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िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको प्रततिेिन 

 
प्रततिेिन पेश गररन ेतनकाय 

िन तथा िातािरण मन्त्रालय 

त िंहिरिार , काठमाण्डौ, नेपाल 

मार्फ त 

ऊजाफ, जलस्रोत तथा त िंचाई मन्त्रालय 
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विद्यतु विका  विभाग  
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काययकारी साराांश 
१. प्रस्तािक  
तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तािक हनमुान हाईड्रोपािर प्रा. तल. रहेको छ। प्रस्तािकको 
सम्पकय  ठेगाना तल उल्लेख गररएको छ; 
प्रस्तािकको सम्पकय  ठेगाना 
नाम : हनमुान हाईड्रोपािर प्रा. तल. 
ठेगाना : काठमाण्डौँ- ३२, अनामनगर, काठमाण्डौँ, नपेाल 

टेतलफोन : ०१-४२६५८८८ 

मोबाइल नां. : ९८५१०८५९८२ (आत्माराम घितमरे)  

इमेल :  hanuman26mw@gmail.com 

परामशयदाताको नाम र ठेगाना 
तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन नेपाल इन्भाइरोमेन्ट 
एन्ड डेभलप्मेन्ट कन्सल्् यान्ट प्रा. तल. द्वारा तयार गररएको हो। परामशयदाताको सम्पकय  ठेगाना तल 
उल्लेख गररएको छ;  
परामशयदाताको सम्पकय  ठेगाना 

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

इमेल: consult.nedc@gmail.com 

मोबाइल नां: ९८०११०५९८० 

२. आयोजनाको वििरण  

हनमुान हाइड्रोपािर प्रा. ली. प्रस्तािक रहेको १९ मे.िा. क्षमताको तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना 
धाददङ्ग घजल्लाको रूबी भ्याली गाउँपातलकाको िडा नां ४ र ५ मा प्रस्ताि गररएको छ। यो आयोजना 
रन अफ द ररभर (ROR) प्रकृततको जलविद्यतु आयोजना हो। यस जलविद्यतु आयोजनाको तडस्चाजय 
२.४९ िनतमटर प्रतत सेकेण्ड रहेको छ। यस जलविद्यतु आयोजनाको िावषयक ऊजाय उत्पादन 126 
GWh रहेको छ। प्रस्तावित आयोजनाका सम्पूणय सांरचनाहरू तातोपानी खोलाको बायाँ वकनारमा प्रस्ताि 
गररएका छन।् यस आयोजनाको नेट हेड ९३५ तमटर र ग्रस हेड ९८० तमटरको छ। हेडिर्कसय, 
िेयर, तडसेन्डर बेतसन, हेडरेस पाइप, सजय ् याांक, पेनस्टक पाइप, विद्यतुगहृ, टेलरेस र्कयानल तथा 
प्रसारण लाईन प्रस्तावित आयोजनाका मखु्य सांरचनाहरू हनु।् यस आयोजनाको िेयर समदु्री सतहबाट 
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२९९५ तम. उचाइमा अिघस्थत हनुेछ भने टबायइन समदु्री सतहबाट २०६० तम. को उचाइमा अिघस्थत 
हनुेछ। हेडरेस पाइपको लम्बाइ ४९२१ तमटर र व्यास १.२ तम. तथा पेनस्टक पाइपको लम्बाइ 
१८७८.९२ तमटर र व्यास कररब १.० तमटर रहेको यस आयोजनाको विद्यतुगहृबाट उत्पाददत 
विद्यतुलाई यस आयोजनाको स्िीचयाडयबाट कररब १२ वकलोतमटर लामो १३२ के.भी. प्रसारण लाईन 
माफय त नेपाल विद्यतु प्रातधकरणबाट प्रस्तावित बोरङ्ग सब स्टेशनमा जोतडनेछ। भौगतभयक रूपमा यो 
आयोजनाका सांरचनाहरू उत्तरी अक्षाांश २८०१४’०५’’ देघख २८०१६’५०’’ उत्तर  तथा देशान्तर 
८५००४’००’’ देघख ८५००५’५५’’ पूिय सम्म रहेको छ। यस आयोजनाको विद्यतुगहृ तातोपानी खोला 
र वहन्दङु्ग खोलाको सांगमबाट कररब ४ वक. तम. मातथल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्ताि गररएको छ। प्रस्तावित 
आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको क्षेत्र तनधायरण तथा काययसूची प्रततिेदन स्िीकृत हुँदा 
आयोजनाको क्षमता 26 मे.िा. रहेको तथयो भने िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनका क्रममा प्रावितधक 
कारण आयोजनाको क्षमता िटाउनपुने भएकोले विद्यतु विकास विभागको (महातनदेशकस्तर) को तमतत 
2079/01/11 को तनणयय अनसुार आयोजनाको क्षमता २६ मे. िा. बाट १९ मे. िा. कायम हनुे 
गरी तथा आयोजनाको सिेक्षण गने क्षेत्र २८०१४’०५’’ देघख २८०१६’५०’’ उत्तरी अक्षाांश तथा 
८५००४’००’’ देघख ८५००५’५५’’ पूिी देशान्तर कायम हनुे गरी अनमुती पत्र सांशोधन गररएको 
तथयो। 
आयोजनाका मखु्य विशेषताहरूूः 
तातलका 1 : आयोजनाका मखु्य विशेषताहरू 
क्र.सां. विशेषता वििरण 

१ आयोजनाको नाम तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना 
२ खोलाको  नाम तातोपानी खोला   
३ आयोजनाको प्रकार रन अफ द ररभर (ROR) 

४ घजल्ला धाददङ्ग 

५ स्थान रूबी भ्याली गाउँपातलकाको िडा नां. ४ र ५  

६ भौगतभयक स्थान 

  अक्षाांश २८०१४’०५’’ देघख २८०१६’५०’’ उत्तर   

  देशान्तर ८५००४’००’’ देघख ८५००५’५५’’ पूिय 
७ जलविज्ञान 

  जलधार क्षेत्र  Upstream of Intake = ६६ िगय तम. 
Upstream of Powerhouse = ९४ िगय तम. 

 तडजाइन तडस्चाजय ४०% dependable flow (Q४०%) = २.४९ िन तम. प्रतत सेकेण्ड      
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क्र.सां. विशेषता वििरण 

 औसत िावषयक बहाि  ३.७ िन तम. प्रतत सेकेण्ड 

 १:१०० Year flood हेडिर्कसय -१८२ िन तम. प्रतत सेकेण्ड  

विद्यतु गृह -२७५ िन तम. प्रतत सेकेण्ड  

 
१:५ (Construction Flood) ६७.८४ िन तम. प्रतत सेकेण्ड      

 १:१०० (Design flood) १८०.२५ िन तम. प्रतत सेकेण्ड      
 िातािरणीय बहाि  इन्टेकबाट सखु्खा मवहनाको औसत मातसक पानीको बहािको १० 

% (०.०९२ िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
८ हेडिर्कसय 
 िेयरको प्रकार तसम्पल ओभरफ्लो कां क्रीट ग्रातभटी (Simple Overflow Concrete 

Gravity) 
 िेयरको उचाइ   ५ तम. (ररभर िेड लेभलबाट) 
 िेयरको चौडाई १६ तम. 
 िेयर के्रष्टको स्तर समदु्री सतहबाट २९९५ तम. मातथ 
९ अन्डर स्लइुस 
 प्रकार Gated with stoplogs 

 गेट/स्टपलगको आकार २ तम. X २ तम. 
 अन्डरस्लइुसको के्रष्टको स्तर समदु्री सतहबाट २९९२.२० तम. मातथ 
 १० इन्टेक 

 प्रकार साइड इन्टेक 
 इन्टेकको के्रष्टको स्तर समदु्री सतहबाट २९९३.७० तम. मातथ 
 गेट/स्टपलगको सांख्या २ िटा 
 गेट/स्टपलगको आकार १ तम. x १.५ तम. (उचाइ x चौडाइ) 
११ ग्राभेल ट्रयाप 
 प्रकार आयातकार 
 लम्बाइ १० तम. 
 चौडाइ ३ तम. 
 उचाइ ३.५ तम. - ५.५ तम. 
 फ्लतसङ्ग गेटको आकार १ तम. x १ तम. 
 १२ तडसेन्डर बेतसन 

 प्रकार  Rectangular, continuous flushing 

 आकार ३० तम. (transition length सवहत) 
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क्र.सां. विशेषता वििरण 

 प्रभािकारी गवहराइ २.६ तम. 
 चौडाइ ५.२ तम. 
 तडसेन्डरको FSL समदु्री सतहबाट २९९४.५ तम. मातथ 
 हटाउनपुने कणहरूको आकार ≥ ०.१ तम. तम. 
 तडसेन्डर फ्लतसङ्ग च्यानल गेटको 

सांख्या 
२ िटा 

 फ्लतसङ्ग च्यानलको गेटको आकार १ तम. x १ तम. 
१३ हेडरेस पाइप 
 प्रकार स्टील पाइप   
 व्यास १.२ तम. 
 मोटाइ ६ तम.तम. - ८ तम.तम. 
 स्टील प्रकार Fe २५० mild steel 

 पाइपको लम्बाइ ४९२१ तम. 
 एांकर ब्लकको सांख्या ७७ िटा 
१४ सजय ् याांक  
 प्रकार स्टील पाइप, inclined at ४५ degree  
 व्यास ४ तम. 
 उचाइ ३१ तम. 
 लम्बाइ ४३.८४ तम. 
 हेडरेस जांशन देघख सजय ् याांक बेस 

सम्मको दूरी 
पाइपको व्यास 

८२.९१ तम.  

 

१ तम. 

१५ पेनस्टक पाइप 
 प्रकार स्टीलको पाइप 
 व्यास १.० तम. 
 मोटाइ ६ तम. तम. देघख ४० तम. तम. सम्म 
 स्टील  Fe ४५० mild steel 

 लम्बाइ १८७८.९२ तम. 
 एांकर ब्लकको सांख्या २९ िटा 
 दद्वभाजन पश् चातको पाइपको व्यास ०.८ तम. 
१६ विद्यतुगृह 
 प्रकार सतही 
 आकार (चौडाइ x लम्बाइ x उचाइ) १९.५ तम. x ३०.६ तम. x 9 तम. 
 टबायइनको सेन्ट्रल लाइनको उचाइ समदु्री सतहबाट २०६० तम. मातथ 
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क्र.सां. विशेषता वििरण 

 टबायइन हाउजीङ्गको सांख्या २ िटा 
१७ टेलरेस र्कयानल 
 लम्बाइ ७८ तम. 
 टेलरेसमा पानीको स्तर समदु्री सतहबाट २०५७ तम. मातथ 
 आकार (चौडाइ X उचाइ) १.३ तम. X १.३ तम. 
१७ टबायइन   
 प्रकार Horizontal axis Pelton Turbine (High Head) 

 सांख्या २ िटा  
 क्षमता 9.5 मे.िा. (प्रत्येकको) 
 घस्पड १५०० rpm 
 दक्षता ९० % 
 नोजलको सांख्या २ िटा 
 जेटको व्यास ०.११ तम. 
 Single jet specific speed १४.९१३ 

 वपटको गवहराइ  ३ तम. (न्यूनतम) 
१८ जेनेरेटर  
 प्रकार Horizontal Axis 
 सांख्या २ िटा 
 क्षमता  9.5 मे.िा. (प्रत्येकको) 
 Frequency  ५० हजय 
 दक्षता ९६.९२ % 
२० स्िीचयाडय 
 प्रकार  GIS 

 आकार ६० तम. X ३० तम. 
 ट्रान्सफमयर क्षमता-१३ MVA 

सांख्या – २ िटा 
दक्षता-  ९९ % 

२१ प्रसारण लाइन 
 क्षमता १३२ के. भी. 
 लम्बाइ १२ वक.तम. 
 अघन्तम तबन्द ु नेपाल विद्यतु प्रातधकरणको १३२ के.भी. बोराङ्ग सबस्टेशन 
२२ पहुँच सडक  
 प्रकार कच्ची सडक (Gravel Road) 
 लम्बाइ १४ वक. तम. 
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क्र.सां. विशेषता वििरण 

 चौडाइ  4.5 तम. 
२६ ऊजाय उत्पादन 
  ग्रस हेड  ९८० तम. 
 नेट हेड ९३५ तम. 
 कुल दक्षता ८६.४ % 
 जतडत क्षमता १९  मे.िा. 
 सखु्खा मौसममा ऊजाय उत्पादन 48.409 GWh 
 िषाय मौसममा ऊजाय उत्पादन 77.598 GWh 
 औसत िावषयक ऊजाय उत्पादन 126 GWh 
२७ आयोजना लागत  
 कुल लागत (With IDC) ने.रू. 3,45,80,00,000 
 प्रतत मे.िा. लागत ने.रू. 18,20,00,000 
 कुल आयोजना लागत (Without 

IDC)   
ने.रू. २,६६०,०००,००० 

 Payback period (discounted) ५.७१ िषय 

 Payback period (Simple) 12 िषय 

 FIRR  १७.५ 

 B/C १.३ 

स्रोत: तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना, १९ मे. िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 
३. अध्ययन वितध  

अध्ययन वितध अन्तगयत डेस्क अध्ययन, स्थलगत अध्ययन तथा म्यावट्रर्कस प्रणालीद्वारा िातािरणीय 
प्रभािहरूको पवहचान गरी िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन गररएको छ। डेस्क अध्ययनमा 
दस्तािेजहरूको पूनरािलोकन, सन्दभय सामाग्रीहरूको अध्ययन, आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन 
र अन्य िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन प्रततिेदनहरू समेत अध्ययन गररएको छ। प्रचतलत ऐन, नीतत, 
तनयम, तनयमािली, तनदेघशका स्रोतका आधारमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन प्रततिेदन तयार गररएको 
छ। अतधकाांश भौततक िातािरणीय प्रभाि तथा सिालहरू अिलोकन माफय त पवहचान तथा मूल्याङ् कन 
गररएको छ। तातोपानी खोलाबाट सांकतलत पानीका नमूनाहरूलाई विज्ञहरूको धारणा र विश् लेषण 
गररएको छ। भौततक तथ्याङ्क जस्तै पवहरो, तभरालोपन अघस्थरताको अध्ययन स्थलगत भ्रमण तथा 
विश् लेषणको आधारमा तयार पाररएको तथयो।भौगतभयक रूप तथा आकारका तथ्याङ्क सम्भाव्यता 
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सभेक्षणका आधारमा विश् लेषण गररएको तथयो। अध्ययन स्थलको िनस्पततहरूको विश् लेषण रूखको 
कुल गणनाद्धारा गररएको तथयो। 
जैविक िातािरण अध्ययन गनय आयोजनाका वितभन्न सांरचनाहरू स्थावपत हनु ेस्थानहरूमा पाइने िनस्पती 
तथा जांगलको प्रकार र प्रजाततहरूको पवहचान गररएको तथयो। िनस्पतीको तथ्याङ्क सांकलनका लातग 
आयोजनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाि पने क्षेत्रमा स्थलगत सभेक्षण गररएको तथयो। आयोजनाको 
कायायन्ियनबाट कावटने रूखहरूको कुल सभेक्षण (Total Enumeration) गररएको तथयो  र बेसल क्षेत्र 

(Basal Area), आयतन (Volume) तनकातलएको तथयो। िन्यजन्तकुो आिाज, गततशीलता र प्रिासी 
मागयहरू आदद पैदल सभेक्षण गरी सम्पन्न गररएको तथयो। ट्रान्जेर्कट (transect) वितध अपनाई 
िन्यजन्तकुो घस्थतत पवहचान गररएको तथयो। 
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट प्रकाघशत धाददङ्ग घजल्ला, प्रभावित गाउँपातलका तथा िडाहरूका तथ्याङ्क 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन प्रततिेदन तयार गनय प्रयोग गररएको तथयो। अध्ययनका क्रममा प्रभावित 
िरधरुीहरूको सिेक्षण, विशेषज्ञहरूद्वारा स्थलगत अिलोकन, समहुगत छलफल तथा स्थानीय बवुद्धजीिी 
र गाउँपातलकाको प्रतततनतधहरूसांग अन्तरवक्रयाहरू गररएका तथयो साथै िातािरणीय प्रभाि मलु्याङ्कन 
अध्ययन काययमा तडतभजन िन कायायलयको प्रावितधक कमयचारीको सांलग्नता रहने छ।यसका अततररक्त, 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन अध्ययनको लातग आिश्यक पने वितभन्न भौततक, रासायतनक, जैविक 
तथा समाघजक, आतथयक तथा साांस्कृततक तथ्याङ्कहरूको सांकलन गनय विशेषज्ञ टोलीहरू पररचालन 
गररएको तथयो। 

४. कानूनी औघचत्यता 
िातािरण सांरक्षण ऐन, २०७६ तथा िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७ अनसुार मखु्य 
आयोजनाहरूका लातग सांघक्षप्त िातािरणीय अध्ययन िा प्रारघम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन गनुयपने हनु्छ। 
िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७, तनयम ३ सँग सम्बघन्धत अनसुचुी ३ (िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताि) अन्तगयत खण्ड क (िन क्षते्र) को उपखण्ड ५ अनसुार विद्यतु प्रसारण लाइन 
बाहेक अन्य प्रयोजनको लातग ५ हेर्कटरभन्दा बढीको िन क्षेत्र, िन सांरक्षण क्षेत्र, सांरक्षण क्षेत्र, 
मध्यिती क्षेत्र तथा िातािरण सांरक्षण क्षेत्रको िनको जग्गा प्रयोग गने भएमा िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गनय आिश्यक हनु्छ।  
प्रस्तावित आयोजनाको लातग १४.६ हे. सरकारी जग्गा (स्थायी रूपमा- १२.५ हे. (११.०५ हे. 
राविय िनबाट र १.४५ हे. तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको खोलाको बगरबाट 
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र अस्थायी रूपमा-२.१ हे. तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको खोलाको बगरबाट) 
प्रयोग गररने हनुाले यस आयोजनाको लातग अतनिायय रूपमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 
तयार गनुयपने हनु्छ। 
िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७ अन्तगयत िातािरण सांरक्षण ऐन, २०७६ को पररच्छेद-२ को 
दफा ३ को उपदफा (२) को (क) अनरुूप प्रस्तावित आयोजना राविय प्राथतमकता प्राप्त विकासका 
आयोजनामा पने हनुाले यस आयोजनाको क्षेत्र तनधायरण तथा काययसूची र िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
प्रततिेदन तयार पारी ऊजाय, जलस्रोत तथा तसांचाइ मन्त्रालय माफय त िन तथा िातािरण मन्त्रालयमा 
पेश गरी उक्त तनकायबाट स्िीकृत गनुयपने कानूनी प्रािधान छ। सिेक्षण अनमुततपत्रमा उल्लेघखत सतय 
अनसुार प्रततिेदन तयारी गररएको छ। सिेक्षण अनमुततपत्रको प्रतततलवप अनसूुची १ मा समािेश 
गररएको छ। 
५. िातािरणीय अिस्था 
५.१  भौततक तथा रसायतनक िातािरण 
प्रस्तावित आयोजना तातोपानी खोलाको बाँया वकनारमा तनमायण गनय प्रस्ताि गररएको छ। यो आयोजना 
समनु्द्री सतहबाट २०६० तमटर देघख २९९५ तमटरको उचाइमा रहेको छ। आयोजना क्षेत्रमा 
समशीतोष्ण प्रकारको हािा पानी पाइने हुँदा वितभन्न वकतसमका िनस्पतत र जीिजन्तहुरू पाइन्छ। 
आयोजनाको िेयर क्षेत्र तातोपानी नदीको वहन्दङु्ग र नेिेर गाउँ भन्दा १२ वक.तम. मातथल्लो तटीयमा 
अिघस्थत छ। त्यस्तै, विद्यतु गहृ क्षेत्र तातोपानी नदीको वहन्दङु्ग र नेिेर गाउँ भन्दा २ वक.तम. मातथल्लो 
तटीय क्षेत्रमा अिघस्थत छ। आयोजनाको इन्टेकको जलाधार क्षेत्र ६६ िगय वक.तम. क्षेत्रफलमा 
फैतलएको छ। पहातड क्षेत्रमा पने प्रस्तावित आयोजनाको अतधकाांश भाग िन क्षेत्रले ओगटेको छ। 
आयोजना क्षेत्रको िावषयक औसत िषाय १४९४ तम. तम. रहेको छ भने अतधकतम तापक्रम २९.८ तडग्री 
सेघन्टग्रडे र न्यूनतम तापक्रम -१.९ तडग्री सेघन्टग्रडे रहेको छ। आयोजना क्षेत्रमा high-grade 
metamorphic चट्टान तथा खतनज Crystalline चट्टानहरू जस्तै Gneiss, schist र quartzite Garnet, 
biotite, tourmaline र kyanite जस्ता mineralized veins schist तथा gneiss चट्टानमा धेरै मात्रामा 
पाइन्छन।् 
५.२ जैविक िातािरण 
आयोजना क्षेत्र आयोजना क्षेत्र समनु्द्र सतह देघख २०६० तम. देघख २९९५ तम. सम्मको उचाईमा 
रहेको हनुाले यस क्षेत्रमा समशीतोष्ण जलिाय ुपाइन्छ। प्रस्तावित आयोजनाका अतधकाांश सांरचनाहरू 
तातोपानी खोलाको बायाँ वकनारामा अिघस्थत हनुेछन।् यस क्षेत्रमा विशेष गरर सल्ला (Pinus 

wallichiana), उततस (Alnus nepalensis), कटुस (Castanopsis indica), खसू्र (Quercus 
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semecarpifolia), धपुी (Juniper sp.), फलाट (Quercus glauca), मलातो (Macaranga pustulata), 
लालीगरुाँस (Rhododendron arboretum), लालीगरुाँस (घचमाल) (Rhododendron barbatum) मूख्य 
रूखका प्रजाततहरू यस क्षते्रमा पाइन्छ। मातथल्लो वहमालमा रानी सल्ला (Pinus roxburghii), मौिा 
(Engelhardia spicata), जमनु (Syzyzium cumini), दार (Boehmeria rugulosa), घखरो (Sapium 

insigne), गायो (Bridelia retusa), आखाँतरूिा (Trichilia connoroides), आदद  प्रजाततका रूखहरू 
पाइन्छन।् 

जतडबवुट तथा अन्य प्रयोजनका दृवष्टकोणबाट महत्िपूणय प्रजाततहरूमा वटमरु (Zanthoxylum armatum), 
घचराइतो (Swertia chirayita), जटामतस (Nardostachys grandiflora), सतिुा (Paris polyphylla), बीष 

(Aconitum chamonthum), चतेु्र (Berberis angulosa), हली (Rumex nepalensis),तसस्न ु (Urtica 

dioica),फुसे्र (Juniperus sp.), घजम्ब ु झार (Allium wallichii), कु्की (Neopicrorhiza 

scrophulariiflora), आदद पाइन्छन।् 

धान (Oryza sativa) , मकैं  (Zea mays), गहुँ (Triricum aestivum), कोदो (Eleusine coracana) 
फापर (Fagopyrum esculentum), जौ (Hordeum vulgare) गहत (Dolichos biflorus), मास 
(Phaseolus mungo), केराउ (Pisum sativum), प्याज (Allium cepa), लसनु (Allium sativum), अदिुा 
(Zinziber officinale), बेसार (Curcuma domestica), आदद यस क्षेत्रमा पाइने अन्न बालीहरू हनु।्  
आयोजना क्षेत्रमा थार (Capricornis thar), वहमाली धके लोखके (Tamiops macclellandii), मलय 
दमु्सी (Hystrix brachyuran), घचतिुा  (Panthera pardus), स्याल (Canis aureus), वहमाली मलसाप्रो  
(Martes foina), बदेँल (Sus scrofa), रतिुा मगृ (Muntiacus muntjak), दमु्सी (Hystrix brachyura), 
मसुा (Rattus rattus), िन विरालो (Felis chaus), आदद आयोजना क्षेत्रमा पाइने मखु्य िन्यजन्तहुरू 
हनु ्आदद प्रजाततका िन्यजन्तहुरू पाइन्छन।्  
चराचरुूङ्गीहरूमा कातलज (Lophura leucomelanos), न्याउली (Megalaima virens), कोइली 
(Eudynamys colopacea), तामे ढुकुर (Streptopelia orientalis), भँगेरा (Passer domesticus), सेतो 
वटकवटके (Motacilla alba), स्िगय चरी (Terpsiphone paradise), आदद पाइन्छन।् असला 
(Schixothorax richardsonii), फकेता (Psilorhynchoides pseudecheneis), कत्ले (Neolissochilus 

hexagonolepis), आदद आयोजना क्षेत्रमा पाइने माछाका प्रजाततहरू हनु।् 
५.३ सामाघजक आतथयक अिस्था 
राविय जनगणना, २०७८ अनसुार धाददङ्ग घजल्लाको कुल जनसांख्या ३,२२,७५१ रहेको छ जसमध्ये 
परुूषको जनसांख्या १,५७,२०७ जना र मवहलाको जनसांख्या १,६५,५४४ जना रहेको छ। यस 
घजल्लाको औसत िरधरुीहरू ३.८२ र लैवङ्गक अनपुात ९४.९६% रहेको छ।  
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त्यसैगरी, रूबी भ्याली गाउँपातलकाको कुल जनसांख्या १०,४७२ रहेको छ जसमध्ये परुूषको जनसांख्या 
५,२६१ जना र मवहलाको जनसांख्या ५,२११ जना रहेको छ भने औसत िरधरुीहरू ३.५० र लैवङ्गक 
अनपुात ९९.०४% रहेको छ। 
राविय जनगणना, २०६८ अनसुार धाददङ्ग घजल्लाको कुल जनसांख्या ३,३६,०६७ रहेको छ जसमध्ये 
परुूषको जनसांख्या १,५७,८३४ जना र मवहलाको जनसांख्या १,७८,२३३ जना रहेको छ। यस 
घजल्लाको औसत िरधरुीहरू ४.५५ र लैवङ्गक अनपुात ८८.५५% रहेको छ। त्यसैगरी रूबी भ्याली 
गाउँपातलकाको कुल जनसांख्या ९५६२ रहेको छ जसमध्ये परुूषको जनसांख्या ४,४६२ जना र 
मवहलाको जनसांख्या ५,१०० जना रहेको छ भने औसत िरधरुीहरू ४.४८ र लैवङ्गक अनपुात 
८७.४९% रहेको छ।  
राविय जनगणना २०६८ र राविय जनगणना २०७८ को प्रारघम्भक तथ्याांकको तलुना गदाय धाददङ्ग 
घजल्लाको जनसांख्या ०.३९ प्रततशतले िटेको पाइन्छ भने आयोजना प्रभावित रूबी भ्याली 
गाउँपातलकाको जनसांख्या ०.९५ ले िवृद्ध भएको पाइन्छ।  
यस आयोजनाको तल्लो तथा मातथल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी िट्ट, तसांचाइ, मसान िाट तथा खानेपानी 
जस्ता कुनै पतन काययको लातग उपयोग गररएको छैन। तसथय यस आयोजनाको लातग तातोपानी खोलाको 
पानी प्रयोग सम्बन्धी कुनै पतन वििाद छैन। 
तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा अप्पर आखँ ुखोला जलविद्यतु आयोजना, 
३८ मेगािाट, सपुर आखँ ुखोला जलविद्यतु आयोजना, २३.५ मेगा िाट तथा इलेप (तातोपानी ) खोला 
जलविद्यतु आयोजना, २५ मेगा िाट रहेका छन।् उक्त आयोजनाहरू तातोपानी खोला जलविद्यतु 
आयोजना प्रस्तावित क्षेत्रबाट टाढा रहेका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका जलविद्यतु आयोजना सँग 
जल-उपयोग सम्बन्धी द्बन्द, कोअतडयनेट ओभरल्यावपङ्गको द्बन्द, जस्ता समस्याहरू छैनन।् 
६. िातािरणीय प्रभािहरू  
क) सकारात्मक प्रभािहरू  
प्रस्तावित आयोजनाबाट तनमायण अितधमा प्रतत ददन १९५ व्यघक्तहरूले रोजगारी पाउनेछन।् सांचालन 
अितधमा भने ३० जना व्यघक्तहरूले रोजगारी पाउनेछन।् जलविद्यतु विकास आयोजनाले देशको 
आतथयक अिस्थामा पतन सधुार ल्याउनेछ। त्यस्तै प्रस्तावित आयोजनाको सांचालन अितधमा िावषयक कुल 
126 GWh विद्यतु उत्पादन हनुेछ। यस जलविद्यतु विकासको तनमायण र सांचालन अितधमा प्रत्यक्ष 
तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक प्रभािहरू रहेका छन।् 
ख) नकारात्मक प्रभािहरू 
६.१ भौततक तथा रासायतनक िातािरणीय प्रभाि 
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प्रस्तावित आयोजनाले पानय सर्कने भौततक तथा रसायतनक िातािरणीय प्रभािमा भ-ूउपयोगको पररितयन 
पदयछ। आयोजनाका वितभन्न सांरचनाहरूको तनमायणका लातग कुल १७.१ हे. जग्गा आिश्यक पनेछ 
जस मध्ये १२.५ हे. स्थायी रूपमा र ४.६ हे. अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। आयोजनाको लातग 
आिश्यक कुल १२.५ हे. स्थायी जग्गा सरकारी जग्गाबाट (११.०५ हे. राविय िनबाट र १.४५ 
हे. तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको खोलाको बगर) प्राप्त गररनेछ। ४.६ हे. 
अस्थायी जग्गा मध्ये २.१ हे. तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको खोलाको बगरबाट 
र २.५ हे. तनजी जग्गाबाट प्राप्त गररनेछ। 
त्यस्तै तनमायण सामग्रीहरू जस्तै तेल, मोतबल, तग्रज, इन्धन तथा अन्य तरल पदाथयको चहुािट, ध्ितन 
प्रदूषण, जमीनको अघस्थरता र माटोको क्षयीकरण, प्राकृततक जल बहाि मागयमा पररितयन, आयोजनाको 
सांरचनाले भबूनोटमा पररितयन, ढुङ्गा खानी सांचालन, तनमायण सामाग्री थपुाने र उत्खनन ्गदाय तनस्कन े
माटो तथा ढुांगाले पाने प्रभाि आदद जस्ता प्रभाि तनमायण चरणमा देघखन्छ। यसका साथै सांचालन 
चरणमा खोलाको पानीको बहािमा कमी, खोलाको स्थानीय जलिायमुा पने प्रभाि, विद्यतु गहृबाट 
तनस्कने ध्ितन, तेल, तग्रज तथा अन्य रासायतनक पदाथयको चहुािट, पानीको गणुस्तरमा पने प्रभाि, 
खोला थतुनएर हनु सर्कने असर आदद मखु्य हनु।् 

६.२ जैविक िातािरणीय प्रभाि 
यस आयोजनाका लातग १४.६ हे. सरकारी जग्गा आिश्यक पदयछ जसमध्ये १२.५ हे. स्थायी रूपमा 
(११.०५ हे. राविय िनबाट र १.४५ हे. तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको 
खोलाको बगरबाट) र २.१ हे. तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको खोलाको बगर 
अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। आयोजनाका लातग राविय िनबाट कुल ८६६ (६०८ पोल र २५८ 
रूख) िटा वितभन्न रूखका प्रजाततका रूखहरू कावटनेछ। त्यसैगरर ५६२९ रूखको बेनाय प्रतत हे. र 
२१६५ रूखको लाथ्राको क्षतत हनुेछ। त्यस्तै बाटो सांचालनका कारण तथा अन्य सांचातलत साधनका 
कारण िन्यजन्त ु र चराहरू अस्थायी रूपमा बसाइँ सनय सर्कछन।् अन्य प्रभािहरूमा िन्यजन्तकुो 
िासस्थान तथा आितजाितमा बाधा, जलचर प्राणीको बासस्थान तथा आितजाितमा अिरोध, पानी 
एर्क कासी छोड्दा जलचर तथा थलचर प्राणीमा पने असर आदद हनु।् 
६.३ सामाघजक आतथयक तथा साांस्कृततक िातािरणीय प्रभाि  
प्रस्तावित आयोजनाका लातग अस्थायी कुल २.५ हे. तनजी जग्गा आिश्यक पनेछ। अस्थायी तनजी 
जग्गा बाझोँ भएकोले यस आयोजनाले बालीनाली तथा रूखहरूमा क्षतत गदैन। व्यघक्तगत स्िास्थ र 
सरुक्षा, खोलामा पानीको बहाि ि्नाले स्थानीयलाई पनय सर्कने प्रभाि, आयोजना तनमायणको समयमा 
मातनसहरूको चहलपहल बढ्ने, साियजतनक सेिा र सांरचनामा दबाि बढ्न सर्कने मखु्य सामाघजक 
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प्रभािहरू हनु।् आयोजना तनमायणको तथा सांचालन क्रममा केही कामदारले स्थायी रूपमा रोजगारी 
पाउनेछन।् आयोजना तनमायण गदाय बढेको आतथयक घस्थती आयोजना सांचालन अितधमा ि्नेछ जसले 
गदाय स्थानीय उत्पादनको विवक्र वितरण ि्नेछ। यसले गदाय स्थानीय स्तरमा वितभन् न वक्रयाकलापमा 
पररितयन आउनेछ। 
७. विकल्पहरूको विश् लेषण 
आयोजनाको लातग विकल्पहरूको विश् लेषण गररएको छ। िातािरणीय असरहरूलाई न्यूनीकरण गनयको 
लातग सघजलै उपलब्ध हनुे र आतथयक रूपमा पतन उपयकु्त हनुे वकतसमका प्रवितधहरूलाई प्रस्ताि 
गररएको छ। आयोजना क्षेत्र छनोट गदाय वितभन्न कुराहरूमा ध्यान ददइएको तथयो जस्तैूः पहुँचमागय, 
पानीको मात्रा, औसत उचाइ, न्यून िातिरणीय प्रभाि आदद। नकारात्मक असरहरूलाई कम गनयको 
लातग खोलाको दिैुततरको वकनारको अध्ययन गररएको तथयो। तीन विकल्पहरू मध्ये विकल्प १ 
िातािरणीय पक्ष, पयायिरणीय सम्भाव्यता, उपयकु्त भ-ूभाग, कम िन क्षेत्रको नोर्कसानी, कम रूख 
का्न ुपने, कम बस्ती क्षेत्र, िस्ती क्षेत्रबाट रहेको दूरी, पहुँच मागयलाई विचार गरेर यो विकल्प चयन 
गरेको हो। 
८ न्यूनीकरणका उपायहरू 
८.१ भौततक तथा रासायतनक िातािरण  
स्थायी जग्गाको अतधकरण सकेसम्म कम गररनेछ। बायो इघन्जतनयररङ्ग प्रवितधको माध्यमबाट जतमनको 
घस्थरता कायम गनय प्रयास गररनेछ। आयोजनाको तनमायणको क्रममा सांम्भावित तथा सवक्रय पवहरोहरूको 
पवहचान तथा रोकथाम गररनेछ। सांकतलत सतही माटोको पनुूः प्रयोग गररनेछ। तनमायण सामाग्री 
लगायत सतहको माटोलाई उघचत स्थानमा भण्डारण गररनेछ। तनमायण सामाग्री भण्डारणको लातग बाँझो 
जतमन तथा रूख तबरूिा तथा अन्य प्रयोजन नभएको स्थानलाई छनोट गररनेछ। स्थानीय जलिायमुा 
पने प्रभाि कम गनय इन्टेकबाट सखु्खा मवहनाको औसत मातसक पानीको बहािको १० % (०.०९२ 
िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) खोलामा िातािरणीय बहािको रूपमा छोतडनेछ। सािधानी साइरन जडान गरी 
स्थानीय जनतालाई अचानक छोतडने पानी बारे सचेत गराइनेछ। 
आयोजना क्षेत्रको भौगतभयक सांरचनाको पषृ्ठभतूम जवटल भएता पतन स-साना भ-ूक्षय मात्र गएको र कुन ै
ठूलो पवहरो तथा भ-ूक्षय गएको नगएको पाइन्छ। तभरालो ठाँउमा सांरचनाहरू स्थापना गदाय पवहरोलाई 
मध्य नजर गरर गररनेछ। यस्ता क्षेत्रहरूमा ग्यातबयन पखायल, अतिसो र बाँसको रोपण र अन्य भ-ू
प्रावितधक प्रवितध जस्ता बायोइघन्जतनयररांग प्रवितधहरूले सरुघक्षत गररनेछ। 

आयोजनाले भौततक तथा रासायतनक िातािरणमा पनय सर्कने प्रभािहरूलाई तडजाइन अितध देघख नै 
ध्यानमा राघखएको छ र कततपय उपायहरूलाई तनमायण चरणमा समािेश गररएको छ। आयोजनाले 
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भौततक तथा रसायतनक िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरण गनयको लातग रू. सतसठ्ठी लाख (६,७००,०००) 
छुट्टयाएको छ। 
८.२ जैविक िातािरण  
आयोजनाको लातग राविय िनबाट कावटने ८६६ रूखहरूको सट्टामा १:१० अनपुातमा ८६६० रूखको 
विरूिाहरू तडतभजन िन कायायलयले तोवकएको स्थानमा िकृ्षारोपण गररनेछ । त्यसैगरर सरकारी १४.६ 
हे. जग्गा प्रयोग गरे बापत आयोजना क्षेत्र िररपरी सोही घजल्लामा उस्तै पाररघस्थततकी भएको जग्गा 
सट्टाभनाय गररनेछ र सो जग्गामा क्षततपूततय स्िरूप १६०० प्रतत हेर्कटरको दरले २३,३६० रूखको 
विरूिाहरू तडतभजन िन कायायलयले तोवकएको स्थानमा िकृ्षारोपण गररनेछ। यसरी लगाईएका 
रूखहरूको आयोजनाले ५ िषय सम्म रेखदेख गरर सम्बघन्धत व्यिस्थापन सतमततलाई हस्तान्तरण 
गनेछ। 
साथै, बाँझो जतमन, नदी तट सांरक्षण तथा खलु्ला तभरालोपन्न जोगाउन िकृ्षारोपण तथा बायो 
इघन्जतनयररङ्गको प्रयोगले तभरालो जतमनमा भएको िनक्षेत्रको सांरक्षण गनेछ। 
आयोजनाले जैविक विविधता सांरक्षण, िन्यजन्त ुसांरक्षण आददको लातग सचेतना काययक्रम सांचालन 
गनेछ। पम्प्लेट, जनचेतनामूलक सामाग्रीहरूको प्रयोग, होतडयङ्ग बोडयको प्रयोग, िनमा लाग्ने आगोको 
तनयन्त्रण साथै तनमायण काययबाट िन्यजन्त ुतथा बासस्थानमा कम असर पने गरी काम गनेछ। 
यसका साथै आयोजनाले िन्यजन्तकुो बासस्थानको सांरक्षण, अचानक छोतडने पानीको रोकथाम र 
आपतकातलन अिस्था सािधानी साइरनको प्रयोगमा पतन विशेष ध्यान ददइनेछ। Steep gradient, 

Presence of stream falls, high water current, आददका कारण स्थलगत भ्रमणका क्रममा तातोपानी 
खोलाको मातथल्लो भेग (हेडिर्कसय प्रतावित क्षेत्र) मा माछाहरू पाइँदैनन।् Elevation िटेसँगै खोलाको  
steepness र water current पतन ि्दै गएको हनुाले तातोपानी खोलाको विद्यतुगहृ प्रस्तावित क्षेत्रमा 
भने स-साना चचु्चे असला (Schizothorax labiatus) प्रजाततका माछाहरू पाइएका तथए। तातोपानी 
खोलाको मातथल्लो भेगमा माछा नपाइने भएका कारण Fish ladder/fish pass को आिश्यकता छैन। 
यसबाहेक जलीय जीिनमा बाधा हनु नदीन इन्टेकबाट सखु्खा मवहनाको औसत मातसक पानीको 
बहािको १० % (०.०९२ िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) खोलामा िातािरणीय बहािको रूपमा  पानी 
छोतडनेछ। जैविक िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरण कायय गनयका तनघम्त आयोजनाले जम्मा रू. ततन 
करोड उनासी लाख छयानब्बे हजार पाँच सय (३७,९९६,५००) छुट्टयाएको छ। 
८.३ सामाघजक आतथयक तथा साांस्कृततक िातािरण  
प्रस्तावित आयोजनाले पानय सर्कने सामाघजक, आतथयक तथा साांस्कृततक िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरण 
गनय अस्थायी तनजी जतमनको भाडा बजार मूल्य िा स्थानीय बातसन्दासँगको आपसी छलफल तथा 
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समझदारीको आधारमा वितरण गररनेछ। प्रस्तावित आयोजनाले व्यघक्तगत सरुक्षाका सामाग्रीहरू 
उपलब्ध गराउन,े अग्नी तनयन्त्रणको व्यिस्था गने, सािधानी र खतराको सांकेतको आिश्यक र उघचत 
स्थानमा प्रयोग गनेछ।कामदारहरूलाई वितभन्न सरुक्षा तातलम ददनकुा साथै जनधनको क्षततमा प्रचतलत 
ऐन तथा तनयम अनसुार क्षततपतूतयको व्यिस्था गररनेछ। अस्थायी घशविरमा १५ (पन्र) जना बराबर 
एकका दरले १९५ जनशघक्तको लातग कररब १३ िटा शौचालय तनमायण गररनेछ। प्राथतमक उपचारको 
लातग प्राथतमक उपचार सामाग्रीहरू राघखने छन।् 
तनजी सम्पततको सम्मान, स्थानीयको अतधकार र रीतीररिाजको सम्मान गनुयका साथै सामाघजक विकृतत 
तसजयना हनु सर्कने वक्रयाकलापहरूलाई पूणयरूपमा रोक लगाइनेछ।यसका साथै स्थानीय बातसन्दाको 
लातग वितभन्न जीविकोपाजयन र सीपमूलक तातलमहरूको व्यिस्था गररनेछ। सामाघजक, आतथयक तथा 
साँस्कृततक िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरण कायय गनयको लातग आयोजनाले जम्मा रू. पचास लाख 
पच्चीस हजार (५,०२५,०००) रूपैयाँ छुट्टयाएको छ। प्रस्तावित आयोजनामा न्यूनीकरणका 
उपायहरूको प्रमखु घजम्मेिारी प्रस्तािकको हनुेछ। प्रस्तावित न्यूनीकरणका उपायहरू लागू गने 
घजम्मेिारी आयोजनाको व्यिस्थापक हनुेछ। प्रस्तािकले यस न्यूनीकरण उपाय काययन्ियनको लातग 
आिश्यक विज्ञहरू करारमा तलइनेछ। िातािरणमा पने प्रभािहरू न्यूनीकरण गनयका लातग आयोजना 
व्यिस्थापन कायायलयमा िातािरणीय तथा सामाघजक व्यिस्थापन एकाईको स्थापना गररनेछ। 
९.िातािरणीय अतभिवृद्ध र सामाघजक सहयोग काययक्रम 
सामाघजक सहयोग काययक्रम अन्तगयत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा वितभन्न वकतसमका उपायहरू तथा 
काययक्रमहरू तयार पाररएको छ जसमध्ये स्िास्थ्य, घशक्षा, खानेपानीको स्तरोन्नतत गने, सडक, ग्रातमण 
स्िास्थ्य सांस्थाहरूलाई सबल बनाउन सहयोग गने, वितभन्न सीपमूलक तातलम, जनजाततको जीिनस्तर 
सधुाने सहायक काययक्रम आदद रहेका छन।् यसका तनघम्त लागत खचयका अततररक्त कुल रू. एक  
करोड उनान्सय लाख पचास हजार (१९,९५०,०००) छुट्टयाएको छ। यसका अततररक्त आयोजनाले 
स्थानीय स्तरमा पाने सकारात्मक प्रभािहरू अतभिवृद्धका लातग रू. अठ्तीस लाख (३,८००,०००) 
छुट्टयाएको छ। 
१०. िातािरणीय व्यिस्थापन योजना  
आयोजनाको तनमायण र सांचालनबाट स्थानीयस्तरको िातािरणमा पने नकरात्मक प्रभािहरूलाई 
आयोजनाले िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन प्रततिेदनमा उल्लेख भए अनसुारका न्यूनीकरणका 
उपायहरूको अिलम्बन गनेछ।न्यूनीकरणका उपायहरूको अिलम्बन गररएको छ छैन भने्न सतुनघित 
गनयका तनघम्त िातािरणीय व्यिस्थापन योजनालाई आयोजनाकै अांगको रूपमा विकास गररएको 
छ।आयोजनाको कारणले स्थानीय स्तरको भौततक, रासायतनक, जैविक, सामाघजक, आतथयक तथा 
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साँस्कृततक क्षेत्रमा परेका नकारात्मक प्रभािहरूलाई हटाउने िा न्यूनीकरण गने मखु्य घजम्मेिारी 
आयोजनाको हनुेछ। िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन अध्ययनले प्रस्ताि गरेको िातािरणीय व्यिस्थापन 
योजना प्रस्तािक र अन्य सरोकारिालाहरूको सहकाययमा सांचालन गररनेछ।यस लातग आयोजनासँग 
सम्बघन्धत सरोकारिालाहरूमा िन तथा िातािरण मन्त्रालय, उजाय, जलस्रोत तथा तसांचाई मन्त्रालय, 
घजल्ला समन्िय सतमतत, तडतभजन िन कायायलय, सम्बघन्धत गाउँपातलका, िडा कायायलय, तनदेशन ददन े
प्रावितधक टोली तथा तनमायण तनमायण व्यिसायीहरू आदद रहने छन।् यसका लातग आयोजना व्यिस्थापन 
एकाईले वितभन्न उप-एकाईहरू खडा गरी आिश्यक मानिीय सांशाधनको व्यिस्था गनेछ। 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन प्रततिेदनले तसफाररस गरे अनसुार न्यूनीकरणका उपायहरू अिलम्बन 
गरे नगरेको अनगुमन गनय तथा सरोकारिालाहरूसँग सधुार गनय सवकने कुराहरूमा राय तलनका तनघम्त 
आयोजनाको िातािरणीय व्यिस्थापन एकाई स्थापना गरी आयोजनाले स्ि अनगुमन गनेछ। 
िातािरणीय व्यिस्थापन एकाईले यसका अततररक्त आयोजनाको वितभन्न चरणमा अिलम्बन गररने 
उपायहरूमा िातािरणीय मापदण्डको प्रयोग गरे नगरेको पतन अनगुमन गनेछ।िातािरणीय अनगुमनमा 
सांलग्न सरोकारिालाहरूले ददएका सझुािहरू कायायन्ियनका लातग आयोजनाले आिश्यक पहल 
गनेछ।आयोजना सांचालनको दईु िषयपतछ िन तथा िातािरण मन्त्रालय अन्तगयतको िातािरण विभागले 
आयोजनाको िातािरणीय परीक्षण गनेछ। 
आयोजनाले िातािरणीय अनगुमनको तनघम्त लाग्न े खचय रू. असी लाख (८,०००,०००) तथा 
िातािरणीय परीक्षणका तनघम्त लाग्न े खचय रू. बाह्र लाख (१,२००,०००) अनमुान गरेको 
छ।आयोजनाले मातथका सबै खचय समािेश गरी िातािरणीय खचय रू. आठ करोड छब्बीस लाख 
एकत्तर हजार पाँच सय (८२,६७१,५००) छुट्टयाएको छ र यो आयोजनाको कुल आधारभतू लागत 
रू. दईु अबय छैसठ्ठी करोड (२,६६०,०००,०००) को ३.११ % हनु आउँछ। 
११. तनष्कषय  
पवहचान गररएका अतधकाांश नकारात्मक प्रभािहरूलाई न्यूनीकरण गररनछे।यसका तनघम्त यस 
प्रततिेदनमा प्रस्तावित न्यूनीकरणका उपायहरूको पूणय रूपमा अिलम्बन गररनेछ ।यसका साथै यस 
प्रततिेदनमा उल्लेघखत सझुाि तथा उपायहरू समग्र प्रभावित बस्ती, समदुाय, तथा स्थानीयहरूको 
जीिनस्तर उकास्नमा सहयोग पगु्नेछ।यी सन्दभयहरूलाई हेदाय िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन प्रततिेदन 
अनसुार सकारात्मक प्रभाि बढी र नकारात्मक प्रभाि कम भएकोले आयोजना कायायन्ियन गनय उपयकु्त 
देघखन्छ। 
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अध्याय १ 
1 प्रततिेदन तयार गने व्यघक्तको िा सांस्थाको नाम र ठेगाना 

 प्रस्तािकको नाम र ठेगाना 
तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तािक हनमुान हाईड्रोपािर प्रा. तल. रहेको छ। प्रस्तािकको 
सम्पकय  ठेगाना तल उल्लेख गररएको छ: 
प्रस्तािकको सम्पकय  ठेगाना 
नाम : हनमुान हाईड्रोपािर प्रा. तल. 
ठेगाना : काठमाण्डौँ- ३२, अनामनगर, काठमाण्डौँ, नपेाल 

टेतलफोन : ०१-४२६५८८८ 

मोबाइल नां. : ९८५१०८५९८२ (आत्माराम घितमरे)  

इमेल :  hanuman26mw@gmail.com 

 परामशयदाता को नाम र ठेगाना 
तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन नेपाल इन्भाइरोमेन्ट 
एन्ड डेभलप्मेन्ट कन्सल्् यान्ट प्रा. तल. द्वारा तयार गररएको हो। परामशयदाताको सम्पकय  ठेगाना तल 
उल्लेख गररएको छ; 
परामशयदाताको सम्पकय  ठेगाना 

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

इमेल: consult.nedc@gmail.com 

मोबाइल नां. : ९८०११०५९८० 

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

विज्ञहरूको 
नाम 

पद विशेषज्ञ क्षते्र योग्यता िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ् कनको 
अनभुि (सांख्या) 

१ नारायण 
प्रसाद खनाल 

टोली नेता  िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ् कन विज्ञ 

िातािरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर ९० 

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

शे्रष्ठ 
टोली सदस्य हाइड्रोपािर इघन्जतनयर हाइड्रोपािर इघन्जतनयरीङ्गमा स्नातकोत्तर २८ 

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

विज्ञहरूको 
नाम 

पद विशेषज्ञ क्षते्र योग्यता िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ् कनको 
अनभुि (सांख्या) 

४ उरूषा 
तसांख्िाल 

टोली सदस्य जैविक विविधता विज्ञ जैविक विविधता तथा िातािरण व्यिस्थापन 
स्नातकोत्तर 

२१ 

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

तसलिाल 

टोली सदस्य सामाजशासत््री ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर   १८ 

 प्रस्तािको सान्दतभयकता 
तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना (१९ मे. िा.) नेपालको बागमती प्रदेशको धाददङ्ग घजल्लाको रूबी 
भ्याली गाउँपातलकाको िडा नां. ४ र ५ मा रहेको तातोपानी खोलाको बायाँ वकनारमा प्रस्ताि गररएको 
छ। प्रस्तावित आयोजनाबाट उत्पाददत िावषयक ऊजाय 126 GWh विद्यतुले देशको विद्यतु आपूततयमा 
टेिा परु् याउँनेछ, स्थानीय क्षेत्रको विकासमा सहयोग गनुयका साथै पहुँच सडकको तनमायणले यातायात 
सवुिधामा सधुार ल्याउँनेछ जसले गदाय स्िास्थ्य चौकी, विद्यालय पगु्न सहज हनुेछ। प्रस्तावित 
आयोजनाले स्थानीयलाई योग्यता र सीप अनसुार प्रशासतनक र प्रावितधक काययहरूको लातग रोजगार 
प्रदान गनेछ। 

 कानूनी औघचत्यता 
िातािरण सांरक्षण ऐन, २०७६ तथा िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७ अनसुार मखु्य 
आयोजनाहरूका लातग सांघक्षप्त िातािरणीय अध्ययन िा प्रारघम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन गनुयपने हनु्छ। 
िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७, तनयम ३ सँग सम्बघन्धत अनसुचुी ३ (िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताि) अन्तगयत खण्ड क (िन क्षते्र) को उपखण्ड ५ अनसुार विद्यतु प्रसारण लाइन 
बाहेक अन्य प्रयोजनको लातग ५ हेर्कटरभन्दा बढीको िन क्षेत्र, िन सांरक्षण क्षेत्र, सांरक्षण क्षेत्र, 
मध्यिती क्षेत्र तथा िातािरण सांरक्षण क्षेत्रको िनको जग्गा प्रयोग गने भएमा िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गनय आिश्यक हनु्छ।  
प्रस्तावित आयोजनाको लातग १४.६ हे. सरकारी जग्गा (स्थायी रूपमा- १२.५ हे. (११.०५ हे. 
राविय िनबाट र १.४५ हे. तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको खोलाको बगरबाट 
र अस्थायी रूपमा-२.१ हे. तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको खोलाको बगरबाट) 
प्रयोग गररने हनुाले यस आयोजनाको लातग अतनिायय रूपमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 
तयार गनुयपने हनु्छ।  
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िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७ अन्तगयत िातािरण सांरक्षण ऐन, २०७६ को पररच्छेद-२ को 
दफा ३ को उपदफा (२) को (क) अनरुूप प्रस्तावित आयोजना राविय प्राथतमकता प्राप्त विकासका 
आयोजनामा पने हनुाले यस आयोजनाको क्षेत्र तनधायरण तथा काययसूची र िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
प्रततिेदन तयार पारी ऊजाय, जलस्रोत तथा तसांचाइ मन्त्रालय माफय त िन तथा िातािरण मन्त्रालयमा 
पेश गरी उक्त तनकायबाट स्िीकृत गनुयपने कानूनी प्रािधान छ। सिेक्षण अनमुततपत्रमा उल्लेघखत सतय 
अनसुार प्रततिेदन तयारी गररएको छ। सिेक्षण अनमुततपत्रको प्रतततलवप अनसूुची १ मा समािेश 
गररएको छ। 

 िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनका उद्दशे्यहरू  
तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन अध्ययनका मखु्य उदे्दश् यहरू 
तनम्न तलघखत छन;् 
• आयोजना प्रभाि क्षेत्रको रेखाङ्कन गने ; 
• विद्यमान भौततक, जैविक, सामाघजक, आतथयक र साँस्कृततक िातािरणीय अिस्थाको जानकारी 

सांकलन गने ; 
• सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभािहरूको पवहचान गने ; 
• उपयकु्त, व्यािहाररक न्यूनीकरणका उपायहरू तथा अतभिवृद्धका उपायहरू तसफाररस गने; 
• प्रस्तािकहरू, परामशयदाताहरू, सम्बघन्धत अतधकारीहरू, इच्छुक तथा प्रभावित पक्षहरूसँग 

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

अनगुमन र परीक्षण प्रस्ततु गने । 
 अध्ययनको दायरा 

िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययन विद्यतु उत्पादनमा मात्र तसतमत रहेको छ। यस अध्ययनले 
आयोजनाको तनमायण र सांचालनसँग सम्बघन्धत प्रभाि र सिालहरूलाई समािेश गनेछ। आयोजनाले 
कररब 4.५ तम. चौडाइ र १४ वक.तम. लम्बाइको पहुँच सडक तनमायण सँग सम्बघन्धत सिालहरू पतन 
समािेश गनेछ। क्रशर, उत्खनन क्षेत्रहरू, भण्डारण क्षेत्रहरू, ब्याघचङ प्लान््स, तडसपोजल क्षेत्रहरूसँग 
सम्बघन्धत प्रभािहरू यस िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनको दायरामा पदयछन।् साथै प्रत्यक्ष 
प्रभावित क्षेत्र, समदुायका मातनसहरू र आयोजना प्रभावित पररिारसँग सम्बघन्धत सिाल तथा प्रभािहरू 
पतन यस िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनको दायरामा पदयछन।् प्रसारण लाईनको लातग भने छुटै्ट 
प्रारघम्भक िातािरणीय परीक्षण अध्ययन गररनेछ। 
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अध्याय २ 
2 प्रस्तािको पररचय 

 भतूमका  
हनमुान हाईड्रोपािर प्रा.तल. प्रस्तािक रहेको १९ मेगािाट क्षमताको तातोपानी खोला जलविद्यतु 
आयोजना बागमती प्रदेशको धाददङ्ग घजल्लाको रूभी भ्याली गाउँपातलका िडा नां. ४ र ५ मा प्रस्ताि 
गररएको छ। विद्यतु विकास विभागले तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना, २६ मे. िा. को विद्यतु 
उत्पादनको सिेक्षण अनमुतत पत्र (वि. वि. वि. ७३/७४ वि.उ.स. ८०८) तमती २०७४/०१/१५ 
गते प्रदान गरेको तथयो र यसको बहाल अितध २०७६/०१/१४ सम्म रहेको तथयो। अनमुती पत्रको 
अितध १ बषय थप गरी तमतत २०७७/०१/१४ सम्म बहाल अितध रहने गरी तमतत २०७६/०३/१० 
गते नविकरण गररएको तथयो र पनु: तमतत २०७८/०४/२० मा अनमुती पत्र सांशोधन गरी थप १ 
बषय बहाल अितध बढाई २०७९/१/१४ सम्म बहाल अितध रहने गरी नविकरण गररएको हो। 
त्यसैगरी विद्यतु विकास विभागको तमतत २०७९/०१/११ को तनणयय अनसुार आयोजनाको क्षमता 
२६ मे. िा. बाट १९ मे. िा. कायम हनुे गरी तथा आयोजनाको सिेक्षण गने क्षेत्र २८०१४’०५’’ 
देघख २८०१६’५०’’ उत्तरी अक्षाांश तथा ८५००४’००’’ देघख ८५००५’५५’’ पिूी देशान्तर कायम हनु े
गरी अनमुती पत्र सांशोधन गररएको तथयो। सम्पूणय सिेक्षण अनमुततपत्रहरू अनसूुची १ मा समािेश 
गररएका छन।् िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनका क्रममा कुनै नयाँ थप िातािरणीय सिाल 
तथा प्रभािहरू पवहचान हनु गएमा उक्त सिाल तथा प्रभािहरूलाई समेत िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
प्रततिेदनमा समािेश गररनेछ। तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको विद्यतु उत्पादन अनमुतत पत्रका 
लातग तमतत 2079/01/13 गते विद्यतु विकास विभाग समक्ष तनिेदन पशे गररएको छ। रतसद 
सवहत उक्त तनिेदन अनसूुची 1 मा समािेश गररएको छ। 

 प्रस्तािको पररचय 
हनमुान हाइड्रोपािर प्रा.ली. प्रस्तािक रहेको १९ मे.िा. क्षमताको तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना 
धाददङ्ग घजल्लाको रूबी भ्याली गाउँपातलकामा प्रस्ताि गररएको छ। यो आयोजना रन अफ द ररभर 
(ROR)  प्रकृततको हो। यस जलविद्यतु आयोजनाको तडस्चाजय २.४९ िनतमटर प्रतत सेकेण्ड रहेको 
छ। यस जलविद्यतु आयोजनाको िावषयक ऊजाय उत्पादन 126 GWh रहेको छ। प्रस्तावित आयोजनाका 
सम्पूणय सांरचनाहरू तातोपानी खोलाको बायाँ वकनारमा प्रस्ताि गररएका छन।् यस आयोजनाको नेट 
हेड ९३५ तमटर र ग्रस हेड ९८० तमटरको छ। हेडिर्कसय, िेयर, तडसेन्डर बेतसन, हेडरेस पाइप, सजय 
् याांक, पेनस्टक पाइप, विद्यतुगहृ, टेलरेस र्कयानल तथा प्रसारण लाईन यस प्रस्तावित आयोजनाका 
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मखु्य सांरचनाहरू हनु।् यस आयोजनाको िेयर समदु्री सतहबाट २९९५ तम. उचाइमा अिघस्थत हनुेछ 
भने टबायइन समदु्री सतहबाट २०६० तम. को उचाइमा अिघस्थत हनुेछ। हेडरेस पाइपको लम्बाइ 
४९२१ तमटर र व्यास १.२ तम. तथा पेनस्टक पाइपको लम्बाइ १८७८.९२ तमटर र व्यास कररब 
१.० तमटर रहेको छ। यस आयोजनाको विद्यतुगहृबाट उत्पाददत विद्यतुलाई यस आयोजनाको 
स्िीचयाडयबाट कररब १२ वकलोतमटर लामो १३२ के.भी. प्रसारण लाईन माफय त नेपाल विद्यतु 
प्रातधकरणको प्रस्तावित बोरङ्ग सब स्टेशनमा जडान गररनेछ। प्रस्तावित आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कनको क्षेत्र तनधायरण तथा काययसूची प्रततिेदन स्िीकृत हुँदा आयोजनाको क्षमता 26 मे.िा. रहेको 
तथयो भने िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनका क्रममा प्रावितधक कारण आयोजनाको क्षमता िटाउनपुने 
भएकोले विद्यतु विकास विभागको (महातनदेशकस्तर) को तमतत 2079/01/11 को तनणयय अनसुार 
आयोजनाको क्षमता २६ मे. िा. बाट १९ मे. िा. कायम हनुे गरी तथा आयोजनाको सिेक्षण गने 
क्षेत्र २८०१४’०५’’ देघख २८०१६’५०’’ उत्तरी अक्षाांश तथा ८५००४’००’’ देघख ८५००५’५५’’ पूिी 
देशान्तर कायम हनुे गरी अनमुती पत्र सांशोधन गररएको तथयो। 

 अिघस्थतत र पहुँच 
तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना नेपालको बागमती प्रदेशको धाददङ्ग घजल्लाको रूबी भ्याली 
गाउँपातलकाको िडा नां. ४ र ५ मा रहेको तातोपानी खोलाको बायाँ वकनारमा प्रस्ताि गरेको छ। 
प्रस्तावित आयोजना समदु्री सतहबाट २०६० तमटर देघख २९९५ तमटर सम्मको उचाइमा अिघस्थत 
छ। यस आयोजनाको विद्यतुगहृ तातोपानी खोला र वहन्दङु्ग खोलाको सांगमबाट कररब ४ वक.तम. 
मातथल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्ताि गररएको छ। भौगतभयक रूपमा यो आयोजनाका सांरचनाहरू उत्तरी 
अक्षाांश २८०१४’०५’’ देघख २८०१६’५०’’ उत्तर  तथा देशान्तर ८५००४’००’’ देघख ८५००५’५५’’ 
पूिय सम्म रहेको छ। 
आयोजनाको भौगतभयक स्थान सम्बन्धी वििरण तल तातलका २.१ मा ददइएको छ; 
तातलका 2.1: आयोजनाको वििरण 
क्र.सां. घजल्ला प्रशासतनक स्थान भौगतभयक स्थान वटप्पणीहरू 

१ धाददङ्ग रूबी भ्याली गाउँपातलकाको 
िडा नां. ४ र ५ 

अक्षाांश २८०१४’०५’’ देघख 
२८०१६’५०’’ उत्तर  तथा देशान्तर 
८५००४’००’’ देघख ८५००५’५५’’ पूिय 

 

स्रोत: तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना (१९ मे. िा.) को विद्यतु उत्पादनको सिेक्षण अनमुतत 
पत्र, २०७६ र  तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७
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तस्िीर 2.1: नेपालको नर्कसामा आयोजना क्षते्र 
स्रोत: नापी विभाग, २०७७ बाट पररमाघजयत
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तस्िीर 2.2: गगुलको नर्कसामा आयोजना क्षते्र 
स्रोत: गगुल अथय (२०७८) बाट पररमाघजयत  
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तस्िीर 2.3: धाददङ्ग घजल्लाको नर्कसामा आयोजना क्षते्र 
स्रोत: सविय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (२०७८) बाट पररमाघजयत 
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 आयोजनाको पहुँच 
प्रस्तावित आयोजनाको मखु्य पहुँच मागय पथृ्िी राजमागय हो। आयोजना क्षेत्र काठमाडौं बाट 
कररब १६० वक.तम. को दूरीमा अिघस्थत छ। आयोजनाले आन्तररक पहुँचका लातग विद्यतुगहृ 
देघख हेडिर्कसय सम्म कररब १४ वक.तम. लम्बाइ र 4.5 तम. चौडाइको पहुँच मागय (कच्ची 
बाटो) तनमायण गनेछ। आयोजना क्षेत्रको पहुँच सम्बन्धी विस्ततृ वििरण तल तातलका नां. २.२ 
मा ददइएको छ; 
तातलका 2.2: आयोजना क्षते्रसम्मको पहुँच सम्बन्धी वििरण 
क्र  .सां .  मागय  दूरी (वक.तम.) मागयको प्रकार  

१ काठमाडौं देघख धाददङ्ग बेसी ८९ पथृ्िी राजमागय )कालो पते्र(  

२ धाददङ्ग बेसी देघख धाके गाउँ ४५ कच्ची बाटो 

३ धाके गाउँ देघख आयोजनाको 
विद्यतुगृहसम्म 

१२ कच्ची बाटो  

४ आयोजनाको पहुँच मागय 
(विद्यतुगृह देघख हेडिर्कसय सम्म) 

१४ कच्ची बाटो  

कुल १६० 
 

स्रोत: तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना (१९ मे. िा.) को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, 
२०७७ 

 प्रकृतत/ वकतसम 
तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना, १९ मे.िा. रन अफ द ररभर प्रकृततको (ROR) जलविद्यतु 
आयोजना हो। प्रस्तावित आयोजनाको तडजाइन तडस्चाजय २.४९ िनतमटर प्रतत सेकेण्ड र ग्रस 
हेड ९८० तम. तथा नेट हेड ९३५ तमटर रहेको छ। हेडिर्कसय, तडसेन्डर बेतसन, हेडरेस पाइप, 
सजय ् याांक,पेनस्टक पाइप, विद्यतुगहृ, टेलरेस तथा प्रसारण लाईन प्रस्तावित आयोजनाका मखु्य 
अियिहरू हनु।् 

 आयोजनाको मखु्य विशेषताहरू 
तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाका मखु्य विशेषताहरू तल तातलका २.3 मा ददइएको छ; 
तातलका 2.3: आयोजनाका मूख्य विशेषताहरू 
क्र.सां. विशेषता वििरण 

१ आयोजनाको नाम तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना 
२ खोलाको  नाम तातोपानी खोला   
३ आयोजनाको प्रकार रन अफ द ररभर (ROR) 

४ घजल्ला धाददङ्ग 
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क्र.सां. विशेषता वििरण 

५ स्थान रूबी भ्याली गाउँपातलकाको िडा नां. ४ र ५  

६ भौगतभयक स्थान 

  अक्षाांश २८०१४’०५’’ देघख २८०१६’५०’’ उत्तर   

  देशान्तर ८५००४’००’’ देघख ८५००५’५५’’ पूिय 
७ जलविज्ञान 

  जलधार क्षेत्र  Upstream of Intake = ६६ िगय तम. 
Upstream of Powerhouse = ९४ िगय तम. 

 तडजाइन तडस्चाजय ४०% dependable flow (Q४०%) = २.४९ िन तम. प्रतत 
सेकेण्ड      

 औसत िावषयक बहाि  ३.७ िन तम. प्रतत सेकेण्ड 

 १:१०० Year flood हेडिर्कसय -१८२ िन तम. प्रतत सेकेण्ड  

विद्यतु गृह -२७५ िन तम. प्रतत सेकेण्ड  

 
१:५ (Construction Flood) ६७.८४ िन तम. प्रतत सेकेण्ड      

 १:१०० (Design flood) १८०.२५ िन तम. प्रतत सेकेण्ड      
 िातािरणीय बहाि  इन्टेकबाट सखु्खा मवहनाको औसत मातसक पानीको बहािको 

१० % (०.०९२ िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
 अतधकतम मातसक बहाि 9.98 िनतमटर प्रतत सेकेण्ड (असार मवहना) 
 न्यूनतम मातसक बहाि 0.92 िनतमटर प्रतत सेकेण्ड (चैत्र मवहना) 
८ हेडिर्कसय 
 िेयरको प्रकार तसम्पल ओभरफ्लो कां क्रीट ग्रातभटी (Simple Overflow 

Concrete Gravity) 
 िेयरको उचाइ   ५ तम. (ररभर िेड लेभलबाट) 
 िेयरको चौडाई १६ तम. 
 िेयर के्रष्टको स्तर समदु्री सतहबाट २९९५ तम. मातथ 
९ अन्डर स्लइुस 
 प्रकार Gated with stoplogs 

 गेट/स्टपलगको आकार २ तम. X २ तम. 
 अन्डरस्लइुसको के्रष्टको स्तर समदु्री सतहबाट २९९२.२० तम. मातथ 
 १० इन्टेक 

 प्रकार साइड इन्टेक 
 इन्टेकको के्रष्टको स्तर समदु्री सतहबाट २९९३.७० तम. मातथ 
 गेट/स्टपलगको सांख्या २ िटा 
 गेट/स्टपलगको आकार १ तम. x १.५ तम. (उचाइ x चौडाइ) 
११ ग्राभेल ट्रयाप 
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क्र.सां. विशेषता वििरण 

 प्रकार आयातकार 
 लम्बाइ १० तम. 
 चौडाइ ३ तम. 
 उचाइ ३.५ तम. - ५.५ तम. 
 फ्लतसङ्ग गेटको आकार १ तम. x १ तम. 
 १२ तडसेन्डर बेतसन 

 प्रकार  Rectangular, continuous flushing 

 आकार ३० तम. (transition length सवहत) 
 प्रभािकारी गवहराइ २.६ तम. 
 चौडाइ ५.२ तम. 
 तडसेन्डरको FSL समदु्री सतहबाट २९९४.५ तम. मातथ 
 हटाउनपुने कणहरूको आकार ≥ ०.१ तम. तम. 
 तडसेन्डर फ्लतसङ्ग च्यानल गेटको 

सांख्या 
२ िटा 

 फ्लतसङ्ग च्यानलको गेटको 
आकार 

१ तम. x १ तम. 

१३ हेडरेस पाइप 
 प्रकार स्टील पाइप   
 व्यास १.२ तम. 
 मोटाइ ६ तम.तम. - ८ तम.तम. 
 स्टील प्रकार Fe २५० mild steel 

 पाइपको लम्बाइ ४९२१ तम. 
 एांकर ब्लकको सांख्या ७७ िटा 
१४ सजय ् याांक  
 प्रकार स्टील पाइप, inclined at ४५ degree  
 व्यास ४ तम. 
 उचाइ ३१ तम. 
 लम्बाइ ४३.८४ तम. 
 हेडरेस जांशन देघख सजय ् याांक 

बेस सम्मको दूरी 
पाइपको व्यास 

८२.९१ तम.  

 

१ तम. 

१५ पेनस्टक पाइप 
 प्रकार स्टीलको पाइप 
 व्यास १.० तम. 
 मोटाइ ६ तम. तम. देघख ४० तम. तम. सम्म 
 स्टील  Fe ४५० mild steel 

 लम्बाइ १८७८.९२ तम. 
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क्र.सां. विशेषता वििरण 

 एांकर ब्लकको सांख्या २९ िटा 
 दद्वभाजन पश् चातको पाइपको 

व्यास 
०.८ तम. 

१६ विद्यतुगृह 
 प्रकार सतही 
 आकार (चौडाइ x लम्बाइ x 

उचाइ) 
१९.५ तम. x ३०.६ तम. x 9 तम. 

 टबायइनको सेन्ट्रल लाइनको 
उचाइ 

समदु्री सतहबाट २०६० तम. मातथ 

 टबायइन हाउजीङ्गको सांख्या २ िटा 
१७ टेलरेस र्कयानल 
 लम्बाइ ७८ तम. 
 टेलरेसमा पानीको स्तर समदु्री सतहबाट २०५७ तम. मातथ 
 आकार (चौडाइ X उचाइ) १.३ तम. X १.३ तम. 
१७ टबायइन   
 प्रकार Horizontal axis Pelton Turbine (High Head) 

 सांख्या २ िटा  
 क्षमता (Rated) 9.5 मे.िा. (प्रत्येकको) 
 घस्पड १५०० rpm 
 दक्षता ९० % 
 नोजलको सांख्या २ िटा 
 जेटको व्यास ०.११ तम. 
 Single jet specific speed १४.९१३ 

 वपटको गवहराइ  ३ तम. (न्यूनतम) 
१८ जेनेरेटर  
 प्रकार Horizontal Axis 
 सांख्या २ िटा 
 क्षमता (Rated) 9.5 मे.िा. (प्रत्येकको) 
 Frequency  ५० हजय 
 दक्षता ९६.९२ % 
२० स्िीचयाडय 
 प्रकार  GIS 

 आकार ६० तम. X ३० तम. 
 ट्रान्सफमयर क्षमता-१३ MVA 

सांख्या – २ िटा 
दक्षता-  ९९ % 

२१ प्रसारण लाइन 
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क्र.सां. विशेषता वििरण 

 क्षमता १३२ के. भी. 
 लम्बाइ १२ वक.तम. 
 अघन्तम तबन्द ु नेपाल विद्यतु प्रातधकरणको १३२ के.भी. बोराङ्ग सबस्टेशन 
२२ पहुँच सडक  
 प्रकार कच्ची सडक (Gravel Road) 
 लम्बाइ १४ वक. तम. 
 चौडाइ  4.5 तम. 
२६ ऊजाय उत्पादन 
  ग्रस हेड  ९८० तम. 
 नेट हेड ९३५ तम. 
 कुल दक्षता ८६.४ % 
 जतडत क्षमता १९  मे.िा. 
 सखु्खा मौसममा ऊजाय उत्पादन 48.409 GWh 
 िषाय मौसममा ऊजाय उत्पादन 77.598 GWh 
 औसत िावषयक ऊजाय उत्पादन 126 GWh 
२७ आयोजना लागत  
 कुल लागत (With IDC) ने.रू. 3,45,80,00,000 
 प्रतत मे.िा. लागत ने.रू. 18,20,00,000 
 कुल आयोजना लागत (Without 

IDC)   
ने.रू. २,६६०,०००,००० 

 Payback period (Simple) 5.71 िषय 

 Payback period (discounted) 12 िषय 

 FIRR  १७.५ 

 B/C १.३ 

स्रोत: तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना, १९ मे. िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, 
२०७7 

 आयोजनाको मखु्य भागहरूको िणयन 
क. िेयर 

यस आयोजनाको लातग Simple overflow type concrete gravity प्रकारको िेयर प्रस्ताि 
गररएको छ। िेयरको के्रस्ट स्तर समदु्री सतहबाट २९९५ तम. उचाइमा अिघस्थत हनुेछ। 
प्रस्तावित िेयरको उचाइ ५ तम. र चौडाइ १६ तम. रहेको छ। 

ख. अन्डर स्लइुस 
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यस आयोजनाको लातग तातोपानी खोलाको बायाँ वकनारमा Stoplogs भएको gated प्रकारको 
अन्डर स्लइुस प्रस्ताि गररएको छ। अन्डर स्लइुसको के्रष्टको स्तर समदु्री सतहबाट कररब 
२९९२.२० तम. मातथ रहनेछ। अन्डर स्लइुसको गेट/स्टप लगको आकार २ तम. x २ तम. 
(चौडाइ x उचाइ) रहनेछ। 

ग. इन्टेक 
यस आयोजनाको लातग साइड इन्टेकको प्रस्ताि गररएको छ। प्रस्तवित साइड इन्टेकमा गेटको 
सांख्या २ िटा र आकार १ तम. x १.५ तम. (उचाइ x चौडाइ) रहनेछ। इन्टेकको के्रष्टको 
स्तर समदु्री सतहबाट कररब २९९३.७० तम. मातथ रहनेछ।  

ि. ग्राभेल ट्रयाप 
यस आयोजनाको लातग आयतकार प्रकारको ग्राभेल ट्रयाप प्रस्ताि गररएको छ। प्रस्तावित 
ग्राभेल ट्रयापको लम्बाइ १० तम., चौडाइ ३ तम. र उचाइ ३.५ तम.-५.५ तम. सम्म रहनेछ। 
ग्राभेल ट्रयापको फ्लतसङ्ग गेटको आकार १ तम. x १ तम. (उचाइ x चौडाइ) रहनेछ। 

ङ. तडसेन्डेर बेतसन 
यस आयोजनाको लातग तातोपानी खोलाको बायाँ वकनारामा Rectangular, continuous flushing 

प्रकाको तडसेन्डर बेतसन प्रस्ताि गररएको छ। प्रस्तावित तडसेन्डर बेतसनको लम्बाइ ३० तम. 
(transaction length सवहत), गवहराइ २.६ तम. र चौडाइ ५.२ तम. रहनेछ। तडसेन्डर बेतसनको 
FSL समदु्री सतहबाट कररब २९९४.५ तम. मातथको उचाइमा अिघस्थत हनुेछ। यस तडसेन्डर 
बेतसनमा १ तम. x १ तम. आकारका २ िटा फ्लतसङ्ग च्यानल गेटहरू रहने छन।् तडसेन्ड 
बेतसनले ०.१ तम.तम. बराबर िा भन्दा ठूला आकारका कणहरू हटाउने काम गनेछ। 

च. हेडरेस पाइप 
यस आयोजनाको लातग ४९२१ तम. लम्बाइको स्टील हेडरेस पाइपको प्रस्ताि गररएको छ। 
प्रस्तावित स्टील हेडरेस पाइपको व्यास १.२ तम. र मोटाइ ६ तम.तम. - ८ तम.तम. सम्म 
रहनेछ। यस आयोजनाको लातग प्रयोग हनुे प्रयोग हनुे स्टीलको प्रकार Fe २५० mild steel रहेको 
छ। हेडरेस पाइपको सपोटयको लातग ७७ िटा एांकर ब्लकहरू राघखने छन।्  

छ. सजय ् याांक 
प्रस्तावित आयोजनाको व्यास ४ तमटर रहेको स्टीलको सजय ् याांक तनमायण गररनेछ। सजय 
् याांकको उचाइ ३१ तमटर र लम्बाइ ४३.८४ तमटर रहनेछ। यस आयोजनाको लातग तनमायण 
गररने सजय ् याांक ४५ तडग्रीमा इन्र्कलाइण्ड हनुेछ। 

ज. पेनस्टक पाइप 
यस आयोजनाको लातग घस्टलको पेनस्टक पाइपको प्रस्ताि गररएको छ। प्रस्तावित पनेस्टक 
पाइपको व्यास १ तम., मोटाइ ६ तम.तम.-४० तम.तम. सम्म र लम्बाइ १८७८.९२ तम. 
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रहनेछ।  दद्वभाजन पश् चातको पेनस्टक पाइपको व्यास ०.८ तम. रहनेछ। पेनस्टक पाइपमा 
२९ िटा एांकर ब्लकहरू रहनेछन।् 

झ. विद्यतु गहृ 
यस आयोजनाको लातग प्रस्तावित विद्यतुगहृ सतही हनुछे। प्रस्तावित सतही विद्यतुगहृको लम्बाइ 
३०.६ तम. र चौडाइ १९.५ तम. रहनेछ। विद्यतुगहृमा रहेको टबायइनको सेन्ट्रल लाइनको 
उचाइ समदु्री सतहबाट २०६० तम. रहनेछ। 

ञ. टेलरेस र्कयानेल 
विद्यतुगहृ देघख तातोपानी खोला सम्म पानी प्रिाहका लातग ७८ तम. लम्बाइ, १.३ तम. चौडाइ 
र १.३ तम. उचाइ भएको टेलरेस र्कयानलको प्रस्ताि गररको छ। टेलरेस र्कयानलमा पानीको 
स्तर समदुद्र सतहबाट कररब २०५७ तम. मातथ रहनेछ।  

ट. प्रसारण लाइन 
प्रस्तावित आयोजनाको विद्यतुगहृबाट उत्पाददत विद्यतुलाई यस आयोजनाको स्िीचयाडयबाट नेपाल 
विद्यतु प्रातधकरणको बोराङ्ग सबस्टेशन सम्म विद्यतु प्रसारणका लातग  कररब १२ वकलोतमटर 
लम्बाइको १३२ के.भी. प्रसारण लाइन तनमायण गररनेछ। 

 आयोजनाको सहायक सवुिधाहरू 
 कामदार घशविर  

प्रस्तावित आयोजनाको लातग विद्यतुगहृ तथा हेडिर्कसय क्षेत्रमा एउटा अस्थायी र एउटा स्थायी 
गरी दईु िटा स्थायी र दईुिटा अस्थायी घशविर तनमायण गररने छन।् आयोजना स्थलमा स्थायी 
घशविर तनमायणका लातग तनजी बारी जग्गाबाट ०.७ हेर्कटर तथा सरकारी बनबाट ०.४ हेर्कटर 
तलइनेछ। साथै अस्थायी घशविर तनमायणका लातग तनजी बारी जग्गाबाट ०.६ हेर्कटर तथा 
सरकारी बनबाट ०.२ हेर्कटर तलइनेछ। 

 उत्खनन ्स्थल 
प्रस्तावित आयोजना तनमायणका लातग आिश्यक पने ढुङ्गा तथा बालिुाको उत्खननन ्गनयका 
लातग हेडिर्कसय र विद्यगुहृ क्षेत्रमा गरी दईु स्थानमा उत्खनन ्स्थलको स्थापना गररनेछ। सडक, 
हाइड्रोतलक सांरचना, पेनस्टक अलाइन्मेन्टमा रहेका सामाग्रीहरूको उत्खनन ्गरी तनमायण काययको 
लातग पनुूः प्रयोग गररनेछ। उत्खनन ्स्थलहरू तातोपानी खोलाको बगरमा स्थापना गररनेछन।् 
तातोपानी खोला आयोजनाको लातग आिश्यक बालिुा र ढुङ्गाका लातग रािो स्रोत हो। प्रत्येक 
उत्खनन ्स्थलबाट प्रततददन 12-15 िनतमटर ढुङ्गा तथा माटोको उत्खनन ्गररनेछ। उत्खनन ्
क्षेत्रको गवहराइ 5-7 तमटर कायम गररनेछ। उत्खनन ्क्षेत्र स्थापनाका लातग कुल ०.८ 
हेर्कटर जग्गाको आिश्यकता पनेछ। विस्ततृ वििरण अनसूुची 4 मा समािेश गररएको छ। 
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 क्रसर प्लान्ट 
प्रस्तावित आयोजना तनमायणका लातग हेडिर्कसय र विद्यतुगहृ क्षेत्रमा १० टन प्रती िण्टा क्षमता 
भएका एउटा/एउटा क्रसर प्लान्टको स्थापना गररनेछ। आयोजना तनमायण पिात क्रसर 
प्लान्टलाई हटाइनेछ। क्रसर प्लान्टबाट उत्पादन भएको ढुङ्गालाई व्यिसावयक रूपमा बेच्नमा 
रोक लगाईनेछ र आयोजनालाई आिश्यक अनसुार मात्र उत्पादन गररनेछ। दईु िटा क्रसर 
प्लान्ट तनमायण गनय लगभग ०.६ हेर्कटर जग्गा आिश्यक पनेछ। क्रसर प्लान्टहरू पानीको 
स्रोतबाट कररब २०० तमटरको दूरीमा प्रस्ताि गररएका छन।् 

 व्याचीङ्ग प्लान्ट 
आयोजनालाई चाडो भन्दा चाडो तनमायण गनय र सांरचनाहरूलाई बतलयो बनाउन दईु िटा व्याचीङ्ग 
प्लान्टको स्थापना गररनेछ। व्याचीङ्ग प्लान्ट विद्यतुगहृ र हेडिर्कसय नघजक बनाइनेछ। व्याचीङ्ग 
सम्बन्धी वक्रयाकलापहरू कन्सट्रर्कसन याडय र छुटै्ट ठाउँमा गररनेछ। स्थायी सांरचनाका लातग 
प्रयोग गररएको जग्गाको उपयोग गरी सोही जग्गामा व्याचीङ्ग प्लान्ट स्थापना गररनेछ र 
आिश्यक अनसुार साररनछे। ०.३ हेर्कटर अस्थायी जग्गा व्याचीङ्ग प्लान्टको तनमायणको लातग 
आिश्यक पनेछ। प्रत्येक व्याचीङ्ग प्लान्टको दूरी खोला क्षेत्रबाट २०० तमटर टाढा कायम 
गररनेछ। 

 स्टकपाइतलङ्ग क्षते्र र आयोजना सम्बघन्धत सिारी साधनहरूको लातग पावकय ङ्ग  
यस आयोजनामा २ िटा स्टकपाइतलङ स्थल आिश्यक पनेछ। अस्थायी रूपमा एउटा 
स्टकपाइतलङ्ग स्थल हेडिर्कसय क्षेत्रमा हनुेछ र अको विद्यतुगहृ क्षेत्रमा क्षेत्रमा हनुेछ। आयोजना 
तनमायणमा प्रयोग हनुे सिारी साधनहरूको पावकय ङ्गका लातग विद्यतुगहृ र हेडिर्कसय क्षेत्रमा एउटा/ 
एउटा पावकय ङ्ग क्षेत्रको तनमायण गररनेछ। १ हेर्कटर अस्थायी जग्गा स्टकपाइतलङ्ग क्षेत्र र 
आयोजना सम्बघन्धत सिारी साधनहरूको लातग पावकय ङ्ग तनमायणको लातग आिश्यक पनेछ। 

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

• तनमायण पूियको चरण: जग्गा प्रातप्त, रूख तबरुिा हटाउने तथा स्िीकृतत तलन,े सहायक 
सांरचनाहरूको स्थापना 

• तनमायण चरण: तसतभल काययहरू, फाउन्डेसन बनाउने काययहरू, धात ुकाययहरू, इलेर्कट्रो-
मेकातनकल काययहरू, स्टकपाइतलङ्ग र तडस्पोजल काययहरू, उपकरणहरूको स्थापना 

• तनमायण पिातको चरण: तनमायण समथयन सवुिधाहरूको तनराकरण, तनमायण समथयन 
सवुिधाहरूले अगोटेका क्षेत्रलाइ पनुूः स्थापना गने,  तडस्पोजल क्षेत्रमा िकृ्षारोपण गने । 
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• सांचालन चरण तथा ममयत सम्भारको चरण: विद्यतुगहृको सांचालन, हेडिर्कसय, तडसेन्डर, 
हेडरेस टेनेल, पेनस्टक र विद्यतु गहृ 

 तनमायण योजना 
मखु्य सम्झौता पश् चात आयोजना तनमायणको कुल अितध २ िषय ६ मवहना हो। यसमा तनमायण 
पूियको चरणका वक्रयाकलापहरू जस्तै पहुँच मागय, कन्ट्रयाक प्याकेघजङ्ग, कामदार घशविरको 
सवुिधाहरू, शौचालयको तनमायण, सहायताका सवुिधाहरू अन्य सवुिधाहरू रहेका छन।्  

 प्रयोग हनुे ऊजायको वकतसम र स्रोत खपत हनुे पररमाण 
आयोजना क्षेत्रबाट कररब १2 वक.तम. को दूरीमा अिघस्थत नेपाल विद्यतु प्रातधकरणको १1 
बोरङ्ग सबस्टेशन सिस्टेशनबाट विद्यतु आपतुतय गररनछे। यसका अततररक्त Peak construction 

period मा 250 के.भी.ए. क्षमताका 6 िटा तडजेल जेनेरेटरको प्रयोग गररनेछ। Peak 

construction period मा तनमायण ऊजायको peak load 100 वक.िा. सम्म पगु्न सर्कने अनमुान 
गररएको छ। 

 आिश् यक जनशघक्त 
आयोजना तनमायणको लातग दक्ष तथा अदक्ष कामदारहरूको आिश्यकता पनेछ। कुल १९५ 
जना कामदारहरू तनमायण चरणमा आिश्यक पनेछन ् जसमध्ये ईघन्जनीयर-१० जना, सब-
ईघन्जनीयर-१७ जना,  अधय दक्ष कामदार-२५ जना, अदक्ष कामदार-१४३ जना रहेका छन।् 
प्रस्तावित आयोजनाको तनमायण अितध ३० मवहनाको भएको हुँदा परैु तनमायण अितधमा कररब 
87,750 Man/Days (m/d) रोजगारी सृजना हनुेछ। दक्षता अनसुार स्थानीय बासीलाई 
रोजगारीमा प्राथतमकता ददइनेछ। 
आयोजनालाई आिश्यक १४० दक्षता नभएको जनशघक्तमा अनमुातनत ९०% (१२६ जना) 
आयोजना प्रभावित क्षेत्रबाट तलईनेछ। त्यसैगरी, २५ अधय दक्ष जनशघक्तमा २५% (६ जना) 
र ३० दक्ष जनशघक्तमा ५% (२ जना) आयोजना प्रभावित क्षेत्रबाट तलईनेछ। प्रस्तावित 
आयोजनाले नेिेर र वहन्दङु्गबाट कररब १३६ जना स्थानीयलाई रोजगार प्रदान गनेछ। 
आयोजना परुा भए पतछ सांचालन अितधमा लगभग ३० जनाले स्थायी रूपमा रोजगारी पाउने 
छन।् तनमायण र सांचालन चरणमा स्थानीयहरूलाई रोजगारीमा प्राथतमकता ददइनेछ। 
तातलका 2.4: आिश्यक जनशघक्त 
क्र.सां. जनशघक्त जनशघक्तका प्रकार  सांख्या (प्रतत ददन) सांख्या (प्रतत मवहना) 
१ दक्ष कामदार 
 इघन्जतनयर हाइड्रोपािर इघन्जतनयर, 

तसतभल इघन्जतनयर, 
आवकय टेर्कचर इघन्जतनयर, 

६ १८० 
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क्र.सां. जनशघक्त जनशघक्तका प्रकार  सांख्या (प्रतत ददन) सांख्या (प्रतत मवहना) 
मेकातनकल इघन्जतनयर, 
इलेघर्कट्रकल इघन्जतनयर 

 सब- 
इघन्जतनयर 

तसतभल इघन्जतनयर, 
आवकय टेर्कचर इघन्जतनयर, 
मेकातनकल इघन्जतनयर, 
इलेघर्कट्रकल इघन्जतनयर 

७ २१० 

 अन्य िातािरणीय विज्ञ, भ-ुगभय 
विद् एर्कसकाभेटर र 
हाइड्रतलक एर्कसकाभेटरको 
सांचालन गने दक्षता भएको, 
डम्पर, क्रलर तड्रल, ज्याक 
ह्याम्मर, सटयवक्रट मेतसन, 
कम्प्रसेर/ लोडर, तनमायण 
कायय, इलेघर्कट्रतसटी 
अपरेटर,  प्लघम्िङ, 
प्रशासतनक साहयक, 
मेकातनक, इन्स्ुमेन्टेसन 
टेघर्कनतसयन, अपरेटर, 
सपुभायइजर    

१७ ५१० 

२ अधय-दक्ष 
कामदार 

एर्कसकाभेटर र हाइड्रतलक 
एर्कसकाभेटरको सांचालन 
गने दक्षता भएको, डम्पर, 
क्रलर तड्रल, ज्याक 
ह्याम्मर, सटयवक्रट मेतसन, 
कम्प्रसेर/ लोडर, तनमायण 
कायय, इलेघर्कट्रतसटी 
अपरेटर,  प्लघम्िङ 

२५ ७५० 

३ अदक्ष 
कामदार 

श्रतमक १४० ४२०० 

कुल  १९५ ५८५० 
स्रोत: तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना, १९ मे. िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, 
२०७९ 
प्रस्तावित आयोजनाको तनमायण अितध ३० मवहनाको भएको हुँदा परैु तनमायण अितधमा कररब 
87,750 Man/Days (m/d) रोजगारी सजृना हनुेछ। 

  तनमायण सामाग्री पररमाण र स्रोत  
आयोजनाको तनमायणका लातग १२३६ मेवट्रक टन तसमेन्ट, ३८६२ िनतमटर बालिुा, ५४३५ 
एग्रीगेट, १७३११ तमटर पाइप, १८१८२ मेवट्रक टन रेइनफोशय र १२४६२ िनतमटर 
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ढुङ्गा/ठूलो ढुङ्गा र ४५६५ िनतमटर धातजुन्य सामाग्रीको आिश्यकता पनेछ। आयोजनाको 
तनमायण सामाग्रीको पररमाण र स्रोतको विस्ततृ वििरण अनसूुची ४ मा ददइएको छ। 
यस आयोजनाको पूिायधार सांरचना खडा गनय तनमायण सामाग्रीहरू (तसमेन्ट, तगट्टी-बालिुा, तार-
जाली, स्टील प्लेट, तनमायण रसायन) वितभन्न मात्रामा आिश्यक पनेछ। मखु्य औद्योतगक तनमायण 
सामाग्रीहरू जस्तै तसमेन्ट, तार-जाली, स्टील प्लेट आदद नघजकैको बजारबाट वकतननेछ। 
पेट्रतलयम पदाथयको लातग नेपाल आयल तनगमसँग समन्िय गरी तनयायत गररनेछ। 

आयोजना तनमायण गदाय आिश्यक मखु्य सामाग्रीहरू तल बुदँामा ददइएको छूः 
• तसमेन्टूः स्थानीय उत्पादनबाट प्रयोग गररनेछ।  
• तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनालाई ३८६२ िनतमटर बालिुा र 5435 िन तमटर 

एग्रीगेट आिश्यक रहेको छ।  
• तनमायण सामाग्रीहरू जस्तै तगट्टी, बालिुा र ढुङ्गा तातोपानी खोलाको दबैु वकनारबाट तलईनेछ।  
• हेडरेस पाइप र पेनस्टक पाइपको लातग उत्खनन ्गदाय तनघस्कएको तगट्टी र ढुङ्गा तनमायण 

काययहरूको लातग पनुूः प्रयोग गररनेछ।  
• पाइप र स्टील प्लेट नेपालको र भारतको बजारबाट आयात गररनेछ।  
• ट्रान्सफमयर, जेनरेटर, एतसड, लतुिर्कयान््स भारतको बजारबाट आयात गररनेछ।  

 अनमुातनत माटो तनकाल्ने र भने आयतन 
आयोजना तनमायण अितधभर अनमुातनत ६८९७५ िनतमटर स्पोइल उत्पन्न हनुेछ। २८४५४ िन 
तमटर माटो पनु: भरणको लातग प्रयोग गररनेछ। ४८६२४ िन तमटर सरपल्स स्पोइल, ब्लक 
फ्यार्कटर सवहत उत्पन्न हनुेछ। सो माटोको ७५०० िन तमटर सतही माटो हनुेछ जनु आयोनाका 
वितभन्न सांरचनाबाट उत्पादन हनुेछ। सतवह माटो भणडारण गररनेछ र तनमायण सम्पन् न भएपश् चात 
अस्थायी सांरचनाहरूको पनु: स्थापना गदाय प्रयोग गररनेछ भने ४११२४ िन तमटर स्पोइलको 
विसजयन गररनेछ। विस्ततृ वििरण अनसूुची 4 को तातलका 3 मा ददइएको छ। 

 प्रयोग हनुे प्रवितध  
प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजनाको तनमायणमा अत्याधतुनक प्रवितधमा आधाररत मेतसन/ 
उपकरणहरूको प्रयोग गररनेछ। यसका साथै आांघशक श्रममा आधाररत पारम्पररक मेतसनहरूको 
पतन प्रयोग गररनेछ। सामग्री ढुिानीका लातग सिारी साधनहरूको प्रयोग गररनेछ। 
बायोइघन्जतनयररङ्ग सम्बन्धी काययहरू गदाय सरल र सहज उपकरणहरूको प्रयोग गररनेछ। 

 प्रस्ताि कायायन्ियन तातलका 
प्रस्तावित िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन प्रततिेदन तनम्न तातलका अनसुार तयार गररने छ; 
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तातलका 2.5: प्रस्ताि कायायन्ियन तातलका 
क्र. 
सां. 

वक्रयाकलापहरू समय सीमा (मवहनामा) 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

१ क्षेत्र तनधायरण तथा काययसूचीको स्िीकृत                     

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

                    

३ िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कनको मस्यौदा 
प्रततिेदन तयारी 

                    

४ साियजतनक सनुिुाई, ७ ददने सूचना प्रकाशन,  
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कनको अघन्तम 
प्रततिेदन तयारी 

                    

५ िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कनको अघन्तम 
मस्यौदा प्रततिेदन बझुाउने 

                    

६ िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन प्रततिेदनको 
स्िीकृती 

                    

 आिश्यक जग्गाको क्षते्रफल र जग्गाको प्रकार 
कुल जग्गाूः आयोजनाका वितभन्न सांरचनाहरूको तनमायणका लातग कुल १७.१ हे. जग्गा 
आिश्यक पनेछ जस मध्ये १२.५ हे. स्थायी रूपमा र ४.६ हे. अस्थायी रूपमा प्रयोग 
गररनेछ।  
स्थायी जग्गाूः आयोजनाको लातग आिश्यक कुल १२.५ हे. स्थायी जग्गा सरकारी जग्गाबाट 
(११.०५ हे. राविय िनबाट र १.४५ हे. तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको 
खोलाको बगर) प्राप्त गररनेछ। 
अस्थायी जग्गाूः ४.६ हे. अस्थायी जग्गा मध्ये २.१ हे. तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत 
व्यिस्थापन गररएको खोलाको बगरबाट र २.५ हे. तनजी जग्गाबाट प्राप्त गररनेछ। 
सरकारी जग्गाूः यस आयोजनाका लातग १४.६ हे. सरकारी जग्गा आिश्यक पदयछ जसमध्ये 
१२.५ हे. स्थायी रूपमा (११.०५ हे. राविय िनबाट र १.४५ हे. तडतभजन िन कायायलय 
अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको खोलाको बगरबाट) र २.१ हे. तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत 
व्यिस्थापन गररएको खोलाको बगर अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। 
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तनजी जग्गाूः यस आयोजनाका लातग २.५ हे. तनजी बाँझो जग्गा आिश्यक पनेछ जनु अस्थायी 
रूपमा प्रयोग गररनेछ। 
सबै सरकारी जग्गाहरूको भोगातधकार (स्थायी तथा भाडामा तलइने) आयोजना भरी सरोकार 
राख्न े सम्बघन्धत कायायलयहरूसँग तलइनेछ। अस्थायी रूपमा प्रयोग गररने तनजी जग्गा 
आिश्यकताको समयमा भाडामा तलईनेछ।  
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तातलका 2.6 : आयोजनाका लातग आिश्यक जग्गाको क्षते्रफल 
क्र. 
सां. 

आयोजनाका 
सांरचनाहरू                                                                                                       

आिश्यक जग्गा (हे.) कुल 
क्षते्रफल 
(हे.) 

िन (तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन 
गररएको) 

खेतीयोग्य जमीन बाझँो जग्गा खोलाको बगर 
(तडतभजन िन 
कायायलय अन्तगयत 
व्यिस्थापन 
गररएको) 

अन्य 

सामदुावयक 
िन 
  

राविय िन  
(तडतभजन िन 
कायायलय 
अन्तगयत) 

कबतुलयत िन  
  

सरकारी तनजी सर
कारी 
  

तनजी साियजतन
क 

तनजी 

एलानी बारी खेत बारी खेत 
  

क  स्थायी उद्दशे्यको लातग आिश्यक जग्गा 
१ हेडिर्कसय 

 
                

 
    

 

 सांरघक्षत डाइभयजन 
सांरचना  

 ०.१२        ०.३   ०.४२ 

इन्टेक   ०.०४        ०.१५   ०.१९ 
तडसेन्डर बेतसन सम्म 
एप्रोच 

 ०.०७        ०.०५   ०.१२ 

तडसेन्डर बेतसन   ०.१२        ०.०२   ०.१४ 
२ पानी बाहक सांरचना              
 हेडरेस पाइप /सजय 

याांक∕ पेनस्टक 
पाइप 

 ३.८७        ०.२   ४.०७ 

टेलरेस  ०.०३        ०.०३   ०.०६ 
३ विद्यतु गहृ   ०.५        ०.२   ०.७ 
९ सब-स्टेशन/ 

स्िीचयाडय 
   ०.२     

 
              ०.२ 

१० पहुँच सडक 
(4.५ तम. चौडाइ र  
१४ वक.तम. 

 ५        ०.५   ५.५ 
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क्र. 
सां. 

आयोजनाका 
सांरचनाहरू                                                                                                       

आिश्यक जग्गा (हे.) कुल 
क्षते्रफल 
(हे.) 

िन (तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन 
गररएको) 

खेतीयोग्य जमीन बाझँो जग्गा खोलाको बगर 
(तडतभजन िन 
कायायलय अन्तगयत 
व्यिस्थापन 
गररएको) 

अन्य 

सामदुावयक 
िन 
  

राविय िन  
(तडतभजन िन 
कायायलय 
अन्तगयत) 

कबतुलयत िन  
  

सरकारी तनजी सर
कारी 
  

तनजी साियजतन
क 

तनजी 

एलानी बारी खेत बारी खेत 
  

लम्बाइ) हेडरेस 
पाइप सांग 
समानान्तर 

११ स्थायी  घशविर क्षेत्र    १.१                    १.१ 
  जम्मा )क (  

 
११.०५ 

  
     १.४५ 

  
१२.५ 

ख. अस्थायी सहायक सवुिधाहरू लातग आिश्यक जग्गा 
१४ तडस्पोजल क्षेत्र        

  
     ०.६   ०.५     १.१ 

१५ उत्खनन ्क्षेत्र         
  

     
 

  ०.८     ०.८ 

१६ भण्डारण तथा 
तनमायण क्षेत्र  

       
  

     ०.८    ०.२     १ 

१७ क्रसर प्लान्ट        
  

     ०.३   ०.३     ०.६ 

१८ व्याचीङ्ग क्षेत्र        
  

     ०.२   ०.१     ०.३ 

१९ घशविर क्षेत्र        
  

     ०.६    ०.२     ०.८ 

   जम्मा )ख (         २.५  २.१   ४.६ 
क+ख कुल आिश्यक 

जग्गा 
 ११.०५       २.५   ३.५५   १७.१ 

स्रोत: तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना, १९ मे.िा.को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७
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तातलका 2.7:  आयोजनाको लातग आिश्यक जग्गाको क्षते्रफलको साराांश तातलका  
जग्गाको प्रकार 

  

सरकारी तनजी 
  

जम्मा 
  राविय िन  

(तडतभजन िन 
कायायलय 
अन्तगयत) 

खोलाको बगर 
(तडतभजन िन 
कायायलय अन्तगयत 
व्यिस्थापन गररएको) 

आांघशक 
जम्मा 

स्थायी उद्देश्यको लातग आिश्यक जग्गा ११.०५ १.४५ १२.५ ०. १२.५ 

अस्थायी सहायक सवुिधाहरू लातग 
आिश्यक जग्गा 

 
२.१ २.१ २.५ ४.६ 

कुल आिश्यक जग्गा ११.०५ ३.५५ १४.६ २.५ १७.१ 

स्रोत: तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना,१९ मे.िा.को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

 आयोजना क्षते्रको िणयन  
यस िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कनका लातग आयोजनाको सांरचना र सहायक सवुिधाहरू प्रस्ताि गररएको  
क्षेत्र र आयोजनाको तनमायण र सांचालनले प्रभाि पाने क्षेत्रलाई अध्ययन क्षेत्र भतनन्छ। आयोजना भन्नाले 
तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना (१९ मे.िा.) सांकेत गररन्छ र अध्ययन क्षेत्रलाई तनकटता र 
पररमाणको आधारमा आयोजना क्षेत्रलाई मखु्य आयोजना क्षेत्र (प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र) 
र िरपर क्षेत्र (अप्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र) गरी दईु भागमा विभाघजत गररएको छ। 

 मखु्य आयोजना क्षते्र (प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभावित क्षते्र)  
आयोजनाको सांरचना र सहायक सवुिधाहरू प्रस्ताि गररएको क्षेत्र, आयोजनाको तनमायण र सांचालनले 
प्रभाि पाने क्षेत्र, आयोजनाको सांरचनालाई सरुक्षा गनय राघखएको तारबार गररएको स्थायी रूपमा तलइन े  
क्षेत्रलाई आयोजनाको मखु्य क्षेत्र तथा प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र भतनन्छ। आयोजनाको 
सांरचना तनमाणय गनय प्रस्ताि गररएको क्षेत्रको १००-५०० तम. तभत्र पने क्षेत्रलाई पतन मखु्य आयोजना 
क्षेत्र मातनन्छ। यसका साथै, इन्टेक देघख टेलरेस आउटलेट सम्मको Dewater stretch लाई पतन 
आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र मातनन्छ। 

 िरपर क्षते्र (अप्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभावित क्षते्र) 
िरपर क्षेत्र भन्नाले अप्रत्यक्ष रूपमा असर पने क्षेत्र पदयछ जस अन्तगयत आयोजना कायायन्ियनका कारण 
प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाि पने क्षेत्र भन्दा बावहरको रूबी भ्याली गाउँपातलका तभत्रको क्षेत्र पदयछ। आयोजना 
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क्षेत्रको िणयन सम्बन्धी विस्ततृ वििरण अनसूुची ४ मा ददइएको छ र Impact Area Delineation map 

अनसूुची 2 मा समािेश गररएको छ। 

 

 

 
तस्िीर 2.4: रूबी भ्याली गाउँपातलकाको नर्कसामा आयोजना प्रभावित क्षते्र 
स्रोत: सिेक्षण विभाग (१९९४) बाट पररमाघजयत
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अध्याय ३ 
3 प्रततिेदन तयार गदाय अपनाइएको वितध 

 सम्बघन्धत प्रकाघशत िा अप्रकाघशत सामग्री / प्रततिेदनको पनुरािलोकन 
आयोजनाका लातग चावहने सम्बघन्धत दद्बतीय जानकारीहरू वितभन्न प्रकाघशत सन्दभय सामग्रीहरू, तडतभजन 
िन कायायलयका अतभलेखहरू र अन्य कायायलयका अतभलेखहरू सांकलन गररएको तथयो। यो प्रततिेदन 
तयार गदाय नेपाल सरकारको प्रकाघशत प्रचतलत नीतत, ऐन, तनयम तथा तनदेघशकाहरू सांकलन गररएका 
सान्दतभयक सहयोगी प्रकाघशत पसु्तकहरूको पूनरािलोकन गरी प्रततिेदन तयार गररएको तथयो। त्यसैगरी 
वितभन्न अप्रकाघशत सामग्रीहरू जस्तै तडतभजन िन कायायलयका अतभलेखहरू, आयोजनासँग सम्बघन्धत 
आयोजनाको नघजक रहेको जलविद्यतु आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन तथा िातािरणीय 
अध्ययन प्रततिेदनहरू पतन पनुरािलोकन गररएको तथयो। 

 प्रस्ताि काययन्ियन हनुे क्षते्रको नर्कसाको अध्ययन तथा विश् लेषण 
प्रभावित क्षेत्रहरूको भौगतभयक अिस्था, अिघस्थततका साथै िन तथा िनस्पततको जानकारी, नदी तथा 
खोलाहरू र त्यहाँ पगु्ने बाटोहरूको पवहचान गरी उक्त काययबाट प्रभाि पनय सर्कने स्थानको जानकारी 
घजल्लाको नर्कसाको अध्ययनबाट तलइएको तथयो।साथै त्यहाँको भ-ूबनोट, भ-ूउपयोगको अिस्थाको 
जानकारी तलन टोपोग्रावफक नर्कसा (टोपो तसट नां. 2885-13, 2885-09), भ-ूउपयोग सम्बन्धी 
नर्कसा, भतूम प्रणाली सम्बघन्ध नर्कसाहरू पतन अध्ययन गररएको तथयो।  

 चेकतलष्ट / म्याविर्कस तथा प्रश् नािली 
िातािरण प्रभाि मूल्याङ् कनको लातग आिश्यक तथ्याङ्कका प्रश् नािली तयार गररएको तथयो। 

 स्थलगत अध्ययन 
िातािरण प्रभाि मूल्याङ् कनको अध्ययनको क्रममा विद्यमान िातािरणीय अिस्था र िातािरणीय प्रभाि 
पवहचान गनय दईु हप्ता लामो (2078/12/26-2079/01/12) स्थलगत अध्ययन गररएको 
तथयो। उक्त अध्ययनमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन विज्ञ, पाररघस्थततवकय विज्ञ, जैविक विविधता 
विज्ञ, हाइड्रोपािर इन्जीतनयर, भ-ूगभय विज्ञ, समाजशास्त्री र परामशयदाताको सांलग्नता रहेको तथयो। 
उक्त अध्ययनमा सांलग्न विज्ञहरूले आ-आफ्नो क्षेत्र विशेष जानकारी तलने काम गरेका तथए। 

 भौततक िातािरणमा अपनाइएको वितध 
स्थलगत सिेक्षण/प्रत्यक्ष अिलोकन (Field Survey /Direct Observation)   

• टोपोग्राफी, घजयोमफोलोजी, घजयोलोजी, माटो र भतूमको घस्थरताको अध्ययनका लातग क्षेत्र सिेक्षण 
गररएको तथयो।  
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• भतूम प्रयोग नर्कसा र टोपोग्रावफक नर्कसाबाट आयोजना पवहचान गररएको क्षेत्रहरूको माटोको 

क्षयीकरण, पवहरोहरूको प्रत्यक्ष अिलोकन गररएको तथयो।  
• िषाय सम्बन्धी वििरण जल तथा मौसम विज्ञान विभागको स्टेशनबाट तलइएको तथयो र मौसमी 

गततवितधहरूबारे स्थानीय समदुायहरूसँग छलफल गररएको तथयो। 

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

• हेडिर्कसय, हेडरेस पाइप, सजय याकां , पेनस्टक पाइप, विद्यतुगहृ क्षेत्रमा िायकुो गणुस्तर मापन 
गररएको तथयो।  

• हेडिर्कसय, हेडरेस पाइप, सजय याकां , पेनस्टक पाइप, विद्यतु गहृमा तबहान, साँझ र राती गरर 
ददनको तीन चोवट ध्ितनको स्तर मापन गररएको तथयो। 

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

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

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

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

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

• तातोपानी खोलामा पाइने माछाको अध्ययन गनय आयोजना क्षेत्रको (तातोपानी खोलामा) वितभन्न 
ठाँउमा माछाको sampling गररएको तथयो। माछाको sampling, hand cast net बाट गररएको तथयो। 
यो प्रकृया ४ ददन सम्म ददनको दईु पटक गररएको तथयो। प्रत्येक प्रयासमा माछाको िनत्त्ि र 
माछाको प्रतत अनपुात पवहचान गररएको तथयो। 

ख. रूखहरूको कुल सिेक्षण 
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आयोजनाको कायायन्ियनबाट कावटने रूखहरूको कुल सिेक्षण (Total Enumeration) गररएको तथयो  र 
बेसल क्षेत्र (Basal Area), आयतन (Volume) तनकालेको तथयो। रूख र पोलको तातलका ३.१ अनसुार 
िगीकरण गररएको तथयो। 
तातलका 3.1: रूखहरूको िगीकरण 
क्र .सां. आकार छाततको उचाइमा रहेको व्यास सेन्टीतमटर 
१ पोल १०÷३० से.तम. 
२ रूख <३० से.तम. 
स्रोत: सामदुावयक िन इन्िेंटरी तनदेघशका, 2071 
बेसल क्षते्र र काठको आयतन गणना 
छातीको उचाइ १.३७ तमटर आधार मानी गणना गररएको छ। 

बेसल क्षेत्र = (π * रूखको ब्यास२)/४ 
आयतन = बेसल क्षेत्र  * रूखको उचाइ* फम  फ्यार्कटर 

फमय  फ्यार्कटर = ०.५ 

फोतलएज र काठको बायोमास पररमाण गणना गनयको लातग सामदुावयक िन व्यिस्थापनको वििरण 
अनसुार प्रजाततहरूको बायोमास र आयतनको तातलका बनाइएको तथयो।  
Herbs र Shrubs  को अध्ययनको लातग Quadrat method अपनाइएको तथयो। Herbs को अध्ययनको 
लातग 25 तम. x 25 तम. आकारको र Shrubs को अध्ययनका लातग 10 तम. x 10 तम. आकारको 
Quadrat को प्रयोग गररएको तथयो। 
ग. तोवकएको मागयमा वहड्ने (Transect walk) 

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

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

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

गररएको तथयो। 
 सामाघजक, आतथयक, साांस्कृततक िातािरणमा अपनाएको वितध 

क. स्थलगत सिेक्षण/प्रत्यक्ष अिलोकन  (Walkthrough/Direct Observation)  
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• आयोजना प्रभावित क्षेत्रका धातमयक, सास्कृततक तथा ऐततहातसक महत्त्िका सबै क्षेत्रमा आिलोकन 
गरी क्षेत्रहरूको सांरक्षण, स्थान पररितयनको सम्भािनाहरू स्थानीय व्यघक्त, पजुारी तथा गाँउका 
व्यघक्तहरसँग परामशय तलईएको तथयो। 

• आयोजनाबाट प्रभावित बस्तीको सिेक्षण प्रश् नािली तयार गररएको तथयो (सो प्रश् नािलीमा ती 

प्रभावितहरूको घजविका, आय-आजयन, आयोजना प्रतत सोच तथा राय सझुाि आदद उल्लेघखत 
गररएको तथयो। 

ख. सरोकारिालासँग छलफल  
• आयोजना प्रभावित क्षेत्रका आददिासी समूह, मवहला तथा वपतछतडएको िगयको साथ सामवुहक 

छलफल गररएको तथयो। 
• विद्यालय, स्िास्थ्य चौकी, खानेपानी आदद जस्ता सामाघजक पूिायधारको बारेमा जानकारी नगरपातलका 

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

ग. लघक्षत समहुसँग छलफल  

• लघक्षत समूहसँगको छलफलबाट आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ितयमान िातािरणीय घस्थतत, लाभाघन्ित 
समदुाय, जनसांख्या तथा धातमयक, साँस्कृततक र ऐततहातसक स्थलहरूको बारे जानकारी प्राप्त गररएको 
तथयो। 

ि. मखु्य जानकार व्यघक्तसँग अन्तिायताय  (Key Informant Interview) 
• मखु्य जानकार व्यघक्तसँग अन्तिायतायबाट आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ितयमान िातािरणीय घस्थतत, 

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

ङ सामवुहक छलफल (Group Discussion) 

• सामवुहक छलफल माफय त सामाघजक पूिायधारको जानकारी प्राप्त गरी त्यहाँको सवुिधाहरूको ितयमान 
घस्थतत, लाभाघन्ित जनसांख्या तथा धातमयक, साँस्कृततक र ऐततहातसक स्थलहरूको बारे जानकारी 
प्राप्त गररएको तथयो। 

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

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

• ध्ितन तह तमटरको सहायताले आयोजना क्षेत्रको ध्ितनको स्तर मापन गररएको तथयो।  

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

आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय समदुाय, बदुद्बजीविहरू, घशक्षक र सरोकारिालाहरूको उपघस्थततमा 
छलफलको उदे्दश्य, अध्ययन भइरहेको अिस्था र आयोजनाको घस्थतीको बारेमा छलफल गररएको 
तथयो। यस छलफलमा मखु्यतयाूः आयोजनाको कायायन्ियनद्वारा उत्पन्न हनु सर्कने समस्या, िातािरणमा 
पने प्रभाि र सरोकारिालाहरूको आयोजना सम्बन्धी घजज्ञासा र लाभमा केन्द्रीत गररएको तथयो। यस 
छलफलमा उठेका प्रश् न, घजज्ञासा, राय तथा सझुािहरू सांकलन गररएको तथयो। 

मस्यौदा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कनको प्रततिेदन तयारी  

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

साियजतनक सनुिुाई 
प्रस्तािकले िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन प्रततिेदन तयारीको तसलतसलामा आयोजनाको कायायन्ियनबाट 
प्रभावित हनुे क्षेत्रमा आयोजनाको बारेमा तमती २०७९/०१/०२ मा धाददङ घजल्लाको रूबी भ्याली 
गाउँपातलकाको िडा नां ५, नेिेरमा साियजतनक सनुिुाई काययक्रमको आयोजना गररएको तथयो। 
साियजतनक सनुिुाई काययक्रममा ४६ जनाको (परुूष-४१ र मवहला-५) उपघस्थती रहेको तथयो। 
साियजतनक सनुिुाई काययक्रम गदाय प्रभावित स्थानीय समदुाय तथा स्थानीय तहका प्रतततनतधलाई समेत 
सहभागी गराइएको तथयो। साियजतनक सनुिुाई काययक्रम आयोजना गने प्रयोजनको लातग प्रस्तािकले 
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सोको तमतत, समय, स्थान र आयोजनाको सम्बन्धमा तमतत २०७८/१२/२७ गते आतथयक राविय 
दैतनक पतत्रकामा साियजतनक सनुिुाईबारे सूचना प्रकाशन गररएको तथयो। साियजतनक सूचनाको एक 
प्रतत अनसूुची २0 मा समािेश गररएको छ। स्थानीय तहको सम्बघन्धत िडा कायायलय र आयोजना 
क्षेत्रको कनै साियजतनक स्थलमा सूचना टाँस गररएको तथयो। साियजतनक सनुिुाईमा भएको उपघस्थतत, 
सनुिुाईबाट प्राप्त सझुाि, तघस्िर सा िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदनमा सांलग्न गरेको छ। साियजतनक 
सनुिुाई काययक्रमको साराशां अनसूुची २3 मा राघखएको छ। साथै प्रस्ताि काययन्ियनबाट असर पनय 
सर्कने गाँउपातलका र िडा कायायलयबाट तसफाररस सांकलन गररएको तथयो। साियजतनक सनुिुाईको 
वििरण अनसूुची २0, २1, २2 र 23 मा ददइएको छ। 

साियजतनक सूचना 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कनको क्रममा आयोजनाको कायायन्ियन हनुे स्थानीय तह, सरोकारिाला, िा 
सांस्थालाई आयोजनाको कायायन्ियनबाट पनय सर्कने िातािरणीय प्रभािहरूको सम्बन्धमा ७ ददन तभत्र 
राय सझुाि उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको कायायलय, सो क्षेत्रमा रहेको शैघक्षक सांस्था, सामदुावयक 
िनको कायायलय, स्िास्थ्य सांस्था तथा कुनै साियजतनक स्थलमा सूचना टाँस गररएको तथयो र सो 
सम्बन्धी मचुलु्का सकां लन गररएको तथयो। त्यसैगरर, आयोजनाको सम्बन्धमा तमतत २०७९/०१/०५ 
गते आतथयक राविय दैतनक पतत्रकामा साियजतनक सूचना प्रकाशन गररएको तथयो। साियजतनक सूचनाको 
एक प्रतत अनसूुची २5 मा समािेश गररएको छ। 
राय सझाि तथा तसफाररस पत्रहरू सांकलन 
आयोजनाको कायायन्ियनको लातग आयोजना प्रभावित स्थानीय तनकायबाट तसफाररस सांकलन गररएको 
तथयो। 

 सझुाि समािेश गरी अघन्तम प्रततिेदनको तयारी 
िातािरण प्रभाि मूल्याङ् कनको मस्यौदा प्रततिेदनको तयारी पतछ साियजतनक सनुिुाईमा उठेका 
सिालहरू र प्राप्त सझुािहरूलाई समािेश गरी िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन तयार गररएको हो। 
िातािरण सरांक्षण ऐन, २०७६ र िातािरण सरांक्षण तनयमािली, २०७७ मा भएका व्यिस्था र 
प्रवक्रयाहरूको पालना गरी िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७ को अनसूुची १२ को खण्ड (ग) मा 
ददइएको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन प्रततिेदनको ढाँचा अनसुार यो िातािरण प्रभाि मूल्याङ् कनको 
प्रततिेदन तयार गररएको हो।   
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अध्याय ४ 

4 प्रततिेदन तयार गदाय विचार गररएका नीतत, ऐन, तनयम, तनदेघशका, मापदण्ड, सघन्ध सम्झौता 
तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको सांचालन तथा कायायन्ियनका उदे्दश्य  पूरा गनय प्रस्तािकले 
प्रकृतत र त्यससांग सम्बघन्धत क्षेत्र हेरी तल नीतत, ऐन, तनयम, तनदेघशका, मापदण्ड, सघन्ध, सम्झौताहरूमा 
सान्दतभयक र अतनिायय प्रािधानहरू, न्यूनीकरणका उपाय/योजनाहरूलाई अध्ययन गरी प्रततिेदनमा 
उल्लेख गररएको छ। प्रस्तािकले आयोजनाको तनमायण तथा सांचालन चरणमा तल उल्लेघखत नीतत, 
ऐन, तनयम, तनदेघशका, मापदण्ड, सघन्ध, सम्झौताहरूको कायायन्ियन गनय प्रततबद्ध छ। तल उल्लेघखत 
नीतत, ऐन, तनयम, तनदेघशका, मापदण्ड, सघन्धहरूको विस्ततृ वििरण अनसूुची 6 मा ददइएको छ। 

 नेपालको सांविधान 
  नीततहरू  / रणनीततहरू 

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

२०७१  
• राविय जैविक विविधता तथा रणनीतत तथा कायायन्ियन योजना, २०७१-२०७७ 
• राविय रोजगार नीतत, २०७१ 
• जल उत्पन् न प्रकोप व्यिस्थापन नीतत, २०७२ 
• राविय भ-ूउपयोग नीतत, २०७२ 
• िन अनसुन्धान रणनीतत,२०७३ 
• विपद् जोघखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन नीतत, २०७५ 
• राविय ऊजाय दक्षता रणनीतत, २०७५ 
• राविय भतूम नीतत, २०७५ 
• राविय िन नीतत, २०७५ 
• राविय िातािरण नीतत, २०७६ 
• राविय जलिाय ुपररितयन नीतत, २०७६ 
• पन्रौं योजना (आतथयक िषय २०७६/७७-२०८०/८१) 
• राविय व्यिसाय जन्य सरुक्षा तथा स्िास्थ्य नीतत, २०७६ 
• राविय जलस्रोत तनतत, २०७७ 
• नेपाल इघन्जतनयररङ् पररषदको पेशागत स्िास्थ्य सरुक्षा सम्बघन्ध नीतत, २०७७ 
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 ऐनहरू 
• जलचर सांरक्षण ऐन, २०१७ 
• सांक्रामक रोग ऐन, २०२० 
• राविय तनकुञ्ज तथा िन्यजन्त ुसांरक्षण ऐन, २०२९ 
• जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ 
• भ ूतथा जलाधार सांरक्षण ऐन, २०३९ 
• खानी तथा खतनज पदाथय ऐन, २०४२ 
• जलस्रोत ऐन, २०४९ 
• विद्यतु ऐन, २०४९ 
• बालश्रम (तनषेध र तनयतमत गने) ऐन, २०५६ 
• फोहोरमैला व्यिस्थापन ऐन, २०६८ 
• सङ्कटापन्न िन्यजन्त ुतथा िनस्पततको अन्तरायविय व्यापारलाई तनयमन तथा तनयन्त्रण गनय 

बनेको ऐन, २०७३ 
• राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ 
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
• श्रम ऐन, २०७४ 
• विपद जोघखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
• योगदानमा आधाररत सामाघजक सरुक्षा ऐन, २०७४ 
• अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
• विद्यतु तनयमन आयोग ऐन, २०७४ 
• मलुकुी देिानी सांवहता ऐन, २०७४ 
• स्थानीय सरकार सांञ् चालन ऐन, २०७४ 
• राविय प्राकृततक स्रोत तथा विघत्त आयोग ऐन, २०७४ 
• उपभोक्ता सांरक्षण ऐन, २०७५ 
• रोजगार हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
• िातािरण सांरक्षण ऐन, २०७६ 
• भतूम उपयोग ऐन, २०७६ 
• भतूम सम्बन्धी (आठौँ सांशोधन) ऐन, २०७६ 
• िन ऐन २०७६ 
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 तनयमािली /तनयमहरू 
• भतूम सम्बन्धी तनयमहरू, २०२१ 

• राविय तनकुञ् ज तथा िन्यजन्त ुसांरक्षण तनयमािली, २०३० 

• भ ूतथा जलाधार सांरक्षण तनयमािली, २०४२ 

• प्राचीन स्मारक सांरक्षण तनयमािली, २०४६ 

• विद्यतु तनयमािली २०५० 

• जलस्रोत तनयमािली २०५० 

• िन तनयमािली २०५१ 

• खानी तथा खतनज पदाथय तनयमािली, २०५६ 

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

• तबरूिा सांरक्षण तनयमािली २०६६ 

• फोहोरमैला व्यिस्थापन तनयमािली २०७० 

• सङ्कटापन्न  िन्यजन्त ुतथा िनस्पततको अन्तरायविय व्य ापार तनयन्त्रण तनयमािली , २०७६ 

• श्रम तनयमािली २०७५ 

• योगदानमा आधाररत सामाघजक तनयमािली २०७५ 

• विद्यतु तनयमन आयोग तनयमािली २०७५ 

• रोजगारीको हक सम्बन्धी तनयमािली, २०७५ 

• मलुकुी देिानी काययवितध तनयमािली, २०७५ 

• उपभोक्ता सांरक्षण तनयमािली, २०७६ 

• विपद जोघखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन तनयमािली, २०७६ 

• िातािरण सांरक्षण तनयमािली २०७७ 

• भमूी सम्बन्धी (अठारौ सांशोधन) तनयमहरू २०७७ 

• भ-ूउपयोग तनयमािली, 2079 

• िन तनयमािली, 2079 

 तनदेघशका /काययवितध 
• जलविद्यतु आयोजनाका लातग िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन ददग्दशयन, २०१८ 
• राविय ऊजाय सङ्कट तनिारण तथा विद्यतु विकास दशक सम्बन्धी अिधारणा पत्र, २०२६-१६ 
• राविय िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन तनदेघशका, २०५० 
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• िन क्षेत्रमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कनको तनदेघशका, २०५२ 
• िातािरण व्यिस्थापन तनदेघशका, २०५४ 
• जलविद्यतु आयोजनाहरूमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कनको काययसूची बनाउने सम्बन्धी 

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

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

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

मूल्याङ् कनमा लैवङ्गक वहांसा सम्बन्धी काययवितध, २०६२ 
• सरकारी जग्गा दताय तथा तलजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी काययतनतत, २०७१ 
• िन पैदािार सङ्ककलन तथा विक्री वितरण तनदेघशका, २०७३ 
• जग्गा हदबन्दी छुट ददने सम्बन्धी आदेश, २०७४ 
• मलुकुी देिानी काययवितध सांवहता,२०७४ 
• जलविद्यतु िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन काययवितध, २०७५ 
• जलविद्यतु आयोजनाको अनमुततपत्र सम्बन्धी तनदयघशका, २०७५ 
• सामाघजक सरुक्षा सञ्चालन काययवितध, २०७५ 
• राविय प्राथतमकता प्राप्त आयोजनाका लातग राविय िन क्षेत्र प्रयोग गने सम्बन्धी मापदण्ड 

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

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

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

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

२०७७  
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अध्याय ५ 

5 विद्यमान िातािरणीय अिस्था 
 भौततक िातािरण 

प्रस्तावित आयोजना तातोपानी खोलाको बाँया वकनारमा तनमायण गनय प्रस्ताि गररएको छ। यो आयोजना 
समनु्द्री सतहबाट २०६० तमटर देघख २९९५ तमटरको उचाईमा अिघस्थत छ। आयोजना क्षेत्रमा 
समशीतोष्ण प्रकारको हािापानी पाइने हुँदा वितभन्न वकतसमका िनस्पतत र जीिजन्तहुरू पाइन्छ। 
आयोजनाको िेयर क्षेत्र वहन्दङु्ग र नेिेर गाँउ भन्दा १२ वक.तम. मातथल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको तातोपानी 
खोलामा अिघस्थत हनुेछ। त्यस्तै, विद्यतुगहृ क्षेत्र वहन्दङु्ग र नेिेर गाँउ भन्दा भन्दा २ वक.तम. मातथल्लो 
तटीय क्षेत्रमा अिघस्थत तातोपानी खोलाको बायाँ वकनारामा अिघस्थत हनुेछ। आयोजनाको प्रस्तावित 
इन्टेकको जलाधारको क्षेत्रफल ६६ िगय वक.तम. रहेको छ। प्रस्तावित आयोजनाको हेडिर्कसय तथा 
टबायइन समनु्द्री सतहबाट क्रमश: २०५० तमटर र २९९० तमटरको उचाइमा अिघस्थत हनुेछन।् 
प्रस्तावित तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना उच्च वहमालयन क्षेत्रमा पदयछ। आयोजना क्षेत्रमा 
उकालो, तभरालो स्थलाकृततका साथै Gneiss जस्ता उच्च स्तरका मेटामोवफय क चट्टानहरू पाइन्छन।् 

 भ-ूउपयोग 
भ-ूआिरण अन्तगयत मातनसले उपयोगमा ल्याउने िन क्षेत्रको तथ्याङ्क, खेततयोग्य जतमन, जल, बालिुा, 
वहमाल, पहाड, आददको तथ्याङ्कलाई भ-ूउपयोग अन्तगयत उल्लेख गररएको छ। आयोजना क्षेत्रको  
२०.७६%  जतमन पानीले ढाकेको, 64.62 % िन जङ्गल र 14.62 % कृवष योग्य जतमन अन्तगयत 
पदयछ।  धाददङ्ग घजल्ला र आयोजना क्षेत्रको भ-ूउपयोग सम्बन्धी विस्ततृ वििरण अनसूुची ७ मा 
ददइएको छ। 

 भगूभय 
 आयोजना क्षते्रको चट्टान र माटोको वकतसम 

भौगतभयक रूपमा आयोजना क्षेत्र मध्य नेपालको उच्च वहमाली क्षेत्रमा अिघस्थत छ। आयोजना क्षेत्रमा 
पाइने प्रमखु चटानहरूमा gneiss, schist, र quartzite जस्ता उच्च स्तरका मेटामोफीक चट्टाहरू र 
mineralized crystalline चट्टानहरू पदयछन।् Schist र gneiss चट्टानहरूमा Garnet, biotite, tourmaline, 

and kyanite bearing mineralized veins प्रशस्त मात्रामा अिलोकन गनय सवकन्छ। Main Central 

Thrust आयोजना क्षेत्रको दघक्षण हुँदै जान्छ, जनु वहन्दङु्ग र पेघन्तसे गाउँमा रहेको तातोपानी खोलाको 
वकनारामा रहेको hot spring द्वारा सांकेत गररएको छ। तातोपानी खोलाको दायाँ वकनाराको तभरालो भ-ू
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भाग thick colluviums, detached rock masses, scree deposits र केवह समय अगातडको पवहरोले 
बगाएर ल्याएको माटोबाट बनेको छ। 
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तस्िीर 5.1: नेपालको भौगतभयक नर्कसामा आयोजना क्षते्र 
स्रोत: खानी तथा भ-ूगभय विभाग, (१९९४) बाट पररमाघजयत    
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तस्िीर 5.2: क्षतेत्रय भौगतभयक नर्कसामा आयोजना क्षते्र 
स्रोत: खानी तथा भ-ूगभय विभाग, (१९९४) बाट पररमाघजयत
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 आयोजना क्षते्रको भौगतभयक अिस्था 

आयोजना क्षेत्र उच्च वहमाली क्षेत्रमा अिघस्थत हनुेछ। मखु्यतया gneiss जस्ता उच्च स्तरका 
मेटामोवफय क चट्टानहरूबाट बनेका rugged and highly dissected mountain region उच्च वहमाली 
क्षेत्रको मूख्य विशेषता हो। आयोजना क्षेत्र (प्रस्तावित िेयर देघख विद्यतुगहृ सम्म) मध्य नेपालको 
Higher Himalayan Crystalline zone मा अिघस्थत छ। 

 आयोजनाका सांरचनाहरू प्रस्तावित क्षते्रको भौगतभयक अिस्था 
हेडिर्कसय क्षते्र 
तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तावित हेडिर्कसय क्षेत्रमा रहेको तातोपानी खोलाको दबैु 
वकनाराको सतह alluvial deposits बाट बनेको छ। Alluvial deposits मा angular to sub rounded 

large boulders of Gneiss र कम मात्रामा fine sediments समािेश छन।् िेयर प्रस्तावित क्षेत्रमा 
नदीको चौडाइ 20-30 तम. रहेको छ र दबैु वकनारामा रहेको Alluvial deposits को औसत मोटाइ 
कररब 10-20 तम. रहेको छ। हेडिर्कसय प्रस्तावित क्षेत्रमा रहेको तातोपानी खोलाको दायाँ वकनारा 
10-20 से.तम. सम्म मोटाइ भएको light grey colored, slightly weathered Quartzitic Gneiss बाट 
बनेको छ।  
एप्रोच र्कयानल तथा ग्राभेल ट्रयाप क्षते्र 
एप्रोच र्कयानल तथा ग्राभेल ट्रयाप प्रस्तावित क्षेत्र तातोपानी खोलाबाट तडपोघजट भएको Alluvial deposit 
बाट बनेको छ। उक्त क्षेत्रमा रहेको Alluvial deposit Gneiss को angular to round shaped 
boulders बाट बनेको छ। Alluvial deposit मा थोरै मात्रामा fine matrix समािेश छन।् 
तडसेन्डर बेतसन क्षते्र 
तडसेन्डर बेतसन तातोपानी खोलाको बायाँ वकनारामा प्रस्ताि गररएको छ। उक्त क्षेत्र large sized gneiss 

boulder बाट बनेको छ। यस क्षेत्रमा पाइने gneiss boulder हरू angular to sub-rounded छन।् 
क्षेत्रीय अनमुानका आधारमा यस क्षेत्रमा रहेको ओभरिडयनको गवहराइ अिघस्थत जतमनको सतहबाट 
8-10 तम. रहेको छ। 

हेडरेस पाइप लाइन अलाइन्मेन्ट क्षते्र 
प्रस्तावित आयोजनामा 4921 तम. लामो हेडरेस पाइप अलाइन्मेन्ट रहेको छ। जनु तातोपानी खोलाको 
बायाँ वकनारामा रहेको colluvium, rock slopes and few gullies समािेश भएको various geological 

terrains हुँदै पार हनुेछ। तातोपानी खोलाको बायाँ वकनारामा प्रस्तावित िेयर देघख विद्यतुगहृ सम्मको 
पाइपलाइनको अतधकाांश भागमा colluvium रहेको छ।  

सजय ् याांक क्षते्र 



तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना, १९ मे.िा.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 
 

42 
 

सजय ् याांक प्रस्तावित क्षते्र पातलो माटोको तहले ढावकएको Schist को िेडरकले बनेको छ। यस 
क्षेत्रमा गवहराइ सम्म िेड रक भएका कारण िनस्पततहरू पतन कवहँकतै मात्र पाइन्छन।् प्रस्तावित 
सजय याांक क्षेत्र steep slope मा अिघस्थत रहेका कारण हाल पहुँचयोग्य छैन। 
पेनस्टक अलाइन्मेन्ट क्षते्र 
पेनस्टक अलाइन्टमेन्ट steep slope मा प्रस्ताि गररएको छ। तभरालोपनका कारण पेनस्टक 
अलाइन्मेन्टका अतधकाांश खण्डहरू हाल पहुँचयोग्य छैनन।् पेनस्टक अलाइन्मेन्ट क्षेत्र पातलो माटोको 
तहले ढावकएको Schist को िेडरकले बनेको छ। प्रस्तावित विद्यतुग ृभन्दा मातथ रहेको पेनस्टक 
अलाइन्मेन्ट क्षेत्रमा quartzitic schist को िेड रक अिलोकन गररएको तथयो।  
विद्यतुगहृ क्षते्र 
विद्यतुगहृ चट्टान मतन रहेको समतल क्षेत्रमा प्रस्ताि गररएको छ। विद्यतुगहृ प्रस्तावित क्षेत्र thick 
alluvial deposits बाट बनेको छ। जनु तातोपानी खोलाबाट कररब 60 तमटरको दूरीमा अिघस्थत 
छ। विद्यतुगहृ क्षेत्रमा िेडरक नरहेको पाइयता पतन मातथल्लो भागमा भने बेड रक हनु सर्कने अनमुान 
गररएको छ र तल्लो भाग भने boulder mixed soil बाट बनेको छ। 
टेलरेस क्षते्र 
विद्यतु उत्पादन पश् चात विद्यतुगहृबाट पनु: तातोपानी खोलामा पानी प्रिाह गराउनका लातग टेलरेस 
प्रस्ताि गररएको छ। टेलरेस alluvial terrace रहेको क्षेत्रमा प्रस्ताि गररएको छ। यस क्षेत्रमा 
alluvium र colluvium दबैु प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन।्  
पहुँच सडक 
आयोजना क्षेत्रसम्म पहुँचका लातग 14 वक.तम. लम्बाइ र 4.5 तम. चौडाइको पहुँच सडक तनमायण 
गररनेछ। पहुँच सडक राविय िन तथा राविय िनसँग जोतडएको खोलाको बगर हुँदै तनमायण गररनेछ। 
पहुँच सडक हेडरेस पाइप अलाइन्मेन्टसँग समानान्तर भएर जानेछ। पहुँच सडक तातोपानी खोलाको 
बायाँ वकनारामा रहेको colluvium, rock slopes and few gullies समािेश भएको various geological 
terrains हुँदै पार हनुेछ। पहुँच सडक प्रस्तावित क्षते्र भौगतभयक रूपमा घस्थर रहेको छ र कुनै पतन 
प्रकारको पवहरो तथा भ-ूक्षय गएको छैन। 

 पवहरो भ-ूक्षय 
आयोजना क्षेत्रको भौगतभयक सांरचनाको पषृ्ठभतूम जवटल भएता पतन ठूलो स्केलको पवहरो तथा भ-ूक्षय 
गएको स्थान छैन। 
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 भकूम्पीय जोघखम 

तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना दोस्रो भकूम्पीय जोघखम स्थानमा पदयछ। आयोजना क्षेत्रको 
design horizontal seismic coefficient ०.१३-०.१५ रहेको छ जबकी यसको vertical seismic 
coefficient २५% रहेको छ। भकुम्पीय जोघखमलाई ख्याल गरी आयोजनाको तडजाइन गररएको छ।
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तस्िीर 5.3: नेपालको भकूम्पीय जोघखमको नर्कसामा आयोजना क्षते्र  

स्रोत: राविय भकूम्प मापन तथा अनसुन्धान केन्द्र, खानी तथा भ-ूगभय विभाग, 2015 बाट सांसोतधत
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 जल तथा मौसम 
प्रस्तावित आयोजनामा समाशीतोष्ण जलिाय ुअन्तगयत पदयछ। तातोपानी खोला बेसीन वहउँदमा पघिमी 
र गमीमा दघक्षण एघशयाली मनसनुबाट प्रभावित हनु्छ। आयोजना क्षेत्रमा जनु देघख सेप्टेम्बर मवहनामा 
गमी र नोभेम्बर देघख जेनेिरीसम्म जाडो हनुे गदयछ। प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रको जल तथा मौसम 
सम्बन्धी वििरण जल तथा मौसम विज्ञान विभागको, स्टेशन नां. 445 (आरूिाट) स्टेशनबाट तलइएको 
तथयो। जनु आयोजना स्थलबाट कररब 33 वक.तम. दरुीमा अिघस्थत छ।  प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रको 
औसत िावषयक िषाय १४९४ तम. तम. रहेको छ भने अतधकतम तापक्रम २९.८ तडग्री सेघन्टग्रडे र 
न्यूनतम तापक्रम -१.९ तडग्री सेघन्टग्रडे रहेको छ। 

 जलविज्ञान (हाइड्रोलोजी) 
तातोपानी खोला आखँ ुखोलाको सहायक खोला हो र आखँ ुखोला बढुीगण्डकी नदीको सहायक खोला 
हो। तातोपानी खोला सेतो पोखरी, कालो पोखरी र गणेश वहमाल जस्ता प्रघशद्ध उच्च वहमाली क्षेत्रको 
वहउँ पग्लेर बग्ने पानीबाट बनेको खोला हो। 

 जल तथा जलाधार क्षते्र 
प्रस्तावित आयोजनाको इन्टेकको जलाधारको क्षेत्रफल ६६ िगय वक.तम. र विद्यतुगहृको जलाधारको 
क्षेत्रफल ९४ िगय वक.तम. रहेको छ। इन्टेक क्षेत्रको जलाधारको कुल क्षेत्रफल मध्ये 8.58 िगय 
वक.तम. समदु्री सतहबाट 5,000 तम. भन्दा मातथको उचाइमा, 39.6 िगय वक.तम. समदु्री सतहबाट 
3,000 देघख 5,000 तम. सम्मको उचाइमा र 17.82 िगय वक.तम. समदु्री सतहबाट 3,000 तम. 
भन्दा तलको उचाइमा अिघस्थत छ। विद्यतुगहृ क्षेत्रको जलाधारको कुल क्षेत्रफल मध्ये 8.58 िगय 
वक.तम. समदु्री सतहबाट 5,000 तम. भन्दा मातथको उचाइमा, 39.6 िगय वक.तम. समदु्री सतहबाट 
3,000 देघख 5,000 तम. सम्मको उचाइमा र 45.82 िगय वक.तम. समदु्री सतहबाट 3,000 तम. 
भन्दा तलको उचाइमा अिघस्थत छ। तातोपानी खोलाको मखु्य स्रोत उच्च वहमाली क्षेत्रमा रहेको वहउँ, 
वहमनदी तथा तालहरू हनु। तातोपानी खोला आखँ ु खोलाको सहायक खोला हो र आखँ ु खोला 
बढुीगण्डकी नदीको सहायक खोला हो। जलाधार क्षेत्रको मूख्य भाग उच्च वहमाली क्षेत्रले िेररएको 
छ। उत्तरी क्षेत्रमा गणेश वहमाल, पूिीय क्षेत्रमा कालो पोखरी, सेतो पोखरी र पघश् चमी क्षेत्रमा फ्याफला 
डाँडा रहेको छ।  
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 विद्यतु उत्पादनका लातग अपनाइएका बहाि (Adopted Flow for generation) 
तातोपानी खोलाको विद्यतु गहृ क्षेत्र भन्दा २ वक. तम. तल्लो तटीय क्षेत्रको वहन्दङु्ग गाँउ नघजक स्टाफ 
गज जडान गररएको छ। Medium Hydro Study Project (MHSP) वितधबाट मातसक बहाि तनकातलएको 
छ। मातसक बहाि तथ्याांक तनम्न तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ;  
तातलका 5.1: तातोपानी खोलाको मातसक औसत बहाि (िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
मवहना  बहाि (िनतमटर प्रतत सेकेण्ड ) 
जनािरी १.१७ 

फेिअुरी ०.९५ 

माचय ०.८६ 

अवप्रल ०.८६ 

मे १.१ 

जनु ३.१५ 

जलुाई ८.९६ 

अगस्ट १०.९९ 

सेप्टेम्िर ८.७ 

अर्कटोिर ४.२४ 

नोभेम्िर २.०५ 

तडसेम्िर १.३३ 

औसत ३.७ 

स्रोत: तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना, १९ मे. िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७९ 
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तस्िीर 5.4: तातोपानी खोलाको मातसक औसत बहाि 
स्रोत: तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना, १९ मे. िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

 बहाि अितध िक्र (Flow Duration Curve) 
बढुीगण्डकी नदीसँग  CAR वितध अपनाइ Flow Duration Curve तनकातलएको छ। सान्दतभयक तथ्याांकहरू 
तल तातलका र तस्िीरमा प्रस्ततु गररएको छ; 
तातलका 5.2: Flow Duration Curve 
अतधक बहाि प्रततशत (EXCEEDANCE) % बहाि (िन तमटर प्रतत सेकेण्ड  ) 
Q२५  ४.७७ 
Q३५ ३.२५ 
Q४० २.४९ 
Q४५ १.७२ 
Q५० १.५७ 
Q५५ १.४१ 
Q६० १.२५ 
Q६५ १.१० 
Q७० १.०२ 
Q७५ ०.९३ 

१.१७ ०.९५ ०.८६ ०.८६ १.१

३.१५
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अतधक बहाि प्रततशत (EXCEEDANCE) % बहाि (िन तमटर प्रतत सेकेण्ड  ) 
Q८५ ०.७७ 
Q९५ ०.४७ 

स्रोत: तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना, १९ मे. िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

 
तस्िीर 5.5: Flow Duration Curve 
स्रोत: तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना, १९ मे. िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 

 Sedimentation  
तातोपानी खोलाको sediment को मापनको कुन ै रेकडय छैन। त्यसैले बढुी गण्डकी जलविद्यतु 
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन तथा विस्ततृ तडजाइनमा उल्लेख गररएको अनसुार sediment 
को पररमाण दद्वततय स्रोतको रूपमा प्रयोग गररएको छ। तातोपानी खोला र बढुीगण्डकी नदीको 
भौगतभयक अिस्था समान रहेका कारण बढुीगण्डकी नदीमा  sediment को अतधकतम पररमाण ५०८७ 
ppm लाई मध्यनजर गरी तडसेन्डर बेतसनको तडजाइन गररएको तथयो। प्रस्तावित तातोपानी खोला 
जलविद्यतु आयोजनाको लातग पतन सोवह पररमाणलाई नै मध्यनजर गरी आयोजनाको तडजाइन गररएको 
छ। 
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 िातािरणीय बहाि 
यस आयोजनाको सांचालनको क्रममा आयोजनाको इन्टेक क्षेत्रबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा छोतडने 
िातािरणीय बहािले नदीको जलीय पाररघस्थततकीय प्रणालीलाई कायम राख्दछ। यस आयोजनाको 
हेडिर्कसय देघख टेलरेस आउटलेट सम्मको सखु्खा क्षेत्रमा पने तातोपानी खोलाको पानी कृवष प्रयोजन, 
माइक्रो हाइड्रोपािर सांचालन, दाहसांस्कार स्थल, धातमयक प्रयोजन, आददको लातग प्रयोग नगररएको हुँदा  
जलविद्यतु विकास नीतत, 2058 अनसुार यस आयोजनाले इन्टेकबाट सखु्खा मवहनाको औसत मातसक 
बहािको १०% (०.०९२ िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) अतनिायय रूपमा छोड्नेछ र अनगुमनका लातग 
Gauge स्थापना गररनेछ। त्यसैगरी तल्लो तटीय क्षते्रमा रहेको सहायक खोल्सीहरूले पतन िातािरणीय 
बहािलाई योगदान परु् याउँने छन।् 
तातलका 5.3: िातािरणीय बहाि 
मवहना उपलब्ध तडस्चाजय 

(िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
िातािरणीय बहाि 

(िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
विद्यतु उत्पादनका लातग उपलब्ध 
तडस्चाजय (िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 

बैशाख 0.98 0.092 0.885 

जेष्ठ 2.13 0.092 1.913 

असार 6.05 3.56 2.490 

साउन 9.98 7.49 2.490 

भदौ 9.85 7.36 2.490 

असोज 6.47 3.98 2.490 

काततयक 3.15 0.66 2.490 

मांतसर 1.69 0.092 1.521 

पौष  1.89 0.092 1.703 

माि 2.24 0.092 2.012 

फागनु 1.93 0.092 1.733 

चैत्र 0.92 0.092 0.828 

स्रोत: तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना, १९ मे. िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७७ 
 वहम नदी तथा तालहरू (GLOF) 

सेतो पोखरी (20 तम. x 10 तम. x 5 तम.) र कालो पोखरी (25 तम. x 9 तम. x 6 तम.) आयोजनाको 
जलाधार क्षेत्रमा रहेका मूख्य वहमतालहरू हनु।् सेतो पोखरी आयोजनाको इन्टेकबाट 4.07 वक.तम. 
र कालो पोखरी आयोजनाको इन्टेकबाट कररब 3.04 वक.तम. मातथल्लो तटीय क्षेत्रमा अिघस्थत 
छन।् उक्त वहमताहरूको आकार र भौगतभयक अिस्थालाई मध्यनजर गदाय विष्फोट हनुे सम्भािना 
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देघखँदैन। तर पतन यस आयोजनाको हेडिर्कसय र विद्यतुगहृ तडजाइनका क्रममा सम्भावित असरहरूलाई 
न्यूनीकरण गने गरी तडजाइन गररएको छ। 

 िाय,ु जल तथा ध्ितनको गणु 
िायकुो गणुस्तर 
आयोजना क्षेत्रमा िाय ुप्रदषुणको एक मात्र स्रोत भनकेो सिारीसाधनको आितजाितबाट तनघस्कने धलुो, 
धिुाँ र खाना बनाउने क्रममा प्रयोग गररने दाउराबाट तनस्कने धिुाँ हो। गतुडरहेका सिारी साधनहरूबाट 
हनुे िायकुो प्रदषुण बाहेक आयोजनामा प्रदषुणको अरू कुनै स्रोत छैनन।् आयोजना क्षेत्र शहरी क्षेत्र 
तथा औद्योतगक वक्रयाकलापकान क्षेत्रहरूल भन्दा धेरै टाढा मखु्यतूः ग्रातमण क्षेत्रमा अिघस्थत छ। 
Low Volume Sampler प्रयोग गरी वितधबाट वितभन्न ठाउँको dust fall weight मापन गररएको तथयो र 
विद्यतुगहृ क्षेत्रमा dust fall weight को मान सबै भन्दा बढी (195 mg/m3) र हेडिर्कसय क्षेत्रमा 
सबैभन्दा थोरै (152 mg/m3) रेकडय गररएको तथयो। विस्ततृ वििरण अनसूुची ७ मा ददइएको छ। 

जलको गणुस्तर 
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा ठोस फोहोर तथा तरल पदाथय खोलामा तनस्कासन गररएको पाइँदैन। 
तातोपानी खोलाको वितभन्न आयोजना क्षेत्रहरूमा पानीका नमूनाहरूको गणुस्तर मापण CEMAT जल 
प्रयोगशाला प्राइभेट तलतमटेडमा गररएको तथयो जनु प्रततिेदनको अनसूुची ८ मा समािेश गररएको छ। 
आयोजना क्षेत्रमा पानीको गणुस्तर जलीय जीिन र अन्य प्रयोजनको लातग उपयकु्त रहेको छ। 
ध्ितनको गणुस्तर 
प्रस्तावित आयोजना ग्रामीण क्षेत्रमा अिघस्थत छ, जसमा कुनै उद्योगको स्थापना भएको छैन ्र आयोजना 
क्षेत्रमा सिारीसाधनको गततवितधहरू धेरै नपाइने भएका कारण ध्ितनको गणुस्तर रािो रहेको छ। 
आयोजना क्षेत्रमा मापन गररएको ध्िनीको अतधकतम स्तर 69.3 तड.बी.ए. र न्यूनतम स्तर 61.1 
तड.बी.ए. रहेको पाइएको तथयो। प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा ध्ितनको मापन सम्बन्धी विस्ततृ वििरण 
अनसूुची ७ मा ददइएको छ। 

 जैविक िातािरण  
आयोजना क्षेत्र आयोजना क्षेत्र समनु्द्र सतह देघख २०६० तम. देघख २९९५ तम. सम्मको उचाईमा 
रहेको हनुाले यस क्षेत्रमा समशीतोष्ण जलिाय ुपाइन्छ। सल्ला (Pinus wallichiana),उततस (Alnus 

nepalensis), कटुस (Castanopsis indica),खस्र ु (Quercus semecarpifolia),धपुी (Juniper sp.), 
फलाँट (Quercus glauca), मलातो (Macaranga pustulata), लालीगरुाँस (Rhododendron 

arboretum), लालीगरुाँस (घचमाल) (Rhododendron barbatum), आदद आयोजना क्षेत्रमा पाइने रूखका 
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प्रमखु प्रजाततहरू हनु।् आयोजना क्षत्रको मातथल्लो वहमालमा रानी सल्ला (Pinus roxburghii), मौंिा 
(Engelhardia spicata), जामनु (Syzyzium cumini), दार (Boehmeria rugulosa), घखरो (Sapium 

insigne), गायो (Bridelia retusa), आखाँतरूिा (Trichilia connoroides), आदद आदद प्रजाततका रूख। 
बु्  यानमा तनगालो (Drepanostachyum intermedium), खरेटो (Phyllanthus parvifolius), चतु्रो 
(Berberis aristata), िनमारा (Ageratina adenophorum), तततेपाती (Artemisia indica), ददाले 

(Boehmeria ternifolia), Boehmeria macrophylla, घचयापतत (Camellia kissi), धरुसूली (Colebrookea 

oppositifolia), यूररलो (Hypericum uralum), िन काइयो (Luculia gratissima), असारे (Mussaenda 

frondosa), धोतबनी (Mussaenda macrophylla)  आदद पाइन्छन।् 
िाँस प्रजाततमा तसस्न ु (Urtica dioica), भेन्दे कुरो (Barleria cristata), फुसरे िाँस (Indigofera 

pulchella), भेराकुरो (Agrimonia pilosa) आदद पाइन्छन।् 
 मखु्य आयोजना क्षते्रका िनस्पततका विशेषताहरू 

आयोजना क्षेत्रमा समाघशतोष्ण हािापानीमा पाइने िनस्पततहरू पाइन्छन।् आयोजना क्षेत्र समदु्री 
सतहबाट २०६० तमटर र २९९५ तमटर सम्मको उचाइमा अिघस्थत छ।  
क. हेडिर्कसय क्षते्र 

इन्टेक, ग्राभेल ट्राप, वफडर पाइप र सेटतलङ्ग बेतसन हेडिर्कसयका प्रमखु अियिहरू हनु।् प्रस्तावित 
हेडिर्कसय क्षेत्रमा धपुी (Juniper sp.), लालीगरुाँस (Rhododendron arboreum) र सल्ला (Pinus 

wallichiana) रहेका छन।् 

ख. हेडरेस  पाइप, सजय याांक, पेनस्टक पाइप 

हेडरेस पाइप क्षेत्रमा उततस (Alnus nepalensis), कटुस (Castanopsis indica),धपुी (Juniper sp.), 
मलातो (Macaranga pustulata),लालीगरुाँस (Rhododendron arboretum) रूखका प्रजाततहरू 
पाइन्छन।् 

सजय याांक क्षेत्रमा उततस (Alnus nepalensis) र मलातो (Macaranga pustulata) रूखका प्रजाततहरू 
पाइन्छन।् 

पेनस्टक पाइप क्षेत्रमा उततस (Alnus nepalensis), मलातो (Macaranga pustulata),लालीगरुाँस 
(Rhododendron arboretum) र लालीगरुाँस (घचमल) (Rhododendron barbatum) रूखका प्रजाततहरू 
पाइन्छन।् 

ग. विद्यतुगहृ 
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विद्यतुगहृ क्षेत्रमा उततस (Alnus nepalensis), कटुस (Castanopsis indica), मलातो (Macaranga 

pustulata) र लालीगरुाँस (घचमल) (Rhododendron barbatum) रूखका प्रजाततहरू पाइन्छन।् 

ङ. पहुँच सडक (Access road) 

करीब १४ वक.तम लामो पहुँच सडक तनमायण गररनेछ। पहुँच सडक ततर  सल्ला ( Pinus 

wallichiana),कटुस (Castanopsis indica),खस्र ु (Quercus semecarpifolia),धपुी (Juniper sp.) र 
फलाट (Quercus glauca) आदद रूखका प्रजाततहरू पाइन्छन।्  
आयोजना क्षेत्रकामा पाइने वितभन्न िनस्पततहरूको विस्ततृ सूची अनसूुची ७ ददइएको छ। 

 गैर काष्ठ िन पैदािार र जतडबवुटहरू 
मखु्यरूपमा गैर काष्ठ िन पैदािारहरू औषधी, ईन्धन, स्याउला, चारा,  सजािट, िरेल ुऔजारहरू 
बनाउन, िेयर लगाउन, वकटनाशक, माछा मानय, धमयकमयका लातग धूप, र मल बनाउनका लातग प्रयोग 
गररन्छन।् वटमरु (Zanthoxylum armatum), घचराइतो (Swertia chirayita), जटामतस (Nardostachys 

grandiflora), सतिुा (Paris polyphylla), बीष (Aconitum chamonthum), चतेु्र (Berberis angulosa), 
हली (Rumex nepalensis), तसस्न ु(Urtica dioica), फुसे्र (Juniperus sp.), घजम्ब ुझार (Allium wallichii) 
र कु्की (Neopicrorhiza scrophulariiflora) आदद यस आयोजनामा पाइने महत्िपूणय जतडबवुट 
प्रजाततहरू हनु।्   

 कृवष जैविक विविधता 
धान (Oryza sativa), मकैं  (Zea mays), गहुँ (Triricum aestivum), कोदो (Eleusine coracana) फापर 
(Fagopyrum esculentum), जौ (Hordeum vulgare), गहत (Dolichos biflorus), मास (Phaseolus 

mungo), केराउ (Pisum sativum), प्याज (Allium cepa), लसनु (Allium sativum), अदिुा (Zinziber 

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

आयोजना क्षेत्र कुनै पतन राविय तनकुञ्ज, मध्यिती क्षेत्र िा सांरघक्षत क्षेत्रतभत्र पदैन। 
 प्राणी  

 िन्यजन्त ु
थार (Capricornis thar), वहमाली धके लोखके (Tamiops macclellandii), मलया दमु्सी (Hystrix 

brachyuran), घचतिुा  (Panthera pardus), स्याल (Canis aureus), वहमाली मलसाप्रो (Martes 

foina), बदेँल (Sus scrofa), रतिुा मगृ (Muntiacus muntjak), दमु्सी (Hystrix brachyura), मसुा 
(Rattus rattus), िन विरालो (Felis chaus) आदद आयोजना क्षेत्रमा पाइने मखु्य िन्यजन्तहुरू हनु।् 
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आयोजना क्षेत्रको मातथल्लो भेगका िनमा वहमाली कालो भाल ु (Ursus thibetanus), वहउँ घचतिुा 
(Panthera uncia) जस्ता लोपोउन्मखु प्रजाततहरू पाइन्छन।् तर प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा यी 
िन्यजन्तहुरू पाइदैनन।् आयोजना क्षेत्र िरपर पाइने िन्यजन्तहुरूको तातलका अनसूुची ७ मा समािेश 
गररएको छ। 

 चराहरू 
स्थलगत अध्ययन तथा स्थानीय व्यघक्तहरू अनसुार कातलज (Lophura leucomelanos), न्याउली 
(Megalaima virens), कोइली (Eudynamys colopacea), तामे ढुकुर (Streptopelia orientalis), भँगेरा 
(Passer domesticus), सेतो वटकवटके (Motacilla alba), स्िगय चरी (Terpsiphone paradise) आदद 
आयोजना क्षेत्रमा पाइने मखु्य चराहरू हनु।् आयोजना क्षेत्र िरपर पाइने चराहरूको तातलका अनसूुची 
७ मा समािेश गररएको छ।  

 सरीसपृ तथा उभयचरहरू 
यस आयोजना क्षेत्रमा छेपारो (Calotes versicolor), पथर चटुिा (Laudakia tuberculata), हररयो छेपारो 
(Japalura tricarinata), माउसलुी (Hemidactylus brooki), भनमुङु्ग्र े(Asymblepharus sikkimensis), 

चङ्खे सपय (Amphiesma platyceps), पानी सपय (Xenochrophis sancti johannis), जस्ता सरीसपृहरू 
पाइन्छन ्भने खसे्र भ्यागतुा (Bufo melanostictus), हररयो पाहा (Amolops formosus) र सानो पाहा 
(Paa polunini) जस्ता उभयचरहरू पाइन्छन।् विस्ततृ वििरण अनसूुची ७  मा समािेश गररएको छ। 

 जलचरहरू 
Steep gradient, Presence of stream falls, high water current, आददका कारण स्थलगत भ्रमणका 
क्रममा तातोपानी खोलाको मातथल्लो भेग (हेडिर्कसय प्रतावित क्षेत्र) मा माछाहरू पाइँदैनन।् Elevation 

िटेसँगै खोलाको  steepness र water current पतन ि्दै गएको हनुाले तातोपानी खोलाको विद्यतुगहृ 
प्रस्तावित क्षेत्रमा भने स-साना चचु्चे असला (Schizothorax labiatus) प्रजाततका माछाहरू पाइएका 
तथए। Hydracarina, Plecoptera, Baetidae, Heptageniidae, Leptophlebidae, Tricorythnidae, 
Glossosomatidae, Caenidae, आदद तातोपानी खोलामा पाइने macroinvertebrates हनु।् विस्ततृ 
वििरण अनसूुची 7 मा समािेश गररएको छ। 
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 सामाघजक आतथयक तथा सासँ्कृततक िातािरण 
 बस्तीको नाम 

प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना िप्रभावित बस्तीहरूका रूबी भ्याली गाँउपातलका िडा नां. ४ र ५ पदयछन ्र 
उक्त आयोजनाको मखु्य सांरचना िन क्षेत्रमा पदयछन ्भन ेनेिेर, वहन्दङु्ग गाउँ, ततघप्लङ, सतुयन, लापा र 
बोरङ्ग आयोजना क्षेत्र नघजकका बस्तीहरू हनु।् 

 आयोजना स्थलसँगको दूरी 
आयोजना क्षेत्रमा बार्कलो बस्ती छैन।आयोजनाको मखु्य सांरचना िन क्षेत्रमा पदयछ। आयोजना क्षेत्र 
नघजक रहेका बस्तीहरू जस्तै नेिेर, वहन्दङु्ग गाउँ, ततघप्लङ, सतुयन, लापा र बोरङ्ग बजारको आयोजना 
क्षेत्रसँगको दूरी सम्बन्धी विस्ततृ वििरण तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ; 

तातलका 5.4: आयोजना स्थलसँगको दूरी 
क्र.सां. पययटक गन्तव्य दूरी (वक.तम.) 
1.  नेिेर ३ 
2.  वहन्दङु्ग गाउँ ३.५ 
3.  ततघप्लङ ७.३ 
4.  सतुयन ७.१ 
5.  लापा १३.७ 
6.  बोरङ्ग बजार १०.५ 
स्रोतूः िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको स्थलगत अध्ययन, २०७८  

 जनसांख्या तथा लैवङ्गक वििरण 
राविय जनगणना, २०७८ अनसुार धाददङ्ग घजल्लाको कुल जनसांख्या ३,२२,७५१ रहेको छ जसमध्ये 
परुूषको जनसांख्या १,५७,२०७ जना र मवहलाको जनसांख्या १,६५,५४४ जना रहेको छ। यस 
घजल्लाको औसत िरधरुीहरू ३.८२ र लैवङ्गक अनपुात ९४.९६% रहेको छ।  
त्यसैगरी, रूबी भ्याली गाउँपातलकाको कुल जनसांख्या १०,४७२ रहेको छ जसमध्ये परुूषको जनसांख्या 
५,२६१ जना र मवहलाको जनसांख्या ५,२११ जना रहेको छ भने औसत िरधरुीहरू ३.५० र लैवङ्गक 
अनपुात ९९.०४% रहेको छ।  
आयोजना प्रभावित घजल्ला तथा गाउँपातलकाको जनसांख्या तथा िरधरुी सम्बघन्ध विस्ततृ वििरण तल 
तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका 5.5: आयोजना प्रभावित क्षते्रको जनसांख्या सम्बन्धी वििरण 
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क्र.सां. प्रभावित क्षते्र राविय जनगणना, २०७८ को प्रारघम्भक तथ्याांक अनसुार 

जनगणना 
िर सांख्या 

  

जनसांख्या लैवङ्गक 
अनपुात 
(%) 

औसत 
िरधरुी 

जनसांख्या 
िवृद्धदर 

कुल जनसांख्या परुूष मवहला 

१. धाददङ्ग 
घजल्ला 

७८,६६३ ३,२२,७५१ १,५७,२०७ १,६५,५
४४ 

९४.९६ ३.८२ -०.३९ 

क . रूबी भ्याली 
गाउँपातलका 

२,९८९ १०,४७२ ५,२६१ ५,२११ ९९.०४ ३.५० ०.९५ 

स्रोतूः राविय जनगणना 2078 को प्रारघम्भक नततजा 

 जातजातत 
राविय जनगणना २०६८ अनसुार रूबी भ्याली गाउँपातलकामा तामाङ्ग, गरुूङ्ग, िाह्मण, क्षेत्री, आदद जातीका 
मातनसहरूको बसोबास रहेकोछ। जसमध्ये सबैभन्दा बवढ तामाङ्ग (७४.१२%) जाततका मातनसहरू रहेका 
छन ्भने दोस्रोमा गरुूङ्ग (४.९०%), तेस्रोमा िाह्मण (०.४१%), चौथौमा क्षेत्री (०.१३%) र अन्यमा 
(१७.४५%) रहेका छन।् गरुूङ्ग र तामाङ्ग समदुायका मातनसहरू यस क्षेत्रका आददबासी हनु।् 

तातलका 6.5 : प्रभावित क्षते्रको जातजातत अनसुारको जनसांख्याको वििरण 
 गाउँपातलका  जातजातत तामाङ्ग    गरुूङ्ग  िाह्मण  क्षते्री अन्य  

धाददङ्ग घजल्ला 

रूबी भ्याली 
गाउँपातलका ९,५६२ ७,०८७ ७५५ ३९ १२ १,६६९ 

 % १०० ७४.१२ ७.९० ०.४१ ०.१३ १७.४५ 

स्रोतूः राविय जनगणना, 2068 
 भाषा 

स्थानीय भाषाहरू तथा बोल्ने समदुाय 
राविय जनगणना, २०६८ का अनसुार रूबी भ्याली गाउँपातलकामा वितभन्न मातभृाषाहरू छन।्यस 
क्षेत्रमा तामाङ, नेपाली, गरुूङ तथा अन्य भाषा मखु्य स्थानीयले बोल्ने भाषाहरू हनु।् 
मात ृभाषा बोल्न ेसमदुाय 
मात ृभाषा बोल्ने समदुायको विस्ततृ वििरण तलको तातलकामा ददइएको छ; 
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तातलका  7.5:  रूबी भ्याली गाउँपातलकाको भाषाभाषी अनसुारको जनसांख्याको वििरण 
 गाउँपातलका भाषाभाषीको वििरण  तामाङ  नेपाली गरुूङ्ग अन्य  
रूबी   भ्याली ९,५६२ ८,१६३ १,३५४ १४ ३१ 
 % १०० ८५.३७ १४.१६ ०.१५ ०.३२ 

स्रोतूः राविय जनगणना, 2068 
 पेशा 

प्रभावित क्षेत्रका अतधकाांश मातनस व्यापार, व्यिसाय, नोकरी, कृवष, िन, कुखरुापालन, बाख्रापालन, 
थोक, खदु्रा बजार, होटल, रेस्टुरेन्ट, पययटन, आदद जस्ता क्षेत्रमा सांलग्न भएको देघखन्छ। उपयकु्त 
हािापानी, माटोको बनोट भएको यस गाउँपातलका कृवषको लातग उपयकु्त उियर माटो भएको पहाडी 
क्षेत्र भएको हुँदा गाउँपातलकामा अतधकाांश िरपररिार प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपमा कृवष व्यिसायमा 
सांलग्न रहेका छन।् मील, फतनयचर उद्योग, कुखरुा पालन, पश ुपालन आदद केही साना तथा िरेल ु
उद्योग व्यिसायहरू हनु।् यस गाउँपातलकाको बैकघल्पक आतथयक आधार बैदेघशक रोजगारका साथै होमस्टे 
रहेका देघखन्छ। 

 बसाइँ सराई 
प्रभावित क्षेत्रका मातनसहरू अतधकाांश तत्रशलुी तथा धाददङ्गबेसी बसाइँसराई गने गरेको यसका अततररक्त 
प्रभावित क्षेत्रमा हेदाय लापा, ठुलोगाउँ, बोराङ्ग बजार आदी बजार केन्द्र तथा व्यापाररक केन्द्रमा 
बसाइँसराई गने गरेको पाइन्छ। यसका साथै काठमाडौं र पोखरा लगायतका स्थानहरूमा बसाइँसराई 
गने गरेको पतन पाइन्छ। यिुा जनशघक्तहरू अिसर र रोजगारीको खोजीमा नेपालका अन्य विकतसत 
ठाउँ तथा भारत, मलेतसया एिां अन्य खाडी मलुकु ततर गएको देघखन्छ।  

 भौततक /सामदुावयक  पूिायधार  
 यातायात पूिायधार 

बाटोको पहुँच अनसुार आयोजना क्षेत्र सघजलो क्षेत्र रहेको छ। यस धाददङ्ग घजल्लामा कुल १,५४२.५ 
वक.तम. लामो सडक तनमायण गररएको छ। जसमध्ये कालो पते्र १४६.५ वक.तम. लम्बाई, १२९० वक. 
तम. लम्बाई कच्ची सडक तनमायण गररएको छ। त्यस्तै घजल्ला प्रावितधक कायायलय धाददङ्ग अनसुार धाददङ्ग 
घजल्लामा १५ िटा सस्पेन्सन (टािर भएको), ९८ िटा सस्पेन्सन (टािर नभएको) र ७ िटा ट्रष्ट (फलाम) 
को झोलङु्गे पलु रहेका छन।् बोरङ्ग देघख विद्यतुगहृ र हेडिर्कस सम्मको पहुँच मागयको लम्बाइ कररब २४ 
वक.तम. रहेको छ। विस्ततृ वििरण तल तातलकामा ददइएको छ;  

तातलका 5.8: आयोजना क्षते्रसम्मको पहुँच 
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क्र.सां. सडकको वकतसम लम्बाई (वक. तम.) 
1.  कालो पते्र १४६.५  

2.  ग्राभेल ७० 

3.  कच्ची १२९० 

4.  ओटातसल ३६ 

 कुल १५४२.५ 

स्रोत: िावषयक घजल्ला विकास योजना २०७३∕७४ 

 बजार 

यस आयोजनाको नघजक लापा, ठुलोगाउँ, बोराङ्ग बजार, ततघप्लङ्ग र सेतङु्ग बजारहरू पदयछन।् आयोजना 
क्षेत्रको मखु्य प्रशासतनक एिां व्यापाररक केन्द्रका रूपमा धाददङ्गबेसी मातनन्छ। आयोजना क्षेत्रको 
नघजकको व्यापार क्षेत्र बोरङ्ग र धाददङ्ग बेसीबाट दैतनक आिश्यक सामाग्री तथा तनमायण सामाग्रीहरूको 
ढुिानीको लातग प्रयोग गररनेछ। त्यहाँ साना तथा ठूलो वकराना पसलहरू र घचया पसलहरू उपलब्ध 
छन।् 

तातलका 5.9: आयोजना क्षते्र नघजक रहेका बजार 
क्र.सां. पययटक गन्तव्य दूरी (वक.मी) 
1.  सतुयन ७.१ 
2.  लापा १३.७ 

3.  ठुलोगाउँ २४.७ 

4.  ततघप्लङ ७.३ 
5.  बोरङ्ग १०.५ 
6.  धाददङ्गबेसी ४३.५ 
स्रोतूः िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको स्थलगत अध्ययन, २०७८  

 उद्योग 

औद्योतगक गणना २०६९ अनसुार धाददङ्ग घजल्लामा सञ्चातलत  कुल २१ िटा ठूला उद्योग प्रततष्ठानहरू 
मध्ये सबैभन्दा बढी गैह्र धाघत्िक खतनजहरू उत्पादन गने ९ िटा, फतनयचर उत्पादन गने ६ िटा, 
काठजन्य सामाग्रीहरू उत्पादन गने २ िटा तथा खाद्यन्न उत्पादन गने १, रसायन तथा रासायतनक 
िस्त ुउत्पादन गने १, औषधी जन्य रसायन र िनस्पततजन्य पदाथय उत्पादन गने १ र फेतिकेटेड 
धातजुन्य िस्तहुरू (मेघशनरी र औजार बाहेकका) उत्पादन गने १ िटा रहेका छन।् 

त्यसैगरर यस आयोजना प्रभावित गाउँपातलका अन्तगयत ठूला उद्योगहरू नभएता पतन कृवष तथा पैदािारमा 
आधाररत साना उद्योगहरू कररब २५ िटा सांचालनमा रहेका छन ्जसको सम्भािना प्रचरु देघखएता 
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पतन लगानी, व्यिसावयकता तथा वितभन् न पूिायधारको असवुिधाको कारण अपेघक्षत विकास हनु सकेको 
छैन।  

 आयोजना क्षते्र नघजक रहेका आयोजनाहरू 
तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा अप्पर आखँ ुखोला जलविद्यतु आयोजना, 
३८ मेगािाट, सपुर आखँ ुखोला जलविद्यतु आयोजना, २३.५ मेगा िाट तथा इलेप (तातोपानी) खोला 
जलविद्यतु आयोजना, २५ मेगािाट गरी ततनिटा जलविद्यतु आयोजनाहरू रहेका छन।् 

तातोपानी खोला बेतसनको समदु्री सतहबाट कररब ४००० तम. भन्दा मातथको उचाइमा दईु प्रमूख 
तालहरू रहेका छन।् उक्त तालहरू कालो दह र सेतो दह जनु तातोपानी खोला बेसीनको मातथल्लो 
तटीय क्षेत्रमा पदयछन।् आयोजना क्षेत्रमा तातोपानी खोलाको पानी पानी िट्ट, तसांचाइ, खानेपानीको 
स्रोत, दाहसांस्कार स्थल, मनोरञ् जन िा अन्य साांस्कृततक र धातमयक गततवितधहरूको लातग प्रयोग 
गररएको छैन। तसथय मातथल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी उपयोग सम्बन्धी कुनै वििाद नरहेको 
पाइन्छ। 

तातलका 5.10 : मातथल्लो र तल्लोतटीय क्षते्रमा पने जलविद्यतु आयोजना 
क्र.सां. जलविद्यतु आयोजना तटीय क्षते्र क्षमता 

(मेगािाट) 
दूरी (वक.तम.) तनमायण तथा 

सांचालन चरण 
कैवफयत 

१ अप्पर आखँ ुखोला जलविद्यतु 
आयोजना 

तल्लो तटीय  ३८ १  सांचालन चरण  

२ सपुर आखँ ुखोला जलविद्यतु 
आयोजना 

तल्लो तटीय  २३.५ ४.९३ सांचालन चरण 

३ इलेप (तातोपानी ) खोला 
जलविद्यतु आयोजना 

तल्लो तटीय  २५ ९.७९ सांचालन चरण 

स्रोत: नेपाल विद्यतु प्रातधकरणको िावषयक प्रततिेदन  , २०२०/२०२१ 

 अघन्तम सांस्कार गने स्थल र प्रचलन 
आयोजना क्षेत्रमा अघन्तम सांस्कार गने स्थलहरू पदैनन।् 

 कृवष प्रयोजनको लातग जल उपयोग 
कृवष प्रयोजनको लातग तातोपानी खोलाको पानी प्रयोग गररएको छैन। आयोजना क्षेत्रमा रहेका स-
साना खोल्सीहरूबाट नघजकैको खेतमा तसांचाइ गररन्छ। त्यसैगरर आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रको 
पानी तसांचाइ, खानेपानीको स्रोत, माइक्रो 



तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना, १९ मे.िा.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 

 

59 
  

हाइड्रो, दाहसांस्कार स्थल र मनोरन्जन तथा अन्य साांस्कृततक तथा धातमयक गततवितधहरूको लातग प्रयोग 
गररएको छैन। 

 जल उपयोग   
तसांचाइ, खानेपानीको स्रोत, माइक्रो हाइड्रो तथा अन्य साांस्कृततक र धातमयक गततवितधहरूको लातग 
तातोपानी खोलाको पानी प्रयोग गररएको छैन। 

 सासँ्कृततक, धातमयक तथा ऐततहातसक धरोहरहरू 
धाददङ्ग घजल्लाको एक चघचयत धातमयक मघन्दर मण्डली माई मघन्दरमा हरेक मांगलबार बाख्राको पाठी 
बली चढाई पूजाआजा गनेहरूको िइँुचो लाग्दछ जनु सो क्षेत्रको एक महत्त्िपूणय साँस्कृततक ररततरीिाजमा 
हो। यस मघन्दरमा मवहलाहरू जान नहनुे धातमयक अन्धविश्वास रहेको छ। त्यसैगरर, रूबी भ्याली 
गाउँपातलकामा भने परम्परागत रूपमा चतलआएको सांस्कृततमा आधाररत असारे गीत, तीज गीत, भ्याउरे 
भाका र दोहोरी गीत आदी तनकै लोकवप्रय मातनन्छन ्र विशेषगरी यस क्षेत्रमा नागपञ् चमी, ऋवषतपणी 
पूणीमा, बडा दशैँ, सराय, ततहार, देउली, ठूलो एकादशी आदद मनाइने गरेको पाइएको छ। 
अनपुम प्राकृततक सौन्दयय, प्रचसुर जैविक विविधा, बहजुाततय, बाहभुावषक, बहधुातमयक र सामाघजक 
विवितधता एिां ऐततहातसक तथा साांस्कृततक सम्पदाले भरीपूणय रहेको धाददङ्ग घजल्लाको रूबी भ्याली 
गाउँपातलका अन्तगयत वितभन् न मठ, मघन्दर, प्राकृततक, साँस्कृततक तथा ऐततहातसक स्थानहरू जस्तै, 
दमु्सेल झरना, बाविल तातो पानी, कालो दह, रूबी खानी, गणेश कुण्ड आदी रहेका छन।् प्रस्तावित 
आयोजना क्षेत्र तभत्र भने कुनैपतन साांस्कृततक महत्त्िका खलुास्थलहरू छैनन।्  

तातलका 5.11: आयोजना क्षते्र नघजक रहेका सासँ्कृततक, धातमयक तथा ऐततहातसक स्थलहरू 

क्र.सां सासँ्कृततक महत्िका स्थल दूरी (वक.तम.) 
1.  दमु्सेल झरना ८.३८ 
2.  बाविल तातो पानी १८.६९ 
3.  कालो दह २.४३ 
4.  सेङ् करचो गफुा  ७.३६ 
5.  गणेश कुण्ड ६.९ 
6.  दबु्सी दह ५.०९ 
स्रोतूः िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको स्थलगत अध्ययन, २०७८  

 चाडिाड र अन्य प्रथाहरू 
वितभन् न जातजाती, भाषाभाषी तथा धमायिलम्बीहरूको बसोबास रहेको हनुाले यस आयोजना प्रभावित 
गाँउपातलकाका मातनसहरूले आ-आफ्नै धमय, साँस्कृतत तथा परम्परा अनसुार चाडपिय मनाउने गदयछन।् 
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यस घजल्लामा अत्यातधक बातसन्दाहरूले मनाउने प्रमखु चाडहरूमा दशै, ततहार, लोसार, ततज, श्रीपञ्चमी, 
घशिरात्री, कृष्णाष्टमी, रामनिमी, फागपुूघणयमा, मािेसांक्रान्ती, साउनेसांक्रान्ती, साउनेसांक्रान्ती आदद हनु 
भने मशु्लीमहरूको ईद बकररद आदद हनु।् वक्रिीयनहरूले आफ्नो महत्िपणुय चाड वक्रसमस मनाउँछन।् 
यस घजल्लाको एक चघचयत धातमयक मघन्दर मण्डली माई मघन्दरमा हरेक मांगलबार बाख्राको पाठी बली 
चढाई पूजाआजा गनेहरूको िुइँचो लाग्दछ।यस मघन्दरमा मवहलाहरू जान नहनुे धातमयक अन्धविश्वास 
रहेको छ। रूबी भ्याली गाउँपातलकामा भने परम्परागत रूपमा चतलआएको सांस्कृततमा आधाररत असारे 
गीत, तीज गीत, झ्याउरे भाका र दोहोरी गीत आदी तनकै लोकवप्रय मातनन्छन ्र विशेषगरी यस क्षेत्रमा 
नागपञ् चमी, ऋवषतपणी पणूीमा, बडा दशैँ, सराय, ततहार, देउली, ठूलो एकादशी आदी मनाइने गररन्छ। 

 पययटक गन्तव्य 
आयोजना क्षेत्र नघजक पने बोरङ्गबाट सरुू हनुे पहुँच मागय, पययटकीय दृवष्टकोणबाट तनकै प्रतसद्ध छ। 
यहाँ होटेल, लज तथा विघत्तय सांस्थाहरूको लातग रािो ब्यिस्था रहेको छ। प्रमखु धातमयक तीथयस्थल 
एिां धातमयक मघन्दरहरूमा रहेका गोठेन, गमु्बा र दमु्सेल झरना, बाविल, सेतो पोखरी, गणेश वहमालको 
टे्रवकङ्ग रूट, कालो दह, सेतो दह, दबु्सी दह, रूबी खानी तथा गणेश कुण्ड जस्ता प्राकृततक 
दृश्यािलोकनका स्थानहरू पदयछन।् 

तातलका 5.12: आयोजना क्षते्र नघजक रहेका पययटकीय स्थलहरू 

क्र.सां. पययटक गन्तव्य दूरी (वक.तम.) 
1.  मण्डली माई मघन्दर ४३.३२ 
2.  ततघप्लङ गमु्बा ७.८० 
3.  तसङला १५.६५ 
4.  गणेश वहमाल रूट ११.३८ 
5.  दमु्सेल झरना ८.३८ 
6.  बाविल तातो पानी १८.६९ 
7.  कालो दह २.४३ 
8.  सेङ् करचो गफुा  ७.३६ 
9.  गणेश कुण्ड ६.९ 
10.  दबु्सी दह ५.०९ 
11.  गोठेन  ७.९८ 
स्रोतूः िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको स्थलगत अध्ययन, २०७८  
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 घशक्षा 
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका शैघक्षक पूिायधार अन्तगयत सरकारी विद्यालय, र्कयाम्पस, धातमयक शैघक्षक 
सांस्था, सामदुावयक पसु्तकालय, आदद रहेका छन।् रूबी गाउँपातलकाको साक्षरता दर ४5.29 % 
रहेको छ। विस्ततृ वििरण अनसूुची ७ मा ददइएको छ। 

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

 वपउने पानीका स्रोतहरू 
आयोजना क्षेत्रमा अतधकाांश स्थानीयहरूले धारा, ढुङ्गे धारा,  नदी तथा पाइपबाट खानेपानी प्रयोग गरेको 
पाइएको छ। विस्ततृ वििरण अनसूुची ७ मा समािेश गररएको छ।  

 फोहोरमैला व्यिस्थापन 
आयोजना क्षेत्रमा बढ्दो जनसांख्याका कारण फोहरमैलाको उत्पादन तीि गततमा बवढरहेको पाइन्छ। 
गाउँबासीहरूमा फोहोर व्यिस्थापन तथा सरसफाई सम्बन्धी सचेतना अतभिवृद्ध गनय फोहरमैला 
व्यिस्थापनमा तनजी क्षेत्र र नागररक समाजको सांलग्नतामा क्रतमक रूपमा विकास हुँदै आएको पाइन्छ। 
आयोजना क्षेत्र ग्रातमण इलाकामा अिघस्थत भएको हनुाले हाल फोहोर व्यिस्थापन प्रणालीको स्थापना 
नगररएको पाइएको छ। 

 आयोजना प्रभावित पररिारको सामाघजक, आतथयक तथा सासँ्कृततक िातािरण 
जग्गा तथा अन्य सम्पत्तीहरूको अतधग्रहणको कारण आयोजनाबाट प्रभावित पररिारहरूलाई 
आयोजना प्रभावित पररिारहरू (PAF) को रूपमा पररभावषत गररएको छ। यस आयोजनामा  
आयोजना प्रभावित पररिारहरू (PAF) र गम्भीर रूपमा आयोजना प्रभावित पररिार (SPAF) छैनन।्  
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 आयोजना प्रभावित बस्ती, वहन्दङु्गको सामाघजक, आतथयक तथा साांस्कृततक िातािरण 
आयोजना प्रभावित बस्ती, वहन्दङु्गका कुल २५ िरधरुीहरूमा सिेक्षण गररएको तथयो। सिेक्षण गररएका 
25 िरधरुीहरूको कुल जनसांख्या ११६ रहेको छ जसमध्ये ५४ (६२ %) जना परुूष रहेका छन ्
भने ६२ (५३%) जना मवहला रहेका छन।् सिेक्षण गररएका िरधरुीहरूको औसत िरधरुी ४.६२ 
रहेको छ। आयोजनाबाट प्रभावित बस्ती, वहन्दङु्गको जनसांख्या सम्बन्धी वििरण तल तातलकामा ददइएको 
छ; 
तातलका 5.13 : आयोजना प्रभावित बस्ती, वहन्दङु्गको जनसांख्या सम्बन्धी वििरण 
क्र  .सां .  प्रभावित क्षते्र जनसांख्या जनसांख्या िरधरुी 

सांख्या 
औसत 
िरधरुी परुूष मवहला 

१ वहन्दङु्ग ५४ ६२ ११६ २५ ४.२६ 

कुल १०० ५४ ६२ ११६ २५ 

स्रोतूः िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कनको स्थलगत अध्ययन, २०७८ 
 उमेर समूह र तलङ्ग 

सिेक्षण गररएका िरधरुीहरूमा ०-१४ िषय अन्तगयत २७.५९% पदयछ,  १५-५९ उमेर समूह अन्तगयत 
६१.२१% पदयछ र ६० र त्यो भन्दा मातथको उमेर समूह अन्तगयत ११.२१% पदयछ। १५-५९ 
उमेर समूह अन्तगयतको ६१.२१% (३४ परुूष र ३७ मवहला) जनसांख्याको आतथयक आजयन काययमा 
सकृय जनसांख्या अन्तगयत पदयछ। 

 धमय  
सम्पूणय आयोजना प्रभावित पररिारहरू बौद्ध धमय मान्दछन।् 

 जातीयता 
सिेक्षण गररएका सम्पूणय पररिारहरू जनजाती अन्तगयत पदयछन।् यस आयोजना प्रभावित िरधरुीहरूमा 
(२३ जना, १९.८३%) गरुूङ र बाँकी ८०.१७% (९३ जना) िरधरुीहरू लामा जातीका रहेका 
छन।् 

 शैघक्षक अिस्था 
सिेक्षण गररएका िरधरुीहरूको साक्षरता दर उच्च छ, कुल जनसांख्या मध्ये २०% जनसांख्या अनपढ 
छन।् साक्षर जनसांख्यामा प्राथतमक तहको घशक्षा उच्च अथायत ् ३१% छ जबवक प्रमाणपत्र तह र मातथको 
१०% मात्र छ। 
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 पेशा 
सिेक्षण गररएका िरधरुीहरूको मखु्य व्यिसाय कृवष हो। आयोजना प्रभावित िरधरुीहरू मध्ये ४०% कृवष 
स्रोतमा मात्र तनभयर छन,् जबवक बाँकी िरधरुीहरू अन्य स्रोतहरूमा तनभयर छन ्जस्तै िैदेघशक रोजगार 
(२० %), श्रम (२४ %), र व्यापार (१६ %) रहेको छ। 

 ऊजाय आपूततय 
आयोजना क्षेत्रको सबै िरहरूमा तबजलुी नपगेुतन सिेक्षण गररएका सम्पणूय िरधरुीहरूमा तबजलुी  
पतुगसकेको छ र बत्ती बाल्नका लातग तबजलुी प्रयोग गछयन।् िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको अध्ययनको 
समयमा गाउँको सबै िरहरूमा आयोजना पूणय रूपमा राविय तग्रडसँग जोड्ने कायय तीव्र भईरहेको तथयो। 
तसथय, सबै क्षेत्र नै तछटै्ट नै राविय तग्रडसँग जडान हनुे आशा गररएको छ। खाना पकाउनको लातग 
सधुाररएको चलुो १३ िरधरुी (५२%) को प्रयोग गदयछन।् थप केही िरहरूमा भने दाउरा ७ िरधरुी 
(२८%) तथा एलपीजी ५ िरधरुी (२०%) ले प्रयोग गरेको पाइन्छ। 

 खानेपानी आपतुतय र सरसफाई 
सिेक्षण गररएका सम्पूणय िरधरुीहरूले साियजतनक धारा माफय त खानेपानी प्रयोग प्राप्त गरेका छन।् 
त्यसैगरर, सरसफाइको सम्बन्धमा, सबै िरधरुीहरूले शौचालय प्रयोग गरररहेका छन ्र कररब ३२ % 
को स्थायी शौचालय (सेघप्टक याङकी र खाडलको सवुिधा) रहेको छ र ६८ % को अस्थायी खाडल 
प्रकारको शौचालय रहेको छ। 

 स्िास्थ्य 
पतछल्लो एक बषयको अितधमा सिेक्षण गररएका िरधरुीहरूका केही सदस्य तबरामी परेको जानकारी 
पाइएको छ। तबरामी परेका बेला धेरै िरधरुी स्िास्थ्य चौकी जाने देघखन्छ। मखु्यतया दम, ग्याघस्ट्रक, 
आउँ, पखाला, ज्िरो, रूिाखोकी जस्ता रोगहरू लाग्ने गरेको सिेक्षणबाट पत्ता लगाइएको तथयो।   

 सांगठनमा सहभातगता 
सिेक्षण गररएका िरधरुीहरू मध्ये १६.६७ % िरधरुीहरूले पानी उपभोक्ता सतमतत जस्ता सामदुावयक 
सांगठनमा भाग तलएको पाइएको छ। मवहलाहरूको सहभातगता भने परुूष भन्दा तलुनात्मक वहसाबले 
कम रहेको पाइएको छ। 

 सीप 
आयोजना प्रभावित िरधरुीहरूमा विशेषगरर डकमी, तसलाई र ड्राइतभांग आदद सीपहरू भएका मातनसहरू।  

 खाद्य पयायप्तता 
सिेक्षण गररएका िरधरुीहरू मध्ये 2 िरधरुीहरूलाई 3 मवहना, 14 िरधरुीहरूलाई 6 मवहना र 9 
िरधरुीहरूलाई भने परैु िषय नै खाद्य पर् याप्त हनुे गरेको पाइएको छ। 
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 आय घस्थतत 
आयोजना प्रभावित िरधरुीको िावषयक औसत आय रू २०१,००० हो। कृवष र श्रम आयका मखु्य 
स्रोत हनु।् त्यसैगरर, आयका अन्य स्रोतहरू िैदेघशक रोजगार, व्यापार र व्यिसाय हनु।् 

 खचय घस्थतत 
आयोजना प्रभावित िरधरुीको िावषयक औसत खचय रू १८२,५०० हो। अतधकतम खचय खाद्य िस्तमुा 
(५४.७९%)  र न्यूनतम खचय औषधीमा(१.९२%) हनु्छ। घशक्षामा खचय १० .९६% मात्र हनुे गरेको 
पाइन्छ जसले घशक्षा क्षेत्र अझै कम प्राथतमकतामा रहेको देखाउँछ। 

 आयोजना प्रभावित बस्ती, नेिेरको सामाघजक, आतथयक तथा साांस्कृततक िातािरण 
आयोजना प्रभावित बस्ती, नेिेरबाट सिेक्षण गररएका कुल 20 िरधरुीहरूको कुल जनसांख्या ९२ 
रहेको छ जसमध्ये ४३ (४६.७४ %) जना परुूष र ४९ (५३.७०%) जना मवहला रहेका छन।् 
सिेक्षण गररएका िरधरुीहरूको औसत िरधरुी ४.६२ रहेको छ। 
आयोजनाबाट प्रभावित बस्ती, नेिेरको जनसांख्या समबन्धी वििरण तल तातलकामा ददइएको छ; 
तातलका 5.14 : आयोजना प्रभावित बस्ती, नेिेरको जनसांख्या सम्बन्धी वििरण 
क्र  .सां .  प्रभावित क्षते्र जनसांख्या जनसांख्या िरधरुी 

सांख्या 
औसत 
िरधरुी परुूष मवहला 

१ नेिेर ९२ ४३ ४९ २० ४.६२ 

कुल १०० १०० ४६.७४ ५३.७०  

स्रोतूः िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कनको स्थलगत अध्ययन, २०७८ 
 उमेर समूह र तलङ्ग 

सिेक्षण गररएका िरधरुीहरूमा ०-१४ िषय अन्तगयत २७.१७ % पदयछ,  १५-५९ उमेर समूह अन्तगयत 
६३.०४ % पदयछ र ६० र त्यो भन्दा मातथको उमेर समूह अन्तगयत ९.७८ % पदयछ। १५-५९ 
उमेर समूह अन्तगयतको ६३.०४ % (३३ परुूष र  २५मवहला) जनसांख्याको आतथयक आजयन काययमा 
सकृय जनसांख्या अन्तगयत पदयछ। 

 धमय  
सिेक्षण गरीएका सम्पूणय पररिारहरू बौद्ध धमय मान्दछन।् 

 जातीयता 
सिेक्षण गरीएका सम्पूणय पररिारहरू जनजाती अन्तगयत पदयछन।् सिेक्षेण गररएका पररिारहरूमा 53 
जना गरुूङ्ग (५७.६१%) र 39 जना तामाङ्ग (४२.३९%) रहेका छन।् 
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 शैघक्षक अिस्था 
सिेक्षण गररएका िरधरुीहरूको साक्षरता दर उच्च छ। कुल जनसांख्या मध्ये २१.७४ % जनसांख्या 
अघशघक्षत छन।् साक्षर जनसांख्यामा प्राथतमक तहको घशक्षा उच्च अथायत ् २७.१७ % छ जबवक 
प्रमाणपत्र तह र मातथको ९.७८ % मात्र छ। 

 पेशा 
सिेक्षण गररएका िरधरुीहरूको मखु्य व्यिसाय कृवष हो। आयोजना प्रभावित िरधरुीहरू मध्ये ४५% 
कृवष स्रोतमा मात्र तनभयर छन,् जबवक बाँकी िरधरुीहरू अन्य स्रोतहरूमा तनभयर छन ्जस्तै िैदेघशक 
रोजगार (३ िरधरुी, १५%), श्रम (३ िरधरुी, १५%), र व्यापार (५ िरधरुी, २५%)। 

 ऊजाय आपूततय 
सिेक्षण गररएका सम्पूणय िरहरूमा बत्ती बाल्नका लातग तबजलुी प्रयोग गछयन।् िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कनको अध्ययनको समयमा गाउँको सबै िरहरूमा आयोजना पूणय रूपमा राविय तग्रडसँग जोड्ने 
कायय तीव्र भईरहेको तथयो। तसथय, सबै क्षेत्र नै तछटै्ट नै राविय तग्रडसँग जडान हनुे आशा गररएको 
छ। खाना पकाउनको लातग प्रायजसो िरधरुीहरूले दाउराको प्रयोग गने गरेको पाइन्छ। थप केही 
िरहरूमा विशेष गरी होटल सञ्चालकहरू र धनी िगयले खाना पकाउन एलपीजी ग्याँसको प्रयोग गने 
गरेको पाइन्छ। 

 खानेपानी आपतुतय र सरसफाई 
सिेक्षण गररएका िरधरुीहरू मध्ये ८ िरधरुी (४०%) ले साियजतनक धारा माफय त खानेपानी प्रयोग 
प्राप्त गरेको पाइन्छ भने कररब १२ िरधरुी (६०%) ले तनजी धाराको प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी, 
सरसफाइको सम्बन्धमा, सबै िरधरुीहरूले शौचालय प्रयोग गरररहेका छन ्र कररब ३५% को स्थायी 
शौचालय (सेघप्टक याङकी र खाडलको सवुिधा) रहेको छ र ६५% को अस्थायी खाडल प्रकारको 
शौचालय रहेको पाइएको तथयो। 

 स्िास्थ्य 
पतछल्लो एक बषयको 17 िरधरुी (८५%) का केवह सदस्यहरू तबरामी परेको जानकारी पाइएको छ 
भने 3 िरधरुी (१५%) का सदस्यहरू तबरामी नपरेको पाइएको छ। तबरामी परेका बेला धेरैजसो 
िरधरुी स्िास्थ्य चौकी(११ िरधरुी सांख्या) जाने गरेको देघखन्छ भने ४ िरधरुीहरूले आयिेुददक औषतध 
र ५ िरधरुीहरूले परम्परागत घचवकत्साको प्रयोग गको पाइन्छ। मखु्यतया दम, ग्याघस्ट्रक, आउँ, 
पखाला तथा जघण्डस जस्ता रोगहरू आयोजना प्रभावित िरधरुीहरूमा देघखएको मखु्य रोगहरू हन ेगरेको 
देघखन्छ।   
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 सांगठनमा सहभातगता 
सिेक्षण गररएका िरधरुीहरू मध्ये ५५% िरधरुीले सामदुावयक सांगठनमा भाग तलने गरेको पाइएको 
छ। सामदुावयक सांगठनमा मवहलाहरूको सहभातगता भने परुूष भन्दा तलुनात्मक वहसाबले कम छ। 

 सीप 
सिेक्षण गररएका िरधरुीहरूका सदस्यहरूले विशेषगरर डकमी, तसलाई र ड्राइतभांग आदद सीपहरू प्राप्त 
गरेका छन।्  

 खाद्य पयायप्तता 
सिेक्षण गररएका िरधरुीहरूमा पतन खाद्य सांकट छ र उत्पादनले उनीहरूको िषयभररको खाद्यान्न 
आिश्यकता पूरा गदैन। िरधरुी सिेक्षण अनसुार केिल ७ िरधरुीहरूमा मात्र परैु िषयको लातग पयायप्त 
खाद्यान्न छ। 

 आय घस्थतत 
आयोजना प्रभावित िरधरुीको िावषयक औसत आय रू १,९६,००० हो। कृवष र श्रम आयका मखु्य 
स्रोत हनु।् आयका अन्य स्रोतहरू िैदेघशक रोजगार, व्यापार र व्यिसाय हनु।् 

 खचय घस्थतत 
आयोजना प्रभावित िरधरुीको िावषयक औसत खचय रू १८५,००० हो। अतधकतम खचय खाद्य िस्तमुा  
र न्यूनतम खचय औषधीमा हनु्छ। घशक्षामा खचय १०.६७% मात्र हो जसले घशक्षा क्षेत्र अझै कम 
प्राथतमकतामा रहेको देखाउँछ।  
आयोजना प्रभावित बस्ती, वहन्दङु्ग र नेिेरको सामाघजक, आतथयक तथा साँस्कृततक अिस्था सम्बन्धी 
विस्ततृ वििरण अनसूुची 7 मा समािेश गररएको छ। 
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अध्याय ६ 
6 प्रस्तािको विकल्प विश् लेषण 
आयोजनाका लातग वितभन्न विकल्पहरूको विश् लेषण गरर एउटा मातै्र उपयकु्त विकल्प छातनएको छ। 
उपयकु्त विकल्प छान्नको लातग ददगो विकास, िातािरणीय पक्ष, पयायिरणीय सम्भाव्यता, कम सडक 
तथा खोला पार, उपयकु्त भ-ूभाग, छोटो र उपयकु्त, कम क्षेत्रको नोर्कसानी, कम रूख का्न ुपने, 
कम बस्ती क्षेत्र, िस्ती क्षेत्रबाट रहेको दूरी, पहुँच मागयलाई विचार गररएक ो छ। िातािरणीय 
असरहरूलाई न्यूनीकरण गनायका तनतमत्त सघजलै उपलब्ध हनुे र आतथयक रूपमा पतन उपयकु्त हनु े
प्रवितधहरूलाई यस प्रततिेदनमा प्रस्ततु गररएको छ।  

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

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

 कम िन क्षततको विकल्प  
यस तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तावित सांरचनाहरू एिां पह ुँच मागय बनाउँदा राविय 
िनको क्षतत कम हनुे गरर गररएको छ।  

 समय र तातलका  
यस तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको तनमायण कायय मनसनु मवहना बाहेक अन्य मवहनाहरूमा 
सचुारू हनुेछन।् यस आयोजनाको उत्खनन ्थने तथा िेयर लगाउने कायय मनसनुमा गररने छैनन।् 
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जाडो याममा वहउँ परर तापक्रम न्यून भएको अिस्थामा िेयरस्थल ततर केवह समय तनमायण कायय रोवकन े
छ। 

 हेडरेस पाइपको विकल्प 
यस तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनामा ४९२१ तमटर लामो हेडरेस पाइपको आिश्यकता रहेको 
छ। यस हेडरेस पाइपको विकल्पको रूपमा खोलाको बायाँ वकनाराबाट हेडरेस सरुूङ्गको विकल्पका 
रूपमा अध्ययन गररएको तथयो, तर यस विकल्पमा बस्ती क्षेत्र नघजक पने भएकोले र भौगतभयक अिस्थाले 
गदाय पतन यस विकल्पलाई छोतडयो। 

 Fish Ladder को विकल्प 
Steep gradient, Presence of stream falls, high water current, आददका कारण स्थलगत भ्रमणका 
क्रममा तातोपानी खोलाको मातथल्लो भेग (हेडिर्कसय प्रतावित क्षेत्र) मा माछाहरू पाइँदैनन।् Elevation 

िटेसँगै खोलाको  steepness र water current पतन ि्दै गएको हनुाले तातोपानी खोलाको विद्यतुगहृ 
प्रस्तावित क्षेत्रमा भने स-साना चचु्चे असला (Schizothorax labiatus) प्रजाततका माछाहरू पाइएका 
तथए। तातोपानी खोलाको मातथल्लो भेगमा माछा नपाइने भएका कारण Fish ladder/fish pass को 
आिश्यकता छैन। 
तीन विकल्पहरू मध्ये विकल्प 1 िातािरणीय पक्ष, पयायिरणीय सम्भाव्यता, उपयकु्त भ-ूभाग, कम िन 
क्षेत्रको नोर्कसानी, कम रूख का्न ुपने, कम बस्ती क्षेत्र, िस्ती क्षेत्रबाट रहेको दूरी, पहुँच मागयलाई 
विचार गरेर यो विकल्प चयन गररएको हो। 
प्रस्तािको तीन िटै विकल्पहरूको विश् लेषण अनूसूची 12 मा ददइएको छ र सम्पूणय विकल्पहरूको 
िैकघल्पक रेखाङ्कन नर्कसा अनूसूची 2 मा ददइएको छ।  
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अध्याय ७ 
7 प्रस्ताि कायायन्ियन गदाय िातािरणमा पने प्रभाि तथा सांरक्षणका उपाय 
िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७ अनसुार िातािरणीय प्रभािहरूको मूल्याङ् कन पररमाण, सीमा, 
अितध र प्रभािहरूको महत्त्ि अनसुार गररएको छ। यदद आयोजनाको प्रभाि २० बषय भन्दा बढी समय 
सम्म देघखन्छ भने त्यस वकतसमको आयोजनालाई दीियकातलन रूपमा मूल्याङ् कन गररन्छ। यदद 
आयोजनाको प्रभाि ३ बषय भन्दा बढी समय सम्म देघखन्छ भने त्यस वकतसमको आयोजनालाई मध्यम 
रूपमा मूल्याङ् कन गररन्छ र यदद आयोजनाको प्रभाि ३ बषय भन्दा कम समय अथिा तनमायण अितध 
सम्म देघखन्छ भने त्यस वकतसमको आयोजनालाई अल्पकातलन रूपमा मूल्याङ् कन गररन्छ। त्यसैगरी 
महत्त्िको मूल्याङ् कन गदाय, यदद पररमाण ५०% (औसत) भन्दा बवढ छ भने र प्रभाि अपररितयनीय छ 
भने त्यसलाइ उल्लेखनीय प्रभािको रूपमा तलइन्छ। सीमा िगीकरण गदाय - यदद प्रभाि आयोजना 
क्षेत्र तभत्र सीतमत छ भने त्यसलाइ स्थलगत प्रभाि भतनन्छ, यदद प्रभाि गाउँपातलका सम्म सीतमत छ 
भने त्यसलाइ स्थानीय प्रभाि भतनन्छ र यदद प्रभाि आयोजना क्षेत्र भन्दा टाढा छ भने त्यसलाइ क्षेत्रीय 
प्रभाि भतनन्छ। नकारात्मक प्रभािहरूको न्यूनीकरणका उपायहरूको कायायन्ियन िातािरण सांरक्षण 
ऐन, २०७७ को दफा १० को उपदफा (५) बमोघजम प्रभावित स्थानीय समदुाय माफय त कायायन्ियन 
गररनेछ।
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तातलका 7.1: सकारात्मक प्रभाि 
क्र. 
सां. 

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

तनमायण अितध 

१ स्थानीय जनताको 
रोजगारीको अिसरमा 
िृवद्ध  

कुल १९५ जना कामदारहरू तनमायण चरणमा आिश्यक पनेछ जसमध्ये ईघन्जनीयर-१० जना, 
सब-ईघन्जनीयर-१७ जना,  अधय दक्ष कामदार-२५ जना, अदक्ष कामदार-१४३ जना रहेको छ। 
प्रस्ता आयोजनाको तनमायण अितध ३० मवहनाको भएको हुदँा परैु तनमायण अितधमा १७५,५०० 
(प्रतत मवहना- १९५*३०= ५८५०) रोजगारीको सजृना हनुेछ । आयोजनालाई आिश्यक १४० 
दक्षता नभएको जनशघक्तमा अनमुातनत ९०% (१२६ जना) आयोजना प्रभावित के्षत्रबाट तलईनेछ। 
त्यसैगरी, २५ अधय दक्ष जनशघक्तमा २५% (६ जना) र ३० दक्ष जनशघक्तमा ५% (२ जना) 
आयोजना प्रभावित के्षत्रबाट तलईनेछ। प्रस्तावित आयोजनाले नेिेर, वहन्दङु्ग गाउँ, ततघप्लङ, सतुयन, 

लापा र बोरङ्गका कररब १३४ जना स्थानीयलाई रोजगार प्रदान गनेछ। 

 मध्यम 
(२०) 
 

 
 

स्थानीय 

(२०) 
अल्पका
तलन 
(५) 

४५  

(नगण्य) 
✓  

२ स्थानीय के्षत्रहरूमा 
स्थानीय सीपको िृदद्ब 

आयोजनाका लातग प्राितधक सीप भएका ३० दक्ष र २५ अधयदक्ष जनशघक्तहरू आिश्यक 
जनशघक्तहरूका साथै स्थानीयहरूको आिश्यकता पनेछ। दक्ष जनशघक्तहरू सँग काम गने 
स्थानीयहरूले विद्यतु आयोजना सम्बन्धी सीप तसर्कन ेअिसर प्राप्त गनेछन।् यसका साथै आयोजनाले 
स्थानीयहरूलाई लघक्षत गरी जलविद्यतु, इलेर्कट्रो मेकातलकल कायय र अन्य मेटलका कामहरू 
सम्बन्धी तातलम काययक्रमहरूको पतन व्यिस्था गनेछ। 

 मध्यम 
(२०)  

के्षतत्रय 
(६०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

१०० 
(उल्लेखनी
य) 

✓  

३ आतथयक अिसरमा िृवद्ध 
जस्तै व्यिसाय, िर 
भाडा र स्थानीय 
अथयतन्त्रमा प्रभाि 

कररब १९५ कामदारहरू तनमायण काययमा आबद्ब हनुछेन ्जसमध्ये ६१ कामदारहरू आयोजना 
के्षत्र भन्दा बावहरबाट तलइनेछ। यस आयोजनाले १३४ स्थानीयलाई रोजगार ददनकुा साथै 
आयोजना स्थलको कृवष उत्पादनको माग बढाउनेछ र नया ँ बजार स्थापना गनय सहयोग 
परु् याउँनेछ। यसले आयोजना प्रभावित के्षत्रको अथयतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाि पतन पानेछ। 

 मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

✓  

४ आयोजना के्षत्रका 
समदुायको विकास 

विद्यतुगहृ देघख हेडिर्कसय सम्मको सडक तनमायणले यातायात सवुिधामा सधुार ल्याउँनेछ जसकारण 
स्िास्थ्य चौकी, विद्यालय पगु्न सहज हनुछे। 

 मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य 

✓  

सांचालन अितध 

१ आयोजनाको सांचालनको  
अितधमा रोजगारीको 
अिसर 

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

 मध्यम 
(२०)  

स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓  
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क्र. 
सां. 

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

२ स्थानीय विकासको 
लातग सरकारी रोयल्टी 

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

उच्च 
िृहत 
(६०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

१०० 

(उल्लेखनी
य) 

✓  

३ स्िास्थ्य र सरसफाइमा 
सधुार 

स्िास्थ्य सांस्थाको स्थापना र स्तरीकरणले स्थानीय जनतालाई आफ्नो स्िास्थ्य सांस्था सधुार गनय 
मद्दत परु् याउँनेछ। सांचालन चरणको अितधमा कामदारहरूलाई स्िास्थ्य तथा सरसफाई प्रघशक्षण 
र व्यिसावयक स्िास्थ्य सम्बन्धी तातलमले स्थानीय के्षत्रको स्िास्थ्य र सरसफाईको घस्थततलाई 
थप िृवद्ध गनय मद्दत गनेछ। 

 मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य 

✓  

४ सहज पहुँच र 
आयोजनाका कारण 
पययटन अिसरहरू 

आयोजना के्षत्रमा सहज पहुचँका कारण पययटकहरूको आित जाितमा िृवद्ध हनुछे। पययटकहरूको 
िृवद्ध सँगै आयोजना के्षत्रको पययटन विकासमा टेिा पगु्नछे। जसकारण स्थानीयहरूलाई व्यापार 
व्यिसायका साथै अन्य रोजगारका अिसर तसजयना हनुछेन।् 

 मध्यम 
(२०)  

स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓  

5 ऊजाय आपूततयका कारण 
देश विकासमा टेिा 

प्रस्तावित आयोजनाबाट उत्पाददत 126 GWh विद्यतुले देश विकासमा टेिा परु् याउँनेछ।  मध्यम 
(२०) 
 

स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓  

 
तातलका 7.2: भौततक िातािरणमा पने प्रभाि 
क्र.सां
. 

िातािरणीय प्रभाि 
 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

क. भौततक िातािरण 
तनमायण अितध 
१ जतमन आयोजनाका वितभन्न सांरचनाहरूको तनमायणका लातग कुल १७.१ हे. जग्गा आिश्यक 

पनेछ जस मध्ये १२.५ हे. स्थायी रूपमा र ४.६ हे. अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ।  
१२.५ हे. स्थायी जग्गा सरकारी जग्गाबाट (११.०५ हे. राविय िन र १.४५ हे. 
खोलाको बगर (तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको) प्राप्त गररनेछ। 
४.६ हे. अस्थायी जग्गा मध्ये २.१ हे. सरकारी जग्गाबाट (खोलाको बगर (तडतभजन िन 
कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको) र २.५ हे. तनजी जग्गाबाट प्राप्त गररनेछ।  

उच्च 
िृहत 
(६०) 

स्थानी
य 
(१०) 

 दीियका
तलन 
(२०) 

९०  
(उल्लेख
नीय) 

  ✓         ✓  
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क्र.सां
. 

िातािरणीय प्रभाि 
 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

२ स्थलाकृततमा पनय 
सर्कन ेप्रभाि 

हेडिर्कसय, तडसेन्डर बेतसन, हेडरेस पाइप, सजय ् याांक,पेनस्टक पाइप, विद्यतुगहृ, टेलरेस, 
उत्खनन ्के्षत्र, मक तडस्पोजल के्षत्र आदद जस्ता के्षत्रमा स्थलाकृतत तथा भौगतभयक पररितयन 
हनुेछ। हेडिर्कसयमा Diversion Weir को तनमायणले हनु े पानी मोतडन े भएकोले नदी 
वकनाराको भतूममा पररितयन हनु सर्कनेछ। पहुँच सडक तनमायणमा आिश्यक पने उत्खनन ्
कायय र अन्य काययले गदाय दीियकालीन प्रभाि पनय सर्कछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५  
(नगण्य) 

✓     ✓ 
 

३ घशविरबाट उत्पन्न 
हनुे ठोस फोहोर 

आयोजना घशविरबाट िरेल ुतथा तनमायणकाययबाट उत्पाददत ठोस फोहोर तनस्कन्छ जसले 
गदाय गन्ध आउने, पानीको गणुस्तरमा असर पने, दृश्यमा प्रभाि हनु े र स्थानीयको 
स्िास्थ्यमा जोघखमहरू हनु सर्कछ। तनमायण अितधमा कामदारहरूबाट कररब ५८.५ के.जी  
(१९५ जनाको प्रतत ददन अनमुातनत ३०० ग्राम) िरेल ुफोहोर उत्पादन हनुछे। तनमायण 
गततवितधहरूले उत्पन्न गरेको फोहोरमा तसमेन्टको झोला र अनािश्यक भाडाहरू, सामाग्री 
र फे्रमहरू, प्लाघस्टकहरू पदयछन।् 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

 अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

✓    ✓ 
 

 

४ तेल, घचल्लो पदाथय 
तथा अन्य 
रसायनहरूको 
चहुािट 

तेल, घचल्लो पदाथय तथा अन्य रसायनहरूको चहुािटको सम्भािना धेरै छ। यी चहुािटहरू 
फैतलएमा सघजलै जमीनको उियरता ि्ने तथा मानि स्िास्थ्य र िातािरणीय प्रभािहरू 
जस्ता समस्या हनु ेगदयछन।् पानीको सतहको नघजक चवुहएको तेलले पानी प्रदवुषत गदयछ 
र पानीमा तडजल्भ अघर्कसजनको (Dissolved Oxygen) मात्रा िटाउँछ जसले जलीय 
जीिनमा प्रभाि पानेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५  
(नगण्य) 

✓    ✓ 
 

 

५ कामदार घशविर आयोजना के्षत्रको घशविर के्षत्र नघजक फोहोर व्यिस्थापन गनय नसके िररपररको िातािरणमा 
असर पनय सर्कछ। आयोजना तनमायणमा सांलग्न 195 जना कामदारहरूले प्रतत ददन 58.5 
के.जी. (300 ग्राम * 195 जना) फोहोर उत्पादन गनेछन।् आयोजना तनमायण अितधभर 
घशविरबाट उत्पादन हनुे फोहोरहरू व्यिस्था गनय नसके स्थानीयहरूको स्िास्थ्यमा पतन 
जोघखम पनय सर्कन ेसम्भािना हनु्छ। घशविर स्थापना, घशविर के्षत्रको लातग भतूम प्रयोग र 
ठोस फोहोरहरूको उत्पादनले गदाय नघजकैको पानीको स्रोतहरू प्रदषुण हनु े सम्भािना 
हनु्छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५  
(नगण्य) 

✓    ✓ 
 

 

६ सखु्खा के्षत्रमा पनय 
सर्कन ेप्रभाि 

तनमायण अितधमा पानीको डाइभजयन िेयर देघख विद्यतुगहृ सम्मको सखु्खा के्षत्र (६.९९ 
वक.तम.) मा पने नदीको जलीय पाररघस्थततवकय प्रणालीमा नकारात्मक असर पनेछ। जसले 
उक्त नदीमा रहेका जलीय िनस्पती तथा प्रणीहरूमा असर पनय जान्छ।  

मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

     ✓ 
 

७ आिाज र कम्पनको 
स्तर बढ्न सर्कन े

तनमायण गततवितधका कारण आयोजना के्षत्रमा आिाज र कम्पन उत्पन्न हनुेछ। आिाज र 
कम्पन उत्पन्न गने मखु्य गततवितधहरू मध्ये ब्याघचङ्ग प्लान्टको प्रयोग, भारी उपकरणहरूको 
प्रयोग, तनमायण सामाग्रीहरूको ओसार-पसार, डोजर, लोडर, रोलर, के्रन, जेनेरेटर, पम्प, 
आददको प्रयोग हनु।् ६५ डेसीबल भन्दा मातथको ध्ितन मानि स्िास्थ्यको लातग 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

✓    ✓ 
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क्र.सां
. 

िातािरणीय प्रभाि 
 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

हातनकारक हनु्छ। आयोजना के्षत्र बस्ती भन्दा टाढा र िनको नघजक भएकोले जङ्गली 
जनािरहरू पतन ध्ितन प्रदषुणबाट प्रभावित हनुछेन।् 

८ हािाको गणुस्तरमा 
हनुे पररितयन 

तनमायण अितधमा यातायात तथा तनमायण उपकरणको प्रयोग, उत्खनन,् ब्याघचङ्ग, भारी 
उपकरणको प्रयोगले प्रचरु मात्रामा धलुो र धिुाँको उत्सजयन (कणहरू, काबयन 
मोनोअर्कसाइड, सलफर अर्कसाइड, हाइड्रोकाियन र नाइट्रोजन अर्कसाइडहरू) हनुेछ। 
िायकुो गणुस्तरमा असर परु् याँउन ेअन्य कारण भनेको अव्यिघस्थत फोहोर र भान्साबाट 
तनघस्कने धिुाँ हनु सर्कछन।् 

तनम्न 
(१०) 

के्षतत्रय 
(६०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

७५ 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

 ✓   ✓ 
 

 

९ पानीको गणुस्तरमा 
हनुे पररितयन 

पानीको गणुस्तरको विश् लेषण प्रततिेदनले तातोपानी खोलाको पानीको गणुस्तर रािो रहेको 
देखाएको छ। आयोजना तनमायण गततवितधले तातोपानी खोलाको पानीमा धतमलोपन, पानीमा 
िलु्ने तथा तैरीन ेठोस पदाथय र BOD बढाउनछे। उत्खनन ्के्षत्र तातोपानी खोला सँगै 
प्रस्ताि गररएको छ। त्यसैले आयोजनाका काययहरूले जलीय जीिनमा प्रभाि पने देघखन्छ। 
कामदारद्वारा उत्पाददत ठोस र तरल दिैु वकतसमको फोहोरको अव्यिघस्थत विसजयनले गदाय 
पानीको गणुस्तरमा ह्रास आउन ेदेघखएको छ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

 ✓   ✓ 
 

 

१० सतही माटोको क्षतत करीब ७५०० िन तमटर सतही माटोको क्षतत हनु े अनमुान गररएको छ त्यसलाई 
पूिायिस्थामा ल्याउन असम्भि देघखन्छ। सतही माटोको क्षततको कारण आयोजनाका 
सांरचनाहरू स्थावपत के्षत्रमा सतही माटोको नोर्कसानीले जमीनको उियरता िटाउँनेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

२५ 
(नगण्य) 

 ✓   ✓ 
 

 

११ आयोजनाको लातग 
पहुँच सडक 

आयोजना के्षत्र पगु्न कररब १४ वक.तम. लम्बाइ र 4.5 तम. चौडाइको आन्तररक पहुँच 
सडकको तनमायण गररनछ। यसको लातग सरकारी जग्गा साथै तनजी जग्गाको प्रयोग 
गररनेछ। यसबाहेक स्थायी पहुँच सडकको तनमायणको लातग ५.५ हेर्कटर जग्गाको 
आिश्यकता पनेछ। आयोजना तनमायण सामाग्रीहरूको ढुिानीका लातग सोवह सडकको 
प्रयोग गररने हनुाले उक्त सडकमा तनयतमत ट्रवफक जाम, सडक दिुयटना हनु ेसम्भािना 
हनु्छ जसले स्थानीयहरूलाई   समस्या पनय सर्कछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

२५ 
(नगण्य) 

✓     ✓ 
 

12 Natural flow मा पने 
प्रभाि 

आयोजनाका सांरचनाहरू तनमायणका क्रममा उत्खनन ्गदाय Natural drainage system मा 
असर पनय जान्छ।  

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

 ✓    ✓ 
 

 सांचालन चरण 

१ जलविज्ञान र 
सेतडमेन्टमा आउन े
पररितयन 

तातोपानी खोलाको इन्टेक के्षत्रमा िावषयक ४८६२ ppm सेतडमेन्ट उत्पादन हनुे अनमुान 
गररएको छ। उत्खनन ्गररएको माटो ढुिानी र पहुँच सडकको तनमायण गदाय पतन पानीको 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५० ✓     ✓ 
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क्र.सां
. 

िातािरणीय प्रभाि 
 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

स्रोतमा सेतडमेन्टको िृवद्ध गराउनेछ। आयोजनाका कारण बाँध र टेलरेस बीच सखु्खा 
के्षत्रमा (६.९९ वक. तम.) पानीको बहाि कटौती हनुछे। 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

२ आयोजनाका 
सांरचनाहरू स्थावपत 
के्षत्रको भतूम 
अघस्थरता 

आयोजनाका सांरचनाहरू स्थापना गने क्रममा उत्खनन ् गदाय भतूमको अघस्थरता बढ्न े
सम्भािना हनु्छ। जसले गदाय उक्त के्षत्रमा भ-ूक्षय हनुे, पवहरो जान ेसम्भािना हनु सर्कछ।  

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

 ✓    ✓ 
 

३ विद्यतुगहृ के्षत्रमा 
ध्ितन र कम्पन 

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

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓     ✓ 
 

४ बहाि कम भएर 
पानीको गणुस्तरमा 
पररितयन 

सखु्खा याममा सखु्खा के्षत्रमा (६.९९ वक. तम.) भन ेपानीको बहाि कम हनुछे र नदीको 
पाररघस्थततवकय प्रणालीमा पररितयन आउने सम्भािना रहेको छ। यसका साथै खोलाको 
पानीमा तडजल्भ अघर्कसजन (dissolved oxygen) को मात्रामा पतन कमी हनुेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓     ✓ 
 

५ पानीको प्रयोग र 
अतधकार 

स्थलगत अध्ययन र स्थानीय समदुायसगँ अन्तरवक्रया गदाय तातोपानी खोलामा प्रस्तावित 
िेयरको तल्लो तटीय के्षत्रमा तातोपानी खोलाको पानी दाहसांस्कार, तसांचाइ, पानी िट्ट 
सांचालन, सानो जलविद्यतु आयोजना जस्ता प्रयोजनका लातग प्रयोग गररएको छैन। त्यसैले 
आयोजनाको तनमायणले यस के्षत्रको पानीमा कुन ैपतन प्रभाि पादैन। 

मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓     ✓ 
 

६ डाइभजयन िेयरका 
कारण नदी वकनारा 
कटान  

जलविद्यतु उत्पादनका लातग खोलाको पानी मोड्दा नदीको वकनारा कटान हनु ेसम्भािना 
हनु्छ। जसले गदाय नदीको वकनाराततर रहेको भतूमको अघस्थरता बढी भ-ूस्खलन हनु ेतथा 
पवहरो जाने सम्भािना हनु्छ।  

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓     ✓ 
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तातलका 7.3: जैविक िातािरणमा पने प्रभाि 
क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

तनमायण अितध 

१ िनस्पतत तथा 
जीिजन्त ु

यस आयोजनाका लातग १४.६ हे. सरकारी जग्गा आिश्यक पदयछ जसमध्ये १२.५ हे. स्थायी 
रूपमा (११.०५ हे. राविय िन र १.४५ हे. खोलाको बगर (तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत 
व्यिस्थापन गररएको) र २.१ हे. खोलाको बगर (तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन 
गररएको) अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनछे। आयोजनाका लातग राविय िनबाट कुल ८६६ 
(६०८ पोल र २५८ रूख) िटा वितभन्न प्रजाततका रूखहरू कावटनछे। त्यसैगरी, प्रतत हेर्कटर 
५६२९ रूखको बेनाय र २१६५ रूखको लाथ्राको क्षतत हनुेछ। आयोजनाम के्षत्र िरपर थार 
(Capricornis thar), वहमाली धके लोखके (Tamiops macclellandii), मलाय दमु्सी (Hystrix 

brachyuran), घचतिुा (Panthera pardus), स्याल (Canis aureus), वहमाली मलसाप्रो (Martes 

foina), बदेँल (Sus scrofa) , रतिुा मगृ (Muntiacus muntjak), दमु्सी (Hystrix brachyura), 

मसुा (Rattus rattus), िन विरालो (Felis chaus) आदद जीिजन्त ुपाइने भएकाले यी जीिजन्तकुो 
बासस्थान विखण्डन हनुकुा साथै आितजाितमा बाधा पगु्न सर्कछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

२५ 

(नगण्य) 
 

 
     ✓  

२ दलुयभ, लोपोन्मखु 
र इन्डेतमक 
िन्यजन्त ु
प्रजाततमा प्रभाि 

आयोजना के्षत्रको मातथल्लो भेगका िनमा वहमाली कालो भाल ु (Ursus thibetanus), वहउँ 
घचतिुा (Panthera uncia) जस्ता लोपोउन्मखु प्रजाततहरू पाइन्छन।् तर प्रस्तावित आयोजना 
के्षत्रमा यी दलुयभ, लोपोन्मखु, प्रजाततहरूको बासस्थान नरहेको पाइएको छ।  

मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

    

३ गैर काष्ठ िन 
पैदािारको 
जतडबवुट जन्य 
तबरूिाको 
नोर्कसानी 

आयोजना के्षत्रमा पाइने गैर काष्ठ िन पैदािार र जतडबवुटजन्य तबरूिाहरू आयोजनाको 
तनमायणका लातग हटाइनेछन।् िन फँडानीले स्िास्थ्यको वहसाबले वितभन्न प्रजाततका महत्त्िपूणय 
जतडबवुट जन्य तबरूिाहरूमा असर परु् याउनेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 

(नगण्य) 
     

 

 

४ कामदारहरूबाट 
अिैध तस्करी/ 
काठ दाउराको 
बढ्दो माग 

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

मध्यम 
(२०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
 

 
   ✓    
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

५ पानीको 
डाइभयजनले 
जलीय िनस्पतत 
तथा जीिजन्तमुा 
असर 

तातोपानी खोलाको gradient उच्च भएको र नटे हेड पतन धेरै (935 तम.) भएका कारण 
स्थलगत अध्ययनका क्रममा हेडिर्कसय के्षत्रमा माछा पाइएको तथएन। प्रस्तावित विद्यतुगहृ के्षत्र 
नघजकको नदीमा भन े स-साना चचु्चे असला (Schixothorax labiatus) प्रजाततका माछाहरू 
पाइएका तथए। नदीको पानी मोड्नका लातग डाइभजयन िेयर नमायण कायय गदाय पानीको बहाि 
मोड्न ुपने हनु्छ। पानी डाइभयजनका कारण नदीमा असर पगु्न ेर वितभन्न वकतसमको जलीय 
जीिनमा पतन प्रततकूल असर पनेछ। जतलय जीिहरू ध्ितन सांिेदनशील हनु ेभएकोले तनमायण 
कायय गदाय वयतनहरूको प्रजननमा पतन मखु्य रूपमा असर पनेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

   
 

   

६ बढ्दो माछा माने 
गततवितधहरू 

तातोपानी खोलाको gradient उच्च भएको र नटे हेड पतन धेरै (935 तम.) भएका कारण 
स्थलगत अध्ययनका क्रममा हेडिर्कसय के्षत्रमा माछा पाइएको तथएन। प्रस्तावित विद्यतुगहृ के्षत्र 
नघजकको नदीमा भन े स-साना चचु्चे असला (Schixothorax labiatus) प्रजाततका माछाहरू 
पाइएका तथए। तातोपानी खोलामा माछाहरू प्रशस्त मात्रामा नपाइने भएका कारण माछा माने 
गततवितधहरू देखा पने छैनन।् 

मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

    

७ आन्तररक पहुँच 
सडकको कारण 
िनमा सघजलो 
पहुँच 

आयोजनाले १४ वक.तम. लम्बाइ र 4.5 तम. चौडाइको आन्तररक पहुँच सडक तनमायण गनेछ। 
आन्तररक पहुँच सडक प्रयोगमा आएपतछ र आयोजना सांचालन भएपतछ िन स्रोतहरूको 
गैरकाननुी तस्करी हनु ेसम्भािना रहेको छ। 

तनम्न 
(१०) 

के्षतत्रय 
(६०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

९० 

(उल्लेख
नीय) 

     

८ िन आगलागी आगलागी जोघखमका आधारभतू सूचकहरू िनस्पतत, जलिाय ुर बस्ती हनु।् िनस्पततमा कडा 
काठ भएको जांगल अिघस्थत छ र यो के्षत्रमा आगोको जोघखम छ भने यो काम गने 
गततवितधहरू र के्षत्रमा तनभयर गदयछ। मखु्यतया गमी मौसममा सखु्खा र बढ्दो तापक्रमका 
कारण र चयाङ परेर िासेँ मैदानमा दिुयटनािस हनु ेआगोलागीले तातोपानी खोलाको दबैु 
वकनारमा प्रततकूल असर पानय सर्कछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

    

९ िन अततक्रमण 

 

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

मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

    

 सांचालन चरण 

१ माछाको 
चहलपहल  र 
बसाइँ सराईमा 
असर 

 

तातोपानी खोलाको gradient उच्च भएको र नेट हेड पतन धेरै (935 तम.) भएका कारण 
स्थलगत अध्ययनका क्रममा हेडिर्कसय के्षत्रमा माछा पाइएको तथएन। प्रस्तावित विद्यतुगहृ के्षत्र 
नघजकको नदीमा भने स-साना चचु्चे असला (Schixothorax labiatus) प्रजाततका माछाहरू 
पाइएका तथए। तातोपानी खोलामा डाइभजयन िेयरको तनमायणका कारण माछाहरूमा धेरै असर 

उच्च 
िृहत 
(६०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

१०० 

(उल्लेख
नीय) 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

नपने देघखएको छ। आयोजना के्षत्र िरपर मातनसको बढ्दो चहलपहलका कारण अन्य जलीय 
जीिजन्तलुाई असर पगु्नेछ।  

२ जलीय िनस्पतत 
तथा जीिजन्तमुा 
प्रभाि 

 

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

उच्च 
िृहत 
(६०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

९० 

(उल्लेख
नीय) 

    

३ िन्यजन्त ु
बासस्थानमा पने 
असर र 
आितजाितमा 
बाधा 

 

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

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

४०(नग
ण्य) 

    

४ आन्तररक पहुँच 
सडकको कारण 
िनमा सघजलो 
पहुँच 

 

आयोजनाले १४ वक. तम. आन्तररक पहुँच सडक तनमायण गनेछ। आन्तररक पहुँच सडक 
प्रयोगमा आएपतछ र आयोजना सांचालन भएपतछ स्थानीयहरू द्वारा िन स्रोतको गैरकाननुी 
तस्करी हनु ेसम्भािना रहेको छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

६० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

    

५ तल्लो तटमा 
पानीको बहाि 

 

सांचालन चरणमा इन्टेक के्षत्रमा पानी मोड्दा यस आयोजनाले िन्यजन्तकुो आितजाित र 
सरुक्षामा प्रततकुल असर परु् याउँछ। पानी मोड्नाले इन्टेक र विद्यतुगहृको तबचमा पानीको 
बहाि पररितयन हनुेछ। सखु्खा के्षत्रमा (६.९९ वक. तम.) पानीको बहाि कम हनुे हुँदा जलीय 
जीिजन्तलुाई प्रभाि पादयछ।  

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५०(मध्य
म 
उल्लेखनी
य) 

    

६ िन्यजन्त ु तथा 
िनस्पततमा प्रभाि 

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

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५०(मध्य
म 
उल्लेखनी
य) 

    

७ िन आगलागी 

 

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

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५०(मध्य
म 
उल्लेखनी
य) 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

८ बसाइँ सराई गने 
चराचरुूङ्गीमा पने 
प्रभाि  

चराचरुूङ्गीहरू ददउँसो िा रातमा आहारा र प्रजननको खोजीमा उड्न ेगदयछन।् चराचरुूङ्गीहरू 
सांिेदनघशल हनु े भएकोले आयोजना सांचालनका कारण तनघस्कन े ध्ितनले चराचरुूङ्गीहरूमा 
प्रततकूल असर पनय जान्छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

६०(मध्य
म 
उल्लेखनी
य) 

    

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

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

तनमायण अितध 
१ जग्गा र अन्य तनजी 

सम्पत्तीको अतधग्रहण 
तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको लातग अस्थायी प्रयोजनाका लातग २.५ हे. तनजी 
जग्गा भाडामा तलइनछे। जग्गा बाहेक अन्य तनजी सम्पत्तीमा प्रभाि नपने अनमुान गररएको 
छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्प
कातल
न 
(५) 

 ४५ 

(नगण्य)  

 ✓        ✓  

२ प्रभावित बस्तीहरूको 
जीविका  

तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना तनमायणका क्रममा प्रभावित िरधरुीहरू नरहेको र 
नघजकै रहेका नेिेर र वहन्दङु्ग प्रभावित हनुेछन।्  

मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्प
कातल
न 
(५) 

 ४५ 
(नगण्य) 

 ✓     ✓ 
 

 

३ सामदुायीक पूिायधार 
(सडक, खानेपानी, 
स्िास्थ्य सांस्था, िन, 
आदद ) र स्रोतहरूमा 
हनु सर्कने दबाब 

तनमायण अितधमा तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाले समदुायीक पूिायधार र स्रोत 
साधनहरूमा ठूलो प्रभाि पानेछ। सडकमा प्राय तनमायण अितधमा लगभग १५-२० गाडी 
प्रतत ददन आित-जाित हनुेछन।् आयोजनाको कायायन्ियनबाट पैदल वहड्न ेअथिा स्थानीय 
बातसन्दाहरूलाई आित-जाित गनय कुन ैबाधा पगु्नेछ।  

मध्यम 
(२०) 

 स्थानी
य 
(२०) 

दीिय
कातल
न 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय
) 

✓     ✓ 
 

 

४ द्वन्दको कारण हनुे 
प्रभाि 

आयोजना के्षत्र बसोबास के्षत्रबाट टाढा भएकोले जाडँ-रघर्कस सेिन गने, जिुा खेल्ने, 
केटीहरू बचेतबखन गने, िेश्यािृघत्त र गुांडागदी जस्ता सामाज विरूद्ध हनु ेगततवितधहरूको 
प्रभाि कम पाइनछे। आयोजना के्षत्र नघजक रहेका नेिेर र वहन्दङु्ग बस्तीहरूमा असर पनय 
जान्छ।  आयोजना के्षत्रमा तामाङ्ग र गरुूङ्ग समदुायका मातनसहरू बसोबास गदयछन।्  

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्प
कातल
न 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

 ✓    ✓ 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

५ लैवङ्गक र विपन्न 
समूहसँग सम्बघन्धत 
मदु्दाहरू 

आयोजना तनमायणका क्रममा दैतनक ज्याला तलने जनशघक्तलाई उत्खनन, तनमायण 
सामग्रीको ढुिानी र अन्य तनमायण सम्बन्धी काममा लगाईनछे जहाँ मवहलाहरू, गरीब र 
विपन्न िगयमा भेदभाि हनु सर्कछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्प
कातल
न 
(५) 

२५ 
(नगण्य) 

 ✓    ✓ 
 

 

६ पययटन गततवितध 
सम्बघन्धत प्रभाि 

ग्रामीण पययटन, धातमयक, ऐततहातसक तथा साँस्कृततक पययटन, प्राकृततक दृश्यािलोकन, 
कृवष तथा जलविद्यतु  पययटन आदद यहाँका मखु्य पययटक गन्तव्यहरू हनु।् त्यसैले 
आयोजनाको तनमायणले गदाय पययटकीय गततवितधमा प्रभाि पनय सर्कछ। व्यिसावयक मातनस, 
वितभन्न कलेजका विद्याथीहरू र अन्य ठूला लगानीकतायहरू पतन यस के्षत्रमा तनमायण 
आयोजनामा कसरी चाल ुभइरहेको छ भनेर हेनय र अिलोकन गनय के्षत्र भ्रमणमा आउन 
सर्कदछन।् यसले स्थानीय के्षत्रमा समस्याहरू खडा गनय सर्कछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्प
कातल
न 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

✓     ✓ 
 

 

७ पानी प्रयोग गने 
अतधकार 

तातोपानी खोलाको पानी स्थानीयहरूले वपउने, र् याघफ्टङ्ग, गने, व्यिसावयक माछा पाल्न े
काम गनय िा आयोजना के्षत्रको छेउछाउमा तसँचाइ प्रयोजनका लातग प्रयोग गरेको छैन 
भने्न कुरा स्थलगत तनरीक्षण र स्थानीय समदुायसँगको कुराकानीले पत्ता लगाइएको तथयो। 
यसकारण आयोजना कायायन्ियनका कारण पानी प्रयोग अतधकार सम्बन्धी मदु्दाहरू नरहेको 
पाइन्छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्प
कातल
न 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

✓     ✓ 
 

 

सांचालन अितध 
१ आतथयक 

वक्रयाकलापमा ह्रास 
आयोजनाको द्वारा हनुे आतथयक वक्रयाकलाप तनमायण पतछ समाप्त हनुेछन।् कररब १९५ 
जना जनशघक्तहरूले रोजगार गमुाउने र सांचालन चरणमा केही जनशघक्त मात्र रहनेछन।् 
आतथयक वक्रयाकलापमा ह्रास आउनाले स्थानीय कृवष र दगु्ध तथा मास ुजन्य सामाग्रीको 
मागमा कतम आउनछे। 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीिय
कातल
न 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय
) 

 ✓    ✓ 
 

 

२ व्यिसावयक स्िास्थ्य 
तथा सरुक्षा जोघखम 

आयोजना सांचालन र ममयत अितधमा व्यिसावयक स्िास्थ्य तथा सरुक्षाको जोघखम 
हनुसर्कछ। विद्यतु करेन्टको पतन उघत्तकै जोघखम हनु्छ। यसै गरी सांचालन र ममयतको 
तातलमको अभाि र व्यघक्तगत सरुक्षा उपकरण (PPE) को अभािमा पतन मानि जीिनमा 
जोघखम पनय सर्कछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीिय
कातल
न 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय
) 

✓    ✓ 
 

 

३ तल्लो तटीय के्षत्रमा 
एक्कासी पानी छोतडन े
सम्बन्धी सिाल 

आयोजनाका सांरचनाहरूको ममयत सम्भार गदाय तथा सेतडमेन्ट फ्लश गदाय तल्लो तटीय 
के्षत्रमा एर्क कासी पानी छोड्दा आयोजना के्षत्र नघजक बसोबास गने मातनस तथा जीिजन्तमुा 
बाधा पगु्न सर्कछ। तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना के्षत्र बस्ती भन्दा टाढा भएकोले 
एक्कासी पानी छोतडने क्रममा िर र बस्तीहरूमा हनु सर्कने प्रभािहरू कम हनुे अनमुान 
गररएको छ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(१०) 

दीिय
कातल
न 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

 ✓     ✓ 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

४ तल्लो तटीय के्षत्रमा 
प्राकृततक जल 
बहािमा कमी 

आयोजना सांचालनका लातग खोलाको पानी मोड्दा तल्लो तटीय के्षत्रको प्राकृततक जल 
बहािमा कमी हनुछे। जसले गदाय उक्त के्षत्रको नदीमा रहेका जलीय जीिजन्तमुा 
नकारात्मक असर पनय सर्कछ। साथै जल बहािमा कमी सँगै खोलाको के्षत्र पतन साँिरुो 
हुँदै जान्छ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(१०) 

दीिय
कातल
न 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

✓      ✓ 
 

५ पानी प्रयोग अतधकार स्थलगत अध्ययन र स्थानीय समदुायसँगको अन्तरवक्रयाले तातोपानी खोला जलविद्यतु 
आयोजनाको इन्टेक देघख टेलरेस सम्मको पानी स्थानीय बासीद्वारा खान, र् याफवटङ्ग, 
व्यिसावयक माछा पालन पानी िट्टा र तसांचाइका लातग प्रयोग नहनु ेखलुाएका छन।् 
त्यसकारण आयोजना के्षत्रमा पानी प्रयोग अतधकार सम्बन्धी कुन ैपतन प्रकारको द्वन्द नहनु े
अनमुान गररएको छ।  

मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीिय
कातल
न 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय
) 

 ✓     ✓ 
 

 

६ पययटकीय 
वक्रयाकलाहरूमा 
िृवद्धका कारण 
स्थानीय स्रोत 
साधनहरूमा पने 
प्रभाि 

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

मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीिय
कातल
न 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय
) 

✓     ✓ 
 

 

७ आयोजना के्षत्रमा 
जनजातत र 
वपछतडएका 
समदुायहरूमा पने 
प्रभाि 

तनमायण अितधमा जनशघक्तलाई दैतनक ज्याला उपलब्ध गराईनेछ। आयोजना के्षत्र िररपरर 
तामामङ्ग र गरुूङ्ग समदुायका मातनसहरू बसोबास गदयछन ्जसमा रोजगारीका समयमा 
विभेद हनुसर्कन ेसम्भािना छ। सामान्यतया रोजगारीको अिसर सबै समदुाय र तलङ्गलाई 
समान रूपमा ददईनछे। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(१०) 

दीिय
कातल
न 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

 ✓    ✓ 
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अध्याय ८ 
8 अनकूुल प्रभाि अतधकतम अतभिवृद्ध गने तथा प्रततकूल प्रभाि न्यून गने उपाय 
िातािरणीय असरहरूलाई कम गनय र कम प्रभाि पाने थप प्रभािकारी उपायहरू सवहत सकारात्मक 
प्रभािहरूको फाइदाहरूलाई अतधकतम पाने उपायहरूको पवहचान गनेछ। प्रस्तावित आयोजना तनमायण 
तथा सांचालनका कारण िातािरणमा कम भन्दा कम प्रभाि पने गरी कायय गररनेछ। प्रस्तािक 
आयोजनाको कायायन्ियन र सांरचना चरणहरूमा घचत्रण गररएका सबै न्यूनीकरणका उपायहरूको 
कायायन्ियन गनय प्रततबद्ध छ। प्रततकूल िातािरणीय प्रभािलाई न्यूनतम गनय र क्षततपूततय ददन आिश्यक 
पने कुनै थप उपायहरू अबलम्बन गनय प्रस्तािकको उत्तरदावयत्ि रहनेछ। नकारात्मक प्रभािहरूको 
न्यूनीकरणका उपायहरूको कायायन्ियन िातािरण सांरक्षण ऐन, २०७७ को दफा १० को उपदफा 
(५) बमोघजम प्रभावित स्थानीय समदुाय माफय त कायायन्ियन गररनेछ। प्रततकूल प्रभािलाई हटाउने िा 
न्यून गने उपायलाई ३ प्रकारले ितगयकरण गनय सवकनेछ। 
• क्षततपतूतयका उपायको अिलम्बन 
• सधुारात्मक उपायको अिलम्बन 
• प्रततरोधात्मक उपायको अिलम्बन
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तातलका 8.1: सकारात्मक प्रभािको अतभिवृद्ध 

क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रततकूल प्रभािको तह तनधायरण अतभिृवद्धका उपायहरू 

पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमा
न 

तनमायण अितध 

१ स्थानीय 
जनताको 
रोजगारीको 
अिसरमा िृवद्ध 

तनमायण चरणको अितधमा करीब १९५ जनशघक्त तैनाथ 
गररनेछ; जसमध्ये ईघन्जनीयर-१० जना, सब-ईघन्जनीयर-
१७ जना,  अधय दक्ष कामदार-२५ जना, अदक्ष कामदार-
१४३ जना रहेको छ। प्रस्ता आयोजनाको तनमायण अितध 
३० मवहनाको भएको हुँदा परैु तनमायण अितधमा 
१७५,५०० (प्रतत मवहना- १९५*३०= ५८५०) 
रोजगारीको सजृना हनुेछ। प्र आयोजनालाई आिश्यक 
१४० दक्षता नभएको जनशघक्तमा अनमुातनत ९०% (१२६ 
जना) आयोजना प्रभावित के्षत्रबाट तलईनछे। त्यसैगरी, २५ 
अधय दक्ष जनशघक्तमा २५% (६ जना) र ३० दक्ष 
जनशघक्तमा ५% (२ जना) आयोजना प्रभावित के्षत्रबाट 
तलईनेछ। प्रस्तावित आयोजनाले नेिेर र वहन्दङु्गबाट कररब 
१३६ जना स्थानीयलाई रोजगार प्रदान गनेछ। 

 ✓    ✓   मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्प
कातल
न 
(५) 

४५ ( 
नगण्य
) 

रोजगारीको पवहलो 
प्राथातमकता नेिेर र 
वहन्दङु्गका स्थानीय र 
वपछतडएका तथा 
मवहला समदुायलाई 
ददइनेछ। 

२ स्थानीय 
के्षत्रहरूमा 
स्थानीय सीपको 
िृदद्ब 

आयोजनाका लातग प्राितधक सीप भएका १७ दक्ष र २५ 
अधयदक्ष जनशघक्तहरू आिश्यक जनशघक्तहरूका साथै 
स्थानीयहरूको आिश्यकता पनेछ। दक्ष जनशघक्तहरू सँग 
काम गने स्थानीयहरूले विद्यतु आयोजना सम्बन्धी सीप 
तसर्कने अिसर प्राप्त गनेछन।् यसका साथै आयोजनाले 
स्थानीयहरूलाई लघक्षत गरी जलविद्यतु, इलेर्कट्रो 
मेकातलकल कायय र अन्य मेटलका कामहरू सम्बन्धी 
तातलम काययक्रमहरूको पतन व्यिस्था गनेछ। 

✓    ✓   मध्यम 
(२०) 

के्षतत्रय 
(६०) 

दीिय
कातल
न 
(२०) 

१०० 
(उल्ले
खनीय
) 

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

३ आतथयक 
अिसरमा िृवद्ध 
जस्तै व्यिसाय, 
िर भाडा र 

कररब १९५ कामदारहरू तनमायण काययमा आबद्ब हनुछेन ्
जसमध्ये ५९ कामदारहरू आयोजना के्षत्र भन्दा बावहरबाट 
तलइनेछ। यस आयोजनाले १३६ स्थानीयलाई रोजगार 
ददनकुा साथै आयोजना स्थलको कृवष उत्पादनको माग 

✓    ✓    मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्प
कातल
न 
(५) 

४५ 
(नग
ण्य) 

स्थानीय सामाग्रीको 
उपभोगमा िृवद्ध हनुाले 
वकसानहरूको आतथयक 
अिस्थाको उत्थान 
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स्थानीय 
अथयतन्त्रमा 
प्रभाि 

बढाउनेछ र नयाँ बजार स्थापना गनय सहयोग परु् याउँनेछ। 
यसले आयोजना प्रभावित के्षत्रको अथयतन्त्रमा सकारात्मक 
प्रभाि पतन पानेछ। 

हनुेछ। आयोजना 
तनमायणमा सांलग्न 
जनशघक्तहरूलाई 
स्थानीय स्तरमा 
उत्पाददत दैतनक 
उपभोग्य समाग्रीहरूको 
प्रयोगका लातग 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

४ आयोजना 
के्षत्रका 
समदुायको 
विकास 

विद्यतुगहृ देघख हेडिर्कसय सम्मको सडक तनमायणले यातायात 
सवुिधामा सधुार ल्याउँनेछ जसकारण स्िास्थ्य चौकी, 
विद्यालय पगु्न सहज हनुेछ। 

✓    ✓   मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीिय
कातल
न 
(२०) 

६० 
(मध्य
म 
उल्ले
खनीय 

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

सांचालन अितध 

१ आयोजनाको 
सांचालनको  
अितधमा 
रोजगारीको 
अिसर 

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

 ✓   ✓    मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीिय
कातल
न 
(२०) 

६० 
(मध्य
म 
उल्ले
खनीय
) 

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

२ स्थानीय 
विकासको 
लातग सरकारी 
रोयल्टी 

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

✓   ✓   उच्च 
िृहत 
(६०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीिय
कातल
न 
(२०) 

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

(उल्ले
खनीय
) 
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३ स्िास्थ्य र 
सरसफाइमा 
सधुार 

स्िास्थ्य सांस्थाको स्थापना र स्तरीकरणले स्थानीय 
जनतालाई आफ्नो स्िास्थ्य सांस्था सधुार गनय मद्दत 
परु् याउँनेछ। सांचालन चरणको अितधमा कामदारहरूलाई 
स्िास्थ्य तथा सरसफाई प्रघशक्षण र व्यिसावयक स्िास्थ्य 
सम्बन्धी तातलमले स्थानीय के्षत्रको स्िास्थ्य र सरसफाईको 
घस्थततलाई थप िृवद्ध गनय मद्दत गनेछ। 

✓    ✓    मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीिय
कातल
न 
(२०) 

६० 
(मध्य
म 
उल्ले
खनीय 

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

४ सहज पहुँच र 
आयोजनाका 
कारण पययटन 
अिसरहरू 

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

✓    ✓    मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीिय
कातल
न 
(२०) 

६० 
(मध्य
म 
उल्ले
खनीय
) 

प्राकृततक स्रोत 
व्यिस्थापनका लातग 
ला. रा. तन. र म. 
के्ष.का अतधकारीहरू 
सँगको समन्ियमा 
वितभन्न जागरण 
काययक्रम आयोजना 
गनेछ। 

 

तातलका 8.2: भौततक िातािरणमा पने प्रभािका न्यूनीकरणका उपायहरू 
क्र.स. िातािरणीय 

प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

तनमायण चरण 

१ जतमन आयोजनाका वितभन्न सांरचनाहरूको तनमायणका 
लातग कुल १७.१ हे. जग्गा आिश्यक पनेछ 
जस मध्ये १२.५ हे. स्थायी रूपमा र ४.६ हे. 
अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ।  

  ✓     ✓ उच्च 
िृहत 
(६०) 

स्थानीय 
(१०) 

 दीियका
तलन 
(२०) 

९० 

(उल्लेखनीय) 
आयोजनाका 
सांरचनाहरूको 
स्थापनाका लातग 
सम्भि भएसम्म कम 
भन्दा कम स्थायी 
जग्गाको प्रयोग 
गररनेछ। 

१२.५ हे. स्थायी जग्गा सरकारी जग्गाबाट 
(११.०५ हे. राविय िन र १.४५ हे. खोलाको 
बगर (तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत 
व्यिस्थापन गररएको) प्राप्त गररनेछ। ४.६ हे. 
अस्थायी जग्गा मध्ये २.१ हे. सरकारी जग्गाबाट 
(खोलाको बगर (तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत 
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क्र.स. िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

व्यिस्थापन गररएको) र २.५ हे. तनजी 
जग्गाबाट प्राप्त गररनेछ।  

२ स्थलाकृततमा 
पनय सर्कने 
प्रभाि 

हेडिर्कसय, तडसेन्डर बेतसन, हेडरेस पाइप, सजय 
् याांक,पेनस्टक पाइप, विद्यतुगहृ, टेलरेस, 
उत्खनन ्के्षत्र, मक तडस्पोजल के्षत्र आदद जस्ता 
के्षत्रमा स्थलाकृतत तथा भौगतभयक पररितयन 
हनुेछ। हेडिर्कसयमा Diversion Weir को तनमायणले 
हनुे पानी मोतडन ेभएकोले नदी वकनाराको भतूममा 
पररितयन हनु सर्कनछे। पहुचँ सडक तनमायणमा 
आिश्यक पने उत्खनन ्कायय र अन्य काययले 
गदाय दीियकालीन प्रभाि पनय सर्कछ। 

✓   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
आयोजनाका 
सांरचनाहरूको 
स्थापनाका लातग 
सम्भि भएसम्म कम 
भन्दा कम जग्गाको 
प्रयोग गररनेछ। 
उत्खनन ् के्षत्र, मक 
विसजयन के्षत्र, 

कन्सट्रकसन याडय, 
पावकय ङ्ग, स्टकपाइतलङ्ग, 

क्रसर प्लान्ट, ब्याचीङ्ग 
प्लान्ट, कामदार घशविर 
के्षत्रको अस्थायी रूपमा 
तनजी जग्गाको प्रयोग 
गररनेछ। 

यसका साथै, तनमायण 
कायय सम्पन् न 
भएपश् चात अस्थायी 
रूपमा प्रयोग गररन े
जतमनको landscaping, 
land rehabilation, गरी 
पनु: स्थापना गररनेछ।   
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क्र.स. िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

३ घशविरबाट 
उत्पन्न हनुे 
ठोस फोहोर 

आयोजना घशविरबाट िरेल ुतथा तनमायणकाययबाट 
उत्पाददत ठोस फोहोर तनस्कन्छ जसले गदाय गन्ध 
आउने, पानीको गणुस्तरमा असर पने, दृश्यमा 
प्रभाि हनुे र स्थानीयको स्िास्थ्यमा जोघखमहरू 
हनु सर्कछ। तनमायण अितधमा कामदारहरूबाट 
कररब ५८.५ के.जी  (१९५ जनाको प्रतत ददन 
अनमुातनत ३०० ग्राम) िरेल ुफोहोर उत्पादन 
हनुेछ। तनमायण गततवितधहरूले उत्पन्न गरेको 
फोहोरमा तसमेन्टको झोला र अनािश्यक 
भाडाहरू, सामाग्री र फे्रमहरू, प्लाघस्टकहरू 
पदयछन।् 

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

 अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
कुवहन े र नकुवहन े
प्रकृततका आधारमा 
फोहोरहरुलाई छुयाई 
कुवहने फोहोरको मल 
बनायर स्थानीय 
वकसानहरूलाई 
हस्तान्तरण गररनेछ 
भने नकुवहन ेफोहोरहरू 
मध्ये पनु: प्रयोग गनय 
तमल्ने फोहोरलाई पनु: 
प्रयोग गररनेछ भन े
तनतमल्ने फोहोरलाई 
सरुघक्षत तररकाले 
विसजयन गररनेछ। 

४ तेल, घचल्लो 
पदाथय तथा 
अन्य 
रसायनहरूको 
चहुािट 

तेल, घचल्लो पदाथय तथा अन्य रसायनहरूको 
चहुािटको सम्भािना धेरै छ। यी चहुािटहरू 
फैतलएमा सघजलै जमीनको उियरता ि्ने तथा 
मानि स्िास्थ्य र िातािरणीय प्रभािहरू जस्ता 
समस्या हनुे गदयछन।् पानीको सतहको नघजक 
चवुहएको तेलले पानी प्रदवुषत गदयछ र पानीमा 
तडजल्भ अघर्कसजनको (Dissolved Oxygen) 
मात्रा िटाउँछ जसले जलीय जीिनमा प्रभाि 
पानेछ। 

✓     ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
तेल, घचल्लो पदाथय तथा 
अन्य रसायनहरूको 
चहुािट हनुबाट 
बच्नका लातग ढुिानी, 
भण्डारण तथा प्रयोगका 
क्रममा विशेष ध्यान 
ददइनेछ। भण्डारण 
के्षत्र पानीका 
स्रितहरूबाट टाढा 
राघखनेछन।् प्रयोग 
पश् चात तनमायण रसायन 
तथा तेलहरू सरुघक्षत 
तररकाले कन्टेनरमा 
सांकलन गरी विसजयन 
गररनेछ। 
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५ कामदार 
घशविर 

आयोजना के्षत्रको घशविर के्षत्र नघजक फोहोर 
व्यिस्थापन गनय नसके िररपररको िातािरणमा 
असर पनय सर्कछ। घशविर स्थापना, घशविर के्षत्रको 
लातग भतूम प्रयोग र ठोस फोहोरहरूको 
उत्पादनले गदाय नघजकैको पानीको स्रोतहरू 
प्रदषुण हनु ेसम्भािना हनु्छ। 

✓     ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
घशविरबाट उत्पादन 
हनुे फोहोरहरू सरुघक्षत 
ठाउँमा सांकलन 
गररनेछ। छुट्टाएर 
राघखएको कुवहन े
फोहोरको कम्पोष्ट मल 
बनाएर स्थानीय 
वकसानलाई हस्तान्तरण 
गररनेछ। नकुवहन े
घचजहरू पनुूः प्रयोग 
गररनेछ। पनु: प्रयोग 
गनय नतमल्न े
फोहोरहरूलाई सरुघक्षत 
तररकाले विसजयन 
गररनेछ। 

६ सखु्खा के्षत्रमा 
पनय सर्कने 
प्रभाि 

तनमायण अितधमा पानीको डाइभजयन िेयर देघख 
विद्यतुगहृ सम्मको सखु्खा के्षत्र (६.९९ वक.तम.) 
मा पने नदीको जलीय पाररघस्थततवकय प्रणालीमा 
नकारात्मक असर पनेछ। जसले उक्त नदीमा 
रहेका जलीय िनस्पती तथा प्रणीहरूमा असर पनय 
जान्छ।  

      ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 

(नगण्य) 
हेडिर्कसय तथा उत्खनन 
के्षत्रको तनमायण कायय 
सकेसम्म थोरै समय 
अितधमा सकाइनेछ। 
खोला नघजक उत्खनन ्
काययहरू गदाय ढुङ्गा तथा 
माटो खोलामा नपगु्न े
गरी व्यिस्थापन 
गररनेछ। उत्खनन ्
स्थलहरू खोलाबाट 
कररब 200 तम. को 
दूरीमा स्थापना गररन े
छन।् 
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७ आिाज र 
कम्पनको 
स्तर बढ्न 
सर्कन े

तनमायण गततवितधका कारण आयोजना के्षत्रमा 
आिाज र कम्पन उत्पन्न हनुेछ। आिाज र 
कम्पन उत्पन्न गने मखु्य गततवितधहरू मध्ये 
ब्याघचङ्ग प्लान्टको प्रयोग, भारी उपकरणहरूको 
प्रयोग, तनमायण सामाग्रीहरूको ओसार-पसार, 

डोजर, लोडर, रोलर, के्रन, जेनेरेटर, पम्प, आददको 
प्रयोग हनु।् ६५ डेसीबल भन्दा मातथको ध्ितन 
मानि स्िास्थ्यको लातग हातनकारक हनु्छ। 
आयोजना के्षत्र बस्ती भन्दा टाढा र िनको नघजक 
भएकोले जङ्गली जनािरहरू पतन ध्ितन 
प्रदषुणबाट प्रभावित हनुछेन।् 

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
तनमायण के्षत्र िरीपरी 
बार लगाइनेछ। ध्ितन 
प्रदशुणको उच्च 
जोघखम के्षत्रमा 
जनशघक्तहरूलाई इयर 
गाडय प्रदान गररनेछ। 
तनमायण के्षत्रका सबै 
सिारी साधनहरू 
तनगारनी गररनछे।  

८ हािाको 
गणुस्तरमा 
हनुे पररितयन 

तनमायण अितधमा यातायात तथा तनमायण 
उपकरणको प्रयोग, उत्खनन,् ब्याघचङ्ग, भारी 
उपकरणको प्रयोगले प्रचरु मात्रामा धलुो र 
धिुाँको उत्सजयन (कणहरू, काबयन 
मोनोअर्कसाइड, सलफर अर्कसाइड, हाइड्रोकाियन 
र नाइट्रोजन अर्कसाइडहरू) हनुछे। िायकुो 
गणुस्तरमा असर परु् याँउने अन्य कारण भनकेो 
अव्यिघस्थत फोहोर र भान्साबाट तनघस्कन ेधिुा ँ
हनु सर्कछन।् 

  ✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

के्षतत्रय 
(६०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

७५ 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

अव्यिघस्थत फोहोर र 
भान्साबाट तनघस्कन े
धिुाँ जस्ता अन्य 
कारणले िायकुो 
गणुस्तरमा असर 
परु् याउने सर्कन े
भएकोले सम्पूणय 
फोहोरहरूको उघचत 
व्यिस्थापन गररन्छ। 

९ पानीको 
गणुस्तरमा 
हनुे पररितयन 

पानीको गणुस्तरको विश् लेषण प्रततिेदनले 
तातोपानी खोलाको पानीको गणुस्तर रािो रहेको 
देखाएको छ। आयोजना तनमायण गततवितधले 
तातोपानी खोलाको पानीमा धतमलोपन, पानीमा 
िलु्ने तथा तैरीन ेठोस पदाथय र BOD बढाउनेछ। 
उत्खनन ् के्षत्र तातोपानी खोला सँगै प्रस्ताि 
गररएको छ। त्यसैले आयोजनाका काययहरूले 
जलीय जीिनमा प्रभाि पने देघखन्छ। 
कामदारद्वारा उत्पाददत ठोस र तरल दिैु 
वकतसमको फोहोरको अव्यिघस्थत विसजयनले गदाय 
पानीको गणुस्तरमा ह्रास आउन ेदेघखएको छ। 

  ✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
इन्धन, ग्रीज तथा अन्य 
रासावयतनक सामाग्रीको 
चहुािटले पानीमा असर 
नपरोस भनेर भण्डारण 
के्षत्र िरीपरी बार 
लगाइनछे। प्रयोग 
गरेको तेलहरू उघचत 
रूपमा कन्टेनरमा 
सांकलन गररनेछ। 
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१० सतही 
माटोको क्षतत 

करीब ७५०० िन तमटर सतही माटोको क्षतत 
हनुे अनमुान गररएको छ त्यसलाई पूिायिस्थामा 
ल्याउन असम्भि देघखन्छ। सतही माटोको 
क्षततको कारण आयोजनाका सांरचनाहरू स्थावपत 
के्षत्रमा सतही माटोको नोर्कसानीले जमीनको 
उियरता िटाउँनेछ। 

  ✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

२५ 

(नगण्य) 
घस्थर के्षत्रको छनोट 
गरी सतवह माटोको 
लातग भण्डारण के्षत्र 
स्थापना गररनेछ। 
िषायतको समयमा 
पानीबाट जोगाउनको 
लातग सतवह माटो 
भण्डारण गरी 
प्लावष्टकले छोवपनेछ र 
िरीपरी ढल तनकासको 
व्यिस्था तमलाइनछे। 

११ आयोजनाको 
लातग पहुँच 
सडक 

आयोजना के्षत्र पगु्न कररब १४ वक.तम. लम्बाइ 
र 4.5 तम. चौडाइको आन्तररक पहुँच सडकको 
तनमायण गररनछ। यसको लातग सरकारी जग्गा 
साथै तनजी जग्गाको प्रयोग गररनेछ। यसबाहेक 
स्थायी पहुँच सडकको तनमायणको लातग ५.५ 
हेर्कटर जग्गाको आिश्यकता पनेछ। आयोजना 
तनमायण सामाग्रीहरूको ढुिानीका लातग सोवह 
सडकको प्रयोग गररन े हनुाले उक्त सडकमा 
तनयतमत ट्रवफक जाम, सडक दिुयटना हनु े
सम्भािना हनु्छ जसले स्थानीयहरूलाई   समस्या 
पनय सर्कछ। 

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

२५ 

(नगण्य) 
आयोजना के्षत्रमा १४ 
वक. तम. लामो पहँूच 
सडक स्थापना 
गररनेछ। िरपरका 
गाउँहरूमा पहुँच, 

आयोजना  के्षत्रको 
पहुँच र सवुिधाको 
लातग पहुँच सडक 
प्रस्ताि गररन ेछ। 

12 Natural flow 

मा पने प्रभाि 
आयोजनाका सांरचनाहरू तनमायणका क्रममा 
उत्खनन ् गदाय Natural drainage system मा 
असर पनय जान्छ।  

✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

आयोजनाका 
सांरचनाहरूको 
स्थापनाका लातग 
उत्खनन ्गदाय Natural 

drainage system लाई 
असर नपने गरी 
उत्खनन ् गररनेछ। 
असर पनय गएमा पनु: 
स्थापना गने काम 
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गररनेछ। Natural 

drainage system को 
सांरक्षका लातग अघस्थर 
के्षत्रमा 
Bioengineering 
प्रवितधको अपनाइनेछ। 

  सांचालन चरण 

१ जलविज्ञान र 
सेतडमेन्टमा 
आउने 
पररितयन 

तातोपानी खोलाको इन्टेक के्षत्रमा िावषयक 
४८६२ ppm सेतडमेन्ट उत्पादन हनु े अनमुान 
गररएको छ। उत्खनन ्गररएको माटो ढुिानी र 
पहुँच सडकको तनमायण गदाय पतन पानीको स्रोतमा 
सेतडमेन्टको िृवद्ध गराउनेछ। आयोजनाका 
कारण बाँध र टेलरेस बीच सखु्खा के्षत्रमा 
(६.९९ वक. तम.) पानीको बहाि कटौती हनुेछ। 

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

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

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

२ आयोजनाका 
सांरचनाहरू 
स्थावपत 
के्षत्रको भतूम 
अघस्थरता 

आयोजनाका सांरचनाहरू स्थापना गने क्रममा 
उत्खनन ्गदाय भतूमको अघस्थरता बढ्ने सम्भािना 
हनु्छ। जसले गदाय उक्त के्षत्रमा भ-ूक्षय हनुे, 
पवहरो जाने सम्भािना हनु सर्कछ।  

  ✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

आयोजना स्थलमा 
भीरको घस्थरताको 
अनगुमन गररनेछ। 
अघस्थर ठाउँमा बायो 
इघन्जतनयररङ्ग र 
Concrete retaining 
गररनेछ  जसले गदाय 
भ-ूक्षय तनयन्त्रण गनय 
मद्दत गनेछ। 
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क्र.स. िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

३ विद्यतुगहृ 
के्षत्रमा ध्ितन 
र कम्पन 

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

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

धेरै मात्रामा ध्ितन पैदा 
गने इघन्जनहरूमा ध्ितन 
न्यूनीकरण गने 
उपकरणहरू जडान 
गररन े छन।् 
कामदारहरूका लातग 
नेपालको प्रचतलत 
तनयम, कानून तथा 
आयोजनाको मापदण्ड 
अनसुार सेिा सवुिधा 
प्रदान गररनछे। 

४ बहाि कम 
भएर पानीको 
गणुस्तरमा 
पररितयन 

सखु्खा याममा सखु्खा के्षत्रमा (६.९९ वक. तम.) 
भने पानीको बहाि कम हनुेछ र नदीको 
पाररघस्थततवकय प्रणालीमा पररितयन आउन े
सम्भािना रहेको छ। यसका साथै खोलाको 
पानीमा तडजल्भ अघर्कसजन (dissolved oxygen) 

को मात्रामा पतन कमी हनुेछ। 

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

बालिुालाई नदीमा 
तमतसन ुअगातड नै एउटा 
खाल्डो खनेर 
बालिुालाई त्यसमा 
सांकलन गररनेछ। 

५ पानीको प्रयोग 
र अतधकार 

स्थलगत अध्ययन र स्थानीय समदुायसँग 
अन्तरवक्रया गदाय तातोपानी खोलामा प्रस्तावित 
िेयरको तल्लो तटीय के्षत्रमा तातोपानी खोलाको 
पानी दाहसांस्कार, तसांचाइ, पानी िट्ट सांचालन, सानो 
जलविद्यतु आयोजना जस्ता प्रयोजनका लातग 
प्रयोग गररएको छैन। त्यसैले आयोजनाको 
तनमायणले यस के्षत्रको पानीमा कुनै पतन प्रभाि 
पादैन। 

✓     ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

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

६ डाइभजयन 
िेयरका 
कारण नदी 
वकनारा 
कटान  

जलविद्यतु उत्पादनका लातग खोलाको पानी 
मोड्दा नदीको वकनारा कटान हनु े सम्भािना 
हनु्छ। जसले गदाय नदीको वकनाराततर रहेको 
भतूमको अघस्थरता बढी भ-ूस्खलन हनुे तथा पवहरो 
जाने सम्भािना हनु्छ।  

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

सेतडमेन्ट थवुप्रएर बस्न 
नदीनको लातग स्लइुस 
गेटबाट सेतडमेन्टलाई 
तनयतमत रूपमा 
हटाइनछे। 
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तातलका 8.3: जैविक िातािरणमा पने प्रभाि न्यूनीकरणका उपायहरू 
क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

 तनमायण अितध           

१ िनस्पतत तथा 
जीिजन्त ु

यस आयोजनाका लातग १४.६ हे. सरकारी 
जग्गा आिश्यक पदयछ जसमध्ये १२.५ हे. 
स्थायी रूपमा (११.०५ हे. राविय िन र १.४५ 
हे. खोलाको बगर (तडतभजन िन कायायलय 
अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको) र २.१ हे. 
खोलाको बगर (तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत 
व्यिस्थापन गररएको) अस्थायी रूपमा प्रयोग 
गररनेछ। आयोजनाका लातग राविय िनबाट कुल 
८६६ (६०८ पोल र २५८ रूख) िटा वितभन्न 
प्रजाततका रूखहरू कावटनछे। त्यसैगरी, प्रतत 
हेर्कटर ५६२९ रूखको बेनाय र २१६५ रूखको 
लाथ्राको क्षतत हनुेछ। आयोजनाम के्षत्र िरपर 
थार (Capricornis thar), वहमाली धके लोखके 
(Tamiops macclellandii), मलय दमु्सी (Hystrix 

brachyuran), घचतिुा (Panthera pardus), स्याल 
(Canis aureus), वहमाली मलसाप्रो  (Martes 

foina), बँदेल (Sus scrofa) , रतिुा मगृ 
(Muntiacus muntjak), दमु्सी (Hystrix 

brachyura), मसुा (Rattus rattus), िन विरालो 
(Felis chaus) आदद जीिजन्त ुपाइन ेभएकाले यी 
जीिजन्तकुो बासस्थान विखण्डन हनुकुा साथै 
आितजाितमा बाधा पगु्न सर्कछ। 

    तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पकातल
न (५) 

२५ 

(नगण्य) 
आयोजनाको लातग राविय िनबाट 
कावटन े ८६६ रूखहरूको सट्टामा 
१:१० अनपुातमा ८६६० रूखको 
विरूिाहरू तडतभजन िन कायायलयले 
तोवकएको स्थानमा िृक्षारोपण 
गररनेछ । त्यसैगरर सरकारी 
१४.६ हे. जग्गा प्रयोग गरे बापत 
आयोजना के्षत्र िररपरी सोही 
घजल्लामा उस्तै पाररघस्थततकी 
भएको जग्गा सट्टाभनाय गररनेछ र 
सो जग्गामा क्षततपूततय स्िरूप 
१६०० प्रतत हेर्कटरको दरले 
२३,३६० रूखको विरूिाहरू 
तडतभजन िन कायायलयले तोवकएको 
स्थानमा िृक्षारोपण गररनेछ। यसरी 
लगाईएका रूखहरूको आयोजनाले 
५ िषय सम्म रेखदेख गरर 
सम्बघन्धत व्यिस्थापन सतमततलाई 
हस्तान्तरण गररनछे। 

२ दलुयभ, 
लोपोन्मखु र 
इन्डेतमक 
िन्यजन्त ु
प्रजाततमा 
प्रभाि 

आयोजना के्षत्रको मातथल्लो भेगका िनमा 
थार(Capricornis thar), घचतिुा (Panthera 

pardus) जस्ता लोपोउन्मखु प्रजाततहरू 
पाइन्छन।् तर प्रस्तावित आयोजना के्षत्रमा यी 
दलुयभ, लोपोन्मखु, प्रजाततहरूको बासस्थान 
नरहेको पाइएको छ।  

    मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

िन्यजन्तकुो अिैध घशकार तथा 
तस्करीका कारण पने प्रभाि 
न्यूनीकरणका लातग पूिय तयारी 
स्िरूप Orientation, Code of 

Conduct, सूचनामूलक बोडय, 
सामदुावयक िन तथा तडतभजन 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

िनसँगको सहकाययमा वितभन्न 
काययक्रमहरुको योजना बनाइ 
काययन्ियन गररनेछ। यदद कुन ै
जनशघक्त िा कामदारहरूले 
िन्यजन्तकुो घशकार अथिा तस्करी 
गरेएको भेवटएमा, प्रस्तािकले 
आिश्यक काननुी कारबावहको 
लातग तडतभजन िन कायायलयलाई 
खबर गररनेछ। 

३ गैर काष्ठ िन 
पैदािारको 
जतडबवुट जन्य 
तबरूिाको 
नोर्कसानी 

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

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

अल्पकातल
न (५) 

४५ 

(नगण्य) 
कामदार र जनशघक्तहरूले गने गैर 
काष्ठ िन उत्पादनहरूको अिैध 
तस्करीलाई तनषेध गररनेछ। 
तनमायण के्षत्रमा जानकारीमूलक र 
चेतनामूलक सूचना बहाि गने बोडय, 
चेतािनी घचन्ह स्थानीय जागरूकता, 
तसजयनाका तनघम्त आयोजनाको 
वितभन्न के्षत्रमा राघखनछे। 

४ कामदारहरूबा
ट अिैध 
तस्करी/ काठ 
दाउराको 
बढ्दो माग 

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

    मध्यम 
(२०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पकातल
न (५) 

३५ 

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

५ पानीको 
डाइभयजनले 
जलीय 
िनस्पतत तथा 
जीिजन्तमुा 
असर 

तातोपानी खोलाको gradient उच्च भएको र नटे 
हेड पतन धेरै (935 तम.) भएका कारण स्थलगत 
अध्ययनका क्रममा हेडिर्कसय के्षत्रमा माछा 
पाइएको तथएन। प्रस्तावित विद्यतुगहृ के्षत्र 
नघजकको नदीमा भन े स-साना चचु्चे असला 
(Schixothorax labiatus) प्रजाततका माछाहरू 
पाइएका तथए। नदीको पानी मोड्नका लातग 

   
 

  ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

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

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

डाइभजयन िेयर नमायण कायय गदाय पानीको बहाि 
मोड्न ु पने हनु्छ। पानी डाइभयजनका कारण 
नदीमा असर पगु्न ेर वितभन्न वकतसमको जलीय 
जीिनमा पतन प्रततकूल असर पनेछ। जतलय 
जीिहरू ध्ितन सांिेदनशील हनुे भएकोले तनमायण 
कायय गदाय वयतनहरूको प्रजननमा पतन मखु्य 
रूपमा असर पनेछ। 

६ बढ्दो माछा 
माने 
गततवितधहरू 

तातोपानी खोलाको gradient उच्च भएको र नटे 
हेड पतन धेरै (935 तम.) भएका कारण स्थलगत 
अध्ययनका क्रममा हेडिर्कसय के्षत्रमा माछा 
पाइएको तथएन। प्रस्तावित विद्यतुगहृ के्षत्र 
नघजकको नदीमा भन े स-साना चचु्चे असला 
(Schixothorax labiatus) प्रजाततका माछाहरू 
पाइएका तथए। तातोपानी खोलामा माछाहरू 
प्रशस्त मात्रामा नपाइन ेभएका कारण माछा माने 
गततवितधहरू देखा पने छैनन।् 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

तातोपानी खोलाको gradient उच्च 
भएको र नटे हेड पतन धेरै (935 
तम.) भएका कारण स्थलगत 
अध्ययनका क्रममा हेडिर्कसय 
के्षत्रमा माछा पाइएको तथएन। 
प्रस्तावित विद्यतुगहृ के्षत्र नघजकको 
नदीमा भन ेस-साना चचु्चे असला 
(Schixothorax labiatus) प्रजाततका 
माछाहरू पाइएका तथए। तातोपानी 
खोलामा माछाहरू प्रशस्त मात्रामा 
नपाइन े भएका कारण माछा माने 
गततवितधहरू देखा पने छैनन।् 

७ आन्तररक 
पहुँच 
सडकको 
कारण िनमा 
सघजलो पहुँच 

आयोजनाले १४ वक. तम. आन्तररक पहुँच सडक 
तनमायण गनेछ। आन्तररक पहुँच सडक प्रयोगमा 
आएपतछ र आयोजना सांचालन भएपतछ िन 
स्रोतहरूको गैरकाननुी तस्करी हनु े सम्भािना 
रहेको छ। 

    तनम्न 
(१०) 

के्षतत्रय 
(६०) 

दीियकातलन 
(२०) 

९० 

(उल्लेख
नीय) 

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

८ िन आगलागी आगलागी जोघखमका आधारभतू सूचकहरू 
िनस्पतत, जलिाय ु र बस्ती हनु।् िनस्पततमा 
कडा काठ भएको जांगल अिघस्थत छ र यो 
के्षत्रमा आगोको जोघखम छ भन ेयो काम गने 
गततवितधहरू र के्षत्रमा तनभयर गदयछ। मखु्यतया 

   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियकातलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

भविष्यमा हनु सर्कने आगलागी बाट 
जोतगन पहुँच सडक, हेडिर्कसय के्षत्र,   
टनेल के्षत्र, सजय साफ्ट र पेनस्टक 
पाइप जस्ता जोघखमपूणय 
स्थानहरूमा सूचना बोडयहरू 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

गमी मौसममा सखु्खा र बढ्दो तापक्रमका कारण 
र चयाङ परेर िाँसे मैदानमा दिुयटनािस हनु े
आगोलागीले तातोपानी खोलाको दबैु वकनारमा 
प्रततकूल असर पानय सर्कछ। 

राघखनेछ। आयोजनाका 
जनशघक्तहरूलाई चरुोटका ठुटा 
नफाल्नका तनघम्त तनयतमत रूपमा 
सल्लाह सझुाि ददइनेछ। 

९ िन अततक्रमण 

 

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

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

आयोजनाका जनशघक्तलाई 
िनजांगलको अिैध फँडानी, तस्करी 
गनय तनशेध गररनछे। रूखहरू कम 
भन्दा कम मात्र कावटनेछ। 
स्थानीयबाट हनुसर्कन े िन 
अततक्रमण रोर्कन तनयतमत रूपमा 
अनगुमन गररनछे। 

सांचालन चरण 
१ माछाको 

चहलपहल  र 
बसाइँ सराईमा 
असर 

 

तातोपानी खोलाको gradient उच्च भएको र नटे 
हेड पतन धेरै (935 तम.) भएका कारण स्थलगत 
अध्ययनका क्रममा हेडिर्कसय के्षत्रमा माछा 
पाइएको तथएन। प्रस्तावित विद्यतुगहृ के्षत्र 
नघजकको नदीमा भन े स-साना चचु्चे असला 
(Schixothorax labiatus) प्रजाततका माछाहरू 
पाइएका तथए।  

   ✓ उच्च 
िृहत 
(६०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियकातलन 
(२०) 

१०० 

(उल्लेख
नीय) 

Steep gradient, Presence of 

stream falls, high water current, 
आददका कारण स्थलगत भ्रमणका 
क्रममा तातोपानी खोलाको 
मातथल्लो भेग (हेडिर्कसय प्रतावित 
के्षत्र) मा माछाहरू पाइँदैनन।् 
Elevation िटेसँगै खोलाको  
steepness र water current पतन 
ि्दै गएको हनुाले तातोपानी 
खोलाको विद्यतुगहृ प्रस्तावित 
के्षत्रमा भन ेस-साना चचु्चे असला 
(Schizothorax labiatus) प्रजाततका 
माछाहरू पाइएका तथए। तातोपानी 
खोलाको मातथल्लो भेगमा माछा 
नपाइने भएका कारण Fish 

ladder/fish pass को आिश्यकता 
छैन। कृतत्रम माछा स्प्यानीङ्ग 
(spawning) पोखरी स्थापना  
गररनेछ।  प्रस्तािकद्बारा हरेक िषय 



तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना, १९ मे.िा.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 

 

96 
  

क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

विद्यतु गहृ, तल्लो तटीय के्षत्र र 
हेडिर्कसय के्षत्रमा माछाका 
भरुाहरूलाई (८००० िटा) 
छोतडनेछ। यसबाहेक जलीय 
जीिनमा बाधा हनु नदीन सखु्खा 
मवहनाको मातसक औसत बहािको 
१० % (०.०८६ िनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) िातािरणीय बहािको 
रूपमा  तल्लो तटीय के्षत्रमा 
छोतडनेछ। 

२ जलीय 
िनस्पतत तथा 
जीिजन्तमुा 
प्रभाि 

 

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

   ✓ उच्च 
िृहत 
(६०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

९० 

(उल्लेख
नीय) 

तल्लो तटीय के्षत्रमा पानी छोड्न े
क्रममा स्थानीयहरूलाई सूघचत 
गनयका लातग साइरन बजाइनेछ। 
साथै स्थानीयहरूलाई साइरन 
सम्बन्धी जानकारी ददन े
काययक्रमको आयोजना गररनछे।  

३ िन्यजन्त ु
बासस्थानमा 
पने असर र 
आितजाितमा 
बाधा 

 

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

   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

४०(नग
ण्य) 

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

४ आन्तररक 
पहुँच सडकको 
कारण िनमा 
सघजलो पहुँच 
 

आयोजनाले १४ वक. तम. आन्तररक पहुँच सडक 
तनमायण गनेछ। आन्तररक पहुँच सडक प्रयोगमा 
आएपतछ र आयोजना सांचालन भएपतछ 
स्थानीयहरू द्वारा िन स्रोतको गैरकाननुी तस्करी 
हनुे सम्भािना रहेको छ। 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियकातलन 
(२०) 

६० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

सांचालन चरणको अनािश्यक 
चहलपहल तनयन्त्रणका लातग 
तनयतमत रूपमा अनगुमन गररनेछ। 
िन के्षत्रमा अनैततक र अिैध 
गततवितधहरू प्रततबघन्धत गररनेछ। 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

५ तल्लो तटमा 
पानीको बहाि 

 

सांचालन चरणमा इन्टेक के्षत्रमा पानी मोड्दा यस 
आयोजनाले िन्यजन्तकुो आितजाित र सरुक्षामा 
प्रततकुल असर परु् याउँछ। पानी मोड्नाले इन्टेक 
र विद्यतुगहृको तबचमा पानीको बहाि पररितयन 
हनुेछ। सखु्खा के्षत्रमा (६.९९ वक. तम.) 
पानीको बहाि कम हनु ेहुँदा जलीय जीिजन्तलुाई 
प्रभाि पादयछ।  

   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियकातलन 
(२०) 

५०(मध्य
म 
उल्लेखनी
य) 

आकघस्मक बाँधबाट पानी छोड्दा 
हनुे जोघखमका कारण सांचालन 
चरणमै साइरन जडान गररनेछ 
तावक स्थानीयहरूले आपतकालबारे 
जानकारी र रोकथामका उपायहरू 
तलन सकुन। 

 

६ िन्यजन्त ुतथा 
िनस्पततमा 
प्रभाि 

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

   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियकातलन 
(२०) 

५०(मध्य
म 
उल्लेखनी
य) 

आयोजनाका जनशघक्त र 
स्थानीयद्वारा गररन ेिन अततक्रमण, 
िन के्षत्रको अिैध फँडानी, 
िन्यजन्तकुो घशकार, िन्य श्रोतको 
तस्कर र अनैततक वक्रयाकलापलाई 
आयोजनाले तनषेध गनेछ। 

 

७ िन आगलागी 

 

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

   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियकातलन 
(२०) 

५०(मध्य
म 
उल्लेखनी
य) 

भविष्यमा हनु सर्कने आगलागी बाट 
जोतगन जोघखमपूणय स्थानहरूमा 
सूचना बोडयहरू राघखनछे भन े
स्थानीयलाई िन आगलागी 
सम्बन्धी वितभन्न जानकारीमूलक 
काययक्रम सांचालन पतन गररनेछ। 

८ बसाइँ सराई 
गने 
चराचरुूङ्गीमा 
पने प्रभाि  

चराचरुूङ्गीहरू ददउँसो िा रातमा आहारा र 
प्रजननको खोजीमा उड्न े गदयछन।् 
चराचरुूङ्गीहरू सांिेदनघशल हनु े भएकोले 
आयोजना सांचालनका कारण तनघस्कन े ध्ितनले 
चराचरुूङ्गीहरूमा प्रततकूल असर पनय जान्छ। 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानी
य 
(२०) 

दीियकातलन 
(२०) 

६०(मध्य
म 
उल्लेखनी
य) 

सकेसम्म न्यूनतम रूख कावटनेछन ्
भने हरूलाई अनमुतत विना िनमा 
प्रिेश गनय तनशेध गररनेछ। 
जनशघक्तहरूलाई चरा माने जस्ता 
अिैध वक्रयाकलाप गनय तनषेध 
गररनेछ भन े यदद यस्ता गततवितध 
गरेको पाइएमा काननुी रूपमा 
सजाय ददइनेछ। 
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तातलका 8.4: सामाघजक, आतथयक, साांस्कृततक िातािरण पने प्रभािका न्यूनीकरणका उपायहरू 
क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्र
त्यक्ष 

अनकूुल
  

प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

तनमायण अितध 

१ जग्गा र अन्य 
तनजी 
सम्पत्तीको 
अतधग्रहण 

तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको लातग 
अस्थायी प्रयोजनाका लातग २.५ हे. तनजी जग्गा 
भाडामा तलइनछे। जग्गा बाहेक अन्य तनजी 
सम्पत्तीमा प्रभाि नपने अनमुान गररएको छ। 

 ✓    ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

 ४५ 

(नगण्य)  

आयोजना तनमायण चरणमा स्थायी 
प्रयोजनको लातग २.५ हे. जग्गा 
प्रयोग गरे बापत भाडा स्िरूप 
४,२५,००० क्षततपूततय प्रदान 
गररनेछ। 

२ प्रभावित 
बस्तीहरूको 
जीविका 

तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना तनमायणका 
क्रममा प्रभावित िरधरुीहरू नरहेको र नघजकै 
रहेका नेिेर र वहन्दङु्ग प्रभावित हनुेछन।्  

 ✓   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

 ४५ 
(नगण्य) 

आयोजना प्रभावित बस्तीका 
मातनसहरूलाई आयमूलक 
तातलमहरू ददईनछे र सीप र 
दक्षताको आधारमा आयोजनामा 
रोजगारी ददईनेछ। आयोजनाको 
लातग प्राप्त गररन े सबै तनजी 
जतमनलाई प्रचतलत बजार मूल्य 
अनसुार क्षततपूततय  ददईनेछ ।  

३ सामदुायीक 
पूिायधार 
(सडक, 
खानेपानी, 
स्िास्थ्य 
सांस्था, िन, 
आदद) र 
स्रोतहरूमा 
हनु सर्कने 
दबाब 

तनमायण अितधमा तातोपानी खोला जलविद्यतु 
आयोजनाले समदुायीक पूिायधार र स्रोत 
साधनहरूमा ठूलो प्रभाि पानेछ। सडकमा प्राय 
तनमायण अितधमा लगभग १५-२० गाडी प्रतत 
ददन आित-जाित हनुछेन।् आयोजनाको 
कायायन्ियनबाट पैदल वहड्न े अथिा स्थानीय 
बातसन्दाहरूलाई आित-जाित गनय कुनै बाधा 
पगु्नेछ। 

✓   ✓ मध्यम 
(२०) 

 स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

आयोजनाद्वारा प्रभावित भएका 
िडाका विद्यालयहरू, सामाघजक 
सांरचनाहरू तथा अन्य सामदुावयक 
पूिायधारहरूको तनमायण तथा 
स्तरोन्नततको लातग आतथयक सहयोग 
प्रदान गररनछे।  

४ द्वन्दको 
कारण हनुे 
प्रभाि 

आयोजना के्षत्र बसोबास के्षत्रबाट टाढा भएकोले 
जाँड-रघर्कस सेिन गने, जिुा खेल्ने, केटीहरू 
बेचतबखन गने, िेश्यािृघत्त र गुांडागदी जस्ता 
सामाज विरूद्ध हनु ेगततवितधहरूको प्रभाि कम 

 ✓  ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

द्वन्दहरू कम गनय तातोपानी खोला 
जलविद्यतु आयोजनासांग सम्बघन्धत 
सांगठनले स्थानीय र 
जनशघक्तहरूसांग समन्िय गरी 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्र
त्यक्ष 

अनकूुल
  

प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

पाइनेछ। आयोजना के्षत्र नघजक रहेका नेिेर 
र वहन्दङु्ग बस्तीहरूमा असर पनय जान्छ।  
आयोजना के्षत्रमा तामाङ्ग र गरुूङ्ग समदुायका 
मातनसहरू बसोबास गदयछन।्  

समाधान गररनछे र जरूरतको बेला 
नघजकैको प्रहरीसँग समन्िय गरर 
गररनेछ। स्थानीय समदुायको 
सामाघजक तथा साँस्कृततक मूल्यमा 
पने प्रभािलाई कम गनय बावहरी 
तनमायण जनशघक्तहरूलाई कडा 
आचारसांवहता लागू गररनेछ। 
घशविर के्षत्रमा मददरा सेिन र जिुा 
खेल्न तनषेतधत गररनछे।   

५ लैवङ्गक र 
विपन्न 
समूहसँग 
सम्बघन्धत 
मदु्दाहरू 

आयोजना तनमायणका क्रममा दैतनक ज्याला तलन े
जनशघक्तलाई उत्खनन, तनमायण सामग्रीको 
ढुिानी र अन्य तनमायण सम्बन्धी काममा 
लगाईनेछ जहा ँ मवहलाहरू, गरीब र विपन्न 
िगयमा भेदभाि हनु सर्कछ। 

 ✓  ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थलगत 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

२५ 
(नगण्य) 

आयोजनाद्वारा दतलत तथा मवहला 
सहभातगतालाई प्रोत्सावहत 
गररनेछ। िातािरणीय  अतभिृवद्ध 
काययक्रम अन्तगयत मवहला, दतलत 
र जनजातत तथा विपन्न िगयलाई 
विशेष तातलम पतन ददइनेछ। 

६ पययटन 
गततवितध 
सम्बघन्धत 
प्रभाि 

ग्रामीण पययटन, धातमयक, ऐततहातसक तथा 
साँस्कृततक पययटन, प्राकृततक दृश्यािलोकन, 
कृवष तथा जलविद्यतु  पययटन आदद यहाँका 
मखु्य पययटक गन्तव्यहरू हनु।् त्यसैले 
आयोजनाको तनमायणले गदाय पययटकीय 
गततवितधमा प्रभाि पनय सर्कछ। व्यिसावयक 
मातनस, वितभन्न कलेजका विद्याथीहरू र अन्य 
ठूला लगानीकतायहरू पतन यस के्षत्रमा तनमायण 
आयोजनामा कसरी चाल ुभइरहेको छ भनेर हेनय 
र अिलोकन गनय के्षत्र भ्रमणमा आउन 
सर्कदछन।् यसले स्थानीय के्षत्रमा समस्याहरू 
खडा गनय सर्कछ। 

✓   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

पययटकको भ्रमणका कारण स्थानीय 
स्रोतमा पने दबाब कम गनय 
स्िास्थ्य र खानेपानी सवुिधा 
स्थापना गररनेछ, पययटकलाई 
तनदेशयन तबना प्रिेश गनय ददइने छैन, 

घशकार र तस्करी गनय तनषेध 
गररनेछ। 

७ पानी प्रयोग 
गने अतधकार 

तातोपानी खोलाको पानी स्थानीयहरूले वपउने, 
र् याघफ्टङ्ग, गने, व्यिसावयक माछा पाल्ने काम 
गनय िा आयोजना के्षत्रको छेउछाउमा तसँचाइ 
प्रयोजनका लातग प्रयोग गरेको छैन भने्न कुरा 

✓   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

पानी प्रयोगमा पने प्रभाि 
न्यूनीकरणका लातग सखु्खा 
मवहनाको मातसक औसत बहािको 
१० % (०.०८६ िनतमटर प्रतत 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्र
त्यक्ष 

अनकूुल
  

प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

स्थलगत तनरीक्षण र स्थानीय समदुायसँगको 
कुराकानीले पत्ता लगाइएको तथयो। यसकारण 
आयोजना कायायन्ियनका कारण पानी प्रयोग 
अतधकार सम्बन्धी मदु्दाहरू नरहेको पाइन्छ। 

सेकेण्ड) िातािरणीय बहािको 
रूपमा  तल्लो तटीय के्षत्रमा 
छोतडनेछ। 

सांचालन चरण 
१ आतथयक 

वक्रयाकलापमा 
ह्रास 

आयोजनाको द्वारा हनु े आतथयक वक्रयाकलाप 
तनमायण पतछ समाप्त हनुछेन।् कररब १९५ जना 
जनशघक्तहरूले रोजगार गमुाउने र सांचालन 
चरणमा केही जनशघक्त मात्र रहनेछन।् 
आतथयक वक्रयाकलापमा ह्रास आउनाले स्थानीय 
कृवष र दगु्ध तथा मास ुजन्य सामाग्रीको मागमा 
कतम आउनछे । 

 ✓  ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

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

२ व्यिसावयक 
स्िास्थ्य तथा 
सरुक्षा जोघखम 

आयोजना सांचालन र ममयत अितधमा 
व्यिसावयक स्िास्थ्य तथा सरुक्षाको जोघखम 
हनुसर्कछ। विद्यतु करेन्टको पतन उघत्तकै 
जोघखम हनु्छ। यसै गरी सांचालन र ममयतको 
तातलमको अभाि र व्यघक्तगत सरुक्षा उपकरण 
(PPE) को अभािमा पतन मानि जीिनमा 
जोघखम पनय सर्कछ। 

✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

हेडिर्कसय र विद्यतुगहृ सञ्चालन तथा 
ममयतका लातग आिश्यक सरुक्षा 
उपकरण प्रदान गररनेछ। 
व्यघक्तगत सरुक्षा उपकरण (PPE) 
र अन्य सरुक्षा उपकरणहरू पतन 
प्रदान गररनेछ। यसका साथै 
नेपालकको प्रचतलत तनयम कानून 
तथा आयोजनाको मापदण्ड अनसुार 
कामदारहरूलाई सेिा सवुिधा प्रदान 
गररनेछ।  

३ तल्लो तटीय 
के्षत्रमा एक्कासी 
पानी छोतडन े
सम्बन्धी 
सिाल 

आयोजनाका सांरचनाहरूको ममयत सम्भार गदाय 
तथा सेतडमेन्ट फ्लश गदाय तल्लो तटीय के्षत्रमा 
एर्क कासी पानी छोड्दा आयोजना के्षत्र नघजक 
बसोबास गने मातनस तथा जीिजन्तमुा बाधा 
पगु्न सर्कछ। तातोपानी खोला जलविद्यतु 
आयोजना के्षत्र बस्ती भन्दा टाढा भएकोले 
एक्कासी पानी छोतडन ेक्रममा िर र बस्तीहरूमा 

 ✓  ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थलगत 
(१०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

आयोजनाका सांरचनाहरू ममयत 
सम्भारका समयमा आकघस्मक 
रूपमा तल्लो तटीय के्षत्रमा पानी 
छोड्दा हनु ेक्षततको न्यूनीकरणका 
लातग स्थानीयहरूको सल्लाहा 
सझुािका आधारमा उपयकु्त स्थान 
छनोट गरी साइरन जडान 
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प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

हनु सर्कने प्रभािहरू कम हनुे अनमुान गररएको 
छ। 

गररनेछ। पानी छोड्न ुअघि तल्लो 
तटीय के्षत्रमा अिघस्थत 
स्थानीयहरूलाई जानकारीका लातग 
3/3 तमनटेको अन्तरालमा 
कघम्तमा 3 पटक लगातार 1 
तमनेट सम्म साइरन बजाइनेछ। 
साइरनका बारेमा स्थानीयहरूलाई 
जानकारी ददन ेउदे्दश्यले सामदुावयक 
काययक्रमको आयोजना गररनेछ। 
जसले स्थानीयहरूलाई समयमै 
सरुक्षात्मक उपायहरू अपनाउन 
मद्दत पगु्नेछ। 

४ तल्लो तटीय 
के्षत्रमा 
प्राकृततक जल 
बहािमा कमी 

आयोजना सांचालनका लातग खोलाको पानी 
मोड्दा तल्लो तटीय के्षत्रको प्राकृततक जल 
बहािमा कमी हनुछे। जसले गदाय उक्त के्षत्रको 
नदीमा रहेका जलीय जीिजन्तमुा नकारात्मक 
असर पनय सर्कछ। साथै जल बहािमा कमी 
सँगै खोलाको के्षत्र पतन साँिरुो हुँदै जान्छ। 

✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थलगत 
(१०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

आयोजनाको तडजाइन यस 
प्रभािलाई विचार गरर गररनेछ। 
यसबाहेक सखु्खा मवहनाको मातसक 
औसत बहािको १० % (०.०८६ 
िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) िातािरणीय 
बहािको रूपमा  तल्लो तटीय 
के्षत्रमा छोतडनेछ। 

 

५ पानी प्रयोग 
अतधकार 

स्थलगत अध्ययन र स्थानीय समदुायसँगको 
अन्तरवक्रयाले तातोपानी खोला जलविद्यतु 
आयोजनाको इन्टेक देघख टेलरेस सम्मको पानी 
स्थानीय बासीद्वारा खान, र् याफवटङ्ग, व्यिसावयक 
माछा पालन पानी िट्टा र तसांचाइका लातग 
प्रयोग नहनु े खलुाएका छन।् त्यसकारण 
आयोजना के्षत्रमा पानी प्रयोग अतधकार सम्बन्धी 
कुन ैपतन प्रकारको द्वन्द नहनु ेअनमुान गररएको 
छ।  

 ✓   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

आयोजनाको तडजाइन यस 
प्रभािलाई विचार गरर गररनेछ। 
यसबाहेक मातसक सखु्खा मवहनाको 
मातसक औसत बहािको १० % 
(०.०८६ िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
िातािरणीय बहािको रूपमा  
तल्लो तटीय के्षत्रमा छोतडनेछ। 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनधायरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्र
त्यक्ष 

अनकूुल
  

प्रततकूल पररमाण सीमा अितध जम्मा 
अङ्कमान 

६ पययटकीय 
वक्रयाकलाहरू
मा िृवद्धका 
कारण 
स्थानीय स्रोत 
साधनहरूमा 
पने प्रभाि 

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

✓   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 
(२०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

सखु्खा मवहनाको मातसक औसत 
बहािको १० % (०.०८६ 
िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) िातािरणीय 
बहािको रूपमा  तल्लो तटीय 
के्षत्रमा छोतडनेछ। 

 

७ आयोजना 
के्षत्रमा 
जनजातत र 
वपछतडएका 
समदुायहरूमा 
पने प्रभाि 

तनमायण अितधमा जनशघक्तलाई दैतनक ज्याला 
उपलब्ध गराईनेछ। आयोजना के्षत्र िररपरर 
तामामङ्ग र गरुूङ्ग समदुायका मातनसहरू 
बसोबास गदयछन ् जसमा रोजगारीका समयमा 
विभेद हनुसर्कने सम्भािना छ। सामान्यतया 
रोजगारीको अिसर सबै समदुाय र तलङ्गलाई 
समान रूपमा ददईनछे। 

 ✓  ✓ तनम्न 
(१०) 

स्थलगत 
(१०) 

दीियका
तलन 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

आयोजना के्षत्रमा वपतडत आददबासी 
र वपछडीएका समूहको जीिनस्तर 
उकास्न उनीहरूलाई रोजगारीको 
अिसरमा प्राथतमकता ददइनेछ। 
मवहला, दतलत, तामाङ्ग र गरुूङ्ग 
समदुायहरूलाई विशेष तातलम 
ददइनेछ। 
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 सामाघजक सहयोग काययक्रमको लागत साराांश  
सामाघजक सहयोग काययक्रमको लागत स्थानीय जनताको समन्ियबाट छुयाईएको छ र लागत साराांश 
तातलका ८.५ मा ददएको छ; 

तातलका 8.5: सामाघजक सहयोग काययक्रमको लातग लागत साराांश 
क्र.स. समदुाय सहयोग काययक्रम लागत ने.रू. 
१ विद्यालय सहयोग १,२००,००० 
२ स्िास्थ्य सवुिधा सधुार गनय सहयोग १,०००,००० 
३ सरुघक्षत खाने पानीको सवुिधा १,३००,००० 
४ सडक तनमायण तथा विकास ८,७५०,००० 
५ स्थानीय टे्रल र सडक तनमायण ३,२००,००० 
६ कृवष काययक्रम १,०००,००० 
७ जीिनयापन शैलीमा सधुार तथा तातलम ८००,००० 
८ मवहला तथा वपछतडएका समदुायको 

सशांघक्तकरण 
१,२००,००० 

१० समदुाय र पूियधार विकासको १,५००,००० 
११ समदुाय सहयोग काययक्रमको जम्मा लागत १९,९५०,००० 
१२ जम्मा आयोजनाको मलु्य तबना IDC २,६६०,०००,००० 
१३ कुल आयोजना लागतको %  ०.७५ 

स्रोत: िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कनको स्थलगत अध्ययन, २०७8 
स्थानीय क्षेत्रको विकासका तथा विकास तनमायणका काययहरूमा समथयनका लातग आयोजनाले छु् याएको 
सामाघजक सहयोग काययक्रम अन्तगयतको रकम आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय, स्थानीय जनप्रतततनतध 
तथा सरोकारिालाहरुको समन्ियमा बाँडफाँड गररनेछ। 
सामाघजक सहयोग काययक्रम सम्बन्धी विस्ततृ वििरण अनसूुची 13 मा ददइएको छ। 

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

विषयगत 
क्षते्र 

सकारात्मक प्रभािको 
बढोत्तरीका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुातनत 
जनशघक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

तनमायण चरण 

१ स्थानीय 
जनताको 
रोजगारीको 
अिसरमा 
बृदद्ब 

रोजगारीको पवहलो प्राथातमकता 
नेिेर, वहन्दङु्ग गाउँ, ततघप्लङ, 

सतुयन, लापा र बोरङ्गहरूका  
स्थानीय र वपछतडएका तथा 
मवहला समदुायलाई ददइनछे। 

स्थानीय र वपछतडएका तथा 
मवहला समदुायलाई रोजगारी 
ददइनेछ।  

आयोजना प्रभावित 
के्षत्र नेिेर, वहन्दङु्ग 
गाउँ, ततघप्लङ, सतुयन, 

लापा र बोरङ्ग 

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

तनमायण प्रस्तािक १००,००० िा. सा. का. 
स. ए., िा. 
सा. ए., 
प्रस्तािक 

२ स्थानीय 

के्षत्रहरूमा 
स्थानीय 
सीपको िृदद्ब 

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

स्थानीय िासीहरूलाई सीपको 
विकासको तातलम ददइनछे। 

आयोजनाले स्थानीय 
मवहलाहरूको लातग सीप 
विकासका तातलमहरूको 
व्यिस्था गनेछ। 

आयोजना प्रभावित 
के्षत्रहरू 

आयोजनाले स्थानीय 
जनताको लातग वितभन्न 
तातलम काययक्रमहरू 
गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक ३००,००० िा. सा. का. 
स. ए., िा. 
सा. ए., 
प्रस्तािक 

३ आतथयक 

अिसरमा 
बृदद्ब जस्तै 
व्यिसाय, िर 

भाडा र 
स्थानीय 
अथयतन्त्रमा 
प्रभाि 

स्थानीय सामाग्रीको उपभोगमा 
िृवद्ध हनुाले वकसानहरूको 
आतथयक अिस्थाको उत्थान 
हनुेछ। 

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध 
तनमायण सामाग्रीहरूको प्रयोगमा 
प्राथतमकता ददइनछे। 

आयोजना प्रभावित 
के्षत्रहरू 

स्थानीय सामाग्रीको प्रयोग 
गररनेछ। 

स्थानीयहरूका लातग 
10%  शेयर स:शलु्क 
प्रदान गररनछे। 

तनमायण प्रस्तािक ३००,००० िा. सा. का. 
स. ए., िा. 
सा. ए., 
प्रस्तािक 

४ आयोजना 
के्षत्रका 
समदुायको 
विकास 

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

भौततक पिुायधारको तनमायण 
गररनेछ। 

आयोजना प्रभावित 
के्षत्रहरू 

पहुँच सडकको तनमायण 
गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक  ४००,००० िा. सा. का. 
स. ए., िा. 
सा. ए., 
प्रस्तािक 

 

कुल 
      

११,००,००
० 

 

सांचालन 
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

सकारात्मक प्रभािको 
बढोत्तरीका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुातनत 
जनशघक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

१ आयोजनाको 
सांचालनको  
अितधमा 
रोजगारीको 
अिसर 

दक्षता र सीपका आधारमा 
सांञ्चालन चरणका लातग ३० 
स्थायी जनशघक्तलाई तनयकु्त 
गररनेछ। 

स्थानीय समदुायलाई रोजगारी 
ददइनेछ। 

आयोजना प्रभावित 
के्षत्रहरू 

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

सांचालन प्रस्तािक 8००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
प्रस्तािक 

२ स्थानीय 

विकासको 
लातग 
सरकारी 
रोयल्टी 

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

स्थानीय विकासको लातग 
सरकारलाइ शेयर ददइनेछ। 

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

सांचालन प्रस्तािक आयोजनाको 
सांचालन  
चरणको 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

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

3 स्िास्थ्य र 
सरसफाइमा 
सधुार 

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

स्िास्थ्य र सरसफाइलाइ 
सामाघजक सहयोग 
काययक्रमको एक भागका 
रूपमा विकतसत गरर केही 
रकम छुट्टाइनछे। 

स्थानीय सरकार स्िास्थ्य र सरसफाइको 
लातग सामाघजक सहयोग 
काययक्रमको रकम 
छुट्टाइनछे। 

सांचालन प्रस्तािक 9००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
प्रस्तािक 

4 सहज पहुँच र 
आयोजनाका 
कारण 
पययटन 

अिसरहरू 

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

पहुँच मागयको विकाश 
गररनेछ। 

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

सांचालन प्रस्तािक 100०,००
० 

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

विषयगत 
क्षते्र 

सकारात्मक प्रभािको 
बढोत्तरीका वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुातनत 
जनशघक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

 

कुल  
      

२७००,००
० 

 

 
तातलका 8.7: नकारात्मक प्रभािको न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप  
क्र. 
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

भौततक िातािरण 
तनमायण चरण 

१ जतमन हेडिर्कसय, विद्यतु गहृ, 
हेडरेस पाइप, सजय 
याकां , टेलरेस, घशविर 
के्षत्र, आयोजना कायायलय 
र पहुँच मागय जस्ता 
सांरचनाहरूको लातग 
सकेसम्म कम स्थायी 
जग्गा प्रयोग गररनेछ। 

आयोजनाका सांरचनाहरूको 
लातग स्थायी जग्गा प्रयोग 
गररनेछ। 

आयोजनाको 
सांरचनाको 
प्रस्तावित 
के्षत्रहरू 

स्थायी जग्गा चयन गररनेछ। तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समािेश छ 

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

२ स्थलाकृतत
मा पनय 
सर्कन े
प्रभाि 

हेडिर्कसय, जलमागय र 
विद्यतु गहृको भगूोल 
पररितयन कम गनयका 
लातग सकेसम्म कम 
जग्गा प्रयोग गररनेछ। 
उत्खनन ् के्षत्र, स्पोइल 
तडस्पोजल साइट, 
कन्सट्रकसन याडय, 
पावकय ङ्ग, स्टकपाइतलङ्ग, 
क्रसर प्लान्ट, ब्याचीङ्ग 
प्लान्ट,कामदार घशविर 
के्षत्रको लातग सकेसम्म 

घस्थर भतूमको चयन 
गररनेछ। 
आयोजना तनमायणका कारण 
हनुे पवहरो तनयन्त्रण हनु े
गरी काम गररनेछ। 

आयोजनाको 
सांरचनाको 
प्रस्तावित 
के्षत्रहरू 

आयोजना के्षत्रहरूमा ग्यातबयन 
पखायल, अतिसो र बासँको रोपण र 
अन्य भ-ूप्रावितधक प्रवितध जस्ता 
बायोइघन्जतनयररांग प्रवितधहरूले 
सरुघक्षत गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

१,५००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 
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क्र. 
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

तनजी जग्गाबाट अस्थायी 
जग्गा तलइनेछ । 

३ घशविरबाट 
उत्पन्न हनुे 
ठोस 
फोहोर 

तनमायण काययहरूबाट 
उत्पन्न फोहोरमा 
सामान्यतया खाली 
तसमेन्ट झोला र 
कन्टेनर, प्लाघस्टक, 

काठको फल्याकहरू, 

आदद जस्ता नकुवहन े
आिाश्यक सामग्री 
हनु्छन।् यी 
सामानहरूलाइ जथाभािी 
फाल्नकुो सट्टा छुटै्ट 
भण्डारण गरी राघखनेछ। 

तनमायण काययहरूबाट उत्पन्न 
नकुवहने र कुवहने फोहोर 
छुटै्ट भण्डारण गरीनछे। 

आयोजनाको 
फोहोर विसयजन 
के्षत्र  

तनमायण काययहरूबाट उत्पन्न 
फोहोरको उघचत ब्यिस्थापन 
गररनेछ।   

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

८००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

४ तेल, घचल्लो 
पदाथय तथा 
अन्य 
रसायनहरू
को 
चहुािट 

नचावहने र कुवहन े
फोहोरको डङ्गुर 
तोवकएको ठाउँ भन्दा 
अन्त कतै फाल्न मनावह 
गररनेछ। 

फोहोरलाइ नदीमा फातलन े
छैन र तडस्पोजल के्षत्रको 
तभर र सतहमा 
बायोइघन्जतनयररङ गररनेछ। 

आयोजनाको 
फोहोर विसयजन 
के्षत्र 

तेल, घचल्लो पदाथय फोहोर कुन ै
ठाँउमा सांकलन गरेर व्यिस्थापन 
गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

२००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

५ कामदार 
घशविरहरू 

घशविरबाट उत्पादन हनु े
फोहोरहरू सरुघक्षत 
ठाउँमा सांकलन गररनेछ; 

छुट्टाएर राघखएको कुवहन े
फोहोरको कम्पोष्ट मल 
बनाएर स्थानीय 
वकसानलाई हस्तान्तरण 
गररनेछ। नकुवहन े
घचजहरू पनुूः प्रयोग 
गररनेछ। 

घशविर के्षत्रहरूमा 
कामदाहरूद्वारा तनघस्कन े
अनािश्यक ध्ितनलाई कम 
गनय उनीहरूलाई विशेष 
तनदेशन ददइनेछ। 

कामदार 
घशविरहरू 

घशविर के्षत्रहरूमा उत्पन्न नकुवहन े
र कुवहन े फोहोर छुटै्ट भण्डारण 
गरीनेछ  । 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई, 

ठकेदार 

आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समािेश छ 

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

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

६ सखु्खा 
के्षत्रमा पनय 
सर्कन े
प्रभाि 

हेडिर्कसय तथा उत्खनन 
के्षत्रको तनमायण कायय 
सकेसम्म थोरै समय 
अितधमा सकाउनछे। 

तल्लो तटीय पानीको 
धतमलोपन कम गररनछे। 

सखु्खा के्षत्र हेडिर्कसय तथा उत्खनन के्षत्रको 
तनमायण कायय सकेसम्म थोरै समय 
अितधमा सकाउनछे 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समािेश छ 

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

७ आिाज र 
कम्पनको 
स्तर बढ्न 
सर्कन े

तनमायण के्षत्र िरीपरी बार 
लगाइनछे।  

तनमायण के्षत्रका सबै सिारी 
साधनहरू तनगारनी 
गररनेछ। 

आयोजना के्षत्र  ध्ितन प्रदशुणको उच्च जोघखम 
के्षत्रमा जनशघक्तहरूलाई इयर गाडय 
प्रदान गररनछे। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समािेश छ 

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

८ हािाको 
गणुस्तरमा 
हनुे 
पररितयन 

तनमायण के्षत्रमा पानी 
छ्यापेर धलुोलाइ 
तनयन्त्रण गररन्छ।  

तनमायण के्षत्रका सबै सिारी 
साधनहरू तनगारनी 
गररनेछ। 

आयोजना के्षत्र अव्यिघस्थत फोहोर र भान्साबाट 
तनघस्कने धिुाँ जस्ता अन्य कारणले 
िायकुो गणुस्तरमा असर परु् याउन े
सर्कने भएकोले सम्पूणय 
फोहोरहरूको व्यिस्थापन 
गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

६००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

९ पानीको 
गणुस्तरमा 
हनुे 
पररितयन 

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

प्रयोग गरेको तेलहरू उघचत 
रूपमा कन्टेनरमा सांकलन 
गररनेछ। 

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

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

८००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

१० सतही 
माटोको 
क्षतत 

सतही माटो भण्डारण 
गरेको ठाँउ प्लाघस्टकले 
छोवपनेछ र पानी बग्न े
के्षत्र मातथ भण्डारण 
गररनेछ।  

भौगतभयक रूपले बतलयो र 
घस्थर के्षत्र चयन गररनेछ । 

आयोजना के्षत्र माटोको क्षतत न्यूनीकरण माटो 
भण्डारण गने ठाँउमा नहरहरू 
बनाउनेछ । 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

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

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

११ आयोजना
को लातग 
पहुँच बाटो  

आयोजना के्षत्रमा 
पहुँचको सवुिधाको लातग 
अिघस्थत पहुँच बाटो 
पनुूः स्थापना गररनेछ।  

िरपरका गाउँहरूमा पहँूच, 
आयोजनाको  के्षत्रको 
पहुँचको सवुिधाको लातग 
पहुँच बाटो पनुूः स्थापना 
गररनेछ। 

आयोजनाको 
पहुँच सडक  

आयोजना के्षत्रमा पहुचँ बाटो 
तनमायण गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

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

12 Natural 

flow मा 
पने प्रभाि 

आयोजनाका 
सांरचनाहरूको 
स्थापनाका लातग 
उत्खनन ् गदाय Natural 

drainage system लाई 
असर नपने गरी उत्खनन ्
गररनेछ। असर पनय 
गएमा पनु: स्थापना गने 
काम गररनछे। 

Natural drainage system 

को सांरक्षका लातग अघस्थर 
के्षत्रमा Bioengineering 
प्रवितधको अपनाइनछे। 

आयोजना के्षत्र Natural drainage system मा 
प्रभाि पदाय मनसनु समयमा धेरै 
क्षतत हनुे हुँदा समयमै Natural 

flow मा प्रभाि नपने गरी drainage 

को व्यिस्थापन गररनेछ। 

पहुँच सडकको भीत्ता ढल तनकास 
प्रणालीको व्यिस्था तमलाइनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

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

 कुल       ४,७००,०००  

 सांचालन चरण 

१ जल विज्ञान 
र 
सेतडमेन्टमा 
आउने 
पररितयन 

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

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

आयोजनाका सांरचनाहरू 
स्थापना गदाय असर परेका 
natural drainage को 
व्यिस्थापन गररनछे। 

आयोजना के्षत्र जलविद्यतु आयोजनाको सांरचनाको 
सांरक्षण लातग जलाधार व्यिस्थापन 
गततवितधहरू सञ्चालन गररनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको 
स ांचालन 
चरणमा 
समािेश 
गररसकेको 

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

२ हेडरेस 
पाइप र 
पेनस्टक 
पाइप 
तनमायणले 

आयोजना स्थलमा 
भीरको घस्थरताको 
अनगुमन गररनेछ । 
अघस्थर ठाउँमा बायो 
इघन्जतनयररङ्ग र 
Concrete retaining 

घस्थरको  भमूीको चयन 
गररनेछ। 

हेडरेस पाइप, 

पेनस्टक पाइप 

तभरालो जतमन भएका के्षत्रहरूमा 
विशेष ध्यान ददइनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

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

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

भीरको 
अघस्थरता 

गररनेछ  जसले गदाय 
भूूःक्षय तनयन्त्रण गनय 
मदत गनेछ। 

३ विद्यतुगहृ 
के्षत्रमा 
ध्ितन र 
कम्पन 

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

ध्ितन प्रदशुणको उच्च 
जोघखम के्षत्रमा 
जनशघक्तहरूलाई इयर गाडय 
प्रदान गररनछे। 

विद्यतुगहृ के्षत्र तनमायण के्षत्रका सबै सिारी 
साधनहरू तनगारनी गररनछे। 
अनािश्यक ध्ितनलाई कम गनय 
विशेष तनदेशन ददइनछे। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

५००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

४ बहाि कम 
भएर 
पानीको 
गणुस्तरमा 
पररितयन 

बालिुालाई नदीमा 
तमतसन ुअगातड न ैएउटा 
खाल्डो खनेर बालिुालाई 
त्यसमा सांकलन 
गररनेछ। 

 

पानीका स्रोतहरूको नघजक 
जथाभािी विसजयन गनय 
तनषेध गररनेछ। 

सखु्खा के्षत्र बालिुा सांकलनको व्यिस्थापन 
गररनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

५००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

५ पानीको 
प्रयोग र 
अतधकार 

आयोजनाले इन्टेकबाट 
सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
१० % (०.०९२ 
िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
खोलामा अतनिायय रूपमा 
छोड्नेछ । त्यसैगरर 
तल्लो तटीय के्षत्रमा 
रहेको २० िटा सहायक 
खोल्सीहरूले पतन 
िातािरणीय बहािलाई 
योगदान परु् याँउछ । 

आयोजनाले इन्टेकबाट 
सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
१० % (०.०९२ िनतमटर 
प्रतत सेकेण्ड) खोलामा 
अतनिायय रूपमा छोड्नछे । 

तल्लो तटीय 
के्षत्रमा 

आयोजनाले इन्टेकबाट सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक पानीको 
बहािको १० % (०.०९२ 
िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) खोलामा 
अतनिायय रूपमा छोड्नेछ । 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको 
स ांचालन 
चरणमा 
समािेश 
गररसकेको 

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

६ मातथल्लो 
तटीय 
जलाधारका 
कारण 

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

 जम्मा भएर बसेका 
सेतडमेन्टलाई तनयतमत 
रूपमा हटाइनेछ। 

सखु्खा के्षत्र तल्लो तवटय के्षत्रको सांरक्षण 
गनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको 
स ांचालन 
चरणमा 
समािेश 
गररसकेको 

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

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

ररभरबेडमा 
पने प्रभाि 

िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

 कुल       २,०००,०००  

 जैविक िातािरण 
 तनमायण चरण  
१ िनस्पतत 

तथा 
जीिजन्त ु 

 

 

िन के्षत्रको उघचत 
क्षततपूततय प्रदान गनुयका 
साथै िृक्षारोपण  
गररनेछ।  
स्थानीय िातािरण, 
जीिजन्त ु तथा 
जडीबटुीहरूमा कम 
भन्दा कम असर पने गरी 
काम गररनछे। 

आयोजनाको लातग राविय 
िनबाट कावटने  रूखहरूको 
सट्टामा १:१० अनपुातमा  
रूखको विरूिाहरू 
तोवकएको स्थानमा 
िृक्षारोपण गररनेछ। 
त्यसैगरर सरकारी  जग्गा 
प्रयोग गरे बापत आयोजना 
के्षत्र िररपरी तडतभजन िन 
कायायलयको समन्ियमा 
सोही घजल्लामा उस्तै 
पाररघस्थततकी भएको जग्गा 
सट्टाभनाय गररनेछ र सो 
जग्गामा क्षततपूततय स्िरूप 
१६०० प्रतत हेर्कटरको 
दरले रूखको विरूिाहरू 
तोवकएको स्थानमा 
िृक्षारोपण गररनेछ। यसरी 
लगाईएका रूखहरूको 
आयोजनाले ५ िषय सम्म 
रेखदेख गररनेछ। तडतभजन 
िन कायायलयक ो 
व्यिस्थापन सतमततको 
रहोिरमा रही िन फडानी 
गररनेछ। 

सट्टा भनायका 
लातग वकनेको 
जग्गामा 
िृक्षारोपण 
गररनेछ 

आयोजनाको लातग राविय िनबाट 
कावटन े ८६६ रूखहरूको सट्टामा 
१:१० अनपुातमा ८६६० रूखको 
विरूिाहरू तडतभजन िन 
कायायलयले तोवकएको स्थानमा 
िृक्षारोपण गररनेछ। त्यसैगरर 
सरकारी १४.६ हे. जग्गा प्रयोग 
गरे बापत आयोजना के्षत्र िररपरी 
सोही घजल्लामा जग्गा सट्टाभनाय 
गररनेछ र सो जग्गामा क्षततपूततय 
स्िरूप १६०० प्रतत हेर्कटरको 
दरले २३,३६० रूखको 
विरूिाहरू तडतभजन िन 
कायायलयले तोवकएको स्थानमा 
िृक्षारोपण गररनेछ। यसरी 
लगाईएका रूखहरूको आयोजनाले 
५ िषय सम्म रेखदेख गरर 
सम्बघन्धत व्यिस्थापन सतमततलाई 
हस्तान्तरण गनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

१६,०००,००
० (िृक्षारोपण 
गनयको लातग 
लागत) 
 
 

१६,०९६,५०
० (सट्टा भनाय 
गररन े सरकारी 
जग्गाको लागत 
) 
 
 

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

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

३ दलुयभ, 
लोपोन्मखु 
र 
सांकटापन् न 
िन्यजन्त ु
प्रजाततको 
नोर्कसनी 

कामदार र 
जनशघक्तहरूले गने गैर 
काष्ठ िन उत्पादनहरूको 
अिैध तस्करीलाई  
तनषेध गररनछे  भन े
त्यस्तो गरेको पाइएमा 
व्यिस्थापन तनकायलाई 
जानकारी गराई 
कारबाही अगातड 
बढाइनछे। 

तनमायण के्षत्रमा 
जानकारीमूलक र 
चेतचामूलक सूचना बहाि 
गने बोडय, चेतािनी घचन्ह 
स्थानीय जागरूपता, 
तसजयनाका तनघम्त 
आयोजनाको वितभन्न के्षत्रमा 
राघखनेछ। 

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

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

८००,००० 

 

 

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

४ गैर काष्ठ 
िन 
पैदािारको 
जतडबवुट 
जन्य 
तबरूिाको 
नोर्कसानी 
तथा 
जैविक 
विविधतामा 
हनुे हानी 
नोर्कसानी 

आयोजनाको तनमायणको 
क्रममा बावहरबाट 
जनशघक्तहरू आउने हुँदा 
आिास सवुिधा र अन्य 
सांरचनाहरूको तनमायण 
तथा इन्धनको रूपमा 
काठ दाउराको माग 
बढ्न सर्कछ। त्यसैले 
तनमायणको क्रममा 
काठको प्रयोगलाई न्यून 
गररनेछ भने अन्य तनमायण 
सामाग्रीको उपयोगलाई 
प्रोत्सावहत गररनेछ। 
प्रस्तािकले आफ्ना सबै 
जन शघक्तलाई विशेष 
तनदेशन ददनछे। अिैध 
रूपमा गररन े घशकार, 
िन्यजन्तहुरूको खररद र 
विक्रीलाई कडा तनषेध 
गररनेछ र उल्लिन 

िन्यजन्त ुआिासलाई हानी 
गने गततवितधहरूमा सांलग्न 
भएमा सजाय ददइनेछ। 

जनशघक्तहरूलाई िन 
के्षत्रमा प्रिेश गनय तनशेध 
गररनेछ। िन्जन्तकुो  
घशकार तनषेध गररनछे खाग, 

छाला अथिा अन्य भागहरू 
तस्करी गनय तनषेध गररनेछ 
भने जनशघक्तहरूलाई उक्त 
खालका अबैध काययहरूमा 
सांलग्न हनु ददइन ेछ ैन। 
िन के्षत्रमा काम गदाय 
स्थानीय कामदारहरू उक्त 
काययहरूमा सांलग्न भएको 
पाइएमा कडा रूपमा 
कारबाही गररनेछ। 

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

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

३००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 



तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना, १९ मे.िा.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 

 

113 
  

क्र. 
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

गनेहरूलाई कारबाही 
गररनेछ। 

५ कामदारह
रूबाट 
अिैध 
तस्करी/ 
काठ 
दाउराको 
बढ्दो माग 

अस्थायी र स्थायी 
आिास सवुिधा र अन्य 
सांरचनाहरूको तनमायणको 
क्रममा काठको 
प्रयोगलाई न्यून गररनेछ 
भने अन्य तनमायण 
सामाग्रीको उपयोगलाई 
प्रोत्सावहत गररनेछ। 
प्रस्तािकले आफ्ना सबै 
जन शघक्तलाई विशेष 
तनदेशन ददनछे। अिैध 
रूपमा गररन े घशकार, 
िन्यजन्तहुरूको खररद र 
विक्रीलाई कडा तनषेध 
गररनेछ र उल्लिन 
गनेहरूलाई कारबाही 
गररनेछ। 

िन्यजन्त ुआिासलाई हानी 
गने गततवितधहरूमा सांलग्न 
भएमा सजाय ददइनेछ। 

जनशघक्तहरूलाई िन 
के्षत्रमा प्रिेश गनय तनशेध 
गररनेछ। िन्जन्तकुो  
घशकार गरर जम्मा गररएको 
खाग, छाला अथिा अन्य 
भागहरू तस्करी गनय तनषेध 
गररनेछ भन े
जनशघक्तहरूलाई उक्त 
खालका अबैध काययहरूमा 
सांलग्न हनु नदीन समय 
समयमा तनदेशन पतन 
ददइनेछ। िन के्षत्रमा काम 
गदाय स्थानीय कामदारहरू 
उक्त काययहरूमा सांलग्न 
भएको पाइएमा कडा रूपमा 
कारबाही गररनेछ। 

राविय िन के्षत्र जनशघक्तहरूलाई तनदेशन र 
तनयन्त्रण गररनछे र िन्यजन्त ु
आिासलाई हातन गने 
गततवितधहरूमा सांलग्न भएमा 
सजाय ददइनेछ। तनमायण 
जनशघक्तलाई अिैध तस्करी र 
घशकार सम्बन्धी जनचेतना मलुक 
काययक्रम सांचालन गररनेछ। 
तनमायण जनशघक्तलाई िनजांगल र 
िन्यजन्त ु सांरक्षण सम्बन्धी 
जानकारी ददइनछे। आयोजना 
तनमायणको क्रममा दाउराको मागमा 
हनुे िृवद्धलाई कम गनय तनमाणय 
घशविरमा खाना पकाउन ग्यासँको 
व्यिस्था गररनछे। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

६००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

६ पानीको 
डाइभयजनले 
जलीय 
िनस्पतत 
तथा 
जीिजन्तमुा 
असर  

इन्टेकमा पानीलाई 
मोडेपतछ त्यस के्षत्रमा 
concrete पखायलहरू 
बनाइनछे। आयोजनाको 
तनमायण तछटो भन्दा तछटो 
गररनेछ। 

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

इन्टेक तनमायण अितधमा जलजीिन प्रभावित 
हनुे भएर यसलाई िटाउन सम्भि 
भए सम्म तनमायण कायय तछटो 
सम्पन् न गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

५००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

७ बढ्दो 
माछा माने 

तातोपानी खोलाको 
gradient उच्च भएको र 
नेट हेड पतन धेरै (935 

सम्भि भए सम्म तनमायण 
कायय तछटो सम्पन् न 
गररनेछ।  

तातोपानी खोला जैविक विविधता सांरक्षणमा तनमायण 
जनशघक्तहरूलाई जागरूप 
काययक्रम गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
१,०००,००० 

 
 

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

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

गततवितधह
रू 
 

तम.) भएका कारण 
स्थलगत अध्ययनका 
क्रममा हेडिर्कसय के्षत्रमा 
माछा पाइएको तथएन। 
प्रस्तावित विद्यतुगहृ के्षत्र 
नघजकको नदीमा भन ेस-
साना चचु्चे असला 
(Schixothorax 

labiatus) प्रजाततका 
माछाहरू पाइएका 
तथए। तातोपानी खोलामा 
डाइभजयन िेयरको 
तनमायणका कारण 
माछाहरूमा धेरै असर 
नपने देघखएको छ। 

 व्यिस्थापन 
एकाई 

,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

८ आन्तररक 
पहुँच 
सडकको 
कारण 
िनमा 
सघजलो 
पहुँच 

जनशघक्तहरूलाई 
स्िीकृतत विना िनमा 
प्रिेश गनय तनषेध 
गररनेछ।  

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

राविय िन के्षत्र जनशघक्तहरूलाइ िन्यजन्त ु
बासस्थानमा क्षतत नपगु्ने िा 
िन्यजन्तकुो तसकार गनय प्रततिन्ध 
लगाइनछे । 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजना 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

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

९ िन 
आगलागी 
 

भविष्यमा हनु सर्कन े
आगलागी बाट जोतगन 
पहुँच सडक, हेडिर्कसय 
के्षत्र,   पाइप के्षत्र, सजय 
याकां  र पेनस्टक पाइप 
जस्ता जोघखमपूणय 
स्थानहरूमा सूचना 
बोडयहरू राघखनछे। 

आयोजनाका 
जनशघक्तहरूलाई चरुोटका 
ठुटा नफाल्नका तनघम्त 
तनयतमत रूपमा सल्लाह 
सझुाि ददइनछे। 

राविय िन के्षत्र आफ्नो काययके्षत्र भन्दा बावहर जान 
प्रततबन्ध लगाइनछे। 
जनशघक्तहरूलाई आफ्नो सरुक्षाको 
लागी चेतना फैलाउनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

२००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 
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क्र. 
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

१० िन 
अततक्रमण 
 

आयोजनाका 
जनशघक्तलाई 
िनजांगलको अिैध 
फँडानी, तस्करी गनय 
तनशेध गररनेछ। 

रूखहरू कम भन्दा कम 
मात्र कावटनेछ। 

राविय िन के्षत्र स्थानीयबाट हनुसर्कने िन 
अततक्रमण रोर्कन प्रस्तािकले 
तनयतमत रूपमा िन के्षत्रको 
अनगुमन गररनछे । 

तनमायण प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजना 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

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

 कुल       ३५,४९६,५०
० 

 

 सांचालन चरण 

१ माछाको 
चहलपहल  
र बसाइँ 
सराईमा 
असर 
 

तातोपानी खोलाको 
gradient उच्च भएको र 
नेट हेड पतन धेरै (935 
तम.) भएका कारण 
स्थलगत अध्ययनका 
क्रममा हेडिर्कसय के्षत्रमा 
माछा पाइएको तथएन। 
प्रस्तावित विद्यतुगहृ के्षत्र 
नघजकको नदीमा भन ेस-
साना चचु्चे असला 
(Schixothorax 

labiatus) प्रजाततका 
माछाहरू पाइएका 
तथए। तातोपानी खोलामा 
डाइभजयन िेयरको 
तनमायणका कारण 
माछाहरूमा धेरै असर 
नपने देघखएको छ। 

प्रस्तािकद्बारा हरेक िषय 
विद्यतुगहृ माछाका 
भरुाहरूलाई (८००० िटा) 
छोतडनेछ। यसबाहेक 
जलीय जीिनमा बाधा हनु 
नदीन आयोजनाले सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक 
पानीको बहािको १० % 
(०.०९२ िनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) खोलामा अतनिायय 
रूपमा िातािरणीय 
बहािको रूपमा  
हेडिर्कसयबाट पानी 
छोतडनेछ। 

राविय िन के्षत्र जलीय जीिनमा पने असर 
न्यूनीकरणका लातग खोला नघजक 
प्रस्ताि गररएका सांरचनाहरूको 
तनमायण काय चाँडो भन्दा चाँडो 
सम्पन् न गररनेछ जसले खोलामा 
हनुे धतमलोपना कम गनय मद्दत 
गनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको 
सांचालन  
चरणको 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

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

२ जलीय 
िनस्पतत र 
जीिजन्त ु
 

ठूला ढुङ्गालाई 
खाल्टोहरूमा परुरन्छ भन े
यसले जलीय प्रजाततको 

आयोजना तनमायण 
जनशघक्तहरूलई 
अनािश्यक रूपमा नदीमा 
धतमलोपन बढ्ने जस्ता 

तातोपानी खोला यसबाहेक जलीय जीिनमा बाधा 
हनु नदीन आयोजनाले सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक पानीको 
बहािको १० % (०.०९२ 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको 
सांचालन  
चरणको 
लागतमा 

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

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

लातग अनकूुल आिास 
बनाँउदछ।  

काययहरू गनय तनषेध 
गररनेछ।  

िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) खोलामा 
अतनिायय रूपमा िातािरणीय 
बहािको रूपमा  हेडिर्कसयबाट पानी 
छोतडनेछ। 

समािेश 
गररसकेको 

िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

३ िन्यजन्त ु
िासस्थान
मा पने 
असर र 
आितजाि
तमा बाधा 
 

बासस्थान पनुस्थापना 
गनय र प्रभाि नयूतनकरण 
गनय आयोजनाको 
आसपास िृक्षारोपण 
गररनेछ। िन्यजन्तकुो 
आितजाितका लातग 
कघम्तमा २ काठको पूल 
िा क्रतसांग राघखनेछ। 
तनयन्त्रण गररनेछ ताकी 
िन्यजन्तकुो 
आितजाितमा र 
चहलपहलमा कुन ै
असहज हनु ेछैन। 

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

राविय िन के्षत्र जनशघक्तहरूलाई िन्यजन्त ु
बासस्थानमा क्षतत नगनय िा 
िन्यजन्तकुो तसकार गनय प्रततिन्ध 
लगाइनछे । 

जांगली जनािरको बाटो मोड्न 
सांरचनाको िररपरर बार राघखनछे। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

१,०००,००० 

 

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

४ आन्तररक 
पहुँच 
सडकको 
कारण 
िनमा 
सघजलो 
पहुँच 
 

सांचालन चरणको 
अनािश्यक चहलपहल 
तनयन्त्रण गररनेछ ताकी 
िन्यजन्तकुो 
आितजाितमा र 
चहलपहलमा कुन ै
असहज हनु ेछैन। 

जनशघक्तहरूलाइ िन्यजन्त ु
बासस्थानमा क्षतत नपगु्ने िा 
िन्यजन्तकुो तसकार गनय 
प्रततिन्ध लगाइनछे । 

आयोजना के्षत्र 
िरपर 

आफ्नो काययके्षत्र भन्दा बावहर जान 
प्रततबन्ध लगाइनछे । 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई, तनमायण 
व्यिसायी 

आयोजनाको 
सांचालन  
चरणको 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

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

५ तल्लो 
तटीय 
के्षत्रमा 
पानीको 
बहाि 

 

आकघस्मक िेयरबाट 
पानी फुत्कने जोघखमका 
कारण सांचालन चरणमै 
साइरन जडान गररनेछ 
तावक स्थानीयहरूले 
आपतकालबारे जानकारी 

स्थानीयहरूलाइ आकघस्मक 
िेयरबाट पानी फुत्कन े
जोघखमकाबारे जानकारी  
ददइनेछ र रोकथामका 
उपायहरू तसकाइनेछ। 

तल्लो तटीय 
के्षत्र 

स्थानीयहरूलाइ आकघस्मक 
िेयरबाट पानी फुत्कन े
जोघखमकाबारे जानकारी  ददइनेछ 
आपतकालबारे जानकारी र 
रोकथामका उपायहरू तलन 
तसकाइनेछ।  

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई, तनमायण 
व्यिसायी 

आयोजनाको 
सांचालन  
चरणको 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

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

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

र रोकथामका उपायहरू 
तलन तसकाइनेछ। 

६ राविय िन 
के्षत्र को 
िनस्पतत र 
िन्यजन्तमुा 
प्रभाि  

आयोजनाका जनशघक्त र 
स्थानीयद्वारा गररन े िन 
अततक्रमण, िन के्षत्रको 
अिैध फँडानी, 
िन्यजन्तकुो घशकार, 
िन्य श्रोतको तस्कर र 
अनैततक 
वक्रयाकलापलाई 
आयोजनाले तनषेध 
गनेछ। 

गैर काननुी रूपमा िन 
फडानी गने, घशकार गने र 
तस्करी जस्ता काम रोक 
लगाइनछे। 

राविय िन के्षत्र कामदारहरूलाई िन्यजन्तकुो 
िासस्थानमा हानी नगनय िा चोरी 
तसकारी नगनय कडा तनदेशन 
ददइनेछ।िन्यजन्तहुरूलाई 
सांरचनाहरूमा चढ्नबाट रोर्कन र 
मोड्नका लातग आयोजना के्षत्र 
िररपरर बार लगाइनेछ। 
सांरचनाहरूको तलको आधा जतत 
भागहरू काँडेदार बनाइनेछ । 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई 

१,२००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

७ िन 
आगलागी 
 

भविष्यमा हनु सर्कन े
आगलागी बाट जोतगन 
जोघखमपूणय स्थानहरूमा 
सूचना बोडयहरू राघखनेछ 
भने स्थानीयलाई िन 
आगलागी सम्बन्धी 
वितभन्न जानकारीमूलक 
काययक्रम सांचालन पतन 
गररनेछ।  

िनमा आगजन्य 
वक्रयाकलाप तनशेतधत 
गररनेछ। तनयतमत सवह 
तररकाले ममयत गनायले आगो 
तनयन्त्रण हनु्छ । 

राविय िन के्षत्र  आयोजनाका जनशघक्त र 
जनशघक्तहरूलाई चरुोटका ठुटा 
जथाभािी नफाल्न सूघचत गररनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई, तनमायण 
व्यिसायी 

३००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

८ बसाँई सने 
चराचरुूङ्गी
लाई असर 

सकेसम्म न्यूनतम रूख 
कावटनछेन ्भन ेहरूलाई 
अनमुतत विना िनमा 
प्रिेश गनय तनशेध 
गररनेछ।  
 

जनशघक्तहरूलाई चरा माने 
जस्ता अिैध वक्रयाकलाप 
गनय तनषेध गररनेछ भने यदद 
यस्ता गततवितध गरेको 
पाइएमा काननुी रूपमा 
सजाय ददइनेछ। 

राविय िन के्षत्र  सम्पणुय स्थानीय सरुक्षा िलद्वारा गैर 
काननुी रूपमा िन फडानी गने, 

घशकार गने र तस्करी जस्ता काम 
रोक लगाइनछे। 

सांचालन प्रस्तािक, 

िातािरण 
व्यिस्थापन 
एकाई, तनमायण 
व्यिसायी 

आयोजनाको 
सांचालन  
चरणको 
लागतमा 
समािेश 
गररसकेको 

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

 कुल       २,५००,०००  

 सामाघजक िातािरण 

 तनमायण अितध 
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क्र. 
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

१ जग्गा र 
अन्य तनजी 
सम्पत्तीको 
अतधकरण 

अस्थायी तनजी जतमनको 
प्रयोग गरे बापत रू.  

४२५,००० भाडा 
ददनेछ।  
तनमायण चरणको 
अन्त्यतीर Land 

reclamation वितधहरू 
अिलम्बन गरी 
आयोजना तनमायणका 
लातग अस्थायी रूपमा 
प्रयोग गररन े तनजी 
जग्गाको पनु: स्थापना 
गरी सम्बघन्धत धनीलाई 
हस्तान्तरण गररनछे। 

प्रस्तावित आयोजना 
तनमायणका लातग तनजी जग्गा 
अस्थायी रूपमा मात्र प्रयोग 
गररने हुँदा आयोजना 
तनमायणका क्रममा अस्थायी 
रूपमा प्रयोग गररने तनजी 
जग्गाको भाडा बजार मूल्य 
अनसुार िा स्थानीयहरू 
सँगको समन्ियमा वितरण 
गररनेछ। 

तनजी जतमन बाँझो अस्थायी तनजी जतमनको 
क्षतत, अस्थायी तनजी जतमनको  

भाडा बजार मूल्य िा स्थानीय 
बातसन्दासँगको आपसी छलफल 
तथा समझदारीको आधारमा 
वितरण गररनछे। आयोजनाका 
वितभन् न सांरचनाहरूको स्थापना 
गदाय तनघस्कने सतवह माटो अस्थायी 
रूपमा प्रयोग गररने जग्गाको 
पनु:स्थापना गनय प्रयोग गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

४२५,०००  िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

२ प्रभावित 
बस्तीहरू
को 
जीविकासँग 
सम्बघन्धत 
मदु्दाहरू 

आयोजनाबाट प्रभावित 
बस्तीहरूको स्थानीयलाई 
आयमूलक तातलमहरू 
ददईनेछ र घशप र 
दक्षताको आधारमा 
आयोजनामा रोजगारी 
ददईनेछ ।  

आयोजना प्रभावित 
बस्तीहरूको स्थानीय 
के्षत्रका ईच्छुक 
व्यघक्तहरूलाई आयमूलक 
तथा सीपमूलक तातलमको 
व्यिस्था गररनछे। 

आयोजना के्षत्र 
िररपररको 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

प्रभावित के्षत्रका मवहलाहरूलाई 
तसलाई, बनुाई, जस्ता आयमूलक 
तातलमको व्यिस्था गररनछे। 

तनमायण प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

३००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

३ सामदुायीक 
पूिायधार र 
स्रोतहरूमा 
हनु सर्कने 
दबाब 

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

स्थानीय पूिायधार सेिामा हनु े
प्रभािहरूलाई न्यून गनय 
स्थानीय रोजगार अतधकतम 
बनाइनछे। आयोजनाले 
साम्प्रदायीक स्रोतहरूको 
नोर्कसानी भएमा बजार 
मूल्यमा समदुायलाई 
क्षततपूततय ददइनछे। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

कच्ची सडक प्रयोगकतायहरूलाई 
सेिाको अिरोधको सम्बन्धमा पूिय 
सूचना ददइनेछ। केबल घस्ट्रङ  पूरा 
हनुे तबघत्तकै सेिाहरू पनु: स्थावपत 
हनुेछन।् 

तनमायण प्रस्तािक,  १,०००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 
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क्र. 
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

४ कामदारह
रू बीच 
तथा 
कामदार र 
स्थानीयहरू 
बीच हनु े
द्वन्दको 
प्रभाि 

द्वन्द्वहरू कम गनय 
तातोपानी खोला 
जलविद्यतु आयोजनासांग 
सम्बघन्धत सांगठनले 
स्थानीय र 
जनशघक्तहरूसांग समन्िय 
गरर समाधान गररनेछ र 
जरूरतको बेला  

नघजकैको प्रहरीसांग 
समन्िय गरर गररनेछ । 
स्थानीय समदुायको 
सामाघजक तथा 
साांस्कृततक मूल्यमा  पने 
प्रभािलाई कम गनय 
बावहरी तनमायण 
जनशघक्तहरूलाई कडा 
आचारसांवहता लागू 
गररनेछ।घशविर के्षत्रमा 
मददरा सेिन र जिुा 
खेल्न तनषेतधत गररनेछ। 
आयोजनाका 
जनशघक्तहरूलाई  तनयम 
बमोघजम कारबाही 
गररनेछ।   

द्वन्द्वहरू कम गनय 
जनशघक्तहरूसांग समन्िय 
गरर समाधान गररनछे । 
तनमायण व्यिसायी र 
बावहरका जनशघक्तहरूलाई 
स्थानीय सांस्कृतत र 
परम्पराको सम्मान गनय र 
स्थानीय व्यघक्तहरूसँग 
मयायददत व्यिहार गनय 
तनदेशन ददइनेछ। 
सामाघजक मदु्दाहरूको लातग 
सामाघजक कानूनको 
अनसुार  कारबाही गररनेछ 
। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू, 

घशविर के्षत्र 

जरूरतको बेला  

नघजकैको प्रहरीसांग समन्िय गरर 
गररनेछ । स्थानीय 
अतधकारीहरूलाई तनयतमत रूपमा 
तनमायण योजनाहरू र तनमायण 
के्षत्रका गततवितधहरूको बारेमा 
सूघचत गररनेछ। 

 

तनमायण प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

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

५ लैवङ्गक र 
विपन्न 
समूहसँग 
सम्बघन्धत 
मदु्दाहरू 

आयोजनाद्वारा दतलत 
तथा मवहला 
सहभातगतालाई 
प्रोत्सावहत 
गररनेछ।िातािरणीय  
अतभि ृवद्ध काययक्रम 
अन्तगयत मवहला, दतलत र 

प्रत्यक्ष प्रभावित बस्तीको 
स्थानीयलाई तातलम  प्रदान 
गररनेछ। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू, 

घशविर के्षत्र 

प्रत्यक्ष प्रभावित बस्तीको 
स्थानीयलाई, मवहला सदस्य, 

आददिासी र कमजोर समूहका 
सदस्यहरूलाई सीप प्रघशक्षण, गैर 
काष्ठ िन पैदािार िृवद्ध 
काययक्रमको तातलम  प्रदान गररनेछ 
भने आयोजनासँग सम्बघन्धत 

तनमायण प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

६००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 
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क्र. 
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

जनजातत तथा विपन्न 
िगयलाई विशेष तातलम 
पतन ददइनछे। 

रोजगारीका अिसरहरूमा 
प्राथतमकता पतन ददइनेछ। 

६ पययटन 
गततवितध 
सम्बघन्धत 
प्रभाि 

पययटकको भ्रमणका 
कारण स्थानीय स्रोतमा 
पने दबाब कम गनय 
स्िास्थ्य र खानेपानी 
सवुिधा स्थापना 
गररनेछ।  

पययटकलाई तनदेशयन तबना 
प्रिेश गनय ददइने छैन, 

घशकार र तस्करी गनय 
तनषेध गररनेछ। 

आयोजना के्षत्र पययटन के्षत्रलाई बढािा ददन पययटन 
सम्बन्धी तातलमहरू ददन े। 

तनमायण प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

आयोजनाको 
तनमायण चरणमा 
सांलग्न 
गररनेछ। 

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

७ पानी 
उपयोग 
गने 
अतधकार 

प्रस्तावित आयोजनाका 
कारण हनु े सखु्खा 
के्षत्रको नदीको पानी 
तसांचाई, पानी िट्ट, 

दाहसांस्कार स्थल जस्ता 
प्रयोजनका लातग प्रयोग 
नगररएको हुँदा 
िातािरणमा पने प्रभाि 
कम गनयका लातग 
आयोजनाले इन्टेकबाट 
सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
१० % (०.०९२ 
िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
खोलामा अतनिायय रूपमा 
छोड्नेछ। 

आयोजनाले इन्टेकबाट 
सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
१० % (०.०९२ िनतमटर 
प्रतत सेकेण्ड) खोलामा 
अतनिायय रूपमा छोड्नछे । 

तल्लो तटीय 
के्षत्र 

आयोजनाले इन्टेकबाट सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक पानीको 
बहािको १० % (०.०९२ 
िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) खोलामा 
अतनिायय रूपमा छोड्नेछ । 

तनमायण प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

आयोजनाको 
तनमायण चरणमा 
सांलग्न 
गररनेछ। 

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

 कुल       ३,३२५,०००  

सांचालन चरण 

१ आतथयक 
वक्रयाकला
पमा ह्रास 

यस आयोजनाले परामशय 
काययक्रम सञ्चालन गनेछ 
जसले कामदारहरूलाई 
उनका सीपका आधारमा 

स्थानीय वकसान र 
व्यापारीहरूलाई विजलुीको 
उपलब्धताका कारण हनु े
आय िृवद्धका 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

आयोजना प्रभावित बस्तीहरूका 
स्थानीय, मवहला सदस्य, आददिासी 
र कमजोर समूहका सदस्यहरूलाई 
सीप प्रघशक्षण तथा तातलम  प्रदान 

सांचालन प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

४००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
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क्र. 
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

अन्यत्र सांचालन 
भइरहेका उस्तै 
आयोजनाको जानकारी 
ददनेछ। 

वक्रयाकलापको बारेमा पतन 
सचेत गराइनेछ। 

गररनेछ भन े आयोजनासँग 
सम्बघन्धत रोजगारीका 
अिसरहरूमा प्राथतमकता पतन 
ददइनेछ। 

िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

२ व्यिसायी
क स्िास्थ्य 
तथा सरुक्षा 
जोघखम 

हेडिर्कसय र विद्यतुगहृ 
सञ्चालन तथा ममयतका 
लातग आिश्यक बटु, 
पन्जा, हेल्मेट, वपवपई, 
चस्मा जस्ता सरुक्षाका 
उपकरणहरू प्रदान 
गररनेछ। 

व्यघक्तगत सरुक्षा उपकरण 
(PPE) र अन्य सरुक्षा 
उपकरणहरू पतन प्रदान 
गररनेछ। 

आयोजना के्षत्र, 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

प्राथतमक उपचार वकट प्रयोग 
तनदेशन सवहत प्रत्यक आयोजना 
के्षत्रमा उपलब्ध गराइनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

२००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

३ ममयतको 
बेला तल्लो 
तटीय 
के्षत्रमा 
एक्कासी 
पानी 
छोतडने 
सम्बन्धी 
सिाल 

स्थानीयहरूलाई 
आकघस्मक िेयरबाट 
पानी फुत्कन े
जोघखमकाबारे जानकारी  
ददइनेछ र रोकथामका 
उपायहरू तसकाइनेछ। 

िेयरबाट पानी छोड्न पने 
अकस्मात अिस्थाहरू बारे  
स्थानीयहरूलाई जानकारी  
गराइनेछ।जानकारी 
गराउनका लातग साइरनको 
व्यिस्था गररनेछ।  
स्थानीहरूलाई 
आपतकालबारे जानकारी र 
रोकथामका उपायहरू तलन 
तसकाइनेछ। 

तातोपानी 
खोलाको तल्लो 
तटीय के्षत्र 

ममयतको बलेा एक्कासी छातडन े
पानीको कारणले तल्लो तटीय 
के्षत्रका समदुायलाई पिुयसचेतना 
तथा जानकारी ददन े प्रयोजनका 
लातग अचानक िृवद्ध हनुे पानीको 
सतह, पानीको िेग र पररमाण तथा 
सोको समय तातलकाको जानकारी 
सम्बघन्धत सबैलाई ददइनेछ तथा 
आिश्यक स्थानमा र उपयकु्त 
सांख्यामा स ाईरनको व्यिस्था 
गररनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

आयोजनाको 
तनमायण चरणमा 
सांलग्न 
गररनेछ। 

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

४ तल्लो 
तटीय 
के्षत्रमा 
प्राकृततक 
जल 
बहािमा 
कमी 

आयोजनाको तडजाइन 
यस प्रभािलाई विचार 
गरर गररनेछ। यसबाहेक 
आयोजनाले इन्टेकबाट 
सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
१० % (०.०९२ 
िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
खोलामा अतनिायय रूपमा 

आयोजनाले इन्टेकबाट 
सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
१० % (०.०९२ िनतमटर 
प्रतत सेकेण्ड) खोलामा 
अतनिायय रूपमा िातािरणीय 
बहािको रूपमा  पानी 
छोतडनेछ । 

तातोपानी 
खोलाको तल्लो 
तटीय के्षत्र, 

आयोजनाले इन्टेकबाट सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक पानीको 
बहािको १० % (०.०९२ 
िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) खोलामा 
अतनिायय रूपमा िातािरणीय 
बहािको रूपमा  पानी छोतडनछे ।  

सांचालन प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

४००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 
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क्र. 
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभािको 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशघक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन 

िातािरणीय बहािको 
रूपमा  पानी छोतडनेछ। 

५ पानी 
उपयोग 
अतधकार 

आयोजनाले इन्टेकबाट 
सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
१० % (०.०९२ 
िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
खोलामा अतनिायय रूपमा 
िातािरणीय बहािको 
रूपमा  पानी छोतडनेछ र 
कडाइका साथ अनगुमन 
गररनेछ 

आयोजनाले इन्टेकबाट 
सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
१० % (०.०९२ िनतमटर 
प्रतत सेकेण्ड) खोलामा 
अतनिायय रूपमा िातािरणीय 
बहािको रूपमा  पानी 
छोतडनेछ । 

तातोपानी 
खोलाको तल्लो 
तटीय के्षत्र,  

आयोजनाले इन्टेकबाट सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक पानीको 
बहािको १० % (०.०९२ 
िनतमटर प्रतत सेकेण्ड) खोलामा 
अतनिायय रूपमा िातािरणीय 
बहािको रूपमा  पानी छोतडनछे ।  

सांचालन प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

आयोजनाको 
तनमायण चरणमा 
सांलग्न 
गररनेछ। 

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

६ पययटकको 
वक्रयाकला
प बढ्नाले 
स्थानीय 
सांरचना 
तथा 
स्रोतमा पने 
दबाब 

पययटकीय भ्रमण बढ्नाले 
स्थानीय स्रोतमा पने 
दबाब कम गनय स्िास्थ्य 
र खानेपानी सवुिधाको 
स्थापना गररनेछ। 

पययटकलाई गाइड तबना 
िनमा प्रिेश गनय ददइन ेछैन 
भने घशकार गनय तनषेध 
गररनेछ। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

पययटन के्षत्रलाई बढािा ददन पययटन 
सम्बन्धी तातलमहरू ददन े। 

सांचालन प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

३००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

७ आयोजना 
के्षत्रमा 
जनजातत र 
वपछतडएका 
समदुायहरू 

आयोजना क्ष ेत्रमा 
वपतडत आददिासी र 
वपछडीएका समूहको 
जीिनस्तर उकास्न 
उनीहरूलाई रोजगारीको 
अिसरमा प्राथतमकता 
ददनेछ। 

मवहला, दतलत, तामाङ्ग, 
गरूङ समदुायहरूलाई 
विशेष तातलम ददइनछे। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

प्रत्यक्ष प्रभावित बस्तीका मवहला 
सदस्य, आददिासी र कमजोर 
समूहका सदस्यहरूलाई सीप 
प्रघशक्षण तथा काययक्रमको तातलम  
प्रदान गररनेछ भने आयोजनासँग 
सम्बघन्धत रोजगारीका 
अिसरहरूमा प्राथतमकता पतन 
ददइनेछ। 

सांचालन प्रस्तािक, 

तनमायण 
व्यिसायी 

४००,००० िा. सा. ए., 
िा. सा. अ. 
स. ए,  
,  
िा. सा. ि. 
ए., प्रस्तािक 

 कुल       १,७००,०००  
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अध्याय ९ 
9 िातािरणीय अनगुमन 
िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७ तनयम ४५ (अनगुमन तथा तनरीक्षण) अनरुूप प्रस्तािकले 
प्रस्तािको तनमायण तथा सञ्चालन गने चरणमा सोबाट िातािरणमा परेको प्रभािको विषयमा प्रत्येक ६ 
मवहनामा स्िूःअनगुमन गरी सोको प्रततिेदन सम्बघन्धत तनकाय िा िातािरण विभागमा पेश गररनेछ। 
आयोजनाका लातग तडजाइन गरेको िातािरणीय अनगुमन योजनामा ३ मखु्य उदेश्यहरू छन ्: 

• आयोजनाका प्रारघम्भक अिस्थाको  सतयहरू पयायप्त रूपमा अतभलेघखकरण भएको छ वक छैन र 
उक्त आयोजना अगातड र पछातडको प्रभाि मूल्याङ् कन गनय 

• पूिायनमुान गरीएका प्रततकुल प्रभािहरू कम गनय र लाभदायक प्रभािहरू प्रबधयन गने उपायहरू 
कायायन्ियन भए नभएको सतुनघित गनय 

• आयोजनाका प्रभािहरू पूिायनमुानको सीमामा छ िा छैन, आयोजना विकास क्रममा केही 
अप्रत्याघशत प्रभािहरू देखा पयो भने त्यसको न्यूनीकरण गनय के-कस्ता उपायहरू लागू गरीयो 
भनेर प्रमाघणत गनय। 

मातथका उदे्दश्यहरूलाई ध्यानमा राख्दै तीन प्रकारका अनगुमनको पररकल्पना गररएको छूः प्रारघम्भक 
अिस्थाको  अनगुमन (Baseline Monitoring), तनयमपालन  अनगुमन (Compliance Monitoring) र 
प्रभाि अनगुमन ( Impact Monitoring)। िातािरणीय आधार रेखाका लातग आिश्यक तथ्याङ्क (िाय ु
र ध्ितन बाहेक) पवहले नै िातािरण प्रभाि मलु्याङ्कन अध्ययनले सांकलन गरीसकेको छ।यस आयोजनाले 
िाय ुर ध्ितनको तह बाहेक अन्य िातािरणीय क्षेत्रमा प्रारघम्भक अिस्थाको  अनगुमन आिश्यक नपने 
पररकल्पना गरेको छ। 

तनयमपालन  अनगुमन दईु भागमा बाँतडएको हनु्छूः पवहलो भागमा िातािरण तथा व्यिस्थापन एकाइद्वारा 
तनयमपालन गररएको न्यूनीकरणका उपायहरू कायायन्ियन भए नभएको जाँच गनेछ।दोस्रो भागमा नेपाल 
सरकारले जारी गरेको काननुी मापदण्ड र तनदेशन तथा यस व्यिस्थापन योजनाको शतयहरू सघम्मतलत 
छन।् 
प्रभाि अनगुमनमा मखु्य प्रारघम्भक अिस्थाको सूचकको अनगुमन गररनेछ जनु आयोजनाको वितभन्न 
चरणहरूमा तलुनात्मक मूल्याङ् कनका लातग रािोसँग अतभलेघखकरण गररनेछ। िातािरणीय अनगुमनको 
लातग ने. रू. ८,०००,००० छुयाइएको छ। 
प्रारघम्भक अिस्थाको  अनगुमन योजना, तनयमपालन अनगुमन योजना र प्रभाि अनगुमन योजनालाई 
म्यावट्रर्कस ढाँचामा अनगुमन सूचक, अनगुमन वितध, अनगुमन आिघृत्त घजम्मेबार पाटीहरू र आिश्यक 
लागत अनमुानको साथ योजनाहरू अनसूुची १5 मा उल्लेख गररएको छ। 



तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना, १९ मे.िा.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 

 

124 
  

अध्याय १० 
10 िातािरणीय पररक्षण  
वितभन्न उदे्दश्यका साथ जलविद्यतु आयोजनाको परीक्षण गररन्छ।तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको 
िातािरणीय परीक्षण िातािरण सांरक्षण तनयमािली अनसुार आयोजना सांचालन भएको दईु िषय पतछ 
िन तथा िातािरण मन्त्रालय िा िातािरण विभागद्वारा गररनेछ जस अन्तगयतूः 
• िातािरणीय प्रभाि मलु्याङ्कनद्वारा स्िीकृत आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि न्यनुीकरणको 

उपायहरूको प्रभािकारीताको अनगुमन गने परीक्षण 
• आयोजना कायायन्ियनबाट उत्पन्न हनुे िातािरणीय पररितयनहरूको परीक्षण गने  
• परीक्षण टोलीको प्रमखुको रूपमा िातािरणीय प्रभाि मलु्याङ्कन, अनगुमन र परीक्षणमा अनभुिी 

व्यघक्त हनुेछन ्र समाजशास्त्री, स्थलीय तथा जलीय पाररघस्थततक विद् का साथ काम गनेछन।्  
परीक्षण क्षेत्र तनधायरणको ढाँचा जस्तै हनुेछ जनु िातािरणीय प्रभाि मलु्याङ्कनको दस्ताबेज र हरेक दईु 
मवहनामा गरीने अनगुमनको प्रततिेदनमा आधारीत छ।आयोजनाको सांचालकले सच्चाएको कायय र 
सरोकारिालाको काययको वटप्पणी तथा सझुाि प्रस्ततु गररएको छ।यसका साथै परीक्षण दलद्वारा १ 
हप्ता अितधको स्थलगत भ्रमणमा प्रत्यक्ष अिलोकन गरी अतभलेख तयार पाछयन ्जनु अनगुमन व्यिस्थापन 
योजना अन्तगयत हनुेछ। तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय परीक्षणको योजना 
तातलका अनसूुची १6 मा ददइएको छ। 
िातािरणीय परीक्षणका लातग करीब रू १,२००,००० अनमुान गररएको छ जस अन्तगयत 
पाररश्रतमक, स्थलगत भ्रमणका बेला दैतनक भत्ता, फोटोग्राफी, स्टेशनरी र यातायात पछयन।्
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 िातािरणीय न्यूनीकरण, अनगुमन र अतभिवृद्ध लागत 
तातलका 10.1  :िातािरणीय लागत  
क्र.सां. वििरण 

  

लागत (ने. रू.) 

क िातािरणीय अतभिृवद्ध लागत   ३,८००,००० 

ख प्रततकुल प्रभाि न्यूनीकरण लागत  
 

i भौततक तथा रासायतनक िातािरण 
 

३ तनमायण चरण लागत  ४,७००,००० 

४ सांचालन चरण लागत २,०००,००० 

कुल भौततक तथा रासायतनक िातािरण न्यूनीकरण लागत ६,७००,००० 

ii जैविक िातािरण (Biological Environment)   
 

१ तनमायण चरण लागत  ३५,४९६,५०० 

२ सांचालन चरण लागत २,५००,००० 

 कुल जैविक िातािरण न्यूनीकरण लागत ३७,९९६,५०० 
iii सामाघजक आतथयक तथा साांस्कृततक िातािरण न्यूनीकरण लागत 

 

१ तनमायण चरण लागत ३,३२५,००० 

२ सांचालन चरण लागत १,७००,००० 

कुल सामाघजक आतथयक तथा साांस्कृततक िातािरण न्यूनीकरण लागत  ५,०२५,००० 

ग कुल प्रततकुल प्रभाि न्यूनीकरण लागत ४९,७२१,५०० 

ि सामाघजक सहयोग काययक्रम  १९,९५०,००० 
ङ िातािरणीय अनमुातनत लागत 

 

१ प्रारघम्भक अिस्थाको  अनगुमन (Baseline Monitoring) ७००,००० 

२ तनयमपालन  अनगुमन (Compliance Monitoring) 
 

३ प्रभाि अनगुमन ( Impact Monitoring) तनमायण चरण ३,८००,००० 

४ प्रभाि अनगुमन ( Impact Monitoring) सांचालन चरण ३,५००,००० 

  कुल अनगुमन लागत ८,०००,००० 

च िातािरणीय परीक्षण लागत  १,२००,००० 

जम्मा कुल िातािरणीय लागत (Grand Total Environmental cost) (क+ख+ग+ि+ङ+च)  ८२,६७१,५०० 

  कुल आयोजना लागत (Without IDC)   २,६६०,०००,००० 

  जग्गाको लागत सवहत कुल आयोजना लागतमा िातािरणीय लागतको प्रततशत  
(%) 

३.११ 

 जग्गा लागत १६,५२१,५०० 
  जग्गाको लागत बाहेक कुल आयोजना लागतमा िातािरणीय लागतको प्रततशत  

(%) 
२.४९ 
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क्र.सां. वििरण 

  

लागत (ने. रू.) 

  सामाघजक सहयोग काययक्रम (%) ०.७५  
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अध्याय ११ 

11 तनश्कषय  
हनमुान हाइड्रोपािर प्रा. ली. प्रस्तािक रहेको १९ मे.िा. क्षमताको तातोपानी खोला जलविद्यतु आयोजना 
धाददङ्ग घजल्लाको रूबी भ्याली गाउँपातलकाको िडा नां ४ र ५ मा प्रस्ताि गररएको छ। यो आयोजना 
रन अफ द ररभर (ROR)  प्रकृततको हो। यस जलविद्यतु आयोजनाको तडस्चाजय २.४९ िनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड रहेको छ। यस जलविद्यतु आयोजनाको िावषयक ऊजाय उत्पादन 126 GWh रहेको छ। 
प्रस्तावित आयोजनाका सम्पूणय सांरचनाहरू तातोपानी खोलाको बायाँ वकनारमा प्रस्ताि गररएका छन।् 
यस आयोजनाको नेट हेड ९३५ तमटर र ग्रस हेड ९८० तमटरको छ। हेडिर्कसय, िेयर, तडसेन्डर 
बेतसन, हेडरेस पाइप, सजय ् याांक, पेनस्टक पाइप, विद्यतुगहृ, टेलरेस र्कयानल तथा प्रसारण लाईन यस 
प्रस्तावित आयोजनाका मखु्य सांरचनाहरू हनु।् यस आयोजनाको विद्यतुगहृबाट उत्पाददत विद्यतुलाई 
यस आयोजनाको स्िीचयाडयबाट कररब १२ वकलोतमटर लामो १३२ के.भी. प्रसारण लाईन माफय त 
नेपाल विद्यतु प्रातधकरणबाट प्रस्तावित बोरङ्ग सब स्टेशनमा जोतडनेछ। 
िातािरण सांरक्षण ऐन, २०७६ तथा िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७ अनसुार मखु्य 
आयोजनाहरूका लातग सांघक्षप्त िातािरणीय अध्ययन िा प्रारघम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन गनुयपने हनु्छ। 
िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७, तनयम ३ सँग सम्बघन्धत अनसुचुी ३ (िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताि) अन्तगयत खण्ड क (िन क्षते्र) को उपखण्ड ५ अनसुार विद्यतु प्रसारण लाइन 
बाहेक अन्य प्रयोजनको लातग ५ हेर्कटरभन्दा बढीको िन क्षेत्र, िन सांरक्षण क्षेत्र, सांरक्षण क्षेत्र, 
मध्यिती क्षेत्र तथा िातािरण सांरक्षण क्षेत्रको िनको जग्गा प्रयोग गने भएमा िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गनय आिश्यक हनु्छ।  
प्रस्तावित आयोजनाको लातग १४.६ हे. सरकारी जग्गा (स्थायी रूपमा- १२.५ हे. (११.०५ हे. 
राविय िनबाट र १.४५ हे. तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको खोलाको बगरबाट 
र अस्थायी रूपमा-२.१ हे. तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको खोलाको बगरबाट) 
प्रयोग गररने हनुाले यस आयोजनाको लातग अतनिायय रूपमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 
तयार गनुयपने हनु्छ। 
आयोजनाको तनमायण र सांचालनले प्रस्तावित क्षेत्रमा भौततक, जैविक, सामाघजक-आतथयक र साँस्कृततक 
िातािरणमा प्रततकुल प्रभाि पानेछ।भौततक प्रभािमा त्यस क्षेत्रको जतमन उपयोगमा आउने पररितयन 
मखु्य प्रभाि हो भने पूिायधारको सांरचनाले सियसाधारण र सरकारको केवह तनघित जग्गा अततक्रमण गने 
छ। 
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आयोजनाका वितभन्न सांरचनाहरूको तनमायणका लातग कुल १७.१ हे. जग्गा आिश्यक पनेछ जस मध्ये 
१२.५ हे. स्थायी रूपमा र ४.६ हे. अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। आयोजनाको लातग आिश्यक 
कुल १२.५ हे. स्थायी जग्गा सरकारी जग्गाबाट (११.०५ हे. राविय िनबाट र १.४५ हे. तडतभजन 
िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको खोलाको बगर) प्राप्त गररनेछ। ४.६ हे. अस्थायी जग्गा 
मध्ये २.१ हे. तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको खोलाको बगरबाट र २.५ हे. 
तनजी जग्गाबाट प्राप्त गररनेछ। तनमायण सामाग्रीको भण्डारण, उत्खनन क्षते्रको सांचालन, पानीको 
गणुस्तरमा पररितयन, जतमन उपभोगका कारण पने प्रभाि आदद आयोजनाको तनमायण चरणबाट पने 
प्रमखु प्रभािहरू हनु।्यसैगरी तल्लो तटीय क्षेत्रको जलिायमुा आउने प्रभाि, नदीको जलविज्ञान र 
बहािमा पररितयन, विद्यतुगहृमा ध्ितन तथा कम्पन, तेल ग्रीज र अन्य रसायतनक पदाथयको चहुािट 
आयोजनाको सांचालन चरणबाट पने प्रभािहरू हनु।् 
यस आयोजनाका लातग १४.६ हे. सरकारी जग्गा आिश्यक पदयछ जसमध्ये १२.५ हे. स्थायी रूपमा 
(११.०५ हे. राविय िनबाट र १.४५ हे. तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको 
खोलाको बगरबाट) र २.१ हे. तडतभजन िन कायायलय अन्तगयत व्यिस्थापन गररएको खोलाको बगर 
अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। आयोजनाका लातग राविय िनबाट कुल ८६६ (६०८ पोल र २५८ 
रूख) िटा वितभन्न रूखका प्रजाततका रूखहरू कावटनेछ। त्यसैगरर ५६२९ रूखको बेनाय प्रतत हे. र 
२१६५ रूखको लाथ्राको क्षतत हनुेछ। 
प्रस्तावित आयोजनाका लातग अस्थायी कुल २.५ हे. तनजी बाँझो जग्गा आिश्यक पनेछ। अस्थायी 
तनजी जग्गा बाझोँ भएकोले यस आयोजनाले बालीनाली तथा रूखहरूमा क्षतत गदैन। 
आयोजनाको सांरचनाहरूको तनमायणबाट अस्थीर बनेको ठाँउमा बायो इघन्जतनयररङ्ग प्रवितधको माध्यमबाट 
जतमनको घस्थरता कायम गररनेछ। सांकतलत सतही माटोको पनुूः प्रयोग गररनेछ। घशविरमा उघचत 
फोहोर व्यिस्थापन, शौचालय र सेघप्टक याांकको व्यिस्था गररनेछ। स्थानीय जलिायमुा पने प्रभाि 
कम गनय इन्टेकबाट सखु्खा मवहनाको औसत मातसक पानीको बहािको १० % (०.०९२ िनतमटर 
प्रतत सेकेण्ड) खोलामा िातािरणीय बहािको रूपमा छोतडनेछ। सािधानी साइरन जडान गरी स्थानीय 
जनतालाई अचानक छोतडने पानी बारे सचेत गराइनेछ। 
आयोजनाको लातग राविय िनबाट कावटने ८६६ रूखहरूको सट्टामा १:१० अनपुातमा ८६६० रूखको 
विरूिाहरू तडतभजन िन कायायलयले तोवकएको स्थानमा िकृ्षारोपण गररनेछ। त्यसैगरर सरकारी १४.६ 
हे. जग्गा प्रयोग गरे बापत आयोजना क्षेत्र िररपरी सोही घजल्लामा उस्तै पाररघस्थततकी भएको जग्गा 
सट्टाभनाय गररनेछ र सो जग्गामा क्षततपूततय स्िरूप १६०० प्रतत हेर्कटरको दरले २३,३६० रूखको 
विरूिाहरू तडतभजन िन कायायलयले तोवकएको स्थानमा िकृ्षारोपण गररनेछ। यसरी लगाईएका 
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रूखहरूको आयोजनाले ५ िषय सम्म रेखदेख गरी सम्बघन्धत व्यिस्थापन सतमततलाई हस्तान्तरण 
गनेछ। 
बाँझो जतमन, नदी तट सांरक्षण तथा तभरालोपन जोगाउन अघस्थर ठाँमा िकृ्षारोपण तथा बायो 
इघन्जतनयररङ्गको प्रयोगले तभरालो जतमनमा भएको िनक्षेत्रको सांरक्षण गनेछ।आयोजनाले जैविक 
विविधता सांरक्षण, िन्यजन्त ुसांरक्षण आददको लातग सचेतना काययक्रम सांचालन गनेछ। 
प्रतावित आयोजनाले व्यघक्तगत सरुक्षाका सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउने, अग्नी तनयन्त्रण रेखाको व्यिस्था 
गने, सािधानी र खतराको सांकेतको आिश्यक र उघचत स्थानमा प्रयोग गनेछ।  
प्रस्तािक िातािरणीय प्रभािको न्यूनीकरण गनय प्रततबद्ध छ। यसका साथै जलविद्यतुको उत्पादनले धेरै 
सवुिधाहरू (स्थानीयलाई रोजगारी, क्षेत्र विकास, हररतगहृ ग्याँस कम गनय सहयोग र स्थानीय अथयतन्त्रको 
िवृद्ध) उपलब्ध गराउनेछ।आयोजनाले प्रस्तावित क्षेत्रको लाभ बढाउनका लातग तनमायण सम्बन्धी तातलम, 
पैसाको उघचत प्रयोगका लातग परामशय, स्िास्थ्य तथा सरसफाइ र आय बधयक वक्रयाकलापहरू पतन 
सञ्चालन गनेछ। 
पवहचान गररएका अतधकाांश नकारात्मक प्रभािहरूलाई न्यूनीकरण गररनेछ। यसका तनघम्त यस 
प्रततिेदनमा प्रस्तावित न्यूनीकरणका उपायहरूको पूणय रूपमा अिलम्बन गररनेछ। यसका साथै यस 
प्रततिेदनमा उल्लेघखत सझुाि तथा उपायहरू समग्र प्रभावित बस्ती, समदुाय, तथा स्थानीयहरूको 
जीिनस्तर उकास्नमा सहयोग पगु्नेछ। यी सन्दभयहरूलाई हेदाय िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ् कन प्रततिेदन 
अनसुार सकारात्मक प्रभाि बढी र नकारात्मक प्रभाि कम भएकोले आयोजना कायायन्ियन गनय उपयकु्त 
देघखन्छ। 
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