
वातावरणीय प्रभाव मुलयाांकन प्रततवेदन 
नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना 

लुतबबनी प्रदशे, प्युठान तजलला, ाऄघााखााँची तजलला, कतिलवस्तु 

तजलला र दाङ तजलला 

  

फागनु २०७७   

 
 

प्रततवदेन िशे गररने तनकायको नाम र ठेगाना : 
 

 

नेिाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ससहदरबार, काठमाडौ ाँ, नेिाल 

माफा त 

ाईजाा, जलस्रोत तथा ससचााइ मन्त्रालय ससहदरबार, काठमाडौ ाँ  

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना: 

नेिाल सरकार, ाउजाा, जलस्रोत तथा ससचााआ मन्त्रालय, तवद्युत तवकास 

तवभाग, सानोगौचरण, काठमाडौ, 

ाइमेल: info@doed.gov.np, फोन नां.: ९७७-०१-४४३४१९९  
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कायाकारी साराांश 

१. १ प्रस्तावको नाम र ठेगाना  

यस ाअयोजनाको प्रस्तावक नेिाल सरकार, ाउजाा, जलस्रोत तथा ससचााआ मन्त्रालय, तवद्युत 

तवकास तवभाग, सानोगौचरण, काठमाडौ रहकेो छ।  र यसको ठेगाना तल ददाआएको छ।   

निेाल सरकार, ाउजाा, जलस्रोत तथा ससचााआ मन्त्रालय, तवद्युत तवकास तवभाग,  

सानोगौचरण, काठमाडौ,  

ाइमेल: info@doed.gov.np,  

फोन नां.: ९७७-०१-४४३४१९९ 

 

१. २ प्रततवदेन तयार िाने सांस्थाको नाम र ठेगाना : 

यस ाअयोजनाको प्रततवेदन तयार िाने सांस्था ाइन्त्भााइरोमेन्त्ट एण्ड ररसोसा बयानेजेमेन्त्ट कन्त्सलट 

प्रा. तल., एदकओना ाइतन्त्जतनयेररया एस. ए. र नेिाल ाइन्त्भााइरोमेन्त्ट एण्ड सााइतन्त्टदफक सर्भभसेज 

प्रा. तल.  रहकेो छ र यसको ठेगाना तल ददाआएको छ।   

ाइन्त्भााइरोमेन्त्ट एण्ड ररसोसा बयानेजेमेन्त्ट कन्त्सलट प्रा. तल., एदकओना ाइतन्त्जतनयेररया एस. ए. र 

नेिाल ाइन्त्भााइरोमेन्त्ट एण्ड सााइतन्त्टदफक सर्भभसेज प्रा. तल. को जे तभ,  

ाइमेल: safe@ermc.wlink.com.np,  

फोन नां.: ९७७-०१-४४८३०६४ 

१.३ ाअयोजना 

नौमुरे  बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको प्रस्तावक नेिाल सरकार, ाउजाा, जलस्रोत तथा ससचााआ 

मन्त्रालय, तवद्युत तवकास तवभाग, सानोगौचरण काठमाडौं रहकेो छ। नौमुरे बहुाईद्देश्यीय 

ाअयोजना ाऄन्त्तगात नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना, लामाताल जलतवद्युत ाअयोजना र सुरााइनाका 

जलतवद्युत ाअयोजना रहकेा छन्। वातावरणीय प्रभाव मलूयाांकनको मखू्य ाईद्दशे्यितिम राप्ती 

नदीको िानी प्रयोग गरी नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात तनमााण गना प्रस्तातवत 

जलतवद्युत ाअयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूलयाांकनको ाऄध्ययन गने रहकेो छ। श्रीतवद्युत 

तवकास तवभागद्वारा लुतबबनी प्रदशेको प्युठान तजलला भएर बग्न े माडी नदी र तझम्रुक नदी 

(तमतसए ितछको रातप्त नदी) को िानीको प्रयोग गरी प्रस्ताव गररएको नौमुरे बहुाईद्देश्यीय 

ाअयोजना ाऄन्त्तगात तनम्न ाअयोजनाहरू छन् । 
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१.  प्युठान तजललाको सरुमारानी गााईाँिातलकावाडा नां. ३ र ाऄघााखााँची तजललाको तशतगांगा 

नगरिातलका वाडा नां. ७ र ८ को तसमानामा नौमुरे बााँध बनााइ प्युठान तजललाको सरुमारानी 

गााईाँिातलका वाडा नां. ३ मा तवद्युतगृह तनमााण गरी २१८.३४ मेगावाट तवद्युत ाईत्िादन गने 

नौमुरेजलतवद्युत ाअयोजना। 

२. तशतगांगा नगरिातलकावाडा नां. ७ को लामाताल गााईाँमा re-regulating बााँध बनााइ ८ 

मेगावाट तवद्युत ाईत्िादन गने लामाताल जलतवद्यतु ाअयोजना। 

३. लामाताल जलतवद्युत ाअयोजनाको टेलरेसबाट छोतडने केतह िानीको प्रयोग गरी 

ाऄघााखााँची तजललाको तशतगांगा नगरिातलका हुाँद ैसुरुङ्ग माफा त ाऄघााखााँची तजललाको तशतगांगा 

नगरिातलका वाडा नां. ११ र कतिलवस्तु तजललाको तशवराज नगरिातलका वाडा नां. १ को सुरााइ 

खोलामा रहन े तवद्युतगृहबाट ाऄतधक्तम ५४.७ मेगावाट तवद्युत् ाईत्िादन गररने सुरााइनाका 

जलतवद्युत ाअयोजना। 

  २.० नीतत तथा काननूी प्रावधान 

नौमुरे  बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूलयाकां न प्रततवेदन तयार िाररएको छ। 

नेिाल सरकारल ेजारी गरेको वातावरण सांरक्षण तनयमावली २०५४ को प्रावधान ाऄनुरुि यस 

ाअयोजनाको कायासूतच स्वीकृत भएको तर वातावरणीय प्रभाव मूलयाकां न प्रततवेदन वातावरण 

सांरक्षण तनयमावली २०७७ ाऄनुरुि तयार गररएको छ। वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७ 

को तनयम ३ को ाऄनुसूतच ३क(९) ाऄनुसार, तवद्युत प्रसारण लााआन तनमााण बाहके ाऄन्त्य 

प्रयोजनको लातग ५ हके्टरभन्त्दा बढी वन क्षरे प्रयोग गने,  ाऄनुसूतच ३ च(१ क) ाऄनुसार ५० 

मेगावाटभन्त्दा बढी क्षमताको जलतवद्युत् ाईत्िादन ाअयोजना तनमााण गने, ाऄनुसूतच ३ च(३) 

ाऄनुसार १०० जनाभन्त्दा बढी स्थायी बसोबास भएका जनसङ्ख्या तवस्थातित गने कुनै ितन 

जलस्रोत तवकास काया गने र ाऄनुसूतच ३ च(४) ाऄनुसार बहुाईद्देश्यीय जलाशयको तनमााण  

गनाका लातग वातावरणीय प्रभाव मूलयाङ्कन ाऄध्ययन गनुा िने हुन्त्छ ।  

३.० आयोजना के्षत्रको विद्यमान िातािरणीय अिस्था  

पु्यठान जजल्लाको सरुमारानी गाउँपाजिकावाडड  नं. ३ र अघाडखाँची जजल्लाको जितगंगा नगरपाजिका वाडड नं. 

७ र ८ को जसमानामा नौमुरे बाँध बनाई पु्यठान जजल्लाको सरुमारानी गाउँपाजिका वाडड नं. ३ मा जवद्युतगृह 

जनमाडण गरी २१८.३४ मेगावाट जवद्युत उत्पादन गने नौमुरे जिजवद्युत आयोजना, जितगंगा 

नगरपाजिकावाडड नं. ७ को िामाताि गाउँमा re-regulating बाँध बनाई ८ मेगावाट जवद्युत उत्पादन गने 

िामाताि जिजवद्युत आयोजना॰ िामाताि जिजवद्युत आयोजनाको टेिरेसबाट छोजडने केही पानीको 
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प्रयोग गरी अघाडखाँची जजल्लाको जितगंगा नगरपाजिका हँदै सुरुङ्ग मार्ड त अघाडखाँची जजल्लाको जितगंगा 

नगरपाजिका वाडड नं. ११ र कजपिवसु्त जजल्लाको जिवराज नगरपाजिका वाडड नं. १ को सुराई खोिामा रहने 

जवद्युतगृहबाट अजधक्तम ५४.७ मेगावाट जवद्युत् उत्पादन गररने सुराईनाका जिजवद्युत आयोजनाहरु 

रहेका छन्॰ प्रस्ताजवत बहउदे्दश्यीय आयोजनामा जवजिन्न संरचनागत पूवाडधारहरु रहने छन् जसै्त जिािय 

पोखरी , बाँध, सुरुङ, सजड टैंक, पेनस्टक, जवद्युतगृह र स्वीचयाडड , प्रवेिमागड, जडस्यान्डर िगायत अन्य 

संरचनाहरु ॰ उत्पाजदत जिजवद्युत डवि सजकड ट प्रसारण िाइन मार्ड त राजरि य ग्रीड अन््रतगत जवजिन्न सव–

से्टिनमा जोजडनेछ ॰   

 

नौमुरे जलविद्युत आयोजना 

जजल्ला पु्यठान 

प्रिाजवत के्षत्र ३४१४ वगड जक.जम. 

क्षमता २१८.३४ मे.वा. 

ग्रस हेड १६४ जमटर 

नेट हेड १६०.३ जमटर 

जडजाइन जडस्चाजड १५४ घनजमटर प्रजत सेकेन्ड 

पूणड आपूजतड िेिि (एर्.एस.एि) ५२४ एम.ए.एस.एि 

नु्यनतम संचािन िेिि (एम.ओ.एि.) ४७३ एम.ए.एस.एि 

जिािय के्षत्रर्ि १८.०३ वगड जक.जम. 

बाँधको प्रकार कंजिट रे्स रकजर्ि ड्याम (जस.एर्.आर.डी) 

बाँधको उचाईं (नदीको सतहबाट)  १६९ जम. 

बाँधको िेस्ट िेिि ५३१ एम.ए.एस.एि 

नु्यनतम डि डाउन िेिि  ४७३ एम.ए.एस.एि 

पावर इने्टक संख्या २ 

इने्टक टनेिको ब्यास ४.५ जम. x२ 

पे्रसर साफ्टको ब्यास ६.३५ जम. 
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पे्रसर साफ्टको िम्बाई ५९२ जम. 

जबद्युतगृह अन्डरग्राउण्ड केिनड टाइप 

टबाडइनको केन्द्र ३५६.४ एम.ए.एस.एि 

टबाडइन फ्रान्सन्ऱस (३ वटा) ३०० आरजपएम 

जनष्काजित पानीको िेिि ३६० एम.ए.एस.एि 

बाजषडक औषत उत्पादन ८७४ जी.डबु्ल.एच.(िस घटाए पजछ) 

सुख्खायाममा बाजषडक औषत उत्पादन ३०५.९० जी.डबु्ल.एच.( ३५%) 

वषाडयाममा बाजषडक औषत उत्पादन ५६८.१० जी.डबु्ल.एच.( ६५%) 

पहँचमागडको िम्बाई २२.९४ जक.जम.(जििीबांग-आयोजना के्षत्र) 

टि ान्ऱजमसन िम्बाई ५५ जक.जम.(२२० के िी.) िमही से्टिनसम्म 

िण्डारण क्षमता १०६६.८५ एम जस एम 

चािु िण्डारण क्षमता ६९४.३३ एम जस एम 

डेड िण्डारण २५९.२९ एम जस एम 

औषत  नजदजन्य पदाथड ३६२ एम.ए.एस.एि 

टबाडइन इजर्जसयन्ऱी ९२ % 

जेनेरेटर इजर्जसयन्ऱी ९८ % 

टि ान्ऱर्मडर इजर्जसयन्ऱी ९९ % 

 

िामाताि जिजवद्युत आयोजना 

जजल्ला अघाडखाँची 

क्षमता ८ मे. वा. 

गे्रस हेड ७ जम. 
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नेट हेड ६.६५ जम. 

जडजाइन जडस्चाजड १३६.२० घनजमटर प्रजत सेकेन्ड 

टेिरेस पानीको िेिि   ३५२ एम ए एस एि 

रु्ि सप्लाई िेिि (एर् एस एि)  ३५९ एम ए एस एि 

नु्यनतम संचािन िेिि (एम.ओ.एि.) ३५६ एम ए एस एि 

बाँधको िेस्ट िेिि ३६०.५ जम. (१.५ जम. फ्रीबोडड) 

जिािय के्षत्रर्ि १.२२ वगड जक.जम. 

पावर इने्टक टाइप ३ सबमजडड बेिमाउथ टाइप इने्टक 

इने्टक ब्यास ५.६ जम. 

न्सििवे टाइप  ओररजर्स टाइप न्सििवे इकुइपड जवथ रेजडयि 

गेट्स एण्ड जिस्ट वाि 

इनजी जडजसपेटर हाइडि ोजिक जम्प टाइप  ;]6lnª बेजसन 

बाँधको उचाई १५.५ जम. 

जबद्युत गृह अधड िूजमगत बाँधको अन्सिममा 

पेनस्टकको ब्यास ४ जम. 

टबाडइन सेन्टर िाइन ३४५ एम ए एस एि 

टबाडइन काप्लान (३ वटा) १५० आरजपएम 

टेि वाटर िेिि  ३५२ एम ए एस एि 

कुि बाजषडक उत्पादन ३८.९० जगगावाट (िस घटाएपछी) 

बाजषडक उत्पादन (सुख्खायाम)  १४.६१ जगगावाट(३७%) 

बाजषडक उत्पादन (वषाडयाम) २४.२९ जगगावाट(६३%) 

पहँचमागडको िम्बाई २२.९४ जक.जम. ( जििीबांग-आयोजना स्थि) 
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टि ान्ऱजमसन िम्बाई ४.६ जक.जम. (२०० के.िी.) नौमुरे न्सस्वचयाडड   

कुि िण्डारण ६.४६ एम जस एम 

चािु िण्डारण ३.०२ एम जस एम 

औषत नजदजन्य पदाथड िेिि ३४५ एम ए एस एि 

आयोजना अवन्सस्थजत ८२°५३’२२’’ आ. र २७°५४’३०’’ 

जसंचाई सुजवधा   

देउखुरी १०,८०० हे. ३१०.९६ एम घन जमटर( बाजषडक माग) 

बाँके ४२,७६६ हे. ९५९.५५ एम घन जमटर( बाजषडक 

माग) 

कजपिवसु्त २९,७३६ हे. ६४७.०२ एम घन जमटर( बाजषडक माग) 

कुि ८३,३०२ हे. १९१७.५३ एम घन जमटर( बाजषडक 

माग) 

टबाडइन इजर्जसयन्ऱी ९२% 

जेनेरेटर इजर्जसयन्ऱी ९८% 

टि ान्ऱर्मडर इजर्जसयन्ऱी ९९% 

 

सुराईनाका जिजवद्युत आयोजना 

जजल्ला कजपिवसु्त 

प्रिाजवत के्षत्र  

उत्पादन के्षमता ५४.७ मे.वा. 

ग्रस हेड १६० जम. 

नेट हेड १४८.६६ जम. 

हेडपोन्डमा पानीको िेिि ३५१.५ एम ए एस.एि 



af= k|= d"= d:of}bf k|ltj]bg /fo ;'emfj k|of]hgsf] nflu dfq 

 

टेिरेस वाटर िेिि १९१.५ एम ए एस एि 

जडजाइन जडस्चाजड ४१.६ घनजमटर प्रजतसेकेन्ड 

इने्टक अजर्ड स संख्या ४ (कु्य=४५.७६ घनजमटर प्रजतसेकेन्ड १० फ्लजसंग 

सजहत) 

इने्टक अजर्ड स साइज ४ जम.(डबु्ल)x२.७५ जम. (एच) 

इने्टक पजछको सुरुङ्ग संख्या  २ 

इने्टक पजछको सुरुङ्ग साइज ४ जम. (डबु्ल)x५ जम. (एच) 

सुरुङ्गको िम्बाई २८.२३ जम. 

सेटजिंग बेजसन िम्बाई १०० जम. 

बे को संख्या २ बेय, २५ जम. चौडाई 

सेटजिंग बेजसन पजछको सुरंुग संख्या १ वटा 

सेटजिंग बेजसन पजछको साइज ६ जम. (चौ.)x५ जम. (उ) 

सुरुङ्गको िम्बाई २५९.६७ जम. 

टनेि िन्दा अजघको हेडपोडं ६ जम. (चौ)x३५ जम. (ि.) 

टनेि िम्बाई १८ जक.जम. 

टनेि ब्यास ५.५ जम. 

टनेि स्लोप १:५०० 

सजड ट्ांक टाइप ओररजर्स टाइप (४.५ जम. ब्यास ओररजर्स) 

सजड ट्ांक ब्यास १२ जम. 

पेनस्टक ब्यास ३.८ जम. 

पेनस्टक िम्बाई ११७२.६५ जम. (जबउरीजर्केसन सजहत) 

जबद्युत गृह अधडिूजमगत ३६.९ जम.(ि)x१७ जम.(चौ)x३० जम. 

(उ) 
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टबाडइन सेन्टर िाइन १८०.५ एमए एस एि 

टबाडइन फ्रान्सन्ऱस २ वटा ५०० आर पी एम 

टेिरेस सुरुङ्ग ६ जम. (चौ)x २.९ जम. (उ), १:१००० स्लोप 

औषत बाजषडक उत्पादन ३६२.८१ जगगा वाट 

बाजषडक उत्पादन सुख्खायाम १७३.९२ जगगा वाट 

बाजषडक उत्पादन वषाडयाम १८८.८८ जगगावाट 

पहँच मागडको िम्बाई ५.१७ जक.जम. (पुवडपजिम राजमागड- सजड ट्ांक) 

टि ान्ऱजमसन िम्बाई २२ जक.जम. (२२०के.िी.) नौमुरे न्सस्वचयाडड 

जसंचाई सुजवधा  

कजपिवसु्त २९.७३६ हे. 

टबाडइन इजर्जसयन्ऱी ९२% 

जेनेरेटर इजर्जसयन्ऱी ९८% 

टि ान्ऱर्मडर इजर्जसयन्ऱी ९९% 

वातावरणमा पने प्रिाव  डुबान के्षत्रमा पने ९९१ पक्की घर, ४२५ कच्ची 

घर, १२११ गोठ, २१ िोिंुगे पुि, १ काठे पुि, ६ 

वटा पक्की पुि, ४७ वटा कायाडियहरु, ५ 

खानेपानी आयोजना, ५ वटा घाट, १४ वटा 

मन्सन्दर, २१ वटा जवद्यािय १ हेल्थ पोर, २०५०० 

नीजी बोट जवरुवा, १ पक्की सडक, कच्ची 

सडक 

 नीजी जजमन अजधग्रहण:  करीब १०२८.८७ 

हेक्टर  

 सरकारी जजमनः  १५०६.१२ हेक्टर (वन, बगर, 

नदी समेत) 

 वन के्षत्र १३६९.४३ हेक्टर  

(३०२२५९ पोि र ४७४५७ रुख गरर जम्मा 
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३४९७१६ प्रजाजतका रुखहरु 

 

नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजनाको िाजग कूि २५३४.९९४ हेक्टर जजमन आवश्यक पदडछ जसमधे्य 

२५१४.१०८ हेक्टर स्थायी र  २०.८८५३ हेक्टर अस्थायी रुपमा आवश्यक पदडछ ॰ स्थायी रुपमा प्रयोग हने 

जजमनमधे्य १०२८.८७ हेक्टर जग्गाधनी प्रमाण पुजाड िएको नीजज जजमन  र ४० हेक्टर जग्गाधजन प्रमाण पुजाड 

निएको जजमन प्रयोग हनेछ ॰  बाँकी १४६६.१२४ हेक्टर सरकारी जग्गा प्रयोग हनेछ॰ यस आयोजनाको 

िाजग वन के्षत्र१३६९.४३ हेक्टर आवश्यक पदडछ॰ 

यो आयोजना जनमाडण सम्पन्न हन कररब १० वषड िागे्नछ ॰ प्रारन्सिक कायडहरु जसै्त आयोजनाको टेण्डर 

प्रजिया, जग्गा प्रान्सि, क्याम्प जनमाडण र आवश्यक प्रारन्सिक पूवाडधार जनमाडणको कायड पजहिो बषडमा गररने 

छ ॰ यस आयोजनाको िागत खचड २०२० को बजार िाउ अनुसार अनुमान गररएको छ ॰ नौमुरे जिजवद्युत 

आयोजनामा ६९७.४४ जमजियन डिर, िामाताि जिजवद्युत आयोजनामा ९६.८६५ जमजियन डिर र 

सुराईनाका जिजवद्युत आयोजनामा १२२.२६जमजियन डिर िागे्न देन्सखन्छ ॰ 

३. अध्ययन विवध 

प्रसु्तत वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रजतवेदन तयार गदाडको अवजधमा प्रकाजित एवं अप्रकाजित प्रजतवेदन 

स्थिगत अध्ययन र नक्शाको व्याख्याको माध्यमद्वारा सहायक सूचना सङ्किन गररएको जथयो र आयोजना 

स्थिमा घरधुरी प्रश्नाविी, चेकजिर, नमुना सिेक्षण, नाँप–जाँच, प्रयोगिािामा परीक्षण, मुख्य व्यन्सक्तहरुको 

सहिाजगतामा छिर्ि तथा अिजि्रया बैठक गरी प्राथजमक तहका सूचना सामग्री सङ्किन गररएको जथयो 

॰ उपयुक्त जवजधको प्रयोग गरी प्राथजमक र सहायक सूचनाको जवशे्लषण गररएको जथयो ॰ 

जवज्ञहरुको अनुिव, चेकजिर, नक्ांकन जस्ता जवजधको प्रयोग गरी आयोजनाका िाजग िािदायी तथा 

प्रजतकूि प्रिावहरुको पजहचान तथा आङ्किन गररएको जथयो ॰ प्रिावहरुको प्रसु्तजतकरण गनड म्याजटि क्को 

प्रयोग गररएको छ ॰  प्रिावको उले्लखनीय मूल्याङ्कनको िाजग अंक÷सापक्ष िार जवधीको प्रयोग,  संरक्षण 

गररएका वनिजतका प्रजाजत सम्बन्धी सूचीको प्रयोग, अध्ययन टोिीका सदस्यहरुबीच छिर्ि, 

जवज्ञहरुसंग परामिड, राजरि य नीजत, कानुनको  सजमक्षा तथा स्थानीय प्रचिन आजदिाई मध्यनजर गदै 

प्रिावहरुको मूल्याङ्कन गररएको छ ॰ ती प्रिावहरुको  सापेक्षता तथा आंकिनको बारेमा जनणडय गनडका 

िाजग राजरि य वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन जनदेजिका १९९३  िे जनदेिन गरे अनुरुप पािना गररएको छ ॰  

जवशे्लजषत तथ्याङ्कको आधारमा आधारिूत वातावरणीय अवस्थािाई ध्यानमा राख्दै पजहचान गररएका तथा 

आङ्कित प्रिावहरु समावेि गरी यो वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रजतवेदन तयार गररएको छ ॰ यस 

प्रजतवेदनमा िािदायी प्रिाविाई वृन्सि गनड र प्रजतकूि प्रिावको प्रकृजत हेरी नू्यजनकरण र जनराकरण गने 

उपायहरु वा उजचत क्षजतपूजते बारेमा उले्लख गररएको छ ॰ साथै, वातावरण संरक्षणका उपायहरु, 

वातावरणीय अनुगमन तथा परीक्षणको कायाडन्रयनको िाजग आवश्यक पने संयन्त्र कायाडन्रयनकारी 



af= k|= d"= d:of}bf k|ltj]bg /fo ;'emfj k|of]hgsf] nflu dfq 

 

जजमे्मवारी, व्यवस्थापन, कमडचारी, ररपोजटडङ, बजेट तथा समन्रयको पक्ष समेटेर वातावरण व्यवस्थापन 

योजना तयार गररएको छ र यसिाई वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रजतवेदनमा समावेि गररएको छ ॰  

 

४. नीवत, कानून र वनदेविकाहरू 

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन अध्ययनका िममा, यो प्रजतवेदन तयार गदाड आवजधक योजना, जवषयगत 

नीजत तथा रणनीजतमा उले्लख िएका वातावरण, वन, श्रम ऐन, जनयमाविी, अन्य सान्दजिडक ऐन, नीजत, 

जनयमाविी एवम् मुख्य रुपमा जिजवद्युत जवकास सम्बन्धमा जवद्यमान योजना तथा नीजतहरुको जवसृ्तत 

सजमक्षा गररएको छ ॰ यस आयोजनाको िाजग जिजवद्युत जवकास नीजत, २०५८ िाई छाता नीजतको रुपमा 

जिइएको छ ॰ यसका अजतररक्तयो प्रजतवेदन तयार गदाड जिस्रोत रणनीजत, नेपाि जैजवक जवजवधता रणनीजत  

राजरि य वन नीजत २०७५, नेपाि वातावरण नीजत २०७६, पूवाडधार जवकास आयोजनाका िाजग जग्गा प्रान्सि, 

पुनडवास तथा पुनस्थापना नीजत २०७१ आजद समीक्षा गररएको छ ॰  

नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजना कायाडन्रयन गदाड अविम्वन गनुडपने सम्बन्सन्धत कानुनहरुको पजन यस 

प्रजतवेदनमा जवसृ्तत सजमक्षा गररएको छ ॰ यो आयोजना कायाडन्रयन गदाड वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६) र 

यसको जनयमाविी (२०७७), वन ऐन २०७६, जिश्रोत ऐन (२०४८) र जनयमाविी (२०४९), जवद्युत ऐन 

(२०४९) र जनयमाविी (२०४९), वन ऐन (२०७६) तथा जनयमाविी (२०७१) का जवजिन्न प्रावधानहरु 

आकजषडत हनेछन् र जतनको पररपािना गररनेछ ॰ यसका अजतररक्त िूजम ऐन (२०२०), स्थानीय सरकार 

संचािन ऐन (२०७४) र र जनयमाविी (२०७१), जिाचर संरक्षण ऐन (२०१८), श्रम ऐन २०७५, िू उपयोग 

ऐन २०७६, जवद्युत जनयम आयोग ऐन २०७४, जग्गा प्रािी ऐन (२०३४), जवस्फोटक पदाथड ऐन (२०१८) तथा 

सावडजजनक सडक ऐन (२०३४) िगायत प्रजाजतको संरक्षण सम्बन्धी महासन्सन्धहरुको पजन सजमक्षा गररएको 

छ ॰ 

यो प्रजतवेदन तयार गदाड जिस्रोत र वन के्षत्रसंग सम्बन्सन्धत वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन जनदेजिका, 

जनयमाविीहरु, मापकहरु, म्यनुयि, जदग्दिडनहरुको पजन जवसृ्ततरुपमा उपयोग गररएको छ ॰ जवद्यमान 

नीजत तथा रणनीजत, वातावरणसंग सम्बन्सन्धत कानुन, जनदेजिका तथा जदग्दिडनहरु िगायत वातावरणीय 

प्रिाव मूल्याङ्कनको आधारिूत जसिाि र अभ्यास बमोजजम समेत आयोजनाको कायाडन्रयन गदाड 

वातावरणमा पनड सके्न प्रजतकूि प्रिावहरुिाई हटाउने र नू्यजनकरण गने वा क्षजतपूजतड जदने व्यवस्थाका िाजग 

आयोजनामा वातावरण संरक्षणका उपायहरु समावेि गरी आयोजना कायाडन्रयन गनड प्रस्तावक स्वयं 

जजमे्मवार हने िएकोिे सिव िएसम्म यी कुराहरुिाई ध्यानमा राखी  यो प्रजतवेदन तयार गररएको छ ॰ 

५. विद्यमान िातािरणीय अिस्था 

भौवतक िातािरणः  

नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजना के्षत्र नेपािको िुन्सम्बनी प्रदेिअन््रतगत पु्यठान, अघाडखाँची, कजपिवसु्त र 

दाङ  जजल्लामा समुद्र सतहबाट ३५० देन्सख ५४० जमटरबीचको के्षत्रमा पदडछ (अवन्सस्थत छ) ॰ यो 
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आयोजनाको जिाियको पानीको तह (उच्चतम) ४४०-५२५ जमटरमा रहने छ ॰ यस आयोजना के्षत्रमा 

अजधकतम तापमान २८0 देन्सख ३२o सेन्सियस छ र जाडो याममा यहाँको तापिम ९ o देन्सख १८ o सेन्सियस 

रहेको छ ॰ यहाँ बाजषडक सरदर १४७७ जमजिजमटर पानी पदडछ ॰ करीब चार करोड बषड पजहिे जहमाियको 

उत्पजतको िममा नदीजन्य पदाथडहरु थुजप्रएर बनेको सबैिन्दा कान्छो पहाड नै चूरे शृ्रखिा हो ॰ पूणड रुपमा 

नखांजडएको खुकुिो पते्र चट्टान िएको र महािारतबाट बगे्न नदीहरु यही चूरे के्षत्र िई िारत तपडm बगे्न हँदा 

प्राकृजतक रुपिे यो के्षत्र अत्यि संवेदनिीि रहेको छ ॰ 

नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजना के्षत्रको केजह िूिाग चूरे के्षत्रमा पदडछ ॰  आयोजना के्षत्रको जिाियको जजमन 

समतिछ ॰ िौगोजिक रुपमा आयोजना के्षत्र जसवाजिकको जंगिी खोिा गु्रपमा पदडछ, जुन बङकस 

र्रमेसन हो॰ आयोजनाको पहँछ सडक कररडोर िगायत आयोजना के्षत्रको जबजिन्न संरचना रहने के्षत्रमा 

न्सस्थर रुपमा छ ॰आयोजना के्षत्रमा कुनै औद्योजगक गजतजवजधहरु सञ्चािन िएका छैनन र ग्राजमण प्रकृजतको 

छ ॰ स्थिगत जनरीक्षणको आधारमा त्यहाँ पानीको गुणस्तरमा प्रिाव पाने कुनै खािको कुनै पजन 

जियाकिाप देन्सखदैन ॰ साथै ध्वजन र वायु प्रदूषण समेतको समस्या देन्सखदैंन ॰  

जहमनदी र जहमतािको िगत अध्ययन अनुसार, अिराडजरिि य एकीकृत पवडतीय जवकास केन्द्रिे सन् २०१५ मा 

प्रकािन गरेको जहमताि अकस्मात रु्टेर तल्लो तटीय के्षत्रमा आउने बाढी सम्बन्धी अध्ययन प्रजतवेदन 

अनुसार रािी नदीमा कुनै जोन्सखम देन्सखंदैन ॰  

जैविक िातािरणः   

नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजना के्षत्र उष्ण प्रदेजिय के्षत्रमा पदडछ॰ यस आयोजना के्षत्रको वन के्षत्रमा साि, 

जसमि,खैर, सल्ला िगायत अन्य जमजश्रत खािका रुख जवरुवा पाइन्छ ॰ यो आयोजना कायाडन्रयन हने के्षत्र 

जविेष गरी जिािय के्षत्रमा धेरै वन के्षत्रमा रहेका छन्॰ साथै, जवद्युतगृह, पाइप, काम गने जिजवर, र्ोहोर 

संकिन केन्द्र, टनेि जस्ता आयोजनका संरचनाहरु वन के्षत्रमा रहने छन् ॰ यी संरचना रहने के्षत्रमा  

खासगरी साि, जसमि,खैरको संख्या अत्यजधक रहेको छ ॰ यस के्षत्रको खासगरी नदी जकनारमा र जनजी 

खेतमा त्यजिकै उजिएका स–साना वा बाढी पिात उजिएका वनिजत पाइन्छन् ॰  

वनके्षत्र घाँस दाउरा, काठ र मुढा संकिनमा प्रयोग गररएको छ ॰ वन के्षत्रमा जवजिन्न प्रजाजतका गैर काष्ठ 

वन पैदावार  पाइन्छन् ॰ स्थानीय माजनसिे बताए अनुसार यी वन के्षत्रमा जचतुवा, स्याि, बाँदर आजद छन् ॰ 

स्थिगत अध्ययन (सिेक्षण) का आधारमा यहाँ जवजिन्न प्रजाजतका स्तनधारी र चराका प्रजाजतहरु, घस्रने 

जिु र माछाहरुमा बुचे, असिा, सहर, बुदुना, बाम, कते्ल, जतते आजद पाइन्छन् ॰  

सामावजक–आवथिक तथा सााँसृ्कवतक िातािरणः   

यस आयोजनाको आयोजनाका के्षत्र िन्नािे आयोजनाको संरचनाहरु रहने गाउँपाजिका तथा 

नगरपाजिकाहरुको वडाहरुिाई जनाउँदछ ॰ प्रत्यक्ष रुपमा प्रिाजवत नगरपाजिकाहरु/गाउँपाजिकाहरु: 

पु्यठान जजल्ला, सरुमारानी गाउँपाजिका, माण्डवी  गाउँपाजिका, ऐरावती गाउँपाजिका र मल्लारानी 

गाउँपाजिका छन् ॰ अघाडखाँची जजल्ला, जितगंगा नगरपाजिका, िूजमकास्थान गाउँपाजिका, मािारानी 
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गाउँपाजिका छन् ॰  कजपिवसु्त जजल्ला, जिवराज नगरपाजिका छन् ॰ अप्रत्यक्ष रुपमा प्रिाजवत 

नगरपाजिकाहरु/गाउँपाजिकाहरुमा दाङ जजल्ला, रािी गाउँपाजिका, बंगिाचुिी नगरपाजिका, गढवा 

गाउँपाजिका केही के्षत्र पदडछन् ॰ 

आयोजना के्षत्रमा कूि प्रत्यक्ष रुपमा प्रिाजवत घरधुरी सङ्ख्या१४३६ रहेको छ, जसमा अघाडखाँची जजल्ला, 

जितगंगा नगरपाजिका, िूजमकास्थान गाउँपाजिका, मािारानी गाउँपाजिका  र कजपिवसु्त जजल्ला, जिवराज 

नगरपाजिका रहेका छन्॰ आयोजना के्षत्रमा प्रत्यक्ष प्रिाजवत मधे्य मगर जाती, के्षत्री, बाहन, सन्यासी 

आजदको बाहल्यता रजहको छ ॰ यी मधे्य ९९%  प्रजतित माजनस जहन्दू  र बाँकी अन्य धमड माने्न माजनसहरु 

छन् ॰ यहाँका माजनसहरुको मूि पेिा खेती जकसानीहो॰ आयोजना के्षत्रका कूि प्रत्यक्ष रुपमा प्रिाजवत 

३२% प्रजतित घर माटो, ढुङ्गा तथा काठबाट वनेको छ र जटनको, जस्ताको छानो रहेको छ ॰ प्रायः  

सवैजसोको घरधुरीको आकार सानो िए तापजन वस्नको िाजग आफ्नै घर छ, गाइवसु्तको िाजग तथा दाउरा, 

सुख्खा घाँस वा पराि राख्नको िाजग छुटै्ट  घर / गोठ ३०% छ ॰  

यहाँ साक्षरको सङ्ख्या ९१% प्रजतित देन्सखन्छ ॰ सामान्य ज्वरो, रुघाखोकी, िाडापखािा, पेटमा जुगा पने 

तथा पेट सम्बन्धी सामान्य रोग यस के्षत्रमा हाि देन्सखएका रोगहरु हन ॰ आयोजना के्षत्रका कररव ९५% 

प्रजतित घरधुरीिे जवतररत खानेपानी पाएका छन् ॰ सरसर्ाईको अवस्था सिोषजनक छ र ९७ % 

प्रजतित घरधुरीिे चपी प्रयोग गरेको पाइयो ॰ यस के्षत्रमा कृजष र पिुपािन मुख्य पेिाको रुपमा रहेको छ 

॰ कररब ७८% प्रजतिि माजनसिे अजहिे पजन खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गरेको पाइयो ॰  

आयोजनािे खासगरी  ९९१ पन्सक्क घर, ४२५ कन्सच्च घर, १२११ गोठ, २१ वटा िुरुङे्ग पुि, १ वटा काठे पुि, 

६ वटा पन्सक्क पुि, ६ ७ वटा जवजिन्न कायाडिय, ५ वटा खानेपानी आयोजना , ५ वटा घाट, १४ वटा मंजदर, 

२१ वटा जवद्यािय, १ वटा हेल्थपोस्ट, ५ वटा ५ वटा २०,५०० वटा जनजी रुख/जबरुवा, १ पन्सक्क सडकिाई 

प्रत्यक्ष प्रिाव पानेछ ॰ डुबान के्षत्रमा बसोवास गने मधे्य कररब प्रत्यक्ष रुपमा प्रिाजवत घरधुरी १५५ 

माजनसहरु माछा माने गछड न् ॰यसैगरी आयोजनाबाट असर पनड सके्न कररव ४५% प्रजतित जनता कृजष 

उत्पादन र पिुपािनमा पूणड रुपमा संिग्न िएका छन् ॰ प्रिाजवत बहसङ्ख्यक पररवारको आफ्नै घर छ ॰  

आयोजनाबाट प्रिाजवत पररवारसंग कररब २०,८०० रोपनी जजमन रहेको छ ॰ धान, मकै, गहँ, र्ापर र 

कोदो यहाँको मुख्य खाद्यान्न वािी हन् त्यसैगरी दाि, तोरर, र्िरु्ि र सागपात नगदे वािी हन् ॰ 

पिुपािन र होटेि व्यवसायिे पररवारको आयस्रोत बढाउन मुख्य योगदान जदएको छ ॰ आम्दानीको मुख्य 

श्रोत कृजष, पयडटन, नोकरी, पिुपािनतथा अन्य रहेका छन् ॰ त्यस्ता प्रिाजवत पररवारिे अखाद्य वसु्तमा 

िन्दा खानजपनको िाजग बढी रकम खचड गने गरेका छन् ॰  

आयोजनाबाट प्रिाजवत ४६ % पररवारिे आयोजनािे सम्पजि अजधग्रहण गरे वापत क्षजतपूजतड स्वरुप नगद 

क्षजतपूजतड र आयोजनामा नै काम गने आिा गरेका छन् ॰ समू्पणड प्रिाजवत पररवारिे अजधग्रहण गररने 

सम्पजि बापत उजचत मूआब्जािाई पजहिो प्राथजमकतामा राखेका छन् ॰ तत्पिात् िमिः  रोजगारीको 

अवसर, आयोजना के्षत्रको जवकास र जवद्युतको उपिब्धीमा जोड जदएका छन् ॰  
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६. िातािरणीय प्रभािहरु 

लाभदायी प्रभािहरु 

जनमाडणका िममा आयोजनािे  १००० दक्ष, १२५० अधड–दक्ष तथा २६५० अदक्ष व्यन्सक्तहरुिाई रोजगारी 

जदनेछ ॰ स्थानीय  प्रिाजवत पररवारिाई  पजहिो प्राथजमकता जदइनेछ ॰ आयोजना अवजधमा यस के्षत्रमा धेरै 

आजथडक जियाकिाप  हने हनािे स्थानीय अथडतन्त्रमा त्यसको अनुकूि प्रिाव पने कुरा पजन प्ररै छ ॰ यस 

आयोजनािे जनमाडण सम्बन्धी सीप, आय आजडन बढाउने सम्बन्धी ताजिम तथा ज्ञान जदने एवम् प्राजवजधक 

दक्षता बढाउन प्रिाजवत पररवार र स्थानीय जनतािाई प्राथजमकता जदई ताजिम जदनेछ ॰ यसैगरी यस 

आयोजनािे कायाडन्रयन गने सामुदाजयक सहयोग कायडिमबाट आयोजना प्रिाजवत के्षत्र   / नगरपाजिका  / 

गा.पा. िािान्सन्रत हनेछ ॰  

नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजनाको प्रस्तावक नेपाि सरकार, ऊजाड, जिस्रोत तथा जसंचाइ मन्त्रािय, जवद्युत 

जवकास जविागिे नेपाि जवद्युत प्राजधकरणिाई जवजुिी जबिी गनेछ ॰ त्यसरी जनजित जवजुिी जबिीबाट 

प्राि रकम आयोजनाबाट प्रिाजवत प्रदेि र स्थानीय जनकायका िाजग छुट्ाइनेछ ॰ जवद्यमान जनयमानुसार 

जिजवद्युत उत्पादनबाट प्राि हने राजश्व मधे्य स्थानीय सरकारिे २५ प्रजतित र प्रदेि सरकारिे २५  

प्रजतित पाउने छन् ॰ आयोजनाको जिािय के्षत्रमा आयोजनाको आवश्यक सहयोगमा नौका जवहारको 

प्रवधडन गनड र जिािय के्षत्र माछा पािन गरी पयडटजकय स्थिको रुपमा जवकास हने िक्ष्य रहेको छ ॰ 

प्रवतकूल प्रभािहरु 

िौजतक वातावरण – आयोजनाबाट िौजतक वातावरणमा पने प्रमुख प्रिाव डुबान के्षत्र हो ॰ यस डुबान 

के्षत्रमा पने ९९१ पन्सक्क घर, ४२५ कन्सच्च घर, १२११ गोठ, २१ वटा िुरुङे्ग पुि, १ वटा काठे पुि, ६ वटा 

पन्सक्क पुि, ४७ वटा जवजिन्न कायाडिय, ५ वटा खानेपानी आयोजना , ५ वटा घाट, १४ वटा मंजदर, २१ वटा 

जवध्यािय, १ वटा हेल्थपोस्ट, २०,५०० वटा जनजी रुख/जबरुवा, १ पन्सक्क सडकिाई यस आयोजनािे प्रत्यक्ष 

प्रजतकूि प्रिाव पानेछ ॰  

यी संरचना बाहेक अन्य जनमाडणसँग सम्बन्सन्धत प्रिावहरु जसै्त जजमनको िू–उपयोग पररवतडन, वायू प्रदूषण, 

ध्वनी प्रदुषण, नीजज जग्गामा जनमाडण सामाग्रीहरु थुपाने, सञ्चािन गने, पजहरो जाने, माटो बगे्न, वकड  क्याम्प 

सञ्चािन गदाड हन सके्न प्रिाव र आयोजना सञ्चािनको समयमा नदीको केजह िागमा नदीको केजह िागमा 

(इनटेक देन्सख जवद्युतगृह सम्म) नदीमा पानीको बहाव कम हने जस्ता िौजतक बातावरणमा सिाव्य 

प्रजतकूि प्रिाव पनेछन् ॰  

आयोजना स्थि सम्मको सडकमा सवारी साधनको आवत–जावत एवम् जनमाडण सामग्रीको ओसार–पसार 

गदाड कावडन मोनोअक्ाइड, सल्फर डाइअक्ाइड एवम् धुिोको मात्रा स्थानीय वायुमण्डिमा थजपने छ ॰ 

आयोजना के्षत्रमा हाि अन्य ग्ाँस जनश्कािन गने स्रोत निएकोिे यो प्रिावको पररमाण सामान्य, स्थानीय 

तहसम्म र छोटो अवजधको िाजग हने आङ्किन गररएको छ ॰  
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आयोजनाको वाँध जनमाडण गदाड नदीको पानी जहउँद र गृष्म मजहनाको कररव ३ मजहना धजमिो हनेछ ॰ 

जनमाडण कायडमा संिग्न कामदारहरुका कारण स्थानीय जनताको खानेपानी प्रणािीमा थप चाप पनड सके्नछ 

र र्ोहोरमैिाको जनष्कासनको समस्या बढ्न सके्नछ ॰ र्ोहोरमैिाबाट नजजकै रहेको पानीको स्रोत थप 

प्रदुजषत हन सक्दछ ॰ यसैगरी िजसङ्ग प्लान्टको सञ्चािनबाट धुिोको मात्रा बढ्ने छ ॰ 

हिुका र ठूिा मािवाहक सवारी साधनिे प्रयोग गने जडजेि र पेटि ोि, इन्सन्जन, जगयर तथा वे्रकबाट चुजहएको 

तेि  तथा जग्रज िगायत अन्य तरि पदाथडबाट जजमनमा रहेको पानी प्रदूजषत हन सके्नछ र अन्सक्जनको 

मात्रा घट्न गई जिीय जीवमा प्रजतकूि प्रिाव पनेछ ॰  

जैविक िातािरणः  यस आयोजनािाई कूि जजमन २५३४.९९४  हेक्टर आवश्यक परे पजन सरकारी 

जजमन१५०६.१२४ हेक्टर आवश्यक परे तापजन वन के्षत्र, सामुदाजयक वन  र नदी र बगर के्षत्र र जनजी 

जमीनमा (१०२८.८७ हेक्टर) पदडछ ॰ यस आयोजनाको िाजग वन के्षत्र १३६९.४३ हेक्टर आवश्यक 

पदडछ॰आयोजनािे ३०२२५९ वटा पोि आकारर ४७४५७ वटा रुख आकारका जम्मा ३४९७१६ जवजिन्न 

प्रजाजतका रुखहरु जवरुवािाई प्रिाव पानेछ ॰ जयनमा साि र खयरका रुखिाई मुख्य क्षजत पुगे्नछ ॰   

आयोजना के्षत्रमा जङ्गिी जनावर, जवजिन्न चरा चुरंुगी र सपड, छेपारो आदी घस्रने प्राणी पाइए तापजन ती 

प्राणी अन्य वासस्थानमा जान सके्न िएकािे जतनमा उिेख्य वातावरणीय प्रिाव नपने आङ्किन गररएको छ 

॰  

सामावजक–आवथिक तथा साांसृ्कवतक िातािरणः  आयोजना कायाडन्रयनका िाजग कूि१०२८.८७ हेक्टर 

हेक्टर जनजी जमीन र जस मधे्य४८ हेक्टर जग्गाधनी प्रमाण पुजाड जवनाको जमीन स्थायीरुपमा प्रयोग हनेछ ॰ 

खेतीयोग् जजमनमा क्षजत पुग्न जादा धान, गँह, मकै जस्ता उत्पादन समेत घट्ने र माटोको मात्रा समेत घट्न 

जान्छ ॰ यो आयोजनाबाट ९९१ पन्सक्क घर, ४२५ कन्सच्च घर र १२११ गोठ समेत प्रत्यक्ष प्रजतकूि प्रिाव पदडछ 

॰  

७. वबकल्प विशे्लषण 

जवजिन्न क्षमताका जवद्युत उत्पादनको जवकल्प जवशे्लषण गररएको छ ॰  आयोजना हँदा र नहँदाको 

अवस्थाको बीचमा तुिना गररएको छ ॰ प्रस्ताजवत आयोजना कायाडन्रयनको िाजग बन के्षत्र बाहेक अन्य 

बैकन्सल्पक स्थान निएकोिे वन के्षत्रको जवकल्पको जवशे्लषण गनड सजकएन ॰ सोिार पावर र थमडि पावर 

जस्ता जिजवद्युतका िाजग सिाव्य जवकल्पहरुका बारेमा समेत जवचार गररएको जथयो तर यो बहउदे्दश्यीय 

आयोजना िएकोिे ती जवकल्पहरु स्वतः  अनुपयुक्त देन्सखए ॰  

८. प्रभाि अवभबृद्धि र नू्यनीकरण गने उपायहरु 

सकारात्मक प्रभाि अवधकतम गने उपायहरुः   

आयोजना जनमाडण अवजधमा, आयोजनाबाट प्रिाजवत हने पररवार तथा स्थानीय जनतािाई तोजकएको 

योग्ता पुगेको अवस्थामा प्राथजमकताको आधारमा रोजगारी जदइने छ ॰ यो रोजगारीबाट आयोजनामा काम 
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पाउने पररवारको आम्दानी बढ्ने छ ॰ आयोजनािे ठेकेदारसँग सम्िौता गदाड आयोजनाबाट प्रिाव पने 

पररवार तथा स्थानीय जनतािाई प्राथजमकताको आधारमा दक्ष तथा अधड–दक्ष दुवै प्रकारका कामदारिाई 

रोजगारी जदनु पने,  उजचत ज्यािा वा तिव जदनु पने र जजल्लाबाट स्वीकृत दर िन्दा नघट्ने गरी ज्यािा वा 

तिब जदनु पने कुरािाई बाध्यकारी दर्ाको रुपमा समावेि गररनेछ ॰ 

आयोजनािे, आयोजना के्षत्र जित्र नगदेवािी, पयडटन, पिुपािन तथा उद्यम जवकासका सम्बन्धमा दक्षता 

बढाउनको िाजग प्राजवजधक ज्ञान र सीपमूिक ताजिम प्रदान गनेछ ॰  

नेपाि सरकारिे स्थानीय जनकायहरुको जवकास कायडिमको िाजग जनमाडण िागतको कन्सिमा०.७५ देन्सख 

०.७५सामुदाजयक सहयोग कायडिमको िाजग व्यबस्था गनुडपने प्रबधान राखेको हँदा, प्रिाजवत 

गाँउपाजिकहरु र नगरपाजिकािे िौजतक पूवाडधार जवकास, स्वास्थ्य र जिक्षाका िाजग यस आयोजनाबाट 

०.७५ सामुदाजयक सहयोग बापत थप रकम प्रदान हनेछ ॰ राजरि य उजाड सङ्कट जनवारण २०७२ अनुसार 

कन्सिमा ०.७५ (१०० मे.वा. सम्म) र देन्सख ०.५(१०० मे.वा. िन्दा माजथ) सामुदाजयक सहयोग कायडिमको 

िाजग थप रकम व्यवस्ता अनुसार यस आयोजना सामुदाजयक सहयोग कायडिमको िाजग थप रकम 

व्यवस्ता गररने छ ॰ 

उक्त सहयोग प्राथजमकताको आधारमा जिक्षा, स्वास््थ र खानेपानी, कृजष जबकास, स्थानीय वनको संरक्षण, 

जैजवक जवजवधता र स्थानीय जवकास सम्बन्धी गजतजवजधमा प्रयोग हनेछ ॰ यसमा िाजग प्रिाजवत 

गाँउपाजिकाका प्रते्यक वडाको प्रजतजनजधत्व हने गरी एक समन्रय सजमजतको गठन गररने छ ॰ यो सजमजतिे 

प्रिाजवत गाँउपाजिकाको आवश्यकताहरु प्राथजमजककरण गनेछ ॰ आयोजनाबाट पनड सके्न र परेका 

अनुकूि तथा प्रजतकूि प्रिाविाई समेत जवचार गरी सञ्चािन अबजधका िाजग सिुजित रकम छुट्टयाइनेछ ॰  

प्रवतकूल प्रभाि नू्यनीकरण गने उपायहरु 

िौजतक वातावरणः  वायुको गुणस्तरमा आउने सिाव्य पररवतडनिाई जवचार गरी ग्रािि तथा धुिे सडकमा 

आयोजनािे वषडको ४ सुख्खा मजहनाहरुमा दैजनक एक पटक पानी छजकड नेछ ॰ आयोजनाका गुडेका सवै 

सवारी साधनहरुको जनयजमत (माजसक) ममडत–सिार हनेछ र जतनिे प्रदूषण सम्बन्धी राजरि य मापदण्डको 

पािना गनुड पनेछ ॰ धुिोमा काम गने कामदारको िाजग मास्कको व्यवस्था गररने छ ॰ कामदारहरुिाई 

आवश्यक सुरजक्षत उपायहरु उपिव्ध गराइनेछ र जतनीहरुको दुघडटना बीमा गररनेछ ॰ 

आयोजनाका कमडचारी एवम् कामदारको िाजग राजरि य खानेपानीको मापदण्ड र जवश्व स्वास्थ्य संघको 

जनदेजिकाको पािना हने गरी कोजवडको मापदण्डिाई पािनागनेछ ॰ आयोजनाको जियकिापबाट 

जनस्कने सवै ठोस तथा तरि र्ोहोरमैिािाई सुरजक्षत प्रकारिे जनष्कासन गररने छ ॰  

ध्वजनको तह कम गनड जवस्फोटक पदाथडको प्रयोगिाई नू्यन गररने छ ॰ सुरक्षाको दृरीकोणिे जनमाडण के्षत्र 

पजन घेररने छ ॰ जनमाडण कायडमा संिग्न कामदारिाई ध्वनी कम हने कानमा िगाउने प्लग जदइने छ ॰ 

कमे्प्रसर जस्ता ध्वजन बढाउने मेजसनमा ध्वजन नू्यन गने उपकरणको जडान गररने छ ॰ जनमाडण के्षत्रमा गुड्ने 
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सवारी साधनिाई उत्पादक संस्थाको सुिाव बमोजजम जनयजमत रुपमा ममडत–सिार गररने छ र हनड 

बजाउन समेत जनषेध गररने छ ॰  

आयोजनाको सञ्चािन तथा ममडत–सिारको समयमा जिरािोपाखा िन्सिएमा जैजवक–इन्सन्जजनयररङ्ग 

जवजधमार्ड त पुनरुत्थान गररनेछ ॰ यसको िाजग आयोजनािे आवश्यकता अनुसार बजेटको व्यवस्था गनेछ ॰ 

केही प्रिाजवत संरचनाहरु पुनजनडमाडण वा स्थानािरण गररनेछ ॰   

जैविक िातािरणः  आयोजना सञ्चािन गदाड वन के्षत्रिाई पने प्रिाव क्षजतपूजतड स्वरुप र रुख जवरुवा नर 

िएवापत सोधिनाड उपिव्ध गराउनेछ ॰ क्षजतपूजतडको िाजग चुरे के्षत्रमारु १ अरव,५करोड , ४१ िाख रकम 

अनुमान गररएको छ ॰ चुरे के्षत्रमाक्षजत पुगे्न रुख जवरुवािाई १:२५ का दरिे वृक्षारोपण गनडका िाजग 

७५,७७११३  वृक्षारोपण गनुड पने हन आउछ ॰ एक हेक्टरमा १,६०० जवरुवा रोपे्न गरी क्षजतपूजतड बृक्षारोपणका 

िाजग जम्मा ३२७८.५९ हेक्टर जजमन आवश्यक पदडछ ॰ अस्थायी रुपमा जिइएको जजमन वररपरर बृक्षारोपण 

गररनेछ ॰ बृक्षारोपणका िाजग रु १ अरव,५करोड , ४१ िाख िागे्नछ ॰ तेसैगरी अन्य के्षत्रमाक्षजत पुगे्न रुख 

जवरुवािाई १:१० का दरिे वृक्षारोपण गनडका िाजग २०,२०५५४  वृक्षारोपण गनुड पने हन आउछ ॰ एक 

हेक्टरमा १,६०० जवरुवा रोपे्न गरी क्षजतपूजतड बृक्षारोपणका िाजग जम्मा ८७४.२९  हेक्टर जजमन आवश्यक 

पदडछ ॰ यहाँ क्षजतपूजतडको िाजग २८करोड , ११ िाख  रकम अनुमान गररएको छ ॰ आयोजनािे यो 

बृक्षारोपण गनड जडजिजन वन कायाडियको सहयोग जिनेछ ॰ व्यारेज जनमाडण िए पिातः  रािी नदीिे डुवान 

गरेको के्षत्र वररपररबाट स्थानीय प्रजाजतका माछाहरु पािन गररनेछ ॰ यस व्यवस्थािे िोपोनु्मख अवस्थामा 

पुगेका मािीहरुको व्यवसाय पून उडत्थान हनुका साथमा माजि समुदायको आजथडक अवस्थामा सुधार 

आउनेछ ॰ यसका िाजग रु ४०करोड , ६८ िाख िागे्नछ ॰ यसवाट बाजषडक रकम रु ३५ करोड, ६ िाख 

जजत र्ाइदा हने देन्सखन्छ॰ वाढी जनयिरणवाट बाजषडक रकम रु १ अरव, ४० करोड जजत र्ाइदा हने 

देन्सखन्छ॰ 

सामावजक–आवथिक तथा सााँसृ्कवतक िातािरण 

आयोजनाबाट प्रिाव पने घर पररवारहरु जनमाडण समयमा चिन चल्तीको बजार िाउमा नगद 

क्षजतपूजतडकतर्ड  जोड जदएका जथए ॰ यो क्षजतपूजतडको दर िाउ नेपाि सरकारको जग्गा अजधग्रहण जनयम 

अनुसार गठन गररएको क्षजतजपूडत जनधाडरण सजमजतिे जनधाडरण गरे बमोजजम हनेछ ॰ जग्गा प्रान्सि ऐन 

बमोजजम जग्गा प्राि गदाड जग्गाको क्षजतपुजतड र एक बषडमा उत्पादन हने अन्नबािी बराबरको रकम उपिव्ध 

गराउन प्रस्तावक जजमे्मवार हन्छ ॰ पयडटन जवकस कायडिमका िाजग जम्मा रु. ४१६,७५०,०००॰ रकम 

छुट्टयाइएको छ॰ 

यस आयोजनािे जिमग्न के्षत्रबाट प्रत्यक्ष प्रिाव पने डुबान के्षत्रमा पने ९९१ पन्सक्क घर, ४२५ कन्सच्च घर, 

१२११ गोठ, २१ वटा िुरुङे्ग पुि, १ वटा काठे पुि, ६ वटा पन्सक्क पुि, ४७ वटा जवजिन्न कायाडिय, ५ वटा 

खानेपानी आयोजना , ५ वटा घाट, १४ वटा मंजदर, २१ वटा जवध्यािय, १ वटा हेल्थपोस्ट, ५ वटा ५ वटा 

२०,५०० वटा जनजी रुख/जबरुवा, १ पन्सक्क सडकमा पुग्न जाने क्षजत बापत क्षजतपूती जदनेछ ॰ बजार मूल्यका 

आधारमा आयोजनािे प्रिाव पाने समू्पणड संरचनाहरुको िाजग क्षजतपूती बापत  रकम जदइनेछ ॰ 
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क्षजतपुतीका अजतररक्त, घरधनीहरुिे त्यसरी ििाइएको घरबाट पुनः  प्रयोगमा आउने सामाग्रीहरु जनः िुल्क 

जिएर जान पाउनेछन् ॰ ॰ प्रते्यक पररवारिाई जवस्थापन िएबापत माजसक रुपमा ६ मजहनाको अबजधका 

िाजग प्रजत मजहना रकम उपिव्ध गराइनेछ ॰  

आयोजनािे जनमाडण कायडमा संिग्न कामदार तथा कमडचारी र स्थानीय जनतािाई व्यावसाजयक स्वास्थ्य र 

सुरक्षा सम्बन्धी जिक्षा जदने काम गनेछ ॰ कामदारको जीवन वीमा सम्बन्धमा आयोजना जनमाडण गने 

ठेकेदारसँग गरेको सम्िौता अजनवायड ितडका रुपमा िागु हनेछ छ ॰ जनमाडण कायडको १० वषडको अवजधमा 

आयोजनािे रोजगारी उपिब्ध गराउँदा िैङ्गीक समानतािाई ध्यान जदंदै आयोजना जनमाडण गदाड कुनै पजन 

जकजसमका बाि श्रजमकको प्रयोग गने छैन ॰ दाहसंस्कार गनडका िाजग आयोजना के्षत्रको नदी जकनारमा घाट 

जनमाडण गनेछ, र धाजमडक कायड गनडका िाजग छुटै्ट धारा समेत जडान गररनेछ ॰ जबष्फोटनको प्रिावको 

सिावना उक्त के्षत्र वररपरर रहने छैन ॰ तर आयोजना गजतजवजधको कारणिे कुनैपजन व्यन्सक्त वा सरंचनामा 

क्षजत पुग्न गएमा त्यस्को रोकथाम र क्षजतपुतीका आयोजनािे गनेछ ॰ 

९. िातािरण व्यिस्थापन योजना 

वातावरणीय अनुगमनका साथसाथै वातावरण संरक्षणका उपायहरु कायाडन्रयनका िाजग योजना, 

संगठनात्मक संरचना, कमडचारी, समन्रय संयन्त्र, ररपोजटङ र बजेट रहेको वातावरण व्यवस्थापन योजना 

तयार पाररएको छ ॰ यसिाई कायाडन्रयन गनडको िाजग आयोजनािे एउटा छुटै्ट वातावरणीय र सामाजजक 

व्यवस्थापन इकाई स्थापना गनेछ ॰  यो इकाईको व्यवस्थापन र रेखदेख जवगतमा वातावरणीय अनुगमन 

सम्बन्धी अनुिव हाजसि गररसकेका परामिडदातााारा गररनेछ ॰ यो इकाई आयोजनाको जसजिि जनमाडण 

कायड िुरु हनु कन्सिमा ६ मजहना अगाडी स्थापना गररनेछ ॰ आयोजनािे वातावरण व्यवस्थापन योजनामा 

उले्लख िएका पक्षहरुिाई आयोजनाको जडजाइनिाई अन्सिम रुप जदँदा यथासिव एकीकृत गनेछ एवम् 

जनमाडण र सञ्चािन गदाड कायाडन्रयन गनेछ ॰ आयोजनािे पूवड–जनमाडण, जनमाडण तथा सञ्चािन एवम् ममडत–

सिार अवजधिर वातावरण संरक्षणका उपायहरु कायाडन्रयन गनेछ ॰ जस अन््रतगत जनम्न सह–योजनाहरु 

पदडछन ॰  

क) अनुमजत र अनुमोदन योजना  

ख) आयोजना सूचना व्यवस्थापन योजना  

ग) प्रदूषण नू्यनीकरण योजना  

घ) िूक्षय नू्यनीकरण र र्ोहोर व्यवस्थापन योजना  

ङ) जनमाडण जिजवर र टि ाजर्क व्यवस्थापन योजना  

च) जीव सम्बन्धी व्यवस्थापन योजना  

छ) जिचर  सम्बन्धी व्यवस्थापन योजना  
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ज) जन स्वास्थ्य र पेिागत सुरक्षा व्यवस्थापन योजना  

ि) जग्गा प्रान्सि र पूनडवास सम्बन्धी योजना 

ञ) आपिािीन व्यवस्थापन योजना  

आयोजनािे पूवड–जनमाडण, जनमाडण तथा सञ्चािन एवं ममडत–सिार अवजधिर वातावरण संरक्षणका 

उपायहरु कायाडन्रयन गनेछ, अनुगमनिाई संस्थागत गनेछ र वातावरणीय पररक्षणको आधारमा 

कायाडन्रयन िएका उपायहरुको प्रिावकाररता समेत मूल्याङ्कन गनेछ ॰ 

योजना तजुडमाः  आयोजनाको सगंठनात्मक सरंचनाको रुपमा रहेको वातावरणीय व्यवस्थापन इकाईिे के, 

कहाँ, कजहिे, कसे्ल र कजत आजथडक िगानीमा वातावरण संरक्षणका उपायहरु कायाडन्रयनमा सहयोग गने 

तथा पररपािना र प्रिाव मूल्यांकनको अनुगमन गनेछ ॰   

संगठनात्मक संरचनाः  वातावरण व्यवस्थापन योजनाको कायाडन्रयनको िाजग आयोजना स्थिमा आवश्यक 

कमडचारी र बजेटको व्यवस्था गरी वातावरण व्यवस्थापन इकाई स्थापना गररने छ ॰ यो इकाईिे वातावरण 

संरक्षणका उपायहरुको कायाडन्रयनमा सहयोग गने तथा पररपािना अनुगमन गनुडको अजतररक्त, अजििेख 

राखे्न, ठेकदारिाई प्राजवजधक सेवा उपिब्ध गराउने कुराको र प्रिावको अनुगमन गनेछ ॰ प्रस्तावकिे 

वातावरण व्यवस्थापन इकाई वा स्वतन्त्र अनुगमन टोिी वनाई प्रिाव अनुगमन गनेछ ॰ वातावरण 

व्यवस्थापन इकाईका कमडचारीिे आयोजना जनमाडण तथा सञ्चािनमा संिग्न कमडचारीसंग नजजकको 

सम्पकड मा रही वातावरण व्यवस्थापन योजनाको कायाडन्रयन सुजनजित गनेछन् ॰  

जनदेिन तथा समन्रयः  जवद्यमान नीजत एवं कानुनको जवशे्लषणको आधारमा तथा संस्थाहरुको 

जजमे्मवारीिाई जवचार गदाड यो आयोजना कायाडन्रयनका िाजग कुनै अजतररक्त वातावरणीय जनदेिन 

आवश्यक पने देन्सखदैंन ॰ आयोजनािे स्थानीय जनकाय तथा समुदायमा आधाररत संस्थाहरुसंग आवश्यक 

समन्रय गरी आयोजनाको कायाडन्रयन गनड हर–सिब प्रयास गनेछ ॰  

ररपोजटडङ्गः  वातावरण व्यवस्थापन इकाईिे आयोजना जनमाडण अवजधमा वषडको दुई पटक र सञ्चािनको 

समयमा एक पटक अनुगमन प्रजतवेदन तयार गरी सम्बन्सन्धत जनकायहरुिाई पठाउने छ ॰ प्रिाव अनुगमन 

प्रजतवेदन सावडजजनक गररने छ ॰  

१०. बजेट 

 वातावरणीय व्यवस्थापन, प्रिाव नू्यनीकरणको िाजग कूि बजेटको करीब २.५ % हाराहरी प्रके्षपण 

गररएको छ ॰ वातावरण व्यवस्थापन अनुगमन जनमाडण अवधीको िाजग रु. ३० करोड र संचािन अवधी 

रु.१५ करोड (३ वषडको) िाजग प्रके्षपण गररएको छ ॰ यो बजेटमा घर, जग्गा, अन्य संरचनाको मुआब्जा, 

क्षजतपूजतड आदी समावेि गररएको छैन ॰ 
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११. वनष्कषि  

नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजना अिगडत नौमुरे जिजवद्युत आयोजना, िामाताि जिजवद्युत आयोजना र 

सुराईनाका जिजवद्युत आयोजना रहेका छन्॰ नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजनाको बाँध जनमाडणको कारणिे 

आयोजनािे धेरै के्षत्रर्ि जिमग्न बनाउँदछ ॰ जविेषगरी यसे्ल जनजज सम्पजिमा प्रिाव पादडछ र सावडजजनक 

सम्पजिमा कमै प्रिाव पदडछ ॰ यद्यजप, यस आयोजनाबाट प्रिाजवत माजनस र समुदायका अिावा अन्य 

माजनसहरुबाट सकारात्मक प्रजतजिया पाइएको छ ॰ आयोजनािे जग्गा, सम्पजि तथा खाद्यान्न वािी नर 

िएबापत वा स्थानािरण वा जवस्थापन िए वापत प्राि क्षजतपूजतड स्वरुप नगद रकम जदन प्रस्ताव गरेको छ 

॰ 

नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजनािे वाजषडक रुपमा नौमुरे जिजवद्युत आयोजनामा ८७४ 

जगगावाट/घण्टा,िामाताि जिजवद्युत आयोजनामा ३८.९०जगगावाट/घण्टार सुराईनाका जिजवद्युत 

आयोजनामा ३६२.८१जगगावाट/घण्टा  जवद्युत उत्पादन गनेछ ॰ आयोजनाको स्वरुपिाई ध्यानमा राख्दै, 

यस्को स्थान, जनमानसको सकारात्मक प्रजतजिया, मूल्याङ्कन गररएका वातावरणीय प्रिावको प्रकृजत एवम् 

कायाडन्रयन गनड सजकने व्यवहाररक प्रजतकूि प्रिाव नू्यजनकरणका उपायहरु, जिस्रोतको उपयोग एवम् 

वातावरण सम्बन्धी जवद्यमान नीजत तथा कानूनिाई ध्यानमा राख्दै, यो प्रजतवेदनमा उन्सल्लन्सखत वातावरण 

व्यवस्थापनसंग सम्बन्सन्धत सबै पक्षहरु पूणड रुपमा कायाडन्रयन हने प्रजतविता सजहत यो आयोजना 

कायाडन्रयनको िाजग जसर्ाररस गररएको छ ॰ हाि पजहचान वा आङ्किन गनड नसजकएका तर आयोजना 

जनमाडणको अवस्थामा देखा पनड सके्न सिाजवत वातावरणीय प्रिावहरुिाई आयोजनािे आफ्नै स्रोतमा 

सकेसम्म चाँडो हटाउने वा घटाउने कायड समेत गरी यो आयोजनिाई वातावरणमैत्री वनाउने प्रजतविता 

समेत गदडछ ॰ 
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 सांक्षिेीकरणको  कायासचूी  

ाऄ.प्र.क्ष.े  ाऄप्रत्यक्ष्य प्रभाव क्षरे 

ाअाइ.ति.तस.तस. ाआन्त्टर गभमेन्त्ट प्यानल फर क्लााआमेट चेन्त्ज 

ाअाइ.यु.तस.यन. ाआन्त्टरनेसनल युतनयन फर कन्त्जरभेसन ाऄफ नेचर 

ाअर.ओ.डब्लु.  रााइट ाऄफ वे (क्षरेातधकार) 

क.व.   कबुतलयती वन 

दक.मी.   दकलोतमटर 

गा.िा.   गााईाँिातलका 

गै.का.ज.व.  गैह्र काष्ठ जन्त्य वनस्ितत 
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ाऄध्याय एक प्रस्तावको नाम र ठेगाना 

  

 १.१ िररचय  

नौमुरे  बहउदे्दश्यीय आयोजनाको प्रस्तावक नेपाि सरकार, ऊजाड, जिस्रोत तथा जसंचाइ मन्त्रािय, जवद्युत 

जवकास जविाग, सानोगौचरण काठमाडौ ंरहेको छ॰ नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजना अिगडत नौमुरे जिजवद्युत 

आयोजना, िामाताि जिजवद्युत आयोजना र सुराईनाका जिजवद्युत आयोजना रहेका छन्॰ वातावरणीय 

प्रिाव मूल्यांकनको मूख्य उदे्दश्यपजिम रािी नदीको पानी प्रयोग गरी नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजना अिगडत 

जनमाडण गनड प्रस्ताजवत जिजवद्युत आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको अध्ययन गने रहेको छ॰ 

श्रीजवद्युत जवकास जविागद्वारा िुन्सम्बनी प्रदेिको पु्यठान जजल्ला िएर बगे्न माडी नदी र जििुक नदी (जमजसए 

पजछको रान्सि नदी) को पानीको प्रयोग गरी प्रस्ताव गररएको नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजना अिगडत जनम्न 

आयोजनाहरू छन् ॰ 

१.  प्युठान तजललाको सरुमारानी गााईाँिातलकावाडा नां. ३ र ाऄघााखााँची तजललाको तशतगांगा 

नगरिातलका वाडा नां. ७ र ८ को तसमानामा नौमुरे बााँध बनााइ प्युठान तजललाको सरुमारानी 

गााईाँिातलका वाडा नां. ३ मा तवद्युतगृह तनमााण गरी २१८.३४ मेगावाट तवद्युत ाईत्िादन गने 

नौमुरेजलतवद्युत ाअयोजना। 

२. तशतगांगा नगरिातलकावाडा नां. ७ को लामाताल गााईाँमा re-regulating बााँध बनााइ ८ मेगावाट 

तवद्युत ाईत्िादन गने लामाताल जलतवद्युत ाअयोजना। 

३. लामाताल जलतवद्युत ाअयोजनाको टेलरेसबाट छोतडने केतह िानीको प्रयोग गरी ाऄघााखााँची 

तजललाको तशतगांगा नगरिातलका हुाँद ै सुरुङ्ग माफा त ाऄघााखााँची तजललाको तशतगांगा 

नगरिातलका वाडा नां. ११ र कतिलवस्तु तजललाको तशवराज नगरिातलका वाडा नां. १ को सुरााइ 

खोलामा रहन े तवद्युतगृहबाट ाऄतधक्तम ५४.७ मेगावाट तवद्युत् ाईत्िादन गररने सुरााइनाका 

जलतवद्युत ाअयोजना। 

 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको सबभाव्यता तथा वातावरण ाऄध्ययन कायाका तनतमत्त नेिाल 

सरकार, ाईजाा जलस्रोत तथा ससचााइ मन्त्रालय, तवद्युत तवकास तवभाग द्दारा सन् २०१६ मे २० 

ताररखका ददन ाइन्त्भााइरोमेन्त्ट एण्ड ररसोसा बयानेजेमेन्त्ट कन्त्सलट प्रा. तल., एदकओना ाइतन्त्जतनयेररया 

एस. ए. र नेिाल ाइन्त्भााइरोमेन्त्ट एण्ड सााइतन्त्टदफक सर्भभसेज प्रा. तल. लााइ सांयुक्त रुिमा सबभाव्यता 

ाऄध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मलुयाांकन सबबतन्त्ध ाऄध्ययन काया गने तजबमा ददाआएको तथयो । 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना (२०८.३४ मे.वा.), 

लामाताल जलतवद्युत ाअयोजना (८ मे.वा.) तथा सुरााइनाका जलतवद्युत ाअयोजना (५४.७ मे.वा.) 

जस्ता ाअयोजनाहरुको प्रस्ताव गरी ाईक्त ाअयोजनाहरुको वातावरणीय ाऄध्ययन कायालााइ यस 

ाऄध्ययनमा प्रस्तुत गररएको छ । 
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१.२ प्रस्ताव र प्रततवदेन तयार िाने सांस्थाको नाम र ठेगाना: 

१. १ प्रस्तावको नाम र ठेगाना  

यस ाअयोजनाको प्रस्तावक नेिाल सरकार, ाउजाा, जलस्रोत तथा ससचााआ मन्त्रालय, तवद्युत तवकास 

तवभाग, सानोगौचरण, काठमाडौ रहकेो छ।  र यसको ठेगाना तल ददाआएको छ।   

निेाल सरकार, ाउजाा, जलस्रोत तथा ससचााआ मन्त्रालय, तवद्युत तवकास तवभाग,  

सानोगौचरण, काठमाडौ,  

ाइमेल: info@doed.gov.np,  

फोन नां.: ९७७-०१-४४३४१९९ 

 

१. २ प्रततवदेन तयार िाने सांस्थाको नाम र ठेगाना : 

यस ाअयोजनाको प्रततवदेन तयार िाने सांस्था ाइन्त्भााइरोमेन्त्ट एण्ड ररसोसा बयानेजेमेन्त्ट कन्त्सलट प्रा. 

तल., एदकओना ाइतन्त्जतनयेररया एस. ए. र नेिाल ाइन्त्भााइरोमेन्त्ट एण्ड सााइतन्त्टदफक सर्भभसेज प्रा. तल.  

रहकेो छ र यसको ठेगाना तल ददाआएको छ।   

ाइन्त्भााइरोमेन्त्ट एण्ड ररसोसा बयानेजेमेन्त्ट कन्त्सलट प्रा. तल., एदकओना ाइतन्त्जतनयेररया एस. ए. र 

नेिाल ाइन्त्भााइरोमेन्त्ट एण्ड सााइतन्त्टदफक सर्भभसेज प्रा. तल. को जे तभ,  

ाइमेल: safe@ermc.wlink.com.np,  

फोन नां.: ९७७-०१-४४८३०६४ 

 

१.४ प्रततवदेन तयार िाने तबज्ञ समुहको नामावली  

यस ाअयोजनाको वातावरण प्रभाव मलुयाांकन तयार िाने तशलतशलामा तवतभन्न तवषयका तबज्ञ 

समुहहरुले ाअ-ाअफ्नो तफा बाट स्थलगत ाऄध्ययन काया गरी यस प्रततवेदनमा प्रस्तुत गररएको छ । 

यस ाऄध्ययन कायामा सांलग्न भएका तवज्ञहरुको तववरण तलको तातलका नां. १.१ मा प्रस्तुत गररएको 

छ । 

तातलका नां. १.१ ाऄध्ययन कायामा सांलग्न तवज्ञहरुको नामावली तथा तववरण  

तस.नां. नाम थर तवज्ञता शैतक्षक योग्यता ाऄध्ययन कायाको 

ाऄनुभव 

१ डा. मदन कोाआराला वातावरण तवज्ञ वातावरण 

तवज्ञानमा 

तवद्याबाररतध 

प्राप्त 

२० बषा 

२ दकशोर ाईिाध्याय जीव तवज्ञान स्नातकोत्तर प्राप्त २० बषा 

mailto:safe@ermc.wlink.com.np
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३ कृष्ण प्रसाद तसग्दले वन तबज्ञान स्नातकोत्तर प्राप्त १५ बषा 

४ सागर ततवारी वातावरण 

ब्यबस्थािन 

तवज्ञ 

स्नातकोत्तर  १५ बषा 

५ डा. जीवनमतण िौडले िुनस्थाािना 

तबज्ञ 

तवद्याबाररतध 

समाज शास्त्र 

१५ बषा 

६ डा. ज्योतत प्रसाद गजुरेल जैतवक 

तवतवधता तवज्ञ 

तवद्याबाररतध 

बनस्ितत शास्त्र  

१५ बषा 

७ डा. ाऄखण्ड राज ाईप्रेती वातावरण तवज्ञ तवद्याबाररतध 

वातावरण 

तबज्ञान 

१० बषा 

८ प्रकाश तघतमरे समाजशास्त्री स्नातकोत्तर 

तहसमाज शास्त्र 

१५ बषा 

९ तवश्वनाथ तघतमरे दफलड 

सुिरभााआजर 

स्नातक तह १० बषा 

१० ाऄजुान प्रसाद शमाा सवेक्षक प्रतवणता 

प्रमाणिर तह 

८ बषा 

११ सुवोध राज तघतमरे दफलड 

सुिरभााआजर 

स्नाकोत्तर  तह 

तशक्षा शास्त्र 

१० बषा 

१२ डतेनयल िौडले सुिरभााआजर  स्नातक तह 

बातणज्य शास्त्र 

५ बषा 

 

 

१.५ िातािरणीय प्रभाि मुल्याांकन (िा.प्र.मू.) अध्ययनका उदे्दश्यहरु : 

यस वातावरणीय प्रिाव मुल्यांकन (वा.प्र.मू.) अध्ययनको मुख्य उदे्दश्य आयोजनािे वातावारणमा पानड सके्न 

नकारात्मक र सकारात्मक प्रिावहरुको पजहचान गरर नकारात्मक प्रिावहरुको नू्यनीकरण र सकारात्मक 

प्रिावहरुिाई अजिबृद्दी गनडको िाजग आवश्यक उपायहरु पजहल्याउनु नै मुख्य उदे्दश्य रहेको छ॰  अन्य 

उदे्दश्यहरु ति जदइएका छन् : 



af= k|= d"= d:of}bf k|ltj]bg /fo ;'emfj k|of]hgsf] nflu dfq 

4 

 

 िौजतक, रासायजनक, जैजवक,  आजथडक तथा संसृ्कजतक वातावरण सम्बन्सन्ध प्राथजमक,जद्दतीय तथ्यांकहरु 

संकिन गने, 

 यस आयोजनािे पानडसके्न प्रवि रुपमा नकारात्मक तथा सकारात्मक प्रिावहरुको पजहचान गरी 

आयोजनािाई अगाडी बढाउदा वातावरणिाई कम क्षजत हने जवकल्पहरुको पजहचान गने, 

 कायड सुजचमा पजहचान गररएका नकारात्मक प्रिावहरुको नू्यनीकरण गरर सकारात्मक प्रिावहरुको 

अजिबृद्दी गने उपायहरुको पजहचान गने, 

 यस आयोजनाको अजिन्न अंगका रुपमा वातावरणीय ब्यबस्थापन कायडयोजना तयार पाने, 

 यस आयोजनामा संिग्न सबै पक्षहरुको वातावरणीय जजमे्मवारीिाई िर पाने र आयोजनाको पुवड 

जनमाडण, जनमाडण र जनमाडण पिातको अवस्थाको सुपररवेक्षणको आवश्यकता र वातावरणीय प्रिाव 

नू्यनीकरणका उपायहरुको ब्याख्या गने, र  

 सम्बन्सन्धत सरोकारवािा जनकाय, प्रिाजवत गाउँपाजिका तथा नगरपाजिका, प्रिाजवत के्षत्रका बाजसन्दा 

िगायत समाजसेवी, बुजद्दजीवीहरुिे जदएका राय-सुिावहरुिाई  समावेि गने॰ 

 

१.६ िातािरणीय प्रभाि मुल्याांकन (िा.प्र.मू.) अध्ययनले समेटेको के्षत्रहरु  

प्रस्ताजवत बहउदे्दश्यीय आयोजनामा जवजिन्न संरचनागत पूवाडधारहरु रहने छन् जसै्त जिािय पोखरी , बाँध, 

सुरुङ, सजड टैंक, पेनस्टक, जवद्युतगृह र स्वीचयाडड , प्रवेिमागड, जडस्यान्डर िगायत अन्य संरचनाहरु ॰ 

उत्पाजदत जिजवद्युत डवि सजकड ट प्रसारण िाइन मार्ड त राजरि य ग्रीड अन््रतगत जवजिन्न सव–से्टिनमा 

जोजडनेछ ॰  यस अध्यायनिे आयोजनाको पहँच सडकको जनमाडण, जनमाडण सामाग्रीहरुको सङ्किन र 

िण्डारस्थिको सञ्चािन िगायत जिजवद्युत जनमाडणको अंि समेट्दछ ॰ यस अध्यायन प्रजतवेदनिे 

बहउदेश्यीय आयोजनाबाट उत्पाजदत जवद्युतको िाजग प्रिारण िाइन र  जसंचाईको जनमाडण कायडिाई समेटेने 

छैन ॰    

१.७ ाऄध्ययन कायाको औतचत्यता  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको ाऄध्ययनका क्रममा वातावरण सांरक्षण तनयमावली २०७७ को 

तनयम (३) को ाऄनुसूची (३) क (९) ाऄनुसार तबद्युत प्रसारण लााआन बाहके ाऄन्त्य प्रयोजनको तनतमत्त 

५ हके्टर भन्त्दा बढी बन क्षेरको प्रयोग गने (यस ाअयोजनाका तनतमत्त कूल वन क्षेर ११८०.०१ 

हके्टर चातहन)े, ाऄनुसूची ३ छ (१ क) ाऄनुसार ५० मे.वा. भन्त्दा बढी क्षमताको जलतबद्युत ाईत्िादन 

ाअयोजना तनमााण गने (नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको कूल क्षमता २८१.०४ मे.वा. रहन े

भएकोले) र ाऄनुसूची ३ (च) ाऄनुसार १०० जना भन्त्दा बढी स्थााइ बसोबास भएका जनसांख्यालााइ 

तवस्थातित गने कुनै ितन जलस्रोत तवकास काया गने सबबतन्त्ध प्रावधान ाऄनुरुि (यस ाअयोजनाल े

कूल १४३६ घरधरुीलााइ प्रत्यक्ष रुिमा ाऄसर िने दतेखन्त्छ ), ाऄनुसूची ३ च (४) ाऄनुसार 

बहुाईद्देश्यीय जलाशयको तनमााण (यस ाअयोजनामा तबद्युत ाईत्िादन, ियाटन तवकास, नौका तवहार, 

मत्स्य िालन सतहतको नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना प्रस्ताव गररएको ) छ । मातथ प्रस्तुत गररएका 

ाऄनुसूचीका तवतभन्न खण्डहरुका ाऄनुसार वातावरणीय प्रभाव मलुयाांकन प्रततवेदन तयार िानुािने 
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भएकोले यस ाअयोजनाको वातावरण सांरक्षण ऐन २०७६ तथा वातावरण सांरक्षण तनयमावली 

२०७७ ाऄनुसार नेिाली भाषामा वातावरणीय प्रभाव मलुयाांकन प्रततवेदन तयार िाररएको छ । यस 

ाअयोजनाको क्षेर तनधाारण तथा कायासूची प्रततवेदन २०७७/३/३० गते नेिाल सरकार वन तथा 

वातावरण मन्त्रालय द्दारा स्वीकृत भएको तथयो । ाईक्त स्वीकृत कायासचूी ाऄनुसार र वातावरण 

सांरक्षण तनयमावली २०७७ ाऄनुसार यस ाअयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मलुयाांकन सबबतन्त्ध 

प्रततवेदन तयार िाररएको छ । यस ाऄध्ययन प्रततवेदनले नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाबाट 

ाईत्िाददत तवद्युतको तनतमत्त प्रसारण लााआन र ससचााइ तनमााण कायालााइ समेटेको छैन । ाईक्त तबद्युत 

प्रसारण सबबतन्त्ध लााआन र ससचााइ तनमााण कायाहरुको छुटै्ट वातावरणीय ाऄध्ययन प्रततवेदन 

वातावरण सांरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण सांरक्षण सबबतन्त्ध तनयमावली २०७७ ाऄनुसार तयार 

िाररने छ ।  

 

१.८ ाअयोजनाको महत्व 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना जलतवद्युत मार नभाइकन ससचााइ, ियाटन तवकास, नौका तवहार 

तथा मत्स्यिालन ब्यबसायका तनतमत्त समेत ाअकषाण हुन े दतेखनुका साथ ै ियाटकीय तहसाबल े

ाअन्त्तररक तथा बाह्य ियाटकहरुलााइ समेत ाईक्त जलाशय क्षेरमा भ्रमण गरााइ सोही बाटो ाऄन्त्तगात 

ऐरावती धाम हुाँद ै स्वगाद्वारी मतन्त्दर सबम लैजाने लक्ष्य सबबतन्त्धत गााईाँिातलका तथा 

नगरिातलकाहरुको समते रहकेो हुनाले यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना तनमााण गने 

कायायोजनाले गदाा यस ाअयोजना लुतबबनी प्रदशेको मार नभाइ समग्र दशेकै महत्विूणा ाअयोजनाको 

रुिमा दतेखने भएको छ | यसका साथै यस ाअयोजनाले गदाा नेिाल सरकारले प्रत्येक प्रदशेहरुमा एक 

एक वटा जलाशययुक्त ाअयोजना तनमााण गने लक्ष्यलााइ समेत थि टेवा िुयाााइ दशेको ाईजाा सांकटलााइ 

तनवारण गने कायाका तनतमत्त समेत मद्दत िुग्न ेदतेखन्त्छ |  
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अध्याय दुई आयोजनाका वििरण 

२.१ आ योजनाको सांवक्षप्त वििरण 

नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजना अिगडत नौमुरे जिजवद्युत आयोजना, िामाताि जिजवद्युत आयोजना र 

सुराईनाका जिजवद्युत आयोजना रहेका छन्॰ वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको मूख्य उदे्दश्य पजिम रािी 

नदीको पानी प्रयोग गरी नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजना अिगडत जनमाडण गनड प्रस्ताजवत जिजवद्युत 

आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको अध्ययन गने रहेको छ॰  
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तचर नां. २.१ ाअयोजना क्षेर, श्रोत: दफलड सवके्षण २०७६, नािी तबभाग, सांघीय मातमला तथा 

स्थानीय प्रशासन मन्त्रालय 
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 यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात ३ वटा जलतवद्युत ाअयोजनाहरु प्रस्ताव गररएको छ 

। जसमा नौमुरे जलतवद्यतु ाअयोजना, लामाताल जलतवद्युत ाअयोजना र सुरााइनाका जलतवद्युत 

ाअयोजना रहकेा छन् । यस बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगातको नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना 

प्यूठान तजलला र ाऄघााखााँची तजललाको तसमानामा करीब १६३ तमटर ाऄग्लो कां दक्रट फेस रक 

दफलड बााँधको तनमााण गरी भूतमगत जलतबद्युत गृह तनमााण काया गरी तीन (३) वटा टवाााआनको 

मद्दतले करीब २१८.३४ (मे.वा.) तबद्युत ाईत्िादन गररने लक्ष्य रातखएको छ । यस जलतबद्युत 

ाअयोजनाको तडजााआन तडस्चाजा १५४ घन तमटर प्रतत सेकेन्त्ड र कूल हडे १६०.३ तमटर रहकेो 

छ । माडी नदी र तझम्रुक नदीको दोभानबाट करीब १.५ दक.तम. तललो तटीय क्षरेमा रहन ेमुख्य 

बााँध भौगोतलक तथा भौगर्भभक तहसाबले ाईियकु्त स्थानमा छनौट गररएको जलतवद्युत ाअयोजना 

हो । ाईक्त जलतबद्युत ाअयोजना चुरे सांरक्षण क्षेर ाऄन्त्तगात िदाछ । करीब ६ दक.तम. तललो तटीय 

भ-ूभाग ाऄन्त्तगात ाऄघााखााँची तजललाको लामाताल गााईाँमा रहन ेलामाताल रर-रेगुलेटटग ब्यारेज 

तनमााण काया गरी जलतवद्युत ाईत्िादन गने ाऄको दोस्रो लामाताल जलतवद्युत ाअयोजना ितन यस ै

बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िदाछ । राप्ती नदीमा ाअतश्रत भएका तबतभन्न ससचााइ 

ाअयोजनाहरुलााइ ाऄसर निाने ाईद्देश्यका तनतमत्त ाऄघााखााँची तजललाको कालीखोला नतजक 

करीब १५.५ तमटरको ाईचााइ भएको बााँध तनमााण काया गरी िानीलााइ चौतबसै घण्टा तनयतमत 

रुिमा प्रवाह गररने छ । यस जलतवद्युत ाअयोजना ाऄन्त्तगात लामाताल गााईाँमा रहन े ाऄधा 

भूतमगत तबद्युत गृहका तीन वटा टवाााआनहरु द्दारा ८ (मे.वा.) जलतवद्यतु ाईत्िादन गने लक्ष्य 

रहकेो छ । ाईक्त जलतबद्युत ाअयोजनाको तडजााआन तडस्चाजा १३६.२ घन तमटर प्रतत सेकेन्त्ड र 

कूल हडे ३.६५ तमटर रहन ेछ । यस ाअयोजनाको तबद्युत गृहबाट तनस्कने िानीको प्रयोग गरी 

करीब १८ दक.तम. सुरुङ्ग माफा त ाऄघााखााँची तजलला र कतिलवस्तु तजललाको तसमानामा रहने 

सजा ट्ाांक माफा त िानीलााइ प्रवाह गरी कतिलवस्तु तजललाको तशवराज नगरिातलका वाडा नां. 

१ मा रहन े तबद्युत गृहबाट करीब ५४.७ (मे.वा.) तबद्युत ाईत्िादन गने लक्ष्य रहकेो तेस्रो 

सुरााइनाका जलतवद्युत ाअयोजना ितन यसै बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िदाछ । ाऄधाभूतमगत 

जलतवद्युत गृहमा रहकेा दाुइ (२) टवाााआनका मद्दतबाट तडजााआन तडस्चाजा ४१.६ घनतमटर प्रतत 

सेकेन्त्ड र कूल हडे १४१.६६ तमटरको प्रयोग गरी ाईक्त जलतवद्युत ाअयोजना सांचालन काया 

गररने छ । करीब १.१७ दक.तम. लबबााइ भएको िेनस्टक िााआिको प्रयोग गरी िानीलााइ 

तशवराज न.िा. वाडा नां. १ को सुरााइनाका तस्थत िूवा ितिम राजमागाको दकनार तफा  रहन े

ससचााइका कुलाहरुमा िानीको प्रयोग गररनेछन । यस प्रततवेदनमा ाईक्त ससचााइका कुलाहरुको 

तवस्तृत तववरण सबबतन्त्ध काया यस ाऄध्ययन काया ाऄन्त्तगात समेरटएको छैन | तसथा कतिलवस्तु 

तजललाका ससचााइ ाअयोजनाहरुका बारेमा छुटै्ट वातावरणीय ाऄध्ययन काया गनुािने दतेखन्त्छ । 



af= k|= d"= d:of}bf k|ltj]bg /fo ;'emfj k|of]hgsf] nflu dfq 

8 

 

२.२ ाअयोजना स्थल तथा िहुाँच मागाहरु 

 यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको मुख्य बााँध रहन े स्थान माडी नदी र तझम्रुक नदीको 

दोभानबाट करीब १.५ दक.तम. तललो तटीय क्षेरमा ाऄघााखााँची तजलला र प्यूठान तजललाको 

तसमानामा रहकेो छ । ाईक्त नौमुरे बााँधको ाऄवतस्थतत २७°५५’१२’’ ाईत्तर तथा ८२°५५’३८’’ 

दतक्षण तफा  रहकेो छ । यस ाअयोजनाको रर-रेगुलेटीङ्ग ब्यारेज मुख्य बााँध स्थलबाट करीब ६ 

दक.तम. तललो तटीय क्षरे ाऄघााखााँची तजललाको लामाताल गााईाँ  र प्यूठान तजललाको तझतलवाङ 

गााईाँको तसमाना मा २७°५४’२० ाईत्तर र ८२°५२’५५’’ दतक्षण तफा  रहन ेछ । 

तातलका २.१ : नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको तववरण  

तववरण मखु्य बााँध, नौमरेु  रररेगलुटेटग 

ब्यारेज, 

लामाताल  

सरुााआनाका जलतवद्यतु 

ाअयोजना 

प्रदशे लुतबबनी लुतबबनी लुतबबनी 

तजलला प्युठान, ाऄघााखााँची ाऄघााखााँची, 

प्युठान 

कतिलवस्तु, 

ाऄघााखााँची 

तजलला सदरमुकाम  खलांगा, सतन्त्धखका  सतन्त्धखका , 

खलांगा 

तौतलहवा, सतन्त्धखका  

गााईाँिातलका/ नगरिातलका  सरुमारानी 

नगरिातलका, 

ऐरावती 

गााईाँिातलका, 

माण्डवी 

गााईाँिातलका 

तशतगांगा 

नगरिातलका, 

भुतमकास्थान 

गााईाँिातलका, 

मालारानी 

गााईाँिातलका 

तशवराज 

नगरिातलका 

तब/तस/ रेतसयो १.०३ 

ाअाआाअराअर   १०.३% 

ाअयोजना लागत ११८५०१५.४ नेिाली रुिैंया (लाख) 

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

यस जलतवद्यतु ाअयोजना ाऄन्त्तगात रहन े ब्यारेजले तललो तटीय क्षरेमा रहकेा ससचााइका 

योजनाहरुलााइ ियााप्त मारामा िुग्न े िानीको प्रवाह तनरन्त्तर रुिमा गरााईनेछ । सुरााइनाका 

जलतवद्युत ाअयोजनाको तबद्युत गृह स्थल २७°४३’५२’’ ाईत्तर र ८२°५०’५९’’ दतक्षण तफा  
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रहकेो सुरााइनाकाको िवूा ितिम राजमागाबाट करीब २ दक.तम. टाढाको भ-ूभागमा रहन ेछ । 

यस सरुााइनाका जलतवद्युत ाअयोजनाको टेलरेस नहरबाट प्रबाह हुन े िानीको प्रयोग गरी 

कतिलवस्तुमा रहकेा करीब २९७३६ हके्टर जमीनलााइ ससतचत गने मुख्य नहर र सहायक 

नहरहरूको बारेमा एक छुटै्ट प्रततवेदनमा प्रस्ताव गररएको छ । ाअयोजना स्थलको बारेमा तचर 

नां. २.२ ाऄनुसार तल प्रस्ट्ााईन खोतजएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 तझतलवाङ लामाताल गााईाँ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तझम्रुक माडी नदी 

तचर नां. २.२ ाअयोजना क्षेर िुग्न ेसडक मागा, श्रोत : स्थलगत ाऄध्ययन काया २०७७ 

 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना स्थलसबम िगु्नका तनतमत्त काठमाडौ ाँबाट हवााइमागा तथा स्थल 

मागा द्दारा िुग्न सदकन्त्छ । हवााआमागाबाट जहाज काठमाडौ ाँ दतेख करीब ३५ तमनेटमा िुग्न सदकने 

भैरहवा तवमानस्थल हुाँद ै१३१ दक.तम. मा मुख्य बााँध स्थल रहकेो ऐरावती धाम िुग्न सदकन्त्छ 

भने स्थल मागा हुाँद ैजााँदाखेरी काठमाडौ ाँ दतेख करीब ४५० दक.तम. को दरुीमा ाअयोजनाको मुख्य 

बााँध स्थल सबम िुग्न सदकन्त्छ । यस ाअयोजनाको दोस्रो लामाताल जलतवदु्यत ाअयोजना स्थल 
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लामाताल गााईाँ  सबम िगु्नका तनतमत्त भालुवाांगबाट करीब २१ दक.तम. को दरुीमा िगु्न सके्न 

दतेखन्त्छ । बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगातको तेस्रो जलतवद्युत ाअयोजना  सरुााइनाका जलतवद्युत 

ाअयोजना स्थल सबम िगु्नका तनतमत्त काठमाडौ ाँबाट करीब ३४० दक.तम.को दरुी मा िुग्न सदकन्त्छ 

भने काठमाडौ ाँबाट भालवुाांग सबमको दरुी  ४१३ दक.तम.रहकेो छ । 

तातलका नां. २.२ ाअयोजना स्थल िुग्नका तनतमत्त तवकलिहरु 

तस.नां. बाट सबम दरुी मागाको दकतसम 

१ काठमाडौ ाँ भालुबाांग खण्ड ४१३ 

दक.तम. 

कालोिरे सडक 

२ भालुवाांग दभाान खण्ड १८ 

दक.तम. 

कालो िर ेसडक 

३ दभाान  नौमुरे खण्ड १० 

दक.तम. 

कच्ची सडक 

४ भालुबाांग रोलिा सडक खण्ड ६ दक.तम. कालो िर ेसडक 

५ काठमाडौ ाँ सुरााइनाका खण्ड ३०० 

दक.तम. 

कालो िर ेसडक 

    श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

२.२ आयोजनाका मूलभुत वििेषेता 

नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजना अिगडत नौमुरे जिजवद्युत आयोजना, िामाताि जिजवद्युत आयोजना र 

सुराईनाका जिजवद्युत आयोजना रहेका छन् र जतनक मूििुत जविेषेता तिको ताजिकामा प्रसु्तत गररएको 

छ ॰ 

ताजिका नं. २.३. नौमुरे जिजवद्युत आयोजना 

जजल्ला पु्यठान 

प्रिाजवत के्षत्र ३४१४ वगड जक.जम. 

क्षमता २१८.३४ मे.वा. 

ग्रस हेड १६४ जमटर 
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नेट हेड १६०.३ जमटर 

जडजाइन जडस्चाजड १५४ घनजमटर प्रजत सेकेन्ड 

पूणड आपूजतड िेिि (एर्.एस.एि) ५२४ एम.ए.एस.एि 

नु्यनतम संचािन िेिि (एम.ओ.एि.) ४७३ एम.ए.एस.एि 

जिािय के्षत्रर्ि १८.०३ वगड जक.जम. 

बाँधको प्रकार कंजिट रे्स रकजर्ि ड्याम (जस.एर्.आर.डी) 

बाँधको उचाईं (नदीको सतहबाट)  १६९ जम. 

बाँधको िेस्ट िेिि ५३१ एम.ए.एस.एि 

नु्यनतम डि डाउन िेिि  ४७३ एम.ए.एस.एि 

पावर इने्टक संख्या २ 

इने्टक टनेिको ब्यास ४.५ जम. x२ 

पे्रसर साफ्टको ब्यास ६.३५ जम. 

पे्रसर साफ्टको िम्बाई ५९२ जम. 

जबद्युतगृह अन्डरग्राउण्ड केिनड टाइप 

टबाडइनको केन्द्र ३५६.४ एम.ए.एस.एि 

टबाडइन फ्रान्सन्ऱस (३ वटा) ३०० आरजपएम 

जनष्काजित पानीको िेिि ३६० एम.ए.एस.एि 

बाजषडक औषत उत्पादन ८७४ जी.डबु्ल.एच.(िस घटाए पजछ) 

सुख्खायाममा बाजषडक औषत उत्पादन ३०५.९० जी.डबु्ल.एच.( ३५%) 

वषाडयाममा बाजषडक औषत उत्पादन ५६८.१० जी.डबु्ल.एच.( ६५%) 

पहँचमागडको िम्बाई २२.९४ जक.जम.(जििीबांग-आयोजना के्षत्र) 

टि ान्ऱजमसन िम्बाई ५५ जक.जम.(२२० के िी.) िमही से्टिनसम्म 

िण्डारण क्षमता १०६६.८५ एम जस एम 
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चािु िण्डारण क्षमता ६९४.३३ एम जस एम 

डेड िण्डारण २५९.२९ एम जस एम 

औषत  नजदजन्य पदाथड ३६२ एम.ए.एस.एि 

टबाडइन इजर्जसयन्ऱी ९२ % 

जेनेरेटर इजर्जसयन्ऱी ९८ % 

टि ान्ऱर्मडर इजर्जसयन्ऱी ९९ % 

श्रोत : सिाव्यता अध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

तातलका नां. २.४ : सााआमुलेसन ाऄतप्टमााआजेसन ाऄध्ययनका ाअधारमा तयार गररएको नौमुरे 

ाअयोजना बेतसनका मूलभुत तवशेषेता 

नौमुरे बेतसन क्षेर ३४१४ वगा दक.तम. 

बेतसन िेररतमटर ३८६ दक.तम. 

ाऄतधकतम ाईचााइ ३६२३ तम. 

न्त्युनतम ाईचााइ ३९२ तम. 

मध्यम ाईचााइ  १६२२ तम. 

सबैभन्त्दा लामो फ्लो िाथको लबबााइ  १३० दक.तम. 

लामो फ्लोिाथ को स्लोि ०.०२२  

लामो फ्लोिाथको सेन्त्िोाआडल  ५७ दक.तम. 

सेन्त्िोाआडल ाईचााइ १३९२ तम. 

सेन्त्िोाआड (८२.७५,२८.२४)  

औषत बेतसन स्लोि ०.५  

कन्त्सनिेसन् समय  १२ घण्टा 

 श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

ताजिका नं. २.५ िामाताि जिजवद्युत आयोजना 

जजल्ला अघाडखाँची 

क्षमता ८ मे. वा. 

गे्रस हेड ७ जम. 

नेट हेड ६.६५ जम. 
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जडजाइन जडस्चाजड १३६.२० घनजमटर प्रजत सेकेन्ड 

टेिरेस पानीको िेिि   ३५२ एम ए एस एि 

रु्ि सप्लाई िेिि (एर् एस एि)  ३५९ एम ए एस एि 

नु्यनतम संचािन िेिि (एम.ओ.एि.) ३५६ एम ए एस एि 

बाँधको िेस्ट िेिि ३६०.५ जम. (१.५ जम. फ्रीबोडड) 

जिािय के्षत्रर्ि १.२२ वगड जक.जम. 

पावर इने्टक टाइप ३ सबमजडड बेिमाउथ टाइप इने्टक 

इने्टक ब्यास ५.६ जम. 

न्सििवे टाइप  ओररजर्स टाइप न्सििवे इकुइपड जवथ रेजडयि गेट्स एण्ड जिस्ट 

वाि 

इनजी जडजसपेटर हाइडि ोजिक जम्प टाइप  ;]6lnª बेजसन 

बाँधको उचाई १५.५ जम. 

जबद्युत गृह अधड िूजमगत बाँधको अन्सिममा 

पेनस्टकको ब्यास ४ जम. 

टबाडइन सेन्टर िाइन ३४५ एम ए एस एि 

टबाडइन काप्लान (३ वटा) १५० आरजपएम 

टेि वाटर िेिि  ३५२ एम ए एस एि 

कुि बाजषडक उत्पादन ३८.९० जगगावाट (िस घटाएपछी) 

बाजषडक उत्पादन (सुख्खायाम)  १४.६१ जगगावाट(३७%) 

बाजषडक उत्पादन (वषाडयाम) २४.२९ जगगावाट(६३%) 

पहँचमागडको िम्बाई २२.९४ जक.जम. ( जििीबांग-आयोजना स्थि) 

टि ान्ऱजमसन िम्बाई ४.६ जक.जम. (२०० के.िी.) नौमुरे न्सस्वचयाडड   

कुि िण्डारण ६.४६ एम जस एम 

चािु िण्डारण ३.०२ एम जस एम 

औषत नजदजन्य पदाथड िेिि ३४५ एम ए एस एि 

आयोजना अवन्सस्थजत ८२°५३’२२’’ आ. र २७°५४’३०’’ 

जसंचाई सुजवधा   

देउखुरी १०,८०० हे. ३१०.९६ एम घन जमटर( बाजषडक माग) 
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बाँके ४२,७६६ हे. ९५९.५५ एम घन जमटर( बाजषडक माग) 

कजपिवसु्त २९,७३६ हे. ६४७.०२ एम घन जमटर( बाजषडक माग) 

कुि ८३,३०२ हे. १९१७.५३ एम घन जमटर( बाजषडक माग) 

टबाडइन इजर्जसयन्ऱी ९२% 

जेनेरेटर इजर्जसयन्ऱी ९८% 

टि ान्ऱर्मडर इजर्जसयन्ऱी ९९% 

श्रोत : सिाव्यता अध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

ताजिका नं. २.६ सुराईनाका जिजवद्युत आयोजना 

जजल्ला कजपिवसु्त 

प्रिाजवत के्षत्र  

उत्पादन के्षमता ५४.७ मे.वा. 

ग्रस हेड १६० जम. 

नेट हेड १४८.६६ जम. 

हेडपोन्डमा पानीको िेिि ३५१.५ एम ए एस.एि 

टेिरेस वाटर िेिि १९१.५ एम ए एस एि 

जडजाइन जडस्चाजड ४१.६ घनजमटर प्रजतसेकेन्ड 

इने्टक अजर्ड स संख्या ४ (कु्य=४५.७६ घनजमटर प्रजतसेकेन्ड १० फ्लजसंग 

सजहत) 

इने्टक अजर्ड स साइज ४ जम.(डबु्ल)x२.७५ जम. (एच) 

इने्टक पजछको सुरुङ्ग संख्या  २ 

इने्टक पजछको सुरुङ्ग साइज ४ जम. (डबु्ल)x५ जम. (एच) 

सुरुङ्गको िम्बाई २८.२३ जम. 

सेटजिंग बेजसन िम्बाई १०० जम. 

बे को संख्या २ बेय, २५ जम. चौडाई 

सेटजिंग बेजसन पजछको सुरंुग संख्या १ वटा 
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सेटजिंग बेजसन पजछको साइज ६ जम. (चौ.)x५ जम. (उ) 

सुरुङ्गको िम्बाई २५९.६७ जम. 

टनेि िन्दा अजघको हेडपोडं ६ जम. (चौ)x३५ जम. (ि.) 

टनेि िम्बाई १८ जक.जम. 

टनेि ब्यास ५.५ जम. 

टनेि स्लोप १:५०० 

सजड ट्ांक टाइप ओररजर्स टाइप (४.५ जम. ब्यास ओररजर्स) 

सजड ट्ांक ब्यास १२ जम. 

पेनस्टक ब्यास ३.८ जम. 

पेनस्टक िम्बाई ११७२.६५ जम. (जबउरीजर्केसन सजहत) 

जबद्युत गृह अधडिूजमगत ३६.९ जम.(ि)x१७ जम.(चौ)x३० जम. 

(उ) 

टबाडइन सेन्टर िाइन १८०.५ एमए एस एि 

टबाडइन फ्रान्सन्ऱस २ वटा ५०० आर पी एम 

टेिरेस सुरुङ्ग ६ जम. (चौ)x २.९ जम. (उ), १:१००० स्लोप 

औषत बाजषडक उत्पादन ३६२.८१ जगगा वाट 

बाजषडक उत्पादन सुख्खायाम १७३.९२ जगगा वाट 

बाजषडक उत्पादन वषाडयाम १८८.८८ जगगावाट 

पहँच मागडको िम्बाई ५.१७ जक.जम. (पुवडपजिम राजमागड- सजड ट्ांक) 

टि ान्ऱजमसन िम्बाई २२ जक.जम. (२२०के.िी.) नौमुरे न्सस्वचयाडड 

जसंचाई सुजवधा  

कजपिवसु्त २९.७३६ हे. 

टबाडइन इजर्जसयन्ऱी ९२% 

जेनेरेटर इजर्जसयन्ऱी ९८% 
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टि ान्ऱर्मडर इजर्जसयन्ऱी ९९% 

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

२.३ ाअयोजनाका  तवतभन्न  सांरचनाहरु  

 २.३.१ नौमुरे  जलतवद्यतु  ाअयोजनाका  तबतभन्न सांरचनाहरु  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगातका सांरचनाहरु ाऄन्त्तगात मुख्य बााँध, जलाशय क्षेर, 

मुहान, तस्िल वय, सोफ्ट, िेनस्टक, तबद्युत गृह र टेलरेसहरु रहन े छन् । करीब १६९ तमटर 

ाईचााइ रहन ेमुख्य बााँध क्षेर मादद नदी र तझम्रकु नदीको दोभानबाट  करीब १.५ दक.तम. तललो 

तटीय भ-ूभागमा रहकेो छ । यस मुख्य नौमुरे बााँधको सहायताले बार्भषक ाईजाा ाईत्िादन एवां 

बषाातको समयमा सांकतलत िानीको भण्डारण गने मुख्य कायाहरु गररने छन् । यस बहुाईद्देश्यीय 

ाअयोजना ाऄन्त्तगात रहकेा नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना तथा लामाताल जलतवद्युत ाअयोजना 

ाऄन्त्तगात बन्न े तबतभन्न सांरचनाहरुको प्रयोग गरी तललो तटीय क्षरेमा ाअवश्यक िानीको 

मारालााइ प्रयोग गना सदकने ाऄध्ययन कायाले दखेाएको छ । 

 यस ाअयोजना ाऄन्त्तगातको मुख्य बााँध र रर-रेगुलेटटग ब्यारेजका कारणले गदाा ाईजाा ाईत्िादन 

तथा ससचााइको लातग िानीको ियाप्ततालााइ तबशेष ध्यानमा राखी सबभाव्यता ाऄध्ययनका 

क्रममा जलाशय ाऄतप्टमााआजेसन सााआमुलसेन, मोडसेलग गररएको तथयौ । यस नौमुरे जलतवद्युत 

ाअयोजनाको ाईच्चतम िानीको सतह ५२५ तमटरमा सबम रहन े गरर तनधाारण गररएको छ । 

जवकी तझम्रुक जलतवद्युत ाअयोजना स्थलको नहर क्षरेको टेलरेसको िानीको सतहको ाईचााइ 

५२९ तमटरमा रहकेो छ । यस ाअयोजनाको भौगोतलक एवां भौगर्भभक ाऄध्ययन सभेक्षण कायाको 

ाअधारमा जलाशय क्षरेको ाआतलमेसन भोलुम कभा र ाआतलमसेन एररया कभाको ाऄध्ययन काया 

समेत गररएको तथयो । यस ाअयोजनाको जलाशय क्षरको तबतभन्न भ-ूभागलााइ तल ददाआएको 

तातलका नां. २.७ मा प्रस्तुत गररएको छ । 

तातलका २.७ ाअयोजनाको जलाशय क्षेरको तबतभन्न भ-ूभाग 

बााँध क्षेर स्टोरेज 
 

ाअयतन कुल प्रततशत दतेख सबम 

डडे स्टोरेज २५९.२७ २५९.२७ २३.१० ३६२.०० ४५९.५० 

सबमजेन्त्स  जोन ११३.२३ ३७२.५० १०.०९ ४५९.५० ४७३.०० 

लााआभ स्टोरेज ६९४.३३ १०६६.८३ ६१.८७ ४७३.०० ५२४.०० 



af= k|= d"= d:of}bf k|ltj]bg /fo ;'emfj k|of]hgsf] nflu dfq 

17 

 

बाढी ५५.४४ ११२२.२७ ४.९४ ५२४.०० ५२७.१४ 

कुल स्टोरेज 

(तम.क्युतवक तम.) 
११२२.२७१९४ 

    

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात कां दक्रट फेस रकदफल बााँध, तस्िल वेय िानी तभर 

रहने ाआन्त्टेक, सुरुांग मागा, भूतमगत तबद्युत गृह, भूतमगत तस्वच याडा, िानी फकाााईने सांरचनाहरु र 

टेलरेस सुरुङ्गहरु रहन ेछन् । यस ाअयोजनाको तस्िल वेयको लबबााइ ६.५ तमटर र चौडााइ ९० 

तमटरको रहन ेछ । त्यसगैरी मुहान दतेख तबद्युत गृह सबमको सुरुांग मागा ५९२ तमटरको रहन ेछ 

। टेलरेसको लबबााइ १.२ दक.तम. रहन ेछ । यस ाअयोजनाका सबिूणा िानी प्रवाह गने सांरचनाहरु 

राप्ती खोलाको दायााँ तफा को भ-ूभागमा रहन े छन् । यस ाअयोजनामा दाुइ(२) वटा िावर 

ाआन्त्टेकहरु प्रस्ताव गररएका छन् । यस ाअयोजनाको मुहान क्षेर बााँध क्षेरबाट करीब ११५ 

तमटरको दरुीमा रहकेो छ । यसका साथ ै यप्रोच क्यनालाको लबबााइ करीब ८१.५ तमटरको 

प्रस्ताव गररनुका साथ ैाईक्त क्यानलको चौडााइ ३९.१ दतेख ५९.१ तमटर प्रस्ताव गररएको छ । 

यस ाअयोजनामा कां दक्रट ाअकारको ाआन्त्टेक सुरुांग प्रस्ताव गरी िानीको प्रवाह गररने छ । यस 

सुरुङ्गबाट १५४ घन तमटर प्रतत सेकेन्त्ड तडस्चाजा भएको िानीलााइ जल तबदु्यत ाईत्िादन गृहतफा  

िठााआने छ । यस टनेलको ब्यास ४.५ तमटरको रहन े छ । यस ाअयोजनाको तडजााआन बाढी 

१२१४० घन तमटर प्रतत सेकेन्त्ड रहकेो छ । ाईक्त बाढीको ितन तललो तटीय क्षेरमा रहकेो राप्ती 

खोलामा तमतसन े छ । जसलााइ मखु्य बााँधमा रहकेा तस्िल वेयहरुबाट प्रवाह गररने छन् । 

ाअयोजनामा रहन ेभूतमगत तवद्युत गृहमा तीन(३) वटा टवाााआनहरु रहन ेछन् । तबद्युत ाईत्िादन 

िछी करीब १.२ दक.तम. लामो, ८ तमटर ाईचााइ र ८ तमटर चौडााइ भएको ‘डी’ ाअकारको 

टेलरेस सुरुङ्गबाट राप्ती खोलामा िानी फकाााआने छ । ाईक्त सुरुङ्गको ाऄतन्त्तम भागबाट िानी 

बहने हुनाले िैहोको सबभावना न्त्यून रहकेो ाऄध्ययन कायामा िााआयो । यस ाअयोजनाको तवद्युत 

गृहमा हुन ेाअवश्यक िानीको मारालााइ ‘डी’ बाट टरग मेतसनको सहायताले तबद्युत गृह बातहर 

ितन फातलने यस टेलरेस सुरुङ्गको ाऄतन्त्तम भागमा ८ वटा ओिेसनगहरु रहन े छन् । जसको 

ाईचााइ ६ तमटर र चौडााइ ५ तमटरको हुनेछ । िानीको प्रवाहलााइ तनयन्त्रण गना छ(६) वटा गेट 

(ढोकाहरु) स्वचातलत रुिमा प्रयोगमा लयााआनेछन् । 
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तचर नां. २.३ ाअयोजनाको जलाशय क्षेरको तबतभन्न भ-ूभाग 

यस ाअयोजनाको रररेगुलेटटग ब्यारेज रहन ेस्थानलााइ तचर नां. २.४ मा प्रस्ट्ााईन खोतजएको छ 

। यसका साथ ैतचर नां. २.४ मा मखु्य बााँध क्षरेलााइ ितन प्रस्तुत् गररएको छ ।
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तचर नां. २.४ नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजनाको तवतभन्न सांरचनाहरु (श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९)
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२.३. २ लामाताल जलतवद्यतु ाअयोजनाको सांरचनाहरु 

यस लामाताल जलतवद्यतु ाअयोजना ाऄन्त्तगात करीब ३०७ तमटर लामो रर-रेगुलेटटग ब्यारेज 

तनमााण काया गने प्रस्ताव गररएको छ । जसमा रहकेा ढोकाहरुल े राप्ती नदीको िानीलााइ 

लामाताल गााईाँबाट सुरााइनाका तफा  तथा राप्ती नदीको तललो तटीय ाऄन्त्तगात दाङ र प्यूठान 

तजललामा रहकेा तवतभन्न ससचााइ ाअयोजनाहरुलााइ ियााप्त मारामा िानीको तनरन्त्तर प्रवाह 

गनेछ । यस जलतवद्युत ाअयोजना ाऄन्त्तगात रररेगुलेटटग ब्यारेज, ाऄन्त्डर तसतलाईस मुहानहरु, 

तबद्युत गृह तथा टेलरेसहरु समेत रहन ेछन् । नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको मुख्य बााँध क्षेर, 

नौमुरेबाट करीब ६ दक.तम. तललो तटीय क्षरेमा यस लामाताल जलतवद्यतु ाअयोजना स्थल रहन े

छ ।  

रर-रेगुलेटटग ब्यारेज  

यस लामाताल जलतवद्यतु ाअयोजनाको मुख्य ाईद्देश्य िानीको हडे बढााईने तथा मुख्य बााँधबाट 

प्रबाह भएको िानीलााइ सांतचत गरी तललो तटीय क्षरेमा तनरन्त्तर प्रवाह गने रहकेो छ । त्यस ै

कारणल ेगदाा यस ाअयोजनाको जलाशय क्षेर नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजनाको भन्त्दा कम (१.२२ 

वगा दक.तम.) रहकेो छ । यस ाअयोजनाको डडे भण्डारण क्षमता १.२८ तमतलयन घनतमटर र 

चालु जल भण्डारण क्षमता  ४.२९ तमतलयन घनतमटर रहकेो छ । 

लामाताल जलतवद्युत ाअयोजनाको नदीको सतह ३४८ तमटर समुद्री सतहभन्त्दा मातथ रहकेो छ 

। यस ाअयोजनाको िानीको सतह करीब १३५० तमटर सबम रहन े छ भने यस ाअयोजनाको 

ब्यारेजमा रहकेा ढोकाहरुमा ाईचााइ कम गनाका तनतमत्त ठुला ठुला िखाालहरु समेत तयार 

िानुािने दतेखन्त्छ । त्यसैगरी यस ाअयोजनामा ाऄन्त्डर तसतलाईसमा प्रस्ताव गररएका तीन (३) वटा 

ढोकाहरुको ाअकार ८.४ तमटरx५ तमटरका रहन ेछन् । ाईक्त ढोकाहरुमा गोलाकार रहकेा दाुइ(२) 

वटा तियसाहरु रहन ेछन् जसको चौडााइ २.५ तमटरका रहनुका साथ ै२० वटा ढोका ितन रहन े

छन् जसको ाअकार १० तमटरx४ तमटरका रहने छ । तस्िल वेमा २.५ तमटर चौडााइ भएका 

गोलाकार तियरहरु ितन रहन े छन् । यस ाअयोजनाको मुहान िानी तभर रहन े घन्त्टीको मुख 

जस्तो प्रवेशद्वार रहन े छ । यसका साथ ै तीन (३) वटा प्रसेर मुहानहरुमा तडजााआन तडस्चाजा 

४५.४ घनतमटर प्रतत सकेेन्त्ड रहन ेछन् । यस ाअयोजनाको िेनस्टक िााआिको ब्यास ४ तमटरको 

रहनुका साथ ैतडजााआन भेलोतसटी ३.६१ तमटर प्रतत सेकेन्त्ड रहन ेछ । यस ाअयोजनामा न्त्यून हडे 

भएको हुनाले एप्रोच भलेोतसटी १.२ तमटर प्रतत सेकेन्त्ड र वार स्िेससग २५ सेतन्त्टतमटर प्रस्ताव 

गररएको छ । यस ाअयोजनामा ाअितकालीन द्वारको रुिमा रेक्टेंगल (ाअयतकार) ढोकाहरु 

(४तमटर x ४ तमटर) ितन रहने छन् । यस ाअितकालीन ढोकादतेख िेनस्टक िााआि सबमको दरुी 

५ तमटरको रहन ेछ । यस ाअयोजनाको तवतभन्न ढोकाहरु खोलदा र बन्त्द गदाा िाने दवावलााइ 
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तनयन्त्रण गनाका तनतमत्त ४० सेतन्त्टतमटर ब्यास भएको हावा जाने भेतन्त्टलेसन (वायु सांचार) र 

तडजााआन भेलोतसटी ७२.२५ तमटर प्रतत सेकेन्त्ड प्रस्ताव गररएको छ । जसले वायुको मारालााइ 

४५ तमटर/सेकेन्त्ड दतेख ९० तमटर/सेकेन्त्ड सबम तनयन्त्रण गदाछ । यस ाअयोजना स्थलको ढोका 

तथा ओगी ाअकारको २४७.५ तमटर चौडा भएको सेटसलग बेतसनलााइ ितन प्रस्ताव गररएको छ 

। यस सटेसलग बेतसनको समय र एप्रोनको लबबााइ ३५ तमटरको रहन ेछ । जुन बायााँ तफा को भ-ू

भागमा रहन ेछन् । यसका साथ ैतवद्युत गृहमा ३ वटा टवाााआनहरु र ३ फे्रजका िान्त्सफमारहरु ितन 

रहने छन् । यस लामाताल जलतवद्युत ाअयोजनाको टेलरेस तबद्युत गृहको ाऄतन्त्तम भागमा रहन े

छ जुन समुद्री सतहबाट ३०० तमटरको दरुीमा िदाछ । यस टेलरेसको माध्यमबाट सुरााइनाका 

जलतवद्युत ाअयोजनालााइ चातहन ेिानी फकाााईने कायामा समेत मद्दत गनेछ । ाईक्त टेलरेसबाट 

ाअएको िानी िोखरीको रुिमा जबमा भाइ सुरुङ्ग माफा त सरुााइनाका जलतवद्युत ाअयोजना 

स्थलसबम िुयाााआने छ । ाईक्त िोखरीको चौडााइ १० तमटर र गतहरााइ ८.१ तमटरको रहन ेछ । 
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तचर नां. २.५ : सााआमलुसेन ाऄतप्टमााआजेसन ाऄध्ययनका ाअधारमा तयार गररएको लामाताल 

जलतवद्युत ाअयोजनाको जलाशय (श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९) 

तातलका नां. २.८ : सााआमुलेसन ाऄतप्टमााआजेसन ाऄध्ययनका ाअधारमा तयार गररएको लामाताल 

जलतवद्युत ाअयोजनाको जलाशयका मलूभुत तवशषेेता 

जलाशय बर्भगकरण 

स्टोरेज 

ाअयतन कुल प्रततशत दतेख सबम 

तसल हाेआट जोन १.२८ १.२८ १९.८१ ३४५ ३५२.५ 

सबमजेन्त्स  जोन २.१६ ३.४४ ३३.४४ ३५२.५ ३५६.० 

लााआभ स्टोरेज ३.०२ ६.४६ ४६.७५ ३५६.० ३५९ 

कुल स्टोरेज (तम.क्युतवक 

तम.) 
६.४६ 

    

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

तातलका नां. २.९ : लामाताल जलतवद्युत ाअयोजनाको ाईचााइ, क्षरेफल, ाअयतन 

तस.नां. ाईचााइ क्षेरफल ाअयतन क्युमेलेरटभ ाअयतन  

एमएएसएल   वगा तमटर घन तमटर घन तम. तम.घन तम. 

१ ३४५ १३९७.१७ ० ० ० 

२ ३५० २३७७९२.८ ४२९०२८.९ ४२९०२८.९१३ ०.४३ 

३ ३५२.५ ४५८६७३.६ ८५५६०२.४ १२८४६३१.२७ १.२८ 

४ ३५५ ६७९५५४.४ १४१३७६९ २६९८४००.७७ २.७० 

५ ३५६ ८१४६५४.९ ७४६०८४.६ ३४४४४८५.३९ ३.४४ 

६ ३६० १३५५०५७ ४२९३८३९ ७७३८३२४.८२ ७.७३८ 

७ ३६५ २०५७३८० ८४७०२१३ १६२०८५३७.७ १६.२१ 

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

२.१.७ सुरााइनाका जलतवद्यतु ाअयोजनाको तवतभन्न सांरचनाहरु 

यस सुरााइनाका जलतवद्युत ाअयोजनाको शुरुवाती स्थान लामाताल जलतवद्युत ाअयोजनाको 

िोखरीमा रहन ेछ । ाईक्त िोखरीबाट ओाआगी ाअकारको २८ तमटर लामो तस्िल वे हुाँद ैकरीब १८ 

दक.तम. लामो सुरुङ्गबाट िानी फकाााआ तबद्युत ाईत्िादन तथा ससचााइ रुिमा समेत प्रयोग गररने 
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छ । यस ाअयोजनाका सांरचनाहरु ओररदफस प्रकारको मुहान, एप्रोच नहर, सफेस सेटसलग 

वेतसन, तबद्युत गृह, िेनस्टक िााआि, सुरुङ्ग टेलरेस नहर ाअदी रहन ेछन् ।  

यस ाअयोजनाको मुहान रहने क्षरेको ाईचााइ ३५२ तमटरको रहन ेछ भने जहााँ ४ वटा ४ तमटर 

चौडााइ र २.७५ तमटर ाईचााइ भएका ओररदफस सााआज मुहानको प्रयोग गरर िानीलााइ फकाााईने 

काया गररने छ । यस ाअयोजनामा टेलरेस नहरको ाअवश्यकता निने दतेखन्त्छ दकनभने िानीको 

बहाबलााइ िोखरीबाट तसध ै ४ वटा मुहान ओररदफसबाट ४ तमटर चौडााइ र ५ तमटर ाईचााइ 

भएका २ वटा एप्रोच नहर हुाँद ैसेटसलग बेतसन ततर लतगने छन् । ाईक्त  २ वटा नहरबाट करीब 

२२.८८ घनतमटर प्रतत सेकेन्त्ड िानीको बहाब सतहत १.५८ तमटर प्रतत सेकेन्त्ड भलेोतसटीका 

दरले िानीलााइ छातडने छ ।  

त्यसैकारणल ेगदाा ाऄन्त्य सांरचनाहरु सुरतक्षत रहने तथा नभतत्कने दतेखन्त्छ । ाईक्त नहरको कूल 

लबबााइ २८.२३ तमटरको हुनेछ  जसमा ठाडो ढोका तथा िानीलााइ रोक्न तनयन्त्रण लग ितन 

रहने छ । यस ाअयोजनाको सेटसलग वेतसनमा करीब १०० तमटर लबबााइ तथा २५ तमटर 

चौडााइ भएका दाुइ (२) वटा वेयहरु रहन ेछन् । जुन प्रत्यक २२ तडग्री तभरालोिनमा र १.५८ 

तमटरको गतहरााइ भएका दाुइ वटा हुिरहरु रहन े छन् । ाईक्त सेटसलग वेतसनका फ्लससग 

ढोकाहरुको तभरालोिन ितन १ दतेख १०० तडग्री सबमका रहन े छन् । यस सुरााइनाका 

जलतवद्युत ाअयोजनाको सेटसलग बेतसनदतेख हुिर सबमको गतहरााइ ५.८५ तमटरको रहन ेछ ।
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तचर नां. २.६ लामाताल जलतवद्यतु ाअयोजनाको तवतभन्न सांरचनाहरु
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२.१.८ ससचााइका ाअयोजनाहरु  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िने बााँके र दाङको दाेईखरुीमा रहकेा ३ वटा ससचााइ 

ाअयोजनाहरु र कतिलवस्तुमा प्रस्ताव गररएका नयााँ ससचााइ ाअयोजनाहरु रहकेा छन् । बााँके 

तजललामा रहकेो तसक्टा ससचााइ ाअयोजना तथा दाङ, दाेईखुरीमा रहकेा प्रगन्ना १,२,३ तथा 

बडकािथ ससचााइ ाअयोजनाहरु रहकेा छन् । मातथ ाईललेतखत सांरचनाहरु ितहले नै तनमााण काया 

सबिन्न भएका छन् भने कतिलवस्तु तजललामा िने ससचााइ ाअयोजना नयााँ प्रस्तातवत ाअयोजना 

रहकेो छ। 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात कतिलवस्तुमा प्रस्ताव गररएको नयााँ ससचााइ 

ाअयोजनाले करीब २९७३६ हके्टर जमीनलााइ ससचााइ सुतवधा िुयाााईने लक्ष्य रातखएको छ । 

यस ाअयोजना माफा त ितिम भ-ूभाग तथा िूवी भ-ूभागको कतिलवस्तु तजललामा रहन ेमुख्य 

मुख्य नहरहरु प्रस्ताव गररएका छन् । कतिलवस्तु तजललाको ितिम तफा को भ-ूभागमा ससचााइ 

गनाका तनतमत्त प्रस्ताव गररएको नहर करीब ४२ दक.तम. लामो तथा िूवी भेगमा प्रस्ताव 

गररएको नहरको लबबााइ करीब २४ दक.तम. को हुनेछन । जसल े ितिम तफा  ९४९३ हके्टर 

जमीन तथा िूवी भेग तफा  २०२४३ हके्टर जमीनलााइ ससचााइ सुतवधा ियुाााईने लक्ष्य राखकेो छ 

। यस ाअयोजना ाऄन्त्तगात ितहलयै सबिन्न भैसकेका ससचााइ ाअयोजना र नयााँ प्रस्ताव गररएका 

ससचााइ ाअयोजनाका ाऄवतस्थततहरुलााइ तल ददाआएको तातलकामा प्रष्ट्ााईन खोतजएको छ । 

तातलका नां. २.१० : ससचााइका ाअयोजनाहरु 

तस.नां. ससचााइ ाअयोजना तजलला ाऄवतस्थतत 

क तसक्टा ससचााइ ाअयोजना बााँके २७°५१’१२’’ दतेख २८°१२’५२’’ाईत्तर 

८१°३०’६’’ दतेख ८१°५६’५४’’ िूवी 

दशेान्त्तर 

ख दाङ, दाेईखुरी ससचााइ 

ाअयोजना 

दाङ २७°४७’२५’’ दतेख २७°५३’’४२’’ ाईत्तर 

८२°२३’२३’’ दतेख ८२°४७’०२’’ िूवी 

दशेान्त्तर 

ग कतिलवस्तु ससचााइ 

ाअयोजना 

कतिलवस्तु २७°२८’०३’’ दतेख २७°४२’४४’’ ाईत्तर 

८२°४४’३६’’ दतेख ८२°५९’४५’’ िूवी 

दशेान्त्तर 
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    श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

२.१.९ बााँके, दाङ दाेईखुरी र कतिलवस्तु ससचााइ ाअयोजनाका िानीको माग : 

यस ाअयोजना ाऄन्त्तगात तीन(३) मुख्य ससचााइ ाअयोजनाहरुलााइ चातहन े िानीको मारालााइ 

तवस्तृत रुिमा ाऄध्ययन गरी तीन(३) वटा जलतवदु्यत ाअयोजनाहरु प्रस्ताव गररएका छन् । ाईक्त 

जलतवद्युत ाअयोजनाहरुको जडीत क्षमता र सांचालन हुन ेसमय ससचााइमा प्रयोग गररने िानीको 

माराको ाअधारमा ाऄध्ययन काया गररएको तथयो । ाईक्त ाऄध्ययन काया प्रदक्रयामा जलाशय 

सााआमुलसेन ाऄतप्टमााआजेसन मोडसेलगको समेत प्रयोग गररएको तथयो । जसको ाअधारमा तललो 

तटीय भ-ूभागमा ियााप्त मारामा िानीको मागलााइ छोडी तीन(३) वटा जलतवद्युत ाअयोजनाको 

तनमााण काया गरी तवकासमा ितन सहयोग िुयाााईने गरी ाऄध्ययन काया गररएको तथयो । यस 

ाऄध्ययन कायामा तसक्टा ससचााइ, दाङ दाेईखुरी ससचााइ ाअयोजना र कतिलवस्तु ससचााइ 

ाअयोजनाका तनतमत्त ४२७६६, १०८०० हके्टर, २९७३६ हके्टर क्रमश ससचााइका क्षेरहरु 

प्रस्ताव गररएका छन् । ाईक्त ाऄध्ययन कायामा तीन(३) वटै ससचााइ ाअयोजनाबाट ाईक्त क्षरेहरुमा 

लगााआने बालीनाली र िानीको ियााप्ततालााइ समेत ाऄध्ययन काया गरी ससचााइको सुतवधाको  

तनतमत्त िानीको मारालााइ तय गररएको तथयो भने बालीनालीहरुको प्रकार र िानीको 

ियााप्ततालााइ प्राथतमक श्रोत, साधन तथा तथयाांकहरुबाट तलाआएको तथयो भने ाऄको दोश्रो तवतध 

ाऄनुसार प्रकातशत तथा ाऄप्रकातशत श्रोत, सामाग्री, सातहत्य िुनरावलोकन, शोध ग्रन्त्थहरुको 

माध्यमबाट समेत ाऄध्ययन काया गररएको तथयो । तल ददाआएको तातलका नां. २.१० मा तवतभन्न 

बालीनालीहरुका प्रकार तथा खेतत लगााईने मौसम तथा समयतातलकाहरुलााइ समेत प्रस्तुत 

गररएको छ । दाङ तजललाको दाेईखुरी, बााँके र कतिलवस्तु तजललामा बार्भषक रुिमा ससचााइमा 

प्रयोग हुन ेिानीको मारा क्रमश ३१०.९६ तमतलयन घन तमटर, ९५९.५५ तमतलयन घनतमटर र 

६४७.०२ तमतलयन घनतमटर रहन ेछन् । ाईक्त तीन(३) वटै ससचााइका ाअयोजनाहरुका तनतमत्त 

बार्भषक रुिमा १९१७.५३ तमतलयन घनतमटर िानीको ाअवश्यकता िदाछ । प्रस्तातवत नौमुरे 

बहुाईदशे्यीय ाअयोजनाल े ाऄतधकतम मातसक ससचााइका लातग िानीको बहाब दाङ तजललाको 

दाेईखुरीका तनतमत १३.१६ घन तमटर प्रतत सेकेन्त्ड, बााँके तजललाको तसक्टा ससचााइ ाअयोजनाका 

तनतमत्त ५८.८८ घनतमटर प्रतत सेकेन्त्ड र कतिलवस्तु तजललाको तनतमत्त ३९.६१ घनतमटर प्रतत 

सेकेन्त्ड प्रस्ताव गररएको छ । 
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तातलका नां. २.११ खेतीको प्रकार र बालीनाली लगााईने समयतातलका 

तस.नां. बालीहरु 

दाेईखुरी ाईित्यका 

(एनसीए १०,८०० ह.े) 

कतिलवस्तु 

(एनसीए २९,७३६ ह.े) 

  

बााँके तजलला 

(एनसीए ४२,७६६ ह.े) 

(तसक्टा ससचााइ योजना) 

हके्टर प्रततशत हके्टर प्रततशत हके्टर प्रततशत 

मनसुनमा हुने बालीहरु 

१ धान बष े ८१००.०० ७५.०० १५४६२.७२ ५२.०० २५६५९.६० ६०.०० 

२ धान तहाईाँद े १९४४.०० १८.०० ७४३४.०० २५.०० ८५५३.२० २०.०० 

३ तरकारी १०८.०० १.०० ८९२.०८ ३.० २१३८.३० ५.०० 

४ दाल ५४०.०० ५.०० १४८६.८० ५.००   

जाडोमा हुने बालीहरु 

१ गहुाँ २७००.०० २५.०० ८९२०.८० ३०.०० १४९६८.१० ३५.०० 

२ दाल १६२०.०० १५.०० २९७३.६० १०.०० ६४१४.९० १५.०० 

३ तोरी १६२०.०० १५.०० २९७३.६० १०.०० ४२७६.६० १०.०० 

४ तरकारी २२६८.०० २१.०० २९७३.६० १०.०० ४२७६.६० १०.०० 

५ ाअल ु ७५६.०० ७.०० १४८६.८० ५.०० २१३८.३० ५.०० 

तशतशरमा हुने बालीहरु 

१ धान १६२०.०० १५.०० १४८६.८० ५.०० २१३८.३० ५.०० 

२ मकै १२९६.०० १२.०० २९७३.६० १०.०० ४२७६.६० १०.०० 

३ तरकारी १०८०.०० १०.०० २९७३.६० १०.००   

नगदबेाली 

१ ाईख ु १०८.०० १.०० १४८६.८० ५.०० २१३८.३० ५.०० 

गोडमेल गने ततब्रता २२०.०० % १८०.००% १८०.००% 

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 
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तातलका नां. २.१२ दाङको दाेईखुरीमा भएका ससचााइहरु, तसक्टा ससचााइ, बााँके र प्रस्तातवत 

कतिलवस्तु ससचााइका तनतमत्त चातहन ेमातसक िानीको मारा  

मतहना 

ससचााइको माग (घनतमटर प्रतत 

सकेेन्त्ड) 
ससचााइको माग (तम.घन तम./स.े) 

दाेईखरुी बााँके कतिलवस्त ु दाेईखरुी बााँके कतिलवस्त ु कुल 

जनवरी ५.९१ १६.३४ १३.०८ १५.८३ ४३.७७ ३५.०३ ९४.६३ 

फेब्रुाऄरी ८.८४ २४.१३ १८.७४ २१.३९ ५८.३८ ४५.३४ १२५.१० 

माचा १३.४६ २७.२८ २१.६४ ३६.०५ ७३.०७ ५७.९६ १६७.०८ 

ाऄतप्रल ११.४० १८.८३ २०.३८ २९.५५ ४८.८१ ५२.८२ १३१.१८ 

म े १०.३५ १६.६८ १८.१८ २७.७२ ४४.६८ ४८.६९ १२१.०९ 

जनु १०.२१ ३५.३९ १८.२८ २६.४६ ९१.७३ ४७.३८ १६५.५८ 

जलुााइ १३.१६ ५४.५९ ३०.६६ ३५.२५ १४६.२१ ८२.१२ २६३.५८ 

ाऄगष्ट ८.५२ ३९.८४ २१.८८ २२.८२ १०६.७१ ५८.६० १८८.१३ 

सपे्टेबबर १०.७२ ४४.०५ २३.१५ २७.७९ १४४.१८ ६०.०० २०१.९७ 

ाऄक्टोबर १८.१५ ५८.८८ ३९.६१ ४८.६१ १५७.७० १०६.०९ ३१२.४१ 

नोभबेबर ४.७७ १८.२६ १२.५३ १२.३६ ४७.३३ ३२.४८ ९२.१७ 

तडसबेबर २.६६ १०.०८ ७.६५ ७.१२ २७.०० २०.४९ ५४.६१ 

कुल(एमतसएम) 
   

३१०.९६ ९५९.५५ ६४७.०२ १९१७.५३ 

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

 

यस ाअयोजनाका तनतमत्त प्रस्तातवत ससचााइ ाअयोजनाहरु तलको तचर नां. २.७ मा दखेााईन 

खोतजएको छ ।  
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तसक्टा ससचााइ कतिलबस्तु 

 

 

 

 

 

 

 

 

दाङ 

 श्रोत : स्थलगत ाऄध्ययन काया २०७७ 
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Rapti Sonari Gaunpalika

Rajpur Gaunpalika

Ghorahi Upamahanagarpalika

Gadhawa Gaunpalika

Lamahi Nagarpalika

Kalimati Gaunpalika

Sitganga Nagarpalika

Babai Gaunpalika

Runtigadi Gaunpalika
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Shivaraj Nagarpalika

Tulsipur Upamahanagarpalika

Banglachuli Gaunpalika

Sworgadwary Nagarpalika

Kohalpur Nagarpalika
Naubahini Gaunpalika

Ayirabati Gaunpalika

Bijayanagar Gaunpalika

Lungri Gaunpalika

Sarumarani Gaunpalika

Pyuthan Nagarpalika

Baijanath Gaunpalika
Suwarnabati Gaunpalika

Mandavi Gaunpalika

Kapurkot Gaunpalika

Khajura Gaunpalika

Shantinagar Gaunpalika

Bansagadhi Nagarpalika

Duduwa Gaunpalika

Maharajgunj Nagarpalika

Dangisharan Gaunpalika

Rolpa Nagarpalika

Jhimruk Gaunpalika

Mallarani Gaunpalika

Krishnanagar Nagarpalika

Janki Gaunpalika

Nepalgunj Upamahanagarpalika

Badhaiyatal Gaunpalika

Bhumekasthan Nagarpalika

Yashodhara Gaunpalika

Musikot NagarpalikaChhatreshwori Gaunpalika Sunchhahari GaunpalikaRolpa Nagarpalika
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Groundwater Irrigated Area

Praganna Irrigation

Badkapath Irrigation

Kapilbatu West
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Badkapath Irrigation

Groundwater Irrigated Area

Praganna Irrigation
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 तचर नां. २.८ नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाका तवतभन्न ससचााइ ाअयोजनाहरु (श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९) 
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२.१.१० ाअयोजनाका  ाअवश्यकताहरु 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाका लागी ाअवश्यक िने जमीन, कामदारहरु, ढुांगा तगट्टी तथा 

बालुवा, तवष्फोटक िदाथाहरु, ाऄस्थााइ तथा स्थााइ शीतवरहरु, िहुाँच मागा, तवतभन्न मेतसनरी यन्त्र 

तथा औजारहरु तथा लागत लााइ तल प्रस्तुत गररएको छ । 

२.१.१२ िहुाँच मागा  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना, लामाताल जलतवद्युत 

ाअयोजना र सुरााइनाका जलतवद्युत ाअयोजनाका तनतमत्त चातहन ेिहुाँच मागाहरुलााइ तल वणान 

गररएको छ । 

  

 

 

 

 

 

 

तचर नां. २.९ ाअयोजनामा ाअवश्यक िने तवतभन्न िहुाँच मागाहरु, श्रोत : स्थलगत ाऄध्ययन काया 

२०७७ 

क) सुरााइनाका िहुाँचमागा  

यस सुरााइनाका जलतवद्युत ाअयोजना िूवा- ितिम राजमागाको नतजक भएकोल ेकरीब ५.१७ 

दक तम. लबबााइ र ५ तमटर चौडााइ भएको नयााँ िहुाँच मागाको ाअवश्यकता िदाछ भने यस 

ाअयोजनाको तवद्युत गृह र सजा ट्ाांक ाईत्तर िवूी भ-ूभागमा र टेलरेस नहर सुरााइनाकाबाट 

दतक्षण ितिम भ-ूभागमा िदाछ । यस िहुाँच मागा ाऄन्त्तगात सुरााइनाका दतेख तबद्युत गृहसबम 

६५० तमटर, तवद्युत गृह दतेख सजा ट्ाांक सबम ४.२७ दक.तम. सरुााइनाका दतेख टेलरेस सबम 

१.१५ दक.तम. िहुाँच मागाको तनमााण गनुािने ाअवश्यकता िदाछ । 

ख) नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना र लामाताल जलतवद्युत ाअयोजनाका िहुाँच मागाहरु 

मातथ ाईललेतखत दाुइ जलतवद्युत ाअयोजनाका तनतमत्त करीब २३.९४ दक.तम. िहुाँच मागाको  

तनमााण गनुािने ाअवश्यकता दतेखन्त्छ । जुन तवतभन्न िहुाँच मागाहरुलााइ तवस्तृत रुिमा तल 

ददाआएको छ । 
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क) झीतलवाांग दतेख रररेगुलेटटग ब्यारेजको हडे सबम ३५६.९५ तमटर 

ख) तझतलबाांग दतेख दभाांग  सबम ४६६.३२ तमटर 

ग) तझतलवाांग दतेख जावुने सबम ६.३३ दक.तम. 

घ) जावुने दतेख नौमुरेको तवद्युत गृह सबम १.६०४ दक.तम. 

ङ) नौमुरे तबद्युत गृह दतेख टेलरेस नहरको ाअचा सबम १.०५७ दक.तम. 

च) नौमुरे तबद्युत गृह दतेख नौमुरे बााँध स्थल हडेसबम ६.६६८३ तमटर 

छ) जावुने दतेख नौमुरे मुख्य बााँधको मातथललो भागसबम ४९७.४४ तमटर  

ज) नौमुरे बााँधको मातथललो भाग दतेख मुहानको ाआनलेट प्रोटल सबम ९८८.३७ तमटर 

झ) मुहानको ाआनलेट प्रोटल दतेख िानी फकाााईने ाआनलेट प्रोटल सबम ८८७.०१ तमटर 

ञ) लामाताल दतेख रररेगुलेटटग ब्यारेजको हडेसबम १.७९९ दक.तम. 

ट) लामाताल दतेख तवतभन्न शीतवरहरुसबम ४.८२७ दक.तम. 

ठ) शीतवर क्षरे दतेख िानी फकाााईने ाआनलेट प्रोटल सबम ३.४६१ दक.तम. 

२.१.१४ शीतवरहरु 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना तथा लामाताल 

जलतवद्युत ाअयोजनाका तनतमत्त ाअवश्यक िने तवतभन्न ाऄस्थााइ शीतवरहरु ाऄघााखााँची तजललाको 

तशतगांगा न.िा. वाडा नां. ७  ाऄन्त्तगात िने लामाताल गााईाँमा प्रस्ताव गररएको छ । ाईक्त क्षेरमा 

ियााप्त मारामा समथर भ-ूभाग तथा भ-ूबनौट रहकेो हुनाल ेाईक्त क्षेरलााइ ाईियकु्त ठहयाााइएको 

छ । जसलााइ तल ददाआएको तचर नां. २.१० मा दखेााईन खोतजएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

तचर नां. २.१० ाअयोजनालााइ ाअवश्यक िने मुख्य मुख्य ाऄस्थााइ शीतवर तनमााण स्थलको 

भौततक ाऄवस्था, श्रोत : स्थलगत ाऄध्ययन काया २०७७ 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िने सुरााइनाका जलतवद्युत ाअयोजनाको तनतमत्त 

चातहन ेाऄस्थााइ शीतवरहरु कतिलवस्तु तजलला तशवराज न.िा. वाडा नां. १ ाऄन्त्तगात िने तवतभन्न 
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स्थानहरुमा प्रस्ताव गररएको छ । यस ाऄन्त्तगातको ाअयोजनामा चातहन े तवतभन्न कामदार, 

ठेकेदार, ाआतन्त्जतनयटरग ाऄस्थााइ शीतवरहरु र नेिाली सेनाको तनतमत्त चातहन ेाऄस्थााइ शीतवरहरु 

तथा वांकरहरुको ाअवश्यकता िदाछ | जसको िूणा तववरण तल ददाआएको तातलका २.१२ र २.१३ 

मा दखेााआएको छ । 

२.१३ ाअयोजनालााइ ाअवश्यक िने मुख्य मुख्य ाऄस्थााइ शीतवर 

ाअयोजना कामदार तशतवरको ाऄवतस्थतत 

  िूवी ाईत्तरी िूवी ाईत्तरी िूवी ाईत्तरी 

नौमुरे जलतवद्यतु 

ाअयोजना 

३९५०६३.

७८४ 

३०८९३३२

.३०२ 

३९४२४१.

४५७ 

३०८८९७८

.२८९ 

३९४२४

४.५ 

३०८९४२६

.७५८ 

लामाताल जलतवद्यतु 

ाअयोजना 

३९०२७२.

२२७ 

३०८८१२२

.०२९ 

३९०२८६.

८६८ 

३०८७६९८

.५६३     

सुरााआनाका जलतवद्यतु 

ाअयोजना 

३८६४६६.

७३८ 

३०६८८२०

.५४५         

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

 

२.१४ नेिाली सेनाको तनतमत्त चातहन ेाऄस्थााइ शीतवरहरु 

ाअयोजना ाअमी तशतवरको ाऄवतस्थतत नतजकको गााईाँबाट दरुी 

  िूवी ाईत्तरी   

नौमुरे जलतवद्यतु ाअयोजना ३९६४९६०.५९६ ३०८९६१६.४६५ रातामाटा बाट १.७०३ दक.तम.  

लामाताल जलतवद्यतु 

ाअयोजना ३९०२३३.८९९ ३०८७५६१.९३४ लामाताल गााईाँ  बाट १.३४ दक.तम. 

सुरााआनाका जलतवद्यतु 

ाअयोजना ३८७१०३.२६७ ३०६९८१३.४६७ सुरााआनाका गााईाँबाट १.१३६ दक.तम. 

    

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 
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२.१.१५ ढुांगा तगट्टी तथा बालवुा ाईत्खनन क्षेर 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात तवतभन्न सांरचनाहरु तनमााणका तनतमत्त करीब २२ 

करोड घनतमटर ढुांगा तगट्टी तथा बालुवाको ाईत्खनन काया गनुािने ाअवश्यकता िदाछ । यस 

बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगातका जलतवद्युत ाअयोजनाहरु मध्ये नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजनाका 

तनतमत्त २१करोड ७० लाख ३ हजार घनतमटर, लामाताल जलतवद्युत ाअयोजनाको तनतमत्त १८ 

लाख घनतमटर तथा सुरााइनाका जलतवद्युत ाअयोजनाको तनतमत्त ११ लाख ७ हजार घनतमटर 

ढुांगा तगट्टी तथा बालुवा लगायतका तनमााणजन्त्य सामाग्रीहरुको ाईत्खनन गनुािने ाअवश्यकता 

दतेखन्त्छ  । 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाका तनतमत्त चातहन े ढुांगा, तगट्टी, बालुवा तथा ाऄन्त्य 

तनमााणजन्त्य सामाग्रीहरु लामाताल जलाशय क्षेर र नौमुरे जलाशय क्षेर ाऄन्त्तगात िने रातप्त नदी, 

तशतखोला, तझम्रुक नदी र माडी नदीमा रहकेा नदीजन्त्य िदाथाहरु सांकलन काया गरी प्रयोगमा 

लयााआने छ । जसलााइ तलको तचर नां. २.११ र तातलका २.१५ मा प्रष्ट िाना खोतजएको छ । 

तचर नां. २.११  लामाताल तथा मुख्य बााँध क्षरे नतजक रहकेा ढुांगा तगट्टी तथा बालुवाको 

ाईत्खनन गने स्थानको भौगोतलक ाऄवस्था, श्रोत : स्थलगत ाऄध्ययन काया २०७७ 

 

तातलका २.१५ ढुांगा तगट्टी तथा बालुवा ाईत्खनन क्षेर 

तस.नां. तिट नबबर क्षेर ाऄवतस्थतत 

 िूवी ाईत्तरी 

१ तिट १ चकचके क्वारजााआट २८.०४४१३१ ८२.७८५६७१ 

२ तिट २ बागबजार प्युठान २८.१३३३३४ ८२.७२८११४ 

३ तिट ३ हांसिुर प्युठान २७.९२८४९३ ८२.९०२१६३ 
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४ तिट ४ तजतलबाांग २७.९११५०६ ८२.८८६२२६ 

५ तिट ५ रातप्त १ (L7GS1) २७.९०७०३३ ८२.८८६१२२ 

६ तिट ६ राप्ती २ (L5GS3) २७.९१०७६ ८२.८९१२८ 

७ तिट ७ राप्ती ३ (L3GS2) २७.९०३६८४ ८२.९१७९२२ 

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

२.१.१६ मग तथा फोहोरमैला ब्यबस्थािन सबबतन्त्ध क्षेर 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात ाईत्खनन हुन े सुरुङ्गबाट तनस्कने मग तथा 

फोहोरमैलालााइ ब्यबस्थािन काया गनाका तनतमत्त तवतभन्न क्षेरहरु तनधाारण गररएको छ । ाईक्त 

ाअयोजनाबाट तनस्कने मगमा रहकेा ग्राभले तथा ढुांगाका ब्लककग फ्याक्टरहरु १.०५ रहकेो 

दतेखन्त्छ भने ाईक्त मगलााइ ब्यबस्थािन काया गदाा भााआब्रेटरी रोलरका सहायताल े फोहोरमलैा 

ब्यबस्थािन क्षरेमा करीब ०.५ तमटरको तह बनााइ ब्यबस्थािन गने काया समेत गररनेछ । यस 

ाअयोजनाबाट तनस्कने मगमा रहकेा ढुांगा तगट्टीहरु मध्ये प्रयोग गना सदकने तनमााण 

सामाग्रीहरुलााइ प्रयोगमा लयााईने तथा ाऄन्त्य तनमााण कायाका क्रममा  प्रयोगमा नाअाईने तनमााण 

सामग्रीहरुलााइ तवतभन्न िहुाँचमागा हरुमा लगेर प्रयोग गररने छन् । यस ाअयोजना ाऄन्त्तगात 

तनस्कने मग तथा त्यसको ब्यबस्थािन सबबतन्त्ध कायालााइ तल ाईललेतखत तातलका नां. २.१६ मा 

प्रस्तुत गररएको छ । 

तातलका नां. २.१६ मग तथा फोहोरमलैा ब्यबस्थािन सबबतन्त्ध क्षेरहरु 

ाअयोजना फोहोरमैला ब्यबस्थािन क्षेरको ाऄवतस्थतत 

  िूवी ाईत्तरी 

नौमुरे जलतवद्यतु ाअयोजना ३९२९०६.५१२ ३०८८०४९.८६४ 

लामाताल जलतवद्यतु ाअयोजना ३८९९८७.३५९ ३०८८१२२.०२९ 

सुरााआनाका जलतवद्यतु ाअयोजना ३८५९४२.७९६ ३०६८११०.००५ 

  ३८७१९९.६०८ ३०६९५८४.१०६ 

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

क) ाआन्त्टेक सुरुङ्ग (नौमुरे बााँध) – मग ४९३०० घनतमटर, ब्याक दफसलग – ७४०० 

घनतमटर 

ख) डााआभसान िानी फकाााईने सुरुङ्ग (नौमुरे बााँध)- मग ९८७०० घनतमटर, ब्याक दफसलग 

– ८१५०० घनतमटर 
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ग) िावर सुरुांग (सरुााइनाका)- मग ५ लाख ४३ हजार ४०० घनतमटर , ब्याक दफसलग – 

८१५०० घनतमटर 

यस ाअयोजनाका सुरुङ्ग मागा बाहके बााँध क्षेरको जग र िखााल, तबद्यतु गृह बनााईदा तनस्कने 

मगलााइ तवतभन्न रुिमा ब्यबस्थािन काया गररने छ । 

२.१.१७ यातन्त्रक प्रयोगशाला 

यस ाअयोजना नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनालााइ चातहन े तवतभन्न ाईिकरणहरुको ममात सांभार 

काया गनाका तनतमत्त र िेनस्टक िााआि तनमााणका क्रममा चातहन े कच्चा िदाथा भण्डारण एवां 

वोाआसलडग सबबतन्त्ध कायाका तनतमत्त लामाताल, सुरााइनाका क्षरे र नौमुरे बााँध क्षरेलााइ ाईियकु्त 

ठहयाााइ प्रयोगमा लयााआने छन् । 

२.१.१८ क्रसर, ढुांगा, तगट्टी तथा बालवुा प्रशोधन केन्त्द्र  

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजनालााइ ाअवश्यक िने ढुांगा तगट्टी तथा बालवुाहरुको प्रशोधन तथा 

तमश्रण काया गनाका तनतमत्त तवतभन्न क्षमता भएका क्रसर तथा ब्यासचग/वाससग मेतसनरी 

सामग्रीहरुको ाअवश्यकता िदाछ । जसको तववरण तल ददाआएको छ । 

क) नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना (क्रसर-१, ब्यासचग/वासशग-३ ,क्षमता २ मे.वा.) 

ख) लामाताल जलतवद्युत ाअयोजना (क्रसर-१, ब्यासचग/वाससग -१, क्षमता ०.५ मे.वा.) 

ग) सुरााइनाका जलतवद्युत ाअयोजना (क्रसर-१, ब्यासचग/वाससग -१, क्षमता ०.५ मे.वा.)    

२.१.१९ तनमााण सामग्रीहरुको भण्डारण गने क्षेर  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनालााइ चातहन ेतसमेन्त्ट, मोतबल, तडजेल, िेिोल, रसायनहरुलााइ 

घाम निने तथा सुख्खा ठााईाँमा राखी भण्डारण गने काया गररने छ भने यस्ता तनमााण सबबतन्त्ध 

सामग्रीहरुलााइ मखु्य रुिमा बााँध तनमााण काया गने स्थलमा भण्डारण गररने छ साथ ै नेिाल 

सरकार माफा त ाअयोजनालााइ चातहन ेतवष्फोटक िदाथाहरु जस्तै: डटेोनेटर, तजलेरटन, डटेोनेटटग 

फयुज, ब्यािी लगायतका सामग्रीहरुलााइ मानव वस्तीबाट टाढा नेिाली सेनाको मातहतमा 

वांकर स्थल तनमााण गरी भण्डारण गररने छन् भने यस्ता सांवेदनतशल ठााईाँहरुलााइ ाईतचत रुिमा 

तवतभन्न सांकेतहरु द्दारा जानकारी गरााईनका साथै सचेत समेत गरााआने छन् । 

२.१.२० ढुांगा, तगट्टी तथा बालवुाको भण्डारण क्षेर 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनामा प्रयोग हुने ढुांगा, तगट्टी तथा बालुवा लगायतका तनमााण 

सबबतन्त्ध  सामाग्रीहरुलााइ बााँध तनमााण काया गने क्षरे तथा जलाशययुक्त क्षेर नतजक भण्डारण 

गररने छन् । जसको ाऄवतस्थततको तववरण तलको तातलका नां. २.१७ मा ददाआएको छ । 
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तातलका नां. २.१७ भण्डारण क्षरेहरु (ढुांगा, तगट्टी तथा बालुवाको) 

ाअयोजना भण्डारण क्षेरको ाऄवतस्थतत 

  िूवी ाईत्तरी 

नौमुरे जलतवद्यतु ाअयोजना ३९४१३० ३०८९६०३ 

लामाताल जलतवद्यतु ाअयोजना ३९०५७५ ३०८७६५१ 

सुरााआनाका जलतवद्यतु ाअयोजना ३८६५०० ३०६९००४ 

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

२.१.२५ ाअयोजनाहरुको  तनमााण  चरणमा  ाअवश्यक िने जनशतक्तहरु 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िने जलतवद्युत ाअयोजनाहरुको तनमााण कायाको 

तनतमत्त चातहन े ाऄधा दक्ष, ाऄदक्ष र दक्ष जनशतक्त मध्ये प्रभातवत क्षरे तभरका गााईाँिातलका, 

नगरिातलका, वस्ती तथा प्रभातवत तजललाहरु प्यूठान, ाऄघााखााँची, दाङ, कतिलवस्तुबाट ाऄदक्ष 

र ाऄधा दक्ष जनशतक्तलााइ तनमााण काया गने ाऄवतधमा प्राथतमकता ददाआने छ भने दक्ष जनशतक्तको 

तनतमत्त केन्त्द्रबाटै तनयुतक्त गररने छन् । त्यसैगरर ाईक्त जलतवद्युत ाअयोजनाहरु तनमााण कायाका 

तनतमत्त चातहन ेाअवश्यक जनशतक्तहरुलााइ तल ददाआएको तातलकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

तातलका २.१८ : ाअयोजनाहरुको तनमााण चरणमा ाअवश्यक िने जनशतक्तहरु 

तस.नां. ाअयोजना दक्ष ाऄधा दक्ष ाऄदक्ष कूल 

क नौमुरे जलतवद्युत 

ाअयोजना 

८०० १००० २२०० ४००० 

ख लामाताल जलतवद्युत 

ाअयोजना 

१२० १५० ३३० ६०० 

ग सुरााइनाका जलतवद्युत 

ाअयोजना 

८० १०० २२० ४०० 

 कूल १००० १२५० २७५० ५००० 

 श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 
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२.१.२२ ाअयोजनालााइ ाअवश्यक िने जमीन 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगातका तवतभन्न ततन (३)जलतवद्युत ाअयोजना हरुको 

तनमााण कायाका तनतमत्त कूल २५३४.९९४ हके्टर जमीनको ाअवश्यकता िने दतेखन्त्छ । जस 

मध्ये नीतज जमीन करीब १०२८.८७ हके्टर ाऄतधकरण गनुािने दतेखन्त्छ भने सरकारी जमीन 

१५०६.१२ हके्टर वन, बगर र बााँझो जमीन सतहत ाऄतधकरण गनुािने दतेखन्त्छ । ाईक्त 

ाअयोजनालााइ ाअवश्यक िने कूल जमीन मध्य े१३६९.४३ हके्टर जमीन वन क्षरेमा समेत िदाछ 

। ाअयोजनाका तीन(३) जलतबद्युत ाअयोजनाका तनतमत्त ाअवश्यक िने (स्थााइ र ाऄस्थााइ रुिमा) 

जमीनको तववरण तल ददाआएको तातलका नां. २.१९ मा प्रष्ट्ााईन खोतजएको छ । 

तातलका २.१९ ाअयोजनालााइ ाअवश्यक िने सांरचना तनमााण गदाा ाअवश्यक िने जमीन 

स्थााइ रुिमा चातहन ेजमीन – नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना 

तस.नां

. 

ाअयोजना

का 

सांरचनाहरु 

जमीनको वगीकरण (हके्टरमा) 

जांगल ससचााइ 

हुन े 

िाखो जमीन नदी 

दकनारको 

िती 

कूल जमीन 

सरकारी नीतज सरकारी नी

तज 

सरकारी 

१. बााँध २१.२५३

७ 

- ३.६०२

१ 

- ३.६८ 

२८ .५३५८  

२. ाआन्त्लेट 

प्रोटल 

०.०२६५ - ०.१५२

२ 

- - 

० .१७८७  

३. तबद्युत 

ाईत्िादन 

गृह 

०.११४५ १.३०७

७ 

०.०९८

५ 

- - 

१ .५२०७  

४. तस्िल वे ८.९८८ - ०.१८२

२ 

- ०.१५१ 

९ .३२१२  

५. सजा ट्ाांक १.१९४१ - - - - १ .१९४१  
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६. जलाशय 

क्षेर 

११८०.०

१ 

६६४.५

९ 

४२.१८

४ 

- ४११.४०

४ २२९८ .१८८  

७. बााँध स्थल 

क्षेर 

(मुहान) 

१.७४ - - - - 

१ .७४  

 कूल जबमा १२१२.३

३ 

६६५.९ ४६.२१

९ 

- ४१५.२१

९ 

२३३९.६७८

६ 

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

 

स्थााइ रुिमा चातहन ेजमीन – लामाताल जलतवद्युत ाअयोजना 

तस.नां

. 

ाअयोजना

का 

सांरचनाहरु 

जमीनको वगीकरण (हके्टरमा) 

जांगल ससचााइ 

हुन े 

िाखो जमीन नदी 

दकनारको 

िती 

कूल जमीन 

सरकारी नीतज सरकारी नी

तज 

सरकारी 

१. बााँध ०.४२५५ ०.०५९

१ 

०.८२१

९ 

- .०३९४७ 

१ .३४६  

२. तबद्युत 

ाईत्िादन गृह 

०.३६०१ ०.२०८

३ 

 -- ०.३६४३ 

० .९३२७  

३. जलाशय 

क्षेर 

३९.३१ १०.२८ ३.०१ - ११८.२१ 

१७० .८१  

 कूल जबमा ४०.०९५

६ 

१०.५४

७ 

३.८३१

९ 

- ११८.९३

९ 

१७३.४४३

९ 

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 
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स्थााइ रुिमा चातहन ेजमीन – सरुााइनाका जलतवद्युत ाअयोजना 

तस.नां. ाअयोजनाका 

सांरचनाहरु 

जमीनको वगीकरण 

जांगल ससचााइ 

हुन े 

िाखो जमीन नदी 

दकनारको 

िती 

कूल जमीन 

सरकारी नीतज सरकारी नीतज सरकारी 

१. ाआन्त्लेट प्रोटल ०.००५९  ०.३११३  ०.४१५  

२. सजा ट्ाांक ०.०५०३      

३. तबद्युत 

ाईत्िादन गृह  

०.२०३७      

 कूल जबमा ०.२५९९  ०.३११३  ०.४१५  

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

ाऄस्थााइ रुिमा चातहन ेजमीन 

तस.नां. ाअयोजनाका 

सांरचनाहरु 

जमीनको वगीकरण 

जांगल ससचााइ 

हुन े 

िाखो जमीन नदी 

दकनारको 

िती 

कूल जमीन 

सरकारी नीतज सरकारी नीतज सरकारी 

१. खानी क्षेर 

/क्वारी क्षेर 

०.०३  ०.०५    

२. ाआतन्त्जतनयटरग १.३४६८ ०.०६८९     
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ाअवास क्षरे 

३. ाअमी शीतवर 

गृह 

०.२९२८      

४. कामदार 

शीतवर 

५.७७९७ २.७२५३   ०.०२९२  

५. क्रसर प्लान्त्ट 

ब्यासचग 

०.६१०९ १.२२४४     

६. स्िोयल 

फ्याके्न क्षरे 

८.४७५५    ०.२५१८  

 कूल जबमा १६.५३५७ ४.०१८६ ०.०५  ०.२८१ २०.८८५३ 

 जबमा कूल 

जमीन  

     २५३४.९९४ 

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

२.१.२३ ाअयोजना तनमााणका लातग चातहने ाईजाा  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाका तनतमत्त ाअवश्यक िने ाईजाा सकभर नेिाल सरकार, तबद्युत 

प्रातधकरण द्दारा तवतररत तवद्युत प्रसारण लााआन माफा त तबद्युत प्रयोगमा लयााआने छ । यस नौमुरे 

बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाका तनतमत्त चातहन ेतबद्युत ाऄघााखााँची तजललाको सतन्त्धखका  सवस्टेशनबाट 

३३ के.भी.को सवस्टेशन बनााइ तीन(३) वटै ाअयोजना स्थल सबम तवद्युतको िहुाँच िुयाााआने छ । 

यस कायाका तनतमत्त ाईक्त सव स्टेशनबाट नौमुरे बााँध स्थलसबम २१.७७ दक.तम., लामाताल 

सबम ४.८ दक.तम. र सरुााइनाका सबम १९.४९ दक.तम. तवदु्यत प्रसारण लााआन तनमााण गनुािने 

ाअवश्यकता रहकेो छ । ाअयोजना तनमााणका चरणमा एकरुिताका साथ तवद्युत तनरन्त्तर प्रवाह 

गनाका तनतमत्त दश(१०) वटा तवतभन्न क्षमताका तडजेल जेनेरेटरहरु प्रस्ताव गररएका छन् । 

जसको तवस्तृत तववरण तल ददाआएको छ । 

क) नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना – तडजेल जेनेरेटरहरु ७०० के.भी.ए.को चार(४) वटा 

ख) लामाताल जलतवद्युत ाअयोजना – तडजेल जेनेरेटर ५०० के,भी.ए. को तीन(३) वटा 

ग) सुरााइनाका जलतवद्युत ाअयोजना – तडजेल जेनेरेटर ४५० के.भी.ए. को तीन(३) वटा 
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२.१.२४ ाअयोजनालााइ चातहने तनमााण ाईिकरणहरु  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाका तनतमत्त ाअवश्यक िने तवतभन्न ाईिकरणहरु तथा तनमााण 

सबबतन्त्ध औजार सामाग्रीहरु नेिाल लगायतका तवतभन्न रािहरुबाट ाअयात गररने छन् । नौमुरे 

बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगातका ाअयोजनाहरुको तनमााण कायाका तनतमत्त चातहन ेमहत्विूणा 

औजार सामग्रीहरुमा फरक फरक रुिमा तलको तातलका नां. २.२१ मा रातखएको छ । 

तातलका २.२१ ाअयोजनालााइ चातहन ेमुख्य मुख्य तनमााण ाईिकरणहरु 

स्काभेटर भााआब्रेटर रोलर  रक बोलटर डी.जी.सेट (तडजेल 

जेनेरेटर सेट 

डबफर  िानी छने टांकी ओभर लााआटसनग 

सटर 

ठुलो बुमाआल 

क्र्वायलर तहहल  ग्रााईन्त्ड िबि   कां दक्रट िबि भ्यातन्त्टलेटर िांखा  

ज्याक ह्याबमर ड्रीसलग मेतसन  िातन्त्सट तमक्चर सामग्री ओसारिसार 

गने बाकसहरु 

सटदक्रट मेतसन िानी फालने िबि तमश्रण गने औजार बागेन तहहल 

कबपे्रसर ठुलो के्रन टेक्टर हावाबाट सांचातलत 

हुन ेहाते तहहल 

लोडर मोबााआल के्रन हााआड्रोतलक स्काभटेर  सटटरग  

बुलडोजर ाआतग्रगेट क्रससग प्लान्त्ट ग्र्यतन्त्ट एरेंज्मेंट सटर भााआब्रेटर 

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

२.१.२६ ाअयोजनाबाट ाईत्िाददत तवद्यतु तवतरण केन्त्द्र 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाबाट ाईत्िाददत तवद्युतहरुलााइ रातिय प्रसारण तग्रड कबिनी 

तलतमटेड द्दारा ाऄध्ययनरत ाऄघााखााँची तजललाको ाऄघााखााँची सब स्टेशन (सतन्त्धखका ), सतन्त्धखका  

सव स्टेशन (फुलबारी) मा ाईत्िाददत तबद्युत ाईक्त सव स्टेशनमा लगेर तवतरण सबबतन्त्ध काया 

गररने छ भने ाईक्त १३१ के.भी.ए.को ाऄघााखााँची सव स्टेशन र २२० के.भी.ए.को सतन्त्धखका  सव 

स्टेशन ाअयोजना स्थलबाट क्रमश: २५ दक.तम. र ६३ दक.तम. मा रहकेा छन् । 
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यसका साथ ै४०० के.भी.ए. को नयााँ लमही सव स्टेशनलााइ ितन तवकलिको रुिमा हरेरएको छ  

जुन सतन्त्धखका  सव स्टेशन भन्त्दा धेरै नतजक िनुाका साथ ैयस ाअयोजना ाऄन्त्तगातको लामाताल र 

सुरााइनाका जलतवद्यतु ाअयोजनाबाट ाईत्िाददत तबद्युतलााइ २२० के.भी.ए. को नौमुरे सव 

स्टेशन तनमााण गरी तवतरण काया गररने छ । ाईक्त नौमुरे सव स्टेशनमा नौमुरे जलतवद्युत 

ाअयोजनाको तवद्युत ितन लगेर जोडी मुख्य बााँध क्षेरबाट करीब ५५ दक.तम. टाढा रहकेो नयााँ 

लमही सव स्टेशनमा लगेर जोतडने छ । यस ाअयोजनामा प्रयोगमा ाअाईने तवद्युत प्रशारण 

लााआनको तनमााण कायालााइ यस ाऄध्ययन प्रततवेदनमा समावेश गररएको छैन । यसको छुटै्ट 

वातावरणीय प्रभाव मलुयाांकन सबबतन्त्ध ाऄध्ययन काया गररने छ । यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय 

ाअयोजनाले प्रस्ताव गरेका तवद्युत प्रसारण लााआनहरुका तवस्तृत तववरणहरु तल ददाआएका छन् । 

क) ५५ के.भी.ए. र २२० के.भी डबल सर्ककट तवद्युत प्रसारण लााआनलााइ ४०० के.भी.ए को 

नयााँ लमही सव स्टेशनमा तनमााण तथा जडान गने सबबतन्त्ध काया  

ख) लामाताल दतेख नौमुरे सबम करीब ४.६ दक.तम. कमो २२० के.भी.ए. को एकल सर्ककट 

तवद्युत प्रसारण लााआन तनमााण गने सबबतन्त्ध काया 

ग) २२० के.िी.ए. सुराईनाका सव से्टिनबाट २२० के,िी.ए. को नौमुरे सव से्टिन सम्म 

करीब २२ जक.जम. िामो एकि सजकड ट जवद्युत प्रसारण िाइन जनमाडण गने सम्बन्सन्ध 

कायड     

२.१.२८ तनमााण ाऄवतध सबबतन्त्ध काया तातलका  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना तनमााण सबिन्न हुन करीव दश (१०) बषा लाग्न ेाऄनुमान 

गररएको छ । जसलााइ तल ददाआएको तातलका तचर ाऄनुसार २.१२ मा दखेााईन खोतजएको छ ।



af= k|= d"= d:of}bf k|ltj]bg /fo ;'emfj k|of]hgsf] nflu dfq 

44 

 

 

 

तचर नां. २.१२ नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाहरुका तनमााण सबबतन्त्ध कायातातलका (श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९)
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२.१.२८ ाअयोजनाहरु सबिन्न गदाा लाग्ने ाऄनुमातनत रकम 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना तनमााण सबिन्न गना लाग्न ेाऄनुमातनत रकमलााइ डलरमा तल 

प्रस्तुत गररएको छ । यसको नेिाली रुिैंयामा ितन दखेााईन खोतजएको छ । 

तातलका २.२२: ाअयोजनाहरुको तनमााण चरणमा ाअवश्यक िने जनशतक्तहरु 

तस.नां. ाऄनुमातनत लागत  ाऄमेररकी डलर ($) 

(तमतलयन) 

नेिाली रुिैंया 

(लाख) 

१ नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना  ६९७.४४ ८०९०३०.४ 

२ लामाताल जलतवद्युत ाअयोजना ९६.८६५ ११२३६३.४ 

३ सुरााइनाका जलतवद्युत ाअयोजना १२२.२६ १४१८२१.६ 

४ ससचााइ सुतवधाको तनतमत्त 

कतिलवस्तु तजललामा िुग्दा लाग्न े

९० १०४४०० 

५ मनोरन्त्जनात्मक काया/ियाटन 

तवकास 

५ ५८०० 

६ नौका तवहार १० ११६०० 

 कूल रकम १०२१ .५७  ११८५०१५ .४  

  नोट : १ ाऄमेररकी डलर = नेिाली रुिैंया ११६, श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 
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ाऄध्याय तीन वातावरणीय प्रभाव मलूयाङ्कन (वा.प्र.म.ू) ाऄध्ययन तवतध 

 

३.१ िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन (िा.प्र.मू.) अध्ययन विवध 

प्रसु्तत वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन (वा.प्र.मू.)  प्रजतवेदन तयार गदाडको अवजधमा प्रकाजित एवं अप्रकाजित 

प्रजतवेदन स्थिगत अध्ययन र नक्शाको व्याख्याको माध्यमद्वारा सहायक सूचना सङ्किन गररएको जथयो र 

आयोजना स्थिमा घरधुरी प्रश्नाविी, चेकजिर, नमुना सिेक्षण, नाँप–जाँच, प्रयोगिािामा परीक्षण, मुख्य 

व्यन्सक्तहरुको सहिाजगतामा छिर्ि तथा अिजि्रया बैठक गरी प्राथजमक तहका सूचना सामग्री सङ्किन 

गररएको जथयो ॰ उपयुक्त जवजधको प्रयोग गरी प्राथजमक र सहायक सूचनाको जवशे्लषण गररएको जथयो ॰ 

जवज्ञहरुको अनुिव, चेकजिर, नक्ांकन जस्ता जवजधको प्रयोग गरी आयोजनाका िाजग िािदायी तथा प्रजतकूि 

प्रिावहरुको पजहचान तथा आङ्किन गररएको जथयो ॰ प्रिावहरुको प्रसु्तजतकरण गनड म्याजटि क्को प्रयोग 

गररएको छ ॰  प्रिावको उले्लखनीय मूल्याङ्कनको िाजग अंक÷सापक्ष िार जवधीको प्रयोग,  संरक्षण गररएका 

वनिजतका प्रजाजत सम्बन्धी सूचीको प्रयोग, अध्ययन टोिीका सदस्यहरुबीच छिर्ि, जवज्ञहरुसंग परामिड, 

राजरि य नीजत, कानुनको  सजमक्षा तथा स्थानीय प्रचिन आजदिाई मध्यनजर गदै प्रिावहरुको मूल्याङ्कन गररएको 

छ ॰ ती प्रिावहरुको  सापेक्षता तथा आंकिनको बारेमा जनणडय गनडका िाजग राजरि य वातावरणीय प्रिाव 

मूल्याङ्कन जनदेजिका १९९३  िे जनदेिन गरे अनुरुप पािना गररएको छ ॰  

जवशे्लजषत तथ्याङ्कको आधारमा आधारिूत वातावरणीय अवस्थािाई ध्यानमा राख्दै पजहचान गररएका तथा 

आङ्कित प्रिावहरु समावेि गरी यो वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रजतवेदन तयार गररएको छ ॰ यस 

प्रजतवेदनमा िािदायी प्रिाविाई वृन्सि गनड र प्रजतकूि प्रिावको प्रकृजत हेरी नू्यजनकरण र जनराकरण गने 

उपायहरु वा उजचत क्षजतपूजते बारेमा उले्लख गररएको छ ॰ साथै, वातावरण संरक्षणका उपायहरु, वातावरणीय 

अनुगमन तथा परीक्षणको कायाडन्रयनको िाजग आवश्यक पने संयन्त्र कायाडन्रयनकारी जजमे्मवारी, व्यवस्थापन, 

कमडचारी, ररपोजटडङ, बजेट तथा समन्रयको पक्ष समेटेर वातावरण व्यवस्थापन योजना तयार गररएको छ र 

यसिाई वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रजतवेदनमा समावेि गररएको छ ॰  

नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाले प्रत्यक्ष प्रभाव िाने क्षेर भनेको ाअयोजनाले ओगट्न ेिानीको सतह 

तभर िने भौततक सांरचनाहरु जस्तै: घर, गोठ, स्कुल, िाटी, मतन्त्दर, िुल ाअदी र ाअर्भथक रुिमा िाने 

प्रत्यक्ष प्रभावलााइ तलन सदकन्त्छ । जसको क्षरे िूणा रुिमा ाअयोजनाबाट प्रभातवत हुन्त्छ त्यसलााइ 

प्रत्यक्ष प्रभाव िाने क्षरे र जहााँ ाअयोजनाको केही सांरचनाहरु ाऄप्रत्यक्ष ाअांतशक रुिमा प्रभाव िाने 

गदाछ भने त्यस्तो भ-ूभागलााइ ाऄप्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेर मातनएको छ । यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय 

ाअयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेर र ाऄप्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेरको तनधाारण सबबतन्त्ध वातावरणीय 

प्रभाव मुलयाांकन ाऄध्ययन काया गदाा र वातावरण सांरक्षण तनयमावली २०७७ ाऄनुसार तनधाारण 

गररएको छ । जसलााइ तलको तातलकामा दखेााईन खोतजएको छ ।  
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प्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेर (प्र.प्र.क्ष.े) लुतबबनी प्रदशे ाऄन्त्तगात िने प्यूठान, ाऄघााखााँची तथा कतिलवस्तु 

तजललाका तवतभन्न नगरिातलका तथा गााईाँिातलकाका वाडा तथा बतस्तहरु िदाछन । जसलााइ तल 

प्रष्ट्ााईन खोतजएको छ । 

तातलका ३.१: प्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेर 

प्रदशे तजलला नगरिातलका/गााईाँिातलका ाअयोजना क्षेर प्रभाव 

प्रकार 

लुतबबनी प्यूठान ऐरावती गााईाँिातलका जलाशययुक्त क्षरे  प्रत्यक्ष  

लुतबबनी प्यूठान माण्डवी गााईाँिातलका जलाशययुक्त क्षरे प्रत्यक्ष 

लुतबबनी प्यूठान सरुमारानी गााईाँिातलका जलाशययुक्त क्षरे, नौमुरे 

ाअयोजना तथा लामाताल 

ाअयोजना क्षेर 

प्रत्यक्ष 

लुतबबनी ाऄघााखााँची तशतगांगा गााईाँिातलका जलाशययुक्त क्षरे, नौमुरे 

ाअयोजना, लामाताल ाअयोजना 

तथा सुरााइनाका ाअयोजना क्षेर  

प्रत्यक्ष 

लुतबबनी ाऄघााखााँची भूतमकास्थान 

गााईाँिातलका 

जलाशययुक्त क्षरे प्रत्यक्ष 

लुतबबनी कतिलवस्तु तशवराज नगरिातलका सुरााइनाका जलतवद्युत ाअयोजना प्रत्यक्ष 

जबमा तीन (३)    

श्रोत : स्थलगत ाऄध्ययन काया २०७७ 

 प्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेरहरु समातहत भएका क्षेरहरु 

क) प्यूठान तजलला ाऄन्त्तगात िने ऐरावती गााईाँिातलकाको तसमाना र ाऄघााखााँची तजललाको 

तशतगांगा नगरिातलकामा मुख्य बााँध स्थल रहन ेनौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना 

ख)  प्यूठान तजललाको सरुमारानी गााईाँिातलका- ३, जावुने क्षेर िने तबद्युत गृह तनमााण गरी 

कूल २१८ मे.वा. जलतबद्युत ाईत्िादन गने लक्ष्य रहकेो  

ग) ाऄघााखााँची तजललाको तशतगांगा नगरिातलका र सरुमारानी गााईाँिातलका ाऄन्त्तगात दायााँ तफा  

लामाताल र बायााँ तफा  तझतलवाङमा रर-रेगुलेटटग ब्यारेज तनमााण काया गरी  ८ मे.वा. 

लामातालमा जलतबद्युत ाअयोजना 
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घ) ाऄघााखााँची तजललाको लामातालबाट सुरुांग माफा त चुरे क्षेर हुाँद ैाऄघााखााँचीको तशतगांगा 

न.िा. ११ तथा कतिलवस्तु तजललाको तशवराज नगरिातलका-१ मा ाईत्िादन हुन े

सुरााइनाका जलतवद्युत ५४.७ (मे.वा.) का ाअयोजनाहरु रहकेा छन् । 

तातलका ३.२ ाअयोजनाको ाऄप्रत्यक्ष प्रभातवत क्षरे 

प्रदशे तजलला हालको 

नगरिातलका/गााईाँिातलका 

वाडा नां. प्रभातवत क्षेर 

लुतबबनी प्यूठान सरुमारानी गााईाँिातलका १,२,३,४,५ प्रत्यक्ष 

प्रभातवत  

लुतबबनी प्यूठान सरुमारानी गााईाँिातलका ६ ाऄप्रत्यक्ष 

प्रभातवत  

लुतबबनी प्यूठान माण्डवी गााईाँिातलका १,२,३,४,५ प्रत्यक्ष 

प्रभातवत 

लुतबबनी प्यूठान ऐरावती गााईाँिातलका १,२,३,४,५,६ प्रत्यक्ष 

प्रभातवत 

लुतबबनी प्यूठान मालारानी गााईाँिातलका ५ ाऄप्रत्यक्ष 

प्रभातवत 

लुतबबनी ाऄघााखााँची तशतगांगा नगरिातलका ७ प्रत्यक्ष 

प्रभातवत 

लुतबबनी ाऄघााखााँची तशतगांगा नगरिातलका १,२,५,६ ाऄप्रत्यक्ष 

प्रभातवत 

लुतबबनी ाऄघााखााँची तशतगांगा नगरिातलका ८,९,१०,११ ाऄप्रत्यक्ष 

प्रभातवत 

लुतबबनी ाऄघााखााँची भूतमकास्थान 

गााईाँिातलका 

३,४,५,६ ाऄप्रत्यक्ष 

प्रभातवत 

लुतबबनी ाऄघााखााँची मालारानी गााईाँिातलका ८,९ ाऄप्रत्यक्ष 

प्रभातवत 
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लुतबबनी दाङ राप्ती गााईाँिातलका १,२ ाऄप्रत्यक्ष 

प्रभातवत 

लुतबबनी दाङ राप्ती गााईाँिातलका र 

बगलाचुली गााईाँिातलका 

९,७,८ ाऄप्रत्यक्ष 

प्रभातवत 

लुतबबनी दाङ गढवा गााईाँिातलका १ ाऄप्रत्यक्ष 

प्रभातवत 

लुतबबनी कतिलवस्तु तशवराज नगरिातलका २-९ ाऄप्रत्यक्ष 

प्रभातवत 

लुतबबनी कतिलवस्तु तशवराज नगरिातलका १ प्रत्यक्ष 

प्रभातवत 

लुतबबनी कतिलवस्तु बुद्दभुतम नगरिातलका १,२,३,४,५ ाऄप्रत्यक्ष 

प्रभातवत 

लुतबबनी कतिलवस्तु तवजयनगर नगरिातलका १,२ ाऄप्रत्यक्ष 

प्रभातवत 

श्रोत : स्थलगत ाऄध्ययन काया २०७७ 

त्यसैगरी ाअयोजना प्रभातवत प्रत्यक्ष घरिररवार (PAFs)(ाअ.प्र.प्र.घ) हरु जसको ाअयोजनाबाट 

प्रभातवत भाइ ५०% प्रततशत भन्त्दा बढी समुदायले जमीन, ाअयश्रोत तथा ाऄन्त्य कुराहरुमा ाऄसर िने 

तथा ५० % भन्त्दा मातथ जमीन, घर, ाअयश्रोतका बाटोहरु गुमााईनु िदाछ भने त्यस दकतसमका 

घरिररवार, समुदायलााइ ाअयोजनाले ाऄत्यन्त्तै प्रभातवत घरिररवार (SPAFs) (ाऄ.प्र.प्र.घ) भनेर 

वगीकरण गरेको छ । जसलााइ तलको तचरमा दखेााईन खोतजएको छ । 

 

३.१.१ िूवा ाऄध्ययन तथा सातहत्य िनुरावलोकन  

वातावरण प्रिाव मुल्यांकन प्रजतवेदन तयार पनुड अजघ जवजिन्न प्रकारका आयोजना संग सम्बन्सन्धत ग्रन्थहरु, 

साजहन्सत्यक िेख,नापनक्शा, तन्सिर, प्रकाजित ग्रन्थ तथा िोध ग्रन्थहरुको अध्ययन गररएको जथयो॰  अप्रत्यक्ष 

प्रिाजवत के्षत्रको वातावरणीय जैजवक, िौजतक, आजथडक, सामाजजक तथा सांसृ्कजतक जबषयहरुको बारेमा समेत 

अध्ययन कायड गररएको जथयो॰  यसरर समेजटएका जद्दतीय श्रोतहरुिाई प्राथजमक तथ्यांक संग मेिखाने गरर 

अध्ययन कायड गररएको जथयो॰  यस अध्ययन कायडका िाजग जबज्ञ समुह द्दारा तयार पाररएको सम्बन्सन्धत िौजतक, 

जैजवक, आजथडक, सामाजजक तथा सांसृ्कजतक जबषयबसु्तिाई समेट्ने गरर आयोजनाको जनजमि प्रजतवेदन तयार 
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पानड प्रश्नाविी तयार पाररएको जथयो॰ स्थिगत अध्ययन प्रस्ताव कायडन्रयन हने के्षत्रको स्थिगत अध्ययन, 

जनरीक्षण गरर स्थानीयबासी र सरोकारवािा जनकायहरु संग सम्बन्सन्धत आयोजनाको बारेमा जबसृ्तत रुपमा 

छिर्ि गरर त्यस के्षत्रको िौजतक, रासायजनक, जैजवक तथा सामाजजक, आजथडक तथा सांसृ्कजतक वातावरण पनड 

सके्न संिाजवत असरहरुको अध्ययन कायड गररएको जथयो॰   
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तचर नां. ३.१ ाअयोजना प्रभातवत क्षेरको वर्भगकरण 
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३.१.२ भौवतक िातािरण  

यस आयोजनाको िौजतक वातावरण सम्बन्सन्ध स्थिगत अध्ययन कायड गदाड जिवायु, जि तथा 

जिाधार के्षत्र,िुगवड, वायुको गुणस्तर, ध्वजनको अवस्था एवं पानीको गुणस्तर सम्बन्सन्ध अध्ययन 

गरर आधारिूत तथ्यांक संकिन गररएको जथयो॰  अध्ययनका िममा जिवायु, जि तथा 

जिाधार के्षत्रका तथ्याङ्कहरु यस आयोजनाको संिाव्यता अध्ययन २०७७ अनुसार रान्सखएको 

छ॰   

यस प्रजतवेदनमा िुगवड सम्बन्सन्ध तथ्यांकहरु स्थिगत भ्रमण र संिाव्यता अध्ययन प्रजतवेदन 

२०७७ मा आधाररत छन्॰  यसका साथै पजहरो,िूक्षय र जहमताि जबष्फोटको अवस्थाको बारेमा 

गुअि नक्ा तथा स्थिगत भ्रमण गरर प्रजतवेदनमा समावेि गररएको छ॰  वायुको गुणस्तर, िो 

िोिुम स्याप्लरिे नाजपएको जथयो िने ध्वजनको स्तर मापन गने डेजसवि जमटर प्रयोग गररएको 

जथयो॰  तमोरखोिा -५ जिजबद्युत आयोजनाको पानीको गुणस्तर प्रयोगिािामा पररक्षण 

गररएको जथयो॰  

३.१.३ जैविक िातािरण  

यस आयोजनाको प्रत्यक्ष प्रिाजवत के्षत्रमा रहेका वनको जकजसम, वनिजतहरुको जववरण एवं वन 

ब्यबस्थापनको अवस्थाका बारेमा स्थिगत भ्रमण गरी तथ्यांक संकिन गररएको जथयो॰ बनको 

प्रारन्सिक मापन र तथ्य संकिन जनम्न प्रकारको टुि, टेन्सक्नकि, नाप, नक्ा आजद प्रयोग गरेर 

जिईयो ॰  

१.बनको तसमाना सभेक्षण  

मतथ ाईललखे गरे ाऄनुसार िररयोजनाको कमाचारीको सहयोगल े बनको तसमाना ित्ता लगााइयो । 

तवस्तृत बनको मािन तज.ति.एस. तथा दफलड बकुमा तयार गररयो । यसमा सके सबम थोरै ाइररमा 

काम गररयो ।  

२. तवद्यमान गुणहरुको मािन  

बन तभर रहकेा मखू्य मूख्य गुणहरुलााइ तज.ति. एस. को मद्दतले नािेर हातलयो । जस्तो खोला, 

बाटो, ाअदद ।  

३. बनको मािन  
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कोाऄर्भडनेटको सहायताल ेर ाअका  तज.ाअाइ. एस. एप्सको सहायताले बनको मािन गररयो । सो नक्सा 

यसैसाथ िेश ितन गररएको छ ।  

४. नमूना प्लटको तडजााइन  

बन क्षेर मािन भ ैसके ितछ बन सभेक्षण तरीका जस्तै कततवटा प्लट तलने, करो सााइजको प्लटबाट 

मािन गने, कुनै तवशेष कारणद्वारा मािन गने या जुन सुकै मािन गने ाअदद तनक्र्यौल गररयो । १% 

भन्त्दा बढी क्षेरफल मािन गने गरी एप्सबाट नक्शामा प्लटहरु रातखयो ।  

५. क्षरेफल, ाअकार र प्रकार (मािन गने प्लटको)  

रुख प्रजाततलााइ मािन गना ०.०५ हके्टरको प्लट सााइज तलाआयो । त्यस्तै गरी िोललााइ मािन गना 

०.०१ हके्टर प्लट सााइज तलाइयो । ०.००२५ हके्टरको प्लटद्वारा िोथ्रा  सााइजको प्लटबाट 

ररतजनेरेसन मािन गररयो । यसरी एाईटा ाअयातकारको ०.०५ हके्टरको प्लट तभर ाऄन्त्य स–साना 

प्लटहरु बनााइ नेस्टेड तवतधबाट बन सबबतन्त्ध तथय सांकलन गयौं । प्लट सबबतन्त्ध ाऄतल तवस्तृट तल 

तातलकामा िेश गररएको छ ।  

क्र.सां.  तववरण जबमा क्षरेफ  लबबााइ र चौडााइ 

१.  रुख  ५०० मी. (०.०५ ह.े) २५× २० मी२ 

२. िोल १०० मी. (०.०१ ह.े) १०× १० मी२ 

३. िोथ्रा २५ मी. (०.००२५ ह.े) ५× ५ मी२ 

४. ररतजनीरेशन  १० मी. (०.००१ ह.े) ५× २ मी२ 

यस िररयोजनाको क्षरे तभर बनको िूरा मािनको लातग नेस्टेट ाअयातकारको प्लटको प्रयोग 

गररएको तथयो ।  

६. प्लटको स्थानान्त्तरण र बन स्रोतको मािनाः  
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तनदषृ्ट तवन्त्द ु मािन गने तरीका ाऄप्नाएर यस ाऄध्ययन गररयो । जहााँ रुखहरु भेरटएनन् । त्यस्ता 

ठााईाँहरुमा प्लट बनााईन िरेन । तज.ति.एस. को मद्दतल ेयसरी प्लट सलद ैसवाप्रथम रुख, त्यस ितछ 

िोल, िोथ्रा गद ैाऄतन्त्तममा ररतजनीरेसनको जानकारी तलयौं ।  

रुख तथा िोलको ब्यास र ाईचााइ मािन 

रुखको ब्यास जतमन दतेख १.३ मीटर मातथकोे े  भागबाट स.ेमी. एकााइमा तलाआयो । जसलााइ 

तड.तव.एच. भन्त्दछन् । रुखको ब्यास डी. टेिल े तलाइयो । प्रत्यके रुखको ाईचााइ सून्त्टो 

तलकनोतमटरद्वारा तलाआयो । रुखको लातग प्लटको क्षेरफल ०.०५ ह.े तथयो । ाईही ाअयतकार ०.०५ 

ह.े प्लट तभर ०.०१ हके्टरको एाईटा वगााकार प्लट बनााइ िोलहरुको तथय सांकलन गररयो । त्यस्तै 

०.०२५ ह.े तभर स्यातप्लङ्ग ९क्बाईतष्लन० र ०.००१ ह.े तभर तसडतलङ्ग  गन्त्ती गररयो ।  

रुख र िोलको वर्भगकरण  

Forest by laws, inventory Guideline ाऄनुसार गे्रड ितहलो, दोस्रो र तेस्रो गररएको छ । प्रत्येक रुख र 

िोललााइ । यही ाऄनुसार ाऄन्त्ययनमा समेत प्रयोग गररयो ।  

जैतवक वातारण सबबतन्त्ध ाऄन्त्य ाअवश्यक तथयहरु जस्तै कृतष बन प्रतक्टस, िौरातणक बनस्ितत, गैह्र 

काष्ट ाईत्िादन, जलचर, थलचर, ाईभयचर, िौरातणक जन्त्तु जनावर, बन डडलेो ाअदद समेत सांकलन 

गररयो ।  

बन मािनको तथयहरुको तवस्तृत तवश्लेषण  

बन मािनका तथयहरु जस्तै बेसल एररया, ाअयतन, रटबबर, दााईरा साँगसाँगै बोटको ब्यास, ाईचााइ, 

रुखको गे्रड ाअदद सब ैतवश्लेषणको लातग एक्सले  सीटमा राख्यौ ।  

सांख्यात्मक र गुणत्मक तथयहरुलााइ तवतभन्न टुलसहरु प्रयोग गरी तवश्लेषण गररयो । जस्तै  GIS, 

EXCEL र SPSS ाअदद ।  

बेसल एररया (BA):  

बेसल एररया  (BA) = BA* ाईचााइ * फमा फ्याक्टर  
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Growing Stock = प्रतत हके्टरमा १० स.ेमी. वा बढी ब्यास भएका रुखमा सतचत जबमा ाअयतन वा 

प्रतत हके्टर जतमनमा रहकेा जबमा रुखहरुका सांख्या  

रटबबरको ाअयतन (क्यू.दफट प्रतत ह.े) . (रुखको ाअयतन × ग्ेरड ाऄनुसार रुखको मलूय)  

जस्तो ितहलो स्तर . ०.७८६४ 

दोस्रो स्तर . ०.६००८ 

तेस्रो स्तर . ०.३५२८ 

दााईरा (चट्दा) = 1st
 Class Gross cfotg * ८ ०.८७७८ + 2nd

 Class Gross Volume * १.४६१६ + 

3
rd

 Class Gross Volume*3) 1000 

 हााँगाको बाटोमास (Tha
-1

)= हााँगाको ाअयतन ८ सुख्खा तौल÷१००० 

जतमन मातथ काबान टन प्रतत ह.े = हााँगाको बायोमास सबिूणा प्रजातत *०.४७ + हााँगा तवगाको 

काबान ८ ३५.१% + िातको कावान (हााँगाको काबान ८ ५.९५%)  

जबमा कावान टन टन प्रतत ह.े =  जतमन मातथको काबान प्रतत ह.े + जतमन मुतनको कावान (जतमन 

मातथको काबान ८ ३.०५%) प्र.ह.े 

काबानडााइाऄक्सााइड प्रतत टन = जबमा कावान टन प्रतत ह.े ८ ३.६७% 

३.१.४ िनस्पवत पवहचान  

आयोजना के्षत्रजित्र पाइने वनिजतहरुको पजहचान स्थिगत भ्रमणको दौरानमा वनिजत जवज्ञिे गरेका जथए॰  

साथै जवजिन्न जिन्सखत ग्रन्थहरुका आधारमा जसै्त : से्टन्टन (१९८८), पोिुजनन र से्टन्टन (१९८४), पे्रस आजद 

(२००२) का समेत आधारमानी जैजवक जववरणिाई प्रजतवेदनमा प्रसु्तत गररएको छ॰   

 

३.१.५ जनािरहरु (प्राणीहरु)  

यस आयोजनािे प्रत्यक्ष प्रिाव पाने के्षत्रहरुमा रहेका जबजिन्न जकजसमका वन्यजिुहरु, पंक्षीहरु, सरीसृप, थिचर, 

माछा एवं जयनीहरुको बासस्थानको समेत पजहचान गरर यस प्रजतवेदनमा समावेि गररएको छ॰  यस अध्ययन 

कायडको िममा क्यामरा, वाइनकुिर, जजजपएस आजदको प्रयोग गररएको जथयो॰  आयोजना स्थिमा िीएका 

तन्सिरहरु एवं जववरणहरुिाई जबजिन्न प्रकाजित ग्रन्थहरु जसै्त बराि र िाह (२००८), जनाविी (२०११) आजद, 

चरा संरक्षण समाज (२०१६) , राजरि य जनकुञ्ज तथा वन्यजिु संरक्षण जबिाग (२०१८) को प्रयोग गरर 

जनावरहरुको जववरणिाई प्रजतवेदनमा प्रसु्तत गररएको छ॰  
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रुख तथा पोिको ब्यास र उचाई मापन 

नमूना प्लटको जडजाईन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वायुको गुणस्तर मापन ध्वजनको स्तर मापन 

 

 

 

 

 

 

 

 

घरधुरी सवेक्षण कायड माछा एवं जयनीहरुको बासस्थान 



af= k|= d"= d:of}bf k|ltj]bg /fo ;'emfj k|of]hgsf] nflu dfq 

57 

 

३.१.६ सामावजक,आवथिक  तथा साांसृ्कवतक िातािरण : 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको तवद्यमान सामातजक, ाअर्भथक तथा साांस्कृततक वातावरणीय 

ाऄवस्थाहरुको बणान गरी तनमााण ाऄतघ र तनमााण ििात ाअाईन सके्न सबभातवत िररवतानहरुको 

लेखाजोखा गनाका तनतमत्त तवतभन्न प्राथतमक श्रोत, दद्दतीय श्रोतहरुको समेत प्रयोग गरी प्रततवेदन 

तयार िाररएको छ । प्रभातवत हुनसके्न समुदाय तथा वतस्तहरुको िूणा रुिमा तथयाांक प्राप्त गना तथा 

ज्ञान प्राप्त गनाका तनतमत्त सामातजक, ाअर्भथक तथा साांस्कृततक क्षरेहरुको ितन तवस्तृत रुिमा 

तथयाांकहरू सांकलन काया गररएको तथयो । यसै क्रममा नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना स्थलहरुमा िने 

प्रभातवत घरधरुीहरुको घरधुरी सवके्षण काया तवस्तृत रुिमा गररएको तथयो । 

यसै ाऄध्ययन क्रममा यस क्षरेको जनसाांतख्यक सबबतन्त्ध तववरण, ाईमरेगत समुह, जातजाती सबबतन्त्ध 

तववरणहरु, धमा, सांस्कृतत, िेशा, बसाईंसरााइ, शैतक्षक स्तर, स्वास्थ सबबतन्त्ध तववरण, खानेिानी 

सबबतन्त्ध ाऄवस्था, यातायातको िूवााधार, ाईजाा, ससचााइ, कृतष ाईत्िादन, ाअयाअजान सबबतन्त्ध काया, 

रोजगारी, ऐततहातसक तथा धार्भमक महत्वका मठ, मतन्त्दरहरु, िरुातातत्वक सांरचनाहरुको बारेमा 

समेत गहन रुिमा स्थलगत ाऄध्ययन काया गररएको तथयो । 

यसरी ाऄध्ययन काया गदाा ाऄिनााईनु िने तवतधहरुमा, प्रश्नावली सांकलन काया, सामुतहक छलफल 

सबबतन्त्ध तबधी, समुदायका जानकार व्यतक्त तथा समाजसेवी, सबबतन्त्धत िेशा तथा क्षमताबाट 

तनभृततकरण भएर समदुायमा रहनुभएका जानकार तबज्ञ व्यतक्तहरु सांगको ाऄन्त्तवााताा, छलफल, 

प्राथतमक तथयाांक, दद्दतीय श्रोतका ऐततहातसक तथयाांकहरू, प्रकातशत तथा ाऄप्रकातशत शोध तथा 

ग्रन्त्थहरु एवां लेखरचनाहरुको साथ ै प्रत्यक्ष रुिमा ाअयोजना प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरु सांग 

प्रश्नावलीको माध्यमबाट घरधरुी सवके्षण काया तथा तनरीक्षण, ाऄवलोकन तवतध सबबतन्त्ध ाऄध्ययन 

कायाहरुको समेत प्रयोग गरेर यस सामातजक, ाअर्भथक तथा साांस्कृततक वातावरण सबबतन्त्ध 

तथयाांकहरुलााइ प्रततवेदनमा ाईतार गरी प्रततवेदनमा सबबतन्त्धत व्यतक्त तथा सरोकारवाला 

तनकायहरुको राय सुझावलााइ समेत समेटेर प्रततवेदन तयार िाररएको छ । यसरी प्रभातवत क्षेरका 

घरधुरीका बातसन्त्दाहरु सांग घरधुरी सवेक्षण काया गदाा यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजनाबाट प्रत्यक्ष 

रुिमा प्रभातवत भौततक तथा ाअर्भथक रुिमा प्रभातवत घरधुरी तथा समुदायको सबिणूा रुिमा 

तववरण सांकलन एवां सवके्षण काया गरी यस प्रततवेदन तयार िाररएको छ । 

३.१.९ नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजनाको स्थलगत ाऄध्ययन काया ाऄन्त्तगात सामातजक, ाअर्भथक तथा 

साांस्कृततक वातावरण सबबतन्त्ध ाऄध्ययन काया गरीप्रततवेदन तयार गनाको तनतमत्त तथयाांक सांकलन 

काया दाुइ तहबाट गररएको तथयो । जसमा 

क) ाअयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेर 

ख) ाअयोजनाको ाऄप्रत्यक्ष प्रभातवत क्षरे 
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क) ाअयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेर 

ाअयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभातवत क्षरे भन्नाल े ाअयोजनाले प्रत्यक्ष रुिमा प्रभाव िाने समुदायका 

घर,जमीन तथा सबिततहरु िूणा रुिमा प्रभातवत हुन्त्छन भने जुन जलाशय क्षेरतभर िदाछन् | यसरी 

प्रभातवत हुने घरिररवारहरुको जमीन,घर,गोठ ाअदी ाऄतधकरण काया गनुािने हुन्त्छ भने सो 

ाऄतधकरण कायाहरु गनाका तनतमत्त तबतभन्न चरणहरु द्दारा गने दतेखन्त्छ जुन यस प्रकार रहकेा छन् । 

क) जग्गा जमीन सबितत ाअर्भथक तथा भौततक रुिमा प्रभातवत घर िररवारको ाऄतधकरण गने 

सबबतन्त्ध काया  

ख) तजलला नािी कायाालयबाट प्रभातवत क्षेर तभर भएका व्यतक्तहरुको दकत्ता नां. तलन ेर िेस 

नक्साको माध्यमबाट प्रभातवत समुदायको प्रभातवत दकत्ताहरुको ितहचान गने सबबतन्त्ध काया  

ग) प्रभातवत व्यतक्तहरुको दकत्ता नां. मालिोत वा नािी कायाालयमा तभडाएर ाऄतन्त्तम रुि ददने 

सबबतन्त्ध काया 

घ) प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाको सबबतन्त्धत तनकायबाट प्रभातवत घरधनी िजुाा तथा जग्गाधनी 

िुजााको माध्यमबाट ाअयोजनाहरुको क्षेरहरु तभर भ्रमण गरी बनााआएको सांरतचत 

प्रश्नावलीको माध्यमबाट प्रभातवत बातसन्त्दाहरुको जग्गा, जमीन, घर, गोठ सबबतन्त्ध मािन 

काया गररन्त्छ । सबबतन्त्धत घरधनील ेप्रभातवत क्षरेको दकत्ता नां. र क्षेरफलको बारेमा घरमुली 

वा िुजाा कायम भएको व्यतक्तबाट प्रश्नावली सांकलन काया गदाा जसको नाममा िुजाा दताा 

कायम छ ाईसैको नाममा फारम भने र जानकारी तलन ेकाया गररएको तथयो भने जग्गाधनी 

छुटै्ट चुलोमा िकाएर खाने,बस्न ेगरेमा १ वटै घर भएितन चुलो फरक फरक हुन ेर िुजाा ाऄलग 

ाऄलग कायम हुनेहरुको समेत ितहचान गरी प्रभातवत घरिररवार मानी तथयाांक सांकलन 

काया गररएको तथयो । यसरी तथयाांक सांकलन काया गदाा कततिय क्षरेमा ततन िुस्ता सबम 

ितन िुजाा बाांडफाांड नभएको तर घरिररवार छुरट्टएर छुटै चुलो भान्त्सा गरी खाएको ितन 

भेरटयो ाईक्त घरिररवारलााइ ितन प्रभातवत घर िररवार मानी ाऄध्ययन कायामा समेरटएको 

तथयो । मातथ ाईललेतखत सबिूणा ाऄवस्थाहरु सबबतन्त्ध ाऄध्ययन काया  

ङ) कततिय ाअयोजना प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरुको धतन िुजाा कायम नभएको तर ाअयोजना 

प्रभातवत क्षरे तभर िने हुाँदा स्थलगत रुिम ैसभके्षण काया गरी प्रश्नावलीको माध्यमबाट ाईक्त 

घरिररवारहरुको समेत तथयाांक सांकलन काया  ।  

यसरी तवतभन्न तबधीहरुबाट तथयाांक सांकलन काया गदाा ाअयोजना प्रभातवत क्षेर, जलाशय युक्त क्षेर 

तभर िने भौततक िूवााधारहरु िलु, बाटो मोटर चलने , झोलुांगे िलु, कुलो, नहर, कुवा तथा 

सांस्थाहरुमा सामुदातयक भवन, तबद्यालय, हलेथिोष्ट, हुलाक, गााईाँ  तवकास कायाालयहरु, वडा 

कायाालय, कृतष तवकास बैंक, सहकारी कायाालय, खानेिानी ाऄदफस, धारा, िाटी िौवा, चौतारा, 

सामुदातयक वन के्षत्र बाट प्रिाजवत के्षत्रका बाजसन्दाहरुिे पाइरहेको सुजवधाहरुिाई प्रिाजवत 

के्षत्रका बाजसन्दाहरुिे प्रयोग गनुडका साथै कसरी समाजमा सामाजजक उिरदाजयत्व साथै सबै 
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जातजाजत, धमड, पेिा,िैंजगक जविेद सम्बन्सन्ध कुराहरु, सामुजहक रुपमा अनौपचाररक तथा 

औपचाररक माध्यमबाट सामुदाजयक छिर्ि जबजध, जछटो सिे गने जबजध, अविोकन तथा 

जानकार व्यन्सक्त समुदाय संग समुदायको बारेमा जानकारी जिइयो ॰ 

 

३.१.७ प्रभाि मुल्याांकन गने तररका  

आयोजना के्षत्रमा आयोजना गजतजवजधिे गदाड हने वातावरणीय प्रिावहरु अनुकुि र प्रजतकुि 

प्रिावको पजहचान गरेर, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष/संयोजजत प्रिाव, पूवडवत् अवस्थामा र्कड न सके्न वा 

नसके्न तथा आयोजना जनमाडण र संचािन चरणमा पने प्रिावको मात्रा, जवस्तार, अवजधका 

आधारमा मूल्याकंन गररएको छ ॰ आंकिन गररएका प्रिावहरुको पररमाणात्मक शे्रणी 

छुट्टयाउन प्रिाव मूल्यांकन म्याजटिक् जवजधको अंकगजणतीय शे्रणीगत ताजिका सजहत प्रयोग 

गररएको छ ॰ राजरि य वातावरणीय प्रिाव मुल्यांकन जनदेजिकामा उले्लख गररएको अंकगजणजतय 

गणना जवजधिाई यस अध्ययनमा अपनाइएको छ ॰ उक्त अंकगजणतीय गणना जवजध तिको 

ताजिकामा प्रसु्तत गररएको छ ॰  

तातलका  ३.३ प्रभाव मलूयाकां न बयारिक्स 

मात्रा विस्तार अिवध 

उच्च (H) ६० के्षत्रीय (R) ६० जदघडकाजिन (LT) २० 

मध्यम (M) २० स्थानीय (L) २० मध्यकाजिन (MT) १० 

नू्यन (L) १० 

स्थान जविेष 

(SS) 
१० अल्पकाजिन (ST) ०५ 

श्रोत: राजरि य वातावरणीय प्रिाव मुल्यांकन जनदेजिका २०५० 

३.१.८ सावाजतनक सुनवुााइ  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगातका जलतवद्युत ाअयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव 

मूलयाांकन प्रततवेदन काया तयार िारी वातावरण सांरक्षण तनयमावली २०७७ ाऄनुसार सावाजतनक 

सुनुवााइ गनुािने प्रावधानको व्यवस्था भए ाऄनुसार नेिाली रातिय दतैनक ितरकामा सूचना प्रकातशत 

गरी ाअयोजना प्रभातवत क्षरेमा सावाजतनक सुनुवााइको ाअयोजना गररएको तथयो भने सावाजतनक 

सुनुवााइ कायाक्रमको सूचना नेिाली रातिय दतैनक ितरका ाअर्भथक ाऄतभयानमा प्रकातशत गरी तमतत 

२०७७ साल माघ मतहनाको २० गते, २१ गते, २२ गते र २३ गते तवतभन्न स्थानहरुमा सावाजतनक 

सुनुवााइ कायाक्रम ाअयोजना गररयो । ाईक्त सूचनाहरूलााइ सबबतन्त्धत चार (४) तजललाका तजलला 
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प्रशासन कायाालय, तजलला तडतभजन वन कायाालय, प्रभातवत नगरिातलका/गााईाँिातलका, हलेथ 

िोस्ट, स्कुल, वाडा कायाालय तथा सावाजतनक स्थलहरुमा सूचना टााँस गरी मुचुलका तलन ेकाया गरी 

सावाजतनक सुनुवााइ कायाक्रममा ाईितस्थत जनााइददनु भाइ राय सुझाव ददन हुन ितन ाऄनुरोध 

गररएको तथयो । जसको तववरण ाऄनुसूची तीन(३) मा रातखएको छ । तवतभन्न तमतत समय र 

स्थानमा ाअयोजना गररएका सावाजतनक सुनुवााइका तववरणहरुलााइ तलको तातलकामा प्रस्तुत 

गररएको छ । यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको सावाजतनक सुनुवााइका क्रममा ाईठेका वा 

ाईठााआएका वातावरणीय सवालहरुलााइ तातलका नां. ३.३ मा प्रस्तुत गररनुका साथ ैाईक्त कायाक्रममा 

ाईठान भएका वातावरण सबबतन्त्ध ाईतचत सवालहरुलााइ यस प्रततवेदनको तवतभन्न खण्डहरुमा प्रस्तुत 

गररएको छ । ाईक्त सावाजतनक सुनुवााइ कायाक्रमको श्रव्यदशृ्य कायाको क्यामेरा रेकडा समेत गरी चारै 

तजललाका लातग चार वटा तस.डी. मा ाईतार गरी यस प्रततवेदनको ाऄतन्त्तम िृष्ठमा ितन टााँस गरर 

राखीएको छ । 

३.१.९ तसफाररस िरहरु  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको प्रभातवत क्षेरहरुका तजलला, प्रभातवत नगरिातलका 

/गााईाँिातलका तथा वाडाहरुबाट प्राप्त तसफाररस िरहरुलााइ तल दखेााआएको छ । 

 ३.१.१० सात ददने सूचना 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूलयाांकन सबबतन्त्ध प्रततवेदन तयार 

ििात सावाजतनकरण गने क्रममा वातावारण सांरक्षण तनयमावली २०७७ को तनयम ७ को 

ाईितनयम २ सांग सबबतन्त्धत नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मलूयाांकन तयारी 

सबबतन्त्ध सावाजतनक सूचना नेिाली रातिय दतैनक ाअर्भथक ाऄतभयान ितरकाको २०७७ फालगुण ९ 

गते र ११ गतेको ितरकामा प्रकातशत गररएको तथयो । ाईक्त सूचना प्रकातशत गनुा ाऄतघ सबबतन्त्धत 

स्थानीय तनकाय, प्रभातवत स्थानीय गााईाँिातलका, नगरिातलकाहरुमा राय सुझाव ददनका तनतमत्त 

एक(१) प्रतत प्रततवेदन ाईिलब्ध गरााइ सो को समेत मुचुलका गरी रातिय दतैनक ितरकामा सचूना 

प्रकातशत गररएको तथयो । ाईक्त सूचना ििात प्राप्त भएका राय सुझावहरुको तववरणहरुलााइ तलको 

तातलकामा ददाआएको छ । 

३.१.११ सावाजतनक सनुवुााइका क्रममा ाईठेका सवाल तथा तनराकरणहरु   

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजनाको सावाजतनक सुनुवााइका क्रममा ाईठााआएका स्थान र ाअयोजना 

लतक्षत सवालहरुलााइ तलको तातलका नां. ३.३ मा प्रस्तुत गररनुका साथ ै कायाक्रममा ाईठेका 

वातावरणीय सवालहरुको न्त्यूनीकरणका तनतमत्त यस ैप्रततवेदनका तवतभन्न ाऄध्यायहरुमा ाईिायहरु 

ाऄवलबबन गररएको कुरा ितन प्रस्तुत गररएको छ ।         
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ताजिका ३.४ सावडजजनक सुनुवाई कायडिममा उठेका सवाि र वा.प्र.मू. अध्ययनका िममा 

समावेि िएका अध्यायहरुको जववरण 

मुख्य मुख्य िातािरणीय सिालहरु  समािेि भएका 

िा.प्र.मू.का 

अध्यायहरु 

नौमुरे बहुाईद्देश्यीय जलतवद्युत ाअयोजना बन्न ु ज्याद ै नै सकारात्मक 

कुरा हुनका साथै ाअयोजनाबाट स्थानीय बातसन्त्दाहरुमा िने प्रभाव, 

ाईतचत क्षततिूर्भत, रोजगारी, तसिमलुक तातलम ददनुिनेमा जोड 

ददनुभयो | 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय  

लामातालमा ब्यारेज तनमााण गरर िानी कतिलवस्तु तफा  लैजानु र 

ससचााइ गनुाका साथ ैतललो तटीय क्षेरमा भएका ससचााइ ाअयोजनाहरु 

बडकािथ, प्रगन्ना लगायत राप्ती गा.िा., गढवा गा.िा. ततर फेरी 

िानी निाएर मरुभूतम भाइ नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजनाले कतै 

धरािमा िाने त होाआन ? 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय  

ाअयोजना प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाको भोतलको भतवष्य के हुन,े 

स्थानीय बातसन्त्दाका जग्गा, जतमन, िुनस्थाािना, मुाअब्जा, रोजगारी, 

तातलम लगायतका कुरामा ध्यान ददनुिने हुन्त्छ | 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय  

प्रत्यक्ष रुिमा लाभातन्त्वत जनताका तनतमत्त स्वास्थ, तशक्षा, रोजगारी, 

शेयर सबबतन्त्ध व्यबस्था के हो ? 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय  

स्थानीय प्रभातवत क्षरेका बातसन्त्दाहरुलााइ डुवानमा िाने र 

कतिलवस्तुमा ाईवारभूतम मार ससतचत गरर यहााँका डुवान प्रभातवत 

जनतालााइ तबचलली िानुा भएन | 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय  

यस ाअयोजना बन्त्दा स्थानीय क्षरेका प्रभातवत जनताले िााईने 

सुतवधाहरु रोजगारी, क्षततिूर्भत लगायत वातावरणलााइ जोगााईन 

गनुािने ब्यबस्थाहरुको ाईतचत मारामा ाऄध्ययन कायामा राख्नु र 

जानकार गरााईनु िदाछ | 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय  

नौमुरे बहउदे्दश्यीय जिजवद्युत आयोजना जनमाडण हनु जवकास, 

आिा, चाहनाको जवषयबसु्त िएकोिे यस के्षत्रका प्रिाजवत घरधुरी 

तथा समुदायको गुनासा, जचिा, बसाईंसराई, िूगोि गुमाउनु पदाड 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय  
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हने असर सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवैिाई समेटेर अगाडी 

बढ्नु पने॰   

स्थानीय प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरुको गुनासा, मुाअब्जा, 

रोजगारी, स्वास्थ, तशक्षा लगायत वातावरणलााइ कम क्षतत िुग्न ेगरर 

ाअयोजनाको तनमााण हुनुिदाछ | 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय  

वन क्षेरमा कम ाऄसर िने गरर वन ऐन, तनयमावली ाऄनुसार 

ाईिभोक्तालााइ िायक िने ठााईाँमा वृक्षारोिण गनुाका साथै कायान्त्वयन 

गनाका तनतमत्त ाईतचत मारामा बजेट तबतनयोजन गनुािदाछ | 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय  

सरकारकै योजना भएकोले माडी जलाशय ाअयोजना तनमााण हुाँदा 

यस नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजनालााइ ाऄसर िदाछ दक िदनै ? 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय 

प्रभातवत क्षरेका बातसन्त्दालााइ झुक्याएर कतिलवस्तु हुाँद ै िानी कतै 

ाआतन्त्डया तफा  लाने त होाआन ? 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय 

ाअयोजना कायान्त्वयन हुाँदा तझमुक नदीको जलतबदु्यत जस्तै झुक्याएर 

बनााईने काया नहोस | शयेर सुतवधाको ाईतचत ब्यबस्थािन गनुािदाछ | 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय 

यस दाङ तजललाको दाेईिुरी जतमन एकदम ाईवाराभुतम खेतीयोग्य 

भएकोले यस वातावरण ाऄध्ययन काया गदाा हरेक दकतसमहरुका 

गुनासा, सुझावहरुलााइ ितन ध्यानमा ददाआयोस | 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय 

यस नौमुरे बहुाईद्देतश्यय जलतवद्युत ाअयोजना तनमााण गदाा तवकास 

सांगै तवनाश ितन हुन ेर त्यसलााइ रोकथाम गने ाईिायहरु ाऄवलबबन 

गनुािने साथ ै यस राप्ती गा.िा. तभरका ससचााइ ाअयोजनाहरु 

प्रगन्नािथ (१,२,३) एक,दाुइ,ततन ससचााआका साथ ै बडकािथ 

ससचााइलााइ ितन ाऄसर निने गरर काया गनुािदाछ | 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय 

ाअयोजनाले स्थानीय दकसान कुलो लाग्न े भ-ूभागका जनताको 

मागलााइ ध्यानमा ददाआएर चाड ै ाअयोजना शुरु होस ् भन्न े कुरा 

राख्नुभयो | 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय 

वातावारणमा िाने प्रभाव भूक्षय, नदद तनयन्त्रण, वन तवनाश, ढुांगा 

तगट्टी,बालुवा ाईत्खनन काया रोकु्न िने, तटबन्त्ध तनमााणको तनतमत्त 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय 
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गुरुयोजना बनााईनुिने | 

नौमुरे बहुाईद्देश्यीय जलतवद्युत ाअयोजनाबाट भूक्षयमा तनयन्त्रण 

गनुािने, नोक्सान हुनुभएन | 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय 

जनताको लगानी हुनुिने, िानीलााइ सुरुांगमाफा त तसधै कतै ाआतन्त्डयातफा  

त लाने होाआन 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय 

चुरे क्षरेलााइ भकू्षय तनयन्त्रण कायालााइ ाऄगाडी बढााईनु िदाछ | प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय 

स्थानीय बातसन्त्दाहरुलााइ स्वास्थ, तशक्षा, रोजगारी ाईिलब्ध होस ् प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय 

प्रभातवत क्षरेका स्थानीय बातसन्त्दालााइ रोजगारी, ाईतचत मुाअब्जा, 

दक्ष, ाऄदक्ष, ाऄधा दक्ष जनशतक्त तनमााण कायामा ाऄवसर िााईनुियो 

नकी बातहरबाट सब ैमातनसलााइ रोजगारी ददनुभएन | 

प्रिाव नू्यनीकरण 

अध्याय 

 

  



af= k|= d"= d:of}bf k|ltj]bg /fo ;'emfj k|of]hgsf] nflu dfq 

64 

 

ाऄध्याय चार ाअयोजनाको तवद्यमान वातावरणीय ाऄवस्था 

  

४.१ भौततक वातावरण 

४.१.१ भ-ूवनोट 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना नेिालको लुतबबनी प्रदशे ाऄन्त्तगात प्यूठान, ाऄघााखााँची, दाङ तथा 

कतिलवस्तु तजललामा ाऄवतस्थत रहकेो छ । यस ाअयोजना क्षेर ाऄन्त्तगात सुरााइनाका, लामाताल 

गााईाँ  र मखु्य बााँध क्षरे नौमुरे चुरे सांरक्षण क्षरे ाऄन्त्तगात िदाछ । ाअयोजना स्थल समुद्री सतहबाट 

३४५ तमटर दतेख ५३५ तमटरको ाईचााआमा ाऄवतस्थत छ । यस ाअयोजना क्षेरको भ-ूबनोटलााइ 

तलको तचर नां. ४.१ मा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

तचर नां. ४.१ : नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाहरुको भ-ूबनौटको तचरण 

नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजनाको जलाशयको िानीको सतह ाईच्चतम तबन्त्दमुा ४४० तमटर दतेख ५२५ 

तमटर सबम रहन ेप्रक्षेिण गररएको छ । ाअयोजना क्षरे ाईष्ण प्रदशेीय क्षरे ाऄन्त्तगात िदाछ । 
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४.१.२ ाअयोजनाको भौगर्भभक ाऄवस्था र माटो 

४.१.२.१ क्षेरीय भौगर्भभक ाऄवस्था 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात रहकेा नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना र लामाताल 

जलतवद्युत ाअयोजना एवां सुरााइनाका जलतवद्यतु ाअयोजना तफा का सरुुङ्ग क्षरेहरु चुरे श्रांखला 

ाऄन्त्तगात िदाछन् जुन करीब ४ करोड बषा ितहले तहमालयको ाईत्िततको क्रममा नदीजन्त्य िदाथाहरु 

थुतप्रएर बनेको हो । यस चुरे शृांखला िूणा रुिमा खकुुलो िरे चट्टान भएको क्षेर हो । त्यसलै े

ाअयोजना तनमााणस्थल नतजक खुकुला िर े चट्टान िााआन्त्छन । भौगोतलक रुिमा ाअयोजना स्थल 

तशवातलकको जांगली खोला ाऄन्त्तगात िदाछ । महाभारतबाट बग्न ेखोला,खोलसी तथा नदीहरु तमली 

चुरे सांरतक्षत क्षेर भाइ दतक्षण तफा  बग्न ेगदाछन । यस जांगली खोला गु्रि वांकास खण्ड ाऄन्त्तगात िदाछ । 

जसलााइ तल ददाआएको तचर नां. ४.२ मा प्रष्ट्ााईन खोतजएको छ । 



af= k|= d"= d:of}bf k|ltj]bg /fo ;'emfj k|of]hgsf] nflu dfq 

66 

 

 

तचर नां. ४.२ : नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाहरुको क्षरेीय भौगर्भभक ाऄवस्थाको तचरण  (तधताल 

२०१५) 
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तचर नां. ४.३ क्षेरीय भौगर्भभक ाऄवस्था र ाअयोजना स्थल  (तधताल २०१५) 

यस बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको मुख्य बााँध नौमुरेबाट ३ दक.मी. मातथललो तटीय क्षेरमा मेन (मुख्य) 

बााईन्त्ड्री थ्रष्ट रहकेो िााआन्त्छ जसका कारणद्दारा ाअयोजनाको जलाशययुक्त क्षरेमा िर ेचट्टानहरुको 

मारा प्रशस्तै भेरटन्त्छन । जसलााइ तल ददाआएको तचर नां. ४.३ मा प्रष्ट्ााईन खोतजएको छ । 

तधताल २०१५ को प्रततवेदन ाऄनुसार यस ाअयोजना स्थल तशवातलक र िेतलस्टोतसन बनौट 

ाऄन्त्तगात रहकेो िााआन्त्छ भने यस क्षेरमा क्वारजााआट, लााआमस्टोन, डोलामााआट, स्लेट ाअदी तवतभन्न 

चट्टानका दकतसमहरु ितन रहकेो भेरटन्त्छ । 

४.१.२.२ ाअयोजना स्थलको भौगर्भभक ाऄवस्था  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको भौगर्भभक ाऄवस्थालााइ तल ददाआएको तचर नां. ४.४ मा प्रस्तुत 

गररएको छ । 



af= k|= d"= d:of}bf k|ltj]bg /fo ;'emfj k|of]hgsf] nflu dfq 

68 

 

 

तचर नां. ४.४ ाअयोजना स्थलको भौगर्भभक ाऄवस्था 

क) क्वाटरनरी तडिोतजट 

यस ाअयोजनाको मुख्य बााँध एवां रररेगुलेटटग ब्यारेज नतजक ढुांगा, तगट्टी तथा बालुवा र ाऄन्त्य 

माटो सतहतको बालुवाका तथग्र्यानहरु ियााप्त रुिमा रहकेा छन् । यस ाअयोजनाको जलाशययुक्त 

क्षेरमा करीब २० तमटर बाक्लो थेग्र्यानहरु रहकेो िााआन्त्छ । यसका साथै मातथललो जलाशययुक्त 

क्षेरमा बलौटे माटोको मारा ितन ाऄत्यतधक रुिमा भेरटन्त्छ । त्यसैगरी मेन बााईन्त्ड्री थ्रष्ट नतजक 

यस प्रकारका गेग्र्यानहरु ाऄत्यतधक रुिमा रहकेो िााआन्त्छ ।            

ख) ढुांगाको ाऄवस्था  

यस ाअयोजनाको मुख्य बााँधस्थल नौमुरे, रर-रेगुलेटटग ब्यारेज स्थल लामाताल र जलाशययुक्त 

क्षेर वररिरी कडा खालका चट्टानहरु रहकेा िााआन्त्छन जुन चट्टान ढुांगाहरु एक दढक्का भएर रहकेा 

छन् । यस्ता ढुांगाका चट्टानहरु बाहके ाईक्त क्षेरमा लााआम स्टोन, क्वारजााआट, डोलोमााआटहरु ितन 
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िूणा रुिल ेाईियकु्त ाऄवस्थामा रहकेा छन् । मखु्य बााँधस्थल नतजक ढुांगा तगट्टी तथा बालुवाको 

मारा समेत ाऄत्यतधक रहकेो िााआन्त्छ । 

ग) वेदटरग  

यस ाअयोजनास्थल नतजक भएका ठुला ठुला चट्टानहरु मध्ये केही चट्टानहरुमा ४ दतेख ५ तमटर 

सबम ढुांगाहरु तखाआएको िााआयो जसको मुख्य कारक िानीको ाऄत्यतधक वहाव, हावाको मारा र 

सुयाको दकरण प्रमुख रुिमा रहकेा छन् । यसरी तखाआने ढुांगाहरु क्वारजााआट, लााआमस्टोन, 

डोलामााआट, सेलहरु ाअदी रहकेा छन । यसरी ढुांगा लगायत ाऄन्त्य प्रकारका खतनजहरु तखाआएर 

ढुांगा, तगट्टी तथा बालुवाको रुिमा नदीका दकनारहरुमा तथतग्रएर रहकेो ाऄवस्थामा िााआनुका 

साथै प्याजी क्वारजााआट तथा सले तखाआएर खोलाको बगरमा सानो ाअकारमा िररणत भएको 

भेरटएको तथयो । यसरी तवतभन्न दकतसमका ढुांगा, चट्टान लगायत ाऄन्त्य खतनज िदाथाहरु जबमा 

भाइ नदीको तललो भ-ूभाग लामाताल क्षेरमा बढी रहकेो िााआयो । 

घ) जोाआसन्त्टग  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना क्षेरमा क्वारजााआट र ाऄन्त्य ढुांगाहरुमा तीन (३) दकतसमका 

जोाआसन्त्टगहरु रहकेो भेरटएको तथयो । त्यसैगरी सलेमा ितन तवतभन्न प्रकारका जोाआन्त्टहरु 

भेरटएको तथयो जुन ४ दतेख ५ तमटर भन्त्दा मातथ रहकेा तथएनन । यस ाअयोजनामा रहकेा 

लााआमस्टोन, डोलामााआटमा ितन कतहलेकसह ाऄतनयतमत जोाआन्त्टहरु भेरटएको िााआएको तथयो  

जुन १ सेतन्त्टतमटर सबम रहकेो िााआयो । 

ङ) ढुांगाको रटकााईिन  

यस ाअयोजना स्थलको मुख्य बााँध रहन ेक्षेरमा रहकेा चट्टानहरु रटकााई हुन ेखालका भेरटएका 

तथए । राप्ती नदीमा भरेटने नदीजन्त्य िदाथाहरु जस्तै: ढुांगा, तगट्टी बालुवा तथा ाऄन्त्य खतनज 

िदाथाहरुको मुख्य श्रोतहरुमा माडी खोला, तझम्रुक खोला, दािर खोला, तसस्न े खोला, तशत 

खोला, काले खोला, भालु खोला, ाऄाँधरेी खोलसी लगायतका ाऄन्त्य स-साना खोला तथा 

खोलसीहरु नै हुन ्। ाअयोजनास्थल वरिर बनेका नयााँ सांरचनाहरुका कारणल ेगदाा भ-ूक्षय हुन े

गरेको ितन भेरटयो भने बषाातको समयमा व्यािक रुिमा ढुांगा तगट्टी तथा बालुवाहरु तललो 

तटीय क्षेरमा बगेर लयााईने हुनाले राप्ती नदीको िानीको गुणस्तरमा समेत ह्रास ाअएको िााआयो । 

च) भूतमगत िानीको ाऄवस्था 

यस ाअयोजनाका मुख्य नदीहरु माडी तथा तझमु्रक नदीमा बषेभरर िानीको मारा तनरन्त्तर 

बतगरहन े िााआयो । यसका साथ ै तवतभन्न स्थानहरुमा भूतमगत िानीका श्रोतहरु ितन रहकेो 
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भेरटयो भने यस ाअयोजनाबाट तनमााण हुन े मुख्य बााँध स्थल लगायत जलाशययुक्त क्षेरका 

कारणल ेगदाा िानीको मारा रसााईने समस्या निने ाऄध्ययन कायाले दखेाएको छ । 

छ) भूकबिीय धरातल  

यस ाअयोजनाको जलाशययुक्त क्षरेमा तीन (३) वटा मखु्य मुख्य थ्रष्ट फलटहरु रहकेो भेरटनुका 

साथ ैाईक्त थ्रष्टहरु तललो तशवातलक मध्य तशवातलक र मध्य तहमालयमा िने िााआनुका साथ ैाईक्त 

ाअयोजनाको मुख्य बााँध स्थलमा नरहकेो समेत भरेटयो । 

४.१.२.३ नौमुरे मखु्य बााँध स्थलको भौगर्भभक ाऄवस्था 

यस ाअयोजनाको नौमुरे मुख्य बााँध स्थल नतजक ठुला ठुला चट्टानहरु खुलला रुिमा रहकेो 

िााआनुका साथ ै ाईक्त क्षेरमा बालुवा तथा ढुांगाको तमश्रण ०.५ दतेख १.५ तमटर सबम फैतलएर 

रहकेो समेत  भेरटयो । ाईक्त बालुवा र ढुांगाको तमश्रण स-साना कण दतेख मझौला कणसबम 

टुदक्रएर रहकेा िााइयो जुन खरानीको रांग जस्तो हुनाका साथै कैलो रांगमा समेत भेरटएको तथयो 

। ाईक्त क्षरेमा तसलट स्टोन गाढा खरानी रङ्गको तवतभन्न तहमा रहकेो तथा नदीमा रहकेा मखु्य 

ढुांगाहरु ठुला चट्टानका रुिमा रहकेो िााआयो । यस नदीको मुख्य बााँध स्थल नतजक ढुांगा तगट्टी 

तथा बालुवाहरुको तथग्र्यान मुख्य बााँध स्थलको नतजक दायााँ बायााँ दकनार तफा  प्रशस्तै भेरटएको 

तथयो । जसलााइ तल ददाआएको तचर नां. ४.६ मा दखेााईन खोतजएको छ । 
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तचर नां. ४.५ नेिालको भौगर्भभक नक्सामा तचरण गररएको नौमुरे जलतवदु्यतको मुख्य बााँधस्थल 

 

तचर नां ४.६ : मखु्य बााँध स्थलमा रहकेा ढुांगाहरुको भौगर्भभक ाऄवस्था 

नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको मुख्य बााँध क्षेरबाट मातथललो तटीय जलाशययुक्त क्षरेमा 

रहकेा स-साना खोला तथा खोलसीहरुल े ाऄत्यतधक रुिमा ठुला ठुला ढुांगाहरु तथा बालुवा, 

थेग्र्यानहरुलााइ बगाएर लयााईने गरेको िााआयो । तचर नां. ४.५ मा नौमुरे मुख्य बााँधलााइ 

नेिालको भौगर्भभक नक्सामा ाईतार गरर दखेााईन खोतजएको छ । 
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४.१.२.४ नौमुरे जलाशय क्षेरको भौगर्भभक ाऄवस्था 

यस ाअयोजनाको नौमुरे जलाशययुक्त क्षेर १८.०३ वगा दक.तम. रहकेो छ । जस ाऄन्त्तगात माडी 

नदी तफा  २९ दक.मी. तथा तझम्रुक नदी तफा  १७ दक.मी. जलाशययुक्त क्षेर रहकेो छ । ाईक्त 

जलाशययुक्त क्षरेमा ठुला ठुला चट्टान लगायत तशवातलक क्षेरबाट बगेर ाअएका ढुांगा, तगट्टी तथा 

बालुवाहरु रहकेा िााआन्त्छ । ाईक्त क्षेरमा क्वाटरनरी तडिोतजट जस्तै : बलौटे माटो, थेग्र्यानहरु, 

तशवातलक क्षरेबाट ाअएका स्याण्ड स्टोन, सेल, तथग्र्यान तथा गेग्र्यानहरु रहकेा समेत भेरटन्त्छन । 

जलाशययुक्त क्षरेमा मेन बााईन्त्ड्री थ्रष्ट ाऄन्त्तगातका सले, लााआम स्टोन, क्वारजााआट ाअदी प्रकारका 

खतनज िदाथाहरु ितन भरेटए । 

४.१.२.५ रर-रेगुलटेटग ब्यारेज क्षरेको भौगर्भभक ाऄवस्था 

लामाताल जलतवद्युत ाअयोजनाको रर-रेगुलेटटग ब्यारेज क्षेर तशवातलकको जांगली खोला गु्रि र 

वांकस फमेसन ाऄन्त्तगात िदाछन । त्यसैगरी ाईक्त ब्यारेज तनमााणस्थल धानखोला फमेसन ाऄन्त्तगात 

ितन िदाछ । ाईक्त क्षरेमा रहकेा ढुांगा तगट्टी तथा बालुवाहरु खैरो रांगको दतेख िहेंलो रांगसबम र 

स-साना कण दतेख ठुला ठुला कण सबमका भेरटएका तथए । ाईक्त क्षरेमा केतह मारामा मडस्टोन 

र स्याण्डस्टोनका गेग्र्यानहरु ितन न्त्यून रुिमा भेरटएको तथयो । ाईक्त क्षेरमा केतह ठुला ठुला 

चट्टानहरु ितन रहकेा भरेटयो जुन मुख्य बााँध स्थल भन्त्दा ज्याद ै नै कमजोर रहकेो िााआयो । 

जसलााइ तलको तचर नां. ४.७ र ४.८ मा प्रष्ट्ााईन खोतजएको छ । 
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तचर नां. ४.७ रर-रेगुलेटटग ब्यारेज क्षरे 
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तचर नां. ४.८ मडस्टोन र स्याण्डस्टोनका गेग्र्यान  

 

तचर नां. ४.९ राप्ती खोलाको एन ६४ नतजक रहकेा स्याण्ड तथा मडस्टोनहरु 



af= k|= d"= d:of}bf k|ltj]bg /fo ;'emfj k|of]hgsf] nflu dfq 

75 

 

 

तचर नां. ४.१० राप्ती नदीको एन ७३क्षेरमा रहकेा स्याण्डस्टोन र खरैो मडस्टोन 

४.१.२.६ सरुुङ्ग मागाको भौगर्भभक ाऄवस्था 

क) मुहान क्षेरको भौगर्भभक ाऄवस्था 

नौमुरे जलतबद्युत ाअयोजना स्थलको मखु्य बााँध रहकेो क्षरेमा बन्न े महुान क्षरेमा ठुला ठुला 

चट्टानहरु रहकेा िााआयो । जुन खरैो रांगका िााआएको तथयो भने ाईक्त क्षेरमा टुदक्रएर रहकेा 

ढुांगाहरु र स्याण्ड स्टोनहरु ितन भेरटए । यस क्षरेमा सले, स्याण्ड स्टोन ितन रहकेो भेरटयो । 

ख) मखु्य सुरुङ्ग क्षेरको भौगर्भभक ाऄवस्था 

लामाताल दतेख शुरु भाइ सुरााइनाकामा ाऄन्त्त्य हुने सुरुङ्ग मागामा ाऄत्यन्त्तै कमजोर तथा ठुला 

ठुला ढुांगाहरु रहकेा छन् ाईक्त क्षेरमा ाऄत्यतधक रुिमा स-साना ढुांगाका कणहरु दतेख मझौला 

खालका कणहरु लगायत स्याण्ड स्टोन, सले र मड स्टोनहरु ितन भेरटएको तथयो। 

ग) टेलरेस सुरुङ्ग  
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यस क्षेरमा ितन ाऄत्यन्त्त कमजोर खालका ढुांगाहरु भेरटए जस्तै: मड स्टोन, सले र तसलट स्टोन 

ाअदी । 

४.१.२.७ सरुााइनाकाको भौगर्भभक ाऄवस्था 

सुरााइनाकामा प्रस्ताव गररएको सुरााइनाका जलतवद्युत ाअयोजना ाऄन्त्तगात बन्न े भूतमगत 

तबद्युतगृह र सजा ट्ाांकका तनतमत्त छातनएको प्रस्तातवत क्षेरमा ठुला चट्टानहरु दतेख स-साना 

फुटेर रहकेा चट्टानहरु रहकेा िााआयो । ाईक्त स्थानमा रहकेा ढुांगाहरुमा खरैो रांगका स्याण्ड स्टोन, 

मड स्टोन, सेल र तसलटहरु ाऄत्यतधक मारामा रहकेो भेरटयो । यस ाअयोजना ाऄन्त्तगात तनमााण 

हुन ेतबद्युत गृह क्षरे नतजक तशवातलक क्षेर िदाछ जसल ेतललो तशवातलक र तरााइका समतल भ-ू

भागलााइ समेत छुट्ााईछ । ाईक्त स्थानमा ठुला ठुला चट्टानहरु ितन रहकेा छन्  । 

 

तचर नां. ४.११ सरुााइनाका जलतवद्युत ाअयोजनाको तबद्युत गृह स्थल गुगल नक्सामा दखेााईन 

खोतजएको छ । 
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तचर नां. ४.१२ सरुााइना जलतवद्युत ाअयोजनाको तबद्युत गृह स्थल 

सुरााइनाकामा रहन ेतबद्युत गृह स्थल नतजक स-साना ढुांगा, तगट्टी तथा बालुवा, ग्राभेल र रातो 

माटोहरु रहकेा िााआयो । ाईक्त क्षरेमा रातो माटोको चौडााइ २ तमटर दतेख ८ तमटर सबम भेरटयो 

। 

४.१.२.८ सरुााइना जलतवद्यतु ाअयोजना क्षेरमा तनमााण हुने सजा ट्ाांक क्षरेको भौगर्भभक ाऄवस्था 

यस सजा ट्ाांक क्षेर सुरााइनाकामा रहकेो तशवातलक क्षेरको समथर भ-ूभागमा रहकेो िााआन्त्छ 

भने ाईक्त क्षेरमा तशवातलकको वांकस फमसेन रहकेो छ । जस ाऄन्त्तगात खैरो रांगका स-साना 

कणहरु दतेख ठुला ठुला ढुांगाहरु ितन रहकेा छन् । सजा ट्ाांक क्षरेबाट केही तल स्याण्ड स्टोन, 

मड स्टोन र गेग्र्यानहरु २ तमटर दतेख ५ तमटर सबमको चौडााइमा रहकेो िााआयो , जसलााइ 

तलको तचर नां ४.१३ र ४.१५ मा प्रस्तुत गररएको छ । 
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तचर नां. ४.१३ सरुााइखोला नतजक रहकेो रातो माटो र ग्राभेल ढुांगाको तमश्रण 

 

४.१.३ माटोका प्रकार  

यस नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना ाऄन्त्तगात रहन े मखु्य बााँध नौमुरे क्षरे नतजक तवतभन्न रांगका 

जस्तै : खैरो, प्याजी तथा चकलेट कलरका स-साना कणहरु दतेख मझौला कणहरु सबमका 

स्याण्ड स्टोन र सलेहरु ाऄत्यतधक रुिमा रहकेा िााआयो । साथ ैाईक्त क्षरेमा राप्ती नदील ेबगाएर 

लयाएका ढुांगा, तगट्टी, बालुवा लगायत ाऄन्त्य खतनज िदाथाहरु ितन प्रशस्तै मारामा रहकेो िााआयो 

भने यस ाअयोजना ाऄन्त्तगात तशवातलक क्षेरमा कालो दतेख खरैो सबमका सले, लााआम स्टोन, 

क्वाजाााआट र प्याजी रांगका क्वारजााआट सेल एवां सतेो दतेख गुलाबी रांगका डोलोमााआट लााआमस्टोन 

ितन भेरटयो । 
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तचर नां. ४.१४ सरुााइनाका जलतवद्युत ाअयोजना तस्थत सजा ट्ाांक क्षेर 

 

४.१.४ मौसम तथा जल तबज्ञान 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात तनमााण हुन ेनौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना, लामाताल 

जलतवद्युत ाअयोजना तथा सुरााइनाका जलतवद्यतु ाअयोजना तभर ाऄतधकतम तािक्रम २८ तडग्री 

सेतलसयस दतेख ३२ तडग्री सेतलसयस सबम र न्त्युनतम तािक्रम ९ तडग्री सेतलसयस दतेख १८ तडग्री 

सेतलसयस सबम रहन ेाऄध्ययन काया गदाा िााआयो । यस क्षेरमा बार्भषक सरदर १४७७ तमतलतमटर 

िानी िदाछ भने ाअयोजना स्थलको जलाधार क्षरे मातथललो तटीय क्षरे ाऄन्त्तगात माडी खोला 

तफा  तथा तझम्रुक खोला तफा  करीब ६४६९ बगा दक.मी. फैतलएको छ । 
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४.१.४.१ जल तबज्ञान  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको जलाधार क्षेर ६४६९ वगा दक.मी. रहकेो छ । जसमध्य े

मुख्य क्षेर २५७ दक.मी. रहकेो छ । यस ाअयोजना ाऄन्त्तगात लामातालको भाग जलाधार क्षेर 

३५७७ वगा दक.मी. रहकेो छ । त्यसैगरी दाङ तजललाको बागासोतीबाट मातथललो तटीय क्षेरको 

जलाधार क्षरे ३७७२ वगा तमटर रहकेो छ । यस ाअयोजनाका माडी खोला, तझम्रुक खोला र 

राप्ती खोलाको मुहान क्षरेहरु ाईत्तर तफा  रहकेा तहमाली क्षरे िदाछन । 

यस तहमाली क्षरेबाट बगेर ाअाईका नदीहरु तललो भ-ूभाग हुाँद ैभारत तफा का नदीमा िुग्दछन । 

यस ाअयोाऄजाका तवतभन्न क्षेरहरुको औषत तभरालोिन १६.८ तडग्री रहकेो छ । यस नौमुरे 

बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको भूतमगत िानीको श्रोत भनेको बतगरहन ेिानीको श्रोत तथा बषाातको 

समयमा बगेर ाअाईने भले बाढी तथा बषाातको समयमा तवतभन्न स्थानबाट िलााईने मलुका 

श्रोतहरु नै मुख्य िानीको श्रोत हुन ्। ाअयोजनाको लामाताल क्षेरबाट मातथललो तटीय क्षेरमा 

रहकेो जलाधार, िात ाअकारको रहकेो छ भने बागासोतीबाट लामाताल सबमको ठाडो 

ाअकारको जलाधार क्षेरमा फैतलएको छ । जसलााइ तचर नां. ४.१५ र ४.१६ मा प्रष्ट्ााईन 

खोतजएको छ । 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको मुख्य मुख्य जल तबज्ञानसांग सबबतन्त्धत तवशेषताहरु यस प्रकार 

रहकेा छन् :- 

बार्भषक औषत वषाा १४७७ तम.तम. 

औषत िानीको प्रवाह ९५.४ घनतमटर प्रतत सकेेन्त्ड 

नदीको प्रवाह (४०% एक्सीडने्त्स)  ४४.९ घनतमटर प्रतत सकेेन्त्ड 

१०० बषामा हुन ेबाढी  ५५३७ घनतमटर प्रतत सकेेन्त्ड 

१००० बषामा हुन ेबाढी ७६४० घनतमटर प्रतत सकेेन्त्ड 

डााआभसान बाढी ६३७ घनतमटर प्रतत सेकेन्त्ड 

२ बषे न्त्यून प्रबाह  ७.९ घनतमटर प्रतत सेकेन्त्ड 

१०० बषे न्त्यून प्रवाह १८.७ घनतमटर प्रतत सकेेन्त्ड 

बषाातको समयको सेतडमने्त्टको मारा   १६९७ िाटा िर तमतलयन 
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सुख्खा समयको सेतडमेन्त्टको मारा    ३९५ िाटा िर तमतलयन 

औषत बार्भषक सेतडमेन्त्ट लोड मारा ८८१ िाटा िर तमतलयन 

 

तचर नां. ४.१५ ाअयोजनाको लामाताल गााईाँबाट मातथललो तटीय क्षेर सबमको जलाधार 
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तचर नां. ४.१६ ाअयोजनाको बागासोतीबाट मातथललो तटीय क्षरे लामाताल सबमको जलाधार 

क्षेर 

 

नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात ४ वटा जलतबज्ञान मािन केन्त्द्रहरु रहकेा छन् । जुन माडी 

नदी, तझम्रुक नदी तथा राप्ती नदीमा ाऄवतस्थत छन् । जसलााइ तलको तातलका नां. ४.२ मा 

प्रष्ट्ााईन खोतजएको छ । नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजनाको सबैभन्त्दा नतजकको मािन केन्त्द्र 

मुख्य बााँध स्थलबाट करीब १८.५ दक.मी. तललो तटीय क्षरे (बागासोती) मा रहकेो छ । यस 
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ाअयोजनाको जल तबज्ञानको ाऄध्ययनका तनतमत्त बागासोती मािन केन्त्द्रबाट तलाआएको ३७ 

बषाको तथयाांकमा ाअधाररत रहकेो िााआन्त्छ भने यस ाअयोजनामा बषाातको तथयाांक ४ वटा छुटै्ट 

मािन केन्त्द्रबाट ाऄध्ययन काया समेत गररएको तथयो । जसलााइ तल ददाआएको तातलका नां. ४.३ 

मा प्रष्ट िाररएको छ । 

तातलका नां. ४.२ नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात जतलय मौसम मािन केन्त्द्रहरु 

स्टेशन 

नां. 

नदीको 

नाम  
स्थान लट लोन 

ाईचााइ 

(तम.) 

बतेसनको क्षरेफल 

(वगा दक.तम.) 

(एसाअररटएम 

ड्यामबाट ) 

तथयाांक 

३३० 
मारी 

खोला 
नयााँ गााईाँ  २८.०६ ८२.८ ५३६ १९६० 

१९६५-

२००६ 

३३९.५ 
तझम्रुक 

खोला 
छेनााटा २८.०४ ८२.८३ ७६२ ६७५ 

 

३४० 
तझम्रुक 

खोला 
कातलमाटी घाट  २८.०४ ८२.८७ ६९२ ६९६ 

१९६५-

१९७० 

३५० रातप्त बागासोती २७.८५ ८२.७९ ३८१ ३७७२ 
१९७६-

२०१३ 

 

तातलका नां. ४.३ नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात रहकेा बषाात मािन केन्त्द्रहरु 

तस.नां. ाआन्त्डेक्स नां. स्टेशनको नाम तजलला लोन लट ाईचााइ 

१ ५०४ तलबाांग गााईाँ  रोलिा ८२.६३ २८.३० १२७० 

२ ५०५ तबजुवाटार प्युठान ८२.८७ २८.१० ८२३ 

३ ५१५ घोराही दाङ ८२.५ २८.०५ ६३४ 

४ ७१५ खााँचीकोट ाऄघााखााँची ८३.१५ २७.९३ १७६० 
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४.१.४.२ बषाातको िानीको माराको तवश्लषेण 

नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात ४ वटा वषाातको िानी मािन केन्त्द्रबाट तलाआएको 

तथयाांकहरुलााइ ाऄध्ययन काया गरी तमन/मतहना तथा बार्भषक रुिमा मािन गररएको तथयो । 

तातलका नां. ४.५ मा थतेसयन वोयस्ट ाऄनुसार बार्भषक तथा मातसक औषत बषाातको मािन 

गररयो जस ाऄनुसार औषत बार्भषक बषाात १४७७ तमतलतमटर तथा बषाातको समयमा ११८१ 

तम.तम. रहकेो िााआनुका साथै बषाातको समयमा हुन ेतथा औषत बार्भषक बषाातको ाऄनुिात ०.८ 

भेरटयो । 

तातलका नां. ४.४ औषत मातसक र औषत बार्भषक बषाात (तम.तम.) 

स्टे

शन 

जन

वरी 

फेब्रु

ाऄरी 

मा

चा 

ाऄ

तप्र

ल 

म े जुन जलुा

ाइ 

ाऄग

ष्ट 

सपे्टे

बबर 

ाऄ

क्टोब

र 

नोभे

बबर 

तडसे

बबर 

बार्भष

क 

५०

४ 

३०.

० 

४३.

० 

३७

.१ 

५०

.६ 

९४.

३ 

२७

४.७ 

४०

१.९ 

३७

६.१ 

२४

२.३ 

५५.

० 

७.२ १२.

७ 

१६२

४.९ 

५०

५ 

२४.

३ 

२८.

० 

२५

.३ 

३४

.९ 

८०.

५ 

२२

९.७ 

३२

४.० 

२७

०.६ 

१५

५.६ 

४४.

५ 

५.८ १०.

० 

१२३

३.२ 

५१

५ 

२०.

५ 

२४.

७ 

२०

.१ 

२५

.५ 

९४.

५ 

२४

६.१ 

४२

६.५ 

४२

२.६ 

२३

४.४ 

५३.

० 

७.५ ६.८ १५८

२.२ 

७१

५ 

२८.

४ 

३५.

१ 

३२

.३ 

३५

.४ 

१०

३.९ 

२८

२.४ 

५१

०.९ 

३८

५.९ 

२५

८.३ 

६३.

२ 

१०.

५ 

२१.

७ 

१७६

७.९ 

 

तातलका नां ४.५ थेतसयन, िोतलगन तवतधद्दारा तनकातलएको औषत बार्भषक वषाा (तम.तम.) 

स्टेशन बार्भषक वषाा (तम.तम.) मनसनु वषाा (तम.तम.) तथसन वयेट 

५०४ १६२४.९ १२९५.० ०.५० 

५०५ १२३३.२ ९७९.९ ०.३९ 

५१५ १५८२.२ १३२९.६ ०.०६ 

७१५ १७६७.९ १४३७.५ ०.०५ 

मध्यम बार्भषक वषाा = १४७७ तम.तम. 

मध्यम मनसुन वषाा = ११८१ तम.तम. 
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४.१.४.३ बषाातको ाअवतृ्तको दर 

नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजनाहरुमा गमबेल तवतधबाट बषाातको िानीको ाअबृततको ाऄध्ययन 

काया गररएको तथयो । यसका साथ ैयस ाअयोजनाहरुमा बाढी फका न सके्न सबभावनालााइ २, ५, 

१०, २०, ५०, १००, २००, ५००, १०००, ५००० र १०००० बषाहरुको फरक फरक 

ाऄन्त्तरालमा ाऄध्ययन काया भएको तथयो । जसलााइ तलको तातलका नां. ४.६ मा प्रस्तुत गररएको 

छ । 

तातलका नां. ४.६ तवतभन्न मािनकेन्त्द्रहरुमा रेकडा गररएको बाढी फका न सके्न सबभावनाको 

तववरण 

ररटना तिररयड (बषा) स्टेशन 

५०४ ५०५ ५१५ ७१५ 

२ ९१ ९७ १०९ १४१ 

५ १३० १२८ १४८ २०७ 

१० १५७ १४९ १७३ २५१ 

२० १८२ १६८ १९८ २९३ 

५० २१५ १९४ २३० ३४८ 

१०० २३९ २१३ २५४ ३८८ 

२०० २६४ २३२ २७८ ४२९ 

५०० २९६ २५७ ३०९ ४८३ 

१००० ३२० २७६ ३३३ ५२३ 

५००० ३७७ ३२० ३८९ ६१७ 

१०००० ४०१ ३३९ ४१२ ६५८ 

 

सन् १९७६ दतेख सन् २०१० सबम चौंतीस(३४) बषे दतैनक िानी प्रवाहको तथयाांकको ाऄध्ययन 

गरी प्रोब्यातबलीरट ाऄफ एतक्सडने्त्स तनकातलएको तथयो । प्रत्येक प्रोब्यातबलीरट ाऄफ एतक्सडने्त्स 

ाऄन्त्तगात हुन े िानीको प्रवाहलााइ घनतमटर प्रततसेकेन्त्डका दरल े तलको तातलका नां. ४.८ मा 

प्रस्तुत गररएको छ । यसका साथ ैएतक्सडने्त्स प्रोब्यातबतलरट र िानीको प्रवाहलााइ ग्राफ बनााइ 

तचर नां. ४.१७ मा समेत प्रस्तुत गररएको छ । 

तातलका नां. ४.८ नौमुरे बााँध क्षरेको िानीको प्रवाह 

ाऄतधकतम सबभाव्यता बहाब (कमेक्स) 
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०.०५ ३८७.२ 

०.१ २६०.५ 

०.१५ १९०.८ 

०.२ १४४.३ 

०.२५ १०४.५ 

०.३ ७४.७ 

०.३५ ५६.७ 

०.४ ४४.९ 

०.४५ ३६.९ 

०.५ ३१.२ 

०.५५ २७.३ 

०.६ २४.५ 

०.६५ २२.१ 

०.७ १९.८ 

०.७५ १७.५ 

०.८ १५.५ 

०.८५ १३.६ 

०.९ ११.८ 

०.९५ ९.४ 

०.९९ ६.३ 
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तचर नां. ४.१७ नौमुरे बााँध क्षरेको िानीको प्रवाहको ग्राफ 

४.१.४.४ बाढीको ाअबतृता दर सबबतन्त्ध ाऄध्ययन  

नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात रहकेो बागासोती मािन केन्त्द्रमा रहकेो बाढीको ३४ 

बर्भषय (सन् १९७६ दतेख २०१० सबम) को तथयाांकलााइ ाऄध्ययन गरी बाढीको ाअबृतता 

ाऄध्ययन काया गररएको तथयो । यस ैक्रममा गमबले, एलएन, एलिी ३ तवतधद्दारा ाऄध्ययन काया 

गरी ाअबृतता तनकातलयो जसलााइ तलको तातलका नां. ४.९ मा प्रस्तुत गररएको छ । प्रस्तुत 

गररएका ाऄध्ययन तवतध मध्ये गमबले तबतध द्दारा प्रस्तुत गररएको बाढीको ाअबृतता दरलााइ यस 

ाऄध्ययन कायाको प्रततवेदनमा समावेश गररएको छ । 

तातलका नां. ४.९ बागासोती मािन केन्त्द्रमा बाढीको ाऄध्ययन 

ररटना तिररयड 

(बषा) 

ाऄनमुातनत ाऄवलोकन 

गररएको 

(ाऄबलोकन गररएको-

ाऄनमुातनत)2 

गबबले एलएन एलिी

३ 

गबबले एलएन एलिी३ 

२ १८२४ १७६६ १७५५ १७६० ४०९६ ३६ २५ 

५ २९४७ २६६३ २६५८ २२५७ ४७६१०

० 

१६४८३

६ 

१६०८०

१ 

१० ३६९० ३३०२ ३३१४ ३७४३ २८०९ १९४४८

१ 

१८४०४

१ 
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२० ४४०३ ३९४३ ३९८३ ४३७७ ६७६ १८८३५

६ 

१५५२३

६ 

५० ५३२६ ४८१४ ४९०८     

१०० ६०१८ ५४९९ ५६४८     

२०० ६७०७ ६२११ ६४२७     

५०० ७६१६ ७१९९ ७५२५     

१००० ८३०४ ७९८३ ८४११     

५००० ९८९९ ९९४३ १०६७

० 

    

१०००० १०५८

५ 

१०८५

१ 

११७३

८ 

    

    कुल ४८३६८

१ 

५४७७०

९ 

५००१०

३ 

 

तातलका नां. ४.९ बागासोती मािनकेन्त्द्र तस्थत रेकडा गररएका तथयााँकहरुको बाढीको ाअबृतता 

साथ ैयस ाअयोजना ाऄन्त्तगात नौमुरे क्षेरमा बाढीको ाऄध्ययन कायाको क्रममा एच.ाआ.तस/एच.एम. 

एस. तवतध द्दारा बागासोती र नौमुरे क्षरेलााइ ाअधार केन्त्द्र मानी तवतभन्न बषाहरुमा फका न 

सके्नको ाऄध्ययन कायाितन गररएको तथयो जस ाऄनुसार बागासोतीमा ३ हजार ४४ घन तमटर 

प्रतत सेकेन्त्ड र नौमुरेमा २८०१ घनतमटर प्रतत सकेेन्त्डका दरल े बाढी ाअाईन सके्न सबभावना 

ाऄध्ययन कायामा दतेखयो । जसलााइ तलको तातलका नां. ४.१० मा प्रस्तुत गररएको छ । 

तातलका नां. ४.१० नौमुरे मुख्य बााँध बागासोती र लामाताल क्षेरमा फकान सके्न बाढीको 

ाऄध्ययन 

ररटना तिररयड 

(बषा) 

बागासोती नौमुरे लामाताल 

२ १८२४ १६७८ १७५१ 

५ २९४७ २७११ २८२९ 

१० ३६९० ३३९५ ३५४२ 
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२० ४४०३ ४०५१ ४२२७ 

५० ५३२६ ४९०० ५११३ 

१०० ६०१८ ५५३७ ५७७७ 

२०० ६७०७ ६१७० ६४३९ 

५०० ७६१७ ७००८ ७३१२ 

१००० ८३०४ ७६४० ७९७२ 

५००० ९८९९ ९१०७ ९५०३ 

१०००० १०५८५ ९७३८ १०१६२ 

 

४.१.४.५  सबभातवत ाऄतधकतम बाढी 

नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना बागासोती, नौमुरे र लामाताल क्षेरमा रहकेा मािन केन्त्द्रहरु द्दारा 

रेकडा गररएका तथयाांकहरुलााइ एच.ाआ.तस.-एच.एम.एस तवतध द्दारा ाऄध्ययन काया गदाा नौमुरे 

मुख्य बााँध स्थल नतजक सबभातवत ाऄतधकतम बाढी १२१४० घनतमटर प्रतत सेकेन्त्ड रहकेो 

िााआयो । यसै गरी २० बषे सुख्खायाममा करीब ६३७  घनतमटर प्रतत सेकेन्त्डका दरले बाढी 

फका न सके्न सबभावना ितन दतेखएको तथयो । जसलााइ तलको तातलका नां. ४.११ मा प्रस्तुत 

गररएको छ । 

तातलका नां. ४.११ बागासोती, नौमुरे र लामाताल क्षेरमा ाऄध्ययन काया गररएको सबभातवत 

ाऄतधकतम बाढी 

ररटना तिररयड (बषा) बागासोती नौमुरे लामाताल 

२ २२७ २०७ २१६ 

५ ४३३ ३९४ ४११ 

१० ५७० ५१९ ५४२ 

२० ७०० ६३७ ६६५ 
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५० ८७० ७९२ ८२७ 

१०० ९९७ ९०७ ९४७ 

 

४.१.४.६ मातसक औषत िानीको प्रबाह 

नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना तवतभन्न तबतधद्दारा मातसक औषत िानीको प्रवाहहरूको ितन 

ाऄध्ययन काया गररएका तथए जसलााइ तलको तातलका नां. ४.११ ख मा प्रस्तुत गररएको छ । 

तवतभन्न तबतधहरु मध्ये नौमुरे, एम एफ-एच एम एस तवतधलााइ यस ाऄध्ययन काया प्रततवेदनमा 

समावेश गररएको छ । 

तातलका नां. ४.११ ख : एम एफ-एच एम एस तवतध ाऄनुसार मातसक औषत िानीको प्रबाह 

मतहना/मा

ध्यम 

जन

वरी 

फेब्रु

ाऄरी 

मा

चा 

ाऄ

तप्र

ल 

म े जुन जलुा

ाइ 

ाऄग

ष्ट 

सपे्टे

बबर 

ाऄ

क्टोब

र 

नोभे

बबर 

तडसे

बबर 

नौमरेु 

२०१७ 
    

२०

.५ 

१७

.३ 

१७

.१ 

२६.

२ 

२७

१.६ 

१९

७.८ 

२०९

.२ 

११४

.९ 

४१.

६ 

२८.

६ 

नौमरेु 

२०१८ 

२१.

३ 

१७.

१ 

१५

.८ 

१६

.२ 
१६ 

१६.

७ 

६०.

५ 

२३

२.३ 

२६४

.९ 
५५ 

२५.

८ 

२०.

१ 

नौमरेु 

२०१९ 

२०.

२ 

२२.

३ 

१७

.९ 

१७

.२ 

१२

.९ 
              

बागासोती 
२६.

५ 

२२.

१ 

१८

.२ 

१५

.३ 

१८

.७ 

७३.

२ 

२४

५.९ 

३७

६.९ 

३०३

.९ 

१०८

.६ 

५०.

६ 

३४.

३ 

नौमरेु 

(तसएाअर)  
२४ २० 

१६

.५ 

१३

.८ 

१६

.९ 

६६.

२ 

२२

२.५ 

३४

१.१ 
२७५ 

९८.

३ 

४५.

८ 
३१ 

नौमरेु(एच

एमएस)  

२२.

४ 

२२.

८ 

१७

.२ 

१९

.१ 

३५

.५ 

१६

९.३ 

२५

५.३ 

३०

५ 

२११

.९ 

१०२

.२ 

४२.

२ 

२९.

१ 

नौमरेु(एमए

फ- 
२४. २०. १६ १३ १६ ६४. २१ ३३ २७० ९६ ४५. ३१.
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एचएमएस)

: एडोप्तडे 

८ २ .५ .६ .२ ६ ४.६ ०.८ .७ ३ ९ 

औषत बार्भषक िानीको प्रवाह (तवतभन्न तबतधद्दारा तनकातलएको तथयाांक) 

नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनामा ाअत्मसाथ गररएको तवतधहरु द्दारा तनकातलएका औषत मातसक 

िानीको प्रबाह न्त्युनतम १३.६ घनतमटर प्रतत सेकेन्त्ड ाऄतप्रल मतहनामा र ाऄतधकतम मातसक 

प्रवाह ३३०.८ घनतमटर प्रततसेकेन्त्ड ाऄगष्ट मतहनामा रहकेो िााआयो । जसलााइ तलको तातलका 

नां. ४.११ (ग) मा प्रष्ट िाना खोतजएको छ । 

तातलका नां. ४.११ (ग) औषत बार्भषक िानीको प्रबाह (छातनएको तबतध द्दारा तनकातलएको 

तथयाांक) 

मतहना जन

वरी 

फेब्रु

ाऄरी 

मा

चा 

ाऄ

तप्रल 

म े जुन जलुा

ाइ 

ाऄगष्ट सपे्टे

बबर 

ाऄक्टो

बर 

नोभे

बबर 

तडसे

बबर 

एडोप्टेड 

तडस्चाजा

(घन 

तम./स/े) 

२४.

८ 

२०.

२ 

१६

.५ 

१३.

६ 

१६

.२ 

६४

.६ 

२१४

.६ 

३३०

.८ 

२७०

.७ 
९६ 

४५.

३ 

३१.

९ 

 

४.१.५ ाअयोजना स्थलको भूकबिीय जोतखमको ाऄध्ययन                                    

नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना स्थल चुरे सांरतक्षत क्षेरमा िदाछ । ाअयोजनाको मुख्य बााँध 

क्षेरबाट करीब २ दक.तम. मातथललो तटीय क्षरेमा सदक्रय मेन बााईन्त्ड्री थ्रष्ट रहकेो छ भने 

त्यसैगरी मखु्य बााँधको १० दक.तम. वररिररको क्षेरमा दाुइ(२) वटा फलटहरु ितन िााआएका तथए 

जसको कारणल े गदाा ाअयोजना स्थलको मखु्य बााँध क्षेर भूकबिीय जोतखमका ाअधारमा ाईच्च 

जोतखम ाऄन्त्तगात िदाछ । यस ै कारणल े गदाा यस ाअयोजनाको बााँध स्थल लगायत ाऄन्त्य 

सांरचनाहरु तनमााण काया गनाका तनतमत्त भूकबिीय जोतखमको कोदफतसयन्त्ट ाऄध्ययन तवश्लेषण 

काया गरी तल ददाआएको तातलका नां. ४.८ मा प्रस्तुत गररएको छ । 

तातलका नां. ४.८ ठुला बााँधको ाऄन्त्तरािीय सांघ (ाअाआतसओएलडी) ICOLD ाऄन्त्तगात ाऄध्ययन 

काया गररएको भूकबिीय जोतखम सबबतन्त्ध तवतध ठुला बााँधको ाऄन्त्तरातिय सांघद्दारा १५ तमटर 

भन्त्दा मातथका बााँधहरुका तनतमत्त भकूबिीय जोतखम ाऄध्ययन काया गने कायातवतध ाऄनुसार यस 

ाअयोजनाहरुको सांरचनाहरुको तडजााआन(खाका) तयार िाररएको छन् । 
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तचर नां. ४.१८ नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना स्थलको भूकबिीय जोतखम 

तातलका ४.८ : ाअयोजनाको सेतसतमक तडजााआन प्यारातमटर 

तस.नां. तसतसतमक 

प्यारातमटर 

प्रयोग तवतध तितजए(ग्रा.) ररटना 

तिररयड 

(बषा) 

तसतसतमक 

कोफीतसयन्त्ट 

(तितजएx२/३) 

सांरचना 

१ ओतबाआ सबभाव्य ०.१९ १४५ ०.१३ बााँध 

२ एसाआाआ  सबभाव्य १.१७ १०००० ०.७८ बााँध 

३ ाअररटाआ सबभाव्य ०.३२ १४५ ०.२१ बााँध 

४ एमसीाआ तनधााररत १.३ (तमन +१ 

तसग्मा) 

०.८६ बााँध 

५ डीतबाआ सबभाव्य ०.३२ ४७५ ०.२१ तबद्युत गृह र 

ाऄन्त्य 
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सांरचनाहरु 

 

४.१.६ जमीनको प्रयोग 

नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िने तजललाहरु प्यूठान, ाऄघााखााँची, दाङ र कतिलवस्तुमा 

मुख्य रुिमा वन क्षरे, चरण क्षरे, बााँझो जमीन क्षेर, बगर क्षेर र खेतीयोग्य जमीनको क्षेरहरु 

रहकेा छन् | जसलााइ तल ददाआएको तातलका नां. ४.९ र तचर नां. ४.१९ मा प्रष्ट्ााईन खोतजएको 

छ । 

तातलका ४.९ : तजललामा रहकेो जतमनको वगीकरण (हके्टरमा) 

तजलला कुल 

जांगलको 

क्षरेफल 

झाडी खतेीयोग्य 

जतमन/घााँस 

जलाशय 

क्षरे 

िाखो 

जतमन 

तहाईाँ  िन े ाऄन्त्य 

प्युठान ९३०४२ ३९१९ २४५८७ ५२६ ८५४७ ० ० 

ाऄघााखााँची ६९९६१ १९४१४ २४२९२ ३०२ ८६५ ० ० 

कतिलवस्तु ६०५०० २२३२ १०४१४१ २६३२ ३९५१ ० ० 

दाङ १७०१२४ ८२३३ १०६९३४ १७२७ १०३४३ ० ० 

श्रोत: निेालको वातावरणीय तथयाांक प्रततवदेन २०१९ 
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तचर नां. ४.१९ ाअयोजना क्षेर नतजक रहकेा जमीनका प्रकारहरु 



af= k|= d"= d:of}bf k|ltj]bg /fo ;'emfj k|of]hgsf] nflu dfq 

95 

 

तातलका नां. ४.९ तजलला ाऄनुसार ाअयोजना क्षेर नतजक रहकेा जमीनका प्रकारहरु  

४.१.७ िानी र हावाको गणुस्तर तथा ध्वतनको मारा 

नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात नौमुरे मखु्य बााँध क्षेर, लामाताल क्षरे र सरुााइनाका 

क्षेरमा िानी तथा हावाको तवतभन्न तमततहरुमा गुणस्तर मािन काया गररनुका साथ ै ध्वतनको 

माराको ितन ाईक्त तमततहरुमा ाऄध्ययन काया गररएको तथयो । जसलााइ ाऄनुसूची ६,७,८ मा 

प्रस्तुत गररएका छन् । रेकडा गररएका ध्वतनको मारा ाऄनुसार ३० दतेख ६२ डतेसबल सबम 

नौमुरे बााँध क्षेर र लामाताल क्षरेमा भेरटएको तथयो । त्यसैगरी सरुााइनाका क्षेरमा ध्वतनको 

मार ३० दतेख ५० डतेसबल रहकेो िााआयो भने स्थलगत रुिमा तनरीक्षणको ाअधारमा एवां 

प्रयोगशालामा गररएको ाऄध्ययन ररिोटा ाऄनुसार तझम्रुक, माडी र राप्ती नदीको िानीको 

गुणस्तर नेिाल सरकारको रातिय खानेिानीको गुणस्तर मािदण्ड २०६३ ाऄनुसार भेरटएको 

तथयो तर ाईक्त क्षेरहरुमा िानीको धतमलोिन ाईक्त मािदण्ड भन्त्दा बढी रहकेो िााआयो । यसका 

साथ ै वायुको गुणस्तर समेत मािदण्ड तभर रहकेो िााआयो । ाअयोजना क्षेरमा कुनै ितन 

औद्योतगक गतततवतध, कलकारखानाहरु सांचालनमा नरहकेो िााआयो भने ग्रातमण क्षेरको सुन्त्दरता 

एवां प्राकृततक हररयाली कायम ैरहकेो भेरटयो । 

४.१.८ तहमतालबाट हुने तबष्फोटन तथा तहम ितहरोको जोतखम 

नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगातका जलाधार क्षरेहरु ५००० तमटर भन्त्दा तल रहकेो 

हुनाले यस ाअयोजना स्थलमा कुनै ितन तहमतालहरु र तहमितहरोको जोतखम नरहकेो समेत 

ाऄन्त्तरातिय एकीकृत िवातीय तवकास केन्त्द्र(ाआतसमोड) ल े सन् २०१५ मा प्रकाशन गरेको 

प्रततवेदन ाऄनुसार िााआयो ।  

तहमताल ाऄकस्मात फुटेर साथै िहैोल ेगदाा नदीको मुख थुतनएर तललो तटीय क्षेरमा ाअाईन सके्न 

बाढीको जोतखम राप्ती नदीमा नरहकेो ितन ाईक्त प्रततवेदनमा भेरटयो । 

४.१.९ ाअयोजनाहरुमा तनभार ससचााइ ाअयोजनाहरु  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात तनभार भएका ससचााइ ाअयोजनाहरु जुन मुख्य बााँध 

क्षेर नौमुरे भन्त्दा तललो तटीय क्षेरमा रहकेा छन् जुन ससचााइ ाअयोजनाहरु क्रमश: बडकािथ 

ससचााइ ाअयोजना, प्रगन्ना ससचााइ ाअयोजना एक, दाुइ तथा तसक्टा ससचााइ ाअयोजनाहरु  रहकेा 

छन् | यस ाअयोजनाहरुल ेाईक्त ससचााइ ाअयोजनालााइ कुनैितन ाऄसर निाने गरी ाअयोजनाको 

तडजााआन काया गररएको तथयो भने यस वातावरणीय प्रभाव मुलयाांकन (ाआाअाइए) मा ाईक्त ससचााइ 

ाअयोजनाको बारेमा ाऄध्ययन काया नगनुाका साथ ै यसको छुटै्ट ाऄध्ययन काया गनुािने दतेखन्त्छ । 
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४.१.१० ढुांगा, तगट्टी, बालवुा, गेग्र्यान तथा जमीनको स्थातयत्व 

नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना क्षेर ाऄन्त्तगातका वररिररको भागहरुमा कुनै ितन मुख्य रुिमा 

दतेखने िैहोहरुको जोतखम नरहकेो समेत ाऄध्ययन कायामा िााआयो भने ाआनोाआांग मााईन्त्टेन 

ाआतन्त्जतनयटरग किोरेसन द्दारा मध्य ेतहमालय क्षेर तथा तशवातलक क्षेरमा प्रतत वषा २५०० घन 

तमटर प्रतत वगा दकमी ढुांगा तगट्टी तथा बालुवा तथा गेग्र्यानहरु खोलामा बग्न ेगरेको भेरटयो । 

त्यसैगरी नेिाल तबद्युत प्रातधकरणको (एनाआए) को सन् १९९४ को िूवा सबभाव्यता ाऄध्ययन 

कायाबाट नौमुरे जलाशय क्षेर तभर करीब २३३२ टन प्रतत वगा दक.मी. प्रतत बषा ढुांगा, तगट्टी 

तथा बालुवाको मारा िानीको प्रवाह सांगै ाअाईने दतेखएको तथयो । यस ाअयोजनाको सन् २०१७ 

दतेख सन् २०१९ सबम भए गरेका ाऄध्ययन काया ाऄनुसार २५८१ िाटा प्रतत तमतलयन ढुांगा,तगट्टी 

तथा बालुवाको माराहरु तथग्रने गरेको दतेखयो भने ाईक्त ढुांगा तगट्टी तथा बालुवाहरुलााइ यस 

ाअयोजनाको तनमााणको क्रममा प्रयोगमा लयााईन समेत सदकने ितन ाऄध्ययन कायाले औलयाएको 

छ । यस ाअयोजनाको मुख्य बााँध स्थलमा तललो तटीय क्षेरका तनतमत्त चातहन ेढुांगा, तगट्टी तथा 

बालुवाका तनतमत्त तवतभन्न ाअकारका द्वारहरु ितन प्रस्ताव गररनुका साथ साथै लामातालमा 

रहन े रर-रेगुलेटटग ब्यारेजमा रहकेा ढोकाहरुल ेितन िानी सतहत ढुांगा, तगट्टी तथा बालुवालााइ 

तललो तटीय क्षरेमा प्रबाह गने समेत ाऄध्ययन कायामा समेरटएको छ । 

४.१.११ भूक्षय तथा िहै्रो 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगातका ाअयोजनाहरुमा कुनैितन जोतखमयुक्त िहै्रो तथा 

भूक्षय जाने भ-ूभाग नभएको भेरटएको तथयो भने हालका ाऄवतधमा तवकास तनमााण सबबतन्त्ध काया 

गदाा तथा भतवष्यमा हुने यस ाअयोजनाको तनमााण कायाबाट भने केही भ-ूभागहरुमा भ-ूक्षय तथा 

िैह्रो जान सके्न सबभावना रहन ेदतेखन्त्छ ।  

 

४.२ जैतवक वातावरण 

४.२.१ नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना क्षरे र नतजकका सांरतक्षत क्षरेहरु 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको प्रत्यक्ष र ाऄप्रत्यक्ष ाऄसर िने क्षेरहरु नेिाल सरकार वा ाऄन्त्य 

तनकाय द्दारा ाअतधकाररक/घोतषत सांरतक्षत क्षेर या तनकुन्त्ज, वन्त्यजन्त्तु ाअरक्षण तथा तशकार ाअरक्ष 

क्षेर बातहर िदाछ | यद्यति तलको तचर ४.२० मा दखेााआए ाऄनुसार सरुुङ्ग जुन बाटो लामाताल 

गााईाँमा ाऄवतस्थत छ ाईक्त भाग भने चुरे सांरक्षण क्षेर तभर िदाछ | त्यस्तै जलाशय  र जलाशयलााइ 

सहयोग गने सहायक जलाशय (रर-रेगुलेटटग) यसै चुरे सांरक्षण क्षेर ाऄन्त्तगात िदाछ | 
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बर्कदया रातिय तनकुन्त्ज यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाबाट सबभन्त्दा नतजक िने तनकुन्त्ज हो | जुन 

चासह १११ दक.मी. टाढा िदाछ भने यस िररयोजनाको सुरााइनाका तबदु्यत गृहबाट कररब ७५ 

दक.मी. ाईडान दरुीमा तवश्व सबिदा सुतचमा सुतचकृत लुतबबनी िदाछ |  

 

तचर नां. ४.२० : नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाल ेओगट्न ेक्षेर तथा चुरे क्षरे 

चुरे क्षरे जसलााइ तशवातलक क्षेर ितन भन्न ेगररन्त्छ जसल ेदशेको १३ प्रततशत भाग ओगटेको छ | 

चुरे क्षरेको िवात श्रांखला सब तहमालय ाऄथाात् सबभन्त्दा होचो िवात श्रांखलाको बातहरी भाग 

बनाएको छ | यस चुरे क्षेरले १९००० वगा दक.मी. क्षरेफल ओगटेको छ | नेिालको ७७ तजललाहरु 

मध्य े३६ तजललाहरुमा यो चुरे क्षरे फैतलएर रहकेो छ | चुरेको ाईचााइ समुद्री सतह दतेख ाऄतधकतम 

१००० दतेख १२०० तमटर सबम रहकेो िााआन्त्छ | िृथवी ाईत्िततको तवरले प्लेट क्लटेोतमक्सको समय 

या ाऄगावै थुिाररएका िथृवीका ाईिजहरु, ढुांगा, माटो ाअददबाट यस चुरे भाग बनेको िााआन्त्छ | ाअज 

भन्त्दा कररब १ करोड बषा (१० तमतलयन) ाऄगाडी ाईच्च तहमाली भागबाट ाऄलतग्गएर ितछललो 

क्वाटरनरी र शुरुको क्वाटरनरीमा यो चुरे भ-भाग ाईत्ितत भएको मातनन्त्छ | 

िेतलस, समानान्त्तर, सह-समानान्त्तर र ाअयातकर तनशेचाकर ाअकृततहरु जुन चाही क्षतणक 

ाऄततवृतष्टका गुणहरु हुन ्यस ैक्षेरमा दखेा िदाछन | चुरे क्षरेका भ-ूभागमा छेदन वा खतण्डत िाने 

गतलछहरु, थुबकाहरु वा थुतप्रएर बसेका गेगरहरु िााआन्त्छन | यहााँका नदद या खहरेहरु प्राय: जसो 
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सुख्खा हुन्त्छन तर बषाातको समयमा एकदम खतरनाक हुन्त्छन | चुरेमा ाऄवतस्थत खहरेले बषाातमा 

तवकराल ितहरो, बाढी, ढुांगामुढा, बालुवा ाअदद बगाएर लयााईदछ | यी तवतभन्न तवशेषताल े गदाा 

चुरेलााइ एकदम िररवर्भतत कान्त्छो िहाड भतनन्त्छ | चुरे िहाडहरु ाऄतधकरण भैरहन,े तुरुन्त्तै टुटफुट 

हुनसके्न, िैररन सके्न र िातलो मानव वस्ती भएको भ-ूभाग हो र प्रायश सालको जांगलल ेढादकएको 

हुन्त्छ | वन फैलावट  मािांकन िररयोजना ाऄनुसार नेिालको चुरे क्षरेले कुल चुरे क्षरेफलको ७२.३७ 

प्रततशत चुरे जांगलले, १.१९ प्रततशत काठे वनस्िततको जांगल र २६.४४ प्रततशत ाऄन्त्य भागल े

ओगटेको छ | 

नेिालको चुरेल े २८१ प्रकारका रुखका प्रजातत समेटेको छ | तत मध्ये १७७ थररका मखु्य 

प्रजातत(जेनस) र ७१ प्रकारका िररवार (फेतमली) िदाछन | त्यस्तै १८६ थररका बुट्ान प्रजाततहरू 

जुन ११६ थररका मुख्य प्रजातत (जेन्त्स) र ५१ थररका िररवारहरु िााआन्त्छन | त्यस्तै ३२२ प्रकारका 

झार प्रजाततहरू (यसमा ाईन्त्युका प्रजाततहरू समते समातवष्ट छन्) िााआन्त्छन | यी झार प्रजाततहरू 

२२६ मखु्य प्रजातत (जेनस) र ७५ थररका िररवारमा फैतलएर रहकेा छन् | त्यस्तै १०० थररका 

प्रजाततहरू लहर वगामा र ११ प्रजाततहरू ाऄन्त्य बोटतबरुवाहरुमा टााँतसएर रहन ेप्रजातत िदाछन | 

ततनीहरुका २६ िररवार र ६६ वटा मुख्य वगा (जेनस) मा िदाछन | जबमा ६६६ तवतभन्न प्रजाततहरू 

बोट तबरुवाको िदाछन जस ाऄन्त्तगात २४० रुख, १४४ झाडी, बुट्ान १८७ झार, ७० लहरहरु, २२ 

थरर ाईन्त्यु, ३ थररका ाआतिफााआटहरु र ७४ प्रजाततहरु जन्त्तु जनावर िदाछन | 

समग्रमा चुरेको तनम्न तबशेषता िदाछन : 

१) तभराली, ठााईाँ  ठााईाँमा फाटेको भ-ूभाग 

२) िातलो, सुख्खा माटो जसको एकदम कम िानी सोस्न र ाऄड्यााईन सके्न  

३) बषाातमा ाईच्च तेज र गततको नदीनाला र तुरुन्त्त सकेु्न खहरेहरु तथा त्यस ैाऄनुरुि रम्ने 

वनजांगलको फैलावट | 

४) बषाातमा ाऄत्यतधक मारामा थेग्र्यान गना सके्न र तहाईाँदमा सुख्खा हुन ेनदीनालाहरु 

५) कडा घाम लाग्न,े सुख्खा समयमा ाईच्च तािक्रम र सुख्खा हावा चलने | 

६) ससचााइ र तिाईने िानीको ाऄभाव | 

बृहत दायरामा मनन गदाा क्षेरीय स्तरमा चुरे एक तवतभन्न द:ुख हरु जस्तै तरााइमा हुन े िानीको 

मुलको मखु्य स्रोत हो | त्यस्तै बाढी, तवतभन्न खोलाहरु, एक भाआ बहन ेर तरााइमा हुन ेतिाईने िानीको 

ाऄभावहरुको मुख्य स्रोत हो | 

४.२.२ वन तथा जांगल (लामाताल क्षेर तथा नौमुरे प्रस्तातवत मखु्य जलाशय क्षरे) 

हावािानी तथा तािक्रमको तहसाबले यस क्षेरमा ाईष्ण प्रदशेीय वन जांगल िााआन्त्छ \ नेिालको वन 

क्षेरको वगीकरणको तहसाबले ाअतधकाररक वगीकरणकताा तब्ररटस नागररक श्री जे.डी.ए. 
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स्टानीटोनको ाअधार तलने हो भने यस प्रस्तातवत िररयोजना तभर नेिालको सालको जांगल िदाछ | 

सो जांगल तभर ठुला तथा ाऄग्ला तसमलको बोट, बुडधयाराको बोट, तससौ, खयरका मार स-साना 

जांगलहरु िदाछन | त्यसरी गोबे्र सलला र कटुसको बोट तबरुवाहरु ितन यसै सांग तमतसएर रहकेा 

हुन्त्छन | 

ाऄधा ाईष्ण वा ाईिोष्ण प्रदशेीय वन जांगल यहााँको साल, तसररस, ओखर, तचलााईने, बर, तििल तथा 

िाइफे प्रजाततका वन बोट तबरुवाले प्रतततनतधत्व गदाछ | 

वन मािनको तवस्तृत तववरण यसै प्रततवेदनको िररच्छेदहरुमा सांलग्न छन् |  

बोट तबरुवाहरु जी स्थानीय सांगको फलफुल र सोधखोजको समयमा भेरटएका छन् ततनीहरुको 

जानकारी तातलका नां. ४.९ मा समातवष्ट गररएको छ           

तातलका नां. ४.१० सांरचना तनमााण क्षेर ाअसिास िााआने वनस्िततहरु 

स्थानीय नाम बैज्ञातनक नाम िररवार ढााँचा 

वन लटे्ट Amaranthus 

spinosus L. 

Amaranthaceae झार 

भलायो Semecarpus 

anacardium L 

Anacardiaceae रुख 

सिाको मकै Arisaema 

erubescens (Wall.) 

Schott 

Araceae झार 

कुररलो Asparagus 

racemosus  Willd. 

Asparagaceae बुट्ान 

गन्त्धे Ageratum 

conyzydes L. 

Asteraceae झार 

तसमल Bombax ceiba L. Bombaceae रुख 

एकले तबर Lobelia alsinoides 

Lam. 

Campanulaceae झार 

साज Terminalia alata 

Heyne ex Roth 

Combretaceae रुख 

मोथ े Cyperus sp Cyperaceae झार 

साल Shorea robusta 

Gaertn. 

Dipterocarpaceae रुख 
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न्त्युरो/ाईन्त्यु Dryopteris sp Dryopteridaceae ाईन्त्यु 

ाअख्ले झार Equisetum diffusum 

D.Don 

Equisetaceae झार 

रोतहणी Mallotus 

philippensis (Lam.) 

Mull. Arg. 

Euphorbiaceae रुख 

ाऄमला Phyllanthus emblica 

L. 

Euphorbiaceae रुख 

तखरो Sapium insigne 

(Royle) Trimen 

Euphorbiaceae रुख 

खयर Acacia catechu (L. 

f.) Willd. 

Fabaceae रुख 

तससौ Dalbergia sissoo 

Roxb. ex DC. 

Fabaceae रुख 

बााँझ Quercus lanata Sm. Fagaceae रुख 

गन्त्हााईने भाङ Leucas lanata 

Benth. 

Lamiaceae झार 

कुकुर डााआनो Smilax ovalifolia 

Roxburgh 

Liliaceae लहरे 

रस धयरो Woodfordia 

fruticosa (L.) Kurz 

Lythraceae बुट्ान 

बोट धयरो Lagerstroemia 

parviflora Roxb. 

Lythraceae रुख 

वल ु Sida cordifolia L. Malvaceae झार 

काली ाऄांगेरी Melastoma 

malabathricum L. 

Melastomataceae बुट्ान 

दकबबु Morus serrata Roxb. Moraceae रुख 

भााँरट Ardisia solanacea 

Roxb. 

Myrsinaceae बुट्ान 

तबलााईने Maesa chisia 

Buchanan-Hamilton 

ex D. Don 

Myrsinaceae बुट्ान 

जामुन Syzygium cumini Myrtaceae रुख 
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(Linnaeus) Skeels 

खोटे सलला Pinus 

roxburghii Sarg. 

Pinaceae रुख 

कााँश Saccharum 

spontaneum L. 

Poaceae झार 

ाऄतम्रसो Thysanolaena 

maxima (Roxb.) 

Kuntze 

Poaceae झार 

तसरु Imperata cylindrica 

(L.) P.Beauv 

Poaceae झार 

तिरे Persicaria barbata 

(L.) Hara 

Polygonaceae झार 

खजुरे घााँस  Adiantum sp Pteridaceae झार 

करम Adina cordifolia 

(Willd. ex Roxb.) 

Benth. & Hook. f. ex 

Brandis, 

Rubiaceae रुख 

कष्ठकारी  Solanum surattense 

Burm. f. 

Solanaceae झार 

ढाप्रे Clerodendrum 

japonicum 

(Thunberg) Sweet 

Verbenaceae बुट्ान 

 श्रोत : प्रत्यक्ष स्थलगत ाऄध्ययन,२०७७ र स्थानीय सांगको जनसबिका  

मुख्य जलाशयको वररिरी सुनाखरीको तवतभन्न प्रजाततहरू भेरटएका छन् | मातथ ाईललेख गररएका 

वनस्िततहरु मध्ये सांरतक्षत सुची सांग तनम्न प्रजाततहरू तवतभन्न सूचाांकसांग मेल खान्त्छन | तातलका नां. 

४.१०.  

तातलका नां. ४.११ ाअयोजना क्षेर ाअसिास िााआने सांरतक्षत तातलकामा ाईललेतखत प्रजाततहरूसांग 

मेल खाने बोट तबरुवाहरु 

क्र.स

. 

प्रजातत नेिाली 

नाम 

िररवार नेिाल 

सांरतक्ष

त 

ाअाआयुतसए

न सांरतक्षत 

सााआरट

स 

वगीकरण 
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१ Shore

a 

robust

a 

साल Dipterocarpacea

e 

P LC - तनकासी 

गना 

प्रततबन्त्ध 

२ सुनाखरी सुनाख

री 

orchidance P - II सांकलम, 

ओसारिसा

र र 

तनकासी 

गना 

प्रततबन्त्ध 

  श्रोत : स्थलगत प्रत्यक्ष ाऄध्ययन , २०७७ तथा स्थानीय सांग िरामशा 

ाअाआयुतसएनको लोिोन्त्मुख सूचाांक : T (Threatened), E (Endangered) 

यो तवतभन्न तातलकाहरु मध्ये साल नेिाल सरकारको सांरतक्षत वनस्ितत ाऄन्त्तगात समातवष्ट छ | सो 

प्रजातत ाअाइयुतसएनको least concern ाऄन्त्तगात िना ाअाईाँछ | तत बाहके सुनाखरी CITES 

ाऄन्त्तगात िररच्छेद II मा समातवष्ट भएको प्रजातत हो | यहााँ केतह तमचाहा प्रजाततका वनस्ितत ितन 

िााआन्त्छन | जस्तै : कालो िुरो, कालो बनमारा, कााँड ेबनमारा, तसरु ाअदद | ाऄन्त्तरदशेीय प्रजाततको 

बारेमा वातावरण प्रभाव मूलयाांकनको ाऄवतधमा िूणा रुिल ेाऄध्ययन गररने छ | 

४.२.२ वन्त्य जन्त्तहुरु ( मुख्य जलाशय र रर-रेगलुेटटग ब्यारेज क्षरे ाअसिास) 

४.२.२.१ स्तनधारी प्राणी 

स्थलगत ाऄध्ययन तथा स्थानीय सांगको छलफल ििात तनम्न प्रकारका स्तनधारी जांगली जनावरहरु 

िररयोजना को मुख्य ड्याम र वरिर क्षरेमा रहकेो िााआयो | जुन तातलका नां. ४.१२ मा ददाआएको छ 

| 

तातलका नां. ४.१२ जांगली स्तनधारी प्राणीहरु 

तस.नां. स्थानीय 

नाम 

साधारण नाम बैज्ञातनक नाम सांरक्षण ाऄवस्था 

नेिाल 

सरकार 

ाअाइयुतसएन सााआरटस 

१ लोखके Northenpalm 

Squirel 

Funambulus 

pennanti 

- LC - 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwipvMmgl4TvAhUV4nMBHVMtCrQQs2YoADAEegQIAxAM&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDipterocarpaceae&usg=AOvVaw28HCkgVVfFvOmMAaqcC5JD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwipvMmgl4TvAhUV4nMBHVMtCrQQs2YoADAEegQIAxAM&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDipterocarpaceae&usg=AOvVaw28HCkgVVfFvOmMAaqcC5JD
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२ स्याल Golden 

Jackal 

Canis aureus - LC III 

३ बन तबरालो Wild cat Felis chaus - LC - 

४ तचतुवा Common 

leopard 

Panthera 

pardus 

- VU I 

५ न्त्यााईरी 

मुसा 

Common 

mongoose 

Herpestes 

edwardsi 

- LC III 

६ दबुसी Porcupine Hystrix indica - LC - 

७ िानी ओत Common 

otter 

Lutra lutra - NT I 

८ रातो बााँदर Rhesus 

Monkey 

Macaca 

mulata 

- LC - 

९ बन Small bent 

wing bat 

Miniopterus 

pusillus 

- LC - 

१० रतुवा Barking Deer Muntiacus 

muntjak 

- LC - 

११ ढुकुरे House 

Mouse 

Mus 

musculus 

- LC - 

१२ घोरल Goral Naemorhedus 

goral 

- NT I 

१३ खरायो Rabbit Oryctolagus 

cuniculus 

- NT - 

     श्रोत: स्थलगत ाऄध्ययन ,२०७७ तथा स्थानीयसांगको जानकारी 

४.२.२.२ चराहरु 

िररयोजना क्षेर ाअसिास िााआने केतह चराहरुको प्रजातत तातलका नां. ४.१३ मा िेश गररएको छ | 

तातलका नां. ४.१३ ाअयोजना वरिर िााआने चराहरुको तववरण 

 

तस.नां. 

स्थानीय नाम साधारण 

नाम 

बैज्ञातनक नाम सांरक्षण ाऄवस्था 

नेिाल 

सरकार 

ाअाइयुतसएन सााआरटस 
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१ डागे्र रुिी Common 

myna 

Acridotheres 

tristis 

 

 

 

- LC - 

२ चुतवया Upland 

Pipit 

Anthus 

Sylvanus 

- LC - 

३ भुद्रङु  Great 

horned 

owl 

Bubo bubo - LC - 

४ ओललो Owl Bubo 

zeylonensis 

- LC - 

५ सेतो बकुलला Cattle 

egret 

Bubulcus ibis - LC - 

६ तिटकैल े

कोाआली 

Plaintive 

Cuckoo 

Cacomantis 

merulinus 

- LC - 

७ कोकल े Tree 

pie 

Dendrocitta 

vagabunda 

- LC - 

८ सारस Wooly-

necked 

stork 

Ciconia 

episcopus 

- VU - 

९ धोवी चरा Oriental-

magpie 

Robin 

Copsychus 

saularis 

- LC - 

१० कालो काग Jungle 

Crow 

Corvus 

macrorhynchos 

- LC - 

११ काग House 

Crow 

Corvus 

splendens 

- LC - 

श्रोत: स्थलगत प्रत्यक्ष ाऄध्ययन,२०७७ तथा स्थानीय सांगको छलफल 

४.२.२.३ सरीसिृ 

यस िररयोजना वरिर िााआने सरीसृिहरुको तववरण तातलका नां ४.१४ मा ददाआएको छ | 

तातलका नां. ४.१४ सरीसिृको तववरण 
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तस.नां. स्थानीय नाम साधारण 

नाम 

बैज्ञातनक नाम सांरक्षण ाऄवस्था 

नेिाल 

सरकार 

ाअाइयुतसएन सााआरटस 

१ खस्रे भ्यागुतो Toad Bufo 

melanostictus 

- LC - 

२ छेिारो Garden 

lizard 

Calotes 

versicolor 

- LC - 

३ िाटे तगरतगट Forest 

agma 

Japalura 

tricarinata 

- LC - 

४ घातम सिा Rat 

snake 

Ptyas 

mucosus 

- LC II 

५ िाहा (िहेंलो) Bull 

frog 

Rana 

carrasus 

- LC - 

६ भ्यागुतो Frog Rana tigrina - LC - 

७ हररयो कानो Green 

pit viper 

Trimeresurus 

albolabris 

- LC - 

८ सुन गोहोरो Yellow 

Monitor 

Varanus 

flavescens 

P LC I 

९ गोहोरो Monitor 

lizard 

Varanus 

bengalensis 

- LC I 

श्रोत: स्थलगत प्रत्यक्ष ाऄध्ययन तथा स्थानीय सांगको छलफल 

नोट:  ाअाआयुतसएन रेड तलस्ट क्याटागोरी :   Extinct (EX), Extinct in the Wild (EW), 

Critically Endangered (CR), Endangered (EN), Vulnerable (VU), Near 

Threatened (NT), Least Concerned (LC), Lower Risk (LR) 

   

GoN Categories: P Protected by legislation 

CITES Categories:  Appendix I, II, III 

 

४.२.२.४ माछाहरु 

स्थानीय बातसन्त्दाहरुको भनााइ ाऄनुसार कत्ल,े बुदनुा र वाम प्रजाततका माछाहरु यहााँको खोलामा 

िााआन्त्छ | ततनीहरुको तवस्तृत ाऄध्ययन वातावरणीय प्रभाव मलुयाांकनको समयमा गररनेछ | 

ाऄतहलेको लातग सांतक्षप्त रुिमा केतह तातलका नां. ४.१५ मा प्रस्तुत छन् | 
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तातलका नां. ४.१५ माछाहरुको तववरण 

तस.नां. स्थानीय नाम साधारण नाम बैज्ञातनक नाम ाअाइयुतसएन 

१ कत्ल े Copper 

Mahseer 

Neolissochilus 

hexagonolepis 

NT 

२ सहर Tor Mahseer Tor tor NT 

३ ाऄसला Snow trout Schizothorax 

progastus 

LC 

४ बुदनुा Annandale 

Garra 

Gara annandalei LC 

५ काप्र े Capre Glyptothorax 

pectinopterus 

LC 

६ बाम Tyre-track Mastacembalus 

armatus 

LC 

७ खाचे फगेटा Hamilton 

Barila 

Barilius 

bendelisis 

LC 

८ तसद्रा One spot 

Barb 

Puntius terio LC 

९ ठुलो गडरेा Hamilton's 

Barila 

Acanthocobitis 

botia 

LC 

१० गडरेा Loach Botia histrionic LC 

श्रोत : स्थलगत प्रत्यक्ष ाऄध्ययन,२०७७ तथा स्थानीय सांगको छलफल, NT: Not threatened, 

LC: Least Concern 

 

४.२.२.४ माछाको बसाईंसरााइ 

माछा एक लामो दरुी सयर गने बसाईं सना सके्न जीव हो | केतह माछाहरु छोटो र मध्यमदरुी बसाईं 

सने गदाछन तर केतह माछाका प्रजाततहरु खास ठााईाँमा मार नसरर बस्न मन िरााईछन | ितहलो 

ाऄध्ययनबाट यस िररयोजना क्षेर तभर तनम्न प्रकारका बसाईं सने माछाका प्रजाततहरू भेरटयो | 
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तवस्तृत रुिमा सन्त्दभा िररच्छेद (एनेक्स) मा ददाआएको छ | यी तल ददाआएका माछाहरु िररयोजनाको 

मूल जलाशय, शाखा नदीहरु जो मादी र तझम्रुकका छन् | 

तातलका ४.१६ सामान्त्य माछाको प्रजाततहरु (ाअयोजना क्षरेमा िााआने) 

क्र.स. स्थानीय नाम  साधारण नाम  बैज्ञातनक नाम 

१ िान्त्िा Copper 

Mahaseer  

Acrosocheilus 

hexagonolepis 

२ ततलोाईरो  - Barilius barna  

३ खाचो 
 - 

Barilius 

bendelisis 

४  बाघी   - Botia lohachata 

५  लोहरी बुदनुो  - Garra annandelei 

६  धामी  
 - 

Glyptothorax 

alaknandi 

७ गदी   - Labeo dyochailus 

८  नौर  - Lebio dero  

९  ररम (बाम ) 
 - 

Mastacembalus 

armatus/puncatus 

१०  ततते  
 - 

Psilorhinchus 

pseudechenensis 

११  बुदनुो  
Stone Carp  

Psilorynchus 

psudecheneis 

१२  कााँड ेतसद्र े  - Puntius sarana 

१३  चेप्टो   - Puntius ticto 

१४  मतसनो  Point nosed 

snow trout  

Schizothorax 

progastus 
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१५  सहर   - Tor tor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तचर नां. ४.२१ नौमुरे मखु्य जलाशयमा िााआने माछाहरु र माछा माने काया 
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त्यस्तै गरर घुमदफर गरर छोटो, मध्यम तथा लामो दरुी बसाईं सने र तसतमत स्थानीय क्षेरमा मार 

बस्ने माछाको तातलका यस प्रकारको छ | ( तझम्रुक नदद र मादी नदद तथा ाअसिास नदीमा बस्ने)  

क) लामोदरुी तय गने वा बसाईं सने माछाको प्रजातत 

 Tor Tor (सहर माछा)  

ख) छोटो तथा मध्यम दरुी बसाईं सने प्रजातत 

 Neolissochilus hexagonolepis (कत्ल)े 

 Schizothrax progastus (ाऄसला) 

ग) स्थानीय प्रजातत 

 Gara annandalei (बुदनुा) 

 Glyptothorax pectinopterus (काप्रे) 

 Mastacembelus armatus (वाम) 

 Barilius bendelisis (खचे फगटा) 

 Puntius terio (तसद्रा) 

 Acanthocobitis botia (ठुलो गडरेा) 

 Botia histrionic (गडरेा) 

 

४.२.३ वन व्यवस्थािन  

यस िररयोजना क्षेर ाऄन्त्तगात सामुदातयक वनहरु ितन ाऄवतस्थत छन | यस िररयोजना क्षेर तथा 

वरिर बस्ने मातनसहरुको दतैनक ाअवश्यक िने वन िैदावार यस ैसामुदातयक बनहरुल ेिूर्भत गदाछ | 

यहााँका स्थातनयहरुल ेतनम्न प्रकारका प्राकृततक स्रोतहरु यहााँको सामुदातयक वनहरुबाट प्राप्त गदाछन 

र तजतवकोिाजान गदाछन |  

डाले घााँस, दााईरा : खर तथा ाऄन्त्य प्रयोजन जस्तै घरको छानो बनााईन , सब्जी जस्तै ाईन्त्युको मुन्त्टा, 

बाांखु  ाअदद | तखरोबाट औषधी दवदव,े िाखनवेद ाअदद खासगरी काचनो सामुदातयक वनबाट 

तझदकन्त्छ | यहााँ ाऄतहले चाही सामुदातयक वन ाईिभोक्ता समुहको मार जानकारी छ | जस्तै : 

सरुमारानी सामुदातयक वन, प्युठान, सरुमारानी-३, सरुमारानी सामुदातयक वन वाडा नां. १, 

ऐरावती सामुदातयक वन, हांसिुर -२ र जावुने सामुदातयक वन जलुकी-१ ाऄघााखााँची ाअदद | 

नेिाल सरकार (२०७४) को तनणायल ेकतिलवस्तुको सरुााइनाका वन क्षरेलााइ सरकारी जांगल क्षेर 

घोषणा गरेको छ | जुन ५१५२ हके्टर क्षरेफलको छ | त्यसैगरी यस क्षेरमा िने केतह वनका भ-

भागहरु चुरे-मधेश सांरक्षण क्षरे ाऄन्त्तगात तलाआएको छ | जसल ेवन्त्यजन्त्तुको ाअवागमनलााइ सरुी क्षरे 

सबम सतजलो िादाछ | सरकारी र सामुदातयक वनहरुको नाम, ततनीहरुमा िााआने प्रमुख बोट तबरुवा, 
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स्थानीय क्षेर तथा िररयोजनाको तनमााणाधीन खास-खास क्षेर ाअददको तथय तववरण तल 

तातलकामा ाईललेख गररएको छ | 

तातलका ४.१७ ाअयोजना ाअसिास क्षरेतभर िन ेसामदुातयक वनहरू 

क्र.स. स्वातमत्व वन,जांगलको 

नाम 

प्रमुख तबरुवा वाडा नां. 

१ सामुदातयक वन भुवनेश्वरी सा. 

वन 

साल नयगो-१ 

२ सामुदातयक वन ज्योतत सा. वन साल राबदी-७,८ 

३  सामुदातयक वन तरवेणी सा. वन साल ततराम -३  

४  सामुदातयक वन तलस्न ेसा. वन साल राबदी- ७  

५  सामुदातयक वन श्रीमती कन्त्या 

सा. वन 

साल ततराम-४  

६  सामुदातयक वन तचहान डााँडा 

सा. वन 

साल धुबन-८  

७ सामुदातयक वन मोतत कन्त्या सा. 

वन 

साल ततराम -५  

८  सामुदातयक वन दरे खहरे खोला 

सा. वन 

साल ततराम -५  

९  सामुदातयक वन गडी सा. वन साल ढुांगेगडी- १,२ 

,३  

१०  सामुदातयक वन मदन सा. वन साल धुबाांग-७  

११  सामुदातयक वन सोतलघोप्टे सा. 

वन 

साल हांशिुर -९  

१२  सामुदातयक वन रानी ाअाँि सा. साल हांशिुर - ७  
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वन 

१३  सामुदातयक वन सलला चौर सा. 

वन 

साल िकला-६  

१४  सामुदातयक वन दानससह सा. 

वन 

साल िकला-६  

१५  सामुदातयक वन राबचे सा. वन साल िकला -७  

१६  सामुदातयक वन ाऄमर सा. वन साल हांशिुर - ४,५  

१७  सामुदातयक वन दह िोखरी सा. 

वन 

साल बरौला -४  

१८  सामुदातयक वन धनौरे सा. वन साल हबसािुर् -

१,२,३  

१९  सामुदातयक वन बाघखोर र सात 

तलल ेसा. वन 

साल बरौला -३  

२०  सामुदातयक वन ऐरावती सा.वन साल दनबाांग- ३  

२१  सामुदातयक वन ऐरावती सा.वन साल हांशिुर-१ 

      

बृहत क्षरे (जलाशय भन्त्दा बातहर) 

क्र.स. स्वातमत्व वन,जांगलको 

नाम 

प्रमुख तबरुवा वाडा नां. 

१ सामुदातयक वन भुवनेश्वरी सा. 

वन 

साल नयगो-१ 

२ सामुदातयक वन ज्योतत सा. वन साल राबदी-७,८ 

३  सामुदातयक वन तरवेणी सा. वन साल ततराम -३  
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४  सामुदातयक वन तलस्न ेसा. वन साल राबदी- ७  

५  सामुदातयक वन श्रीमती कन्त्या 

सा. वन 

साल ततराम-४  

६  सामुदातयक वन तचहान डााँडा 

सा. वन 

साल धुबन-८  

७ सामुदातयक वन मोतत कन्त्या सा. 

वन 

साल ततराम -५  

८  सामुदातयक वन दरे खहरे खोला 

सा. वन 

साल ततराम -५  

९  सामुदातयक वन गडी सा. वन साल ढुांगेगडी- १,२ 

,३  

१०  सामुदातयक वन मदन सा. वन साल धुबाांग-७  

११  सामुदातयक वन सोतलघोप्टे सा. 

वन 

साल हांशिुर -९  

१२  सामुदातयक वन रानी ाअाँि सा. 

वन 

साल हांशिुर - ७  

१३  सामुदातयक वन सलला चौर सा. 

वन 

साल िकला-६  

१४  सामुदातयक वन दानससह सा. 

वन 

साल िकला-६  

१५  सामुदातयक वन राबचे सा. वन साल िकला -७  

१६  सामुदातयक वन ाऄमर सा. वन साल हांशिुर - ४,५  

१७  सामुदातयक वन दह िोखरी सा. 

वन 

साल बरौला -४  
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१८  सामुदातयक वन धनौरे सा. वन साल हबसािुर् -

१,२,३  

१९  सामुदातयक वन बाघखोर र सात 

तलल ेसा. वन 

साल बरौला -३  

 

माडी खोला जलाशय क्षरे 

क्र.स. स्वातमत्व वन,जांगलको 

नाम 

प्रमुख तबरुवा वाडा नां. 

२०  सामुदातयक वन ऐरावती सा.वन साल दनबाांग- ३  

२१  सामुदातयक वन ऐरावती सा.वन साल हांशिुर-१ 

 

तझम्रुक खोला जलाशय क्षेर तभर 

क्र.स. स्वातमत्व वन,जांगलको 

नाम 

प्रमुख तबरुवा वाडा नां. 

१ सामुदातयक वन नौमुरे सा.वन साल जलुकी-२, ाऄघा 

२  सामुदातयक वन प्रस्तातवत सा. 

वन  

साल जलुकी-७,  ाऄघा 

३  सामुदातयक वन मांग्राकोट कललेरी 

सा. वन 

साल जलुकी-८, ाऄघा 

४  सामुदातयक वन दोबाटो सा. वन साल दनबाांग -४  

५  सामुदातयक वन काला थुम 

हररयाली सा. 

वन 

साल दनबाांग-२  

६ रातिय वन रातिय वन थोरै साल जलुकी, बान्त्द्र े
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तमतश्रत 

 

बृहत क्षरे (ररजनल) 

क्र.स. स्वातमत्व वन,जांगलको 

नाम 

प्रमुख तबरुवा वाडा नां. 

१ सामुदातयक वन नौमुरे सा.वन साल जलुकी-२, ाऄघा 

२  सामुदातयक वन प्रस्तातवत सा. 

वन  

साल जलुकी-७,  ाऄघा 

३  सामुदातयक वन मांग्राकोट कललेरी 

सा. वन 

साल जलुकी-८, ाऄघा 

४  सामुदातयक वन दोबाटो सा. वन साल दनबाांग -४  

५  सामुदातयक वन काला थुम 

हररयाली सा. 

वन 

साल दनबाांग-२  

६ रातिय वन रातिय वन थोरै साल 

तमतश्रत 

जलुकी, बान्त्द्र े

श्रोत: प्रत्यक्ष स्थलगत ाऄध्ययन, २०७७ तथा स्थानीय व्यतक्तहरु सांगको सोधिुछबाट   

४.२.४ सुरााइनाकाको तबशषे जतैवक तववधताहरु 

सुरााइनाका ाऄन्त्तगात मुख्य जांगल ाईष्ण प्रदशेीय हावािानी ाऄन्त्तगात िदाछ | स्टाननोटको वगीकरण 

ाऄनुसार ाईक्त हावािानीमा रम्ने र यस सरुााइनाका रातिय वनमा प्रमुख रुिमा सालको वन जांगल 

रहकेो िााआयो | यस ै जांगलमा तसमलको केतह रुखहरु, बुड धयारोको रुख, तससौ, खयर ाअदद 

तमतसएको िााआयो | त्यसको ाऄलावा सालको जांगल तभर केतह वर, तििल ितन तमतसएको िााआयो | 

तवस्तृत तववरण तातलका ४.१८ मा िेश गररन्त्छ |  

तातलका ४.१८ तनमााणाधीन क्षरेतभर रहकेा बोटतबरुवाको नामावली 

स्थानीय नाम वैज्ञातनक नाम िररवार  ढाांचा 
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भलायो Semecarpus 

anacardium L 

Anacardiaceae रुख  

कुररलो Asparagus 

racemosus  Willd. 

Asparagaceae घााँस  

तसमल  Bombax ceiba L. Bombaceae रुख  

साज  Terminalia alata 

Heyne ex Roth 

Combretaceae रुख  

साल Shorea robusta 

Gaertn. 

Dipterocarpaceae रुख  

रोतहणी Mallotus 

philippensis (Lam.) 

Mull. Arg. 

Euphorbiaceae रुख  

तखरो Sapium insigne 

(Royle) Trimen 

Euphorbiaceae रुख  

खयर  

 

Acacia catechu (L. 

f.) Willd. 

Fabaceae रुख  

तससौ  Dalbergia sissoo 

Roxb. Ex DC. 

Fabaceae रुख  

धयारो  Woodfordia 

fruticosa (L.) Kurz 

Lythraceae रुख  

बोट धयरो  Lagerstroemia 

parviflora Roxb. 

Lythraceae रुख  

जामुन  Syzygium cumini 

(Linnaeus) Skeels 

Myrtaceae घााँस  

काांस  Saccharum 

spontaneum L. 

Poaceae घााँस  

ाऄतम्रसो  Thysanolaena 

maxima (Roxb.) 

Kuntze 

Poaceae घााँस  

तसरु  Imperata ylindrical 

(L.) P.Beauv 

Poaceae रुख 

करम  Adina cordifolia 

(Willd. Ex Roxb.) 

Benth. & Hook. F. 

Rubiaceae घााँस 
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ex Brandis, 

कण्टकारी  Solanum 

surattense Burm. 

F. 

Solanaceae झार  

 श्रोत: प्रत्यक्ष स्थलगत ाऄध्ययन, २०७७ तथा स्थानीय व्यतक्तहरुसांगको सोधिुछबाट   

४.२.५ सुरााइनाका ाअसिास रहकेा वन्त्यजन्त्तहुरु 

४.२.५.१ स्तनधारी प्राणीहरु 

प्रत्येक्ष क्षेरगत ाऄध्ययन ाऄवलोकन तथा स्थानीय जानकार व्यतक्तहरुको जानकारी ाअधारमा 

सुरााइनाका क्षेर तभर तनम्न प्रजाततका स्तनधारी प्राणीहरु िााआन्त्छन |  

तातलका ४.१९ जांगली स्तनधारी प्राणीहरुको तववरण 

तस.नां. स्थानीय नाम साधारण 

नाम 

बैज्ञातनक 

नाम 

सांरक्षण ाऄवस्था 

नेिाल 

सरकार 

ाअाइयुतसएन सााआरटस 

१ स्याल Golden 

Jackal 

Canis 

aureus 

- LC III 

२ वन तबरालो  Wild cat Felis 

chaus 

- LC - 

३ तचतुवा  Common 

leopard 

Panthera 

pardus 

- VU I 

४ न्त्यााईरी मुसो  Common 

mongoose 

Herpestes 

edwardsi 

- LC III 

५ दबुसी  Porcupine Hystrix 

indica 

- LC - 

६ रातो बााँदर  Rhesus 

Monkey 

Macaca 

mulata 

- LC - 

७ रतवुा  Barking 

Deer 

Muntiacus 

muntjak 

- LC - 

८  ढुकुरे House 

Mouse 

Mus 

musculus 

- LC - 

श्रोत: प्रत्यक्ष क्षरेगत ाऄध्ययन,२०७७  तथा स्थानीयको जानकारी 
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४.२.५.२ चराहरु 

िररयोजना क्षेर ाऄन्त्तगात िााआने केतह चराहरुको तववरण तातलका ४.२० मा ददाआएको छ | 

तातलका ४.२० ाअयोजना क्षेर ाअसिास बस्ने चराहरु 

तस.नां. स्थानीय नाम साधारण 

नाम 

बैज्ञातनक नाम सांरक्षण ाऄवस्था 

नेिाल 

सरकार 

ाअाइयुतसएन सााआरटस 

१ सेतो बकुलला Cattle 

egret 

Bubulcus ibis - LC - 

२ िेटकैल ेकोाआली  Plaintive 

Cuckoo 

Cacomantis 

merulinus 

- LC - 

३ कोकले  Tree 

pie 

Dendrocitta 

vagabunda 

- LC - 

४ सेतो बकुलला  Cattle 

egret 

Bubulcus ibis - LC - 

५ िेटकैल ेकोाआली Plaintive 

Cuckoo 

Cacomantis 

merulinus 

- LC - 

६ सारस Wooly-

necked 

stork 

Ciconia 

episcopus 

- VU - 

७ कालो काग  Jungle 

Crow 

Corvus 

macrorhynchos 

- LC - 

८ काग  House 

Crow 

Corvus 

splendens 

- LC - 

स्रोत: प्रत्यक्ष क्षरेगत ाऄध्ययन,२०७७  तथा स्थानीयको जानकारी 

४.२.५.३ सरीसिृ  

िररयोजना क्षेर ाऄन्त्तगात िााआने केतह सरीसृि प्रजाततहरुको तववरण ततलया ४.१८ मा प्रस्तुत 

गररएको छ | 

तातलका ४.२१ ाअयोजना क्षेर तभर िााआने सररसिृहरु 

तस.नां. स्थानीय नाम साधारण बैज्ञातनक नाम सांरक्षण ाऄवस्था 
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नाम नेिाल 

सरकार 

ाअाइयुतसएन सााआरटस 

१ खस्रे भ्यागुतो Toad Bufo 

melanostictus 

- LC - 

२ छेिारो  Garden 

lizard 

Calotes 

versicolor 

- LC - 

३ िाटे तगगीट Forest 

agma 

Japalura 

tricarinata 

- LC - 

४ हररयोकानो  Green 

pit viper 

Trimeresurus 

albolabris 

- LC - 

५ सुन गोहोरो  Yellow 

Monitor 

Varanus 

flavescens 

P LC I 

६ गोहोरो  Monitor 

lizard 

Varanus 

bengalensis 

- LC I 

स्रोत: प्रत्यक्ष क्षरेगत ाऄध्ययन, २०७७  तथा स्थानीयको जानकारी 

नोट ाअाआयुतसएन रेड तलस्ट प्रकार 

Extinct (EX), Extinct in the Wild (EW), Critically Endangered (CR), Endangered 

(EN), Vulnerable (VU), Near Threatened (NT), Least Concerned (LC), Lower 

Risk (LR) 

GoN Categories: P Protected by legislation 

CITES Categories:  Appendix I, II, III 

 

४.२.६ िौरातणक वनस्ितत (ाआथानोबोटानी) तथा गरै काष्टजन्त्य वन िदैावार 

साल र खयर रटबबरको रुिमा ाईियोगी बनस्ितत हुन ् भने खयर औषधीको साथ ै जामुन 

तभटातमनको रुिमा स्थानीयले प्रयोग गरेको िााआयो | त्यस्तै तिलो घााईमा तसमल, तससौ, घााँसको 

रुिमा न घघारु बार बाना प्रयोग गरेको िााआयो | साल, सलला ाऄन्त्य रुखका काठहरु फर्भनचर तथा 

घर बनााईन, ाईन्त्यु तनगुरो खान, बजारमा बेचेको िााआयो | यहााँ तातलका ४.२२ को केतह त्यस्ता 

िौरातणक रुिमा प्रयोग गद ैाअएको बनस्ितत तथा गैह्र काष्ठजन्त्य वन िदैावारको तववरण प्रस्तुत 

गररएको छ | 
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तातलका ४.२२ ाअयोजना ाअसिास क्षरेमा िौरातणक वनस्िततको रुिमा प्रयोग हुन ेवन िैदावार 

क्र.स. स्थानीय नाम प्रयोग 

१ साल काठ 

२ साज काठ 

३ तसमल काठ 

४  खमारी  काठ  

५  जामुन  फल/डाल ेघााँस 

६  तततमला  फल/डाल ेघााँस 

७  मौवा  डाले घााँस 

८  टीडु फल 

९   सन्त्दन काठको हलो  

१०  तगठी काठको ठेकी   

११  बोट धयारो काठ  

१२  धयारो डाले घााँस 

१३  ाईतत्तस  काठ 

१४  तसन्त्दरेु  डाले घााँस 

१५  भोलाा धागो  

१६  मलयाटो डाले घााँस 

१७  गुयााँलो डाले घााँस 

१८  दबदब े डाले घााँस 

१९  कााईलो  जतडबुटी  
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२०  सिागन्त्धा  जतडबुटी 

२१  तििल  सजावट/ िुजा 

२२  ाऄमला  जतडबुटी 

२३  तेजित्ता मसला  

२४  तचाईरी  घीाई 

२५  बेल  जतडबुटी/ सजावट/िुजा  

२६  तखरो  जतडबुटी 

२७  तसररस  डाले घााँस / काठ 

२८  ाअाँि  फल 

२९  काफल  फल 

३०  भलायो  जतडबुटी 

३१  तियारी  फल/डाल ेघााँस 

३२  तबमल  फल 

३३  काव्रो फल/डाल ेघााँस 

३४  हरो  जतडबुटी  

३५  बरो  जतडबुटी  

३६  राज बृक्ष्य जतडबुटी  

३७  बकेना  फल/डाल ेघााँस 

३८  कुट्मेरा डाले घााँस 

३९  ततलके  डाले घााँस/ दााईरा  

४०  गायो  डाले घााँस 
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४१  तििरी  डाले घााँस 

४२  तबरालेलहरा  डाले घााँस 

४३  गलेनी  जतडबुटी 

४४  भुलरेो  डाले घााँस 

४५  हड्चुर  जतडबुटी 

४६  काग चुचे्च लहरा  डाले घााँस 

४७  धुसेता  डाले घााँस 

४८  भुटुका  ितहरोको रोकथाम  

४९  िाररजात  सुगन्त्ध/ िुजा 

५०  तचरााआतो  जतडबुटी 

५१  टोटे डाले घााँस 

श्रोत: प्रत्यक्ष क्षरेगत ाऄध्ययन, २०७७  तथा स्थानीयको जानकारी 
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लामाताल क्षेर मुख्य बााँधका बनस्ितत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दााईरा सङ्कलन डालेघााँस सङ्कलन 

 

 

 

 

 

 

 

साल वन चराहरु 

तचर नां. ४.२१ नौमुरे मखु्य जलाशयमा िााआने माछाहरु र माछा माने काया 
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४.३  सामातजक, ाअर्भथक तथा साांस्कृततक वातावरण  

४. ३.१ सामातजक, ाअर्भथक तथा साांस्कृततक वातावरण सबबतन्त्ध तववरणहरु 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात बन्न ेनौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना, लामाताल जलतवद्युत 

ाअयोजना तथा सुरााइनाका जलतवद्युत ाअयोजना लुतबबनी प्रदशे ाऄन्त्तगातका प्यूठान, ाऄघााखााँची, 

दाङ तथा कतिलवस्तु तजललाहरुका गााईाँिातलका तथा नगरिातलकाका वाडाहरु, बस्तीहरु िदाछन | 

यस ाऄध्यायमा मखु्यतया ाईक्त ाअयोजना प्रभातवत क्षेरको सामातजक, ाअर्भथक तथा साांस्कृततक 

वातावरणको बारेमा रातिय जनगणना २०११ मा प्रकातशत सन् २०१२ ाऄनुसार ाईिलब्ध 

तथयाांकहरुलााइ ाऄध्ययन कायामा समेरटनुका साथै ाअयोजना प्रभातवत क्षेरका नगरिातलका तथा 

गााईाँिातलका तभर िने प्रभातवत वाडाका बस्तीहरुको जनसांख्या तलको ाऄनुसूची ४ मा प्रस्तुत 

गररएको छ | 

४. ३.२ जनसांख्या सबबतन्त्ध तवशषेताहरु 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िने लुतबबनी प्रदशेको कूल ८,८५,२०३ घरधुरीको 

जनसांख्या ४४,९९,२७२ रहकेो दतेखन्त्छ | (श्रोत: केन्त्द्रीय तथयाांक तवभाग रातिय जनगणना काया 

२०११) दाङ तजललामा सबभैन्त्दा बढी घरधरुी सांख्या भएको दतेखयो | जसलााइ तल ददाआएको 

तातलका ४.२५ मा प्रस्तुत गररएको छ भने ाअयोजनाको मुख्य बााँध स्थल र बस्तीलााइ तचर नां. 

४.२५ मा प्रस्तुत गररएको छ | 
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तचर नां. ४.२५ मुख्य बााँध स्थल नौमुरे नतजकको वस्ती 

 

 



af= k|= d"= d:of}bf k|ltj]bg /fo ;'emfj k|of]hgsf] nflu dfq 

125 

 

 

तचर नां. ४.२६ वस्ती नतजक रहकेो नौमुरे मखु्य बााँधस्थल  

४. ३.३ तशक्षा  

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िने तजललाहरुमा कूल तवद्यालयको सांख्या १,१६० 

रहकेो िााआयो भने जस मध्ये सबभैन्त्दा बढी तबद्यालय सांख्या ाऄघााखााँची र प्यूठान तजललामा रहकेो 

दतेखन्त्छ | त्यसमध्ये तवद्याथी भनाा हुन े दरितन ाऄघााखााँची तथा प्यूठान तजललामा सबैभन्त्दा बढी 

रहकेो दतेखन्त्छ |    

४.३.३.१ स्वास्थ सबबतन्त्ध सवेा तथा सांघसांस्थाहरु 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगातका ाअयोजना प्रभातवत तजललाहरुमा प्रत्येक तजललाको 

सदरमुकाममा एक-एक वटा सरकारी तजलला ाऄस्िताल तथा ाऄन्त्य प्रभातवत क्षेरमा स्वास्थ 

चौकीहरु रहकेा छन् जसबाट  स्थानीय बातसन्त्दाहरुले स्वास्थ सबबतन्त्ध सेवा तलाआरहकेा िााआन्त्छन | 

यसरर हदेाा स्वास्थ सेवाबाट सहजता प्राप्त तजललाहरुमा क्रमश: ाऄघााखााँची, प्यूठान, दाङ ाऄतन 

कतिलवस्तु रहकेा छन् |   
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४. ३.४ धमा (साांस्कृततक प्रचलन) र जाती 

यस ाअयोजना प्रभातवत तजललामा बसोबास गने ाऄतधकाांश बातसन्त्दाहरुले मान्न े धमा ाऄनुसार 

मुख्यतया तहन्त्द ु धमा ९६.८२ प्रततशतले मान्न े गरेको िााआन्त्छ भने ाऄन्त्य धमाहरुमा बुद्द धमा तथा 

कतहल ेदक्रतियन धमा लगायतका धमा मान्न ेसमुदायको बसोबास रहकेो दतेखन्त्छ |   

४. ३.५ स्थानीय ाऄथातन्त्र र तजतवकोिाजान  

यस ाअयोजना नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िने प्रभातवत वस्तीहरुका स्थानीय समुदायल े

तनवााहमुखी कृतष िेशालााइ नै मुख्यतया ाअतथक दक्रयाकलािका रुिमा ाऄिनााआएको िााआन्त्छ | 

४. ३.६ कृतष तथा िशिुालन 

नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना प्रभातवत क्षरेका बातसन्त्दाहरुको िेशाहरु कृतष तथा िशुिालन 

ब्यबसाय प्रमुख रहकेो िााआन्त्छ | कृतष सबबतन्त्ध बालीनाली धान, मकै, कोदो, भटमास, फािर, ाअलु, 

कााईली, गोलभेडा, भेन्त्टा, फसी, बन्त्दा, साग लगायतका हररया तरकारी खेती गरी जीतवकोिाजान 

गने तथा बढी भएमा मार स्थानीय स्तरमै तबदक्र तवतरण गने गरेको िााआन्त्छ | साथै सहायक िेशाको 

रुिमा रहकेो िशुिालन ब्यबसाय सबबतन्त्ध कायाहरुमा जस्तै: गााइ, भैसी, बाख्रािालन, कुखुरािालन, 

सुाँगुर, बांगुर ाअदी िालन गने गरेको ाऄध्ययन कायाका क्रममा भेरटयो | साथै ाअयोजना प्रभातवत 

क्षेरमा जांगल तथा चरण क्षरे बढी भएको हुनाले जीतवकोिाजान गना थिका मद्दत िुयाााईन 

बाख्रािालन सबबतन्त्ध काया ितन ाऄतल बढी नै गने गरेको िााआयो भने ाईक्त कायाबाट केतह मारामा 

खसी,बोकाहरू तवक्री तवतरण गरी ाअबदानीको श्रोत बढााइ िररवारलााइ लालनिालन काया गने 

गरेको समेत िााआयो | यसका साथै ाअयोजना प्रभातवत क्षेरमा प्रायश: ाअाँि, तलच्ची, मेवा, सुन्त्तला, 

केरा, ाऄतमलो जातका फलफूलहरु ितन िााआएको तथयो | ाईक्त फलफुलहरुलााइ घरायसी प्रयोग गने 

गरेको तथा बढी भएमा तबदक्र तवतरण समेत गने गरेको िााआयो | 

४. ३.७ बसाईंसरााइ 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना प्रभातवत क्षरेका बातसन्त्दाहरुको बसाईंसरााइ सबबतन्त्ध प्रदक्रया 

ाऄस्थााइ रुिमा बढी हुन े गरेको िााआयो भने केतह घरधरुी स्वास्थ, तशक्षा, रोजगारी लगायतका 

सुतवधाले गदाा नतजकका शहरबजार, बटुवल, दाङ, नेिालगांज, तचतवन तथा काठमाडौ ाँ सबम 

बसाईंसरााइ गने तथा केही तछमेकी दशे भारत तफा  जाने र केतह ाऄरतबयन मुलकुहरु जस्तै: युएाइ, 

सााईदी, कतार, मलेतसया सबम रोजगारीका तनतमत्त मौसमी रुिमा जाने गरेको िााआयो | स्थानीय 

बजार, भालुवाांग, दाङ ततरका शहरी भेगमा श्रम काया गनेहरु ितन प्रशस्तै भेरटएको स्थानीय 

बातसन्त्दाहरु तथा प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरु सांगको स्थलगत ाऄध्ययन काया गदाा भएका 

छलफलबाट िााआयो | 
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४. ३.८ मत्स्यिालन  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना प्रभातवत क्षेर ाऄन्त्तगात िने नदीहरुमा तझम्रुक नदी, माडी नदी, 

राप्ती नदीतथा तशतगांगा खोलामा स्थानीय बातसन्त्दाहरु मध्य ेकेतहल ेब्यबसातयक रुिमा माछा माने 

िेशा गने गरेको भेरटयो भने केतह बातसन्त्दाहरुल ेकतहलेकसह घरायसी ाईिभोगका तनतमत्त माछा माने 

सबबतन्त्ध काया गने गरेको भेरटयो | यसरी ब्यबसातयक रुिमा माछा माने काया गने व्यतक्तहरुल े

नतजकका शहर बजारहरुमा लगी ब्यािार गरी ाअबदानी गने गरेको िााआयो भने केतह घरधरुीका 

बातसन्त्दाहरुले मनोरन्त्जनका तनतमत्त वा ाअफ्न ै घरम ै खित काया गनाका तनतमत्त कतहलेकाही यी 

प्रमुख नदीहरु तझम्रुक नदी, माडी नदी, रातप्त तथा तशत खोलामा माछा माने सबबतन्त्ध काया गरेको 

भेरटएको तथयो | यसरी ब्यबसातयक रुिमा माछा माने िेशा ाऄिनाएका व्यतक्तहरुले मारेका 

माछालााइ नतजकका स्थानीय बजार, भालुवाांग, लमही सबम िुयााएर प्रतत केजी २५०/३५० 

सबममा ाअलो माछा लााइ तबदक्र तवतरण काया गरेका तथए भने सकुौटा माछालााइ प्रतत केजी ८०० 

दतेख १००० रुिैंया सबम तबदक्र तवतरण काया गरर ाअ-ाअफ्नो जीतवकोिाजान सबबतन्त्ध काया गरेको 

िााआयो | 

४. ३.९ ाईद्योग तथा िवूााधार  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना क्षेर तभरका प्रभातवत नगरिातलका, गााईाँिातलका तथा 

वस्तीहरुमा कुनै ितन त्यस्ता साना ठुला खालका कलकारखाना तथा ाईद्योगधन्त्दाहरु भेरटएको 

तथएन भने यातायातका सुतवधाहरुमा सदरमुकाम सबम िुग्न े कच्ची तथा केतह िदक्क सडक रहकेो 

भेरटयो | ाअयोजनाको क्षेर तभर ाऄन्त्य कुनै सांरचनाहरु, ाईद्योगहरु नभएको िााआयो | 

४. ३.१० ाअर्भथक गतततवतध 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना प्रभातवत क्षेरमा ठुला बजारहरु नरहकेो तथा स्थानीय स्तरमा स-

साना दकराना िसलहरु मार रहकेो िााआयो| ाईक्त दकराना िसलहरुमा ाऄत्यावश्यक ाअवश्यकताहरु 

जस्तै: नुन, तेल, चामल, तचनी जस्ता खाद्यान्न मार ाईिलब्ध हुन ेगरेकोल ेाऄन्त्य घरायसी ाअवश्यक 

वस्तुहरु दकनमेल कायाका तनतमत्त भालुवाांग तथा लमही बजार सबम गएर खररद गने काया गरेका 

िााआए | साथै ाऄघााखााँची तजललाको सदरमकुामबाट तजि तथा ाऄन्त्य गाडी माफा त ितन ाऄत्यावश्यक 

सामानहरु लामाताल गााईाँ  सबम िुयाााईने गरेको िााआयो |  

४. ३.११ रोजगारी 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय जलतवद्युत ाअयोजना प्रभातवत क्षेर तभरका प्रभातवत नगरिातलका, 

गााईाँिातलकाका स्थानीय व्यतक्तहरुको रोजगारीको मुख्य काम नै कृतष, िशुिालन, स-साना िसल, 

ज्यालादारी काया, मौसमी बसााइसरााइ, माछािालन सबबतन्त्ध काया, लुगा तसलााईने, फलामको काया 
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गने तथा केही न्त्यून मारामा तशक्षक तथा सरकारी सेवामा ाअवद्द िेन्त्सन बाहक व्यतक्तहरु भेरटयो | 

यस ाअयोजना क्षरेका बातसन्त्दाको सबैको मखु्य िेशा कृतष तथा िशिुालन सबबतन्त्ध काया नै 

रोजगारी श्रोत दतेखन्त्छ भने बैदतेशक रोजगारी, ज्यालादारी, माछा माने काया, दद्दतीय रोजगारीका 

श्रोतहरु रहकेा िााआयो | 

४. ३.१२ लैंतगकता         

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना प्रभातवत क्षेर ाऄन्त्तगातका प्रभातवत नगरिातलका, गााईाँिातलका 

तथा प्रभातवत वाडा तथा बतस्तहरुमा लैंतगक तवभेद सबबतन्त्ध ाऄध्ययन काया ाऄनुसार महत्विूणा 

तनणाय तलन ुिदाा िुरुषहरुको तनणाय लागु हुन ेप्रमुख मारामा दतेखन्त्छ | तबबाहवारी, जग्गा जमीन 

दकनबेच सबबतन्त्ध, घर जग्गा लगायतका कायाहरुमा िुरुषकै तनणाय महत्विूणा रहन ेतथा मतहलाले 

तनणाय गनासके्न कायाहरुमा जस्तै: घरायसी कामकाज, किडा धुन,े िकााईने, केटाकेटी हरेतवचार गने, 

ाऄन्नबाली बेचतबखन सबबतन्त्ध कायामा लगायत कृतष सबबतन्त्ध काया मल, तबाई राख्न,े रोप्न,े गोड्ने 

तथा गोडमेल कायामा भने मतहलाको तनणाय प्रमखु रहकेो दतेखन्त्छ |    

४. ३.१४ गररबी  

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगातका तजललाहरुको प्रभातवत गााईाँिातलका तथा बतस्त मध्य े

दाुइ (२) तजललाका प्रभातवत क्षेरहरुमा ाअफ्नो ाईत्िादकत्व ५० प्रततशत भन्त्दा कम जनसांख्यालााइ 

खान िुग्न ेदतेखन्त्छ भने ियााप्त मारामा बाह ैमतहना खाएर बचत गरी तवक्री तवतरण गने घरिररवार 

सांख्या भने न्त्यून रहकेो ाऄध्ययन कायाले दखेाएको छ | त्यसकारण फरक फरक िेशा तथा व्यवसायमा 

प्रभातवत क्षरेका बातसन्त्दाहरु तजाईनका तनतमत्त वा जीतवकोिाजान कायाका तनतमत्त तवतभन्न 

ब्यबसाय तथा िेशा ाऄांगालेको िााआन्त्छ | मुख्यतया ाअबदानी गनाका तनतमत्त युवा जनशतक्त बैदतेशक 

रोजगारीमा समेत जाने यस प्रदशे तथा प्रभातवत न.िा. तथा गा.िा.मा दतेखन्त्छ |   

४. ३.१५ लोिोन्त्मखु तथा ाअदीवासी समदुाय (वतन्त्चत तथा तवमुख समदुाय) 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना प्रभातवत तजलला, नगरिातलका तथा गााईाँिातलका ाऄन्त्तगातका 

प्रभातवत बतस्तहरुमा रहकेा ाअदीबासी तथा लोिोन्त्मुख समुदायहरुमा प्रायजसो दतलत समदुाय 

(कामी,दमााइ, साकी, मगर) को बाहुलयता रहकेो िााआन्त्छ भने ाऄन्त्य जातीगत समुदायमा ब्राह्मण, 

क्षेरी, नेवार लगायतका जनजातीहरुको बसोबास हुनाल े प्रभातवत क्षेरमा दतलत ाअदीबासी, 

जनजातीहरुमा मगर समुदायकै बाहुलयता िााआन्त्छ | दतलत समुदायलााइ ाअयोजना प्रभातवत क्षेरमा 

सामातजक, ाअर्भथक, साांस्कृततक लगायत प्राय तनणाय गने कुराहरुमा तनणाायक क्षमतामा निुयााएको 

जनगणना ाऄध्ययन काया २०११ ल ेितन दखेाएको िााआन्त्छ |        
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४. ३.१६ वन जांगल तथा वन िदैावार 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाबाट प्रभातवत क्षेरका वनजांगलहरुमा प्राय सामुदातयक वनजांगल 

र केही सरकारी जांगलहरु िदाछन | जसमा स्थानीय प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरुको घााँस, दााईरा, 

तनगुरो, रटमुर, च्यााई ाअदी सांकलन काया गरी तजतवकोिाजान गने गरेका िााआन्त्छन | स्थानीय 

बातसन्त्दाले सामुदातयक वन क्षेरबाट वषामा १ िलट खलुदा दााईरा लगायतका सांकतलत वस्तुलााइ 

जबमा िाने गदाछन भने ाऄन्त्य समयमा िशुिांक्षीहरुलााइ चरण क्षेर तथा सांकतलत जडीबुटी च्यााई, 

तनगुरो, रटमुर रटप्ने काया भने तसजन ाऄनुसार गने गरेको िााआयो भने यस  ाअयोजना प्रभातवत क्षेरका 

बातसन्त्दाले कतत दााईरा खाना िकााईने कायाका तनतमत्त प्रयोग गने गरेका छन् | जसलााइ तल 

ददाआएको तातलका, ाऄनुसचूीमा प्रष्ट िाना खोतजएको छ | 

४. ३.१७ ाअयोजना प्रभातवत क्षेर  

ाअयोजना प्रभातवत क्षेर भन्नाल ेयस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात प्रस्ताव गररएका तीन 

(३) मुख्य जलतबद्युत ाअयोजनाहरु नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना, लामाताल जलतवद्युत ाअयोजना 

तथा सरुााइनाका जलतवद्युत ाअयोजना ाऄन्त्तगात बन्न े जलतवद्युत ाअयोजनाले िाने प्रत्यक्ष प्रभाव 

जसको प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरुको भौततक तथा ाअर्भथक रुिमा जलाशययुक्त ाअयोजनाले गदाा 

िाने ाऄसर घर, गोठ, जमीन लगायतका सांरचना लगायत तवतभन्न सांघ सांस्थाहरु तवद्यालय, स्वास्थ 

चौकी ाअदी डुवान भाइ स्थानीय प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरुलााइ िुनस्थाािना काया गरी ाऄन्त्यर ै

बस्तीको तवकास गनुािने क्षेरका घरधुरीलााइ प्रभातवत क्षरे मान्त्द ै ाअयोजनाबाट प्रभातवत प्रदशे, 

तजलला, गााईाँिातलका, नगरिातलका तथा वाडाका बस्तीहरूलााइ तलको ददाआएको तातलका नां. ४.२७ 

द्दारा प्रष्ट्ााईन खोतजएको छ | 

४. ३.१८ ाअयोजना प्रभातवत घरिररवार  

यस ाअयोजनाले नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िने प्रदशे, तजलला, गााईाँिातलका तथा 

नगरिातलकालााइ तल ददाआएको तातलका ाऄनुसार प्रष्ट िाना सदकन्त्छ | तलको तातलकामा तचर नां. 

४.२७ मा दखेााआएको घरधुरी सांख्या प्यूठानमा ाऄघााखााँची र कतिलवस्तु तजललामा भन्त्दा बढी 

रहकेो िााआयो | 

     तातलका नां. ४.२७ जलतवद्युत ाअयोजना तथा घरधुरी तववरण 

प्रदशे तजलला नगरिातलका/गााईाँिातलका घरधुरी प्रततशत ाअयोजना 

क्षेर 

लुतबबनी प्यूठान ऐरावती गााईाँिातलका ३८१ २६.५ जलाशययुक्त 
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प्रदशे क्षेर 

लुतबबनी 

प्रदशे 

प्यूठान सरुमारानी गााईाँिातलका ३४२ २३.८ जलाशययुक्त 

क्षेर, नौमुरे 

जलतवद्युत 

ाअयोजना, 

लामाताल 

जलतवद्युत 

ाअयोजना 

लुतबबनी 

प्रदशे 

प्यूठान माण्डवी गााईाँिातलका १९२ १३.४ जलाशययुक्त 

क्षेर 

लुतबबनी 

प्रदशे 

ाऄघााखााँची तशतगांगा नगरिातलका ३२८ २२.८ लामाताल, 

नौमुरे तथा 

सुरााइनाका 

जलतवद्युत 

ाअयोजना 

क्षेर 

लुतबबनी 

प्रदशे 

ाऄघााखााँची भुतमकास्थान 

गााईाँिातलका 

१८१ १२.६ जलाशययुक्त 

क्षेर 

लुतबबनी 

प्रदशे 

कतिलवस्तु तशवराज नगरिातलका १२ ०.८ सुरााइनाका 

जलतवद्युत 

ाअयोजना 

  कूल १४३६ १०० 

प्रततशत 

 

श्रोत : स्थलगत ाऄध्ययन काया एवां घरधरुी सवेक्षण काया २०७७ 
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तचर नां. ४.२७ प्रभातवत घरधुरीहरु 

  

४. ३.१९ जातीय सांरचना 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िने प्रभातवत क्षेरका नगरिातलका तथा गााईाँिातलकामा 

मुख्यतया मगर समुदायको बसोबास रहनुका साथै केही ब्राह्मण, क्षेरी र दतलत समुदायहरु ितन 

रहकेा िााआयो | जसलााइ तल ददाआएको तचर नां. ४.२८ मा प्रष्ट्ााईन खोतजएको छ | 

 

तचर नां. ४.२८ जातीय सांरचना 
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४. ३.२० घरमुली 

 यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय जलतवद्युत ाअयोजना प्रभातवत क्षेरमा मलू तथा घरको सबिणूा तनणायात्मक 

क्षमता तथा काया गने र एाईटै चुलोमा भान्त्सागरर सांगै िाकेर खाने सांगै बस्ने तबगत ६ बतहना भन्त्दा 

बढी दतेख भने त्यसलााइ घरमलुी मातनएकोल ेयस ाअयोजना प्रभातवत क्षेरमा प्रायश घरमलुी सांख्या 

१२०१ घरिररवार िुरुष घरमलुी तथा २३५ घरधुरीमा मतहला प्रमखु रहकेो घरधुरी सवेक्षण काया 

गदाा भेरटएको तथयो जसलााइ प्रततशतमा (८६.३६ % िुरुष) घरमलुी र १६.४ प्रततशत मतहला 

घरमलुी भएको घरधुरी िााआयो | जसलााइ तलको तातलकाद्दारा थि प्रष्ट िाना खोतजएको छ | 

तातलका नां. ४.३० घरधरुी िुरुष तथा मतहला घरमुली सांख्या र प्रततशत 

सलग घरमलुी प्रततशत 

िुरुष १२०१ ८३.६ 

मतहला २३५ १६.४ 

     श्रोत : घरधरुी ाऄध्ययन काया २०७७ 

४. ३.२१ धमा  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िने प्रभातवत तजलला, नगरिातलका तथा गााईाँिातलका 

क्षेरका प्रभातवत बतस्तहरुमा मान्न ेमुख्य धमाहरुमा तहन्त्द ुधमा नै बाहुलयता रहकेो िााआन्त्छ भने तहन्त्द ु

धमा िछी बौद्द, मुतस्लम लगायतका धमा मान्न ेधमाालबबीहरुको बसोबास रहकेो िााआन्त्छ | जसलााइ 

तल ददाआएको तातलका नां. ४.३१ ाऄनुसार दखेााईन खोतजएको छ | 

तातलका नां. ४.३१ घरधरुी तथा धमा मान्न ेप्रततशत 

धमा घरधुरी प्रततशत 

तहन्त्द ु १४२२ ९९.० 

बौद्द ११ ०.८ 

मुतस्लम ३ ०.२ 

श्रोत : घरधरुी सवेक्षण काया २०७७, सामातजक ाअर्भथक सवके्षण काया 
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४. ३.२२ ाअवासगृह 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना स्थलमा प्रभातवत घरधरुीको ाअफ्न ैतनतज घर रहकेो िााआयो भने 

कुनै ितन घर बहालमा तलएर बसेको भेरटएन | जसलााइ तल ददाआएको तातलका नां. ४.३२ मा प्रष्ट 

िाना खोतजएको छ | 

तातलका नां. ४.३२ 

नीतज तथा भाडामा भएका 

घरधुरी 

० ० 

ाअवास तथा नीतज घरधरुी १४३६ १०० प्रततशत 

श्रोत : घरधरुी सवेक्षण काया २०७७ 

४. ३.२३ नाता/सबबन्त्ध 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात घरधुरी सवके्षण सामातजक, ाअर्भथक तथा साांस्कृततक 

ाऄध्ययन काया गदाा प्रायश घरमा घरमलुी बाबु भएितन ाईत्तरदाता चै छोरा सबबन्त्ध हुन ेबढी िााआयो 

जुन ाऄध्ययन काया गदाा (२९.६%) दतेखएको तथयो |   

४. ३.२४ ाईमेर तथा सलग 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना प्रभातवत क्षेर ाऄन्त्तगात ाईमेर समूह ाऄनुसार १५-५९ बषाका 

जनसांख्या िुरुष जुन ६८.२ प्रततशत र मतहला जनसांख्या सोही ाईमरे समूह १५-५९ सबमको ६६.६ 

प्रततशत रहकेो िााआयो |   

४. ३.२५ िाररवाररक वनोट 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात ाअयोजना प्रभातवत क्षेरका नगरिातलका तथा 

गााईाँिातलका क्षेरका प्रभातवत बातसन्त्दाहरुको िाररवाररक सांरचना छुट्टाछुटै्ट रहछे जुन ६४.८ 

प्रततशत दतेखयो भने सांयकु्त रुिमा बसोबास गने िररवार सांख्या ३५.२  प्रततशत ाऄध्ययन काया गदाा 

भेरटएको तथयो |   

४. ३.२६ ाऄनिुतस्थतत घरिररवार र जनसांख्या 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात सामातजक-ाअर्भथक सवके्षण ाऄध्ययन काया गदाा कूल 

घरधुरीको ३६.९ प्रततशत घरधरुीको ाऄनुितश्थतत िााआयो जुन मौसमी बसाईंसरााइ ाऄन्त्तगात 

रोजगारीको तनतमत्त बातहर भारत तथा बैदतेशक रोजगारीमा गएको िााआयो |     ाऄनुितस्थत 
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जनसांख्या बढी जसो ाआतन्त्डया तफा  ७२.१० प्रततशत जाने गदाछन भने बााँकी ाऄरबततरको क्षेरमा 

२४.४ प्रततशत जाने गदाछन | 

 तल ददाआएको तातलका ४.३७ मा तवकतसत दशेमा जाने घरधुरी र जनसांख्या तथा ाऄरब दशेमा 

जाने घरधुरी तथा जनसांख्यालााइ प्रस्तुत गररएको छ | 

तातलका ४.३७ तवदशे जाने तबकतसत तथा ाऄरब दशे जाने घरधरुी तथा जनसांख्या 

गन्त्तव्य स्थल बातहर जाने घरधरुी सांख्या बातहर जाने जनसांख्या 

सांख्या प्रततशत सांख्या प्रततशत 

ाऄरब दशेहरु  २२४ २४.४ २३७ १८.८ 

तवकतसत दशेहरु ३२ ३.५ ३५ २.८ 

तछमेकी दशे 

ाआतन्त्डया  

६६१ ७२.१ ९९८ ७८.४ 

कूल ९१७ १०० १२६० १०० 

श्रोत: सामातजक, ाअर्भथक सवके्षण काया २०७७ 

४. ३.२७ साक्षरता दर 

नौमुरे बहुाईद्देतश्यय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िने प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरुको साक्षरता दर सन्त्तुतष्टिूणा 

रहकेो दतेखन्त्छ जसमा ९१ प्रततशत साक्षरता दर रहकेो छ भने ९ प्रततशत तनरक्षर दर भेरटएको 

तथयो | त्यसैगरी िुरुष साक्षरता दर ९३.७ प्रततशत दर दतेखएको तथयो भने मतहला साक्षरता दर 

८७.६ प्रततशत रहकेो िााआयो | िुरुषको तुलनामा मतहला साक्षरता दर कम हुनुमा चाड ैतववाह गने, 

घरायसी कामकाज गनुािने, तबचैमा िढााइ छोड्ने जस्ता कायाहरुले गदाा कम दतेखएको िााआयो |   

४. ३.२८ शतैक्षक ाऄवस्था 

ाअयोजना प्रभातवत बातसन्त्दाहरुको शैतक्षक ाऄवस्था ाअधारभूत तशक्षा प्राप्त गने सांस्था प्रततशतमा 

२८.५ रहकेो िााआयो |   
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४. ३.२९ तातलम 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरु मध्ये १७२ जना िुरुष मतहला गरी 

जनशतक्तले तवतभन्न दकतसमका तसिमलुक तातलम तलाआएको र रोजगारी भएको दक्ष जनशतक्त 

भेरटएको तथयो | जसलााइ ाअयोजना तनमााण कायामा स्थानीय प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरुलााइ 

थि रोजगारी ददने कायामा समेत टेवा िगु्ने दतेखन्त्छ |   

४. ३.३० ाअर्भथक ाऄवस्था 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाका तबतभन्न प्रभातवत क्षरेका बातसन्त्दाहरुको िररवार ६०.६ 

प्रततशत  (प्रततशत) मतहला जनशतक्त मुख्यतया कृतष िेशामा ाअबद्द भएको िााआयो भने ३२.२ 

प्रततशत िुरुष जनशतक्त ितन कृतष िेशामा ाअबद्द भएको ाऄध्ययनका क्रममा भेरटएको तथयो | 

त्यसैगरी ाऄन्त्य जनशतक्तमा ३०.३ प्रततशत तवद्याथी िुरुष र २७.३ प्रततशत मतहला भएको िााआयो |  

४. ३.३१ जमीन 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय जलतवद्युत ाअयोजना प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरु प्रभातवत जग्गा जमीन 

मध्ये १०६३.९९ हके्टर जमीन ाअफ्न ैस्वातमत्वमा भएको िााआयो भने ३.६१ हके्टर जमीन ाऄतधया 

वा भाडामा प्रयोग गरी कृतष काया गरेको ाऄध्ययनका क्रममा भेरटएको तथयो |   

४. ३.३२ जमीनका प्रकार 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरुको नीतज र ाऄतधया 

जमीनको प्रकारमा ससतचत खेत तथा बारी, ाऄससतचत खेतबारी, िाखोबारी, खरबारी, बगर तथा 

नीतज जांगल, तभर भएको सामातजक,ाअर्भथक ाऄध्ययन कायामा भेरटयो |  

४. ३.३३ ाऊण प्रबाह दर 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िने प्रभातवत घरधरुील े जीतवकोिाजानका तनतमत्त 

ाऄत्यावश्यक कायाहरु स्वास्थ, तशक्षा, औषधोिचार, तववाह, यातायात ाअदी कायामा ाऄिुग 

रकमलााइ तबतभन्न सरकारी तथा ाऄधा सरकारी सांघ सांस्था, सहकारी, साहु महाजन, तछमेकी तथा 

नातेदार सांग सरसािट गरी चलााईने गरेको ाऄध्ययन कायाबाट ित्ता लागेको तथयो |   

४. ३.३४ िशिुालन 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरुले ाअफ्ना नीतज 

िशुिांक्षीहरु िालन सबबतन्त्ध काया गने गरेको ाऄध्ययन कायाबाट दतेखएको तथयो | जसमा ८९.७ 

प्रततशत घर िररवार सांग िशुिालन काया गरेका र १०.३ प्रततशत घरधुरील े िशुिांक्षी तथा 
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चौिायाहरु निालने गरेको ाऄध्ययन कायाबाट दतेखएको छ | प्रभातवत क्षरेमा मुख्यतया गााइ, भैंसी, 

भेडा, बाख्रा, कुखरुा, सुाँगुर, बांगुर ाअदी िालन गने गरेको िााआयो |   

४. ३.३५ दगु्धजन्त्य िदाथा ाईत्िादन काया 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना प्रभातवत घरधुरीका स्थानीय बातसन्त्दाहरुले िशुिालन 

ब्यबसायबाट १४ घर िररवारले ाअफ्ना घरमा भएका गााइ,भैंसीबाट दगु्धजन्त्य िदाथाहरु घ्य,ु दधु 

ाईत्िादन गने गरेको िााआयो |   

४. ३.३६ हररया सागसब्जी तथा तरकारी ाईत्िादन सबबतन्त्ध काया 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात प्रभातवत नगरिातलका तथा गााईाँिातलकाका वाडाका 

बतस्तहरुमा तहाईाँद े तसजनमा ाईत्िादन हुन े तरकारी तथा बषे तसजनमा ाईत्िादन हुन े तरकारीहरू 

गोलभेंडा, ाअलु, साग, बन्त्दा, कााईली, तसतम, बोडी, फसी, प्याज, लसुन, धतनयााँ, मलुा, काक्रो 

लगायतका मौसमी तरकारी बालीहरुको खेतीिाती गने काया गरेको सामातजक, ाअर्भथक घरधुरी 

सवेक्षण काया ाऄन्त्तगात िााआयो जसलााइ   

४. ३.३७ गोठहरु  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िने प्रभातवत क्षेरका घरधुरीहरुल े ाअफ्ना 

िशुिांक्षीहरुलााइ बााँधेर राख्नका तनतमत्त छुटै्ट गोठको व्यवस्था गरेको ितन ाऄध्ययन काया गदाा 

भेरटएको तथयो | यसरर ाअफ्नो बस्ने घर भन्त्दा छुटै्ट रहकेा गोठहरु ९० प्रततशत रहकेा भेरटएको 

तथयो भने बााँदक १० प्रततशत ले मातथ मान्त्छे बसोबास गने तल गााइबस्तुहरु बाधेर राख्न े गरेको 

ाऄध्ययन कायाबाट दतेखयो | जसलााइ तल ददाआएको   

४. ३.३८ बोटतबरुवाहरु 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरुको नीतज जमीनमा केही 

बोट तबरुवा डाल ेघााँस लगायतका रुख तबरुवाहरु ितन भेरटएको तथयो | जुन िशुिालन लगायत 

दााईराको रुिमा ितन प्रयोग गने बडहर, कुट्मरेो, बकााआनो, लाफो, दवदव,े खतनया लगायतका 

बोटतबरुवाहरु ाऄध्ययन काया गदाा भेरटएको तथयो | यसरर बोटतबरुवा ाअफ्नो नीतज जमीनमा हुन े

प्रततशतको मार ६९.९ प्रततशत रहकेो तथयो भने ाऄन्त्य ३०.१ प्रततशत सांग खासै त्यस्ता 

बोटतबरुवाहरु भेरटएको तथएाँ |    

यसरर ाअयोजना प्रभातवत क्षेरका घरधुरील े५६.६ प्रततशत ले नीतज जमीनमा ाअफ्नो फलफूलहरु 

ाऄबबा, सुन्त्तला, ाऄतमलो, केरा, कगततका फलफूलहरुका बोट तबरुवाहरु तथए भने डाले घााँस भएका 
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जमीनको घरधुरी प्रततशत २६प्रततशत िााआन्त्छ | जसलााइ प्रष्ट िाना तवतभन्न महत्विूणा रुख 

तबरुवाहरु, फूलहरु, डालघेााँस छन् |  

४. ३.३९ वन जांगलमा तनभारता 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको ाअयोजना प्रभातवत वस्तीमा भएका घरधुरीहरुले दााईरा, 

घााँस लगायतका घरायसी प्रयोग हुन े सामग्रीहरुलााइ सामुदातयक वन क्षेरबाट लयााईने तथा 

कतहलेकसह रटमरु, बााँस लगायतका कुराहरु सरकारी जांगलबाट लयाएर ितन जीतवकोिाजान गरेका 

ाऄध्ययन काया गदाा भेरटएको तथयो | जसलााइ प्रभातवत घरधरुीले नीतज जांगल/ सामुदातयक जांगल र 

सरकारी रुिमा तनभार भएको भेरटएको तथयो |   

४. ३.४० औषधोिचार 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरु मुख्यतया तवतभन्न रोगहरु लाग्दा 

नतजकको मेतडकल, हलेथिोस्ट, ाऄस्िताल लगायत कोतह गााईाँम ैभएका धामी, झाक्री सांग फुकफाक 

काया गने गरेको ितन भेरटएको तथयो | ठुलो ाईिचार काया ाऄप्रेसन गनुािने तबरामीहरु तजलला 

ाऄस्िताल, नेिालगांज, बटुवल तथा भारत तफा का ाऄस्िताल सबमितन िुग्न ेगरेको ाऄध्ययन काया गदाा 

भेरटएको तथयो | यसरर ाअयोजना प्रभातवत क्षरेका घरधुरी मातनसहरु कुन कुन सांस्थामा गएर 

ाईिचार काया गदाा रहछेन | 

४. ३.४१ शौचालय 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात प्रभातवत क्षेरका घरधुरीका बातसन्त्दाहरुले शौच गने 

काया प्रायश ाअफ्नो नीतज जमीनमा घर भएका ठााईाँ  भन्त्दा िर बनाएको िााआयो |   

४. ३.४२ खाना िकााईने श्रोत 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरुले खाना िकााईन प्रयोग गने 

ाआन्त्धनको श्रोतहरु मध्य े ाऄध्ययन काया गदाा केही घरधुरील े एल.िी. ग्यासकतहल े दााईरा, केही 

घरधुरीले गोबर ग्यास मट्टीतेल तथा तबजुलीको प्रयोग गने गरेका िााआयो |  

४. ३.४३ बतत्त बालन प्रयोग गररने ाईजाा श्रोत 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरुका घरधरुीहरुले घरमा बतत्त बालने 

सबबतन्त्ध काया गनाका तनतमत्त तवतभन्न श्रोतको प्रयोग गररएको ाऄध्ययन काया गदाा दतेखएको तथयो |  
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४. ३.४४ समुहमा ाअवद्दता 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िने प्रभातवत घरधरुीका बातसन्त्दाहरु मध्य े ५२.२ 

प्रततशत प्रततशत मातनसहरु तवतभन्न ाअमा समुह, सहकारी समुह, वन समुह, कृतष लगायतका 

समुहमा ाअवद्दता रहकेो िााआयो भने बााँकी ४७.८ प्रततशत भने दक्रयाशील नभएको समुहमा रहकेो 

ाऄध्ययन कायामा भेरटयो |  

४. ३.४५ ाअयोजना प्रततको दतृष्टकोण 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय जलतवद्युत ाअयोजना प्रभातवत क्षरेका नगरिातलका, गााईाँिातलका तथा 

प्रभातवत हवाडा, वस्तीका ाअम मातनसहरुको यस ाअयोजना प्रततको दतृष्टकोण ज्याद ैनै सकारात्मक 

रहकेो िााआयो | ाअयोजना समयम ैसबिन्न हुनुिने, ाईतचत मुाअब्जा (नगद भएमा राम्रो) भन्न ेतवचार 

रहकेो िााआन्त्छ | यस ाअयोजना तनमााण गने भनेर ३०/३२ बषा दतेख नै हुाँद ैाअएकोमा ाऄवका ददनमा 

ाअयोजना बनोस भन्ने कुरा प्रभातवत सबिूणा १४३६ घरधरुी मध्य ेज्याद ैनै राम्रो छ भन्न ेघरधुरीको 

प्रततशत ९९.४४ प्रततशत, राम्रो भन्नेमा ०.३५प्रततशत , सकारात्मक छ भन्नमेा ०.१४प्रततशत 

ाऄध्ययन काया गदाा िााआयो भने रठक छैन भन्नेमा ०.०७ प्रततशत भेरटएको तथयो |  

४. ३.४६ सझुाव 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िने प्रभातवत क्षरेका बातसन्त्दाहरु सांगको तनरन्त्तर रुिमा 

भएका छलफल, ाऄन्त्तरदक्रया, सामातजक, ाअर्भथक तथा साांस्कृततक वातावरणको स्थलगत ाऄध्ययन 

काया प्रभातवत क्षरेका बदुद्दजीवी, नागररक समाज, तशक्षक, तबतभन्न राजनैततक दलका प्रतततनतधहरु 

सांग छलफल र प्रभातवत घरधुरी सवके्षण गदाा ६५६ घरिररवार सांख्याले (४५.७ प्रततशत 

मातनसहरु ) ाईतचत मारामा नगदमा क्षततिूर्भत, रोजगारी प्राप्त हुनुिने सझुाव ददनुभएको तथयो भने 

ज्याद ैकम तीन(३) घरधरुीका मातनसहरुल ेयस ाअयोजनाले घरबार तबतहन हुनुिने ाअवश्यकता छैन 

भन्ने दकतसमको भनााइ ाऄध्ययन काया गदाा भन्नभुएको तथयो |   

४. ३.४७ प्रभाव मलुयाांकन  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरुको भौततक ाअर्भथक 

सामातजक रुिमा िाने प्रभावहरु मध्ये यस सामातजक, ाअर्भथक सवेक्षण कायाले १४३६ घरिररवार, 

घरधुरी मध्ये १४१६ घरधुरी ाअर्भथक तथा भौततक रुिमा तवस्थातित हुन े दतेखन्त्छन भने  २० 

घरधुरी ाअर्भथक रुिमा मार प्रभातवत हुन ेाऄध्ययन कायाले दखेाएको छ |    

यस मध्य े१४३६ घरिररवार मध्ये ८० घरधरुीको लालिुजाा नभएको, गुरठ तथा ऐलानी सरकारी 

जग्गामा बसोबास गने िााआयो भने बााँकी १३५६ घरिररवारको नीतज दताा जमीन िुजाा भएको 

घरधुरी सवके्षण काया २०७७ ाऄनुसार भेरटएको तथयो |   
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४. ३.४८ भौततक प्रभाव  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात प्रभातवत क्षेरका घरधुरीहरु १४३६ मध्ये १०१५ 

घरधुरीको सबितत लगायत सब ै कुरामा प्रभाव िाने दतेखन्त्छ भने बााँकी ४२१ घरधरुीको सबिणूा 

सबिततहरु ाऄसर निाने ाऄध्ययन कायाबाट दतेखएको तथयो | य 

४. ३.४९ तभत्ताको प्रकार 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात िाने भौततक प्रभाव भएका घरहरु मध्य े ाऄतधकाांश 

मातनसहरुको घरको तभत्ताहरुको प्रकार ढुांगा, माटो, खर, बााँस, काठको प्रयोग भएको िााआएको 

तथयो | जसमध्ये ढुांगा, माटो को तभत्ता ९१.६० प्रततशत छ भने केही स्थायी सांरचनाहरु ८.४ 

प्रततशत रहकेा छन् भने कूल प्रभातवत सांरचनाहरु ३०२६ रहकेा छन् |  

४. ३.५० लालिजुाा 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाले िाने भौततक सांरचनाहरु मध्य े ९९.६ प्रततशत सांरचनाहरु 

नीतज र ाअफैले प्रयोग ाऄग्रने दताा भएका िााआयो भने ३ वटा घरिररवारका सांरचनाहरु दताा 

नभएको ाऄध्ययन कायाबाट भेरटएको तथयो |   

४. ३.५१ िानीको प्रयोग गने सबबतन्त्ध हक ाऄतधकार      

यस ाअयोजना प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरुले फरक फरक नदी तथा खोलाको िानी प्रयोग गरेका 

िााआन्त्छन | जसमध्य े तझम्रुक नदी, मादी नदी, रातप्त खोला, काल ेखोला लगायत क्षेरबाट ससचााइ, 

खानेिानी, घाट, माछा माने ब्यबसाय गने गरेका िााआन्त्छन | तसथा स्थानीय बातसन्त्दाहरुले िााईने 

जल, जमीन र जांगलको सबबन्त्ध ज्याद ैरहन ेाऄध्ययन कायाल ेदखेााईाँदछ | तवतभन्न दकतसमका धमा 

सांस्कृततसांग ितन िानी जल जोतडएको छ | तवतभन्न धमाालबबीले मनााईने चाडिवाका साथ ै जन्त्म, 

मृत्य,ु ितछका सांस्कारमा ितन िानीको प्रयोग ाईच्चतम हुन ेाऄध्ययन कायाल ेदखेाएको छ | 

४. ३.५२ घाटहरु  

यस ाअयोजना प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरुले मृत्युिछी गररने सांस्कारका दक्रयाकलािमा नदीको 

प्रयोग गने गरेका र केही ठााईाँमा दाहसांस्कार काया गदाा तझम्रुक नदी, मादी नदी, रातप्त नदी तथा 

तशतखोला लगायतका ठााईाँमा नदीका दकनारमा दाहसांस्कार गने गरेको ाऄध्ययन कायाबाट दतेखएको 

तथयो भने ऐरावती घाट जुन मादी नदी र तझम्रकु नदी तमतसएको दोभानमा घाट तथा प्रततक्षालय 

प्रभातवत िदाछन | भने ाऄन्त्य ठााईाँहरुमा नदीका दकनारा तफा  दाहसांस्कार काया गने गरेको भेरटयो | 
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४. ३.५३ ससचााइ सतुवधा तथा िानी घट्ट 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात राप्ती नदी, तझम्रुक तथा मादी नदीबाट ससचााइ सुतवधा 

िुयाााआएको ाऄध्ययन कायाबाट भेरटएको तथयो | राप्ती नदीबाट प्युठान, दाङ, ाऄघााखााँची, बााँके 

लगायतका तजललामा ससचााइ सुतवधा िुग्द ैाअएको िााआयो | राप्तीको प्रगन्ना िथ ससचााइ ाअयोजना 

१, प्रगन्ना २, बडकािथ, तसक्टा ससचााइ बााँके तथा ाअयोजनाका तललो तटीय क्षरेमा रहकेा ससचााइ 

ाअयोजनाहरु हुन ्भने लामाताल गााईाँ  नतजक बााँध बााँधेर रर-रेगुलेटटग ब्यारेज नतजक खानेिानीको 

श्रोतको रुिमा लामाताल गााईाँल े बोटरग गरी प्रयोग गरेको भेरटएको तथयो भने ाअयोजनाको 

मातथललो तटीय क्षरेहरुमा रहकेा ससचााइ कुलोहरु तझम्रुक तथा माडी नदीको िानी प्रयोग भएको 

िााआयो | जसलााइ ससचााइका प्रभातवत नामावली सतहत ाऄनुसूचीमा ददाआएको छ |     

४. ३.५४ माछा माने िशेा ाऄिनाएका समदुाय  

यस नौमुरे मुख्य बााँधस्थल नतजक, लामाताल रर-रेगुलेटटग बााँधस्थल तथा तललो तटीय क्षरे राप्ती 

नदीको तललो भागमा केही मातनसहरुले माछा माने काया गरेको िााआयो | ाअयोजना प्रभातवत 

क्षेरका बातसन्त्दाहरु मध्य ेकतहले माछा माने घरायसी रुिमा प्रयोग गने गरेको भेरटयो भने कतहल े

२५ प्रततशत घरायसी खित काया गरी ाऄन्त्य ७५ प्रततशत माछा नतजकका बतस्त, बजार, भालुवाांग, 

लमही सबम िुयाााइ जीतवकोिाजान सबबतन्त्ध काया गरेका ाऄध्ययन कायाबाट भेरटएको तथयो | 

४. ३.५५ स्थानीय िवूााधार तथा स्वास्थ सांघसांस्था तथा सवेा 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना प्रभातवत क्षरेमा िने तवतभन्न िूवााधारका सांरचनाहरु तवद्यालय, 

ाऄस्िताल, स्वास्थ चौकी, स्थानीय हाटबजार, बाटो, सडक यातायात, झोलुांगे िलु, यातायातका 

साधन तहड्ने िदक्क िलुहरूमा सांरचनाहरु प्रभातवत हुन े दतेखनुका साथ ै प्रभातवत क्षेरका 

बातसन्त्दाहरुमा रोगजन्त्य, झाडािखाला, िेट दखु्न े िाठेघर सबबतन्त्ध समस्या, सुगर, प्रेसर, रट.भी., 

तवतभन्न यौनजन्त्य रोगहरु, िथथरी, घुांडा दखु्न े खालका रोगहरु, छालाका रोगहरु, ज्वरो लगायत 

स्वास्थ सांग सबबतन्त्धत रोगहरु ितन ाऄध्ययन काया गदाा भेरटएको तथयो | 
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ाऄध्याय िााँच वातावरणीय प्रभाव 

 

वातावरणीय प्रभावहरु  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात तनमााण हुन े तीन जलतबद्युत ाअयोजनाहरुले भौततक 

वातावरण, जैतवक वातावरण र ाअर्भथक सामातजक तथा साांस्कृततक वातावरणलााइ तवतभन्न दकतसमल े

ाऄसर िाने भएकोले यस ाअयोजनाको वातावरणीय मुलयाांकन प्रततवेदनमा ाईक्त प्रभावहरुलााइ 

प्राथतमकताका साथ राखी ाईक्त प्रभावहरुको तनराकरण तथा न्त्यूनीकरण गने ाईिायहरु ितहलयााइएका 

छन् | यसका साथै यस ाअयोजनाले क्षेरीय र स्थानीय रुिमा िाने लाभदातयक प्रभावहरुलााइ ितन 

यस प्रततवेदनमा ाईललखे गररएको छ | 

५.१ लाभदातयक प्रभावहरु  

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना तनमााण िुवा र तनमााणका क्रममा तवतभन्न लाभदातयक प्रभावहरु 

िाने ाऄध्ययन कायामा भरेटएको तथयो जस ाऄन्त्तगात ाअयोजना तनमााण सबिन्न भएििात रोयलटीको 

रुिमा प्राप्त हुन े रकमको बााँडफाांड, ाअन्त्तररक ियाटन सबबतन्त्ध काया, ग्रातमण तवद्युतीकरण, नौका 

तवहार, मत्स्यिालन जलाशययुक्त ाअयोजनामा स्थानीय व्यािार ब्याबसाय सबबतन्त्ध कायालााइ यस 

ाऄध्ययनमा प्राथतमकताका साथ रातखएको छ | मातथ ाईललेतखत लाभदातयक प्रभावहरुलााइ तलका 

बुांदाहरुमा तवस्तृत रुिमा व्याख्या गररएको छ | 

क) रोजगारीको ाऄवसर 

यस ाअयोजनाबाट तनमााण िुवा र तनमााण चरण एवां तनमााण सबिन्न भए ििात ाअयोजनाले ददने 

रोजगारीमा १००० दक्ष १२५० ाऄधा दक्ष तथा २६५० ाऄदक्ष जनशतक्तलााइ प्रत्यक्ष र ाऄप्रत्यक्ष 

रुिमा रोजगारीको ाऄवसर प्रदान गने छ | यसरर रोजगारी सृजना गने कायामा ितहलो 

प्राथतमकता प्रभातवत क्षेरका ाऄतत प्रभातवत घरधरुीलााइ क्षमता ाऄनुसारको रोजगारीमा 

प्राथतमकता ददाआनुका साथै प्रभातवत गााईाँिातलका नगरिातलका, तजलला तभरका र ाऄन्त्य ठााईाँका 

व्यतक्तहरुलााइ क्षमता ाऄनुसार रोजगारीमा प्राथतमकता ददाआने छ | यस प्रकारको लाभदायी प्रभाव 

मध्यम खालको र ददघाकातलन रुिमा क्षतरय स्तरमा रहन ेछन् | 

ख) मत्स्य िालन सबबतन्त्ध योजना 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात रहन ेनौमुरे जलाशय र लामाताल जलाशय क्षेरतभर 

जैतवक वातावरणलााइ िाने प्रभावको न्त्यूनीकरणको तनतमत्त ाईक्त क्षरेमा मत्स्य िालन सबबतन्त्ध 

योजना कायाको तवकास गरी स्थानीय प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरुलााइ समेत सांलग्न गरााइ मत्स्य 

िालन सबबतन्त्ध ब्यबसायलााइ ाईच्च प्राथतमकताका साथ रातखने छ | यी दाुइ (२) जलाशययुक्त क्षेर 
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वररिरी माछा प्रजनन क्षेरको तनधाारण काया गरी स्थानीय लोिोन्त्मुख प्रजाततको माछाहरुलााइ 

प्रथम प्राथतमकतामा राखी मत्स्य िालन सबबतन्त्ध कायालााइ ब्यबसातयक रुिमा तवकास गररने छ | 

यस स्थलमा रहकेा तवतभन्न प्रकारका रैथाने माछाहरुलााइ तवतभन्न स्थानमा ाईत्िादन गरी 

जलाशयमा िानीको बहावलााइ सन्त्तुतलत रुिमा राखी मत्स्य िालन सबबतन्त्ध ब्यबसाय गररने छ | 

यस कायाका लातग रु ४० करोड ६८ लाख रुिैया तवतनयोजन गररएको छ | यस कायाबाट बार्भषक 

रुिमा ३५ करोड ६ लाख रुिैया जाती फााआदा िगु्ने दतेखन्त्छ | 

ग) नौका तबहार सबबतन्त्ध काया 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको नौमुरे जलाशययुक्त क्षेर र लामाताल जलतवद्युत 

ाअयोजनाको रररेगुलेटटग ब्यारेजको लामाताल जलाशययुक्त क्षेरमा नौका तबहार काया गरी 

ाअन्त्तररक ियाटकलााइ तथा बाह्य ियाटकलााइ तवस्तार गना सदकन्त्छ | यसका साथै नौका तबहार 

काया गदाा यातायातको साधनबाट िुग्नुिने ठााईाँमा नौका तबहार गरी जााँदा समयको बचत हुने 

भएकोल ेयस ाअयोजना तनमााण काया गदाा नौका तबहार सबबतन्त्ध कायालााइ ाऄगाडी बढााईन ाईच्च 

प्राथतमकताका साथ यस प्रततवेदनमा रातखएको छ | 

घ) बाढी तनयन्त्रण सबबतन्त्ध काया  

यस ाअयोजनाको नौमुरे मुख्य बााँध करीब १६९ तमटर नदद सतहबाट ाऄग्लो ाईचााइ हुनाल े

मातथललो तटीय क्षरेबाट बषाातको समयमा तमतसएर ाअाईने स-साना खोला तथा खोतलसहरुका 

कारणले हुन े बाढीलााइ तनयन्त्रण गने सांरचनाको रुिमा प्रयोगमा लयााआने छ | त्यसैगरी 

लामातालमा रहन े१५.५ तमटर ाऄग्लो रररेगुलेटटग ब्यारेजल ेितन बाढीलााइ तनयन्त्रण गने काया 

गदाछ | मातथललो नौमुरे बााँध र रररेगुलेटटग ब्यारेजल ेबषाातको समयमा हुन ेबाढीलााइ तनयन्त्रण 

काया गनाको तनतमत्त िानीको बहाबलााइ तनयन्त्रण गने प्रतवतधको प्रयोग गने छन् | यसका तनतमत्त 

दवु ैजलाशयमा बषाातको समय शुरु हुन ुाऄगावै िानीको सतहलााइ केतह तल िुयाााईने काया समेत 

गररने छ | लामाताल तस्थत तनमााण हुन ेरर-रेगुलटेटग ब्यारेजले राप्ती नदीको तललो तटीय क्षेरमा 

बषाातको समयमा हुन ेबाढीिैह्रो तथा धनजनको क्षततलााइ न्त्यूनीकरण गने काया समेतमा सहयोग 

िुयाााईदछ | यस बाढी तनयन्त्रण गने कायाबाट बार्भषक रुिमा १ ाऄरब ४० करोड रुिैया प्रत्यक्ष 

रुिमा फााआदा िुग्न ेदतेखन्त्छ | 

ङ) ियाटन तवकास  

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजनाका दाुइ (२) जलाशययुक्त क्षेरमा तवकास हुन े मत्स्य िालन 

ब्यबसाय तथा नौका तबहार सबबतन्त्ध कायाबाट ाअन्त्तररक तथा बाह्य ियाटकहरुको ाअगमनमा बदृ्दी 

भाइ स्थातनय ब्यािार तथा ब्यबसायलााइ थि टेवा गनुाका साथै रोजगारी समेत सृजना हुनाको 

साथै स्थानीय राजश्वमा समेत थि टेवा िुग्न ेाऄध्ययन कायाबाट दतेखएको छ | यस ाअयोजनाका दाुइ 

(२) ठुला जलाशययुक्त ाअयोजना क्षेरका कारणले प्राकृततक सुन्त्दरतामा हररयाली छााइ जलाशय 
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क्षेरका वररिररका भ-भागमा होटेल तथा ाऄन्त्य ब्यबसायहरुले ितन ठुलो मारामा फााआदा प्राप्त गने 

दतेखन्त्छ | नौमुरे जलाशययुक्त क्षेरको माडी नदद र तझम्रुक नदीको सांगम स्थलमा बन्न े नयााँ 

ऐरावती धामको तनमााण काया एवां ाईक्त प्रभातवत क्षेर हुाँद ैस्वगाद्वारी सबम ियाटन प्रबद्दान सबबतन्त्ध 

कायाको गुरुयोजना सबबतन्त्धत गााईाँिातलका तथा नगरिातलकाल ेगने हुनाल ेियाटन तवकासमा थि 

टेवा िुग्दछ | यस ियाटन तवकास सबबतन्त्ध कायाका तनतमत्त ४१ करोड ६७ लाख ५० हजार 

नेिाली रुिैया १० बषाका तनतमत्त छुट्ााआएको छ | यस ियाटन तवकास सबबतन्त्ध काया ाऄन्त्तगात 

प्रतत बषा ९ करोड ९० लाख दतेख १० करोड ५४ लाख नेिाली रुिैया समेतको ाअबदानी भाइ 

ियाटन तवकासमा थि टेवा िुग्न े दतेखन्त्छ | यसका साथै बार्भषक रुिमा हुन े ियाटन सबबतन्त्ध 

दक्रयाकलाि जस्तै शैतक्षक भ्रमण कायाबाट ितन ३० लाख नेिाली रुिैया ाअबदानी हुन ेाऄध्ययन 

कायाबाट दतेखन्त्छ | 

च) रोयलटी 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाबाट ाईत्िादन हुन ेकरीब १२०० तगगावाट प्रततघन्त्टा तबजुलीको 

तबक्रीबाट प्राप्त हुन े रोयलटी रकमलााइ सांघ, प्रदशे र स्थानीय तनकायमा बाडफाडको व्यवस्था 

गररने छन् | यस कायामा हुन ेबाांडफाांड रकम मध्य ेसांघमा ५०%, प्रदशेमा २५ % तथा स्थानीय 

तनकायमा २५% प्राप्त गने प्रावधानको व्यवस्था रहकेो छ | 

छ) स्थानीय राजश्वमा हुन ेबदृ्दी  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात तनमााण हुन े जलतवद्यतु ाअयोजनाले स्थानीय 

तनकायहरुलााइ ढुांगा,तगट्टी,बालुवा ाईत्खनन तथा प्रयोग गरे बाित तनयमानुसार राजश्व ततने काया 

गरी स्थानीय तनकायमा राजश्वमा थि बृद्दी हुनेछ | यस क्षरेमा सांचालन हुने ाऄन्त्य तबतभन्न योजना 

कायाहरु जस्तै मत्स्यिालन, ियाटन तवकास, नौका तबहार, बाढी तनयन्त्रण सबबतन्त्ध कायाबाट समेत 

प्राप्त हुन ेराजश्व रकम स्थानीय तनकायमा प्राप्त हुन ेहुनाले यस क्षेरको स्थानीय तवकास तनमााणमा 

थि टेवा िुग्न ेदतेखन्त्छ | 

ज) ग्रातमण तवद्युतीकरण 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात रहन ेनौमुरे सब स्टेशनबाट ाऄतत प्रभातवत स्थानीय 

बातसन्त्दाहरुलााइ न्त्युनतम शुलकमा तवद्युतको प्रसारण लााआनको व्यवस्था गरी तवद्युतीकरण गररने 

छ | ाईक्त कायाले गदाा यस स्थानमा तवद्युतको ाऄवस्था ितहले भन्त्दा राम्रो तथा सहज हुनेछ |          

झ) शेयरको व्यवस्था  

तवद्युत तवकास तवभाग द्दारा ाऄध्ययनरत यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको शेयर बाांडफाांड 

सबबतन्त्ध व्यवस्था नरहकेोले यस ाअयोजनामा प्रस्ताव गररएका जलतवद्युत ाअयोजनाहरुलााइ 

कबितन मोडलका रुिमा स्थातित गरी प्रतत व्यतक्त/प्रततघरधरुी १० प्रततशतका दरल े शेयर 
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सुतवधाको समेत व्यवस्था गररने छ | ाअयोजनामा ाऄतत प्रभातवत बातसन्त्दाहरुको तनतमत्त ाईजाा 

सुतवधाको समेत व्यवस्था गरी ाईक्त शेयर सुतवधाबाट वतन्त्चत हुन ्निने काया गररनेछ | 

ञ) सावाजतनक तथा सरकारी कायाालयमा िने चाि तथा ाऄवसर 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना तनमााण स्थल नतजक रहकेा सावाजतनक तथा सरकारी 

कायाालयहरुमा दतैनक रुिमा मातनसहरुको दतैनक ाअवतजावतबाट िने दतैनक चािका कारणबाट 

ाईक्त कायाालयहरुमा थि कमाचारीको ब्यबस्थािन हुन गाइ स्थानीय जनताहरुल े ितन ाईक्त 

कायाबाट सेवा सुतवधा प्राप्त गने ाऄवसर िााईनेछन | 

ट) स्थानीय िूवााधारहरुको तवकास 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाले प्रत्यक्ष वा ाऄप्रत्यक्ष रुिमा ाअयोजनाबाट प्रभातवत हुन े

तवतभन्न िूवााधारहरुको िुनर्भनमााण काया तथा िुनस्थाािना सबबतन्त्ध कायामा सहयोग िुयाााइ 

स्थानीय जनताहरुलााइ फााआदा िुग्न ेदतेखन्त्छ | 

ठ) सामुदातयक तवकास कायाक्रम  

रातिय ाईजाासांकट तनवारण २०७२ ाऄनुसार प्रत्येक जलतवद्युत ाअयोजनाहरुले कूल तनमााण 

खचाको ०.५ प्रततशत दतेख ०.७५ प्रततशत सबम वा सो भन्त्दा मातथको रकम स्थानीय तवकास 

तनमााण सबबतन्त्ध कायाका तनतमत्त छुट्ााईनु िने हुन्त्छ | यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात 

बन्न े नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजनाको जतडत क्षमता १०० (मे.वा.) भन्त्दा बढी हुन े हुनाले ाईक्त 

ाअयोजनाको लागतको ०.५० प्रततशत रकम तवतभन्न सामुदातयक सहयोग कायाक्रम ाऄन्त्तगात 

प्रयोगमा लयााआने छ | साथ ै ाअयोजना ाऄन्त्तगात रहन े लामाताल जलतवद्युत ाअयोजना र 

सुरााआनाका जलतवद्युत ाअयोजनाका जतडत क्षमता १०० (मे.वा.) भन्त्दा कम रहन ेहुनाल े०.७५ 

प्रततशत रकम सामुदातयक तवकास सहयोक कायाक्रम ाऄन्त्तगात छुट्ााआने छ | ाईक्त कायाबाट प्राप्त 

रकमलााइ प्राथतमकताका ाअधारमा तशक्षा, स्वास्थ, खानेिानी, कृतष तवकास, स्थानीय वन 

जांगलको सांरक्षण, स्थानीय िूवााधार तनमााण सबबतन्त्ध काया, धार्भमक क्षरे, मठ मतन्त्दर घाट तथा 

साांस्कृततक क्षेरहरुका साथै जैतवक तवतवधता सबबतन्त्ध तवकासका गतततवतधहरुमा प्रयोग गररने 

छन् | यस कायाका तनतमत्त प्रभातवत नगरिातलका तथा गााईाँिातलकाका प्रत्येक वाडाको 

प्रतततनतधत्व हुनेगरी समन्त्वय सतमततको गठन काया गररने छ | ाईक्त सतमततले प्रभातवत 

स्थानहरुमा रहकेा स्थानीय बातसन्त्दाहरुका जायज तथा प्राथतमकता प्राप्त मागहरुलााइ 

ाऄतभलखेीकरण काया गरी कायान्त्वयन गनेछन | यस कायाक्रम ाऄन्त्तगात प्राप्त हुन ेरकमलााइ तनमााण 

सबिन्न िुवा तथा तनमााण सबिन्न काया िछी सबमका तनतमत्त रकम तवतनयोजन गररने छ | यस 

कायाको ाऄनुगमन तथा तनरीक्षण सबबतन्त्ध कायाको प्रस्तावक एवां स्थानीय तनकायका 

सरोकारवाला व्यतक्त एवां समन्त्वय सतमततल ेगने छन् | यस स्थानीय तवकास कायाक्रम ाऄन्त्तगात 

तवतभन्न तशषाकमा तवतभन्न समयका तनतमत्त नेिाल सरकार द्दारा प्रकातशत रातिय ाईजाा सांकट 
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तनवारण ऐन २०७२ ाऄनुसार रकम तवतनयोजन गररने छ | यस कायाक्रम ाऄन्त्तगात रहन ेतवतभन्न 

कायाक्रमहरु तनतमत्त छुट्ााआएका रकमहरु सतहतका ब्यबस्थािन सबबतन्त्ध कायाहरुलााइ तल 

तवस्तृत रुिमा वणान गररएका छन् | 

ाऄ) तशक्षा 

यस कायाक्रम ाऄन्त्तगात ाऄतत प्रभातवत वाडाहरुमा रहकेा शैतक्षक सांस्थाहरुका तनतमत्त केतह रकम 

तवतनयोजन गररने छन् | ाईक्त रकमबाट स्थानीय तवद्यालयहरुमा प्रयोगशाला तनमााण, खानेिानी, 

तवद्युतीकरण, शौचालय सबबतन्त्ध ब्यबस्थािन एवां खले मैदान तथा खलेकुद कायाक्रम, जनचेतना, 

ददवाभोजको व्यवस्था लगायत ाऄन्त्य शैतक्षक िूवााधार तनमााण कायाका तनतमत्त बजेट तबतनयोजन 

गररने छ | यस कायाका तनतमत्त लाग्न ेखचाको तववरण तातलका नां. ५.१ मा प्रस्तुत गररएको छ | 

ाअ) स्वास्थ  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना प्रभातवत क्षेरमा रहकेा स्वास्थ सांस्थाहरुको िुनर्भनमााण कायामा 

सहयोग, खानेिानी तथा तवद्युतीकरण तथा स्वास्थ सामग्रीको ाईिलब्धतालााइ समेत 

प्राथतमकताका साथ राखी, स्वास्थ सांस्था नभएको प्रभातवत क्षेरमा स्वास्थ सांस्थाको तनमााण काया 

गररने छ | प्रत्येक स्वास्थ चौकीमा १ दक्ष डाक्टरको दरबन्त्दी सृजना गरी ाईक्त डाक्टरलााइ 

ाअयोजना तनमााण काया सबिन्न नहुन ेसमय सबमको तनतमत्त तलब/ िाररश्रतमक सेवा सुतवधाको 

समेत ब्यबस्थािन गररने छ | यस ाअयोजनाबाट ाऄतत प्रभातवत प्रत्येक न.िा. तथा 

गााईाँिातलकाहरुलााइ स्वास्थ सेवामा थि टेवा िुयाााईनका तनतमत्त एबबुलेन्त्स सेवाको ितन व्यवस्था 

गररने छ | यस कायाका तनतमत्त सामुदातयक सहयोग ाऄन्त्तगात लाग्न ेरकमको तववरण तातलका नां. 

५.१ मा प्रस्तुत गररएको छ | 

ाआ) खानेिानी  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात ाऄतत प्रभातवत गााईाँिातलका तथा नगरिातलका क्षेर 

तभर खानेिानीको ब्यबस्थािनको तनतमत्त ठुला भण्डारण एवां िााआि लााआन तवस्तार गने कायाका 

तनतमत्त बजेट तबतनयोजन गररने छ |  

ाइ) भौततक िूवााधार 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना क्षेरमा रहकेा ग्रातमण सडकको स्तरोन्नतत काया, झोलुांगे िलु 

तथा काठे िुल तनमााणका तनतमत्त ाअवश्यकता ाऄनुसार प्रभातवत क्षेरमा सडक तनमााण काया 

गनाका तनतमत्त समेत बजेटको तवतनयोजन काया गररने छन् |  

ाई) धार्भमक तथा साांस्कृततक मठ, मतन्त्दरहरु 
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यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजनाबाट प्रभातवत स्थानीय बातसन्त्दाहरु सांग सबबतन्त्धत धार्भमक, 

साांस्कृततक तवकासमा टेवा िुग्नका तनतमत्त केतह रकम तवतनयोतजत गररएको छ जसलााइ तलको 

तातलका ५.१ मा प्रष्ट्ााईन खोतजएको छ | 

ाउ) कृतष, िशुिालन तथा लघुाईद्यम तवकास सबबतन्त्ध दक्षता ाऄतभबदृ्दी कायाका तनतमत्त गने 

तसिमुलक तातलम 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाबाट ाऄतत प्रभातवत क्षेरका बातसन्त्दाहरु मध्ये बार्भषक रुिमा 

५०० जना व्यतक्तहरुलााइ कृतष, िशिुालन, भेटेनरी, लघुाईद्यम तवकास, मतहला तवकास कायाक्रम, 

तबाईतबजन ाईत्िादन सबबतन्त्ध काया, दगु्ध ब्यबसाय, िोलिी ब्यबसाय, मौसमी तथा बेमौसमी 

तरकारी खेती, नसारी ब्यबसाय ाअदद कायाका तनतमत्त तबतभन्न तशषाकमा बजेटहरु तबतनयोजन 

गररएको छ |  

ाऊ) सामुदातयक वन जांगल सवेक्षण तथा ब्यबस्थािन सबबतन्त्ध काया 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाबाट प्रत्यक्ष रुिमा प्रभाव िाने तल ददाआएका तवतभन्न 

सामुदातयक बन जांगलको ाईतचत ब्यबस्थािन कायाका तनतमत्त तवतभन्न तशषाकमा बजेटको 

तबतनयोजन काया गररएको छ |  यी सामुदातयक वनहरुमा ाअतश्रत ाऄतत प्रभातवत घरधुरीका 

तनतमत्त बार्भषक रुिमा दााईरा तथा काठ एवां गैहा काष्टजन्त्य िदाथाहरुको ओसारिसार तथा खररद 

कायाका तनतमत्त केतह बजेटको तबतनयोजन गररएको छ | 

ए) जैतवक तवतवधता सबबतन्त्ध ब्यबस्थािन 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनामा रहकेा तवतभन्न जीव तथा जन्त्तुहरुका तनतमत्त खानेिानीको 

ब्यबस्थािन कायाका तनतमत्त तबतभन्न क्षरेहरुमा स-साना िोखरीहरु तनमााण काया गररने छन | यस 

भेगमा रहकेा रैथाने प्रजाततका मछाहरुको ब्यबस्थािन कायाका तनतमत्त मत्स्य तवकास कायाक्रममा 

प्राथतमकताका साथ रातखने छ | यस ाअयोजना क्षेरको डुवान क्षेरमा रहकेा सााआरटस ाऄनुसूचीमा 

रहकेा तबतभन्न जीवजन्त्तु तथा बनस्िततहरुको सांरक्षणका तनतमत्त केतह रकम तबतनतयतजत गररएका 

छ | यसका साथै ाईक्त प्रभातवत क्षेरमा नसारी तथा वृक्षारोिण कायाका तनतमत्त समेत बजेट 

तबतनयोजन गररएको छ | 

ऐ) घाट तथा प्रततक्षालय ब्यबस्थािन 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना प्रभातवत क्षेरमा िने घाटको तथा प्रततक्षालयको ममात कायाका 

तनतमत्त ाअयोजना प्रभातवत क्षेरमा घाट तथा प्रततक्षालयको ाईतचत ब्यबस्थािन तनमााण सबबतन्त्ध 

काया गनाका तनतमत्त केतह बजेट रकम तवतनयोतजत गररने छ | 
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५.२ भौततक वातावरण 

५.२.१ भ-ूाईियोगमा हुने िररवतान 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजनाका तनतमत्त करीब २५३४.९९ हके्टर जतमनको ाअवश्यकता 

िदाछ | जसमध्ये २५१४.१०८७ हके्टर स्थााइ रुिमा र २०.८८५ हके्टर ाऄस्थााइ रुिमा जतमनको 

ाअवश्यक िदाछ | यस ाअयोजना ाऄन्त्तगात करीब १०२८ नीतज र सरकारी जतमन करीब 

१५०६.१२ हके्टरको ाअवश्यकता िदाछ | यस मध्ये २५१४.१०८ हके्टर जतमन स्थााइ रुिम ै

िररवतान भाइ तवतभन्न सांरचनाहरु िहुाँच मागा र जलाशय क्षेरमा िररणत हुनेछन | यसबाट िाने 

प्रभाव ददघाकातलन रुिमा ाईच्च तबन्त्दमुा तोदकएको स्थानमा मार ैिने दतेखन्त्छ | 

स्थााइ रुिमा चातहन ेजमीन – नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजना 

तस.नां. ाअयोजनाका 

सांरचनाहरु 

जमीनको वगीकरण (हके्टरमा) 

जांगल ससचााइ 

हुन े 

िाखो जमीन नदी 

दकनारको 

िती 

कूल जमीन 

सरकारी नीतज सरकारी नीतज सरकारी 

१. बााँध २१.२५३७ - ३.६०२१ - ३.६८ २८ .५३५८  

२. ाआन्त्लेट प्रोटल ०.०२६५ - ०.१५२२ - - ० .१७८७  

३. तबद्युत 

ाईत्िादन गृह 

०.११४५ १.३०७७ ०.०९८५ - - 

१ .५२०७  

४. तस्िल वे ८.९८८ - ०.१८२२ - ०.१५१ ९ .३२१२  

५. सजा ट्ाांक १.१९४१ - - - - १ .१९४१  

६. जलाशय 

क्षेर 

११८०.०१ ६६४.५९ ४२.१८४ - ४११.४०४ 

२२९८ .१८८  

७. बााँध स्थल 

क्षेर (मुहान) 

१.७४ - - - - 

१ .७४  

 कूल जबमा १२१२.३३ ६६५.९ ४६.२१९ - ४१५.२१९ २३३९.६७८६ 

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 
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स्थााइ रुिमा चातहन ेजमीन – लामाताल जलतवद्युत ाअयोजना 

तस.नां. ाअयोजनाका 

सांरचनाहरु 

जमीनको वगीकरण (हके्टरमा) 

जांगल ससचााइ 

हुन े 

िाखो जमीन नदी 

दकनारको 

िती 

कूल जमीन 

सरकारी नीतज सरकारी नीतज सरकारी 

१. बााँध ०.४२५५ ०.०५९१ ०.८२१९ - .०३९४७ १ .३४६  

२. तबद्युत 

ाईत्िादन गृह 

०.३६०१ ०.२०८३  -- ०.३६४३ 

० .९३२७  

३. जलाशय क्षेर ३९.३१ १०.२८ ३.०१ - ११८.२१ १७० .८१  

 कूल जबमा ४०.०९५६ १०.५४७ ३.८३१९ - ११८.९३९ १७३.४४३९ 

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

स्थााइ रुिमा चातहन ेजमीन – सरुााइनाका जलतवद्युत ाअयोजना 

तस.नां. ाअयोजनाका 

सांरचनाहरु 

जमीनको वगीकरण 

जांगल ससचााइ 

हुन े 

िाखो जमीन नदी 

दकनारको 

िती 

कूल जमीन 

सरकारी नीतज सरकारी नीतज सरकारी 

१. ाआन्त्लेट प्रोटल ०.००५९  ०.३११३  ०.४१५  

२. सजा ट्ाांक ०.०५०३      

३. तबद्युत 

ाईत्िादन गृह  

०.२०३७      

 कूल जबमा ०.२५९९  ०.३११३  ०.४१५  
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श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

 

ाऄस्थााइ रुिमा चातहन ेजमीन 

तस.नां. ाअयोजनाका 

सांरचनाहरु 

जमीनको वगीकरण 

जांगल ससचााइ 

हुन े 

िाखो जमीन नदी 

दकनारको 

िती 

कूल जमीन 

सरकारी नीतज सरकारी नीतज सरकारी 

१. खानी क्षेर 

/क्वारी क्षेर 

०.०३  ०.०५    

२. ाआतन्त्जतनयटरग 

ाअवास क्षरे 

१.३४६८ ०.०६८९     

३. ाअमी शीतवर 

गृह 

०.२९२८      

४. कामदार 

शीतवर 

५.७७९७ २.७२५३   ०.०२९२  

५. क्रसर प्लान्त्ट 

ब्यासचग 

०.६१०९ १.२२४४     

६. स्िोयल 

फ्याके्न क्षरे 

८.४७५५    ०.२५१८  

 कूल जबमा १६.५३५७ ४.०१८६ ०.०५  ०.२८१ २०.८८५३ 

 जबमा कूल 

जमीन  

     २५३४.९९४ 

श्रोत : सबभाव्यता ाऄध्ययन प्रोगे्रस २०१९ 

५.२.२ िानीको गणुस्तरमा हुन ेिररवतान 
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यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाबाट तनमााण हुन ेतबतभन्न सांरचनाहरु, क्रसरहरु रहकेा स्थानहरु, 

ब्यासचग तथा वाससग प्लान्त्टहरु भएका ठााईाँहरु, तेल भण्डारण क्षरेहरु र यातन्त्रक 

प्रयोगशालाबाट तनस्कने तवतभन्न प्रदषुणजन्त्य कायाबाट िानीको गुणस्तरमा ह्रास ाअाईने दतेखन्त्छ | 

तनमााण चरणको क्रममा तवतभन्न तशतवरहरुमा रहकेा कामदारहरुबाट प्रततददन तनस्कने ठोस तथा 

तरल िदाथाबाट दतैनक रुिमा राप्ती नदीको िानीको गुणस्तर समेत ाऄसर िने दतेखन्त्छ | यस 

ाअयोजना ाऄन्त्तगात दतैनक रुिमा ाईत्िादन हुन े तरल तथा ठोस िदाथाहरुको तवस्तृत तववरण 

तातलका नां. ५.२ मा ददाआएको छ | 

तातलका नां ५.२ : तवतभन्न स्थानहरुमा रहकेा तशतवरहरुबाट तनस्कने ठोस तथा तरल िदाथाहरुको 

तववरण 

तर

ल 

िदा

था 

(घ

न 

तम.

) 

ठोस 

िदा

था 

(टन

) 

ाऄतक्सज

नको 

मारा 

(केजी/दद

न) 

काबानडााआाऄ

क्सााआडको 

मारा 

(केजी/ददन) 

तथतग्रएर 

रहन ेठोस 

िदाथाको 

मारा(केजी/

ददन)  

रट.डी.एस.(के

जी/ददन) 

नााआिो

जन 

(केजी) 

िोटातसयम(

केजी) 

८.

५ 

१.४

५ 

२१.४२ ४६.६७ १८.३७ ४१.४२ ४.७५ १.३३ 

   

५.२.२ ध्वतनको स्तर र थकाावट  

यस ाअयोजनामा बााँध क्षेर, िहुाँच मागा, टनेल क्षेर तथा तबद्युत गृहमा प्रयोग हुन े तबतभन्न यातन्त्रक 

मेतसनका कारण ध्वतनको स्तरमा बृद्दी हुनेछ।  यस ाअयोजनामा प्रयोग हुन ेक्रसर, बालुवा िखालन े

मेतसन, एतग्रगे्रसन मेतसन र तवष्फोटनका कारणले ८० दतेख ९० डतेसबल ध्वतनको स्तर रहनेछ। 

त्यसैगरी यस ाअयोजनाका ाऄस्थायी तशतवरहरुमा रहन े  कामदारहरुका कारणल े ितन ध्वतनको 

स्तरमा बृद्दी हुनेछ।  यस ाअयोजनामा प्रयोग हुन े तबतभन्न प्रकारका मोटर गाडीहरुले ितन  बदृ्दी 

गनेछ।  

वायकुो गणुस्तर  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना स्थलका मुख्य बााँध क्षरे, लामाताल बााँध क्षरे र सुरााइनाकामा 

गररएको ध्वतनको मािन कायाबाट ाईक्त स्थानहरुमा ध्वतनको मारा ८० दतेख ९५ डतेसबल रहकेो 



af= k|= d"= d:of}bf k|ltj]bg /fo ;'emfj k|of]hgsf] nflu dfq 

151 

 

िााआयो | ाईक्त स्थानहरुमा तबहान र बलेुकी मािन गररएको ध्वतनको मार ६० दतेख ७० सबम रहकेो 

िााआयो | ाईक्त स्थानहरुमा सांचालन हुन े तवतभन्न सवारी साधनहरुका कारणल े ध्वतनको मारामा 

िररवतान भएको िााआयो | यस ाअयोजनाको तनमााणका चरणमा हुन े तवष्फोटन, ठुला तथा मझौला 

सवारी साधनको प्रयोगबाट हुन ेध्वतनको मारामा िररवतान ाअाईनका साथै िहुाँच मागा लगायत ाऄन्त्य 

स्थानहरुमा सांचालनमा लयााआने छ भााआब्रेटर, क्रसर, वाससग वेतसन ाअदीद्दारा ितन ध्वतनको मारामा 

प्रभाव िने दतेखन्त्छ ।  यस दकतसमको प्रभाव, क्षेरीय, छोटो समय तथा न्त्यून स्तरको हुनेछ।  

फोहोर/ मगको ब्यबस्थािन  

यस ाअयोजनाको बााँध क्षेर, सुरुङ्ग मागा, सजा ट्ाांक, तबद्युत गृह तथा टेलरेस नालाको ाईत्खनन हुाँदा 

कररव मग तनस्कने छ।  यी मध्ये  गुणस्तरका ाअधारमा केतह (ब्याक दफसलग) ढुांगा, तगटी, माटो 

भनााका तनतमत्त प्रयोग हुनेछ बााँदक रहकेा मग टोिोतसटमा दखेााआएका क्षरेमा ब्यबस्थािन गररने छ।   

भगुर्भभय बनौटमा हुने िररवतान  

यस ाअयोजनाको तबतभन्न सांरचनाहरु िहुाँच मागा, ढुांगा, तगटी तथा बालुवा ाईत्खनन क्षरे, माग 

ब्यबस्थािन क्षेर, ाऄस्थााइ तशतवरहरु तनमााणका  क्रममा लामो समय सबमका तनतमत्त भूगभीय 

बनौटमा िररवतान ाअाईनेछन।    

ाऄस्थायी तशतवरहरुबाट तनस्कने फोहोर  

यस ाअयोजना तनमााणका क्रममा ाऄस्थायी तशतवरमा रहन े कामदारहरुका कारणबाट प्रततददन ७  

के.जी. का दरले घरायसी फोहोरहरु ाईत्िादन हुनेछ।  यस दकतसमको फोहोर प्राांगाररक र खतराजन्त्य 

नहुन े हुनाले यसलााइ ब्यबस्थािन काया  हुन े छन्।  यस दकतसमबाट तनतस्कने फोहोरहरु खोलाको 

दकनारमा फलदा खोलामा रहन े तजवजन्त्तुलााइ प्रभाव िाने दतेखन्त्छ, साथै यस दकतसमका फोहोर 

मैलाका कारणल े ाअयोजना क्षेरतभर सझगा, मुसा र ाऄन्त्य फोहोर खाने जीवजन्त्तुहरूको बृद्दीका 

कारणल े मानव स्वास्थयलााइ समेत ाऄसर िने दतेखन्त्छ यस बाहके यस क्षरेमा तसमेन्त्ट ब्यागहरु, 

कन्त्टेनरहरु र प्यादकङ्ग गने सामानहरुका कारणले ठोस फोहोरमैलामा बदृ्दी हुनेछन।  

सांचालन चरण  

 वायकुो गणुस्तर  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना क्षेरमा कुनैितन ाअद्योतगक कलकारखानाहरु नभएको तर तनमााण 

चरणमा प्रयोग हुन ेतवतभन्न औजारहरु तथा मेतशनरी सामाग्रीहरु तथा सवारी साधनको ाऄत्यतधक 

प्रयोगबाट यस क्षेरको वायुको गुणस्तरमा प्रभाव िाने दतेखन्त्छ | 

िानीको गणुस्तर  
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यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको तनमााण एवां सांचालन चरणमा टेलरेस सुरुङ्गबाट प्रवाह हुन े

ढुांगातगट्टी तथा बालुवा रतहत ितन एवां तवतभन्न द्वारहरुबाट ाऄत्यतधक मारामा प्रबाह हुन ेतवतभन्न 

प्रकारका माटो ढुांगा तगट्टी बालुवा एवां खतनजका कारणल ेगदाा तललो तटीय क्षरेमा रातप्त नदीको 

िानीको गुणस्तरमा ाऄसर िने दतेखन्त्छ | 

ठोस फोहोरमलैाको ब्यबस्थािनमा हुने समस्या  

यस ाअयोजनाका केतह कमाचारी तथा कामदारहरुले दतैनक रुिमा तनकालने ठोस फोहोरमलैाका 

कारणले यस क्षेरको वातावरणमा प्रभाव िाने छ जसका कारणले यस्ता स्थानहरु वररिरर रहकेा 

माटो तथा िानीको गुणस्तरमा कम हुनेछ भने यसका कारणले गदाा िानीको गुणस्तरमा ितन कतम 

ाअाआ िानीको दशृ्यावलोकनमा ितन कतम लयााईने छ।  

नदीको जल प्रवाहमा िन ेाऄसर 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको मुख्य बााँध क्षेरबाट तललो तटीय क्षरेमा तनरन्त्तर रुिमा िानीको 

प्रवाह नहुन ेहुनाल ेाईक्त क्षेर दतेख लामाताल ब्यारेज क्षरेसबम नदीको जल प्रवाहमा ाऄसर िाने 

दतेखन्त्छ | जसका कारणबाट ाईक्त क्षेरमा रहकेा खानेिानीका श्रोतहरु, जैतवक तवतवधतालााइ समते 

ाऄसर िाने दतेखन्त्छ | 

जमीनको छुटै्ट तवकास  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना तनमााणका क्रममा ाईत्खनन हुन ेढुांगा तगट्टी तथा बालुवा लगायतका 

ाऄन्त्य सामाग्रीहरुको ब्यबस्थािन गने कायाबाट केतह क्षरेहरुमा छुटै्ट जमीनको ब्यबस्थािन हुन ेदतेखन्त्छ 

| जसलााइ तवतभन्न रुिमा प्रयोगमा लयााईन सदकन्त्छ | 

मग तथा फोहोरमलैा ब्यबस्थािन 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाका तवतभन्न सांरचनाहरुको जगको तनमााणका क्रममा ाईत्खनन काया 

हुन ेहुनाल ेत्यसबाट तवतभन्न प्रकारका मग तथा फोहोरमैला तनस्काशन हुने दतेखन्त्छ | यसका साथ ैयसै 

ाअयोजनाको सुरुङ्ग मागा तनमााणको क्रममा ितन ठुलो मारामा ढुांगा, तगट्टी तथा बालुवा तनस्कने 

हुनाले यसल ेवातावारणलााइ ाऄसर िाने दतेखन्त्छ | यसै ाअयोजनाका तवतभन्न स्थााइ रुिमा स्थािना 

हुन ेशीतवरहरुबाट तनमााण तथा सांचालनका क्रममा तनष्कातशत हुन ेतवतभन्न तरल तथा ठोस फोहोर 

िदाथाहरु ितन भौततक वातावारणलााइ ाऄसर िाने मुख्य कारकका रुिमा रहन ेछन् | 

जैतवक वातावरण  

तनमााण चरण  

वन क्षरेमा िन ेप्रभाव  
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यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजनाको तवतभन्न सांरचनाहरुका तनमााणका क्रम तथा जलाशययुक्त रहन े

स्थानहरुमा रहकेा कररब ३ लाख २२ सय ५९ िोल ाअकारका र ४७ हजार ४ सय ५७ रुख 

ाअकारका गरर ३ लाख ४९ हजार ७ सय १६ वटा तबतभन्न प्रजाततका रुख तबरुवाहरुलााइ समेत 

प्रत्यक्ष रुिमा ाऄसर िने दतेखन्त्छ | यस ाअयोजनामा वन क्षरे, सामुदातयक वन, नदी र बगर क्षेर गरर 

कररब १३ सय ६९.४३ हके्टर जमीनलााइ ाऄसर िने दतेखनुका साथ ै ाईक्त स्थानमा रहकेा तवतभन्न 

प्रजाततका रुख तबरुवाहरुका तबाई तथा स-साना बोट तबरुवाहरुलााइ समते ाऄसर िाने दतेखन्त्छ | यस 

ाअयोजना क्षेरको लामाताल गााईाँ , मखु्य बााँध स्थल एवां सरुााइनाका क्षरेमा कररब १८१३५५ िोल 

ाअकार र २८४७४ रुख गरर कररब २९८३० तवतभन्न प्रजाततका तबरुवाहरु चुरे क्षेर ाऄन्त्तगात कटान 

हुन ेदतेखन्त्छन | त्यसैगरी चुरे बाहकेका क्षरेहरुमा १२०९०४ िोल तथा १८९८३ रुख ाअकारका गरर 

कररब १ लाख ३९ हजार ८ सय ८६ तवतभन्न प्रकारका बोटतबरुवाहरु कटन गनुािने दतेखन्त्छ | 

जीवजन्त्तकुो बासस्थानमा िाने प्रभाव 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात १३६९.४३ हके्टर जमीन वन क्षेर िने हुनाले ाईक्त क्षरेमा 

रहकेा तवतभन्न प्रकारका जीवजन्त्तु एवां बनस्िततहरुको बासस्थानमा समेत प्रततकुल ाऄसर िाने 

दतेखन्त्छ | ाईक्त क्षेरमा रहकेा खोलाका दवु ै दकनार तफा बाट हुन े ाअवतजावतलााइ समेत ितन यस 

ाअयोजनाको जलाशययुक्त क्षेरल ेाऄसर िाने दतेखन्त्छ | 

वन क्षरेको खतण्डकरण र त्यस सांग सबबतन्त्ध बासस्थान 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात तलको तातलका नां. ५.२ मा ददाआएका सामुदातयक 

वनहरुलााइ प्रत्यक्ष रुिमा खतण्डकरण हुन ्गाइ ाऄसर िने दतेखन्त्छ | यस ाअयोजनाको जलाशययुक्त क्षरे 

रहने स्थानमा रहकेा तवतभन्न प्रजाततका रुख तबरुवाहरु समेतलााइ कटान गना िने हुनाले ाईक्त स्थानमा 

बासस्थान भएका बन्त्यजन्त्तुलााइ समेत ाऄसर िने दतेखन्त्छ | 

वनजांगलमा हुन ेाअगलागी 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना क्षेरमा रहकेा प्रत्यक्ष रुिमा प्रभातवत हुन े२८ वटा सामुदातयक वन 

छेाईछााईमा ाअगलागी हुन सके्न र त्यसबाट प्रत्यक्ष रुिमा ाअयोजनाको िहुाँच मागा लगायत तनमााण 

स्थलहरुलााइ ाऄसर िाने हुनाले ाईक्त सामुदातयक वन क्षेर रहकेा स्थानहरुलााइ सांवेदनतशलताका 

ाअधारमा वगीकरण गररएका छन् | यस ाअयोजना ाऄन्त्तगात भण्डारण गररएका िेिोतलयम िदाथाका 

साथै तवष्फोटक िदाथाहरुलााइ समेत ाईक्त कायाबाट ाऄसर िुग्न ेदतेखन्त्छ | 

मानव वस्ती र जीवजन्त्त ुतबचको द्वन्त्द 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना तनमााणका क्रममा तवतभन्न ाऄस्थााइ तथा स्थायी शीतवरहरुमा रहकेा 

३ हजार भन्त्दा बढी कामदारहरु एवां यस ाअयोजनाका तवतभन्न स्थानमा बासस्थान बनााइ बसकेा 
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तबतभन्न प्रकारका जीवजन्त्तुहरु जस्तै : बाघ, तचतुवा, स्याल, फ्यााईरो, दबुसी, बााँदर, सालक, ढडुे, 

मयुर, सिाहरु लगायतका जीवजन्त्तुहरुलााइ ाऄसर िुग्नका साथ ै ाईक्त जांगली जीवजन्त्तुहरुबाट ाईक्त 

स्थानमा रहकेा कामदारहरुलााइ समेत प्रत्यक्ष ाऄसर िुग्न ेदतेखन्त्छ | 

जलाशय/जलचरमा िााआने जीवजन्त्तहुरुलााइ ाऄसर 

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना क्षरेमा मुख्य नदीहरु जस्तै माडी, तझम्रुक, राप्ती खोला, काली 

खोला, राप्ती नदी लगायतका स्थानहरुमा िााआने रैथाने तथा स्थानीय प्रजाततका माछा, भ्यागुता, 

गांगटा, तबच्छी, िानी सिा लगायतका जीवजन्त्तुहरुलााइ समेत प्रत्यक्ष ाऄसर िुग्न े दतेखन्त्छ | यस 

ाअयोजनाका तवतभन्न क्षरेमा रहकेा माछाका प्राकृततक प्रजनन स्थलहरुलााइ समेत ाऄसर िगु्नका साथ ै

ाईक्त स्थानमा रहकेो छोटो तथा लामो दरुी तय गरर बांसााइसरााइ काया तय गने माछाका तवतभन्न 

प्रजाततहरुलााइ ितन ाऄसर िाने दतेखन्त्छ | 

निेाल सरकार द्दारा प्रततबतन्त्धत तथा सतुचकृत बनस्िततहरु 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाका तबतभन्न स्थानमा रहकेा नेिाल सरकार द्दारा प्रततबतन्त्धत 

बनस्िततहरु जस्तै साल, खयर, सुनाखरी लगायतका बनास्िततहरुलााइ प्रत्यक्ष ाऄसर िाने दतेखन्त्छ | 

वन डढेलो  

यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना क्षेरमा रहकेा प्रत्यक्ष रुिमा प्रभातवत हुन े२८ वटा सामुदातयक वन 

छेाईछााईमा ाअगलागी हुन सके्न र त्यसबाट प्रत्यक्ष रुिमा ाअयोजनाको िहुाँच मागा लगायत तनमााण 

स्थलहरुलााइ ाऄसर िाने हुनाले ाईक्त सामुदातयक वन क्षेर रहकेा स्थानहरुलााइ सांवेदनतशलताका 

ाअधारमा वगीकरण गररएका छन् | यस ाअयोजना ाऄन्त्तगात भण्डारण गररएका िेिोतलयम िदाथाका 

साथै तवष्फोटक िदाथाहरुलााइ समेत ाईक्त कायाबाट ाऄसर िुग्न ेदतेखन्त्छ | 

मानव तथा जांगली जनावर बीच हुने द्वन्त्द  

यस ाअयोजना क्षेर तभर ाऄन्त्य क्षेरबाट ाअाईने तजवजन्त्तु र ाअयोजनाका कामदार तबचको जबकाभेट 

हुाँदा दबुैलााइ ाऄसर िने दतेखन्त्छ। ाअयोजना क्षेर नतजक भएका वस्तीहरुमा भएका  चौिायाहरूका 

कारणल ेजांगली जनावरको ाअवतजावतमा बृद्दी हुन ेगदाछ।  जसका कारणबाट ितन ाअयोजना क्षेर 

तभर तत जांगली जनावरहरुले ाअयोजनाका कामदारहरुलााइ क्षतत िुयाााईन सके्न दतेखन्त्छ।  

जांगली जनावरहरुलााइ िगु्न ेबाधा  

यस ाअयोजना क्षरेतभर प्रयोग हुन े तवतभन्न यातन्त्रक मेतसनहरुबाट तनस्कने ध्वतन एवां प्रदषुणका 

माराले यस क्षरे वररिररका जांगली जनावर, चराचुरुांगीहरुलााइ ाऄसर िाने दतेखन्त्छ।  साथै यस 

ाअयोजनामा प्रयोग हुन े तवष्फोटक िदाथाहरुबाट तनस्कने ध्वतन प्रदशुांका कारणल े यहााँका 
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तजवजन्त्तुहरुलााइ बास स्थानान्त्तरण गनुािने हुन् सक्दछ।  त्यसैगरी ाअयोजनाका कामदारहरुल े

लुदकतछिी रुिल ेछोरर तशकारी गने सांबभावना ितन रहकेो दतेखन्त्छ।  

 जलास्थालमा बस्न ेतजवजन्त्तलुााइ िान ेप्रभाव  

यस ाअयोजनाको मुहान क्षरेमा बाधे्न बााँधका कारणले गदाा माछाहरुको बसाईंसरााइ (तललो तटीय 

क्षेरबाट मातथललो तटीय क्षरेमा हुन)े ाऄसरहरुलााइ प्रभाव िादाछ।  यस ाअयोजनाको तनमााण चरणमा 

खोलाको िानी धतमतलन गाइ माछा तथा ाऄन्त्य जलिांक्षीलााइ प्रभाव िाने दतेखन्त्छ।  यस ाअयोजनाको 

सुरुङ्ग क्षरेबाट तनकातलएको मग एवां ाऄन्त्य फोहोरजन्त्य िदाथाहरु बषाातको समयमा बगी नदीमा 

रहकेा माछाहरुका प्रजनन स्थललााइ समेत प्रभाव िाने दतेखन्त्छ।  

सांचालन चरण  

जांगली जनावरलााइ हुन ेवाधा  

यस ाअयोजना सांचालन चरणमा प्रयोग हुन ेसवारी साधन, गाडीहरु, तबद्युत गृह, तडजेल जेनेरेताहारु 

प्रयोग हुाँदा तनस्कने धुाँवा, धुलो तथा ध्वतन प्रदषुणका कारणले गदाा यस ाअयोजनाका 

तजवजन्त्तुहरुलााइ ाऄसर िने दतेखन्त्छ।  

सामातजक ाअर्भथक तथा साांस्कृततक वातावरण  

तनमााणको चरण  

घर जतमनको नोक्सानी  

यस जलतवद्युत ाअयोजनालााइ कररब १०२८.८७ हके्टर तनतज बााँझो जतमनको ाअवश्यकता िदाछ। 

यस ाअयोजनाका कारणले गदाा डुबान क्षेरमा िने ९९१ िक्की घर, ४२५ कच्ची घर, १२११ गोठ, २१ 

झोलुांगे िलु, १ काठे िुल, ६ वटा िक्की िलु, ४७ वटा कायाालयहरु, ५ खानेिानी ाअयोजना, ५ वटा 

घाट, १४ वटा मतन्त्दर, २१ वटा तवद्यालय १ हलेथ िोष्ट, २०५०० नीजी बोट तवरुवा, १ िक्की सडक, 

कच्ची सडक तवस्थातित हुनुिने दसेखन्त्छ।   

तवस्थातित घरिररवार 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको कायाान्त्वयनबाट तवतभन्न स्थानमा रहकेा घरधुरीहरुलााइ ाअर्भथक 

तथा भौततक रुिमा प्रत्यक्ष ाऄसर िने दतेखन्त्छ | जसमध्य े१४१६ घरधुरीलााइ ाऄन्त्यर स्थानान्त्तर गरर 

बांसााइसरााइ गरााईनु िने दतेखनुका साथै २० घरधरुीहरुको जग्गा जमीन तथा बोटतबरुवाहरुलााइ मार 

ाऄसर िाने दतेखन्त्छ | 

सामदुातयक जतमन तथा वनजांगल  
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यस ाअयोजना क्षरेको बगर र ाऄन्त्य सामुदातयक जतमनलााइ प्रभाव िाने दसेखन्त्छ।   

 

बाटोघाटो तथा सामदुातयक िवूााधारमा िन ेाऄसर 

यस ाअयोजनाले २१ झोलुांगे िलु, १ काठे िुल, ६ वटा िक्की िलु, ४७ वटा कायाालयहरु, ५ खानेिानी 

ाअयोजना, ५ वटा घाट, १४ वटा मतन्त्दर, २१ वटा तवद्यालय १ हलेथ िोष्टलााइ ाऄसर िाने दतेखन्त्छ।   

कामदारको स्वास्थ तथा सरुक्षामा िन ेाऄसर  

यस ाअयोजना तनमााणको चरणमा ाअयोजना क्षेर तभर ठुला तथा साना सवारी साधनको चाि बढ्ने 

हुाँदा यस ाअयोजनाका कामदारहरुलााइ काया गदाा सांबभातवत दघुाटना हुनसके्न दतेखन्त्छ।  यस 

ाअयोजनाबाट कामदारहरुमा िने ाऄन्त्य ाऄसरहरु धुाँवा तथा धुलोका कारणबाट िने प्रभाव, थोरै 

क्षेरमा धेरै कामदारहरु जबमा भ ैगनुािने कामका कारणल ेिने प्रभाव, ाऄग्ला स्थानमा बसेर गनुािने 

कायाको प्रभाव, ध्वतनको मारका कारणल ेिाने प्रभाव घातक रसायनका कारणल ेिाने प्रभाव एवां 

सुरुङ्ग मागा बनााईदा तवष्फोटक िदाथा िड्कााईदा िाने प्रभाव, सुरुङ्ग मागा तभर ाऄतक्सजन कतमको 

मारामा प्रभाव, वोाआतलडङ्ग गदाा िाने प्रभाव एवां वषाायाममा बाढीको कारणल ेिाने प्रभावहरु रहकेा 

दतेखन्त्छन।  

ाऄन्नबालीमा िगु्ने क्षतत 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात कुल १०२८.८७ हके्टर तनतज जमीन मध्येको खेतीयोग्य 

जमीनमा लगााआएका मुख्यमुख्य बालीनालीहरु जस्तै धान, गहुाँ, मकै, ाअल,ु कोदो, फािर, दाल, तोरी, 

हररया सागिात, बन्त्दा, कााईली लगायत कररब १०.३६ मे. टन ाऄन्नबालीहरुलााइ बार्भषक रुिमा 

ाऄसर िुगी क्षतत हुनाले ाईक्त ाऄन्नबालीको क्षततिूर्भत ददनुिने दतेखन्त्छ | 

माछा मान ेमाझी समदुायलााइ िन ेाऄसर 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना तनमााण काया ाऄन्त्तगात जलाशययुक्त जलतवद्युत ाअयोजना तनमााण 

हुाँदा माछा माने िेशा गने मातझ समुदायहरु १५५ घरधुरीका बातसन्त्दाहरु मौसमी रुिमा माछा माने 

सहायक िशेा गने हुनाले जमीनको मुलयमा बदृ्दी हुने हुनाले ाईनीहरुको जीतवकोिाजान सबबतन्त्ध 

कायामा ाऄसर िुग्न ेदतेखन्त्छ | 

चलेीबटेी बचेतबखन काया 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना स्थल सबम िगु्न सहज िहुाँचको व्यवस्था हुनाले बातहर तथा तभरका 

नतचनेका व्यतक्तहरुको ओहोरदोहोर हुनाल ेतथा प्रभातवत क्षेरमा ललााइफकााइ चेलीबेटीलााइ प्रलोभन 

काया हुन ेर चेलीबेटीलााइ तजस्कााईने, फकााईने समेतका दक्रयाकलाि समेत हुन सके्न दतेखन्त्छ | 
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सामदुातयक स्वास्थ तथा सरुक्षा  

यस ाअयोजनाका कामदारहरु एवां तनमााणका क्रममा तल दहेाय बमोतजमका सामुदातयक स्वास्थ तथा 

सुरक्षामा िाने ाऄसरहरु : 

- खानेिानीको मुहान तथा धाराहरु दतुषत हुन ेसबभावना  

-ठोस तथा तरल िदाथाहरुको ाऄब्यबतस्थत ब्यबस्थािन  

-ाअयोजनाका सवारी साधनहरुको ाऄब्यबतस्थत रुिमा हुन ेिार्ककग  

- ाअयोजनाका कामदारहरुका कारणले हुन ेप्रदषुण  

ाअयोजनामा काम गने कामदारहरुबाट स्थानीय समुदायमा सने तबतभन्न दकतसमका सरुवा रोगहरु    

ाअयोजना क्षेरका नीतत तथा तनयम  

लतैङ्गक तवभदेीकरण तथा बालश्रम  

यस ाअयोजना तनमााणका क्रममा तभर तथा बातहरबाट ाअयोजना स्थलमा तबतभन्न दकतसमका 

मातनसहरुको ाअवतजावत बढ्ने हुाँदा चेलीबेटी बेचतबखन तथा बालश्रम शोषण तथा ज्यालादरको 

ाऄसमानता तथा रोजगारीमा िाने लैतङ्गक ाऄसमानता ाअददमा प्रभाव िाने दतेखन्त्छ।  

स्थातनय सामातजक तथा साांस्कृततक वातावरणमा िान ेाऄसर  

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना स्थलको प्रभातवत क्षेर तभर िने वस्तीमा बसोबास गने समुदायमा 

बातहरबाट ३००० कामदार तथा घुमदफर काया गना ाअाईने व्यतक्तहरुल े स्थानीय समुदायमा मान्त्द ै

ाअएका धमा, सांस्कृतत तथा कला कौशल लगायतका कुरामा खलल िुग्न जाने सबभावना ितन प्रचुर 

मारामा दतेखन्त्छ | 

स्थानीय समदुायमा मलूय सबबतन्त्ध ाऄसर    

यस ाअयोजना प्रभातवत क्षरेतभर रहकेा कामदारहरुका चािका कारणल ेस्थानीय स्तरमा ाईत्िादन 

हुन ेसामाग्रीहरुको मागमा बृद्दी भाइ सहज रुिमा ाअिूर्भतको कमीले गदाा स्थानीय स्तरमा ाईत्िाददत 

हुन ेबस्तुमा मूलय बृद्दी हुन गाइ त्यस क्षेर तभर रहकेा स्थानीय, बातसन्त्दालााइ ाऄसर िाने दतेखन्त्छ।  

मलूयबदृ्दी 
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यस नौमुरे बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजनास्थल जलाशययुक्त ाअयोजना तनमााण काया गदाा कररब ३००० 

जना जनशतक्तको ाअगमन हुन ेहुाँदा तथा बाह्य तथा ाअन्त्तररक मातनसहरुको ितन ाअवतजावत काया 

हुन ेजलाशययुक्त क्षेरमा होटल ब्यबसाय बढ्ने, जमीनको मुलयमा बदृ्दी हुन ेहुनाल ेप्रभातवत क्षेरमा 

मूलय बदृ्दी ाईच्च रहन ेदतेखन्त्छ | 

सांचालन चरण  

कामदारहरुको स्वास्थ तथा सरुक्षामा ाऄसर  

यस ाअयोजनाको सांचालनको चरणमा रहन े मेकातनकल /यातन्त्रक, ाआलेतक्िक, तवद्युतीय कायाका 

तनतमत्त केतह जनशतक्तको ाअवश्यकता हुन ेहुनाले बााँध स्थल एवां तबद्यतु गृहमा रहन ेकामदार तथा 

कमाचारीहरुको स्वास्थमा तबतभन्न कारणले ाऄसर िने दतेखन्त्छ।  यस ाअयोजना क्षेरतभर ाअाईन सके्न 

बन्त्यजन्त्तुले ितन कामदार तथा कमाचारीहरुलााइ क्षतत िुयाााईन सके्न सांबभावना रहन्त्छ। तबदु्यत गृहमा 

यातन्त्रक ाईिकरांका कारणले ाअगलागी भाइ क्षतत िुग्न े सांबभावना ितन रहन्त्छ त्यसै गरर ाईत्िाददत 

तबद्युत सटा भाइ ाऄसर िाने समेत दतेखन्त्छ।   

 

सामदुातयक स्वास्थ तथा सरुक्षा  

यस ाअयोजनामा रहन े केतह कामदार तथा कमाचारीबाट सृतजत ठोस तथा तरल िदाथाका कारणल े

स्थानीय िानीका मुहान तथा ाऄन्त्य सांरचनाहरुमा प्रदशुांको मारा बढ्न गाइ सामुदातयक स्वास्थ तथा 

सुरक्षामा समेत ाऄसर िाने दतेखन्त्छ।  

तवभदे तथा बालश्रम  

यस ाअयोजना सांचालनको चरणमा हुन सके्न लैंतगक तवभेद तथा बालश्रमको तवभेदमा मखु्यतया 

कामदारहरुले िााईनुिने तलब सुतवधामा, मतहला तथा िुरुषमा िने ाऄसमानजनक तलब सुतवधाका 

कारणहरुमा कतम ाअाईने हुन्त्छ।  त्यसैगरी सांचालनको चरणमा कम ज्याला सुतवधामा 

बालबातलकाहरुको प्रयोग हुन सके्न सांबभावना ितन दतेखन्त्छ।   
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ाऄध्याय छ तवकलिहरुको तवश्लषेण 

 

६.१ तवकलिहरुको तवश्लषेण  

नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनामा ाऄध्ययनका क्रममा तवतभन्न तवकलिहरुको ाऄध्ययन काया गररएको 

तथयो | वातावरण सांरक्षण तनयमावली २०७७ ाऄनुसार वातावरणलााइ कम क्षतत िुग्नगेरर 

ाअयोजनाका सांरचनाहरुलााइ तनमााण तथा ाअयोजना सांचालन गनाका तनतमत्त ाईजााको तवकलि, िहुाँच 

मागाको तवकलि, जलतवद्युत ाअयोजनाको तवकलिहरुलााइ ाऄध्ययन काया गररएको तथयो | जसलााइ 

तलको तशषाकहरुमा क्रमबद्द रुिमा व्याख्या गररएको छ | 

६.१.१ बैकद्धल्पक उजाि  

नेपािमा जवजिन्न प्रजवजधद्दारा उत्पादन कायड िएका छन्, जसै्त पेटि ोजियम पदाथडहरु (ग्ाँस, जडजेि,पेटि ोि) 

आजदको प्रयोग गरर जसजमत रुपमा जवद्युतको उत्पादन गररएको छ॰  यस प्रकारबाट उत्पादन हने जबद्युत 

अत्यि महँगो हने र वातावरणिाई बढी असर गने देन्सखन्छ॰ यस प्रकारबाट जबद्युत उत्पादन गनड पेटि ोजियम 

िण्डार गने स्थिका िाजग जजमन ज्यादा चाजहने देन्सखन्छ॰  हािो देि नेपािमा कोइिाबाट पजन जबद्युत जनकाल्ने 

संिावना रहेको छ तर यस कायडका िाजग नेपािमा कोइिा उत्पादन नहनु र बाजहरबाट आयात गनुडपने हदा 

ढुवानी खचड र वातावरणिाई पने असर बढी हने हनािे यस जवकल्पिाई छाजडयो॰   

६.१.२ िायुउजाि  

नेपािका जबजिन्न स्थानहरुमा हावाबाट उजाड जनकाल्ने कायड िएको तर पयाडि मात्रामा हावाको वहाव निएका 

स्थान धेरै िएको हँदा जसजमत मात्रामा मात्र यस्ता कायडहरु िएको पाइन्छ॰  यस प्रकारिे जबद्युत उत्पादन गदाड 

वातावारंिाई कम क्षजत पुगे्न तर चराचुरंुगीहरुको आवतजावतमा समस्या हने हदा यस जवकल्पिाई पजन छाजडयो॰   

६.१.३ सौयि उजाि  

वैकन्सल्पक उजाडका रुपमा हािो देिमा सौयड उजाड, प्रख्यात रहेको छ॰  तर यस आयोजनाबाट उत्पादन हने 

जजिको जबद्युत वैकन्सल्पक उजाड प्रणािीबाट उत्पादन गनडका जनजमि  धेरै मात्रामा घाम िागे्न जजमनको 

आवश्यकता र वनके्षत्रको पजन धेरै क्षजत हने हनािे यस जवकल्पिाई पजन छाजडयो॰  तसथड यस आयोजना जविुद्द 

रुपमा जिजबद्युत संग सम्बन्सन्धत वातावरणिाई असर कम गरर देिको उजाड संकटिाई कम गनड मद्दत पुयाडउने 

छ॰     

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात तनमााण प्रस्ताव गररएका ततन वटा जलतवदु्यत 

ाअयोजनाहरुले बार्भषक रुिमा कररब १२०० तगगावाट प्रततघण्टा तबद्युत ाईत्िादन गने लक्ष्य राखकेा 

छन् | तवद्यमान िररतस्थततमा नेिालमा सौया ाईजाा, वायु ाईजाा, तडजेल ाईजाा, िेिोतलयम िदाथाबाट हुने 

ाईजाा तथा जलतवद्युत ाअयोजनाबाट ाईत्िादन हुन ेाईजाालााइ प्रमुख रुिमा प्रयोगमा लयााआएको छ | यी 

मध्येमा जलतवद्युत ाअयोजनाबाट हुन ेाईजाा ाईत्िादनलााइ ददगो रुिमा प्रयोग गना सदकने र यसबाट 

वातावरणलााइ कम ाऄसर िाने हुाँदा ाईत्कृष्ट तवकलिका रुिमा नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात 

ततन(३) जल तबद्युत ाअयोजनाहरुलााइ यस प्रततवेदनमा प्रस्तुत गररएको छ | 
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६.१.२ ाअयोजनाका िहुाँच मागाहरुको तवकलि : 

 यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना तनमााण तथा सांचालनका तनतमत्त ततन(३) वटा िहुाँच मागाका 

तवकलिहरुका बारेमा ाऄध्ययन काया गररएको तथयो जसलााइ तलका हरफहरुमा प्रष्ट िाना खोतजएको 

छ | 

क) िहुाँच मागा तवकलि –एक (१) 

यस तवकलि ाऄन्त्तगात भालुवाांगको दायााँतफा  दकनार तफा बाट सतमारा, लािे, तललो लािे, रन्त्ते 

खोला, तबलौती, बडी दमार, ाअाँि चौर, दस्न,ु एक चोटे हुाँद ैलामाताल क्षरेसबम िुग्न ेकररब १४.६ 

दक.तम. रहकेो छ | यस तवकलि ाऄनुरुि तललो लािे सबम कररब ५.४ दक.तम. कच्ची बाटो रहकेो र 

त्यहााँबाट ९.२ दक.तम. घनाजांगल क्षेर हुाँद ैलामाताल गााईाँ  सबम िगु्न ेयोजना रहकेो छ | यसका 

साथ ैयस तवकलि ाऄन्त्तगात एक वटा स्लयाब कलभटा र एक वटा रत्नखेोलामा िदक्क मोटर िलुको 

तनमााण गनुािने ाअवश्यकता दतेखन्त्छ | 

ख) तवकलि िहुाँच मागा दाुइ (२) 

यस तवकलि ाऄनुसार भालुवाांग बजारबाट दभाान सबम कररब ८.७५ दक.तम. िदक्क सडक िार गदाा 

दभाानबाट तझतलबाांगको िुलसबम कररब ७.३८ दक.तम. ग्राभले रोद हुाँद ैकररब ६.३ दक.तम. ाईत्तर 

तफा  नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजनाको मुख्य बााँध स्थल सबम िुग्न सदकन्त्छ | यस तवकलि ाऄनुसार 

जबमा ६.३ दक.तम. िहुाँच मागाको तनमााण काया गनुािने दतेखन्त्छ भने यस तवकलि ाऄन्त्तगात कुनैितन 

कलभट र िदक्क िुलको तनमााण गनुािने ाअवश्यकता रहदनै | यसै तवकलिलााइ तलको तचर नां. ६.१ 

मा प्रस्तुत गररएको छ | 
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ग) तचर नां. ६.१ िहुाँच मागाका तवकलिहरु 

घ) तवकलि िहुाँच मागा ततन(३)  

यस िहुाँच मागाको तवकलि ाऄन्त्तगात दभाान सबम तवकलि दाुइ (२) ाऄनुसारले र त्यहााँबाट कररब १५ 

दक.तम. ढुांगेगठी, दवुाकोट, कास्कोट हुाँद ैजावुने सबम िुग्न सके्न दतेखन्त्छ | यसका साथ ैयस िहुाँच 

मागा ाऄन्त्तगात ९ दक.तम. िहुाँच मागाको तनमााण काया गनुािने दतेखन्त्छ भने ९ दक.तम. िहुाँच मागा 

तनमााण काया गदाा कुनै ितन कलभटा र िलु राख्न ुिने ाअवश्यकता िदनै | 

मातथ ाईललेतखत गररएका ततन (३) प्रमुख तबकलिहरु मध्य ेछोटो दरुी, कम खर्भचलो, कम रुख 

कटानका साथ ैतनमााण काया गना सहज िुग्न ेहुाँदा िहुाँच मागाको तवकलि नां. दाुइ (२) लााइ ाईियुक्त 

ठबयााइ यस प्रततवेदनमा रातखएको छ | 

६.१.३ ाईियकु्त छातनएको तवकलिको तवस्तृत तववरण : 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना स्थलसबम िुग्नका तनतमत्त काठमाडौ ाँबाट हवााइमागा तथा स्थल मागा 

द्दारा िुग्न सदकन्त्छ । हवााआमागाबाट जहाज काठमाडौ ाँ दतेख करीब ३५ तमनेटमा िुग्न सदकने भरैहवा 

तवमानस्थल हुाँद ै१३१ दक.तम. मा मखु्य बााँध स्थल रहकेो ऐरावती धाम िुग्न सदकन्त्छ भने स्थल मागा 

हुाँद ैजााँदाखेरी काठमाडौ ाँ दतेख करीब ४५० दक.तम. को दरुीमा ाअयोजनाको मुख्य बााँध स्थल सबम 

िुग्न सदकन्त्छ । यस ाअयोजनाको दोस्रो लामाताल जलतवद्युत ाअयोजना स्थल लामाताल गााईाँ  सबम 

िुग्नका तनतमत्त भालुवाांगबाट करीब २१ दक.तम. को दरुीमा िुग्न सके्न दतेखन्त्छ । बहुाईद्दशे्यीय ाअयोजना 

ाऄन्त्तगातको तेस्रो जलतवद्युत ाअयोजना  सुरााइनाका जलतवद्युत ाअयोजना स्थल सबम िुग्नका तनतमत्त 
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काठमाडौ ाँबाट करीब ३४० दक.तम.को दरुी मा िुग्न सदकन्त्छ भने काठमाडौ ाँबाट भालुवाांग सबमको दरुी  

४१३ दक.तम.रहकेो छ ।     

६.१.४ रर-रेगलुेटटग ब्यारेज राख्ने स्थानहरुको तवकलिहरुका रुिमा भालवुाांग, बागासोती, चौवा, तझतलवाांग, 

लामाताल क्षेरहरुलााइ ाईियुक्त तवकलिका रुिमा तलाइ तल तवस्तृत रुिमा व्याख्या गररएको छ | 

क) रर-रेगुलेटटग ब्यारेज क्षेर चौवा 

यस तवकलि ाऄनुसार रर-रेगुलेटटग ब्यारेजको तनमााण स्थललााइ तशतखोला र राप्ती नदी तमतसन े

सांगम स्थल दोभान चौवामा प्रस्ताव गररएको छ | जसलााइ तलको तचर नां. ६.२ मा दखेााईन 

खोतजएको छ | यस स्थानमा नदीको ाईचााइ नौमुरे मखु्य बााँध क्षेर भन्त्दा १० तमटर तल रहकेो 

िााआएकोले ाईक्त स्थानमा ब्यारेज बनााईदा फका ने िानी नौमुरे बााँध जलतवद्युत ाअयोजनाको 

तबद्युत गृह सबम िगु्न ेदतेखन्त्छ | यसका साथ ैाईक्त ाअयोजनाको कुल जतडत क्षमता घट्न ेभएकाल े

यस तवकलिलााइ ाईियुक्त छुट्ााइएन |  

 

तचर नां. ६.२ चौवा नतजक प्रस्ताव गररएको रर-रेगुलेटटग ब्यारेज 

ख) बागासोती नतजक प्रस्ताव गररएको रर-रेगुलेटटग ब्यारेज 

यस तवकलि ाऄनुसार बागासोततको जल तबज्ञान मािन केन्त्द्र रहकेो स्थानमा रर-रेगुलेटटग ब्यारेज 

बनााईने लक्ष्य रहकेो तथयो | यस स्थानको नदीको ाईचााइ ३१५ तमटर रहकेो र यस स्थानमा रर-

रेगुलेटटग ब्यारेज कररब ४० तमटरको ाईचााइमा तनमााण गनुािने भएकाले ाईक्त तनमााण कायाबाट 

नौमुरे जलतवद्युत ाअयोजनाको जतडत क्षमतामा कुनै ितन ाऄसर निने ाऄध्ययन काया गदाा 

दतेखएको तथयो तर यस तवकलि ाऄनुसार भालवुाांग-रोलिा सडक मागा डुवानमा िने हुनाल े र 

जलाशययुक्त क्षरेितन बढ्ने हुनाल ेत्यसबाट िने भौततक, जैतवक, सामातजक, ाअर्भथक, साांस्कृततक 

ाऄसर िनी बढी िने हुनाले यस तवकलिलााइ ितन ाईियुक्त ठहयाााइएन | 
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तचर नां. ६.३ बागासोती नतजक प्रस्ताव गररएको रर-रेगुलेटटग ब्यारेज 

ङ) भालुबाांग क्षेरमा प्रस्ताव गररएको रर-रेगुलेटटग ब्यारेज 

यस तवकलि ाऄन्त्तगात प्रस्ताव गररएको रर-रेगुलेटटग ब्यारेज भालुवाांग बजार क्षरेमा ५०० तमटर 

भन्त्दा लामो रहन ेर ४० तमटर भन्त्दा मातथको ाईचााइ तनमााण काया गनुािने हुनाले ाईक्त क्षरेमा 

रहकेा घनाबस्ती, बजारहरुलााइ ाऄन्त्य क्षरेमा िुनस्थाािना गना गाहो िने दतेखएकाले यस 

तवकलिलााइ ितन ाईियुक्त ठहयाााइएन | 

 

तचर नां. ६.४ भालुवाांग क्षेरमा प्रस्ताव गररएको रर-रेगुलेटटग ब्यारेज 

च) लामाताल क्षेरमा प्रस्ताव गररएका रर-रेगुलेटटग ब्यारेज  

यस लामाताल क्षेरमा प्रस्ताव गररएको रर-रेगुलेटटग ब्यारेज प्रस्ताव गदाा नदीको ाईचााइ ३४५ 

तमटर रहकेो र यस स्थानमा कररब १५.५ तमटरको ाईचााआमा ब्यारेज तनमााण काया गदाा नौमुरे 

जलतवद्युत ाअयोजनालााइ कुनै ाऄसर निने तथा सुरााइनाका जलतवद्युत ाअयोजना सबम िानी 

फकाााईन जबमा १८ दक.तम. सुरुङ्ग मागा तनमााण गदाा िुग्न ेहुनाका साथै लामाताल जलाशययुक्त 

क्षेर जबमा १.२२ वगा दक.तम. रहन ेप्रस्ताव गररएकाले यस तवकलिलााइ ाईियुक्त तवकलिका रुिमा 
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तलाइ यस ाऄध्ययन कायाको प्रततवेदनमा समावेश गररएको छ | यस तवकलिलााइ ाईियकु्त तवकलि 

मान्नका कारण जांगलमा हुन ेकम क्षतत, डुवानमा िने घरधरुी सांख्या तथा तनतज जमीन कम िने र 

ाअर्भथक व्यय भार ितन कम िने हुाँदा यस ैतवकलिलााइ ाईियुक्त ठहयाााइ ाऄध्ययनमा समावेश गररयो 

|
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तचर नां. ६.५ लामाताल क्षेरमा प्रस्ताव गररएको रर-रेगुलेटटग ब्यारेज
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६.१.५ वन जांगलको तवकलि 

यस नौमुरे बहुाईद्देश्यीय ाअयोजना ाऄन्त्तगात तनमााण हुन ेजल तबद्युत ाअयोजनाका तवतभन्न सांरचना 

एवां िहुाँच मागा रहन ेस्थानहरु छान्त्दा सकभर कम वनजांगल िने र कम वनजांगल तवनाश हुन ेगरर 

ाऄध्ययन काया गररएको तथयो | ाअयोजनाका स्थायी तथा ाऄस्थााइ तशतवरहरु ाईत्खनन स्थलहरु 

वन क्षरेबाट टाढा रहनगेरी प्रस्ताव गररएका छन् भने िहुाँच मागा ितन वनजांगललााइ कम क्षतत 

िुग्न ेगरर छोटो दरुीमा िगु्ने गरर ाअयोजनास्थल सबम िुग्न ेप्रस्ताव गररएको छ | यस ाअयोजनाको 

नौमुरे मुख्य बााँध र लामाताल रर-रेगुलेटटग ब्यारेजका ाईचााइ तनधाारण गदाा कम क्षतत िुग्न ेगरर 

ाऄध्ययन काया भएको तथयो , जसका कारणबाट लामाताल तफा  कररब १.२२ वगा दक.तम. 

जलाशययुक्त क्षेर रहन े र माडी नदी तथा तझमु्रक नदी तफा  कररब १८.०३ बगा दक.तम. 

जलाशययुक्त क्षरे रहन ेछन् | यी जलाशययुक्त क्षेरहरु तभर िने कररब ३ लाख ४९ हजार ७ सय 

१६ तबतभन्न ाअकारका िोल र रुखहरु कटान गनुािने दतेखन्त्छ | यसका साथै ाअयोजनाले कररब 

१३६९.४३ हके्टर बन क्षेर ितन ओगट्न ेाऄध्ययन कायाले दखेाएको छ |      
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 ाऄध्याय  सात वातावरणीय ब्यबस्थािन कायायोजना 

 

ाअयोजनाको ाऄध्यक्ष, ाअयोजना प्रमुख, सबबतन्त्धत तनकाय, नेिाल सरकार वन तथा वातावरण 

मन्त्रालय, ाईजाा जलश्रोत तथा ससचााइ मन्त्रालय, तवदु्यत तवकास तबभाग, स्वास्थ तथा जनसांख्या 

मन्त्रालय, तजलला तस्थत नािी तथा मालिोत कायाालय, तजलला प्रशासन कायाालय, तजलला समन्त्वय 

सतमतत, सरोकारवाला तनकाय,  तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, भौततक योजना 

तथा िूवााधार मन्त्रालय, सडक तबभाग, तवज्ञहरुको समुह, वातावरणीय तथा सामातजक सरुक्षा 

ाआकााइ, स्थानीय क्षततिूर्भत सबबतन्त्ध तनणाय गने तनकाय, तजलला समन्त्वय सतमतत, सबबतन्त्धत 

गााईाँिातलका/ निा तथा सरोकारवाला तनकायहरु, समुदाय प्रभातवत क्षरेका बातसन्त्दाहरु, जग्गा 

प्रातप्त तथा ाईजुरी ब्यबस्थािन ाआकााइ, प्रातवतधक तनरीक्षक, तनमााण सबबतन्त्ध ठेकेदार, ाऄन्त्य 

ठेकेदारहरु। 

तातलका ७.१ वातावरणीय कायाको ाऄनमुतत तथा स्वीकृतत प्रदक्रया 

तस.न. ाऄनमुतत चातहने  ाऄनमुतत ददने तनकाय  ाअवश्यक 

तववरण  

सझुावहरु तथा 

समयावतध  

१. वा.प्र.मू. स्वीकृतत प्रदक्रया  वन तथा वातावारण 

मन्त्रालय  

वातावरण 

सांरक्षण 

तनयमावली 

ाऄनुसार 

ाऄनुसूची  

कतबतमा एक 

(१) मतहना  

२. ाईत्िादन ाऄनुमतत  ाईजाा, ससचााइ तथा 

जलश्रोत मन्त्रालय 

(तबद्युत तवकास तवभाग) 

वा.प्र.मू. 

स्वीकृत भएको 

कागजिर तथा 

तवस्तृत 

िररयोजना 

प्रततवेदन  

कतबतमा दाुआ 

(२) मतहना 

(तनवेदन 

ददएको ) 

३. वनक्षेरको जग्गा प्रातप्त  मतन्त्रिररषद  वा.प्र.मू. 

स्वीकृत भएको 

कागजिर तथा 

वन क्षेर रुखका 

सांख्या ,सांरक्षण 

तनवेदन र 

दरखास्त 

ददएको 

कतबतमा चार 

(४) मतहना  
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क्षेरको 

तसफाररस िर  

४. सडक तवभागको ाऄनुमतत  सडक तबभाग  प्रस्तातवत क्षेर 

र सडक ममात 

सांबभार गने 

सबबतन्त्ध 

कायातवतध  

दरखास्त 

ददएको दाुआ (२) 

मतहना  

५. ढुांगा, तगटी तथा बालवुा 

ाईत्खनन  

सबबतन्त्धत 

गााईाँिातलका/निा/ 

ढुांगा, तगटी 

तथा बालुवाको 

ाईत्खनन गररने 

क्षेरको गुगल 

नक्सा,  

िररमाण, 

समयावतध  

कतबतमा दाुआ 

(२) मतहना  

६. तनतज जग्गा,जतमन 

भाडामा तलन ेप्रदक्रया  

सबबतन्त्धत जग्गाधतन  भाडामा तलाआने  

प्रयोग तवतध  

कतबतमा २ 

हप्ता  

७. जग्गा ाऄतधग्रहण प्रदक्रया  ाईजाा, ससचााइ तथा 

जलश्रोत मन्त्रालयको 

स्वीकृतत, तजलला प्रशासन 

कायाालय, सबबतन्त्धत 

गााईाँिातलका/न. िा., 

स्थानीय समुदाय  

ाअवश्यक  

तवस्तृत तववरण 

क्षततिूर्भत 

तनधाारण 

सतमततको 

तसफाररश िर  

कतबतमा २ 

मतहना  

८. ाअयोजनाले प्रभाव 

िानासके्न सामुदातयक 

सांरचनाको िुनस्थाािना 

सबबतन्त्धत 

गााईाँिातलका/निा/समुदाय   

सबबतन्त्धत 

समुदाय तथा 

ाअयोजनाको 

प्रतततनतध  

कतबतमा २ 

हप्ता  
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ाअयोजना प्रभातवत स्थलमा िान ेगुनासा तथा सझुावहरु सांकलनको ब्यबस्थािन  

ाअयोजना प्रभातवत क्षेरमा स्थानीय तनकाय तथा सरोकारवालाहरुको रेकडा , सुझाव,गुनासाहरुको  

सबबोधन गना, ाअगन्त्तुकहरु ाअाईदाखेरर ाअगन्त्तुक िुतस्तका राखेर रेकडा, सुझाव, रटिोट तलन े र 

स्थानीय व्यतक्त तथा समुदायहरु लगायत ाऄन्त्य ाअयोजना सांग सरोकार राख्न े व्यतक्तहरुको राय 

सुझावको ब्यबस्थािन गररने छ।   

वातावरणीय ब्यबस्थािन कायायोजना  

ाअयोजनाको ाऄतभन्न ाऄांगका रुिमा वातावरणीय ब्यबस्थािन कायायोजना तयार िाररएको छ।  

जसल े तबस्तृत तडजााआन, ाअयोजनाको तनमााण र  वातावरणीय तडजााआन र ब्यबस्थािनका 

ाअवश्यकताहरु  गदाछ।  यो योजनाले  सांलग्न सब ैिक्षहरुको वातावरणीय तजबमेवारीहरुलााइ स्िष्ट 

िादाछ र ाअयोजनाको  तनमााण, तनमााण र तनमााण ििातको ाऄवस्थाको सुिररवेक्षणको ाअवश्यकता 

र वातावरणीय प्रभाव न्त्यूनीकरणका ाईिायहरुको ब्याख्या गदाछ।  

वातावरणीय ब्यबस्थािन कायायोजनाका लक्षहरु  

वातावरणीय ब्यबस्थािन कायायोजनाका चार प्रमुख लक्ष छन्; 

- ाअयोजना तडजााआन तनमााण र सांचालनका लातग वातावरणीय ब्यबस्थािन तसद्दन्त्तहरु र 

तनदतेशकाहरु िररभातषत गनुा; 

- ाअयोजनाको वातावरणीय ब्यबस्थािनमा सांलग्न सब ै िक्षहरुको भूतमका र तजबमेवारी स्थािना 

गनुा, 

- प्रततकुल वातावरणीय प्रभावहरु न्त्यूनीकरण गना कायान्त्वयन हुन े न्त्यूनीकरणका ाईिायहरुको 

व्याख्या गनुा, 

- कामको ढााँचाको सुिररवेक्षण, तनरीक्षण र ररिोर्टटगको व्यवस्था गनुा ; 

वातावरणीय ब्यबस्थािन कायायोजना एाईटा वातावरणीय सांचालन बयानुाऄल हो जो ाअयोजनामा 

सांलग्न ब्यबस्थािन र कमाचारीको प्रयोगमा ाअाईञ्छ. तनयमन ाऄतधकारीहरुका लातग एाईटा िरामशा- 

दस्तावेजका रुिमा ितन प्रयोग हुन्त्छ।  

वातावरणीय ब्यबस्थािन कायायोजनाको कायाान्त्वयन  

वातावरणीय ब्यबस्थािन कायायोजनाको वातावरणीय ब्यबस्थािनमा सात वटा सांस्थाहरुको 

सांलग्नता रहनेछ, प्रत्येकले ाअयोजनाका तबतभन्न ाऄवस्थाहरुको दौरान तबशेष तजबमेवारीहरु बहन 
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गनेछन।  मुख्य ७ सांस्थाहरु र ततनीहरुका वातावरणीय तजबमेवारीहरु तातलका ७.२ मा ददाआएको 

छ। 

तातलका ७.२ वातावरणीय ब्यबस्थािनको भतूमका    

सांस्था  भतूमका/ दक्रयाकलाि समयसीमा 

ाअयोजना 

सांचालक  

-ाअयोजना वातावरण ब्यबस्थािनका 

लातग प्रारतबभक तजबमेवारी।  

- वातावरणीय ब्यबस्थािन 

कायायोजनाको तडजााआन तसफाररशहरु 

ाऄतन्त्तम ाअयोजना ददजााआन्त्म सांलग्न 

गररने सुतनतित गनुा।  

- ाअयोजना तनमााण र सांचालनका लातग 

ाअवश्यक सब ै ाऄनुमतत र सहमतत प्राप्त 

गनुा।  

- सब ै ाअयोजना तनमााण र सांचालन 

दक्रयाकलािहरु वातावरणीय 

ब्यबस्थािन कायायोजना र नेिाल 

सरकारको ाअवश्यकता ाऄनुसार छन् भन्न े

सुतनतित गनुा। 

तनतज क्षेरबाट ाईत्िादन गररने 

ाऄवतधभर  

 

ाऄतन्त्तम तडजााआनको बेला  

 

- 

ाअयोजनाको तनमााण र सांचालन िुवा  

 

 

सांचालन र तनतज क्षरेबाट ाईत्िादनका 

दौरान   

ाऄतन्त्तम 

तडजााआन 

िरामशादाता  

-ाऄतन्त्तम योजना तडजााआनमा 

वातावरणीय प्रभाव न्त्युतनकरांका 

ाईिायहरुको समायोजन 

तवस्तृत तडजााआनका बेला 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता  

- तनमााण ठेकेदारको तनमााण गतततबतध र 

वातावरणीय प्रभाव न्त्यूनीकरणका 

ाईिायहरुको सिुररवेक्षण र ाऄनुगमन गरर 

तत प्रावधानको साप्तातहक र मातसक 

प्रततवेदन तयार िाने।  

- तनमााण ठेकेदारका दक्रयाकलािको 

वातावरणीय स्थलमा ाऄतडट गने र 

ाऄतडट प्रततवेदनको प्रावधान। 

वातावरणीय ब्यबस्थािन 

कायायोजनामा ाईललेख भएाऄनुसार 

दतैनक/साप्तातहक/ मातसक  

 

 

प्तयेक ततन मतहनामा 
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तनमााण 

ठेकेदार  

- वातावरणीय ब्यबस्थािन 

कायायोजनामा ाईललेख भएाऄनुसार वा 

जनसांख्या तथा वातावरण मन्त्रालयल े

तनदतेशत गरेाऄनुसार न्त्यूनीकरणका 

ाईिायहरु ाऄवलबबन गनुा।  

- वातावरणीय न्त्यूनीकरणका ाईिायहरु र 

प्रभावहरुका बारेमा सिुररवेक्षण गने र 

ाऄतभलखे राख्ने।  

- सुिररवेक्षण िरामशादाताले तनदतेशत 

गरेाऄनुसार ाईियकु्त सधुार कायाक्रमहरुको 

कायान्त्वयन गने   

वातावरणीय ब्यबस्थािन 

कायायोजनामा ाईललेख भएाऄनुसार 

दतैनक/ साप्तातहक/ मातसक  

 

वातावरणीय ब्यबस्थािन काया 

योजनामा ाईललेख भएाऄनुसार द/ैसा/मा  

 

ाऄतडट प्रततवेदनमा ाईललखे भए ाऄनुसार 

सांचालन 

ठेकेदार  

- वातावरणीय ब्यबस्थािन 

कायायोजनामा ाईललेख भएाऄनुसार वा 

जनसांख्या तथा वातावरण मन्त्रालयल े

तनदतेशत गरेाऄनुसार न्त्युतनकरांका 

ाईिायहरु ाऄवलबबन गनुा।  

- वातावरणीय सरुक्षासतहतको 

ाअयोजना ाऄांगहरुको ममात तथा 

सांवद्दानको कायाान्त्वयन गनुा।  

- वातावरणीय न्त्यूनीकरणका ाईिायहरु र 

प्रभावहरुको बारेमा सिुररवेक्षण गने र 

ाऄतभलखे राख्ने। 

वातावरणीय ब्यबस्थािन 

कायायोजनामा ाईललेख भएाऄनुसार 

 

 

 

 

वातावरणीय ब्यबस्थािन 

कायायोजनामा ाईललेख भएाऄनुसार 

तवद्युत 

तवकास 

तवभाग  

-ाअयोजना ाऄनुमततिरक शता ाऄन्त्तगात छ 

भन्ने सुतनतित गने  

तवद्युत तवकास तवभागल े तनधाारण 

गरेाऄनुसार  

वन तथा 

वातावरण 

मन्त्रालय  

-तनमााण दक्रयाकलाि र ाअयोजनाको 

सांचालन सरकारी मािदण्डाऄनुसार र 

वातावरणीय ब्यबस्थािन कायायोजनाले 

तोकेका ाईिायहरुको ाऄनुगमन गने।   

तनमााणको बेला वषामा कतबतमा १ 

िटक र तनमााणििात प्रत्येक ६ 

मतहनामा  
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वातावरणीय ब्यबस्थािनका ाईिायहरु  

वातावरणीय ब्यबस्थािन कायायोजनामा तवस्तृत व्याख्या गररएका वातावरणीय ाईिायहरुको 

कायाान्त्वयन ाअयोजनाको तनमााणिुवा, तनमााण तनमााणििातको ाऄवस्थामा गररनेछ।  यो 

ब्यबस्थािन ाईिायहरु वातावरणीय ब्यबस्थािन दक्रयाकलाि तातलका (तातलका ७.३) मा 

समेरटएको छ।  

तातलका ७.३ वातावरणीय ब्यबस्थािन गतततवतध तातलका 

वातावरणीय 

सवालहरु  

काया तजबमवेारी 

तडजााआन चरण  

ाअयोजना 

स्थलको रेखाांकन  

ाअयोजनास्थलको रेखाांकन गदाा नीम्न तवषय समेट्ने  

-तनमााण क्षेर, काम गने क्षेर र जनशतक्त तशतवर नदीभन्त्दा 

सकेसबम १५ तम. िर बनााईने  

- जनशतक्त तशतवर हालको गााईाँ , तनमााण क्षेर र कम गने 

क्षेर भन्त्दा १०० तम. टाढा राख्न े 

- समान राख्ने ठााईाँबाढी नाअाईने ठााईाँमा बनााईने एवां 

सकेसबम िानीका श्रोत र ढलभन्त्दा १५ तम. िर राख्ने  

- ध्वतन ाईत्िादन हुन े ठााईाँहरु बतस्त, स्कुल, कायाालय र 

ब्यािाररक केन्त्द्रभन्त्दा टाढा तर एकै ठााईाँमा राख्न े 

- तेल िोतखएको खण्डमा ाअयोजना क्षरे दतुषत नहोस 

भनेर तेल भने र यन्त्रहरुको ममात गने ठााईाँ  ाअयोजना 

क्षेरको गतहरो ठााईाँमा राख्ने    

 

 

 

ाऄतन्त्तम तडजााआन 

िरामशादाता 

भूक्षय र थेग्रो 

तनयन्त्रण  

भ-ूक्षय तथा थेग्रो तनयन्त्रण योजना तयार िाने  

ढल तनकासमा तनम्न तडजााआन तसद्दान्त्त लागु गने  

-जतमनको वनावट िररवतान कम गने  

- सकेसबम हालकै तनकास क्षेरलााइ प्रयोग गने   

ाऄतन्त्तम तडजााआन 

िरामशादाता 

ाऄतन्त्तम तडजााआन 

िरामशादाता 
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- प्रवाहको बेगलााइ कम गने र ढुांगामाटोलााइ छुट्ाएर बग्न 

प्रेररत गने।   

भ-ूक्षय र ठेग्रो तनयन्त्रण योजना हनेे र रठक भए िाररत 

गने  । 

 

 

ाअयोजना 

सांचालक 

तनमााणिुवाको चरण 

ाऄनुमतत तथा 

स्वीकृतत  

-कुनै काम गनुा ाऄतघ ाअवश्यक सब ैाऄनुमतत/स्वीकृत तलन े। 

-सब ै ाऄनुमतत/तस्वकृततिरको प्रतततलति सिुररवेक्षण 

िरामशादाता र तनमााण ठेकेदारलााइ ददने । 

- जतमन प्रयोग गनुााऄतघ सो जग्गाधनीबाट तलतखत 

ाऄनुमतत माग्ने र त्यसको प्रतततलति तनमााण ठेकेदारलााइ 

ददने । 

ाअयोजना 

सांचालक 

ाअयोजना 

सांचालक 

तनमााण ठेकेदार 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता 

ाअयोजना क्षेरमा 

सवेक्षण गने, 

दकला गाड्ने र 

बारबेरा गने 

-२५ तम. वा कम दरुी हुनेगरी तवस्तृत तडजााआनाऄनुसार 

सब ै तनमााणक्षरे, काम गने ठााईाँ  र जनशतक्तको तशतवरको 

सवेक्षण गने ाऄतन बारबेरा लगााईने । 

- घेररएको क्षेरमा िरेका सब ै गोरेटा र सेवाहरु खोज्ने र 

तववरण तयार िाने  

- सोतह ठााईाँमा राख्नै िने रुखतबरुवा भए बारबेरा गने  

- प्रस्तातवत ढल क्षेर, ढुांगा फुटााईने ठााईाँ , ब्यासचग 

प्लान्त्ट्स, फोहोर फालने ठााईाँ  र तेल वा रसायन भण्डारण 

गने ठााईाँलााइ १० तम. को दरुीमा खबबा गाडरे घेन े

- ढालनुिने रुखको सांख्या दकटान गने र ाऄनुमतत तलनका 

लातग तनवेदन तयार िाने  

-घेररएका सब ैक्षेरको सांयुक्त तनरीक्षण गने  

- काम गने क्षेर र घेना प्रस्तातवत क्षेरको खाका सतह भए 

स्वीकृत गने 

तनमााण ठेकेदार 

 

सुिररवेक्षण  

िरामशादाता 

 

तनमााण ठेकेदार 

 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता 

ाअयोजना 

सांचालक 

 

तनमााण ठेकेदार  
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- प्रत्येक ाअयोजना क्षेरमा काम थालन सुिररवेक्षण 

िरामशादाताको स्वीकृतत तलन े

वृक्षारोिण -लोिोन्त्मुख वनस्िततका प्रजातत ाअयोजना क्षेरमा भेरटए 

नयााँ ठााईाँमा साने  

तनमााण ठेकेदार 

जतमन तथा 

भवनहरुको 

ाऄतधग्रहण एवां 

भाडामा तलन े

काम  

-ाऄतधग्रहण प्रदक्रयााऄनुसार, काम थालनुाऄतघ ाअवश्यक 

जतमन तथा भवनहरुको ाऄतधग्रहण गने  

- जतमन ाऄतधग्रहण प्रदक्रयाको एक प्रतततलति सुिररवेक्षण 

िरामशादाता र तनमााण ठेकेदारलााइ ाईिलब्ध गरााईने 

-सबितत नष्ट भएको व्यतक्तहरुको नामावली सुिररवेक्षण 

िरामशादाता र तनमााण ठेकेदारलााइ ाईिलब्ध गरााईने  

ाअयोजना 

सांचालक 

ाअयोजना 

सांचालक 

 

ाअयोजना 

सांचालक 

 

रोजगारी  -तनयुतक्त योग्यता, ाअवश्यक ाईमरे, न्त्युतक्त र छनौट प्रदक्रया 

प्रष्ट िारेर एक प्राथतमकता प्राप्त रोजगारी रणनीतत तयार 

गने र लागु गने  

- प्राथतमकता प्राप्त रोजगारी रणनीततको तसद्दान्त्त िालना 

गने   

ाअयोजना 

सांचालक 

 

ाअयोजना 

सांचालक, 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता, 

तनमााण ठेकेदार र 

सहायक 

ठेकेदारहरु   

तातलम  -तनमााण ठेकेदारका प्रतततनतधलााइ वातावरणीय 

ब्यबस्थािन कायायोजना तातलम ददने 

- सब ैकमाचारीलााइ वातावन ब्यबस्थािन तातलम ददने  

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता, 

तनमााण ठेकेदार 

स्थानीय सेवाहरु  -स्थानीय सेवा प्रदान गने ाईियुक्त ठााईाँको ितहचान र 

ाऄतभलखेीकरण गने 

तनमााण ठेकेदार 

सुिररवेक्षण 
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-घेररएको क्षेरको तनरीक्षण गदाा स्थानीय सेवा प्रदान गने 

ठााईाँ  तनतित गने 

- प्रभातवत जग्गाधनी र गााईलेंसांग कुन सेवा राख्ने, कुन 

समयमा राख्न ेर हटााईनेबारे सललाह गने  

- ाअयोजना तनमााणका क्रममा ाऄस्थायी वा स्थायी रुिमा 

बन्त्द हुन े सेवाको र िुनस्थाािना गनुािने सेवाको तववरण 

तनमााण ठेकेदारलााइ ाईिलब्ध गरााईने  

िरामशादाता 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता 

भूक्षय र थेग्रो 

तनयन्त्रण  

-भूक्षय र थेग्रो तनयन्त्रणका लातग एक तबस्तृत योजना 

भूक्षय तथा थेग्रो तनयन्त्रण योजना तयार िाने  

- भूक्षय तथा थेग्रो तनयन्त्रण योजना िुनरावलोकन गने र 

स्वीकृत गने  

तनमााण ठेकेदार 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता 

प्रकोि  -दघुाटना ब्यबस्थािन ाअितकालीन ाईद्दार प्रदक्रया तय गने  

- ाईक्त प्रदक्रयाहरुलााइ िनुरावलोकन गने र स्वीकृत गने  

तनमााण ठेकेदार 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता 

तनमााण चरण 

वनस्ितत सफााइ  -सफााइ गनुािने कामका लातग सिुररवेक्षण 

िरामशादाताबाट कतबतमा दाुइ साता ाऄतघ ाऄनुमतत तलन े 

- तोदकएको क्षेरबाहकेको ठााईाँको सरसफााइ गना वा 

कुनैितन वन िैदावार जनशतक्तलााइ प्रयोग गना नतमलने 

जानकारी गरााईने 

- ाऄनुमतत तलएितछ मार सरकारी वा सामुदातयक वन 

सफााआको काम थालने  

 -ाअयोजना क्षेरमा भेरटएका महत्विणा रुख-तबरुवा 

जोगााईने  

-जांगल िुनस्थाािनाका लातग नसारी स्थािना गने  

तनमााण ठेकेदार 

 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

 तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार  

ढलतनकास एवां 

भूक्षय र थेग्रो 

-स्वीकृत भएको भूक्षय र थेग्रो तनयन्त्रण योजना लागु गने तनमााण ठेकेदार 
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तनयन्त्रणका 

ाईिायहरु  

 

 

 

 

 

मातथललो 

सतहको माटो 

सांरक्षण 

 

 

 

 

ाईत्खनन 

- तनमााण सुरु गनुााऄतघ ढल सबबतन्त्ध कामको तनरीक्षण गने 

र घरेा लगााईने 

- घेररएको ढल क्षरेको सांयुक्त तनरीक्षण गने  

- नहरको ाअाईटलटे, ब्यासचग प्लान्त्ट्स, फोहोर फालन ेठााईाँ  

र सबै तनमााण क्षरे र घेररएको ढल सांरचनामा ाईियुक्त 

ाअकारका थेग्रो जबमा हुने ठााईाँ  स्थािना गने 

- ाअयोजना तनमााणको क्रममा भकू्षयिछी दतैनक र प्रत्येक 

हवाहुररिछी तनमााण क्षेर, काम गने क्षरे र जनशतक्त 

तशतवरको ढलको तनरीक्षण गने 

-सुिररवेक्षण िरामशादाताको तनदशेनाऄनुसार ढल ममात 

गने र थेग्रो जबमा हुन ेठााईाँ  सफा गने  

- बाधा िुगेको ठााईाँको मातथललो तहको माटोको सुरक्षा 

गने र िुन: प्रयोग गने 

-मातथललो सतहको माटो सुिररवके्षण िरामशादाताले 

तोकेको ठााईाँमा भलेा गने 

- भलेा गररएको यस्तो माटो एक मतहना भन्त्दा बढी 

राख्नुिरेमा छोपे्न वा तवरुवा रोप्न े 

- िहाडको ाईत्खनन गनुााऄतघ क्षतत रोके्न सांरचना तयार गने 

- तभरालो जतमनलााइ स्थायी र दररलो बनााईने  

तनमााण ठेकेदार 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता र 

तनमााण ठेकेदार 

 

 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

 

तनमााण ठेकेदार 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता 

तनमााण ठेकेदार 

 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

फोहोर 

ब्यबस्थािन  

-सबभव भएसबम फोहोरलााइ ाअयोजना क्षेर तभर ै

िुन:प्रयोग गने  

-िरामशादाताले स्वीकृतत ददएको ठााईाँमा ढल र फोहोर 

फालने  

- स्वीकृतत भएको फोहोर फालने ठााईाँ  बारे जनशतक्तलााइ 

जानकारी ददने र फोहोर फालने तररकाको तनरीक्षण गने 

- तनरीक्षण िरामशादाताले ाअवश्यक ठानेमा स्वीकृत 

भएको फोहोर फालने ठााईाँमा फोहोर हालनका लातग खाडल 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता 
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बनााईने 

- फोहोर फातलएको ाऄवस्थाको दतैनक तनरीक्षण गने  

- फोहोर फालने ठााईाँलााइ स्थायी जतमनमा िररणत गना 

सके्न गरर सांरचना बनााईने 

-प्रत्येक फोहोर फालने जग्गाको ाअकार हनेा र स्वीकृतत ददने  

तनमााण ठेकेदार 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता 

िानीको गुणस्तर  -सबिूणा प्रदतुषत िानीलााइ खोलाखोलसामा छाड्नुाऄतघ नै 

प्रशोधन गने  

- दतैनक रुिल ेसतहको िानीको जााँच गने  

- ममात कायाशालामा ग्रीज जबमा गने ठााईाँ  बनााइ तनयतमत 

सफा गने  

- सुिररवके्षण िरामशादाताले ददएको तनदशेन ाऄनुरुि 

क्षेरमा स्थलगत ममात गने  

- जेनेरेटरमा कुसलग वाटरलााइ तमलााईने तेल छुट्ााईने  

- तेल र रसायनलााइ सरुतक्षत ठााईाँमा सांचय गने  

- मातसक रुिमा तमोर नदीको िानीको गुणस्तर ाऄनुगमन 

गने    

तनमााण ठेकेदार 

 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार  

फोहोर 

ब्यबस्थािन  

-सबभव भएसबम फोहोरको िुन: प्रयोग प्रशोधन गने  

- स्थलगत रुिम ै प्रसोधनका लातग ाऄनावश्यक तेल र 

रासायतनक िदाथा सांकलन गने वा ओसाने  

- सबभव भएमा फोहोरलााइ जलााईने 

- साप्तातहक स्थलगत तनरीक्षणमा हरेक स्थलको 

फोहोरलााइ तनरीक्षण गने  

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता  

सामान्त्य जोतखम  -हरेक कमाचारीलााइ कामको प्रारबभमा सुरतक्षत तातलम 

ददने र ाअवश्यकतााऄनुरुि िुनतााजगी गोष्ठीको ाअयोजना 

गने 

तनमााण ठेकेदार 
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- हरेक कमाचारीलााइ ाईियुक्त सुरक्षा सामग्री, लगुा, ाअगो 

तनयन्त्रण गने सामग्री ददने र हरेक ाअयोजना सााआटमा 

प्राथतमक ाईिचारको सुतवधा राख्न े 

- सबिूणा ाअयोजना सााआटको वरिर सुरक्षा घेरा लगााईने र 

ाअयोजनाको वरिर तभर तहड्नका लातग बाटो छुट्ााईने  

- तमोर नदीका ाईियकु्त स्थानमा जी एक ओ एफ 

सावधानीका लातग सााआरन स्थािना गने 

तनमााण ठेकेदार 

 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

 

जोतखमिूणा 

सामग्री  

-हरेक ाअयोजनास्थलमा तनयतमत सुरक्षा जाांच सांचालन 

गने  

- जोतखमिूणा सामग्रीलााइ ाईत्िादनकतााको तवशेष 

तनदशेनाऄनुसार सुरतक्षत ठााईाँमा भण्डारण गने  

- तबष्फोटकहरुलााइ सेनाले सुरक्षा ददएको ठााईाँमा र नेिाल 

सरकारको तनयमाऄनुसार भण्डारण गने  

- रासायतनक िदाथा िोतखएमा तुरुन्त्तै काठको धलुोल ेिुछ्न े 

- जोतखमिूणा सामग्रीको ब्यबस्थािनका लातग सिुररवेक्षण 

िरामशादाताबाट मागातनदशेन तलन े 

- तनमााण ठेकेदारलााइ चातहएको ाऄवस्थामा फोहोर 

ब्यबस्थािनका ाईिायहरु ाईिलब्ध गरााईने  

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता 

जनशतक्त 

ब्यबस्थािन र 

सुरक्षा  

-कामदारहरुले स्थानीय मातनसहरुसांग राम्रोसांग काया 

गरेको र तवनाश नगरेको, व्यतक्तगत श्रोतहरु,वनको 

ाईत्िादन वा जनावरको दरुुियोग नगरेको सुतनतित गने  

- रतक्स खाने, नाबालकहरुलााइ काममा लगााईने तथा 

खुलला ठााईाँ  र िानी बग्न ेठााईाँमा तिसाब गना निााआने तनयम 

बनााइ लागु गने  

- सबिूणा जनशतक्तलााइ खाना िकााईन, बतत्त बालन र 

ततााईनका लातग दााईराको सट्टा वैकतलिक ाआन्त्धनको 

व्यवस्था गने  

तनमााण ठेकेदार 

 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

 

तनमााण ठेकेदार 
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- जनशतक्त तशतवरहरुमा ाईतचत खानेिानी, ढलतनकास 

प्रणाली, फोहोर ब्यबस्थािन र स्वास्थ ाईिचारको सुतवधा 

ददने  

ध्वतन प्रदषुण 

तथा कबिन  

-हरेक स्थलको तनमााण कायातातलकाको सुरुवात र समातप्त 

तथा तवस्फोट र प्वाल िाने कायातातलकाका तवषयमा 

स्थानीय बातसन्त्दालााइ जानकारी ददने  

- स्टेशनरी प्लान्त्ट जस्तै जेनेरेटरलााइ सबभव भएसबम 

स्थानीय गााईाँ  र जनशतक्त तशतवरहरुभन्त्दा तनकै टाढा राख्न े

- बाटोमा तहड्ने सवारी साधन र तनमााण सामग्रीमा ध्वतन 

तनयन्त्रक राख्न े

-  चको ाअवाज ाअाईने तनमााण सामग्री सांचालन गने र 

ततनको नतजक रहन े कामदारहरुलााइ कान थुन्न े

साधन(ाआयर मफ) ददने  

-बसोबास क्षेरमा चको हना प्रयोग रोक लगााईने  

- तवस्फोटनका लातग सिुररवेक्षण िरामशादाताको सहमतत 

तलन े

- सहमतत प्राप्त गनुािवूा प्रस्तातवत तवस्फोटन क्षरेको 

तनरीक्षण गने 

- तवस्फोटन काया तनयतन्त्रत रुिमा गने  

- साप्तातहक स्थलगत तनरीक्षण क्रममा तवस्फोटन 

प्रदक्रयाको ितन तनरीक्षण गने   

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता 

तनमााण ठेकेदार 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता 

वायु प्रदषुण  -सुरुङ्ग र तबद्युत गृहजस्ता बन्त्द ठााईाँमा काम गने 

कामदारहरुका लातग हावा तछने ठााईाँहरुको व्यवस्था गने 

-ाअवश्यकतााऄनुसार कामदारहरुका लातग स्वासप्रस्वास 

मास्क ाईिलब्ध गरााईने 

- तनमााण सुरुङहरु र तबद्युतगृहमा दतैनक रुिमा वायुको 

गुणस्तरको सुिररवके्षण गने  

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 
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- समस्याग्रस्त क्षरेमा धलुो तनयन्त्रण गना िानी छका ने  

- स्टक िााआललााइ दाुइ मतहना वा दाुइ मतहनाभन्त्दा बढी 

राख्नु िरेमा छोपे्न (वषाा सरुुहुन ेतबतत्तकै) 

- धेरै व्यस्त ाऄस्थायी सडकमा ग्राभले गने 

- सवारी साधन तथा यन्त्रबाट हुन े प्रदषुण र धलुोको 

तनयन्त्रणका ाईिायहरु साप्तातहक रुिमा तनरीक्षण गने   

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता  

िादफक िहुाँच  -िादफक क्षेरको स्िष्टसांग छुट्ााइ सांकेत तचन्त्हहरु राख्न े

- ाअयोजना सडकहरुमा गतत तसमा तनधाारण गने 

 - ाअयोजना सडकहरुमा गतत तसमा कायान्त्वयन र लागु 

गने  

- ाअयोजनाका ाअन्त्तररक सडकहरुमा गतत ाऄवरोधक 

तनमााण गने  

तनमााण ठेकेदार 

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

 

तनमााणिछी चरण  

तडमोतबला 

ाआजेशन  

-स्थल तडमोबीलााआजेशनको सुरुवात सबितत प्रदान गनुा  

- ाअयोजना स्थलबाट सब ै सांरचनाहरु न्त्यूनीकरणका 

ाईिायहरु, फोहोरहरु, स्टक िााआलहरु हटााईने तथा तनमााण 

सामग्रीसबम िहुाँच िुयाााईने  

-भत्कााआएका सामग्रीलााइ सबभव भएसबम िुन:प्रयोग गने 

ाऄथवा ततनीहरुलााइ स्थलमा ाऄथवा लयाण्डदफलमा 

जलााईने  

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता 

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

 

स्थल िुनस्थाािना  -स्थल प्रयोगको ाऄतन्त्तम समयमा समस्याग्रस्त क्षेरहरुलााइ 

िुनस्थाािना र वृक्षारोिण गने  

- स्टक िााआल सतही माटो समानुिाततक ढांगल ेछने र बतल 

लगााईने ाऄथवा स्थानीय प्रजाततहरू लगााईने  

तनमााण ठेकेदार 

तनमााण ठेकेदार 

 

सेवाहरुको -स्थायी तवकलिहरुबाट क्षततिूर्भत प्रदान नगररएका ाऄवरुद्द 

सेवाहरुलााइ िुनस्थाािना ाऄथवा ममात गरर ितहलेकै 

तनमााण ठेकेदार 
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िुनस्थाािना  ाऄवस्थामा लयााईने  

- िुनस्थाातित सेवाहरुका ाईियकु्त तनरीक्षण तथा प्रमातणत 

गनुा  

  

सुिररवेक्षण 

िरामशादाता 

सांचालन ाऄवस्था 

तातलम -रोजगारको सुरुवातमा सब ै कमाचारीहरुले वातावरणीय 

ब्यबस्थािन कायायोजनासबबतन्त्ध िररचयात्मक गोष्ठी र 

तातलम प्राप्त गनेछन  

सांचालक ठेकेदार  

जल तबज्ञान  -टेलरेस तनकासबाट बग्न ेप्रबाहलााइ दतैनक रुिमा ाऄनुगमन 

गने  

- नददतट क्षेरमा िानी ाअिूर्भत योजनाहरुलााइ श्रोत 

ाईिलब्ध गरााईने  

 

सांचालक ठेकेदार  

ाअयोजना 

सांचालक 

नदद तलको क्षय  ाअयोजना सांचालनको प्रथम िााँच बषामा तमोर नदीको 

नददतलमा हुन ेक्षयको ाऄनुगमन गने  

सांचालक ठेकेदार  

िानीको गुणस्तर  िानीको नमुना मातसकरुिमा सांकलन गनुा र तवश्लषेण गनुा  सांचालक ठेकेदार 

जलीय ियाावरण  -मत्स्य प्रजनन केन्त्द्रको स्थािना गनुा  

- टेलरेस तनकासमा िानी तनयतमतरुिमा माछाका भुरा 

हालनु  

-ाअयोजना सांचालनको प्रथम िााँच बषामा जलीय 

ियाावरणमा िरेका प्रभावहरुको सुिररवके्षण गनुा  

ाअयोजना 

सांचालक  

सांचालक ठेकेदार 

सांचालक ठेकेदार 

  

जोतखम  

 

 

 

 

-दघुाटना ब्यबस्थािन ाअितकालीन ाईद्दार प्रदक्रया तय गने  

-दघुाटना ब्यबस्थािन ाअितकालीन ाईद्दार प्रदक्रयालााइ 

स्वीकृत गने  

-दघुाटना ब्यबस्थािन र ाअितकालीन ाईद्दार प्रदक्रयाको 

कायाान्त्वयन गनुा 

- जी. ओ. एल एफको िुवा चेतावनी प्रणाली र श्रब्य 

सांचालक ठेकेदार 

ाअयोजना 

सांचालक  

सांचालक ठेकेदार 

सांचालक ठेकेदार 



af= k|= d"= d:of}bf k|ltj]bg /fo ;'emfj k|of]hgsf] nflu dfq 

182 

 

 

 

प्राकृततक जोतखम 

 

 

 

 

ाअयोजना 

जोतखम 

चेतावनी यन्त्रको तनयतमत जाांच र ममात गनुा  

- एररयल फोटोग्राफीको व्याख्या ाऄथवा ाअवतधक स्थल 

तनरीक्षण गरर मातथततरको जलाधार क्षेरमा रहकेा 

तहमतालहरुको बार्भषक रुिमा ाऄनुगमन गनुा  

- मातथललो जलाधार क्षरेमा हुन ेितहरोको ाऄनुगमन गनुा  

- सांचालनमा रहकेा सावाजतनक तशक्षा कायाक्रम (ाअयोजना 

क्षेरमा हुन े तबद्युतको खतराको सबबोधन र जलवायुको 

ाऄवस्थाको िररवतान)तवकास र लागु गनुा  

-तमोर नदीको प्रवाहमा हुन े ाईतारचढावको तनयतमत 

चेतावनी ददन ेसांकेतको स्थािना गनुा  

- बााँध, तबद्युतगृह, टेलरेस ाअाईटलेट, तस्वसचग याडा र 

िान्त्सतमसन केन्त्द्रलााइ बारबेरा गने, सावाजतनक िहुाँचमा 

प्रततबन्त्ध लगााईनु  

- सबिूणा ाअयोजना सांरचनाहरु र स्थलको प्रत्येक ६ 

मतहनामा सुरक्षा    

 

सांचालक ठेकेदार 

 

सांचालक ठेकेदार 

सांचालक ठेकेदार 

 

सांचालक ठेकेदार 

 

सांचालक ठेकेदार 

सांचालक ठेकेदार 

 

 वातावरणीय ाऄनुगमन  

वातावरणीय प्रभाव न्त्यूनीकरणका ाईिायहरुको प्रभावकाररतालााइ सुतनतित गना ाऄनुगमनका 

ाअवश्यकताहरुलााइ तसफाररस गनुा वातावरणीय ब्यबस्थािन कायायोजनाको एाईटा ाईद्देश्य हो । 

ाअयोजना तनमााण तथा सांचालनको ाऄवतधमा ाऄनुगमन गनुािने कारण ततन वटा छन् । 

 प्रारतबभक तथयाांक सांकलन गनुा  

 ाअयोजना कायाान्त्वयनको कारण ाईत्िन्न हुनसके्न कुनैितन नकारात्मक वातावरणीय 

प्रभावहरुको जाांच गनुा र ाईियुक्त न्त्यूनीकरणका ाईिायहरु ाऄवलबबन गनुा र  

 तसफाररश गररएको वातावरणीय सुरक्षा गुणस्तराऄनुरुि ाअयोजनाको सबिन्न भएको 

सुतनतित गनुा  

ाअयोजनाका प्रत्येक चरणतसत सबबतन्त्धत सुिररवेक्षणका ाअवश्यकताहरु तातलका ७.४ ब्याख्या 

गररएको छ । यसमा ाऄनुगमनको सांख्या र गनुािने तजबमेवार सांस्था िानी समावेश गररएको छ । 

 



af= k|= d"= d:of}bf k|ltj]bg /fo ;'emfj k|of]hgsf] nflu dfq 

183 

 

तातलका ७.४ वातावरण ाऄनगुमन ाअवश्यकता 

तवषयबस्तु  ाऄनगुमन गररएका 

मािदण्ड 

ाऄवतस्थतत  तजबमवेारी  िटक  

तनमााणिूवाको चरण  

हावािानी  -ाअधारभूत ाऄवस्थाहरु : 

वषाा, वाष्िीकरण, 

तािक्रम, वायुको वेग र 

ददशा ाअदद  

बााँध क्षरे  सुिररवेक्षण 

िरामशादाता  

दतैनक  

जलतबज्ञान  नदीको िानीको िररमाण 

र ाईचााइ  

बााँध क्षरे  ाअयोजना 

सन्त्चालक  

दतैनक 

तनमााणको चरण  

कानुनी 

कताव्यहरू  

ाऄनुमतत तथा तस्वकृततसांग 

मेल खानेगरर  

ाअयोजनाको 

सबिूणा क्षेर  

तनमााण 

ठेकेदार  

जारी  

हावािानी  ाअधारभूत ाऄवस्थाहरु: 

वषाा, बातष्िकरण, 

तािक्रम, वायुको वेग र 

ददशा ाअदद   

बााँध क्षरे  तनमााण 

ठेकेदार  

दतैनक  

तहमताल  तहमताले तवकास: हवााइ 

फोटो वा स्थलगत भ्रमण 

गरेर तलाआएका ततस्वरहरु   

मातथललो 

जलाधारक्षरे  

तनमााण 

ठेकेदार  

बार्भषक(गर्भमयाम)   

ितहरो  तभरालो जग्गाको 

स्थातयत्व  

जलाधार क्षेर  तनमााण 

ठेकेदार  

बार्भषक(वषाा िछी  

वन फडानी  तोदकएका ठााईाँहरुमा 

रहकेो वनको क्रतमक 

फडानी   

ाअयोजनाको 

सबिूणा क्षेर  

तनमााण 

ठेकेदार  

दतैनक  

भूक्षय र 

थेग्रो  

-तनयन्त्रण प्रभावकाररता: 

भूक्षय र सााआट बातहरको 

थेग्रोको ाऄवस्था  

ाअयोजनाको 

सबिूणा क्षेर 

तनमााण 

ठेकेदार 

साप्तातहक/ 

हावाहुररिछी  
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- थेग्रो थुतप्रने ठााईाँहरुको 

ाअवतधक ममात  

- मातथललो सतहको माटो 

नछोतिएको वा छोतिएको 

: बषाको समयमा वा एक 

मतहनाभन्त्दा बढी 

थुिाररएको भए तबाई 

रोतिएको  

-तस्थरता  

 

ाअयोजनाको 

सबिूणा क्षेर 

ाअयोजनाको 

सबिूणा क्षेर 

 

ाअयोजनाको 

सबिूणा क्षेर 

 

 

तनमााण 

ठेकेदार 

 

तनमााण 

ठेकेदार  

 

साप्तातहक/ 

हावाहुररिछी 

साप्तातहक  

 

दतैनक 

फोहोर 

ब्यबस्थािन  

-सकेसबम ाअयोजना 

क्षेरतभरै फोहोरको िनु: 

प्रयोग गने  

- बााँदक रहकेो फोहोरको 

तोदकएको स्थानमा 

ाईियुक्त ब्यबस्थािन  

ाअयोजनाको 

सबिूणा क्षेर 

फोहोर फालने 

ठााईाँ   

तनमााण 

ठेकेदार  

 

तनमााण 

ठेकेदार 

दतैनक 

दतैनक  

जलतबज्ञान  नदीको िानीको िररमाण 

र ाईचााइ  

तमोर नदद  ाअयोजना 

सांचालक  

दतैनक  

िानीको 

गुणस्तर  

-नदीमा तमसााईनुाऄतघ 

सफा गररएको फोहोर 

िानी  

- तािक्रम, ाऄतक्सजनको 

तमसावट, िीएच, 

सुचालाकता, धतमलोिन, 

प्रततदक्रयाशील 

सुचालाकता, धतमलोिन, 

प्रततदक्रयातशल तसतलका, 

फोसफोरसको िूणा मारा, 

ाऄजैतवक फोसफोरस, 

नााआिोजनको िूणा मारा, 

एमोतनया नााआिोजन, 

ाअयोजनाको 

सबिूणा क्षेर  

 

तमोर नदीमा 

रहकेा सब ै

तनमााण 

क्षेरभन्त्दा 

मातथ, बााँध 

तथा टेलरेस 

ाअाईटलेट मुतन  

तनमााण 

ठेकेदार  

 

 

 

तनमााण 

ठेकेदार 

साप्तातहक  

 

 साप्तातहक  
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नााआिोजन ाऄक्सााआड, 

वायोकेतमकल 

ाऄतक्सजनको माग, 

क्लोरोदफल-ए र ददशाबाट 

तनस्कने कोतलफमास       

फोहोर 

ब्यबस्थािन  

-सकेसबम ाअयोजना क्षेर 

तभरै फोहोरको िनु: 

प्रयोग गने  

- िुन: प्रयोगमा नाअाईने 

फोहोरको ाईियकु्त 

ब्यबस्थािन गने  

ाअयोजनाको 

सबिूणा क्षेर  

ाअयोजनाको 

सबिूणा क्षेर 

तनमााण 

ठेकेदार 

 

तनमााण 

ठेकेदार  

दतैनक 

 

साप्तातहक 

जोतखम  -जी एल ओ एफ सूचना 

प्रणालीको ममात  

- तबद्युत गृहले ददने सांकेत 

र सााआरनहरुको ममात  

- जोतखम यकु्त बस्तुहरुको 

सुरतक्षत भण्डारण 

- तवस्फोटक िदाथाहरु 

सुरतक्षत ठााईाँमा राख्न े 

- जोतखमयुक्त बस्तुहरु 

तोकेाऄनुसार प्रयोग गने   

जलाशयको 

जलाधार  

टेलरेसदतेख 

िुन: तनयमन 

बााँधसबम 

तनमााण काया 

हुन ेठााईाँ   

 ाअयोजनाको 

सबिूणा क्षेर 

ाअयोजनाको 

सबिूणा क्षेर 

तनमााण 

ठेकेदार 

 

तनमााण 

ठेकेदार 

तनमााण 

ठेकेदार 

तनमााण 

ठेकेदार 

 

तनमााण 

ठेकेदार  

प्रत्येक मतहनामा  

 

मातसक 

साप्तातहक 

साप्तातहक 

 

साप्तातहक 

जनशतक्त 

ब्यबस्थािन 

र सरुक्षा  

-जनशतक्तका लातग 

तनयमकानुन लागु गने  

-जनशतक्तलााइ सुरक्षा 

सांयन्त्रहरु ाईिलब्ध गरााईने 

एवां सुरक्षा सबबतन्त्ध 

ाअयोजनाको 

सबिूणा क्षेर 

ाअयोजनाको 

सबिूणा क्षेर 

तनमााण 

ठेकेदार 

 

तनमााण 

साप्तातहक 

 

साप्तातहक 
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तनयतमत तातलम ददने  

- िकााईन ततााईन वा 

बालनका लातग वैकतलिक 

ाईजााको व्यवस्था गने  

- ियााप्त सेवा तथा सुतवधा 

ाईिलब्धता गरााईने  

 

जनशतक्त बस्न े

तशतवर 

 

ाअयोजनाको 

सबिूणा क्षेर 

ठेकेदार 

 

तनमााण 

ठेकेदार 

 

 

तनमााण 

ठेकेदार 

 

साप्तातहक 

 

 

मातसक 

जलीय 

ियाावरण  

माछा तथा ठुला मेरुदण्ड 

नभएका ठुला 

प्रजाततहरुको प्रकार र 

सांख्या  

तमोर नदद – 

बााँध क्षरे भन्त्दा 

मातथ र टेलरेस 

भन्त्दा तल   

तनमााण 

ठेकेदार  

प्रत्येक मतहनामा 

ध्वतन 

प्रदषुण र 

कबिन  

-ाईत्िादकल े तोकेाऄनुसार 

यन्त्रहरुको ममात 

-तनयतन्त्रत तबष्फोटन  

ाअयोजनाको 

सबिूणा क्षेर 

तनमााण काया 

हुन ेठााईाँ   

तनमााण 

ठेकेदार 

 

तनमााण 

ठेकेदार 

साप्तातहक/समस्या 

दतेखएका बेला  

दतैनक  

हावाको 

गुणस्तर  

-तोदकएको स्थानको 

हावाको गुणस्तर  

- धलुोको ाईत्िादन  

 

- यन्त्रहरुको प्रदषुण 

तनयन्त्रण   

सुरुांग तथा 

तबद्युतगृहको 

गुफा  

ाअयोजनाका 

सब ै क्षेर र 

सडक 

ाअयोजनाका 

सब ैक्षेर  

तनमााण 

ठेकेदार 

तनमााण 

ठेकेदार 

 

तनमााण 

ठेकेदार 

दतैनक  

दतैनक 

 

साप्तातहक 

िादफक/ सवारीसाधनको गतत ाअयोजनाको तनमााण साप्तातहक 
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िहुाँच  तनयमन गने  सब ैसडक  ठेकेदार 

ाईजुरी  सब ैाईजुरीको ाईत्तर ददने ाअयोजना क्षेर  सुिररवेक्षण 

िरामशादाता  

साप्तातहक  

सांचालनको चरण  

कानुनी 

कताव्यहरू  

ाऄनुमतत तथा स्वीकृततसांग 

मेल खाने गरर  

ाअयोजनाको 

सब ैक्षेर  

सांचालन 

ठेकेदार  

प्रत्येक मतहनामा  

हावािानी  ाअधारभूत ाऄवस्थाहरु 

:वषाा, बातष्िकरण, 

तािक्रम, वायुको वेग र 

ददशा ाअदद  

बााँध क्षरे  सांचालन 

ठेकेदार  

दतैनक 

जलतबज्ञान  नदीको िानीको मररमान 

र ाईचााइ  

बााँध क्षरे भन्त्दा 

तलततरको क्षरे  

सांचालन 

ठेकेदार  

दतैनक  

ग्रातमण 

खानेिानी 

ाअिूर्भत  

खानेिानी ाअयोजनाहरुको 

प्रभावकाररता  

नदद क्षेरमा िने 

गााईाँहरु   

सांचालन 

ठेकेदार  

मातसक 

नददतलको 

क्षय   

नददतलको क्षय  बााँध दतेख  सांचालन 

ठेकेदार( 

भूगभातवदबाट)   

प्रत्येक ३ 

मतहनामा 

(ितहलो ५ बषा) 

जलाशयको 

दकनारको 

स्थातयत्व  

ितहरो र तभरालो जग्गाको 

स्थातयत्व  

जलाशयको 

दकनार  

सांचालन 

ठेकेदार 

प्रत्येक ६ 

मतहनामा 

(ितहलो ५ बषा) 

िानीको 

गुणस्तर  

तािक्रम, ाऄतक्सजनको 

तमसावट, िीएच, 

सुचालाकता, धतमलोिन, 

प्रततदक्रयाशील 

सुचालाकता, धतमलोिन, 

प्रततदक्रयातशल तसतलका, 

फोसफोरसको िूणा मारा, 

तमोर नदद  सांचालन 

ठेकेदार 

मातसक  
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ाऄजैतवक फोसफोरस, 

नााआिोजनको िूणा मारा, 

एमोतनया नााआिोजन, 

नााआिोजन ाऄक्सााआड, 

वायोकेतमकल 

ाऄतक्सजनको माग, 

क्लोरोदफल-ए र ददशाबाट 

तनस्कने कोतलफमास  

जलीय 

ियाावरण  

बसस्थानको ाईिलब्धता र 

मौसमी माछाको जात र 

सांख्या  

टेलरेस छेाईमा 

िने जलाशय र 

तमोर नदद  

सांचालन 

ठेकेदार  

प्रत्येक ३ 

मतहनामा 

(ितहलो ५ बषा) 

जोतखम  -ितहरो  

 

-ाअयोजना िूवााधारको 

मजबुती  

- जीएलओएफ सूचना 

प्रणाली र सााआरनहरु  

- तहमताल तवकास- हवााइ 

फोटो र /वा स्थलगत 

भ्रमणबाट तलाआएको 

ततस्बर माफा त ाऄनुगमन 

गने   

मातथललो बााँध- 

तमोर नदद तथा 

ाऄन्त्य  

ाअयोजना 

िूवााधार  

तमोर नदीमा 

 

मातथललो 

बााँधमा  

ाईत्िादन 

ठेकेदार 

 

ाईत्िादन 

ठेकेदार 

 

ाईत्िादन 

ठेकेदार 

 

ाईत्िादन 

ठेकेदार  

बार्भषक 

 

प्रत्येक ६ 

मतहनामा 

 

प्रत्येक ४   

मतहनामा 

(वषााको बेला) 
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ाऄध्याय  ाअठ नीतत, ऐन, तनयम, तनदतेशका, मािदण्डहरु,  सतन्त्ध सांझौता 

 

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन अध्ययनका िममा, यो प्रजतवेदन तयार गदाड आवजधक योजना, जवषयगत नीजत 

तथा रणनीजतमा उले्लख िएका वातावरण, वन, श्रम ऐन, जनयमाविी, अन्य सान्दजिडक ऐन, नीजत, जनयमाविी 

एवम् मुख्य रुपमा जिजवद्युत जवकास सम्बन्धमा जवद्यमान योजना तथा नीजतहरुको जवसृ्तत सजमक्षा गररएको छ 

॰ यस आयोजनाको िाजग जिजवद्युत जवकास नीजत, २०५८ िाई छाता नीजतको रुपमा जिइएको छ ॰ यसका 

अजतररक्तयो प्रजतवेदन तयार गदाड जिस्रोत रणनीजत, नेपाि जैजवक जवजवधता रणनीजत  राजरि य वन नीजत २०७५, 

नेपाि वातावरण नीजत २०७६, पूवाडधार जवकास आयोजनाका िाजग जग्गा प्रान्सि, पुनडवास तथा पुनस्थापना नीजत 

२०७१ आजद समीक्षा गररएको छ ॰  

नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजना कायाडन्रयन गदाड अविम्वन गनुडपने सम्बन्सन्धत कानुनहरुको पजन यस प्रजतवेदनमा 

जवसृ्तत सजमक्षा गररएको छ ॰ यो आयोजना कायाडन्रयन गदाड वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६) र यसको 

जनयमाविी (२०७७), वन ऐन २०७६, जिश्रोत ऐन (२०४८) र जनयमाविी (२०४९), जवद्युत ऐन (२०४९) र 

जनयमाविी (२०४९), वन ऐन (२०७६) तथा जनयमाविी (२०७१) का जवजिन्न प्रावधानहरु आकजषडत हनेछन् र 

जतनको पररपािना गररनेछ ॰ यसका अजतररक्त िूजम ऐन (२०२०), स्थानीय सरकार संचािन ऐन (२०७४) र र 

जनयमाविी (२०७१), जिाचर संरक्षण ऐन (२०१८), श्रम ऐन २०७५, िू उपयोग ऐन २०७६, जवद्युत जनयम 

आयोग ऐन २०७४, जग्गा प्रािी ऐन (२०३४), जवस्फोटक पदाथड ऐन (२०१८) तथा सावडजजनक सडक ऐन (२०३४) 

िगायत प्रजाजतको संरक्षण सम्बन्धी महासन्सन्धहरुको पजन सजमक्षा गररएको छ ॰ 

यो प्रजतवेदन तयार गदाड जिस्रोत र वन के्षत्रसंग सम्बन्सन्धत वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन जनदेजिका, 

जनयमाविीहरु, मापकहरु, म्यनुयि, जदग्दिडनहरुको पजन जवसृ्ततरुपमा उपयोग गररएको छ ॰ जवद्यमान नीजत 

तथा रणनीजत, वातावरणसंग सम्बन्सन्धत कानुन, जनदेजिका तथा जदग्दिडनहरु िगायत वातावरणीय प्रिाव 

मूल्याङ्कनको आधारिूत जसिाि र अभ्यास बमोजजम समेत आयोजनाको कायाडन्रयन गदाड वातावरणमा पनड 

सके्न प्रजतकूि प्रिावहरुिाई हटाउने र नू्यजनकरण गने वा क्षजतपूजतड जदने व्यवस्थाका िाजग आयोजनामा 

वातावरण संरक्षणका उपायहरु समावेि गरी आयोजना कायाडन्रयन गनड प्रस्तावक स्वयं जजमे्मवार हने िएकोिे 

सिव िएसम्म यी कुराहरुिाई ध्यानमा राखी  यो प्रजतवेदन तयार गररएको छ ॰ 

नेपालको सांवबधान  

धारा १६ को १ - मानव अजधकार वातावरण र स्वास्थ सम्बन्सन्ध  

धारा २७ - सूचना हक सम्बन्सन्ध  

धारा ३५ को ५ - नेपािको संजवधानिे िौजतक संरचनाहरु जनमाडणको िममा वातावरणमा हने असरहरुिाई 

कम गरर, बन्यजिुका साथै जैजवक जवजवधतािाई संरक्षण गने  

खण्ड १३ िाग ३ - आजदवासी, जनजाती, मजहिा, दजित िगायतका जनताहरुिाई बराबरी मात्रामा सेवा पुयाडउने  

धारा १९ - सम्पजत सम्बन्सन्ध हक तथा क्षजतपूजतड  

धारा ३३ - समाजका अिक्त बगडहरु, मजहिा दजित,बृद्द, एकि मजहिा, घरबार जबजहन  
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धारा २२ को १-५  - बािअजधकार सम्बन्सन्ध हक तथा अजधकार  

धारा ३० - प्रत्यक नागररकिे स्वच्छ तथा सर्ा वातावरणमा बाच्न पाउने अजधकार  

धारा ५१ को ५ - प्राकृजतक सम्पदाहरुको संरक्षण, प्रोत्साहन तथा संरक्षण, बनजंगि,वनिजत, बन्यजिु, जैजवक 

जवजवधताको कम असर पुयाडउने गरर जवकास जनमाडणका कायड गने  

धारा ७ - प्रकृजत, वातावरण वा जैजवक जवजवधतामाजथ नकारात्मक असर परेको वा पनड सके्न अवस्थामा 

नकारात्मक वातावरणीय प्रिाव जनमुडि वा नू्यन गनड उपयुक्त उपायहरु अविम्बन गने॰ 

नीवत  

पन्ध्रौ योजना २०७६-२०७७ देन्सख २०८०-२०८१ सम्म  

राज्यिे वातावरणिाई स्वच्छ बनाउने जवजिन्न योजनाहरु तजुडमा गने छ॰  राज्यिे िौजतक जनमाडणका िममा हने 

असरहरुिाई कम गने, आमनागररक माि सर्ा वातावरण सम्बन्सन्ध रै्िाउनु र वातावरणको संरक्षण गनुड 

रहेको छ॰   

नेपाि जित्र िएका प्राकृजतक सम्पदाहरुिाई जदगो रुपमा पररचािन गरर वातावरणिाई संरक्षण गने॰  यस 

आयोजनािे बगेर खेर गैरहेको पानीिाई प्रयोग गरर जबद्युत उत्पादन गने छ॰  

राजरि य जिजनजत २०५८  

यस नीजत अनुसार वातावरणीय अध्ययनको अध्ययन कायड गनुडपने र वातावरणीय ब्यबस्थापन योजना बनाउनु 

पने॰   

राजरि य जैजवक जबजबधता रणनीजत तथा कायडयोजना (२०१४/२०२०) 

यस रणनीजत तथा कायड योजनािे नेपािका संरक्षण के्षत्रहरु जैजवक जवजवधता माजथ माजनसहरुको चाप कम गरर 

प्राकृजतक सम्पदाहरुिाई जदगो रुपमा प्रयोग गने, मानव तथा बन्यजिु जबचको द्दन्दिाई कम गने, जमचाहा 

बनािजतहरुको जनयन्त्रण, जैजवक जवजवधता र बासस्थानको संरक्षण, इकोजसस्टम माजथ नौसम पररवतडनबाट पनड 

सके्न असरिाई कम गने, स्थानीय समुदाय र आजदवासी समुदायहरु जवचको आजथडक तथा सामाजजक चासोिाई 

जबजिन्न कायडिम, ऐन, जनयमाविी अिरगडत सम्बोधन गने॰  वनके्षत्रको नोक्ानीिाई कम गने, वनिजतहरुको 

बासस्थानिाई जोगाई जैजवक वातावरणिाई जोगाउने, वन सम्बन्सन्ध अध्ययन कायडिाई बढाई जैजवक जवजवधता र 

जजवहरु संरक्षन्म उजचत ध्यान जदने  

 

जग्गा पुनस्थाडपन तथा पुनबाडस सम्बन्सन्ध जनजत २०७१ 

आयोजना प्रिाजवत के्षत्रका स्थानीय बाजसन्दाहरुिाई उजचत तवरिे पुनस्थाडपन तथा पुनबाडसको व्यवस्था गनुडपने॰   

िौजतक तथा आजथडक रुपमा प्रिाजवत जनसंख्या, जाजतहरु, आजदबासी, जनजाती, दजित, िोपोउन्मख समुदाय, 

एकि मजहिा, अिक्त पररवार, वृद्दबृद्दा, आयोजना प्रिाजवत बाजसन्दाहरुिाई आ-आफ्नो जसप तथा क्षमता 

अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गनुडपने  
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माजथ उले्लन्सखत जनजाजतहरुको पुनस्थाडपना तथा पुनबाडस कायड गदाड आयोजना प्रिाजवत के्षत्रका बाजसन्दा तथा 

समुदायहरुको उजचत राय सुिाव, छिर्ि गरर कायड गनुडपने॰  

स्थानीय समुदायबाट आउने गुनासा राय सुिावहरुिाई सम्बोधन हनेगरर सुिाव संकिन, गुनासाहरुको 

सम्बोधन हनेगरर र सुने्न, रेकडड  गने, र्ाइि पत्रमन्जुर आजदको व्यवस्था गरर कायड गनुडपने॰     

जिजबद्युत उत्पादन नीजत २०५८  

खण्ड ५ को उपखण्ड ५.७ मा वातावरणिाई जोगाउनुपने, उपखण्ड ५.८ मा प्रिावहरुिाई 

नू्यनीकरण गनुडपने, उपखण्ड ५ को दुइमा स्थानीय बाजसन्दाहरुिाई रोजगारीको अवसर, खण्ड 

६ को उपखण्ड ६.१ मा जािमा रहेका जीवजिुहरुिाई बाच्नका जनजमि छोड्नुपने पानीको 

मात्रा, घरजग्गा अजधकरण, पुनस्थाडपना तथा पुनबाडस गनुडपदाड आयोजना प्रिाजवत के्षत्रका स्थानीय 

बाजसन्दाहरुिाई सहजीकरण गनुडपने, उपखण्ड ६.५ मा जिजवद्युत आयोजना नेपाि 

सरकारिाई हस्तािरण गने सम्बन्सन्ध व्यवस्था, उपखण्ड ६.१२ मा जबद्युत उत्पादन तथा 

सिेक्षण कायडका िै जदइने अनुमजत र रोयल्टीको ब्यबस्थापन, उपखण्ड ६.१३ मा जबजिन्न 

दसु्तरको ब्यबस्थापन, यस नीजतिे जनम्नतम माजसक बहाबको १० प्रजतित पानी छोड्नुपने 

व्यवस्था अथवा प्रजतवेदनमा सुिाव जदइए अनुसारको १० प्रजतित िन्दा कम पानी नहने गरर 

आयोजना जनमाडण गने व्यवस्था गरेको छ॰   

 राजरि य वन नीजत २०७६  

यस नीजतिे जिाधार, माटो र पानीको संरक्षण गनड अध्ययन र योजनाहरु बनाउने गदडछ, मेसम 

सम्बन्सन्ध खतरनाक वातावरणीय प्रिावहरुिाई नू्यनीकरण गने, िू- उपयोग पररवतडन, ि-

उपयोगका जकजसम, जैजवक जवजवधताको संरक्षण, इकोजसस्टम र बंिानुगत जवजवधताहरुिाई 

संरक्षण गने उले्लख गरेको छ॰ 

ऐन  

वातावरण सांरक्षण ऐन २०७६  

वातावरण सांरक्षण ऐन २०७६ को दफा २ मा प्रारतबभक वातावरणीय िररक्षण, वातावरण प्रभाव 

मुलयाांकन, सांतक्षत वतवरतनय ाऄध्ययन गने  तवस्तृत रुिमा ब्याख्या  गररएको छ।  यस ैऐनमा दफा 

२ को क,ख,ग मा सांघ, प्रदशे र ाऄथतनया तहमा वातावरणीय ाऄध्ययन प्रततवेदनको तयारी र 

बुझााईने प्रदक्रयाको बारेमा ब्याख्या गररएको छ।  दफा ३ मा प्रदषुण तनयन्त्रण, दफा ४ मा 

वातावरणमा प्रततकुल िररवतानको ब्यबस्थािन, र दफा ६ मा जररवाना तथा हजाानाको व्यवस्था 

गररएको छ।  

तबद्युत ऐन २०४९  
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यस ऐनल े तबद्युत सभके्षण, तबद्युत ाईत्िादन तथा तबद्युत प्रसारण सबबतन्त्ध ब्यबतस्थत र सुरतक्षत 

प्रदक्रयाहरु ाऄवलबबन गने कायाहरुका बारेमा ब्याख्या गरेको छ।  

 

सामातजक सुरक्षामा ाअधाररत ऐन २०७४  

यस ऐनल ेश्रतमक तथा कामदारहरुको सामातजक सरुक्षा सबबतन्त्ध व्यवस्था गरेको छ।  ऐनको दफा 

नां ७ मा कामदारहरुले प्रततमतहना ाअफ्नो िाररश्रतमकबाट कटााईनु िने रुिैया िैसाको बारेमा स्िष्ट 

व्यवस्था गरेको छ।  साथै ाईिखण्ड १ मा कामदारहरुले नोकरीको ितहलो ददन दतेख ाऄतन्त्तम 

ददनसबम सामातजक सरुक्षाकोषमा जबमा गनुािने व्यवस्था गरेको छ।  यदद कामदारल ेाअफ्नो तलब 

निााइ कोषमा दातखला गना नसकेमा ततन मतहनाको कोषमा जबमा गनुािने रकम सबबतन्त्धत 

कायाालयल े व्यवस्था गनुािने हुन्त्छ।  सबबतन्त्धत कायाालयले ाईक्त रकम (मतहनावारी) कामदारको 

िाररश्रतमक रकमबाट कट्टा गरर जबमा गनेछ।  

मुलुकी ाऄिराध सांतहता २०७४  

यस मलुुकी ाऄिराध सांतहताले जनताहरुबाट हुन े ाऄिराधजन्त्य दक्रयाकलािहरु सबबतन्त्ध कानुनी 

रुिमा स्िष्ट ब्याख्या गरेको छ।   

मुलुकी दवेानी सांतहता २०७४  

यस कानुनल ेचल, ाऄचल सबिततको भागबन्त्डा सबबतन्त्ध व्यवस्था गरेको छ।   

 

दलुाभ बन्त्यजन्त्तु र वनस्िततको ाऄन्त्तरातिय व्यािार तनयमन ऐन २०७३  

यस सााआरटस ऐनले सबबतन्त्धत दशेल ेरातियस्तरमा प्रस्तातवत, िाररत ऐन कायान्त्वयन गनेछ।  

माटो तथा जलाधार सांरक्षण ऐन २०३९  

यस ऐनको दफा १०ल ेकुनै ितन जलाधरलााइ प्रततवतन्त्धत गरर सांरक्षण गने सके्नछ।  त्यस ैगरर दफा 

२४ ाऄनुसार कुनैितन िानीका मुलयहरुलााइ नाल सरकारले प्रयोग गना सके्नछ र यसमा बाधा तथा 

ब्यबधान िुयाााआने छैन।  

रातिय तनकुञ्ज तथा बन्त्यजन्त्तु सांरक्षण ऐन २०२९  

यस ऐनले ाऄनुमतत तबना रातिय तनकुञ्ज तथा ाऄन्त्य सांरतक्षत क्षरेतभर रहकेा िानीका मुहानहरु र 

ाऄन्त्य श्रोतहरुको प्रयोग गना िााईने छैन साथै यस्ता सांरतक्षत क्षरेतभर तवष्फोटक िदाथाहरुको प्रयोग 

गना िााआने छैन।  त्यसैगरर दफा ९ ाऄनुसार वन्त्यजन्त्तुहरुको छोरर तशकार गने कायामा समेत प्रततवन्त्ध 
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लागेको छ।  दफा १३ ाऄनुसार सांरतक्षत क्षरेबाट कुनैितन नमुना सांकलन गनाका तनतमत्त ाऄनुमतत 

तलनैिने व्यवस्था रहकेो छ।   

प्राकृततक श्रोत सबबतन्त्ध ऐन २०४९  

यस ऐनको दफा ३ ाऄनुसार िानीको श्रोतको ाऄतधकार नेिाल सरकारलााइ रहन े छ।  यस ऐन 

ाऄनुसार तबना ाऄनुमतत नेिाल सरकारले तोदकएका िानीको प्रयोग गने सांरचना तथा ठााईाँ  बाहके 

ाऄन्त्य काया गना निााईने व्यवस्था गरेको छ।  यसै ऐनल ेिानीको गुणस्तर तोके्न सबबतन्त्ध व्यवस्था 

गरेको छ। यस ऐन ाऄनुसार िानीलााइ प्रदतुषत गना िााआने छैन साथ ै िानीको श्रोत स्थलहरुमा 

भौततक सांरचनाहरु तनमााण गदाा िानीका श्रोतहरुलााइ कम क्षतत िगु्ने गरर काया गांरुिरने छ।    

जग्गा प्रातप्त सबबतन्त्ध ऐन २०३४  

यस ऐनको दफा ३ ले नेिाल सरकारलााइ कुनैितन जग्गा प्रातप्त र क्षततिुर्भतको व्यवस्था गने सबबतन्त्ध 

ाऄतधकार ददएको छ, साथै तनयम ४,५,६,७,८ ाऄनुसार कुनैितन तनतज सांस्थाल े ाअवेदन ददएमा 

नेिाल सरकारल ेजग्गा प्रातप्त गनाका तनतमत्त क्षततिूर्भत सबबतन्त्ध मूलय तनधाारण प्रदक्रया गने छ।  यस 

ऐन ाऄनुसार क्षततिूर्भत रकम तचत्त नबुझेमा, सबबतन्त्धत व्यतक्त तथा सांस्थाहरुले सूचना जारी गरर 

िुनरावेदन ददन सके्न छ।  (गृह मन्त्रालय ाऄन्त्तगात) यस  तनधाारण सबबतन्त्ध ाऄतन्त्तम तनणाय गृह 

मन्त्रालय मातहत हुनेछ।   

कामदार सबबतन्त्ध ऐन  

 दफा १० ाऄनुसार  ग्यारेन्त्टी गनुाका साथै दफा १२ मा िुन रोजगारी सबबतन्त्ध व्यवस्था गरको छ। 

यस दफा १६,१७, मा कम गने समयावतधको बारेमा तोदकएको छ।  दफा 

२०,२१,२२,२४,२५,२६ मा तलबको बारेमा व्यवस्था गरेको छ भने दफा २७ दतेख ३६ सबम 

ब्यबसातयक सुस्वास्थ तथा सुरक्षाको बारेमा, ३७-४४  सहज बातावरण सबबतन्त्ध व्यवस्था, दफा 

४६ मा कामदारहरुको तनतमत्त कायास्थलमा राम्रो व्यवस्था हुनुिने सबबतन्त्ध योजना, दफा ५० दतेख 

६०दफामा दण्ड तथा जररवाना सबबतन्त्ध व्यवस्था गरेको छ साथ ै दफा ७२ दतेख दफा ८२ मा 

कामदारको झैझगडा सबबतन्त्ध व्यवस्था गररएको छ।   

लैतङ्गक सहसा कम गने ऐन २०७१  

यस ऐन ाऄन्त्तगात कायाालयमा कम गने कामदार तथा कमाचारीहरु तथा ाईक्त कायाालयमा ाअाईने 

सेवाग्राही बीच लैंतगक सहसाजन्त्य काया गना प्रततवन्त्ध साथ ै दण्ड जररवाना समेतको व्यवस्था 

गररएको छ।  यस ैऐनले कायाालयमा सुझाव िेरटका ,ाईजुरी सांकलन सबबतन्त्ध व्यवस्था गनुािने हुन्त्छ।  
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तवष्फोटक िदाथा सबबतन्त्ध एन २०१८  

यस ऐनले कुनैितन तवष्फोटक िदाथाको व्याख्या गरेको छ।  दफा ४ ले  तवष्फोटक िदाथा खररद, 

ढुवानी, भण्डारण गनाका तनतमत्त सांबबतन्त्धत तनकायबाट स्वीकृतत तलनुिने व्यवस्था गरेको छ।   

जलप्राणी सांरक्षण सबबतन्त्ध ऐन २०१७  

 यस ऐनको दफा ५ ख ले कुनैितन बााँधस्थल तनमााणका क्रममा माछाहरुको बाँसााइसरााइको तनतमत्त 

माछाको भयााङ्ग र माछाको ह्याचरीको व्यवस्था गने व्यवस्था गरेको छ।   

गुरठ सांस्थान ऐन २०३३  

यस गुरठ सांस्था ऐनको दफा १६ तथा दफा १७ ले गुरठ सांस्थानलााइ गुठीको जग्गा सांरक्षण तथा 

ब्यबस्थािन गने तजबमेवारी ददएको छ, दफा १८ ले कुनैितन ऐलानी जतमन तनतज प्रयोग गना 

निााआने व्यवस्था गरेको छ।   दफा ३२, ३३, ३४ ले गुठीका जग्गाहरु भाडामा ददने सबबतन्त्ध 

व्यवस्था गरेको छ , दफा ४२ ाऄनुसार नेिाल सरकारल े गुठीका जग्गा प्रातप्त गरेमा सकेसबम 

जग्गाको सत्ता जग्गै व्यवस्था गरेको छ।  

वन सांरक्षण ऐन २०७०  

यस ऐनले वन तथा वनक्षेर तभर प्रवेश तथा हस्तक्षेि, हडप्न े काया गना तनषेध गररनुका साथै 

ाऄनावश्यक रुख तबरुवा कटान वनस्ितत तथा जांगली जनावरको छोरर तनकाशी सबबतन्त्ध व्यवस्था 

गरेको छ।   

ठोस िदाथा ब्यबस्थािन सबबतन्त्ध ऐन २०६८  

यस ऐनले तवतभन्न ाअयोजना तथा ब्यािाररक केन्त्द्रबाट तनस्कने ठोस िदाथाहरुको ब्यबस्थािन गने 

सबबतन्त्ध ब्यबस्थाहरु रातखएको छ।   

सुचनाको हक सबबतन्त्ध ऐन २०६४  

यस ऐनको दफा २ ाऄन्त्तगात प्रत्येक नागररकले सावाजातनक सांघ, सांस्थाहरुबाट प्राप्त गनुािने 

सूचनाहरुको हकको व्यवस्था गरेको छ।  साथ ैदफा ४ ल ेसावाजतनक तनकाय द्दारा प्रभाव गनुािने 

सुचनाको बारेमा स्िष्ट रुिमा ब्याख्या गरेको छ।  यसै ऐनल ेप्रतेक सावाजातनक तनकायमा सूचना 

केन्त्द्र स्थािना भाइ त्यहााँबाट सरल र सहज रुिमा सूचना प्रवाह गने कुराको बारेमा स्िष्ट व्यवस्था 

गरेको छ।   

स्थानीय सरकार सांचातलत ऐन २०७३  

यस ऐनल ेस्थानीय तनकायहरुले काया तबभाजन र क्षेरातधकार सबबतन्त्ध व्यवस्था गरेको छ। 
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तनयमावली तथा तनयमहरु  

वातावरण सांरक्षण तनयमावली २०७७  

यस तनयमावलीमा वातावरण सांरक्षण ऐन २०७७ ले तोदकएका वातावरणीय ाऄध्ययन काया र 

प्रततवेदन सबबतन्त्ध तवस्तृत रुिमा ब्याख्या गररएको छ। यस तनयमावलीको ाऄनुसूची १ मा सांतक्षप्त 

वातावरणीय ाऄध्ययन सबबतन्त्ध मािदण्डहरु ददाआएको छ। ाऄनुसूची २ मा प्रारतबभक वातावरणीय 

ाऄध्ययन र ाऄनुसूची ३ मा वातावरणीय प्रभाव मलुयाांकन सबबतन्त्ध व्यवस्था गररएको छ।  यसै 

तनयमावलीमा सावाजतनक सुचनाको नमुना वातावरणीय प्रततवेदनको ढााँचा, कायासूची तथा क्षरे 

तनधाारण सबबतन्त्ध ढााँचा एवां सबबतन्त्धत तनकायले प्रदान गने तशफाररस िरहरुको ढााँचा सबबतन्त्ध 

ब्याख्या गररएको छ।   

तबद्युत तनयमावली २०५०  

यस तनयमावलीले तबद्यतु ाईत्िादन, सभेक्षण र प्रसारण सबबतन्त्ध ाऄनुमततिरको ब्याख्या गरेको छ।  

यसका साथ ैयस ै तनयमावलील े तबद्युत खररद, तवद्युतीय प्रसारण तनमााण तथा तडजााआन र सुरक्षा 

सबबतन्त्ध व्यवस्था गरेको छ।  

जलश्रोत सबबतन्त्ध तनयमावली २०५०  

यस तनयमावलीको तनयम १२ दतेख तनयम २१ ल े जलश्रोत सबबतन्त्ध ाईियोग गनाका तनतमत्त 

ाऄनुमतत तलन ेब्याख्या गरेको छ।  तनयम ३२ दतेख तनयम ३५ ल ेतवतभन्न जलश्रोत सबबतन्त्ध काया 

गनाका तनतमत्त चातहन ेजग्गाको ाऄतधकरणको व्यवस्था गरेको छ। 

सांरक्षण क्षेर ब्यबस्थािन तनयमावली २०५३  

यस तनयमावलील ेसांरक्षण क्षेरतभर रहकेा प्राकृततक वातावरणको सांरक्षण गने र सांरतक्षत क्षरेतभर 

रहकेा प्राकृततक श्रोतको सन्त्तुतलत रुिमा ब्यबस्थािन गने।    

श्रतमक सबबतन्त्ध तनयमावली २०७५  

यस तनयमावली ाऄनुसार कायाालयले कमाचारीलााइ हटााईनुिने ाऄवस्था भएमा सबबतन्त्धत 

कमाचारीलााइ तलतखत कारण सतहत सूचना ददाइ ाऄवगत गरााईनु िनेछ। तवदशेी कामदारहरुले नेिाल 

सरकार सांग काया ाऄनुमततिर तलाइ कामगने सबबतन्त्ध व्यवस्था गररएको छ।  

तवष्फोटक िदाथा सबबतन्त्ध तनयमावली २०२०  
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यस तनयमावलीले तवष्फोटक िदाथाको ाईत्िादन, ाअयात, भण्डार, प्रयोग, तबदक्र तथा ढुवानी 

सबबतन्त्ध कायाको ाऄनुगमन गनेछ।  

तनदतेशका/ बयानाुऄल  

जलतबद्युत सबबतन्त्ध वातावरणीय प्रभाव मुलयाांकन तनदतेशका  

यस तनदतेशकामा वातावरणीय प्रभाव मुलयाङ्कन गनाका तनतमत्त क्षरे तनधाारण एवां काया सचुी 

प्रततवेदनको तयारी, वातावरणीय प्रभावको मुलयाांकन, न्त्यूनीकरण र ाऄनुगमन तथा सावाजतनक 

सुचनाको नमुना, सावाजतनक सुनुवााइ गने सबबतन्त्ध प्रदक्रया सबबतन्त्ध व्यवस्था र वातावरणीय प्रभाव 

मुलयाांकन प्रततवेदनको ढााँचाको व्यवस्था तथा सबबतन्त्धत तनकायले ददने तसफाररश िरको नमनुा 

ददाआएको छ।  

जलतबद्युत ाऄनुमततिर सबबतन्त्ध तनदतेशका तथा कायातवतध २०७५  

यस तनदतेशका ाऄनुसार ाईजाा, जलश्रोत् तथा ससचााइ मन्त्रालयल ेतबद्युत ाईत्िादन, तबद्युत प्रशारण, 

तबद्युत सवेक्षण, ाऄनुगमन तथा तनरीक्षण सबबतन्त्ध काया गने सबबतन्त्ध व्यवस्था गररएको छ।  

वातावरण ब्यबस्थािन तनदतेशका (बाटो) िहुाँच मागा २०५६  

यस तनदतेशकाले बाटो सबबतन्त्ध प्रभाव न्त्यूनीकरण र वातावरणीय प्रभाव मुलयाांकन प्रततवेदन तयारी 

सबबतन्त्ध व्यवस्था गरेको छ।  

गाडीबाट तनस्कने धुाँवाहरु सबबतन्त्ध मािदण्ड २०६९  

यस मािदण्डलेतवतभन्न िेिोतलयम िदाथा प्रयोग गने सवारी साधनहरुको प्रयोग गदाा तनस्कने 

धुाँवाहरुको मािदण्ड तनधाारण गरेको छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलतवद्युत ाअयोजनाहरुको तनदतेशका  

यस तनदतेशकाले वातावरणीय प्रभाव मुलयाांकन तथा प्रारतबभक वातावरणीय िररक्षण सबबतन्त्ध 

गनुािने कायाहरुको तवस्तृत रुिमा ब्याख्या गरेको छ।  

सांरतक्षत क्षेरतभर भौततक िूवााधार तनमााण कायाहरु सबबतन्त्ध तनदतेशका २०६५  

यस तनदतेशकाल ेसांरतक्षत क्षरेतभर भौततक िूवााधार तनमााण कायाहरु सबबतन्त्ध तनदतेशकाको तवस्तृत 

रुिमा ब्याख्या गरको छ।  

- सांरक्षण क्षरे सबबतन्त्ध तनदतेशका २०५६  

यस तनदतेशकाल ेजैतवक तवतवधताको सांरक्षण तथा प्रयोग गने सबबतन्त्ध व्यवस्था गरेको छ।  
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-जग्गाको हदबन्त्दी छुटसबबतन्त्ध व्यवस्था  

 यस तनदतेशकाले भुतम ऐन २०२१ ल े तोदकएको हदबन्त्दी कुनैितन ाईद्योग , कलकारखाना, 

जलतबद्युत ाअयोजना साथै ाऄन्त्य ाअयोजनाहरुमा लागु नहुन ेव्यवस्था गरेको छ।  

सांरक्षण क्षेर ब्यबस्थािन सबबतन्त्ध तनदतेशका २०५६  

यस तनदतेशकाल ेसांरक्षण क्षेरको ब्यबस्थािन सबबतन्त्ध कायाहरुको तवस्तृत तववरण दीाआएको छ।  

तबद्युत ाऄनुमततिर तनदतेशका २०७५  

यस तनदतेशकाको भाग २ ले जलतबद्युत ाअयोजनाहरुको क्षमता तनधाारण गनेछ भने भाग ३ ल े

ाऄनुमतत िरको व्यवस्था गरेको छ।  साथ ैभाग ५ ल ेजलतबद्युत िररयोजनाको व्यवस्था गरेको छ।  

भाग ६ ल ेतबद्युत ाअयोजना बैंक स्थािना गरेको छ।  

ाऄन्त्तरातिय काननुहरु  

जैतवक तबतबधता सबबतन्त्ध सबमलेन (१९९२ ) को भाग १४ ल ेवातावरणीय प्रभाव ाऄध्ययन काया 

ाऄगाडी जैतवक तवतवधता सांरक्षण सबबतन्त्ध िालना गनुािने प्रावधानहरुको ब्याख्या गरको छ।  

दलुाभ वन्त्यजन्त्तु तथा वनस्िततको ाऄन्त्तरातिय व्यािार सबबतन्त्ध सबमलेन (१९७३), यस सबमलेन 

द्दारा वनस्ितत तथा वन्त्यजन्त्तुहरुलााइ लोिोन्त्मुखबाट बचााईनका तनतमत्त खण्ड २ मा तवतभन्न 

प्रजाततहरुलााइ ाऄनुसूची एक , ाऄनुसूची २ र ाऄनुसूची तीनमा वगीकरण गररएको छ।  

संयुक्त रारि संजघय आजदवासी, जनजाजतको हक सम्बन्सन्ध समे्मिन (२००७), संयुक्त रारि संजघय आजदवासी 

समुदायको हकजहतका जनजमि जवजिन्न प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको छ॰  जयनीहरु सम्बन्सन्ध कुनैपजन 

सामाजजक जवकास तथा आजथडक जियाकिापहरुमा आजदवासी समुदायहरुको हक, ाऄतधकार सबबतन्त्ध ाईतचत 

रुिमा िााईनुिने प्रावधानको व्यवस्था गररएको छ।  

जलवायु िररवतान सबबतन्त्ध सांयकु्त रािसांतघय सबमेलन १९९१  
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 ाऄध्याय नौ ाअयोजनाको फााआदाहरु र खचा 

 

आयोजनाको फाइदाहरु र खचि  

जनमाडणका िममा आयोजनािे  १००० दक्ष, १२५० अधड–दक्ष तथा २६५० अदक्ष व्यन्सक्तहरुिाई रोजगारी जदनेछ ॰ 

स्थानीय  प्रिाजवत पररवारिाई  पजहिो प्राथजमकता जदइनेछ ॰ आयोजना अवजधमा यस के्षत्रमा धेरै आजथडक 

जियाकिाप  हने हनािे स्थानीय अथडतन्त्रमा त्यसको अनुकूि प्रिाव पने कुरा पजन प्ररै छ ॰ यस आयोजनािे 

जनमाडण सम्बन्धी सीप, आय आजडन बढाउने सम्बन्धी ताजिम तथा ज्ञान जदने एवम् प्राजवजधक दक्षता बढाउन 

प्रिाजवत पररवार र स्थानीय जनतािाई प्राथजमकता जदई ताजिम जदनेछ ॰ यसैगरी यस आयोजनािे कायाडन्रयन 

गने सामुदाजयक सहयोग कायडिमबाट आयोजना प्रिाजवत के्षत्र   / नगरपाजिका  / गा.पा. िािान्सन्रत हनेछ ॰  

नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजनाको प्रस्तावक नेपाि सरकार, ऊजाड, जिस्रोत तथा जसंचाइ मन्त्रािय, जवद्युत 

जवकास जविागिे नेपाि जवद्युत प्राजधकरणिाई जवजुिी जबिी गनेछ ॰ त्यसरी जनजित जवजुिी जबिीबाट प्राि 

रकम आयोजनाबाट प्रिाजवत प्रदेि र स्थानीय जनकायका िाजग छुट्ाइनेछ ॰ जवद्यमान जनयमानुसार 

जिजवद्युत उत्पादनबाट प्राि हने राजश्व मधे्य स्थानीय सरकारिे २५ प्रजतित र प्रदेि सरकारिे २५  प्रजतित 

पाउने छन् ॰ आयोजनाको जिािय के्षत्रमा आयोजनाको आवश्यक सहयोगमा नौका जवहारको प्रवधडन गनड र 

जिािय के्षत्र माछा पािन गरी पयडटजकय स्थिको रुपमा जवकास हने िक्ष्य रहेको छ ॰ 

यो आयोजना जनमाडण सम्पन्न हन कररब १० वषड िागे्नछ ॰ प्रारन्सिक कायडहरु जसै्त आयोजनाको टेण्डर प्रजिया, 

जग्गा प्रान्सि, क्याम्प जनमाडण र आवश्यक प्रारन्सिक पूवाडधार जनमाडणको कायड पजहिो बषडमा गररने छ ॰ यस 

आयोजनाको िागत खचड २०२० को बजार िाउ अनुसार अनुमान गररएको छ ॰ नौमुरे जिजवद्युत आयोजनामा 

६९७.४४ जमजियन डिर, िामाताि जिजवद्युत आयोजनामा ९६.८६५ जमजियन डिर र सुराईनाका 

जिजवद्युत आयोजनामा १२२.२६जमजियन डिर िागे्न देन्सखन्छ ॰ 

 

 प्रवतकूल प्रभािहरु 

िौजतक वातावरण – आयोजनाबाट िौजतक वातावरणमा पने प्रमुख प्रिाव डुबान के्षत्र हो ॰ यस डुबान के्षत्रमा 

पने ९९१ पन्सक्क घर, ४२५ कन्सच्च घर, १२११ गोठ, २१ वटा िुरुङे्ग पुि, १ वटा काठे पुि, ६ वटा पन्सक्क पुि, ४७ 

वटा जवजिन्न कायाडिय, ५ वटा खानेपानी आयोजना , ५ वटा घाट, १४ वटा मंजदर, २१ वटा जवध्यािय, १ वटा 

हेल्थपोस्ट, २०,५०० वटा जनजी रुख/जबरुवा, १ पन्सक्क सडकिाई यस आयोजनािे प्रत्यक्ष प्रजतकूि प्रिाव पानेछ 

॰  

यी संरचना बाहेक अन्य जनमाडणसँग सम्बन्सन्धत प्रिावहरु जसै्त जजमनको िू–उपयोग पररवतडन, वायू प्रदूषण, 

ध्वनी प्रदुषण, नीजज जग्गामा जनमाडण सामाग्रीहरु थुपाने, सञ्चािन गने, पजहरो जाने, माटो बगे्न, वकड  क्याम्प 

सञ्चािन गदाड हन सके्न प्रिाव र आयोजना सञ्चािनको समयमा नदीको केजह िागमा नदीको केजह िागमा 

(इनटेक देन्सख जवद्युतगृह सम्म) नदीमा पानीको बहाव कम हने जस्ता िौजतक बातावरणमा सिाव्य प्रजतकूि 

प्रिाव पनेछन् ॰  
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आयोजना स्थि सम्मको सडकमा सवारी साधनको आवत–जावत एवम् जनमाडण सामग्रीको ओसार–पसार गदाड 

कावडन मोनोअक्ाइड, सल्फर डाइअक्ाइड एवम् धुिोको मात्रा स्थानीय वायुमण्डिमा थजपने छ ॰ आयोजना 

के्षत्रमा हाि अन्य ग्ाँस जनश्कािन गने स्रोत निएकोिे यो प्रिावको पररमाण सामान्य, स्थानीय तहसम्म र छोटो 

अवजधको िाजग हने आङ्किन गररएको छ ॰  

आयोजनाको वाँध जनमाडण गदाड नदीको पानी जहउँद र गृष्म मजहनाको कररव ३ मजहना धजमिो हनेछ ॰ जनमाडण 

कायडमा संिग्न कामदारहरुका कारण स्थानीय जनताको खानेपानी प्रणािीमा थप चाप पनड सके्नछ र 

र्ोहोरमैिाको जनष्कासनको समस्या बढ्न सके्नछ ॰ र्ोहोरमैिाबाट नजजकै रहेको पानीको स्रोत थप प्रदुजषत 

हन सक्दछ ॰ यसैगरी िजसङ्ग प्लान्टको सञ्चािनबाट धुिोको मात्रा बढ्ने छ ॰ 

हिुका र ठूिा मािवाहक सवारी साधनिे प्रयोग गने जडजेि र पेटि ोि, इन्सन्जन, जगयर तथा वे्रकबाट चुजहएको तेि  

तथा जग्रज िगायत अन्य तरि पदाथडबाट जजमनमा रहेको पानी प्रदूजषत हन सके्नछ र अन्सक्जनको मात्रा घट्न 

गई जिीय जीवमा प्रजतकूि प्रिाव पनेछ ॰  

जैविक िातािरणः   

यस आयोजनािाई कूि जजमन २५३४.९९४  हेक्टर आवश्यक परे पजन सरकारी जजमन१५०६.१२४ हेक्टर 

आवश्यक परे तापजन वन के्षत्र, सामुदाजयक वन  र नदी र बगर के्षत्र र जनजी जमीनमा (१०२८.८७ हेक्टर) पदडछ 

॰ यस आयोजनाको िाजग वन के्षत्र १३६९.४३ हेक्टर आवश्यक पदडछ॰आयोजनािे ३०२२५९ वटा पोि आकारर 

४७४५७ वटा रुख आकारका जम्मा ३४९७१६ जवजिन्न प्रजाजतका रुखहरु जवरुवािाई प्रिाव पानेछ ॰ जयनमा 

साि र खयरका रुखिाई मुख्य क्षजत पुगे्नछ ॰   

आयोजना के्षत्रमा जङ्गिी जनावर, जवजिन्न चरा चुरंुगी र सपड, छेपारो आदी घस्रने प्राणी पाइए तापजन ती प्राणी 

अन्य वासस्थानमा जान सके्न िएकािे जतनमा उिेख्य वातावरणीय प्रिाव नपने आङ्किन गररएको छ ॰  

सामावजक–आवथिक तथा साांसृ्कवतक िातािरणः   

आयोजना कायाडन्रयनका िाजग कूि१०२८.८७ हेक्टर हेक्टर जनजी जमीन र जस मधे्य४८ हेक्टर जग्गाधनी 

प्रमाण पुजाड जवनाको जमीन स्थायीरुपमा प्रयोग हनेछ ॰ खेतीयोग् जजमनमा क्षजत पुग्न जादा धान, गँह, मकै 

जस्ता उत्पादन समेत घट्ने र माटोको मात्रा समेत घट्न जान्छ ॰ यो आयोजनाबाट ९९१ पन्सक्क घर, ४२५ कन्सच्च 

घर र १२११ गोठ समेत प्रत्यक्ष प्रजतकूि प्रिाव पदडछ ॰  

 

सकारात्मक प्रभाि अवधकतम गने उपायहरुः   

आयोजना जनमाडण अवजधमा, आयोजनाबाट प्रिाजवत हने पररवार तथा स्थानीय जनतािाई 

तोजकएको योग्ता पुगेको अवस्थामा प्राथजमकताको आधारमा रोजगारी जदइने छ ॰ यो 

रोजगारीबाट आयोजनामा काम पाउने पररवारको आम्दानी बढ्ने छ ॰ आयोजनािे ठेकेदारसँग 

सम्िौता गदाड आयोजनाबाट प्रिाव पने पररवार तथा स्थानीय जनतािाई प्राथजमकताको 

आधारमा दक्ष तथा अधड–दक्ष दुवै प्रकारका कामदारिाई रोजगारी जदनु पने,  उजचत ज्यािा वा 
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तिव जदनु पने र जजल्लाबाट स्वीकृत दर िन्दा नघट्ने गरी ज्यािा वा तिब जदनु पने कुरािाई 

बाध्यकारी दर्ाको रुपमा समावेि गररनेछ ॰ 

आयोजनािे, आयोजना के्षत्र जित्र नगदेवािी, पयडटन, पिुपािन तथा उद्यम जवकासका 

सम्बन्धमा दक्षता बढाउनको िाजग प्राजवजधक ज्ञान र सीपमूिक ताजिम प्रदान गनेछ ॰  

नेपाि सरकारिे स्थानीय जनकायहरुको जवकास कायडिमको िाजग जनमाडण िागतको 

कन्सिमा०.७५ देन्सख ०.७५सामुदाजयक सहयोग कायडिमको िाजग व्यबस्था गनुडपने प्रबधान 

राखेको हँदा, प्रिाजवत गाँउपाजिकहरु र नगरपाजिकािे िौजतक पूवाडधार जवकास, स्वास्थ्य र 

जिक्षाका िाजग यस आयोजनाबाट ०.७५ सामुदाजयक सहयोग बापत थप रकम प्रदान हनेछ ॰ 

राजरि य उजाड सङ्कट जनवारण २०७२ अनुसार कन्सिमा ०.७५ (१०० मे.वा. सम्म) र देन्सख ०.५(१०० 

मे.वा. िन्दा माजथ) सामुदाजयक सहयोग कायडिमको िाजग थप रकम व्यवस्ता अनुसार यस 

आयोजना सामुदाजयक सहयोग कायडिमको िाजग थप रकम व्यवस्ता गररने छ ॰ 

उक्त सहयोग प्राथजमकताको आधारमा जिक्षा, स्वास््थ र खानेपानी, कृजष जबकास, स्थानीय वनको संरक्षण, 

जैजवक जवजवधता र स्थानीय जवकास सम्बन्धी गजतजवजधमा प्रयोग हनेछ ॰ यसमा िाजग प्रिाजवत गाँउपाजिकाका 

प्रते्यक वडाको प्रजतजनजधत्व हने गरी एक समन्रय सजमजतको गठन गररने छ ॰ यो सजमजतिे प्रिाजवत 

गाँउपाजिकाको आवश्यकताहरु प्राथजमजककरण गनेछ ॰ आयोजनाबाट पनड सके्न र परेका अनुकूि तथा 

प्रजतकूि प्रिाविाई समेत जवचार गरी सञ्चािन अबजधका िाजग सिुजित रकम छुट्टयाइनेछ ॰  

प्रवतकूल प्रभाि नू्यनीकरण गने उपायहरु 

िौजतक वातावरणः  वायुको गुणस्तरमा आउने सिाव्य पररवतडनिाई जवचार गरी ग्रािि तथा धुिे सडकमा 

आयोजनािे वषडको ४ सुख्खा मजहनाहरुमा दैजनक एक पटक पानी छजकड नेछ ॰ आयोजनाका गुडेका सवै सवारी 

साधनहरुको जनयजमत (माजसक) ममडत–सिार हनेछ र जतनिे प्रदूषण सम्बन्धी राजरि य मापदण्डको पािना गनुड 

पनेछ ॰ धुिोमा काम गने कामदारको िाजग मास्कको व्यवस्था गररने छ ॰ कामदारहरुिाई आवश्यक सुरजक्षत 

उपायहरु उपिव्ध गराइनेछ र जतनीहरुको दुघडटना बीमा गररनेछ ॰ 

आयोजनाका कमडचारी एवम् कामदारको िाजग राजरि य खानेपानीको मापदण्ड र जवश्व स्वास्थ्य संघको 

जनदेजिकाको पािना हने गरी कोजवडको मापदण्डिाई पािनागनेछ ॰ आयोजनाको जियकिापबाट जनस्कने 

सवै ठोस तथा तरि र्ोहोरमैिािाई सुरजक्षत प्रकारिे जनष्कासन गररने छ ॰  

ध्वजनको तह कम गनड जवस्फोटक पदाथडको प्रयोगिाई नू्यन गररने छ ॰ सुरक्षाको दृरीकोणिे जनमाडण के्षत्र पजन 

घेररने छ ॰ जनमाडण कायडमा संिग्न कामदारिाई ध्वनी कम हने कानमा िगाउने प्लग जदइने छ ॰ कमे्प्रसर जस्ता 

ध्वजन बढाउने मेजसनमा ध्वजन नू्यन गने उपकरणको जडान गररने छ ॰ जनमाडण के्षत्रमा गुड्ने सवारी साधनिाई 

उत्पादक संस्थाको सुिाव बमोजजम जनयजमत रुपमा ममडत–सिार गररने छ र हनड बजाउन समेत जनषेध गररने 

छ ॰  

आयोजनाको सञ्चािन तथा ममडत–सिारको समयमा जिरािोपाखा िन्सिएमा जैजवक–इन्सन्जजनयररङ्ग 

जवजधमार्ड त पुनरुत्थान गररनेछ ॰ यसको िाजग आयोजनािे आवश्यकता अनुसार बजेटको व्यवस्था गनेछ ॰ 

केही प्रिाजवत संरचनाहरु पुनजनडमाडण वा स्थानािरण गररनेछ ॰   
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जैविक िातािरणः  आयोजना सञ्चािन गदाड वन के्षत्रिाई पने प्रिाव क्षजतपूजतड स्वरुप र रुख जवरुवा नर 

िएवापत सोधिनाड उपिव्ध गराउनेछ ॰ क्षजतपूजतडको िाजग चुरे के्षत्रमारु १ अरव,५करोड , ४१ िाख रकम 

अनुमान गररएको छ ॰ चुरे के्षत्रमाक्षजत पुगे्न रुख जवरुवािाई १:२५ का दरिे वृक्षारोपण गनडका िाजग ७५,७७११३  

वृक्षारोपण गनुड पने हन आउछ ॰ एक हेक्टरमा १,६०० जवरुवा रोपे्न गरी क्षजतपूजतड बृक्षारोपणका िाजग जम्मा 

३२७८.५९ हेक्टर जजमन आवश्यक पदडछ ॰ अस्थायी रुपमा जिइएको जजमन वररपरर बृक्षारोपण गररनेछ ॰ 

बृक्षारोपणका िाजग रु १ अरव,५करोड , ४१ िाख िागे्नछ ॰ तेसैगरी अन्य के्षत्रमाक्षजत पुगे्न रुख जवरुवािाई १:१० 

का दरिे वृक्षारोपण गनडका िाजग २०,२०५५४  वृक्षारोपण गनुड पने हन आउछ ॰ एक हेक्टरमा १,६०० जवरुवा 

रोपे्न गरी क्षजतपूजतड बृक्षारोपणका िाजग जम्मा ८७४.२९  हेक्टर जजमन आवश्यक पदडछ ॰ यहाँ क्षजतपूजतडको िाजग 

२८करोड , ११ िाख  रकम अनुमान गररएको छ ॰ आयोजनािे यो बृक्षारोपण गनड जडजिजन वन कायाडियको 

सहयोग जिनेछ ॰ व्यारेज जनमाडण िए पिातः  रािी नदीिे डुवान गरेको के्षत्र वररपररबाट स्थानीय प्रजाजतका 

माछाहरु पािन गररनेछ ॰ यस व्यवस्थािे िोपोनु्मख अवस्थामा पुगेका मािीहरुको व्यवसाय पून उडत्थान हनुका 

साथमा माजि समुदायको आजथडक अवस्थामा सुधार आउनेछ ॰ यसका िाजग रु ४०करोड , ६८ िाख िागे्नछ ॰ 

यसवाट बाजषडक रकम रु ३५ करोड, ६ िाख जजत र्ाइदा हने देन्सखन्छ॰ वाढी जनयिरणवाट बाजषडक रकम रु १ 

अरव, ४० करोड जजत र्ाइदा हने देन्सखन्छ॰ 

सामावजक–आवथिक तथा सााँसृ्कवतक िातािरण 

आयोजनाबाट प्रिाव पने घर पररवारहरु जनमाडण समयमा चिन चल्तीको बजार िाउमा नगद क्षजतपूजतडकतर्ड  

जोड जदएका जथए ॰ यो क्षजतपूजतडको दर िाउ नेपाि सरकारको जग्गा अजधग्रहण जनयम अनुसार गठन गररएको 

क्षजतजपूडत जनधाडरण सजमजतिे जनधाडरण गरे बमोजजम हनेछ ॰ जग्गा प्रान्सि ऐन बमोजजम जग्गा प्राि गदाड जग्गाको 

क्षजतपुजतड र एक बषडमा उत्पादन हने अन्नबािी बराबरको रकम उपिव्ध गराउन प्रस्तावक जजमे्मवार हन्छ ॰ 

पयडटन जवकस कायडिमका िाजग जम्मा रु. ४१६,७५०,०००॰ रकम छुट्टयाइएको छ॰ 

यस आयोजनािे जिमग्न के्षत्रबाट प्रत्यक्ष प्रिाव पने डुबान के्षत्रमा पने ९९१ पन्सक्क घर, ४२५ कन्सच्च घर, १२११ 

गोठ, २१ वटा िुरुङे्ग पुि, १ वटा काठे पुि, ६ वटा पन्सक्क पुि, ४७ वटा जवजिन्न कायाडिय, ५ वटा खानेपानी 

आयोजना , ५ वटा घाट, १४ वटा मंजदर, २१ वटा जवध्यािय, १ वटा हेल्थपोस्ट, ५ वटा ५ वटा २०,५०० वटा जनजी 

रुख/जबरुवा, १ पन्सक्क सडकमा पुग्न जाने क्षजत बापत क्षजतपूती जदनेछ ॰ बजार मूल्यका आधारमा आयोजनािे 

प्रिाव पाने समू्पणड संरचनाहरुको िाजग क्षजतपूती बापत  रकम जदइनेछ ॰ क्षजतपुतीका अजतररक्त, घरधनीहरुिे 

त्यसरी ििाइएको घरबाट पुनः  प्रयोगमा आउने सामाग्रीहरु जनः िुल्क जिएर जान पाउनेछन् ॰ ॰ प्रते्यक 

पररवारिाई जवस्थापन िएबापत माजसक रुपमा ६ मजहनाको अबजधका िाजग प्रजत मजहना रकम उपिव्ध 

गराइनेछ ॰  

आयोजनािे जनमाडण कायडमा संिग्न कामदार तथा कमडचारी र स्थानीय जनतािाई व्यावसाजयक स्वास्थ्य र सुरक्षा 

सम्बन्धी जिक्षा जदने काम गनेछ ॰ कामदारको जीवन वीमा सम्बन्धमा आयोजना जनमाडण गने ठेकेदारसँग गरेको 

सम्िौता अजनवायड ितडका रुपमा िागु हनेछ छ ॰ जनमाडण कायडको १० वषडको अवजधमा आयोजनािे रोजगारी 

उपिब्ध गराउँदा िैङ्गीक समानतािाई ध्यान जदंदै आयोजना जनमाडण गदाड कुनै पजन जकजसमका बाि श्रजमकको 

प्रयोग गने छैन ॰ दाहसंस्कार गनडका िाजग आयोजना के्षत्रको नदी जकनारमा घाट जनमाडण गनेछ, र धाजमडक कायड 

गनडका िाजग छुटै्ट धारा समेत जडान गररनेछ ॰ जबष्फोटनको प्रिावको सिावना उक्त के्षत्र वररपरर रहने छैन ॰ 

तर आयोजना गजतजवजधको कारणिे कुनैपजन व्यन्सक्त वा सरंचनामा क्षजत पुग्न गएमा त्यस्को रोकथाम र 

क्षजतपुतीका आयोजनािे गनेछ ॰ 
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िातािरण ब्यबस्थापन तथा अनुगमन योजना  

वातावरणीय अनुगमनका साथसाथै वातावरण संरक्षणका उपायहरु कायाडन्रयनका िाजग योजना, संगठनात्मक 

संरचना, कमडचारी, समन्रय संयन्त्र, ररपोजटङ र बजेट रहेको वातावरण व्यवस्थापन योजना तयार पाररएको छ ॰ 

यसिाई कायाडन्रयन गनडको िाजग आयोजनािे एउटा छुटै्ट वातावरणीय र सामाजजक व्यवस्थापन इकाई स्थापना 

गनेछ ॰  यो इकाईको व्यवस्थापन र रेखदेख जवगतमा वातावरणीय अनुगमन सम्बन्धी अनुिव हाजसि 

गररसकेका परामिडदातााारा गररनेछ ॰ यो इकाई आयोजनाको जसजिि जनमाडण कायड िुरु हनु कन्सिमा ६ 

मजहना अगाडी स्थापना गररनेछ ॰ आयोजनािे वातावरण व्यवस्थापन योजनामा उले्लख िएका पक्षहरुिाई 

आयोजनाको जडजाइनिाई अन्सिम रुप जदँदा यथासिव एकीकृत गनेछ एवम् जनमाडण र सञ्चािन गदाड 

कायाडन्रयन गनेछ ॰ आयोजनािे पूवड–जनमाडण, जनमाडण तथा सञ्चािन एवम् ममडत–सिार अवजधिर वातावरण 

संरक्षणका उपायहरु कायाडन्रयन गनेछ ॰ जस अन््रतगत जनम्न सह–योजनाहरु पदडछन ॰  

क) अनुमजत र अनुमोदन योजना  

ख) आयोजना सूचना व्यवस्थापन योजना  

ग) प्रदूषण नू्यनीकरण योजना  

घ) िूक्षय नू्यनीकरण र र्ोहोर व्यवस्थापन योजना  

ङ) जनमाडण जिजवर र टि ाजर्क व्यवस्थापन योजना  

च) जीव सम्बन्धी व्यवस्थापन योजना  

छ) जिचर  सम्बन्धी व्यवस्थापन योजना  

ज) जन स्वास्थ्य र पेिागत सुरक्षा व्यवस्थापन योजना  

ि) जग्गा प्रान्सि र पूनडवास सम्बन्धी योजना 

ञ) आपिािीन व्यवस्थापन योजना  

आयोजनािे पूवड–जनमाडण, जनमाडण तथा सञ्चािन एवं ममडत–सिार अवजधिर वातावरण संरक्षणका उपायहरु 

कायाडन्रयन गनेछ, अनुगमनिाई संस्थागत गनेछ र वातावरणीय पररक्षणको आधारमा कायाडन्रयन िएका 

उपायहरुको प्रिावकाररता समेत मूल्याङ्कन गनेछ ॰ 

योजना तजुडमाः  आयोजनाको सगंठनात्मक सरंचनाको रुपमा रहेको वातावरणीय व्यवस्थापन इकाईिे के, कहाँ, 

कजहिे, कसे्ल र कजत आजथडक िगानीमा वातावरण संरक्षणका उपायहरु कायाडन्रयनमा सहयोग गने तथा 

पररपािना र प्रिाव मूल्यांकनको अनुगमन गनेछ ॰   

संगठनात्मक संरचनाः  वातावरण व्यवस्थापन योजनाको कायाडन्रयनको िाजग आयोजना स्थिमा आवश्यक 

कमडचारी र बजेटको व्यवस्था गरी वातावरण व्यवस्थापन इकाई स्थापना गररने छ ॰ यो इकाईिे वातावरण 

संरक्षणका उपायहरुको कायाडन्रयनमा सहयोग गने तथा पररपािना अनुगमन गनुडको अजतररक्त, अजििेख राखे्न, 

ठेकदारिाई प्राजवजधक सेवा उपिब्ध गराउने कुराको र प्रिावको अनुगमन गनेछ ॰ प्रस्तावकिे वातावरण 
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व्यवस्थापन इकाई वा स्वतन्त्र अनुगमन टोिी वनाई प्रिाव अनुगमन गनेछ ॰ वातावरण व्यवस्थापन इकाईका 

कमडचारीिे आयोजना जनमाडण तथा सञ्चािनमा संिग्न कमडचारीसंग नजजकको सम्पकड मा रही वातावरण 

व्यवस्थापन योजनाको कायाडन्रयन सुजनजित गनेछन् ॰  

जनदेिन तथा समन्रयः  जवद्यमान नीजत एवं कानुनको जवशे्लषणको आधारमा तथा संस्थाहरुको जजमे्मवारीिाई 

जवचार गदाड यो आयोजना कायाडन्रयनका िाजग कुनै अजतररक्त वातावरणीय जनदेिन आवश्यक पने देन्सखदैंन ॰ 

आयोजनािे स्थानीय जनकाय तथा समुदायमा आधाररत संस्थाहरुसंग आवश्यक समन्रय गरी आयोजनाको 

कायाडन्रयन गनड हर–सिब प्रयास गनेछ ॰  

ररपोजटडङ्गः  वातावरण व्यवस्थापन इकाईिे आयोजना जनमाडण अवजधमा वषडको दुई पटक र सञ्चािनको समयमा 

एक पटक अनुगमन प्रजतवेदन तयार गरी सम्बन्सन्धत जनकायहरुिाई पठाउने छ ॰ प्रिाव अनुगमन प्रजतवेदन 

सावडजजनक गररने छ ॰ 

यस नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजनाको वातावरणीय ब्यबस्थापन योजना कायडिे यस आयोजनाको जवकास जनमाडण 

सम्बन्सन्ध कायडमा देखापने वातावरणीय सुरक्षाको मुद्दाहरुिाई कसरर अवन्सस्थत गने िने्न कुरािाई प्रस्ट्ाउन 

खोजजएको छ॰  वातावरणीय व्यवस्थापन, प्रिाव नू्यनीकरणको िाजग कूि बजेटको करीब २.५ % हाराहरी 

प्रके्षपण गररएको छ ॰ वातावरण व्यवस्थापन अनुगमन जनमाडण अवधीको िाजग रु. ३० करोड र संचािन अवधी 

रु.१५ करोड (३ वषडको) िाजग प्रके्षपण गररएको छ ॰ यो बजेटमा घर, जग्गा, अन्य संरचनाको मुआब्जा, क्षजतपूजतड 

आदी समावेि गररएको छैन ॰ 

यस ाअयोजनाको लातग वातावरणीय प्रभाव न्त्यूनीकरण, ाऄनुगमन तथा ाऄतभबृद्दीकरणका लातग तल 

ददाआएको तातलका ाऄनुसारको तशषाक ाऄनुसारको खचा छुट्ााआएको छ  

क) ाअयोजनाल ेओगट्न ेजतमन 

 
    

तस.नां. 
जतमनको क्षरेफल दर/रोिनी कुल रकम 

 (रोिनी) ने.रु. ने.रु. 

 
१ ३३१९ 

५,००,०००.०० 

१,६५,९५,००,००

०.०० 

 
  कुल (क)   

१,६५,९५,००,००

०.००  

      ख) सांरचनाको लातग क्षततिूर्भत 

    
तस.नां. सांरचना सांख्या 

दर कुल रकम 

 ने.रु. ने.रु. 

 
१ स्थााइ ६५५ 

२०,००,०००.०

० 

१,३१,००,००,००

०.०० 

 
२ ाऄस्थााइ ४९७ ६००,०००.०० 

२९,८२,००,०००.

०० 

   कुल (ख)     १,६०,८२,००,००
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०.०० 

      ग) िूवााधारको लातग क्षततिूर्भत र सावाजतनक सांरचना 

िनुस्थाािना 

   
तस.नां. तववरण सांख्या 

दर 
कुल रकम (न.ेरु.) 

 ने.रु. 

 
१ शैतक्षक सांघसांस्था (वटा)  ५ 

१,५०,००,०००

.०० 

७,५०,००,०००.०

० 

 
२ स्वास्थ सांस्था (वटा) ४ 

५०,००,०००.०

० 

२,००,००,०००.०

० 

 
३ सामुदातयक हल (वटा) ३ 

३५,००,०००.०

० 

१,०५,००,०००.०

० 

 
४ तबद्युत प्रसारण (दक.मी.) १८ 

१२,००,०००.०

० 

२,१६,००,०००.०

० 

 ५ खानेिानी तवतरण (घरधरुी) ८१ ६०,०००.०० ४८,६०,०००.०० 

 ६ घाट (वटा) ७ ५,००,०००.०० ३५,००,०००.०० 

 
७ कच्ची तथा ग्र्याभेल सडक ९० ८,५०,०००.०० 

७,६५,००,०००.०

० 

 
८ ससचााइ नहरको िुनर्भनमााण २३ एलएस 

२३,००,००,०००.

०० 

 
  

ाऄन्त्य (सामुदातयक सांरचना, 

मुख्य सडक ाअदद) 
  एलएस 

८०,००,००,०००.

०० 

 
  कुल (ग)     

१,२४,१९,६०,००

०.०० 

 
      घ) तबस्थातित घरधरुी, व्यतक्तको लातग  िनुस्थाािना 

क्षततिरू्भत 

   
तस.नां. तववरण 

घरधरुी 

सांख्या 
दर (न.ेरु.) कुल रकम (ने.रु.) 

 १ िुनस्थाािना/करठनााइ भत्ता ८०० २७,०००.०० २,१६,००,०००.०० 

 
२ सांकट तथा भाडा सुतवधा ८०० ५४,०००.०० 

४,३२,००,०००.०

० 

 
३ यातायात खचा  ८०० १५,०००.०० 

१,२०,००,०००.०

० 

 ४ गुमेको भाडा सुतवधा (घरधुरी) २६० २७,०००.०० ७०,२०,०००.०० 

 
५ 

तबस्थातित घरधनीलााइ भाडा 

सुतवधा 
२०० ९,०००.०० १८,००,०००.०० 

 ६ जातगर गुमेको क्षततिूर्भत (नां.) २५० १५,०००.०० ३७,५०,०००.०० 
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७ व्यािारघाटा क्षततिूर्भत ५५ ३०,०००.०० १६,५०,०००.०० 

 
  कुल (घ)     

९,१०,२०,०००.०

० 

 
      
      
      ङ) एक तसजनको ाऄन्नको क्षततिरू्भत 

    
तस.नां. तववरण रोिनी 

दर  
कुल रकम (न.ेरु.) 

 ने.रु. 

 
१ एक तसजनको ाऄन्नको क्षततिूर्भत २६०० ४,०००.०० 

१,०४,००,०००.०

० 

 
  कुल (ङ)     

१,०४,००,०००.०

० 

 
      च) जतैवक वातावरणको क्षततिरू्भत  

    
तस.नां. तववरण क्षरे यतुनट कुल रकम (न.ेरु.) 

 
 

१ जैतवक वातावरणको क्षततिूर्भत  
चुरे बाहके  एल एस 

१,०५,४१,००,००

०.०० 

 चुरे क्षरे एल एस ७५,७७,११३.०० 

 
  कुल (च)     

१,०६,१६,७७,११

३.०० 

 
      छ) वातावरण सवके्षण खचा 

    
तस.नां. तववरण यतुनट कुल रकम (न.ेरु.) 

 
 

१ वातावरण सवेक्षण खचा एल एस 
३०,००,००,०००.

०० 

 
  कुल (छ)   

३०,००,००,०००.

०० 

 
      ज) वातावरण प्रभाव न्त्यनूीकरण र ब्यबस्थािन खचा 

 
तस.नां. तववरण यतुनट कुल रकम (न.ेरु.) 

 
 

१ 
वातावरण प्रभाव न्त्यूनीकरण र ब्यबस्थािन 

खचा 
एल एस 

२,१२,००,००,००

०.०० 

 
  कुल (ज)   

२,१२,००,००,००

०.०० 
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िुनस्थाािना क्षततिूर्भत 

 तस.नां. तववरण रकम (ने.रु.) 

 
क ाअयोजनाले ओगट्ने जतमन 

१,६५,९५,००,००

०.०० 

 
ख सांरचनाको लातग क्षततिूर्भत 

१,६०,८२,००,००

०.०० 

 
ग िूवााधारको लातग क्षततिूर्भत र सावाजतनक सांरचना िुनस्थाािना 

१,२४,१९,६०,००

०.०० 

 
घ  तबस्थातित घरधुरी, व्यतक्तको लातग  िुनस्थाािना क्षततिूर्भत 

९,१०,२०,०००.०

० 

 
ङ एक तसजनको ाऄन्नको क्षततिूर्भत 

१,०४,००,०००.०

० 

 
च 

जैतवक वातावरणको क्षततिूर्भत  

१,०६,१६,७७,११

३.०० 

 
छ 

वातावरण सवेक्षण खचा 

३०,००,००,०००.

०० 

 
ज 

वातावरण प्रभाव न्त्यूनीकरण र ब्यबस्थािन खचा 

२,१२,००,००,००

०.०० 

 

  कुल 

८,०९,२७,५७,११

३.०० 

 
      
  
 

  
 यस ाअयोजनामा वातावरणीय ब्यबस्थािन काया योजनाको तनतमत्त यो तववरण ाऄनुमातनत लागत 

हो |  यस खचा तभर सामुदातयक सहयोग कायाक्रम ाऄन्त्तगातको रुिैया समावेश गररएको छैन।  
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ाऄध्याय दश  तनष्कषा तथा सझुावहरु 

 

 वनष्कषि तथा सुझािहरु 

नौमुरे  बहउदे्दश्यीय आयोजनाको प्रस्तावक नेपाि सरकार, ऊजाड, जिस्रोत तथा जसंचाइ मन्त्रािय, जवद्युत 

जवकास जविाग, सानोगौचरण काठमाडौ ंरहेको छ॰ नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजना अिगडत नौमुरे जिजवद्युत 

आयोजना, िामाताि जिजवद्युत आयोजना र सुराईनाका जिजवद्युत आयोजना रहेका छन्॰ वातावरणीय 

प्रिाव मूल्यांकनको मूख्य उदे्दश्यपजिम रािी नदीको पानी प्रयोग गरी नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजना अिगडत 

जनमाडण गनड प्रस्ताजवत जिजवद्युत आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको अध्ययन गने रहेको छ॰ 

श्रीजवद्युत जवकास जविागद्वारा िुन्सम्बनी प्रदेिको पु्यठान जजल्ला िएर बगे्न माडी नदी र जििुक नदी (जमजसए 

पजछको रान्सि नदी) को पानीको प्रयोग गरी प्रस्ताव गररएको नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजना अिगडत जनम्न 

आयोजनाहरू छन् ॰ 

४   पु्यठान जजल्लाको सरुमारानी गाउँपाजिकावाडड नं. ३ र अघाडखाँची जजल्लाको जितगंगा नगरपाजिका वाडड 

नं. ७ र ८ को जसमानामा नौमुरे बाँध बनाई पु्यठान जजल्लाको सरुमारानी गाउँपाजिका वाडड नं. ३ मा 

जवद्युतगृह जनमाडण गरी २१८.३४ मेगावाट जवद्युत उत्पादन गने नौमुरेजिजवद्युत आयोजना॰ 

५  जितगंगा नगरपाजिकावाडड  नं. ७ को िामाताि गाउँमा re-regulating बाँध बनाई ८ मेगावाट जवद्युत 

उत्पादन गने िामाताि जिजवद्युत आयोजना॰ 

६  िामाताि जिजवद्युत आयोजनाको टेिरेसबाट छोजडने केजह पानीको प्रयोग गरी अघाडखाँची जजल्लाको 

जितगंगा नगरपाजिका हँदै सुरुङ्ग मार्ड त अघाडखाँची जजल्लाको जितगंगा नगरपाजिका वाडड नं. ११ र 

कजपिवसु्त जजल्लाको जिवराज नगरपाजिका वाडड नं. १ को सुराई खोिामा रहने जवद्युतगृहबाट अजधक्तम 

५४.७ मेगावाट जवद्युत् उत्पादन गररने सुराईनाका जिजवद्युत आयोजना॰ 
 

पु्यठान जजल्लाको सरुमारानी गाउँपाजिकावाडड नं. ३ र अघाडखाँची जजल्लाको जितगंगा नगरपाजिका वाडड नं. ७ र 

८ को जसमानामा नौमुरे बाँध बनाई पु्यठान जजल्लाको सरुमारानी गाउँपाजिका वाडड नं. ३ मा जवद्युतगृह जनमाडण 

गरी २१८.३४ मेगावाट जवद्युत उत्पादन गने नौमुरे जिजवद्युत आयोजना, जितगंगा नगरपाजिकावाडड नं. ७ को 

िामाताि गाउँमा re-regulating बाँध बनाई ८ मेगावाट जवद्युत उत्पादन गने िामाताि जिजवद्युत 

आयोजना॰ िामाताि जिजवद्युत आयोजनाको टेिरेसबाट छोजडने केही पानीको प्रयोग गरी अघाडखाँची 

जजल्लाको जितगंगा नगरपाजिका हँदै सुरुङ्ग मार्ड त अघाडखाँची जजल्लाको जितगंगा नगरपाजिका वाडड  नं. ११ र 

कजपिवसु्त जजल्लाको जिवराज नगरपाजिका वाडड नं. १ को सुराई खोिामा रहने जवद्युतगृहबाट अजधक्तम 

५४.७ मेगावाट जवद्युत् उत्पादन गररने सुराईनाका जिजवद्युत आयोजनाहरु रहेका छन्॰ प्रस्ताजवत 

बहउदे्दश्यीय आयोजनामा जवजिन्न संरचनागत पूवाडधारहरु रहने छन् जसै्त जिािय पोखरी , बाँध, सुरुङ, सजड 

टैंक, पेनस्टक, जवद्युतगृह र स्वीचयाडड , प्रवेिमागड, जडस्यान्डर िगायत अन्य संरचनाहरु ॰ उत्पाजदत 

जिजवद्युत डवि सजकड ट प्रसारण िाइन मार्ड त राजरि य ग्रीड अन््रतगत जवजिन्न सव–से्टिनमा जोजडनेछ ॰ 

नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजना अिगडत नौमुरे जिजवद्युत आयोजना, िामाताि जिजवद्युत आयोजना र 

सुराईनाका जिजवद्युत आयोजना रहेका छन्॰ नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजनाको बाँध जनमाडणको कारणिे 

आयोजनािे धेरै के्षत्रर्ि जिमग्न बनाउँदछ ॰ जविेषगरी यसे्ल जनजज सम्पजिमा प्रिाव पादडछ र सावडजजनक 

सम्पजिमा कमै प्रिाव पदडछ ॰ यद्यजप, यस आयोजनाबाट प्रिाजवत माजनस र समुदायका अिावा अन्य 
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माजनसहरुबाट सकारात्मक प्रजतजिया पाइएको छ ॰ आयोजनािे जग्गा, सम्पजि तथा खाद्यान्न वािी नर 

िएबापत वा स्थानािरण वा जवस्थापन िए वापत प्राि क्षजतपूजतड स्वरुप नगद रकम जदन प्रस्ताव गरेको छ ॰ 

वातावरण संरक्षण जनयमाविी, २०७७ को जनयम ३ को अनुसूजच ३क(९) अनुसार, जवद्युत प्रसारण िाइन 

जनमाडण बाहेक अन्य प्रयोजनको िाजग ५ हेक्टरिन्दा बढी वन के्षत्र प्रयोग गने,  अनुसूजच ३ च(१ क) अनुसार ५० 

मेगावाटिन्दा बढी क्षमताको जिजवद्युत् उत्पादन आयोजना जनमाडण गने, अनुसूजच ३ च(३) अनुसार १०० 

जनािन्दा बढी स्थायी बसोबास िएका जनसङ्ख्या जवस्थाजपत गने कुनै पजन जिस्रोत जवकास कायड गने र 

अनुसूजच ३ च(४) अनुसार बहउदे्दश्यीय जिाियको जनमाडण  गनडका िाजग वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन अध्ययन 

गनुड पने हन्छ ॰  

यस अध्यायनिे आयोजनाको पहँच सडकको जनमाडण, जनमाडण सामाग्रीहरुको सङ्किन र िण्डारस्थिको 

सञ्चािन िगायत जिजवद्युत जनमाडणको अंि समेट्दछ ॰ यस अध्यायन प्रजतवेदनिे बहउदेश्यीय आयोजनाबाट 

उत्पाजदत जवद्युतको िाजग प्रिारण िाइन र  जसंचाईको जनमाडण कायडिाई समेटेने छैन ॰  

नौमुरे बहउदे्दश्यीय आयोजनािे वाजषडक रुपमा नौमुरे जिजवद्युत आयोजनामा ८७४ जगगावाट/घण्टा,िामाताि 

जिजवद्युत आयोजनामा ३८.९०जगगावाट/घण्टार सुराईनाका जिजवद्युत आयोजनामा ३६२.८१जगगावाट/घण्टा  

जवद्युत उत्पादन गनेछ ॰ आयोजनाको स्वरुपिाई ध्यानमा राख्दै, यस्को स्थान, जनमानसको सकारात्मक 

प्रजतजिया, मूल्याङ्कन गररएका वातावरणीय प्रिावको प्रकृजत एवम् कायाडन्रयन गनड सजकने व्यवहाररक प्रजतकूि 

प्रिाव नू्यजनकरणका उपायहरु, जिस्रोतको उपयोग एवम् वातावरण सम्बन्धी जवद्यमान नीजत तथा कानूनिाई 

ध्यानमा राख्दै, यो प्रजतवेदनमा उन्सल्लन्सखत वातावरण व्यवस्थापनसंग सम्बन्सन्धत सबै पक्षहरु पूणड रुपमा 

कायाडन्रयन हने प्रजतविता सजहत यो आयोजना कायाडन्रयनको िाजग जसर्ाररस गररएको छ ॰ हाि पजहचान वा 

आङ्किन गनड नसजकएका तर आयोजना जनमाडणको अवस्थामा देखा पनड सके्न सिाजवत वातावरणीय 

प्रिावहरुिाई आयोजनािे आफ्नै स्रोतमा सकेसम्म चाँडो हटाउने वा घटाउने कायड समेत गरी यो आयोजनिाई 

वातावरणमैत्री वनाउने प्रजतविता समेत गदडछ ॰ 
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 टोिोग्रादफक र भूाईियोग नक्शाहरु 

 नौमुरे  बहुाईद्देश्यीय ाअयोजनाको सबभाव्यता ाऄध्ययन २०७७ 

 नेपाि सरकार, राजरि य जनकुञ्ज तथा वन्यजिु संरक्षण ऐन, २०२९ 

 नेिालको सांतवधान 

 रातिय जनगणना २०६८, केतन्त्द्रय तथयाांक तवभाग 

 वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेवसााआट (www.mofe.gov.np)   

 वातावरण सांरक्षण ऐन, २०७६  

 वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७ 

 तवद्युत तवकास तवभागको वेवसााआट (http:// www.doed.gov.np)   

 सामान्त्य प्रशासन तथा सांघीय मामला मन्त्रालयको वेवसााआट (www.mofaga.gov.np)   

 स्थलगत ाऄध्ययन काया २०७७  

 

 

http://www.mofaga.gov.np/en
http://www.mofaga.gov.np/en
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