
 

 

यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना (३०.५९ मे.िा.)      

को 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 

र्ारे्च गाउँपातलका, गोरखा जजल्ला, गण्डकी प्रदेश  

प्रततिेदन पेश गररएको तनकाय 

िन तथा िातािरण मन्त्रालय 

त िंहदरिार, काठमाडौँ, नेपाल 

मार्ध त 

ऊजाध, जलस्रोत तथा त ँर्चाइ मन्त्रालय 

त िंहदरिार, काठमाडौँ, नेपाल 

तथा 
विद्यतु विका  विभाग  

 ानो गौर्चरण, काठमाडौँ, नेपाल 

 

बैशाख, २०78 

प्रस्तािक 

यारू हाईड्रोपािर प्राइभेट तलतमटेड 

ठेगाना : लाजजम्पाट -२, काठमाडौँ  महानगरपातलका 
र्ोन : ०१-६९११६३७,  ९५१२२०३०५ 

इमले : pratity@yahoo.com 

श्रािण, २०७9 
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कायधकारी साराांश 

१. प्रस्तािक र परामशधदाताको वििरण  
यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तािक यारू हाईड्रोपािर प्राइभेट तलतमटेड र 
परामशधदाता नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कन्सल्् यान्ट प्रा.तल. रहेको छ। विस्ततृ वििरण 
तल उल्लेख गरीएको छ; 
प्रस्तािकको सम्पकध  ठेगाना 

नाम : यारू हाईड्रोपािर प्राइभेट तलतमटेड 

ठेगाना : लाजजम्पाट -२, काठमाडौँ  महानगरपातलका 
फोन : ०१-६९११६३७,  ९५१२२०३०५ 

      इमेल :pratity@yahoo.com 

परामशधदाताको नाम र ठेगाना 
परामशधदाताको सम्पकध  ठेगाना 

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

इमेल: consult.nedc@gmail.com 

मोबाइल नां: ९८०११०५९८० 

२. आयोजनाको वििरण  

यारू हाईड्रोपािर प्राइभेट तलतमटेड प्रस्तािक रहेको ३०.५९ मे.िा. क्षमताको यारूखोला 
अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना गोरखा जजल्लाको र्ारे्च गाउँपातलकामा अिजस्ित छ। प्रस्तावित 
आयोजना Peaking Run of River (PRoR) प्रकृततको रहेको छ। प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजनाको 
तडजाईन तडस्र्चाजध २.७३ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड र ग्रस हेड १३३९ तम. रहेको छ। प्रस्तावित 
जलविद्यतु आयोजनाको िावषधक ऊजाध उत्पादन १७७.७५७ तगगािाट आिर (िषाध याम- १२३.५२५ 
तगगािाट आिर, सखु्खा वपक ऊजाध उत्पादन- २०.९९३ तगगािाट आिर, सखु्खा Off-Peak Energy -

३३.२३८ तगगािाट आिर) रहेको छ। Reservoir , डाइभजधन िेयर, इन्टेक, ग्राभेल ट्रयाप, एप्रोर्च 
क्यानल, तडसेजन्डङ बेतसन, हेडरेस टनेल, सजध साफ्ट, पेनस्टक पाइप, विद्यतुगहृ, टेलरेस तिा प्रसारण 
लाइन प्रस्तावित आयोजनाका मखु्य अियिहरू हनु।् हेडरेस टनेलको लम्बाइ कररब ३६३५ तमटर 
र व्यास २.८ तमटर र्चौडाइ र २.८ तमटर उर्चाइ तिा जस्टल पेनस्टक पाईपको लम्बाइ २५७० 
तमटर रहेको छ। यस आयोजनाको विद्यतुगहृबाट उत्पाददत विद्यतुलाई यस आयोजनाको स्िीर्चयाडधबाट 

mailto:consult.nedc@gmail.com
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कररब ३२ वकलोतमटर लामो १३२ के.भी. प्रसारण लाइन माफध त नेपाल विद्यतु प्रातर्करणको बोलाधङ 
सब-स्टेसनमा जडान गरीनेछ। 

आयोजनाका मखु्य विशेषताहरूूः 
क्र. 
सां. 

वििरण विशेषता 

१ आयोजनाको स्िान  

  आयोजनाको नाम यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना 
  प्रदेश  गण्डकी 
  जजल्ला गोरखा 

 गाउँपातलका र्ारे्च गाउँपातलका िडा नां १ 
  ईन्टेक क्षेत्र र्ारे्च गाउँपातलका िडा नां १ 

  विद्यतुगृह क्षेत्र र्ारे्च गाउँपातलका िडा नां १ 

  भौगोतलक अिजस्ितत 

  अक्षाांश २८°१८'०५" उत्तर देजख २८°२०'२९" उत्तर 

  देशान्तर ८४°५४'३०" पूिध देजख ८४°५७'००" पूिध सम्म 

२ सामान्य वििरण 

  नदीको नाम यारू खोला  

  नजजकको बजार आरूघाट बजार 

  आयोजनाको प्रकार अर्धजलाशययकु्त (PROR) 

  ग्रस हेड  १३३९ तम 

  नेट रेटेड हेड १३०५.३२ तम . 
  जतडत क्षमता  ३०.५९ मे.िा. 
  वपवकङ्ग आिर ४ घण्टा 
  Peak hour dry energy २०.783 तगगािाट आिर  

  Off Peak  dry energy ३३.२३८ तगगािाट आिर 

 कुल Dry energy  53.689 तगगािाट आिर 
  कुल Wet energy १२2.289 तगगािाट आिर 

 औसत िावषधक ऊजाध उत्पादन  175.978 तगगािाट आिर 

३ जलविज्ञान  (Hydrology) 

 िेयर क्षेत्रको जलर्ार क्षेत्र ५९.९ िगध वक.तम. 
 औसत िावषधक बहाि ३.७० घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
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क्र. 
सां. 

वििरण विशेषता 

 न्यूनतम मातसब बहाि 0.75 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड (माघ मवहनामा) 
 अतर्कतम मातसक बहाि 9.76 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड (श्रािण) 
 तडजाइन तडस्र्चाजध (Q४२%) २.७३ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 

 तडजाइन फ्लड तडस्र्चाजध ३८ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 

 िावषधक औसत िषाध  १६०० तमतलतमटर  

४ Reservoir 

  क्षेत्रफल ३७५१ िगधतमटर (०.३७५१ हे.) 

  आयोजनाको लातग आिश्यक Reservoir Volume ३०,१४६ .६९ घनतमटर 

  Reservoir Volume ३२,३६० घनतमटर 

  र्चौडाइ ३५ तम . 
  लम्बाइ १२५ 

  गवहराइ १८ तम . 
  FSL समदु्री सतहबाट २४१६ तम. माति 

  MDDL समदु्री सतहबाट २४०२.५ तम. माति 

 वपवकङ्ग सम्बन्र्ी वििरण 
 मवहना वपवकङ्ग समय वपवकङ्ग तडस्र्चाजध 
 बैशाख 4 घण्टा 0.199 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 मांतसर 4 घण्टा 0.285 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 पषु 4 घण्टा 0.372 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 माघ 4 घण्टा 0.411 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 फागनु 4 घण्टा 0.406 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 रै्चत्र 4 घण्टा 0.357 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 

५ डाइभजधन िेयर 

  िेयरको प्रकार Concrete barrage 

  िेयरको लम्बाइ २१ तम. 
 उर्चाइ (above ground) 19 तम. 
  के्रष्टको उर्चाइ समदु्री सतहबाट २४१६ तम. माति 

  जस्पलिेको प्रकार Pressured (from undersluice) 

  अन्डर स्लइुस गेटको आकार ५ मी. x ३ तम. (र्चौडाइ x उर्चाइ) 
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क्र. 
सां. 

वििरण विशेषता 

  जस्पलिेको सांख्या ३ 

  अन्डर स्लइुस के्रष्टको उर्चाइ समदु्री सतहबाट २३९८ तम. माति 

६ इन्टेक (Intake) 

  प्रकार Side intake (Orifice) 

  सांख्या २ 

  इन्भटध लेिल समदु्री सतहबाट २४०० तम. माति 

  इनटेकको आकार २ तम. x ०.७५ तम. (र्चौडाइ x उर्चाइ) 

७ ग्राभेल ट्रयाप (Gravel Trap) 

  लम्बाइ ५.५ तम 

  र्चौडाइ ५.५ तम 

  गवहराइ ४.३ तम 

  ट्रयाप गरीने साईज ५ तमतलतमटर 

  फ्लतसङ्ग च्यानल  ग्रातभवट फ्लतसङ्ग (१ तम*१ तम)  

८ एप्रोर्च क्यानल (Approach Canal) 

  प्रकार पाईप तिा टनेल (Inverted D) 

  सांख्या १ 

  लम्बाइ ५० तम. पाईप र १४६.६० तम. टनेल 

  आकार (र्चौडाइ x उर्चाइ) पाईपको व्यास १.५ तम  र   

टनेल २.८ तम. x २.८ तम. 
९ तडसेजन्डङ बेतसन (Desanding Basin)  

  प्रकार भतुमगत तसांगल  िे (Underground single bay) 

  तिग्राइने कणको आकार ≥०.२ तम.तम. 
  लम्बाइ ६० तम 

  र्चौडाइ ६.५० तम. प्रत्येकको 
  गवहराइ ११.९५ तम 

  ईन्लेट ट्राजन्जसनको लम्बाइ  १६.६० तम 

  ट्रावपङ्ग दक्षता (Trapping Efficiency)  ९०.००% 

१० हेडरेस टनेल   

  प्रकार Inverted D 
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क्र. 
सां. 

वििरण विशेषता 

  तभतत्र व्यास २.८*२.८ तम (र्चौडाइ x उर्चाइ ) 

  लम्बाइ ३६३५ तम 

  जस्टल मोटाइ /लाइतनङ्गको प्रकार सटधवक्रट लाइतनङ्ग रक टाईप (Shotcrete lining 

acc to rock type) 
  एांकर बल्लकको सांख्या  छैन  

११ सजध साफ्ट (Forebey Surge Tank)  

  प्रकार सामान्य, गोलाकार  

  गवहराइ ३९ तम 

  व्यास  ४  तम 

   Normal Operation Level २४१४.८४ FSL र २४०१.३४ MDDL  

  Up Surge Level समदु्री सतहबाट २४२८.१४ तम. माति 

  Down Surge Level समदु्री सतहबाट  २३९६.८६ तम. माति 

१२ जस्टल पेनस्टक  पाइप (Penstock Pipe)  

  प्रकार सतवह, जस्टल ग्रडे E४५० 

  तभतत्र व्यास ०.९५ तम 

  लम्बाइ २५७० तम 

  स्टीलको मोटाइ ८ देजख ५० तम.तम. 
  एांकर ब्लकको सांख्या  २८ 

  स्याडल सपोटधको सांख्या ४०० 

१३ विद्यतुगहृ (Powerhouse)  

  प्रकार सतही 
  आकार (लम्बाइ x र्चौडाइ x उर्चाइ) ३१ तम. x २०.३ तम. x २३.५ तम. 
  टरबाइन एजक्सस लेभल (Turbine Axis Level) समदु्री सतहबाट १०७७ तम. माति 

१४ टेलरेस   

  प्रकार Open, आयातकार  

  सांख्या ३ 

  लम्बाइ ९३  तम 

  आकार (मोटाइ * व्यास) २ तम* १.८ तम 

  टेलरेस पानीको सतह समदु्री सतहबाट १०७४.३९ तम. माति 



यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना,  ३०.५९ मे.िा.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 
 

vi 
 

क्र. 
सां. 

वििरण विशेषता 

१५ टिाधइन (Turbine)  

  प्रकार पेल्टन टरबाइन (Pelton Turbine) 

  सांख्या ३ 

  रेटेड उत्पादन क्षमता प्रतत एकाई (Rated Output 

Capacity per unit) 

१०.५  मेगािाट 

  Efficiency ९०.००% 

  टिाधईन इजक्सस लेभल (Turbine Axis Level) समदु्री सतहबाट १०७७ तम.  माति 

  कुल हेड १३०५.३२  तम. 
  तडस्र्चाजध प्रतत यतुनट ०.७८३  घन तमटर प्रतत सेकेण्ड 

१६ गभनधर (Governor) 

  प्रकार  ठोस, PID गभनधर  

  Adjustment for Speed Drop ०-१०% 

१७ जेनेरेटर  

  प्रकार Synchronous 

  Rated Output Capacity per Unit १२.३५ MVA 

  पािर फ्याक्टर  ०.८५ 

  उत्पाददत भोल्टेज ११ वकलो भोल्ट  

  आिृतत ५० हजध  

  सांख्या ३ 

  Excitation System Static 

  Efficiency ९७.००% 

१८ ट्रान्सफमधर   

  प्रकार ३ Phase, Oil immersed 

  क्षमता  १२.३५ MVA 

  भोल्टेज अनपुात ११/१३२ वकलो भोल्ट  

  सांख्या ३ 

  भेक्टर समहु YNd१ 

  विक्िेजन्स (Frequency) ५० हजध  

  दक्षता ९९.००% 

१९ प्रसारण लाइन   
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क्र. 
सां. 

वििरण विशेषता 

  भोल्टेज लेभल  १३२ वकलो भोल्ट 

  लम्बाइ  ३२ वकलोतमटर  

  कन्डक्टरको प्रकार ACSR Wolf  

  सरुू तबन्द ु आयोजनाको जस्िर्चयाडध  

  अजन्तम तबन्द ु नेपाल विद्यतु प्रातर्करणको बोलाधङ सब-स्टेसन  

२० विजत्तय सांकेतक 

  तनमाधण अितर् ६ िषध 
  Debt/Equity ७० /३० 

  आयोजना लागत (Without IDC)   ने.रू. ६,३६५,७७९,००० 

  प्रतत मे.िा. लागत ने.रू. २०.८१ करोड 

  NPV ने.रू. १५७३.१३ तमतलयन 

  IRR १३.५५% 

  BC ratio १.२५ 

स्रोत: यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना, ३०.५९ मे.िा. को सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रततिेदन, २०७७ 
३. अध्ययन वितर् 

अध्ययन वितर् अन्तगधत डेस्क अध्ययन, स्िलगत अध्ययन तिा म्यावट्रक्स प्रणालीद्वारा िातािरणीय 
प्रभािहरूको पवहर्चान गरी िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययन गरीएको छ। डेस्क अध्ययनमा 
दस्तािेजहरूको पूनरािलोकन, सन्दभध सामाग्रीहरूको अध्ययन, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रततिेदन र अन्य िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदनहरूको समेत अध्ययन गरीएको तियो। प्रर्चतलत 
ऐन, नीतत, तनयम, तनयमािली, तनदेजशका स्रोतका आर्ारमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयार 
गरीएको छ। अतर्काांश भौततक िातािरणीय प्रभाि तिा सिालहरू स्िलगत अध्ययनका क्रममा 
पवहर्चान तिा मूल्याङ्कन गरीएको छ। यारू खोलाबाट सांकतलत पानीका नमूनाहरूलाई विज्ञहरूको 
र्ारणा र विश् लेषण गरीएको छ। भौततक तथ्याङ्क जस्तै पवहरो, तभरालोपन अजस्िरताको अध्ययन 
स्िलगत भ्रमण तिा विश् लेषणको आर्ारमा तयार पाररएको तियो। भौगतभधक रूप तिा आकारका 
तथ्याङ्क सम्भाव्यता सभेक्षणका आर्ारमा विश् लेषण गरीएको तियो। अध्ययन स्िलको िनस्पततहरूको 
विश् लेषण रूखको कुल गणनाद्वारा गरीएको तियो। 
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जैविक िातािरण अध्ययन गनध आयोजनाका वितभन्न सांरर्चनाहरू स्िावपत हनु ेस्िानहरूमा पाइने िनस्पती 
तिा जांगलको प्रकार र प्रजाततहरूको पवहर्चान गरीएको तियो। िनस्पतीको तथ्याङ्क सांकलनका लातग 
आयोजनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाि पने क्षेत्रमा स्िलगत सभेक्षण गरीएको तियो। आयोजनाको 
कायाधन्ियनबाट कावटने रूखहरूको कुल सभेक्षण (Total Enumeration) गरीएको तियो  र बेसल क्षेत्र 
(Basal Area), आयतन (Volume) तनकातलएको तियो। िन्यजन्तकुो आिाज, गततशीलता र प्रिासी 
मागधहरू आदद पैदल सभेक्षण गरी सम्पन्न गरीएको तियो। ट्रान्जेक्ट (transect) वितर् अपनाई 
िन्यजन्तकुो जस्ितत पवहर्चान गरीएको तियो। 
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट प्रकाजशत गोरखा  जजल्ला, प्रभावित गाउँपातलका तिा िडाहरूका तथ्याङ्क 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयार गनध प्रयोग गरीएको तियो। अध्ययनका क्रममा प्रभावित 
घरर्रुीहरूको सिेक्षण, विशेषज्ञहरूद्वारा स्िलगत अिलोकन, समूहगत छलफल तिा स्िानीय बवुिजीिी 
र गाउँपातलकाको प्रतततनतर्हरूसांग अन्तरवक्रयाहरू गरीएका तियो सािै िातािरणीय प्रभाि मलु्याङ्कन 
अध्ययन कायधमा तडतभजन िन कायाधलयको प्रावितर्क कमधर्चारीको सांलग्नता रहने छ। यसका अततररक्त, 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनको लातग आिश्यक पने वितभन्न भौततक, रासायतनक, जैविक तिा 
समाजजक, आतिधक तिा साांस्कृततक तथ्याङ्कहरूको सांकलन गनध विशेषज्ञ टोलीहरू पररर्चालन गरीएको 
तियो। 

४. कानूनी औजर्चत्यता 
िािातािरण सांरक्षण ऐन, २०७६ तिा िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७ अनसुार मखु्य 
आयोजनाहरूका लातग सांजक्षप्त िातािरणीय अध्ययन िा प्रारजम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन गनुधपने हनु्छ। 
िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७, तनयम ३ सँग सम्बजन्र्त अनसुरु्ची ३ (िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गनुधपने प्रस्ताि) अन्तगधत खण्ड क (िन क्षते्र) को उपखण्ड ५ अनसुार विद्यतु प्रसारण लाइन 
बाहेक अन्य प्रयोजनको लातग ५ हेक्टरभन्दा बढीको िन क्षेत्र,िन सांरक्षण क्षेत्र,सांरक्षण क्षेत्र,मध्यिती 
क्षेत्र तिा िातािरण सांरक्षण क्षेत्रको िनको जग्गा प्रयोग गने भएमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनध 
आिश्यक हनु्छ।   
प्रस्तावित ३०.५९ मे.िा को यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजनाका लातग कुल ११.१२ 
हे. राविय िनको जग्गा (७.५ हे. राविय िनबाट र १.८२ हे राविय िनसँग जोतडएको खोलाको 
जग्गाबाट स्िायी रूपमा तिा ०.६ हे. राविय िनबाट र १.२ हे िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट 
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अस्िायी रूपमा) प्रयोग गने भएकोले िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गरी िन तिा िातािरण मन्त्रालयबाट 
स्िीकृत गनध आिश्यक हनु्छ। 
िातािरणीय सांरक्षण तनयमािली, २०७७ अन्तगधत िातािरण सांरक्षण ऐन, २०७६ को पररच्छेद-२ 
को तनयम ३ को उपतनयम (२) को (क) अनरुूप प्रभावित आयोजना राविय प्राितमकता प्राप्त विकास 
आयोजनामा पने हनुाले यस आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन ऊजाध, जलश्रोत तिा तसांर्चाइ 
मन्त्रालय माफध त िन तिा िातािरण मन्त्रालयमा पेश गरी उक्त तनकायबाट स्िीकृत गनुधपने कानूनी 
प्रािर्ान छ। सिेक्षण अनमुततपत्रमा उल्लेजखत सतध अनसुार प्रततिेदन तयारी गरीनेछ। सिेक्षण 
अनमुततपत्रको प्रतततलवप अनसूुर्ची १ मा समािेश गरीएको छ।  
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५. िातािरणीय अिस्िा 
५.१  भौततक तिा रासायतनक िातािरण 
प्रस्तावित आयोजना नेपालको पहाडी भेगमा अिजस्ित छ। यो आयोजना समदु्री सतहबाट १०७४.३९ 
तमटर देजख २४१६  तमटर सम्मको उर्चाइमा अिजस्ित छ। भ-ूआिरण अन्तगधत मातनसले उपयोगमा 
ल्याउने िन क्षेत्रको तथ्याङ्क, खेततयोग्य जतमन, जल, बालिुा आददको तथ्याङ्कलाई भ-ूउपयोग अन्तगधत 
उल्लेख गरीएको छ। आयोजना क्षेत्र उपोष्ण तिा समजशतोष्ण जलिायमुा पदधछ।  
 ५.२ जैविक िातािरण 
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र आयोजना क्षेत्र समनु्द्र सतह देजख १०७७ तमटर देजख २४०० तमटर सम्मको 
उर्चाइमा रहेको हनुाले यस क्षेत्रमा उपोष्ण तिा समशीतोष्ण जलिाय ु पाइन्छ। उजत्तस (Alnus 

nepalensis), जर्चलाउने (Schima wallichii), कटुस (Castanopsis indica), पहाडी साल (Shorea 

robusta) , सल्ला (Pinus wallichiana), अांगेरी (Lyonia ovalifolia), ओखर (Juglans regia), खस्र ु
(Quercus semecarpifolia), फलाँट (Quercus lamellosa, बाँझ (Quercus lannata), लालीगरुाँस 
(Rhodondendron arboreum) आदद आयोजना क्षेत्रमा पाइने रूखका प्रमखु प्रजाततहरू हनु।्  
आयोजना क्षेत्रमा वितभन्न प्रजाततका स्तनर्ारी प्राणीहरू पाइन्छन।् रातो बाँदर (Macaca mulatta), 
जर्चतिुा (Panthera pardus), रतिुा (Muntiacus muntjak), लोखके (Petaurista petaurista), ध्िाँसे 
जर्चतिुा (Neofelis nebulosa), र्चररबाघ (Prionailurus bengalensis), काठे भाल ु(Melursus ursinus), 
वहमाली र्के लोखके (Tamiops macclellandi), आदद आयोजना क्षेत्रमा पाइने मखु्य िन्यजन्तहुरू 
हनु।् 
स्िलगत अध्ययन तिा स्िानीय व्यजक्तहरू अनसुार कातलज (Lophura leucomelanos), रानीर्चरी 
(Pericrocotus flammeus), काठकुट (Dendrocopos mace), डांगर तगि (Gyps bengalensis), गोमाय ु
महार्चील (Aquila nipalensis) र तामे ढुकुर (Streptopelia orientalis) आदद आयोजना क्षेत्रमा पाइन े
मखु्य र्चराहरू हनु।्  
यस आयोजना क्षेत्रमा हररा साप (Amphiesma stolatum), रातो टाउके गहने साप (Coelognathus 

radiatu), तसररसे रूख साप (Endrelaphis tristi), कुमाइ जांगली छेपारो (Oriotiaris kumaonensis), 
ठूलो भईू भानेमङु्ग्ग्रो (Scincella capitane), जस्ता सरीसपृहरू पाइन्छन ्भने झरी भ्यागतुो (Xenophrys 

parva), कालो काँडे खसे्र भ्यागतुो (Duttaphrynus melanostictu), भैँसे पाहा (Xenophrys robusta) 
जस्ता उभयर्चरहरू पाइन्छन।्  
यारू खोलामा कम माछाको प्रजाततहरू पाइन्छन।् क्षेत्र भ्रमण तिा स्िानीय व्यजक्तहरूले ररपोटध गरे 
अनसुार यारू खोलामा बदुनुा (Garra gotyla), कत्ले (Neolissochilus hexagonolepis), असला 
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(Schizothoraichthys progastus) र फकेता (Barilius barila) गरी ५ प्रजाततका माछाहरूको पवहर्चान 
गरीएको तियो।  
आयोजना कुनै पतन राविय तनकुञ् ज, मध्यिती क्षेत्र तिा सांरक्षण क्षेत्र तभत्र पदैन। 
५.३ सामाजजक, आतिधक तिा साांस्कृततक अिस्िा 
राविय जनगणना, २०७८ अनसुार गोरखा जजल्लाको कुल जनसांख्या २,५२,२०१ रहेको छ जसमध्ये 
परुूषको जनसांख्या १,१९,८११ जना र मवहलाको जनसांख्या १,३२,३९०जना रहेको छ। यस 
जजल्लाको औसत घरर्रुीहरू ३.४६ र लैवङ्गक अनपुात ९०.५% रहेको छ।  
त्यसैगरी, र्ारे्च गाउँपातलकाको कुल जनसांख्या १४,५६३ रहेको छ जसमध्ये परुूषको जनसांख्या 
७,०२५ जना र मवहलाको जनसांख्या ७,५३८ जना रहेको छ भने औसत घरर्रुीहरू ३.९५ र लैवङ्गक 
अनपुात ९३.१९% रहेको छ। 
राविय जनगणना, २०६८ र २०७८ को तलुना गदाध गोरखा जजल्लाको कुल जनसांख्या २०६८ मा 
भन्दा २०७८ मा ०.६९ प्रततशतले घटेको र र्ारे्च गाउँपातलकाको कुल जासांख्या १.०१ प्रततशतले 
िवृि भएको पाइन्छ। 

यस आयोजनाको तल्लो तिा मातिल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी घट्ट, तसांर्चाइ, मसान घाट तिा खानेपानी 
जस्ता कुनै पतन कायधको लातग उपयोग गरीएको छैन। तसिध यस आयोजनाको लातग यारू खोलाको 
पानी प्रयोग सम्बन्र्ी कुनै पतन वििाद छैन। 
प्रस्तावित यारू खोला जलविद्यतु आयोजनाको मातिल्लो तटीय क्षेत्रमा २.९७ वकलोतमटरको दूरीमा 
अपर बढुीगण्डकी जलविद्यतु आयोजना अिजस्ित छ। त्यसैगरी, आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रको 
७.६३ वकलोतमटरको दूरीमा माछा खोला जलविद्यतु आयोजना अिजस्ित छ। उक्त आयोजना यारूखोला 
अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना प्रस्तावित क्षेत्रबाट टाढा रहेका कारण जलविद्यतु आयोजना सँग 
जल-उपयोग सम्बन्र्ी द्बन्द, कोअतडधनेट ओभरल्यावपङ्गको द्बन्द, जस्ता समस्याहरू छैनन।् 

६. िातािरणीय प्रभािहरू  
क) सकारात्मक प्रभािहरू  
आयोजना तनमाधण र्चरणमा कुल २३१ जना कामदारहरूको आिश्यकता पनेछ जसमा दक्ष जनशजक्त-
४२ जना, अर्ध दक्ष जनशजक्त-५५ जना र अदक्ष जनशजक्त-१३४ जना समािेश छन।् प्रस्तावित 
आयोजनाको तनमाधण अितर् ६ िषधको भएको हुँदा परैु तनमाधण अितर्भर २४९,480 Mandays रोजगारी 
तसजधना हनुेछ। दक्षता र क्षमता अनसुार आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्िानीयहरूलाई आयोजनामा 
रोजगारी प्रदान गरीनेछ।त्यस्तै प्रस्तावित आयोजनाको सांर्चालन अितर्मा िावषधक कुल १७५.९७८ 
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तगगािाट आिर विद्यतु उत्पादन हनुेछ। यस जलविद्यतु विकासको तनमाधण र सांर्चालन अितर्मा प्रत्यक्ष 
तिा अप्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक प्रभािहरू रहेका छन।् 
ख) नकारात्मक प्रभािहरू 
६.१ भौततक तिा रासायतनक िातािरणीय प्रभाि 
प्रस्तावित आयोजनाले पानध सक्ने भौततक तिा रासायतनक िातािरणीय प्रभािमा भ-ूउपयोगको पररितधन 
पदधछ। आयोजनाका वितभन्न सांरर्चनाहरूको तनमाधणका लातग कुल १५.३७ हे. जग्गा आिश्यक पनेछ, 
जसमध्ये ११.७७ हे. स्िायी रूपमा र ३.६ हे. अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनेछ। कुल ११.७७ हे. 
स्िायी जग्गा मध्ये ७.५ हे. राविय िनबाट, १.८२ हे. िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट र २.४५ 
हे. तनजी जग्गाबाट प्रयोग गरीनेछ।३.६ हे. अस्िायी जग्गा मध्ये ०.६ हे. राविय िनबाट, १.२ हे. 
राविय िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट र १.८ हे. तनजी जग्गाबाट प्रयोग गरीनेछ। 
त्यस्तै तनमाधण सामग्रीहरू जस्तै तेल, मोतबल, तग्रज, इन्र्न तिा अन्य तरल पदािधको र्चहुािट, ध्ितन 
प्रदूषण, जमीनको अजस्िरता र माटोको क्षयीकरण, प्राकृततक जल बहाि मागधमा पररितधन, आयोजनाको 
सांरर्चनाले भबूनोटमा पररितधन, ढुङ्गा खानी सांर्चालन, तनमाधण सामाग्री िपुाने र उत्खनन ्गदाध तनस्कन े
माटो तिा ढुांगाले पाने प्रभाि आदद जस्ता प्रभाि तनमाधण र्चरणमा देजखन्छ। यसका सािै सांर्चालन 
र्चरणमा खोलाको पानीको बहािमा कमी, खोलाको स्िानीय जलिायमुा पने प्रभाि, विद्यतु गहृबाट 
तनस्कने ध्ितन, तेल, तग्रज तिा अन्य रासायतनक पदािधको र्चहुािट, पानीको गणुस्तरमा पने प्रभाि, 
खोला ितुनएर हनु सक्ने असर, आदद मखु्य हनु।् 

६.२ जैविक िातािरणीय प्रभाि 
आयोजनाका वितभन्न सांरर्चनाहरूको तनमाधणका लातग कुल ११.१२ हे. सरकारी जग्गा आिश्यक पनेछ 
जसमध्ये ७.५ हे. स्िायी रूपमा र ०.६ हे. अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनेछ। कुल ९.३२ हे. स्िायी 
जग्गा मध्ये ७.५ हे. राविय िनबाट र १.८५ हे. राविय िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट प्रयोग 
गरीनेछ। कुल १.८ हे. अस्िायी जग्गा मध्ये ०.६ हे. सरकारी बाँझो जग्गाबाट र १.२ हे. राविय 
िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट प्रयोग गरीनेछ।  
आयोजनाका वितभन् न सांरर्चनाहरू तनमाधणका क्रममा  कुल ४०५ (२८३ पोल र १२२ रूख) िटा 
वितभन्न रूखका प्रजाततका रूखहरू कावटनेछ। त्यसैगरी २६३४ रूखको बेनाध प्रतत हे. र १०१४ 
रूखको लाथ्राको क्षतत हनुेछ। त्यस्तै बाटो सांर्चालनका कारण तिा अन्य सांर्चातलत सार्नका कारण 
िन्यजन्त ुर र्चराहरू अस्िायी रूपमा बसाइ सनध सक्छन।् अन्य प्रभािहरूमा िन्यजन्तकुो बासस्िान 
तिा आितजाितमा बार्ा, जलर्चर प्राणीको बासस्िान तिा आितजाितमा अिरोर्, पानी एक् कासी 
छोड्दा जलर्चर तिा िलर्चर प्राणीमा पने असर आदद हनु।्  
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६.३ सामाजजक आतिधक तिा साांस्कृततक िातािरणीय प्रभाि  
प्रस्तावित आयोजनाको लातग स्िायी र अस्िायी दिैु रूपमा तनजी जग्गा प्रयोग गरीनेछ । कुल ४.२५ 
हे. तनजी जग्गा आिश्यक पनेछ जस मध्ये २.४५ हे. स्िायी रूपमा र १.८ हे. अस्िायी रूपमा प्रयोग 
गरीनेछ। प्रस्तावित आयोजना कायाधन्ियनका कारण प्रभावित हनुे ३ घरर्रुीहरू छन ्र  नजजकै रहेका 
दोभान, रेनबोन, मैकु, केरौजा, लाक्पा र सलुारे्चत बस्तीहरू प्रभावित हनुेछन।् आयोजनाले  गदाध ०.६३ 
मेवट्रक टन गहुँ, १.६ मेवट्रक टन मकै र कोदो ४.४ मेवट्रक टन ह्रास हनुेछ। ५०० बन्डल तनगालो, 
४0० के.जी. फलफुल, ४४० के.जी. सागसब्जी नोक्शानी हनुेछ। तनजी जग्गाबाट २८ रूखहरू 
(१५ पोल र १३ रूख) कावटने छन।्  
व्यजक्तगत स्िास्ि र सरुक्षा, खोलामा पानीको बहाि घ्नाले स्िानीयलाई पनध सक्ने प्रभाि, आयोजना 
तनमाधणको समयमा मातनसहरूको र्चहलपहल बढ्ने, सािधजतनक सेिा र सांरर्चनामा दबाि बढ्न सक्ने 
मखु्य सामाजजक प्रभािहरू हनु।् आयोजना तनमाधणको तिा सांर्चालन क्रममा केही कामदारले स्िायी 
रूपमा रोजगारी पाउनेछन।् आयोजना तनमाधण गदाध बढेको आतिधक जस्िती आयोजना सांर्चालन अितर्मा 
घ्नेछ जसले गदाध स्िानीय उत्पादनको विक्री वितरण घ्नेछ। यसले गदाध स्िानीय स्तरमा वितभन् न 
वक्रयाकलापमा पररितधन आउनेछ। 
७. विकल्पहरूको विश् लेषण 
आयोजनाको लातग विकल्पहरूको विश् लेषण गरीएको छ। िातािरणीय असरहरूलाई न्यूनीकरण गनधको 
लातग सजजलै उपलब्र् हनुे र आतिधक रूपमा पतन उपयकु्त हनुे वकतसमका प्रवितर्हरूलाई प्रस्ताि 
गरीएको छ। आयोजना क्षेत्र छनोट गदाध वितभन्न कुराहरूमा ध्यान ददइएको तियो जस्तैूः पहुँर्चमागध, 
पानीको मात्रा, औसत उर्चाइ, न्यून िातिरणीय प्रभाि आदद। नकारात्मक असरहरूलाई कम गनधको 
लातग खोलाको दिैुततरको वकनारको अध्ययन गरीएको तियो। तीन विकल्पहरू मध्ये विकल्प १ 
िातािरणीय पक्ष, पयाधिरणीय सम्भाव्यता, उपयकु्त भ-ूभाग, कम िन क्षेत्रको नोक्सानी, कम रूख 
का्न ुपने, कम बस्ती क्षेत्र, बस्ती क्षेत्रबाट रहेको दूरी, पहुँर्च मागधलाई विर्चार गरेर यो विकल्प र्चयन 
गरेको हो।प्रस्तावित आयोजनाको लातग तीन िटा विकल्पहरू मध्ये विकल्प १ र्चयन गरीएको छ।  
८. न्यूनीकरणका उपायहरू 
८.१ भौततक तिा रासायतनक िातािरण 
स्िायी जग्गाको अतर्ग्रहण सकेसम्म कम गरीनेछ। बायो इजन्जतनयररङ्ग प्रवितर्को माध्यमबाट जतमनको 
जस्िरता कायम गनध प्रयास गरीनेछ। आयोजनाको तनमाधणको क्रममा सांम्भावित तिा सवक्रय पवहरोहरूको 
पवहर्चान तिा रोकिाम गरीनेछ। सांकतलत सतही माटोको पनुूः प्रयोग गरीनेछ। तनमाधण सामाग्री 
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लगायत सतहको माटोलाई उजर्चत स्िानमा भण्डारण गरीनेछ। तनमाधण सामाग्री भण्डारणको लातग बाँझो 
जतमन तिा रूख तबरूिा तिा अन्य प्रयोजन नभएको स्िानलाई छनोट गरीनेछ। स्िानीय जलिायमुा 
पने प्रभाि कम गनध इन्टेकबाट सखु्खा मवहनाको औसत मातसक पानीको बहािको १० % (0.075 
घनतमटर प्रततसेकेण्ड) खोलामा िातािरणीय िहािको रूपमा छोतडनेछ। सािर्ानी साइरन जडान गरी 
स्िानीय जनतालाई अर्चानक छोतडने पानी बारे सरे्चत गराइनेछ। 
आयोजना क्षेत्रको भौगतभधक सांरर्चनाको पषृ्ठभतूम जवटल भएता पतन स-साना भ-ूक्षय मात्र गएको र कुन ै
ठूलो पवहरो तिा भ-ूक्षय गएको नगएको पाइन्छ। तभरालो ठाउँमा सांरर्चनाहरू स्िापना गदाध पवहरोलाई 
मध्य नजर गरी गरीनेछ। यस्ता क्षेत्रहरूमा ग्यातबयन पखाधल, अतिसो र बाँसको रोपण र अन्य भ-ू
प्रावितर्क प्रवितर् जस्ता बायोइजन्जतनयररङ्ग प्रवितर्हरूले सरुजक्षत गरीनेछ। 

आयोजनाले भौततक तिा रासायतनक िातािरणमा पनध सक्ने प्रभािहरूलाई तडजाइन अितर् देजख नै 
ध्यानमा राजखएको छ र कततपय उपायहरूलाई तनमाधण र्चरणमा समािेश गरीएको छ।आयोजनाले 
भौततक तिा रासायतनक िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरण गनधको लातग ने.रू. तेजत्तस लाख पैँततस हजार 
(३,३३५,०००) छुट्याएको छ। 
८.२ जैविक िातािरण  
आयोजनाको लातग राविय िनबाट कावटने ४०५ रूखहरूको सट्टामा १:१० अनपुातमा ४०५० रूखको 
तबरूिाहरू तडतभजन िन कायाधलयले तोकेको स्िानमा िकृ्षारोपण गरीनेछ । त्यसैगरी सरकारी ११.१२ 
हे. जग्गा प्रयोग गरे बापत आयोजना क्षेत्र िररपरी सोही जजल्लामा उस्तै पाररजस्िततकी भएको जग्गा 
सट्टाभनाध गरीनेछ र सो जग्गामा क्षततपूततध स्िरूप १६०० प्रतत हेक्टरको दरले १७,७९२ रूखको 
तबरूिाहरू तडतभजन िन कायाधलयले तोकेको स्िानमा िकृ्षारोपण गरीनेछ। यसरी लगाईएका रूखहरूको 
आयोजनाले ५ िषध सम्म रेखदेख गरी सम्बजन्र्त व्यिस्िापन सतमततलाई हस्तान्तरण गरीनेछ। 
सािै, बाझो जतमन, नदी तट सांरक्षण तिा खलु्ला तभरालोपन्न जोगाउन िकृ्षारोपण तिा 
बायोइजन्जतनयररङ्गको प्रयोगले तभरालो जतमनमा भएको िनक्षेत्रको सांरक्षण गरीनेछ। 
आयोजनाले जैविक विविर्ता सांरक्षण, िन्यजन्त ुसांरक्षण आददको लातग सरे्चतना कायधक्रम सांर्चालन 
गनेछ। पम्प्लेट, जनरे्चतनामूलक सामाग्रीहरूको प्रयोग, होतडधङ्ग बोडधको प्रयोग, िनमा लाग्ने आगोको 
तनयन्त्रण सािै तनमाधण कायधबाट िन्यजन्त ुतिा बासस्िानमा कम असर पने गरी काम गरीनेछ। 
यसका सािै आयोजनाले िन्यजन्तकुो बासस्िानको सांरक्षण, अर्चानक छोतडने पानीको रोकिाम र 
आपतकातलन अिस्िा सािर्ानी साइरनको प्रयोगमा पतन विशेष ध्यान ददइनेछ। बसाइँ सराइ गने 
माछाहरूको र्चहलपहलका लातग बाँर् क्षेत्रमा Fish Ladder तनमाधण गरीनेछ। यसबाहेक जलीय जीिनमा 
बार्ा हनु नदीन अन्डरस्लइुसबाट सखु्खा मवहनाको औसत मातसक पानीको बहािको १०% (0.075 
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घनतमटर प्रततसेकेण्ड) खोलामा िातािरणीय बहािको रूपमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा छोतडनेछ। जैविक 
िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरण कायध गनधका तनजम्त आयोजनाले ने.रू. पाँर्च  करोड दईु लाख पर्चासी 
हजार आठ सय (५०,२८५,८००) छुट्याएको छ। 
८.३ सामाजजक आतिधक तिा साांस्कृततक िातािरण  
प्रस्तावित आयोजनाले पानध सक्ने सामाजजक, आतिधक तिा साांस्कृततक िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरण 
गनध प्राप्त गरीएका जग्गाहरूको उजर्चत मूल्याङ्ग् कन तिा उजर्चत रकमको व्यिस्िापन, जग्गा प्राप्त गदाध 
कृवष जतमनबाट क्षतत हनुे बालीहरूको आतिधक मूल्याङ्ग् कन गरी क्षततपूततध ददने व्यिस्िा गनेछ।  
प्रस्तावित आयोजनाले व्यजक्तगत सरुक्षाका सामाग्रीहरू उपलब्र् गराउन,े अग्नी तनयन्त्रणको व्यिस्िा 
गने, सािर्ानी र खतराको सांकेतको आिश्यक र उजर्चत स्िानमा प्रयोग गरीनेछ। कामदारहरूलाई 
वितभन्न सरुक्षा तातलम ददनकुा सािै जनर्नको क्षतत भएमा प्रर्चतलत ऐन तिा तनयम अनसुार क्षततपूततधको 
व्यिस्िा गरीनेछ। प्राितमक उपर्चारको लातग प्राितमक उपर्चार सामाग्रीहरूको व्यिस्िा गरीनेछ। 
तनजी सम्पजत्तको सम्मान, स्िानीयको अतर्कार र ररतीररिाजको सम्मान गनुधका सािै सामाजजक विकृतत 
तसजधना हनु सक्ने वक्रयाकलापहरूलाई पूणधरूपमा रोक लगाइनेछ। यसका सािै स्िानीय बातसन्दाको 
लातग वितभन्न जीविकोपाजधन र सीपमूलक तातलमहरूको व्यिस्िा गरीनेछ। आयोजना सांर्चालन र्चरणमा 
एक्कासी पानी छोड्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अिजस्ित समदुायहरूमा प्रभाि पने भएका कारण सो प्रभाि 
न्यूनीकरणका लातग स्िानीयहरूको समन्ियमा उपयकु्त स्िान छनोट गरी Automatic Siren System 

जडान गरीनेछ। सामाजजक, आतिधक तिा साांस्कृततक िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरण कायध गनधको लातग 
आयोजनाले ने.रू. एक करोड एकासी लाख र्चौरासी हजार आठ सय बाह्र (१८,१८४,८१२) छुट्याएको 
छ। प्रस्तावित आयोजनामा न्यूनीकरणका उपायहरूको प्रमखु जजम्मेिारी प्रस्तािकको हनुेछ। प्रस्तावित 
न्यूनीकरणका उपायहरू लागू गने जजम्मेिारी आयोजनाको व्यिस्िापकको हनुेछ। प्रस्तािकले प्रस्तावित 
न्यूनीकरणका उपायहरूको कायधन्ियनका लातग आिश्यक विज्ञहरू करारमा तलनेछ। िातािरणमा पने 
प्रभािहरू न्यूनीकरण गनधका लातग आयोजना व्यिस्िापन कायाधलयमा िातािरणीय तिा सामाजजक 
व्यिस्िापन एकाईको स्िापना गरीनेछ। 
९.िातािरणीय अतभिवृि र सामदुावयक सहयोग कायधक्रम 
सामदुावयक सहयोग कायधक्रम अन्तगधत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा वितभन्न वकतसमका उपायहरू तिा 
कायधक्रमहरू तयार पाररएको छ जसमध्ये स्िास्थ्य, जशक्षा, खानेपानीको स्तरोन्नतत गने, सडक, ग्रातमण 
स्िास्थ्य सांस्िाहरूलाई सबल बनाउन सहयोग गने, वितभन्न सीपमूलक तातलम, जनजाततको जीिनस्तर 
सरु्ाने सहायक कायधक्रम आदद रहेका छन।् यसका तनजम्त लागत खर्चधका अततररक्त कुल रू. र्चार  
करोड सतहत्तर लाख तत्रर्चातलस हजार तीन सय तत्रर्चातलस (४७,७४३,३४३) छुट्याएको छ। यसका 
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अततररक्त आयोजनाले स्िानीय स्तरमा पाने सकारात्मक प्रभािहरू अतभिवृिका लातग ने.रू. सात लाख 
पैँसट्ठी हजार (७६५,०००) छुट्याएको छ। 
१०. िातािरणीय व्यिस्िापन योजना  
आयोजनाको तनमाधण र सांर्चालनबाट स्िानीयस्तरको िातािरणमा पने नकरात्मक प्रभािहरूलाई 
आयोजनाले िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदनमा उल्लेख भए अनसुारका न्यूनीकरणका उपायहरूको 
अिलम्बन गनेछ। न्यूनीकरणका उपायहरूको अिलम्बन गरीएको छ छैन भने्न सतुनजित गनधका तनजम्त 
िातािरणीय व्यिस्िापन योजनालाई आयोजनाकै अांगको रूपमा विकास गरीएको छ। आयोजनाको 
कारणले स्िानीय स्तरको भौततक, रासायतनक, जैविक, सामाजजक, आतिधक तिा साांस्कृततक क्षेत्रमा 
परेका नकारात्मक प्रभािहरूलाई हटाउने िा न्यूनीकरण गने मखु्य जजम्मेिारी आयोजनाको हनुेछ। 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनले प्रस्ताि गरेको िातािरणीय व्यिस्िापन योजना प्रस्तािक र 
अन्य सरोकारिालाहरूको सहकायधमा सांर्चालन गरीनेछ। यस लातग आयोजनासँग सम्बजन्र्त 
सरोकारिालाहरूमा िन तिा िातािरण मन्त्रालय, ऊजाध, जलस्रोत तिा तसँर्चाइ मन्त्रालय, जजल्ला 
समन्िय सतमतत, तडतभजन िन कायाधलय, सम्बजन्र्त गाउँपातलका, िडा कायाधलय, तनदेशन ददने प्रावितर्क 
टोली तिा तनमाधण तनमाधण व्यिसायीहरू आदद रहने छन।् यसका लातग आयोजना व्यिस्िापन एकाईले 
वितभन्न उप-एकाईहरू खडा गरी आिश्यक मानिीय सांशार्नको व्यिस्िा गनेछ। 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदनले तसफाररस गरे अनसुार न्यूनीकरणका उपायहरू अिलम्बन गरे 
नगरेको अनगुमन गनध तिा सरोकारिालाहरूसँग सरु्ार गनध सवकने कुराहरूमा राय तलनका तनजम्त 
आयोजनाको िातािरणीय व्यिस्िापन एकाई स्िापना गरी आयोजनाले स्ि:अनगुमन गनेछ। िातािरणीय 
व्यिस्िापन एकाईले यसका अततररक्त आयोजनाको वितभन्न र्चरणमा अिलम्बन गरीने उपायहरूमा 
िातािरणीय मापदण्डको प्रयोग गरे नगरेको पतन अनगुमन गनेछ। िातािरणीय अनगुमनमा सांलग्न 
सरोकारिालाहरूले ददएका सझुािहरू कायाधन्ियनका लातग आयोजनाले आिश्यक पहल गनेछ। 
आयोजना सांर्चालनको दईु िषधपतछ िन तिा िातािरण मन्त्रालय अन्तगधतको िातािरण विभागले 
आयोजनाको िातािरणीय परीक्षण गनेछ। 
आयोजनाले िातािरणीय अनगुमनको तनजम्त लाग्ने खर्चध रू. एक करोड सात लाख (१०,७००,०००) 
तिा िातािरणीय परीक्षणका तनजम्त लाग्ने खर्चध रू. र्चातलस लाख (४,०००,०००) अनमुान गरेको 
छ। आयोजनाले मातिका सबै खर्चध समािेश गरी िातािरणीय खर्चध रू. तेह्र करोड पर्चास लाख तेह्र 
हजार नौ सय  पर्चपन्न (१३५,०१३,९५५) छुट्याएको छ र यो आयोजनाको कुल आर्ारभतू लागत 
रू. छ अबध छजत्तस करोड सन्ताउन्न लाख उनासी हजार (६,३६५,७७९,०००) को २.१२ % हनु 
आउँछ। 
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११. तनष्कषध  
पवहर्चान गरीएका अतर्काांश नकारात्मक प्रभािहरूलाई न्यूनीकरण गरीनेछ। यसका तनजम्त यस 
प्रततिेदनमा प्रस्तावित न्यूनीकरणका उपायहरूको पूणध रूपमा अिलम्बन गरीनेछ। यसका सािै यस 
प्रततिेदनमा उल्लेजखत सझुाि तिा उपायहरू समग्र प्रभावित बस्ती, समदुाय, तिा स्िानीयहरूको 
जीिनस्तर उकास्नमा सहयोग पगु्नेछ। यी सन्दभधहरूलाई हेदाध िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 
अनसुार सकारात्मक प्रभाि बढी र नकारात्मक प्रभाि कम भएकोले आयोजना विकास तनमाधण गनध 
उपयकु्त देजखन्छ। 
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अध्याय १ 
1 प्रस्तािक र प्रततिेदन तयार गने व्यजक्तको िा सांस्िाको नाम र ठेगाना 

 प्रस्तािकको नाम र ठेगाना 
यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तािक यारू हाईड्रोपािर प्राइभेट तलतमटेड रहेको 
छ। प्रस्तािकको सम्पकध  ठेगाना तल उल्लेख गरीएको छ; 
प्रस्तािकको सम्पकध  ठेगाना 

नाम : यारू हाईड्रोपािर प्राइभेट तलतमटेड 

ठेगाना : लाजजम्पाट -२, काठमाडौँ महानगरपातलका 
फोन : ०१-६९११६३७, ९५१२२०३०५ 

इमेल : pratity@yahoo.com  
 परामशधदाता को नाम र ठेगाना 

नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कन्सल्् यान्ट प्रा.तल. ले यो िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 
तयार गरेको हो। परामशधदाताको सम्पकध  ठेगाना तल उल्लेख गरीएको छ; 
परामशधदाताको सम्पकध  ठेगाना 

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

इमेल: consult.nedc@gmail.com 

मोबाइल नां.: ९८०११०५९८० 

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

नाम 

पद विशेषज्ञ क्षते्र योग्यता सांलग्न भइसकेका 
आयोजना सांख्या 

१ नारायण प्रसाद 
खनाल 

टोली नेता  िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन विज्ञ 

िातािरण विज्ञानमा 
स्नातकोत्तर 

८६ 

२ उददषा दनेखु टोली सदस्य पाररजस्िततकीय विज्ञ िातािरण विज्ञानमा 
स्नातकोत्तर 

८३ 

३ उरूषा 
तसांख्िाल 

टोली सदस्य जैविक विविर्ता  विज्ञ जैविक विविर्ता तिा 
िातािरण व्यिस्िापनमा 
स्नातकोत्तर 

१८ 

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

पद विशेषज्ञ क्षते्र योग्यता सांलग्न भइसकेका 
आयोजना सांख्या 

४ रे्चत नाि 
दाहाल 

टोली सदस्य समाजशास्त्री समाजशास्त्रमा 
स्नातकोत्तर 

17 

५ सन्तोष भट्टराई टोली सदस्य हाइड्रोपािर इजन्जतनयर हाइड्रोपािर 
इजन्जतनयरवङमा 
स्नातकोत्तर 

२१ 

 प्रस्तािको सान्दतभधकता 
यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना (३०.५९ मे.िा.) नेपालको गण्डकी प्रदेशको गोरखा  
जजल्लाको र्ारे्च गाउँपातलकाको िडा नां. १ मा प्रस्ताि गरीएको छ। प्रस्तावित आयोजनाबाट उत्पाददत 
िावषधक ऊजाध 175.978 तगगािाट आिर विद्यतुले देशको विद्यतु आपूततधमा टेिा परु् याउँनेछ। स्िानीय 
क्षेत्रको विकासमा सहयोग गनुधका सािै पहुँर्च सडकको तनमाधणले यातायात सवुिर्ामा सरु्ार ल्याउँनेछ। 
प्रस्तावित आयोजनाले स्िानीयलाई योग्यता र सीप अनसुार प्रशासतनक र प्रावितर्क कायधहरूको लातग 
रोजगार प्रदान गनेछ। यस आयोजनाले दोभान बस्ती र सलुारे्चत गाउँका बातसन्दाहरूलाई प्रत्यक्ष 
रूपमा जीिनस्तर उकास्न मद्दत गनेछ। 

 कानूनी औजर्चत्यता 
िािातािरण सांरक्षण ऐन, २०७६ तिा िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७ अनसुार मखु्य 
आयोजनाहरूका लातग सांजक्षप्त िातािरणीय अध्ययन िा प्रारजम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन गनुधपने हनु्छ। 
िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७, तनयम ३ सँग सम्बजन्र्त अनसुरु्ची ३ (िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गनुधपने प्रस्ताि) अन्तगधत खण्ड क (िन क्षते्र) को उपखण्ड ५ अनसुार विद्यतु प्रसारण लाइन 
बाहेक अन्य प्रयोजनको लातग ५ हेक्टरभन्दा बढीको िन क्षेत्र,िन सांरक्षण क्षेत्र,सांरक्षण क्षेत्र,मध्यिती 
क्षेत्र तिा िातािरण सांरक्षण क्षेत्रको िनको जग्गा प्रयोग गने भएमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनध 
आिश्यक हनु्छ।   
प्रस्तावित ३०.५९ मे.िा को यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजनाका लातग कुल ११.१२ 
हे. राविय िनको जग्गा (७.५ हे. राविय िनबाट र १.८२ हे राविय िनसँग जोतडएको खोलाको 
जग्गाबाट स्िायी रूपमा तिा ०.६ हे. राविय िनबाट र १.२ हे िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट 
अस्िायी रूपमा) प्रयोग गने भएकोले िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गरी िन तिा िातािरण मन्त्रालयबाट 
स्िीकृत गनध आिश्यक हनु्छ। 
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िातािरणीय सांरक्षण तनयमािली, २०७७ अन्तगधत िातािरण सांरक्षण ऐन, २०७६ को पररच्छेद-२ 
को तनयम ३ को उपतनयम (२) को (क) अनरुूप प्रभावित आयोजना राविय प्राितमकता प्राप्त विकास 
आयोजनामा पने हनुाले यस आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन ऊजाध, जलश्रोत तिा तसांर्चाइ 
मन्त्रालय माफध त िन तिा िातािरण मन्त्रालयमा पेश गरी उक्त तनकायबाट स्िीकृत गनुधपने कानूनी 
प्रािर्ान छ। सिेक्षण अनमुततपत्रमा उल्लेजखत सतध अनसुार प्रततिेदन तयारी गरीएको छ। सिेक्षण 
अनमुततपत्रहरू र आिश्यक कानूनी कागजातहरू अनसूुर्ची १ मा समािेश गरीएका छन।् 

 िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको उद्दशे्य   
यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनका मखु्य 
उदे्दश् यहरू तनम्न तलजखत छन:् 
• आयोजना प्रभाि क्षेत्रको रेखाङ्कन गने ; 
• विद्यमान भौततक, जैविक, सामाजजक, आतिधक र साांस्कृततक िातािरणीय अिस्िाको जानकारी 

सांकलन गने ; 
• सकारात्मक तिा नकारात्मक प्रभािहरूको पवहर्चान गने ; 
• उपयकु्त, व्यािहाररक न्यूनीकरणका उपायहरू तिा अतभिवृि उपायहरू तसफाररस गने; 
• प्रस्तािकहरू, परामशधदाताहरू, सम्बजन्र्त अतर्कारीहरू, इच्छुक तिा प्रभावित पक्षहरूसँग 

जानकारी आदान प्रदान गने र प्रस्ताि सम्बन्र्ी आफ्नो विर्चार तिा सरोकार व्यक्त गने; 
• सम्भावित विकल्पहरूको विश् लेषण तिा उपयकु्त विकल्पहरू तसफाररस गने; 
• िातािरणीय व्यिस्िापन योजनाको लातग प्रभािकारी न्यूनीकरण उपाय, िातािरणीय व्यिस्िापन, 

अनगुमन र परीक्षण प्रस्ततु गने । 
 अध्ययनको दायरा 

िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययन विद्यतु उत्पादनमा मात्र तसतमत रहेको छ। यस अध्ययनले 
आयोजनाको तनमाधण र सांर्चालनसँग सम्बजन्र्त प्रभाि र सिालहरूलाई समािेश गनेछ। आयोजनाले 
कररब १३.५ वक.तम. लम्बाइको पहुँर्च सडक तनमाधण गनेछ र पहुँर्च सडकको तनमाधण तिा सांर्चालन 
सम्बन्र्ी मदु्दाहरू पतन अध्ययनको दायरा तभत्र पदधछन।् क्रशर प्लान्ट, उत्खनन क्षेत्रहरू, भण्डारण 
क्षेत्रहरू, व्यार्चीङ्ग प्लान्ट, बांकर स्िल, विष्फोटन सम्बन्र्ी वक्रयाकलापहरू, तडस्पोजल क्षेत्रहरूसँग 
सम्बजन्र्त प्रभािहरू पतन यस िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनको दायरा तभत्र पदधछन।् सािै 
प्रत्यक्ष प्रभाि क्षेत्र, समदुायका मातनसहरू र आयोजना प्रभावित पररिारसँग सम्बजन्र्त सिाल तिा 
प्रभािहरू पतन यस िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनको दायरा तभत्र पदधछन।् प्रसारण लाइनको 
लातग छुटै्ट िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन/प्रारजम्भक िातािरणीय परीक्षण अध्ययन गरीनेछ। 
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अध्याय २ 
2 प्रस्तािको पररर्चय 

 भतूमका  
प्रस्तािक यारू हाईड्रोपािर प्राइभेट तलतमटेडले गण्डकी प्रदेशको गोरखा जजल्लाको र्ारे्च गाउँपातलकाको 
िडा नां. १ मा ३0.59 मे. िा. क्षमताको यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना प्रस्ताि 
गरेको छ। विद्यतु विकास विभागले प्रस्तािकलाई विद्यतु उत्पादनको सिेक्षण अनमुततपत्र (वि∙ वि∙ वि∙ 
०७५/७६ वि∙ उ∙ स∙ १०४६) तमतत २०७५/०७/२० गते प्रदान गरेको तियो जसको बहाल 
अितर् २०७७/०७/१९ गते सम्म रहको तियो। तमतत 2076/10/24 गतेको विभागीय तनणधय 
अनसुार आयोजनाको देशान्तर ८४°५६'४५" पूिध देजख ८४°५४'३०" पूिध बाट देशान्तर ८४°५४'३०" 
पूिध देजख ८४°५७'००" पूिध सम्म हनुे गरी विद्यतु उत्पादनको सिेक्षण अनमुतत पत्रको क्षेत्र सांशोर्न 
गरीएको तियो। त्यसैगरी, तमतत 2077/08/11 गतेको विभागीय तनणधय अनसुार बहाल अितर् 
2078/07/19 रहने गरी आयोजनाको विद्यतु उत्पादनको सिेक्षण अनतुमत पत्र नविकरण गरीएको 
तियो। त्यसैगरी, तमतत २०७7/०9/07 को विभागीय तनणधय अनसुार आयोजनाको क्षमता 24.96 
मे.िा. बाट 30.59 मे.िा. हनुे गरी विद्यतु उत्पादनको सिेक्षण अनमुतत पत्र सांशोर्न गरीएको तियो।  
त्यसैगरी, तमतत 2078/08/07 को विभागीय तनणधय अनसुार अनसुार बहाल अितर् 
2079/07/19 रहने गरी आयोजनाको विद्यतु उत्पादनको सिेक्षण अनतुमत पत्र नविकरण गरीएको 
तियो। िातािरणीय प्रभाि अध्ययनको क्रममा पवहर्चान भएका िप सिाललाई समेत यस प्रततिेदनमा 
सम्बोर्न गरीएको छ। विद्यतु उत्पादनको सिेक्षण अनमुतत पत्रमा उजल्लजखत सम्पूणध सतधहरूको पालना 
गरी िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयार गरीएको छ। सम्पूणध सिेक्षण अनमुततपत्रहरू र 
आिश्यक कानूनी कागजातहरू अनसूुर्ची १ मा समािेश गरीएका छन।् 

 प्रस्तािको पररर्चय 
यारू हाईड्रोपािर प्राइभेट तलतमटेड प्रस्तािक रहेको ३०.५९ मे.िा. क्षमताको यारूखोला 
अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना गोरखा जजल्लाको र्ारे्च गाउँपातलकामा अिजस्ित छ। प्रस्तावित 
आयोजना Peaking Run of River (PRoR) प्रकृततको रहेको छ। प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजनाको 
तडजाईन तडस्र्चाजध २.७३ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड र ग्रस हेड १३३९ तम. रहेको छ। प्रस्तावित 
जलविद्यतु आयोजनाको िावषधक ऊजाध उत्पादन 175.978 तगगािाट आिर (िषाध याम- १२2.289 
तगगािाट आिर, सखु्खा वपक ऊजाध उत्पादन- २०.783 तगगािाट आिर, सखु्खा Off-Peak Energy -
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३३.२३८ तगगािाट आिर) रहेको छ। Reservoir , डाइभजधन िेयर, इन्टेक, ग्राभेल ट्रयाप, एप्रोर्च 
क्यानल, तडसेजन्डङ बेतसन, हेडरेस टनेल, सजध साफ्ट, पेनस्टक पाइप, विद्यतुगहृ, टेलरेस तिा प्रसारण लाइन 
प्रस्तावित आयोजनाका मखु्य अियिहरू हनु।् हेडरेस टनेलको लम्बाइ कररब ३६३५ तमटर र व्यास 
२.८ तमटर र्चौडाइ र २.८ तमटर उर्चाइ तिा जस्टल पेनस्टक पाईपको लम्बाइ २५७० तमटर रहेको 
छ। यस आयोजनाको विद्यतुगहृबाट उत्पाददत विद्यतुलाई यस आयोजनाको स्िीर्चयाडधबाट कररब ३२ 
वकलोतमटर लामो १३२ के.भी. प्रसारण लाइन माफध त नेपाल विद्यतु प्रातर्करणको बोलाधङ सब-स्टेसनमा 
जडान गरीनेछ। 

 अिजस्ितत र पहुँर्च 
यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना (३०.५९ मे.िा.) नेपालको गण्डकी प्रदेशको गोरखा  
जजल्लाको र्ारे्च गाउँपातलकाको िडा नां. १ मा रहेको यारू खोलामा प्रस्ताि गरीएको छ। प्रस्तावित 
आयोजनामा प्रयोग हनुे िेयर के्रष्ट तिा टेलरेसको स्तर समदु्री सतहबाट क्रमशूः २४१६ तमटर र 
१०७४.३९ तमटरको उर्चाइमा रहेको छ। भौगतभधक रूपमा यो आयोजनाका सांरर्चनाहरू उत्तरी अक्षाांश 
२८°१८'०५" देजख २८°२०'२९" उत्तर  सम्म तिा पूिी देशान्तर ८४°५४'३०" देजख ८४°५७'००" 
पूिध सम्म रहनेछ।  
तातलका 2.1: आयोजनाको वििरण 
क्र.सां. जजल्ला प्रशासतनक स्िान भौगोतलक स्िान वटप्पणीहरू 

१ गोरखा र्ारे्च गाउँपातलकाको िडा नां. 
१ 

अक्षाांश २८°१८'०५" देजख २८°२०'२९" 
उत्तर  तिा देशान्तर ८४°५४'३०" देजख 
८४°५७'००" पूिध 
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तस्िीर 2.1: नेपालको नक्सामा आयोजना क्षते्र 
स्रोत: नापी विभाग, २०७७ बाट पररमाजजधत
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तस्िीर 2.2: गगुलको नक्सामा आयोजना क्षते्र 
स्रोत: गगुल अिध (२०७८) बाट पररमाजजधत
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तस्िीर 2.3: गोरखा जजल्लाको नक्सामा आयोजना क्षते्र 
स्रोत: सविय मातमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (२०७८) बाट पररमाजजधत 
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 आयोजनाको पहुँर्च 
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र गोरखा जजल्लाको आरूघाट बजारबाट सजजलै पहुँर्च योग्य छ। 
काडमाडौं देजख गोरखाको आरूघाट बजार सम्म पगु्नको लातग काठमाडौं देजख र्ाददङ्ग बेसी 
(तत्रभिुन राजमागध र पथृ्िी राजमागध), र्ाददङ्ग बेसी देजख सल्यानटार (सल्यानटार सडक) 
सल्यानटार देजख आरूघाट (आरूघाट सडक) हुँदै पहुँर्च योग्य छ। आयोजनाको प्रस्तावित 
विद्यतुगहृ क्षेत्र आरूघाट बजार र र्चीनको तसमाना जोड्ने तनमाधणातर्न सडकद्वारा पहुँर्च योग्य 
छ। आयोजना तनमाधण कायध सांर्चालन हनु े तमतत सम्म दोभान सम्म ट्रयाक खोतलनेछ र 
बढुीगण्डकी नदीमा Steel Truss/Bailey bridge तनमाधण गरी प्रस्तावित विद्यतुगहृ क्षेत्रमा पहुँर्च 
गनध सवकनेछ। प्रस्तावित आयोजनाको विद्यतुगहृ देजख हेडिक्सध क्षेत्र सम्म पहुँर्चका लातग 
१३.५ वक.तम. लम्बाइ र ४.५ तम. र्चौडाइको सडक तनमाधण गरीनेछ। आयोजनाको पहुँर्च 
सम्बन्र्ी विस्ततृ वििरण तलको तातलकामा प्रस्ततु गरीएको छ; 
तातलका 2.2: आयोजना क्षते्रसम्मको पहुँर्च 
क्र.सां. देजख-सम्म दूरी (वक.तम.) सडकको नाम सडकको प्रकार 

१. काठमाडौं-र्ाददङ्ग बेसी ८५ तत्रभिुन राजमागध (नौबसे 
सम्म), पथृ्िी राजमागध 

कालोपते्र गरीएको पक् की 
सडक, बाह्रमासे 

२. र्ाददङ्ग बेसी - 
सल्यानटार 

३१ सल्यानटार सडक कालोपते्र गरीएको पक् की 
सडक, बाह्रमासे 

३. सल्यानटार - आरूघाट ९ आरूघाट सडक कच्र्ची सडक, सखु्खा 
मौसममा मात्र 

४. आरूघाट - लापबुेसी १६ नाम नभएको कच्र्ची सडक, सखु्खा 
मौसममा मात्र 

५. लापबुेसी - विद्यतुगृह 
क्षेत्र 

१५ र्चीनको तसमान जोड्ने 
सडक 

ट्रयाक मात्र उपलब्र् 
भएको / upgrade गनुधपने 

६. विद्यतुगृह - बाँर् क्षेत्र १३.५ आन्तररक पहुँर्च सडक आयोजनाले तनमाधण 
गनुधपने 

कुल १६९.५   

स्रोत: यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना (३०.५९ मे.िा.) को सम्भाव्यता 
अध्ययन प्रततिेदन, २०७८ 

 प्रकृतत/ वकतसम 
यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना ३०.५९ अर्धजलाशययकु्त (PROR) प्रकृततको 
जलविद्यतु आयोजना हो। प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजनाको तडजाईन तडस्र्चाजध २.७३ घनतमटर 
प्रतत सेकेण्ड र ग्रस हेड १३३९ तम. रहेको छ। यस आयोजनाको ग्रस हेड उच्र्च रहेका कारण 
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सरुक्षाका लातग विद्यतुगहृ नजजकै ५० तम.तम. मोटाइ भएको पेनस्टक पाइप (E४५०) प्रदान 
गरीएको छ जसले हेड द्वारा उत्पाददत उच्र्च र्चापको सामना गनेछ। सािै सजध हेडका लातग 
४ तम. व्यास र ३८.९ तम. उर्चाइ भएको सजध साफ्ट प्रदान गरीएको छ। पेनस्टक 
अलाइन्टमेन्ट ४० तडग्रीको स्लोप हनुे गरी तनमाधण गरीनेछ। प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजनाको 
वपक आिर (peak hour) कररब ४ घण्टा रहेको छ। प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजनाको िावषधक 
ऊजाध उत्पादन 175.978 तगगािाट आिर रहेको छ। प्रस्तावित आयोजनाका सांरर्चनाहरू 
यारू खोलाको बाँया वकनारमा अिजस्ित छन।् Reservoir, डाइभजधन िेयर, इन्टेक, ग्राभेल 
ट्रयाप, एप्रोर्च क्यानल, तडस्याजण्डङ बेतसन, हेडरेस टनले, सजध साफ्ट, पेनस्टक पाइप, विद्यतुगहृ, 
टेलरेस तिा प्रसारण लाइन प्रस्तावित प्रस्तावित आयोजनाका मखु्य अियिहरू हनु।्  

 आयोजनाको मखु्य विशेषताहरू 
यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजनाका मखु्य विशेषताहरू तल तातलका २.3 मा 
ददइएको छ; 
तातलका 2.3: आयोजनाका मूख्य विशेषताहरू  

क्र. 
सां. 

वििरण विशेषता 

१ आयोजनाको स्िान  

  आयोजनाको नाम यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना 
  प्रदेश  गण्डकी 
  जजल्ला गोरखा 
 गाउँपातलका र्ारे्च गाउँपातलका िडा नां १ 
  ईन्टेक क्षेत्र र्ारे्च गाउँपातलका िडा नां १ 

  विद्यतुगृह क्षेत्र र्ारे्च गाउँपातलका िडा नां १ 

  भौगोतलक अिजस्ितत 

  अक्षाांश २८°१८'०५" उत्तर देजख २८°२०'२९" उत्तर 

  देशान्तर ८४°५४'३०" पूिध देजख ८४°५७'००" पूिध 
सम्म 

२ सामान्य वििरण 

  नदीको नाम यारू खोला  

  नजजकको बजार आरूघाट बजार 

  आयोजनाको प्रकार अर्धजलाशययकु्त (PROR) 

  ग्रस हेड  १३३९ तम 

  नेट रेटेड हेड १३०५.३२ तम . 
  जतडत क्षमता  ३०.५९ मे.िा. 
  वपवकङ्ग आिर ४ घण्टा 
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क्र. 
सां. 

वििरण विशेषता 

  Peak hour dry energy २०.783 तगगािाट आिर  

  Off Peak  dry energy ३३.२३८ तगगािाट आिर 

 कुल Dry energy  53.689 तगगािाट आिर 
  कुल Wet energy १२2.289 तगगािाट आिर 

 औसत िावषधक ऊजाध उत्पादन  175.978 तगगािाट आिर 

३ जलविज्ञान  (Hydrology) 

 िेयर क्षेत्रको जलर्ार क्षेत्र ५९.९ िगध वक.तम. 
 औसत िावषधक बहाि ३.७० घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 

 न्यूनतम मातसब बहाि 0.75 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड (माघ मवहनामा) 
 अतर्कतम मातसक बहाि 9.76 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड (श्रािण) 
 तडजाइन तडस्र्चाजध (Q४२%) २.७३ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 

 तडजाइन फ्लड तडस्र्चाजध ३८ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 

 िावषधक औसत िषाध  १६०० तमतलतमटर  

४ Reservoir 

  क्षेत्रफल ३७५१ िगधतमटर (०.३७५१ हे.) 

  आयोजनाको लातग आिश्यक Reservoir Volume ३०,१४६ .६९ घनतमटर 

  Reservoir Volume ३२,३६० घनतमटर 

  र्चौडाइ ३५ तम . 
  लम्बाइ १२५ 

  गवहराइ १८ तम . 
  FSL समदु्री सतहबाट २४१६ तम. माति 

  MDDL समदु्री सतहबाट २४०२.५ तम. माति 

 वपवकङ्ग सम्बन्र्ी वििरण 
 मवहना वपवकङ्ग समय वपवकङ्ग तडस्र्चाजध 
 बैशाख 4 घण्टा 0.199 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 मांतसर 4 घण्टा 0.285 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 पषु 4 घण्टा 0.372 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 माघ 4 घण्टा 0.411 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 फागनु 4 घण्टा 0.406 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 रै्चत्र 4 घण्टा 0.357 घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
५ डाइभजधन िेयर 
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क्र. 
सां. 

वििरण विशेषता 

  िेयरको प्रकार Concrete barrage 

  िेयरको लम्बाइ २१ तम. 
 उर्चाइ (above ground) 19 तम. 
  के्रष्टको उर्चाइ समदु्री सतहबाट २४१६ तम. माति 

  जस्पलिेको प्रकार Pressured (from undersluice) 

  अन्डर स्लइुस गेटको आकार ५ मी. x ३ तम. (र्चौडाइ x उर्चाइ) 

  जस्पलिेको सांख्या ३ 

  अन्डर स्लइुस के्रष्टको उर्चाइ समदु्री सतहबाट २३९८ तम. माति 

६ इन्टेक (Intake) 

  प्रकार Side intake (Orifice) 

  सांख्या २ 

  इन्भटध लेिल समदु्री सतहबाट २४०० तम. माति 

  इनटेकको आकार २ तम. x ०.७५ तम. (र्चौडाइ x उर्चाइ) 

७ ग्राभेल ट्रयाप (Gravel Trap) 

  लम्बाइ ५.५ तम 

  र्चौडाइ ५.५ तम 

  गवहराइ ४.३ तम 

  ट्रयाप गरीने साईज ५ तमतलतमटर 

  फ्लतसङ्ग च्यानल  ग्रातभवट फ्लतसङ्ग (१ तम*१ तम)  

८ एप्रोर्च क्यानल (Approach Canal) 

  प्रकार पाईप तिा टनेल (Inverted D) 

  सांख्या १ 

  लम्बाइ ५० तम. पाईप र १४६.६० तम. टनेल 

  आकार (र्चौडाइ x उर्चाइ) पाईपको व्यास १.५ तम  र   

टनेल २.८ तम. x २.८ तम. 
९ तडसेजन्डङ बेतसन (Desanding Basin)  

  प्रकार भतुमगत तसांगल  िे (Underground single bay) 

  तिग्राइने कणको आकार ≥०.२ तम.तम. 
  लम्बाइ ६० तम 

  र्चौडाइ ६.५० तम. प्रत्येकको 
  गवहराइ ११.९५ तम 

  ईन्लेट ट्राजन्जसनको लम्बाइ  १६.६० तम 
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क्र. 
सां. 

वििरण विशेषता 

  ट्रावपङ्ग दक्षता (Trapping Efficiency)  ९०.००% 

१० हेडरेस टनेल   

  प्रकार Inverted D 

  तभतत्र व्यास २.८*२.८ तम (र्चौडाइ x उर्चाइ ) 

  लम्बाइ ३६३५ तम 

  जस्टल मोटाइ /लाइतनङ्गको प्रकार सटधवक्रट लाइतनङ्ग रक टाईप (Shotcrete 
lining acc to rock type) 

  एांकर बल्लकको सांख्या  छैन  

११ सजध साफ्ट (Forebey Surge Tank)  

  प्रकार सामान्य, गोलाकार  

  गवहराइ ३९ तम 

  व्यास  ४  तम 

   Normal Operation Level २४१४.८४ FSL र २४०१.३४ MDDL  

  Up Surge Level समदु्री सतहबाट २४२८.१४ तम. माति 

  Down Surge Level समदु्री सतहबाट  २३९६.८६ तम. माति 

१२ जस्टल पेनस्टक  पाइप (Penstock Pipe)  

  प्रकार सतवह, जस्टल ग्रडे E४५० 

  तभतत्र व्यास ०.९५ तम 

  लम्बाइ २५७० तम 

  स्टीलको मोटाइ ८ देजख ५० तम.तम. 
  एांकर ब्लकको सांख्या  २८ 

  स्याडल सपोटधको सांख्या ४०० 

१३ विद्यतुगहृ (Powerhouse)  

  प्रकार सतही 
  आकार (लम्बाइ x र्चौडाइ x उर्चाइ) ३१ तम. x २०.३ तम. x २३.५ तम. 
  टरबाइन एजक्सस लेभल (Turbine Axis Level) समदु्री सतहबाट १०७७ तम. माति 

१४ टेलरेस   

  प्रकार Open, आयातकार  

  सांख्या ३ 

  लम्बाइ ९३  तम 

  आकार (मोटाइ * व्यास) २ तम* १.८ तम 

  टेलरेस पानीको सतह समदु्री सतहबाट १०७४.३९ तम. माति 
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क्र. 
सां. 

वििरण विशेषता 

१५ टिाधइन (Turbine)  

  प्रकार पेल्टन टरबाइन (Pelton Turbine) 

  सांख्या ३ 

  रेटेड उत्पादन क्षमता प्रतत एकाई (Rated Output 

Capacity per unit) 

१०.५  मेगािाट 

  Efficiency ९०.००% 

  टिाधईन इजक्सस लेभल (Turbine Axis Level) समदु्री सतहबाट १०७७ तम.  माति 

  कुल हेड १३०५.३२  तम. 
  तडस्र्चाजध प्रतत यतुनट ०.७८३  घन तमटर प्रतत सेकेण्ड 

१६ गभनधर (Governor) 

  प्रकार  ठोस, PID गभनधर  

  Adjustment for Speed Drop ०-१०% 

१७ जेनेरेटर  

  प्रकार Synchronous 

  Rated Output Capacity per Unit १२.३५ MVA 

  पािर फ्याक्टर  ०.८५ 

  उत्पाददत भोल्टेज ११ वकलो भोल्ट  

  आिृतत ५० हजध  

  सांख्या ३ 

  Excitation System Static 

  Efficiency ९७.००% 

१८ ट्रान्सफमधर   

  प्रकार ३ Phase, Oil immersed 

  क्षमता  १२.३५ MVA 

  भोल्टेज अनपुात ११/१३२ वकलो भोल्ट  

  सांख्या ३ 

  भेक्टर समहु YNd१ 

  विक्िेजन्स (Frequency) ५० हजध  

  दक्षता ९९.००% 

१९ प्रसारण लाइन   

  भोल्टेज लेभल  १३२ वकलो भोल्ट 

  लम्बाइ  ३२ वकलोतमटर  
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क्र. 
सां. 

वििरण विशेषता 

  कन्डक्टरको प्रकार ACSR Wolf  

  सरुू तबन्द ु आयोजनाको जस्िर्चयाडध  

  अजन्तम तबन्द ु नेपाल विद्यतु प्रातर्करणको बोलाधङ सब-स्टेसन  

२० विजत्तय सांकेतक 

  तनमाधण अितर् ६ िषध 
  Debt/Equity ७० /३० 

  आयोजना लागत (Without IDC)   ने.रू. ६,३६५,७७९,००० 

  प्रतत मे.िा. लागत ने.रू. २०.८१ करोड 

  NPV ने.रू. १५७३.१३ तमतलयन 

  IRR १३.५५% 

  BC ratio १.२५ 

स्रोत: यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना, ३०.५९ मे.िा. को सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रततिेदन, २०७८ 

  आयोजनाको मखु्य भागहरूको िणधन 
क. Reservoir 

प्रस्तावित Reservoir को क्षेत्रफल ३७५१ िगधतमटर रहनेछ। आयोजनाको लातग आिश्यक 
Reservoir Volume ३०,१४६.६९ घनतमटर रहेको छ भने reservoir Volume ३२,३६० 
घनतमटर रहेको छ। FSL समदु्री सतहबाट २४१६ तम. माति रहनेछ। त्यसैगरी MDDL 

समदु्री सतहबाट २४०२.५ तम. माति रहनेछ। 

ख. डाइभजधन िेयर 
Concrete barrage प्रकारको डाइभजधन िेयर प्रस्ताि गरीएको छ। िेयरको लम्बाइ २१ तम. र 
ररभर िेडबाट उर्चाइ 19 तम. रहनेछ। के्रष्टको उर्चाइ समदु्री सतहबाट २४१६.०० तम. माति 
रहेको छ। जस्पलिे pressured (from undersluice) प्रकारको रहनेछ। यसको सांख्या तीनिटा 
हनुेछ र अन्डर स्लइुस गेटको आकार ५ मी. x ३ तम. (र्चौडाइ x उर्चाइ) हनुेछ। यो समदु्री 
सतहबाट २३९८ तम. माति रहेको छ। 
ग. इन्टेक 
Orifice साइड इन्टेकको आकार २ तम x ०.७५ तम (र्चौडाइ x उर्चाइ) रहनेछ। यसको 
सांख्या दईुिटा रहनेछ ।यो समदु्री सतहबाट २४०० तम. माति रहेको छ। 
घ. ग्राभेल ट्रयाप (Gravel Trap) 
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प्रस्तावित ग्राभेल ट्रयापको लम्बाइ ५.५ तम., र्चौडाइ ५.५ तम. र गवहराइ ४.३ तम रहनेछ। 
ट्रयाप गरीने साईज ५ तमतलतमटर रहनेछ। 
ङ. एप्रोर्च क्यानल (Approach Canal) 

एप्रोर्च क्यानल पाईप तिा टनेल (Inverted D) प्रकारको रहनेछ। पाइपको लम्बाइ ५० तम. र 
टनेलको लम्बाइ १४६.६० तम. रहनेछ। त्यसैगरी पाइपको व्यास १.५ तम र टनेलको आकार 
२.८* २.८ तम (र्चौडाइ x उर्चाइ) रहनेछ। 
र्च. तडसेजन्डङ बेतसन (Desanding Basin) 

तडसेजन्डङ बेतसन भतुमगत तसांगल िे (Underground single bay) प्रकारको रहनेछ। यसको 
तिग्राइने कणको आकार ०.२ तम.तम. रहनेछ। प्रस्तावित तडसेजन्डङ बेतसनको लम्बाइ ६० तम., 
र्चौडाइ ६.५ तम. र गवहराइ ११.९५ तम. रहनेछ। यसको ट्रावपङ्ग क्षमता (Trapping 

Efficiency) ९०% रहनेछ। 

छ. हेडरेस टनेल  
हेडरेस टनेल Inverted D प्रकारको रहनेछ। यसको लम्बाइ ३६३५ तम रहनेछ। लाइतनङ्गको 
प्रकार सटधवक्रट लाइतनङ्ग रक टाईप (Shotcrete lining acc to rock type) रहनेछ। 
ज. सजध साफ्ट 
सजध साफ्ट सामान्य, गोलाकार प्रकारको रहनेछ। सजध साफ्टको व्यास ४ तमटर रहनेछ सािै 
गवहराइ ३९ तम. रहनेछ। 
झ. पेनस्टक 
प्रस्तावित जस्टल पेनस्टक पाइप सतवह, जस्टल ग्रडे E४५० प्रकारको रहनेछ। यसको तभत्री 
व्यास ०.९५ तम., लम्बाइ २५७० तम., मोटाइ ८ देजख ५० तम.तम. रहनेछ। एांकर ब्लकको 
सांख्या २८ र स्याडल सपोटधको सांख्या ४०० रहने छन।् 
ञ. विद्यतुगहृ 
प्रस्तावित सतही विद्यतुगहृको आकार ३१ तमटर (लम्बाइ) x २०.३ तमटर (र्चौडाइ) x २३.५ 
तमटर (उर्चाइ) रहनेछ। जलविद्यतु आयोजनाको विद्यतुगहृ यारू नदीको बायाँ वकनारमा र्ारे्च 
गाउँपातलका िाडध नां १ मा प्रस्ताि गरीएको छ। यसमा मेतसन फ्लोर, कन्ट्रोल सेक्सन र सबै 
मेकातनकल र इलेजक्ट्रकल उपकरणहरू राजखनेछन।् विद्यतुगहृमा टबाधइनहरू, जेनेरेटरहरू र 
अन्य सामानहरू र टेलरेस नहरको मखु रहनेछ। विद्यतुगहृमा मेतसन अड्याउनको लातग 
कां वक्रटको जग व्यिस्िा गरीनेछ। 
ट. टेलरेस   
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टेलरेस Open, आयातकार प्रकारको रहनेछ। आयोजनाका लातग प्रस्तावित टेलरेसको लम्बाइ 
९३ तम., र्चौडाइ २ तम., उर्चाइ १.८ तम., व्यास १.८ तम. र मोटाइ २ तम. रहनेछ। टेलरेस 
पानीको सतह समदु्री सतहबाट १०७४.३९ तम. माति रहनेछ। 
ठ. प्रसारण लाइन  
कररब ३२ वक.तम. लामो नेपाल विद्यतु प्रातर्करणको १३२ के.तभ.को प्रसारण लाइन बोलाधङ 
सब-स्टेशनसँग जडान गरीनेछ।  
ड. पहुँर्च सडक र पलु 
प्रस्तावित आयोजनाको विद्यतुगहृ देजख हेडिक्सध क्षेत्र सम्म पहुँर्चका लातग १३.५ वक.तम. 
लम्बाइ र ४.५ तम. र्चौडाइको सडक तनमाधण गनेछ र विद्यतुगहृ क्षेत्रमा पहुँर्चका लातग विद्यतुगहृ 
प्रस्तावित क्षेत्र नजजक बढुीगण्डकी नदीमा Steel Truss/Bailey Bridge तनमाधण गनेछ। 

 आयोजनाको सहायक सवुिर्ाहरू 
  कामदार जशविर 

कामदारहरूको दईु िटा स्िायी कामदार जशविर हेडिक्सध र विद्यतुगहृमा बनाइनेछ। दईु िटा 
अस्िायी कायाधलय, उपकरण र मटेररयल याडध, स्टोर, खानेपानी र सरसफाइ प्रणाली आददको 
तनमाधण कामदारहरूको जशविरमा गरीनेछ। यारू खोला वकनारको समतल क्षेत्र कामदार जशविर  
क्षेत्रका लातग उपयकु्त छ। स्िायी कामदार जशविर तनमाधणका लातग ०.२ हे राविय िनको र 
०.४५ हे. तनजी जग्गाको प्रयोग गरीनेछ। कामदार जशविरको GPS Co-ordinate अनसूुर्ची 4 
मा ददइएको छ। 

 उत्खनन ्स्िल 
ढुङ्गा र बालिुाका लातग प्राकृततक भण्डार र खानीबाट उत्खनन ्गरी तनकातलने छ। सडक, 
हाइड्रोतलक सांरर्चना, पेनस्टक अलाइन्मेन्टमा रहेका सामाग्रीहरूको उत्खनन ्गरी तनमाधण कायधको 
लातग पनुूः प्रयोग गरीनेछ। यारू खोला बालिुा र ढुङ्गाका लातग रािो स्रोत हो। प्रस्तावित 
आयोजनाका लातग आिश्यक ढुङ्गा र बालिुा लातग यारू खोला र बढुीगण्डकी नदीको सांगम 
नजजकै रहेको बगरबाट र प्रस्तावित हेडिक्सध क्षते्रको यारू खोलाको बगरमा गरी दईुिटा 
स्िानबाट उत्खनन ्गरीनेछ। प्रत्येक उत्खनन ्स्िलबाट प्रतत ददन ११ घनतमटर बालिुा र 
१५०० घनतमटर ढुङ्गाको उत्खनन ्गरीनेछ। उत्खनन ् स्िलको गवहराइ ५-७ तम. कायम 
गरीनेछ। उत्खनन ्क्षेत्र स्िापनाका लातग ०.६ हे. िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाको प्रयोग 
गरीनेछ। तनमाधण कायध सम्पन्न भएपश् र्चात land reclamation तिा बायो इजन्जतनयररङ्ग वितर्हरूको 
माध्यमबाट उत्खनन ्क्षेत्रको पनु:स्िापना गरी सम्बजन्र्त तनकायलाई हस्तान्तरण गरीनेछ। 
उत्खनन ्स्िलको GPS Co-ordinate अनसूुर्ची 4 मा ददइएको छ। 
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  स्टकपाइतलङ क्षते्र र तनमाधण क्षते्र, व्यार्चीङ्ग प्लान्ट र क्रतसङ प्लान्ट 
प्रस्तावित आयोजनामा अस्िायी रूपमा हेडिक्सध क्षेत्र र विद्यतुगहृमा एक एक िटा क्रजशङ र 
व्यार्चीङ्ग प्लान्ट गरी २ िटा क्रजशङ प्लान्ट र २ िटा व्यार्चीङ्ग प्लान्टको स्िापना गरीनेछ। 
क्रजशङ प्लान्टले आयोजनाको लातग अिश्यक पने मखु्य तनमाधण सामाग्री विशेषगरी तगट्टी र 
खस्रो एिां मतसनो बालिुा भण्डारण गनेछ। यस प्लान्टको क्षमता २५ टन. प्रती घण्टा हनुेछ। 
क्रसर नजजकै स्िापना गरीने व्यार्चीङ्ग प्लान्टले ढलानको लातग अिश्यक तमश्रण तयार गने 
काम गदधछ। यस्ता प्लान्टहरूलाई आिश्यक पने पानी यारू नदीबाटै पजम्पङ गरी ल्याइनेछ। 
यस्ता प्लान्टहरूबाट तनस्केको फोहर पानी जम्मा गनधको लातग प्लान्ट नजजकै पोखरी बनाइनेछ 
जहाँबाट आिश्यक प्रशोर्न पतछ मात्र पानीलाई पनुूः नदीमा पठाइनेछ।  
हेडिक्सध क्षेत्र र विद्यतुगहृ क्षेत्र गरी दईु स्िानमा तनमाधण सामाग्रीहरूको भण्डारण क्षेत्र र सँगै 
कन्सट्रक्सन याडध र पावकध ङ्ग क्षेत्रको पतन व्यिस्िा गरीनेछ। यी स्िलहरू सम्बजन्र्त अन्य 
सवुिर्ाहरू क्षेत्रको सहकायधमा स्िापना गरीनेछन।् मखु्य भण्डारण क्षेत्र विद्यतुगहृ क्षेत्रमा हनुेछ।  
पावकध ङ्ग क्षेत्र कन्सट्रक्सन याडध सांगै विद्यतुगहृ र हेडिक्सध क्षेत्रमा तनमाधण गरीनेछ। मखु्य सिारी 
साघनहरू कन्सट्रक्सन याडधमा पावकध ङ्ग गरीनेछन।् यस याडधमा सिारीसार्नहरूको आितजाितले 
रू्लो उत्पन्न हनु नददन ददनमा दईु र्चोटी पानी छवकध ने व्यिस्िा तमलाइनेछ। दइु अलग स्िानमा 
सिारी सार्नहरूको लातग पावकध ङ्ग क्षेत्र बनाइनेछ। अस्िायी जशविर, स्टकपाइतलङ्ग क्षेत्र, तनमाधण 
क्षेत्र, व्याजर्चङ्ग प्लान्ट र क्रतसङ्ग प्लान्ट तनमाधणका लातग १.४ हे. (0.6 हे. ०.२ हे राविय 
िनको र ०.8 हे. तनजी ) जग्गाको आिश्यकता पनेछ। स्टकपाइतलङ क्षेत्र र तनमाधण क्षेत्र, 
व्यार्चीङ्ग प्लान्ट र क्रतसङ प्लान्टको GPS Co-ordinate अनसूुर्ची 4 मा ददइएको छ। 

 बांकर स्िल  
बांकर स्िल कामदार जशविर नजजक तनजी जग्गामा बनाइनेछ। बांकर स्िलको तनमाधण गनध 
लगभग ०.५ हेक्टर तनजज जग्गाको आिश्यक पनेछ। बांकर स्िलको GPS Co-ordinate 

अनसूुर्ची 4 मा ददइएको छ। 

 आयोजना सम्बन्र्ी वक्रयाकलापहरू 
पूिध तनमाधण, तनमाधण र्चरण र सांर्चालन तिा ममधत सम्भारको र्चरणमा आयोजना सम्बन्र्ी 
वक्रयाकलापहरू तल ददइएको छ। विस्ततृ वििरण अनसूुर्ची ४ मा ददइएको छ। 

• तनमाधण पूिधको र्चरण: जग्गाको प्रातप्त, जग्गाको सफाई, सहायक सांरर्चनाहरू 
• तनमाधण र्चरण: तसतभल कायधहरू, फाउन्डेसन बनाउने कायधहरू, र्ात ुकायधहरू, इलेक्ट्रो-

मेकातनकल कायधहरू, स्टकपाइतलङ्ग र तडस्पोजल कायधहरू, उपकरणहरूको स्िापना 
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• तनमाधण पिातको र्चरण: तनमाधण समिधन सवुिर्ाहरूको तनराकरण, तनमाधण समिधन 
सवुिर्ाहरूले अगोटेका क्षेत्रलाइ पनुूः स्िापना गने,  तडस्पोजल क्षेत्रमा िकृ्षारोपण गने। 

• सांर्चालन र्चरण तिा ममधत सम्भारको र्चरण: विद्यतुगहृको सांर्चालन, हेडिक्सध, तडसेन्डर, 
हेडरेस टेनेल, पेनस्टक र विद्यतुगहृ 

 तनमाधण योजना 
मखु्य सम्झौता पिात आयोजना तनमाधणको कुल अितर् ६ िषध हो। यसमा तनमाधण अजघको 
र्चरणका वक्रयाकलापहरू जस्तै पहुँर्च मागध, कन्ट्रयाक प्याकेजजङ्ग र तनमाधण र्चरणका 
वक्रयाकलापहरू जस्तै कामदार जशविरको तनमाधण, शौर्चालयको तनमाधण, सहायताका सवुिर्ाहरू 
लगायतका तनमाधण रहेको छ।  

 तनमाधण ऊजाधको वकतसम र स्रोत खपत हनुे पररमाण 
प्रस्तावित आयोजनाको तनमाधण र्चरणमा आिश्यक पने ऊजाध आपूततधका लातग २५० के.भी.ए. 
क्षमताको तडजल जेनरेटरको २ सेट तनमाधण ऊजाधको रूपमा स्िापना गरीनेछ। कुल २ सेट 
मध्ये १ सेट हेडिक्सध क्षेत्रमा र १ सेट विद्यतुगहृ क्षेत्रमा स्िापना गरीने छन ्र आिश्यकता 
अनसुार टनेल अलाइन्मेन्ट क्षेत्रमा पतन साररनेछ। जशविर क्षेत्रमा िैकजल्पक ऊजाधका रूपमा 
सौयध ऊजाधको व्यिस्िा गरीनेछ। तनमाधण ऊजाधको दैतनक वपक माग ४५० के.भी.ए सम्म पगु्न 
सक्न ेअनमुान गरीएको छ। 

 आिश् यक जनशजक्त 
प्रस्तावित आयोजना तनमाधणको लातग दक्ष तिा अदक्ष कामदारहरूको आिश्यकता पनेछ। 
आयोजना तनमाधण र्चरणमा कुल २३१ जना कामदारहरूको आिश्यकता पनेछ जसमा दक्ष 
जनशजक्त-४२ जना, अर्ध दक्ष जनशजक्त-५५ जना र अदक्ष जनशजक्त-१३४ जना समािेश 
छन।् प्रस्तावित आयोजनाको तनमाधण अितर् ६ िषधको भएको हुँदा परैु तनमाधण अितर्भर 
२४९,480 Mandays रोजगारी तसजधना हनुेछ। दक्षता र क्षमता अनसुार आयोजना प्रभावित 
क्षेत्रका स्िानीयहरूलाई आयोजनामा रोजगारी प्रदान गरीनेछ। 
आयोजना तनमाधण कायध परुा भए पश् र्चात सांर्चालन अितर्मा कररब २० जनाले स्िायी रूपमा 
रोजगारी पाउने छन।् कुल २० जनशजक्त मध्ये ५ जना दक्ष र १५ जना अदक्ष जनशजक्त 
रहने छन।् तनमाधण तिा सांर्चालन र्चरणमा स्िानीयहरूलाई रोजगारीमा प्राितमकता ददइनेछ। 
आयोजना तनमाधण जनशजक्त सम्बन्र्ी विस्ततृ वििरण तलको तातलकामा प्रस्ततु गरीएको छ; 
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तातलका 2.4: आिश्यक जनशजक्त   

क्र.सां. जनशजक्त जनशजक्तका प्रकार  सांख्या  Mandays 

१ दक्ष कामदार 
 इजन्जतनयर हाइड्रोपािर इजन्जतनयर, तसतभल 

इजन्जतनयर, आवकध टेक्र्चर इजन्जतनयर, 
मेकातनकल इजन्जतनयर, इलेजक्ट्रकल 
इजन्जतनयर 

१० 10,800 

 सब- 
इजन्जतनयर 

तसतभल इजन्जतनयर, आवकध टेक्र्चर 
इजन्जतनयर, मेकातनकल इजन्जतनयर, 
इलेजक्ट्रकल इजन्जतनयर 

२० 21,600 

 अन्य िातािरणीय विज्ञ, भ-ुगभध विद् 

एक्सकाभेटर र हाइड्रतलक 
एक्सकाभेटरको सांर्चालन गने दक्षता 
भएको, डम्पर, क्रलर तड्रल, ज्याक 
ह्याम्मर, सटधवक्रट मेतसन, कम्प्रसेर/ 
लोडर, तनमाधण कायध, इलेजक्ट्रतसटी 
अपरेटर,  प्लजम्िङ, प्रशासतनक 
साहयक, मेकातनक, इन्स्ुमेन्टेसन 
टेजक्नतसयन, अपरेटर, सपुभाधइजर    

१२ 12,960 

२ अर्ध-दक्ष  एक्सकाभेटर र हाइड्रतलक 
एक्सकाभेटरको सांर्चालन गने दक्षता 
भएको, डम्पर, क्रलर तड्रल, ज्याक 
ह्याम्मर, सटधवक्रट मेतसन, कम्प्रसेर/ 
लोडर, तनमाधण कायध, इलेजक्ट्रतसटी 
अपरेटर,  प्लजम्िङ 

५५ 59,400 

३ अदक्ष  श्रतमक १३४ 144,720 
कुल  २३१ 249,480 
स्रोत: यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना, ३०.५९ मे.िा. को सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रततिेदन, २०७८ 
आयोजना तनमाधण अितर्भर २४९,480 mandays रोजगारी तसजधना हनुेछ। 

  तनमाधण सामाग्री पररमाण र स्रोत  
आयोजनाको तनमाधणका लातग ४४२६ मेवट्रक टन तसमेन्ट, ४७१९ घनतमटर बालिुा २८७८ 

मेवट्रक टन एग्रीगेट, २४१८ घनतमटर ढुङ्गा, ८३१९ मेवट्रक टन र्ातजुन्य सामाग्री, ४१०० 

तमटर फ्यूज िाइर, ३००० तमटर पाइप, ३८००० मेवट्रक टन विष्फोटक र ५६,००० िटा 
तडटोनेटरको आिश्यकता पनेछ। आयोजनाको तनमाधण सामाग्रीको पररमाण र स्रोतको विस्ततृ 
वििरण अनसूुर्ची ४ मा ददइएको छ। 
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यस आयोजनाको पूिाधर्ार सांरर्चना खडा गनध तनमाधण सामाग्रीहरू (तसमेन्ट, तगट्टी-बालिुा, तार-
जाली, स्टील प्लेट, तनमाधण रसायन) वितभन्न मात्रामा आिश्यक पनेछ। मखु्य औद्योतगक तनमाधण 
सामाग्रीहरू जस्तै तसमेन्ट, तार-जाली, स्टील प्लेट आदद नजजकैको बजारबाट वकतननेछ। 
पेट्रतलयम पदािधको लातग नेपाल आयल तनगमसँग समन्िय गरी आयात गरीनेछ। 

आयोजना तनमाधण गदाध आिश्यक मखु्य सामाग्रीहरू तल बुदँामा ददइएको छूः 
• तसमेन्टूः स्िानीय उत्पादनबाट प्रयोग गरीनेछ।  
• तनमाधण सामाग्रीहरू जस्तै तगट्टी, बालिुा र ढुङ्गा यारू खोलाको दबैु वकनारबाट तलइनेछ।  
• हेडरेस टनेल, पेनस्टक पाइप र टेलरेसको लातग उत्खनन ्गदाध तनजस्कएको तगट्टी र ढुङ्गा 

तनमाधण कायधहरूको लातग पनुूः प्रयोग गरीनेछ।  
• पाइप र स्टील प्लेट नेपालको र भारतको बजारबाट खररद गरीनेछ।  
• ट्रान्सफमधर, जेनरेटर, एतसड, लतुिक्यान््स भारत बजारबाट आयात गरीनेछ।  

 अनमुातनत माटो तनकाल्ने र भने आयतन 
आयोजना तनमाधणको अितर्मा कररब ३८८६३.८९ घन तमटर माटो उत्खन्न हनु सक्ने अनमुान 
गरीएको छ। ८१०७.२२ घन तमटर माटो पनु: भरणको लातग प्रयोग गरीनेछ। ३६९०८.००४ 
घन तमटर सरपल्स स्पोइल, ब्लक फ्याक्टर सवहत उत्पन्न हनुेछ। १९८९३.६९४ घन तमटर 
स्पोइलको विसजधन गनुधपने हनु्छ। अनमुातनत माटो तनकाल्ने र भने आयतनको विस्ततृ वििरण 
अनसूुर्ची ४ मा ददइएको छ। 

 प्रयोग हनुे प्रवितर्  
प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजनाको तनमाधणमा अत्यार्तुनक प्रवितर्को मेतसनरी सामानको प्रयोग 
गरीनेछ। यसका सािै आांजशक श्रममा आर्ाररत पारम्पररक मेतसनको पतन प्रयोग गरीनेछ। 
सामग्री ढुिानीमा यान्त्रीकीकरण गरीनेछ। सरल मेतसनरी सांरर्चना र बायो-ईजन्जतनयर कायधहरूमा 
सामान्य उपकरणको प्रयोगको गरीनेछ। 

 प्रस्ताि कायाधन्ियन तातलका 
प्रस्तावित िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तनम्न तातलका अनसुार तयार गरीने छ; 
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तातलका 2.5: प्रस्ताि कायाधन्ियन तातलका 
क्र.सां. गततवितर् मवहनाको समय तातलका 

2 4 6 ४ 8 1
0 

1
2 

1
4 

16 18 

1.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको क्षेत्र 
तनर्ाधरण तिा कायधसूर्चीको वफल्ड तिा 
प्रततिेदनको तयारी 

                    
  
  

2.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको क्षेत्र 
तनर्ाधरण तिा कायधसूर्चीको समीक्षा र 
स्िीकृतत 

                    
  
  

3.  क्षेत्र पररर्चालन, डाटा सांग्रहन र अन्य 
कायधहरू 

                    
  
  

4.  डाटा सांकलन र विश्लषेण                     
  
  

5.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको 
मस्यौदा प्रततिेदनको तयारी 

          

6.  सािधजतनक सनुिुाईको लातग सूर्चना 
प्रकाशन 

                    
  
  

7.  सािधजतनक सनुिुाई कायधक्रम           

8.  राय सझुाि सम्बन्र्ी ७ ददने सूर्चना 
प्रकाशन 

                    
  
  

9.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
प्रततिेदनको अजन्तम तयारी 

                    
  
  

10.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
प्रततिेदनको विद्यतु विकास विभागमा 
समीक्षा  

                    
  
  

11.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको 
स्िीकृत 

                    
  
  

 आिश्यक जग्गाको क्षते्रफल र जग्गाको प्रकार 
उपभोग तिा व्यिस्िापनको आर्ारमा प्रस्तावित आयोजनाका लातग जग्गाको क्षेत्रफल 
छुट्टयाइएको छ। आयोजनाका लातग छुट्टाइएको स्िायी जग्गा भोगातर्कार तलइ प्रयोग गरीनेछ 
भन े अस्िायी जग्गा आयोजनाको तनमाधण अितर्भर मात्र प्रयोग हनुेछ र तनमाधण पश् र्चात 
सकेसम्म पूरानै अिस्िामा पनुस्िाधपना िा व्यिस्िापन गरी सम्बजन्र्त व्यिस्िापन सतमततलाई 
हस्तान्तरण गरीनेछ। 
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कुल आिश्यक जग्गाूः आयोजनाका वितभन्न सांरर्चनाहरूको तनमाधणका लातग कुल १५.३७ हे. 
जग्गा आिश्यक पनेछ जस मध्ये ११.७७ हे. स्िायी रूपमा र ३.६ हे. अस्िायी रूपमा प्रयोग 
गरीनेछ।  
स्िायी रूपमा प्रयोग गरीने जग्गाूः कुल ११.७७ हे. स्िायी जग्गा मध्ये ७.५ हे. राविय 
िनबाट, १.८२ हे. राविय िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट र २.४५ हे. तनजी जग्गाबाट 
प्रयोग गरीनेछ। 
अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीने जग्गाूः ३.६ हे. अस्िायी जग्गा मध्ये ०.६ हे. राविय िनबाट, 
१.२ हे. राविय िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट र १.८ हे. तनजी जग्गाबाट प्रयोग 
गरीनेछ। 
राविय िनको जग्गाूः यस आयोजनाका लातग 11.12 हे. राविय िनको जग्गा आिश्यक पदधछ 
जसमध्ये 9.32 हे. स्िायी रूपमा (7.5 हे. राविय िन र १.82 हे. खोलाको िगर र 1.8 
हे. (0.6 हे. राविय िन र १.2 हे. खोलाको िगर) अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनेछ । 
तनजी जग्गाूः यस आयोजनाका लातग 4. ५2  हे  .तनजी जग्गा आिश्यक पनेछ  जस मध्ये 2.45 
हे. स्िायी रूपमा र 1.8 हे. अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनेछ।  
सबै सरकारी जग्गाहरूको भोगातर्कार (स्िायी तिा भाडामा तलइने) सरोकार राख्न ेसम्बजन्र्त 
कायाधलयहरूसँग तलइनेछ। स्िायी रूपमा प्रयोग गरीने तनजी जग्गा प्रस्तािकले भोगातर्कारको 
समयमा र्चलनर्चल्तीको भाउ अनसुार खररद गरीनेछ र अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीने तनजी जग्गा 
आिश्यकताको समयमा भाडामा तलइनेछ। भोगातर्कारको प्रवक्रया विद्यतु उत्पादनको 
अनमुततपत्र प्राप्त गरे पतछ गरीनेछ। जग्गाको विस्ततृ वििरण तलको तातलका २.6 मा ददइएको 
छ;
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तातलका 2.6 : आयोजनाका लातग आिश्यक जग्गाको क्षते्रफल 
क्र.सां. आयोजनाका सांरर्चनाहरू                                                                                                       आिश्यक जग्गा (हे.) कुल 

क्षते्रफल 
(हे.) 

िन (तडतभजन िन कायाधलय 
अन्तगधत व्यिस्िापन गरीएको) 

खेतीयोग्य जमीन बाझँो जग्गा िनसांग जोतडएको खोलाको 
जग्गा (तडतभजन िन कायाधलय 
अन्तगधत व्यिस्िापन गरीएको) 

राविय िन तनजी िन सरकारी तनजी सरकारी तनजी 
 

क.     स्िायी उद्दशे्यको लातग आिश्यक जग्गा  
 

१ हेडिक्सध सांरर्चना                  
 

  ररजभ्िाधयर क्षेत्र ०.५           ०.८ १.३ 
 

  डाइभजधन िेयर र अन्डर स्लइुस ०.१           ०.२२ ०.३ 
 

  ग्राभेल ट्रयाप/तडसेन्डर र हेड पोण्ड ०.८           ०.२ १. 
 

२ िाटर कजन्भयन्स               ०. 
 

  हेडरेस पाइप ०.३             ०.३ 
 

  हेडरेस टनेल इन्लेट पोटधल ०.१             ०.१ 
 

  पेनस्टक पाइप ०.५     ०.४       ०.९ 
 

  हेडरेस टनेल आउटलेट पोटधल ०.२             ०.२ 
 

  सजध साफ्ट ०.२             ०.२ 
 

३ विद्यतुगृह र टेलरेस       ०.२५     ०.३ ०.६ 
 

४ पहुँर्चमागध ४.६     १.२     ०.३ ६.१ 
 

५ स्िीर्चयाधड       ०.१५       ०.२ 
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क्र.सां. आयोजनाका सांरर्चनाहरू                                                                                                       आिश्यक जग्गा (हे.) कुल 
क्षते्रफल 
(हे.) 

िन (तडतभजन िन कायाधलय 
अन्तगधत व्यिस्िापन गरीएको) 

खेतीयोग्य जमीन बाझँो जग्गा िनसांग जोतडएको खोलाको 
जग्गा (तडतभजन िन कायाधलय 
अन्तगधत व्यिस्िापन गरीएको) 

राविय िन तनजी िन सरकारी तनजी सरकारी तनजी 
 

६ स्िायी कामदार जशविर क्षेत्र ०.२     ०.४५       ०.७ 
 

  आांजशक जम्मा (क)  ७.५     २.४५     १.८२ ११.७
७ 

 

ख. अस्िायी सहायक सवुिर्ाहरू लातग आिश्यक जग्गा 
 

७ स्टकपाइतलङ क्षेत्र र तनमाधण क्षेत्र, 

व्यार्चीङ्ग प्लान्ट र क्रतसङ प्लान्ट, 

कामदार जशविर  

०.६     ०.८       १.४ 
 

८ उत्खनन ्क्षेत्र             ०.६ ०.६ 
 

९ तडस्पोजल क्षेत्र       ०.५     ०.६ १.१ 
 

१० बङकर हाउस र सरुक्षा जशविर       ०.५       ०.५ 
 

  आांजशक जम्मा (ख) ०.६     १.८     १.२ ३.६ 
 

क+ख  कुल आिश्यक जग्गा  ८.१ ०. ०. ४.२५ ०. ०. ३.०२ १५.३
७ 

 

स्रोत: यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना, ३०.५९ मे.िा. को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७8
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तातलका 2.7: आयोजनाका लातग आिश्यक जग्गाको क्षते्रफलको साराांश तातलका  

जग्गाको प्रकार सरकारी तनजी कुल 

राविय िन बाझँो 
जग्गा  

िनसँग जोतडएको 
खोलाको जग्गा 

आांजशक 
कुल 

स्िायी उद्देश्यका लातग आिश्यक जग्गा ७.५   १.८२ ९.३2 २.४५ ११.८ 

अस्िायी सहायक सवुिर्ाहरू लातग 
आिश्यक जग्गा 

०.६ 
 

१.२ १.८ १.८ ३.६ 

कुल आिश्यक जग्गा ८.१ ० ३.०२ ११.१२ ४.२५ १५.३
७ 

स्रोत: यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना,३०.५९ मे.िा.को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, 
२०७8 

 आयोजना क्षते्रको िणधन 
यस िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनका लातग आयोजनाको सांरर्चना र सहायक सवुिर्ाहरू प्रस्ताि गरीएको  
क्षेत्र र आयोजनाको तनमाधण र सांर्चालनले प्रभाि पाने क्षेत्रलाई अध्ययन क्षेत्र भतनन्छ। आयोजना भन्नाले 
यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना, ३०.५९ मे.िा. सांकेत गरीन्छ र अध्ययन क्षेत्रलाई 
तनकटता र पररमाणको आर्ारमा आयोजना क्षेत्रलाई मखु्य आयोजना क्षेत्र (प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना 
प्रभावित क्षेत्र) र िरपर क्षेत्र (अप्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र) गरी दईु भागमा विभाजजत 
गरीएको छ। 

 मखु्य आयोजना क्षते्र (प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभावित क्षते्र) 
आयोजनाको सांरर्चना र सहायक सवुिर्ाहरू प्रस्ताि गरीएको क्षेत्र, आयोजनाको तनमाधण र सांर्चालनले 
प्रभाि पाने क्षेत्र, आयोजनाको सांरर्चनालाई सरुक्षा गनध राजखएको तारबार गरीएको स्िायी रूपमा तलइन े  
क्षेत्रलाई आयोजनाको मखु्य क्षेत्र तिा प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र भतनन्छ। आयोजनाको 
सांरर्चना तनमाणध गनध प्रस्ताि गरीएको क्षेत्रको १००-५०० तम. तभत्र पने क्षेत्रलाई पतन मखु्य आयोजना 
क्षेत्र मातनन्छ। यसका सािै, इन्टेक देजख टेलरेस आउटलेट सम्मको dewater stretch पतन प्रत्यक्ष 
प्रभावित क्षेत्र अन्तगधत पदधछ। 
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 िरपर क्षते्र (अप्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभावित क्षते्र) 
िरपर क्षेत्र भन्नाले अप्रत्यक्ष रूपमा असर पने क्षेत्र पदधछ जस अन्तगधत प्रत्यक्ष प्रभाि पने क्षेत्र भन्दा 
बावहरको र्ारे्च गाउँपातलका तभत्र पने क्षेत्र पदधछ। आयोजना क्षेत्रको िणधनको विस्ततृ वििरण अनसूुर्ची 
४ मा ददइएको छ। 

 
तस्िीर 2.4: र्ारे्च गाउँपातलकाको नक्सामा आयोजना प्रभावित क्षते्र 
स्रोत: सिेक्षण विभाग (१९९४) बाट पररमाजजधत
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अध्याय ३ 
3 प्रततिेदन तयार गदाध अपनाइएको वितर् 

 सम्बजन्र्त प्रकाजशत िा अप्रकाजशत सामग्री / प्रततिेदनको पनुरािलोकन 
आयोजनाका लातग आिश् यक पने सम्बजन्र्त दद्बतीय जानकारीहरू वितभन्न प्रकाजशत सन्दभध सामग्रीहरू, 
तडतभजन िन कायाधलयका अतभलेखहरू र अन्य कायाधलयका अतभलेखहरू सांकलन गरीएको तियो। यो 
प्रततिेदन तयार गदाध नेपाल सरकारको प्रकाजशत प्रर्चतलत नीतत, ऐन, तनयम तिा तनदेजशकाहरू सांकलन 
गरीएका सान्दतभधक सहयोगी प्रकाजशत पसु्तकहरूको पूनरािलोकन गरी प्रततिेदन तयार हो। त्यसैगरी 
वितभन्न अप्रकाजशत सामग्रीहरू जस्तै तडतभजन िन कायाधलयका अतभलेखहरू, आयोजनासँग सम्बजन्र्त 
आयोजनाको नजजक रहेका जलविद्यतु आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन तिा िातािरणीय 
अध्ययन प्रततिेदनहरूको पतन पनुरािलोकन गरीएको तियो। 

 प्रस्ताि कायधन्ियन हनुे क्षते्रको नक्साको अध्ययन तिा विश् लेषण 
प्रभावित क्षेत्रहरूको भौगतभधक अिस्िा, अिजस्िततका सािै िन तिा िनस्पततको जानकारी, नदी तिा 
खोलाहरू र त्यहाँ पगु्ने बाटोहरूको पवहर्चान गरी उक्त कायधबाट प्रभाि पनध सक्ने स्िानको जानकारी 
जजल्लाको नक्साको अध्ययनबाट तलइएको तियो। सािै त्यहाँको भ-ूबनोट, भ-ूउपयोगको अिस्िाको 
जानकारी तलन टोपोग्रावफक नक्सा, भ-ूउपयोग सम्बन्र्ी नक्सा, भतूम प्रणाली सम्बन्र्ी नक्साहरू पतन 
अध्ययन गरीएको तियो। 

 रे्चकतलष्ट / म्याविक्स तिा प्रश् नािली  
िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कनको लातग आिश्यक तथ्याङ्कका सांकलनका लातग रे्चकतलष्ट म्यावट्रक्स तिा 
प्रश् नािलीको प्रयोग गरीएको तियो। 

 स्िलगत अध्ययन 
िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कनको अध्ययनको क्रममा विद्यमान िातािरणीय अिस्िा र िातािरणीय प्रभाि 
पवहर्चान गनध एक हप्ता लामो (2078/12/22 - 2078/12/30) स्िलगत अध्ययन गरीएको 
तियो। उक्त अध्ययनमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन विज्ञ, पाररजस्िततवकय विज्ञ, जैविक विविर्ता विज्ञ, 
हाइड्रोपािर इन्जीतनयर, भ-ूगभध विज्ञ, समाजशास्त्री र परामशधदाताको सांलग्नता रहेको तियो। उक्त 
अध्ययनमा सांलग्न विज्ञहरूले आ-आफ्नो क्षेत्र विशषे जानकारी सांकलन गने काम गरेका तिए। 



यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना,  ३०.५९ मे.िा.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 

29 
  

 भौततक िातािरणमा अपनाइएको वितर् 
स्िलगत सिेक्षण/प्रत्यक्ष अिलोकन (Field Survey /Direct Observation)   
• टोपोग्राफी, जजयोमफोलोजी, जजयोलोजी, माटो र भतूमको जस्िरताको अध्ययनका लातग क्षेत्र सिेक्षण 

गरीएको तियो। 
• भतूम प्रयोग नक्सा र टोपोग्रावफक नक्साबाट आयोजना पवहर्चान गरीएको क्षेत्रहरूको माटोको 

क्षयीकरण, पवहरोहरूको प्रत्यक्ष अिलोकन गरीएको तियो। 
• औसत िावषधक िषाध सम्बन्र्ी वििरण जल तिा मौसम विज्ञान विभागको तसददधबा स्टेशनबाट तलइएको 

तियो र मौसमी गततवितर्हरूबारे स्िानीय समदुायहरूसँग छलफल गरीएको तियो। 

• आयोजना क्षेत्रको तनमाधण तिा सांर्चालनबाट मखु्य अियिहरूले प्रभाि पने क्षेत्र जस्तै माटो र भतूम 
जस्िरताको अध्ययन क्षेत्र सिेक्षण वितर्बाट गरीएको तियो।  

• हेडिक्सध, हेडरेस टनेल, पेनस्टक पाइप र विद्यतुगहृ प्रस्तावित क्षेत्रमा िायकुो गणुस्तर मापन 
गरीएको तियो।  

• हेडिक्सध, हेडरेस टनेल, पनेस्टक पाइप र विद्यतुगहृ प्रस्तावित क्षेत्रमा तबहान, साँझ र राती गरी 
ददनको तीन र्चोवट ध्ितनको स्तर मापन गरीएको तियो। 

 जैविक िातािरणमा अपनाइएको वितर् 
क. स्िलगत सिेक्षण/प्रत्यक्ष अिलोकन (Walkthrough/ Direct Observation) 

• आयोजनाको वितभन्न सांरर्चनामा पाइने िनस्पतत तिा जांगलको प्रकार र प्रजाततहरूको पवहर्चान 
गरीएको तियो। 

• िनस्पततको तथ्याङ्क सांकलनका लातग आयोजनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाि पने क्षेत्रमा 
स्िलगत सिेक्षण गरीएको तियो। िन्यजन्तकुो अध्ययनको लातग ट्रान्जेक्ट (transect) वितर् 
अपनाईएको तियो। िन्यजन्तकुो आिाज, गततशीलता र प्रिासी मागधहरू आदद Walk through 

सिेक्षण र स्िानीय मातनसहरूसँग परामशध माफध त पवहर्चान गरीएको तियो।  
• यस क्षेत्रमा पाइने दलुधभ, खतरा िा लोपन्मखु तिा राविय सांरक्षणमा पने प्रजातीहरू IUCN, CITES 

सूर्चीसँग पवहर्चान गरीएको तियो।आयोजना क्षेत्रमा सांरजक्षत महत्त्िका यी प्रजाततहरूको बसाइँको 
स्िान र आिासको अिस्िा, भोजन, प्रजनन ्र गुडँ बनाउने आिश्यकताहरू पत्ता लगाउन विस्ततृ 
अध्ययन गनध पैदल सिेक्षण गरीएको तियो। 
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• यारू खोलामा पाइने माछाको अध्ययन गनध आयोजना क्षेत्रको वितभन्न ठाउँमा माछाको sampling 

गरीएको तियो।माछाको sampling, hand cast net बाट गरीएको तियो।यो प्रकृया ४ ददन सम्म 
ददनको दईु पटक गरीएको तियो। प्रत्येक र्चोटीमा माछाको घनत्ि र माछाको प्रतत अनपुात 
पवहर्चान गरीएको तियो। 

ख. रूखहरूको कुल सिेक्षण 

आयोजनाको कायाधन्ियनबाट कावटने रूखहरूको कुल सिेक्षण (Total Enumeration) गरी DBH  र 
Height मापन गरीएको तियो। रूख र पोलको तातलका ३.१ अनसुार िगीकरण गरीएको तियो। 
तातलका 3.1: रूखहरूको िगीकरण 

क्र.सां. आकार छाततको उर्चाइमा रहेको व्यास (सेन्टीतमटर) 
१ पोल १०÷३० से.तम. 
२ रूख <३० से.तम. 
स्रोत: सामदुावयक िन इन्िेंटरी तनदेजशका, २०७१  
ग. तोवकएको मागधमा वहड्ने (Transect walk) 

• िन्यजन्तकुो आिाज, गततशीलता र प्रिासी मागधहरू आदद पैदल सिेक्षण गरी सम्पन्न गरीएको 
तियो। तोवकएको मागधमा वहड्ने वितर् अपनाई िन्यजन्तकुो अिजस्ितत बारे पवहर्चान गरीएको तियो।  

• यस क्षेत्रका र्चराहरू पोइन्ट काउन्ट दृश्य र ध्ितनको अिलोकनबाट अध्ययन गरीएको तियो।  
घ. मखु्य जानकार व्यजक्तसँग अन्तिाधताध  (Key Informant Interview) 
• यस क्षेत्रको इथ्नोबोटनी र स्िानीय िोटतबरूिा, जतडबवुट, गैर काष्ठ िन पैदािारहरूको अन्तरवक्रया 

बाट अध्ययन गरीएको तियो। 
• िन्यजन्तकुो बासस्िान र त्यसका गततवितर्हरू स्िानीय व्यजक्तहरूसँगको अन्तरवक्रयाद्वारा अध्ययन 

गरीएको तियो। 
 सामाजजक, आतिधक, साांस्कृततक िातािरणमा अपनाएको वितर् 

क. स्िलगत सिेक्षण/प्रत्यक्ष अिलोकन (Walkthrough/Direct Observation)  

• आयोजना प्रभावित क्षेत्रका र्ातमधक, सास्कृततक तिा ऐततहातसक महत्त्िका सबै क्षेत्रमा अिलोकन 
गरी क्षेत्रहरूको सांरक्षण, स्िान पररितधनको सम्भािनाहरू स्िानीय व्यजक्त, पजुारी तिा गाउँका 
व्यजक्तहरसँग अन्तरवक्रया गरीएको तियो। 

• आयोजनाबाट प्रभावित बस्ती सिेक्षणको प्रश् नािली तयार गरीएको तियो (सो प्रश् नािलीमा ती 

प्रभावितहरूको जजविका, आय-आजधन, आयोजना प्रतत सोर्च तिा राय सझुाि आदद उल्लेजखत 
गरीएको तियो। 
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ख. सरोकारिालासँग छलफल  
• आयोजना प्रभावित क्षेत्रका आददबासी समूह, मवहला तिा वपतछतडएको िगधको साि सामवुहक 

छलफल गरीएको तियो। 
• विद्यालय, स्िास्थ्य र्चौकी, खानेपानी आदद जस्ता सामाजजक पूिाधर्ारको बारेमा जानकारी नगरपातलका 

र िडा कायाधलयहरूबाट परामशध तलएको तियो र िाडध तहमा सामवुहक छलफलको माध्यमबाट यी 
सवुिर्ाहरूको ितधमान अिस्िा र सामान्य सरसफाईको अिस्िाको बारे जानकारी प्राप्त गरीएको 
तियो। 

ग. लजक्षत समूह छलफल  

• लजक्षत समूहसँगको छलफलबाट आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ितधमान िातािरणीय जस्ितत, लाभाजन्ित 
समदुाय, जनसांख्या तिा र्ातमधक, साांस्कृततक र ऐततहातसक स्िलहरूको बारे जानकारी प्राप्त गरीएको 
तियो। 

घ. मखु्य जानकार व्यजक्तसँग अन्तिाधताध  (Key Informant Interview) 
• मखु्य जानकार व्यजक्तसँग अन्तिाधताधबाट आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ितधमान िातािरणीय जस्ितत, 

लाभाजन्ित समदुाय, जनसांख्या तिा र्ातमधक, साांस्कृततक र ऐततहातसक स्िलहरूको बारे जानकारी 
प्राप्त गरीएको तियो। 

ङ सामवुहक छलफल (Group Discussion) 

• सामवुहक छलफल माफध त सामाजजक पूिाधर्ारको जानकारी प्राप्त गरी त्यहाँको सवुिर्ाहरूको ितधमान 
जस्ितत, लाभाजन्ित जनसांख्या तिा र्ातमधक, साांस्कृततक र ऐततहातसक स्िलहरूको बारे जानकारी 
प्राप्त गरीएको तियो। 

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

• आयोजना क्षेत्रको खोलाको पानीको नमूना सांकलन गरी प्रयोगशालाबाट गणुस्तर मापन गरीएको 
तियो।  

• Noise Level Meter को सहायताले आयोजना क्षेत्रमा ध्ितनको स्तर मापन गरीएको तियो।  

 सािधजतनक परामशध, छलफल, अन्तरवक्रया र सािधजतनक सनुिुाई  
जन परामशध तिा स्िानीय सरोकारिालाहरूसांग छलफल 
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आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा स्िानीय समदुाय, बदुद्बजीविहरू, जशक्षक र सरोकारिालाहरूको उपजस्िततमा 
छलफलको उदे्दश्य, अध्ययन भइरहेको अिस्िा र आयोजनाको जस्ितीको बारेमा छलफल गरीएको 
तियो। यस छलफलमा मखु्यतयाूः आयोजनाको कायाधन्ियनद्वारा उत्पन्न हनु सक्ने समस्या, िातािरणमा 
पने प्रभाि र सरोकारिालाहरूको आयोजना सम्बन्र्ी जजज्ञासा र लाभमा केन्द्रीत गरीएको तियो।यस 
छलफलमा उठेका प्रश् न, जजज्ञासा, राय तिा सझुािहरू सांकलन गरीएको तियो। विस्ततृ वििरण 
अनसूुर्ची 21 मा ददइएको छ। 

मस्यौदा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयारी  

िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको क्षेत्र तनर्ाधरण तिा कायधसूर्ची प्रततिेदनको स्िीकृतत पश् र्चात आयोजना 
क्षेत्रको स्िलगत अध्ययन गरीएको तियो। स्िलगत अध्ययनबाट सांकलन गरीएको वििरणहरूलाई 
विश् लेषण गरी प्राप्त जानकारीहरू उल्लेख गरी र सािसािै भौततक, जैविक, सामाजजक-आतिधक 
िातािरणमा पने प्रभाि समािेश गरी ती प्रभािहरूको उजर्चत न्यूनीकरणका उपायहरू समािेश गरी र  
िातािरणीय अनगुमन, िातािरणीय व्यिस्िापन योजना र िातािरणीय पररक्षण उल्लेख गरी िातािरण 
सांरक्षण तनयमािली, २०७७ को अनसूुर्ची १२ मा ददइएको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदनको 
ढाँर्चा अनसुार िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदनको मस्यौदा तयार गरीएको छ। 

सािधजतनक सनुिुाई 
प्रस्तािकले िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयारीको तसलतसलामा आयोजनाको कायाधन्ियनबाट 
प्रभावित हनुे क्षेत्रमा आयोजनाको बारेमा तमती २०७९/०१/०३ मा गोरखा जजल्लाको र्ारे्च 
गाउँपातलकाको िडा नां. १ को कायाधलयमा सािधजतनक सनुिुाई कायधक्रमको आयोजना गरीएको तियो। 
सािधजतनक सनुिुाई कायधक्रममा २८ जनाको (परुूष-२१ र मवहला-७) उपजस्ितत रहेको तियो। 
सािधजतनक सनुिुाई कायधक्रम गदाध प्रभावित स्िानीय समदुाय तिा स्िानीय तहका प्रतततनतर्लाई समेत 
सहभागी गराइएको तियो। सािधजतनक सनुिुाई कायधक्रम आयोजना गने प्रयोजनको लातग प्रस्तािकले 
सोको तमतत, समय, स्िान र आयोजनाको सम्बन्र्मा तमतत २०७८/१२/२७ गते आतिधक राविय 
दैतनक पतत्रकामा सािधजतनक सनुिुाई बारे सूर्चना प्रकाशन गरीएको तियो। सािधजतनक सूर्चनाको एक 
प्रतत अनसूुर्ची २२ मा छ। स्िानीय तहको सम्बजन्र्त िडा कायाधलय र आयोजना क्षेत्रको कन ै
सािधजतनक स्िलमा सूर्चना टाँस गरीएको तियो। सािधजतनक सनुिुाईमा भएको उपजस्ितत, सनुिुाईबाट 
प्राप्त सझुाि, तस्िीर िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदनमा सांलग्न गरीएको छ। सािधजतनक सनुिुाई 
कायधक्रमको साराांश अनसूुर्ची २५ मा राजखएको छ। सािै प्रस्ताि कायधन्ियनबाट असर पनध सक्ने 
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गाउँपातलका र िडा कायाधलयबाट तसफाररस सांकलन गरीएको तियो। सािधजतनक सनुिुाई सम्बन्र्ी 
वििरण अनसूुर्ची २२, २३, २४ र २५ मा ददइएको छ। 

सािधजतनक सूर्चना 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको क्रममा आयोजनाको कायाधन्ियन हनुे स्िानीय तह, सरोकारिाला, िा 
सांस्िालाई आयोजनाको कायाधन्ियनबाट पनध सक्ने िातािरणीय प्रभािहरूको सम्बन्र्मा ७ ददन तभत्र 
राय सझुाि उपलब्र् गराउन स्िानीय तहको कायाधलय, सो क्षेत्रमा रहेको शैजक्षक सांस्िा, सामदुावयक 
िनको कायाधलय, स्िास्थ्य सांस्िा तिा कुनै सािधजतनक स्िलमा सूर्चना टाँस गरीएको तियो र सो 
सम्बन्र्ी मरु्चलु्का सकां लन गरीएको तियो। त्यसैगरी आयोजनाको सम्बन्र्मा तमतत २०७९/०१/०५ 
गते आतिधक राविय दैतनक पतत्रकामा सािधजतनक सूर्चना प्रकाशन गरीएको तियो। सािधजतनक सूर्चनाको 
एक प्रतत अनसूुर्ची २७ समािेश गरीएको छ। 
राय सझुाि तिा तसफाररस पत्रहरू सांकलन 
आयोजनाको कायाधन्ियनको लातग आयोजना प्रभावित स्िानीय तनकायबाट तसफाररस सांकलन गरीएको 
तियो। 

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

4 प्रततिेदन तयार गदाध विर्चार गरीएका नीतत, ऐन, तनयम, तनदेजशका, मापदण्ड, सजन्र् सम्झौता 
यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजनाको सांर्चालन तिा कायाधन्ियनका उदे्दश्य  पूरा गनध 
प्रस्तािकले प्रकृतत र त्यससांग सम्बजन्र्त क्षेत्र हेरी तल नीतत, ऐन, तनयम, तनदेजशका, मापदण्ड, सजन्र्, 
सम्झौताहरूमा सान्दतभधक र अतनिायध प्रािर्ानहरू, न्यूनीकरणका उपाय/योजनाहरूलाई अध्ययन गरी 
प्रततिेदनमा उल्लेख गरीएको छ। प्रस्तािकले आयोजनाको तनमाधण तिा सांर्चालन र्चरणमा तल उल्लेजखत 
नीतत, ऐन, तनयम, तनदेजशका, मापदण्ड, सजन्र्, सम्झौताहरूको कायाधन्ियन गनध प्रततबि छ। प्रस्ताि 
कायाधनियन तिा सांर्चालनको सन्दभधमा िातािरण सँग सम्बजन्र्त तिा सम्बजन्र्त क्षेत्रसँग सम्बजन्र्त 
ऐन, तनयम, तनदेजशका, मापदण्ड तिा पररपत्रहरूको पूणध रूपमा पालना गरीनेछ। तल उल्लेजखत नीतत, 
ऐन, तनयम, तनदेजशका, मापदण्ड, सजन्र्हरूको विस्ततृ वििरण अनसूुर्ची ६ मा ददइएको छ। 

 नेपालको सांविर्ान 
  नीततहरू  / रणनीततहरू 

• नेपाल राविय जैविक विविर्ता  रणनीतत तिा कायधयोजना, (२०१४-२०२०) 
• जलविद्यतु विकास नीतत, २०५८ 
•  राविय तसमसार तनती, २०६९ 
• पूिाधर्ार विकास आयोजनाका लातग जग्गा प्रातप्त, पनुधिास तिा पनुधस्िापना सम्बन्र्ी नीतत, 

२०७१ 
• राविय जैविक विविर्ता तिा रणनीतत तिा कायाधन्ियन योजना २०७१-२०७७ 
• राविय रोजगार नीतत, २०७१ 
• जल उत्पन् न प्रकोप व्यिस्िापन नीतत, २०७२ 
• राविय भ-ूउपयोग नीतत, २०७२ 
• िन अनसुन्र्ान रणनीतत ,२०७३ 
• विपद् जोजखम न्यूनीकरण तिा व्यिस्िापन नीतत, २०७५ 
• राविय ऊजाध दक्षता रणनीतत, २०७५ 
• राविय भतूम नीतत, २०७५ 
• राविय िन नीतत, २०७५ 
• राविय िातािरण नीतत, २०७६ 
• राविय जलिाय ुपररितधन नीतत, २०७६ 
• पन्रौं योजना (आतिधक िषध २०७६/७७-२०८०/८१) 
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• राविय व्यािसायजन्य सरुक्षा तिा स्िास्थ्य नीतत,२०७६ 
• राविय जलस्रोत तनतत, २०७७ 
• पेशाजन्य स्िास्थ्य र व्यजक्तगत सरुक्षा नीतत, २०७७ 
• नेपाल इजन्जतनयररङ् पररषदको पेशागत स्िास्थ्य सरुक्षा सम्बन्र्ी नीतत, २०७७ 
• फोहोरमैला व्यिस्िापन राविय नीतत, 2079 
 ऐनहरू 

• प्रार्चीन स्मारक सांरक्षण ऐन, २०१३ 
• जलर्चर सांरक्षण ऐन, २०१७ 
• विष्फोटक पदािध ऐन,२०१८ 
• सांक्रामक रोग तनयन्त्रण ऐन, २०२० 
• राविय तनकुञ् ज तिा िन्यजन्त ुसांरक्षण ऐन, २०२९ 
• जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ 
• भ ूतिा जलार्ार सांरक्षण ऐन, २०३९ 
• खानी तिा खतनज पदािध ऐन, २०४२ 
• जलस्रोत ऐन, २०४९ 
• विद्यतु ऐन, २०४९ 
• बालश्रम (तनषेर् र तनयतमत गने) ऐन, २०५६ 
• विरूिा सांरक्षण ऐन, २०६४ 
• फोहोरमैला व्यिस्िापन ऐन, २०६८ 
• सङ्कटापन्न िन्यजन्त ुतिा िनसपततको अन्तराविय व्यापारलाई तनयमन तिा तनयन्त्रण गनध 

बनेका ऐन, २०७३ 
•  स्िानीय सरकार सांर्चालन ऐन, २०७४ 
• श्रम ऐन, २०७४ 
• विपद जोजखम न्यतुनकरण तिा व्यिस्िापन ऐन,२०७४ 
• योगदानमा आर्ाररत सामाजजक सरुक्षा ऐन, २०७४ 
• अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्िापन ऐन २०७४ 
• विद्यतु तनयमन आयोग ऐन, २०७४ 
• मलुकुी देिानी सांवहता ऐन, २०७४ 
• स्िानीय सरकार सांर्चालन ऐन, २०७४ 
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• राविय प्राकृततक स्रोत तिा विजत्त आयोग ऐन, २०७४ 
• उपभोक्ता सांरक्षण ऐन, २०७५ 
• बालबातलका सम्बन्र्ी ऐन, २०७५ 
• रोजगार हक सम्बन्र्ी ऐन,२०७५ 
• िातािरण सांरक्षण ऐन, २०७६ 
• भतूम उपयोग ऐन, २०७६ 
• भतूम सम्बन्र्ी (आठौँ सांशोर्न) ऐन,२०७६ 
• िन ऐन, २०७६ 
• सांघ, प्रदेश र स्िानीय तह (समन्िय तिा अन्तरसम्बन्र्) ऐन, २०७७ 
 तनयमािली /तनयमहरू 

• विस्फोटक पदािध तनयमािली २०२० 

• भतूम सम्बन्र्ी तनयमहरू २०२१ 

• राविय तनकुञ् ज तिा िन्यजन्त ुसांरक्षण तनयमािली २०३० 

• वहमाली राविय तनकुञ् ज तनयमािली २०३६ 

• भ ूतिा जलार्ार सांरक्षण तनयमािली२०४२ 

• प्रार्चीन स्मारक सांरक्षण तनयमािली२०४६ 

• विद्यतु तनयमािली २०५० 

• जलस्रोत तनयमािली २०५० 

• खानी तिा खतनज पदािध तनयमािली २०५६ 

• बाल श्रम ( तनषेर् र तनयतमत गने) तनयमािली २०६२ 

• तबरूिा सांरक्षण तनयमािली२०६६ 

• फोहोरमैला व्यिस्िापन तनयमािली २०७० 

• सङ्कटापन्न  िन्यजन्त ुतिा िनस्पततको अन्तराधविय व्यपार तनयन्त्रण तनयमािली २०७६ 

• श्रम तनयमािली २०७५ 

• योगदानमा आर्ाररत सामाजजक तनयमािली २०७५ 

• विद्यतु तनयमन आयोग तनयमािली २०७५ 

• रोजगारीको हक सम्बन्र्ी तनयमािली २०७५ 

• मलुकुी देिानी कायधवितर् तनयमािली २०७५ 



यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना,  ३०.५९ मे.िा.  िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 

37 
  

• उपभोक्ता सांरक्षण तनयमािली २०७६ 

• सङ्कटापन्न  िन्यजन्त ुतिा िनस्पततको अन्तराधविय व्यपार तनयन्त्रण तनयमािली २०७६ 

• विपद जोजखम न्यूनीकरण तिा व्यिस्िापन तनयमािली२०७६ 

• िातािरण सांरक्षण तनयमािली २०७७ 

• भमूी सम्बन्र्ी (अठारौ सांशोर्न) तनयमहरू २०७७ 

• भ-ूउपयोग तनयमािली, 2079 

• िन तनयमािली, 2079 

 तनदेजशका /कायधवितर् 
• राविय ऊजाध सङ्कट तनिारण तिा विद्यतु विकास दशक सम्बन्र्ी अिर्ारणा पत्र, २०२६-१६ 
• राविय िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन तनदेजशका, २०५० 
•  िन क्षेत्रमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको तनदेजशका, २०५२ 
• िातािरण व्यिस्िापन तनदेजशका, २०५४ 
• जलविद्यतु आयोजनाहरूमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको कायधसूर्ची बनाउने सम्बन्र्ी कायधवितर्, 

२०५८ 
• जलविद्यतु आयोजनाहरूमा िातािरणीय व्यिस्िापन योजना तयारी सम्बन्र्ी कायधवितर्, २०५९ 
• जलविद्यतु आयोजनाहरूमा पानीको गणुस्तरीयको अनगुमन योजना र नततजाहरूको विकास तिा 

समीक्षा गने सम्बन्र्ी कायधवितर्, २०५९ 
• जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनका लातग सािधजतनक सनुिुाई कायधवितर्, 

२०६१ 
• सामदुावयक िन स्रोत सिेक्षण मागध-दशधन, २०६१ 
• जलविद्यतु आयोजनाहरूको प्रारजम्भक िातािरणीय परीक्षण तिा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनमा 

लैवङ्गक वहांसा सम्बन्र्ी कायधवितर्, २०६२ 
• िन पैदािार सङ्ककलन तिा विक्री वितरण तनदेजशका, २०७३ 
• जग्गा हदबन्दी छुट ददने सम्बन्र्ी आदेश, २०७8 
• मलुकुी देिानी कायधवितर् सांवहता,२०७४ 
• जलविद्यतु िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन कायधवितर्, २०७५ 
• जलविद्यतु आयोजनाको अनमुततपत्र सम्बन्र्ी तनदधजशका, २०७५   
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• सामाजजक सरुक्षा सांर्चालन कायधवितर्, २०७५ 
• जलविद्यतु आयोजनाका लातग िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन ददग्दशधन, २०७५ (२०१८) 
• राविय प्राितमकता प्राप्त आयोजनाका लातग  राविय िन क्षेत्र प्रयोग गने सम्बन्र्ी मापदण्ड 

सवहतको कायधवितर्, २०७६ 
• िन्यजन्तमैुत्री पूिाधर्ार तनमाधण तनदेजशका,२०७८ 
• सरकारी जग्गा दताध तिा तलजमा उपलब्र् गराउने सम्बन्र्ी कायधतनतत,२०७9 

 अन्तराविय सम्मेलन /सजन्र् / महासन्र्ी 
• बाध्यकारी श्रम सम्बन्र्ी महासजन्र्, नां. २९ (१९३०) 
• समान पाररश्रतमक सम्बन्र्ी महासजन्र्, नां. १०० (१९५१) 
• रामसार महासन्र्ी, १९७१ 
• सङ्कटापन्न िन्यजन्त ुतिा िनस्पततका प्रजाततको अन्तराधविय व्यापार सम्बन्र्ी महासन्र्ी , 

१९७३ 
• आददबासी तिा जनजाती सम्बन्र्ी महासजन्र्, १९८९ (नां. १६९) 
• अन्तराधविय श्रम सांगठनको आददबासी तिा जनजाती महासन्र्ी, १९८९ 
• जैविक विविर्ता सम्बन्र्ी महासन्र्ी, १९९२ 
• जलिाय ुपररितधन सम्बन्र्ी सांयकु्त राि सांघीय सांरर्चना महासन्र्ी, १९९२ 
• तनकृष्ट प्रकारको बालश्रम सम्बन्र्ी आइ.एल.ओ. महासजन्र्, १९९९ (नां. १८२) 
 िातािरणीय मापदण्डहरू 

• कायधक्षेत्रमा ध्ितन जोजखमको समय सीमा, २०१२ 
• स्िलीय प्रिाहबाट उत्सजधन पानीको गणुस्तरीय मापदण्ड, २०६५ 
• िायकुो गणुस्तर सम्बन्र्ी राविय मापदण्ड, २०६९ 
• सडक सिारी सार्नद्वारा उत्सजजधत िाय ुमापन, २०६९    
• ध्ितनको गणुस्तर सम्बन्र्ी राविय मापदण्ड, २०६९  
• कायधस्िलका लातग ध्ितन मापदण्ड, २०७३ 
• कायधस्िलको लातग प्रकाशको स्तर मापदण्ड, २०७३ 
• कोरोना भाइरस (कोतभड-१९) महामारी अितर्मा आश्रयस्िल सांर्चालन सम्बन्र्ी मापदण्ड, 

२०७७ 
• ढुङ्गा, तगट्टी, िालिुा, तबक्री तिा व्यिस्िापन सम्बन्र्ी मापदण्ड, २०७७ 
• खानेपानीको गणुस्तर सम्बन्र्ी मापदण्ड, 2079  
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अध्याय ५ 

5 विद्यमान िातािरणीय अिस्िा 
 भौततक िातािरण 

प्रस्तावित आयोजना समदु्री सतहबाट १०७४.३९ तमटर देजख २४१६ तमटर सम्मको उर्चाइमा अिजस्ित 
छ। प्रस्तावित आयोजनाको हेडिक्सध यारूखोला र बढुीगण्डकी नदीको सांगमबाट कररब ५ वकलोतमटर 
मातिल्लो भागमा अिजस्ित छ। विद्यतुगहृ यारूखोला र बूढीगण्डकी नदीको सांगमबाट १ वकलोतमटर 
तल्लो तटीय भागमा प्रस्ताि गरीएको छ।  

 भ-ूउपयोग 
भ-ूआिरण अन्तगधत मातनसले उपयोगमा ल्याउने िन क्षेत्रको तथ्याङ्क, खेततयोग्य जतमन, जल, बालिुा, 
वहमाल, पहाड, आददको तथ्याङ्कलाई भ-ूउपयोग अन्तगधत उल्लेख गरीएको छ। आयोजनाको १५.६६ 
%  जतमन पानीले ढाकेको क्षेत्र, ४८.७३ % िन जङ्गल र ३५.६१ % कृवष योग्य जतमनमा पदधछ। 

गोरखा जजल्लाको र आयोजना क्षेत्रको भ-ूउपयोगको वििरण अनसूुर्ची ७ मा ददइएको छ। 
 भगूभध 

 आयोजना क्षते्रको र्चट्टान र माटोको वकतसम 
आयोजना क्षेत्र नपेालको मातिल्लो भौगोतलकको केन्द्रीय भागमा पदधछ।आयोजना क्षेत्रमा उच्र्च तहको 
मेटामवफध क र्चट्टान तिा खतनज वक्रस्टलाइन र्चट्टानहरू जस्तै gneiss, schists तिा quartzite पदधछ। 
gneiss,schists तिा quartzite र्चट्टानमा रे्रै मात्रामा पाइन्छ। बाक्लो माटो, छुवट्टएको र्चट्टानका 
टुक्राहरू, पूरानो पवहरो बाट तनजस्कएको माटोले खोलाको बाँया वकनारमा ठाडो र्चट्टानी भाग छ भनेर 
िाहा पाउन सवकन्छ।
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तस्िीर 5.1 : नेपालको भौगतभधक नक्सामा आयोजना क्षते्र 
स्रोत: खानी तिा भ-ूगभध विभाग, (१९९४) बाट पररमाजजधत   
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 क्षते्रीय भौगतभधक अिस्िा (Regional Geology) 
आयोजना क्षेत्र High Himalaya to Lesser Himalaya को transitional zone मा अिजस्ित छ। यो क्षेत्र 
व्यापक रूपमा अग्ला पहाड, घाँटी र रे्रै जसो V-आकारका deeply incised valleys मा फैतलएको 
छ। खोलाको दबैु वकनाराका slope हरू तभरालो जतमन तिा रे्रैजसो र्चट्टानहरूबाट बनेका छन।् 
खोला वकनारको रे्रैजसो क्षेत्रहरूमा alluvial deposits पाइन्छन।् दबैु वकनारहरूको gentle slope मा 
Glacial-fluvial deposits, clinosol and eluvial deposits पाइन्छन ्र केवह terrace हरू भने alluvial 
deposits ले ढावकएका छन।् Main Central Thrust, Gorkha Anticlinorium, Mahabharat Thrust, 
MBT र अन्य transverse तिा longitudinal faults आयोजना क्षेत्र र आयोजना क्षेत्र िरपर भएका 
प्रमखु टेक्टोतनक सांरर्चनाहरू हनु।् माति उल्लेख गरीएका सबै टेक्टोतनक सांरर्चनाहरू आयोजना क्षेत्रको 
दजक्षणी भागमा अिजस्ित छन।्   

 भगूतभधय बनौट/सांरर्चना 
क. आयोजना क्षते्रको भौगतभधक जस्ितत 

हेडिक्सध क्षते्र 
यस क्षेत्रमा quartzite र Kyanite-sillimanite gneiss र्चट्टानहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन। यस क्षेत्रमा 
पाइने bedrock कडा, बाक्लो र blocky खालको छ। जलाशय क्षेत्रमा कुनपैतन regional fault हरू 
छैनन।्  

हेडरेस टनेल 
हेडरेस टनेललाई उच्र्च तहको मेटामोवफध क र्चट्टान भएको ठाउँमा प्रस्ताि गरीएको छ। हेडरेस टनेल 
क्षेत्रमा Mica Gneiss, Banded Gneiss, Mica Schist, Granite, Quartzite पाइन्छ।  

जजयोमोफोलोजी  
यारू खोला केरउजा गाउँको उत्तरपूिी जलार्ार क्षेत्रबाट उत्पन्न भएको खोला हो। आयोजना क्षेत्रको 
भौगोतलक विशेषताहरू नदीको उपत्यका र यसका सहायक नदीहरू, जेन्टल स्लोपहरूमा भएको 
एलतुभएल तडपोजजटहरू, ठाडो पहाड तिा ढलानहरू र पहाडको फेदमा भएको कोलतुभयम तडपोजजटले 
तनर्ाधरण गदधछन।् ररभर भ्यालीको दिैु स्लोपहरू २०० देजख ७०० को फरकमा रहेको छ। आयोजना 
क्षेत्रको सबैभन्दा अग्लो भाग केरउजा गाउँको ४७८६.६७ तमटरमा र हलर्चोक गाउँको सबैभन्दा 
तल्लो भाग विद्यतुगहृ क्षेत्रमा समनु्द्री सतह देजख  १४९० तमटर माति अिजस्ित छ। पवहरोको फोहोर 
र र्चट्टान स्लाइड मलबेको उपजस्िततले यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजनाको जलार्ार 
क्षेत्रमा पवहरोको सम्भािना रहेको छ।  
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 पवहरो भ-ूक्षय 

आयोजना क्षेत्रको भौगतभधक सांरर्चनाको पषृ्ठभतूम जवटल रहेको र विद्यतुगहृ क्षेत्रमा सानो पवहरो गएको 
देजखएको छ। 

 भकूम्पीय जोजखम 
भकूम्पीय जोजखमका दृवष्टकोणले समग्र नेपाल उच्र्च जोजखमयकु्त क्षेत्रमा पदधछ। नेपालको उच्र्च 
भकूम् पीय जोजखमको र्चलायनमान टेक्टोतनक प्लेट (Movements of Tectonic plate)  का कारण हनुे 
गरेको छ जसका कारण पूिध पजिम फैतलएको वहमालयका वितभन्न स्िानमा सवक्रय फल्टहरू (Active 

faults) को तनमाधण भएका छन।् राविय भकूम्प मापन तिा अनसुन्र्ान केन्द्रले तयार पारेको कम्पन 
(Peak Ground Acceleration) मा आर्ाररत भकूम्पीय जोजखम नक्सा अनसुार आयोजना प्रस्तावि क्षेत्र 
१५०-२०० ग्याल (Gal) क्षेत्र पदधछ, जनु नेपालको भ-ूभागहरू मध्ये तलुनात्मक रूपमा मध्यम 
जोजखम क्षेत्र हो। केन्द्रको नक्सा अनसुार नेपाललाई १०० देजख ४०० ग्याल (Gal) सम्मको कम्पन 
मान प्रक्षेपण गरीएको छ भने बढी कम्पन मान (Peak Ground Acceleration)  हनु्छ त्यतत नै रे्रै 
भकूम्पीय जोजखम रहन्छ। यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना नेपालको न्यनु भकूम्पीय 
जोजखमको स्िानमा पदधछ। आयोजना क्षेत्रको design horizontal seismic coefficient ०.१३ रहेको 
छ। आयोजना तनमाधण तिा सांर्चालन र्चरणमा भकुम्पीय जोजखमका कारण पने सम्भावित असरलाई 
न्यूनीकरण गने गरी आयोजनाको तडजाइन गरीएको छ।
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तस्िीर 5.2: नेपालको भकूम्पीय जोजखमको नक्सामा आयोजना क्षते्र  
स्रोत: राविय भूकम्प मापन तिा अनसुन्र्ान केन्द्र, खानी तिा भ-ूगभध विभाग, (२०१५) बाट पररमाजजधत 
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 जल तिा मौसम 
आयोजना क्षेत्र उपोष्ण तिा समजशतोष्ण जलिायमुा पदधछ। सामान्यतया यस क्षते्रमा मार्चध देजख सेप्टेम्बर 
सम्म गमी र अक्टोिर देजख फेिअुरी सम्म जाडो हनुे गरेको पाइन्छ। आयोजना क्षेत्रको औसत बावषधक 
िषाध २६३९ तम.तम. रहेको छ, भने औसत मातसक िषाध ९९९.२ तम.तम. जलुाई मवहनामा र न्यूनतम 
औसत मातसक िषाध ११.५ तम.तम. तडसेम्बरमा रहेको छ। प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रको औसत मातसक 
तापक्रम २२० सेजन्टग्रडे देजख ३६० सेजन्टग्रडे र न्यूनतम तापक्रम ८० सेजन्टग्रडे देजख २५० सेजन्टग्रडे 
रहेको छ। (स्रोत:गोरखा, तसददधबास स्टेशन, जल तिा मौसम विज्ञान विभाग, २०७७) 

 जलविज्ञान (Hydrology) 
यारू खोला बाह्रमासे वहउँ पग्लेर बनेको खोला हो। यसको उत्पत्ती गणेश वहमालको उच्र्च पहाडी 
क्षेत्रबाट भएको हो। यारू खोला बढुीगण्डकी नदीको एक सहायक नदी हो। यारू खोलाको जलार्ार 
क्षेत्र समनु्द्री सतहबाट २२०० तम. देजख ७३६७ तम. सम्मको उर्चाइमा फैतलएको छ। प्रस्तावित 
आयोजनाको इन्टेक क्षेत्रको जलार्ार क्षेत्र ५९.९ िगध वक.तम. रहेको छ।  

 हाइड्रोलोजी विश् लेषण 
5.1.4.1.1 जल तिा जलार्ार क्षते्र 
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रको जलार्ार क्षेत्र अण्डा आकारको छ, जसको मातिल्लो क्षेत्र वहउँ तिा बरफले 
परुरएको छ। आयोजना क्षेत्रको िेयर तिा विद्यतुगहृ क्षेत्रमा पने सम्पूणध जलार्र क्षेत्र सम्बन्र्ी विस्ततृ 
वििरण तलको तातलका प्रस्ततु गरीएको छ; 
तातलका 5.1: प्रस्तावित िेयर क्षते्र र विद्यतुगहृ क्षते्रको जलार्र क्षते्र 
वििरण प्रस्तावित इन्टेक क्षते्र प्रस्तावित विद्यतुगहृ क्षते्र  

जलार्ार क्षते्र (िगध वक.तम.) जलार्ार क्षते्र (िगध वक.तम.) 
>५००० तम. १९.७४ १२४३.२७ 

५००० तम. -३००० तम. ३७.४७६ १८०३.३४ 

<३००० तम. २.६८४ २२३.५४ 

कुल  ५९.९ ३२७०.१५ 

स्रोत: यारू खोला जलविद्यतु आयोजना (३९ मे. िा.) को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७8 
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तस्िीर 5.3: प्रस्तावित हेडिक्सध क्षते्रको जलार्ार क्षते्र 

स्रोत: यारू खोला जलविद्यतु आयोजना (३९ मे. िा.) को सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन, २०७8 
5.1.4.1.2 औसत मातसक बहाि बहाि  
आयोजना प्रस्तावित खोला िा नदीको पानी विद्यतु उत्पादनका लातग पयाधप्त छ िा छैन भनेर सतुनजश् र्चत 
गनधका लातग औसत मातसक बहािको जनकारी आिश्यक पदधछ। यारू खोलाको औसत मातसक बहाि 
सम्बन्र्ी वििरण तल तातलकामा ददइएको छ;  
तातलका 5.2: औसत मातसक बहाि (घनतमटर प्रततसेकेण्ड) 
मवहना औसत मातसक बहाि (घनतमटर प्रततसेकेण्ड) 

बैशाख  १.८१ 

जेष्ठ  ३.७३ 

असार ७.६६ 

श्रािण  ९.७६ 

भाद्र ८.७४ 
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मवहना औसत मातसक बहाि (घनतमटर प्रततसेकेण्ड) 

आजिन  ५.३३ 

काततधक  २.५४ 

मांसीर  १.३८ 

पौष  ०.९५ 

माघ  ०.७५ 

फाल्गनु  ०.७८ 

रै्चत्र  1.02 

स्रोत: यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना (३०.५९ मे. िा.) को सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रततिेदन, २०७8 

  Flow Duration Curve 
Flow Duration Curve एक अतर्कतम सम्भाव्यता तडस्र्चाजध िक्र हो जसले विशेष बहाि बराबर अििा 
बढी भएमा समयको प्रततशत देखाउँछ। प्रस्तावित आयोजनाको adopted flow २.७३ घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड हो जनु ४२%(PoE ) मा रहेको छ। तडस्र्चाजधको प्रयोग गरी प्रस्तावित इन्टेक क्षेत्रमा प्रिाह 
आिजृत्त िक्र विकास गरीएको तियो, जसको अतर्क सम्भािनाको तभन्नताका लातग तडस्र्चाजधहरू तातलकामा 
देखाइएको छ।  
तातलका 5.3: िेयर क्षते्रमा क्षते्रमा एक बषधको वितभन्न Percentile of Time Exceedence को अनमुातनत 
उपलब्र् बहाि 
क्र.सां. Probability of Exceedence (%) बहाि (घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 

१ १% १३.८७ 

२ २% १२.७१ 

३ ३% १२.०२ 

४ २०% ७.४८ 

५ २५% ६.१६ 

६ ३०% ४.७५ 

७ ३५% ३.६८ 

८ ४०% २.९६ 

९ ४२% २.७३ 

१० ४५% २.४१ 

११ ५०% २.०० 

१२ ५५% १.६६ 

१३ ६०% १.४१ 

१४ ६५% १.२१ 
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स्रोत: यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना (३०.५९ मे. िा.) को सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रततिेदन, २०७8 

 
तस्िीर 5.4: Flow Duration Curve 

स्रोत: यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना (३०.५९ मे. िा.) को सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रततिेदन, २०७8 

  वितभन् न स्तरमा Barrage को भण्डारण क्षमता 
Barrage को मातिल्लो क्षेत्रको खोलामा जम्मा भएको पानीले वपवकङ्ग मोडमा पािर प्लान्ट सांर्चालनमा 
सहयोग गदधछ। यदद पानी न्यूनतम सांर्चालन स्तर भन्दा कम भण्डारण भएमा विद्यतु उत्पादनका लातग 
प्रयोग गनध सवकँदैन र dead storage मातनन् छ। यस आयोजनाका लातग समदु्री सतह भन्दा २४०२ तम. 

क्र.सां. Probability of Exceedence (%) बहाि (घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 

१५ ७०% १.०६ 

१६ ७५% ०.९६ 

१७ ८०% ०.८६ 

१८ ८५% ०.७८ 

१९ ९०% ०.७२ 

 

Q४२%=२.७३ घन तमटर प्रतत सेकेण्ड 
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उर्चाइ सम्मको पानीको स्तरलाई न्यूनतम सांर्चालन स्तरका रूपमा तलइएकोछ भने समदु्री सतह भन्दा 
२२६९.३३ तम. उर्चाइ सम्मको पानीको स्तरलाई dead storage का रूपमा तलइएकोछ। वितभन् न 
सांर्चालन स्तरहरूमा barrage को प्रत्यक्ष भण्डारण क्षमता सम्बन्र्ी वििरण तल तातलका र ग्राफमा 
प्रस्ततु गरीएकोछ। यसले विशेष गरी खोलाको बाँया वकनाराको केवह सतहमा उत्खनन ्गरेर उत्पन् न 
हनुे ठाउँ पतन समािेश ग गदधछ।  
तातलका 5.4: वितभन् न सांर्चालन स्तरहरूमा Barrage को प्रत्यक्ष भण्डारण क्षमता सम्बन्र्ी वििरण 
क्र  .सां .  अतर्कतम सांर्चालन स्तर (समदु्री सतहबाट उर्चाइ, तम.) प्रत्यक्ष भण्डारण क्षमता (घनतमटर) 

१ २४०४ १५६७ 

२ २४०५ २९१० 

३ २४०६ ४४८६ 

४ २४०७ ६२४४ 

५ २४०८ ८१९८ 

६ २४०९ १०३९५ 

७ २४१० १२७८३ 

८ २४११ १५४५४ 

९ २४१२ १८४३९ 

१० २४१३ २१६२६ 

११ २४१४ २५०२४ 

१२ २४१५ २८६१७ 

१३ २४१६ ३२३५९ 

स्रोत: यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना (३०.५९ मे. िा.) को सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रततिेदन, २०७8 
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तस्िीर 5.5: वितभन् न उर्चाइमा जलाशयको भण्डारण क्षमता 
स्रोत: यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना (३०.५९ मे. िा.) को सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रततिेदन, २०७७ 

 वितभन् न वपवकङ्ग तडस्र्चाजधहरूको लातग आिश्यक भण्डारण क्षमता 
इन्फ्लो तडस्र्चाजध, वपवकङ्ग तडस्र्चाजध र दैतनक वपवकङ्ग समयले आिश्यक भण्डारण क्षमता लाई सीतमत 
गरेको हनु्छ। इन्फ्लो तडस्र्चाजध घटेसँगै आिश्यक भण्डारण क्षमता बढ्छ भने इन्फ्लो तडस्र्चाजध बढेसँगै 
आिश्यक भण्डारण क्षमता घ्ने गदधछ। त्यसैगरी, इन्फ्लो तडस्र्चाजध बढेसँगै वपवकङ्ग तडस्र्चाजध र वपवकङ्ग 
समय घ्दै जान्छ। तडजाइन तडस्र्चाजध र वपवकङ्ग समयको वितभन् न मानहरूको लातग यारू खोलामा 
उपलबरु् न्यूनतम तडस्र्चाजधको लातग आिश्यक भण्डारण क्षमताको गणना गरी तल तातलकामा प्रस्ततु 
गरीएको छ; 
तातलका 5.5: वितभन् न वपवकङ्ग तडस्र्चाजध र वपवकङ्ग समयका लातग आिश्यक भण्डारण क्षमता सम्बन्र्ी 
वििरण 
क्र. 
सां. 

Perce

ntile 

Qd आिश्यक भण्डारण क्षमता 
 (घनतमटर) 

Dry/Total 

(Percentage) 

१ घण्टा  २ घण्टा   ३ घण्टा   ४ घण्टा  ५ घण्टा   ६ घण्टा 
१ ४०% २.९६ ८.३७ १६.७४ २५.११ ३३.४८ ४१.८५ असम्भि २८.९९% 
२ ४१% २.८७ ८.०४ १६.०७ २४.११ ३२.१५ ४०.१८ असम्भि २९.६०% 
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क्र. 
सां. 

Perce

ntile 

Qd आिश्यक भण्डारण क्षमता 
 (घनतमटर) 

Dry/Total 

(Percentage) 

१ घण्टा  २ घण्टा   ३ घण्टा   ४ घण्टा  ५ घण्टा   ६ घण्टा 
३ ४२% २.७३ ७.५४ १५.०७ २२.६१ ३०.१५ ३७.६८ असम्भि ३०.५१% 
४ ४३% २.६२ ७.१२ १४.२४ २१.३६ २८.४८ ३५.६० असम्भि ३१.३३% 
५ ४४% २.५० ६.७० १३.४१ २०.११ २६.८१ ३३.५२ ४०.२२ ३२.२२% 
६ ४५% २.४ ६.३७ १२.७४ १९.११ २५.४८ ३१.८५ ३८.२२ 33.92% 
७ ४६% २.३ ६.०३ १२.०६ १८.०८ २४.११ ३०.१४ ३६.१७ 33.75% 
८ ४७% २.२ ५.७३ ११.४६ १७.१८ २२.९१ २८.६४ ३४.३७ 34.01% 

स्रोत: यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना (३०.५९ मे. िा.) को सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रततिेदन, २०७8 

  Sedimentation 
सेतडमेन्टले आयोजनाका सांरर्चनाहरूको समय अितर् घटाउनकुा सािै सांरर्चनाहरूको कायध क्षमता समेत 
घटाउने काम गछध त्यसैले कुनैपतन आयोजनाको तनमाधण गदाध सेडेमेन्ट सम्बन्र्ी विस्ततृ अध्ययन गनध 
आिश्यक छ।विद्यतु विकास विभागको जलविद्यतु विभागका अनसुार यारू अर्धजलाशय जलविद्यतु 
आयोजना अध्ययन प्रततिेदनमा सेतडमेन्टको उत्पादन प्रतत िषध १०७६२० टन रहन ेअनमुान गरीएको 
छ। 

 िातािरणीय बहाि 
यस आयोजनाको सांर्चालनको क्रममा इन्टेक क्षेत्रबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा छोतडने िातािरणीय बहािले 
नदीको जलीय पाररजस्िततकी प्रणालीलाई कायम राख् न मद्दत गनेछ। आयोजनाको सखु्खा क्षेत्रमा पने 
यारू खोलाको पानी तसांर्चाइ, खानेपानी, व्यिसावयक माछापालन, माइक्रो हाइड्रो, पानी तमल, दाहसांस्कार 
स्िल, र्ातमधक प्रयोजन, आददको लातग प्रयोग नगरीएको हुँदा जलविद्यतु विकास नीतत, 2058 अनरुूप 
आयोजनाले सखु्खा मवहनाको औसत मातसक िहािको १०% (०.०७५) पानी िातािरणीय िहािको 
रूपमा छोड्नेछ र अनगुमनका लातग Gauge स्िापना गनेछ। अांग्रजेी क्यालेन्डरमा मापन गरीएको 
औसत मातसक बहािलाई नेपाली क्यालेन्डरमा रूपान्तरण गरीएको तलको तातलकामा ददइएको छ; 
तातलका 5.6: नेपाली क्यालेन्डर अनसुार िातािरणीय बहाि सम्बन्र्ी वििरण 
मवहना यारू खोलाको औसत 

मातसक बहाि 
(घनतमटर प्रततसेकेण्ड) 

िातािरणीय बहाि   
(घनतमटर प्रततसेकेण्ड)   

आयोजनाको लातग उपलब्र् तडस्र्चाजध 
(घनतमटर प्रततसेकेण्ड) 

बैशाख  १.८१ ०.०७५ १.७४ 

जेष्ठ  ३.७३ १.0 २.७३ 
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मवहना यारू खोलाको औसत 
मातसक बहाि 
(घनतमटर प्रततसेकेण्ड) 

िातािरणीय बहाि   
(घनतमटर प्रततसेकेण्ड)   

आयोजनाको लातग उपलब्र् तडस्र्चाजध 
(घनतमटर प्रततसेकेण्ड) 

असार ७.६६ ४.९३ २.७३ 

श्रािण  ९.७६ ७.०३ २.७३ 

भाद्र ८.७४ ६.०१ २.७३ 

आजिन  ५.३३ २.६ २.७३ 

काततधक  २.५४ ०.०७५ २.४७ 

मांसीर  १.३८ ०.०७५ १.३१ 

पौष  ०.९५ ०.०७५ ०.८८ 

माघ  ०.७५ ०.०७५ ०.६८ 

फाल्गनु  ०.७८ ०.०७५ ०.७१ 

रै्चत्र  1.02 ०.०७५ 0.095 

स्रोत: यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना (३०.५९ मे. िा.) को सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रततिेदन, २०७8 

 वहमताल सम्बन्र्ी वििरण 
यारू खोला बाह्रमासे वहउँ पग्लेर बनेको खोला हो। यसको उत्पत्ती गणेश वहमालको उच्र्च पहाडी 
क्षेत्रबाट भएको हो। यारू खोला बढुीगण्डकी नदीको एक सहायक नदी हो। प्रस्तावित आयोजनाको 
िररपरी कुनै पतन वहमतालहरू अिजस्ित छैन।्   

 िाय,ु जल तिा ध्ितनको गणु 
िायकुो गणुस्तर 
प्रस्तावित आयोजना ग्रातमण क्षेत्रमा पने भएकोले सिारी सार्नको आितजाित तसतमत रहेकोले हािाको 
गणुस्तरमा कुनै प्रभाि परेको छैन। गतुडरहेका सिारी सार्नहरूबाट हनुे िायकुो प्रदषुण बाहेक 
आयोजनामा प्रदषुणको अरू कुनै स्रोत छैन। आयोजना क्षेत्र शहरी क्षेत्र तिा औद्योतगक 
वक्रयाकलापहरूभन्दा रे्रै टाढा मखु्यतूः ग्रातमण क्षेत्रमा अिजस्ित छ। Low Volume Sampler प्रयोग 
गरी वितभन्न ठाउँको र्लुोको मान तनकालेको तियो र विद्यतु गहृ क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी र्लुोको रेकडध 
गरीएको तियो। विस्ततृ वििरण अनसूुर्ची ७ मा ददइएको छ । 
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जलको गणुस्तर 
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा ठोस फोहोर तिा तरल पदािध खोलामा तनस्कासन गरीएको पाइदैैन। 
यारू खोलाको वितभन्न आयोजना क्षेत्रहरूमा पानीका नमूनाहरूको गणुस्तर मापण CEMAT जल 
प्रयोगशाला प्राइभेट तलतमटेडमा गरीएको तियो जनु प्रततिेदनको अनसूुर्ची ८ मा सांलग्न गरीएको 
छ।आयोजना क्षेत्रमा पानीको गणुस्तर जलीय जीिन र अन्य प्रयोजनको लातग उपयकु्त छ । 
ध्ितनको गणुस्तर 
प्रस्तावित आयोजना ग्रातमण क्षेत्रमा पने भएकोले आयोजना क्षेत्रमा ध्ितन प्रदषुण छैन र आयोजना 
क्षेत्रको ध्ितनको स्तर 4८.9 देजख 56.5 डीबीए सम्म रहेको छ। ध्ितन मखु्यतूः कोर प्रोजेक्ट एररया 
(बाँर् स्िल) मा बहने नदी, मोटर बाटो तिा एनइएका सिारी सार्नहरूबाट उत्सजधन छन।् प्रस्तावित 
आयोजना क्षेत्रको ध्ितनको मापनको विस्ततृ वििरण अनसूुर्ची ७ मा देखाइएको छ। 

 जैविक िातािरण  
आयोजना क्षेत्र आयोजना क्षेत्र समनु्द्र सतह देजख १०७४.३९ तमटर देजख २४१६ तमटर सम्मको 
उर्चाइमा रहेको हनुाले यस क्षेत्रमा उपोष्ण तिा समशीतोष्ण जलिाय ु पाइन्छ। उजत्तस (Alnus 

nepalensis), जर्चलाउने (Schima wallichii), कटुस (Castanopsis indica), पहाडी साल (Shorea 

robusta) , सल्ला (Pinus wallichiana), अांगेरी (Lyonia ovalifolia), ओखर (Juglans regia), खस्र ु
(Quercus semecarpifolia), फलाँट (Quercus lamellosa), बाँझ (Quercus lannata), लालीगरुाँस 
(Rhodondendron arboreum) आदद आयोजना क्षेत्रमा पाइने रूखका प्रमखु प्रजाततहरू हनु।्  
जतडबवुट तिा झाडीका प्रजातीहरूमा टीमरु (Zanthoxylum alatum), तनगालो (Drepanostachyum 

falcatum), तसरू (Imperata cylindrica), िनमारा (Ageratina adenophora), पाती (Artemesia 

vulgaris), दबुो (Cynodon dactylon), र्चरी अतमलो (Oxalis corniculata) आदद आयोजना िरपर 
पाइन्छन।्  

 मखु्य आयोजना क्षते्रका िनस्पततका विशेषताहरू 
क. हेडिक्सध क्षते्र 

डाइभजधन िेयर, इन्टेक, ग्राभेल ट्रयाप र तडसेजन्डङ बेतसन हेडिक्सधका प्रमखु अियिहरू हनु।् प्रस्तावित 
हेडिक्सध क्षेत्रमा लालीगरुाँस (Rhododendron arboreum) र गोिे सल्ला (Pinus wallichiana) रहेका 
छन।् 
ख. हेडरेस  टनेल, सजध ट्याांक, पेनस्टक पाइप 
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हेडरेस टनेल क्षेत्र, सजध ट्याांक क्षेत्र र पेनस्टक पाइप क्षेत्रमा उजत्तस (Alnus nepalensis), गोिे सल्ला 
(Pinus wallichiana), खोटे सल्ला (Pinus roxburghii) र जर्चलाउने (Schima wallichii) प्रजाततका 
रूखहरू पाइन्छन।्  
ग. विद्यतुगहृ 

विद्यतुगहृ क्षेत्रमा उजत्तस (Alnus nepalensis) र जर्चलाउने (Schima wallichii) रूखका प्रजाततहरू 
पाइन्छन।् 

ङ. पहुँर्च सडक (Access road) 

कररब १३.५ वक.तम. लामो पहुँर्च सडक तनमाधण गरीनेछ। पहुँर्च सडक ततर उजत्तस (Alnus nepalensis), 
खोटे सल्ला (Pinus roxburghii), जर्चलाउने (Schima wallichii) आदद रूखका प्रजाततहरू पाइन्छन।्  
आयोजना क्षेत्रकामा पाइने वितभन्न िनस्पततहरूको विस्ततृ सूर्ची अनसूुर्ची ७ ददइएको छ। 

 गैर काष्ठ िन पैदािार र औषर्ीजन्य बोटतबरूिा 
मखु्यरूपमा गैर काष्ठ िन पैदािारहरू औषर्ी, ईन्र्न, स्याउला, र्चारा,  सजािट, घरेल ुऔजारहरू 
बनाउन, िेयर लगाउन, वकटनाशक, माछा मानध, र्मधकमधका लातग रू्प, र मल बनाउनका लातग प्रयोग 
गरीन्छन।् िन साग (Chenopodium album), च्याउ (Agaricus bisporus), सतिुा (Paris polyphyla), 
तनररतमतस (Acotinum viregatum), िन लसनु (Firtillaria cirrhosa), जटामतस (Nardostachys 

jatamansi), ऐसेँल ु(Rubus ellipticus), बातबयो (Eulaliopsis binata) र वटमरु (Zanthoxylum armatum), 

आदद यस आयोजनामा पाइने महत्िपूणध जतडबवुट प्रजाततहरू हनु।्   

 कृवष जैविक विविर्ता 
र्ान (Oryza sativa), मकैं  (Zea mays), गहुँ (Triricum aestivum), कोदो (Eleusine coracana), जौ 
(Hordeum vulgare), प्याज (Allium cepa), लसनु (Allium sativum), अदिुा (Zinziber officinale), 
आदद यस क्षेत्रमा पाइने अन्न बालीहरू हनु।्  

 सांरक्षणको अिस्िा 
आयोजना क्षेत्र कुनै पतन राविय तनकुञ् ज, मध्यिती क्षेत्र िा सांरजक्षत क्षेत्रतभत्र पदैन। 

 प्राणी  
 िन्यजन्त ु

रातो बाँदर (Macaca mulatta), जर्चतिुा (Panthera pardus), रतिुा (Muntiacus muntjak), लोखके 
(Petaurista petaurista), ध्िाँसे जर्चतिुा (Neofelis nebulosa), र्चररबाघ (Prionailurus bengalensis), 
काठे भाल ु(Melursus ursinus), वहमाली र्के लोखके (Tamiops macclellandi), आदद आयोजना 
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क्षेत्रमा पाइने मखु्य िन्यजन्तहुरू हनु।् आयोजना क्षते्र िरपर पाइने िन्यजन्तहुरूको तातलका अनसूुर्ची 
७ मा उल्लेख गरीएको छ। 

 र्चराहरू 
स्िलगत अध्ययन तिा स्िानीय व्यजक्तहरू अनसुार कातलज (Lophura leucomelanos), रानीर्चरी 
(Pericrocotus flammeus), काष्ठकुट (Dendrocopos mace), डांगर तगि (Gyps bengalensis), गोमाय ु
महार्चील (Aquila nipalensis), पौरी बाज (Microhierax caerulescens), सानो बौडाइ (Falco 

naumanni), काँडे भ्याकुर (Acanthoptila nipalensis), कोटेररयो मतुनया (Lonchura punctulata) 
न्याउली (Megalaima virens), फाप्र े (Upupa epops), पहाडी तबउ कुवहयो (Hierococcyx 

sparverioides), काफल पाक्यो (Cuculus micropterus), कुक् कु कोइली (Cuculus canorus)¸ कोइली 
(Eudynamys scolopacea), मलेिा (Columba livia) र तामे ढुकुर (Streptopelia orientalis) आदद 
आयोजना क्षेत्रमा पाइने मखु्य र्चराहरू हनु।् आयोजना क्षेत्र िरपर पाइने र्चराहरूको तातलका अनसूुर्ची 
७ मा समािेश गरीएको छ।  

 सरीसपृ तिा उभयर्चरहरू 
यस आयोजनामा हररा साप (Amphiesma stolatum), रातो टाउके गहने साप (Coelognathus 

radiatu), तसररसे रूख साप (Endrelaphis tristi), कुमाइ जांगली छेपारो (Oriotiaris kumaonensis), 
ठूलो भईू भानेमङु्ग्ग्रो (Scincella capitane), जस्ता सरीसपृहरू पाइन्छन ्भने झरी भ्यागतुो (Xenophrys 

parva), कालो काँडे खसे्र भ्यागतुो (Duttaphrynus melanostictu), भैँसे पाहा (Xenophrys robusta) 
जस्ता उभयर्चरहरू पाइन्छन।् विस्ततृ सूर्ची अनसूुर्ची ७ मा उल्लेख गरीएको छ। 

 जलर्चरहरू  
यस आयोजनामा बदुनुा (Garra gotyla), असला (Schizothoraichthys progastus) र फकेता (Barilius 

barila)  पवहर्चान गरीएको तियो। नदीमा पाइने माछा प्रजाततहरूको तातलका अनसूुर्ची ७ मा उल्लेख 
गरीएको छ। 

 सामाजजक, आतिधक तिा साांस्कृततक िातािरण 
 जनसांख्या तिा लैवङ्गक वििरण 

राविय जनगणना, २०७८ अनसुार गोरखा जजल्लाको कुल जनसांख्या २,५२,२०१ रहेको छ जसमध्ये 
परुूषको जनसांख्या १,१९,८११ जना र मवहलाको जनसांख्या १,३२,३९० जना रहेको छ। यस 
जजल्लाको औसत घरर्रुीहरू ३.४६ र लैवङ्गक अनपुात ९०.५% रहेको छ।  
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त्यसैगरी, र्ारे्च गाउँपातलकाको कुल जनसांख्या १४,५६३ रहेको छ जसमध्ये परुूषको जनसांख्या 
७,०२५ जना र मवहलाको जनसांख्या ७,५३८ जना रहेको छ भने औसत घरर्रुीहरू ३.९५ र लैवङ्गक 
अनपुात ९३.१९% रहेको छ। 
आयोजना प्रभावित जजल्ला तिा गाउँपातलकाको जनसांख्या तिा घरर्रुी सम्बन्र्ी विस्ततृ वििरण तल 
तातलकामा प्रस्ततु गरीएको छ। 
तातलका 5.7: आयोजना प्रभावित क्षते्रको जनसांख्या सम्बन्र्ी वििरण 
क्र.सां. प्रभावित क्षते्र राविय जनगणना, २०७८ को प्रारजम्भक तथ्याांक अनसुार 

जनगणना 
घर सांख्या 

  

जनसांख्या लैवङ्गक 
अनपुात 
(%) 

औसत 
घरर्रुी 

कुल जनसांख्या परुूष मवहला 

१ . गोरखा 
जजल्ला 

६८४०४ २५२२०१ ११९८११ १३२३९० ९०.५ ३.४६ 

क . र्ारे्च 
गाउँपातलका 

३६८३ १४५६३ ७०२५ ७५३८ ९३.१९ ३.९५ 

स्रोतूः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, 2078 र २०६८ बाट पररमाजजधत 

जातजातत 
राविय जनगणना २०६८ अनसुार प्रभावित क्षेत्रमा जातजाततहरूको जनसांख्या मध्ये सबैभन्दा बढी गरुूङ 
जातत रहेका छन ्भने क्षेत्री जाततको सङ्ग्ख्या सबैभन्दा कम रहेको छ। पहाडी िह्मण, कामी, राई, र घले 
समदुायका मातनसहरू यस क्षेत्रका मखु्य तनिासी हनु।् गरुूङ्ग, राई, कामी र घले आयोजना क्षते्रमा 
अिजस्ित आददबासी जनजाती हनु ्भन ेकामी जाती आयोजना क्षैत्रमा अिजस्ित तसमान्तकृत जाती हनु।् 
आयोजना क्षेत्रमा अिजस्ित मातनसहरूको जाती सम्बन्र्ी विस्ततृ वििरण तलको तातलकामा प्रस्ततु गरीएको 
छ; 

तातलका 5.8: प्रभावित क्षते्रको जातजातत अनसुारको जनसांख्याको वििरण 
जजल्ला/ गाउँपातलका सबै जाती क्षते्री पहाडी 

िाह्मण 
कामी 
 

राई गरुूङ 
 

घले अन्य 

गोरखा जजल्ला 
र्ारे्च गाउँपातलका १३,२२९  ३२  ४० ६५९ २३  १०,९४७ १,४९८ ३० 

स्रोतूः राविय जनगणना, २०६८  
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 भाषा 
स्िानीय भाषाहरू तिा बोल्ने समदुाय 
राविय जनगणना २०६८ अनसुार आयोजना क्षेत्रमा वितभन्न मातभृाषाहरू रहेका छन।् यस क्षेत्रमा 
नेपाली, तामाङ, गरुूङ्ग, घले तिा राई भाषा स्िानीयले बोल्ने मखु्य भाषाहरू हनु।् 
मात ृभाषा बोल्न ेसमदुाय 
मात ृभाषा बोल्ने समदुायको विस्ततृ वििरण तलको तातलकामा ददइएको छ। 
तातलका 5.9: र्ारे्च गाउँपातलकाको भाषाभाषी अनसुारको जनसांख्याको वििरण 
क्र  .सां .   जजल्ला / गाउँपातलका सबै भाषाभाषी नेपाली  तामाङ गरुूङ्ग घले राई अन्य 
१ र्ारे्च गाउँपातलका १३,२२९ १,००२ २७५  ११,२९९ ६१२ २३ १८ 

स्रोतूः राविय जनगणना, २०६८ 
 पेशा 

र्ारे्च गा.पा. िस्तगुत वििरण (२०७६) अनसुार यस क्षेत्रका िातसन्दाको प्रमखु पेशा कृवष हो। त्यस्तै 
यहाँका मातनसहरू पयधटन व्यिसाय क्षेत्र जस्तै होटल र रेषु्टरेन्ट व्यिसाय, जतडबवुट, िैदेजशक रोजगारी 
आदद जस्ता अन्य वितभन्न प्रकारका व्यिसायमा पतन सांलग्न छन।् आयोजना क्षेत्रको आय कृवष 
गततवितर्हरू र जतडबवुट व्यापारमा तनभधर छ। 

 बसाइँ सराइ 
बसाइँसराइ एक गततशील प्रवक्रया हो।मातनसहरू वितभन्न समस्याको समार्ान र आिश्यकताहरूको 
पररपूततधको लातग एक स्िानबाट अको स्िानमा बसाइ सने गरेको पररदृश्यहरू पाइन्छन।् यस क्षेत्रका 
मातनसहरू आरूघाट बजार, र्ाददङ्ग बेसी, लाप्राक बजार, काठमाैांडौ, भक्तपरु, पोखरा लगायतका 
स्िानहरूमा बसाइँसराइ गने गरेको पाइन्छ। यिुा जनशजक्तहरू अिसर र रोजगारीको खोजीमा नेपालका 
अन्य विकतसत ठाउँ तिा भारत, मलेतसया एिां अन्य खाडी मलुकु ततर गएको देजखन्छ।  

 भौततक /सामदुावयक  पूिाधर्ार  
यातायात पूिाधर्ार 
र्ारे्च सांस्िागत सिेक्षण, २०७६ (र्ारे्च गाउँपातलकाको िस्तगुत वििरण) अनसुार आयोजना प्रभावित 
र्ारे्च गाउँपातलका अन्तगधत आरूघाट-माछीखोला-तसददधिास-लाके जोड्ने १३५ वक.तम. लम्बाइको सडक 
तनमाधणातर्न अिस्िामा छ। यस अन्तगधत हाल मातछखोला सम्म कररब ३० वक.तम. ट्रयाक खोतलसकेको 
छ। यस गाउँपातलकाको केन्द्र माटर ट्रयाक सम्पन् न भए सँगै िस्त ुढुिानी तिा मानि आित जाितमा 
केवह सहजता भएको छ। 
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प्रदेश स्तरका सडकमा क्रमश: िारपाक-लाप्राक-गमु्दा-माछीखोला सडक २०.१९ वक.तम., गजुप्स 
भञ् ज्याङ-जगत सडक ३४.५ वक.तम., र्चनौखे-पाल्ख-ुसतुलकोट सडक ६.६ वक.तम., गमु्दा-पौटु-लाप ु
बेसी सडक १९.४५ वक.तम., मान्ब-ुकाशी गाउँ-केरौजा सडक २६.९१ वक.तम., काशी गाउँ-केरौजा-
हलुर्चकु सडक ६.६ वक.तम. गरी कररब ११५ वक.तम. सडक तनमाधणातर्न अिस्िामा रहेका छन।् यी 
मोटर बाटो, गोरेटो तिा घोडेटो बाटो यहाँका मखु्य यातायातको रूपमा रहेका छन।् यस गाउँपातलकामा 
हाल ४ िटा िडामा सडक सांजालले छोएको छ। कररब १५८ वक.तम. सडक तनमाधण सम्पन् न भए 
पश् र्चात र्ारे्च गाउँपातलकाका सबै िडाहरू सडक सांजालमा जोतडने छन।् 

  बजार 
आयोजना क्षेत्र ग्रातमण इलाकामा अिजस्ित हनुाले आयोजना क्षेत्र नजजक ठूला बजार क्षेत्रहरू नरहेको 
पाइन्छ। आयोजना क्षेत्र नजजक स-साना वकराना पसलहरू, होटल तिा जर्चया पसलहरू रहेका छन।् 
खोलाधबेसी, लापबेुसी, सोती खोला बजार, अखेत बजार र आरूघाट बजार आयोजना क्षेत्र नजजक पने 
बजार हनु।् आयोजना क्षेत्र र बजार सम्बन्र्ी विस्ततृ वििरण तल तातलककामा प्रस्ततु गरीएको छ। 
तातलका 5.10: आयोजना क्षते्र नजजक रहेका बजार 
क्र.सां बजार दूरी (वक.तम) 
१. तसददधबास बजार ४.७७ 
२. र्ाप बजार २७.११ 

३. सोती खोला बजार ३५.६४ 

४. अखेत बजार २४.९० 
५. आरूघाट बजार ३२.४१ 
स्रोतूः िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको स्िलगत अध्ययन, २०७८ 

 उद्योग/ व्यापार 
आतिधक सिेक्षण २०७५, केन्द्रीय तथ्याङ विभाग अनसुार आयोजना प्रभावित र्ारे्च गाउँपातलकामा 
अन्तगधत ठूला उद्योगहरू नभएता पतन लघ ुतिा घरेल ुर जलविद्यतु आयोजना जस्ता उद्योग गरी कररब 
६१ िटा उद्योगहरू सांर्चालनमा रहेका छन।् आयोजना प्रभावित गाउँपातलकाको उद्योगको अिस्िा 
सम्बन्र्ी वििरण तल तातलका प्रस्ततु गरीएको; 
तातलका 5.11: आयोजना क्षते्र नजजक रहेका उद्योग 

क्र.स. उद्योगको प्रकार सांख्या 
१. लघ ुतिा घरेल ु ४४ 
२. साना जलविद्यतु १३ 
३. जलविद्यतु ३ 



यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना, ३०.५९ मे.िा.          िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 

58 
  

क्र.स. उद्योगको प्रकार सांख्या 
४. मध्यम १ 
स्रोत: आतिधक सिेक्षण २०७५, केन्द्रीय तथ्याङ विभाग (र्ारे्च गाउँपातलकाको िस्तगुत वििरण,२०७६) 

 जल-उपयोग  
 कृवष प्रयोजनको लातग जल उपयोग 

आयोजना क्षेत्र तभत्र पने यारू खोलाको पानी कृवष प्रयोजनको लातग पानी प्रयोग गरीएको छैन। 
आयोजनाको िेयर तनमाधण पिात बने्न जलाशय पोखरीले प्राकृततक रूपमा पाइने माछाको विकाश 
गनुधका सािै यस आयोजनाबाट व्यिसावयक रूपमा नै मत्स्यपालन गनध सवकनेछ। 

 मातिल्लो र तल्लोतटीय जल उपयोग 
आयोजना क्षेत्रतभत्र पने यारू खोलाको पानी तसँर्चाइ, खानेपानीको स्रोत, दाहसांस्कार स्िल तिा अन्य 
साांस्कृततक र र्ातमधक गततवितर्हरूको लातग प्रयोग गरीएको छैन। प्रस्तावित यारू खोला जलविद्यतु 
आयोजनाको मातिल्लो तटीय क्षेत्रमा २.९७ वकलोतमटरको दूरीमा अपर बढुीगण्डकी जलविद्यतु 
आयोजना अिजस्ित छ। त्यसैगरी, आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रको ७.६३ वकलोतमटरको दूरीमा 
माछा खोला जलविद्यतु आयोजना अिजस्ित छ। 
तातलका 5.12: मातिल्लो र तल्लोतटीय क्षते्रमा पने जलविद्यतु आयोजना 
क्र  .स  आयोजनाको नाम क्षमता (मे.िा.) प्रस्तािक दूरी (वक.तम.) तटीय क्षते्र 
१ अपर बढुीगण्डकी 

जलविद्यतु आयोजना 
२०३.०० पूजणधमा डेभलपसध ग्रपु 

नेपाल प्रा.तल 
२.९७ वक.तम.  मातिल्लो तटीय 

क्षेत्र 
२ माछा खोला जलविद्यतु 

आयोजना 
१६.०० िाटर इनजी 

डेभलपमेन्ट प्रा.तल. 
७.६३ वक.तम.  तल्लो तटीय 

क्षेत्र 
स्रोतूः िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको स्िलगत अध्ययन, २०७८ 

 साांस्कृततक, र्ातमधक तिा ऐततहातसक र्रोहरहरू 
गोरखा जजल्ला ऐततहातसक रूपमा मात्र नभई र्ातमधक तिा प्राकृततक दृवष्टकोणले पतन एक रमणीय 
स्िलको रूपमा तलइन्छ। यहाँको मनकामना माई, गोरखकालीको दशधन गनध तिा गोरखा सांग्रहालयको 
अिलोकन गनध िषेनी हजारौँ पयधटकको आगमन हनुे गदधछ। त्यसैगरी, आयोजना प्रभावित 
गाउँपातलकाको र्ातमधक एांि साांस्कृततक र्रोहरहरूमा २६ िटा मजन्दर तिा देिीस्िान, १० िटा र्चर्चध, 
४९ िटा रै्चत्य, ६ िटा भमधसाला, ३ िटा गमु्बा र २ िटा सांग्राहलय रहेका छन।्   
तातलका 5.13: आयोजना क्षते्र नजजक रहेका साांस्कृततक महत्िका खलुास्िल 

क्र.सां. साांस्कृततक महत्िका स्िल दूरी (वक.तम.) 
1.  मनकामना माई ५८.३९ 



यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना, ३०.५९ मे.िा.          िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 

59 
  

क्र.सां. साांस्कृततक महत्िका स्िल दूरी (वक.तम.) 
2.  गोरखा कातलका मजन्दर ४६.५८ 
3.  गोरखा सांग्रहालय ४७.१४ 
4.  माने गमु्बा ६.०७ 
स्रोतूः िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको स्िलगत अध्ययन, २०७८ 
र्चाडिाड र अन्य प्रिाहरू 
वितभन् न जातजाती, भाषाभाषी तिा र्माधिलम्बीहरूको बसोबास रहेको हनुाले यस आयोजना प्रभावित 
गाउँपातलकाका मातनसहरूले आ-आफ्नै र्मध, साँस्कृतत तिा परम्परा अनसुार र्चाडपिध मनाउने गदधछन।् 
यस जजल्लामा अत्यातर्क बातसन्दाहरूले मनाउने प्रमखु र्चाडहरूमा दशै, ततहार, लोसार, ततज, श्रीपञ्चमी, 
जशिरात्री, कृष्णाष्टमी, रामनिमी, फागपुूजणधमा, माघेसक्रान्ती, साउनेसांक्रान्ती, साउनेसांक्रान्ती आदद 
पदधछन।् 
पयधटक गन्तव्य 
गोरखा जजल्लाको मखु्य ग्रामीण पयधटन केन्द्रहरू अन्तगधत जझरीरूङ तिा पोखरीडाँडा पदधछन।्अन्य 
पयधटक गन्तव्य हनु सक्ने पदमागधहरू अन्तगधत मनास्ल ुसवकध ट टे्रल, र्चमु उपत्यका अवहांसा क्षेत्र विजशष्ट 
पयधटन मागध, तल्लो मनास्ल ुसवकध ट टे्रल, मनकामना-गोरखा र्ातमधक तिा ऐततहातसक पयधटन मागध तिा 
तलगतलगकोट-तसरानर्चोककोट-अजजरकोट-कोटमागध आदद पदमागधहरू पदधछन।् त्यसैगरी, पयधटकीय 
स्िलहरूमा मानकामना मजन्दर तिा गोरखा दरबार रहेको पाइन्छ। 
तातलका 5.14: आयोजना क्षते्र नजजक रहेका पयधटकीय खलुास्िल 

क्र.सां पयधटक गन्तव्य दूरी (वक.तम.) 
1.  मानकामना मजन्दर ५८.३९ 
2.  गोरखा दरबार ४७.१४ 
3.  कालो पोखरी ५.११ 
4.  न्याउली झरना १३.२४ 

स्रोतूः िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको स्िलगत अध्ययन, २०७८ 
 जशक्षा 

गोरखा जजल्लाको र्ारे्च गाउँपातलकामा सरकारी विद्यालय २६ िटा र तनजी विद्यालय १ िटा गरी कुल 
२७ िटा शैजक्षक सांस्िाहरू रहेका छन।् र्ारे्च गाउँपातलकाको साक्षरता दर ४६.४५ % रहेको छ 
जस अन्तगधत परुूषको ५५.६४ % र मवहलाको ३९.०९ % रहेको छ। विस्ततृ वििरण अनसूुर्ची ७ 
मा ददइएको छ। 
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 स्िास्थ्य र सरसफाई 
आयोजना क्षेत्रको जनताको स्िास्थ्य अिस्िा सन्तोषजनक छैन। स्िास्थ्य स्रोतका अनसुार व्यजक्त 
सामान्यतया छालाको रोग, कानको सांक्रमण, मूत्र नली सांक्रमण, िोन्काइवटस, पखाला, मर्मेुह, पेटमा 
दखुाइ, दाँत दखुाइ र अन्यबाट पीतडत छन।् केही तनजी स्िास्थ्य सांस्िाहरू पतन आयोजना क्षेत्रमा 
सांर्चातलत छन।् सरु्ाररएको स्िास्थ्य र सरसफाई (विशेष गरी स्िच्छ वपउने पानी, शौर्चालयको प्रयोग 
आदद) प्रतत जनरे्चतनाको स्तर आयोजना क्षेत्रमा तबस्तारै बढ्दैछ। 
रोगका प्रकार 
प्रस्तावित क्षेत्रमा विशेष गरी मटुु रोग, टीबी, क्यान्सर, मर्मेुह, ज्िरो, रूिाखोकी, आउ, पखला, 
जजन्डस, तनमोतनया, स्िास सम्बन्र्ी रोगहरू लाग्ने गरेको पाइन्छ। स्िास्थ्य स्रोतका अनसुार व्यजक्त 
सामान्यतया छालाको रोग, कानको सांक्रमण, मूत्र नली सांक्रमण, िोन्काइवटस, पखाला, मर्मेुह, पेटमा 
दखुाइ, दाँत दखुाइ र अन्यबाट पीतडत छन। आयोजना प्रभावित क्षेत्रको स्िास्थ्य सांस्िाको  सम्बन्र्ी 
विस्ततृ वििरण अनसूुर्ची-७ को तातलकामा प्रस्ततु गरीएको छ। 
स्िास्थ्य सांस्िाहरूको अिस्िा 
र्ारे्च गाउँपातलकाका कररब १५ प्रततशत घरर्रुीले मात्र १ वक.तम. तभत्र सामदुावयक स्िास्थ्य सांस्िामा 
पगु्न सक्ने अिस्िा रहेको छ। यसैगरी अको ९ प्रततशत घरर्रुरले २० वक.तम तभत्र, ३० प्रततशत 
घरले ३ वक.तम. तभत्र र बाँकी कररब ४६ प्रततशत घरर्रुीले ३ वक.तम. भन्दा बढी वहड्न पने देजखन्छ। 
आयोजना प्रभावित िडामा भने एउटा मात्र जक्लतनक रहेको छ।  

 रोजगारी /पेशा /व्यिशाय 
आयोजना प्रभावित र्ारे्च गाउँपातलकाको अिधतन्त्र पयधटन, कृवष तिा पशपुालन, उच्र्च मूल्यका जडीबटुी, 
िैदेजशक रोजगार तिा उद्योगमा आर्ाररत रहेको छ। र्ारे्च घरर्रुी सिेक्षण, २०७६ अनसुार पेशा 
तिा रोजगारीका दृवष्टकोणबाट हेदाध ३९.५६ प्रततशत मातनहरू कृषी, २२.८९ प्रततशत नोकरी तिा 
मजदूरी, २१.५८ प्रततशत विद्यािी, ७.५८ प्रततशत िैदेजशक रोजगार, ३.६१ प्रततशत उद्योग व्यिसाय, 
२.२४ प्रततशत िेरोजगार, १.८२ प्रततशत घरेल ुकामकाज र ०.७ प्रततशत अन्य पेशाहरूमा आिि 
छन।् 

 कृवष उत्पादन/ पशपुालन  
कृवष यस क्षेत्रको मखु्य पशेाको रूपमा रहेको छ। आयोजना क्षेत्रमा उत्पादन हनुे मखु्य अन्नबालीहरू 
मकै, कोदो, गहुँ, भटमास, जौ, तसतम र र्ान हनु।् नगदेबाली तफध  अदिुा, सागसब्जी, तोरी तिा 
तरकारी बाली हनु।् त्यसैगरी, जडीबटुी सांकलन तिा विवक्र जन जजिीकाको आर्ार रहँदै आएको छ। 
यस क्षेत्रमा विशेषगरी, कु्की, जर्चराइतो, जटामसी, सतुिुा, तनमधतस, पदमर्चाल, िनलसनु, यासाध गमु्िा, 
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पाँर्च औले, तसलाजजत जस्ता जडीबटुीहरू पाइन्छ भने यस क्षेत्रमा बाख्रा, भेडा, गाई, कुखरुा, भैँसी, 
घोडा खच्र्चड, सुँगरु तिा मौरीको रािो विकाश भैरहेको पाइन्छ।  

 वपउने पानीका स्रोतहरू 
राविय जनगणना २०६८ अनसुार, आयोजना प्रभावित गाउँपातलकाका ९०.७४ प्रततशत मातनसहरूले 
र्ारा िा पाइपबाट वपउने पानी प्राप्त गरेको देजखन्छ। त्यसैगरी ०.१६ प्रततशतले व्यिजस्ित ढावकएको 
कुिाबाट र ५.२१ प्रततशत मातनसहरूले ढुङ्गेर्ाराबाट वपउने पानी प्राप्त गरेको पाइन्छ।  

 फोहोरमैला फ्याकँ्ने िा प्रशोर्न गने व्यिस्िा 
र्ारे्च गाउँपातलकामा ग्रातमण क्षेत्रमा अिजस्ित भएको र बढ्दो शहरीकरणका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा 
समेत फोहरमैलाको उत्पादनमा तीि गततमा बवढरहेको छ। फोहर व्यिस्िापन तिा सरसफाई सम्बन्र्ी 
सरे्चतना अतभिवृि गनध फोहरमैला व्यिस्िापनमा तनजी क्षेत्र र नागरीक समाजको सांलग्नता स्िावपत 
गरीएको छ। 

 बस्तीको नाम 
प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभावित बस्तीहरूमा र्ारे्च गाउँपातलका िडा नां १ मा पदधछ र उक्त आयोजनाको 
मखु्य सांरर्चना िन क्षेत्रमा पदधछन ्भने दोभान, रेनबोन, मैकु, केरौजा, लाक्पा, सलुारे्चत गाउँ आदी 
आयोजना क्षेत्र नजजकका बस्तीहरू हनु।् 

 आयोजना स्िलसँगको दूरी 
आयोजना क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती छैन।आयोजनाको मखु्य सांरर्चना िन क्षेत्रमा पदधछ। आयोजना क्षेत्र 
नजजक रहेका बस्तीहरू जस्तै दोभान, रेनबोन, मैकु, केरौजा, लाक्पा, सलुारे्चत, इन्दरु गाउँको आयोजना 
क्षेत्रसँगको दूरी सम्बन्र्ी विस्ततृ वििरण तल तातलकामा प्रस्ततु गरीएको छ; 
तातलका 5.15: आयोजना स्िलसँगको दूरी 
क्र  .सां  पयधटक गन्तव्य दूरी (वक.तम.) 
1.  दोभान विद्यतुगृह क्षेत्रबाट कररब १.४९ 
2.  रेनबोन विद्यतुगृह क्षेत्रबाट कररब ०.२७ 
3.  मैकु विद्यतुगृह क्षेत्रबाट कररब १.०२ 
4.  केरौजा, विद्यतुगृह क्षेत्रबाट कररब ४.२८ 
5.  लाक्पा हेडिक्सध क्षेत्रबाट कररब १.६८ 
6.  सलुारे्चत गाउँ विद्यतुगृह क्षेत्रबाट कररब ०.९८ 

7.  इन्दरु विद्यतुगृह क्षेत्रबाट कररब ०.९२ 
स्रोतूः िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको स्िलगत अध्ययन, २०७७ 
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 आयोजना प्रभावित पररिारको सामाजजक -आतिधक र साांस्कृततक िातािरण 
जग्गा तिा अन्य सम्पजत्तहरूको अतर्ग्रहणको कारण आयोजनाबाट प्रभावित पररिारहरूलाई 
आयोजना प्रभावित पररिारहरू (PAF) को रूपमा पररभावषत गरीएको छ। यस आयोजनामा  
आयोजना प्रभावित पररिार अन्तगधत पछधन ्भने गम्भीर रूपमा आयोजना प्रभावित पररिार (SPAF) 

छैन। आयोजना प्रभावित पररिारहरूको लातग ३ घरर्रुीहरूको सामाजजक-आतिधक र साांस्कृततक 
िातािरणीय जस्िततको सिेक्षण गरीएको तियो र सांजक्षप्त रूपमा तल छलफल गरीएको छ। 

 जनसाांजख्यक वििरण   
सिेक्षण गरीएको आयोजना प्रभावित पररिारको कुल जनसांख्या १३ मध्ये ६ परुूष  (४६.१५%) र 
७ मवहला  (५३.८५%) रहेको छ र औसत घरर्रुी ४.०८ रहेको छ। 
तातलका 5.16: आयोजना प्रभावित पररिारहरूको जनसाांजख्यक वििरण 
क्र.सां. जनसांख्या घरर्रुी औसत घरर्रुी 

परुूष मवहला कुल 

१ ६ ७ १३ ३ ४.०८ 

  ४६.१५ ५३.८५ १००   

आयोजना प्रभावित पररिारहरूको विस्ततृ वििरण अनसूुर्ची ७ को सामाजजक आतिधक र साांस्कृततक 
िातािरणमा उल्लेख गरीएको छ। 

 उमेर समूह र तलङ्ग 
सिेक्षण गरीएका घरर्रुीहरूमा ०-१४ िषध अन्तगधत २३.०८% पदधछ, १५-५९ उमेर समूह अन्तगधत 
६१.५४% पदधछ र ६० र त्यो भन्दा मातिको उमेर समूह अन्तगधत १५.३८% पदधछ। १५-५९ 
उमेर समूह अन्तगधतको ६१.५४% (४ परुूष र ४ मवहला) जनसांख्याको आतिधक उपाजधन कायधमा 
सकृय जनसांख्या अन्तगधत पदधछ। 

 पररिाररक सांरर्चना 
सिेक्षण गरीएका ६६.६७% घरर्रुीहरू एकल पररिार भएका छन ्जबकी ३३.३३% घरर्रुीहरू 
सांयकु्त पररिार भएका छन।्  

 र्मध  
आयोजना प्रभावित पररिारहरूका जनशजक्तहरूले वहन्द ु (३३.३३%), बौि (६६.६७%) र्मध माने्न 
गदधछन।् 

 जातीयता 
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आयोजना प्रभावित पररिारहरूमा ६६.६६% जनजाती, ३३.३३% क्षेत्री, जाततका मातनसहरू बसोबास 
गदधछन।्  

 शैजक्षक अिस्िा 
आयोजना प्रभावित घरर्रुीहरूको साक्षरता दर उच्र्च छ, कुल जनसांख्या मध्ये ३८.५६% जनसांख्या अनपढ 
छन।् साक्षर जनसांख्यामा प्राितमक तहको जशक्षा १५.३८% छ जबवक प्रमाणपत्र तह र मातिको ७३६९% 
रहेको छ। 

 पेशा 
आयोजना प्रभावित घरर्रुीहरूको मखु्य व्यिसाय कृवष हो। आयोजना प्रभावित घरर्रुीहरू मध्ये ६६.६७% 
कृवष स्रोतमा मात्र तनभधर छन,् जबवक बाँकी घरर्रुी (1 घरर्रुी) को पेशा श्रम रहेको छ। 

 बसाइँ सराइको ढारँ्चा 
सिेक्षण गरीएका घरर्रुीहरू मध्ये दईु पसु्ता भन्दा पवहले कुनै पतन घरर्रुीहरू बसाँईसराइ नगरेको 
पाइएको छ  भने ३३.३३% घरर्रुीहरू एक पसु्ता भन्दा पवहले र ६६.६७% घरर्रुीहरू हालसालै (३० 
बषध देजख) देजख त्यस क्षेत्रमा बसोबास गदै आएका छन।् 

 ऊजाध आपूततध 
आयोजना क्षेत्रको सबै घरहरूमा तबजलुी नपगेुतन सबै आयोजना प्रभावित घरर्रुीहरूको घरमा तबजलुी  
पतुगसकेको छ र बत्ती बाल्नका लातग तबजलुी प्रयोग गछधन।् िातािरणीय प्रभाि मूल्याङकनको समयमा 
गाउँको सबै घरहरूमा आयोजना पूणध रूपमा राविय तग्रडसँग जोड्ने कायध तीव्र भईरहेको तियो। तसिध, 
सबै क्षेत्र नै तछटै्ट नै राविय तग्रडसँग जडान हनुे आशा गरीएको छ। खाना पकाउनको लातग ऊजाधको 
मखु्य स्रोत दाउरा हो जनु नजजकैको िनबाट सांकलन गदधछ। िप केही घरहरूमा विशेष गरी होटल 
सञ्चालकहरू र र्नी िगधले खाना पकाउन एलपीजी ग्याँस प्रयोग गछधन।् 

 खानेपानी आपतुतध र सरसफाई 
सम्पूणध आयोजना प्रभावित घरर्रुीहरूले सािधजतनक र्ारा माफध त खानेपानी प्रयोग गरेका छन।् 
सरसफाइको सम्बन्र्मा, सबै घरर्रुीहरूले शौर्चालय प्रयोग गरीरहेका छन ्र करीि ६६.६७% को 
स्िायी शौर्चालय (सेजप्टक ट्याङकी र खाडलको सवुिर्ा) रहेको छ र ३३.३३% को अस्िायी खाडल 
प्रकारको शौर्चालय छ। 

 स्िास्थ्य 
पतछल्लो एक बषधको अितर्मा १००% घरर्रुीको सबै सदस्य तबरामी परेको जानकारी पाइएको छ। 
तबरामी परेका बेला रे्रै घरर्रुी स्िास्थ्य र्चौकी जाने देजखन्छ। मखु्यतया दम, ग्याजस्ट्रक, आउँ, पखाला, 
जजण्डस जस्ता रोगहरू आयोजना प्रभावित घरर्रुीहरूमा देजखएको मखु्य रोगहरू हने।   
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 सांगठनमा सहभातगता 
आयोजना प्रभावित घरर्रुीहरूमा साम्दावयक सांगठनमा ६६.६७% घरर्रुीले भाग तलएको पाइएको छ। 
मवहलाहरूको सहभातगता भने परुूष भन्दा तलुनात्मक वहसाबले कम छ। 

 सीप 
आयोजना प्रभावित घरर्रुीहरूमा विशेषगरी डकमी, तसलाई र ड्राइतभांग आदद सीपहरू छन।्  

 खाद्य पयाधप्तता 
आयोजना क्षेत्र जस्तै आयोजना प्रभावित घरर्रुीहरूमा पतन खाद्य सांकट छ र उत्पादनले उनीहरूको 
िषधभररको खाद्यान्न आिश्यकता पूरा गदैन। घरर्रुी सिेक्षण अनसुार १ घरर्रुीमा ३ मवहना र ६ 
महाको लातग खाद्य पयाधप्त रूपमा  छ भने १ घरर्रुीहरूमा परैु िषधको लातग पयाधप्त खाद्यान्न छ।  

 आय जस्ितत 
आयोजना प्रभावित घरर्रुीको िावषधक औसत आय रू ११८,००० हो। श्रम र कृवष आयस्रोतको मखु्य 
स्रोत हनु ्। 

 खर्चध जस्ितत 
आयोजना प्रभावित घरर्रुीको िावषधक औसत खर्चध रू १८६,००० हो। अतर्कतम खर्चध खाद्य िस्तमुा  
र न्यूनतम खर्चध औषर्ीमा हनु्छ। जशक्षामा खर्चध ११.२९% मात्र हो जसले जशक्षा क्षेत्र अझै कम 
प्राितमकतामा रहेको देखाउँछ। आयोजना प्रभावित पररिारहरूको विस्ततृ वििरण अनसूुर्ची ७ मा 
ददइएको छ।
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अध्याय ६ 
6 प्रस्तािको विकल्प विश् लेषण 
आयोजनाका लातग वितभन्न विकल्पहरूको विश् लेषण गरी एउटा मातै्र उपयकु्त विकल्प छातनएको छ। 
उपयकु्त विकल्प छान्नको लातग ददगो विकास, िातािरणीय पक्ष, पयाधिरणीय सम्भाव्यता, कम सडक 
तिा खोला पार, उपयकु्त भ-ूभाग, छोटो र उपयकु्त, कम क्षेत्रको नोक्सानी, कम रूख का्न ुपने, 
कम बस्ती क्षेत्र, बस्ती क्षेत्रबाट रहेको दूरी, पहुँर्च मागधलाई विर्चार गरीएकैो छ। िातािरणीय 
असरहरूलाई न्यूनीकरण गनाधका तनतमत्त सजजलै उपलब्र् हनुे र आतिधक रूपमा पतन उपयकु्त हनु े
प्रवितर्हरूलाई यस प्रततिेदनमा प्रस्ततु गरीएको छ।  

 िैकजल्पक ऊजाध  
नेपालमा वितभन्न प्रवितर्द्वारा उत्पादन कायध भएका छन,् जस्तै पेट्रोतलयम पदािधहरू (ग्याँस, तडजेल, 
पेट्रोल) आददको प्रयोग गरी तसतमत रूपमा विद्यतु उत्पादन गरीएको छ। यस प्रकारबाट उत्पादन हनुे 
विद्यतु अत्यन्त महँगो हनुे र िातािरणलाई बढी असर गने देजखन्छ। नेपालका वितभन्न स्िानहरूमा 
हािाबाट ऊजाध तनकाल्ने कायध भएको तर पयाधप्त मात्रामा हािाको िहाि नभएको हुँदा र र्चरार्चरुूङ्गीहरूको 
आितजाितमा समस्या हनुे हुँदा तसतमत मात्रामा मात्र ऊजाध तनकाल्ने कायध भएको पाइन्छ। िैकजल्पक 
ऊजाधका रूपमा हािो देशमा सौयध ऊजाध पतन तलइएको छ। तर यसका तनतमत्त रे्रै मात्रामा घाम लाग्ने 
जतमनको आिश्यकता र िनक्षेत्रको पतन रे्रै क्षतत हनुे हनुाले यस विकल्प पतन तलइएन। तसिध यस 
जलविद्यतु आयोजनाले िातािरणलाई असर कम गरी देशको ऊजाध सांकटलाई कम गनध मद्दत परु् याउन े
छ। 

 राविय िन बावहरको विकल्प 
विद्यतु विकासद्वारा तनर्ाधररत क्षेत्र तभतै्र यस आयोजनाका सम्पूणध सांरर्चनाहरू पनुधपने भएकोले र यसका 
सािै यस आयोजनाको मातिल्लो तिा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अन्य आयोजनाहरू तनमाधण र्चरणमा रहेकोले 
यस आयोजनाको क्षेत्र राविय िनबाट बावहर प्रस्ताि गनध नसवकने देजखयो। 

 कम िन क्षततको विकल्प  
यस यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तावित सांरर्चनाहरू एिां पहुँर्च मागध बनाउँदा 
राविय िनको क्षतत कम हनुे गरी गरीएको छ।  

 समय र तातलका  
यस यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजनाको तनमाधण कायध मनसनु मवहना बाहेक अन्य 
मवहनाहरूमा सरु्चारू हनुेछन।् यस आयोजनाको उत्खनन ्िने तिा िेयर लगाउने कायध मनसनुमा गरीन े
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छैनन।् जाडो याममा वहउँ परी तापक्रम न्यून भएको अिस्िामा िेयरस्िल ततर केवह समय तनमाधण 
कायध रोवकने छ। 

 हेडरेस टनेलको विकल्प 
यस यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजनामा ३६३५ तमटर लामो सरुूङको आिश्यकता 
रहेको छ। यस हेडरेस टनेलको विकल्पको रूपमा खोलाको बायाँ वकनाराबाट हेडरेस पाइपको 
विकल्पका रूपमा अध्ययन गरीएको तियो, तर यस विकल्पमा नाजकु भौगतभधक अिस्िाले गदाध पतन 
यस विकल्पलाई छोतडयो। 

 Fish Ladder को विकल्प 
यारू खोलामा विशेष गरी बचु्रे्च असला (Schixothorax richardsonii), ततते (Psilorhynchoides 

pseudecheneis), कत्ले (Neolissochilus hexagonolepis) प्रजाततका माछाहरू पाइन्छन।् िेयरको 
तल्लो तिा मातिल्लो तटीय क्षेत्रमा आित जाितका लातग बाँर् क्षेत्रमा Fish Ladder तनमाधण गरीनेछ। 
तीन विकल्पहरू मध्ये विकल्प-१ िातािरणीय पक्ष, पयाधिरणीय सम्भाव्यता, उपयकु्त भ-ूभाग, कम िन 
क्षेत्रको नोक्सानी, कम रूख का्न ुपने, कम बस्ती क्षेत्र, बस्ती क्षेत्रबाट रहेको दूरी, पहुँर्च मागधलाई 
विर्चार गरेर यो विकल्प र्चयन गरीएको हो। 
प्रस्तािको तीन िटै विकल्पहरूको विश् लेषण अनसूुर्ची १२ मा ददइएको छ र सम्पूणध विकल्पहरूको 
िैकजल्पक रेखाङ्कन नक्सा अनसूुर्ची २ मा ददइएको छ।
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अध्याय ७ 
7 प्रस्ताि कायाधन्ियन गदाध िातािरणमा पने प्रभाि 
िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७ अनसुार िातािरणीय प्रभािहरूको मूल्याङ्कन पररमाण, सीमा, 
अितर् र प्रभािहरूको महत्त्ि अनसुार गरीएको छ। यदद आयोजनाको प्रभाि २० बषध भन्दा बढी 
समय सम्म देजखन्छ भने त्यस वकतसमको आयोजनालाई दीघधकातलन रूपमा मूल्याङ्कन गरीन्छ। यदद 
आयोजनाको प्रभाि ३ बषध भन्दा बढी समय सम्म देजखन्छ भने त्यस वकतसमको आयोजनालाई मध्यम 
रूपमा मूल्याङ्कन गरीन्छ र यदद आयोजनाको प्रभाि ३ बषध भन्दा कम समय अििा तनमाधण अितर् 
सम्म देजखन्छ भने त्यस वकतसमको आयोजनालाई अल्पकातलन रूपमा मूल्याङ्कन गरीन्छ। त्यसैगरी 
महत्त्िको मूल्याङ्कन गदाध, यदद पररमाण ५०% (औसत) भन्दा बवढ छ भने र प्रभाि अपररितधनीय छ 
भने त्यसलाइ उल्लेखनीय  प्रभािको रूपमा तलइन्छ। सीमा िगीकरण गदाध - यदद प्रभाि आयोजना 
क्षेत्र तभत्र सीतमत छ भने त्यसलाइ स्िलगत प्रभाि भतनन्छ, यदद प्रभाि गाउँपातलका सम्म सीतमत छ 
भने त्यसलाइ स्िानीय प्रभाि भतनन्छ र यदद प्रभाि आयोजना क्षेत्र भन्दा टाढा छ भने त्यसलाइ क्षेत्रीय 
प्रभाि भतनन्छ। नकारात्मक प्रभािहरूको न्यूनीकरणका उपायहरूको कायाधन्ियन िातािरण सांरक्षण 
ऐन, २०७७ को दफा १० को उपदफा (५) बमोजजम प्रभावित स्िानीय समदुाय माफध त कायाधन्ियन 
गरीनेछ।
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 सकारात्मक िातािरणीय प्रभाि 
तातलका 7.1: सकारात्मक प्रभाि 
क्र. 
सां. 

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण 
पररमाण सीमा अितर् जम्मा  प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 

तनमाधण अितर् 

१ स्िानीय जनताको 
रोजगारीको अिसरमा 
िृवि  

आयोजना तनमाधण र्चरणमा कुल २३१ जना कामदारहरूको आिश्यकता पनेछ जसमा दक्ष 
जनशजक्त-४२ जना, अर्ध दक्ष जनशजक्त-५५ जना र अदक्ष जनशजक्त-१३४ जना समािेश छन।् 
प्रस्तावित आयोजनाको तनमाधण अितर् ६ िषधको भएको हुँदा परैु तनमाधण अितर्भर २४९,480 
Mandays रोजगारी तसजधना हनुछे। दक्षता र क्षमता अनसुार आयोजना प्रभावित के्षत्रका 
स्िानीयहरूलाई आयोजनामा रोजगारी प्रदान गरीनेछ। 

 मध्यम 
(3०) 
 
 

स्िानीय 

(२०) 
अल्पका
तलन 
(५) 

5५  

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓  

२ स्िानीय के्षत्रहरूमा 
स्िानीय सीपको िृदद्ब 

प्रस्तावित आयोजना तनमाधणमा प्राितर्क सीप भएका 42 जना र  अर्ध-दक्ष 55 समािेश हनुछेन।्  
दक्ष तिा अर्ध-दक्ष जनशजक्तहरूसँग काम गने स्िानीयहरूले जलविद्यतु आयोजना तनमाधण सम्बन्र्ी 
सीप तसक्न े अिसर प्राप्त गनेछन।् यसका सािै आयोजनाले आयोजना तनमाधणमा सांलग्न 
स्िानीयहरूका लातग जलविद्यतु, इलेक्ट्रो मेकातलकल कायध र अन्य मेटलका कामहरू जस्ता 
सीपमूलक तातलमको व्यिस्िा पतन गनेछ।  

 मध्यम 
(२०)  

के्षत्रीय 
(६०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

१०० 
(उल्लेखनी
य ) 

✓  

३ आतिधक अिसरमा िृवि 
जस्तै व्यिसाय, घर 
भाडा र स्िानीय 
अिधतन्त्रमा प्रभाि 

आयोजना तनमाधणका क्रममा आयोजना के्षत्रमा मातनसहरूको र्चापमा िृवि हनुछे। मातनसहरूको 
र्चहल पहलमा िृवि भएसँगै आतिधक गततवितर्हरूमा पतन िृवि हनुेछ। आयोजनाले स्िानीयहरूलाई 
दक्षता र क्षमता अनसुार रोजगारी ददनकुा सािै स्िानीय स्तरमा उत्पादन हनु ेदैतनक उपभोग्य 
साग्रीहरूको माग पतन बढ्ने भएका कारण स्िानीय के्षत्रमा आतिधक अिसर तिा आयमूलक 
अिसरहरू तसजधना हनुेछन।् 

 मध्यम 
(4०) 

स्िानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

6५  

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓  

४ आयोजना के्षत्रका 
समदुायको विकास 

विद्यतुगहृ देजख हेडिक्सधसम्मको सडक तनमाधणले यातायात सवुिर्ामा सरु्ार ल्याउनेछ जसकारण 
आयोजना के्षत्रमा आत जाित गनध सहज हनुेछ। यसका सािै आयोजनाले स्िानीय के्षत्रको 
विकासका लातग सामदुावयक सहयोग कायधक्रम अन्तगधत रही स्िानीय स्तरको विकासका लातग 
स्िानीय तनकायको समन्ियमा सामदुावयक सहयोग कायधक्रमहरू सांर्चालन गरीनछे। 

 मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य  

✓  

सांर्चालन अितर् 

१ आयोजनाको सांर्चालनको  
अितर्मा रोजगारीको 
अिसर 

तनमाधण कायध सम्पन्न भए पश् र्चात आयोजनाका वितभन् न सांरर्चनाहरूको तनयतमत ममधतका लातग 
सांर्चालन र्चरणमा कररब २० जनालाई तैनाि गरीनछे। अन्य कररब १० व्यजक्तहरूले आांजशक 
जातगरको अिसर पाउनछेन ्भन ेस्िानीय व्यजक्तहरूलाई उनीहरूको योग्यता र सीप अनसुार 
प्रशासतनक र प्राितर्क कायधहरूको लातग भततध गरीनछे। 

 मध्यम 
(२०)  

स्िानीय 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

✓  

२ स्िानीय विकासको 
लातग सरकारी रोयल्टी 

यस आयोजनाले अन्तर सरकारी व्यिस्िा ऐन, २०७४ को प्रािर्ान अनसुार रोयल्टी ददनेछ। 
नीतत अनसुार कुल रोयल्टी मध्ये ५० % केन्द्र सरकारलाई, २५% प्रदेश सरकार र २५% 
सम्बजन्र्त स्िानीय स्तरमा ददइनेछ। यस आयोजनाले त्यस के्षत्रको सामाजजक सेिाहरू सरु्ार 

उच्र्च 
िृहत 
(६०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

१०० 

(उल्लेखनी
य ) 

✓  
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण 
पररमाण सीमा अितर् जम्मा  प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 

गनेछ जसमा जशक्षा, स्िास्थ्य, कृवष विस्तार, यातायात र सांञ्चार, पानी आपूततध र सरसफाई आदद 
सरु्ार गरीन्छ। 

३ स्िास्थ्य र सरसफाइमा 
सरु्ार 

स्िास्थ्य सांस्िाको स्िापना र स्तरीकरणले स्िानीय जनतालाई आफ्नो स्िास्थ्य सांस्िा सरु्ार गनध 
मद्दत परु् याँउनेछ। सांर्चालन र्चरणको अितर्मा कामदारहरूलाई स्िास्थ्य तिा सरसफाई प्रजशक्षण 
र व्यिसावयक स्िास्थ्य सम्बन्र्ी तातलमले स्िानीय के्षत्रको स्िास्थ्य र सरसफाईको जस्िततलाई 
िप िृवि गनध मद्दत गनेछ। 

 मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य  

✓  

४ सहज पहुँर्च र 
आयोजनाका कारण 
पयधटन अिसरहरू 

विद्यािी र अन्य ठूला लगानीकताधहरू यस आयोजनाको सांर्चालन र्चरणमा भ्रमण गनध सक्नेछन।् 
पहुँर्च सडकको कारण त्यहाँ पहुँर्च बढ्छ जसकारण पयधटकको आितजाित बढ्ने र त्यस 
आयोजना के्षत्रको पयधटन के्षत्रमा पतन विकास हनुेछ। यसका सािै आयोजना के्षत्रमा पहुँर्चको 
सहजता सँगै स्िानीय रहन सहन र प्रमकृततक मनोरम दृष्य अिलोकनको लातग आन्तररक तिा 
बाह्य पयधटकहरू आयोजना के्षत्रमा भ्रमण गनेछन।् 

 मध्यम 
(२०)  

स्िानीय 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

✓  

५ आयोजना के्षत्रमा 
उपलब्र् प्राकृततक  स्रोत 
व्यिस्िापन 

यस आयोजनाले प्राकृततक स्रोत व्यिस्िापनका लातग तडतभजन िन कायाधलय गोरखा का 
अतर्कारीहरू सँगको समन्ियमा वितभन्न जागरूक कायधक्रमहरू आयोजना गनेछ। जागरण प्रजशक्षण 
तडतभजन िन कायाधलय गोरखा को रायसझुाि अनरुूप गरीनछे। उक्त कायधक्रमहरू माफध त 
स्िानीयरूले लाभ तलन सक्नछेन।्  

उच्र्च 
िृहत 
(६०) 

के्षत्रीय 
(६०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

१४० 

(उल्लेखनी
य) 

✓  

 नकारात्मक िातािरणीय प्रभाि 
तातलका 7.2: भौततक िातािरणमा पने नकारात्मक प्रभाि 
क्र. 

सां. 

िातािरणीय प्रभाि 
 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितर् जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

क. भौततक िातािरण 
तनमाधण र्चरण 
१ जतमन आयोजनाका वितभन्न सांरर्चनाहरूको तनमाधणका लातग कुल १५.३७ हे. जग्गा आिश्यक 

पनेछ, जसमध्ये ११.७७ हे. स्िायी रूपमा र ३.६ हे. अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनछे। 
कुल ११.७७ हे. स्िायी जग्गा मध्ये ७.५ हे. राविय िनबाट, १.८२ हे. िनसँग जोतडएको 
खोलाको जग्गाबाट र २.४५ हे. तनजी जग्गाबाट प्रयोग गरीनेछ।३.६ हे. अस्िायी जग्गा 
मध्ये ०.६ हे. राविय िनबाट, १.२ हे. राविय िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट र 
१.८ हे. तनजी जग्गाबाट प्रयोग गरीनछे। 

उच्र्च 
िृहत 
(६०) 

स्िानी
य 
(१०) 

 दीघधका
तलन 
(२०) 

९०  
(उल्लेख
नीय ) 

  ✓         ✓  
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क्र. 

सां. 

िातािरणीय प्रभाि 
 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितर् जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

२ स्िलाकृततमा पनध 
सक्न ेप्रभाि 

Reservoir , डाइभजधन िेयर, इन्टेक, ग्राभेल ट्रयाप, एप्रोर्च क्यानल, तडसेजन्डङ बेतसन, 
हेडरेस टनेल, सजध साफ्ट, पेनस्टक पाइप, विद्यतुगहृ, टेलरेस, उत्खनन ् के्षत्र, मक 
तडस्पोजल के्षत्र आदद जस्ता के्षत्रमा स्िलाकृतत तिा भौगतभधक पररितधन हनुेछ। हेडिक्सधमा 
डाइभजधन िेयरको तनमाधणले हनुे पानी मोतडने भएकोले नदी वकनाराको भमूीमा पररितधन 
हनु सक्नेछ। पहुँर्च सडक तनमाधणमा आिश्यक पने उत्खनन ्कायध र अन्य कायधले गदाध 
दीघधकालीन प्रभाि पनध सक्छ। Reservoir का कारण बाँझो जतमन, बस्तीहरू तिा िनहरू 
डुिानमा पने भएकोले नदी वकनाराको स्िालाकृततमा प्रभाि पनेछ। 

मध्यम 
(4०) 

स्िानी
य 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

55 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓     ✓ 
 

३ फोहोर व्यिस्िापन 
सम्बन्र्ी सिाल 

आयोजना जशविरबाट घरेल ुतिा तनमाधणकायधबाट उत्पाददत ठोस फोहोर तनस्कन्छ जसले 
गदाध गन्र् आउने, पानीको गणुस्तरमा असर पने, दृश्यमा प्रभाि हनु े र स्िानीयको 
स्िास्थ्यमा जोजखमहरू हनु सक्छ।तनमाधण अितर्मा कामदारहरूबाट कररब ९९,७९२ 
के.जी (२३१ जनाको प्रतत ददन अनमुातनत ३०० ग्राम- तनमाधण अितर्- ४ िषध) घरेल ु
फोहोर उत्पादन हनु्छ (िातािरणीय प्रभाि मलु्याङ्कन अध्ययन) तनमाधण गततवितर्हरूले 
उत्पन्न गरेको फोहोरमा तसमेन्टको झोला र अनािश्यक भाडाहरू, सामाग्री र िेमहरू, 
प्लाजस्टकहरू पदधछन।् 

मध्यम 
(3०) 

स्िानी
य 
(२०) 

 अल्पका
तलन 
(५) 

55 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓    ✓ 
 

 

४ तेल, जर्चल्लो पदािध 
तिा अन्य 
रसायनहरूको 
र्चहुािट 

तेल, जर्चल्लो पदािध तिा अन्य रसायनहरूको र्चहुािटको सम्भािना रे्रै छ। यी र्चहुािटहरू 
फैतलएमा सजजलै जमीनको उिधरता घ्ने तिा मानि स्िास्थ्य र िातािरणीय प्रभािहरू 
जस्ता समस्या हनु ेगदधछन।् पानीको सतहको नजजक र्चवुहएको तेलले पानी प्रदवुषत गदधछ 
र पानीमा तडजल्भ अजक्सजनको (Dissolved Oxygen) मात्रा घटाउछ र जलीय जीिनमा 
प्रभाि पानेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५  
(नगण्य) 

✓    ✓ 
 

 

५ कामदार जशविरहरू आयोजना के्षत्रको जशविर के्षत्र नजजक फोहोर व्यिस्िापन गनध नसके िररपररको िातािरणमा 
असर पनध सक्छ। जशविर स्िापना, जशविर के्षत्रको लातग भतूम प्रयोग र ठोस फोहोरहरूको 
उत्पादनले गदाध नजजकैको पानीको स्रोतहरू प्रदषुण हनु सक्छ। 

मध्यम 
(4०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

55 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓    ✓ 
 

 

६ सखु्खा के्षत्रमा पनध 
सक्न ेप्रभाि 

तनमाधण अितर्मा पानीको डाइभजधनको कारणले सखु्खा के्षत्रमा (४.३४ वक. तम.) 
अिजस्ित जलीय प्राणीहरूमा असर पनेछ। यसका सािै खोलाको र्चौडाइ पतन घ्दै 
जाने सम्भािना हनु्छ। कम पानी प्रबाहका कारण पानीको गणुस्तरमा पतन पररितधन 
आउने सम्भािना रहेको छ। 

मध्यम 
(4०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

65 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

   ✓ 
 

७ आिाज र कम्पनको 
स्तर बढ्न सक्न े

तनमाधण गततवितर्ले आयोजना के्षत्रमा आिाज र कम्पन उत्पन्न गदधछ। आिाज र कम्पन 
उत्पन्न गने मखु्य गततवितर्हरू मध्ये ब्लाजस्टङ्ग, ब्याजर्चङ्ग प्लान्टको प्रयोग, भारी 
उपकरणहरूको ओसार-पसार, टनेतलङ्ग तिा भाइिेटर, डोजर, लोडर, रोलर, के्रन, जेनेरेटर, 
पम्प, आददको प्रयोग हनु।् ६५ डेसीबल भन्दा मातिको ध्ितन मानि स्िास्थ्यको लातग 

मध्यम 
(4०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

65 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓    ✓ 
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क्र. 

सां. 

िातािरणीय प्रभाि 
 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितर् जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

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

८ हािाको गणुस्तरमा 
हनुे पररितधन 

तनमाधण अितर्मा यातायात तिा तनमाधण उपकरणको प्रयोग, उत्खनन,् तड्रतलङ, ब्लाजस्टङ्ग, 
ब्याजर्चङ्ग, भारी उपकरणको प्रयोगले प्रर्चरु मात्रामा र्लुो र र्िुाकँो उत्सजधन (कणहरू, 
काबधन मोनोअक्साइड, सलफर अक्साइड, हाइड्रोकािधन र नाइट्रोजनको अक्साइडहरू) 
हनुेछ। िायकुो गणुस्तरमा असर परु् याउँने अन्य कारण भनकेो अव्यिजस्ित फोहोर र 
भान्साबाट तनजस्कन ेर्िुा ँहनु सक्छ। 

तनम्न 
(१०) 

के्षत्रीय 
(६०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

७५ 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

 ✓   ✓ 
 

 

९ पानीको गणुस्तरमा 
हनुे पररितधन 

पानीको गणुस्तरको विश्लषेण प्रततिेदनले यारू खोलाको पानीको गणुस्तर रािो रहेको 
देखाएको छ। आयोजना तनमाधण गततवितर्ले यारू खोलाको पानीमा र्तमलोपन, पानीमा 
घलु्ने तिा तैरीन ेठोस पदािध र BOD बढाउनेछ। उत्खनन ्के्षत्र यारू खोला सगैँ प्रस्ताि 
गरीएको छ। त्यसैले आयोजनाका कायधहरूले जलीय जीिनमा प्रभाि पने देजखन्छ। 
कामदारद्वारा उत्पाददत ठोस र तरल दबैु वकतसमको फोहोरको अव्यिजस्ित तबसजधनले गदाध 
पानीमा गणुस्तरमा ह्रास आउन ेदेजखएको छ।  

तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

 ✓   ✓ 
 

 

१० सतही माटोको क्षतत कररब १७०१४.३१ घन तमटर सतही माटोको क्षतत हनु ेअनमुान गरीएको छ त्यसलाई 
पूिाधिस्िामा ल्याउन असम्भि देजखन्छ। सतही माटोको क्षततको कारण हेडिक्सध के्षत्र, 
टनेल, सजध साफ्ट र पेनस्टक पाइप, विद्यतु गहृ के्षत्रमा प्रभाि सतही माटोको नोक्सानीले 
जमीनको उिधरता घटाउनछे। 

तनम्न 
(१०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

२५ 
(नगण्य) 

 ✓   ✓ 
 

 

११ आयोजनाको लातग 
पहुँर्च बाटो र पलुहरू 

आयोजना के्षत्रमा पहुँर्चका लातग १३.५ वक.तम. लम्बाइ र ४.५ तम. र्चौडाइको पहुँर्च 
सडक तनमाधण गरीनछे। यसको लातग सरकारी जग्गाको प्रयोग गरीनछे। आयोजनाको 
पहुँर्च सडकको तनमाधणको लातग ६.१ हेक्टर जग्गाको आिश्यकता पनेछ। आयोजनाको 
सिारी सार्नहरूले त्यवह सडकको प्रयोग गदधछ जसले गदाध त्यहाँ तनयतमत ट्रवफक जाम, 
सडक दघुधटनाको घटना हनु सक्छ र गाउँलेहरूलाई  समस्या पनध सक्छ। 

मध्यम 
(4०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

65 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

✓     ✓ 
 

१३ ब्लाजस्टङ्ग तिा बांकर 
सांर्चालन सम्बन्र्ी 
मदु्दाहरू 

विस्फोटक पदािधहरूको ह्याण्डतलङ्ग र भण्डारण कायधहरू जोजखमपूणध भएका कारण 
सरुक्षाकमीहरूले उच्र्च रूपमा ध्यानाकषधण गनुधपने हनु्छ। उत्खनन ् कायधहरूको बलेा 
ब्लाजस्टङ्ग गदाध िरपरको के्षत्रको जस्िरतामा प्रभाि पनुधका सािै हािा र ध्ितनको गणुस्तरमा 
पतन प्रभाि पनध सक्छ। जस कारण स्िानीय मातनसरू प्रभावित हनु सक्छन।्टनले 
तनमाधणका क्रममा ब्लाजस्टङ्ग, उत्खनन ्तिा डम्प ट्रक र्चलाउँदा  िरपरका के्षत्रहरूमा 
स्पोइल तिा मक फैतलन्छ। जसका कारण सतही पानीका स्रोतरूमा प्रभाि पनध सक्छ। 
टनेल तभत्र कम्पन हनुे, र्लुो उड्न ेर अजस्िरता पैदा हनु ेजस्ता कायधरूबाट बजन्र्चत हनु 
तनयजन्त्रत ब्लाजस्टङ्गको आिश्यकता पदधछ। यदद टनेल तनमाधणको समयमा उजर्चत रूपमा 
ध्यान ददइएन भने अजस्िरता पैदा भई टनेल भजत्कने सम्भािना हनु्छ।उत्खनन कायधहरूको 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

✓   ✓ 
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न 
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हटाउन 
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प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

दौरान ब्लाजस्टांगले िरपर के्षत्रको जस्िरतामा असर गनध सक्छ र ब्लाजस्टांगले िरपरको 
हािा र आिाजको जस्िततलाई प्रभावित गनध सक्छ जसको कारण स्िानीय मातनसहरू 
प्रभावित हनु सक्छन।् त्यसैले, यो एउटा अको जनु तनमाधण र्चरणमा देखापछध। 

 सांर्चालन र्चरण 

१ जल विज्ञान र 
सेतडमेन्टमा आउन े
पररितधन 

यारू खोलाको इन्टेक के्षत्रमा िावषधक १०७६२० टन सेतडमेन्ट उत्पादन हनुे अनमुान 
गरीएको छ। उत्खनन ्गरीएको माटो ढुिानी र पहुँर्च सडकको तनमाधण गदाध पतन पानीको 
स्रोतमा सेतडमेन्टको िृवि गराउनेछ। आयोजनाका कारण बाँर् र टेलरेस बीर्च सखु्खा 
के्षत्रमा (४.३४ वक. तम.) पानीको िहाि कटौती हनुेछ। सांर्चालन र्चरणमा Reservoir, 
सजध पोण्डमा सेतडमेन्ट जम्मा हनुछे। जसका कारण यस के्षत्रमा ितधमान अिस्िामा भन्दा 
र्तमलोपन, सस्पेन्डेड सोतलड, तडजल्भ सोतलड र BOD को मात्रामा िृवि आउनेछ। 
यसका सािै उत्खनन ्गरीएको माटोको ढुिानी र आन्तररक पहुँर्च सडकको तनमाधणका 
कारण पतन पानीको स्रोतमा सेतडमेन्टको मात्रामा िृवि हनुेछ। आयोजनाका कारण िेयर 
को तल्लो तटीय के्षत्रमा पानीको बहािमा कटौती हनुेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

✓     ✓ 
 

२ सरुूङ प्रिेश द्वारमा 
भीरको अजस्िरता 

नदीको बहािका कारण पानीको सतह घटबढ भइरहनछे र यसले नदी वकनाराको 
अजस्िरतामा प्रभाि पादधछ। सरुूङ खतनएको ठाउँ अजस्िर हनुछे जस कारण भीर खसेर  
पवहरो जान सक्छ।   

तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

 ✓    ✓ 
 

३ विद्यतुगहृ के्षत्रमा 
ध्ितन र कम्पन 

३०.५९ मेगािाट ऊजाध उत्पादन गदाध भारी मेतसनहरू र्चतलरहन ेहुँदा ध्ितन प्रदषुण ७५ 
डेतसबल भन्दा बवढ हनु ेअनमुातनत गरीएको छ। त्यसै गरी विद्यतुगहृबाट तनस्कन ेध्ितन 
र कम्पन प्रमखु समस्या हो। 

तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

✓     ✓ 
 

४ बहाि कम भएर 
पानीको गणुस्तरमा 
पररितधन 

सखु्खा याममा सखु्खा के्षत्रमा (४.३४ वक. तम.) भन ेपानीको बहाि कम हनुछे र पानीको 
गणुस्तरमा पररितधन केही पररितधन आउनेछ। खोलाको पानीमा तडजल्भ अजक्सजन 
(dissolved oxygen) को मात्रामा कमी हनुेछ। सांर्चालनका र्चरणमा सेतडमेन्ट तिा पोषक 
तत्त्िहरू Reservoir नै ट्रयाप हनुे हुदँा Eutrophication हनु सक्दछ ।   

तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

✓     ✓ 
 

५ पानीको प्रयोग र 
अतर्कार 

स्िलगत अध्ययन र स्िानीय समदुायसगँको अन्तरवक्रयाले यारू खोलाको तल्लो तटीय 
के्षत्रकोको पानी दाहसांस्कार, तसांर्चाइ, पानी घट्ट सांर्चालन, सानो जलविद्यतु आयोजना जस्ता 
प्रयोजनका लातग प्रयोग गरीएको छैन। त्यसैले आयोजनाको तनमाधणले यस के्षत्रको पानीमा 
कुनै पतन प्रभाि पादैन। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

✓     ✓ 
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क्र. 

सां. 

िातािरणीय प्रभाि 
 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितर् जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

6 बाँर् भजत्कँदा पने 
प्रभाि 

अपयाधप्त ममधत सम्भार तिा रेखदेखका सािै जगको अजस्िरताले गदाध पतन बारँ् भजत्कन 
सक्छ। यस्ता गततवितर्हरूले बारँ् नजजकै अिजस्ित जतमन, राजमागध तिा पैदल मागधहरू 
विस्िावपत हनु सक्छन।् उक्त गततवितर्ले भण्डारण गरीएको पानीले तल्लो तटीय के्षत्रमा 
बाढीको रूप तलइ मानि र्नजनमा क्षतत परु् याउन सक्छ। जसका कारण जलाशयको 
छेउछाउ ततरका सांिेदनजशल स्लोपहरू खस्ने सम्भािना हनु्छ।  

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य  

✓     ✓ 
 

 

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

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

तनमाधण र्चरण 

१ िनस्पतत तिा 
जीिजन्त ु

आयोजनाका वितभन्न सांरर्चनाहरूको तनमाधणका लातग कुल 8.1 हे. राविय िनको जग्गा 
आिश्यक पनेछ र कुल जग्गा मध्ये 7.5 हे. स्िायी रूपमा 0.6 हे. अस्िायी रूपमा प्रयोग 
गरीनेछ। उक्त जग्गाको अतर्ग्रहणका कारण त्यस के्षत्रमा रहेका िनस्पतत तिा िन्यजन्तमुा 
प्रभाि पनेछ। 

आयोजनाका वितभन् न सांरर्चनाहरू तनमाधणका क्रममा  कुल ४०५ (२८३ पोल र १२२ रूख) 
िटा वितभन्न रूखका प्रजाततका रूखहरू कावटनेछ। त्यसैगरी २६३४ रूखको बेनाध प्रतत हे. 
र १०१४ रूखको लाथ्राको क्षतत हनुेछ। 

उच्र्च 
िृहत 
(60) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(75) 

75 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

 
 

     ✓  

२ दलुधभ, लोपोन्मखु 
र इन्डेतमक 
िन्यजन्त ु
प्रजाततमा प्रभाि 

आयोजना के्षत्रको रातो बाँदर (Macaca mulatta), जर्चतिुा (Panthera pardus), रतिुा 
(Muntiacus muntjak), लोखके (Petaurista petaurista), ध्िासेँ जर्चतिुा (Neofelis nebulosa) 
जस्ता प्रजाततहरू पाइन्छन।् आयोजना कायाधन्ियनका कारण जीिजन्तकुो बासस्िान विखण्डन 
हनुे सम्भािना हनु्छ। यसका सािै आयोजना तनमाधण र्चरणमा उक्त िन्यजन्तहुरूको गैर 
कानूनी तस्करी हनु ेसम्भािना हनु्छ।   

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

    

३ गैर काष्ठ िन 
पैदािारको 
जतडबवुट जन्य 
तबरूिाको 
नोक्सानी 

आयोजना के्षत्रमा पाइन े गैर काष्ठ िन पैदािार र जतडबवुटजन्य तबरूिाहरू आयोजनाको 
तनमाधणका लातग हटाइनेछन।् िन फँडानीले स्िास्िको वहसाबले महत्त्िपूणध रे्रै प्रजाततका 
जतडबवुट जन्य तबरूिाहरूमा असर परु्याधउनेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 

(नगण्य) 
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क्र. 
सां.  

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

४ कामदारहरूबाट 
अिैर् तस्करी/ 
काठ दाउराको 
बढ्दो माग 

तनमाधणका कामदारहरूले अिैर् रूपमा काठ दाउराको तस्करी गने देजखएको छ जसकारण 
काठ दाउरा तिा जतडबवुट प्रजाततहरूको विनाश हनु े छ। आयोजनाका कारण िन के्षत्र 
नजजक पहुँर्च सडकको तनमाधणले अिैर् रूपमा िनको स्रोतको तस्करी हनु ेदेजखएको छ।  

मध्यम 
(4०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

55 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

 
 

   ✓    

५ पानीको 
डाइभधजनले 
जलीय िनस्पतत 
तिा जीिजन्तमुा 
असर 

नदीको वकनारमा बारँ् तनणाधम तनकायध गदाध पानीको िहाि मोड्न ुपने हनु्छ। पानी डाइभधजनका 
कारण नदीमा असर पगु्न ेर वितभन्न वकतसमको जलीय जीिनमा पतन प्रततकूल असर पनेछ। 
नदीको डाइभजधन तनमाधण गनाधले नदीमा पाइने जीिमा प्रबल असर परु् याँउछ। त्यस्तै पानी 
पतन र्तमतलन्छ। बदुनुा (Garra gotyla), असला (Schizothoraichthys progastus) र फकेता 
(Barilius barila) जस्ता माछाका प्रजाततमा असर पनेछ। जलीय जीिहरू ध्ितन सांिेदनशील 
हनुे भएकोले तनमाधण कायध गदाध वयतनहरूको प्रजननमा पतन मखु्य रूपमा असर पनेछ।  

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

   
 

   

६ बढ्दो माछा माने 
गततवितर्हरू 

तनमाधण कामदारहरूको माछा माने गततवितर् र नदीमा विषाददको प्रयोगले माछा माने जस्ता 
कृयाकलापहरू बढ्न सक्छन।् जसले गदाध माछामा तनमुधल असर पनेछ। तसिध माछा माने 
गततवितर्ले यारू खोलामा प्रततकूल असर पनेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

    

७ आन्तररक पहुँर्च 
सडकको कारण 
िनमा सजजलो 
पहुँर्च 

आयोजनाले १३.५ वक. तम. लम्बाइ र ४.५ तम. र्चौडाइको आन्तररक पहुँर्च सडक तनमाधण 
गनेछ। पहुरँ्च सडक प्रयोगमा आएपतछ र आयोजना सांर्चालन भएपतछ स्िानीयहरू द्वारा िन 
स्रोतहरूको गैरकाननुी तस्करी हनुे सम्भािना हनु्छ। 

तनम्न 
(१०) 

के्षत्रीय 
(६०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

९० 

(उल्लेख
नीय ) 

     

८ िन आगलागी आगलागी जोजखमका आर्ारभतू सूर्चकहरू िनस्पतत, जलिाय ुर बस्ती हनु।् िनस्पततमा कडा 
काठ भएको जांगल अिजस्ित छ र यो के्षत्रमा आगोको जोजखम छ भने यो काम गने 
गततवितर्हरू र के्षत्रमा तनभधर गदधछ। मखु्यतया गतमध मौसममा सखु्खा र बढ्दो तापक्रममा 
कारण र र्चट्याङ परेर घाँसे मैदानमा दघुधटनािस भएमा यारू खोलाको दबैु वकनारमा प्रततकूल 
असर पनेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

    

९ िन अततक्रमण 

 

आयोजना तनमाधणको क्रममा गरीने जांगल फँडानीले स्िानीय बातसन्दालाई िनमा जान सहज 
हनु्छ जसकारण काठ दाउरा अिैर् रूपमा कावटनकुा सािै स्िानीयले िन अततक्रमण गनध 
सक्न ेसम्भािना देजखएको छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

    

 सांर्चालन र्चरण 
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क्र. 
सां.  

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

१ माछाको 
र्चहलपहल  र 
बसाइँ सराइमा 
असर 

 

बदुनुा (Garra gotyla), असला (Schizothoraichthys progastus) र फकेता (Barilius barila)  
मध्यम दायराको बसाइँ सराइ गने प्रजाती र  कत्ले (Neolissichelus hexagonoepis) मौसमी  
बसाइँ सराइ गने प्रजाती हनु।् यारू खोलामा िेयर तनमाधणले माछाहरूलाई र्चहलपहल गनध 
कदठन हनुकुा सािै बसँाई सने माछाहरूमा विशेष असर पनेछ। आयोजना के्षत्र िरपर 
मातनसको बढ्दो र्चहलपहलका कारण जलजीिनलाई असर पगु्नेछ।  

उच्र्च 
िृहत 
(६०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

१०० 

(उल्लेख
नीय ) 

    

२ जलीय िनस्पतत 
तिा जीिजन्त ु

 

हेडिक्सधका लातग उत्खनन गदाध जलीय जीिजन्त ुर िनस्पततमा प्रततकूल असर पनेछ। 

 

उच्र्च 
िृहत 
(६०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

९० 

(उल्लेख
नीय ) 

    

३ िन्यजन्त ु
बासस्िानमा पने 
असर र 
आितजाितमा 
बार्ा 

कामदार र स्िानीयको बढ्दो गततजशलताले स्ितलय िन्यजन्तलुाई आयोजना के्षत्रबाट टाढा 
लानेछ। िन्यजन्तहुरू रे्रै ध्ितन सांिेदनजशल हनु्छन ्तसिध बढ्दो ध्ितनको कारण उतनहरूको 
प्रजनन ्व्यिहारमा नरािो असर पादधछ जसकारण िन्यजन्त ुतनमाधणातर्न के्षत्रबाट टाढा जान 
बाध्य हनु सक्छन।् आयोजना सांर्चालन र्चरणमा सांरर्चनाहरूको स्िापना र रेखदेखका लातग 
कामदारहरूको तनयतमत आित जाितका कारण िन्यजन्तकुो आित जाितमा बार्ा पगु्नछे। 

तनम्न 
(3०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

6० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

    

४ आन्तररक पहुँर्च 
सडकको कारण 
िनमा सजजलो 
पहुँर्च 

आयोजनाले १३.५ वक. तम. लम्बाइ र ४.५ तम. र्चौडाइको आन्तररक पहुँर्च सडक तनमाधण 
गनेछ। पहुँर्च सडक तनमाधणका कारण िनमा हनुे सहज पहुँर्चका कारण स्िानीयहरूले 
िनस्रोतहरूको तस्करी गनध सक्न ेसम्भािना हनु्छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

६० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

    

५ तल्लो तटमा 
पानीको बहाि 

 

सांर्चालन र्चरणमा इन्टेक के्षत्रमा पानी मोड्दा यस आयोजनाले िन्यजन्तकुो आितजाित र 
सरुक्षामा प्रततकूल असर परु् याउँछ। पानी मोड्नाले इन्टेक र विद्यतुगहृको तबर्चमा पानीको 
बहाि पररितधन हनुछे। सखु्खा के्षत्रमा (४.३५ वक. तम.) पानीको बहाि कम हनुे हुँदा जलीय 
जीिजन्तलुाई प्रभाि पादधछ।  

तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

    

६ िनस्पतत र 
िन्यजन्तमुा प्रभाि  

आयोजनाको सांर्चालन गततवितर्ले िनस्पतत र जीिजन्तमुा असर परु् याउन ेसम्भािना रहेको छ 
भने सांर्चालन र्चरणको अितर्मा कामदार तिा स्िानीयले गैर काष्य िन पैदािार र 
जीिजन्तकुो अिैर् तस्करी गनध सक्छन।् 

तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

    

७ िन आगलागी 

 

आगलागी जोजखमका आर्ारभतू सूर्चकहरू िनस्पतत, जलिाय ुर बस्ती हनु।् आयोजना के्षत्रमा 
कडा काठ भएको िनस्पततहरू भएकोले यो के्षत्रमा आगोको जोजखम छ भन ेयो काम गने 
गततवितर्हरू र के्षत्रमा तनभधर गदधछ।  

तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 
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क्र. 
सां.  

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

८ बसाइँ सने 
र्चरार्चरुूङ्गीलाई 
असर 

र्चरार्चरुूङ्गीहरू ददउँसो िा रातमा आहारा र प्रजननको खोजीमा उड्छन।् र्चरार्चरुूङ्गीहरू 
सांिेदनजशल हनु ेभएकोले तनमाधण के्षत्रका कायधले तनकाल्ने ध्ितनले र्चराहरूलाई तनकै असर 
परु् याउँछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

६० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

    

९ Reservoir मा 
Eutrophication 
को प्रभाि 

प्रस्तावित आयोजना peaking प्रकृततको आयोजना भएको हुदँा लामो समयाितर्को लातग 
Reservoir मा पानी भण्डारण गरीन ेभएकोले प्रस्तावित Reservoir मा के्षत्रमा Eutrophication 

को सम्भािना रहेकोछ। जलाशय के्षत्रमा Eutrophication हुँदा पयाधप्त मात्रामा light 

penetration हनु नसक्दा पानीमा अजक्सजनको मात्रामा कमी हनु्छ । 

उच्र्च 
िृहत 
(६०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

९० 

(उल्लेख
नीय ) 

    

 
तातलका 7.4: सामाजजक, आतिधक तिा साांस्कृततक िातािरणमा पने नकारात्मक प्रभाि 
क्र. 
सां. 

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितर् जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

तनमाधण र्चरण 

१ जग्गा र अन्य तनजी 
सम्पत्तीको अतर्ग्रहण 

यस आयोजनाको लातग स्िायी र अस्िायी दिैु रूपमा तनजी जग्गा प्रयोग गरीनछे । कुल 
४.२५ हे. तनजी जग्गा आिश्यक पनेछ जस मध्ये २.४५ हे. स्िायी रूपमा र १.८ हे. 
अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनछे। 

मध्यम 
(30) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

55 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

 ✓        ✓  

२ प्रभावित बस्तीहरूको 
जीविका  

प्रस्तावित यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना कायाधन्ियनका कारण प्रभावित 
हनुे ३ घरर्रुीहरू छन ्र  नजजकै रहेका दोभान, रेनबोन, मैकु, केरौजा, लाक्पा र सलुारे्चत 
बस्तीहरू प्रभावित हनुेछन।् 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

 ४५ 
(नगण्य) 

 ✓     ✓ 
 

 

३ बाली नोक्सान आयोजनाले  गदाध ०.६३ मेवट्रक टन गहुँ, १.६ मेवट्रक टन मकै र कोदो ४.४ मेवट्रक 
टन ह्रास हनुेछ। ५०० बन्डल तनगालो, ४0० के.जी. फलफुल,  ४४० के.जी. 
सागसब्जी नोक्शानी हनुछे। तनजी जग्गाबाट २८ रूखहरू (१५ पोल र १३ रूख) 
कावटन ेछन।्  

मध्यम 
(२०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

 ३५ 

(नगण्य) 
 

 ✓      ✓ 
 

३ सामदुायीक पूिाधर्ार 
र स्रोतहरूमा हनु 
सक्न ेदबाब 

प्रस्तावित आयोजना तनमाधणका कारण समदुायीक पूिाधर्ार र स्रोत सार्नहरूमा ठूलो प्रभाि 
पनेछ। सडकमा प्राय तनमाधण अितर्मा कररब १५-२० गाडी प्रतत ददन आित-जाित 

मध्यम 
(२०) 

 स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

६० ✓     ✓ 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितर् जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

हनुेछन।् आयोजनाको कायाधन्ियनबाट पैदल वहड्न अििा स्िानीय बातसन्दाहरूलाई 
आित-जाित गनध कुन ैबार्ा पगु्नछे।  

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

४ द्वन्दको कारण हनुे 
प्रभाि 

आयोजना के्षत्र बसोबास के्षत्रबाट टाढा भएकोले जाडँ-रजक्स सेिन गने, जिुा खेल्ने, मानि 
बेर्चतबखन गने, िेश्यािृजत्त र गुांडागदी जस्ता सामाज विरूि हनु ेगततवितर्हरूको प्रभाि 
कम पाइनेछ। आयोजना तनमाधण गततवितर्हरू र तनमाधणमा सांलग्न कामदारहरूका कारण 
दोभान, रेनबोन, मैकु, केरौजा, लाक्पा र सलुारे्चतमा असर पनध सक्छ। आयोजना के्षत्रमा 
शेपाध र लोमी समदुायहरू बसोबास गदधछन।्  

तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

 ✓    ✓ 
 

 

५ लैवङ्गक र विपन्न 
समूहसँग सम्बजन्र्त 
मदु्दाहरू 

आयोजना तनमाधणका क्रममा दैतनक ज्याला जनशजक्तलाई उत्खनन, तनमाधण सामग्रीको 
ढुिानी र अन्य तनमाधण सम्बन्र्ी काममा लगाईनेछ जहाँ मवहलाहरू, गरीब र विपन्न िगधमा 
भेदभाि हनु सक्छ।  

तनम्न 
(१०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

२५ 
(नगण्य) 

 ✓    ✓ 
 

 

६ विष्फोटन र अन्य 
तनमाधण 
गततवितर्हरूको 
मदु्दाहरू 

आिाज र कम्पन उत्पन्न गने मखु्य गततवितर्हरू मध्ये ब्लाजस्टङ्ग, ब्याजर्चङ्ग प्लान्टको 
प्रयोग, भारी उपकरणहरूको ओसार-पसार, तड्रतलङ, टनेतलङ्ग तिा भाइिेटर, डोजर, लोडर, 
रोलर, के्रन, जेनेरेटर, पम्प, आददको प्रयोग हनु।् ६५ डेतसबल भन्दा मातिको ध्िनीको 
स्तर रािो मातनदैन। विस्पोटकको भण्डारण र सम्हाल्ने कायध तनकै जोजखमपूणध छ र उच्र्च 
स्तरको सरुक्षा ददएर एकखमै ख्याल राख्न ुजरूरी छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

✓      ✓ 
 

७ पयधटन गततवितर् 
सम्बजन्र्त प्रभाि 

व्यािसावयक मातनस, तबतभन्न कलेजका विद्यािीहरू र अन्य ठूला लगानीकताधहरू पतन यस 
के्षत्रमा तनमाधण आयोजनामा कसरी र्चाल ुभइरहेको छ भनेर हेनध र अिलोकन गनध के्षत्र 
भ्रमणमा आउन सक्दछन।् यसले स्िानीय के्षत्रमा समस्याहरू खडा गनध सक्छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

✓     ✓ 
 

 

८ पानी उपयोग 
अतर्कारमा प्रभाि 

प्रस्तावित आयोजना के्षत्र मानि बस्ती बसोबासको के्षत्र भन्दा टाढा रहेका कारण खोलाको 
पानी स्िानीयहरूले वपउने, र् याजफ्टङ्ग गने, व्यिसावयक माछा पाल्न ेकाम गनध िा आयोजना 
के्षत्रको छेउछाउमा तसँर्चाइ प्रयोजनका लातग प्रयोग नगरीएको पाइएको छ। त्यसैले, 
आयोजना कायाधन्ियनका कारण पानी उपयोग अतर्कारमा प्रभाि नपने देजखन्छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

✓     ✓ 
 

 

सांर्चालन र्चरण 
१ आतिधक 

वक्रयाकलापमा ह्रास 
आयोजनाको द्वारा हनुे आतिधक वक्रयाकलाप तनमाधण पतछ समाप्त हनुेछन।् कररब २३१ 
जना जनशजक्तहरूले रोजगार गमुाउन े र सांर्चालन र्चरणमा केही जनशजक्तहरू मात्र 
रहनेछन।् आतिधक वक्रयाकलापमा ह्रास आउनाले स्िानीय कृवष र दगु्र् तिा मास ुजन्य 
सामाग्रीको मागमा कतम आउनछे। 

तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

 ✓    ✓ 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय प्रभाि पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अितर् जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्र
त्यक्ष 

२ व्यिसावयक स्िास्थ्य 
तिा सरुक्षा जोजखम 

आयोजना सांर्चालन र ममधत अितर्मा व्यिसावयक स्िास्ि तिा सरुक्षाको जोजखम हनुसक्छ। 
विद्यतु करेन्टको पतन उजत्तकै जोजखम हनु्छ। यसै गरी सांर्चालन र ममधतको तातलमको 
अभाि र व्यजक्तगत सरुक्षा उपकरण (PPE) को अभािमा पतन मानि जीिनमा जोजखम 
पनध सक्छ। 

तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

✓    ✓ 
 

 

३ तल्लो तटीय के्षत्रमा 
एक्कासी पानी छोतडन े
सम्बन्र्ी सिाल 

सेटतलङ्ग बेतसन फ्लतसङ्ग गदाध तल्लो तटीय के्षत्रमा िसोबास गने मातनस र गाईिस्त ु
पालनलाई बार्ा परु् याउँन सक्छ। प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजना के्षत्र बस्ती भन्दा टाढा 
भएकोले एक्कासी पानी छोतडन ेक्रममा घर र बस्तीहरूमा हनु सक्ने प्रभािहरू कम हनु े
अनमुान गनध सवकन्छ। 

तनम्न 
(१०) 

स्िलग
त 
(१०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

 ✓     ✓ 
 

४ पानी प्रयोग अतर्कार  हेडरेस टनेल र पेनस्टक पाइप तनमाधण गदाध प्राकृततक नहरमा अिरोर् हनुसक्ने भएकोले 
कारण भ-ूक्षय र जतमनको अस्िीरतामा िृवि हनुेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्िलग
त 
(१०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

✓      ✓ 
 

६ पयधटकको 
वक्रयाकलाप बढ्नाले 
स्िानीय सांरर्चना तिा 
स्रोतमा पने दबाब 

आयोजना सांर्चालन पिातको पयधटन पवहले भन्दा बवढ प्रबिधन हनुछे जसले गदाध स्िानीय 
स्रोतहरूमा बढी दबाब पनेछ। यस जलविद्यतु आयोजनाले खानेपानीका स्रोत, सडक र 
जङ्गल जस्ता स्िानीय स्रोतमा प्रभाि पानेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

✓     ✓ 
 

 

७ आयोजना के्षत्रमा 
जनजातत र 
वपछतडएका 
समदुायहरूमा पने 
प्रभाि 

तनमाधण अितर्मा जनशजक्तहरूलाई दैतनक ज्याला उपलब्र् गराईनेछ। आयोजना के्षत्र 
िररपरर शेपाध र लोमी समदुायका मातनसहरू छन ्जसलाई रोजगारीका समयमा विभेद 
हनुसक्ने सम्भािना छ। सामान्यतया रोजगारीको अिसर सबै समदुाय र तलङ्गलाई समान 
रूपमा ददईनछे। 

तनम्न 
(१०) 

स्िलग
त 
(१०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

 ✓    ✓ 
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अध्याय ८ 
8 अनकूुल िातािरणीय प्रभाि अतभिवृि गने तिा प्रततकूल िातािरणीय प्रभाि न्यून गने उपाय 
िातािरणीय असरहरूलाई कम गनध र कम प्रभाि पाने िप प्रभािकारी उपायहरू सवहत सकारात्मक 
प्रभािहरूको फाइदाहरूलाई अतर्कतम पाने उपायहरूको पवहर्चान गनेछ। प्रस्तािक आयोजनाको 
कायाधन्ियन र सांरर्चना र्चरणहरूमा जर्चत्रण गरीएका सबै न्यूनीकरणका उपायहरूको कायाधन्ियन गनध 
प्रततबि छ। प्रततकूल िातािरणीय प्रभािलाई न्यूनतम गनध र क्षततपूततध ददन आिश्यक पने कुनै िप 
उपायहरू अबलम्बन गनध प्रस्तािकको उत्तरदावयत्ि रहनेछ। नकारात्मक प्रभािहरूको न्यूनीकरणका 
उपायहरूको कायाधन्ियन िातािरण सांरक्षण ऐन, २०७७ को दफा १० को उपदफा (५) बमोजजम 
प्रभावित स्िानीय समदुाय माफध त कायाधन्ियन गरीनेछ। प्रततकूल प्रभािलाई हटाउने िा न्यून गने 
उपायलाई ३ प्रकारले ितगधकरण गनध सवकनेछ। 
• क्षततपतूतधका उपायको अिलम्बन 
• सरु्ारात्मक उपायको अिलम्बन 
•  प्रततरोर्ात्मक उपायको अिलम्बन
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तातलका 8.1: सकारात्मक िातािरणीय प्रभािको अतभिवृि 

क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रततकूल प्रभािको तह तनर्ाधरण अतभिृविका उपायहरू 

पररमाण सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमा
न 

तनमाधण र्चरण 

१ स्िानीय 
जनताको 
रोजगारीको 
अिसरमा िृवि 

आयोजना तनमाधण र्चरणमा कुल २३१ जना कामदारहरूको 
आिश्यकता पनेछ जसमा दक्ष जनशजक्त-४२ जना, अर्ध दक्ष 
जनशजक्त-५५ जना र अदक्ष जनशजक्त-१३४ जना समािेश 
छन।् प्रस्तावित आयोजनाको तनमाधण अितर् ६ िषधको 
भएको हुँदा परैु तनमाधण अितर्भर २४९,480 Mandays 

रोजगारी तसजधना हनुेछ। दक्षता र क्षमता अनसुार आयोजना 
प्रभावित के्षत्रका स्िानीयहरूलाई आयोजनामा रोजगारी 
प्रदान गरीनेछ। 

 ✓    ✓    मध्यम 
(3०) 
  

स्िानी
य 

(२०) 

अल्प
कातल
न 
(५) 

5५  

(मध्य
म 
उल्ले
खनीय
) 

रोजगारीको पवहलो 
प्रािातमकता दोभान, 

रेनबोन, मैकु, केरौजा, 
लाक्पा र सलुारे्चतका 
स्िानीय र वपछतडएका 
तिा मवहला 
समदुायलाई ददइनछे। 

२ स्िानीय 
के्षत्रहरूमा 
स्िानीय सीपको 
िृदद्ब 

प्रस्तावित आयोजना तनमाधणमा प्राितर्क सीप भएका 42 
जना र  अर्ध-दक्ष 55 समािेश हनुछेन।्  दक्ष तिा अर्ध-
दक्ष जनशजक्तहरूसँग काम गने स्िानीयहरूले जलविद्यतु 
आयोजना तनमाधण सम्बन्र्ी सीप तसक्न े अिसर प्राप्त 
गनेछन।् यसका सािै आयोजनाले आयोजना तनमाधणमा 
सांलग्न स्िानीयहरूका लातग जलविद्यतु, इलेक्ट्रो मेकातलकल 
कायध र अन्य मेटलका कामहरू जस्ता सीपमूलक तातलमको 
व्यिस्िा पतन गनेछ। 

✓    ✓    मध्यम 
(२०)  

के्षत्रीय 
(६०) 

दीघध
कातल
न 
(२०) 

१०० 
(उल्ले
खनीय 
) 

यस आयोजनामा 
इच्छुक स्िानीय 
बासीहरूलाई इलेक्ट्रो-
मेकातनकल कायध, 
हाउस िायरीङ्ग र 
ममधत, सडक सतह 
जस्िरता र स्पोइल 
व्यिस्िापन सम्बन्र्ी 
विशेष तातलम 
ददइनेछ। 

३ आतिधक 
अिसरमा िृवि 
जस्तै व्यिसाय, 
घर भाडा र 
स्िानीय 
अिधतन्त्रमा 
प्रभाि 

आयोजना तनमाधणका क्रममा आयोजना के्षत्रमा मातनसहरूको 
र्चापमा िृवि हनुेछ। मातनसहरूको र्चहल पहलमा िृवि 
भएसँगै आतिधक गततवितर्हरूमा पतन िृवि हनुेछ। 
आयोजनाले स्िानीयहरूलाई दक्षता र क्षमता अनसुार 
रोजगारी ददनकुा सािै स्िानीय स्तरमा उत्पादन हनु ेदैतनक 
उपभोग्य साग्रीहरूको माग पतन बढ्ने भएका कारण 
स्िानीय के्षत्रमा आतिधक अिसर तिा आयमूलक अिसरहरू 
तसजधना हनुछेन।् 

✓    ✓    मध्यम 
(4०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्प
कातल
न 
(५) 

6५  

(मध्य
म 
उल्ले
खनीय
) 

स्िानीय सामाग्रीको 
उपभोगमा िृवि हनुाले 
वकसानहरूको आतिधक 
अिस्िाको उत्िान 
हनुेछ। आयोजना 
तनमाधणमा सांलग्न 
जनशजक्तहरूलाई 
स्िानीय स्तरमा 
उत्पाददत दैतनक 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रततकूल प्रभािको तह तनर्ाधरण अतभिृविका उपायहरू 

पररमाण सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमा
न 

उपभोग्य समाग्रीहरूको 
प्रयोगका लातग 
प्रोत्साहन गरीनेछ। 

४ आयोजना 
के्षत्रका 
समदुायको 
विकास 

विद्यतुगहृ देजख हेडिक्सधसम्मको सडक तनमाधणले यातायात 
सवुिर्ामा सरु्ार ल्याउनछे जसकारण आयोजना के्षत्रमा आत 
जाित गनध सहज हनुेछ। यसका सािै आयोजनाले स्िानीय 
के्षत्रको विकासका लातग सामदुावयक सहयोग कायधक्रम 
अन्तगधत रही स्िानीय स्तरको विकासका लातग स्िानीय 
तनकायको समन्ियमा सामदुावयक सहयोग कायधक्रमहरू 
सांर्चालन गरीनछे। 

✓    ✓    मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघध
कातल
न 
(२०) 

६० 
(मध्य
म 
उल्ले
खनीय  

आयोजनाले स्िानीय 
वकसान र 
व्यापारीहरूलाई 
आर्तुनक प्रवितर्बाट 
नगदे बाली र 
िस्तपुालनको तातलम 
ददनेछ। 

सांर्चालन र्चरण 

१ आयोजनाको 
सांर्चालनको  
अितर्मा 
रोजगारीको 
अिसर 

तनमाधण कायध सम्पन्न भए पश् र्चात आयोजनाका वितभन् न 
सांरर्चनाहरूको तनयतमत ममधतका लातग सांर्चालन र्चरणमा 
कररब २० जनालाई तैनाि गरीनछे। अन्य कररब १० 
व्यजक्तहरूले आांजशक जातगरको अिसर पाउनेछन ् भन े
स्िानीय व्यजक्तहरूलाई उनीहरूको योग्यता र सीप अनसुार 
प्रशासतनक र प्राितर्क कायधहरूको लातग भततध गरीनछे। 

 ✓   ✓    मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघध
कातल
न 
(२०) 

६० 
(मध्य
म 
उल्ले
खनीय 
) 

दक्षता र सीपका 
आर्ारमा सांञ्चालन 
र्चरणका लातग २० 
स्िायी जनशजक्तलाई 
तनयकु्त गरीनेछ। 
रोजगारीमा आयोजना 
प्रभावित बस्तीका 
स्िानीयहरूलाई 
प्राितमकता ददइनछे। 

२ स्िानीय 
विकासको 
लातग सरकारी 
रोयल्टी 

अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्िा ऐन, २०७४ को प्रािर्ान 
अनसुार राविय प्राकृततक स्रोत तिा वित्त आयोग माफध त 
आयोजनाको कुल रोयल्टीको ५०% केन्द्र सरकारलाई, 

२५% प्रदेश सरकार र २५% सम्बजन्र्त स्िानीय तनकायमा 
जाने भएकोले स्िानीय तनकायले रोयल्टी प्राप्त गनेछ। 

✓   ✓   उच्र्च 
िृहत 
(६०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघध
कातल
न 
(२०) 

१०० 

(उल्ले
खनीय 
) 

रोयल्टी स्िरूप पाएको 
रकम स्िानीय 
तनकायले स्िानीय 
के्षत्रको विकासका 
लातग आिश्यकता 
अनसुार खजर्चधन 
सक्नेछ। 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल प्रततकूल प्रभािको तह तनर्ाधरण अतभिृविका उपायहरू 

पररमाण सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमा
न 

३ स्िास्थ्य र 
सरसफाइमा 
सरु्ार 

स्िास्थ्य सांस्िाको स्िापना र स्तरीकरणले स्िानीय 
जनतालाई आफ्नो स्िास्थ्य सांस्िा सरु्ार गनध मद्दत 
परु् याँउनेछ। सांर्चालन र्चरणको अितर्मा कामदारहरूलाई 
स्िास्थ्य तिा सरसफाई प्रजशक्षण र व्यिसावयक स्िास्थ्य 
सम्बन्र्ी तातलमले स्िानीय के्षत्रको स्िास्थ्य र सरसफाईको 
जस्िततलाई िप िृवि गनध मद्दत गनेछ। 

✓    ✓    मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघध
कातल
न 
(२०) 

६० 
(मध्य
म 
उल्ले
खनीय  

आयोजना तनमधमण 
र्चरणमा आयोजना 
तनमाधणमा सांलग्न 
कामदारहरूका लातग 
स्िास्थ्य तिा सरसफाई 
सम्बन्र्ी 
जनरे्चतनमूलक 
तातलमको व्यिस्िा 
गररनेछ जसले स्िानीय 
मातनसहरू तिा 
स्िानीय के्षत्रको 
स्िास्थ्य जस्ितत 
सरु्ारमा मद्दत 
पगु्नेछ। 

४ सहज पहुँर्च र 
आयोजनाका 
कारण पयधटन 
अिसरहरू 

विद्यािी र अन्य ठूला लगानीकताधहरू यस आयोजनाको 
सांर्चालन र्चरणमा भ्रमण गनध सक्नेछन।् पहुँर्च सडकको 
कारण त्यहा ँपहुँर्च बढ्छ जसकारण पयधटकको आितजाित 
बढ्ने र त्यस आयोजना के्षत्रको पयधटन के्षत्रमा पतन विकास 
हनुेछ। यसका सािै आयोजना के्षत्रमा पहुँर्चको सहजता 
सँगै स्िानीय रहन सहन र प्रमकृततक मनोरम दृष्य 
अिलोकनको लातग आन्तररक तिा बाह्य पयधटकहरू 
आयोजना के्षत्रमा भ्रमण गनेछन।् 

✓    ✓    मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघध
कातल
न 
(२०) 

६० 
(मध्य
म 
उल्ले
खनीय 
) 

स्िानीयहरूका लातग 
पयधटन व्यिसाय 
सम्बन्र्ी 
जानकारीमूलक तातलम 
सांर्चालन गररनेछ। 

५ आयोजना 
के्षत्रमा 
उपलब्र् 
प्राकृततक  स्रोत 
व्यिस्िापन 

यस आयोजनाले प्राकृततक स्रोत व्यिस्िापनका लातग 
तडतभजन िन कायाधलय गोरखा का अतर्कारीहरू सँगको 
समन्ियमा वितभन्न जागरूक कायधक्रमहरू आयोजना 
गनेछ। जागरण प्रजशक्षण तडतभजन िन कायाधलय गोरखा 
को रायसझुाि अनरुूप गरीनेछ। उक्त कायधक्रमहरू माफध त 
स्िानीयरूले लाभ तलन सक्नछेन।्  

✓    ✓  उच्र्च 
िृहत 
(६०) 

के्षत्रीय 
(६०) 

दीघध
कातल
न 
(२०) 

१४० 

(उल्ले
खनीय 
) 

प्राकृततक स्रोत 
व्यिस्िापनका लातग 
तडतभजन िन कायाधलय, 
गोरखाको समन्ियमा 
जनरे्चतनामूलक तिा 
जानकाररमूलक 
कायधक्रमहरू सांर्चालन 
गररनेछ। 
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तातलका 8.2: भौततक िातािरणमा पने नकारात्मक प्रभाि न्यूनीकरणका उपायहरू 
क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रततकूल पररमाण सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

तनमाधण र्चरण 

१ जतमन आयोजनाका वितभन्न सांरर्चनाहरूको तनमाधणका 
लातग कुल १५.३७ हे. जग्गा आिश्यक पनेछ, 
जसमध्ये ११.७७ हे. स्िायी रूपमा र ३.६ हे. 
अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनेछ। कुल ११.७७ 
हे. स्िायी जग्गा मध्ये ७.५ हे. राविय िनबाट, 
१.८२ हे. िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट 
र २.४५ हे. तनजी जग्गाबाट प्रयोग 
गरीनेछ।३.६ हे. अस्िायी जग्गा मध्ये ०.६ हे. 
राविय िनबाट, १.२ हे. राविय िनसँग जोतडएको 
खोलाको जग्गाबाट र १.८ हे. तनजी जग्गाबाट 
प्रयोग गरीनेछ। 

  ✓     ✓ उच्र्च 
िृहत 
(६०) 

स्िानीय 
(१०) 

 दीघधका
तलन 
(२०) 

९० 

(उल्लेखनीय 
) 

जशविर के्षत्र, भण्डारण 
के्षत्र, उत्खनन ् के्षत्र, 
क्रतसङ्ग प्लान्ट तिा 
व्यार्चीङ्ग प्लान्ट, आदद 
जस्ता अस्िायी सहायक 
सवुिर्ाहरूका लातग   
आिश्यक पने जग्गा 
भाडामा तलइनछे।  

आयोजना तनमाधण पश् र्चात 

Proper treatment or 

rehabilation गरी 
सम्बजन्र्त तनकायलाई 
हस्तान्तरण गररनछे। 

आयोजनाका वितभन् न 
सांरर्चनाहरूको उत्खनन ्
गदाध तनजस्कने मक तिा 
स्पोइल Landfill site मा 
प्रयोग गररनेछ। 

२ स्िलाकृततमा 
पनध सक्ने 
प्रभाि 

Reservoir , डाइभजधन िेयर, इन्टेक, ग्राभेल 
ट्रयाप, एप्रोर्च क्यानल, तडसेजन्डङ बेतसन, हेडरेस 
टनेल, सजध साफ्ट, पेनस्टक पाइप, विद्यतुगहृ, 
टेलरेस, उत्खनन ्के्षत्र, मक तडस्पोजल के्षत्र आदद 
जस्ता के्षत्रमा स्िलाकृतत तिा भौगतभधक पररितधन 
हनुेछ। हेडिक्सधमा डाइभजधन िेयरको तनमाधणले 
हनुे पानी मोतडन ेभएकोले नदी वकनाराको भमूीमा 
पररितधन हनु सक्नछे। पहुरँ्च सडक तनमाधणमा 
आिश्यक पने उत्खनन ्कायध र अन्य कायधले 

✓     ✓ मध्यम 
(4०) 

स्िानीय 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

55 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

स्पोइल तिा स्पोइल 
तडस्पोजल Landscaping 

गररनेछ।  

उक्त के्षत्रहरूको 
जस्िरताका लातग 
बायोइजन्जतनयररङ्ग तिा 
िृक्षारोपण गररनेछ।  

आयोजनाका स्िायी 
सांरर्चनाहरू स्िापनाका 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रततकूल पररमाण सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

गदाध दीघधकालीन प्रभाि पनध सक्छ। Reservoir 
का कारण बाँझो जतमन, बस्तीहरू तिा िनहरू 
डुिानमा पने भएकोले नदी वकनाराको 
स्िालाकृततमा प्रभाि पनेछ। 

कारण स्िालाकृततमा पने 
प्रभाि दीघधकातलन हनुछे 
र आयोजनाले सम्भि 
हद सम्म प्रभाि 
न्यूनीकरण गने प्रयास 
गनेछ। 

आयोजनाका कारण 
तसजजधत पवहरोहरूको 
आयोजनाले आफ्न े
खर्चधमा बायो 
इजन्जतनयररङ्ग, ग्यावियन 
िाल तिा िृक्षारोपण गरी 
पवहरो तनयन्त्रण गनेछ।  

३ जशविरबाट 
उत्पन्न हनुे 
ठोस फोहोर 

आयोजना जशविरबाट घरेल ुतिा तनमाधणकायधबाट 
उत्पाददत ठोस फोहोर तनस्कन्छ जसले गदाध गन्र् 
आउने, पानीको गणुस्तरमा असर पने, दृश्यमा 
प्रभाि हनुे र स्िानीयको स्िास्थ्यमा जोजखमहरू 
हनु सक्छ।तनमाधण अितर्मा कामदारहरूबाट 
कररब ९९,७९२ के.जी (२३१ जनाको प्रतत 
ददन अनमुातनत ३०० ग्राम- तनमाधण अितर्- ४ 
िषध) घरेल ुफोहोर उत्पादन हनु्छ (िातािरणीय 
प्रभाि मलु्याङ्कन अध्ययन) तनमाधण गततवितर्हरूले 
उत्पन्न गरेको फोहोरमा तसमेन्टको झोला र 
अनािश्यक भाडाहरू, सामाग्री र िेमहरू, 
प्लाजस्टकहरू पदधछन।् 

✓     ✓ मध्यम 
(3०) 

स्िानीय 
(२०) 

 अल्पका
तलन 
(५) 

55 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

फोहोरहरूलाई कुवहन ेर 
नकुवहन े प्रकृततका 
आर्ारमा िगीकरण गरी 
छुट्टाछुटै्ट सांकलन 
गररनेछ। 

पनु: प्रयोजन योग्य 
नकुवहन े फोहोरहरूलाई 
पनु: प्रयोग गररनेछ। 

तनमाधण गततवितर्हरूले 
उत्पन्न गरेको फोहोरमा 
तसमेन्टको बोरा, 
काटधिोडध सामाग्री र 
िेमहरू, प्लाजस्टकहरू, 
आदद जिाभावि नफाल्न 
तनमाधण जनशजक्तहरूलाई 
सल्लाह सझुाि 
ददइनेछ। 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रततकूल पररमाण सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

जशविर के्षत्रबाट उत्पन्न 
हनुे तरल फोहोरलाई 
पानीका स्रोतहरू भन्दा 
टाढा Soak Pit तिा 
सेजप्टक ट्याांकको 
स्िापना गरी व्यिस्िापन 
गररनेछ। 

४ तेल, जर्चल्लो 
पदािध तिा 
अन्य 
रसायनहरूको 
र्चहुािट 

तेल, जर्चल्लो पदािध तिा अन्य रसायनहरूको 
र्चहुािटको सम्भािना रे्रै छ। यी र्चहुािटहरू 
फैतलएमा सजजलै जमीनको उिधरता घ्ने तिा 
मानि स्िास्थ्य र िातािरणीय प्रभािहरू जस्ता 
समस्या हनुे गदधछन।् पानीको सतहको नजजक 
र्चवुहएको तेलले पानी प्रदवुषत गदधछ र पानीमा 
तडजल्भ अजक्सजनको (Dissolved Oxygen) 
मात्रा घटाउछ र जलीय जीिनमा प्रभाि पानेछ। 

✓     ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५  
(नगण्य) 

तेल, जर्चल्लो पदािध तिा 
अन्य रसायनहरूको 
र्चहुािट हनुबाट बच्नका 
लातग ढुिानी, भण्डारण 
तिा प्रयोगका क्रममा 
विशेष ध्यान ददइनेछ। 
भण्डारण के्षत्र पानीका 
स्रितहरूबाट टाढा 
राजखनेछन।् प्रयोग 
पश् र्चात तनमाधण रसायन 
तिा तेलहरू सरुजक्षत 
तररकाले कन्टेनरमा 
सांकलन गरी विसजधन 
गरीनेछ। 

५ कामदार 
जशविर 

आयोजना के्षत्रको जशविर के्षत्र नजजक फोहोर 
व्यिस्िापन गनध नसके िररपररको िातािरणमा 
असर पनध सक्छ। जशविर स्िापना, जशविर 
के्षत्रको लातग भतूम प्रयोग र ठोस फोहोरहरूको 
उत्पादनले गदाध नजजकैको पानीको स्रोतहरू 
प्रदषुण हनु सक्छ। 

✓     ✓ मध्यम 
(4०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

55 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

कामदार जशविरहरूमा 
शौर्चालय (कजम्तमा 15 
जनाको लातग एउटा) 
तिा सफा खानेपानीको 
व्यिस्िा गररनछे।  

नदीमा ढल तमसाउन 
तनषेर् गररनेछ।  

जशविरबाट उत्पन्न हनु े
फोहोरको िगीकरण गरी 
कुवहने फोहोर कम्पोवष्टङ्ग 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रततकूल पररमाण सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

गररनेछ भन े नकुवहन े
फोहोर recycle or reuse 

गररनेछ।  

Recycle or reuse नहनुे 
फोहोरलाई सरुजक्षत 
िररकाले सांकलन गरेर 
राजखनेछ र िातािरणीय 
विज्ञहरूको तनदेशन 
अनसुार व्यिस्िापन 
गररनेछ।  

६ सखु्खा के्षत्रमा 
पनध सक्ने 
प्रभाि 

तनमाधण अितर्मा पानीको डाइभजधनको कारणले 
सखु्खा के्षत्रमा (४.३४ वक. तम.) अिजस्ित 
जलीय प्राणीहरूमा असर पनेछ। यसका सािै 
खोलाको र्चौडाइ पतन घ्दै जान े सम्भािना 
हनु्छ। कम पानी प्रबाहका कारण पानीको 
गणुस्तरमा पतन पररितधन आउन ेसम्भािना रहेको 
छ। 

      ✓ मध्यम 
(4०) 

स्िानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

65 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

हेडिक्सध तिा उत्खनन 
के्षत्रको तनमाधण कायध 
सकेसम्म िोरै समय 
अितर्मा सकाइनेछ।  

नदी डाइभजधन कायध 
तछटो भन्दा तछटो 
सकाइनेछ। 

खोलाको वकनारामा 
प्रस्तावित सांरर्चना 
तनमाधणका क्रममा 
उत्खनन ्गदाध उत्पन्न हनु े
ढुङ्ग तिा माटो खोलामा 
नतमतसने गरी 
व्यिस्िापन गररनछे। 

७ आिाज र 
कम्पनको 
स्तर बढ्न 
सक्न े

तनमाधण गततवितर्ले आयोजना के्षत्रमा आिाज र 
कम्पन उत्पन्न गदधछ। आिाज र कम्पन उत्पन्न 
गने मखु्य गततवितर्हरू मध्ये ब्लाजस्टङ्ग, ब्याजर्चङ्ग 
प्लान्टको प्रयोग, भारी उपकरणहरूको ओसार-
पसार, टनेतलङ्ग तिा भाइिेटर, डोजर, लोडर, 
रोलर, के्रन, जेनेरेटर, पम्प, आददको प्रयोग हनु।् 
६५ डेसीबल भन्दा मातिको ध्ितन मानि 

✓     ✓ मध्यम 
(4०) 

स्िानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

65 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

ध्ितन प्रदषुणको उच्र्च 
जोजखम के्षत्रमा काम गने 
जनशजक्तहरूलाई इयर 
गाडध प्रदान गररनछे।  

Air Compressor जस्ता 
ध्ितन उच्र्च स्तरको 
ध्ितन पैदा गने 
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स्िास्थ्यको लातग हातनकारक हनु्छ। आयोजना 
के्षत्र बस्ती भन्दा टाढा र िनको नजजक भएकोले 
जङ्गली जनािरहरू पतन ध्ितन प्रदषुणबाट प्रभावित 
हनुेछन।् 

इजन्जनहरूमा noise 

reducing mechanism 

वफट गररनेछ। 

Ventilator हरूमा noise 

soaking device वफट 
गररनेछ। 

तनमाधण के्षत्रका सबै 
सिारी सार्नहरू 
तनगरानी गररनछे।  

८ हािाको 
गणुस्तरमा 
हनुे पररितधन 

तनमाधण अितर्मा यातायात तिा तनमाधण 
उपकरणको प्रयोग, उत्खनन,् तड्रतलङ, ब्लाजस्टङ्ग, 
ब्याजर्चङ्ग, भारी उपकरणको प्रयोगले प्रर्चरु मात्रामा 
र्लुो र र्िुाँको उत्सजधन (कणहरू, काबधन 
मोनोअक्साइड, सलफर अक्साइड, हाइड्रोकािधन 
र नाइट्रोजनको अक्साइडहरू) हनुछे। िायकुो 
गणुस्तरमा असर परु् याँउने अन्य कारण भनकेो 
अव्यिजस्ित फोहोर र भान्साबाट तनजस्कन ेर्िुा ँ
हनु सक्छ। 

  ✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

के्षत्रीय 
(६०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

७५ 
(मध्यम 
उल्लेखनीय 
) 

तनमाधण जशविरहरूमा 
खाना पकाउनका लातग 
ग्याँसको व्यिस्िा 
गररनेछ। आयोजना 
तनमाधणमा सांलग्न सम्पूणध 
सिारील सार्नहरू तिा 
तनमाधण उपकरणहरूको 
तनयतमत रूपमा सतभधतसङ्ग 
गररनेछ। तनमाधणमा 
सांलग्न सिारी 
सार्नहरूलाई अन्य 
व्यजक्तगत कामहरूका 
लातग प्रयोग गनध तनषेर् 
गररनेछ। फोहोर 
व्यिस्िापन प्रणालीको 
विकास गरी फोहोरको 
प्रकृततका आर्ारमा 
व्यिस्िापन गररनछे। 

९ पानीको 
गणुस्तरमा 
हनुे पररितधन 

पानीको गणुस्तरको विश्लषेण प्रततिेदनले यारू 
खोलाको पानीको गणुस्तर रािो रहेको देखाएको 
छ। आयोजना तनमाधण गततवितर्ले यारू खोलाको 
पानीमा र्तमलोपन, पानीमा घलु्ने तिा तैरीने ठोस 

  ✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्िानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

इन्र्न, ग्रीज तिा अन्य 
रासावयतनक सामाग्रीको 
र्चहुािटले पानीमा असर 
नपरोस भनेर भण्डारण 
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क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
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अङ्कमान 

पदािध र BOD बढाउनछे। उत्खनन ्के्षत्र यारू 
खोला सँगै प्रस्ताि गरीएको छ। त्यसैले 
आयोजनाका कायधहरूले जलीय जीिनमा प्रभाि 
पने देजखन्छ। कामदारद्वारा उत्पाददत ठोस र 
तरल दबैु वकतसमको फोहोरको अव्यिजस्ित 
तबसजधनले गदाध पानीमा गणुस्तरमा ह्रास आउन े
देजखएको छ।  

के्षत्र िरीपरी बार 
लगाइनछे। प्रयोग 
गरेको तेलहरू उजर्चत 
रूपमा कन्टेनरमा 
सांकलन गरीनछे। 

१० सतही 
माटोको क्षतत 

कररब १७०१४.३१ घन तमटर सतही माटोको 
क्षतत हनुे अनमुान गरीएको छ त्यसलाई 
पूिाधिस्िामा ल्याउन असम्भि देजखन्छ। सतही 
माटोको क्षततको कारण हेडिक्सध के्षत्र, टनेल, 
सजध साफ्ट र पेनस्टक पाइप, विद्यतु गहृ के्षत्रमा 
प्रभाि सतही माटोको नोक्सानीले जमीनको 
उिधरता घटाउनेछ। 

  ✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

२५ 
(नगण्य) 

भौगोतलक रूपमा जस्िर 
के्षत्रको छनोट गरी 
भण्डारण गरीनछे।  

माटोको क्षतत न्यूनीकरण 
गनध माटो भण्डारण गने 
ठाउँमा िररपरी नहर र 
िाल तनमाधण गरीनछे। 

११ आयोजनाको 
लातग पहुँर्च 
सडक 

आयोजना के्षत्रमा पहुँर्चका लातग १३.५ वक.तम. 
लम्बाइ र ४.५ तम. र्चौडाइको पहुरँ्च सडक 
तनमाधण गरीनेछ। यसको लातग सरकारी जग्गाको 
प्रयोग गरीनछे। आयोजनाको पहुँर्च सडकको 
तनमाधणको लातग ६.१ हेक्टर जग्गाको 
आिश्यकता पनेछ। आयोजनाको सिारी 
सार्नहरूले त्यवह सडकको प्रयोग गदधछ जसले 
गदाध त्यहाँ तनयतमत ट्रवफक जाम, सडक 
दघुधटनाको घटना हनु सक्छ र गाउँलेहरूलाई  
समस्या पनध सक्छ। 

✓     ✓ मध्यम 
(4०) 

स्िानीय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

65 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

पहुँर्च सडक प्रयोगमा 
आयसँगै सिारी 
सार्नहरूको र्चहल पहल 
बढ्ने भएका कारण 
उपयकु्त स्िान छनोट 
गरी ट्रावफक सांकेत र 
ट्रावफक तनयमहरू 
तलजखत बोडधहरूको 
स्िापना गरीनछे। पहुरँ्च 
सडकको तनयतमत रूपमा 
अनगुमन गरी 
आिश्यकता अनसुार 
ममधत सम्भार गरीनेछ।  

१३ ब्लाजस्टङ्ग 
तिा बांकर 
सांर्चालन 

विस्फोटक पदािधहरूको ह्याण्डतलङ्ग र भण्डारण 
कायधहरू जोजखमपूणध भएका कारण 
सरुक्षाकमीहरूले उच्र्च रूपमा ध्यानाकषधण गनुधपने 
हनु्छ। उत्खनन ्कायधहरूको बलेा ब्लाजस्टङ्ग गदाध 

✓    मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

नेपाली सेनाको 
सहयोगमा छुटै्ट बांकर 
हाउस तनमाधण गरी 
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सम्बन्र्ी 
मदु्दाहरू 

िरपरको के्षत्रको जस्िरतामा प्रभाि पनुधका सािै 
हािा र ध्ितनको गणुस्तरमा पतन प्रभाि पनध 
सक्छ। जस कारण स्िानीय मातनसरू प्रभावित 
हनु सक्छन।्टनले तनमाधणका क्रममा ब्लाजस्टङ्ग, 
उत्खनन ् तिा डम्प ट्रक र्चलाउँदा  िरपरका 
के्षत्रहरूमा स्पोइल तिा मक फैतलन्छ। जसका 
कारण सतही पानीका स्रोतरूमा प्रभाि पनध 
सक्छ। टनेल तभत्र कम्पन हनुे, र्लुो उड्न ेर 
अजस्िरता पैदा हनु ेजस्ता कायधरूबाट बजन्र्चत हनु 
तनयजन्त्रत ब्लाजस्टङ्गको आिश्यकता पदधछ। यदद 
टनेल तनमाधणको समयमा उजर्चत रूपमा ध्यान 
ददइएन भने अजस्िरता पैदा भई टनेल भजत्कन े
सम्भािना हनु्छ।उत्खनन कायधहरूको दौरान 
ब्लाजस्टांगले िरपर के्षत्रको जस्िरतामा असर गनध 
सक्छ र ब्लाजस्टांगले िरपरको हािा र आिाजको 
जस्िततलाई प्रभावित गनध सक्छ जसको कारण 
स्िानीय मातनसहरू प्रभावित हनु सक्छन।् 
त्यसैले, यो एउटा अको जनु तनमाधण र्चरणमा 
देखापछध। 

विष्फोटक व्यिस्िापन 
तिा सांर्चालन गररनेछ। 

टनेल तनमाधणको लागी 
ब्लावष्टङ्ग ददनको समयमा 
मात्र गररनेछ। 

पेट्रोतलयम बांकरहरूलाई 
छुटै्ट कां क्रीट के्षत्र तिा 
तेल र ग्रीस सेपरेटरको 
सवुिर्ा भएको के्षत्रमा 
राजखनेछ। टनेलको 
सरुक्षा र ब्लाजस्टङ्ग 
अपरेशन सरुक्षाका लातग 
विशेषज्ञ भिैूज्ञातनकसँग 
परामशध गररनेछ। 

  सांर्चालन र्चरण 

१ जल विज्ञान र 
सेतडमेन्टमा 
आउने 
पररितधन 

यारू खोलाको इन्टेक के्षत्रमा िावषधक 
१०७६२० टन सेतडमेन्ट उत्पादन हनु ेअनमुान 
गरीएको छ। उत्खनन ्गरीएको माटो ढुिानी र 
पहुँर्च सडकको तनमाधण गदाध पतन पानीको स्रोतमा 
सेतडमेन्टको िृवि गराउनेछ। आयोजनाका 
कारण बाँर् र टेलरेस बीर्च सखु्खा के्षत्रमा 
(४.३४ वक. तम.) पानीको िहाि कटौती हनुेछ। 
सांर्चालन र्चरणमा Reservoir, सजध पोण्डमा 
सेतडमेन्ट जम्मा हनुेछ। जसका कारण यस 
के्षत्रमा ितधमान अिस्िामा भन्दा र्तमलोपन, 

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 
तनम्न 
(१०) 

स्िानीय 
(२०) 
स्िानीय 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय)  

स्िानीय जलिायमुा पने 
प्रभािलाई कम गनध 
इन्टेकबाट सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक 
पानीको बहािको १०% 
(0.075 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) खोलामा 
छोतडनेछ। 

आयोजना सांर्चालनका 
क्रममा िेयर के्षत्रमा 
जम्मा हनु े सेतडमेन्ट 
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सस्पेन्डेड सोतलड, तडजल्भ सोतलड र BOD को 
मात्रामा िृवि आउनेछ। 
यसका सािै उत्खनन ्गरीएको माटोको ढुिानी 
र आन्तररक पहुँर्च सडकको तनमाधणका कारण 
पतन पानीको स्रोतमा सेतडमेन्टको मात्रामा िृवि 
हनुेछ। आयोजनाका कारण िेयर को तल्लो 
तटीय के्षत्रमा पानीको बहािमा कटौती हनुेछ। 

नदीको बहािका कारण पानीको सतह घटबढ 
भइरहनेछ र यसले नदी वकनाराको अजस्िरतामा 
प्रभाि पादधछ। सरुूङ खतनएको ठाउँ अजस्िर 
हनुेछ जस कारण भीर खसेर  पवहरो जान 
सक्छ।   

तनयतमत रूपमा फ्लतसङ्ग 
गररनेछ। 

२ सरुूङ प्रिेश 
द्वारमा भीरको 
अजस्िरता 

नदीको बहािका कारण पानीको सतह घटबढ 
भइरहनेछ र यसले नदी वकनाराको अजस्िरतामा 
प्रभाि पादधछ। सरुूङ खतनएको ठाउँ अजस्िर 
हनुेछ जस कारण भीर खसेर  पवहरो जान 
सक्छ।   

  ✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

आयोजना स्िलमा 
भीरको जस्िरताको 
अनगुमन गरीनेछ। 
अजस्िर ठाउँमा बायो 
इजन्जतनयररङ्ग र 
Concrete retaining 
गरीनेछ  जसले गदाध भ-ू
क्षय तनयन्त्रण गनध मद्दत 
गनेछ। 

३ विद्यतुगहृ 
के्षत्रमा ध्ितन 
र कम्पन 

३०.५९ मेगािाट ऊजाध उत्पादन गदाध भारी 
मेतसनहरू र्चतलरहन े हुँदा ध्ितन प्रदषुण ७५ 
डेतसबल भन्दा बवढ हनु ेअनमुातनत गरीएको छ। 
त्यसै गरी विद्यतुगहृबाट तनस्कन ेध्ितन र कम्पन 
प्रमखु समस्या हो। 

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

रे्रै मात्रामा ध्ितन पैदा 
गने इजन्जनहरूमा ध्ितन 
न्यूनीकरण गने उपकरण 
जडान गरीनेछ। ध्ितन 
प्रदषुणको उच्र्च जोजखम 
के्षत्रमा जनशजक्तहरूलाई 
इयर गाडध प्रदान 
गरीनेछ। तनमाधण 
के्षत्रका सबै सिारी 



यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना, ३०.५९ मे.िा.          िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 

91 
  

क्र. 
सां. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनकूुल  प्रततकूल पररमाण सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

सार्नहरू तनगारनी 
गरीनेछ। 

४ बहाि कम 
भएर पानीको 
गणुस्तरमा 
पररितधन 

सखु्खा याममा सखु्खा के्षत्रमा (४.३४ वक. तम.) 
भन े पानीको बहाि कम हनुेछ र पानीको 
गणुस्तरमा पररितधन केही पररितधन आउनेछ। 
खोलाको पानीमा तडजल्भ अजक्सजन (dissolved 
oxygen) को मात्रामा कमी हनुेछ। सांर्चालनका 
र्चरणमा सेतडमेन्ट तिा पोषक तत्त्िहरू 
Reservoir नै ट्रयाप हनुे हुँदा Eutrophication 
हनु सक्दछ।   

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

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

५ पानीको प्रयोग 
र अतर्कार 

स्िलगत अध्ययन र स्िानीय समदुायसँगको 
अन्तरवक्रयाले यारू खोलाको तल्लो तटीय 
के्षत्रकोको पानी दाहसांस्कार, तसांर्चाइ, पानी घट्ट 
सांर्चालन, सानो जलविद्यतु आयोजना जस्ता 
प्रयोजनका लातग प्रयोग गरीएको छैन। त्यसैले 
आयोजनाको तनमाधणले यस के्षत्रको पानीमा कुन ै
पतन प्रभाि पादैन। 

✓     ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

स्िानीय जलिायमुा पने 
प्रभािलाई कम गनध 
इन्टेकबाट सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक 
पानीको बहािको १०% 
(0.075 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) खोलामा 
छोतडनेछ। 

6 बाँर् भजत्कँदा 
पने प्रभाि 

अपयाधप्त ममधत सम्भार तिा रेखदेखका सािै 
जगको अजस्िरताले गदाध पतन Reservoir भजत्कन 
सक्छ। यस्ता गततवितर्हरूले Reservoir को 
नजजकै अिजस्ित जतमन, राजमागध तिा पैदल 
मागधहरू विस्िावपत हनु सक्छन।् उक्त 
गततवितर्ले भण्डारण गरीएको पानीले तल्लो 
तटीय के्षत्रमा बाढीको रूप तलइ मानि र्नजनमा 
क्षतत परु् याउन सक्छ। जसका कारण 
जलाशयको छेउछाउ ततरका सांिेदनजशल 
स्लोपहरू खस्ने सम्भािना हनु्छ।  

  ✓   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानीय 
(२०) 

दीघधका
तलन 
(२०) 

६० (मध्यम 
उल्लेखनीय)  

तनयतमत रूपमा बरँ्को 
रेखदेख गरीनछे।  

बाँर्मा सेतडमेन्टको लोड 
घटाउनका लातग 
तनयतमत रूपमा सेतडमेन्ट 
फ्लश गरीनेछ।  

Automatic Siren 

System जडान गरीनेछ। 
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तातलका 8.3: जैविक िातािरणमा पने नकारात्मक प्रभाि न्यूनीकरणका उपायहरू 
क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

 तनमाधण र्चरण 

१ िनस्पतत तिा 
जीिजन्त ु

िनस्पतत तिा जीिजन्त ुआयोजनाका वितभन्न 
सांरर्चनाहरूको तनमाधणका लातग कुल 8.1 हे. 
राविय िनको जग्गा आिश्यक पनेछ र कुल 
जग्गा मध्ये 7.5 हे. स्िायी रूपमा 0.6 हे. 
अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनेछ। उक्त जग्गाको 
अतर्ग्रहणका कारण त्यस के्षत्रमा रहेका िनस्पतत 
तिा िन्यजन्तमुा प्रभाि पनेछ। 

आयोजनाका वितभन् न सांरर्चनाहरू तनमाधणका 
क्रममा  कुल ४०५ (२८३ पोल र १२२ रूख) 
िटा वितभन्न रूखका प्रजाततका रूखहरू 
कावटनछे। त्यसैगरी २६३४ रूखको बेनाध प्रतत 
हे. र १०१४ रूखको लाथ्राको क्षतत हनुेछ। 

    उच्र्च 
िृहत 
(60) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पकातल
न (75) 

75 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

आयोजनाको लातग राविय िनबाट 
कावटन े ४०५ रूखहरूको सट्टामा 
१:१० अनपुातमा ४०५० रूखको 
तबरूिाहरू तडतभजन िन कायाधलयले 
तोकेको स्िानमा िृक्षारोपण 
गरीनेछ। त्यसैगरी सरकारी 
११.१२ हे. जग्गा प्रयोग गरे 
बापत आयोजना के्षत्र िररपरी सोही 
जजल्लामा उस्तै पाररजस्िततकी 
भएको जग्गा सट्टाभनाध गरीनछे र 
सो जग्गामा क्षततपूततध स्िरूप 
१६०० प्रतत हेक्टरको दरले 
१७,७९२ रूखको तबरूिाहरू 
तडतभजन िन कायाधलयले तोकेको 
स्िानमा िृक्षारोपण गरीनेछ। 
यसरी लगाईएका रूखहरूको 
आयोजनाले ५ िषध सम्म रेखदेख 
गरी सम्बजन्र्त व्यिस्िापन 
सतमततलाई हस्तान्तरण गरीनेछ। 

२ दलुधभ, 
लोपोन्मखु र 
इन्डेतमक 
िन्यजन्त ु
प्रजाततमा 
प्रभाि 

आयोजना के्षत्रको रातो बादँर (Macaca 

mulatta), जर्चतिुा (Panthera pardus), रतिुा 
(Muntiacus muntjak), लोखके (Petaurista 

petaurista), ध्िासेँ जर्चतिुा (Neofelis nebulosa) 
जस्ता प्रजाततहरू पाइन्छन।् आयोजना 
कायाधन्ियनका कारण जीिजन्तकुो बासस्िान 
विखण्डन हनु े सम्भािना हनु्छ। यसका सािै 
आयोजना तनमाधण र्चरणमा उक्त िन्यजन्तहुरूको 
गैर कानूनी तस्करी हनुे सम्भािना हनु्छ।   

    मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

िन्यजन्तहुरूको अिैर् तस्करीमा 
सांलग्न नहनु आयोजना तनमाधणमा 
सांलग्न जनशजक्तहरूलाई सरे्चत 
गराइनेछ। 

यदद कुनै जनशजक्त िा 
कामदारहरूले िन्यजन्तकुो जशकार 
अििा तस्करी गरीएको भेवटएमा, 
प्रस्तािकले आिश्यक काननुी 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

कारबावहको लातग तडतभजन िन 
कायाधलयलाई खबर गरीनछे। 

३ गैर काष्ठ िन 
पैदािारको 
जतडबवुट जन्य 
तबरूिाको 
नोक्सानी 

आयोजना के्षत्रमा पाइने गैर काष्ठ िन पैदािार र 
जतडबवुटजन्य तबरूिाहरू आयोजनाको तनमाधणका 
लातग हटाइनेछन।् िन फँडानीले स्िास्िको 
वहसाबले महत्त्िपूणध रे्रै प्रजाततका जतडबवुट जन्य 
तबरूिाहरूमा असर परु्याधउनेछ। 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पकातल
न (५) 

४५ 

(नगण्य) 
कामदार र जनशजक्तहरूले गने गैर 
काष्ठ िन उत्पादनहरूको अिैर् 
तस्करीलाई  तनषेर् गरीनेछ। 
तनमाधण के्षत्रमा जानकारीमूलक र 
रे्चतर्चामूलक सूर्चना बहाि गने बोडध, 
रे्चतािनी जर्चन्ह स्िानीय जागरूकता, 
तसजधनाका तनजम्त आयोजनाको 
वितभन्न के्षत्रमा राजखनछे। 

४ कामदारहरूबा
ट अिैर् 
तस्करी/ काठ 
दाउराको 
बढ्दो माग 

तनमाधणका कामदारहरूले अिैर् रूपमा काठ 
दाउराको तस्करी गने देजखएको छ जसकारण 
काठ दाउरा तिा जतडबवुट प्रजाततहरूको विनाश 
हनुे छ। आयोजनाका कारण िन के्षत्र नजजक 
पहुँर्च सडकको तनमाधणले अिैर् रूपमा िनको 
स्रोतको तस्करी हनु ेदेजखएको छ।  

    मध्यम 
(4०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पकातल
न (५) 

55 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

आयोजना तनमाधणमा सांलग्न 
जनशजक्तहरूलाई खाना पकाउनका 
लातग ग्यासँ तिा मवट्टतेलको 
व्यिस्िा गररनछे। 
अस्िायी र स्िायी आिास सवुिर्ा 
र अन्य सांरर्चनाहरूको तनमाधणको 
क्रममा काठको प्रयोगलाई न्यून 
गररनेछ भन े अन्य तनमाधण 
सामाग्रीको उपयोगलाई प्रोत्सावहत 
गररनेछ। 

५ पानीको 
डाइभधजनले 
जलीय 
िनस्पतत तिा 
जीिजन्तमुा 
असर 

नदीको वकनारमा बारँ् तनणाधम तनकायध गदाध 
पानीको िहाि मोड्न ु पने हनु्छ। पानी 
डाइभधजनका कारण नदीमा असर पगु्न ेर वितभन्न 
वकतसमको जलीय जीिनमा पतन प्रततकूल असर 
पनेछ। नदीको डाइभजधन तनमाधण गनाधले नदीमा 
पाइन े जीिमा प्रबल असर परु् याँउछ। त्यस्तै 
पानी पतन र्तमतलन्छ। बदुनुा (Garra gotyla), 

असला (Schizothoraichthys progastus) र 
फकेता (Barilius barila) जस्ता माछाका 
प्रजाततमा असर पनेछ। जलीय जीिहरू ध्ितन 

   
 

  ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

इन्टेकमा पानीलाई मोडेपतछ त्यस 
के्षत्रमा concrete पखाधलहरू 
बनाइनछेन।् आयोजनाको तनमाधण 
र्चाडो भन्दा र्चाडो सकाईनछे। 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

सांिेदनशील हनुे भएकोले तनमाधण कायध गदाध 
वयतनहरूको प्रजननमा पतन मखु्य रूपमा असर 
पनेछ।  

६ बढ्दो माछा 
माने 
गततवितर्हरू 

तनमाधण कामदारहरूको माछा माने गततवितर् र 
नदीमा विषाददको प्रयोगले माछा माने जस्ता 
कृयाकलापहरू बढ्न सक्छन।् जसले गदाध 
माछामा तनमुधल असर पनेछ। तसिध माछा माने 
गततवितर्ले यारू खोलामा प्रततकूल असर पनेछ। 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

तनमाधण कायधका जनशजक्तहरूलाई 
नदीमा माछा मानध कडा तनषेर् 
गनेछ। विषादी प्रयोग गरेर, करेन्ट 
ददएर माछा माने काम तनशेर् 
गरीनेछ। जैविक विविर्ता 
सांरक्षणमा तनमाधण जनशजक्तहरूलाई 
जागरूप कायधक्रम गरीनेछ। 

७ आन्तररक 
पहुँर्च 
सडकको 
कारण िनमा 
सजजलो पहुँर्च 

आयोजनाले १३.५ वक. तम. लम्बाइ र ४.५ तम. 
र्चौडाइको आन्तररक पहुँर्च सडक तनमाधण गनेछ। 
पहुँर्च सडक प्रयोगमा आएपतछ र आयोजना 
सांर्चालन भएपतछ स्िानीयहरू द्वारा िन 
स्रोतहरूको गैरकाननुी तस्करी हनु े सम्भािना 
हनु्छ। 

    तनम्न 
(१०) 

के्षत्रीय 
(६०) 

दीघधकातलन 
(२०) 

९० 

(उल्लेख
नीय ) 

जनशजक्तहरूलाई स्िीकृतत विना 
िनमा प्रिेश गनध तनषेर् गरीनेछ। 
गैर काष्ठ िन उत्पादन तिा 
िन्यजन्तहुरूको अिैर् तस्करीलाई  
तनषेर् गरीनेछ  भन ेत्यस्तो गरेको 
पाइएमा तरुून्त तनयम अनसुार 
कारिाही पतन हनुछे।  
सडक बनेपतछ कामदारबाहेक 
अरूको पतन आित-जाित हनु े
हनुाले अरुबाट िन अततक्रमण 
भएको हकमा तडतभजन िन 
कायाधलय, गोरखासँगको समन्ियमा 
अततक्रमणलाई रोवकनछे। 

८ िन आगलागी आगलागी जोजखमका आर्ारभतू सूर्चकहरू 
िनस्पतत, जलिाय ु र बस्ती हनु।् िनस्पततमा 
कडा काठ भएको जांगल अिजस्ित छ र यो 
के्षत्रमा आगोको जोजखम छ भन ेयो काम गने 
गततवितर्हरू र के्षत्रमा तनभधर गदधछ। मखु्यतया 
गतमध मौसममा सखु्खा र बढ्दो तापक्रममा कारण 
र र्चट्याङ परेर घाँसे मैदानमा दघुधटनािस भएमा 

   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधकातलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

भविष्यमा हनु सक्ने आगलागी बाट 
जोतगन पहुँर्च सडक, हेडिक्सध के्षत्र,   
टनेल के्षत्र, सजध साफ्ट र पेनस्टक 
पाइप जस्ता जोजखमपूणध 
स्िानहरूमा सूर्चना बोडधहरू 
राजखनेछ। आयोजनाका 
जनशजक्तहरूलाई र्चरुोटका ठुटा 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 
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प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

यारू खोलाको दबैु वकनारमा प्रततकूल असर 
पनेछ। 

नफाल्नका तनजम्त तनयतमत रूपमा 
सल्लाह सझुाि ददइनेछ। 
आयोजना तनमाधणमा सांलग्न 
कामदार तिा कमधर्चारीहरूका लातग 
सरे्चतनामूलक कायधक्रमहरू 
सांर्चालन गररनेछ। 

९ िन अततक्रमण 

 

आयोजना तनमाधणको क्रममा गरीन े जांगल 
फँडानीले स्िानीय बातसन्दालाई िनमा जान सहज 
हनु्छ जसकारण काठ दाउरा अिैर् रूपमा 
कावटनकुा सािै स्िानीयले िन अततक्रमण गनध 
सक्न ेसम्भािना देजखएको छ। 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

आयोजनाका जनशजक्तलाई 
िनजांगलको अिैर् फँडानी, तस्करी 
गनध तनशेर् गरीनेछ। रूखहरू कम 
भन्दा कम मात्र कावटनेछ। 
स्िानीयबाट हनुसक्न े िन 
अततक्रमण रोक्न तनयतमत रूपमा 
अनगुमन गरीनेछ। 

सांर्चालन र्चरण 
१ माछाको 

र्चहलपहल  र 
बसाइँ सराइमा 
असर 

 

बदुनुा (Garra gotyla), असला 
(Schizothoraichthys progastus) र फकेता 
(Barilius barila)  मध्यम दायराको बसाइँ 
सराइ गने प्रजाती र  कत्ले (Neolissichelus 

hexagonoepis) मौसमी  बसाइँ सराइ गने 
प्रजाती हनु।् यारू खोलामा िेयर तनमाधणले 
माछाहरूलाई र्चहलपहल गनध कदठन हनुकुा 
सािै बँसाई सने माछाहरूमा विशेष असर 
पनेछ। आयोजना के्षत्र िरपर मातनसको बढ्दो 
र्चहलपहलका कारण जलजीिनलाई असर 
पगु्नेछ। 

   ✓ उच्र्च 
िृहत 
(६०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधकातलन 
(२०) 

१०० 

(उल्लेख
नीय ) 

बसाइँ सराइ गने माछाहरूको 
र्चहलपहलको लातग बाँर् के्षत्रमा 
Fish Ladder तनमाधण गरीनेछ। 
यसबाहेक जलीय जीिनमा बार्ा 
हनु नदीन सखु्खा मवहनाको मातसक 
औसत बहािको १० % (0.075 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) िातािरणीय 
बहािको रूपमा तल्लो तटीय 
के्षत्रमा छोतडनेछ। 

२ जलीय 
िनस्पतत तिा 
जीिजन्तमुा 
प्रभाि 

 

हेडिक्सधका लातग उत्खनन गदाध जलीय जीिजन्त ु
र िनस्पततमा प्रततकूल असर पनेछ। 

 

   ✓ उच्र्च 
िृहत 
(६०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

९० 

(उल्लेख
नीय ) 

बसाइँ सराइ गने माछाहरूको 
र्चहलपहलको लातग बाँर् के्षत्रमा 
Fish Ladder तनमाधण गरीनेछ। 
सािै स्िानीयहरूलाई साइरन 
सम्बन्र्ी जानकारी ददन े
कायधक्रमको आयोजना गरीनेछ। 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 
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प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

प्रस्तािकद्बारा हरेक िषध विद्यतु गहृ, 

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

३ िन्यजन्त ु
बासस्िानमा 
पने असर र 
आितजाितमा 
बार्ा 

 

कामदार र स्िानीयको बढ्दो गततजशलताले 
स्ितलय िन्यजन्तलुाई आयोजना के्षत्रबाट टाढा 
लानेछ। िन्यजन्तहुरू रे्रै ध्ितन सांिेदनजशल 
हनु्छन ्तसिध बढ्दो ध्ितनको कारण उतनहरूको 
प्रजनन ्व्यिहारमा नरािो असर पादधछ जसकारण 
िन्यजन्त ुतनमाधणातर्न के्षत्रबाट टाढा जान बाध्य 
हनु सक्छन।् आयोजना सांर्चालन र्चरणमा 
सांरर्चनाहरूको स्िापना र रेखदेखका लातग 
कामदारहरूको तनयतमत आित जाितका कारण 
िन्यजन्तकुो आित जाितमा बार्ा पगु्नछे। 

   ✓ तनम्न 
(3०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

6० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

बासस्िान पनुूःस्िापना गनध र प्रभाि 
न्यूनीकरण गनध आयोजना के्षत्र 
िरपर िृक्षारोपण गरीनेछ। 
िन्यजन्तकुो आित जाितमा 
सहजताका लातग सांिेदनजशल 
के्षत्रहरू पवहर्चान गरी होतडधङ बोडध 
लगायतका सूर्चनामूलक सामग्रीहरू 
राजखनेछ। 
आयोजना सांर्चालन तिा ममधत 
सम्भारमा सांलग्न कामदार तिा 
कमधर्चारीहरुलाई अनािश्यक रूपमा 
िन के्षत्रमा प्रिेश गनध तनषेर् 
गरीनेछ।  

४ आन्तररक 
पहुँर्च सडकको 
कारण िनमा 
सजजलो पहुँर्च 
 

आयोजनाले १३.५ वक. तम. लम्बाइ र ४.५ तम. 
र्चौडाइको आन्तररक पहुँर्च सडक तनमाधण गनेछ। 
पहुँर्च सडक तनमाधणका कारण िनमा हनुे सहज 
पहुँर्चका कारण स्िानीयहरूले िनस्रोतहरूको 
तस्करी गनध सक्ने सम्भािना हनु्छ। 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधकातलन 
(२०) 

६० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

पहुँर्च सडकको तनमाधण गदाध 
िन्यजन्तहुरू ओहोर-दोहोर गने 
बाटो पनध सक्न े हुँदा ततनीहरूको 
सरुक्षाका लातग उपयकु्त 
स्िानहरूमा होडीङ्ग िोडध जस्ता 
सरे्चतनामूलक सामाग्रीहरू 
राजखनेछ।  

सांर्चालन र्चरणको अनािश्यक 
र्चहलपहल तनयन्त्रणका लातग 
तनयतमत रूपमा अनगुमन गरीनेछ। 
िन के्षत्रमा अनैततक र अिैर् 
गततवितर्हरू प्रततबजन्र्त गरीनछे। 
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अप्रत्य
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कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

५ तल्लो तटमा 
पानीको बहाि 

 

सांर्चालन र्चरणमा इन्टेक के्षत्रमा पानी मोड्दा यस 
आयोजनाले िन्यजन्तकुो आितजाित र सरुक्षामा 
प्रततकूल असर परु् याउँछ। पानी मोड्नाले इन्टेक 
र विद्यतुगहृको तबर्चमा पानीको बहाि पररितधन 
हनुेछ। सखु्खा के्षत्रमा (४.३५ वक.तम.) पानीको 
बहाि कम हनु ेहुँदा जलीय जीिजन्तलुाई प्रभाि 
पादधछ।  

   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधकातलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

ममधतको बलेा एक्कासी छातडन े
पानीले पने असर न्यूनीकरणका 
लातग स्िानीयहरूको समन्ियमा 
उपयकु्त स्िान छनोट गरी 
Automatic Siren System जडान 
गरीनेछ। आपतकातलन अिस्िामा 
अिलम्बन गनध सवकने सरुक्षात्मक 
उपायहरूको बारेमा स्िानीयहरूसँग 
परामशधका लातग कायधक्रमको 
आयोजना गरीनेछ। 

६ िन्यजन्त ुतिा 
िनस्पततमा 
प्रभाि 

आयोजनाको सांर्चालन गततवितर्ले िनस्पतत र 
जीिजन्तमुा असर परु् याउने सम्भािना रहेको छ 
भने सांर्चालन र्चरणको अितर्मा कामदार तिा 
स्िानीयले गैर काष्य िन पैदािार र 
जीिजन्तकुो अिैर् तस्करी गनध सक्छन।् 

   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधकातलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

आयोजनाका जनशजक्त र 
स्िानीयद्वारा गरीन ेिन अततक्रमण, 
िन के्षत्रको अिैर् फँडानी, 
िन्यजन्तकुो जशकार, िन्य श्रोतको 
तस्कर र अनैततक वक्रयाकलापलाई 
आयोजनाले तनषेर् गनेछ। 

७ िन आगलागी 

 

आगलागी जोजखमका आर्ारभतू सूर्चकहरू 
िनस्पतत, जलिाय ु र बस्ती हनु।् आयोजना 
के्षत्रमा कडा काठ भएको िनस्पततहरू भएकोले 
यो के्षत्रमा आगोको जोजखम छ भन ेयो काम गने 
गततवितर्हरू र के्षत्रमा तनभधर गदधछ।  

   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधकातलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य ) 

भविष्यमा हनु सक्ने आगलागी बाट 
जोतगन जोजखमपूणध स्िानहरूमा 
सूर्चना बोडधहरू राजखनछे भन े
स्िानीयलाई िन आगलागी 
सम्बन्र्ी वितभन्न जानकारीमूलक 
कायधक्रम सांर्चालन पतन गरीनेछ। 

८ बसाइँ सराइ 
गने 
र्चरार्चरुूङ्गीमा 
पने प्रभाि  

र्चरार्चरुूङ्गीहरू ददउँसो िा रातमा आहारा र 
प्रजननको खोजीमा उड्छन।् र्चरार्चरुूङ्गीहरू 
सांिेदनजशल हनुे भएकोले तनमाधण के्षत्रका कायधले 
तनकाल्न े ध्ितनले र्चराहरूलाई तनकै असर 
परु् याउँछ। 

   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधकातलन 
(२०) 

६० 

(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

आयोजना तनमाधणमा सांलग्न 
जनशजक्तहरूलाई अनमुतत तबना 
िनमा प्रिेश गनध तनशेर् गरीनेछ। 
जनशजक्तहरूलाई र्चरा माने जस्ता 
अिैर् वक्रयाकलाप गनध तनषेर् 
गरीनेछ भने यदद यस्ता गततवितर् 
गरेको पाइएमा काननुी रूपमा 
सजाय ददइनेछ। 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनु
कूल 

प्रततकूल पररमाण सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

९ Reservoir मा 
Eutrophicatio

n को प्रभाि 

प्रस्तावित आयोजना peaking प्रकृततको आयोजना 
भएको हुँदा लामो समयाितर्को लातग Reservoir 

मा पानी भण्डारण गरीन े भएकोले प्रस्तावित 
Reservoir मा के्षत्रमा Eutrophication को 
सम्भािना रहेकोछ। जलाशय के्षत्रमा 
Eutrophication हुँदा पयाधप्त मात्रामा light 

penetration हनु नसक्दा पानीमा अजक्सजनको 
मात्रामा कमी हनु्छ । 

   ✓ उच्र्च 
िृहत 
(६०) 

स्िानी
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

९० 

(उल्लेख
नीय ) 

वपवकङ पोण्डमा पानीको गणुस्तर, 
algal bloom तिा जलीय झार 
सम्बन्र्ी अनगुमन गररनेछ। यदद 
Eutrophication सम्बजन्र्त अिस्िा 
देखा परेमा सफा गररनेछ। 

 
तातलका 8.4: सामाजजक, आतिधक तिा साांस्कृततक िातािरण पने नकारात्मक प्रभािका न्यूनीकरणका उपायहरू 
क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रततकूल पररमा
ण 

सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

तनमाधण र्चरण 

१ जग्गा र अन्य 
तनजी सम्पत्तीको 
अतर्ग्रहण 

प्रस्तावित आयोजनाको लातग स्िायी र अस्िायी 
दिैु रूपमा तनजी जग्गा प्रयोग गरीनछे । कुल 
४.२५ हे. तनजी जग्गा आिश्यक पनेछ जस 
मध्ये २.४५ हे. स्िायी रूपमा र १.८ हे. 
अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनछे। 

 ✓   ✓  मध्यम 
(30) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पकातल
न (५) 

55 

(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

प्रस्तावित आयोजनाका लातग 
प्रयोग गरीन े तनजी जग्गाको 
प्रर्चतलत बजार मूल्य अनसुार 
क्षततपूततध प्रदान गरीनेछ।  
अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीन े
तनजी जग्गा भाडामा तलइनेछ र 
जग्गा र्नीहरूसँग समन्िय गरी 
भाडा तय गरीनेछ।  

२ प्रभावित 
बस्तीहरूको 
जीविका  

प्रस्तावित यारूखोला अर्धजलाशययकु्त 
जलविद्यतु आयोजना कायाधन्ियनका कारण 
प्रभावित हनु े ३ घरर्रुीहरू छन ् र  नजजकै 
रहेका दोभान, रेनबोन, मैकु, केरौजा, लाक्पा 
र सलुारे्चत बस्तीहरू प्रभावित हनुेछन।् 

 ✓  ✓  मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पकातल
न (५) 

 ४५ 
(नगण्य) 

आयोजना प्रभावित बस्तीहरूमा 
स्िानीयलाई आयमूलक 
तातलमहरू ददईनेछ र सीप र 
दक्षताको आर्ारमा आयोजनामा 
रोजगारी ददईनेछ।  
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रततकूल पररमा
ण 

सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

 बाली नोक्सान आयोजनाले  गदाध ०.६३ मेवट्रक टन गहु,ँ १.६ 
मेवट्रक टन मकै र कोदो ४.४ मेवट्रक टन ह्रास 
हनुेछ। ५०० बन्डल तनगालो, ४0० के.जी. 
फलफुल, ४४० के.जी. सागसब्जी नोक्शानी 
हनुेछ। तनजी जग्गाबाट २८ रूखहरू (१५ 
पोल र १३ रूख) कावटन ेछन।्  

✓   ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पकातल
न (५) 

 ३५ 

(नगण्य) 
 

बालीको क्षततपूततध प्रर्चतलत बजार 
मूल्यको आर्ारमा आयोजनाले 
क्षततपूती  ददनछे। विस्ततृ 
वििरण अनसूुर्ची १२ मा 
देखाइएको छ। 

३ सामदुायीक 
पूिाधर्ार र 
स्रोतहरूमा हनु 
सक्न ेदबाब 

प्रस्तावित आयोजना तनमाधणका कारण 
समदुायीक पूिाधर्ार र स्रोत सार्नहरूमा ठूलो 
प्रभाि पनेछ। सडकमा प्राय तनमाधण अितर्मा 
कररब १५-२० गाडी प्रतत ददन आित-जाित 
हनुेछन।् आयोजनाको कायाधन्ियनबाट पैदल 
वहड्न अििा स्िानीय बातसन्दाहरूलाई आित-
जाित गनध कुनै बार्ा पगु्नेछ।  

✓  ✓  मध्यम 
(२०) 

 स्िानी
य 
(२०) 

दीघधकातल
न (२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय 
) 

आयोजनाद्वारा प्रभावित भएका 
िडाका विद्यालयहरू, सामाजजक 
सांरर्चनाहरू तिा अन्य 
सामदुावयक पूिाधर्ारहरूलाई 
सहयोग गनेछ।  

सिारी सार्नहरूको र्चहल 
पहलका कारण पने प्रभाि 
न्यनुीकरणका लातग उपयकु्त 
स्िान छनोट गरी ट्रावफक 
सांकेतहरू तिा ट्रावफक रूलहरू 
तलजखत िोडधहरूको स्िापना 
गरीनेछ। 

४ द्वन्दको कारण 
हनुे प्रभाि 

आयोजना के्षत्र बसोबास के्षत्रबाट टाढा भएकोले 
जाँड-रजक्स सेिन गने, जिुा खेल्ने, मानि 
बेर्चतबखन गने, िेश्यािृजत्त र गुांडागदी जस्ता 
सामाज विरूि हनुे गततवितर्हरूको प्रभाि कम 
पाइनेछ। आयोजना तनमाधण गततवितर्हरू र 
तनमाधणमा सांलग्न कामदारहरूका कारण 
दोभान, रेनबोन, मैकु, केरौजा, लाक्पा र 
सलुारे्चतमा असर पनध सक्छ। आयोजना के्षत्रमा 
शेपाध र लोमी समदुायहरू बसोबास गदधछन।्  

 ✓ ✓  तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पकातल
न (५) 

३५ 
(नगण्य) 

द्वन्दहरू कम गनध यारूखोला 
अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु 
आयोजनासांग सम्बजन्र्त 
सांगठनले स्िानीय र 
जनशजक्तहरूसांग समन्िय गरी 
समाकोदो गरीनेछ र जरूरतको 
बेला नजजकैको प्रहरीसँग 
समन्िय गरी गरीनछे। स्िानीय 
समदुायको सामाजजक तिा 
साांस्कृततक मूल्यमा  पने 
प्रभािलाई कम गनध बावहरी 
तनमाधण जनशजक्तहरूलाई कडा 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रततकूल पररमा
ण 

सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

आर्चारसांवहता लागू गरीनछे। 
आयोजना के्षत्रमा मददरा सेिन र 
जिुा खेल्न तनषेतर्त गरीनछे।   

५ लैवङ्गक र विपन्न 
समूहसँग 
सम्बजन्र्त 
मदु्दाहरू 

आयोजना तनमाधणका क्रममा दैतनक ज्याला 
जनशजक्तलाई उत्खनन, तनमाधण सामग्रीको 
ढुिानी र अन्य तनमाधण सम्बन्र्ी काममा 
लगाईनेछ जहा ँ मवहलाहरू, गरीब र विपन्न 
िगधमा भेदभाि हनु सक्छ।  

 ✓ ✓  तनम्न 
(१०) 

स्िलग
त 
(१०) 

अल्पकातल
न (५) 

२५ 
(नगण्य) 

आयोजनाद्वारा दतलत तिा मवहला 
सहभातगतालाई प्रोत्सावहत 
गरीनेछ। िातािरणीय  
अतभिृविका कायधक्रम अन्तगधत 
मवहला, दतलत र जनजातत तिा 
विपन्न िगधलाई विशेष तातलम 
पतन ददइनछे। 

६ विष्फोटन र 
अन्य तनमाधण 
गततवितर्हरूको 
मदु्दाहरू 

आिाज र कम्पन उत्पन्न गने मखु्य 
गततवितर्हरू मध्ये ब्लाजस्टङ्ग, ब्याजर्चङ्ग 
प्लान्टको प्रयोग, भारी उपकरणहरूको ओसार-
पसार, तड्रतलङ, टनेतलङ्ग तिा भाइिेटर, डोजर, 
लोडर, रोलर, के्रन, जेनेरेटर, पम्प, आददको 
प्रयोग हनु।् ६५ डेतसबल भन्दा मातिको 
ध्िनीको स्तर रािो मातनदैन। विस्पोटकको 
भण्डारण र सम्हाल्न ेकायध तनकै जोजखमपूणध छ 
र उच्र्च स्तरको सरुक्षा ददएर एकखमै ख्याल 
राख्न ुजरूरी छ। 

✓  ✓  मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पकातल
न (५) 

४५ 
(नगण्य) 

नेपाल सेनाको सहयोगमा छुटै्ट 
बांकर हाउस तनमाधण गरी 
विष्फोटक व्यिस्िापन तिा 
सांर्चालन गरीनेछ। सरुूङ 
तनमाधणको लातग ब्लाजस्टङ्ग ददनमा 
मात्र हनु े गरीनछे। 
मातनसहरूलाई विष्फोटक के्षत्रमा 
प्रिेश गनध प्रततबन्र् लगाइनछे 
भने विष्फोटक पदािध भण्डारण 
स्िल बस्ती के्षत्र भन्दा टाढा 
प्रस्ताि गरीनेछ। तनमाधण 
कायधहरूका क्रममा पेशागत 
स्िास्थ्य सरुक्षाहरू सम्बन्र्ी 
मापदण्डहरूको अिलम्बन 
गरीनेछ। 

७ पयधटन गततवितर् 
सम्बजन्र्त प्रभाि 

व्यािसावयक मातनस, तबतभन्न कलेजका 
विद्यािीहरू र अन्य ठूला लगानीकताधहरू पतन 
यस के्षत्रमा तनमाधण आयोजनामा कसरी र्चाल ु
भइरहेको छ भनेर हेनध र अिलोकन गनध के्षत्र 

✓  ✓  मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पकातल
न (५) 

४५ 
(नगण्य) 

पयधटकको भ्रमणका कारण 
स्िानीय स्रोतमा पने दबाब कम 
गनध स्िास्थ्य र खानेपानी सवुिर्ा 
स्िापना गरीनेछ, पयधटकलाई 
तनदेशधन तबना प्रिेश गनध ददइन े
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रततकूल पररमा
ण 

सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

भ्रमणमा आउन सक्दछन।् यसले स्िानीय 
के्षत्रमा समस्याहरू खडा गनध सक्छ। 

छैन, जशकार र तस्करी गनध तनषेर् 
गरीनेछ। 

८ पानी उपयोग 
अतर्कारमा प्रभाि 

प्रस्तावित आयोजना के्षत्र मानि बस्ती 
बसोबासको के्षत्र भन्दा टाढा रहेका कारण 
खोलाको पानी स्िानीयहरूले वपउने, र् याजफ्टङ्ग 
गने, व्यिसावयक माछा पाल्न े काम गनध िा 
आयोजना के्षत्रको छेउछाउमा तसँर्चाइ 
प्रयोजनका लातग प्रयोग नगरीएको पाइएको 
छ। त्यसैले, आयोजना कायाधन्ियनका कारण 
पानी उपयोग अतर्कारमा प्रभाि नपने 
देजखन्छ। 

✓  ✓  मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

अल्पकातल
न (५) 

४५ 
(नगण्य) 

पानी प्रयोगमा पने प्रभाि कम 
गनधका लातग आयोजनाले 
इन्टेकबाट सखु्खा मवहनाको 
औसत मातसक पानीको बहािको 
१०% (0.075 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) खोलामा छोतडनेछ। 

सांर्चालन र्चरण 
१ आतिधक 

वक्रयाकलापमा 
ह्रास 

आयोजनाको द्वारा हनु े आतिधक वक्रयाकलाप 
तनमाधण पतछ समाप्त हनुेछन।् कररब २३१ 
जना जनशजक्तहरूले रोजगार गमुाउने र 
सांर्चालन र्चरणमा केही जनशजक्तहरू मात्र 
रहनेछन।् आतिधक वक्रयाकलापमा ह्रास 
आउनाले स्िानीय कृवष र दगु्र् तिा मास ुजन्य 
सामाग्रीको मागमा कतम आउनछे। 

 ✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधकातल
न (२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

यस आयोजनाले परामशध 
कायधक्रम सांर्चालन गनेछ जसले 
कामदारहरूलाई उनका सीपका 
आर्ारमा अन्यत्र सांर्चालन 
भइरहेका उस्तै आयोजनाको 
जानकारी ददनछे।यसका सािै 
स्िानीय वकसान र आय िृविका 
वक्रयाकलापको बारेमा पतन सरे्चत 
गराइनेछ। 

२ व्यिसावयक 
स्िास्थ्य तिा 
सरुक्षा जोजखम 

आयोजना सांर्चालन र ममधत अितर्मा 
व्यिसावयक स्िास्ि तिा सरुक्षाको जोजखम 
हनुसक्छ। विद्यतु करेन्टको पतन उजत्तकै 
जोजखम हनु्छ। यसै गरी सांर्चालन र ममधतको 
तातलमको अभाि र व्यजक्तगत सरुक्षा उपकरण 
(PPE) को अभािमा पतन मानि जीिनमा 
जोजखम पनध सक्छ। 

✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधकातल
न (२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

हेडिक्सध र विद्यतुगहृ सांर्चालन 
तिा ममधतका लातग आिश्यक 
सरुक्षा उपकरण प्रदान 
गरीनेछ।व्यजक्तगत सरुक्षा 
उपकरण (PPE) र अन्य सरुक्षा 
उपकरणहरू पतन प्रदान 
गरीनेछ।  
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रततकूल पररमा
ण 

सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

३ तल्लो तटीय 
के्षत्रमा एक्कासी 
पानी छोतडन े
सम्बन्र्ी सिाल 

सेटतलङ्ग बेतसन फ्लतसङ्ग गदाध तल्लो तटीय 
के्षत्रमा िसोबास गने मातनस र गाईिस्त ु
पालनलाई बार्ा परु् याउँन सक्छ। प्रस्तावित 
जलविद्यतु आयोजना के्षत्र बस्ती भन्दा टाढा 
भएकोले एक्कासी पानी छोतडन ेक्रममा घर र 
बस्तीहरूमा हनु सक्न े प्रभािहरू कम हनुे 
अनमुान गनध सवकन्छ। 

 ✓  ✓ तनम्न 
(१०) 

स्िलग
त 
(१०) 

दीघधकातल
न (२०) 

४० 
(नगण्य) 

ममधतको बेला एक्कासी छातडन े
पानीले पने असर न्यूनीकरणका 
लातग स्िानीयहरूको समन्ियमा 
उपयकु्त स्िान छनोट गरी 
Automatic Siren System जडान 
गरीनेछ। आपतकातलन 
अिस्िामा अिलम्बन गनध सवकन े
सरुक्षात्मक उपायहरूको बारेमा 
स्िानीयहरूसँग परामशधका लातग 
कायधक्रमको आयोजना गरीनछे। 

  

४ पानी प्रयोग 
अतर्कार  

स्िलगत अध्ययन र स्िानीय समदुायसँगको 
अन्तरवक्रयाले छुजङु्गखोला जलविद्यतु 
आयोजनाको इन्टेकदेजख टेलरेससम्मको पानी 
स्िानीय बासीद्वारा खान, र् याफवटङ्ग, 
व्यिसावयक माछा पालन पानी घट्ट र तसरँ्चाइका 
प्रयोग नगररएको पाइएको छ। 

✓   ✓ तनम्न 
(१०) 

स्िलग
त 
(१०) 

दीघधकातल
न (२०) 

४० 
(नगण्य) 

िातािरणीय बहाि १०% 
(0.075 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) पानी िातािरणीय 
बहािका रूपमा खोलामा 
छोतडनेछ, जनु जलीय जीिनका 
पयाधप्त हनुेछ र कडाइका साि 
अनगुमन गररनछे। 

६ पयधटकको 
वक्रयाकलाप 
बढ्नाले स्िानीय 
सांरर्चना तिा 
स्रोतमा पने 
दबाब 

आयोजना सांर्चालन पिातको पयधटन पवहले 
भन्दा बवढ प्रबिधन हनुेछ जसले गदाध स्िानीय 
स्रोतहरूमा बढी दबाब पनेछ। यस जलविद्यतु 
आयोजनाले खानेपानीका स्रोत, सडक र जङ्गल 
जस्ता स्िानीय स्रोतमा प्रभाि पानेछ। 

✓      ✓ मध्यम 
(२०) 

स्िानी
य 
(२०) 

दीघधकातल
न (२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनीय 
) 

पयधटकीय भ्रमण बढ्नाले स्िानीय 
स्रोतमा पने दबाब कम गनध 
स्िास्थ्य र खानेपानी सवुिर्ाको 
स्िापना गरीनछे।पयधटकलाई 
गाइड तबना िनमा प्रिेश गनध 
ददइने छैन भन ेजशकार गनध तनषेर् 
गरीनेछ। 

७ आयोजना के्षत्रमा 
जनजातत र 
वपछतडएका 
समदुायहरूमा पने 
प्रभाि 

तनमाधण अितर्मा जनशजक्तहरूलाई दैतनक 
ज्याला उपलब्र् गराईनछे। आयोजना के्षत्र 
िररपरर शेपाध र लोमी समदुायका मातनसहरू 
छन ् जसलाई रोजगारीका समयमा विभेद 
हनुसक्ने सम्भािना छ। सामान्यतया 

 ✓     ✓ तनम्न 
(१०) 

स्िलग
त 
(१०) 

दीघधकातल
न (२०) 

४० 
(नगण्य) 

आयोजना के्षत्रमा वपतडत 
आददिासी र वपछडीएका समूहको 
जीिनस्तर उकास्न उनीहरूलाई 
रोजगारीको अिसरमा 
प्राितमकता ददनछे।मवहला, 
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क्र.
स. 

िातािरणीय 
प्रभाि 

पने प्रभाि प्रभािको तह तनर्ाधरण न्यूनीकरण उपाय 

प्रत्य
क्ष 

अप्रत्य
क्ष 

अनकूु
ल
  

प्रततकूल पररमा
ण 

सीमा अितर् जम्मा 
अङ्कमान 

रोजगारीको अिसर सबै समदुाय र तलङ्गलाई 
समान रूपमा ददईनछे। 

दतलत, शेपाध र लोमी 
समदुायहरूलाई विशेष तातलम 
ददइनेछ। 
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 सामदुावयक सहयोग कायधक्रमको लागत साराांश  
स्िानीय के्षत्रको विकासका लातग सामदुावयक सहयोग कायधक्रम अन्तगधतको रकम छु् याइनेछ। 
उक्त रकम स्िानीयहरूसँगको समन्िय द्वारा बाँडफाँड गरीनेछ। सामदुावयक सहयोग कायधक्रमको 
लागत स्िानीय जनताको समन्ियबाट छुट्याईएको छ र लागत साराांश तातलका ८.५ मा ददएको 
छ। विस्ततृ वििरण अनसूुर्ची १5 मा ददइएको छ। 

तातलका 8.5: सामदुावयक सहयोग कायधक्रमको लातग लागत साराांश 
क्र.सां. समदुाय सहयोग कायधक्रम  लागत रू. 

१ विद्यालय सहयोग १,०४६,२५० 

२ स्िास्थ्य सवुिर्ा सरु्ार गनध सहयोग ९१०,०९३ 

३ सरुजक्षत खाने पानीको सवुिर्ा १,४००,००० 

४ सडक तनमाधण तिा विकास २६,५००,००० 

५ स्िानीय टे्रल र सडक तनमाधण ११,५६९,००० 

६ कृवष कायधक्रम १,०१८,००० 

७ जीिनयापन शैलीमा सरु्ार तिा तातलम ३,०००,००० 

८ मवहला तिा वपछतडएका समदुायको सशांजक्तकरण ९००,००० 

१० समदुाय र पूिधर्ार विकासको १,४००,००० 

११ समदुाय सहयोग कायधक्रमको जम्मा लागत ४७,७४३,३४३ 

१२ जम्मा आयोजनाको मलु्य तबना IDC ६,३६५,७७९,००० 

१३ कुल आयोजना लागतको %  ०.७५ 

स्रोत: िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययन, २०७७ 
 िातािरणीय न्यूनीकरण व्यिस्िापन योजना 

अध्याय ८ मा िणधन गरीएको िातािरणीय न्यूनीकरण उपाय प्रस्ताि कायाधन्ियनको वितभन्न र्चरणमा 
लागू गरीनेछ। पूिध तनमाधण, तनमाधण, तनमाधण पतछ र सांर्चालन र्चरणहरूमा गने न्यूनीकरण उपायहरू 
लागू गनधका लातग िातािरणीय व्यिस्िापन कायधहरू गरीनछे जनु तातलका ८.६ र ८.७ मा प्रस्ततु 
गरीएको छ। िातािरणीय न्यूनीकरण व्यिस्िापन योजनाले प्रभािहरूको आिश्यक न्यूनीकरणको 
वििरणहरू, जजम्मेिार व्यजक्त, राविय मापदण्ड र तनदेशन, जजम्मेिार तनकाय तिा विजत्तय आिश्यकताहरू 
विस्ततृ रूपमा िणधन गदधछ।
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तातलका 8.6: अनकूुल िातािरणीय प्रभाि अतभिवृि गने उपायको कायाधन्ियन तिा लाग्ने अनमुातनत रकम र कायाधन्ियनको जजम्मेिारी 
क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

सकारात्मक िातािरणीय  
प्रभािको बढोत्तरीका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुातनत 
जनशजक्त, 

बजेट 
(ने.रू.), समय 

अनगुमन 
तिा 
मलु्याङ्कन 

तनमाधण र्चरण 

१ स्िानीय 
जनताको 
रोजगारीको 
अिसरमा 
िृवि 

रोजगारीको पवहलो प्रािातमकता 
दोभान, रेनबोन, मैकु, केरौजा, 
लाक्पा र सलुारे्चतका स्िानीय 
र वपछतडएका तिा मवहला 
समदुायलाई ददइनछे। 

स्िानीय र वपछतडएका तिा 
मवहला समदुायलाई रोजगारी 
ददइनेछ। 

स्िानीयहरूलाई दक्षता र 
क्षमताका आर्ारमा रोजगारी 
प्रदान गरीनेछ। 

आयोजना के्षत्र स्िानीय व्यजक्तहरूलाई 
उनीहरूको योग्यता र 
सीप अनसुार प्रशासतनक 
र प्राितर्क कायधहरूको 
लातग भततध गरीनेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

प्रस्तािक ७०,००० ESMU/ 

प्रस्तािक/
स्िानीय 
सरकार 

२ स्िानीय 

के्षत्रहरूमा 
स्िानीय 
सीपको िृदद्ब 

यस आयोजनामा इच्छुक 
स्िानीय िासीहरूलाई इलेक्ट्रो-
मेकातनकल कायध, हाउस 
िायरीङ्ग र ममधत, सडक सतह 
जस्िरता र स्पोइल 
व्यिस्िापनको विशेष तातलम 
ददइनेछ। 

स्िानीय िासीहरूलाई सीपको 
विकासको तातलम ददइनछे। 

आयोजना प्रभावित 
के्षत्रहरू 

आयोजनाले स्िानीय 
जनताको लातग वितभन्न 
तातलम कायधक्रमहरू 
गरीनेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

प्रस्तािक ५०,००० ESMU/ 

प्रस्तािक/
स्िानीय 
सरकार 

३ आतिधक 

अिसरमा 
िृवि जस्तै 
व्यिसाय, घर 

भाडा र 
स्िानीय 
अिधतन्त्रमा 
प्रभाि 

स्िानीय सामाग्रीको उपभोगमा 
िृवि हनुाले वकसानहरूको 
आतिधक अिस्िाको उत्िान 
हनुेछ। 

स्िानीय स्तरमा उपलब्र् 
तनमाधण सामाग्रीहरूको प्रयोगमा 
प्रितमकता ददइनछे। 

स्िानीय सामाग्रीको उपभोग 
गरीनेछ। स्िानीयहरूको 
लातग 10% शेयर स-शलु्क 
प्रदान गरीनेछ।  

आयोजना प्रभावित 
के्षत्रहरू 

स्िानीय सामाग्रीको प्रयोग 
गरीनेछ। 

  

तनमाधण 
र्चरण 

प्रस्तािक ६०,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

४ आयोजना 
के्षत्रका 
समदुायको 
विकास 

आयोजनाले स्िानीय वकसान र 
ब्यापारीहरूलाई आर्तुनक 
प्रवितर्बाट नगदे बाली र 
िस्तपुालनको तातलम ददनछे। 

भौततक पिुाधर्ारको तनमाधण 
तिा ममधत सम्भारका लातग 
आतिधक सहयोग प्रदान 
गरीनेछ। 

आयोजना प्रभावित 
के्षत्रहरू 

पहुँर्च सडकको तनमाधण 
गरीनेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

प्रस्तािक ३५०००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

 

कुल 
      

५३०,००० 
 

सांर्चालन र्चरण 
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

सकारात्मक िातािरणीय  
प्रभािको बढोत्तरीका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुातनत 
जनशजक्त, 

बजेट 
(ने.रू.), समय 

अनगुमन 
तिा 
मलु्याङ्कन 

१ आयोजनाको 
सांर्चालनको  
अितर्मा 
रोजगारीको 
अिसर 

दक्षता र सीपका आर्ारमा 
सांञ्चालन र्चरणका लातग ३० 
स्िायी जनशजक्तलाई तनयकु्त 
गरीनेछ। 

स्िानीय समदुायलाई रोजगारी 
ददइनेछ। 

आयोजना प्रभावित 
के्षत्रहरू 

स्िानीय व्यजक्तहरूलाई 
उनीहरूको योग्यता र 
सीप अनसुार प्रशासतनक 
र प्राितर्क कायधहरूको 
लातग भततध गरीनेछ। 

सांर्चालन 
र्चरण 

प्रस्तािक ५५,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

२ स्िानीय 

विकासको 
लातग 
सरकारी 
रोयल्टी 

अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्िा 
ऐन, २०७४ को प्रािर्ान 
अनसुार राविय प्राकृततक स्रोत 
तिा वित्त आयोग माफध त 
आयोजनाको कुल रोयल्टीको 
५०% केन्द्र सरकारलाई, 
२५% प्रदेश सरकार र २५% 
सम्बजन्र्त स्िानीय तनकायमा 
जाने भएकोले स्िानीय 
तनकायले रोयल्टी प्राप्त गनेछ। 

स्िानीय तनकायले राजस्ि 
स्िरूप प्राप्त गरेको रकम 
स्िानीय के्षत्रको विकासमा 
खजर्चधन सक्नेछ।  

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

सांर्चालन 
र्चरण 

प्रस्तािक  नेपाल 
सरकार 

३ स्िास्थ्य र 
सरसफाइमा 
सरु्ार 

स्िास्थ्य सांस्िाको स्िापना र 
स्तरीकरणले स्िानीय जनतालाई 
आफ्नो स्िास्थ्य सरु्ार गनध 
मद्यत परु् याँउनकुो सािै 
उनीहरूको स्िास्थ्य गणुस्तर 
बढाउँछ। 

स्िास्थ्य र सरसफाइलाइ 
सामदुावयक सहयोग 
कायधक्रमको एक भागका 
रूपमा विकतसत गरी केही 
रकम छुट्टाइनछे। 

स्िानीय सरकार स्िास्थ्य र सरसफाइको 
लातग सामदुावयक सहयोग 
कायधक्रमको रकम 
छुट्टाइनछे। 

सांर्चालन 
र्चरण 

प्रस्तािक ५०,००० EMSU/ 

प्रस्तािक/
स्िानीय 
सरकार 

४ अतर्क पहुँर्च 
र 
आयोजनाका 
कारण 
पयधटन 

अिसरहरू 

पहुँर्च बढ्नाले पयधटन पतन बढ्न े
भएकाले होटल तिा अन्य 
व्यिसाय पतन बढ्नेछन।् 

पहुँर्च मागधको विकाश 
गरीनेछ। 

 
आयोजना प्रभावित 
के्षत्रहरूमा पहुँर्च सडकको 
विकाश गरी होटल तिा 
अन्य व्यिसायको लातग 
रािो िातािरणको तसजधना 
गरीनेछ। 

सांर्चालन 
र्चरण 

प्रस्तािक ६०,००० EMSU/ 

प्रस्तािक/
स्िानीय 
सरकार 

५ आयोजना 
के्षत्रमा 
उपलब्र् 

तडतभजन िन कायाधलय , गोरखा 
का अतर्कारीहरू सँगको 

वितभन्न जागरूप कायधक्रम 
आयोजना गरीनेछ।  

आयोजना प्रभावित 
के्षत्रहरू 

प्राकृततक स्रोत 
व्यिस्िापनका कायधक्रम 
आयोजना गरीनेछ। 

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
७०,००० ESMU/ 



यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना, ३०.५९ मे.िा.          िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 

107 
  

क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

सकारात्मक िातािरणीय  
प्रभािको बढोत्तरीका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुातनत 
जनशजक्त, 

बजेट 
(ने.रू.), समय 

अनगुमन 
तिा 
मलु्याङ्कन 

प्राकृततक  
स्रोत 
व्यिस्िापन 

समन्ियमा वितभन्न जागरूप 
कायधक्रम आयोजना गनेछ। 

प्रस्तािक/
तडतभजन िन 
कायाधलय 

 कुल  
      

२३५,००० 
 

 
तातलका 8.7: नकारात्मक िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप  
क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

भौततक िातािरण 
तनमाधण र्चरण 

१ जतमन आयोजनाका तनमाधणका 
लातग तलइन े राविय िन 
तिा सामदुावयक िनको 
जग्गाको प्रर्चतलत बजार 
मूल्य अनसुार क्षततपूततध 
प्रदान गरीनेछ। 

आयोजनाका सांरर्चनाहरू 
तनमाधणका सम्भि हदसम्म 
कम भन्दा कम जग्गा प्रयोग 
गरीनेछ।  

आयोजनाको 
सांरर्चनाको 
प्रस्तावित 
के्षत्रहरू 

भ-ूउपयोग पितत मा पने प्रभाि 
न्यूनीकरणका लातग अस्िायी 
सांरर्चनाहरू तनमाधणका लातग 
आिश्यक पने जग्गा भाडामा तलइन े
छ र पनुस्िाधपना गरी सम्बजन्र्त 
र्नीलाई हस्तान्तरण गरीनछे। 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
आयोजना 
तडजाइनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक/ 
जजल्ला 
प्रशासन/ 
तडतभजन िन 
कायाधलय, 
गोरखा/ िन 
तिा भ-ू
सांरक्षण 
विभाग 

२ स्िलाकृततमा 
पनध सक्ने 
प्रभाि 

स्िलाकृतत पररितधन हनु े
ठाउँमा कम भन्दा कम 
जग्गाको प्रयोग 
गरीनेछ। स्पोइल 
तडस्पोजल के्षत्रको 
Landscaping गरीनेछ। 

आयोजनाका कारण तसजजधत 
पवहरो ग्रस्त के्षत्रमा तारजाली, 
डे्रन िाल लगाइनछे। 

आयोजनाका सांरर्चनाहरू 
तनमाधणका क्रममा तनजस्कन े
ढुङ्गा तिा माटोको उजर्चत 
व्यिस्िापन गरीनेछ। 

आयोजनाको 
सांरर्चनाको 
प्रस्तावित 
के्षत्रहरू 

आयोजनाका सांरर्चनाहरू स्िावपत 
के्षत्रको जस्िरताका लातग 
बायोइजन्जतनयररङ्ग तिा िृक्षारोपण 
गरीनेछ।  

आयोजनाका कारण तसजजधत 
पवहरोहरूको आयोजनाले आफ्न े
खर्चधमा बायो इजन्जतनयररङ्ग, 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
४५०,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

ग्यावियन िाल तिा िृक्षारोपण गरी 
पवहरो तनयन्त्रण गनेछ।  

 

३ फोहोरमैला 
व्यिस्िापन 
सम्बन्र्ी 
सिाल 

तनमाधण कायधहरूबाट 
उत्पन्न फोहोरमा 
सामान्यतया खाली 
तसमेन्ट झोला र 
कन्टेनर, प्लाजस्टक, 

काठको फल्याकहरू, 

आदद जस्ता नकुवहन े
आिाश्यक सामग्री 
हनु्छन।् यी 
सामानहरूलाइ जिाभािी 
फाल्नकुो सट्टा छुटै्ट 
भण्डारण गरी राजखनछे। 

तनमाधण कायधहरूबाट उत्पन्न 
नकुवहने र कुवहने फोहोर छुटै्ट 
भण्डारण गरीनछे। 

आयोजनाको 
फोहोर विसधजन 
के्षत्र  

तनमाधण कायधहरूबाट उत्पन्न 
फोहोरको उजर्चत ब्यिस्िापन 
गरीनेछ।   

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
२००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक/ 
स्िानीय 
सरकार 

४ तेल, जर्चल्लो 
पदािध तिा 
अन्य 
रसायनहरू
को र्चहुािट 

नर्चावहने र कुवहन े
फोहोरको डङ्गुर 
तोवकएको ठाउँ भन्दा 
अन्त कतै फाल्न मनावह 
गरीनेछ। 

फोहोरलाइ नदीमा फातलन े
छैन र तडस्पोजल के्षत्रको तभर 
र सतहमा बायोइजन्जतनयररङ 
गरीनेछ। 

आयोजनाको 
फोहोर विसधजन 
के्षत्र 

तेल, जर्चल्लो पदािध फोहोर कुन ै
ठाउँमा सांकलन गरेर व्यिस्िापन 
गरीनेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
७००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

५ कामदार 
जशविरहरू 

जशविरबाट उत्पादन हनु े
फोहोरहरू सरुजक्षत 
ठाउँमा सांकलन गरीनेछ; 

छुट्टाएर राजखएको कुवहन े
फोहोरको कम्पोष्ट मल 
बनाएर स्िानीय 
वकसानलाई हस्तान्तरण 
गरीनेछ। नकुवहन े
जर्चजहरू पनुूः प्रयोग 
गरीनेछ। 

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

कामदार 
जशविरहरू 

जशविर के्षत्रहरूमा उत्पन्न नकुवहन े
र कुवहन े फोहोर छुटै्ट भण्डारण 
गरीनेछ । 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
आयोजना 
तडजाइनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

६ सखु्खा 
के्षत्रमा पनध 
सक्न ेप्रभाि 

Natural flow लाई 
सांरक्षण तिा व्यिस्िापन 
गने गरी आयोजनाका 
सांरर्चनाहरू स्िापना 
गररनेछन।् आयोजनाका 
रे्रैजसो सांरर्चनाहरू 
भतूमगत हनु े भएकाले 
Natural flow मा कम 
प्रभाि पनेछ। 

यसका सािै प्रस्तावित 
िेयरको just downstream 

अिजस्ित नदीमा River 

training structures तनमाधण 
गरी वकनारा कटान हनुबाट 
बर्चाइनेछ। 

सखु्खा के्षत्र छुजङु्ग खोलाको वकनारामा 
प्रस्तावित सांरर्चनाहरूको तनमाधणका 
क्रममा तनजस्कन े स्पोइलको 
व्यिस्िापनका लातग विसजधन 
के्षत्रको प्रस्ताि गररएको छ। 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
आयोजना 
तडजाइनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 

७ आिाज र 
कम्पनको 
स्तर बढ्न 
सक्न े

तनमाधण के्षत्र िरीपरी बार 
लगाइनछे।  

तनमाधण के्षत्रका सबै सिारी 
सार्नहरू तनगारनी गरीनेछ। 

आयोजना के्षत्र  ध्ितन प्रदशुणको उच्र्च जोजखम 
के्षत्रमा जनशजक्तहरूलाई इयर गाडध 
प्रदान गरीनेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
आयोजना 
तडजाइनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 

८ हािाको 
गणुस्तरमा 
हनुे पररितधन 

तनमाधण के्षत्रमा पानी 
छ्यापेर र्लुोलाइ 
तनयन्त्रण गरीन्छ।  

तनमाधण के्षत्रका सबै सिारी 
सार्नहरू तनगारनी गरीनेछ। 

आयोजना के्षत्र अव्यिजस्ित फोहोर र भान्साबाट 
तनजस्कने र्िुाँ जस्ता अन्य कारणले 
िायकुो गणुस्तरमा असर परु् याउन े
सक्ने भएकोले सम्पूणध 
फोहोरहरूको व्यिस्िापन 
गरीनेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
९००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक/ 
स्िानीय 
सरकार 

९ पानीको 
गणुस्तरमा 
हनुे पररितधन 

इन्र्न, ग्रीज तिा अन्य 
रासावयतनक सामाग्रीको 
र्चहुािटले पानीमा असर 
नपरोस भनेर भण्डारण 
के्षत्र िरीपरी रेखा बार 
लगाइनछे।  

प्रयोग गरेको तेलहरू उजर्चत 
रूपमा कन्टेनरमा सांकलन 
गरीनेछ। 

यारू खोला नहुाउने, कपडा र्नुे, र नदीमा शौर्च 
तिा वपसाब गने काम कडा 
तनषेतर्त हनुेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
१००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

१
० 

सतही 
माटोको 
क्षतत 

भौगोतलक रूपमा जस्िर 
के्षत्रको छनोट गरी 
भण्डारण गरीनछे।  
माटोको क्षतत न्यूनीकरण 
गनध माटो भण्डारण गने 

सांकलन गरीएको सतवह माटो 
स्पोइल विसजधन के्षत्र तिा 
उत्खनन ् के्षत्रको पनु: 
स्िापनाका लातग प्रयोग 
गरीनेछ। 

आयोजना के्षत्र सतही माटोको भण्डारणका लातग 
जस्िर के्षत्र छनोट गरीनेछ।  

भण्डारण गरीएको सतही माटो 
अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीन े
जतमनहरूको पनु:स्िापनाका लातग 
प्रयोग गरीनेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
आयोजना 
तडजाइनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

ठाउँमा िररपरी नहर र 
िाल तनमाधण गरीनछे। 

१
१ 

आयोजनाको 
लातग पहुँर्च 
सडक 

पहुँर्च सडकको तनमाधणका 
क्रममा तसजजधत अजस्िर 
के्षत्रहरूको जस्िरताका 
लातग बायोइजन्जतनयररङ्ग 
प्रवितर् अपनाइनेछ। 

आयोजना के्षत्रमा सहज 
पहुँर्चका लातग पहुरँ्च सडकको 
तनमाधण र अिजस्ित सडकको 
आिश्यकता अनसुार 
स्तरोन्नतत गरीनेछ। 

आयोजनाको 
पहुँर्च सडक  

पहुँर्च सडक तनमाधण गदाध अजस्िर 
के्षत्रको र्चयन गरीनछे।  

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
आयोजना 
तडजाइनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 

१
२ 

वहमतालका 
कारण 
जोजखम 

यारू खोला जलविद्यतु 
आयोजनाको प्रस्तावित 
जलार्ार के्षत्रहरूमा २६ 
िटा उक्त वहमतालहरू 
स-साना भएका र  

Evans १९८६ Equation 

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

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

आयोजना के्षत्र सरुजक्षत स्िानको र्चयन गरीनकुो 
सािै सरुक्षाको लातग उपयकु्त 
तडजाइन गरीएको छ। 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
२००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

१
३ 

ब्लाजस्टङ्ग र 
बांकर 
सांर्चालनको 
लातग हनु े
समस्याहरू 

नेपाली सेनाको 
सहयोगमा छुटै्ट बांकर 
हाऊस तनमाधण गरी 
विष्फोटक व्यिस्िापन 
तिा सांर्चालन गरीनेछ र 
विष्फोटन जोजखम सांकेत 
गने जर्चन्ह भएका 
बोडधहरूको स्िापना 
गरीनेछ। 

आयोजना द्वारा विष्फोटक 
ऐन, २०१८ बमोजजम 
आिश्यक कानूनी प्रवक्रया 
अगातड बढाइनछे। 

विष्फोटक पदािध 
ह्यान्डतलङ्गका क्रममा र्िुपान 
गनध तनषेर् गरीनछे।  

हेडरेस टनेल, 

पेनस्टक टनेल  
सरुूङ र ब्लाजस्टङ्ग अपरेसनको 
सरुक्षा सतुनजित गनधको लातग भ-ु
गभध विदसँग परामशध तलइनेछ। 
छुटै्ट बांकर हाऊस तनमाधण गरी 
विष्फोटक व्यिस्िापन तिा 
सांर्चालन गरीनेछ। टनले तनमाधण 
को लागी ब्लाजस्टांग ददनको 
समयमा मात्र गरीनेछ। विस्फोटक 
सामाग्री ह्यान्डतलङ्ग गनुध अजघ उजर्चत 
व्यजक्तगत सरुक्षात्मक उपकरण 
(जस्तै सरुक्षा तगलास, face shield, 

आदद)हरूको प्रयोग गरीनेछ।   

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
आयोजना 
तडजाइनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 

 कुल       २,५५०,०००  
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 
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जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

 सांर्चालन र्चरण 

१ जल विज्ञान 
र 
सेतडमेन्टमा 
आउने 
पररितधन 

स्िानीय जलिायमुा पने 
प्रभािलाई कम गनध 
इन्टेकबाट सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक 
पानीको बहािको  १० 
% (०.075 घनतमटर 
प्रतत सेकेण्ड) खोलामा 
छोतडनेछ। 

जलविद्यतु आयोजनाको 
सांरर्चनाको सांरक्षण गनध िप 
जलार्ार व्यिस्िापन 
गततवितर्हरू सांर्चालन 
गरीनेछ। 

आयोजना के्षत्र जलविद्यतु आयोजनाको सांरर्चनाको 
सांरक्षणकन लातग जलार्ार 
व्यिस्िापन गततवितर्हरू सांर्चालन 
गरीनेछ। Reservoirको तनयतमत 
तनकासी गरीनछे। 

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

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
आयोजना 
सांर्चालनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक/ 
विद्यतु विकास 
विभाग/ ऊजाध 
जलस्रोत तिा 
तसँर्चाइ 
मन्त्रालय 

२ सरुूङ 
तनमाधणले 
भीरको 
अजस्िरता 

आयोजना स्िलमा 
भीरको जस्िरताको 
अनगुमन गरीनछे। 
अजस्िर ठाउँमा बायो 
इजन्जतनयररङ्ग र 
Concrete retaining 
गरीनेछ  जसले गदाध भ ू-
क्षय तनयन्त्रण गनध मद्दत 
गनेछ। 

जस्िरको  भमूीको र्चयन 
गरीनेछ। 

हेडरेस टनेल, 

टेलरेस टनले 

तभरालो जतमन भएका के्षत्रहरूमा 
विशेष ध्यान ददइनेछ। 

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
६००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

३ विद्यतुगहृ 
के्षत्रमा ध्ितन 
र कम्पन 

रे्रै मात्रामा ध्ितन पैदा 
गने इजन्जनहरूमा ध्ितन 
न्यूनीकरण गने उपकरण 
जडान गरीनेछ। 

ध्ितन प्रदशुणको उच्र्च 
जोजखम के्षत्रमा 
जनशजक्तहरूलाई इयर गाडध 
प्रदान गरीनेछ। 

विद्यतुगहृ के्षत्र तनमाधण के्षत्रका सबै सिारी 
सार्नहरू तनगारनी गरीनेछ। 
अनािश्यक ध्िनीलाई कम गनध 
विशेष तनदेशन ददइनछे। 

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
९५,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

४ बहाि कम 
भएर 
पानीको 
गणुस्तरमा 
पररितधन 

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

पानीका स्रोतहरूको नजजक 
जिाभािी विसजधन गनध तनषेर् 
गरीनेछ। 

सखु्खा के्षत्र सांकलन, भण्डारण र सरुजक्षत 
विसजधन सवहतको फोहोर 
व्यिस्िापन योजनाको विकास गरी 
कडा रूपमा लाग ु गरीनेछ। 
जिाभावि फोहोर फाल्नेलाई 
कारबावह गरीनछे। 

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
९०,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 



यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना, ३०.५९ मे.िा.          िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 

112 
  

क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

५ पानीको 
प्रयोग र 
अतर्कार 

आयोजनाले इन्टेकबाट 
सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
१०% (0.075 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
अतनिायध रूपमा 
छोड्नेछ। त्यसैगरी 
तल्लो तटीय के्षत्रमा 
रहेका खोल्सीहरूले पतन 
िातािरणीय बहािलाई 
योगदान परु् याउँनछे। 

आयोजनाले सखु्खा मवहनाको 
औसत मातसक पानीको 
बहािको १० % (0.075 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) पानी 
अतनिायध रूपमा िातािरणीय 
बहाि छोतडनेछ। 

तल्लो तटीय 
के्षत्रमा 

आयोजनाले सखु्खा मवहनाको 
औसत मातसक पानीको बहािको 
१०% (0.075 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड( अतनिायध रूपमा 
िातािरणीय बहाि छोतडनेछ। 
प्रििधक द्वारा हेडिकध सबाट प्रिाह 
हनुे र विद्यतुगहृबाट तनस्काशन हनु े
तडस्र्चाजध तिा सो स्िानमा पानीको 
सतह सम्बन्र्ी तथ्याांक hourly 

basis मा सांकलन गरी विद्यतु 
विकास विभागले तिा नेपाल विद्यतु 
प्रतर्करणलाई हरेक मवहना 
उपलब्र् गराइनछे। यसका लातग 
उपकरण जडान तिा ममधत 
सम्भारको लातग लाग्न े सम्पूणध 
प्रििधक गनेछ।    

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
आयोजना 
सांर्चालनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 

६ मातिल्लो 
तटीय 
जलार्ारका 
कारण 
ररभरबेडमा 
पने प्रभाि 

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

 जम्मा भएर बसेका 
सेतडमेन्टलाई तनयतमत रूपमा 
हटाइनछे। 

सखु्खा के्षत्र तल्लो तटीय के्षत्रको सांरक्षण 
गरीनेछ। 

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
आयोजना 
सांर्चालनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 

८ Peaking को 
कारण पने 
प्रभाि 

जोजखम के्षत्रमा अिजस्ित 
मातनसहरूलाई 
जोजखमको बारे जानकारी 
उपलब्र् गराउने। 
मौसम पूिाधनमुान गरी 
समयमै रे्चतािनी ददन े

Reserviorको असफलताका 
कारण पने असरहरू सँग 
सम्बजन्र्त प्रभािहरूलाई 
न्यूनीकरण गनधका लातग 
आयोजनाबाट प्रत्यक्ष तिा 
अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हनु े
के्षत्रका मातनसहरूलाई 
वपवकङ सांर्चालन र्चरणको 
योजना र डाटा उपलब्र् 

आयोजना के्षत्र Reservoirको सरुक्षालाई 
प्राितमकता ददएर Reservoirको 
तनमाधण गरीनछे।जोजखम मूल्याङ्कन, 

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

warning triggering system तनमाधण 
गरीनेछ। 

अनगुमन प्रणाली, रे्चतािनी प्रणाली, 

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
आयोजना 
सांर्चालनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

गराउने प्रािर्ान लाग ु
गरीनेछ। 

Warning dissemination system 

जस्ता जोजखम सखु्खा के्षत्र र 
नजजकको बस्तीमा  रे्चतािनी 
प्रणालीको स्िापना गरीनेछ। 

साइरन ५ तमनेटको अन्तरालमा 
३० सेकन्ड िा सो भन्दा बढी 
लगातार बजाइनेछ जसले गदाध 
स्िानीयहरूलाई आपतकालको 
बारेमा जानकारी हनु्छ र 
रोकिामको उपायहरू प्रयोग  गनध 
सवकन्छ। 

 कुल      ESMU/ 

प्रस्तािक 
७८५,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

 जैविक िातािरण 
 तनमाधण र्चरण  
१ िनस्पतत 

तिा 
जीिजन्त ु 

 

 

िन ऐन, 2076 को 
दफा 42 बमोजजम िन 
के्षत्रको क्षततपूततध ददइनछे 
र १:10 को अनपुातमा  
िृक्षारोपण गररनेछ। 
तडतभजन िन कायाधलय, 
गोरखाको रहोिरमा रही 
िन फँडानी गरीनछे। 
सामदुावयक िनमा 
कटानी भएका रूखहरू 
सामदुावयक िन 
उपभोक्ता सतमततलाई 
हस्तान्तरण गरीनेछ। 
सामदुावयक िनबाट 
कटान गरीएका 
रूखहरूको क्षततपूततध 
सामदुावयक िन 

सामदुावयक िनबाट कावटन े 
रूखहरूको सट्टामा १:१० 
अनपुातमा  रूखको 
विरूिाहरू तोवकएको 
स्िानमा िृक्षारोपण गरीनेछ। 
त्यसैगरी सरकारी  जग्गा 
प्रयोग गरे बापत आयोजना 
के्षत्र िररपरी सोही जजल्लामा 
जग्गा सट्टाभनाध गरीनछे र सो 
जग्गामा क्षततपूततध स्िरूप 
१६०० प्रतत हेक्टरको दरले 
रूखको विरूिाहरू तोवकएको 
स्िानमा िृक्षारोपण गरीनेछ। 
यसरी लगाईएका रूखहरूको 
आयोजनाले ५ िषध सम्म 
रेखदेख गरीनछे। 

सट्टा भनाधका 
लातग वकनेको 
जग्गामा 
िृक्षारोपण 
गरीनेछ 

आयोजनाको लातग सामदुावयक 
िनबाट कावटन े४०५ रूखहरूको 
सट्टामा १:१० अनपुातमा ४०५० 

रूखको तबरूिाहरू तोवकएको 
स्िानमा िृक्षारोपण गरीनेछ। 
त्यसैगरी सरकारी  ११.१२  हे. 
जग्गा प्रयोग गरे बापत आयोजना 
के्षत्र िररपरी सोही जजल्लामा जग्गा 
सट्टाभनाध गरीनछे र सो जग्गामा 
क्षततपूततध स्िरूप १६०० प्रतत 
हेक्टरको दरले १७,७९२ रूखको 
तबरूिाहरू तोवकएको स्िानमा 
िृक्षारोपण गरीनेछ। यसरी 
लगाईएका रूखहरूको आयोजनाले 
५ िषध सम्म रेखदेख गरी सम्बजन्र्त 
व्यिस्िापन सतमततलाई हस्तान्तरण 
गरीनेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
२२,१८६,०००  

(िृक्षारोपण 
गनधको लातग 
लागत) 
 

१२,२५९,८०० 

(सट्टा भनाध गरीन े
सरकारी जग्गाको 
लागत )  

ESMU/ 

प्रस्तािक/ 

िन तिा भ-ू
सांरक्षण 
विभाग 
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

उपभोक्ता सतमततलाई 
बझुाइनेछ। 

सामदुावयक िनको के्षत्र 
अतर्कार तनर्ाधरण गनध 
बाउन्ड्री सिेको लातग 
आयोजनाले क्षमता अनसुार 
आतिधक सहयोग गनेछ। 

२ दलुधभ, 
लोपोन्मखु र 
इन्डेतमक 
िन्यजन्त ु
प्रजाततको 
नोक्सनी 

यदद कुनै जनशजक्त िा 
कामदारहरूले 
िन्यजन्तकुो जशकार 
अििा तस्करी गरेएको 
भेवटएमा, प्रस्तािकले 
आिश्यक काननुी 
कारबावहको लातग 
तडतभजन िन कायाधलय 
गोरखा लाई खबर 
गनेछ। 

िन अततक्रमण कडाईका 
साि जाँर्च गरीनछे। 

आयोजना के्षत्र स्िानीय मातनसहरूलाई अनािश्यक 
उदे्दश्यको लातग जांगलमा प्रिेश गनध 
ददइनेछैन। िन अततक्रमण 
कडाईका साि जाँर्च गरीनेछ। 
तमर्चाहा प्रजाततहरूलाई तनरूत्सावहत 
गनध २ तमटर भन्दा तल बोटतबरूिा 
खाली गरीनेछैन। 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
२४०,००० ESMU/ 

प्रस्तािक/ 

िन तिा भ-ू
सांरक्षण 
विभाग 

३ गैर काष्ठ 
िन 
पैदािारको 
जतडबवुट 
जन्य 
तबरूिाको 
नोक्सानी 

कामदार र 
जनशजक्तहरूले गने गैर 
काष्ठ िन उत्पादनहरूको 
अिैर् तस्करीलाई  
तनषेर् गरीनेछ  भन े
त्यस्तो गरेको पाइएमा 
तरुून्त तनयम अनसुार 
कारबावह पतन हनुेछ।  

तनमाधण के्षत्रमा 
जानकारीमूलक र 
रे्चतर्चामूलक सूर्चना बहाि 
गने बोडध, रे्चतािनी जर्चन्ह 
स्िानीय जागरूकता, 
तसजधनाका तनजम्त आयोजनाको 
वितभन्न के्षत्रमा राजखनछे। 

आयोजना के्षत्र स्िानीय व्यजक्तहरूलाई यस के्षत्रमा 
रहेका गैर काष्ठ िन पैदािार 
सांरक्षणको महत्त्िका बारे सरे्चत 
गराइनेछ र उत्पादनहरूलाई सरुक्षा 
प्रदान गरीनेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
९००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

४ कामदारहरू
बाट अिैर् 
तस्करी/ 
काठ 
दाउराको 
बढ्दो माग 

अस्िायी र स्िायी 
आिास सवुिर्ा र अन्य 
सांरर्चनाहरूको तनमाधणको 
क्रममा काठको 
प्रयोगलाई न्यून गरीनछे 
भने अन्य तनमाधण 
सामाग्रीको उपयोगलाई 
प्रोत्सावहत गरीनछे। 

िन्यजन्त ु आिासलाई हातन 
गने गततवितर्हरूमा सांलग्न 
भएमा सजाय ददइनेछ। 

जनशजक्तहरूलाई िन के्षत्रमा 
प्रिेश गनध तनशेर् गरीनछे। 
िन्जन्तकुो  जशकार गरी 
जम्मा गरीएको खाग, छाला 
अििा अन्य भागहरू तस्करी 

आयोजना के्षत्र जनशजक्तहरूलाई तनदेशन र 
तनयन्त्रण गरीनछे र िन्यजन्त ु
आिासलाई हातन गने 
गततवितर्हरूमा सांलग्न भएमा 
सजाय ददइनेछ। तनमाधण 
जनशजक्तलाई अिैर् तस्करी र 
जशकार सम्बन्र्ी जनरे्चतना मलुक 
कायधक्रम सांर्चालन गरीनेछ।  

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
२५०,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 
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नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

प्रस्तािकले आफ्ना सबै 
जन शजक्तलाई विशेष 
तनदेशन ददनेछ। अिैर् 
रूपमा जशकार गरीएको, 
िन्यजन्तहुरूको खररद र 
तबक्रीलाई कडा तनषेर् 
गरीनेछ र उल्लिन 
गनेहरूलाई कारबाही 
गरीनेछ। 

गनध तनशेर् गरीनछे भन े
जनशजक्तहरूलाई त्यस्तो 
काममा सांलग्न हनु नदीन 
तनदेशन पतन ददइनछे। 

तनमाधण जनशजक्तलाई िनजांगल र 
िन्यजन्त ु सांरक्षण सम्बन्र्ी 
जानकारी ददइनेछ। 

५ पानीको 
डाइभधजनले 
जलीय 
िनस्पतत 
तिा 
जीिजन्तमुा 
असर  

इन्टेकमा पानीलाई 
मोडेपतछ त्यस के्षत्रमा 
concrete पखाधलहरू 
बनाइनछे। आयोजनाको 
तनमाधण तछटो भन्दा तछटो 
गरीनेछ। 

सम्भि भए सम्म तनमाधण कायध 
तछटो गरीनछे, नदीमा जलीय 
िनस्पतत तिा जीिजन्तकुो 
असर गने कायधमा कडा तनषेर् 
गरीनेछ 

इन्टेक तनमाधण अितर्मा जलजीिन प्रभावित 
हनुे भएर यसलाई घटाउन सम्भि 
भए सम्म तनमाधण कायध तछटो 
गरीनेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
८५०,००० ESMU/ 

प्रस्तािक/ 
तडतभजन िन 
कायाधलय, 
गोरखा 

६ बढ्दो माछा 
माने 
गततवितर्हरू 
 

तनमाधण कायधका 
जनशजक्तहरूलाई नदीमा 
माछा मानध कडा तनषेर् 
गनेछ।  

सम्भि भए सम्म तनमाधण कायध 
तछटो गरीनछे। नदीमा माछा 
मानध कडा रूपमा तनषेर् 
गरीनेछ 

यारू खोलाको 
तल्लो र 
मातिल्लो तटीय 
के्षत्र 

विषादी प्रयोग गरेर, करेन्ट ददएर 
माछा माने काम तनशेर् गरीनेछ। 
जैविक विविर्ता सांरक्षणमा तनमाधण 
जनशजक्तहरूलाई जागरूक 
कायधक्रम गरीनछे। 
 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
४००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

७ आन्तररक 
पहुँर्च 
सडकको 
कारण 
िनमा 
सजजलो 
पहुँर्च 

जनशजक्तहरूलाई 
स्िीकृतत तबना िनमा 
प्रिेश गनध तनषेर् 
गरीनेछ।  

गैर काष्ठ िन उत्पादन तिा 
िन्यजन्तहुरूको अिैर् 
तस्करीलाई  तनषेर् गरीनेछ  
भने त्यस्तो गरेको पाइएमा 
तरुून्त तनयम अनसुार 
कारबाही पतन हनुेछ। 

आयोजना के्षत्र जनशजक्तहरूलाई िन्यजन्त ु
बासस्िानमा क्षतत नपगु्ने िा 
िन्यजन्तकुो तसकार गनध प्रततिन्र् 
लगाइनछे। 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
आयोजना 
लागतमा समािेश 
गरीसकेको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 

८ िन 
आगलागी 
 

भविष्यमा हनु सक्न े
आगलागी बाट जोतगन 

आयोजनाका 
जनशजक्तहरूलाई र्चरुोटका 

आयोजना के्षत्र आफ्नो कायधके्षत्र भन्दा बावहर जान 
प्रततबन्र् लगाइनछे। 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
५५०,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

पहुँर्च सडक, हेडिक्सध 
के्षत्र,   टनेल के्षत्र, सजध 
पोण्ड र पेनस्टक पाइप 
जस्ता जोजखमपूणध 
स्िानहरूमा सूर्चना 
बोडधहरू राजखनछे। 

ठुटा नफाल्नका तनजम्त 
तनयतमत रूपमा सल्लाह 
सझुाि ददइनछे। 

जनशजक्तहरूलाई आफ्नो सरुक्षाको 
लागी रे्चतना फैलाउनेछ। 

९ िन 
अततक्रमण 
 

आयोजनाका 
जनशजक्तलाई 
िनजांगलको अिैर् 
फँडानी, तस्करी गनध 
तनषेर् गरीनछे। 

सम्बजन्र्त व्यिस्िापन 
सतमततको रोहबरमा मात्र 
रूख कावटनछे र कावटएका 
रूखहरू पतन सम्बजन्र्त 
व्यिस्िापन सतमततलाई न ै
हस्तान्तरण गरीनेछ। 

आयोजना के्षत्र स्िानीयबाट हनुसक्ने िन 
अततक्रमण रोक्न तनयतमत रूपमा 
अनगुमन गरीनेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
आयोजना 
लागतमा समािेश 
गरीसकेको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 

 कुल      ESMU/ 

प्रस्तािक 
३७,०८५,८०० ESMU/ 

प्रस्तािक 

 सांर्चालन र्चरण 

१ माछाको 
र्चहलपहल  
र बसाइँ 
सराइमा 
असर 
 

बसाइँ सराइ गने 
माछाहरूको आित 
जाितका लातग बारँ् 
के्षत्रमा Fish Ladder 
तनमाधण गरीनछे। 

Fish Ladder मातनसहरूको 
आित जाितमा रोक 
लगाइनछे। 

यसबाहेक जलीय जीिनमा 
बार्ा हनु नदीन सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक 
बहािको १०% (0.075 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
िातािरणीय बहािको रूपमा  
हेडिक्सधबाट तनयतमत रूपमा 
छोतडनेछ। 

यारू खोला Fish Ladder को िररपरर तारबार 
लगाइनछे। 

Fish Ladder लाई तनयतमत रूपमा 
अनगुमन तिा रेखदेख गरीनेछ। 

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
आयोजना 
सांर्चालनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 

२ जलीय 
िनस्पतत र 
जीिजन्त ु
 

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

नदीमा माछा मानध कडा 
रूपमा तनषेर् गरीनेछ। 

यारू खोला यसबाहेक जलीय जीिनमा बार्ा 
हनु नदीन सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक बहािको १०% (0.075 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड( िातािरणीय 

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
आयोजना 
सांर्चालनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

बहािको रूपमा  हेडिक्सधबाट पानी 
छोतडनेछ। 

३ िन्यजन्त ु
बासस्िानमा 
पने असर र 
आितजाित
मा बार्ा 
 

बासस्िान पनुूःस्िापना 
गनध र प्रभाि न्यूनीकरण 
गनध आयोजना के्षत्र 
िरपर िृक्षारोपण 
गरीनेछ। िन्यजन्तकुो 
आित जाितमा 
सहजताका लातग 
सांिेदनजशल के्षत्रहरू 
पवहर्चान गरी होतडधङ बोडध 
लगायतका सूर्चनामूलक 
सामग्रीहरू राजखनेछ। 
आयोजना सांर्चालन तिा 
ममधत सम्भारमा सांलग्न 
कामदार तिा 
कमधर्चारीहरुलाई 
अनािश्यक रूपमा िन 
के्षत्रमा प्रिेश गनध तनषेर् 
गरीनेछ।  

जांगली जनािरको बाटो 
मोड्न  सांरर्चनाको िररपरर 
बार राजखनछे।  

सांरर्चना भएको भागमा 
जनािरलाई पाइलन 
सांरर्चनामा तछनध प्रततबन्र् गनध 
काडे तारले छेवकनछे। 

आयोजना के्षत्र िन्यजन्तहुरूको आित जाित गने 
रूट पवहर्चान गरी होतडधङ्ग बोडध 
लगायतका सामग्रीहरू राजखनछे। 

आयोजना सांर्चालनमा सांलग्न 
कमधर्चारी, कामदार तिा 
स्िानीयहरूका लातग सरे्चतनामूलक 
कायधक्रमहरू स्र्चालन गरीनेछ। 

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
३,७००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

४ आन्तररक 
पहुँर्च 
सडकको 
कारण 
िनमा 
सजजलो 
पहुँर्च 
 

सांर्चालन र्चरणको 
अनािश्यक र्चहलपहल 
तनयन्त्रण गरीनछे ताकी 
िन्यजन्तकुो 
आितजाितमा र 
र्चहलपहलमा कुन ै
असहज हनु ेछैन। 

जनशजक्तहरूलाइ िन्यजन्त ु
बासस्िानमा क्षतत नपगु्न ेिा 
िन्यजन्तकुो तसकार गनध 
प्रततिन्र् लगाइनछे। 

आयोजना के्षत्र 
िरपर 

आफ्नो कायधके्षत्र भन्दा बावहर जान 
प्रततबन्र् लगाइनछे। 

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक/ 

तनमाधण 
व्यिसायी 

आयोजना 
सांर्चालनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 

५ तल्लो तटीय 
के्षत्रमा 

आकजस्मक इन्टेकबाट 
पानी फुत्कन ेजोजखमका 
कारण सांर्चालन र्चरणमै 

स्िानीयहरूलाइ आकजस्मक 
इन्टेकबाट पानी फुत्कन े
जोजखमकाबारे जानकारी  

तल्लो तटीय 
के्षत्र 

स्िानीयहरूको समन्ियमा उपयकु्त 
स्िान छनोट गरी Automatic 

Siren System जडान गरीनछे।  

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक/ 

तनमाधण 
व्यिसायी 

आयोजना 
सांर्चालनको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

पानीको 
बहाि 
 

साइरन जडान गरीनछे 
तावक स्िानीयहरूले 
आपतकालबारे जानकारी 
र रोकिामका उपायहरू 
तलन तसकाइनेछ। 

ददइनेछ र रोकिामका 
उपायहरू तसकाइनेछ। 

लागतमा समािेश 
गररएको 

६ िनस्पतत र 
िन्यजन्तमुा 
प्रभाि  

आयोजनाका जनशजक्त र 
स्िानीयद्वारा गरीन े िन 
अततक्रमण, िन के्षत्रको 
अिैर् फँडानी, 
िन्यजन्तकुो जशकार, िन 
स्रोतहरूको तस्करी र 
अनैततक 
वक्रयाकलापलाई 
आयोजनाले तनषेर् 
गनेछ। 

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

आयोजना के्षत्र कामदारहरूलाई िन्यजन्तकुो 
बासस्िानमा हानी नगनध िा र्चोरी 
तसकारी नगनध कडा तनदेशन 
ददइनेछ। िन्यजन्तहुरूलाई 
सांरर्चनाहरूमा र्चढ्नबाट रोक्न र 
मोड्नका लातग आयोजना के्षत्र 
िररपरर बार लगाइनेछ। 
सांरर्चनाहरूको तलको आर्ा जतत 
भागहरू काँडेदार बनाइनेछ । 

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक/ 

तनमाधण 
व्यिसायी 

५,०००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

७ िन 
आगलागी 
 

भविष्यमा हनु सक्न े
आगलागी बाट जोतगन 
जोजखमपूणध स्िानहरूमा 
सूर्चना बोडधहरू राजखनछे 
भने स्िानीयलाई िन 
आगलागी सम्बन्र्ी 
वितभन्न जानकारीमूलक 
कायधक्रम सांर्चालन पतन 
गरीनेछ।  

िनमा आगजन्य वक्रयाकलाप 
तनशेतर्त गरीनछे। तनयतमत 
सवह तररकाले ममधत गनाधले 
आगो तनयन्त्रण हनु्छ । 

आयोजना के्षत्र आयोजनाका जनशजक्त र 
जनशजक्तहरूलाई र्चरुोटका ठुटा 
जिाभािी नफाल्न सूजर्चत गरीनेछ। 

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक/ 

तनमाधण 
व्यिसायी 

४,५००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

८ बसाँई सने 
र्चरार्चरुूङ्गीला
ई असर 

आयोजना तनमाधणमा 
सांलग्न जनशजक्तहरूलाई 
अनमुतत तबना िनमा 
प्रिेश गनध तनशेर् 
गरीनेछ। 
जनशजक्तहरूलाई र्चरा 
माने जस्ता अिैर् 

जनशजक्तहरूलाई र्चरा माने 
जस्ता अिैर् वक्रयाकलाप गनध 
तनषेर् गरीनेछ भन ेयदद यस्ता 
गततवितर् गरेको पाइएमा 
काननुी रूपमा सजाय 
ददइनेछ। 

आयोजना के्षत्र सम्पणुध स्िानीय सरुक्षा बलद्वारा गैर 
काननुी रूपमा िन फडानी गने, 

जशकार गने र तस्करी जस्ता 
काममा रोक लगाइनेछ। 

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक/ 

तनमाधण 
व्यिसायी 

आयोजना 
सांर्चालनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

वक्रयाकलाप गनध तनषेर् 
गरीनेछ भने यदद यस्ता 
गततवितर् गरेको पाइएमा 
काननुी रूपमा सजाय 
ददइनेछ। 

९ Reservoir 
मा 
Eutrophicat

ion को 
प्रभाि 

Reservoir को पानीको 
गणुस्तर, algal bloom 
तिा जलीय झार 
सम्बन्र्ी अनगुमन 
गरीनेछ। यदद 
Eutrophication 

सम्बजन्र्त अिस्िा देखा 
परेमा तनम्न उपायहरू 
अतनिायध रूपमा 
कायाधन्ियन गरीनेछन।्  

Eutrophication रोक्नको 
लातग नाइट्रोजन र 
फोस्फोरसको मात्रामा हनु े
िृविलाई न्यून गनुधपछध। 

आयोजना के्षत्र 
िरपर 

Reservoirको पानीको गणुस्तर, 

algal bloom तिा जलीय झार 
सम्बन्र्ी अनगुमन गरीनेछ। यदद 
Eutrophication सम्बजन्र्त अिस्िा 
देखा परेमा तनम्न उपायहरू 
अतनिायध रूपमा कायाधन्ियन 
गरीनेछन।् Eutrophication 

रोक्नको लातग नाइट्रोजन र 
फोस्फोरसको मात्रामा हनु ेिृविलाई 
न्यून गनुधपछध। 

सांर्चालन 
र्चरण 

ESMU/ 

प्रस्तािक/ 

तनमाधण 
व्यिसायी 

आयोजना 
सांर्चालनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 

 कुल       १३,२००,०००  

 सामाजजक, आतिधक तिा साांस्कृततक िातािरण 

 तनमाधण अितर् 

१ जग्गा र 
अन्य तनजी 
सम्पत्तीको 
अतर्ग्रहण 

 तनजी जतमनको 
अतर्ग्रहण गरे बापत 
रू.  

४,४७१,००० 
क्षततपूततध लागत 
ददईनेछ। तनजी 
जतमनको अतर्ग्रहण 
गदाध जग्गा प्राप्ती ऐन, 

२०३४ अबलम्बन 
गरीनेछ । 

जग्गा अतर्ग्रहणको समयमा 
स्िायी रूपमा अतर्ग्रवहत 
जग्गाहरूको लातग बजार 
मूल्य अनसुार क्षततपूततध 
प्रदान गरीनेछ। 

आयोजना 
के्षत्रलाई 
तलइने बाली 
योग्य जतमन 

घर तिा खेतीबारीको स्िायी 
क्षतत, तनजी जग्गाबाट खडा बाली, 
डाले घासको रूख, फलफुलको 
रूख आददको क्षततको क्षततपूततध 
बजार मूल्य िा स्िानीय 
बातसन्दासँगको आपसी छलफल 
तिा समझदारीको आर्ारमा 
वितरण गरीनेछ भने अस्िायी 
रूपमा प्रयोग  के्षत्र तभत्रको 
खेतबारीको क्षततपूततध स्िानीय 
बातसन्दासँगको आपसी छलफल 

तनमाधण 
र्चरण 

प्रस्तािक, 

तनमाधण 
व्यिसायी 

 तनजी जतमनको 
अतर्ग्रहण गरे 
बापत रू.  

४,४७१,००० 
क्षततपूततध लागत 
ददईनेछ। तनजी 
जतमनको 
अतर्ग्रहण गदाध 
जग्गा प्राप्ती ऐन, 

२०३४ 
अबलम्बन 
गरीनेछ । 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

तिा समझदारीको आर्ारमा 
वितरण गरीनेछ । 

२ प्रभावित 
बस्तीहरूको 
जीविकासँग 
सम्बजन्र्त 
मदु्दाहरू 

आयोजनाबाट प्रभावित 
बस्तीका मातनसहरूलाई 
आयमूलक तातलमहरू 
ददईनेछ र जशप र 
दक्षताको आर्ारमा 
आयोजनामा रोजगारी 
ददईनेछ।  

स्िानीयहरूलाई रोजगारीमा 
प्राितमकता ददइनछे। 

आयोजना के्षत्र 
िररपररको 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

आयोजना प्रभावित के्षत्रका 
मातनसहरूलाई सीपमूलक 
तातलमको व्यिस्िा गरीनेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

प्रस्तािक, 

तनमाधण 
व्यिसायी 

५००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

3 बाली 
नोक्सान र 
रूखहरू 

बालीको क्षततपूततध 
प्रर्चतलत बजार मूल्यको 
आर्ारमा आयोजनाले 
क्षततपूती  ददनेछ। 

क्षतत भएका बालीलाई 
बजार मूल्य अनसुार 
क्षततपूततध 

आयोजना 
के्षत्रलाई 
तलइने बाली 
योग्य जतमन 

स्िायी बालीनालीको कुनै 
नोक्सान िा क्षतत भएमा त्यस्ता 
बालीलाई बजार मूल्य अनसुार 
क्षततपूततध ददइनेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

प्रस्तािक, 

तनमाधण 
व्यिसायी 

३६४३१२ 

(बाली) 

४९५०० 
(रूखहरू) 

 

ESMU/ 

प्रस्तािक 

4 सामदुायीक 
पूिाधर्ार र 
स्रोतहरूमा 
हनु सक्ने 
दबाब 

आयोजनाद्वारा प्रभावित 
भएका िडाका 
विद्यालयहरू, सामाजजक 
सांरर्चनाहरू तिा अन्य 
सामदुावयक 
पूिाधर्ारहरूलाई सहयोग 
गनेछ। 

स्िानीय पूिाधर्ार सेिामा हनु े
प्रभािहरूलाई न्यून गनध 
स्िानीय रोजगार अतर्कतम 
बनाइनछे। आयोजनाले 
साम्प्रदायीक स्रोतहरूको 
नोक्सानी भएमा बजार 
मूल्यमा समदुायलाई क्षततपूततध 
ददइनेछ। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

कच्र्ची सडक प्रयोगकताधहरूलाई 
सेिाको अिरोर्को सम्बन्र्मा पूिध 
सूर्चना ददइनेछ। केबल जस्ट्रङ  पूरा 
हनुे तबजत्तकै सेिाहरू पनु: स्िावपत 
हनुेछन।् 

तनमाधण 
र्चरण 

प्रस्तािक, 

तनमाधण 
व्यिसायी 

३,२००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

5 द्वन्द्वको 
कारण हनुे 
प्रभाि 

द्वन्द्वहरू कम गनध 
यारूखोला 
अर्धजलाशययकु्त 
जलविद्यतु आयोजनासांग 
सम्बजन्र्त सांगठनले 
स्िानीय र 
जनशजक्तहरूसांग समन्िय 
गरी समार्ान गरीनछे र 
जरूरतको बेला  

द्वन्द्वहरू कम गनध 
जनशजक्तहरूसांग समन्िय 
गरी समार्ान गरीनेछ। 
तनमाधण व्यिसायी र बावहरका 
जनशजक्तहरूलाई स्िानीय 
सांस्कृतत र परम्पराको सम्मान 
गनध र स्िानीय व्यजक्तहरूसँग 
मयाधददत व्यिहार गनध 
तनदेशन ददइनेछ। सामाजजक 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू, 

जशविर के्षत्र 

जरूरतको बेला  नजजकैको 
प्रहरीसांग समन्िय गरी गरीनछे। 
स्िानीय अतर्कारीहरूलाई तनयतमत 
रूपमा तनमाधण योजनाहरू र तनमाधण 
के्षत्रका गततवितर्हरूको बारेमा 
सूजर्चत गरीनेछ। 

 

तनमाधण 
र्चरण 

प्रस्तािक, 

तनमाधण 
व्यिसायी 

३,५००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

नजजकैको प्रहरीसांग 
समन्िय गरी गरीनछे। 
स्िानीय समदुायको 
सामाजजक तिा 
साांस्कृततक मूल्यमा  पने 
प्रभािलाई कम गनध 
बावहरी तनमाधण 
जनशजक्तहरूलाई कडा 
आर्चारसांवहता लागू 
गरीनेछ। आयोजना 
के्षत्रमा मददरा सेिन र 
जिुा खेल्न तनषेतर्त 
गरीनेछ। आयोजनाका 
जनशजक्तहरू  
सामदुावयक िनको 
िनस्पतत र जीिजन्तकुो 
गैरकाननुी र अिैर् 
कारोबार गनेलाई नेपाल 
सरकारको प्रर्चतलत 
तनयम बमोजजम कारबाही 
गरीनेछ।   

मदु्दाहरूको लातग सामाजजक 
कानूनको अनसुार  कारबाही 
गरीनेछ। 

6 लैवङ्गक र 
विपन्न 
समूहसँग 
सम्बजन्र्त 
मदु्दाहरू 

आयोजनाद्वारा दतलत 
तिा मवहला 
सहभातगतालाई प्रोत्सावहत 
गरीनेछ। िातािरणीय  
अतभिृवि कायधक्रम 
अन्तगधत मवहला, दतलत र 
जनजातत तिा विपन्न 
िगधलाई विशेष तातलम 
पतन ददइनछे। 

प्रभावित स्िानीयहरूको लातग 
सीपमूलक तातलमको 
व्यिस्िा गरीनेछ। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू, 

जशविर के्षत्र 

स्िानीयहरूलाई रोजगारीको 
व्यिस्िा गरीनेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

प्रस्तािक, 

तनमाधण 
व्यिसायी 

७००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

7 विष्फोटन र 
अन्य तनमाधण 
गततवितर्हरू
को मदु्दाहरू 

नेपाल सेनाको सहयोगमा 
छुटै्ट बांकर हाउस तनमाधण 
गरी विष्फोटक 
व्यिस्िापन तिा 
सांर्चालन गरीनछे।  

सरुूङ तनमाधणको लातग 
ब्लाजस्टङ्ग ददनमा मात्र हनु े
गरीनेछ। मातनसहरूलाई 
विष्फोटक के्षत्रमा प्रिेश गनध 
प्रततबन्र् गरीनछे। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू, 

जशविर के्षत्र 

बस्तीहरूलाई विष्फोटक के्षत्र बाट 
टाढा राजखनेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

प्रस्तािक, 
तनमाधण 
व्यिसायी 

२,०००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

8 पयधटन 
गततवितर् 
सम्बजन्र्त 
प्रभाि 

पयधटकको भ्रमणका 
कारण स्िानीय स्रोतमा 
पने दबाब कम गनध 
स्िास्थ्य र खानेपानी 
सवुिर्ा स्िापना 
गरीनेछ।  

पयधटकलाई तनदेशन तबना िन 
के्षत्रमा प्रिेश गनध ददइने छैन, 

जशकार र तस्करी गनध तनषेर् 
गरीनेछ। 

आयोजना के्षत्र पयधटन के्षत्रलाई बढािा ददन पयधटन 
सम्बन्र्ी तातलमहरू ददने। 

तनमाधण 
र्चरण 

प्रस्तािक, 

तनमाधण 
व्यिसायी 

आयोजना तनमाधण 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 

9 पानी 
उपयोग गने 
अतर्कार 

पानी प्रयोगमा पने प्रभाि 
कम गनधका लातग 
आयोजनाले यारू 
खोलाको सखु्खा 
मवहनाको औसत मातसक 
बहािको १०% 
(0.075 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) छोतडनछे। 

सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक बहािको १० % 
(0.075 घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) िातािरणीय 
बहािको रूपमा  
हेडिक्सधबाट पानी 
छोतडनेछ। 

तल्लो तटीय 
के्षत्र 

सखु्खा मवहनाको औसत मातसक 
बहािको १० % (0.075 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) िातािरणीय 
बहािको रूपमा  हेडिक्सधबाट पानी 
छोतडनेछ। 

तनमाधण 
र्चरण 

प्रस्तािक, 

तनमाधण 
व्यिसायी 

आयोजना तनमाधण 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 

 कुल       १४,७८४,८१२  

सांर्चालन र्चरण 

१ आतिधक 
वक्रयाकलाप
मा ह्रास 

यस आयोजनाले परामशध 
कायधक्रम सांर्चालन गनेछ 
जसले कामदारहरूलाई 
उनका सीपका आर्ारमा 
अन्यत्र सांर्चालन 
भइरहेका उस्तै 
आयोजनाको जानकारी 
ददनेछ। 

स्िानीय वकसान र 
व्यापारीहरूलाई विजलुीको 
उपलब्र्ताका कारण हनु े
आय िृविका वक्रयाकलापको 
बारेमा पतन सरे्चत गराइनेछ। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

प्रत्यक्ष प्रभावित घरपररिार, मवहला 
सदस्य, आददिासी र कमजोर 
समूहका सदस्यहरूलाई सीप 
प्रजशक्षण तिा तातलम  प्रदान 
गरीनेछ भने आयोजनासँग 
सम्बजन्र्त रोजगारीका 
अिसरहरूमा प्राितमकता पतन 
ददइनेछ। 

सांर्चालन 
र्चरण 

प्रस्तािक, 

तनमाधण 
व्यिसायी 

७००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

२ व्यिसावयक 
स्िास्थ्य 
तिा सरुक्षा 
जोजखम 

हेडिक्सध र विद्यतुगहृ 
सांर्चालन तिा ममधतका 
लातग आिश्यक सरुक्षा 
उपकरण प्रदान 
गरीनेछ। 

व्यजक्तगत सरुक्षा उपकरण 
(PPE) र अन्य सरुक्षा 
उपकरणहरू पतन प्रदान 
गरीनेछ। 

आयोजना के्षत्र, 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

प्राितमक उपर्चार वकट प्रयोग 
तनदेशन सवहत प्रत्यक आयोजना 
के्षत्रमा उपलब्र् गराइनेछ। 

सांर्चालन 
र्चरण 

प्रस्तािक, 

तनमाधण 
व्यिसायी 

६५०,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

३ ममधतको 
बेला तल्लो 
तटीय 
के्षत्रमा 
एक्कासी पानी 
छोतडने 
सम्बन्र्ी 
सिाल 

स्िानीयहरूलाइ 
आकजस्मक बाँर्बाट 
पानी फुत्कन े
जोजखमकाबारे जानकारी  
ददइनेछ र रोकिामका 
उपायहरू तसकाइनेछ। 

स्िानीयहरूलाइ आकजस्मक 
बाँर्बाट पानी फुत्कन े
जोजखमकाबारे जानकारी  
ददइनेछ आपतकालबारे 
जानकारी र रोकिामका 
उपायहरू तलन तसकाइनेछ। 

यारू खोलाको 
तल्लो तटीय 
के्षत्र 

ममधतको बलेा एक्कासी छातडन े
पानीको कारणले तल्लो तटीय 
के्षत्रका समदुायलाई पिुधसरे्चतना 
तिा जानकारी ददन े प्रयोजनका 
लातग स्िानीयहरूको समन्ियमा 
उपयकु्त स्िान छनोट गरी 
Automatic Siren System जडान 
गरीनेछ। 

सांर्चालन 
र्चरण 

प्रस्तािक, 

तनमाधण 
व्यिसायी 

आयोजना 
सांर्चालनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 

४ पानी प्रयोग 
अतर्कार  

आयोजनाको तडजाइन 
यस प्रभािलाई विर्चार 
गरी गरीनेछ। यसबाहेक 
सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
१०% (0.075 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
िातािरणीय बहािको 
रूपमा  हेडिक्सधबाट 
पानी छोतडनेछ। 

सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
१०% (0.075 घनतमटर 
प्रतत सेकेण्ड) िातािरणीय 
बहािको रूपमा  
हेडिक्सधबाट पानी 
छोतडनेछ। 

यारू खोलाको 
तल्लो तटीय 
के्षत्र, 

सखु्खा मवहनाको औसत मातसक 
पानीको बहािको १०% (0.075 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) िातािरणीय 
बहािको रूपमा  हेडिक्सधबाट पानी 
छोतडनेछ। 

सांर्चालन 
र्चरण 

प्रस्तािक, 

तनमाधण 
व्यिसायी 

७५०,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

५ पानी 
उपयोग 
अतर्कार 

सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
१० % (0.075 
घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) 
िातािरणीय बहािको 
रूपमा छोतडनेछ र 
कडाइका साि अनगुमन 
गरीनेछ। 

सखु्खा मवहनाको औसत 
मातसक पानीको बहािको 
१० % (0.075 घनतमटर 
प्रतत सेकेण्ड) िातािरणीय 
बहािको रूपमा  
हेडिक्सधबाट पानी 
छोतडनेछ। 

यारू खोलाको 
तल्लो तटीय 
के्षत्र,  

िातािरणीय बहािको िातािरणीय 
बहािको रूपमा  हेडिक्सधबाट पानी 
छोतडनेछ। 

सांर्चालन 
र्चरण 

प्रस्तािक, 

तनमाधण 
व्यिसायी 

आयोजना 
सांर्चालनको 
लागतमा समािेश 
गररएको 

ESMU/ 

प्रस्तािक 
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क्र.
सां. 

विषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािको न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत 
जनशजक्त, बजेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मलु्याङ्कन 

६ पयधटकको 
वक्रयाकलाप 
बढ्नाले 
स्िानीय 
सांरर्चना तिा 
स्रोतमा पने 
दबाब 

पयधटकीय भ्रमण बढ्नाले 
स्िानीय स्रोतमा पने 
दबाब कम गनध स्िास्थ्य 
र खानेपानी सवुिर्ाको 
स्िापना गरीनछे। 

पयधटकलाई गाइड तबना 
िनमा प्रिेश गनध ददइन ेछैन 
भने जशकार गनध तनषेर् 
गरीनेछ। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

पयधटन के्षत्रलाई बढािा ददन पयधटन 
सम्बन्र्ी तातलमहरू ददन े। 

सांर्चालन 
र्चरण 

प्रस्तािक, 

तनमाधण 
व्यिसायी 

८००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

७ आयोजना 
के्षत्रमा 
जनजातत र 
वपछतडएका 
समदुायहरू 

आयोजना के्षत्रमा वपतडत 
आददिासी र वपछडीएका 
समूहको जीिनस्तर 
उकास्न उनीहरूलाई 
रोजगारीको अिसरमा 
प्राितमकता ददनेछ। 

मवहला, लोमी र शेपाध 
समदुायहरूलाई विशेष 
तातलम ददइनछे। 

आयोजना 
प्रभावित 
बस्तीहरू 

प्रत्यक्ष प्रभावित घरपररिार, मवहला 
सदस्य, आददबासी र कमजोर 
समूहका सदस्यहरूलाई सीप 
प्रजशक्षण तिा कायधक्रमको तातलम  
प्रदान गरीनेछ भन े आयोजनासँग 
सम्बजन्र्त रोजगारीका 
अिसरहरूमा प्राितमकता पतन 
ददइनेछ। 

सांर्चालन 
र्चरण 

प्रस्तािक, 
तनमाधण 
व्यिसायी 

५००,००० ESMU/ 

प्रस्तािक 

 कुल       ३,४००,०००  
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अध्याय ९ 
9 िातािरणीय अनगुमन 
िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७ तनयम ४५ (अनगुमन तिा तनरीक्षण) अनरुूप प्रस्तािकले 
प्रस्तािको तनमाधण तिा सांर्चालन गने र्चरणमा सोबाट िातािरणमा परेको प्रभािको विषयमा प्रत्येक ६ 
मवहनामा स्िूःअनगुमन गरी सोको प्रततिेदन स्िानीय सरोकारिाला तनकाय िा िातािरण विभागमा पेश 
गरीनेछ। आयोजनाका लातग तडजाइन गरेको िातािरणीय अनगुमन योजनामा ३ मखु्य उदेश्यहरू छन ्
: 

• आयोजनाका प्रारजम्भक अिस्िाको  सतधहरू पयाधप्त रूपमा अतभलेजखकरण भएको छ वक छैन र 
उक्त आयोजना अगातड र पछातडको प्रभाि मूल्याङ्कन गनध 

• पूिाधनमुान गरीएका प्रततकूल प्रभािहरू कम गनध र लाभदायक प्रभािहरू प्रबर्धन गने उपायहरू 
कायाधन्ियन भए नभएको सतुनजित गनध 

• आयोजनाका प्रभािहरू पूिाधनमुानको सीमामा छ िा छैन, आयोजना विकास क्रममा केही 
अप्रत्याजशत प्रभािहरू देखा पयो भने त्यसको न्यूनीकरण गनध के-कस्ता उपायहरू लागू गरीयो 
भनेर प्रमाजणत गनध। 

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

तनयमपालन  अनगुमन दईु भागमा बाँतडएको हनु्छूः पवहलो भागमा िातािरण तिा व्यिस्िापन एकाइद्वारा 
तनयमपालन गरीएको न्यूनीकरणका उपायहरू कायाधन्ियन भए नभएको जाँर्च गनेछ।दोस्रो भागमा नेपाल 
सरकारले जारी गरेको काननुी मापदण्ड र तनदेशन तिा यस व्यिस्िापन योजनाको शतधहरू सजम्मतलत 
छन।् 
प्रभाि अनगुमनमा मखु्य प्रारजम्भक अिस्िाको  सूर्चकको अनगुमन गरीनेछ जनु आयोजनाको वितभन्न 
र्चरणहरूमा तलुनात्मक मूल्याङ्कनका लातग रािोसँग अतभलेजखकरण गरीनेछ। िातािरणीय अनगुमनको 
लातग ने. रू. १०,७००,००० छुट्याइएको छ। 
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प्रारजम्भक अिस्िाको  अनगुमन योजना, तनयमपालन  अनगुमन योजना र प्रभाि अनगुमन योजनालाई 
म्यावट्रक्स ढाँर्चामा अनगुमन सूर्चक, अनगुमन वितर्, अनगुमन आिजृत्त जजम्मेबार पाटीहरू र आिश्यक 
लागत अनमुानको साि योजनाहरू अनसूुर्ची १7 मा उल्लेख गरीएको छ। 

अध्याय १० 
10 िातािरणीय पररक्षण  
वितभन्न उदे्दश्यका साि जलविद्यतु आयोजनाको परीक्षण गरीन्छ। यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु 
आयोजनाको िातािरणीय परीक्षण िातािरण सांरक्षण तनयमािली अनसुार आयोजना सांर्चालन भएको दईु 
िषध पतछ िन तिा िातािरण मन्त्रालय िा िातािरण विभागद्वारा गरीनेछ जस अन्तगधतूः 
• िातािरणीय प्रभाि मलु्याङ्कनद्वारा स्िीकृत आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि न्यनुीकरणको 

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

व्यजक्त हनुेछन ्र समाजशास्त्री, स्िलीय तिा जलीय पाररजस्िततक विद् का साि काम गनेछन।्  
परीक्षण क्षेत्र तनर्ाधरणको ढाँर्चा जस्तै हनुेछ जनु िातािरणीय प्रभाि मलु्याङ्कनको दस्ताबेज र हरेक दईु 
मवहनामा गरीने अनगुमनको प्रततिेदनमा आर्ारीत छ।आयोजनाको सांर्चालकले सच्र्चाएको कायध र 
सरोकारिालाको कायधको वटप्पणी तिा सझुाि प्रस्ततु गरीएको छ।यसका सािै परीक्षण दलद्वारा १ 
हप्ता अितर्को स्िलगत भ्रमणमा प्रत्यक्ष अिलोकन गरी अतभलेख तयार पाछधन ्जनु अनगुमन व्यिस्िापन 
योजना अन्तगधत हनुेछ। यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय परीक्षणको 
योजना तातलका अनसूुर्ची १8 मा ददइएको छ। 
िातािरणीय परीक्षण लातग कररब रू ४,०००,००० अनमुान गरीएको छ जस अन्तगधत पाररश्रतमक, 
स्िलगत भ्रमणका बेला दैतनक भत्ता, फोटोग्राफी, स्टेशनरी र यातायात पछधन।् 
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 िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरण, अनगुमन र अतभिवृि लागत 
तातलका 10.1: िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरण तिा अतभिवृि लागत 
क्र.सां. वििरण  लागत (ने.रू.) 

क िातािरणीय अतभिृवि लागत   ७६५,००० 

ख प्रततकूल प्रभाि न्यूनीकरण लागत  
 

i भौततक तिा रासायतनक िातािरण 
 

१ तनमाधण र्चरण लागत २,५५०,००० 

२ सांर्चालन र्चरण लागत ७८५,००० 

कुल भौततक तिा रासायतनक िातािरण न्यूनीकरण लागत १८,९५०,००० 

ii जैविक िातािरण (Biological Environment)   
 

१ तनमाधण र्चरण लागत ३७,०८५,८०० 

२ सांर्चालन र्चरण लागत १३,२००,००० 
 

कुल जैविक िातािरण न्यूनीकरण लागत ५०,२८५,८०० 

iii सामाजजक आतिधक तिा साांस्कृततक िातािरण न्यूनीकरण लागत 
 

१ तनमाधण र्चरण लागत १४,७८४,८१२ 

२ सांर्चालन र्चरण लागत ३,४००,००० 

कुल सामाजजक आतिधक तिा साांस्कृततक िातािरण न्यूनीकरण लागत १,३३,००,००० 

ग कुल प्रततकूल प्रभाि न्यूनीकरण लागत ७१,८०५,६१२ 

घ सामदुावयक सहयोग कायधक्रम  ४७,७४३,३४३ 

ङ िातािरणीय अनमुातनत लागत 
 

१ प्रारजम्भक अिस्िाको  अनगुमन (Baseline Monitoring) ६००,००० 

२ तनयमपालन  अनगुमन (Compliance Monitoring) 
 

३ प्रभाि अनगुमन (Impact Monitoring) तनमाधण र्चरण ४,६००,००० 

४ प्रभाि अनगुमन (Impact Monitoring) सांर्चालन र्चरण ५,५००,००० 
 

कुल अनगुमन लागत १०,७००,००० 

र्च िातािरणीय परीक्षण लागत   ४,०००,००० 

कुल िातािरणीय लागत (Grand Total Environmental cost) (क+ख+ग+घ+ङ+र्च)  २,१,३७५,००० 
 

कुल आयोजना लागत (Without IDC)   ६,३६५,७७९,००० 
 

जग्गाको लागत सवहत कुल आयोजना लागतमा िातािरणीय लागतको प्रततशत  (%) २.१२ 
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क्र.सां. वििरण  लागत (ने.रू.) 
 

जग्गा लागत १६,७३०,८०० 
 

जग्गाको लागत बाहेक कुल आयोजना लागतमा िातािरणीय लागतको प्रततशत  

(%) 

१.८६ 

 
सामदुावयक सहयोग कायधक्रम (%) ०.७५० 
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अध्याय ११ 

11 तनश्कषध  
यारू हाईड्रोपािर प्राइभेट तलतमटेड प्रस्तािक रहेको ३०.५९ मे.िा. क्षमताको यारूखोला 
अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु आयोजना गोरखा जजल्लाको र्ारे्च गाउँपातलकाको िडा नां १ मा प्रस्ताि 
गरीएको छ। यो आयोजना वपवकङ रन अफ द ररभर (PROR) प्रकृततको आयोजना हो। यस जलविद्यतु 
आयोजनाको तडस्र्चाजध २.७३ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड रहेको छ। यस जलविद्यतु आयोजनाको िावषधक 
ऊजाध उत्पादन १७५.९७८ तगगािाट आिर (GWh) रहेको छ। प्रस्तावित आयोजनाका सम्पूणध 
सांरर्चनाहरू यारू खोलाको बायाँ वकनारमा प्रस्ताि गरीएका छन।् यस आयोजनाको नेट हेड १३०५.३२  
तमटर र ग्रस हेड १३३९ तमटर रहेको छ। Reservoir  ,डाइभजधन िेयर, इन्टेक, ग्राभेल ट्रयाप, 
एप्रोर्च क्यानल, तडसेजन्डङ बेतसन, हेडरेस टनेल, सजध साफ्ट, पेनस्टक पाइप, विद्यतुगहृ, टेलरेस तिा 
प्रसारण लाइन प्रस्तावित आयोजनाका मूख्य सांरर्चनाहरू हनु।् यस आयोजनाको विद्यतुगहृबाट उत्पाददत 
विद्यतुलाई यस आयोजनाको स्िीर्चयाडधबाट कररब ३२ वकलोतमटर लामो १३२ के .भी .प्रसारण  लाइन  
माफध त नेपाल विद्यतु  प्रातर्करणको बोलाधङ सब-स्टेसन मा जडान गरीनेछ।  
िातािरण सांरक्षण तनयमािली, २०७७, तनयम ३ सँग सम्बजन्र्त अनसुरु्ची ३ (िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गनुधपने प्रस्ताि) अन्तगधत खण्ड क (िन क्षते्र) को उपखण्ड ५ अनसुार विद्यतु प्रसारण लाइन 
बाहेक अन्य प्रयोजनको लातग ५ हेक्टरभन्दा बढीको िन क्षेत्र, िन सांरक्षण क्षेत्र, सांरक्षण क्षेत्र, 
मध्यिती क्षेत्र तिा िातािरण सांरक्षण क्षेत्रको िनको जग्गा प्रयोग गने भएमा िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गनध आिश्यक हनु्छ। प्रस्तावित ३०.५९ मे.िा को यारूखोला अर्धजलाशययकु्त जलविद्यतु 
आयोजनाका लातग कुल ९.३२ हे. राविय िनको जग्गा प्रयोग गने भएकोले िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गरी िन तिा िातािरण मन्त्रालयबाट स्िीकृत गनध आिश्यक हनु्छ। 
आयोजनाको तनमाधण र सांर्चालनले प्रस्तावित क्षेत्रमा भौततक, जैविक, सामाजजक-आतिधक र साांस्कृततक 
िातािरणमा प्रततकूल प्रभाि पानेछ। भौततक प्रभािमा त्यस क्षेत्रको भ-ूउपयोगमा आउने पररितधन मखु्य 
प्रभाि हो भने आयोजनाका वितभन् न सांरर्चनाहरूको स्िापनाका कारण सरकारी जग्गाको अतर्ग्रहण 
हनुेछ। 
आयोजनाका वितभन्न सांरर्चनाहरूको तनमाधणका लातग कुल १५.३७ हे. जग्गा आिश्यक पनेछ, जसमध्ये 
११.७७ हे. स्िायी रूपमा र ३.६ हे. अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनेछ। कुल ११.७७ हे. स्िायी 
जग्गा मध्ये ७.५ हे. राविय िनबाट, १.८२ हे. िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट र २.४५ हे. 
तनजी जग्गाबाट प्रयोग गरीनेछ।३.६ हे. अस्िायी जग्गा मध्ये ०.६ हे. राविय िनबाट, १.२ हे. 
राविय िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट र १.८ हे. तनजी जग्गाबाट प्रयोग गरीनेछ। तनमाधण 
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सामाग्रीको भण्डारण, उत्खनन क्षेत्रको सांर्चालन, पानीको गणुस्तरमा पररितधन, जतमन उपभोगका कारण 
पने प्रभाि आदद आयोजनाको तनमाधण र्चरणबाट पने प्रमखु प्रभािहरू हनु।् यसैगरी तल्लो तटीय क्षेत्रको 
जलिायमुा आउने प्रभाि, नदीको जलविज्ञान र बहािमा पररितधन, विद्यतुगहृमा ध्ितन तिा कम्पन, तेल 
ग्रीज र अन्य रासायतनक पदािधको र्चहुािट आयोजनाको सांर्चालन र्चरणबाट पने प्रभािहरू हनु।्  
यस आयोजनाका लातग कुल ११.१२ हे. सरकारी जग्गा आिश्यक पनेछ जसमध्ये ७.५ हे. स्िायी 
रूपमा र ०.६ हे. अस्िायी रूपमा प्रयोग गरीनेछ। कुल ९.३२ हे. स्िायी जग्गा मध्ये ७.५ हे. 
राविय िनबाट र १.८५ हे. राविय िनसँग जोतडएको खोलाको जग्गाबाट प्रयोग गरीनेछ। कुल १.८ 
हे. अस्िायी जग्गा मध्ये ०.६ हे. सरकारी बाँझो जग्गाबाट र १.२ हे. राविय िनसँग जोतडएको 
खोलाको जग्गाबाट प्रयोग गरीनेछ।  
आयोजनाका वितभन् न सांरर्चनाहरू तनमाधणका क्रममा  कुल ४०५ (२८३ पोल र १२२ रूख) िटा 
वितभन्न रूखका प्रजाततका रूखहरू कावटनेछ। त्यसैगरी २६३४ रूखको बेनाध प्रतत हे. र १०१४ 
रूखको लाथ्राको क्षतत हनुछे।  
कुल ४.२५ हे. तनजी जग्गा आिश्यक पनेछ जस मध्ये २.४५ हे. स्िायी रूपमा र १.८ हे. अस्िायी 
रूपमा प्रयोग गरीनेछ। तनमाधणबाट ३ घरर्रुीहरू प्रभावित हनुछन ्। आयोजनाले  गदाध ०.६३ मेवट्रक 
टन गहुँ, १.६ मेवट्रक टन मकै र कोदो ४.४ मेवट्रक टन ह्रास हनुेछ। ५०० बन्डल तनगालो, ४0० 
के.जी. फलफुल , ४४० के.जी. सागसब्जी नोक्शानी हनुेछ। तनजी जग्गाबाट २८ रूखहरू (१५ 
पोल र १३ रूख) कावटन ेछन।् 
आयोजनाको सांरर्चनाहरूको तनमाधणबाट अस्िीर बनेको ठाउँमा बायो इजन्जतनयररङ्ग प्रवितर्को माध्यमबाट 
जतमनको जस्िरता कायम गरीनेछ। सांकतलत सतही माटोको पनुूः प्रयोग गरीनेछ। जशविरमा उजर्चत 
फोहोर व्यिस्िापन, शौर्चालय र सेजप्टक ट्याांकको व्यिस्िा गरीनेछ। स्िानीय जलिायमुा पने प्रभाि 
कम गनध इन्टेकबाट सखु्खा मवहनाको औसत मातसक पानीको बहािको १० % (0.075 घनतमटर 
प्रततसेकेण्ड) खोलामा िातािरणीय िहािको रूपमा छोतडनेछ। सािर्ानी साइरन जडान गरी स्िानीय 
जनतालाई अर्चानक छोतडने पानी बारे सरे्चत गराइनेछ। 
आयोजनाको लातग राविय िनबाट कावटने ४०५ रूखहरूको सट्टामा १:१० अनपुातमा ४०५० रूखको 
तबरूिाहरू तडतभजन िन कायाधलयले तोकेको स्िानमा िकृ्षारोपण गरीनेछ । त्यसैगरी सरकारी ११.१२ 
हे. जग्गा प्रयोग गरे बापत आयोजना क्षेत्र िररपरी सोही जजल्लामा उस्तै पाररजस्िततकी भएको जग्गा 
सट्टाभनाध गरीनेछ र सो जग्गामा क्षततपूततध स्िरूप १६०० प्रतत हेक्टरको दरले १७,७९२ रूखको 
तबरूिाहरू तडतभजन िन कायाधलयले तोकेको स्िानमा िकृ्षारोपण गरीनेछ। यसरी लगाईएका रूखहरूको 
आयोजनाले ५ िषध सम्म रेखदेख गरी सम्बजन्र्त व्यिस्िापन सतमततलाई हस्तान्तरण गरीनेछ। 
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बाँझो जतमन, नदी तट सांरक्षण तिा तभरालोपन जोगाउन अजस्िर ठाँमा िकृ्षारोपण तिा बायो 
इजन्जतनयररङ्गको प्रयोगले तभरालो जतमनमा भएको िनक्षेत्रको सांरक्षण गनेछ। आयोजनाले जैविक 
विविर्ता सांरक्षण, िन्यजन्त ुसांरक्षण आददको लातग सरे्चतना कायधक्रम सांर्चालन गनेछ। 
प्रतावित आयोजनाले व्यजक्तगत सरुक्षाका सामाग्रीहरू उपलब्र् गराउने, अग्नी तनयन्त्रण रेखाको व्यिस्िा 
गने, सािर्ानी र खतराको सांकेतको आिश्यक र उजर्चत स्िानमा प्रयोग गनेछ।  
प्रस्तािक िातािरणीय प्रभािको न्यूनीकरण गनध प्रततबद्भ छ। यसका सािै जलविद्यतुको उत्पादनले रे्रै 
सवुिर्ाहरू (स्िानीयलाई रोजगारी, आयोजना प्रभावित क्षेत्रको विकास, हररतगहृ ग्याँस कम गनध सहयोग 
र स्िानीय अिधतन्त्रको िृवि) उपलब्र् गराउनेछ। आयोजनाले प्रस्तावित क्षेत्रको लाभ बढाउनका 
लातग तनमाधण सम्बन्र्ी तातलम, पैसाको उजर्चत प्रयोगका लातग परामशध, स्िास्थ्य तिा सरसफाइ र आय 
बर्धक वक्रयाकलापहरू पतन सांर्चालन गनेछ। 
पवहर्चान गरीएका अतर्काांश नकारात्मक प्रभािहरूलाई न्यूनीकरण गरीनेछ। यसका तनजम्त यस 
प्रततिेदनमा प्रस्तावित न्यूनीकरणका उपायहरूको पूणध रूपमा अिलम्बन गरीनेछ। यसका सािै यस 
प्रततिेदनमा उल्लेजखत सझुाि तिा उपायहरू समग्र प्रभावित बस्ती, समदुाय, तिा स्िानीयहरूको 
जीिनस्तर उकास्नमा सहयोग पगु्नेछ। यी सन्दभधहरूलाई हेदाध िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन 
अनसुार सकारात्मक प्रभाि बढी र नकारात्मक प्रभाि कम भएकोले आयोजना विकास तनमाधण गनध 
उपयकु्त देजखन्छ।  
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