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कार्यकारी साराांश 

1 पषृ्ठभमूि  
प्रस्तावित िामिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आर्ोजना िस्र्ायङ्दी नदीको एक प्रिखु सहार्क नदी िामिल्लो 
दूध खोलािा प्रस्ताि गररएको अधय जलाशर् वकमसिको जलविद्यतु आर्ोजना रहेको छ । र्स 
आर्ोजनाले ३०.४ िेगािाट विद्यतु ्उत्पादन गनुयका सािै दूध खोलाको पानीलाई सरुुङ्ग िार्य त र्कायइ 
ऊजाय उत्पादन गरी सखु्खा िौसििा ऊजायलाई अमधकति उत्पादन गरी देशको ऊजायको सिग्र विकासिा 
सहर्ोग परु् र्ाउने लक्ष्र् मलएको छ । िातािरणीर् सांरक्षण मनर्िािली २०७७ को अनसूुची -३ (क)-
५ अनसुार “ विद्यतु ्प्रसारण लाइन मनिायण बाहेक अन्र् प्रर्ोजनको लामग ५ हेक्टर भन्दा बढी िन 
क्षेत्र, िन सांरक्षण क्षेत्र, सांरक्षण क्षेत्र, िध्र्िती क्षेत्र तिा िातािरण सांरक्षण क्षेत्रको िनको जग्गा 
प्रर्ोग गने ” र सोही मनर्िािलीको अनसूुची -३ (क)- ८ अनसुार “ िन क्षेत्र, सांरक्षण क्षेत्र , िध्र्िती 
क्षेत्र , िातािरण सांरक्षण क्षेत्र िा रािसारिा सूचचकृत मसिसार क्षेत्रिा २५ िेगािाट भन्दा बढी 
क्षिताको जलविद्यतु आर्ोजना मनिायण कार्य गने ” अनसुार प्रस्तावित र्स िामिल्लो दूध खोला जलविद्यतु 
आर्ोजनाले अन्नपूणय सांरक्षण क्षेत्रको ९.१३५ हे स्िार्ी जमिन प्रर्ोग र ५.०५ हे अस्िार्ी जमिन 
प्रर्ोग गने र आर्ोजनाको क्षिता ३०.४ िे.िा भएको हुुँदा प्रस्तािको िातािरणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन 
गनुय पने हनु्छ ।  

र्सै सन्दभयिा प्रस्तािक श्री काियनलेस इनजी र्न्ड प्रा.ली. ले र्स िामिल्लो दूध खोला जलविद्यतु 
आर्ोजनाको सिेक्षण गदाय २१.१६ िे.िा. क्षिताको सिेक्षण अनिुमत पत्र मिमत २०७४/०३/०८ 
िा हामसल गरेको मिर्ो । उक्त आर्ोजनाको क्षिता २१.१६ िे.िा देचख ३०.४० िे.िा मिमत 
२०७५/०५/३१ बढाइएको मिर्ो । मिमत २०७७/०६/२१ िा िन तिा िातािरण िन्त्रालर्को 
( िा िन्त्री स्तर ) मनणयर्अनसुार आर्ोजनाको िातािरणीर् प्रमतिेदन ( कार्यसूची र क्षेत्र मनधायरण 
प्रमतिेदन ) ३०.४० िे.िा. स्िीकृत भएको मिर्ो । तत्पश्चात ्आर्ोजनाको सिेक्षण अनिुमत पत्रिा 
आर्ोजनाको प्रारूप पररितयन RoR देचख PRoR मिमत २०७८/०६/१८ िा भएको मिर्ो । हाल 
आर्ोजनाको मिमत २०७९/०३/०७ सम्ि आर्ोजनाको सिेक्षण अनिुमतपत्रको म्र्ाद रहेको छ \ 

र्स िातािरणीर् अध्र्र्नको िखु्र् उदे्दश्र् आर्ोजना कार्ायन्िर्न विद्यिान भौमतक, जैविक एिां 
सािाचजक-आमियक तिा साांस्कृमतक िातािरणिा पनय सक्ने प्रभािहरू पवहचान र िूल्र्ाङ्कन गरी 
नकारात्िक प्रभािहरूलाई मनराकरण िा न्रू्नीकरण तिा सकारात्िक प्रभािहरूको बढोत्तरी गनय रहेको 
छ ।  
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2 प्रस्तािको पररचर् 
प्रस्तावित जलविद्यतु आर्ोजना नेपालको गण्डकी प्रदेशिा अिचस्ित िनाङ चजल्लाको नाशों गाउुँपामलका 
६, ७ िा प्रस्ताि गररएको छ । प्रस्तावित आर्ोजनाका सम्पूणय अिर्िहरू नाशों गाउुँपामलकािा रहने 
छन ्। प्रस्तावित आर्ोजनाको बाुँध िस्र्ायङ्दी नदी र दूध खोलाको दोभान भन्दा कररब १३ वक.मि 
उत्तर पूिी ददशातर्य  दूध खोलािा रहनेछ । प्रस्तावित आर्ोजना क्षेत्रको भौगोमलक मनदेशाांक २८ ⁰ 
३३ ' १७ " उ. देचख २८ ⁰ ३५ ' ३०" उ. र ८४ ⁰ २३ ' १९ " पू. देचख ८४ ⁰ २५' ३०" 
पू. िा पदयछ । प्रस्तावित बाुँध स्िल र विद्यतुगहृ क्षेत्रहरूको उचाइ क्रिशः २६९०.५ मि. र २३८६ 
मि. रहेको छ । नदीको सतहबाट ३.८ मि अग्लो र ३० मि लािो बाुँध िार्य त दूध खोलाको 
पानीलाई नहरद्वारा नाशों गाउुँपामलकािा मनिायण हनुे मडसेन्डरिा खसामलनेछ ।आर्ोजनाको अिर्ि 
तलको तामलकािा प्रस्ततु गररएको छ \ 

क्र.स वििरण विशेषताहरू (नर्ाुँ सिेक्षण अनसुार) विशेषताहरू (SD/ToR अनसुार) 
१ आर्ोजनाको नाि िामिल्लो दूध खोला जलविद्यतु 

आर्ोजना 
िामिल्लो दूध खोला जलविद्यतु 
आर्ोजना 

२ खोला दूध खोला दूध खोला 
३ स्िान 
 आर्ोजना क्षेत्रको भौगोमलक 

मनदेशाांक 
२८⁰ ३३'१७" उ. देचख २८⁰ 
३५'३०" उ.  
र 
८४⁰ २३'१९" पू. देचख ८४⁰ 
२५'३०" पू. 

२८⁰ ३३'१७" उ. देचख २८⁰ 
३५'३०" उ.  
र 
८४⁰ २३'१९" पू. देचख ८४⁰ 
२५'३०" पू. 

प्रदेश गण्डकी गण्डकी 
चजल्ला िनाङ िनाङ 
नगरपामलका / गाुँउपामलका नाशों गाउुँपामलका – ६,७ नाशों गाउुँपामलका – ६,७ 

४ आर्ोजनाको प्रकार अधयजलाशर्(PRoR) नदी प्रिाही (RoR) 
५ जल विज्ञान (Hydrology) 
 कुल जलाधार क्षेत्र (इन्टेक) ३२४ िगय वक.मि 324 िगय वक.मि 

िावषयक प्रिाह १९.६५ घन मिटर प्रमत सेकन्ड १९.६५ घन मिटर प्रमत सेकन्ड 
४५ प्रमतशत प्रिाह  
(Q ४५%) 

१२.३ घन मिटर प्रमत सेकन्ड १२.३ घन मिटर प्रमत सेकन्ड 

१०० िषय मडजाइन फ्लड (इन्टेक) ३०२ घन मिटर प्रमत सेकन्ड ३०२ घन मिटर प्रमत सेकन्ड 
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क्र.स वििरण विशेषताहरू (नर्ाुँ सिेक्षण अनसुार) विशेषताहरू (SD/ToR अनसुार) 
६ डाइभजयन बाुँध (Diversion Weir) 
 बाुँधको प्रकार Boulder Rip Rap Weir Boulder Rip Rap Weir 

बाुँधको के्रस्टको उचाइ २६९०.५ मि amsl २६९०.५ मि amsl 
बाुँधको लम्बाइ ३० मि ३० मि 
अण्डरसलुसुको प्रकार आर मस मस सांख्र्ा २ आर मस मस सांख्र्ा २  
अण्डरसलुसु आकार (चौडाइ x 
उचाइ) 

२ मि x २.५ मि २ मि x २.५ मि 

इन्टेकको प्रकार साईड ईन्टेक साईड ईन्टेक 
इन्टेकको आकार  
(चौडाइ x उचाइ) 

2.५ मि x 1.८ मि 2.५ मि x 1.८ मि 

७ ग्राभेल ट्रर्ाप 
 कण आकार > ५ मि.मि. > ५ मि.मि. 

लम्बाइ x चौडाइ x उचाइ १२ मि x ६.२५ मि x ३ मि  १२ मि 
८ एप्रोच नहर (Approach Canal) 
 प्रकार RCC, rectangular, Pressurized RCC, rectangular, Pressurized 

सांख्र्ा ४ ४ 
लम्बाइ पवहलो २ – ३० मि  

दोश्रो २ – ५३ मि  

 

आकार (चौडाइ X उचाइ) 2.5 मि. x १.४ मि 2.5 मि. x १.४ मि 
९ मडमसचल्टङ्ग बेमसन (Desilting Basin) 
 हटाउन ुपने कणको आकार > ०.१५ मििी > ०.१५ मििी 

प्रकार Two Chambers, gravity 
flushing 

Two Chambers, gravity 
flushing 

च्र्ाम्बर सांख्र्ा 2 2 
बेमसनको आकार ७५ मि x ७ मि x ३ मि (L x B 

x H) 
७५ मि x ७ मि x ३ मि (L x B 
x H) 

दक्षता ८७%  ८७% 
10 पोखरी 
 सांचालन अिधी १.६ घण्टा  

लम्बाइ ६०० मि  
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क्र.स वििरण विशेषताहरू (नर्ाुँ सिेक्षण अनसुार) विशेषताहरू (SD/ToR अनसुार) 
चौडाई  १४५ मि ( क्षेत्र अनसुार )  
गवहराइ ३.५ मि   

 Volume ५७६८ घनमिटर  
 बाईपास नहर   
 सांख्र्ा १  

लम्बाइ ७६३ मि   
चौडाइ १४५ मि   
उचाई २.८० मि   

११ सरुुङ (Tunnel) 
 आकार Inverted D- Shaped Inverted D- Shaped 

आकार क्षेत्रर्ल ३.5 मि x ३.5 मि. (W x H) ३.5 मि x ३.5 मि. (W x H) 
लम्िाइ ३९०० मि. ३९०० मि. 

१२ सजय टांकी (Surge Shaft) 
 उचाइ ३६.२५ मि ३६.२५ मि 

व्र्ास ७ मि ७ मि 
अपसजय तह २६९९.५९ मि amsl २६९९.५९ मि amsl 
न्र्नुति सजय तह २६७५.६८ मि amsl २६७५.६८ मि amsl 

१३ पेनस्टक पाइप (Penstock Pipe) 
 ठाडो शाफ्ट लम्बाइ ९० मि   

पेनस्टक सरुुङ लम्बाइ १२५ मि   
सतही लम्बाइ ३६० मि   
व्र्ास २.१ मि  २.१ मि  
िोटाइ 10 मि.मि. देखी २६ मि.मि. 10 मि.मि. देखी २६ मि.मि. 
लम्बाइ  ९० मि. 

१४ विद्यतुगहृ, टबायइन र जेनेरटर 
 विद्यतुगहृको प्रकार सतही सतही 

विद्यतुगहृको क्षेत्र ५० मि. x १6.७ मि. x २० मि. ५० मि. x १6.७ मि. x २० मि. 
टबायइनको प्रकार पेल्टन टबायइन पेल्टन टबायइन 
टबायइनको स्िापना क्षिता ७.६४५ िे .िा 4 प्रती 1०.६६५ िे .िा ३ प्रती 
टबायइनको लेभल २३८६ मि. Amsl २३८६ मि. Amsl 
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क्र.स वििरण विशेषताहरू (नर्ाुँ सिेक्षण अनसुार) विशेषताहरू (SD/ToR अनसुार) 
टबायइनको दक्षता ९० % ९० % 

जेनेरेटरको क्षिता ९९०० kVA , ४ प्रती १२.०५० MVA , ३ प्रती 

उत्पन्न भोल्टेज ११ के.मभ. ११ के.मभ. 

उत्पन्न दक्षता ९6 % ९6 % 

१५ टेलरेस (Tailrace ) 
 प्रकार RCC Box, rectangular RCC Box, rectangular 

आकार ३ मि. x २.२ मि. ३ मि. x २.२ मि. 
लम्बाइ 38 मि ३८ मि. सरुुङ 
टेलेरेस पानी तह 2385.5 मि Amsl 2385.5 मि Amsl 

१६ ट्रान्सर्ियर (Transformer) 
 प्रकार Oil-immersed Oil-immersed 

रेवटांग 9९00 kVA x ४ Nos. 13.२५५ MVA x ३ Nos. 

दक्षता ९९% ९९% 

१७ प्रसारण लाइन 

 जडान लम्बाइ विद्यतुगहृ देखी प्रस्तावित 
सबस्टेसनसम्ि (८ वक .िी.) 

विद्यतुगहृ देखी प्रस्तावित 
सबस्टेसनसम्ि (८ वक .िी.) 

भोल्टेज 132 के.मभ., मसङ्गल सवकय ट 132 के.मभ., मसङ्गल सवकय ट 

१८ पहुुँच सडक 
 सडक ५ वक मि नर्ाुँ सडक  
१९ शचक्त र उजाय 
 ग्रस हेड ३०४.५ मि. ३०४.५ मि. 

रेटेड नेट हेड 293.31 293.31 

जमडत क्षिता ३०.४ िे.िा. ३०.४ िे.िा. 

दक्षता ८९%, ९६% र ९९%   
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क्र.स वििरण विशेषताहरू (नर्ाुँ सिेक्षण अनसुार) विशेषताहरू (SD/ToR अनसुार) 
(टबायइन, जेनेरेटर र ट्रान्सर्ियर) 

वहउुँदिा उत्पादन हनुे उजाय ६२.६९ GWh / yr ६१.४७ GWh / yr 

िषायिा उत्पादन उजाय १२३.८७ GWh / yr १२३.२९ GWh / yr 

कुल मबक्री उजाय १८६.५६ GWh / yr १८४.७६ GWh / yr 

२० वित्तीर् सांकेत (Financial Indicators) 
 कुल वित्तीर् लागत (आईडीसी 

सवहत) 
न.े रू. ६१०.६१४ करोड न.े रू. ५२५.६२५ करोड 

लागत प्रमत िे.िा न.े रू. २०.०८ करोड न.े रू. १७.३ करोड 
IRR 1८.८६ % 15.93 % 
लाभ लागत अनपुात १.६२ १.४८ 
कुल ितयिान िूल्र् ने. रू. ३५९.६२५ करोड न.े रू. १90.269 करोड 

२२ मनिायण अिमध 4 िषय ३ िषय 

23 जैविक िातािरण 
 रुखको प्रजामतहरू उचत्तस, गोबे्र सल्ला , खोटे सल्ला , 

भोटे वपपल 
उचत्तस, गोबे्र सल्ला , खोटे सल्ला , 
भोटे वपपल 

२४ सािाचजक आमियक िातािरण 
 जनसांख्र्ा नाशों ६ – १४८ , परुुष – ६४ , 

िवहला ८४  
नाशों ६ – १४८ , परुुष – ६४ , 
िवहला ८४  

नाशों ७ – १२९ , परुुष ५८ , 
िवहला ७१  

नाशों ७ – १२९ , परुुष ५८ , 
िवहला ७१  

घरधरुी नाशों ६ – ३४ , नाशों ७ – २९ नाशों ६ – ३४ , नाशों ७ – २९ 
 

3 प्रमतिेदन तर्ार गदाय अपनाइएको विमध 
प्रस्ततु िातािरणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रमतिेदन िातािरणविद , मसमभल इचन्जमनर्र, िन विज्ञ, 
सिाजशास्त्रीहरु सचम्िमलत विज्ञहरूको टोलीले स्िानीर् सहर्ोगीहरूको सहर्ोगिा तर्ार गररएको छ । 
अन्नपूणय सांरक्षण क्षेत्रबाट प्राविमधक प्रमतमनमध सिेत अध्र्र्न टोलीिा सांलग्न हनुहुनु््र्ो । र्स 
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आर्ोजनाको िातािरणीर् परीक्षणको लामग स्िलगत अध्र्र्न २०७८ सालको कामतयक िवहनािा 
गररएको मिर्ो । प्रमतिेदन तर्ारीका क्रििा विमभन्न विमधहरू प्रर्ोग गरी गणुात्िक एिां सङ्ख्र्ात्िक 
दिैु प्रकारका त्र्ाङ्कहरू सङ्कलन गररएका छन ् । र्ी िध्रे् सन्दभय सािग्रीहरूको पनुरािलोकन, विज्ञ 
टोलीद्वारा आर्ोजना क्षेत्रको स्िलगत अध्र्र्न, प्रभावित घरधरुीहरूको सािाचजक तिा आमियक सिेक्षण, 
पहुुँच िागयबाट प्रभावित हनुसक्ने मनजी तिा सरकारी सांरचनाहरूको अध्र्र्न, लचक्षत सिूहसुँग 
अन्तवक्रय र्ा, िन उपभोक्ता सिूह तिा अन्र् सरोकारिालाहरू सुँग छलर्ल तिा आिश्र्क परािशय 
गरी प्रािमिक तिा दद्वतीर् त्र्ाङ्क र सूचना सङ्कलन गरी अध्र्र्न गररएको छ । अध्र्र्नको क्रििा 
भौमतक िातािरण अध्र्र्न अन्तगयत हािापानी, भौगोमलक अिस्िा, भ-ू उपर्ोग सम्बन्धी त्र्ाङ्कहरूको 
प्रर्ोग गररएको छ जसिा हािापानी सम्बन्धी त्र्ाङ्कहरू दद्वतीर् श्रोत (जल तिा िोसि विज्ञान विभाग) 
बाट सङ्कलन गररएको छ । र्सै गरी भौगोमलक त्र्ाङ्कहरू जस्तै भ-ूबनोट, ढुङ्गा-िाटोको प्रकार, 
जमिनको चस्िरता तिा अिचस्िमत सम्बन्धी त्र्ाङ्कहरू क्षेत्रीर् भौगोमलक नक्सा तिा नेपालको अन्र् 
भौगोमलक प्रमतिेदनहरूबाट सङ्कलन गररएको छ भने प्रभावित जग्गाको प्रकार क्षेत्रर्ल आदद स्िलगत 
नक्सा, सिेक्षण प्रमतिेदन तिा स्िलगत अध्र्र्न आददबाट सङ्कलन गररएको छ । जैविक िातािरण 
अन्तगयत िन क्षेत्रको त्र्ाङ्कहरू सङ्कलन गनयका लामग आर्ोजना प्रभावित िन क्षेत्रको भ ूबनोट र 
पहुुँचलाई िध्र्नजर गदै कूल गणना , स्र्ाम्पल सभै विमधको प्रर्ोग गररर्ो । सिेक्षणका क्रििा १० 
सेचन्टमिटर DBH भन्दा िामिका सम्पूणय रुख मबरुिाहरू पवहचान गरी गणना गररएको मिर्ो । उक्त 
क्रििा पवहचान गररएका रुखहरूको गोलाई तिा उचाइ सिेत िापन गररर्ो । क्षेत्रामधकार भन्दा 
बावहरका नर्ाुँ प्रजामतको रुख मबरुिाको सिेत वटपोट गररएको मिर्ो ।  

र्सै गरी सािाचजक, आमियक तिा साांस्कृमतक िातािरण अध्र्र्नको लामग आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष प्रभावित 
घरधरुीको पवहचान गरी ३३ पररिारहरूको घरधरुी सिेक्षण गररर्ो । पहुुँच िागयबाट प्रभावित हनुसक्ने 
प्रत्रे्क मनजी, सरकारी तिा साांस्कृमतक सांरचनाहरूको विस्ततृ नाप मलइएको मिर्ो । लचक्षत सिूहसुँगको 
अन्तवक्रय र्ा, बजार िूल्र् सिेक्षण, िखु्र् सूचनादाता अन्तरिाताय ,सबै प्रभावित धामियक स्िलहरूको 
पवहचान गनय जस्ता प्रवक्रर्ाहरू अिलम्बन गरी आिश्र्क त्र्ाङ्कहरू सङ्कलन गररएको मिर्ो । 
अध्र्र्नको क्रििा साियजमनक सनुिुाइ, सूचना टाुँस तिा स्िानीर् मनकार्बाट मसर्ाररस सङ्कलन सिेत 
गररएको छ ।  

4 प्रस्तािसुँग सम्बचन्धत नीमत, काननु तिा िापदण्ड  
प्रस्तावित आर्ोजनाको िातािरणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रमतिेदन तर्ार गनय क्रििा िातािरण पक्षसुँग 
जोमडएका प्रचमलत विमभन्न र्ोजना, ऐन, मनर्ि, मनर्िािली, मनदेशका र अन्तरायविर् सचन्ध सम्झौताहरूको 
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सिीक्षा गरी कार्ायन्िर्निा ल्र्ाइनेछ । िातािरण सांरक्षण ऐन-२०७६. जलस्रोत ऐन-२०४९, विद्यतु 
ऐन--२०४९, िन ऐन-२०७६, श्रि ऐन-२०७४, जग्गा प्रामि ऐन-२०३४, राविर् भ-ूउपर्ोग नीमत-
२०७६, जलविद्यतु विकास नीमत-२०५८ तिा अन्तरायविर् सम्झौता, अमभसचन्ध, आददको सिेत प्रमतिेदन 
अध्र्र्नको क्रििा सिीक्षा गररएको छ । 
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5 विद्यिान िातािरणीर् अिस्िा  
5.1 भौमतक िातािरण  
भौगोमलक रूपिा िामिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आर्ोजना वहिाली क्षेत्रिा अिचस्ित छ । र्स 
आर्ोजनाले मनिायण गनय सतही विद्यतु गहृको स्िान मतल्चे गाउुँभन्दा १ वक.िी. िामि प्रस्ताि गररएको 
छ, जनु दूध खोलािा प्राकृमतक रूपिा मनिायण भएको सितल र्ाुँट हो । र्स आर्ोजनाले मनिायण गनय 
बाुँधा स्िल दूध खोलािा अिचस्ित छ। र्ो खोलो साुँगरुो रहेको र र्सका दार्ाुँ - बार्ाुँका मभत्ताहरू 
पमन ठाडा चट्टानहरूले बनेका छन ्। बाुँध स्िलको दावहने वकनारिा इन्टेक रहेको छ। प्रार्: र्स 
क्षेत्रको जमिन ठाडो र मभरालो रहेकाले सितल भ-ूभाग पाउन दलुयभ जस्तै देचखन्छ ।  

5.2 जैविक िातािरण 
र्स िामिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आर्ोजना उपल्लो उपोष्ण देचख तल्लो सिशीतोष्ण जलिार् ुक्षेत्र 
िा पदयछ । त्र्स कारण र्स क्षेत्र िा र्ी दिैु जलिार् ुक्षेत्र िा पाउने प्रजामत हरू को मिचश्रत जङ्गल 
छ । उचाइको मभन्नता, मभरालोपन, पहाडको पक्ष र िानिीर् प्रभािका कारण र्स क्षेत्रको िनस्पमत 
प्रजामतको सांरचना र घनत्ि दिैु वहसाबले एकरूप नभएको पाइएको छ । 

आर्ोजना क्षेत्रिा मिचश्रत प्रकारका िनस्पमतहरू पाइन्छ, जसिा गोबे्र सल्ला (Pinus wallichiana), 
खोटे सल्ला (Pinus roxburghii), भोटेवपपाल (Populusciliata), भलार्ो (Rhus succedanea), गरुाुँस 
(Rhododendron sps.), ओखर (Juglans regia), उचत्तस (Alnus nepalensis) आदद छन।् 

बाुँध क्षेत्र र िामिल्लो पहाडी क्षेत्र िा िनस्पमतिा गोबे्र सल्ला (Pinus wallichiana) िनको प्रभतु्ि 
रहेको छ, तल्लो क्षेत्र (विद्यतुगहृ ,पेन स्टक पाइप क्षेत्रिा मिचश्रत प्रकारका िनस्पमतहरू त्र्सिा पमन 
खोटे सल्ला (Pinus roxburghii) को प्रभतु्ि बढी रहेको छ । 

विद्यतुगहृ क्षेत्र सितल भमूििा अिचस्ित छ । साधारणतर् आर्ोजना क्षेत्रिा पाइने झाडी प्रजामतहरू 
चतु्रो (Berberis asiatica), ऐसेल ु(Rubus acuminatus), वटिरु (Zanthoxylum armatum) आदद 
हनु ् । जडीबटुीको िािलािा, आर्ोजना क्षेत्रिा पाइने साधारण प्रजामतहरू मसस्न ु (Girardinia 
palmata), बोझो (Acorus calamus ), भइुांकार्ल (Fragaria nubicola), पदि चल (Rheum 
australe), र दबुो (Cynodon dactylon) आदद हनु ्।  
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5.3 सािाचजक आमियक िातािरण 
कुल प्रभावित ३३ घरपररिारिध्रे् १४% िवहला द्वारा आफ्नो घरपररिार प्रमतमनमधत्ि गरेका मिए र 
बाुँकी ८६ % परुुष द्वारा आफ्नो घरपररिार प्रमतमनमधत्ि गरेका मिए । त्र्ाङ्क सङ्कलन गररएका िध्रे् 
94% आददिासी/जनजामत सिदुार्का मिए भने 4% दमलत, र 2% अन्र् मिए। कुल 28 
आददिासी/जनजामत घरधरुी िध्रे् गरुुङ, लािा र िकाली क्रिशः ७०%, १२%, र ३% रहेका मिए 
। त्र्सै गरी, कररब ८१% घरपररिार सांर्कु्त पररिारिा रहेका मिए भने बाुँकी 19% घरपररिार 
एकल पररिार प्रकारका रहेका छन ्।  

कुल ३३ प्रभावित घरपररिार िध्रे् ५३% परुुष र ४७% िवहला जनसङ्ख्र्ा रहेका छन ्। प्रभावित 
घरपररिारिा लैवङ्गक अनपुात ०.८८ छ र औसत पररिारको आकार ४.८७ व्र्चक्त रहेको छ । 

आर्ोजना क्षेत्रका विमभन्न स्िानहरूिा भएका लचक्षत सिूहहरूको अन्तिायतायबाट स्िानीर् जनताको 
आर्ोजना मनिायणप्रमत सकारात्िक दृविकोण रहेको देखाउुँछ। र्द्यवप, सािाचजक आमियक सिेक्षण 
त्र्ाङ्क अनसुार अन्तिायतायिा ९4% घरपररिारले आफ्नो सकारात्िक भािना व्र्क्त गरे भने बाुँकी 6% 
घरपररिारलाई आर्ोजनाको बारेिा केही िाहा मिएन। आर्ोजनाको बारेिा आरू्लाई िाहा नभएको 
बताएको अमधकाांश घरपररिार दमलत सिदुार्का रहेको मिर्ो । रोजगारीको अपेक्षा, गणुस्तरीर् स्िास््र् 
सेिा, चशक्षा, मबजलुीको उपलब्धता र सधुाररएको भौमतक पूिायधार र्स आर्ोजनालाई सहर्ोग गनुयका 
प्रिखु कारण मिए । 

आर्ोजना मनिायणका लामग आफ्नो जग्गा र अन्र् सम्पचत्त अमधग्रहण गनुयपने भएिा आर्ोजना प्रभावित 
घरपररिारलाई िआुब्जाका लामग आफ्नो धारणा ददुँदा अमधकाांश प्रभावित घरपररिार (६९.५%) ले 
नगद िआुब्जाको इच्छा व्र्क्त गरेका छन ्भने कररब 10 घरपररिारले जग्गा िआुब्जाको लामग 
जग्गा सतही गनय चासो देखाएका छन।् नगद िआुब्जालाई प्रािमिकता ददने अमधकाांश प्रभावित 
घरपररिारले नगद िआुब्जाबाट जग्गा वकने्न सम्भािना रहेको छ भने अन्र् घरपररिारले नर्ाुँ घर 
बनाउन, व्र्िसार् स्िापना गनय र/िा ऋण वर्ताय गनय नगद िआुब्जाबाट ऋण मतनय रुचाएको कुरा 
पमन लचक्षत सिूहसुँगको अन्तिायतायको सिर्िा खलुासा भर्ो। आर्ोजना क्षेत्रका कमतपर् 
आददिासी/जनजामत प्रमतमनमधले आर्ोजनाले आफ्नो साांस्कृमतक जीिन, परुाताचविक स्िल, पवहचान, 
भमूि तिा प्राकृमतक श्रोतको हकिा पाने प्रभािलाई आर्ोजनाको सरुुिातदेचख नै बझेुर विचार गनुयपने 
बताए । सािै उनीहरूले आफ्नो भमूि र प्राकृमतक स्रोतको दोहन गनुय अचघ परािशय मलनपुने पमन 
औलँ्र्ाए । भमूि, नदी र प्राकृमतक स्रोतिा आददिासी/जनजामतको अमधकारिा आुँच आउन े गरी 
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आर्ोजना कार्ायन्िर्न गनय नहनुे उनीहरूको धारणा छ । आददिासी/जनजामतले आर्ोजना कार्ायन्िर्न 
गदाय साांस्कृमतक सम्पदाको ख्र्ाल राख्नपुने कुरा स्पि रूपिा व्र्क्त गरेका छन ्। 

6 प्रस्तािको विकल्प विश्लषेण 
िामिल्लो दूधखोला जलविद्यतु आर्ोजनाको विकल्प विश्लषे्ण गदाय आर्ोजनाको प्रकार ( नदी िहाििा 
आधाररत / अधय जलाशर् प्रकार ) का सािै आर्ोजनाले विमभन्न िातािरणिा पने प्रभािहरूको अध्र्र्न 
गररएको छ \ 

7 प्रस्ताि कार्ायन्िर्न गदाय िातािरणिा पने प्रभाि र सांरक्षणका उपार्  
7.1 अनकूुल प्रभाि 
आर्ोजनाको मनिायण पश्चात ्िावषयक रूपिा १८६.५६ विद्यतु ऊजाय प्रस्तावित आर्ोजनाबाट िात्र उत्पादन 
हनुेछ। र्सिा सािसािै स्िानीर्हरूलाई रोजगारी, श्रमिक तिा स्िानीर् व्र्चक्तहरूको क्षिता अमभिवृि, 
स्िानीर् स्तरिा आमियक तिा व्र्ापाररक वक्रर्ाकलापिा िवृि आदी अनकूुल प्रभािहरू पनेछ \ 

7.2 भौमतक िातािरण  
आर्ोजना मनिायण तिा सञ्चालन गदाय भ-सतह/दृश्र् आउने पररितयन, भ-ूउपर्ोगिा आउने पररितयन, 
िार् ुगणुस्तर तिा ध्िमनिा पनय प्रभाि, पानीिा पनय प्रभाि, बाुँधको तल्लो तटीर् क्षेत्रको जल विज्ञानिा 
पने प्रभाि, चशविरबाट तिा मनिायण कार्यबाट उत्पन्न हनुे र्ोहोर, पवहरो तिा भकू्षर्को सिस्र्ा, डाइभसयन 
टनेल र टेलरेस बाट मनष्कामसत पानीको असर, विस्र्ोटन कार्यबाट पनय प्रभाि लगार्तका प्रभािहरू 
पछयन ्। आर्ोजनािा प्रभािहरूबाट िातािरणको सांरक्षण गनयको लामग मनिायण कार्य सम्पन्न पश्चात ्

आर्ोजनाले प्रर्ोग गरेको जमिन पनुस्िायपना गनय, आर्ोजनाले िापदण्ड अनसुार मनर्मित िियत गरी 
सिारी साधन चलाउने व्र्िस्िा गनय, विस्र्ोटन कार्य गदाय मनस्कने धिुाुँ, धलुो र ध्िमनको प्रभािलाई 
कि गनय आर्ोजनाले मनर्चन्त्रत विस्र्ोटन कार्य गनय आर्ोजनाको वक्रर्ाकलापहरूबाट मनष्कासन हनु े
धमिलो पानीलाई खोलानालाको पानी प्रदूवषत हनुबाट रोक्न खोलानालािा मनकासा गनुय अगािै पोखरीिा 
मिग्राई मनकासा ददने व्र्िस्िा मिलाइने, आर्ोजनाको मनिायण गदाय मनस्कने िाटोलाई बगेर जान नददने, 
चशविरबाट उत्पन्न हनु ेर्ोहोरको उचचत व्र्िस्िापन गनय, लगार्तका कार्यहरू गनेछ ।  
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7.3 जैविक िातािरण  
आर्ोजनाको कार्ायन्िर्नबाट आर्ोजना क्षेत्रको विद्यिान भ-ूउपर्ोग र पाररचस्िमतक प्रणालीिा अनकूुल 
र प्रमतकूल दिैु वकमसिका प्रभािहरू पानय सक्छन।् जैविक िातािरणिा पानय सक्ने िखु्र् प्रभािहरूिा 
आर्ोजना क्षेत्र खामल गराउुँदा हनुे रुख मबरुिाको क्षमत, काठ र दाउराको िागिा आउने पररितयन, गैर 
काष्ठ िन पैदािारिा पने असर, रुख मबरुिाको नास र िासस्िानिा आउने बाधा-व्र्िधानले गदा 
िन्र्जन्त ुर चराचरुुङ्गीलाई पनय प्रभाि रहेका छन ्। आर्ोजना मनिायण गदा सांरचक्षत िन क्षेत्रबाट जम्िा 
५२ रुखहरू कटान हनुेछन ् । आर्ोजनािा प्रभािहरूबाट िातािरणको सांरक्षण गनयको लामग १ को 
२५ विरुिाको दरले िकृ्षारोपण गदाय १३०० र सरकारी िन क्षेत्र प्रर्ोग गरे बापत प्रमत हे १६०० 
विरुिा िकृ्षारोपण गदाय ९.१३५ हे को १४३१६ विरुिा गरेर कुल क्षमतपूमतय स्िरूप १५,९१६ 
मबरुिाको िकृ्षारोपण गररनेछ।  

बन क्षेत्र बराबरको जग्गा आर्ोजनाले खररद गरी प्रमत हे. १६०० मबरुिाहरूका दरले िकृ्षारोपण गरेर 
सम्बचन्धत मनकार्लाई उपलब्ध गराउनेछ अििा सांरचक्षत क्षेत्र मभत्र भौमतक पूिायधारहरू मनिायण एिां 
सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीमत, २०६५ बिोचजि क्षमतपूमतय प्रदान गररनेछ । आर्ोजनाका कािदारहरूबाट 
हनुे गैर काष्ठ िन पैदािारहरूको सङ्कलनिा पूणय रूपिा बन्देज लगाइनेछ, बाुँध स्िल िाट पानी 
पिान्तरण गदा तल्लो तटीर् क्षेत्रको जलचरहरूको िासस्िानिा पने प्रभाि कि गनयका लामग औषत  
बहािको 10 % िातािरणीर् बहाि कार्ि गररने लगार्तका कार्यहरू गररन ेछ ।  

7.4 सािाचजक आमियक तिा साांस्कृमतक िातािरण  
आर्ोजना कार्ायन्िर्नका कारण सािाचजक आमियक तिा सािाचजक क्षेत्रिा पनय खास-खास प्रभाि जग्गा 
अमधग्रहण, अन्न बालीको नोक्सानी, मनजी जग्गाको रुख मबरुिािा हनुे क्षमत, घर बस्तीहरू तिा सािाचजक 
पूिायधारिा पने प्रभाि, लैवङ्गक तिा जोचखिर्कु्त सिूह, सािाचजक तिा साांस्कृमतक वििादहरू, स्िास््र् 
र सरसर्ाइसुँग सम्बचन्धत छन ् । आर्ोजनाले उल्लेचखत प्रभािहरूबाट िातािरणको सांरक्षण गनय 
आर्ोजना प्रभावित घरपररिारलाई उचचत क्षमतपूमतय प्रदान गनेछ ।आर्ोजनाबाट हनुे अन्नबालीको क्षमतलाई 

आर्ोजनाले उचचत क्षमतपूमतय ददनेछ। कािदारहरूको स्िास््र् र सरसर्ाइका पूिायधारहरूको उचचत 
व्र्िस्िा गररने छ। आर्ोजनाले आफ्नो कियचारी र मनिायण किीका लामग स्िास््र् इकाईको स्िापना 
गनेछ । र्स्तो इकाईले स्िानीर् क्षेत्रका िामनसहरूलाई मन-शलु्क सेिा प्रदान गनेछ । आर्ोजना 
प्रभावित िवहला सदस्र्हरू, आददिासी र सीिान्तकृत सिूहका सदस्र्हरूलाई सीप प्रचशक्षण अन्र् 
कार्यक्रिहरू र मनिायण र सञ्चालनको चरणिा आर्ोजनासुँग सम्बचन्धत रोजगारीका अिसरहरूिा 
प्रािमिकता ददइनेछ ।  
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8 अनकूुल प्रभाि अमधकति अमभिवृि गनय तिा प्रमतकूल प्रभाि न्रू्न गनय उपार्  
प्रस्ताि कार्ायन्िर्न गदाय िातािरणिा पनय सक्ने प्रमतकूल प्रभािलाई हटाउन िा न्रू्नीकरण  गनय र 
पवहचान तिा आकलन गररएका अनकूुल प्रभािलाई अमधकति अमभिवृि गनय विमभन्न  उपार्हरू प्रस्ततु 
गररएका छन ् । प्रस्ताि कार्ायन्िर्न गदाय आर्ोजनाको कारणले हनुे प्रमतकुल  प्रभािलाई हटाउने िा 
न्रू्नीकरण गनय उपार्लाई ३ (तीन) प्रकार (क्षमतपूमतय, सधुारात्िक िा  प्रमतरोधात्िक)ले िगीकरण गरी 
उल्लेख गररएको छ। र्सका सािसािै सािाचजक सहर्ोगका  कार्यक्रि पमन सिािेश गररएको छ 
।आर्ोजनाले कुल िातािरणीर् प्रभाि न्रू्नीकरण र अमभबवृि गनय रू १,३५,००,०००.०० विमनर्ोजन 
गररएको छ \  

8.1 सािाचजक सहर्ोग कार्यक्रि 
राविर् ऊजाय सङ्कट कटौती र विद्यतु विकास दशक र्ोजना, २०७२ अनसुार; आर्ोजनाले सािाचजक 
सहर्ोग कार्यक्रििा कूल आर्ोजना लागतको ०.७५% तोक्न ुपछय । र्स सम्बन्धिा, आर्ोजनाले 
स्िास््र् सेिा, र्ातार्ात सवुिधा, चशक्षा र खानेपानीको सन्दभयिा स्िानीर् सिदुार्को उनीहरूको विकास 
गमतविमधिा आर्ोजनाको क्षेत्रिा सहर्ोग परु् र्ाउुँछ र स्िानीर् सांस्िा र आिा सिूहलाई सहर्ोग 
परु् र्ाउुँछ । आर्ोजना प्रस्तािक सािाचजक सहर्ोग कार्यक्रि कार्ायन्िर्नको लागी चजम्िेिार हनुेछ । 
साियजमनक सनुिुाइको क्रििा उठेका स्िानीर् बासिन्दाहरूको िाग अनसुार विमभन्न सिदुार् सिियन 
कार्यक्रिहरूिा र्ोगदान परु् र्ाउनेछ । आर्ोजना प्रस्तािकले सािाचजक सहर्ोग कार्यक्रि 
कार्ायन्िर्नको लामग सबै खचय िहन गनेछ । आर्ोजनाले सािाचजक सहर्ोग कार्यक्रि िा 
४,५७,५०,०००.०० विमनर्ोजन गररएको छ \ 

प्रस्तावित मासिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आर्ोजनाले सिम्िाििुारका शीषयकिा सािाचजक सहर्ोग 
कार्यक्रि सञ्चालन गनेछ । 

• स्िानीर् विद्यालर्हरूलाई सहर्ोग 
• स्िानीर् सडकहरूको लामग सहर्ोग 
• स्िास््र् चौकीको लामग सहर्ोग 
• आिा सिूह र र्िुा क्लबहरूलाई सहर्ोग 
• खानेपानी आपूमतयका सधुारका लामग सहर्ोग 
• ग्रािीण विद्यतुीकरणको लामग सहर्ोग 
• सधुाररएको कृवष खेती सम्बन्धी तामलि कार्यक्रि  
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9 िातािरण प्रभाि अनगुिन  
िातािरणीर् अनगुिन र्ोजनाले िातािरणीर् अनगुिन िापदण्डहरू तर्ार गरी चजम्िेिारीपूणय  तररकाबाट 
कहाुँ र कसरी अनगुिन गनय भने्न स्पि गनेछ। आर्ोजना चक्र अिमधभर खास गरी  पनुस्िायपना 
सम्बन्धीका पक्षहरू अकस्िात ् आइपने सिस्र्ाहरूको पवहचान गनय तिा प्रभािकारी  अनगुिनद्वारा 
सिाधानका उपार्हरू अिलम्बन गररनेछ। सािाचजक, आमियक प्रभािहरूको  अनगुिन विमध अन्तरगत 
सहभामगता िूलक विमध जसिा स्िानीर् जनताको प्रत्र्क्ष सांलग्नता  हनुेछ। र्सले स्िानीर् सिदुार्को 
सचेतना अमभिवृििा सहर्ोग परु् र्ाउनकुा सािै तलुनात्िक  लाभ तिा हामनको आङ्कलन गनय सघाउनेछ 
।  सािाचजक अनगुिनले मनिायण व्र्िस्िापनिा आिश्र्क पनय स्िानीर् श्रमिकको मनर्चुक्त, कािको  
प्रकृमत, िूल्र् िान्र्ताहरू, मतनको सञ्चालन सतयहरू, अमधकार र दण्डका प्रािधानहरूको प्रत्र्क्ष  अिलोकन 
गरी असिानता र सम्भावित द्वन्द्व लाई सिेट्नेछ। स्िानीर् सरकार र सिदुार्को  नेततृ्िदार्ी सांलग्नताले 
सािाचजक अनगुिन बढी प्रभािकारी हनुकुा सािै अपनत्ि सिेत  बढ्नेछ ।   

10 िातािरणीर् परीक्षण   
आर्ोजना मनिायण र सञ्चालन चरणिा िातािरणिा परेको प्रभाि आङ्कलन गररएका  प्रभािहरूको 
िास्तविकता, प्रभाि न्रू्नीकरणका उपार्हरू र िातािरणीर् अनगुिनको  प्रभािकाररता परीक्षणका लामग 
िातािरणीर् परीक्षण गररन्छ । र्ो परीक्षण िातािरणीर् प्रभाि  िूल्र्ाङ्कन प्रमतिेदनले पवहचान गरेका 
प्रभाि र आर्ोजना कार्ायन्िर्निा गदाय देचखएका प्रभाि  सुँग सम्बचन्धत छ जसले िातािरणीर् प्रभाि 
िूल्र्ाङ्कन प्रमतिेदनको प्रभािकाररता र पूणयताको  िूल्र्ाङ्कन गदयछ ।  
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11 मनष्कषय तिा प्रमतबिता 
र्स अध्र्र्निा िातािरण टोलीले िामिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आर्ोजना (३०.४ िे. िा.) को  
िातािरणीर् अध्र्र्न प्रमतिेदन तर्ार गदाय प्राि पररणाि र मनष्कषयको सांचक्षिता पेस गरेको  छ। 
आर्ोजनाको लामग लगभग २५.४०५ हेक्टर जग्गा आिश्र्क पनय देचखन्छ। कुल जग्गा (अस्िार्ी र 
स्िार्ी) िध्रे् १४.१८५ हेक्टर सरकारी जमिन रहेको छ र ११.२२०हेक्टर मनजी जमिन रहेको छ 
। सरकारी जमिन िध्रे् १२.३२५ हेक्टर अन्नपूणय सांरक्षण क्षेत्रको बाुँझो भमूि र १.८६० हे बगर 
जमिन पनेछ । कुल मनजी जग्गा िध्रे् ३.१५० खेती र्ोग्र् जमिन र १.८६० हे अन्र् जमिन रहेको 
छ । प्रर्ोग भएको जमिनको उचचत िूल्र्ाङ्कन गरी आर्ोजनाले क्षमतपूमतय उपलब्ध गराउने छ। आर्ोजना 
मनिायणको चरणिा अन्नपूणय सांरक्षण क्षेत्रको िनबाट गरी कुल ५२ रूखहरू कावटनेछन।् जसको 
न्रू्नीकरणको लामग १:२५ दरिा मबरुिाहरू रोप्न र सरकारी िन क्षेत्रको अमधग्रहणको कारण प्रमत 
हेक्टर १६०० मबरुिा रोप्न सक्ने व्र्िस्िा अनसुार गरी जम्िा १५,९१६ मबरुिाहरू िकृ्षारोपण गररने 
छ ।  

प्रस्तावित आर्ोजना मनिायण तिा सञ्चालनको क्रििा देचखएका प्रभािहरू िखु्र् गरी भौमतक, जैविक र 
सािाचजक आमियक तिा साांस्कृमतक िातािरण अन्तगयतका धेरैजसो नकारात्िक असरहरू अल्पकालीन 
तिा मनिायणका सिर् िात्र देचखने खालका रहेका छन ्तर केही नकारात्िक प्रभािहरू दीघयकालीन तिा 
लािो सिर् असर हनुे खालका पमन देचखएका छन ्। अल्पकालीन तिा मनिायणका सिर् िात्र देचखने 
खालका असरहरूलाई सचजलै सुँग न्रू्नीकरण गनय सवकन्छ । दीघयकालीन तिा लािो सिर्सम्ि असर 
हनुे खालका प्रभािलाई िातािरण व्र्िस्िापन र्ोजनािा सिािेश गररएका न्रू्नीकरणका उपार्हरूलाई 
प्रभािकारी रूपिा अिलम्बन गरी न्रू्नीकरण गनय सवकन्छ । िातािरण सांरक्षण ऐन २०७६, िातािरण 
सांरक्षण मनर्िािली २०७७ बिोचजि कार्ायन्िर्नका लामग र्ो िातािरणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन मनतान्त 
आिश्र्क र सान्दमभयक देचखएको छ।  
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 प्रथतिेदन तयार गने व्यक्तिको िा संस्िाको नाम र ठेगाना 

1.1 प्रस्तािकको नाम र ठेगाना 
माथिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तािक श्री कािबनलेस इनजी फन्ड प्रा.ली. रहेको छ 
। कािबनलेस इनजी फन्ड प्रा.ली. नेपाल सरकारको कम्पनी रक्तजस्रारको कायाबलयर्ाट मान्यता प्राप्त 
कम्पनी रहेको छ । 

प्रस्तािकको ठेगाना 

• कािबनलेस इनजी फन्ड प्रा.ली. 
• थडल्लीर्जार , काठमाडौँ 
• सम्पकब  नं: ०१-५९०३४४२ , थसताराम थतथमक्तल्सना 
• ईमेल: sitahydro_nepal@gmail.com 

प्रथतिेदन तयारीको लाथग क्तजम्मेिार परामर्बदाता 

प्रस्तािकको तफब र्ाट राज िन्ध ुसविबसेस प्रा. ली. लाई प्रस्तावित आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन (िा.प्र.मू) प्रथतिेदन तयारीको क्तजम्मेिारी ददइएको छ । 

परामर्बदाताको ठेगाना 

• राज िन्ध ुसविबसेस प्रा.ली 
• र्ालिुाटार-४, काठमाडौँ 
• सम्पकब  नं : ९८४१८७११९९, आर्तुोष राज थतथमक्तल्सना 
• ईमेल: rajbandhu_services@yahoo.com 

1.2 िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको औक्तित्य 
िातािरणीय संरक्षण थनयमािली २०७७ को अनसूुिी -३ (क)-५ अनसुार “ विद्यतु प्रसारण लाइन 
थनमाबण र्ाहेक अन्य प्रयोजनको लाथग ५ हेक्टर भन्दा र्ढी िन क्षेत्र, िन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण 
क्षेत्र, मध्यिती क्षेत्र तिा िातािरण संरक्षण क्षेत्रको िनको जग्गा प्रयोग गने ”  र सोही थनयमािलीको 
अनसूुिी -३ (क)- ८ अनसुार “ िन क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र , मध्यिती क्षेत्र , िातािरण संरक्षण क्षेत्र 
िा रामसारमा सूक्तिकृत थसमसार क्षेत्रमा २५ मेगािाट भन्दा र्ढी क्षमताको जलविद्यतु आयोजना 
थनमाबण कायब गने ” अनसुार प्रस्तावित यस माथिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आयोजनाले अन्नपूणब 
संरक्षण क्षेत्रको ९.१३५ हे स्िायी जथमन प्रयोग गने र आयोजनाको क्षमता ३०.४ मे.िा भएको 
हुुँदा प्रस्तािको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनुब पने हनु्छ । 

  



माथिल्लो दूधखोला जलविद्यतु आयोजना 30.4 मे.िा 

कार्बनलेस इनजी फण्ड प्रा.थल       2 

1.3 िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको उद्दशे्य 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको मखु्य उदे्दश्यमा प्रस्तावित आयोजनाको कायाबन्ियनले थनम्त्याउन 
सक्ने सम्भावित िातािरणीय प्रभािहरूको पवहिान गनुब रहेको छ । िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
प्रथतिेदनद्वारा प्रदान गररने जानकारीहरूले प्रस्तािकलाई आयोजनाको कायाबन्ियनर्ाट िातािरणमा 
पनब सक्ने सम्भावित सकारात्मक प्रभाि अथभिवृि र नकारात्मक प्रभािहरूको न्यूनीकरणका 
उपायहरू प्रस्ताि गदबछ । 

िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनका अन्य उद्दशे्यहरू थनम्न रहेका छन:् 

• आयोजना क्षेत्रको भौथतक, जैविक र सामाक्तजक-आथिबक र सांस्कृथतक िातािरणको र्ारेमा 
जानकारी सङ्कलन गनुब, 

• सम्भावित िातािरणीय प्रभािहरूको सािसािै न्यूनीकरण र अथभिवृिका उपायहरूको 
पूिाबनमुान गनुब, 

• आयोजनाको विकल्पहरूको र्ारेमा विश्लषेण गनुब 
• प्रस्तावित गथतविथधहरूको कायाबन्ियनका लाथग क्तजम्मेिार संस्िागत रूपरेखा पररभावषत गनुब 

र आयोजनाको गथतविथधहरूको अनगुमन गनुब, 
• सािबजथनक सहभाथगता, सािबजथनक सनुिुाइ, परामर्ब माफब त आयोजनाको र्ारेमा 

सरोकारिालालाई पररक्तित गराउन ुर सािबजथनक सिालहरूको समाधानको साि समािेर् 
गनुब 

1.4 अध्ययनको दायरा 
यस अध्ययन प्रथतिेदन विद्यतु उत्पादन, पहुुँि सडक, उत्खनन क्षेत्र, मक थडस्पोजल साइट, स्िायी 
तिा अस्िायी क्याम्प, क्रसर र व्याक्तिङ्ग प्लान्टहरूको लाथग मात्र मान्य हनुेछ भने प्रसारण लाइनको 
लाथग मान्य हनुेछैन । प्रसारण लाइन यो अध्ययनको दायरामा पदैन । िातािरण संरक्षण 
थनयमािली, २०७७ को प्रािधान अनसुार आयोजनाको विद्यतु प्रसारण लाइनको िातािरणीय 
अध्ययन प्रथतिेदन छुटै्ट अध्ययन गररनेछ । 
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 प्रस्तािको पररिय 

2.1 भथूमका 
नेपालमा प्रर्स्त जलश्रोतका स्िानहरू रहेका छन ्। जलश्रोतको सङ्खख्या र भौगोथलक थभन्नताका 
आधारमा नेपालको सैिाक्तन्तक जलविद्यतु उत्पादन क्षमता ८३,००० मेगािाट रहेको छ जसमा 
४२,००० मेगािाट जलविद्यतु उत्पादनका लाथग प्राविथधक तिा आथिबक तिरले सम्भाव्य माथनन्छ 
। नेपाल विद्यतु प्राथधकरणको २०२१ को िावषबक प्रथतिेदन अनसुार, साना विद्यतुीय केन्रहरू 
सवहत नेपाल विद्यतु प्राथधकरणको (ने.वि.प्रा) जलविद्यतु उत्पादनले गत िषब 23,234 MWh विद्यतु 
उत्पादन गरेको छ । मलुकुको र्ढ्दो ऊजाब माग पूरा गनब नेपाल सरकारले विद्यतुऐन, २०४९ 
र  विद्यतुथनयमािली, २०५0 र जलविद्यतु विकास नीथत २०५८ माफब त जनताको सहभाथगतामा 
जलविद्यतु विकासलाई र्ढिा ददन सकारात्मक कदम िालेको छ । 

2.2 प्रस्तािको वििरण 
2.2.1 प्रस्तािको र्ारे 
यसै सन्दभबमा प्रस्तािक श्री कािबनलेस इनजी फन्ड प्रा.ली. ले यस माथिल्लो दूध खोला जलविद्यतु 
आयोजनाको सिेक्षण गदाब २१.१६ मे.िा. क्षमताको सिेक्षण अनमुथत पत्र थमथत २०७४/०३/०८ 
मा हाथसल गरेको थियो । उि आयोजनाको क्षमता २१.१६ मे.िा देक्तख ३०.४० मे.िा थमथत 
२०७५/०५/३१ र्ढाइएको थियो । थमथत २०७७/०६/२१ मा िन तिा िातािरण मन्त्रालयको 
( मा मन्त्री स्तर ) थनणबयअनसुार आयोजनाको िातािरणीय प्रथतिेदन ( कायबसूिी र क्षेत्र थनधाबरण 
प्रथतिेदन ) ३०.४०  मे.िा. स्िीकृत भएको थियो । तत्पश्चात ्आयोजनाको सिेक्षण अनमुथत पत्रमा 
आयोजनाको प्रारूप पररितबन RoR देक्तख PRoR थमथत २०७८/०६/१८ मा भएको थियो । हाल 
आयोजनाको थमथत २०७९/०३/०७ सम्म आयोजनाको सिेक्षण अनमुथतपत्रको म्याद रहेको छ\ 

2.2.2 आयोजना स्िल 
प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजना नेपालको गण्डकी प्रदेर्मा अिक्तस्ित मनाङ क्तजल्लाको नार्ों 
गाउुँपाथलकामा प्रस्ताि गररएको छ । प्रस्तावित आयोजनाका सम्पूणब अियिहरू नार्ों 
गाउुँपाथलकामा रहने छन ्। प्रस्तावित आयोजनाको र्ाुँध मस्याबङ्खदी नदी र दूध खोलाको दोभान 
भन्दा कररर् १३ वक.थम उत्तर पूिी ददर्ातफब  दूध खोलामा रहनेछ । प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रको 
भौगोथलक थनदेर्ांक २८ ⁰ ३३ ' १७ " उ. देक्तख २८ ⁰ ३५ ' ३०" उ. र ८४ ⁰ २३ ' १९ 
" पू. देक्तख ८४ ⁰ २५' ३०" पू. मा पदबछ । प्रस्तावित र्ाुँध स्िल र विद्यतुगहृ क्षेत्रहरूको उिाइ 
क्रमर्ः २६९०.५ थम. र २३८६ थम. रहेको छ । नदीको सतहर्ाट ३.८ थम अग्लो र ३० थम 
लामो र्ाुँध माफब त दूध खोलाको पानीलाई नहरद्वारा नार्ों गाउुँपाथलकामा थनमाबण हनुे थडसेन्डरमा 
खसाथलनेछ । आयोजना स्िलको नक्र्ा अनसूुिी क – २ मा राक्तखएको छ  
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2.2.3 आयोजनाका अियिहरू  
प्रस्तावित माथिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आयोजनाको जथडत क्षमता ३०.४ मे.िा. रहनेछ र यो 
आयोजना अधब जलार्य प्रकारको हनुेछ । प्रस्तावित आयोजनाको थडजाइन थडस्िाजब १२.३ घन 
थम. प्रथत सेकेन्ड र ग्रस हेड ३०४.५ थमटर रहनेछ ।  

आयोजनाको विथभन्न संरिनाहरूको वििरण अनसूुिी क – २.१.१.१ मा उल्लेख गररएको छ \ 

ताथलका 2-1 आयोजनाको मूख्य विर्षेताहरू 

क्र.स वििरण विर्षेताहरू (नयाुँ सिेक्षण अनसुार) विर्षेताहरू (SD/ToR अनसुार) 
१ आयोजनाको नाम माथिल्लो दूध खोला जलविद्यतु 

आयोजना 
माथिल्लो दूध खोला जलविद्यतु 
आयोजना 

२ खोला दूध खोला दूध खोला 
३ स्िान 
 आयोजना क्षेत्रको भौगोथलक 

थनदेर्ांक 
२८⁰ ३३'१७" उ. देक्तख २८⁰ 
३५'३०" उ.  
र 
८४⁰ २३'१९" पू. देक्तख ८४⁰ 
२५'३०" पू. 

२८⁰ ३३'१७" उ. देक्तख २८⁰ 
३५'३०" उ.  
र 
८४⁰ २३'१९" पू. देक्तख ८४⁰ 
२५'३०" पू. 

प्रदेर् गण्डकी गण्डकी 
क्तजल्ला मनाङ मनाङ 
नगरपाथलका / गाुँउपाथलका नार्ों गाउुँपाथलका – ६,७ नार्ों गाउुँपाथलका – ६,७ 

४ आयोजनाको प्रकार अधबजलार्य(PRoR) नदी प्रिाही (RoR) 
५ जल विज्ञान (Hydrology) 
 कुल जलाधार क्षेत्र (इन्टेक) ३२४ िगब वक.थम 324 िगब वक.थम 

िावषबक प्रिाह १९.६५ घन थमटर प्रथत सेकन्ड १९.६५ घन थमटर प्रथत सेकन्ड 
४५ प्रथतर्त प्रिाह  
(Q ४५%) 

१२.३ घन थमटर प्रथत सेकन्ड १२.३ घन थमटर प्रथत सेकन्ड 

१०० िषब थडजाइन फ्लड 
(इन्टेक) 

३०२ घन थमटर प्रथत सेकन्ड ३०२  घन थमटर प्रथत सेकन्ड 

६ डाइभजबन र्ाुँध (Diversion Weir) 
 र्ाुँधको प्रकार Boulder Rip Rap Weir Boulder Rip Rap Weir 

र्ाुँधको के्रस्टको उिाइ २६९०.५ थम amsl २६९०.५ थम amsl 
र्ाुँधको लम्र्ाइ ३० थम ३० थम 
अण्डरसलुसुको प्रकार आर थस थस संख्या २ आर थस थस संख्या २  
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क्र.स वििरण विर्षेताहरू (नयाुँ सिेक्षण अनसुार) विर्षेताहरू (SD/ToR अनसुार) 
अण्डरसलुसु आकार (िौडाइ x 
उिाइ) 

२ थम x २.५ थम २ थम x २.५ थम 

इन्टेकको प्रकार साईड ईन्टेक साईड ईन्टेक 
इन्टेकको आकार  
(िौडाइ x उिाइ) 

2.५ थम x 1.८ थम 2.५ थम x 1.८ थम 

७ ग्राभेल रयाप 
 कण आकार > ५ थम.थम. > ५ थम.थम. 

लम्र्ाइ x िौडाइ x उिाइ १२ थम x ६.२५ थम x ३ थम  १२ थम 
८ एप्रोि नहर (Approach Canal) 
 प्रकार RCC, rectangular, 

Pressurized 
RCC, rectangular, 
Pressurized 

संख्या ४ ४ 
लम्र्ाइ पवहलो २ – ३० थम  

दोश्रो २ – ५३ थम  

 

आकार (िौडाइ X उिाइ) 2.5 थम. x १.४ थम 2.5 थम. x १.४ थम 
९ थडथसक्तल्टङ्ग रे्थसन (Desilting Basin) 
 हटाउन ुपने कणको आकार > ०.१५ थममी > ०.१५ थममी 

प्रकार Two Chambers, gravity 
flushing 

Two Chambers, gravity 
flushing 

च्याम्र्र संख्या 2 2 
रे्थसनको आकार ७५ थम x ७ थम x ३ थम (L x B 

x H) 
७५ थम x ७ थम x ३ थम (L x B 
x H) 

दक्षता ८७%  ८७% 
10 पोखरी 
 संिालन अिधी १.६ घण्टा  

लम्र्ाइ ६०० थम  
िौडाई  १४५ थम ( क्षेत्र अनसुार )  
गवहराइ ३.५ थम   
Volume ५७६८ घनथमटर  

 र्ाईपास नहर   
 संख्या १  

लम्र्ाइ ७६३ थम   
िौडाइ १४५ थम   
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क्र.स वििरण विर्षेताहरू (नयाुँ सिेक्षण अनसुार) विर्षेताहरू (SD/ToR अनसुार) 
उिाई २.८० थम   

११ सरुुङ (Tunnel) 
 आकार Inverted D- Shaped Inverted D- Shaped 

आकार क्षेत्रफल ३.5 थम x ३.5 थम. (W x H) ३.5 थम x ३.5 थम. (W x H) 
लम्िाइ ३९०० थम. ३९०० थम. 

१२ सजब टंकी (Surge Shaft) 
 उिाइ ३६.२५ थम ३६.२५ थम 

व्यास ७ थम ७ थम 
अपसजब तह २६९९.५९ थम amsl २६९९.५९ थम amsl 
न्यनुतम सजब तह २६७५.६८ थम amsl २६७५.६८ थम amsl 

१३ पेनस्टक पाइप (Penstock Pipe) 
 ठाडो र्ाफ्ट लम्र्ाइ ९० थम   

पेनस्टक सरुुङ लम्र्ाइ १२५ थम   
सतही लम्र्ाइ ३६० थम   
व्यास २.१ थम  २.१ थम  
मोटाइ 10 थम.थम. देखी २६ थम.थम. 10 थम.थम. देखी २६ थम.थम. 
लम्र्ाइ  ९० थम. 

१४ विद्यतुगहृ, टर्ाबइन र जेनेरटर 
 विद्यतुगहृको प्रकार सतही सतही 

विद्यतुगहृको क्षेत्र ५० थम. x १6.७ थम. x २० थम. ५० थम. x १6.७ थम. x २० थम. 
टर्ाबइनको प्रकार पेल्टन टर्ाबइन पेल्टन टर्ाबइन 
टर्ाबइनको स्िापना क्षमता     1०.६६५ मे .िा ३ प्रती 
टर्ाबइनको लेभल २३८६ थम. Amsl २३८६ थम. Amsl 
टर्ाबइनको दक्षता ९० % ९० % 
जेनेरेटरको क्षमता ९९०० kVA , ४ प्रती १२.०५० MVA , ३ प्रती 
उत्पन्न भोल्टेज ११ के.थभ. ११ के.थभ. 
उत्पन्न दक्षता ९6 % ९6 % 

१५ टेलरेस (Tailrace ) 
 प्रकार RCC Box, rectangular RCC Box, rectangular 

आकार ३ थम. x २.२ थम. ३ थम. x २.२ थम. 
लम्र्ाइ 38 थम ३८ थम. सरुुङ 
टेलेरेस पानी तह 2385.5 थम Amsl 2385.5 थम Amsl 

७.६४५ म .िा ४ प्रती
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क्र.स वििरण विर्षेताहरू (नयाुँ सिेक्षण अनसुार) विर्षेताहरू (SD/ToR अनसुार) 
१६ रान्सफमबर (Transformer) 
 प्रकार Oil-immersed Oil-immersed 

रेवटंग 9९00 kVA x ४ Nos. 13.२५५ MVA x ३ Nos. 
दक्षता ९९% ९९% 

१७ प्रसारण लाइन 
 जडान लम्र्ाइ विद्यतुगहृ देखी प्रस्तावित 

सर्स्टेसनसम्म (८ वक .मी.) 
विद्यतुगहृ देखी प्रस्तावित 
सर्स्टेसनसम्म (८ वक .मी.) 

भोल्टेज 132 के.थभ., थसङ्गल सवकब ट 132 के.थभ., थसङ्गल सवकब ट 
१८ पहुुँि सडक 
 सडक ५ वक थम नयाुँ सडक  
१९ र्क्ति र उजाब 
 ग्रस हेड ३०४.५ थम. ३०४.५ थम. 

रेटेड नेट हेड 293.31 293.31 
जथडत क्षमता ३०.४ मे.िा. ३०.४ मे.िा. 
दक्षता ८९%, ९६% र ९९%  

(टर्ाबइन, जेनेरेटर र रान्सफमबर) 
 

वहउुँदमा उत्पादन हनुे उजाब ६२.६९ GWh / yr ६१.४७ GWh / yr 
वपक उजाब 8.76 GWh / yr  
अफ वपक उजाब 53.93 GWh / yr  
िषाबमा उत्पादन उजाब १२३.८७ GWh / yr १२३.२९ GWh / yr 
कुल थर्क्री उजाब १८६.५६ GWh / yr १८४.७६ GWh / yr 

२० वित्तीय संकेत (Financial Indicators) 
 कुल वित्तीय लागत (आईडीसी 

सवहत) 
न.े रू. ६१०.६१४ करोड न.े रू. ५२५.६२५ करोड 

लागत प्रथत मे.िा न.े रू. २०.०८ करोड न.े रू. १७.३ करोड 
IRR 18.86 % 15.93 % 
लाभ लागत अनपुात १.62 १.४८ 
कुल ितबमान मूल्य न.े रू. 359.625 करोड न.े रू. १90.269 करोड 

२२ थनमाबण अिथध 4 िषब ३ िषब 
23 जैविक िातािरण 
 रुखको प्रजाथतहरू उक्तत्तस, गोबे्र सल्ला , खोटे सल्ला , 

भोटे वपपल 
उक्तत्तस, गोबे्र सल्ला , खोटे सल्ला , 
भोटे वपपल 
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क्र.स वििरण विर्षेताहरू (नयाुँ सिेक्षण अनसुार) विर्षेताहरू (SD/ToR अनसुार) 
२४ सामाक्तजक आथिबक िातािरण 
 जनसंख्या नार्ों ६ – १४८ , परुुष – ६४ 

, मवहला ८४  
नार्ों ६ – १४८ , परुुष – ६४ 
, मवहला ८४  

नार्ों ७ – १२९ , परुुष ५८ , 
मवहला ७१  

नार्ों ७ – १२९ , परुुष ५८ , 
मवहला ७१  

घरधरुी नार्ों ६ – ३४ , नार्ों ७ – २९ नार्ों ६ – ३४ , नार्ों ७ – २९ 
श्रोत- आयोजना भ्रमण, तिा सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतिेदन २०२० 

2.2.4 मानि संसाधन (Human Resource) 
प्रस्तावित आयोजना कायाबन्ियनको क्रममा दक्ष, अधब दक्ष तिा अदक्ष गरी कररर् 450 जना 
जनर्क्तिको आिश्यकता पनेछ । स्िानीय जनर्क्तिलाई उनीहरूको सीप र योग्यताको आधारमा 
रोजगारीको अिसर ददइनेछ भने कायबदलमा जनर्क्ति भती गदाब आयोजनार्ाट प्रभावित पररिारका 
सदस्य र स्िानीयहरूलाई प्रािथमकता ददइनेछ ।  

ताथलका 2-2 आयोजनालाई आिश्यक मानि संसाधन 

क्र.सं जनर्क्ति थनमाबण अिथध संिालन अिथध जम्मा जनर्क्ति 
१ दक्ष १४५ ५ १५० 
२ अधबदक्ष ७० ५ ७५ 
३ अदक्ष २२० ५ २२५ 
 जम्मा जनर्क्ति ४३५ १५ ४५० 

श्रोत- आयोजना भ्रमण, तिा सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतिेदन,२०२० 

2.2.5 आयोजनाका आिश्यकताहरु  
माथिल्लो दूधखोला जलविद्यतु आयोजनालाई आिश्यक पने विथभन्न तथयांक ( पहुुँि सडक , क्तर्विर 
, थनमाबण र्क्ति , आदद अनसूुिी क – २.१.२ मा उल्लेख गररएको छ \ 

2.2.5.1 जग्गा आिश्यकता  
प्रस्तावित माथिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आयोजनाको लाथग जम्मा २५.४०५ हे जथमनको 
आिश्यकता रहन्छ, जसमा १५.८०५ हे जथमन स्िायी संरिना थनमाबणको लाथग आिश्यक रहन्छ 
र ९.६ हे अस्िायी प्रयोजनको लाथग जग्गा रहन्छ । यस आयोजनार्ाट अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्र 
अन्तगबत क्षेत्रमा १४.१८५ हे.( ९.१३५ हे स्िायी र ५.०५० हे अस्िायी ) र थनजी जथमनमा 
क्रमर्ः ११.२२ हे (६.६७ हे स्िायी र ४.५५ हे अस्िायी ) र्ाुँझो जथमन प्रयोग हनुेछ । 
आयोजनाको स्िायी संरिनाहरुमा ०.३६ हे अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्रमा रहेको र्गर क्षेत्र प्रयोग हनुेछ 
र १.५ हे जथमन अस्िायी संरिनाहरुको थनमाबण एिं संिालन गनब प्रयोग हनुेछ । (अनसूुिी   क 
– ताथलका २-३ मा ताथलका प्रस्ततु गररएको छ \ )
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2.2.5.2 जग्गाको अिकास तिा माटो थनकाल्न ेर भने कायबहरू 
तलको ताथलकार्ाट आयोजनाको लाथग माटो थनकाल्ने र भने अनमुाथनत आयतन देखाउुँछ । आयोजना थनमाबणको अिथधमा लगभग २,१९,५२२ 
घनथमटर ब्लक आयतन उत्पन्न हनु सक्ने अनमुान गररएको छ । ९७,३६८ घन थमटर माटो खथनएको खाल्डोमा पनुः भररनेछ । तसिब १,२२,१५४ 
घनथमटर स्पोइल भण्डारण गररनेछ । 

ताथलका 2-3 जग्गाको अिकास र माटो थनकाल्न ेर भने कायबहरू 

संरिना कवटङ्ग ( घन थमटर ) वफथलंग ( घन थमटर ) सरप्लस 
( घन थमटर ) 

माटो कडा िट्टान नरम िट्टान गेगर कुल 
  

इन्टेक र इन्टेक नहर 381.69 358.5 1580.76 5796.12 8117.07 2818.92 5298.15 
ग्राभेल रयाप 229.02 0 966.03 2318.46 3513.51 1908.18 1605.33 
थडसेक्तन्डङ रे्थसन 3099.2 956.52 5402.7 5796.12 15254.58 2509.08 12745.5 
सरुुंग 5496.2 1434.78 10601.4 2332.5 19864.86 14311.44 5553.42 
सजब टंकी 448.86 45.45 87.81 1615.89 2198.01 1734.72 463.29 
पेनस्टक पाइप 4580.2 188.91 6147.3 3442.56 14358.93 2818.92 11540.01 
विद्यतुगहृ 3664.1 59.79 1756.41 4215.36 9695.7 4770.48 4925.22 
टेलरेस नहर 1068.7 298.92 878.19 702.57 2948.37 2602.08 346.29 
क्याम्प र अन्य सवुिधा 1526.7 119.55 2810.25 2318.46 6774.99 5421 1353.99 
कुल 49543 37576.07 49821.9 82581.24 219522.1 97367.82 122154.3 
कुल पररमाण १,५०,००० ( र्क्तल्कंग फ्याक्टर २० % जोथडएको ) 

श्रोत- सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतिेदन,२०२० 
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2.2.5.3 अन्य सामाग्रीहरू 
आयोजनाको लाथग आिश्यक जस्तापाता (CGI sheets), औद्योथगक ग्यास र अन्य सामग्रीहरू सडक यातायातको माध्यमद्वारा िीरगन्जर्ाट थनमाबण 
स्िलमा ल्याउन सवकन्छ । 

ताथलका 2-4 आयोजनालाई आिश्यक पने सामग्रीहरू 

वििरण सामाग्रीहरू 
थसमेन्ट  
( मेवरक टन ) 

िालिुा  
( घन थमटर ) 

थगट्टी  
( घन थमटर ) 

पाइप  
( थमटर ) 

फलामे छड  
( टन ) 

ढुङ्गा  
( घन थमटर ) 

धातजुन्य काम 
( घन थमटर ) 

फयजु िायर  
( के.जी ) 

विस्फोटक  
( क्तक्िन्टल ) 

थडटोनटेर  
( नं ) 

हेडिकब स ३६७ ४७७ ३६७ ७३ १४ ३६६६७ २०५३ ६२३ ६६ ५८७ 
थडसेक्तन्डङ 
रे्थसन 

१३ ३५ ० ४४ ८ ३६६७ १०२७ ६२३ ३७ ५८७ 

सरुुगं १७६ २३५ ३६७ ६६० १२६ ० ० ६२३ ८०७  
विद्यतुगहृ र 
टेलरेस 

३६७ १८३३ ० ६६० १२६ ० ३९६०    

नदी थनयन्त्रण 
कायब 

५७२ ११४४ ३५२ ९६८ १८५ १२२०२६७ ४४०    

स्िीियाडब ५९ ९५.     १५    
कूल २२१४ ५४८९ १०८६ २४४२ ४६६ १२६१७०१ ७५२४ १८६९ ९१० ११७४ 

श्रोत- सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतिेदन,२०२० 



माथिल्लो दूधखोला जलविद्यतु आयोजना 30.4 मे.िा 

कार्बनलेस इनजी फण्ड प्रा.थल       11 

2.3 प्रस्तािको उद्दशे्य 
प्रस्तावित माथिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आयोजनाको मखु्य उदे्दश्यमा दूध खोलाको पानी प्रयोग 
गरी ३०.४ मे .िा विद्यतु उत्पादन गरी नेपाल विद्यतु प्राथधकरणलाई विक्री गनुब रहेको छ । 
त्यसका सािसािै कार्बन लेस इनजी फन्ड प्रा.थल. ले थनम्नानसुारका उदे्दश्यहरू समेत थलएको छ\ 

• देर्मा विद्यमान जलश्रोतको उपयोग गरी कम लागतमा विद्यतु उत्पादन गने । 
• उक्तित तिा गणुस्तरीय विद्यतु सेिा प्रदान गने । 
• विद्यतुीकरणलाई आथिबक वक्रयाकलापसुँग आर्ि गने । 
• ग्रामीण विद्यतुीकरण विस्तार गदै ग्रामीण अिबतन्त्रको विकासमा टेिा पयुाबउने । 
• रोजगारी तिा सामाक्तजक विकार्मा टेिा पयुाबउने । 
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 प्रथतिेदन तयार गदाब अपनाइएको विथध 

िातािरणीय अध्ययन प्रथतिेदन तयार गदाब प्रस्तािद्वारा प्रत्यक्ष प्रभाि क्षेत्रको भौथतक, जैविक , 
सामाक्तजक तिा आथिबक िातािरणका अियिको तथयाङ्क सङ्कलन गररएको छ । आिश्यक तथयाङ्क 
सङ्कलन कायबका लाथग सन्दभब सामग्रीको पनुरािलोकन, सम्र्क्तन्धत प्रकाक्तर्त िा अप्रकाक्तर्त 
सामग्री/प्रथतिेदनको पनुरािलोकन, सिेक्षण कायबका लाथग आिश्यक प्रश्नािलीको तयारी, Walkover 
survey, Direct observation, तोवकएको समूह छलफल (Focus Group Discussion), मखु्य 
जानकार व्यक्तिसुँग अन्तिाबताब (Key Informant Interview), तिा सामूवहक छलफल लगायतका 
कायब गररएको छ । 

िातािरण संरक्षण थनयमािली, २०७७ को अनसूुिी १२ र्मोक्तजम िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
प्रथतिेदनको मस्यौदाको तयारी पथछ सोही थनयमािलीको थनयम ६ अनसुार आयोजना क्षेत्रमा 
सािबजथनक सनुिुाइ गररएको थियो । आयोजनार्ाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सूक्तित गनब सािबजथनक 
सनुिुाइको सूिना आयोजना क्षेत्रका विथभन्न स्िानमा टाुँथसएको थियो र थतनीहरूसुँग आिश्यक 
प्रथतवक्रया र सझुािहरू अध्ययन टोलीले सङ्कलन गरेको थियो । गाउुँपाथलका, क्तजल्ला समन्िय 
सथमथत, विद्यालय, स्िास्थय िौकी र गाउुँपाथलकाको प्रभावित िाडबका अन्य सम्र्क्तन्धत कायाबलयहरूको 
सूिना र्ोडबमा सािबजथनक सूिनाहरू टाुँस्ने क्रममा सािबजथनक मिुलु्काहरू र्नाउुँदा ऐन, थनयम र 
थनदेक्तर्काहरूमा तोवकएको मापदण्ड अनसुरण गररयो । सािबजथनक सनुिुाइमा स्िानीय स्तरका 
प्रथतथनथधहरू, अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्रको प्रथतथनथध, स्िानीय व्यक्ति, िातािरणीय परामर्बदाता आदद 
समािेर् थिए । यस र्ाहेक, नेपाली संस्करणमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रथतिेदनको कायबकारी 
सारांर् समािेर् पकु्तस्तका तयार पाररयो र सािबजथनक सनुिुाइ कायबक्रम भन्दा पवहले जनता साम ु
पेस गररयो । सािबजथनक सनुिुाइका सरै् सान्दथभबक प्रथतवक्रया, सझुािहरू र सम्र्क्तन्धत 
सरोकारिालाहरूर्ाट प्राप्त गररएका प्रथतवक्रया र सझुािहरू िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कन प्रथतिेदनमा 
समािेर् गररएको छ । 

सन्दभब सामग्रीहरूको अध्ययन 

अध्ययनका लाथग सान्दथभबक ठाथनएका थनम्न कागजातहरू सङ्कलन र समीक्षा गररयो । 

• टोपोग्रावफक नक्सा २८८६ ०६ 
• अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्रको प्रकार्न प्रथतिेदनहरू 
• क्तजल्ला समन्िय सथमथतको प्रकार्न, िामे 
• राविय जनगणना, के. त. वि, नेपाल सरकार , २००१ र २०११ 
• प्राविथधक सम्भाव्यता अध्ययनमा प्रथतिेदन, माथिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आयोजना, 

२०१८ 
• थडजाइन र ईक्तन्जथनयरीङ प्रथतिेदन, माथिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आयोजना,२०१९ 
• माथिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आयोजनाको स्िीकृत क्षेत्र थनधाबरण र कायबसूिी, २०१९ 
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• जलविद्यतु िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन थनदेक्तर्का ,२०१८ 
• विद्यमान योजना / नीथत / रणनीथत / कायब / थनयम / जलविद्यतु विकास सम्र्न्धी 

थनयमहरू 

3.1 तथयाङ्क सङ्कलन प्रवक्रया 
िातािरण विज्ञ, समाज र्ास्त्री, जल विज्ञान विज्ञ , िनस्पथत विज्ञ र िातािरणीय ईक्तिथनयरको टोलीले 
वि. स २०७8/०7/2५ देक्तख वि. स २०७8/०8/6 सम्म आयोजना क्षेत्रको अनसुन्धान गरेका 
थिए । उि टोलीले आयोजना क्षेत्रहरूमा पैदल सिेक्षण गरी भौथतक, जैविक र सामाक्तजक-आथिबक 
र सांस्कृथतक िातािरणको अिलोकन गरेका थिए । आयोजना क्षेत्रको िातािरणीय र सामाक्तजक 
अिस्िाको र्ारेमा विथभन्न आधारभतू तथयाङ्क र जानकारी सङ्कलन गररएको थियो । 

3.1.1 भौथतक िातािरणीय सिेक्षण 
जलविज्ञान र मौसम सम्र्न्धी तथयाङ्कहरू जस्तै िषाब, नदी र तापक्रम इत्याददका सािै भगूभीय 
पक्षहरूका र्ारेमा जानकारी प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतिेदनर्ाट थलइएको हो 
। टोपोग्राफी र क्तजयोमोफोलजी र्ारेमा जानकारी टोपो नम्र्र २८८६ ०६ को स्िलाकृथतक नक्सा 
(१:५०,०००) र्ाट थलइएको छ । आयोजना क्षेत्रको भौथतक िातािरणमा क्षेत्र-विर्ेष जानकारी 
सङ्कलन गनब िेक थलस्टको प्रयोग गररयो । क्षेत्र भ्रमणको क्रममा भ-ूआकृथतको झकुाि , क्तस्िरता 
, हािा र ध्िथन प्रदूषणको श्रोत अिलोकन गरी समािेर् गररएको छ । 

क. जल विज्ञान 

हाइड्रोलोजी सम्र्क्तन्धत तथयाङ्क सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतिेदनर्ाट सङ्कलन गररएको थियो । 

ख. सेथडमेन्ट 

सेथडमेन्ट सम्र्क्तन्धत तथयाङ्क पथन सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतिेदनर्ाट सङ्कलन गररएको थियो । 

ग. भगूोल, भथूम क्तस्िरता र भकूम्प 

भवूिज्ञान, भगूोल विज्ञान, भथूम क्तस्िरता र भकूम्प सम्र्क्तन्धत तथयाङ्कहरू सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रथतिेदनर्ाट सङ्कलन गररएको थियो । 

घ. पानीको गणुस्तर 

पानीको गणुस्तरको जानकारीको लाथग प्रस्तावित इन्टेक क्षेत्रमा पानीको नमनुाहरू सङ्कलन गररयो 
। खोलामा पानीको नमनुा वि .स २०७8/08/०6 गते ददउुँसो ०३:३० र्जे र वि .स 
२०७8/08/०7 गते ददउुँसो ०४:३० र्जे सङ्कलन गररएको थियो । विथभन्न भौथतक र जैविक 
प्याराथमटरहरुको लाथग पानीको नमनुाहरू काठमाडौँको प्रयोगर्ालामा परीक्षण गरी विश्लषेण गररएको 
थियो । यस आयोजनामा इलेक्तक्रक कन्डक्तक्टविटी (Electrical Conductivity), 
टथर्बथडटी(Turbidity), कुल सस्पेंडेड सोथलड(Total Suspended Solids), कुल थडजल्ब्ड 
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सोथलड(Total Dissolved Solids), कडाइ(Hardness), क्षारीयता(Alkalinity), थडजल्ब्ड 
ऑक्सीजन(Dissolved Oxygen), नाइरेट (Nitrate), टोटल फस्फेट(Total Phosphate), 
कोथलफमब(Coliform) जस्ता मापदण्डहरू परीक्षण गररएको थियो । 

ङ. िाय ुर ध्िथनको गणुस्तर 

आयोजना क्षेत्रको िाय ुगणुस्तर र्ाुँध क्षेत्र र विद्यतुगहृ क्षेत्रमा मापन गररएको थियो । प्यारा 
थमटरहरू जस्तै P.M 2.5, P.M 10 र एयर थभजअुल प्रो एयर क्िाथलटी मथनटर द्वारा मापन 
गररएको थियो । प्रोजेक्ट क्षेत्रको िाय ु गणुस्तर हेडिक्सब र विद्यतुगहृ क्षेत्रमा मापन गररएको 
थियो। त्यस्तै ध्िथन प्रसेर स्तर, ध्िथन स्तरको प्रयोग गरेर प्रस्तावित हेडिक्सब र विद्यतुगहृ क्षेत्रमा 
ध्िथनको गणुस्तर मापन गररएको थियो । 

3.1.2 जैविक िातािरण 
प्रािथमक तथयाङ्क: जैविक तथयाङ्कको लाथग आयोजना क्षेत्रमा र िरपर िनस्पथतको सिेक्षण गररएको 
थियो । प्रभावित क्षेत्रमा िनस्पथत प्रजाथतहरूको पवहिान गररयो । अज्ञात िनस्पथतहरूको नमनुाहरू 
सङ्कलन गरी सावहक्तत्यक परामर्बद्वारा पवहिान गररयो । एथनो-िनस्पथतक जानकारी दिैु प्रािथमक र 
सहायक स्रोतहरू प्रयोग गरेर सङ्कलन गररएको थियो । 

सहायक तथयाङ्क: िन, िन्यजन्तहुरू र िराहरूको पवहिानको र्ारेमा क्तजल्ला स्तरको तथयाङ्क, सावहत्य 
समीक्षार्ाट सङ्कलन गररएको थियो । यसै गरी जङ्गल र िन्यजन्तकुो तथयाङ्कका लाथग िन तिा 
िातािरण मन्त्रालयले प्रकाक्तर्त गरेका सावहत्यहरू सङ्कलन गरी समीक्षा गररएको थियो । 

क. िन संसाधन 

िन संरिना, घनत्ि र प्रभतु्िमा क्िाडरेट नमनुा प्लटहरू स्िापना गरेर पररमाणात्मक आधारभतू 
तथयाङ्क सङ्कलन गररएको थियो । रूख प्रजाथतहरूको अध्ययनका लाथग कुल गणना गरी तथयाङ्क 
सङ्कलन गररएको थियो । झाडीहरू, जडीर्टुीहरू र गैरकाष्ठ िन पैदािारको अध्ययनको लाथग ५ 
थम. x ५ थम. र १ थम. x १ थम. को क्िाडरेट आकार प्रयोग गररएको थियो । ३० सेक्तन्टथमटर 
भन्दा ठुलो DBH भएका िनस्पथतहरूलाई रूख, १० देक्तख ३० सेक्तन्टथमटर DBH भएका 
िनस्पथतहरूलाई पोल िगब, ४-१० सेक्तन्टथमटर DBH भएका िनस्पथतहरूलाई लाथ्रा र ०-४ 
सेक्तन्टथमटर DBH भएकालाई थर्रुिामा िगीकृत गररएको थियो । 

ख. िन्यजन्तहुरू 

िन्यजन्तहुरूको र्ारे जानकारी सङ्कलन गनब दिैु प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विथधहरू प्रयोग गररएको थियो 
। प्रत्यक्ष विथधहरूका लाथग प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजना (हेडिक्सब, पाइप, विद्यतुगहृ, क्तर्विर 
क्षेत्रहरू) क्षेत्रमा िन्यजन्तकुो क्तस्िथत अिलोकन गनब रान्ससेट िाक गररएको थियो । मागबमा 
अिलोकन गररएका जनािरहरू, सरीसपृहरू र िराहरूको तथयाङ्क सङ्कलन गररएको थियो । प्रत्यक्ष 
अिलोकनको माध्यमर्ाट प्रजाथतहरूको विविधता र जन सङ्खख्याको र्ारेमा सामान्य जानकारी 
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सङ्कलन गनब थनरन्तर वटपोटको यो विथध अपनाइएको थियो । पग माक्सब / फुटवप्रन्ट, ड्रवपंग्स / 
प्यालेट्स, जथमनको खोदन, अिर्ेष (छाला, फर, प्िाुँख, हड्डी) को पवहिानद्वारा स्तनधारी 
जनािरहरू, िराहरू र हपेटो-जीिहरूको उपक्तस्िथतको तथयाङ्क सङ्कलन गररएको थियो । जनािरको 
उपक्तस्िथतको र्ारेमा अथतररि जानकारी अप्रत्यक्ष विथधहरू अिाबत ् स्िानीय िाथसन्दाहरू र गाई 
गोठालाहरूसुँगको छलफलर्ाट प्राप्त गररएको थियो । 

ग. जलिर 

दूध खोलामा जलिरको विर्ेष गरी क्तस्रम र्गर र अन्य स्िानमा अिलोकन गरी जलीय जीिनको 
आधारभतू जानकारी प्राप्त गनब प्रयोग गररएको थियो । आयोजना क्षेत्र िरपरका स्िानीय 
व्यक्तिहरूसुँग अन्तरवक्रया कायबक्रम आयोजना गरेर मत्स्यपालन र माछा माने गथतविथधहरूको 
र्ारेमा जानकारी सङ्कलन गररएको थियो । 

3.1.3 सामाक्तजक तिा आथिबक िातािरण 
सामाक्तजक-आथिबक र सांस्कृथतक पक्षहरूमा तथयाङ्क र जानकारी सङ्कलन गनब अपनाइएको विथधहरू  

• समूवहक छलफल; 
• आयोजना क्षेत्रमा मखु्य सरोकारिालाहरूसुँग अनौपिाररक साक्षात्कार; 
• कृवष िस्तहुरूको प्रमखु थनमाबण सामग्री, र ज्यालादारको र्जार सिेक्षण र 
• प्रभावित घर पररिारको पवहिानको लाथग क्तजल्ला मालपोत कायाबलयर्ाट तथयाङ्क सङ्कलन 

गरी प्रभावित घर पररिारको समेत पवहिान गररयो । 
क. सामूवहक छलफल 

आयोजना क्षेत्रमा जम्मा २ समूहसुँग सामूवहक छलफल गररयो । छलफलको मखु्य उदे्दश्यमा 
आयोजनाले थसजबना गने रोजगारी, क्तर्क्षा, स्िास्थय, खाने पानी, विकास गथतविथध र स्िानीय 
र्ाथसन्दाको समस्या/क्तिन्ता सम्र्न्धी र आयोजनाको कायाबन्ियन सम्र्न्धी गणुात्मक तथयाङ्क सङ्कलन 
गनुब र उनीहरूलाई प्रस्तावित आयोजनाको र्ारेमा जानकारी ददन ुथियो । स्िानीय व्यक्तिहरूको 
समस्या र सरोकार अनसूुिीमा प्रदान गररएको छ । 

ख. प्रमखु सूिना दातासुँग अन्तिाबताब (KII) 

आयोजना क्षेत्रका तीन प्रमखु सरोकारिालाहरूसुँग प्रमखु सूिनादातासुँगको अन्तिाबताब कायबक्रम 
आयोजना गररएको थियो । त्यस कायबक्रममा क्तर्क्षक र स्िानीय क्लर्का अध्यक्षहरूको सहभाथगता 
रहेको थियो । 

ग. र्जार सिेक्षण 

कृवष र्जारको प्रमखु र्जार मूल्य, प्रमखु थनमाबण सामग्री र मजदरुी दर सङ्कलन गनब आयोजना क्षेत्र 
थतल्िे र्जार सिेक्षण गररएको थियो । 
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प्रस्तािको क्षेत्र थनधाबरण , प्रभावित क्षेत्र तिा अन्य वििरण अनसूुिी क ३.१ मा प्रस्ततु गररएको 
छ \ 

3.2 सािबजथनक सूिना 
यस अध्ययनमा विषय विज्ञहरूले आयोजना क्षेत्रको विक्तर्ष्ट प्रारक्तम्भक तथयाङ्क सङ्कलनको लाथग, 
िातािरण संरक्षण थनयमािली, २०७७ अनसुार िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गने थसलथसलामा 
सािबजथनक सनुिाइ कायबक्रमको लाथग सािबजथनक सूिना प्रकार्न गरी सूिनाको प्रदर्बन र प्रभावित 
क्षेत्रको सिालहरूको सङ्कलन गररएको थियो । िप रूपमा आयोजनाको र्ारेमा स्िानीय 
व्यक्तिहरूलाई जानकारी ददन र उनीहरूको राय र सझुाि सङ्कलन गनब समूहको रै्ठकहरू आयोजना 
गररएको थियो । 

3.3 सािबजथनक सनुिाइ कायबक्रममा सरोकारिालाहरूको परामर्ब 
िातािरण संरक्षण थनयमािली, २०७७ को प्रािधान अनसुार सािबजथनक सनुिुाइ कायबक्रम वि.स. 
२०७८ मक्तङ्खसर ४ मा नार्ों गाउुँपाथलका -७ थतल्िेमा सािबजथनक स्िलमा आयोजना गररएको 
थियो । सािबजथनक सनुिुाइ कायबक्रमको मखु्य उदे्दश्य भनेको िा.प्र.मू. अध्ययनको पवहलो मस्यौदा 
प्रथतिेदनको थनष्कषब माथि छलफल गनुब र त्यस क्षेत्रका स्िानीय व्यक्ति, समदुाय र 
सरोकारिालाहरूको सल्लाह र सझुाि सङ्कलन गनुब थियो । सािबजथनक सनुिुाइ कायबक्रममा ४२ 
जना स्िानीय व्यक्तिहरूको उपक्तस्िथत रहेको थियो । नेपाली भाषामा िा.प्र.मू. प्रथतिेदनको सारांर् 
सािबजथनक सनुिुाइ कायबक्रमका सहभागीहरूलाई वितरण गररएको थियो । सािबजथनक सनुिुाइमा 
उठाइएका मदु्दा तिा सिाल अनसूुिीमा राक्तखएको छ । 

सािबजथनक सनुिुाइ कायबक्रममा उपक्तस्ित व्यक्तिहरूको नाम तिा अन्य कागजातहरू यस प्रथतिेदन 
को अनसूुिीमा राक्तखएको छ । 

3.4 थसफाररसको सङ्खग्रह 
िातािरण संरक्षण थनयमािली, २०७७ को अनसूुिी १४ (थनयम ८ को उप-थनयम ८ सुँग 
सम्र्क्तन्धत) मा उल्लेख भए अनसुार प्रस्तावित आयोजनाको कायाबन्ियनका लाथग अगाथड र्ढ्न 
थसफाररस पत्र अथनिायब रहन्छ । नार्ों गाउुँपाथलका  कायाबलयर्ाट थमथत २०७८/०८/०५ मा 
थसफाररस पत्र प्राप्त भएको थियो । पत्रहरूको प्रथतथलवप अनसूुिीमा प्रदान गररएको छ । 

3.5 प्रभाि पवहिान र प्रािथमकता 
प्रभािको पवहिानको लाथग, सरल म्यावरक्स प्रयोग गररएको छ । प्रथतिेदन तयार गदाब, प्रभाि हद 
सम्म (क्षेत्र विक्तर्ष्ट, स्िानीय र क्षेत्रीय), अिथध (छोटो अिथध, मध्यम अिथध र दीघब कालीन) र 
पररमाण (कम, मध्यम र उच्ि) को वहसार्ले िगीकृत गररएको छ । प्रभािहरू थनमाबण र संिालन 
िरणहरूको लाथग पथन िगीकृत गररएको छ । प्रभािहरूको मूल्याङ्कनका लाथग मापदण्डहरू 
थतनीहरूको पररमाण, सीमा र अिथधका आधारमा तल विस्ततृ रूपमा प्रस्ततु गररएको छ \ 
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3.6 अध्यान टोली 
यस माथिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकन प्रथतिेदन तयार गनब 
थनम्नथलक्तखत विज्ञहरुको संलग्नता रहेको छ \ 

क्र.स नाम योग्यता पद अनभुि 
1.  वपन्की थगरी स्नातकोत्तर 

िातािरण विज्ञान 
िातािरणविद् ७ प्रथतिेदन मा 

संलग्न  
2.  प्रताप पौडेल स्नातकोत्तर 

िातािरण विज्ञान 
िातािरणविद् ३ प्रथतिेदन मा 

संलग्न  
3.  िक्षु मल्ल स्नातकोत्तर 

िातािरण 
व्यिस्िापन 

िातािरणविद् 
(संयोजक) 

9 प्रथतिेदन मा 
संलग्न  

4.  आर्तुोषराज 
थतथमक्तल्सना 

स्नातकोत्तर 
इक्तन्जथनयररङ 

इन्जीथनयर ७ प्रथतिेदन मा 
संलग्न  

5.  देिकी कुमारी भट्ट स्नातकोत्तर 
समाज र्ास्त्र 

समाजर्ास्त्री ५ प्रथतिेदन मा 
संलग्न  

6.  सजुन देसार स्नातकोत्तर 
िनस्पथत विज्ञान 

िनस्पथत विज्ञ ३ प्रथतिेदन मा 
संलग्न  

7.  सर्ांक र्माब स्नातकोत्तर  
िातािरण विज्ञान 

िन्यजन्त ु र जैविक 
विविधता विज्ञ 

५ प्रथतिेदनमा 
संलग्न 

3.7 लगत 
यस माथिल्लो दूधखोला जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकन प्रथतिेदन तयार गनब 
रू दर् लाख रुपैया विथनयोजन गररएको छ \  
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 विद्यमान योजना, नीथत, ऐन, थनयम / थनदेक्तर्का, मापदण्डहरू 

प्रथतिेदनको तयारीको क्रममा नेपालमा जलविद्यतु आयोजनाहरूको विकास सम्र्न्धी विद्यमान योजना, 
नीथत, ऐन, थनयम / थनदेक्तर्का, मापदण्ड, सम्मेलन र रणनीथत समीक्षा गररएको छ । समीक्षा 
गररएका थनम्न नीथतगत कानूनी प्रािधानहरू तल प्रस्ततु गररएको छ । 

4.1 नपेालको संविधान 
4.2 योजना , नीथत  

• पन्रौँ योजना ( आथिबक िषब २०६७ /७७  - २०८०/८१ ) 
• राविय िन नीथत ,२०७५ 
• राविय िातािरण नीथत , २०७६ 
• राविय थसमसार नीथत,२०६९ 
• जलविद्यतु विकार् नीथत ,२०५८ 
• राविय थसमसार नीथत,२०६९ 
• जलविद्यतु विकार् नीथत ,२०५८ 
• राविय ऊजाब सङ्कट थनिारण तिा विद्यतुविकास दर्क सम्र्न्धी अिध राना पत्र,२०७२ 
• जग्गा अथधग्रहण पनुस्िाबपना र पनुिाबस नीथत ,२०७१ 
• भ ूउपयोग नीथत ,२०७२ 
• राविय जलिाय ुपररितबन नीथत २०७६ 
• राविय जलश्रोत नीथत ,२०७७ 

4.3 ऐन 

• िातािरण संरक्षण ऐन ,२०७६ 
• िन ऐन ,२०७६ 
• फोहोर मैला व्यिस्िापन ऐन , २०६८  
• जलश्रोत ऐन , २०४९ 
• जलिर संरक्षण ऐन , २०१७ 
• विद्यतुऐन ,२०४९ 
• विस्फोटक पदािब ऐन ,२०१८ 
• श्रम ऐन २०७४ 
• सङ्कटापन्न िन्यजन्त ुतिा िनस्पथतको अन्तराबविय व्यापार थनयन्त्रण ऐन , २०७३ 
• भ ूउपयोग ऐन , २०७६ 



माथिल्लो दूधखोला जलविद्यतु आयोजना 30.4 मे.िा 

कार्बनलेस इनजी फण्ड प्रा.थल       19 

• राविय थनकुि तिा िन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन ,२०२९ 
• भ ूतिा जलाधार संरक्षण ऐन , २०३९ 
• रोजगारीको हक सम्र्न्धी ऐन २०७५ 
• र्ालश्रम ( थनषधे र थनयथमत गने ) ऐन , २०५६ 
• विपद् जोक्तखम न्यूनीकरण तिा व्यिस्िापन ऐन ,२०७४ 
• भथूम सम्र्न्धी ऐन , २०२१ 
• जग्गा प्राथप्त ऐन , २०३४ 
• स्िानीय सरकार संिालन ऐन , २०७४ 
• विद्यतुथनयमन आयोग ऐन , २०७४ 
• अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्िापन ऐन,२०७४ 
• संक्रामक रोग ऐन ,२०२० 

4.4 थनयमािली 
• िातािरण संरक्षण थनयमािली,२०७७ 
• फोहोर मैला व्यिस्िापन थनयमािली,२०७० 
• जग्गा प्राथप्त थनयमहरू,२०२६ 
• िन थनयमािली , २०५१ 
• विद्यतु थनयमािली,२०५० 
• विस्फोटक पदािब थनयम ,२०२० 
• राविय थनकुि तिा िन्यजन्त ुसंरक्षण थनयमािली,२०३० 
• श्रम थनयमािली,२०७५ 
• सङ्कटापन्न िन्यजन्त ुतिा िनस्पथतको अन्तराबविय व्यापार थनयन्त्रण थनयमािली,२०७६ 
• विद्यतु थनयमन आयोग थनयमािली,२०७५ 
• थधतो पत्र दताब तिा थनष्कासन थनयमािली,२०७३ 

4.5 थनदेक्तर्का 
• National Environmental Impact Assessment Guidelines,1993 
• Hydro Power Environmental Impact Assessment Manual,2018 
• विद्यतुआयोजनाको अनमुथत पत्र सम्र्न्धी थनदेक्तर्का,२०७५ 
• EIA Guidelines for the Forestry Sector,२०५२ 
• राविय प्रािथमकता प्राप्त योजनाको लाथग राविय िन क्षेत्र प्रयोग गने सम्र्न्धी मापदण्ड 

सवहतको कायबविथध,२०७६ 
• सामदुावयक िन श्रोत सिेक्षण मागब दर्बन , २०६१ 
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4.6 अन्तराविय महासक्तन्ध 
• जैविक विविधता सम्र्न्धी महासक्तन्ध,१९८२ 
• आददिासी र जनजाथत सम्र्न्धी अन्तराबविय श्रम सम्मेलन (नं १६९), १९८९ 
• दलुबभ तिा सङ्कटापन्न िन्यजन्त ुतिा िनस्पथतको अन्तराबविय व्यापार सम्र्न्धी सम्मेलन 

,१९७३ 
• र्ालर्ाथलकाको अथधकार सम्र्न्धी अन्तराबविय सम्मेलन,१९८९ 

4.7 मापदण्ड  
• िायकुो गणुस्तर सम्र्न्धी राविय मापदण्ड,२०६९ 
• नेपाल सिारी प्रदषुण मापदण्ड,२०६९ 
• राविय गणुस्तर हािामा जाने ध्िनी सम्र्न्धी मापदण्ड ,२०६९ 
• थडजेल जेनरेटरर्ाट थनष्कासन भई हािामा जाने धिुाुँ सम्र्न्धी मापदण्ड,२०६९ 
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 आयोजना के्षत्रको विद्यमान िातािरणीय अिस्िा 

5.1 भौथतक िातािरण 
5.1.1 जलिाय ु
आयोजना क्षेत्र समनु्री सतहर्ाट २३८६ थम. देक्तख २६९१ थम. सम्मको उिाइमा रहेको हनुाले 
यस क्षेत्रमा माथिल्लो र्ीतोष्ण जलिाय ुपाइन्छ । 

5.1.2 िषाब 
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा िावषबक औसत 1230 थम.थम. िषाब भएको पाइन्छ । यस क्षेत्रमा िषाब 
ज्येष्ठ मवहना देक्तख भार मवहनासम्म सामान्यतः सवक्रय रहने मनसनुको योगदान धेरै ( ८० % ) 
रहेको देक्तखन्छ । यस समयमा यहाुँको जलिाय ुआर रहन्छ भने मंथसंर मवहना देक्तख माघ मवहनासम्म 
क्तिसो जलिाय ुरहन्छ । 

5.1.3  तापक्रम 
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रको औसत तापक्रम १५.४ थडग्री सेक्तल्सयस रहेको छ । यस क्षेत्रमा जाडो 
याममा तापक्रम 0.9 थडग्री सेक्तल्सयस सम्म न्यूनतम तापक्रम पगु्छ भने गमी मौसममा २2-25 
थडग्री सेक्तल्सयस सम्म अथधकतम तापक्रम पगु्छ । 

5.1.4 आरबता 
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा िावषबक औसत सापेक्तक्षक आरबता ७१% रहेको पाइन्छ भने मौसम 
अनसुार ५४% देक्तख ८८ % सम्मको अन्तरमा आरबता रहेको पाइन्छ । 

5.1.5 जल विज्ञान 
माथिल्लो दूध खोला मस्याबङ्खदी नदीको एक प्रमखु स्रोतहरूमध्ये एक रहेको छ । यो नदी उत्तर 
पूिी क्षेत्रको पोंकर वहमालर्ाट उत्पन्न भएको पाइन्छ । दूध खोला नदीको जलाधार क्षेत्र समनु्री 
सतहर्ाट २६९० थम. देक्तख ६७८४ थम. सम्मको उिाइमा फैथलएको छ । प्रस्तावित आयोजनाको 
र्ाुँध क्षेत्रको जलाधार क्षेत्र 324 िगब वक.थम. रहेको छ भने विद्यतुगहृ क्षेत्रको जलाधार क्षेत्र 
372 िगब वक.थम. रहेको छ । 

5.1.5.1 जल तिा जलाधार क्षते्र 
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रको जलाधार क्षेत्र गोलाकार आकारको रहेको छ जसको माथिल्लो क्षेत्र 
वहउुँले परुरएको छ । आयोजना क्षेत्रको र्ाुँध तिा विद्यतुगहृ क्षेत्रमा पने सम्पूणब जलाधार क्षेत्र 
सम्र्न्धी विस्ततृ वििरण तलको ताथलकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

आयोजनाको माथसक िहाि तिा र्ाढीको विश्लषेण अनसूुिी क -५.१ मा उल्लेख गररएको छ \ 
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ताथलका 5-1 माथिल्लो दूधखोला जलविद्यतु आयोजनाको जलाधार क्षते्र 

वििरण प्रस्तावित र्ाुँध क्षते्र प्रस्तावित विद्यतुगहृ क्षते्र 
जलाधार क्षते्र ( िगब वक.थम. ) जलाधार क्षते्र ( िगब वक.थम. ) 

>५००० थम. 128 128 
५००० थम -३००० थम 193 193 
<३००० थम 3 51 
कुल 324 372 

श्रोत- सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतिेदन,२०२० 

5.1.5.2 प्रिाह आिकृ्तत्त िक्र  
प्रिाह आिकृ्तत्त िक्र अथधकतम सम्भाव्यता थडस्िाजब िक्र हो जसले विर्ेष र्हाि र्रार्र अििा र्ढी 
भएमा समयको प्रथतर्त देखाउुँछ । CAR Method with Gauging Station ४३९.५५ को 
थडस्िाजबको प्रयोग गरी प्रस्तावित इन्टेक क्षेत्रमा प्रिाह िक्र विकास गररएको थियो, जसको अथधक 
सम्भािनाको थभन्नताका लाथग थडस्िाजब तलको ताथलकामा देखाइएको छ । 

ताथलका 5-2 प्रिाह आिथृत िक्र 

Probability of 
Exceedence % ददन 

Daily Discharge Equaled 
or Exceeded (m3/s) 

5 १९ ५५.६२ 
10 ३७ ५०.०७ 
15 ५५ ४६.६१ 
20 ७३ ३७.५३ 
25 ९२ ३१.७७ 
30 ११० २३.३२ 
35 १२८ १८.८० 
40 १४६ १६.३९ 
45 १६५ १२.३० 
50 १८३ 10.०२ 
55 २०१ ९.२८ 
60 २१९ ७.६० 
65 २३८ ७.०४ 
70 २५६ ६.४५ 
75 २७४ ५.६५ 
80 २९२ ५.२७ 
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Probability of 
Exceedence % ददन 

Daily Discharge Equaled 
or Exceeded (m3/s) 

85 ३११ ५.०१ 
90 ३२९ ४.९७ 
95 ३४७ ४.४२ 

श्रोत- सम्भाव्यता अध्ययन प्रथतिेदन,२०२० 

 
क्तित्र   5-1 प्रिाह अिथृत िक्र 

5.1.6 र्ाढी प्रिाह विश्लषेण 
र्ाढी पररमाण र यस्ता घटनाको सम्भाव्यता थर्िको सम्र्न्ध पत्ता लगाउन Flood Frequency 
Analysis गररन्छ । प्रस्तावित आयोजना स्िलको Flood Frequency Analysis को लाथग 
Gumbel Distribution, Log Pearson’s Type III Distribution र Log Normal Distribution 
को प्रयोग गररएको थियो । 
5.1.7  भ-ूगभब 
5.1.7.1 भगूभब 
भौगथभबक वहसार्ले प्रस्तावित आयोजना, Higher Himalaya Succession मा पदबछ । “खानी तिा 
भगूभब विभागद्वारा प्रकाक्तर्त नक्सा अनसुार आयोजना क्षेत्रमा Gneiss र Schist को र्ाहलु्यता रहेको 
पाइन्छ । आयोजनाको माथिल्लो भागमा नाइस िट्टान प्रर्स्त रूपमा रहेको पाइएको छ । नदीको 
र्ायाुँ वकनारमा सतहमा देक्तखने गरी रे्ड रक रहेको छ भने दायाुँ वकनारमा कोलथुभयल थडपोक्तजट 
रहेको छ । 

प्रस्तावित आयोजनाको सम्पूणब अियिहरू उच्ि वहमाली क्षेत्र िा उच्ि वहमालयन वक्रस्टलका इकाई 
मा पदबछ । मूल रूपमा यो क्षेत्र मेटामवफब क िट्टानहरू थमलेर र्नेको छ । सेटलाईट इमेज र 
गगुल नक्साको विश्लषेण गदाब आयोजना क्षेत्रमा वकने प्रकारको कमजोर िट्टान नरहेको र िट्टान 
एक वढक्का भई रहेको देक्तखन्छ ।  
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क. र्ाुँध स्िल 

माथिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आयोजनाको र्ाुँध स्िल समनु्री सतहर्ाट कररर् 2690 थमटर 
उिाइमा रहेको छ । र्ाुँध स्िलमा र्ाक्लो कोलथुभयल माटो र खोलाले र्गाएर िपुारेको डेथब्रज 
रहेको छ । कोलथुभयम माटोको मोटाई १ थमटर भन्दा कम र डेथब्रज माटोको मोटाई १ थमटर 
भन्दा र्ढी रहेको छ । त्यस्तै र्ाुँध क्षेत्रमा ५ थमटर भन्दा र्ढी व्यास भएको र्ोल्डर र एलथुभयम 
माटो रहेको छ । एलथुभयम माटोको सतहमा ग्राभेल, र्ालिुा र र्ोल्डर देक्तखन्छ ।  

ख. सरुुङ 

प्रस्तावित आयोजनाको सरुुङ दूधखोला नदीको दायाुँ वकनारमा रहने छ र सरुुङ र्ने्न स्िानमा रे्ड 
रक मा मेटामवफब क िट्टान रहेको छ । 

ग. विद्यत ुगहृ रहन ेस्िान 

प्रस्तावित आयोजनाको विद्यतुगहृ दूध खोला नदीको दायाुँ वकनारमा समनु्री सतहर्ाट कररर् 2386 
थमटर उिाइमा अिक्तस्ित छ । विद्यतुगहृ र्स्न ेस्िानको सतहको स्लोपमा कोलथुभयम माटो जम्मा 
भएर रहेको छ र माथिल्लो भागमा िट्टान देक्तखन्छ । 

5.1.7.2 भकूम्पीय जोक्तखम 
वहमालय क्षेत्र विर्ाल टेक्टोथनक प्लेटहरूको सङ्गमका कारण थसक्तजबत भएको हनुाले यो क्षेत्र सवक्रय 
भकूम्पीय क्षेत्रमा पदबछ एम.थस.टी. , एम.थर्.टी. , एि.एफ॰टी॰ जस्ता टेक्टोथनक विर्ेषताहरू र 
अन्य सवक्रय क्षेत्रीय फल्टहरुको कारण िप जोक्तखमको अिस्िा सजृना भएको छ । नेपालमा 
विगतमा विथभन्न ठुला भकूम्पहरू गएका छन ्। थनमाबण   सम्र्न्धी कायबमा भकूम्पको जोक्तखमलाई 
सम्र्ोधन गनबको लाथग थडजाइन कोवफसेन्ट प्रयोग गने िलन छ । 

भकूम्पीय गणुाङ्क पत्ता लगाउन नेपालको भकूम्पीय थडजाइन कोड तयार गररएको माथिल्लो दूध 
खोला जलविद्यतु आयोजनाको आयोजना क्षेत्र तेस्रो भकूम्पीय जोक्तखम स्िानमा पदबछ त्यसैले 
आधारभतू भकूम्पीय गणुाङ्क 0.008 रहेको छ । नेपालको भकूम्पीय थडजाइन कोड अनसुार 
प्रभािकारी थडजाइन गणुाङ्क थनम्न समीकरणर्ाट थनकाथलएको छ । 

भकूम्पीय जोक्तखम नक्साका, खानी तिा भगूोल विभाग, राविय भकूम्पीय केन्र, सेप्टेम्र्र 2002 
तिा 0.55 ररडक्सन एकाइ, अथधकतम 250 देक्तख 300 गथतर्धबन अनसुार माथिल्लो दूधखोला 
जलविद्यतु आयोजनाको प्रभािकारी थडजाइन गणुाङ्क कररर् 0.10 देक्तख 0.14 रहेको छ । 

5.1.7.3 पवहरो र भ-ूक्षय 
आयोजना क्षेत्रको दक्तक्षणी भागको स्िल कृती उत्तरी भागको भन्दा जेन्टल (Gentle) छ र िट्टानहरू 
पथन क्तस्िर रहेका छन ्। तमोर नदीको दिैु वकनारामा अिक्तस्ित जेन्टल स्लोपहरू र्ाक्लो colluvium 
को तहले ढावकएका छन ् । आयोजना क्षेत्रको भौगोथलक संरिनाको पषृ्ठभथूम जवटल भएता पथन 
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स-साना भ-ूक्षय मात्र गएको र कुने ठुलो पवहरो तिा भ-ूक्षय गएको छैन । पेन स्टक साफ्ट 
थभरालो ठाउुँमा पने हुुँदा थडजाइन गदाब पवहरोलाई मध्य नजर गरी गररनेछ । 

5.1.8 क्तजयोमाफब लजी 
भौगथभबक दृवष्टले आयोजना क्षेत्र नपेालको उच्ि वहमालयमा क्षेत्रमा पदबछ। सरै् ठाउुँहरू समनु्री 
सतहर्ाट 2000 थम भन्दा माथि छन ्। यस क्षेत्रको उच्ितम ्क्तर्खर समनु्री सतहर्ाट 5000 
थम मा रहेको छ। सरै्भन्दा तल्लो स्िानमा विद्यतुगहृ क्षेत्र रहेको छ । यस क्षेत्रमा ठाडो िट्टान 
र िट्टानहरू प्रर्स्त मात्रामा पाइन्छ । 

आयोजना क्षेत्रमा दूधखोला नदी अथधकांर् भाग साुँघरुो आकारको उपत्यका भएर र्ग्छ तर हेड 
िकब  क्षेत्रमा भने यो थनकै फरावकलो भएर र्ग्छ । घो गाउुँको दठक मथुन, नदी साुँघरुो खोँिर्ाट 
र्ग्छ । थतल्िे क्षेत्र जस्ता कथतपय स्िानमा उपत्यका भइ दूधखोला र्ग्छ । 

5.1.9 वहमतालको अिस्िा 
दूधखोला नदी पेङ्कर वहमताल र्ाट उत्पक्तत्त भएको छ । यो वहमताल आयोजनाको र्ाुँध स्िलर्ाट 
कररर् १५ वक.थम माथिल्लो भेगमा रहेको छ । यस वहमताललाई हालसम्म खतरामा रहेको रूपमा 
सूक्तिकृत गररएको छैन तिावप र्ढ्दो मौसमी तापक्रम र जलिाय ुपररितबनले गदाब थनकट भविष्यमा 
खतराको सिुीमा सूक्तिकृत नहोला भन्न सवकनेछैन । यो वहमताल समनु्री सतहर्ाट 3790 थम 
उिाइमा रहेको र यस तालको लम्र्ाइ 4 वक,थम िौडाइ 3 वक.थम र 10 थमटर गवहराइ रहेको 
छ । यस तालमा कररर् १२ करोड घन थमटर पानी रहेको अनमुान गररएको छ । 

5.1.9.1 िायकुो गणुस्तर  
आयोजना थनमाबण स्िल ग्रामीण क्षेत्रमा पने भएकोले यहाुँको िायकुो अिस्िा भने सन्तोषजनक मान्न 
सवकन्छ । आयोजना क्षेत्र िरपर ध्िथनको गणुस्तरको स्िलगत मापनका नथतजाहरू ध्िथनको 
गणुस्तरसम्र्न्धी राविय मापदण्ड ,२०६९ सुँग तलुना गदाब सन्तोषजनक पाइएको छ । एयर 
भीजिुल प्रो एयर क्िाथलटी मथनटर (Air Visual Pro Air quality Monitor) द्वारा हािाको 
गणुस्तर स्िलगत मापनको नथतजा िायकुो गणुस्तर सम्र्न्धी राविय मापदण्ड ,२०६९ सुँग तलुना 
गदाब िायकुो गणुस्तर अत्यन्तै सन्तोषजनक पाइएको छ । 

ताथलका 5-3 आयोजना क्षते्रमा िायकुो गणुस्तर 

क्र.स . स्िान  PM2.5 PM 10 
१  हेडिक्सब क्षेत्र  १८  7 
३  विद्यतुगहृ क्षेत्र  २८  11 
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5.1.9.2 ध्िथनको अिस्िा 
आयोजना प्रस्ताि गररएको क्षेत्र ग्रामीण भेगमा पने हुुँदा यहाुँ ध्िथन खासै प्रदूवषत भएको पाइुँदैन । 
आयोजनाको सञ्चालन पश्चात यहाुँ सिारी साधनको िाप र्ढ्ने भएकोले यस क्षते्रमा भविष्यमा केही 
मात्रामा ध्िथन प्रदूवषत हनुे देक्तखएको छ । प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र िरपर कुनै पथन उद्योग र 
सिारी साधनको िाप छैन । त्यस क्षेत्रको ध्िथन र हािाको तह राम्रो छ भन्न सवकन्छ । विद्यतुगहृ 
क्षेत्रमा थमथत २०७८/०७/२९ ददउसो ०३:३० र्जे औसत ध्िथन प्रसेर स्तर ५६ Leq मापन 
गररएको थियो भने र्ाुँध क्षेत्रमा थमथत २०७८/०७/३० ददउसो ३:३० र्जे माथिल्लो दूध खोलामा 
ध्िथन प्रसेर स्तर ५० Leq मापन गररएको थियो । 

ताथलका 5-4 आयोजना स्िल िररपरी ध्िनीको स्तर 

क्र.स. स्िान  नमनुाको संख्या  थमथत  समय  पररणाम 
१. हेडिक्सब क्षेत्र  १  २०७८/०७/२९  ०३:३० PM  ५० Leq 
2. विद्यतुगहृ क्षेत्र  १  २०७८/०७/३०  ३:३० PM ५६ Leq 
5.1.10 पानीको गणुस्तर 
आयोजना क्षेत्र अध्ययनको क्रममा दूध खोलाको पानी प्रदूवषत थिएन । खोलाको पानी गणुस्तर 
परीक्षणको नथतजा जलविद्यतु उत्पादनको लाथग उक्तित देक्तखएको छ । पानी गणुस्तर परीक्षणको 
प्रयोगर्ाला प्रथतिेदन तल ताथलकामा उल्लेख गरीएको छ । प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र नक्तजक कुनै 
प्रकारको उद्योग छैन । पानीको गणुस्तर परीक्षणको अिलोकन गदाब Nepal Water Quality 
Guidelines for Aquaculture को दायरा थभत्र परेको देक्तखयो । 

ताथलका 5-5 खोलाको पानी नमनुाको विश्लषेणको ताथलका 

क्र.स  मापदण्डहरू इन्टेक क्षते्र  विद्यतुगहृ क्षते्र  Standard Value * 
१ Electrical conductivity µS/cm २३८ २२८ - 
२ Total Dissolved Solids (TDS) mg/L १८० १५५ <२००० 
३ Total Suspended Solids (TSS), mg/L ५२ ४४ <२०००० 
४ Total Hardness as CaCO3, mg/L ९८ ९३ २०-१०० 
५ Total Alkalinity as CaCO3mg/L २२८ २४५ - 
६ Dissolved Oxygen (DO), mg/L ५.९ ६.१ ६-९ 
७ Nitrate ३.३२ ३.७१ <३०० 
८ Total Phosphate, mg/L ०.८३ ०.२५ - 
९ Coliform, CFU/100 Ml Present Present - 

Nepal Water Quality Guidelines for Aquaculture 
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5.2 जैविक िातािरण 
मनाङ क्तजल्लाको कूल िन क्षेत्रफलको कररर् ७८% क्षेत्र अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्र थभत्र पछब भने 
र्ाुँकी सामदुावयक तिा राविय िनको रूपमा रहेको छ ।  प्राकृथतक छटाले भररपूणब वहमालको 
काखमा अिक्तस्ित यस क्तजल्ला र्हमूुल्य जडीर्टुी र िन सम्पदा, अपार जलश्रोत र ,जैविक विविधताले 
भररपूणब छ । िट्टाने भीर पहरा र सकु्खा हािापानीका कारण क्तजल्लाको माथिल्लो खण्ड थसत 
मरुभथूमको रूपमा रहेको छ, जहाुँ काुँडेदार र्टु्यान तिा झाडी र्ाहेक ठूला रुखहरू पाइुँदैनन ्। 
क्तजल्लाको तल्लो भ–ूभागमा भने कोणधारी र िौंडापाते प्रजाथतहरूको िन पाइन्छ ।  

मनाङ क्तजल्ला िन्यजन्त ुर जैविक विविधताको वहसार्ले धनी माथनन्छ । यस क्तजल्लालाई  भौगोथलक 
एिं जैविक विविधताको अनसुन्धान र अध्ययन गनब सवकने प्रयोगर्ालाको रूपमा थलन सवकन्छ । 
यस क्तजल्लामा पाइने िन्यजन्त,ु पंक्षी तिा िनस्पथतहरूको वििरण यस प्रकार छन ्।  

िन्यजन्त:ु यस क्तजल्लामा झारल, घोरल, नाउर, िार, कस्तरुी मगृ, भाल,ु क्तितिुा, मलसाुँप्रो, मगृ, 
िन थर्रालो, रातो र्ाुँदर, लङ्गुर, िन मूसा आदद पाइन्छन ्।  

पंक्तक्षहरू : यस क्तजल्लामा डाुँफे, मनुाल, िन कुखरुा, काथलज, वपउरा, भराई, मलेिा, काठ फोरुिा, 
थगि, क्तिल, ढुकुर लगायत विथभन्न िरीका िरािरुुङ्गीहरू पाइन्छन ्। 

 िनस्पथत : यस भेगमा िनस्पथत प्रजाथतहरूमा विथभन्न वकथसमका सनुगाभाहरू, विथभन्न प्रजाथतका 
गरुाुँसहरू, र्हमूुल्य वकथसमका उच्ि वहमाली भेगमा पाइने जथडर्टुीहरू जस्तै यािाबगमु्र्ा, सगुन्धिाल, 
क्तिराइतो, जटामसी, भतूकेर् जरा, अकरकरा, सनु पाती, भोटे खयर, पदम िाल, विष जरा, कुटकी, 
कुररलो, पाुँि औले, भोटे खयर, सनुगाभा, कालो, सोतो मसुलुी, सतिुा, थनर मसी, मक्तजठो, इन्रेनी, 
धूपी पात, लौठसल्लाको पात, ऐसर, गचु्िा च्याउ पाइन्छन ्। सरकारद्वारा प्रथतर्क्तन्धत पाुँि औले 
र कुटकी पथन यस क्तजल्लामा प्रर्स्त मात्रामा पाइन्छ । मनाङको धेरै जसो िनमा लौठसाल्ला 
प्रिरु मात्रामा पाइन्छ, जून क्यान्सरको औषथधको रूपमा प्रयोग गररन्छ । 

तल्लो मनाङ (ग्यासमु्दो उपत्यका) को तल्लो रे्ल्टमा र्ाक्लो र्ाझ  (Quercus 
semecarpifolia)  र  लाथलगरुासको जङ्गल रहेको छ भने माथिल्लो रे्ल्टमा कोनधारी िनस्पथत 
प्रजाथत हरू जस्तै गोबे्र सल्ला (Pinus wallichiana), जरेु सल्ला Picea smithiana, लौठ सल्ला 
Taxus baccata, थिग्र े सल्ला (Tsuga dumos),  ताथलस पत्र  (Abies spectabilis) र 
भोजपत्र  (Betula utilis) प्रजाथत हरू मखु्य छन।् ग्यासमु्दोमा पाइने जरेु सल्ला (Picea 
smithiana) र थिग्र े सल्ला (Tsugs demosa) लाई नार्सङ गाउुँपाथलकाको माथिल्लो 
रे्ल्टमा  भोजपत्र  (Betula utilis)  र भएको गोबे्र सल्ला (Pinus wallichiana) जङ्गलले प्रथतस्िापन 
गरेको छ । 

5.2.1 आयोजना क्षते्रको िनस्पथत र िनका प्रकारहरू: 
यस माथिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आयोजना उपल्लो उपोष्ण देक्तख तल्लो समर्ीतोष्ण जलिाय ु
क्षेत्र मा पदबछ । त्यस कारण यस क्षेत्र मा यी दिैु जलिाय ुक्षेत्र मा पाउने प्रजाथत हरू को थमक्तश्रत 
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जङ्गल छ । उिाइको थभन्नता, थभरालोपन, पहाडको पक्ष र मानिीय प्रभािका कारण यस क्षेत्रको 
िनस्पथत प्रजाथतको संरिना र घनत्ि दिैु वहसार्ले एकरूप नभएको पाइएको छ । 

आयोजना क्षेत्रमा थमक्तश्रत प्रकारका िनस्पथतहरू पाइन्छ, जसमा गोबे्र सल्ला (Pinus wallichiana), 
खोटे सल्ला (Pinus roxburghii), भोटेवपपाल (Populusciliata), भलायो (Rhus succedanea), 
गरुाुँस (Rhododendron sps.), ओखर (Juglans regia), उक्तत्तस (Alnus nepalensis) आदद छन।् 

र्ाुँध क्षेत्र र माथिल्लो पहाडी क्षेत्र मा िनस्पथतमा गोबे्र सल्ला (Pinus wallichiana) िनको प्रभतु्ि 
रहेको छ, तल्लो क्षेत्र (विद्यतुगहृ ,पेन स्टक पाइप क्षेत्रमा थमक्तश्रत प्रकारका िनस्पथतहरू त्यसमा 
पथन खोटे सल्ला (Pinus roxburghii) को प्रभतु्ि र्ढी रहेको छ । 

विद्यतुगहृ क्षेत्र समतल भथूममा अिक्तस्ित छ । साधारणतय आयोजना क्षेत्रमा पाइने झाडी प्रजाथतहरू 
ितु्रो (Berberis asiatica), ऐसेल ु (Rubus acuminatus), वटमरु (Zanthoxylum armatum) 
आदद हनु ्। जडीर्टुीको मामलामा, आयोजना क्षेत्रमा पाइने साधारण प्रजाथतहरू थसस्न ु(Girardinia 
palmata), र्ोझो (Acorus calamus ), भइंुकाफल (Fragaria nubicola), पदम िल (Rheum 
australe), र दरु्ो (Cynodon dactylon) आदद हनु ्। प्रस्तावित र्ाुँध क्षेत्र, विद्यतुगहृ क्षेत्र र पेन 
स्टक पाइप क्षेत्रमा देक्तखने िनस्पथतहरू लाई क्रमर्ः तलको तक्तस्र्रमा देखाइएको छ। 

  
क्तित्र   5-2 र्ाुँध क्षते्र 

श्रोत: EIA Team Field Visit. 

https://dnpwc.gov.np/media/others/Annapurna_Location_lancover.jpg
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क्तित्र   5-3 सरुुङ मागब 

श्रोत: EIA Team Field Visit. 

 

 
क्तित्र   5-4 विद्यतु गहृ क्षते्र  

श्रोत: EIA Team Field Visit. 

https://dnpwc.gov.np/media/others/Annapurna_Location_lancover.jpg
https://dnpwc.gov.np/media/others/Annapurna_Location_lancover.jpg
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5.2.2 मूख्य आयोजना क्षते्रका िनस्पथतय विर्षेताहरू: 
र्ाुँध र विद्यतुगहृ क्षेत्र र्ीि लगभग ३००-३५० थमटरको उिाईमा थभन्नता छ, त्यसैले र्ाुँध क्षेत्र 
र विद्यतुगहृ क्षेत्रको िनस्पथत संरिनामा िोरै थभन्नता छ। 

5.2.2.1 र्ाुँध क्षते्र 
र्ाुँध क्षेत्रमा मखु्यतः र्ाुँध , इन्टेक, थडसेन्डर र पोखरी समािेर् रहेको छ । यी संरिनाहरू नार्ों 
गाउुँपाथलका -७ को दूधखोलाको दावहने वकनारमा अिक्तस्ित छन ्। अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्र को 
कररर् 5.२३५ हेक्टर जथमन र्ाुँध क्षेत्रले ओगट्छ । र्ाुँध क्षेत्रमा मखु्यतः खस्र ु (Quercus sps.), 
गरुाुँस (Rhododendron प्रजाथत), गोबे्र सल्ला (Pinus wallichiana), र उक्तत्तस  (Alnus 
nepalenesis), अङगेरी (Lyonia ovalifolia), असारे (Viburnum erubescent), थर्लौनी (Maesa 
chisia), लोिा (Daphne bholua) जस्ता रूखहरू छन ्।  

झाडी/र्टु्यानहरुमा खरेतो (Phyllanthus parvifolius), Caryopteris foetida, र्न काुँथगयेा 
Luculia gratissima, थसस्न ु (Urtica dioica), गदठहारे (Inula cappa), खर (Themeda 
triandra), अमररसो (Thysanolaena maxima), थततेपाती (Artemisia dubia), आरिङुगे 
(Heteropogon contortus), थसरु (Imperata cylindrica), थभमसेन पाती (Buddleja 
asiatica),ितु्रो  (Berberis asiatica), ननु वढवक (Osyris withania), थसमाली (Vitex negundo), 
मछाईनो (Coriaria nepalensis), घंगारु (Pyracantha crenulate), वटमरु (Zanthoxylum 
armatum), रस धाइरो (Woodfordia fruticose) आदद प्रजाथतहरु हनु ्। त्यसैगरी Marsdenia 
roylei, Clematis grata रुख र झाडी हरुमा झकु्तन्डने प्रजाथत हरु पदबछन। यस आयोजना क्षेत्र 
मा पाइने मध्ये केवह प्रजाथत, जस्तै सतिुा(Paris polyphylla), कुररलो (Asparagus racemosus), 
क्तिराइतो (Swertia chirayita), पाखनरे्द (Bergenia ciliate), गचु्िी च्याउ (Morchella 
esculenta), थनरमासी, जटामसी (Nardostachys jatamansi) , िन लसनु(Allium wallichi), 
सगुन्धिाल (Valeriana wallichii) आदद मखु्य जथडर्टुी हनु ् ।अन्य जथडर्टुी हरु Rumex 
nepalensis,  Urtica dioica, र  Bistorta capitata पथन यस आयोजना क्षेत्र मा पाइन्छन। 
Euphorbia royleana प्रजाथत थसथमत मात्रा मा थभरालो/ठाडो िट्टानी िातािरण मा पाइन्छ। 
आयोजना स्िल मा पाइने Arundinella nepalensis, Bothriochola intermedia, Imperita 
cylindrica, Tripogon filiformis, Pogoratherum paniceum, Chrysopogon gryllus र 
Miscanthus nepalensis आदद मखु्य घासे प्रजाथत हनु ्। Chrsopogon gryllus र  Arundo 
donax उच्ि थभरालोपन भएको िट्टानी ठाउ देक्तख मध्यम थभरालो भएको ठाउ मा पाइने र्नस्पथत 
हनु ्। हेडिक्सब क्षेत्रमा िनस्पथतको अिस्िा र्ढ्दो िरणमा छ। 

5.2.2.2 Water Conveyance Structures 
प्रस्तावित आयोजनाको Water Conveyance Structures संरिनाहरू (टनेल पोटबल, सजब ट्याङ्की, 
) दूधखोलाको दावहने वकनार (नार्ों गाउुँपाथलकाको िडा नं. ७ ) मा र्ने्न छन।् उि संरिनाहरूको 
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थनमाबणको लाथग ०.०५ हेक्टर थनजी भथूम र ०.२५ हेक्टर अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्रको भथूम प्रयोग 
हनुेछ  । 

प्रस्तावित आयोजनाको िाटरिेज संरिना थनमाबण गने क्षेत्रहरूमा मखु्यत: गोबे्र सल्ला(Pinus 
wallichiana) , खोटे सल्ला (Pinus roxburghii), उक्तत्तस  (Alnus nepalenesis), धपुी, कटुस  
(Castanopsis indica), सानो ओखर  (Juglans regia), भोजपत्र  (Betula utilis) आदद िनस्पथतका 
प्रजाथतहरू पाइन्छन। प्रस्तावित संरिना थनमाबण गने क्षेत्रहरुमा  Neyraudia arundinacea, जनै 
घाुँस Paspalum scrobiculatum, डाफ्ले घाुँस Chrysopogon gryllus, Miscanthus nepalensis, 
र  Arundinella nepalensis घाुँसका प्रजाथत पाइन्छ । सामान्यत: यस क्षेत्रमा  पाइने विथभन्न 
जथडर्टुी प्रजाथतहरु सतिुा(Paris polyphylla), कुररलो (Asparagus racemosus), क्तिराइतो 
(Swertia chirayita), पाखनरे्द (Bergenia ciliate), गचु्िी च्याउ (Morchella esculenta), 
थनरमासी, जटामसी(Nardostachys jatamansi) , र्नलसनु(Allium wallichi), 
सगुन्धिाल(Valeriana wallichii), हलहले साग (Rumex nepalensis), Taraxacum sp., थसस्न ु
Urtica dioca, Bistorta capitata, र र्नमारा  (Eupatorium adenophorum) हनु ्।  

5.2.2.3 पेनस्टक क्षते्र 
प्रस्तावित आयोजनाको पेनस्टक क्षेत्र दूधखोलाको दावहने वकनार नार्ों गाउुँपाथलका को िडा नं. ७ 
मा थनमाबण हनुेछ।  पेनस्टक पाइपको लाथग अन्नपणुब संरक्षण क्षेत्रको ०.३५ हेक्टर जथमन 
आिश्यक पदबछ । प्रस्तावित पेनस्टक क्षेत्रमा मखु्यत: गोबे्र सल्ला (Pinus wallichiana) प्रभतु्ि 
रहेको छ । र्टु्यान/ झाडी र जथडर्टुी हरु मा खरेतो  (Phyllanthus sp.), र्न काुँथगयेा 
(Luculia gratissima), एसेल ु (Rubus ellipticus), थसस्न ु (Urtica dioica), गदठहारे (Inula 
cappa), खर (Themeda triandra), अमररसो (Thysanolaena maxima), थतते पाती (Artemisia 
dubia), थसरु (Imperata cylindrica), काम्ले (Boehmeria platyphylla), र्नमारा 
(Eupatorium adenophorum), दरु्ो (Cynodon dactylon), कुररलो (Asparagus racemosus), 
क्तिराइतो (Swertia chirayita), पाखनरे्द (Bergenia ciliate)र र्ास का विथभन्न प्रजाथत हरु 
प्रस्तावित पेनस्टक पाइप थनमाबणहनुे क्षेत्र मा पाइन्छ । थसउड़ी (Euphorbia royleana) प्रजाथत 
को थर्रुिा पेनस्टक पाइप को अथधकांर् िट्टानी क्षेत्र मा पाइन्छ। 

5.2.2.4 विद्यतुगहृ क्षते्र 
विद्यतुगहृ क्षेत्रले विद्यतुगहृ, टेलरेस र सर्स्टेर्न/क्तस्िियाडब समािेर् गदबछ। पािर हाउसको संरिना 
दूधखोलाको दावहने वकनारमा नार्ों गाउुँपाथलका िडा नं. ७ मा र्न्नेछ। विद्यतुगहृ र टेलरेस 
संरिनाहरूको लाथग १.३ हेक्टर अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्रको जग्गा र ०.१५ हे थनक्तज भथूम प्रयोगमा 
आउनेछ । विद्यतुगहृ पक्तङ्खिमा मखु्यतया गोबे्र सल्ला (Pinus wallichiana) र उक्तत्तस (Alnus 
nepalensis) जस्ता रूखहरू पाइन्छन । िरपरका क्षेत्रहरूमा, दार (Boehneria rugulosa), 
क्तिलाउने (Schima wallichii), टुनी(Toona ciliat), थर्लौनी  (Maesa chisa), भोजपत्र (Betula 
utilies), ओखर (Juglans regia), धपुी आदद  जस्ता रूखहरू पाइन्छन। सािसािै गाईिस्त ुर 
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पर्पुालनका लाथग प्रयोग गररने घाुँसका प्रजाथतहरू जस्तै Elaegnus spp, Pyracantha spp, 
आरिङुगे  Heteropogon contortus, थसरु Imperata cylindrica, Oplismenus compositus, र 
फुके झार ( Eriophorum comosu ) आदद यस क्षते्र मा पाइन्छन । 

5.2.2.5 पहिु मागब (सडक) 
पहुुँि सडकमा मखु्यतया थनजी जग्गा र केही अन्नपणुब संरक्षण क्षेत्र को र्ाझों जथमन पदबछ । 
पहिुमागब िररपरी रातो र्ाुँदर (Macaca mulatta), दमु्सी (Hystrix indica), लोखके (Tamiops 
macclellandii), र्न थर्रालो (Felis chaus) आदद जनािरहरू पाइन्छन ।  

5.2.2.6 इन्टेकको लाथग क्तर्विर साइटहरू 
ठेकेदार क्तर्विर, श्रम क्तर्विर र हेडिकब का लाथग इक्तन्जथनयर कायाबलय जस्ता आयोजनाका सहयोग 
सवुिधाहरू (क्तर्विर साइटहरू) दूधखोलाको दावहने वकनारमा नार्ों गाउुँपाथलकाको िडा नं. ७ मा 
हनुेछन । आयोजनाको सहयोग सवुिधाहरूको लाथग हेडिकब  क्षेत्रका ०.४७ हेक्टर थनजी जग्गा 
प्रयोग गररनेछ । यस आयोजना क्षेत्रको िनस्पथतको प्रकार हेडिकब  क्षेत्रमा पाइने सरै् प्रजाथतसुँग 
थमल्दोजलु्दो छ जसलाई र्ाुँधक्षेत्र खण्डमा िणबन गररसवकएको छ। 

5.2.2.7 पािरहाउसका लाथग क्तर्थर्र साइटहरू 
ठेकेदार क्तर्विर, श्रम क्तर्विर र पािरहाउसका लाथग इक्तन्जथनयर कायाबलय जस्ता आयोजना सहयोग 
सवुिधाहरू (क्तर्विर साइटहरू) दूधखोलाको दावहने वकनारमा नार्ों गाउुँपाथलकाको िडा नं. ७ मा 
हनुेछन । आयोजना सहयोग सवुिधाहरूको लाथग विद्यतुगहृक्षेत्रका जथमन प्रयोग गररनेछ । यस 
आयोजना क्षेत्रको िनस्पथतको प्रकार विद्यतुगहृक्षेत्रमा पाइने सरै् प्रजाथतसुँग थमल्दोजलु्दो छ जसलाई 
विद्यतुगहृखण्डमा िणबन गररसवकएको छ। 

5.2.2.8 मक थडस्पोजल क्षते्र 
आयोजनाले इन्टेक साइट नक्तजकै दूधखोलाको दावहने वकनारामा रहेको हेडिकब  र विद्यतुगहृ क्षेत्रमा 
गरी २.२ हे ( क्षेत्र १ – १.३ हे र क्षेत्र २ – ०.९ हे ) थनजी जग्गामा माटोको फोहोर फाल्ने 
योजना र्नाएको छ । ढंुगा माटो व्यिस्िापन स्िल केवह  झाडी / र्टु्यान र घास ले ढाकेको 
छ । उि क्षेत्रमा स्याउ  (Malus), गोबे्र सल्ला(Pinus wallichiana), खस्र(ुQuercus 
semecarpifolia), मलातो(Macaranga pustulata), दार(Boehneria rugulosa), गैनेरी  
(Premna integriflolia), दधेुला  (Hedera nepalensis), िारपाते  (Scutellaria scandens) 
आदद र्नस्पथत हरु पाइन्छन । 

5.2.2.9 याडब र भण्डारण क्षते्र थनमाबण 
इन्टेक साइटको लाथग अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्रको जम्मा १.५ हेक्टर जथमन याडब थनमाबण र भण्डारण 
सवुिधाहरूको लाथग अस्िायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। त्यसै गरी विद्यतुगहृ क्षेत्रमा विद्यतुगहृ क्षेत्रको 
०.९ हे ढंुगा माटो व्यिस्िाप क्षेत्र मै भण्डारण थनमाबणका लाथग प्रयोग गररनेछ । यस आयोजना 
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को स्िान मा िनस्पथतका प्रजाथतहरू लाई क्रमर्ः इन्टेक र  पािर हाउस खण्डमा िणबन 
गररसवकएको छ। 

5.2.2.10 उत्खनन स्िल 
यस आयोजनाको थनमाबणका लाथग आिश्यक पने सामग्रीका लाथग एउटा उत्खनन स्िल र्नाइनेछ 
। उत्खनन स्िल सञ्चालनले नदीको आकार पररितबन गनब सक्नेछ । यसको अलािा उत्खनन 
स्िल सञ्चालन गदाब ल्यान्डस्केपमा असर पने , तेसो र ठाडो दिैु उिाइ स्तरमा पररितबन, स्िावपत 
प्राकृथतक जल थनकासी ढाुँिामा पररितबन, उिबर माटोको हाथन, अक्तस्िर थभरालोपना भई पवहरोको 
खतराहरू हनु ेलगायत का उत्खनन स्िलको स्िान थनधाबरण स्िानीय सरकारको थनणबय अनसुार 
गररनेछ। 

यस स्िानमा खोलाको दरैु् वकनारमा उत्तीस (Alnus nepalensis), दार  (Boehneria rugulosa), 
गैनेरी  (Premna integriflolia),  क्तिलाउने  (Schima wallichii), र भलायो (Rhus wallichii) 
जात का थर्रुिा हरु रतु गथत मा र्वढरहेका छन ्। घासे प्रजाथत हरु मा र्नमारा (Eupatorium 
adenophorum), थतखे कुरो  (Bidens Pilosa), मल्िा झार  (Vernonia cinereal), गनमने झार 
(Ageratum conyzoides), थमरे (Rabdosia coetsa), नाल ुकुरो  (Urena lobate), काप/ुिरीमाल 
(Rumex hastatus) आदद यस क्षेत्र मा पाइन्छन । 

5.3 आथिबक सामाक्तजक तिा संस्कृथतक िातािरण 
5.4 आयोजनाद्वारा प्रभावित पररिारहरू 
आयोजना प्रभावित घरपररिार (३३ घरधरुी) लाई र्झु्नको लाथग घरधरुी सिेक्षण गररएको थियो 
। प्रभावित पररिारको जनसांक्तख्यकीय वििरण, आथिबक र सांस्कृथतक िातािरण, आयोजना थनमाबण 
सम्र्न्धमा उनीहरूको धारणा , जग्गा मिुाव्जा को लाथग अपेक्तक्षत क्षथतपूथतब, र पनुिाबस सम्र्न्धी 
वििरण आयोजनाको प्रतक्ष प्रभावित पररिारहरुको संकलन गररएको थियो । क्तजल्ला नापी 
कायाबलयले तयार पारेको वकत्ता धनी नक्सा प्रयोग गरी उि प्रभावित घरपररिार पवहिान गररएको 
थियो । आयोजना प्रभावित घरपररिारको घरपररिार सिेक्षण प्रश्नािलीद्वारा जनगणना सिेक्षण गरी 
घरपररिारको तथयांक संकलन गररएको थियो । सिेक्षणले उमेर र थलंग सवहत जनसांक्तख्यकीय 
तथयहरू समेटेको थियो जस्तै जनसंख्याको संरिना, घरपररिारको आकार, जातीय र जातीय संरिना, 
धमब र भाषा वितरण, क्तर्क्षा, सीप स्तर, सािबजथनक स्िास्थय र सरसफाइ अिस्िा, जीविकोपाजबन 
ढाुँिा, आय र जनगणना सिेक्षण खिब, सामदुावयक पूिाबधार, सेिा र ऊजाब स्रोतहरू, आदद। 

5.4.1 थलङ्ग, जात/जाथत र पाररिाररक प्रकारहरू  
कुल प्रभावित ३३ घरपररिारमध्ये १४% मवहला द्वारा आफ्नो घरपररिार प्रथतथनथधत्ि गरेका थिए 
र र्ाुँकी ८६ % परुुष द्वारा आफ्नो घरपररिार  प्रथतथनथधत्ि  गरेका थिए । तथयाङ्क सङ्कलन गररएका 
मध्ये 94% आददिासी/जनजाथत समदुायका थिए भने  4% दथलत, र 2% अन्य थिए। कुल 28 
आददिासी/जनजाथत घरधरुी मध्ये गरुुङ, लामा र िकाली क्रमर्ः ७०%, १२%, र ३% रहेका 
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थिए । त्यसै गरी, कररर् ८१% घरपररिार संयिु पररिारमा रहेका थिए भने र्ाुँकी 19% 
घरपररिार एकल पररिार प्रकारका रहेका छन ्।  

कुल ३३ प्रभावित घरपररिार मध्ये ५३% परुुष र ४७% मवहला जनसङ्खख्या रहेका छन ्। 
प्रभावित घरपररिारमा लैवङ्गक अनपुात ०.८८ छ र औसत पररिारको आकार ४.८७ व्यक्ति रहेको 
छ ।  

5.4.2 उमेर संरिना  
प्रभावित घरपररिारको कुल जनसंख्यालाई तीन उमेर समूहमा विभाजन गररएको छ । यी िगबहरू 
मध्ये, 15 देक्तख 59 िषब उमेर समूह (आथिबक रूपमा सवक्रय जनसंख्या) को उच्ितम अनपुात 
(71%) छ र र्ाकी रहेको २९% (१५ िषब मथुन र ६० िषबभन्दा माथि) आथिबक रूपले थनक्तष्क्रय 
जनसंख्या रहेको छ  । जनसंख्याको अनपुातमा १५ िषब मथुनको उमेर समूह (१८.१%) राविय 
औसत (३४.९%) भन्दा थनकै कम छ ।  

5.4.3 िैिावहक क्तस्िथत  
प्रभावित घरपररिारमा ५४% वििावहत र ४४% अवििावहत रहेको पाइएको छ र २% विधिा/विधरु 
हनु।् 

जात/जाथतको वहसार्ले, लामाको सरै्भन्दा र्ढी (५४) प्रथतर्त वििावहत छ जनसङ्खख्या, जहाुँ 
अवििावहत जनसङ्खख्यामा िकालीहरूको अनपुात सरै्भन्दा र्ढी छ (६०%)। तथयांक अनसुार १५ 
िषब िा सोभन्दा माथिका तीन िौिाइ जनसङ्खख्या वििावहत र र्ाुँकी एक िौिाइ जनसंख्या अवििावहत 
रहेको देखाउुँछ।  

5.4.4 भाषा र धमबहरू 
गरुुङ र िकाली जस्ता आददिासी/जनजाथत समूहहरू आपसमा कुराकानी गनब आफ्नै मातभृाषामा 
र्ोल्ने गरेका छन ्। यी समूहका प्रायः सरै् पररिारका सदस्यहरूले नेपाली भाषामा पथन कुराकानी 
गनब सक्छन ्। सिेक्षण गररएको घरपररिारमा २५%ले र्ौि धमब, २४% ले वहन्दू धमब र ५१% 
ले र्िु र वहन्दू धमबलाई मानेका देक्तखन्छ । आददिासी/जनजाथत मध्ये लामा र्ाहेक, दईु थतहाइ 
भन्दा र्ढी गरुुङ र िकाली उत्तरदाताले आफूहरू र्िु र वहन्दू दिैु धमब माने्न गरेका छन ्। 

5.4.5 र्साइसराइ 
कुल प्रभावित पररिारमध्ये ९५% घरपररिार दईु पसु्ता (५० िषब) भन्दा र्ढी समयदेक्तख यस क्षेत्रमा 
र्सोर्ास गरेको पाइएको छ भने ३% घरपररिार एक पसु्ता (२५ िषब) मातै्र यस क्षेत्रमा र्सोर्ास 
गरेको पाइएको छ । लगभग 2% घरपररिारहरू हालैका आप्रिासीहरू हनु ् (१० िषबसम्म)। 
गरुुङ, िकाली र ठकुरी पररिारले दईु पसु्ताभन्दा र्ढी समयदेक्तख र्सोर्ास गदै आएका छन ्भन े
कररर् ११ प्रथतर्त लामा घरपररिार भखबरै र्सोर्ास गदै आएका छन ्। यसले आयोजना क्षेत्रहरूमा 
र्साइसराइको दर कम रहेको देखाउुँछ।  
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5.4.6 साक्षरता क्तस्िथत 
आयोजना प्रभावित घरपररिारको ८२% भन्दा र्ढी जनसङ्खख्या (५ िषब िा सोभन्दा माथिका) साक्षर 
भएको ररपोटब गररएको छ। आयोजना गाउुँपाथलकामा  (७३.८%) र समग्र क्तजल्ला (७४.८%) को 
औसत साक्षरता दर, २०११ मा रेकडब गररए अनसुार तलुना गदाब साक्षरता दर उल्लेखनीय रूपमा 
राम्रो रहेको छ । परुुष र मवहला सदस्यहरू थर्िको साक्षरता दर केिल ७६% थभन्न रहेको छ 
। परुुष जनसङ्खख्याको ८७.७% को तलुनामा मवहला जनसङ्खख्या साक्षर भएको ररपोटब गररएको 
छ। विथभन्न जात/जाथत समूहहरूमा, िकाली (७५%) र ठकुरी (८०%) को तलुनामा लामा 
(८५.२%) र गरुुङ (८४.९%) मा साक्षरता दर र्ढी छ। सरै् पररयोजना प्रभावित जाथत र जातीय 
समूहहरूमध्ये दथलतहरूको साक्षरता दर सरै्भन्दा कम (36.8%) छ। 

5.4.7 रै्क्तक्षक प्राथप्त  
साक्षर जनसङ्खख्या मध्ये १३% कुनै औपिाररक विद्यालयमा नगई अनौपिाररक रूपमा साक्षर भएका 
थिए भने ८७%ले विथभन्न तहको विद्यालयमा भाग थलएका छन।् अध्ययनको दौरान जनसङ्खख्याको 
२२.३%ले प्रािथमक तह, २६.२%ले माध्यथमक तह र ३४.३%ले उच्ि माध्यथमक तह पूरा गरेको 
देखाएको छ। जनसङ्खख्याको ४.२ प्रथतर्तले मात्र उच्ि माध्यथमक तहसम्मको क्तर्क्षा हाथसल 
गरेका छन ्। उच्ि माध्यथमक तह िा सोभन्दा माथिको क्तर्क्षा पूरा गने जनसङ्खख्याको प्रथतर्त 
अन्य जात/जाथत समूहको तलुनामा ठकुरी (१२.५%) र लामा (२.२%) मा सरै्भन्दा कम रहेको 
पाइएको छ। आयोजना प्रभावित घरपररिारमा लामा मवहलाको सरै्भन्दा र्ढी (५२.२%) र िकाली 
मवहलाको सरै्भन्दा कम (१६.७%) साक्षर जनसङ्खख्या रहेको छ। तिावप, यो िाखलाग्दो छ वक 
जात िा जाथतको भेदभाि नगरी, क्तर्क्षाको स्तर र्ढ्दै जाुँदा कुल साक्षर जनसङ्खख्यामा मवहलाहरूको 
अनपुात थनरन्तर र्ढ्दै गएको छ। 

5.4.8 सीप/प्रक्तर्क्षण क्तस्िथत  
15 िषब िा माथिको कुल जनसङ्खख्या मध्ये, ठुलो जनसङ्खख्यासुँग (92%) कुनै विर्ेष सीप िा 
प्रक्तर्क्षण छैन। यद्यवप, केही दथलत व्यक्तिहरूसुँग थसलाई र साधारण फलामको काम जस्ता 
परम्परागत सीपहरू छन।् कुनै न कुनै प्रकारको सीप र ताथलम भएका व्यक्तिहरू मखु्यतया गरुुङ 
र परुुष हनु।् अथधकांर् गरुुङ परुुषहरू थसकमी, क्तिनाई र प्लक्तम्र्ङमा दक्ष रहेको पाइएको छ भने 
अथधकांर् दक्ष मवहलाले स्िास्थय सेिा र पयबटनसम्र्न्धी सेिा गनब सक्नेछन।् यसर्ाहेक, गरुुङ 
मवहलाहरू ऊनी िटाई र कम्र्ल र्नु्नमा अत्यथधक कुर्ल छन ्जनु गरुुङ जाथतको संस्कृथत र 
पवहिान समेत रहेको छ । तर, तयारी कम्र्ल र िटाईको आगमनले थर्स्तारै परम्परागत ऊनी 
म्याट र कम्र्ललाई विस्िावपत गदै छ र र्नुाई सुँग सम्र्क्तन्धत ज्ञान र सीप पथन घट्दै गएको छ  

5.4.9 उजाब 
प्रभावित घरपररिारले प्रकार्, र खाना पकाउन विथभन्न स्रोत र प्रकारका ऊजाब प्रयोग गने गरेका 
छन ्। थर्जलुी मखु्यतः प्रकार्को लाथग प्रयोग गररन्छ । आयोजना क्षेत्रका सिेक्षण गररएका सरै् 
घरधरुीले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गरेका छन ्तर ७१ प्रथतर्तले खाना पकाउन थर्जलुी, १९ 
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प्रथतर्तले एलपी ग्यास र ८ प्रथतर्तले मवट्टतेल प्रयोग गछबन ्। गरुुङ घरपररिारले खाना पकाउन 
ऊजाबका सरै् स्रोत (दाउरा, थर्जलुी, एलपी ग्यास र मवट्टतेल) को प्रमखु प्रयोगकताब हनु ् भन े
िकालीले दाउरा मात्र प्रयोग गछबन,् दथलतले दाउरा र थर्जलुी प्रयोग गछबन ्र लामा र ठकुरीले 
खाना पकाउन दाउरा, एलपी ग्यास र थर्जलुी प्रयोग गछबन।् । 2012 भन्दा पवहले, एलपी ग्यास 
होटेल व्यिसायमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न घरपररिारले मात्र प्रयोग गिे। २०१२ मा मनाङलाई 
सडकले जोडेको थियो , त्यसपथछ, एलपी ग्यास घरपररिारको प्रत्यक्ष खाना पकाउने ऊजाबको वहस्सा 
र्न्यो। आयोजना प्रभावित घरधरुीले एक िषबमा औसत ४ हजार १२३ वकलो दाउरा खपत गने 
अनमुान गररएको छ । यसरी, प्रत्येक घरधरुीलाई दैथनक ११.३ वकलो दाउरा िावहन्छ। 
घरपररिारका विथभन्न जातजाथत िगबहरूमध्ये िकालीले सरै्भन्दा र्ढी दाउरा (१३.७ 
केजी/घण्टा/ददन) प्रयोग गने गरेको पाइएको छ भने दथलतले अन्य समूहको तलुनामा सरै्भन्दा 
कम दाउरा (७.३ केजी/घण्टा/ददन) प्रयोग गछबन।् मवहला प्रमखु घरपररिारले परुुष प्रधान 
घरपररिारको तलुनामा कम दाउरा (3 वकलोग्राम प्रथत ददन) खपत गछबन।् प्रभावित घरपररिारले 
मखु्यतया दईु िटा स्रोतर्ाट दाउरा सङ्कलन गछबन ्। सरै्जसो सरै् घरपररिार (100%) जात/जाथत 
र थलङ्गको भेदभाि नगरी आफ्नै सामदुावयक िनर्ाट दाउरा सङ्कलन गने गरेको छ । 

5.4.10 वपउन ेपानी र सरसफाइ  
सरै् प्रभावित घरपररिारहरू थनजी धारा (४२%) र सामदुावयक धारा (५८%) माफब त पाइपद्वारा 
खानेपानी प्रणालीमा जोथडएका छन।् तर, िार घरधरुीले पथन सखु्खा मौसममा खोला/खोलामा पानी 
ल्याउुँछन।् ८९% लामा घरपररिारमा थनजी खानेपानीको धाराको पहुुँि छ भने दथलत र िकाली 
र ठकुरी घरपररिारमा सामदुावयक धाराको पहुुँि रहेको छ । तीन गरुुङ र एक लामा पररिारले 
पथन खोला/खोलार्ाट वपउने पानी सङ्कलन गछबन।् सरसफाइको सन्दभबमा, सरै् प्रभावित घरहरूमा 
ददसाका लाथग र्ौिालयहरू रहेका छन ्र वयनको स्िापना प्रायः अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्र पररयोजना 
द्वारा गररएको छ ।  धेरैजसो र्ौिालयहरू कक्तङ्खक्रट आधारमा सेट गररएको सधुाररएको (पक्की) 
प्रकारका थसरेथमक सामग्रीका हनु्छन।्  

5.4.11 सािबजथनक संस्िाहरूमा संलग्नता  
आयोजना प्रभावित पररिारहरूको जीिन मूल्यको गणुस्तर मूल्याङ्कन गदाब विथभन्न संस्िाहरूमा 
उनीहरूको सहभाथगता पथन रेकडब गररएको थियो। लगभग 81% घरपररिारहरू स्िानीय स्तरका 
संस्िाहरू जस्तै आमा समूह, सामदुावयक िन प्रयोगकताब समूह (CFUGs), पानी प्रयोगकताब समूह, 
र्ित र ऋण समूहहरू, आददमा सवक्रय रूपमा संलग्न छन।् मवहला प्रमखु घरपररिारहरू 
सािबजथनक सहभाथगतामा सरै्भन्दा र्ढी सवक्रय छन ्(100%) मवहला प्रधान घरपररिार सािबजथनक 
संस्िाहरूमा विथभन्न क्षमतामा संलग्न छन।् त्यसैगरी संयिु पररिारका सदस्यहरू (८२.४%) 
एकल पररिारका सदस्यहरू (७५%) भन्दा सािबजथनक गथतविथधमा र्ढी संलग्न रहेको पाइएको 
छ, र लामा पररिारहरू (८८.९%) सरै्भन्दा र्ढी सवक्रय छन ्भन ेदथलतहरू सरै्भन्दा कम संलग्न 
छन।्  
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5.4.12 स्िास्थय सवुिधाहरू  
सरै् प्रभावित पररिारहरूले आयोजना क्षेत्रहरूमा उपलब्ध कम्तीमा एक प्रकारको स्िास्थय सेिा 
सवुिधाहरू प्रयोग गछबन।् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका र्ाथसन्दाहरूलाई उपलब्ध स्िास्थय सेिा 
सवुिधाहरूमा िामे क्तजल्ला अस्पताल, सािै स्िास्थय िौकी र उप-स्िास्थय िौकीहरू, एक आयिेुददक 
क्तक्लथनक, स्िानीय क्तिवकत्सकहरू (धामी र झाुँक्री), र स्िास्थय क्तर्विरहरू समािेर् छन।् 
सामदुावयक स्िास्थय पोस्टहरू 90% भन्दा र्ढी घरपररिारमा पहुुँियोग्य छन,् जर्वक 87% 
घरपररिारले स्िानीय आयिेुददक क्तक्लथनकको पथन उपयोग गछबन,् र 81% घरपररिारमा पथन 
परम्परागत उपिारकताबहरूको पहुुँि छ। सरै् दथलत, िकाली र ठकुरी पररिार (100%) को 
स्िास्थय िौकीमा पहुुँि छ जर्वक लामाको 77.8% र 91.7% गरुुङ पररिारले मात्र स्िास्थय 
िौकी प्रयोग गछबन।् अन्य सरै् स्िास्थय सवुिधाहरू दूरीको वहसार्ले लगभग समान रूपमा वितररत 
छन ् र लगभग समान स्तरमा छन।् उपलब्ध स्िास्थय सवुिधा जनर्क्ति, उपकरण, औषथध र 
भौथतक पूिाबधारको दृवष्टले अपयाबप्त रहेको लक्तक्षत समूहसुँगको अन्तिाबताबको समयमा ररपोटब गररएको 
थियो। लक्तक्षत समूहका सहभागीहरूले अस्पताल/स्िास्थय िौकी/केन्रहरूमा जवहले पथन औषथधको 
अभाि हनुे र धेरैजसो थर्रामीले औषथध आपूथतबका लाथग स्िानीय औषथध विके्रता (पसल)मा भर पनुब 
पने र्ताए। 

5.4.13 प्रिथलत रोगहरू 
आयोजना प्रभावित घरपररिारमा सरै्भन्दा र्ढी ज्िरो, सामान्य रुघाखोकी, झाडापखाला, जक्तन्डस, 
टाइफाइड, थनमोथनया, मटुुसम्र्न्धी, क्षयरोग, श्वासप्रश्वाससम्र्न्धी रोग र थर्रामी पछबन ्। पानीर्ाट 
हनुे र हािार्ाट हनु ेरोगको प्रकोप सामान्य रूपमा ररपोटब गररएको छ। सामान्य रुघाखोकी सरै् 
प्रभावित घरपररिारमा (23%) सरै्भन्दा प्रिथलत रोग हो  त्यसपथछ ज्िरो (17%), मटुुसम्र्न्धी 
समस्याहरू (11.4%), र झाडापखाला (8.6%)। ररपोटब गररएका सानाथतना रोग र रोगहरूमा 
जक्तन्डस, थनमोथनया र श्वासप्रश्वाससम्र्न्धी रोगहरू पछबन।् गाउुँलेहरूले मलेररया र टीर्ी पथन ररपोटब 
गरे, तर यौन  सङ्खक्रमणहरू स्पष्ट रूपमा ररपोटब गररएको थिएन। 

5.4.14 पेसाहरू  
आयोजना प्रभावित घरपररिारको १५ िषब िा सोभन्दा माथिका कुल जनसङ्खख्याको पेसागत वितरणले 
जनसङ्खख्याको ४९% कृवषमा संलग्न छन ् जसमा पर्पुालन र कृवष श्रम, त्यसपथछ विद्यािी 
(१९.३%),  व्यापार र सेिा १०.६% , िैदेक्तर्क रोजगारी (७.५%), घरायसी काम (२.२%), र 
अपाङ्गता भएका र पेन्सन ०.३% मा रहेको देक्तखएको छ । त्यसै गरी, प्रभावित जनसङ्खख्याको 
महत्त्िपूणब अनपुात विद्यािीहरू (१९.३%) छन ्जो आथिबक रूपमा र्ढी थनभबर छन ् र आथिबक 
गथतविथधहरूमा कम संलग्न छन।् िकाली घरधरुीमध्ये आधा (५०%) िैदेक्तर्क रोजगारीमा संलग्न 
छन ्भने गरुुङको ४.७% मातै्र छन ्। सािै, धेरै गरुुङहरू (१३%) सेिा क्षेत्रमा कायबरत छन ्
भने लामाको मात्र ४.४% सेिामा संलग्न छन।् त्यसै गरी, सरै्भन्दा र्ढी दथलत (७३.७%) 
कृवषमा संलग्न छन ्भन ेलामाहरूको कररर् एक िौिाइ मातै्र कृवषमा संलग्न छन।् लामा समदुायका 
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सदस्यहरू व्यापार र पयबटनसुँग सम्र्क्तन्धत व्यिसायमा संलग्न छन ्भने दथलतहरू पयबटन क्षेत्रमा 
संलग्न छैनन।् विथभन्न पेसाहरूमा (१५ िषब िा माथिका) मवहला जनसङ्खख्यामध्ये ४८.६% 
मवहलाहरू कृवषमा संलग्न छन ्भन ेघरायसी काममा उनीहरूको योगदान ८७.५% छ। सेिा र 
व्यापार र व्यापार क्षेत्रमा मवहलाको सहभाथगता क्रमर्ः ३४% र ५०% रहेको छ, जसले आयोजना 
क्षेत्रका परुुष र मवहला व्यापार र व्यिसाय क्षेत्रमा समान रूपमा संलग्न रहेको जनाउुँछ। आयोजना 
क्षेत्रमा कररर् ४१ प्रथतर्त मवहला विद्यािी छन ्भने मवहला श्रथमकको रूपमा ३३ प्रथतर्त मातै्र 
छन ्। कररर् ४१ प्रथतर्त मवहला िैदेक्तर्क रोजगारीमा पथन संलग्न छन ्। जात/जाथतको वहसार्ले 
र्तप्रथतर्त लामा मवहला सेिामा संलग्न छन ्भन ेकुनै पथन दथलत, िकाली िा ठकुरी मवहला 
सरकारी तिा गैरसरकारी सेिामा संलग्न छैनन।् िकाली र ठकुरी मवहलाको वहस्सा कृवषमा 
सरै्भन्दा र्ढी छ (६६.७%) जर्वक सेिा र श्रथमक क्षेत्रमा उनीहरूको वहस्सा रू्न्य छ। अन्य 
समूहको तलुनामा लामा मवहलाको व्यापार र व्यापारमा सरै्भन्दा र्ढी वहस्सा छ । 

5.4.15 पेसा/रोजगारी क्तस्िथत  
आयोजनास्िलको कुल प्रभावित जनसङ्खख्याको झन्डै आधा (४९%) कृवष क्षेत्रमा र र्ाुँकी (५१%) 
विद्यािीलगायत गैर कृवष क्षेत्रमा कायबरत रहेको अनमुान छ। गैर कृवष क्षेत्रमा कायबरत अथधकांर्ले 
होटेल/लज र अन्य पयबटन सम्र्न्धी व्यिसायका सािै विद्यालयमा पढाउने, सरकारी जाथगर, सेना 
र प्रहरीको सेिा िा गैरसरकारी संस्िामा र र्ित तिा ऋण संस्िामा काम गने गरेका छन ्। 
आयोजना क्षेत्रमा लगभग एक-पाुँिौँ प्रभावित जनसङ्खख्या विद्यािीको रूपमा संलग्न छन।् कृवष 
मजदरु र पर्पुालन रेखदेख गनेहरू मध्ये, धेरै जसो क्षेत्रका अपेक्षाकृत धनी जथमनदारहरूका लाथग 
काम गछबन।् जथमन कम गणुस्तरको रहेको र नगदे र्ाली गने अभ्यास सीथमत भएकाले भथूमहीनले 
तलुनात्मक रूपमा कृवष मजदरु रहेका छन ्।  

5.4.16 जग्गाको स्िाथमत्ि  
आयोजना प्रभावित घरपररिारलाई प्रकृथत र सञ्चालनको प्रकार र जग्गाधनी अनसुार विथभन्न जग्गाको 
स्िाथमत्ि िगबमा र्ाुँडफाुँड गररएको छ । कुल ६६ प्रभावित घरपररिारहरूमध्ये ९६.८% नम्र्री 
जग्गा छ भने ३.२% घरपररिारले दताब नभएको/सरकारी जग्गा र भाडामा थलने जग्गा प्रयोग 
गरररहेका छन ्। कुनै पथन मवहला प्रधान घरपररिारले दताब नभएको र भाडामा थलने जग्गा खेती 
गरररहेका छैनन ्।   

कुल प्रभावित घरपररिारमध्ये ९५.२% गैर-थसुँिाइयोग्य जथमनको स्िाथमत्िमा छन ्भने ४.८% 
पररिारको मात्र थसुँिाइयोग्य जथमन छ। कररर् ४३% र ५% घरपररिारसुँग थसुँिाइ र थसुँिाइ 
नहनुे जथमनका सािै क्रमर्ः र्गैँिा र अन्य प्रकारका जथमन पथन छन ्। ४.२% गरुुङ र एक 
थतहाइ दथलत पररिारको मात्र थसुँिाइयोग्य जथमन छ। त्यसै गरी, थसुँिाइ नगने जग्गा माथलकको 
सरै्भन्दा र्ढी र न्यून प्रथतर्त क्रमर्ः ठकुरी, लामा र िकाली (प्रत्येक १००%) र दथलत 
(६६.७%) छन।् परुुषमखुी घरपररिारको तलुनामा थसुँिाइयोग्य जथमन भएका मवहला प्रधान 
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घरपररिारको प्रथतर्त ८% भन्दा र्ढी छ भने थसुँिाइ नभएको जथमन भएका मवहला प्रधान 
घरपररिारको प्रथतर्त मात्र ६% ले र्ढी छ ।  

5.4.17 कृवष अभ्यास 
आयोजना प्रभावित घरपररिारले विथभन्न जातका अन्न मकै, गहुुँ, कोदो, कोदो, गेडागडुीलगायत 
फलफूल, आल,ु दाल र तरकारी खेती गरररहेका छन ्। कररर् ९८.४% प्रभावित घरपररिारले 
मकै उब्जाउुँछन,् त्यसपथछ गहुुँ (५४.८%), जौ (५०%), गहुुँ (२९%) र कोदो (१.६%) छन।् 
यी र्ाली र्ाहेक प्रभावित घरपररिारमध्ये २१ घरधरुी (३२%) ले आल ुर फलफूल खेती गछबन।् 
तर, अन्य र्ालीको तलुनामा दाल र तरकारी खेती गने घरपररिारको प्रथतर्त भने कम छ । लामा 
र्ाहेक अन्य जात/जाथत समूहका सरै् घरपररिारले मकै उब्जाउुँछन ्भने गरुुङ पररिारले मात्र 
कोदो खेती गछबन।् दथलत पररिारले मकै, आल ुर फलफूल मातै्र खेती गछबन ्भने गरुुङ पररिारले 
सरै् अन्नर्ाली, फलफूल, आल,ु दाल र तरकारी खेती गछबन।् 

5.4.18 खाद्य पयाबप्तताको क्तस्िथत 
अध्ययनले ३३ घरधरुीमध्ये ३० घरपररिारले खाद्यान्न र अन्य र्ाली उत्पादन गनब खेतीयोग्य जथमन 
रहेको देखाएको छ। र्ाुँकी घरपररिारको आफ्नै खेतर्ारी छैन । कुल ३० कृषक पररिारहरू 
मध्ये, झन्डै तीन-िौिाइले आफ्नै उत्पादनर्ाट खाद्यान्न अभािको ररपोटब गरे। खाद्यान्न अभािको 
सामना गरररहेका पररिारहरूको अनपुात दथलत र िकालीहरू (100% ) मा सरै्भन्दा र्ढी र 
गरुुङहरूमा (75% ) अन्य समूहहरूको तलुनामा सरै्भन्दा कम रहेको ररपोटब गररएको छ। त्यस्तै, 
मवहला प्रधान घरपररिार (७७.८%) खाद्यान्न अभािको ररपोटब गने परुुष प्रधान घरपररिारको 
प्रथतर्त (७२.२% ) भन्दा र्ढी छ। कुल ४६ घरधरुीले आफ्नै उत्पादनर्ाट खाद्यान्न अभाि 
भएको ररपोटब गरेका छन ्। र्हसंुख्यक (६५.२%) ले ४-६ मवहनाको लाथग मात्र पयाबप्त खाद्यान्न 
उत्पादन गछबन,् १९.६%ले ३ मवहनासम्म पयाबप्त खाद्य उत्पादन गछबन ्र र्ाुँकी १५.२%ले ७-९ 
मवहनासम्म पयाबप्त खाद्य उत्पादन गछबन।् कुनै पथन घरपररिारले ९ मवहनाभन्दा र्ढीको लाथग 
पयाबप्त खाद्यान्न उत्पादन गदैन । खाद्य सरुक्षाको दृवष्टले परुुष प्रधान घरपररिारको तलुनामा मवहला 
प्रधान घरपररिार र्ढी जोक्तखममा छन ्। समग्रमा खाद्यान्न अभाि भएका घरपररिारमा पथन दथलत 
र िकालीका सरै् घरपररिारमा ४–६ मवहनाको खाद्यान्न छ भने अथधकांर् गरुुङ घरपररिारले 
६–९ मवहनासम्म पयाबप्त खाद्यान्न उत्पादन गछबन ्। 

5.4.19 िावषबक आय र व्यय  
ग्रामीण नेपालका अन्य भागहरू जस्तै, आयोजना प्रभावित पररिारहरूको समग्र आथिबक संरिना पथन 
कृवष र गैर-कृवष गथतविथधहरूको थमश्रणले विर्ेषता रहेको छ। आयोजना स्िलका सिेक्षण गररएका 
घरपररिारको आम्दानी र व्ययको ढाुँिा गणना गनुब साुँच्िै गाह्रो काम हो वकनभने अथधकांर् 
उत्तरदाताहरूले आफ्नो आम्दानीलाई कम िा र्ढी आङ्कलन गरेको हनुाले प्रायजसो आम्दानी र 
व्ययको तथयाङ्क धेरै भरपदो नहनु सक्छ। यसर्ाहेक, वकसानहरूले आफ्नो पररिारको आय र 
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व्ययको रेकडब कवहल्यै राख्दैनन।् तर, आम्दानी र व्ययका विथभन्न स्रोतहरू पवहिान गरी औसत 
िावषबक घरायसी आम्दानी र व्यय मूल्य अनमुान गने प्रयास गररएको छ।  

5.4.20 आम्दानीका स्रोतहरू  
5.4.20.1 कृवष आम्दानी 
कृवष गथतविथधहरूमा कृवष र पर्पुालन समािेर् छ जनु प्रकृथतमा थनिाबह गदबछ । आयोजना प्रभावित 
घरपररिारले एकभन्दा र्ढी स्रोतर्ाट आम्दानी गदै आएका छन ्। कृवष उत्पादन, पर्पुालन र 
पर्पुालन उत्पादन र कृवष श्रम कृवष आम्दानीका मखु्य स्रोत हनु।्  

5.4.20.2 गैर कृवष आम्दानी  
िैदेक्तर्क रोजगारीर्ाट आउने रेथमटेन्स, सेिा/थनिकृ्तत्तभरण, दैथनक ज्याला, िनजन्य िस्तकुो सङ्कलन 
तिा थर्क्री वितरण, होटेल/लज तिा रेस्टुरेन्ट, साना व्यापार तिा व्यिसायहरू आयोजना प्रभावित 
घरपररिारका प्रमखु गैर कृवष गथतविथध हनु ्।  

5.4.20.3 िावषबक आय  
प्रभावित घरपररिारको औसत िावषबक प्रथत घरायसी आम्दानी रु ३,४२,२९० रहेको अनमुान 
गररएको छ जनु नेपालको राविय औसत घरपररिारको आम्दानी (रु. २,०२,३७४), भन्दा उच्ि 
रहेको छ । सरै्भन्दा र्ढी िावषबक आम्दानी ठकुरी (रु. 4,47,513/hh/yr)को रहेको छ भने 
दथलत, िकालीको औसत िावषबक आम्दानी रु. १,९६,४४२ र रु. 3,12,105, क्रमर्ः, रहेको 
छ । 

5.4.20.4 िावषबक व्यय 
प्रभावित घरपररिारको खिबलाई दईु र्ीषबकमा िगीकरण गनब सवकन्छ: खाद्यिस्तकुो उत्पादन र 
खररदमा खिब र गैर खाद्य िस्तकुो खिब। गैर खाद्य खिब िस्तहुरूलाई इन्धन र  काठ, मवट्टतेल, 
ग्यास र थर्जलुी र अन्य क्तर्क्षा औषथध, लगुा, सामाक्तजक कायबक्रम र िाडपिब, यातायात र सञ्चार, 
र अन्यको रूपमा िगीकरण गनब सवकन्छ। प्रभावित घरपररिारको कुल औसत िावषबक आय (रु. 
३,४२,२९०) मा कृवषको योगदान ३३.४%, गैर कृवष ६३.९२% र पर्धुनको योगदान २.७% 
रहेको छ ।आयोजना स्िलको िाथसन्दाहरूको िावषबक औसत खिब रु. 1,86,856, रहेको छ 
जसको प्रमखु वहस्सा खाद्य िस्तकुो खररद र उत्पादनमा खिब हनु्छ (६३.४%)। औसतमा, आयोजना 
प्रभावित घरपररिारमा 14% र्ित छ। 

5.4.21 आयोजनाको र्ारे धारणा 
आयोजना क्षेत्रका विथभन्न स्िानहरूमा भएका लक्तक्षत समूहहरूको अन्तिाबताबर्ाट स्िानीय जनताको 
आयोजना थनमाबणप्रथत सकारात्मक दृवष्टकोण रहेको देखाउुँछ। यद्यवप, सामाक्तजक आथिबक सिेक्षण 
तथयाङ्क अनसुार अन्तिाबताबमा ९4% घरपररिारले आफ्नो सकारात्मक भािना व्यि गरे भने र्ाुँकी 
6% घरपररिारलाई आयोजनाको र्ारेमा केही िाहा थिएन। आयोजनाको र्ारेमा आफूलाई िाहा 
नभएको र्ताएको अथधकांर् घरपररिार दथलत समदुायका रहेको थियो । रोजगारीको अपेक्षा, 
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गणुस्तरीय स्िास्थय सेिा, क्तर्क्षा, थर्जलुीको उपलब्धता र सधुाररएको भौथतक पूिाबधार यस 
आयोजनालाई सहयोग गनुबका प्रमखु कारण थिए । 

आयोजना थनमाबणका लाथग आफ्नो जग्गा र अन्य सम्पक्तत्त अथधग्रहण गनुबपने भएमा आयोजना प्रभावित 
घरपररिारलाई मआुब्जाका लाथग आफ्नो धारणा ददुँदा अथधकांर् प्रभावित घरपररिार (६९.५%) ले 
नगद मआुब्जाको इच्छा व्यि गरेका छन ्भने कररर् 10 घरपररिारले जग्गा मआुब्जाको लाथग 
जग्गा सतही गनब िासो देखाएका छन।् नगद मआुब्जालाई प्रािथमकता ददन ेअथधकांर् प्रभावित 
घरपररिारले नगद मआुब्जार्ाट जग्गा वकने्न सम्भािना रहेको छ भने अन्य घरपररिारले नयाुँ घर 
र्नाउन, व्यिसाय स्िापना गनब र/िा ऋण वफताब गनब नगद मआुब्जार्ाट ऋण थतनब रुिाएको कुरा 
पथन लक्तक्षत समूहसुँगको अन्तिाबताबको समयमा खलुासा भयो। आयोजना क्षेत्रका कथतपय 
आददिासी/जनजाथत प्रथतथनथधले आयोजनाले आफ्नो सांस्कृथतक जीिन, परुाताक्तत्त्िक स्िल, पवहिान, 
भथूम तिा प्राकृथतक श्रोतको हकमा पाने प्रभािलाई आयोजनाको सरुुिातदेक्तख नै र्झेुर वििार गनुबपने 
र्ताए । सािै उनीहरूले आफ्नो भथूम र प्राकृथतक स्रोतको दोहन गनुब अक्तघ परामर्ब थलनपुने पथन 
औलँ्याए । भथूम, नदी र प्राकृथतक स्रोतमा आददिासी/जनजाथतको अथधकारमा आुँि आउने गरी 
आयोजना कायाबन्ियन गनब नहनु े उनीहरूको धारणा छ । आददिासी/जनजाथतले आयोजना  
कायाबन्ियन गदाब सांस्कृथतक सम्पदाको ख्याल राख्नपुने कुरा स्पष्ट रूपमा व्यि गरेका छन।् 
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 िैकक्तल्पक विश्लषे्ण 

सामान्यतया, आयोजनाको िैकक्तल्पक विश्लषेण प्राविथधक सम्भाव्यता, आथिबक व्यिहायबता र िातािरणीय स्िीकायबताको मूल्याङ्कन गनब गररन्छ । आयोजनाको 
प्राविथधक सम्भाव्यता पानीको उपलब्धता, टोपोग्रावफकल र भौगोथलक अिस्िामा थनभबर गदबछ, जर्वक आथिबक व्यिहायबता आयोजनाको लागत र लाभ 
विश्लषेणमा थनभबर गदबछ र आयोजना क्षेत्रको िातािरणीय स्िीकायबता भौथतक, जैविक,सामाक्तजक-आथिबक र सांस्कृथतक िातािरणमा पने प्रभािमा थनभबर 
गदबछ । 

प्रस्तावित आयोजनाको लाथग छलफल गररएका विकल्पहरू मखु्यतया आयोजना स्िान, थडजाइन विकल्प, प्रविथध, कायाबन्ियन प्रवक्रया र समय ताथलका, 
जलविद्यतु आयोजनाको विकास आददमा केक्तन्रत छन ्। 

ताथलका 6-1 आयोजना विकल्पहरुको अध्ययन 
 

वििरण अनकूुल िातािरणीय प्रभाि प्रथतकुल िातािरणीय प्रभाि 
विकल्प नं. १ 

थडजाइन रन अफ द ररभर (ROR) प्रकार 
उत्पादन क्षमता: ३०.४ मे.िा. 

हररत गहृ ग्याुँस घटाई जलिाय ु पररितबनको विरुि 
न्यूनीकरणमा सहयोग 
स्िानीय विकासको लाथग सरकारी रोयल्टीमा सहयोग 

उत्खनन कायबले थनक्तम्तन सक्ने पवहरो र भ-ूक्षय 
रसायनको िहुािटर्ाट िातािरणमा पने प्रभाि 
पानी र हािाको गणुस्तरमा हनुे पररितबन 
ब्लाक्तस्टङ्ग र र्ङ्कर सञ्चालनमा हनुे समस्याहरू 
सतही माटोको क्षथत 
आददिासी जनजाथत र अन्य प्रकारका सामाक्तजक गररर्ी सवहत 
जनसङ्खख्या विस्िापनसुँग सम्र्क्तन्धत जथमन अथधग्रहण 

आयोजनाको स्िल गण्डकी प्रदेर् 
मनाङ क्तजल्ला 
नार्ों गाउुँपाथलका- ६,७  

स्िानीय जनताको रोजगारीको अिसरमा िृवि 
आयोजना के्षत्रका र्ाथसन्दाको आथिबक उन्नथतको सािै 
स्िास्थय र सरसफाइमा सधुार 

नक्तजकको र्स्तीहरूमा आगलागी जोक्तखम 
स्िानीय संस्कृथत र परम्परामा थनमाबण कायब र्ल सम्र्न्धी प्रभाि 
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न कमी सम्र्न्धी सिालहरू 
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वििरण अनकूुल िातािरणीय प्रभाि प्रथतकुल िातािरणीय प्रभाि 

दूधखोला  नदीको दायाुँ 
वकनारतफब  संरिना 

आयोजना के्षत्रमा पहुुँि सडकको स्तरोन्नथत तिा सधुार 
स्िानीय रूपमा उत्पादन हनुे सामानहरूको लाथग र्जार 
/ व्यिसायहरूको अिसर थसजबना 
नयाुँ प्रविथध र प्रविथध स्िानान्तरणको लाथग स्िानीय 
जनसमदुायलाई अिसर 

नदीको र्ाुँध र टेलरेस थर्िको तटीय भागमा पानीको र्हािमा 
कमी भई जलिर मा असर 

भ-ूर्नोट   
 

उत्खनन कायबले गदाब थनक्तम्तन सक्ने पवहरो र भ-ूक्षय 
थनमाबण सामग्रीको भण्डारण तिा अन्य थडजाइन िरणमा पने प्रभाि 

अपनाइन ेप्रविथध थसथभल थनमाबण कायब- हेडिक्सब, 
थडसेन्डर, हेडरेस टनेल, सजब 
टङ्की, क्तर्विर र भण्डारण, 
विद्यतुगहृ, टेलरेस के्षत्रमा खने्न र 
माटो थनकाल्ने र भने, सर्-रे्सको 
कायब, पेथभङ, ढलान 
मेकाथनकल कायब- थड्रथलङ, 
विस्फोटन, टनले थनमाबण तिा 
अन्य आयोजनाका संरिनाको 
थनमाबण 

िैज्ञाथनक तिा ददगो विकासका लाथग संरिनाहरूको थनमाबण 
हनुे 

थनमाबण तिा उत्खनन कायबले थनक्तम्तन सक्ने पवहरो र भ-ूक्षय 
ब्लाक्तस्टंग र र्ङ्कर सञ्चालनको लाथग हनुे समस्याहरू 
आयोजना स्िलको दृश्य र सौन्दयबमा प्रभाि 

सञ्चालन विथध विद्यतुगहृको सञ्चालन 
आयोजनका संरिनाहरूको ममबत 
सम्भार 

स्िानीय समदुायको रोजगारीको अिसरमा िृवि माथिल्लो 
तटीय जलार्यका कारण ररभर रे्डमा पने प्रभाि र टेलरेस 
तल हनु सक्ने नदी कटान 

तल्लो तटीय के्षत्रमा र्हाि कम हनु गई पानीको गणुस्तरमा 
पररितबन तेल, क्तिल्लो पदािब तिा अन्य रसायनहरूको िहुािट 

समय ताथलका ३ िषब थनमाबण समय 
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वििरण अनकूुल िातािरणीय प्रभाि प्रथतकुल िातािरणीय प्रभाि 

कच्िा पदािब थसमेन्ट, र्ालिुा, ढुङ्गा र थगट्टी, 
फ्यजु तार, विस्फोटक, छड, धात ु
जन्य पदािब आदद 

स्िानीय स्रोतको माग रसायनको िहुािटर्ाट िातािरणमा पने प्रभाि 
थनमाबण सामग्रीको भण्डारण 
िायकुो गणुस्तरमा हनुे पररितबन 
ध्िथनको स्तरमा हनु ेपररितबन 
जलीय जीिनमा मजदरुहरूको प्रभाि तिा ठोस र तरल पदािबका 
कारण जलीय पाररक्तस्िथतक प्रणालीलाई असर 

आयोजनाको लागत ने रू – ५२५.६२५करोड 
िन तिा सरकारी 
जग्गाको प्रयोग 

कुल-१४.९०५ हे  
अन्नपूणब संरक्षण के्षत्र-७.८२५ हे  
थनक्तज – ७.०८ हे  
५५ रुख कटान गनुबपने 

सरकारी र्ाुँझो जथमनको सदपुयोग हनुे 
िन संरक्षणका लाथग आयोजनार्ाट आथिबक सहयोग प्राप्त 
हनुे 

अन्नपूणब संरक्षण के्षत्रको जथमनको विनार् हनु े
स्िानीय िनस्पथत र जीिजन्तकुो संरक्तक्षत प्रजाथतहरूको 
िासस्िानमा प्रभाि 
अन्नपूणब संरक्षण के्षत्रको िन र िनस्पथत सम्पदाहरूमा थनमाबण 
कायबमा संलग्न श्रथमकहरूको प्रभाि 
िन्य जीि र िन्यजन्त ुआिासमा हाथन तिा विखण्डन 
अिैध कटान, तस्करी र िन्यजन्तकुो थसकार 
िनमा आगलागी तिा अथतक्रमण 

विकल्प नं. २ ( अपनाईएको विकल्प ) 
थडजाइन अधबजलार्य (PROR) प्रकार 

उत्पादन क्षमता: ३०.४ मे.िा. 
हररत गहृ ग्याुँस घटाई जलिाय ु पररितबनको विरुि 
न्यूनीकरणमा सहयोग 
स्िानीय विकासको लाथग सरकारी रोयल्टीमा सहयोग 

उत्खनन कायबले थनक्तम्तन सक्ने पवहरो र भ-ूक्षय 
रसायनको िहुािटर्ाट िातािरणमा पने प्रभाि 
पानी र हािाको गणुस्तरमा हनुे पररितबन 
ब्लाक्तस्टङ्ग र र्ङ्कर सञ्चालनमा हनुे समस्याहरू 
सतही माटोको क्षथत 
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वििरण अनकूुल िातािरणीय प्रभाि प्रथतकुल िातािरणीय प्रभाि 

आददिासी जनजाथत र अन्य प्रकारका सामाक्तजक गररर्ी सवहत 
जनसङ्खख्या विस्िापनसुँग सम्र्क्तन्धत जथमन अथधग्रहण 

आयोजनाको स्िल गण्डकी प्रदेर् 
मनाङ क्तजल्ला 
नार्ों गाउुँपाथलका- ६,७  
दूधखोला  नदीको दायाुँ 
वकनारतफब  संरिना 

स्िानीय जनताको रोजगारीको अिसरमा िृवि 
आयोजना के्षत्रका र्ाथसन्दाको आथिबक उन्नथतको सािै 
स्िास्थय र सरसफाइमा सधुार 
आयोजना के्षत्रमा पहुुँि सडकको स्तरोन्नथत तिा सधुार 
स्िानीय रूपमा उत्पादन हनुे सामानहरूको लाथग र्जार 
/ व्यिसायहरूको अिसर थसजबना 
नयाुँ प्रविथध र प्रविथध स्िानान्तरणको लाथग स्िानीय 
जनसमदुायलाई अिसर 

नक्तजकको र्स्तीहरूमा आगलागी जोक्तखम 
स्िानीय संस्कृथत र परम्परामा थनमाबण कायब र्ल सम्र्न्धी प्रभाि 
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न कमी सम्र्न्धी सिालहरू 
नदीको र्ाुँध र टेलरेस थर्िको तटीय भागमा पानीको र्हािमा 
कमी भई जलिर मा असर 

भ-ूर्नोट    उत्खनन कायबले गदाब थनक्तम्तन सक्ने पवहरो र भ-ूक्षय 
थनमाबण सामग्रीको भण्डारण तिा अन्य थडजाइन िरणमा पने प्रभाि 

अपनाइन ेप्रविथध थसथभल थनमाबण कायब- हेडिक्सब, 
थडसेन्डर, हेडरेस टनेल, सजब 
टङ्की, क्तर्विर र भण्डारण, 
विद्यतुगहृ, टेलरेस के्षत्रमा खने्न र 
माटो थनकाल्ने र भने, सर्-रे्सको 
कायब, पेथभङ, ढलान 
मेकाथनकल कायब- थड्रथलङ, 
विस्फोटन, टनले थनमाबण तिा 
अन्य आयोजनाका संरिनाको 
थनमाबण 

िैज्ञाथनक तिा ददगो विकासका लाथग संरिनाहरूको थनमाबण 
हनुे 

थनमाबण तिा उत्खनन कायबले थनक्तम्तन सक्ने पवहरो र भ-ूक्षय 
ब्लाक्तस्टंग र र्ङ्कर सञ्चालनको लाथग हनुे समस्याहरू 
आयोजना स्िलको दृश्य र सौन्दयबमा प्रभाि 
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सञ्चालन विथध विद्यतुगहृको सञ्चालन 
आयोजनका संरिनाहरूको ममबत 
सम्भार 

स्िानीय समदुायको रोजगारीको अिसरमा िृवि माथिल्लो 
तटीय जलार्यका कारण ररभर रे्डमा पने प्रभाि र टेलरेस 
तल हनु सक्ने नदी कटान 

तल्लो तटीय के्षत्रमा र्हाि कम हनु गई पानीको गणुस्तरमा 
पररितबन तेल, क्तिल्लो पदािब तिा अन्य रसायनहरूको िहुािट 

समय ताथलका 4 िषब थनमाबण समय   
कच्िा पदािब थसमेन्ट, र्ालिुा, ढुङ्गा र थगट्टी, 

फ्यजु तार, विस्फोटक, छड, धात ु
जन्य पदािब आदद 

स्िानीय स्रोतको माग रसायनको िहुािटर्ाट िातािरणमा पने प्रभाि 
थनमाबण सामग्रीको भण्डारण 
िायकुो गणुस्तरमा हनुे पररितबन 
ध्िथनको स्तरमा हनु ेपररितबन 
जलीय जीिनमा मजदरुहरूको प्रभाि तिा ठोस र तरल पदािबका 
कारण जलीय पाररक्तस्िथतक प्रणालीलाई असर 

आयोजनाको लागत ने रू – ६१०.६१४ करोड   
िन तिा सरकारी 
जग्गाको प्रयोग 

कुल-२५.४०५ हे  
अन्नपूणब संरक्षण के्षत्र-
१४.१८५हे  
थनक्तज – ११.२२ हे  
५२ रुख कटान गनुबपने 

सरकारी र्ाुँझो जथमनको सदपुयोग हनुे 
िन संरक्षणका लाथग आयोजनार्ाट आथिबक सहयोग प्राप्त 
हनुे 

अन्नपूणब संरक्षण के्षत्रको जथमनको विनार् हनु े
स्िानीय िनस्पथत र जीिजन्तकुो संरक्तक्षत प्रजाथतहरूको 
िासस्िानमा प्रभाि 
अन्नपूणब संरक्षण के्षत्रको िन र िनस्पथत सम्पदाहरूमा थनमाबण 
कायबमा संलग्न श्रथमकहरूको प्रभाि 
िन्य जीि र िन्यजन्त ुआिासमा हाथन तिा विखण्डन 
अिैध कटान, तस्करी र िन्यजन्तकुो थसकार 
िनमा आगलागी तिा अथतक्रमण 

विकल्प नं. ३ 
थडजाइन अधबजलार्य (ROR) प्रकार 

उत्पादन क्षमता: ३०.४ मे.िा. 
हररत गहृ ग्याुँस घटाई जलिाय ु पररितबनको विरुि 
न्यूनीकरणमा सहयोग 

उत्खनन कायबले थनक्तम्तन सक्ने पवहरो र भ-ूक्षय 
रसायनको िहुािटर्ाट िातािरणमा पने प्रभाि 
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स्िानीय विकासको लाथग सरकारी रोयल्टीमा सहयोग पानी र हािाको गणुस्तरमा हनुे पररितबन 
सतही माटोको क्षथत 
आददिासी जनजाथत र अन्य प्रकारका सामाक्तजक गररर्ी सवहत 
जनसङ्खख्या विस्िापनसुँग सम्र्क्तन्धत जथमन अथधग्रहण 

आयोजनाको स्िल गण्डकी प्रदेर् 
मनाङ क्तजल्ला 
नार्ों गाउुँपाथलका- ६,७  
दूधखोला  नदीको दायाुँ 
वकनारतफब  संरिना 

स्िानीय जनताको रोजगारीको अिसरमा िृवि 
आयोजना के्षत्रका र्ाथसन्दाको आथिबक उन्नथतको सािै 
स्िास्थय र सरसफाइमा सधुार 
आयोजना के्षत्रमा पहुुँि सडकको स्तरोन्नथत तिा सधुार 
स्िानीय रूपमा उत्पादन हनुे सामानहरूको लाथग र्जार 
/ व्यिसायहरूको अिसर थसजबना 
नयाुँ प्रविथध र प्रविथध स्िानान्तरणको लाथग स्िानीय 
जनसमदुायलाई अिसर 

नक्तजकको र्स्तीहरूमा आगलागी जोक्तखम 
स्िानीय संस्कृथत र परम्परामा थनमाबण कायब र्ल सम्र्न्धी प्रभाि 
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न कमी सम्र्न्धी सिालहरू 
नदीको र्ाुँध र टेलरेस थर्िको तटीय भागमा पानीको र्हािमा 
कमी भई जलिर मा असर 

भ-ूर्नोट    उत्खनन कायबले गदाब थनक्तम्तन सक्ने पवहरो र भ-ूक्षय 
थनमाबण सामग्रीको भण्डारण तिा अन्य थडजाइन िरणमा पने प्रभाि 

अपनाइन ेप्रविथध थसथभल थनमाबण कायब- हेडिक्सब, 
थडसेन्डर, हेडरेस पाइप, सजब 
टङ्की, क्तर्विर र भण्डारण, 
विद्यतुगहृ, टेलरेस के्षत्रमा खने्न र 
माटो थनकाल्ने र भने, सर्-रे्सको 
कायब, पेथभङ, ढलान 

िैज्ञाथनक तिा ददगो विकासका लाथग संरिनाहरूको थनमाबण 
हनुे 

थनमाबण तिा उत्खनन कायबले थनक्तम्तन सक्ने पवहरो र भ-ूक्षय 
र्ाट हनुे समस्याहरू 
आयोजना स्िलको दृश्य र सौन्दयबमा प्रभाि 
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मेकाथनकल कायब- थड्रथलङ, 
थनमाबण तिा अन्य आयोजनाका 
संरिनाको थनमाबण 

सञ्चालन विथध विद्यतुगहृको सञ्चालन 
आयोजनका संरिनाहरूको ममबत 
सम्भार 

स्िानीय समदुायको रोजगारीको अिसरमा िृवि माथिल्लो 
तटीय जलार्यका कारण ररभर रे्डमा पने प्रभाि र टेलरेस 
तल हनु सक्ने नदी कटान 

तल्लो तटीय के्षत्रमा र्हाि कम हनु गई पानीको गणुस्तरमा 
पररितबन तेल, क्तिल्लो पदािब तिा अन्य रसायनहरूको िहुािट 

समय ताथलका ४ िषब थनमाबण समय   
कच्िा पदािब थसमेन्ट, र्ालिुा, ढुङ्गा र थगट्टी, 

फ्यजु तार, विस्फोटक, छड, धात ु
जन्य पदािब आदद 

स्िानीय स्रोतको माग रसायनको िहुािटर्ाट िातािरणमा पने प्रभाि 
थनमाबण सामग्रीको भण्डारण 
िायकुो गणुस्तरमा हनुे पररितबन 
ध्िथनको स्तरमा हनु ेपररितबन 
जलीय जीिनमा मजदरुहरूको प्रभाि तिा ठोस र तरल पदािबका 
कारण जलीय पाररक्तस्िथतक प्रणालीलाई असर 

आयोजनाको लागत ने रू – ४४६.७८१ करोड   
िन तिा सरकारी 
जग्गाको प्रयोग 

कुल-३५.२३५ हे  
अन्नपूणब संरक्षण के्षत्र-२५.७७८ 
हे  
थनक्तज – ९.४५७ हे  
१२२ रुख कटान गनुबपने 

सरकारी र्ाुँझो जथमनको सदपुयोग हनुे 
िन संरक्षणका लाथग आयोजनार्ाट आथिबक सहयोग प्राप्त 
हनुे 

अन्नपूणब संरक्षण के्षत्रको जथमनको विनार् हनु े
स्िानीय िनस्पथत र जीिजन्तकुो संरक्तक्षत प्रजाथतहरूको 
िासस्िानमा प्रभाि 
अन्नपूणब संरक्षण के्षत्रको िन र िनस्पथत सम्पदाहरूमा थनमाबण 
कायबमा संलग्न श्रथमकहरूको प्रभाि 
िन्य जीि र िन्यजन्त ुआिासमा हाथन तिा विखण्डन 
अिैध कटान, तस्करी र िन्यजन्तकुो थसकार 
िनमा आगलागी तिा अथतक्रमण 
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तसिब यस आयोजनाको विकल्प नं २ ( ३०.४ मे.िा ) अधबजलार्य आयोजनाको थनमाबण 
र्ाट िातािरणमा कम हाथन नोक्र्ानी पयुाबउने र लागतको उच्ितम नाफा हनु ेभएको हुुँदा 
आयोजनाको विकल्प नं २ को छनोट गररएको छ \ 
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 प्रस्ताि कायाबन्ियन गदाब िातािरणमा पने खास प्रभाि 

प्रस्तावित माथिल्लो दूध खोला ज.वि.आ.को कायाबन्ियनले आयोजना क्षेत्रको भौथतक, जैविक 
र सामाक्तजक-आथिबक तिा साुँस्कृथतक िातािरणमा पानब सक्ने सकारात्मक र  नकारात्मक 
प्रभािहरूको ििाब यस अध्ययनमा प्रस्ततु गररएको छ । 

7.1 सकारात्मक प्रभािहरू 
प्रस्तावित आयोजनाको थनमाबण र सञ्चालनको क्रममा पनब सक्ने सकारात्मक प्रभािहरूलाई 
तल व्याख्या गररएको छ । 

7.1.1 थनमाबण िरण 
7.1.1.1 आयोजना क्षते्रमा पहुुँि सडकको स्तरोन्नथत तिा सधुार 
आयोजनाले 4 िषब थभत्र थनमाबण सम्पन्न गने लक्ष राखेको छ । आयोजना थनमाबणको 
लक्ष्यहरू प्राप्त गनब थनमाबण िरणमा आयोजनाले िषब भरर नै आयोजना क्षेत्र र्ावहरर्ाट थनमाबण 
सामग्रीको आपूथतब तिा ढुिानी गनुब पने हुुँदा पहुुँि सडक थनमाबण तिा स्तरोन्नथत गनुब पने 
हनु्छ । पहुुँि सडक मागबको स्तर उन्नतीको कारण आयोजना क्षेत्र र आयोजना क्षेत्र 
िरपरका स्िानीयलाई यातायात आगमनको सवुिधा उपयोगमा सहजता हनुेछ जसले स्िानीय 
र्ाथसन्दाको जीिनस्तर उकास्न मद्दत गनेछ । जसको प्रभाि स्िानीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र 
दीघबकालीन हनुेछ । 

7.1.1.2 स्िानीय स्तरमा रोजगारीको अिसरहरूको थसजबना 
थनमाबण िरणमा कररर् 145 दक्ष, 70 अधब दक्ष र 220 अदक्ष गरी 435 जनर्क्तिको 
आिश्यकता पनेछ । यसका सािै सञ्चालन िरणमा कररर् 5 जना दक्ष, 5 जना अधब दक्ष 
र 5 जना अदक्ष जनर्क्तिको आिश्यकता हनुेछ । आयोजनाले स्िानीयलाई सीप, दक्षता 
र योग्यताको आधारमा रोजगारीको अिसरमा प्रािथमकता ददनेछ । यस क्षेत्रका अथधकांर् 
सक्षम जनर्क्तिलाई आयोजनाले रोजगारीका अिसरहरू प्रदान गने हुुँदा यस आयोजनार्ाट 
स्िानीय जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पगु्ने देक्तखन्छ । यदद स्िानीय र्ाथसन्दाले आयोजनार्ाट 
रोजगारीको अिसर पाएको खण्डमा रोजगारीका लाथग उि स्िान छोडेर अन्य स्िानमा 
जाने क्रम घट्नेछ । जसको प्रभाि स्िानीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र दीघबकालीन हनुेछ । सािै 
आयोजनामा काम गनब इच्छुक स्िानीय कामदारहरूलाई दक्षताको आधारमा िगीकरण गरी 
रोजगारीका अिसरहरूको थसजबना गररनेछ । 

7.1.1.3 जग्गा विकासका अिसरहरू 
उत्खनन क्षेत्र र व्यिस्िापन क्षेत्रमा थनमाबण कायब सम्पन्न पथछ भथूमको विकासमा ध्यान 
ददइनेछ । आयोजना थनमाबणको क्रममा उत्खनन गररएका क्षेत्रहरू (कररर् २.५५० हेक्टर), 
भण्डारण क्षेत्र ( कररर् १.५ हे ),क्रथसङ प्लान्ट (कररर् २ हेक्टर) र व्यिस्िापन 
क्षेत्रहरूमा (कररर् २.२ हेक्टर) गरी जम्मा ८.२५० हेक्टर जथमनलाई थनमाबण कायब सम्पन्न 
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भए पथछ जग्गाको प्रयोग गनब थमल्ने तिरले व्यिस्िापन गरी सामदुावयक प्रयोजनको लाथग 
प्रयोग गनब सवकनेछ । जग्गा व्यिस्िापन गदाब स्िानीय थनकाय र अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्र 
कायाबलयसुँग समन्िय गररनेछ । 

7.1.1.4 स्िानीय रुपमा उत्पाददत सामानहरूको लाथग र्जार/व्यिसायहरूको अिसर 
थसजबना 

थनमाबण तिा सञ्चालनको अिथधमा आयोजनाका कामदारहरूलाई तरकारी, फलफूल, दूध र 
दगु्ध उत्पादनहरूको माग र्ढ्ने भएको हुुँदा स्िानीय उत्पादनको र्जार िवृि हनुेछ । 
आयोजना क्षेत्रका स्िानीय वकसानहरू त्यस्ता अिसरहरूर्ाट लाभाक्तन्ित हनुेछन ् । यस 
र्ाहेक क्तियाको र्जार, रेषु्टरेण्ट, पसल आदद सेिा जस्ता अन्य व्यापाररक अिसरहरूर्ाट 
स्िानीय माथनसहरू लाभाक्तन्ित हनुेछन ् । 

7.1.1.5 सामाक्तजक सेिा सवुिधा (सडक, क्तर्क्षा, स्िास्थय, पानी आपूथतब आदद) को िवृि 
आयोजनाले नार्ों गाउुँपाथलकाको आयोजना प्रभावित िडामा थनमाबण कायब सरुु भए देक्तख 
खानेपानी सवुिधा, रै्क्तक्षक संस्िा, स्िास्थय सेिा संस्िा, सडक सिाल, र अन्नपूणब संरक्षण 
क्षेत्रको िनलाई सहयोग गनेछ । माथिका कायबक्रमहरूले आयोजनार्ाट प्रभावित 
गाउुँपाथलकामा स्िानीय पूिाबधार र सामाक्तजक सवुिधाहरूको विकासको लाथग सहयोग गनेछ 
र स्िानीय व्यक्तिहरूको जीिनस्तर उकास्न मदत गनेछ ।  

7.1.1.6 नयाुँ प्रविथध र प्रविथध स्िानान्तरणको लाथग स्िानीय जनसङ्खख्यालाई अिसर 
जलविद्यतु  आयोजनाको थनमाबण कायब सरुु भए पथछ आयोजनामा कायबरत स्िानीय जनताले 
नयाुँ प्रविथधको विषयमा ज्ञान थलन सक्ने छन ् । यस आयोजनार्ाट ताथलम प्राप्त जनर्क्तिले 
अन्य यस्ता आयोजनामा काम गनब सक्ने भएकाले अन्य ठाउुँमा पथन दक्ष जनर्क्तिको िवृि 
गराई देर् विकासमा टेिा परु् याउने छन ्। 

7.1.1.7 िस्ती र र्जार विकास 
यस आयोजनाको विकासले स्िानीय व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा िवृि र स्िानीय व्यापार 
व्यिसाय प्रििबनमा टेिा परु् याउनेछ जसको कारण स्िानीय राजस्िमा िवृि हुुँदै स्िानीय 
स्तरको विकासमा टेिा पगु्नेछ । 

7.1.1.8 स्िानीय सरकारको राजस्ि अिसरहरू 
आयोजना थनमाबण गदाब विथभन्न वकथसमका ढुङ्गा, थगट्टी, र्ालिुाको आिश्यकता पछब । 
नेपालको प्रिथलत काननु र्मोक्तजम आयोजनाले उपयोग गरेको थनमाबण सामग्रीहरू सङ्कलन 
गने क्रममा, स्िानीय स्रोतर्ाट राजस्ि र कर उठाउने अथधकार स्िानीय सरकारसुँग रहेको 
छ । यस र्ाहेक, स्िानीय सरकारहरूले आयोजना थनमाबण क्षेत्र थभत्रमा विकथसत भएका 
साना व्यिसाय, रेषु्टरेण्ट, होटलहरू र अन्य सम्र्क्तन्धत औद्योथगक सेिाहरूको लाथग काननु 
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र्मोक्तजम कर लगाउन सक्नेछ जसको कारण स्िानीय राजस्िमा िवृि हुुँदै स्िानीय स्तरको 
विकासमा टेिा पगु्नेछ । 

7.1.2 सञ्चालन िरण 
7.1.2.1 रोजगारीको अिसर थसजबना गने 
सञ्चालन िरणको अिथधमा कररर् 5 जना दक्ष, 5 जना अधब दक्ष र 5 जना अदक्ष 
जनर्क्तिको लाथग आयोजनाले स्िानीयलाई रोजगारी ददनेछ । उि रोजगारले स्िानीय 
समदुायहरूको जीिन स्तर उकास्न महत गनेछ । सञ्चालन िरणमा स्िानीय र्ाथसन्दालाई 
रोजगारीमा उनीहरूको सीप र अनभुिहरूको आधारमा उच्ि प्रािथमकता ददइनेछ । 

7.1.2.2 र्जार केन्रको विकास 
यस आयोजनाको थनमाबण पश्चात ्उत्पादन हनुे ऊजाब स्रोतको कारण अन्य विकास आयोजना 
थनमाबण औद्योगीकरण तिा अन्य व्यापार व्यिसायहरू िवृि गनब लगानी कताबहरूलाई प्रत्यक्ष 
आकषबण गनेछ, जसको कारण उि क्षेत्रमा विकास तिा व्यिसायका कारण अन्य िप 
रोजगारका अिसरहरू र्ढ्ने सम्भािना देक्तखन्छ । 

7.1.2.3 सामाक्तजक सेिा (क्तर्क्षा, स्िास्थय आदद) र सम्र्क्तन्धत स्िानीय सामाक्तजक 
सेिामा सधुार 

आयोजनाद्वारा पहुुँि सडकको ममबत हनुे भएकाले आयोजनाको िरपर रहेका स्िानीय 
समदुायहरूको लाथग लाभदायक हनुे अपेक्षा गररएको छ । पहुुँि सडकले गदाब रै्क्तक्षक 
संस्िा, स्िास्थय सेिा सवुिधा र र्जार सवुिधामा सहज पहुुँि प्रदान गने पररकल्पना गररएको 
छ । सहज पहुुँिका कारण स्िानीय समदुायले सरकारको कृवष विस्तार सेिा र सञ्चार 
सेिा प्राप्त गनब सक्न ेछन ् जनु विगतमा क्षेत्रको दगुबमताको कारण सम्भि थिएन । 

7.1.2.4 ग्रामीण विद्यतुीय अिसरहरू 
यस आयोजनाको विकाससुँगै नार्ों गाउुँपाथलकाका प्रभावित िडामा राविय प्रसारण लाइन 
माफब त ग्रामीण विद्यतुीकरणको योजना र्ने्नछ । यस र्ाहेक, स्िानीय र्ाथसन्दाहरूलाई 
रै्क्तक्षक विकास, टेथलथभजन तिा इन्टरनेटको प्रयोगर्ाट र्ावहरी समदुायसुँग सम्पकब मा 
रहनका लाथग र मनोरिन लगायतका अन्य विकासका अिसरहरूको थसजबना गनबका लाथग 
फाइदा पगु्नेछ । विर्ेष गरी कमजोर आथिबक अिस्िा भएका तिा मवहलाहरूको 
रोजगारीको अिसरमा, क्तर्क्षामा र सञ्चारका माध्यमर्ाट तिा रेथडयोर्ाट सूिनाको पहुुँिमा 
सहजता प्रदान गनेछ । यसका सािै, विद्यतुीय ऊजाबले स्िास्थय केन्रहरूमा रहेका खोपहरू 
विजमा राख्न पथन अिसर प्रदान गछब । 

7.1.2.5 स्िानीय पयबटन विकासका अिसरहरू 
आयोजना प्रभावित क्षेत्रहरूमा विद्यतु  सवुिधाका सािै िषब भरर नै सञ्चालन हनुे सडक थनमाबण 
हनुे हुुँदा यस क्षेत्रमा थभथत्रने र र्ावहररने सिारी साधन थनयथमत सञ्चालनमा रहने छन ् जसले 
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आयोजना क्षेत्र थभत्र र अन्य क्षेत्रहरूमा पयबटनको विकासमा सहयोग पगु्नेछ । सडकको 
सवुिधा प्रयोग गने अिसरका कारण नेपालका अन्य क्षेत्रहरूमा पयबटन विकास तिा पयबटन 
पि मागब विकास भएको देखाएको छ । प्राकृथतक पररदृश्यको समवृिलाई ध्यानमा राख्दै 
अन्य धेरै पयबटकीय पि मागबहरू सवहत अन्य नयाुँ पयबटन स्िलको विकास गने कायबमा 
सहयोग पगु्नेछ । यो आयोजनाको थनमाबणले स्िानीय क्षेत्रमा पयबटन सम्र्क्तन्धत व्यिसाय 
िवृि गने अिसरहरू तिा अन्य पयबटन सम्र्न्धी वक्रयाकलापहरूको लाथग मखु्य ढोकाका 
रूपमा रही स्िानीय समदुायलाई फाइदा परु् याउन उच्ि स्तरको पयबटन विकासको 
पररकल्पना गररएको छ । जसको फलस्िरूप स्िानीय समदुायको र्ीिमा होमस्टे, रेषु्टरेण्ट 
र होटलहरू आदद प्रर्स्त मात्रामा स्िापना हनुे सम्भािना रहेको छ । 

7.1.2.6 औद्योथगक अिसरहरू 
विद्यतुीय ऊजाब औद्योथगक विकासको लाथग आधथुनक यगुको आधारभतू तत्त्िको रुपामा 
रहेको छ । आयोजना प्रभावित िडामा विद्यतुीय ऊजाबको उपलब्धतार्ाट स्िानीय स्रोतको 
उपयोग गरेर आयोजना प्रभावित क्षेत्र थभत्र मझौला, साना तिा कुटानी वपसानी उद्योगहरूको 
विकास हनुे पररकल्पना गररएको छ । त्यस्ता गथतविथधहरूले आयोजना क्षेत्र थभत्रका 
स्िानीय र्ाथसन्दालाई रोजगारीका अिसरहरू र सहायक आथिबक गथतविथधहरूमा िप िवृि 
गने छन ् । 

7.1.2.7 जलविद्यतु सेयरमा लगानी गने अिसरहरू 
आयोजनाको तफब र्ाट स्िानीय स्तरमा सेयर प्रदान गनाबले स्िानीयलाई स्िाथमत्िको अनभुथूत 
ददन्छ र यसले आयोजनालाई कुनै पथन सम्भावित अिरोध रोक्न समेत मद्दत गने पररकल्पना 
गररएको छ । यस आयोजनाको सेयर थनस्कासन हनुे समयमा यस आयोजनाको पवहलो 
सेयर थनस्कासन हुुँदा पवहला अथत प्रभावित घरधरुीलाई प्रािथमकता ददइनेछ र त्यस पथछ, 
क्रमर्ः प्रभावित घरधरुी; प्रभावित िडाका घरधरुी; प्रभावित गाउुँपाथलकाका घरधरुीलाई 
प्रािथमकता ददन ुपने व्यिस्िा गररनेछ । सो पथछ अन्य इछुकहरूले यस आयोजनाको 
सेयरमा लगानी गनब पाउने व्यिस्िा गररनेछ । 

7.1.2.8 राजश्व सङ्कलनमा िवृि 
प्रस्तावित आयोजना सञ्चालन पथछ आयोजनार्ाट प्राप्त राजश्व नेपाल सरकारको अन्तर 
सरकारी व्यिस्िा ऐन र्मोक्तजम स्िानीय, प्रदेर् र केन्र सरकारमा वितरण हनुेछ जसर्ाट 
स्िानीय, गण्डकी प्रदेर् र समस्त देर् विकासमा महत्त्िपूणब योगदान पगु्नेछ । 
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7.2 नकारात्मक प्रभािहरू 
7.2.1 भौथतक िातािरण 
7.2.1.1 थनमाबण िरण 
7.2.1.1.1 जथमन प्रयोगमा पररितबन 
आयोजनाको लाथग कुल २५.४०५ हेक्टर जथमन आिश्यकता पनेछ जसले गदाब जथमनको 
प्रयोगमा पररितबन आउने छ । आयोजनाको लाथग १५.८०५ हेक्टर जथमन स्िायी र 
९.६०० हेक्टर जथमन अस्िायी रूपमा आिश्यक रहनेछ । कुल १५.८०५ हेक्टर जग्गा 
मध्ये ९.१३५ हे सरकारी जथमन रहेको छ । ६.६७० हेक्टर जथमन थनजी स्िाथमत्िमा 
रहेको जथमन रहेको छ । आयोजनाको लाथग अथधग्रहण गररने आिश्यक जथमनको विस्ततृ 
वििरण अनसूुिी ५ मा प्रस्ततु गररएको छ ।  

7.2.1.1.2 भ-ूर्नोटमा पनब सक्न ेप्रभाि 
इन्टेक, सेट थलङ्ग र्थसन, हेड रेस टनेल, सजब साफ्ट, पेन स्टक पाइप, विद्यतुगहृ, उत्खनन 
क्षेत्र, मक थडस्पोजल क्षेत्र आदद जस्ता क्षेत्रमा भौगोथलक पररितबन हनुेछ । हेडिक्सबमा 
डाइभजबन र्ाुँधको थनमाबणले पानी फवकब ने र्हाि सजृना गछब जसले गदाब भथूममा पररितबन 
हनु सक्नेछ ।  

7.2.1.1.3 सरुुङ मागब थनमाबणको कारण प्राकृथतक खोल्सी तिा पानीका महुानमा प्रभाि 
सरुुङ मागब थनमाबणको क्रममा जथमनको सतह थभत्र खन्दा आसपासका पानीका महुानहरू 
सकु्न जाने तिा पानीका महुानहरूको स्िान पररितबन हनु सक्न ेसम्भािना रहेको छ । 
जसको कारण प्राकृथतक खोल्सी तिा पानीका महुान उपयोग गरर रहेका पररिार तिा 
उपभोिाहरूलाई प्रत्यक्ष असर पनेछ । स्िलगत अध्ययनको क्रममा प्राकृथतक खोल्सी 
तिा पानीका महुानहरू उपयोग गने उपभोिाहरू नभेवटएकोले पने प्रभाि न्यून मान्न 
सवकन्छ । 

7.2.1.1.4 िायकुो गणुस्तरमा हनु ेपररितबन 
थनमाबण अिथधमा यातायात तिा थनमाबण उपकरणको प्रयोग, उत्खनन, थड्रथलङ, ब्लाक्तस्टङ्ग, 
ब्याक्तिङ्ग, भारी उपकरणको प्रयोगले प्रिरु मात्रामा धलुो र सिारीको उत्सजबन (कणहरू, 
कार्बन मोनो अक्साइड, सल्फर अक्साइड, हाइ्ड्रोकािबन र नाइरोजन अक्साइडहरू) उत्पादन 
गछब । आयोजना थनमाबण स्िलमा विथभन्न गथतविथधहरूले गदाब त्यहाुँ िरपर क्षेत्रको िायकुो 
गणुस्तर थर्ग्रन सक्छ । 

7.2.1.1.5 ध्िनीको स्तरमा हनु ेपररितबन 
थनमाबण गथतविथधले आयोजना क्षेत्रमा आिाज र कम्पन उत्पन्न गछब । आिाज र कम्पन 
उत्पन्न गने मखु्य गथतविथधहरू मध्ये ब्लाक्तस्टङ, ब्याक्तिङ प्लान्टको प्रयोग, भारी 
उपकरणहरूको ओसार पसार, सरुुङ मागब थनमाबण तिा भाइबे्रटर डोजर, लोडर, रोलर, के्रन, 
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जेनरेटर, पम्प आददको प्रयोगले थनमाबण अिथधको समयमा थनमाबण स्िलमा ध्िथनको उत्पन्न 
हनुे गछब । आयोजना क्षेत्रको िरपर रहेका िस्तीहरूमा ध्िथनको प्रभाि अथधक रहेको छ 
। आयोजना क्षेत्रमा उत्खनन, सरुुङ ब्लाक्तस्टङ्ग र मेथसन सञ्चालनको रे्ला उच्ि ध्िथन 
थनस्कने हुुँदा स्िानीय िासी र िन्यजन्तलुाई असर पनब सक्छ । 

7.2.1.1.6 उत्खनन कायबले गदाब हनु सक्न ेपवहरो, भकू्षय तिा नदीको स्िरूपमा पररितबन 
सरुुङ खन्ने गथतविथधहरू, सजब साफ्ट र विद्यतुगहृ आदद थनमाबणका कारण पवहरो तिा भ-ू
क्षयको सम्भािना रहेको छ । नदीको वकनारर्ाट आिश्यक सामग्रीको उत्खनन कायबले 
गदाब नदीमा तलछट जम्मा भई नदीको आकृथत र र्हािमा पररितबन हनु सक्छ । थनमाबण 
कायबसुँगै नदीको र्हाि मोथडने क्रमले नदीको स्िरूपमा पररितबन हनु सक्छ । सािै यस्ता 
वकथसमका गथतविथधहरूले जल विज्ञानमा समेत पररितबन ल्याउनेछ । आयोजना थनमाबण 
तिा उत्खनन क्षेत्रमा विर्ेष गरी उत्खनन कायब गदाब िट्टानहरू टुवक्रएर ढल्न सक्छ । 
पयाबप्त डे्रनेज र व्यिस्िापनको अभािले गदाब स्िलको क्तस्िरता, भकू्षरण, नदी र खोल्सीमा 
तलछट र्ढ्न,ु पानीको गणुस्तर आददमा नकारात्मक प्रभािहरू देखा पछबन ् । 

7.2.1.1.7 ढुङ्गा माटोको व्यिस्िापन सम्र्न्धी सिाल 
आयोजना क्षेत्रमा उक्तित योजना, व्यिस्िापन र कायबको अभाि भएको अिस्िामा तोवकएको 
स्िान िा अन्यत्र व्यिस्िापन गनुब पने हनु्छ, जनु िातािरणीय दृवष्टकोणर्ाट ठूलो क्तिन्ताको 
विषय रहेको छ । अनकु्तित व्यिस्िापनले गदाब स्िलको क्तस्िरता, भकू्षरण, नदी र खोल्सीमा 
तलछट र्ढ्न,ु िाय ुप्रदूषण, भथूम प्रदूषण, पानीको गणुस्तर आददमा नकारात्मक प्रभािहरू 
देखा पछबन ्। अथनयक्तन्त्रत र अव्यिक्तस्ित व्यिस्िापनले गदाब कृवष योग्य जथमनको विनार्का 
सािै स्िानीय स्तरमा िाय ुप्रदूषण हनु सक्छ । यदद उक्तित व्यिस्िापन गररएन भन ेयसले 
आयोजना क्षेत्रको सौन्दयबमा प्रभाि पाछब । 

7.2.1.1.8 थनमाबण क्तर्विर तिा थनमाबण जन्य फोहोरको व्यिस्िापनमा िनुौती 
आयोजना थनमाबणको क्रममा उत्पन्न भएका ठोस फोहोरहरू जस्तै िट्टान, फलाम, क्तस्टल, 
काठर्ाट उत्पन्न टुक्राहरू र थनमाबण सामग्रीको रूपमा (र्ालिुा, ढुङ्गा, थगट्टी, आदद) रहेका 
छन ् । आयोजना क्तर्विरर्ाट घरेल ुतिा थनमाबण कायबर्ाट उत्पाददत फोहोरले गदाब पानीको 
गणुस्तर थर्गानब र स्िानीय स्िास्थयमा जोक्तखम थनम्त्याउन सक्छ । थनमाबण गथतविथधहरूले 
उत्पन्न गरेको फोहोरमा थसमेन्टको झोला र अनािश्यक भाुँडाहरू, सामग्री र प्लाक्तस्टक 
पछबन ्। आयोजना क्षेत्रमा ठोस र तरल फोहोरको उक्तित व्यिस्िापन नभए पररणाम स्िरूप 
भथूम, पानी र ध्िथनको प्रदूषण हनुेछ । त्यस्तै ठोस, अधब-तरल र तरल फोहोर कक्तङ्खक्रट 
ब्याक्तिङ प्लान्टहरू को सञ्चालनर्ाट उत्पन्न हनुेछ र ठोस फोहोरको रूपमा हनुेछ ।  

7.2.1.1.9 वहमतालको कारण र्ाढीको जोक्तखम र्ढ्न ेसम्भािना 
दूध खोला मस्याबङ्खदी नदीको प्रमखु सहायक खोला हो र यो मनास्ल ुक्षेत्रर्ाट र्रुु हनु्छ 
। दूध खोलाको उद्गम मनास्ल ुवहमालको फेदमा क्तस्ित पोंकर वहमताल भएको हुुँदा पोंकर 
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वहमताल देक्तख मस्याबङ्खदी नदी र दूधखोला नदीको दोभानको दरुी कररर् 12 वकलोथमटर 
(र्ाुँध ) र कररि 16 वकलोथमटर ( विद्यतु गहृ ) तालर्ाट अिक्तस्ित छन ्। सो ताल 
फुट्न गएमा र्ाढीको जोक्तखम र्ढ्ने सम्भािना रहने छ । 

आयोजना क्षेत्रमा GLOF को सम्भावित जोक्तखम सम्र्न्धी अध्ययनको आधारमा GLOF को 
कारण त्यस क्षेत्रमा र्ढीमा 302 घनथमटर प्रथत सेकण्ड सम्मको र्ाढी आउनसक्ने 
सम्भािना रहेको छ । आयोजनाको र्ाुँध क्षेत्र र विद्यतु गहृ क्षेत्रसम्मको नदीको तवटय 
क्षेत्रमा रहेको र्क्तस्तहरुमा यसको प्रभाि घ्िा , थतल्िे र धारापानीमा पने देक्तखन्छ । घ्िामा 
पातलो र्सी भएको र सो क्षेत्र आयोजना द्वारा ढंुगा माटो िपुाने स्िान प्रस्ताि गररएको 
हुुँदा सो स्िानमा आयोजना थनमाबण भएमा र्क्तस्त विकासको सम्भािना न्यून देक्तखन्छ ।  

7.2.1.1.10 ब्लाक्तस्टङ्ग र रं्कर सञ्चालनको लाथग हनु ेसमस्याहरू 
सरुुङ खने्न कामका लाथग विस्फोटक पदािबको आिश्यकता पनेछ । ढुिानी र भण्डारणको 
समयमा विस्फोटक सामग्रीको प्रयोगले घातक िोटपटक र मतृ्य ुसम्म थनम्त्याउन सक्नेछ 
। सरुुङ थनमाबणको क्रममा ब्लाक्तस्टङ्ग गथतविथधहरूले कम्पन उत्पन्न गराउने हुुँदा केही 
आिासीय संरिनाहरूमा िकब न उत्पन्न हनु सक्छ र नक्तजक रहेका माथनसहरूलाई स्िास्थय 
जोक्तखम हनु सक्नेछ । आयोजना क्षेत्रमा विस्फोटनको प्रभाि, विस्फोटक भण्डारणको स्िान 
र आयोजनामा काम गने श्रथमकको भीडमा थनभबर गछब । त्यसैले, विस्फोटन गथतविथधहरूले 
िरपरका घरका संरिनाहरू िकब न ुर िस्तीहरू नक्तजक िाय ुतिा ध्िथन प्रदूषण हनु सक्छ 
। त्यस्तै सरुुङ थनमाबणका कारण केही पानीका महुानहरू पथन सकु्न सक्छन ्। 

7.2.1.1.11 आयोजना क्षते्रको सौन्दयबमा थगरािट 
थनमाबण गथतविथधहरू, सामग्रीहरूको भण्डारण आदद जस्ता गथतविथधका कारण र्ाुँझो 
पररदृश्यले आयोजना क्षेत्रको सौन्दयबमा थगरािट ल्याउन सक्नेछ । 

7.2.1.1.12 पानी डाइभजबनका कारण नदीमा असर 
नदीको वकनारमा हनुे थनमाबणको कायबले गदाब पानीको र्हाि मोड्न ु पने हनु्छ । पानी 
डाइभजबनको कारण नदीमा असर पगु्ने र विथभन्न वकथसमको जलीय जीिनमा पथन प्रथतकूल 
असर पनेछ । थनमाबणको क्रममा ठूला ढुङ्गाहरू हटाउुँदा अिरोधले नदीमा तलछटको 
वितरणमा केही हद सम्म असर गनेछ ।  

7.2.1.1.13 तेल, क्तिल्लो पदािब, अन्य रसायनको िहुािट तिा थनमाबण जन्य फोहोरको 
कारण हनु सक्न ेप्रभाि  

आयोजनाका विथभन्न थनमाबण कायबले जलश्रोतहरूलाई प्रदूवषत गनब सक्छ जसको कारण 
जलको गणुस्तरमा कमी आइ जलिरमा असर पछब । थसमेन्ट थमक्स, विस्फोटक, रङ, 
र्ाथनबस जस्ता खतरनाक सामग्री, सकु्खा ब्यारी र विस्फोटन सामग्री आदद सम्र्क्तन्धत थनमाबण 
रसायनको प्रयोगले जथमन र पानी दिैु दूवषत गनब सक्छ । आयोजना वक्रयाकलापर्ाट 
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उत्पन्न हनुे विथभन्न जल प्रदूषक मध्ये एक स्रोत रासायन िहुािट हो । तरल फोहोर 
लथुब्रक्यान्ट, रङ, सफाइ, रसायन र अन्य जलीय तेल आधाररत सामग्रीको प्रयोगर्ाट उत्पन्न 
हनु्छ । केही तरल फोहोर, थनमाबण उपकरणर्ाट िहुािट, सामग्री हस्तान्तरण र भण्डारणको 
समयमा िहुािट र अनकु्तित र अपयाबप्त प्रर्न्धर्ाट पथन हनु सक्छ । यी पदािबहरू पानीका 
स्रोतहरू तफब  र्ग्न सक्छन ् जसले दिैु जथमन र जल स्रोतहरू प्रदूवषत गनब सक्छ  । सरुूङ 
थनमाबणको समयमा जम्मा भएका फोहोर तिा रसाएको पानीलाई समयमा सङ्कलन गरेर 
प्रर्ोधन नगरेको खण्डमा भथूमगत पानीको सम्पकब मा आइ फोहोर पानीमा भएको घलुनर्ील 
सामग्री पानीमा थमथसन गई यसलाई प्रदूवषत र्नाउुँछ । सािै, उत्खनन क्षेत्रहरूको 
सञ्चालनर्ाट पथन नदीको आकृथत र तलछट वितरण ढाुँिामा पररितबन आउन सक्छ जसले 
गदाब नदीको पानी धथमलो हनु गई प्रदूवषत हनु सक्छ । नदीको वकनारर्ाट अत्यथधक 
मात्रामा ढुङ्गा, र्ोल्डर आदद जिाभार्ी उत्खनन गनाबले नदीको आकारका सािै तलछट 
वितरणको ढाुँिामा पथन पररितबन ल्याउनेछ । त्यस्ता आयोजनाको थनमाबण िरणमा स्िायी 
रूपमा थनमाबण क्तर्विरमा र्स्ने कामदारहरूको वक्रयाकलापका कारण उत्पन्न हनुे ठोस तिा 
तरल फोहोरको राम्रो व्यिस्िापन नभएको खण्डमा ती फोहोरले नक्तजकका जलका 
स्रोतहरूलाई प्रदूवषत गनब सक्छन ्। तसिब, जलको स्रोतलाई प्रदूषण गने यी प्रदूषकले 
सतही र भथूमगत पानीको गणुस्तरमा हानी परु् याई जलिर, कृवष तिा मानिीय जीिनमा 
असर पाछब । 

7.2.1.2 सञ्चालन िरण 
7.2.1.2.1 तल्लो तटीय क्षते्रमा र्हाि कम हनु गई पानीको गणुस्तरमा पररितबन 
सकु्खा याममा कररर् ३ वक.थम. क्षेत्रमा पानीको र्हाि कम हनु गई पानीको गणुस्तरमा 
र तापक्रममा केही पररितबन आउनेछ । 

7.2.1.2.2 भौगोथलक पररदृश्यमा आउन ेपररितबन 
इन्टेक, सेट थलङ्ग र्थसन, हेड रेस टनेल, सजब साफ्ट, पेन स्टक पाइप, विद्यतुगहृ, उत्खनन 
क्षेत्र, मक थडस्पोजल क्षेत्र, श्रम क्तर्विर, आदद जस्ता क्षेत्रमा स्िालाकृथतक तिा भौगोथलक 
पररितबन हनुेछ । डाइभजबन र्ाुँधको थनमाबणले पानी फवकब न ेर्हाि सजृना गछब जसले गदाब 
भौगोथलक पररदृश्यमा पररितबन हनु सक्नेछ । 

7.2.1.2.3 तल्लो तटीय क्षते्रमा स्िानीय जलिायमुा पररितबन 
नदीको डाइभजबन र्ाुँध र टेलरेसको र्ीिमा सूक्ष्म-जलिाय ुपररितबन हनुे अपेक्षा गररएको 
छ । पानीको र्हाि कम भएको क्षेत्रमा, जाडो मौसममा ०.५ थडग्री सेक्तल्सयस तापक्रम 
घट्न सक्नेछ भने गमी मौसममा (िैर्ाख- असार) ०.५ देक्तख १ थडग्री सेक्तल्सयस तापमान 
र्ढ्न सक्नेछ । िषाब ऋतमुा (साउन -- असोज), तापमानमा कुनै पररितबनको आर्ा 
गररएको छैन । आयोजनाको कारण नदीमा पानीको मात्रा कम हनु गई जलिाय ुपररितबनको 
असर उच्ि हनु ुका सािै कृवष उत्पादनमा कमी आउने सम्भािना देक्तखन्छ । 
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7.2.1.2.4 सरुुङ मागबको कारण प्राकृथतक खोल्सी तिा पानीका महुानहरू सकु्न सक्न े
तिा सनब सक्न े

सरुुङ मागबको कारण जथमनको सतह थभत्र खन्दा आसपासका पानीका महुानहरू सकु्न जाने 
तिा पानीका महुानहरूको स्िान पररितबन हनु सक्ने सम्भािना रहेको छ । जसको कारण 
प्राकृथतक खोल्सी तिा पानीका महुान प्रयोग गने पररिार तिा उपभोिाहरूलाई प्रत्यक्ष 
असर पनेछ । स्िलगत अध्ययनको क्रममा प्राकृथतक खोल्सी तिा पानीका महुानहरू 
उपयोग गने उपभोिाहरू नभेवटएकोले पने प्रभाि न्यून मान्न सवकन्छ । 

7.2.1.2.5 सरुुङ प्रिेर्द्वार तिा आसपासका क्षते्रमा जथमनको अक्तस्िरता 
आयोजनाको प्रकार अधबजलार्य प्रकारको रहेको तिापी संकलन गररने पथन १.६ घण्टाको 
लाथग मात्र रहने हुुँदा पानी धेरै सङ्कलन हुुँदैन तर नदीको र्हािका कारण पानीको सतह 
घट र्ढ भई रहुँदा यसले नदी वकनारामा अक्तस्िरता ल्याई भकू्षयको सम्भािना रहन्छ । 

7.2.1.2.6 तटीय क्षते्रमा पानी प्रयोग र अथधकार सम्र्न्धी सिाल 
स्िलगत अध्ययन र स्िानीय समदुायसुँग गररएको छलफलको आधारमा तल्लो तटीय 
क्षेत्रको पानी कुनै पथन प्रयोजनको लाथग प्रयोग भएको पाइएन । 

7.2.1.2.7 र्ाुँध फुट्न गई र्ाुँध स्िल तलका क्षते्रमा पानब सक्न ेप्रभाि 
प्रस्तावित आयोजनामा र्नाइने र्ाुँधको पानी विथभन्न खोल्सीहरू र अक्तस्िर थभरर्ाट र्ग्न 
सक्छ जसको गम्भीर प्रभाि िषाब मौसममा देक्तखन सक्छ जसले गदाब पवहरो जाने, ढुङ्गा खस्ने 
र भकू्षय हनुे सम्भािना रहन्छ । आयोजना क्षेत्र थभत्र र्ाुँधमा कुनै समस्या देक्तखएको 
खण्डमा, र्ाुँध स्िल भन्दा तलथतर रहेका िस्तीहरूलाई र्ाढीले र्गाउन सक्छ र थनजी तिा 
सामदुावयक पूिाबधारमा नोक्सान परु् याउन सक्छ । 

7.2.1.2.8 वहमतालको कारण र्ाढीको जोक्तखम र्ढ्न ेसम्भािना 
आयोजना क्षेत्रमा GLOF को सम्भावित जोक्तखम सम्र्न्धी अध्ययनको आधारमा GLOF को 
कारण त्यस क्षेत्रमा र्ढीमा 302 घनथमटर प्रथत सेकण्ड सम्मको र्ाढी आउनसक्ने 
सम्भािना रहेको छ । आयोजनाको र्ाुँध क्षेत्र र विद्यतु गहृ क्षेत्रसम्मको नदीको तवटय 
क्षेत्रमा रहेको र्क्तस्तहरुमा यसको प्रभाि घ्िा , थतल्िे र धारापानीमा पने देक्तखन्छ । घ्िामा 
पातलो र्सी भएको र सो क्षेत्र आयोजना द्वारा ढंुगा माटो िपुाने स्िान प्रस्ताि गररएको 
हुुँदा सो स्िानमा आयोजना थनमाबण भएमा र्क्तस्त विकासको सम्भािना न्यून देक्तखन्छ ।  

7.2.2 जैविक िातािरण 
7.2.2.1 थनमाबण िरण 
7.2.2.1.1 आयोजनाका संरिनाहरू थनमाबणका कारण िन र िनस्पथतमा हनु ेक्षथत 
आयोजनाको लाथग कुल जग्गा २५.४०५ हेक्टर मध्ये १४.१८५ हेक्टर सरकारी जथमन 
रहेको छ । सरकारी जथमन मध्ये १२.३२५ हेक्टर अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्र र्ाुँझो क्षेत्रको 
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जग्गा र १.८६० हे र्गर तिा अन्य जथमन पनेछ । आयोजना थनमाबणका लाथग अन्नपूणब 
संरक्षण क्षेत्रको िनर्ाट जम्मा ४६ रुखहरू हटाउन ुपनेछ । 

7.2.2.1.2 िन्यजन्तहुरूको िासस्िानको क्षय 
आयोजनाको केही संरिना जस्तै सडक, क्तर्विर, र्ाुँध थडसेन्डर, अथडट पोटबल, क्िारी, 
विद्यतुगहृ आदद भथूम माथि रहनेछ । यस्ता संरिना स्िापनाका लाथग ३.१५० हेक्टर 
घाुँसेमैदान क्षेत्र फडानी गररनेछ । िनस्पथत घटेसुँगै िन्यजन्तकुो िासस्िानमा कमी आउनेछ 
र िन्यजन्तहुरू नक्तजकको सरुक्तक्षत िन क्षेत्रमा र्स्न र्ाध्य हनु सक्छन ् । सािै आयोजना 
नक्तजक रहेको िन क्षेत्रमा िन्यजन्तहुरूको िाप र्ढी हनुाले िन्यजन्त ुर्ीि खाना तिा 
िासस्िानको प्रथतस्पधाब र्ढ्न सक्नेछ । 

7.2.2.1.3 िन्यजन्त ुिासस्िानको कमी 
थनमाबण गथतविथधले ध्िथन, कम्पन, प्रकार्को उत्सजबन गनेछ जसले िन्यजन्तलुाई तसाबउने 
अििा थतनको आिागमनमा र्ाधा परु् याउने िा थतनको प्राकृथतक िासस्िानमा क्षय गनेछ 
। यस्तो पररितबन प्रथत संिेदनर्ील िन्यजन्तहुरू सरुक्तक्षत िासस्िानमा सनब िा त्यही 
थर्िोथलएको िातािरणमा अभ्यस्त हनु िाल्ने छन ् ।  

थनमाबण क्षेत्र तिा क्तर्विरर्ाट थनस्कने फोहोर तिा हाथन कारक रसायनको िहुािटले 
िन्यजन्त ुिासस्िानको स्तर घट्न पगुी विद्यमान जीिजन्तमुा नकारात्मक असर पनब सक्नेछ 
। िन्यजन्तकुो थसकार तिा तस्करी गनब सडकको थनमाबणर्ाट थनमाबण कमी, कमबिारी र 
स्िानीय र्ाथसन्दालाई िन्यजन्तकुो आश्रय स्िल सम्म सहज पहुुँि थमल्छ । यसले 
िन्यजन्तकुो थसकार तिा तस्करीका घटनाहरू घट्न सक्ने छन ्र मास ुतिा औषथध जन्य 
महत्त्ि र्ोकेका िन्यजन्तकुो जनसङ्खख्यामा कमी आउन सक्ने आकलन गररएको छ । 

7.2.2.1.4 जोक्तखम तिा संरक्षणको प्रािथमकतामा परेका िन्यजन्तहुरूमा पनब जान े
असरहरू 

िनस्पथत फडानी, थनमाबण कायबर्ाट उत्सक्तजबत ध्िथन, कम्पन, धूलो, फोहोर, सिारीसाधनको 
आिागमन, थनमाबण कमबिारी तिा स्िानीय र्ाथसन्दाले िन्यजन्तकुो थसकार गनब सक्न े
कारणले गदाब जोक्तखम तिा संरक्षणको प्रािथमकतामा परेका िन्यजन्तहुरूमा िन्यजन्तकुो 
सङ्खख्यामा कमी आउन सक्छ । 

7.2.2.1.5 जलीय िासस्िान दूवषत हनु े
र्ाुँध र सडकको थनमाबण, खानीको काम, नदीको डाइभजबन तिा नदी वकनारमा अन्य कायब 
गदाब तिा थनमाबणको समयमा तटीय िनस्पथतको विनार्ले भसू्खलन एिं नदीमा माटो तिा 
र्ालिुाका कणहरू जम्मा हनु सक्छ ।थनमाबण स्िलर्ाट र्गेको तरल पदािब, क्तर्विरर्ाट 
थनस्केको फोहर पानी र जोक्तखम यिु िस्त ुनदीमा जम्मा भई जलिरमा असर पनब सक्छ । 
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7.2.2.1.6 िन क्षते्रमा आगलागीको जोक्तखम 
आयोजना थनमाबण क्षेत्रमा उत्खनन गदाब विस्फोटन कायब समेत हनुेछ । िन क्षेत्रको 
नक्तजकका क्षेत्रहरूमा विस्फोटक पदािब र इन्धनको प्रयोगले आगोको जोक्तखम र्ढ्न सक्छ, 
यदद आगो लाग्यो भन,े धेरै जङ्गली जनािरहरू र्स्ने ठाउुँ र िनस्पथत नष्ट हनु सक्छन ् । 
यसले दलुबभ र लोपोन्मखु िनस्पथतलाई पथन नष्ट गनब सक्छ र यस क्षेत्रमा र्स्ने जङ्गली 
जनािरहरूको लाथग ठूलो खतरा हनु सक्छ । 

7.2.2.1.7 िन अथतक्रमण 
आयोजना स्िल िरपर रहेका िन अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्रको स्िाथमत्िमा रहेको छ । िरपर 
रहेका िन क्षेत्रहरूमा थनमाबण श्रथमकहरूको सहज पहुुँिको कारण िन अथतक्रमणको 
सम्भािना रहन्छ । आयोजना थनमाबणको क्रममा गररने िन फुँ डानीले स्िानीय र्ाथसन्दालाई 
िनमा जान सहज हनु्छ जस कारण काठ दाउरा अिैध कटानका सािै स्िानीय र्ाथसन्दाले 
जथमन अथतक्रमण गनब सक्ने देक्तखन्छ । 

7.2.2.1.8 िन उत्पादनमा दर्ाि 
आयोजना क्षेत्रमा र्सेका कामदारहरूले खाना पकाउन र िासस्िान तताउनको लाथग 
दाउराको प्रयोग गने हुुँदा दाउराको र्ढ्दो माग रहनेछ जसले गदाब अनथधकृत क्षेत्रहरूर्ाट 
रुखहरू कटानी हनुे सम्भािना हनुेछ । 

7.2.2.1.9 आयोजना नक्तजकको िस्तीमा रहेका माथनस र िन्यजन्त ुर्ीिको द्वन्द्व 
आयोजना स्िल अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्रमा अिक्तस्ित छ । प्रस्तावित आयोजना स्िल िरपर 
प्रायजसो िन क्षेत्र थनकै पातलो रहेको हुुँदा आयोजनाको थनमाबण कायबर्ाट िन्यजन्तमुा पने 
प्रभाि कम रहेको पाइएको छ । स्िानीय अनसुार मसुा, र्ाुँदर, दमु्सी, स्याल, क्तितिुा, 
जस्ता स्तनधारी िन्यजन्तहुरूले र्ालीनाली खाएर िा घर पालिुा जनािर मारेर दखु ददएको 
भए तापथन यसको प्रभाि नगण्य रूपमा रहेको र्ताउुँछन ्। 

7.2.2.2 सञ्चालन िरण 
7.2.2.2.1 िन र िनस्पथतमा हनु ेक्षथत 
सञ्चालन िरणको अिथधमा, आयोजनाको थनमाबण कायबका कारण कम प्रभाि पने देक्तखन्छ 
तर सञ्चालन िरणमा आिश्यक पने अियिहरूको भण्डारणले गदाब र्नको फडानी र िन 
क्षेत्रमा उत्खनन हनु जान्छ जसले गदाब केही अिक्तर्ष्ट असरहरू भने रहन्छ । आयोजना 
सञ्चालनको र्खत पहुुँि सडकको स्तरोन्नथतले कामदार र जनर्क्ति तिा स्िानीय र्ाथसन्दाले 
गैर काष्ठ िनपैदािार, इन्धन, औषधी र सगुक्तन्धत र्ोटथर्रुिा लगायतका र जीिजन्तकुो 
अिैध तस्करी गनब सक्छन ्। 
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7.2.2.2.2 जलीय िासस्िान दूवषत हनु े
जलविद्यतु सञ्चालन र सम्र्ि वक्रयाकलापले ध्िथन एिं प्रकार् उत्पादन गनेछ जसले 
थनर्ािर प्रजाथतमा असर पानब सक्नेछ । क्तर्विरर्ाट थनस्कने ठोस फोहोरको अपयाबप्त 
व्यिस्िापनले िनस्पथत र प्राणीमा प्रथतकूल असर पनब सक्नेछ । सािरी साधनको िापले 
पथन िन्यजन्तमुा असर पनब जान्छ । 

7.2.2.2.3 जलार्यको थनमाबणले हनु ेअसरहरू 
र्ाुँध थनमाबणले गदाब र्ाुँधको माथिल्लो भागमा एक सानो जलार्य र्न्न पगु्छ । जलार्यमा 
रहेको पानीको र्हाि, भौथतक तिा रासायथनक गणुहरूमा पररितबन आउन सक्छ जनु 
विद्यमान प्रजाथतको लाथग उपयिु नहनु सक्छ । जलीय पाररक्तस्िथतक प्रणालीमा असर पनब 
गई आयोजना क्षेत्रको जैविक विविधतामा कमी आउन सक्नेछ । 

7.2.2.2.4 नदीको र्ाुँध र टेलरेस र्ीिको भागमा पानीको र्हािमा कमी भई जलिरमा 
असर पनब सक्न े

सञ्चालनको िरणमा खोलाको धार पररितबन गरेर धेरैजसो पानी उजाब उत्पादनमा प्रयोग 
गररने भएकोले र्ाुँध र टेलरेसको र्ीिमा पानीको न्यून र्हाि क्षेत्र पछब । यस क्षेत्रमा हनुे 
पानी दूधखोला छेउ छाउका सहायक नदीहरूर्ाट िातािरणीय प्रिाहको रूपमा प्राप्त हनुेछ 
। पानीको मात्रा तिा र्हािमा कमीका कारणले यस क्षेत्रमा रहेका जलीय जीिनमा गम्भीर 
प्रभाि पनब सक्नेछ ।जलीय पाररक्तस्िथतक प्रणालीमा असर पनब गई आयोजना क्षेत्रको जैविक 
विविधतामा कमी आउन सक्नेछ । 

7.2.2.2.5 र्ाुँधर्ाट अिानक पानी छोडे पथछ स्िलीय िन्यजन्त ु र जलमा आक्तश्रत 
िन्यजन्तहुरूको जोक्तखम 

टर्ाबइन सञ्चालनमा िा पािर प्लान्टर्ाट सकु्खा मौसममा र्ाुँधर्ाट अिानक पानी छोड्न ु
पने हनु सक्छ । विर्ेष गरी रातको समयमा अिानक पानी छोड्दा स्िलीय िन्यजन्तकुो 
लाथग गम्भीर प्रभाि पनब सक्छ ।  

7.2.3 सामाक्तजक आथिबक र साुँस्कृथतक िातािरण 
7.2.3.1 थनमाबण िरण 
7.2.3.1.1 थनजी जथमनको अथधग्रहण 
प्रस्तावित आयोजनाले स्िायी रूपमा १५.८०५ हेक्टर थनजी जथमन र ९.६०० हेक्टर 
अस्िायी रूपमा गरी २५.४०५ हेक्टर जथमन अथधग्रहण गररनेछ । आयोजना स्िलमा 
खेती योग्य जथमनको कम उत्पादकता भए पथन स्िायी र अस्िायी रूपमा कृवषका लाथग 
प्रयोग हनुे थनजी जग्गा अथधग्रहण गदाब जनताको जीविकोपाजबनमा गम्भीर असर पनेछ । 
विथभन्न आयोजनाको उदे्दश्यहरूको लाथग अनमुाथनत आिश्यक जग्गाहरू (स्िायी र अस्िायी) 
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अनसूुिी  मा प्रस्ततु गररएको छ । प्रभाि प्रत्यक्ष, स्िल विक्तर्ष्ट, छोटो अिथधको र कम 
देक्तख मध्यम पररमाणको छ । 

7.2.3.1.2 कृवष र्ालीमा नोक्सानी 
आयोजना क्षेत्रमा मकै, कोदो अथधक रुपमा खेती/उत्पादन गररन्छ । आयोजनार्ाट स्िायी 
र अस्िायी रुपमा अथधग्रहण गने जथमनर्ाट उत्पादनमा ह्रास आउनेछ । 

7.2.3.1.3 थनजी भौथतक संरिनाको अथधग्रहण 
प्रस्तावित आयोजनाको कारण र्ाुँध स्िलमा थनक्तज खेतीयोग्य जथमन ( ३.१५० हे ) को 
अथधग्रहण पनब हनु्छ । प्रभाि प्रत्यक्ष, स्िल विक्तर्ष्ट, लामो अिथधको र कम देक्तख मध्यम 
पररमाणको छ । 

7.2.3.1.4 सामदुावयक जथमन अथधग्रहण सम्र्क्तन्धत प्रभाि 
आयोजनाले १४.१८५ हेक्टरको सरकारी जथमन (िन, र्ाुँझो जथमन र्गर समेत) स्िायी 
र अस्िायी रूपमा आयोजनाले अथधग्रहण गनेछ । आयोजनाको उदे्दश्यका लाथग अथधग्रहण 
गररएको यी सामदुावयक जथमनहरू गाईिस्त ुिराउने र केही दाउरा/पतकर सङ्कलन गने 
स्िान रहेकोले स्िानीय आददिासी समदुायहरूलाई प्रत्यक्ष असर पनब देक्तखन्छ । समदुायका 
आिश्यकताहरू पूरा गनब गाई िस्तहुरू िराउनका लाथग र अन्य उदे्दश्यका लाथग जथमन 
उपलब्ध भएका कारण पररकल्पना गररएका प्रभािहरू कम हनुे माथनएको छ । 

7.2.3.1.5 थनमाबण कायबदल सम्र्क्तन्धत सामाक्तजक सेिा (क्तर्क्षा, सामदुावयक स्िास्थय, 
सञ्चार,खानपेानी आपूथतब आदद) मा प्रभाि 

प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजनाले सामाक्तजक सेिा संस्िाहरू विर्ेष गरी रै्क्तक्षक सवुिधाहरू, 
स्िास्थय सेिाहरू, पानी आपूथतब प्रणालीहरू, स्िानीय काननु व्यिस्िा कायम गने संस्िाहरू, 
दूरसञ्चार सेिा, स्िानीय र्जार र आपूथतब गने संस्िाहरू र सरै् भन्दा माथि सो क्षेत्रको 
सरसफाइ व्यिस्िापनमा प्रभाि पनेछ । यी प्रभािहरू आयोजना थनमाबण स्िल र आयोजना 
क्तर्विर क्षेत्रहरूको नक्तजक अिक्तस्ित स्िानहरूमा र्ढी हनुे देक्तखन्छ । 

7.2.3.1.6 काननुी व्यिस्िाका सिाल 
सानो क्षेत्रमा र्ाह्य कामदारहरूको आगमनले गदाब स्िानीय समदुायहरूलाई विथभन्न 
तररकाहरूले िाप र्ढ्ने अनमुान गररएको छ । यसका सािै, सरुक्षाको मानथसक डर, 
घरको सामानहरूसुँग सम्र्क्तन्धत सरुक्षा, र्च्िाहरू र मवहलाहरू सम्र्न्धी सरुक्षा रहेको छ 
। यो मनोविज्ञानले असरुक्षा र तनािको भाि उत्पन्न गछब र सानो क्षेत्रमा माथनसहरूको 
सङ्खख्या िवृिका सािै अपराध, िोरी तिा झगडा आदद जस्ता घटनाहरूको िवृि हनु सक्छ 
। यी गथतविथधले स्िानीय काननु व्यिस्िालाई अत्यन्त अप्यारो र र्ोझ ददन्छ । उपलब्ध 
मानि संसाधनको साि काननु व्यिस्िा हेने थनकायले पूिब आयोजना स्तरमा सरुक्षा व्यिस्िा 
कायम गनब कदठनाइ महससु गनब सक्छन ् । 
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कुनै पथन क्षेत्रका स्िानीय माथनसहरूलाई आफ्नो क्षेत्रसुँग गिब हनु्छ । र्ावहरी व्यक्तिहरूले 
उनीहरूको सहमथत थर्ना उनीहरूको स्रोतमा गने कुनै पथन त्यस्ता अथतक्रमण स्िानीय 
समदुायका लाथग अमान्य हनु सक्छ । अको तफब , आयोजनाका कमबिारीहरूले स्िानीय 
र्ाथसन्दासुँग कुनै ज्ञान हुुँदैन र जानकारी गराउने िा आयोजना थनमाबण कायबका विथभन्न 
पक्षको छलफलमा सामेल गराउने आिश्यक हुुँदैन भने्न मनसाय राख्छन ् र सोही र्ाहानमा 
स्िानीय समदुायलाई कम महत्त्ि ददने गछबन ्। त्यस्ता अभ्यासहरूले स्िानीय र आयोजना 
कमबिारीहरू लगायत र्ाह्य कायब र्लका र्ीिमा द्वन्द्व भािना जगाउने काम गछब । यसले 
स्िानीय र र्ावहरी कामदारहरू र्ीिको सम्र्न्धमा असमझदारी उत्पन्न गछब जसले अन्ततः 
विथभन्न र्ाहानमा थनमाबण कायबमा अिरोध हनु गई स्िानीय काननु व्यिस्िालाई प्रत्यक्ष 
प्रभाि पानब सक्छ । नेपालको विकास आयोजनामा भएको अनभुिले सामाक्तजक तनािका 
त्यस्ता घटनाहरूलाई समेत देखाउुँछ जसले थनमाबण कायमा रोकािट ल्याउन सक्छ । 

7.2.3.1.7 पेसागत स्िास्थय, सामदुावयक स्िास्थय र दघुबटना जोक्तखमहरूमा थनमाबण 
सम्र्क्तन्धत प्रभाि 

आयोजना क्षेत्र दगुबम स्िानमा अिक्तस्ित भएकाले तलुनात्मक रूपमा र्ाह्य संसार र 
समदुायहरूसुँग कम सम्पकब मा रहेको पाइन्छ । अको र्ब्दमा, उनीहरू प्राय: र्हरहरू र 
अन्य भौगोथलक क्षेत्रहरूमा देक्तखने सरुिा रोगको प्रभािमा परेका छैनन ् । जलविद्यतु 
आयोजना थनमाबण कायबको लाथग आयोजना क्षेत्र र्ावहरका विथभन्न सीप भएका माथनसहरूको 
आिश्यकता हनु्छ । यी व्यक्तिहरू विथभन्न भौगोथलक क्षेत्रर्ाट आएका हनु्छन ् र उनीहरूले 
सम्भावित रोग र्ोकेर ल्याएका हनु सक्छन ्जनु स्िानीय क्षेत्रका लाथग नयाुँ र अज्ञात हनु्छ 
। र्ावहरी व्यक्तिहरूसुँग विथभन्न प्रकारको सम्र्न्धका कारण स्िानीय व्यक्तिहरू नयाुँ सरुिा 
रोगको थसकार हनु सक्छन ् । नेपालका धेरैजसो विकास आयोजनामा महत्त्ि राखेको 
सङ्खक्रमण रोगमा एि.आइ.भी र एड्स लगायतका यौन रोग रहेका छन ् । नपेालमा यौन 
क्तर्क्षा धेरै कमजोर भएको िा हुुँदै नभएको कारण स्िानीय तिा आयोजना कमबिारीहरूलाई 
यस्तो वकथसमका भयानक रोग लाग्न सक्छ । आयोजना क्षेत्रमा यौन रोग र्ढ्न सक्ने 
सम्भािना धेरै रहेको छ । 

7.2.3.1.8 िस्तीहरूमा थनमाबणसुँग सम्र्क्तन्धत प्रभाि 
नेपालमा थनमाबणाधीन आयोजनाको प्रभािहरू मध्ये एक भथूम प्रयोगमा थनयन्त्रण थनयमनको 
अभािका कारण आयोजना थनमाबण स्िलको नक्तजक िस्तीहरूको विकास हनु ुहो, जसको 
स्पष्ट कारण यी क्षेत्रहरूमा आयोजना र आयोजनाका कामदारहरूले प्रदान गरेको आथिबक 
अिसरहरू हनु ् । यो सानो क्तिया पसलहरूर्ाट सरुु हनु्छ र थर्स्तारै वकराना पसलहरू, 
रेषु्टरेण्टहरू, हजाम पसलहरू, दजी पसलहरू, आिासीय भिनहरू र ठुला स्टोरहरू हुुँदै 
एउटा र्जारको रूपमा विकास हनु्छ । माथिल्लो दधुखोला जलविद्यतु आयोजनाको विद्यतुगहृ 
र र्ाुँध स्िलको नक्तजक त्यस्तै वकथसमका िस्तीहरूको विकास हनुे देक्तखन्छ । आयोजना 
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स्िल िोिे - लाके सडकमागब समेत पनब हुुँदा सवुिधामा पहुुँिर्ाट िस्तीको विकासमा िप 
ऊजाब थमल्नेछ । यस वकथसमका गथतविथधको कारण भीडभाड र्ढ्ने, िस्तीको अथनयक्तन्त्रत 
विकास हनु,े पानीको आपूथतबमा अभाि, माथनसहरूले फ्याुँकेका फोहोरहरूको कारण मखु्य 
पहुुँि सडकको सरसफाइमा थगरािट हनुे र सरै् भन्दा र्ढी थनमाबण सिारी यातायातका 
कारण दघुबटना जोक्तखम र्ढ्न जाने देक्तखन्छ । 

7.2.3.1.9 लैवङ्गक र र्ालर्ाथलकामा हनु ेभेदभाि सम्र्न्धी जोक्तखम 
आयोजना क्षेत्रमा मवहला जनसङ्खख्याको अथधकांर् वहस्सा अक्तर्क्तक्षत छन ् र परम्परागत 
रूपमा परुष समकक्षीको प्रभािले गदाब विकास थनमाबण तिा सामाक्तजक विकासका कायबमा 
उनीहरूको भथूमका कम रहेको पाइन्छ । त्यसैले आयोजना थनमाबणका ठेकेदारहरू, साना 
ठेकेदारहरू, आयोजना कमबिारी र कायबदलले मवहलाहरूलाई उनीहरूको परुुष समकक्षीको 
तलुनामा धेरै कम पाररश्रथमक ददई आयोजनाको रोजगारीमा भेदभाि गने सम्भािना रहन्छ 
। आफ्ना अथभभािकलाई हवुकब  सकेका सन्तानले घरको कामको भारमा सहयोग गनुब 
परम्परागत रूपमा नेपालमा स्िीकायब कुरा हो । यस्तो सामाक्तजक पषृ्ठभथूममा, आयोजना 
ठेकेदार, साना ठेकेदार र आयोजनाका कमबिारीद्वारा अथभभािकहरूको सहमथतमा धेरै कम 
पाररश्रथमकमा आयोजना क्षेत्रमा त्यस्ता र्ालर्ाथलकाहरूलाई रोजगार ददने सम्भािनालाई 
रोक्न िा थनयन्त्रण गनब सवकुँ दैन । यदद यस्तो अिस्िा आयो भने, ती र्ालर्ाथलकाहरूलाई 
घर र र्ावहर गरी अथधक र्ोझ झेल्न ुपने हनु सक्छ । 

7.2.3.1.10 र्ाह्य कामदारका कारण यौन जन्य रोगको सिाल 
नेपालका धेरैजसो विकासका आयोजनामा देखा पने सम्भावित रोगमा एि.आइ.भी. र एड्स 
लगायतका यौन रोग हनु ् । नेपालमा यौन क्तर्क्षा कमजोर भएकोले स्िानीय र आयोजनाका 
कमबिारीहरूलाई यस्तो भयानक रोग लाग्न सक्ने सम्भािना रहन्छ । आयोजना क्षेत्रमा 
यौन सम्र्न्धी रोग र्ढ्न सक्ने सम्भािना रहेको छ । 

7.2.3.1.11 पयबटनमा थनमाबण सम्र्न्धी प्रभाि 
थनमाबण कायबले यसका विथभन्न सवुिधाहरूको लाथग पयबटकहरूद्वारा प्राय: भ्रमण गररने धेरै 
क्षेत्रहरूलाई ओगट्ने छन ् । यस र्ाहेक, यस क्षेत्रको प्राकृथतक सौन्दयब र थनमबलताको 
आनन्द थलन आएका पयबटकहरू थनमाबण गथतविथधले वििथलत हनुेछन ् जसका कारण थनमाबण 
अिथधमा उि क्षेत्रको समग्र पयबटनमा थगरािट आउन सक्ने सम्भाव्यता रहेको छ ।  

7.2.3.1.12 विस्फोटको समयमा कम्पनका कारण नक्तजकका घरहरू तिा जीिनमा हनु 
सक्न ेक्षथतको सम्भािना 

विस्फोटन गथतविथधहरूका कारण सजृना हनुे कम्पन तरङ्गहरूले  नक्तजकका घरहरू र 
माथनसहरूलाई हाथन परु् याउन सक्छ र उनीहरूको ज्यान समेत जोक्तखममा पाछब । 
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7.2.3.1.13 नक्तजकको िस्तीहरूमा आगलागीको जोक्तखम 
िस्ती क्षेत्रहरूको नक्तजक इन्धन र र्ारुदको अनकु्तित भण्डारण सम्भित: आगोको खतरा 
हनु सक्छ । आगोको क्तझल्काको कारण आगलागी हुुँदा मानि र र्स्तभुाउको क्षथतको सािै 
नक्तजकका घरहरू र िनस्पथतको पथन नोक्सान गनब सक्छ । 

7.2.3.1.14 स्िानीय संस्कृथत र परम्परामा पने प्रभाि 
आयोजनाको थनमाबणको िरणमा विथभन्न जातीय पषृ्ठभथूम भएका र आफ्नै वकथसमका संस्कृथत 
माने्न थनमाबण मजदरुहरूको आिागमन हनुेछ । र्ावहरी श्रम र्क्तिले स्िानीय जीिनरै्ली र 
सांस्कृथतक परम्परालाई प्रभाि पानब सक्छ र जनु गाउुँ समदुायमा आफ्नै परम्परागत वििार 
भएका स्िानीय र्ाथसन्दाहरूलाई स्िागत योग्य नहनु सक्छ । यसको कारणले सांस्कृथतक 
ह्रास, अनािश्यक सामाक्तजक अभ्यास, िादवििाद उत्पन्न हनु सक्छ र स्िानीय र्ाथसन्दाहरूको 
र्ीिमा सामाक्तजक र्न्धनमा कमी आउन सक्छ । 

7.2.3.1.15 सामाक्तजक व्यिहार/जीिनरै्ली र जीिन स्तरमा पररितबन सम्र्न्धी सिाल 
थनमाबण िरणमा र्ावहरर्ाट कामदारहरूको आिागमनका कारण माथनसहरूले कामदारहरूको 
आिश्यकता पूरा गनबका लाथग साना व्यिसायहरू खोल्न प्ररेरत हनुेछन ् । यसले 
व्यिसायीहरूका पररिारको आथिबक क्तस्िथत र्ढाउन महत गछब र उनीहरूको जीिन स्तरमा 
पररितबन ल्याउुँछ । यस समवृिको नकारात्मक पक्ष भनेको कमजोर आथिबक पषृ्ठभथूम 
भएका अन्य पररिारहरूलाई कुदृवष्ट अििा गलत अथभप्रायले हेने व्यिहार हनु सक्छ । 
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न कमी सम्र्न्धी सिालहरू थनमाबण कामदारहरूको भीडसुँगै 
खानाको माग र्ढ्ने हनुाले स्िानीय जनतामा खाद्यान्नको अभाि हनुेछ र िप खानाको लाथग 
पैसा कमाउन पथन कडा पररश्रम गनुब पने हनु सक्छ । यसले थनमाबण श्रथमकहरूको खानाको 
िप मागले स्िानीय र्ाथसन्दाहरूको जीिन थनिाबहमा समस्या सजृना गनब सक्छ । 

7.2.3.2 सञ्चालन िरण 
7.2.3.2.1 कृवष जथमनको अथधग्रहणका कारण उत्पादन र स्िानीय अिबव्यिस्िामा ह्रास 
यस आयोजनाद्वारा कृवष जथमन अथधग्रहण गनुब पने भएकोले भथूमको प्रयोगमा आएको 
पररितबनले यस क्षेत्रमा कृवष उत्पादन घट्नेछ जसले स्िानीय अिबव्यिस्िा र वकसानहरूको 
जीविकोपाजबनमा असर पनेछ । 

7.2.3.2.2 थनमाबण सम्र्न्धी आथिबक गथतविथधहरू र यसको प्रभािमा कमी 
थनमाबण िरणको समयमा भखबर स्िापना गररएका व्यिसायहरूमा सञ्चालन िरणका 
कमबिारीहरूको कम सङ्खख्याका कारण उनीहरूको आितजाितमा कमी हनुेछ । यो 
कारणले केही व्यिसायीहरूलाई आफ्नो व्यिसाय र्न्द गरेर कही ँसनुब पने हनु सक्छ जसले 
गदाब स्िानीय स्तरको अिब व्यिस्िामा प्रभाि पनब सक्छ । 
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7.2.3.2.3 र्ाुँधर्ाट अिानक पानी छोड्दा माथनस र िस्तभुाउमा हनु सक्न ेजोक्तखम 
र्ाुँधमा खरार्ी आएको खण्डमा कम र्हाि क्षेत्रमा र्सोिास गने माथनसहरूलाई अत्यथधक 
पानीको मात्राले र्गाएर लग्ने ठूलो जोक्तखम हनुेछ । डुर्ानले मानिीय हताहत र आथिबक 
क्षथत समेत थनम्त्याउनेछ । 
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 अनकूुल प्रभाि अथधकतम अथभिवृि गने तिा प्रथतकूल प्रभािलाई 
न्यून गने उपायहरू 

प्रस्तावित आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनमा भविष्यमा िातािरणमा पनब 
सक्ने नकारात्मक प्रभािलाई न्यूनीकरण र सकारात्मक प्रभािलाई र्ढोत्तरी ददने रहनेछ । 
िातािरणमा पने प्रभािलाई िातािरण संरक्षण थनयमािली २०७७ अनसूुिी -१२ को 
पररच्छेद ८ मा उल्लेख गररएको तह थनधाबरण को मापदण्ड अनसुार सोको प्रभाि मूल्याङ्कन 
गररएको छ । प्रस्ताि कायाबन्ियन गदाब िातािरणमा पनब सक्ने पवहिान तिा आकलन 
गररएका प्रथतकूल प्रभािलाई हटाउने िा न्यून गने विषयलाई विर्ेष ध्यान ददई प्रथतिेदनमा 
प्रस्ट हनु ेगरी उल्लेख गररएको छ । यसरी िातािरणको प्रभािलाई न्यूनीकरण गदाब 
अपनाइने रोकिामका उपायहरूलाई थनम्न अनसुार िगीकरण गररनेछ ।  

क्षथतपूथतबका उपायहरू (Compensatory measures): कम गनब िा हटाउन नसवकन े
खालका प्रथतकूल प्रभािको क्षथतपूथतबका उपायहरू समािेर् गररएको छ ।  

सधुारात्मक उपायहरू (Corrective measures): प्रथतकूल प्रभािलाई कम गरेर स्वीकार 
योग्य तह सम्म ल्याउन का लाथग सधुारात्मक उपाय समािेर् गररएको छ ।  

प्रथतरोधात्मक उपायहरू (Preventive measures): केही गम्भीर खालका प्रभािलाई 
त्यस्ता प्रभाि देखा पनब िाल्न ुभन्दा अगाथड नै कम गनब प्रथतरोधात्मक उपायहरू समािेर् 
गररएको छ ।  

आयोजना क्षेत्रको भौथतक, जैविक, सामाक्तजक-आथिबक तिा सााँस्कृतिक िातािरणका क्षेत्रमा 
पने नकारात्मक प्रभािलाई कम गनब थनमाबण तिा सञ्चालनको िरणमा माथि उक्तल्लक्तखत ३ 
विथध थभत्र रही न्यूनीकरणका उपायहरूको िगीकरण गररएको छ । लाभकारी प्रभािहरूलाई 
र्ढाउन र प्रथतकूल प्रभािहरूलाई न्यूनीकरण गनब िा हटाउन आिश्यक लागत समािेर् 
गररएको छ । न्यूनीकरणका लाथग क्तजम्मेिारी समेत वकटान गरी प्रथतिेदनमा म्यावरक्समा 
प्रस्ततु गररएको छ ।  

8.1 िातािरणीय अथभिवृि र न्यूनीकरणका उपाय 
आयोजना क्षेत्रको भौथतक, जैविक, सामाक्तजक-आथिबक र सााँस्कृतिक िातािरणमा पने 
प्रथतकूल प्रभािलाई न्यूनीकरण गनब र कम गनब, थनमाबण र सञ्चालन िरणमा विथभन्न 
व्यिहाररक न्यूनीकरणका उपायहरू प्रस्ताि गररएको छ । आयोजनाको प्रस्तािक मखु्य 
रूपले सम्पूणब प्रस्तावित अथभिवृि र न्यूनीकरणका उपायहरू पूरा गनब क्तजम्मेिार हनुेछ । 
अथभिवृिका उपायहरूका सािै भौथतक, जैविक, सामाक्तजक-आथिबक र सााँस्कृतिक प्रभािहरूका 
लाथग प्रस्तावित न्यूनीकरणका उपायहरू तल उप-अध्यायमा िणबन गररएको छ । यसका 
अथतररि अध्ययनको क्रममा पवहिान नगररएका प्रथतकूल र लाभदायक प्रभािहरू यदद पथछ 
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आयोजनाको थनमाबण र सञ्चालन िरणहरूमा पत्ता लागेमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तािकले आफ्नै 
खिबमा न्यूनीकरण िा अथभिवृिका कायब गनुब पनेछ । प्रस्तािकले नपेाल सरकारको प्रिथलत 
थनयम र काननु र्मोक्तजम कुनै पथन र्ाधा हटाउन ु पनेछ । नेपाल सरकारको सम्पूणब 
प्रिथलत काननु र थनयमहरू यस आयोजनामा लाग ुहनुेछन ्। 

8.2 अथभिवृिका उपाय 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रथतिेदन तयारीको क्रममा अथभिवृिका उपायहरू प्रस्तािकको 
प्रथतर्िता प्रथतथर्क्तम्र्त हनु ेगरी प्रथतिेदनमा प्रस्तावित गररएको छ । आयोजना थनमाबणका 
लाथग अनसुन्धानात्मक दावयत्िको वहस्सा हनु सक्ने आयोजनाको फाइदाहरूका सािै 
िातािरणीय तिा सामाक्तजक प्रथतकूल प्रभािहरू हनु्छन ्। प्रथतिेदनको यो खण्डले लाभ 
िवृि गनब सम्भि हनुे अथभिवृिका उपायहरू ददएको छ । प्रस्तावित आयोजनाको थनमाबण 
कायब र सञ्चालन िरणहरूको र्खत र्ढाइएका उपायहरू तल ददइएका छन ्। 

8.2.1.1 थनमाबण िरण 
8.2.1.1.1 आयोजना क्षते्रमा पहुुँि सडकको स्तरोन्नथत तिा सधुार 
आयोजना थनमाबणको लक्ष पूरा गनब थनमाबण िरणमा आयोजनाले पहुुँि सडक थनमाबण तिा 
स्तर उन्निी गनेछ ।पहुुँि सडक मागबको स्तर उन्निीको कारण आयोजना क्षेत्र र आयोजना 
क्षेत्र िरपरका स्िानीय बातसन्दाहरूमा यातायात आगमनको सवुिधा उपयोगमा सहजता हनुेछ 
जसले स्िानीय बातसन्दाको जीवन स्िरलाई उकास्न मद्दत गने छ । 

8.2.1.1.2 स्िानीय स्तरमा रोजगारीका अिसरहरूको सजृना 
आयोजना थनमाबण िरणको अिथधमा कररर् 145 दक्ष, 70 अधब दक्ष र 220 अदक्ष गरी 
कुल 435 जनर्क्ति आिश्यक पनेछ । यसका सािै सञ्चालन िरणको अिथधमा कररर् 
5 जना दक्ष, 5 जना अधब दक्ष र 5 जना अदक्ष जनर्क्ति आिश्यक पनेछ । 

• आयोजनाले स्िानीय बातसन्दालाई सीप, दक्षता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा 
प्रािथमकता ददनेछ । 

• आयोजनाको लाथग अथत प्रभावित पररिारहरूलाई रोजगारीमा सीप अनसुार प्रिम 
प्रािथमकता ददइनेछ । 

8.2.1.1.3 जग्गा विकासका असरहरू 
आयोजना थनमाबणको क्रममा उत्पन्न हनुे खाडल तिा उत्खनन गररएको क्षेत्रहरूलाई थनमाबण 
कायब सम्पन्न भए पथछ िन तिा खेती योग्य जथमनको रूपमा रूपान्तरण गनब सवकनेछ । 

• Spoil/muck व्यिस्िापन क्षेत्रमा पनुःस्थापना कायब पथछ िन तिा खेिी योग्य 
जथमनको रूपमा विकास गनब सवकनेछ । 
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8.2.1.1.4 स्िानीय रूपमा उत्पादन हनु े सामानहरूको लाथग र्जार/ व्यिसायको 
अिसरको सजृना 

थनमाबण तिा सञ्चालनको अिथधमा उल्लेखनीय मात्रामा दक्ष, अधब दक्ष तिा अदक्ष 
कामदारहरूको आिश्यकिा पनेछ र िी कामदारहरूलाई ताजा तरकारीहरू, फलफूलहरू, 
दूध र दगु्ध उत्पादनहरूको उच्ि आिश्यकता पने हनुाले स्िानीय उत्पादनको र्जार िवृि 
हनुेछ ।यस बाहेक, क्तियाको पसलहरू, रेषु्टरेण्टहरू, िमेना गहृ जस्ता अन्य व्यापाररक 
अिसरहरूर्ाट स्िानीय माथनसहरू लाभाक्तन्ित हनुेछन ्। 

8.2.1.1.5 सामाक्तजक सेिा सवुिधामा िवृि 
यस आयोजनाले नार्ों गाउुँपाथलका को आयोजना प्रभावित िडाका लाथग िातािरणमैत्री 
प्रविथधर्ाट स्तरोन्नथत कायब गने योजना राखेको छ । 

• आयोजनाको थनमाबण कायब सरुु भए देक्तख खानेपानी सवुिधा, रै्क्तक्षक संस्िा, स्िास्थय 
सेिा संस्िा, सडक सिाल र सामदुावयक िनलाई सहयोग गनेछ । 

• नयाुँ प्रविथध र प्रविथध स्िानान्तरणको लाथग स्िानीय बातसन्दालाई अिसर 
• आयोजनाको थनमाबण कायब सरुु भए पथछ आयोजनामा कायबरत स्िानीय जनताले नयाुँ 

प्रविथधको विषयमा ज्ञान थलन सक्ने छन ्। 
• आयोजनार्ाट ताथलम प्राप्त जनर्क्तिले अन्य यस्तै आयोजनामा काम गनब सक्ने 

भएकाले अन्य ठाउुँमा पथन दक्ष जनर्क्तिको िवृि गराइ देर् विकासमा टेिा 
परु् याउनेछ । 

8.2.1.1.6 वस्ती र स्िानीय र्जार विकास 
यस आयोजनाको थनमाबणले स्िानीय र्ाथसन्दाहरूले रोजगारी पाउनकुा सािै स्िानीय व्यापार 
व्यिसाय प्रवर्द्धन गनबमा योगदान गने छन,् जसको कारण स्िानीय राजस्िमा िवृि हुाँदै 
स्िानीय विकासमा टेिा पगु्नेछ । 

8.2.1.1.7 स्िानीय सरकारको राजस्ि िवृि 
स्िानीय सरकारहरूले आयोजना थनमाबण क्षेत्र थभत्रमा विकथसत भएका साना व्यिसाय, 
रेषु्टरेण्टहरू, होटलहरू, र अन्य सम्र्क्तन्धत औद्योथगक सेिाहरूको लाथग काननुले अनमुथत 
ददएको कर लगाउन सक्नछे जसको कारण स्िानीय राजस्िमा िवृि हुुँदै स्िानीय स्तरको 
विकासमा टेिा पगु्नेछ । 

8.2.1.2 सञ्चालन िरण 
8.2.1.2.1 रोजगारीको अिसर सजृना गने 
सञ्चालन िरणको अिथधमा कररर् 5 जना दक्ष, 5 जना अधब दक्ष र 5 जना अदक्ष 
जनर्क्तिको लाथग आयोजनाले स्िानीय बातसन्दालाई रोजगारी ददनेछ । 
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• सञ्चालन िरणमा स्िानीय बातसन्दाहरूलाई रोजगारीमा सीप र अनभुिको आधारमा 
उच्ि प्रािथमकता ददइनेछ । 

• आयोजनाको लाथग अथत प्रभावित पररिारहरूलाई सीप अनसुारको रोजगारीमा प्रिम 
प्रािथमकता ददइनेछ । 

8.2.1.2.2 र्जार केन्रको विकास 
यस आयोजनाको थनमाबण पश्चात ्उत्पादन हनुे ऊजाब स्रोिको कारण अन्य विकास आयोजना, 
थनमाबण औद्योथगकरण तिा अन्य व्यापार व्यिसायहरू िवृि गनबको लाथग लगानीकताबहरूलाई 
प्रत्यक्ष आकषबण गनेछ, जसको कारण उि क्षेत्रमा विकास तिा व्यिसाय िवृिका कारण 
अन्य िप रोजगारका अिसरहरू र्ढ्ने सम्भािना देक्तखन्छ । 

8.2.1.2.3 सामाक्तजक सेिा (क्तर्क्षा, स्िास्थय, र्जार आदद) र सम्र्क्तन्धत स्िानीय 
सामाक्तजक सेिामा सधुार 

• पहुुँि सडकले गदाब क्तर्क्षण संस्िा, स्िास्थय सेिा सवुिधा र र्जार सवुिधामा सहज 
पहुुँि प्रदान गने पररकल्पना गररएको छ । 

• राम्रो पहुुँिका कारण स्िानीय समदुायले सरकारको कृवष विस्तार सेिाहरू र सञ्चार 
सवुवधाहरू प्राप्त गनब सक्षम हनुेछन ्। 

8.2.1.2.4 ग्रामीण विद्यतुीकरणका अिसरहरू 
यस आयोजनाको विकाससुँगै नार्ों गाउुँपाथलका प्रभावित िडाहरूमा राविय प्रसारण लाइन 
माफब त ग्रामीण विद्यतुीकरणका योजना र्न्नेछ ।कमजोर आथिबक अिस्िा भएका तिा 
मवहलाहरूको रोजगारीको अिसरमा, क्तर्क्षामा र सञ्चारका मध्यम तिा रेथडयोर्ाट सूिनाको 
पहुुँिमा सहजता प्रदान गनेछ । 

8.2.1.2.5 पयबटनका अिसरहरू 
आयोजना प्रभावित क्षेत्रहरूमा विद्यतु सवुिधाका सािै वर्ध भरर नै सञ्चालन हनुे सडक थनमाबण 
हनुे हुुँदा यस क्षेत्रमा थभथत्रने र र्ावहररने सिारी साधन थनयथमत सञ्चालनमा रहने छन ्जसले 
कोररडोर र आयोजना क्षेत्र थभत्र र दगुबम क्षेत्रहरूमा पयबटन विकास गनबमा सहयोग पगु्नेछ । 

8.2.1.2.6 औद्योथगक अिसरहरू 
आयोजना प्रभावित िडाहरूमा विद्यतुीय ऊजाबको उपलब्धतार्ाट स्िानीय स्रोतको उपयोग 
गरेर आयोजना प्रभावित क्षेत्र थभत्र मझौला, साना तिा कुटनी वपसानी उद्योगहरूको विकास 
गनबका लाथग प्रोत्सावहत गने पररकल्पना गररएको छ । 

8.2.1.2.7 जलविद्यतु सेयरमा लगानी गने अिसरहरू 
जलविद्यतु आयोजनाबाट प्रभावित स्िानीय बातसन्दालाई लगानीको लाथग आयोजनामा सेयर 
अथनिायब गने अिधारणा राखेको छ । 
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• स्िानीय स्तरमा सेयर प्रदान गनाबले स्िानीय मातनसलाई स्िाथमत्िको अनभुथूत ददन्छ 
र यसले आयोजनालाई कुनै पथन सम्भावित अिरोध रोक्न समेत मद्दत गने 
पररकल्पना गररएको छ । 

8.2.1.2.8 रोयल्टी सङ्कलनमा िवृि 
प्रस्तावित आयोजना सञ्चालन पथछ आयोजनार्ाट प्राप्त रोयल्टी नेपाल सरकारको अन्तर 
सरकारी व्यिस्िा ऐन र्मोक्तजम स्िानीय, प्रदेर् र केन्र सरकारमा वितरण हनुेछ जसर्ाट 
स्िानीय, गण्डकी प्रदेर् र समस्त देर् विकासमा महत्त्िपूणब योगदान पगु्ने छ । 

8.3 प्रथतकूल प्रभाि न्यूनीकरणका उपायहरू 
8.3.1 भौथतक िातािरणको लाथग न्यूनीकरणका उपायहरू 
8.3.1.1 थनमाबण िरण 
8.3.1.1.1 जथमन प्रयोगमा पररितबन  
आयोजनाको थनमाबणका लाथग जग्गाको अथधग्रहण अपररहायब रहेको छ । प्रभािलाई कम 
गनब थनम्न उपायहरू गररनेछ: 

जग्गाधनीलाई जथमन अथधग्रहण र भ-ूउपयोग अनसुार क्षथतपूथतब ददइनेछ, जनु मखु्य रूपमा 
जग्गा अथधग्रहण ऐन २०३४ मा आधाररत हनुेछ । तर, क्षथतपूथतब थनधाबरण सथमथतले 
अथधग्रहण गनुब पने जग्गाको िास्तविक लागत क्षथतपूथतब थनधाबरण गछब । आयोजनाको लाथग 
अथधग्रहण गररने जथमनको सम्र्न्धमा जथमनको प्रथत हे. रु. 20,००,००० प्रस्ताि गररएको 
छ । 

अस्िायी रूपमा अथधग्रहण गररने जग्गालाई थनमाबण अिथध भरी भाडामा थलइनछे र भाडामा 
थलइने जग्गाको प्रथत रोपनी रु. २५,००० तोवकएको छ । आयोजना समाप्त भए पथछ 
अस्िायी अथधग्रहण गररएको जथमनको पवहले कै पररदृश्यमा पनु-स्िापना गररनेछ । 

नेपाल सरकारको प्रिथलत काननु र्मोक्तजम िन क्षेत्र तिा सरकारी जथमनको क्षथतपूथतब 
ददइनेछ । राविय प्रािथमकता प्राप्त आयोजनाका लाथग िन क्षेत्र प्रयोग गने कायबविथध, 
२०७६ अनसुार आयोजनाले िकृ्षारोपण क्षेत्रको विकास गररनेछ । 

8.3.1.1.2 स्िलाकृथतमा पने प्रभाि 
आयोजना क्षेत्रर्ाट उत्पन्न भएका सरै् ढुङ्गा/माटो (muck/spoils) तोवकएका क्षेत्रहरूमा 
मात्र व्यिस्िापन गररनेछ र उपयिु ढुङ्गाहरूलाई थनमाबण कायबको लाथग प्रयोग गररनेछ । 

• जङ्गल, उिबरा जथमन, श्रम क्तर्विर वस्ती क्षेत्र थभत्र उत्खनन स्िल, थनमाबण सामग्री 
भण्डारण र अन्य स्िायी आयोजनाको सवुिधाहरूको उपयोग गदाब उक्तित ध्यान 
ददइनेछ । 
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• आयोजना थनमाबण क्षेत्र थभत्र रहेका थनमाबण सामग्रीहरू, इन्धन र फोहोरहरू तोवकएको 
स्िानमा मात्र भण्डारण गररनेछ र आयोजना थनमाबण क्षेत्र थभत्र सफा राक्तखनेछ । 

• स्िायी संरिना थनमाबण बाहेक अन्य संरिनाहरूको लाथग सके सम्म थनजी जग्गा 
अस्िायी रूपमा प्रयोग गररनेछ । 

• आयोजना समाप्त भए पथछ अस्िायी अथधग्रहण गररएका जथमन पवहले कै पररदृश्यमा 
पनु-स्िापना गररनेछ । 

उत्खननर्ाट उत्पन्न भएका धेरै माटोहरू आयोजनाको अन्य स्िानहरूमा प्रयोग गररनेछ । 
उत्खनन र्ाट प्राप्त माटोलाई भण्डारण गररनेछ र आयोजना समाप्त पथछ उत्खनन क्षेत्र पनु: 
भररनेछ । 

8.3.1.1.3 तेल, क्तिल्लो पदािब, अन्य रसायनको िहुािट तिा थनमाबण जन्य फोहोरको 
कारण हनु सक्न ेजल प्रदूषण 

थसमेन्ट थमक्स, लथुब्रक्यान्ट, रङ, र्ाथनबस र अन्य पेरोथलयम पदािबहरू कक्तङ्खक्रट िा थसमेन्टको 
भईुँ भएको प्लेटफमबमा भण्डारण गररनेछ । यस प्लेटफमबमा पयाबप्त पानी थनकाल्ने प्रणाली 
जडान हनुेछ जसले भइुुँमा भएका िस्तहुरूलाई सङ्कलन गछब । यी रासायथनक सामग्रीहरूको 
जिाभार्ी विसजबन थनषधे गररनेछ । विस्फोटक सामग्रीहरूको सरुक्तक्षत भण्डारणको लाथग, 
बंकरको व्यिस्िापन गररनेछ । 

त्यस्तै, थनमाबण स्िलर्ाट उत्पन्न भएका तरल फोहोर जस्तै रासायथनक र अन्य तेल आधाररत 
सामग्री अलग सङ्कलन गररनेछ र सम्र्क्तन्धत अथधकारीको सहमथत थलई अक्तन्तम विसजबनको 
लाथग भण्डारण ट्ांकीमा भण्डार गररनेछ । यी सामग्रीहरूको जिाभार्ी विसजबन थनषधे 
गररनेछ । यस र्ाहेक, आयोजना थनमाबणको क्रममा पानी प्रदूषण कम गनबका लाथग 
आयोजना सवुिधामा थग्रस ट्र्यापको व्यिस्िा गररनेछ । 

• सरुुङ मागबर्ाट रसाएर थनक्तस्कएको फोहोर पानीलाई बालवुा तथग्राउन े पोखरीमा 
जम्मा गरी प्रर्ोधन पश्चात ्मात्र नदीमा थमसाइनेछ । 

• नदीको वकनारर्ाट सामग्री (ढुङ्गा, र्ालिुा, आदद) को उत्खनन सन्तथुलत ढङ्गले र 
केिल आिश्यक मात्रामा व्यिक्तस्ित उत्खनन योजनाको अनसुार गररनेछ । 

थनमाबण क्तर्विर तिा सरसफाइ कायबर्ाट थनस्कने फोहोर पानी तिा तरल फोहोरलाई प्रर्ोधन 
गरे पथछ मात्र नक्तजकको नदी/खोला/नालामा फाथलनेछ । थनमाबण क्तर्विर तिा आयोजना 
स्िलर्ाट उत्पन्न भएको ठोस फोहोरको व्यिस्िापनको लाथग त्यहाुँ उपक्तस्ित सबैलाई 
फोहोर मैला व्यिस्िापन र्ारे जागरूक गराइनेछ । आयोजनाले प्रभावित गाउुँपाथलकासुँग 
समन्िय गरी आयोजना स्िलर्ाट उत्पन्न भएको ठोस फोहोरको व्यिस्िापन गरी फोहोरको 
जिाभार्ी विसजबनमा प्रतिबन्न्धि गरन्ेछ । यसि्ा कायधले नक्तजकका जलका स्रोतहरू प्रदूवषत 
हनु र्ाट र्च्छन ्। 
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8.3.1.1.4 सरुुङ मागब थनमाबणको कारण प्राकृथतक खोल्सी तिा पानीका महुानमा प्रभाि 
• पानीको महुान सकु्न ुजस्ता सिालहरूको लाथग, उक्तित र पयाबप्त मात्रा सरुुङको 

grouting and lining आिश्यकता अनसुार गररनेछ । 
• प्रभावित गाउुँ िा समदुायलाई खानेपानीको िैकक्तल्पक व्यिस्िा गररनेछ । 

8.3.1.1.5 िायकुो गणुस्तरमा हनु ेपररितबन 
थनमाबण क्षेत्रमा धलुो थनयन्त्रण गनब पानी छवकब ने व्यिस्िा गररनेछ । ददन िा रातको समयमा 
हािा िलेका रे्ला ढुवानी गने सिारी साधनको प्रयोग न्यून गररनेछ । 

• ढुिानी गने साधनको ढालालाई ढुङ्गा माटो ढुिानीको क्रममा थत्रपालले छोवपनछे । 
• आयोजना थनमाबण क्षेत्रमा सिारी साधनको गथत थसमा तोकीनेछ\ 
• लामो समयका लाथग भारी उपकरण िा सिारी साधनको प्रयोगमा थनषधे गररनेछ   
• राविय सिारी उत्सजबन मापदण्डहरूको अनपुालन हनुे सिारी साधनको मात्र प्रयोग 

गररनेछ \ सो मापदण्ड अनपुालन गनब उपकरण र सिारी साधनहरूको थनयथमत 
ममबत संहार गररनेछ \  

• आयोजना क्षेत्रमा कुनै पथन तरल िा ठोस फोहोरहरू जलाउन थनषधे गररनेछ । 
यदद जलाउन ुपरेको खण्डमा ददिा समयमा िस्तीर्ाट टाढा रहेको स्िानमा मात्र 
जलाइनेछ । 

• अन्य िाय ुप्रदूषणका स्रोतहरू पवहिान गनब र सम्र्ोधन गनब थनयथमत रूपमा थनरीक्षण 
सञ्चालन गररनेछ । 

• आयोजना क्षेत्रको थनयथमत िाय ुगणुस्तरको अनगुमन गररनेछ । 

प्रस्तािकद्वारा िायकुो गणुस्तर थनरीक्षण कायब संिालन गनब रू ५,००,००० विथनयोजन 
गररएको छ । 

8.3.1.1.6 ध्िथनको तहमा हनु ेपररितबन 
आयोजनाको वस्ती क्षेत्र थभत्र ध्िथन र कम्पन प्रभािहरूलाई न्यूनीकरण गनब थनम्न उपायहरू 
कायाबन्ियन गररनेछ: 

• ध्िथन उत्पन्न हनुे उपकरणमा साइलेन्सर जथडत उपकरणको मात्र प्रयोग गररनेछ  
• यदद कुनै उपकरणमा साइलेन्सर प्रयोग नरहेको खण्डमा उि उपकरण रात्री 

समयमा प्रयोग गररने छैन र उि उपकरणको विकल्प नभएको खण्डमा प्रयोग हनुे 
समयमा नक्तजकैको र्स्तीमा अथग्रम जानकारी ददईमात्र सो उपकरणको प्रयोग गररनेछ   

• आयोजनाको थनमाबण क्षेत्र नक्तजक रहेका आिास क्षेत्रमा रातको समयमा अथधकतम 
४५ dBA ध्िथन कायम गनब न्यूनतम ध्िथन उत्पन्न हनुे सामग्री एिं उपकरणको 
मात्र प्रयोग गररनेछ \ यसरी प्रयोग हनुे उपकरणहरूमा साईलेन्सर जथडत 
उपकरणमात्र प्रयोग गररनेछ \  
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• आयोजना थनमाबण क्षेत्रमा, रातको समयमा आिश्यक पने थर्जलुीको लाथग जेनरेटरको 
प्रयोग गररनेछ । जेनेरेटर उपकरण भण्डारण गनब भण्डारण स्िल िरपर ढंुगाको  
पखाबल थनमाबणगरी ध्िथनको अथधकतम तह ४५ dBA कायम हनुे गरर  मात्र 
जेनेरेटरको प्रयोग गररनेछ \  

• जेनरेटरको exhaust muffler मा acoustic enclosure र साइलेन्सर छ वक छैन 
सथुनक्तश्चत गररनेछ । यदद acoustic enclosure र साइलेन्सर नभएको खण्डमा 
उि सामग्रीको प्रयोग गररनेछैन \ 

प्रस्तािकद्वारा ध्िनीको गणुस्तर थनरीक्षण कायब संिालन गनब रू ५,००,००० विथनयोजन 
गररएको छ । 

8.3.1.1.7 उत्खनन कायबले गदाब हनु सक्न ेपवहरो, भकू्षय तिा नदीको स्िरूपमा पररितबन 
प्रभािहरूलाई न्यूनीकरण गनब थनम्न उपायहरू कायाबन्ियन गररनेछ: 

• टनेथलंग गथतविथधहरू र्ाट उत्पन्न ढुङ्गा माटोको व्यिस्िापन गनब aggregates को 
प्रयोग गररने हुुँदा यसको प्रभाि महत्त्िहीन रहेको छ ।  

• यद्यवप खोलाको सतहर्ाट सामग्री (र्ोल्डर, र्ालिुा इत्यादद) थनकाल्ने क्रममा 
व्यिस्िावपत ढङ्गले उत्खनन कायब सन्तथुलत र आिश्यक मात्रामा थनकाथलने छ । 

• नदीको स्िरूपमा पनब सक्ने प्रथतकूल प्रभािलाई कम गनबको लाथग उत्खनन 
स्िलहरूमा कट अफ िाल, एप्रोन र तटर्न्ध थनमाबण गररनेछ । 

• आयोजना प्रभावित क्षेत्र थभत्र माटोको क्षय र नदी वकनारको कटान रोक्न 
आिश्यकता अनसुार Retaining and breast walls को थनमाबण गररनेछ । 

• थभरालो सतहको क्तस्िरता र माटोको क्षय थनयन्त्रण गनब थभरालो सतहको कमजोर 
धरातलमा र्ायो इक्तन्जथनयररङ प्रविथधको प्रयोग गरी भ ू- क्तस्िररकरणको कायब गररनेछ  

8.3.1.1.8 ढुङ्गा माटोको व्यिस्िापन सम्र्न्धी सिाल 
• उत्खनन क्षेत्रर्ाट उत्खनन गररएका ढुङ्गा माटोको जिाभार्ी भण्डारण गररनेछैन र 

यस्ता सामग्रीको व्यिस्िापन नक्तजकको खलुा स्िानहरूमा जम्मा गररनेछ । 
• आयोजना थनमाबणको क्रममा उत्पन्न ढुङ्गा माटोलाई पानीको थनकासहरू भन्दा टाढा 

व्यिस्िापन गररनेछ । 
• टनेथलंग गथतविथधहरू र्ाट उत्पन्न ढुङ्गा माटोको व्यिस्िापन गनब aggregates को 

पनुः प्रयोग हनुे हुुँदा यसको प्रभाि महत्त्िहीन रहेको छ \ 
• आयोजनाको थनमाबण कायब समाप्त भए पथछ जथमनलाई पवहले कै पररदृश्यमा पनु-

स्िापना गरी पनु: प्रयोग गनब थमल्ने अिस्िामा छोथडनेछ । 

8.3.1.1.9 फोहोरको अनकु्तित व्यिस्िापनका कारण उत्पन्न समस्याहरू 
तनमाधण जन्य ठोस फोहोरको लाथग 
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थनमाबण प्रवक्रयार्ाट उत्पन्न अ-जैविक फोहोरहरू िातािरण र मानि स्िास्थयको लाथग कम 
हाथनकारक हनुे भएकोले त्यस्ता फोहोरलाई थनयन्त्रण, सङ्कलन र व्यिस्िापन गनब थनम्न 
उपायहरू समािेर् गररएको छ: 

• आयोजना थनमाबण कायबर्ाट खेर गएका िा टुवक्रएका िट्टान र इट्टाहरू सङ्कलन गरी 
भथूम समतल गनबका लाथग पनु: प्रयोग गनब सवकनेछ । 

• Scrap, धात ुर cardboard packaging जस्ता फोहोरहरू कामदारहरूले सङ्कलन 
गरी पनु: प्रयोग गनब, िा किाडीलाई बेच्न ेछन ्। 

• आयोजना िरपरको िातािरणमा पने फोहोरको प्रभािहरू न्यूनीकरण गनब थनमाबण 
कायबमा प्रयोग हनुे इन्धन स्रोतहरूको थनयथमत रूपमा जाुँि गररनेछ । 

• Aggregate washing plant र्ाट र्ावहर थनक्तस्कएको पानीलाई ट्याङ्की/पोखरीमा 
sedimentation र treatment का लाथग उपयिु ठाउुँमा सङ्कलन गररनेछ र 
नक्तजकको पानीका थनकायमा छोथडनेछ । 

• थनमाबण कायबमा प्रयोग नभएका कक्तङ्खक्रट र थसमेन्ट स्लरीलाई तोवकएको व्यिस्िापन 
क्षेत्रमा राक्तखनेछ । 

• आयोजना थनमाबण क्षेत्र र क्तर्विर क्षेत्रको महत्त्िपूणब स्िानहरूमा फोहोर कन्टेनरहरू 
राक्तखनेछ । फोहोरहरू दैथनक सङ्कलन गररनेछ र सङ्कलन गररएको फोहोरहरू जैविक 
र अ-जैविक फोहोरहरूको रूपमा छुट्ाइने छ र तनन्िि क्षेत्रमा भण्डार गररनेछ 
। फोहोर व्यिस्िापनको क्तजम्मेिारी ठेकेदारलाई ददइनेछ । 

घरेल ुफोहोरको लाथग 

आयोजना थनमाबण गथतविथधहरूको समयमा फोहोर उत्पादन सके सम्म कम गररनेछ । 
घरर्ाट उत्पादन भएका फोहोरहरूको िगीकरण (जैविक र अ-जैविक) गररनेछ र घरेल ु
उत्पाददत फोहोर र आयोजना थनमाबण गथतविथधहरूर्ाट उत्पन्न भएका scrapes लाई तनन्िि 
क्षेत्रमा भण्डारण गररनेछ । 

• श्रथमक र कमबिारीहरूको लाथग स्िच्छ िातािरण सथुनक्तश्चत गनब, क्तर्विरहरूमा 
सरसफाइसुँग सम्र्क्तन्धत थनयम र्नाउने, श्रथमकलाई स्िच्छता र िातािरण 
संरक्षणको िेतना मूलक कायबक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

• िातािरणीय सरसफाइ सम्र्न्धी थनयमहरू र्मोक्तजम, फोहोर सङ्कलन र व्यिस्िापन 
गनब, प्रत्येक क्तर्विरका लाथग फोहोर राख्न े थडब्र्ाहरूको व्यिस्िापन गररनेछ र 
सम्र्क्तन्धत गाउुँपाथलका र िडा कायाबलयहरूसुँग समन्िय गरी फोहोरको व्यिस्िापन 
गररनेछ । 

• थनमाबण स्िल, क्तर्विर क्षेत्रहरू, खोलाको वकनार र यसका िरपरका खलु्ला क्षेत्रमा 
ददसा-वपसार् गनब थनषधे गररनेछ । क्तर्विर क्षेत्रहरूमा र थनमाबण क्षेत्रहरूमा िेतािनी 
सङ्केत र्ोडबहरू राक्तखनेछ । 
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• क्तर्विर र थनमाबण क्षेत्रहरूमा पयाबप्त र्ौिालय सवुिधाको व्यिस्िा गने र क्तर्विरहरूमा 
फोहोर पानी जम्मा हनु नददन जल थनकासी प्रणालीको व्यिस्िा गररनेछ 

• आयोजना क्षेत्रमा श्रथमकहरूमा सिेतना कायबक्रमहरू लाग ुगररनेछ । 

प्रस्तािकद्वारा सिेतना कायबक्रम संिालन गनब रू ५,००,००० विथनयोजन गररएको छ । 

8.3.1.1.10 सम्भावित वहमिाल ववस्फोटनका घटना र आयोजनामा यसको प्रभाि 
• आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका र्ाथसन्दालाई वहमताल विस्फोटनर्ाट र्च्न पूिब तयारी 

र्ारे आिश्यक ताथलम उपलब्ध गराउने 
• वहमताल विस्फोटनको र्ारेमा पूिब-जानकारीको लाथग आयोजनाको र्ाुँध स्िलभन्दा 

१५ वक.थम माथि GLOF Sensor राखी वहमताल विस्फोटनका घटनाको क्रममा 
आयोजनाको थनमाबणमा संलग्न सम्पूणब कामदार तिा कमबिारी र नक्तजककै िस्तीका 
र्ाथसन्दाहरूलाई सरुक्तक्षत ढंगले उिार गनब आयोजना स्िल र नक्तजकको िस्ती िरपर 
साइरन जडान गररने छ \ 

• यदद आयोजनाको थनमाबण क्रममा त्यस्ता वहमताल विस्फोटनका घटना भएको 
खण्डमा घाईतेको सफल उिार र उपिारको लाथग आयोजनार्ाट एम्र्लेुन्स र 
क्तिवकत्सकको र्न्दोर्स्त गररनेछ \ 

• आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका र्ाथसन्दालाई वहमिाल ववस्फोटनर्ाट र्च्न पूिब तयारी 
र्ारे आिश्यक ताथलम उपलब्ध गराउने 

प्रस्तािकद्वारा वहमिाल ववस्फोटनर्ाट र्च्न पूिब तयारी र्ारे आिश्यक ताथलम संिालन गनब 
रू ५,००,००० विथनयोजन गररएको छ । 

8.3.1.1.11 विस्फोटक गथतविथध, भण्डारण र विस्फोटक पदाथधको व्यिस्िापन सम्र्क्तन्धत 
सिालहरू 

• नेपाली सेनाको सहयोगमा तनन्िि स्थानमा बंकर घरको थनमाबण गरी विस्फोटक 
पदाथधको व्यिस्िापन तिा सञ्चालन गररनेछ ।  

• विस्फोटक पदािबको खररद, ढुिानी, भण्डारण, सरुक्षा र विस्फोटनको काम ऐन 
र्मोक्तजम सम्र्क्तन्धत थनकायको समन्िय र थनगरानीमा गररनेछ ।  

• नेपाली सेनाका कमबिारीहरूको प्रत्यक्ष थनगरानीमा बंकर घरमा विस्फोटक 
पदाथधहरूको सरुक्तक्षत भण्डारण गररनेछ । भण्डारणको लाथग वस्ती क्षेत्रर्ाट टाढा 
सरुक्तक्षत क्षेत्रमा राक्तखनेछ ।  

• विस्फोटक पदािबको भण्डारण, ढुिानी, व्यिस्िापन, आदद अनभुिी कमबिारीहरूले 
मात्र गने छन ्।  

• विस्फोटक पदाथधहरू प्रयोग गने/ व्यिस्िापन गने कमबिारीहरूलाई, विस्फोटक 
पदािबको थनयन्त्रण गनब र सरुक्षा गनब ताथलम ददइनेछ जसमा unfired detonators, 
फ्यजु तारहरू, आदद रहेका छन ्।  
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• विस्फोटक पदािबहरू (क्तजइलेवटन र डेटोनेटरहरू) अलग सिारी साधन/थडब्र्ा/बंकर 
घरमा ढुिानी/भण्डारण गररनेछ ।  

• ब्लाक्तस्टंग गतिववतधहरू केिल ददनको समयमा मात्र गररनेछ । ब्लाक्तस्टंग सञ्चालन 
गदाब, कामदारहरू र स्िानीय व्यक्तिहरूलाई एक ददन अक्तघ नै सूिना ददइनेछ ।  

• सञ्चालनको सरुुिात र समापनलाई सूक्तित गनब साइरनद्वारा (ब्लाक्तस्टंग सञ्चालनको 
१० थमनेट अक्तघ र ब्लाक्तस्टंग सञ्चालनको १० थमनेट पथछ) जानकारी ददइनेछ ।  

• सतहमा विस्फोटन गथतविथधको ध्िथनको स्तर स्रोिमा १३० देक्तख १४० dBA 
रहेको हनु्छ र सतहर्ाट दूरी र्ढ्दै जाुँदा यसको ध्िथन कमजोर हुुँदै जान्छ । यस 
र्ाहेक, भथूमगत विस्फोटनको भन्दा सतहमा हनुे विस्फोटनको ध्िथन र कम्पन धेरै 
हनु्छ ।  

• अथधकांर् विस्फोटन गथतविथधहरू भथूमगत विस्फोटनमा सीथमत हनु्छन ्। सतह र 
भथूमगत उत्खनन गदाब ध्िथनको कम्पनको प्रभाि न्यून हनुे गरी विस्फोटन कायब 
गररनेछ ।  

8.3.1.1.12 भारी सिारी साधनको आितजाितमा िवृिको प्रभाि 
आयोजना स्िल ग्रामीण भेगमा रहेको र उि स्िानमा पातलो वस्ती हनु ु का सािै 
यातायातको िाप पथन कम रहेको हुुँदा रावफक समस्या हनुे देक्तखुँदैन । यद्यवप यसलाई 
व्यिक्तस्ित गनब आयोजना थनमाबण क्षेत्रमा थनमाबण सामग्री र्ोकेका सिारी साधनहरू ददनमा 
सञ्चालन गररनेछ । सडकको महत्त्िपूणब खण्डमा टल्कने सूिना पाटीहरू राक्तखनेछ ।  

8.3.1.1.13 आयोजना स्िलको दृश्य र सौन्दयबमा प्रभाि 
आयोजना क्षेत्रको दृश्य र सौन्दयब कायम राख्न थनमाबण सामग्रीको भण्डारण क्षेत्रमा र सरुुङ 
उत्खननको क्रममा उत्पन्न भएका  ढुङ्गा माटो भएको ठाउुँमा जाली तारको प्रयोग गररनेछ 
र सम्भि भए सम्म त्यस ठाउुँलाई ढावकनेछ । खाली ठाउुँमा िकृ्षारोपण गरी हररयाली 
र्ढाइने छ ।  

8.3.1.2 सञ्चालन िरण 
8.3.1.2.1 भौगोथलक पररदृश्यमा आउन ेपररितबन 
आयोजना थनमाबण कायबर्ाट हनुे यो एक अिक्तर्ष्ट प्रभािको रूपमा रहेको छ र यसको स्िायी 
संर्ोधन अथनिायब हनुेछ । इन्टेक, सेटथलंग रे्थसन, हेडरेस टनेल, सजब टङ्की, विद्यतुगहृ, 
उत्खनन, ढुङ्गा माटो व्यवस्थापन  क्षेत्र आदद जस्ता क्षेत्रमा स्िालाकृथत तिा भौगोथलक 
पररितबन हनुेछ । आयोजना थनमाबण कायबर्ाट हनुे प्रभाि कम गनब आयोजना समाप्त भए 
पथछ िरपरका क्षेत्रहरू पवहले कै पररदृश्यमा पनु:  स्िापना गररनेछ ।  



माथिल्लो दूधखोला जलविद्यतु आयोजना 30.4 मे.िा 

कार्बनलेस इनजी फण्ड प्रा.थल       78 

8.3.1.2.2 तल्लो तटीय क्षते्रमा र्हाि कम हनु गई पानीको गणुस्तरमा पररितबन 
आयोजना सम्पन्न भए पथछ सकु्खा अिथधमा सतह र पानीको जल विज्ञानमा प्रभाि पनब 
सक्नेछ । सकु्खा याममा खोलाले छोडेको क्षेत्रमा भने पानीको र्हाि कम हनु्छ र पानीको 
गणुस्तरमा केही पररितबन आउनेछ । स्िानीय जलिायमुा पने प्रभािलाई कम गनब, 
आयोजनाद्वारा माथसक पानीको र्हािको १०% अथनिायब रूपमा र्ाुँध स्िल र्ाट छोथडनेछ\  

आयोजनामा पानीको र्हाि कम भएको क्षेत्रमा हनुे सूक्ष्म-जलिायकुो प्रभाि कम गनब थनम्न 
न्यूनीकरण उपायहरू अिलम्र्न गररने छ ।  

• स्िानीय जलिायमुा पने प्रभािलाई कम गनब, आयोजनाले माथसक पानीको र्हािको 
१०% अथनिायब रूपमा र्ाुँधर्ाट तलथतर छोथडनेछ ।  

• तल्लो भभूागमा गई सके पथछ अन्य सहायक खोलाहरू दूधखोलामा थमथसन गई 
पानीको र्हाि केही िप हनु गई प्रभाि कम हुुँदै जानेछ ।  

• हररयाली प्रििबन गनब आसपासका र्ाुँझो जथमनमा खेती गनब प्रोत्साहन स्िरूप 
जनिेतना कायबक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।  

• पानीका महुानहरूको संरक्षण गरी अन्य र्ाुँझो जथमनमा िकृ्षारोपण गररनेछ ।  
• मौसम अनसुार खेती र्ाली लगाउन स्िानीय बातसन्दालाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

प्रस्तािकद्वारा हररयाली प्रिधबन कायबक्रम संिालन गनब रू 10,००,००० विथनयोजन गररएको 
छ । 

8.3.1.2.3 सरुुङ प्रिेर्द्वार तिा आसपासका क्षते्रमा जथमनको अक्तस्िरता 
सरुुङ तिा अन्य संरिनाको थनमाबण कायब गदाब उपयिु दक्ष प्राविथधकको थनगरानीमा गररनेछ 
। पानीका महुानहरूको संरक्षण गरी अन्य र्ाुँझो जथमनमा िकृ्षारोपण गररनेछ । यस 
र्ाहेक, ठेकेदारले थनमाबण अिथधमा पवहरो र माटोको क्षथत रोक्न थनम्न उपायहरू कायाबन्ियन 
गनेछ: 

• आयोजना प्रभावित क्षेत्र थभत्र माटोको क्षय र नदी वकनारको कटान रोक्न 
आिश्यकता अनसुार retaining र breast walls को थनमाबण गररनेछ । पानीका 
महुानहरूको संरक्षण गरी अन्य र्ाुँझो जथमनमा िकृ्षारोपण गररनेछ ।  

• थभरालो सतहको क्तस्िरता र माटोको क्षय थनयन्त्रण गनब सतहको क्तस्िरीकरणका 
उपायहरू अपनाइने छ ।  

8.3.1.2.4 र्ाुँध फुट्न गई र्ाुँध स्िल तलका क्षते्रमा पानब सक्न ेप्रभाि 
र्ाुँधमा कुनै समस्या देक्तखएको खण्डमा तनमाधण स्थल भन्दा िल्लो भभूागमा रहेका 
वस्तीहरूलाई िेतािनी ददन साइरनको स्िापना गररनेछ । 
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8.3.1.2.5 वहमताल विष्फोटनको कारण र्ाढीको जोक्तखम र्ढ्न ेसम्भािना 
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका र्ाथसन्दालाई वहमिाल ववस्फोटनर्ाट र्च्न पूिब तयारी र्ारे 
आिश्यक ताथलम उपलब्ध गराउने 

• आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका र्ाथसन्दालाई वहमताल विस्फोटनर्ाट र्च्न पूिब तयारी 
र्ारे आिश्यक ताथलम उपलब्ध गराउने 

• वहमताल विस्फोटनको र्ारेमा पूिब-जानकारीको लाथग आयोजनाको र्ाुँध स्िलभन्दा 
१५ वक.थम माथि GLOF Sensor राखी वहमताल विस्फोटनका घटनाको क्रममा 
आयोजनाको थनमाबणमा संलग्न सम्पूणब कामदार तिा कमबिारी र नक्तजककै िस्तीका 
र्ाथसन्दाहरूलाई सरुक्तक्षत ढंगले उिार गनब आयोजना स्िल र नक्तजकको िस्ती िरपर 
साइरन जडान गररने छ \ 

• यदद आयोजनाको थनमाबण क्रममा त्यस्ता वहमताल विस्फोटनका घटना भएको 
खण्डमा घाईतेको सफल उिार र उपिारको लाथग आयोजनार्ाट एम्र्लेुन्स र 
क्तिवकत्सकको र्न्दोर्स्त गररनेछ \ 

• आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका र्ाथसन्दालाई वहमिाल ववस्फोटनर्ाट र्च्न पूिब तयारी 
र्ारे आिश्यक ताथलम उपलब्ध गराउने 

प्रस्तािकद्वारा वहमिाल ववस्फोटनर्ाट र्च्न पूिब तयारी र्ारे आिश्यक ताथलम संिालन गनब 
रू ५,००,००० विथनयोजन गररएको छ । 

8.3.2 जैविक िातािरणको लाथग न्यूनीकरणका उपायहरू  
8.3.2.1 थनमाबण िरण 
8.3.2.1.1 आयोजनाका संरिनाहरू थनमाबणका लाथग िन र िनस्पथतको क्षथत  
सरै् िन तिा सरकारी जथमनलाई नेपाल सरकारको नीथत थनयम र्मोक्तजम क्षथतपूथतबको 
व्यिस्िा गररनेछ । राविय प्रािथमकता आयोजनाको लाथग राविय िन क्षते्र प्रयोग गने 
कायबविथध, २०७६अनसुार संरक्तक्षत क्षेत्र थभत्र अिक्तस्ित सरकारी िनमा कावटने ५२ 
रुखहरूको लाथग १:२५ दरमा कुल १३०० थर्रुिाहरू रोवपनेछ ।९.१३५ हे स्िायी 
संरिना थनमाबण गनब सरकारी िन क्षेत्र प्रयोग गरेको कारण प्रथत हेक्टर १६०० थर्रुिा 
रोप्न सक्ने व्यिस्िा अनसुार िप  थर्रुिा रोवपनेछ, जसले गदाब जम्मा १५,९१६ थर्रुिाहरू 
रोवपने छन ्। यसका अथतररि ती र्ोटथर्रुिाहरू लाई ५ िषबको अिथध सम्म हेरिाह 
गररनेछ । िकृ्षारोपण कायबक्रमका लाथग थर्रुिा प्रजाथतहरूको ियन मखु्यतः प्राकृथतक 
िातािरणमा स्िदेर्ी रुख प्रजाथतको रूपमा उपलब्ध प्रजाथतहरूमा आधाररत हनुछे । यसका 
सािै संरक्षण क्षेत्रको  अथधकारीहरूका सािै स्िानीय िन उपभोिा समूहहरूसुँग समन्ियमा 
कायाबन्ियन गररनेछ ।  

यस िकृ्षारोपण कायबक्रमको लाथग रु. २५,००,००० को र्जेट विथनयोजन गररएको छ ।  
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8.3.2.1.2 िन फडानीले िन्यजन्त ुिासस्िानको क्षय 
आयोजना अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्रमा पछब । अथभलेखन गररएका िन्यजन्तकुो मखु्य बासस्िान 
अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्रको मूल क्षेत्र थभत्र पछब । िनस्पथतको फडानीले िन्यजन्तकुो 
बासस्िानमा केही ह्रास आए तापथन आयोजना क्षेत्र थभत्र र िरपर िन्यजन्तकुा लाथग प्रर्स्त 
बासस्िान यिाित ् रहनेछ । बासस्िानको क्षय िा क्षेत्र घटेका कारण नक्तजकको िन 
क्षेत्रमा र्स्न र्ाध्य भएका कथतपय िन्यजन्तहुरू बासस्िानको पनुःस्िापना पथछ पनु: फवकब न े
छन ् । असर न्यूनीकरण गनब, तोवकएको ठाउुँमा मात्र आिश्यक अनसुार िनस्पथतको 
फडानी गररनेछ । थनमाबण कायब सवकए पथछ िकृ्षारोपण कायबक्रम माफब त बासस्िानलाई 
सके सम्म जङ्गली अिस्िामा फकाबइनेछ । असर न्यून हनुे भएकोले विर्ेष असर 
न्यूनीकरणको आिश्यकता पदैन ।  

8.3.2.1.3 प्रदषुणले िन्यजन्तकुो िासस्िानमा पने असर 
यो असरलाई कम गनब थनमाबण गथतविथध र प्रकार्लाई रातको समयमा सीथमत अििा 
प्रथतर्क्तन्धत गररनेछ । प्रेसर हनबमा र्न्देज लगाइनेछ र आयोजनाका सिारीमा गथत सीमा 
तोवकनेछ । विस्फोटनका कायब रातको समयमा प्रथतर्क्तन्धत गररनेछ । फोहोर पानीको 
प्रर्ोधन गररनेछ भने ठोस फोहोरको उक्तित व्यिस्िापन गररनेछ ।  

8.3.2.1.4 िन्यजन्तकुो थसकार तिा तस्करी 
असरलाई न्यूनीकरण गनब, आयोजनाका कमबिारी र ठेकेदारका लाथग करारको थलखतमा नै 
िन्यजन्तकुो अिैध थसकारलाई रोक्न थनयम र्नाइनेछ र उल्लङ्घन गनेलाई कारर्ाही गररनेछ 
। यदद अिैध गथतविथधहरू फेला परेका खण्डमा कमबिारीलाई आयोजनाको रोजगारीर्ाट 
तनस्कासन गररनेछ ।  

• आयोजनाका कमबिारी, स्िानीय र्ाथसन्दा र ठेकेदारका थनक्तम्त िन्यजन्त ुसिेतना 
कक्षा सञ्चालन गररनेछ ।  

• जैविक विविधता संरक्षणमा जागरुकता कायबक्रम गररनेछ ।  

प्रस्तािकद्वारा सिेतना कायबक्रम संिालन गनब रू ५,००,००० विथनयोजन गररएको छ । 

8.3.2.1.5 जोक्तखम तिा संरक्षणको प्रािथमकतामा परेका िन्यजन्तहुरूमा पनब जान े
असरहरू 

आयोजना अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्रमा पछब र जोक्तखम तिा संरक्षणको प्रािथमकतामा परेका 
िन्यजन्तहुरूको मखु्य िासस्िान यस संरक्षण क्षेत्रको मूल क्षेत्र थभत्र पछब । त्यसैले, थनमाबण 
कायबले गदाब बासस्िानको क्षय तिा आयोजना सञ्चालनले यी प्रजाथतका िन्यजन्तमुा पनब 
जान े असरहरू न्यून देक्तखन्छ । आयोजना स्िल संरक्षण क्षेत्र थभत्र पने भएकोले यी 
िन्यजन्तकुो िोरी, थसकारीमा थनयन्त्रण गनब पथन सघाउ पगु्ने देक्तखएको छ । थनमाबण कायब 
तिा िनस्पथत फडानीमा संलग्न कमबिारीलाई यस्ता प्रजाथतका र्ारेमा पयाबप्त जानकारी का 
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सािै यस्ता िन्यजन्त ु िा थतनका र्च्िा फेला परेको खण्डमा के गने भने्न आिश्यक 
जानकारी गराइनेछ । कमबिारीलाई िन्यजन्त ुसम्र्न्धी सिेतना कक्षा सञ्चालन गररनेछ । 

प्रस्तािकद्वारा सिेतना कायबक्रम संिालन गनब रू ५,००,००० विथनयोजन गररएको छ । 

8.3.2.1.6 जलीय िासस्िान दूवषत हनु े
नदीको तटमा सावधानी पूवधक कायब गरी तटीय िनस्पथतको क्षय तिा भसू्खलनमा कमी 
ल्याइनेछ सािै आिश्यक स्िानमा तटर्न्ध थनमाबण गररनेछ । तटीय िासस्िानलाई 
पनु:स्िापना गनब सम्भि भए सम्म थछटो हवुकब ने, फल फल्ने र फूल फुल्ने जस्ता स्िानीय 
िनस्पथतलाई यिा र्ीघ्र रोवपनेछ । यस कायबले नदी वकनारलाई क्तस्िरता प्रदान गनेछ । 
थनमाबण क्षेत्र, सरुुङ तिा क्तर्विरर्ाट थनक्तस्कने फोहोर पानीलाई प्रर्ोधन पश्चात ्मातै्र नदीमा 
थमसाइनेछ । थनमाबण कायब तिा क्तर्विरर्ाट थनस्कने ठोस फोहोरलाई तोवकएका ठाउुँमा 
व्यिस्िापन गररनेछ ।  

8.3.2.1.7 िन क्षते्रमा आगोको जोक्तखम 
भविष्यमा हनु सक्ने आगलागीर्ाट र्च्न पहुुँि सडक, र्ाुँध क्षेत्र, सरुुङ क्षेत्र, सजब टङ्की र 
पेन स्टक पाइप जस्ता जोन्खम पूणध स्िानहरूमा सूिना पाटीहरू राक्तखनेछ । डायनामाइट, 
थडजेल, र मवट्टतेल जस्ता ज्िलनर्ील सामग्रीहरू र अन्य प्रयोग गररएका इन्धन सरुक्तक्षत 
भण्डारण गररनेछ । कुनै पथन आगोसुँग सम्र्क्तन्धत गथतविथधहरू िनस्पथत क्षेत्र देक्तख टाढा 
गररनेछ । िन क्षेत्रमा आगोको जोक्तखम सम्र्न्धी जनिेतना मूलक कायबक्रम सञ्चालन 
गररनेछ ।  

प्रस्तािकद्वारा सिेतना कायबक्रम संिालन गनब रू ५,००,००० विथनयोजन गररएको छ । 

8.3.2.1.8 िन अथतक्रमण  
आयोजनाका जनर्क्तिलाई िन जङ्गलको अिैध फडानी र तस्करी गनब थनषधे गररनेछ । 
रुखहरू कम भन्दा कम मात्र कावटनेछ । अनथधकृत क्षेत्रमा मजदरुहरूको अथतक्रमण 
थनषधे गररनेछ र दोषी ठहररएको खण्डमा सोही अनसुार सजाय ददइनेछ । स्िानीय 
बातसन्दाहरूर्ाट हनु सक्ने िन अथतक्रमण रोक्न थनयथमत रूपमा अनगुमन गररनेछ । 

प्रस्तािकद्वारा अनगुमन कायबक्रम संिालन गनब रू ५,००,००० विथनयोजन गररएको छ । 

8.3.2.1.9 िन उत्पादनमा दर्ाव 
आयोजना क्षेत्रमा र्सेका कामदारहरूलाई खाना पकाउन र बासस्थान ििाउनको लाथग िन 
क्षेत्रको दाउराको प्रयोगमा पूणब प्रतिबन्न्धि गररनेछ । कामदारलाई खाना पकाउनको लाथग 
एल.वप. ग्याुँसको प्रयोग गररनेछ ।  
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8.3.2.2 सञ्चालन िरण 
8.3.2.2.1 िन्यजन्तमुा पने असर  

• िातािरणीय रूपमा संवेदनशील ठाउुँमा सिारीसाधनको गथत सीमा लाग ुगररनेछ ।  
• प्रसेर हनबमा र्न्देज लगाइने छ ।  
• फोहोर पानीलाई प्रर्ोधन गररनेछ भने ठोस फोहोरको उक्तित व्यिस्िापन गररनछे। 

8.3.2.2.2 जलार्यको थनमाबणले हनु ेअसरहरू 
यस आयोजना Peaking Run of River (PRoR) १.६ घण्टाको लाथग मात्र संिालन गररन े
भएकोले जलार्यमा रहेको पानीको र्हाि, भौथतक तिा रासायथनक गणुहरूमा न्यून पररितबन 
आउनेछ जनु पररितबन सकु्खा मौसममा, छोटो समयका लाथग र िोरै क्षेत्रफलमा रहनेछ 
। त्यसैले जलार्यले जलीय प्रजाथतमा पने नकारात्मक असर न्यून हनुेछ । यद्यवप 
जलार्यको माथिल्लो भागमा नदी जन्य पाररक्तस्िथतकी प्रणालीको संरक्षणलाई विर्ेष महत्त्ि 
ददइनेछ ।  

8.3.2.2.3 नदीको र्ाुँध र टेलरेस बीचको भागमा पानीको र्हािमा कमी भई जलिरमा 
असर पनब सक्न े

जलीय जीिनमा र्ाधा हनु नददन माथसक औसतको र्हािको १० प्रथतर्त पानी िातािरणीय 
र्हािको रूपमा र्ाुँध क्षेत्रर्ाट छोथडनेछ । िषाब समयमा यस पानीको र्हाि प्राकृथतक 
र्हाि जस्तै हनुे भएकोले सो समयमा असर कम हनुेछ । स्िानीय र्ासीको समन्ियमा 
जलिरमा पने असर न्यून गनब ढुङ्गा र्ालिुा उत्खनन तोवकएको क्षेत्रर्ाट मात्र गररनेछ ।  

8.3.2.2.4 र्ाुँधर्ाट अिानक पानी छोडे पथछ स्िलीय िन्यजन्त ुर जलीय जन्तहुरूमा 
जोक्तखम 

आकक्तस्मक रूपमा र्ाुँधर्ाट पानी छोड्दा सञ्चालन िरण मै पानीको र्हाि कम हनुे क्षेत्रमा 
साइरन जडान गररनेछ र स्िानीय बातसन्दाहरूले आपत्काल र्ारे जानकारी प्राप्त गरी सजक 
भई रोकिामका उपायहरू अिलम्र्न गने छन ् । उच्ि विक्िेन्सी साइरनले िन्य 
जन्तहुरूलाई सतकब  गराउुँदै सरुक्तक्षत स्िानमा जान मद्दत गछब । आयोजनाका कमबिारीद्वारा 
र्ाुँधर्ाट पानी छाड्न ुभन्दा २० थमनेट पवहले साइरन र्जाई पानी छोड्ने सूिना प्रदान गने 
छन ्। 

प्रस्तािकद्वारा अनगुमन कायबक्रम संिालन गनब रू ५,००,००० विथनयोजन गररएको छ । 

8.3.3 सामाक्तजक-आथिबक तिा सााँस्कृतिक िातािरणको न्यूनीकरणका उपायहरू 
8.3.3.1 थनमाबण िरण 
8.3.3.1.1 थनजी जथमनको अथधग्रहण 
जग्गा अथधग्रहण ऐन २०३४ मा आधाररत भई जग्गाधनीहरूलाई जथमन अथधग्रहण र भ-ू
उपयोग अनसुार उपयिु क्षथतपूथतब ददइनेछ । तर, क्षथतपूथतब थनधाबरण सथमथतले अथधग्रहण 
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गनुब पने जग्गाको िास्तविक लागत क्षथतपूथतब थनधाबरण गछब । प्रभावित थनजी घरहरू तिा 
अन्य संरिनाहरूलाई जग्गा अथधग्रहणको रूपमा क्षथतपूथतब उपलब्ध गराइनेछ । आयोजनाको 
लाथग अथधग्रहण गररने जथमनको सम्र्न्धमा जथमनको प्रथत हे रु. २०,००,००० प्रस्ताि 
गररएको छ । आयोजनाको लाथग अस्िायी रूपमा अथधग्रहण गररने जथमनको लाथग 
सम्र्क्तन्धत जग्गा धनीलाई भाडा उपलब्ध गराइनेछ । जथमनको भाडा थनधाबरण जग्गाधनी 
र आयोजना बीच समझदारी र सम्झौता र्मोक्तजम हनुेछ । सािै भाडाको मूल्य थनधाबरण 
गदाब कुल कृवष उत्पादन र सो जथमनमा भएको घरको प्रिथलत भाडा भन्दा कम हनुे छैन 
। भाडाको लाथग प्रथत रोपनी िावषबक रु.२५,००० प्रस्ताि गररएको छ ।  

8.3.3.1.2 कृवष र्ालीमा नोक्सानी 
आयोजना थनमाबणको िरणमा र्ालीको क्षथत भएको खण्डमा विद्यमान र्जार मूल्यमा स्िायी 
नोक्सानीको १ िषबको र्ाली उत्पादनको क्षथतपूथतब ददइनेछ । घाटाको क्षथतपूथतब दईु पक्षीय 
िाताबमा आधाररत हनुेछ र र्जार मूल्य क्तजल्ला कृवष कायाबलयले थनधाबरण गरे र्मोक्तजम 
गररनेछ । १ िषबको र्ाली उत्पादनको क्षथतपूथतब र्ापत कररर् रु.२०,००,००० क्षथतपूथतब 
रकम छुट्ाइएको छ । 

8.3.3.1.3 थनजी भौथतक संरिनाको अथधग्रहण 
आयोजनाको कारण अथधग्रहण गररने थनजी भौथतक संरिनाको र्जार मूल्य अनसुार उक्तित 
मूल्याङ्कन गरी मआुब्जा वितरण गररनेछ । संरिनाहरू र अन्य उपयोथगता घाटाको प्रिथलत 
र्जार मूल्यर्ाट मूल्य ह्रास कटौती गररनेछैन । विस्िावपत घरधरुीलाई पनुःस्िापनाको 
उपायहरूर्ाट सहयोग गररनेछ जसमा भौथतक संरिना हटाउुँदा लाग्ने लागत, ६ मवहना 
सम्म विस्िापन भत्ता, ६ मवहना सम्मको लाथग भाडा भत्ता, आयोजनाले ददने सीप प्रक्तर्क्षण 
आददमा प्रािथमकता ददइने रहेको छ । उि कायबको लाथग कररर् रु. २०,००,००० 
रकम छुट्ाइएको छ । 

8.3.3.1.4 समदुायको सामदुावयक जथमन अथधग्रहण सम्र्क्तन्धत प्रभाि 
अथधग्रहण गररने सामदुावयक जग्गाको क्षथतपूथतब सम्र्क्तन्धत सरोकारिालालाई राविय 
प्रािथमकता प्राप्त आयोजनाको लाथग िन क्षेत्र प्रयोग गने कायबविथध, २०७६ अनसुार 
नोक्सानी हनुे र्ोट थर्रुिाको क्षथतपूथतब र्ापत कावटने रुखको १:२५ को अनपुातमा 
िकृ्षारोपणर्ाट िा प्रभावित जथमन क्षेत्र बराबर को िकृ्षारोपणर्ाट ददइनेछ । सो स्िानलाई 
व्यिस्िापन गरी स्रोतको पनु व्यिस्िा गनब सवकनछे । सािै आयोजनाले नदीको सतह, 
खाडल र खानी उत्खनन गदाब थनस्केका ठूला िट्टान, माटो र र्ालिुाको पररणामको क्षथतपूथतब 
स्िानीय स्तरमा भएका थनदेक्तर्का अनसुार ददइनेछ । 
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8.3.3.1.5 थनमाबण कायबदल सम्र्क्तन्धत सामाक्तजक सेिा (क्तर्क्षा, सामदुावयक स्िास्थय, 
सञ्चार, खानपेानी आपूथतब, उपभोग्य िस्तहुरू, सरसफाइ आदद) मा प्रभाि 

नार्ों गाउुँपाथलका आयोजना प्रभावित िडाका विद्यालयहरूमा आयोजनाले आयोजनाको 
कमबिारी तिा कामदारका छोराछोरीलाई क्तर्क्षा प्रदान गनब सहयोग गनेछ । सािै 
क्तिवकत्सकद्वारा सञ्चाथलत स्िास्थय सेिा सवुिधाको स्िापना तिा थनमाबण क्तर्विर थभत्रका 
स्िास्थयकमीलाई सहयोग गनेछ । 

यस आयोजनाले सामदुावयक आपूथतब प्रणालीमा कुनै असर नपने गरी सरै् क्तर्विरको लाथग 
आफ्नै पानी आपूथतब प्रणाली स्िापना गनेछ र यस उदे्दश्यका लाथग स्िानीय सरकारको 
स्िानीय प्रर्ासथनक इकाईलाई आथिबक सहयोग गनेछ । 

यस आयोजनाले िडा अध्यक्षलाई स्िानीय क्षेत्रमा काननु र सरुक्षा सथुनक्तश्चत गनब प्रहरी 
थर्टहरू स्िापना गनब अनरुोध गने र ती थर्टहरूलाई आथिबक सहयोग गनेछ । यस र्ाहेक, 
आयोजनाले प्रत्येक क्तर्विरमा आयोजना कमबिारी र कामदारको लाथग सञ्चार सवुिधा स्िापना 
गनेछ । यी सवुिधाका अथतररि प्रत्येक क्तर्विरमा आयोजना कमबिारी र कामदारका लाथग 
सानो वकराना पसल स्िापना गररनेछ । अन्न्िमा, यस आयोजनाले थनमाबण स्िल र क्तर्विरर्ाट 
थनक्लेका फोहोरको व्यिस्िापन गनब प्रत्येक थनमाबण स्िल र क्तर्विरमा सरसफाइ व्यिस्िापन 
इकाई स्िापना गनेछ । 

8.3.3.1.6 काननुी व्यिस्िाका मदु्दाहरू 
यस आयोजनाले स्िानीय जनता, स्िानीय संस्कृथत र परम्परालाई सम्मान गनब र्ाह्य 
कामदारलाई थनयथमत नैथतक आिरण सम्र्न्धी कायबक्रमको आयोजना गनबका सािसािै 
क्तर्विर क्षेत्र र्ावहर सािबजथनक स्िलमा मददरा सेिनलाई तनरूत्सावहि गनब आयोजनाका 
कमबिारीलाई जररिाना सम्म गनब सक्ने थनयम र्नाइनेछ । यस आयोजनाले क्तजल्ला प्रहरी 
कायाबलयलाई स्िानीय काननु र व्यिस्िामा िप सधुारका लाथग प्रहरी कमबिारीको सङ्खख्यामा 
ववृर्द् गनधका लाथग अनरुोध पथन गनेछ । िप आिासीय सवुिधाको थनमाबणका लाथग स्िानीय 
प्रहरी िौकीलाई आथिबक सहयोग गररनेछ । ACA क्षेत्रमा अनथधकृत अथतक्रमण दण्डनीय 
छ भने्न र्ारेमा आयोजनाका कमबिारीलाई िेतना मूलक प्रक्तर्क्षण ददइनेछ । ACA क्षेत्रको 
अनथधकृत अथतक्रमणले ACA थनयम अनसुार दण्डनीय हनुे र्ारेमा आयोजना ठेकेदार र 
कायबदल सम्झौताको प्रािधान माफब त र्ाध्य हनुेछन ्। ACA का िनस्पथत र जैविक स्रोतलाई 
गैर काननुी रूपमा थनकाल्ने िा उत्खनन िा अिैध थनकास गने अििा त्यस्ता अिैध रूपमा 
थनकाथलएका स्रोत सामग्रीहरूको कारोर्ार गने ACA को थनयम अनसुार दण्डनीय हनुे र्ारेमा 
आयोजनाका कामदारलाई विर्ेष मध्यम माफब त जानकारी सल्लाह ददइनेछ । धारापानी 
ACA पोस्टलाई धारापानी कायाबलय िा आिासीय स्िल थनमाबण गनब िा धारापानी नक्तजकको 
स्िानमा िप भएका कमबिारीका लाथग िप भत्ता र आयोजना थनमाबण अिथधमा नक्तजकको 
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ACA क्षेत्रको अनगुमन र थनगरानी र्ढाउन आयोजना क्षेत्र थभत्र यातायात सवुिधाको लाथग 
आथिबक सहयोग गररनेछ । 

प्रस्तािकद्वारा सिेतना कायबक्रम संिालन गनब रू 10,००,००० विथनयोजन गररएको छ । 

8.3.3.1.7 पेसागि स्िास्थय, सामदुावयक स्िास्थय र दघुबटना जोक्तखममा थनमाबण सम्र्क्तन्धत 
प्रभाि 

यस आयोजनाले स्िास्थय सेिा सवुिधाको स्िापना गनब र थनमाबण क्तर्विरको केन्रमा रहेको 
स्िास्थय सेिा सवुिधामा उक्तित एम्र्लेुन्सको व्यिस्िाका सािै थनमाबण क्तर्विरका 
स्िास्थयकमीलाई आथिबक सहयोग गररनेछ । 

यस आयोजनाले थनमाबण क्तर्विर र थनमाबण स्िलमा प्रयोगको थनदेर्न सवहत प्रािथमक 
उपिारको सवुिधा र थनमाबण कायबको प्रकृथतको आिश्यकता अनसुार हेल मेट, पन्जा, र्टु, 
मास्क, कानको प्लग, सरुक्षा रे्ल्ट, आदद जस्ता व्यक्तिगत सरुक्षाका उपकरणहरू प्रत्येक 
थनमाबण श्रथमकहरू र सपुररिेक्षकहरूका लाथग व्यिस्िा गररनेछ । 

थनयथमत सरुक्षा थनदेर्नहरू र सरुक्षा अभ्यासहरू काम गने समय अक्तघ, काम गने रे्ला र 
काम गरे पथछ थनयथमत रूपमा सञ्चालन गररनेछ । आयोजनाले होथडबङ र्ोडबहरू र रावफक 
क्तिन्हहरू रावफक कोररडोरको महत्त्िपूणब विन्दमुा राक्तखनेछ र सो सम्र्न्धी स्िानीय 
बातसन्दाको लाथग िेतना मूलक अथभयानहरू सञ्चालन गररनेछ । थनमाबण स्िलको 
संिेदनर्ील खतरा क्षेत्रमा खतराका क्तिन्हहरू राक्तखनेछ । सम्पूणब थनमाबण स्िलमा तार र्ार 
लगाइनेछ र अनथधकृत व्यक्तिलाई थनमाबण स्िल थभत्रको प्रवेशमा तनर्धे गररनेछ । 
सािबजथनक सरुक्षाको लाथग सतह ब्लाक्तस्टंग गनुब भन्दा १० थमनटे अक्तघ र ५ थमनेट पथछ 
साइरन र्जाइनेछ । पैदल र्ाटोमा हनुे सम्पूणध सािबजथनक आितजाितलाई ब्लाक्तस्टंगको 
समयमा रोवकनेछ । थनमाबण स्िलमा सरै् आगन्तकुहरूलाई सरुक्षा हेल मेट र अन्य सरुक्षा 
उपकरण लगाउन थनदेर्न ददइनेछ । 

8.3.3.1.8 वस्िीहरूमा थनमाबण सम्र्क्तन्धत प्रभाि 
स्िानीय सरकारलाई विस्तार भइ रहेका वस्िीहरू र त्यसका िातािरणीय पररणामको र्ारेमा 
व्यिस्िापनका लाथग कदम िाल्ने सम्र्न्धमा सल्लाह ददइनेछ । स्िानीय सरकारद्वारा 
अनरुोध गररएको खण्डमा आयोजनाले सहयोग गनेछ । 

8.3.3.1.9 लैवङ्गक तिा र्ालर्ाथलका भेदभाि सम्र्क्तन्धत जोक्तखमहरू 
रोजगारीमा थलङ्गको कारण विभेद गररने छैन । मवहलालाई थनक्तश्चत प्रथतर्तको आरक्षण 
सवहत रोजगारीमा परुुष र मवहलालाई समान अिसर ददइनेछ । कुनै यौन र्ोषण र 
दवु्यबिहारको र्ारे जानकारीमा आएको खण्डमा स्िानीय सरकार र स्िानीय काननु व्यिस्िा 
अथधकारीलाई यसको र्ारेमा सूक्तित गररनेछ । थनमाबण कायबदललाई त्यस्ता यौन र्ोषण र 
दवु्यबिहार गनब तनरूत्सावहि गररनेछ । यदद िेश्यालयमा भ्रमण गरेको पत्ता लागेमा ती 
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मजदरुलाई थनमाबण कायबर्ाट तनस्कासन गरी काननुी कारबाहीको लाथग प्रहरी िौकीमा उजरुी 
ददइनेछ । र्ालर्ाथलकालाई थनमाबण कायबको लाथग िा ग्राहक र ठेकेदारको क्तर्विर थभत्रका 
कुनै काममा संलग्न गररन ेछैन । 

प्रस्तािकद्वारा अनगुमन कायबक्रम संिालन गनब रू ५,००,००० विथनयोजन गररएको छ । 

8.3.3.1.10 र्ाह्य कायबदलका कारण यौन रोगका सिाल 
यस आयोजनाले सरुिा रोग र त्यस्ता रोगलाई रोकिाम गने सम्र्न्धी सामदुावयक सिेतना 
कायबक्रमको सरुुिात गनेछ । यौन जन्य रोग र क्तर्विरका अस्पतालमा पाइने औषधी र्ाहेक 
सो वकथसमका रोगको रोकिामका उपायहरूका र्ारेमा सामदुावयक सिेतना कायबक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । क्तर्विरमा स्िास्थय सेिा सवुिधाका माध्यमबाट कामदार र स्िानीय 
बातसन्दालाई थन:र्लु्क कन्डम वितरण गररनेछ । 

प्रस्तािकद्वारा सिेतना कायबक्रम संिालन गनब रू ५,००,००० विथनयोजन गररएको छ । 

8.3.3.1.11 पयबटनमा थनमाबण सम्र्न्धी प्रभाि 
यो थनमाबण िरणको अपररहायब प्रभाि हनुेछ र थनमाबण गथतविथध समाप्त भए पथछ यसलाई 
सधुार गररनेछ । थनमाबणको क्रममा, स्िानीय सरकारले पयबटकको लाथग भ्रमण गनब नयाुँ 
ठाउुँहरू उपलब्ध गराउन सक्छन ्जसले गदाब स्िानीय राजस्ि प्रभावित हनुे छैन । 

8.3.3.1.12 विस्फोटको समयमा कम्पनका कारण नक्तजकका घरहरू तिा जनजीिनमा 
हनु सक्न ेक्षथतको सम्भािना 

विस्फोटको िरङ्गहरूका कारण नक्तजकका घरहरूलाई अपररहायब रूपमा नोक्सानी पनेछ । 
तर, माथनसहरूलाई प्रभािर्ाट जोगाउन त्यहाुँका र्ाथसन्दालाई घर खाथल गनब र विस्फोटको 
समयमा सरुक्तक्षत स्िानमा र्स्न सूक्तित गररनेछ । यस र्ाहेक, विस्फोटन केिल ददनको 
समयमा मात्र गररनेछ । 

8.3.3.1.13 नक्तजकका वस्िीमा आगोको जोक्तखमको सम्भािना 
डायनामाइट र थडजेल जस्ता ज्वलनशील िस्तहुरूका सािै अन्य प्रयोग गररएका इन्धन 
सरुक्तक्षत स्िानमा भण्डारण गररनेछ र यी स्िानमा आगोसुँग सम्र्क्तन्धत कुनै कायब गररने छैन 
। आगलागी भएको अिस्िामा आिश्यक आगो थनभाउने उपकरणको व्यिस्िा गररनेछ । 

8.3.3.1.14 स्िानीय संस्कृथत र परम्परामा थनमाबण कायबदलको प्रभाि 
यस आयोजनाले स्िानीय जनता, उनीहरूको संस्कृथत र परम्परालाई सम्मान गनब र्ाह्य 
कामदारलाई थनयथमत नैथतक आिरण कायबक्रमको आयोजना गनुब का सािै क्तर्विर क्षेत्रहरू 
र्ावहर सािबजथनक स्िलमा मददरा सेिनलाई तनरूत्सावहि गनब आयोजनाका कामदारलाई 
जररिाना गररनेछ । 
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8.3.3.1.15 सामाक्तजक व्यिहार / जीिनरै्ली र जीिन स्तरमा पररितबन सम्र्न्धी सिाल 
यो एक प्रभाि हो जनु स्िानीय व्यक्तिहरूको धारणा र एक अकाब बीचको समझदारीको 
स्तरमा पूणब रूपमा थनभबर हनुे गछब । यी प्रभािको लाथग कुनै न्यूनीकरणका उपायहरू 
छैन\ 

8.3.3.1.16 आयोजना प्रभावित क्षते्रमा खाद्यान्न अभाि सम्र्न्धी सिालहरू 
थनमाबण क्तर्विरलाई खाद्यान्न भण्डारको आपूथतब गने व्यिस्िा थमलाइनेछ जसले गदाब उनीहरूको 
स्िानीय बातसन्दासुँग माग्न ुिा उनीहरूको खाद्यान्न भण्डारमा अिरोध पने छैन । 

8.3.3.2 सञ्चालन िरण 
8.3.3.2.1 कृवष जथमनको अथधग्रहणका कारण कृवष उत्पादन र स्िानीय अिबव्यिस्िामा 

थगरािट 
स्िायी कृवष घाटालाई प्रिथलत र्जार मूल्यमा क्षथतपूथतब ददइनेछ । सो क्षथतको क्षथतपूथतब 
दईु पक्षीय िाताबमा आधाररत हनुेछ । यदद अथधग्रहण गने समयमा अथधग्रहण गररने जथमनमा 
रोवपएको र्ाली छ भने र्जार मूल्यमा रहेर क्षथतपूथतब ददइनेछ । प्रभावित घरधरुीलाई 
पनु:स्िापनाका उपायहरूर्ाट सहयोग गररनेछ जसमा नयाुँ र्ालीनालीका लाथग मल तिा 
थर्उ समेत सामेल हनुेछ । 

8.3.3.2.2 र्ाुँधर्ाट अिानक पानी छोडेको कारण जोक्तखम 
यस आयोजनाले साइरनको सिालको स्िापना प्रिाह क्षेत्रमा गनेछ । आयोजनाको 
कमबिारीले र्ाुँधर्ाट पानी छोड्न ुभन्दा २० थमनेट अगातड नै साइरन र्जाउने छन ्। 
साइरन र्जाए पथछ स्िानीय र्ाथसन्दालाई र्ाढीको मैदानर्ाट आफ्नो बस्िभुाउलाई जोगाउन 
सिेतना प्रक्तर्क्षण ददइनेछ । 

प्रस्तािकद्वारा सिेतना कायबक्रम संिालन गनब रू 10,००,००० विथनयोजन गररएको छ । 

8.3.3.2.3 थनमाबण सम्र्क्तन्धत आथिबक गथतविथध र यसको प्रभािमा थगरािट 
यी प्रभािहरू अिक्तर्ष्ट भएका कारण कुनै न्यूनीकरणका उपायहरू प्रस्तावित गररएको छैन। 

8.3.3.2.4 पानी प्रयोगको अथधकार सम्र्न्धी सिाल 
यस आयोजनाले र्ाुँधर्ाट तलथतर रहेका पानी प्रयोग गने उपभोिा समूहसुँग समन्िय गरी 
थतनीहरूको पानी प्रयोग सम्र्न्धी जानकारी सङ्कलन गररनेछ । 
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 िातािरणीय अनगुमन 

िातािरणीय अनगुमन िातािरणीय व्यिस्िापन गथतविथधहरूको एक अथनिायब पक्ष हो जनु 
आयोजनाको थनमाबण र सञ्चालनसुँग सम्र्क्तन्धत िातािरणीय पररितबन मापन गनब मदत गछब 
। प्रस्तािक मखु्य रूपमा िातािरणीय अनगुमन सञ्चालन गनब को लाथग क्तजम्मेिार हनुेछ\ 

9.1 अनगुमनका िरणहरू 
हाल सम्म तीन प्रकारका अनगुमन गथतविथधहरू रहेका छन ्र ती हनु ्आधारभतू अनगुमन, 
अनपुालन अनगुमन र प्रभाि अनगुमन: अनपुालन र प्रभाि अनगुमन थनमाबण िरण र सञ्चालन 
िरणमा िप िगीकृत गररएको छ । 

9.2 आधारभतू अनगुमन 
आयोजना क्षेत्रको अथधकांर् आधारभतू तथयाङ्कहरू  यस िा.प अध्ययनको क्रममा समािेर् 
भएका छन ्। यस प्रथतिेदन र िास्तविक थनमाबण समयको आधारमा थनणबय थलने कायबमा 
पयाबप्त अन्तर हनुेछ, अतः िास्तविक थनमाबण कायब सरुु हनु ुभन्दा ठीक अगाथड यस थनमाबण 
पूिब-थनमाबण िरणमा थनम्न अनगुमन गथतविथधहरू गनब थसफाररस गररएको छ । 

9.3 प्रभाि अनगुमन 
प्रभाि अनगुमन प्रभािको िास्तविक स्तरको आकलनको लाथग गररन्छ । प्रभाि अनगुमन 
थनमाबणको सािसािै आयोजनाको सञ्चालन िरणहरूको र्खतमा समेत गररनेछ । प्रभाि 
अनगुमनमा समािेर् हनुे मा : 

• यस क्षेत्रको भौथतक, जैविक र सामाक्तजक आथिबक िातािरणमा आयोजनाको 
प्रभािहरूको अनगुमन; 

• पूिाबनमुाथनत प्रभािहरूको प्रभािकाररताको अनगुमन; 
• लाग ुगररएको न्यूनीकरण उपायहरूको प्रभािकाररताको अनगुमन; 

9.4 अनपुालन अनगुमन 
प्रस्तावित न्यूनीकरणका उपाय र अनगुमन वक्रयाकलापहरूको प्रभािकाररता अनगुमन 
अनपुालन अनगुमन गथतविथधहरू सञ्चालन गररनेछ । अनपुालन अनगुमनमा मखु्यतया: यी 
विषयमा केक्तन्रत हनुेछ; 

• प्रस्तािकले सम्र्क्तन्धत न्यूनीकरण र अनगुमन आिश्यकताहरूको अनपुालन सम्झौता 
अनसुार गने छन ्

• टेन्डरको सतबको पालना गनुब पने; 
• प्रस्तावित न्यूनीकरण उपायहरूको पालना गनुब पने; 
• न्यूनीकरण उपाय र अनगुमन कायबहरूको कायाबन्ियनका लाथग पयाबप्त र्जेटको 

विथनयोजन गररएको छ छैन अनगुमन गनुब पने ; 
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9.5 अनगुमन मापदण्ड, सङ्कतेहरू, विथध, ताथलका र स्िान 
आयोजनाको आकार, स्िान र पररमाणको आधारमा दैथनक, साप्तावहक, तै्रमाथसक र अधब-
िावषबक अनगुमन मापदण्डको आधारमा थनमाबण िरणको लाथग प्रस्तावित छ । अनगुमन 
सूिक विथभन्न स्िानर्ाट सङ्कलन गररएको आधारभतू तथयाङ्क अनसुार हनुेछन ्। अनगुमन 
मापदण्डको वििरण ताथलकामा ददइएको छ । 



माथिल्लो दूधखोला जलविद्यतु आयोजना 30.4 मे.िा 

कार्बनलेस इनजी फण्ड प्रा.थल       90 

ताथलका 9-1 आधारभतू अनगुमन ताथलका 

क्र.स. अनगुमनका सूचक अनगुमन 
ववतध 

स्थान समय अनमुातनि रकम अनगुमन गने 
तनकाय 

१. आयोजनाबाट प्रभाववि क्षेत्र 
वरपरको वायकुो अवस्था 
(PM2.5, PM10, TSP, 
CO, NOx, SO2) 

वायकुो 
गणुस्िर 
मापन 

आयोजना प्रभाववि क्षेत्र 
(हेडवक्सध, एकुवा गाउाँ र 
ववद्यिुगहृ क्षेत्र वरपर) 

२४ घण्टाको वायकुो गणुस्िर (तबहान, 
ददउाँसो, बेलकुा, रािीको समयको छुट्टाछुटै्ट 
पतन) आयोजना संचालन गनुध अन्घ 

३५०,००० वािावरण 
व्यवस्थापन 
इकाई 

२. ध्वतनको स्िर वायकुो 
गणुस्िर 
मापन 

आयोजना प्रभाववि क्षेत्र 
(हेडवक्सध, एकुवा गाउाँ र 
ववद्यिुगहृ क्षेत्र वरपर) 

२४ घण्टाको ध्वतनको स्िर (तबहान, 
ददउाँसो, बेलकुा, रािीको समयको छुट्टाछुटै्ट 
पतन)  

१५०,००० वािावरण 
व्यवस्थापन 
इकाई 

३. पानीको गणुस्िर प्रयोगशालामा 
परीक्षण 

हेडवक्सध, पानी कम हनु ेक्षेत्र र 
ववद्यिुगहृ क्षेत्र वरपर िथा 
आयोजना क्षेत्र वरपरका वस्िीमा 

४ ओटा मौसममा तनमाधण सरुु हनु ुअन्घ ५००,००० वािावरण 
व्यवस्थापन 
इकाई 

कुल १०,००,०००  
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ताथलका 9-2 प्रभाि अनगुमन ताथलका  

क्र.स. अनगुमनका प्रकार अनगुमन सूचक अनगुमन ववतध स्थान समय अनमुातनि रकम अनगुमन गने तनकाय 
१. स्थलाकृति ढलान, भ्वाङ र दरार स्थलगि तनरीक्षण आयोजना प्रभाववि क्षेत्र मातसक १,००,०००.०० वािावरण व्यवस्थापन एकाई 
२. भतूम प्रयोग ढााँचाहरू भतूम प्रयोग पररविधन तनरीक्षण आयोजना प्रभाववि क्षेत्र तै्रमातसक वािावरण 

व्यवस्थापन 
लागिमा समावेश  

वािावरण व्यवस्थापन एकाई 

३. वाय ुप्रदूर्ण धलुोको कण, Co२ 
को मात्रा, 
नाइट्रोजनको अवस्था 

नमूनाकरण र 
प्रयोगशाला ववश्लरे्ण 

तनमाधण क्षेत्रहरू तै्रमातसक ४,००,०००.०० वािावरण व्यवस्थापन एकाई 

४. आवाज र कम्पन ध्वनी स्िर र कम्पन ध्वनी स्िर 
तमटरद्वारा ध्वनी 
स्िर मापन 

तनमाधण क्षेत्रहरू तै्रमातसक २,००,०००.०० वािावरण व्यवस्थापन एकाई 

५. तनमाधण सामग्रीको 
भण्डारण 

वािावरणीय उपद्रव तनरीक्षण तनमाधण क्षेत्रहरू साप्तावहक वािावरण 
व्यवस्थापन 
लागिमा समावेश  

वािावरण व्यवस्थापन एकाई 

६. ठोस फोहोर तनकासी खराब, तनमाधण र 
घरेल ुफोहोरको मात्रा 

तनरीक्षण तडस्पोजल क्षेत्रहरू साप्तावहक वािावरण 
व्यवस्थापन 
लागिमा समावेश  

वािावरण व्यवस्थापन एकाई 

जैववक वािावरण 
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क्र.स. अनगुमनका प्रकार अनगुमन सूचक अनगुमन ववतध स्थान समय अनमुातनि रकम अनगुमन गने तनकाय 
७. वन फडानी फडानी गररएको 

प्रजातिको संख्या 
फडानी गररएको 
प्रजातिहरूको 
िथयांक संकलन 

आयोजनाबाट प्रभाववि 
क्षेत्र 

साप्तावहक १,००,०००.०० वािावरण व्यवस्थापन एकाई 

८. वन िथा वनस्पतिको 
पयाधवरण न्स्थति 

वन िथा वनस्पतिको 
पयाधवरणीय न्स्थति 

समदुाय परामशध र 
िथयांक संकलन 

आयोजनाबाट प्रभाववि 
क्षेत्र 

मातसक १,००,०००.०० वािावरण व्यवस्थापन एकाई 

९. वन्यजन्ि ु वन्यजन्ि ु न्स्थति, 
तसकार 

स्थानीयसाँग परामशध 
र िथयांक संकलन 

आयोजनाबाट प्रभाववि 
क्षेत्र 

मातसक १,००,०००.०० वािावरण व्यवस्थापन एकाई 

१०. वकृ्षारोपण र अन्स्ित्व 
दरको न्स्थति 

वकृ्षारोपण र न्स्थति वकृ्षारोपण र 
अन्स्ित्व दर  

आयोजनाबाट प्रभाववि 
क्षेत्र 

मातसक १,००,०००.०० वािावरण व्यवस्थापन एकाई 

सामान्जक-आतथधक िथा सांस्कृतिक वािावरण 
११. प्रभाववि बातसन्दा प्रभाववि क्षेत्रका 

समदुायको जीवनशैली 
अन्िवाधिाध, 
अवलोकन र 
िोवकएको समूहमा 
संरन्चि प्रश्नावली 

आयोजनाबाट प्रभाववि 
क्षेत्र 

तै्रमातसक ३,००,०००.०० वािावरण व्यवस्थापन एकाई 

१२. पूवाधधारहरू न्शक्षण संस्था, 
स्वास्थय संस्था, 
यािायाि सेवा, पानी 
स्रोि र वपउने पानी 
आपूतिधमा दबाव 

ववद्यालयका न्शक्षक, 
स्वास्थयकमी, 
यात्रीहरू, पानी 
उपभोक्ता समूह, 
तसंचाई प्रयोगकिाध 

आयोजनाबाट प्रभाववि 
क्षेत्र 

तै्रमातसक ३,००,०००.०० वािावरण व्यवस्थापन एकाई 
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क्र.स. अनगुमनका प्रकार अनगुमन सूचक अनगुमन ववतध स्थान समय अनमुातनि रकम अनगुमन गने तनकाय 
समूह आदद साँगको 
अन्िवाधिाध 

१३. रोग महामारीको प्रकोप, 
STD, HIV/AIDS 
िथा अन्य रोग, साथै 
दघुधटनाहरू 

प्रत्यक्ष अवलोकन र 
प्रभाववि समदुायहरू 
र स्थानीय 
बवुर्द्जीववहरूसाँग 
छलफल 

आयोजनाबाट प्रभाववि 
क्षेत्र 

 ३,००,०००.०० वािावरण व्यवस्थापन एकाई 

१४. बजार स्थानीय क्षेत्रमा 
वस्िकुो मूल्य 

स्थानीय बजारमा 
सामानको मूल्यको 
िथयांक 

आयोजनाबाट प्रभाववि 
क्षेत्र 

तै्रमातसक  वािावरण व्यवस्थापन एकाई 

१५. सधुार कायध वािावरणीय सधुार 
कायधक्रमको बारे 
जनिाको धारणा 

सधुार कायधक्रमको 
लाभ प्राप्त 
जनसमदुायको 
धारणा 

आयोजनाबाट प्रभाववि 
क्षेत्र 

तै्रमातसक ३,००,०००.०० वािावरण व्यवस्थापन एकाई 

१६. धमध संस्कृति सांस्कृतिक अभ्यास र 
परम्परा वा स्थानीय र 
बावहरी मातनसहरू 
बीच सांस्कृतिक मूल्य 
मान्यिामा पररविधन 

प्रत्यक्ष अवलोकन र 
समदुायसाँग 
छलफल 

आयोजनाबाट प्रभाववि 
क्षेत्र 

तै्रमातसक ३,००,०००.०० वािावरण व्यवस्थापन एकाई 
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क्र.स. अनगुमनका प्रकार अनगुमन सूचक अनगुमन ववतध स्थान समय अनमुातनि रकम अनगुमन गने तनकाय 
संचालन अवतध 
भौतिक वािावरण 
१७. जतमन बाढी, पवहरो, क्षय, 

तभरालो क्षेत्रमा माटो 
जम्मा हनुे 

प्रत्यक्ष अवलोकन आयोजनाबाट प्रभाववि 
क्षेत्र 

हरेक 
मवहना 
वर्ाधको 
समयमा 

१,००,०००.०० वािावरण व्यवस्थापन एकाई 

१८. जल पानीको गणुस्िर पानीको नमनुा 
संकलन र 
प्रयोगशालामा 
परीक्षण 

आयोजनाबाट प्रभाववि 
क्षेत्र 

वर्धमा ४ 
पटक 

३,००,०००.०० वािावरण व्यवस्थापन एकाई 

जैववक वािावरण 
१९. वन वकृ्षारोपणको न्स्थति वकृ्षारोपणको 

िथयाङ्क र अन्स्ित्व 
दरको गणना 

आयोजना क्षेत्र तभत्रको 
वकृ्षारोपण क्षेत्र 

वर्धमा 
एक 
पटक 

१,००,०००.०० ACAP/BZCF 

सामान्जक-आतथधक िथा सांस्कृतिक वािावरण 
२०. प्रभाववि बातसन्दा प्रभाववि क्षेत्रका 

समदुायको जीवनशैली 
अन्िवाधिाध, 
अवलोकन र 
िोवकएको 

आयोजनाबाट प्रभाववि 
क्षेत्र 

मवहना १,००,०००.०० वािावरण व्यवस्थापन एकाई 
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क्र.स. अनगुमनका प्रकार अनगुमन सूचक अनगुमन ववतध स्थान समय अनमुातनि रकम अनगुमन गने तनकाय 
समूहहरूमा संरन्चि 
प्रश्नावली 

२१. सधुार कायध वािावरणीय सधुार 
कायधक्रमको बारे 
जनिाको धारणा 

सधुार कायधक्रमको 
लाभ प्राप्त 
जनसमदुायको 
धारणा 

आयोजनाबाट प्रभाववि 
क्षेत्र 

मवहना १,००,०००.०० वािावरण व्यवस्थापन एकाई 

        
ताथलका 9-3 अनपुालन अनगुमन  

क्र.स. अनगुमनका प्रकार अनगुमन सूचक अनगुमन 
ववतध 

स्थान समय अनमुातनि 
रकम 

अनगुमन गने तनकाय 

पूवध तनमाधण चरण 
१. तनमाधण सरुु भएको कम्िीमा िीन मवहना अगातड ववकास 

योजनामा िोवकए अनसुार ACAP क्षेत्र प्रयोग गनध ACAP 
बाट स्वीकृति तलइनेछ 

ACAP बाट स्वीकृति 
पत्रको समीक्षा 

स्वीकृति 
कागजाि 

आयोजनाको 
कायाधलय 

एक 
पटक 

तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

२. आयोजनाको लातग आवश्यक पने जग्गाको लातग 
तडतभजन वन कायाधलयबाट स्वीकृति तलइनेछ 

आवश्यक पने वन 
जग्गाको समीक्षा 

स्वीकृति 
कागजाि 

आयोजनाको 
कायाधलय 

एक 
पटक 

तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 
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क्र.स. अनगुमनका प्रकार अनगुमन सूचक अनगुमन 
ववतध 

स्थान समय अनमुातनि 
रकम 

अनगुमन गने तनकाय 

३. तनजी जग्गा र सामदुावयक जग्गाको लातग क्षतिपूतिध 
तनमाधण कायधहरू सरुु हनु ेकम्िीमा िीन मवहना अन्घ 
ददइनेछ  

जग्गाको लातग क्षतिपूतिध 
तनमाधणको समीक्षा 

क्षतिपूतिध 
कागजाि 

आयोजनाको 
कायाधलय 

पूवध 
तनमाधणको 
समयमा 
गने 

तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

४. तनमाधणको लातग आवश्यक पने जग्गा कम्िीमा दईु 
मवहना पवहले नै ठेकेदारलाई हस्िान्िरण गररनेछ 

जग्गा हस्िान्िरणको 
समीक्षा 

ददन ु पने 
कागजाि 

आयोजनाको 
कायाधलय 

एक 
पटक 

तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

५. ठेकेदार र तनजी जग्गाधनी बीच तलन्खि सम्झौिा 
अस्थायी जग्गा अतधग्रहण प्रस्िावकले इन्न्जतनयरहरूलाई 
पेस गनेछ 

अस्थायी जग्गा 
अतधग्रहणको समीक्षा 

सम्झौिा 
कागजाि 

आयोजनाको 
कायाधलय 

एक 
पटक 

तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

६. ठेकेदारले कामदार न्शववर तनमाधणको अन्घ 
इन्न्जतनयरहरूको स्वीकृतिका लातग र तनमाधण सरुु हनु ु
भन्दा अन्घ इन्न्जतनयरहरूबाट स्वीकृति प्राप्त गछधन ्

न्शववर तनमाधणको समीक्षा बझुाउन ुपने 
कागजािहरू 

आयोजनाको 
कायाधलय 

एक 
पटक 

तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

७. ठेकेदारले तनमाधण कायध अन्घ अनमुोदनका लातग 
उत्खनन र पनु:स्थापना योजना इन्न्जतनयरहरूलाई 
बझुाउने छ र तनमाधण सरुु हनु ुअन्घ इन्न्जतनयरहरूबाट 
स्वीकृति तलनेछ  

उत्खनन र पनु:स्थापना 
योजनाको समीक्षा 

बझुाउन ुपने 
कागजािहरू 

आयोजनाको 
कायाधलय 

एक 
पटक 

तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 
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क्र.स. अनगुमनका प्रकार अनगुमन सूचक अनगुमन 
ववतध 

स्थान समय अनमुातनि 
रकम 

अनगुमन गने तनकाय 

८. ठेकेदारले मक तडस्पोजल र पनु:स्थापना योजना तनमाधण 
हनु ुअन्घ इन्न्जतनयरहरूलाई बझुाउन ेछ र तनमाधण सरुु 
हनु ुअन्घ इन्न्जतनयरहरूबाट स्वीकृति तलनेछ 

उत्खनन पिाि ्
तनन्स्कएको माटोको 
व्यवस्थापन र 
पनु:स्थापना योजनाको 
समीक्षा 

बझुाउन ुपने 
कागजािहरू 

आयोजनाको 
कायाधलय 

एक 
पटक 

तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

९. ठेकेदारले तनमाधण अन्घ स्वीकृतिका लातग 
इन्न्जतनयरहरूलाई स्वास्थय र सरुक्षा संचालन योजना 
पेस गनेछ र तनमाधण सरुु हनु ुअन्घ इन्न्जतनयरहरूबाट 
स्वीकृति तलनेछ 

इन्न्जतनयरहरूलाई 
स्वास्थय र सरुक्षा 
संचालनको समीक्षा 

बझुाउन ुपने 
कागजािहरू 

आयोजनाको 
कायाधलय 

एक 
पटक 

तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

१०. ठेकेदारले आपिकातलन ियारी योजना 
इन्न्जतनयरहरूलाई तनमाधण हनु ुभन्दा अन्घ बझुाउने छ 
र तनमाधण सरुु हनु ुअन्घ इन्न्जतनयरहरूबाट स्वीकृति 
तलनेछ 

आपिकातलन ियारी 
योजनाको समीक्षा 

बझुाउन ुपने 
कागजािहरू 

आयोजनाको 
कायाधलय 

एक 
पटक 

तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

११. ठेकेदारले तनमाधण क्षेत्रको समग्र वािावरणीय व्यवस्थापन 
योजना इन्न्जतनयरहरूलाई बझुाउने छ र तनमाधण कायध 
सरुु हनु ुअन्घ स्वीकृति तलनेछ 

वािावरणीय व्यवस्थापन 
योजनाको समीक्षा 

बझुाउन ुपने 
कागजािहरू 

आयोजनाको 
कायाधलय 

एक 
पटक 

तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

भौतिक वािावरण 
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क्र.स. अनगुमनका प्रकार अनगुमन सूचक अनगुमन 
ववतध 

स्थान समय अनमुातनि 
रकम 

अनगुमन गने तनकाय 

१. वरपरको उत्खनन क्षेत्र र भौतिक वािावरणसाँग 
तमलनको लातग धरािलीय स्वरूपको पररविधन 

मक तडस्पोजल क्षेत्रको 
संख्या र क्षमिा 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन 

आयोजना 
प्रभाववि 
क्षेत्र 

२ मवहना तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

२. तनमाधण क्षेत्र वरपर यािायािको ध्वनी तनर्तेधि गररनछे 
र ट्रावफक सङ्केिहरू राखेर सवारीको ध्वनी प्रतिबन्न्धि 
गररनेछ  

पहुाँच सडकमा ध्वनी 
यन्त्रको सहायिामा 
ध्वतनको मापन र ध्वनी 
तनर्तेधि क्षेत्रको सङ्खख्या 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन 

आयोजना 
प्रभाववि 
क्षेत्र 

दैतनक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

३. १.५ तम. को उचाइमा रहेको कट ब्याटर स्लोपलाई 
बायो इन्न्जतनयररङद्वारा संरक्षण गररनेछ 

बायो इन्न्जतनयररङको 
लातग तभरालो जतमनको 
स्थान 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन 

आयोजना 
प्रभाववि 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

४. माटोको थपु्रो (muck) लाई जथाभाबी फयााँक्न तनर्तेधि 
गररनेछ 

मक तडस्पोजल क्षेत्रको 
सङ्खख्या 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन 

आयोजना 
प्रभाववि 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

५. स्थानीय जलवायमुा पने प्रभावलाई कम गनध, आयोजनाले 
मातसक पानीको बहावको १०% अतनवायध रुपमा नदीको 
िल्लो िटीय क्षेत्रमा छोड्नेछ 
पानीको बहावमा कम देन्खएमा, पानीको स्रोिको 
सवेक्षण गररनेछ, यदद प्रभाव परेको देन्खएमा प्रभाववि 

पानीको बहावको १०% 
नदीमा छोडे नछोडेको 
हेररने छ 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन 

आयोजना 
प्रभाववि 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 
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क्र.स. अनगुमनका प्रकार अनगुमन सूचक अनगुमन 
ववतध 

स्थान समय अनमुातनि 
रकम 

अनगुमन गने तनकाय 

गाउाँ वा समदुायलाई खानेपानीको वैकन्ल्पक व्यवस्था 
गररनेछ 

६. आयोजना न्शववरबाट घरेल ु िथा तनमाधण कायधबाट 
उत्पाददि ठोस फोहोर व्यवस्थापन 

फोहोर कन्टेनर भए 
नभएको अनगुमन गने 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन 

आयोजना 
प्रभाववि 
क्षेत्र 

दैतनक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

७. ववस्फोटन गतिववतधहरूले वरपरका घर िथा अन्य 
संरचनाहरूमा असर पने 
वस्िीहरू नन्जक वाय ुिथा ध्वनी प्रदूर्ण हनु सक्छ 
सरुुङ तनमाधणका कारण केही पानीका महुानहरू पतन 
सकु्न सक्छन ् 

ववस्फोटक पदाथधको 
खररद, ढुवानी, भण्डारण, 
सरुक्षा र ववस्फोटनको 
काम ऐन बमोन्जम, 
भण्डारणको लातग वस्िी 
क्षेत्रबाट टाढा सरुन्क्षि 
क्षेत्रमा, ववस्फोटक 
पदाथधको भण्डारण, 
ढुवानी, व्यवस्थापन, 
चन्जिंग, आदद 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन 

आयोजना 
प्रभाववि 
क्षेत्र 

दैतनक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

जैववक वािावरण 
प्रतिकूल असर 
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क्र.स. अनगुमनका प्रकार अनगुमन सूचक अनगुमन 
ववतध 

स्थान समय अनमुातनि 
रकम 

अनगुमन गने तनकाय 

१. वन िथा वनस्पतिको संख्या गनेर मात्र कावटनेछ अन्नपूणध संरक्षण क्षेत्रमा 
कावटएका रुखहरूको 
संख्या र क्षतिपूतिध 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

दैतनक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

२. राविय प्राथतमकिा प्राप्त योजनाको लातग वन क्षेत्र प्राप्त 
गने कायधववतध २०७६ को अनसुार वन क्षेत्रको रुख 
प्रजातिहरूको क्षतिपूतिध लातग वकृ्षारोपण गररनेछ 

अन्नपूणध संरक्षण क्षेत्रमा 
कावटएका रुखहरूको 
संख्या र क्षतिपूतिध 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

३. बावहरी तनमाधण कामदारहरूलाई श्रम न्शववरमा बस्न 
प्रोत्साहन गररनेछ र उनीहरूलाई खाना पकाउन ग्यााँस 
उपलब्ध गराइनेछ  

न्शववरको संख्या र 
मट्टीिेल र ग्यााँसको 
वविरण 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

४. न्शववरमा खाना पकाउन वा अन्य कुनै उदे्दश्यको लातग 
दाउराको प्रयोग तनर्धे गररनेछ  

अन्नपूणध संरक्षण क्षेत्रबाट 
अवैध रुपमा भएको 
दाउरा िस्करीको 
वववरण 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

दैतनक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

५. आयोजनाले आवश्यक काठ दाउरा जथाभाबी खररदमा 
तनर्धे गररनेछ 

अन्नपूणध संरक्षण क्षेत्रबाट 
अवैध रुपमा भएको 
दाउरा िस्करीको 
वववरण 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 
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क्र.स. अनगुमनका प्रकार अनगुमन सूचक अनगुमन 
ववतध 

स्थान समय अनमुातनि 
रकम 

अनगुमन गने तनकाय 

६. ददउाँसोको समयमा मात्र ध्वनी उत्पादन गने गतिववतधहरू 
गररनेछ 

Surface blasting 
जस्िा ध्वनी उत्पादन 
गतिववतधहरू 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

दैतनक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

७. आयोजनाका कमधचारीलाई अन्नपूणध संरक्षण क्षेत्रमा भ्रमण 
गनध तनर्धे गररनेछ 

अन्नपूणध संरक्षण क्षेत्रको 
संरक्षण बारे जनचेिना 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

दैतनक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

८. आयोजनाका कमधचारी अवैध वन िस्करी गरेको फेला 
परेमा काननु बमोन्जम कारबाही र आयोजनामा काम 
गनध प्रतिबन्न्धि गररनेछ 

उजरुीको वववरण र 
सङ्खख्या 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

दैतनक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

९. न्शववरमा वन्यजन्िहुरूको तसकार गनध मनाही गररनेछ  उजरुीको वववरण र 
सङ्खख्या 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

दैतनक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

१०. आयोजनाको संरचनात्मक तनयनु्क्तको आवश्यक नहुाँदा 
सम्म, नदीलाई कुनै असर पदैन  

उत्खनन क्षेत्र र नदीको 
सिह चयन 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

दैतनक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

११. आयोजनाबाट तनन्स्कन े हरेक प्रकारको अनावश्यक 
कुराहरू जस्िै िेल, तग्रस, सेटतलङ बेतसनको फोहोर, 

ठोस फोहोर व्यवस्थापन 
प्रववतध 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

दैतनक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 
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क्र.स. अनगुमनका प्रकार अनगुमन सूचक अनगुमन 
ववतध 

स्थान समय अनमुातनि 
रकम 

अनगुमन गने तनकाय 

शौचालयको फोहोरहरू तसधै नदीमा तमसाउन तनर्धे 
गररनेछ 

१२. नदीको बगरबाट अनावश्यक माटो उत्खनन गनध र 
थपुानध तनर्धे गररनेछ 

मक तडस्पोजलको लातग 
क्षेत्र तनधाधरण 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

दैतनक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

१३. कमधचारीहरूलाई माछा मानध तनर्धे गररनेछ फेला परेको माछाको 
प्रजाति र अवैध माछा 
माने प्रवनृ्िको जााँच 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

दैतनक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

अनकूुल प्रभाव 
१४. रसायनका ड्रम िथा अन्य ववर्ाक्त कन्टेनरहरू जथाभाबी 

राख्न तनर्धे गररनेछ 
 प्रत्यक्ष 

अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

१५. ACAP वन व्यवस्थापन र ववकासमा स्थानीय 
समदुायलाई आयोजना तनमाधण कायधको सरुुवािमा एक 
पटक सचेिना अतभयानको आयोजना गररनेछ  

 प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

१६. जल तनकायको संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय समदुायमा 
आयोजना तनमाधण कायधको सरुुवािमा एक पटक 
जनचेिना अतभयान आयोजना गररनेछ 

 प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 
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क्र.स. अनगुमनका प्रकार अनगुमन सूचक अनगुमन 
ववतध 

स्थान समय अनमुातनि 
रकम 

अनगुमन गने तनकाय 

संचालन चरण 
१७. आयोजना तनमाधण सम्पन्न पिाि ्सम्भव भए सम्म सबै 

कृवर् भतूममा पनु:स्थापना गररनेछ 
 प्रत्यक्ष 

अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

१८. जग्गाधनीलाई सम्झौिा बमोन्जम अस्थायी जतमनहरूको 
भाडा भकु्तान गररनेछ 

 प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

१९. अस्थायी जग्गामा बनाइएको सबै आवासीय संरचनाहरू 
भत्काइनेछ र तनस्केको फोहोरलाई उन्चि स्थानमा 
व्यवस्थापन गररनेछ 

मक तडस्पोजल क्षेत्रको 
संख्या 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

२०. न्शववरको फोहोर संकलन र व्यवस्थापनको लातग प्रयोग 
गररएको क्षेत्रहरू इन्न्जतनयरहरूको सझुाव अनसुार 
पनु:स्थापना गररनेछ 

उत्पन्न ठोस फोहोरको 
मात्रा 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

२१. जैववक इन्न्जतनयरहरूको सल्लाह माफध ि उत्खनन क्षेत्र 
र खाल्डो पनु:स्थापना गररनेछ 

उत्खनन क्षेत्रको संख्या 
र क्षमिा  
जैववक इन्न्जतनयररङको 
उपाय 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 
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क्र.स. अनगुमनका प्रकार अनगुमन सूचक अनगुमन 
ववतध 

स्थान समय अनमुातनि 
रकम 

अनगुमन गने तनकाय 

२२. मक तडस्पोजल क्षेत्रहरू इन्न्जतनयरहरूको सझुाव र 
पनु:स्थापना योजना अनसुार तनमाधण गररनेछ 

मक तडस्पोजल क्षेत्रको 
संख्या र क्षमिा 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

२३. सबै संरचनाहरू संचालनका लातग आवश्यक तनमाधण 
स्थलमा प्रस्िावकिाधको परामशधमा पनु:स्थापना गररनेछ  

पनु:स्थापनाको योजना प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

२४. सबै उत्खनन क्षेत्रहरू इन्न्जतनयरहरूको तनदेशन अनसुार 
न्स्थरिाका लातग जैववक इन्न्जतनयररङ प्रववतधहरू माफध ि 
पनु:स्थापना गररनेछ 

पनु:स्थापनाको योजना प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

२५. इन्न्जतनयरहरूले अन्न्िम सम्पकध  भकु्तानी हनु ुअन्घ सबै 
क्षेत्रहरूको पनु:स्थापना प्रमाणपत्र ददइनेछ 

पनु:स्थापनाको योजना 
प्रमाणपत्र 

प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

२६. पूणध पनु:स्थापना कायधहरू समयमा नभएमा 
कमधचारीहरूको िलब रोवकनेछ 

पनु:स्थापनाको योजना प्रत्यक्ष 
अवलोकन/ 
वववरण 

आयोजना 
क्षेत्र 

मातसक तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

जैववक वािावरण 
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क्र.स. अनगुमनका प्रकार अनगुमन सूचक अनगुमन 
ववतध 

स्थान समय अनमुातनि 
रकम 

अनगुमन गने तनकाय 

१. कावटएका रुखहरूको संख्या पनु:स्थापनाको योजना प्रभाववि 
घरधरुी 

आयोजना 
प्रभाववि 
क्षेत्र 

 तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

२. वन र वनस्पतिको वािावरणीय न्स्थति पनु:स्थापनाको योजना प्रभाववि 
वडा 

आयोजना 
प्रभाववि 
क्षेत्र 

 तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

३. वन्यजन्िकुो तसकार पनु:स्थापनाको योजना प्रभाववि 
वडा 

आयोजना 
प्रभाववि 
क्षेत्र 

 तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

४. माछा ववववधिा र एकाई पनु:स्थापनाको योजना प्रभाववि 
वडा 

आयोजना 
प्रभाववि 
क्षेत्र 

 तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 

५. वकृ्षारोपण र अन्स्ित्वको न्स्थति पनु:स्थापनाको योजना प्रभाववि 
वडा 

आयोजना 
प्रभाववि 
क्षेत्र 

 तनमाधण 
व्यवस्थापनमा 
समावेश 

वािावरण व्यवस्थापन 
र सामान्जक एकाई 
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9.6 िातािरण अनगुमनको लागत 
आधारभतू, अनपुालन र प्रभाि अनगुमन सवहत कुल अनमुाथनत अनगुमन लागत लगभग रु. 
२४,४०,००० रकम रहेको छ । अनमुाथनत लागतको वििरण तल ताथलकामा देखाइएको 
छ: 

ताथलका 9-4 अनगुमन लागत 

क्र.स. जनर्क्ति व्यक्ति-
मवहना 

दर / मवहना 
रु. 

कुल लागत रु. 

१. िातािरण विज्ञ १२ ५०,००० ६०,०००० 
२. िन विर्ेषज्ञ ६ ४०,००० २,४०,००० 
३. सामाक्तजक-अिबर्ास्त्री  ६ ४०,००० २,४०,००० 
४. िातािरणीय अथभयन्ता, ६ ४०,००० २,४०,००० 
५. सपुरभाइजरहरू २४ २५,००० ६,००,००० 
६. यातायात LS - २०,००० 
७. क्षेत्र अिलोकन तिा नमनुा 

सङ्कलन 
LS - १,००,००० 

८. प्रयोगर्ाला विश्लषेण LS - १,५०,००० 
९. प्रथतिेदन तयारी LS - २,००,००० 
  अन्य LS - ५०,०००  

कुल   
 

२४,४०,००० 
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  िातािरणीय परीक्षण  

विथभन्न उदे्दश्यका साि जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय परीक्षण गररन्छ। माथिल्लो 
दूधखोला जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय परीक्षण िातािरण संरक्षण थनयमािली अनसुार 
आयोजना सञ्चालन भएको दईु िषब पथछ िन तिा िातािरण मन्त्रालयद्वारा गररनेछ जस 
अन्तगबत:  

• िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनद्वारा स्िीकृत आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि 
न्यूनीकरणको उपायहरूको प्रभािकाररताको अनगुमन गने परीक्षण ।  

• आयोजना कायाबन्ियनर्ाट उत्पन्न हनुे िातािरणीय पररितबनहरूको परीक्षण गने 
आयोजना प्रभाि परीक्षण  

• परीक्षण टोलीको प्रमखुका रूपमा िातािरणीय दक्ष जो िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन, 
अनगुमन र परीक्षणमा अनभुिी व्यक्ति हनुेछन ्र समाज र्ास्त्री/मान र्ास्त्री, स्िथलय 
तिा जलीय पाररक्तस्िथतक विज्ञसाि काम गनेछन।्  

यसमा आयोजना थनमाबण र सञ्चालन िरणमा िातािरणमा परेको प्रभाि, आङ्कलन गररएका 
प्रभािहरूको िास्तविकता, प्रभाि न्यूनीकरणका उपायहरू र िातािरणीय अनगुमनको 
प्रभािकाररता परीक्षणका लाथग िातािरणीय परीक्षण गररन्छ । यो परीक्षण िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन प्रथतिेदनले पवहिान गरेका प्रभाि र आयोजना कायाबन्ियनमा गदाब देक्तखएका 
प्रभाि सुँग सम्र्क्तन्धत छ जसले िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रथतिेदनको प्रभािकाररता र 
पूणबताको मूल्याङ्कन गछब । िातािरणीय परीक्षण ६ वकथसमका रहेका छन ्। 

• थनणबय तहको परीक्षण 
• कायाबन्ियन परीक्षण 
• प्रभािकाररता परीक्षण 
• आयोजना प्रभाि परीक्षण 
• आङ्कलन गररएको प्रविथध परीक्षण 
• िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रवक्रया परीक्षण 

िातािरणीय परीक्षणमा तीन पक्ष संलग्न हनुे गदबछन ् । 

• परीक्षक 
• परीक्तक्षत पक्ष ( प्रस्तािसुँग सरोकार भएको) 
• तेस्रो पक्ष 

स्िैक्तच्छक र र्ाध्यकारी परीक्षणका लाथग संलग्न पक्ष िा संस्िाको आधारमा िातािरणीय 
परीक्षण आन्तररक िा र्ाह्य हनुेछ । 
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• आन्तररक परीक्षण 
• र्ाह्य परीक्षण 
• र्ाध्यकारी परीक्षण 
• स्िैक्तच्छक परीक्षण 

िातािरणीय प्रथतिेदनको ढाुँिा 

िातािरणीय प्रथतिेदनको ढाुँिा देहाय र्मोक्तजम हनुेछ । 

अध्याय १ कायबकारी सारांर् 
अध्याय २ परीक्षण प्रर्ासथनक तिा परीक्षण कायबको 

वििरण, आयोजना स्िलमा गररएका 
अन्तिाबताब, परीक्षण गने पक्ष तिा 
परीक्षणका क्षत्र र विथध यो अध्ययनमा 
समािेर् गनुब पनेछ । सािै िातािरणीय 
अनगुमन, परीक्षणसुँग सम्र्क्तन्धत तथयाङ्क 
तिा वििरण पथन समािेर् गनुब पनेछ । 

अध्याय ३ पररक्षणको पूणब वििरण 
अध्याय ४ आयोजना सम्र्न्धमा पालना गनुब पने सझुाि 

तिा सधुारात्मक कायब 
अनसूुिी  सम्र्क्तन्धत तथयांक र वििरण 
पररक्षण गने समहुमा समािेर् हनु ु पने 
जनर्क्ति 

 

प्राविथधक प्रस्तािसुँग विषय थमल्ने विज्ञ  
 िातािरण विज्ञ 
 सामाक्तजक आथिबक तिा सांस्कृथतक विज्ञ 
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िातािरणीय पररक्षणका लाथग िेकथलष्ट 
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 पानीको 
गणु 

        

 ध्िनीको 
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 जलश्रोत         
 

क्र
.स
. 

विि
रण

 

आ
यो
जन

ाक
ो व
क्र
या
कल

ाप 

अन
गुम

न 
गर
रए

क
ो प्र

भा
ि 

खा
स 

प्रभ
ाि
 

न्यू
नी
क
रण

क
ा उ

पाय
 

प्रभ
ाि
क
ारर
ता
 

सूि
ना
 

तथ
या
ंक
क
ो श्र

ोत
 

कै
वफ

यत
 

 िन जङ्गल         
 िनस्पथत         
 जीि जन्त ु         
 गैरकाष्ठ         
 माछा         
 दलुबभ र 

संकटापन्न 
प्रजाथत 
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 क्तर्क्षा         
 कृवष         
 रोजगारी         
 र्साईसराई         
 स्िास्थय र 

सरसफाई 
        

 िातािरणीय 
सौन्दयबता 

        

 लैवङ्गक 
सिाल 

        

 धाथमबक 
तिा 
साुँस्कृथतक 
क्तस्िती 

        

 सामाक्तजक 
क्तस्िती 

        

 

परीक्षण क्षेत्र थनधाबरणको ढाुँिा जस्तै हनुेछ जनु िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको दस्तारे्ज 
र हरेक दईु मवहनामा गररने अनगुमनको आधाररत हनु्छ । आयोजनाको सञ्चालकले 
सच्िाएको कायब र सरोकारिालाको कायबको वटप्पणी तिा सझुाि प्रस्ततु गररएको छ। 
यसका सािै परीक्षण टोलीद्वारा १ हप्ता अिथधको स्िलगत भ्रमणमा प्रत्यक्ष अिलोकन गरी 
अथभलेख तयार पानेछन ् जनु अनगुमन व्यिस्िापन योजना अन्तगबत हनुेछ। माथिल्लो 
दूधखोला जलविद्यतु आयोजनाको विस्ततृ परीक्षणको योजना अनसूुिीमा ददइएको 
छ।िातािरणीय परीक्षण लागत कररर् रु २०,००,००० अनमुान गररएको छ जस अन्तगबत 
पाररश्रथमक, स्िलगत भ्रमणका रे्ला दैथनक भत्ता, फोटोग्राफी, स्टेर्नरी र यातायात पछबन।् 
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10.1 आयोजना लागत  
आयोजना थनमाबण लागत रु. ६.१० अरर् रहनेछ । कुल िातािरणीय अथभिवृि लागत रु. 
१,३५,००,०००/- र सामाक्तजक सहयोग कायबक्रम ४,५७,५०,०००/- रहेको छ 
।आयोजनाको थर्थभन्न िरणमा गररने अनगुमनको लाथग रू २४,४०,०००/- र आयोजनाको 
पररक्षण कायबको लाथग रू २०,००,०००/- विथनयोजन गररएको छ ।यसरी विथनयोक्तजत 
रकमद्वारा आयोजनाको कुल िातािरणीय लागत रु. ६,३६,९०,०००/- रहनेछ जनु कुल 
आयोजना लागतको १.०८% र्रार्र रहेको छ । थनमाबण सामाग्री, श्रम, ऊजाब र अन्य 
लागतले गदाब आयोजनाको लागत िवृि गराउुँछ जसले प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपमा 
आयोजनाको थनमाबण र सञ्चालनमा प्रभाि पादबछ।आयोजनाको थनमाबण ताथलकामा फेरर्दल 
भएमा आयोजना लागत पथन केही फरक पने छ ।  

क्र.स वििरण खिब ( न ेरू ) 
अ प्रथतकूल प्रभािलाई न्यून गने खिब 
क भौथतक िातािरण 
1 थनमाबण अिथध 2,000,000.00  
2 संिालन अिथध 1,500,000.00  

कुल भौथतक िातािरण प्रथतकुल प्रभाि न्यूनीकरण खिब 3,500,000.00  

ख जैविक िातािरण  

१ थनमाबण अिथध 4,500,000.00  
२ संिालन अिथध 500,000.00  

कुल जैविक िातािरण प्रथतकुल प्रभाि न्यूनीकरण खिब 5,000,000.00  

ग सामाक्तजक आथिबक र संस्कृथतक िातािरण   
१ थनमाबण अिथध 6,000,000.00  
२ संिालन अिथध 1,000,000.00  

कुल सामाक्तजक आथिबक िातािरण प्रथतकुल प्रभाि न्यूनीकरण खिब 7,000,000.00  

इ कुल प्रथतकूल प्रभािलाई न्यून गने खिब 15,500,000.00  
ई समाक्तजक उत्तरदावयत्ि खिब 45,750,000.00  
उ िातािरण अनगुमन खिब 2,440,000.00  
ऊ िातािरण पररक्षण खिब 2,000,000.00  
ए मसलन्द  
कुल खिब 65,690,000.00  
आयोजना लागत अनमुान खिब 6,100,000,000.00  
आयोजना लागत र प्रभाि न्यूनीकरण अनपुात ( प्रथतर्त मा ) 1.08% 
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क्र.स वििरण खिब ( न ेरू ) 
सामाक्तजक उत्तरदावयत्ि खिब र आयोजना लागत अनपुात ( प्रथतर्त 
मा ) 0.75% 
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  थनष्कषब  

माथिल्लो दूधखोला जलविद्यतु आयोजना (३०.४ मे.िा.) मनाङ क्तजल्लाको नार्ों 
गाउुँपाथलकामा दूधखोलामा प्रस्ताि गररएको छ। उि आयोजना अधबजलार्य (PROR) 
प्रकृथतको रहेको छ। यस जलविद्यतु आयोजनाको िावषबक उत्पादन १८६.५६ थगगािाट 
आिर आकलन गररएको छ। प्रस्तावित आयोजनाका संरिनाहरू दूधखोलाको दायाुँ 
वकनारामा अिक्तस्ित रहेको छ। हेडिक्सब, थडसेण्डर, पोखरी, हेडरेस टनेल, सजब साफ्ट, 
थसविर र भण्डारण, विद्यतुगहृ, टेलरेस तिा प्रसारण लाइन यस प्रस्तावित आयोजनाका मखु्य 
अियिहरू रहेका छन।्  

प्रस्तािक िातािरणीय प्रभािको न्यूनीकरण गनब प्रथतर्ि हनुेछ । प्रस्तािको कायाबन्ियनर्ाट 
स्िानीय स्तरमा ठुलो मात्रामा रोजगारी सजृना हनुकुा सािै विद्यतुको उत्पादनले विथभन्न 
उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन हनु ेकायबर्ाट देर्को विकास तिा थनमाबण र विकासमा टेिा 
पगु्नेछ । यसका सािै आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा विथभन्नको सामाक्तजक सधुारका कायबक्रम 
माफब त प्रत्यक्ष तिा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ हनुे छ । आयोजनाको थनमाबण र सञ्चालनले 
प्रस्तावित क्षेत्रमा भौथतक, जैविक, सामाक्तजक-आथिबक र सांस्कृथतक िातािरणमा प्रथतकूल 
प्रभाि पने छ । भौथतक प्रभािमा त्यस क्षेत्रको जथमन उपयोगमा आउने पररितबन जसमा 
आयोजना थनमाबण िरणमा कुल २५.४०५ हे. जथमन आिश्यक पने छ । कुल जग्गा 
(अस्िायी र स्िायी) मध्ये १४.१८५ हेक्टर सरकारी जथमन रहेको छ र ११.२२०हेक्टर 
थनजी जथमन रहेको छ । सरकारी जथमन मध्ये १२.३२५ हेक्टर अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्रको 
र्ाुँझो भथूम र १.८६० हे र्गर जथमन पनेछ । कुल थनजी जग्गा मध्ये ३.१५० खेती 
योग्य जथमन र १.८६० हे अन्य जथमन रहेको छ । प्रयोग भएको जथमनको उक्तित 
मलु्यङ्कन गरी आयोजनाले क्षथतपूथतब उपलब्ध गराउने छ। आयोजना थनमाबणको िरणमा 
अन्नपूणब संरक्षण क्षेत्रको िनर्ाट गरी कुल ५२ रूखहरू कावटनेछन।् जसको न्यूनीकरणको 
लाथग १:२५ दरमा थर्रुिाहरू रोप्न र सरकारी िन क्षेत्रको अथधग्रहणको कारण प्रथत 
हेक्टर १६०० थर्रुिा रोप्न सक्ने व्यिस्िा अनसुार गरी जम्मा १५,९१६ थर्रुिाहरू 
िकृ्षारोपण गररने छ ।  

थनमाबण सामाग्रीको भण्डारण, उत्खनन क्षेत्रको सञ्चालन, पानीको गणुस्तरमा पररितबन, 
हािाको गणुस्तरमा पररितबन, जथमन उपभोगका कारण पने प्रभाि आदद आयोजनाको थनमाबण 
िरणमा पने प्रमखु प्रभाि हरू हनु। यसै गरी तल्लो तटीय क्षेत्रको जलिायमुा आउने 
प्रभाि, नदीको जल विज्ञान र र्हािमा पररितबन, विद्यतुगहृमा ध्िथन तिा कम्पन, तेल थग्रज 
र अन्य रासायथनक पदािबको िहुािट आदद आयोजनाको सञ्चालन िरणर्ाट पने प्रभािहरू 
हनु ।  
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प्रस्तावित आयोजना थनमाबण तिा सञ्चालनको क्रममा देक्तखएका प्रभािहरू मखु्य गरी भौथतक, 
जैविक र सामाक्तजक आथिबक तिा सांस्कृथतक िातािरण अन्तगबतका धेरैजसो नकारात्मक 
असरहरू अल्पकालीन तिा थनमाबणका समय मात्र देक्तखने खालका रहेका छन ्तर केही 
नकारात्मक प्रभािहरू दीघबकालीन तिा लामो समय असर हनुे खालका पथन देक्तखएका छन ्
। अल्पकालीन तिा थनमाबणका समय मात्र देक्तखने खालका असरहरूलाई सक्तजलै सुँग 
न्यूनीकरण गनब सवकन्छ । दीघबकालीन तिा लामो समयसम्म असर हनुे खालका प्रभािलाई 
िातािरण व्यिस्िापन योजनामा समािेर् गररएका न्यूनीकरणका उपायहरूलाई प्रभािकारी 
रूपमा अिलम्र्न गरी न्यूनीकरण गनब सवकन्छ । िातािरण संरक्षण ऐन २०७६, िातािरण 
संरक्षण थनयमािली २०७७ र्मोक्तजम कायाबन्ियनका लाथग यो िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
थनतान्त आिश्यक र सान्दथभबक देक्तखएको छ। 

 





 

माथिल्लो दूध खोला जलविद्यतु आयोजना ३०.४ मे.िा 

मानाांङ जजल्ला , गण्डकी प्रदेश 

को 

िातािरणीय प्रभाि मूल्याांकनको प्रथतिेदन 

(अन ूुची -क) 

 

 

 

 

 

 

प्रथतिेदन पेश गररने थनकाय 

िन तिा िातािरण मन्त्रालय 
थ ांहदरिार , काठमाडौँ , नेपाल 

मार्फ त 

विद्यतु विकाश विभाग 
 ानोगौचरण,काठमाडौँ 

तिा 

उजाफ जलश्रोत तिा थ ांचाई मन्त्रालय 
थ ांहदरिार , काठमाडौँ , नेपाल 

प्रस्तािक 

कािफनले  इनजी र्न्त्ड प्रा.ली. 
थडल्लीबजार , काठमाडौँ 

 
जेष्ठ २०७९  
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 प्रस्तावको परिचय  

प्रस्ताववत जलववद्यतु आयोजना नेपालको गण्डकी प्रदेशमा अवस्स्ित मनाङ स्जल्लाको नाशों 
गाउँपाललकामा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताववत आयोजनाका सम्पूर्ण अवयवहरू नाशों 
गाउँपाललकामा िहने छन ्। प्रस्ताववत आयोजनाको बाँध मस्याणङ्दी नदी ि दूध खोलाको दोभान 
भन्दा करिब १३ वक.लम उत्ति पूवी ददशातर्ण  दूध खोलामा िहनेछ । प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रको 
भौगोललक लनदेशाांक २८ ⁰ ३३ ' १७ " उ. देस्ख २८ ⁰ ३५ ' ३०" उ. ि ८४ ⁰ २३ ' १९ 
" पू. देस्ख ८४ ⁰ २५' ३०" पू. मा पदणछ । प्रस्ताववत बाँध स्िल ि ववद्यतुगहृ क्षेत्रहरूको उचाइ 
क्रमशः २६९०.५ लम. ि २३८६ लम. िहेको छ । नदीको सतहबाट ३.८ लम अग्लो ि ३० लम 
लामो बाँध मार्ण त दूध खोलाको पानीलाई नहिद्वािा नाशों गाउँपाललकामा लनमाणर् हनुे लडसेन्डिमा 
खसाललनेछ ।   

ताललका 2-1 आयोजनाका मखु्य अवयवहरु ि स्िान 

क्र.सां. मखु्य अवयवहरू स्िान कैवर्यत 
नया ँप्रशासलनक क्षते्र 

१ बाँध क्षेत्र नासोँ गाउँपाललका -७  
२. सरुुङ मागण नासोँ गाउँपाललका -७  
३. पेन्स्टक पाइप नासोँ गाउँपाललका -७  
४. ववधतुगहृ नासोँ गाउँपाललका -७  
५. Dewater Zone नासोँ गाउँपाललका – ६,७   
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स्चत्र   2-1 आयोजना स्िल ि नेपालको नक्शा 

श्रोत : नेपाल सिकाि, नापी ववभाग, २०७६ 

 
स्चत्र   2-2 मनाङ स्जल्ला ि स्िानीय तह नक्शा 

श्रोत : नेपाल सिकाि, नापी ववभाग, २०७६ 
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स्चत्र   2-3 नाशों गाउँपाललका ि वडाहरू 

श्रोत : नेपाल सिकाि, नापी ववभाग, २०७६ 

2.1.1.1 आयोजनाका ववलभन्न सांिचनाहरू  
क. डाइभसणन बाधँ (Diversion Weir)  

नदीबाट आवश्यक पानी इन्टेक सांिचनातर्ण  मोड्न डाइभसणन बाँधको प्रयोग गरिन्छ । प्रस्ताववत 
आयोजनाको लालग core wall with boulder filled gravity वकलसमको डाइभसणन बाँध प्रस्ताववत 
गरिएको छ । यो बाँध १०० वर्णमा १ पटक आउन सक्ने बाढीलाई सिुस्क्षत ढङ्गले पानीको 
लनकास हनु ेतरिकाले लडजाइन गरिएको हनु्छ । ३० लम. लम्बाइ िहने बाँध को के्रस्टको उचाई 
२६९०.५ लम. समनु्री सतहबाट िहने छ । बाँधलाई stone riprap प्रदान गिेि सदुृढ गरिनेछ 
ि खोलाको वकनािाहरू RCC abutment पखाणलद्वािा लनयन्त्रर् गरिनेछ । 

ख. अण्डिसलुसु (Undersluice) 

बाँध क्षेत्रमा िवुप्रन सक्ने बालवुा/माटोहरूलाई प्रभावकािी ढङ्गले व्यवस्िापन गनण ि उच्च बाढीको 
बखतमा अन्य सांिचनाहरूलाई सिुस्क्षत िाख्न अण्डिसलुसु सांिचनाको लनमाणर् गरिएको हनु्छ । 
अण्डिसलुसुको ढोकाको मखु्य भाग खोलाको बहाव लति र्काणइएको हनु्छ, जस कािर् बाँधमा 
जमेि िहेको बालवुा/माटो त्यसतर्ण  बग्ने गदणछ । २ लम. चौडाइ ि २.५ लम. उचाइ भएको 
अण्डिसलुसु दूध खोलाको बायाँ वकनािामा इन्टेक सांिचनाको छेउमा प्रस्ताव गरिएको छ । नदीको 
बहाव लनयन्त्रर् गनण अण्डिसलुसुमा गेट प्रस्ताव गरिएको छ । यो गेट वहउँदको समयमा इन्टेकतर्ण  
पानी मोड्नको लनस्म्त बन्द गरिनेछ भने बखाण याममा आांस्शक वा पूर्ण रूपमा खलुा िहनेछ ।  
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ग. साइड इन्टेक (Side Intake) 

पानी कम भएको समयमा पलन आवश्यक लडस्चाजण प्राप्त गनण इन्टेक सांिचनाको लडजाइन गरिन्छ 
। यसका लालग दइुटा ढोका भएको साइड इन्टेकको (side intake) लडजाइन गरिएको छ ि 
पानीको बहावलाई गेटको मद्दतले लनयन्त्रर् गरिनेछ । इन्टेकको गवहिाइ १.८ लम. ि चौडाई 
२.५ लम. हनुेछ । साइड इन्टेकको के्रस्ट स्ति समरुी सतह देस्ख ३२०१.३ लम. उचाइमा 
प्रस्ताववत छ ।  

घ. ग्राभेल ट्र्याप (Gravel Trap) 

ग्राभेल ट्र्याप इन्टेक गेटको तलपविको भागमा प्रस्ताववत गरिएको छ । इन्टेक पलछ ग्राभेल ट्र्याप 
िाख्नाले पानीको प्रवाह प्रर्ालीबाट तरुुन्तै सेलडमेन्ट हटाउन मद्दत गछण । यसले पेनस्टक नहिमा 
नदीले बोकेको बालवुाका तत्त्वहरूले गदाण हनुे क्षलतलाई कम गछण । यसको लडजाइन ५ लम.लम. 
वा त्यो भन्दा ठुला ग्राभेल हटाउनको लालग गरिएको छ । यस ग्राभेल ट्र्यापको आयाम १२ लम 
x ३ लम (लम्बाइ x उचाइ) िहनेछ । ग्राभेल ट्र्यापको फ्लस्शङ च्यानलको क्षेत्रर्ल ०.३ लम. 
चौडाइ ि ०.३ लम. उचाइ िहने छ । 

ङ. अप्प्प्रोच नहि (Approach Canal ) 

प्रस्ताववत मालिल्लो दूध खोला जलववद्यतु आयोजनाको लालग ४ वटा अप्प्प्रोच नहिको प्रस्ताव 
गरिएको छ । उक्त नहि pressurized िहने छ ि यसको पवहलो २ वटा नहिको लम्बाइ ३० 
लम को हनुेछ भने पलछल्लो २ वटा नहि ५३ लम लामो िहने छ । 

च. लडलसल्टललङ्ग बेलसन (Desilting Basin) 

०.15 लम.लम. व्यास भएको ि सो भन्दा ठुलो आकाि को वस्तहुरू हटाउन लडलसल्टललङ्ग बेलसनको 
लडजाइन गरिएको हनु्छ । ०.15 लम.लम. भन्दा ठुलो बालवुाको कर् टिबाइन(Turbine)को लालग 
हालनकािक हनु्छ । लडलसल्टललङ्ग बेलसनको तल्लो भाग कोर्काि बनाइएको हनु्छ, जसलाई डुर्ोि 
(Dufour) प्रकाि भलनन्छ । प्रस्ताववत जलववद्यतु आयोजनाको लडलसल्टललङ्ग बेलसनको लम्बाइ, 
चौडाइ ि गवहिाइ क्रमशः 75 लम., 7 लम., ि 3 लम., विबोडण(freeboard) सवहतको िहने छ । 
बालवुाको कर्हरू फ्ललसङ्ग गनणको लालग प्रत्येक बेलसनको तल १ लम. चौडाइ ि १ लम. को 
गवहिाइमा फ्ललसङ्ग ग्यालिी प्रदान गरिएको हनुेछ ।  फ्ललसङ्ग ग्यालिी लसल्ट 
कर्हरूको फ्ललसङ्ग लनयन्त्रर् गनण म्यानअुल तरिकाले सञ्चाललत ललफ्ट गेटसँग जोलडएको हनुेछ । 
अन्तमा, फ्ललसङ्ग च्यानलले बालवुा बावहि लनकाल्छ ि पनुः खोलामा प्रवाह गनेछ । 
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छ. वपवकङ्ग पोखिी ( Peaking Pond ) 

प्रस्ताववत मालिल्लो दूध खोला जलववद्यतु आयोजना १.६ घण्टा को वपवकङ्ग क्षमताको िहनेछ । 
उक्त पोखिी करिब ६०० लम लामो ि औसतमा १४५ लम चौडा िहनेछ । पोखिीको गवहिाइ 
करिब 3.5 लम को िहनछे । 

ज. हेडिेस प्रर्ाली (Headrace Conveyance System) 

अ. सरुुङ (Tunnel) 

प्रस्ताववत जलववद्यतु आयोजनामा सरुुङको सहायताले (३.५ लम. ि ३.५ लम अग्लो (ईन्भटेड डी 
आकािको) पानीलाई पोखिीबाट सजण टङ्कीसम्म परु् याउने कायण गदणछ । सरुुङको कुल लम्बाइ 
३९०० लमटिको हनुेछ, जहाँ slope प्रलत १००० लमटिमा १ लमटि िहनेछ । आयोजनाको लागत 
िकममा प्रमखु भलूमका िहेता पलन आयोजनाको भगूोल ि भौगलभणक ढङ्गले सरुुङ मागण नै उत्कृष्ट 
ववकल्प िहेको छ । 

आ. सजण टङ्की 

३६.२५ लम उचाइ िहेको ि ७ लम आन्तरिक व्यास भएको गोलो आकािको सजण टङ्की सरुुङको 
अस्न्तममा िहन्छ । आयोजना स्िलमा पानीमा आउने छाल (अलधक वा न्यूनतम) द्वािा हनुे चाप 
न्यूनीकिर् गनण सजण टङ्कीको लनमाणर् गरिएको हनु्छ । सजण टङ्कीको अपसजण तह २६९९.५९ लम 
मा िहनेछ भने न्यूनतम सजण तह २६७५.६८ लम मा िहनेछ । 

इ. पेनस्टक पाइप (Penstock Pipe) 

सजण टङ्कीबाट 575 लम.( 90 लम ठाडो , १२५ लम पेनस्टक पाइप िहेको सरुुङ, ३६० लम सतही 
) लामो प्रसेि पेन्स्टक पाइप हुँदै पानी ववद्यतुगहृमा परु् याइनेछ । १२.३ घन लम. प्रलत सेकेन्ड 
लडजाइन लडस्चाजण प्रवाहको लालग प्रसेि पाइपको व्यास २.१ लम िहने छ, जसको मोटाइ सरुुमा 
10 लम.लम. देस्ख २६ लम.लम. सम्म हनुेछ । 

झ. ववद्यतुगहृ ि टेलिेस (Powerhouse and Tailrace) 

अ. ववद्यतुगहृ (Powerhouse) 

दूध खोला नदीको बायाँ वकनािामा सतही प्रकािको ववद्यतुगहृ प्रस्ताव गरिएको छ । ववद्यतुगहृको 
आयाम ५० लम. लम्बाइ, १६.७ लम. चौंडाई ि २० लम. उचाइको हनुेछ । यसमा चाि डबल-
जेट पेल्टन टबाणइन (double-jet Pelton turbine) िास्खनेछ जसमा प्रत्येक इकाईको क्षमता 
७६४५ वकलोवाट िहनेछ । ९९०० KVa क्षमता भएको जेनिेटि टवाणइनमा लसधा जडान गरिनेछ 
। ववद्यतुगहृ क्षेत्रमा टबाणइन, जेनिेटि, लनयन्त्रर् कोठा ि कायणशाला लनमाणर् गरिनेछ । टवाणइनबाट 
बावहि लनस्कने पानी टेलिेस नहिबाट दूध खोलामा लमसाइनेछ । 
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आ. टेलिेस (Tailrace) 

आयोजनाको लालग टवाणइन बाट बावहि आउने पानीलाई दूध खोलामा खसाल्न ३८ लम. लामो 
आयातकाि टेलिेस नहि (३ लम. चौडा x २.२ लम. गवहिो) को लनमाणर् गरिनेछ । टेलिेस नहि 
आि.सी.सी बक्स कलभटणको रूपमा ववद्यतुगहृ क्षेत्रबाट खोलासम्म पगु्ने तरिकाले सतही लडजाइन 
गरिएको छ । 

2.1.2 आयोजना लनमाणर् योजना 
क. पहुँच सडक 

कुनै पलन जलववद्यतु ्आयोजनाको लनमाणर्को लालग, भािी मेलसन ि उपकिर्हरूको आवश्यक पदणछ 
। तसिण, सवािीसाधन चलाउन योग्य सडकको माध्यमबाट यस्ता मेस्शनहरू ि उपकिर्हरूको 
ढुवानीको लालग आयोजना लनमाणर्को क्षेत्र पहुँचयोग्य हनुपुदणछ । 

पथृ्वी िाजमागण हुँदै काठमाडौं देस्ख डुम्र ेसम्म १३० वकलोलमटि कालो पते्र सडक मागणबाट पगु्न 
सवकन्छ भने डुम्र ेदेस्ख धािापानी सम्म ४८ वक.मी डुम्र े– बेशीसहि – चामे िाजमागण बाट पगु्न 
सवकन्छ । धािापानी देस्ख ववद्यतु गहृ सम्म करिव ७ वक.लम सडक लनमाणर् भइसकेको छ भने 
ववद्यतुगहृ देस्ख प्रस्ताववत आयोजनाको बाँध स्िलसम्म हाल लतल्चे – िोचे सडक लनमाणर् आयोजना 
द्वािा लनमाणर् भइिहेको छ । लनमाणर्ाधीन सडकको चौडाई करिव ९ लम िहेको छ भने आयोजनाद्वािा 
उक्त पहुँच सडकमा कुनै पलन सांिचना िप लनमाणर् गनुण नपने आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनद्वािा 
जानकािी गरिएको छ । 

ताललका 2-2 आयोजनाको पहुचँ मागण 

क्र.स. देस्ख बाट वक.मी सडकको प्रकाि कैवर्यत 
1.  काठमाडौँ डुम्र े १३० पथृ्वी िाजमागण  
2.  डुम्र े धािापानी ४८ डुम्र े– बेशीसहि – चामे िाजमागण  
3.  धािापानी लतल्चे ( ववद्यतु गहृ ) ७ ग्रालमर् सडक  
4.  लतल्चे (ववद्यतु गहृ ) लतल्चे (बाँध स्िल ) ५ लनमाणर्ाधीन  

श्रोत- आयोजना भ्रमर्, तिा सम्भाव्यता अध्ययन प्रलतवेदन,२०२० 

धािा पानी देस्ख आयोजनाको बाँध क्षेत्र, ववद्यतु ्गहृ क्षेत्र लगायतका सम्पूर्ण क्षते्रहरू हाल गण्डकी 
प्रदेशको लतल्चे - िोचे सडक आयोजना द्वािा लनमाणर् कायण गरििहेको छ ।  तसिण आयोजनाद्वािा 
कुनै पलन सडकको लनमाणर् गरिने छैन ।  
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स्चत्र   2-4 आयोजनाको पहुचँ मागण 

श्रोत: OSM_Transport_Map 

ख. स्शववि सवुवधा 

लनमाणर् व्यवसायीले आफ्ना दक्ष, अदक्ष ि अधण दक्ष सबै श्रलमकहरू ि कमणचािीहरूका लालग आवास 
स्शववि हरू लनमाणर् गनुण पने हनु्छ । सामास्जक-साांस्कृलतक अखण्डता कायम िाख्न, वाताविर्ीय 
प्रभाव िोक्न ि सम्भाववत खतिाहरूबाट बच्न स्शवविको िाम्रो सँग व्यवस्िापन गनुण पनेछ । लसलभल 
लनमाणर् व्यवसायी ि अन्य लनमाणर् व्यवसायी लालग ववद्यतुगहृ क्षेत्र नस्जकको घ्वा गाउँमा एउटा 
स्शववि ि बाँध क्षेत्र नस्जक अको स्शववि लनमाणर् हनुेछ । लनमाणर् गरिएका स्शववि सवुवधा हरू पावि 
प्प्लान्टको सञ्चालन ि व्यवस्िापनको लालग पलन प्रयोग गनण सवकन्छ । लनमाणर् सवुवधाहरूको लालग 
आवश्यक क्षेत्रहरूमा लनमाणर् प्रबन्धन कमणचािीहरूका लालग स्िायी स्शवविहरूको लालग ठाउँ, लनमाणर् 
व्यवसायीका कमणचािी ि श्रमका लालग अस्िायी स्शववि, ठेकेदािको कायाणलय, लनमाणर् सामग्रीको 
भण्डािर्, कायणशाला, उपकिर् भण्डािर्, स्चवकत्सा सवुवधा हरू, आदी सामेल िहेका छन ्। लनमाणर् 
प्रबन्ध कमणचािीका लालग अस्िायी स्शववि ( १ हे ) ि स्िायी स्शववि ( ०.४७० हे ) गिी कूल 
१.४७० हे जलमन आवश्यक िहन्छ ।  
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ग. लनमाणर् शस्क्त 

प्रस्ताववत आयोजनाले लडजेल जेनिेटिको प्रयोग गिी आयोजनामा आवश्यक लनमाणर् शस्क्तको पूलतण 
गनेछ । दईु वटा ८० के.भी.ए को जेनिेटि आयोजनाको बाँध स्िलमा,पेन्स्टक पाइपमा ि ववद्यतु ्
गहृमा लनमाणर् शस्क्तको प्रयोग गने आयोजनाले प्रस्ताव गिेको छ । सरुुङ बाहेक अन्य स्िानमा 
सोलाि बत्तीको समेत प्रयोग गरिनेछ । लतल्चे गाउँमा िहेको लतल्चे लघजुलववद्यतु आयोजना (10 
वक.वा क्षमता) ले आयोजना लनमाणर्को लालग आवश्यक लनमाणर् शस्क्त पूलतण नहनुे हुँदा आयोजना 
द्वािा लनमाणर् शस्क्तको ववकल्प लडजेल जेनिेटि प्रयोग गनण प्रस्ताव गरिएको छ । 

घ. लनमाणर् चिर्का प्रस्तावको वक्रयाकलाप 

पूवाणधाि ववकास , लसलभल लनमाणर् , हाइड्रो मेकालनकल ि इलेस्क्िक मेकालनकल गिी आयोजनाको 
लनमाणर् चिर् मखु्य चाि भागमा ववभास्जत गरिएको छ । उस्ल्लस्खत लनमाणर् कायणहरूका लालग छुिा 
छुिै लनमाणर् व्यवसायीको प्रयोग गरिनेछ । 

अ. पूवाणधाि ववकास 

यस प्प्याकेजले पहुँच सडकको लनमाणर् वा स्तिोन्नलत, स्शववि सवुवधा हरू, पानी आपूलतण प्रर्ाली, 
सञ्चाि प्रर्ाली, ि ववद्यतु ्नेटवकण को स्िापना आदी समावेश गदणछ । 

आ. लसलभल लनमाणर् कायण 

यस प्प्याकेजले यस आयोजनाको लसलभल सांिचनाको लनमाणर् कायणहरू जस्तै बाँध ि इन्टेक, एप्रोच 
नहि, लडलसस्ल्टङ्ग बेलसन, सजण टङ्की, पेनस्टक लसलभल वक्सण, ववद्यतुगहृ, टेलिेस नहि, स्स्वचयाडणको 
लसलभल काम ि सबै आवश्यक नदी सांिक्षर् कायणहरू सामेल गदणछ । 
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इ. हाइड्रो- मेकालनकल वक्सण (Hydro-Mechanical Works ) 

यस प्प्याकेजले गेट, ट्र्यासयाणक, स्टप लग, हेडिेस पाइप ि पेनस्टक पाइप, एक्सपान्सन जोइन्ट, 
भल्भ ि लसलभल सांिचनाहरूमा आवश्यक अन्य स्स्टल सम्बन्धी कायण गने ि बनाउने कायणहरू 
समावेश गदणछ । 

ई. इलेक्िो मेकालनकल वक्सण (Electro-Mechanical Works) 

यस प्प्याकेजले इलेक्िो-मेकालनकल उपकिर्को आपूलतण ि स्िापना ि टवाणइन, जेनिेटि, गभनणि, 
स्वीचयाडण ि १३२ के.भी. प्रसािर् लाइन जस्ता उपकिर्हरू सामेल गदणछ । 

2.1.3 लनमाणर् ताललका 
प्रस्ताववत मालिल्लो दूध खोला जलववद्यतु आयोजनाको समग्र लनमाणर् अवलध ४८ मवहना िहेको छ 
। हेडवक्सण सांिचनाहरूको लनमाणर् सकु्खा मौसममा लगभग ६ मवहनामा पूिा गने योजना गरिएको 
छ । अको सबै भन्दा लामो लनमाणर् गलतववलध लगभग २४०० लम. लामो सरुुङ ि पेन्स्टक पाइपको 
लनमाणर् हो जनु करिब १८ मवहना लाग्ने अनमुान गरिएको छ । लडजाइन ि बनावट, यातायात ि 
इलेक्िो मेकालनकल कायणहरूको स्िापना, प्रसािर् लाइन ि लग्रड जडान, ि पिीक्षर् ि कलमसन १२ 
मवहनाको अवलधमा सम्पन्न गने योजना गरिएको छ । आयोजना लनमाणर् ताललका अनसूुचीमा प्रदान 
गरिएको छ । 

2.1.4 पानी आपूलतण ि सिसर्ाइ 
प्रस्तावक ि श्रलमकको स्शवविका लालग खाने पानीको आपूलतण नस्जकका श्रोताहरूबाट उपलब्ध 
गिाइनेछ । पानीको गरु्स्ति लनयलमत रूपमा पिीक्षर् गरिनेछ । स्शववि क्षेत्रमा पयाणप्त मात्रामा 
पानी आपूलतण गनण टङ्कीहरू स्िापना गरिनेछ । लनमाणर् कायणका लालग आवश्यक पानी नस्जकका 
खोलाबाट पम्प हरू प्रयोग गिेि वा HDP पाइपहरू बाट गरिनेछ । श्रम स्शववि ि कमणचािी 
क्वाटणिमा (प्रलत २० व्यस्क्त २ शौचालय) शौचालय, बािरुम, पानी ि ढल लनकासी ि 
सेस्प्प्टक टङ्की आदी लनमाणर् गरिनेछ । 

2.1.5 उत्खनन क्षते्र 
आयोजनाको लालग दूध खोलाको बगिमा उत्खनन क्षेत्र तोवकएको छ जहाँ आयोजनामा प्रयोग हनुे 
पयाणप्त ढुङ्गा, लगिी ि बालवुा सवेक्षर् अध्ययन गदाण भेवटएको छ । उत्खनन क्षेत्रका लालग करिब 
२.५५ हेक्टि अस्िायी रूपमा सिकािी जलमनको आवश्यकता हनुेछ । 

2.1.6 क्रसि ि ब्यास्चङ्ग प्प्लान्ट (Crusher and Batching Plant) 
आयोजनाको लालग १० घन लमटि प्रलत घण्टा क्षमताको क्रसि प्प्लान्ट उत्खनन क्षेत्र नस्जक स्िावपत 
गरिनेछ । ढुङ्गा लगायतका अन्य कच्चा पदािण विपि ि डम्प िकको मध्यमबाट तोवकएको उत्खनन 
क्षेत्रबाट ढुवानी गरिनेछ । बालवुाको लालग सम्बस्न्धत स्िानीय लनकायबाट आलधकारिक स्िानीय 
आपूलतणकताणबाट खरिद गरिनेछ । 
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2.1.7 ढुङ्गा माटो व्यवस्िापन क्षते्र (Spoil Disposal Site) 
आयोजनाका धेिैजसो अवयवहरू सतही िहेकाले ठूलो मात्रामा उत्खननको आवश्यकता देस्खँदैन । 
तिावप सरुुङ मागण खन्दा लनस्कने माटो, बालवुा इत्यादद उत्पन्न स्पोइलको मात्रालाई लतन ठाउँमा 
भण्डािर् गरिनेछ । प्रस्ताववत आयोजनाको बाँध स्िलमा ि आयोजनाको ववद्यतुगहृ क्षेत्र नस्जक 
गिी जम्मा दईु स्िानमा भण्डािर् गरिनेछ । उत्खनन गरिएका सामग्री ववद्यतुगहृ ि पेनस्टक 
पाइपको स्ति कायम िाख्नको लालग रिवर्ललांग गरिनेछ । ढुांगा माटो व्यवस्िापनको लालग कुल 
२.२० हे अस्िायी प्रयोजनको लालग लनस्ज बाँझो जलमनको आवश्यकता पनेछ । 

2.1.8 बङ्कि हाउस (Bunker House) 
ववस्र्ोटकहरू भण्डािर्को लालग छुिै बङ्कि हाउसको लनमाणर् गरिनेछ । ववस्र्ोटक पदािण नेपाली 
सेनाको प्रत्यक्ष लनगिानीमा आयोजना क्षेत्र लभत्र लनमाणर् हनुे बङ्कि हाउसमा भण्डािर् गरिनेछ । 
ववस्र्ोटक पदािणहरूको खरिद नेपाल सिकािको लनयम ि काननु बमोस्जम गरिनेछ ।मालिल्लो 
दूधखोला जलववद्यतु आयोजनाको लालग बांकि हाउस ि सिुक्षा स्शवविको लालग करिव ०.३५ हे 
लनस्ज जलमनमा अस्िायी प्रयोजनको लालग प्रस्ताव गरिएको छ ।
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ताललका 2-3 मालिल्लो दूधखोला ज.वव.आ को लालग आवश्यक जग्गाको ववविर् 

क्र.स आयोजनाको सांिचनाहरू आवश्यक जग्गा (हे.) कुल 
के्षत्रर्ल(हे.) 

वन खेतीयोग्य जमीन वाझँो जमीन खोलाको बगि  

सिकािी लनजी सिकािी लनजी सिकािी लनजी सिकािी  

क.स्िायी उद्धशे्यको लालग आवश्यक जग्गा 
१ हेडवकण  सांिचना 

बाँध             ०.३५० ०.३५० 
इन्टेक             ०.०१० ०.०१० 
ग्राभेल ियाप         ०.०२५     ०.०२५ 

 लडसेन्डि         ०.३५०     ०.३५० 
 पोखिी       ३.००० ४.५०० ३.०००   १०.५०० 
२ वाटिवेयस 

हेडिेस सरुूांग इन्लेट पोटणल           ०.०५०   ०.०५० 
हेडिेस सरुूांग आउटलेट पोटणल         ०.०५०     ०.०५० 
पेनस्टक पाइप         ०.३५०     ०.३५० 
सजण स्याफ्ट         ०.२००     ०.२०० 

3 ववद्यतु गहृ 
        ०.५००     ०.५०० 

4 टेलिेस नहि       ०.१५० ०.३००     ०.४५० 
5 पहुँचमागण         २.०००     २.००० 
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क्र.स आयोजनाको सांिचनाहरू आवश्यक जग्गा (हे.) कुल 
के्षत्रर्ल(हे.) 

वन खेतीयोग्य जमीन वाझँो जमीन खोलाको बगि  

सिकािी लनजी सिकािी लनजी सिकािी लनजी सिकािी  

6 स्वीचयाडण         ०.५००     ०.५०० 
7 स्िायी स्शववि के्षत्र           ०.४७०   ०.४७० 
क. जम्मा    ३.१५० ८.७७५ ३.५२० ०.३६० १५.८०५ 

ख.अस्िायी सहायक सवुवधाहरूको लालग आवश्यक जग्गा 
8 स्टकपाईललङ क्षेत्र          १.५००     १.५०० 
 व्यास्चांग प्प्लान्ट ि क्रलसांग प्प्लान्ट           २.०००   २.००० 
 कामदाि स्शववि के्षत्र         १.०००     १.००० 
9 उत्खनन क्षेत्र         १.०५०   १.५०० २.५५० 
10 लडस्पोजल क्षेत्र-१           १.३००   १.३०० 
10 लडस्पोजल क्षेत्र-२           ०.९००   ०.९०० 
11 बांकि हाउस ि सिुक्षा स्शववि           ०.३५०   ०.३५० 
ख. जम्मा    ०.००० ३.५५० ४.५५० १.५०० ९.६०० 
ग. कुल    ३.१५० १२.३२५ ८.०७० १.८६० २५.४०५ 

श्रोत- आयोजना भ्रमर्, तिा सम्भाव्यता अध्ययन प्रलतवेदन,२०२० 

सिकािी जलमन, खोलाको बगि - अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षते्र को स्वालमत्व िहेको ।
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2.1.8.1 लनमाणर् सामग्रीहरू (Construction Materials) 
लसलभल लनमाणर् सामग्रीहरू जस्तै ग्रनेाइट, क्वार्टजण बोल्डि ि ढुङ्गाहरू आयोजना क्षेत्रको ३ वक.लम. 
विपिको क्षेत्रमा पाइन्छ । यी सामाग्रीहरूलाई ट्र्याक्टि / िकद्वािा लनमाणर् क्षेत्रमा परु् याउन 
सवकन्छ । 

2.1.8.2 ढुङ्गा स्चनाई कायण (Stone Masonry Works) 
यस आयोजनामा प्रस्ताववत प्रमखु अवयवको छेउछाउमा स्चनाई कामका लालग िाम्रो गरु्स्तिको 
ढुङ्गाहरू नदीमा प्रशस्त उपलब्ध छन ्। यी सामग्रीहरू स्िानीय सांसाधनहरू हनु ्ि आवश्यक पदाण 
प्रयोग गनण सवकन्छ। 

2.1.8.3 छड ि लसमेन्ट (Reinforcement steel and cement) 
आवश्यक परिमार्मा स्स्टल ि लसमेन्ट वीिजांगबाट ढुवानी गरिनेछ । 

2.1.8.4 स्िक्चिल स्स्टल (Structural Steel) 
स्िक्चिल स्स्टल यस आयोजनाको लनमाणर्को प्रमखु वस्त ुहो । भाित ि चीनबाट हेडिेस पाइप, 
पेनस्टक, सजणपाइप-गेट, भल्भ, स्टप लग (stop logs), ट्र्यासयाणक (trash rack) ि ववद्यतुगहृका 
लालग आवश्यक स्स्टल ल्याइनेछ ।
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 प्रलतवेदन तयाि गदाण अपनाईएको ववलध 

3.1 आयोजना क्षते्र लनधाणिर् 
वा.प्र.म ुअध्ययनको उदे्दश्यका लालग अध्ययन क्षेत्रलाई आयोजना क्षेत्रका सािै आयोजनाको लनमाणर् 
ि सञ्चालनका कािर् प्रभाववत हनुे क्षेत्रका रूपमा परिभावर्त गरिएको छ । शब्द "आयोजना" ले 
प्रस्ताववत मालिल्लो दूध खोला जलववद्यतु आयोजना लाई सङ्केत गदणछ ि "क्षेत्र" मा "प्रत्यक्ष प्रभाव 
क्षेत्र", "अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र" ि "विपिको क्षेत्र" समावेश छ । आयोजना क्षेत्र वा अध्ययन 
क्षेत्रलाई प्रभावको लनकटता ि परिमार्को आधािमा तीन भागमा ववभाजन गरिएको छ: प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षेत्र, अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र ि विपिको क्षेत्र । 

3.1.1 प्रत्यक्ष प्रभाव क्षते्र 
'प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र' शब्दले आयोजनाको सांिचना ि सवुवधाहरू समावेश हनुे क्षेत्रलाई जनाउँदछ 
जनु आयोजनाको लनमाणर् ि सञ्चालनबाट प्रत्यक्ष प्रभाव पने गिी इन्टेकदेस्ख टेलिेस सांिचनाहरू 
पदणछ ि सािै आयोजनाले स्िायी रूपमा प्रयोग गने सबै जग्गाहरू पदणछ । प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र 
आयोजनाको सांिचनाहरूको लनमाणर् स्िलको १५० लम. को परिलधमा अिाणत ्नाशों गाउँपाललका वडा 
नां ६ ि ७ घ्वा गाउँमा सीलमत िहेको छ । 

3.1.2 अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षते्र 
प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रको विपिको क्षेत्र जहाँ मालनस, सवािी साधन, आवाज, कम्पन ि धलुोको 
गलतशीलताले गदाण पने प्रभाव ि लामो समय सम्म आयोजना कायाणन्वयनको कािर् प्रभाववत हनुे 
क्षेत्र लाई अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र मालनन्छ । अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र, आयोजनाको सांिचनाहरू बने्न 
स्िानको १५० लम. को परिलध भन्दा बावहि ५०० लम. सम्म पदणछ । अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र पलन 
नाशों गाउँपाललका ६,७ मा सीलमत हनुेछ । 

3.1.3 विपिको क्षते्र (Surrounding Area) 
शब्द '' विपिको क्षेत्र '' ले ठुलो क्षेत्र सङ्केत गदणछ, जनु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आयोजनाको 
कायाणन्वयनबाट प्रभाववत हनुेछ । यस क्षेत्रमा नाशों गाउँपाललकाको बाँकी वाडणहरू सामेल छन ्
जहाँ कुनै आयोजना सांिचना ि सवुवधा अवस्स्ित हनुेछैन । 

3.1.4 आयोजना प्रभाववत परिवािहरू 
यस क्षेत्रले आयोजना प्रभाववत परिवािहरू (PAFs) ि गम्भीि रूपमा आयोजना प्रभाववत परिवािहरू 
(SPAFs) सामेल गदणछ । ती घिपरिवािहरू जसको जलमन, घि वा गोठ सम्बस्न्धत धनीहरूसँग 
प्रत्यक्ष वाताणमा आयोजनाले खरिद गिेको कुनै अन्य सम्पस्त्त PAFs को रूपमा ललइन्छ ि जसले 
५० प्रलतशत भन्दा बढी सम्पस्त्त (जग्गा ि अन्य आलिणक श्रोतहरू) गमुाउँछन ्ि जो गरिबीमलुन 
छन ्स्ति, ववधवा मवहला, एकल मवहलाहरू SPAFs को रूपमा मालनएको छ । 
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3.2 सावणजलनक सूचना 
यस अध्ययनमा ववर्य ववज्ञहरूले आयोजना क्षेत्रको ववस्शष्ट प्रािस्म्भक तथ्याङ्क सङ्कलनको लालग, 
वाताविर् सांिक्षर् लनयमावली, २०७७ अनसुाि वाताविर्ीय प्रभाव मूल्याङ्कन गने लसललसलामा 
सावणजलनक सनुवाइ कायणक्रमको लागी सावणजलनक सूचना प्रकाशन गिी सूचनाको प्रदशणन ि प्रभाववत 
क्षेत्रको सवालहरूको सङ्कलन गरिएको लियो । िप रूपमा आयोजनाको बािेमा स्िानीय 
व्यस्क्तहरूलाई जानकािी ददन ि उनीहरूको िाय ि सझुाव सङ्कलन गनण समूहको बैठकहरू आयोजना 
गरिएको लियो । 

3.3 तथ्याङ्क ववश्लरे्र् 
3.3.1 भौलतक वाताविर् 
GIS को प्रयोग गिेि भ-ूउपयोग नक्सा तयाि पारिएको लियो । पानीको गरु्स्तिको लालग 
प्रयोगशालामा पिीक्षर् गिी नेपाल पानी गरु्स्ति लनदेस्शकासँग तलुना गरियो । ध्वलनको स्ति मापन 
गनण वैज्ञालनक उपकिर्द्वािा मापन गरिएको लियो ि तत्कालीन वाताविर् , ववज्ञान तिा प्रववलध 
मन्त्रालयद्वािा प्रकास्शत गरिएको वायकुो गरु्स्ति सम्बन्धी िाविय मापदण्ड, २०६९ अनसुाि वायकुो 
ि तत्कालीन वाताविर्, ववज्ञान तिा प्रववलध मन्त्रालयद्वािा प्रकास्शत गरिएको ध्वलनको गरु्स्ति 
सम्बन्धी िाविय मापदण्ड ,२०६९ अनसुाि मूल्याङ्कन गरियो । 

3.3.2 जैववक वाताविर् 
आयोजना क्षेत्र भ्रमर्को क्रममा सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कहरूलाई वडण ि एक्सेल जस्ता एमएस 
अवर्स सफ्टवेयिको प्रयोग गिेि ववश्लरे्र् गरिएको छ । 

घनत्व 

घनत्व = सबै प्रजालतहरूको कुल सङ्ख्या × 10000 

अध्ययन गरिएको प्प्लटको कुल सङ्ख्या × प्प्लटको आकाि (m2) 

बेसल क्षते्र 

BA = r2 = (dbh) 2/4 cm2 

जहा,ँ     BA= बेसल क्षेत्र 

            dbh = बे्रस्ट हाइटमा रूखको व्यास 

रूख खण्ड ि बायो मास 

वन सवेक्षर् ि साांस्ख्यकीय प्रभाग (FSSD, १९९१) को प्रयोग गिेि अध्ययन क्षेत्रमा रूखको मात्रा 
गर्ना गरिएको छ ि ि FSSD, १९९१ का अनसुाि लनम्न सूत्र रूखहरूको खण्डको गर्नाका 
लालग प्रयोग गरिएको छ । 
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Ln (V) = a + b * Ln (d) + c * Ln (h)           Where, ‘Ln’ refers to logarithm 

V = बाकण को साि कुल स्टेम भोल्यूम 

d = DBH= बे्रस्ट हाइटमा रूखको व्यास 

h = उचाइ 

a, b ि c भोल्यूम प्प्यािा लमटिहरू हनु ्जनु प्रत्येक प्रजालतको लालग स्स्िि हनु्छ ति प्रजालतहरूका 
लबच र्िक हनु्छ । 

बायो मास लनम्न सूत्र प्रयोग गिेि गर्ना गरिन्छ: 

बायो मास = काठ घनत्व X आयतन 

दलुणभ / लोपोन्मखु ि सांिस्क्षत प्रजालतहरूको स्स्िलत 

क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कलाई दोस्रो श्रोत सँग तलुना गरिएको छ ि प्रजालतहरूको सूची 
अन्तिाणविय सङ्घ सांिक्षर् प्रकृलत (IUCN) िेड डाटा ललस्ट, वन्यजन्त ुि फ्लोिाको लोपोन्मखु प्रजालतमा 
(CITES) ि नेपालको सांिस्क्षत प्रजालतहरूको सूचीसँग तलुना गरिएको छ । 

3.3.3 सामास्जक-आलिणक ि साांस्कृलतक वाताविर् 
आयोजना प्रभाववत वाडणहरू ि परिवािहरूबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क वडण ि एक्सेल जस्ता एमएस 
अवर्स सफ्टवेयिको प्रयोग गिेि सम्पादन ि ववश्लरे्र् गरिएको छ । त्यस पलछ ववश्लरे्र् गरिएको 
तथ्याङ्कलाई अनसूुची क – ३ मा व्याख्या ि छलर्ल गरिएको छ । 

ताललका 3-1 प्रभाव पवहचान म्याविक्स 

परिमार् हद अवलध 
उच्च(H) ६०  क्षेत्रीय(R) ६० दीघण कालीन अवलध (LT) २० 
मध्यम(M) २० स्िानीय(L) २० मध्यम अवलध (MT ) १० 
कम(L) १० स्िान ववशेर्(Ss) १० छोटो अवलध(ST) ५ 

श्रोत: िाविय वा.प्र.म.ु लनदेस्शका , १९९३ 

ताललका 3-2 प्रभावको महत्व वलगणकिर् 

क्र.स. सांचयी स्कोि वर्णन    
१ < ४५ नगण्य 
२ ४५ - ७५ महत्वपूर्ण (मध्यम) 
३ > ७५ अत्यलधक महत्वपूर्ण 

श्रोत: िाविय वा.प्र.म.ु लनदेस्शका , १९९३   
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 प्रलतवेदन तयाि गदाण सलमक्षा गरिएको काननुी प्रावधानहरू 

4.1 नपेालको सांववधान 
सांववधान सम्बस्न्धत प्रावधानहरू 

नेपाल
को 
सांववधान 

धािा 16 (१) मौललक हक ि कतणव्य - वाताविर् ि स्वास्थ्य 

धािा 27 - सूचनाको हक  

धािा 13, (३) िाज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पलत, धमण, वर्ण, जात, जालत, ललङ्ग, 
आलिणक, अवस्िा, भार्ा, क्षेत्र, वैचारिक आस्िा वा यस्तै अन्य कुनै आधािमा भेदभाव 
गने छैन । 

धािा २४ (४) जातीय आधािमा छुवाछुत गिी वा नगिी कायण स्िलमा कुनै प्रकािको 
भेदभाव गनण पाइने छैन । 

धािा 25  सम्पस्त्तमा  हक , अलधग्रहर् गरिएको सम्पस्त्तलाई क्षलतपूलतण;    

धािा ३० स्वच्छ वाताविर्को हक (१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ ि स्वस्ि 
वाताविर्मा बाँच्न पाउने हक हनुेछ । (२) वाताविर्ीय प्रदूर्र् वा ह्रासबाट हनु े
क्षलतबापत पीलडतलाई प्रदूर्क बाट काननु बमोस्जम क्षलतपूलतण पाउने हक । 

धािा 33 िोजगािीको हक  (१) प्रत्येक नागरिकलाई िोजगािीको हक हनुेछ । 

धािा ३४ श्रमको हक (१) प्रत्येक श्रलमकलाई उस्चत श्रम अभ्यासको हक हनुेछ । 

(२) प्रत्येक श्रलमकलाई उस्चत पारिश्रलमक, सवुवधा तिा योगदानमा आधारित सामास्जक 
सिुक्षाको हक हनुेछ । 

धािा ३७ आवासको हक (२) काननु बमोस्जम बाहेक कुनै पलन नागरिकलाई लनजको 
स्वालमत्वमा िहेको वासस्िानबाट हटाइने वा अलतक्रमर् गरिने छैन । 

धािा ३९ बालबाललका हक (४) कुनै पलन बालबाललकालाई कलकािखाना, खानी वा 
यस्तै अन्य जोस्खम पूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । 

धािा 51 िाज्यको नीलत  (घ - 8 , 9 ,) (च - 2,) (छ - प्राकृलतक साधन स्रोतको 
सांिक्षर्, सांवधणन ि उपयोग सम्बन्धी नीलत - १, ३ , ५ , ६, ७, ८, 9 )  

यसै गिी सांववधानले िाविय वन नीलत, लसमसाि क्षेत्र कावणन सेवा लाई सांघको अलधकािको 
सूची अन्तगणत िाखेको छ भने वन, जङ्गल, वन्यजन्त,ु चिाचरुुङ्गी, जल उपयोग, 
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सांववधान सम्बस्न्धत प्रावधानहरू 

वाताविर्, पयाणविर् तिा जैववक ववववधता जस्ता ववर्यहरू सांघ प्रदेश ि स्िानीय तहको 
साझा सूचीमा िहेको छ । 

4.2 नीलत / योजना 
नीलत/योजना  दर्ा  सम्बस्न्धत बुांदा 
पन्रौँ योजना ( आलिणक 
वर्ण २०६७ /७७  - 
२०८०/८१ ) 

  

  

  

परिच्छेद 
८ 

िर्नीलत १ 

जलववद्यतुमा आन्तरिक एव बाइए क्षेत्रको लगानी 
आकर्णर् गिी ववद्यतु ्उत्पादनमा ववृद्ध गने  

िर्नीलत ४ जलववद्यतु उत्पादन सवहत सबै प्रकािको ऊजाणको 
सस्म्मश्रर् ि क्षेत्रीय ऊजाण व्यापािको माध्यमबाट ऊजाण 
सिुक्षा कायम गने । 

परिच्छेद 
१० 

िर्नीलत ५ 

प्राकृलतक श्रोतबाट प्राप्त आयलाई समदुायको ववपद् 
जोस्खम व्यवस्िापनमा न्यायोस्चत रूपमा उपयोग गने । 

परिच्छेद 
४िर्नीलत 
५ 

नदी प्रर्ालीमा आधारित एकीकृत जलाधाि व्यवस्िापन 
गने । 

िाविय वन नीलत ,२०७५ बुदँा ८.२ 
को २ 

िाविय प्रािलमकता प्राप्त वा िाविय गौिवको आयोजनाहरू 
सञ्चालन गनण वा वन प्रयोग गनुणको ववकल्प नभएमा 
सङ्घले काननु, लनदेस्शका तिा कायणववलधका आधािमा वन 
क्षेत्र प्रयोग गने व्यवस्िा गनेछ ि वन क्षेत्र प्रयोग गदाण 
घटेको वनको क्षेत्रर्ललाई परिपूलतण हनु े गिी सङ्घले 
प्रदेश तिा स्िानीय तहसँग समेत समन्वय गिी 
वकृ्षािोपर् तिा वनको पनुस्िाणपना गनेछ  । 

िाविय वाताविर् नीलत , 
२०७६ 

बुदँा ८.२ 
को 
१,२,३ ि 
४ 

वाताविर्ीय प्रभावको सीमा, परिमार् ि अवलधका 
आधािमा प्रस्ताव कायाणन्वयन गनुण पूवण नै प्रस्तावकले 
उपयकु्त वाताविर्ीय अध्ययन गिाउने व्यवस्िा 
लमलाइनेछ । 

िाविय लसमसाि 
नीलत,२०६९ 

बुदँा ४ को 
४.३ ि 
४.४ 

वाताविर्ीय प्रभावबाट उत्पन्न प्रलतकुल प्रभाव 
न्यूनीकिर् ि अनकूुल प्रभाव अलभववृद्धको लालग 
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नीलत/योजना  दर्ा  सम्बस्न्धत बुांदा 
प्रस्तावकले आवश्यक िकम वाताविर्ीय अध्ययन 
प्रलतवेदन तयाि गदाण नै छुिाउने व्यवस्िा गरिनेछ । 

जलववद्यतु ववकाश नीलत 
,२०५८ 

बुदँा 
६.१.१ 

जलववद्यतु उत्पादन आयोजनाको ववद्यतु ्गहृ , बाँध स्िल 
, सरुुङ वा नहि तिा जलाशय प्रसािर् लाइन , ववतिर् 
लाइन जस्ता सांिचनाहरूको कायाणन्वयनबाट प्रत्यक्ष 
रूपमा प्रभाववत हनुे आयोजनाको स्िलमा वाताविर्ीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रलतवेदनबाट ठहि गरिएको 
कायणक्रमहरू लागू गने व्यवस्िा गरिनेछ . जलववद्यतु 
आयोजनाको लनमाणर् गदाण वाताविर् 
सम्बन्धी  कुिाहरूको हकमा प्रचललत काननु बमोस्जम 
गरिनेछ . नदी खोलाको न्यूनतम मालसक औसत 
बहावको कम्तीमा १0 प्रलतशत वा वाताविर्ीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन अध्ययन प्रलतवेदनबाट देस्खएको न्यूनतम 
आवश्यक मात्रामा जनु मात्रा बढी हनु्छ सो मात्रको 
पानी नदी, खोलामा छोड्ने व्यवस्िा लमलाइनेछ । 

िाविय ऊजाण सङ्कट 
लनवािर् तिा ववद्यतु ्
ववकास दशक सम्बन्धी 
अवध िाना पत्र,२०७२ 

बुदँा ६.१ 
ख 

EIA/IEE प्रलतवेदनमा को Community Support 
Program अन्तगणत ; 

ि १०० मेगावाट क्षमता सम्मको आयोजनालाई कुल 
लागतको 0.७५ % ि १०० मेगावाट भन्दा बढी 
क्षमताका आयोजनालाई 0.५ % छुिाउनपुने पने गिी 
सीमा तोवकनेछ । 

जग्गा अलधग्रहर् 
पनुस्िाणपना ि पनुवाणस 
नीलत ,२०७१ 

  यस नीलतको मखु्य लक्ष भनेको उस्चत ि पयाणप्त क्षलतपूलतण, 
उस्चत पनुवाणस ि पनुस्िाणपना सहयोग पिुाएि आयोजना 
प्रभाववत परिवािको सामास्जक ि आलिणक स्स्िलत सधुाि 
गनुण हो । 

भ ूउपयोग नीलत ,२०७२ 

  

  

  

  

  

  यस नीलतको मखु्य लक्ष भ-ूउपयोग योजनाबाट लनदेशन 
गरिएको भ-ूउपयोग पद्धलतको ववकाश गदै भलूमको ददगो 
व्यवस्िापन गने िहेको छ । 

नीलत १ िािको समग्र भलूमलाई ववलभन्न क्षेत्रमा वगीकिर् 
गरिएको छ . सािै ववनाशकािी भकूम्प, पवहिो जस्ता 
प्राकृलतक ववपद्ले यस्ता क्षेत्रहरूमा प्रलतकुल असि पने 
भएकोले अध्ययन क आधािमा जोस्खम क्षेत्रको पवहचान 
गिी त्यस्ता क्षेत्रलाई भ-ूउपयोग नक्सामा जनाइनेछ । 
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नीलत/योजना  दर्ा  सम्बस्न्धत बुांदा 
नीलत २ सङ्घीय सांिचना अनकूुल भ-ूउपयोग योजनाहरू तजुणमा 

गिी लाग ुगने जसमा कृवर् क्षेत्र , ऐलतहालसक , धालमणक 
, साांस्कृलतक आदद क्षेत्रको सांिक्षर् गने , जैववक 
ववववधताको सांिक्षर् तिा सांवद्धणन सलुनस्ित गने आदद 
इत्यादद कुिाहरू छन ्। 

नीलत ३ लनददणष्ट भ-ूउपयोग क्षेत्र ि योजनाको आधािमा भलूमको 
उपयोग गरिने यसमा मानव सिुक्षा सलुनस्ित गने , 
उत्पादन ववृद्ध गने, जैववक ववववधता को सांिक्षर् गनण 
आददका लागी भलूमको उपयोगमा परिवतणन गनुणपने 
उपयकु्त कािर् भएमा ववर्य ववज्ञ सस्म्मललत सलमलतको 
लसर्ारिसमा गनण सवकने छ । 

नीलत ४ तहगत भ ू उपयोग योजना अनकूुल हनुे गिी भौलतक 
पूवाणधाि ववकाशका आयोजनाहरूको तजुणमा ि 
कायाणन्वयन गरिने । 

नीलत ७ वन तिा अन्य प्राकृलतक सम्पदाको सांिक्षर् सलुनस्ित 
गनणको लालग िाविय प्रािलमकताका आयोजना 
कायाणन्वयन गनण वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गनुण पने भएमा 
सो बिाबिको क्षेत्रर्ल मा नघर्टने गिी वकृ्षािोपर् गने 
, चिेु तिा भावि क्षेत्रको सांिक्षर् गनण ववशेर् योजना 
बनाउने जस्ता कायणहरू गरिने । 

नीलत १० प्राकृलतक प्रकोपहरूको जोस्खम न्यूनीकिर्को लालग 
वाताविर्लबच सन्तलुन कायम गनण जोस्खम यकु्त 
क्षेत्रहरूको पवहचान गिी ती क्षेत्रहरूमा लनस्ित 
वक्रयाकलापहरू मात्र सञ्चालन गनण पाइने छ । 

िाविय जलवाय ु परिवतणन 
नीलत २०७६ 

  जलववद्यतु उत्पादन गदाण नदीको पारिस्स्िलतक प्रर्ालीमा 
पने प्रलतकुल प्रभाव न्यूनीकिर्का उपायहरू अवलम्बन 
गरिन े। 

िाविय जलश्रोत नीलत 
,२०७७ 

  

  

िर्नीलत १ नदी बेलसन गरुुयोजनाको आधािमा जलश्रोतको उपयोग 
तिा व्यवस्िापन गरिनेछ । 

नीलत १ जलश्रोतको उपयोग ि व्यवस्िापनको प्रािलमकता क्रम 
प्रचललत काननु बमोस्जम हनुेछ । 

नीलत ३ नदी बेलसनहरूमा जलववद्यतु , लसँचाइ , खानेपानी , 
उद्योग , पयणटन, मत्स्यपालन , जल यातायात जस्ता 
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नीलत/योजना  दर्ा  सम्बस्न्धत बुांदा 
  

  
जलश्रोत उपयोगका लालग लनमाणर् भइसकेको ि 
भववष्यमा लनमाणर् हनुे योजनाहरू नदी बेलसन योजना तिा 
जलश्रोतसम्बन्धी क्षेत्रगत गरुुयोजना अनसुाि सम्बस्न्धत 
क्षेत्रका लनकायहरू मार्ण त लनमाणर् ि व्यवस्िापन गरिनेछ  

नीलत ४ नदी बेलसनहरूको समय प्रभाव मूल्याङ्कन , िर्नीलतक 
वाताविर्ीय मूल्याङ्कन, आयोजनाको वाताविर्ीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन वा प्रािस्म्भक वाताविर्ीय पिीक्षर् जस्ता 
अध्ययन ि ववश्लरे्र्को आधािमा जलश्रोतको उपयोग ि 
व्यवस्िापन गरिनेछ । 

  जलववद्यतु , खानेपानी तिा लसँचाइ लगायतका 
पूवाणधािहरू लनमाणर् गदाण वाताविर्मैत्री स्िानहरूको 
छनोट ि जलवायमैुत्री प्रववलधहरूको प्रयोग गरिनेछ । 

4.3 ऐन 
ऐन दर्ा सम्बस्न्धत बुांदा 
वाताविर् सांिक्षर् ऐन 
,२०७६ 

  

  

  

  

दर्ा ३, 

उपदर्ा १ 

प्रस्तावकले तोवकए बमोस्जमको प्रस्तावको तोवकए 
बमोस्जम वाताविर्ीय अध्ययन प्रलतवेदन तयाि गनुण 
पनेछ । 

दर्ा ४, 

उपदर्ा १ 

प्रस्तावकले वाताविर्ीय अध्ययन प्रलतवेदनमा त्यस्तो 
प्रस्ताव कायाणन्वयन गदाण वाताविर्मा पनण सक्ने प्रलतकुल 
प्रभाव ि त्यसको न्यूनीकिर्को लालग अपनाउन सक्ने 
ववलभन्न ववकल्पहरूको ववस्ततृ ववश्लरे्र् गिी त्यस्ता 
ववकल्पमध्ये प्रस्ताव कायाणन्वयन गनण उपयकु्त हनुे 
ववकल्प ि सो ववकल्प कायाणन्वयन गनण सक्ने आधाि ि 
कािर् सवहत लसर्ारिस गने पनेछ । 

दर्ा ५, 

उपदर्ा १ 

यस ऐन बमोस्जम कुनै प्रस्तावको वाताविर्ीय अध्ययन 
प्रलतवेदन तयाि गनुण पूवण सम्बस्न्धत लनकायबाट त्यस्तो 
प्रस्तावको सांस्क्षप्त वाताविर्ीय अध्ययन ि प्रािस्म्भक 
वाताविर्ीय पिीक्षर्को हकमा कायणसूची ि वाताविर्ीय 
प्रभाव मूल्याङ्कनको हकमा क्षेत्र लनधाणिर् ि कायणसूची 
स्वीकृत गनण पनेछ । 

दर्ा ६ 
उपदर्ा १ 

यस ऐन बमोस्जम वाताविर्ीय अध्ययन प्रलतवेदन तयाि 
गदाण नेपाल सिकािले लनधाणिर् गिेको मापदण्ड एव 
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ऐन दर्ा सम्बस्न्धत बुांदा 
गरु्स्ति कायम हनुे गिी तोवकए बमोस्जमको ढाँचामा 
तयाि गनुण पनेछ । 

दर्ा १०, 
उपदर्ा १ 

प्रस्तावकले प्रस्ताव कायाणन्वयन गनण अस्घ तोवकए 
बमोस्जम वाताविर्ीय व्यवस्िापन योजना तयाि गनुण 
पनेछ । 

दर्ा ११, 
उपदर्ा १ 

वाताविर्ीय [प्रभाव मूल्याङ्कन गनुण पने प्रस्तावको 
कायाणन्वयन सरुु गिी सेवा वा वस्त ुउत्पादन वा ववतिर् 
सरुु गिेको दईु वर्ण भए नभएको लमलतले छ मवहना लभत्र 
त्यस्तो प्रस्तावको कायाणन्वयनबाट वाताविर्मा पिेको 
प्रलतकुल प्रभाव, त्यस्तो प्रभावलाई कम गनण अपनाएको 
उपाय तिा त्यस्तो उपायको प्रभावकारिता ि न्यूनीकिर् 
हनु नसकेको वा आङ्कलन नै नभएको प्रलतकुल प्रभाव 
उत्पन्न भएकोमा सो समेतको ववश्लरे्र् गिी वाताविर्ीय 
पिीक्षर् प्रलतवेदन अद्यावलधकरूपमा िाख्न ुपनेछ । 

वन ऐन ,२०७६ 

  

  

  

  

  

  

  

  

दर्ा ४१ वन क्षेत्रको भ ूउपयोग परिवतणन नगनण : िाविय वनको 
कुनै पलन भाग वन क्षेत्रको भ ू- उपयोग परिवतणन हनुे 
गिी प्रयोग गने छैन . पूवाणधाि ववकासकालालग नेपाल 
सिकािको लनर्णय बमोस्जम कुनै आयोजनालाई उपलब्ध 
गिाएको वन क्षेत्रको हकमा यो व्यवस्िा लाग ुहनुे छैन  

दर्ा ४२ 

उपदर्ा १ 

िाविय प्रािलमकता प्राप्त आयोजना , लगानी बोडणबाट 
लगानी स्वीकृत भएको योजना , िाविय गौिवका 
आयोजना सञ्चालन गनण वन क्षेत्रको प्रयोग गनुण बाहेक 
अन्य कुनै पलन ववकल्प नभएमा ि प्रचललत काननु 
बमोस्जमको वाताविर्ीय पिीक्षर्बाट योजना सञ्चलन 
गदाण वाताविर्मा उल्लेखनीय प्रलतकुल असि नपने 
देस्खएमा नेपाल सिकािले त्यस योजना सञ्चालन गनणको 
लागी िाविय वनको कुनै भाग प्रयोग गनण स्वीकृलत ददन 
सक्नेछ । 

दर्ा ४२ , 

उपदर्ा २ 

उपदर्ा १ बमोस्जम योजना सञ्चालनको लागी वन क्षेत्र 
उपलब्ध गिाउँदा जलत वन क्षेत्र प्रयोग गनुण पने हो 
कम्तीमा त्यलत नै क्षेत्रमा रुख िोप्प्नको लालग सम्भव 
भएसम्म आयोजनास्िलको नस्जक पने िाविय वन क्षेत्र 
सँग जोलडएको ि समान भौगोललक ि पारिस्स्िलतक 
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ऐन दर्ा सम्बस्न्धत बुांदा 
क्षेत्रमा पने तिा वनको ववकास गनण सवकने भ-ूबनोट 
भएको जग्गा उपलब्ध गिाउन पनेछ । 

दर्ा ४२ 

उपदर्ा ३ 

प्रदेश वा स्िानीय तहले कुनै ववकास आयोजना सञ्चालन 
गदाण वन क्षेत्रको प्रयोग गनुण बाहेक अन्य कुनै ववकल्प 
नभएमा प्रचललत काननु बमोस्जमको वाताविर्ीय 
पिीक्षर्बाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गदाण वाताविर्मा 
उल्लेखनीय प्रलतकुल असि नपने देस्खएमा सो योजना 
सञ्चालन गनण त्यस्तो वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गनण को 
लालग नेपाल सिकाि समक्ष अनिुोध गनण सक्नेछ । 

दर्ा ४२ 

उपदर्ा ४ 

उपदर्ा ३ बमोस्जमको अनिुोधमा जग्गा प्राप्त भएमा 
यस दर्ाको अधीनमा िही नेपाल सिकािले त्यस्तो 
आयोजना कायाणन्वयन गनणका लालग िाविय वनको कुनै 
भाग प्रयोग गनण स्वीकृलत  ददन सक्नेछ । 

दर्ा ४२ 

उपदर्ा ५ 

उपदर्ा २ मा जनुसकैु कुिा लेस्खएको भएता पलन 
त्यस्तो जग्गा उपलब्ध हनु नसकेको अवस्िामा त्यस्तो 
योजनाको सञ्चालकले वन ववकासको लालग जग्गाको 
व्यवस्िा गनणको लालग आवश्यक पने िकम उपलब्ध 
गिाउन पनेछ । 

दर्ा ४२ 
उपदर्ा ६ 

उपदर्ा २ वा ५ बमोस्जम जग्गामा पाँच वर्णसम्म रुख 
हकुाणउन तिा सम्भाि गनणको लागी आवश्यक पने िकम 
उपलब्ध गिाउन पनेछ । 

दर्ा ४२ 
उपदर्ा ७ 

उपदर्ा १ बमोस्जम वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गनण 
ददए बापत उपदर्ा (५) ि (६) बमोस्जम प्राप्त िकम 
दर्ा ४५ बमोस्जमको कोर्मा जम्मा गरिनेछ । 

दर्ा ४२ 
उपदर्ा ८ 

उपदर्ा १ बमोस्जम वनको कुनै भाग प्रयोग गनण 
स्वीकृलत ददँदा कुनै व्यस्क्त वा समदुायलाई कुनै हानी 
नोक्सानी हनुे भएमा नेपाल सिकािले क्षलतपूलतण उपयकु्त 
व्यवस्िा गिी ददन ुपनेछ । 

र्ोहोि मैला 
व्यवस्िापन ऐन , २०६८ 

दर्ा ४ 
को 

हालनकािक र्ोहोि मैला , स्वास्थ्य सांस्िा जन्य र्ोहोि 
मैला , िासायलनक 

उपदर्ा १ र्ोहोि मैला वा औद्योलगक र्ोहोि मैला प्रशोधन ि 
व्यवस्िापन गने दावयत्व लनधाणरित मापदण्डको अधीनमा 
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ऐन दर्ा सम्बस्न्धत बुांदा 
 

  

  

िही त्यस्तो र्ोहोि मैला उत्पादन गने व्यस्क्त वा 
लनकायको हनुेछ । 

दर्ा ५ 
को 
उपदर्ा १ 

कुनै व्यस्क्त, सांस्िा वा लनकायले कुनै काम कािोबाि 
गदाण उत्पन्न हनुे र्ोहोि मैला यिाशक्य कम गनुण पनेछ 
। 

दर्ा ५ 
को 
उपदर्ा २ 

आफ्नो क्षेत्रलभत्र ववसजणन हनु सक्ने र्ोहोि मैलाको 
ववसजणन वा पनु प्रयोगको व्यवस्िा लमलाई बाँकी र्ोहि 
मैला मात्र लनष्कासन गिी र्ोहि मैलाको परिमार्लाई 
घटाउन ु प्रत्येक व्यस्क्त सांस्िा वा लनकायको कतणव्य 
हनुेछ । 

जलश्रोत ऐन , २०४९ 

  

  

दर्ा ४ यस ऐन बमोस्जम अनमुलत पत्र प्राप्त नगिी कसैले पलन 
जलश्रोतको उपयोग गनण पाउने छैन । 

दर्ा ७ जलश्रोतको उपयोग गदाण साधिर्तया देहायको 
प्रािलमकता क्रम अनसुाि हनुेछ 

(१) खानेपानी ि घिेल ुउपयोग 

(२) लसँचाइ 

(३) पशपुालन तिा मत्स्यपालन जस्ता कृवर्जन्य 
उपयोग 

(४) जलववद्यतु 

(५) घिेल ुउद्योग, औद्योलगक व्यवसाय तिा खानीजन्य 
उपयोग 

(६) जल यातायात 

(७) आमोद प्रमोद जन्य उपयोग 

(८) अन्य उपयोग 
दर्ा 9 
को 
उपदर्ा १ 

जलववद्यतु उत्पादन गनणको लालग जलश्रोतको सवेक्षर् 
तिा उपयोग गने अनमुलत पत्रको सम्बन्धमा प्रचललत 
काननु बमोस्जम हनुेछ । 
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जलचि सांिक्षर् ऐन , 
२०१७ 

दर्ा ३ कुनै व्यस्क्तले पलन कुनै जलमा िहेको कुनै जलचिलाई 
समात्न ेतिा मने अलभप्रायले जानी जानी त्यस्तो जलमा 
वा त्यसको आसपासमा कुनै वकलसमको ववद्यतुीय धाि 
ववस्र्ोट पदािण वा ववर्ाल ुपदािणको प्रयोग गनुण हुँदैन। 

ववद्यतु ्ऐन ,२०४९ 

  

दर्ा ३ अनमुलत पत्र नललई कसैले पलन ववद्यतुको सवेक्षर्, 
उत्पादन, प्रसािर् वा ववतिर् गनुण हुँदैन । 

दर्ा ४ 
को 
उपदर्ा १ 

ववद् यतुको सवेक्षर्, उत्पादन, प्रसािर् वा ववतिर् गनण 
चाहने व्यस्क्त वा सङ्गदठत सांस्िानले सम्बस्न्धत ववर्यको 
आलिणक, प्राववलधक ि वाताविर्ीय अध्ययन प्रलतवेदन 
तिा तोवकए बमोस्जमका ववविर्हरू खलुाई तोवकएको 
अलधकािी समक्ष अनमुलत पत्रको लागी दिखास्त ददन 
पने छ  ति ववद् यतुको सवेक्षर्को अनमुलत पत्रको 
लालग दिखास्त ददँदा त्यस्तो अध्ययन प्रलतवेदन सांलग्न 
गनण आवश्यक पने छैन । 

ववस्र्ोटक पदािण ऐन 
,२०१८ 

  

  

दर्ा ४ 
को 
उपदर्ा १ 

ववस्र्ोटक पदािण उत्पादन गनण, िाख्न प्रयोग गनण,  ववक्री 
गनण, ढुवानी गनण वा परिवहन ि पैठािी गनण चाहन े
व्यस्क्तले यस ऐन बमोस्जम इजाजत पत्र ललन ुपनेछ । 
त्यस्तो प्रत्येक इजाजत पत्रको ढाँचा, त्यसमा लाग्ने 
दस्तिु ि त्यसको म्याद तोवकए बमोस्जमको हनुेछ । 

दर्ा ४ 
को 

ववस्र्ोटक पदािण उत्पादन गनण, िाख्न, प्रयोग गनण, ववक्री 
गनण 

उपदर्ा २ ढुवानी वा परिवहन गने वा पैठािी गने कामको इजाजत 
पत्र ललन चाहने वा त्यस्तो इजाजत पत्रको म्याद बढाउन 
चाहने व्यस्क्तले तोवकएको ववविर्हरू सवहत तोवकएको 
ढाँचामा आवेदन पत्र प्रमखु स्जल्ला अलधकािी समक्ष ददन ु
पने छ । 

श्रम ऐन २०७४ 

  

  

दर्ा २८ काम गने समय 

िोजगािदाताले श्रलमकलाई प्रलतददन आठ घण्टा ि एक 
हप्तामा अठचालीस घण्टा भन्दा बढी समय हनुे गिी 
काममा लगाउन पाइने छैन । 
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श्रलमकलाई लगाताि पाँच घण्टा काम गिेपलछ आधा 
घण्टा ववश्रामको समय ददन ुपने छ । 

काम िोक्न न हनुे तिा लगाताि काम चलाई िहनपुने 
भएमा श्रलमकलाई त्यस्तो ववश्रामको समय आलोपालो 
गिी ददन ुपनेछ । 

दर्ा ६८ सिुक्षा ि स्वास्थ्य सम्बन्धी नीलत बनाउन ुपने ( १) यो 
ऐन अन्तिगत बनेको लनयम तिा यस ऐन वा अन्तगणत 
बनेको लनयम बमोस्जम ददएको लनदेशनको अधीनमा िही 
िोजगािदाताले कायणस्िलमा श्रलमक तिा अन्य व्यस्क्तको 
सिुक्षा ि स्वास्थ्य सम्बन्धी नीलत बनाई लाग ुगनण पनेछ  

दर्ा ६९ श्रलमक प्रलत िोजगािदाताको कतणव्य ( १) व्यवसायजन्य 
सिुक्षा ि स्वास्थ्यको सम्बन्धमा 

िोजगािदाताको श्रलमकप्रलत देहाय बमोस्जमको कतणव्य 
हनुेछ 

(क) कायणस्िलमा सिुक्षा ि स्वास्थ्य सम्बन्धी उस्चत 
प्रबन्ध गिी काम गने सिुस्क्षत वाताविर् बनाउने 

(ख़) कायणस्िलमा िासायलनक भौलतक वा जैववक पदािण 
वा उपकिर्को प्रयोग सञ्चालन, सञ्चय ि परिवहन गदाण 
सिुक्षा ि स्वास्थ्यमा प्रलतकुल असि न पने व्यवस्िा 
लमलाउन े

(ग) श्रलमकलाई आवश्यकता अनसुाि सिुक्षा ि स्वास्थ्य 
सम्बन्धी आवश्यक सूचना जानकािी ि ताललम प्रदान 
गने 

(घ) श्रलमकलाई उपकिर् वा कामसँग सम्बस्न्धत 
िासायलनक, भौलतक वा जैववक पदािणको प्रयोग ि 
सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक ताललम ि जानकािी 
उपयकु्त भार्ामा ददने. 
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(ङ) कायणस्िलमा सिुस्क्षत रूपमा प्रवेश गने तिा 
लनस्कने समसु्चत व्यवस्िा गने 

(च) श्रलमकलाई आवश्यकता अनसुाि व्यस्क्तगत सिुक्षा 
साधन उपलब्ध गिाउने 

सङ्कटापन्न वन्यजन्त ु तिा 
वनस्पलतको अन्तिाणविय 
व्यापाि लनयन्त्रर् ऐन , 
२०७३ 

दर्ा ३ 

  

दलुणभ वा लोपोन्मखु वन्यजन्त ुवा वनस्पलत वा सो को 
नमनुाको कािोबाि वा व्यापाि गनण वा गिाउन नहनुे : 
( १) कसैले पलन दलुणभ वा लोपोन्मखु वन्यजन्त ुवा 
वनस्पलत वा सो को नमनुा खरिद ववक्री गनण, आरू्सँग 
िाख्न, प्रयोग गनण, िोप्प्न , हकुाणउन , लनयस्न्त्रत प्रजनन 
गनण, ओसािपसाि गनण वा लनकासी वा पैठािी गनण वा 
गिाउन हुँदैन । 

भ ूउपयोग ऐन , २०७६ दर्ा ४ यस ऐन बमोस्जम नेपालको भ-ूबनोट, भलूमको क्षमता 
तिा उपयकु्तता, भलूमको मौजदुा उपयोग ि आवश्यकता 
समेतका आधािमा भलूमलाई देहाय बमोस्जम भ ूउपयोग 
क्षेत्रमा वगीकिर् गरिनेछ । 

(क) कृवर् क्षेत्र 

(ख) आवासीय क्षेत्र 

(ग) व्यावसावयक क्षेत्र 

(घ) औद्योलगक क्षेत्र 

(ङ) खानी तिा खलनज क्षते्र 

(च) वन क्षेत्र 

(छ) नदी, खोला,ताल , लसमसाि क्षेत्र 

(ज) सावणजलनक उपयोगको क्षेत्र 

(झ) साांस्कृलतक तिा पिुातास्त्त्वक महत्त्वको क्षेत्र 
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नेपाल सिकािबाट आवश्यकता अनसुाि तोवकएको अन्य 
क्षेत्र 

िाविय लनकुञ्ज तिा 
वन्यजन्त ु सांिक्षर् ऐन 
,२०२९ 

  

ऐन ६ िाविय लनकुञ्ज, आिक्ष वा सांिक्षर् क्षेत्रको सवण पिी 
वहतको लनलमत्त नेपाल सिकािले स्वयां वा तोवकए 
बमोस्जम कायणववलध अपनाई कसै लसत किाि गिी होटेल, 
लज , सावणजलनक यातायात वा यस्तै वकलसमका अन्य 
सेवा सवुवधाको व्यवस्िा गनण सक्नेछ । 

कुनै पलन व्यस्क्तले िाविय लनकुञ्ज, आिक्ष वा सांिक्षर् 
क्षेत्र लभत्र जनुसकैु वकलसमको सेवा वा सवुवधा सांचालन 
गनण पाउने छैन । 

ऐन १० यस ऐनको अनसूुची १ मा उल्लेस्खत वन्यजन्त ुसांिस्क्षत 
वन्यजन्त ुमालनने छन ्ि लतनीहरूको लसकाि गनण लनर्धे 
गरिएको छ । 

भ ूतिा जलाधाि सांिक्षर् 
ऐन , २०३९ 

दर्ा १० यस ऐन लभत्र कसैले सिुस्क्षत जलाधाि क्षेत्रलभत्र कसैले 
बढी या पवहिो आउन सक्ने भनी जलाधाि सांिक्षर् 
ववभागले तोवकएको ठाउँमा कुनै पलन कायण गनण जलाधाि 
सांिक्षर् अलधकृतको अनमुलत ववना तल उल्लेस्खत कुनै 
कायण गनण पाउने छैन 

१. जलाधाि क्षेत्रमा िहेको कुनै खोला, नाला आददको 
पलन जम्मा गने , िनेु्न , अन्यत्र लैजाने वा र्काणउने 
कायण अिवा अन्य कुनै वकलसमले प्रयोग गने 

२. वन सम्बन्धी काननु बमोस्जम आरू्खसुी गनण पाउने 
वनको रुख, लबरुवा, वा वन पैदावाि कार्टने वा नष्ट 
गने 

३. वन लभत्र िहेका प्राकृलतक वनस्पलत कार्टने वा नष्ट 
गने 

४ ढुङ्गा माटो लगायतका अन्य श्रोत हरू िवुप्रन अिवा 
बगाई लान ददने ि खने्न, लैजाने काम गने 
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५ र्ोहोि मैला र्ाल्ने जस्ता वाताविर् दूवर्त हनुे 
खालको वक्रयाकलाप गने 

६ उद्योग व्यवसाय तिा बस्ती स्िापना गने सािै 
घिपालवुा वस्तहुरूलाई चिाउन लाने 

िोजगािीको हक सम्बन्धी 
ऐन २०७५ 

  

परिच्छेद 
२ 

प्रत्येक नागरिकलाई िोजगािी पाउने अलधकाि ि आरू्ले 
चाहेको िोजगाि छनोट गने अलधकाि हनु्छ . बेिोजगाि 
व्यस्क्तलाई िोजगािी ददने । 

  सम्बन्धमा व्यस्क्तको धमण, जालत, ललङ्ग , वा यस्तै कुनै 
आधािमा भेदभाव गनण पाइने छैन . यसै गिी िोजगािीमा 
लागेको व्यस्क्तले ववना कािर् िोजगािीबाट हटाउने 
पाइने छैन . यसका सािै नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि 
ि स्िानीय तहले बेिोजगाि व्यस्क्तलाई न्यूनतम िोजगाि 
प्रदान गनण िोजगािमूलक कायणक्रम सांचालन गने । 

परिच्छेद 
४ 

नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी 
स्िानीय तह बाट कम गने गिी प्रत्येक स्िानीय तहमा 
एक िोजगाि सेवा केन्र स्िापना गिेको हनु्छ जसको 
सांचालन व्यवस्िा तोवकए बमोस्जम हनु्छ । 

१. लनवेदन ददन ुपने - िोजगािमा सांलग्न हनु चाहन े
व्यस्क्तले आरू् सँग भएको लसप ि योग्यता उल्लेख गिी 
तोवकएको समय लभत्र सम्बस्न्धत िोजगाि सेवा केन्रमा 
लनवेदन ददन ुपने 

२. जानकािी ददन ुपने -िोजगाि सेवा केन्रमा लनवेदन 
ददएको कुनै व्यस्क्तले िोजगािी को लागी लसर्ारिस नहुँदै 
अन्यत्र कतै िोजगािीमा सांलग्न भएकोले िोजगािीमा 
सांलग्न वा बेिोजगाि सहायता नचावहने भएमा लनजले 
िोजगाि सेवा केन्रमा जानकािी गिाउन ुपने 

३ िोजगािदाताको ववविर् िाख्न ुपने 
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४ श्रलमक माग गनण सक्ने - िोजगािदाताले आरू्लाई 
आवश्यक श्रलमकको सङ्ख्या, योग्यता ि अवलध खलुाई 
िोजगाि सेवा केन्रमा ददने 

५ िोजगाि सूचना उपलब्ध गिाउने - िोजगाि सेवा 
केन्रले आफ्नो क्षेत्रलभत्रका िोजगािदाताहरूका लागी 
आवश्यक श्रलमक हरूको उपलब्धता ि सूचीकृत 
बेिोजगाि व्यस्क्तका लागी िोजगािीका अवसि सम्बन्धी 
सूचना उपलब्ध गिाउने 

६ बेिोजगाि व्यस्क्तलाई िोजगाि ददन ुपने व्यवस्िा 
बालश्रम ( लनर्धे ि 
लनयलमत गने ) ऐन , 
२०५६ 

  

परिच्छेद 
२ 

बालकलाई काममा लगाउन नहनुे - कसैले पलन १४ 
वर्ण पिुा नभएका बालबाललकालाई काममा लगाउन 
हुँदैन . यसका सािै उनीहरूको इच्छा ववरुद्ध कसैले 
पलन ललाई र्काई गिेि वा लोभ देखाएि काममा 
लगाउन हुँदैन । 

परिच्छेद 
३ 

बालकलाई काममा लगाउने सम्बन्धी व्यवस्िा- कुनै 
िोजगाि दाताले बालकलाई काममा लगाउन पिेमा 
सम्बस्न्धत श्रम कायाणलय ि बालकको आमा बवुा वा 
सांिक्षर्को स्वीकृलत ललन ुपने छ . सो बालकलाई प्रत्येक 
ददन लतन घण्टा काम गिेपलछ आधा घण्टा आिाम गनण 
समय ददने ि हप्तामा १ ददन लबदा ददन ुपने छ । 

ववपद् जोस्खम न्यूनीकिर् 
तिा व्यवस्िापन ऐन 
,२०७४ 

  

  

परिच्छेद 
३ 

कायणकािी सलमलतको गठन तिा काम कतणव्य ि 
अलधकाि - जोस्खम न्यूनीकिर् तिा व्यवस्िापन िाविय 
परिर्द् बाट स्वीकृत नीलत तिा योजनाको कम 
कायाणन्वयनका लागी एक कायणकािी सलमलत िहन्छ , 
जसले ववपद् जोस्खम व्यवस्िापन, न्यूनीकिर् इत्यादद 
कामहरूका लालग क्षेत्रगत नीलत, योजना तिा 
कायणक्रमहरू स्वीकृत गिी लाग ुगने 

परिच्छेद 
४ 

प्रालधकिर्को स्िापना तिा काम, कतणव्य ि अलधकाि 

ववलभन्न गैिसिकािी सांस्िा लनजी क्षेत्र ि स्िानीय 
समदुायलाई ववपद् व्यवस्िापन सम्बन्धी कायणमा सांलग्न 
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ऐन दर्ा सम्बस्न्धत बुांदा 
गिाउने ि उनीहरूको कायणमा समन्वय तिा सहजीकिर् 
गने 

  ववपद् व्यवस्िापन सम्बन्धी सूचना तिा तथ्याङ्क सङ्कलन 
ववश्लरे्र्, भण्डािर् तिा सम्प्ररे्र् गने 

नेपाल सिकािका ववलभन्न लनकाय तिा अन्य सांस्िानलाई 
ववपद् व्यवस्िापन सम्बन्धी सल्लाह सझुाव ददने 

भलूम सम्बन्धी ऐन , 
२०२१ 

परिच्छेद 
३ 

कुनै व्यस्क्तले जग्गावालाको हैलसयतले जम्मा १० लबघा 
सम्म मात्र देहायको क्षेत्रमा देहायको हदसम्म मात्र िाख्न 
पाउने 

तिाई क्षेत्र तिा लभत्री मदेश - १० लबघा 

काठमाडौँ उपत्यका - २५ िोपनी 

पहाडी क्षेत्र ( काठमाडौँ उपत्यका बाहेक ) - ७० 
िोपनी 

१. कुनै व्यस्क्तले घिबािीको लनस्म्त देहायमा लेस्खएको 
हदमा नबढ्ने गिी िाख्न सक्नेछ 

सम्पूर्ण तिाई तिा लभत्री मधेस - १ लबघा 

काठमाडौँ उपत्यका -  ५ िोपनी 

पहाडी क्षेत्र ( काठमाडौँ उपत्यका बाहेक ) -५ िोपनी 
जग्गा प्रालप्त ऐन , २०३४   कुनै सांस्िाले यस ऐन बमोस्जमको मआुब्जा ि अन्य सबै 

खचण बेहोने गिी देहायको कामको लागी कुनै जग्गा प्राप्त 
गिाई ददन नेपाल सिकाि समक्ष अनिुोध गिेमा नेपाल 
सिकािले त्यस्तो सांस्िालाई जग्गा प्राप्त गिाई ददने गिी 
लनर्णय गनण सक्न े

१. सांस्िानको कमणचािीको सखु सवुवधाको बन्दोबस्त 
गनण ि जनताको वहत हनुे गिी कुनै कम गनण 
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ऐन दर्ा सम्बस्न्धत बुांदा 
२.. सिकािले पूर्ण स्वालमत्व भएको सांस्िा लसत 
सम्बस्न्धत आयोजना सांचालन गनण 

सांस्िाले देहायका ववर्यहरूमा मन्जिुीको ललखत 
नगरुन्जेल यस ऐन बमोस्जम जग्गा प्राप्त गने कािबाही 
चाललने छ 

१. जग्गा प्राप्त गनण लाग्ने खचण सिकािलाई ददन े

२. सांस्िाको कमणचािीको सवुवधाको लागी कुनै काम 
भए कस्तो काम हो ि काटी अवलधमा बनाउने हो 

३. अरू कुनै बनाउने काम भए कवहले सम्म बनेि तयाि 
हनुे ि कसिी उपयोग गनण पाउने हो । 

स्िानीय सिकाि सांचालन 
ऐन , २०७४ 

  

दर्ा ६ समन्वयमा कायण गनुण पने : गैि सिकािी सङ्घ सांस्िा , 
उपभोक्ता सलमलत , सहकािी सांस्िान लगायतका 
सामास्जक तिा सामदुावयक सांस्िाले स्िानीय तह सँगको 
समन्वयमा िही कायण गनुण पनेछ । 

दर्ा ७ कुनै पलन गाउँपाललका वा नगिपाललका बाट नक्सा पास 
नगिाई भवन लनमाणर् गनुण हुँदैन ति गाउँपाललका वा 
नगिपाललकाले तोकेको क्षते्र ि सांिचना लभत्र नक्सा पास 
नगिाई पलन भवन लनमाणर् गनण वाधा पदैन 

गाउँपाललका वा नगिपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र ढल, 
पलु, पोखिी, चोक गल्ली , सडक आदद इत्याददको िेख 
देख ि ममणत सम्भाि गनुण पने छ । 

ववद्यतु ्लनयमन आयोग ऐन 
, २०७४ 

  

  

  

दर्ा ३ आयोगले ववद्यतु ्उत्पादन, प्रसािर्, ववतिर् वा व्यापाि 
सम्बन्धमा प्राववलधक व्यवस्िापनको लागी लग्रड सांवहता 
ि ववतिर् सांवहता बनाई 

  कायाणन्वयन तिा अनगुमन गने, ववद्यतु ्सेवाको सांचालन 
तिा ममणत सम्भािको स्ति तिा कायणववलध लनधाणिर्, 
ववद्यतु ्प्रर्ालीको गरु्स्ति तिा सिुक्षा स्ति कायम िाख्न 
जस्ता कायणहरूको आवश्यक ववद्यतु ् महसलु लनधाणिर् 
गने तिा ववद्यतुीय खरिद ववक्रीको लनयमन गने सािै 
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ऐन दर्ा सम्बस्न्धत बुांदा 
ववद्यतु ् बजािमा प्रलतस्पधाण कायम गने सािै उपभोक्ता 
वहतको सांिक्षर् गने । 

  आयोगले ववद्यतु ्उत्पादनको अनमुलत प्राप्त व्यस्क्तहरूले 
सङ्गठनात्मक अलभववृद्ध गिी सांस्िागत सशुासन कायम 
गनण ववलभन्न कायणहरूको बािे उल्लेख छ । 

  अनमुलत प्राप्त व्यस्क्तहरू लबचको ववद्यतु ्सम्बन्धी वववाद 
या अन्य कसैलाई यी व्यस्क्तहरूले गिेको लनर्णयमा स्चत्त 
न बझेुको ववर्यमा वववाद या अन्य कुनै आयोग समक्ष 
उजिुी पिेको वववाद समाधान गने अलधकाि आयोगलाई 
हनुे 

  आयोगले दर्ा १७ को उपदर्ा (३) वा दर्ा ३७ 
बमोस्जमको आदेश वा लनदेशन, दर्ा १८ को उपदर्ा 
(२) बमोस्जमको लनर्णय वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगणत 
बनेको लनयम बमोस्जमको कुनै ववर्य पालना नगने वा 
पूवण सूचना नददई ववद्यतु ्सेवा अवरुद्ध गने वा गिाउने 
अनमुलत पत्र प्राप्त व्यस्क्तलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म 
जरिवाना गनण सकेन 

अन्ति सिकािी ववत्त 
व्यवस्िापन ऐन,२०७४ 

दर्ा ७ 
को 
उपदर्ा २ 

नेपाल सिकािको आयोगको लसर्ारिसमा प्राकृलतक 
श्रोतको उपयोगबाट प्रभाववत हनुे प्रदेश तिा स्िानीय 
तहलाई अनसूुची ४ मा ददइएको अनपुातमा प्राकृलतक 
श्रोतको िोयल्टी बाँडर्ाँड तिा ववतिर् गनेछ . 

सांक्रामक िोग 
ऐन,२०२० 

 नेपालभि वा त्यसको कुनै भागमा मालनसमा कुनै 
सांक्रामक िोग उब्जेमा वा रै्ललएमा वा रै्ललने 
सम्भावना देस्खएमा नेपाल सिकािले सो िोग लनमूणल गनण 
वा िोकिाम गनण आवश्यक कािवाई गनण सक्छ ि 
सवणसाधािर् जनता वा कुनै व्यस्क्तहरूको समूह उपि 
लागू हनुे गिी आवश्यक आदेश जािी गनण सक्नेछ । 

4.4 लनयमावली 
लनयमावली  लनयम सम्बस्न्धत बुांदा 
वाताविर् सांिक्षर् 
लनयमावली,२०७७ 

लनयम ३ ऐनको दर्ा ३ को उपदर्ा १ को प्रयोजनको लागी 
प्रस्तावकले अनसूुची १ मा उस्ल्लस्खत प्रस्तावकको 
हकमा सांस्क्षप्त वाताविर्ीय अध्ययन, अनसूुची २ मा 
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लनयमावली  लनयम सम्बस्न्धत बुांदा 
  

  

  

  

  

  

  

उल्लेस्खत प्रस्तावकको हकमा प्रािस्म्भक वाताविर्ीय 
पिीक्षर् २ अनसूुची ३ मा उस्ल्लस्खत प्रस्तावकको 
हकमा वाताविर्ीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुण पने छ । 

लनयम ४ 

उपलनयम 
१ 

वाताविर्ीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रलतवेदन तयाि गनण अस्घ 
क्षेत्र लनधाणिर् गनुण पनेछ । 

लनयम ४ 

उपलनयम 
२ 

प्रस्तावकले प्रस्ताव कायाणन्वयन हनुे स्िानीय तह तिा 
त्यस क्षेत्रमा िहेका सिोकािवाला लनकाय, व्यस्क्त वा 
सांस्िानलाई सो प्रस्तावको कायाणन्वयनबाट 
वाताविर्मा पने सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा साि ददनलभत्र 
ललस्खत सझुाव उपलब्ध गिाउन अनसूुची ३ बमोस्जमको 
ढाँचामा त्यस्तो स्िानीय तहको कायाणलय, सो क्षेत्रको 
शैस्क्षक सांस्िा, स्वास्थ्य सांस्िा तिा कुनै सावणजलनक 
स्िलमा सूचना टाँस गिी मचुलु्का तयाि गनण पनेछ ि 
सोही बमोस्जमको सूचना िाविय स्तिको एक दैलनक 
पलत्रका तिा आफ्नो वेबसाइट भए सो मा समेत प्रकाशन 
गनण पनेछ । 

लनयम ५ 
को 
उपलनयम 
१ 

प्रस्तावकले वाताविर्ीय अध्ययन प्रलतवेदन तयाि गनुण 
अस्घ कायणसूची तयाि गनुणपने छ । 

लनयम ६ 
को 
उपलनयम 
१ 

प्रस्तावकले वाताविर्ीय अध्ययन प्रलतवेदन तयािीको 
लसललसलामा प्रस्तावको कायाणन्वयनबाट प्रभाववत हनुे 
क्षेत्रमा प्रस्तावको बेमा सावणजलनक सनुवुाइको आयोजना 
गिी िाय सझुाव सङ्कलन गनुण पने छ । 

लनयम ७ 
को 
उपलनयम 
१ 

प्रस्तावकले स्वीकृत क्षेत्र लनधाणिर् प्रलतवेदन ि कायणसूची 
तिा सावणजलनक सनुवुाइबाट प्राप्त सझुाव समेतको 
आधािमा प्रस्तावकले वाताविर्ीय अध्ययन प्रलतवेदन 
तयाि गनुण पने छ । 

लनयम ७ 
को 

प्रािस्म्भक वाताविर्ीय पिीक्षर् प्रलतवेदन अनसूुची ११ 
बमोस्जम तयाि गनुण पने छ भने वाताविर्ीय प्रभाव 



35 | अ नु सू ची -  क  
 

लनयमावली  लनयम सम्बस्न्धत बुांदा 
उपलनयम 
५ 

मूल्याङ्कन प्रलतवेदन अनसूुची १२ बमोस्जम तयाि गनुण 
पने छ । 

र्ोहोि मैला व्यवस्िापन 
लनयमावली,२०७० 

  

  

लनयम ३ 
को 
उपलनयम 
१ 

स्िानीय लनकायले ऐनको दर्ा ३ बमोस्जम कम्तीमा 
जैववक ि अजैववक र्ोहोि मैलालाई स्रोतमै छुिाउने गिी 
तोक्दा हालनकािक वा िासायलनक र्ोहोि मैलालाई छुिै 
पिृकीकिर् तिा व्यवस्िापन गने गिी तोक्न ुपने छ . 
यसिी तोवकएकोमा र्ोहोि मैला उत्पादन गने व्यस्क्त, 
सांस्िा वा लनकायले सोही बमोस्जम पिृकीकिर् गनुण पने 
छ । 

लनयम ३ 
को 
उपलनयम 
२ 

पिृकीकिर् गरिएको िासायलनक वा हालनकािक र्ोहोि 
मैला व्यवस्िापन गने दावयत्व सम्बस्न्धत उत्पादकको 
हनुेछ   

लनयम ३ 
को 
उपलनयम 
३ 

स्िानीय लनकायले बमोस्जम र्ोहोि मैला श्रोतमै छुिाउने 
, र्ोहोि मैलाको उत्पादन श्रोतमै कम गने ि 
व्यवस्िापनको उपयकु्त प्रववलध अवलम्बन गने 
सम्बन्धमा जनचेतना मूलक कायणक्रम सांचालन गने 

जग्गा प्रालप्त 
लनयमहरू,२०२६ 

  

लनयम ४ 
को 
उपलनयम 
१ 

जग्गाको क्षलतपूलतणको अङ्क कायम गदाण सो जग्गा प्राप्त 
गदाणको लमलत साँध सँलधयाि सिह त्यस बखतको प्रचललत 
स्िानीय खरिद ववक्रीको  दि समेतलाई ववचाि गनुण पनेछ  

ति जनुसकैु क्षेत्रको जग्गाको क्षलतपूलतणको अङ्क कायम 
गदाण नेपाल सिकािले मागण दशणन ददन सक्ने ि यस्ता 
क्षेत्रहरू जलतको जग्गाको क्षलतपूलतण कायम गदाण सो मागण 
दशणनको समेत ववचाि गिी क्षलतपूलतण ददनपुनेछ । 

लनयम ३ 
को 
उपलनयम 
२ 

नेपाल सिकािले समय समयमा स्िायी भवन, इमाित, 
पखाणल आददको क्षलतपूलतणको अङ्क कायम गने कुिामा 
एकरूपता ल्याउन पाठ प्रदशणनको लनस्म्त अनसूुची १ 
अनसुािको डि प्रकास्शत गिेको छ . नेपाल िाजपत्रमा 
सूचना प्रकास्शत गिी नेपाल सिकािले समय समयमा 
उक्त अनसूुचीमा आवश्यक रे्ि बदल गनण सक्नेछ वा 
पिुा अनसूुची नै बदल्न सक्नेछ । 
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लनयम ६ (१) कायण योजनामा वर्ण भरिमा सङ्कलन तिा ववक्री 
ववतिर् गनण तोवकएको परिमार्भन्दा बढी हनुे गिी वन 
पैदावाि सङ्कलन तिा ववक्री ववतिर् गनण पाइने छैन . 
उपलनयम (१) मा जनुसकैु कुिा लेस्खएको भएता पलन 
बाढी पवहिो, वहमपात, आगजनी आदद जस्ता दैववक 
प्रकोपको कािर्ले गदाण वन पैदावािको क्षलत वन हनु 
गई वन पैदावाि सड्ने वा नालसने अवस्िा आई पिेमा 
सो वन पैदावािलाई वन क्षेत्रबाट सङ्कलन गनण ि ववक्री 
ववतिर् गनण कायण योजनाले तोकेको वावर्णक परिमार्को 
हदले वाधा परु् याएको मालनने छैन । 

लनयम ७ यस लनयमावली बमोस्जम अलधकाि प्राप्त अलधकािीबाट 
इजाजत पत्र नललई कसैले कुनै वकलसमको वन पैदावाि 
उपलब्ध गनण , सङ्कलन गनण हटाउन, लबक्री ववतिर् 
गनण , लनकासी गनण वा ओसािपसाि गनण हुँदैन ि उपिोक्त 
उदे्दश्यले वन क्षेत्र लभत्र प्रवेश गनण समेत हुँदैन .(२) 
ऐनको दर्ा २२ को उपदर्ा (२) बमोस्जम इजाजत 
पत्र प्राप्त गिेको कुनै व्यस्क्त वा लनकायले वनमा कुनै 
काठ वा दाउिा कार्टदा टुक्राउँदा वा त्यसको लनकासी 
गदाण इजाजत पत्रमा उल्लेख भएको तिा नेपाल 
सिकािले लनधाणिर् गिेको सतणहरू अलनवायण रूपले पालना 
गनुण पने छ . (३) वनको काठ वा दाउिा कार्टदा, 
टुक्राउँदा, उपभोग गदाण, हटाउँदा, ववक्री ववतिर् गदाण, 
ओसािपसाि गदाण वा लनकासी गदाण ववभागले तोवकएको 
टाँचा लगाउन ुपने छ .(४) काठ दाउिा बाहेकका अन्य 
वन पैदावाि कार्टदा, टुक्राउँदा, उपभोग गदाण, हटाउँदा, 
ववक्री ववतिर् गदाण, ओसािपसाि गदाण वा लनकासी गदाण 
नेपाल सिकाि ले लनधाणिर् गिेको कायणववलध अधीनमा 
िही गनुण पने छ । 

लनयम १७ रुख छपान गदाण नेपाल सिकािले लनधाणिर् गिेको ववक्री 
सतणको अधमण िही गरिने छ । 

रुख तिा काठको आयतन लनकाल्ने तरिका अनसूुची ७ 
बमोस्जम हनुेछ । 
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ववद्यतु ्लनयमावली,२०५० लनयम ६८ अनमुलत पत्र प्राप्त व्यस्क्तले देहायका सिसामान नेपाली 

तिा अङ्ग्रजेीमा लेस्खएको सावधानी सूचना पाटी िाख्न ु
पने छ । 

(क)मोटि , जेनिेटि, िान्सर्मणि ि अन्य प्रकािको 
ववद्यतु ्प्रलतष्ठान तिा त्यसलाई सांचालन वा लनयन्त्रर् गने 
सिसामान 

(ख) ४०० भोल्टभन्दा मालिल्लो भोल्टको ववद्यतु ्
लाइनको लट्ठमा ि एक्स-िे बाल्ने टु्यब भएको लाइन 
बोडणमा वा त्यस्तो उच्च विक्वेन्सी भएको समान हरू 

(२) उपलनयम (१) को खण्ड (ख) बमोस्जमको सबै 
ववद्यतु ्सामग्रीमा सावधानी सूचना पाटीमा िाख्न नसवकने 
भएमा त्यस्तो सामानको नस्जकमा वा त्यस्तो सामग्री 
िहेको ठाउँमा वा प्रवेशद्वािमा िाख्न ुपने छ । 

ववस्र्ोटक पदािण 
लनयम ,२०२० 

  

लनयम १२ यस लनयम अन्तगणत परिवहन गने इजाजत पत्र नभएको 
कुनै पलन व्यस्क्त वा कम्पनीले कुनै पलन ववस्र्ोटक 
पदािण परिवहन गनण पाउने छैन । 

लनयम १३ ववस्र्ोटक पदािण िन्काई िाख्न ि स्िानान्तिर् गनण 
चावहने कुिाहरू ध्यान ददन ुपने। 

िाविय लनकुञ्ज तिा 
वन्यजन्त ु सांिक्षर् 
लनयमावली,२०३० 

  

लनयम ४ 

  

  

िाविय लनकुञ्ज वा आिक्षलभत्र कुनै सेवा वा सवुवधा 
सांचालन गनणको लालग बोलकबोल गने व्यस्क्तले त्यस्तो 
सेवा वा सवुवधा सञ्चालन गने सम्बन्धमा कुनै वकलसमको 
लनमाणर् गनुण पदाण त्यस्तो ववस्ततृ आयोजना प्रलतवेदन 
तयाि गिी नेपाल सिकािबाट स्वीकृत गिाउन पनेछ । 
िाविय लनकुञ्ज वा आिक्ष लभत्र कुनै सेवा वा सवुवधा 
सञ्चालन गनणको लालग बोलकबोल गने व्यस्क्तले त्यस्तो 
सेवा वा सवुवधा सञ्चालन गने सम्बन्धमा कुनै वकलसमको 
लनमाणर् कायण गनुण पदाण  त्यस्तो ववस्ततृ आयोजना प्रलतवेदन 
तयाि गिी नेपाल सिकािबाट स्वीकृत गिाउन पनेछ । 

श्रम लनयमावली,२०७५ लनयम ३४ िोजगाि दाताले कायणस्िलमा कायणित श्रलमक तिा अन्य 
व्यस्क्तको सिुक्षा तिा स्वास्थ्य सम्बन्धी नीलत बनाउँदा 
प्रलतष्ठानको कायण प्रकृलत अनसुाि कायणस्िलमा अपनाउन ु
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पने सिुक्षा सतकण ता, श्रलमकको स्वास्थ्य, कायणस्िलमा 
हनु सक्ने सम्भाववत दघुणटना, कायणस्िलमा मेलसन यन्त्र 
उपकिर् सञ्चालन गदाण अपनाउन पने सावधानी, 
स्वास्थ्यका दृवष्टले सांवेदनशील मालनने िासायलनक 
पदािणको प्रयोग गदाण सावधानी लगायत व्यवसाय जन्य 
सिुक्षा तिा स्वास्थ्यको सलुनस्ितता गने आधािलाई 
समेवटने गिी बनाउन ुपने छ । 

लनयम ३५ (क) कामको लसललसलामा कुनै श्रलमक दघुणटनामा पिेमा 
वा लबिामी पिेमा त्यस्तो श्रलमकलाई उपचािको लालग 
तत्काल अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्र सम्म लैजानको 
लालग आवश्यक व्यवस्िा गने । 

(ख) िोजगािदाताले श्रलमक प्रलत पिुा गनुण पने अन्य 
व्यवसायजन्य सिुक्षा तिा स्वास्थ्य सम्बन्धी दावयत्व 
लनवाणह गिेको कुिाको जानकािी कायाणलयलाई ददने । 

लनयम ३६ उत्पादनकताण, आयातकताण ि आपूलतणकताणको कतणव्य: 
कायणस्िलमा प्रयोग हनुे िासायलनक पदािणको सिुस्क्षत 
प्रयोग, भण्डािर्, प्रयोगमा आउन नसक्ने िासायलनक 
पदािणको व्यवस्िापन तिा त्यसको असिबाट बच्ने 
उपायको बािेमा िोजगािदातालाई समयमै पयाणप्त 
जानकािी गिाउन ु सम्बस्न्धत उत्पादनकताण , 
आयातकताण  ि आपूलतणकताणको कतणव्य हनुे छ । 

लनयम २१ कुनै व्यस्क्तले सांिक्षर् क्षेत्र लभत्रको सिकािी स्वालमत्वको 
जग्गामा व्यवसायीकी वा अन्य कुनै काम गदाण प्राकृलतक 
श्रोत प्रयोग गिी वा सो क्षेत्रको प्राकृलतक श्रोतमा असि 
पने गिी लनजी स्वालमत्वको जग्गामा व्यवसायीकी काम 
सरुु गनुण भन्दा पवहले प्रमखुले तोवकददएको दस्तिु लतिी 
प्रमखुबाट अनसूुची ५ बम्बमोस्जम अनमुलत पत्र ललन ु
पने छ । 

सङ्कटापन्न वन्यजन्त ु तिा 
वनस्पलतको अन्तिाणविय 
व्यापाि लनयन्त्रर् 
लनयमावली,२०७६ 

  सङ्कटापन्न वन्यजन्त ु वा वनस्पलत वा सो को नमनुा 
लनकासी, पैठािी वा पनु लनकासीको लालग अनसूुची (१) 
बम्बमोस्जमको ढाँचामा । 
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सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुपालनपोर्र् गनण वा सो को नमनुा 
िाख्न, प्रयोग गनण, उत्पादन गनण वा ओसािपसाि गनण 
अनसूुची २ बम्बमोस्जमको ढाँचामा । 

सङ्कटापन्न वनस्पलत िोप्प्न, हकुाणउन वा सो को नमनुा 
िाख्न , प्रयोग गनण उत्पादन गनण वा ओसािपसाि गनण 
अनसूुची ३ बम्बमोस्जमको ढाँचामा । 

ववद्यतु ् लनयमन आयोग 
लनयमावली,२०७५ 

  

  

  

लनयम ३ आयोगले ववद्यतु ्सेवा सम्बन्धी लग्रड सांवहता ि ववविर् 
सांवहता बनाउँदा ख्याल गनण पने तिा अनमुलत प्राप्त 
व्यस्क्तले कायणसम्पादन, गरु्स्ति, सिुक्षा स्ति ि ववद्यतु ्
प्रर्ाली सञ्चालन दावयत्व लनधाणिर् गनण मापदण्ड बनाउन 
सक्न े। 

लनयम ४ अनमुलत प्राप्त व्यस्क्तले उपभोक्तालाई ववद्यतु ्ववतिर् गनण 
अस्घ महसलु लनधाणिर् गनण ऐनको दर्ा १३ को उपदर्ा 
१ को खण्ड क को आधािहरू खलुाएि आयोगमा 
लनवेदन ददनपुने छ . आयोगले महसलु सांचालन खचण, 
साँवा ब्याजको भकु्तानी ममणत सांहाि खचण जस्ता कुिालाई 
आधाि बनाएि लनधाणिर् गने छ . यसका सािै ववद्यतु ्
खरिद ववक्री दिको लनधाणिर्, आपसी समझदािीबाट दि 
तय गने , ववद्यतु ्प्रसािर् दस्तिु कायम गने, सेवा सलु्क 
तोक्ने जस्ता कुिाहरू पलन यस परिच्छेदमा ववस्ततृ 
रूपमा उल्लेस्खत छ  । 

लनयम ५ उपभोक्ता वहत सांिक्षर्को लालग आयोगले ववतिर् 
गरिएको ववद्यतु्को गरु्स्ति लनधाणिर्, ववद्यतु ् ववतिर्मा 
आउने िोकावट हजाणना गनुण पने उपाय, ववद्यतु ्जडान 
गनणमा लाग्ने समय ि प्रवक्रया सावणजलनक गने, गरु्स्ति 
सम्बन्धी तोवकएको मापदण्ड उल्लङ्घन गने व्यस्क्त वा 
क्षलतपूलतण भिाउने जस्ता कुिाहरू यसमा उल्लेख छ  । 

लनयम ८ अनमुलत प्राप्त कम्पनी वा सांस्िाले सावणजलनक रूपमा 
शेयि लनष्कासन गनण वा शेयि ववक्री गनण आयोगको पूवण 
स्वीकृलत ललन ुपने  । 
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लधतो पत्र दताण तिा 
लनष्कासन 
लनयमावली,२०७३ 

  

  

लनयम 9 

उपलनयम 
४ 

आफ्नो जािी पुजँी १० % सम्मको शेयि आयोजना 
प्रभाववत क्षेत्रका बालसन्दाहरूलाई ववक्री ववतिर् गनण को 
लालग छुटाउन सक्नेछ । 

लनयम 9 

उपलनयम 
५ 

प्रभाववत क्षेत्रको बालसन्दालाई लधतो पत्र लनष्कासन गदाण 
वाताविर्ीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रलतवेदनमा प्रभाववत 
क्षेत्रको वगीकिर् गरिएको भए सो वगीकिर् बमोस्जम 
प्रािलमकता कायम गिी लधतो पत्र लनष्कासन गनुण पनेछ । 

लनयम ५, 
9 (क) 

नेपाल सिकािको कम्तीमा ५१ शेयि स्वालमत्व भएको 
जलववद्यतु कम्पनीले नेपाल सिकािको स्वीकृत कायणक्रम 
बमोस्जम सवणसाधािर्बाट पुजँी सङ्कलन  गिी जल वव आ 
लनमाणर् गनण शेयि लनष्कासन गनण सक्नेछ । 

4.5 लनदेस्शका 
लनदेस्शका  दर्ा  सम्बस्न्धत बुांदा 
National 
Environmental 
Impact Assessment 
Guidelines,1993 

Chapter 
IV 

The proces of scoping for EIA is done to 
discover the alternatives to the proposed 
activities of the project identified to have 
significant impacts on the environment, 
selecting alternatives and determining the 
issues to be considered during EIA process. 
The methods for scoping such as making plans 
for public participation, collecting relevant 
information and data, providing necessary 
information to the people likely to be affected 
by the project and so on are mentioned in 
details in this chapter. 

Chapter 
V 

If EIA becomes necessary in the process of 
screening then ToR must be prepared to 
provide specific guidelines for the EIA. The  

 Format for TOR is prescribed in Schedule 4 
Chapter 
VI 

The points to be considered while preparing 
the EIA report and the report format are listed 
in this chapter 

Chapter 
VII and 
VIII 

In the process of EIA attention must be given 
to the different impacts to socio-economic , 
biological, physiochemical and cultural 
environment. Different methods of impact 
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identification such as checklist method, matrix 
method and network method are described. 
The mitigation measures to these impacts by 
considering alternatives to a proposed project 
are also included in this chapters. 

Chapter 
X 

The environment impact monitoring must be 
conducted to ensure the impact to not exceed 
the legal standards, check the implementation 
of mitigation measurs to see if it is in 
confirmity with the EIA and provide timely 
warning of potential environmental damage. 

Hydro Power 
Environmental 
Impact Assessment 
Manual,2018 

 This manual has been developed to facilitatte 
the sustainability of any hydropower project 
process and to provide guidance on all the 
good practices. This is to be used in 
conjunction with National EIA guideline. The 
manual provides necessary steps to provide 
Terms of Reference (TOR), Scoping 
Documents(SD) and Review and approval 
process in the whole project Phase. This 
manual focuses on. 

Active stakeholder participation in the whole 
project processes for the sustainability of a 
hydropower project. 

The whole process of screening through which 
a proponent gets the clarification of the 
purpose of a proposal. 

Helps identification of alternatives to the 
project, consideration of environmental 
problems associated with the project and 
determination of the type of environmental 
assessment required for the project according 
to EPR,1997 has been mentioned in the 
manual. 

After screening, as a part of scoping 
alternatives to a project are explored and 
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potential issues are identified and prioritized 
on the basis of baseline environmental 
conditions. Scoping also helps in describing 
the methods for identifying the area of 
influence and also information on the 
requirements for ToR. 

The existing Physical, Chemical, Biological, 
Socio-Economic, Cultural conditions are 
identified manually. The manual also includes 
the qualitative and quantitative analysis and 
evaluation of impacts associated with a 
hydropower project and on the basis of these 
identified impacts, the benefit 
enhancement/augmentation and adverse 
impact mitigation measures are to be put 
forward. 

ववद्यतु ् आयोजनाको 
अनमुलत पत्र सम्बन्धी 
लनदेस्शका,२०७५ 

  

परिच्छेद 
२ 

यस परिच्छेदमा आयोजना क्षेत्रको जलडत क्षमता लनधाणिर् 
सम्बन्धी व्यवस्िा हरू उल्लेख गरिएको छ . 

परिच्छेद ३ कुनै पलन ववद्यतु ् आयोजनाको सवेक्षर् अनमुलत पत्र 
ललनको लागी चावहने आवश्यक कागजातको बािेमा 
उल्लेख गरिएको छ . प्रवद्धणकले आफ्नो आलिणक तिा 
प्राववलधक क्षमता उल्लेख गिी ववभागमा बझुाउन ु पने 
ववलभन्न कागजपत्र लनदेस्शका मा उल्लेख गरिएको छ . 

ववद्यतु ्उत्पादन अनमुलत पत्र सांशोधन 

यस व्यवस्िा लभत्र प्रवद्धणकले तोकेको २ वर्ण सम्मको 
अनमुलत पत्र पाए पलन त्यो समय लभत्र कायणहरू सम्पन्न 
नसके, आवश्यकता ि औस्चत्य हेिी पवहलाको २ वर्ण 
समय गिी बढीमा ३ वर्णको लागी म्याद िप गनण पाइने 
छ . 

EIA Guidelines for 
the Forestry 
Sector,२०५२ 

Chapter 
II 

Describes the objectives and the uses of these 
guidelines for the proponents, ministries, 
consultants and environmentally concerned 
groups and general public. 
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Chapter 
III 

Proposal Screening and Category 

Essential screening criteria are to be 
determined in order to ensure whether or not 
EIA is required for a proposal. The proposal 
screening criteria is developed on the basis of 
subsection-1 of Section 8 in the National EIA 
guidelines,1993 

Chapter 
IV 

The prepared document should clarify about 
the positive and negative impacts on 
environment while implementing the proposal, 
most significant impacts associatd with 
developmetn proposal, mitigation measures to 
adverse impacts, existant information on the 
adverse impact and so on . 

Chapter 
V 

Terms of Reference 

Scoping process shall be designed to clearly 
identify the impacts on the environment from 
implementation of the proposal, to look for 
the relevancy of the report and EIA, identify 
alternatives to the proposed activities, provide 
oppurtunity for public participation and 
prepare TOR for EIA. The methods for scoping 
are described throughout the chapter. 

Chapter 
VI 

This chapter has listed down the process of 
identification of impacts, prediction and 
ranking methods as well as the mitigation 
meaures for an EIA. 

Chapter 
VII 

The final EIA report to be reviewed by the 
panel of experts to identify whether or not 
the development proposals may cause 
significant impacts on the forest area. The 
main aspects for monitoring and evaluation 
parameters having significance on the forest 
areas to be determined. 

िाविय प्रािलमकता प्राप्त 
योजनाको लालग िाविय 

परिच्छेद 
२ 

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गनण ददने 
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वन क्षेत्र प्रयोग गने 
सम्बन्धी मापदण्ड 
सवहतको 
कायणववलध,२०७६ 

  

  

  

कुनै पलन योजना तयाि गदाण सम्बस्न्धत मन्त्रालयले सके 
सम्म वन को जग्गा न पने गिी योजना तयाि गनुण पने 
ति वन क्षेत्र नै प्रयोग गनुण पने भएमा न्यूनतम वन क्षेत्र 
ि रुख लबरुवा प्रयोग गने ववकल्पको उपाय अपनाउन 
पने 

वाताविर् अध्ययन प्रलतवेदन तयाि गनुण पने 

योजनाको हकमा यदद वन क्षेत्र प्रयोग गनुण पिेमा 
सम्बस्न्धत मन्त्रालयले त्यस्ता योजना कायाणन्वयन गनण 
वाताविर्मा पने प्रभावको सम्बन्धमा प्रचललत काननु 
अनसुाि प्रािस्म्भक वाताविर् पिीक्षर् वा वाताविर्ीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन को आवश्यकता िहनेछ, ति यदद साना 
योजनाको लालग यस्ता पिीक्षर् गनण आवश्यक नपने 
देस्खएमा मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा सम्बस्न्धत 
मन्त्रालयले स्िलगत अध्ययन गिी वाताविर्मा असि 
पने या नपने कुिाको यवकन गनुण पनेछ . 

यसै गिी वन क्षेत्र प्रयोग गनुण पने स्स्िलतमा मन्त्रालयमा 
लनवेदन ददन पने छ , सािै स्वीकृलतको हकमा नपेाल 
सिकािले वन कायाणलयको ववविर् माग गने ववर्यको 
बािेमा पलन यस परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ . 

परिच्छेद 
३ 

सिा जग्गा वा िकम उपलब्ध गिाउने 

  दर्ा ७ को उपदर्ा २ बम्बमोस्जम वन क्षेत्र प्रयोग 
गनण ददने लनर्णय भएमा सम्बस्न्धत आयोजना कताणले वन 
क्षेत्रको प्रयोग हनुे क्षेत्रर्ल भन्दा कम नहनुे गिी 
सिाभनाण स्वरूप जग्गा उपलब्ध गिाउने ब्यहोिा  यस 
परिछेद्यमा उल्लेख भएको छ . अिवा त्यसो गनण 
नसकेमा प्रयोग भएको जग्गा को यसै परिच्छेदमा 
लनधाणिर् गरिएको मूल्यको आधािमा उपलब्ध गिाउने 
गिी मन्त्रालयमा लनवेदन ददन सक्नेछ . 

परिच्छेद 
४ ि ५ 

यस  परिच्छेदमा आयोजनाले प्रयोग गने वन क्षेत्रमा 
िहेका वन पैदावाि अलन वकृ्षािोपर्को व्यवस्िापनको 
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बािेमा सािै यस परिच्छेदमा उल्लेख अन्य काम भए 
नभएको बािेमा अनगुमन गनण सक्ने कुिाहरू उल्लेख 
गरिएको छ . 

सामदुावयक वन श्रोत 
सवेक्षर् मागण दशणन , 
२०६१ 

  सामदुावयक वनको ददगो व्यवस्िापनका लालग 
सामदुावयक वनमा कुन कुन प्रजालतका के कलत बोट 
लबरुवाहरू छन,् लतनको मौज्दात के कलत छन ्, लतनको 
वावर्णक ववृद्ध कलत हनु्छ ि वावर्णक रूपमा के कलत वन 
पैदावाि लनकाल्न सामदुावयक वनको स्रोत सवेक्षर् गनुण 
यो उपयोगी हनु्छ . 

4.6 अन्तिाविय महासस्न्ध 
अन्तिाणविय महासस्न्ध  धािा सम्बस्न्धत बुांदा 
जैववक ववववधता सम्बन्धी 
महासस्न्ध,१९८२ 

  

  

धािा १५ महासस्न्ध बम्बमोस्जम प्रत्येक पक्षले आफ्नो क्षेत्रालधकाि 
लभत्रका आनवुांस्शक श्रोतहरू प्रदान गनण 
उपयकु्त,  समानपुालतक काननुी उपायहरू अवलम्बन गदै 
पूवणसूस्चत सहमलत तिा लाभ को बाँडर्ाँड सम्बन्धी िाि 
काननुलाई ध्यान ददएि पहुँच उपलब्ध गिाउने छन ्. 

धािा ५ श्रोतहरूको प्रयोग ि ववक्री ववतिर् बाट प्राप्त लाभ श्रोत 
उत्पस्त्त भएको प्रदायक पक्ष ि श्रोत प्राप्त गने पक्ष सँग 
लनष्पक्ष तरिकाले बाँडर्ाँड गनुण पने . 

धािा ८ पहुँच तिा लाभको बाँडर्ाँड गदाण ध्यान ददन ु पने 
कुिाहरू 

१. िाविय तिा अन्तिाणविय स्तिमा लनधाणिर् गरिएको 
मानव, जनावि या वनस्पलतको स्वास्थ्यमा जोस्खम 
पिुाउने वा हनु सक्ने आकस्स्मक घटनालाई ध्यान मा 
िाख्न.े 

२.ववकलसत िािमा जैववक ववववधताको सांिक्षर् ि ददगो 
उपयोगमा योगदान पिुाउन अनसुन्धानको पहुँचका लालग 
प्रोत्साहन ि प्रवद्धणन गने अवस्िाको लसजणना गने . 

आददवासी ि जनजालत 
सम्बन्धी अन्तिाणविय श्रम 

धािा ७ यस धािा अन्तगणत आददवासी ि जनजालत जनताहरूले 
आफ्नो जीवन आस्िा तिा आध्यास्त्मक कल्यार् हनुे 
गिी प्रयोग गिेको भलूममा प्रभाव पाने ववकासको 
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सम्मेलन (नां १६९), 
१९८९ 

प्रवक्रया लालग आफ्नो प्रािलमकता लनधाणिर् गने तिा 
आफ्नो सामास्जक ि साांस्कृलतक ववकाश उपि लनयन्त्रर् 
कायम गने अलधकाि िहेको छ . यसका सािै 
लनजहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पने िाविय तिा क्षेत्रीय 
ववकास आयोजनाको तजुणमा कायाणन्वयन ि 
मूल्याङ्कन  लनजहरू सहभागी हनुे . 

दलुणभ तिा सङ्कटापन्न 
वन्यजन्त ु तिा 
वनस्पलतको अन्तिाणविय 
व्यापाि सम्बन्धी सम्मेलन 
,१९७३ 

परिच्छेद -
२ 

कसैले पलन दलुणभ तिा सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुतिा वनस्पलत 
वा सोको नमनुा खरिद ववक्री गनण पाउनेछैन ति अनमुलत 
पत्र ललई वन्यजन्तकुो पालनपोर्र् गनण, वनस्पलत िोप्प्न, 
अध्ययन अनसुन्धान वा अन्य कुनै कायणहरू गनण 
पाइनेछ. 

बालबाललकाको अलधकाि 
सम्बन्धी अन्तिाणविय 
सम्मेलन,१९८९ 

धािा ३२ बालबाललकाको स्शक्षामा असि पने वा 
शािीरिक,मानलसक तिा नैलतक ववकासमा असि पने गिी 
हालनकािक खालको कुनै पलन कामबाट सांिस्क्षत हनु 
पाउने अलधकािलाई मान्यता ददने . 

बालबाललकाको िोजगािीमा प्रवेश गने ननुेतम उमेि 
तोक्न,े काम गने समय ि िोजगािीका सतणहरू 
सम्बन्धी उपयकु्त लनयमको व्यवस्िा गने सािै यस 
धािाको प्रभावकािी कायाणन्वयन क लागी उस्चत दण्ड 
सजायको व्यवस्िा गने . 

4.7 मापदण्ड  
वायकुो गरु्स्ति सम्बन्धी िाविय 
मापदण्ड,२०६९ 

वायकुो गरु्स्ति मापदण्डले ववलभन्न नौ प्रदूर्क 
मा टीएसपी, पावटणकुलेट म्याटि, वपएम १०, 
सल्र्ि डाइअक्साइड, नाइिोजन डाइअक्साइड 
काबणन मोनो-अक्साइड, सीसा, बेन्जीन, वपएम 
२.5 ि ओजोन समावेश छन ्। मापदण्डले 
ववलभन्न प्प्यािालमटिहरूको लालग परिक्षर्का 
ववलधहरू पलन तोकेको छ ।  

नेपाल सवािी प्रदरु्र् मापदण्ड,२०६९ सवािी साधनको प्रदूर्र् लनयमन गनण , नेपाल 
सिकाि सवािी प्रदूर्र् मापदण्ड २०६९ जािी 
गिेको छ \ पेिोल ि लडजेल इन्धन सवािी 
साधनहरूको प्रदूर्र् नाप्प्न ववलभन्न 
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प्प्यािालमटिहरूको सीमा मानहरू तय गिेको छ 
\ यी प्प्यािालमटिहरूमा कावणन मोनोअक्साइड, 
हाईड्रोकाबणन , नाइिोजन पावटणकुलेट पदािण ि 
धवुा समाबेश छन ्\ यसबाहेक यी 
मापदण्डहरू सवािी साधनहरूको अनमुोदनका 
प्रकािका ि उत्पादनमा आधारित छन ्\ 

िाविय गरु्स्ति हावामा जाने ध्वनी सम्बन्धी 
मापदण्ड ,२०६९ 

यसले ददन ि िातको समयमा लबलभन्न क्षेत्रमा 
र्िक आवाजमा ध्वलन तीव्रताको सीमा तय 
गिेको छ \ ध्वनी तीव्रताको सीमा औद्योलगक 
क्षेत्र, व्यावसावयक क्षेत्र , ग्रालमर् ि सहिी 
क्षेत्र इत्यादीमा र्िक िहेको छ \ 

लडजेल जेनिेटिबाट लनष्कासन भई हावामा 
जाने धवुाँ सम्बन्धी मापदण्ड,२०६९ 

लडजेल जेनेिेटिबाट लनष्कासन भई हावामा 
जाने धवुाँ व्यवस्स्ित गनणका लालग सिकािद्वािा 
यो मापदण्डहरू तयाि गरिएको छ \ यसमा 
धवुा उत्सजणनको चाि प्प्यािालमटिहरूमा काबणन 
मोनोअक्साईड, हाईड्रोकाबणन, नाईिोजन 
अक्साईड ि पावटणकुलेट म्याटिको सीमा तय 
गिेको छ \ यो मापदण्ड यूिो ३ ि भाित ३ 
मापदण्डको आधािमा तयाि गरिएको छ \ 
आयोजना लनमाणर्को क्रममा प्रयोज गरिने 
जेनेिेटिहरूले यी मापदण्डहरूको अनशुिर् 
गनेछन ्\ 
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 आयोजना के्षत्रको ववद्यमान वाताविर्ीय अवस्िा 

प्रस्ताववत आयोजनाको जलाधाि क्षेत्रमा िहेको मापन स्टेशनहरूको ववविर् तलको ताललकामा 
प्रस्ततु गरिएको छ । 

ताललका 5-1 मालिल्लो दूधखोला जलववद्यतु आयोजनाको जलाधाि क्षेत्रमा िहेको मापन स्टेसन 

क्र.स. नाम इन्डेक्स नां 
1 मस्याणङ्दी खोला ( भकुन्डे बेसी ) ४३९.५५ 

श्रोत- सम्भाव्यता अध्ययन प्रलतवेदन,२०२० 

5.1.1.1 औसत मालसक बहाव 
प्रस्ताववत क्षेत्रको पानीको बहावले लबजलुी उत्पादनको लालग पयाणप्त छ वा छैन औसत मालसक 
बहावले सङ्केत गदणछ । एक वर्णको लामो अवलधको लालग कुनै पलन नदीको बहावमा औसत मालसक 
बहाव भन्दा कम हनुेछ वकनवक औसत बहाव स्पष्ट रूपमा कम बहाव ि उच्च बहावको लबचमा 
हनु्छ । दैलनक मापन तथ्याङ्कको आधािमा जल तिा मौसम ववज्ञान ववभागबाट उपलब्ध गरिएको 
तमोि खोलाको पानीको औसत मालसक बहाव तल ताललकामा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्ताववत 
इन्टेकमा ववलभन्न ववलधद्वािा मापन गरिएको औसत मालसक बहावको ववविर् तलको ताललकामा 
उल्लेख गरिएको छ । 

ताललका 5-2 आयोजनाको औसत मालसक बहाव 

मवहना 

बहाव (घन लमटि प्रलत सेकन्ड ) 

प्रस्ताव गरिएको 
वहाव 

CAR 
Method 
with 
Gauging 
Station 
४३९.५५ 

Regional 
Analysis MIP WECS/DHM 

मापन 
गरिएको 

जनविी ५.३७ ४.६१ ७.८५ २.७३  ५.३७ 
रे्ब्रअुिी ४.६१ ३.८१ ५.८८ २.३२ ४.२५ ४.६१ 
माचण ४.६९ ३.५३ ४.२५ २.10 ६.४७ ४.६९ 
अवप्रल ६.१८ ४.४७ ३.२७ २.१८  ६.१८ 
मे 10.४७ ५.१३ ८.५० २.९५ ११.४८ 10.४७ 
जनु २३.४५ १४.९२ १९.६२ १४.०५  २३.४५ 
जलुाई ४८.६८ ४१.७६ ४७.४० २८.८४  ४८.६८ 
अगस्त ५५.६२ ४९.९७ ८१.७३ ३४.५७  ५५.६२ 
सेप्प्टेम्बि ३८.९९ ३८.७१ ५३.९३ २६.३३  ३८.९९ 
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अक्टोबि २०.२१ १८.१८ २६.१५ ११.६६  २०.२१ 
नभेम्बि 10.३४ ८.८२ १३.४० ७.२६  10.३४ 
लडसेम्बि ७.१६ ४.३७ 10.१३ ३.७१  ७.१६ 
औसत १९.६५ १२.८९ २३.५१ ७.७५  १९.६५ 

श्रोत- सम्भाव्यता अध्ययन प्रलतवेदन,२०२० 

5.1.1.2 प्रस्ताववत बाधँ तिा ववद्यतुगहृ क्षते्रमा बाढी अनमुान 
ववलभन्न ववलधहरूको प्रयोग गिी प्रस्ताववत आयोजनाको बाँध स्िल ि ववद्यतुगहृ स्िल मा अनमुान 
गरिएको बाढी सम्बधी ववविर् तलको ताललकामा प्रस्ततु गरिएको छ । 

ताललका 5-3 बाँध क्षेत्रमा बाढी अनमुान 

Return Period 
in yrs 

Flood Flow (m3/s) with reference to Station ४३९.५५ 
GEV 3P-LN LPIII 

2 ११०.५६ १०७.२७ ११०.३९ 
5 १५५.१८ १२८.०७ १२९.७० 
10 १८४.७२ १७२.०८ १६९.६९ 
20 २१३.०६ १९६.३७ १८८.४५ 
50 २४९.७४ २४०.१९ २१९.८३ 
100 २७७.२३ २७२.६७ २४०.८३ 
200 ३०४.६२ ३०७.४८ २१६.८९ 
500 ३४०.७५ ३३९.२६ २७९.३८ 

श्रोत- सम्भाव्यता अध्ययन प्रलतवेदन,२०२० 

ताललका 5-4 ववद्यतुगहृ क्षेत्रमा बाढी अनमुान 

Return Period 
in yrs 

Flood Flow (m3/s) with reference to Station #684 

GEV 3P-LN LPIII 
2 १२६.९४ १२३.१७ १२६.७४ 
5 १७८.१७ १४७.०५ १४८.९२ 
10 २१२.०९ १९७.५७ १९४.८२ 
20 २४४.६२ २२५.४६ २१६.३६ 
50 २८६.७४ २७५.७८ २५२.४० 
100 ३१८.३० ३१३.०६ २७६.५० 
200 ३४९.७४ ३५३.०३ ३००.६८ 
500 ३९१.२३ ३८९.५१ ३२०.७६ 
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 स्चत्र   5-1 आयोजना स्िल ि नेपालको भगूभण नक्शा 

श्रोत :DMG , 1994 
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5.1.1.2.1 आयोजना स्िलको भगूभण तिा भवैूज्ञालनक अवस्िा 

 
स्चत्र   5-2 आयोजना स्िलको Regional भौगलभणक नक्शा 

श्रोत Colchen et al., 1980 

प्रस्ताववत आयोजनाको सम्पूर्ण अवयवहरू उच्च वहमाली क्षेत्र वा उच्च वहमालयन वक्रस्टलका इकाई 
मा पदणछ । मूल रूपमा यो क्षेत्र मेटामवर्ण क चिानहरू लमलेि बनेको छ । सेटलाईट इमेज ि 
गगुल नक्साको ववश्लरे्र् गदाण आयोजना क्षेत्रमा वकने प्रकािको कमजोि चिान निहेको ि चिान 
एक वढक्का भई िहेको देस्खन्छ ।  
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5.1.1.3 भकूम्पीय जोस्खम 
वहमालय क्षेत्र ववशाल टेक्टोलनक प्प्लेटहरूको सङ्गमका कािर् लसस्जणत भएको हनुाले यो क्षेत्र सवक्रय 
भकूम्पीय क्षेत्रमा पदणछ एम.लस.टी. , एम.लब.टी. , एच.एर्॰टी॰ जस्ता टेक्टोलनक ववशेर्ताहरू ि 
अन्य सवक्रय क्षेत्रीय र्ल्टहरुको कािर् िप जोस्खमको अवस्िा सजृना भएको छ । नेपालमा 
ववगतमा ववलभन्न ठुला भकूम्पहरू गएका छन ्। लनमाणर् सम्बन्धी कायणमा भकूम्पको जोस्खमलाई 
सम्बोधन गनणको लालग लडजाइन कोवर्सेन्ट प्रयोग गने चलन छ । 

भकूम्पीय गरु्ाङ्क पत्ता लगाउन नेपालको भकूम्पीय लडजाइन कोड तयाि गरिएको मालिल्लो दूध 
खोला जलववद्यतु आयोजना क्षेत्र दोश्रो भकूम्पीय जोस्खम स्िानमा पदणछ त्यसैले आधािभतू भकूम्पीय 
गरु्ाङ्क 0.0६ िहेको छ । नेपालको भकूम्पीय लडजाइन कोड अनसुाि प्रभावकािी लडजाइन गरु्ाङ्क 
लनम्न समीकिर्बाट लनकाललएको छ । 

For the maximum acceleration of 200 gal, according to Seismic Hazard Map of 
Nepal Published by DMG, National seismological Center, September 2002 and 
reduction factor of 0.6, the calculated effective design seismic coefficient of Upper 
Dudh Khola HPP is approximately 0.12. 
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स्चत्र   5-3 नेपालको नक्शा ि भकूम्पीय जोस्खम नक्शा 

 श्रोत :http://seismonepal.gov.np/ckfinder/userfiles/images/hazard%20map.jpg 
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स्चत्र   5-4 पोंकि ताल 

5.1.2 अन्नपरु्ण सांिक्षर् क्षते्र  

 
स्चत्र   5-5 आयोजना क्षते्र ि अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्र 

श्रोत: https://dnpwc.gov.np/media/others/Annapurna_Location_lancover.jpg 

https://dnpwc.gov.np/media/others/Annapurna_Location_lancover.jpg
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नेपालको उत्ति पस्िममा अवस्स्ित अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्र देशकै सबैभन्दा ठुलो सांिस्क्षत क्षेत्र हो। 
अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्र आयोजना (ACAP) सन ्१९८६ मा सरुु गरिएको नेपालको पवहलो सांिक्षर् 
क्षेत्र हो। यसले ७,६२९ वगण वकलोलमटि क्षेत्रर्ल ओगटेको छ। यस क्षेत्रलभत्र ववलभन्न साांस्कृलतक 
ि भावर्क समूहका करिब करिब १०००००  भन्दा बढी बालसन्दाहरूको बसाइ िहेको छ । 
अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्र जैववक ववववधतामा धनी छ । यहाँ  १२२६ प्रजालतका रू्ल रु्ल्ने लबरुवाहरू 
, १०२  स्तनधािी जनावि , ४७४ प्रजालतका  चिा, ३९  सिीसपृ ि २२  उभयचिहरू पाइन े
उल्लेख गरिएको छ। 

अन्नपूर्ण क्षेत्र ववलभन्न ववशेर्ताहरूले भरिपूर्ण छ जसले गदाण यस क्षेत्रलाई ववश्वमा एक अदद्वतीय स्िान 
बनाउन महत्त्वपूर्ण भलूमका खेलेका छन ्। यसमा ववश्वको सबैभन्दा गवहिो नदी खोँच (काली 
गण्डकी खोँच) छ, जनु ३ माइल लामो ि १.५ माइल चौडा छ, जहाँ ६ किोड वर्णअस्घको टेलिस 
सागिको जीवाश्म पाइने गछण। यस क्षेत्रको घोिेपानीमा सांसािकै सबैभन्दा ठुलो लालीगिुाँसको 
जङ्गल िहेको छ । मनाङमा अवस्स्ित लतललचो ताल अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्रको उत्तिमा िहेको ववश्वमै 
सबैभन्दा अग्लो उचाइमा पाइनेमध्ये एक स्वच्छ जलीय, सनु्दि एव मनमोहक पयणटकीय स्िल 
हो। 

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा  जैववक ववववधतामा  जस्तै  साांस्कृलतक ववववधतामा पलन उस्त्तकै धनी छ । दस्क्षर्मा 
गरुुङ ि मगिको बाहलु्यता िहेको छ भने उत्तिमा िकाली, मनाङे ि लोवाको बाहलु्यता िहेको छ 
। यी प्रत्येक समूहको आ-आफ्नो भार्ा, लवज छन ् सािसािै लतनीहरूको अदद्वतीय सांस्कृलत, 
पिम्पिा, ि आफ्नै मूल्यमान्यताहरू छन।् तलुनात्मक रूपमा िोिै सङ्ख्यामा भएता पलन यस क्षेत्रमा 
ब्राह्मर्, क्षेत्री ि अन्य पेसागत जालतहरूको पलन बसोबास छ । यस क्षेत्रमा वहन्द,ु बदु्ध धालमणक 
आस्िा भएका नागरिक हरू को सस्म्मश्रर् िहेको छ। यसका अलावा तलुनात्मक रूपमा िोिै 
सङ्ख्यामा भएता पलन इसाई धमाणवलम्बीहरू पलन यस क्षेत्रमा बसोबास गरििहेका छन ्। 

अन्नपूर्ण क्षेत्रको प्राकृलतक, साांस्कृलतक एव भौगोललक ववशेर्ताहरूले यस छेत्र लाई देशको सबैभन्दा 
लोकवप्रय पदयात्रा गने गन्तव्य बनाएको छ, जहा ँ देशका कुल पदयात्रीहरूको ६० % भन्दा बढी 
पदयात्रीहरू  अन्नपूर्ण क्षेत्रमा आउने गिेका छन।् यस क्षेत्रको पयणटन वर्ौँदेस्ख स्िानीय समदुायको 
लालग अिणतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ि प्रलतस्पधी क्षेत्रको रूपमा स्िावपत भएको छ। यस क्षेत्रमा 
हजािौँ पदयात्रीहरू, तीिणयात्रीहरू ि उनीहरूका सहयोगी कमणचािीहरूलाई बास को व्यवस्िा गनण 
हजािौँ होटेल /लज हरू खलेुका छन ्। यसका अलावा स्िानीय नागरिकले पयणटन को क्षेत्रमा 
िोजगािी पाइिहेका छन ्। 

अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्रका बह ुआयालमक समस्याहरूलाई समाधान गनण सस्जलो होस ्ि यस क्षेत्र को 
ददगो सांिक्षर् होस ्भने्न हेतलेु िाविय प्रकृलत सांिक्षर् कोर्ले  "एकीकृत सांिक्षर् ि ववकास कायणक्रम" 
अन्तगत एकीकृत, समदुायमा आधारित सांिक्षर् ि ववकास दृवष्टकोर्को अभ्यास गदै एक प्रयोगात्मक 
मोडेलको रूपमा सांिक्षर् क्षेत्र को अवधािर्ालाई प्रवद्धणन गरििहेको छ। 
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सिकािले अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्रको व्यवस्िापन गनण िाविय प्रकृलत सांिक्षर् कोर् लाई  लाई ददएको 
पवहलो व्यवस्िापन कायाणदेश २००२ मा समाप्त भएको लियो ।त्यसपलछ रे्रि पलन सिकािले 
िाविय प्रकृलत सांिक्षर् कोर्लाई  िप १० वर्णको व्यवस्िापन कायाणदेश ददएको लियो । अन्नपूर्ण 
सांिक्षर् क्षेत्र जस्ता क्षेत्रहरू अन्ततः स्िानीय जनताले नै स्िायी रूपमा व्यवस्िापन गनुणपछण भने्न 
िाविय प्रकृलत सांिक्षर् कोर् को मान्यता अनरुूप अवहले त्यस क्षेत्रमा जनताका सबै सांिक्षर् ि 
ववकासको आकाङ्क्षा पूिा गनण सांस्िागत ि व्यस्क्तगत दवैु तहमा स्िानीय क्षमता अलभववृद्ध कायणक्रम 
सञ्चालन छन ् । यसको अलावा यस क्षेत्रमा अवहले सांिक्षर् स्शक्षा कायणक्रम पलन लाग ुभइिहेको 
छ । 

5.1.3 वनस्पलतवकय ववलबधता  
आयोजना ववकास क्षेत्र वरिपरि उपोष्र् चौडा पाते  जङ्गल (Sub-Tropical Broadleved Forest) 
देस्ख तल्लो शीतोष्र् चौडा पाते बन (Lower Temperate Broadleaved Forest) को प्रकाि 
पाइन्छ। त्यस छेत्र लभत्र का प्रमखु वनस्पलत प्रजालतहरूमा  उस्त्तस  (Alnus nepalensis), खोटे 
सल्ला  (Pinus roxburghii), मौवा  (Engelhardia spicata), स्खिो  (Sapium insigne), 
मलातो  (Macaranga pustulata), लगनेिी (Premana barbata), आखँातरुवा  (Trichilia 
connaroides), डि/लगठा   (Boehmeria rugulosa), लसमल  (Bombax ceiba), काभ्रो (Ficus 
lacor), स्चलाउने  (Schima wallichii), लतज ु  (Diospyrus sp.), टुनी  (Toona ciliata), 
लससौ  (Dalbergia sissoo), कटुस  (Castanopsis indica), सानो ओखि  (Juglans regia), 
भोजपत्र  (Betula utilis), बढहि  (Artocarpus lakoocha), वपपल  (Ficus religiosa), र्हिे 
वपपल  (Ficus rumphii), कोइिालो  (Bahunia verigata), बाँस  (Dendrocalmus sp.), गोबे्र 
सल्ला (Pinus wallichiana), गिुाँस ( Rhododendrum sp.),भोटे वपपल (Populus ciliata), 
बाझ ( Quercus sps.) आदद हनु ्। आयोजना क्षेत्रमा पाइने केही झाडी एव जडीबटुी हरुवा 
लसन्दिेु  (Buddleja paniculata), बाह मासे चतु्रो  (Berberis aristata), धतिुो  (Datura 
stramonium), असिुो  (Adhatoda vesica), लसस्नो  (Urtica dioica), ऐसेल ु (Rubus ellipticus) 
अलम्रसो (Thysanolaena maxima), िस धाइिे(Woodfordia fruiticosa), बनमािा  (Lantana 
camera) , तीतेपाती  (Artemisia indica), उल्टे काडो (Cucurbita pepo), काँखेरू्ल , पानी 
अमला  (Nephrolepis cordifolia), कुकुिधाइिो  (Smilax sp), सतवुा(Paris polyphylla), 
कुरिलो(Asparagus racemosus), स्चिाइतो (Swertia chirayita), पाखनभेद (Bergenia ciliate), 
गचु्चा च्याउ (Morchella esculenta), लनि मासी, जटामसी(Nardostachys jatamansi) , बन 
लसनु(Allium wallichi), सगुन्धवाल(Valeriana wallichii) आदद हनु ्। 

5.1.4 स्िानीय-बनस्पलत जानकािी  
आयोजना क्षेत्रको वन मूल्य भएको उच्च गैि काष्ठ वन पैदावाि प्रजालतले धनी छ। स्िानीय 
बालसन्दाका अनसुाि ि स्िलगत अवलोकनका आधािमा आयोजना क्षेत्र विपिको जांगलमा जातीय-
वनस्पलत प्रजालतहरू ववलभन्न जीवन स्वरूप (रूखका प्रजालतहरू, जलडबटुीहरू, झाडीहरू, लहिे ि 
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घाँसहरू) मा बाँडर्ाँड गरिएका छन।् यी जातीय-वनस्पलत प्रजालतहरू गाईबस्त ुको चिर्, आगो 
लगाउन , र्ाइबि बनाउन, खाना मा प्रयोग गनण , स्िानीय लनमाणर् सामाग्री तयाि पानण, छाया को 
लालग, कृवर् क्षेत्र, पिम्पिागत और्लध बनाउन, ि आय आजणन गनणमा सहयोग गनुणको  सािै 
सामास्जक-साांस्कृलतक, आलिणक एव वाताविर्ीय वहसाब ले पलन महत्वपरु्ण मालनन्छन। अध्ययनले 
देखाएको छ वक ग्रामीर् जनता दैलनक जीबनयापन गनण  कवहँ न कवहँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा 
वन ि वनमा आधारित गैि काष्ठ वन पैदावाि मा लनभणि छन।् मालनसहरु आफ्नो दैलनक आवश्यकता 
परिपूलतण गनण वनमा आधारित स्रोत साधन जस्तै इन्धन, दाउिा, तिकािी, और्लध, काठ, जङ्गली 
र्लरू्ल आदद प्रयोग गदै आएका छन ्। आफ्नै उपभोगका लालग काठ, जांगली र्लरू्ल ि 
तिकािी सङ्कलन गिी स्िानीय बजािमा लबक्री गने चलन यस क्षेत्रमा िहेको छ । 

वनजांगल मा पाइने ओखि (Juglans regia), बन अांगिु (Vitis vinifera) ि भइु कार्ल (Fragaria 
nubicola) बाट खान योग्य र्लरू्ल प्राप्त गरिन्छ। खिलाई झपुडीको छाप्रो लनमाणर् गनण सामग्रीको 
रूपमा प्रयोग गरिन्छ ि बाँस घि लनमाणर् सामग्री, साना खोलाहरू पाि गने स्िानीय पलु ि घिायसी 
प्रयोग गरिने ववलभन्न िरि  उत्पादन बनाइ व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। खोटे सल्ला (Pinus 
roxburghii) क्षेत्रको प्रमखु काठ हो ि व्यापक रूपमा घि लनमाणर् ि र्लनणचि लनमाणर्मा प्रयोग 
गरिन्छ। बाँस, दलुधलो ि भोटेवपपल आयोजना क्षेत्रका प्रमखु घाँस प्रजालत हनु ्। त्यसैगिी स्िानीय 
बालसन्दाले जिा, पात, बोक्रा, र्लरू्ल ि बीउजस्ता और्धीजन्य वनस्पलतका ववलभन्न भागहरु प्रयोग 
गछणन ्। यस क्षेत्रका आशाजनक और्धीय प्रजालतहरूमा वटमिु(Zanthoxylum armatum), कुरिलो 
(Asparagus racemosus), लततेपाती  (Artemisia vulgaris), बोझो  (Acorus calamus), 
स्चिाइतो  (Swertia chirayita), पाखनबेद  (Bergenia ciliata), लनमाणसी (Delphinium 
denudatum), लसलवटमिु (Lindera neesiana), सतवुा  (Paris polyphylla) आदद पदणछन । 

5.1.5 स्तनधािी प्रास्र्  
आयोजना क्षेत्रबाट १६ प्रजालतका स्तनधािी जनाविहरू रिपोटण गरिएको छ। स्िानीय जनता ि 
नाशों गाउँपाललका सांिक्षर् सलमलतको वडा नां ६ ि ७ मा स्तनधािी जनाविको घटना ि अवस्िा 
पवहचान गनण पिामशण गरिएको लियो । प्रमखु स्तनपायी प्रजालतहरू ि लतनीहरूको स्स्िलत ताललकामा 
प्रस्ततु गरिएको छ। 
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ताललका 5-5 आयोजना छेत्र मा पाइने स्तनधािी जनाविहरु को लबविर् 

क्र.स.  
नपेाली 
/स्िानीय 
नाम  

अङ्ग्रजेी नाम  वैज्ञालनक नाम  
Status of 
Occurrence 

CITIES 
परिस्शष्ट 

IUCN 
Red 
List 
Status 

NRDS Protected 
(DNPWC) 

C S R  

१. 
वहमाली 
धके 
लोखके  

Himalayan 
Striped 
Squirrel 

Tamiops 
macclellandii   S   

- LC LC  

२. 
िातो 
िाजपांखी 
लोखके  

Red Giant 
Flying 
Squirrel 

Petaurista 
petaurista   S   

- LC LC  

३. चिी बाघ  Leopard 
Cat 

Felis 
bengalensis       I LC V P 

४. स्चतवुा  Common 
leopard 

Panthera 
pardus   S   I NT V  

५. स्याल  Golden 
Jackal Canis aureus C     III LC LC  

६. 
कालो 
भाल ु 

Himalayan 
black bear 

Ursus 
thibetanus   S   

I V E  

७.  
वहमाली 
मलसाप्रो  

Beech 
Marten Martes foina C     - LC LC  

८. 
पहाडी 
पानी 
छुचनु्रो 

Himalayan 
Water 
Shrew 

Chimarrogale 
himalayica   S   

- LC E  

९. 
लङ्गिु 
बााँदर  

Nepal Grey 
Langur 

Semnopithecus 
entellus  C    

I LC LC  

१०. 
िातो 
बााँदर  

Rhesus 
Macaque 

Macaca 
mulatta  C    

II LC LC  

११. बाँदेल  Wild Boar Sus scrofa     R - LC LC  
१२.  ितवुा मगृ  Barking 

deer 
Muntiacus 
vaginalis     R - LC V  

१३. घोिल  Himalayan 
Goral 

Naemorhedus 
goral C     I NT NT  

१४  िाि  Himalayan 
Serow 

Capricornis 
sumatraensis     R I V DD  

१५.  दमु्सी  
Indian 
crested 
porcupine 

Hystrix indica   S   
- LC DD  
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क्र.स.  
नपेाली 
/स्िानीय 
नाम  

अङ्ग्रजेी नाम  वैज्ञालनक नाम  
Status of 
Occurrence 

CITIES 
परिस्शष्ट 

IUCN 
Red 
List 
Status 

NRDS Protected 
(DNPWC) 

C S R  

१६.  
बन 
लबिालो  

Jungle Cat  Felis Chaus C   
II LC LC  

Note: C: Common, S: Sparse, R: Rare*** none of them were verified via direct 
observation of study team NRDS: National Red list status  

श्रोत: वा.प्रा.मू क्षेत्र सवेक्षर् , २०२२, अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्र द्वािा प्रकास्शत प्रलतवेदन  

5.1.6 पांछी  
वन जङ्गल , खेतीपाती गरिएको क्षेत्र, गाउँ सँग जोलडएका सांिचनाहरू  ि खोलानाला आदद ले धेिै 
चिा प्रजालतहरूको लालग उपयकु्त वासस्िान प्रदान गदणछन ्। आयोजना क्षेत्रमा पाइने चिा प्रजालतहरू 
नेपालभरि मध्य-पहाडी क्षते्रमा सामान्य ि व्यापक रूपमा रै्ललएका छन।् ताललकामा चिाहरूको 
सूची ि आयोजना क्षेत्रमा पाइने लतनीहरूको अवस्िा प्रस्ततु गरिएको छ। यस क्षेत्रमा पाइने 
चिाहरूको प्रािलमक वासस्िान वन ि झाडीहरू हनु।् ति केही प्रजालतहरूले आफ्नो वासस्िानको 
लालग बस्ती क्षेत्रहरूमा देस्खने गिेका छन।्  

ताललका 5-6 आयोजना क्षेत्र वरिपिी पाइने पांक्षीको ववविर् 

क्र.स. स्थानीय नाम अङ्ग्रजेी नाम वैज्ञाननक नाम स्स्थनि संरक्षण स्स्थनि कैफियि 
CITES IUCN GoN 

1.  मैना Commom Myna Acridotheres 
tristis 

C  LC  आवासीय 

2.  फपउरा Hill Partridge Arborophila 
torqueola 

R  LC  आवासीय 

3.  टाउके चरा White-capped 
water redstart 

Chaimarrornis 
leucocephalus   LC  आवासीय 

4.  डुबलु्के चरा Brown dipper Cinclus pallasii S  LC  आवासीय 
5.  मलेवा Hill pigeon Columba 

rupestris 
C  LC  आवासीय 

6.  काग (सेिो 
घााँटी भएको) 

House crow Corvus 
splendens 

S    आवासीय 

7.  धोबी चरा Oriental magpie 
robin 

Copsychus 
saularis 

S  LC  आवासीय 

8.  कालो काग Jungle crow Corvus 
macrorhynchos 

C  LC  आवासीय 

9.  कोइली Eurasian cuckoo Cuculus 
canorus 

R  LC  आवासीय 
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क्र.स. स्थानीय नाम अङ्ग्रजेी नाम वैज्ञाननक नाम स्स्थनि संरक्षण स्स्थनि कैफियि 
CITES IUCN GoN 

10.  काठ िोरा Wood peaker Dendrocopos 
sp. 

C  LC  आवासीय 

11.  स्चबे Drongo Dicrurus sp. R  LC  प्रवासी 
12.  खोले धोबी Little forktail Enicurcus 

scouleri 
S  LC  आवासीय 

13.  बाज Lesser kestrel Falco 
naumanni 

R II LC  आवासीय 

14.  नित्रा Grey francolin Francolinus 
pondicerianus 

R  LC  आवासीय 

15.  नगद्ध Himalayan 
griffon 

Gyps 
himalayensis 

S  LC  आवासीय 

16.  स्चल Black eagle Ictinaetus 
malayensis 

S  LC  आवासीय 

17.  स्चनलमे Blood pheasant Ithaginis 
cruentus 

R II LC  आवासीय 

18.  भद्राई Grey backed 
shinke 

Lanius 
tephronotus 

S  LC  आवासीय 

19.  कानलज Kalij pheasant Lophura 
leucomelanos 

C  LC  आवासीय 

20.  काठ िोरा Wood peaker Melanerpes sp. C  LC  आवासीय 
21.  हजार चन्चर Chestnut-billed 

rock thrush 
Monticola 
rufiventris 

S  LC  आवासीय 

22.  कल्चौडा Whistling 
thrush 

Myophonus 
caeruleus 

S  LC  आवासीय 

23.  भंगेरा House sparrow Passer 
domesticus 

C  LC  आवासीय 

24.  च्याखरुा Tibetan 
partridge 

Perdix 
hodgsoniae 

R  LC  आवासीय 

25.  रानी चरा Scarlet minivet Pericrocotus S  LC  आवासीय 
26.  फिस्टो Dusky leaf 

warbler 
Phylloscopus 
fuscatus 

C  LC  आवासीय 

27.  कोकले Koklass 
pheasant 

Pucrasia 
macrolopha 

S  LC  आवासीय 

28.  जरेुली Red vented 
babul 

Pycnonotus 
cafer 

C  LC  आवासीय 

29.  जरेुली White-cheeked 
bulbul 

Pycnonotus 
leucogenys 

S  LC  आवासीय 

30.  पहेंलो स् ंगे 
फिस्टो 

Yellow-bellied 
fantail 

Rhipidura 
hypoxantha 

C  LC  आवासीय 

31.  खैरो टाउके 
फिस्टो 

Grey-hooded 
warbler 

Seicercus 
xanthoschistos 

C  LC  आवासीय 



61 | अ नु सू ची -  क  
 

क्र.स. स्थानीय नाम अङ्ग्रजेी नाम वैज्ञाननक नाम स्स्थनि संरक्षण स्स्थनि कैफियि 
CITES IUCN GoN 

32.  ढुकुर Rufousturtle 
dove 

Streptopelia 
orientalis 

C  LC  आवासीय 

33.  मनुाल Satyr tragopan Tragopan 
satyra 

R III NT  आवासीय 

34.  कााँडे भ्याकुर Spiny babbler Turdoides 
nepalensis 

S  LC  आवासीय 

35.  लाम्पछेु्र Red-billed blue 
magpie 

Urocissa 
erythrorhynch
a 

S  LC  आवासीय 

Note: C: Common, S: Sparse, R: Rare*** none of them were verified via direct 
observation of study team NRDS: National Red list status  

श्रोत: वा.प्रा.मू क्षेत्र सवेक्षर् , २०२२, अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्र द्वािा प्रकास्शत प्रलतवेदन  

5.1.7  सिीसपृ ि उभयचि प्रजालतहरु  
आयोजना क्षेत्र सवेक्षर् ि स्िानीय समदुायहरूसँग छलर्ल/पिामशण पछी  आयोजना क्षेत्रमा 
हपेटर्ाउनाका आठ प्रजालतहरूलाई िेकडण गरिएको छ । ताललका ४.१९ मा आयोजना क्षेत्रमा 
िेकडण गरिएका हपेटोर्ाउनाहरू सूचीबद्ध गिेको छ । नदीले बनाएका नदीवकनाि का मैदानहरू ि 
ठूला ढुङ्गाहरू भएका वकनािहरू Calotes versicolor, ि Laudakia tuberculate को लालग ववस्शष्ट 
बासस्िान क्षेत्र  हनु।् 

ताललका 5-7 आयोजना क्षते्रमा पाइन ेसिीसपृ ि उभयचि प्रजालतहरु 

क्र.स. नपेाली नाम  अांग्रजेी नाम  बैज्ञालनक नाम  स्स्िलत सांिक्षर् स्स्थनि 
CITES IUCN GoN 

१. खसे्र भ्यागतुा  Black-spined Toad/ Common Asian 
Toad Bufo melanostictus S 

 LC  

२. हरियो पाहा  Beautiful stream frog/Assam 
cascade frog 

Amolops formosus S 
 LC  

३ . सानो पाहा  Langtang frog, Polunin’s paa frog Nanorana polunini S  LC  
४ . छेपािो  Common Garden Lizard Calotes versicolor C  LC  
५. पथ्ििचटुवा  Himalayan rock lizard Laudakia tuberculata S  LC  
६ . हरियो छेपािो  Three-keeled mountain lizard Japalura tricarinata S  LC  
७ . भाल्मनु्ग्र े Sikkim skink/Bronzy- brown skink Asymblepharus 

sikimmensis 
S  LC  

८ . चांखे सपण  Mountain keelback/Asiatic keelback Amphiesma platyceps S  LC  
Note: C: Common, S: Sparse, R: Rare*** none of them were verified via direct 
observation of study team NRDS: National Red list status  
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श्रोत: वा.प्रा.मू क्षेत्र सवेक्षर् , २०२२, अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्र द्वािा प्रकास्शत प्रलतवेदन  

5.1.8 पतुलीहरु  
वर्ल्ड भ्रमर्ले आयोजना क्षेत्रमा छ प्रजालतका पतुलीहरू िेकडण गिेको लियो। आयोजना क्षेत्रहरूमा 
पतुलीहरूको ववविर् तल ददइएको छ । 

ताललका 5-8 आयोजना क्षते्रमा पाइन ेपतुलीका प्रजालतहरु 

क्र.स. नपेाली नाम  अांग्रजेी नाम  बैज्ञालनक नाम  
Status of 
Occurrence 
C S R 

१. 

पतुली 

Common Peacock Papilio polyctor C   
२. Green-veined White Pieris napi  S  
३. Great Blackvein Metaphoria agathon  S  
४. Indian Red Admiral Vanessa indica C   
५. Plain Tiger Danaus 

chrysippuschrysippus C   
६. Common Tiger Danaus genutia C   

श्रोत: वा.प्रा.मू क्षेत्र सवेक्षर् , २०२२, अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्र द्वािा प्रकास्शत प्रलतवेदन  

5.1.9 सांिक्षर् महत्वका बन्यजन्तहुरु :  
आयोजना क्षेत्रमा रिपोटण गरिएको स्तनपायीहरू मध्ये, CITES परिस्शष्टमा सात प्रजालतहरू, ि एक  
प्रजालत िाविय लनकुन्ज तिा बन्यजन्त ुसांिक्षर् ऐन, २०२९  अन्तगणत सांिस्क्षत प्रजालतहरूमा सूचीबद्ध 
छन ्। आयोजना क्षेत्रमा िेकडण गरिएका हपेटो-र्ौना ि पतुलीको कुनै पलन प्रजालत CITES एनेक्स, 
ि नेपाल सिकाि िाविय लनकुन्ज तिा बन्यजन्त ुसांिक्षर् ऐन, २०२९ को सांिस्क्षत बन्यजन्तमुा 
सूचीबद्ध छैन। 

5.1.10 आयोजना क्षते्रमा दलुणभ, लोपोन्मखु, िैिान ेि सांिस्क्षत प्रजालतहरू: 
वन एन २०४९ अनसुाि व्यापारिक प्रयोजन लालग कटान, ओसाि पसाि ि ववदेश लनकासी गनण को 
लालग प्रलतबन्ध लगाएका  बनस्पतीय प्रजालतहरू मध्ये ओखि (िाविय बन को मात्र ) (Juglans 
regia) ि  लसमल (Bombax ceiba) हनु ्भने लनकासी गनण अनमुलत पाएको अवस्िा मा बाहेक 
ववदेश लनकासी गनण प्रलतबस्न्धत जडीबटुी हरू मा जटामसी (Nardostachys grandiflora), 
सगुन्धवाल (Valeriana jatamansi), ताललस पत्र (Abies spectabilis) ि लौठ सल्ला (Taxus 
spp.) यस आयोजना छेत्र मा पाइन्छन ्। वनस्पलत प्रजालतहरूको सांिक्षर् स्स्िलत ताललकामा सूचीबद्ध 
छ । 
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ताललका 5-9 आयोजना क्षते्रमा दलुणभ, लोपोन्मखु, िैिान ेि सांिस्क्षत प्रजालतहरू: 

क्र.स. नपेाली नाम  बैज्ञालनक नाम  CITES 
Appendix 

IUCN 
Conservation 
Status  

GoN (Forest 
Act, 1993) 

१ ओखि  Juglans regia   LC Protected 
२  लौठ सल्ला  Taxus wallichiana II LC  
३  जटामसी  Nardostachys 

grandiflora II CR  
४  स्चिाइतो  Swertia chirayita  V  
५  सतवुा  Paris polyphylla  V  
६  लसमल  Bombax ceiba    Protected  

श्रोत: वा.प्रा.मू क्षेत्र सवेक्षर् , २०२२, अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्र द्वािा प्रकास्शत प्रलतवेदन  

5.1.11 सांवेदनशील बासस्िान 
आयोजना क्षेत्र अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्र अन्तगणत पने भएतापलन स्िलगत अनसुन्धानका क्रममा तत्काल 
आयोजनामा वाताविर्ीय दृवष्टले सांवेदनशील कुनै पलन क्षेत्र रे्ला पिेन । यसबाहेक, यस क्षेत्रमा 
पाइने प्रजालतहरूको व्यापक ववतिर् (wider distribution) छ । क्षेत्र अध्ययनको क्रममा यस 
क्षेत्रमा कुनै पलन इन्डेलमक प्रजालत पाइएन । 

5.1.12 व्यापारिक/ ब्यबसावयक प्रयोजन का लालग महत्वपरु्ण बनस्पलत हरु : 
आयोजना क्षेत्र मा ब्यबसावयक रुपमा महत्वपूर्ण मालनएका मखु्य प्रजालत हरु मा गोबे्र सल्ला  (Pinus 
wallichiana), ओखि  (Juglans regia), वटमिु  (Zanthoxylum armatum), कुरिले  
(Asparagus rocemosus), बोझो  (Acorus calamus). स्चिाइतो  (Swertia chirata), जटामलस  
(Nardostachys grandiflora), सतवुा  (Paris polyphylla) आदद  हनु ्। 

5.1.13 मानव वन्यजन्त ुद्वन्द 
स्िानीय समदुाय सांग को अन्तिवक्रया बाट आयोजना क्षेत्रमा कालो भाल,ु बाँदि, हरिर्, दमु्सी , 
स्चतवुा आदद वन्यजन्तहुरूबाट बाली तिा पशपुन्छीहरू प्रायः हालन नोक्शानी भैिहेको पाइयो  । 
पशधुन ि मालनसका लालग खतिाका वहसाबले सबैभन्दा हालनकािक जनाविहरू स्चतवुा ि कालो 
भाल ुहनु।् 

5.1.14 नदीको ववववधता 
दधुखोला को उचाईमा ववलभधता छ । दधुखोलाको अवस्िा ववलभन्न उचाई अनसुाि र्िक हनु्छ। 
र्लस्वरूप,ठाउँ अनसुाि दूधखोलामा िन, रिर्ल ि पलुहरूको शृ्रांखलाको ववकास हनु्छ। यस दधु 
खोला मा िोिै प्रकािका कीिाहरू, मोलस्क, र्ाइटोप्प्लाङ्क्टन, जपु्प्ल्याङ्कटन आददका का ववलभन्न 
प्रजालतहरुको लालग िाम्रो आश्रयस्िान हो। यस खण्डमा पाइने जलीय इन्भटेबे्रटहरूको उपस्स्िलतले 
उत्पादनशील जलीय बासस्िान ि स्वच्छ जलीय पारिस्स्िलतक प्रर्ाली लाई सांकेत गछण। आयोजना 
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स्िल मा दूधखोलाक्रमशः ६०%, ३०%, ९% ि १% ढुांगा, ढुङ्गा, ढुङ्गा ि बालवुा को लमश्रर् छ 
। ववद्यतु उत्पादनका लालग हेडवकण बाट पानीको बहाव परिवतणनले स्स्िम मोर्ोलोजी ि पानीको 
प्रवाहलाई प्रत्यक्ष असि गछण। तसिण, आयोजनाको कायाणन्वयनका कािर् खोलाको जैववक 
बासस्िानमा बाधा पगु्ने देस्खन्छ। 

(क) नदीको पारिस्स्िलतक अवस्िा ि नदीमा पाइने माछाको अवस्िा  

प्रािलमक तथ्याङ्क सङ्कलन अनसुाि आयोजना क्षेत्रमा माछा नहनु लनम्न कािर्हरू हनु ्सक्ने अनमुान 
गरिएको छ \ 

• आयोजना क्षेत्रभन्दा तल ताल क्षेत्रमा तलको झिनामा ५ लमटिभन्दा बढी गवहिाइ िहेको 
हुँदा झिनाले माछाको आवागमन २ दशकभन्दा बढी समयदेस्ख पूर्ण रूपमा िोवकएको छ । 

• दूध खोलाको पानीमा क्यास्ल्सयम काबोनेटको मात्रा बढी िहेको छ , जसले माछामा Gills 
Rack िोग ि श्वासप्रश्वासको समस्या लनम्त्याउँछ। 

• पानीको तापक्रम कम िहेको छ (औसत 80 ०C भन्दा कम) माछा सामान्यतया 80 ०C 
भन्दा कम तापक्रममा पाइँदैन । 

• र्ाई टो-प्प्लाङ्क्टन, ि म्याक्रो-इन्भटेबे्रटहरूको जनसङ्ख्या मा कमी िहेको , जनु माछाको 
खानको प्रमखु स्रोत िहेको छ । 

• खोलामा पानी लछटो बग्ने िहेको ि यसका सािै साँघिुो ि ठाडो िहेको छ , माछाहरू प्राय 
यस्तो वासस्िान मा बस्दैन। 

• अन्य नदीहरूको तलुनामा वर्ाण समयमा नदी अत्यलधक Turbid हनुेछ। 
• साइट भ्रमर्को क्रममा आयोजना क्षेत्रमा कुनै माछा देस्खएन, ि स्िानीयहरू सँगको अन्तवक्रण या 

गदाण समेत पलन सोही रिपोटण गिेका लिए \ 
• जीववकोपाजणनका लालग माछामा लनभणि माझी समदुायको समेत अभाव िहेको लियो \ 

तसिण आयोजना स्िलमा माछा नपाइएको भनेि ठम्याइएको छ \ 
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5.1.15 Phytoplankton 
आयोजना क्षेत्रमा नमूना सांकलनमा जम्मा चािवटा ववलभन्न वगणका र्ाइटोप्प्लाङ्क्टन सङ्कलन गरिएको 
लियो। ताललकाले ववलभन्न नमूना स्टेशनमा ववलभन्न प्रजालतहरूको घनत्व प्रस्ततु गदणछ । वर्ल्ड 
भ्रमर्मा ३ नमूना स्टेशनहरूमा िेकडण गरिएको र्ाइटोप्प्लाङ्क्टनको प्रमखु वगणहरु लाइ तल को 
ताललका मा ददइएको छ । 

ताललका 5-10 आयोजना क्षते्रमा पाइन ेर्ाइटोप्प्लाङ्क्टनका प्रजालतहरु 

क्र.स प्रजालत नदीको 
मालिल्लो 
भभूाग 

नदीको तल्लो 
भभूाग 

कैवर्यत 

1 Bacillariophyceae 9 8 लाभदायक 
2 Cyanophyceae 6 6 लाभदायक 
3 Chlorophyceae 5 4 लाभदायक 
4 Desmiadiaceae 3 2 लाभदायक 

श्रोत: वा.प्रा.मू क्षेत्र सवेक्षर् , २०२२ 

र्ाइटोप्प्लाङ्क्टनको ववववधता नमूना केन्र-३ मा सबैभन्दा बढी भेवटयो भने नमूना केन्र-२ मा 
सबैभन्दा कम प्रजालतहरू पाइयो। Bacillariophyceae यस आयोजना क्षेत्र मा पाइन े
र्ाइटोप्प्लाङ्क्टनको प्रमखु वगण हो। 

5.1.16 Zooplankton 
दूधखोलाको नमूना केन्रमा जपु्प्ल्याङ्कटनका कुल दईु र्िक अडणि रे्ला पिेका लिए। आयोजना 
क्षेत्रबाट िेकडण गरिएका जपु्प्ल्याङ्कटनको दईु अडणि िोवटरे्िा ि आर्थ्रोपोडा लिए। ताललका ४.२४ ले 
नमूना स्टेशनहरूमा ववलभन्न प्रजालतहरूको घनत्व प्रस्ततु गदणछ। अडणि िोवटरे्िाको  घनत्व 
अर्थ्रोपोडाको  भन्दा बढी पाइयो। 

ताललका 5-11 आयोजना क्षते्रमा पाइन ेजपु्प्ल्याङ्कटनका प्रजालतहरु 

क्र.स प्रजालत नदीको 
मालिल्लो 
भभूाग 

नदीको तल्लो 
भभूाग 

कैवर्यत 

1 Rotifera 2 4 Useful as bio indicator 
2 Arthropoda 1 - Useful as bio indicator 
कूल 3 4  

श्रोत: वा.प्रा.मू क्षेत्र सवेक्षर् , २०२२ 
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5.1.17 जलीय वकिा हरु  
आयोजना क्षेत्रको सवेक्षर् गदाण को समयमा ३ नमूना स्टेशनहरूबाट जलीय कीिाहरूको कुल ८ 
अडणिहरू िेकडण गरियो । 

ताललका 5-12 आयोजना क्षते्रमा पाइन ेजलीय कीिाका प्रजालतहरु 

क्र.स प्रजालत 
लतल्चेको मालिल्लो 
भभूाग 

लतल्चेमा लतल्चेको तल्लो भभूाग कैवर्यत 

1 Plecoptera + + + Not Polluted 
2 Ephemeroptera + + + Not Polluted 
3 Trichoptera + + + Not Polluted 
4 Diptera + + + Increased Pollution 

level 
5 Hemiptera + - -  
6 Odonata - - -  
7 Megaloptera - - -  
8 Coleoptera - - -  

श्रोत: वा.प्रा.मू क्षेत्र सवेक्षर् , २०२२ 

5.1.18 गैि काष्ठ वन पैदावािको प्रयोग ि अन्य वन उत्पादन  
अलधकाांश स्िानीय बालसन्दाले वनजन्य उत्पादनलाई घाँसपातको रुपमा,  स्याउला , दाउिा ि 
और्धीय प्रयोजनका लालग प्रयोग गछणन।् स्िानीय बालसन्दाले केवह और्धीजन्य जडीबटुी सांकलन 
गिी लबक्री गने पलन गिेका छन ् । यस क्षेत्रको आशाजनक और्धीय प्रजालतहरू वटमिु  
(Zanthoxylum armatum), कुरिलो  (Asparagus racemosus), लततेपाती  (Artemisia 
vulgaris), बोझो  (Acorns calamus), स्चिाइतो  (Swertia chirayita), पाखनबेद  (Bergenia 
cilita), लनिमासी  (Delphinium denudatum), लसलवटमिु  (Lindera nesiana), सतवुा  (Paris 
polybhylla) आदद हनु ्। 

आयोजना क्षेत्रका जनताहरु दैलनक जीबनयापन गनण कवहँ न कवहँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वन 
ि वनमा आधारित गैि काष्ठ वन पैदावाि मा लनभणि छन।् मालनसहरु आफ्नो दैलनक आवश्यकता 
परिपूलतण गनण वनमा आधारित स्रोत साधन जस्तै इन्धन, दाउिा, तिकािी, और्लध, काठ, जङ्गली 
र्लरू्ल आदद प्रयोग गदै आएका छन ्। आफ्नै उपभोगका लालग काठ, जांगली र्लरू्ल ि 
तिकािी सङ्कलन गिी स्िानीय बजािमा लबक्री गने चलन यस क्षेत्रमा िहेको छ । 

बनजांगल मा पाइने ओखि (Juglans regia), बन अांगिु (Vitis vinifera) ि भइु कार्ल (Fragaria 
nubicola) बाट खान योग्य र्लरू्ल प्राप्त गरिन्छ। खिलाई झपुडीको छाप्रो लनमाणर् गनण सामग्रीको 
रूपमा प्रयोग गरिन्छ ि बाँस घि लनमाणर् सामग्री, साना खोलाहरू पाि गने स्िानीय पलु ि घिायसी 
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प्रयोग गरिने ववलभन्न िरि  उत्पादन बनाइ व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। Pinus roxburghii 
क्षेत्रको प्रमखु काठ हो ि व्यापक रूपमा घि लनमाणर् ि र्लनणचि लनमाणर्मा प्रयोग गरिन्छ। बाँस, 
दलुधलो ि भोटेवपपल आयोजना क्षेत्रका प्रमखु घाँस प्रजालत हनु ्। 

त्यसैगिी स्िानीय बालसन्दाले जिा, पात, बोक्रा, र्लरू्ल ि बीउजस्ता और्धीजन्य वनस्पलतका 
ववलभन्न भागहरु प्रयोग गछणन ्। तल को ताललकामा यस आयोजना क्षेत्र वरिपिी पाइने केवह मखु्य 
गैि काष्ठ बन पैदावाि उत्पादन, जलडबटुीहरु ि घास प्रजालत हरु को ववविर् ददइएको छ । 

ताललका 5-13 गैि काष्ठ वन पैदावाि 

क्र. स.  स्िानीय नाम  बैज्ञालनक नाम  प्रयोग  
१ वटमिु  Zanthoxylum armatum और्लध 
२ बेल  Aegle marmelos और्लध, धालमणक  
३ केतकुी  Agave Americana र्ाइबि , जैववक बािबेि मा प्रयोग  
४ बनलसनु  Allium wallichii और्लध 
५ लततेपाती  Artemisia indica और्लध 
६ कुरिलो  Asparagus racemosus और्लध 
७ कोइिालो  Bauhania varigata और्लध, अचाि , घास  
८ स्चत्रो  Berberis aristita और्लध, र्ल 
९ कुत्रो  Berberis asiatica और्लध, र्लरु्ल  
१० पाखनबेद  Bergenia cialita और्लध 
११ पाखनबेद  Bergenia purpurascens और्लध 
१२ घोडताप्र े Centella asitica और्लध 
१३ तेजपात  Cinnamomum tamala और्लध, मसला  
१४ हलेदो  Curcuma, angustifolia और्लध 
१५ तरुल  Dioscorea bulbifera और्लध, जिा  
१६ भ्याकुि  Dioscorea pentaphylla और्लध, र्ल  
१७ अल्लो  Gigardiana diversifolia र्ाइबि  
१८ लभमल  Grewia optiva और्लध 
१९ असिुो  Justicia adhatoda और्लध, जैववक बािबेि मा प्रयोग  
२० नागबेली  Lycopodium clavatum और्लध 
२१ मौवा  Madhuca longifolia और्लध 
२२ काउलो  Persea odoratissima और्लध, घास  
२३ अमला  Phyllanthus emblica और्लध, र्ल  
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श्रोत: वा.प्रा.मू क्षेत्र सवेक्षर् , २०२२ 

5.1.19 मानब बन्यजन्त ुद्वन्द 
कृवर् क्षेत्रमा भाल ुि बाँदिका कािर् समस्या भएको लतल्चे गाउँका स्िानीयले बताएका छन ्। 
मकै ि कृवर् उपज सांकलन गदाण जङ्गली जनाविले सताएको गाउँका िोिैले बताए । यसबाहेक, 
केही बालसन्दाहरूको कुखिुा ि कुकुिहरू खाएि स्चतवुा ले दखु ददने बताएका छन। यी समस्याहरू 
समाधान गनण गाउँलेहरूले बाली ि घिपालवुा जनावि बचाउन आफ्नो समदुायमा सानो अनगुमन 
टोलल बनाएका छन । 

5.2 आलिणक सामास्जक तिा सांस्कृलतक वाताविर् 
5.2.1 जनसांख्या 
२०११ को िाविय जनगर्ना अनसुाि आयोजना क्षेत्रको कुल जनसांख्या १,९३८ िहेको छ जसमध्ये 
४९.३% परुुर् ि ५०.७% मवहला छन ्। आयोजना क्षेत्रको जनसङ्ख्या मनाङ स्जल्लाको कुल 
जनसङ्ख्याको ३०.७% छ । आयोजना क्षेत्रमा लैंलगक अनपुात ९७.१५ िहेको छ जनु स्जल्लाको 
१२७.२५ को तलुनामा कम हो । आयोजना क्षेत्रमा औसत घिपरिवािको आकाि ४.२७ व्यस्क्त 
िहेको छ जनु मनाङ स्जल्लाको ( ४.४१) तलुनामा अलल कम छ ।  

ताललका 5-14 आयोजना क्षते्रको घिधिुी ि जनसांख्या 

क्षेत्र घिधिुी जनसांख्या और्त घिपरिवाि लैंलगक अनपुात 

२४ रिठा  Sapindus mukorossi साबनु बनाउन / आलिणक उपाजणन गनण  
२५ गजुो  Tinospora sinensis और्लध, 
२६ लसस्न ु Urtica dioica और्लध, 
२७ उन्न्य ु Dryopteris filix-mas और्लध 
२८ पालन अमला  Nephrolepis cordifolia र्ल , और्लध 
२९ हलहले  Rumex nepalensis तिकािी , और्लध 
३० सस्जबन  Jatropha curcus जैववक इन्धन  (आलिणक उपाजणन गनण ) 
३१ लबलाउन े Maesa chisia घास , और्लध 

३२ अस्म्लशो  Thysanolaena maxima कुचो बनाउन /घास / आलिणक उपाजणन 
गनण  

३३ ऐशेल ु Rubus ellipticus र्ल 
३४ दबुो  Cynodon dactylon और्लध, धालमणक  
३५ लज्जावती  Mimosa pudica और्लध 
३६ बि  Ficus benghalensis धालमणक  
३७ बनमािा  Eupatorium 

adenophorum कावटएको घाउ मा लगाउन  
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कूल परुुर् मवहला 
नाशों गाउँपाललका  454  1938  955  983  4.27  97.15 
मनाङ स्जल्ला 1480  6538  3661  2877  4.41  127.25 

श्रोत : के.त,वव, िाविय जनगर्ना,२०११ 

नेपालमा १५ देस्ख ५९ वर्ण उमेि समूहलाई आलिणक रूपमा सवक्रय मालनन्छ। 14 वर्ण ि मलुनका 
ि 60 वर्ण वा मालिका उमेिका हरूलाई आलिणक रूपमा लनस्ष्क्रय वा लनभणि मालनन्छ । मनाङमा 
दईु लतहाइभन्दा अलल बढी जनसङ्ख्या आलिणक रूपमा सवक्रय छन ्। ति, नाशोंमा आलिणक रूपमा 
सवक्रय जनसङ्ख्या दईु लतहाइभन्दा कम छ।  ललङ्गको आधािमा आलिणक रूपमा सवक्रय परुुर् 
जनसङ्ख्या मवहला जनसङ्ख्या भन्दा अलल बढी छ । यसबाहेक, जनसांख्याको अनपुातमा आलिणक 
रूपमा सवक्रय (60 ि मालि ि 14 वा कम) सम्पूर्ण स्जल्लाको तलुनामा नाशोंमा बढी छ । 

ताललका 5-15 उमेि समहु अनसुािको जनसांख्याको ववविर् 

 ललङ्ग कूल 0-14 15-59  60 + 

नाशों 
गाउँपाललका  

मवहला/ परुुर् 
दवैु 

1938  515  26.6  1188  61.3  235  12.1 

परुुर्  955  234  24.5  610  63.9  111  11.6 
मवहला 983  281  28.6  578  58.8  124  12.6 

मनाङ स्जल्ला 

मवहला/ परुुर् 
दवैु 

6538  1411  21.6  4443  68.0  684  10.5 

परुुर्  3661  686  18.7  2669  72.9  306  8.4 
मवहला 2877  725  25.2  1774  61.7  378  13.1 

श्रोत : के.त,वव, िाविय जनगर्ना,२०११ 

5.2.2 सवक्रय जनसांख्या  
नाशों गाउँपाललकाको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 25.284% आलिणक रूपमा सवक्रय िहेका छन ्
जसमध्ये 41.885% परुुर् ि ९.१५६% मवहला ि बाँकी आलिणक रूपले लनस्ष्क्रय जनसङ्ख्या 
हनु।् मनाङ स्जल्लाको कुल जनसङ्ख्या मध्ये ५६.३८% मालनस आलिणक रूपमा सवक्रय छन ्
जसमा ५५.३७% परुुर् ि ५७.६६% मवहला छन ्। आयोजना क्षेत्रको आलिणक रूपमा सवक्रय 
जनसङ्ख्या ताललकामा देखाइएको छ ।  
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ताललका 5-16 सवक्रय जनसांख्याको ववविर् 

 कूल जनसांख्या आलिणक रुपले सक्रीय आलिणक रूपले लनस्ष्क्रय 
 कूल परुुर् मवहला कूल परुुर् मवहला कूल परुुर् मवहला 
नाशों 
गाउँपाललका  

1938  955  983  490  400  90  1448  555  893 

%  100  100  100  25.284  41.885  9.156  74.716  58.115  90.844 
मनाङ 
स्जल्ला 

6538  3661  2877  3686  2027  1659  2852  1634  1281 

%  100  55.99  44.01  56.38  55.37  57.66  43.62  44.63  42.34 
श्रोत : के.त,वव, िाविय जनगर्ना,२०११ 

5.2.3 जातीय/ सांिचना  
मालिल्लो दूध खोला जलववद्यतु आयोजना गरुुङ, तामाङ, नेवाि ि िकाली आददवासी/जनजालत 
समूहहरूको बाहलु्यता भएको क्षेत्रमा अवस्स्ित छ। आयोजना क्षेत्रमा गरुुङहरू सबैभन्दा ठुलो 
जनजालत समूह हनु ्। ब्राह्मर् , क्षेत्री ि दललत एकदमै िोिै सङ्ख्यामा िहेका छन ्। यद्यवप ववलभन्न 
जालत / वा समूह लतनीहरूको आलिणक ि जीववकोपाजणन गलतववलधहरू साझा िहेका छन ् । 
आयोजनाको गाउँपाललकाको जनसङ्ख्या जातीय रूपमा ववववध िहेको छ ि गरुुङ, घले, िकाली, 
आयोजना क्षेत्रका प्रमखु आददवासी/जनजालत समूह हनु ् ि कुल लमलाएि, यी समूहहरू लगभग 
91% छन ् । प्रभाववत गाउँपाललकाको कुल जनसङ्ख्याको आददवासी/जनजालतमा गरुुङहरू 
सङ्ख्यात्मक रूपमा ि आयोजना क्षेत्रको कुल जनसङ्ख्याको ६७.५% िहेको हनुाले साांस्कृलतक 
रूपमा प्रमखु छन ्। ब्राह्मर्, कामी ि दमाइ वहन्द ुजालतको समूह हो । कुल लमलाएि, स्िायी 
वहन्द ुबालसन्दाहरू 5% भन्दा कम िहेका छन ्। नेपालका अन्य ठाउँमा जस्तो नभई, यहाँ जालतको 
कुनै बललयो प्रभाव छैन ।   

5.2.4 भार्ा 
आयोजना क्षेत्रका दललतहरूले गरुुङ भार्ामा बझु्न ि सांवाद गनण सक्छन।् आयोजनाको घ्वा क्षेत्रमा 
ववश्वकमाण (कामी) ि परियाि (दमाई) परिवािको बसोबास छ । ववश्वकमाण ि परियािलाई नेपालमा 
वपछलडएको समूहमा वगीकृत गरिएको छ। मनाङ स्जल्ला लमस्श्रत समदुायले बनेको छ। मनाङ 
स्जल्लाका प्रमखु जातीय समूहहरू गरुुङ, तामाङ, भोटे, घले, कामी, छेत्री, ब्राह्मर् आदद गरुुङ, 
तामाङ ि भोटे समदुाय हनु ्। आयोजनाको स्जल्ला ि गाउँपाललकाको जनसङ्ख्या जातीय ववतिर् 
ताललकामा प्रस्ततु गरिएको छ। 
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ताललका 5-17 आयोजना क्षते्रमा बोललन ेभार्ाको ववविर् 

जालतको ववविर् आयोजना गाउँपाललका आयोजना स्जल्ला 
 सांख्या प्रलतशत सांख्या प्रलतशत 
गरुुङ 1308  67.5  3417  52.26 
तामाांग 249  12.8  811  12.40 
घले  136  7.0  413  6.32 
िकाली 35  1.8  51  0.78 
नेवाि 20  1.0  115  1.76 
अन्य 84  4.3  313  4.79 
ब्राह्मर्  23  1.18  195  2.98 
कामी  54  2.8  238  3.65 
दमाई  29  1.5  64  0.98 
क्षेत्री 0  0  219  3.35 
मगि 0  0  165  2.52 
भोटे  0  0  486  7.43 
साकी  0  0  12  0.18 
िाई  0  0  12  0.18 
िारु 0  0  16  0.25 
कुमाई 0  0  11  0.17 
कुल 1938  100.0  6538  100.0 

श्रोत : के.त,वव, िाविय जनगर्ना,२०११ 

5.2.5 धमण 
आयोजना क्षेत्रवरिपरिका जनसख्या मखु्यतः तीन धालमणक ववचािधािामा जोलडएका छन ् ,बौद्ध धमण 
(लामावाद), वहन्द ुधमण, ि बोन धमण । आयोजना क्षेत्रवरिपरिको धालमणक अभ्यासहरू प्राय: लमस्श्रत 
िहेको छ । लामा ि िकालीहरू लतब्बती लामामा  ववश्वास गछणन ्भने गरुुङ, घले शत्रतुावादी 
स्वभावमा ववश्वास गछणन।् धेिै साांस्कृलतक अनषु्ठान ि लतनका अभ्यास ि धालमणक गलतववलधहरू ठाउँ 
वा प्राकृलतक वस्तहुरू सवहत जोलडएको हनु्छन ्जसको माध्यमबाट लतनीहरूले भौलतक स्िानहरूलाई 
धालमणक अिण ददन्छन।् ठुला ढुङ्गा, रुख, चिानी पहाड, पानीको महुान आददलाई देवता ि पववत्र 
वस्तकुो रूपमा पूजा गछणन ्। सािै नाशोङ गाउँपाललकाका गरुुङ ि घलेले पलन स्शव, कृष्र्, ववष्र्,ु 
िाम, दगुाण, पावणती आदद वहन्द ु देवताहरूको पूजा गने ि दसैँ, लतहाि, कृष्र्-अष्टमी, िाम नवमी, 
पञ्चमी जस्ता प्रमखु वहन्द ुचाडपवणहरू आदद मनाउने गछणन।्  आयोजना प्रभाववत स्जल्लामा ३९.१९% 
को प्रलतलनलधत्व वहन्दूले गछणन भने बाँवक वौद्ध धमाणवलम्बी िहेका छन।् आयोजना क्षेत्र लमस्श्रत 
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जलतको भएतापलन धालमणक सद्भावमा बाँस्चिहेका छन ्ि लतनीहरूको साांस्कृलतक ढाँचा ि सामास्जक 
जीवन प्रकृलतसँग गवहिो सम्बन्ध िहेको छ ।  

ताललका 5-18 आयोजना क्षते्रमा मालनन ेधमणको ववविर् 

धमण मनाङ स्जल्ला 
 सांख्या प्रलतशत 
वहन्द ु 2562  39.186 
बौद्ध 3606  55.154 
इस्लाम  4  0.061 
इसाई  93  1.422 
प्रकृलत  14  0.214 
बोन 31  0.474 
जैन  2  0.031 
वकिाँत  1  0.013 
नखलेुको  225  3.441 
कूल 6538  100 

श्रोत : के.त,वव, िाविय जनगर्ना,२०११ 

5.2.6 शैस्क्षक स्ति 
आयोजना गाउँपाललकामा 5 वर्ण ि सो भन्दा मालिको जनसांख्या 1,787 ि स्जल्लामा 6161 
िहेको छ। यी सांख्याहरु मध्ये, आयोजना गाउँपाललकामा 74.84% ि स्जल्लामा 73.42% साक्षि 
िहेका छन।् उक्त अांकले आयोजना गाउँपाललका, िाविय ि स्जल्लाको स्ििको तलुनामा िाम्रो 
स्तिलाई सङ्केत गछण । ति, मवहला साक्षिता दि भने आयोजना गाउँपाललका  ि स्जल्ला दवैुमा 
परुुर्हरू भन्दा कम देस्खएको छ ।  

ताललका 5-19 आयोजना क्षते्रको साक्षिता दिको ववविर् 

 
५ वर्ण भन्दा 
मालिको 
जनसांख्या 

पढ्न ि 
लेख्न जान्न े

पढ्नमात्र 
जान्न े

लेख्न ि 
पढ्न नजान्न े

उल्लेख 
नभएको 

प्रलतशत 

नाशों गाउँपाललका 
दवैु 6161  4611  41  1509  0  74.84 
परुुर्  3481  2890  21  570  0  83.02 
मवहला  2680  1721  20  939  0  64.22 
मनाङ स्जल्ला 
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५ वर्ण भन्दा 
मालिको 
जनसांख्या 

पढ्न ि 
लेख्न जान्न े

पढ्नमात्र 
जान्न े

लेख्न ि 
पढ्न नजान्न े

उल्लेख 
नभएको 

प्रलतशत 

दवैु 1787  1312  7  468  0  73.42 
परुुर्  888  728  2  158  0  81.98 
मवहला  899  584  5  310  0  64.96 

श्रोत : के.त,वव, िाविय जनगर्ना,२०११ 

नाशों गाउँपाललका ि मनाङ स्जल्लामा 5-25 वर्ण उमेि समूहको जनसङ्ख्या क्रमशः 570 ि 
1977 िहेको छ। यसबाट हाल ववद्यालय जाने जनसङ्ख्या गाउँपाललकामा 460 ि मनाङ 
स्जल्लामा 109 छन ्।नाशों गाउँपालीका ि मनाङ स्जल्लामा स्कुलको हास्जिी अनसुाि ववद्यालय 
जाने 5-25 वर्ण उमेि समूहको जनसङ्ख्या ताललकामा देखाइएको छ।  

ताललका 5-20 आयोजना क्षते्रमा उमेि समहु अनसुाि साक्षिता दिको ववविर् 

क्षते्र 
५ – २५ वर्णको 
जनसख्या 

ववद्यालय जान े ववद्यालय नजान े श्रोत नखलेुको 

 परुुर् मवहला परुुर् मवहला परुुर् मवहला परुुर् मवहला 
नाशों गाउँपाललका 261  309  220  240  41  68  0  1 
मनाङ स्जल्ला 1060  917  646  653  411  259  3  5 

श्रोत : के.त,वव, िाविय जनगर्ना,२०११ 

आधािभतू तह (कक्षा १ देस्ख ८) ि उच्च माध्यलमक तहसम्म जाने जनसांख्या अन्य स्तिहरू (ग्रडे 
9 देस्ख 12) भन्दा तलुनात्मक रूपमा िहेको पाइएको छ । स्नातक ि मालिको स्शक्षाको 
तहकोलालग ववद्यालयमा जाने जनसख्या घर्टदो स्तिमा िहेको छ । यसको कािर् स्जल्लामा िहेको 
उच्चस्शक्षाको अभावको कािर् िहेको छ । स्जल्लामा िहेका शैस्क्षक सांस्िाहरुमा उच्च स्शक्षा 
हालसल गिेि िाम्रो भववष्य खोज्नेको अभाव समेत िहेको छ । नाशों गाउँपाललकामा हास्जिीमा पलन 
लैंलगक लभन्नता देख्न सवकन्छ। परुुर्हरु सबै तहको ववद्यालयमा मवहलाको तलुनामा बढी िहेको छ 
। आयोजना क्षेत्रमा, औपचारिक रूपमा त्यहाँ आठ आधािभतू स्तिका ववद्यालयहरू (१-८ कक्षा) 
ि उच्च ववद्यालय तह (९-१२ कक्षा) सवहत १० ववद्यालयहरू छन।् शैस्क्षकगरु्स्ति सधुाि गने 
उदे्दश्यले गाउँपाललकाले आवासीय ववद्यालयलाई मजण गने लनर्णय गिेको हो ।  उच्च स्शक्षाका लालग 
स्िानीय ववद्यािीहरू स्जल्ला बावहिका सहिमा पढ्न बाध्य छन ्। 

5.2.7 खानपेानी ि सिसर्ाइ  
नाशों गाउँपाललकामा 98% भन्दा बढी घिपरिवािहरूले पाइपको मार्ण त पानीमा पहुँच गिेका छन।् 
बाँकी घिपरिवािले आफ्नो आवश्यकता पूिा गनण अन्य पानीका श्रोत जस्तै प्राकृलतक महुान ि 
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खोलाको प्रयोग गछणन ्। आयोजना क्षेत्रमा अलधकाांश घिपरिवाि समूहहरू साझा/सावणजलनक धािाहरू 
प्रयोग गछणन ्ि केही घिपरिवािहरूको लनजी धािाहरूमा समेत पहुँच छ। वपउने पानीका स्रोतहरू 
आयोजनाको कम्पोनेन्ट साइटहरूबाट करिब दईु देस्ख तीन वकलोलमटिको दूिीमा अवस्स्ित छन।्  

लस्क्षत समूहसँगको अन्तिवक्रया अनसुाि यस क्षेत्रको वपउने पानीको गरु्स्ति िाम्रो छ । ति, केही 
सहभागीहरूले खानेपानी प्रर्ालीहरू खलुा ि असिुस्क्षत िहेको पलन उल्लेख गिे। ववशेर् गिी वर्ाणको 
समयमा प्रदूवर्त पानीको प्रवेशको कािर्ले गदाण खानेपानीको श्रोतहरू असिुस्क्षत िहेको जानकािी 
गिाएका छन ्। स्िानीयसँगको छलर्लले अलधकाांश मालनसहरू व्यस्क्तगत सिसर्ाइ ि वाताविर्ीय 
सिसर्ाइको बािेमा सचेत छन ्भने्न सङ्केत गदणछ जसको मखु्य कािर् अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्र आयोजना 
को सहयोग िहेको छ । स्िानीय NGO/CBOs द्वािा सिकािले अन्य सकािात्मक चेतनामूलक 
कायणक्रमहरू समेत कायाणन्वयन गिेको छ । व्यस्क्तगत सिसर्ाइ ि वाताविर्ीय सम्बन्धमा स्िानीय 
जनताको चेतना स्ति पदयात्रा मागणको छेउमा िहेका बस्तीहरूमा सिसर्ाइ ववशेर् गिी उच्च छ। 
नाशों गाउँपाललका र्ोहोि व्यवस्िापनमा  कम्पोस्ट, जलाउने, ि ढल लनकासको उस्चत लनकासको 
साि ठोस र्ोहोि व्यवस्िापनमा अस्घ सिेको देस्खन्छ । यद्यवप, पयणटक ि स्िानीय जनताले प्रयोग 
गने प्प्लास्स्टक , लबयि ि मददिाका बोतलको र्ोहोि गनुण ठुलो समस्या िहेको छ ।  

5.2.8 शौचालय 
नाशों गाउँपाललकाको ४५४ घिधिुीमध्ये ३६१ घिधिुीमा शौचालय सवुवधा छ (२६७ फ्लस 
शौचालय ि ९४ सामान्य शौचालय ) जबवक 89 घिधिुीमा मा शौचालय सवुवधा छैन। त्यसै गिी 
मनाङ  स्जल्लामा १४४८ मध्ये घिधिुी 942 घिधिुी मा शौचालय सवुवधा छ ि 501 घिधिुी 
मा शौचालय छैन। आयोजना प्रभाववत क्षेत्रमा िहेको शौचालयको सवुवधा ताललका 5-35 मा 
देखाइएको छ। 

ताललका 5-21 आयोजना क्षते्रमा शौचालयको ववविर् 

आयोजना क्षते्र कूल घिधिुी 
शौचालय 
नभएको 

शौचालय भएको नखलेुको 
र्ल्स वाला सामान्य  

नाशों 
गाउँपाललका 

454  89  267  94  4 

%  100  19.6  58.81  20.70  0.88 
मनाङ स्जल्ला  1448  501  690  252  5 
%  100  34.60  47.65  17.49  0.35 

श्रोत : के.त,वव, िाविय जनगर्ना,२०११ 

5.2.9 सूचना ि सांचाि 
आयोजना क्षेत्रमा मोबाइल , टेललर्ोन ि इन्टिनेट प्रर्ालीबाट सञ्चाि सेवा उपलब्ध छ ि मनाङ 
स्जल्ला ि नाशों गाउँपाललका, आयोजना प्रभाववत क्षेत्रमा हलुाक सेवाहरू पलन उपलब्ध िहेको छ 
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। िेलडयो, टेलललभजन, केबल वटभी आदद मनाङ स्जल्ला ि नाशों गाउँपाललकामा सूचना स्रोत को 
रूप मा सेवा िहेको छ । नाशों गाउँपाललका ि मनाङ स्जल्लाको सञ्चाि सवुवधाको ववविर् ताललका 
मा देखाइएको छ। 

ताललका 5-22 आयोजना क्षते्रमा सूचना ि सांचाि माध्यमको ववविर् 

 कूल 
सूचना ि सांचािको सेवा िहेको घिधिुी 

अन्य 
िेलडयो वटभी कम्पटुि 

केवल 
वटभी 

इन्टिनटे टेलीर्ोन मोबाइल 

नाशों 
गाउँपाललका 

454  223  211  6  0  1  20  3.59  1 

%  100  49.12  46.48  1.32  0  0.22  4.41  79.07  0.22 
मनाङ 
स्जल्ला 

1448  781  476  40  432  19  116  963  0 

%  100  53.94  32.87  0.28  29.83  1.31  8.01  66.50  0 
श्रोत : के.त,वव, िाविय जनगर्ना,२०११ 

5.2.10 उजाण 
आयोजनाको सबै क्षेत्रमा िाविय लग्रडबाट ववद्यतुीकिर् हनु सकेको छैन । लघ ुजलववद्यतु, सौयण 
ऊजाण,सामान्यतः आयोजना क्षेत्रमा प्रकाशका श्रोतको लालग प्रयोग गरिन्छ। आयोजना क्षेत्रका 
ऊजाणका अन्य स्रोतहरूमा काठ, मवितेल, ब्यािी ि एलपी ग्यास िहेको छ । घिेल ुगलतववलधहरूको 
लालग इन्धन मखु्यतः  काठ खाना पकाउन, तताउनको लालग प्रयोग गरिन्छ। काठ , दाउिा लनजी 
ि सामदुावयक वनबाट सङ्कलन गरिन्छ। अलधकाांश घिपरिवािहरूसँग दाउिाको ठुलो भण्डािर् िहेको 
पाइन्छ ।  

5.2.11 स्वास्थ्य सेवा 
आयोजना क्षेत्रमा ताचई, धािापानी ि िोचेमा तीन वटा स्वास्थ्य चौकी िहेका छन ्। ति, स्िानीयका 
अनसुाि यी स्वास्थ्य सांस्िाहरूले और्लधको अपयाणप्त आपूलतणको कािर्ले गदाण स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान 
गनण सकेका छैनन ्,स्वास्थ्य प्राववलधकको बािम्बाि अभाव, कमजोि सवुवधा/उपकिर् ि सम्बस्न्धत 
लनकायको अनगुमनको अभावले गदाण नाशों गाउँपाललकामा स्वास्थ्यको सवुवधाको गरु्स्तिीय सेवाको 
अभाव िहेको छ । यस क्षेत्रका िोगहरू मखु्यतः  फ्ल ु(इन्फ्लएुन्जा), ज्विो, ग्यास्स्िक िोग, दम, 
छाला िोग, पखाला, लनमोलनया, जस्न्डस, क्षयिोग िहेका छन ्। त्यसै गिी यस क्षेत्रमा कीिाको 
टोकाई द्वािा ववलभन्न दघुणटना ि चोटपटक पलन हनु ेगिेको छ । आयोजना क्षेत्रका लगभग एक 
चौिाइ मालनसहरू अझै पलन घिमै लबिामी व्यस्क्तको उपचाि गनण रुचाउँछन ्जसमा घिेल ुउपचाि, 
जडीबटुी, ि झाँक्री समेत िहेको छ । स्वास्थ्य चौकीहरू, उप-स्वास्थ्य पोस्टहरू, ि/वा 
अस्पतालहरूमा खोस्जएका आधलुनक सवुवधाहरू नभएका कािर् नै आयोजना क्षेत्रका गम्भीि 
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लबिामीहरू स्िानीय चौकीहरू, उप-स्वास्थ्य पोस्टहरू, वा अस्पतालहरू जाने गिेका छैनन ् ि पोखिा 
वा काठमाडौँ जाने गिेका छन ्। आयोजना क्षेत्रका अलधकाांश मालनसहरू यौनजन्य िोगहरूको  बािे 
सचेत छन ्। स्िानीयका लालग स्वास्थ्य जानकािीको मखु्य स्रोत मवहला सामदुावयक स्वास्थ्य 
स्वयांसेवकहरू िहेका छन ्।  

आयोजना क्षेत्रका मवहलाहरूले प्रजनन, कृवर् ि घिायसी जस्ता तीन वटा कामको मखु्य स्जम्मेवािी 
वहन गछणन ्। काम, ि पयणटन सँग सम्बस्न्धत आय उत्पन्न गलतववलधहरूमा प्रमखु कामको बोझ 
मवहलाको िहेको छ ।  मवहलाहरूले आफ्नो अलधकाांश समय घिायसी ि खेतीपाती जस्ता काममा 
लबताउँछन ्जस्तै दाउिा ि चािा, खाना पकाउने, लगुा धनुे, घि सर्ा गने ि बालबाललका, लबिामी 
ि वदृ्ध वदृ्धाको हेिचाह गने आदद । मवहलाहरूले पशपुालन, खाद्य प्रशोधन ि मौसमी कृवर्को पलन 
हेिचाह गरििहेका छन ् ि धेिै मवहलाहरूले ज्यालामार्ण त जस्तै साना व्यवसाय, घिेल ु उद्योग 
(बनुाई/बनुाई), होटेल/लजमा सञ्चालन वा काम गने, ि अन्य आय आजणन गने गलतववलधहरू 
घिायसी आम्दानीमा समेत योगदान गिेका छन ् । यस क्षेत्रका मवहलाहरू आमा समूह ि सामदुावयक 
वन प्रयोगकताण समूहहरूमा समेत जोलडएको छन ्ि ACAP द्वािा प्रोत्साहन गरिएको सामास्जक सेवा, 
स्िानीय ववकास, वन सांिक्षर्, ि बचत ि ऋर् गलतववलधहरूमा समेत जोलडएको छन ्। केही 
मवहलाले पयणटनसँग सम्बस्न्धत ताललम ललएको पलन बताइएको छ । 

5.2.12 बसाइँ सिाइ ि जनसङ्ख्याको उताि-चढाव 
मनाङ स्जल्ला देशकै सबै भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको स्जल्ला हो जसको एउटा मखु्य कािर् 
बावहि बसाइसिाइ समेत हनु सक्छ। ऐलतहालसक रूपमा, धेिैजसो मनाङ्गीहरूले आफ्नो पैतकृ 
ठाउँलाई अन्यत्र िाम्रो आलिणक अवसिहरूको खोजीमा छोडे । सन ्१९७० को दशकमा व्यापाि 
ि अन्य पेसाहरूमा अवसिहरूको लालग सयौँ मनाङ्गीले स्जल्ला छाडेपलछ स्जल्लामा जनसङ्ख्या घटेको 
लियो । ति, सन ्१९९० पलछ स्जल्लालभतै्र व्यापािको सम्भावना बढेको हुँदा (मखु्य रूपमा पयणटन) 
मनाङ्गीहरूले यी अवसिहरू ट्याप गनण र्के। 1990 को दशकमा, मनाङ स्जल्लाको जनसङ्ख्या 
ववृद्धमा , चामे, धािापानी ि भ्रका जस्ता केही गाववसहरूमा दि उच्च िह्यो। यद्यवप, सन ्२०११ 
को जनगर्नाको अनसुाि मनाङ्गीहरू ववशेर् गिी काठमाडौँ ि ववदेशमा व्यापाि ि अन्य पेसा गनण 
बसाइँ सिाइ गने गिेका छन ्। 

5.2.13 गैि-कृवर् गलतववलधहरू 
आयोजना क्षेत्रका घिधिुी खेतीपातीका अलावा गैि कृवर् आलिणक गलतववलधमा पलन सांलग्न छन ्। 
स्िानीयका अनसुाि 37% भन्दा बढी परिवािहरू गैि-कृवर् गलतववलधहरूमा सांलग्न छन ्जसमा सेवा 
क्षेत्र (४७%), व्यापाि क्षेत्र (२८%), औद्योलगक क्षेत्र (१४%) ि ववदेशी 
िोजगािी िहेका छन ्। धेिै घिधनीहरूको लालग मौसमी खेती , साना व्यापाि ि व्यवसाय, पयणटन, 
कृवर् ि वनमा आधारित लघ ुउद्यम ि दैलनक ज्याला प्रमखु गैि कृवर् गलतववलध ि आम्दानीका स्रोत 
िहेका छन ्। 
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5.2.14 पयणटन 
मनाङ स्जल्लामा धेिै घिपरिवािका लालग पयणटन एउटा महत्त्वपूर्ण आयस्रोत िहेको छ । आयोजना के्षत्रमा 
दईु वटा पदयात्रा मागणहरू( अन्नपूर्ण सवकण ट ि मनासल ुसवकण ट) त्यहाँबाट गजु्रन्छन ्। मालिल्लो मनाङ, 
लबमिाङ अन्नपूर्ण सांिक्षर् के्षत्रको लोकवप्रय पयणटकीय गन्तव्यहरू िहेका छन ्। प्रत्येक वर्ण देश ववदेशबाट 
धेिै आन्तरिक ि बवहए पयणटकहरू उक्त के्षत्र भ्रमर् गनण आउन ेगछणन ्। अलधकाांश पयणटकले पदयात्राको 
बाटो प्रयोग गछणन,् जनु आयोजना के्षत्र हुदैँ (न्याशाङ), लबमिाङ ि अन्य गन्तव्यहरू हुदैँ मालिल्लो मनाङसम्म 
जान्छ । सबै पदयात्रा मागणहरूमा यात्रहुरूको लालग आवास सवुवधा उपलब्ध छ । धेिै जसो पयणटकहरू 
स्िानीय रूपमा सञ्चाललत होटेल/लज/स्चया पसलहरूले बास, पेय पदािण ि खाना उपलब्ध गिाउँछन।् 
आयोजना के्षत्रको धेिै परुुर्हरू ि मवहलाहरू होटेल/लज ि अन्य पयणटनसँग सम्बस्न्धत सेवा ि व्यवसायमा 
जोलडएका छन ्। 

5.2.15 उद्योग, व्यापाि ि व्यवसाय 
आयोजना के्षत्रमा कच्चा पदािणमा आधारित केही साना घिेल ुउद्योगहरू सञ्चालनमा िहेका छन ्।लनगालो 
बाँस, जडीबटुी प्रशोधन, र्लरू्ल प्रशोधन, लसलाई, बेकिी ि चाउचाउ उद्योग, आददबाट हस्त स्शल्पी कायणका 
सािसाि साना पसल, होटेल/लज/ि स्चया पसलको सङ्ख्या पलन उल्लेख्य िहेको छ । प्राकृलतक और्धीय 
जडीबटुी , म्याट ि कम्बल ('िाडी' ि 'पाखी') जस्ता उत्पादनहरू यस के्षत्रका प्रमखु लनयाणत वस्तहुरू हनु।् 
त्यस्तै, दैलनक खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तहुरू पलन यस के्षत्रका प्रमखु आयात हनु ्। 

यस के्षत्रमा हाटबजाि जस्तो कुनै साप्तावहक वा मालसक बजािहरू रिपोटण गरिएको वा अवलोकन गरिएको 
छैन । स्िानीयहरू लछमेकी लमजङु स्जल्लाको बेसी सहि ि यहाँबाट लबके्रताले अन्य नस्जकैको बजाि 
केन्रहरूमा बेच्ने गछणन ्। िेवकङ िेलमा वकिाना पसलहरू  उपलब्ध छन।् गाउँलेहरू दैलनक आवश्यकताहरू 
खरिदगनण लतल्चे, टचाई, घेलाञ्चोक, ओडि (ओडिगाउँ), िोचे, नाचे, खोत्रोबाट आउँछन ्। 

5.2.16 काननु ि शास्न्त सिुक्षा 
स्िानीयवासीको अनसुाि आयोजना के्षत्रमा शास्न्त सिुक्षाको अवस्िा सन्तोर्जनक िहेको छ । व्यस्क्तगत, 
शास्न्त सिुक्षाको िेखदेख गनण ताल ि धािापानीमा क्रमशः दईु जना प्रहिी सवहत  १० ि १५ जवानहरू 
िहेका छन ्। स्िानीय िाजनीलतक नतेाहरू ि गाउँका  प्रमखुहरूले वववाद समाधान गनण ि व्यवस्िापन गनण 
महत्त्वपूर्ण भलूमका खेल्ने गिेका छन ्। 

5.2.17 सामदुावयक पूवाणधाि ि सेवाहरू 
स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, ववद्यालय, हलुाक कायाणलय, प्रहिी जस्ता सामदुावयक पूवाणधाि ि सेवाहरू 
पोस्टहरू, ि कृवर्/पश ु सेवा केन्रहरू आयोजना  के्षत्रमा अवस्स्ित छन।् कृवर्/पशपुालन सेवा केन्रहरू 
गाउँपाललकालाई सेवा प्रदान गनण ववलभन्न स्िानहरूमा अवस्स्ित छन।् ति, स्िानीयका अनसुाि कमजोि सेवा 
प्रवाहका कािर् स्िानीय जनताले यी केन्रबाट लाभास्न्वत हनु नसकेको जनाएका छन ्। 
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 वाताविर्ीय प्रभाव मूल्याांकन ताललका 

क्र.स वाताविर्ीय प्रभाव परिमार् सीमा अवलध जम्मा 
अांकमान 

प्रत्यक्ष/ 
अप्रत्यक्ष 

1.  जलमन प्रयोगमा परिवतणन उच्च  
६० 

स्िानीय 
20 

दीघणकाललन 
20 

अत्यलधक 
महत्वपूर्ण 
९० 

प्रत्यक्ष 

2.  स्िलाकृलतमा पने प्रभाव मध्यम  
२० 

स्िलगत 
10 

दीघणकाललन 
20 

महत्वपूर्ण 
५० 

प्रत्यक्ष 

3.  तेल, स्चल्लो पदािण तिा अन्य 
िसायनको चवुाहट तिा 
लनमाणर् जन्य र्ोहोिको 
कािर् हनु सक्ने जल प्रदरु्र् 

मध्यम 
२० 

स्िानीय 
20 

अल्पकालीन 
५  

महत्वपूर्ण 
४५ 

प्रत्यक्ष 

4.  लनमाणर्को कािर् प्राकृलतक 
खोल्सी तिा पानीका महुानमा 
प्रभाव 

मध्यम 
२० 

स्िानीय 
20 

अल्पकालीन 
५ 

महत्वपूर्ण 
४५ 

प्रत्यक्ष 

5.  वायकुो गरु्स्तिमा हनु े
परिवतणन  

मध्यम 
२० 

स्िानीय 
20 

अल्पकालीन 
५ 

महत्वपूर्ण 
४५ 

प्रत्यक्ष 

6.  ध्वनीको स्तिमा हनुे परिवतणन मध्यम 
२० 

स्िानीय 
20 

अल्पकालीन 
५ 

महत्वपूर्ण 
४५ 

प्रत्यक्ष 

7.  उत्खनन ् कायणले गदाण हनु 
सक्ने पवहिो, भकू्षय तिा 
नदीको स्वरूपमा परिवतणन 

मध्यम 
२० 

स्िानीय 
20 

अल्पकालीन 
५ 

महत्वपूर्ण 
४५ 

प्रत्यक्ष 

8.  ढुांगा माटो (spoil/muck) 
को व्यवस्िापन सम्बस्न्ध 
सवाल  

मध्यम 
२० 

स्िानीय 
20 

अल्पकालीन 
५ 

महत्वपूर्ण 
४५ 

प्रत्यक्ष 

9.  लनमाणर् स्शववि तिा 
लनमाणर्जन्य र्ोहोिको 
व्यवस्िापनमा चनुौती   

मध्यम 
२० 

स्िानीय 
20 

अल्पकालीन 
५ 

महत्वपूर्ण 
४५ 

प्रत्यक्ष 

10.  आयोजना क्षेत्रको 
साँन्दयणतामा लगिावट   

मध्यम  
२० 

स्िलगत 
10 

दीघणकाललन 
20 

महत्वपूर्ण 
५० 

प्रत्यक्ष 

11.  पानी डाइभिजनका कािर् 
नदीमा असि   

मध्यम 
२० 

स्िानीय 
20 

अल्पकालीन 
५ 

महत्वपूर्ण 
४५ 

प्रत्यक्ष 
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क्र.स वाताविर्ीय प्रभाव परिमार् सीमा अवलध जम्मा 
अांकमान 

प्रत्यक्ष/ 
अप्रत्यक्ष 

12.  वहमतालको कािर् बाढीको 
जोस्खम बढ्ने सम्भावना 

मध्यम 
२० 

स्िानीय 
20 

अल्पकालीन 
५ 

महत्वपूर्ण 
४५ 

प्रत्यक्ष 

13.  ब्लास्स्टङ्ग ि बांकि 
सञ्चालनको लालग हनुे 
समस्याहरू 

मध्यम 
२० 

स्िानीय 
20 

अल्पकालीन 
५ 

महत्वपूर्ण 
४५ 

प्रत्यक्ष 

1.  भौगोललक परिदृश्यमा आउने 
परिवतणन 

मध्यम  
२० 

स्िलगत 
10 

दीघणकाललन 
20 

महत्वपूर्ण 
५० 

प्रत्यक्ष 

2.  तल्लो तटीय क्षेत्रमा बहाव 
कम हनु गई पानीको 
गरु्स्तिमा परिवतणन   

मध्यम  
२० 

स्िानीय 
२० 

दीघणकाललन 
20 

महत्वपूर्ण 
६० 

प्रत्यक्ष 

3.  तल्लो तटीय क्षेत्रमा स्िानीय 
जलवायमुा परिवतणन 

मध्यम  
२० 

स्िानीय 
२० 

दीघणकाललन 
20 

महत्वपूर्ण 
६० 

अप्रत्यक्ष 

4.  सरुुङ मागणको कािर् 
प्राकृलतक खोल्सी तिा 
पानीका महुानहरू सकु्न 
सक्ने तिा सनण सक्ने 

मध्यम  
२० 

स्िानीय 
२० 

दीघणकाललन 
20 

महत्वपूर्ण 
६० 

अप्रत्यक्ष 

5.  आसपासका क्षेत्रमा जलमनको 
अस्स्ििता  

लनम्न 
१० 

स्िानीय 
२० 

मध्यम 
१० 

नगण्य 
४० 

प्रत्यक्ष 

6.  बाँध रु्र्टन गई बाँध स्िल 
तलका क्षेत्रमा पानण सक्ने 
प्रभाव   

उच्च 
६० 

स्िानीय 
२० 

मध्यम 
१० 

अत्यलधक 
महत्वपूर्ण 
९० 

प्रत्यक्ष 

7.  वहमतालको कािर् बाढीको 
जोस्खम बढ्ने सम्भावना 

मध्यम 
२० 

स्िानीय 
20 

अल्पकालीन 
५ 

महत्वपूर्ण 
४५ 

प्रत्यक्ष 

       
1.  आयोजना सांिचना लनमाणर्को 

कािर् वन ि वनस्पलतको 
क्षलत 

मध्यम 
२० 

स्िलगत 
10 

दीघणकालीन 
२० 

महत्वपूर्ण 
५० 

प्रत्यक्ष 

2.  वन्यजन्तकुो वासस्िानको 
क्षय 

मध्यम 
२० 

स्िलगत 
10 

दीघणकालीन 
२० 

महत्वपूर्ण 
५० 

अप्रत्यक्ष 

3.  वासस्िानको गरु्ात्मकतामा 
कमी 

मध्यम 
२० 

स्िलगत 
10 

दीघणकालीन 
२० 

महत्वपूर्ण 
५० 

अप्रत्यक्ष 
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क्र.स वाताविर्ीय प्रभाव परिमार् सीमा अवलध जम्मा 
अांकमान 

प्रत्यक्ष/ 
अप्रत्यक्ष 

4.  वन्यजन्तकुो लसकाि तिा 
तस्किी 

उच्च 
६० 

स्िानीय 
२० 

अल्पकालीन 
५ 

अत्यलधक 
महत्वपूर्ण 
८५ 

अप्रत्यक्ष 

5.  जोस्खम (Threatened) तिा 
सांिक्षर्को प्रािलमकतामा 
पिेका वन्यजन्तहुरूमा पने 
असि 

मध्यम 
२० 

स्िलगत 
10 

मध्यम 
१० 

नगण्य 
४० 

अप्रत्यक्ष 

6.  जलीय वासस्िान दूवर्त हनु े मध्यम 
२० 

स्िानीय 
२० 

अल्पकालीन 
५ 

महत्वपूर्ण 
४५ 

प्रत्यक्ष 

7.  वन आगलागी उच्च 
६० 

स्िानीय 
२० 

अल्पकालीन 
५ 

अत्यलधक 
महत्वपूर्ण 
८५ 

प्रत्यक्ष 

8.  वन अलतक्रमर् मध्यम 
२० 

स्िानीय 
२० 

अल्पकालीन 
५ 

महत्वपूर्ण 
४५ 

अप्रत्यक्ष 

9.  वन उत्पादनहरूमा दबाब मध्यम 
२० 

स्िलगत 
10 

अल्पकालीन 
५ 

नगण्य 
३५ 

अप्रत्यक्ष 

1.  जलाशयको लनमाणर्ले हनुे 
असिहरू 

मध्यम 
२० 

स्िलगत 
10 

दीघणकालीन 
२० 

महत्वपूर्ण 
५० 

प्रत्यक्ष 

2.  नदीको बाँध ि टेलिेस 
लबचको भागमा पानीको 
बहावमा कमी भई जलचिमा 
असि पनण सक्ने 

उच्च 
६० 

स्िानीय 
२० 

दीघणकालीन 
२० 

अत्यलधक 
महत्वपूर्ण 
१०० 

अप्रत्यक्ष 

3.  जलचिमा आस्श्रत जनावि 
तिा मानव समदुायमा असि 

मध्यम 
२० 

स्िलगत 
10 

अल्पकालीन 
५ 

नगण्य 
३५ 

अप्रत्यक्ष 

4.  जलीय वासस्िान दूवर्त मध्यम 
२० 

स्िलगत 
10 

अल्पकालीन 
५ 

नगण्य 
३५ 

प्रत्यक्ष 

5.  बाँधबाट अचानक पानी छोडे 
पलछ स्िलीय वन्यजन्त ु ि 
जलमा आस्श्रत वन्यजन्तकुो 
जोस्खम 

मध्यम 
२० 

स्िलगत 
10 

अल्पकालीन 
५ 

नगण्य 
३५ 

प्रत्यक्ष 

1.  लनजी जलमनको अलधग्रहर् मध्यम 
२० 

स्िानीय 
१० 

दीघणकालीन 
२० 

महत्वपूर्ण 
५० 

प्रत्यक्ष 
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क्र.स वाताविर्ीय प्रभाव परिमार् सीमा अवलध जम्मा 
अांकमान 

प्रत्यक्ष/ 
अप्रत्यक्ष 

2.  कृवर् बालीमा नोक्सानी मध्यम 
२० 

स्िानीय 
१० 

दीघणकालीन 
२० 

महत्वपूर्ण 
५० 

प्रत्यक्ष 

3.  लनजी भौलतक सांिचनाको 
अलधग्रहर् 

मध्यम 
२० 

स्िानीय 
२० 

दीघणकालीन 
२० 

महत्वपूर्ण 
६० 

प्रत्यक्ष 

4.  आददवासी समदुायको 
सामदुावयक जलमन अलधग्रहर् 
सम्बस्न्धत प्रभाव 

मध्यम 
२० 

स्िानीय 
२० 

दीघणकालीन 
२० 

महत्वपूर्ण 
५० 

प्रत्यक्ष 

5.  लनमाणर् कायणदल सम्बस्न्धत 
सामास्जक सेवाहरूमा प्रभाव 

मध्यम 
२० 

स्िलगत 
10 

मध्यम 
१० 

नगण्य 
४० 

प्रत्यक्ष 

6.  काननुी व्यवस्िाका मदु्दाहरू न्यून 
१० 

स्िानीय 
२० 

अल्पकालीन 
५ 

नगण्य 
३५ 

अप्रत्यक्ष 

7.  पेसागत स्वास्थ्य, सामदुावयक 
स्वास्थ्य ि दघुणटना 
जोस्खमहरूमा लनमाणर् 
सम्बस्न्धत प्रभाव 

लनम्न 
१० 

स्िानीय 
२० 

अल्पकालीन 
५ 

नगण्य 
३५ 

अप्रत्यक्ष 

8.  बस्तीमा लनमाणर् सम्बन्धी 
प्रभाव 

मध्यम 
२० 

स्िलगत 
10 

मध्यम 
१० 

नगण्य 
३५ 

अप्रत्यक्ष 

9.  लैवङ्गक ि बालबाललकामा हनुे 
भेदभाव सम्बन्धी जोस्खम 

मध्यम 
२० 

स्िानीय 
२० 

मध्यम 
१० 

महत्वपूर्ण 
५० 

अप्रत्यक्ष 

10.  पयणटनमा लनमाणर् सम्बन्धी 
प्रभाव 

लनम्न 
१० 

स्िानीय 
२० 

अल्पकालीन 
५ 

नगण्य 
३५ 

अप्रत्यक्ष 

11.  नस्जकको बस्तीमा 
आगलागीको जोस्खम 

मध्यम 
२० 

स्िलगत 
10 

अल्पकालीन 
५ 

नगण्य 
३५ 

प्रत्यक्ष 

12.  स्िानीय सांस्कृलत ि पिम्पिामा 
लनमाणर् कायणदल सम्बन्धी 
प्रभाव 

न्यून 
१० 

स्िानीय 
२० 

अल्पकालीन 
५ 

नगण्य 
३५ 

अप्रत्यक्ष 

13.  सामास्जक व्यवहाि / 
जीवनशैली ि जीवन स्तिमा 
परिवतणन सम्बन्धी सवाल 

लनम्न 
१० 

स्िलगत 
१० 

मध्यम 
१० 

नगण्य 
३० 

अप्रत्यक्ष 
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क्र.स वाताविर्ीय प्रभाव परिमार् सीमा अवलध जम्मा 
अांकमान 

प्रत्यक्ष/ 
अप्रत्यक्ष 

1.  कृवर् जलमनको अलधग्रहर्का 
कािर् कृवर् उत्पादन ि 
स्िानीय अिणव्यवस्िामा घाटा 

न्यून 
१० 

स्िलगत 
10 

दीघणकालीन 
२० 

नगण्य 
४० 

अप्रत्यक्ष 

2.  लनमाणर् सम्बन्धी आलिणक 
गलतववलध ि यसको प्रभावमा 
कमी 

न्यून 
१० 

स्िानीय 
२० 

दीघणकालीन 
२० 

महत्वपूर्ण 
५० 

अप्रत्यक्ष 

3.  पानी प्रयोग ि अलधकाि 
सम्बन्धी सवाल 

लनम्न 
१० 

स्िानीय 
२० 

दीघणकालीन 
२० 

महत्वपूर्ण 
५० 

प्रत्यक्ष 
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 वाताविर् व्यवस्िापन योजना 

8.1 सामास्जक सहयोग कायणक्रम 
िाविय ऊजाण सङ्कट कटौती ि ववद्यतु ववकास दशक योजना, २०७२ अनसुाि; आयोजनाले सामास्जक सहयोग कायणक्रममा कूल आयोजना लागतको 
०.७५% तोक्न ुपछण । यस सम्बन्धमा, आयोजनाले स्वास्थ्य सेवा, यातायात सवुवधा, स्शक्षा ि खानेपानीको सन्दभणमा स्िानीय समदुायको उनीहरूको 
ववकास गलतववलधमा आयोजनाको क्षेत्रमा सहयोग परु् याउँछ ि स्िानीय सांस्िा ि आमा समूहलाई सहयोग परु् याउँछ । आयोजना प्रस्तावक सामास्जक 
सहयोग कायणक्रम कायाणन्वयनको लागी स्जम्मेवाि हनुेछ । प्रस्ताववत आयोजनाको लनमाणर्को काम चााँडै कायाणन्वयन गरिनेछ । सावणजलनक सनुवुाइको 
क्रममा उठेका स्िानीय बानसन्दाहरूको माग अनसुाि ववलभन्न समदुाय समिणन कायणक्रमहरूमा योगदान परु् याउनेछ । आयोजना प्रस्तावकले सामास्जक 
सहयोग कायणक्रम कायाणन्वयनको लालग सबै खचण वहन गनेछ । प्रस्ताववत मानथल्लो दूध खोला जलववद्यतु आयोजनाले ननम्नानसुारका शीर्णकमा सामास्जक 
सहयोग कायणक्रम सञ्चालन गनेछ । 

8.1.1 स्िानीय ववद्यालयहरूलाई सहयोग 
आयोजनाले स्िानीय क्षेत्रको शैस्क्षक स्ति सधुाि गनण स्िानीय सिकािी ववद्यालयहरूलाई आलिणक सहयोग ददनेछ । यस कायणक्रमको लालग रु. 
११,२००,०००.०० िकम प्रस्ताव गरिएको छ । 

8.1.2 स्िानीय सडकहरूको लालग सहयोग 
आयोजनाले ववलभन्न वस्ती क्षेत्र जोड्ने स्िानीय सडकहरूको लनमाणर्का लालग आलिणक सहयोग प्रदान गने छ । यस कायणक्रमको लालग रु. 
१५,५२९,४१०.०० िकम प्रस्ताव गरिएको छ । 

8.1.3 स्वास्थ्य चौकीको लालग सहयोग 
आयोजनाले अवस्स्ित स्िानीय स्वास्थ्य चौकीको अलभववृद्धका लालग रु. ५,४००,०००.०० सम्म एकमसु्ट िकम प्रदान गनेछ ।  
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8.1.4 आमा समूह ि यवुा क्लबहरूलाई सहयोग 
आयोजनाले खेल ि सांस्कृलतको ववकास सम्बन्धी ववलभन्न गलतववलधहरू गनण स्िानीय क्लब ि आमा समूहलाई रु. १,२२०,५९०.०० को एकमसु्ट िकम 
प्रदान गनेछ । 

8.1.5 खानपेानी आपूलतणका सधुािका लालग सहयोग 
आयोजनाले ववद्यमान सांिचनाको स्ति ववृद्ध ि पाइप स्िापनाको सम्बन्धमा खानेपानीको व्यवस्िापनलाई सहयोग परु् याइने छ । यसका लालग रु. 
४,१००,०००.०० िकम यस कायणक्रम अन्तगणत प्रस्ताववत छ । 

8.1.6 ग्रामीर् ववद्यतुीकिर्को लालग सहयोग 
प्रस्तावकले ग्रामीर् ववद्यतुीकिर्को लालग सम्बस्न्धत प्रालधकिर्सँग समन्वय गनेछ । यस उदे्दश्यको लालग रु. ५,४००,०००.०० छुट्याइएको छ । 

8.1.7 सधुारिएको कृवर् खेती सम्बन्धी ताललम कायणक्रम 
यो प्रस्शक्षर् कायणक्रम आयोजना क्षेत्रका स्िानीय जनताका लालग लस्क्षत छ । स्िानीय व्यस्क्तहरूसँग पिामशण गिेि उपयकु्त स्िानमा ताललम कायणक्रम 
सञ्चालन गरिनेछ । ताललम कायणक्रममा ववशेर्ज्ञहरूको नयाँ प्रफवनधको प्रदशणन ि सूचनाको प्रचाि प्रसाि हनुेछ । प्रस्शक्षर् कायणक्रमले कृवर् खेती ि िाम्रो 
उत्पादनमा सधुाि गनण मद्दत गछण । यस कायणक्रमको लालग रु. २,९००,०००.०० िकम प्रस्ताव गरिएको छ । 

8.2 सामास्जक सहयोग कायणक्रम को लागत 
सामास्जक सहयोग कायणक्रमको लालग कुल लागत रु. ४५,७५०,०००.०० िकम अनमुान छ । 
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ताललका 8-1 सामास्जक सहयोग कायणक्रम का लालग कुल लागत 

क्र.स. सामास्जक सहयोग कायणक्रम लागत 
१ स्िानीय ववद्यालयहरूलाई सहयोग 11,200,000.00 
२ स्िानीय सडकहरूको लालग सहयोग १५,५२९,४१०.०० 
३ स्वास्थ्य चौकीको लालग सहयोग 5,400,000.00 
४ आमा समूह ि यवुा क्लबहरूलाई सहयोग 1,220,590.00 
५ खानेपानी आपूलतणका सधुािका लालग सहयोग 4,100,000.00 
६ ग्रामीर् ववद्यतुीकिर्को लालग सहयोग 5,400,000.00 
७ सधुारिएको कृवर् खेती सम्बन्धी ताललम कायणक्रम 2,900,000.00 
  कुल ४५,७५०,०००.०० 
 

  



86 | अ नु सू ची -  क  
 

ताललका 8-2 अनकूुल वाताविर्ीय प्रभाव ताललका 

क्र.स ववर्यगत 
क्षते्र. 

प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत 
बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन 
तिा 
मूल्याांकन 

लनमाणर् चिर् 
1.  भौलतक 

वाताविर् 
पहुँच सडकको 
स्तिोन्नलत तिा 
सधुाि 

आयोजना लनमाणर्को लक्ष पूिा गनण लनमाणर् चिर्मा 
आयोजनाले पहुँच सडक लनमाणर् तिा स्ति उन्नती गनेछ 
\ यसका साि सािै आयोजनाले वायोइन्जीलनयरिङ  
प्रववलधको अबलम्बन गनेछ \ 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्को 
पवहलो 
वर्णमा 

आयोजना 
प्रस्तावक 
ि लनमाणर् 
व्यवसायी 

आयोजना 
लागतमा 
समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 

2.  सामास्जक 
आलिणक 
वाताविर् 

िोजगािीका 
अवसिहरूको 
सजृना 

आयोजनाले स्िानीय बालसन्दालाई सीप, दक्षता ि 
योग्यताको आधािमा िोजगािीमा प्रािलमकता ददनेछ  
आयोजनाको लागी अलत प्रभाववत परिवािहरूलाई 
िोजगािीमा सीप अनसुाि प्रिम प्रािलमकता ददइनेछ  

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा 
समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 

3.  भौलतक ि 
सामास्जक 
आलिणक 
वाताविर् 

जग्गा 
ववकासका 
असिहरू 

आयोजना लनमाणर्को क्रममा उत्पन्न हनुे खाडल तिा 
उत्खनन गरिएको क्षेत्रहरूलाई लनमाणर् कायण सम्पन्न भए 
पलछ वन तिा खेती योग्य जलमनको रूपमा रूपान्तिर् 
गरिनेछ । 
Spoil/muck व्यवस्िापन क्षेत्रमा पनुःस्िापना कायण पलछ वन 
तिा खेती योग्य जलमनको रूपमा ववकास गरिनेछ \  

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक 
ि लनमाणर् 
व्यवसायी 

आयोजना 
लागतमा 
समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 
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क्र.स ववर्यगत 
क्षते्र. 

प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत 
बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन 
तिा 
मूल्याांकन 

4.  सामास्जक 
आलिणक 
वाताविर् 

स्िानीय रूपमा 
उत्पादन हनुे 
सामानहरूको 
लालग बजाि/ 
व्यवसायको 
अवसिको 
सजृना 

लनमाणर् तिा सञ्चालनको अवलधमा उल्लेखनीय मात्रामा 
दक्ष, अधण दक्ष तिा अदक्ष कामदािहरूको आवश्यकता 
पनेछ ि ती कामदािहरूलाई ताजा तिकािीहरू, 
र्लरू्लहरू, दूध ि दगु्ध उत्पादनहरूको उच्च 
आवश्यकता पने हनुाले स्िानीय उत्पादनको बजाि ववृद्ध 
हनुेछ ।यस बाहेक, स्चयाको पसलहरू, िेषु्टिेण्टहरू, चमेना 
गहृ जस्ता अन्य व्यापारिक अवसिहरूबाट स्िानीय 
मालनसहरू लाभास्न्वत हनुछेन ्। 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

 आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 

5.  सामास्जक 
आलिणक 
वाताविर् 

सामास्जक सेवा 
सवुवधामा ववृद्ध 

यस आयोजनाले नाशों गाउँपाललका को आयोजना प्रभाववत 
वडाका लालग वाताविर्मैत्री प्रववलधबाट स्तिोन्नलत गरिनेछ  
आयोजनाको लनमाणर् कायण सरुु भए देस्ख खानपेानी सवुवधा, 
शैस्क्षक सांस्िा, स्वास्थ्य सेवा सांस्िा, सडक सञ्जाल ि 
सामदुावयक वनलाई सहयोग गनेछ । 
नयाँ प्रववलध ि प्रववलध स्िानान्तिर्को लालग स्िानीय 
बालसन्दालाई अवसि \ 
आयोजनाको लनमाणर् कायण सरुु भए पलछ आयोजनामा 
कायणित स्िानीय जनताले नयाँ प्रववलधको ववर्यमा ज्ञान 
प्रदान गनण ताललम प्रदान गरिनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा 
समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 
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क्र.स ववर्यगत 
क्षते्र. 

प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत 
बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन 
तिा 
मूल्याांकन 

आयोजनाबाट ताललम प्राप्त जनशस्क्तले अन्य यस्तै 
आयोजनामा काम गनण सक्ने भएकाले अन्य ठाउँमा पलन 
दक्ष जनशस्क्तको ववृद्ध गिाइ देश ववकासमा टेवा 
परु् याउनेछ । 

6.  सामास्जक 
आलिणक 
वाताविर् 

वस्ती ि 
स्िानीय बजाि 
ववकास 

यस आयोजनाको लनमाणर्ले स्िानीय बालसन्दाहरूले 
िोजगािी पाउनकुा सािै स्िानीय व्यापाि व्यवसाय प्रवद्धणन 
गनणमा योगदान गने छन,् जसको कािर् स्िानीय िाजस्वमा 
ववृद्ध हुँदै स्िानीय ववकासमा टेवा पगु्नेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा 
समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 

7.  सामास्जक 
आलिणक 
वाताविर् 

स्िानीय 
सिकािको 
िाजस्व ववृद्ध 

स्िानीय सिकािहरूले आयोजना लनमाणर् क्षेत्र लभत्रमा 
ववकलसत भएका साना व्यवसाय, िेषु्टिेण्टहरू, होटलहरू, ि 
अन्य सम्बस्न्धत औद्योलगक सेवाहरूको लालग काननुले 
अनमुलत ददएको कि लगाउन सक्नेछ जसको कािर् 
स्िानीय िाजस्वमा ववृद्ध हुँदै स्िानीय स्तिको ववकासमा 
टेवा पगु्नेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा 
समावेश 
भएको 

नाशों 
गाउँपाललका 

सांचालन चिर् 
1.  सामास्जक 

आलिणक 
वाताविर् 

िोजगािीको 
अवसि सजृना 
गने 

सञ्चालन चिर्मा स्िानीय बालसन्दाहरूलाई िोजगािीमा सीप 
ि अनभुवको आधािमा उच्च प्रािलमकता ददइनेछ  

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक 

आयोजना 
लागतमा 

नाशों 
गाउँपाललका 



89 | अ नु सू ची -  क  
 

क्र.स ववर्यगत 
क्षते्र. 

प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत 
बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन 
तिा 
मूल्याांकन 

आयोजनाको लागी अलत प्रभाववत परिवािहरूलाई सीप 
अनसुािको िोजगािीमा प्रिम प्रािलमकता ददइनेछ । 

ि लनमाणर् 
व्यवसायी 

समावेश 
भएको 

2.  सामास्जक 
आलिणक 
वाताविर् 

बजाि केन्रको 
ववकास 

यस आयोजनाको लनमाणर् पिात ्उत्पादन हनुे ऊजाण स्रोतको 
कािर् अन्य ववकास आयोजना, लनमाणर् औद्योलगकिर् तिा 
अन्य व्यापाि व्यवसायहरू ववृद्ध गनणको लालग 
लगानीकताणहरूलाई प्रत्यक्ष आकर्णर् गनेछ, जसको कािर् 
उक्त क्षेत्रमा ववकास तिा व्यवसाय ववृद्धका कािर् अन्य 
िप िोजगािका अवसिहरू बढ्ने सम्भावना देस्खन्छ । 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक 
ि लनमाणर् 
व्यवसायी 

आयोजना 
लागतमा 
समावेश 
भएको 

नाशों 
गाउँपाललका 

3.  सामास्जक 
आलिणक 
वाताविर् 

सामास्जक सेवा 
(स्शक्षा, 
स्वास्थ्य, बजाि 
आदद) ि 
सम्बस्न्धत 
स्िानीय 
सामास्जक 
सेवामा सधुाि 

पहुँच सडकले गदाण स्शक्षर् सांस्िा, स्वास्थ्य सेवा सवुवधा ि 
बजाि सवुवधामा सहज पहुँच प्रदान गने परिकल्पना 
गरिएको छ । 
िाम्रो पहुँचका कािर् स्िानीय समदुायले सिकािको कृवर् 
ववस्ताि सेवाहरू ि सञ्चाि सवुवधाहरू प्राप्त गनण सक्षम 
हनुेछन ्। 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा 
समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 
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क्र.स ववर्यगत 
क्षते्र. 

प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत 
बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन 
तिा 
मूल्याांकन 

4.  सामास्जक 
आलिणक 
वाताविर् 

ग्रामीर् 
ववद्यतुीकिर्का 
अवसिहरू 

यस आयोजनाको ववकाससँगै नाशों गाउँपाललका प्रभाववत 
वडाहरूमा िाविय प्रसािर् लाइन मार्ण त ग्रामीर् 
ववद्यतुीकिर्का योजना बने्नछ । कमजोि आलिणक अवस्िा 
भएका तिा मवहलाहरूको िोजगािीको अवसिमा, स्शक्षामा 
ि सञ्चािका मध्यम तिा िेलडयोबाट सूचनाको पहुँचमा 
सहजता प्रदान गनेछ \ 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा 
समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 

5.  सामास्जक 
आलिणक 
वाताविर् 

पयणटनका 
अवसिहरू 

आयोजना प्रभाववत क्षेत्रहरूमा ववद्यतु सवुवधाका सािै वर्ण 
भरि नै सञ्चालन हनु ेसडक लनमाणर् हनुे हुँदा यस क्षेत्रमा 
लभलत्रने ि बावहरिने सवािी साधन लनयलमत सञ्चालनमा िहन े
छन ् जसले कोरिडोि ि आयोजना क्षेत्र लभत्र ि दगुणम 
क्षेत्रहरूमा पयणटन ववकास गनणमा सहयोग पगु्नेछ । 

    आयोजना 
लागतमा 
समावेश 
भएको 

 

6.  सामास्जक 
आलिणक 
वाताविर् 

औद्योलगक 
अवसिहरू 

आयोजना प्रभाववत वडाहरूमा ववद्यतुीय ऊजाणको 
उपलब्धताबाट स्िानीय स्रोतको उपयोग गिेि आयोजना 
प्रभाववत क्षेत्र लभत्र मझौला, साना तिा कुटनी वपसानी 
उद्योगहरूको ववकास गनणका लालग प्रोत्सावहत गने 
परिकल्पना गरिएको छ । 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा 
समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 
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क्र.स ववर्यगत 
क्षते्र. 

प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत 
बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन 
तिा 
मूल्याांकन 

7.  सामास्जक 
आलिणक 
वाताविर् 

जलववद्यतु 
सेयिमा 
लगानी गने 
अवसिहरू 

जलववद्यतु आयोजनाबाट प्रभाववत स्िानीय बानसन्दालाई 
लगानीको लालग आयोजनामा सेयर अलनवायण गने अवधािर्ा 
िाखेको छ\ 
स्िानीय स्तिमा सेयि प्रदान गनाणले स्िानीय जनतालाईलाई 
स्वालमत्वको अनभुलूत ददन्छ ि यसले आयोजनालाई कुनै 
पलन सम्भाववत अविोध िोक्न समेत मद्दत गने परिकल्पना 
गरिएको छ । 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

 आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 

8.  सामास्जक 
आलिणक 
वाताविर् 

िोयल्टी 
सङ्कलनमा ववृद्ध 

प्रस्ताववत आयोजना सञ्चालन पलछ आयोजनाबाट प्राप्त 
िोयल्टी नेपाल सिकािको अन्ति सिकािी व्यवस्िा ऐन 
बमोस्जम स्िानीय, प्रदेश ि केन्र सिकािमा ववतिर् हनुेछ 
जसबाट स्िानीय, गण्डकी प्रदेश ि समस्त देश ववकासमा 
महत्त्वपूर्ण योगदान पगु्ने छ । 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

 नाशों 
गाउँपाललका 
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ताललका 8-3 प्रलतकूल वाताविर् व्यवस्िापन ताललका 

क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

भौलतक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
1.  जलमन प्रयोगमा 

परिवतणन 
क्षलतपूलतण लनधाणिर् सलमलतले अलधग्रहर् गनुण पने जग्गाको 
वास्तववक लागत क्षलतपूलतण लनधाणिर् गछण । आयोजनाको 
लालग अलधग्रहर् गरिने जलमनको सम्बन्धमा जलमनको प्रलत 
हे रु. 20,००,००० प्रस्ताव गरिएको छ । 
अस्िायी रूपमा अलधग्रहर् गरिने जग्गालाई लनमाणर् अवलध 
भिी भाडामा ललइनेछ ि भाडामा ललइने जग्गाको प्रलत िोपनी 
रु. २५,००० तोवकएको छ । आयोजना समाप्त भए पलछ 
अस्िायी अलधग्रहर् गरिएको जलमनको पवहले कै परिदृश्यमा 
पनु-स्िापना गरिनेछ । 
नेपाल सिकािको प्रचललत काननु बमोस्जम वन क्षेत्र तिा 
सिकािी जलमनको क्षलतपूलतण ददइनेछ । िाविय प्रािलमकता 
प्राप्त आयोजनाका लालग वन क्षेत्र प्रयोग गने कायणववलध, 
२०७६ अनसुाि आयोजनाले वकृ्षािोपर् क्षेत्रको ववकास 
गरिनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

जग्गा खरिदको 
लालग 
आयोजनाको 
लागतमा समावेश 
भएको ि 
वकृ्षािोपर् 
कायणकोलालग रू  

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 

2.  स्िलाकृलतमा पने प्रभाव आयोजना क्षेत्रबाट उत्पन्न भएका सबै ढुङ्गा/माटो 
(muck/spoils) तोवकएका क्षेत्रहरूमा मात्र व्यवस्िापन 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

भौलतक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
गरिनेछ ि उपयकु्त ढुङ्गाहरूलाई लनमाणर् कायणको लालग 
प्रयोग गरिनेछ । 
जङ्गल, उवणिा जलमन, श्रम स्शववि वस्ती क्षेत्र लभत्र उत्खनन 
स्िल, लनमाणर् सामग्री भण्डािर् ि अन्य स्िायी आयोजनाको 
सवुवधाहरूको उपयोग गदाण उस्चत ध्यान ददइनेछ । 
आयोजना लनमाणर् क्षेत्र लभत्र िहेका लनमाणर् सामग्रीहरू, 
इन्धन ि र्ोहोिहरू तोवकएको स्िानमा मात्र भण्डािर् 
गरिनेछ ि आयोजना लनमाणर् क्षेत्र लभत्र सर्ा िास्खनेछ  
स्िायी सांिचना लनमाणर् बाहेक अन्य सांिचनाहरूको लालग 
सके सम्म लनजी जग्गा अस्िायी रूपमा प्रयोग गरिनेछ । 
आयोजना समाप्त भए पलछ अस्िायी अलधग्रहर् गरिएका 
जलमन पवहले कै परिदृश्यमा पनु-स्िापना गरिनेछ । 

नाशों 
गाउँपाललका 

3.  तेल, स्चल्लो पदािण, 
अन्य िसायनको 
चहुावट तिा लनमाणर् 
जन्य र्ोहोिको कािर् 
हनु सक्ने जल प्रदूर्र् 

लसमेन्ट लमक्स, ललुब्रक्यान्ट, िङ, बालनणस ि अन्य पेिोललयम 
पदािणहरू कस्ङ्क्रट वा लसमेन्टको भईुँ भएको प्प्लेटर्मणमा 
भण्डािर् गरिनेछ । 
र्ोहोि पानीलाई जम्मा गिी प्रशोधन पिात ्मात्र नदीमा 
लमसाइनेछ\ 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
लनमाणर् 
व्यवसायी 

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

भौलतक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
नदीको वकनािबाट सामग्री (ढुङ्गा, बालवुा, आदद) को 
उत्खनन सन्तलुलत ढङ्गले ि केवल आवश्यक मात्रामा 
व्यवस्स्ित उत्खनन योजनाको अनसुाि गरिनेछ । 

4.  सरुुङ मागण लनमाणर्को 
कािर् प्राकृलतक खोल्सी 
तिा पानीका महुानमा 
प्रभाव 

पानीको महुान सकु्न ु जस्ता सवालहरूको न्यूनीकिर्को 
लालग, सरुुङमा grouting and lining गरिनेछ । 
प्रभाववत गाउँ वा समदुायलाई खानेपानीको वैकस्ल्पक 
व्यवस्िा गरिनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
लनमाणर् 
व्यवसायी 

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक  

5.  वायकुो गरु्स्तिमा हनुे 
परिवतणन 

ढुवानी गने साधनको ढालालाई ढुङ्गा माटो ढुवानीको क्रममा 
लत्रपालले छोवपनेछ । 
आयोजना लनमाणर् क्षेत्रमा सवािी साधनको गलत लसमा 
तोकीनेछ\ 
लामो समयका लालग भािी उपकिर् वा सवािी साधनको 
प्रयोगमा लनर्धे गरिनेछ \  
िाविय सवािी उत्सजणन मापदण्डहरूको अनपुालन हनु े
सवािी साधनको मात्र प्रयोग गरिनेछ \ सो मापदण्ड 
अनपुालन गनण उपकिर् ि सवािी साधनहरूको लनयलमत 
ममणत सांहाि गरिनेछ \  

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
लनमाणर् 
व्यवसायी 

लनिीक्षर् कायण 
सांचालन गनण 
५,००,०००.०० 
अन्य आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

भौलतक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
आयोजना क्षेत्रमा कुनै पलन तिल वा ठोस र्ोहोिहरू 
जलाउन लनर्धे गरिनेछ । यदद जलाउन ुपिेको खण्डमा 
ददवा समयमा वस्तीबाट टाढा िहेको स्िानमा मात्र 
जलाइनेछ । 
अन्य वाय ुप्रदूर्र्का स्रोतहरू पवहचान गनण ि सम्बोधन गनण 
लनयलमत रूपमा लनिीक्षर् सञ्चालन गरिनेछ । 
आयोजना क्षेत्रको लनयलमत वाय ु गरु्स्तिको अनगुमन 
गरिनेछ । 

6.  ध्वलनको तहमा हनु े
परिवतणन 

आयोजना क्षेत्र नस्जक िहेका बालसन्दाहरूलाई ध्वलनको 
लसमा पाि गने कायण भएमा उक्त लनधाणरित कायणको लालग  
वस्ती क्षेत्रमा अलग्रम जानकािी ददइनेछ । 
िातको समयमा िाविय ध्वलन मापदण्ड ले तोकेको लसमा 
भन्दा बढी ध्वलन प्रदरु्र् हनुे लनमाणर् कायण गरिने छैन \ 
िातको समयमा लनमाणर् सामग्रीहरूको ओसािपसाि गरिने 
छैन । 
 
ध्वलन उत्पन्न हनुे उपकिर्मा साइलेन्सि जलडत 
उपकिर्को मात्र प्रयोग गरिनेछ \ 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
लनमाणर् 
व्यवसायी 

लनिीक्षर् कायण 
सांचालन गनण 
५,००,०००.०० 
अन्य आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

भौलतक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
यदद कुनै उपकिर्मा साइलेन्सि प्रयोग निहेको खण्डमा 
उक्त उपकिर् िात्री समयमा प्रयोग गरिने छैन ि उक्त 
उपकिर्को ववकल्प नभएको खण्डमा प्रयोग हनुे समयमा 
नस्जकैको बस्तीमा अलग्रम जानकािी ददईमात्र सो 
उपकिर्को प्रयोग गरिनेछ \   
आयोजनाको लनमाणर् क्षेत्र नस्जक िहेका आवास क्षेत्रमा 
िातको समयमा अलधकतम ४५ dBA ध्वलन कायम गनण 
न्यूनतम ध्वलन उत्पन्न हनुे सामग्री एवां उपकिर्को मात्र 
प्रयोग गरिनेछ \ यसिी प्रयोग हनुे उपकिर्हरूमा 
साईलेन्सि जलडत उपकिर्मात्र प्रयोग गरिनेछ \  
आयोजना लनमाणर् क्षेत्रमा, िातको समयमा आवश्यक पने 
लबजलुीको लालग जेनिेटिको प्रयोग गरिनेछ । जेनेिेटि 
उपकिर् भण्डािर् गनण भण्डािर् स्िल विपि ढुांगाको  
पखाणल लनमाणर्गिी ध्वलनको अलधकतम तह ४५ dBA कायम 
हनुे गरि  मात्र जेनेिेटिको प्रयोग गरिनेछ \  
जेनिेटिको exhaust muffler मा acoustic enclosure ि 
साइलेन्सि छ वक छैन सलुनस्ित गरिनेछ । यदद acoustic 
enclosure ि साइलेन्सि नभएको खण्डमा उक्त सामग्रीको 
प्रयोग गरिनेछैन \ 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

भौलतक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
7.  उत्खनन कायणले गदाण 

हनु सक्ने पवहिो, भकू्षय 
तिा नदीको स्वरूपमा 
परिवतणन 

टनेललांग गलतववलधहरू बाट उत्पन्न ढुङ्गा माटोको व्यवस्िापन 
गनण aggregates को प्रयोग गरिने हुँदा यसको प्रभाव 
महत्त्वहीन िहेको छ । यद्यवप खोलाको सतहबाट सामग्री 
(बोल्डि, बालवुा इत्यादद) लनकाल्न े क्रममा व्यवस्िावपत 
ढङ्गले उत्खनन कायण सन्तलुलत ि आवश्यक मात्रामा 
लनकाललने छ । 
नदीको स्वरूपमा पनण सक्न ेप्रलतकूल प्रभावलाई कम गनणको 
लालग उत्खनन स्िलहरूमा कट अर् वाल, एप्रोन ि 
तटबन्ध लनमाणर् गरिनेछ । 
आयोजना प्रभाववत क्षेत्र लभत्र माटोको क्षय ि नदी वकनािको 
कटान िोक्न आवश्यकता अनसुाि Retaining and breast 
walls को लनमाणर् गरिनेछ । 
लभिालो सतहको स्स्ििता ि माटोको क्षय लनयन्त्रर् गनण 
लभिालो सतहको कमजोि धिातलमा बायो इस्न्जलनयरिङ 
प्रववलधको प्रयोग गिी भ ू- स्स्िरिकिर्को कायण गरिनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
लनमाणर् 
व्यवसायी 

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 

8.  ढुङ्गा माटोको 
व्यवस्िापन सम्बन्धी 
सवाल 

उत्खनन क्षेत्रबाट उत्खनन गरिएका ढुङ्गा माटोको जिाभाबी 
भण्डािर् गरिनेछैन ि यस्ता सामग्रीको व्यवस्िापन 
नस्जकको खलुा स्िानहरूमा जम्मा गरिनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
लनमाणर् 
व्यवसायी 

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 



98 | अ नु सू ची -  क  
 

क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

भौलतक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
आयोजना लनमाणर्को क्रममा उत्पन्न ढुङ्गा माटोलाई पानीको 
लनकासहरू भन्दा टाढा व्यवस्िापन गरिनेछ । 
टनेललांग गलतववलधहरू बाट उत्पन्न ढुङ्गा माटोको व्यवस्िापन 
गनण aggregates को पनुः प्रयोग हनुे हुँदा यसको प्रभाव 
महत्त्वहीन िहेको छ \ 
आयोजनाको लनमाणर् कायण समाप्त भए पलछ जलमनलाई पवहले 
कै परिदृश्यमा पनु-स्िापना गिी पनु: प्रयोग गनण लमल्ने 
अवस्िामा छोलडनेछ । 

9.  र्ोहोिको अनसु्चत 
व्यवस्िापनका कािर् 
उत्पन्न समस्याहरू 

लनमाणर् जन्य ठोस र्ोहोिको लालग 
आयोजना लनमाणर् कायणबाट खेि गएका वा टुवक्रएका चिान 
ि इिाहरू सङ्कलन गिी भलूम समतल गनणका लालग पनु: 
प्रयोग गनण सवकनेछ । 
Scrap, धात ु ि cardboard packaging जस्ता र्ोहोिहरू 
कामदािहरूले सङ्कलन गिी पनु: प्रयोग गनण, वा कवाडीलाई 
बेच्ने छन ्। 
आयोजना विपिको वाताविर्मा पने र्ोहोिको प्रभावहरू 
न्यूनीकिर् गनण लनमाणर् कायणमा प्रयोग हनुे इन्धन 
स्रोतहरूको लनयलमत रूपमा जाँच गरि मापदण्ड अनसुाि 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

सचेतना कायण 
सांचालन गनण 
५,००,०००.०० 
अन्य आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

भौलतक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
लनस्ित स्िानहरुमा मात्र सो इन्धनको भण्डािर् गरि प्रयोग 
गरिनेछ । 
Aggregate washing plant बाट बावहि लनस्स्कएको पानीलाई 
ट्याङ्की/पोखिीमा sedimentation ि treatment का लालग 
उपयकु्त ठाउँमा सङ्कलन गरिनेछ ि नस्जकको पानीका 
लनकायमा छोलडनेछ । 
लनमाणर् कायणमा प्रयोग नभएका कस्ङ्क्रट ि लसमेन्ट 
स्लिीलाई तोवकएको व्यवस्िापन क्षेत्रमा िास्खनेछ । 
आयोजना लनमाणर् क्षेत्र ि स्शववि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण 
स्िानहरूमा र्ोहोि सांकलनका कन्टेनिहरू िास्खनेछ । 
र्ोहोिहरू दैलनक सङ्कलन गरिनेछ ि सङ्कलन गरिएको 
र्ोहोिहरू जैववक ि अ-जैववक र्ोहोिहरूको रूपमा 
छुट्याइने छ ि लनस्ित क्षते्रमा भण्डाि गरिनेछ । र्ोहोि 
व्यवस्िापनको स्जम्मेवािी ठेकेदािलाई ददइनेछ । 
घिेल ुर्ोहोिको लालग 
श्रलमक ि कमणचािीहरूको लालग स्वच्छ वाताविर् सलुनस्ित 
गनण, स्शवविहरूमा सिसर्ाइसँग सम्बस्न्धत लनयम बनाउने, 
श्रलमकलाई स्वच्छता ि वाताविर् सांिक्षर्को चेतना मूलक 
कायणक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

भौलतक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
वाताविर्ीय सिसर्ाइ सम्बन्धी लनयमहरू बमोस्जम, र्ोहोि 
सङ्कलन ि व्यवस्िापन गनण, प्रत्येक स्शवविका लालग र्ोहोि 
िाख्न ेलडब्बाहरूको व्यवस्िापन गरिनेछ \ 
लनमाणर् स्िल, स्शववि क्षेत्रहरू, खोलाको वकनाि ि यसका 
विपिका खलु्ला क्षेत्रमा ददसा-वपसाब गनण लनर्धे गरिनेछ । 
स्शववि क्षेत्रहरूमा ि लनमाणर् क्षेत्रहरूमा चेतावनी सङ्केत 
बोडणहरू िास्खनेछ  
स्शववि ि लनमाणर् क्षेत्रहरूमा पयाणप्त शौचालय सवुवधाको 
व्यवस्िा गने ि स्शवविहरूमा र्ोहोि पानी जम्मा हनु नददन 
जल लनकासी प्रर्ालीको व्यवस्िा गरिनेछ 
आयोजना क्षेत्रमा श्रलमकहरूमा सचेतना कायणक्रमहरू 
सांचालन गरिनेछ  

10.  सम्भाववत वहमताल 
ववस्र्ोटनका घटना ि 
आयोजनामा यसको 
प्रभाव 

आयोजनाले प्रभाववत क्षेत्रका बालसन्दालाई वहमताल 
ववस्र्ोटनबाट बच्न पूवण तयािी बािे आवश्यक ताललम 
उपलब्ध गिाउने 
वहमताल ववस्र्ोटनको बािेमा पूवण-जानकािीको लालग 
आयोजनाको बाँध स्िलभन्दा १५ वक.लम मालि GLOF Sensor 

िाखी वहमताल ववस्र्ोटनका घटनाको क्रममा आयोजनाको 
लनमाणर्मा सांलग्न सम्पूर्ण कामदाि तिा कमणचािी ि 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आवश्यक ताललम 
सांचालन गनण 
५,००,०००.०० 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

भौलतक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
नस्जककै वस्तीका बालसन्दाहरूलाई सिुस्क्षत ढांगले उद्धाि 
गनण आयोजना स्िल ि नस्जकको वस्ती विपि साइिन 
जडान गरिने छ \ 

यदद आयोजनाको लनमाणर् क्रममा त्यस्ता वहमताल 
ववस्र्ोटनका घटना भएको खण्डमा घाईतेको सर्ल उद्धाि 
ि उपचािको लालग आयोजनाबाट एम्बलेुन्स ि स्चवकत्सकको 
बन्दोबस्त गरिनेछ \ 

11.  ववस्र्ोटक गलतववलध, 
भण्डािर् ि ववस्र्ोटक 
पदािणको व्यवस्िापन 
सम्बस्न्धत सवालहरू 

नेपाली सेनाको सहयोगमा लनस्ित स्िानमा बांकि घिको 
लनमाणर् गिी ववस्र्ोटक पदािणको व्यवस्िापन तिा सञ्चालन 
गरिनेछ ।  
ववस्र्ोटक पदािणको खरिद, ढुवानी, भण्डािर्, सिुक्षा ि 
ववस्र्ोटनको काम ऐन बमोस्जम सम्बस्न्धत लनकायको 
समन्वय ि लनगिानीमा गरिनेछ ।  
नेपाली सेनाका कमणचािीहरूको प्रत्यक्ष लनगिानीमा बांकि 
घिमा ववस्र्ोटक पदािणहरूको सिुस्क्षत भण्डािर् गरिनेछ  
भण्डािर्को लालग वस्ती क्षेत्रबाट टाढा सिुस्क्षत क्षेत्रमा 
िास्खनेछ ।  
ववस्र्ोटक पदािणको भण्डािर्, ढुवानी, व्यवस्िापन, आदद 
अनभुवी कमणचािीहरूले मात्र गने छन ् । ववस्र्ोटक 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
लनमाणर् 
व्यवसायी 

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

भौलतक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
पदािणहरू प्रयोग गने/ व्यवस्िापन गने कमणचािीहरूलाई, 
ववस्र्ोटक पदािणको लनयन्त्रर् गनण ि सिुक्षा गनण ताललम 
ददइनेछ जसमा unfired detonators, फ्यजु तािहरू, आदद 
िहेका छन ्।  
ववस्र्ोटक पदािणहरू (स्जइलेवटन ि डेटोनेटिहरू) अलग 
सवािी साधन/लडब्बा/बांकि घिमा ढुवानी/भण्डािर् गरिनेछ 
ब्लास्स्टांग गलतववलधहरू सम्भवतः केवल ददनको समयमा 
मात्र गरिनेछ । ब्लास्स्टांग सञ्चालन गदाण, सरुुवात ि 
समापनलाई सूस्चत गनण साइिनद्वािा (ब्लास्स्टांग सञ्चालनको 
१० लमनेट अस्घ ि ब्लास्स्टांग सञ्चालनको १० लमनेट पलछ) 
जानकािी ददइनेछ ।  
अलधकाांश ववस्र्ोटन गलतववलधहरू भलूमगत ववस्र्ोटनमा 
सीलमत हनुेछन ्। सतह ि भलूमगत उत्खनन गदाण ध्वलनको 
कम्पनको प्रभाव न्यून हनुे गिी ववस्र्ोटन कायण गरिनेछ । 

12.  भािी सवािी साधनको 
आवतजावतमा ववृद्धको 
प्रभाव 

आयोजना लनमाणर् क्षेत्रमा लनमाणर् सामग्री बोकेका सवािी 
साधनहरू मखु्यतः ददवा समयमा मात्र आवतजावत गनण 
ददईनेछ ि िातको समयमा सञ्चालन गनुणपिेमा अत्यावश्यक 
सामग्रीहरू मात्र ढुवानीको लालग अनमुलत प्रदान गरिनछे । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
लनमाणर् 
व्यवसायी 

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

भौलतक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
सडकको महत्त्वपूर्ण खण्डमा टल्कने सूचना पाटीहरू 
िास्खनेछ 

13.  आयोजना स्िलको 
दृश्य ि सौन्दयणमा प्रभाव 

आयोजना क्षेत्रको दृश्य ि सौन्दयण कायम िाख्न लनमाणर् 
सामग्रीको भण्डािर् क्षेत्रमा ि सरुुङ उत्खननको क्रममा 
उत्पन्न भएका  ढुङ्गा माटो भएको ठाउँमा जाली तािको 
प्रयोग गरिनेछ ि सम्भव भए सम्म त्यस ठाउँलाई ढावकनेछ 
। खाली ठाउँमा वकृ्षािोपर् गिी हरियाली बढाइने छ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

जैववक 
वाताविर्मा 
समावेश भएको 

आयोजना 
प्रस्तावक ि 
नाशों 
गाउँपाललका 

 

क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

भौलतक वाताविर् सांचालन चिर् 
1.  भौगोललक परिदृश्यमा 

आउने परिवतणन 
आयोजना लनमाणर् कायणबाट हनुे प्रभाव कम गनण आयोजना 
समाप्त भए पलछ विपिका क्षेत्रहरू पवहले कै परिदृश्यमा 
पनु:  स्िापना गरिनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

ACA ि नाशों 
गाउँपाललका 

2.  तल्लो तटीय क्षेत्रमा 
बहाव कम हनु गई 
पानीको गरु्स्तिमा 
परिवतणन 

स्िानीय जलवायमुा पने प्रभावलाई कम गनण, आयोजनाले 
मालसक पानीको बहावको १०% अलनवायण रूपमा बाँधबाट 
तललति छोलडनेछ ।  

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

हरियाली प्रवधणन 
गनण 
10,००,००० ि 
अन्य खचण 

वाताविर् 
ववभाग 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

भौलतक वाताविर् सांचालन चिर् 
तल्लो भभूागमा गई सके पलछ अन्य सहायक खोलाहरू 
दूधखोलामा लमलसन गई पानीको बहाव केही िप हनु गई 
प्रभाव कम हुँदै जानेछ ।  
हरियाली प्रवद्धणन गनण आसपासका बाँझो जलमनमा खेती गनण 
प्रोत्साहन स्वरूप जनचेतना कायणक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ   
पानीका महुानहरूको सांिक्षर् गिी अन्य बाँझो जलमनमा 
वकृ्षािोपर् गरिनेछ ।  
मौसम अनसुाि खेती बाली लगाउन स्िानीय बालसन्दालाई 
प्रोत्साहन गरिनेछ । 

आयोजनाको 
लागतमै समाबेश 
भएको  

3.  सरुुङ प्रवेशद्वाि तिा 
आसपासका क्षेत्रमा 
जलमनको अस्स्ििता 

आयोजना प्रभाववत क्षेत्र लभत्र माटोको क्षय ि नदी वकनािको 
कटान िोक्न आवश्यकता अनसुाि retaining ि breast walls 
को लनमाणर् गरिनेछ । पानीका महुानहरूको सांिक्षर् गिी 
अन्य बाँझो जलमनमा वकृ्षािोपर् गरिनेछ ।  
लभिालो सतहको स्स्ििता ि माटोको क्षय लनयन्त्रर् गनण 
सतहको स्स्ििीकिर्का उपायहरू अपनाइने छ । 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

नाशों 
गाउँपाललका 

4.  बाँध रु्र्टन गई बाँध 
स्िल तलका क्षेत्रमा 
पानण सक्ने प्रभाव 

बाँधमा कुनै समस्या देस्खएको खण्डमा लनमाणर् स्िल भन्दा 
तल्लो भभूागमा िहेका वस्तीहरूलाई चेतावनी ददन 
साइिनको स्िापना गरिनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

स्जल्ला 
प्रशासन 
कायाणलय, 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

भौलतक वाताविर् सांचालन चिर् 
नाशों 
गाउँपाललका 

5.  वहमताल ववष्र्ोटनको 
कािर् बाढीको जोस्खम 
बढ्ने सम्भावना 

वहमताल ववस्र्ोटनको बािेमा पूवण-जानकािीको व्यवस्िा 
गने 
वस्तीमा हनु सक्ने जोस्खमको बािेमा त्यहाँका बालसन्दा तिा 
स्िानीय लनकायलाई अवगत गिाउने ि सो वस्तीमा हनु 
सक्ने सम्भाववत जोस्खम न्यून गनण तटबन्ध लनमाणर् गरिने 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

सचेतना कायण 
सांचालन गनण 
५,००,०००.०० 

स्जल्ला 
प्रशासन 
कायाणलय, 
नाशों 
गाउँपाललका 

 

क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

जैववक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
1.  आयोजनाका 

सांिचनाहरू 
लनमाणर्का लालग वन 
ि वनस्पलतको क्षलत 

िाविय प्रािलमकता आयोजनाको लालग िाविय वन क्षेत्र 
प्रयोग गने कायणववलध २०७६, अनसुाि सांिस्क्षत क्षेत्र लभत्र 
अवस्स्ित सिकािी वनमा कावटने ५२ रुखहरूको लालग 
१:२५ दिमा कुल १३०० लबरुवाहरू िोवपनेछ ।९.१३५ 
हे स्िायी सांिचना लनमाणर् गनण सिकािी वन क्षेत्र प्रयोग 
गिेको कािर् प्रलत हेक्टि १६०० लबरुवा िोप्प्न सक्ने 
व्यवस्िा अनसुाि िप  लबरुवा िोवपनेछ, जसले गदाण जम्मा 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

२५,००,००० अन्नपूर्ण सांिक्षर् 
क्षेत्रको 
कायाणलय 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

जैववक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
१५,९१६ लबरुवाहरू िोवपने छन ्। यसका अलतरिक्त ती 
बोटलबरुवाहरू लाई ५ वर्णको अवलध सम्म हेिचाह गरिनेछ 
। वकृ्षािोपर् कायणक्रमका लालग लबरुवा प्रजालतहरूको 
चयन मखु्यतः प्राकृलतक वाताविर्मा स्वदेशी रुख 
प्रजालतको रूपमा उपलब्ध प्रजालतहरूमा आधारित हनुछे । 
यसका सािै सांिक्षर् क्षेत्रको  अलधकािीहरूका सािै 
स्िानीय वन उपभोक्ता समूहहरूसँग समन्वयमा 
कायाणन्वयन गरिनेछ । 

2.  वन र्डानीले 
वन्यजन्त ु
वासस्िानको क्षय 

बासस्िानको क्षय वा क्षेत्र घटेका कािर् नस्जकको वन 
क्षेत्रमा बस्न बाध्य भएका कलतपय वन्यजन्तहुरू 
बासस्िानको पनुःस्िापना पलछ पनु: र्वकण ने छन ्। असि 
न्यूनीकिर् गनण, तोवकएको ठाउँमा मात्र आवश्यक अनसुाि 
वनस्पलतको र्डानी गरिनछे । लनमाणर् कायण सवकए पलछ 
वकृ्षािोपर् कायणक्रम मार्ण त बासस्िानलाई सके सम्म 
जङ्गली अवस्िामा र्काणइनेछ 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

अन्नपूर्ण सांिक्षर् 
क्षेत्रको 
कायाणलय 

3.  प्रदरु्र्ले 
वन्यजन्तकुो 

लनमाणर् गलतववलध ि प्रकाशलाई िातको समयमा सीलमत 
अिवा प्रलतबस्न्धत गरिनेछ । प्रसेि हनणमा बन्देज 
लगाइनेछ ि आयोजनाका सवािीमा गलत सीमा तोवकनेछ 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

अन्नपूर्ण सांिक्षर् 
क्षेत्रको 
कायाणलय 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

जैववक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
वासस्िानमा पने 
असि 

। ववस्र्ोटनका कायण िातको समयमा प्रलतबस्न्धत गरिनेछ 
। र्ोहोि पानीको प्रशोधन गरिनेछ भने ठोस र्ोहोिको 
उस्चत व्यवस्िापन गरिनेछ 

4.  वन्यजन्तकुो लसकाि 
तिा तस्किी 

आयोजनाका कमणचािी, स्िानीय बालसन्दा ि ठेकेदािका 
लनस्म्त वन्यजन्त ुसचेतना कक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।  
जैववक ववववधता सांिक्षर्मा जागरुकता कायणक्रम गरिनेछ 
। 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक 

सचेतना कायण 
सांचालन गनण 
५,००,०००.०० 

अन्नपूर्ण सांिक्षर् 
क्षेत्रको 
कायाणलय 

5.  जोस्खम तिा 
सांिक्षर्को 
प्रािलमकतामा 
पिेका 
वन्यजन्तहुरूमा पनण 
जाने असिहरू 

लनमाणर् कायण तिा वनस्पलत र्डानीमा सांलग्न कमणचािीलाई 
यस्ता प्रजालतका बािेमा पयाणप्त जानकािी का सािै यस्ता 
वन्यजन्त ुवा लतनका बच्चा रे्ला पिेको खण्डमा के गने 
भने्न आवश्यक जानकािी गिाइनेछ । कमणचािीलाई 
वन्यजन्त ुसम्बन्धी सचेतना कक्षा सञ्चालन गरिनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

सचेतना कायण 
सांचालन गनण 
५,००,०००.०० 

अन्नपूर्ण सांिक्षर् 
क्षेत्रको 
कायाणलय 

6.  जलीय वासस्िान 
दूवर्त हनु े

नदीको तटमा सावधानी पूवणक कायण गिी तटीय वनस्पलतको 
क्षय तिा भसू्खलनमा कमी ल्याइनेछ सािै आवश्यक 
स्िानमा तटबन्ध लनमाणर् गरिनेछ । तटीय वासस्िानलाई 
पनु:स्िापना गनण सम्भव भए सम्म लछटो हवुकण ने, र्ल र्ल्ने 
ि रू्ल रु्ल्ने जस्ता स्िानीय वनस्पलतलाई यिा शीघ्र 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

अन्नपूर्ण सांिक्षर् 
क्षेत्रको 
कायाणलय 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

जैववक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
िोवपनेछ । यस कायणले नदी वकनािलाई स्स्ििता प्रदान 
गनेछ । लनमाणर् क्षेत्र, सरुुङ तिा स्शवविबाट लनस्स्कन े
र्ोहोि पानीलाई प्रशोधन पिात ्मातै्र नदीमा लमसाइनेछ 
। लनमाणर् कायण तिा स्शवविबाट लनस्कने ठोस र्ोहोिलाई 
तोवकएका ठाउँमा व्यवस्िापन गरिनेछ । 

7.  वन क्षेत्रमा आगोको 
जोस्खम 

भववष्यमा हनु सक्ने आगलागीबाट बच्न पहुँच सडक, बाँध 
क्षेत्र, सरुुङ क्षेत्र, सजण टङ्की ि पेन स्टक पाइप जस्ता 
जोस्खम पूर्ण स्िानहरूमा सूचना पाटीहरू िास्खनेछ । 
डायनामाइट, लडजेल, ि मवितेल जस्ता ज्वलनशील 
सामग्रीहरू ि अन्य प्रयोग गरिएका इन्धन सिुस्क्षत 
भण्डािर् गरिनेछ । कुनै पलन आगोसँग सम्बस्न्धत 
गलतववलधहरू वनस्पलत क्षते्र देस्ख टाढा गरिनेछ । वन 
क्षेत्रमा आगोको जोस्खम सम्बन्धी जनचेतना मूलक 
कायणक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

सचेतना कायण 
सांचालन गनण 
५,००,०००.०० 

अन्नपूर्ण सांिक्षर् 
क्षेत्रको 
कायाणलय 

8.  वन अलतक्रमर् आयोजनाका जनशस्क्तलाई वन जङ्गलको अवैध र्डानी ि 
तस्किी गनण लनर्धे गरिनेछ । रुखहरू कम भन्दा कम 
मात्र कावटनेछ । अनलधकृत क्षेत्रमा मजदिुहरूको 
अलतक्रमर् लनर्धे गरिनेछ ि दोर्ी ठहरिएको खण्डमा सोही 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

अनगुमन  कायण 
सांचालन गनण 
५,००,०००.०० 

अन्नपूर्ण सांिक्षर् 
क्षेत्रको 
कायाणलय 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

जैववक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
अनसुाि सजाय ददइनेछ । स्िानीय बालसन्दाहरूबाट हनु 
सक्ने वन अलतक्रमर् िोक्न लनयलमत रूपमा अनगुमन 
गरिनेछ । 

9.  वन उत्पादनमा 
दबाव 

आयोजना क्षेत्रमा बसेका कामदािहरूलाई खाना पकाउन 
ि बासस्िान तताउनको लालग वन क्षेत्रको दाउिाको 
प्रयोगमा पूर्ण प्रलतबस्न्धत गरिनेछ । कामदािलाई खाना 
पकाउनको लालग एल.वप. ग्याँसको प्रयोग गरिनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर् 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

अन्नपूर्ण सांिक्षर् 
क्षेत्रको 
कायाणलय 

 

क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा मूल्याांकन 

जैववक वाताविर् सांचालन चिर् 
1.  वन्यजन्तमुा पने 

असि 
वाताविर्ीय रूपमा सांवेदनशील ठाउँमा सवािीसाधनको 
गलत सीमा लाग ुगरिनेछ ।  
प्रसेि हनणमा बन्देज लगाइने छ ।  
र्ोहोि पानीलाई प्रशोधन गरिनेछ भने ठोस र्ोहोिको 
उस्चत व्यवस्िापन गरिनेछ\ 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्रको 
कायाणलय 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा मूल्याांकन 

जैववक वाताविर् सांचालन चिर् 
2.  जलाशयको 

लनमाणर्ले हनु े
असिहरू 

यस आयोजना Peaking Run of River (PRoR) १.६ 
घण्टाको लालग मात्र भएकोले जलाशयमा िहेको पानीको 
बहाव, भौलतक तिा िासायलनक गरु्हरूमा न्यून परिवतणन 
आउनेछ जनु परिवतणन सकु्खा मौसममा, छोटो समयका 
लालग ि िोिै क्षेत्रर्लमा िहनेछ । त्यसैले जलाशयले 
जलीय प्रजालतमा पने नकािात्मक असि न्यून हनुेछ । 
यद्यवप जलाशयको मालिल्लो भागमा नदी जन्य 
पारिस्स्िलतकी प्रर्ालीको सांिक्षर्लाई ववशेर् महत्त्व 
ददइनेछ \ 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्रको 
कायाणलय 

3.  नदीको बाँध ि 
टेलिेस बीचको 
भागमा पानीको 
बहावमा कमी भई 
जलचिमा असि 
पनण सक्ने 

जलीय जीवनमा बाधा हनु नददन मालसक औसतको 
बहावको १० प्रलतशत पानी वाताविर्ीय बहावको रूपमा 
बाँध क्षेत्रबाट छोलडनेछ । वर्ाण समयमा यस पानीको 
बहाव प्राकृलतक बहाव जस्तै हनुे भएकोले सो समयमा 
असि कम हनुेछ । स्िानीय बासीको समन्वयमा 
जलचिमा पने असि न्यून गनण ढुङ्गा बालवुा उत्खनन 
तोवकएको क्षेत्रबाट मात्र गरिनेछ ।  
जलीय जीवनमा बाधा हनु नददन मालसक औसतको 
बहावको १० प्रलतशत पानी वाताविर्ीय बहावको रूपमा 
बाँध क्षेत्रबाट छोलडनेछ । वर्ाण समयमा यस पानीको 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना 
लागतमा समावेश 
भएको 

अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्रको 
कायाणलय, वाताविर् 
ववभाग 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा मूल्याांकन 

जैववक वाताविर् सांचालन चिर् 
बहाव प्राकृलतक बहाव जस्तै हनुे भएकोले सो समयमा 
असि कम हनुेछ । स्िानीय बासीको समन्वयमा 
जलचिमा पने असि न्यून गनण ढुङ्गा बालवुा उत्खनन 
तोवकएको क्षेत्रबाट मात्र गरिनेछ । 

4.  बाँधबाट अचानक 
पानी छोडे पलछ 
स्िलीय वन्यजन्त ु
ि जलीय 
जन्तहुरूमा 
जोस्खम 

आकस्स्मक रूपमा बाँधबाट पानी छोड्दा सञ्चालन चिर् 
मै पानीको बहाव कम हनुे क्षेत्रमा साइिन जडान गरिनेछ 
ि स्िानीय बालसन्दाहरूले आपत्काल बािे जानकािी प्राप्त 
गिी सजक भई िोकिामका उपायहरू अवलम्बन गने 
छन ् । उच्च विक्वेन्सी साइिनले वन्य जन्तहुरूलाई 
सतकण  गिाउँदै सिुस्क्षत स्िानमा जान मद्दत गछण । 
आयोजनाका कमणचािीद्वािा बाँधबाट पानी छाड्न ु भन्दा 
२० लमनेट पवहले साइिन बजाई पानी छोड्ने सूचना 
प्रदान गने छन ्। 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन 
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

अनगुमन  कायण 
सांचालन गनण 
५,००,०००.०० 

अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्रको 
कायाणलय 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

सामास्जक आलिणक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
1.  लनजी जलमनको 

अलधग्रहर् 
जग्गा अलधग्रहर् ऐन २०३४ मा आधारित भई 
जग्गाधनीहरूलाई जलमन अलधग्रहर् ि भ-ूउपयोग अनसुाि 
उपयकु्त क्षलतपूलतण ददइनेछ । ति, क्षलतपूलतण लनधाणिर् सलमलतले 
अलधग्रहर् गनुण पने जग्गाको वास्तववक लागत क्षलतपूलतण 
लनधाणिर् गछण । प्रभाववत लनजी घिहरू तिा अन्य 
सांिचनाहरूलाई जग्गा अलधग्रहर्को रूपमा क्षलतपूलतण उपलब्ध 
गिाइनेछ 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर्  
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

२०,००,०००प्रलत 
िोपनी ि २५,००० 
वावर्णक प्रलत िोपनी  

नाशों 
गाउँपाललका, 
मालपोत 
कायाणलय, 
स्जल्ला 
प्रशासन 
कायाणलय \ 

2.  कृवर् बालीमा 
नोक्सानी 

आयोजना लनमाणर्को चिर्मा बालीको क्षलत भएको खण्डमा 
ववद्यमान बजाि मूल्यमा स्िायी नोक्सानीको १ वर्णको बाली 
उत्पादनको क्षलतपूलतण ददइनछे । घाटाको क्षलतपूलतण दईु पक्षीय 
वाताणमा आधारित हनुेछ ि बजाि मूल्य स्जल्ला कृवर् 
कायाणलयले लनधाणिर् गिे बमोस्जम गरिनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर्  
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक 

२०,००,००० नाशों 
गाउँपाललका 

3.  लनजी भौलतक 
सांिचनाको 
अलधग्रहर् 

आयोजनाको कािर् अलधग्रहर् गरिने लनजी भौलतक सांिचनाको 
बजाि मूल्य अनसुाि उस्चत मूल्याङ्कन गिी मआुब्जा ववतिर् 
गरिनेछ । सांिचनाहरू ि अन्य उपयोलगता घाटाको प्रचललत 
बजाि मूल्यबाट मूल्य ह्रास कटौती गरिनेछैन 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर्  
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना लागतमा 
समावेश भएको 

नाशों 
गाउँपाललका, 
मालपोत 
कायाणलय, 
स्जल्ला 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

सामास्जक आलिणक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
प्रशासन 
कायाणलय \ 

4.  समदुायको 
सामदुावयक जलमन 
अलधग्रहर् 
सम्बस्न्धत प्रभाव 

सो स्िानलाई व्यवस्िापन गिी स्रोतको पनु व्यवस्िा गनण 
सवकनेछ । सािै आयोजनाले नदीको सतह, खाडल ि खानी 
उत्खनन गदाण लनस्केका ठूला चिान, माटो ि बालवुाको 
परिर्ामको क्षलतपूलतण स्िानीय स्तिमा भएका लनदेस्शका 
अनसुाि ददइनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर्  
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

२०,००,०००प्रलत 
िोपनी ि २५,००० 
वावर्णक प्रलत िोपनी  

नाशों 
गाउँपाललका, 
मालपोत 
कायाणलय, 
स्जल्ला 
प्रशासन 
कायाणलय \ 

5.  सामास्जक सेवा मा 
प्रभाव 

नाशों गाउँपाललका आयोजना प्रभाववत वडाका ववद्यालयहरूमा 
आयोजनाले आयोजनाको कमणचािी तिा कामदािका 
छोिाछोिीलाई स्शक्षा प्रदान गनण सहयोग गनेछ । सािै 
स्चवकत्सकद्वािा सञ्चाललत स्वास्थ्य सेवा सवुवधाको स्िापना 
तिा लनमाणर् स्शववि लभत्रका स्वास्थ्यकमीलाई सहयोग गनेछ 
। 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर्  
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना लागतमा 
समावेश भएको 

नाशों 
गाउँपाललका 

6.  काननुी व्यवस्िाका 
मदु्दाहरू 

बाह्य कामदािलाई लनयलमत नैलतक आचिर् सम्बन्धी 
कायणक्रमको आयोजना गनणका सािसािै स्शववि क्षेत्र बावहि 
सावणजलनक स्िलमा मददिा सेवनलाई लनरूत्सावहत गनण 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर्  
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

सचेतना कायण 
सांचालन गनण 
10,००,०००.०० 

नाशों 
गाउँपाललका, 
ACA,स्जल्ला 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

सामास्जक आलिणक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
आयोजनाका कमणचािीलाई जरिवाना सम्म गनण सक्ने लनयम 
बनाइनेछ । यस आयोजनाले स्जल्ला प्रहिी कायाणलयलाई 
स्िानीय काननु ि व्यवस्िामा िप सधुािका लालग प्रहिी 
कमणचािीको सङ्ख्यामा ववृद्ध गनणका लालग अनिुोध पलन गनेछ 
ACA क्षेत्रमा अनलधकृत अलतक्रमर् दण्डनीय छ भने्न बािेमा 
आयोजनाका कमणचािीलाई चेतना मूलक प्रस्शक्षर् ददइनेछ 

प्रशासन 
कायाणलय \ 

7.  पेसागत स्वास्थ्य, 
सामदुावयक 
स्वास्थ्य ि दघुणटना 
जोस्खममा लनमाणर् 
सम्बस्न्धत प्रभाव 

यस आयोजनाले स्वास्थ्य सेवा सवुवधाको स्िापना गनण ि 
लनमाणर् स्शवविको केन्रमा िहेको स्वास्थ्य सेवा सवुवधामा 
उस्चत एम्बलेुन्सको व्यवस्िाका सािै लनमाणर् स्शवविका 
स्वास्थ्यकमीलाई आलिणक सहयोग गरिनेछ । 
यस आयोजनाले लनमाणर् स्शववि ि लनमाणर् स्िलमा प्रयोगको 
लनदेशन सवहत प्रािलमक उपचािको सवुवधा ि लनमाणर् कायणको 
प्रकृलतको आवश्यकता अनसुाि हेल मेट, पन्जा, बटु, मास्क, 
कानको प्प्लग, सिुक्षा बेल्ट, आदद जस्ता व्यस्क्तगत सिुक्षाका 
उपकिर्हरू प्रत्येक लनमाणर् श्रलमकहरू ि सपुरिवेक्षकहरूका 
लालग व्यवस्िा गरिनेछ । 
लनयलमत सिुक्षा लनदेशनहरू ि सिुक्षा अभ्यासहरू काम गने 
समय अस्घ, काम गने बेला ि काम गिे पलछ लनयलमत रूपमा 
सञ्चालन गरिनेछ । आयोजनाले होलडणङ बोडणहरू ि िावर्क 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर्  
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक 
ि लनमाणर् 
व्यवसायी 

आयोजना लागतमा 
समावेश भएको 

नाशों 
गाउँपाललका 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

सामास्जक आलिणक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
स्चन्हहरू िावर्क कोरिडोिको महत्त्वपूर्ण ववन्दमुा िास्खनेछ ि 
सो सम्बन्धी स्िानीय बालसन्दाको लालग चेतना मूलक 
अलभयानहरू सञ्चालन गरिनेछ । लनमाणर् स्िलको सांवेदनशील 
खतिा क्षेत्रमा खतिाका स्चन्हहरू िास्खनेछ । सम्पूर्ण लनमाणर् 
स्िलमा ताि बाि लगाइनेछ ि अनलधकृत व्यस्क्तलाई लनमाणर् 
स्िल लभत्रको प्रवेशमा लनर्धे गरिनेछ । सावणजलनक सिुक्षाको 
लालग सतह ब्लास्स्टांग गनुण भन्दा १० लमनेट अस्घ ि ५ लमनेट 
पलछ साइिन बजाइनेछ । पैदल बाटोमा हनुे सम्पूर्ण 
सावणजलनक आवतजावतलाई ब्लास्स्टांगको समयमा िोवकनेछ 
। लनमाणर् स्िलमा सबै आगन्तकुहरूलाई सिुक्षा हेल मेट ि 
अन्य सिुक्षा उपकिर् लगाउन लनदेशन ददइनेछ । 

8.  लैवङ्गक तिा 
बालबाललका 
भेदभाव सम्बस्न्धत 
जोस्खमहरू 

िोजगािीमा ललङ्गको कािर् ववभेद गरिने छैन । मवहलालाई 
लनस्ित प्रलतशतको आिक्षर् सवहत िोजगािीमा परुुर् ि 
मवहलालाई समान अवसि ददइनेछ । कुनै यौन शोर्र् ि 
दवु्यणवहािको बािे जानकािीमा आएको खण्डमा स्िानीय 
सिकाि ि स्िानीय काननु व्यवस्िा अलधकािीलाई यसको 
बािेमा सूस्चत गरिनेछ । लनमाणर् कायणदललाई त्यस्ता यौन 
शोर्र् ि दवु्यणवहाि गनण लनरूत्सावहत गरिनेछ । यदद 
वेश्यालयमा भ्रमर् गिेको पत्ता लागेमा ती मजदिुलाई लनमाणर् 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर्  
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक 
ि लनमाणर् 
व्यवसायी 

अनगुमन  कायण 
सांचालन गनण 
५,००,०००.०० 

नाशों 
गाउँपाललका 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

सामास्जक आलिणक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
कायणबाट लनस्कासन गिी काननुी कािबाहीको लालग प्रहिी 
चौकीमा उजिुी ददइनेछ । बालबाललकालाई लनमाणर् कायणको 
लालग वा ग्राहक ि ठेकेदािको स्शववि लभत्रका कुनै काममा 
सांलग्न गरिने छैन । 

9.  बाह्य कायणदलका 
कािर् यौन िोगका 
सवाल 

यस आयोजनाले सरुवा िोग ि त्यस्ता िोगलाई िोकिाम गने 
सम्बन्धी सामदुावयक सचेतना कायणक्रमको सरुुवात गनेछ । 
यौन जन्य िोग ि स्शवविका अस्पतालमा पाइने और्धी बाहेक 
सो वकलसमका िोगको िोकिामका उपायहरूका बािेमा 
सामदुावयक सचेतना कायणक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्शवविमा 
स्वास्थ्य सेवा सवुवधाका माध्यमबाट कामदाि ि स्िानीय 
बालसन्दालाई लन:शलु्क कन्डम ववतिर् गरिनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर्  
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक 
ि लनमाणर् 
व्यवसायी 

सचेतना कक्षा 
सांचालन गनण 
५,००,०००.०० 

नाशों 
गाउँपाललका 

10.  पयणटनमा लनमाणर् 
सम्बन्धी प्रभाव 

यो लनमाणर् चिर्को अपरिहायण प्रभाव हनुेछ ि लनमाणर् गलतववलध 
समाप्त भए पलछ यसलाई सधुाि गरिनेछ । लनमाणर्को क्रममा, 
स्िानीय सिकािले पयणटकको लालग भ्रमर् गनण नयाँ ठाउँहरू 
उपलब्ध गिाउन सक्छन ्जसले गदाण स्िानीय िाजस्व प्रभाववत 
हनुे छैन 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर्  
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना लागतमा 
समावेश भएको 

नाशों 
गाउँपाललका, 
ACA 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कसिी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन तिा 
मूल्याांकन 

सामास्जक आलिणक वाताविर् लनमाणर् चिर् 
11.  ववस्र्ोटको 

समयमा कम्पनका 
कािर् नस्जकका 
घिहरू तिा 
जनजीवनमा हनु 
सक्ने क्षलतको 
सम्भावना 

ववस्र्ोटको तिङ्गहरूका कािर् नस्जकका घिहरूलाई 
अपरिहायण रूपमा नोक्सानी पनेछ । ति, मालनसहरूलाई 
प्रभावबाट जोगाउन त्यहाँका बालसन्दालाई घि खालल गनण ि 
ववस्र्ोटको समयमा सिुस्क्षत स्िानमा बस्न सूस्चत गरिनेछ 
। यस बाहेक, ववस्र्ोटन केवल ददनको समयमा मात्र 
गरिनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर्  
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक 
ि लनमाणर् 
व्यवसायी 

आयोजना लागतमा 
समावेश भएको 

स्जल्ला 
प्रशासन 
कायाणलय 

12.  नस्जकका वस्तीमा 
आगोको जोस्खमको 
सम्भावना 

डायनामाइट ि लडजेल जस्ता ज्वलनशील वस्तहुरूका सािै 
अन्य प्रयोग गरिएका इन्धन सिुस्क्षत स्िानमा भण्डािर् 
गरिनेछ ि यी स्िानमा आगोसँग सम्बस्न्धत कुनै कायण गरिने 
छैन । आगलागी भएको अवस्िामा आवश्यक आगो लनभाउने 
उपकिर्को व्यवस्िा गरिनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर्  
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना लागतमा 
समावेश भएको 

नाशों 
गाउँपाललका 

13.  स्िानीय सांस्कृलत ि 
पिम्पिामा लनमाणर् 
कायणदलको प्रभाव 

यस आयोजनाले स्िानीय जनता, उनीहरूको सांस्कृलत ि 
पिम्पिालाई सम्मान गनण बाह्य कामदािलाई लनयलमत नैलतक 
आचिर् कायणक्रमको आयोजना गनुण का सािै स्शववि क्षेत्रहरू 
बावहि सावणजलनक स्िलमा मददिा सेवनलाई लनरूत्सावहत गनण 
आयोजनाका कामदािलाई जरिवाना गरिनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 लनमाणर्  
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना लागतमा 
समावेश भएको 

नाशों 
गाउँपाललका 
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क्र.स प्रभाव के के गने कहा ँगने कस
िी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले गने अनमुालनत बजेट 
(न.ेरू) 

अनगुमन 
तिा 
मूल्याांकन 

सामास्जक आलिणक वाताविर् सांचालन चिर् 
1.  कृवर् जलमनको 

अलधग्रहर्का कािर् 
कृवर् उत्पादन ि 
स्िानीय 
अिणव्यवस्िामा 
लगिावट 

स्िायी कृवर् घाटालाई प्रचललत बजाि मूल्यमा क्षलतपूलतण 
ददइनेछ । सो क्षलतको क्षलतपूलतण दईु पक्षीय वाताणमा 
आधारित हनुेछ । यदद अलधग्रहर् गने समयमा अलधग्रहर् 
गरिने जलमनमा िोवपएको बाली छ भने बजाि मूल्यमा िहेि 
क्षलतपूलतण ददइनेछ । प्रभाववत घिधिुीलाई पनु:स्िापनाका 
उपायहरूबाट सहयोग गरिनेछ जसमा नयाँ बालीनालीका 
लालग मल तिा लबउ समेत सामेल हनुेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन  
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

आयोजना लागतमा 
समावेश भएको 

नाशों 
गाउँपाललका 

2.  बाँधबाट अचानक 
पानी छोडेको कािर् 
जोस्खम 

यस आयोजनाले साइिनको सञ्जालको स्िापना प्रवाह क्षेत्रमा 
गनेछ । आयोजनाको कमणचािीले बाँधबाट पानी छोड्न ु
भन्दा २० लमनेट अगालड नै साइिन बजाउने छन ् । 
साइिन बजाए पलछ स्िानीय बालसन्दालाई बाढीको 
मैदानबाट आफ्नो बस्तभुाउलाई जोगाउन सचेतना प्रस्शक्षर् 
ददइनेछ 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन  
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक  

सचेतना कायण सांचालन 
गनण 
10,००,०००.०० 

नाशों 
गाउँपाललका 

3.  पानी प्रयोगको 
अलधकाि सम्बन्धी 
सवाल 

यस आयोजनाले बाँधबाट तललति िहेका पानी प्रयोग गने 
उपभोक्ता समूहसँग समन्वय गिी लतनीहरूको पानी प्रयोग 
सम्बन्धी जानकािी सङ्कलन गरिनेछ । 

आयोजना 
स्िल  

 सांचालन  
चिर्मा 

आयोजना 
प्रस्तावक 

आयोजना लागतमा 
समावेश भएको 

नाशों 
गाउँपाललका 



119 | अ नु सू ची -  क  
 

 

वाताविर् ववभाग 
 

मालिल्लो दूध खोला 
जलववद्यतु आयोजना 

 
गाउँपाललका 

िाविय लनकुञ्ज  तिा 
वन्यजन्त ुसांिक्षर् ववभाग 

  वडा कायाणलय 

ववद्यतु ववकास ववभाग 

 

आयोजना व्यवस्िापन 
कायाणलय 

 

स्जल्ला समन्वय 
कायाणलय 

अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्र 
कायाणलय 

  
गैि सिकािी 
सांस्िाहरू 

 ववज्ञहरू 
वन उपभोक्त 

समहु 
 

मालिल्लो दूध खोला जलववद्यतु 
आयोजना 

  

उजाण जलश्रोत तिा लसांचाई मन्त्रालय 

वाताविर् ववभाग 

िाविय लनकुञ्ज  तिा वन्यजन्त ु
सांिक्षर् ववभाग  

ववद्यतु ववकास ववभाग 

 वन उपभोक्ता सलमलत 

गाउँपाललका, वडा कायाणलय 

स्जल्ला समन्वय सलमलतको कायाणलय 
ि अन्य सामास्जक सांस्िाहरू 

   

आयोजना व्यवस्िापन कायाणलय   

    

वाताविर् तिा सामास्जक इकाई   

      

वाताविर् 
तिा 

सामास्जक 
कायाणन्वयन  
इकाई 

वाताविर् तिा 
सामास्जक 

लनयमन इकाई 
  

    

लनमाणर् व्यवसायी   
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वन तिा वातावािर् मन्त्रालय 

उजाण जलश्रोत तिा लसांचाई 
मन्त्रालय 

वाताविर् ववभाग 

िाविय लनकुञ्ज  तिा वन्यजन्त ु
सांिक्षर् ववभाग  

ववद्यतु ववकास ववभाग 

     

वन उपभोक्ता 
सलमलत 

गाउँपाललका, 
वडा कायाणलय 

स्जल्ला समन्वय 
सलमलतको 
कायाणलय ि 

अन्य सामास्जक 
सांस्िाहरू  

  

मालिल्लो 
दूध खोला 
जलववद्यतु 
आयोजना 

  

     

      

     

  
आयोजना 
व्यवस्िाप
न इकाई 

  

     

      

     

  

वातावािर् 
तिा 

सामास्जक 
व्यवस्िाप
न इकाई 
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क्र.स स्जम्मेवािी सांस्िा के के गने कवहले गने 
1.  उजाण जलश्रोत तिा 

लसांचाई मन्त्रालय/ 
ववद्यतु ववकास ववभाग 

EIA को अस्न्तम स्वीकृलतको लालग EIA मा समीक्षा ि वटप्प्पर्ीहरू प्रदान गने  EIA स्वीकृत पवुण 
आयोजना कायाणन्वयनको लालग इजाजतपत्र ि अनमुलत प्रदान गने EIA स्वीकृत पिात 
स्वीकृत EIA प्रलतवेदनमा उल्लेख गरिएको शतण ि सझुावहरू ि वाताविर्ीय मापदण्डहरू 
अनसुाि आयोजना लडजाइन गनण ि सधुािात्मक कायणहरूको लालग प्रस्तावकलाई वटप्प्पर्ी 
गने। 

बोलपत्र आवाहन गनुण पवुण 

आयोजना लनमाणर् ि सञ्चालनको अनगुमन रिपोटणहरूको समीक्षा ि सधुािात्मक कायणहरूको 
लालग वटप्प्पर्ी गने 

आयोजना सांचालन 
अवलधमा  

2.  िाविय लनकुञ्ज  तिा 
वन्यजन्त ु सांिक्षर् 
ववभाग  

EIA को अस्न्तम स्वीकृलतको लालग EIA मा समीक्षा ि वटप्प्पर्ीहरू प्रदान गने EIA स्वीकृत पवुण 
सिकािी वन क्षेत्रको प्रयोग तिा रुख ववरुवा कटान अनमुलत EIA स्वीकृत पिात 

(आयोजना लनमाणर् कायण 
सरुु हनु ुअगावै) 

3.  प्रस्तावक आयोजना लनमाणर् ि सञ्चालनको अस्न्तम दस्तावेजमा लडजाइन ि टेन्डि कागजातहरूमा 
EIA प्रलतवेदनमा उल्लेख गरिएको  उपायहरू समावेश गरिएको सलुनस्ित गने। 

बोलपत्र आवाहन गनुण पवुण 

आयोजना लनमाणर् ि सञ्चालनको लालग आवश्यक अनमुलतहरू ि स्वीकृलत प्राप्त गने लनमाणर् अवलध अगाडी 
आयोजना लनमाणर् ि सञ्चालनका गलतववलधहरू EIA ि अन्य GoN का मापदण्डहरू सािै 
अन्तिाणविय मापदण्डहरू अनरुूप सलुनस्ित गने। 

लनमाणर् अवलध ि सांचालन 
अगाडी 

वाताविर्ीय प्रभाव ि प्रभाव न्यूनीकिर्का उपायहरूको बािेमा अनगुमन ि अलभलेख 
िाख्न।े 

लनमाणर् अवलध ि सांचालन 
अगाडी 

आयोजना कायाणन्वयन ि सञ्चालनमा जनसहभालगता ि सांलग्नता सलुनस्ित गने । लनमाणर् अवलध ि सांचालन 
अगाडी 
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वाताविर्ीय अनगुमन ि कायणसम्पादन प्रलतवेदन सांकलन गिी सिोकािवालाहरूलाई 
प्रस्तावक मार्ण त समीक्षाको लालग पठाउने 

प्रत्येक ३ ३ मवहना 
लनमाणर् अवलधभरि 

लनमाणर् गलतववलधको वाताविर्ीय अनगुमन ि कायणसम्पादन प्रलतवेदनको सांकलन ि 
सिोकािवालाहरूलाई प्रस्तावक मार्ण त समीक्षाको लालग पठाउने। 

आयोजनाको लनमाणर् कायण 
समाप्त भए पिात ३ 
मवहना लभत्र 

वाताविर्ीय अनगुमन ि सञ्चालन गलतववलधको कायणसम्पादन प्रलतवेदन सांकलन ि 
सिोकािवालाहरूलाई समीक्षाको लालग पठाउने। 

आयोजना सांचालन अवलध 
को पवहलो २ वर्ण लभत्र 

4.  

आयोजना व्यवस्िापन 
इकाई 

आयोजना लनमाणर् दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको स्जम्मेवािी अनसुाि लनमाणर् ठेकेदािको 
गलतववलधहरूको सपुरिवेक्षर्, आधािभतू, अनपुालन ि प्रभाव अनगुमन ि लनयलमत 
वाताविर्ीय व्यवस्िापन बैठकहरूमा साइटमा आवश्यक कायणहरूको लालग प्रस्तावक ि 
सपुरिवेक्षर् इस्न्जलनयिहरूलाई सल्लाह ददने। 

दैलनक, हप्ता , मालसक ि 
तै्र-मालसक 

सम्झौता कागजातमा समावेश नभएको प्रस्तावकको सामास्जक-आलिणक भौलतक, 
साांस्कृलतक, िासायलनक ि जैववक वाताविर्ीय स्जम्मेवािीहरूको कायाणन्वयनको अनगुमन 
ि आवश्यक कायणहरूको लालग प्रस्तावकलाई सल्लाह ददने। 

आयोजना लनमाणर् चिर्मा 
लनिन्ति 

प्रभावहरू न्यूनीकिर् गनण क्षेत्रको आवश्यकता अनसुाि आवश्यक सधुािात्मक कायणहरू 
प्रदान गनुणहोस ्

आयोजना लनमाणर् चिर्मा 
लनिन्ति 

आयोजना लनमाणर्को वाताविर्ीय अनगुमन प्रलतवेदन तयाि गिी सिोकािवालाहरूलाई 
समीक्षाको लालग प्रस्तावकलाई पठाउन े

प्रत्येक २ २ मवहनामा ि 
आयोजना लनमाणर् समाप्त 
भए पिात ३ मवहना पलछ 

5.  लनमाणर् सपुरिवेक्षर् 
इस्न्जलनयिहरू 

EIA को प्रावधान अनसुाि लनमाणर् कायणको सपुरिवेक्षर् गने ि वाताविर्ीय सधुािको लालग 
वाताविर्ीय इस्न्जलनयिहरु सांग पिामशण ललएि प्रत्यक्ष ठेकेदाि, सपुरिवेक्ष इस्न्जलनयिहरू, 

लनमाणर् चिर्मा लनयलमत 
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ठेकेदािहरू ि वाताविर्ीय इस्न्जलनयिहरूको मालसक वाताविर् व्यवस्िापन ि स्वास्थ्य 
ि सिुक्षा बैठकहरूको अध्यक्षता गने ि कायाणन्वयन स्स्िलत ि आवश्यक सधुािात्मक 
कायणहरूको लालग सल्लाह प्रदान गने \ 

6.  लनमाणर् ठेकेदाि EIA मा तोवकए बमोस्जम वा पयणवेक्षक इस्न्जलनयिको लनदेशन अनसुाि न्यूनीकिर् 
उपायहरू लागू गने 

लनमाणर् चिर्मा लनयलमत 

कायाणन्वयन गरिएका वाताविर्ीय न्यूनीकिर् उपायहरू ि लतनीहरूको कायणसम्पादनको 
अनगुमन ि अलभलेख िाख्न े

लनमाणर् चिर्मा लनयलमत 

सपुरिवेक्षर् ईस्न्जलनयिहरुद्वािा लनददणष्ट कुनै पलन सधुािात्मक कायणहरु तोवकएको समय 
लभत्र लागू गने 

लनमाणर् चिर्मा लनयलमत 

अपिेटिलाई ताललम ददनहुोस ् सांचालन चिर्को पवहलो 
वर्ण 

7.  स्जल्ला समन्वय 
सलमलतको कायाणलय 

प्रस्तावकलाई वटप्प्पर्ी ि सझुाव सवहत लसर्ारिसहरू प्रदान गनुणहोस ् ि प्रस्तावकलाई 
आयोजना  कायाणन्वयनमा सहयोग गने  

प्रस्ताव लनमाणर् गनुण पवुण 

प्रस्तावकद्वािा आयोस्जत सावणजलनक सनुवुाई कायणक्रममा सहयोग गने लनमाणर् तिा सांचालन 
अवलधमा  

सामदुावयक मालमला सम्बन्धी प्रस्तावकलाई सहयोग गने ि सझुाव ददने लनमाणर् तिा सांचालन 
अवलधमा 

आयोजना लनमाणर् ि सञ्चालनको अनगुमन रिपोटणहरूको समीक्षा ि सधुािात्मक कायणहरूको 
लालग वटप्प्पर्ी प्रदान गने 

लनमाणर् तिा सांचालन 
अवलधमा 

EIA प्रलतवेदन ि प्रलतबद्धताहरू अनसुाि सबै सम्बस्न्धत सिोकािवालाहरूद्वािा आयोजना  
गलतववलधहरूमा पािदस्शणता कायम गरिएको सलुनस्ित गने। 

लनमाणर् तिा सांचालन 
अवलधमा 
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8.  प्रभाववत वडा प्रस्तावकलाई वटप्प्पर्ी ि सझुाव सवहत लसर्ारिसहरू प्रदान गनुणहोस ् ि प्रस्तावकलाई 
आयोजना कायाणन्वयनमा सहयोग गने 

प्रस्ताव लनमाणर् गनुण पवुण 

प्रस्तावक द्वािा आयोस्जत सावणजलनक सनुवुाई कायणक्रम तिा समदुाय ववकासका 
कायणक्रमहरूमा सहयोग गने 

लनमाणर् तिा सांचालन 
अवलधमा  

सामदुावयक मालमला सम्बन्धमा प्रस्तावकलाई सहयोग गने ि सझुाव ददने लनमाणर् तिा सांचालन 
अवलधमा 

आयोजना लनमाणर् ि सञ्चालनको अनगुमन रिपोटणहरूको समीक्षा ि सधुािात्मक कायणहरूको 
लालग वटप्प्पर्ी ददन े

लनमाणर् तिा सांचालन 
अवलधमा 

प्रत्येक आयोजना प्रभाववत वडाहरूमा वाताविर् सांवधणन सलमलतहरू गठन गने ि वाताविर् 
सांवधणनका कायणक्रमहरू कायाणन्वयन गनण सहयोग गने 

लनमाणर् तिा सांचालन 
अवलधमा 

EIA प्रलतवेदन ि प्रलतबद्धताहरू अनसुाि सबै सम्बस्न्धत सिोकािवालाहरूद्वािा आयोजनाका 
गलतववलधहरूमा पािदस्शणता कायम गरिएको सलुनस्ित गनुणहोस।् 

लनमाणर् तिा सांचालन 
अवलधमा 
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8.3 अनमुलत ि स्वीकृलतहरू: 
अनमुलत ि स्वीकृलतको उदे्दश्य सिकािी काननुी सांयन्त्रको पालना गनुण ि आयोजना सिोकािवालाहरूसँग 
सौहादणपूर्ण सम्बन्ध िाख्न ुहो । नेपालमा जलववद्यतुसँग सम्बस्न्धत धेिै काननुी प्रावधानहरू िहेका छन ्
जसमा काम सरुु गनण सम्बस्न्धत सिकािी लनकायहरूबाट पूवण अनमुलत ि स्वीकृलतको आवश्यकता पछण 
। सािै, केही गलतववलधहरूमा लनमाणर् ि सञ्चालनका गलतववलधहरू सञ्चालन गनण आयोजना क्षेत्रका 
समदुाय वा व्यस्क्तहरूको सामान्य सहमलत आवश्यक हनु्छ । यी अवस्िामा, आयोजना व्यवस्िापनले 
लनमाणर्का गलतववलधहरू सरुु गनुण अस्घ पूवण अनमुलत ि स्वीकृलत वा प्रभाववत समदुाय ि जनताको सहमलत 
प्राप्त गनेछ ।  

ताललका ८-२ अनमुलत ि स्वीकृलत योजना 

आवश्यक पिलमट ि स्वीकृलतहरू अलधकाि आयोजना 
जीवनचक्रमा 
समयिेखा  

स्जम्मेदािी 

EIA स्वीकृलत वन तिा वाताविर् 
मन्त्रालय 

लनमाणर् अवलध भन्दा 
अगाडी 

प्रस्तावक 

उत्पादन अनमुलतपत्र उजाण जलश्रोत तिा 
लसांचाई मन्त्रालय 

लनमाणर् अवलध भन्दा 
अगाडी 

प्रस्तावक 

जग्गा सिाभनाण तिा रुख कटान व.वा.म., िा.लन.ब.स.वव. लनमाणर् अवलध भन्दा 
अगाडी 

प्रस्तावक 

सिकािी रुख कटान अन्नपूर्ण सांिक्षर् क्षेत्र लनमाणर् अवलध भन्दा 
अगाडी 

प्रस्तावक 

लनजी रुख कटान जग्गा धनी लनमाणर् अवलध भन्दा 
अगाडी 

प्रस्तावक 

स्िायी जग्गा अलधग्रहर् प्रमखु स्जल्ला अलधकािी लनमाणर् अवलध भन्दा 
अगाडी 

प्रस्तावक 

अस्िायी जग्गा अलधग्रहर् जग्गा धनी लनमाणर् अवलध भन्दा 
अगाडी 

प्रस्तावक 

सबै स्वीकृलत ि अनमुलतहरू मालिको ताललकामा सूचीबद्ध गरिए अनसुाि स्जम्मेवाि सिोकािवालाहरूबाट 
पूवण-लनमाणर् ि लनमाणर् कायणहरू सरुु हनु ुभन्दा कम्तीमा एक हप्ता अस्घ प्राप्त गरिनेछ । अनमुलत ि 
स्वीकृलत आयोजना स्िलमा िहेको आयोजना सूचना केन्रमा दस्तावेज ि िेकडण गरिनेछ । 
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8.4 प्रदरु्र् न्यूनीकिर् योजना 
प्रदूर्र् न्यूनीकिर् योजनाको उदे्दश्य आयोजनाको पूवण-लनमाणर्, लनमाणर् ि सञ्चालन अवलधमा आयोजना 
गलतववलधहरूबाट प्रदूर्र्का स्रोिहरू (ग्यास, तिल, ठोस ि ध्वलन) न्यूनीकिर् गनुण हो । उक्त 
प्रभावहरूको  सधुािात्मक ि प्रलतिोधात्मक दवैु उपायहरू आयोजनाद्वािा लाग ुगरिनेछ । प्रलतिोधात्मक 
उपायहरू प्रदूर्र्का स्रोतहरू िोक्नमा केस्न्रत िहने छन ् जबवक सधुािात्मक उपायहरूले प्रलतकूल 
प्रभावलाई कम गिेि स्वीकाि योग्य तह सम्म ल्याउन केस्न्रत हनुेछन ्। वाय,ु जल, जलमन ि ध्वनी 
प्रदूर्र्का लालग अध्याय ८ मा न्यूनीकिर्का उपायहरूमा धेिै उपायहरू सूचीबद्ध गरिएका छन ्।  

ताललका 8-3 वाय ुप्रदूर्र् न्यूनीकिर् योजना 

कायणहरू कवहले स्िान स्जम्मेवािी 
वाय ुप्रदूर्र् न्यूनीकिर् 
ववशेर् गिी गमी ि जाडोको सकु्खा मौसममा 
चल्ने लनमाणर् सम्बन्धी सवािी साधनबाट 
लनस्कने धवुाँलाई कम गनण माटो ि ग्राभेल 
सडक कोरिडोिमा लनयलमत रूपमा पानी 
छवकण इनेछ ।. 

लनमाणर् चिर्मा 
सबै लनमाणर् 
स्िलहरूमा 

लनमाणर् व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 

आवश्यक पने क्रलसङ स्िलहरू ि लनमाणर् 
स्िलहरूमा लनयलमत रूपमा पानी छवकण इनेछ 
। 

लनमाणर् चिर्मा 
ढुांगामाटो 
उत्सजणन क्षेत्र 

लनमाणर् व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 

क्रलसङ प्प्लान्ट, ब्यास्चङ प्प्लान्ट, िक लड्रललङ 
एरिया जस्ता धलुो लनस्कासन हनुे क्षेत्रमा 
मजदिुले श्वासप्रश्वास सहजताको लालग 
मास्कको प्रयोग अलनवायण गरिनेछ । 

लनमाणर् चिर्मा 
सबै लनमाणर् 
स्िलहरूमा 

लनमाणर् व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 

आयोजनासँग सम्बस्न्धत सबै सवािी साधनहरू 
जस्तै पिामशणदाता, माललक, ठेकेदाि, 
लबके्रताहरूले िाविय मापदण्डको पालना गने 
छन ् ि हिेक 3000 वकलोलमटिमा सबै 
सवािी साधनहरूको ममणत सम्भािको लालग 
लनयलमत (मालसक) जाँच गरिनेछ । 

लनमाणर् चिर्मा आयोजना क्षेत्र 
लनमाणर् व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 
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ताललका 8-4 जल ि भलूम प्रदूर्र् न्यूनीकिर् योजना 

फक्रयाकलापहरू कवहले स्िान स्जम्मेवािी 
जल ि भलूम प्रदूर्र् न्यूनीकिर् 
एग्रीगेट वास्शङ प्प्लान्टबाट लडस्चाजण गरिएको 
पानीलाई सेलडमेन्टेशन ि प्रशोधनका लालग 
उपयकु्त स्िानमा सेटललांग 
ट्याङ्की/पोन्डस्याटमा सङ्कलन गरिनेछ 
(ट्याङ्कीको न्यूनतम पानी रिटेन्सन समय २ 
घण्टा हो) 

लनमाणर् चिर्मा 

क्रसि क्षेत्र 

लनमाणर् 
व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 

सबै प्रयोग भइ सकेको ग्रीस ि मोलबल ि 
प्रयोग नगरिएका वा म्याद नाघेका ववर्ाक्त 
िसायनहरू प्प्लास्स्टकको ड्रममा छुिै स्थानमा 
सङ्कलन गिी छायाँमलुन सिुस्क्षत स्िानमा 
भण्डािर् गरिनेछ । 

पवुण लनमाणर् चिर् , 
लनमाणर् चिर्मा ि 
सांचालन चिर्मा 

आयोजना स्िल 
लनमाणर् 
व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 

प्रयोग भएको तेल सङ्कलन गिी उपयकु्त 
भण्डािर् ट्याङ्कीमा भण्डािर् गिी 
आपूलतणकताण/लनमाणतालाई वर्ताण गरिनेछ । 

पवुण लनमाणर् चिर् , 
लनमाणर् चिर्मा ि 
सांचालन चिर्मा 

आयोजना स्िल लनमाणर् 
व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 

मेकालनकल याडणबाट लनस्कने र्ोहोि पानी 
छुिै स्थानमा सङ्कलन गरिनेछ । र्ोहोि 
पानीबाट तेल ि ग्रीसलाई अलग गनण प्रशोधन 
गरिनेछ ि  तत्पिात ्नदीमा छोलडनेछ । 

लनमाणर् चिर्मा 

मेकालनकल याडण 
ि लडस्पोजल क्षेत्र 

लनमाणर् 
व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 

लसमेन्ट, कां क्रीट स्लिी जस्ता लनमाणर्जन्य 
र्ोहोि नदीको पानीमा र्ाललने छैन । लनमाणर् चिर्मा 

बाँध क्षेत्र ि 
ववद्यतु लग्रह 

लनमाणर् 
व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 

सबै स्शवविहरूमा सेस्प्प्टक ट्याङ्की सवहतको 
शौचालयको व्यवस्िा गरिनेछ । अस्िायी 
स्शवविमा १५ जना कामदािका लालग एउटा 
शौचालय ि कायणस्िलमा ५० कामदािका 
लालग एक शौचालयको दिमा शौचालय 
लनमाणर् गरिनेछ । 

पवुण लनमाणर् चिर् , 
लनमाणर् चिर्मा  

स्शववि क्षेत्र 

लनमाणर् 
व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 
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फक्रयाकलापहरू कवहले स्िान स्जम्मेवािी 
जल ि भलूम प्रदूर्र् न्यूनीकिर् 
लनमाणर् स्िल, स्शववि स्िल ि नदी वकनाि 
क्षेत्रमा खलुा ददसा गनण लनर्धे गरिनेछ । 
लनमाणर् स्शववि ि लनमाणर् स्िलहरूमा सूचना 
साइन बोडणहरू िास्खनेछ । 

पवुण लनमाणर् चिर् , 
लनमाणर् चिर्मा  

लनमाणर् स्िल 
वरिपिी 

लनमाणर् 
व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 

लनमाणर् सम्बन्धी सबै स्शववि तिा लनमाणर् 
स्िलमा र्ोहोि मैला सङ्कलन ि भण्डािर्को 
व्यवस्िा गरिनेछ । सङ्कलन गरिएको 
र्ोहोिलाई कुवहने, लगलास, धात,ु प्प्लास्स्टक, 
कपडा ि छाला आददका रूपमा छुट्याइने छ 
ि छुिै स्थानमा भण्डािर् गरिनेछ । यी 
सामग्रीहरू आयोजना ESU को लसर्ारिस ि 
स्वीकृलतको अनसुाि व्यवस्िापन गरिनेछ । 

पवुण लनमाणर् चिर् , 
लनमाणर् चिर्मा ि 
सांचालन चिर्मा 

लनमाणर् स्िल 
वरिपिी 

लनमाणर् 
व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 

लनमाणर् सम्बन्धी स्शववि तिा लनमाणर् स्िलका 
महत्वपूर्ण स्िानहरूमा पयाणप्त मात्रामा र्ोहोि 
सङ्कलन गने कन्टेनिहरू िास्खनेछ । सङ्कलन 
गरिएको र्ोहोिलाई मालि उस्ल्लस्खत रूपमा 
छुट्याउने ि भण्डािर्को लालग दैलनक सङ्कलन 
गरिनेछ । 

पूवण लनमाणर् चिर् , 
लनमाणर् चिर्मा ि 
सन्चालन चिर्मा 

लनमाणर् स्िल 
वरिपिी 

लनमाणर् 
व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 

नदीको बग्ने पानीको सतह भन्दा तल खानी 
सञ्चालन गरिने छैन । लनमाणर् चिर्मा 

उत्खनन स्िल लनमाणर् 
व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 

लनमाणर् सामग्रीको भण्डािर् ि भण्डािर् 
तोवकएको स्िलमा मात्र भण्डािर् गरिनेछ । 
उक्त क्षेत्रहरू पानीका स्रोिहरूबाट टाढा 
िास्खनेछ ि अन्य क्षेत्रहरूमा लनमाणर् सामग्रीको 
भण्डािर्मा िोक लगाइनेछ । 

लनमाणर् चिर्मा 

भण्डािर् क्षेत्र 
लनमाणर् 
व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 

तोवकएको स्िानमा मातै्र र्ोहोिलाई 
व्यवस्िापन गरिनेछ । अन्य क्षेत्रहरूमा 
र्ोहोिको ववसजणनमा लनर्ेध गरिनेछ । 

लनमाणर् चिर्मा 
लडस्पोजल क्षेत्र लनमाणर् 

व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 
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ताललका 8-5 ध्वनी प्रदूर्र् न्यूनीकिर् योजना 

कायणहरू कवहले क्षते्र स्जम्मेवािी 
ध्वनी प्रदूर्र् न्यूनीकिर् 
सम्भव भए सम्म ददउँसोको समयमा आवाज 
उत्पन्न गने लनमाणर् गलतववलधहरू सञ्चालन गने 

लनमाणर् पूवण ि 
लनमाणर् चिर् 

सम्पूर्ण स्शववि ि 
सवक्रय लनमाणर् 
स्िल 

ठेकेदाि/ 
आयोजना 
प्रस्तावक 

सवािी चलाउँदा आउने आवाज कम गनण 
सवािी साधनको लनयलमत ममणत सम्भाि गने 

लनमाणर् पूवण, लनमाणर् 
चिर् ि सांचालन 
चिर् 

सम्पूर्ण सवािी 
साधन ि मेलसन 

ठेकेदाि/ 
आयोजना 
प्रस्तावक 

बस्ती नस्जक ि सडक छेउछाउको ववद्यालय 
क्षेत्र नस्जकका महत्वपूर्ण स्िानमा हनण बजाउन 
लनर्धे गने 

लनमाणर् पूवण, लनमाणर् 
चिर् ि सांचालन 
चिर् 

गाउँ, ववद्यालय ि 
जङ्गल 

ठेकेदाि/सांचालन 
प्रबन्धक 

कम्प्रसेि ि लडजेल जेनेिेटि सेटहरूमा आवाज 
कम गने साईलेन्सि उपकिर्हरू जडान गने 

लनमाणर् पूवण, लनमाणर् 
चिर् 

कम्प्रसेि ि 
लडजेल जेनेिेटि 

ठेकेदाि/ 
आयोजना 
प्रस्तावक 

उच्च dBA लनमाणर् उपकिर्हरू प्रयोग गने 
कामदािहरूलाई कान मर्लिहरू उपलब्ध 
गिाउने 

लनमाणर् चिर्  सवक्रय लनमाणर् 
स्िल 

ठेकेदाि/ 
आयोजना 
प्रस्तावक 

8.5 भ-ूक्षय ि ढुङ्गा माटो व्यवस्िापन योजना 
जलववद्यतु आयोजना ववकास कायणहरूले ववद्यमान भलूम-स्वरूपसँग धेिै लनमाणर्का गलतववलधहरू समावेश 
गछण । यस योजनाको उदे्दश्य जलमनको क्षिर्लाई सम्भव भए सम्म न्यूनीकिर् गनण भलूम-स्वरूपको 
अस्स्िितालाई कम गनुण हो । दोस्रो उदे्दश्य कुनै पलन वनस्पलत उत्पादकताको लालग सतही उवणि 
माटोको सांिक्षर् गनुण हो । 

ताललका 8-6 भ-ूक्षय ि ढुङ्गा माटो व्यवस्िापन योजना  

वक्रयाकलाप कायणको समय स्िान स्जम्मेवािी 
पहुँच सडक, पावि हाउस ि हेडवकण मा लनमाणर्का लालग 
साइट तयाि गदाण सतही उवणि माटोलाई छुिै व्यवस्िापन 
गिी पलछ पनुःस्िापना कायणका लालग प्रयोग गरिनेछ । 

लनमाणर् पूवण, 
लनमाणर् चिर् 

सम्पूर्ण 
आयोजना 
स्िल 

ठेकेदाि/ 
आयोजना 
प्रस्तावक 
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3 लमटि ठाडो उचाइ भन्दा बढीको सबै उत्खनन बेस्न्चांग 
ववलध मार्ण त गरिनेछ । 

लनमाणर् चिर् सम्पूर्ण 
आयोजना 
स्िल 

सपुरिवेक्षर् 
इस्न्जलनयि/ 
ठेकेदाि 

उत्खनन गरिएको सतहलाई पानीबाट जोगाइनेछ ि 
उत्खनन क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिएको पानीलाई नाला लनमाणर् 
गरी व्यवस्िापन गरिनेछ ।  

लनमाणर् चिर् सम्पूर्ण 
आयोजना 
स्िल 

सपुरिवेक्षर् 
इस्न्जलनयि/ 
ठेकेदाि 

सबै उत्खनन गरिएका क्षेत्रहरू लसलभल ि बायो-
इस्न्जलनयरिङ कायणहरूद्वािा स्स्िि बनाइने छ । 

लनमाणर् चिर् सम्पूर्ण 
आयोजना 
स्िल 

ठेकेदाि/ 
आयोजना 
प्रस्तावक 

लनमाणर् सामग्रीको भण्डािर् तोवकएको स्िानमा मात्र 
गरिनेछ । अन्य क्षेत्रमा लनमाणर् सामग्रीको भण्डािर्मा 
िोक लगाइनेछ । 

लनमाणर् चिर् सम्पूर्ण 
आयोजना 
स्िल 

ठेकेदाि/ 
आयोजना 
प्रस्तावक 

तोवकएको स्िानमा मातै्र र्ोहोिको व्यवस्िापन गरिनेछ । 
अन्य क्षेत्रहरूमा लनर्धे गरिनेछ । 

लनमाणर् चिर् सम्पूर्ण 
आयोजना 
स्िल 

ठेकेदाि/ 
आयोजना 
प्रस्तावक 

ठेकेदािले र्ोहोि व्यवस्िापनको काम सरुु गनुण अस्घ 
आयोजनाको वाताविर्ीय अलधकृतबाट स्वीकृलत ललन ेगिी 
र्ोहोि व्यवस्िापनको योजना बनाउनेछ । यस योजनामा 
र्ोहोि व्यवस्िापनका लालग उपयकु्त उपायहरू सांलग्न 
हनुेछ । 

लनमाणर् चिर् ढुङ्गा माटो 
व्यवस्िापन 
क्षेत्र 

ESU/ठेकेदाि 

जम्मा गरिएको ढुङ्गा,माटो िाम्रो सँग कम्प्प्याक्ट गरिनेछ ि 
वाय ुप्रदूर्र्बाट बच्न पानी छवकण ने ि उक्त क्षेत्रमा कुलो 
/ नालाको लनमाणर् गरिनछे । 

लनमाणर् चिर् ढुङ्गा माटो 
व्यवस्िापन 
क्षेत्र 

ठेकेदाि/ 
आयोजना 
प्रस्तावक 

र्ोहोि व्यवस्िापन क्षेत्रहरूबाट लनस्कने पानीलाई नाला 
लनमाणर् गरी लनकासको व्यवस्िा मार्ण त सङ्कलन गरिनेछ 
ि अन्य अवशेर्हरूलाई जल लनकायहरूमा लनस्कन ुअस्घ 
सेलडमेन्टेशन ट्याङ्कीहरूबाट प्रशोधन गरी मात्र व्यवस्िापन 
गरिनेछ । 

लनमाणर् चिर् ढुङ्गा माटो 
व्यवस्िापन 
क्षेत्र 

ठेकेदाि/ 
आयोजना 
प्रस्तावक 

पहुँच सडकहरूमा स्िायी साइड डे्रन सांिचनाहरू लनमाणर् 
गरिनेछ, छेउछाउका नालाहरूबाट सङ्कलन गरिएको 
पानीलाई नालाको मार्ण त व्यवस्िापन गरिनेछ । 

लनमाणर् चिर् पहुँच 
सडक 

ठेकेदाि/ 
आयोजना 
प्रस्तावक 
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ठेकेदािले उत्खनन कायण हनु ुभन्दा कस्म्तमा एक मवहना अगावै आयोजना व्यवस्िापनले तोकेको 
ठाउँमा सतही माटोको बचत ि पनु: प्रयोग योजना तयाि गिी आयोजनाको वाताविर् अलधकृतबाट 
स्वीकृलत ललनेछ ।  

8.6 ववस्र्ोटकको ह्यान्डललङ ि ब्लास्स्टांग योजना 
लनयस्न्त्रत ढांगले ब्लास्स्टङ को प्रयोग 

पवहिोको जोस्खम सजृना हनु नददने गिी ब्लास्स्टङ गरिनेछ । नेपालसँग अब लनयस्न्त्रत ढांगले ब्लास्स्टङ 
प्रववलधमा पयाणप्त अनभुव छ , जनु आयोजना स्िलहरूमा प्रभावहरूबाट बच्न प्रभावकािी रूपमा प्रयोग 
गरिएको हनु्छ । अलडट ि टनेल इनलेट पोटणल सम्म पगु्ने बाटो लनमाणर् गदाण ववशेर् ध्यान ददइनेछ, 
कोडेक्स (Codex )ि डेटोनेवटांग कडणको (Detonating Cord ) प्रयोग गिी एकै साि ब्लास्स्टङ गरिनेछ 
।  

मानव ि वन्यजन्त ुसिुक्षाको लालग ब्लास्स्टङ समयहरू लनधाणिर् गने 

मानव ि वन्यजन्त ुसिुक्षाको लालग ब्लास्स्टङको समय ताललका पालना गरिनेछ ि ब्लास्स्टङको  कािर् 
उछवटएि आउने चिान वा अन्य को लालग दृश्यता (Visibility) कम भएको बेला उच्च सतकण ता 
अपनाएि मात्र ब्लास्स्टङ गरिनेछ ।  

ब्लास्स्टङ प्रोटोकलहरू अवलोकन गने 

सडक क्षेत्रहरूमा ब्लास्स्टङको प्रभाव ि िावर्कमा हनुे प्रभावहरूलाई कम गनणको लालग,  सिुक्षा स्चन्ह 
(यसमा ब्लास्स्टङको समयताललका , स्िानहरू ि चेतावनी सङ्केत सवहत लबलभन्न क्षेत्रहरूमा िास्खनेछ ) 
सािै , सबै ववस्र्ोटक पदािणहरू सिुस्क्षत स्िानमा भण्डािर् गरिनेछ । 

नस्जकैको अवस्स्ित पूवाणधािहरूको ववद्यमान अवस्िा ि अनगुमन तयाि गने 

ब्लास्स्टङले गदाण नस्जकको सांिचनाहरूलाई क्षलत परु् याउने भएकोले, सम्भाववत ब्लास्ट जोन नस्जकका 
सांिचनाहरू ि भवनहरूको लालग डाटा सङ्कलन ि नक्साङ्कन कायणक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसमा ब्लास्ट 
गनुण अस्घ ि पलछका सांिचना ि भवनहरूको र्ोटोहरू समावेश गरिनेछ । यदद ब्लास्स्टङबाट त्यहाँ 
कुनै दावीहरू पिेको खण्डमा यस्ता तथ्याांकहरुलाई प्रमार्को रूपमा प्रयोग गरि सम्भाववत प्रभावहरू ि 
न्यूनीकिर्का उपायहरू लनधाणिर् गनण सवकन्छ । 
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कुनै पलन चोटपटक, दघुणटना, ब्लास्स्टङबाट हनु ेक्षलतको डाटाबेस िाख्न े

प्रत्येक ठेकेदािले कुनै दघुणटना वा वन्यजन्तकुो क्षलत ि ब्लास्स्टङका कािर् प्राप्त अन्य गनुासो/रिपोटणहरू 
रिपोटण गनण आवश्यक हनुछे । ब्लास्स्टङका कािर् हनुे जोस्खमको व्यवस्िापनलाई िप सक्षम बनाउन 
यो उक्त प्रलतवेदन आयोजनाको व्यवस्िापन समक्ष पेश गनुण पनेछ । 

कायणहरू सूचकहरू समय ताललका स्जम्मेवािी अवलध 
लनयस्न्त्रत ढांगले 
ब्लास्स्टङ को प्रयोग 

ब्लास्स्टङ ववलध प्रयोगको 
प्रकाि 

लनमाणर् 
अवलधमा 

लनमाणर् व्यवसायी प्रत्येक 
ब्लास्स्टङ 
अगाडी 

मानव ि वन्यजन्त ु
सिुक्षाको लालग 
ब्लास्स्टङ समयहरू 
लनधाणिर् गने 

ब्लास्स्टङ घण्टामा 
अवलोकन रिपोटण 

लनमाणर् 
अवलधमा 

लनमाणर् व्यवसायी प्रत्येक 
चौमालसक एक 
पटक 

ब्लास्स्टङ प्रोटोकलहरू 
अवलोकन गने 

ब्लास्स्टङ प्रोटोकल लाग ु
भइ िहेको छ या छैन ? 

लनमाणर् 
अवलधमा 

लनमाणर् व्यवसायी प्रत्येक 
चौमालसक एक 
पटक 

नस्जकको अवस्स्ित 
पूवाणधािहरूको ववद्यमान 
अवस्िा ि अनगुमन 
तयाि गने 

स्चत्र सांकलन गने लनमाणर् 
अवलधमा 

लनमाणर् व्यवसायी प्रत्येक 
चौमालसक एक 
पटक 

कुनै पलन चोटपटक, 
दघुणटना, ब्लास्स्टङबाट 
हनुे क्षलतको डाटाबेस 
िाख्न े

चोटपटक, वन्यजन्त ु
दघुणटना, वा उजिुीहरूको 
डाटाबेस 

लनमाणर् 
अवलधमा 

लनमाणर् व्यवसायी प्रत्येक 
चौमालसक एक 
पटक 

ब्लास्स्टङ प्रभाव कम 
गनणका लालग गरिएका 
कायणहरू 

लनमाणर् 
अवलधमा 

लनमाणर् व्यवसायी 

8.7  लनमाणर् स्शववि ि िावर्क व्यवस्िापन योजना 
लनमाणर् उपकिर् ि सामानको ढुवानी ि इस्न्जलनयिहरू, ठेकेदािहरू, कामदािहरू, भण्डािर् याडणहरू ि 
मेकालनकल याडणहरूका लालग ववलभन्न स्शवविहरूको स्िापना जलववद्यतु आयोजनाको लनमाणर् चिर्का 
पवहलो गलतववलधहरू हनु ्। आयोजना स्िलमा लनमाणर् तयािीका गलतववलधहरूले पयाणविर् ि सामास्जक 
दवैु रूपमा ददगो परिर्ाम ददन्छ । तसिण, िावर्क व्यवस्िापनको लालग योजना (साइटमा ि सडक 
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कोरिडोिमा) ि लनमाणर् स्शववि ि भण्डािर् सवुवधाहरू (इन्धन ि खतिनाक सामग्री) को व्यवस्िापन 
समग्र वाताविर्ीय व्यवस्िापन योजनाको लालग महत्त्वपूर्ण छ । लनमाणर् स्शववि ि िावर्क व्यवस्िापन 
योजनाका वक्रयाकलापहरू ताललका ८.७ मा प्रस्ततु गरिएका छन ्। 

ताललका 8-7 लनमाणर् स्शववि ि िावर्क व्यवस्िापन योजना 

वक्रयाकलाप समय ताललका स्िान स्जम्मेवािी 
आयोजनाको तयािी कायण सरुु हनुे लमलत ि सञ्चालन 
गरिने गलतववलधहरूको बािे स्िानीय क्षेत्रका 
जनतालाई पूवण सूचना ददन े

लनमाणर् कायण पूवण स्िानीय 
गाउँ 

आयोजना प्रस्तावक 
/PMO 

लनमाणर् स्शवविहरूका लालग वाताविर्ीय व्यवस्िापन 
योजनाको तयािी (मदु्दा आधारित ि साइट आधारित) 
गने 

लनमाणर् कायण पूवण योजना 
तयािी 

लनमाणर् व्यवसायी / 
प्रस्तावक 

कोठाको आकाि, भेस्न्टलेसन प्रर्ाली, आगो जोस्खम 
उपकिर् प्प्लेसमेन्ट, शौचालय, पानी आपूलतण प्रर्ाली, 
सञ्चाि प्रर्ाली, स्चवकत्सा सवुवधा, डे्रनेज प्रर्ाली, खाना 
पकाउने ि खाने ठाउँ, ढल प्रशोधन प्रर्ाली, 
मनोिञ्जन सवुवधाहरू, ठोस र्ोहोि सांकलन ि 
भण्डािर् क्षेत्रहरुको जाँच गने ।  

लनमाणर् कायण पूवण योजना 
तयािी 

लनमाणर् व्यवसायी / 
प्रस्तावक 

आयोजनाका सवािी साधनहरूको पावकण ङका लालग 
पावकण ङ स्िलको तयािी गने 

लनमाणर् चिर्मा लनमाणर् क्षेत्र लनमाणर् व्यवसायी / 
प्रस्तावक 

खानेपानी आपूलतण, ढल लनकास, खाना पकाउने, खाने, 
शौचालय, र्ोहोि मैला सांकलन ि भण्डािर्, ववलभन्न 
वगणका र्ोहोि र्ाल्ने ठाउँ इत्याददको पयाणप्त सवुवधा 
सवहत प्रािस्म्भक लनमाणर् कायणकताण/ठेकेदािहरूका 
लालग सामग्री भण्डािर् ि बस्ने सवुवधाका लालग 
साइटको तयािी गने   

लनमाणर् चिर्मा लनमाणर् क्षेत्र लनमाणर् व्यवसायी / 
प्रस्तावक 

लनमाणर् स्शवविका लालग साइट स्क्लयिेन्स ि लनमाणर् 
योजना (इस्न्जलनयि, ठेकेदाि, श्रम बल, मेकालनकल 
याडण, ललुब्रकेन्ट ि इन्धनको लालग दीघणकालीन 
भण्डािर् सवुवधाहरू) पलछ प्रयोगको लालग शीर्ण माटो 
बचत गने योजनाहरू तयाि गने \ 

लनमाणर् कायण 
अगाडी 

योजना 
तयािी 

लनमाणर् व्यवसायी / 
प्रस्तावक 
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वक्रयाकलाप समय ताललका स्िान स्जम्मेवािी 
इन्धन भण्डािर् याडण, ि अन्य खतिनाक सामग्री 
भण्डािर् क्षेत्र आदद सवहत स्शववि ि सवुवधाहरू 
लनमाणर् गने \ 

लनमाणर् चिर्मा लनमाणर् क्षेत्र लनमाणर् व्यवसायी / 
प्रस्तावक 

स्शववि, यातायात सवािी साधन, सञ्चालन कमणचािीको 
आचािसांवहता, सिसर्ाइ सवुवधा आददका लालग 
सञ्चालन व्यवस्िापन योजना तयाि गने । 

कायण सरुु अगाडी सम्पूर्ण 
आयोजना 
स्िल 

व्यवस्िापक टोली 

8.8 स्िलीय पारिस्स्िलतकी प्रर्ाली: वन क्षलत व्यवस्िापन, आवास सांिक्षर्, पनुस्िाणपना ि व्यवस्िापन 
योजना 

स्िलीय पारिस्स्िलतकी व्यवस्िापन: वन क्षलत व्यवस्िापन, आवास सांिक्षर्, पनुस्िाणपना, ि व्यवस्िापन 
योजना 

स्िलीय पारिस्स्िलतकी व्यवस्िापन योजनाको उदे्दश्य आयोजना कायाणन्वयनबाट आयोजना स्िल ि 
विपिका वन/वनस्पलत जस्ता स्िलीय स्रोतहरू ि वन्यजन्तलुाई प्रलतकूल असि नपने कुिा सलुनस्ित 
गनुण हो । यद्यवप, आयोजनाले पारिस्स्िलतकी प्रर्ालीको सिुक्षा गनण ि यसका वस्त ुतिा सेवाहरूको 
ववृद्ध गनण मद्दत गनेछ । स्िलीय पारिस्स्िलतकी व्यवस्िापन योजनाका गलतववलधहरू लनम्न ताललका 8-
8 मा प्रस्ततु गरिएका छन ्। 

ठेकेदािलाई स्िानीय िोजगािी, श्रम स्शवविमा मवितेल ि एल.पी.जी.को आपूलतण, स्िानीय गैि-काष्ठ 
वनपैदावाि ि स्शववि लभत्र वन्यजन्तकुो लसकािमा िोक लगाउने आददको लालग स्जम्मेवाि बनाइनेछ । 
आयोजना व्यवस्िापन ि यसको वाताविर् ि सामदुावयक ववकास इकाईले स्िानीय समदुाय ि सम्बस्न्धत 
सिकािी लाइन एजेन्सीहरूसँग पिामशणको आधािमा स्िलीय पारिस्स्िलतकी व्यवस्िापन योजना, ववशेर् 
गिी जनचेतना ि क्षलतपूलतण व्यवस्िापन योजना बनाउनेछ । 

ताललका 8-8 स्िलीय पारिस्स्िलतकीय प्रर्ाली: वन क्षलत व्यवस्िापन, आवास सांिक्षर्, पनुस्िाणपना ि 
व्यवस्िापन योजना 

वक्रयाकलाप समय क्षते्र स्जम्मेवािी 
क्षलतपूलतण वकृ्षािोपर् 
क्षलतपूलतण वकृ्षािोपर्का लालग आवश्यक क्षेत्र पवहचान 
गनण ACA, स्िानीय समदुाय ि वन उपभोक्ता 
समूहहरूसँग पिामशण गने  

लनमाणर् चिर्मा तोवकएको 
स्िलमा 

प्रस्तावक 
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वक्रयाकलाप समय क्षते्र स्जम्मेवािी 
लबरुवाको तयािी वा खरिद 
वन क्षेत्रमा कस्म्तमा 1५९१६ लबरुवा िोपन े
५ वर्णसम्म वकृ्षािोपर् क्षेत्रको िेखदेख गने गिी 
िोवपएको ववरुवालाई पयाणप्त उचाइमा बढ्नको लालग 
आवश्यक िकम ACA कायाणलयमा जम्मा गने । 
५ वर्णपलछ वन क्षेत्र ACA कायाणलयलाई हस्तान्तिर् 
गने 
िोजगािीका लालग स्िानीयलाई प्रािलमकता लनमाणर् पूवण, 

लनमाणर् चिर् ि 
सांचालन चिर् 

सम्पूर्ण 
आयोजनाका 
कामहरू 

आयोजना 
प्रस्तावक/ESU/ 
ठेकेदाि 

कामदािहरूलाई खाना पकाउन एलपीजी वा 
मवितेलको व्यवस्िा 

लनमाणर् चिर्  आयोजनाका 
सम्पूर्ण 
कामदािहरू 

ठेकेदाि/ 
आयोजना 
प्रस्तावक 

स्िानीय NTFP को लबक्री ि खरिद मा लनर्धे लनमाणर् चिर् ि 
सांचालन चिर् 

सम्पूर्ण 
आयोजना 
स्िलहरू 

आयोजना 
प्रस्तावक/ESU/ 
ठेकेदाि 

बावहिी कामदािलाई वन क्षेत्रमा घमु्न िोक लगाउने लनमाणर् चिर् ि 
सांचालन चिर् 

आयोजना 
क्षेत्र विपि 

आयोजना 
प्रस्तावक/ESU/ 
ठेकेदाि 

वन क्षेत्रको मआुब्जा प्रदान गने लनमाणर् चिर् ि 
सांचालन चिर् 

वनले 
ओघटेको 
सम्पूर्ण क्षेत्र 

आयोजना 
प्रस्तावक /ESU 

रुख कटान गरि घाट गद्दी गने लनमाणर् चिर् वनले 
ओघटेको 
सम्पूर्ण क्षेत्र 

आयोजना 
प्रस्तावक /ESU 

आयोजनाको सांिचनाको आवश्यकता अनसुाि 
क्षेत्रर्ल िेखाांकन गिी उक्त क्षेत्रमा मातै्र कटान 
गने। 

लनमाणर् चिर् वनले 
ओघटेको 
सम्पूर्ण क्षेत्र 

आयोजना 
प्रस्तावक /ESU 

आयोजनाले लनमाणर् स्िल नस्जकका वन क्षेत्रको 
सांिक्षर् कायणमा स्िानीयहरूलाई सहयोग गनेछ 

लनमाणर् चिर् आयोजना 
क्षेत्र विपि 

आयोजना 
प्रस्तावक /ESU 
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वक्रयाकलाप समय क्षते्र स्जम्मेवािी 
वनमा लागेको आगलागी लनयन्त्रर्का लालग पहुँच 
सडकको महत्वपूर्ण स्िानमा होलडणङ बोडण िास्खनेछ 
। 

लनमाणर् चिर् आयोजना 
क्षेत्र विपि 

आयोजना 
प्रस्तावक /ESU 

स्िानीय क्षेत्रमा वन डढेलो हनु नददन 
जनचेतनामूलक कायणक्रम सञ्चालन गरिनेछ 

लनमाणर् चिर् आयोजना 
क्षेत्र विपि 

आयोजना 
प्रस्तावक /ESU 

आयोजनाका कामदािहरूलाई वन क्षेत्रमा चिुोटको 
ठुटा र्ाल्न ि वन क्षेत्रलाई वपकलनक स्िलको 
रूपमा प्रयोग नगनण जानकािी गिाइनेछ। 

लनमाणर् चिर् ि 
सांचालन चिर् 

आयोजना 
क्षेत्र विपि 

आयोजना 
प्रस्तावक/ESU/ 
ठेकेदाि 

वन्यजन्तकुो अवैध स्शकािमा सांलग्नप िहेका 
कमणचािीलाई आयोजनाको कामबाट बखाणस्त 
गरिनेछ। 

लनमाणर् चिर् आयोजना 
क्षेत्र विपि 

ठेकेदाि/ 
आयोजना 
प्रस्तावक 

लनमाणर् स्शवविहरूमा वन्यजन्तकुो मास ु पूर्ण रूपमा 
लनर्धे गरिनेछ 

लनमाणर् चिर् आयोजनाको 
स्शववि 

ठेकेदाि/ 
आयोजना 
प्रस्तावक 

8.9 जलीय पारिस्स्िलतकी व्यवस्िापन योजना 
जलववद्यतु आयोजनाको मखु्य प्रभावहरू मध्ये एक नदीको जलीय पयाणविर् सांिक्षर् ि व्यवस्िापनमा 
हनुेछ । नदी डाइभसणनका प्रभावहरूलाई पूर्ण रूपमा टानण नसवकने भएता पलन, ताललका ८-९ मा 
उल्लेख गरिएको गलतववलधहरू आयोजनाको जलीय व्यवस्िापन योजनाको रूपमा कायाणन्वयन गिेि 
नकािात्मक प्रभावलाई सम्भव भए सम्म न्यूनीकिर् गनण सवकन्छ । 

ताललका 8-9 जलीय पारिस्स्िलतकी व्यवस्िापन योजना 

वक्रयाकलाप समय स्िान स्जम्मेवािी 
जल प्रदूर्र् न्यूनीकिर् योजनाको प्रभावकािी 
कायाणन्वयन 

पूवण लनमाणर् चिर् 
ि लनमाणर् चिर् 

आयोजना 
स्िल 

प्रस्तावक/ लनमाणर् 
व्यवसायी 

नदीको वकनािमा र्ोहोि र्ाल्न पूर्ण 
प्रलतबस्न्धत 

लनमाणर् चिर् आयोजना 
स्िल 

प्रस्तावक/ लनमाणर् 
व्यवसायी 

बाँध सांिचनाबाट औसत मालसक प्रवाहको 
10% बहाव जािी गने  गरि लडजाइन गने ि 
सांिचना लनमाणर् भएको सलुनस्ित गने । 

पूवण लनमाणर् चिर् बाँध क्षेत्र प्रस्तावक/ लनमाणर् 
व्यवसायी 
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बाँध सांिचनाबाट लनवाणध ढांगले मालसक 
प्रवाहको १०% को वाताविर्ीय प्रवाह जािी 
गने । 

सांचालन चिर् बाँध क्षेत्र प्रस्तावक/ लनमाणर् 
व्यवसायी 

    
8.10 स्वास्थ्य ि व्यावसावयक सिुक्षा व्यवस्िापन योजना 
स्वास्थ्य ि व्यावसावयक सिुक्षा व्यवस्िापन योजना 

आयोजना लनमाणर् क्षेत्रहरू उच्च मानव इन्फ्लो ( inflow ) का क्षेत्रहरू हनु ्। सामान्यतया, ग्रामीर् 
क्षेत्रहरूमा ववलभन्न ठाउँका ि ववलभन्न िोग लागेका मालनसहरू आयोजनामा कामदाि वा आलिणक अवसि 
खोज्नेको क्रममा आउने गिेका छन ्। लतनीहरूले सरुवा िोगहरूको सांक्रमर् समेत लनम्त्याउन सक्छन ्
जसका कािर् आयोजना क्षेत्रको स्िानीय जनसङ्ख्याको लालग घातक हनु ्सक्छ । 

लनमाणर् कायण ववलभन्न प्रकािका जोस्खमका गलतववलधहरूसँग सम्बस्न्धत िहन्छ । लनमाणर् कायणमा सांलग्न 
कामदािहरू यस्ता जोस्खमका सम्भावनामा िहेका हनु्छन ्ि  िोग, चोटपटक ि दघुणटनालाई पलन नकानण 
सवकँदैन । सवािी साधनको बढ्दो िावर्क ि यससँग सम्बस्न्धत धूलो ि ध्वलनले प्रत्यक्ष रुपमा 
स्वास्थ्यमा असि गने वाय ुप्रदूर्र्को अको स्रोत हो, जनु आयोजना क्षेत्रका मालनसहरू ि पेशाकमीहरू 
दवैुको लालग घातक पलन हनु्छ । 

मालि उस्ल्लस्खत सम्भाव्यताहरूलाई ध्यानमा िाखी लनमाणर् श्रलमकहरूको जनस्वास्थ्य ि पेशा स्वास्थ्यमा 
पने जोस्खम न्यूनीकिर् गनण यो जनस्वास्थ्य तिा पेशागत सिुक्षा व्यवस्िापन योजनाको ववकास गरिएको 
छ ।  

ताललका 8-10 सावणजलनक स्वास्थ्य ि व्यावसावयक सिुक्षा व्यवस्िापन योजना 

वक्रयाकलाप समय स्िान स्जम्मेवािी 
प्रदूर्र् न्यूनीकिर् योजना लाग ुगने लनमाणर् चिर्मा आयोजना लनमाणर् 

स्िलहरूमा 
प्रस्तावक/ 
लनमाणर् व्यवसायी 

पेशागत स्वास्थ्य ि सिुक्षा योजनाको 
तयािी 

पूवण लनमाणर् चिर् आयोजना स्िल ि 
श्रलमकहरू 

प्रस्तावक/ 
लनमाणर् व्यवसायी 

प्रािलमक उपचाि सवुवधाको व्यवस्िा लनमाणर् चिर् भण्डािर् क्षेत्र ि 
लनमाणर् क्षेत्र 

प्रस्तावक/ 
लनमाणर् व्यवसायी 

लनमाणर् स्िलमा एक स्चवकत्सक ि 
स्वास्थ्य केन्रको व्यवस्िा गने 

लनमाणर् चिर् श्रम स्शववि प्रस्तावक/ 
लनमाणर् व्यवसायी 
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वक्रयाकलाप समय स्िान स्जम्मेवािी 
िोजगािी अस्घ श्रलमकको मेलडकल 
जाँच 

िोजगािी उपलब्ध गने 
समयमा 

श्रलमकहरू प्रस्तावक/ 
लनमाणर् व्यवसायी 

प्रत्येक ६ मवहनामा कस्म्तमा 
एम.बी.बी.एस डाक्टिद्वािा मजदिुको 
लनयलमत स्वास्थ्य पिीक्षर् गिाउने । 

लनमाणर् चिर् श्रलमकहरू प्रस्तावक/ 
लनमाणर् व्यवसायी 

स्िानीय जनतालाई स्वास्थ्य 
पिीक्षर्को व्यवस्िा गने 

लनमाणर् चिर् विपिका 
वस्तीहरूमा 

प्रस्तावक/ 
लनमाणर् व्यवसायी 

स्वास्थ्य वपउने पानीको व्यवस्िा लनमाणर् चिर् स्शववि क्षेत्र प्रस्तावक/ 
लनमाणर् व्यवसायी 

र्ोहोि सांकलन ि व्यवस्िापन 
प्रर्ालीको स्िापना ि व्यवस्िापन 

लनमाणर् चिर् आयोजना लनमाणर् 
स्िलहरूमा 

प्रस्तावक/ 
लनमाणर् व्यवसायी 

लनमाणर् र्ोहोि सांकलन प्रर्ालीको 
स्िापना ि व्यवस्िापन 

लनमाणर् पूवण ि लनमाणर् 
पिात ्

आयोजना लनमाणर् 
स्िलहरूमा 

प्रस्तावक/ 
लनमाणर् व्यवसायी 

सबै लनमाणर् स्िलमा बाि लगाउने ि 
अलधकृत व्यस्क्त बाहेक बावहिी 
व्यस्क्तको प्रवेशमा प्रलतबस्न्धत गने 

लनमाणर् चिर् आयोजना लनमाणर् 
स्िलहरूमा 

प्रस्तावक/ 
लनमाणर् व्यवसायी 

सबै लनमाणर् स्िलमा उपयकु्त खतिा 
स्चन्हहरू स्िापना गने  

लनमाणर् चिर् आयोजना लनमाणर् 
स्िलहरूमा 

प्रस्तावक/ 
लनमाणर् व्यवसायी 

लनमाणर् कायणकताणलाई कायणक्षेत्रको 
आवश्यकता ि जोस्खम अनसुाि 
व्यस्क्तगत सिुक्षा उपकिर् (जस्तै 
जतु्ता, पञ्जा, मास्क, इयि प्प्लग, 
हेलमेट, सेफ्टी चस्मा आदद) को 
व्यवस्िा गने ि प्रयोगलाई प्रभावकािी 
रूपमा कायाणन्वयन गने । 

लनमाणर् चिर् सम्पूर्ण 
श्रलमकहरूमा 

प्रस्तावक/ 
लनमाणर् व्यवसायी 

श्रलमकलाई आवश्यक पने लनयलमत 
ताललम ि लनमाणर् कायणको स्वास्थ्य 
तिा सिुक्षाका ववर्यमा मध्येनजि गने  

लनमाणर् पूवण ि सांचालन 
समयमा 

सम्पूर्ण 
श्रलमकहरूमा 

प्रस्तावक/ 
लनमाणर् व्यवसायी 

पेशागत स्वास्थ्य ि सिुक्षा मालमला ि 
आकस्स्मक अभ्यासहरू सांगै तयािीमा 

सांचालन चिर् सम्पूर्ण 
कमणचािीहरूमा 

व्यवस्िापक 
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वक्रयाकलाप समय स्िान स्जम्मेवािी 
आवश्यकको लागी सांचालन 
कमणचािीहरूलाई लनयलमत प्रस्शक्षर् 
गने 
श्रलमकहरूको बीमा िोजगािीको लालग 

माग भएको समयमा 
सम्पूर्ण 
कमणचािीहरूमा 

व्यवस्िापक 

 

8.11  गनुासो ह्यान्डललङ ि लनवािर् 
आयोजनाको ESMC स्िानीय जनतासँग समन्वय गिी काम गनण ववकास गरिएको इकाई िहेको छ । 
आयोजनाको पूवण लनमाणर्, लनमाणर् ि लनमाणर् पलछको चिर्मा अनपुालन िेकलडणङ ि अनगुमनको लालग 
लनयकु्त गरिएको काननुी अलधकािी वाताविर्ववद्/सिुक्षा ववशेर्ज्ञ हनुेछन ् । स्िानीय जनता ि 
सिोकािवालाहरूले आयोजनाको साइट कायाणलय ि यसको केन्रीय कायाणलयमा ललस्खत वटप्प्पर्ी 
िास्खनेछ । सबै वटप्प्पर्ीहरू पवहले ESMC का अलधकािीले सम्बोधन गने छन ् । अलधकािीले 
सिोकािवालाहरूसँग समन्वय गनेछ ि गनुासोको प्रभावकािी समाधान लनकाल्नेछ वा जवटल भएमा 
DoED ि स्िानीय सिोकािवालाहरूसँग समन्वय गनेछ । 

गनुासो ि समाधानका उपायहरू 

सामास्जक ि वाताविर्ीय मदु्दाहरूमा प्रभाववत मालनसहरूका सिोकाि, गनुासो ि गनुासोहरूको समाधान 
प्राप्त गनण ि सहजीकिर् गनण गनुासो लनवािर् सांयन्त्र (GRM) स्िापना गरिनेछ । GRM ले उनीहरूको 
सिोकािलाई सम्बोधन गने प्रभावकािी तरिकाको लालग सवक्रय ि पहुँचयोग्य हनुे लक्ष्य िाख्छ । GRM 
मा काम गनणको लालग समय-सीमा ताललका सवहत तीन स्तिहरू हनुेछ, तल उल्लेख गरिएको छ । 

पवहलो चिर् 

आयोजना साइट कायाणलय गनुासो सम्बोधन गनण पवहलो चिर् हनुेछ । सही ि पूर्ण जानकािी ददएि 
धेिै गनुासोहरू समाधान गनण सवकन्छ । वाताविर् अलधकािीले प्रभाववत व्यस्क्तहरूलाई सनु्न ि जानकािी 
प्रदान गनेछ ि उनीहरूको समस्याहरू समाधान गनेछ । वाताविर्ीय अलधकािीले गनुासोलाई पूर्ण 
रूपमा दस्तावेज गने छन,् जसमा: (i) व्यस्क्तको नाम; (ii) उजिुी प्राप्त भएको लमलत; (iii) गनुासोको 
प्रकृलत; (iv) स्िान; ि, (v) गनुासो कसिी समाधान गरियो । यी प्रलतवेदनहरू प्रत्येक मवहना व्यवस्िापन 
पेश गरिनेछ । 
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दोस्रो चिर् 

GRM को पवहलो चिर्मा गनुासोको समाधान नआएको खण्डमा आयोजनाको वाताविर् अलधकािीले 
गनुासो आयोजना व्यवस्िापन अलधकािीलाई पठाउने छन ्। गनुासो दायि गने व्यस्क्तलाई अलधकािीद्वािा 
सूस्चत गरिनेछ वक उसको गनुासो आयोजना व्यवस्िापन अलधकािीलाई पठाइएको छ । सामास्जक 
तिा जीववकोपाजणनमा पने असि ि वाताविर्ीय समस्याहरू जस्ता ववलभन्न समस्याका सम्बन्धमा आयोजना 
व्यवस्िापन अलधकािीले स्जज्ञासाको जवार् ददने ि गनुासोहरूको समाधान गिी प्रभाववत व्यस्क्तहरूसँग 
लनिन्ति अन्तिवक्रया गिी गनुासोहरू समाधान गरिनेछ । आयोजना व्यवस्िापन अलधकािीले 
वाताविर्ीय, सामास्जक ि जीववकोपाजणनका समस्याहरूको लालग क्षेत्र स्तिमा सधुािात्मक उपायहरू 
गने छन ् । आयोजना व्यवस्िापन अलधकािीले लनम्न जानकािी पूर्ण रूपमा दस्तावेज गनेछ: (i) 
व्यस्क्तको नाम; (ii) उजिुी प्राप्त भएको लमलत; (iii) गनुासोको प्रकृलत; (iv) स्िान; ि, (v) गनुासो 
कसिी समाधान गरियो । 

तेस्रो चिर्: 

यदद गनुासो समाधान हनु सकेन भने, मदु्दालाई गनुासो लनवािर् सलमलत (GRC) मा पठाइनेछ । GRC 
को नेततृ्व आयोजना व्यवस्िापन अलधकािीले गनेछ ि यसमा सम्बस्न्धत नगिपाललकाका सदस्यहरू, 
प्रभाववत व्यस्क्तहरू, गैिसिकािी सांस्िाहरू ि वाताविर्ीय अलधकािीहरू िहने छन ्। प्रभाववत व्यस्क्तले 
आफ्नो सिोकाि/समस्याहरू GRC मा प्रस्ततु गनण सक्छन ्। GRC को सबै सान्दलभणक लागत आयोजनाले 
वहन गनेछ । GRC ले क्षेत्र स्तिमा सधुािात्मक उपायहरू सझुाव ददनेछ ि लनर्णय गिे अनसुाि समयमै 
कायाणन्वयन गनण स्पष्ट स्जम्मेवािी तोक्ने छ । वाताविर्ीय अलधकािीले GRC अगालड सबै कागजातहरू 
प्रशोधन गनण ि िाख्न,े लनर्णयहरू िेकडण गने, बैठकहरूको लमनेट जािी गने, ि औपचारिक आदेशहरू 
जािी गरिएको ि लनर्णयहरू कायाणन्वयन भएको सलुनस्ित गनण र्लोअप कािबाही गनण स्जम्मेवाि हनुेछ 
। 

यदद मालिका प्रत्येक उपायहरू असर्ल भएमा, प्रभाववत व्यस्क्तले उपयकु्त अदालतहरूमा गनुासोको 
काननुी समाधान खोज्न सक्छ, जनु वाताविर् सांिक्षर् लनयममा उस्ल्लस्खत औपचारिक काननुी अदालत 
प्रर्ाली हो । 
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8.12 ताललम ि सांस्िागत क्षमता ववृद्ध 
वाताविर्ीय ताललम योजनाको उदे्दश्य आयोजना व्यवस्िापन टोली, इस्न्जलनयिहरू, सपुिीवेक्षकहरू, 
ठेकेदािहरू ि श्रलमकहरुलाई आयोजनाको वाताविर्ीय समस्याहरू ि आयोजनाको वाताविर्ीय 
स्रोतहरूमा प्रत्येक व्यस्क्तले कसिी योगदान गनण सक्छ भने्न बािे सचेत गिाउन ुि स्शस्क्षत गनुण हो । 
ताललम आयोजना व्यवस्िापनमा सांलग्न व्यस्क्तहरूको कायाणन्वयन, अनगुमन, प्रलतवेदन ि सधुािात्मक 
कायणहरूमा वाताविर् सम्बन्धी लनर्णय ललने मखु्य स्जम्मेवािीहरूमा पलन केस्न्रत हनुेछ । 

वाताविर्ीय व्यवस्िापन एक लनिन्ति प्रवक्रया भएकोले, प्रबन्धक, इस्न्जलनयि ि ठेकेदािहरूलाई सामान्य 
प्रस्शक्षर्को अलावा, आयोजनाको वाताविर्ीय ि सामास्जक इकाई (ESU) का लालग स्जम्मेवाि 
प्रमखुहरूलाई प्रस्शक्षक प्रस्शक्षर् प्रदान गरिनेछ । ESU लाई िप सदुृढ पानण, ESU कमणचािीहरूलाई 
वाताविर्ीय व्यवस्िापनको िाम्रो अभ्यासका साि अन्य आयोजनाहरूमा एक्सपोजि भ्रमर्हरूमा 
पठाइनेछ । यो योजना लसलभल काम सरुु हनु ुअगावै लाग ुहनुेछ । 

8.13 ववपद जोस्खम ि आपतकालीन तयािी व्यवस्िापन योजना 
 ववपद् जोस्खम ि आपतकालीन तयािी व्यवस्िापन योजना 

आयोजनाका गलतववलधका कािर् सम्भाववत सबै ववपद् जोस्खम क्षेत्र पवहचान गिी न्यूनीकिर्को लालग 
लनम्न उपायहरू पालना गरिनेछ: 

• आयोजनामा ववपद् जोस्खम न्यूनीकिर् ि सामना गने टोलीको गठन । 

• पवहिो जोस्खम क्षेत्र,  आदद जस्ता ववपद् जोस्खम क्षेत्र पवहचान गरिनेछ । 

• समतल क्षेत्रहरूमा, आयोजनाका सांिचनाहरूको जाँच गरिनेछ ि लनयलमत ममणत सम्भाि गरिनेछ । 

• पवहिो सम्भाववत क्षेत्र ि जोस्खम भएका क्षेत्रहरूमा सिुक्षा उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ । 

• ईस्न्जलनयरिङ प्रववलधहरू जस्तै बायोइस्न्जलनयरिङ, ग्यालबयन पखाणलहरू, रिटेलनङ पखाणलहरू, जल 
लनकासी व्यवस्िापनहरू प्रयोग गरिनेछ । 

• ववपद् ि आपतकालको सामना गनण कायण समूहलाई चेतावनी ि ताललम ददइनेछ । 

• व्यावसावयक स्वास्थ्य सिुक्षा ि वाताविर्ीय सिुक्षा कायाणन्वयनको लालग कडा बनाइनेछ । 
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8.14 खानी क्षते्र पनुस्िाणपना कायणहरू 
उत्खनन पूिा भएपलछ खानी पनुस्िाणपना कायणहरूमा लनम्न कायण समेत समावेश हनुे छन:् 

• भववष्यमा प्रयोगको लालग आवश्यक नभएसम्म सबै अस्िायी ि स्िायी सांिचनाहरू हटाउने । 
• उत्खनन स्िलहरूको जलमन समतल बनाइने छ \ 
• खतिनाक सामाग्री सवहत सबै र्ोहोि सामाग्री को हटाउने ि उस्चत व्यवस्िापन गने । 
• अलतरिक्त सडकहरू, कायाणलय साइटहरू, ि कडा खडा क्षेत्रहरूको पवहलेको परिदृश्यमा 

पनुस्िाणपना गने । 
• साइट पनुस्िाणपना कायणहरू पूिा भएपलछ, साइटमा सवािी साधनहरूको पहुँचलाई बन्द गने \ 
• अनालधकृत सवािी िोक्नको लालग आवश्यक अनसुाि गेटहरू, बािहरू ि खाडलहरू खडा गिेि 

पहुँच िोक्ने \ 
• वकृ्षािोपर् कायण गिेि खानी क्षेत्रहरूमा हरियाली कायम गने \ 
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 सावणजलनक सनुवुाइमा उठेका सवालहरू 

िाय सझुावहरु प्रलतवेदनमा कता कैवर्यत 
१. यस नसों ७ कोचेंको उत्तर ििफ  आयोजनाको 
जलाशय ननमाफण र पस्िमी नभरालो चट्टान नभत्रबाट 
सरुुङ ननमाफण योजनाको क्रममा जलाशय िुट्ने र 
सरुुङ ननमाफण गदाफ फवस्िोटनको कारण बाढी र 
पफहरोका घटना हनु गएमा आयोजना स्जम्मेवार भइ 
क्षनिपूनिफ िथा उपयकु्त स्थानहरूमा पनुवाफसको 
व्यवस्था हनु ुपने । 

८.३.३.१.१२  

२. आयोजना संचालन भए पनछ सामदुाफयक 
दाफयत्वको रुपमा सामदुाफयक कोषको स्थापना गरी 
सामदुाफयक फवकासका पूवाफधारहरू (स्शक्षा, स्वास््य, 
संचार, सडक, खानेपानी, खेलकुद, सामदुाफयक 
भवन, कृफष पयफटन, वन आदद) क्षेत्रगि फवषयहरूमा 
आवश्यक सहयोग हनु ुपने । 

अनसूुची क – ८.१ 
(सामास्जक सहयोग 
कायणक्रम ) 

 

३. आयोजनाले मोटरबाटो िथा अन्य संरचनाहरू 
ननमाफण गदाफ रुखहरू काटी वन जङ्गल मास्ने, पफहरो 
जान े हनुाले हानी नोक्सानी भएको रुखहरूको 
अनपुाि िथा पफहरो गएको स्थलमा वृक्षारोपण गनुफ 
पनेछ । 

वाताविर् व्यवस्िापन 
योजना ( जैववक – 
लनमाणर् चिर् ) 

 

४. हाल बनगरहेको नदीलाई आयोजनाले सरुुङ िथा 
अन्य संरचना ननमाफण गरी पानीलाई लानाले हाल 
बनगरहेको ठाउाँमा उज्जाड िथा सखु्खा हनुे हुाँदा 
त्यसको लानग २० प्रनिशि पानी यथावि छोडी 
हाल खोला बगेका ठाउाँको छेउछाउमा हररयाली नै 
राख्न वृक्षारोपण गनुफ पनेछ । 

वाताविर् व्यवस्िापन 
योजना ( जैववक – 
सांचालन चिर् ) 

आयोजना के्षत्रमा सांिक्षर् 
के्षत्र लभत्र भौलतक पूवाणधाि 
लनमाणर् सम्बस्न्ध कायणववलध 
अनसुाि १० % पालन 
आयोजनाको बाँध स्िलदेस्ख 
लनबाणद रूपले छोड्ने छ \ 

५. आयोजना ननमाफण िथा संचालन भए पनछ उच्च 
मानवीय चापले गदाफ फवनभन्न सरुवा रोग िैनलन 
सक्ने हनुाले ग्वा गाउाँमा आधारभिू स्वास््य चौकी 
स्थापना िथा औषनध र आकस्स्मक सेवाको व्यवस्था 
हनु ुपने । 

अनसूुची क 
८.१.३(सामास्जक 
सहयोग कायणक्रम ) 

 

६. प्रभाव क्षेत्रमा रहेका फवनभन्न सााँस्कृनिक 
सम्पदाहरूमा धेरै आवि जावि िथा ननमाफण क्रममा 

वाताविर् व्यवस्िापन 
योजना ( सामास्जक 
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िाय सझुावहरु प्रलतवेदनमा कता कैवर्यत 
प्रत्यक्ष असर पने, हुाँदा त्यसको ननराकरणका लानग 
सरुुवािी अवस्था देस्ख नै यथासम्भव संरक्षणको 
पहलमा संरक्षणमा आयोजनाले ख्याल गनुफ पने िथा 
संरक्षण हनु नसकेका सााँस्कृनिक धरोहरहरूलाई 
पनु-ननमाफण गरर ददन ुपने । 

अलधणक वाताविर् – 
सांचालन चिर् ) 

७. आयोजनामा कामदार िथा कमफचारीको 
आवश्यकिा हनु े हनुाले फवपन्न जनिाहरूको 
बाहलु्यिा रहेको यस गाउाँका योग्यिा र सीप 
अनसुार हरेक पररवारबाट उक्त पररओजनम 
रोजगारी उपलब्ध गराई गाउाँको आनथफक उन्ननिका 
लानग आयोजना सम्पन्न भइ सके पनछ 
गाउाँलेहरूलाई रोजगारी प्रदान गनुफ पनेछ । 

वाताविर् व्यवस्िापन 
योजना  

 

८. आयोजना स्थलमा खेिीयोग्य जनमन थोरै 
रहेकोले आयोजना ननमाफण गदाफ अनधरहण गरेका 
ननजी जग्गा, खेिबारीहरूको मआुब्जा ददाँदा हाल 
समय सापेक्ष उपलब्ध गराएको मआुब्जामा 
ननयमसम्बि िररकाले उपलब्ध गराउन ुपने । 

वाताविर् व्यवस्िापन 
योजना ( भौलतक 
वातावािर्  – लनमाणर् 
चिर् ) 

 

९. ननयमले उपलब्ध गराउने स्थानीय प्रभाफवि 
जनिाले पाउन े१० प्रनिशि शेयरमा नासों ६ र ७ 
का जनिाले पाउने व्यवस्था हनु ुपने । 

वाताविर् व्यवस्िापन 
योजना  

 

१०. अनि फवपन्न स्थानीय जनिालाई शेयर सम्बन्धी 
व्यवस्थामा सहज उपायहरू अवलम्बन गनुफ प्रवद्धफन 
कम्पनी, नेपाल सरकार, स्थानीय बानसन्दा सबैको 
अपनत्व हनुे गरी स्थानीय जनसहभानगिामा 
आधाररि PUBLIC PARTICIPANT MODEL 
आयोजना संचालन गनुफ पने । 

वाताविर् व्यवस्िापन 
योजना  

 

११. रोजगारीका लानग स्थानीय बानसन्दाहरूलाई 
सीप मूलक िानलमहरू ददएर दक्ष जनशस्क्त बनाउन 
सहयोग गनुफ पने । 

वाताविर् व्यवस्िापन 
योजना  

 

१२. ननमाफण सम्पन्न भइ फवद्यिु उत्पादन भइ 
सकेपनछ यस क्षेत्रका प्रभाफवि बानसन्दालाई सवफ 
सलुभ िररकाबाट २४ सै घण्टा फवद्यिु सेवा उपयोग 
गने सफुवधा प्रदान गनुफ पने । 
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िाय सझुावहरु प्रलतवेदनमा कता कैवर्यत 
१३. आयोजना ननमाफण गदाफ EIA ररपोटफमा उल्लेख 
भएका  प्रनिबद्दिाहरूलाई पूणफ रुपले लाग ुगराउन ु
पने 

  

१४. आयोजना ननमाफणकायफ पूवफ प्रभाव क्षते्रमा 
प्रस्िावकको ििफ बाट स्जल्ला, गाउाँपानलका, वडा र 
स्थानीय बानसन्दा िथा प्रस्िावकको बीच ननयनमि 
सम्पकफ  िथा प्रशासननक ननकाय र संघसंस्थाहरू 
बीच समन्वयका ननस्म्ि प्रस्िावकको कायाफलय 
स्थापना हनु ुपने । 

अनसूुची क वातावािर् 
व्यवस्िापन योजना 

 

१५. वािावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रनिवेदन ACAP 
इलाका कायाफलय, स्जल्ला प्रशासन कायाफलय, 
नडनभजन वन कायाफलय लगायिका सम्पूणफ 
सरोकारवालाहरू र स्थानीयलाई प्रदान गररन ुपने 
। 

  

१६. आयोजनाले स्थानीय क्षते्रको धानमफक 
सााँस्कृनिक िथा सामास्जक सम्पदाको सम्मान गरी 
संरक्षणका कायफक्रमहरू गनुफ पने ।  

वाताविर् व्यवस्िापन 
योजना ( सामास्जक 
अलधणक वाताविर् – 
सांचालन चिर् ) 

 

 


