रीको मागमा कथम आउनछे। 

स्िानीय वकसान र आय वृविका 
वक्रयाकलापको बारेमा पथन सचेत 
गराइनेछ। 

२ व्यवसावयक 
स्वास्थ्य तिा 
सरुक्षा जोजखम 

आयोजना संचालन र ममयत अवथधमा 
व्यवसावयक स्वास्ि तिा सरुक्षाको जोजखम 
हनुसर्कछ। ववद्यतु करेन्टको पथन उजत्तकै 
जोजखम हनु्छ। यसै गरी संचालन र ममयतको 
ताथलमको अभाव र व्यजक्तगत सरुक्षा उपकरण 
(PPE) को अभावमा पथन मानव जीवनमा 
जोजखम पनय सर्कछ। 

✓     ✓ थनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयकाथलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय
) 

हेडवर्कसय र ववद्यतुगहृ संचालन 
तिा ममयतका लाथग आवश्यक 
सरुक्षा उपकरण प्रदान 
गरीनेछ।व्यजक्तगत सरुक्षा 
उपकरण (PPE) र अन्य सरुक्षा 
उपकरणहरू पथन प्रदान 
गरीनेछ।  

३ तल्लो तटीय 
के्षत्रमा एक्कासी 
पानी छोथडन े
सम्बन्धी सवाल 

सेटथलङ्ग बेथसन फ्लथसङ्ग गदाय तल्लो तटीय 
के्षत्रमा वसोबास गने माथनस र गाईवस्त ु
पालनलाई बाधा परु् याउाँन सर्कछ। प्रस्ताववत 
जलववद्यतु आयोजना के्षत्र बस्ती भन्दा टाढा 
भएकोले एक्कासी पानी छोथडन ेक्रममा घर र 
बस्तीहरूमा हनु सर्कन े प्रभावहरू कम हनुे 
अनमुान गनय सवकन्छ। 

 ✓  ✓ थनम्न 
(१०) 

स्िलग
त 
(१०) 

दीघयकाथलन 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

Sudden release का बारे 
जानकारीका लाथग Automatic 

Siren System को व्यवस्िा 
गररनेछ। 

४ तल्लो तटीय 
के्षत्रमा प्राकृथतक 
जल बहावमा 
कमी 

हेडरेस टनेल र पेनस्टक पाइप थनमायण गदाय 
प्राकृथतक नहरमा अवरोध हनुसर्कन े भएकोले 
कारण भ-ूक्षय र जथमनको अस्िीरतामा वृवि 
हनुेछ। 

✓   ✓ थनम्न 
(१०) 

स्िलग
त 
(१०) 

दीघयकाथलन 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

आयोजनाको थडजाइन यस 
प्रभावलाई ववचार गरी गरीनछे। 
यसबाहेक इन्टेकबाट हरेक 
मवहनाको  औसत माथसक 
पानीको बहावको १०% खोलामा  
वातावरणीय बहावको रूपमा  
पानी छोथडनेछ। 

५ पययटकको 
वक्रयाकलाप 
बढ्नाले स्िानीय 
संरचना तिा 
स्रोतमा पने 
दबाब 

आयोजना संचालन पिातको पययटन पवहले 
भन्दा बवढ प्रबियन हनुेछ जसले गदाय स्िानीय 
स्रोतहरूमा बढी दबाब पनेछ। यस जलववद्यतु 
आयोजनाले खानेपानीका स्रोत, सडक र जङ्गल 
जस्ता स्िानीय स्रोतमा प्रभाव पानेछ। 

✓      ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघयकाथलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय
) 

पययटकीय भ्रमण बढ्नाले स्िानीय 
स्रोतमा पने दबाब कम गनय 
स्वास्थ्य र खानेपानी सवुवधाको 
स्िापना गरीनछे।पययटकलाई 
गाइड थबना वनमा प्रवेश गनय 
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क्र.
सं. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह थनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रथतकूल पररमा
ण 

सीमा अवथध जम्मा 
अङ्कमान 

ददइने छैन भन ेथसकार गनय थनषेध 
गरीनेछ। 

६ 

 
आयोजना के्षत्रमा 
जनजाथत र 
वपछथडएका 
समदुायहरूमा पने 
प्रभाव 

थनमायण अवथधमा जनशजक्तहरूलाई दैथनक 
ज्याला उपलब्ध गराईनछे। आयोजना के्षत्र 
वररपरर शेपाय र लोमी समदुायका माथनसहरू 
छन ् जसलाई रोजगारीका समयमा ववभेद 
हनुसर्कने सम्भावना छ। सामान्यतया 
रोजगारीको अवसर सबै समदुाय र थलङ्गलाई 
समान रूपमा ददईनछे। 

 ✓     ✓ थनम्न 
(१०) 

स्िलग
त 
(१०) 

दीघयकाथलन 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

आयोजना के्षत्रमा वपथडत 
आददवासी र वपछडीएका समूहको 
जीवनस्तर उकास्न उनीहरूलाई 
रोजगारीको अवसरमा 
प्रािथमकता ददनछे।मवहला, 
दथलत, शेपाय र लोमी 
समदुायहरूलाई ववशेष ताथलम 
ददइनेछ। 
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 सामदुावयक सहयोग काययक्रमको लागत साराशं  
स्िानीय के्षत्रको ववकासका लाथग सामदुावयक सहयोग काययक्रम अन्तगयतको रकम 
छु् याइनेछ। उक्त रकम स्िानीयहरूसाँगको समन्वय द्वारा बााँडफााँड गरीनेछ। सामदुावयक 
सहयोग काययक्रमको लागत स्िानीय जनताको समन्वयबाट छुट्ाइएको छ र लागत सारांश 
ताथलका ८.५ मा ददएको छ। ववस्ततृ वववरण अनसूुची १5 मा ददइएको छ। 

ताथलका 8.5: सामदुावयक सहयोग काययक्रमको लाथग लागत साराशं 
क्र.सं. समदुाय सहयोग काययक्रम  लागत (ने.रू.) 

१ ववद्यालय सहयोग १,५४६,५०० 

२ स्वास्थ्य सवुवधा सधुार गनय सहयोग १,४१०,००० 

३ सरुजक्षत खाने पानीको सवुवधा २,३००,००० 

४ सडक थनमायण तिा ववकास ३२,९००,००० 

५ स्िाथनय टे्रल र सडक थनमायण १२,४७८,००० 

६ कृवष काययक्रम १,५१८,००० 

७ जीवनयापन शैलीमा सधुार तिा ताथलम ३,८००,००० 

८ मवहला तिा वपछथडएका समदुायको सशंजक्तकरण १,३००,००० 

१० समदुाय र पूवयधार ववकासको १,९००,००० 

११ समदुाय सहयोग काययक्रमको जम्मा लागत ५९,१५२,५०० 

१२ जम्मा आयोजनाको मलु्य थबना IDC ७,८८७,०००,००० 

१३ कुल आयोजना लागतको %  ०.७५ 

स्रोत: माथिल्लो संखवुा खोला जलववद्यतु आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन, २०७८ 
 वातावरणीय न्यूनीकरण व्यवस्िापन योजना 

अध्याय ८ मा वणयन गरीएको वातावरणीय न्यूनीकरण उपाय प्रस्ताव कायायन्वयनको ववथभन्न चरणमा 
लागू गरीनेछ। पूवय थनमायण, थनमायण, थनमायण पथछ र संचालन चरणहरूमा गने न्यूनीकरण उपायहरू 
लागू गनयका लाथग वातावरणीय व्यवस्िापन काययहरू गरीनछे जनु ताथलका ८.६ र ८.७ मा प्रस्ततु 
गरीएको छ। वातावरणीय न्यूनीकरण व्यवस्िापन योजनाले प्रभावहरूको आवश्यक न्यूनीकरणको 
वववरणहरू, जजम्मेवार व्यजक्त, राविय मापदण्ड र थनदेशन, जजम्मेवार थनकाय तिा ववजत्तय 
आवश्यकताहरू ववस्ततृ रूपमा वणयन गदयछ।
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ताथलका 8.6: अनकूुल वातावरणीय प्रभावको अथधकतम गने उपायको कायायन्वयन तिा लाग्ने अनमुाथनत रकम र कायायन्वयनको 
जजम्मेवारी 
क्र.
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

सकारात्मक प्रभावको 
बढोत्तरीका वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुाथनत 
जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तिा 
मलु्याङ्कन 

क. थनमायण चरण 

१ स्िानीय 
जनताको 
रोजगारीको 
अवसरमा 
वृवि 

रोजगारीको पवहलो प्रािाथमकता 
बेथतनी, बाला, खोकजचप, खोङ्गुवा, 
खकानतक, थसवकददम, देवी िान, 

थतथतला र छोनराखा   स्िानीय 
र वपछथडएका तिा मवहला 
समदुायलाई ददइनछे। 

स्िानीय र वपछथडएका तिा 
मवहला समदुायलाई रोजगारी 
ददइनेछ। 

स्िानीयहरूलाई दक्षता र 
क्षमताका आधारमा रोजगारी 
प्रदान गरीनेछ। 

आयोजना प्रभाववत 
के्षत्र बेथतनी, बाला, 
खोकजचप, खोङ्गुवा, 
खकानतक, 

थसवकददम, देवी िान, 

थतथतला र छोनराखा    

स्िानीय व्यजक्तहरूलाई 
उनीहरूको योग्यता र 
सीप अनसुार प्रशासथनक 
र प्रावथधक काययहरूको 
लाथग भथतय गरीनेछ। 

थनमायण 
चरण 

प्रस्तावक ८०,००० ESMU/ 

प्रस्तावक/ 
स्िानीय 
सरकार 

२ स्िानीय 

के्षत्रहरूमा 
स्िानीय 
सीपको वृदद्ब 

यस आयोजनामा इच्छुक 
स्िानीय वासीहरूलाई इलेर्कट्रो-
मेकाथनकल कायय, हाउस 
वायरीङ्ग र ममयत, सडक सतह 
जस्िरता र स्पोइल 
व्यवस्िापनको ववशेष ताथलम 
ददइनेछ। 

स्िानीय वासीहरूलाई सीपको 
ववकासको ताथलम ददइनछे। 

आयोजना प्रभाववत 
के्षत्रहरू 

आयोजनाले स्िानीय 
जनताको लाथग ववथभन्न 
ताथलम काययक्रमहरू 
गरीनेछ। 

थनमायण 
चरण 

प्रस्तावक  ESMU/ 

प्रस्तावक/ 
स्िानीय 
सरकार 

३ आथियक 

अवसरमा 
वृवि जस्तै 
व्यवसाय, घर 

भाडा र 
स्िानीय 
अियतन्त्रमा 
प्रभाव 

स्िानीय सामग्रीको उपभोगमा 
वृवि हनुाले वकसानहरूको 
आथियक अवस्िाको उत्िान 
हनुेछ। 

स्िानीय स्तरमा उपलब्ध 
थनमायण सामग्रीहरूको प्रयोगमा 
प्रिथमकता ददइनछे। 

स्िानीय सामग्रीको उपभोग 
गरीनेछ। स्िानीयहरूको 
लाथग स-शलु्क शेयरको 
व्यवस्िा गरीनेछ। 

आयोजना प्रभाववत 
के्षत्रहरू 

स्िानीय सामग्रीको प्रयोग 
गरीनेछ। 

  

थनमायण 
चरण 

प्रस्तावक 
 

ESMU/ 

प्रस्तावक 

४ आयोजना 
के्षत्रका 
समदुायको 
ववकास 

आयोजनाले स्िानीय वकसान र 
ब्यापारीहरूलाई आधथुनक 
प्रववथधबाट नगदेबाली र 
वस्तपुालनको ताथलम ददनछे। 

भौथतक पवुायधारको थनमायण 
तिा ममयत सम्भारका लाथग 
आथियक सहयोग प्रदान 
गरीनेछ। 

आयोजना प्रभाववत 
के्षत्रहरू 

पहुाँच सडकको थनमायण 
तिा ममयत सम्भार 
गरीनेछ। 

थनमायण 
चरण 

प्रस्तावक ६५०,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 

 

कुल 
      

७०,००० 
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क्र.
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

सकारात्मक प्रभावको 
बढोत्तरीका वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुाथनत 
जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तिा 
मलु्याङ्कन 

ख. संचालन चरण 

१ आयोजनाको 
संचालनको  
अवथधमा 
रोजगारीको 
अवसर 

दक्षता र सीपका आधारमा 
संचालन चरणका लाथग ३० 
स्िायी जनशजक्तलाई थनयकु्त 
गरीनेछ। 

स्िानीय समदुायलाई रोजगारी 
ददइनेछ। 

आयोजना प्रभाववत 
के्षत्रहरू 

स्िानीय व्यजक्तहरूलाई 
उनीहरूको योग्यता र सीप 
अनसुार प्रशासथनक र 
प्रावथधक काययहरूको लाथग 
भथतय गरीनछे। 

संचालन 
चरण 

प्रस्तावक ६५,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 

२ स्िानीय 

ववकासको 
लाथग 
सरकारी 
रोयल्टी 

अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्िा 
ऐन, २०७४ को प्रावधान 
अनसुार राविय प्राकृथतक स्रोत 
तिा ववत्त आयोग माफय त 
आयोजनाको कुल रोयल्टीको 
५०% केन्द्र सरकारलाई, २५% 
प्रदेश सरकार र २५% 
सम्बजन्धत स्िानीय थनकायमा 
जाने भएकोले स्िानीय 
थनकायले रोयल्टी प्राप्त गनेछ। 

स्िानीय थनकायले रोयल्टी 
स्वरूप प्राप्त गरेको रकम 
आवश्यक अनसुार खजचयन 
सर्कनेछ। 

 नेपाल सरकार आयोजना के्षत्रका 
समस्याहरूलाई पवहचान 
गरी आवश्यकता समाधान 
गनय सर्कनेछ।  

संचालन 
चरण 

प्रस्तावक  नेपाल 
सरकार 

३ स्वास्थ्य र 
सरसफाइमा 
सधुार 

स्वास्थ्य संस्िाको स्िापना र 
स्तरीकरणले स्िानीय जनतालाई 
आफ्नो स्वास्थ्य सधुार गनय 
मद्यत परु् यााँउनकुो सािै 
उनीहरूको स्वास्थ्य गणुस्तर 
बढाउाँछ। 

स्वास्थ्य र सरसफाइलाइ 
सामदुावयक सहयोग 
काययक्रमको एक भागका 
रूपमा ववकथसत गरी केही 
रकम छुट्ाइनेछ। 

स्िानीय सरकार स्वास्थ्य र सरसफाइको 
लाथग सामदुावयक सहयोग 
काययक्रमको रकम 
छुट्ाइनेछ। 

संचालन 
चरण 

प्रस्तावक ६०,००० ESMU/ 

प्रस्तावक/ 
स्िानीय 
सरकार  

४ अथधक पहुाँच 
र 
आयोजनाका 
कारण 
पययटन 

अवसरहरू 

पहुाँच बढ्नाले पययटन पथन बढ्न े
भएकाले होटल तिा अन्य 
व्यवसाय पथन बढ्नेछन।् 

पहुाँच मागयको ववकाश 
गरीनेछ। 

 
आयोजना प्रभाववत 
के्षत्रहरूमा पहुाँच सडकको 
ववकाश गरी होटल तिा 
अन्य व्यवसायको लाथग 
राम्रो वातावरणको थसजयना 
गरीनेछ। 

संचालन 
चरण 

प्रस्तावक ६०,००० ESMU/ 

प्रस्तावक/ 
स्िानीय 
सरकार 

५ आयोजना 
के्षत्रमा 
उपलब्ध 

मकाल ु बरूण रा.थन. र 
सामदुावयक वन उपभोक्ता 
समूहको समन्वयमा प्राकृथतक 

सचेतनामूलक काययक्रमहरू 
संचालन गरीनछे।  

आयोजना प्रभाववत 
के्षत्रहरू 

प्राकृथतक स्रोत 
व्यवस्िापनका काययक्रम 
आयोजना गरीनेछ। 

संचालन 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
७०,००० ESMU/ 

प्रस्तावक/ 
मकाल ु
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क्र.
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

सकारात्मक प्रभावको 
बढोत्तरीका वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुाथनत 
जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तिा 
मलु्याङ्कन 

प्राकृथतक  
स्रोत 
व्यवस्िापन 

स्रवत व्यवस्िापन सम्बन्धी 
चेतनामूलक काययक्रम संचालन 
गरीनेछ। 

बरूण 
रा.थन./ 
सामदुावयक 
वन 
उपभोक्ता 
समूह 

 कुल  
      

२५५,००० 
 

 
ताथलका 8.7: नकारात्मक वातावरणीय प्रभावको न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप  
क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

क. भौथतक वातावरण 
अ. थनमायण चरण 

१ जथमन वन ऐन, 2076 को 
दफा 42 बमोजजम 
आयोजनाका थनमायणका 
लाथग थलइन े राविय वन 
तिा सामदुावयक वनको 
जग्गाको क्षथतपूथतय प्रदान 
गरीनेछ। 

अस्िायी रूपले प्रयोग हनु े
जथमन प्रयोग पश् चात पवहलेकै 
अवस्िामा परु् याउन बायो 
ईजन्जथनयररङ्ग, वृक्षारोपण, 

ग्याववयन वाल लगाई संरक्षण 
गररनेछ। 

आयोजनाको 
संरचनाको 
प्रस्ताववत 
के्षत्रहरू 

पवहरोजाने र जोजखमयकु्त 
स्िानहरूको पवहचान गररनेछ। 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
आयोजना 
थडजाइन लागतमा 
समावेश छ 

ESMU/ 

प्रस्तावक/ 
जजल्ला 
प्रशासन/ 
मकाल ु बरूण 
रा.थन./ वन 
तिा भ-ू
संरक्षण 
ववभाग 

२ स्िलाकृथत
मा पनय 
सर्कन े
प्रभाव 

स्िलाकृथत पररवतयन हनु े
ठाउाँमा कम भन्दा कम 
जग्गाको प्रयोग 
गररनेछ। स्पोइल 
थडस्पोजल के्षत्रको 
Landscaping गररनछे। 

आयोजनाका कारण सजृजत 
पवहरो ग्रस्त के्षत्रमा तारजाली, 
डे्रन वाल लगाइनछे। 

आयोजनाका संरचनाहरू 
थनमायणका क्रममा थनजस्कन े
ढुङ्गा तिा माटोको 
व्यवस्िापनका लाथग ववसजयन 

आयोजनाको 
संरचनाको 
प्रस्ताववत 
के्षत्रहरू 

आयोजनाका संरचनाहरू स्िावपत 
के्षत्रको जस्िरताका लाथग 
बायोइजन्जथनयररङ्ग तिा वृक्षारोपण 
गरीनेछ।  

 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
५५०,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 
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क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

आयोजनाका अथधकांश 
संरचनाहरू भथूमगत 
भएका कारण थनमायणका 
क्रममा थनजस्कने कररब 
स्पोइलको ववसजयन तिा 
व्यवस्िापनका लाथग 
दईुवटा स्पोइल ववसजयन 
के्षत्रको प्रस्ताव गररएको 
छ। 

के्षत्रको व्यवस्िा गररएको 
छ। 

३ फोहोरमैला 
व्यवस्िापन 
सम्बन्धी 
सवाल 

थनमायण काययहरूबाट 
उत्पन्न फोहोरमा 
सामान्यतया खाली 
थसमेन्ट झोला र 
कन्टेनर, प्लाजस्टक, 

काठको फल्याकहरू, 

आदद जस्ता नकुवहन े
आवाश्यक सामग्री 
हनु्छन।् यी 
सामानहरूलाइ जिाभावी 
फाल्नकुो सट्टा छुटै्ट 
भण्डारण गरी राजखनछे। 

थनमायण काययहरूबाट उत्पन्न 
नकुवहने र कुवहने फोहोर छुटै्ट 
भण्डारण गररनेछ। 

आयोजनाको 
फोहोर ववसयजन 
के्षत्र  

थनमायण काययहरूबाट उत्पन्न 
फोहोरको उजचत ब्यवस्िापन 
गररनेछ।   

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
४००,००० ESMU/ 

प्रस्तावक/ 
स्िानीय 
सरकार 

४ तेल, जचल्लो 
पदािय तिा 
अन्य 
रसायनहरू
को 
चहुावट 

नचावहने र कुवहन े
फोहोरको डङ्गुर 
तोवकएको ठाउाँ भन्दा 
अन्त कतै फाल्न मनावह 
गरीनेछ। 

फोहोरलाइ नदीमा फाथलन े
छैन र थडस्पोजल के्षत्रको थभर 
र सतहमा बायोइजन्जथनयररङ 
गरीनेछ। 

आयोजनाको 
फोहोर ववसयजन 
के्षत्र 

तेल, जचल्लो पदािय फोहोर कुन ै
ठाउाँमा संकलन गरेर व्यवस्िापन 
गरीनेछ। 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
६००,००० ESMU/ 

५ कामदार 
जशववरहरू 

जशववरबाट उत्पादन हनु े
फोहोरहरू सरुजक्षत 
ठाउाँमा संकलन गरीनेछ; 

छुट्याएर राजखएको 

जशववर के्षत्रहरूमा 
कामदाहरूद्वारा थनजस्कन े
अनावश्यक ध्वनीलाई कम 

कामदार 
जशववरहरू 

जशववर के्षत्रहरूमा उत्पन्न नकुवहन े
र कुवहन े फोहोर छुटै्ट भण्डारण 
गरीनेछ । 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक/ 
ठेकेदार 

आयोजना 
थडजाइन लागतमा 
समावेश छ 

प्रस्तावक 
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क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

कुवहने फोहोरको कम्पोष्ट 
मल बनाएर स्िानीय 
वकसानलाई हस्तान्तरण 
गरीनेछ। नकुवहन े
जचजहरू पनुूः प्रयोग 
गरीनेछ। 

गनय उनीहरूलाई ववशेष 
थनदेशन ददइनेछ। 

६ सखु्खा 
के्षत्रमा पनय 
सर्कन े
प्रभाव 

Natural Flow लाई 
संरक्षण तिा व्यवस्िापन 
गने गरी आयोजनाका 
संरचनाहरू स्िापना 
गररनेछन।् आयोजनाका 
धेरैजसो संरचनाहरू 
भथूमगत हनु े भएकाले 
Natural Flow मा कम 
प्रभाव पनेछ। 

यसका सािै प्रस्ताववत 
वेयरको Just Downstream 

अवजस्ित नदीमा River 

Training Structures थनमायण 
गरी वकनारा कटान हनुबाट 
बचाइनेछ। 

सखु्खा के्षत्र संखवुा खोलाको वकनारामा 
प्रस्ताववत संरचनाहरूको थनमायणका 
क्रममा थनजस्कन े स्पोइलको 
व्यवस्िापनका लाथग ववसजयन 
के्षत्रको प्रस्ताव गररएको छ। 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
आयोजना 
थडजाइनको 
लागतमा समावेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तावक 

७ आवाज र 
कम्पनको 
स्तर बढ्न 
सर्कन े

ध्वथन प्रदषुणको जोजखम 
भएको के्षत्रमा काम गने 
कामदार तिा 
कमयचारीहरूलाई इयर 
गाडय प्रदान गररनछे।  

थनमायण के्षत्रका सबै सवारी 
साधनहरू थनगरानी गरीनेछ। 

आयोजना के्षत्र  ध्वथन प्रदशुणको उच्च जोजखम 
के्षत्रमा जनशजक्तहरूलाई इयर गाडय 
प्रदान गरीनेछ। 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
आयोजना 
थडजाइनको 
लागतमा समावेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तावक 

८ हावाको 
गणुस्तरमा 
हनुे 
पररवतयन 

थनमायण के्षत्रमा पानी 
छ्यापेर धलुोलाइ 
थनयन्त्रण गरीन्छ।  

थनमायण के्षत्रका सबै सवारी 
साधनहरू थनगरानी गरीनेछ। 

आयोजना के्षत्र अव्यवजस्ित फोहोर र भान्साबाट 
थनजस्कने धवुााँ जस्ता अन्य कारणले 
वायकुो गणुस्तरमा असर परु् याउन े
सर्कने भएकोले सम्पूणय 
फोहोरहरूको व्यवस्िापन 
गरीनेछ। 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
८००,००० ESMU/ 

प्रस्तावक/ 
स्िानीय 
सरकार 

९ पानीको 
गणुस्तरमा 
हनुे 
पररवतयन 

इन्धन, ग्रीज तिा अन्य 
रासावयथनक सामग्रीको 
चहुावटले पानीमा असर 
नपरोस भनेर भण्डारण 

प्रयोग गरेको तेलहरू उजचत 
रूपमा कन्टेनरमा संकलन 
गरीनेछ। 

संखवुा खोला नहुाउने, कपडा धनुे, र नदीमा शौच 
तिा वपसाब गने काम कडा 
थनषेथधत हनुेछ। 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
१००,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 
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क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

के्षत्र वरीपरी रेखा बार 
लगाइनछे।  

१० सतही 
माटोको 
क्षथत 

आयोजनाका संरचनाहरू 
थनमायणका क्रममा क्षथत 
हनुे सतवह माटो संकलन 
गरी उजचत स्िानमा 
भण्डमरण गरी 
प्लावष्टकले कभर 
गरीनेछ। 

संकलन गरीएको सतवह माटो 
स्पोइल ववसजयन के्षत्र तिा 
उत्खनन ् के्षत्रको पनु: 
स्िापनाका लाथग प्रयोग 
गरीनेछ। 

आयोजना के्षत्र सतवह माटो भण्डारण के्षत्र वररपरर 
बार लाइनेछ र वषायतको पानीबाट 
बचाउनका लाथग वररपरर नहर 
बनाइनछे। 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
आयोजना 
थडजाइन लागतमा 
समावेश 
गरीसकेको 

ESMU/ 

प्रस्तावक 

११ आयोजना
को लाथग 
पहुाँच 
सडक 

पहुाँच सडकको थनमायणका 
क्रममा थसजजयत अजस्िर 
के्षत्रहरूको जस्िरताका 
लाथग बायोइजन्जथनयररङ्ग 
प्रववथध अपनाइनेछ। 

आयोजना के्षत्रमा सहज 
पहुाँचका लाथग पहुाँच सडकको 
थनमायण र अवजस्ित सडकको 
आवश्यकता अनसुार 
स्तरोन्नथत गरीनेछ। 

आयोजनाको 
पहुाँच सडक  

पहुाँच सडक थनमायण गदाय अजस्िर 
के्षत्रको चयन गरीनछे।  

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
आयोजना 
थडजाइन लागतमा 
समावेश 
गरीसकेको 

ESMU/ 

प्रस्तावक 

१२ ब्लाजस्टङ्ग 
र बंकर 
संचालनको 
लाथग हनु े
समस्याहरू 

नेपाली सेनाको 
सहयोगमा छुटै्ट बंकर 
हाऊस थनमायण गरी 
ववष्फोटक व्यवस्िापन 
तिा संचालन गरीनेछ र 
ववष्फोटन जोजखम संकेत 
गने जचन्ह भएका 
बोडयहरूको स्िापना 
गरीनेछ। 

आयोजना द्वारा ववष्फोटक 
ऐन, २०१८ बमोजजम 
आवश्यक कानूनी प्रवक्रया 
अगाथड बढाइनछे। 

ववष्फोटक पदािय 
ह्यान्डथलङ्गका क्रममा धमु्रपान 
गनय थनषेध गरीनछे।  

हेडरेस टनेल, 

पेनस्टक टनेल  
सरुूङ्ग र ब्लाजस्टङ्ग अपरेसनको 
सरुक्षा सथुनजित गनयको लाथग भ-ु
गभय ववदसाँग परामशय थलइनेछ। 
छुटै्ट बंकर हाऊस थनमायण गरी 
ववष्फोटक व्यवस्िापन तिा 
संचालन गरीनेछ। टनले थनमायण 
को लागी ब्लावष्टङ्ग ददनको समयमा 
मात्र गरीनेछ। ववस्फोटक सामग्री 
ह्यान्डथलङ्ग गनुय अजघ उजचत 
व्यजक्तगत सरुक्षात्मक उपकरण 
(जस्तै सरुक्षा थगलास, face shield, 

आदद)हरूको प्रयोग गरीनेछ।   

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
२००,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 

 कुल       २,६५०,०००  

आ. संचालन चरण 

१ जल 
ववज्ञान र 
सेथडमेन्टमा 

स्िानीय जलवायमुा पने 
प्रभावलाई कम गनय 
इन्टेकबाट हरेक 

जलववद्यतु आयोजनाको 
संरचनाको संरक्षण गनय िप 
जलाधार व्यवस्िापन 

आयोजना के्षत्र जलववद्यतु आयोजनाको संरचनाको 
संरक्षणकन लाथग जलाधार 

संचालन 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
आयोजना 
संचालनको 

ESMU/ 

प्रस्तावक/ 
ववद्यतु ववकास 
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क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

आउने 
पररवतयन 

मवहनाको  औसत 
माथसक पानीको बहावको  
१० %) खोलामा 
छोथडनेछ। 

गथतववथधहरू संचालन 
गरीनेछ। 

व्यवस्िापन गथतववथधहरू संचालन 
गरीनेछ।  

थसल्टेशनलाइ कम गनयका लाथग 
छेउमा नहर बनाईनेछ। 
बालवुालाई नदीमा थमथसन ुअगाथड 
नै एउटा खाल्डो खनेर बालवुालाई 
त्यसमा संकलन गरीनछे। 

लागतमा समावेश 
गररएको 

ववभाग/ ऊजाय 
जलस्रोत तिा 
थसाँचाइ 
मन्त्रालय 

२ सरुूङ्ग 
थनमायणले 
भीरको 
अजस्िरता 

आयोजना स्िलमा 
भीरको जस्िरताको 
अनगुमन गरीनछे। 
अजस्िर ठाउाँमा बायो 
इजन्जथनयररङ्ग र 
Concrete retaining 
गरीनेछ  जसले गदाय भ ू-
क्षय थनयन्त्रण गनय मद्दत 
गनेछ। 

जस्िरको  भमूीको चयन 
गरीनेछ। 

हेडरेस टनेल, 

टेलरेस टनले 

थभरालो जथमन भएका के्षत्रहरूमा 
ववशेष ध्यान ददइनेछ। 

संचालन 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
६००,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 

३ ववद्यतुगहृ 
के्षत्रमा 
ध्वथन र 
कम्पन 

धेरै मात्रामा ध्वथन पैदा 
गने इजन्जनहरूमा ध्वथन 
न्यूनीकरण गने उपकरण 
जडान गरीनेछ। 

ध्वथन प्रदशुणको उच्च 
जोजखम के्षत्रमा 
जनशजक्तहरूलाई इयर गाडय 
प्रदान गरीनेछ। 

ववद्यतुगहृ के्षत्र थनमायण के्षत्रका सबै सवारी 
साधनहरू थनगरानी गरीनेछ। 
अनावश्यक ध्वनीलाई कम गनय 
ववशेष थनदेशन ददइनछे। 

संचालन 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
९५,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 

४ बहाव कम 
भएर 
पानीको 
गणुस्तरमा 
पररवतयन 

इन्टेकबाट हरेक 
मवहनाको  औसत 
माथसक पानीको बहावको 
१०%  खोलामा छोथडन े
र थनयथमत रूपमा 
अनगुमन गरीनेछ।  

पानीका स्रोतहरूको नजजक 
जिाभावी ववसजयन गनय थनषेध 
गरीनेछ। 

सखु्खा के्षत्र संकलन, भण्डारण र सरुजक्षत 
ववसजयन सवहतको फोहोर 
व्यवस्िापन योजनाको ववकास गरी 
कडा रूपमा लाग ु गरीनेछ। 
जिाभावव फोहोर फाल्नेलाई 
कारबावह गरीनछे। 

संचालन 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
९०,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 

५ पानीको 
प्रयोग र 
अथधकार 

आयोजनाले इन्टेकबाट 
हरेक मवहनाको  औसत 
माथसक पानीको बहावको 
१०% अथनवायय रूपमा 
छोड्नेछ। त्यसैगरी 

आयोजनाले हरेक मवहनाको  
औसत माथसक पानीको 
बहावको १० % पानी 
अथनवायय रूपमा वातावरणीय 
बहाव छोथडनेछ। 

तल्लो तटीय 
के्षत्रमा 

आयोजनाले हरेक मवहनाको  
औसत माथसक पानीको बहावको 
१०% अथनवायय रूपमा वातावरणीय 
बहाव छोथडनछे। प्रवियक द्वारा 
हेडवकय सबाट प्रवाह हनुे र 

संचालन 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
आयोजनाको 
संचालन चरणमा 
समावेश 
गरीसकेको 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
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क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

तल्लो तटीय के्षत्रमा 
रहेका खोल्सीहरूले पथन 
वातावरणीय बहावलाई 
योगदान परु् याउाँनेछ। 

ववद्यतुगहृबाट थनस्काशन हनु े
थडस्चाजय तिा सो स्िानमा पानीको 
सतह सम्बन्धी तथ्याकं hourly 

basis मा संकलन गरी ववद्यतु 
ववकास ववभागले तिा नेपाल ववद्यतु 
प्रथधकरणलाई हरेक मवहना 
उपलब्ध गराइनछे। यसका लाथग 
उपकरण जडान तिा ममयत 
सम्भारको लाथग लाग्न े सम्पूणय 
प्रवियक गनेछ।    

६ माथिल्लो 
तटीय 
जलाधारका 
कारण 
ररभरबेडमा 
पने प्रभाव 

सेथडमेन्ट िवुप्रएर बस्न े
नदीको लाथग स्लइुस 
गेटबाट सेथडमेन्टलाई 
थनयथमत रूपमा 
हटाइनछे। 

 जम्मा भएर बसेका 
सेथडमेन्टलाई थनयथमत रूपमा 
हटाइनछे। 

सखु्खा के्षत्र तल्लो तवटय के्षत्रको संरक्षण 
गरीनेछ। 

संचालन 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
आयोजनाको 
संचालन चरणमा 
समावेश 
गरीसकेको 

ESMU/ 

प्रस्तावक 

 कुल       ७८५,०००  

ख. जैववक वातावरण 
अ. थनमायण चरण  

१ वनस्पथत 
तिा 
जीवजन्त ु 

 

 

वन ऐन, 2076 को 
दफा 42 बमोजजम वन 
के्षत्रको क्षथतपूथतय ददइनछे 
र १:25 को अनपुातमा  
वृक्षारोपण गररनेछ।  
वन के्षत्रको उजचत 
क्षथतपूथतय र वृक्षारोपण 
गरीनेछ। मकाल ुबरूण 
रा.थन.  र सामदुावयक 
वन उपभोक्ता सथमथतको 
रहोवरमा रही वन 
फाँ डानी गरीनेछ। 

सामदुावयक वनबाट कावटन े 
रूखहरूको सट्टामा १:25 
अनपुातमा  रूखको 
ववरूवाहरू तोवकएको 
स्िानमा वृक्षारोपण गरीनेछ। 
त्यसैगरी सरकारी  जग्गा 
प्रयोग गरे बापत आयोजना 
के्षत्र वररपरी सोही जजल्लामा 
वन के्षत्रसाँ जोथडएको समान 
पररसथिथतवकय प्रणाली भएको 
जग्गा सट्टाभनाय गरीनछे र सो 
जग्गामा क्षथतपूथतय स्वरूप 

सट्टा भनायका 
लाथग वकनेको 
जग्गामा 
वृक्षारोपण 
गरीनेछ 

आयोजनाको लाथग राविय वनबाट 
कावटन े ७१५ रूखहरूको सट्टामा 
१:२५ अनपुातमा १७,८७५ 
रूखको थबरूवाहरू मकाल ु बरूण 
रा.थन. ले तोकेको स्िानमा 
वृक्षारोपण गरीनेछ। त्यसैगरी 
सरकारी १२.६३ हे. जग्गा प्रयोग 
गरे बापत आयोजना के्षत्र वररपरी 
सोही जजल्लामा उस्तै 
पाररजस्िथतकीय प्रणाली भएको 
जग्गा सट्टाभनाय गरीनेछ र सो 
जग्गामा क्षथतपूथतय स्वरूप १६०० 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
४३,४९७,६०० 
(वृक्षारोपण 
गनयको लाथग 
लागत) 
 

१३,९२४,७९६ 
(सट्टा भनाय गरीन े
सरकारी जग्गाको 
लागत )  

ESMU/ 

प्रस्तावक/ 

वन तिा भ-ू
संरक्षण 
ववभाग 
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क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

आयोजना के्षत्र साप्दोखा 
खारूखम मध्यवती 
सामदुावयक वन 
उपभोक्ता समहु थभत्र पने 
भएकोले उक्त के्षत्रमा 
काम गदाय साप्दोखा 
खारूखम मध्यवती 
सामदुावयक वन 
उपभोक्ता समहुसाँग 
समन्वय गरी कायय 
गरीनेछ। 
सामदुावयक वनमा 
कटानी भएका रूखहरू 
सामदुावयक वन 
उपभोक्ता सथमथतलाई 
हस्तान्तरण गरीनेछ। 
सामदुावयक वनबाट 
कटान गरीएका 
रूखहरूको क्षथतपूथतय 
सामदुावयक वन 
उपभोक्ता सथमथतलाई 
बझुाइनेछ। 

१६०० प्रथत हेर्कटरको दरले 
रूखको ववरूवाहरू तोवकएको 
स्िानमा वृक्षारोपण गरीनेछ। 
यसरी लगाईएका रूखहरूको 
आयोजनाले ५ वषय सम्म 
रेखदेख गरीनछे। 

सामदुावयक वनको के्षत्र 
अथधकार थनधायरण गनय 
बाउन्ड्री सवेको लाथग 
आयोजनाले क्षमता अनसुार 
आथियक सहयोग गनेछ। 

प्रथत हेर्कटरको दरले २०,२०८ 
रूखको थबरूवाहरू मकाल ु बरूण 
रा.थन. ले तोकेको स्िानमा 
वृक्षारोपण गरीनेछ। यसरी 
लगाईएका रूखहरूको आयोजनाले 
५ वषय सम्म रेखदेख गरी 
सम्बजन्धत व्यवस्िापन सथमथतलाई 
हस्तान्तरण गरीनेछ। 

२ दलुयभ, 
लोपोन्मखु 
र 
इन्डेथमक 
वन्यजन्त ु
प्रजाथतको 
नोर्कसनी 

यदद कुनै जनशजक्त वा 
कामदारहरूले 
वन्यजन्तकुो थसकार 
अिवा तस्करी गरेएको 
भेवटएमा, प्रस्तावकले 
आवश्यक काननुी 
कारबावहको लाथग 
मकाल ु बरूण रा.थन. 

वन अथतक्रमण कडाईका 
साि जााँच गरीनछे। 

आयोजना के्षत्र स्िानीय माथनसहरूलाई अनावश्यक 
उदे्दश्यको लाथग जंगलमा प्रवेश गनय 
ददइनेछैन। वन अथतक्रमण 
कडाईका साि जााँच गरीनेछ। 
थमचाहा प्रजाथतहरूलाई थनरूत्सावहत 
गनय २ थमटर भन्दा तल बोटथबरूवा 
खाली गरीनेछैन। 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
२४०,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 
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क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

संखवुासभा  लाई खबर 
गनेछ। 

३ गैर 
काष्य 
वन 
पैदावारको 
जथडबटुी 
जन्य 
थबरूवाको 
नोर्कसानी 

कामदार र 
जनशजक्तहरूले गने गैर 
काष्य वन 
उत्पादनहरूको अवैध 
तस्करीलाई  थनषेध 
गरीनेछ  भन े त्यस्तो 
गरेको पाइएमा तरुून्त 
थनयम अनसुार कारबावह 
पथन हनुेछ।  

थनमायण के्षत्रमा 
जानकारीमूलक र 
चेतचामूलक सूचना बहाव 
गने बोडय, चेतावनी जचन्ह 
स्िानीय जागरूकता, 
थसजयनाका थनजम्त आयोजनाको 
ववथभन्न के्षत्रमा राजखनछे। 

आयोजना के्षत्र स्िानीय व्यजक्तहरूलाई यस के्षत्रमा 
रहेका गैर काष्य वन पैदावार 
संरक्षणको महत्त्वका बारे सचेत 
गराइनेछ र उत्पादनहरूलाई सरुक्षा 
प्रदान गरीनेछ। 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
९००,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 

४ कामदारह
रूबाट 
अवैध 
तस्करी/ 
काठ 
दाउराको 
बढ्दो माग 

अस्िायी र स्िायी 
आवास सवुवधा र अन्य 
संरचनाहरूको थनमायणको 
क्रममा काठको 
प्रयोगलाई न्यून गरीनछे 
भने अन्य थनमायण 
सामग्रीको उपयोगलाई 
प्रोत्सावहत गरीनछे। 
प्रस्तावकले आफ्ना सबै 
जन शजक्तलाई ववशेष 
थनदेशन ददनेछ। अवैध 
रूपमा थसकार गरीएको, 
वन्यजन्तहुरूको खररद र 
थबक्रीलाई कडा थनषेध 
गरीनेछ र उल्लङ्घन 
गनेहरूलाई कारबाही 
गरीनेछ। 

वन्यजन्त ु आवासलाई हाथन 
गने गथतववथधहरूमा संलग्न 
भएमा सजाय ददइनेछ। 

जनशजक्तहरूलाई वन के्षत्रमा 
प्रवेश गनय थनषेध गरीनछे। 
वन्जन्तकुो  थसकार गरी 
जम्मा गरीएको खाग, छाला 
अिवा अन्य भागहरू तस्करी 
गनय थनषेध गरीनछे भन े
जनशजक्तहरूलाई त्यस्तो 
काममा संलग्न हनु नदीन 
थनदेशन पथन ददइनछे। 

आयोजना के्षत्र जनशजक्तहरूलाई थनदेशन र 
थनयन्त्रण गरीनछे र वन्यजन्त ु
आवासलाई हाथन गने 
गथतववथधहरूमा संलग्न भएमा 
सजाय ददइनेछ। थनमायण 
जनशजक्तलाई अवैध तस्करी र 
थसकार सम्बन्धी जनचेतना मलुक 
काययक्रम संचालन गरीनेछ।  
थनमायण जनशजक्तलाई वनजंगल र 
वन्यजन्त ु संरक्षण सम्बन्धी 
जानकारी ददइनेछ। 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
३५०,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 

५ पानीको 
डाइभयजनले 
जलीय 

इन्टेकमा पानीलाई 
मोडेपथछ त्यस के्षत्रमा 
Concrete पखायलहरू 

सम्भव भए सम्म थनमायण कायय 
थछटो गरीनछे, नदीमा जलीय 
वनस्पथत तिा जीवजन्तकुो 

इन्टेक थनमायण अवथधमा जलजीवन प्रभाववत 
हनुे भएर यसलाई घटाउन सम्भव 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
८५०,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 
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क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

वनस्पथत 
तिा 
जीवजन्तमुा 
असर  

बनाइनछे। आयोजनाको 
थनमायण थछटो भन्दा थछटो 
गरीनेछ। 

असर गने काययमा कडा थनषेध 
गरीनेछ 

भए सम्म थनमायण कायय थछटो 
गरीनेछ। 

६ बढ्दो 
माछा माने 
गथतववथधह
रू 
 

थनमायण काययका 
जनशजक्तहरूलाई नदीमा 
माछा मानय कडा थनषेध 
गनेछ।  

सम्भव भए सम्म थनमायण कायय 
थछटो गरीनछे। नदीमा माछा 
मानय कडा रूपमा थनषेध 
गरीनेछ 

संखवुा  
खोलाको तल्लो 
र माथिल्लो 
तटीय के्षत्र 

ववषादी प्रयोग गरेर, करेन्ट ददएर 
माछा माने काम थनषेध गरीनेछ। 
जैववक ववववधता संरक्षणमा थनमायण 
जनशजक्तहरूलाई जागरूक 
काययक्रम गरीनछे। 
 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
४००,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 

७ आन्तररक 
पहुाँच 
सडकको 
कारण 
वनमा 
सजजलो 
पहुाँच 

जनशजक्तहरूलाई 
स्वीकृथत थबना वनमा 
प्रवेश गनय थनषेध 
गरीनेछ।  

गैर काष्य वन उत्पादन 
तिा वन्यजन्तहुरूको अवैध 
तस्करीलाई  थनषेध गरीनेछ  
भने त्यस्तो गरेको पाइएमा 
तरुून्त थनयम अनसुार 
कारबाही पथन हनुेछ। 

आयोजना के्षत्र जनशजक्तहरूलाई वन्यजन्त ु
बासस्िानमा क्षथत नपगु्ने वा 
वन्यजन्तकुो थसकार गनय प्रथतवन्ध 
लगाइनछे। 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
आयोजना थनमायण 
लागतमा समावेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तावक 

८ वन 
आगलागी 
 

भववष्यमा हनु सर्कन े
आगलागी बाट जोथगन 
पहुाँच सडक, हेडवर्कसय 
के्षत्र,   टनेल के्षत्र, सजय 
पोण्ड र पेनस्टक पाइप 
जस्ता जोजखमपूणय 
स्िानहरूमा सूचना 
बोडयहरू राजखनछे। 

आयोजनाका 
जनशजक्तहरूलाई चरुोटका 
ठुटा नफाल्नका थनजम्त 
थनयथमत रूपमा सल्लाह 
सझुाव ददइनछे। 

आयोजना के्षत्र आफ्नो काययके्षत्र भन्दा बावहर जान 
प्रथतबन्ध लगाइनछे। 
जनशजक्तहरूलाई आफ्नो सरुक्षाको 
लागी चेतना फैलाउनेछ। 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
५५०,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 

९ वन 
अथतक्रमण 
 

आयोजनाका 
जनशजक्तलाई 
वनजंगलको अवैध 
फाँ डानी, तस्करी गनय 
थनषेध गरीनछे। 

सम्बजन्धत व्यवस्िापन 
सथमथतको रोहबरमा मात्र 
रूख कावटनछे र कावटएका 
रूखहरू पथन सम्बजन्धत 
व्यवस्िापन सथमथतलाई न ै
हस्तान्तरण गरीनेछ। 

आयोजना के्षत्र स्िानीयबाट हनुसर्कने वन 
अथतक्रमण रोर्कन थनयथमत रूपमा 
अनगुमन गरीनेछ। 

थनमायण 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
आयोजना थनमायण 
लागतमा समावेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
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क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

 कुल       ६०,७१२,३९६  

आ. संचालन चरण 

१ माछाको 
चहलपहल  
र बसाइाँ 
सराइमा 
असर 
 

वेयरको तल्लो तिा 
माथिल्लो तटीय के्षत्रमा 
माछाहरूको आवत 
जावतका लाथग Fish 
Ladder थनमायण 
गररनेछ। कृथतम माछा 
स्प्यानीङ्ग (spawning) 
पोखरी स्िापना  
गरीनेछ।   

प्रस्तावकद्बारा हरेक वषय 
ववद्यतु गहृ, तल्लो तटीय के्षत्र 
र हेडवर्कसय के्षत्रमा माछाका 
भरुाहरूलाई (९००० वटा) 
छोथडनेछ। यसबाहेक जलीय 
जीवनमा बाधा हनु नदीन 
हरेक मवहनाको  औसत 
माथसक बहावको १०% 
वातावरणीय बहावको रूपमा  
हेडवर्कसयबाट पानी 
छोथडनेछ। 

संखवुा  खोला जनशजक्तहरूलाई नदीमा माछा मानय 
कडा थनषेध गरीनेछ। ववषादी 
प्रयोग गरेर, करेन्ट ददएर माछा 
माने काम थनषेध गरीनेछ। 

संचालन 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
आयोजना 
संचालनको 
लागतमा समावेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तावक 

२ जलीय 
वनस्पथत र 
जीवजन्त ु
 

ठूला ढुङ्गालाई 
खाल्डोहरूमा परुरन्छ भन े
यसले जलीय प्रजाथतको 
लाथग अनकूुल आवास 
बनाउाँदछ।  

नदीमा माछा मानय कडा 
रूपमा थनषेध गरीनेछ। 

संखवुा  खोला यसबाहेक जलीय जीवनमा बाधा 
हनु नदीन हरेक मवहनाको  औसत 
माथसक बहावको १०%  
वातावरणीय बहावको रूपमा  
हेडवर्कसयबाट पानी छोथडनछे। 

संचालन 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
आयोजना 
संचालनको 
लागतमा समावेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तावक 

३ वन्यजन्त ु
वासस्िान
मा पने 
असर र 
आवतजाव
तमा बाधा 
 

बासस्िान पनुस्िापना 
गनय र प्रभाव न्यूनीकरण 
गनय आयोजनाको 
आसपास वृक्षारोपण 
गरीनेछ। वन्यजन्तकुो 
आवतजावतका लाथग 
कजम्तमा २ काठको पूल 
वा क्रथसंग राजखनछे। 
थनयन्त्रण गरीनछे ताकी 
वन्यजन्तकुो 
आवतजावतमा र 
चहलपहलमा कुन ै
असहज हनु ेछैन। 

जंगली जनावरको बाटो 
मोड्न  संरचनाको वररपरर 
बार राजखनछे। संरचना 
भएको भागमा जनावरलाई 
पाइलन संरचनामा थछनय 
प्रथतबन्ध गनय काडे तारले 
छेवकनेछ 

आयोजना के्षत्र जनशजक्तहरूलाई वन्यजन्त ु
बासस्िानमा क्षथत नगनय वा 
वन्यजन्तकुो थसकार गनय प्रथतवन्ध 
लगाइनछे। 

जंगली जनावरको बाटो मोड्न 
संरचनाको वररपरर बार राजखनछे। 

संचालन 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक 
३,७००,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 
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क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

४ आन्तररक 
पहुाँच 
सडकको 
कारण 
वनमा 
सजजलो 
पहुाँच 
 

संचालन चरणको 
अनावश्यक चहलपहल 
थनयन्त्रण गरीनछे ताकी 
वन्यजन्तकुो 
आवतजावतमा र 
चहलपहलमा कुन ै
असहज हनु ेछैन। 

जनशजक्तहरूलाइ वन्यजन्त ु
बासस्िानमा क्षथत नपगु्न ेवा 
वन्यजन्तकुो थसकार गनय 
प्रथतवन्ध लगाइनछे। 

आयोजना के्षत्र 
वरपर 

आफ्नो काययके्षत्र भन्दा बावहर जान 
प्रथतबन्ध लगाइनछे। 

संचालन 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक/ 

थनमायण 
व्यवसायी 

आयोजना 
संचालनको 
लागतमा समावेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तावक 

५ तल्लो 
तटीय 
के्षत्रमा 
पानीको 
बहाव 
 

आकजस्मक इन्टेकबाट 
पानी फुत्कन ेजोजखमका 
कारण संचालन चरणमै 
साइरन जडान गरीनछे 
तावक स्िानीयहरूले 
आपतकालबारे जानकारी 
र रोकिामका उपायहरू 
थलन थसकाइनेछ। 

स्िानीयहरूलाइ आकजस्मक 
इन्टेकबाट पानी फुत्कन े
जोजखमकाबारे जानकारी  
ददइनेछ र रोकिामका 
उपायहरू थसकाइनेछ। 

तल्लो तटीय 
के्षत्र 

स्िानीयहरूलाइ आकजस्मक 
इन्टेकबाट पानी फुत्कन े
जोजखमकाबारे जानकारी  ददइनेछ 
आपतकालबारे जानकारी र 
रोकिामका उपायहरू थलन 
थसकाइनेछ।  

संचालन 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक/ 

थनमायण 
व्यवसायी 

आयोजना 
संचालनको 
लागतमा समावेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तावक 

६ वनस्पथत र 
वन्यजन्तु
मा प्रभाव  

आयोजनाका जनशजक्त र 
स्िानीयद्वारा गरीन े वन 
अथतक्रमण, वन के्षत्रको 
अवैध फाँ डानी, 
वन्यजन्तकुो थसकार, वन 
स्रोतहरूको तस्करी र 
अनैथतक 
वक्रयाकलापलाई 
आयोजनाले थनषेध 
गनेछ। 

गैर काननुी रूपमा वन 
फडानी गने, थसकार गने र 
तस्करी जस्ता काम रोक 
लगाइनछे। 

आयोजना के्षत्र कामदारहरूलाई वन्यजन्तकुो 
बासस्िानमा हानी नगनय वा चोरी 
थसकारी नगनय कडा थनदेशन 
ददइनेछ। वन्यजन्तहुरूलाई 
संरचनाहरूमा चढ्नबाट रोर्कन र 
मोड्नका लाथग आयोजना के्षत्र 
वररपरर बार लगाइनेछ। 
संरचनाहरूको तलको आधा जथत 
भागहरू कााँडेदार बनाइनेछ । 

संचालन 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक/ 

थनमायण 
व्यवसायी 

५,०००,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 

७ वन 
आगलागी 
 

भववष्यमा हनु सर्कन े
आगलागी बाट जोथगन 
जोजखमपूणय स्िानहरूमा 
सूचना बोडयहरू राजखनछे 
भने स्िानीयलाई वन 

वनमा आगजन्य वक्रयाकलाप 
थनशेथधत गरीनछे। थनयथमत 
सवह तररकाले ममयत गनायले 
आगो थनयन्त्रण हनु्छ । 

आयोजना के्षत्र आयोजनाका जनशजक्त र 
जनशजक्तहरूलाई चरुोटका ठुटा 
जिाभावी नफाल्न सूजचत गरीनेछ। 

संचालन 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक/ 

थनमायण 
व्यवसायी 

४,५००,००० ESMU/ 

प्रस्तावक 
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क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

आगलागी सम्बन्धी 
ववथभन्न जानकारीमूलक 
काययक्रम संचालन पथन 
गरीनेछ।  

८ बसाइाँ सने 
चराचरुूङ्गी
लाई असर 

आयोजना थनमायणमा 
संलग्न जनशजक्तहरूलाई 
अनमुथत थबना वनमा 
प्रवेश गनय थनषेध 
गरीनेछ। 
जनशजक्तहरूलाई चरा 
माने जस्ता अवैध 
वक्रयाकलाप गनय थनषेध 
गरीनेछ भने यदद यस्ता 
गथतववथध गरेको पाइएमा 
काननुी रूपमा सजाय 
ददइनेछ। 

जनशजक्तहरूलाई चरा माने 
जस्ता अवैध वक्रयाकलाप गनय 
थनषेध गरीनेछ भन ेयदद यस्ता 
गथतववथध गरेको पाइएमा 
काननुी रूपमा सजाय 
ददइनेछ। 

आयोजना के्षत्र सम्पणुय स्िानीय सरुक्षा बलद्वारा गैर 
काननुी रूपमा वन फडानी गने, 

थसकार गने र तस्करी जस्ता 
काममा रोक लगाइनेछ। 

संचालन 
चरण 

ESMU/ 

प्रस्तावक/ 

थनमायण 
व्यवसायी 

आयोजना 
संचालनको 
लागतमा समावेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तावक 

 कुल       १३,२००,०००  

ग. सामाजजक, आथियक तिा सासं्कृथतक वातावरण 

अ. थनमायण अवथध 

१ जग्गा र 
अन्य थनजी 
सम्पत्तीको 
अथधग्रहण 

थनजी जथमनको 
अथधग्रहण गरे बापत 
रू.९,३६७,०००  
क्षथतपूथतय लागत 
ददइनेछ। थनजी 
जथमनको अथधग्रहण 
गदाय जग्गा प्राप्ती ऐन, 

२०३४ अबलम्बन 
गरीनेछ । 

जग्गा अथधग्रहणको समयमा 
स्िायी रूपमा अथधग्रवहत 
जग्गाहरूको लाथग बजार 
मूल्य अनसुार क्षथतपूथतय 
प्रदान गरीनेछ। 

आयोजना 
के्षत्रलाई 
थलईने बाली 
योग्य जथमन 

घर तिा खेतीबारीको स्िायी 
क्षथत, थनजी जग्गाबाट खडा बाली, 
डाले घााँसको रूख, फलफुलको 
रूख आददको क्षथतको क्षथतपूथतय 
बजार मूल्य वा स्िानीय 
बाथसन्दासाँगको आपसी छलफल 
तिा समझदारीको आधारमा 
ववतरण गरीनेछ भने अस्िायी 
रूपमा प्रयोग  के्षत्र थभत्रको 
खेतबारीको क्षथतपूथतय स्िानीय 
बाथसन्दासाँगको आपसी छलफल 

थनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

थनमायण 
व्यवसाही 

 थनजी जथमनको 
अथधग्रहण गरे 
बापत रू.  

९,३६७,०००
क्षथतपूथतय लागत 
ददइनेछ। 

EMSU/ 

प्रस्तावक 
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क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

तिा समझदारीको आधारमा 
ववतरण गरीनेछ । 

२ प्रभाववत 
बस्तीहरू
को 
जीववकासाँग 
सम्बजन्धत 
मदु्दाहरू 

आयोजनाबाट प्रभाववत 
बस्तीका माथनसहरूलाई 
आयमूलक ताथलमहरू 
ददईनेछ र जशप र 
दक्षताको आधारमा 
आयोजनामा रोजगारी 
ददईनेछ।  

स्िानीयहरूलाई रोजगारीमा 
प्रािथमकता ददइनछे। 

आयोजना के्षत्र 
वररपररको 
प्रभाववत 
बस्तीहरू 

आयोजना प्रभाववत के्षत्रका 
माथनसहरूलाई सीपमूलक 
ताथलमको व्यवस्िा गरीनेछ। 

थनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

थनमायण 
व्यवसायी 

५००,००० EMSU/ 

प्रस्तावक 

३ बाली 
नोर्कसान र 
रूखहरू 

बालीको क्षथतपूथतय 
प्रचथलत बजार मूल्यको 
आधारमा आयोजनाले 
क्षथतपूती  ददनेछ। 

क्षथत भएका बालीलाई 
बजार मूल्य अनसुार 
क्षथतपूथतय 

आयोजना 
के्षत्रलाई 
थलईने बाली 
योग्य जथमन 

स्िायी बालीनालीको कुनै 
नोर्कसान वा क्षथत भएमा त्यस्ता 
बालीलाई बजार मूल्य अनसुार 
क्षथतपूथतय ददइनेछ। 

थनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

थनमायण 
व्यवसाही 

८८२३१९ 
(बाली) 

१२४००० 
(रूखहरू) 

 

EMSU/ 

प्रस्तावक 

४ सामदुायीक 
पूवायधार र 
स्रोतहरूमा 
हनु सर्कने 
दबाब 

आयोजनाद्वारा प्रभाववत 
भएका वडाका 
ववद्यालयहरू, सामाजजक 
संरचनाहरू तिा अन्य 
सामदुावयक 
पूवायधारहरूलाई सहयोग 
गनेछ। 

स्िानीय पूवायधार सेवामा हनु े
प्रभावहरूलाई न्यून गनय 
स्िानीय रोजगार अथधकतम 
बनाइनछे। आयोजनाले 
साम्प्रदायीक स्रोतहरूको 
नोर्कसानी भएमा बजार 
मूल्यमा समदुायलाई क्षथतपूथतय 
ददइनेछ। 

आयोजना 
प्रभाववत 
बस्तीहरू 

कच्ची सडक प्रयोगकतायहरूलाई 
सेवाको अवरोधको सम्बन्धमा पूवय 
सूचना ददइनेछ। केबल जस्ट्रङ  पूरा 
हनुे थबजत्तकै सेवाहरू पनु: स्िावपत 
हनुेछन।् 

थनमायण 
चरण 

प्रस्तावक,  ३,२००,००० EMSU/ 

प्रस्तावक 

५ द्वन्द्वको 
कारण हनुे 
प्रभाव 

द्वन्द्वहरू कम गनय 
माथिल्लो संखवुाखोला 
जलववद्यतु आयोजनासाँग 
सम्बजन्धत संगठनले 
स्िानीय र 
जनशजक्तहरूसाँग समन्वय 
गरी समाधान गरीनछे र 
जरूरतको बेला  

द्वन्द्वहरू कम गनय 
जनशजक्तहरूसाँग समन्वय 
गरी समाधान गरीनेछ। 
थनमायण व्यवसायी र बावहरका 
जनशजक्तहरूलाई स्िानीय 
संस्कृथत र परम्पराको सम्मान 
गनय र स्िानीय व्यजक्तहरूसाँग 
मयायददत व्यवहार गनय 
थनदेशन ददइनेछ। सामाजजक 

आयोजना 
प्रभाववत 
बस्तीहरू, 

जशववर के्षत्र 

जरूरतको बेला  नजजकैको 
प्रहरीसाँग समन्वय गरी गरीनछे। 
स्िानीय अथधकारीहरूलाई थनयथमत 
रूपमा थनमायण योजनाहरू र थनमायण 
के्षत्रका गथतववथधहरूको बारेमा 
सूजचत गरीनेछ। 

 

थनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

थनमायण 
व्यवसायी 

३,५००,००० EMSU/ 

प्रस्तावक 
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क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

नजजकैको प्रहरीसाँग 
समन्वय गरी गरीनछे। 
स्िानीय समदुायको 
सामाजजक तिा 
सांस्कृथतक मूल्यमा  पने 
प्रभावलाई कम गनय 
बावहरी थनमायण 
जनशजक्तहरूलाई कडा 
आचारसंवहता लागू 
गरीनेछ। जशववर के्षत्रमा 
मददरा सेवन र जवुा 
खेल्न थनषेथधत गरीनछे। 
आयोजनाका 
जनशजक्तहरू  
सामदुावयक वनको 
वनस्पथत र जीवजन्तकुो 
गैरकाननुी र अवैध 
कारोबार गनेलाई नेपाल 
सरकारको प्रचथलत 
थनयम बमोजजम कारबाही 
गरीनेछ।   

मदु्दाहरूको लाथग सामाजजक 
कानूनको अनसुार  कारबाही 
गरीनेछ। 

६ लैवङ्गक र 
ववपन्न 
समूहसाँग 
सम्बजन्धत 
मदु्दाहरू 

आयोजनाद्वारा दथलत 
तिा मवहला 
सहभाथगतालाई प्रोत्सावहत 
गरीनेछ। वातावरणीय  
अथभवृवि काययक्रम 
अन्तगयत मवहला, दथलत र 
जनजाथत तिा ववपन्न 
वगयलाई ववशेष ताथलम 
पथन ददइनछे। 

प्रभाववत स्िानीयहरूको लाथग 
सीपमूलक ताथलमको 
व्यवस्िा गरीनेछ। 

आयोजना 
प्रभाववत 
बस्तीहरू, 

जशववर के्षत्र 

स्िानीयहरूलाई रोजगारीको 
व्यवस्िा गरीनेछ। 

थनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

थनमायण 
व्यवसायी 

७००,००० EMSU/ 

प्रस्तावक 
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क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

७ ववष्फोटन 
र अन्य 
थनमायण 
गथतववथधह
रूको 
मदु्दाहरू 

नेपाली सेनाको 
सहयोगमा छुटै्ट बंकर 
हाउस थनमायण गरी 
ववष्फोटक व्यवस्िापन 
तिा संचालन गरीनेछ।  

सरुूङ्ग थनमायणको लाथग 
ब्लाजस्टङ्ग ददनमा मात्र हनु े
गरीनेछ। माथनसहरूलाई 
ववष्फोटक के्षत्रमा प्रवेश गनय 
प्रथतबन्ध गरीनछे। 

आयोजना 
प्रभाववत 
बस्तीहरू, 

जशववर के्षत्र 

बस्तीहरूलाई ववष्फोटक के्षत्र बाट 
टाढा राजखनेछ। 

थनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

थनमायण 
व्यवसायी 

२,०००,००० EMSU/ 

प्रस्तावक 

८ पययटन 
गथतववथध 
सम्बजन्धत 
प्रभाव 

पययटकको भ्रमणका 
कारण स्िानीय स्रोतमा 
पने दबाब कम गनय 
स्वास्थ्य र खानेपानी 
सवुवधा स्िापना 
गरीनेछ।  

पययटकलाई थनदेशन थबना वन 
के्षत्रमा प्रवेश गनय ददइने छैन, 

थसकार र तस्करी गनय थनषेध 
गरीनेछ। 

आयोजना के्षत्र पययटन के्षत्रलाई बढावा ददन पययटन 
सम्बन्धी ताथलमहरू ददने। 

थनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

थनमायण 
व्यवसायी 

आयोजना थनमायण 
लागतमा समावेश 
गररएको 

EMSU/ 

प्रस्तावक 

९ पानी 
उपयोग 
गने 
अथधकार 

पानी प्रयोगमा पने प्रभाव 
कम गनयका लाथग 
आयोजनाले संखवुा  
खोलाको हरेक मवहनाको  
औसत माथसक बहावको 
१०% छोथडनेछ। 

हरेक मवहनाको  औसत 
माथसक बहावको १० % 
वातावरणीय बहावको रूपमा  
हेडवर्कसयबाट पानी 
छोथडनेछ। 

तल्लो तटीय 
के्षत्र 

हरेक मवहनाको  औसत माथसक 
बहावको १० % (०.३१७ 
घनथमटर प्रथत सेकेण्ड) वातावरणीय 
बहावको रूपमा  हेडवर्कसयबाट पानी 
छोथडनेछ। 

थनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

थनमायण 
व्यवसायी 

आयोजना थनमायण 
लागतमा समावेश 
गररएको 

EMSU/ 

प्रस्तावक 

 कुल       २०,२७३,३१९  

आ. संचालन चरण 

१ आथियक 
वक्रयाकला
पमा ह्रास 

यस आयोजनाले परामशय 
काययक्रम संचालन गनेछ 
जसले कामदारहरूलाई 
उनका सीपका आधारमा 
अन्यत्र संचालन 
भइरहेका उस्तै 
आयोजनाको जानकारी 
ददनेछ। 

स्िानीय वकसान र 
व्यापारीहरूलाई ववजलुीको 
उपलब्धताका कारण हनु े
आय वृविका वक्रयाकलापको 
बारेमा पथन सचेत गराइनेछ। 

आयोजना 
प्रभाववत 
बस्तीहरू 

प्रत्यक्ष प्रभाववत घरपररवार, मवहला 
सदस्य, आददवासी र कमजोर 
समूहका सदस्यहरूलाई सीप 
प्रजशक्षण तिा ताथलम  प्रदान 
गरीनेछ भने आयोजनासाँग 
सम्बजन्धत रोजगारीका 
अवसरहरूमा प्रािथमकता पथन 
ददइनेछ। 

संचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

थनमायण 
व्यवसायी 

७००,००० EMSU/ 

प्रस्तावक 

२ व्यवसावय
क स्वास्थ्य 

हेडवर्कसय र ववद्यतुगहृ 
संचालन तिा ममयतका 
लाथग आवश्यक सरुक्षा 

व्यजक्तगत सरुक्षा उपकरण 
(PPE) र अन्य सरुक्षा 

आयोजना के्षत्र, 

आयोजना 
प्रािथमक उपचार वकट प्रयोग 
थनदेशन सवहत प्रत्यक आयोजना 
के्षत्रमा उपलब्ध गराइनेछ। 

संचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

थनमायण 
व्यवसायी 

६५०,००० EMSU/ 

प्रस्तावक 
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क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

तिा सरुक्षा 
जोजखम 

उपकरण प्रदान 
गरीनेछ। 

उपकरणहरू पथन प्रदान 
गरीनेछ। 

प्रभाववत 
बस्तीहरू 

३ ममयतको 
बेला तल्लो 
तटीय 
के्षत्रमा 
एक्कासी 
पानी 
छोथडने 
सम्बन्धी 
सवाल 

स्िानीयहरूलाइ 
आकजस्मक बााँधबाट 
पानी फुत्कन े
जोजखमकाबारे जानकारी  
ददइनेछ र रोकिामका 
उपायहरू थसकाइनेछ। 

स्िानीयहरूलाइ आकजस्मक 
बााँधबाट पानी फुत्कन े
जोजखमकाबारे जानकारी  
ददइनेछ आपतकालबारे 
जानकारी र रोकिामका 
उपायहरू थलन थसकाइनेछ। 

संखवुा  
खोलाको तल्लो 
तटीय के्षत्र 

ममयतको बलेा एक्कासी छाथडन े
पानीको कारणले तल्लो तटीय 
के्षत्रका समदुायलाई पवुयसचेतना 
तिा जानकारी ददन े प्रयोजनका 
लाथग अचानक वृवि हनुे पानीको 
सतह, पानीको वेग र पररमाण तिा 
सोको समय ताथलकाको जानकारी 
सम्बजन्धत सबैलाई ददइनेछ तिा 
आवश्यक स्िानमा र उपयकु्त 
संख्यामा साईरनको व्यवस्िा 
गरीनेछ। 

संचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

थनमायण 
व्यवसायी 

आयोजना 
संचालनको 
लागतमा समावेश 
गररएको 

EMSU/ 

प्रस्तावक 

४ तल्लो 
तटीय 
के्षत्रमा 
प्राकृथतक 
जल 
बहावमा 
कमी 

आयोजनाको थडजाइन 
यस प्रभावलाई ववचार 
गरी गरीनेछ। यसबाहेक 
हरेक मवहनाको  औसत 
माथसक पानीको बहावको 
१०% वातावरणीय 
बहावको रूपमा  
हेडवर्कसयबाट पानी 
छोथडनेछ। 

हरेक मवहनाको  औसत 
माथसक पानीको बहावको 
१०% वातावरणीय बहावको 
रूपमा  हेडवर्कसयबाट पानी 
छोथडनेछ। 

संखवुा  
खोलाको तल्लो 
तटीय के्षत्र, 

हरेक मवहनाको  औसत माथसक 
पानीको बहावको १०%  
वातावरणीय बहावको रूपमा  
हेडवर्कसयबाट पानी छोथडनछे। 

संचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

थनमायण 
व्यवसायी 

७५०,००० EMSU/ 

प्रस्तावक 

५ पानी 
उपयोग 
अथधकार 

हरेक मवहनाको  औसत 
माथसक पानीको बहावको 
१० % वातावरणीय 
बहावको रूपमा 
छोथडनेछ र कडाइका 
साि अनगुमन गरीनछे। 

हरेक मवहनाको  औसत 
माथसक पानीको बहावको 
१० % वातावरणीय बहावको 
रूपमा  हेडवर्कसयबाट पानी 
छोथडनेछ। 

संखवुा  
खोलाको तल्लो 
तटीय के्षत्र,  

वातावरणीय बहावको वातावरणीय 
बहावको रूपमा  हेडवर्कसयबाट पानी 
छोथडनेछ। 

संचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

थनमायण 
व्यवसायी 

आयोजना 
संचालनको 
लागतमा समावेश 
गररएको 

EMSU/ 

प्रस्तावक 

६ पययटकको 
वक्रयाकला
प बढ्नाले 

पययटकीय भ्रमण बढ्नाले 
स्िानीय स्रोतमा पने 
दबाब कम गनय स्वास्थ्य 

पययटकलाई गाइड थबना 
वनमा प्रवेश गनय ददइन ेछैन 

आयोजना 
प्रभाववत 
बस्तीहरू 

पययटन के्षत्रलाई बढावा ददन पययटन 
सम्बन्धी ताथलमहरू ददन े। 

संचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

थनमायण 
व्यवसायी 

८००,००० EMSU/ 

प्रस्तावक 
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क्र. 
सं. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुाथनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

स्िानीय 
संरचना 
तिा 
स्रोतमा पने 
दबाब 

र खानेपानी सवुवधाको 
स्िापना गरीनछे। 

भने थसकार गनय थनषेध 
गरीनेछ। 

७ आयोजना 
के्षत्रमा 
जनजाथत र 
वपछथडएका 
समदुायहरू 

आयोजना के्षत्रमा वपथडत 
आददवासी र वपछडीएका 
समूहको जीवनस्तर 
उकास्न उनीहरूलाई 
रोजगारीको अवसरमा 
प्रािथमकता ददनेछ। 

मवहला, लोमी र शेपाय 
समदुायहरूलाई ववशेष 
ताथलम ददइनछे। 

आयोजना 
प्रभाववत 
बस्तीहरू 

प्रत्यक्ष प्रभाववत घरपररवार, मवहला 
सदस्य, आददबासी र कमजोर 
समूहका सदस्यहरूलाई सीप 
प्रजशक्षण तिा काययक्रमको ताथलम  
प्रदान गरीनेछ भन े आयोजनासाँग 
सम्बजन्धत रोजगारीका 
अवसरहरूमा प्रािथमकता पथन 
ददइनेछ। 

संचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 
थनमायण 
व्यवसायी 

५००,००० EMSU/ 

प्रस्तावक 

 कुल       ३,४००,०००  
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अध्याय ९ 
9 वातावरणीय अनगुमन 
वातावरण संरक्षण थनयमावली, २०७७ थनयम ४५ (अनगुमन तिा थनरीक्षण) अनरुूप प्रस्तावकले 
प्रस्तावको थनमायण तिा संचालन गने चरणमा सोबाट वातावरणमा परेको प्रभावको ववषयमा प्रत्येक 
६ मवहनामा स्वूःअनगुमन गरी सोको प्रथतवेदन सम्बजन्धत थनकाय वा वातावरण ववभागमा पेश 
गरीनेछ। आयोजनाका लाथग थडजाइन गरेको वातावरणीय अनगुमन योजनामा ३ मखु्य उदेश्यहरू 
छन ्: 

• आयोजनाका प्रारजम्भक अवस्िाको  सतयहरू पयायप्त रूपमा अथभलेजखकरण भएको छ वक 
छैन र उक्त आयोजना अगाथड र पछाथडको प्रभाव मूल्याङ्कन गनय 

• पूवायनमुान गरीएका प्रथतकूल प्रभावहरू कम गनय र लाभदायक प्रभावहरू प्रबधयन गने 
उपायहरू कायायन्वयन भए नभएको सथुनजित गनय 

• आयोजनाका प्रभावहरू पूवायनमुानको सीमामा छ वा छैन, आयोजना ववकास क्रममा केही 
अप्रत्याजशत प्रभावहरू देखा पयो भने त्यसको न्यूनीकरण गनय के-कस्ता उपायहरू लागू 
गरीयो भनेर प्रमाजणत गनय। 

माथिका उदे्दश्यहरूलाई ध्यानमा राख्दै तीन प्रकारका अनगुमनको पररकल्पना गरीएको छूः प्रारजम्भक 
अवस्िाको  अनगुमन (Baseline Monitoring), थनयमपालन  अनगुमन (Compliance Monitoring) 
र प्रभाव अनगुमन ( Impact Monitoring)। वातावरणीय आधार रेखाका लाथग आवश्यक तथ्याङ्क 
(वाय ुर ध्वथन बाहेक) पवहले नै वातावरण प्रभाव मलु्याङ्कन अध्ययनले संकलन गरीसकेको छ।यस 
आयोजनाले वाय ुर ध्वथनको तह बाहेक अन्य वातावरणीय क्षेत्रमा प्रारजम्भक अवस्िाको  अनगुमन 
आवश्यक नपने पररकल्पना गरेको छ। 

थनयमपालन  अनगुमन दईु भागमा बााँथडएको हनु्छूः पवहलो भागमा वातावरण तिा व्यवस्िापन 
एकाइद्वारा थनयमपालन गरीएको न्यूनीकरणका उपायहरू कायायन्वयन भए नभएको जााँच 
गनेछ।दोस्रो भागमा नेपाल सरकारले जारी गरेको काननुी मापदण्ड र थनदेशन तिा यस व्यवस्िापन 
योजनाको शतयहरू सजम्मथलत छन।् 
प्रभाव अनगुमनमा मखु्य प्रारजम्भक अवस्िाको  सूचकको अनगुमन गरीनेछ जनु आयोजनाको ववथभन्न 
चरणहरूमा तलुनात्मक मूल्याङ्कनका लाथग राम्रोसाँग अथभलेजखकरण गरीनेछ। वातावरणीय 
अनगुमनको लाथग ने.रू.  ५,९१०,००० छुट्ाइएको छ। 
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प्रारजम्भक अवस्िाको  अनगुमन योजना, थनयमपालन  अनगुमन योजना र प्रभाव अनगुमन योजनालाई 
म्यावट्रर्कस ढााँचामा अनगुमन सूचक, अनगुमन ववथध, अनगुमन आवजृत्त जजम्मेबार पाटीहरू र 
आवश्यक लागत अनमुानको साि योजनाहरू अनसूुची १7 मा उल्लेख गरीएको छ। 
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अध्याय १० 
10 वातावरणीय पररक्षण  
ववथभन्न उदे्दश्यका साि जलववद्यतु आयोजनाको परीक्षण गरीन्छ।माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु 
आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण वातावरण संरक्षण थनयमावली अनसुार आयोजना संचालन भएको 
दईु वषय पथछ वन तिा वातावरण मन्त्रालय वा वातावरण ववभागद्वारा गरीनेछ जस अन्तगयतूः 
• वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कनद्वारा स्वीकृत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव न्यनुीकरणको 

उपायहरूको प्रभावकारीताको अनगुमन गने परीक्षण 
• आयोजना कायायन्वयनबाट उत्पन्न हनुे वातावरणीय पररवतयनहरूको परीक्षण गने  
• परीक्षण टोलीको प्रमखुको रूपमा वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन, अनगुमन र परीक्षणमा अनभुवी 

व्यजक्त हनुेछन ्र समाजशास्त्री, स्िलीय तिा जलीय पाररजस्िथतक ववद् का साि काम गनेछन।्  
परीक्षण क्षेत्र थनधायरणको ढााँचा जस्तै हनुेछ जनु वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कनको दस्ताबेज र हरेक 
दईु मवहनामा गरीने अनगुमनको प्रथतवेदनमा आधारीत छ। आयोजनाको संचालकले सच्याएको 
कायय र सरोकारवालाको काययको वटप्पणी तिा सझुाव प्रस्ततु गरीएको छ।यसका सािै परीक्षण 
दलद्वारा १ हप्ता अवथधको स्िलगत भ्रमणमा प्रत्यक्ष अवलोकन गरी अथभलेख तयार पाछयन ्जनु 
अनगुमन व्यवस्िापन योजना अन्तगयत हनुेछ। माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजनाको 
वातावरणीय परीक्षणको योजना ताथलका अनसूुची १8 मा ददइएको छ। 
वातावरणीय परीक्षण लाथग कररब रू ५,०००,००० अनमुान गरीएको छ जस अन्तगयत 
पाररश्रथमक, स्िलगत भ्रमणका बेला दैथनक भत्ता, फोटोग्राफी, स्टेशनरी र यातायात पछयन।् 
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 वातावरणीय न्यूनीकरण, अनगुमन र अथभववृि लागत 
ताथलका 10.1: वातावरणीय लागत 
क्र.सं. वववरण  लागत (ने.रू.) 

क वातावरणीय अथभववृि लागत   १,४०५,००० 

ख प्रथतकूल प्रभाव न्यूनीकरण लागत  
 

i भौथतक तिा रासायथनक वातावरण 
 

१ थनमायण चरण लागत २,६५०,००० 

२ संचालन चरण लागत ७८५,००० 

कुल भौथतक तिा रासायथनक वातावरण न्यूनीकरण लागत १८,९५०,००० 

ii जैववक वातावरण 
 

१ थनमायण चरण लागत ६०,७१२,३९६ 

२ संचालन चरण लागत १३,२००,००० 

कुल जैववक वातावरण न्यूनीकरण लागत ७३,९१२,३९६ 

iii सामाजजक आथियक तिा सांस्कृथतक वातावरण न्यूनीकरण लागत 
 

१ थनमायण चरण लागत २०,२७३,३१९ 

२ संचालन चरण लागत ३,४००,००० 

कुल सामाजजक आथियक तिा सासं्कृथतक वातावरण न्यूनीकरण लागत १३,३००,००० 

ग कुल प्रथतकूल प्रभाव न्यूनीकरण लागत १०१,०२०,७१४ 

घ सामदुावयक सहयोग काययक्रम  ५९,१५२,५०० 

ङ वातावरणीय अनमुाथनत लागत 
 

१ प्रारजम्भक अवस्िाको  अनगुमन (Baseline Monitoring) ६००,००० 

२ थनयमपालन  अनगुमन (Compliance Monitoring) 
 

३ प्रभाव अनगुमन (Impact Monitoring) थनमायण चरण ४,३००,००० 

४ प्रभाव अनगुमन (Impact Monitoring) संचालन चरण १,०१०,००० 
 

कुल अनगुमन लागत ५,९१०,००० 

च वातावरणीय परीक्षण लागत   ५,०००,००० 

जम्मा कुल वातावरणीय लागत (Grand Total Environmental Cost) 

(क+ख+ग+घ+ङ+च)  

२० ,१३ ,७५,००० 

 
कुल आयोजना लागत (Without IDC)   ७,८८७,०००,००० 
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क्र.सं. वववरण  लागत (ने.रू.) 
 

जग्गाको लागत सवहत कुल आयोजना लागतमा वातावरणीय लागतको 
प्रथतशत  (%) 

२.१९ 

 
जग्गा लागत २३,२९१,७९६ 

 
जग्गाको लागत बाहेक कुल आयोजना लागतमा वातावरणीय लागतको 
प्रथतशत  (%) 

१.८९ 

 
सामदुावयक सहयोग काययक्रम (%) ०.७५ 
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अध्याय ११ 

11 थनष्कषय  
ह्याप्पी इनजी प्रा.ली. प्रस्तावकको रहेको ४० मे.वा. क्षमताको माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु 
आयोजना थसलीचोङ गाउाँपाथलकाको संखवुासभा जजल्लामा अवजस्ित रहेको छ। प्रस्ताववत आयोजना 
रन अफ ररभर (RoR)  प्रकृथतको छ। यस जलववद्यतु आयोजनामा प्रयोग गरीने जलस्रोत पररमाणको 
थडजाइन थडस्चाजय ९.६१  घनथमटर प्रथत सेकेण्ड र ग्रसहेड  ४८४.५  थम. रहेको छ। यस 
जलववद्यतु आयोजनाको वावषयक ऊजाय उत्पादन २३५.४० थगगावाट आवर रहेको छ।प्रस्ताववत 
आयोजनाका मूख्य भागहरू संखवुाखोलाको बायााँ वकनारमा अवजस्ित छ।यस आयोजनाको नेट हेड 
५०० थमटरको छ। हेडवर्कसय, सेटथलङ बेथसन, सेटथलङ बेथसन, हेडरेस पाइप , हेडरेस टनेल, सजय 
साफ्ट, पेनस्टक टनले, पेनस्टक पाइप, ववद्यतुगहृ, टेलरेस र्कयानल तिा प्रसारण लाइन यस 
प्रस्ताववत आयोजनाका मखु्य भागहरू हनु।् यस आयोजनामा प्रयोग हनुे वेयर के्रष्ट तिा ववद्यतु 
गहृको स्तर समदु्री सतहबाट क्रमशूः १८३४ थमटर र १३२५.३  थमटर उचाइमा जस्िर गरीएको 
छ।यस आयोजनाको ववद्यतुगहृबाट उत्पाददत ववद्यतुलाई सोही स्िानको जस्वचयाडयबाट २२० के.भी. 
प्रसारण लाइन माफय त प्रस्ताववत थसतलपाटी सवस्टेशनमा परु् याई राविय प्रसारण लाइनमा जोथडनेछ। 
२२० के.भी. प्रसारण लाइनको लम्बाइ कररब १९ वकलोथमटर सम्मको हनुेछ। 

वातावरण संरक्षण थनयमावली, २०७७, थनयम ३ साँग सम्बजन्धत अनसुचुी ३ (वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताव) अन्तगयत खण्ड क (वन क्षेत्र) को उपखण्ड ५ अनसुार ववद्यतु प्रसारण 
लाइन बाहेक अन्य प्रयोजनको लाथग ५ हेर्कटरभन्दा बढीको वन क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण 
क्षेत्र, मध्यवती क्षेत्र तिा वातावरण संरक्षण क्षेत्रको वनको जग्गा प्रयोग गने भएमा वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन गनय आवश्यक हनु्छ। वातावरण संरक्षण थनयमावली, २०७७, थनयम ३ साँग 
सम्बजन्धत अनसुचुी ३ (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताव) अन्तगयत खण्ड क (वन क्षेत्र) 
को उपखण्ड ९ अनसुार वन क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र , मध्यवती क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र  वा 
रामसार सूचीकृत सीकसार क्षेत्रमा २५ मेगावाट भन्दा बढीको जलववद्यतु आयोजना थनमायण कायय 
गने भएमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनय आवश्यक हनु्छ । 
प्रस्ताववत आयोजनाको लाथग मकाल ुबरूण राविय थनकुञ् ज क्षेत्रको मध्यवती क्षेत्रबाट १२.६३ हे. 
वन क्षेत्र प्रयोग गने भएकोले आयोजनाको क्षमता ५० मेगावाट भन्दा कम (४० मेगावाट) भएता 
पथन प्रस्ताववत माथिल्लो संखवुाखोला जलववद्यतु आयोजनाको लाथग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
गनय आवश्यक हनु्छ। 
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आयोजनाको थनमायण र संचालनले प्रस्ताववत क्षेत्रमा भौथतक, जैववक, सामाजजक-आथियक र सांस्कृथतक 
वातावरणमा प्रथतकूल प्रभाव पानेछ। भौथतक प्रभावमा त्यस क्षेत्रको भ-ूउपयोगमा आउने पररवतयन 
मखु्य प्रभाव हो भने आयोजनाका ववथभन् न संरचनाहरूको स्िापनाका कारण सरकारी जग्गाको 
अथधग्रहण हनुेछ। 
आयोजनाका ववथभन्न संरचनाहरूको थनमायणका लाथग आयोजनाका ववथभन्न संरचनाहरूको थनमायणका 
लाथग कुल १९.८५ हे. जग्गा आवश्यक पनेछ जस मध्ये १४.३५ हे. स्िायी रूपमा र ५.५० 
हे. अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनेछ। थनमायण सामग्रीको भण्डारण, उत्खनन क्षेत्रको संचालन, पानीको 
गणुस्तरमा पररवतयन, जथमन उपभोगका कारण पने प्रभाव आदद आयोजनाको थनमायण चरणबाट पने 
प्रमखु प्रभावहरू हनु।् यसैगरी तल्लो तटीय क्षेत्रको जलवायमुा आउने प्रभाव, नदीको जलववज्ञान 
र बहावमा पररवतयन, ववद्यतुगहृमा ध्वथन तिा कम्पन, तेल ग्रीज र अन्य रासायथनक पदाियको 
चहुावट आयोजनाको संचालन चरणबाट पने प्रभावहरू हनु।्  
यस आयोजनाका लाथग कुल १२.६३ हे. राविय वनको जग्गा आवश्यक पनेछ जस मध्ये ९.०३ 
हे. (८.५० हे. मकाल ुबरूण रा.थन. को मध्यवती क्षेत्रबाट र ०.५३ हे. वनसाँग जोथडएको खोलाको 
जग्गाबाट) स्िायी रूपमा र ३.६० हे. वनसाँग जोथडएको खोलाको जग्गाबाट अस्िायी रूपमा प्रयोग 
गरीनेछ। आयोजनाका ववथभन् न संरचनाहरू थनमायणका क्रममा  क्रममा  कुल ७१५ (५०४ पोल 
र २११ रूख) वटा ववथभन्न रूखका प्रजाथतका रूखहरू कावटनेछ। त्यसैगरी ४६४६ रूखको बेनाय 
प्रथत हे. र १७८६ रूखको लाथ्राको क्षथत हनुेछ।   
कुल ७.२२ हे. थनजी जग्गा आवश्यक पनेछ जस मध्य ५.३२ हे. स्िायी रूपमा र १.९० हे. 
अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनेछ। आयोजनाले  गदाय १.२२ मेवट्रक टन गहुाँ, ३.४२ मेवट्रक टन 
मकै र धान ६.०७ मेवट्रक टन ह्रास हनुेछ। २०० बन्डल थनगालो, २५० के.जी. फलफुल, 
५२० के.जी. सागसब्जी, ४५० के.जी. अलैंची, 70 भारी अम्रीसो नोर्कशानी हनुेछ। थनजी जग्गाबाट 
६८ रूखहरू (५७ पोल र ११ रूख) कावटने छन।् आयोजना कायायन्वयनका कारण ४३ 
घरधरुीहरू प्रभाववत हनुे छन।् 
आयोजनाको संरचनाहरूको थनमायणबाट अस्िीर बनेको ठाउाँमा बायो इजन्जथनयररङ्ग प्रववथधको 
माध्यमबाट जथमनको जस्िरता कायम गरीनेछ। संकथलत सतही माटोको पनुूः प्रयोग गरीनेछ। 
जशववरमा उजचत फोहोर व्यवस्िापन, शौचालय र सेजप्टक ट्ांकको व्यवस्िा गरीनेछ। स्िानीय 
जलवायमुा पने प्रभाव कम गनय इन्टेकबाट हरेक मवहनाको औसत माथसक पानीको बहावको १०% 
पानी खोलामा वातावरणीय बहावको रूपमा छोथडनेछ। सावधानी साइरन जडान गरी स्िानीय 
जनतालाई अचानक छोथडने पानी बारे सचेत गराइनेछ। 
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आयोजनाको लाथग राविय वनबाट कावटने ७१५ रूखहरूको सट्टामा १:२५ अनपुातमा १७,८७५ 
रूखको थबरूवाहरू थडथभजन वन कायायलयले तोकेको स्िानमा वकृ्षारोपण गरीनेछ । त्यसैगरी 
सरकारी १२.६३ हे. जग्गा प्रयोग गरे बापत आयोजना क्षेत्र वररपरी सोही जजल्लामा उस्तै 
पाररजस्िथतकीय प्रणाली भएको जग्गा सट्टाभनाय गरीनेछ र सो जग्गामा क्षथतपूथतय स्वरूप १६०० प्रथत 
हेर्कटरको दरले २०,२०८ रूखको थबरूवाहरू थडथभजन वन कायायलयले तोकेको स्िानमा वकृ्षारोपण 
गरीनेछ। यसरी लगाईएका रूखहरूको आयोजनाले ५ वषय सम्म रेखदेख गरी सम्बजन्धत व्यवस्िापन 
सथमथतलाई हस्तान्तरण गरीनेछ। 
बााँझो जथमन, नदी तट संरक्षण तिा थभरालोपन जोगाउन अजस्िर ठााँमा वकृ्षारोपण तिा बायो 
इजन्जथनयररङ्गको प्रयोगले थभरालो जथमनमा भएको वनक्षेत्रको संरक्षण गनेछ। आयोजनाले जैववक 
ववववधता संरक्षण, वन्यजन्त ुसंरक्षण आददको लाथग सचेतना काययक्रम संचालन गनेछ। 
प्रताववत आयोजनाले व्यजक्तगत सरुक्षाका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, अग्नी थनयन्त्रण रेखाको 
व्यवस्िा गने, सावधानी र खतराको संकेतको आवश्यक र उजचत स्िानमा प्रयोग गनेछ।  
प्रस्तावक वातावरणीय प्रभावको न्यूनीकरण गनय प्रथतबद्भ छ। यसका सािै जलववद्यतुको उत्पादनले 
धेरै सवुवधाहरू (स्िानीयलाई रोजगारी, आयोजना प्रभाववत क्षेत्रको ववकास, हररतगहृ ग्यााँस कम 
गनय सहयोग र स्िानीय अियतन्त्रको ववृि) उपलब्ध गराउनेछ। आयोजनाले प्रस्ताववत क्षेत्रको लाभ 
बढाउनका लाथग थनमायण सम्बन्धी ताथलम, पैसाको उजचत प्रयोगका लाथग परामशय, स्वास्थ्य तिा 
सरसफाइ र आय बधयक वक्रयाकलापहरू पथन संचालन गनेछ। 
पवहचान गरीएका अथधकांश नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गरीनेछ। यसका थनजम्त यस 
प्रथतवेदनमा प्रस्ताववत न्यूनीकरणका उपायहरूको पूणय रूपमा अवलम्बन गरीनेछ। यसका सािै यस 
प्रथतवेदनमा उल्लेजखत सझुाव तिा उपायहरू समग्र प्रभाववत बस्ती, समदुाय, तिा स्िानीयहरूको 
जीवनस्तर उकास्नमा सहयोग पगु्नेछ।  
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