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प्रततिेदनको कायफकारी सारािंश 

१. पषृ्ठभतूम 

नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी सप्तकोसीको मखु्य शाखा सनुकोसी नदी िागमती प्रदेशको मध्यभागबाट 
उत्तरबाट दजिण ततर बगेको छ। यस नदीको उद्गम तबन्द ुजचनको स्िसाजशत िेर ततब्बतहो भने यसको 
जलाधारको अतधकािंस भाग नपेालमा न ैपदफछ। यस नदीमा नेपाल सरकार, ऊजाफ, जलस्रोत तथा तसिंचाई 
मन्रालय अन्तगफतको विद्यतु विकास विभाग प्रस्तािक रहेको ९७८ मेगािाट िमताको जलाशयमा 
आधाररत सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना प्रस्ताि गररएको छ। यो आयोजनाको तनमाफण पश्चात नेपालको 
विद्ययमान सखु्खा समयमा भएको विद्यतु आपतुतफको कतमलाई सम्बोधन हनुे अपेिा गररएको छ। नेपालको 
सिंघीय व्यिस्था अनसुार प्रस्तावित आयोजना िागमती प्रदेशको रामछेाप, तसन्धलुी र काभ्रपेलाञ्चोक 
जजल्लामा पदफछ र यसबाट सात स्थानीय तहहरुका २८ िटा िडाहरु प्रभावित हनुेछन।्  

प्रस्तावित आयोजनाको बािँध स्थल, िायािँ वकनार तर्फ  रामछेाप जजल्लाको रामेछाप न.पा. र दायािँ वकनार 
तर्फ  तसन्धलुी जजल्लाको गोलन्जोर गा.पा.मा प्रस्ताब गररएको छ। प्रस्तावित बािँध स्थल काठमाडौबाट 
कररि १४२ वक.तम. को दरुीमा पदफछ, यो पषु्पलाल राजमागफको (घतुमफ सडक) वकनारामा प्रस्ताि गररएको 
छ, पषु्पलाल राजमागफ खरुकोटमा वि.वप. राजमागफसिँग जोतडएको छ। प्रस्तावित आयोजनाको जलाशय 
बािँध स्थलबाट कररि ५२ वक.तम. मातथसम्म रै्तलन्छ र अतधकािंस िेरमा पषु्पलाल राजमागफ, वि.वप. 
राजमागफ र खरुकोट-मन्थली-जखम्ती सडक खण्ड पदफछ। आयोजनाका अन्य सिंरचनाहरु बािँध स्थल र 
विद्यतुगहृ आसपास रहेका छन।् ततनीहरु स्थानीय सडकहरुबाट पवहलेनै जोतडएका छन ्र केही छोटो 
दरुीको सडकहरु तनमाफण गनुफपनेछ। नयािँ बनाउने सडकहरुको वििरण अगातडका जशषफकहरुमा 
समेवटनछे। 

२. िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको औजचत्य तथा उद्दशे्य 

देशमा बढ्दो भौततक तनमाफण तथा विकास तनमाफणका कामहरुको क्रममा प्राकृततक स्रोतहरुको उपयोगको 
कारण िातािरणमा पनफ सक्ने सकरात्मक प्रभािहरुलाई बढाउन तथा नकरात्मक प्रभािहरुलाई न्यून 
गनफ र िातािरण प्रदषुण हनु नददन ेउद्देश्यका साथ िातािरण सिंरिण ऐन २०७६ तथा िातािरण सिंरिण 
तनयमािली २०७७ तनमाफण भएको छ। यस तनयमािलीको अनसूुची ३ को ऊजाफ तथा जलस्रोत िरेमा 
ददइएको प्राबधान अनसुार विद्यतु उत्पादन अन्तगफत ५० मेगािाट भन्दा बढी िमताको जलविद्यतु 
आयोजना तनमाफण गनुफ परेमा तथा विद्यतु प्रसारण लाईन बाहेक अन्य प्रयोजनको लातग ५ हेक्टर भन्दा 
बढी िन िेर प्रयोग गनुफ परेमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनुफ पने छ। प्रस्तावित सनुकोसी-२ 
जलविद्यतु आयोजना ९७८ मेगािाट िमताको जलविद्यतु आयोजना रहेको र उक्त आयोजना तनमाफणको 
लातग अस्थायी र अस्थायी प्रयोजनका लतग कररि ३,००० हेक्टर भन्दा बढी िन िेर आिश्यक 
रहेकोले िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययन गररएको हो। 

प्रस्तावित आयोजनाको स्थायी सिंरचना र सहयोगी सिंरचनाहरु तनमाफण तथा सिंञ्चालन गदाफ त्यस िेरको 
भौततक तथा रसायतनक, जैविक, सामाजजक-आतथफक तथा सािँस्कृततक िातािरणमा सकरात्मक र 
नकरात्मक असरहरु पने छन।् यस अध्ययनको मखु्य उद्दशे्य आयोजनाका सकरात्मक प्रभािहरुको 
बढोत्तरी गनुफ, नकारात्मक प्रभािहरुको न्यूनीकरण गने उपायहरु तसर्ाररस गनुफ, आयोजनाको तनमाफण र 
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सञ्चालन चरणको समयमा कायाफन्ियन गनफ िातािरणीय व्यिस्थापना योजना बनाई कायाफन्ियन गराउन ु
रहेको छ। 

३. अध्ययन वितध 

आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि अध्ययनको क्रममा प्रारजम्भक र दितीय दबैु प्रकारका स्रोतहरुको 
तथ्याङ्क/सूचना प्रयोग गररएको छ। भौततक िातािरण अध्ययनका लातग आयोजनाको सिंरचनाहरु तनमाफण 
प्रस्ताि गररएका ठािँउहरु र जलाशयको भगूभफ, माटो, जस्थरता, नदीमा आउनसक्ने सभ्भावित बाढी आददको 
अध्ययन गररनकुा साथै प्रभावित िेरको िाय,ु माटो, ध्िनी तथा पानीको गणुस्तरको अध्ययन िैज्ञातनक 
उपकरण तथा प्रयोगशाला परीिणिारा गररएको तथयो। 

आयोजनाको प्रस्तावित सिंरचना प्रस्ताि गररएको िेर र जलाशय िेर तथा आसपासमा रहेका िनस्पती 
तथा िन्यजन्तकुा प्रजाततको बारेमा जानकारी, िनको वकतसम, काष्ठ तथा गैर काष्ठ प्रजातीको अिस्था, 
कृवष विविधता, जातत विशेष प्रजाती जतडबटुी तथा त्यसको उपयोग, आयोजना तथा आसपास पाईन े
स्तनधारी जनािर, चराहरु, सररसपृ तथा उभएचर प्रजातीहरु, जलचरहरु आदद जस्ता जैविक िातािरण 
बारे जानकारी सिंकलन गररएको तथयो। आयोजनाको तनमाफण स्थल र आसपासको िन, िनस्पपतत र 
स्थानीय जैविक विविधताको सम्पूणफ सूचनाहरु सिंकलन गनफका तनजम्त सबै प्रकारका िनहरु र रुखका 
प्रजाततहरुको प्रतततनतधत्ि हनु ेगरी नमनुा प्लटहरुमा सिेिण गररएको तथयो। यसका साथै आयोजनाको 
वक्रयाकलापहरुबाट जैविक िातािरणमा पने प्रभािका बारेमा सूचनाहरु सिंकलन गनफका लातग स्थलगत 
सिेिण गनुफ साथै मखु्य सूचनादाताहरुसिँग अन्तिाफताफ, सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहहरुसिँग समूह 
छलर्ल, स्थानीय सिफसाधारण व्यजक्तहरुसिँग परामशफ आदद गरी तथ्याङ्क सिंकलन गररएको तथयो।  

सामाजजक, आतथफक र सािँस्कृततक िातािरण तर्फ  प्रस्ताि कायाफन्ियन हनुे जजल्ला, पातलका, िडा र 
प्रभावित बस्तीको बारेमा तथ्याङ्क सिंकलन गने कायफ गररयो। आयोजना प्रभावित पातलकाहरुका िडाका 
बातसन्दाहरुको सामाजजक, आतथफक तथा सािँस्कृततक अिस्थाका बारेमा तथ्याङ्क/सूचना सिंकलन गनफ तथा 
प्रस्तावित आयोजनाबाट पनफ सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक असर बारे सरोकारिालाहरुको राय 
सझुाब सिंकलन गनफ सहभातगता मूलक द्रतु लेखाजोखा, मवहला, आददिासी जनजातत तथा साददुावयक िन 
उपभोक्ता समूहसिँग समूह छलर्ल तथा स्थानीय मखु्य जानकार व्यजक्तहरुसिँग अन्तिाफताफ आदद तबतधहरुको 
प्रयोग गररएको तथयो। आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावित घरधरुीहरुको नापी नक्सा र सम्बजन्धत मालपोत 
कायाफलयको सहयोगमा पवहचान गरी ती पररिारहरुको समाजजक आतथफक वििरण सिंकलन गररयो। 
आयोजना िेरका कुल ६,०९८ प्रभावित पररिार/घरधरुीको पवहचान भएकोमा घरधरुी सिेिणको समयमा 
उपलब्ध जम्मा २,९२० (४७.९%) घरधरुी/पररिारहरुको घरधरुी सिेिण गररएको तथयो। 

िातािरण सिंरिण तनयमािली, २०७७ अनसुार सरोकारिालाहरुको राय सझुाबको लातग सािफजतनक 
सूचना प्रकाजशत गरी प्रभावित जजल्ला तथा गाउिँपातलका/नगरपातलकाहरु सबैको सहभातगत होस ्भने्न 
उद्देश्यले सातिटै स्थानीय तनकायहरु (गा.पा./न.पा.) मा सातिटा आयोजनाको सािफजतनक सनुिुाई 
कायफक्रम गररएको तथयो। आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन बारेमा सरोकारिालाहरुको 
जानकारीका लातग राविय पतरकामा ७ ददन े सूचना प्रकाजशत गरी सो पश्चात सम्बजन्धत स्थानीय 
तनकायहरुबाट आयोजना सम्बन्धी तसर्ाररस पर ल्याईएको तथयो। 
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४. नीततगत एिम ्काननुी व्यिस्थाको पनुराबलोकन 

िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनको क्रममा नेपालको सजम्बधानको िातािरणसिँग सम्बजन्धत धारा 
देजख तलएर नेपालका विद्ययमान योजना, रणनीतत, नीतत, ऐन, तनयमािली, कायफविधी, आितधक योजना र 
अन्तराफविय सजन्ध सम्झौताहरुका सम्बजन्धत बुिँदाहरु पनुराबलोकन गररएको छ। आयोजनाको तनमाफण 
तथा सञ्चालन चरणमा बतफमान धेरै ऐन तनयमहरु आकवषफत हनुेछन।् ती आकवषफत हनुे सम्भातबत ऐन 
तनयमहरु यस प्रततिदेनको अलग पररच्छेदमा समाबेस गररएको छ। 

५. आयोजनाको विद्यमान िातािरणीय अिस्था 

५.१ भौततक िातािरण 

प्रस्तावित आयोजना मध्य पहाडी भ-ूभागमा पदफछ र यो िरे उत्तर-पजश्चम र दजिण-पूिी पहाडी शृ्रङ्खलाको 
जवटलता स्िरुपिारा बनेको छ र वयनीहरुलाई नदी उपत्यकाहरुले काटेका छन ्र वयनीहरुको उचाइ 
७०० तमटर देजख २००० तमटर सम्म रहेको छ। यस िेरका मातथल्लो भेगका पहाडहरु बढी तभरालो 
परेका (३० तडग्री भन्दा बढी) र तलततरका पहाडहरु तलुनात्मक रुपमा कम तभरालो (२५ तडग्री देजख 
१० तडग्री सम्म) छन।् सनुकोसी नदीको उद्गम विन्द ुततब्बत हो, यसको ततब्बत तर्फ को जलाधारको 
िेरर्ल ३,२०० िगफ वकलोतमटर र नेपाल तर्फ को िरेर्ल १५,६०० िगफ वकलोतमटर छ र जम्मा 
जलाधारको िरेर्ल १८,८०० िगफ वकलोतमटर रहेको छ। 

आयोजना प्रस्तावित िेर तथा जलाधार िेरको चट्टानहरु अतधकािंस ठाउिँमा जस्थर रहेको र त्यस िेरका 
कततपय ठाउिँहरुमा पवहरो देजखएको भएतापतन ठूला र गवहरा पवहरोहरु अध्ययनको क्रममा पाइएको 
तथएन। नदी वकनारका तभरालो पाखाहरुमा भने नदी कटानको कारण पवहरोहरु केही ठाउिँमा पाइएको 
तथयो। आयोजनाको बािँधको िमताको तलुनात्मक अध्ययन गदाफ यस नदीको जलाधार िेरमा भएका 
वहमतालहरु विष्र्ोटन भएमा यस प्रस्तावित आयोजनालाई ठूलो ितत नगने अध्ययनले देखाएको छ। 

आयोजनाको सिंरचनाहरु प्रस्ताि गररएको ठाउिँ र जलाशय िरेको िाय,ु जल तथा ध्ितनको स्थलगत 
अध्ययनका क्रममा आयोजना िेरमा अवहलेको समयमा कुनैपतन प्रदषुण नभएको तथा सबै नेपाल 
सरकारको गणुस्तररय मापदण्ड अनसुार नै रहेको पाइएको तथयो। 

५.२ जैविक िातािरण 

प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजना नेपालको मध्य भागको तल्लो मध्य पहाडी भौगोतलक पररिेश अन्तगफत 
उष्ण जलिाय ुप्रदेशमा अिजस्थत छ। यस आयोजनाका मूख्य सिंरचना र सहयोगी सतुबधास्थलहरु नदी 
तटीय स्थानहरु र आसपासमा रहेकाले यहािँ पाइएका िनका प्रकार तथा िनस्पततका प्रजाततहरुले पतन 
यसै वकतसमको पररजस्थततक प्रणालीलाई प्रतततनतधत्ि गरेको पाइएको छ। यस िेरमा पाइने बोट 
विरुिाहरुमा करम, साज, साल, जखरो, बेल, तसमल, जामनु, जचलाउन,े दबदबे, राजिृि, खयर, तससौ 
आदद रहेका छन।् त्यसैगरी अन्य विरुिाहरुमा इन्द्रजौ, अरेल,ु धैयारो, धसुुफल, सजीिन, पैंलेटी, सतलर्ा, 
लज्जािती, िनमारा, कुरो, कािंडे िनमारा, उन्य,ु दबुो आदद पाइन्छन।् स्थानीय समदुायहरु दैतनक 
आिश्यकता पररपूततफ गनफ मार िन्य स्रोतको उपयोग गने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको तथयो। 
जस्तै आगो बाल्नको लातग दाउराको सिंकलन, घरायसी प्रयोजनको लातग िनमा पाइन ेर्लरू्लको 
सिंकलन तथा िनमा पाइने सागपातको सिंकलन आदद प्रचनलनमा रहेका छन।् 
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आयोजना िरे तथा आसपासको जिंगलमा पाइन ेजिंगली जनािरहरुमा जचतिुा, िन तबरालो, स्याल, खैरो 
फ्याउरो, बदेल, खैरो खरायो, मलसाप्रो, जरेु दजुम्स, ठूलो न्याउरी मसुा, पािँच धके लोखके, रेसस बािँदर, 
लङ्गुर, रतिुा आदद पाइन्छन।् घस्रन ेजनािरहरुमा गोमन र अजजङ्गर, छेपारो िगफमा सनुगोहोरो र गाडेन 
छेपारो भन ेउभयचरमा भ्यागतुो पाइएको छ। आयोजना िेरमा धेरै प्रकारका चराचरुुङ्गी पाइएका तथए 
जसमा बकुल्ला, कटुसटाउके मरुतलचरा, कण्ठे ढुकुर, कण्ठे सगुा, कातलज, घर काग, कालो जचबे, कालो 
ततरा, काष्ठकुट, कुथकेु, कैलोपेटे जरेुली, कोकले, घर गौथली, घर भगेरा, ततततल्कोटे, जरेुली, जलु्रे् 
जरेुली, ठेउला, डाङ्ग्ग्र ेरुपी, तामे ढुकुर, ध्िासे जचबे आदद रहेका छन।् 

आयोजना प्रस्ताि गररएको सनुकोसी नदीको आयोजनाका सिंरचना र जलाशयले ओगटेको िेरमा माछा, 
र्ाइटो प्लाङ्कटन, जूप्लाङ्कटन र जतलय वकरा लगायत माछाको बासस्थान र बसाइ सराइ बारे अध्ययन 
गररएको तथयो। अध्ययनको क्रममा ४७ प्रजाततका माछाहरु, १५ प्रजाततका र्ाइटोप्लाङ्कटन, ९ 
प्रजाततका जूप्लाङ्कटन र ३७ प्रजाततका जलीयवकराहरु पाइएका तथए। 

५.३ सामाजजक, आतथफक तथा सािंस्कृततक िातािरण 

यस आयोजनाबाट काभ्रपेलाञ्चोक, रामेछाप र तसन्धलुी जजल्लाहरूका दईु न.पा. र पािँच गा.पा.हरू तथा 
वयनका २८ िडाहरु प्रभावित हनुेछन।् राविय घरधरुी एिम ्जनगणना २०६८ अनसुार आयोजना िेरका 
पातलकाहरूको कुल जनसिंख्या १,८६,४१२ तथा औषत पररिार सिंख्या ४.७ व्यजक्त रहेको छ। कुल 
जनसिंख्यामा (मवहला ५३.८८% तथा परुूष ४६.१२%) रहेको छ। आयोजना प्रभावित िडाहरुको 
कुलजनसिंख्या ८९,५६४ छ जसमा ४६.७६% परुूष र ५३.२४% मवहला रहेका छन।् आयोजना 
िेरमा आददिासी-जनजाततहरूको बाहलु्यता (५२.७३%) रहेको छ। आयोजना िरेमा सािरताको दर 
६२.०% रहेको छ। यस िेरका पातलकाहरूको कुल ३९,६३९ घरधरुी मध्ये १६.४% घरधरुीका 
मातनसहरू आप्रिाशनमा रहेका छन।् 

आयोजना िेरमा सानाठूला गरी कुल ३८७ बस्तीहरू रहेका छन।् आयोजना िरेमा जम्मा १८१ िटा 
विद्यालयहरू छन ्जस्मा १८.२% प्राथतमक विद्यालय, ६२.४% आधारभतू विद्यालय तथा १९.४% मा.वि. 
रहेका छन।् यसका साथै ३ कलेज तथा २ प्रावितधक/व्यिसावयक विद्यालयहरू रहेका छन।् आयोजना 
िेरमा कुल ५७ िटा स्िास्थ्यसेिा प्रदायक सिंस्थाहरू रहेकोमा सबैभन्दा बढी सरकारी (८२.४%) रहेका 
छन।् आयोजना िेरका मातनसहरूका लातग खाना पकाउने इन्धनको मखु्य स्रोत दाउरा तथा उज्यालोको 
लातग विद्यतु ऊजाफ रहेको छ। आयोजना िेरका ७३.२ प्रततशत घरधरुीहरूले धाराको पानी प्रयोग 
गदफछन।् यहािँका मातनसहरूको तनिाफहमखुी कृवष नै जीिनयापनको मखु्य स्रोतको रुपमा रहेको छ। 
आयोजना िेरका मातनसहरू जजविकोपाजफनका लातग कृवष बाहेक ज्यालामजदरुी, िैदेजशक रोजगारी, 
नोकरी, व्यापार र अन्य विविध आयआजफनका कायफहरूमा लागेका छन।् आयोजना िरेमा साना र ठूला 
गरी कररब ३६ िटा बजार/व्यापाररक केन्द्रहरू रहेका छन।् आयोजना िेरका प्राय जसो सबै भागहरू 
सडक सञ्जाल (विपी राजमागफ, पषु्पलाल राजमागफ, जजल्ला सडक र स्थानीय सडक) बाट जोतडएका छन।्  

घरधरुी सिेिण अनसुार आयोजना बाट प्रभावित पररिारहरुको कुल जनसिंख्या १६,९६४ (मवहला 
४९.५% तथा परुुष ५०.५%) तथा औषत पररिार सिंख्या ५.८ रहेको छ। कुल जनसिंख्याको करीब 
७२.०% सािर रहेको छ। आयोजनाबाट १२ वितभन्न जात/जाततका पररिारहरु प्रभावित हनुेछन।् 
प्रभावित हनु ेपररिारहरुमा सबैभन्दा बढी नेिार (२२.९%), िेरी (२१.७%), माझी (२१.१%) तथा 
ब्राह्मण (१७.८%) रहेका छन।् यस िेरमा ८९.४% ले नेपाली भाषा बोल्छन ्तथा ९४.४% ले वहन्द ु
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धमफ मान्दछन।् सिेिण गररएको पररिारका आतथफकरुपमा सवक्रय सदस्यहरु मध्ये ७८.२% 
जीिनयापनका लातग वितभन्न आतथफक वक्रयाकलापहरुमा सम्लिंग्न छन ् भन े २१.९% तबद्याथी छन।् 
सिेिण गरेका कुल घरधरुी मध्ये ९३.६% आफ्न ैघरमा बस्दछन।् सिेिण गरेका कुल घरधरुी मध्य े
मार ३४.१% ले आफ्नो पररिारलाई बषफ ददनलाई पगु्न ेजतत अन्न उत्पादन गदफछन।् सिेिण गररएका 
पररिारहरुको सरदर बावषफक आम्दानी रु. ४,४०,९९७ रहेको छ जस्मा गैरकृवष िेरको योगदान 
सबैभन्दा बवढ (९२.६%) रहेको छ। यी पररिारहरुको सरदर कुल बावषफक खचफ रु. ३,५७,९७३ 
रहेको छ जसमा सबैभन्दा बढी खचफ खाद्यिस्तहुरु (३३.६%) तथा जशिा (२१.७%) मा रहेको छ। 
सिेिण गररएका पररिारहरुको प्रतत पररिार सरदर ०.४१० हे. जग्गा रहेकोछ। आयोजना बारे ६७.७% 
उत्तरदाताहरुलाई जानकारी रहेको तथा धेरै (७०.१%) जना आयोजना प्रतत सकारात्मक रहेको पाइयो। 
प्रभावित पररिार मध्ये धरैले (६४.३%) ले उजचत (राम्रो) मिुाब्जा, १९.२% ले रोजगारी, १०.१% ले 
स्थानीय विकास तथा ६.५% ले आयोजनाको सेयर पाउने अपेिा राखेको पाइयो। प्रभावित पररिारहरु 
मध्ये ९३.९% ले नगदमा मिुाब्जाको आशा राखेको तथा ८४.१% ले स्िेच्छाले हालको ठाउिँ छाडी 
अन्य ठाउिँमा जान इच्छुक रहेको बताए। 

६. प्रस्तािको विकल्प विश्लषेण 

प्रस्तावित आयोजना जलाशयमा आधाररत भएकोले यसको प्रमखु सिंरचना भनेको बािँध हो। यस योजनाको 
बािँध धेरै अग्लो भएकोले त्यो बनाउने ठाउिँ र बािँधको वकतसमबारे तनक्योल गनुफ प्रमखु कायफ रहेको छ। 
आयोजनाको प्रावितधक अध्ययन टोलीबाट सनुकोसी नदीको भौगतभफक अिस्था, बािँध िेरको भगूभफ 
लगायतको सकु्ष्म अध्ययनका आधारमा बािँध बनाउने स्थान, बािँधको उचाइ र बािँधको वकतसम तनधाफरण 
गररएको तथयो। यस क्रममा दइुिटा स्थानमा बािँधको अध्ययन, वितभन्न उचाइमा बािँध बनाउदा त्यसबाट 
डुबानमापरर हनु ेितत र त्यसको प्रावितधक तथा िततपूततफबापतको लागतको अध्ययन गररएको तथयो, 
यसैगरी बािँवक मखु्य सिंरचनाहरु विद्यतुगहृ, कामदार आिास, उत्खनन ् िेर आददको समते वितभन्न 
विकल्पको िारेमा अध्ययन गररएको तथयो।  

७. िातािरणीय प्रभािहरु 

७.१ सकारात्मक प्रभािहरु 

प्रस्तावित आयोजना तनमाफण भएमा आयोजना िेरको मार विकास नभई समग्र नेपालको नै आतथफक 
विकास हनुेछ।  

• आयोजना तनमाफणका क्रममा कररि चार हजार मातनसहरुलाई रोजगारीको अिसर तमल्नकुा 
साथै कामदारहरुको िमता र दिताको विकास हनुेछ। 

• आयोजना तनमाफणका समयमा तनमाफण सामग्री धेरै ठूलो मारामा आिश्यक हनु ेभएकोले व्यिसाय 
प्रिधफन हनुकुो साथै स्थानीय स्तरमा वितभन्न स्थानीय उपभोग्य िस्तकुो माग बढ्दा 
उद्यमतसलताको विकास हनुछे। 

• आयोजना तनमाफणका समयमा तनमाफणका लातग आिश्यक सामान आयात तथा स्थानीय स्तरमा 
उपलब्ध तनमाफण सामग्रीको प्रयोगले स्थानीय तथा देशको राजश्वमा िृवि हनुेछ। 
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• आयोजनाको काम सहज ढङ्गले सचुारु गनफका लातग आयोजनाले बनाउने पूिाफधारका कारण 
आयोजना िरेको स्थानीय पूिाफधार र सवुिधाको विकास हनुेछ। यसको साथै जजिनयापनमा 
सधुार, कृवष र पशपुालनमा विकास, सामदुावयक िनहरुको प्रिधफन समेत हनुछे। 

• आयोजनाले आयोजनाको कुल बजेटको ०.५% रकम आयोजनाको प्रभावित िेरमा आयोजना 
िेरका विकास कायफक्रम अन्तगफत खचफ गने भएकोले आयोजना प्रभावित िेरमा विकास हनुेछ। 

• आयोजनाका प्रत्यि प्रभावित पररिारहरुलाई तसपमूलक तातलम लगायतका अन्य सहयोगहरु 
तनमाफणका समयमा प्राप्त हनुछेन।् 

• आयोजना सञ्चालन चरणमा ऊजाफ उत्पादन हनुे भएकोले त्यसको कारण राजश्वमा िवृि हनुेछ। 
आयोजनाबाट आयोजना अितधभर कररि औसत िावषफक तीन अिफ रुपैया बराबरको राजस्ि 
नेपालले पाउनछे। 

• सञ्चालन चरणमा समते आयोजनामा कमफचारी तथा ममफत सिंहारका लातग अस्थायी कामदारको 
आिश्यक हनुे हनुाले बजारको विकास हनुेछ। 

• आयोजना सञ्चालनका समयमा िोटतबरुिाको घनत्िमा िृवि, जलाशय िेरमा आगन्तकु 
चराहरुको आगमन, ग्रातमण विद्यतुतकरण, ऊजाफ तनयाफत, पयफटकीय वक्रयाकलापको विकास, 
नौकाविहारको अिसर, बाढीको तनयन्रण, तथा तल्लो तटीय िेरमा तसिँचाईको सलुभता 
लगायतका सकारात्मक प्रभािहरु समते पने छन।्  

७.२ नकारात्मक प्रभािहरु 

आयोजना तनमाफणका समयमा आयोजनाको तनमाफण िरे र उत्खनन ् िेर लगायत अन्य आयोजनाले 
उपयोग गरेका िेरहरुमा तलका प्रभािहरु पने छन।् 

• आयोजना िरेको भ-ूआकृतत तथा पररदृश्यमा पररितफन आउनकुा साथै जग्गाको उपयोग, िाय ु
र पानीको गणुस्तर आददमा पररितफन आउने छ। 

• तनमाफणका कारण आयोजना िेरको जतमन अजस्थरता हनु सक्न ेसम्भाबना रहन्छ। यसको साथै 
त्यस िेरको जतमनमा र्ोहोर थपुाने र तनमाफण सामग्री थपुाने वक्रयाकलापले त्यहािँको पररदृश्य 
नराम्रो देजखन्छ। 

• बािँध तनमाफणको समयमा नदीको पानी र्काफउन ुपने हनुाले नदीको बहाबमा र जलप्रणालीमा 
पररितफन हनुछे। 

• सरुुङ तनमाफण र बािँधको जग तनमाफणका लातग गररने तबष्र्ोटनका कारण तनमाफण िेर िरपर 
ध्ितन प्रदषुण हनुकुा साथै कम्पन्नको कारण त्यस िेरको भधूरातल अजस्थर हनु ेसम्भाबना 
रहन्छ। 

• आयोजनालाई आिश्यक पने जग्गा तनजी मार नभएर िन िेर पतन पने हनुाले आयोजना 
तनमाफण तथा सञ्चालनका लातग जम्मा १,४८,५४६ रुखहरु हटाउन ुपने हनु्छ। जसको कारण 
िन िेरमा ठूलो असर पनेछ। 

• यतत ठूलो िन िेरका रुखहरु काट्दा त्यहािँ बस्न ेजिंगली जनािरहरुको बासस्थानमा असर 
पनुफका साथै त्यस िन उपभोग गने उपभोक्तालाई असर पनेछ। 

• आयोजना तनमाफणका लातग नदीको पानी नदीको धार पररितफन गनुफ पने हनुाले जतलय िातािरणमा 
समेत असर पनेछ। 
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• आयोजना तनमाफणको लातग ६,०९८ पररिारहरुको १९६०.९ हेक्टर कृवष तथा आिासीय 
जग्गा अतधग्रहण गररनेछ। जसमध्ये घरधरुी सिेिणमा गररएका पररिारहरुको ८२२.४५ 
हेक्टर तनजी जग्गा रहेको तथयो ततनीहरु मध्ये सबैभन्दा बढी माझीको २०२.२१ हेक्टर, 
त्यसपतछ नेिारको १५०.६७ हेक्टर, िेरीको ११८.३ हेक्टर र ब्राह्यणको ११६.१ हेक्टर 
जग्गा पनेछ। 

• आयोजनालाई आिश्यक तनजी जग्गाको बजार मूल्य अनसुार मलु्याङ्कन गदाफ कररि ३१ अरब 
बराबरको तनजी जग्गा ितत हनुे देजखएको छ। 

• आयोजनाबाट ३,४७४ आिासीय घर तथा १,४१८ गोठको ितत हनुेछ। वयनीहरु अतधकािंस 
डुबान िेरमा पने छन ्र मन्थली नगरपातलकाका सबै भन्दा बढी २९.९% पररिारहरु पनेछन।् 
जातीगत आधारमा हेदाफ सबैभन्दा माझी समूदायले बढी घरगोठहरु गमुाउने छन।् 

आयोजना सञ्चालनको समयमा तनमाफणको समयभन्दा केही कम मार प्रभाि पने देजखन्छ। सञ्चालनका 
समयमा पने प्रभाि हरु तनम्न रहेका छन।् 

• प्रस्तावित आयोजना िरेको विशेषगरी जलाशय िेर बग्न ेपानीबाट जस्थर पानीमा पररितफन हनु े
हनुाले यस िेरको माइक्रोक्लाइमेटमा पररितफन हनुछे। 

• जलाशय िरेमा नदीले बगाएर ल्याएका सेतडमेन्ट्स्हरु थवुप्रने भएकोले यसको हाइड्रोलोजज र 
तथग्रानमा पररितफन हनुेछ। 

• आयोजनाले प्रयोग गरेर तनस्कन ेपानीमा सेतडमने्ट्स ्नहनुे भएकोले यस्तो पानीको िवयकरण 
गने िमता धेरै हनुछे र यस्तो पानीले टेलरेस तलको भागको नदी तटीय िेरमा िवयकरण 
गनेछ। 

• आयोजनामा धेरै अग्लो बािँध बने्न भएकोले बािँधको सरुिा, त्यसबाट हनुे भकूम्पीय जोजखम तथा 
बािँध भत्कने सम्भाबना लगायतका नकरात्मक प्रभािहरु पने छन।् 

• आयोजनाको बािँधले बािँध तल र मातथको नदीको धारलाई रोक्न ेभएकोले माछा तथा जलचरको 
आितजाितमा अबरोध गनेछ। 

• आयोजना सञ्चालनका समयमा जलाशय िेर भररने हुिँदा त्यस िरेमा रहेका राजमागफका भागहरु 
डुबानमा पने, ती राजमागफबाट बनेका साहायक मागफहरुपतन डुबानमा पने, मन्थली 
नगरपालीकामा रहेको विमानस्थल डुबानमा पने, नदी वकनारबाट मातथ तातनएका खानपेानीहरु 
डुबानमा पने कारणले स्थानीयको जजविकोपाजफनमा नकरात्मक असर पनेछ। 

• आयोजना तनमाफणको समयमा मन्थली, खरुकोट, मलुकोट लगायतका स्थावपत साना-ठूला 
बजारहरु समेत डुबानमा परर तबस्थावपत हनुेछन।् 

८. िातािरणीय प्रभािको बढोत्तरी तथा न्यूनीकरण गने उपायहरु 

८.१ सकारात्मक प्रभाि बढाउने उपायहरु 

आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावित घरधरुी तथा बस्तीहरुका बातसन्दाहरुलाई ददइने आयमूलक तातलम, 
आयोजनामा आिश्यक कामदारहरु भनाफ गदाफ स्थानीयलाई प्राथतमकता, स्थानीय उपभोग्य िस्तहुरुको 
खपतमा प्रोत्साहन, तनमाफण व्यिसायी र कामदारका लातग वितभन्न िातािरणीय तथा जनचेतना मूलक 
तातलमहरु, िन व्यिस्थापन सम्बजन्ध तातलमहरु आदद सकारात्मक प्रभाि बढाउने उपायहरु अन्तगफत 
प्रस्ताि गररएका छन।् 
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८.२ नकारात्मक प्रभाि न्यूनीकरणका उपायहरु 

आयोजना तनमाफण र सञ्चालनको समयमा पने नकारात्मक प्रभािहरु न्यूनीकरणका लातग आयोजनाले 
कायाफन्ियन गनफ सक्ने खालका न्यूनीकरणका उपायहरु प्रस्ताब गररएको छ। आयोजना कायाफन्ियन गने 
समयमा आयोजना विकास कताफले प्रस्ताि/तसर्ाररस गररएका न्यूनीकरणका उपायहरु अबलम्बन गने 
छन।् तनमाफण समयमा तनमाफण व्यिसायीले यी उपायहरु अबलम्बन गने छन ्भन ेसञ्चालन समयमा 
आयोजना विकास कताफको न ैप्रमखु भतुमका रहनेछ। तसर्ाररस गररएका केही प्रमखु प्रभाि न्यूनीकरणका 
उपायहरु। 

• आयोजना िेरको िातािरणमा खलल आउन नददन तनमाफण िेरमा धलुो तनयन्रणको लातग 
तनयतमत पानी छ्याप्ने, आयोजनामा प्रयोग हनु े सिारी साधनको तनयतमत सतभफतसङ्ग, तनमाफण 
सामग्री ढुिानी गने सिारी साधनहरु ढाकेर मार चलाउन,े आयोजनाका हेतभ सिारी साधनहरुको 
गतत तसतमत लगायतका प्राबधानहरु प्रस्ताि गररएको छ। 

• आयोजना िरेमा गररन े विष्र्ोटनको समय तनधाफरण गरी स्थानीयलाई जानकारी ददन े तथा 
ददउसोमार विष्र्ोटन गराइन ेछ जसको कारण ध्ितन प्रदषुण र कम्पन्नको असर कम हनुेछ।  

• तनमाफण सामग्री थपुारेको ठाउिँ िा भन्डारन िेरको दृश्य नराम्रो देजखने भएकोले मातनसहरुको 
आित जाित हनु ेभागमा बारको व्यिस्था गररनछे। 

• तनमाफण वक्रयाकलापबाट उत्पन्न र्ोहोर पवहले छुट्याउन े र पनुः प्रयोग गनफ सवकने र्ोहोर 
प्रयोगमा ल्याउने, प्रशोधन गनफ सवकन ेप्रशोधन गने र बािँकी रहेको मार तनजश्चत तोवकएको 
ठाउिँमा थपुाररनेछ। 

• सरुुङ आसपासका िेरमा भएका पानीका स्रोतहरुको बहाब कम देजखएमा पानीका स्रोतहरुको 
सिेिण गररनछे र पवहले सरुुङ तनमाफण पिुफको अिस्था भन्दा बहाब कम देजखएमा त्यसबाट 
प्रभावित जनसमूदायहरुलाई घरायसी प्रयोजनको लातग (वपउन तथा अन्य प्रयोग) पानीको 
बैकजल्पक व्यिस्था गररनछे। 

• राविय प्राथतमकता प्राप्त आयोजनाहरूको लातग राविय िन िेर प्रयोग गने कायफवितध २०७६ 
को पररच्छेद ३ अनसुार आयोजनािारा रुखहरु कटान गररनेछ। प्रतत रुख (लाथ्रा (pole) तथा 
रुख) को बदलामा १:१० का अनपुातले हनु आउन े१४,८५,४६० िटा रुखहरु तडतभजन 
िन कायाफलय र सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहसिँगको समझदारी र सहकायफमा तोवकएको 
िेरमा (कम हैतसयतको िन िेर, बािँझो जतमन, आदद) िृिारोपण गररनेछ। साथै सरकारी 
िन िरेको अतधग्रहणको कारण प्रतत हेक्टर १६०० तबरुिा रोप्न ेकाननुी व्यिस्था अनसुार 
थप ३७,३७,७६० तबरुिा रोप्ने व्यिस्था तमलाइनछे जसमा जम्मा ५२,२३,२२० सिंख्याका 
रुख विरुिाहरु हनु े छन।् यसबाहेक, उक्त बोटतबरुिाहरूलाई ५ बषफको अितधसम्म 
आयोजनाको खचफमा हेरचाह गरी सम्बजन्धत तनकायलाई हस्तान्तरण गररनेछ। 

• जग्गा अतधग्रहण गदाफ त्यस िेरको जग्गाको बजार मूल्य िा तनम्न स्तरका विस्थावपतहरु 
अन्यर गएर जजविकोपाजफन गनफ सक्न ेिा नसक्ने त्यसको आधारमा मार मूल्य तनधाफरण गररने। 

• आयोजनाको कारण अतधग्रहण गररने तनजी भौततक सिंरचनाको ितफमान अिस्थाको बजार मूल्य 
अनसुार उजचत मूल्याङ्कन गरी मआुब्जा वितरण गररनेछ।  

• आयोजनामा अतधग्रहण गररन ेसिंरचनाहरुको बजार मूल्यबाट ह्रास कटौती गररने छैन।  
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• बसोिास गरररहेका घरहरु विस्थावपत भएमा ती घरधनीहरुलाई ६ मवहनासम्म विस्थापन भत्ता, 
६ मवहनासम्मको लातग घरभाडा तथा आयोजनाले जजविकोपाजफनमा सहयोग पगु्न ेखालको सीप 
मूलक तातलमको व्यिस्था गने छ। 

• आयोजनािेरमा भएका समदुावयक जग्गाको मातथ तनजी जग्गामा उल्लेख गररए अनसुार स्थानीय 
बजार मलु्य अनसुार मूल्य तनधाफरण गरी सम्बजन्धत तनकायलाई मआुब्जा हस्तान्तरण गने छ। 

• सामदुावयक सिंरचनाहरुको हकमा पवहले स्थानीय तनकाय र सरोकारिालाहरुसिँग छलर्ल गरेर 
सिंरचना तनमाफण िेर तनधाफरण गने र पवहले भएको सिंरचना भन्दा स्तरउन्नतत गरी आयोजनाले 
आफ्नो खचफमा सिंरचना बनाउने। 

आयोजनाका नकरात्मक प्रभािहरु न्यूनीकरण गनफ आिश्यक दैबी प्रकोप योजना, सामाजजक सहयोग 
कायफक्रम, कामदारहरुको आचार सिंवहता, पनुिाफस तथा पनुस्थापना योजना, जजविको पाजफन पनुस्थापना 
योजना, आददिासी तथा जनजातत उत्थान योजना, िातािरणीय अनकुुतलत योजना, सरोकारिाला सिंलग्नता 
योजना, गनुासो तनदान सिंयन्र लगायतका योजनाहरु बनाइ आयोजनाले लाग ुगनेछ। 

९. िातािरणीय अनगुमन, परीिण, तनष्कषफ तथा प्रततबिता 

आयोजनाको तनमाफण र सञ्चालन चरणमा गनुफ पने अनगुमन, अनगुमनका सूचक, वितध, अनगुमन गने 
समय तातलका, तनकाय लगायत अनमुातनत रकम समेत यो प्रततिदेनमा उल्लेख गररएकोछ। अनगुमन 
कवहले, कािँहािँ, कसले र के-केको गनेहो तातलकामा स्पष्ट उल्लेख गररएकोछ। नेपालको काननु अनसुार 
आयोजनाको तनमाफण सम्पन्न भएको २ बषफ पतछ िातािरणीय परीिण गनुफ पने भएकोले परीिण गने 
वितध, पररिणको खाका समते तयार गरेर प्रततिदेनमा राजखएको छ। प्रस्तावित आयोजना कायाफन्ियन 
गनफका लातग प्रततिदेनमा ददईका सझुािहरुको कायाफन्ियनका साथ आयोजना सञ्चालन गरेमा सहज ढिंगमा 
सञ्चालन गनफ सवकन ेदेजखएको छ। प्रस्तािक उपरोक्त सूझािहरुको कायाफन्ियनका लातग प्रततबि छ। 
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पररच्छेद-1 प्रततिेदन तयार गने व्यजक्तको िा सिंस्थाको नाम र ठेगाना 
1.1 प्रस्तािकको नाम र ठेगाना 
प्रस्तावित सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजनाको प्रस्तािक नेपाल सरकार, ऊजाफ, जलस्रोत तथा तसिँचाई 
मन्रालय अन्तगफतको विद्यतु विकास विभाग हो। विद्यतु विकास विभागले यो आयोजना तजुफमा गने, 
तडजाइन गने, सम्भाव्यता अध्ययन र िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन तयार गने जजम्मिेारी पाएको 
छ। यस विभागले मन्रालयले तनमाफण गरेका ऊजाफ र विद्यतुसिँग सम्बजन्धत नीतत तनयमहरुको कायाफन्ियन 
गने गदफछ। यसका मखु्य कायफहरु तनयामक ढािँचाको पारदजशफता सतुनजश्चत गनुफ, समायोजन गनुफ, ऊजाफ 
िेरमा लगानी गनफ इच्छुक तनजी लगानी कताफहरुको सहभातगतालाई एकिार प्रणालीको सेिा प्रदान गरेर 
प्रोत्साहन र सहजजकरण गनुफ तथा ऊजाफसिँग सम्बजन्धत आयोजनाहरुको अनमुतत प्रदान गनुफ रहेको छ। 
प्रस्तािकको नाम र ठेगाना तल प्रस्ततु गररएको छ।  

नेपाल सरकार 

ऊजाफ, जलस्रोत तथा तसिँचाई मन्रालय 

विद्यतु विकास विभाग 

सानो गौचरण, काठमाडौ 
पो.ब.निं. २५०७ 

टेतलर्ोनः ९७७-१-४४७४८५२, ४४७८०८५, ४४८०४२५ 

फ्याक्सः ९७७-१-४४८०२५७ 

इमलेः info@doed.gov.np 

1.2 परामशफदाताको नाम र ठेगाना 
प्रस्तािकले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयार गनफ सिंयतु्त 
रुपमा एस.आइ.डी.आर.आई. र इ.आर.एम.सी.प्रा.ली. लाई जजम्मा ददएको छ। अध्ययन अनमुतत पर 
अनसूुची १.१ मा समािेस गररएको छ।  

एस.आई.डी.आर.आई. र इ.आर.एम.सी.प्रा.ली. 
नयािँिानेश्वर, काठमाडौ 
टेतलर्ोनः ९७७-१-४४८३०६४, ४४६५८६३ 

फ्याक्सः ९७७-१-४४७९३६१ 

इमेलः ermc@ermcnepal.com 

1.3 िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको उद्दशे्य 

प्रस्तावित आयोजनाको लातग िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको प्रमखु उद्देश्य सनुकोसी-२ आयोजना 
िातािरण मैतर तिरले तनमाफण तथा सञ्चालन गनुफ रहेको छ। सहायक उद्देश्यहरु तनम्न छन।् 

• आयोजनाको भौततक, जैविक, सामाजजक आतथफक र सािँस्कृततक िातािरणको विद्यमान िातािरणीय 
अिस्थाको बारेमा जानकारी सिंकलन गनुफ; 

• आयोजनाको अनकूुल र प्रततकूल प्रभािहरु पत्तालगाउन;ु 
• आयोजनाको महत्िपूणफ प्रभािहरुको विश्लषेण गनुफ; 
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• आयोजनाका सिंरचनाको स्थान छनोट गदाफ वितभन्न िैकजल्पक स्थानहरुको अध्ययन गरेर िातािरणीय 
वहसािले सबैभन्दा उत्तम स्थानको छनोट गनुफ; 

• नकरात्मक प्रभािको असर कम गने र सकरात्मक उपायहरुको अतभिृवि गने उपायहरु बारे सझुाि 
ददने; 

• िातािरणीय व्यिस्थापन, अनगुमन र परीिणका योजनाहरु बनाउने; 
• िातािरणको सिालमा तनणफय तलन ुअगातड सरोकारिालाहरुको राय तलने तथा ततनीहरुलाई सहभागी 

गराउन;े र 

• आयोजनाको कायाफन्ियनबाट हनुसक्ने सामाजजक तथा िातािरणीय समस्याका बारेमा तनणफय कताफहरुलाई 
जानकारी ददने। 

1.4 अध्ययनको सीमा 
प्रस्तावित आयोजना जलाशयमा आधाररत आयोजना हो, जलाशयमा आधाररत भएकोले यो बहउुपयोगी 
छ जस्तै जलविद्यतु उत्पादन, तसिँचाई, मनोरोञ्जन, बाढी तनयन्रण, जलयारा/नौकाविहार (Navigation) 
आदद। यस प्रततिदेनमा जलविद्यतुका लातग आिश्यक सबै प्रस्तावित सिंरचनाहरु जस्तै जलाशय, बािँध, 
सरुुङ, बाढी र थेग्रयान फ्यािँक्ने सरुुङ, सजफ ट्याङ्क, विद्यतुगहृ, स्िीचयाडफ, टेलरेस आदद समािेश गररएको 
छ। यसको साथै प्रस्तावित आयोजनाका सहयोगी सिंरचनाहरु जस्तै उत्खनन ्िेर (ढुङ्गा, नदी जन्य 
पदाथफ, माटो), क्रसर, ब्याजचङ्ग (तसमने्ट घोल्न े मेतसन), कामदार आिासहरु, आयोजना सडक 
(आयोजनाको आन्तररक सडक), बङ्कर घर, भन्डारन िेर आदद पतन समािशे गररएको छ। यस 
आयोजनाबाट बाढी तनयन्रण, मत्स्य विकास, मनोरञ्जन र पयफटनका दृवष्टकोणले समते र्ाइदा तलनसवकन े
भएकोले यस अध्ययनले सो िेर पतन समेटेको छ। यस अध्ययनमा प्रततिदेनमा विद्यतु प्रसारण लाइनलाई 
समािसे गररएको छैन। 
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पररच्छेद-2 प्रस्तािको पररचय 
2.1 भतूमका 

2.1.1 पषृ्ठभतूम 

नेपालका नदीनालाहरु सदाबहार/बारहमासी प्रकृततका र नेपालको धरातल मनग्य तभरालो भएकोले 
जलविद्यतु विकासको लातग उपयकु्त छन।् तथ्याङ्क विभागको इ.सिं. २०१८ को प्रततिदेन अनसुार 
नेपालमा ६७ प्रततशत घरधरुीहरुले बजक्त बाल्नको लातग विद्यतुको प्रयोग गदफछन ्र अन्यले मवट्टतेल, 
गोिरग्यािँस, सौयफ ऊजाफ र अन्य ऊजाफ आददहरुको प्रयोग गदफछन।् नेपालमा अझैपतन ६६ प्रततशत 
पररिारहरुले खाना पकाउनको लातग दाउराको प्रयोग गदफछन।् नेपालमा जलविद्यतुको विकास गरेर 
विद्यतुको उपयोगमा तनभफरता बढाउन ुआिश्यक देजखन्छ। घरायसी कामकाज र कलकारखानाहरुमा 
विद्यतुको उपयोग बढाउनाले तथा परम्परागत ऊजाफको उपयोगलाई विद्यतुले विस्थापन गदाफ िनविनास, 
भ-ूिय, तल्लो तटीय िेरमा हनुे सखु्खापन आदद रोकथाममा सहयोग पगु्दछ। साथै घरायसी कामकाजमा 
यसको प्रयोग बढ्नाले िातािरण सिंरिण, सािरता, िालिातलका र मवहलाको स्िास्थ्यमा योगदान 
पगु्दछ। हाल भैरहेको िातािरण प्रदषुण हेदाफ विद्यतुतय ऊजाफले यसको आिश्यकताको महत्ि अझ 
िढाउछ।  

नेपालमा विद्यमान ऊजाफको बढ्दो माग र ऊजाफको अपयाफप्त आपूततफको सामना गनफ नेपाल सरकारले राविय 
ऊजाफ सङ्कट तनिारण तथा विद्यतु विकास सम्बन्धी अिधारणा पर, २०७२ बनाइ लाग ुगरेको छ। 
अिधारणा परमा ऊजाफ सङ्कटको समाधानका लातग जलाशयमा आधाररत आयोजनाको आिश्यकता 
दसाफएको छ। जसले सखु्खा सयाममा हनुे विद्यतुको अभािलाई पूततफ गनफ सक्दछ।  

जापान सहयोग तनयोग (JICA) ले इ.सिं. १९८३ देजख १९८५ सम्म कोसी नदीको जलस्रोत विकास 
सम्बजन्ध अध्ययन गरी सप्तकोसी नदीको जलस्रोत विकास गरुुयोजना (Master Plan study on the 

Koshi River Water Resources Development) बनाउने क्रममा ५२ िटा जलविद्यतु आयोजनाहरु 
पवहचान गरेको तथयो। पवहचान गररएका मध्ये सनुकोसी नदीमा ३६ िटा र ततनीहरु मध्येपतन १३ िटा 
िहउुपयोगी आयोजनाहरु प्राथतमकताका साथ राजखएको तथयो।  

नेपाल सरकारले प्रस्तावित सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना जलविद्यतु उत्पादनलाई पवहलो प्राथतमकतामा 
राखेर िह ुउपयोगी आयोजना रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गनफ लातगरहेको छ। यो आयोजनामा जलविद्यतु 
बाहेक लगानीका वहसािले र आतथफक रुपमा आकषकफ  हनुेगरी जलयारा/नौकाविहार (Navigation), 

मत्स्यपालन (Fisheries) र अन्य मनोरञ्जनका लातग समते पानी प्रयोग गनेगरी विकास गनफ लागेको छ। 

2.1.2 प्रस्ताि कायाफन्ियनको उद्दशे्य 

विगतको समयमा नेपालमा विद्यतुको अपयाफप्त आपूततफका कारण दैतनक लोडसेतडङ्ग हनुे गरेको तथयो। 
त्यस समयमा विद्यतुको खपत बढी हनुे समयमा माग धेरै र आपूततफ कम भएका कारण दैतनक लोडसेतडङ्ग 
गनुफपरेको र जसका कारण नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कलकारखानाहरु समेत धरासायी अिस्थामा 
पगेुका तथए। कततपय कलकारखानाहरु विद्यतुको अपयाफप्त आपूततफका कारण बन्द भएका पतन तथए। 
केवह िषफयता विद्यतुको वितरण प्रणालीमा सधुार गरी तथा भारतबाट विद्यतु आयात गरी लोडसेतडङ्ग कम 
भएको छ। तनमाफणातधन जलविद्यतुहरुले उत्पादन सरुु गनफ थालेबाट यस आतथफक िषफमा कररि नेपालको 
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विद्यतु मागलाई िषाफदको समयमा पररपूततफ गनफसक्ने देजखन्छ। नेपालमा तनमाफण भएका जलविद्यतु 
आयोजनाहरु अतधकािंश नदीको बहाबमा आधाररत (Run-of-River) भएकोले सखु्खा समयमा अझैपतन 
विद्यतुको माग अनसुारको आपूततफ हनु नसक्ने जस्थतत आउने अनमुान गररएको छ। 

पतछल्लो समयमा नेपालको लगानीमा तनमाफणातधन हाल सम्मकै ठूलो आयोजना मातथल्लो तामाकोसी 
(४५६ मेगािाट) ले उत्पादन सरुु गनफ लागेपतछ विद्यतुको आपूततफमा सहजता हनुे देजखएको हो। सखु्खा 
समयमा पररपतुतफ गने नेपालमा एक मार आयोजना कुलेखानी जलविद्यतु आयोजना रहेको छ। यसका 
तीन चरण गरी विद्यतु उत्पादन गरेतापतन नेपालको सखु्खा समयको मागलाई यो आयोजनाले मार 
सम्बोधन गनफ सक्दैन। तसथफ नेपालमा जलाशयमा आधाररत जलविद्यतु आयोजनाहरु बनाउनपुने देजखन्छ। 
नेपालको आिश्यक्तालाई मध्यनजर गदै वितभन्न जलाशयमा आधाररत आयोजनाहरुको सम्भाब्यता अध्ययन 
गरेको भएतापतन हाल सम्म कुन ैपतन आयोजनाहरु तनमाफण गनफ थातलएको छैन। प्रस्तावित आयोजना 
विद्यतुको माग बढीभएको ठाउिँहरु (जस्तै काठमाडौ र उद्योगहरु भएको तराई) मा सहज ढिंगले जोड्न 
सवकने सम्भाबना भएकोले लगातन जटुाउन र कायाफन्ियनमा सहज हनुे देजखन्छ। सायै प्रस्तावित आयोजना 
तनमाफण गनफ र यसबाट उत्पादन भएको विद्यतु खररद गनफ बङ्गलादेश समते सहमत भएकोले यसबाट 
उत्पाददत विद्यतु नेपालमा खपत हनु नसकेको खण्डमा तनयाफत्को लातग समेत ढोका खलेुको छ। 

2.1.3 आिश्यकता तथा औजचत्यता 

हाल नेपालमा भैरहेको विद्यतुको उत्पादनले रािको िषाफतको समयको मागलाई सम्िोधन गदफछ। नेपालमा 
बहाबमा आधाररत (Run-of-River) आयोजनाहरु धेरै भएको कारणले सखु्खा याममा ऊजाफको अभाि 
अझै पतन रहने अनमुान गनफ सवकन्छ। तसथफ ितफमान ऊजाफको मागलाई सम्बोधन गनफ सनुकोसी-२ 
जस्ता जलाशयमा आधाररत आयोजनाहरु तनमाफण तथा सञ्चालन गनुफ अिश्यक छ। प्रस्तावित आयोजना 
काठमाडौ र तराई जस्ता ऊजाफको बढी माग भएको िेर नजजक रहेकोले प्रसारण लागत समते कम 
लाग्ने देजखन्छ। 

2.2 प्रस्तािको वििरण 

2.2.1 अिजस्थतत र पहुिँच 

नेपालको सिंघीय व्यिस्था अनसुार प्रस्तावित आयोजना िागमती प्रदेशको रामेछाप, तसन्धलुी र 
काभ्रपेलाञ्चोक गरेर तीन जजल्लाहरु र आठ स्थानीय तहहरुमा पदफछ। स्थानीय तहहरुमा गाउिँपातलका 
(गा.पा.) र नगरपातलका (न.पा.) पदफछन।् तलको तातलकामा (तातलका १) प्रभावित जजल्ला अन्तगफत 
पने आयोजनाबाट प्रभावित गा.पा. र न.पा.हरु तथा ततनीहरुको प्रभावित िडा नम्बरहरु र ततनीहरुमा 
प्रस्ताि गररएका आयोजनाका सिंरचनाहरु तथा सहायक सिंरचनाहरु प्रस्ततु गररएको छ। प्रस्तावित 
आयोजनाको जस्थती नक्सा, जलाशय िेर, मखु्य सिंरचनाहरुको लेिाउट, प्रभावित िरेमा पने स्थानीय 
तहहरु, पहुिँचमागफ र सिंरचनाहरु र आयोजनाबाट नजजकको िेरमा पने सिंरिण िेर आदद अनसूुची २ 
को नक्सा नम्बर २.१ देजख २.७ सम्म समािेश गररएको।  

आयोजना तनमाफण पश्चात तसन्धलुीको सनुकोसी र गोलन्जोर गा.पा., रामेछाको खािँडादेिी र तलख ुतामाकोसी 
गा.पा. र मन्थली तथा रामछेाप न.पा. र काभ्रपेलञ्चोकको तेमाल गा.पा. प्रभावित हनुेछन।्  



सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना (९७८ मेगािाट) को िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन (EIA) प्रततिेदन 

5 
 

तातलका 1. प्रभावित स्थानीय तहहरुको वििरण र ततनीहरुमा पने आयोजनाका सिंरचनाहरु 

जजल्ला गाउिँपातलका/ नगरपातलका िडा नम्बर आयोजनाका सिंरचनाहरु 

काभ्रपेलाञ्चोक तेमाल गा.पा. ९ जलाशय 

रामेछाप 

खािँडादेिी गा.पा. १, २, ३ र ४ जलाशय 

मन्थली न.पा. १, २, ६, ७, ८ र ११ जलाशय 

तलख ुतामाकोसी गा.पा. ७ जलाशय 

रामेछाप न.पा. ५, ७, ८ र ९ जलाशय र बािँध स्थल 

तसन्धलुी 

गोलन्जोर गा.पा. १, २, ३, ६ र ७ जलाशय, बािँध स्थल, विद्यतुगृह, 
खातन िेर, र्ोहोर थपुाने ठाउिँ, 
कामदार आिास िेर, क्रसर र 
ब्याजचङ्ग प्लान्ट, स्िीच याडफ 

सनुकोसी गा.पा. १,२,३, ४, ५, ६ र ७ जलाशय 

स्रोतः सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजनाको स्िीकृत कायफसूची २०७७ 

प्रस्तावित आयोजनाको बािँध स्थल, िायािँ वकनार तर्फ  रामछेाप जजल्लाको रामेछाप न.पा. र दायािँ वकनार 
तर्फ  तसन्धलुी जजल्लाको गोलन्जोर गा.पा.मा प्रस्ताब गररएको छ। प्रस्तावित बािँध स्थल काठमाडौबाट 
कररि १४२ वक.तम. को दरुीमा पदफछ, यो पषु्पलाल राजमागफको (घतुमफ सडक) वकनारामा प्रस्ताि गररएको 
छ, पषु्पलाल राजमागफ खरुकोटमा वि.वप. राजमागफसिँग जोतडएको छ। काठमाडौबाट आयोजना स्थल जािँदा 
भक्तपूर, बनेपा, धतुलखेल, नपेालथोक, रातमाटे, खरुकोट, गोलन्जोर हुिँदै जानपुछफ। प्रस्तावित बािँध र 
विद्यतुगहृ पषु्पलाल राजमागफको वकनारमा र एकआपसमा नजजकमा पदफछन।् प्रस्तावित आयोजनाको 
जलाशय बािँध स्थलबाट कररि ५२ वक.तम. मातथसम्म रै्तलन्छ र अतधकािंस िेरमा पषु्पलाल राजमागफ, 
वि.वप. राजमागफ र खरुकोट-मन्थली-जखम्ती सडक खण्ड पदफछ। आयोजनाका अन्य सिंरचनाहरु बािँध 
स्थल र विद्यतुगहृ आसपास रहेका छन।् ततनीहरु स्थानीय सडकहरुबाट पवहलेनै जोतडएका छन ्र केही 
छोटो दरुीको सडकहरु तनमाफण गनुफपनेछ। नयािँ बनाउन ेसडकहरुको वििरण अगातडका जशषफकहरुमा 
समवेटनछे। 

2.2.2 सिंरचनागत अियि 

यस जशषफक अन्तगफत प्रस्तावित जलाशयमा आधाररत आयोजनाको आिश्यक सतुबधाहरु र प्रमखु सिंरचनाको 
बारेमा िणफन गररनेछ। यो आयोजना जाइकाले इ.सिं. १९८५ मा गरेको अध्ययनमा आधाररत छ। 
तलको तातलकामा (तातलका २) सिंरचनाको बारे तबस्ततृ जानकारी प्रस्ततु गररएको छ। 

तातलका 2. जलाशयमा आधाररत सनुकोसी-२ आयोजनाको वििरण 

वििरण पररमाण 

१. अिजस्थतत 

आयोजनाको प्रकृतत जलाशयमा आधाररत 

प्रभावित गा.पा./न.पा. तेमाल गा.पा. -९; 
खािँडादेिी गा.पा. - १, २, ३ र ४; 
मन्थली न.पा. - १,२,६,७,८ र११; 
तलख ुतामाकोसी गा.पा. - ७; 
रामेछाप न.पा. - ५, ७, ८ र ९; 
गोलन्जोर गा.पा. - १,२,३,६ र ७; र  
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वििरण पररमाण 

सनुकोसी गा.पा. - १,२,३,४,५,६र७ 
आयोजनाको अिजस्थतत (Project Location) काभ्रपेलाञ्चोक, रामेछाप र तसन्धलुी 

जजल्लाहरु 
प्रदेश िागमती 
नदी सनुकोसी 
आयोजना िरे 

अिािंश (Latitude) २७ तडग्री १४ तमनेट ०० सेकेण्ड देजख  

२७ तडग्री २९ तमनेट ३० सेकेण्ड 

देशान्तर (Longitude) ८६ तडग्री १० तमनेट २० सेकेण्ड देजख  

८५ तडग्री ४७ तमनेट ३० सेकेण्ड  

२. जलाशय (Reservoir) 
अतधकतम िमता (Full Supply Level) सामजुन्द्र सतह देजख ५३५ तम. 
न्यूनतम सञ्चालन सतह (Minimum Operating Level) सामजुन्द्र सतह देजख ५०५ तम. 
तथगर फ्याक्ने पानीको सतह (Operating Level for Sediment 

Discharge) 
सामजुन्द्र सतह देजख ५१५ तम. 

कूल िमता (Gross Capacity) १८० .७ करोड घ.तम. 
अनतु्पादक सञ्चय (Dead Storage) ७७.७ करोड घ.तम. 
सकृय सञ्चय (Live Storage) १०३ .० करोड घ.तम. 
स्टोरेज कोवर्तसएन्ट (Storage Coefficient) ६.०% 
जलाशयको लम्बाइ (Backwater Length) ५३ वक.तम.  
जलाशयको मातथल्ि सतहको िेरर्ल (Surface area at FSL) ४२.२६ ि.वक.तम. 
जलाशयको औसत सञ्चालनको िेरर्ल (Surface Area at MOL) २६.५३ ि.वक.तम. 
चेक फ्लड लेभल (पी=०.०१%) (Check Flood Level P=0.01%) सामजुन्द्र सतह देजख ५३६.४४ तम. 
तडजाइन फ्लड लेभल (पी=०.१%) (Design Flood Level 

P=0.1%) 
सामजुन्द्र सतह देजख ५३५ तम. 

३. हाइड्रोलोजी (Hydrology) 
जलाधार िेर (Catchment Area) १०,३९६ ि.वक.तम. 
एयसफ अर् यजुजङ्ग हाइड्रोतलक सेररज (Years of using 

hydrological series) 
५१ 

लङ्गटमफ एभरेज फ्लो (Long Term Average Flow)  ५१८ घ.तम. प्रतत सेकेण्ड  
कन्सरक्सन फ्लड (२० िषफ/पी=५%) (Construction Flood 20 

years/P=5%) 
७,८७० घ.तम. प्रतत सेकेण्ड 

तडजाइन फ्लड तडस्चाजफ (१,००० िषफ) (Design Flood Discharge 

1,000 years) 
१३,६०० घ.तम. प्रतत सेकेण्ड 

चेक फ्लड तडस्चाजफ (१०,००० िषफ) (Check Flood Discharge 

10,000 years) 
१६,८०० घ.तम. प्रतत सेकेण्ड 

प्रोब्याबल म्याजक्समम फ्लड (पी.एम.एर्.) (Probable Maximum 

Flood PMF) 
२०,१३० घ.तम. प्रतत सेकेण्ड 

४. तथगर (Sediment) 
जम्मा हनुे तथगर (Sediment Inflow) १.५५६ करोड घ.तम. प्रतत िषफ 
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वििरण पररमाण 

५० िषफ पतछ हनुे सकृय भन्डारन नोक्सान (Total Storage Loss 

After 50 year) 
३२.३ % 

१०० िषफ पतछ हनुे सकृय भन्डारन नोक्सान (Total Storage Loss 

After 100 year) 
६२.२ % 

५. डाइभसफन तसस्टम (Diversion System) 
तडजाइन फ्लड (Design Flood) ७८७० घ.तम. प्रतत सेकेण्ड 
टनेल सेक्सन, लाइतनङ्ग (Tunnel Section, Lining) इन्भटेड तड-सेप, कङवक्रट लाइतनङ्ग 

(Inverted D-Shape Lining) 
सरुुङको सिंख्या (Number of Tunnel) २ 
व्यास (Diameter) १२ तम . 
लम्बाइ  
तडटी एन१ (Diversion Tunnel N1) १२६३ तम . 
तडटी एन२ (Diversion Tunnel N2) १३१७ तम . 
वक्रस्ट एतलभेसन अर् यू/एस कर्रड्याम (Crest Elevation of 

U/S Cofferdam) 
सामजुन्द्र सतह देजख ४६८.५ तम. 

वक्रस्ट एतलभेसन अर् डी/एस कर्रड्याम (Crest Elevation of 

D/S Cofferdam) 
सामजुन्द्र सतह देजख ४२७.५ तम. 

६. बािँध (Dam) 
प्रकार (Type) आरतसतस ग्रतभटी ड्याम (RCC Gravity 

Dam) 
जगको तबशेषता (Foundation characteristics) चट्टान यकु्त (Rocky) 
बािँधको मातथल्लो सतहको उचाइ (Dam Crest Elevation)  सामजुन्द्र सतह देजख ५४० तम. 
बािँधको अतधक्तम उचाइ (Maximum Dam Height) १६८ तम . 
बािँधको मातथल्लो सतहको लम्बाइ (Dam Crest Length) ३९५ तम . 
अपजस्रम र डाउनजस्रम स्लोप (Upstream and Downstream 

Slopes) 
भेररएबल (Variable) 

७. जस्पलिे र बटम आउटलेट (Spillway and Bottom Outlet) 
र्ाउन्डेसन क्यारेक्टररजस्टक (Foundation Characteristics) माइक्रो-न्यू पजल्जओजजतनतसस ्(Micro-

new Plagiogneiss) 
प्रकार (Type) सरे्स आउटलेट ओभरफ्लो एण्ड बटम ्

आउटलेट तडस्चाजफ (Surface outlet 

overflow and Bottom out 

discharge) 
नम्बर अर् िेज ्(Number of Bays) ५ र ४ 
िेज ्डाइमेन्सन ्(Bays Dimension) १४ तम.x१७ तम. र ५ तम.x८ तम. 
वक्रष्ट लेभल (Crest Level) सामजुन्द्र सतह देजख ५१८ र ४७१ तम. 
इमरजेन्सी तडतसपेसन मोड (Energy Dissipation Mode) जफ्लप रेजेक्टोरी बकेट (Flip 

Trajectory Bucket) 
तडजाइन फ्लड तडस्चाजफ (Design Flood Discharge) ८,७६९ र ४,८३१ घ.तम. प्रतत सेकेण्ड 
८. िाटरिे र विद्यतुगहृ (Waterway and Powerhouse) 
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इनटेक स्टक्चर (Intake Structure) टािर टाइप इन्टेक िलु्ट अगेनेष्ट 
व्याङक (Tower Type Intake Built 

Against the Bank) 
टाइप अर् र् यावपड ओपरेटीङ्ग गेट र्र इन्टेक (Type of Rapid 

Operating Gate for Intake) 
वर्क्स-हवुिल प्लेन गेट (Fixed-Wheel 

Plane Gate) 
टोटल रेटेड तडस्चाजफ (Total Rated discharge) १,०४८ घ.तम. प्रतत सेकेण्ड 
इन्टेकको सिंख्या (Number of Intake) १२ 
इन्भटफ लेभल अर् इन्टेक (Invert Level of Intake) सामजुन्द्र सतह देजख ४८३ तम. 
गेट साइज- स्टवपङ्ग एण्ड हिुीलगेट (Gate Size- Stoplogs and 

Wheel Gate) 
स्पान १० तम., उचाइ १० तम. 

टाइप अर् र् यावपड अपरेवटङ्ग गेट होइस्ट र्र इन्टेक (Type of 

Rapid Operating gate Hoist for Intake) 
ज्याजन्र होइस्ट (Gantry Hoist) 

क्यापातसटी अर् र् यावपड अपरेवटङ्ग गेट होस्ट र्र इन्टेक 

(Capacity of Rapid Operating gate Hoists for Intake) 
१६०० के .एन.् 

हेडरेस टनेल (Headrace Tunnel - HRT)  
सरुुङको सिंख्या (Number of HRT) ३ 
हेडरेस टनेलस ्(Headract Tunnels) १० तम. व्यास, इन्भरेड तड-सेप विथ 

कजङ्ग्क्रट लाइतनङ्ग 
सजफ ट्याङ्क (Surge Tank) तसम्पल ओररवर्स टाइप, सकुफ लर, २५ 

तम. व्यास 
पेनस्टक (Penstock) जस्टल टाइपः ए.एस.वट.एम. ५१७ एण्ड 

तमल्ड जस्टल; व्यास अर् ९.५ तम. 
एण्ड ६.४ बाइर्केसन पाटफ 

पेनस्टकको लम्बाइ (Length of Penstock) ५१६ तम. एण्ड २४३.८४ र्र 
बाइर्केसन पाटफ 

विद्यतुगृह र प्रसारण गृह (Powerhouse and Transformer 

Building) 
टाइपः अउटडोर इन ्राइट व्याङक 

विद्यतुगृहको जगको गणु (Foundation Characteristics of PH) चट्टान 
लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ ३६ तम.x१५५ तम.x५२ तम. 
विद्यतुगृहको उच्चतम उचाइ (Powerhous Top Elevation) सामजुन्द्र सतह देजख ४५६ तम. 
इन्टलेसन एतलभेसन अर् िाटर टरिाइन (Installation Evelation 

of Water Turbine) 
सामजुन्द्र सतह देजख ४२०.६ तम. 

बटम एतलभेसन अर् ड्रफ्ट वटउब बटम प्लेट (Bottom Elevation 

of Draft Tube Bottom Plate) 
सामजुन्द्र सतह देजख ४०८ तम. 

यूतनट सेन्टर तडस्टेन्स (Unit Center Distance) १८ तम . 
टाइप अर् टेल िाटर बल्कहेड गेट (Type of Tail Water 

Bulkhed Gate) 
प्लेन स्लाइड गेट (Plane Sliding 

Gate) 
नम्बर अर् टेल िाटर बल्कहेड गेट्स (Number of Tail Water 

Bulkhed Gates) 
१२ 

टाइप अर् टेल िाटर बल्कहेड गेट होइट्स (Type of Tail Water 

Bulkhead Gate Hoist) 
जेजन्र होइस्ट (Gantry Hoist) 
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क्यापातसटी अर् टेल िाटर बल्कहेड गेट होइट्स (Capacity of 

Tail Water Bulkhead Gate Hoist) 
१००० के .एन.् 

९. जेनेरेवटङ्ग इजक्िप्मेन्ट (Generating Equipment) 
टरिाइन (Turbine)  
टाइप (Type) िाइजन्सस (Francis) 
नम्बर अर् यूतनट इन रे्ल इस्टेज (Number of Unit in Final 

Stage) 
६ 

अतधकतम हेड (Maximum Head) ११०.४ तम. 
रेटेड तडस्चाजफ इन ्र्इनल स्टेज (Rated Discharge in Final 

Stage) 
१७४.६६ घ.तम. प्रतत सेकेण्ड 

इन्स्टल्ड क्यापातसटी (Installed Capacity) ९७८ मेगािाट (MW) 
रनर डायातमटर (Runner Diameter) ४.१ तम. 
रेटेड हेड (Rated Head) १०९ तम . 
औसत िावषफक ऊजाफ (Mean Annual Energy) २९०८.०४ तगगािाटआिर (GWh) 
िीन्टर ड्राइ तसजन ऊजाफ  (Winter Dry Season Energy) ५९३.८४ तगगािाटआिर (GWh) 
सम्मर िेट तसजन ऊजाफ (Summer Wet Season Energy) २३१४.१९ तगगािाटआिर (GWh) 
टिाफइन रेटेड जस्पड (Turbine Rated Speed) १८७.५ आर.वप.एम. (RPM) 
नमफल टेल िाटर लेभल विथ ६ यूतनट अपरेसन (Normal Tail 

Water Level with 6 Unit Operation) 
सामजुन्द्र सतह देजख ४२४.६ तम. 

जेनेरेटरः  
टाइप (Type) भवरकल साफ्ट ररभोजल्भङ्ग (Vertical 

Shaft Revolving) 
क्यापातसटी इन ्र्ाइनल स्टेज (Capacity in Final Stage) ६x१९१.८ = ११५०.८ 

मेगाभोल्टएजम्पयर (MVA) 
१०. प्रसारण लाइन 
भोल्टेज (Voltage) ४०० के.तभ. 
सवकफ ट (Circuit) दोहोरो सवकफ ट 
लम्बाइ कररि ४५ वक.तम., प्रस्तावित सनुकोसी 

हब 
प्रस्तवित सबस्टेसन मजन्रडािँडा, तसन्धलुी 
स्िीच याडफ (Switch Yard) जज.आई.एस. 
११. लागत (Costs) 
जम्मा लागत (आइ.तड.तस. बाहेक) १६६.४०५ करोड अमेररकी डलर 
तसतभल काम (Civil Work) ७३.४३३ करोड अमेररकी डलर 
एच.इ.एम. र इ.एम. (HEM & EM) १९.९९ करोड अमेररकी डलर 
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन ०.७४ करोड अमेररकी डलर 
िातािरणीय व्यिस्थापन र जग्गा अतधग्रहण ३५.५८६ करोड अमेररकी डलर 
१२. आतथफक र विजत्तय सचुक (Economic and Financial Indicator) 
आतथफक सचुक (६% व्याजदर)  
वि/तस अनपुात (B/C Ratio) १.६७ 



सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना (९७८ मेगािाट) को िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन (EIA) प्रततिेदन 

10 
 

वििरण पररमाण 

एन.वप.तभ. (NPV) ११,८४१ .२ करोड नेरु 
आतथफक सचुक (८% व्याजदर)  
नार्ा घाटा (वि/तस) अनपुात १.२८ 
एन.वप.तभ. ४,३६५.० करोड नेरु 
विजत्तय सचुक (६% व्याजदर); जब एन.वप.तभ.=०  
ड्राइ तसजन टेररर् रेट (Dry Season Tariff Rate) १०.२९ नेरु 
िेट तसजन टेररर् रेट (Wet Season Tariff Rate) ५.८८ नेरु 
विजत्तय सचुक (८% व्याजदर); जब एन.वप.तभ.=०  
ड्राइ तसजन टेररर् रेट (Dry Season Tariff Rate) १२.०८ नेरु 
िेट तसजन टेररर् रेट (Wet Season Tariff Rate) ६.९० नेरु 
१३. आिश्यक मानि सिंसाधन 
िैदेजशक २८० जना 
दि ४६० जना 
अधफ-दिक ९३० जना 
अदि ३४०० जना 
जम्मा  ५०७० जना 

स्रोतः सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना, २०७७ 

2.2.3 मखु्य सिंरचनाहरु 

प्रस्तावित आयोजनाका मूख्य सिंरचनामा बािँध, जलाशय, सरुुङमागफ, सजफ ट्याङ्क, तथगर तथग्राउने पोखरी, 
पेनस्टक, विद्यतुगहृ, स्िीचयाडफ र टेलरेस आदद पदफछन।्  

2.2.3.1 बािँध  

आयोजनाको बािँध तल्लो मध्य पहाडी भेगमा पदफछ र यो रामेछाप जजल्लाको रामेछाप न.पा. र तसन्धलुी 
जजल्लाको गोलन्जोर गा.पा.मा प्रस्ताि गररएको छ। यस िेरमा अिंग्रजेी अिरको भी आकारको भ्याली 
बनेको छ जसको चौडाइ ८० देजख १०० तम.को रहेको छ। यहािँ आरसीसी प्रकारको १६८ तम. अग्लो 
बािँध प्रस्ताि गररएको छ र यसको मातथल्लो सतहको लम्बाइ ३९५ तम. र बािँधको मातथल्लो सतहको 
चौडाइ १० तम.को हनुेछ भने जगमा यसको चौडाइ १६२.५ तम.को हनुेछ। बािँध तनमाफणका लातग 
कररि ३४.५ हेक्टर जतमनको आिश्यकता पनेछ।  

प्रस्तावित आयोजनाको बािँध बनाउनभुन्दा पवहला नदीको पानीलाई अन्यर र्काफउन ुपने हनु्छ। यस 
आयोजनामा बािँध तनमाफण स्थललाई सखु्खा बनाउन नदीको पानीलाई अस्थायी बािँध तनमाफण गरी सरुुङको 
माध्यमिारा बािँध भन्दा मातथ देखी बािँध तल सम्म र्काफइनछे। अस्थायी बािँध (Coffer Dam) को 
उचाई ४८.५ तम. को हनुछे र बािँध भन्दा तल पतन पानी छेक्न ७.५ तम. को अस्थायी बािँध (Coffer 

Dam) बनाइनेछ। यो पानी र्काफउनको लातग १५ तम.×१५ तम. को अिंग्रजेीको घोजप्टएको 'D' आकारको 
सरुुङ नदीको दबैु वकनारामा बनाइनेछ। नदी र्काफउनको लातग ७,८७० घ.तम. प्रतत सेकेन्ड पानी जान े
गरी तडजाइन गररएको छ। जसले २० िषफ सम्म आउन ेसम्भावित बाढीलाई समेटेको छ। 



सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना (९७८ मेगािाट) को िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन (EIA) प्रततिेदन 

11 
 

2.2.3.2 जलाशय  

बािँध तनमाफण गरेपतछ कररि १८०.७ करोड घ.तम. पानी जलाशयमा जम्मा हनु्छ। जलाशय सनुकोसी-
३ आयोजनाको प्रस्तावित बािँध िेर सम्म रै्तलन्छ अथाफत ्कररि ५२ वक.तम. मातथ सम्म रै्तलन्छ। 
पानी पूरा जम्दा सामजुन्द्र सतह देजख ५३५ तम. सम्म पगु्दछ र योजना गररएको परैु जलाशयको पानी 
पूणफरुपमा उपयोग गदाफ सामजुन्द्र सतह देजख ५०५ तम. सम्म पगु्दछ। प्रस्तावित आयोजनाको पानीको 
सतह घटबढ हनुे उचाइ ३० तम. रहेको छ भने पूणफ उपयोगी िमता १०३.० करोड घ.तम. र स्टोरेज 
कोवर्तसएन्ट ६ प्रततशत छ। जलाशयको पानीले कररि ४२२६ हेक्टर नदीतटीय िरे ढाक्दछ। 
यसबाहेक जलाशयको पानीमा उत्पन्न हनुे छालको जोजखम कम गनफ आिश्यक रोकथा प्रवितध अपनाउन 
थप जग्गाको आिश्यक पदफछ। जलाशयले मन्थली न.पा.को मन्थली बजार, खािँडादेिी गा.पा.को मतुगटार, 

सनुकोसी गा.पा.को खरुकोट, गोलन्जोर गा.पा.को ग्िालटार आदद महत्िपूणफ बजस्तहरुलाई आिंतसक िा 
पूणफरुपमा डुबाउदछ। यसको साथै धेरै साना तथा ठूला बजस्तहरु डुबानमा पनेछन।् यसबाहेक ६७ िटा 
शैजिक स्थल, ३१ िटा सेिाग्राही सिंस्था, ९९ िटा मजन्दर/तीथफस्थल, केही दाहसिंस्कार गने ठाउिँ 
(मसानघाट) र पहुिँचमागफहरु मखु्यत ६५ वक.तम. सडक, ३५ झोलङु्गेपलु र २८ ठूला गातडका पलुहरु 
समेत प्रभावित हनुेछन।् 

सनुकोसीमा तथगर (Sediments) प्रसस्त मारामा बगेर आउिँछ। बगेर आएको तथगरको (Sediments) 

कारण जलाशयको आय ुघट्दछ। जलाशयको आय ुबढाउनको लातग जम्मा भएका तथगर तनयतमत रुपमा 
जलाशयबाट बावहर फ्याक्न े गररन्छ। प्रस्तावित आयोजनामापतन सामजुन्द्र सतह देजख ५१५ तम.को 
उचाइमा sluice gate िारा िषाफदको तथगर सोझै र जम्मा भएको तथगर बावहर फ्याक्ने प्रबन्ध तमलाइएको 
छ। 

प्रस्तावित आयोजनाको डुिान िेरमा सनुकोसी मररन बहउुद्देश्यीय आयोजना पतन पदफछ। यो नदीको 
पानी सरुुङ मार्फ त ्अको जलाधार अथाफत ्मररनमा लगेर िाहै्रमवहना तसिँचाई गने योजना रहेको छ। सो 
प्रस्तावित आयोजनाले ६७.१ घ.तम. प्रतत सेकेण्ड सनुकोसीको पानी मररनमा लैजाने योजना रहेको छ। 
तसथफ यस प्रस्तावित आयोजनाको िमता तनधाफरण गदाफ सनुकोसी मररन डाइभसफनलाई आिश्यक पानीको 
मारा बाहेक बािँकी पानीको मार उपयोग गरेर यस आयोजनाको िमता तनधाफरण गररएको छ।  

2.2.3.3 सरुुङमागफ  

जलाशयबाट पानी जाने इन्टेक सरुुङको मातथल्लो भागमा जोतडएको हनु्छ। प्रस्तावित आयोजनामा तीन 
िटा सरुुङ प्रस्ताि गररएको छ र यसको लम्बाइ १.२ वक.तम., व्यास ११ तम. र स्लोप ०.६ प्रततशत 
रहेको छ। यसको अजन्तम भागमा सजफ ट्याङ्क जोतडएको हनु्छ।  

2.2.3.4 सजफ ट्याङ्क 

यो सरुुङको अजन्तम भागमा जोतडएको हनु्छ। ओररवर्स प्रकृततको सजफ ट्याङ्क २५ तम. व्यास भएको 
४९०.८७ ि.तम. िेरर्ल भएको तसतलन्डर जस्तो आकारको हनुेछ। यसको मातथल्ि सतहको उचाइ 
सामजुन्द्र सतह देजख ५५५ तम. हनुेछ। यसको अन्तबाट विद्यतुगहृमा जान ेपेनस्टक पाइप जडान गररएको 
हनु्छ।  
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2.2.3.5 पेनस्टक  

सजफ ट्याङ्कको पीीँधबाट टरिाइनसम्म पानी लैजानको लातग पेनस्टक जडान गररएको हनु्छ। प्रस्तावित 
आयोजनामा ८४.७९ तम. लामा र ९.५ तम. व्यास भएका तीनिटा पेनस्टक पाइप जडान गररनेछ। यी 
पाइपहरु विद्यतुगहृमा पगु्ने िेलामा दइुभागमा विभाजन हनुेछन ्र विभाजजत पाइपहरु ६.४ तम. व्यास 
भएका हनुेछन।् यी प्रत्येक पाइपहरु टरिाइनमा पानी खसाल्न प्रयोग हनुछेन।् 

2.2.3.6 विद्यतुगहृ  

सनुकोसी नदीको दायािँ वकनारामा रहेको पषु्पलाल राजमागफको वकनारामा प्रस्तावित आयोजनाको सतही 
विद्यतुगहृ रहनेछ। यो १८१.८६ तम. लामो, ५८.२० तम. चौडा र ५२ तम. अग्लो हनुेछ। प्रस्तावित 
विद्यतुगहृ सामजुन्द्र सतह देजख ४३४.८ तम.को उचाइमा हनुेछ। यसको जतडत िमता ९७८ मेगािाटको 
हनुेछ र यसमा १६३ मेगािाट िमता भएका ६ िटा टरिाइनहरु जडान गररनछेन।् दईु टरिाइन 
िीचको दरुी १८ तम.को हनुछे। प्रस्तावित आयोजनाको विद्यतुगहृ तनमाफणका लातग कररि ३.२ हेक्टर 
जग्गाको आिश्यक पदफछ।  

2.2.3.7 स्िीचयाडफ 

प्रस्तावित विद्यतुगहृको िायािँ तर्फ  स्िीचयाडफ तनमाफण गररनेछ। यो सामजुन्द्र सतह देजख ४३५ तम.को 
उचाइमा हनुछे। यो नदीको वकनारामा रहेकोले पक्की गाह्रोिारा यसलाई सरुजित गररनेछ। यसमा 
primary protection boxes, station transformer rooms, boosting transformers, circuit 

breakers, disconnecting switches, current transformers, electromagnetic voltage 

transformers, capacitor voltage transformers, lighting arrester र अन्य उपकारणहरु जडान 
गररनेछन।् 

2.2.3.8 टेलरेस  

विद्यतु उत्पादन पतछ टरिाइनबाट तनजश्कएको पानी टेलरेस िारा सनुकोसी नदीमा तमतसनेछ। प्रस्तावित 
टेलरेस ११५ तम. लामो हनुछे। यो जतमनको सबैभन्दा होचो सतह अथाफत ्सामजुन्द्र सतह देजख ४२४.६० 
तम. को उचाइ भएर जानेछ। 

2.2.4 सहायक सिंरचनाहरु 

आयोजनाका सहायक/सहयोगी सिंरचनामा आिास िेर, क्रसर र तसमेन्ट घोल्ने मेतसन, खानी िेर, र्ोहोर 
(Muck) थपुाने ठाउिँ, तनमाफण सामग्री थपुाने ठाउिँ, अस्थायी तनमाफण स्थल, विष्र्ोटक पदाथफ भन्डारन, 

आयोजना सडक आदद पदफछन।् 

2.2.4.1 आिास िरे 

आयोजना विकास कताफ, प्रारुपकार, पयफििेक र अन्य व्यिस्थापकहरु सञ्चार र व्यिस्थापनका वहसािले 
केजन्द्रकृत गरी राजखनेछ। आयोजनाको विकास कताफका लातग आिश्यक आिास प्रस्तावित विद्यतुगहृको 
नजजक नदीको दायािँ वकनारा तर्फ  प्रस्ताि गररएको छ। प्रस्तावित आिास भिनहरु ४ देजख ६ तल्लाका 
हनुेछन ्र तनमाफणको उत्कषफ समयमा कररि १५० व्यजक्त कायफरत हनुे अनमुान गररएको छ। यसको 
लातग कररि २५,००० ि.तम. जग्गाको आिश्यक पनेछ।  
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आयोजना विकास कताफको आिास सिंगै कामदारहरुको आिासको प्रस्ताि गररएको छ। यी कामदारको 
आिासहरु २ देजख ४ तल्लाका हनुेछन।् तनमाफणको उत्कषफ समयमा कररि ३,८५० कामदारहरु सिंलग्न 
हनुे अनमुान गररएको छ। यसको लातग कररि ४६,००० ि.तम. जग्गाको आिश्यक पनेछ। 

2.2.4.2 क्रसर र तसमेन्ट घोल्ने मेतसन 

आयोजनाका लातग आिश्यक ढुङ्गा खातन बािँध स्थल देजख २ वक.तम. टाढा दायािँ वकनारा तर्फ  प्रस्ताि 
गररएको छ। खातनस्रोतको वितरण, खातनस्रोतको जगेडा र आयोजना तनमाफण स्थलको तसतमतताको कारणले 
क्रसर खातन िेर नजजकै प्रस्ताि गररएको छ। क्रसरले उत्खनन ्गरेको ढुङ्गाको प्रशोधन गरेर बािँध, पानी 
र्काफउन ेप्रणाली, उत्पादन गहृ र अन्य कामका लातग आपूततफ गदफछ। आयोजना तनमाफणको लातग कररि 
३५.५४ लाख घ.तम. कजङ्ग्क्रट (Concrete) आिाश्यक पदफछ, यसका लातग ७८.२ लाख टन बालिुा र 
तगवट्टको आिाश्यकता पदफछ। आिश्यक बालिुा र तगवट्टको आपूततफका लातग कररि १.०२ करोड टन 
ढुङ्गा प्रशोधन गनुफ पने हनु्छ। आयोजना तनमाफण तातलका अनसुार आयोजनालाई १०३,५२९ घ.तम. प्रतत 
मवहना प्रशोधन गनफ सक्ने मेतसनको आिश्यक पदफछ। 

आयोजनाको मखु्य कामको लातग ३२.४८ लाख घ.तम. र अन्य कामको लातग ३.०६ लाख घ.तम. गरेर 
जम्मा ३५.५४ लाख घ.तम. कजङ्ग्क्रटको आिश्यक पदफछ। आयोजनाको भ-ूधरातलको अध्ययन पश्चात 
दईुिटन कजङ्ग्क्रट मेतसनको प्रस्ताि गररएको छ। एउटा मेतसन िायािँ वकनारामा बािँध भन्दा तलततर र 
अको नदीको दायािँ वकनारामा बािँध भन्दा मातथततर प्रस्ताि गररएको छ। िायािँततरको मेतसनले उत्पादन 
गरेको कजङ्ग्क्रट बािँध र विद्यतुगहृमा प्रयोग गररनछे भने दायािँततरको मतेसनले उत्पादन गरेको कजङ्ग्क्रट 
बािँधको तल्लो भाग, इन्टेक, सरुुङ र सजफ ट्याङ्कमा प्रयोग गररनेछ। 

2.2.4.3 खानी िरे 

आयोजना तनमाफणको समयमा पानी चवुहनबाट तनयन्रण गनफका लातग आिश्यक पने माटोको खानी 
आयोजना िेर भन्दा मातथततर डुबान िेरमा पने ग्िालटारमा प्रस्ताि गररएको छ। प्रस्तावित खानी 
िेरमा हाल केही घरहरु र खेततयोग्य जतमन छ। यहािँ खैरो रङको माटोको भन्डारन छ र अध्ययन े
भन्डारन भएको माटो सनुकोसी नदीले थपुारेको देखाएको छ। खातन िेर कररि ४५०,००० ि.तम. 
िेरमा रै्तलएको र यस िरेमा २.५ तम. तल सम्मको माटो आयोजना तनमाफणमा प्रयोग गनफ सवकन े
अध्ययनले देखाएको छ। यहािँको अनमुातनत माटोको भन्डारन कररि ११.२ लाख घ.तम. रहेको छ। 
भन्डारन िेर पहाडी समतर भ-ूभागमा रहेको, र्रावकलो तथा उत्खनन्को लातग योग्य रहेको छ। खानी 
िेर बािँध स्थलबाट कररि १३ वक.तम. टाढा पदफछ र यो स्थानीय सडक मार्फ त ्जोतडएको छ।  

ढुङ्गा खानी नदीको दायािँ वकनारा तर्फ  बािँध स्थल र दधुभञ्ज्याङ्ग नजजक रहेको छ। यो िेर कररि ४०० 
तम.को तभरालो पहाडले बनकेो छ। यसको सतह granite ले बनकेो छ। प्ररजम्भक अनमुान अनसुार 
यहािँ कजम्तमा ७.५ करोड घ.तम. ढुङ्गा भन्डारन रहेको छ र यसले आयोजनाको आिश्यकता पूरागने 
अनमुान गररएको छ। ढुङ्गा खानी िेर बािँध स्थल देजख कररि दईु वक.तम. तसधा दरुीमा पदफछ र तनमाफण 
समयमा यहािँको पहुिँचका लातग नयािँ सडक बनाउनपुने हनु्छ। आयोजनाका प्रस्तावित खानीहरुको वििरण 
तलको तातलका ३ मा ददइएको छ। 
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तातलका 3. खानी िरे र ततनीहरुको अिजस्थती 

क्र.स. खानीको वििरण 
अिजस्थती 

स्थान 
अिािंस देशान्तर 

१ ढुङ्गा खानी ८६.१५७९७८ २७.२२०८८ दायािँ वकनारा तर्फ , बािँध तथा 
दधुभञ्ज्याङ नजजक कररि २ वक.तम. 
टाढा 

२ ढुङ्गा खानी ८६.१५६२३४ २७.२२०३२३ 

३ माटो खानी ८६.०७१८१४ २७.२७९१८२ बािँधबाट कररि १३ वक.तम. मातथ 
ग्िालटारमा ४ ग्राभेल खानी ८६.१७८६१२ २७.२५१५४२ 

स्रोतः सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना, २०७७ 

2.2.4.4 र्ोहोर (Muck) थपुाने ठाउिँ 

नदीको दायािँ वकनारामा विद्यतुगहृको तलततर कररि २ वक.तम. टाढा आयोजनाबाट तनश्केको र्ोहोर 
(Muck) थपुाने ठाउिँ प्रस्ताि गररएको छ। आयोजनाबाट तनश्केको र्ोहोर उत्खनन ्िेरको पनुस्थापनाको 
लातग पतन प्रयोग गररनेछ। प्रस्तावित आयोजनाबाट कररि ६९.२ लाख घ.तम. र्ोहोर तनश्कने अनमुान 
गररएको छ र यसका लातग कररि २३ हेक्टर जतमनको आिश्यक पदफछ।  

2.2.4.5 तनमाफण सामग्री भन्डार/गोदाम िरे  

आयोजना तनमाफणको समयमा आिश्यक सामग्रीहरु समजुचत आपूततफ गनफ आयोजना िेरमा तनमाफण सामानको 
भन्डार, तनमाफण उपकरणको भन्डार, विद्यतुतय-याजन्रक भन्डार तथा तेतलय पदाथफको भन्डारको बन्दोबस्त 
गररनेछ। यी आिश्यक भन्डार/गोदामका लातग कररि ४.० हेक्टर जग्गाको आिश्यक पदफछ र यो 
विद्यतुगहृको तलततर घतुमफ सडकको वकनारामा प्रस्ताि गररएको छ।  

2.2.4.6 अस्थायी तनमाफण स्थल 

तनमाफणको समयमा अस्थायी तनमाफण सम्बजन्ध काम जस्तै प्रशोधन, मतेसन औजार ममफत, पावकफ ङ्ग, धातकुा 
सामानहरु जडान, रान्सर्मफर जडान आददका लातग जतमनको आिश्यक पदफछ। यी कामहरुको लातग 
कररि ४.७ हेक्टर जग्गाको आिश्यक पदफछ र यो भन्डारन िेर नजजक प्रस्ताि गररएको छ। 

2.2.4.7 विष्र्ोटक पदाथफ भन्डारन  

आयोजनाको सरुुङ तनमाफण, खानीको ढुङ्गा उत्खनन,् बािँधको जग खने्न जस्ता कामको लातग विष्र्ोटक 
पदाथफको आिश्यकता पदफछ। तनमाफणका लातग आिश्यक पने विष्र्ोटक पदाथफमा dynamite, emulsion, 

delay non-electric detonator, delay electric detonator, exploder, electronic detonators, 

detonating fuse, safety fuse, gelatine, battery materials आदद पदफछन।् आयोजनाको लातग 
आिश्यक विष्र्ोटक पदाथफको भन्डारन र त्यसको व्यिस्थापन विष्र्ोटक पदाथफ ऐन २०१८ को 
प्रािधान अनरुुप नेपाली सेनाले गनेछ। विष्र्ोटक पदाथफको भन्डारको लातग हाल दायािँ वकनारामा रहेको 
विद्यतुगहृ भन्दा मातथको भागमा प्रस्ताि गररएको छ तर यसको स्थानको छनोट नेपाली सेनाको आिश्यक्ता 
अनसुार गररनेछ।  

2.2.4.8 आयोजना सडक 

आयोजना िेरको भौगोतलक बनािट र हाल भैरहेका सडकहरुको अिस्था हेदाफ आयोजना तनमाफण र 
तनमाफण व्यिस्थापनका लातग अस्थायी सडक तनमाफण गनुफपने देजखन्छ। आयोजनाको लातग आिश्यक 
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तनमाफण सामग्री ढुिानी, तनमाफण स्थल पनुफ, माटो र ढुङ्गा उत्खनन ्गनफ र ढुिानी गनफ, कङवक्रट ओसानफ, 
आिास व्यिस्थापन आददका लातग नयािँ आयोजना सडकको आिश्यक्ता पदफछ। प्रस्तावित आयोजनाका 
लातग जम्मा ३८.३७३ वक.तम. नयािँ सडक तनमाफण गनुफ पने हनु्छ यसको विस्ततृ वििरण तलको तातलका 
४ मा ददइएको छ। 

तातलका 4. आयोजना तनमाफण समयमा आिश्यक आयोजना सडक 

क्र  .स .  सडक चौडाइ (तम.) लम्िाइ (तम.) 
१ खातन िेर 7.5/6 9000 

२ िायािँ वकनारामा आिश्यक अस्थाई सडक  7194 

2.1 तनमाफण सडक एल.१ 7.5/6 840 

2.2 तनमाफण सडक एल.२ 7.5/6 5402 

2.3 तनमाफण सडक एल.3 7.5/6 175 

2.4 तनमाफण सडक एल.4 7.5/6 245 

2.5 तनमाफण सडक एल.5 7.5/6 532 

३ दायािँ वकनारामा आिश्यक अस्थाई सडक  7487 
3.1 तनमाफण सडक आर .१ 7.5/6 568 
3.2 तनमाफण सडक आर.2 7.5/6 775 
3.3 तनमाफण सडक आर.3 7.5/6 3535 
3.4 तनमाफण सडक आर.4 7.5/6 731 
3.5 तनमाफण सडक आर.5 7.5/6 218 
3.6 तनमाफण सडक आर.6 7.5/6 263 
3.7 तनमाफण सडक आर.7 7.5/6 354 
3.8 तनमाफण सडक आर.8 7.5/6 626 
3.9 तनमाफण सडक आर.9 7.5/6 417 
4 नदी पार गने पलुहरु   
4.1 बािँध भन्दा तल अस्थायी िेली तब्रज 6 190 
4.2 विद्यतुगृह भन्दा तल अस्थायी िेली तब्रज 6 235 

स्रोतः सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना, २०७७ 

2.2.5 तनमाफण तथा सञ्चालन चरणका वक्रयाकलाप 

जलविद्यतु आयोजनाका पूिफ-तनमाफण, तनमाफण र सञ्चालन तथा ममफत गरी मखु्य तीन चरण हनु्छन।् पवहलो 
चरणको पूणफ समातप्त िा अन्त्य ततर दोस्रो चरण प्रारम्भ हनु्छ र अजन्तममा सञ्चालन तथा ममफत सम्भार 
पदफछ।  

2.2.5.1 पूिफ-तनमाफण चरण 

यस चरणमा प्रावितधक, िातािरणीय र सामाजजक अध्ययनहरु गररन्छ र ती अध्ययनहरुको आधारमा 
प्रस्तावित आयोजनाको बनोट र स्थान तय गररन्छ। यस चरणमा प्रस्तावित आयोजनाको बारेमा 
सािफजतनकरण गनुफ र सरोकारिालाहरु सिंलग्न गराउन ुमूख्य जनसहभातगतामूलक कायफक्रम हो। आिश्यक 
सरकारी अनमुतत/इजाजत तलन,ु िनका रुखहरु हाटाउन अनमुतत तलन,ु जग्गा अतधग्रहण र तनमाफणको 
लातग ठेक्का लगाउन ुआदद यस चरणका मखु्य कृयाकलापहरु हनु।् 
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2.2.5.2 तनमाफण चरण 

छनोटमा परेको तनमाफण व्यिसायीले प्रस्तावित अस्थायी बािँध, स्थायी बािँध, सरुुङ (Head race Tunnel), 

सजफ ट्याङ्क (Surge Tank), विद्यतुगहृ (Powerhouse), र अन्य सहायक सिंरचनाहरु चरणबि रुपमा 
तनमाफण गनेछ। तल उल्लेख गररएअनसुार वितभन्न तनमाफण स्थलमा कामदारहरुले साथसथै तनमाफण कायफहरु 
गनेछन।्  

2.2.5.2.1 तनमाफणस्थलको सर्ाई  

सिेिकहरुले बािँध स्थल, सरुुङ तनमाफण स्थल, उत्खनन ्स्थल र अन्य पवहलो िषफमा तनमाफण कायफका 
वक्रयाकलापहरु हनुे स्थानहरुमा भ-ूमापन गनेछन ् र विद्यमान तनयमको पररधीमा रही रुखतबरुिाहरु 
हटाउनेछन।् जलाशय िेरको रुखतबरुिा भन े पानी भने समयभन्दा एक िषफ पवहले हटाइनेछ। 
आयोजनाको िातािरणीय तथा सामाजजक व्यिस्थापन योजनामा रुखतबरुिा हटाउन ेिा जङ्गल र्डानीको 
बारेमा विस्ततृ प्रवक्रया उल्लेख गररनेछ।  

2.2.5.2.2 पहुिँच मागफ तनमाफण  

तनमाफण व्यिसायीलाई काम गनफ िा तनमाफण उपकरण लैजानको लातग बािँध, सरुुङ, अतडट, खातन िेर आदद 
जस्ता कायफस्थलमा (तनमाफण स्थलमा) पहुिँच मागफको आिश्यकता पदफछ। अगातडको खण्डमा सिंकेत गरे 
अनसुार आिश्यक िेरमा मार पहुिँच मागफहरु तनमाफण गररनेछन।् प्रमखु तनमाफणस्थलहरु जस्तै बािँध, 

उत्खनन ् िेर, विद्यतुगहृ आददमा पवहलेनै बाटोले जोतडएको छ। तनमाफण गनुफपने प्रस्तावित बाटोहरु 
मातथको तातलका ४ मा सूजचबि गररएको छ।  

2.2.5.2.3 तनमाफणस्थल सम्म तनमाफण सामग्री ढुिानी  

क्याम्पको लातग आिश्यक सामान, तनमाफण सामग्री जस्तै तसमने्ट, छड, याजन्रक उपकरणहरु आदद रक 
िारा तनमाफणस्थल र स्थापनास्थल सम्म ढुिानी गररनेछ।  

2.2.5.2.4 बािँधको जग खन्न ेर स्थापना गने  

प्रस्तावित बािँध आरसीसी ग्रातभटी (RCC Gravity) प्रकारको हनुेछ। बािँध, कामदारहरुको क्याम्प, खातन 
िेर आदीको मातथल्ि सतहको माटो पतछ प्रयोग गनफ तमल्नेगरी उपकरणको प्रयोग गरेर भन्डारन 
गररनेछ। बािँधको जग त्यसको तनमाफण कायफ हनुे ठाउिँमा उपलब्ध िडेरक (Bedrock) र उचाइमा भर 
पदफछ। कामदारहरु काम गने क्रममा जतमनमतुनको पानी सकुाउन/सर्ागनफ पानी ताने्न पम्पको प्रयोग 
गदफछन।् बािँधको जग खने्न सखु्खा गने काम, सवकएपतछ कजङ्ग्क्रटको प्रयोग गरेर बािँधको जग राख्नकेाम 
सरुु हनुेछ।  

2.2.5.2.5 सरुुङ खन्न ेकाम  

सरुुङ खने्न काम विष्र्ोटक पदाथफ र गह्रौ उपकरणहरुको सहयोगमा खतननेछ। यसको जस्थरताका 
तनतमत्य तसमेन्ट, र्लामेछड लगायत आिश्यक रसायनको समेत प्रयोग गररनेछ।  

2.2.5.2.6 विद्यतुतय याजन्रक काम 

विद्यतुगहृको तसतभल कायफ सम्पन्न भएपतछ विद्यतुतय यन्र/उपकरणहरु जडान गने काम सरुु हनुेछ। 
पाइपको जडान, टरिाइनको जडान, स्िीच याडफको तनमाफण आदद यस अन्तगफत पदफछन।्  
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2.2.5.2.7 तनमाफणस्थल पनुस्थापना 

तनमाफण कायफ सम्पन्न भएपतछ प्रयोग गररएको जग्गाहरु सकेसम्म पवहलेको अिस्थामानै पनुस्थापना 
गररनेछ। तनमाफण स्थलहरु तनमाफण व्यिसायीले सामान्यतया तनम्न वितधको प्रयोग गरेर पनुस्थापना गने 
छन।् 

• अस्थायी रुपमा प्रयोग गररएका तनमाफण स्थलमा छररएर रहेका टुक्राटुक्रीहरु र र्ोहोर फ्यावकनेछ। 

• आिश्यकता अनसुारको अस्थायी सडक, पलु, पलेुसोहरु हटाइनेछ (र्ोरेर हटाउने)। 

• तनमाफणका समयमा प्रयोग गररएका सडक, बाटो आदद िततभएको भए ममफत गररनेछ। 

• बािँधको कारणले जलाशय िेरमा डुिानमा परेका सडक खण्डहरुको िैकजल्पक व्यिस्था गररनेछ। 

• तनमाफणको कारण प्रभावित िेरहरुमा स्थानीय प्रजाततको विऊ, िटु्यान िा जतमन ढाक्ने गरी पनुस्थापना 
गररनेछ। 

मतथ उल्लेजखत पनुस्थापना सम्बजन्ध साधारण तररकाहरु सरकारी र तनजी दिैु जतमनमा लाग ुहनुेछन।् 
तनमाफण व्यिसायीले सम्बजन्धत जग्गा धनीहरुलाई भेटेर सन्तोषजनक पनुस्थापना गनेछन।् आयोजनाको 
तनयम अनसुार यदद पनुस्थापना नहनुेगरी केही विग्रकेो भए तनमाफण व्यिसायीले त्यसको िततपूततफ ददने 
जजम्बेिारी तलनछे। आयोजनाको प्रततिेदन अनसुार िेर विशेष पनुस्थापना गरेको र िततपूततफ ददए नददएको 
बारे िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन अनसुार अनपुालन गरे नगरेको अनगुमन र परीिण गररनेछ।  

2.2.5.3 सञ्चालन तथा ममफत सम्भार चरण 

जलविद्यतुको उजचत ममफत गनाफले विश्वसतनयतामा िृवि हनुकुो साथै तनयतमत विद्यतु उत्पादन हनुेछ। 
जसको कारण देशको राजश्वमा िृवि हनुे तनजश्चत छ। तनयतमत ममफत गनाफले उपकरणहरु तनरन्तर 
सञ्चालनमा आउछन ्यसले जलविद्यतुको यन्रहरुको आय ुपतन बढाउनेछ।  

1. आयोजनाको सञ्चालन र ममफत सम्हारको प्रकृया  

आयोजनाको सञ्चालन र ममफत सम्हारको प्रकृया आयोजनाको तनमाफण चरण पूरा भएपतछ यसले अन्तत 
जलविद्यतुको कायफसञ्चालन पितत अनसुार शजक्त उत्पादन गनेछ। आयोजनाले ममफतबाट जोगाउन र 
चसु्त दरुुस्त राख्न अनभुवि र दि कामदारहरुको प्रयोग गनेछ। आयोजना सञ्चालनमा अबरोध हनु नददन 
सामान्यतया आिश्यक औजार र उपकरणहरु खरीद गरी आयोजना स्थलमा भन्डारन गररनेछ।  

2. आयोजनाको सञ्चालन आय ु 

जलाशयको ट्याप इवर्तसयजन्सको (Tap efficiency) आधारमा जलाशयको आय ु तनधाफरण हनु्छ। 
प्रस्तावित आयोजनाको सञ्चालन आय ु९१ िषफ अनमुान गररएको छ जसको अथफ जलाशयको उपयोग गनफ 
नसवकन े(Dead storage) पानीको भन्डारन िेर उल्लेजखत समयमा थेग्रानले भररनेछ। 

2.2.6 तनमाफण सामग्री आिश्यक  

बलुडोजर, भइबे्रटर रोलर, वटपर, साइड तडस्चाजफ लोडर, ब्याक होल स्क्याभेटर, हाइड्रोतलक ग्रयाब बकेट, 

तडवटएच तड्रल, हाइड्रोतलक तड्रल, ह्यान्ड-हेड न्यूम्यावटक तड्रल, जस्थर एयर कम्प्रसेर, मभेुिल एयर कम्प्रसेर, 

ज्यान्री के्रन, क्राउलर के्रन, कजङ्ग्क्रट तमक्स्चर रक, रक माउन्टेड कजङ्ग्क्रट पम्प, कजङ्ग्क्रट पम्प, रक 
के्रन (भारी उठाउने गाडी), ग्राउवटङ पम्प, तडजेल जेनेरेटर आदद तनमाफण उपकरणहरु प्रयोग गररनेछन।् 
सबै चलायमान उपकरणहरु सरुजित स्थानमा पवकफ ङ गररनेछन।् 
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2.2.7 ऊजाफ इन्धन आपूततफ  

तनमाफणको समयमा माटो र चट्टान उत्खनन ्गनफ तथा भनफ, कजङ्ग्क्रट राख्न, जगको खाल्टो पनुफ, एतग्रगेट 
उत्खनन ्तथा प्रशोधन गनफ, कजङ्ग्क्रट उत्पादन गनफ, पानीको व्यिस्थापन गनफ, वितभन्न/तबस्ताररत प्रशोधन 
मेजशनहरु चलाउन र अन्य तनमाफण सामग्रीहरु सञ्चालन गनफ र क्याम्पको बजत्तका लातग विद्यतुको 
आिश्यकता पदफछ। तनमाफण उत्कषफ समयमा कररि १९,००० वकलोिाट ऊजाफको आिश्यकता पने 
अनमुान गररएको छ।  

स्थलगत भ्रमणको क्रममा तनमाफणस्थलमा ऊजाफको आपूततफ कमजोर, एकोतार आपूततफ बन्द हनु ेर तनमाफण 
स्थलमा तनमाफणका लातग आिश्यक विद्यतु आपूततफ गने िमताको वितरण लाइन नदेजखएको हनुाले हाल 
भैरहेको विद्यतु वितरण प्रणालीबाट आयोजना तनमाफणका लातग आिश्य विद्यतु आपूततफ नहनुे देजखएको छ। 
यदद आयोजनाले आपूततफका लातग छुटै्ट लाइन तनमाफण गरी लैजादा िातािरणीय र िनको प्रततिदेन बनाउन े
र त्यसको सम्पूणफ प्रकृया पूरा गरी तनमाफण गदाफ धेरै समय लाग्ने देजखन्छ। तसथफ ऊजाफको आपूततफ 
तनरन्तर र जस्थर बनाउनको लातग आरै् ऊजाफ उत्पादन र तनमाफणका उपयोग गने प्रस्ताि गररएको छ। 
तनमाफण ऊजाफको लातग चार िटा ६.८ मेगािाटको तडजले जेनेरेटर प्रस्ताि गररएको छ जसको कारण 
विश्वसतनय ऊजाफको आपूततफ हनुेछ। यी जेनेरेटरहरु कम ध्ितन तनकाल्ने र िातािरण अनकूुल हनुेछन।् 

2.2.8 कच्चा पदाथफ 

प्रमखु/मखु्य तनमाफण सामग्रीमा तसमने्ट, र्लामको छड, र्लामको तनयामक ढोका तथा बािँध तनमाफणको 
लातग कजङ्ग्क्रट, कजङ्ग्क्रट बनाउनको लातग एतग्रगेट (रोडा, बालिुा, तगट्टी) आदद प्रयोग हनुेछ। विद्यतुगहृका 
लातग आिश्यक हेभी साफ्ट र अन्य पाटपजुाफ, र्लामको पाता, तसमने्ट तथा सरुुङ तनमाफणको लातग रसायन 
पतन आिश्यक पदफछ र जतमन तभरको काम गदाफ विष्र्ोटक पदाथफको समते प्रयोग हनुेछ। आयोजनाका 
लातग आिश्यक तनमाफण सामग्रीहरु खररद गदाफ पवहलो प्राथतमकता नेपालको बजारलाई ददने नेपालको 
बजारबाट आपूततफ सम्मि नभए तछमेवक मलुकु र अन्य मलुकुबाट आपूततफ गने प्रस्ताि गररएको छ। 
आिश्यक तनमाफण सामग्रीहरुको सूची र पररमाणको बारेमा अनसूुची २ को तातलका २.१ मा प्रस्ततु 
गररएको छ। 

2.2.9 जनशजक्त 

प्रस्तावित आयोजनाको लातग दि, अधफदि र अदि प्रकृततका पूणफ कातलन तथा अल्पकातलन समयका 
लातग कामदारहरुको आिश्यक्ता पनेछ। कामदारहरुको आिश्यक्ता तनमाफणको समयमा बढी र 
सञ्चालनको समयमा कम हनुछे। तनमाफण समयमा आिश्यक कामदारहरुको सिंख्या तनमाफण अितधमापतन 
भरपदफछ वकनकी तनमाफण अितध कम भयोभने कामदारहरु बढी र तनमाफण अितध बढी भयोभने कामदारहरु 
कम लाग्नेछ। प्रावितधक प्रततबेदन अनसुार आयोजना तनमाफण अितध ७ िषफ अनमुान गररएको छ र 
तनमाफणका समयमा २८० जना िैदेजशक दि, ४६० जना नेपाली दि, ९३० जना अधफदि र ३४०० 
जना अदि गरी जम्मा ५०७० कामदारहरु तनमाफण अितधभर आिश्यक्ता पदफछ। नपेालमा हाल सम्म 
यतत ठूलो जलविद्यतु आयोजना तनमाफण नभएकोले उच्च स्तरका दि कामदार जस्तै बािँध, विद्यतुगहृ, 
ठूला मजेशनऔजार आदद सम्बजन्ध विज्ञ नेपालमा उपलब्ध हनु नसक्ने सम्भाबना देजखएकोले िैदेजशक 
दि जनशजक्तको प्रािधान राजखएको छ। सम्भब भएसम्म स्थानीयहरुको तसप र दिताको आधारमा 
रोजगारीको अिसर प्रदान गररनेछ साथै नेपालमा उपलब्ध भएसम्म नेपालको दि जनशजक्त प्रयोग 
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गररनछे। रोजगारीको अिसर ददिंदा मवहला, अददिासी, अल्पसिंख्यक (Vulnerable), गररिको रेखामनुीलाई 
प्राथतमकता ददइनछे। 

2.2.10 जग्गा 

प्रस्तावित आयोजनाको लातग जलाशय सवहत ४७४३.७ हेक्टर जतमनको आिश्यकता पदफछ। यसमध्य े
४२९७ हेक्टर जग्गा बािँध, विद्यतुगहृ, टेलरेस, स्पीलिे, आयोजना सडक, डिुान िेर (जलाशय), स्िीचयाडफ, 
िकफ सफ क्याम्प आददको लातग स्थायीरुपमा आिश्यक पदफछ। भने बािँकी ४४६.७ हेक्टर जग्गा आयोजना 
तनमाफणका लातग सहयोग गनफ अस्थायी रुपमा आिश्यक पदफछ। आिश्यक जग्गामध्ये आधाभन्दा बढी 
ब्यजक्तको स्िातमत्िमा रहेको जग्गा पदफछ। तलको तातलकामा (तातलका ५) जग्गाको विस्ततृ वििरण 
उल्लेख गररएको छ। 

तातलका 5. आयोजनाको लातग आिश्यक जग्गा 

क्र.स. आयोजनाको अियिहरु 

आयोजनालाई आिश्यक प्रस्तावित जग्गा (हेक्टरमा) 
सरकारी जग्गा व्यजक्तको जग्गा 

जम्मा 
स.ि. सा.ि. खातल नदीतटीय 

आबादी/ 
आिातसय 

कृवष 
आबादी/ 
आिातसय 

क स्थायीरुपमा आिश्यक  

१ बािँधस्थल ६.२ ० ११ १५ ० २.३ ० ३४.५ 

२ सरुुङको मखु १.१ ० ३.५ ० ० ० ० ४.६ 

३ विद्यतुगहृ र टेलरेस ० ० ० ० ० ३.२ ० ३.२ 

४ जस्पलिे ० ० ९ ० ० ० ० ९ 

५ आयोजना सडक ० ० ०.३ ० ० ० ० ०.३ 

६ जलाशय ९५० ० ४२० ७४० १८० १६५८ २७८ ४२२६ 

७ स्िीच याडफ ० ० ० ० ० ०.७ ० ०.७ 

८ विकास कताफको आिास ० ० ० ० ० १०.२ ० १०.२ 

९ 

तनमाफण व्यिसयीको 
आिास ० ० ० ० ० ८.५ ० ८.५ 

  जम्मा ९५७.३ ० ४४३.८ ७५५ १८० १६८२.९ २७८ ४२९७ 

ख अस्थायीरुपमा आिश्यक 

१० 

तनमाफण समयमा 
आिश्यक (क्रसर र 
व्याजचङ्ग) ० ० ० ० ० ६.५ ० ६.५ 

११ 

परामशफदाता र तनमाफण 

व्यिसायीको क्याम्प ० ० ० ० ० ७ ० ७ 

१२ 

र्ोहोर (Muck) थपुाने 
िेर ० ० ० ० ० २३ ० २३ 

१३ उत्खनन ्िेर (क्िारी) ० २६५ ० ४४ ० ७० २७ ४०६ 

१४ गाडी पावकफ ङ्ग ० ० ० ० ० ४.२ ० ४.२ 

  जम्मा ० २६५ ० ४४ ० ११०.७ २७ ४४६.७ 

  कुल जम्मा ९५७.३ २६५ ४४३.८ ७९९ १८० १७९३.६ ३०५ ४७४३.७ 

स्रोतः सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना, २०७७ 
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2.2.11 तनमाफण तातलका 

प्रस्तावित आयोजना तनमाफण सरुु भएको कररि ७ िषफमा तनमाफण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउने अनमुान 
गररएको छ। ितफमान अिस्थामा आयोजनाको अध्ययन चतलरहेकोले विजत्तय व्यिस्थापनको लातग समेत 
केही समय आिश्यक हनुे भएकोले आयोजना वि.सिं. २०८२ मा तनमाफण सरुु हनुे र वि.सिं. २०८९ मा 
सम्पन्न हनुे अनमुान गररएको छ। यसको कयाफन्ियन तातलका अनसूुची २ तातलका २.२ मा प्रस्ततु 
गररएको छ। 
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पररच्छेद-3 प्रततिेदन तयार गदाफ अपनाइएको वितध 
यस पररच्छेदमा प्रस्तावित आयोजनाको कायाफन्ियन गररने िेरको स्थलगत अध्ययन गदाफ िा अन्य 
प्रकाजशत अप्रकाजशत सन्दभफ सामग्री सङ्कलन तथा अध्ययन गदाफ अपनाईएका वितधहरुलाई क्रमबि गरी 
राजखएको छ। यस क्रममा िातािरणका वितभन्न िेरका विज्ञहरुिारा स्थलगत अध्ययन, िातािरण सिंरिण 
तनयमािली, २०७७ को प्रिधान अनरुुप सूचना प्रकाशन, सरोकारिालाहरुसिँगको परामशफ, आयोजना 
िेरका सरोकारिालाहरुको सिाल/चासोहरुको सिंकलन र प्रभावित िेरमा सािफजतनक सनुिुाई आदद 
गररएको तथयो। 

3.1 सम्बजन्धत प्रकाजशत िा अप्रकाजशत सामग्री/प्रततिेदनको पनुराबलोकन 

आयोजनाको प्रकृतत अनसुारको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनका लातग आधारभतू तथ्याङ्कहरु सिंकलन तथा 
सिालहरु पवहचान गनफ वितभन्न स्रोतबाट आिश्यक जानकारी सिंकलन र पनुराबलोकन गररएको तथयो। 
अध्ययनको क्रममा समान प्रकृततका जलविद्यतु आयोजनाहरुको सम्बजन्धत उपलब्ध प्रततिेदनहरु 
पनुराबलोकन गररएको तथयो। यस अध्ययनमा सिंलग्न विज्ञहरुले सम्भाब्यता अध्ययनको समयमा तयार 
गररएका प्रततिेदनहरु तथा समान प्रकृततको आयोजनाहरुको उपलब्ध प्रततिदेनहरुको सकु्ष्म अध्ययन 
गरेका तथए। अध्ययन गररएका दोस्रो शे्रणीका तथ्याङ्कहरु जानकारीका लातग तल प्रस्ततु गररएको छ। 

• जाइकाले इ.सिं. १९८५ मा बनाएको कोसी जलाधार िरेको गरुुयोजना  

• सनुकोसी-२ को इन्सेप्सन ररपोटफ (Insception Report), एस.तड.आर.आई. र इ.आर.एम.सी.को सिंयकु्त 
अध्ययन अगष्ट, २०१७ 

• सनुकोसी-२ आयोजनाको भौगतभफक अध्ययन प्रततिेदन, २०२० 

• आयोजना िेर र प्रभावित िेरको उपलब्ध १:२५,००० मापनको नापी विभागबाट प्रकाजशत टोपो 
नक्सा (Topo Map), हिाइ तजश्वर, भउूपयोग नक्शा, गगुलको तजश्वरहरु, हाइड्रोलोजजकल/ तथगरको 
तथ्याङ्क र भौगतभफक नक्सा (िेतरय/जजल्ला स्तररय) 

• नापी विभागमा उपलब्ध जजयोडेवटक रेर्रेन्स पोइन्टस ्(geodetic reference points) सिंकलन 

• नापी विभाग, िन तथा िातािरण मन्रालय र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्रकाजशत तथ्याङ्कहरु 

• परामशफदाताले तयार पारेको जजआईएस नक्शा 
• जलविद्यतुको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन मापदण्ड, िन तथा िातािरण मन्रालय, जलुाई २०१८ 

• राविय जनसिंख्या तथा घरधरुी सिेिण २०११, भाग ६, नेपाल सरकार, केन्द्रीय तथाङ्क विभाग, माचफ 
२०१४ 

• जजल्ला बस्तगुत वििरण काभ्रपेलाञ्चोक (२०७४), रामेछाप (२०७५) र तसन्धलुी (२०७४), केन्द्रीय 
तथ्याङ्क विभाग, नेपाल सरकार 

• सबै आिश्यक सान्दतभफक राविय तनयमहरु र अन्तरराविय महासन्धीहरु तथा मापदण्ड 

• जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको िेर तनधाफरण प्रततिेदन तयार गने पजुस्तका 
विद्यतु विकास विभाग, २००१  

• जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन र कायफसूची तयार गने पजुस्तका विद्यतु 
विकास विभाग, २००१  

• जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनका समयमा स्थानीयहरुको सिंलग्नता गने पजुस्तका 
विद्यतु विकास विभाग, २००१  

• स्थानीय गाउिँपातलका/नगरपातलकाहरुले हालसालै गरेका सभेिण तथा सूचनाहरु  

• सनुकोसी नदीमा जलविद्यतु आयोजना सम्बन्धमा गररएका िा.प्र.मू./बा.प.अ. सम्बन्धी प्रततिेदनहरु 
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• तडतभजन िन कायाफलय तसन्धलुी, रामेछाप तथा काभ्रपेलाञ्चोकका िावषफक प्रगतत प्रततिेदनहरु 
(२०७४/०७५) 

• उस्तै प्रकारका आयोजनाहरुको िा.प्र.मू. का प्रततिेदनहरु  

• जैविक िातािरणसिँग सम्बजन्धत प्रकाजशत तथा अप्रकाजशत प्रततिेदनहरु 

• नेपालका िनस्पततको तथ्यगत वििारणात्मक पर (DPR, 2012)  

• नेपालको पाररजस्थततक तथा जैविक-जलिायगुत अिस्थाको विभाजन (Dobremez J. F. 1976)  

• वहमालय िेरमा पाइन ेरू्लहरु (Polunin O. and Stainton A. 1984)  

• नेपालका सिंरजित िनस्पततहरु सम्बन्धी प्रकाशनहरु (DPR, 2006) 

3.2 प्रस्तािको प्रभाि िरे तनधाफरण  

आयोआयोजना िेर काभ्रपेलाञ्चोक, रामेछाप र तसन्धलुी जजल्लाका ५ गा.पा. र २ न.पा. हरुका २८ 
िडाहरुमा रै्तलएको छ। यसमा काभ्रपेलाञ्चोक जजल्लाको तेमाल गा.पा., रामेछाप जजल्लाको खािँडादेिी 
गा.पा., मन्थली न.पा., तलख ुतामाकोसी गा.पा. र रामेछाप न.पा. तथा तसन्धलुी जजल्लाको गोलन्जोर 
गा.पा. र सनुकोसी गा.पा. पदफछन।् आयोजनाका मखु्य सिंरचनाहरु र सहयोगी सिंरचनाहरु बने्न तथा 
आयोजना तनमाफण र सञ्चालनको समयमा प्रभावित हनुे िेर/ठाउिँलाई आयोजना िरे िा आयोजना प्रभावित 
िेर भनेर पररभावषत गररएको छ। िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको लातग आयोजना िेर िा आयोजना 
प्रभावित िेरलाई दईु खण्डमा विभाजन गररएको छ। पवहलो प्रत्यि प्रभावित िरे र दोस्रो अप्रत्यि 
प्रभावित िेर हनु।् यी िेरहरुलाई प्रभािको महत्ि र सातमप्यताको आधारमा छुट्टयाइएको हो। 

3.2.1 प्रत्यि प्रभावित िरे 

सरुिाका लातग तारिार गररएका सिंरचना र अन्य सहयोगी सिंरचनाहरु भएका ठाउिँ, जलाशय लगायत 
आयोजनाका लातग स्थायी अतधग्रहण गरेका ठाउिँहरुलाई प्रत्यि प्रभावित िेर अन्तगफत राजखएको छ। 
आयोजनाको भौततक र जैविक िातािरण अध्ययनको तनतमत्त प्रस्तावित सिंरचना र अन्य सहयोगी 
सिंरचनाहरु भएका स्थान र जलाशयबाट ५०० तम.को दरुीसम्म तलइएको छ। त्यसैगरी सामाजजक-
आतथफक तथा सािंस्कृततक िातािरण अध्ययनका लातग जलाशय िेरको नजजकको बस्ती, आयोजनाका 
प्रस्तावित सिंरचना र अन्य सहयोगी सिंरचनाहरु भएका िडाहरु र नदीको कम बहाब िेरमा पने 
िडाहरुलाई समािेश गररएको छ। आयोजनाको प्रत्यि प्रभावित बस्ती तथा िेरहरु समािेश गररएको 
िडाहरु तलको तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ।  

तातलका 6. आयोजना प्रभावित िरेमा पने स्थानीय तहहरु र आयोजनाका सिंरचनाहरु 

जजल्ला 
गाउिँपातलका / 
नगरपातलका 

िडा नम्बर आयोजनाका सिंरचनाहरु 

काभ्रपेलाञ्चोक तेमाल गा  .पा .  ९ जलाशय 

रामेछाप 

खािँडादेिी गा .पा .  १, २, ३ र ४ जलाशय 

मन्थली न .पा .  १, २, ६, ७, ८ र ११ जलाशय 

तलख ुतामाकोसी गा .पा .  ७ जलाशय 

रामेछाप न .पा .  ५, ७, ८ र ९ जलाशय र बािँधस्थल 

तसन्धलुी  

गोलन्जोर गा  .पा .  १, २, ३, ६ र ७ जलाशय, बािँधस्थल, 
विद्यतुगृह, खानीिेर, 
र्ोहोर (Muck) थपुाने 
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ठाउिँ, आिास िेर, क्रसर 
र ब्याजचङ्ग प्लान्ट, स्िीच 
याडफ 

सनुकोसी गा .पा .  १, २, ३,४,५,६ र ७ जलाशय 
स्रोतः सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजनाको स्िीकृत कायफसूची २०२० 

3.2.2 अप्रत्यि प्रभावित िरे 

आयोजनाको तनमाफण र सञ्चालनको कारण अप्रत्यि प्रभावित हनु सक्न ेठाउिँ/िेरलाई अप्रत्यि प्रभावित 
िेर िा िररपररको िेर िा जोन अर् इन्फ्लएुन्स (zone of influence) अन्तगफत राजखएको छ। 
आयोजनाका सिंरचना र अन्य सहयोगी सिंरचनाहरु भएका सम्बन्धीत गा.पा. र न.पा.का िडाहरुको 
तसमानासम्म अप्रत्यि प्रभावित िेर रै्तलएको छ।  

3.2.3 आयोजना प्रभावित पररिार 

आयोजनाको प्रत्यि प्रभावित िेर िा त्यसको िररपरर िा अन्य िेरमा बसोबास गने पररिारहरु (घरधरुी) 
जसको जग्गा, घर िा सम्पजत्त, सम्पजत्त भएको स्थलसम्मको पहुिँच, आयआजफनका स्रोतहरु िा 
जीविकोपाजफनमा आयोजना तनमाफण िा सञ्चालनको कारण प्रभावित हनु े तत पररिारहरुलाई आयोजना 
प्रभावित पररिारमा समािेश गररएको छ र ती पररिारहरुको सदस्यहरुलाई आयोजना प्रभावित व्यजक्त 
भतनएको छ। प्रभाि अनसुार आयोजना प्रभावित पररिारको बतगफकरण तनम्नानसुार गररएको छ।  

1. आयोजनाबाट सामान्य रुपमा प्रभावित पररिार 

यस समूह अन्तगफत आयोजनाका कारण पररिारसिँग भएको सम्पूणफ जग्गा मध्ये १० प्रततशत िा सो भन्दा 
कम जग्गा प्रभावित हनुे पररिारलाई समािेश गररएको छ।  

2. आयोजनाबाट गम्भीर रुपमा प्रभावित पररिार 

प्रचतलत चलन र तनदेजशका अनसुार पररिारसिँग भएको सम्पूणफ सम्पजत्त मध्य े१० प्रततशत भन्दा बढी  
जग्गा तथा आिासीय घर आयोजनाका कारण गमुाउन ेपररिारहरु यस समूह अन्तगफत पदफछन।् यस 
समूहलाई दईुिटा उपसमूहमा विभाजन गररएको छ (क) १० देजख ५० प्रततशतसम्म सम्पजत्त गमुाउन े
पररिारहरु (ख) ५० प्रततशत भन्दा बढी सम्पजत्त गमुाउने पररिारहरु। आिासीय घर गमुाउने पररिारहरु 
पतन यस समूहमा पदफछन।्  

यसका साथै मवहला घरमूली भएका पररिार, एकल मवहला घरमूली भएका पररिार, अपािंग/असमथफ िा 
बिृ घरमूली भएका पररिार, दीघफ रोगी तथा एचआईतभ/एड्स ्वपतडत घरमूली भएका पररिार र दतलत 
पररिारलाई असरुजित िा कमजोर पररिार (Vulnerable Families) भतनन्छ र वयनीहरुलाई समेत यही 
समूहमा समािशे गररएको छ। 

3.3 प्रस्ताि कायाफन्ियन हनुे िरेको नक्साको अध्ययन तथा विश्लषेण 

प्रस्तावित आयोजना िेरको नक्साहरु सिंकलन गरी अध्ययन तथा ततनीहरुबाट उपयकु्त तथ्याङ्कहरु 
विश्लषेण गररएको तथयो। आयोजना िरेको टोपोग्रावर्क नक्सा (Topographic Map) र गगुल अथफको 
तजश्वर सिंकलन गरी त्यसलाई आकफ जजआइएस सफ्टिेर (ArcGIS Software) मा राखेर आयोजनाका 
प्रस्तावित सिंरचना तथा जलाशयको जतमनको उपयोगीता बारे अध्ययन गररएको तथयो। व्यजक्तगत 
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जग्गाहरुको स्िातमत्ि, िेरर्ल पत्तालगाउनको लातग नापी नक्साको प्रयोग गररएको तथयो। यसको साथै 
आयोजनाको प्रावितधक अध्ययन टोलीले स्ियिं नक्सा बनाई वितभन्न सिंरचना रहेको ठाउिँको अिजस्थतत 
तथा ततनीहरुको जस्थरताको बारेमा अध्ययन गररएको तथयो। 

3.4 चेकतलष्ट/म्यावरक्स तथा प्रश्नािलीको माध्यामिारा तथ्याङ्क सङ्कलन 

आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनका क्रममा प्रयोग गररएका प्रश्नािलीहरु, चेकतलष्ट, 
म्यावरक्स तथा अन्य वििरण अनसूुची ३ मा समािेश गररएको छ। 

3.5 स्थलगत अध्ययन 

3.5.1 भौततक िातािरण  

प्रस्तावित आयोजना िरे तथा यसका आसपास िेरको भवूिज्ञान, भबूनोट, जलिाय ुतथा हािापानी, िायकुो 
गणुस्तर, पानी तथा माटोको गणुस्तर, हालको ध्ितनको अिस्था, नदीमा पानीको अिस्था, धराततलय 
जस्थरताका बारेमा विद्ययमान अिस्था के-कस्तो छ भनेर आधारभतू तथ्याङ्कहरु सिंकलन गररएको तथयो। 
वयनै आधारभतू तथ्याङ्कहरुको तलुना गरेर आयोजना सञ्चालनका समयमा िातािरणीय प्रदषुण अथाफत ्
िातािरणीय असरको मूल्याङ्कन गररनेछ। यी आधारभतू तथ्याङ्क सिंकलनका क्रममा विद्ययमान प्रदषुणका 
स्रोतहरुको बारेमा विज्ञहरुको समूहले स्थलगत अध्ययन तथा चेकतलष्टको मद्दतबाट जानकार 
ब्यक्तीहरुसिँग छलर्ल समेत गरेको तथयो। कततपय अियिहरुको पवहचानका लातग िैज्ञातनक 
उपकरणहरुको प्रयोग गरेर मापन गररएको तथयो। यसै तसलतसलामा जजआईएस मोडतलङ्ग (GIS 

Modelling) गरेर समेत केवह प्रभािहरुको आिँकलन गररएको तथयो। यसको विस्ततृ वििरण तलको 
तातलकामा ददइएको छ।  

तातलका 7. भौततक िातािरणका लातग अपनाइएको तथ्याङ्क सिंकलन वितध 

िरे आिश्यक तथ्याङ्क तथ्याङ्क सिंकलन वितध 

जलिाय ु
तापक्रम, िषाफ र आद्रफताको तथ्याङ्कहरु सिंकलन 
गरेर अध्ययन गररएको छ। 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको 
तथ्याङ्क 

िाय ुर ध्ितनको गणुस्तर 

आयोजनाको बािँध र विद्यतुगहृ नजजकै प्रस्ताि 
गररएको र तनमाफण हनुे सिंरचनाहरु नजजकै हनुे 
भएकोले त्यसैको आसपासको िेरमा चार 
स्थानमा िाय ुर ध्ितनको गणुस्तर मापन 
गररएको तथयो। 

तनमाफण स्थलमा ग्राभामेवरक पम्प 
विथ साइक्लोन िायकुो र ध्ितन 
तमटरिारा ध्ितनको परीिण गररयो   

भ-ूउपयोग प्रणाली 
आयोजना िेरको उपलब्ध नक्साको 
अध्ययनबाट गररएको छ। 

उपलब्ध टोपो नक्सा 
(2786 14A, 2786 13A, 2786 

13B, 2786 09A, 2786 09C, 

2786 09D, 2785 12A, 2785 

12B, 2785 12C and 2785 12D) 

जलविज्ञान 
सनुकोसी नदीको बहाबमा पररितफन, परुाना 
बाढीको तथ्याङ्क र आयोजना िेरका सहायक 
नदी तथा खोलाहरुको अध्ययन गररएको। 

आयोजनाको प्रावितधक प्रततिेदन 
अनसुार 

तथग्रयान (Sediments) 
नदीले बगाएर ल्याउने तथगर र मौसम 
अनसुारको तथगरको अध्ययन गररएको छ। 

आयोजनाको प्रावितधक प्रततिेदन 
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िरे आिश्यक तथ्याङ्क तथ्याङ्क सिंकलन वितध 

भौगतभफक अध्ययन 
चट्टानको प्रकार, पहाडको जस्थरता, भ-ूिय, 
पवहरो आददको स्थलगत अध्ययन गररएको। 

आयोजनाको प्रावितधक प्रततिेदन र 
स्थलगत अध्ययन 

भकूम्पीय जोजखम 

बािँध िेर, जलाशय र मातथल्लो तटीय िेरको 
भकूम्पीय जोजखमको अध्ययन भौगतभफक 
अध्ययनको समयमा गररएको र छुटै्ट  प्रततिेदन 
तयार गरी त्यसको सारािंश यसमा समािेश 
गररएको छ। 

आयोजनाको प्रावितधक प्रततिेदन 

र्ोहोर (Spoils) 

आयोजनाबाट तनस्कने तनमाफण जन्य र्ोहोरको 
आयतन, प्रकार, पनुः प्रयोग गनफ सवकने 
आयतन, व्यिस्थापन गनुफपने र्ोहोरको बारेमा 
आयोजनाको विस्ततृ अध्ययन प्रततिेदनको 
आधारमा अध्ययन गररएको छ। 

आयोजनाको प्रावितधक प्रततिेदन र 
स्थलगत अध्ययन  

बाढी र पवहरोको जोजखम 

आयोजना िेर पहाडमा रहेकोले बाढी र पवहरो 
दिैुको जोजखम छ। त्यसैले स्थलगत अध्ययन 
गररएको र छुटै्ट प्रततिेदन तयार गरी यसमा 
त्यसको सारािंश मार समािेश गररएको छ। 

स्थलगत अध्ययन तथा देजखएका 
पवहरोहरुको नाप तलइ नक्साङ्कन 
गने 

पानीको गणुस्तर 

आयोजनािेरको खानीिेर, बािँध तथा 
विद्यतुगृहको पानीको भौततक तथा रासायतनक 
गणु मध्ये खानेपानी र जलचरको उपयोगको 
लातग उपयोगी तत्िको परीिण गररएको छ। 

स्थलगत अध्ययन तथा 
प्रयोगसालामा अध्ययन 

शकु्ष्म िातािरण (माइक्रो 
क्लाइमेट) 

आद्रफता, तापक्रम 
जलाशय िेर आसपास स्थापना 
गररएको स्टेशनबाट सिंकतलत 
तथ्याङ्कको आधारमा अध्ययन 

स्रोतः आयोजनाको स्िीकृत कायफसूची, २०७७ 

3.5.2 जैविक िातािरण  

प्रस्ताि कायाफन्ियन हनुे िेरमा रहेका िनस्पतत तथा िन्यजन्त ुसम्िन्धी तथ्याङ्क सिंकलनको लातग त्यहािँ 
पाइएका िनको वकतसम, अिस्था आदद जस्ता जैविक िातािरण बारे जानकारी प्राथतमक तथा दितीय दिैु 
प्रकारका तथ्याङ्कहरुको सिंकलनबाट सम्पन्न गररएको तथयो। 

सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजनास्थल र आसपासका स्थानहरुमा रहेका प्राकृततक िन जङ्गलको अिस्था 
र जैविक विविधताको मूल्याङ्कनका लातग पयाफप्त मारामा िनका नमनुा प्लटहरु (Sample Plots) तलइएको 
तथयो। भ-ूबनोटका वहसाबले सम्भब भएसम्म मखु्य प्रकारका िनहरू िा िनस्पतत समूह भएका िेरहरुबाट 
प्रतततनतधमूलक इकाईहरुको छनोट गररएको तथयो। सभेिणका लातग ५०० ि.तम.को समतलीय (जस्तै 
चतषु्कोणीय २५ तम. x २० तम. आकारको) प्लट या इकाईलाई तलइएको तथयो जनु सामदुावयक िन 
सभेिण तनदेजशका (२०६१ तब.सिं.) ले सझुाब गरेको छ। रुखको तथ्याङ्क मापनका लातग छातीको 
उचाइ सम्मको गोलाई (Circumference) अथाफत ्१.३ तम.को उचाइसम्मको नाप तलइएको तथयो र 
पतछ व्यास (Diameter) मा पररणत गररएको तथयो जसबाट रे्दको िेरर्ल र रुखको आयतनको 
नततजा तनकातलएको तथयो। िन जङ्गलको भईुंमा उतम्रएका रुखका विरुिाहरु, झारपातको बाक्लो या 
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पातलो उपजस्थतत, चट्टान तथा ढुङ्गाहरु, स-साना िनस्पततहरुको घनत्ि, आदद अिस्थाको सामान्य 
जानकारीको वटपोट गररएको तथयो। रुखहरुको उचाइ क्लाइनोमीटर (Clinometer) िारा गररएको तथयो 
तर असजजलो भ-ूबनोट भएको ठाउिँमा भने उपरोक्त नापको आधारमा आकलन गररएको तथयो। 
पाररजस्थततक प्यारातमटरहरु (parameters) जस्तै रुखको छर घनत्ि, मोहडा, तभरालोपन सम्बन्धी 
सूचनाहरु पतन सिंकतलत गररएको तथयो जसबाट यस्ता पिहरुको थप विश्लषेण गनफ सवकयोस। रुखहरुको 
छर ढाक (Crown Coverage) डेजन्सयोतमटर (Densiometer) िारा गररएको तथयो तर असजजलो भ-ू
बनोट भएको ठाउिँमा भन ेउपरोक्त नापको आधारमा आकलन गररएको तथयो। जतमनको सतहमा पाइन े
विरुिाहरुलाई तबशेषज्ञताको आधारमा स्थलगत रुपमान ैपवहचान गररएको तथयो र पवहचान गनफ नसवकएका 
विरुिाहरुलाई राजस्रय हबेररयममा लगी पूिफ सिंकतलत विरुिाहरुसिँग तलुनात्मक अध्ययन गनुफका साथै 
स्तरयकु्त िैज्ञातनक प्रकाशनका आधारमा पवहचान गररएको तथयो (DPR, 2001; Polunin and Stainton, 

1984; Press et. al. 2000; Stainton A., 1988)। 

िन जङ्गल तथा ग्रामीण िातािरणमा पाइन े वितभन्न बोट विरुिाहरु, गैरकाष्ठ िन पैदािारहरु एिम ्
कृवषबालीहरुको वितभन्न उपयोगका तररकाहरु बारेको जानकारी प्रश्नाबलीसवहतको सभेिणबाट सिंकलन 
गररएको तथयो। कुन ैविरुिाका उपयोगको तररकाहरु बारे अस्पस्ट भएमा स्थानीय जानकार व्यजक्तहरुसिँग 
परामशफ गरी पवहचान गररएको तथयो। आयोजनास्थल र िाररपररका ठाउिँहरुमा जात जाततगत उपयोगमा 
रहेका विरुिाको विजशष्ट खालको प्रयोग देजखएको खण्डमा तत ्सम्बन्धी सूचनाहरु पतन सिंकलन गररएको 
तथयो जसबाट अरु विशेष तथ्यहरुको जानकारी पाउन सवकयोस। 

तातलका 8. जैविक िातािरणका लातग अपनाइएको तथ्याङ्क सिंकलन वितध 

वििरण आिश्यक तथ्याङ्क तथ्याङ्क सङ्कलन वितध 

िन र िनस्पतत 
जजल्ला स्तरको िनको 
जानकारी 

जजल्लाका तडतभजन िन कायाफलयहरुबाट 
प्रकाजशत प्रकाशन तथा छलर्ल 

सम्बजन्धत जजल्लाका तडतभजन िन 
कायाफलयहरुबाट आिश्यक सूचना 
तलइएको  

िनस्पततको जानकारी आयोजना िेरमा भएका िनस्पततहरुको 
बारेमा अध्ययन  

स्थलगत अध्ययन प्रभावित िन 
िेरको Quadrat Sampling िारा 
नमनुा सभेिण गररएको 

प्रत्यि प्रभावित िन प्रभावित िनहरुको अिस्था तथा सिंरिणका 
गततवितधहरु 

स्थलगत अध्ययन प्रभावित िन 
िेरको Quadrat Sampling िारा 
नमनुा सभेिण तथा परामशफ 
बैठकहरु गररएको 

रुखको घनत्ि, बेसल 
एररया आदद 

आयोजना कायाफन्ियनबाट हनुे िनको सम्पूणफ 
िततको वििरण 

प्रभावित िन िेरको Quadrat  

Sampling िारा नमनुा सभेिण 
गररएको 

ितत हनुे रुखको सिंख्या 
गणना (सिंख्या, काठको 
पररमाण र बायोमास) 

आयोजनाको िन िेर र ती िन िेरमा 
भएका रुखहरुको जानकारी 

नमनुा सभेिणबाट प्राप्त नततजाको 
आधारमा आयोजना िेरबाट 
हटाउनपुने कूल रुखहरुको सिंख्या 
तनकातलएको 
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वििरण आिश्यक तथ्याङ्क तथ्याङ्क सङ्कलन वितध 

िनस्पततको हालको 
उपयोग 

आयोजनािेरका िन उपभोक्ताहरुसिँगको 
छलर्लको आधारमा िनस्पततको 
उपयोगीताको पवहचान 

स्थानीयहरूसिँग गररएको छलर्ल 
तथा स्थलगत अध्ययन गररएको 

गैरकाष्ठ िानस्पतत आयोजनािेरमा भएका गैर काष्ठ 
िनस्पततहरुको लेखाजोखा गने  

स्थानीयहरूसिँगको छलर्ल तथा 
स्थलगत अध्ययन गररएको 

पाररजस्थततकीय असर आयोजनाको कायाफन्ियनबाट िनस्पतत 
जगतमा पनफजाने पाररजस्थततकीय असर 

स्थलगत अध्ययन गररएको 

िनको िेर र ररजेनेरेसन  आयोजनािेर नास हुिँदा कतत समय लगाएर 
त्यस्तो िन पनुस्थापना हनु्छ भनेर हेने  

स्थलगत अध्ययन र तथ्याङ्क 
विश्लषेण  

एकीकृत प्रभाि  िनस्पतत, िनस्रोत र सिंरजित प्रजाततको 
बासस्थान गमु्नाले पने एकीकृत प्रभाि  

स्थलगत अध्ययन 

िन्यजन्त ुर माछा प्रजाततहरू 

स्तनधारी जनािर र चरा 
प्रजातत तथा ततनीहरुको उपजस्थती बारे 
जानकारी तलने 

स्थलगत अध्ययन तथा 
स्थानीयसिँगको छलर्ल 

जिंगली जनािरको 
िासस्थान 

प्रजातत तथा ततनीहरुको उपजस्थती बारे 
जानकारी तलने 

स्थलगत अध्ययन 

जनािर तथा चराहरुको 
बसाइसराइको मागफ 

प्रजातत तथा ततनीहरुको उपजस्थती बारे 
जानकारी तलने 

स्थलगत अध्ययन तथा 
स्थानीयसिँगको छलर्ल 

आयोजना सञ्चालनबाट 
बासस्थानमा पनफजान े
असर 

प्रजातत तथा ततनीहरुको उपजस्थती बारे 
जानकारी तलने 

स्थलगत अध्ययन 

अन्य जजिहरुमा पने 
असर 

प्रजातत तथा ततनीहरुको उपजस्थती बारे 
जानकारी तलने 

स्थलगत अध्ययन तथा 
स्थानीयसिँगको छलर्ल 

सनुकोसीमा पाइन ेमाछा 
माछाका प्रजातत र ततनीहरुको नदीमा 
उपजस्थती बारे अध्ययन 

नदीमा भएका माछाहरुको नमनुा 
छनोट  

माछाको घनत्ि माछाहरु कतत पाइन्छन ्भनेर अनमुान गने 
छनोट गररएको नमनुाको आधारमा 
विश्लषेण गने 

माछाको बसाइसराइ माछाको मौसमी बसाइसराइको अध्ययन 
छनोट गररएको नमनुाको आधारमा 
विश्लषेण गने 

अन्य जलचरहरु 
जलचरहरु कततको पाइन्छन ्भनेर अनमुान 
गने 

छनोट गररएको नमनुाको आधारमा 
विश्लषेण गने 

स्रोतः आयोजनाको स्िीकृत कायफसूची, २०७७ 

3.5.3 सामाजजक आतथफक तथा सािँस्कृततक िातािरण 

सामाजजक आतथफक तथा सािँस्कृततक िातािरणसिँग सम्बन्धीत आिश्यक गणुात्मक एिम ्सिंख्यात्मक दिैु 
प्रकारका तथ्याङ्कहरु वितभन्न वितधहरु प्रयोग गरी सिंकलन गररएका छन।् यी वितधहरु मध्ये सन्दभफ 
सामग्रीहरुको पनुरािलोकन, तबज्ञ टोली िारा स्थलगत अध्ययन, प्रत्यि प्रभावित घरधरुीहरुको सामाजजक 
आतथफक सभेिण (घरधरुी सभेिण), प्रत्यि प्रभावित िडाहरुमा सहभातगता मूलक द्रतु लेखाजोखा (PRA), 
मखु्य सूचनादाता (Key Informant) सिँग अन्तरिाताफ, बजार सभेिण (Market Survey), 
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आददिासी/जनजातत समूह, मवहला समूह तथा सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहसिँग छलर्ल/बैठक 
(Consultation Meeting) मखु्य रहेका छन।् यस बाहेक न.पा./गा.पा. का जनप्रतततनतध (न.पा. मयेर, 
गा.पा. अध्यि, िडा अध्यि/सदस्यहरु) र कमफचारीहरुसिँग अनौपचाररक छलर्ल/बैठक तथा आयोजना 
िेरका अन्य सरोकारिालाहरु जस्तै सरकारी अतधकारी, बवुिजीबी, स्थानीय अगिुा, जशिक, ब्यापारी, 
समाजसेिी, राजनततक दलका प्रतततनतध आददहरुसिँग पतन आयोजनाको बातािरणीय प्रभािका बारेमा 
अनौपचाररक छलर्ल/बैठक रहेका छन।् 

आिश्यक गणुात्मक एिम ्सिंख्यात्मक तथ्याङ्कहरु सिंकलन गनफका लातग वितभन्न अध्ययन औजारहरु 
(Study Tools) प्रयोग गररएको तथयो (अनसूुची ३ को ३.१, ३.२, ३.३, ३.४, ३.५, ३.६, ३.७)। 

आिश्यक तथ्याङ्क सिंकलन गनफका लातग सामाजजक तबज्ञटोलीको तनरीिणमा ५ जना अनभुतब कजम्तमा 
स्नातक उत्तीणफ सपुररिेिक (४ परुुष र १ मवहला) तथा कजम्तमा १२ किा उत्तीणफ ३० जना स्थानीय 
गणकहरु (१६ परुुष र १४ मवहला) पररचालन गररएको तथयो (अनसूुची ३.८)। यी गणकहरुलाई 
घरधरुी सभेिणका लातग तसन्धलुी जजल्लाको खकुोटमा तीन ददने तातलम ददई ५ टोलीमा तबभाजन गरी 
एक सपुररिेिकको प्रत्यि तनरीिणमा एक टोली गठन गरी कायफछेरमा खटाईएको तथयो। 

गणकहरु छनोट गदाफ प्रभावित न,पा./गा.पा. का जनप्रतततनतध (न.पा. मेयर, गा.पा. अध्यि, िडा अध्यि) 
तथा अन्य स्थानीय सरोकारिालाहरुसिँग छलर्ल गरी समािेशीताको आधारमा छानीएको तथयो । 

3.5.3.1 आयोजना प्रभावित पररिारहरुको (घरधरुीको) पवहचान 

आयोजनाबाट प्रभावित जग्गाका वकत्ताहरुको पवहचान नापी नक्सा (Cadastral Maps) को आधारमा  

गररएको तथयो। यसरी पवहचान भएका प्रभावित वकत्ताहरूका जग्गाधनीहरुहरुको नाम सम्िजन्धत जजल्लाका 
मालपोत कायाफलयको अतभलेख (मोठ) बाट उतार गरी प्रभावित जग्गा धनीहरुको सूची तयार गररएको 
तथयो। सोवह सूचीको आधारमा प्रभावित पररिारहरु (घरधरुीहरु) को पवहचान गररएको तथयो। सो 
सूचीलाई पनु: प्रभावित िेरका न.पा./गा.पा. का प्रतततनधी तथा अन्य स्थानीय सरोकारिालाहरुसिँग 
स्थलगत छलर्ल गरी आिश्यक पररमाजफन गररएको तथयो। रामछेाप न.पा. िडा निं. ७ को तबताफ िेर 
(बस्ती) तथा खाडािँदेिी गा.पा. िडा निं. ३ को तसत्खा तथा दब्खा िेरको नापी नक्शा (Cadastral 

Maps) उपलब्ध नभएकोले सो ठाउिँ/िरेका आयोजनाबाट प्रभावित जग्गाधनी/घरधरुीहरुको पवहचान 
स्थलगत सभेिण तथा स्थानीय सरोकारिालाहरुसिँगको छलर्लका आधारमा गररएको तथयो। 

3.5.3.2 अध्ययन नमनुा वितरण 

सामाजजक आतथफक तथा सािँस्कृततक िातािरणको अध्ययन अन्तगफत आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावित पवहचान 
भएका ६,०९८ घरधरुी/पररिारहरु मध्ये सभेिणको समयमा उपलब्ध २,९२० घरधरुीहरु (४७.९%) 
को घरधरुी सभेिण, प्रत्यि प्रभावित सबै २८ िडाहरुमा सहभातगता मूलक द्रतु लेखाजोखा (PRA), 
३६ जना मखु्य सूचनादाता (Key Informant) सिँग अन्तरिाताफ, २६ ठाउिँमा बजार सभेिण (Market 

Survey), २२ आददिासी/जनजातत समूहसिँग छलर्ल, २६ मवहला समूहसिँग छलर्ल तथा २३ 
सामदुावयक िनका उपभोक्ता समूहसिँग छलर्ल/बैठक (Consultation Meeting) रहेका छन ्(तातलका 
९)। 
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तातलका 9. अध्ययन नमनुा वितरण 

जजल्ला गा.पा./ न.पा. 
िडा 
निं. 

नमनुा वितरण (Sample Distribution) 

घरधरुी 
सिेिण 

िडामा 
स. 
द्रतू  
लेखा 
जोखा 

सा.िन 

उपभोक्ता 
समूह 

छलर्ल 

आददबातस 
/जनजाती 
समूह 

छलर्ल 

मवहला 
समूह 

छलर्ल 

मखु्य 
सूचना 
दातासिँग   
अन्तरबाताफ 

बजार 
सिेिण 

काभ्र े तेमाल गा.पा. ९ - १ १ १ १ २ १ 

रामेछाप 

खाडािँदेिी 
गा.पा. 

१ ८२ १ १ १ १ २ १ 

२ - १ १ १ १   

३ ११४ १ १ १ २ १ १ 

४ ३५३ १ १ १ १ २ २ 

मन्थली न.पा. 

१ ६८७ १ १ १ १ १ २ 

२ ३६ १ १   २  

६ १६३ १ १ १ १ २  

७ १२९ १ १ १ १ २  

८ १५४ १ - १  १  

११ - १ १  १   

रामेछाप न.पा. 

५ १६ १ १ १ १ १ १ 

७ ४३ १ १  १   

८ - १      

९ - १   १   

तलखतुामाकोसी 
गा.पा. 

७ - १   १   

तसन्धलुी 

गोलान्जोर 
गा.पा. 

१ ५४ १ १ १ १ २ २ 

२ - १ १ १ १ २ १ 

३ १९७ १ १ १ १ २ २ 

६ १५४ १ १ १ १ २ १ 

७ २२० १ १ १ १ २ २ 

सनुकोसी 
गा.पा. 

१ ५८ १ १ १ १ २ २ 

२ ७३ १  १ १ २ २ 

३ २२३ १ १ १ १ २ २ 

४  १ १ १ १   

५ ११७ १ १ १ १ २ २ 

६ ४७ १ १ १ १ २ २ 

७  १ १ १ १   

जम्मा ७ २८ २९२० २८ २३ २२ २६ ३६ २६ 

स्रोतः स्थलगत सिेिण, २०७८ 

3.5.3.3 घरधरुी सिेिण 

आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावित पररिारहरुको पवहचान Cadastral Survey तथा स्थलगत सभेिणबाट 
पवहचान गररएको तथयो। यसरी पवहचान भएका आयोजना िेरका १९ िडाहरुका ६,०९८ प्रत्यि 
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प्रभावित घरधरुी/पररिारहरु मध्ये सभेिणको समयमा उपलब्ध २,९२० (४७.९%) घरधरुीहरुको घरधरुी 
सभेिण (सामाजजक-आतथफक सभेिण) गररएको तथयो (तातलका ९)। घरधरुी सभेिणको लातग अनसूुची 
३.१ मा ददईएको घरधरुी सभेिण प्रश्नािली प्रयोग गररएको तथयो । 

3.5.3.4 सहभातगता मूलक द्रतु लेखाजोखा 

आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावित हरेक िडाहरुमा एउटा सहभातगता मूलक द्रतु लेखाजोखा (PRA) गरी 
जम्मा २८ िटा सहभातगता मूलक द्रतु लेखाजोखा (स.द्र.ुले.जो.) गररएको तथयो। यसको मखु्य उद्दशे्य 
िडाको आिश्यक तथ्याङ्क/जानकारी सिंकलन गनुफ तथा आयोजनाबारे जनतालाई जानकारी ददन ुरहेको 
तथयो। स.द्र.ुले.जो.मा ३७९ (८१.५%) परुुष र ८६ (८.५%) मवहला गरी जम्मा ४६५ जनाको 
सहभातगता रहेको तथयो। स.द्र.ुले.जो. का सहभागीहरुमा आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावित पररिार, 
िडाध्यि/सदस्य, स्थानीय नतेा, सामाजजक कायफकताफ, स्थानीय अगिुा, कृषक, उद्योतग, ब्यापारी, कमफचारी, 
बौविक बगफ, जशिक, राजनैततक दलका नतेा, आददिासी जनजातत, मवहला, सामदुावयक िन उपभोक्ता 
समूहका सदस्य आदद रहेका तथए (तातलका १०)। स.द्र.ुले.जो.का लातग अनसूुची ३.२ मा ददईएको 
तनदेजशका प्रयोग गररएको तथयो। स.द्र.ुले.जो.का सहभागीहरुको उपजस्थती अनसूुची ३.९ मा ददइएको 
छ। 

तातलका 10. सहभातगता मूलक द्रतु लेखाजोखाको तबिरण 

जजल्ला  गा.पा./न.पा. िडा 
निं. 

ठाउिँ तमतत  सिंख्या सहभागी सिंख्या 
परुुष मवहला  जम्मा 

सिं. % सिं. % 

काभ्र े तेमाल गा.पा. ९ मकु्पाटार २०७८/३/३० १ ६ ५४.५  ५ ४५.५ ११ 

 
 
 
 
 
 
 
 

रामेछाप 

खाडािँदेिी गा.पा. १  लभु ुघाट  २०७८/१/४  १ ११  ५८.८  ६ ४१.२  १७  

२  करनथली  २०७८/४/७  १  १२  ७५.०  ४ २५.०  १६  

३  डब्खा  २०७७/१२/३१  १ ४ २३.५  १३ ७६.५  १७ 

४  माडीमहुान  २०७७/१२/२९ १ १४  ८७.५  २ १२.५  १६  

मन्थली न.पा. १  मन्थली बजार २०७८/१/६  १ १४  ७७.८  ४ २२.२  १८  

२  टेकनपरु २०७८/१/४  १  १६  १००      १६  

६  कुनौरी २०७७/१२/३१ १ ६  ३५.३  ११ ६४.७  १७ 

७  मगुीटार २०७७/१२/२९  १ २७  ८१.८  ६ १८.२  ३३  

८  जचसापानी २०७८/१/१  १ १७  १००      १७  

११  पन्थली २०७८/१/१७  १  १४    ७७.८  ४ २२.२  १८    

रामेछाप न.पा. ५  रामपरु  २०७८/१/१८  १ १८   १००      १८  

७  सकुाजोर  २०७८/१/१८ १ १२  ७५.०  ४ २५.०  १६  

८  रामेछाप बजार  २०७८/१/१७  १ ७   ७०.०  ३ ३०.०  १०  

९  ल्यािँगल्यािँग २०७८/१/१७ १ १३   ८१.३  ३ १८.८  १६   

तलखतुामाकोसी 
गा.पा. 

७  हलेदे बेसी  २०७८/१/२१  १ १३  १००      १३  

 
 

गोलान्जोर १  मन्गटुार २०७८/१/१० १ १५  ९३.८  १ ६.३  १६  

२  ततनमाने  २०७८/१/७  १ १४  ८७.५  २ १२.५  १६  
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तसन्धलुी 

३  ग्िालटार  २०७८/१/१९  १ ९  ६९.२  ४ ३०.८  १३  

६  बलेनी  २०७८/१/२  १ १४  ९३.३  १ ६.७  १५  

७  खकुोट  २०७८/१/५  १ १३  ८६.७  २ १३.३  १५  

सनुकोसी १  गजलुी दह २०७८/१/३ १ १७  ९४.४  १ ५.६  १८ 

२  पन्चकन्या २०७८/१/७  १ १३  ७६.५  ४ २३.५  १७  

३  गठु बजार  २०७८/१/१३  १ १७  १००      १७  

४  डािँगी २०७८/१/५  १ १७   ९४.४  १ ५.६  १८  

५  रामटार २०७८/१/२  १ १४  ८७.५  २ १२.५  १६  

६ खाल्टे  २०७८/१/२०  १ १६  ८८.९  २ ११.१  १८  

७  मझिुा  २०७८/१/१० १ १७  १००      १७  

जम्मा  ७  २८  - - २८   ३८० ८१.९ ८५ १८.३ ४६५ 

स्रोत: स्थलगत सिेिण, २०७८  

3.5.3.5 मवहला समूहसिँग छलर्ल  

आयोजनाका िातािरणीय प्रभाि सम्बजन्ध मवहलाहरुका मखु्य सिाल तथा सरोकारहरू, आयोजना प्रतत 
उनीहरुको धारणा तथा आयोजना सम्बजन्ध अन्य राय सझुािहरु सिंकलन गनफ आयोजना प्रभावित िरेका 
मवहलाहरुसिँग २६ िटा समूह छलर्ल गररएको तथयो। समूह छलर्लमा विभीन्न जात/जाततका जम्मा 
२२७ मवहलाहरु सहभागी भएका तथए (तातलका ११)। मवहला समूह छलर्लका लातग अनसूुची ३.३ 
मा ददईएको छलर्ल तनदेजशका प्रयोग गररएको तथयो। मवहला समूह छलर्लका सहभागीहरुको 
उपजस्थती अनसूुची ३.१० मा ददइएको छ । 

तातलका 11. मवहला समूह छलर्ल तबिरण 

जजल्ला  गा.पा./न.पा. िडा निं. ठाउिँ तमतत  सिंख्या सहभागी  

काभ्र े तेमाल गा.पा. ९ भण्डारी बेशी  २०७८/१/१७  १ ११ 

 

 

 

रामेछाप 

खाडािँदेिी गा.पा. १  लभु ुघाट  २०७८/१/३   १ १०  

२  मजिुा  २०७८/४/६    १ १०  

३  डब्खा  २०७७/१२/३०   १ १०  

तसत्खा बजार  २०७७/१२/२९    १  १०  
४  टारी  २०७८ /१ /२ १ १०  

मन्थली न.पा. १  थापा चोक २०७८/१/१३   १ ८  

६  कुनौरी २०७७/१२/३१ १ ७  

७  मगुीटार २०७७/१२/२९  १ १०  

११  पन्थली २०७८/१/१७  १  ९  

रामेछाप न.पा. ५  रामपरु  २०७८/१/१८  १ ४  

७  सकुाजोर  २०७८/१/१८ १ ७  

९  ल्यािँगल्यािँग २०७८/१/१७ १ ८  

तलखतुामाकोसी 
गा.पा. 

७  हलेदे बेसी  २०७८/१/२१  १ ४  

 
 

गोलान्जोर १  कुिँ डुले २०७८/१/१० १ ९  

२  कुखरेुटार २०७८/१/७  १ १०  
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तसन्धलुी 

३  ग्िालटार  २०७८/१/१९  १ ८  

६  बलेनी  २०७८/१/३   १ ९  

७  राताटार  २०७८/१/४   १ १०  

सनुकोसी १  आिँपघारी २०७८/१/३ १ १०  

२  दमु्जागाउिँ २०७८/१/७  १ १० 

३  गठु बजार  २०७८/१/१३  १ १० 

४  डािँगी २०७८/१/५  १ ७  

५  रामटार २०७८/१/२  १ १० 

६ खाल्टे  २०७८/१/२०   १ ९  

७  मझिुा  २०७८/१/१० १ ७  

जम्मा ७ २६  २२७  

स्रोत: स्थलगत सिेिण, २०७८ 

3.5.3.6 सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहसिँग छलर्ल 

आयोजनाका िातािरणीय प्रभाि सम्बजन्ध सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहका मखु्य सिाल तथा 
सरोकारहरू, आयोजना प्रतत उनीहरुको धारणा तथा आयोजना सम्बजन्ध अन्य राय सझुािहरु सिंकलन 
गनफ आयोजना प्रभावित िेरका २३ सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहसिँग समूह छलर्ल गररएको तथयो। 
समूह छलर्लमा सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहका पदातधकारी तथा उपभोक्ता गरी जम्मा १७७ 
सहभागी भएका तथए (तातलका १२)। सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहसिँग छलर्लका लातग अनसूुची 
३.४ मा ददईएको छलर्ल तनदेजशका प्रयोग गररएको तथयो। सामदुावयक िन उपभोक्ता समूह छलर्लका 
सहभागीहरुको उपजस्थती अनसूुची ३.११ मा ददइएको छ । 

तातलका 12. सामदुावयक िन उपभोक्ता समूह छलर्ल तबिरण 

जजल्ला  गा.पा./न.पा. िडा निं. ठाउिँ तमतत  सिंख्या सहभागी  

काभ्र े तेमाल गा.पा. ९ चोपाटार २०७८/३/३१   १ ७ 
 

 

 

रामेछाप 

खाडािँदेिी गा.पा. १  लभु ुघाट  २०७८/१/४    १  १०  

२  कुरनथली २०७८/४/६    १  ९  

३  डब्खा २०७७/१२/३०  १  १०  

४  सानो आिँप २०७८ /१ /३  १ ७   

मन्थली न.पा. १  थापा चोक २०७८/१/१३   १ ७  

२   टेकनपरु  २०७८/१/३ १ ७  

६  हाजत्तटार २०७८/१/४   १ ७   

७  मगुीटार २०७८ /१ /२  १ ७  
११  पन्थली  २०७८ /१ /१७  १  ६  

रामेछाप न.पा. ५  रामपरु  २०७८/१/१८  १ ६   

७  सकुाजोर  २०७८/१/१८ १ ६   

 
 
 
 
 

गोलान्जोर १  कुिँ डुले २०७८/१/१२  १ ८    

२  ततनमाने २०७८/१/७  १ ८  

३  ग्िालटार  २०७८/१/१९  १ ८  

६  बलेनी  २०७८/१/३   १ १०    
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तसन्धलुी 

७  राताटार  २०७८/१/५    १ १०  

सनुकोसी १  आिँपघारी २०७८/१/७  १ ६   

३  गठु बजार  २०७८/१/१३  १ ५  

४  वपपल डािँडा २०७८/१/५  १ १०    

५  गैरी पचु्छार २०७८/१/२  १ ९    

६ खाल्टे  २०७८/१/२०   १ ७   

७  मझिुा  २०७८/१/१० १ ७   

जम्मा ८    २३ १७७  

स्रोत: स्थलगत सिेिण, २०७८ 

3.5.3.7 आददिासी/जनजातत समूहसिँग छलर्ल 

आयोजनाका िातािरणीय प्रभाि सम्बजन्ध आददिासी/जनजाततहरुका मखु्य सिाल तथा सरोकारहरू, 
आयोजना प्रतत उनीहरुको धारणा तथा आयोजना सम्बजन्ध अन्य राय सझुािहरु सिंकलन गनफ आयोजना 
प्रभावित िेरका आददिासी/जनजाततहरुसिँग २२ िटा समूहमा छलर्ल गररएको तथयो। समूह छलर्लमा 
विभीन्न जात/जाततका जम्मा १८९ आददिासी/जनजाततहरु सहभागी भएका तथए (तातलका १३)। 
आददिासी/जनजातत समूह छलर्लका लातग अनसूुची ३.५ मा ददईएको छलर्ल तनदेजशका प्रयोग 
गररएको तथयो। आददिासी/जनजातत समूह छलर्लका सहभागीहरुको उपजस्थती अनसूुची ३.१२ मा 
ददइएको छ । 

तातलका 13. आददिासी/जनजातत समूह छलर्ल तबिरण 

जजल्ला  गा.पा./न.पा. िडा निं. ठाउिँ तमतत  सिंख्या सहभागी  

काभ्र े तेमाल गा.पा. ९ चोपाटार २०७८/३/३० १ ६  

 

 

 

रामेछाप 

खाडािँदेिी गा.पा. १  बेलघारी  २०७८/१/७   १ १०  

२  कुरनथली  २०७८/१/७   १ १०  

३  डब्खा  २०७७/१२/३०   १ १०  

४  टारी  २०७८ /१ /२ १ ११   

मन्थली न.पा. १  हाटेचौर २०७८/१/७    १ ९   

६  हात्तीटार २०७८ /१/४  १ ९   

७  मगुीटार २०७८/१/२  १ ८   

८  जचसापानी २०७८/१/१२ १ ७ 
रामेछाप न.पा. ५  रामपरु  २०७८/१/१८  १ ७   

 
 
 
 
 
 
 
 

तसन्धलुी 

गोलान्जोर १  कुिँ डुले २०७८/१/१२  १ ८   

२  कुखरेुटार २०७८/१/७  १ १०  

३  ग्िालटार  २०७८/१/७   १ ७  

६  बलेनी  २०७८/१/३   १ १०   

७  राताटार  २०७८/१/४   १ १०  

सनुकोसी १  आिँपघारी २०७८/१/३ १ १०  

२  दमु्जा २०७८/१/११   १ ७  

३  गठु बजार  २०७८/१/१३  १ १० 

४  डािँगी २०७८/१/५  १ ४    
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५  गैरीपछुार  २०७८/१/२  १ १०   

६ खाल्टे  २०७८/१/२०   १ ८    

७  मझिुा  २०७८/१/१० १ ८   

जम्मा ७    २२  १८९  

स्रोत: स्थलगत सिेिण, २०७८ 

3.5.3.8 मखु्य सूचनादातासिँग अन्तरबाताफ 

आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावित िडाहरुबाट उद्देश्य अनसुार कम्तीमा १ जना मखु्य सूचनादाता (Key 

Informant) छनोट गरी अन्तरबाताफ गदाफ जम्मा २३ मखु्य सूचनादाताहरुसिँग आयोजनाको िातािरणीय 
प्रभाि सम्बजन्ध तबषयमा केजन्द्रत भै अन्तरिाताफ गररएको तथयो। मखु्य सूचनादाताहरुमा जशिक, ब्यापारी, 
समाजसेिी, जनप्रतततनतध, बवुिजजीिी, स्थानीय अगिुा, आदद रहेका छन।् अन्तरिाताफको मखु्य उद्देश्य 
आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि बारे आिश्यक तथ्याङ्क सिंकलन गनुफ तथा आयोजनाको बारेमा उनीहरुलाई 
जानकारी गराउन ुरहेको तथयो। मखु्य सूचनादातासिँग अन्तरबाताफ गनफका लातग अनसूुची ३.६ मा ददईएको 
प्रश्नािली प्रयोग गररएको तथयो। 

3.5.3.9 बजार सभेिण 

जग्गा, खाद्यान्न, कृषी उत्पादन, पशपुन्छी, र्लरू्ल, मखु्य तनमाफण सामग्री, ज्याला आददको प्रचतलत 
बजार भाउ (दर रेट)  बझु्न आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावित िडाहरुका २६ िटा मखु्य बजार/केन्द्रहरुमा 
बजार सभेिण गररएको तथयो। बजार सभेिण गनफका लातग अनसूुची ३.७ मा ददईएको र्ारम प्रयोग 
गररएको तथयो। 

3.5.3.10 परामशफ बैठकहरु र सािफजतनक सनुिुाई 

आयोजना िेरको तथ्याङ्क सिंकलनको लातग तथा सरोकारिालाहरूलाई आयोजनाको बारेमा आिश्यक 
जानकारी ददन औपचाररक तथा अनौपचाररक परामशफ बैठक/छलर्लहरु गररएका तथए। औपचाररक 
परामशफ बैठक/छलर्लहरुमा सहभातगतामूलक द्रतु लेखाजोखा (PRA) २८, मवहला समूहसिँग छलर्ल 
२६, आददिासी जनजातत समूहसिँग छलर्ल २२ तथा सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहसिँग छलर्ल २३ 
गरी जम्मा ९९ िटा गररएको तथयो जनुमा कुल १,०६४ जनाको सहभागीता रहेको तथयो। 

सहभातगतामूलक द्रतु लेखाजोखा (PRA) सबै प्रभावित २८ िडा हरुमा गररएको तथयो भने मवहला समूह, 
आददिासी/जनजातत समूह तथा सामूदावयक िन उपभोक्ता समूहसिँग छलर्ल उनीहरुको उपजस्थतत तथा 
उपलब्धताताका आधारमा गररएको तथयो (तातलका १४)। परामशफ बैठक/छलर्लका लातग 
सहभागीहरुको छनोट गदाफ सकेसम्म समािेतसताको आधारमा गररएको तथयो। परामशफ बैठक गदाफ 
आिश्यक स्िास्थ्य मापदण्ड अपनाई गररएको तथयो।  

तातलका 14. औपचाररक परामशफ बैठक/छलर्ल को वििरण 

परामशफ बैठक /छलर्ल वििरण  बैठकको सिंख्या सहभागीहरु 

िडा स्तरको सहभातगतामूलक द्रतु लेखाजोखा २८  ४६९  

मवहला समूहसिँग छलर्ल २६  २२७  

आददिासी जनजातत समूहसिँग छलर्ल २२  १९१ 

सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहसिँग छलर्ल २३ १७७  

जम्मा ९९ १०६४ 
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स्रोत: स्थलगत सिेिण, २०७८ 

औपचाररक परामशफ बैठक/छलर्लहरु िाहेक न.पा./गा.पा. का जनप्रतततनतध (मयेर, गा.पा. अध्यि, 
िडा अध्यि/सदस्यहरु) र कमफचारीहरु सिँग अनौपचाररक छलर्ल/बैठक गररएको तथयो। यस्तै 
आयोजना िरेका अन्य सरोकारिालाहरु जस्तै सरकारी अतधकारी, बवुिजीबी, स्थानीय अगिुा, जशिक, 
ब्यापारी, समाजसेिी, राजनततक दलका प्रतततनतधआददहरुसिँग पतन आयोजनाको बातािरणीय प्रभािका 
बारेमा अनौपचाररक छलर्ल/बैठक गररएको तथयो। 

िातािरण सिंरिण तनयमािली, २०७७ को तनयम ६ बमोजजम िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन (EIA) 

अध्ययन प्रततिदेन तयारीका तसलतसलामा प्रस्तािको कायफन्ियनबाट प्रभावित हनुे िेरमा प्रस्तािको बारेमा 
सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रम आयोजना गरी राय सझुाि सङ्कलन गनुफपने हनु्छ।  

तनयमािली आनसुार सािफजतनक सनुिुाईको सूचना कारोबार रािीय दैतनक पतरकामा तमतत २०७८/४/६ 
गते प्रकाजशत गररएको तथयो (अनसूुची-१३)। यसका साथै सो सूचनाको बारे सरोकारिालाहरुलाई 
जानकारी ददन स्थानीय तनकाय तथा सरकारी कायाफलयको सूचनापाटीमा टािँस गररएको तथयो। यस्तै सो 
सूचना सािफजतनक स्थलमा टािँसगरर सोको मचुलु्का उठाईएको तथयो (अनसूुची-१४)।  

सािफजतनक सनुिुाई बारे सबै सरोकारिालाहरुलाई जानकारी ददन २०७८/०४/१० देजख  
२०७८/०४/१७ गते सम्म मन्थलीमा रहेको हजरुको रेतडयो (FM-102.1MHz) बाट व्यापक प्रचार 
प्रसार गररएको तथयो। सो FM को पहचुिँ आयोजना िेरका सबै स्थातनय तनकायहरुमा राम्रो रहेको छ। 

सािफजतनक सनुिुाईको सूचना अनसुार आयोजना िेरकमा तमतत २०७८/०४/१२ देजख  
२०७८/०४/१८ सम्म हरेक स्थातनय तनकायहरुमा सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रमको आयोजना गररएको 
तथयो। पूिफ तनधाफररत तातलका अनसुार २०७८/०४/१२ गते तेमाल गा.पा.-९ को भण्डारीबेसी बाट 
सािफजतनक सनुिुाईको सरुुिात गररएको तथयो।  

पािँचिटा  स्थातनय तनकायहरुमा सािफजतनक सनुिुाई सर्लता पिुफक सिंचालन गररएतापतन मन्थली न.पा. 
र खािँडादेिी गा.पा.मा नेपाल माझी उत्थान सिंघ, जजल्ला कायफ सतमतत रामछेापले सनुकोसी-२  आयोजनाको 
तबरोधमा नारा/जलूुस गरेको र सािफजतनक सनुिुाई गनफ नददएकोले स्थातनय तनकायका प्रमखु तथा जजल्ला 
सरुिा तनकायका प्रमखुहरुको रायसझुाि अनसुार सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रम स्थगन गररयो। मन्थली 
र खािँडादेिीमा सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रम स्थगन गररएता पतन आन्दोलनरत माझीहरुका अगिुाहरुसिँग 
छलर्लगरर उनीहरुका सिाल तथा सरोकारका तबषयबारे जानकारी तलईयो र उनीहरुले आयोजकलाई 
बझुाएको ज्ञापनपर पतन बझुीयो।  

सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रममा जम्मा ७९२ जना सहभातगहरुको उपजस्थतत रहेको तथयो (तातलका १५, 
अनसूुची ३.१५)।  

तातलका 15. सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रममा सहभातगहरुको वििरण 

गाउिँपातलका/नगरपातलका िडा निं. स्थान तमतत जम्मा सहभातगहरु 

तेमाल गाउिँपातलका ९ भण्डारीिेसी २०७८/०४/१२ ९२ 

सनुकोसी गाउिँपातलका ५ रामटार २०७८/०४/१३ २७३ 

गोलान्जोर गाउिँपातलका १ च्याकुटार २०७८/०४/१४ १८३ 

रामेछाप नगरपातलका ७ तबताफ २०७८/०४/१५ १७१ 
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तलख ुतामाकोसी गाउिँपातलका ७ हल्देिेसी   २०७८/०४/१६ ७३ 

जम्मा    ७९२ 

स्रोत: सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रम, २०७८ 

सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रममा सरुुमा अतततथआसन ग्रहण र त्यस पतछ आयोजनाको प्रावितधककुरा, 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको प्रवक्रयाका तथा आयोजनाको सकारात्मक तथा नकारात्मक िातािरणीय 
प्रभािका बारेमा सरोकारिालाहरुलाई जानकारी ददईएको तथयो। त्यसपतछ स्थानीय जनप्रतततनतध, 
राजनीततक दलका प्रतततनतध, स्थानीय अगिुा तथा बवुिजीवि हरुलाई मञ्चमा आमन्रण गरी उनीहरुलाई 
आफ्नो मन्तब्य राख्न अनरुोध गररएको तथयो। उनीहरुको मन्तब्य पतछ सिफसाधारणका लातग खलु्ला 
छलर्ल तथा प्रश्नउत्तरका लातग समय ददइएको तथयो। साथै उनीहरुका केवह प्रश्न िा जजज्ञासा भए 
सोध्न िा आफ्नो तलजखत राय सझुाि ददनपतन अनरुोध गररएको तथयो। सरोकारिालाहरुले सोधेका/ददएका 
तलजखत राय सझुािहरुको बारेमा छलर्ल गरी जिार् ददइएको तथयो। 

सरोकारिालाहरुका तलजखत प्रश्न/जजज्ञासा तथा राय सझुािहरु अनसूुची ३.१६ मा समािेस गररएको छ। 
सनुकोसी, रामछेाप तथा गोलान्जोरका सािफजतनक सनुिुाईहरुमा पातलका प्रमखुहरुको प्रमखु आतथत्यता 
तथा सम्बजन्धत िडाका अध्यिको अध्यितामा कायफक्रम सिंचालन गररएको तथयो। यस्तै तेमाल र 
तलखतुामाकोसीको सािफजतनक सनुिुाईहरुमा िडा प्रमखु तथा िडा सदस्यको प्रमखु आतथत्यतामा कायफक्रम 
सिंचालन गररएको तथयो। कायफक्रमको समापन पतछ जचया/खाजा वितरण गररएको तथयो। 

सािफजतनक सनुिुाई कायफक्रममा सरोकारिालाहरुले उठाएका जायज सिाल/मागहरुलाई सकेसम्म 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन (EIA) अध्ययन प्रततिदेनको सम्बजन्धत खण्डमा सम्बोधन गररएको छ। 
यस्तै माझीहरुले उठाएका सिाल/सरोकारहरुलाई पतन प्रततबेदनका सम्बजन्धत खण्डमा सम्बोधन गररएको 
छ।  

3.6 प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लषेण 

सिंकतलत तथ्याङ्कहरुलाई उपयकु्त ढिंगले सम्बजन्धत विशषेज्ञहरुिारा र्म्याफट तथा सफ्टिेयर (formats 

and software) का सहयोगबाट विश्लषेण गररएको छ। अध्ययनटोलीले प्राप्त नतीजालाई आपसमा 
अन्तरवक्रया र छलर्ल समते गरी विश्लषेण गररएको छ। आयोजनाको गततवितध र स्थलगत अिस्थामा 
आधाररत रहेर वितभन्न विधाका विशेषज्ञहरुिारा आयोजनाको प्रभािहरुलाई पवहचान गररएको छ। 
महत्िपूणफ प्रभािहरुको पवहचानका लातग विस्ततृ टेबल अथाफत म्यारीक्स (matrix) को उपयोग समते 
गररएको छ। 

भौततक िातािरणसिँग सम्बजन्धत तथ्याङ्कहरु विशेषत धरातल तथा िैज्ञातनक उपकरणहरुको माध्यमिारा 
सिंकलन गररएको छ र ती उपकरणहरुिारा तनदेजशत तनदेजशका अनसुार ततनीहरुको विश्लषेण गररएको 
छ। कततपय तथ्याङ्कहरु भौगोतलक अिलोकनका आधारमा विज्ञहरु िारा विश्लषेण गररएको छ। उपलब्ध 
नक्साहरुको अध्ययनका लातग आकफ  जजआईएस सफ्टिरेको (ARC GIS Software) प्रयोग गररएको 
छ।  

जैविक िातािरण अध्ययनका क्रममा एकै प्रकृततका िनहरुको समूह बनाएर नमनुा सिेिण गने र नमनुा 
अध्ययनको आधारमा सम्भावित कटान गनुफपने रुखहरुको यथा सम्भि गणना गरी कुल रुखहरुको सिंख्या 
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(Total enumeration) यवकन गररएको छ। यसबाहेक चरा तथा अन्य जिंगली जनािरहरु लगायत 
पानीमा पाइने जजिजन्तकुो स्थलगत सिेिणको आधारमा प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लषेण गररएको छ। 

िनमा रहेको काठको मौजदूा आयतनलाई बिस्थलको उचाइमा रहेको ििृको व्यास (diameter), 

रुखको उचाइ र र्मफ फ्याक्टर (form factor) लाई गणुा गरी मापन गररएको छ। रुखको आयतन िन 
तनयमािली, २०५१ अनसुार तनम्न सूरहरू प्रयोग गरी अनमुातनत पररमाण प्रिेपण गररएको हो। 

काठको आयतनलाई मापन गने सूर (formula) तनम्नानसुार रहेको छ:  

भी (भोलमु अथाफत ्आयतन) = रुखका रे्दले ढाकेको िेर (बी ए ) x उचाइ (एच) x र्मफ फ्याक्टर 
(एर् एर्)। तसर्ाररस गररएको र्मफ फ्याक्टर ०.५ रहेको छ। 

[ V = basal area (ba) x height (h) x form factor (ff). The recommended form factor is 0.5]  

रुखहरुको जैविक वपण्ड तनम्नानसुारको सूर प्रयोग गरी तनकातलनेछ (उप्रतेी, तब.के. २००३ ) (= 

Uprety, B.K, 2003). 

मूल िृिको जैविक वपण्ड तनम्न तलजखत सूरिारा अनमुातनत पररमाण प्रिेपण गररन्छ:  

मूल िृिको जैविक वपण्ड = आयतन x गरुुत्ि 

आतथफक-सामाजजक तथा सािँस्कृततक िातािरणसिँग सम्बजन्धत सिंख्यात्मक तथ्याङ्कको (quantitative data) 
विश्लषेण गनफ कम्प्यटुरको सफ्टिेरको (SPSS, Excel etc.) प्रयोग गररएको छ र गणुात्मक तथ्याङ्कको 
(qualitative data) विश्लषेण सिंकतलत विज्ञिारा आरै् गररएको छ।  

3.7 प्रभािको पवहचान, आकलन तथा उल्लेखनीय प्रभािको मूल्याङ्कन  

आयोजना कायाफन्ियनगदाफ तनमाफण र सञ्चालनका समयमा हनुसक्ने भौततक, जैविक र सामाजजक-आतथफक 
तथा सािँस्कृततक प्रभािहरु पत्तालगाउन प्रभािको मेवरक्स वितध प्रयोग गररएको छ। सिंकतलत तथ्याङ्कको 
आधारमा आयोजनाका सकारात्मक प्रभािको बढोत्तरी र नकारात्मक प्रभािहरुको असरलाई कमगने 
उपायहरु प्रततिदेनमा उल्लेख गररएको छ। प्रभािहरु समय अितधका आधारमा छोटो, मध्यम र 
ददघफकालीन गरी तीन भागमा विभाजन गररएको छ। त्यसै गरी म्याजग्नच्यडुका आधारमा कम, मध्यम 
र अतधक गरी तीन भागमा विभाजन गररएको छ र रै्लािटको आधारमा िररपरर (Site Specific), 
स्थानीय (Local) र िेतरय (Regional) गरी तीनै भागमा विभाजन गररएको छ। प्रभािहरुलाई महत्िपूणफ 
िा कम महत्िपूणफ भनेर पतन विभाजन गररएको छ। यस प्रततिदेनमा प्रभािहरुको पवहचान, अनमुान र 
त्यसको मूल्याङ्कन गने वितधको विस्ततृ वििरण प्रस्ततु गररएको छ। 

3.8 मस्यौदा प्रततिेदनको तयारी 
सम्बजन्धत आयोजनाहरुको पनुराबलोकन, प्रस्तावित आयोजनासिँग सम्बजन्धत प्रावितधक प्रततिदेनहरु, 
उपलब्ध प्रकाजशत/अप्रकाजशत तथ्याङ्कहरु, आयोजनासिँग सम्बजन्धत नक्शाहरु, आयोजना िेरका नक्शाहरु 
र आयोजना िेरको स्थलगत अध्ययनबाट सिंकलन गररएका तथ्याङ्कहरुको आधारमा मस्यौदा प्रततिदेन 
तयार गररएको छ। मस्यौदा प्रततिेदनमा स्थलगत अध्ययनका समयमा गररएका सािफजतनक परामशफ 
बैठकहरु, वितभन्न समूहसिँग गररएका छलर्लहरु र लजित व्यजक्त सिँग गररएका अन्तरवक्रयामा उठेका 
सिालहरुलाई समते समािेश गररएको छ।  
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3.9 सािफजतनक सूचना तथा सूचना सम्प्रषेण र सझुाि सङ्कलन 

िातािरण सिंरिण तनयमािली, २०७७ को तनयम ७ को उपतनयम (२) अनसुार तनयमािलीको अनसूुची 
९ मा ददइएको नमनुा सूचना तथा िन तथा िातािरण मन्रालयबाट स्िीकृत कायफसूचीको अनसूुची ३ 
मा समािशे गररएको सािफजतनक सूचना प्रस्ताि कायाफन्ियन हनुे स्थानीय तह तथा त्यस िेरमा रहेका 
सम्बन्धीत सरोकारिाला तनकाय, व्यजक्त िा सिंस्थालाई प्रस्तािको कायाफन्ियनबाट िातािरणमा पनफ सक्न े
प्रभािको सम्बन्धमा सात ददनतभर तलजखत सझुाि उपलब्ध गराउन तमतत २०७८-०४-०६ को कारोबार 
राविय दैतनकमा र उक्त सूचना स्थानीय तहको कायाफलय, सो िेरमा रहेका शैजिक सिंस्था, स्िस्थ्य 
सिंस्था तथा सािफजतनक स्थलहरुमा सूचना टािँस गरी मचुलु्का तयार गररएको छ (अनसूुची ३.१७)। 

3.10 सझुाि समािेश गरी अजन्तम प्रततिेदनको तयारी 
पवहले तयार गरेको मस्यौदा प्रततिदेन िातािरण सिंरिण तनयमािली, २०७७ को तनयम ७ को उपतनयम 
(२) मा भएको प्रािधान अनसुार राविय दैतनकमा सूचना प्रकाशन गरी सािफजतनक गररएको तथयो। उक्त 
प्रततिदेन सािफजतनक सनुिुाईको समयमा समेत सािफजतनक गररएको तथयो र प्रततिेदनको कायफकारी सारािंश 
सािफजतनक सनुिुाईमा भएका सहभागीहरुलाई तबतरण गररएको तथयो। सािफजतनक सूचनाको क्रममा र 
सािफजतनक सनुिुाईमा उठेका सिालहरुलाई समािेश गरेर यो अजन्तम प्रततिेदन तयार गररएको छ।  
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पररच्छेद-4 प्रस्तािसिँग सम्बजन्धत नीतत, कानून तथा मापदण्ड  
प्रस्तावित आयोजना कायाफन्ियन (तनमाफण तथा सञ्चालन) गदाफ आकवषफत हनुे िा हनुसक्ने नेपालको 
सिंविधान, नीतत, कायफनीतत, गरुुयोजना/आितधक योजना, ऐन, तनयम, तनदेजशका, कायफवितध, मापदण्ड तथा 
अन्तरराविय सजन्ध सम्झौताहरुको आकवषफत हनुे दर्ा/तनयम/खण्ड आदद र बुिँदा तलको तातलकामा 
उल्लेख गररएको छ। 
तातलका 16. प्रस्ताि कायाफन्ियन हुिँदा आकवषफत हनुे दर्ा/तनयम/खण्डहरु 

काननुहरु आकवषफत हनुे दर्ा/तनयम/खण्ड आदद  

सिंविधान 

नेपालको सिंविधान नेपालको सिंविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नेपाली नागररकलाई स्िच्छ र स्िस्थ 
िातािरणमा बािँच्न पाउन ेअतधकार सतुनजश्चत गरेको छ। त्यस्तै धारा ५१ मा राज्यले 
अिलम्बन गने नीततहरु अन्तगफत (६) मा प्राकृततक साधन स्रोतको सिंरिण सिंिधफन र 
उपयोग सम्बन्धी नीततहरु उल्लेख गररएको छ र जस अन्तगफत प्रकृतत, िातािरण िा 
जैविक विविधता मातथ नकरात्मक असर परेको िा पनफ सक्ने अिस्थामा नकरात्मक 
िातािरणीय प्रभाि तनमुफल िा न्यून गनफ उपयकु्त उपायहरु अिलम्बन गने कुरा स्पष्ट 
रुपमा उल्लेख गररएको छ। राज्यले िातािरण सिंरिणमा प्राथतमकता ददई भौततक 
पिुाफधार तथा तनमाफणका कायफहरु गदफछ। यसको ितत हनुबाट बचाउने, जनचेतना 
जगाउने, सिंरजित िन्यजन्तकुो सिंरिण गने, िन िनस्पतत र जैविक विविधताको सिंरिण 
गने र ततनको ददगो उपयोग र न्यायोजचत वितरणको राज्यले आिश्यक व्यिस्था गनफ 
सक्ने कुरा उल्लेख भएको छ।  

योजना 
पन्रौं योजना (आतथफक 
िषफ २०७६/७७ - 
२०८०/८१) 

पन्रौ योजना समिृ नेपाल, सखुी नेपालीको दीघफकातलन सोच हातसल गने आधार योजनाको 
रुपमा रहनेछ भतन उल्लेख गररएको छ। आ.ि. २०७५/७६ सम्ममा कूल जलविद्यतु 
जडान िमता १,१२८ मेगािाट पगेुको तथयो। विद्यतु तग्रडमा जनसिंख्याको पहुिँच ७८ 
प्रततशत पगेुको तथयो। विद्यतु प्रसारण लाइनको ६६ के.तभ. िा सोभन्दा मातथको कुल 
लम्बाइ ३,९९० सवकफ ट वक.तम. पगेुको तथयो। ६३५ स्थानीय तहमा विद्यतुीय पिुाफधार 
पगेुको तथयो। साथै प्रततव्यजक्त विद्यतु खपत उपयोग २४५ वकलोिाट घण्टा रहेको 
तथयो। जलविद्यतु विकासमा स्िदेशी तथा िैदेजशक लगानी आकषफण गने। अन्तरसरकार, 
सािफजतनक तनजी साझेदारीमा हनु ेलगानी यस िेरमा प्रिाह गने। ऊजाफ तमस्रीत गने 
रणनीतत एिम ्विकासको आिश्यकता र विद्यतु सेिाको माग धान्न सक्ने सम्मका लातग 
सािफजतनक लगानीलाई प्राथतमकता ददने तथा यस योजनाले जलविद्यतुको तीब्र उत्पादन 
गरी ऊजाफ सरुिा सतुनजश्चत गने लक्ष्य तलएको छ। 

राविय जैविक विविधता 
रणनीतत र कायफवितध 
२०७१-२०७७ 

ितफमान र भविष्यका पसु्ताहरुको वहतका लातग जैविक विविधता महासजन्धको तसिान्त 
अपनाउिँदै जैविक विविधताको ददगो सिंरिण र व्यिस्थापन गनफ नेपालले जैविक विविधता 
सिंरिण रणनीतत तयार पारेको छ। यस रणनीततमा विगतका सर्ल प्रयासहरुलाई थप 
मजबतु पादै अग्रसरता ददन र नेपालको जैविक विविधता सिंरिणमा देखा परेका 
चनुौततहरुका मखु्य कारणहरुलाई प्रततरोध गनफ यो रणनीतत बनेको छ। नेपाल जैविक 
विविधता रणनीतत कायाफन्ियन गने सम्यन्रमा धेरै मन्रालय, तनजी िेर र आम 
नागररकको भतूमका र जजम्मेदारी उल्लेख गररएको छ। सिंरिण योजनाको सर्ल 
कायाफन्ियनका लातग जनसहभातगताको धेरै नै महत्ि हनुे भएकोले नेपाल जैविक रणनीततले 
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काननुहरु आकवषफत हनुे दर्ा/तनयम/खण्ड आदद  

योजनाको प्रारजम्भक अिस्थामा र कायाफन्ियनको समयमा जनसहभातगतालाई प्रोत्सावहत 
गनफ प्रततबिता व्यक्त गरेको छ। 

राविय जल योजना 
२०६२ 

यो योजना सन ्२००२ मा बनाउन सरुु गररएको तथयो र सन ्२००५ मा अनमुोदन 
भएको तथयो। यसले जलस्रोतमा लगानी, मानि जीिनमा पानीको प्रयोग र जल सिंरिण 
िेरको लातग अल्पकातलन, मध्यमकातलन र ददघफकातलन योजनाहरु तजुफमा गनफ मद्दत 
गदफछ। 

नेपाल िातििरणीय 
नीतत तथा कायफयोजना, 
२०५० 

प्रकृततक एिम ्भौततक स्रोतको ददगो प्रयोग, ददगो विकास र सिंरिणको सन्तलुन तमलाई 
जनताको आिश्यकता पररपूततफ गने, राविय प्राकृततक सम्पदा एिम ्धरोहरहरुको सिंरिण, 
मानविय वक्रयाकलाप र विकास आयोजनाबाट पने नकरात्मक प्रभािहरुलाई न्यूनीकरण 
गने, उजचत नीततगत तथा सिंरचनागत सधुार आतथफक राहत तथा सेिा सवुिधाको 
माध्यमबाट विकास र सिंरिणलाई अगातड बढाउने उद्देश्यका साथ यो नीतत आएको 
देजखन्छ। 

प्राकृततक स्रोतको ददगो व्यिस्थापनको िेरमा बहसुिंख्यक जनताहरु आजश्रत रहेको; 
जलस्रोत, िन र कृवष उत्पादकत्ि बढाउन पने आिश्यक्ता महससु गरी भतूम व्यिस्थापन 
तथा सधुार, िन तथा चरण िेर व्यिस्थापन, जलस्रोत व्यिस्थापन गरी तीनिटा िेरहरु 
पवहचान गरेको छ। बढ्दो सहरीकरण, औद्योतगकरण तथा भौततक पूिाफधारका 
वक्रयाकलपहरुबाट प्राकृततक िातािरणमा देजखएका प्रततकूल प्रभािहरुलाई न्यूनीकरण 
गनफका लातग स्थानीय तनकाय एिम ्तनजज िेरको सहभातगता िृवि गने, स्थानीय तनकाय 
एिम ् तनजज िेरको िमता अतभिृवि गने, विकास आयोजनाहरुको िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन गरी स्थानीय जनताहरुको अथफपूणफ सहभातगतामा िातािरणीय व्यिस्थापन 
योजनामा उल्लेख भएका प्रािधानहरु लाग ुगने नीतत तय गरेको छ।  

नीतत 

राविय िातािरण नीतत, 
२०७६ 

यस नीततको लक्ष्य प्रदूषण तनयन्रण, र्ोहोरमैला व्यिस्थापन र हररयाली प्रबिफन गरी 
नागररकको स्िच्छ र स्िस्थ िातािरणमा बािँच्न पाउने हकको सतुनजश्चत गने रहेको छ। 
यसका उद्देश्यहरुः जल, िाय,ु माटो, ध्ितन, विद्यतु-चमु्बकीय तरङ्ग, रासायतनक तथा 
रेतडयोधमी लगायत सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम, तनयन्रण र न्यूनीकरण गने; घरेल,ु 
औद्योतगक तथा सेिा िेर लगायत सबै स्रोतबाट तसजजफत र्ोहोरमैलाको व्यिस्थापन गने; 
प्रदूषण पीतडतलाई िातािरणीय न्यायको सतुनजश्चतता गने; िातािरण सिंरिण तथा प्राकृततक 
स्रोतको ददगो व्यिस्थापनमा जनसहभातगता जटुाउने; सम्भि भएसम्म उपलब्ध स्रोत 
साधनको पनुःप्रयोग र पनुःप्रशोधन गने आदद रहेका छन।् यसले विकास आयोजनाहरुका 
सबै चरणमा िातािरणीय पिलाई आन्तररकीकरण गने; विकास आयोजनाहरुबाट 
िातािरण र समाजमा पने प्रततकूल प्रभािलाई न्यूनीकरण र अनकूुलन प्रभािलाई तबस्तार 
गने; िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदनहरु िस्तपुरक हनुे गरी विश्वसनीय तलु्याउन आिश्यक 
व्यिस्था तमलाउने जस्ता नीतत तलएको छ। 

राविय जलिाय ु
पररितफन नीतत, 
२०७६ 

यस नीततको लक्ष्य जलिाय ुउत्थानशील समाजको विकास गरी रािको सामाजजक आतथफक 
समवृिमा योगदन परु् याउने रहेको छ। यसको उद्देश्यहरुः सङ्कटापन्न र जोजखमपूणफ 
अबस्थामा रहेका व्यजक्त, पररिार, समूह र समदुायको जलिाय ुपररितफन अनकूुलन िमता 
अतभिृवि गने; जलिाय ु पररितफनका प्रततकूल असर तथा प्रभािको जोजखममा रहेका 
पाररजस्थतीकीय प्रणालीहरुको उत्थानशीलता विकास गने; न्यून काबफन उत्सजफन विकासको 
अिधारणा अिलम्बन गदै हररत अथफतन्रको प्रििफन गने आदद रहेका छन।् 
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काननुहरु आकवषफत हनुे दर्ा/तनयम/खण्ड आदद  

राविय भतूम नीतत, 
२०७५ 

राविय भतूम नीतत, २०७५ अनसुार आयोजनाको लातग जग्गा छनोट गदाफ स्थानीय 
िातसन्दामा आयोजनाको नकारात्मक असर यथा सम्भब न्यून हनुेगरी छनोट गररने उल्लेख 
छ। आयोजना सञ्चालन गदाफ िन, बस्ती, धातमफक स्थल, ऐततहातसक, सािँस्कृततक, 
परुाताजत्िक स्थल आददलाई सकेसम्म कम असर पने गरी गररने उल्लेख छ। 
आयोजनाबाट पूणफ विस्थावपत हनुे पररिारलाई नयािँ स्थानमा बसोबासको व्यिस्था गदाफ 
सडक, विद्यतु, खानेपानी जस्ता सरकारी तनकायबाट ददईने सेिाहरु प्राथतमकताका साथ 
उपलब्ध गराइने व्यिस्था गररएको छ। 

राविय िन नीतत, 
२०७५ 

यस नीततको लक्ष्य िन, सिंरजित िेर, जलाधार, जैविक विविधता, िन्यजन्त ुर िनस्पततको 
ददगो र सहभातगतामूलक व्यिस्थापनबाट िनजन्य िस्त ु तथा सेिाको उत्पादन एिम ्
मूल्य अतभिृवि र ततनको न्यायोजचत वितरण गनुफ रहेको छ। यसको उद्देश्यहरुः िन 
िेरको उत्पादकत्ि, उत्पादन र िातािरणीय सेिा अतभबवृि गने; िन पैदािारमा 
आत्मतनभफर भई मूल्य अतभिृवि सवहत तनयाफत गने; िन, िनस्पतत, िन्यजन्त ुतथा जैविक 
विविधताको सिंरिण, पनुस्थापना र ददगो उपयोग गने; र्लरू्ल लगायतका कृवष िनको 
विकास र सिंरिण गरी िन िेरलाई आतथफक उपाजफनको माध्यमको रुपमा विकास गने; 
हालको िन िेरलाई घट्न नददई वितभन्न प्रकारबाट ितत भएका िनको पनुस्थापना गने 
आदद रहेको छ। यसले राविय िन र सिंरजित िेरको भ-ूस्िातमत्ि सिंघीय सरकारमा 
रहने; वितभन्न िन व्यिस्थापन पितत अन्तगफत प्राप्त िन पैदािर मातथको स्िातमत्ि 
सम्बजन्धत िन व्यिस्थापक तनकाय, समदुाय िा सिंस्थामा तनवहत रहने; तनजी िनको भ-ू
स्िातमत्ि सम्बजन्धत जग्गाधनीमा तनवहत रहने; दलुफभ, लोपोन्मखु र सिंरजित लगायतका 
िन्यजन्त ुतथा िनस्पततको स्ि-स्थानीय र परस्थानीय सिंरिण र व्यिस्गापन गररने; जल 
तथा भतूमको एकीकृत सिंरिण र व्यिस्थापन मार्फ त स्िस्थ जलाधार कायम गरी जतमनको 
उत्पादकत्ि िृवि गने लगायतका नीतत तलएको छ।  

भ-ूउपयोग नीतत, 
२०७२ 

यस नीततले रािको दीगो सामाजजक, आतथफक र िातािरणीय विकास र समवृिको खोजीमा 
उपलब्ध जतमन र जतमनको स्रोतहरुको महत्ि तथा उपयोगको कल्पना गदफछ। तब.सिं. 
२०७२ को महाभकुम्प पतछ प्राकृततक प्रकोपमा पवहचान गररएका िेरहरुमा तनजश्चत 
तनदेजशत गततवितधहरुलाई मार अनमुतत ददइएको विषयमा जनचेतना आएको छ। यसपतछ 
भौततक सिंरचनको तनमाफणमा भकुम्प जस्ता प्राकृततक विपदहरुसिँगै नि-तसजजफत जोजखमलाई 
पतन ध्यान ददनपुने उल्लेख गररएको छ।  

जल उत्पन्न प्रकोप 
व्यिस्थापन नीतत, 
२०७२ 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यिस्थापन नीततले बाढी, पवहरो जस्ता जल उत्पन्न प्रकोपहरुको 
सिंरचनागत तथा गैर सिंरचनागत प्रवितधबाट रोकथाम गरी सोबाट हनु सक्ने जनधनको 
ितत न्यूनीकरण गने, नदी, जलाधार िेर तथा जलजन्य पयाफिरणको सिंरिण गरी 
प्राकृततक स्रोत साधन एिम ्खानेपानी, जलपररिहन, तसिँचाई, स्थल यातायात आदद जस्ता 
पूिाफधारका उपयोगीतालाई ददगो बनाउन,े बाढी, पवहरो तथा डुिानबाट प्रभावित हनुे 
िेरको िगीकरण गरी सो अनरुुप बस्ती विकास, आतथफक वक्रयाकलाप र कृवष प्रयोजनको 
िेर तनधाफरण गने लागायतका उद्देश्य तलएको छ। यसले जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्रण 
कायफहरु प्राथतमकताको आधारमा गरुुयोजना अनरुुप अल्पकालीन, मध्यकालीन र 
दीघफकालीन कायफक्रमहरु तजुफमा गरी सम्िजन्धत प्रकोप प्रभावित उपभोक्ता समूह समेतको 
सहभातगतामा सञ्चालन गने नीतत तलएको छ। यस नीततको १.७.४२ र १.७.४३ मा 
िातािरण सिंरिणको बारेमा उल्लेख गररएको छ जहािँ जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्रण 
कायफबाट पनफ सक्ने िातािरणीय नकरात्मक प्रभाि न्यून हनुे गरी तनयन्रण कायफ गने र 
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तनयन्रण कायफबाट िातािरणमा पनफ सक्ने नकारात्मक असरका सम्बन्धमा सािफजतनक 
सनुिुाई तथा सामाजजक परीिणलाई मखु्य आधार बनाई प्रचतलत कानून बमोजजम 
िातािरणीय प्रभाि मूल्यङ्कन िा प्रारजम्भक िातािरणीय परीिण गररने उल्लेख छ। 

पूिाफधार विकास 
आयोजनाका लातग 
जग्गा प्रतप्त, पनुिाफस 
तथा पनुस्थापना 
सम्बन्धी नीतत, 
२०७१ 

सािफजतनक वहत र पूिाफधार विकास आयोजना सञ्चालनका लातग आिश्यक पने जग्गा 
प्रातप्त, न्यायोजचत मआुब्जा, िततपूततफ, उपयकु्त पनुिाफस तथा पनुस्थापनाको व्यिस्था गदै 
आयोजनाबाट प्रभावित पररिारहरुको साजजक र आतथफक अिस्था सदुृढ गने लिका लातग 
यो नीततको व्यिस्था गररएको हो। यस नीततको मखु्य उद्देश्य आयोजनाबाट प्रभावित 
व्यजक्त िा पररिारहरुको जग्गा प्रातप्त, पनुिाफस तथा पनुस्थापना कायफलाई व्यिजस्थत, 
मानिोजचत, सहभातगतामूलक, समजुचत, पारदशी र प्रभािकारी बनाउन ुरहेको छ। यस 
नीततको दर्ा ९ अनसुार यस नीतत अन्तगफत जग्गा प्राप्त गदाफ स्िैजच्छक जग्गादान, प्रत्यि 
िाताफ, जग्गा विकास कायफक्रम र अतधग्रहण मध्ये कुनै एक वितध प्रयोग गरेर जग्गा प्राप्त 
गनफ सवकनेछ। 

राविय स्िास्थ्य नीतत, 
२०७६ 

यस नीततको लि सिंजघय सिंरचनामा सबै िगफका नागररकका लातग सामाजजक न्याय र 
सशुासनमा आधाररत स्िास्थ्य प्रणालीको विकास र तबस्तार गदै गणुस्तरीय स्िास्थ्य 
सेिाको पहुिँच र उपयोग सतुनश्चत गनुफ रहेको छ। यस नीततको ६.२४ मा िाय ुप्रदूषण, 
ध्ितन प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायतनक प्रदूषण लगायतका िातािरणीय प्रदूषणबाट 
जनस्िास्थ्यमा पनफसक्ने असर न्यूनीकरणका लातग सम्बजन्धत तनकायसिँग सहकायफ गदै 
ठोस िैज्ञातनक योजना तथा कायफक्रमहरुको विकास गरी लाग ुगने लगायतका रणनीततहरु 
समािेस गररएको छ। 

राविय तसमसार नीतत, 
२०६९ 

यस राविय तसमसार नीततको लक्ष्य तसमसार सिंरिण र व्यिस्थापन गरी तसमसारजन्य 
स्रोतको ददगो तथा बवुिमत्तापूणफ उपयोग गने रहेको छ। यसका उद्देश्यहरु तसमसार 
िेरको सिंरिण, पनुस्थापना र प्रभािकारी व्यिस्थापन गरी जैविक विविधता र िातािरण 
सिंरिण गने; तसमसारजन्य स्रोतहरुको ददगो तथा बवुिमत्तापूणफ उपयोग गरी त्यस्ता स्रोतमा 
आजश्रत समदुायको समवृिमा टेिा परु् याउने; तसमसार िेर व्यिस्थापनमा सशुासन कायम 
गदै सरोकारिालाहरुको ज्ञान र िमता अतभिृवि गने रहेको छ। यसले विकास तनमाफणका 
योजना तजुफमा गदाफ तसमसार िेरमा पनफ सक्ने प्रभािहरुको आिंकलन गरी त्यस्ता प्रभािलाई 
सम्बोधन गने प्रभािकारी उपायहरुको अिलम्बन गने; विकास आयोजना सञ्चालन गदाफ 
विद्यमान तसमसार िेरहरुको गणुस्तरमा ह्रास तथा िेरर्लमा कमी नआउने गरी मार 
सञ्चालन गने जस्ता नीतत तलएको छ। 

खकफ  नीतत, २०६८ यस नीततले खकफ हरुको ददगो व्यिस्थापनको लातग समदुायको सहभातगतामा परम्परागत 
ज्ञान, प्रवितध र सीपको उपयोग गदै िातािरण मैरी प्रवितधहरु अपनाई िैज्ञातनक वितध र 
व्यिस्थापन पितत अिलम्बन गने लक्ष्य तलएको छ। खकफ हरुको जैविक विविधताको 
सिंरिण, सम्बधफन एिम ्ददगो र िैज्ञातनक उपयोग गरी पयाफिरणीय सन्तलुन कायम गनफ 
सहयोग परु् याउने लगायतका उद्देश्यहरु यसमा समेवटएको छ। यस नीततको १०.३.३ 
मा खकफ मा रहेका जैविक विविधता र आनिुािंजशक तभन्नताको अध्ययन गरी सोको अतभलेख 
तयार पाने तथा तनयतमत रुपमा अध्याितधक गदै लग्ने तथा १०.३.९ मा खकफ  िेरमा 
अध्ययन तथा अनसुन्धान कताफलाई प्रोत्सावहत गनफ चररचरन िेरमा िातािरण प्रमेी 
आश्रयस्थल व्यिस्थापन गनफ तनजज िेरलाई सहभागी गराउने लगायतका नीततहरु 
समेवटएको छ। 
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ग्रामीण ऊजाफ नीतत, 
२०६३ 

यस नीततले स्िच्छ, भरपदो तथा उपयकु्त ऊजाफको पहुिँच ग्रामीण िेरमा परु् याई ग्रामीण 
गररबी न्यूनीकरण र िातािरण सिंरिणमा योगदान परु् याउने लक्ष्य तलएको छ। यस 
नीततले िातािरण-मैरी ग्रामीण ऊजाफ प्रवितधको विकासमा जोड ददएको छ। यसको कायफ 
नीततमा लघ ुतथा साना जलविद्यतु, जैविक ग्यास, दाउरा, गोल, विकेट, जैविक ईन्धन, 
िायोमास ग्यातसवर्केशन, सौयफ ऊजाफ, िाय ुऊजाफ, सधुाररएको चलुो प्रवितध, सधुाररएको 
पानी घट्ट प्रवितध, ग्रामीण विद्यतुतकरण जस्ता विषयहरु समेवटएको छ। 

जलविद्यतु विकास 
नीतत, २०५८ 

जलविद्यतु विकास नीतत, २०५८ ले आयोजना प्रभावित िेरमा समाधानका उपायहरुको 
कायाफन्ियनको आिश्यकतालाई जोड ददएको छ। साथै यस नीततले नदीको तल्लो भागमा 
जैविक विविधतालाई तनन्तफरता ददन नदीको औसत मातसक िहानको १०% अथिा 
िा.प्र.अ./प्रा.ि.प. अध्ययनले तसर्ाररस गरेकोमा जनु बढी हनु्छ सो पानीलाई छाड्न 
सल्लाह ददएको छ। साथै यस नीततले नेपाल सरकारले स्िीकृत गरेको मापदण्ड बमोजजम 
पनुिाफस तथा पनुस्थापना गनुफपने बारेमा उल्लेख गरेको छ। यस नीततले िातािरणीय 
सिंरिणका उपायहरु दृवष्टगत गरी जलविद्यतु विकास गनुफपने विषयलाई स्पष्ट रुपमा 
उल्लेख गरेको छ। यस नीतत प्रस्तावित आयोजनासिँग प्रत्यि सम्बन्धीत छ। 

िन िेर रणनीतत, 

२०७३-२०८२ 

िन िेर रणनीततको प्राथतमक दृवष्टकोण भनेको राविय समवृिको लातग अनकूुतलत हनु 
िन पाररजस्थक प्रणाली, जैविक विविधता र जलाधारको ददगो व्यिस्थापन गनुफ हो। यस 
सणनीततको लक्ष्य िन, जैविक विविधता, िनस्पतत स्रोत, िन्यजन्त,ु जलाधार र अन्य 
सरुजित पाररजस्थततक प्रणालीहरु, समािेशी जलिाय,ु विकेन्द्रीकरण, प्रततस्प्रतध र सशुावषत 
िन िेरको माध्यमबाट सम्मान रोजगार, आय तथा जीविकोपाजफनमा अिसर प्रदान गने 
रहेको छ। 

िन अततक्रमण 
तनयन्रण रणनीतत, 

२०६८ 

यो रणनीतत नेपालको िन िेर ४०% भन्दा घट्न नददन े राविय नीततलाई पूरा गनफ 
िनिेरलाई राविय प्राथतमकता िेर तोकी सबै खाले अततक्रमण हनुबाट जोगाउन तयार 
गररएको छ। यस रणनीततमा राविय प्राथतमकता प्राप्त योजना/आयोजनाहरु सञ्चालनका 
लातग अन्य विकल्पहरु नभएमा मार तनजश्चत मापदण्ड र कायफवितध अपनाई जग्गाको 
स्ितमत्ि नेपाल सरकार मै रहनेगरी समयाितध तोकी सशतफ कितुलयती िनको रुपमा 
ददन सवकने व्यिस्था गररएको छ। 

िन डढेलो तनयन्रण 
व्यिस्थापन रणनीतत, 

२०६८ 

यस रणनीततको लक्ष्य डढेलोबाट हनुे जन, धन, िन, जैविक विविधता तथा पाररजस्थकीय 
प्रणालीको िततलाई न्यूनीकरण गदै यसको उजचत व्यिस्थापनबाट िनको उत्पादकत्िमा 
टेिा परु् याउन ुरहेको छ। डढेलो प्रभावित िेरमा जनसहभातगता पररचालन गरी प्राकृततक 
पनुरुत्पादन प्रिधफन तथा िृिारोपण गरी सोको सिंरिण गने लगायतका रणनीततहरु 
समािेश गररएको छ। 

राविय जैविक विविधता 
रणनीतत, २०५८ 

राविय जैविक विविधता रणनीततमा प्रजातत स्तरीय सिंरिणका लातग कततपय 
प्राथतमकतायकु्त कायफयोजनालाई इवङ्गत गरेको छ जसमध्ये िन तथा िातािरण मन्रालयले 
पवहचान गरेका प्राथतमकतामा परेका कजम्तमा पतन थप २० िटा प्रजाततहरुको सिंरिण 
योजना समेवटएको छ। 

जलविद्यतु विकास 
नीतत, २०५८ 

यस नीतत को उद्देश्यमा देशमा विद्यमान जलस्रोतको उपयोग गरी कम लागतमा विद्यतु 
उत्पादन गने, उजचत मूल्यमा भरपदो र गणुस्तरीय विद्यतु सेिालाई राज्यभर तबस्तार गने, 
विद्यतुीकरण तबस्तार गरी ग्रातमण अथफतन्रको विकासमा टेिा परु् याउने र यसलाई 
तनयाफतयोग्य बनाउने रहेको छ। यसको ४.३ मा नेपालको जलस्रोतलाई राविय वहत, 
िातािरण सिंरिण एिम ्अतधकतम लाभतर्फ  लजित गरी जलविद्यतु विकासमा साना, 
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मझौला, ठूला एिम ्जलाशययकु्त आयोजनाहरुको कायाफन्ियन गने विषयहरु समेवटएको 
छ। यसको ५.८ मा जलविद्यतु आयोजनाहरुको सञ्चालनबाट हनुसक्ने प्रततकूल 
िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरण गनफका साथै विस्थावपत पररिारहरुको उजचत पनुस्थापनाको 
व्यिस्था गररने नीततको अवङ्गकार गररएको छ। 

ऐन 

िन ऐन, २०७६ यस ऐनले राविय िनिेरको भ-ूस्िातमत्ि नेपाल सरकारमा रहने र नेपाल सरकार 
मजन्रपररषद्को तनणफय तबना राविय िनिेरको भ-ूउपयोग पररितफन गनफ, राविय िनको 
भोगातधकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, तधतो बन्धकी, सट्टापट्टा िा अन्य वकतसमले हक 
हस्तान्तरण गनफ नसवकने व्यिस्था दर्ा ३ मा गररएको छ। ऐनको पररच्छेद ५, ६, ७, 
८, ९ र १० मा क्रमश सामदुावयक िन, साझेदारी िन, कबतुलयती िन, धातमफक िन, 
उपभोक्ता समूह गठन र तनजी तथा सािफजतनक जग्गामा रहेको िन सम्बन्धी व्यिस्था 
गररएको छ। यस ऐनको पररच्छेद १२ को दर्ा ४१ मा पूिाफधार विकासको लातग 
नेपाल सरकारको तनणफय बमोजजम कुनै आयोजनालाई उपलब्ध गराएको िनिेरको हकमा 
आयोजनालाई िनिेर उपलब्ध गराउने व्यिस्था छ। राविय प्राथतमकता प्राप्त आयोजना, 
लगानी बोडफबाट लागानी स्िीकृत भएको योजना, राविय गौरिका आयोजना सञ्चालन गनफ 
िनिेरको प्रयोग गनुफ बाहेक अन्य कुनै पतन विकल्प नभएमा र प्रचतलत कानून 
बमोजजमको िातािरणमा उल्लेखनीय प्रततकूल असर नपने देजखएमा नेपाल सरकारले 
त्यस्तो योजना सञ्चालन गनफको तनतमत्त राविय िनको कुनै भाग प्रयोग गनफ तोवकए 
बमोजजम स्िीकृतत ददन सक्ने व्यिस्था दर्ा ४२ मा गररएको छ। यस ऐनको पररच्छेद 
१३ मा नेपाल सरकारले िनिेरबाट प्राप्त हनुे िातािरणीय सेिाको व्यिस्थापन, उपयोग 
तथा लाभािंश वितरणको व्यिस्था गरेको छ। 

िातािरण सिंरिण ऐन, 

२०७६ 
सिंविधानमा भएको स्िच्छ र स्िस्थ्य िातािरणमा बािँच्न पाउने प्रत्येक नागररकको मौतलक 
अतधकारको सिंरिण गनफ, िातािरणीय प्रदूषण िा ह्रासबाट हनुे ितत बापत पीतडतलाई 
प्रदूषकबाट िततपूततफ उपलब्ध गराउन, िातािरण र विकास बीच समजुचत सन्तलुन कायम 
गनफ, प्रकृतत, िातािरण र जैविक विविधतामा पने प्रततकूल िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरण 
गनफ तथा जलिाय ुपररितफनको चनुौतीलाई सामना गनफको लातग िातािरण सिंरिण ऐन 
बनेको छ। यस ऐनको दर्ा ३ मा प्रस्तािकले तोके बमोजजम प्रस्तािहरुको सिंजिप्त 
िातािरणीय अध्ययन, प्रारजम्भक िातािरणीय परीिण तथा िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कन 
गनुफपने व्यिस्था गरेको र सोवह दर्ा सिँग सम्बन्धीत हनुेगरी िातािरण सिंरिण 
तनयमािलीमा अनसूुचीको व्यिस्था गररएको छ। यसैगरी दर्ा ७ मा सम्बन्धीत तनकाय 
िा मन्रालयबाट तोवकए बमोजजम प्रस्ताि स्िीकृत नगराई कायाफन्ियन गनफ तथा गराउन 
नहनुे उल्लेख छ। 

भ-ूउपयोग ऐन, 

२०७६ 

यस ऐन अनसुार भतूमलाई १० शे्रजणमा तबभाजन गररएको छः कृवषयोग्य, आिातसय, 
ब्यिसावयक, औद्योतगक, खानी तथा खतनज, िन, नदी, खोला, पोखरी र जलाधार, 
सािफजतनक प्रयोग, सािंस्कृततक तथा परुाताजत्िक र अन्य। भतूमको विभाजन, भतूमको 
उपयोग र बनािटलाई आधार मानेर गररएको छ। यस ऐनले भइरहेको भिन बाहेक 
कृवषयोग्य जतमनमा कुनै सिंरचना बनाउन बजञ्चत गरेको छ। अको शब्दमा यदी कसैको 
घर कृवषयोग्य जतमनमा छ भने उसले सो घरलाई भत्काउन पदैन। यस ऐनको एक 
मूख्य प्रािधान भनेको आिातसय िा िसोिासको लातग भनेर िगीकरण गररएको भन्दा 
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बाहेक अन्य कुनैपतन जतमनलाई व्यापाररक तिरले प्लवटङ्ग िा विवक्र वितरण गनफ नपाइने 
व्यिस्था गररएको छ। 

उपभोक्ता सिंरिण ऐन, 

२०७५ 

गणुस्तरीय िस्त ुतथा सेिा प्राप्त गने उपभोक्ताको सिंिैधातनक अतधकारको सिंरिण तथा 
सम्ििफन गनफ, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लातग न्यायीक उपभार प्रदान गनफ र 
उपभोक्तालाई हनु सक्ने हातन, नोक्सानी बापत िततपूततफ उपलब्ध गराउन यो ऐन बनेको 
छ। यस ऐनमा स्िच्छ प्रततस्पधाफत्मक मूल्यमा गणुस्तरीय िस्त ुिा सेिाको छनोट गनफ 
र िस्त ुिा सेिामा सहज पहुिँचको अतधकारहरु व्यिस्था गररएको छ। िस्त ुिा सेिाको 
मूल्य तनधाफरण सम्बन्धी व्यिस्था, जािँचबझु, तनरीिण र अनगुमन, गणुस्तर वहन अथिा 
ऐनले तोके बमोजजमको दावयत्ि पूरा नगरी िस्त ुिा सेिा उपलब्ध गराएमा कसरु र 
सजाय सम्बन्धी व्यिस्था, उपभोक्ता अदालतको व्यिस्था र िततपूततफ सम्बन्धी व्यिस्थाहरु 
यस ऐनमा उल्लेख गररएको छ।  

रोजगारीको हक 
सम्बन्धी ऐन, २०७५  

प्रत्येक नागररकलाई रोजगारीको हक सतुनजश्चत गनफ, आफ्नो िमता अनसुारको रोजगारी 
छनोट गने अिसर प्रदान गनफ तथा रोजगारीको शतफ, अिस्था तथा बेरोजगार सहायता 
सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था गनफ यो ऐनको व्यिस्था गररएको छ। यस ऐनमा प्रत्येक 
नागररकलाई रोजगारी पाउने अतधकार तथा प्रचतलत कानूनको अधीनमा रही उजचत श्रम 
अभ्यासको अतधकारको व्यिस्था गररएको छ। ऐनको दर्ा ४ मा योग्यता र िमता 
अनसुार स्िेच्छाले रोजगार गनफ पाउने र रोजगारी छोड्न िा पररितफन गनफ पाउन े
अतधकारको व्यिस्था छ। रोजगारीको अिसर बढाउनका लातग नेपाल सरकारले प्रत्येक 
स्थानीय तहमा एक रोजगार सेिा केन्द्रको स्थापना गने व्यिस्था पररच्छेद ३ मा गररएको 
छ। 

जनस्िास्थ्य सेिा ऐन, 

२०७५ 

नेपालको सिंविधानले प्रत्याभूत गरेको तनःशलु्क आधारभूत स्िास्थ सेिा तथा आकजस्मक 
स्िास्थ्य सेिा पाउने हक कायाफन्ियन गनफ र स्िास्थ्य सेिालाई तनयतमत, प्रभािकारी, 
गणुस्तरीय तथा सिफसलुभ तलु्याई नागररकको पहुिँच स्थावपत गनफको लातग यो ऐनको 
व्यािस्था गररएको हो। दर्ा ७ मा नेपाल सरकारले प्रत्येक नागररकलाई स्िास्थ्य 
सिंस्थाबाट गणुस्तरीय स्िास्थ्य सेिा उपलब्ध गराउने व्यिस्था गररएको छ। ऐनको 
पररच्छेद ५ मा जनस्िास्थ्यको सिंरिण, प्रबिफन र सधुारका लातग सामाजजक, सािंस्कृततक 
तथा िातािरणीय तनधाफरक सम्बन्धी उपभोग्य िस्तकुो गणुस्तर, ध्ितन र िाय ुप्रदषुण, 
सरसर्ाई तथा र्ोहोरमैला व्यिस्थापन आददको व्यिस्था गररएको छ। 

योगदानमा आधाररत 
सामाजजक सरुिा ऐन, 

२०७४ 

यस ऐन बमोजजम प्रत्येक सूचीकृत रोजगारदाताले आरू्ले तनयकु्त गरेको िा रोजगार 
सम्बन्ध कायम भएको प्रत्येक श्रतमकको योगदान योग्य आयको दर्ा ७ बमोजजमको 
योगदान र त्यस्तो योगदानमा सूचीकृत रोजगारदाताले सोही दर्ा बमोजजम रकम थपी 
नयतमत रुपमा कोषमा जम्मा गनुफ पनेछ। उपदर्ा (१) बमोजजम योगदान जम्मा गदाफ 
श्रतमकको सूचीकरण भएको ददनदेजख रोजगरीमा कायम रहेको अजन्तम ददनसम्मको गनुफ 
पनेछ। कोषले अन्यथा तोकेको बाहेक योगदान रकम जम्मा गदाफ मातसक रुपमा गनुफ 
पनेछ र पूरा मवहनाको योगदान गनुफ नपने अिस्था भएमा दामासाहीका आधारमा गनुफ 
पनेछ। योगदानयोग्य आय भकु्तान गनुफपने मवहना समाप्त भएको पन्र ददनतभर उपदर्ा 
(१) बमोजजमको योगदान कोषमा दाजखला हनुे गरी जम्मा गने पनेछ। सरकारी सेिामा 
बहाल रहेको व्यजक्त िा सरकारी कोषबाट पाररश्रतमक पाउने व्यजक्तको योगदान योग्य 
आयमा तोवकए बमोजजमको योगदान कट्टी गरी सम्बन्धीत कायाफलयले कोषमा जम्मा 
गरीददनेछ। दर्ा ७ उपदर्ा (1) सूचीकृत रोजगारदाताले आफ्नो तर्फ बाट िा 
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योगदानकताफको योगदानयोग्य आयबाट गनुफ पने योगदानको दर सतमततको तसर्ाररसमा 
मन्रालयले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजजम हनुेछ। (2) सामाजजक 
सरुिा योजनामा सहभागी भएका श्रतमक र स्िरोजगारमा रहेको व्यजक्तको सिंख्या, 
मदु्राजस्र्ततफ, कोषको आतथफक अिस्था, सामाजजक सरुिा योजनाको सिंख्याको आधारमा 
उपदर्ा (1) बमोजजमको योगदानको दरमा सतमततको तसर्ाररसमा मन्रालयले नेपाल 
राजपरमा सूचना प्रकाजशत गरी थपघट िा हेररे्र गनफ सक्नेछ। दर्ा ८ उपदर्ा (1) 
कुनै श्रतमकले कुनै कारणले पाररश्रतमक नपाउने अिस्था शृ्रजना भई तनयतमत रुपमा 
कोषमा जम्मा गनुफ पने योगदान जम्मा गनफ नसक्न ेभएमा त्यस्तो श्रतमकको बढीमा ती 
मवहनासम्म तनजले जम्मा गनुफ पने योगदान सम्बन्धीत सूचीकृत रोजगारदाताले कोषमा 
जम्मा गरीददन ुपनेछ। 

श्रम ऐन, २०७४ यस ऐनले नेपालको रोजगारको व्यिस्थामा पूणफ पररबतफन ल्याएको छ। यस ऐन प्रचतलत 
काननु बमोजजम सञ्चालनमा रहेका, दताफ भएका, स्थापना भएका, िा एकीकृत सम्पूणफ 
कम्पनी, व्यजक्तगत र्मफ, साझेदारी र्मफ, सहकारी, सिंघ र अन्य सिंस्थाहरुलाई लाग ु
हनुेछ। यस ऐनको खण्ड ९० अनसुार नार्ामूलक िा गैर नार्ामूलक, विदेशमा दताफ 
भई नेपालमा व्यबसाय प्रबधफन, उत्पादनको तबवक्र िा अन्य कायफ गदै आएका लगायतका 
सम्पूणफ सिंस्थाहरुलाई लाग ुहनुेछ। ऐनको खण्ड ३० अनसुार अतधकतम ओभरटाइम 
ददनमा ४ घण्टा र हप्तामा २४ घण्टा तोवकएको छ। यदद तनयतमत कमफचारीको पतन 
प्रगतत देजखिँदैन िा तनजश्चत समयमा कुनै कायफप्रदशफनको बवृि छैन भने रोजगारदाताले 
रोजगारीको अन्त्य गनफ सक्ने प्रािधान राजखएको छ। कमफचारी कामको पवहलो ददन 
देजखनै सञ्चय कोषको लातग योग्य हनुे व्यिस्था गररएको छ। यसको खण्ड ४०-४८ ले 
कामदारले पाउने विदा र छुवट्टहरुको ब्याख्या गरेको छ। 

विद्यतु तनयमन आयोग 
ऐन, २०७४ 

विद्यतुको उत्पादन, प्रसारण, वितरण िा व्यापार सम्बन्धमा तनयमन गने आयोगले 
प्रततबितात्मक व्यबस्थापनको, विद्यतु सेिा सम्बन्धी तग्रड सिंवहता बनाउने र वितरण 
सिंवहता बनाई कायाफन्ियन तथा त्यसको अनगुमन, विद्यतु सेिाको सञ्चालन तथा ममफत 
सम्भारको स्तर तथा कायफवितध तनधाफरण गरी कायाफन्ियन गने, राविय विद्यतु प्रणालीको 
गणुस्तर तथा सरुिास्तर कायम राख्न आिश्यक मापदण्ड बनाई लाग ुगने, विद्यतु प्रणाली 
सञ्चालकको दावयत्ि तनधाफरण गरी कायाफन्ियनको अनगुमन गने, विद्यतु सेिा बन्द गनफ 
सक्ने अिस्था, त्यसको आधार र प्राथतमकता तनधाफरण गने, विद्यतुसेिाको आन्तररक माग 
तथा आपूततफको लातग न्यूनतम लागत तबस्तार कायफयोजना बनाई कायाफन्ियन गनेछ। 

स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ 

ऐनको अध्याय ३ मा नगरपातलका र गाउिँपातलकाको अतधकार र कतफब्य बारे उल्लेख 
छ। यस ऐनले नगरपातलका र गाउिँपातलकालाई स्थानीय स्तरको विकास आयोजनाको 
लातग आिश्यक तनयम र मापदण्ड तनमाफण गने, कायाफन्ियन गने र तनररिण गने अतधकार 
ददएको छ। खण्ड ११ को उपखण्ड २ र ३ ले स्थानीय तनकायलाई स्थानीय स्तरको 
विकास आयोजनाको अनसुन्धान र प्रभाि मूल्याङ्कन गने अतधकार ददएको छ। खण्ड ११ 
को उपखण्ड २ (ञ १२) ले नगरपातलका र गाउिँपातलकालाई िातािरण जैविक 
विविधतालाई सिंरिण गनफ आिश्यक कायफक्रमहरु तनमाफण गनफ र कायाफन्ियन गनफ जजम्मेिार 
बनाएको छ। ऐनको खण्ड ११ को उपखण्ड २ (ध ५) ले नगरपातलका र 
गाउिँपातलकालाई स्थानीय विद्यतु वितरण प्रणाली र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चालन, तनररिण 
र कायाफन्ियन गनफ जजम्मेिार बनाएको छ। 
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यस ऐनले स्थानीय तनकायको कायफ गनफको लातग काननु आधार प्रदान गरेको छ। 
आयोजनाको सहज कायाफन्ियनको लातग र स्थानीय प्राकृततक स्रोतको उपयोग र 
सिंरिणको लातग स्थानीय तनकायहरुको भतूमका महत्िपूणफ हनु्छ। 

विपद जोजखम 
न्यूनीकरण तथा 
व्यिस्थापन ऐन, 

२०७४ 

विपद व्यिस्थापनका सबै वक्रयाकलापको समन्ियात्मक र प्रभािकारी रुपमा व्यिस्थापन 
गरी प्राकृततक तथा गैरप्राकृततक विपदबाट सिफसाधारणको जीउज्यान र सािफजातनक, तनजी 
तथा व्यजक्तगत सम्पजत्त, प्राकृततक एिम ्सािँस्कृततक सम्पदा र भौततक सिंरचनाको सिंरिण 
गनफ विपद जोजखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनको लातग यो ऐनको व्यिस्था गररएको 
छ। ऐनमा राविय स्तरमा पररषद्को, विपद व्यिस्थापन प्रातधकरण, प्रदेश विपद 
व्यिस्थापन पररषद् र जजल्ला र स्थानीय विपद व्यिस्थापन सतमततको व्यिस्था गरेको 
छ।  

मलुकुी देिानी 
कायफवितध (सिंविदा) 
ऐन, २०७४ 

मलुकुी देिानी सिंवहता ऐन, 2074 को पररच्छेद ३ मा नागररकको स्ितन्रता र अतधकार 
सम्बन्धी व्यिस्था गररएको छ जसमा काननु बमोजजम सािफजतनक वहतको लातग बाहेक 
कुनै व्यजक्तको सम्पती प्रातप्त, अतधग्रहण, तललाम िा जर्त नगररने उल्लेख छ। 

सङ्कटापन्न िन्यजन्त ु
तथा िनस्पततको 
अन्तरराविय व्यापार 
तनयन्रण ऐन, २०७३ 
साइवटस 

यस ऐनको पररच्छेद २ मा सङ्कटापन्न िन्यजन्त ुिा िनस्पतत िा सो को नमनुाको कारोबार 
सम्बन्धी व्यिस्था गरेको छ। यस ऐनको दर्ा ३ मा नमनुाको कारोबार िा व्यापार 
नपाउने लेजखएको भएता पतन उपदर्ा २ मा अनमुततपर तलई तोवकए बमोजजमको शतफको 
अधीनमा रही तनजश्चत उद्देश्यको लातग दलुफभ िा लोपोन्मखु िन्यजन्त ुिा िनस्पतत िा सो 
को नमनुा राख्न, प्रयोग गनफ, तनयजन्रत प्रजनन ्गनफ, ओसारपसार, तनकासी िा पैठारी गनफ 
सवकने जनाइएको छ। पररच्छेद ४ मा व्यिस्थापन तनकाय तथा िैज्ञतनक तनकाय सम्बन्धी 
व्यिस्था गररएको छ। यस अन्तगफत िन्यजन्त ुिा सो को नमनुाको सम्बन्धमा राविय 
तनकुञ्ज तथा िन्यजन्त ुसिंरिण विभाग तथा िनस्पतत िा सो को नमनुाको सम्बन्धमा िन 
विभागलाई तोवकएको छ। पररच्छेद ५ कसूर र सजायको व्यिस्था गरेको छ कसूरको 
प्रकृतत अनसुार एक मवहना देजख १५ िषफ सम्मको कैद र एक हजार देजख पािँच लाख 
सम्मको जरीबाना को व्यिस्था गररएको छ। यस ऐन बमोजजमको कुनै कसूर गनफ मद्दत 
गने, दरुुत्साहन गने, उक्साउने िा त्यस्तो कायफ गनफ उद्योग गने व्यजक्तलाई मखु्य 
कसूरदारलाई हनुे सजायको आधा सजाय हनुे व्यिस्था समेत गररएको छ। 

गदुठ सिंस्थान ऐन, 

२०६४ तथा यसको 
सिंशोधन २०६६ 

यस ऐनको दर्ा ४२ मा नेपाल सरकारले गदुठको जग्गा अतधग्रहण गरेमा त्यस िापतको 
जग्गाको मआुब्जा रकमको सट्टा जग्गा नै सोधभनाफ गनफ सक्ने उल्लेख गररएको छ। तस 
गदुठ रैतान नम्बरी जग्गा अतधग्रहण गरेमा नेपाल सरकारले सिंस्थानलाई सो जग्गाको 
लाग्ने मालपोत िापत िततपूततफ ददन ुपने उल्लेख छ। 

र्ोहोरमैला व्यिस्थापन 
ऐन, २०६८ 

यस ऐनमा र्ोहोरमैलालाई व्यबजस्थत र प्रभािकारी तररकाले व्यिस्थापन गने प्रािधान 
राजखएको छ। सो को लातग र्ोहोरमैलालाई सरुु विन्दमुा नै न्यूनीकरण गने, पनुः प्रयोग 
गने, प्रशोधन गने िा तडस्चाजफ गने उल्लेख छ। आिश्यक सेिा सम्बन्धी काननुहरु 
जस्तै र्ोहोरमैला सम्बन्धी काननुलाई सिंशोधन र एकीकृत गरेर सािफजतनक स्िास्थ्य तथा 
िातािरणमा पनफसक्ने प्रततकूल असरलाई घटाएर स्िच्छ र स्िस्थ्य िातािरणको तनमाफण 
गनफ यस ऐनको तनमाफण भएको हो। 

र्ोहोरमैला भन्नाले घरेल ु र्ोहोर, कारखानाबाट तनस्कन े र्ोहोर, रासायतनक र्ोहोर, 
स्िास्थ्य सिंस्थासिँग सम्बन्धीत र्ोहोर िा हातनकारक र्ोहोरलाई जनाइन्छ। साथै यस 
शब्दले हाल उपयोग गनफ नसवकने सामानहरु, र्ातलएका सामानहरु िा कुवहएको 
अिस्थामा रहेका सामान िा ठोस, तरल िा ग्यािँस, बाक्लो तरल पदाथफ, तनस्केको धिुािँ 
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िा धलुो जसले िातािरणलाई विगाछफ, सोलाई पतन जनाउिँछ। साथै, विद्यतुीय िा सचुना 
प्रवितधमा उपयोग भएको सामान िा उपकरण िा उस्तै प्रकृततका अन्य सामानहरु जस्तै 
अनतधकृत तररकाले सािफजतनक स्थानमा राजखएका पोस्टर, पम्प्लेट आददलाई पतन 
जनाउिँछ। त्यसैगरी, नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा समय समयमा प्रकाशन गरी 
र्ोहोरमैला भनी व्याख्या गरेको सामान पतन पदफछ। 

सूचनाको हक ऐन, 

२०६४ 

राज्यका काम कारबाही लोकताजन्रक पितत अनरुुप खलुा र पारदशी बनाई नागररकप्रतत 
जिार्देही र जजम्मेबार बनाउन, सािफजतनक तनकायमा रहेको सािफजतनक महत्िको 
सूचनामा आम नागररकको पहुिँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागररकको वहतमा 
प्रततकूल असर पाने सम्िेदनशील सूचनाको सिंरिण गनफ र नागररकको ससूुजचत हकलाई 
सिंरिण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा यो कानूनी व्यिस्था गररएको हो।  

तबरुिा सिंरिण ऐन, 

२०६४ 

यो ऐन, विरुिा तथा विरुिा जन्य उपजको तनकासी पैठारी र ओसार पसार गदाफ शर ु
जीबक प्रिेश रोक्न, ततनीहरुको प्रभािकारी तनयन्रणको लातग उपयकु्त तररकाहरु 
अिलम्बन गरी, विरुिा र विरुिाजन्य उपजको व्यापार प्रबधफनका लातग लाग ुभएको 
पाइन्छ। यस ऐनले क्िारेनटाईन सतमततको स्थापना, सतमततको बैठक, सतमततको काम 
कतफव्य र अतधकार तोक्नका साथै राविय विरुिा तोक्न सक्ने व्यिस्था समेत गरेको छ। 
यस ऐनले विरुिा तथा विरुिाजन्य उपजहरु, बायोलोजजकल कन्रोल ऐनबाट, लाभदायक 
वकरा िा विरुिा हकुफ ने माध्यम जस्तै माटो, झ्याउ, पीट आददको पैठारी सम्बन्धीमा 
तनकासी िा प्रिेश अनपुर सम्बन्धी व्यिस्था गनुफका साथै तनरीिक तोक्न सक्ने व्यिस्था 
समेत गरेको छ। यसैगरी यस ऐनले क्िारेनटाईन व्यिस्थापनका लातग शरजुोजखम 
विश्लषेण, शरजुजि प्रभावित िेर घोषणा, शरजुजि प्रभावित िेरमा शरजुजिको तनयन्रण 
आददको व्यिस्था गरेको छ। यसका अततररक्त तनयमानसुार तनकासी तथा पैठारी गदाफ 
तनयमानसुार नगरेमा दण्ड समेतको व्यिस्था गरेको छ।  

आददिासी/जनजातत 
उत्थान राविय प्रततष्ठान 
ऐन, २०५८ 

नेपालको वितभन्न आददिासी/जनजाततको सामाजजक, आतथफक तथा सािंस्कृततक विकास र 
उत्थान एिम ् राविय विकासको मूल प्रिाहमा समान सहभातगताको लातग 
आददिासी/जनजातत उत्थान राविय प्रततष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गनफ यो ऐनको व्यिस्था 
गररएको हो।  

बाल श्रम (तनषेध र 
तनयतमत गने) ऐन, 

२०५६ 

यस ऐनले बालबातलकालाई कारखाना, खानी िा उस्तै प्रकारको कायफहरु गनफ बजञ्चत 
गरेको छ। साथै यस ऐनले अन्य कायफहरुमा बालबातलकालाई सिंलग्न गराउिँदा ध्यान 
ददनपुने स्िास्थ्य, सेिा र अन्य सवुिधाहरुको प्रािधान उल्लेख गरेको छ। यस ऐनको 
खण्ड ३(1) अनसुार १४ बषफ नपगेुका कुनैपतन बालबातलकालाई कामदारको रुपमा 
प्रयोग गनफ पाइने छैन। त्यसैगरी खण्ड ३(२) मा उल्लेख गररएको तातलकामा उल्लेजखत 
कुनैपतन जोजखमयकु्त व्यिसाय िा कायफमा कुनै बालबातलकालाई प्रयोग नगने उल्लेख 
गररएको छ।  

भिन ऐन, २०५५ 
तथा यसको सिंशोधन 
२०६६ 

भकुम्प, आगलागी तथा अन्य दैिी प्रकोपहरुबाट भिनहरुलाई यथासम्भब सरुजित राख्नको 
लातग भिन तनमाफण कायफलाई तनयतमत गने सम्बन्धमा यो ऐनको व्यिस्था गररएको हो। 
ऐनको दर्ा ८ मा भिनको ितगफकरण गररएको छ र दर्ा ९ मा भिन सिंवहता तयार 
गरी स्िीकृततको लातग मन्रालयमा पेश गनुफ पने व्यिस्था गररएको छ। यसको दर्ा 
११ मा नगरपातलका तभर क, ख िा ग िगफको भिनको तडजाइन तथा नक्सा स्िीकृतत 
सम्बन्धी व्यिस्था गररएको छ। 



सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना (९७८ मेगािाट) को िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन (EIA) प्रततिेदन 

49 
 

काननुहरु आकवषफत हनुे दर्ा/तनयम/खण्ड आदद  

जलस्रोत ऐन, २०४९ राज्यतभर भ-ूसतहमा िा भतूमगत िा अन्य कुनै अिस्थामा रहेको जलस्रोतको समजुचत 
उपयोग, सिंरिण, व्यिस्थापन र विकास गनफ एिम ्जलस्रोतको लाभदायक उपयोगहरुको 
तनधाफरण गने, त्यस्तो उपयोगबाट हनुे िातािरणीय तथा अन्य हानीकारक प्रभािको 
रोकथाम गने एिम ्जलस्रोतलाई प्रदूषण मकु्त रख्न यो ऐन बनाइएको छ। यस ऐनले 
राज्यतभर रहेको जलस्रोतको सिातमत्ि नेपाल सरकारको हनुे जनाएको छ र यसको 
उपयोग गनफका लातग नेपाल सरकारबाट अनमुतत तलएर मार उपयोग गनफ पाउने उल्लेख 
गररएको छ। यस ऐनको दर्ा ७ ले जलस्रोतको उपययोगको प्राथतमवककरण गरेको छ 
जसमा खानेपानी र घरेल ुउपयोग पवहलो स्थानमा छ भने जलविद्यतु चौथो स्थानमा रहेको 
छ। 

विद्यतु ऐन, २०४९ यस ऐनको दर्ा ३ देजख ९ सम्म विद्यतुको सिेिण, उत्पादन, प्रसारण र वितरण 
सम्बजन्ध अनमुततको व्यिस्था बारे उल्लेख गररएको छ। दर्ा १० मा जम्मा लगानीको 
५० प्रततशत भन्दा बढी विदेशी व्यजक्त िा सिंगदठत सिंस्थाको लागनीमा स्थापना गररएको 
विद्यतु उत्पादन केन्द्र िा प्रसारण तथा वितरण लाइन तसत सम्बजन्धत जग्गा, भिन, 
उपकरण तथा सिंरचनामा अनमुततपरमा तोवकएको अितध समाप्त भएपतछ नेपाल सरकारको 
स्िातमत्ि हनुे उल्लेख छ। दर्ा ११ मा विद्यतुको रोयल्टी सम्बजन्ध व्यिस्था गररएको 
छ। यस ऐनको दर्ा २४ मा विद्यतु उत्पादन, प्रसारण िा वितरण गदाफ भ-ूिय, बाढी, 
पवहरो, िाय-ुप्रदूषण इत्यादीद्बारा िातािरणमा उल्लेखनीय प्रततकूल असर नपने गरी गनुफ 
पने व्यिस्था गररएको छ।  

भ-ूतथा जलाधार 
सिंरिण ऐन, २०३९ 
तथा यसको सिंशोधन 
२०६६ 

यस ऐनले भ ूतथा जलाधार सिंरिणका लातग आिश्यक देखेमा नेपाल सरकारले राजपरमा 
सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै पतन िेरलाई सिंरजित जलाधार िेर घोषणा गनफ 
सक्ने र सिंरजित जलाधार िेरमा जलाधार सिंरिण अतधकृतले जलाधार सिंरिण सम्बन्धी 
तबतभन्न कायफहरु गनफ सक्ने व्यिस्था गरेको छ। यसैगरी जलाधार सिंरिण िेरको 
जग्गालाई ितगफकरण गरी तोवकएको जग्गामा तोवकएका भ-ूउपयोग प्रणाली अपनाइ कायफ 
गनफ गराउन सक्न ेव्यिस्था समेत गरेको छ। यस ऐनको दर्ा १० मा सिंरजित िेरमा 
प्राकृततक प्रकोप हनुे िा हनु सक्ने जग्गामा कायफहरु तनषेध गनफ सक्ने, उद्योग व्यबसाय 
तथा बसोबासको बस्तीलाई सानफ सक्ने, ऐन अन्तगफत बनेको तनयमहरुको बजखफलाप गरेमा 
औजार, चौपाया, सिारी साधन, भ-ूसिंरिण अतधकृतले कब्जा तलन सक्ने व्यिस्था समेत 
गरेको छ। 

जग्गा प्रातप्त ऐन, 

२०३४ तथा यसको 
सिंशोधन 

नेपाल सरकारले कुनै सािफजतनक कामको तनतमत्त कुनै जग्गा प्राप्त गनफ आिश्यक ठहराएमा 
यस ऐन बमोजजमको मआुब्जा ददनेगरी नेपाल सरकारले जनुसकैु ठाउिँको जततसकैु जग्गा 
प्रप्त गनफ सक्नेछ। यस ऐनको दर्ा ४ अनसुार ऐन बमोजजमको मआुब्जा र अन्य सबै 
खचफ व्यहोने गरी ऐनमा तोवकएका कामको लातग कुनै जग्गा प्राप्त गराई ददन नेपाल 
सरकार समि अनरुोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सिंस्थालाई जग्गा प्राप्त गराई ददन 
सक्नेछ। जग्गा प्राप्त गनफको लातग दर्ा ५ अनसुारको प्रारजम्भक कारबाई चलाउने 
अतधकारीको व्यबस्था गरेर नेपाल सरकारले जग्गा प्रातप्तको काम प्रारम्भ गनेछ। 
प्रारजम्भक कारबाई चलाउन ेअतधकारीले प्रारजम्भक कारबाई चलाएको पन्र ददनतभर सो 
कारबाई पूरा गरी ददएको प्रततिेदनको आधारमा स्थानीय अतधकारी दर्ा ९ बमोजजमको 
कुराहरु खलुाई सूचना जारी गनेछ। यस ऐनको दर्ा १३ अनसुारको मआुब्जा तनधाफरण 
गने सतमतत गठन गरी दर्ा १६ मा ददइएको कुरालाई ध्यानमा राखी मआुब्जा तनधाफरण 
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गने र दर्ा १९ अनसुारको सूचना जारी गनुफपने छ। यी प्रकृया पश्चात दर्ा २३ अनसुार 
जग्गाको नमसारी र मालपोतको लगत कट्टा गररनेछ।  

सािफजतनक सडक ऐन, 

२०३१ 

सिफसाधारण जनताको सवुिधा तथा आतथफक वहत कायम राख्नको लातग सबै वकतसमको 
सािफजतनक सडकहरुको िगीकरण गरी ततनीहरुको तनमाफण, सिंभार, तबस्तार िा सधुार गनफ 
आिश्यक पने जग्गा प्राप्त गनफ र त्यसको लातग मनुातसब मआुब्जा वितरण गनफ सािफजतनक 
सडकबाट लाभाजन्ित हनुे सडक छेउका जग्गािालाहरुबाट विकास कर असलु गने 
व्यिस्था गनफ यो ऐनको व्यिस्था गररएको हो। ऐनको दर्ा ३ मा राजमागफ, सहायक 
मागफ, जजल्ला मागफ र सहरी मागफ गरी चार प्रकारको सडकमा ितगफकरण गररएको छ। 

राविय तनकुञ्ज तथा 
िन्यजन्त ुसिंरिण ऐन, 

२०२९ 

यो ऐन सिंरिण िेरहरुको व्यिस्था, िन्यजन्त ुर यसको बासस्थानको सिंरिण, तसकारमा 
तनयन्रण र प्राकृततक सौन्दयफको दृवष्टकोणबाट विशेष महत्ि राख्न ेठाउिँहरुको सिंरिण, 
सम्बधफन, विकास तथा उजचत व्यिस्थापन र उपयोग गरी सिफसाधारण जनताको सवुिधा 
र सदाचार कायम राख्न ेमखु्य लक्ष्यका साथ लाग ुभएको देजखन्छ। यस ऐनले सिंरिण 
मार नभई सिंरिण र उपयोग बीचको सन्तलुनलाई बढी जोड ददईएको देजखन्छ। 

यस ऐनको दर्ा १० बमोजजम २६ प्रजाततका िन्यजन्तलुाई सिंरजित िन्यजन्तकुो रुपमा 
घोषणा गरी ततनीहरुको तसकार गनफ पूणफ रुपमा प्रततबन्ध लगाएको छ। तर त्यस्ता 
िन्यजन्तलेु िन िेर बावहर आई घरपालिुा िन्यजन्तलुाई धेरै नोक्सानी गने, 
िन्यजन्तलुाई मानै पने ठहररएमा तोवकएको अतधकारीको आदेशमा मानफ पक्रन िा लखेट्न 
सवकने र बौलाएको हाजत्त, मान्छे खान पजल्कएको बाघ, रोग ग्रस्त भएका िन्यजन्तलुाई 
तोवकएको अतधकारीको आदेशले मानफ सवकने व्यिस्था गररएको छ। 

भतूम सम्बन्धी ऐन, 

२०२१ 
यो ऐनले तनितफमान जग्गाको स्िातधनता सम्बन्धी प्रणातललाई पररितफन गरी भाडामा तलने 
व्यजक्तको अतधकार स्थापना गने र मोहीको भतूममा हक स्थापना गनफ सहयोग गरेको 
छ। यस ऐनको खण्ड २५(१) भाडामा ददएको जग्गाको अतधकारसिँग सम्बन्धीत छ। 
यो ऐन आयोजना िेर िा प्रभावित िेरमा जग्गा भाडा सम्बन्धी वििाद उत्पन्न भएमा 
प्रयोगमा आउनेछ। 

सिंक्रमक रोग ऐन, 

२०२० 
नेपाल भर िा त्यसको कुनै भागमा कुनै सिंक्रामक रोग रै्तलएमा िा रै्तलने सम्भािना 
देजखएमा त्यस्तो रोगले उग्ररुप तलन नपाउने गरी रोगको तनमूफल गनफ िा रोकथाम गनफको 
लातग यो ऐनको व्यिस्था गररएको छ। ऐनको दर्ा २ को उपदर्ा १ मा नेपाल 
सरकारले रोग तनमूफल गनफ िा रोकथाम गनफ आिश्यक कारबाही गनफ सक्ने र सिफसाधारण 
जनता िा कुनै व्यजक्तहरुको समूह उपर लाग ुहनुे गरी आिश्यक आदेश जारी गनफ सक्ने 
व्यिस्था गररएको छ। दर्ा २(क) मा प्रदेशको अतधकार बारे उल्लेख गररएको छ।  

विष्र्ोटक पदाथफ ऐन, 

२०१८ 
नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै पदाथफ त्यसमा 
विष्र्ोटक तत्त्िहरु रहेको कारणले िा त्यसको उत्पादन गदाफको तसलतसलामा चावहन े
वितधहरु अपनाउिँदा कुन वकतसमको विष्र्ोटन हनुे, त्यस कारणले मातनसहरुको जीउ 
ज्यान िा सम्पततमा खतरा हनुे देखेमा नेपाल सरकारले सो पदाथफलाई विष्र्ोटक पदाथफ 
भनी घोवषत गरेको छ र त्यसरी घोवषत गररएका प्रत्येक पदाथफलाई विष्र्ोटक पदाथफ 
भतननेछ। विष्र्ोटक पदाथफको कारोबार गनफ इजाजत प्राप्त गरेको व्यजक्तले त्यस्ता बस्तकुो 
प्रयोग गदाफ, ढुिातन िा ओसार पसार गदाफ िा भन्डारन गदाफ त्यस्तो पदाथफको प्रकृतत 
अनसुार पयाफप्त सरुिा हनु ेगरी प्रयोग गनुफ िा उपयकु्त उपकरणमा राखी होतसयारी पूिफक 
ढुिातन िा ओसार पसार िा भन्डारन गनुफ पनेछ। 
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जलचर सिंरिण ऐन, 

२०१७ 
यो ऐन पानीमा बस्ने सबै जीिहरु सिंरिणका लातग तयार गररएको छ। कुनै व्यजक्तले 
कुनै जलमा रहेको कुनै जलचरलाई समाते्न तथा माने अतभप्रायले जानी जानी त्यस्तो 
जलमा िा त्यसको आसपासमा कुनै वकतसमको विद्यतुतय धार (करेण्ट) विष्र्ोटक पदाथफ 
िा विषाल ु पदाथफ प्रयोग गनफ नहनुे तर तनजी जलका धनीले अरु कुनै जलका 
जलचरहरुलाई ितत नहनुे गरी आफ्नो तनजी जलमा जलचर समात्न तथा मानफ बाधा 
नपरु् याउने दर्ा ३ मा उल्लेख गररएको छ। यस ऐनले जलचल सिंरिणको साथै यस 
ऐन तबपररत कायफ गनेलाई दण्ड सजायको समेत व्यिस्था गरेको छ। 

प्राचीन स्मारक सिंरिण 
ऐन, २०१३ 

प्राचीन स्मारकहरुको सिंरिण, परुाताजत्िक िस्तहुरुको व्यापार र प्रचीन स्मारकहरु भएका 
ठाउिँको खनाई समेतमा तनयन्रण राखी प्राचीन स्मारकहरु र परुातत्िसम्बन्धी, ऐततहातसक 
िा कलात्मक िस्तहुरुको उपलजब्ध र सिंरिणका लातग यो ऐनको व्यिस्था गररएको छ। 
ऐनको दर्ा ८ मा प्राचीन स्मारक सिंरिणको तनतमत्त प्राचीन स्मारक रहेको ठाउिँ िररपरर 
सरुुङ खन्ने िा विष्र्ोटक पदाथफ हाली जतमन र्ाने काममा तनयन्रण गनफ आिश्यक छ 
भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाजशत गरी त्यसरी सरुुङ 
खन्न िा विष्र्ोटक पदाथफ हाली जतमन र्ोनफ नपाउने गरी तोक्न सक्नेछ। यदद यो तनयम 
उल्लिंघन गरेमा यसैको उपदर्ा २ मा सजायिँको व्यिस्था गररएको छ। 

तनयमािली 
िातािरण सिंरिण 
तनयमािली, २०७७ 

यस तनयमािलीको पररच्छेद २ को दर्ा ३ मा िातािरणीय अध्ययन गनुफ पने प्रािधान 
राजखएको छ। प्रस्तािकले अनसूुची १ मा उल्लेजखत प्रस्तािको हकमा सिंजिप्त िातािरणीय 
अध्ययन, अनसूुची २ मा उजल्लजखत प्रस्तािको हकमा प्रारजम्भक िातािरणीय परीिण र 
अनसूुची ३ मा उल्लेजखत प्रस्तािको हकमा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनुफ पने प्रािधान 
गररएको छ। यदद िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनुफ पने भएमा दर्ा ४ बमोजजम िेर 
तनधाफरण गनुफ पने छ। िेर तनधाफरणको साथसाथै दर्ा ५ अनसुारको तोवकएको ढािँचामा 
कायफसूची तयार गनुफ पने छ। िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन तयारीको तसलतसलामा 
प्रस्ताि कायाफन्ियनबाट प्रभावित हनुे िेरमा दर्ा ६ बमोजजम प्रस्तािको बारेमा 
सािफजतनक सनुिुाईको आयोजना गरी राय सझुाि सङ्कलन गनुफ पने छ। स्िीकृत कायफसूची 
बमोजजम तथा दर्ा ६ बमोजजम गररएको सािफजतनक सनुिुाईबाट प्रप्त सझुािको आधारमा 
प्रस्तािकले िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन तयार गनुफ पने व्यिस्था दर्ा ७ मा गररएको 
छ। दर्ा ८ र ९ मा िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन स्िीकृततका लातग पेश गने र 
स्िीकृत गने बारे उल्लेख गररएको छ। यस तनयमािलीको दर्ा ११ मा पूरक 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यिस्था गरेको छ। प्रतािकले िातािरणीय 
अध्ययन प्रततिेदन स्िीकृत भएको तमततले तीन िषफतभर प्रस्ताि कायाफन्ियन प्रारम्भ गनुफ 
पने प्रािधान दर्ा १३ मा गररएको छ यदद विशेष पररजस्थतत तसजफना भई सो अितधतभर 
प्रस्तािको कायाफन्ियन प्रारम्भ हनु सक्ने अिस्था नभएमा प्रस्तािको आग्रहमा बढीमा दईु 
िषफको अितध थप्न सवकने व्यिस्था उपदर्ा ३ मा गररएको छ अन्यथा पनुः िातािरणीय 
अध्ययन गनुफ पने व्यिस्था छ। यस तनयमािलीको पररच्छेद ३ मा प्रदूषण तनयन्रण 
सम्बजन्ध व्यिस्था गररएको छ। 

विपद जोजखम 
न्यूनीकरण तथा 
व्यिस्थापन 
तनयमािली, २०७६ 

विपद जोजखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दर्ा ४७ ले ददएको 
अतधकार प्रयोग गरी सोही काननुको कायाफन्ियननाथफ यो तनयमािली बनाइएको हो। 
यसमा कायफकारी सतमततको काम, कतफव्य र अतधकार, विशेषज्ञ सतमततको व्यिस्था, 
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प्रातधकरणको काम, कतफव्य र अतधकार लगायतका ऐनमा व्यिस्था भएका सतमततहरुको 
काम बारे थप स्पष्ट पाररएको छ। 

विद्यतु तनयमन आयोग 
तनयमािली, २०७५ 

विद्यतु तनयमन आयोग ऐन, २०७४ को दर्ा ४१ ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी नेपाल 
सरकारले यो तनयमहरु बनाएको छ। तनयमािलीको तनयम ७ मा आयोगले अनमुतत प्राप्त 
व्यजक्तले पालना गनुफ पने कायफसम्पादन, राविय विद्यतु प्रसारण प्रणालीको गणुस्तर तथा 
सरुिास्तर र विद्यतु प्रणाली सञ्चालकको दावयत्ि तनधाफरण सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउन 
सक्ने व्यिस्था गररएको छ। तनयम ८ मा वितरण अनमुतत प्राप्त व्यजक्तले उपभोक्तालाई 
विद्यतु वितरण गनुफ अजघ महसलु तनधाफरण गनफ ऐनको दर्ा १३ अनसुार आयोग समि 
तनिेदन ददन ुपने छ। तनयम १० मा वितरण अनमुतत प्राप्त व्यजक्त र उत्पादन अनमुतत 
प्राप्त व्यजक्त िा व्यापार अनमुततपर प्राप्त व्यजक्त िा प्रचतलत कानून बमोजजम नेपाल 
सरकारले स्थापना गरेको सङ्गदठत सिंस्थाबीच हनुे विद्यतु खररद तबक्री दर तनधाफरण गने 
प्रयोजनको लातग आयोगले आिश्यक मापदण्ड बनाई लाग ुगनफ सक्ने व्यिस्था गररएको 
छ। 

मलुकुी देिातन 
कायफवितध तनयमािली, 
२०७५ 

मलुकुी देिानी कायफवितध (सिंवहता) ऐन, २०७४ को दर्ा २८८ ले ददएको अतधकार 
प्रयोग गरी सिोच्च अदालतले यो तनयमहरु बनाएको हो। यस तनयमािलीमा अदालती 
मदु्दाको बारेमा विस्ततृ वििरण उल्लेख गररएको छ।  

श्रम तनयमािली, 
२०७५ 

श्रम तनयमहरुले तनयतमत कमफचारीको रोजगारीको विषयमा कुनै वििाद उत्पन्न भएमा 
चावहने मापदण्ड तनधाफररत गरेको छ। तनयम ३ अनसुार तनयतमत रोजगरी हो िा होइन 
पत्ता लगाउन रोजगारीको समयाितध सकेपतछ सो रोजगारीको आिश्यकता पछफ वक पदैन 
र पछफ भने अको कमफचारी तरुुन्त आिश्यक पने हो वक होइन, रोजगारीको कायफअितध 
नतोवकएको खण्डमा कमफचारीले एक िषफ भन्दा बढी काम गरेको छ वक छैन जस्ताले 
तनधाफरण गदफछ। श्रम तनयमहरुको तनयम ४ ले कमफचारीको रोजगारीको प्रकृतत, मखु्य 
कायफहरु, उसको पद, तमतत, समय र सम्झौताको स्थान, लाग ुहनुे तमतत र काम िा 
सेिासिँग सम्बन्धीत अन्य महत्िपूणफ तनयम र शतफहरु उल्लेख गरेको हनुपुदफछ। 

श्रम तनयमको तनयम १६ ले रोजगारदातालाई कायफ समय तनधाफरण गने अतधकार ददएको 
छ। श्रम तनयमले रोजगारदाताले केही मवहला कमफचारीहरुलाई थप आराम गने समय 
ददनपुने विषय उल्लेख गरेको छ। रोजगारदाताले कमफचारीको व्यिसावयक सरुिा र 
स्िास्थ्य नीततको व्यिस्था गनुफ पने प्रािधान रहेको छ। 

योगदानमा आधाररत 
सामाजजक सरुिा 
तनयमािली, २०७५ 

सरकारी कोषबाट पाररश्रतमक पाउने व्यजक्त यस सामाजजक सरुिा योजनामा सहभागी हनु 
सक्ने व्यिस्था यसको तनयम ३ मा उल्लेख छ। पररच्छेद ३ मा रोजगारदाताले तोकेको 
तनकाय, कायाफलय िा अनलाइन अनसूुची १ बमोजजमको ढािँचामा तनिेदन ददई कोषमा 
सूचीकृत हनु सक्ने व्यिस्था गररएको छ। तनयम ३१ मा कुनै एक प्रकृततको 
रोजगारदाताकोमा काम गरेको योगदानकताफ कुनै अको प्रकृततको रोजगारदाताकोमा काम 
गनफ गएमा तनजको नाममा कोषमा रहेको सामाजजक सरुिा योजना बापतको सतुबधाको 
रकम हाल कायफरत रहेको रोजगारदातासिँग सम्बजन्धत तनजको खातामा पठाउन ु पने 
व्यिस्था गररएको छ। 

र्ोहोरमैला व्यिस्थापन 
तनयमािली, २०७० 

यसको तनयम ३ ले र्ोहोरमैलालाई अलग्याउने र व्यिस्थापन गने जजम्मा स्थानीय 
तनकायलाई प्रदान गरेको छ। तनयम ४ ले र्ोहोरमैलालाई ओसानफ छुट्टयाउने समय, 
स्थान र तरीकालाई िणफन गरेको छ। तनयम ५ ले कसैले पतन हातनकारक, रासायतनक, 
जैविक र अजैविक र्ोहोरलाई अन्य र्ोहोरसिँग तमसाएर तडस्चाजफ गनफ नहनुे बारे उल्लेख 
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गरेको छ। सम्पूणफ हातनकारक, रासायतनक, जैविक र अजैविक र्ोहोरलाई प्रशोधन 
गरेपतछ मार अजन्तम तडस्चाजफको लातग व्यिस्था गनुफपने हनु्छ। हातनकारक, रासायतनक, 
जैविक र्ोहोरलाई सरुिाको वितध अपनाएर मार सङ्कलन गने, जम्मा गने र ओसारपसार 
गने कायफ गररनेछ। 

बाल श्रम (तनषेध र 
तनयतमत गने) 
तनयमािली, २०६२ 

तनयम ५ मा ऐनको दर्ा ८ को उपदर्ा (१) मा उल्लेजखत कुराहरुका अततररक्त 
बालकलाई काममा लगाउने प्रततष्ठानले थप बालकले काम गनुफपने समय, अस्थायी िा 
स्थायी कस्तो वकतसमको सेिामा तनयजुक्त गररएको हो सो खलेुको तनयजुक्त परको प्रतततलवप, 
आिास सवुिधा भए नभएको र बालकले काम गने विभाग िा शाखाको बारेमा समेत 
खलुाईएको वििरण श्रम कायाफलयमा पेश गनुफ पनेछ। तनयम ६ मा प्रततष्ठानमा काम गने 
बालकले बालश्रम (तनषधे र तनयतमत गने) ऐन, २०५६ बमोजजम नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी समय समयमा तोवकददएको पाररश्रतमक र भत्तामा कम 
नहनुे गरी मातसक पाररश्रतमक र भत्ता ददनपुने व्यिस्था गररएको छ। 

िन तनयमािली, 
२०५१ 

यस तनयमािलीको तनयम ६५ मा कुनै िन िेर तभर राविय प्राथतमकता प्राप्त योजना 
सञ्चालन गदाफ सोबाट स्थानीय व्यजक्त िा समदुायलाई कुनै हानी नोक्सान हनु गएमा सो 
बापतको िततपूततफको रकम सम्बजन्धत योजना सञ्चालनकताफले नै व्यहोनुफ पने र स्िीकृतत 
प्राप्त योजनाले प्रयोग गने िन िेरको िन पैदािार काट्दा, टुक्राउदा तथा ढुिानी गदाफको 
सम्पूणफ खचफ योजना सञ्चालनकताफले नै व्यहोनुफ पने व्यिस्था गरेको छ।  

जलस्रोत तनयमािली, 
२०५० 

यो तनयमािली जलस्रोतको प्रयोगलाई तनयमन गनफ लजित रहेको छ। यस तनयमािलीको 
अध्याय २ मा उपभोक्ता सिंस्थाको गठन, उपभोक्ता सिंस्था दताफ र यसको विधानमा 
उल्लेख हनुे कुराहरु, दताफ तथा प्रमाणपर, विधान सिंसोधन जस्ता व्िस्थाहरु समेटेको 
छ। यस तनयमािलीले जजल्ला स्तरमा जलस्रोतको उपयोगलाई व्यिस्थापन गनफ प्रमखु 
जजल्ला अतधकारीको अध्यितामा जजल्ला जलस्रोत तसतमततको गठन, यसको कायफवितध, 
बैठक, सजचिालय काम कारिाही तथा प्रकृयाहरु तनधाफरण गरेको छ। जलस्रोत उपयोगको 
सिेिण अनमुतत पर तलन चाहने व्यजक्त िा सिंगदठत सिंस्थाले आयोजनासिँग सम्बन्धीत 
वििरणहरु खलुाइ जजल्ला जलस्रोत सतमतत समि तीन प्रतत दरखास्त र्ारम ददनपुने, 
जजल्ला जलस्रोत सतमततले आिश्यक जािँचबझु गरी आिश्यक भए सिंसोधन समेत गरी 
जलस्रोत उपयोगको सिेिण अनमुतत पर ददनपुने व्यिस्था गरेको छ। 

यस तनयमािलीले जलस्रोतको उपयोग गनफ चाहने व्यजक्त िा सिंगदठत सिंस्थाले प्रस्तावित 
आयोजनासिँग सम्बन्धीत सम्भाव्यताको विष्लेषण, विजत्तय व्यिस्था, घर जग्गाको उपयोग 
र प्रातप्त िातािरणीय प्रभाि विष्लेषण, लगायतका वििरणहरु खलुाइ जजल्ला जलस्रोत 
सतमतत समि दरखास्त र्ारम ददनपुने, सतमततले दरखास्त उपर जािँचबझु गरी, 
सिफसाधरणको जानकारीको लातग सािफजतनक सूचना प्रकाशन गरी जलस्रोत उपयोग 
अनमुततपर प्रदान गने व्यिस्था गरेको छ। 

यस तनयमािली बमोजजम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कायफ सञ्चालन गनफ अनमुततपर 
प्राप्त व्यजक्तलाई अनमुततपरमा उल्लेख भए बमोजजमको कामको लातग सोही अनमुततपरमा 
तोवकएको स्थान र िेर सम्मको जलस्रोतको उपयोग गने अतधकार प्राप्त हनुेछ। यस 
तनयमािलीले घर जग्गा प्राप्ती तथा िततपूती सम्बन्धी व्यिस्था समेत गरेको छ।  

विद्यतु तनयमािली, 
२०५० 

विद्यतु तनयमािली २०५० लाई विद्यतु ऐन, २०४९ को प्रािधानहरुलाई कायाफन्ियन 
गनफ बनाइएको हो। तनयम १२ (च) र १३ (छ) िातािरणीय अध्ययनसिँग सम्बन्धीत 
छ। यी तनयमहरुले आयोजनाको भौततक, जैविक र सामाजजक िातािरणमा पने प्रततकूल 
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असरको न्यूनीकरण गने उपायहरुलाई िातािरणीय अध्ययनमा उल्लेख गनुफपने विषयमा 
जोड ददएको छ। साथै सो अध्ययनमा स्थानीय श्रमको विस्ततृ उपयोग, सामग्रीहरु पाइने 
स्थान, स्थानीय समदुायलाई आयोजना समातप्तपतछ हनुे र्ाइदाहरु, स्थानीय िातसन्दालाई 
तनमाफण, ममफत तथा सञ्चालन सम्बन्धी तातलम र तनमाफणस्थलमा सरुिाका व्यिस्थाहरु 
पतन उल्लेख गररएको छ। 

प्राचीन स्मारक सिंरिण 
तनयमािली, २०४६ 

यसको पररच्छेद २ मा प्रावितधक सतमततको र पररच्छेद ३ मा सहयोग सतमततको गठन 
र काम, कतफब्य र अतधकारको बारेमा ददइएको छ। यसको तनयम ४.१.१ मा सिंरजित 
स्मारक िेरतभर टेतलर्ोन विद्यतु लाइन जडान गनफ, खानेपानी िा ढलको लातग जतमन 
खन्न, सडक बनाउन िा ममफत गनफ, चलजचर सवुटङ्ग गनफ, पिफ मेला मनाउन, नाचगान 
गनफ िा सिारीको साधन पावकफ ङ्ग गनफ िा पोष्टर िा तस्िीर टािँस्न चाहने व्यजक्त िा सिंस्थाले 
विभागको स्िीकृततको लातग विभागको स्िीकृतत तलनपुने व्यिस्था गररएको छ।  

विष्र्ोटक पदाथफ 
तनयम, २०२० 

यस तनयमको तनयम ३ अनसुार ६ प्रकारको इजाजतपर (तबवक्र गने, प्रयोग गने, नाइके, 
ल्याबोरेटरीमा तबष्र्ोटक पदाथफ विषय अनसुन्धान गनफ, पैठारी गनफ, पररिहन गनफ) ददन 
सवकने प्रािधान राजखएको छ। यसको तनयम १० मा इजाजत परिालाको कतफव्य र 
शतफ बन्देज राजखएको छ इजाजतपरिालाले आफ्नो इजाजतपरलाई चोरी गररने, तबतग्रन े
िा अनतधकृत तिरले त्यसको नक्कल गररनेबाट बचाउनका लातग वहर्ाजतसाथ राख्न ु
पनेछ। कुनै इजाजतपर तबग्रमेा हराएमा िा इजाजतपरिालाले तबष्र्ोटक पदाथफको काम 
छोडेमा सो कुराको सूचना सो इजाजतपरको लगत रहेको अड्डामा ददनपुनेछ। 

तनदेजशका 
सामदुावयक िनको 
काठ दाउरा सिंकलन 
तथा तबक्री वितरण 
तनदेजशका, २०७१ 

यस तनदेजशकाको पररच्छेद ३ मा रुख छपान, कटान, मछुान एिम ्काठ दाउरा ढुिानी 
र घाटगद्दी को बारेमा उल्लेख गररएको छ जनु आयोजनाको लातग रुख हटाउिँदा पतन 
प्रयोग हनु्छ। दर्ा ७ को उपदर्ा २ मा िन पैदािारको सङ्कलनका लातग प्लट तनधाफरण 
गदाफ पानी महुान, खोला र नदी वकनारको िेर, भ-ूिय तथा पवहरो िररपररको भ-ूभाग, 
चरेु िेरमा अत सम्बेदनशील भू-भाग भनी वकटान भएको िेर, अतत तभरालो िेर, जैविक 
विविधता र सािंस्कृततक दृवष्टकोणले सिंरिण गररन ुपने रुख सवहतको िेर र अध्ययन-
अनसुन्धान गने िेर आददलाई समािेश गनुफ हुिँदैन।  

राविय ऊजाफ सिंकट 
तनिारण तथा विद्यतु 
विकास दशक 
सम्बन्धी अिधारणा 
पर र कायफयोजना, 
२०७२ 

ितफमान ऊजाफ सङ्कट अन्त्य गनफ, ददघफकालीन रुपमा दीगो विद्यतुीय ऊजाफ विकासको 
माध्यमिारा एक दशकतभर नेपालमा ऊजाफ सरुिाको प्रत्याभतूत गनफ र ऊजाफ सङ्कटको 
अन्त्यको लातग जल विद्यतुलाई नै भरपदो उपायको रुपमा अिलम्बन गदै अन्य पररपूरक 
स्रोतहरुको रुपमा सौयफ, िाय,ु िायोमास, भ-ूतापीय लगायतको उजचत उत्पादन तमश्रणबाट 
स्िच्छ ऊजाफ विकास गनफका लातग यो अिधारणा पर आएको छ। यसको बुिँदा ४.३.३ 
मा िातािरणीय अध्ययन, िन र्डानी तथा जग्गा प्रातप्त सम्बन्धी समस्याहरुको बारेमा 
उल्लेख गररएको छ।  

सामदुावयक िन 
विकास कायफक्रमको 
मागफदशफन, २०७१ 

सामदुावयक िन व्यिस्थापनमा हाल देजखएका नयािँ विषयहरु जस्तै िन्यजन्त,ु डढेलो िा 
अन्य प्राकृततक प्रकोप लगायतबाट हनुे िततमा राहतको व्यिस्था, सम्भाव्यता हेरी 
सामदुावयक िनमा पयाफपयफटन प्रििफन, िातािरणीय सेिा र सवुिधा सम्िन्धमा मागफदशफनमा 
समािेश गनुफपने र विद्यमान व्यिस्था अनसुार सामदुावयक िनको ददगो तथा िैज्ञातनक 
व्यिस्थापन मार्फ त िन पैदािारको स्थानीय तथा राविय तहमा भएको माग सम्िोधन 
गनफ, रोजगारी िृविमा सघाउ परु् याउन, सामदुावयक िनमा सञ्चातलत कायफक्रमहरुको 
अनगुमन कायफलाई िढी प्रभािकारी बनाई पारदशी रुपमा कायाफन्ियन गने पिलाई अझ 
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सरल, स्पष्ट बनाउन वितभन्न तहका सरोकारिाला िीच अन्तरवक्रया तथा छलर्ल गरी 
यो सामदुावयक िन विकास कायफक्रमको मागफदशफन तयार गररएको छ। 

सामदुावयक िन स्रोत 
सिेिण मागफ दशफन, 

२०६१ 

सामदुावयक िन स्रोत सिेिण गरी सामदुावयक िनमा पाइने िन-पैदािारको मौज्दात र 
िावषफक रुपमा प्राप्त गनफ सवकने पररमाण यवकन गरी ददगो िन व्यिस्थापन गनफ िन 
उपभोक्ता समूहलाई आिश्यक सहयोग परु् याउने यो सामदुावयक िन स्रोत सिेिण 
मागफदशफनको उद्देश्य रहेको छ।  

विद्यतु विकास 
विभागबाट प्रकाजशत 
तनदेशन पजुस्तका, 
२०५८ 

विद्यतु विकास विभागबाट जलविद्यतु आयोजना विकास तथा ततनीहरुको सहजजकरण गने 
अतभप्रायले जलविद्यतु िरेको समग्र विकासको वहतका लातग जलविद्यतु आयोजना िेरमा 
पानीको गणुस्तर मापन प्रणाली, िेर तनधाफरण प्रततिेदन, कायफसूजच प्रततिेदन, िातािरणीय 
व्यिस्थापन योजना, सािफजतनक सनुिुाई र लैवङ्गक समािेतसताका बारेमा मागफदशफन गनफ 
तनदेशन पजुस्तका तयार गरी प्रकाशन गररएको तथयो।  

सामदुावयक िन 
तनदेजशका, २०५२ 

सामदुावयक िनको विकास सिंरिण तथा िन पैदािारको उजचत सदपुयोग गने उद्देश्यले 
यो तनदेजशका तयार गरेको छ। यसमा सामदुायीक िन तनधाफरण, उपभोक्ता समूह गठन 
र सामदुावयक िन समु्पने प्रकृया देजख तलएर कायफयोजना विपररत कायफ भएको ठहररएमा 
सामदुावयक िन वर्ताफ तलने समेतको व्यिस्था गररएको छ।  

िातािरण व्यिस्थापन 
तनदेजशका (सडक), 
२०५६ 

यसमा तनमाफण गररने सडकलाई िातािरण मैतर बनाउन सडकको सभे तथा तडजाइन गदाफ 
पवहरो जोजखम िेर र भौगतभफक वहसािले कमजोर िेर, िन िेर, उिफर कृवष भतूम, 
सम्िेदनजशल पाररजस्थक प्रणाली भएको िेर, महत्िपूणफ सािँस्कृततक तथा धातमफक महत्िको 
िेर, धेरै कटान र भनुफ पने िेरहरुबाट सडक नलाने र तनमाफण गररने सडकहरुको 
कटान गररने भागहरुमा आिश्यक पने सरुिणका उपायहरु अपनाउने, भ-ूिय हनु नददन 
िायोइजन्जतनयररङ्ग गने र आिश्यकता अनसुार नालाको व्यिस्था गने प्रािधान छ।  

िन िेरको 
िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन तनदेजशका, 
२०५२ 

समूदायको आधारभूत आिश्यक्ताको पररपूततफ गदै सामाजजक-आतथफक विकाशका लातग िन 
पैदािारको ददगो प्रयोग गने, सामाजजक तथा सािँस्कृततक रुपमा स्िीकायफ, आतथफक रुपमा 
सम्भाव्य र िातािरणीय वहसािले िनको अनिुािंजशवक, जैविक विविधता र िातािरणमा 
ह्रास नहनु ददन र सकरात्मक तथा नकरात्मक प्रभािहरुको सहजजकरण गनफ यो तनदेजशका 
बनाइएको हो। यो िन िेरमा प्रस्ताि गररएका आयोजनाहरुको हकमा यो तनदेजशका 
लाग ुहनुेछ। 

राविय िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन 
तनदेजशका, २०५० 

यो तनदेजशका २०५० सालमा राविय योजना आयोगले प्रकृतत सिंरिणको लातग 
अन्तरराविय सिंघको साझेदारीमा विकासका क्रममा तयार गरेको हो। यस तनदेजशकामा 
सबै िेरको पूिाफधार योजनाहरुको उजचत व्यिस्थापनका लातग िातािरणीय अध्ययन 
आिश्यक रहेको र यसले योजनाहरु सञ्चालनमा सकरात्मक भतूमका खेल्ने दशाफएको छ। 
यसमा सम्बजन्धत सरकारी सिंस्थाहरु तथा योजना प्रस्तािकहरुको काम र कतफव्यहरुको 
बारेमा समेत स्पष्ट उल्लेख गररएको छ। यसको तनमाफण सिंगै सरकारको राविय सिंरिण 
रणनीतत र नेपालको राविय योजना प्रणालीमा िातािरणीय प्रभािको अध्ययन गनुफ पने 
मान्यता स्थापना गनफ ठूलो मद्दत गरेको छ।  

मापदण्ड 

राविय प्राथतमकता प्रप्त 
योजनाको लातग राविय 
िन िेर प्रयोग गने 
सम्बन्धी मापदण्ड 

यस कायफवितधको पररच्छेद २ को दर्ा ३ मा राविय िन िेर नपने गरी सम्भाब्यता 
अध्ययन गनुफ पने व्यिस्था गररएको छ। यदद दर्ा ३ बमोजजमको अध्ययनबाट योजनाको 
लातग राविय िन िेर प्रयोग गनुफ पने देजखएमा िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन तयार गनुफ 
पने प्राबधान दर्ा ४ मा उल्लेख गररएको छ। राविय िन िेर प्रयोग गने स्िीकृततको 
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सवहतको कायफवितध, 

२०७६ 

लातग अनमुतत तलनपुने व्यिस्था दर्ा ५ मा गररएको छ। यस कायफवितधको पररच्छेद ३ 
मा सट्टा जग्गा िा रकम उपलब्ध गराउने सम्बजन्ध व्यिस्था गररएको छ। यसमा दर्ा 
८ मा सट्टाभनाफ स्िरुप जग्गा उपलब्ध गरान ुपने व्यिस्था गररएको छ भने दर्ा ९ मा 
यदद रविय िान िेर प्रयोग गनफ स्िीकृतत प्राप्त योजनाले सट्टा भनाफ स्िरुप जग्गा उपलब्ध 
गराउन नसक्ने भएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सट्टाभनाफ गाराउन नसकेको बापत 
तनधाफरण भए बमोजजमको रकम उपलब्ध गराउने स्िीकृततको लातग मन्रालयमा तनिेदन 
ददन सक्ने व्यिस्था गररएको छ। 

जलविद्यतु आयोजनाको 
िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन सम्बन्धी 
मापदण्ड (िन तथा 
िातािरण मन्रालय), 
२०७५ 

यो मापदण्ड िन तथा िातािरण मन्रालयले जलविद्यतु िेरको विकासमा सहयोग परु् याउने 
अतभप्रायले र यस िेरको िातािरणीय अध्ययन गदाफ प्रततिेदन गणुस्तरीय बनाउन र 
प्रततिेदनहरुमा एकरुपता ल्याउन सरकारी तनकायहरु, जलविद्यतु विकासकताफहरु, 
परामशफदाताहरु, नागररक समाज र अन्य व्यजक्तहरुको सहभातगतामा तयार पाररएको हो। 
यसले सबै प्रकारका जलविद्यतु आयोजनाहरु जस्तै बहाबमा आधाररत, आिंतसक जलाशयमा 
आधाररत र जलाशयमा आधाररत आयोजनाहरु लगायत जलविद्यतु आयोजनाहरुसिँग 
सम्बजन्धत सिंरचनाहरु जस्तै प्रसारण लाइन, सिस्टेशन, पहुिँच मागफ आददको िातािरणीय 
अध्ययन गनफ मागफतनदेश गदफछ। यसले आयोजनाबाट पनफ सक्न ेनकरात्मक प्रभािहरुका 
सम्भावित न्यूनीकरणका उपायहरु लाग ुगरी प्रभाि घटाउने िा आयोजनालाई सकेसम्म 
िातािरण मैरी बनाउन े तथा आयोजनालाई व्यिजस्थत ढिंगले सञ्चालन गने तथा 
अनािश्यक िातािरणीय जोजखमबाट जोगाउने उद्देश्य तलएको छ। 

जलचर सिंरिणका 
लातग पानीको गणुस्तर 
मापदण्ड, २०६४ 

अनसूुची ४ तातलका ४.५ 

तसिँजचत पानीको 
मापदण्ड, २०६४ 

अनसूुची ४ तातलका ४.६ 

एक्िा कल्चर पानीको 
मापदण्ड, २०६४ 

अनसूुची ४ तातलका ४.७ 

मनोरन्जनका लातग 
प्रयोग हनुे पानीको 
मापदण्ड, २०६४ 

अनसूुची ४ तातलका ४.८ 

महासजन्ध अतभसजन्ध (सजन्ध र सम्झौताहरु) 
सङ्कटापन्न िन्यजन्त ु
तथा िनस्पततको 
अन्तरराविय व्यापार 
तनयन्रण महासन्धी, 
२०४० 

विश्वव्यापी रुपमा हनुे िन्यजन्तकुो गैर काननुी व्यापारलाई तनयमन गरी दलुफभ 
िन्यजन्तलुाई गैर काननुी व्यापारका कारणबाट लोप हनुबाट बचाउन ुन ैयस महासन्धीको 
मखु्य उद्देश्य हो। यसले अनसूुचीमा सजुचकृत गररएका िनस्पतत एिम ् जनािरहरुको 
अन्तरराविय व्यापारसिँग सम्बन्धीत सिालहरुमा मार सरोकार राख्दछ। नेपालले सन ्
१९७५ को जनु १८ मा हस्तािर गरी १९७५ सेप्टेम्बर १६ बाट कायाफन्ियनमा 
ल्याएको छ। नेपाल सरकारले िनस्पततको हकमा िन विभागलाई व्यिस्थापन तनकाय 
एिम ्िनस्पतत विभगलाई बैज्ञातनक तनकायको रुपमा तोकेको छ भने िन्यजन्तकुो हकमा 
व्यिस्थापन तनकाय राविय तनकुञ्ज तथा िन्यजन्त ुसिंरिण विभाग र बैज्ञातनक तनकायको 
रुपमा प्राकृततक विज्ञान सिंग्रालयलाई तोकेको छ।  

यस अनसुार अनसूुची १ मा लोप हनुे स्थीततमा पगेुका प्रजाततहरु पदफछन।् अनसूुची २ 
मा लोप हनुे जस्थततमा पगुी नसकेका तर ततनको व्यापारलाई समयमानै तनयन्रण नगने 
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हो भने तनकट भविश्यमा न ैलोप हनुे जस्थततमा रहेका प्रजाततहरु पदफछन।् अनसूुची ३ 
मा कुनै देशले आफ्नो रािको कुनै प्रजाततको व्यापारलाई तनयन्रण गनफ सम्बन्धीत रािले 
कननु व्यिस्था गरेको भएता पतन उक्त रािको प्रयासले मार सम्भि नहनुे र सो कायफका 
लातग अन्य रािको सहयोग आिश्यक पने हनुाले सहयोग जटुाउन वितभन्न प्रजाततलाई 
यस अनसूुचीमा समािेश गनफ लगाएका प्रजाततहरु पदफछन।् 

आददिासी तथा 
जनजातत सम्बन्धी 
महासजन्ध (नम्बर 
१६९), २०४९ 

नेपालले िेरीय सम्मेलन नम्बर १६९ लाई सेप्टेम्बर १४, २००७ मा अनमुोदन गरेको 
छ। यस महासजन्धमा जनजातत र आददिासीको विशेष ज्ञान, सीप र प्रवितधलाई उनीहरुको 
परम्परागत अथफतन्र र आत्मतनभफर विकासको प्रकृयाको आधारको रुपमा पवहचान गनुफ 
पने विषयमा प्रकाश पाररएको छ। यसमा ४३ धाराहरु छन ्ततनीहरुमा आददिासी तथा 
जनजाततको हक अतधकार सम्बजन्ध अन्तरराविय मान्यता अनसुारको व्यिस्था गररएको 
छ। 

सिंयकु्त सािसिंघको 
जलिाय ुपररितफन 
सम्बन्धी महासन्धी, 
२०४९ 

यस महासन्धीमा नेपालले १२ जनु १९९२ का ददन हस्तािर गरी सन ्१९९४ देजख 
नेपालेपतन सहभातगता जनाएको छ। जलिाय ुपररितफनको प्रततकूल प्रभाि न्यूनीकरण गदै, 
जलिाय ु अनकूुतलत हुिँदै, न्यून कािफन-उन्मखु सामाजजक-आतथफक विकास पथलाई 
अबलम्बन गदै, जलिाय ुपररितफन सम्बन्धी राविय तथा अन्तरराविय सिंयन्रमा भएको 
प्रततबिता अनरुुप सहयोग तथा सहकायफको प्रिद्बफन गरी जजिनस्तरमा सधुार ल्याउन ुयस 
नीततको प्रमखु लक्ष्य रहेको छ। 

जैविक विविधता 
महासन्धी, २०४९ 

यो महासन्धी २९ तडसेम्बर १९९३ देजख कायाफन्ियनमा आएको तथयो भने नेपालले २३ 
नोभेम्बर १९९३ मा अनमुोदन गरेको तथयो। यस महासन्धीले कुनै एक देशको जैविक 
विविधतामा उक्त रािको सािफभौम अतधकार हनुे र यसको उपयोग गदाफ अको देशलाई 
असर नपगु्ने गरी गनुफ पने आधारभतू तसिान्तलाई अिंगीकार गरेको छ। यस महासन्धीले 
जैविक विविधताको देशहरु विचको सहकायफ हनुपुने, जैविक विविधता सिंरिणका लातग 
राविय नीतत तथा काननुको तजुफमा गरी कायाफन्ियन गनुफ पने, जैविक विविधताको प्रयोग 
आकवषफत हनुे नीतत एिम ्काननुमा जैविक विविधता सिंरिणका कायफक्रमहरु आन्तरीकरण 
गने, सिंरिण गनुफ पने जैविक विविधता िेरहरुको पवहचान गरी सिंरिण एिम ्व्यिस्थापन 
गने र तनयतमत अनगुमन गने, लोपोन्मखु िनस्पतत एिम ्िन्यजन्तकुो स्ि स्थानीय सिंरिण 
गनफका लातग सिंरजित िेरहरुको स्थापना तथा व्यिस्थापन गने, सिंरजित िेरहरुको 
व्यिस्थापनको लातग नीतत, तनयम तथा तनदेजशकाहरु तजुफमा गने, पाररजस्थततकीय, 
प्रणालीहरुको सरुिण गने, विकास तनमाफणका वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गदाफ जैविक 
विविधतामा असर नपगु्ने गरी सञ्चालन गने कुरामा समेत सबै पि रािहरुलाई सहमत 
बनाएको छ। 

सिंयकु्त रािसिंजघय 
आददिासी जनजाततको 
अतधकार सम्बन्धी 
घोषणा पर, २०६४ 

आददिासी जनजाततको अतधकारसम्बन्धी सिंयकु्त रािसिंघीय घोषणापर महासभाले, सिंयकु्त 
रािसिंघीय िडापरका उद्देश्य तथा तसिान्तहरु र राज्यहरुले उक्त िडापर अनसुार बहन 
गनुफ पने भनी मातनएका दावयत्ि पूरा गने तथा आददिासीहरुको राजनीततक, आतथफक एिम ्
सामाजजक सिंरचना तथा उनीहरुको सिंस्कृतत आध्याजत्मक परम्पार, इततहास एिम ्दशफन 
विशेष गरी आफ्नो भतूम, िेर तथा सिंसाधनहरु मातथको उनीहरुको अतधकारलाई सम्मान 
तथा प्रििफन गनफ यो घोषणा पर आएको हो। यसमा आददिासी जनजाततको अतधकार 
सम्बन्धी ४६ धारा छ। 
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पररच्छेद-5 विद्यमान िातािरणीय अिस्था 
प्रस्तावित आयोजना तनमाफण तथा सञ्चालन गदाफ आयोजना िेर तथा त्यसको िररपरर भौततक, जैविक र 
सामाजजक-आतथफक तथा सािँस्कृततक िातािरणमा प्रत्यि तथा अप्रत्यि प्रभािहरु पनफ सक्छन।् ती 
प्रभािहरु के, कतत, कवहले, कहािँ परे भनेर िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेनमा पवहचान गनुफ पने 
हनु्छ। यसको पवहचानका लातग हाल भैरहेको िातािरणीय अिस्था बारे थाहा पाउन ुआिश्यक छ। 
तसथफ हालको अिस्था अथाफत ्प्रस्तावित आयोजना तनमाफण पूिफ भौततक, जैविक, रासायतनक र सामाजजक-
आतथफक तथा सािँस्कृततक िातािरणका वितभन्न अियिहरुको ितफमान अिस्था कस्तो छ भनेर स्थलगत 
अध्ययन गरी तथ्याङ्क सिंकलन आिश्यक छ। यस पररच्छेदमा प्रततिदेनमा पवहचान गररएका प्रभािहरुको 
लातग आिश्यक तथ्याङ्कहरु सिंकलन गरी प्रस्ततु गररएको छ। 

5.1 भौततक िातािरण 

प्रस्तावित आयोजनाका लातग आिश्यक सिंरचनाहरु जस्तै बािँध, विद्यतुगहृ, सजफ ट्याङ्क, टेलरेस आदद; सहयोगी 
सिंरचनाहरु जस्तै खानी िेर, क्रसर, व्याजचङ्ग प्लान्ट, माटो खानी, कामदार आिास आदद तथा जलाशय 
िेरको भौगोतलक अिस्था, आयोजना तनमाफणका कारण हनुसक्ने सम्भावित जोजखमहरुलाई मध्येनजर गरेर 
वितभन्न भौगतभफक अध्ययन जस्तै पवहरोको जोजखम, भकूजम्पय जोजखम, बाढीको जोजखम आददको स्थलगत 
अध्ययनको आधारमा सिंकतलत तथ्याङ्कहरु यस शीषफक अन्तगफत चचाफ गररएको छ। 

5.1.1 आयोजना िरेको भौगोतलक/धरातलीय स्िरुप  

नेपालको उत्तरदेजख दजिण ततरको भौगोतलक स्िरुपलाई उच्च वहमाली, उच्च पहाडी, मध्ये पहाड, 

तसिातलक (चरेु पहाड) र तराई गरेर पािँच भागमा विभाजन गररएको छ। प्रस्तावित आयोजना मातथ 
उल्लेजखत विभाजन अन्तगफत मध्ये पहाडी भागमा पदफछ। मध्ये पहाडी भाग उत्तर-पजश्चम र दजिण-पूिी 
पहाडी शृ्रङ्खलाको जवटलता स्िरुपिारा बनेको छ र वयनीहरुलाई नदी उपत्यकाहरुले काटेका छन।् 
वयनीहरुको उचाइ ७०० तम.देजख २००० तम.सम्म छ र पहाडको थाप्लो गोलाकार र कोखेलो परेको 
छ। उच्च पहाडी धरातल बढी तभरालो परेका (३० तडग्री भन्दा बढी) छन ्भने तलततरका पहाडहरु 
तलुनात्मक रुपमा कम तभरालो (२५ तडग्रीदेजख १० तडग्रीसम्म) छन।् मखु्य नदी तटीय उपत्यकाहरुमा 
दईु-तीन तह परेका ठूला-ठूला टारहरु छन।् 

सनुकोसी नदी सप्तकोसी नदीको पजश्चमी मखु्य शाखा हो र यो मध्ये तथा पूिी भेगमा बग्दछ। यस 
जलाधारको भ-ूभाग उत्तरततर अग्लो र दजिणततर होचो छ। मखु्य नदीको लम्बाइ २५५ वक.तम. छ र 
यो वहमालयबाट उत्पजत्त भएको छ। यो नदीको जलाधार िेरले ततब्बतको पठार, उच्च वहमाल, मध्य े
पहाड, महाभारत लेक, चरेु पहाड (तसिातलक पहाड) र तराई गरेर छ िटा भौगतभफक र जलिाय ुिरे 
(geological and climatic zones) ढाकेको छ। यो नदी ततब्बतको मध्ये वहमालबाट उत्पतत हनु्छ जहािँ 
२००० देजख ३००० तम. उचाइ छ। यसको ततब्बततर्फ को लम्बाइ १९० वक.तम. रहेको छ र 
जलाधारको िेरर्ल ३,२०० ि.वक.तम. रहेको छ। नेपालतर्फ  यसको जलाधारको िेरर्ल १५,६०० 
ि.वक.तम. छ र जम्मा िरेर्ल १८,८०० ि.वक.तम. छ। 
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5.1.2 जलाधारिरे र भ-ूउपयोग  

सप्तकोसी नदीको जलाधार पूविफ नेपालमा पदफछ र यो जचनको ततब्बतबाट सरुु/उत्पतत हनु्छ। यसको 
जम्मा लम्बाइ ३३० वक.तम. छ जसमध्ये २८० वक.तम. नेपालमा पदफछ। तथ्याङ्क विभागबाट सन ्
२००८ मा प्रकाशन भएको प्रततिदेन अनसुार सप्तकोसी नदीको जलाधार िेर ५४,१०० ि.वक.तम. 
रहेको छ र यसको िावषफक औसत बहाब १,६२० घ.तम. प्रतत सेकेण्ड छ। नेपालको भ-ूभागमा औसत 
िषाफ २,१६३ तमतलतमटर पदफछ भन ेततब्बततर्फ को भतूममा ३०० तमतलतमटर पदफछ। 

सनुकोसी नदी सप्तकोसीको प्रमखु शाखा हो। सनुकोसी नदीको जलाधार िेरमा पने सबै भन्दा अग्लो 
ठाउिँ कररि ८,००० तम. अग्लो छ र यो प्रस्तावित बािँध िेरबाट १८१ वक.तम. टाढा रहेको छ। यस 
नदीको औसत तभरालोपन ४.१४% छ। र यसको पानी जलाशयमा जम्मा हनु लाग्ने समय १२.३६ 
घण्टा अनमुान गररएको छ। जजआइएस सफ्टिेरबाट जलाधार िेरको अध्ययन गदाफ १०,३९६ ि.वक.तम. 
पाइएको छ त्यस मध्ये ८,०७० ि.वक.तम. (७७.६%) ५,००० तम. भन्दा कम उचाइमा रहेको छ भन े
बािँकी त्यस भन्दा बढी उचाइमा पदफछ। कररि ४,००० तम. भन्दा बढी उचाइका ठाउिँहरु अतधकािंस 
समय वहउिँले ढाक्न ेगदफछ। त्यस भन्दा कम उचाइका भागहरुमा जिंगल र कृवष भमूीको रुपमा प्रयोग 
भएको छ। त्यसैगरी जचनको ततब्बतमा पने जलाधार िेरमा मखु्यत घािँसेमैदान र थोरै जिंगलले ढाकेको 
छ। जलाधारिेर र त्यसको भ-ूउपयोग सम्बजन्ध नक्साहरु अनसूुची ५ को नक्सा नम्बर ५.१.१ र 
५.१.२ मा ददइएको छ। 

5.1.3 इजन्जतनयररङ भवूिज्ञान 

5.1.3.1 चट्टान र माटोको वकतसम  

बािँध िेर Higher Himalayan Crystalline मा पदफछ। त्यसको उत्तरतर्फ  एम.सी.टी. (MCT) रहेको 
छ र यसले Higher Himalayan rock र Lesser Himalayan Sequence छुट्याएको छ। आयोजना 
िेरको चट्टानलाई दईु भागमा विभाजन गनफ सवकन्छ पवहलो The Kathmandu Complex rocks र 
दोस्रो The Nuwakot Complex rocks हनु।् Kathmandu Complex rocks को Lithology schist, 

gneiss, quartzite र metasandstone तमलेर बनेको छ। Nuwakot Complex rocks, Dolomit unit 

तथा Phyllite and Quartzite unit मा विभाजजत भएका छन।् Kathmandu Complex र Nuwakot 

Complex rocks लाई thrust ले छुट्याएको छ जसको नाम महाभारत थ्रस्ट (Mahabharat Thrust) 

हो। यो र्ोल्ड (fold) phyllite र quartzite बाट बनेको छ। आयोजना िेरको भौगतभफक नक्सा अनसूुची 
५ को नक्सा ५.१.३ मा ददइएको छ। 

बािँध िेर Higher Himalayan Crystalline मा पदफछ। त्यसको उत्तरतर्फ  एम.सी.टी. (MCT) रहेको 
छ र यसले Higher Himalayan rock र Lesser Himalayan Sequence छुट्याएको छ। प्रस्तावित 
आयोजनाका अियिहरुको भ-ूगभफ बारे तल िणफन गररएको छ।  

प्रस्तावित आयोजना िेर ६ िटा मूख्य तह (Stratingraphical Groups) मा विभाजजत भएको छ। 
यसको नक्सा अनसूुची ५ को नक्सा निंबर ५.१.३ मा ददइएको छ। पूविफ नेपालमा भएको चट्टानहरुको 
तह न्यून देजख उच्च तहको रुपान्तररत चट्टान (Low-to-high grade Metamorphic Rock) प्रकृततको 
छ। आयोजना िेरमा अध्ययन गदाफ Main Central Thrust (MCT), Main Boundry Fault (MBF), 

Igneous Rock, Himal Group, Midland Group, Kathmandu Group, Siwalik Group, Tethys 
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Group, Recent Group जस्ता भौगतभफक सिंरचना (geological structures) पाइएको तथयो। मातथ 
उल्लेजखत दईुिटा र्ल्टहरु नेपालको पूिफ पजश्चम नेपाल भरी तबकतसत भएका छन ्र वयनीहरुले मूख्य 
भौगतभफक समूहहरुलाई विभाजन गरेका छन।् 

5.1.3.2 डुबान िरे  

डुबान िेर colluvium, diluvium, terrace, residual soil लगायत Nuwakot Complex र 
Kathmandu Complex जस्ता चट्टानहरु तमलेर बनकेो छ। बािँध िेरमा मखु्यत schist, gneiss, 

phyllite, metasandstone, quartzite र dolomite तमलेर बनेको छ। 

कुडलेुबाट मातथततर धेरै ियीकरण भएको Schist कोलतुभयम धरातलमा पाइन्छ। नदीको दायािँ 
वकनारततर मातनसिारा तनतमफत talus deposits ले ढाकेको छ जनु चचु्चा र कम चचु्चा चट्टान तमलेर 
बनेको छ। ती चट्टानका टुक्राहरु schist र metasandstone तमलेर बनकेो छ। कुडुले मातथको 
alluvium deposits बालिुा र ग्राभेलले बनेको छ। कोलतुभएम boulders of palmitic र politic schist 

तमलेर बनकेो छ। बायािँ वकनारातर्फ  quartzite outcrop का patches देख्न सवकन्छ। 

डुिान िेर बािँधबाट ५२.८ वक.तम. मातथ सम्म रै्तलनछे र यहािँको माटो Colluvium, alluvium, 

diluvium, terrace, residual soil प्रकृततको छ। यस िेरमा भएको चट्टानहरुमा Schist, gneiss, 

phyllite, metasandstone, quartzite and dolomite हनु।् डुिान िेर/जलाशयमा विततजोर खोला, 
च्यास्कु खोला, बजन्दजोर खोला, सगुरेु खोला, अधेरी खोला, तसत्खा खोला, गगटे खोला, धतमले खोला र 
रोसी खोला सनुकोसीमा तमतसन्छन ्ततनीहरुले िषाफदको समयमा धेरै तथगर (Sediments) ल्याउदछन।् 
त्यसैगरी भटौली खोला, सकुाजोर खोला, रनजोर खोला, र महादेि खोला तामाकोसीमा तमतसन्छन ्
वयनीहरुले पतन िषाफदको समयमा धेरै तथगर (Sediments) ल्याउने गरेका छन।् वय सबै खोलाहरुले 
खोला वकनारको कमलो भाग कटान गरेर िषाफदको समयमा ठूलो मारामा तथगर (Sediments) सनुकोसीमा 
तमसाउने गरेका छन।् 

5.1.3.3 बािँध कम्प्लेक्स  

प्रस्तावित बािँध मध्ये-तल्लो पहाडी नदी-उपत्यकामा पदफछ। बािँध िेरमा सनुकोसी नदी अिंग्रजेीको एस 
'S' जस्तो बाटो भएर बगेको छ। यहािँ नदी दजिणी-पजश्चमी त्यसपतछ उत्तर-पूिफ र पूिफ-पजश्चम भएर बािँध 
िेर पार गदफछ। यस िेरमा गवहरो सािँघरुो भी (V) आकारको कररि ८० देजख ११० तम. चौडाइको 
नदी उपत्यका (River Valley) बनेको छ। उपत्यकाको चौडा भाग तल्लो तटततर बायािँ वकनारामा र 
मातथल्लो भागमा दायािँ वकनाराततर देख्न सवकन्छ। चौडा भाग भएको ठाउिँमा उचाइ कररि ४१८ देजख 
४२० तम. छ र बािँधस्थलमा उचाइ ४१३ देजख ४१८ तम.सम्म छ। 

बािँधको दायािँ-बायािँ दिैुतर्फ  तभरालो (५०-६० तडग्री) र चौडा पहाडहरु छन।् यद्यपी दायािँ वकनाराततरको 
पहाड सडक मतुन धेरै तभरालो छ। बायािँ वकनाराततरको पहाड दजिणतर्फ  र्केको छ जसको अतधकतम 
उचाइ ९०० तम. छ तथा वयनमा उत्तरतर्फ  उचाइ बढी र दजिणतर्फ  उचाइ कम छ। बायािँ वकनारातर्फ को 
पहाड तभरालो तसधा र केही खोल्सा खोजल्सहरु रहेका छन।् 

बािँध िेरमा मखु्यत Quaternary System Holocene Series Loose deposit, Tawa Khola 

Formation, Kathmandu Group र Precambrian समूहका चट्टान तमलेर बनेको छ। यस िेरमा 
भएका चट्टानहरुमा ियीकरण भएको पाइएको छ र ियीकरण Faults र Joint मा बढी छ। यस्तो 
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ियीकरणको कारण नदी वकनारामा मातथका चट्टानका टुक्राहरु थवुप्रएको पाइएको तथयो। बािँध बने्न 
ठाउिँको चट्टान Plagioclase geniss प्रकारको खैरो-सेतो रङको fine-grained crystalloblastice texture 

भएको gneissose and banded structure भएको बाक्लो तह augen gneiss र metamorphic 

sandstone प्रकारको तथयो। यस्तो प्रकृततको चट्टान (bed rock) ठूलो सिंरचनाको लातग राम्रो मातनन्छ। 

5.1.3.4 सरुुङ र अन्य भतूमगत सिंरचनाहरु  

पानी र्काफउने प्रणाली दायािँ वकनारामा प्रस्ताि गररएको छ र यस अन्तगफत टािर इन्टेक, डाइभसफन 
सरुुङ, सजफ ट्याङ्क र पेनस्टक सेक्सन पदफछन।् सरुुङ मध्ये पहाडी राजमागफ भएर जान्छ। यस भागको 
धरातल तभरालो र भईुको भाग ४८० देजख ८०० तम.को छ। बावहरको सतहमा टाकुराको दिैुतर्फ  
खोल्साहरु रहेका छन।् यी खोल्साहरु कम गवहरा छन।् यस िेरको तभरालोपन ४० देजख ६० 
तडग्रीसम्मको रहेको छ र धेरैजसो ठाउिँमा चट्टान देजखन्छ। 

यस िेरको तलथोलोजी plagioclase gneiss, metamorphic sandstone र augen gneiss ले बनेको 
छ। Quaternary deoisuts खकुुलो खालको हनुभेएकोले त्यसको स्राटामा (strata) पानीको भन्डारन 
हनु्छ यहािँ िषाफदको पानी सोझै जम्मा हनु्छ। दायािँ वकनारको पहाडमा यस्तो क्िाटनरी रक (quaternary 

rock) देजखन्छ यसमा िषाफदको पानी सिंकलन भएर तछद्रबाट िेडरकमा (Bedrock) जान्छ। जसको 
कारण ररभर भ्यातलमा (River valley) पानीको मनग्य स्रोत देजखन्छ। यहािँ देख्न सवकने गरी िषाफद 
समयमा नदीको बहाबमा पररितफन आउिँछ र नदीको वकनार पररितफन हनु्छ। 

प्रस्तावित सरुुङ बने्न ठाउिँ अतधकािंस तभरालो (तभरालोपन ४० देजख ६० तडग्रीको) छ र ठाउिँठाउिँमा तभर 
देजखएको धेरै ठाडो तभरालो परेको जतमन छ। यहािँ मखु्यत biotite plagioclase, gneiss, plagioclase 

gneiss, metamorphic sandstone र augen gneiss पाइन्छ। सरुुङ बने्न ठाउिँको तड्रल गरेर अध्ययन 
गदाफ सरुुङ लगायतका भतूमगत सिंरचनाहरु चट्टानको कारणले भातसन ेिा त्यसको रे्तलयर हनुे देजखदैन। 

सजफ ट्याङ्क २५ तडग्री को सामान्य धरातलमा प्रस्तावित छ। यस ठाउिँको चट्टान मखु्यत Plagioclase 

gneiss प्रकारको छ। यहािँको हाल भैरहेको सतह जस्थर छ तरपतन जचररएका चट्टान, टुवक्रएका चट्टानको 
टुक्रा र मातथततरबाट आएका टुक्राहरु थवुप्रएको कारण तनमाफणको समयमा तनमाफण िेरको जस्थरता बारे 
ख्याल गनुफ पने देजखन्छ।   

5.1.3.5 विद्यतुगहृ र टेलरेस  

विद्यतुगहृ दायािँ वकनारामा पहाडको रे्दीमा प्रस्ताि गररएको छ यो बािँध भन्दा कररि ५०० तम. तल 
पदफछ। प्रस्तावित ठाउिँमा rock mass weathering देजखन्छ। प्रस्तावित टेलरेस ११५ तम. लामो कररि 
नदीको सतहमा पदफछ। टेलरेस (Tailrace) बने्न ठाउिँमा रोडा र बालिुाको तह छ जसको कारण जतमन 
मनुीको पानीको प्रभाि पने देजखन्छ। 

विद्यतुगहृ पहाडको काखमा/रे्दमा प्रस्ताि गरएको छ। यो सामजुन्द्र सतह देजख कररि ४३० देजख 
४७५ तम. को उचाइमा छ। यससिँग जोतडएको पहाडको तभरालोपन कररि ३० देजख ३५ तडतग्रको छ। 
प्रस्तावित ठाउिँको bed rock मखु्यत biotite piagioclase gneiss र plagioclase gneiss ले बनकेो छ। 
टेलरेस विद्यतुगहृको सतहमा नदी वकनारामा ११५ तम. लामो बने्नछ। यो नदी वकनारामा भएकोले 
बालिुा, गट्टी र ग्राभेलले भातथल्लो सतह बनेको छ र यस्तो ठाउिँमा कतै खाली प्िालहरुपतन हनुसक्न े
भएकोले यसको तनमाफण गदाफ यी कुरालाई ध्यान ददन ुपनेछ। 
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5.1.3.6 तनमाफण सामग्री  

आयोजना िेर नजजकमा उपयकु्त तनमाफण सामग्री पाउनाले कुनैपतन सिंरचनाको प्रकार, बनािट र तनमाफणमा 
महत्िपूणफ भतूमका खेल्दछ। भौगतभफक वहसाबले प्रस्तावित आयोजनाको चट्टान लेसर वहमालय (Lesser 

Himalaya) र हाइएर वहमालय (Higher Himalaya) मा पदफछ र यसलाई एम.तस.टी.ले छुट्याएको छ। 
प्रस्तावित तनमाफण सामग्रीको खानीिेर हाइएर वहमालय वक्रस्टलाइन (Higher Himalayan crystalline) 

Proterozoic rock Tawa Khola Formation मा पदफछ। यहािँको चट्टान Tawa Khola Formation मा 
micaceous quartzite बाट बनेको छ र यसको foliation ranges १८० तडग्रीदेजख २००/५७ तडग्रीदेजख 
४०० (DD/DA) रहेको छ। 

दधुभञ्ज्याङमा प्रस्तावित खानी बािँधबाट २ वक.तम. टाढा तभरालो ४०० तम. अग्लो पहाडमा छ। यसको 
सतह मूख्यत ग्रनेाइटले बनकेो छ। यस ठाउिँमा अनमुातनत ७.५ करोड घ.तम. भन्दा बढी तनमाफण सामग्री 
भन्डारन रहेको छ अथाफत ्आयोजनाको आिश्यकतालाई यसले पररपूततफ गनेछ। 

पानी र्काफउने बािँध बनाउनको लातग आिश्यक Seepage material बािँध भन्दा कररि १३ वक.तम. 
मातथततर ग्िालटारमा प्रस्ताि गररएको छ। यो ठाउिँमा बजस्त र कृवष भतूम रहेको छ र यो मातथबाट 
ढुङ्गा माटो आएर थवुप्रई बनेको Alluvial Slope हो। यो ४५०,००० ि.तम. मा रै्तलएको छ र यहािँको 
२.५ तम. तल सम्मको माटो उपयोग गनफ सवकनेछ। यस ठाउिँको माटो खैरो रातो रङको छ। यहािँ 
११.२ लाख घ.तम. माटो भन्डारन रहेको अनमुान गररएको छ। 

5.1.3.7 माटो  

आयोजना िेरमा तमतस्रत माटो पाइएको छ। जसको दाना (Grain size) मतसनोदेजख खस्रो रहेको छ। 
धेरैजसो आयोजना िरेमा gravelly soil with boulders र केही ठाउिँमा sandwiched माटो रहेको छ। 
यसको कण (Particle size) एकदमै ठूलो सानो छ। वयनीहरु तमस्रीत खलु्ला र खािँददएको (loose-

slightly dense) छ। क्लेई माटो (Clay soil) स्यान्डी माटो (sandy soil) भन्दा कम प्रततरोधक 
प्रकृततको हनु्छ। 

जलाशयमा गरा-गरा परेको लजु रेतसडुअल स्िाएल (Loose residual soil) छ र यो पानीमा सिंतपृ्त 
भएपतछ खजस्कन ेसम्भािना रहन्छ। पानीको छालले नदीको वकनारा काट्नाले पवहरोको जोजखम बढ्दछ। 
आयोजना िेरको रेतसडुअल स्िाएल (residual soil) मतसनो रातो तसजल्ट-क्ले (silty-clay) प्रकृततको छ 
जनु जलाशयमा सस्पेन्डेट लोडको स्रोत बन्न सक्छ। यस्तो खालको भन्डार रातमाटे र त्यसको 
आसपासको िेरमा बढीछ। 

5.1.4 पवहरो र भ-ूिय  

प्रस्तावित आयोजनाको जलाशयको अतधकािंस भाग सनुकोसी र तामाकोसी तथा ततनीहरुको शाखा स-
साना खोलाहरुको नदी तटीय भागले ओगटेको छ। भगूतभफक अध्ययनको क्रममा जतमनको जस्थरताको 
स्थलगत अध्ययन गररएको तथयो यस अध्ययनमा ४२ स्थानको नमनुा सिंकलन गररएको तथयो। यस 
अध्ययनमा ९ स्थान जनुसकैु वहसाबले जस्थर पाइएको तथयो, २ स्थानमा toppling failure को सम्भािना 
देजखएको तथयो र बािँकी ३१ स्थानमा wedge failure को सम्भािना देजखएको तथयो। wedge failure 

मध्य े२० स्थानमा single wedge, ८ स्थानमा two wedge र ३ स्थानमा three wedge को सम्भािना 
रहेको छ। 
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स्थलगत अध्ययनका क्रममा जलाशय िरेमा धेरै पवहरोहरु देजखएका तथए। सनुकोसी नदीको वकनारामा 
देजखएका पवहरोहरु सामान्य खालका तथए भने तामाकोसी वकनारका विशेषगरी मन्थलीदेजख जखम्तीततरका 
पवहरोहरु अतल गवहरा र ठूलो प्रकृततका तथए। धेरैजसो पवहरोहरु तामाकोसी नदीको बायािँ वकनारामा 
बढी तथए जहािँ phyllite र quartzite को बाहलु्यताछ। ठूला-ठूला ढुङ्गाहरु wedge का कारणले बनेका 
र त्यसबाट पवहरोको शरुुिात भएको देजखन्छ। यस्ता पवहरोहरुले स-साना तथा ठूला तथगर िा ठूला 
िस्तहुरु नजजकको खोलामा लैजान्छन ्र त्यवह पतछ जलाशयको लातग तथगरको स्रोत बन्न जान्छ। सुिँगरेु 
खोला, रनजोर खोला, सकुजोर खोला, बन्दीजोर खोला जस्ता मौसमी खहरेहरुले धेरै मारामा डेतब्रजहरु 
ओसाने गदफछन।् खकुुलो residual soil र terrace deposit जलाशय िेरमा रहेकोले पानीको कारण 
माटो जलाशयमा खस्ने सम्भािना रहन्छ। पानीको छालले नदी वकनारा काट्नाले पवहरोको जोजखम 
बढीरहन्छ। 

प्रस्तावित आयोजनाको मन्थली देजख जखम्ती सम्मको खण्ड बाहेकमा पवहरो तथा भ-ूस्खलन सामान्य 
पाइएको छ। यस िरेमा कतै-कतै सामान्य पवहरोहरु भेवटएका तथए। तर मन्थली देजख जखम्ती सम्मको 
भागमा धेरै गवहरा पवहरोहरु भेवटएका तथए। मखु्यत तामाकोसी नदीको िायािँ वकनारमा जहािँ Phyllite 

and Quartzite चट्टानहरु तथए त्यहािँ ठूला र तगहरा पवहरोहरु तथए। यी पवहरोहरुले सानो देजख ठूला 
ढुङ्गाहरु नजजकको खोला नदीमा मासाउने गरेको पाइएको तथयो जसले जलाशयमा तथगर (Sediments) 

जम्मा गने छन।् सगुरेु खोला, रनजोर खोला, सकुाजोर खोला, बजन्दजोर खोला, लागयतका खोलाहरुमा 
Dabris Flow धेरै जाने गरेको पाइएको छ। नदीको पानीले पहाडको वकनाराहरु कटान गनुफ पवहरोको 
प्रमखु कारण देजखएको छ। 

5.1.5 भकूजम्पय जोजखम  

नेपाल वहमालय पिफतको मध्य ेभागमा पदफछ। इततहासलाई हेने हो भने यस िरेमा धरै भकूम्पहरु गएका 
छन।् नेपाल सरकारले इ.सिं. १९७८ मा राविय भकूम्प केन्द्र स्थापना गरेर साना तथा ठूला भकूम्प 
मापन गने र परुाना तथ्याङ्कको सिंकलन गरेर तथ्याङ्क अतभलेजखकरण गरेको छ। भकूम्पको भविश्यिाजण 
गनफ नेपालको तथ्याङ्क अपरुो रहेको बारम्बार आउने ठूला भकूम्पले प्रमाजणत गरेका छन।् नेपालमा 
भएका Main Central Thrust, Main Boundary Thrust, Himalayan Frontal Thrust र अन्य सकृय 
regional faults जस्ता टेक्टोतनक वर्चरहरु (Tectonic Feature) भकूम्पका मखु्य स्रोतहरु हनु।् 
नेपालमा शताब्दीऔदेजख धेरै ठूला र विनासकारी भकूम्पहरु गएका छन ्जसको कारण धनजनमा ितत 
पगेुको छ। एकै ठाउिँमा केही समयको अन्तरालमा पटक-पटक भकूम्प जान ेतनजश्चत छ। ठाउिँअनसुार 
समयको अन्तर र्रक हनु्छ। तलको तातलकामा विगतमा गएका भकूम्पहरुको सूची बनाइएको छ। 

तातलका 17. नेपालमा गएका ५ रेक्टर स्केल भन्दा ठूला भकूम्पहरु 

क्र  .स .  केन्द्र )इवपसेन्टर(  िषफ (इ.सिं) म्याजग्नच्यडु 

१ तसन्धपुाल्चोक, मध्ये नेपाल १८३३ ८.० 

२ दाच ुफला, सदुरु पजश्चम १९१६ ७.३ 

३ चैनपरु, पूिी नेपाल १९३४ ८.३ 

४ दोलखा, मध्ये नेपाल १९३४ ६.८ 

५ कास्की, पजश्चम नेपाल १९५४ ६.४ 

६ दाच ुफला, सदुरु पजश्चम १९६६ ६.३ 

७ दाच ुफला, सदुरु पजश्चम १९६६ ६.१ 
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क्र  .स .  केन्द्र )इवपसेन्टर(  िषफ (इ.सिं) म्याजग्नच्यडु 

८ बझाङ्ग, सदुरु पजश्चम १९८० ६.५ 

९ उदयपरु, पूिी नेपाल १९८८ ६.६ 

१० ताप्लेजङु्ग, पूिी नेपाल २०११ ६.९ 

११ गोरखा, मध्ये नेपाल २०१५ ७.९ 

१२ दोलखा, मध्ये नेपाल २०१५ ७.३ 

स्रोतः सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना, २०७७ 

इ.सिं. १९३४ मा चैनपरु केन्द्रविन्द ुभएर गएको ८.३ रेक्टर स्केलको भकूम्प अवहलेसम्मकै नेपालको 
लातग ठूलो भकूम्प हो। यसले नेपालको पूिी िेरमा धेरै ितत गरेको तथयो। वि.सिं. २०७२ मा गोरखा 
जजल्लाको िारपाक केन्द्रविन्द ुभएर गएको ७.९ रेक्टर स्केलको भकूम्प पतछल्लो समयको ठूलो भकूम्प 
हो (अनसूुची ५ को नक्सा ५.१.४)। यस भकूम्पमा धक्काहरु पूिी-उत्तरी भेगमा असरदार रुपमा 
रै्तलएको तथयो जसको कारण गोरखा, धाददङ, रसिुा, तसन्धपुाल्चोक र दोलखामा धेरै ितत गरेको तथयो। 
यसको असर दजिण भेगका जजल्ला निुाकोट, काठमाडौं, भक्तपरु, लतलतपूर, काभ्रपेलाञ्चोक, तसन्धलुी र 
रामेछाप जजल्लामा पतन देजखएको तथयो। अनसूुची ५ को नक्सा ५.१.५ मा नेपालको भकूजम्पय जोजखमको 
अिस्था देखाइएको छ। 

5.1.6 वहमताल विष्र्ोटनको अिस्था र पवहरोिारा तसजजफत िाढीको जोजखम  

वहमाली भेगमा वहमनदीहरुको कृयाकलापबाट िषौं लगाएर वहमताल अथाफत ् मोराइन ड्याम लेक 
(Moraine dam lake) को तनमाफण हनुे गदफछ। िातािरणमा तापमानको िृवि र अन्य कारणले वहउिँ 
पग्लेर वहमतालबाट तालमा पररितफन हनु्छ। जसको कारण पवहले वहमताल बन्दाको बािँध (Moraine) 

ले तालको पानीलाई थाम्न नसक्दा यी तालहरु विष्र्ोट हनु ेगदफछन ्र त्यसबाट तनश्केको गतततसल 
पानीले तल्लो नदीतटीय िरेमा बाढीको सजृना गदफछ र त्यसबाट नदी वकनारमा ठूलो ितत पगु्दछ। 
नेपालको ऐततहातसक अतभलेखलाई हेदाफ वितभन्न कालखण्डमा वहमतालहरु विष्र्ोटन भएर धेरै विपजत्तहरु 
आइपरेका छन।् 

सनुकोसी नदीको जलाधार िेरको अध्ययन गदाफ वहमतालहरु वहमालयको उत्तरी भागमा अिजस्थत छन ्
र केही ततब्बतको तसमािरेमा पदफछन।् तलको तातलकामा विगतमा सनुकोसी नदीमा भएका तीन 
वहमताल विष्र्ोटनका घटनाहरु सूजचबि गररएको छ। 

तातलका 18. सनुकोसी नदीमा वहमताल विष्र्ोटनका घटनाहरु 

नाम समय कारण ितत 

तारा छो १९३५ पाईवपङ (Piping) खेततयोग्य जतमनमा र केही तब्रतडङ्ग उद्योगमा ितत 

झ्यङज्याङ बो १९६४ पाईवपङ धेरै ितत नभएको 
 १९८१ ग्लेतसयर एभालेन्च एउटा जलविद्यतु आयोजना प्रभावित 

 स्रोतः सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना, २०७७ 

सनुकोसी नदीको जलाधार िेरसिँग सम्बन्धीत वितभन्न अनसुन्धान र प्रततिदेनहरुको अध्ययन गदाफ यस 
जलाधार िरेमा नेपालको तसमाना तभर १७ िटा वहमतालहरु (Moraine lakes) छन।् छो-रोल्पा 
(१.४५२ ि.वक.तम.) बाहेक अन्य वहमतालहरु साना छन ्र औसत िेरर्ल ०.००५ ि.वक.तम. छ। 
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छो-रोल्पा ताल सनुकोसी-२ आयोजनाको जलाधार िरेमा पदफछ र यसको विष्र्ोटनबाट सनुकोसी-२ 
आयोजना प्रभावित हनु्छ। 

सनुकोसी-२ आयोजना यस नदीको तल्लो तटीय िेरमा अिजस्थत छ जहािँ र्रक खालको मनसनु रहेको 
छ। िषफ भररको िषाफको तथ्याङ्क हेदाफ मातथल्लो िरेमा कम र तल्लो िेरमा बढी पाइन्छ। भारी िषाफले 
िाढीको जोजखम बढाउिँछ। धेरै िाढी असाढदेजख असोज (जनुदेजख सेप्टेम्बर) सम्म आउिँछ र बढी जसो 
साउन भदौ (अगष्टमा) देजखन्छ। उपलब्ध तथ्याङ्कको अध्ययन गदाफ स्टेशन ६३० मा इ.सिं. १९६४ 
देजख २०१४ सम्ममा सबैभन्दा धेरै ४,३७० घ.तम. प्रततसेकेण्ड बहाब देजखएको तथयो। जसिलेा अगष्ट 
२४, १९६६ मा पानीको सतह ७.२३ तम.सम्म पगेुको तथयो। त्यसददन औसत बहाब २,४४० घ.तम. 
प्रततसेकेण्ड तथयो। पवहरोको कारणले उत्पन्नहनु ेिाढीको जोजखम पतन यस आयोजनालाई रहेको छ। 

5.1.7 तथगर/सेतडम्यान्टेसन  

एस.तड.आर.आइ. कम्पनीले २०७४ पसुमा अस्थायी हाइड्रोमेवरक स्टेशन सनुकोसी-२ को बािँध िेरमा 
राखेपतछ तथगरको अनगुमन सरुु भयो। तनररिण गनफ थालेको भखफर ३ िषफ भएको छ। तथगरको 
अनगुमन सर्ा पानी भएको समयमा हप्तामा एक पटक, िषाफदमा दैतनक दईु पटक र धेरै धतमलो पानी 
भएको समयमा थप एक पटक अनगुमन गररन्छ। २०७४ मिंतसर २६ देजख २०७५ भाद्र १० सम्मको 
तथ्याङ्क अध्ययन गदाफ अतधकतम ८.७८३ वकलो प्रतत घ.तम.सम्म तथगर पाइएको छ। तथगरको मारा 
तलुनात्मक रुपमा बाढी नआएको समयमा कम र असाढ देजख बढ्ने तथा साउन र भदौमा अत्यातधक 
पाइएको छ। 

तथगरको नयािँ तथ्याङ्क छोटो समयको भएको कारणले गदाफ यही तथ्याङ्कको आधारमा विस्ततृ विष्लेषण 
गनफ भने सवकदैन। त्यसैले यस आयोजनामा जाइकाको तथ्याङ्कलाई पतन आधार मातनएको छ। सनुकोसी-
२ को स्पेतसवर्क सेतडमेन्ट इल्ड १८७१ टन प्रतत वक.तम. प्रतत िषफ रहेको छ। रयावपङ्ग इवर्तसयजन्स 
औसत िावषफक जलाशयमा रहन ेपानीको आयतन अनपुातमा भर पदफछ। यसको आधारमा जलाशयको 
आय ुअनमुान गररन्छ। यसले जलाशयको अनतु्पादक सञ्चय स्थल (Dead storage) तथगरले कतत 
समयमा भररन्छ भने्न सिंकेत गदफछ। सनुकोसी-२ आयोजनाको अनमुातनत आय ु९१ िषफ रहेको छ। 

5.1.8 जल तथा मौसम 

प्रस्तावित आयोजनालाई लजित गरेर पवहला कुनैपतन लामो अितधको जलिाय ुतथ्याङ्क सिंकलन भएको 
तथएन। यस नदीको जलाधार िेर र त्यस जलाधारमा भएका जलिाय ुतथ्याङ्क सिंकलन केन्द्रको नक्सा 
अनसूुची ५ को नक्सा ५.१.६ र ५.१.७ मा देखाइएको छ। आयोजना नजजक जलिाय ुतथ्याङ्क सिंकलन 
केन्द्र नभएको कारण २०७४ साल पसु मवहनामा एस.डी.आर.आई. कम्पनीले प्रस्तावित आयोजनाको 
अध्ययनको जजम्मा पाए पतछ प्रस्तावित आयोजना लजित गरेर जलिायकुो तथ्याङ्क सिंकलन सरुु गररएको 
हो। नयािँ सिंकतलत तथ्याङ्कहरु सनुकोसी-२ र ३ दिैु आयोजनाको लातग हनुेगरी िायकुो गतत, िषाफ, 
तापक्रम, आद्रफता (humidity) िायकुो चाप लगायतका तथ्याङ्क सिंकलन गररराखेको छ। स्थापना गररएको 
जलिाय ुसिंकलन केन्द्रले मापन गरेको औसत िायकुो गतत १.३ तम. प्रततसेकेण्ड, अतधकतम गतत २७.९ 
तम. प्रततसेकेण्ड र िसन्त ऋतमुा धेरै र शरद ऋतमुा मन्द िायकुो गतत मापन गरेको छ। एउटा िषाफको 
पानी मापन केन्द्र (१११५ नम्बर स्टेशन) कररि बािँध भन्दा ५०० तम. मातथ रहेको छ। यस िेरको 
िावषफक औसत िषाफ १००० तमतलतमटर छ साथै यस िेरमा मखु्यत िषाफदको समयमा (जनुदेजख सेप्टेम्बर) 
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धेरै िषाफ मापन गरेको देजखन्छ र औसत िषाफतको समयमा हनु ेिषाफ ५८० तमतलतमटर छ। आयोजनाको 
उपलब्ध तथाङ्कको विश्लषेण गरी मातसक औसत नदीको बहाब तथा अनकूुल िातािरणीय प्रिाहको बारेमा 
तलको तातलकामा ददइएको छ। 

तातलका 19. मातसक औसत सनुकोसी नदीको बहाब तथा िातािरणीय प्रिाह 

क्र.स. मवहना 
मातसक औसत 
प्रिाह (m3/s) 

िातािरणीय प्रिाह 
१० % (m3/s) 

आयोजनाले सदपुयोग 
गने पानी (m3/s) 

१ जनिरी (पसु-माघ) १२३.१ १२.३१ ११०.७९ 

२ रे्ब्रअुरी (माघ-र्ागनु) १०३.१ १०.३१ ९२.७९ 

३ माचफ (र्ागनु-चैर) ९५.२ ९.५२ ८५.६८ 

४ अप्रील (चैर-बैशाख) १०६.८ १०.६८ ९६.१२ 

५ म े(बैशाख-जेठ) १६३.८ १६.३८ १४७.४२ 

६ जनु (जेठ-असार) ४९०.६ ४९.०६ ४४१.५४ 

७ जलुाइ (असार-साउन) १३९५.६ १३९.५६ १२५६.०४ 

८ अगष्ट (साउन-भाद्र) १७५४.७ १७५.४७ १५७९.२३ 

९ सेप्टेम्बर (भाद्र-असोज) ११०७.२ ११०.७२ ९९६.४८ 

१० अक्टोबर (असोज-काततफक) ४८०.०१ ४८.०१ ४३२.०९ 

११ नोभेम्बर (काततफक-मिंसीर) २३९.० २३.९० २१५.१ 

१२ तडसेम्बर (मिंसीर-पसु) १५७.४ १५.७४ १४१.६६ 

स्रोतः सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजनाको हाइड्रोलोजजकल विश्लषेण, २०१९ 

5.1.9 िाय,ु जल तथा ध्ितनको गणु 

5.1.9.1 िायकुो गणु 

आयोजना िेरले धेरै भ-ूभाग ओगटेकोले आयोजनाको क्याम्प र डजम्पङ साइट, बािँध िेर, विद्यतुगहृ, 
खानी िरे, जलाशयमा (विततजोर खोला दोभान) गरी पािँच ठाउिँमा िायकुो नमनुा तलइएको तथयो। 
िायकुो नमनुा तलिंदा आयोजना सिंञ्चालनको कारण िायकुो गणुस्तरमा पनफसक्ने प्रभािलाई मध्यनजर गदै 
TSP, PM10, PM2.5, Lead, Sulfur dioxide, Nitrogen dioxide, Carbon monoxide, Ozone र 

Benzene जस्ता पारातमटरहरुको मापन गररएको तथयो। यी सबै पारातमटर मापन गदाफ आयोजना िेरमा 
नेपाल सरकारले तनधाफरण गरेको मापदण्ड अनसुार न ैपाइएको तथयो। प्रस्तावित आयोजना िेरमा कुनैपतन 
िाय ुप्रदषुण गने स्रोतहरु सभे गदाफको समयसम्म नभएकोले िायकुो गणुस्तर राम्रो पाइएको तथयो। मातथ 
उल्लेजखत सबै स्थानहरुको स्थलगत नततजा अनसूुची ५ को तातलका ५.१.१ देजख तातलका ५.१.५ मा 
ददइएको छ।  

5.1.9.2 पानीको गणु 

आयोजनाको क्याम्प र डजम्पङ िेर, बािँध स्थल, जलाशय, सनुकोसी र तामाकोसी दोभान, सनुकोसी 
तर्फ को जलाशयको अजन्तम भाग र तामाकोसी तर्फ को जलाशयको मातथल्लो भागमा गरी छ स्थानमा 
पानीको नमनुा सिंकलन गररएको तथयो। पानीको नमनुा सिंकलनको क्रममा केही पारातमटरहरु स्थलगत 
र केही पारातमटरहरु प्रयोगशालामा ल्याई पानीको गणुस्तर मापन गररएको तथयो। पानीको गणुस्तर 
मापन गदाफ पानीको भौततक गणुहरुमा Water temperature, pH, electrical conductivity, Total 
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Suspended Solids, and alkalinity (as CaCO3), पानीको रासायतनक गणुहरुमा N-nitrate, N-

ammonia, total phosphorus, total hardness (as CaCO3), chloride, sulphate, oil/grease, 

dissolved oxygen, dissolved CO2, chemical oxygen demand (COD), पानीमा भएका Fe, Mn, 

Hg, Pb, Cd, Na, K जस्ता धातहुरु र पानीमा भएको माइक्रोबायल गणुहरुमा Total Coliform/E. coli 

or Fecal coliform को जािँच गररएको तथयो। यी सबै पारातमटरहरुको चेक जािँच गदाफ नेपाल सरकारले 
तोकेको मापदण्ड भन्दा कम पाइएको तथयो। यसको प्रयोगशाला ररपोटफ अनसूुची ५ को तातलका ५.१.६ 
देजख तातलका ५.१.११ मा ददइएको छ। 

5.1.9.3 ध्ितनको गणु 

िायकुो गणुस्तर सम्बजन्ध जशषफकमा मातथ उल्लेख गररए अनसुार आयोजनाको क्याम्प र डजम्पङ साइट, 
बािँध िेर, विद्यतुगहृ, खानी िेर, जलाशयमा (विततजोर खोला दोभान) गरी पािँच ठाउिँमा ध्ितनको मापन 
गररएको तथयो। ध्ितनको मापन गदाफ Leq, L90, and L10 (Dba) जस्ता पारातमटरहरुको मापन गररएको 
तथयो। यसको मापनबाट आयोजना िेरमा आयोजना प्रस्तावित खोलाबाट उत्पन्न आिाज बाहेक कुनैपतन 
ध्ितन प्रदषुण गने स्रोत आयोजना िेरमा नपाइएको तर मोटर बाटोले छोएका स्थानहरुमा गाडीको 
ध्ितनको केवह प्रभाि रहेको पाइएको तथयो। यसको मापन गररएको ररपोटफ अनसूुची ५ को तातलका 
५.१.१२ मा ददइएको छ। 

5.2 जैविक िातािरण 

5.2.1 सिंरजित िरे  

आयोजना िेर नेपाल सरकार, राविय तनकुन्ज तथा िन्य जन्त ुसिंरिण विभागिारा घोवषत सिंरजित िरे 
भन्दा बावहर रहेको छ। नेपालका सिंरजित िेरहरु तथा ततनीहरुबाट प्रस्तावित आयोजनाको नजजकको 
दूरी देखाइएको नक्सा अनसूुची ५ को नक्सा नम्बर ५.२.१ देजख ५.२.३ सम्म देखाइएको छ। 

5.2.2 िन तथा प्रमखु िनस्पतत समूह  

5.2.2.1 राविय पररदृष्य 

िानस्पततक प्रदेशका वहसाबले नेपाललाई मखु्यतया पूिी, मध्य तथा पजश्चमी नेपाल गरी तीन खण्डमा 
विभाजन गररएको छ। पूिी िानस्पततक प्रदेश (E of 860 30'= 860 30' पूिी देशान्तर) मा पूिी वहमालय 
िेरमा पाइन ेिनस्पततहरुको बाहलु्यता रहेको छ जहािँ धेरै बषाफतका साथै धेरै जैविक विविधता हनु्छ 
जबकी पजश्चमी िानस्पततक प्रदेश (W of 830 E = 830 पूिी देशान्तर भन्दा पजश्चम) मा पजश्चमी वहमालय 
िेरमा पाइन ेिनस्पततहरुको बाहलु्यता रहेको छ जहािँ सखु्खापन बढी हनु्छ। मध्य भागमा भने दिैु 
िेरमा पाइने बनस्पततको सिंगमस्थल रहेको छ र आयोजना स्थल मध्य नेपाल िेरमा रहेकोले जैविक 
विविधताका दृवष्टले पतन मध्यम खालको रहेको छ (Polunin and Stainton, 1984 पोलतुनन तथा 
स्टैईनटन, १९८४)। 

एर् आर ए को प्रकाशन (TISC Doc. No. 135, 2002) मा उल्लेख भए अनसुार स्टैईनटन ( Stainton, 

1972) ले नेपालमा ३५ प्रकारका िनहरूको पवहचान गरेका छन ्जनु Champion (च्याम्पीयन, १९३६) 
को अध्ययनमा आधाररत छ। यी ३५ प्रकारका िनहरूलाई व्यिस्थापनका वहसाबले मखु्यतया १० िटा 
समूहमा छुट्याइएको छ (नेपाल सरकार, २०१४): (क) उष्ण (ख) उपोष्ण-चौडापाते (ग) उपोष्ण-कोण 
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धारी (घ) तल्लो समशीतोष्ण- चौडापाते (ङ) तल्लो समशीतोष्ण-तमजश्रत चौडापाते (च) उपल्लो 
समशीतोष्ण-तमजश्रत चौडापाते (छ) उपल्लो समशीतोष्ण-चौडापाते (ज) तल्लो समशीतोष्ण-कोण धारीय 
(झ) उप वहमाली र (ञ) वहमाली बटु्यान। 

5.2.2.2 प्रभावित जजल्लाहरु  

तसन्धलुी जजल्ला  

तसन्धलुी जजल्लाको िेरर्ल २४९७.१ ि.वक.तम. छ। यसमध्य ेकूल िन िरे १६५,०९९ हेक्टर छ 
जसमा १०४८ हेक्टर िन प्रदेशले ढावकएको छ जसको बिृछर ५-१०% रहेको छ। त्यसका अततररक्त 
५४९ हेक्टर बटु्यान, १५९८ हेक्टर अन्य काष्ठ सवहतका रुखविरुिा छन ्भने ८१,९०७ हेक्टर िेर 
अन्य प्रकारका भ-ूउपयोगमा छन।् यस जजल्लामा कूल ४०६ िटा सामदुावयक िनहरू छन।् करीब 
६८,५१२ हेक्टर जतमन सामदुावयक िन अन्तगफत पदफछ यसका साथै यस जजल्लामा ४४७ िटा कबतुलयत 
िनहरू छन ्जसले करीब २,८१९.८३ हेक्टर जतमन ढाक्दछ जसलाई ४,०२० घरधरुीहरुले व्यिस्थापन 
गरेका छन।् 

भ-ूउचाइ तथा िन प्रदेशका वहसाबले यस जजल्लामा पाइन ेिनहरू तनम्न प्रकारका रहेका छन ्

(१) उष्ण तथा उपोष्ण प्रदेशीय िन (Tropical and sub-tropical forest): यस अन्तगफत मखु्यरुपमा 
साल (Shorea robusta) को िन रहेको पाइन्छ। सालको िनमा पाइन े प्रमखु प्रजाततहरुमा साज 
(Terminalia elliptica), हरो (Terminalia chebula), बरो (Terminalia bellirica), बोट धयेरो 
(Lagestroemia parviflora), बािँझी (Anoegissus latifolia), कमाफ (Haldina cordifolia) आदद रहेका 
छन। 

(२) उष्ण प्रदेशीय नदी तटीय पतझर िन (Tropical riverine deciduous forest):- यहािँ पाइन ेमखु्य 
प्रजाततहरुमा तससौ (Dalbergia sissoo) र खयर (Senegalia catechu) रहेका छन ् भने तसमल 
(Bombax ceiba), बोट धयेरो (Lagestroemia parviflora), दबदबे (Garuga pinnata), गटेुल 
(Trewia nudiflora) आदद प्रजाततहरू तमजश्रत अिस्थामा पाइन्छन।् 

(३) उष्ण प्रदेशीय सदाबहार िन (Tropical evergreen forest): यस प्रकारका िनहरुमा सनुाचािंप 
(Magnolia champaca), मसुरेु कटुस (Castanopsis tribuloides), ढाले कटुस (C. indica) आदद 
रुखका प्रजाततहरू पाइन्छन। 

(४) उपोष्ण प्रदेशीय सदाबहार िन (Sub-tropical evergreen forest): यस अन्तगफत बेपारी (Ostodes 

paniculata), जामनु, भोटे चािँप (Tauloma hodsonii) आदद पाइन्छन।् यस िनलाई मखु्यतया दईु 
प्रकारमा विभाजन गररएको छ :- (क) साज िन अन्तरगत साज (Terminalia elliptica), हरो 
(Terminalia chebula), बरो (Terminalia bellirica) र पानीसाज (Terminalia myriocarpa) आददका 
प्रजाततहरू रहेका छन ्भने (ख) तससौ र खयरको िन अिंतगफत मखु्यतया वयनै प्रजाततहरूको बाहलु्यता 
रहेको छ। 

(५) उपोष्ण प्रदेशीय पहाडी पतझर िन (Sub-tropical deciduous montane forest): यस िन अन्तगफत 
पाइन ेप्रजाततहरुमा जचलाउन े (Schima wallichii), ढाले कटुस, बािँझी (Anoegissus latifolia), साज, 

बोट धयेरो, कोइरालो (Bauhinia variegata), भलायो (Semecarpus anacardium), जखरो 
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(Falconeria insignis), दबदबे, बेल (Aegle marmelos) आदद रहेका छन।् यस पतझर िन अन्तगफत 
अन्य पािँच प्रकारका िनहरुको उपसमूह रहेको छ :- (क) यस अन्तगफत जचलाउन ेर कटुसको िन पदफछ 
र यहािँ पाइन ेप्रजाततहरुमा जचलाउने, ढाले कटुस, पात्ले कटुस (Castanopsis hystrix), लौँठ सल्ला 
(Taxus buccata sub-species wallichiana) आदद पाइन्छन (ख) खोटे सल्लाको िनमा मखु्यतया यसै 
प्रजाततको बाहलु्यता रहेको छ (ग) सल्ला, कटुस, जचलाउनेको तमजश्रत िन अन्तगफत पाइन ेप्रजाततहरुमा 
साल, जचलाउने, कटुस, हाडे ओखर (Juglans regia sub-species kamaonia, चािँप (Magnolia 

champaca), लाली गरुािँस (Rhododendron arboretum), कार्ल (Myrica esculenta) आदद पाइन्छन 
(घ) साल, अस्ना, कमाफ तमजश्रत िन अन्तगफत पाइने प्रजाततहरुमा वयनै प्रजाततहरुको अलािा जचलाउने, 
जामनु (Syzygium cumini), अमला (Phyllanthus emblica) आदद प्रजाततहरु पाइन्छन भने (ङ) साल, 

खयर तमजश्रत िन अन्तगफत वयनै प्रजाततहरुको अलािा तसमल (Bombax ceiba), हरो आदद प्रजाततहरु 
समेत पाइन्छन।् (स्रोत: तड. ि. का., तसन्धलुी २०७६/७७)। 

रामेछाप जजल्ला  

रामेछाप जजल्लाको िरेर्ल १५६४.३२ ि.वक.तम. छ। यसमध्य ेकूल िन िेर ६५,२४८ हेक्टर, 

बटु्यान िेर ४१२ हेक्टर र चरण िेर ३,७१३ हेक्टर छ यसरी नै कूल जतमनको भ-ूभाग मध्य े
सामदुावयक िनहरूले ओगटेको भाग ३१,४२९.९ हेक्टर, कबतुलयत िनहरूले ओगटेको भाग २,७४५.७ 
हेक्टर, धातमफक िनले ओगटेको भाग २१३.९ हेक्टर रहेको छ गौरीशिंकर सिंरिण िेरले २५,८३२.२५ 
हेक्टर ओगटेको छ यस जजल्लाको सबैभन्दा होचो भाग ५६० तम. को उचाइमा छ भने सबैभन्दा अग्लो 
भाग ६,९५८ तम. को उचाइमा छ। 

भ-ूउचाइका वहसाबले यस जजल्लामा पाइने िनहरू तनम्न प्रकारका रहेका छन।् 

(१) उष्ण प्रदेशीय िन (Tropical Forest): यस अन्तगफत दईु प्रकारका िन रहेका छन ्(क) नदी 
तटीय (Riverine) िन:- यहािँ पाइने मखु्य प्रजाततहरुमा बेल (Aegle marmelos), खयर (Senegalia 

catechu), हरो (Terminalia chebula), बरो (Terminalia bellirica), र अमला (Phyllanthus 

emblica) हनु ् (ख) सालको िन (Shorea robusta forest):- यहािँ पाइन े मखु्य प्रजाततहरुमा साल 
(Shorea robusta) र राजििृ (Cassia fistula) का साथै नदी तटीय िनमा पाइने हरो, बरो र अमला 
पतन पाइन्छन।् 

(२) उपोष्ण प्रदेशीय िन (Sub-tropical forest): यस अन्तगफत दईु प्रकारका िन रहेका छन ्(क) 
खोटे सल्लाको कोणधारी िन (Pinus roxburghii coniferous forest):- यहािँ मखु्य रुपमा सल्ला 
(Pinus roxburghii) को प्रजातत रहेको भए पतन जचलाउने (Schima wallichii), र्जणल (Eugenia 

jambos) आददका तबरुिाहरु पनुरुत्थान हुिँदै आएका देजखन्छन।् (ख) तमजश्रत चौडापाते िन (Mixed 

broadleaf forest):- यहािँको िनमा जचलाउने, कटुस (Castanopsis indica), उत्तीस (Alnus 

nepalensis), जामनु (Syzyzium cumini) आदद प्रजाततहरु तमजश्रत अिस्थामा पाइन्छन।् 

(३) सम शीतोष्ण िन (Temperate forest): यस अन्तगफत दईु प्रकारका िन रहेका छन ्(क) गोबे्र 
सल्लाको कोणधारी िन (Pinus wallichiiana coniferous forest):- यस जजल्लाका कततपय आद्रफस्थानमा 
गोबे्र सल्ला (Pinus wallichiana) को साथमा गरुािँस (Rhododendron arboreum), दठिं गरेु सल्ला 
(Tsuga dumosa), लौँठ सल्ला (Taxus wallichiana) आदद प्रजाततहरु देख्न सवकन्छ। (ख) सम शीतोष्ण 
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तमजश्रत चौडापाते िन (Temperate mixed broadleaf forest):- यस प्रकारको िनमा मखु्य गरी खस्र ु
(Quercus semecarpifolia), दठिं गरेु सल्ला, लौँठ सल्ला, लाली गरुािँस आदद प्रजाततहरु देख्न सवकन्छ। 

(४) वहमाली िन (Alpine forest): यस प्रकारको िनमा मखु्यतया भोजपर (Betula utilis), वितभन्न 
प्रजाततका गरुािँस, खस्र,ु देिदार (Cedrus deodara) आदद बोट विरुिाहरुको बाहलु्यता रहेको छ। (स्रोत: 
जज. ि. का., रामेछाप २०७४/७५) 

काभ्रपेलाञ्चोक जजल्ला  

काभ्रपेलाञ्चोक जजल्लाको िेरर्ल १४०४ ि.वक.तम. छ। िन्यस्रोतका वहसाबले यो जजल्ला तनकै समिृ 
छ र िनले ढाकेको िेर २८.२%, बटु्यान िेर २४.३%, र चरण िेर २.७% रहेको छ 
(जज.ब.का.,२०७३/७४ तब.सिं.)। यस जजल्लाको सबैभन्दा होचो भाग तसकेदोभन हो जनु २८० तम. 
को उचाइमा छ भन ेसबैभन्दा अग्लो भाग बेथान्चोक डािंडा हो जनु ३,०१८ तम. को उचाइमा छ। भ-ू
उचाइका वहसाबले यस जजल्लामा पाइन ेिनहरू तनम्न प्रकारका रहेका छन।् 

(१) सालको िन (Shorea robusta forest): सालको िनमा तमजश्रत रुपमा पाइने प्रमखु रुखहरुमा साज 
(Terminalia elliptica), बोट धैयारो (Lagestroemia parviflora), खयर (Senegalia catechu) आदद 
हनु।् 

(२) सल्लाको िन (Pinus spp. forest): तल्लो पहाडी भागमा रानी सल्ला (Pinus roxburghii) को 
िन जङ्गल रहेको छ भन ेमध्य भागमा प्राकृततक रुपमा गोबे्र सल्ला (P. wallichii) र बाह्य प्रजाततको 
सल्ला (P. patula) पाइन्छ। उपल्लो पहाडी भागमा दठन्ग्र ेसल्ला (Tsuga dumosa), झलेु सल्ला (Picea 

smithiana) र लौँठ सल्ला (Taxus baccata subsp. wallichiana) विशषे रुपमा पाइन्छन।् (३) सल्ला 
र सालको तमजश्रत िन: यो िनमा साल र सल्ला वितभन्न अनपुातमा तमजश्रत रुपमा पाइन्छन।् 

(४) जचलाउन ेर कटुसको तमजश्रत िन (Schima-Castanopsis mix forest): यस प्रकारको िन उपोष्ण 
जलिाय ुिेरको मध्यभाग ततर धेरै मारामा पाइन्छ। यहािँ पाइन ेमखु्य प्रजाततहरुमा जचलाउने (Schima 

wallichii), ढाले कटुस (Castanopsis indica) र मसुरेु कटुस (Castanopsis tribuloides) हनु।्  

(५) उपल्लो तमजश्रत चौडापाते िन (Upper mixed broadleaf forest): यस प्रकारको िनमा पाइने प्रमखु 
रुखका प्रजाततहरुमा बािँझ (Quercus lanata) खस्र ु(Quercus. senmecarpifolia) गोबे्र सल्ला (Pinus 

wallichiana) र लाली गरुािँस (Rhododendron arboreum) पदफछन।्  

यस जजल्लामा रहेका ५७२ सामदुावयक िन उपभोक्ता समूह अन्तगफत ६३,९०८ घरधरुीहरु लाभाजन्ित 
भएका छन ्(स्रोत: जज. ि. का., काभ्र,े २०७३/७४)। 

5.2.2.3 आयोजना िरेमा रहेका सामदुावयक िनहरू 

आयोजना िेर अन्तगफत तबतभन्न जजल्लाहरुमा रहेका िनहरू मखु्यतया सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहिारा 
व्यबस्थापन गररएका छन।् रामेछाप जजल्ला तभरका खािँडादेिी गा.पा., सनुापाती गा.पा. र सनुकोसी गा.पा. 
अन्तगफत क्रमश: २, ७ र १२ सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहले त्यहािँको िन व्यबस्थापन गरररहेका 
छन।् काभ्रपेलाञ्चोक जजल्लाको तेमाल गा.पा. अन्तगफतका केही िन िेरहरु, रामेछाप जजल्लाको खािँडादेिी 
गा.पा., मन्थली न.पा., तलख-ुतामाकोसी गा.पा., र रामेछाप न.पा. अन्तगफतका केही िन िेर साथै तसन्धलुी 
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जजल्ला अन्तगफत गोलान्जोर गा.पा., र सनुकोसी गा.पा. अन्तगफतका केही िन िेर राविय िन अन्तगफत 
रहेका छन।्  

5.2.3 आयोजना िरे/स्थलमा पाइने बोट विरुिाहरू 

प्रस्तावित जलविद्यतु आयोजना नेपालको मध्येभागको तल्लो मध्य पहाडी भौगोतलक पररिेश अन्तगफत 
उष्ण जलिाय ुप्रदेशमा अिजस्थत छ। यस आयोजनाका मूख्य सिंरचना र सहयोगी सतुबधास्थलहरू नदी 
तटीय स्थानहरु र आसपासमा रहेकाले यहािँ पाइएका िनका प्रकार तथा िनस्पततका प्रजाततहरूले पतन 
यसै वकतसमको पाररजस्थततक प्रणालीलाई प्रतततनतधत्ि गरेको पाइन्छ।   

5.2.3.1 बािँध स्थल 

बािँध स्थल र यसको िररपरर रुख विरुिाहरुको सामान्य उपजस्थतत रहेको छ। यहािँ पाइन ेप्रमखु रुख 
विरुिाहरुमा करम (Haldina cordifolia), साल (Shorea robusta), जखरो (Sapium insigne), तसन्दरेु 
(Mallotus philippinensis), बेल (Aegle marmelos), तसमल (Bombacx ceiba), जामनु (Syzyzium 

cumini), जचलाउन े(Schima wallichii), दबदबे (Garuga pinnata), राजिृि (Cassia fistula) आदद 
रहेका छन।् नदी तटीय िरेमा भन ेखयर (Acacia catechu) को उल्लेखनीय उपजस्थतत छ भने केही 
मारामा तससौ (Dalbergia sissoo) का रुखहरु पतन पाइन्छन।् 

अन्य बटु्यान तथा स-साना विरुिा तथा झारपातहरुमा इन्द्रजौ (Holarrhena pubescens), अरेल ु
(Mimosa rubicaulis), धैयारो (Woodfordia fruiticosa), धसुुफल (Colebrokia oppositifolia), 

सजीिन (Jatropa curcus), पैंलेटी (Cipadessa baccifera), सतलर्ा (Annona squamosa), लज्जािती 
(Mimosa pudica), िनमारा (Ageratina adenophora), कुरो (Bidens pilosa), कािंडे िनमारा 
(Lantana camara), उन्य ु (Pteris vittata), दबुो (Cynodon dactylon), कन्टकारी (Solanum 

virginianum), दधेुझार (Euphorbia hirta) आदद पाइन्छन। 

5.2.3.2 जलाशय िरे  

जलाशय िेर बािँधबाट करीब ५२.८ वक.तम. मातथ सम्म (upstream) रै्तलएको छ र यहािँ नदीको 
भौगोतलक अिस्था पतन कतै र्रावकलो त कतै सािँघरुरिं दै गरेको छ। यस वकतसमको भ-ूबनोटले यहािँ 
पाइन ेरुख विरुिाका प्रजाततहरुमा पतन तनकै विविधता रहेको पाइन्छ। नदीको बायािँ वकनारा बढी तभरालो 
हनुाले रुखहरुको पातलो उपजस्थतत रहेको छ। दायािँ वकनारा भन ेग्रामीण तथा बजार िेरको नजीक 
रहेकोले मानिीय उपयोगका कारण िन जङ्गलको िृविको अिस्था भने सामान्य वकतसमको छ। 

जलाशय िेरमा पाइने मखु्य रुख प्रजाततहरुमा तसमल (Bombacx ceiba), बोट धैयारो (Lagestroemia 

parviflora), जामनु (Syzyzium cumini), साल (Shorea robusta), खयर (Senegalia catechu), तसररस 
(Albizzia spp.), तससौ (Dalbergia sissoo), सल्लो (Pinus roxburghii), राजिृि (Cassia fistula), 

जचलाउन े (Schima wallichii), करम (Haldina cordifolia), बेल (Aegle marmelos), साज 
(Terminalia elliptica), मौिा (Englehardtia spicata), कालीकाठ (Myrsine semiserrata), दरङु 

(Ehrethia sp.), जखरो (Falconeria insignis), बरो (Terminalia bellirica), ततल्को (Wendlandia 

coriacea), टूनी (Toona ciliata), छततिन (Alstonia scholaris), तसन्दरेु (Mallotus philippinensis), 

क्यामनुा (Syzyzium nervosum), लाम्पाते (Duabanga grandiflora), ततिंद ु(Diospyrus sp.), उत्तीस 
(Alnus nepalensis), र्णील (Eugenia jambolana), वकम्ब ु (Morus alba), रै्दा (Careya 
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arborea), अमला (Phyllanthus emblica), नेपाली दालजचनी (Cinnamomum tamala), गएुिंलो 
(Callicarpa arborea), गटेुल (Trewia nudiflora) आदद रहेका छन।् ठुलो लहरा भएर जाने खालको 
भोलाफ (Bauhinia vahlii) को बोट पतन ठाउिँ ठाउिँमा रुख माथी चढेको पाईन्छ। 

नदी तटीय िेरमा भने खयर (Acacia catechu) को उल्लेखनीय उपजस्थतत छ भन ेकेही मारामा तससौ 
(Dalbergia sissoo) का रुखहरु पतन लगाएको पाइएको तथयो।  

यहािँ पाइएका डाले घािँसका बोटहरुमा बडहर (Artocarpus lakoocha), डुम्री (Ficus racemosa), 

दबदबे (Garuga pinnata), खसे्र खन्य ु(Ficus sp.), तनभारो (Ficus auriculata), काभ्रो (Ficus lacor), 

गायो (Bridelia retusa), भतुकु (Ficus sp.), कुटतमरो (Litsea monopetala), तगनेरी (Premna 

barbata), ईवपल-ईवपल (Leucaena leucocephala), खन्य ु(Ficus cunia) आदद प्रमखु हनु।् 

यहािँ पाइएका र्लरू्ल तथा अन्य उपयोगी रुख विरुिाहरुमा आिँप (Mangifera indica), इमली 
(Tamarindus indica), कटहर (Artocarpus heterophylla), अम्बा (Psidium guajava), बकाईनो 
(Melia azedirach), र्लेदो (Erythrina stricta), लहरे पीपल (Populus deltoides), चिुा रू्ल 

(Plumeria rubra), सरे्दा (मसला) (Eucalyptus camaldulensis), ररठ्ठा (Sapindus mukorossii), 

कोइरालो (Bauhinia variegata), जचउरी (Diploknema butyracea) आदद हनु।् 

कुन ैकुनै ठाउिँहरुमा बर (Ficus benghalensis) तथा पीपल (Ficus religiosa) का रुखहरु लगाएका 
भेवटन्छन ्भन ेसनु्दरताको लातग गलुमोहर (Delonix regia) का रुखहरु पतन लगाईएका छन।् 

अन्य बटु्यान तथा स-साना विरुिाहरुमा (झार िगफ) इन्द्रजौ (Holarrhena pubescens), अरेल ु(Mimosa 

rubicaulis), धैयारो (Woodfordia fruiticosa), भकी अतमलो (Rhus javanica), कािंडे िनमारा 
(Lantana camara), धसुुफल (Colebrokia oppositifolia), ियर (Ziziphus mauritiana), तसमली 
(Vitex negundo), सजीिन (Jatropa curcus), काक्सी (Streblus asper), तबलौनी (Maesa chisia), 

ननुवढकी (Osyris wightiana), सतत बयर (Rhus parviflora), पैंलेटी (Cipadessa baccifera), सतलर्ा 
(Annona squamosa), तसस्नो (Urtica dioca), प्याउली (Reinwardtia indica), लज्जािती (Mimosa 

pudica), कालो िनमारा (Ageratina adenophora), उन्य ु (Pteris vittata), घोड्टाप्र े (Artemisia 

vulgaris), लालगेडी (Abrus precatorius), असरुो (Justicia adhatoda), आिँक (Calotropis 

gigantea), खर (Heteropogon contortus), घािँस (Eriophorum comosum), बातबयो (Eulaliopsis 

binata), कुश (Desmostrachys bipinnata), कािँस (Saccharum spontaneum), दबुो (Cynodon 

dactylon), भेडे कुरो (Xanthium strumarium), कन्टकारी (Solanum virginianum), दधेुझार 
(Euphorbia hirta), टाप्र े (Cassia tora), तसरु (Imperata sp.), सेतो िनमारा (Chromolaena 

odorata), कुरो (Bidens Pilosa), तनगरुो (Drayopteris cochleata), गन्धे (Ageratum conyzoides), 

आदद पाइन्छन।्  

खलुा र सखु्खा ठाउिँमा केतकुी (Agave americana) का बोटहरु उल्लेखनीय मारामा भेवटन्छन।् 

5.2.3.3 विद्यतुगहृ  

विद्यतुगहृ प्रस्ताि गररएको िेरमा खासै उल्लेखनीय रुख विरुिाहरु छैनन।् यहािँ खेती गररएको जतमन 
रहेको छ र िररपरर सानो उचाइका विरुिाहरुको बार लगाइएको छ। यसको छेउछाउमा रहेका रुख 
विरुिाहरुमा कुजट्मरो (Litsea monopetala), जखरो (Falconeria insignis), ईवपल (Leucaena 
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leucocephala), टुनी (Toona ciliata), तसमल (Bombax ceiba) आदद रहेका छन।् खेतसिंगै केही बािँस 
(Dendrocalamus sp.) का झ्याङहरु पतन छन।् स-साना विरुिाहरुमा लुिंडे साग (Amaranthus 

spinosus), तीतेपाती (Artemisia indica), कुरो (Bidens Pilosa), टाप्र े (Cassia tora), बेथे 

(Chenopodium album), सलह झार (Conyza sp.), बाख्र े घािँस (Crassocephalum crepidioides), 

जचत्लाङगे घािँस (Galinsoga parviflora), आदद हनु।् 

5.2.3.4 न्यूनतम जल बहाब िरे 

न्यूनतम जल बहाब िेरको लम्बाइ करीब १ वक.तम. मार रहेको छ। बािँध िेरमा पाइने धेरैजसो रुख 
विरुिाहरुनै यहािँ पतन पाइएका छन।् मखु्यतया पाइन ेरुख विरुिाहरुमा करम (Haldina cordifolia), 

बोट धैयारो (Lagestroemia parviflora), इन्द्रजौ (Holarrhena pubescens), जखरो (Falconeria 

insignis), धसुुफल (Colebrokia oppositifolia), कािँडे िनमारा (Lantana camara), पैंलेटी (Cipadessa 

baccifera) आदद हनु।् 

5.2.3.5 ढुङ्गा खानी   

ढुङ्गा खानी अन्य आयोजनाका सिंरचनाहरुभिंदा केही अग्लो ठाउिँमा रहेको छ र भ-ूउचाइका वहसाबले 
८०० तम. देखी १३०० तम.को उचाइसम्म रै्तलएको छ। यो स्थानीय भ-ूबनोट अनसुार पूिफ तथा दजिण 
पश्चीम मोहडाततर र्वकफ एको छ र यसलाई र्रावकलो चट्टानदार स्थानमा छनोट गररएको छ। यहािँ 
रुखहरुका प्रजाततगत तभन्नताहरु भेवटन्छन।् यहािँ पाइएका मखु्य रुख प्रजाततहरुमा ततल्को (Wendlandia 

excerta), जखरो (Falconeria insignis), बेल (Aegle marmelos), तसमल (Bombax ceiba), बोट 
धैयारो (Lagestroemia parviflora), जामनु (Syzyzium cumini), राजिृि (Cassia fistula) साल 
(Shorea robusta), मौिा (Englehardtia spicata) सल्लो (Pinus roxburghii), कालीकाठ (Myrsine 

semiserrata) अमला (Phyllanthus emblica), टूनी (Toona ciliata), साज (Terminalia elliptica), 

जचलाउन े (Schima wallichii), छततिन (Alstonia scholaris), तसन्दरेु (Mallotus philippinensis), 

उत्तीस (Alnus nepalensis) नेपाली दालजचनी (Cinnamomum tamala) आदद रहेका छन।् 

बटु्यान तथा स-साना बोट विरुिाहरुमा धैयारो (Woodfordia fruiticosa), धसुुफल (Colebrokia 

oppositifolia), इन्द्रजौ (Holarrhena pubescens), अरेल ु(Mimosa rubicaulis), भकी अतमलो (Rhus 

javanica), तबलौनी (Maesa chisia), ननुवढकी (Osyris wightiana), सतत बयर (Rhus parviflora), 

पैंलेटी (Cipadessa baccifera), सतलर्ा (Annona squamosa), तसस्नो (Urtica dioca), लज्जािती 
(Mimosa pudica), प्याउली (Reinwardtia indica), कालो िनमारा (Ageratina adenophora), कुरो 
(Bidens pilosa), उन्य ु (Pteris vittata), घोड्ताप्र े (Centella asiatica), लालगेडी (Abrus 

precatorius), असरुो (Justicia adhatoda), खर (Heteropogon contortus), बातबयो (Eulaliopsis 

binata), दबुो (Cynodon dactylon) आदद पाइन्छन।्  

5.2.4 आयोजना िरेका सिंरजित िनस्पततहरु 

तबज्ञ टोलीको अिलोकन भ्रमण, स्थानीय जन समदुाय, पदातधकारी, जजल्ला िन अतधकृत तथा सामदुावयक 
िन उपभोक्ता समूहसिँगको छलर्ल र तड.ि.का.हरुको प्रकाशनबाट तनम्न तलजखत बोट तबरुिाहरु सिंरजित 
सूची तभर रहेका पाइएका छन।् यस सूचीतभरका (तड.पी.आर., २०१२) विरुिाहरु तलको तातलका 
अनसुार ददइएका छन:्- 



सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना (९७८ मेगािाट) को िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन (EIA) प्रततिेदन 

74 
 

तातलका 20. सिंरजित विरुिाहरुको सूची 

क्र.स. 
स्थानीय 
नाम 

बैज्ञातनक नाम 

सिंरिणको सिंस्थागत अिस्था  

कैवर्यत नेपाल 
सरकार 

आईयूसीएन साईटीस 

१  साल Shorea robusta सिंरजित - - III. रुख ढाल्न, ओसार 
पसार गनफ र तनयाफत गनफ 
प्रततबजन्धत  

२  तससौँ Dalbergia  sissoo   - - II  

३  भ्याकुर  Dioscorea 

deltoidea 

- - II   

४ सनुाखरी  Dendrobium  

aphyllum 

- - II  

५  सनुाखरी 
(जीिन्ती) 

Desmostrichum  

fimbriatum  

- - II  

६ . सपफगन्धा  Rauvolfia  

serpentina   
सिंरजित - ... II. प्रशोधन तबना तनयाफत 

गनफ प्रततबजन्धत  

स्रोत: सनुकोसी -२, जलविद्यतु आयोजना, िा.प्र.मू. अध्ययन, २०७८  

आयोजना िेरमा कुनै पतन रैथान ेविरुिाहरु (Endemic plants) स्थलगत अध्ययनमा नभेवटएकोले यस 
प्रततिदेनमा समािेश गररएको छैन। 

5.2.5 तमचाहा िनस्पतत  

नेपालका वितभन्न िन िेरका छेउछाउहरु, खलुा स्थान र नदी तटहरुमा रै्तलए जस्तै यस आयोजना 
िेरमा पतन तमचाहा िनस्पततहरु (Invasive plants) उल्लेख्यमारामा पाइएका छन।् ततनीहरु मध्य े
मखु्यरुपमा पाइएका यस्ता प्रजाततहरुमा कालो िनमारा (Ageratina adenophora), सेतो गन्धे झार 
(Ageratum conyzoides), नीलो गन्धे झार (Ageratum houstonianum), लुिंडे कािँडा (Amaranthus 

spinosus), सेतो िनमारा (Chromolaena odorata), जचत्लािंगे झार (Galinsoga parviflora), पटपटे 
(Alternanthera philoxeroides), कािँडे िनमारा (Lantana camara), लज्जािती झार (Mimosa 

pudica), सानो टाप्र े(Cassia tora), भेडे कुरो (Xanthium strumarium) आदद रहेका छन।्   

5.2.6 परम्परागत तथा जात- जाततगत िानस्पततक उपयोग  

िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययन अन्तगफत आयोजना िेरमा पाइन ेपरम्परागत एिम ्स्थानीय जात 
जाततहरुले विशेषरुपमा प्रयोग गने िनस्पततहरुका बारेमा गररएको सिेिण अनसुार त्यहािँका बातसन्दाहरु 
िन तथा गैर काष्ठ उत्पादन मातथ आिंजशक रुपमा तनभफर रहेको पाइएको छ। मखु्य रुपमा स्थानीय 
समदुायहरु दैतनक आिश्यकता पररपूततफ गनफ मार िन्य स्रोतको उपयोग गने गरेको पाइयो। जस्तै आगो 
बाल्नको लातग दाउराको सिंकलन, घरायसी प्रयोजनको लातग िनमा पाइन ेर्लरू्लको सिंकलन तथा 
िनमा पाइने सागपातको सिंकलन आदद प्रचनलनमा रहेका छन।् यस्ता बस्तहुरु सिंकलन गरेर बजारमा 
तबक्री गने चलन अततनै कम मारामा छ। उपरोक्त प्रयोजनका लातग उपयोगमा ल्याइन ेकेही विरुिाहरुको 
नामािली तल ददइएको छ :- 
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तातलका 21. आयोजना िरेमा िनस्पततको परम्परागत उपयोग 

क्र.स. स्थानीय नाम िैज्ञातनक नाम उपयोगीता 
१ साल  Shorea robusta पातहरुबाट टपरी बनाउने, सालको तबउ तबवक्र गररने 
२ जामनु  Syzyzium cumini मधमुेहमा उपयोगी 
३ रानी तसन्का  Cheilanthes sp. पेट सम्बन्धी रोगमा उपयोगी 
४ सल्ला  Pinus roxburghii रेजजन तथा खोटो प्राप्त हनुे 
५ तीतेपाती Artemisia spp. तबतभन्न औषधीमा उपयोगी, कीट नाशक, green tea मा प्रयोग 

हनुे  

६ बािँसका 
प्रजातत  

Dendrocalamus spp. छेकबार लगाउने तथा खोल्सा खोल्सीमा हनु ेभ-ूिय रोक्ने, 
अस्थायी तनमाफण कायफमा प्रयोग हनुे 

७ खयर Acacia catechu तबतभन्न औषधी तथा कत्था उत्पादन 
८ कुश Desmostachys 

bipinnata 
धातमफक उपयोग 

९ बर  Ficus benghalensis धातमफक उपयोग 

10 खनायो  Ficus cunia डाले घािँस 

11 बडहर Atrocarpus lakoocha डाले घािँस 

12 स्याल्रु्स्रो  Grewia optiva डाले घािँस 

13 चलेुरो  Brasiopsis hainla डाले घािँस 

14 तसमल  Bombax ceiba दाउराको प्रयोग 

15 अमला  Phyllanthus 

emblica 
औषधी तथा अथोपाजफन 

16 भोलाफ  Bauhinia vahlii डोरी बनाउने तथा स्थानीय ढािँचाको छाता (घमु) बनाउन े

17 बातबयो Eulaliopsis binata डोरी बनाउने तथा कुचो बनाउने 
18 मसेु खरुकी  Pogonantherum 

crinitum 
घािँस 

19 घोड्टाप्र े Centella asiatica बिुी बधफक ,यरुरक एतसड कम गनफ प्रयोग गररने  

20 भ्याकुर  Dioscorea deltoidea औषधी तथा तनम्नस्तरको खाद्यका लातग उपयोगी 
21 दबुो  Cynodon dactylon औषधी तथा धातमफक उपयोग 

22 तसस्न ु Urtica dioca कतलला मनु्टाहरु तरकारी बनाएर खाइने, मधमुेहमा उपयोगी 

23 लज्जािती  Mimosa pudica आयिेुददक औषधीमा प्रयोग हनुे 

24 लालगेडी Abrus precatorius सनुको तौल मापन गनफ तथा आिँखा सर्ा गनफ प्रयोग हनुे  

25 असरुो  Justicia adhatoda दम  ,खोकी आददमा प्रयोग हनुे 
26 बनमारा  Ageratina 

adenophora 
काटेको ठाउिँमा रगत थाम्न तथा तब्रकेट कोइला बनाउन 
कच्चा पदाथफको रुपमा प्रयोग हनुे 

27 तनउरो  Drayopteris 

cochleata 
तरकारीको रुपमा प्रयोग हनुे 

28 ऐसेल ु Rubus ellipticus जिंगली लोकवप्रय र्लरू्लको रुपमा खाइने  

29 पीपल Ficus religiosa धातमफक उपयोग 

30 बेल  Aegle marmelos धातमफक उपयोग तथा मधमुेह र पेट सम्बन्धी रोगका लातग 

31 इमली  Tamarindus indica र्ल खान योग्य  
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क्र.स. स्थानीय नाम िैज्ञातनक नाम उपयोगीता 
32 कोइरालो  Bauhinia variegata रू्लको अचार बनाएर खाइने र बजारमा तबवक्र गररने 
33 हरो  Terminalia chebula खोकीमा उपयोगी, तरर्ला मध्येको एक र्ल  

34 बरो  Terminalia bellirica वितभन्न आयिेुददक औषधीमा प्रयोग, तरर्ला मध्येको एक 
र्ल  

35 बोतधजचत्त  Zizyphus budhensis धातमफक एिम ्सािंस्कृततक महत्ि, जपमाला बनाइने र तबवक्र 
गररने  

36 आिँक  Calotropis gigantea  औषधीय तथा सािंस्कृततक महत्ि 
स्रोत: सनुकोसी-२, जलविद्यतु आयोजना, िा.प्र.मू. अध्ययन, २०७८ 

5.2.7 कृवषजन्य विविधता 

आयोजना उष्ण प्रदेशीय जलिाय ुप्रदेशमा र यहािँ र्रावकला र्ािँटहरु समते रहेकोले यहािँ प्रशस्त कृवष 
योग्य भतूम रहेको छ। त्यसैले यहािँ परम्परागत एिम ्विकासे खेतीबाली उल्लेख्यमारामा गरेको पाइन्छ। 
यहािँका प्रमखु बालीनाली, र्लरू्ल र डाले घािँसहरु तनम्नानसुार सूचीकृत गररएका छन।् 

तातलका 22. आयोजना िरेमा लगाइएका कृवषबालीहरु 

क्र.स. उपयोग बगीकरण बैज्ञातनक नाम स्थानीय नाम कैवर्यत 

१ 

अनाज  

Oryza sativa धान   

२ Zea mays मकै   

३ Triticum aestivum गहुिँ   

४ Eleucine coracana कोदो   

५ कमसल अनाज Fagopyrum esculentum र्ापर  
Decrease in 

cultivation practice 

६ 

दलहन  

Glycine max भटमास    

७ Phaseolus mungo मास   

८ Phaseolus calcaratus मस्याङ    

९ Dolichos biflorus गहत   

१० Pisum sativum केराउ   

११ Cicer arietinum चना   

१३ 

तरकारीहरू  

Solanum tuberosum आल ु   

१४ Raphanus sativus मूला    

१५ Brassica oleracea var. botrytes काउली    

१६ Brassica compastris तोरी   

१७ Lycopersicon esculentum गोलाभेंडा   

१८ Brassica oleracea var. capitata बन्दा    

१९ Allium cepa प्याज    

२० Allium sativum लसनु    

२१ Luffa cylindrica जघरौंला    

22 Trichosanthes dioca जचजचन्ड़ो  

२३ Cucumis sativum कािँक्रो    

२४ Sehium edule इसकुस    
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क्र.स. उपयोग बगीकरण बैज्ञातनक नाम स्थानीय नाम कैवर्यत 

२५ Colocacia sp. वपिंडाल ु   

२६ Momordica charantia तीते करेला   

२७ Solanum melongena भन्टा    

२८ Lagenaria ciceraria लौका    

२९ Brassica juncea रायोको साग    

३० Phaseolus vulgaris तसतम    

३१ Vigna sinensis बोडी    

३२ 

मसला तथा नगदे बाली  

Zinziber officinale अदिुा    

33 Saccharum officinarum उख ु   

३४ Curcuma domestica बेसार    

35 Capsicum frutescens खसुाफनी   

३७ 

र्लरू्लहरु  

Prunus domestica आलबुखडा    

३८ Prunus persica आरु    

३९ Pyrus communis नासपाती    

४० Psidium guajava अम्बा    

४१ Citrus reticulata सनु्तला  In commercial way 

42 Citrus limon तनबिुा   

43 Citrus sinensis जनुार   

45 Mangifera indica आिँप   

46 Atrocarpus heterophyllus कटहर   

48 Musa paradisiaca केरा   

49 Carica papaya मेिा   

50 Morus alba वकम्ब ु  

51 Ananas cosmosus भइुिँकटहर   

52 Citrus medica कागती   

53 Annona squamosa   सतलर्ा   

54 

डाले घािँस  

Ficus auriculata तनमारो    

55 Bauhinia purpurea टािँकी    

56 Saurauria nepalensis गोगन    

57 Ficus nemoralis दतुधलो    

58 Litsea monopetala कुजट्मरो   

59 Bauhinia variegata कोइरालो    

60  Garuga pinnata  दबदबे   

स्रोत: सनुकोसी-२, जलविद्यतु आयोजना, िा.प्र.मू. अध्ययन, २०७८  

5.2.8 िन्यजन्तकुो सूची 

याहािँ उष्ण प्रदेजशय जलबाय,ु नदी तटीय स्थानहरु र िररपररका बनमा पाइन ेखालका िन्यजनु्तहरु 
पाइन्छन।् प्रस्तावित आयोजना िेरमा िन्यजन्तहुरुको सामान्य उपजस्थतत रहेकोले जचतिुा (Panthera 

pardus), िन तबरालो (Felis chaus), स्याल (Canis aureus), खैरो फ्याउरो (Vulpes bengalensis), 
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बदेल (Sus scrofa), खैरो खरायो (Lepus nigricollis), मलसाप्रो (Martes flaviguia), जरेु दजुम्स 
(Hytrix indica), ठुलो न्याउरी मसुा (Herpestes edwardsi), पािँच धके लोखके (Funambulus 

pennant), रेसस बािँदर (Macaca muallata), लङ्गुर (Presbytes spp.), रतिुा (Muntiacus muntjak) 
आदद जनािारहरु पाइन्छन ्।  

घस्रने जनािारहरु मध्य ेसपफ िगफमा गोमन (Naja naja) र अजजङ्गर (Python molurus) छेपारो िगफमा 
सनुगोहोरो (Varanus flavescens) र गाडेन छेपारो (Calotes versicolor) पाइएका छन ्भने उभयचरमा 
भ्यागतुो (Hoplobatrachus tigerinus) पाइएको छ । 

5.2.9 चराचरुुङ्गी 

आयोजना िेरमा पाइने चराहरुको अध्ययन गदाफ आसकोटे बकुल्ला (Ardeola grayii), कटुसटाउके 
मरुतलचरा (Merops leschenaultia), कण्ठे ढुकुर (Streptopelia decaocto), कण्ठे सगुा (Psittacula 

krameri), कातलज (Lophura leucomelanos), घर काग (Corvus macrorhynchos), कालो जचबे 
(Dicrurus macrocercus), कालो ततरा (Francolinus francolinus), काष्ठकुट (Dendrocopos 

macei), कुथकेु (Psilopogon asiaticus), कैलोपेटे जरेुली (Hypsipetes mcclellandii), कोकले 
(Dendrocitta vagabunda), घर काग (Corvus splendens), घर गौथतल (Hirundo rustica), घर 
भगेरा (Passer domesticus), जचजचल्कोटे (Parus major), जरेुली (Pycnonotus cafer), जलु्रे् जरेुली 
(Pycnonotus leucogenys), ठेउिा (Coracias benghalensis), डाङ्ग्ग्र ेरुपी (Acridotheres tristis), 
ताम ेढुकुर (Streptopelia tranquebarica), ध्िासे जचबे (Dicrurus leucophaeus), पाण्डु जचजचल्कोटे 
(Parus xanthogenys), पात तसउने वर्स्टो (Orthotomus sutorius), न्याउली (Psilopogon virens), 
र्हाडी कोकले (Dendrocitta formosae), र्ाप्र ेचरा (Upupa epops), रु्स्रो वटकवटके (Motacilla 

alba), बन रुपी (Acridotheres fuscus), बाख्र ेजरेुली (Hypsipetes leucocephalus), भवृङ्गराज जचबे 
(Dicrurus remifer), मलेिा (Columba livia), रानी चरी (Pericrocotus flammeus), लामपचु्रे 
रानी चरी (Pericrocotus ethologus), िस्त ुबकुल्ला (Bubulcus ibis), सनजरेु काठर्ोर (Picus 

chlorolophus), सानो जचबे (Dicrurus aeneus), सानो तामे ढुकुर (Streptopelia tranquebarica), 
सेतो तगि (Neophron percnopterus), सेतोकण्ठे माटीकोरे (Halcyon smyrnensis), आदद चराहरु 
पाइएका छन ्। यी चराहरु मध्य ेकततपय चराहरु कुन ैकुनै मौसममा मार देजखने गरेका छन।् 

आयोजना िेरमा कुनैपतन रैथाने बन्यजन्तहुरु (Endemic Wildlife) स्थलगत अध्ययनमा नभेवटएको र 
प्रकाजशत प्रततिदेनहरुको पनुराबलोकन गदाफ समेत नपाइएको। मातथ उल्लेख भएका सिंरजित बन्यजन्त,ु 
घस्रने जनािरहरु र चराचरुुङ्गीहरुको सिंरिण अिस्था बारे तलको तातलकामा ददइएको छ।  
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तातलका 23. सिंरजित बन्यजन्त,ु घस्रने जनािरहरु र चराचरुुङ्गीको सिंरिण अिस्था 

तस.निं. 
नाम सिंरिणको सिंस्थागत अिस्था 

कैवर्यत 
स्थानीय िैज्ञातनक 

नेपाल 
सरकार 

आईयूसीएन साइवटस 

१ जचतिुा Panthera pardus   पवहलो ब्यापार िा 
ओसार 
पसारमा 
तनयन्रण 

२ िन तबरालो Felis chaus   दोस्रो ब्यापार 
तनयमन र 
तनयजन्रत हनु े

३ रेसस बािँदर Macaca muallata   दोस्रो 
४ गोमन Naja naja   दोस्रो 
५ अजजङ्गर Python molurus सिंरजित  दोस्रो 
६ सनु गोहोरो Varanus 

flavescens 
सिंरजित  दोस्रो 

७ भ्यागतुो Hoplobatrachus 

tigerinus 

  दोस्रो 

८ सेतो तगि Neophron 

percnopterus 

 सिंबेदनतसल दोस्रो 

९ कातलज Lophura 

leucomelanos 

  तेस्रो ब्यापार र 
ओसार पसार 
गनफ 
ब्यिस्थापन 
तनकायबाट 
इजाजत पर 
तलन ुपने 

स्रोत: सनुकोसी-२, जलविद्यतु आयोजना, िा.प्र.मू. अध्ययन, २०७८ 

5.2.10 जलचर 

आयोजना िेरमा नदीको बहाब मध्यमखालको स्लोपमा बगेको पाइएको छ जहािँ रन (Run), ररर्ल 

(Riffle) र पलु (Pool) गरी तीन प्रकारका बासस्थानहरु पाइएको छ। आयोजनाको विद्यतुगहृ र त्यसको 
तलततरको भेगमा र्केटा माछा बढी र सहर तथा असला माछा पतन पाइएको तथयो। बािँध स्थल 
आसपासको िेरमा पतन र्केटा माछा बढी र उच्च खद्य महत्ि (High Food Value) भएका असला 
तथा सहर माछाहरु पाइएको तथयो। जलाशयको तल्लो खण्डमा सहर र असला माछाको बाहलु्यता 
पाइएको तथयो भन ेमातथल्लो खण्डमा कत्ले माछा पाइएको तथयो। आयोजनाको नमनुा सिंकलन गररएका 
वितभन्न ठाउिँहरुमा Spawning स्थल पतन पाइएको तथयो। 

स्थलगत अध्ययनका क्रममा पाइएका माछाका प्रजाततहरु तलको तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। यसको 
विस्ततृ वििरण सवहतको ररपोटफ अनसूुची ५ मा सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजनाको जलचर सम्बजन्ध 
सम्पूणफ वििरण राजखएको छ।  
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र्ाइटोप्लाङ्कटन 

आयोजना िेरको सनुकोसी तथा तामाकोसी नदी खण्डमा १५ प्रजाततका र्ाइटोप्लाङ्कटन पाईएका छन।् 
विद्यतुगहृ तथा तल्लो तटीय भागमा ६ प्रजातत पाईएको छ भन े जलाशय िरेमा ८ प्रजाततका 
र्ाइटोप्लाङ्कटन पाईएको छ। र्ाइटोप्लाङ्कटनको घनत्ि सिंकलन केन्द्र ४ मा सबै भन्दा िढी 
(१९२००/तल.) पाईएको छ भन ेसिंकलन केन्द ५ मा सिैभन्दा कम (५०००/तल.) पाइएको छ 
(अनसूुजच ५, तातलका १२ र १३)। 

जपू्लाङ्कटन 

आयोजना िेरको सनुकोसी तथा तामाकोसी नदी खण्डमा ९ प्रजाततका जपू्लाङ्कटनहरु पाईएका छन।् 
नमनुा सिंकलन केन्द्र २ र ४ मा ४ प्रजाततका जपू्लाङ्कटनहरु पाईएका छन ्भने सिभन्दा कम सिंकलन 
केन्द्र १ तथा ५ मा २ प्रजाततको मार पाईएका छन।् Cyprus, Keratella तथा Asplanchara 

प्रजाततका जूप्लाङ्कटनहरु नदीमा िढी माराम पाईएका छन ्(अनसूुजच ५, तातलका १४)। 

जलीय वकरा 

आयोजना िेरको नदी खण्डमा ३७ प्रजाततका जलीयवकराहरु पाईन्छन।् सिंकलन केन्द्र ३ मा १४ 
प्रजाततका पाईएको छ भन ेसिंकलन केन्द्र १ मा सिभन्दा कम ६ प्रजातत पाईएको छ। सिंकलन केन्द्र 
६ मा जलीय वकराको घनत्ि २१.११ प्रतत ि.तम. रहेको छ भन ेसबभन्दा बढी (१०२.२ प्रतत ि.तम.) 
सिंकलन केन्द्र ४ मा पाईएको छ (अनसूुजच ५, तातलका १५)। 
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तातलका 24. स्थलगत अध्ययनमा भेटीएका माछाका प्रजातीहरु 

S.

No

. 

Scientific Name 
Local 

Name 
Order 

Migratory 

Status 

River Reach 

S2HPFS1 

River Reach 

S2HPFS2 

River Reach 

S2HPFS3 

River Reach 

S2HPFS4 

River Reach 

S2HPFS5 

River Reach 

S2HPFS6 

Collected 

Species 

Reported 

Species 

Collected 

Species 

Reported 

Species 

Collected 

Species 

Reported 

Species 

Collected 

Species 

Reported 

Species 

Collected 

Species 

Reported 

Species 

Collected 

Species 

Reported 

Species 

1 
Acanthocobotis 

botia  

Pate 

gadela 
Cypriniformes R 

 - 1 1  -  - 1  - 1  -  -  -  - 

2 
Anguilla 

bengalensis Rajbam 
Anguilliformes LM 

 - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 

3 Aspidoparia jaya Chepti Cypriniformes R 1  -  - 1  - 1  - 1  - 1  -   

4 Bagarius yarelei Gonch Siluriformes LM  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 

5 Barilius barila Faketa Cypriniformes R  - 1 1  -  - 1  - 1  - 1  - 1 

6 Barilius bendelisis Faketa Cypriniformes R 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 

7 Barilius shacar Faketa Cypriniformes R 1  - 1  - 1  - 1  - 1  -  - 1 

8 Barilius vagra Faketa Cypriniformes R  - 1 1  - 1  -  - 1  - 1  - 1 

9 Botia Dario Baghi Cypriniformes R  - 1  - 1  - 1  -  -  - 1  - 1 

10 Botia geto Baghi Cypriniformes R  - 1  - 1  - 1  - 1 1  -  - 1 

11 Botia lohachata Baghi Cypriniformes R  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 

12 Channa barca Hile Perciformes R  - 1 1  -  - 1  - 1  - 1  -  - 

13 Channa orientalis Hile Perciformes R  - 1  - 1 1  -  - 1  - 1  - 1 

14 
Channa punctatus 

Pahelo 

hile 
Perciformes R 

 - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 

15 Clupisoma garua Jalkapoor Siluriformes LM 1  -  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 

16 
Crossocheilus 

latius Lohari 
Cypriniformes R 

 - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 

17 
Garra annandalei 

Lahare 

buduna 
Cypriniformes R 

 - 
1 

1 
  1 

 - 
1 

 - 
1 

  
1 

  

18 
Garra gotyla 

Nakte 

Buduna 
Cypriniformes R 

 - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 

19 
Glyptothorax 

pectinopterus Kabre 
Siluriformes  R 

 - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 

20 
Glyptothorax 

telchitta Kabre 
Siluriformes  R 

 - 
1 

1 
  

 - 
1 

 - 
1 

 - 
1 

 - 
1 

21 
Glyptothorax 

trilineatus kabre 
Siluriformes  R 

  1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 

22 Labeo dero Gardi Cypriniformes MM  - 1  - 1 1  - 1  -  - 1  - 1 

23 Labeo dyocheilus Hade Cypriniformes MM 1  - 1   1  -  - 1  - 1  - 1 

24 Labeo fimbriatus Karnga Cypriniformes R 1  -  - 1 1  -  - 1  - 1  - 1 

25 
Macrognathus 

pancalus 

Chuche 

Bam 
Synbranchiformes R 

 - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  -  - 
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26 
Mastacembalus 

armatus Kalo bam 
Synbranchiformes R 

 - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 

27 
Mystus cavasius  

Seto 

tengra 
Siluriformes  R 

 - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 

28 Mystus Tengara  Tengra Siluriformes  R  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 

29 
Neolissochilus 

hexagonolepis Katle 
Cypriniformes MM 

 - 1  - 1 
1 

 -  - 1 
1 

1  - 1 

30 
Noemacheilus 

horai Gadela 
Cypriniformes R 

 - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 

31 
Physoschistura 

elongate Gadela 
Cypriniformes R 

 - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  -  - 

32 
Psedecheneis 

sulcatus Kabre 
Siluriformes  R 

 -  -  -  -  -  - 
1 

 -  - 
1 

 - 
1 

33 
Psilorhynchoides 

pseudecheneis Tite  
Cypriniformes R 

 -  -  -  -  - 1  - 1  - 1  - 1 

34 
Puntius 

conchonius Pothia 
Cypriniformes R 

 - 1  - 1  - 1  - 1  -  -  -  - 

35 
Puntius 

gonionotus Sidra 
Cypriniformes R 1 

 -  - 
1 

 - 
1 

 - 
1 

 - 1  - 1 

36 Puntius guganio Sidra Cypriniformes R  - 1 1    - 1  - 1  - 1  - 1 

37 
Puntius sophore 

Sinduri 

pothi 
Cypriniformes R 

 - 
1 

 - 
1 1 

 - 
1 

 - 
1 

 - 
1 

 - 

38 Puntius ticto pothia Cypriniformes R  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 

39 
Salmostoma 

acinaces Chelwa 
Cypriniformes R 

 - 1  - 1  - 1  - 1 
1 

 -  - 1 

40 Schistura beavani Gadela Cypriniformes R  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 

41 
Schistura 

himachalensis Gadela 
Cypriniformes R 1 

 -  - 
1 

 - 
1 

 - 
1 

 - 
1 

 - 
1 

42 Schistura rupecula Gadela Cypriniformes R  - 1 1  - 1  -  - 1  - 1  - 1 

43 Schistura savona  Gadela Cypriniformes R 1  - 1  -  - 1 1  - 1  -  - 1 

44 
Schizothoraichthys 

progastus 

Chuchche 

asala 
Cypriniformes MM 

 - 
1 

1  - 
1 

 - 
1 

 -  - 1  - 1 

45 
Schizothorax 

richardsoni 

Buchche 

asala 
Cypriniformes MM 1 

 -  - 1  - 1  - 1  - 1 
1 

 - 

46 
Tor putitora 

Paheli 

Sahar 
Cypriniformes LM 1 

 - 1  - 
1` 

 -  - 
1 

 - 
1 

 - 
1 

47 Tor tor Sahar Cypriniformes LM  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 

      Total   11 34 14 31 12 33 8 38 8 38 4 37 
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5.3 सामाजजक, आतथफक तथा सािँस्कृततक िातािरण 

सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना िागमती प्रदेश, तसन्धलुी जजल्लाको गोलान्जोर गा.पा. िडा नम्बर १ 
को च्याकुटार र रामेछाप जजल्लाको रामेछाप न.पा. िडा नम्बर ५ मा प्रस्ताि गररएको छ। यस 
आयोजनाबाट काभ्रपेलाञ्चोक, रामेछाप र तसन्धलुी जजल्लाहरूका दईु न.पा. र पािँच गा.पा.हरू प्रभावित 
हनुेछन।्  

यस खण्डमा आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको सन्दभफमा गररएको अध्ययनबाट प्राप्त 
तथ्याङ्कहरूको आधारमा प्रभावित िेर र जजल्लाहरूको विद्यमान सामाजजक, आतथफक तथा सािंस्कृततक 
िातािरण बारे छोटो िणफन गररएको छ। 

5.3.1 आयोजना प्रभावित जजल्लाहरु 

यस आयोजनाबाट प्रभावित हनु े जजल्लाहरू काभ्रपेलाञ्चोक, रामेछाप र तसन्धलुी हनु।् आयोजना िेर 
काठमाडौंबाट कररि १४२ वक.तम. दजिण-पूिफमा पदफछ। आयोजना िेर अरनीको राजमागफबाट 
धूतलखेलसम्म र त्यपतछ वि.पी. राजमागफसिँग जोतडएको छ। यो िरेमा सािफजतनक यातायातका सिारी 
साधनहरूको उपलब्धता रहेको छ। आयोजना िेर नजजकको विमानस्थल रामछेाप विमानस्थल हो। यो 
विमानस्थल तामाकोसी नदीको वकनारमा रहेको छ र रामेछाप जजल्लाको मन्थली न.पा. मा पदफछ। हाल 
यो विमानस्थल पयफटकहरूका लातग सोलखुमु्ब ुजजल्लाको वहमाली िेरमा र खासगरी लकु्ला उडानका 
लातग बढी प्रयोग भइरहेको तथयो। तर हाल कोतभड-१९ ले गदाफ बन्द छ।  

आयोजना प्रभावित जजल्लाहरूको कुल िेरर्ल ५,४६५.४२ िगफ वक.तम. रहेको छ। यी जजल्लाहरूमा 
जम्मा २० गा.पा. हरू र १० न.पा. हरू रहेका छन।्  

राविय घरधरुी तथा जनगणना, २०११ अनसुार आयोजना प्रभावित जजल्लाहरूको जनसिंख्या ८,८०,७७५ 
रहेको छ। यसमा ४७.५% परुूष र ५२.५% मवहला रहेका छन।् औसत घरधरुी सिंख्या ४.८३ रहेको 
छ र जनघनत्ि १६१ व्यजक्त प्रतत िगफ वक.तम. रहेको छ। यी जजल्लाको सािरता दर ६४.२% रहेको 
छ। मानि विकास सूचाङ्क (HDI) मा काभ्रपेलाञ्चोक जजल्ला अन्य २ जजल्लाहरूको तलुनामा अगातड 
(०.५२) र गररबी सूचाङ्क (HPI) मा अन्य २ जजल्लाहरूमा पछातड (२७.३४) रहेको छ (अनसूुची ५, 

तातलका ५.३.१)। 

5.3.2 आयोजना िरेका पातलकाहरूको अिस्था 

यस सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजनाको प्रत्यि प्रभाििरे तभर काभ्रपेलाञ्चोक, रामेछाप र तसन्धलुी 
जजल्लाका २ न.पा. र ५ गा.पा. हरू तथा वयनीहरूका २८ िटा िडाहरू पदफछन।् यस खण्डमा यी 
पातलकाहरूको विद्यमान सामाजजक, आतथफक एिम ्सािंस्कृततक ितािरणका बारेमा व्याख्या गररएको छ। 

5.3.2.1 जनसङ्ग्ख्या 

राविय घरधरुी एिम ् जनगणना २०११ अनसुार आयोजना िेरका पातलकाहरूको कुल जनसिंख्या 
१,८६,४१२ रहेको छ। यसमा मवहलाको जनसिंख्या ५३.८८% र परुूषको जनसिंख्या ४६.१२% रहेको 
छ। औसत (Average) पररिार सिंख्या ४.७ व्यजक्त छ, जनु राविय औसत पररिार सिंख्याको तलुनामा 
केही कम (४.८८) रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.२)।  
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कुल जनसिंख्याको ५३.७४% जनसिंख्या आतथफक रूपले सवक्रय (१५-५८ िषफ) जनसिंख्या समूहमा पदफछ 
भने ४६.२६% जनसिंख्या आजश्रत समूहमा पदफछ। यस आजश्रत जनसिंख्या समूहमा बिृ/बिृाहरू (६० 
िषफ मातथ) को जनसिंख्या ११.४८% रहेको छ भने बालबातलकाहरू (१५ िषफ मतुनका) को जनसिंख्या 
३४.७८% रहेको छ। आतथफक रूपले सवक्रय जनसिंख्याको प्रततशत राविय तथ्याङ्क ५७.०% भन्दा केही 
कम (५३.७४%) रहेको छ (अनसूची ५, तातलका ५.३.३)। 

5.3.2.2 जात/जातत 

आयोजना िरेमा वितभन्न १० प्रकारका जात/जातत रहेता पतन आददिासी-जनजाततहरूको बाहलु्यता 
(५२.७३%) रहेको छ। जातको वहसाबले िेरी (२३.१७%) र तामाङ्ग २३.०८% को बाहलु्यता रहेको 
छ। अन्य प्रमखु जातजाततहरूमा नेिार (१३.८६), मगर १२.२२% र दतलत १०.५३% (कामी, दमाई 
र साकी) रहेका छन ्(अनसूची ५, तातलका ५.३.४)। 

5.3.2.3 मातभृाषा 

आयोजना िेरमा ७ भन्दा बढी मातभृाषाहरू बोतलन्छन।् यसमा नेपाली भाषा बोल्नेहरूको सिंख्या धेरै 
(५९.७%) रहेको छ। यस्तै तामाङ्ग भाषा बोल्नेहरू २२.४%, मगर भाषा बोल्नेहरू  ६.४%, नेिारी 
भाषा बोल्नेहरू ६.१%, माझी भाषा बोल्नेहरू २.५%, दनिुार भाषा बोल्नेहरू १.१% र अन्य भाषा 
बोल्नेहरू १.७% रहेका छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.५)। 

5.3.2.4 जशिा 

आयोजना िरेमा सािरताको दर ६२.०% रहेको छ जसमा परुूष सािरता दर उच्च (७२.४%) रहेको 
छ भने मवहला सािरता दर कम (५३.०%) रहेको छ। मन्थली न.पा. सािरताका वहसाबले सबैभन्दा 
अगातड (६४.६%) रहेको छ भन ेतेमाल गा.पा. सबैभन्दा पछातड (५७.३%) रहेको छ। राविय सािरता 
दर (६५.९%) को तलुनामा सबै पातलकाहरूको सािरता दर कम रहेको छ। यस्तै सबै पातलकाहरूमा 
परुूषको तलुनामा मवहला सािरता दर कम रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.६)। 

कुल सािर जनसिंख्या मध्ये ७.३% ले अनौपचाररक जशिा हातसल गरेका छन ्भने ४६.८% ले प्राथतमक 
तहको जशिा (५ किासम्म) प्राप्त गरेका छन।् यस्तै २१.५% ले आधारभतू तह (६-८ किा) र 
९.९% ले मा.वि. (९-१० किा) सम्मको जशिा हातसल गरेका छन।् कुल सािर जनसिंख्या मध्य े
८.२% ले एस.एल.सी., ४.२% ले प्रमाणपर तह (दश जोड दईु) र जम्मा १.४% ले स्नातक िा सो 
भन्दा मातथसम्मको जशिा हातसल गरेका छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.७)। 

5.3.2.5 आिासको अिस्था  

आयोजना िेरका मातनसहरूको आिास अिस्थाको बारेमा विश्लषेण गदाफ कुल ३९,६३९ घरधरुीमध्य े
९५.२% घरधरुीहरू आफ्नै तनजी आिासमा बसेको पाइयो। यो जजल्ला स्तरीय तथ्याङ्क राविय तथ्याङ्क 
(९०.०%) भन्दा बढी रहेको छ। यस्तै ४.२% पररिारहरू भाडाको घरमा बसेका र बािँकी ०.६% 
अन्य वकतसमको आिाश सवुिधा प्रयोग गरररहेका छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.८)। 

नेपालमा घरको छानाको वकतसमले पतन पररिारको आतथफक अिस्थाको अनमुान लगाउन सवकन्छ। धनी 
पररिारको घरको छानो प्रायः ढलान िा जस्ता पाताले छाइएको हनु्छ भने गररबहरूको घर प्रायः खरको 
छानोले छाएको हनु्छ।  
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आयोजना िेरका कुल ३९,६३९ घरधरुी मध्ये ३७.०% घरधरुी खर/परालले छाएको घरमा बस्दछन ्
भने ३४.७% टायल/स्लेटले छाएको घरमा बसेका छन।् यस्तै २५.६% घरधरुीको घरको छानो 
जस्तापाताको रहेको छ भन ेकेिल १.५% घरधरुीको घरको छाना ढलान गररएको छ। यसबाट के 
बजुझन्छ भने आयोजना िेरका पररिार मध्ये मार २७.१% मातनसहरू बतलयो तथा सरुजित छाना भएको 
घरहरूमा बसेका छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.९)। 

घरको बनोटको वहसाबले ९४.७% घरहरू माटो र ढुङ्गा/ईट्टाले बनेका छन ्भने ३.३% ईट्टा र तसमेन्टले 
बनेका छन।् यस्तै ०.५% घरहरू बािँसले, ०.२% काठले, ०.१% माटोले तथा ०.१% अन्य तनमाफण 
सामग्रीहरूले बनकेा छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.१०)। 

5.3.2.6 खानेपानी तथा सरसर्ाई 

आयोजना िरेका ७३.२ प्रततशत घरधरुीहरूले धाराको पानी प्रयोग गदफछन ्भने ९.१% ले खोला िा 
कुिाको पानी प्रयोग गदफछन।् अन्य खानेपानीका स्रोतहरूमा ८.३% घरधरुीहरूले मूलको पानी, ३.७% 
घरधरुीहरूले ढाकेको कुिाको पानी र ४.७% घरधरुीहरूले खोला/खोल्सीको पानी वपउनका लातग प्रयोग 
गदफछन।् वपउनलाई खोला कुिा र खोला/खोल्सीको पानी असरुजित मातनएतापतन आयोजना िरेका 
१३.८% घरधरुीहरू यस्तै स्रोतमा तनभफर छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.११)।  

आयोजना िरेका ६२.२% पररिारहरूले घरमा रहेको चपीको प्रयोग गदफछन।् घरमा चपी तनमाफण गने 
पररिारको सिंख्या तेमाल गा.पा. मा अन्य पातलकाहरूको तलुनामा उच्च (८६.७%) रहेको छ भन े
गोलन्जोर गा.पा. मा सबै भन्दा कम (२६.३%) रहेको छ। (अनसूुची ५, तातलका ५.३.१२)। 

यस्तै चपीको प्रकारको वहसाबले ६८.२% घरधरुीको फ्लस वकतसमको चपी रहेको छ भन े३०.५% 
घरधरुीको साधारण वकतसमको चपी रहेको छ। यस्तै सबैभन्दा बढी फ्लस वकतसमको चपी (९३.३%) 
तेमाल गा.पा. का घरधरुीको रहेको छ भने सबैभन्दा कम फ्लस वकतसमको चपी (५५.२%) मन्थली 
न.पा. का घरधरुीहरूको  रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.१३)। 

5.3.2.7 इन्धन/ऊजाफ 

आयोजना िेरमा खाना पकाउनका लातग ९४.१% पररिारहरू दाउराको प्रयोग गदफछन ्भन े३.०% 
पररिारहरू ग्यािँस (LPG) को प्रयोग गदफछन।् िनजिंगलको पयाफप्तता र बढी ग्रामीण िेर भएकाले यस 
िेरमा इन्धनका लातग दाउराको प्रयोग बढी हनु सक्छ। मन्थली न.पा.मा ग्यािँसको प्रयोग बढी (८.४%) 
रहेको छ भन ेखाडादेिी गा.पा.मा सबैभन्दा कम (०.६%) ग्यािँसको प्रयोग रहेको छ। यस्तै अन्य 
ऊजाफको स्रोतमा गोिर ग्यािँस (१.१%), मवट्टतेल (०.७%), तबजलुी र अन्य स्रोतहरू रहेका छन ्(अनसूुची 
५, तातलका ५.३.१४)। 

आयोजना िरेका पररिार मध्ये कररि ४०.०% ले उज्यालोका लातग विजलुीबत्तीको प्रयोग गदफछन ्भन े
३२.३% ले मवट्टतेल र २३.४% ले सौयफ ऊजाफको प्रयोग गदफछन।् यस्तै ३.७% ले उज्यालोका लातग 
ऊजाफका अन्य स्रोतहरूको प्रयोग गदफछन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.१५)। 

5.3.2.8 आप्रिाशन 

आयोजना िेरका पातलकाहरूको कुल ३९,६३९ घरधरुी मध्ये १६.४% घरधरुीहरूका मातनसहरू 
आप्रिाशनमा रहेका छन।् यस्तै कुल आप्रिासी भएका घरधरुी (६,५०९) मध्ये सबै भन्दा बढी घरधरुी 
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(२३.७%) रामेछाप न.पा.का रहेका छन ्भने सबै भन्दा कम घरधरुी (१०.२%) गोलन्जोर गा.पा.का 
रहेका छन।् यस्तै कुल जनसिंख्या (१,८६,४१२) मध्ये ४.७ प्रततशत आप्रिाशनमा रहेका छन।् 
आप्रिाशीहरूमा परुूषको सिंख्या सबभन्दा बढी (९२.१%) रामेछाप न.पा.मा रहेको छ भने आप्रिाशी 
मवहलाको सिंख्या सबै भन्दा बढी (१७.०%) तलख ुतामाकोसी गा.पा.मा रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका 
५.३.१६)। 

5.3.3 आयोजना िरे  

आयोजना िरे (प्रत्यि प्रभावित िडाहरु) मा काभ्रपेलाञ्चोक, तसन्धलुी र रामेछाप जजल्लाका ५ गा.पा. र 
२ न.पा.हरूका २८ िडाहरू पदफछन।् यी मध्य े१८ िडाहरू ५ िटा गा.पा.हरूमा पदफछन ्भने १० 
िडाहरू २ न.पा.हरूमा पदफछन।् यस उप-खण्डमा आयोजना प्रत्यि प्रभावित िरेका बारेमा छोटो चचाफ 
गररएको छ। 

5.3.3.1 जनसिंख्या 

आयोजना प्रभावित िेर (िडा) को कुलजनसिंख्या ८९,५६४ छ, जसमा ४६.७६% परुूष र ५३.२४% 
मवहला रहेका छन।् कुल प्रभावित जनसिंख्या मध्य ेअतधकािंश जनसिंख्या (२३,२१८) मन्थली न.पा.को 
िडाहरूमा रहेका छन ्भन ेसबै भन्दा कम जनसिंख्या (२,५८९) तेमाल गा.पा.मा रहेका छन।् आयोजना 
िेरमा सरदर पररिार सिंख्या ४.७३ जना रहेको छ। आयोजना िेर मध्ये सरदर पररिार सिंख्या अन्यको 
तलुनामा सबैभन्दा बढी (५.३ जना) गोलन्जोर गा.पा.मा रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.१७)। 

5.3.3.2 बस्तीहरूको बनोट, जनसिंख्या एक जातजाती 

आिश्यक प्रकाजशत तथ्याङ्कहरूको अभािमा सहभातगतामूलक द्रतु लेखाजोखा (PRA) वितध िारा आयोजना 
िेरबाट आिश्यक तथ्याङ्कहरू सिंकलन गररएको छ। सहभातगतामूलक द्रतु लेखाजोखाबाट प्राप्त तथ्याङ्क 
अनसुार आयोजना िरेको कुल जनसिंख्या १,२१,२५९ र कुल घरधरुी सिंख्या २४,७२८ रहेको छ। 
आयोजना िरेमा औसत पररिार सिंख्या ४.९ जना रहेकोछ जनु राविय औसत पररिार सिंख्या (४.७३ 
जना) को तलुनामा बढी रहेको पाइयो। राविय घरधरुी सिेिण तथा जनगणना २०११ को तलुनामा 
आयोजना िेरको जनसिंख्यामा ३५.४% ले र घरधरुीमा ३०.७% ले बवृि भएको पाइयो।   

आयोजना िेरमा सानाठूला गरी कुल ३८७ बस्तीहरू रहेका छन।् यी बस्तीहरू मध्य े४२.४% बस्तीहरू 
छररएर रहेका छन ्भने ५७.६% बस्तीहरू बाक्लो छन।् आयोजना िेरमा आददिासी/जनजाततहरू जस्तै 
तामाङ्ग, मगर, निेार, माझी, भजुेल, सनुिुार, हायू, राई र दतलत (कामी, दमाई, साकी) तथा अन्य 
जात/जाततमा बाह्रामण, िेरी, ठकुरी तगरी/परुी आददको बसोबास रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका 
५.३.१८)। 

5.3.3.3 जशिा 

स्थगल अध्ययन अनसुार आयोजना िेरको कुल सािरता दर ८३.८०% रहेको छ। यो दर राविय 
घरधरुी तथा जनगणना, २०११ को पातलकाहरूको सािरता दर (६२.०%) भन्दा तनकै धेरै रहेको 
पाइयो। यसका वितभन्न कारणहरू जस्तै जशिा प्रतत अतभभािकहरूको चेतना, विद्यालयहरूमा सहज पहुिँच, 
सरकारी र गैरसरकारी िेरबाट जशिामा लगानीमा प्राथतमकता एिम ्जनगणना अितधको लामो अन्तराल 
आदद हनु सक्दछन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.१९)।  
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पतलकहरुको अतभलेख तथा स्थगल अध्ययन अनसुार आयोजना िेरमा जम्मा १८१ िटा विद्यालयहरू 
रहेका छन।् जसमध्ये १८.२% प्राथतमक विद्यालय, ६२.४% आधारभतू विद्यालय तथा १९.४% मा.वि. 
हरू रहेका छन।् यी विद्यालयहरूमा हाल २०,५६३ विद्याथीहरू अध्ययन गरी रहेका छन।् यी 
विद्यालयहरूको भौततक पूिाफधारको अिस्थाको बारेमा बझु्दा २५.४% राम्रो, ६०.२% औषत तथा 
१४.४% विद्यालयहरूको भौततक पूिाफधारको अिस्था नराम्रो रहेको पाइयो (अनसूुची ५, तातलका 
५.३.२०)। 

आयोजना िरेका विद्यालयहरूको मखु्य समस्याहरूमा खानेपानीको अभाि, खेलमैदानको कमी, भौततक 
पूिाफधारको कमी/दयतनय अिस्था (भिन, किाकोठा, चपी, पखाफल आदद), तातलम प्राप्त/दि जशिकको 
कमी, शैजिक तथा खेलकुद सामाग्रीहरूको कमी आदद रहेका छन।् आयोजना िेरका विद्यालयहरूको 
तबस्ततृ तबिरण अनसूुची ५ को तातलका ५.३.२1 मा ददईएको छ । 

उपरोक्त विद्यालयहरू बाहेक आयोजना िरेमा उच्च जशिाका लातग ३ कलेजहरू रहेका छन ्जसमा 
कररब ७६० विद्याथीहरू अध्ययनरत छन।् यस्तै मन्थली न.पा.मा २ िटा प्रावितधक/व्यिसावयक 
विद्यालयहरू रहेका छन।् यी विद्यालयहरूमा ३४१ विद्याथीहरू अध्ययनरत छन।् यी कलेज र प्रावितधक 
विद्यालयहरू मध्य े८०% को भौततक पूिाफधारको अिस्था राम्रो रहेको छ भने २०% को औषत रहेको 
छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.२२)।  

5.3.3.4 जनस्िास्थ्य 

आयोजना िेरका मातनसहरूमा लाग्न े मखु्य रोग तथा स्िास्थ्य समस्याहरूमा ज्िरो, रुघाखोकी, 
झाडापखाला, चमफरोग, ग्याजस्रक, पाठेघर खस्ने, नसा सम्बन्धी समस्या, दघुफटना आदद रहेका छन।् 
प्रचतलत उपचारको हकमा घरेल ुउपचार, जतडबवुटहरूको सेिन, धातमझािँक्रीिारा उपचार तथा उपचारका 
लातग नजजकैका स्िास्थ्य चौकी, स्िास्थ्य उपचार केन्द्र र अस्पतालहरूमा जाने आदद रहेका छन।् 
उपचारका लातग स्िास्थ्य चौकी, स्िास्थ्य उपचार केन्द्र र अस्पतालजान ेप्रचलन बजार र सगुम िरेका 
मातनसहरूमा बवढ रहेको छ भन ेदगुफम र ग्रामीण िेरमा घरेल ुउपचार वितध तथा धातम/झािँवक्र बोलाउन े
प्रचलन बवढ मारामा रहेको छ। 

आयोजना िेरमा सरकारी, सामदुावयक र तनजी िरेका स्िास्थ्य चौकी, शहरी स्िास्थ्य केन्द्र, आधारभतू 
स्िास्थ्य केन्द्र, सामदुावयक स्िास्थ्य केन्द्र, स्िास्थ्य जक्लतनक, अस्पताल तथा आयूफबेददक औषधालय गरी 
कुल ५७ िटा स्िास्थ्यसेिा प्रदायक सिंस्थाहरू रहेका छन।् यी मध्य ेसरकारी स्िास्थ्य सेिा प्रदायक 
सिंस्थाहरूको सिंख्या सबैभन्दा बढी (८२.४%) रहेको छ र बाकी ५.३% तनजज तथा १२.३% सामदुावयक 
स्िास्थ्य सिंस्थाहरू रहेका छन। आयोजना िेरमा रहेका स्िास्थ्य सिंस्थाहरूको सेिाको गणुस्तरका हकमा 
४५.६% राम्रो, ४५.६% औषत र ८.८% नराम्रो रहेको पाइयो (अनसूुची ५, तातलका ५.३.२३)। 

आयोजना िरेमा केही तनजी स्िास्थ्य जक्लतनक र औषतध पसलहरू पतन सिंचालनमा रहेका छन।् यस 
िेरका स्िास्थ्य चौकी र स्िास्थ्य जक्लतनकहरूमा प्राथतमक तथा सामान्य उपचार सेिाहरू उपलब्ध 
छन।् सािफजतनक यातायातको शलुभताले गदाफ यस िरेका मातनसहरू गम्भीर स्िास्थ्य समस्या भएमा 
धतुलखेल, काठमाडौँ, लतलतपरु र भक्तपरुका अस्पतालहरूमा उपचारका लातग जाने गदफछन।् 
सहभातगतामूलक द्रतु लेखाजोखाका सहभातगहरू अनसुार केवह स्िास्थ्य सिंस्थाहरूमा स्िास्थ्य सेिा 
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प्रदायकहरूको अनपुजस्थतत, स्िास्थ्य उपकरण र औषतधको कमी आदद समस्याहरू रहेकाले  स्िास्थ्य 
सेिाको गणुस्तरका नराम्रो रहेको बताए। 

5.3.3.5 खानेपानी तथा सरसर्ाई 

धाराबाट वितररत खानेपानी आयोजना िेरका मातनहरूको खानेपानीको मखु्य स्रोत रहेको छ। यस िेरमा 
खान ेपानी प्रायः Gravity Flow System र Lift System बाट वितरण गररएको छ। आयोजना िेरका 
कररब २५,७३६ घरधरुीका लातग खानेपानीको मखु्य स्रोतमा तामाकोसी, सनुकोसी र यसका सहायक 
नदीनालाहरू रहेका छन।् आयोजना िेरका खानेपानी प्रणालीहरू मध्ये ७४.८% सािफजतनक 
(Community) तथा २५.२% सरकारी रहेका छन।् यी खानेपानी प्रणालीहरूबाट वितररत पानीको 
गणुस्तरबारे ४८.२% राम्रो, ४६.९% औषत र ४.९% नराम्रो रहेको जानकारी पाइयो (अनसूुची ५, 

तातलका ५.३.२४)। आयोजना िेरमा खानेपानीको गणुस्तर त्यजत्त राम्रो नरहेकोले पानीजन्य रोगहरूको 
प्रकोप यस िेरमा बवढ मारामा रहेको छ। 

आयोजना प्रभावित २८ िडाहरू मध्य े९ िडाहरू (३२.१%) मा सखु्खा याममा कररि ३ देजख ६ 
मवहनासम्म खानेपानीको अभाि रहन्छ। यस्तो अभािसिँग जधु्न यस िेरका मातनसहरूले सखु्खा याममा 
मूल, खोला, नाला, इनार, िषाफतको सिंकतलत पानी आददको पानी प्रयोग गने ट्याङकरको पानी वकनेर 
प्रयोग गने गदफछन।् यसकासाथै मातनसहरूले सखु्खा याममा पानीको बचत तथा उजचत प्रयोग गने गरेका 
छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.२५)। 

र्ोहोर मैला व्यिस्थापनका लातग यस िेरका धेरैजसो मातनसहरूले ठोस र्ोहोरलाई बाल्ने िा कम्पोष्ट 
मल बनाउने गदफछन।् यस्तै केही मातनसहरूले ठोस र्ोहोरलाई गाड्ने िा खेतबारीमा र्ाल्न ेगदफछन ्
भने धेरै कम मातनसहरूले पातलकाको र्ोहोर व्यिस्थापन प्रणालीमा ददन े गदफछन।् तरल र्ोहोर 
व्यिस्थापनका लातग धेरैजसो मातनसहरूले तरल र्ोहोरलाई करेसाबारी िा खेतबारीमा हाल्ने गदफछन ्भन े
केहीले खाल्डो (Soak Pit) मा हाल्ने िा खलुा ठाउिँ तथा सडक वकनारामा र्ाल्ने गदफछन ्(अनसूुची ५, 

तातलका ५.३.२६)। 

5.3.3.6 ऊजाफ/इन्धन 

आयोजना िेरका मातनसहरूका लातग खाना पकाउने इन्धनको मखु्य स्रोत दाउरा रहेको छ। यस िेरका 
७२.१% घरधरुीले खाना पकाउन दाउराको प्रयोग गदफछन ्भने २६.६% ग्यािँस (LPG) र १.३% ले 
विद्यतुको प्रयोग गदफछन।् यस िेरमा दाउराको मखु्य स्रोत सामदुावयक िन र तनजी जग्गाका रुखहरू 
हनु ्भने सहरी िेरका मातनसहरू दाउरा वकन्न ेगदफछन।् यातायातको सगुमता र बढ्दो सहरीकरणले 
गदाफ प्रायः बजार िेरमा ग्यािँस को प्रयोग ददन प्रततददन बढी रहेको छ।  

उज्यालोको लातग यस िेरमा विद्यतु ऊजाफ नै मखु्यस्रोतको रुपमा रहेको छ। यस िेरका ८८.१% 
घरधरुीले उज्यालोको लातग विजलुी बत्तीको प्रयोग गदफछन ्भने ११.९% ले सौयफ ऊजाफको प्रयोग गदफछन।् 
(अनसूुची ५, तातलका ५.३.२७)। 

5.3.3.7 तसिंचाइ 

आयोजना िरेका मातनसहरूको तनिाफहमखुी कृवष नै जीिनयापनको मखु्य स्रोतको रुपमा रहेको छ। 
कृवषमा तसिंचाइको अहम भतूमका रहेको हनु्छ। आयोजना िेरमा कुल ८६ िटा मझौला र साना तसिंचाइ 
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प्रणालीहरू रहेका छन।् यी तसिंचाइ प्रणालीहरूिारा कररि १७,०६४ पररिारहरूको कररि ४,४०४.८ 
हेक्टर िेरमा तसिंचाइ सवुिधा पगेुको छ। यी तसिंचाइ प्रणालीहरूको भौततक अिस्थाको सन्दभफमा ४३.०% 
राम्रो, ४५.४% औसत र ११.६% को भौततक अिस्था नराम्रो रहेको छ। (अनसूुची ५, तातलका 
५.३.२८)। 

5.3.3.8 कृवष तथा पशपुालन 

तनिाफहमखुी कृवष आयोजना िेरका धेरै मातनसहरूको जजिनयापनको मखु्य स्रोत रहेको छ। आयोजना 
िेरमा खेती योग्य जग्गा कम हनुकुा साथै प्रायः धेरै जसो खेती योग्य जग्गा नदी वकनारामा रहेका 
छन।् खेती योग्य जग्गाको बेचविखन आयोजना िेरमा ज्यादै न्यून रहेकोले जग्गाको स्िातमत्ि जस्थर 
रहेको पाइयो। तर आयोजना िेरमा यातायातको सवुिधा, जनसिंख्या िृवि र बढ्दो सहरीकरणले गदाफ 
घडेरी योग्य जग्गाको बेचविखन खास गरी राजमागफ र मखु्य सडकको छेउछाउका बस्तीहरू र नगर 
िेरमा बढी रहेको छ। जग्गाको मूल्य यसको आकार, अिजस्थतत र िेर अनसुार तनधाफरण हनु्छ। 
यसकारण राजमागफको छेउछाउ, मखु्य सडक वकनारा र बजार िेरका जग्गाको मूल्य आयोजना िरेमा 
उच्च रहेको छ र यो बढ्दो क्रममा छ।  

सनुकोसी र तामाकोसी नदीका र्ािँटहरू र यसका सहायक खोलानालाको वकनाराका जग्गाहरू मतललो 
हनुकुा साथै प्राय तसिंचाइको सवुिधा भएका हनुाले खेतीपातीका लातग उत्तम रहेका छन।्  

धान, मकै, गहुिँ, जौ, कोदो, र्ापर, दाल (गेडागडुी), भटमास र तेलहन बालीहरू आयोजना िरेमा 
उत्पादन हनुे मखु्य बातलहरू हनु।् यस्तै काउली, बन्दा, गोलभेडा, धतनया, मलुा, गाजर, साग, आल,ु 
प्याज, लसनु, खसुाफनी, बेसार, अदिुा आदद आयोजना िरेमा लगाइन ेमखु्य तरकारी र मसला बालीहरू 
हनु।् र्लरू्लमा अम्बा, केरा, आिँप, नासपातत, आरु, तलजच, कटहर, भईुकटहर र अतमलो जातका 
र्लरू्ल जस्तै जनुार, कागती, सनु्तला, अतमलो आदद यस िेरमा पाइन े र्लरू्हरू हनु।् 
सतलर्ा/तसतार्ल (आिँटी) र बेल यहािँका जिंगलहरूमा प्रशस्त पाइन्छन ्जनु आयोजना िेरका केही 
मातनसहरूका लातग अततररक्त आम्दानीका स्रोतको रुपमा रहेका छन।्  

आयोजना िेरको बाली प्रणाली (Cropping Pattern) जग्गाको प्रकार र अिजस्थतत, उचाइ तथा तसिंचाइ 
सवुिधा आदद कुरामा तनफभर गदफछ। मतललो र तसिंचाई सवुिधा भएका जग्गाहरूमा िषफको तीन बालीहरू 
लगाइन्छ भने अन्य जग्गामा जग्गा अनसुार एकदेजख दईु बालीहरू लगाइन्छ। जग्गाको वकतसम र 
तसिंचाइको अिस्था अनसुार बालीको छनोट गररन्छ। यस िेरमा तसिंचाइ हनुे खेतमा धान-गहुिँ-मकै िा 
धान-गहुिँ-धान लगाइन्छ भन े तसिंचाइ नहनुे खेतमा धान-गहुिँ, धान-मकै, िा धान मार लगाइन्छ भन े
बारीमा प्राय मकै-कोदो िा मकै-गहुिँ लगाइन्छ।  

आयोजना िेरमा पशपुालन कृवषको अतभन्न अिंगको रुपमा रहेको छ। यस िेरका धेरै पररिारहरूले प्राय 
गाई, भैँसी र बाख्रा पालन गरेका छन ्भने केही पररिारहरूले खास गरी आददबासी/जनजातत र दतलतहरूले 
सुिंगरु र कुखरुा पतन पाल्ने गरेका छन।् आयोजना िेरमा िनजिंगल, बाझो जग्गा र नदी वकनाराका 
खाली जग्गामा गाई बस्तहुरू चराउन ेगररन्छ। 

5.3.3.9 जीविकोपाजफन 

आयोजना िरेका मातनसहरू जीविकोपाजफनका लातग ज्यालामजदरुी, िैदेजशक रोजगारी, नोकरी, व्यापार र 
अन्य विविध आयआजफनका कायफहरूमा लागेका छन।् कृवष (५६.९%) पेशा यहािँका मातनसहरूको 
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जीविकोपाजफनको मखु्य स्रोत हो। यस्तै १६.२% मातनहरू दैतनक ज्यालादारीमा, १०.९% नोकरीमा, 
१०.४% िैदेजशक रोजगारीमा, ५.१% व्यापारमा, र ०.५% मातनसहरू अन्य प्रकारका आयआजफनका 
वक्रयाकलापहरू जस्तै माछा माने, तगवट्ट बालिुा सिंकलन र कायफशाला (Workshop) सञ्चालन आदद 
कायफमा लागेका छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.२९)। 

स्थानीयका अनसुार आयोजना िेरमा तसकमी, डकमी लगायत गाडी चलाउन जाने्न आदद जस्ता तबतभन्न 
प्रकारका तसपहरु भएका जनशजक्त रहेको पाइयो। यो जनशजक्त मध्ये धेरै जसो जनशजक्त आयोजनालाई 
तनमाफण चरणमा आिश्यकता अनसुार उपलब्ध हनु सक्न ेदेजखन्छ । 

5.3.3.10 बजार/व्यापाररक केन्द्र  

आयोजना िेरमा साना र ठूला गरी कररि ३६ िटा बजार/व्यापाररक केन्द्रहरू रहेका छन।् वयतनहरू 
मध्य े वि.वप. राजमागफ र अन्य प्रमखु मागफहरूमा रहेका बजार/व्यापाररक केन्द्रहरू तलुनात्मक रुपमा 
नयािँ हनु ्तर मन्थली, रामछेाप, नेपालथोक जस्ता बजारहरू परुाना हनु।् यी बजार/व्यापाररक केन्द्रहरूमा 
कररि ५,९५४ घरधरुीहरू र १,८९१ साना-ठूला पसलहरू रहेका छन ्जसमा वकराना पसल, जचया 
पसल तथा रेस्टुरेन्ट/होटल आदद प्रमखु रहेका छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.३१)। 

5.3.3.11 भौततक पूिाफधार/सवुिधाहरु  

आयोजना िेरका प्रायजसो सबै भागहरू सडक सञ्जालबाट (वि.पी. राजमागफ, पषु्पलाल राजमागफ, जजल्ला 
सडक र स्थानीय सडक) जोतडएका छन।् प्रायः धेरैजसो ठािँउहरूमा सािफजतनक सिारी साधनहरू चल्न े
गरेका छन।् तर पातलकाहरूका तभरी र दगुफम ठाउिँहरू सडक सञ्जालले अझै जोतडएका छैनन।् आयोजना 
िेरका प्रायः जसो बस्तीहरू विद्यतुको राविय प्रसारण लाईनिारा जोतडएका छन।् मन्थली र राजमागफ 
वकनाराका बस्तीहरूमा अन्य िेरको तलुनामा भौततक पूिाफधारको राम्रो व्यिस्था रहेको छ। मोबाइल 
र्ोन प्रायः सबैसिँग छ र यसको सञ्जाल आयोजना िेरमा राम्रो रहेको छ। यस्तै एर्.एम. रेतडयाको 
पहुिँच पतन प्राय धेरै िेरमा रहेको छ। टेतलर्ोन सेिा (Land Line) मन्थली र केही अन्य व्यापाररक 
केन्द्रहरूमा उपलब्ध छ। इन्टरनेट र टेतलतभजनको पहुिँच मन्थली र अन्य मखु्य बजार/व्यापाररक 
केन्द्रहरूमा राम्रो भएता पतन यसको पहुिँच अन्य िेरमा कम रहेको छ। 

आयोजना िेरमा साना र ठूला वकतसमका वितभन्न पूिाफधारका सिंरचना जस्तै, पदक्क पलु, झोलङु्ग ेपलु, 
राजमागफ (वि.पी., पषु्पलाल, तसविचरण), पदक्क र ग्राभेल सडकहरू, ग्रातमण सडक आदद रहेका छन।् 

5.3.3.12 धमफ, चाडपिफ र धातमफक सािंस्कृततक र ऐततहातसक महत्िका ठाउिँहरू 

आयोजना िेरमा वहन्दू धमाफलम्बीहरूको बाहलु्यता रहेको छ भने त्यस पतछ बौि धमाफिलम्बीहरूको पतन 
उल्लेखनीय उपजस्थतत रहेको छ। यस्तै यस िेरका केही मातनसहरू कृजश्चयन, इस्लाम तथा वकरात 
धमफहरू माने्न गदफछन।्  

िडा दशै, चैते दशै, ततहार, लोह्सार, ततज, ऋषी पञ्चमी, जशिरारी, बाला चतुफदशी, रामनिमी, 
कृष्णजन्माष्टमी, ठूली एकादशी, जनैपूजणफमा, धान्यपूजणफमा, र्ाग,ु मगुीजारा, चजण्डपूणे, कोशीपजुा, 
लातलपजुा, सिंसारी पजुा, साजेपजुा, सराद (माझीहरूको), भमूेपूजा, काततफक पूजणफमा, धारपजुा र तरमास 
आदद यस िेरमा मनाइन ेमखु्य चाडपिफहरू हनु।्  
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आयोजना िेरमा मजन्दर, गमु्बा, मान,े चचफ, पाटी पौिा लगायत सामदुावयक भिनहरू गरी कररि १६५ 
िटा धातमफक सािंस्कृततक र ऐततहातसक महत्िका स्थानहरू रहेका छन।् वयनीहरुमा खािँडादेिी मजन्दर, 
कुशेश्वोर महादेि मजन्दर, तबश्वातमर गरु्ा, नमफदेश्वोर महादेि मजन्दर (तरिेणीघाट) आदद प्रमखु रहेका 
छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.३२)। 

5.3.3.13 मसानघाट  

सनुकोसी र तामाकोसी नदीहरू आयोजना िेरका ठूला तथा पविर नदीहरू हनु।् सनुकोसी र तामाकोसी 
नदीहरूको वकनारामा रहेका मसानघाटहरूमा वहन्दूहरूले दाहसिंस्कारको लातग प्राथतमकता ददन ेगदफछन।् 
यसको अलािा सहजता र सामथफ अनसुार अन्य वहन्दूहरूले यी नदीका सहायक नदीको वकनारामा रहेका 
मसानघाटहरूमा पतन दाहसिंस्कार गदफछन।् सनुकोसी, तामाकोसी र यसका सहायक नदीहरूको सिंगम 
िेरमा कररि ६४ िटा मसानघाटहरू रहेका छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.३३)। 

5.3.3.14 लैवङ्गक 

देशका अन्य पहाडी िेरमा जस्तै आयोजना िेरका धेरैजसो मवहलाहरू कृवष र घरायसी काममा सिंलग्न 
छन।् तर केही बजार िेरका मवहलाहरू खदु्रा व्यापार, जातगर र सामाजजक कायफहरूमा पतन लागेका 
छन।् आयोजना िेरका धेरै मवहलाहरू घरायसी कायफ जस्तै घािँस-दाउरा गने, बस्त ुचराउन,े खानेपानी 
ल्याउन,े खाना पकाउने, सरसर्ाई गने, कुटानी वपसानी, घर ममफत सम्भार, बालबातलका तथा बिृ 
बिृाको हेरचार आदद कायफमा लागेका छन।् परुुषहरू कृवष, जातगर, व्यापार, ज्यालामजदरुी, बैदेजशक 
रोजगारी र सहरी िेरमा रोजगारी आदद कायफमा लागेका छन।् परुुषहरूको आप्रिाशनले गदाफ यहािँका 
मवहलाहरूलाई घरायसी काम बाहेक अन्य कामको थप भार परेको छ।  

आतथफक कुराहरूको तनणफय प्रायः मवहला परुुषको सल्लाहबाट गररन्छ। जग्गा र अन्य अचल सम्पजत्तको 
स्िातमत्ि प्रायः परुुषहरूमा रहेको भएतापतन सरकारी नीततले गदाफ हाल यस्ता अचल सम्पजत्तको स्िातमत्िमा 
मवहलाहरूको पहुिँच पतन बढ्दो क्रममा रहेको छ। तनणफय तहको भतूमकामा जनजातत-आददिासी समदुायमा 
खास गरी तामाङ्गमा मवहलाहरूको प्रभाि अन्य जात जाततहरूको तलुनामा बढी रहेको छ। प्राय धेरैजसो 
परुुष घरमलुीहरूले ऋण ददने तलन,े घर जग्गा बेचविखन, चौपाया खररद तबक्री र घरका बहमूुल्य बस्त ु
जस्तै सनु चािँदी खररद तबक्रीका लातग मवहलाहरूको राय सझुाि तलने गदफछन।् यस्तै छोराछोरीहरूको 
विद्यालय भनाफ/पढाई, वििाह र नयािँ व्यिसाय सञ्चालनमा पतन धेरैजसो परुुष घरमलुीहरूले मवहलासिँग 
राय सझुाि तलने गदफछन।् घरको नगद र गरगहना प्रायः मवहलाले राख्न ेगदफछन ्तर यसको प्रयोगमा 
परुुषहरूको तनणफय प्रायः लाग ुहनुे गदफछ।  

यहािँका मवहलाहरूलाई अचल सम्पजत्त पेिाको रुपमा ददन ेचलन छैन। यस िेरका मवहलाहरूका मखु्य 
सिालहरूमा बेरोजगारी, अजशिा र आत्मविश्वासको कमी रहेका छन।् यहािँका मवहलाहरूका लातग वितभन्न 
आय आजफनका सिंम्भािनाहरू रहेका छन ्जसले उनीहरूको आत्मविश्वास र आय आजफन बढ्न सक्न े
देजखन्छ। यस िेरका मवहलाहरूका लातग कुखरुा पालन, पशपुालन, बेमौसमी तरकारी खेती, व्यापार 
(खदु्रा व्यापार, होटल/रेस्टुरेन्ट सञ्चालन) र तसलाई बनुाई आदद सम्भाव्य आयआजफनका वक्रयाकलापहरू 
हनु।् उपरोक्त सम्भाब्य आय आजफनका वक्रयाकलापहरुमा मवहलाहरूलाई लगाउन सकेमा बेरोजगारीको 
समस्या हल गनफ सवकन्छ र यस छेरका मवहलाहरु आतथफक अिस्थामा सधुार ल्याउन सवकन्छ। 
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5.3.4 आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावित पररिारहरुको सामाजजक तथा आतथफक अिस्था 

यस उपखण्डमा ती पररिारहरु जस्को जग्गा (खेत/बारी/घडेरी), घर िा अन्य तनजज सम्पतत प्रस्तावित 
सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजनाका कारण प्रत्यि रुपमा प्रभावित हनुसक्छ उतनहरुको सामाजजक तथा 
आतथफक अिस्थाको बारे बणफन गररएको छ। यस्ता प्रभावित पररिारहरुको पवहचान गनफ सिफप्रथम 
आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावित जग्गाको वकत्ता पत्ता लगाउने काम Cadastral Survey बाट गररयो र 
तेसैको आधारमा सम्बजन्धत नापी/मालपोत कायाफलयहरुबाट जग्गाधनीहरुको पवहचान गररयो। सम्बजन्धत 
मालपोत कायाफलयमा रहेको जग्गाधनीको लगत, जग्गाधनी, जनप्रतततनतध तथा स्थानीय व्यजक्तहरुसिँगको 
छलर्लको आधारमा आयोजना िेरका कुल ६,०९८ प्रभावित पररिार/घरधरुीको पवहचान भएकोमा 
घरधरुी सिेिणको समयमा उपलब्ध जम्मा २९२० (४७.९%) घरधरुी/पररिारहरुको घरधरुी सिेिण 
गररएको छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.३४)। 

आयोजना िेरमा कततपय जग्गाधनी/पररिारको बसोबास नरहेको, लगत अनसुारको वकत्ता नम्बर तथा 
जग्गाधनीको नाम र्रक रहेको, कततपय वकत्ताका जग्गाधनीको नाम लगतमा खाली रहेको, जग्गाधनी 
अन्यर बस्ने तथा बावहरी ब्यजक्तहरुको स्िातमत्िमा (खासगरी सहरी/बजार िेर र राजमागफ/सडक 
वकनाराको िेरमा) जग्गा/घडेरी रहेको आदद कारणले गदाफ भरमग्दरु प्रयासको बािजदु पतन सबै 
जग्गाधनी/पररिार लाई सिेिणको समयमा भेट्न/समेटन सवकएन। तरपतन घरधरुी सिेिणमा 
समेवटएका कुल प्रभावित घरधरुी मध्य े४७.९% घरधरुीको सिंख्या (Sample Size) जसले कुल प्रभावित 
जग्गा (८२२.४६ हे.) को ८३.३०% समेटेको छ, आयोजना प्रभावित पररिारहरुको बतफमान सामाजजक 
तथा आतथफक अिस्था जान्न तथा आयोजनाको प्रभाि आिँकलन गनफ सामाजजक-आतथफक अध्ययनका वहसाबले 
प्रयाप्त तथा प्रतततनधीमूलक रहेको छ। 

5.3.4.1 सामाजजक अिस्था 

आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावित पररिारहरुको सामाजजक अिस्थाको बारेमा छोटकरीमा तल व्याख्या 
गररएको छ। 

5.3.4.1.1 जनसिंख्या 

घरधरुी सिेिण अनसुार आयोजनाबाट प्रभावित पररिारहरुको कुल जनसिंख्या १६,९६४ रहेको छ। 
यसमा मवहलाको सिंख्या ४९.५% र परुुषको सिंख्या ५०.५% रहेको छ। औसत (Average) पररिार 
सिंख्या ५.८ रहेको छ जनु राविय औसत पररिार सिंख्या (४.८८) भन्दा केवह बढी छ। यस्तै लैंतगक 
अनपुात १०३.४ रहेको छ जनु राविय लैंतगक अनपुात (९४.१६) को तलुनामा बढी हो (अनसूुची ५, 
तातलका ५.३.३५)। 

कुल जनसिंख्याको २१.८% जनसिंख्या १४ िषफ सम्मको उमेर समूहमा, ६६.२% जनसिंख्या १५-५९ 
िषफ सम्मको उमेर समूहमा र १२.०% जनसिंख्या ६० िषफ र सो भन्दा माथीको उमेर समूहमा रहेको 
छ। आतथफक रुपले सवक्रय जनसिंख्या (१५-५९ बषफ) को प्रततशत राविय तथ्याङ्क (५४.२%) को तलुनामा 
उच्च रहेको छ जनु सकरात्मक हो (अनसूुची ५, तातलका ५.३.३६)। 
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5.3.4.1.2 बैिावहक जस्थतत 

बैिावहक वहसाबमा कुल जनसिंख्याको ५४.०% तबिावहत, ४१.६% अतबिावहत, ४.२% एकल 
मवहला/परुूष रहेका तथा ०.२% आफ्नो जहानसिँग छुवट्टएर बसेका छन।् कुल तबिावहत जनसिंख्यामा 
तबिावहत मवहला ५०.२%% तथा तबिावहत परुुष ४९.८% छन।् यस्तै कुल अवििावहत जनसिंख्यामा 
अतबिावहत मवहला ४५.७% तथा अवििावहत परुुष ५४.३% छन।् यस्तै कुल एकल मवहला/परुूषको 
जनसिंख्यामा एकल मवहला ७६.७% र एकल परुुष २३.३% छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.३७)। 

5.3.4.1.3 पररिारको वकतसम  

कुल पररिार मध्य,े ५३.२% सिंयतु्तपररिार र ४८.६% एकल पररिारमा बस्दछन।् रामेछाप न.पा.मा 
अन्य पातलकाको तलुनामा सिंयकु्तपररिारको सिंख्या (६६.१%) बढी रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका 
५.३.३८)। 

5.3.4.1.4 शैिीक वििरण 

सिेिण गररएको कुल जनसिंख्या मध्ये ६ िषफ िा सो भन्दा मातथको जनसिंख्यामा करीब ७२.०% 
जनसिंख्या सािर रहेको छ। लैंतगक वहसाबले सिेिण गररएको जनसिंख्यामा ७८.५% परुुष तथा ६५.३% 
मवहला सािर रहेका छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.३९)। 

शैिीक उपलब्धताका वहसाबले कुल जनसिंख्या मध्ये सािर मार ५.८%, प्राथतमक (१-५ किा) तह 
पास १४.१%, तन.मा.तब. तह (६-८ किा) पास १५.०% र मा.तब. (९-१० किा) तह पास १०.९% 
रहेको छ। यस्तै एस.एल.सी. पास १८.७%, उच्च मा.तब. तह (+२, आइ.ए.) तह पास २०.३% तथा 
स्नातक िा सो भन्दा मातथल्लो तह पास गने जनसिंख्या मारा १५.१% रहेको छ। यसबाट के देजखन्छ 
भने उच्च मा.तब. तह पतछ थोरैले मारा पढाई सचुारु गरेका छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.४०)। 

5.3.4.1.5 जात/जातत  

आयोजनाबाट १२ वितभन्न जात/जततका पररिारहरु प्रभावित हनुेछन।् प्रभावित हनुे पररिारमा सबैभन्दा 
बढी नेिार (२२.९%), िेरी (२१.७%), माझी (२१.१%) तथा ब्राह्मण (१७.८%) रहेका छन।् यस्तै 
अरु जात/जाततहरुमा दतलत (६.५%) तामाङ्ग (३.७%), मगर (१.४%), घततफ (१.१%) तथा अन्य 
रहेका छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.४१)।  

आददबासी/जनजाततहरु आयोजनाबाट सबैभन्दा बढी (५१.७%) प्रभावित हनुेछन।् यस्तै ब्राह्मण/िेरी 
३९.५%, दतलत ६.५%, सन्याशी १.७% र अन्य जात/जततका ०.५% घरधरुीहरु आयोजनाका कारणले 
प्रभावित हनुेछन।् राविय आददबासी/जनजाततमा महासिंघले नेपालका ५९ जात/जततलाई ५ िगफमा 
विभाजन गरी आददबासी/जनजाततको सूचीमा राखेको छ। वयनीहरुमा हाय ु सिंकटापन्न; माझी अतत 
तसमान्तकृत; सनुिुार, तामाङ्ग तथा घततफ तसमान्तकृत; राई र मगर वपछतडएको बगफमा तथा नेिार लाभाजन्ित 
बगफमा पदफछ। यस्तै दतलतहरु पतन वपछतडएको बगफमा पदफछन।् आयोजनाले यो बगफलाई बढी प्रभावित 
गछफ । 
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5.3.4.1.6 भाषा तथा धमफ  

आयोजना िरेमा नेपाली भाषा सबै भन्दा बढी बोतलने भाषा हो। यस िेरमा ८९.४% ले नेपाली भाषा 
बोल्छन।् यस्तै यस िेरमा बोतलने अन्य भाषाहरुमा निेारी (७.०%) तथा तामाङ्ग (३.६%) रहेको छ 
(अनसूुची ५, तातलका ५.३.४२)।  

आयोजना िेरका ९४.४% जनसिंख्याले वहन्द ुधमफ मान्दछन।् यस्तै अन्य धमफ माने्नहरुमा ३.३% बौि 
तथा २.४% वक्रजस्टयन धमफ माने्न रहेका छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.४३)।  

5.3.4.1.7 जनसिंख्याको बनोट  

आयोजना िेरका ८६.२% पररिारहरु सो िेरका स्थाई बातसन्दा हनु भन े१३.८% पररिारहरु अन्य 
स्थान बाट बसाईसरर आएका हनु।यसरी बसाईसरर आउनेहरुमा बढी गोलान्जोर तथा सनुकोसी गा. पा. 
का रहेका छन। यी गा. पा. हरुका राजमागफ िररपरीका ठाउिँहरु यातायातको सगुमताले गदाफ ततब्ररुपमा 
तबकतसत हदैुछन (अनसूुची ५, तातलका ५.३.४४)। यसरी बसाईसरर आउनेहरुमा सोवह जजल्लाका 
५९.७% र  अन्य जजल्लाका ४०.३% रहेका छन।अन्य जजल्लाबाट बसाईसरर आउनेहरु सनुकोसी गा. 
पा. मा ७५.५% तथा रामछेाप न. पा. मा ५०.०% रहेका छन (अनसूुची ५, तातलका ५.३.४५)। 
यस ठाउिँ मा बसाईसरर आउनकुा कारणहरुमा सामाजजक (तबिाह, पररिार/नातेदार भएको), भौततक 
सतुबधा, व्यापार, गररबी तथा दैबी प्रकोप रहेका छन (अनसूुची ५, तातलका ५.३.४६)। 

5.3.4.2 आतथफक अिस्था  

आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावित पररिारहरुको आतथफक अिस्थाको बारेमा छोटकरीमा तल व्याख्या गररएको 
छ। 

5.3.4.2.1 पेशा/रोजगारी 

सिेिण गररएको पररिारका आतथफक रुपमा सवक्रय सदस्यहरु मध्य े७८.२% जीिनयापनका लातग वितभन्न 
आतथफक वक्रयाकलापहरुमा सिंलग्न छन ्भने २१.९% अध्यनरत (तबद्याथी) छन ्आयोजना िेरका २६.२% 
मातनसहरु कृवष (२६.२%) पेशामा लागेका छन,् १४.७% जातगरमा (देश तभर) छन,् ९.१% 
व्यापार/घरेल ु उद्योगमा सिंलग्न छन ् र ७.३% ज्यालादारी/मजदरुी गछफन।् यस्तै ३.३% बैदेजशक 
रोजगारीमा छन ्भन े१७.६% घरायसी कम गदफछन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.४७)। 

5.3.4.2.2 घर तथा मलु्यिान घरायसी सामग्रीको स्िातमत्ि 

आफ्नै घर हनुपुतन आतथफकरुपमा सम्पन्नताको सचुक हो। सिेिण गरेका कुल घरधरुी  मध्ये ९३.६% 
आफ्नै घरमा बस्दछन,् ३.९% भाडाको घरमा बस्दछन ् र २.५% तसतै्तमा अकाफको घरमा बस्दछन ्
(अनसूुची ५, तातलका ५.३.४८)। 

आफ्नै घर भएका पररिारको घरको गारोको वकतसमको सन्दभफमा ६२.६% को तसमेन्ट/ढुिंगा/ईटाले 
बनेको, ३६.५% को माटो/ढुिंगा/ईटाले बनेको तथा ०.९% को काठको रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका 
५.३.४९)।   

यस्तै घरको छानोको वहसाबले 55.१% पररिारको घरको छानो जस्तापाताले छाएको छ, ३५.४% को 
घरको छानो पदक्क ढलान गररएको छ, ८.१% को टायलले छाएको छ  तथा १.५% पररिारको घरको 
छानो खरले छाएको छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.५०)।   
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सिेिण गररएका कुल पररिारहरु मध्ये ५६.६% को घर एक तल्लाको रहेको छ र ३१.८% को दईु 
तल्लाको रहेको छ। यस्तै ततन तल्लाको घर हनु ेपररिार ८.७% रहेको छ भने चार तल्लाको घर हनु े
पररिार मार २.८% रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.५१)। 

घरमा मलु्यिान घरायसी सामाग्रीहरु हनुपुतन सम्पन्नताको प्रततक हो। सिेिण गरेका कुल घरधरुी  मध्य े
८९.६% सिँग मोबाइल र्ोन, ७१.८% सिँग टेलीतभजन, ४४.२% सिँग िीज तथा ४४.२% सिँग 
मोटरसाइकल/स्कुटर रहेको पाइयो। यस्तै अन्य सामग्रीहरुमा कम्प्यटुर, रेतडयो, दराज, चारपािंग्र े
सिारीकासाधन आदद रहेका छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.५२)। 

5.3.4.2.3 खाद्य सरुिा  

खाद्य सरुिाको कुरागदाफ सिेिण गरेका कुल घरधरुी  मध्ये ३४.१% ले आफ्नो पररिारलाई बषफ ददनलाई 
पगु्ने जतत अन्न उत्पादन गदफछन ्भने ६५.९% लाई आफ्नो खेतीबाट बषफ ददनलाई खान पगु्दैन (अनसूुची 
५, तातलका ५.३.५३)। 

आफ्नो खेतीबाट बषफ ददनलाई खान नपगु्ने पररिारहरुमा १८.२% लाई आफ्नो खेतीले ३ मवहना भन्दा 
कम समयलाई खान पगु्छ, २८.०% लाई ३-५ मवहनालाई पगु्छ, ३६.२% लाई ६-९ मवहना सम्म 
पगु्छ तथा १७.५% लाई >९ मवहनालाई खान पगु्छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.५४)।   

खाद्यान्नको समस्याबाट जधु्न सिेिण गरेका पररिारहरुले वितभन्न उपायहरु अपनाउने गदफछन।् ती 
उपायहरुमा ज्यालादारी (२७.०%), जातगरको भर (२३.९%), व्यापार (१२.९%), र तबप्रसेन (९.०%) 
रहेका छन।् अन्य उपायहरुमा २०.३% ले ऋण तलएर खान्छन ्र ६.९% ले चौपाया तबवक्र गरी काम 
चलाउछन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.५५)।  

5.3.4.2.4 पाररिाररक ऋण 

पाररिाररक ऋण हनु ुर नहनुलेु पतन पररिारको आतथफक अिस्थाको जचरण गदफछ तर यसको अथफ यो 
होइनकी ऋण तलदैमा कुन ैपररिारको आतथफक अिस्था खराब छ जनुकुरा ऋणको प्रयोजनमा भर पदफछ। 
सिेिण गरेका कुल घरधरुी मध्ये ७८.१% ले ऋण तलएको बताएका छन ्भने २१.९% घरधरुी को 
ऋण छैन। सिेिण गरेका घरधरुी मध्य ेसबभन्दा बढी ऋण तलने (८७.७%) मन्थलीका रहेका छन ्
र त्यस पतछ रामछेाप (८३.१%) र खािँडादेविका (७७.२%) घरधरुीहरु रहेका छन ् (अनसूुची ५, 
तातलका ५.३.५६)।  

ऋण तलने कारणहरुमा सबभन्दा बढी घर ममफत/सिंहार (६७.८%), कृवष भतूम खररद (८.९%) तथा 
व्यापार (५.७%) का लातग तलएको देजखन्छ। यस्तै अन्य कारणहरुमा खाना/कपडा, स्िास्थ उपचार, 
विदेश पठाउन र पढाई को लातग देजखन्छ। यसरी हेदाफ धेरैले ऋण अनपुादक कुरामा लगानी गनफ तथा 
आधारभतू आिश्यकता पूरा गनफ तलएको देजखन्छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.५७)। 

5.3.4.2.5 आम्दानी  

सिेिण गररएका पररिारहरुको सरदर बावषफक आम्दानी रु. ४४०,९९७ रहेको छ । यसमा गैरकृवष 
िेरको योगदान सबैभन्दा बवढ (९२.६%) रहेको छ। कृवष िेरको (पशपुालन/अन्नबाली) पारिाररक 
बावषफक आम्दानीमा ज्यादै न्यून योगदान (७.४%) रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.५८)।   
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बावषफक आम्दानीको तबस्ततृ तबिरणमा सबैभन्दा बवढ योगदान जातगरको (३२.४%) को रहेको छ। 
यस्तै आम्दानीका अन्य श्रोतहरुमा दैतनक ज्यालादारी (१४.१%), व्यापार (१२.३%), तबप्रसेन 
(१२.३%), पेन्सन/बधृभत्ता (९.१%), कृवष (७.४%), यातायात (४.४%) आदद रहेका छन ्(अनसूुची 
५, तातलका ५.३.५९)।  

5.3.4.2.6 बावषफक पाररिाररक खचफ  

सिेिण गररएका पररिारहरुको सरदर कुल बावषफक खचफ रु. ३५७,९७३ रहेको छ। पररिारहरुको 
सरदर बावषफक खचफलाई मखु्य रुपले खाद्य र अखाद्य बस्तहुरुमा गरी दईु भागमा बाड्न सवकन्छ। अखाद्य 
बस्तहुरुमा लत्ताकपडा, जशिा, ईन्धन, सञ्चार, यातायात आदद रहेका छन।् सिेिण गररएका पररिारहरुले 
सबैभन्दा बढी खचफ खाद्यिस्तहुरु (३३.६%) मा गदफछन।् यस्तै अन्य खचफमा जशिा (२१.७%), घरभाडा 
तथा सञ्चार, लत्ताकपडा (८.३%), चाडपिफ (६.४%) आदद रहेका छन।् पातलका अनसुार खाद्य िस्तहुरुमा 
सबैभन्दा बढी खचफ खािँडादेिीका पररिारहरुको रहेको छ भने जशिामा सबैभन्दा बढी खचफ गोलान्जोरका 
पररिारहरुको रहेको छ। पातलका अनसुार सबैभन्दा बढी खचफ मन्थली नगरपातलका पररिारहरुको रहेको 
छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.६०)। 

5.3.4.2.7 उजाफको श्रोत  

घरधरुी सिेिण अनसुार ५१.७% पररिारहरुको ग्यािँस तथा दाउरा खाना पकाउन प्रयोग हनु ेमखु्य 
उजाफको श्रोत रहेको छ। यस्तै ४७.२% पररिारहरुले खाना पकाउन ग्यािँस मार प्रयोग गदफछन ्भन े
कुल १.०% पररिारहरुले खाना पकाउन दाउरा मार प्रयोग गदफछन।् ग्यािँस मार प्रयोग गने पररिारहरुको 
सिंख्या सबै भन्दा बढी (६७.६%) मन्थली न.पा.मा रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.६१)। 

दाउराको मखु्य श्रोतहरुमा तनजी िन (२९.१%), सामदुावयक िन (२८.२%), राविय िन (२५.७%) 
रहेका छन।् यस्तै १७.०% पररिारहरुले खाना पकाउन दाउरा वकन्न ेगरेका छन ्(अनसूुची ५, तातलका 
५.३.६२)। 

सिेिण गररएका ९६.६% पररिारहरु उज्यालोका लातग जलतबद्यतु प्रयोग गदफछन ्भन े३.४% सौयफ 
उजाफको प्रयोग गदफछन।् सौयफ उजाफको प्रयोग सबैभन्दा बढी (१२.५%) गोलान्जोरका पररिारहरुले 
गदफछन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.६३)। 

5.3.4.2.8 कृवष  

सिेिण गररएका पररिारहरुको तनिाफहमखुी कृवष जीिनयापनको मखु्य आधार रहेको छ। कृवष पेशाबाट 
स्थातनयलाई खास नगद आम्दानी नभएतापतन यो िेर उनीहरुको लातग स्िरोजगारी र जीिनयापनको 
मखु्य आधारको रुपमा रहेको छ। परम्परागत कृवष प्रणाली, माटोमा उबफरा शजक्तको कमी, तसिंचाईको 
कमी, उन्नत बीउ/मलको कमी (समयमा नपाइन ेपतन), जनशक्तीको अभाि आदद कारणहरुले गदाफ कृवष 
उत्पादन न्यून रहेको छ।          

सिेिण गररएका पररिारहरुको मकै, धान, गहुिँ, कोदो, दलहन आदद प्रमखु अन्नबाली हनु भने आल ुर 
तरकारी अन्य प्रमखु बालीहरु हनु। 

सिेिण गररएका पररिारहरुले कुल ५५४.३९ हे. जग्गामा मकै, ४३३.८२ हे. जग्गामा धान, १३८.५९ 
हे. जग्गामा आल,ु  ६३.० हे. जग्गामा दलहन, २३.०६ हे. जग्गामा कोदो तथा ४७.० हे. मा 
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तरकारीबालीको खेतत गरेका छन।् उत्पादनको हकमा धान ३.४१ म.े टन/हे., मकै ३.३३ मे. टन/हे., 
गहुिँ २.०६ म.े टन/हे., कोदो २.९१ म.े टन/हे., दलहन १.९६ मे. टन/हे. तथा तरकारीबाली २.२३ 
मे. टन/हे. रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.६४)। 

5.3.4.2.9 पशपुालन 

पशपुालन तनिाफहमखुी कृवषको अतभन्न अिंगको रुपमा रहेको छ। पशपुालन खास गरी मल, कृवष कायफ 
(जोत्न), पशजुन्य उत्पादन उपभोग तथा आय आजफनका लातग गररन्छ। सिेिण गररएका पररिारहरुमा 
६०.७% पररिारहरुले पशपुालन गरेका छन।् पशपुालन गरेका पररिारहरुमा सबै भन्दा बढी रामेछाप 
न.पा.का रहेका छन ्भने सबै भन्दा कम मन्थली न.पा.का छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.६५)। 

पालन गररएका चौपयाहरुमा ६९.६% ले बाख्रा, ९.७% ले भैसी/रािँगा/पाडा, ८.७% ले गाईबस्त ुतथा 
५.५% ले सुिंगरु/बिंगरु पालन गरेका छन।् औसतमा प्रतत पररिार सिंग ५.६ चौपयाहरु रहेका छन।् 
यस्तै प्रायजसो धरैले चरा/चरुुिंगी ( प्रायः कुखरुा) पालन गरेका छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.६६)। 

आयोजना िेरमा प्रसस्त िन जिंगल भएको तथा यातायातको सगुमताले गदाफ बजार को पहुिँच सरल 
रहेकोले व्यिसावयक पशपुालन खासगरी बाख्रा पालनको प्रशस्त सिंभािना रहेको छ।    

पालन गररएका चौपयाहरुमा प्राय: जसो स्थानीय जातका रहेका छन ्र वयनीहरुको उत्पादकत्ि वितभन्न 
कारण जस्तै घािँस पातको कतम, पशसु्िास्थ सेिाको अभाि, व्यबस्थापन कमजोरी आदद लेगदाफ ज्यादै 
कम रहेको छ। 

5.3.4.2.10 जग्गाको स्िातमत्ि 

हाम्रो समाजमा जग्गाको स्िातमत्ि खास गरी बढी जग्गा हनु ुसम्पन्नताको प्रततक मातनन्छ तथा यो प्राय: 
पखुौली स्िातमत्िबाट हस्तान्तरण हदुैँ आएको हनु्छ। जग्गा हनु ुआतथफक सरुिापतन हो र दखु: पदाफ 
यसलाई तधतो िा तबवक्रपतन सजजलै गनफ सवकन्छ। यसकारण आयोजना िेरमा प्राय: सबैको थोरै/धेरै 
जग्गाको स्िातमत्ि रहेको छ। सिेिण गररएका पररिारहरुको खेत, बारी, पाखो/बारी तथा घडेरी गरी 
कुल १,१९८.० हे. जग्गा रहेको छ। यसमा खेत ६५२.१५ हे., बारी ४५९.५७ हे., खरबारी ५८.६ 
हे. तथा घडेरी २७.६८ हे. रहेको छ। जग्गाको स्िातमत्ि प्रतत पररिार सरदर ०.४१० हे. रहेको छ 
(अनसूुची ५, तातलका ५.३.६७)। 

सिेिण गररएका पररिारहरु मध्ये धरैजसो (७३.०%) तसमान्तकृत कृषकहरु (०.५ हे. सम्म जग्गा 
हनुे) रहेका छन ्र वयनीहरुको स्िातमत्िमा कुल जग्गा को ३५.०% (३९२.१३ हे.) रहेको छ। यस्तै 
२५.०% साना वकसानहरु (०.५-२ हे. सम्म जग्गा हनु)े रहेका छन ्जस्को स्िातमत्िमा २७९.२७ हे. 
जग्गा रहेको छ, १.७% मझौला वकसानहरु (२-४ हे. सम्म जग्गा हनु)े रहेका छन ्जस्को कुल 
जग्गाको १२६.४४ हे.मा स्िातमत्ि रहेको छ तथा ०.२% ठुला वकसानहरु रहेका छन ्जस्को कुल 
जग्गाको ३५.९४ हे.मा स्िातमत्ि रहेको छ। यसरी हेदाफ आयोजना िेरमा तसमान्तकृत तथा साना 
वकसानहरुको बाहलु्यता (९८.०%) रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.६८)। 

प्रभावित पररिारहरु (२,९२०) मध्य े७३.४% परुुष घरमलुी रहेका छन ्भने २६.६% मवहला घरमलुी 
रहेका छन।् परुुष घरमलुी रहेका पररिारको सरदर प्रतत पररिार जग्गा (०.४३३ हे.) मवहला घरमलुी 
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भएका प्रतत पररिारको सरदर जग्गा (०.३४७ हे.) भन्दा बढी रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका 
५.३.६९)। 

जात/जातीको वहसाबले हेदाफ जग्गाको बढी स्िातमत्ि माझीहरुको रहेको छ (३३८.५८ हे.) छ र सरदर 
प्रतत पररिार जग्गा पतन वयनीहरुकै बढी रहेको छ। यस्तै अन्य जात/जाततहरुमा नेिार, िरेी तथा 
ब्राह्मण प्राथतमकता अनसुार रहेका छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.७०)। 

5.3.4.2.11 खानेपानी तथा सरसर्ाई  

सिेिण गररएका घरधरुी मध्ये धरैजसो (७५.०%) को खानेपानीको स्रोत पाईप तथा मूलको पानी रहेको 
छ। बािँवक मध्ये ७.५% ले तनजज धाराको, १२.०% ले सािफजतनक धाराको तथा ५.५% घरधरुीले 
मूलको पतन प्रयोग गदफछन।् तनजज धाराको प्रयोग खािँडादेविमा बढी (२८.४%) छ भने सािफजतनक 
धाराको प्रयोग गोलान्जोरमा बढी (३५.०%) रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.७१)।  

सिेिण गररएका पररिारहरुसिँग हालका स्रोतले उहािँहरुको खानेपानीको मागको पूततफ हनु्छ वक हदैुन 
भनेर सोतधएको तथयो। जसको जिार्मा ४७.८% ले खानेपानीको माग पूततफ हनु्छ भने्न जिार् ददएका 
तथए भने ५२.२% ले हदैुन भनी जिार् ददएका तथए। खानेपानीको सबैभन्दा बढी समस्या रामेछाप 
(७९.७%) मा तथा कम समस्या मन्थली (३२.५%) मा पाइयो (अनसूुची ५, तातलका ५.३.७२)।  

सिेिण गररएका पररिारहरु सबैले आफ्नै चपीको प्रयोग गरेको पाइयो। चपीको वकसीममा ८७.१% 
घरहरुमा साधारण वकतसमको चपी रहेको पाइयो भने मार १२.९% घरहरुमा फ्लस वकतसमको चपी 
रहेको पाइयो (अनसूुची ५, तातलका ५.३.७३)।  

र्ोहरमैला व्यिस्थापनको सन्दभफमा सिेिण गररएका पररिारहरु मध्ये 53.८% ले ठोस र्ोहर सरुजित 
ठाउिँमा तबसजफन गने गरेका छन ्भन े२६.६% ले जलाउन ेतथा १८.७% ले खाडलमा पनेु गदफछन ्
(अनसूुची ५, तातलका ५.३.७४)।     

यस्तै तरल र्ोहर व्यिस्थापनको हकमा धेरै (७८.६%) ले खेत/बारीमा व्यिस्थापन गदाफ रहेछन ्भने 
१४.२% ले बन्द ढलमा र ३.९% ले खलुा ढलमा हाल्ने गदाफ रहेछन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.७५)। 

5.3.4.2.12 आप्रिासन  

सिेिण गररएका पररिारहरुमा आप्रिासनको अिस्थाबारे जानकारी तलन पररिारका सदस्य जो २ मावहना 
भन्दा बढी समय घरबावहर रहेका छन ्उनीहरुको बारे प्रश्नहरु सोतधएको तथयो। कुल जनसिंख्याको 
८.५% जनसिंख्या सिेिणको बेला घरबावहर रहेको पाइयो जसमा मवहलाको सिंख्या ५.६% तथा परुुषको 
जनसिंख्या ११.३% रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.७६)। 

पररिारका सदस्य जो २ मावहना भन्दा बढ़ी समय घरबावहर रहेका छन ्उनीहरु घरबावहर रहनकुो कारण 
बारे प्रश्नहरु सोतधएको तथयो। पररिारका सदस्य घरबावहर रहनकुा मखु्य कारणहरुमा ६२.८% अन्य 
जजल्लामा कामगनफ गएको, १८.५% बैदेजशक रोजगारीमा रहेको तथा १८.७% आफ्नो पढाई को 
तसलतसलामा घरबावहर रहेको पाइयो। अन्य जजल्लामा कामगनफ गएको जनसिंख्या सबैभन्दा बढी (७५.०%) 
रामेछापको छ भने बैदेजशक रोजगारीमा जानेको सिंख्या सनुकोसीको बढी (२७.६%) रहेको छ (अनसूुची 
५, तातलका ५.३.७७)। 
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5.3.4.2.13 उद्योग/व्यिसाय  

सिेिण गररएका पररिारहरुको उद्योग/व्यिसायमा सिंलग्नता बारे प्रश्न सोतधएकोमा २६.६% पररिारहरु 
कुन ैन कुन ैउद्योग/व्यिसायमा सिंलग्न रहेको पाइयो। उद्योग/व्यिसायमा सिंलग्न घरधरुीको सिंख्या 
सबभन्दा बढी (३२.४%) सनुकोसीमा रहेको छ भने सबभन्दा कम (२४.३%) मन्थलीमा रहेको छ 
(अनसूुची ५, तातलका ५.३.७८)। 

वितभन्न उद्योग/व्यिसायहरुमा सिंलग्न पररिारहरुमा सबभन्दा बढी (४२.३%) वकराना तथा जचया पसलमा 
सिंलग्न रहेको पाइयो भने २१.२% अन्य वितभन्न पसलहरु जस्तै कपडा, रे्न्सी स्टोर, मास,ु तरकारी, 
स्टेशनरी, बेकरी, डेरी, तबजलुी, इलेक्रोतनक समान, तसलाई आदद मा सिंलग्न रहेको पाइयो। यस्तै 
१२.७% घरेल/ुकुवटर उद्योग, ११.६% होटेल/लज, ४.८% डेरी /कुखरुा/माछा र्ामफ, ३.३% क्रसर 
उद्योग  तथा अन्य व्यिसायहरुमा सिंलग्न छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.७९)। 

5.3.4.2.14 बोट तबरुिाहरु को स्िातमत्ि 

सिेिण गररएका पररिारहरुले आफ्नो जग्गामा वितभन्न प्रकारका र्लरू्ल, डालेघािँस, काठ तथा अन्य 
जातका बोट तबरुिाहरु लगाएका छन।् यी बोट तबरुिाहरु लाई ५ बषफ मतुनका तथा ५ बषफ भन्दा 
मातथका गरी दईु भागमा बातडएको छ। सिेिण गररएका पररिारहरुको ५ बषफ मतुनका र्लरू्ल, 
डालेघािँस, काठ तथा अन्य गरी जम्मा १८,१२२ बोट तबरुिाहरु रहेका छन ्जसमा र्लरू्ल ४२.७%, 
डालेघािँस ३१.७%, काठ जातका २५.५% र अन्य ०.१% रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.८०)। 

यस्तै सिेिण गररएका पररिारहरुको ५ बषफ मातथका र्लरू्ल, डालेघािँस, काठ तथा अन्य गरी जम्मा 
४५,१३२ बोट तबरुिाहरु रहेका छन ्जसमा र्लरू्ल २३.३%, डालेघािँस ३५.१%, काठ जातका 
४१.५% र अन्य जातको ०.१% रहेको छ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.८१)। 

5.3.4.2.15 प्रभावित पररिारहरुको आयोजनाबारे ज्ञान, धारणा तथा अपेिा  

सिेिण गररएका पररिारहरु मध्य े६७.७% लाई आयोजनबारे जानकारी रहेको तथा ३२.३% लाई यस 
बारे जानकारी नरहेको पाइयो (अनसूुची ५, तातलका ५.३.८२)। आयोजनाबारे जानकारी रहेको भनेका 
उत्तरदाताहरुलाई जानकारी कहािँ बाट पाउन ुभयो भतन सोध्दा धेरैले (७५.०%) ले नातेदार/तछमेकी 
बाट थाहा पाएको बताए। यस्तै १२.४% ले आयोजनाका कमफचारी, ६.४% ले रेतडयो/वट.भी. तथा 
६.३% ले परपतरका बाट जानकारी पाएको बताए (अनसूुची ५, तातलका ५.३.८३)।   

आयोजनाबारे धेरै (७०.१%) उत्तरदाताहरुको धारणा सकारात्मक रहेको, १४.०% को धारणा 
नकारात्मक रहेको, ७.९% ले अझै कुनै धारणा नबनाएको तथा ८.०% ले यस बारे थाहा नपाएको 
बताए (अनसूुची ५, तातलका ५.३.८४)।   

आयोजनाबारे नकारात्मक धारणा राखेका उत्तरदाताहरुसिँग वकन नकारात्मक धारणा राख्न ुभएको भतन 
प्रश्न गदाफ विस्तावपत भै नयािँ ठाउिँमा जानपुदाफ घलुतमल हनु कदठन हनु ेभतन धरैले (४१.६%) बताए। 
यस्तै २५.९% ले डुबान हनु ुहदैुन, १५.९% ले जन्मकेो ठाउिँ छाड्न मन छैन तथा १६.६% ले घरको 
िती हनुेकुरा बताए (अनसूुची ५, तातलका ५.३.८५)।      
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प्रभावित पररिारसिँग आयोजना बाट के अपेिा राख्न ुभएको छ भतन प्रश्न गदाफ धरैले (६४.३%) ले उजचत 
(राम्रो) मआुब्जाको आशा गरेको बताए। यस्तै १९.२% ले रोजगारी, १०.१% ले स्थानीय विकास तथा 
६.५% ले आयोजना को सेयर पाउने अपेिा राखेको बताए (अनसूुची ५, तातलका ५.३.८६)। 

5.3.4.2.16 मआुब्जा तथा पनुस्थाफपना 

प्रभावित पररिारहरुलाई आफ्नो सम्पततको मआुब्जा कसरी तलने इच्छा छ भतन प्रश्न सोिा ९३.९% ले 
नगदमा मआुब्जाको आशा गरेको बताए। यस्तै ३.३% ले जग्गा को साटो जग्गाको आशा गरेको बताए 
भने २.८% ले आफ्नो सम्पतत गमुाउन नचाहेको बताए (अनसूुची ५, तातलका ५.३.८७)। 

तपाईहरुले पाएको मआुब्जा के गनुफ हनु्छ भतन प्रश्न गदाफ धेरैजसोले (८३.९%) ले जग्गा वकने्न बताए। 
यस्तै ८.०% ले घर बनाउन,े ४.१% ले ऋण ततने तथा ४.०% ले कुन ैव्यापार गने बताए (अनसूुची 
५, तातलका ५.३.८८)।   

प्रभावित पररिारहरुको अन्य कुनै ठाउिँमा घर/जग्गा िा घडेरी छ वक छैन भतन प्रश्न गदाफ जम्मा १५.५% 
को अन्य ठाउिँमा घर रहेको, ८.२% को जग्गा रहेको तथा ५.१% को घडेरी रहेको जानकारी प्राप्त 
भयो (अनसूुची ५, तातलका ५.३.८९)।   

प्रभावित पररिारहरुलाई तपाईहरु स्िेच्छाले यो ठाउिँ छाडी अन्य ठाउिँमा जान इच्छुक हनुहुनु्छ भतन प्रश्न 
गदाफ ८४.१% ले यो ठाउिँ छाडी अन्य ठाउिँमा जान इच्छुक रहेको बताए तर १५.९% ले अन्य ठाउिँमा 
जान इच्छुक नरहेको बताए (अनसूुची ५, तातलका ५.३.९०)। 

यस्तै यो ठाउिँ छाडी अन्य ठाउिँमा जान इच्छुक नरहेका (४६३ पररिार) हरुसिँग वकन जान नचाहेको 
भतन प्रश्न गदाफ ४६.२% ले जन्मथलो छोड्न नचाहेको बताए। यस्तै ३०.०% ले हालको व्यापार/सेिा 
सतुबधा छोड्न नचाहेको तथा २३.८% ले यस ठािँउमा प्राप्त सेिा सतुबधा, यहािँको समाज, बाताबरण तथा 
सिंस्कृततबाट अलग हनु नचाहेको बताए (अनसूुची ५, तातलका ५.३.९१)। 

5.4 सािफजतनक छलर्ल/बैठक तथा सािफजतनक सनुिुाई 

5.4.1 सािफजतनक छलर्ल/बैठक 

आयोजना िेरमा कुल ९९ िटा औपचाररक सािफजतनक छलर्ल/बैठक गररएको तथयो जसमा िडा 
स्तरको सहभातगतामूलक द्रतु लेखाजोखा (२८), मवहला समूहसिँग छलर्ल (२६), सामूदावयक िन 
उपभोक्ता समूहसिँग छलर्ल (२३) तथा आददिासी/जनजातत समूहसिँग छलर्ल (२२) रहेका छन।् 
सािफजतनक छलर्ल/बैठकमा जम्मा १,०५८ सरोकारिालाहरु सहभातग भएका तथए। छलर्ल/बैठकमा 
सरोकारिालाहरुले उठाएका मखु्य सिाल/चासोका तबषयहरुलाई बुिँदागत रुपमा तनम्नानसुार प्रस्ततु 
गररएको छ। सहभागीहरुको उपजस्थतत तथा उनीहरुका सिाल/चासोका तबषयहरु तबस्ततृमा अनसूुची 
३, ४, ५, ६ तथा १३ मा ददइएको छ। 

िरे सिाल/चासोका तबषय 

बातािरण • मन्थली सदरमकुाम डिुानमा पने  
• प्रस्तावित स्माटफ तसवट (खकुोट) डुिानमा पने  
• धातमफक सम्पदा/मठ मजन्दरको ितत 
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• भाषा, जातीय पवहचान तथा सिंस्कृततको नास (खासगरी माझीको)   
• भौततक पूिाफधारको ितत  
• प्राकृततक सम्पदाको नास (िन, चरन िेर) 
• प्राकृततक प्रकोप बढने सिंभािना (पवहरो)  
• िन्यजन्त ुको बासस्थानमा असर 

जीविकोपाजफन • कृवषयोग्य जग्गाको ितत/खाद्य उत्पादनमा कतम 
• उजचत मिुाब्जा/चलनचल्ती दरमा मिुाब्जा 
• रोजगारीको सतुनजश्चतता/एक घर एक रोजगारी  
• स्थानीयलाई सेयर/तनशलु्क सेयर  
• आय आजफनका लातग तसपमलुक तातलम  
• प्रयफटन िेरको विकास   
• माझीहरुको परम्परागत पेशामा असर (माछा माने/डुिंगा चलाउने) 
• जन्मथलो बाट विस्थापन  
• स्थावपत बजस्त/बजारहरुको विस्थापन 
• व्यापार/व्यिसायमा असर 

पनुिाफस • विस्थावपतहरुलाई उपयकु्त ठाउिँमा आिश्यक पूिाफधार सवहत भगूोल, सिंस्कृतत 
र परम्परा तमल्न ेगरी एवककृत बस्तीमा पनुबाफस गररन ुपने  

• सकुुम्िासी हरुको पनुिाफस 
• पनुिाफस नीतत तथा योजनाबारे प्रभावितलाई जानकारी गराउन ुपने 

अन्य • मआुब्जा तनधाफरण प्रवक्रयामा प्रभावितहरुको प्रतततनतधत्ि सतुनजश्चत गररन ुपने 
• मआुब्जा ददने प्रवक्रयाबारे जानकारी   
• डुबान िेरबारे जानकारी   
• पूिाफधार तबकास (सडक, पलु, खानेपानी, स्िास्थ्य, जशिा, तबजलुी आदद)   
• आयोजना प्रभावित िेरमा लोडसेतडङ नगने  
• तनशलु्क तबजलुी/सस्तोमा तबजलुी उपलब्ध गराउन ुपने 
• समयमै आयोजनाको तनमाफण 
• राजनीततमा असर (जनता विस्तावपत भए पतछ) 
• िन/िन्यजन्तकुो सिंरिण/ििृारोपणमा 

5.4.2 सािफजतनक सनुिुाईमा सरोकारिालाहरुले उठाएका मखु्य सिाल/चासोका विषयहरु 

आयोजना िेरमा जम्मा ५ िटा सािफजतनक सनुिुाईहरु गररएको तथयो जसमा जम्मा ७९२ व्यजक्तहरु 
सहभातग भएका तथए। सािफजतनक सनुिुाईका सहभातगहरुले उठाएका मखु्य सिाल/चासोका तबषयहरु 
लाई बदुागत रुपमा तनम्नानसुार प्रस्ततु गररएको छ। सहभागीहरुको उपजस्थतत तथा सािफजतनक सनुिुाईको 
म्याइनटु जसमा प्रमखु अतततथ/सभापतत (पातलका प्रमखु/िडा अध्यि) लगाएतको दस्तखत  छ अनसूुची 
१०, ११ तथा १२ मा ददइएको छ। 
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िरे सिाल/चासोका तबषय 

बातािरण 
• सािंस्कृततक महत्िका मठ मजन्दर/धातमफक स्थल तथा भौततक सिंरचनाहरुको 

पनुस्थापना/पनुतनमाफण पवहलेको भन्दा स्तरबवृि गरी गनुफपने। 

मआुब्जा • तनधाफरण गदाफ स्थानीय चलनचल्ती अनसुार गनुफपने। 
• प्रत्यि प्रभावितहरुको सिंलग्नतामा मआुब्जा/िततपूततफ तनधाफरण गने। 
• हकभोग हस्तान्तरण नभएका जग्गाको उपभोगको आधारमा मआुब्जा 

ददनपुने। 
• मआुब्जा तनधाफरण गदाफ तबस्थावपत भएर जाने ठाउिँमा स्थावपत हनुसक्न ेगरी 

गने। 
• मआुब्जा तनधाफरण गदाफ पसु्तौदेजख बसेको थातथलो छोड्न ु पने भएकोले 

त्यसको पतन मूल्याङ्कन गररन ुपने। 
• मआुब्जा तनधाफरण/तबतरण प्रवक्रयामा तबचौतलयालाई तनषेध गने। 
• जग्गाको मूल्याङ्कनमा गठुी, एैलानी, ठेक्का/साझामा जग्गा जोते्न कृषकको 

वहतलाई पतन सम्बोधन गनुफपने। 

जीविकोपाजफन 
• आयोजना तनमाफणको चरणमा रोजगारी र प्रावितधक तातलमको सतुनश्चीतता 

गनुफपने।  
• एक घर एक रोजगारको अिधारणा कायाफन्ियन गनुफपने। 
• स्थानीयलाई सेयर/प्रभावितहरु लाई सेयरमा प्राथतमकता। 
• आयोजनाले तनशलु्क सेयरको व्यिस्था गनुफपने। 

पनुिाफस 
• प्रभावित/विस्थावपतहरुलाई एवककृत बजस्त तबकास गरी व्यिस्थापन 

गनुफपने। 

अन्य 
• प्रभावित पररिार तथा समदुायलाई सन्तषु्ट गरेर मार आयोजना सिंचालन 

गनुफपने। 
• आयोजनाको हल्लाले घर/जग्गाको कारोिार, तधतो आदद ठप्प भएकोले 

आयोजना बने्न/नबने्न टुिंगो तछटो लगाउने। 
• आयोजनाबाट सरकारलाई र्ाइदा भन्दा िती िढीहनु े देजखएकोले 

स्थानीयतहसिँग छलर्ल गरेरमार कायफ अगाडी बढाउने।  
• आयोजनाले गदाफ आददिासी/जनजातत, अल्पसिंख्यक तथा तसमान्तकृत समते 

तबस्थावपत हनुेहुिँदा ILO 169 को कायाफन्यन गररनपुने।  
• लगानीकताफ छनोट गदाफ नेपालको काननु तथा अन्तराफविय मापदण्ड 

पालनगने खालको छनोट गने । 
• आयोजनाहरुले प्रततबेदन राम्रो बनाउने तर कायाफन्यन गनफमा चकु्ने 

देजखएकोले कायाफन्यन पिमा जोड ददनखेालको प्रततबेदन बनाउने। 
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पररच्छेद-6 प्रस्तािको विकल्प विश्लषेण 
आयोजनाको अध्ययनका चरणमा वितभन्न विकल्पहरुको अध्ययन गररएको तथयो। वितभन्न विकल्पहरुको 
अध्ययन गनुफको मूख्य उद्दशे्य प्रावितधकरुपमा सम्भािना भएको खण्डमा आयोजना िातािरण मैरी बनाएर 
कायाफन्ियनमा ल्याउन ु तथयो। प्रस्तावित आयोजना जलाशयमा आधाररत भएकोले बािँध यसको अतभन्न 
अङ्ग हो तसथफ आयोजनाको विकल्पहरुको अध्ययन गदाफ बािँधको विकल्पलाई पवहलो प्राथतमकता ददएर 
अन्य सिंरचनाहरुको विकल्प बारे अध्ययन गररएको तथयो। बािँधको विकल्पको अध्ययनमा प्रवितध र 
प्रावितधक पिको अहम ्भतूमका हनु्छ साथै बािँध स्थलको भौगतभफक बनािटले यसको तनधाफरण गदफछ। 
विकल्पको अध्ययन गदाफ तडजाइन, तनमाफण, प्रवितध, प्रकृया, समय तातलका, प्रयोग हनुे सामान, स्थान, 
सञ्चालन प्रकृया र िन प्रयोग नगने िा कम गने तथ्यहरुलाई आधार मातनएको छ।  

6.1 बािँध स्थानको विकल्प विश्लषेण 

प्रस्तावित आयोजनाको प्रावितधक अध्ययनको क्रममा बािँध तनमाफण स्थलको विकल्पको बारेमा अध्ययन 
गररएको तथयो। यस अध्ययनका क्रममा जापान सहयोग तनयोग (JICA) ले प्रस्ताि गरेको बािँध स्थल 
र त्यसको तलको भागमा विस्ततृ भौगतभफक अध्ययन गररएको तथयो। उक्त भौगतभफक अध्ययनको क्रममा 
स्थलगत अिलोकन, चट्टानको प्रकार, ती स्थानहरुमा भएको चट्टानको कडापन लगायत तड्रतलङ्ग गरेर 
समेत हेररएको तथयो। अध्ययनको क्रममा जापान सहयोग तनयोगले प्रस्ताि गरेको बािँध िेर भन्दा १५० 
तमटर तल ततर तलका कारणहरुले बािँध बनाउन मजबतु पाइएको तथयो। 

(क) जापान सहयोग तनयोगले प्रस्ताि गरेको बािँध स्थलको दायािँ वकनारातर्फ को मातथततर र िायािँ 
वकनारातर्फ को तलततर गजल्ल बनेका (Gully Formation) तथए जसको कारण नयािँ बािँध 
स्थल जापान सहयोग तनयोगले प्रस्ताि गरेभन्दा उपयकु्त तथयो। 

(ख) िेड रकको भौततक अिस्था (Bedrock Lithology) को अध्ययन गदाफ जापान सहयोग 
तनयोगले प्रस्ताि गरेको ठाउिँमा भन्दा तलततर कडा चट्टान रहेको पाइएको तथयो। 

(ग) अध्ययनका क्रममा तड्रल मेतसनले खोपेर जतमन मूतनको चट्टानको अध्ययन गररएको तथयो 
जसमा जापान सहयोग तनयोगले प्रस्ताि गरेको ठाउिँमा Faults and Fractures पाइएको 
तथयो जसको कारण नयािँ ठाउिँ उपयकु्त देजखन्थ्यो। 

(घ) भौगतभफक अिस्थाको बारेमा Topography & Land Form, Lithology Strata, Geological 

Formation, Geophysical, Phenomena, Hydrological Conditions, Slope Stability, 

Rock Quality हरुको अध्ययन गररएको तथयो। यी अध्ययनहरुले पातन नयािँ ठाउिँ उपयकु्त 
रहेको पाइएको तथयो। 

तलको जचरमा प्रस्तावित आयोजनाको िािँधका विकल्पहरु देखाइएको छ। 
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6.2 विद्यतुगहृ र सरुुङको विकल्प विश्लषेण 

प्रस्तावित आयोजना जलाशयमा आधाररत भएकोले यसको बािँध र विद्यतुगहृ िीचको दरुी खासै छैन र 
यसका प्राय सिै सिंरचनाहरु एकै ठाउिँमा प्रस्ताि गररएको छ। सिंरचनाहरु नजजकै भएतापतन ततनीहरुको 
बढी से बढी उपयकु्त ठाउिँ र तडजाइनको छनोट गने क्रममा वयनीहरुको विकल्प पतन अध्ययन गररएको 
तथयो। विद्यतुगहृ र सरुुङको विकल्पको बारेमा तलका दईु विकल्पहरुको बारेमा अध्ययन गररएको 
तथयो।  

पवहलो विकल्पः कङवक्रट ग्रातभटी ड्याम + वक्रस्ट आउटलेट र तमडल लेभल आउटलेट + दायिँवकनारामा 
ग्राउन्ड पािरहाउस (Scheme I: RCC gravity dam + crest outlet & middle-level outlets + 

ground powerhouse on right bank) 
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दोस्रो विकल्पः कङवक्रट ग्रातभटी ड्याम + वक्रस्ट आउटलेट र तमडल लेभल आउटलेट + दायिँवकनारामा 
अन्डरग्राउन्ड पािरहाउस (Scheme I: RCC gravity dam + crest outlet & middle-level outlets 
+ underground powerhouse on right bank) 

 

मातथका दिैु तबकल्पहरु अध्ययन गदाफ Geological and Topographical condition, Complex layout, 

construction condition, total construction time, work quantities आददको आधारमा गररएको 
तथयो। यी दिैु विकल्पमा विद्यतुगहृ दायािँ वकनारा तर्फ , पानी ग्रहण गने िा तलने र फ्याक्ने सिंरचनाहरु 
समान तथए। पवहलो विकल्पमा, सतहमा विद्यतुगहृ प्रस्ताि गररएको छ जसमा खलु्ला ठाउिँ र सहज 
पहुिँच हनुेछ, यसमा सामान्य सञ्चालनको समयमान ैतथग्रानहरु फ्याक्न बाढी तनश्कासन गनफ सवकनछे। 
त्यसैगरी दोस्रो विकल्पमा, भतूमगत विद्यतुगहृ प्रस्ताि गररएको छ जसको कारण पानी ल्याउने सरुुङ मागफ 
छोटो परेता पतन विद्यतुगहृको लातग जतमनमतुन धेरै खनेर ठूलो ठाउिँ तयार गनुफ पने भएकोले त्यस ठाउिँको 
धरातलीय अिस्था तथा भौगतभफक अिस्थाका कारण अजस्थर बने्न सम्भाबना धेरै छ। तसथफ प्रस्तावित 
आयोजनामा प्रस्तावित दिैु विकल्प मध्ये पवहलो विकल्प उपयकु्त रहेकोछ। 

6.3 आयोजना िमताको विकल्प 

प्रस्तावित आयोजनाको मखु्य सिंरचना बािँध हो र यसको वितभन्न उचाई बनाउदा त्यसको कारण डुिान 
पने िेर तथा प्रस्तावित आयोजना भन्दा मातथको अको आयोजना, बािँध प्रस्ताि गररएको ठाउिँको भौगतभफक 
अिस्थाको अध्ययन गरी बािँधको उचाई तनजश्चत गररएको तथयो। बािँधको उचाई तनजश्चत गदाफ त्यसको 
कारण डुबानमा पने ठाउिँमा भएका व्यजक्तको स्िातमत्िमा भएका जग्गाको मूल्याङ्कन र सरकारी जग्गामा 
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भएको रुखहरुको व्यिस्थापन, िततपूततफबापतको िृिारोपण, िनको जग्गा अन्य प्रयोजनका लातग ददन े
सम्बजन्ध कायफवितधको कायाफन्ियन आददको सकु्ष्म अध्ययनको आधारमा बािँधको उचाई तनजश्चत गररएको 
तथयो। यो लगायत बािँध तथा अन्य सिंरचना बनाउने ठाउिँको भौगतभफक अिस्था, जलाशयको पानी प्रयोग 
गरी तनश्कन ेविद्यतु शजक्त, वयनीहरुको लातग आिश्यक जग्गाको लागत, इजन्जतनयररङ्ग लागत लगायतका 
वितभन्न पिहरुको सकु्ष्म अध्ययनको आधारमा आयोजनाको बािँधको उचाई १६८ तम., जलाशयको 
अतधकतम उचाई सामजुन्द्र सतह देजख ५३५ तम., िमता ९७८ मेगािाट आददको तनजश्चत गररएको 
तथयो। 

6.4 तनमाफण उजाफको विकल्प 

आयोजना तनमाफणका लातग प्रावितधक अध्ययनले १९,००० वकलोिाट विद्यतुको आिश्यकता पने देखाएको 
छ। यतत ठूलो मारामा विद्यतु प्रसारण गने प्रणाली आयोजना िेरमा उपलब्ध नभएको र आयोजनाको 
तर्फ बाट प्रसारण लाइन बनाई लान ुपरेमा िातािरणीय अध्ययन गनुफ पने र प्रसारण लाइन तनमाफण गदाफ 
स्थानीयहरुको विरोध धेरै हनुे हनुाले समयमा तनमाफण कायफ सञ्चालन गनफ नसवकने स्थलगत अध्ययनमा 
देजखएको छ। प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफण अितध ७ िषफ तय गररएको छ र यो समय तभर धेरै अग्लो 
बािँध तथा विद्यतुगहृको सम्पूणफ कायफ सम्पन्न गररसक्न ुपने हनु्छ। यतत छोटो समयमा तनमाफण कायफ 
सम्पन्न गनफको लातग तनमाफण अितधमा काम रोवकन ुहदैुन र चौविसै घण्टा काम सञ्चालन गनुफ पने हनु्छ। 
आयोजना तनमाफणका समयमा ठूला-ठूला उपकरणहरु सञ्चालन गनुफ पने भएकोले ती ठूला उपकरणहरु 
एक्कासी बन्द भएको खण्डमा ठूलो नोक्सानी तनमाफण व्यिसायीले व्यहोनुफ पने हनु्छ। वयनै कारणहरुले 
प्रावितधक अध्ययन टोलीले आयोजनाको तनमाफण उजाफको तनतमत्य तडजले जनेेरेटरको प्रस्ताि गरेको छ। 
यसको विकल्पमा नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फ बाट तनमाफण उजाफ अथाफत ्आिशयक पररमाण अनसुारको 
तनयतमत विद्यतु जडान समयमा न ैगररददने हो भने आयोजना विकासकताफ तथा तनमाफण व्यिसायी नेपाल 
सरकार िारा उपलब्ध गराइएको विद्यतु उपभोग गनेछ। 

6.5 कम िन िरेको विकल्प 

यतत ठूलो आयोजना िन िेर विना कल्पना पतन गनफ सवकदैन। आयोजनाको विकल्पहरुको अध्ययन 
गने क्रममा कम िन िेर पने तथा हैतसयत वितग्रएको िन िरे पने गरी विकल्प छनोट गने प्रयस 
गररएको तथयो। र्लस्िरुप जलाशयको सनुकोसी नदी वकनाराको खािँडादेिी गा.पा. र सनुकोसी गा.पा. 
तथा तामाकोसी नदी वकनाराको मन्थली न.पा. मा हैतसयत वितग्रएको िन मार डिुान िेरमा पदफछ। 
आयोजनालाई आिश्यक माटो उत्खनन ्िेर पतछ डुिान िेर पने ठाउिँमा प्रस्ताि गररएको र अन्य 
सहयोगी सिंरचनाहरु पतन बढी व्यजक्तको स्िातमत्िमा रहेको जग्गामा प्रस्ताि गररएको छ। आयोजनाको 
प्रस्तावित खानी िेरमा पतन कम घना िन रहेको छ। तसथफ प्रस्तावित आयोजनामा आयोजनाको िमता 
अनसुार काट्न ुपने रुखहरुको सिंख्या कम रहेको छ। 
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पररच्छेद-7 प्रस्ताि कायाफन्ियन गदाफ िातािरणमा पने प्रभाि तथा सिंरिणका उपाय 
7.1 सकरात्मक प्रभािहरु 

बािँधको तनमाफण पश्चात ्यसका वितभन्न पिलाई हेदाफ जस्तै तसिँचाई, पानीको आपूततफ, बाढी तनयन्रण, विद्यतुको 
उत्पादन, जलाशयमा माछा माने, पयफटन प्रिदफन आदद ले राविय अथफतन्र तथा त्यस िेरको जीविका र 
सािँस्कृततक पिमा ठूलो सहयोग गदफछ। यसको साथै नबतनतमफत िातािरणको कारणले नयािँ प्रजाततहरुको 
आगमनमा सहयोग पगु्नेछ। बािँध तनमाफण आतथफक रुपमा र्ाइदाका लातग मार नभएर देशको आतथफक 
विकाश तथा समवृि समग्रको लातग महत्िपूणफ छ। विश्वमा धेरै देशहरु ठूला बािँध तनमाफणको कारणले 
आतथफक रुपमा र्ड्को मारेका उदाहरणहरु छन।् 

7.1.1 तनमाफण चरण 

7.1.1.1 रोजगारीको अिसर सजृना हनुे 

प्रस्तावित आयोजनाको लातग दि, अधफदि र अदि प्रकृततका पूणफकालीन तथा अल्पकालीन समयका 
लातग कामदारहरुको आिश्यक्ता पनेछ। कामदारहरुको आिश्यक्ता तनमाफणको समयमा बढी हनुेछ। 
तनमाफण समयमा आिश्यक कामदारहरुको सिंख्या तनमाफण अितधमापतन भरपदफछ वकनकी तनमाफण अितध 
कम भयोभन ेकामदारहरु बढी र अितध बढी भयोभने कामदारहरु कम लाग्नेछ। प्रावितधक प्रततबेदनको 
आधारमा तनमाफणका समयमा २८० जना िैदेजशक दि, ४६० जना नेपाली दि, ९३० जना अधफदि र 
३४०० जना अदि गरी जम्मा ५०७० कामदारहरु तनमाफण अितधभर आिश्यक्ता पदफछ। नेपालमा हाल 
सम्म यतत ठूलो जलविद्यतु आयोजना तनमाफण नभएकोले उच्च स्तरका दि कामदार जस्तै बािँध, विद्यतुगहृ, 

ठूला मजेशनऔजार आदद सम्बजन्ध विज्ञ नेपालमा उपलब्ध हनु नसक्ने सम्भाबना देजखएकोले िैदेजशक 
दि जनशजक्तको प्रािधान राजखएको छ। सम्भब भएसम्म स्थानीयहरुको तसप, दिता र योग्यताको 
आधारमा रोजगारीको अिसर प्रदान गररनेछ साथै नेपालमा उपलब्ध भएसम्म नेपालको दि जनशजक्त 
प्रयोग गररनेछ। स्थानीयहरुले आयोजनाबाट रोजगारीको अिसर पाएमा स्थानीयलाई प्रत्यि र्ाइदा 
हनुकुा साथै आफ्नो जन्मथलो छोडेर अन्यर कामको खोजजमा जाने क्रम घट्ने अपेिा गररएको छ। 
रोजगारीको अिसर ददिंदा मवहला, अददिासी, अल्पसिंख्यक (Vulnerable), गररिीको रेखामनुी पने 
स्थानीयलाई प्राथतमकता ददइनेछ। 

7.1.1.2 कामदारहरुको िमता र दिताको विकास 

प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफण सरुु भएपतछ आयोजनामा कामगने अिसर पाउने स्थानीय व्यजक्तहरुमा 
नयािँ प्रवितधको विषयमा ज्ञान तमल्नेछ। यसरी ज्ञानको विकाश हनुे दईुिटा कारणहरु छन ्पवहले प्रभावित 
िेरका प्रभावित पररिारहरुको सदस्यहरु मध्ये केवहले आयोजनाको तर्फ बाट प्रावितधक तातलमको अिसर 
पाउिँनछेन ् र दोस्रो रोजगारीको अिसर प्राप्त व्यजक्तहरुले दि कामदारहरुको साथ काम गनफ पाउिँदा 
उनीहरुको समते दिताको क्रमश विकास हनुछे। यसरी दिता हािँतसल गरेका व्यजक्तहरुले अन्य समान 
प्रकृततको आयोजनामा काम गने अिसर पाउिँनछेन ्र ततनीहरुको दिताका कारण उनीहरुको व्यजक्तगत 
लाभ हनुकुा साथै देश विकासमा समेत टेिा पगु्नेछ।  
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7.1.1.3 व्यिसाय प्रिदफन 

तनमाफण चरणमा आयोजनाको लातग पािँच हजार भन्दा बढी कामदारहरु आिश्यक रहेको मातथ उल्लेख 
गररसवकएको छ। तनमाफण कामदार, ततनीहरु पररचालन गने तनमाफण व्यिसायीहरु, आयोजनाका लातग 
आिश्यक स्थानीय स्तरमा उपलब्ध तनमाफण सामग्री, तनमाफण सामग्री ढुिानी कताफ, वितभन्न िेरका 
व्यिसायीहरु तथा आयोजना हेनफ आउने अिलोकनकताफहरु आदद को कारण आयोजना िेरमा चहलपहल 
धेरै बढ्नछे। वयनीहरुलाई खान, बस्न लगायत अन्य कृयाकलापका कारण आयोजना िेरमा िा 
आसपासको िेरमा व्यिसाय बढ्ने अनमुान गररएको छ। साथै स्थानीय उत्पादनहरुको समते बजार 
बने्नछ र स्थानीय उत्पादकहरुले आयोजनाका कारण र्ाइदा तलन सक्नेछन।् यसको साथै खदु्रा पसल, 
होटल व्यिसायहरु, रेषु्टरेन्टहरु, र्ास्ट रू्ड आदद जस्ता व्यिसाय पतन चल्ने भएकोले यस्ता व्यापाररक 
अबसरहरुबाट समेत स्थानीयहरु लाभाजन्ित हनुसक्नछेन।्  

7.1.1.4 उद्यमजशलताको विकास 

प्रस्तावित आयोजना तनमाफणको कारण बावहरका मातनसहरुको सिंख्या क्रमश बढ्दैजाने र स्थानीय बजार 
तबस्तार हनुाले त्यस िेरमा वितभन्न बस्त ुतथा सेिाहरुको माग बढ्ने छ। बस्त ुतथा सेिाहरुको माग 
बढे सिँगै त्यसको आपूततफको लातग स्थानीय स्तरमै उत्पादन हनु थाल्न ेछ। स्थानीय उत्पादन गनफ उत्पादन 
कताफहरु भने स्थानीय िा बाह्य दबैु हनुसक्ने छन।् तसथफ स्थानीय स्तरमा घरेल ुउत्पादन हनुे बस्तहुरु 
देजख तलएर साना तथा ठूला स्तर सम्मको उद्योगहरु बने्न सम्भाबना रहन्छ र त्यस िेरमा उद्यमजशलताको 
विकास उल्लेख्य देख्न पाइनछे। उदाहरणको लातग घरेल ुउत्पानहरुमा तरकारी, पशजुन्य उत्पादनहरु, 
मौसम अनसुारको र्लरू्ल, मासू र मासूजन्य उत्पादन आदद, सेिाहरुमा िकफ शप, ग्यारेज, होटल, 
रेषु्टरेन्ट, पसल, ढुिानी गने सेिा, तनमाफण जन्य बस्तहुरुको आपूततफ आदद यस लगायत ठूला प्रकृततका 
उत्पादनहरु समते बढ्ने अनमुान गररएको छ। 

7.1.1.5 राजश्वमा िृवि 

प्रस्तावित आयोजना तनमाफणको समयमा स्िदेशी उत्पादनहरु समते ठूलो मारामा प्रयोग हनुेछन।् उदाहरण 
स्िरुप तसमने्ट, छड, नदीजन्य उत्पादनहरु, खाद्य तथा पेय पदाथफहरु, लत्ताकपडा आदद वयनीहरु 
आयोजनाले िा आयोजनामा काम गने कामदारहरु िा आयोजनाका कारण विकाश हनुे अन्य 
कृयाकलापको लातग उपभोग हनुेछ। स्थानीय िा स्िदेशी उत्पादनहरुमा लाग्ने कर िा राजस्ि नेपालको 
प्रचतलक कानून बमोजजम स्थानीय स्तरमा उपलब्ध तनमाफण सामग्रीको तथा आयोजना िेरमा खलेुका 
व्यिसायहरुको राजस्ि स्थानीय तनकायले जम्मा गनफ सक्नेछन।् यस बाहेक अन्य स्िदेशी उत्पादन 
(तसमेन्ट, छड, र्लाम जन्य उत्पादनहरु आदद) तथा सेिाहरुको (होटल, व्यिसाय, िकफ शप, रेषु्टरेन्ट, 
कामदारको ज्याला आदद) राजस्ि कानून बमोजजम जम्मा हनुेछ। तसथफ वितभन्न पिहरुबाट नेपालको 
कानून बमोजजम स्थानीय िा प्रदेश िा सिंघमा राजश्व बवृि हनुेछ। यसबाहेक नेपालको कानूनले अनमुतत 
ददएको िेरमा थप कर लगाउन सक्नेछ जसको कारण सबै तहहरुमा राजस्िको बवृि भई विकाशमा 
टेिा पगु्नछे। प्रस्तावित आयोजना तनमाफणको समयमा नदी जन्य पदाथफहरु तथा बािँध तनमाफणको लातग 
आिश्यक ढुङ्गा गोलन्जोर गाउिँपातलकाबाट तनकातलन ेहुिँदा यस गाउिँपातलकाको राजस्ि अन्यको तलुनामा 
बढी हनुे आिँकलन गनफ सवकन्छ। 
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7.1.1.6 स्थानीय पूिाफधार र सवुिधाको विकास 

आयोजना तनमाफणको समयमा आयोजनाको लातग र आयोजना प्रभावित स्थानीय तहहरुमा प्रभावित 
समूदायको स्तर उन्नततको लातग वितभन्न िेरमा विकाश तनमाफणका कामहरुमा आयोजनाको तर्फ बाट 
लगातन गररनछे। आयोजनाको काम अबरोध हनु नददनको लातग आयोजना िेर तथा आयोजनाको 
आपूततफसिँग सम्बजन्धत िेरको बाटो तथा आयोजनाको काम हनुे िेरमा आयोजनाले आिश्यक पूिाफधारको 
तनमाफण गनेछ। यस्ता पूिाफधार विकासले आयोजनाको काम चसु्त रुपले सञ्चालन हनुेछ। त्यसैगरी 
आयोजनाको लातग आिश्यक पने सवुिधाहरु जस्तै स्िास्थ्य, जशिा, िैक आदद जस्ता सवुिधा ददन े
कायाफलयहरु व्यिसायका लातग आपसेआर् खलु्न े िा आयोजनाको पहलमा खोतलनेछ जसबाट 
स्थानीयहरुले समेत सवुिधा प्राप्त गनफ सक्ने छन।् यस्तो खालको सतुबधाबाट आयोजनाको तनमाफण िरे 
र त्यस आसपासका व्यजक्तहरु बढी लाभाजन्भत हनुेछन।् यसको साथै सबै आयोनाहरुमा आयोजना 
प्रभावित िेर विकासको लातग आयोजनाको कूल लागतको केवह रकम छुट्याइनेछ। सो छुट्याइएको 
रकमबाट आयोजना िेरमा बसोबास गने बातसन्दाहरुको िमता अतभिृवि तथा स्थानीय पूिाफधार विकासको 
लातग खचफ गररनछे। यो रकम खचफ गदाफ आयोजनाबाट पने प्रभािको आधारमा वितभन्न प्रभावित िडाहरुमा 
विभाजन गररनेछ। यसका लातग आयोजनाको कूल बजटेको ०.५% रकमको व्यिस्था गररएको छ।  

7.1.1.7 जजिनयापनमा सधुार 

आयोजनाको कारण स्थानीयहरुले रोजगारीको अिसर, स्यातनय उत्पादनको बजार, व्यिसाय चलाउन े
अिसर आदद पाउिँन ेछन।् आयोजना तनमाफण िेर िरपरका बजस्तहरुमा व्यिसाय बढ्ने भएकोले जग्गा 
िा घर भाडामा लाग्न े अनमुान गररएको छ। वयनीहरुको कारण स्थानीयहरुको आयस्तर आयोजना 
तनमाफण पवहले भन्दा बढ्ने अपेिा गररएको छ। आयस्तर बढ्नकुो साथै ततनीहरुको जजिनस्तर जस्तै 
जशिा, स्िास्थ्य, खानपान, लगाउने लगुाहरुको गणुस्तर आददको उपयोगमा पवहले भन्दा पररितफन 
आउनछे। बसोबास गने जनसिंख्या बढेको तथा आयस्तर बढेको कारण ततनीहरुको क्रय िमता पवहले 
भन्दा बढ्नछे र पवहले भन्दा गणुस्तरीय जशिा, स्िास्थ्य, कपडा जस्ता उपभोग्य बस्तहुरुको खपतको 
गणुस्तरमा बढोन्नती हनुेछ। अको कोणबाट हेदाफ बावहरका कामदारहरुको प्रिशे सिँगै ततनीहरुमा भएका 
नयािँ सिँस्कारहरु, ततनीहरुको गणुस्तरीय जशिा, राम्रा बातनव्यहोराको पतन आगमन हनुेछ। जसको कारण 
समेत जजिनस्तरमा पररितफन हनुेछ। यो प्रभाि तनमाफण िेर तथा त्यसको आसपास िरेमा मार उल्लेख्य 
पदफछ अन्य प्रभावित िेरहरु जस्तै सनुकोसी, तलख ुतामाकोसी, खािँडादेिी र तेमाल गाउिँपालीकामा भन े
नगन्य प्रभाि पनेछ। 

7.1.1.8 कृवष र पशपुालनमा विकास 

आयोजना तनमाफणको समयमा पािँच हजार भन्दा बढी कामदारहरु, वितभन्न िरेका व्यिसायीहरु र 
आयोजनाको अध्ययन तथा अिलोकन गनफ आउने व्यजक्तहरुको कारण आयोजना तनमाफण स्थल आसपास 
मातनसहरुको धेरै आित जाित हनुेछ। मातनसहरुको अितजाितको कारण त्यस िेरमा होटल तथा 
अन्य व्यिसायको िृवि हनु े अनमुान गररएको छ। ती व्यिसायहरुमा सम्भब भए सम्म स्थानीय 
उत्पादनहरुको खपत हनुेछ र कततपय होटलमा आउन ेग्राहकहरु शोजखन हनुछेन ्र स्थानीय उत्पादनको 
उपभोग गनफ मन पराउनेछन।् तसथफ स्थानीय उत्पादन विशेष गरी कृवष र पशपुालन जन्य उत्पादनहरु 
बढी खपत हनुेछ। उदाहरण स्िरुप आयोजना प्रभावित िेरमा जनुार, सनु्तला, गहत, मस्याङ्ग, स्थानीय 
कुखरुा र खतस बाख्राको उत्पादन उल्लेख छ। साथै स्थानीय तनकायहरुले समते वयनीहरुको उत्पादन 
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बढाउन अझ व्यिजस्थत गदैछन।् यस्ता स्थानीय उत्पादनहरुले आयोजनाको कारण बढ्ने जनसिंख्याको 
उपभोगबाट र्ाइदा तलन सक्ने अनमुान गररएको छ।  

7.1.1.9 सामदुावयक िनहरुको प्रिधफनको विषयमा ददईन ेसचेतना कायफक्रम /तातलमिारा िन 
प्रणाली र यसको ददगो उपयोगका बारे प्रावितधक तथा सैिाजन्तक ज्ञानका साथै जन 
चेतना अतभिृिी हनु े

आयोजना तनमाफण पूिफ तथा तनमाफणको समयमा आयोजनाको काम अगातड बढाउन आयोजनाले वितभन्न 
सिंरचनाहरु बनाउन तोकेका िेरमा भएका व्यजक्तको जग्गा भए अतधग्रहण र राविय िन भएमा त्यहािँका 
रुखहरु हटाउन ुपनेछ। यी रुखहरु हटाउने प्रकृया आयोजनाको कामको आिश्यकता अनसुार गररनेछ 
उदाहरणको लातग जलाशयका रुखहरु जलाशयमा पानी भनुफ भन्दा पवहले तनकाले पतन हनु्छ। 
आयोजनाबाट प्रभावित िनहरु (राविय िन, सामदुावयक िन, कितुलयतत िन, धातमफक िन र व्यजक्तगत 
िन) मा भएका हटाउन ुपने रुखहरु आयोजनाको खचफमा हटाइनेछ र ती रुखहरु हटाए पतछ िततपूततफ 
बापत रोप्न ु पने रुखहरु समेत आयोजनाले कानून अनसुार आफ्नै खचफमा िृिारोपण गने र हेरचाह 
गनेछ। यसै क्रममा आयोजनाका तर्फ बाट प्रभावित राविय िनहरुका समूहहरुलाई वितभन्न सचेतना मूलक 
कायफक्रम िा तातलम ददइनछे। यो सचेतना कायफक्रम छोटो समयमा सवकएता पतन यसको असर भन े
ददघफकातलन हनुेछ। 

7.1.1.10 आयोजना िरेमा विकासका कायफक्रमहरु लाग ुहनु े

मातथको स्थानीय पूिाफधार तथा सवुिधाको विकाश जशषफकमा िणफन गररए अनसुार हनुछे। 

7.1.1.11 आयोजना प्रभावित पररिारहरुलाई तसपमूलक र स्िरोजगारका तातलमहरुको व्यिस्था 

आयोजनाको कारण जग्गा िा घर िा दबैु गमुाउने पररिारलाई आयोजना प्रभावित पररिार भतनन्छ। 
अन्तरराविय मान्यता अनसुार कुनै पररिार अथिा समूदायको व्यजक्तगत िा सामाजजक सम्पजत्तको पहुिँचमा 
अिरोध भएमा समेत आयोजना प्रभावित समूदाय िा पररिार भनेर पररभावषत गररएको छ। यस्ता आयोजना 
प्रभावित पररिार िा समूदायको जीिनस्तर आयोजनाको कायाफन्ियन हनु ु भन्दा पवहले भन्दा राम्रो 
बनाउनपुने िा जीिनस्तर पवहलेको भन्दा घट्न नददने गरी जग्गा अतधग्रहण गनुफ पने मान्यता छ। सोही 
मान्यता अनसुार आयोजनाले पनुस्थापना योजना बनाउनछे र त्यो योजनाको कायाफन्ियन गने क्रममा 
आयोजना प्रभावित पररिार िा समूदायका सदस्यहरुलाई तसपमूलक तथा स्िरोजगारका तातलम ददइनेछ। 
यो प्रकृया आयोजना तनमाफणको चरणमा लाग ुहनुेछ।  

7.1.2 सञ्चालन चरण 

7.1.2.1 ऊजाफ उत्पादन हनु े

यस आयोजनाको मखु्य उद्देश्य उजाफ उत्पादन गनुफ भएकोले यस आयोजनाको तनमाफण पतछ ददघफकातलन 
रुपमा िावषफक २९०८.०४ तगगािाट आिर ऊजाफ उत्पादन गने छ। यो आयोजना जलाशयमा आधाररत 
भएकोले यसले ददघफकातलन सखु्खा समयमा ऊजाफको आपूततफ गने छ। 

7.1.2.2 राजश्वमा िृवि 

आयोजना सञ्चालनको समयमा यसको राजस्ि बापत आयोजना शरुु भएदेजख १० िषफ सम्म कररि िावषफक 
रु ६० करोड र १० िषफपतछ कररि िावषफक रु ३.५ अिफ रोयल्टी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हनुेछ। प्राप्त 
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रोयल्टी बापतको रकम नेपाल सरकारको अन्तर सरकारी व्यिस्था ऐन बमोजजम स्थानीय, प्रदेश र 
केन्द्रमा तबतरण हनुेछ। प्रस्तावित आयोजना ठूलो आयोजना भएकोले ददघफकतलन रुपमा तनरन्तर रोयल्टी 
बापतको रकम प्राप्त हनुे हनुाले समस्त देशको विकासमा महत्िपूणफ योगदान पगु्नछे। 

7.1.2.3 बजारको विकास 

प्रस्तावित आयोजना सञ्चालनको समयमा बािँध र विद्यतुगहृ नजजकै रहेकोले यसको सञ्चालनका लातग त्यहािँ 
रहन ेकामदार तथा देशकै ठूलो आयोजना भएकोले बािँध, विद्यतुगहृ तथा जलाशय हेनफ आउने मातनसहरुको 
घईुचो लाग्नेछ। त्यसैगरी जलाशय िेर पतन ५३ वक.तम. लामो भएकोले यस िेरमा घमु्न तथा 
नौकाविहार गनफ आउने आगन्तकुहरुको घईुचो लाग्नछे। मातनसहरुको सदाबहार आित जाित हनु े
कारण त्यस िेरका बजारको विकास हनुेछ अझ भनु्न पदाफ पयफटवकय गततवितधहरु बढ्ने छन।्  

सञ्चालनको चरणमा ऊजाफको उपलब्धता तथा विश्वसतनयता बढ्नाले त्यस िेरमा औद्योतगकरण हनुे 
त्यततकै सम्भाबना रहनेछ। व्यापार व्यिसायहरु तबस्तार गनफ लगानीकताफहरुलाई आयोजनाको कारणले 
आकषफण गनेछ। तसथफ, त्यस िेरमा अप्रत्यि रुपमा व्यिसाय तथा उद्योगधन्दा िृविका कारण थप 
रोजगारीका अिसरहरु ददघफकातलन बढ्ने सम्भाबना देजखन्छ। 

7.1.2.4 िोटतबरुिाको घनत्िमा िृवि 

प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफण समयमा िन िेरको जग्गा प्रयोग गनुफ पने र ती िन िेरमा भएको रुख 
हटाएको भएतापतन सञ्चालनको समयमा िोटविरुिाहरुको घनत्ि बढ्ने सम्भािनाका दईु कारणहरु छन।् 
पवहलो कारण आयोजना िेरमा परेको िनबाट हटाइएका रुखहरुको िततपूततफ स्िरुप गररने िृिा रोपण 
र दोस्रो आयोजना िेरमा चहलपहल बढ्नाले चोरी गरी रुख काट्नेकाम कम हनु ुहनु।् आयोजनाले 
िततपूततफ स्िरुप गने िृिारोपण नेपाल सरकारको कानूनमा उल्लेख भए अनसुार आसपासको िनिेरमा 
गररने हनुाले राविय प्राथतमकता प्राप्त आयोजना भएकोले एक रुख बराबर दश रूख रोवपनेछ। हटाइएका 
रूखभन्दा बढी रुखहरु नजजकको िन िेरमा लगाउने र हकुाफउने भएकोले पतन त्यस िेरमा भएको 
िनमा िोटतबरुिाहरुको घनत्िमा िृवि हनुे अनमुान गररएको छ। 

7.1.2.5 जलाशय िरेमा आगन्तकु चराहरुको सिंख्यामा िृवि 

प्रस्तावित आयोजनाको जलाशयमा पूरा पानी भररदा ४२२६ हेक्टरको पानीको सतह हनुेछ। यसको 
पानी िषाफदको समयमा सञ्चय हनुे र सखु्खा मौसममा विद्यतु उत्पादन हनुे हनुाले पानीको सतह केही 
कम हनुेछ र पतन औसत पानीको सतह २६५३ हेक्टरको हनुेछ। प्रस्तावित आयोजना िरपर अन्य 
कुनैपतन ताल िा पोखरी िा अन्य जलाशय नभएकोले सखु्खा मौसममा आगन्तकु चराहरुको बासस्थान 
बने्न सम्भाबना प्रबल देजखन्छ। यसको साथै यो जलाशय कोसी टापकुो नजजक दूरीमा रहेकोले र त्यहािँको 
हािापानी र यस जलाशयको हािापानी कररि तमल्दो जलु्दो रहेकोले साइबेररयाबाट कोसी टापमुा आउन े
आगन्तकु चराहरु यहािँ सम्म आइपगु्ने सम्भाबना रहन्छ। तसथफ प्रस्तावित योजना बनकेो खण्डमा विशेषत 
सखु्खा मौसममा आगन्तकु चराहरुको िृविहनुे सम्भाबना कालन्तर सम्म हनुेछ।  
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7.1.2.6 ग्रातमण विद्यतुीकरण 

प्रस्तावित आयोजना िेरमा र त्यसको िररपरर विद्यतुतकरण भैसकेकोले नयािँ विद्यतु तबस्तार आिश्यक 
नरहेको स्थलगत अध्ययनबाट देजखएको छ। तबस्ताररत विद्यतुतकरणलाई विश्वसतनय र भरपदो बनाउन 
थप स्तरउन्नतत गनुफपने आिश्यक ठाउिँहरुमा स्तरउन्नततको अिसर आयोजनाबाट प्राप्त हनुेछ। 

7.1.2.7 ऊजाफ तनयाफत 

हाल उत्पादन गरररहेका जलविद्यतु योजनाहरुबाट नेपालको माग अनसुारको विद्यतु कररि आपूततफ भई 
रहेको छ। नेपालको विद्यतु माग अनसुार केवहमारामा सखु्खा मौसममा आपूततफ खािँचो हनुे बाहेक हालको 
अिस्थामा विद्यतु आपूततफ सहज भएको देजखन्छ। तसथफ, प्रस्तावित आयोजना तनमाफण भएको खण्डमा 
नेपालले तनयाफत सम्भाबना भएका तछमेकी मूलकुहरुमा उत्पाददत ऊजाफ तनयाफत गने सम्भाबना छ। यो 
आयोजना जलाशयमा आधाररत भएकोले विद्यतुको बढी माग भएको समयमा उजचत मूल्यमा ऊजाफ तनयाफत 
गने सम्भाबना हनुछे। यो अिसर राज्यलाई आयोजनाको सञ्चालन अितधभर तमल्नेछ। 

7.1.2.8 पयफटकीय वक्रयाकलापको विकास 

आयोजनाको जलाशय िेरको दायािँ र िायािँ दबैु वकनारामा बािँध, विद्यतुगहृ लागायतका सिंरचनाहरु भएको 
ठाउिँमा सदाबाहार सडक सिंजालले जोतडनछे। सडक बाटोको सलुभताका कारण सिारी साधनहरु तनयतमत 
सञ्चालनमा रहनेछन ्र आयोना िेरमा आन्तररक तथा बाह्य पयफटन विकाशको प्रचरु सम्भाबना रहन्छ। 
आयोजना तनमाफण पिुफको अिस्थामा आयोजना िेरमा र त्यसको आसपासमा कुनैपतन पयफटन कृयाकलापहरु 
ददगोरुपमा सञ्चालनमा देजखदैन। विगतको िषफदेजख मन्थली तबमानस्थलबाट लकु्ला सोलखुमु्बकुो हिाई 
मागफ सञ्चालनमा आएदेजख वहमाली िेरको पदमागफ चलेको समयमा स्िदेशी तथा तबदेजश पयफटकहरुको 
चहलपहल मन्थली र आसपासको िेरमा बढेको तथयो। यस बाहेक अन्य उल्लेख्य पयफटनको दृवष्टकोणले 
केवह पतन कृयाकलपहरु सञ्चालनमा देजखदैन। आयोजना तनमाफण पश्चात यसको जलाशयले ठूलो िेर 
ओगट्ने भएकोले तनकै ठूलो िेरमा जलाशय हेनफ आउन,े नौकाविहार गनफ आउने, जलाशयमा अध्ययन 
गनफ आउने तथा बािँध र विद्यतुगहृ हेनफआउने पयफटक तथा अध्ययन कताफहरुको कारण यस आयोजना 
िेरमा धेरै पयफटवकय सम्भाबना रहेको छ। यो सम्भावित र्ाइदा ददघफकातलन चतलरहनेछ।  

7.1.2.9 नौकाविहारको अिसर 

प्रस्तावित आयोजनाबाट पूरा भरीएको समयमा ४२२६ र औसत २६५३ हेक्टरको तथा कररि ५३ 
वक.तम. लामो जलाशय तनमाफण हनुे भएकोले नौकाविहारको प्रिल सम्भाबना रहेको छ। यती ठूलो र 
लामो जलाशयमा पयफटनका लातग मनोरञ्जन तथा स्थानीयहरुको लातग जल यातायातको रुपमा पतन यो 
जलाशय प्रयोग हनुे सम्भाबना रहन्छ। यसबाट रामेछापका सनुकोसी र तामाकोसी नदी आसपासका 
बातसन्दा तथा तसन्धलुीका सनुकोसी आसपासका बातसन्दाहरुले जल यातायातको प्रयोग गनफ पाउिँछन।् 
यसको साथै त्यस िेरका बातसन्दाहरुले आगन्तकुहरुलाई डङु्गा सयर गराएर आयआजफन समेत गने 
अिसर पाउिँछन।् यो र्ाईदा ददघफकातलन भई रहनेछ।  

7.1.2.10 बाढीको तनयन्रणमा सहयोग 

सनुकोसी र तामाकोसीको बाढीले िषेनी नदी वकनारका बजस्तहरुमा धनजनको ितत गरेको समाचारमा 
सनु्न पाइन्छ। यो कुन ैअनौठो घटना नभएर नदी वकनारका बजस्तहरुमा हरेक िषाफदको समयमा घट्न े
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सामान्य घटना हो। नदीलाई थनुेर जलाशय तनमाफण गरी सञ्चालन गररन ेआयोजनाहरुले आयोजना तलका 
बजस्तहरुमा यस्तो बाढीबाट हनुे ितत कम गनफ सहयोग गदफछ वकनवक जलाशयको िमता अनसुारको 
बाढीको पानी वयनीहरुले सञ्चय गदफछन।् यस प्रस्तावित आयोजनाको जलाशयमा १८०.७ करोड घ.तम. 
पानी सञ्चय हनुछे र यसले पतन आयोजनाको बािँध भन्दा तलका बजस्तहरुको बाढीबाट हनुे जोजखम कम 
गनफ मद्दत गनेछ।  

7.1.2.11 सखु्खा समयको िृवि 

आयोजना भन्दा तलको भागमा आयोजनाले पानी सञ्चय गरेर राख्नाले र जलाशयमा आधाररत 
आयोजनाहरुले सधै विद्यतु उत्पादन नगने कारण कम पानी हनु्छ। यसले गदाफ आयोजनाका टिाफइनहरु 
चल्दा बाहेक अन्य समयमा नदीमा पानी धेरै कम हनु्छ वकनकी यसले हाल भईरहेको बहाबको कानून 
अनसुार दश प्रततशत मार पानी सधै छोड्दछ। त्यसैले बािँध भन्दा तलको िेरमा सखु्खा समय बढ्नेछ। 

7.1.2.12 तल्लो तटीय िरेमा तसिँचाईको सलुभता  

प्रस्तावित आयोजनाको उद्देश्य तसिँचाई नभएको र प्रस्तावित आयोजनाको बािँध भन्दा तलको भागमा तसिँचाई 
गनफ सम्भातबत िेर खासै ठूलो नभएकोले यो सवुिधा ददएर धेरै कृषकहरु लाभाजन्भत हनुे देजखदैन। तर 
प्रतावित आयोजनाको बािँध प्रयोग गरेर अन्य जलाधारमा लाने हो र तराईमा तसिँचाई गनेहो भने यसबाट 
हजारौ हेक्टर जतमन तसिँचाई गने सम्भािना रहन्छ जनु हालको यो अध्ययन िेरमा पदैन। 

7.2 नकरात्मक प्रभािहरु  

जलाशयमा आधाररत भौततक पूिाफधार तनमाफणबाट विश्वमा बढ्दो जनसिंख्यालाई जलविद्यतु, बाढी तनयन्रण, 
नौकातबहार र पानीको आपूततफ जस्ता सेिाहरु प्रदान गरररहेको छ। तर यसले पानीको गणुस्तर, पोषक 
तत्ि, पाररजस्थततक प्रणाली र नदी सन्जालमा अथफपूणफ तबरले पररबतफन गदफछ। यसको नकरात्मक प्रभाि 
मध्य ेमाछामा पने प्रभाि र अन्य नदीमा पाइने जलचरहरु चासोको रुपमा हेने गररन्छ तर यसको 
िायोजजयोकेतमकल साइकलमा पने प्रभाि पतन त्यततकै महत्िपूणफ छ।  

7.2.1 तनमाफण चरण 

7.2.1.1 भौततक/रासायतनक िातािरण 

7.2.1.1.1 भ-ूआकृतत/पररदृश्यमा पररितफन 

प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफण चरणमा जलाशय बाहेक कररि ५१७ हेक्टर जतमन प्रयोगमा आउनेछ। 
प्रयोग गररने जतमन बािँध बनाउन, सरुुङ खन्न, विद्यतुगहृ र टेलरेस बनाउन, स्िीच याडफ बनाउन, 
विकासकताफ र तनमाफण व्यिसायीको आिास, क्रसर र ब्याजचङ्ग प्लान्ट स्थापना गनफ, आयोजनाबाट तनश्कन े
र्ोहोर व्यिस्थापन गनफ, तनमाफण सामग्री उत्खनन ्गनफ, आयोजनामा प्रयोग भएका गाडी पावकफ ङ्ग गनफ तथा 
ती सबै मखु्य र सहायक सिंरचनाहरुलाई जोड्न ेसडक बनाउन प्रयोग गररनेछ। विद्यमान अिस्थामा 
व्यजक्तका घर तथा खेत र केवहमा सरकारी िन िा खाली भएको जग्गामा वितभन्न तनमाफणका काम हुिँदा 
पवहले भन्दा जग्गाको भ-ूआकृतत िा पररदृश्यमा र्रक आउिँनेछ। आयोजनाको तनमाफण सम्बजन्ध कामले 
गदाफ तनमाफण िेर िरपरको दृश्य पवहलेको जस्तो सर्ा हनुछैेन। अतधकािंश तनमाफण कायफ गोलन्जोर गा.पा. 
िडा नम्बर १ को च्याखटुार आसपासमा हनुभेएकोले अन्य आयोजना प्रभावित िेरभन्दा यस िेरको भ-ू
आकृतत र पररदृशयमा पररितफन आउनछे। यो पररितफन आयोजना तनमाफण समय अितधभर रहनेछ।  
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7.2.1.1.2 जग्गाको उपयोगमा पररितफन 

प्रस्तावित आयोजनाको लातग आिश्यक जलाशय बाहेक कररि ५१७ हेक्टर जग्गा हाल राविय िन, 
कृवष भतूम, आिास, नदी तटीय, खाली, बटु्यान आददले ढाकेको छ। त्यसैगरी ४२२६ हेक्टर जलाशय 
िेर पतन मातथ उल्लेजखत वितभन्न उपयोग भैरहेको छ। यी जतमनहरु आयोजना तनमाफणको समयमा ५१७ 
हेक्टर तनमाफण कायफमा उपयोग हनुेछ भने जलाशय िेर तनमाफण कायफको अजन्तम समयमा खातलगररनछे 
जसको कारण जग्गाको हाल भैरहेको उपयोगमा पररितफन आउनेछ। तनजी जग्गाको िारेमा सामाजजक 
आतथफत तथा सािँस्कृततक िातािरण अन्तगफत व्याख्या गररएको छ। 

7.2.1.1.3 िायकुो गणुस्तरमा पररितफन 

तनमाफणको समयाितधमा तनमाफण सामग्री र कामदारहरु बोकेर सिारी साधनहरुको आितजाित बढी हनुे, 
तनमाफण उपकरणको प्रयोग, उत्खनन,् तड्रतलङ, ब्लाजस्टङ्ग, ब्याजचङ्ग, भारी उपकरणहरु चाल ुरहने भएकोले 
ततनीहरुबाट धलुोका कणहरु, काबफन मोनोअक्साइड, सल्र्र अक्साइड, हाइड्रोकािफन र नाइरोजन 
अक्साइडहरु उत्पादन हनुेछन।् आयोजना तनमाफणका तबतभन्न गतततबतधहरुको कारण तनमाफण िेर तथा 
ततनीहरुको आसपासको िेरको िायकुो गणुस्तर तबग्रन सक्नेछ। तनमाफण स्थलबाट उत्सजजफत धलुो तथा 
धिुािँमा सामान्यतया १० माइक्रोतमटर भन्दा साना र ठूला दबैु कणहरु हनुेछन।् दश माइक्रोतमटर भन्दा 
ठूला धलुोका कणहरु केवह सय तमटर तभर तसतमत हनुछेन ्भने दश माइक्रोतमटर भन्दा साना धलुोका 
कणहरु टाढा सम्म पगु्ने अनमुान गररएको छ। िाय ुप्रदषुण आयोजनाको बािँध र विद्यतुगहृ, उत्खनन ्
िेर र माटो उत्खनन ्िेरमा बढी हनु ेअनमुान गररएको छ। यो प्रदषुण तनमाफण अितधभर हनुछे र 
आयोजना सञ्चालन हनु थालेपतछ क्रमश िायकुो गणुस्तर पवहले भन्दा सधुाररदै जानछे।  

7.2.1.1.4 पानीको गणुस्तरमा पररितफन 

प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफण कायफहरुको कारण पानीमा कम हातनकारक तथा हातनकारक बस्तहुरु 
तमतसएर पानीलाई प्रदवुषत बनाउने सम्भाबना रहन्छ। आयोजनाको तर्फ बाट सकेसम्म नजजकको पानीको 
स्रोत सर्ा राख्न ेप्रयास गररनेछ तरपतन कततपय कायफहरु गदाफ जानेर िा नजानेर पानीको प्रदषुण हनु े
अनमुान गररएको छ। तनमाफणको समयमा जल प्रदषुण गनफसक्ने कम हातनकारक बस्तहुरुमा तसमेन्ट, 
माटो, धलुो, क्रसरबाट तनश्केको पानी, ब्याजचङ्ग प्लान्टबाट तनश्केको पानी, बािँध तथा अन्य ठूला 
सिंरचनाको जग खन्दा तनश्कने ठोस पदाथफहरु आदद रहेका छन ्भने हातनकारक अथिा रसायनहरुमा 
प्रयोगको क्रममा िा प्रयोग पतछ तनश्कन ेविष्र्ोटक पदाथफ, रिंग, ब्यारी िा ब्यारीमा प्रयोग हनुे रसायन, 
जेनेरेटर िा अन्य उपकरणहरुबाट र भन्डारन तथा ग्यारेजबाट चवुहएर तनजश्कएको तेल तथा 
ग्रीज/लतुब्रकेन्ट, ठूला सिंरचना तनमाफण गदाफ प्रयोग हनुे रसायन आदद पदफछन।्  

यसरी पानीलाई प्रदवुषत बनाउने पदाथफहरु सरुुङ खन्दा, बािँध तथा विद्यतुगहृको जग खन्दा तथा तनमाफण 
गदाफ, आयोजनाका कामदारहरुको आिास गहृबाट, आयोजनामा प्रयोग हनुे मेतसन औजारबाट, आयोजना 
तनमाफण गनफका लातग प्रयोगहनुे तनमाफण सामग्री उत्खनन्बाट, ब्याजचङ्ग प्लान्टबाट लगायत अन्य कायफबाट 
जल प्रदषुक पदाथफहरु उत्पन्न हनुे गदफछ र पानीमा तमतसन्छ। मातथका स्रोतबाट तनश्केका ठोस तथा 
तरल प्रदषुकहरुले पानीको भौततक तथा रासायतनक दबैु गणुहरुमा पररितफन ल्याउछन।् यस्ता 
प्रदषुकहरुले सतहको र भतूमगत दबैु पानीका स्रोतहरुमा प्रदषुण गनफ सक्दछन।् अन्तत पानीको गणुस्तरमा 
पररितफन भएपतछ त्यसमा भएका जलचरमा असर पदफछ, यदद त्यस्तो पानी वपउनका लातग प्रयोग गरेको 
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खण्डमा मातनस तथा जनािरलाई समते असर गदफछ। अप्रत्यिरुपमा पानीमा रसायन तमतसदा कालान्तरमा 
खद्यशृ्रङखला मार्फ त ् मातनसलाई यसले असर गरररहेको हनुेछ। यस्तो नकरात्मक असर तनमाफण 
समयाितधभर हनुेछ। 

7.2.1.1.5 जतमन तबतग्रन,ु जतमनको अजस्थरता, पवहरो र भ-ूियको जोजखम 

प्रस्तावित आयोजना तनमाफणको समयमा पवहले कुनै उपयोग भैरहेको जग्गा आयोजनाको कामको लातग 
प्रयोग हुिँदा भ-ूपररितफन हनुछे उक्त भ-ूपररितफनको कारण जतमन अजस्थर भई भ-ूिय हनुे तथा पवहरो 
जाने समते हनुसक्दछ। यस्तो पररितफन ठूला आयोजनाहरुमा धैरै ठाउिँमा आउन सक्छन ्तर आयोजनाको 
प्रावितधक समूहले ततनीहरुको रोकथामको लातग वितभन्न उपायहरु अपनाएका हनु्छन ्जसको कारण ठूला 
दघुफटनाहरु सकेसम्म आउदैनन।् आयोजनाको सिंरचनाहरु बनाउिँदा पवहलेको जस्थर जतमनमा खलल 
आउन सक्दछ जसको कारण जस्थर जतमन तबग्रन सक्दछ र भ-ूिय तथा पवहरोको सम्भाबना रहन्छ। 

प्रस्तावित आयोजनाको सबैभन्दा महत्िपूणफ र ठूलो सिंरचना भनेको बािँध, सरुुङ र विद्यतुगहृ हो। बािँध र 
विद्यतुगहृ बनाउने समयमा त्यसको जग खने्न क्रममा ठूलो िेरर्लको जस्थर जतमनमा हलचल िा खलल 
आउनेछ र पतछ गएर त्यसको िररपररको िेर समतेमा भ-ूिय तथा कवहलेकाही पवहरोको समेत जोजखम 
हनुसक्ने अनमुान गररएको छ। बािँध तनमाफण स्थलमा नदीको पीीँधमा जगको लातग र दायािँबायािँ दबैु 
वकनारामा खनेर तभर सम्म बनाउन ुपने भएकोले बािँधको दायािँबायािँ दबैु वकनारामा पवहरोको जोजखम 
हनुसक्नेछ। हनुत प्रस्तावित आयोजनामा सतवह विद्यतुगहृको प्रस्ताि गररएको छ तर पतन च्याकुटारमा 
सनुकोसीको दायािँवकनाराको पहाड विद्यतुगहृ बनाउदा काट्न ुपने भएकोले त्यस िेरमा पतन पवहरोको 
जोजखम हनुसक्नेछ। त्यसैगरी माटो उत्खनन ् स्थल ग्िालटारमा र तनमाफण सामग्री उत्खनन ् िेर 
दधुभञ्ज्याङ्गमा पतन भ-ूिय तथा पवहरोको जोजखम हनुसक्नेछ। यसको सरुुङ मागफ आयोजनाको िमताको 
तलुनामा तनकै छोटो भएकोले सरुुङ खन्दा हनुसक्ने ितत न्यून हनुे अनमुान गररएको छ। 

आयोजना तनमाफणको लातग नदी जन्य तनमाफण सामग्रीहरु सनुकोसी नदीबाट उत्खनन ्गररने हुिँदा यस्ता 
कृयाकलापबाट नदीको सतहमा पररितफन आई नदीको बहाबमा समेत पररितफन आउन सक्नेछ। साथै 
यस्ता वकतसमका गततवितधहरुले नदीको जलविज्ञानमा समते पररितफन हनु सक्ने अनमुान गररएको छ। 

7.2.1.1.6 तनमाफण सामग्री थपुाने र तनमाफण क्याम्पहरु 

प्रस्तावित आयोजना तनमाफणको समयमा आयोजना िरे नजजक तसमेन्ट, बालिुा, तगट्टी, र्लामे छड, 
र्लामका अन्य सामानहरु आदद जस्ता तनमाफण सामग्रीहरु थपुाररनेछ। ती सामग्री थपुादाफ तनमाफण िेरको 
िाय,ु पानी तथा जतमनको गूणस्तर खस्कनछे र त्यस िेर िरपरका िातसन्दाहरुको जनस्िास्थ्यमा 
प्रततकूल असर पने अनमुान गररएको छ। आयोजनाको तनमाफण िेर िरपर हाल खासै ठूलो बजस्त 
नभएकोले तल्लो नदी तटीय िेरमा मार केवह असर पनेछ। तनमाफण गततवितधको कारण उत्पन्न हनु े
तसमेन्टको झोला, अनािश्यक भाडाहरु, प्लाजस्टक आददको कारण भने त्यस िेरको दृश्यािलोकनमा 
असर पानेछ। तनमाफण क्याम्पहरुबाट तनश्कने र्ोहोरको व्यिस्थापन राम्रो नभए पररणामस्िरुप भतूम, 
पानी र ध्िनीको प्रदूषण हनु ेसम्भाबना रहन्छ। त्यसैगरी किं वक्रट ब्याजचङ्ग प्लान्टको सञ्चालनबाट ठोस, 
अधफ-तरल र तरल र्ोहोर उत्पन्न हनुेछ त्यसको व्यिस्थापन चसु्त हनु नसके त्यस िेरको िातािरणको 
गणुस्तर तबग्रनछे। 
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7.2.1.1.7 र्ोहोर थपुानाफले उत्पन्न हनेु पररितफन 

प्रस्तावित आयोजना तनमाफण वक्रयाकलापहरु जस्तै बािँध तथा विद्यतुगहृको जग खने्न, सरुुङ तनमाफण, सजफ 
ट्याक बनाउने, कामदार आिास, उत्खनन ् िेर आददबाट र्ोहोर तनश्कन्छ। यसको साथै तनमाफण 
स्थलमा तनमाफण सामग्री बढी भएर िा काम नलाग्ने ससाना टुक्राहरु र्ोहोरको रुपमा दैतनक धेरै 
तनश्कनछे। आयोजनाको उत्खनन ्कायफबाट तनश्कने र्ोहोर कररि ०००००० घ.तम. हनुे अनमुान 
गररएको छ। आयोजना िेरमा तोवकएको स्थानमा उजचत व्यिस्थापन नभएको खण्डमा र्ोहोर 
अव्यिजस्थत तररकाले फ्यावकने सम्भाबना रहन्छ जनु िातािरणीय दृवष्टकोणबाट राम्रो मातनदैन। उत्पाददत 
र्ोहोरको अव्यिजस्थत व्यिस्थापन भएको खण्डमा िाय,ु जल र जतमन सबै प्रदूषण हनुेछ जस्तै हािा 
प्रदवुषत भई गनाउने, पानीको गणुस्तरमा ह्रास आउने, पानी िा खोजल्समा पािँगो र बालिुा तमतसए र 
धतमलो हनुे, जतमनमा पतन यर तर अव्यिजस्थत तररकाले र्ोहोर फ्यािँकेको देजखन ेआदद। प्रस्तावित 
आयोजनामा र्ोहोर व्यिस्थापन गने स्थान प्रस्ताि गररएको छ तर पतन र्ोहोर थपुाने ठाउिँमा केवह 
सामान्य प्रदषुण देजखने सम्भाबना रहन्छ तर यो तनमाफण अितधमा तसतमत हनु्छ। तनमाफण अितध सवकएपतछ 
र्ोहोर थपुारेको ठाउिँ सम्याई िृिारोपण गररनेछ। 

7.2.1.1.8 तरल र्ोहोरको व्यिस्थापन 

प्रस्तावित आयोजना तनमाफणको समयमा आयोजनामा प्रमूख िा सहयोगी कृयाकलापको कारण तरल र्ोहोर 
तनश्कनछे। उदाहरणको लातग प्रमूख कृयाकलापमा कङकृट गरेको ठाउिँमा पानीहाल्दा, तनमाफण स्थल 
पखाल्दा, चट्टानहरु रु्टाउन तड्रल गदाफ, सरुुङ तनमाफणको समयमा, उत्खनन ्िेरबाट, ब्याजचङ्ग प्लान्टबाट 
आदद जस्ता प्रमखु कृयाकलापबाट तरल र्ोहोर तनश्कन्छ त्यसैगरी तनमाफण उपकरणहरु सर्ा गदाफ, 
कामदार जशविरबाट, गाडी सर्ागने, ग्यारेज, जनेेरेटर आदद सहयोगी कृयाकलापबाट पतन तरल र्ोहोर 
तनश्कन ेअनमुान गररएको छ। यस्ता कृयाकलापहरुबाट तनश्कने तरल र्ोहोर सामान्य देजख रसायन 
तमतसएको हातनकारक सम्म हनुेछ। सामान्य तरल र्ोहोर भन्नाले सजजलै शवुिकरण गनफसवकन ेर्ोहोर 
पानी जस्तै कामदार जशविरबाट तनश्कने, उत्खनन ्िेरबाट तनश्कने, तनमाफण स्थल सर्ा गदाफ तनश्कन े
आदद यस्तो र्ोहोर पानी सजजलै कम हातनकारकमा पररणत गनफसवकनेछ। त्यसैगरी हातनकारक र्ोहोर 
पानी जस्तै ग्यारेजबाट तनश्कने र्ोहोर पानी, जेनेरेटरबाट तनस्कन ेतरल पदाथफ, मेजशन औजारहरु सर्ा 
गदाफ चवुहने तेल, ब्याजचङ्ग प्लान्टबाट तनश्कने पानी, तेल भन्डारन गदाफ चवुहएको तेल आदद जस्ता तरलले 
जलचर तथा प्राणीहरुको लातग हातनकारक हनु्छ र सजजलै यसलाई कम हातनकारकमा पररणत गनफ 
सवकन ेछैन। यस्तो प्रभाि आयोजनाको तनमाफण अितधभर हनुेछ र यो आयोजना आसपास िेरमा तसतमत 
हनुेछ। 

7.2.1.1.9 माटोको प्रदूषण र मातथल्लो तहको माटोको ितत 

प्रस्तावित आयोजना तनमाफणको लातग कररि ५१८ हेक्टर जग्गा आिश्यक पदफछ त्यसैगरी यसको 
सञ्चालनको समयमा पतन जलाशयले ठूलो िेरर्ल ओगट्नेछ। आयोजना तनमाफण स्थलको समयमा 
प्रयोग गररने जग्गा मध्ये कामदार आिाश िरे, तनमाफण सामग्री भन्डारन, पावकफ ङ्ग आददमा पवहले भइरहेको 
धराततलय स्िरुपमा खासै पररितफन गनुफ पने छैन भन ेबािँध तनमाफण स्थल, विद्यतुगहृ, टेलरेस, खातन िेर 
आददको धराततलय स्िरुपनै पररितफन हनुेछ। धराततलय स्िरुप पररितफन हनुे जतमनहरुमा भएको मातथल्लो 
सतहको मतललो माटोको ितत हनुेछ। पावकफ ङ्ग, ग्यारेज, तेलको भन्डारन जस्ता ठाउिँहरुको माटो प्रदूवषत 
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हनुेछ। माटो प्रदषुण आयोजना तनमाफण अितधभर हनुेछ भने मातथल्लो तहको माटोको ितत एक पटक 
भएपतछ यसको असर ददघफकातलन पनेछ।  

7.2.1.1.10 तनमाफण कृयाकलापको कारण हनुे ध्ितन प्रदूषण र कम्पन्न 

प्रस्तावित आयोजना तनमाफणको समयमा मखु्यतया बािँधको जग खन्दा, खातनको ढुङ्गा तनकाल्दा र सरुुङ 
खन्दा गररने विष्र्ोटन (बलाजस्टङ्ग) ठूला उपकरणहरु जस्तै डोजर, बे्रकर, लोडर, रोलर, के्रन, जेनेरेटर 
आदद चलाउदा; क्रसर र ब्याजचङ्ग प्लान्ट चलाउदा आयोजना िरेमा आिाज र कम्पन्न उत्पन्न हनुछे। 
वयनीहरुको आिाज तथा कम्पन्नको कारण तनमाफण िेर िरपर रहेका बस्तीहरु तथा िन्यजन्तलुाई असर 
पनफ सक्न ेअनमुान गररएको छ। राततको समयमा यस्ता उपकरणहरु चलाउदा िा यस्ता गतततबतधहरु 
गदाफ ददउसोको समयमा भन्दा असर बढी हनुेछ। आयोजनाको तनमाफण िेर िरपर घना बजस्तहरु 
नभएकोले यसको असर स्थानीय बासीहरुलाई कम पदफछ भने िररपरर जङ्गल भएको ले जिंगली जनािरलाई 
भने पने आनमुान गररएको छ। यो असर तनमाफण समयअितधभर तसतमत हनुेछ।  

7.2.1.1.11 तनमाफण सामग्री उत्खनन ्

प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफण सामग्री आयोजना िेरको नदी वकनारबाट (गोलन्जोर गा.पा. १) बालिुा 
तथा ढुङ्गा, ग्िालटार गाउिँको तलततर अथाफत ्सनुकोसी र ग्िालटारको बीचमा भएको माटो (गोलन्जोर 
गा.पा. ३) र दधुभञ्जयाङ्गबाट (गोलन्जोर गा.पा. १) ढुङ्गा उत्खनन ्गररनछे। मातथ उल्लेजखत उत्खनन ्
िेर मध्ये गोलन्जोर गा.पा. ३ ग्िालटारबाट उत्खनन ्गररने माटो आयोजनाको बािँध बनाउनको लातग 
पानी डाईभटफ गनफ प्रयोग गररनछे भन े बािँवक दबैु उत्खनन ् िेरहरु आयोजनाको तनमाफण अबतधभर 
चल्नछेन।् तनमाफण सामग्री उत्खनन ्गदाफ िायमुा धलुो धिुािँ बढ्ने, यसको ओसार परसार तथा प्रशोधनको 
कारण त्यस िेरमा ध्ितन बढी हनुे र प्रशोधन गदाफ प्रयोग गररएको पनी तसधै अन्य पानीको स्रोतमा 
तमसाउिँदा पानीको प्रदषुण समेत हनुेछ। यो असर आयोजनाको तनमाफण अितधभर तसतमत रहनेछ।  

7.2.1.1.12 नदीको बहाब र जलप्रणालीमा पररितफन 

आयोजनामा प्रस्ताि गररएको बािँध तनमाफणको लातग नदीको पानी बािँध बनाउन ेिेरबाट अन्यर मोड्नपुने 
िा डाईभटफ गनुफ पने हनु्छ। पानीको डाईभसफनका कारण नदीको बहाबमा पररितफन हनुेछ साथै त्यस 
पानीमा भएका जलीय जीिजन्तमुा समेत प्रततकूल असर पनेछ। यो डाईभसफनका कारण नदीको प्रबाह 
तथा थेग्रायानको प्रकृततमा पररितफन हनुसक्नेछ। नदीमा बनाइन ेडाईभसफन तथा नदीको बहाब िेरमा 
भएका ठूला ढुङ्गाको अनपुजस्थततका कारण बालिुा तथग्रन ेतथा थेग्रयानको वितरणमा केवह हदसम्म असर 
पने छ।  

7.2.1.1.13 तनमाफण सामग्री उत्खनन्बाट नदीको बहाबमा र धरातलमा हनेु पररितफन 

प्रस्तावित आयोजनाको लातग तनमाफण सामग्री केही तनमाफणस्थल नजजकको नदीबाट र केही गोलन्जोर 
गा.पा. िडा नम्बर १ मा पने दधुभञ्जयाङ्गमा प्रस्ताि गररएको उत्खनन ्िेरबाट आपूततफ गने योजना रहेको 
छ। प्रस्ताब गररएको सनुकोसी नदी वकनारबाट तनमाफण सामग्रीको उत्खनन ्गदाफ नदीमा बगी रहेको 
पानीको गणुस्तरमा पररितफन हनुकुो साथै नदीको बहाबमा समेत पररितफन हनुेछ। जसको कारण नदीको 
पानीमा सस्पेन्डेड पावटकल्स बढ्नेछ र नदीमा भएका जलचरहरुमा नकरात्मक असर पनेछ, साथै नदीको 
प्राकृततक बहाबमा पररितफन भएपतछ दृश्यािलोकनमा समते पररितफन आउनछे। नदीको प्राकृततक बहाबमा 
पररितफनका कारण नदीले मातथल्लो भागबाट बगाएर ल्याएको सस्पेन्डेड पावटफकल्स (पािँगो र बालिुा) को 
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तथग्रने प्रकृयामा समते पररितफन आउनेछ। गोलन्जोर-१ मा भएको उत्खनन ्िेरबाट तनमाफण सामग्री 
तनकाल्दा त्यसबाट िाय,ु ध्ितन, जल र भतूममा नकरात्मक असर पनेछ। यसको साथै उत्खनन ्िेरको 
भ-ूधरातलमा पररितफन हनुेछ र दृश्यािलोकनमा समेत नकरात्मक असर पनेछ। यो नकरात्मक असर 
तनमाफण अितधभर सम्म रहनछे भने यदद उत्खनन ्िेरको पनुस्थापना समयमा गररएन भने केवह िषफ पतछ 
सम्म यसको असर देजखनेछ।  

7.2.1.1.14 भतूमगत कायफ गदाफ भेवटन सक्ने सम्भाब्य खतनजहरु 

प्रस्तावित आयोजना तनमाफण गदाफ बािँधको जग खने्न र सरुुङ खन्ने्न दईुिटा भतूमगत कायफहरु छन।् 
बािँधको जग ००० तम. गवहरो र ००० तम. लामो तथा १२०० तम. लामो र ११ तम. ब्यास भएका 
दईुिटा सरुुङ खनु्न पने हनुाले खतनजहरु भेवटने सम्भाबना न्यून छ। यदद भेवटएको खण्डमा पतन भेवटएको 
खतनज खानी ताथ खतनज पदाथफ ऐन, २०४२ को दर्ा ३ अनसुार नेपाल सरकारको सम्पजत्त हनुेछ। 

7.2.1.1.15 विष्र्ोटक को कारण उत्पन्न कम्पन्नबाट नजजकका घर तथा भौततक सिंरचनामा पनफसक्ने 
असर 

प्रस्तावित आयोजनाको सरुुङ र बािँधको जग खन्दा विस्र्ोटक पदाथफ प्रयोग गररनेछ जसको कारण 
आयोजना तनमाफण िेर आसपास कम्पन्न उत्पन्न हनुेछ। आयोजनाको सरुुङ १२०० तम. लामो र 
प्रस्तावित सरुुङ मातथको भागमा कुनैपतन बजस्त नरहेको साथै प्रस्तावित बािँध िेरमा कुनैपतन बस्ती 
नरहेकोले यो प्रभाि यस आयोजनामा पनेछैन। 

7.2.1.1.16 वहमताल तबष्र्ोटन र पवहरोबाट उत्सजृजत बाढीको सम्भािना 

सनुकोसी तथा तामाकोसी जलाधार िेरमा हाल सम्मको अध्ययनबाट देजखएका १७ िटा वहमतालहरु 
मध्य ेतामाकोसीको जलाधारमा रहेको च्छो-रोल्पा सबै भन्दा ठूलो वहमताल हो। यसको िेरर्ल १.४५२ 
ि.वक.तम. रहेको छ। प्रस्तावित आयोजना तनमाफणको समयमा विद्यमान वहमतालहरु मध्ये कुनै विष्र्ोटन 
भएको खण्डमा िा पवहरोको कारण नदीको बहाब रोवकई त्यसबाट उत्सजृजत बाढीको कारण डाइभसफन 
बािँध र डइभसफन सरुुङमा ितत परु् याउने सम्भाबना रहन्छ। यस्तो प्रकारको दैतबक प्रकोप आएको 
खण्डमा नदीजन्य तनमाफणका सामग्री उत्खनन ्र नदी वकनार नजजकको कामदार जशतबरमा समेत यसले 
ितत परु् याउन ेसम्भाबना रहन्छ। 

7.2.1.1.17 सरुुङ तनमाफणका कारण खोला तथा पानी मूहानमा पनफसक्ने प्रभाि 

प्रस्तावित आयोनामा १२०० तम. लामो र १० तम. ब्यास भएको तीन िटा सरुुङ तनमाफण गररनेछ। यी 
सरुुङ बने्न िेरको मातथ रहेको पहाडमा हाल कुनैपतन बजस्त तथा सदाबहार पानीको स्रोत देजखएको 
छैन। बजस्त नभएको तथा सदाबहार पानीको मूल (स्रोत) नभएको कारण सरुुङ तनमाफणका कारण खोला 
तथा पानी मूहानमा पनफसक्न ेअसर न्यून हनुेछ। तथावप कम्पन्नका कारण जतमन मतुन सञ्चय भएको पानी 
जतमन मतुनको चट्टानमा जचरा पनफसक्ने सम्भाबना भएकोले ती जचराहरुबाट तछरेर पवहले भएका स-साना 
पानीको महुानहरु सकु्ने तथा अन्यर सने सम्भाबना भने रहनेछ। 

7.2.1.1.18 क्रसर र व्याजचङ्ग प्लान्टबाट पनफ सक्ने प्रभाि  

आयोजना तनमाफणको समयमा तसतभल तनमाफणका लातग अत्यािशयक तसमेन्ट, बालिुा र तगट्टीको तमश्रण 
ठूलो मारामा आिश्यक हुिँदा व्याजचङ्ग प्लान्टले तयार गदफछ भने बालिुा र तगट्टी स्थानीय खानी िेरबाट 
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तनकातलएको ढुङ्गाबाट क्रसरले उत्पादन गदफछ। क्रसर र व्याजचङ्ग प्लान्टको प्रयोगबाट िाय,ु ध्ितन, जल 
र भतूम प्रदषुणको सम्भाबना रहन्छ त्यसैगरी यसबाट तनश्कने आिाज टाढा सम्म सतुनने भएकोले जिंगली 
जनािरहरुलाई समते असर गदफछ। यी मतेसनबाट तनश्कने धलुोका कणहरु टाढा सम्म पगु्ने भएकोले 
िाय ुप्रदषुण मेतसन राजखएको स्थानबाट टाढासम्म हनुे अनमुान गररएको छ र ध्ितन प्रदषुण िाय ुप्रदषुणको 
तलुनामा िररपररको िेरमा तसतमत हनुेछ। मेतसनहरु पखाल्न तथा ततनीहरुको सञ्चालनको समयमा 
पानीको पतन धेरैमारामा प्रयोग हनुेछ, प्रयोग भएको पानी सबै खपत नभएर केवह बावहर जानेछ र त्यो 
अन्त्यमा नजजकको खोला तथा नदीमा तमतसनछे जसको कारण मेतसन भन्दा तलको नदी तटीय िेरमा 
जल प्रदषुण हनुे अनमुान गररएको छ। यसबाट हनुे भतूम प्रदषुण भने आयोजना िेरमा तसतमत हनुेछ र 
वयनीहरुले प्रयोग गरेको ठाउिँको माटो समते खेरजानछे। क्रसर र व्याजचङ्ग प्लान्टबाट पने असर 
आयोजना तनमाफणको समयमा तसतमत हनुेछ। 

7.2.1.1.19 तनमाफणको समयमा प्रयोग गररने तडजेल जेनेरेटरको प्रयोगबाट हनेु असर सम्बन्धी सिाल 

प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन टोलीका प्रावितधक समूहले प्रावितधक प्रततबेदनमा आयोजना 
तनमाफणमा आिश्यक तनमाफण उजाफको रुपमा जनेेरेटरको प्रस्ताब गरेका छन।् जेनरेेटरको प्रयोग गदाफ 
तनश्कन ेधिुािँ तथा ध्ितन, यसको इन्धन भन्डारनबाट हनु सक्ने चहुािट, ममफतको समयमा प्रयोगहनुे 
तेल, तग्रज र लतुब्रकेन्टहरु यसबाट हनुे प्रदषुणको कारक तत्िहरु हनु।् वयनीहरुको कारण िातािरणमा 
ध्िनी, िाय,ु जल र भतूम सबैमा असर पानेछ। ध्िनी, िाय ुप्रदषुणले जेनेरेटर प्रयोग स्थलबाट केवह पर 
सम्म असर गनेछ भने जल प्रदषुण यो प्रयोग गने ठाउिँबाट तलततर यसको असर पनेछ यसैगरी भतूममा 
पने असर जनेेरेटर प्रयोग गने ठाउिँ तथा त्यसको इन्धन भन्डारन गने ठाउिँमा तसतमत हनुेछ। यसबाट 
पनफ सक्ने प्रभाि आयोजनाको तनमाफण अितधभर हनुछे। 

7.2.1.1.20 तेल, तग्रज र लतुब्रकेन्टको चहुािटबाट पनफसक्ने असर 

आयोजनामा प्रयोग गररने जनेेरेटर, हेबी इक्िीपमेन्ट र सिारीका साधनहरुको प्रयोग, ततनीहरुमा प्रयोग 
हनुे तेलको भन्डारन र ततनीहरुको ममफतको कारण तेल, तग्रज र लतुब्रकेन्ट चहुािट हनु े सम्भाबना 
रहन्छ। चहुािट भएको तेल तग्रज र लतुब्रकेन्ट पानीमा पयो भने पानी जीवित प्राणी तथा िनस्पतीको 
लातग प्रयोग गनफ नतमल्ने हनुेछ भने यो माटोमा परेको खण्डमा समते माटो प्रदवुषत हनुेछ। वय पदाथफहरु 
हातनकारक भएको कारण यसको व्यिस्थापनमा ध्यान नपरु् याएको खण्डमा जल तथा जतमनको प्रदषुणको 
मारा बढ्ने छ। वयनीहरुको प्रयोग तनमाफणको समयमा मार धेरै भएतापतन यसको असर माटोमा भन े
लामो समय सम्म रवहरहने अनमुान गररएको छ।  

7.2.1.2 जैविक िातािरण 

7.2.1.2.1 आयोजनाका सिंरचनाहरु तनमाफणका कारण हनेु रुख कटान र िनस्पततमा हनेु ितत एिम ्
आिंजशक खण्डीकरण  

आयोजनाको लातग कूल जग्गा 4297 मध्य ेसरकारी िन र सामदुावयक िन गरी १२२२ हेक्टर 
जतमनको आिश्यकता पदफछ। यसमध्ये खास िनले ओगटेको िेर ७४८ हेक्टर मार रहेको देजखन्छ। 
बािँकी जग्गा बािँझो भतूम, नदी तटीय बगर तथा अन्य जतमन रहेकोछ। आयोजनास्थलमा गररएको नमनुा 
प्लट सिेिणमा ६२ प्रकारका रुखका प्रजाततहरू सूचीकृत भएका छन।् यी प्रजाततहरुमा धेरै सिंख्यामा 
भेवटएका रुखहरुमध्ये खयर, तससौ, बोट धैयारो, ईवपल ईवपल, जखरो, जामनु, तसमल, जचलाउने, तसन्दरेु, 



सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना (९७८ मेगािाट) को िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन (EIA) प्रततिेदन 

120 
 

र्जणल, साल, बेल, करम, खनायो, तसररस, आदद पदफछन। नमनुा सिेिण र गणना समेत गदाफ 
आयोजनास्थलबाट जम्मा १,४८,५४६ िटा रुखहरु (पोल तथा रुख समते गरी) हटाउन ुपने देजखन्छ। 
यो प्रभािको प्रकृतत प्रत्यि, पररमाणमा उच्च, सीमामा स्थानीय र अितधमा दीघफकालीन हनेुछ। 

7.2.1.2.2 दाउरा र काठपातको माग बढ्नाले िन जङ्गलको नोक्सानी तथा जैविक विविधतामा ह्रास  

आयोजना तनमाफणको कायफमा सिंलग्न कामदारहरूले टहरा तनमाफण गनफ, खाना पकाउन र तताउनको लातग 
दाउराको प्रयोग गने हदुा दाउराको बढ्दो माग रहनछे जसले गदाफ अनतधकृत िेरहरूबाट रूखहरू 
कटानी एिम ्काठ दाउराको सिंकलन हनुे सम्भािना रहनेछ। िन िरेका बोट विरुिाका साथमा 
जतमनको सतहमा रहेका स-साना विरुिाहरु पतन नस्ट हनु सक्छन ्र समग्रतामा जैविक विविधताको 
हैतसयतमा ह्रास आउनेछ। यो प्रभािको प्रकृतत प्रत्यि, पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अितधमा 
अल्पकालीन हनेुछ। 

7.2.1.2.3 िन िरेमा हनेु सहज प्रिेशले गैरकाष्ठ िन पैदािारको अबैध सिंकलन हनु सक्ने  

आयोजना स्थल र िरपरका िनहरू सरकारी तथा सामदुावयक िनहरु रहेका िेर हनु।् िरपरको िन 
िेरहरूमा तनमाफण श्रतमकहरुको सजजलैसिँग पहुिँच पगु्न गई िन तथा बटु्यान िेरहरुबाट औषधोपयोगी 
एिम ्आतथफक महत्िका विरुिाहरु र गैरकाष्ठ िन पैदािारको अबैध सिंकलन हनु सक्ने सम्भािना रहन्छ। 
यो प्रभािको प्रकृतत प्रत्यि, पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अितधमा अल्पकालीन हनेुछ। 

7.2.1.2.4 दलुफभ, लोपोन्मखु, सिंकटापन्न, र सिंरजित िनस्पततको ितत हनु सक्ने  

आयोजना िरेमा हनुे रुख कटान र जैविक विविधतायकु्त िनस्पततहरुको िततले त्यसतभर रहेका दलुफभ, 
लोपोन्मखु, सिंकटापन्न, र सिंरजित िनस्पततको पतन ितत हनु जानछे। यो प्रभािको प्रकृतत प्रत्यि, 
पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अितधमा अल्पकालीन हनेुछ। 
7.2.1.2.5 परम्परागत कृवषजन्य विविधता र बिंशाण ुस्रोतको ह्रास हनु सक्ने  

प्रस्तावित आयोजना जलाशययकु्त र बहृत आकारको हनुाले यसको तनमाफणका कारण स्थानीय रुपमा पनफ 
जाने प्रभािले अन्य सामाजजक व्यिहारका साथै परम्परागत कृवष प्रणालीमा पतन उल्लेख्य असर पनफ 
सक्दछ। यातायातको सगुमतामा िृवि, बजार तबस्तार, आददले गदाफ वकसानहरुले उन्नत बीउ बीजनका 
साथै आधतुनक कृवष उपकरणको प्रयोग बढाउिं दै लैजानाले अजघल्ला पसु्ताहरुले प्रयोग गदै आएका बिंशाण ु
स्रोतहरु क्रमश: लोप हुिँदै जाने अिस्थामा पगु्दछन ्जनु प्रजाततहरुमा रोग प्रततरोधक िमता तनकै बढी 
हनु्छ। यो प्रभािको प्रकृतत अप्रत्यि, पररमाणमा तनम्न, सीमामा स्थानीय र अितधमा दीघफकालीन हनेुछ। 
7.2.1.2.6 जलीय  िाताबरणमा  पने  प्रभाि 

बािँधस्थल तथा अन्य सहायक सिंरचनाहरु तनमाफणगदाफ तनमाफण गररने ठाउिँबाट अस्थायी सिंरचना तनमाफण 
गरी नदीको धार पररितफन गररनेछ। यसरी करीि १००० तम. नदीको खण्ड प्रभावित भएर त्यहािँ पाईन े
माछा लगायत अन्य जलचरहरुमा प्रभाि पनेछ। यसका साथै नदीबाट ढुिँगा तथा बालिुा तनकाल्दा तथा 
तनमाफण गततवितधले पानी प्रदवुषत भएर पतन माछाको िासस्थानमा असर पनेछ। आयोजना िेरमा कामदार 
तथा आगन्तकुको प्रिाह बढी भएर नदीमा माछा माने कृ्रयाकलाप बवृि भएर तथा वितभन्न यन्रको 
सम्भावित प्रयोगले पतन जलचरमा प्रभाि पनेछ। आयोजनाबाट पनफसक्ने प्रभािलाई छोटो समयमा कम 
पररमाण तथा िररपरर हनुे खालको अनमुान गररएको छ। 
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7.2.1.2.7 आकजस्मक रुपमा िनमा आगलागी हनु सक्ने 

आयोजनाका तनमाफणका समयमा श्रतमक एिम ् अन्य कमफचारीहरुिारा िनिरेमा आित जाित गदाफ 
असािधानीका कारण िनमा आगलागी हनुे सम्भािनालाई नकानफ सवकन्न। साथै उत्खनन गदाफ विष्र्ोटन 
कायफ गनफ पने हनु सक्छ। िनिरेको नजजकका िेरहरूमा विष्र्ोटक पदाथफ र ईन्धनको प्रयोगले 
आगोको जोजखम हनु सक्नछे र यदद आगलागी भएमा िनस्पततहरु तथा धेरै जिंगली जनािरहरूको बस्ने 
ठाउिँ नष्ट हनुछे। यो प्रभािको प्रकृतत प्रत्यि, पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अितधमा अल्पकालीन 
हनुेछ। 

7.2.1.3 सामाजजक-आतथफक र सािँस्कृततक िातािरण 

यस उपखण्डमा आयोजनाको सामाजजक आतथफक तथा सािँस्कृततक िातािरणमा पनफ सक्ने नकारात्मक 
प्रभािको बारेमा स्िीकृत कायफसूचीको आधारमा गररएको िा.प्र.मू.अ. बाट प्राप्त नततजाको आधारमा चचाफ 
गररएको छ। 

7.2.1.3.1 तनजी जग्गाको ितत  

नापी नक्सा अनसुार काभ्रपेलान्चोक, तसन्धलुी तथा रामेछाप जजल्लाका कुल पत्ता लागेका ६,०९८ 
पररिारहरुको ८२२.४५ हे. कृवष तथा आिासीय जग्गा आयोजनाका लातग स्थाई रुपमा आिश्यक पने 
छ (अनसूुची ७, तातलका ७.१)। उपरोक्त पररिारहरु मध्य ेघरधरुी सिेिणको बेलामा पत्ता लागेका 
तथा भेवटएका कुल २,९२० पररिारहरुको स्िातमत्िमा रहेको कुल ६८५.०१ हे. जग्गाको तबिरण यहािँ 
समािसे गररएको छ। 

घरधरुी सिेिण अनसुार खािँडादेिी गा.पा.का कुल ५४९ घरधरुीहरुको १७४.४७ हे., मन्थली न.पा.का 
१,१६९ घरधरुीहरुको २५५.४६ हे., रामेछाप न.पा.का ५९ घरधरुीहरुको ३५.१५ हे., गोलान्जोर 
गा.पा.का कुल ६२५ घरधरुीहरुको १४२.६७ हे. तथा सनुकोसी गा.पा.का ५१८ घरधरुीहरुको 
१०७.२६ हे. जग्गा गरी जम्मा २,९२० घरधरुरहरुको ६८५.०१ हे. जग्गा आयोजनाले गदाफ प्रत्यि 
प्रभावित हनुेछ। प्रभावित घरधरुीहरुले औसतमा ०.२३५ हे. जग्गा भोगचलन गरररहेका छन ्(अनसूुची 
७, तातलका ७.२)। 

भोगचलनको कुल जग्गाको अनपुातमा जग्गाको ितत हेदाफ ५८.2% (१७०० घ.ध.ु) ले ७५-१००% 
जग्गा गमुाउन ेछन,् ९.५% ले ५०-७५% जग्गा गमुाउन ेछन,् ११.८% ले २५-५०% जग्गा गमुाउन े
छन,् ९.२% ले १०-२५% जग्गा गमुाउने छन ्तथा मार ११.३% ले १०.०% जग्गा गमुाउने छन।् 
यसरी हेदाफ कररब ६८.०% घरधरुीहरु (५०-१००% जग्गाको ितत) आयोजनाले गदाफ नराम्ररी प्रभावित 
हनुे देजखन्छ (अनसूुची ७, तातलका ७.३)। 

घरमलुीको तलङ्गको आधारमा हेदाफ ७७६ मवहला घरमलुीको कुल १६१.२९ हे. जग्गा ितत हनुेछ 
(अनसूुची ७, तातलका ७.४) ।यस्तै जाततगत रुपमा हेदाफ सबै भन्दा बढ़ी जग्गा माझीको (२०२.२१ 
हे.), त्यस पतछ निेार (१५०.४७ हे.), िेरी (११८.३ हे.) र ब्राह्मण (११६.१%) को ितत हनुेछ 
(अनसूुची ७, तातलका ७.५)। यस्तै जग्गा को वकतसम अनसुार सबै भन्दा बढी खेत (३७०.२ हे.), 
बारी (२५९.८७ हे.), घडेरी (३६.१७ हे.) तथा १८.७६ हे. खरबारीको ितत हनुेछ (अनसूुची ७, 
तातलका ७.६)। प्रचतलत मूल्य अनसुार मलु्याङ्कनगदाफ रामेछापको रु. २४,८५,६१,०४,८५० तथा 
तसन्धलुीको रु. ५,८६,३२,१५,७५३ गरी जम्मा रु. ३०,७१,९३,२०,६०३ बराबर को तनजी जग्गाको 
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ितत हनुे देजखन्छ (अनसूुची ७, तातलका ७.७)। घरधरुी सिेिणका समयमा पवहचान नभएका तथा 
नभेवटएका तनजी जग्गाहरुको मूल्याङ्कन पतन सिेिणबाट प्राप्त नततजाको आधारमा गररएको तथयो र यसका 
लातग कररि २९,२७,००,६२,७०१ लाग्ने देजखन्छ र कुल तनजी जग्गाको ितत ५९,८८,९३,८३,३०४ 
रु. बराबरको हनुे देजखन्छ। 

यसरी हेदाफ कृवष योग्य उबफर जतमनको धेरै ितत हुिँदा तनिाफहमखुी कृवषमा आधाररत आयोजना िेरका 
अतधकािंस तसमान्तकृत पररिारहरु बढ़ी प्रभावित हनुेछन।् यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृतत, मध्यम पररमाण, 
स्थानीय रै्लािट र ददघफकालीन रुपको हनुछे। 

7.2.1.3.2 आिासीय घर तथा गोठको ितत  

आयोजनाले गदाफ ७७.६% पररिारको ३,४७४ आिासीय घर तथा १,४१८ गोठहरुको ितत हनुछे। 
यो ितत सबै भन्दा बढ़ी मन्थली न.पा.का पररिारहरुको (२९.९%) तथा सबै भन्दा कम रामेछाप 
न.पा.का पररिारहरुको (१.७%) हनुेछ (अनसूुची ७, तातलका ७.८)। यसैगरी जातीगत आधारमा हेदाफ 
घर/गोठ गमुाउनेमा माझी (जनजातत) पररिार (२४.५%) धेरै हनुेछन ्जसको ९१० घर तथा ४०३ 
गोठहरु ितत हनुछेन।् त्यस्तै नेिार (२३.१%), िेरी (२१.२%) तथा ब्राह्मण (१५.२%) पररिारहरुको 
घर तथा गोठहरुमा ितत पगुी प्रभावित हनुछेन ्अन्य जातीको तलुनामा दतलतहरुले (६.३%) २०० घर 
तथा १११ गोठहरु गमुाउन ेछन।्  

प्रायः जसो  माझी समदुायको बसोबास सनुकोसी तथा तामाकोसीको वकनारामा रहेकोले वयनीहरुले घर, 
खेत दिैु गमुाउनकुा साथै नदीमा आजश्रत जीविकोपाजफनको स्रोत पतन गमुाउन ुपने हनु्छ र उठीिासको 
अिस्थामा पगु्ने देजखन्छ। साथै दतलतहरु पतन तसमान्तकृत जाती जस्को सानो घर गोठ तथा ज्यादै कम 
जग्गा/जतमन छ उनीहरुको पतन उठीिास हनुे देजखन्छ। समस्तमा जाततगत वहसाबले हेदाफ 
आददिासी/जनजातत (55.२%), दतलत (६.३%), कतथत उच्च जाती (३८.३%) तथा अन्य जाती 
(०.२%) घर/गोठ गमुाएर प्रभावित हनुे छन।् प्रभावित आिासीय सिंरचनाहरुमा ५२.४% पक्की तथा 
४७.६५ कच्ची रहेका छन ्(अनसूुची ७, तातलका ७.९, ७.१० तथा ७.११)। 

प्रभावित ३,४७४ घरहरुको कुल िेरर्ल २५,६९,८९१ िगफ वर्ट र औसत िरेर्ल ७३९.७ िगफ 
वर्ट रहेको छ। मलु्याङ्कन गदाफ आिासीय घरहरुको िती रु. ५,६९,१२,६५,५१८ बराबर हनुे अनमुान 
गररएको छ। 

यस्तै प्रभावित १,४१८ गोठहरुको कुल िेरर्ल १,२२,६४५ िगफ वर्ट र औसत िेरर्ल 
७३९.७४५९३ िगफ वर्ट रहेको छ। मलु्याङ्कन गदाफ गोठहरुको िती रु. १२,२६,४५,००० हनु े
अनमुान गररएको छ (अनसूुची ७, तातलका ७.१२, ७.१३ तथा ७.१४)। प्रभािका वहसाबले यो प्रभाि 
प्रत्यि प्रकृतत, मध्यम पररमाण, स्थानीय रै्लािट र ददघफकालीन रुपको हनुेछ। 

7.2.1.3.3 तनजी रुख तबरुिाहरुको ितत  

आयोजनालाई आिश्यक पने जग्गामा वितभन्न वकतसमका र्लरू्ल, डालेघािँस, काठ, कुकाठ तथा अन्य 
जातका ५ िषफ मातथका ५,२५४ रुखहरु लगाइएका छन।् आयोजनाले जग्गा अतधकरण गरेपतछ ती 
रुखहरुपतन कटान गनुफ पने हनु्छ। यस्ता रुखहरुको िततपूततफको अनमुातनत मूल्य रु. १,६६,५९,५०० 
बराबर हनुे अनमुान गररएको छ (अनसूुची ७, तातलका ७.१५ तथा ७.१६)।         
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यस्तै आयोजनालाई आिश्यक पने जग्गामा वितभन्न वकतसमका र्लरू्ल, डालेघािँस, काठ, कुकाठ तथा 
अन्य जातका ५ िषफ मतुनका २,०३६ विरुिाहरु पतन रहेका छन।् यी रुखतबरुिाहरु हटाउन ुपदाफ 
विरुिा धतन र प्रस्तािकको आपसी समझदारीमा गररनछे (अनसूुची ७, तातलका ७.१७)। 

प्रभािका वहसाबले यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृततको, न्यून पररमाण, स्थानीय रै्लािट र अल्पकालीन रुपको 
हनुेछ। 

7.2.1.3.4 खडाबालीको ितत  

आयोजनालाई आिश्यक पने जग्गा आयोजना तनमाफण पूिफ अतधकरण गरेर मार तनमाफणकायफ गररनेहनुाले 
आयोजनाको प्रकृतत अनसुार खडाबालीको िततहनु ेसम्भािना रहदैन। 

7.2.1.3.5 मातनसहरुको विस्थापन 

आयोजना िेरका २८ िडामा अनमुातनत २४,७२८ घरधरुी तथा १,२१,२५९ मातनसहरुको बसोिास 
रहेको छ। आयोजनाको डुबान िेरमा अनमुातनत ५,५२९ घरधरुी तथा २७,११३ मातनसहरुको बसोिास 
रहेको छ । ततनीहरु आयोजनाले गदाफ पूणफ रुपमा तबस्थावपत हनुेछन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.१८)। 

प्रभािका वहसाबले यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृतत, मध्यम पररमाण, स्थानीय रै्लािट र ददघफकालीन रुपको 
हनुेछ। 

7.2.1.3.6 बस्तीहरुको विस्थापन  

आयोजना िेरमा कुल साना ठुला गरी ३८७ िटा मखु्य बस्तीहरु रहेका छन।् ती बस्तीहरु मध्ये साना 
ठूला गरी 53 िटा (१३.७%) बस्तीहरु आयोजनाका कारण पूणफ रुपमा तबस्थावपत हनुे छन ्(अनसूुची 
५, तातलका ५.१८)। 

प्रभािका वहसाबले यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृतत, मध्यम पररमाण, स्थानीय रै्लािट र ददघफकालीन रुपको 
हनुेछ। 

7.2.1.3.7 अस्िेजच्छक पनुिाफस  

आयोजनका कारण धरै मातनसहरु आफ्नो घर/जग्गा तथा व्यिसाय गमुाएर जन्मथलो, भगूोल, सिंस्कृतत 
र समाज तथा उपलब्ध सेिा/सतुबधा छाडी अस्िेजच्िक पनुिाफसका लातग बाध्य हनु ेछन।् तर घरधरुी 
सिेिण अनसुार ८४.१५% घरधरुीहरुले स्िेच्छाले यो ठाउिँ छाडेर जाने भनेकोले तथा ९३.९% ले 
नगदमा मिुाब्जा चाहेकोले अस्िेजच्िक पनुिाफसको आयोजनाले गदाफ खास प्रभाि पने देजखदैन (अनसूुची 
५, तातलका ५.८७ र ५.९०)। 

7.2.1.3.8 विस्थावपत मातनसहरुको जजविकोपाजफन  

आयोजना िेरका मातनसहरुको तनिाफहमखुी कृवष (५६.९%) जजविकोपाजफनका श्रोत मध्ये एउटा प्रमखु 
श्रोतको रुपमा रहेको छ। यस्तै आयोजना िेरका मातनसहरुको जजविकोपाजफनका अन्य श्रोतहरूमा दैतनक 
ज्यालादारी (१६.२%), जातगर (१०.९%), बैदेजशक रोजगारी (१०.४%), व्यापार (५.१%) र अन्य 
रहेका छन।् आयोजनाले गदाफ कृवष भतूमको अतधग्रहण तथा भएका रोजगारीका एिम ् व्यिसायबाट  
विस्थावपत मातनसहरुको जजविकोपाजफन मा ठूलो प्रभाि पनेछ (अनसूुची ५, तातलका ५.२९) । 
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प्रभािका वहसाबले यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृतत, मध्यम पररमाण, स्थानीय रै्लािट र ददघफकालीन रुपको 
हनुेछ। 

7.2.1.3.9 जनस्िास्थ्य 

आयोजना िेरमा स्िास्थ्यसेिा प्रदायक सिंस्थाहरु जस्तै अस्पताल, स्िास्थय चौकी, स्िास्थय केन्द्र, आदद 
गरी कररब ५७ िटा सरकारी, सामदुावयक र तनजज रहेका छन।् यसका साथै यातायातको सगुमताले 
स्िास्थ्य सेिामा यहािँका मातनसहरुको सहज पहुिँच रहेको छ। आयोजनाले गदाफ यस िेरका १३ 
(२२.८%) िटा स्िास्थ्य सेिा प्रदायक सिंस्थाहरु डुबानमा पने देजखन्छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.२३)। 
यसका साथै आयोजना तनमाफणको बेला खासगरी च्याखटुार र गोलान्जोर गा.पा. िेरमा तनमाफण कायफले 
मातनसहरुको चहलपहल तथा सिारी साधनको गतततबतध बढ्नाले स्थानीय स्िास्थ्य सेिा प्रदायक 
सिंस्थाहरुमा चाप बढन सक्ने अनमुान गररएको छ। सिारीसाधनको गतततबतध बढ्नाले िाय,ु धलुो र 
ध्ितन प्रदषुण सिारी दघुफटना बढ्ने अनमुान गररएको छ। कामदारहरुले र्ोहरमैला राम्ररी व्यिस्थापन 
नगदाफ तथा मलमरुको राम्रो व्यिस्थापन नहदुा बातािरण प्रदषुण बढ्ने आिँकलन गररएको छ। यी सब 
कारणहरुले गदाफ जनस्िास्थ्यमा असरपने देजखन्छ। 

प्रभािका वहसाबले यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृतत, न्यून पररमाण, स्थानीय रै्लािट र अल्पकालीन रुपको 
हनुेछ। 

7.2.1.3.10 नोिेल कोरोना र शासफ जस्ता भाइरसहरुको र अन्य सरुिा रोगहरुको सिंक्रमण 

आयोजना तनमाफणको सयमयमा बढ्दो आतथफक तथा व्यापाररक वक्रयाकलापहरुका कारण वितभन्न 
ठाउिँहरूबाट मातनसहरूको आिागमन/जमघट तथा ठूलो सिंख्यामा कामदारहरुको उपजस्थततले गदाफ 
खासगरर तनमाफण िेरमा मातनसहरुको तभडभाड बढ्ने छ। सरसर्ाईको कमी, असरुिीत खानपान, प्रदषुण, 
स्िास्थ्य मापदण्ड पालनामा असािधानी तथा अन्य कारणहरुले गदाफ नोिेल कोरोना र शासफ जस्ता 
भाइरसहरुको तथा अन्य सरुिा रोगहरु तथा सिंक्रमणको जोजखमको सिंभािना बढ्ने छ। यो प्रभाि 
अप्रत्यि प्रकृतत, न्यून पररमाण, स्थलगत रै्लािट र अल्पकालीन अितधको हनुेछ। 

7.2.1.3.11 व्यिसावयक स्िास्थ्य र सरुिा 

व्यिसावयक स्िास्थ्य र सरुिा जोजखम अन्तगफत उचाईबाट खसेर लड्ने, चोटपटक लाग्ने, तबजलुीको 
करेन्ट लाग्न,े याजन्रक/सिारी दघुफटना, अिंगभिंग हनु े आदद हनु।् आयोजना तनमाफणको सयमयमा 
तनमाफणस्थलमा व्यिसावयक स्िास्थ्य र सरुिा जोजखम तनमाफण कामदारहरू खास गरी मजदरुहरूमा उच्च 
रहन्छ। ईन्धन, लतुब्रकेन्ट्स आदद भन्डारन र प्रयोग गने कायफमा सिंलग्न व्यजक्तहरूको स्िास्थ्यपतन उच्च 
जोजखम हनुछे। यस्तै धूलो, ध्ितन तथा िाय ुप्रदषुण, श्रम जशविरमा उजचत आिाश, स्िच्छ खानेपानी 
तथा चपीको अभाि, सरसर्ाईको कतम, अव्यिजस्थत श्रम जशविर तथा भण्डारकि, कमजोर र्ोहोरमैला 
व्यिस्थापन आदद कारणले गदाफ कामदारहरुको स्िास्थ्य जोजखममा पनफ सक्न ेसम्भािना बढी हनु्छ। 
पररकजल्पत प्रभाि प्रत्यि, स्थलगत, अल्पकालीन, उच्च पररमाणको हनुेछ। 

7.2.1.3.12 िैचाररक मतभेद 

आयोजना तनमाफणको सयमयमा िनिेरको प्रयोग, सडक आिागमनमा असहजता, सडकमा हनुे ितत, 
भौततक सिंरचनामा चाप, सडक दघुफटना रोजगारी तथा कायफस्थलमा हनुे दघुफटना आदद विषयमा स्थानीयिासी 
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र आयोजना व्यिस्थापन पि तबच िैचाररक मतभेद र िन्द हनु सक्नेछ। यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृतत, 
मध्यम पररमाण, स्थानीय रै्लािट र अल्पकालीन रुपको हनुेछ। 

7.2.1.3.13 वितधको शासनको पालन 

आयोजना तनमाफणको सयमयमा स्थानीय िेरमा बढ्दो आतथफक तथा व्यापाररक वक्रयाकलापहरुका कारण 
झै-झगडा, देहव्यापार, चोरी चकारी, लटुपाट, जिुा/तास, ठगी, लाग/ुमादक पदाथफ सेिन, सिंघाततक 
हमला आदद जस्ता असामाजजक घटनाहरुमा बवृि भइ शाजन्त सरुिामा असर पनफ सक्नेछ जस्ले गदाफ 
स्थानीय प्रसासनलाई वितधको शासन पालनमा चनुौती हनु सक्ने सम्भाबना रहन्छ। यो प्रभाि अप्रत्यि 
प्रकृतत, न्यून पररमाण, स्थलगत रै्लािट र अल्पकालीन अितधको हनुेछ। 

7.2.1.3.14 मातनसहरुको तभडभाड 

आयोजना तनमाफणको सयमयमा बढ्दो आतथफक तथा व्यापाररक वक्रयाकलापहरुका कारण मातनसहरुको 
जमघट तथा ठूलो सिंख्यामा कामदारहरुको उपजस्थततले गदाफ खासगरर तनमाफण िेरमा मातनसहरुको 
तभडभाड बढ्न ेछ। यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृतत, न्यून पररमाण, स्थलगत रै्लािट र अल्पकालीन अितधको 
हनुेछ। 

7.2.1.3.15 र्ोहोर व्यिस्थापन 

तनमाफणको क्रममा ठूलो सिंख्यामा आउने कामदारहरुले यर तर शौचगने तथा वितभन्न सामग्रीहरुको 
उपभोग पश्चात जथाभावि ठोस र्ोहोर विसजफन गने भएकोले स्थानीय िातािरण दगुफजन्धत तथा अशोभनीय 
हनु सक्नेछ। यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृतत, न्यून पररमाण, स्थलगत रै्लािट र अल्पकालीन अितधको 
हनुेछ। 

7.2.1.3.16 सामाजजक भौततक पूिाफधार र सेिा सवुिधाको ितत (सडक, पलु, खानेपानी, तसिँचाई, 

विद्यालय, स्िास्थ्य सवुिधा, हिाई मैदान आदद) 

आयोजनाको तनमाफण चरणमा तनमाफण स्थलमा भएको एउटा विद्यालय र पषु्पलाल राजमागफको बािँध तथा 
विद्यतुगहृ नजजक पने सडक खण्ड बाहेक अन्य भौततक पूिाफधारहरुमा असर नपने अनमुान गररएको छ। 

7.2.1.3.17 आददिासी/जनजातत, लैङतगक र असरुजित समदुायको जीविकोपाजफन  र ज्यालामा विभेद 

आयोजनाको वितभन्न तनमाफण कायफका लातग दैतनक ज्यालादारीमा कामदारहरुको आिश्कता पने छ। 
तनमाफण व्यिसायी खासगरी उप-ठेकेदारले सस्तोमा पाइने, दत्तजचत्तले काम गने तथा धरै जनसक्ती चावहन े
हनुाले बावहरका मातनसहरुलाई काममा लगाउने सम्भािना रहन्छ। तर यसले गदाफ दत्तजचत्तले काम गने  
उत्साही स्थानीय कामदारहरु लाई रोजगारीबाट बजन्चत गनफ सक्ने सम्भाबना रहन्छ। यस्तै रोजगार 
दाताले मवहला, दतलत तथा जनजाततहरुलाई रोजगारीमा भेदभाि गनफ सक्छ र खासगरर रोजगारीमा 
परुुषले प्राक्थतमकता पाउन सक्छन।् यस्तो अन्य तबकाश तनमाफणका पररयोजनामा पतन पाईन्छ । 

यो प्रभाि अप्रत्यि प्रकृतत, न्यून पररमाण, स्थलगत रै्लािट र अल्पकालीन अितधको हनुेछ। 
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7.2.1.3.18 सरुुङ तनमाफण र तबष्र्ोटनको कारण घर र सािफजतनक सिंरचनामा पनफसक्ने प्रभाि 

आयोजना िेरमा तनमाफणको चरणमा च्याकुटारको बस्ती अतधकरण गरी खाली गररसवकएको र िरपर 
नजजकमा बजस्त नरहेको हनुाले सरुुङ तनमाफण र तबष्र्ोटनको कारण घर र सािफजतनक सिंरचनामा प्रभाि 
पने छैन। 

7.2.1.3.19 सािँस्कृततक, परुाताजत्िक र धातमफक महत्िको धरोहरहरुको सिंरिण विशेषगरी 
मसानघाटहरु र मानेहरु 

आयोजना िेरमा वितभन्न सािँस्कृततक, परुाताजत्िक र धातमफक तथा ऐततहातसक महत्िका १६५ मजन्दर, 
गमु्बा, मान,े मसानघाटहरु रहेका छन।् वयनीहरु मध्ये २७.९% (४६) आयोजना तनमाफणले गदाफ डुबान 
मा पने छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.३२)। 

यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृततको, न्यून पररमाण, स्थानीय रै्लािट र ददघफकालीन रुपको हनुेछ। 

7.2.1.3.20 परम्परा र ररतीररिाजको जगेनाफ 

आयोजना िेरमा खासगरी माझीहरुको आफ्नै परम्परा र ररतीररिाजहरु रहेका छन।् वयनीहरुको धातमफक, 
आतथफक, सामाजजक तथा सािंस्कृततक जीिन नदीसिँग नङ र मास ुजस्तै जोतडएको छ। नदी वकनारमा 
बसोबास गने, माछा माने, नदीजन्य पदाथफ उत्खनन ्गरी जीिनयापन गने माझीहरुको प्रमखु पेशा हो। 
वयनीहरुको जन्म देजख मतृ्य ुसम्मका सबै सिंस्कारहरु नदीसिँग गािँतसएका हनु्छन ्आयोजनाको तनमाफणले 
वयनीहरुको बासस्थान र अस्थाको केन्द्र नदी सबैलाई नराम्रोसिँग प्रभावित पानेछ।  

यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृततको, न्यून पररमाण, स्थानीय रै्लािट र ददघफकालीन रुपको हनुेछ। 

7.2.1.3.21 मूल्य िवृि 

तनमाफणको बेला बढी कामदारहरु तथा अन्य मातनसहरुको उपजस्थततले गदाफ उपभोग्य बस्तहुरुको माग र 
आपूततफमा असन्तलुन भइ स्थानीय बजारमा मूल्य बवृि हनुेछ । मूल्य बवृिले स्थानीय अथफतन्र तथा 
बजार बजारलाई असर गनेछ। तर तबगतका जलतबद्यतु आयोजनाका अनभुि ले के देखाऊछ भने 
कामदारहरु प्रायः काममै व्यस्त रहने (२-३ तसफ्ट) तथा क्याम्प तभर अनशुातसत बस्ने हनुाले स्थानीय 
बजारमा वयनीहरुको मूल्य बवृिमा खासै भतूमका रहदैन। अकोकुरा माग तथा आपूततफ ले न ैबजार मूल्य 
तय गने हनुाले र यो िेरमा यातायातको सगुमता भएकोले बजार मूल्य बवृिमा खासै असर पने देजखदैन। 
यो प्रभाि प्रत्यि/अप्रत्यि दिैु प्रकृततको, न्यून पररमाण, स्थानीय रै्लािट र अल्पकालीन रुपको हनुेछ। 

7.2.1.3.22 आगोबाट हनेु जोजखम 

तनमाफण सामग्री खासगरी विस्र्ोटक पदाथफ, इन्धन, ग्यास तथा अन्य ज्िलनतसल पदाथफहरु आयोजना 
सचुारु तनमाफणका लातग भन्डारन गरेर राजखन्छ। यस्ता सामाग्री यदद राम्ररी भन्डारन गरी सरुजित 
नराखेमा र राम्ररी प्रयोग नगरेमा आगलागीको खतरा रहन्छ। यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृतत, न्यून पररमाण, 
स्थलगत रै्लािट र अल्पकालीन अितधको हनुछे। 

7.2.1.3.23 आयोजना िरेमा तनमाफण र आयोजनाको सिंरचनाको कारण आितजाित र सामान 
ओसारप्रसारमा पनफजाने प्रभाि 

यस्तो प्रकृततको प्रभाि यस प्रस्तावित आयोजनामा नपने देजखन्छ। 
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7.2.1.3.24 मातनसहरुको सिंख्या बढ्नाले हनुसक्ने सामाजजक विकृततहरु (समूहको झगडा, जािँडरजक्सको 
उपयोग, यौनधन्दा, झैझगडा आदद) 

तनमाफणको क्रममा ठूलो सिंख्यामा वितभन्न पररिेश, िमता र स्थानबाट आउने कामदारहरु, व्यिसायीले 
गदाफ मातनसहरु को सिंख्या बढ्नाले हनु सक्ने सामाजजक विकृततहरु जस्तै वितभन्न विषयमा ब्यजक्त-ब्यजक्त 
बीच झै-झगडा, लाग/ुमादकपदाथफ को सेिन, जिुा/तास खेल्ने, यौनधन्दा, ठगी, जस्ता असामाजजक 
घटनाहरुमा बवृि हनु सक्न ेछ। यसबाट स्थानीय िेर अशान्त तथा असरुजित हनु सक्ने छ र भइ 
रहेको समाजको शाजन्त तथा अमन चैनमा खलल पनफ सक्ने छ। यो प्रभाि अप्रत्यि प्रकृतत, मध्यम 
पररमाण, स्थानीय रै्लािट र अल्पकालीन अितधको हनुछे । 

7.2.2 सञ्चालनको चरण 

7.2.2.1 भौततक/रासायतनक िातािरण 

7.2.2.1.1 माइक्रोक्लाइमेटमा पररितफन 

बािँधको तनमाफण भएपतछ सनुकोसी र तामाकोसीको नदी वकनारामा ४२२५ हेक्टर िेरर्ल बराबरको 
पानीको सतह भएको जलाशयको तनमाफण हनुेछ। पानीको सतह बढेपतछ प्राकृततक तनयम अनसुार घाम 
लागेको समयमा पानीको सतह तातेर िाजष्र्करण प्रकृया शरुु हनुेछ। बािँध बनु्न भन्दा पवहले जतत 
िाजष्र्करण प्रकृयाबाट िार् िायमुण्डलमा जान्थ्यो जलाशय तनमाफण भएपतछ पानीको सतह बढ्ने कारण 
त्यसको दर बढ्नछे। िायमुण्डलमा िार्को मारा बढेपतछ स्िभाविक रुपमा त्यस िरेको िायमुण्डलको 
आद्रता र तापक्रम बढ्नेछ र यसले जलाशय आसपासको िेरको मौसमका अन्य अियिहरुमा समते 
पररितफन ल्याउनछे। िायमुण्डलमा आद्रता र तापक्रम बढ्नाले अन्तरत्िगत्िा िषाफमा पररितफन आउछ। 
यसको असर त्यस िरेको बोटविरुिा र जजिजन्तमुा स्पष्ट देजखनेछ। 

7.2.2.1.2 हाइड्रोलोजज र तथग्रान मा पररितफन 

प्राकृततक रुपमा बग्न ेपानीको पाररजस्थततक प्रणाली अनसुार चतलरहेको पानी बािँधको तनमाफण पश्चात ्जस्थर 
पानीमा पररणत हनुछे। यसकारण तल्लो नदी तटीय िेरमा आकजस्मक पररितफन देखा पनेछ। जलाशयमा 
पानी जम्मा गनफ थालेपतछ तल्लो िेरमा पूणफ िा आिंजशक रुपमा सखु्खा समय बढ्नेछ। लगातार िा 
पटक-पटक नदी तटीय िेर सखु्खा हनुाले हाइड्रोलोजजकल सन्तलुन खतम/नष्ट हनुछे, पनुजजफिन नहनु े
गरी नष्ट अथाफत ्नदी तटीय पाररजस्थक प्रणाली नष्ट हनुेछ। 

जलाशयमा जम्मा भएको पानीमा मतृ जीि र विरुिाहरु क्रमश जम्मा हुिँदै जानछे। त्यसैले जलाशयको 
पानी प्रदवुषत हदैु जानेछ त्यहािँ गवहराई अनसुार प्राण िाय ु(अजक्सजन) को मारा घट्न थाल्छ, लामो 
समयमा पानीको रङ्ग गाढा हुिँदै जान्छ, सल्र्र र हाइड्रोजनको कारणले कुवहएको अण्डाको जस्तो दगुफन्ध 
तनश्कन थाल्छ। यो प्रकृया सिँगसिँगै तबस्तारै जलाशयमा नयािँ पाररजस्थक पिततको तबकास हनु थाल्दछ। 

7.2.2.1.3 र्ोहोर  व्यिस्थापन 

आयोजना सञ्चालनको समयमा आयोजनामा कायफरत कामदारहरुको आिासबाट, प्रयोग भएका गाडी 
सर्ागदाफ, उपकरणहरु सर्ा गदाफ आददको कारणले आयोजना िेरमा र्ोहोर उत्पन्न हनुेछ। आयोजनाको 
तनमाफण चरणको तलुनामा सञ्चालनको समयमा तनश्कने र्ोहोर तनकै कम हनुछे। कम र्ोहोर उत्पादन 
भएतापतन त्यसको उजचत व्यिस्थापन नहुिँदा त्यसले िातािरणमा नकरात्मक असर गनेछ तसथफ यसको 
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उजचत व्यिस्थापन हनु जरुरी छ। यो असर नगन्य मारामा परेतापतन आयोजनाको सञ्चालन अितधभर 
ददघफकातलन रवहरहनेछ। 

7.2.2.1.4 टेलरेसका कारण तल्लो नदी तटमा हनेु ियीकरण  

बािँध तनमाफण भएपतछ सनुकोसी नदीको पानी जलाशयमा जम्मा हनु्छ र यसले बोकेर ल्याएको थेग्रयान 
(पािँगो र बालिुा) जलाशयमा जम्मा हनुेछ। जलाशयमा जमेर बसेको पानी लगभग सर्ा/सिंलो 
(Sediment Free) हनुेछ। पानीको आफ्नो बाटोमा भएको अिरोधहरु (माटो, बालिुा, ढुङ्गा, पत्कर 
आदद) बोकेर वहिंड्ने बानी हनु्छ र सिंलो पानीमा बाटोको अिरोध तथा बाटोमा भएका चट्टान ियीकरण 
गने शजक्त बढी हनु्छ। आयोजनाको सञ्चालन चरणमा अतधकतम १,०४८ घ.तम. प्रतत सेकेण्ड सम्म 
सर्ा पानी टेलरेसबाट विद्यतुगहृ नजजक सनुकोतसमा नै तमल्दछ। यतत ठूलो आयतनको पानी एकैचोटी 
नदीमा प्रिशे गदाफ ियीकरणको सम्भाबना धेरै हनुे र यसको प्रभाि कम गनफ थप प्रावितधक सिंरचना 
आिश्यक पदफछ। यो प्रभाि सञ्चालन चरण भरीनै हनुे हनुाले यो ददघफकातलन समस्या हनुेछ। 

7.2.2.1.5 नदीको स्िरुपमा र तनकासको ढािँचामा पररितफन 

बािँध तनमाफण भए पतछ पवहले प्राकृततक रुपमा बतगरहेको नदीको प्रकृततमा र्रक आउछ वकनवक 
बतगरहेको नदी जस्थर पानीमा पररबतफन हनु्छ। जम्मा गरेर राखेको पानी आिाश्यक्ता अनसुार मार 
बािँधबाट तलततर झाररन्छ। बािँधबाट तनकाशको लातग दईु प्रकारले गररनेछ पवहलो नेपालको कानूनले 
तोकेको िा अध्ययनले तनदृष्ठ गरेको आयतन बराबरको पानी छोड्ने र दोस्रो ऊजाफ उत्पादन गरेर 
विद्यतुगहृबाट पानी बावहररने हनु।् सञ्चालनको चरणमा नदीको बहाबको १० प्रततशत पानी बािँधमा 
बनाइएको रेगलेुवटङ्ग ढोकाबाट तनकासी गररनेछ त्यस्तै िषाफदको समयमा र जलाशयमा जम्मा भएको 
तसल्ट (पािँगो र बालिुा) पखालेर बावहर फ्याक्ने बेलामा बढी पानी तनकाश गररनेछ। मातथ उल्लेजखत 
दिैु प्रकृयाले तल्लो नदी तटमा भएका जलचरमा नकरात्मक असर पादफछन ्वकनकी १० प्रततशत बहाब 
तनमाफण पूिफ भएका जलचरलाई पानी प्रशस्त पगु्दैन भने तसल्ट भएको पानीले त वयनीहरुलाई झन ्
नकरात्मक असर पानेछ। यो प्रकृया सञ्चालन अितधभर गररने हनुाले यसको असर ददघफकातलन हनुछे। 

7.2.2.1.6 भकूम्पीय  जोजखम 

प्रस्तावित आयोजना सञ्चालनको समयमा १८७ करोड घ.तम. पानी जलाशयमा जम्मा हनुेछ। यो 
पररणामको पानीको तौल कररि १८७ करोड टन हनुछे जनु धेरै ठूलो पररमाण हो। हनुत बािँधको 
कारणबाटनै भकूम्प आएको र त्यसबाट भएको ितत बारे खासै सनु्न पाईदैन तरपतन िैज्ञातनकहरुको 
अध्ययनले जलाशयमा जमेको पानीको कारण पतन भकूम्प जानसक्ने देखाएको छ। यदद यस्तो भएको 
खण्डमा जलाशय आसपासका िेरमा भकूम्पले, जलाशयको िररपरर पानीको तरङ्गले र तल्लो नदी तटीय 
िेरमा बािँध रु्टेर बाढी आउन सक्ने जोजखम रहन्छ। यसको साथै प्रकृततक रुपमा जाने भकूम्पले पतन 
मातथ उल्लेख गररएका सबै प्रकारको जोजखम ददघफकातलन रुपमा आयोजनाको सञ्चालन अितधभर रहनेछ। 

7.2.2.1.7 बािँध  र  पेनस्टकको  सरुिा 

आयोजनाको बािँध र पेनस्टक दबैुको नोक्सान िा रे्तलयर भएमा विद्यतुगहृ लगायत तल्लो नदीतटीय 
िेरमा भएका बस्ती, खेततयोग्य जतमन आददमा नकरात्मक प्रभाि िा ितत गदफछ। जलविद्यतुका यी 
सिंरचनाहरु बनाउिँदा अन्तरराविय मापदण्ड पालना गरेर बनाइएको हनु्छ त्यस कारण आरै् यस्ता 
रे्तलयरका घटना हनुे सम्भाबना रहदैन तर अन्तर देजशय िा स्िदेशको झगडाका कारण त्यस्ता अपयृ 
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घटना हनु ेगदफछन।् तसथफ, प्राय देशमा बािँध तथा विद्यतुगहृको सरुिाको जजम्बेिारी स्ियिं देशले तलएको 
हनु्छ। प्रस्तावित आयोजनाको पतन सरुिा व्यिस्था नेपाल सरकारले तोके बमोजजम हनुेछ।  

7.2.2.1.8 बािँधबाट  एक्कातस  पानी  तनकास 

बनाइएको बािँध रे्तलयर भएमा िा विशेष कारणबस बािँधको ढोका खोल्नपुरेमा बािँधबाट एक्कातस पानीको 
तनकास हनुेछ। यस्तो हनुे कारणहरुमा जलाधारमा पानीको बहाब बढीभएर बािँधले धान्न नसकेमा, 
वहमताल विष्र्ोटनका कारण जलाशयमा पानी धेरै जम्मा भएमा, पवहरोको कारण उजत्सजजफत बाढीको 
कारण बािँधले जम्मा भएको पानी धान्न नसकेमा आदद कारणले बािँधबाट एक्कातस पानी तनकास गनुफपने 
हनु सक्छ। सामान्यतया बािँधको ढोका खोलेर पानी तनकास गदाफ तल्लो नदी तटीय िेरमा साइरन िारा 
सूचना ददने गररन्छ तर मातथ उल्लेजखत दैविक प्रकोपका कारण सूचना ददने समय नभएमा बािँधको 
सरुिाको लातग एक्कातस बािँधका ढोका खोतल तनकास गनुफपने अिस्था आउन सक्नछे। यसको कारण 
तल्लो नदी तटीय िेरमा जन र धन दबैुको नोक्सान हनु सक्ने सम्भाबना रहन्छ। जस्तो वक पानी कम 
भएको समयमा तल ततरका बजस्तका बालिातलकाहरु खोलामा नहुाउने, कपडा धनुे तथा पौडी खेल्न े
गदफछन ्तर एक्कातस पानी बढ्दा ततनीहरुको बगाएर ज्यान जाने सम्भाबना रहन्छ। यस्ता प्रकारको 
सम्भातबत जोजखम आयोजना सञ्चालनको चरण भरी ददघफकातलन रहनेछ।  

7.2.2.1.9 बािँधमा जम्मा हनेु पािँगो/बालिुा 

सनुकोसी-२ आयोजनाको जलाशयमा पािँगो/बालिुा मखु्यत सनुकोसी तथा तामाकोसीको मातथल्लो भागबाट 
आउिँछ। यस बाहेक जलाशय िेरमा रहेका सनुकोसीमा तमतसने खहरेहरु विजोर, च्यास्कु, बजन्दजोर, 
सगुरेु, अधेरी, तसताखा, गिँगटे, धतमले, रोसी खोला र तामाकोसीमा तमतसने भटौली, सकुाजोर, रनजोर, 
महादेि खोलाहरुले थप पािँगो/बालिुा तथा डेतब्रज ल्याउदछन।् आयोजना िेरमा तथगरको बारेमा 
अध्ययन गदाफ अतधकतम िषाफदको समयमा (भदौ मवहना) १५.१४८ वकलो ग्राम प्रतत घ.तम. र सखु्खा 
समयमा (र्ागनु चैर मवहना) ०.०१ वकलो ग्राम प्रतत घ.तम. पािँगो/बालिुा जम्माहनुसक्ने देजखएको छ। 
वयतनहरुबाट जलाशयमा जम्मा हनुे बालिुा/पािँगोको दर बावषफक २.९५२ करोड घ.तम. जम्मा हनु ेअनमुान 
गररएको छ। जसको कारण बािँध बनेको ५० िषफमा ५६ करोड ७० लाख घ.तम. र १०० िषफमा १ 
अबफ ९ करोड ३० लाख घ.तम. बालिुा/पािँगो थवुप्रने अनमुान गररएको छ। यसले जलाशयको िमता 
घटाउनछे भने यो ददघफकातलन प्रभािको रुपमा देजखन्छ।  

7.2.2.1.10 वहमताल  तबष्र्ोटन  र  पवहरोबाट  उत्सजृजत  बाढीको  सम्भािना 

सनुकोसी तथा तामाकोसी जलाधार िेरमा हाल सम्मको अध्ययनबाट देजखएका १७ िटा वहमतालहरु 
मध्ये तामाकोसीको जलाधारमा रहेको च्छो-रोल्पा सबै भन्दा ठूलो वहमताल हो। यसको िेरर्ल १.४५२ 
ि.वक.तम. रहेको छ। प्रस्तावित आयोजनाको जलाशयमा एक तमटर उचाइ बराबर पानीको सतह बढ्दा 
चार करोड घ.तम. भन्दा बढी पानी जलाशयमा जम्मा हनुसक्ने िमता भएकोले हाल सम्म अध्ययनमा 
देजखएका वहमतालहरु तबष्र्ोटन भएमा पतन बािँधलाई ठूलो बाधा नपने अनमुान गररएको छ। नदीमा 
बाढी आउन सक्नेगरी िा नदीन ै थनेु्नगरी पवहरो आएमा जलाशय तथा बािँधलाई नकरात्मक प्रभाि 
पनफसक्नेछ। पवहरोबाट उजत्सजजफत बाढी आएको खण्डमा जलाशयमा थेग्रयान (पािँगो र बालिुा) जम्मा 
भएर जलाशयको आय ुघट्न ेतथा यस्तो थतुनएको नदी एक्कासी तनकाश भएमा बािँधमा समेत असर पनफ 
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सक्ने सम्भाबना रहन्छ। यसबाहेक आयोजनाका सिंरचनाहरु भएको ठाउिँमान ैपवहरो गएमा सिंरचनाहरुमा 
प्रत्यि नकरात्मक असर पनेछ यस्तो असर आयोजनाको सञ्चालन अबतधभर रहनेछ।  

7.2.2.1.11 जलाशय सञ्चालन/तनमाफण हुिँदा तनस्कने हररत गहृ ग्यास सम्बन्धी सिालहरु  

मानि तनतमफत जलाशय वितभन्न कारणले प्राकृततक तालतलैया भन्दा र्रक छन ्र ततनीहरुले हररत गहृ 
ग्यािँस उत्पादन बढी गदफछन।् पवहलो बाढीको माध्यमिारा जलाधारमा भएको जैविक बस्तहुरु जलाशयमा 
जम्मा हनुछे र सकु्ष्म जीििारा विघवटत हनुछे जसको र्लस्िरुप जैविक बस्तहुरु कािफनडाइ अक्साइड, 
तमथेन र नाइरस अक्साइड बने्नछ। दोस्रो जलाशय प्राकृततक ताल भन्दा पानीको सतह तछटो पररबतफन 
हनुेछ। पानीको सतह कम हुिँदा हाइड्रोस्टेकवटक चाप घट्छ र तमथेन बनु्नको सट्टा कािफनडाइ अक्साइड 
बने्नछ। 

जब नदीलाई थतुनन्छ नदीको बहाबमा अिरोध आउनछे र पानीको डाइनातमक्समा पररबतफन आउनेछ, 
नदीले ल्याएको थेग्रो तथा जैविक बस्तहुरु थतुननछे र स्थलीय पाररजस्थतत प्रणाली जलमग्न हनुेछ। यसले 
आयोजना िेरमा पवहलेको कािफनडाइ अक्साइड र अन्य हररत गहृ ग्यासको चक्र र प्रिाहमा पररबतफन 
आउनेछ। मखु्यतया जलाशयबाट कािफनडाइ अक्साइड, तमथेन र नाइरस अक्साइड जस्ता हररत गहृ 
ग्यासहरु उत्पादन हनुेछ। तमथेन र नाइरस अक्साइडको हररत गहृ प्रभाि कािफनडाइ अक्साइड भन्दा 
बढी हनुछे। 

मतृ जैविक बस्तहुरु सोझै माटोमा िा जतमनमा विघवटत हुिँदैन र यो अन्तत िषाफ िा भलको माध्यामबाट 
नदीमा पगु्नछे। तसथफ जतमनको पाररजस्थततवकय प्रणालीमा सिंजचत कािफन यस प्रणालीबाट ियीकरणको 
माध्यामिारा नदीमा तमतसन पगु्नेछ। मतृ जैविक बस्त ुिा माटोमा भएको जैविक पदाथफ पानीमा घतुल 
नदीमा प्रबेश हनुछे। नदी िा तालको पानीमा कािफन पीीँधमा तथग्रीएको िा पानीमा घोतलएको रुपमा 
जम्मा हनुछे र तबस्तारै सतहबाट िायमुण्डलमा जानेछ। जलीय पाररजस्थततक प्रणालीमा िायमुण्डलमा िा 
पानीमा घोतलएर रहेको कािफनडाइ अक्साइट पानीमा पाइने िनस्पतत, जीि र सकु्ष्मजीिहरुले प्रयोग 
गनेछन।् ती पानीमा भएका िनस्पतत िा जीिहरु कातान्तरमा मनेछन ्र पीधमा जम्मा हनुेछन।् मरेका 
जैविक बस्तहुरु अजक्सजनको अभाबमानै कुवहन थाल्नेछन ्र्लस्िरुप जलाशयको पीीँधमा तमथेन ग्यािँस 
जम्मा हनुछे। जम्मा भएको तमथेन ग्यािँस अजक्सजन पाएको खण्डमा अजक्सडाइज भएर कािफनडाइ 
अक्साइड बने्नछ िा सोझै िायमुण्डलमा जानछे।  

7.2.2.1.12 बग्ने पानी प्रणालीबाट जस्थर पानी प्रणालीमा पररितफन हुिँदा पानीको डाइनातमक्समा हनेु 
पररितफन 

सनुकोसी नदीमा बािँध बनाएपतछ सनुकोसीको बहाब िेरमा कररि ५४ वक.तम. र तामाकोसीको बहाब 
िेरमा कररि १९ वक.तम. मातथ सम्म जलाशय बने्नछ। जलाशयको गवहराई बािँध स्थलमा धेरै र जतत 
बिँधबाट टाढा/माथी गयो गवहराई घट्दै जानछे। जमेको पानीमा पानीको तापक्रम सतहमा बढी र जतत 
गवहराईमा गयो त्यतत कम हुिँदै जानेछ अथाफत ्गवहराई अनसुार तापक्रम घट्दै जानछे। पानीको तपक्रममा 
तभन्नता हुिँदा जलाशयमा भएको पानीमा तभन्न-तभन्न तापक्रम भएका पानीको तह बने्नछ र यसको मखु्य 
कारण जलाशयको सतहमा तापको स्रोतको प्रत्यि प्रभाि हनु,ु जलाशयले पानी धारण/ग्रहण गने समय 
र जलशयको गवहराई हो। यस्तो प्रकृया गतमफको समयमा देजखनेछ र जाडोको समयमा तहहरु तमतसएर 
हराउनेछ। जाडोको समयमा जलाशयको सतहको पानी जचसो हािाको कारणले जचसो हनुछे। तल ततर 
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भएको जचसो पानी र सतहको जचसो पानी तमतसनेछ र जलाशयमा भएको पानीको गणुस्तरमै र्रक 
पनेछ। 

यो प्रकृयाको महत्िलाई जलाशयको पानीको उपयोगको आधारमा र्रक रुपमा हेररन्छ वकनभने यदद 
कुनै जलाशयले खानेपानीको आपूततफ गरेको छ भने यो प्रकृयाले पानीको गणुस्तरमा ठूलो र्रक पानेछ। 
िषाफदको समयमा िररपरर जलाधारको पानी जलाशयमा आउनेछ जसले जलाधार िेरको ियीकरण 
भएको माटो, त्यस िेरको कृवष भतूमको जैविक र्ोहोर, यदद बस्ती भए बजस्तको र्ोहोर, ढल, 
कलकारखानाबाट तनश्केको र्ोहोर आदद बगाएर ल्याउनछे। यदद जलाशयको पानीमा तह तनमाफण भएको 
छ भने बावहरबाट जलाशयमा पस्ने पानी जचसो भए जलाशयको पी िंध ततर तमतसनेछ भने तातो भए 
जलाशयको सतहमा तमतसनेछ जसको कारण जलाशयमा भएको पानीको गणुस्तरमा धेरै र्रक पनेछ।  

तल्लो सतहको पानीमा घलेुको प्राणिाय ु(अजक्सजन) को मारा कम हनुछे र यस्तो पानी बािँध तल/तल्लो 
नदी तटीय िरेमा बग्दा जलचरहरुमा नकरात्मक असर पनेछ। जलाशयमा पतन पोषक तत्ि जम्मा 
भएर यूरोवर्केसन हनु थाल्नछे। बतगगरहेको नदी जलाशयमा पररणत भई जस्थर पानीमा बदतलदा पवहले 
भैरहेको रैथाने जलचरहरु (माछा) लाई समते असर गनेछ। केही माछाहरु लोप हनुछेन,् केही माछाका 
प्रजातीहरु आफ्नो व्यिहारमा पररितफन गरेर (stenophagous to euryphagous) बािँच्ने छन ्भने सिफहारा 
र साना पानीका जीि/झार खाएर बािँचेका माछाहरु भन ेजलाशयमा अनकूुतलत भएर जजवित रहनेछन।् 
जलाशयको वकनारमा हनु ेियीकरण र तछटो/ततब्र पानीको सतह घटबढ हनुे हनुाले माछामा अण्डा पाने 
र भरूा हकुाफउने जस्ता थप समस्याहरु देखापनेछ। 

7.2.2.1.13 बािँध  भजत्कने  सम्भािना  

प्रस्तावित आयोजनाको बािँध १६८ तम. अग्लो तथा यसमा एक अरब ८७ करोड घ.तम. पानी जम्नेछ। 
बािँध बनाउदा बािँध सम्बजन्ध अन्तरराविय मापदण्ड अपनाइनेछ जसको कारण यसको तडजाइन गदाफ 
देजखएका सबै प्रकारको सम्भातबत खतराहरुबाट यो भत्कने सम्भाबना रहनेछैन। उदाहरण स्िरुप नदीमा 
आउने सामान्य बाढी, जलाशय िेरमा जाने पवहरो, सामान्य वहमताल तबष्र्ोटन, जलाशयमा जम्मा 
भएको पानीको चाप आदद जस्ता कारणले प्रस्तावित बािँध भत्कने सम्भाबना रहदैन। तर धेरै ठूलो 
रेक्टरको महा भकूम्प, बािँधलाईनै धक्का ददने गरी बािँधको दायािँ-बायािँमा पवहरो, अकल्पतनय बाढी आददको 
कारणले बािँधमा ितत पतुग भत्कन ेसम्भाबना रहन्छ। यदद बािँध भजत्कएको खण्डमा बाढीले तल्लो नदी 
तटीय िेरका बस्ती, तनजी तथा सामदुावयक पूबाफधार, कृवषयोग्य भतूम बगाउने तथा जलचरमा ितत 
पगु्नछे। यो सम्भातबत नकरात्मक असर बािँध रहनु्जले रवहरहनेछ। 

7.2.2.1.14 सरुुङ  तनमाफणका  कारण  खोला  तथा  पानीका  मूहानमा  पनफसक्ने  प्रभाि 

प्रस्तावित आयोजनाको सरुुङ छोटो र सरुुङको मातथल्लो भागमा बजस्त तथा पानीका महुानहरु नभएकोले 
सरुुङ तनमाफणका कारण खोला तथा पानीका मूहानमा उल्लेख्य असर नपने अनमुान गररएको छ। तथापी 
आयोजनाको सरुुङ तनमाफणको समयमा विष्र्ोटक पदाथफ प्रयोग हनुे हुिँदा त्यसबाट उत्पन्न भएको कम्पन्नको 
कारण जतमन मतुनको चट्टानमा जचरा पने सम्भाबना रहन्छ र ती जचराबाट जतमन मतुनको सतहमा भएको 
पानी चवुहएर पानीको मूहान सकु्ने िा सने सम्भाबना भने रहन्छ। यसको साथै कम्पन्नको कारण जतमनको 
सतहमा खलल पनफ गई पवहरो जाने जोजखमको सम्भाबना समेत रहनछे। 
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7.2.2.2 जैविक िातािरण 

7.2.2.2.1 दलुफभ, लोपोन्मखु, सिंकटापन्न, र सिंरजित िनस्पततको ितत हनु सक्ने  

सञ्चालन चरणको अितधमा आयोजनाको मखु्य तनमाफण कायफ सम्पन्न भइ सकेका कारण धेरै कम प्रभाि 
मार बािँकी रहन ेभएपतन आयोजना सञ्चालनका लातग आिश्यक पने कमफचारीहरुको उपजस्थतत र स्थानीय 
जनसमदुायको सहज पहुिँचका कारण िन िेरमा रहेका दलुफभ, लोपोन्मखु, सिंकटापन्न, र सिंरजित िनस्पततको 
आिंजशक रुपमा ितत हनु सक्नेछ। यो प्रभािको प्रकृतत प्रत्यि, पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र 
अितधमा अल्पकालीन हनेुछ। 

7.2.2.2.2 माछाको  आिागमनमा रुकािट  

आयोजना िेरको सनुकोसी तथा तामाकोसी नदीमा गररएको नमनुा सिंकलन तथा स्थानीयबाट प्राप्त 
जानकारी अनसुार यस िेरमा ५ प्रजाततका लामो दरुीका, ५ प्रजाततका मध्यम दरुीका तथा ३६ प्रजाततका 
स्थानीय (Resident) माछाहरु पाईन्छन।् प्रस्तावित आयोजना अन्तगफत १६८ तम. उचाइ भएको 
आरसीसी ग्रतेभटी बािँध तनमाफण गररन ेभएकोले तल्लो तटीय भागमा पाईने लामा दरुीका (पहेंलो सहर, 

सहर, जलकपरु, गोच तथा राजिाम) तथा मध्यम दरुी आिागमन गने (गदी, हाडे, कत्ले, चचेु असला तथा 
िचेु असला) माछाहरुको आिागमन बन्द भई प्रजनन तथा आहार विहारमा असर पदफछ। बािँध तनमाफणले 
नदीको मातथल्लो भाग तथा तल्लो तटीय भाग र अरु नदीबाट आउने माछाहरुको सम्पकफ  विच्छेद भएर 
माछामा असर पने देजखन्छ। बािँधको असर स्थानीय (Resident) अथिा कम/छोटो दरुीमा आिागमन 
गने माछामा पतन पदफछ। उच्च बािँध तनमाफणबाट पने प्रभाि दीघफकालीन, अतधक पररमाण भएको तथा 
स्थानीय रुपमा पदफछ। 

7.2.2.2.3 िन्य स्रोत र िन पैदािारमा पने असर  

सञ्चालन चरणको अितधमा आयोजनाको मखु्य तनमाफण कायफ सम्पन्न भइसकेका कारण धेरै कम प्रभाि 
मार बािँकी रहन ेदेजखन्छ तर यस चरणमा आिश्यक पने सीतमत मारामा कमफचारीहरुको उपजस्थतत रहन,े 

भन्डारन योग्य सामग्रीको सिंजचतत गनुफ पने आदद कारणले िन िेरमा प्रिेशको सम्भािना रहीरहन्छ जसले 
गदाफ केही अिजशष्ट असरहरू (residual impacts) भन ेबािँकी रहन्छन।् आयोजना सञ्चालनको बखत 
पहुिँच सडकको स्तरोन्नततबाट कामदार र जनशजक्त तथा स्थानीयले गैर काष्ठ िन पैदािार, ईन्धन, औषधी 
र सगुजन्धत बोटतबरुिा लगायतका विरुिाहरु सिंकलन गने र जीिजन्तकुो अिैध तस्करी गनफ सक्न े
सम्भािना हनुेछ। यो प्रभािको प्रकृतत अप्रत्यि, पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अितधमा 
अल्पकालीन हनेुछ। 

7.2.2.2.4 तल्लो तटीय िरेमा पने असर 

बािँध तनमाफणका कारण नदीको प्रबाहमा पररितफन हनु ेहुिँदा तल्लो तटीय िेरमा वहउिँदको समयमा पानीको 
मारा तनकैनै कम हनु ेकारण त्यहािँको पाररजस्थततक अिस्थामा उल्लेख्य मारामा पररितफन आउन सक्नेछ। 

यस आयोजनाको सन्दभफमा बािँध र टेलरेसको दरुी तनकै कम (करीब एक वक.तम.) हनु ेभएकोले त्यहािँको 
स्थानीय जलिायमुा खासै पररितफन नआउन ेभएता पतन पानीको बहाब कम हनुाले स्थानीय जनसमदुायका 
लातग सहजै िारपार गनफ सक्न ेअिस्था हुिँदा दिैु तर्फ का िन जङ्गलका स्रोत मातथ अततक्रमणको सम्भािना 
रहन्छ। यो प्रभािको प्रकृतत प्रत्यि, पररमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अितधमा दीघफकालीन हनुेछ। 
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प्रस्तावित बािँधस्थलबाट विद्यतु उत्पादनकालातग पानी र्काफउिँदा नदीको करीि १४०० तम. िरेमा 
पानीको बहाब न्यून भई पानीको तापक्रम पररितफन भई माछाको िासस्थानमा असर पदफछ। यस िेरको 
Run तथा Riffle Habitat मा माछाको सिंख्या नगण्य हनुे तथा Pool मा मार केही माछा पाउने अनमुान 
गररएको छ। 

विद्यतु उत्पादन पश्चात १०४८ घ.तम. प्रतत सेकेण्ड पानी टेलरेस सनुकोसी नदीमा खसातलन्छ। यसरी 
नदीमा पठाईन ेपानीको मारा विद्यतु उत्पादनको लातग विद्यतुगहृको सिंचालन अनसुार वितभन्न समयमा 
र्रक र्रक हनुेछ। नदीको तल्लो तटीय भागमा पाईन ेमाछाहरुको प्रजनन स्थल, आहार विहार आदद 
पानीको मारा घटिढ भएर प्रभावित हनु ेअनमुान गररन्छ। 

समग्रमा जलबहाबमा हनु ेपररितफनबाट सनुकोसी तथा तामाकोसी नदीको माछामा पने असर दीघफकालीन, 

अतधक पररमाण भएको तथा स्थानीय हनुे अनमुान गररएको छ। 

7.2.2.2.5 जलचरमा  पने  असर 

यस आयोजना अन्तगफत ५३ वक.तम. लामो ४२२६ हे. िेक्रर्ल भएको जलाशय बने्नछ। जलाशय 
िेरमा पानीको बहाब न्यून हनु्छ। जलाशयको पानीको वितभन्न तहमा तापक्रम र्रक हनु,े अक्सीजनको 
मारा मातथल्लो ३-४ तम. सम्म बढी तथा त्यसपतछ कम हनुे भएकोले जलाशय िरेमा पाईन ेमाछाहरुको 
विविधतामा तबस्तारै पररितफन हनुे अनमुान गररएको छ। यस क्रममा असला, जलकपरु तथा गोच जस्ता 
माछाहरु जलाशय िेरबाट कम हुिँदै नदीको मातथल्लो भागमा विस्थावपत हनुेछन भने गदी, हाडे, पोतथया, 
तसद्रा, गडेला आदद माछाहरुको सिंख्यामा जलीय िातािरण पररितफन भई बवृि हनुे अनमुान गररएको छ। 
जलाशय िेरमा पाईने प्लाङ्कटन तथा जलीयवकराहरुमा पतन पररितफन हनु े अनमुान गररएको छ। 
जलाशयमा डुबान हनु ेिेरमा भएका रुख विरुिा तथा माटोबाट प्राप्त हनु ेपोषणले गदाफ जलाशय िेरको 
उत्पादकत्िमा बवृि भई केही प्रजाततका माछाहरुका लातग उपयोगी हनुेछ। 

प्रस्तावित जलाशयमा अतधकतम पानीको सतह ५३५ तम. तथा न्यूनतम पानीको सतह ५०५ तम. हनु े
भएकोले विद्यतुगहृ सिंचालनका लातग जलाशयमा पानीको सतह अतधकतम ३० तम. को पररतध तभर रही 
घटी बढी हनु ेगदफछ। यसरी जलाशयमा पानीको स्तर पररितफनले जलीय िातािरण पररितफन भई माछाको 
जैविक विविधतामा असर पदफछ। 

7.2.2.3 सामाजजक-आतथफक र सािँस्कृततक िातािरण 

7.2.2.3.1 पूिाफधारको िततले पहुिँच मागफमा असर (राजमागफहरु, स्थानीय सडक, पलु, विद्यालय, 
विमानस्थल आदद) 

आयोजना िेरमा सामाजजक भौततक पूिाफधार र सेिा सवुिधाहरु जस्तै राजमागफ (२ िटा), कच्ची तथा 
पदक्क सडक, पलु, खानेपानी, तसिँचाई, विद्यालय, स्िास्थ्य सवुिधा, हिाई मैदान (१ मन्थली, हाल बन्द) 
आदद को राम्रो पूिाफधारको तबकाश भएको छ। आयोजना िेरमा कुल १८१ सािफजतनक विद्यालयहरु 
रहेका छन।् यी विद्यालयहरु मध्ये १२.२% (२२) आयोजना तनमाफणले प्रभावित हनुे छन।् यस्तै 
आयोजना िेरमा कुल ३ िटा कलेज तथा २ िटा प्रातबतधक विद्यालयहरु रहेका छन ्जसमा १ कलेज 
आयोजना तनमाफणले प्रभावित हनुेछ (अनसूुची ५, तातलका ५.३.२०. ५.३.२१ र ५.३.२२)। 
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यस्तै आयोजना िेरमा कुल ५७ िटा वितभन्न स्िास्थ सेिा प्रदायक सस्था रहेका छन ्जसमा २२.८% 
(१३) डिुानमा पने देजखन्छन (अनसूुची ५, तातलका ५.३.२३)। आयोजना िेरमा कुल १४३ िटा 
खानेपानीका प्रणालीहरु हाल सिंचालनमा छन ्तत मध्ये ४४.८% (६४) आयोजना तनमाफणले प्रभावित हनु े
छन।् आयोजना िेरमा कुल ४६ िटा तसिंचाईका प्रणालीहरु हाल सिंचालनमा छन ्तत मध्ये ५४.७% 
(४७) आयोजना तनमाफणले प्रभावित हनुे छन।् यस्तै आयोजन िेरमा रहेका वितभन्न पिुाफधारहरु जस्तै 
तब.पी. तथा पषु्प लाल राजमागफहरु, वितभन्न कच्ची तथा पदक्क सडक, पलुहरु आिंतसक तथा पूणफ रुपमा 
प्रभावित हनुे छन।् मन्थलीमा रहेको हिाई मैदान पतन पणुफरुपमा डुबान मा पने छ। यसरी हेदाफ 
आयोजनाले धरै भौततक पूिाफधार र सेिा सवुिधाहरु लाई प्रभावित गने छ।  

यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृततको, उच्चपररमाण, िेरीय रै्लािट र मध्यकालीन पररणामको हनुेछ। 

7.2.2.3.2 तामाकोसी र सनुकोसीको वकनारका खरुकोट, मतुगटार जस्ता धेरै उिफर र्ािँटहरुको 
िततले कृवष उत्पादन घट्ने 

तामाकोसी र सनुकोसी वकनारका खरुकोट, मतुगटार जस्ता धेरै उिफर र्ािँटहरु तथा वयनका सहायक 
नदीका उिफर र्ािँटहरु तसन्धलुी र रामेछाप जजल्लाहरुको खाद्य भण्डारको रुपमा पररजचत रहेका छन।् 
आयोजनाको तनमाफणपतछ यस्ता उिफर र्ािँटहरुको अपिुफतनय िततले अन्न तथा अन्यबालीहरुको उत्पादनमा 
सदाका लातग ितत हनुछे। घरधरुी सिेिणका अनसुार आयोजना िेरमा अन्न तथा अन्य बालीहरुको 
बावषफक उत्पादन ३,१४०.५४ मे.ट. रहेको छ। यो बावषफक उत्पादनलाई आधार मान्दा आयोजना िेरमा  
बावषफक ३,१४०.५४ म.ेट. अन्न तथा अन्य बालीहरुको उत्पादनमा सदाका लातग ह्राश आउनछे र रु. 
११,६०,५९,०२० बराबरको बावषफक कृवष उत्पादनको ितत हनुेछ (अनसूुची ७, तातलका ७.१८)।  

यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृतत, मध्यम पररमाण, स्थानीय रै्लािट र ददघफकालीन अितधको हनुेछ । 

7.2.2.3.3 सािँस्कृततक, परुाताजत्िक र धातमफक महत्िका धरोहरहरुको सिंरिण विशेषगरी 
मसानघाटहरु र मानेहरु 

आयोजना िेरमा वितभन्न सािँस्कृततक, परुाताजत्िक र धातमफक तथा ऐततहातसक महत्िका १६५ मजन्दर, 
गमु्बा र मानेहरु रहेका छनऽ् वयनीहरु मध्य े२७.९% (४६) आयोजना तनमाफणले गदाफ डुबानमा पने छन ्
(अनसूुची ५, तातलका ५.३.३२)। यस्तै आयोजना िेरमा ६४ िटा मसानघाटहरु रहेका छन।् वयनीहरु 
मध्य ेसबै डुबानमा पने छन।् (अनसूुची ५, तातलका ५.३.३३)। 

7.2.2.3.4 बािँधबाट  एक्कासी  पानी  जानाले  हनेु  समस्या 

आकजस्मकरुपमा बािँधमा सिंरचनागत खरािी आएको िा भजत्कन गएको अिस्थामा तल्लो तटीय िेरमा 
बाढी तथा डुबान जस्ता विपत्ती आई धनजनको ठुलो ितत हनुसक्दछ। यो प्रभाि अप्रत्यि प्रकृतत, उच्च 
पररमाण, िेरीय रै्लािट र अल्पकालीन अितधको हनुेछ । 

7.2.2.3.5 व्यिसावयक  स्िास्थ्य  र  सरुिा 

व्यिसावयक स्िास्थ्य र सरुिा जोजखम अन्तगफत उचाईबाट खसेर लड्ने, चोटपटक लाग्ने, तबजलुीको 
करेन्ट लाग्न,े याजन्रक/सिारी दघुफटना, अिंगभिंग हनु ेआदद हनु।् आयोजना सिंचालनको सयमयमा तनमाफण 
चरण भन्दा व्यिसावयक स्िास्थ्य र सरुिा जोजखम कमफचारी/कामदारहरूमा कम रहन्छ। ता पतन 
विद्यतुगहृ सिंचालन तथा मरम्मतको बेला यस्ता जोजखम रही रहन्छन।् 
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यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृतत, न्यून पररमाण, स्थानीय रै्लािट र ददघफकालीन अितधको हनुेछ । 

7.2.2.3.6 बािँधको  तलततर  पानीको  िाहािमा  पररितफन  हनुाले  धातमफक  र  सािँस्कृततक  कृयाकलापमा  
पररितफन 

सनुकोसी नददको बािँधको तलततर तबशेषगरर धातमफक र सािँस्कृततक महत्िका स्थानहरु न रहेकोले पानीको 
िाहािमा पररितफन हनुाले धातमफक र सािँस्कृततक कृयाकलापमा कुनै पररितफनहनुे देजखदैन। 

7.2.2.3.7 जीविकोपाजफन समस्या 

आयोजनको तनमाफण पश्चात मातनसहरुको चहलपहल कम भइ रोजगारी तथा व्यापार-व्यिसायका अिसर 
कम हनु जानछे तर पतन यो ठूलो आयोजना भएकोले विद्यतुगहृ सिंचालन तथा तनयतमत मम्मफत सम्हार 
कायफमा कामदारको आिश्यकता भैरहने हनुाले केवह स्थानीयले स्थायी, केवहले अस्थायी तथा केवहले 
दैतनक ज्यालादारी रोजगारीका अिसरहरु पाईन ैरहने छन।् साथै विद्यतुगहृ सिंचालनमा रहने प्रातबतधक 
तथा प्रशासतनक कमफचारीहरु तथा आगन्तकुहरुको दैतनक उपभोगका स्थानीय कृवष उत्पादनको माग 
पतन स्थानीय बाट आपूततफ हनुेहनुाले जसले गदाफ उनीहरुको जजविकोपाजफनको समस्या समाधान मा ठूलो 
टेिा पगु्न ेदेजखन्छ । 

7.2.2.3.8 चररचरनको  ितत 

सनुकोसी तथा तामाकोसीका बगर लगायत आयोजना िेरका नदी वकनारका िन जिंगल स्थानीयका लातग 
चररचरनको राम्रो िेर रहेको छ। आयोजनाले गदाफ यो िेर डुबानमा पने छ र स्थानीयलाई चररचरनमा 
समस्या हनुेछ। चररचरन िेरको िततले गदाफ पशपुालनमा कतम आउन,े प्रङ्गाररक मलको कमीले कृवष 
उत्पादनमा कतम तथा स्थानीयको आम्दानी मा असर पने देजखन्छ।  

यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृतत, न्यून पररमाण, स्थानीय रै्लािट र ददघफकालीन अितधको हनुेछ। 

7.2.2.3.9 पानीको उपयोगमा असर (खानेपानी र तसिँचाई) 

सनुकोसी तथा तामाकोसीका बगरमा इनार खनी तलफ्ट प्रणालीबाट आयोजना िेरका धरै जसो ठाउिँहरुमा 
खानेपानी र तसिँचाई सवुिधा प्रदान गररएको छ। यसमा सरकार तथा समदुायको ठूलो लगानी रहेको छ। 
आयोजनाले गदाफ सबै प्रणाली डुबानमा पने हनुाले यस छेरमा पानीको उपयोगमा असर पने छ (अनसूुची 
५, तातलका 5.३.24, 5.३.28) । 

यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृतत, न्यून पररमाण, स्थानीय रै्लािट तथा अल्पकालीन अितधको हनुेछ । 

7.2.2.3.10 मन्थली, खरुकोट लगायत अन्य स्थावपत बजारहरुको विस्थापन 

आयोजना िेरमा साना ठुला गरी ३६ िटा बजारहरु रहेका छन ्र खास गरी तब.पी. राजमागफले छोएको 
ठाउिँमा वयनीहरुको सिंख्या बढी छ। खकुोट, मलु्कोट, मन्थली आदद यस िेरका ठूला ब्यापाररक 
केन्द्रहरु हनु।् आयोजनाले गदाफ मन्थली बजारको तल्लो भागका केवह बजार (६) िेर तथा मलु्कोट, 
खकुोट लगाएत कररब १५ (४७.७%) बजारहरु डुबानमा पने छन ्(अनसूुची ५, तातलका ५.३.३० र 
५.३.३१)। 

यो प्रभाि प्रत्यि प्रकृतत, उच्च पररमाण, िेरीय रै्लािट र ददघफकालीन अितधको हनुछे। 
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पररच्छेद-8 अनकूुल प्रभाि अतधकतम अतभिवृि गने तथा प्रततकूल प्रभाि न्यून गने 
उपाय 

िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको प्रमखु उद्देश्य प्रस्तावित आयोजना कायाफन्ियनबाट िातािरणमा पनफसक्न े
नकरात्मक प्रभािहरुलाई रोक्ने िा ततनीहरुबाट पनफसक्न ेअसर घटाउने अथिा तनयन्रण गने रहेको छ। 
तथापी, ती प्रततकूल प्रभािहरुबाट िातािरणमा असरहरु परेको खण्डमा प्रततस्थापन, पनुस्थापना, िततपूततफ 
अथिा अन्य वितधको माध्यमिारा िातािरणको पनुस्थापना गररनेछ। आयोजना तनमाफण तथा सञ्चालन 
गदाफ परेका प्रततकूल प्रभािका कारण िातािरणमा परेका प्रभािहरुको प्रततस्थापन िा पनुस्थापना िा 
िततपूततफ आयोजना तबकाशकताफले आफ्नै खचफमा गनेछ। 

आयोजनाबाट हनु ेप्रदषुण तनयन्रण तथा िातािरणीय प्रभािको व्यिस्थापन कायफ हाल िातािरण प्रदषुण 
तनयन्रणका लातग प्रयोग गररने प्रवितध तथा उपकरणको प्रयोग गरी आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन अध्ययनका लातग तनददफष्ट विशेषज्ञको विशेषग्यताको आधारमा तसर्ाररस गररएको छ। 
िातािरणमा पने नकरात्मक प्रभािहरुलाई िातािरण प्रदषुण तनयन्रणका लातग प्रयोग गररने प्रवितध तथा 
साबधानीहरु अपनाएर नेपालको मापदण्ड अनसुारको स्िीकायफ अिस्थामा ल्याउन ेकोजशस गररनछे। 
कततपय लामोसमयसम्म बस्ने िा देजखने बािँकी नकरात्मक प्रभािहरु न्यूनीकरणका उपायहरु िारा 
तनयन्रण गनफ सवकदैन त्यस्ता प्रभािहरु प्रततिदेन तयारको क्रममा पवहचान गररनेछ। 

आिँकलन गररएका प्रततकूल िातािरणीय प्रभािहरुको व्यिस्थापन गनफ मखु्यतया तलका विषयहरुमा ध्यान 
केजन्द्रत गररनछे। 

(क) तनमाफण र सञ्चालनको समयमा हनुे िाय ुप्रदषुणको तनयन्रण गने; 

(ख) तनमाफण र सञ्चालनको समयमा हनुे जल प्रदषुणको तनयन्रण तथा र्ोहोर पानीको तनकाश 
व्यिस्थापन गने; 

(ग) आयोजना तनमाफण र सञ्चालनको समयमा हनुे ध्ितन प्रदषुणको तनयन्रण गने; 

(घ) आगलागी, विष्र्ोट र अन्य जोजखम यकु्त कामले िररपररको बस्तीलाई खतरा हनु सक्छ 
त्यसैले जोजखम यकु्त कामको समयमा साबधानी अपनाउन;े 

(ङ) िररपररको बस्तीको सामाजजक हैतसयतको सिंरिण गने; 

(च) िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन अध्ययनमा थप अन्य तनयन्रणका उपायहरु समेत तसर्ाररस 
गने; 

(छ) आयोजना तनमाफण र सञ्चालनको चरणका लातग िातािरणीय व्यिस्थापन योजनाको तनयामक 
ढािँचा बनाई लाग ुगने; 

(ज) आयोजनाबाट प्रभावित माझी समूदायहरुलाई माछापालन सम्बजन्ध तातलम ददने; र 

(झ) जलाशय िेरमा व्यिसावयक माछा छोड्ने कायफ लाग ुगने। 
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8.1 प्रततकूल प्रभाि न्यून गने उपायहरु 

िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयारीको क्रममा आिँकलन गररएका प्रततकूल प्रभाि न्यून गनफ 
तलका उपायहरु अिलम्बन गररनेछ। प्रततिदेनको यस पररच्छेदमा िातािरणमा परेका प्रभािहरु 
कम/न्यून गनफ अपनाइने उपायहरु क्रमबिरुपमा प्रस्ततु गररएको छ। आयोजनाबाट िातािरणमा पने 
प्रभािहरुको प्रकृतत (प्रत्यि र अप्रत्यि), प्रभािको पररमाण (उच्च/िृहत-६०; मध्यम-२० र तनम्न-
१०), प्रभािको सीमा (िेरीय-६०; स्थानीय-२० र स्थलगत-१०) र प्रभािको अितध (दीघफकालीन-२०; 
मध्य-१० र अल्पकातलन-५) को बारेमा अनसूुची ८ मा तातलकाबि गरी राजखएको छ। 

8.1.1 भौततक िातािरणसिँग सम्बजन्धत सिाल 

8.1.1.1 तनमाफण चरण 

8.1.1.1.1 भआूकृतत/पररदृश्यमा पररितफन 

आयोजना तनमाफणका कारण आयोजनाको तनमाफण स्थल िरपरको पररदृश्यमा पररितफन देजखनेछ। यो प्रभाि 
न्यून गनफ तनम्न उपायहरु अपनाइनेछः 

• आयोजनाको तनमाफण िेरबाट उत्पन्न भएका सबै ढुङ्गा/माटो (muck/spoils) यस प्रततिेदनले तोकेको 
िेरमा मार व्यिस्थापन गररनेछ, आिश्यक परेको खण्डमा त्यस िेरलाई जालीले ढावकनेछ र पनुः 
प्रयोगमा आउने ढुङ्गा तथा माटो तनमाफण कायफका लातग प्रयोग गररनेछ। 

• आयोजना िेरमा पने जिंगल, उिफरा भमूी र पवहलेका बस्तीहरुको उपयोग गदाफ ध्यान ददइनेछ। 

• आयोजनाको तनमाफण सामग्रीहरु, ईन्धन र उत्सजजफत र्ोहोरहरु तोवकएको स्थानमा मार भन्डारन 
गररनेछ।   

8.1.1.1.2 िायकुो गणुस्तरमा पररितफन 

आयोजनाको तनमाफण िेरबाट तनमाफणको समयमा दैतनक प्रशस्त धलुो तनश्कने अनमुान गररएको छ जसको 
कारण स्थानीय िाय ु प्रदषुण बढ्नेछ। यस्तो प्रकृततको प्रदषुण स्थानीय स्तरमा तसतमत हनुकुो साथै 
अस्थायी प्रकृततको हनुेछ। आयोजना िेरमा िाय ुप्रदषुण कम गनफ तलका उपायहरु प्रस्ताि गररएको 
छ। 

• आयोजनाको आन्तररक सडक र आयोजनाको सािारीका साधनहरु बढी गडु्ने सडकमा सडकबाट उड्ने 
धलुोको तनयन्रण गनफ तनयतमत पानी छ्याप्ने व्यिस्था गररनेछ। तबषेस गरी ग्राभेल र पीच उजप्कएको 
सडकमा आिाश्यक्ता अनसुार िा दईु-दईु घण्टामा पानी छ्यावपनेछ। 

• तनमाफण िेरमा ग्रतेडिंग िेरहरु (grading areas) को िररपरर अस्थायी जली/बार िा उजचत तररकाले 
छोवपनेछ। 

• धिुािँ धेरै उत्सजफन गने ठूला उपकरण िा सिारी साधन प्रयोग गनुफपरेमा तनजश्चत समयमा मार सञ्चालन 
गने अनमुतत ददइनेछ। 

• सतहको माटो खलबल पारेपतछ यथाशक्य तछटो त्यस ठाउिँको पनुस्थापना गररनेछ साथै खलु्ला धलुो 
बस्तहुरु अथाफत ्माटो र मतसनो बालिुा थपुादाफ थपु्रोलाई ढावकनेछ। 

• बालिुा, माटो र वयनीहरुको तमस्रण बोक्ने ढुिानीका साधनहरु तरपालले ढाकेर मार ढुिानी गररनेछ। 

• खातल ढुिानीका साधनको ढाला ढाकेर र अन्य भारी तनमाफण साधनहरु सडकमा तबस्तारै गडुाउने प्रबन्ध 
गररनेछ। 

• तनमाफण िेर प्रिेश गने ठाउिँमा स्पीड बे्रकर राजखनेछ। 
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• सबै गाडीहरु कालो धिुािँ फ्याक्न ुभन्दा पवहलेनै ममफत सिंहार गररनेछ र राविय सिारी उत्सजफन 
मापदण्डहरुको पालना गररनेछ।  

• आयोजना िेरमा ३० वक.तम. प्रतत घण्टाको गतत तसतमत गररनेछ। 

• आयोजना िेरमा कुनैपतन खतरनाक र्ोहोरहरु जलाउन तनषेध गररनेछ र यदद अन्य र्ोहोर जलाउन ु
परेमा तनजश्चत समयमा मार जलाइनेछ तर खलु्ला िेरमा र्ोहोर प्रततबन्ध लगाइनेछ। 

• तनमाफण समयमा आयोजना िेरको प्रत्येक आिास िेर र नजजकका बस्तीहरु तथा तोवकएको 
स्थानहरुमा तनयतमत िायकुो गणुस्तर (PM10 र PM2.5) परीिण गररनेछ। 

8.1.1.1.3 पानीको गणुस्तरमा पररितफन 

आयोजना िेरमा पानीको गणुस्तरमा पररितफन हनु नददन तल उल्लेख गररएका प्रदषुण तनयन्रणका 
उपायहरु अपनाइनछे। 

• नेपालको प्रचलनमा रहेका हाल सम्मको राम्रो व्यिस्थापन अभ्यासलाई यस आयोजनामा लाग ुगररनेछ। 

• तनमाफण स्थलको मातथल्लो सतहको माटो ियीकरण हनुबाट जोगाउन तनमाफण सवकए पतछ त्यसलाई 
राम्रोसिँग सम्याइनेछ। सम्याएको ठाउिँमा माटो जस्थर नहनु्जेल सम्म तनयतमत पानी राख्न ेव्यिस्था 
तमलाइनेछ। कततपय ठाउिँहरुमा जस्तै क्ले क्िारी साइटमा माटो जस्थर बनाउन बीउ छने प्रबन्ध 
तमलाइनेछ। 

• माटो ियीकरण हनुबाट जोगाउन आिश्यक ठाउिँमा अस्थायी पलेुसो बनाइनेछ, जसले मातथल्लो सतहको 
मतललो माटोको ितत रोवकने अनमुान गररएको छ। तनमाफण िेरमा मातथल्लो सतहको माटो 
खातल/नाङ्गो भएमा त्यहािँबाट पानी चवुहएर माटो बगाउने हनुाले त्यसलाई तथचेर राख्न ेिा तबजारोपण 
गरेर जस्थर बनाइनेछ। 

• धलुो बढी उड्ने ठाउिँहरुमा जस्प्रङकलको प्रयोग गरेर तनयतमत पानी छकफ न ेव्यिस्था तमलाइनेछ। 

• तनमाफण सामग्री भन्डारन गदाफ पानीको स्रोतबाट, सडकबाट र खतरा यकु्त र्ोहोर भन्दा कजम्तमा ५ तम. 
टाढा राजखनेछ। 

• अस्थायी ियीकरण र पािँगो तथा बालिुा तथगाने सिंरचना बनाएको भएमा त्यस िेर जस्थर भएपतछ ती 
अस्थायी सिंरचना हटाइनेछ। 

• ियीकरण हनुे िेरमा यस सम्बजन्ध ज्ञान भएको सम्बजन्धत िेरको कामदार तनयतमत रेखदेख तथा 
प्रदषुण न्यूनीकरण गनफका लातग अपनाउन ुपने वितध अपनाएको िा नअपनाएको बारे अनगुमन गनफ 
तनददफष्ठ गररनेछ। 

• आयोजना तनमाफण िेरमा तनतमफत पानी कटाउने खोल्साहरु तनयतमत ममफत गररनेछ। 

• सम्भब भएसम्म तनमाफण स्थलमा स्थानान्तरण गनफ सवकने चवपफको व्यिस्था गररनेछ। 

• तनमाफण उपकरणहरु तथा सिारीका साधनहरु ममफत र सर्ा गरेको ठाउिँबाट आएको पानी सोझै नदी 
तथा खोल्सामा नतमसाई अन्यर व्यिस्थापन गने व्यिस्था तमलाइनेछ। 

• आयोजना को तनमाफण िेर, कामदार आिास िेर, उत्खनन ्िेर आददबाट तनश्केको पानी स्थानीय 
पानीको स्रोतमा तमतसन ुभन्दा पवहला तनयतमत जािँच गने। जािँच गदाफ पानीमा तमतसएको पािँगो िा बालिुा, 
तेल, तग्रज आददको मारा जािँच्नेकाम तनयतमत गररनेछ। 

• आयोजनाको तनमाफण िेरबाट तनश्केको पानी स्थानीय पानीको स्रोतमा तमतसन ुभन्दा पवहला तथग्राउने 
पोखरीमा केही समय राखेर मार तनश्कासन गररनेछ। 

8.1.1.1.4 तनमाफण सामग्री थपुाने क्याम्पहरु 

तनमाफण स्थल नजजकै आिश्यक तनमाफण सामग्रीहरु जस्तै बावहरबाट ढुिानी गरी ल्याएको सामग्रीहरुको 
भण्डारन तथा आयोजना िरे नजजकबाट ल्याएको नदी जन्य तनमाफण सामग्री र प्रस्तावित खातनबाट 
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ल्याएको सामग्री थपुाररनेछ। यी सामान थपुादाफ स्थानीय िातािरणमा केही नकरात्मक असर पने भएकोले 
तलका व्यिस्थापनका उपायहरु अपनाइनछे। 

• तनमाफण प्रकृयाका सहजताका लातग तथा आयोजना िेरभन्दा टाढाको िातािरण स्िच्छ राख्नको लातग 
तनमाफण सामग्रीको भन्डारन आयोजनाको तनमाफण स्थल नजजक गररनेछ। 

• तनमाफण सामग्री थपुारेको ठाउिँ िा भन्डारन िेरको दृश्य नराम्रो देजखने भएकोले मातनसहरुको आित 
जाित हनुे भागमा बारको व्यिस्था गररनेछ। 

• भन्डारन िेरमा तनमाफण सामग्री अन्लोड, लोड गदाफ तथा ततनीहरुको भन्डारन तमलाउने कृयाकलापबाट 
धलुोका कणहरुको कारण िाय ुप्रदषुण हनुे भएकोले तनमाफण सामग्री चलाउन ुपवहले पानी छ्याप्ने 
व्यिस्था गररनेछ।  

• भन्डारन िेर पानीको स्रोत भन्दा कजम्तमा ५ तम.को दरुीमा प्रश्ताि गररएको छ जसले गदाफ पानीको 
स्रोत प्रदषुण हनुबाट जोतगनेछ। 

• तनमाफण सामग्री भन्डारन गरेको ठाउिँबाट तनश्केको पानी जम्मा गरी तथग्राएर मार पानीको स्रोतमा 
विसजफन गने व्यिस्था तमलाइनेछ जसको कारण पानीको प्रदषुण हनुमा तनयन्रण हनुेछ। 

• काम नलाग्ने तनमाफण सामग्री समयमानै र्ोहोर थपुाने ठाउिँमा लतग उजचत व्यिस्थापन गररनेछ। 

8.1.1.1.5 र्ोहोर थपुानाफले उत्पन्न हनेु पररितफन 

आयोजनाको कामदार जशविर तथा तनमाफणको कारण तनश्कने र्ोहोर व्यिस्थापनको लातग तनम्न उपायहरु 
अपनाइनछे। 

तनमाफणको समयमा तनमाफणका कृयाकलापहरुबाट उत्पन्न र्ोहोरको कारण िातािरण र मानि स्िास्थ्यका 
लातग हातनकारक हनु ेहनुाले त्यस्ता र्ोहोरलाई तनयन्रण, सिंकलन र व्यिस्थापन गनफ तलका उपायहरु 
अपनाइनछे। 

• तनमाफणको समयमा तनमाफण वक्रयाकलापबाट उत्पादन हनुे र्ोहोरमा रोक लगाउने िा तनरुत्साही 
गररनेछ। 

• तनमाफण वक्रयाकलापबाट उत्पन्न र्ोहोर पवहले छुट्याउने र पनुः प्रयोग गनफ सवकने र्ोहोर प्रयोगमा 
ल्याउन,े प्रशोधन गनफ सवकने प्रशोधन गने र बािँकी रहेको मार तनजश्चत तोवकएको ठाउिँमा थपुाररनेछ। 

• Muck को जथाभावि भन्डारन नगने र Muck को व्यिस्थापन नजजकैको तोवकएको िेरहरुमा र खलुा 
स्थानहरुमा जम्मा गररनेछ। 

• आयोजना तनमाफणको क्रममा उत्पन्न Muck लाई पानीको तनकासहरु भन्दा टाढा व्यिस्था गररनेछ। 

• सरुुङ खन्ने कृयाकलापहरु (tunneling activities) बाट उत्पन्न muck र spoil को व्यिस्थापन 
तोकोएको िेरमा मार गररनेछ।  

• तनमाफणको समयमा प्रयोगमा आएको र्ोहोर थपुाने ठाउिँहरु आयोजना समाप्त भएपतछ जतमनको पवहलेकै 
पररदृश्यमा पनुस्थापना गरी पनुः प्रयोग गनफ तमल्ने अिस्थामा छोतडनेछ। 

कामदार जशविरबाट उत्पन्न र्ोहोर पनु प्रयोग गनफ सवकने, तछटो कुवहने तथा केही र्ोहोरहरु नकुवहने 
प्रकृततको हनु्छ तसथफ त्यसको व्यिस्थापन तलका उपायहरुबाट गररनेछ। 

• तनमाफण जशविर तथा आयोजना स्थलबाट उत्पन्न भएको ठोस र्ोहोरको व्यिस्थापनको लातग कामदार 
तथा स्थानीयलाई र्ोहोरमैला व्यिस्थापन बारे जागरुक गराइनेछ।  

• आयोजनाबाट प्रभावित गा.पा. सिँग समन्िय गरी आयोजना स्थलबाट उत्पन्न भएको ठोस र्ोहोरको 
व्यबस्थापन गरी र्ोहोरको जथाभािी तबसजफनमा प्रततबन्ध लगाइनेछ। यस्तो गनाफले नजजकका पानीका 
स्रोतहरु प्रदूवषत हनुबाट रोक्न सवकने अनमुान गररएको छ।  



सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना (९७८ मेगािाट) को िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन (EIA) प्रततिेदन 

140 
 

• आयोजनाको कामदार जशविरहरुबाट उत्पादन भएका र्ोहोरहरुको िगीकरण (जैविक र अजैविक) 
गररनेछ र घरेलबुाट उत्पन्न र्ोहोर (Domestic waste) र आयोजना तनमाफण गततवितधहरुबाट उत्पन्न 
भएका स्क्रयापहरु (Scraps) को छुटै्ट िेरहरुमा भन्डारन गररनेछ। 

• आयोजनाका कामदारहरुको (श्रतमक र कमफचारी) लातग स्िच्छ िातािरण सतुनजश्चत गनफ, जशविरहरुमा 
सरसर्ाइ तनयम (सरसर्ाइ आचार सिंवहता) बनाइनेछ, श्रतमकलाई स्िच्छता र िातािरण सिंरिणको 
चेतना मलुक कायफक्रमहरु लाग ुगररनेछ। 

• िातािरणीय सरसर्ाई सम्बन्धी तनयमहरु बमोजजम, र्ोहोर सिंकलन र व्िस्थापन गनफ, प्रत्येक जशविरका 
लातग र्ोहोर राख्न ेतडब्बाहरुको व्यिस्थापन गररनेछ। 

• तनमाफणस्थल, कामदार जशविर िरपर, खोलाको वकनारमा र यसका िरपरका खलुा िेरहरुमा ददसा-
वपसाब गनफ तनषेध गररनेछ। कामदार जशविर र तनमाफण स्थलमा जनचेतना तथा जररिाना सम्बजन्ध 
साइनबोडफहरु राजखनेछ। 

• जशविर र तनमाफण िेरहरुमा पयाफप्त शौचालयको सवुिधाको व्यिस्था गररनेछ। जशविरहरुमा र्ोहोर पानी 
जम्मा हनु नददन जल तनकासी प्रणालीको व्यिस्थापन गररनेछ। 

• आयोजनामा कायफरत कमफचारीहरु बीच समय-समयमा चेतना मलुक कायफक्रमहरु लाग ुगररनेछ। 

8.1.1.1.6 तरल र्ोहोर व्यिस्थापन 

तनमाफण जशविर तथा सरसर्ाइ कायफबाट तनस्कने र्ोहोर पानी तथा तरल र्ोहोरलाई एकठाउिँमा सिंकलन 
गरी प्रशोधन पतछ मार नजजकको नदी/खोला/नालामा तनकासी गररनछे। 

8.1.1.1.7 माटोको प्रदूषण र मातथल्लो तहको माटोको ितत 

आयोजनाबाट तनश्केको र्ोहोरको कारण माटो प्रदषुण हनुसक्न ेर तनमाफण स्थलको मातथल्लो सतहको 
माटो खेरजान ेकुरालाई मध्यनजर गदै माटोको सिंरिणका लातग तलका उपायहरु अपनाइनेछ। 

• आयोजना तनमाफणको समयमा तनश्कने जोजखम र्ोहोर, तेल, ग्रीस आददबाट मातथल्लो सतहको माटो 
प्रदूषण हनुे हनुाले वयनीहरुको उजचत व्यिस्थापन गररनेछ। 

• आयोजनाको तनमाफण, भन्डारन र अन्य सहायक सवुिधाका लातग प्रयोग गररएको जग्गामा ढल तनकासको 
राम्रो व्यिस्था जसको कारण प्रयोग गररएको िेर तथा िरपरको िेरको माटो प्रदषुण हनुबाट 
जोतगनेछ। 

• तनमाफण िेरको मातथल्लो सतहको माटो सिंकलन गरी र्ोहोर थपुाने ठाउिँ (Muck Disposal Site) 
नजजक तथा उत्खनन ्िेरको सोही ठाउिँको एक छेउमा जम्मा गरेर राजखनेछ र तनमाफणको अजन्तम 
समयमा र्ोहोर थपुाने ठाउिँको पनुस्थापनाका समयमा यसको प्रयोग गररनेछ। 

• आयोजना तनमाफणको अजन्तम समयमा आयोजनाले प्रयोग गरेको जग्गाहरु जस्तै र्ोहोर थपुाने ठाउिँ 
(Muck Disposal Site), खानी िेर (Quarry Site), कामदार जशविर आदीको पनुस्थापना गदाफ पवहले 
भन्डारन गरेर राखेको माटोले नपगेु जलाशयमा डुब्ने ठाउिँको माटो समेत प्रयोग गररनेछ। 

• प्रस्तावित आयोजनाको जलाशय धेरै ठूलो भएकोले जलाशयको माटो भने लगभग सबै पानीमा डुब्ने 
तनजश्चतछ यसको बैकजल्पक व्यिस्थापन सम्भब देजखदैन।  

8.1.1.1.8 तनमाफण कृयाकलापको कारण हनेु ध्ितन प्रदूषण र कम्पन्न  

आयोजना तनमाफण कृयाकलापका कारण आयोजनाको कामदार जशविर तथा िररपररको बस्तीमा ध्ितन 
प्रदूषण हनु ेअध्ययनले देखाएको छ। ती िेरहरुमा ध्िनी प्रदूषण र कम्पन्नका प्रभािहरुलाई न्यूनीकरण 
गनफ तल प्रस्ताि गररए अनसुार ध्िनी प्रदषुण स्रोतमा सधुार गरेर अथिा ध्िनी रै्तलने बाटोको सधुार 
गने उपायहरु कायाफन्ियन गररनेछः 
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• तनमाफणमा प्रयोग हनुे मेजशनहरुमा तनयतमत लतुब्रकेन्टको प्रयोग गरेर िा तमलेसम्म साइलेन्सर प्रयोगको 
प्राबधान राखेर ध्िनी कम गररनेछ। 

• सबै प्रयोग हनुे औजार तथा मेतसनहरु ममफत रुटीन अनसुारनै तनयतमत ममफत गररनेछ। 

• जनस्िास्थ्यलाई मध्यनजर गदै कामदारहरुले काम गदाफ कतत ध्िनी भएको ठाउिँमा काम गनफ तमल्छ 
त्यसको तनधाफरण गने र त्यसको तनधाफरणको लातग राविय मापदण्ड र तबश्व स्िास्थ्य सिंगठनको 
मापदण्डको आधारमा गररनेछ। यदद धेरै ध्ितन आउने ठाउिँमा काम गनुफ पने भएमा एयर प्लगको (Air 

Plug) प्रयोग गरेर मार काम गराइनेछ। 

• तनमाफणका कामहरु गदाफ स्िीकृत समय तातलकामा मार गररनेछ। 

• धेरै आिाज उत्पन्न गने उपकरणहरु चलाउने ठाउिँमा ध्िनीको रै्लािट कम गनफ ३ तम. भन्दा अग्लो 
गाह्रो लगाएर उपकरणलाई घेराबारा गररनेछ। 

• धेरै/चको आिाज तनकाल्ने उपकरणहरु पाइल ड्राइभसफ, पािर तड्रल्स, जेनेरेटर र कम्प्रसेरलाई ददनको 
समयमा मार चलाउन ेप्रबन्ध तमलाइनेछ। 

• आयोजना िेर नजजक रहेको मानि बस्तीहरुमा (सोम्नाम ्बेसी, ग्िालटार, कुखरेुटार, मतुगफ) हनफ 
नबजाउन र गाडीको गतत सीतमत (३० वक.तम. प्रतत घण्टा) पालना गनफ लगाइनेछ। 

• कामदार र तनमाफण व्यिसायीहरुलाई तनयतमत रुपमा ध्ितन तनयन्रण सम्बन्धी तातलम ददने व्यिस्था 
गररनेछ।  

8.1.1.1.9 तनमाफण सामग्री उत्खनन ्

तनमाफण सामग्री उत्खनन्का समयमा उत्खनन ्िेर िरपर िाय,ु पानी, ध्ितन, दृश्यािलोकन आदीमा असर 
पने अनमुान गररएको छ। तसथफ उत्खनन्का समयमा यस कृयाकलापबाट िातािरणमा पने असरलाई 
न्यूनीकरण गनफ तलका उपायहरु अपनाइनेछ। 

• प्रस्तावित उत्खनन ्िेरको मातथल्लो सतहको माटो एक छेउमा सिंकलन गरेर थपुाररनेछ र यसलाई 
अजन्तममा सोही िेरको पनुस्थापना गदाफ प्रयोग गररनेछ। 

• उत्खनन ्िेरबाट धलुो उत्पन्न भई आसपासका िेरहरुको िाय ुप्रदषुण हनुे सम्भािना रहेकोले त्यसको 
व्यिस्थापनको लातग सम्भि भएसम्म पानी छवकफ ने व्यिस्था तमलाइनेछ। 

• उत्खनन ्िेरबाट बगेको पानीको कारण नजजकको पानीको स्रोत प्रदषुण हनुे भएकोले त्यस ठाउिँको 
ढल तनकास व्यिजस्थत गररनेछ र पानी केवहसमय पोखरीमा जम्मा गरेर मार पानीको स्रोतमा 
व्यिस्थापन गररनेछ। 

• उत्खनन ्कृयाकलाप र त्यसको ढुिानी गदाफ ध्ितन धेरै उत्पन्न हनुे भएकोले ददउसोको समयमा मार 
त्यस्ता कृयाकलापहरु गने व्यिस्था तमलाइनेछ। 

8.1.1.1.10 नदीको बहाब र जलप्रणालीमा पररितफन 

आयोजना तनमाफणका कारण सनुकोसी नदीको बहाबमा पररितफन आउने तनजश्चत छ जसको कारण त्यहािँ 
विद्यमान जलप्रणालीमा पररितफन देखा पनेछ। यसबाट हनुे नकरात्मक प्रभाि कम गनफ तलका उपायहरु 
प्रस्ताि गररएको छ। 

• नदीको स्िरुपमा पनफ सक्ने प्रततकूल प्रभािलाई कम गनफको लातग अध्ययन गरी आिश्यकता अनसुार 
कटअर् िाल, एप्रोन र तटबन्ध तनमाफण गररनेछ। 

• आयोजान िेरमा माटोको ियीकरण (Erosion) र नदीको वकनार कटान (River Banks Scouring) 

हनु नददन आिाश्यक परेको स्थानहरुमा Retaining and Breast Walls को व्यिस्था गररनेछ। 
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8.1.1.1.11 तनमाफण सामग्री उत्खनन्बाट नदीको बहािमा र धरातलमा हनेु पररितफन 

तनमाफण सामग्री बािँध नजजकको पहाडमा र बािँध भन्दा तलको नदी वकनारमा प्रस्ताि गररएकोले यसबाट 
नदी बहाब र पहाडी धरातल दिैुमा प्रभाि पने देजखन्छ। यसबाट पने प्रभाि कम गनफ तलका उपायहरु 
प्रस्ताि गररएको छ।  

• आयोजनाको लातग प्रस्ताि गररएको िेरबाट मार तनमाफण सामग्री (बोल्डर, बालिुा आदद) को उत्खनन ्
सन्ततुलत ढिंगले गररनेछ। 

• धराततलय जस्थरता र माटोको ियीकरण तनयन्रण गनफ आिश्यक तभरालो सतहको जस्थरीकरणका 
उपायहरु लाग ुगररनेछ। त्यस िेरका कमजोर भू-भागमा जैविक-ईजन्जतनयररङ प्रवितध (Bio-

engineering Technology) तथा ईजन्जतनयररङ सिंरचनाहरु लाग ुगररनेछ।   

8.1.1.1.12 भतूमगत कायफ गदाफ भेवटन सक्ने सम्भाब्य खतनजहरु 

आयोजना तनमाफणका क्रममा आयोजना िेरमा भतूमगत कयफका तसलतसलामा कुनै महत्िपूणफ खतनज पदाथफ 
भेवटएमा खानी ताथ खतनज पदाथफ ऐन, २०४२ को दर्ा ३ अनसुार नेपाल सरकारको सम्पजत्त हनुेछ। 

8.1.1.1.13 विष्र्ोटकको कारण उत्पन्न कम्पन्नबाट नजजकका घर तथा भौततक सिंरचनामा पनफसक्ने 
असर 

आयोजनाको ठूला सिंरचना बने्न िा विष्र्ोटक पदाथफको प्रयोग हनुे ठाउिँमा विद्यमान अिस्थामा बजस्तको 
खासै विकास भएको छैन। भएका बजस्तहरु समेत आयोजनालाई आिश्यक जग्गा अतधग्रहण गदाफ 
अतधग्रहणमा पनेछन।् यद्यपी विष्र्ोटकका कारण उत्पन्न कम्पन्नबाट नजजकका घर तथा भौततक 
सिंरचनामा असर परेको खण्डमा तलका उपायहरु अपनाइनेछ। 

• ब्लाजस्टङ कायफ केिल ददनको समयमा मार गररनेछ। ब्लाजस्टङ सञ्चालन गदाफ, कामदारहरु र स्थानीय 
व्यजक्तहरुलाई एक ददन अजघनै सूचना ददइनेछ। 

• ब्लाजस्टङको सरुुिात र समापनलाई सूजचत गनफ साइरन िारा (ब्लाजस्टङ सञ्चालनको १० तमनेट अजघ र 
ब्लाजस्टङको १० तमनेट पतछ) जानकारी ददइनेछ। 

• ब्लाजस्टङ गदाफ ब्लाजस्टङ गरेको स्थानमा ध्ितनको स्तर स्रोतमा १३० देजख १४० dBA हनु्छ भने 
त्यस स्थानबाट दूरी बढ्दै जािँदा यसको ध्ितन कमजोर हदैु जान्छ। यसको साथै भतूमगत तबस्र्ोटनको 
भन्दा सतहमा हनुे तबस्र्ोटनको ध्ितन र कम्पन्न धेरै हनुे भएकोले सतह र भतूमगत उत्खनन ्गदाफ 
ध्ितनको कम्पन्नको प्रभाि न्यूनतम हनु ेगरी तबस्र्ोटन कायफ गररनेछ। 

• यदी यसबाट कुनै सिंरचनामा ितत पगु्न गएमा आयोजना तनमाफणकताफले िततपूततफ ददने व्यिस्था गररनेछ। 

विष्र्ोटक पदाथफको ह्यान्डतलङ्ग (Explosive Material Handling)  

विष्र्ोटक पदाथफको ह्यान्डतलङ्ग गदाफ तलको प्रकृया अपनाईनेछ। 

• नेपालमा विष्र्ोटक पदाथफ बनाउने, ओसार पसार गने (ढुिानी गने) तथा त्यसको भन्डारन गने जजम्मा 
नेपाली सेनाको हनुेछ। 

• नेपाली सेनाको तनयमानसुार तथा सरुिाका दृवष्टकोणले उपयकु्त स्थानमा विष्र्ोटक पदाथफको भन्डारन 
अथाफत ्बन्कर हाउस तनमाफण गररनेछ। 

• विष्र्ोटक पदाथफको खरीद, ढुिानी, भन्डारन, सरुिा र विस्र्ोटनको काम ऐन बमोजजम तोवकएको 
तनकायमा समन्िय गरेर मार गररनेछ।  
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• नेपाली सेनाका कमफचारीहरुको प्रत्यि तनगरानीमा बिंकरहरुमा विष्र्ोटकहरुको सरुजित भन्डारन 
गररनेछ। भन्डारनको लातग बस्ती िेरबाट टाढा सरुजित िेरमा राजखनेछ। 

• विष्र्ोटक पदाथफको भन्डारन, यातायात, व्यिस्थापन, चाजजफङ आदद अनभुिी कमफचारीहरु मार्फ त ्मार 
गररने व्यिस्था गररनेछ। विस्र्ोटकहरु प्रयोग गने/व्यिस्थापन गने कमफचारीहरुलाई, विस्र्ोटकको 
तनयन्रण गनफ र सरुिा गनफ तातलम ददइनेछ जसमा अनर्ायर डेटोनेटरहरु (unfired detonators), 

फ्यूज तारहरु आदद को बारेमा पतन सूसूजचत गराइनेछ। 

• विस्र्ोटक पदाथफहरु (जजलेवटन र डेटोनेटरहरु) अलग गाडी/तडब्बा/बन्करहरुमा ढुिानी तथा भन्डारन 
गररनेछ। 

8.1.1.1.14 वहमताल तबष्र्ोटन र पवहरोबाट उत्सजृजत बाढीको सम्भािना 

वहमताल तबष्र्ोटन तथा पवहरोबाट उत्सजृजत बाढीको प्रकोपबाट बच्न तलका पिुफतयारीहरु गररनेछ। 

• आयोजना प्रभावित िेरका बातसन्दा तथा आयोजनामा कायफरत कामदारहरुलाई वयनीहरुको पूिफ तयारी 
बारे चेतना मूलक तातलम उपलब्ध गराउने। 

• वहमताल विष्र्ोटनको बारेमा पिुफ-जानकारी गराउनको लातग साइरनको व्यिस्था गने। 

• नदी तटीय बस्तीमा हनुसक्ने जोजखमको बारेमा त्यहािँका बातसन्दा तथा स्थानीय तनकायलाई अिगत 
गराउने र ती बस्तीमा हनुसक्ने सम्भावित जोजखम न्यून गनफ आिश्यक ईजन्जतनयररङ सिंरचनाहरु तनमाफण 
गने। 

• नदी तटीय िेरमा हनुे प्रभाि न्यून गनफ दैिी प्रकोप व्यिस्थापन योजना (Disaster Management 

Plan) बनाई लाग ुगने। 

8.1.1.1.15 सरुुङ तनमाफणका कारण खोला तथा पानी मूहानमा पनफसक्ने प्रभाि 

सरुुङ तनमाफणका कारण खोला तथा पानी मूहानमा खासै प्रभाि नपने देजखएता पतन तलका उपायहरु लाग ु
गरी यसको प्रभाि न्यून गररनेछ। 

• सरुुङ तनमाफण गदाफ त्यहािँ ग्राउवटङ्ग र लाइतनङ्ग आिाश्यकता अनसुार गररने जसको कारण पानी 
चवुहनबाट जोतगनेछ।  

• आयोजनाको सरुुङ तनमाफण थाल्न ुपिुफ त्यस आसपासको िेरमा भएका पानीको स्रोतहरुको तभतडयो 
ग्रार्ी गरी पानीका स्रोतहरुको आधार वििरण तयार गररनेछ। 

• सरुुङ आसपासका िेरमा भएका पानीका स्रोतहरुको बहाब कम देजखएमा पानीका स्रोतहरुको सिेिण 
गररनेछ र पवहले सरुुङ तनमाफण पिुफको अिस्था भन्दा बहाब कम देजखएमा त्यसबाट प्रभावित 
जनसमूदायहरुलाई घरायसी प्रयोजनको लातग (वपउन तथा अन्य प्रयोग) पानीको बैकजल्पक व्यिस्था 
गररनेछ। 

8.1.1.1.16 क्रसर र व्याजचङ्ग प्लान्टबाट पनफ सक्ने प्रभाि 

प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफण स्थल नजजक क्रसर र व्याजचङ्ग प्लान्टको प्रस्ताि गररएको छ। प्रस्ताि 
गररएका प्लान्टहरु बािँधको नजजक दिैु वकनारा तर्फ  रहेका छन।् बािँध तनमाफण िेर नजजक कुनैपनी 
िस्ती नरहेतापतन यसबाट पनफसक्ने असरलाई न्यून गनफ तलका उपायहरु अपनाइनेछ। 

• क्रसर मेतसन चल्दा धलुो उड्ने सम्भाबनालाई ध्यानमा राख्दै क्रसर चलाउदा सदै पानीको प्रयोग 
गररनेछ। 
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• क्रसर तथा व्याजचङ्ग प्लान्टबाट तनश्केको र्ोहोर पानी जम्मा गने ढल तनकास चसु्त बनाई पोखरीमा 
केही समय जम्मा गरेर मार सनुकोसीमा तमसाइनेछ जसको कारण सनुकोसीको पानी प्रदषुण तनयन्रण 
हनुेछ। 

• यी मेतसनहरु चल्दा ध्ितन धेरै उत्पन्न हनुे हनुाले ददनको समयमा मार क्रसर र व्याजचङ्ग प्लान्ट 
चलाउने व्यिस्था तमलाइनेछ। 

• व्यजक्तगत स्िास्थ्य र सरुिालाई ध्यानमा राख्दै यी प्लान्ट छेउछाउ जान रोक लगाइनेछ। 

8.1.1.1.17 तनमाफणको समयमा प्रयोग गररने तडजेल जेनेरेटरको प्रयोगबाट हनेु असर सम्बन्धी सिाल 

आयोजनाको प्रावितधक अध्ययनको क्रममा आयोजनालाई आिश्यक उजाफ हाल आयोजना िेरमा भएको 
विद्यतु आपूततफ र त्यस िेरको प्रसारण िमताको आधारमा नेपाल विद्यतु प्रातधकरणले वितरण गरेको 
विद्यतु अपयाफप्त रहेको कारण प्रवितधक अध्ययनले तडजेल जनेेरेटरको प्रस्ताि गरेको छ। तडजले जनेेरेटरको 
प्रयोगबाट िातािरणमा असर पने भएकोले ती असरहरुको न्यूनीकरणका लातग तलका उपायहरु 
अपनाइनछे। 

• तडजेल जेनेरेटर खरीद गदाफ कम प्रदषुण गने प्रवितध भएको जेनेरेटर खरीद गररनेछ। 

• आयोजनाको कामदार आिास तथा स्थानीय बस्ती भन्दा जेनेरेटर टाढा राख्न ेजसको कारण िाय ुप्रदषुण 
र ध्िनी प्रदषुणको प्रभाि कम पनेछ। 

• जेनेरेटरको सतभफतसङ्ग समयमानै गने व्यिस्था तमलाइनेछ। 

• जेनेरेटरलाई आिश्य इन्धन र अन्य लतुब्रकेन्टहरुको भन्डारनको व्यिस्था उजचत तमलाइनेछ। 

• जेनेरेटरको प्रयोगका कारण हनुसक्ने तेल ग्रीसको चहुािट तलको जशषफकमा उल्लेख गररए बमोजजम 
गररनेछ। 

8.1.1.1.18 तेल, तग्रज र लतुब्रकेन्टको चहुािटबाट पनफसक्ने असर 

आयोजना तनमाफणको लातग प्रयोग हनुे लतुब्रकेन्ट, रिंग, भतनफस (Varnish) र अन्य पेरोतलयम पदाथफहरु 
कन्टेनरमा िा तसमने्टको भ ुिँई भएको ठाउिँमा भन्डारन गररनेछ। यस्तो भन्डारन गने ठाउिँमा पयाफप्त पानी 
तनकाश हनुेगरी बनाइएको हनुेछ जहािँ तेल र ग्रीज सिंकलन गरेर भ ुिँइमा भएका अन्य विषाक्त पदाथफलाई 
सिंकलन गने व्यिस्था तमलाइएको हनुेछ। यस्ता रसायनहरुलाई जथाभािी तबसजफन (Disposal) तनषेध 
गररनेछ। विस्र्ोटक पदाथफहरुको सरुजित भन्डारनको लातग बिंकरहरुको व्यिस्था गररनेछ। यसको 
साथै तनमाफण स्थलहरुबाट उत्पन्न भएको तरल र्ोहोर जस्तै रासायतनक र अन्य तेतलय पदाथफहरु 
(Aqueous oil based materials) अलग सिंकलन गररनेछ र सम्बजन्धत अतधकारीको सहमतत तलई 
भन्डारन ट्याङ्कमा जम्मा गरी तबसजफन (Disposal) गररनेछ। तनमाफणको समयमा पानीको प्रदूषण कम 
गनफ आयोजना स्थलमा आिश्यक्ता अनसुार ग्रीस रयाप (Grease trap) को व्यिस्था गररनेछ। 

8.1.1.2 सञ्चालन चरण 

8.1.1.2.1 स्थानीय जलिायमुा पररितफन 

प्रस्तावित आयोजना जलाशयमा आधाररत भएकोले आयोजना सञ्चालनमा आएपतछ आयोजनाको कारण 
बािँध भन्दा मातथको जलाशयमा र बािँध भन्दा तल्लो तटीय िेरको स्थानीय जलिायमुा (Microclimate) 

र्रक र्रक वकतसमको असरहरु देखा पदफछन।् ती स्थानीय जलिायमुा पने र्रक र्रक प्रकृततको 
नकरात्मक असर न्यूतनकरण गनफ तलका उपायहरु प्रस्ताब गररएको छ। 

बािँध भन्दा मातथको जलाशयको स्थानीय जलिायमुा पररितफन 
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• यस िेरको िातािरणमा आद्रता बढ्ने भएकोले यस िेरका कृषकहरुलाई िातािरण अनकूुलनका 
कायफहरु सम्बजन्ध योजना बनाई लाग ुगररनेछ। 

• जलाशय आसपासका कृषकहरुलाई यस सम्बजन्ध चेतना मूलक कायफक्रमहरु तजुफमा गरी सञ्चालन 
गररनेछ। 

• िातािरण अनकूुलका कृवष िातलहरुका तबऊतबजन उपलब्ध गराइनेछ। 

• यस िेरका बातसन्दाहरुको जीविकोपाजफनको स्तरउन्नती गनफ बैकजल्पक व्यिसायको बारेमा तातलम तथा 
गोवष्ठहरु सञ्चालन गररनेछ। 

• यस िेरका बातसन्दाहरुको लातग नौकातबहार तथा मत्स्यपालनको सम्भाबना रहेकोले त्यस सम्बजन्ध 
तातलमको व्यबस्था गरी ती व्यिसाय गनफका लातग प्रोत्साहन गररनेछ।  

तल्लो तटीय िरेमा स्थानीय जलिायमुा पररितफन 

आयोजनामा पानीको बहाब कम भएको िेरमा हनु ेसूक्ष्म-जलिायकुो प्रभाि कम गनफ तनम्न न्यूनीकरणका 
उपायहरु अिलम्बन गररनेछ। 

• स्थानीय जलिायमुा पने प्रभािलाई कम गनफ, आयोजना सञ्चालनको समयमा सनुकोसी नदीको औसत 
मातसक पानीको बहाबको कजम्तमा १० प्रततशत अतनिायफ रुपमा नदीमा छोतडनेछ। 

• आयोजनाका अस्थायी सिंरचना भएका ठाउिँहरुमा हररयाली सवहतको पनुस्थापना गररनेछ। यस बाहेक 
आयोनजा िेर िरपर हररयाली प्रिदफन गनफ आयोजना िेर िरपर रहेको बािँझो जतमनमा खेती तथा अन्य 
र्लरू्ल खेती गनफ जनचेतना मूलक कायफक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ। 

• पानीका महुानको सिंरिण र खोज गरी महुानको मातथल्लो िरेमा साना तथा पानी सञ्चय गने जातका 
विरुिाहरुको िृिारोपण गररनेछ। 

• िेमौसमी तथा मौसमी र्लरू्ल, तरकारी तथा खेततबालीलाई प्रिदफन गनफ प्रोत्साहन गररनेछ। 

8.1.1.2.2 हाइड्रोलोजज र तथग्रानमा पररितफन 

आयोजना सञ्चालनका समयमा जलाशय तथा तल्लो तटीय िरेको हाइड्रोलोजज पररितफन हनुे तथा 
जलाशयमा नदीले ल्याएका तथग्रान (Sediment) बढ्ने भएकोले तलका उपायहरु प्रस्ताब गररएको छ। 

• हाइड्रोलोजज पररितफनबाट पनफ सक्ने असर बारे बािँध मातथ र तलका बातसन्दाहरुलाई चेतना मूलक 
कायफक्रम बनाई लाग ुगररनेछ। 

• यो पररबतफनबाट आउन सक्ने पररितफनको आिँकलन गरी त्यस िेरको अनकूुलताको कायफक्रमहरु बनाई 
लाग ुगररनेछ।  

• बािँध भन्दा मातथको खेततयोग्य जतमनमा हाल विद्ययमान माटोमा भएको ओतसलोपना भन्दा बढ्ने 
भएकोले त्यस िेरमा अनकूुल हनुे तबऊतबजन आयोजनाको खचफमा तबतरण गने बन्दोबस्त तमलाइनेछ। 

• बािँध भन्दा तलको िेरमा आयोजना सञ्चालन भन्दा पवहलेको पानीको बहाबमा पररबतफन हनुे हनुाले 
त्यस िेर सहुाउिँदो कायफक्रम बनाई लाग ुगररनेछ।  

• आयोजना सञ्चालनको समयमा जलाशयमा तथग्रान जम्मा हनुे भएकोले तथग्रानको उजचत व्यिस्थापन 
गररनेछ। 

• जलाशयमा जम्मा भएको तथग्रानको कारण स्थानीय बातसन्दामा कुनैपतन असर पनफ ददइने छैन। 

• जलाशय िेरमा पानी जमेपतछ उत्पन्न हनुे छालको कारण सम्भावित नदीको वकनार कटान कम गनफ 
ररजभफिाएर ररम वरटमेन्ट योजना (Reservoir Rim Treatment Plan) बनाई लाग ुगररनेछ। यो 
प्रावितधक अध्ययन भएकोले तनमाफणको समयमा यसको अध्ययन गरी यसले प्रस्ताि गरेका ठाउिँहरुमा 
ईजन्जतनयररङ सिंरचनाहरु बनाइनेछ। 
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8.1.1.2.3 र्ोहोर व्यिस्थापन 

आयोजनाको सञ्चालनको चरणमा तनमाफणको चरण भन्दा कम र्ोहोर उत्पादन हनु े भएकोले तनमाफण 
चरणमा प्रस्ताब गररएका उपायहरुलाई न ैतनरन्तरता ददइनेछ। 

8.1.1.2.4 टेलरेसका कारण तल्लो नदी तटमा हनेु ियीकरण  

जलाशयमा जम्मा भएको पानी, पवहले पानीमा भएका तथग्रानहरु सबै तथतग्रएर कन्चन (Sediment Free) 

बन्दछ। तथग्रान नभएको पानीको ियीकरण गने िमता धेरै हनु्छ तसथफ यसले कडा चट्टानहरु समते 
ियीकरण गरी जखयाउन ेगदफछ। टरबाइनबाट तनजश्कएको पानी कन्चन हनु ेर यसको ियीकरण गने 
िमता धेरै हनुे भएकोले तल्लो तटीय िेरको धरातल अनसुार केही ईजन्जतनयररङ सिंरचना बनाउन ु
आिश्यक छ। प्रस्तातबत आयोजनामा टेलरेस सनुकोसीमा तमतसने ठाउिँदेजख कररि ५०० तम. सम्म 
पानीको बहाबको गती कम हनुे खालका सिंरचनाहरु बनाई बहाबको गती कम गररनेछ तल्लो नदी तटीय 
िेरमा नदीको कटान तनयन्रण गनफ Riprap बनाउन आिश्यकता अनसुार ठूला ठूला ढुङ्गाहरु (Big 

Boulders) राजखनेछ जसको कारण ियीकरण बढी हनुबाट जोतगनेछ। 

8.1.1.2.5 नदीको स्िरुपमा र तनकासको ढािँचामा पररितफन 

प्रस्तावित आयोजना जलाशयमा आधाररत भएकोले यसको तनमाफण पश्चात ्बािँध भन्दा मातथ र तल दबैुततर 
नदीको तनकासको ढािँचामा (Drainage Pattern) पररितफन हनुेछ। यसबाट पने प्रभाि कम गनफ तलका 
उपायहरु अपनाइनछे। 

• आयोजनाको जलाशय िेरमा पानी सञ्चय भई त्यहािँको सकु्ष्म जलिायमुा पररितफन आउने भएकोले 
ततनीहरु सम्बन्धी अनकूुलनका योजनाहरु बनाई लाग ुगने। 

• बािँधको तल्लो तटीय िेरमा बहाब कम भई सखु्खा हनुे हनुाले तल्लो िेरमा भएका खेततयोग्य 
जतमनमा तसिंचाईको आिश्यकता अनसुार व्यिस्था गने। 

• तल्लो तटीय िेरको जलचरहरु विशेषगरी माछामा बढी असर पने भएकोले ह्याचरीको व्यिस्था गरी 
तनयतमत माछाका भरूाहरु नदीमा छाड्ने व्यिस्था तमलाइनेछ। 

• आयोजना सञ्चालनको समयमा धेरै टरिाईनहरु चलाउने समयभन्दा पवहले जोजखम कम गनफ तल्लो 
तटीय िेरमा साइरनको व्यिस्था गरी बजाउने व्यिस्था तमलाइनेछ। 

• सधैभरी बािँधबाट नदीको बहाबको कजम्तमा १० प्रततशत पानी छोतडनेछ। 

8.1.1.2.6 भकूम्पीय जोजखम 

आयोजनाको बािँध भरीए पतछ जलाशयमा १.८ अरब टन तौल बराबरको पानी जम्मा भएर बस्नेछ। 
यतत ठूलो पररमाणमा पानी भररएपतछ सोवह पानीको कारण िा अन्य प्राकृततक कारणले भकूम्पीय जोजखम 
बढ्नेछ। यस्तो भकूम्पीय जोजखमको असर कम गनफ कृततम उपायहरु त छैन तर यसबाट बािँध भजत्कने 
िा जलाशय हल्लेर पानी तल्लो नदीतटमा बाढी गएको खण्डमा साइरनको मद्दतबाट तल्लो तटीय िेरका 
बातसन्दाहरुलाई सचेत गराउन िा जानकारी गराउन ेव्यिस्था गररनेछ। 

8.1.1.2.7 बािँध र पेनस्टकको सरुिा 

सरुुङ तथा अन्य सिंरचनाहरुको तनमाफण कायफ गदाफ उपयकु्त ईजन्जतनयर (Standard Engineering) कायफ 
दि प्रावितधकको तनगरातनमा गररनेछ। यसबाहेक, ठेकेदारले तनमाफण अितधमा पवहरो र माटोको ितत 
रोक्न तनम्न उपायहरु कायाफन्ियन गनेछः 
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• आयोजना प्रभावित िेरतभर माटोको ियीकरण र river banks को scouring हनु नददन आिश्यकता 
अनसुार Retaining and breast walls को स्थापना गररनेछ। 

• तभरालो सतहको जस्थरता र माटोको ियीकरण तनयन्रण गनफ तभरालो सतहको जस्थरीकरण उपायहरु 
गररनेछ। कमजोर धरातलहरुमा जैविक-ईजन्जतनयररङ प्रवितधको प्रयोग गरी ईजन्जतनयररङ सिंरचनाहरु 
लाग ुगररनेछ। 

8.1.1.2.8 बािँधबाट एक्कातस पानी तनकास 

आयोजना सञ्चालनका समयमा कवहलेकािँही विशेष कारणबस यस्तो समय आउन सक्छ तसथफ यस्तो समय 
आएमा तल्लो नदी तटीय िेरमा ितत परु् याउन ेभएकोले वहमताल तबष्र्ोटन तथा पवहरोबाट उजत्सजजफत 
बाढीको जोजखममा उल्लेख गरेझै चेतना मूलक कायफक्रमहरु लाग ुगने र हाई फ्लड (High Flood) िा 
र्ल्ड हेजाडफ (Flood Hazard) को बारेमा तल्लो तटीय िेरमा जानकारी साइरनको माध्यमिारा ददन े
व्यिस्था गररनछे। 

8.1.1.2.9 बािँधमा जम्मा हनेु पािँगो/बालिुा 

जलाशयमा सनुकोसी र यसका शाखा नदीले बगाएर ल्याएको पािँगो/बालिुा (Siltation) िषेनी जम्मा 
भएर बस्नेछ। यसरी जम्मा भएको पािँगो जलाशयको मातथल्लो सतहमा ठूला कणहरु र जतत बािँध नजजक 
आयो त्यतत मतसना कणहरु जम्मा हनुछे। यस्तो पािँगो जलाशयको तल्लो भागबाट हाइड्रोतलक फ्लतसङ 
प्रतबतधले पखाल्न सवकनेछ साथै बािँधमा भएको रेतडयल गेट िषाफदको समयमा खलु्ला गरेर समेत 
जलाशयको पािँगो कम गनफ सवकनछे। यसरी पािँगो पखाल्दा िा बािँधको गेट खोल्ने समयभन्दा अगातड 
तल्लो तटीय बातसन्दाहरुलाई सूचना ददइनछे जसको कारण यसबाट हनुे ितत न्यून हनुे अपेिा गररएको 
छ।  

8.1.1.2.10 वहमताल तबष्र्ोटन र पवहरोबाट उत्सजृजत बाढीको सम्भािना 

आयोजनाको तनमाफण चरणमा प्रस्ताि गररएका उपायहरुलाई तनरन्तरता ददइनछे।  

8.1.1.2.11 जलाशय सञ्चालन/तनमाफण हुिँदा तनस्कने हररत गहृ ग्यासको प्रभाि 

जलाशय सञ्चालनगदाफ त्यसमा जम्मा भएका जैविक पदाथफको विघटन प्रकृयाको कारण हररत गहृ ग्यास 
उत्सजफन हनुेछ। हररत गहृ ग्यासको कारण हाल जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा देजखएको िा चचाफको 
जशखरमा रहेको जलिाय ुपररितफनमा नकरात्मक असर पनेछ। अको दृवष्टकोणबाट हेदाफ खेरी उत्पादन 
भएको विद्यतुको उपयोगले बषेनी करोडौ रुखहरु जोतगनछेन ्र ती जोतगएका रुखहरुले सोषण गने हररत 
गहृ ग्यासको तलुनामा उत्सजजफत ग्यासको मारा नगन्य हनुछे। तरपतन यो प्रभािबाट 
िातािरण/िायमुण्डलमा हनु ेअसर कम गनफ जलाशयमा भएका मतृ र सडेगलेका जैविक बस्तहुरु बेला 
बेलामा तनकालेर जलाशय सर्ा गररनेछ। तसथफ यो ग्यासको उत्सजफन सामान्य अिस्थामा भन्दा कम 
हनुेछ।   

8.1.1.2.12 बग्ने पानी प्रणालीबाट जस्थर पानी प्रणालीमा पररितफन हुिँदा पानीको डाइनातमक्समा 
(water dynamics) हनेु पररितफन 

पानीको डाइनातमक्समा पररितफन कम गने उपायहरु नभएकोले यसबाट पने असर न्यून गनफ थप व्यिस्था 
प्रस्ताि गररएको छैन। 



सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजना (९७८ मेगािाट) को िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन (EIA) प्रततिेदन 

148 
 

8.1.1.2.13 बािँध भजत्कने सम्भािना 

बािँध तनमाफणका समयमा सम्बजन्धत कायफ सञ्चालन गररसकेका प्रावितधकको तनगरातनमा गररने तथा यसको 
गणुस्तर विश्वब्यावप उच्च प्रकृततको हनुे हनुाले बािँध भजत्कने सम्भािना अत्यन्तै न्यून रहन्छ तरपतन केवह 
दभुाफग्य भैहालेको खण्डमा तलका उपायहरु प्रस्ताि गररएको छ। 

• बािँध भन्दा तलका बजस्तहरुमा सूना ददने साइरन जडान गररनेछ। यसले नदीको बहाब बढ्ने समय 
भन्दा अगातडनै अथाफत ्खतरा यकु्त समयमा सूचना ददनेछ। 

• जडान गररएका साइरनहरु हरेक िषफ टेस्ट गररनेछ।  

• साइरनको आिाजले ददने सिंकेतहरुको बारेिा िेला िेला सूचना प्रिाह अथाफत ्चेतना मूलक सामग्री 
बनाई तल्लो तटीय िेरमा प्रबाह गररनेछ। 

• तल्लो तटीय िेरमा दैबी प्रकोप व्यिस्थापन योजना (Disaster Management Plan) बनाई लाग ु
गररनेछ। 

8.1.1.2.14 सरुुङ तनमाफणका कारण खोला तथा पानीका मूहानमा पनफसक्ने प्रभाि 

तनमाफण चरणमा प्रस्ताि गररएका उपायहरु लाग ुगरी आसपासका पानीका महुानको सिंरिणका साथै 
िृिारोपण गररनेछ। 

8.1.2 जैविक िातािरणसिँग सम्बजन्धत प्रभािहरु 

8.1.2.1 तनमाफण चरण 

8.1.2.1.1 आयोजनाका सिंरचनाहरु तनमाफणका कारण हनेु रुख कटान र िन िनस्पततमा हनेु ितत 
एिम ्आिंजशक खण्डीकरण  

आयोजनाले अतधग्रहण गने सबै राविय िन तथा सरकारी जतमनलाई नेपाल सरकारको प्रचतलत काननु 
एिम ्नीतत तनयम बमोजजम िततपूततफको व्यबस्था गररनछे। राविय प्राथतमकता प्राप्त आयोजनाहरूको लातग 
राविय िन िरे प्रयोग गने कायफवितध २०७६ को पररच्छेद ३ अनसुार आयोजनािारा कटान गररनछे। 
प्रतत रुख (लाथ्रा (pole) तथा रुख) को बदलामा १:१० का अनपुातले हनु आउने १४,८५,४६० िटा 
रुखहरु तडतभजन िन कायाफलय र सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहसिँगको समझदारी र सहकायफमा 
तोवकएको िेरमा (कम हैतसयतको िन िेर, बािँझो जतमन, आदद) िृिारोपण गररनेछ। साथै सरकारी 
िन िेरको अतधग्रहणको कारण प्रतत हेक्टर १६०० तबरुिा रोप्ने काननुी व्यिस्था अनसुार थप 
३७,३७,७६० तबरुिा रोप्न ेव्यिस्था तमलाइनेछ जसमा जम्मा ५२,२३,२२० सिंख्याका रुख विरुिाहरु 
हनुे छन।् यसबाहेक, उक्त बोटतबरुिाहरूलाई ५ बषफको अितधसम्म आयोजनाको खचफमा हेरचाह गरी 
सम्बजन्धत तनकायलाई हस्तान्तरण गररनेछ। ििृरोपण कायफक्रमका लातग तबरुिा प्रजाततहरूको चयन 
मखु्यतया स्थानीय रुपमा प्राकृततक िातािरणमा हकेुका स्िदेशी रूख प्रजाततलाई प्राथतमकतामा राखी 
कायफक्रम सञ्चालन गररनेछ। त्यसको लातग रु. ३४,९४,१४,५१९ रकम छुट्याईएको छ। 

आयोजनाका प्रमखु तथा सहयोगी सिंरचनास्थलमा पहुिँचका लातग तनमाफण गररन ेअस्थायी सडकहरूको 
अतधकािंश जग्गा कृवष भतूम अन्तगफत रहेको र नगन्य मारामा मार िनस्पततयकु्त जतमन पने भएकोले िन 
खण्डीकरणको अिस्था रहेको छैन। 
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8.1.2.1.2 दाउरा र काठपातको माग बढ्नाले िन जङ्गलको नोक्सानी तथा जैविक विविधतामा ह्रास  

आयोजना तनमाफण कायफमा सिंलग्न श्रतमक र अन्य सहयोगी कमफचारीहरूलाई खाना पकाउन र तताउनको 
लातग िन िेरबाट सकेुका र ढलापडा काठ दाउरा बाहेक अन्य काठ, दाउराको प्रयोगमा पूणफ प्रततबन्ध 
लगाईनेछ। कामदारहरूलाई खाना पकाउनको लातग एल.वप. ग्यास तथा मट्टीतेलको प्रयोग गनफ प्रोत्साहन 
गररनेछ। कसैले तनदेशन विपररत कायफ गरेमा तनधाफररत गररएको आचार सिंवहता (Code of conduct) 

बमोजजम दण्ड जररबाना गररनेछ र पटक पटक उल्लङ्घन गरेमा कामबाट तनष्कासन सम्मको सजाय 
हनुेछ। साथै िन जङ्गल तथा जैविक विविधताको महत्ि बारे सचेतना कायफक्रम सञ्चालन गररनछे। 

8.1.2.1.3 िन िरेमा हनेु सहज प्रिेशले गैरकाष्ठ िन पैदािारको अबैध सिंकलन हनु सक्ने  

आयोजनाका लातग बने्न पहुिँच सडकहरुको तनमाफणका कारण तनमाफण श्रतमक तथा स्थानीयहरुलाई समते 
िन िेरको प्रबेशमा सहजता बढ्नेछ जसले गदाफ अिैध र्िँ डानी र गैरकाष्ठ िन पैदािारको अबैध सिंकलन 
हनु सक्न ेअिस्था सजृना हनुेछ। यसैले अनातधकृत िेरहरूमा मजदरुहरूबाट हनुे अततक्रमण तनषधे 
गररनेछ र दोषी पाईएमा श्रतमकहरुलाई सोही अनसुार सजाय ददइनेछ। आयोजनाका लातग न्यूनतम 
सिंख्यामा मार रूखहरु कावटन ेछन।् साथसाथै स्थानीय कृषक तथा साना उद्यमीहरुलाई जडीबटुी खेती 
गनफका लातग प्रोत्साहन गररनेछ। बोतधजचत्त, बेल जस्ता आतथफक एिम ्धातमफक महत्िका गैरकाष्ठ िन 
पैदािारको व्यबसावयक खेतीका लातग विशेष महत्िका साथ जनचेतना अतभिृवि, प्रावितधक सहयोग तथा 
सामाजजक सहयोग अन्तगफत आतथफक सहायता प्रदान गररनेछ।  

8.1.2.1.4 दलुफभ, लोपोन्मखु, सिंकटापन्न, र सिंरजित िनस्पततको ितत हनु सक्ने  

आयोजना स्थल तभर गररन ेरुख कटान र िनस्पततहरुको िततले त्यसतभर रहेका दलुफभ, लोपोन्मखु, 

सिंकटापन्न, र सिंरजित िनस्पततको नोक्सानी अपररहायफ भएता पतन त्यसलाई िततपूततफ स्िरूप गररने 
िृिरोपण मार्फ त त्यहािँ नयािँ िन िातािरण पनुस्थावपत भइ िततको धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हनु जानछे। 

बािँकी रहेका आसापासका िन जङ्गलहरुमा िन सिंरिणका कायफक्रम लाग ुगने र थप िततको तनयन्रणका 
लातग र अनगुमनको व्यबस्था गररनेछ। 

8.1.2.1.5 परम्परागत कृवष जन्य विविधता र बिंशाण ुस्रोतको ह्रास हनु सक्ने  

प्रस्तावित आयोजना बहृत आकारको हनुाले स्थानीय रुपमा पनफ जाने प्रभािले अन्य सामाजजक व्यिहारका 
साथै परम्परागत कृवष प्रणालीमा पतन उल्लेख्य असर पनफ जानेछ। साथै कृवषको आधतुनकीकरणले पवहलेका 
पसु्ताहरुले प्रयोग गदै आएका बिंशाण ुस्रोतहरु क्रमश: लोप हुिँदै जान सक्ने हुिँदा यस्ता स्रोतहरुको 
सिंरिण गरी आधतुनक विकाससिँग सन्ततुलत कृवष प्रणालीको व्यबस्थापनका लातग सम्बजन्धत जजल्ला कृवष 
विकास कायाफलयहरुसिँग समन्िय राखी वकसानहरुलाई प्रावितधक सहयोग जटुाउन आयोजनाको तर्फ बाट 
आबश्यक पहल गररनेछ। 

8.1.2.1.6 आकजस्मक रुपमा िनमा आगलागी हनु सक्ने 

आयोजनाका तनमाफण श्रतमक एिम ्अन्य कमफचारीहरुिारा िनिरे र कायफस्थलहरुमा आित जाित गदाफ 
असािधानीका कारण िनमा आगलागी हनु ेसम्भािना भएकोले यस्तो घटनाबाट जोतगन पहुिँच सडक, 

हेडिफक्स िेर, टनेल िरे, सजफ साफ्ट र पेनस्टक पाइप जस्ता जोजखमपूणफ स्थानहरुमा सूचना बोडफहरु 
राजखनेछ। डाइनामाइट (dynamite), तडजले (Diesel) र मट्टीतेल जस्ता प्रज्िलनशील सामग्रीहरु र अन्य 
प्रयोग गररएको ईन्धनहरू सरुजित भन्डारन गररनेछ। यस्ता गततवितधहरु िनस्पतत िेरदेजख सरुजित 
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दरुीमा राखी सञ्चालन गररनेछ र िनिेरमा आगोको जोजखम सम्िन्धी जनचेतनामूलक कायफक्रम पतन 
समािशे गररनेछ। 

8.1.2.2 सञ्चालन चरण 

8.1.2.2.1 िन्य स्रोत र िन पैदािारमा पने प्रभाि  

सञ्चालनको चरणमा आयोजना तनमाफण कायफका कारण हनु े प्रभािहरु कम भैसकेका हनुाले त्यस्ता 
असरहरुको तनबारणका लातग विशषे उपायहरुको त्यतत आिश्यकता देजखिंदैन। तर बािँकी प्राकृततक 
स्रोतको सिंरिण, व्यिस्थापन र ददगो उपयोगका लातग आयोजना व्यिस्थापन सतमतत र स्थानीय सा. ि. 
का पदातधकारीका साथै तडतभजन िन कायाफलयका अतधकारीहरुसिँगको समन्ियमा वितभन्न सचेतनामूलक 
कायफक्रमहरु पररचातलत गररनेछ। यस अितधमा पतन गैर काष्ठ िन उत्पादनहरुको अिैध सिंकलन र 
तस्करीलाई तनरुत्सावहत गनफ व्यिस्थापन सतमततिारा तनयतमत रुपमा अनगुमन गने व्यिस्था तमलाइनछे। 

8.1.2.2.2 दलुफभ, लोपोन्मखु, सिंकटापन्न, र सिंरजित िनस्पततको ितत हनु सक्ने  

आयोजना स्थल तभर पूणफ रुपले िन िनस्पततको ितत अपररहायफ भएता पतन त्यस बावहर रहेका िनिेर 
र जैविक विविधतायकु्त िातािरणमा उपलब्ध दलुफभ, लोपोन्मखु, सिंकटापन्न, र सिंरजित िनस्पततको 
सिंरिणका लातग सञ्चालन अितधमा पतन केही हदसम्म अनगुमनको व्यबस्था गरी िन सिंरिणका 
गततवितधलाई तनरन्तरता ददइनेछ। 

8.1.2.2.3 तल्लो तटीय िरेमा पने असर 

यस आयोजनाको सन्दभफमा बािँध र टेलरेसको दरुी तनकै कम (करीब एक वक.तम.) हनु ेभएकोले त्यहािँको 
स्थानीय जलिायमुा खासै पररितफन आउन े देजखिंदैन। तथावप पानीको बहाब कम हनुाले स्थानीय 
जनसमदुायका लातग सहजै िारपार गनफ सक्ने अिस्था विद्यमान रवहरहने हुिँदा दिैु तर्फ का िन जङ्गलका 
स्रोत मातथ अततक्रमणको सम्भािना रहन्छ। यसका लातग आयोजना व्यिस्थापन सतमतत र स्थानीय 
सरोकार सतमततको समन्ियमा पाररजस्थततक प्रणालीको सन्तलुन र िन सिंरिणको कायफलाई तनरन्तरता 
ददन आयोजनाले पहल गनेछ। 

8.1.2.2.4 मत्स्य ह्याचरी स्थापना 

आयोजनाबाट माछामा पनफ सक्न ेअसरलाई न्यून गनफ िावषफक १० लाख माछाका भरुा उत्पादन िमता 
भएको मत्स्य हयाचरी तनमाफण गररनेछ। प्रस्तावित हयाचरीले नदीमा पाईन ेसबै थरीका माछाहरुको भरुा 
उत्पादन गरेर बावषफक १० लाख भरुाहरु नदीको वितभन्न खण्डमा छातडनछे। यस क्रममा गददफ, हाडे, 

सहर जस्ता माछाका भरुाहरु जलाशयमा छोतडनेछ भन ेअसलाका भरुाहरु सनुकोसी नदीको मातथल्लो 
भागमा बतगरहेको पानीमा छोतडनेछ।  

ह्याचरी अन्तगफत  ह्याचरी घर, माउ राख्न ेपोखरी, नसफरी पोखरी, रेयररङ पोखरी, रेसिे तसस्टम, घरतभरका 
रेयररङ टैंक, पानी ल्याउने नाली, कायाफलय तथा आिासीय भिन तथा आिश्यक उपकरण तथा जालहरु 
खररद गररनछे।  

8.1.2.2.5 नदीमा आिश्यक पानी छातडने 

जलविद्यतु विकास तनतत २००१ को प्रािधान तथा स्थलगत अध्ययनले तनददफष्ट गरे अनसुार नदीको औसत 
मातसक बहाब िमोजजम सिभन्दा कम पानी हनु ेमवहनाको १० प्रततशत पानी छोडन प्रस्ताि गररएको 
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छ। यस आयोजना अन्तगफत पानी र्काफउने नदीको खण्ड १४०० तम. मार रहेकोले तथा उक्त िेरमा 
नदीका प्राकृततक अिजस्थती बाहेक पानीको अरु प्रयोग नदेजखएकोले प्रस्तावित पानी उपयकु्त हनुे 
देजखन्छ। 

8.1.3 सामाजजक-आतथफक तथा सािँस्कृततक िातािरणसिँग सम्बजन्धत सिाल 

8.1.3.1 तनमाफण चरण 

8.1.3.1.1 तनजी जग्गाको अतधग्रहण 

जग्गा धनीहरुलाई जतमन अतधग्रहण र भ-ूउपयोग अनसुार उपयकु्त िततपूततफको व्यिस्था आयोजनाले 
गनेछ। जग्गा प्रातप्तका बेला नेपालको प्रचतलत काननु जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ अनसुार िततपूततफ तनधाफरण 
सतमतत मार्फ त ् गररनेछ। प्रस्तावित आयोजना नेपालको हाल सम्म बनेका िा तनमाफणातधनमा रहेका 
आयोजना भन्दा ठूलो तथा यस आयोजनाबाट त्यस िेरका महत्िपूणफ बजस्त तथा जग्गाहरुको ितत हनुे 
भएकोले आयोजनाको लातग जग्गा अतधग्रहण गनुफभन्दा पवहले पनुिाफस तथा पनुस्थापना योजना बनाई 
लाग ुगररनेछ। पनुिाफस तथा पनुस्थापना योजनामा तनम्न कुराहरु सम्बोधन गररनेछ। 

• आयोजना तनमाफण पिुफ आयोजनालाई आिश्यक जग्गा एवकन गरी वयनीहरुको स्िातमत्िको तनक्योल 
गररने। 

• आयोजनामा अतधग्रहण गररने जग्गामा भएका सम्पूणफ जजविकोपाजफनमा सहयोग पगु्ने धन सम्पजत्तहरुको 
लगत तलने।  

• जग्गा अतधग्रहण गदाफ त्यस िेरको जग्गाको बजार मूल्य िा तनम्न स्तरका विस्थावपतहरु अन्यर गएर 
जजविको पाजफन गनफ सक्ने िा नसक्ने त्यसको आधारमा मार मूल्य तनधाफरण गररने। 

• पनुिाफस योजना बनाउदा तनम्न आय भएका र थोरै जग्गा मार भएका जग्गा धनीहरुलाई पनुिाफस गने 
िेर समेत एवकन गररने। 

• पनुिाफस गररने सम्भावित विकल्प आयोजना िेर नजजक सकेसम्म डुिान िेरको िररपरी ररङ्गरोड बनाई 
त्यसको दायािँ िायािँ गररने। 

• जग्गामा भएका जजविकोपाजफनमा सहयोग पगु्ने धन सम्पजत्तको मूल्य तनधाफरण गदाफ बजार मूल्य अनसुार 
गररने। 

• आयोजनाका कारण अतधग्रहण गररने जग्गाबाहेकको बचेको जग्गामा पहुिँच मागफ भए नभएको समेत 
अध्ययनमा समािेस गररने। 

तनजी जग्गाको अतधग्रहणका लातग कररि ३०,७१,९३,२०,६०३ रुपैयािँ लाग्न ेअनमुान गररएको छ। 

तनजी जग्गाको अतधग्रहणका लातग कररि ५९,८८,९३,८३,३०४ (सिेिणमा समािसे घरधरुीको 
३०,७१,९३,२०,६०३ र छुट घरधरुीहरुको २९,१७,००,६२,७०१) रुपैयािँ लाग्ने अनमुान गररएको 
छ। 
8.1.3.1.2 तनजी भौततक सिंरचनाको अतधग्रहण 

आयोजनालाई आिश्यक जग्गा सिंगै ती जग्गाहरुमा भएका तनजी सिंरचनाहरुको पतन अतधग्रहण गनुफ पने 
हनु्छ। ती सिंरचनाहरु अतधग्रणको बारेमा समेत पनुिाफस तथा पनुस्थापना योजनामा समाबेस गररएको 
हनु्छ। उक्त योजनामा भौततक सिंरचनाहरुको पनुस्थापनाका लातग तनम्न व्यिस्था गररनेछ।  
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• आयोजनाको कारण अतधग्रहण गररने तनजी भौततक सिंरचनाको ितफमान अिस्थाको बजार मूल्य अनसुार 
उजचत मूल्याङ्कन गरी मआुब्जा वितरण गररनेछ।  

• आयोजनामा अतधग्रहण गररने सिंरचनाहरुको बजार मूल्यबाट ह्रास कटौती गररने छैन।  

• अतधग्रहण गररने सिंरचनासिँगै भएका अन्य भौततक सिंरचनाहरु जस्तै िररपरीको गारो, छुटै्ट रहेको भान्छा 
घर, ट्िाइलेट, तलुसीको मोठ आददको समेत लगत तलई मूल्याङ्कन गररनेछ। 

• बसोिास गरररहेका घरहरु विस्थावपत भएमा ती घरधनीहरुलाई ६ मवहनासम्म विस्थापन भत्ता, ६ 
मवहनासम्मको लातग घर भाडा तथा आयोजनाले जजविकोपाजफनमा सहयोग पगु्ने खालको सीप मूलक 
तातलमको व्यिस्था गने छ। 

• आयोजनाको अतधग्रहणमा परेका सिंरचनाबाहेक त्यहािँ रहेका अन्य सिंरचनाहरुमा स्थानीयको पहुिँच भए 
नभएको समेत अध्ययनमा समािेस गररनेछ। 

तनजी सिंरचनाको अतधग्रहणका लातग कररि ५,८१,३९,१०,५१८ रुपैयािँ लाग्ने अनमुान गररएको छ। 

8.1.3.1.3 सामदुावयक जमीन तथा सिंरचनाको अतधग्रहण 

आयोजनाको प्रस्तावित िेरमा व्यजक्तको जग्गा घरको साथै सामदुावयक जग्गा र भिनहरु समते अतधग्रहण 
िेरमा रहेका छन।् ती सामदुावयक जग्गा र सिंरचनाहरुको अतधग्रहण गदाफ तनम्न कुराहरुमा ध्यान 
ददइनेछ। 

• आयोजनािेरमा भएका समदुावयक जग्गाको मातथ तनजी जग्गामा उल्लेख गररए अनसुार स्थानीय बजार 
मलु्य अनसुार मूल्य तनधाफरण गरी सम्बजन्धत तनकायलाई मआुब्जा हस्तान्तरण गने। 

• मातथ उल्लेख गररए अनसुार मआुब्जा हस्तान्तरण गदाफ दोहोरो पने गरी मआुब्जा भने ददइने छैन। 

• सामदुावयक सिंरचनाहरुको हकमा पवहले स्थानीय तनकाय र सरोकारिालाहरुसिँग छलर्ल गरेर सिंरचना 
तनमाफण िेर तनधाफरण गने र पवहले भएको सिंरचना भन्दा स्तर उन्नतत गरी आयोजनाले आफ्नो खचफमा 
सिंरचना बनाउन।े 

• यसरी सिंरचनाहरु पनुस्थापना गदाफ सािँस्कृततक महत्िका सिंरचनाहरु सम्बजन्धत धमफका धमफगरुुहरुसिँग 
छलर्ल गरेर उतनहरुको ररतीररिाज अनसुार पजुा अनषु्ठान गरी नयािँ ठाउिँमा पनुस्थापना गने। यो 
प्रकृयामा लाग्ने सम्पणुफ खचफ आयोजनाले व्यहोने। 

8.1.3.1.4 तनजी रुख विरुिाहरुको ितत 

अतधग्रहणमा परेका जग्गामा भएका तनजी रुख विरुिाहरुको िततपूततफ गदाफ स्थानीय बजार मूल्य र 
ततनीहरुले जजविको पाजफनामा पने असरका आधारमा गररनेछ। 

8.1.3.1.5 कृवषबालीमा हनेु नोक्सानी 

आयोजनाले जग्गा अतधग्रहण पवहले गरी तनमाफणका काम सरुु गने हुिँदा कृवषबातलमा नोक्सान नहनु े
अनमुान गररएको छ। यदद कुन ैकारणबस नोक्सान भएको खण्डमा आयोजनाले ितत भएको सम्पणुफ 
बातलको बजार मूल्य अनसुार िततपूततफ ददनेछ।  

8.1.3.1.6 विस्थावपत मातनसहरुको जजविकोपाजफन 

आयोजनाले पनुिाफस तथा पनुस्थापना योजनामा विस्थावपत मातनसहरुको जजविको पाजफनमा सहयोग पगु्न े
सीपमूलक तातलमहरुको व्यिस्था गनेछ। यस योजनामा बसोबास घर गमुाउने पररिारका एक-एकजना 
सदस्य, प्रत्यिे प्रभावित पररिार मध्ये दश प्रततशत भन्दा बढी सम्पजत्त गमुाउने पररिारका एक-एकजना 
सदस्य, जोजखम पररिारका एक-एक जना सदस्य र अन्य कम प्रभावित पररिारको केहीले तसपमूलक 
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पाउने व्यिस्था गररनछे। यसका लातग अनमुातनत ५०,००,००,००० रुपैयािँ लाग्न ेअनमुान गररएको 
छ। 

8.1.3.1.7 सामाजजक सेिाहरु 

आयोजना प्रभावित िडाहरुका विद्यालयहरु जहािँ आयोजनामा कायफरत कमफचारी तथा कामदारका 
छोराछोरीहरु लेखपढ गनफ जानेछन ्ततनीहरुमा आयोजनाले तनरन्तर सहयोग गनेछ। यसको साथै स्थानीय 
उपलब्ध सेिाले नपगु्न ेभएमा आयोजनाले नै व्यिस्था गनेछ र ततनीहरुमा स्थानीयलाई समते सहभातगत 
गराउनेछ। आयोजनािेरमा स्िास्थ्य सेिा ब्यिस्था गररनेछ र त्यसमा स्थानीयलाई समेत सेिा प्रदान 
गररनेछ। यसको साथै स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्िास्थ्य सेिा, खानेपानी, सञ्चार, सरसर्ाई आदीमा 
आयोजनाले आयोजना िेरविकास अन्तगफत तनमाफण अितधभर सहयोग गने छ। 

8.1.3.1.8 काननुी व्िस्थासिँग सम्बजन्धत  

प्रस्तावित आयोजनाले स्थानीय, स्थानीय सिंस्कृतत तथा परम्परा, स्थानीय ररततररिाज, स्थानीय 
मूल्यमान्यतामा बावहरबाट आएका कामदारहरुको कारण खलल नहोस ् भने्न उद्देश्यका लातग 
कामदारहरुको आचार सिंवहता बनाई लाग ुगने छ। बनाइने आचार सिंवहतामा तनम्म विषयहरु समािसे 
गररनेछ। 

• आयोजना िेर तभर बस्ने कमफचारी तथा कामदारहरुलाई िावहर जाने समय तनधाफरण गररनेछ। 

• आयोजना िेर िरपर सरुिा व्यिस्था गनफको लातग सरकार समि अनरुोध गररने र स्थानीय स्तरमा 
पिुाफधार नपगेुको खण्डमा पिुाफधार बनाउन सहयोग गररनेछ। 

• आयोजनाले बनाएको आचार सिंवहताको उल्लङघन गने कमफचारी तथा कामदारहरुलाई हदै सम्मको 
कािाफवह गररनेछ। 

• आयोजनाको कमफचारी तथा कामदारहरुलाई समय समयमा आचार सिंवहता िारे जानकारी गराइनेछ। 

• आचार सिंवहताको पचाफबनाई कमफचारी तथा कामदारहरुलाई वितरण गररनेछ। 

• आयोजनाका कमफचारी तथा कामदारहरुबारे स्थानीयबाट कुनै उजरुी परेमा स्थानीय तनकाय, स्थानीय 
प्रहरी चौकी आदद मार्फ त ्त्यसको समाधान गररनेछ। 

आयोजनाको आचार सिंवहता बनाउने तथा आचार सिंवहताको कायाफन्ियन गने जजम्बेिारी आयोजनाको 
सामाजजक तथा िातािरण एकाईलाई ददइनेछ। 

8.1.3.1.9 पेशागत स्िास्थ र सरुिा 

आयोजनाले तनमाफणको प्रकृतत अनसुार तनमाफण कायफ सरुिण वितध बनाई त्यसको कायाफन्ियन गने छ। 
तनमाफण कायफ सरुिण तनयम अनसुार आिश्यक पने सामानहरु जस्तै हेल्मेट, पन्जा, बटु, मास्क, कानको 
प्लग, सरुिा बेल्ट आदद आिश्यकता अनसुार कामदारलाई उपलब्ध गराउनछे। कामदारहरुको सिंख्या 
अनसुार तनमाफण व्यिसायीले यसको जगेडा समेत राख्नछे। 

कामदारहरुले सरुिण किजहरुको प्रयोग गदाफ गदै पतन दघुफटना परेको खण्डमा आयोजनाको तनमाफण 
िेरमा प्राथतमत उपचारको व्यिस्था र आयोजना िरेमा स्िास्थ्य सवुिधाको व्यिस्था गररनछे। 
आयोजनाले व्यिस्था गरेको स्िास्थ्य सेिाले गजम्भर दघुफटनामा परेका कमफचारी तथा कामदारहरुको 
उपचार नहनु सक्ने अिस्था आउन सक्न ेभएकोले आयोजनामा तनयतमत एम्बलेुन्सको तथा आिश्यक 
परेमा हेलीकप्टरको समेत व्यिस्था गनेछ। 
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8.1.3.2 सञ्चालन चरण 

सञ्चालनको चरणमा कुनै खास नयािँ न्यूतनकरणका उपायहरु आिश्यक नभएकोले तनमाफण चरणमा 
राजखएको प्रािधानहरुलाई तनरन्तरता ददइनेछ। 

8.2 आयोजना कायाफन्ियनका समयमा आिश्यक योजनाहरु 

8.2.1 दैबी प्रकोप व्यिस्थापन योजना (Disaster Management Plan) 

आयोजनाको तनमाफण तथा सञ्चालन चरणमा वितभन्न दैबी प्रकोपहरुको सम्भाबना रहन्छ। जस्तै तनमाफण 
चरणमा हनु सक्ने पवहरो तथा बाढीको जोजखम, वहमताल विष्र्ोटन सम्बजन्धत घटनाहरु, पानी डाइभटफ 
गनफका लातग बनाइएको बािँध भजत्कने आदद हनु ्भने आयोजना तनमाफणको चरणमा बािँध िेरमा जान े
पवहरो तथा त्यसको कारण हनुसक्न ेबाढी, वहमताल विष्र्ोटन सम्बजन्ध घटनाहरु, बािँध भत्कने जोजखम, 
एक्कासी बािँधबाट पानी तनकास गनुफ पने अिस्गा आदद हनु सक्न ेछन।् यसका लातग आयोजनाले तल्लो 
तटीय िेरलाई समेटेर (१) अलरामफ तथा चेतािनी प्रणाली (Alram and Warning System) (२) 
दरुसिंचार प्रणाली  (Communication System) (३) जोजखम हनु ेसम्भाव्य ितत तनधाफरण (Assess the 

Damage Potential) (४) आकजस्मक योजना र प्रवक्रया (Delineate Emergency Action and 

Procedures) (५) आकजस्मक सिंगठन तनधाफरण (Delineate Emergency Organization) (६) भतूमका 
र जजम्मेिारी तनधाफरण (Delineate Roles and Responsibilities) (७) बैकजल्पक सहायक मागफ तथा 
सरुजित स्थान तनधाफरण (Delineate Access Routes and Safe Locations)  तथा (८) सूचना साबफजतनक 
गने प्रवक्रयाहरु (Procedure to provide Public Information) पवहचान हनु जरुरी हनु्छ। मातथ 
उल्लेजखत दैबी प्रकोप व्यिस्थापन साधन तथा प्रकृयाहरुको व्यिस्था आयोजनाले गनुफ पनेछ। वयनीहरुलाई 
समेट्ने गरेर आयोजनाले दैबी प्रकोप व्यिस्थापन योजना (Disaster Management Plan) बनाई 
आयोजना िेरमा तथा तल्लो तटीय िरेमा लाग ुगनुफ पनेछ।  
8.2.2 सामाजजक सहयोग कायफक्रम  

आयोजनाको तनमाफण चरणमा सबै (७ िटा) प्रभावित स्थानीय तनकायहरु र ततनीहरुका २८ िटा प्रभावित 
िडाहरुको विकास तनमाफण तथा आतथफक उन्नततका लातग आयोजनाले आयोजनाको तर्फ बाट केवह रकम 
खचफ गनेछ। यसरी खचफगदाफ स्थानीय तनकाय तथा िडाहरुमा आयोजनाले पारेको प्रभािको आधारमा 
तनधाफररत गररएको रकम वितनयोजन गररनछे। यो कामको लातग आयोजनाको कुल लागतको ०.५ 
प्रततशत रकम छुट्टयाइएको छ। यो रकम प्रभावित िेरमा खचफ गनुफ भन्दा पवहला र्ोहोर व्यिस्थापन, 
मवहला समूदाय, तबपन्न िगफ, आददिासी समूह, जशिा, स्िास्थ्य सेिा, प्रावितधक जशिा, पिुाफधार तबकास, 
खानेपानी, कृवष, तसिंचाई, तटीय िेर तथा सरुुङ मागफको जोजखम सम्बन्धी अध्ययन आददलाई समेटेर 
योजना तयार गरी लाग ुगररनेछ। यो रकम आयोजनाले आयोजनाको भौततक प्रगतत अनसुार खचफगदै 
जानेछ। 

8.2.3 कामदारहरुको आचार सिंवहता   

आयोजना तनमाफणको समयमा स्थानीय र बावहरका गरी कररि पािँच हजार भन्दा बढी कामदारहरु 
आयोजनाको तनमाफण िेर, कामदार आिास िेर आददमा हनुेछन।् मातनसहरुको तभडभाडका कारण र 
अन्य सामाजजक गणुका कारण आयोजना िेर िरपरको िजस्तहरुमा नकरात्मक सामाजजक कृयाकलापहरु 
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देजखने सम्भािना रहन्छ। यी नकरात्मक सामाजजक कृयाकलापहरु तनयन्रणको लातग आयोजनाको 
तनमाफण कायफमा सिंलग्न कामदारहरुको लातग कामदार आचार सिंवहता (Workers Code of Conduct) 
बनाई लाग ुगररनछे। आचार सिंवहतामा काम गने समय, कामदार जशविर भन्दा बावहर तनश्कदा पालना 
गनुफ पने तनयमहरु, आचार सिंवहता उल्लङघन गरेमा भोग्न ुपने सजाय, आचार सिंवहता िारे जानकारी 
समय तातलका, यसको उलङघनका घटनाहरुको जानकारी आदीका बारेमा आचार सिंवहतामा उल्लेख 
गरी एक कामदार तनयमािली तयार गरी लाग ुगररनेछ। यो आचार सिंवहता बनाउदा समान प्रकृततका 
आयोजनाहरुको आचार सिंवहता र नेपालको काननुको अध्ययन गरी सामाजजक खलल नआओस ्भन्नका 
खाततर सामाजजक खलल परु् याउने कृयाकलापहरु गने व्यजक्तलाई हदै सम्मको किाफही गने तथा त्यस्ता 
आचरणवहन व्यजक्तहरुलाई काममा सिंलग्न नगराउने सम्मको बनाइनछे। 

8.2.4 पनुिाफस तथा पनुस्थापना योजना (Resettlement and Rehabilitation Plan) 

प्रस्तावित आयोजनाको कायाफन्ियन गदाफ धेरै बजस्तहरु डबुानमा पने र ती डुबानमा परेका बजस्तहरुमा 
बसोबास गने पररिारहरुको जग्गा उपयोगको अिस्था विविध जस्तै स्िातमत्ि भएका जग्गाहरु, ऐलानी 
जग्गा, गठुीको जग्गा, सझेदारीमा (अतधया) कमाएका जग्गा, ठेक्कामा कमाएका जग्गा, भाडामा प्रयोग 
गरेका जग्गा, नदी वकनाराका जग्गा आदद भएकोले ततनीहरुको अतधग्रहण गने क्रममा व्यिजस्थत नीतत 
बनाई अतधग्रहण गनुफपने भएकोले यसको लातग िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनले गरेको अध्ययनमा समािशे 
भएको तथ्याङ्कले नपगु्ने देजखन्छ। अतधग्रहण गररने िेरमा भएको व्यिसाय, उद्योग, त्यस िेरमा आस्रीत 
श्रतमक, ती जग्गामा आस्रीत पररिारहरु आददको समेत विस्ततृ वििरणहरु यस प्रततिेदनमा अपगु हनु 
सक्छ। तसथफ प्रस्तावित आयोजना कायाफन्ियन गनुफ अगाडी आयोजनाको प्रभावित िेरमा भएका जग्गाहरु 
(व्यजक्तको स्िातमत्िमा भएको, ऐलानी, गठुी र नददवकनारका), ती जग्गामा आस्रीत पररिारहरु, ती जग्गा 
भोगचलन गने व्यक्ती तथा पररिारहरु, उद्योग व्यिसायहरु र आयोजना प्रभावित िेरका श्रतमकहरु 
समेतको तथ्याङ्क सिंकलन गरी पनुिाफस तथा पनुस्थापना योजना तयार गरी लाग ुगनुफपनेछ। यस प्रततिदेनमा 
उल्लेख गररएको जग्गा तथा अन्य सम्पजत्तको मूल्याङ्कन, प्रततिदेन तयार गदाफ गररएको घरधरुी सिेिणमा 
आधाररत छ र आयोजनाको अतधकािंश प्रभावित िेर सहरउन्मखु भएकोले त्यस्ता ठाउिँहरुको मूल्याङ्कन 
छोटो समयान्तरमा बढ्ने भएको कारण पनुः कायाफन्ियनका समयमा अध्ययन गनुफपने देजखन्छ।  

8.2.5 जजविकोपाजफन पनुस्थापना योजना 

प्रस्तावित आयोजनाबाट धेरै कृषक, उद्योगी, व्यिसायी (पसल, होटल, पयफटन आदद), वितभन्न पेशिेारहरु 
र श्रतमकहरु प्रभावित हनुेछन।् आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावितहरुको जीिनस्तर उकास्न तथा ततनीहरुको 
जीिनस्तर अतधग्रहण पवहलेको भन्दा खस्कन नददन ततनीहरुको जजविका सम्बजन्ध कायफक्रम बनाई लाग ु
गररनछे। प्रत्येि प्रभावितलाई िततपूततफ मार ददएर पगु्दैन वकनभने कततपय समाजका मातनसहरु तथा 
थोरै जग्गा भएका प्रभावित पररिारहरुले िततपूततफ बापतको रकम अपचलन गरेर िा पवहले देजखको ऋण 
ततरेर सक्ने सम्भािना रहन्छ। त्यसपतछ आयोजनालाई दोष दददै आयोजनाले सकुुम्बासी बनायो भनेर 
प्रचार बाजज सरुुहनुे सम्भािना रहन्छ र कततपय योजनाहरुमा यस्तो भएको पतन छ। प्रस्तावित 
आयोजनाबाट प्रत्येि प्रभावित हनुे अतधकािंस माझी समूदायका पररिारहरुको नाममा कम जग्गा छ र 
ततनीहरुको मददरा सेिनको िातनव्यहोरालाई हेदाफ ततनीहरुले पाएको िततपूततफ बापतको रकम उजचत 
सदपुयोग नगने देजखन्छ यस्ता समूदायलाई िततपूततफ वितरणको समयमा विजत्तय सािरताका कायफक्रम 
मार सञ्चालन गदाफ मार नहनुे देजखन्छ। तसथफ आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावित पररिारका सदस्यहरु र 
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अन्य प्रभावितहरुलाई विजत्तय सािरता कायफक्रम, जनचेतना जस्ता कायफक्रम साथै प्रावितधक, स्ि-रोजगारी, 
नगदे बाली उत्पादन गने जस्ता जजविकोपाजफनसिँग सम्बजन्धत जजविकोपाजफन पनुस्थापना योजना 
(Livelihood Restoration Plan) बनाई लाग ुगररनेछ। आयोजना प्रभावित िेरका कततपय इच्छुक 
तथा दिता र िमता भएका प्रभावितहरुले त आयोजना तनमाफणको समयमा आयोजनामा काम पाउन े
सम्भािना रहन्छ तर बािँकी समूदाय पतन यस्ता कायफक्रम बनाई लाग ु गनाफले प्रत्यि िा अप्रत्यि 
आयोजनाबाट लाभ पाउन सक्नेछन।् 

8.2.6 आददिासी तथा जनजाती उत्थान योजना (Indigeneous Peoples Plan) 

आयोजना कायाफन्ियका समयमा आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावित हनुेमा आयोजनाका प्रभावित मध्ये कररि 
२१.१% माझी समूदायका र अन्य छन।् समग्र जातजाती तथा आददिासी र अन्य जातजातीको अनपुात 
हेदाफ कररि आधा जसो आददिासी तथा जनजाती अन्तगफत पदफछन।् आयोजनाले विस्थावपत गने अथिा 
आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावित हनुे मध्य ेठूलो पररिार सिंख्या आददिासी तथा जनजाती भएकोले ततनीहरुको 
आयोजना तनमाफण पूिफको जजिनस्तर भन्दा खस्कन नददन तथा ततनीहरुको जजिनस्तर केही उकास्नको 
लातग छुटै्ट आददिासी तथा जनजाती उत्थान योजना (Indigeneous Peoples Plan) बानाई लाग ुगनुफ 
उपयकु्त हनुेछ। मातथ उल्लेख गररएको जजविकोपाजफन पनुस्थापना योजना पतन यस योजनासिँग तमल्दोजलु्दो 
देजखएतापतन यो योजनाले आददिासी तथा जनजातीलाई न ैकेन्द्रमा राखेर काम गने भएकोले यो योजनाको 
आिश्यकता देजखन्छ। यस योजना अन्तगफत नै आयोजनाबाट प्रत्येि प्रभावित पररिार मध्ये माझी 
समूदायलाई माछा पाल्न ेतथा त्यसको व्यिसाय गने र नौकाविहारको तातलम उपलब्ध गराए उपयकु्त 
हनुेछ।   

8.2.7 िातािरणीय अनकुुतलत योजना 

प्रस्तावित आयोजनाको जलाशय िेरले धेरै ठूलो िेरर्ल ओगट्नेछ। आयोजनाको सञ्चालन समयमा 
जलाशयमा पानी भररए पतछ जलाशय िेर िरपरको िातािरणमा िायकुो आद्रता बढ्नेछ। आद्रताको 
साथै जतमनको पानीको सतह पतन जलाशयको कारणले बढ्नेछ। समय तबत्दै जािँदा जलाशयमा मरेका 
प्राणी तथा िनस्पततहरु कुवहन थाल्दछ र कुवहएका जैविक िस्तकुो कारण जलाशय िेरमा अनौठो गन्ध 
आउन थाल्दछ। िायकुो आद्रता बढ्नाले त्यस िेरको सखु्खा जतमनमा भन ेहररयाली छाउनेछ तर 
जलाशयको िररपरी बचेको कृवष योग्य भतूममा कृवषिातल चक्रमा समेत पररितफन आउनेछ। यस्ता 
पररितफनका कारण स्थानीयहरुको जीविकामा असर गनेछ तसथफ आयोजनाको सञ्चालन चरणका लातग 
िातािरणीय अनकुुलन योजना (Environmental Adaptation Plan) बनाई लाग ुगररनेछ। यस योजना 
अन्तगफत व्यिसाय, कृवष र पयफटन िेरमा जोड ददइनेछ। स्थानीय गररि कृषकहरुलाई िातािरण 
अनकुुलका विउ विजन तथा अन्य सहयोग गररनछे।  

8.2.8 सरोकारिाला सिंलग्नता योजना   

प्रस्तावित आयोजनाले ठूलो िेरमा प्रभाि पाने भएकोले आयोजनाको तनमाफण िेरमा धेरै गततवितधहरु 
केजन्द्रत हनुछे र ती िेरमा आयोजनाको विकास क्रमका िारे तनरन्तर छलर्ल हनु ेर त्यसको जानकारी 
स्थानीयहरुलाई सम्प्रषेण हनु ेसम्भाबना रहन्छ। त्यस बाहेको ठाउिँ अथाफत ्डिुान िेरमा सूचनाको प्रिाह 
तथा आयोजनाको प्रगततका बारेमा जानकारी नहनु सक्ने धेरै सम्भाबना रहनेछ। यीनै कारणले आयोजना 
सञ्चालक र स्थानीय सरोकारिालाहरु िीच िन्द सजृना हनुे सम्भािना रहन्छ। यस्तो खालको िन्द 
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सजृना नहोस ्भने्न उद्देश्यका साथ आयोजनाले आयोजनाका सरोकारिालाहरुको पवहचान गरी सरोकारिाला 
सिंलग्नता योजना (Stakeholder Engagement Plan) बनाइनेछ। यो योजनामा समेवटएका 
सरोकारिालाहरुसिँग तनयतमत आयोजनाको बारेमा छलर्ल गने र कततपय स्थानीय र आयोजना िीच 
भएका वििादहरु पतन सोही छलर्लमा तमलाइनेछ। यस्ता योजनाहरुले आयोजना र स्थानीयहरु िीचको 
सम्बन्ध प्रगाढ राख्नछे। 

8.2.9 गनुासो तनदान सिंयन्र   

आयोजना तनमाफण तथा सञ्चालनका समयमा वितभन्न कुराहरुलाई तलएर आयोजनामा गनुासोहरु आउन े
गदफछन।् आयोजनाको पिुफ तयारी चरणमा त गनुासोहरु जग्गा र ततनीहरुको भोगचलन बारे आउन े
गदफछन।् ती गनुासोहरुको समाधान समयमान ैगनुफ पने हनु्छ यदद समयमान ैगनुासोहरुको सम्बोधन 
गररएन भने गनुासोहरु थवुप्रदै जान्छन ्र त्यसको समाधान जवटल बन्दै जाने सम्भाबना रहन्छ। आयोनाको 
सञ्चालन चरणमा विसेसत डिुान िेरका जग्गा कटान र जलाशयका कारण उत्पन्न घटना र वििादहरु 
बढी हनुेछन।् यस्ता गनुासोहरु तनदान गनफ गनुासो तनदान सिंयन्रको (Grievance Redress Mechanism) 
तनमाफण गररनछे। यस्तो सिंयन्र तनमाफण गदाफ पवहलो चरणमा आयोजना स्तर बाटै समाधान गने कोतसस 
गररनेछ यसका लातग आयोजनाको िातािरणीय तथा सामाजजक व्यिस्थापन एकाईको सिंयोजकत्िमा 
एउटा सतमतत बनाइनछे। पवहलो चरणमा गनुासो सम्बोधन िा तनदानको लातग १५ ददनको म्याद 
ददइनेछ। यदद पवहलो चरणमा गनुासोको उजचत सम्बोधन भएन भने िा गनुासो गने व्यजक्तलाई त्यस 
सतमततले ददएको जिार्ले जचत्त बझेुन भन ेदोस्रो चरणमा गनुासो प्रिेस गनेछ। दोस्रो चरणमा सम्बजन्धत 
िडाध्यि, सम्बजन्धत स्थानीय तनकाय सवहत आयोजनाको तर्फ बाट प्रतततनतध हनुे गरेर सतमतत बनाइनेछ। 
दोस्रो तहको सतमततलाई गनुासो तनदानको लातग १० ददनको म्याद ददइनछे। यदद दोस्रो चरणको 
सतमततले ददएको जिार् पतन गनुासो कताफलाई जचत्त बझेुन भने गनुासो तेस्रो चरणमा जानेछ र यो तेस्रो 
चरणको सतमततमा जजल्ला प्रशासन र जजल्ला समन्िय सतमतत पतन सहभातग हनुेछन।् यदद आिश्यक 
परेको खण्डमा सम्बजन्धत तनकाय िा विशेसग्यलाई पतन यस सतमततमा राख्न सवकनछे। यस सतमततलाई 
पतन गनुासो तनदान गनफ १० ददनको समयाितध राजखनेछ। 

8.2.10 अस्थायी जग्गा उपलब्ध गने प्रकृया (Temporary Land Access Process) 

कततपय आयोजनाहरुमा अस्थायी रुपमा स्थानीयहरुको जग्गा भाडामा तलदा अपारदतसफ ढिंगले गररएको 
हनु्छ। हनुत आयोजनालाई आिश्यक पने जग्गाहरुमा सबै स्थायी रुपमा आिश्यक पने मार प्रावितधक 
प्रततिदेनमा उल्लेख गररएको छ। तर पतन आयोजनाको तनमाफणका लातग तनमाफण व्यिसायी आए पतछ 
उनीहरुको सवुिधाका लातग आयोजनाको यो सम्भाव्यता अध्ययनले तनधाफरण गरेको जग्गा अपयाफप्त हनु 
सक्नेछ। यसको साथै यस प्रततिदेनमा समािेस गररएको विष्र्ोटक पदाथफ भन्डारन गने जग्गा 
कायाफन्ियनका समयमा नेपाली सेनाले अनगुमन गदाफ सरुिाका दृवष्टकोणले केवह पररमाजफना गनुफ पने 
अिस्था आएको खण्डमा आयोजनालई थप जग्गा आिश्यक पनफ सक्नेछ। आयोजनालाई थप जग्गा 
आिश्यक परेको खण्डमा, जग्गा भाडामा तलने प्रकृयालाई काननु सिंगत बनाउन तथा पारदतसफ ढिंगले 
कायाफन्ियन गनफ अस्थायी जग्गा उपलब्ध गने प्रकृया (Temporary Land Access Process) पवहलेनै 
बनाई लाग ुगररनेछ। 
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पररच्छेद-9 िातािरणीय अनगुमन 
आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेन िातािरण सिंरिण ऐन, २०७६ र िातािरण सिंरिण 
तनयमािली, २०७७ बमोजजम तयार गररएको छ। नेपालको प्रचतलत कानून बमोजजम प्रततिदेन तयार 
गदाफ सकारात्मक प्रभािहरु बढाउन तथा नकारात्मक/प्रततकूल प्रभािहरु न्यून गनफ वितभन्न िातािरणीय 
प्रभाि न्यूनीकरणका उपायहरु यस प्रततिदेनमा प्रस्ताि गररएको छ। आयोजना तनमाफणका क्रममा 
नेपालको कानून बमोजजम तनदेजशत तनयमहरु पालन गरेनगरेको तथा प्रततिदेनमा तसर्ाररस गररएका 
प्रततकूल प्रभाि न्यूनीकरण गने उपायहरुको पालना तनमाफणको चरणमा भएनभएको बारे िातािरण सिंरिण 
ऐन, २०७६ को दर्ा ३९ अनसुार नेपाल सरकारको सम्बजन्धत तनकाय िा नेपाल सरकारले तोकेको 
तनकायले गनेछ।  

िातािरण सिंरिण तनयमािली, २०७७ को तनयम ४५ को प्रािधान अनसुार प्रस्तािको तनमाफण तथा 
सञ्चालन गने चरणमा सोबाट िातािरणमा परेको प्रभािको विषयमा प्रत्यके ६ मवहनामा आन्तररक स्रोत 
र साधनबाट अथाफत ् िातािरणीय तथा सामाजजक व्यिस्थापन एकाईले अनगुमन गनेछ। आन्तररक 
स्तरबाट गररएको अनगुमनको प्रततिेदन तयार गरी सम्बजन्धत तनकायमा पेश गररनेछ। प्रस्तावित 
आयोजना नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलाशयमा आधाररत आयोजना भएको र यसको कायाफन्ियनबाट 
अल्पसिंख्यक माझी समूदायको ठूलो जनसिंख्या विस्थावपत हनुे हनुाले अनगुमनका समयमा यस समूदायको 
बारेमा विशषे महत्िका साथ िावषफक रुपमा सम्बजन्धत विज्ञको सिंलग्नतामा अनगुमन गरी िावषफक माझी 
समूदाय उत्थानको योजना समय सापेि पररितफन गरी लाग ुगररनेछ। 

प्रस्ताि कायाफन्ियनको चरणमा आयोजनाले पारेको िातािरणीय प्रभािको बारेमा अनगुमन तनम्न उद्दशे्यको 
लातग गररनेछ। 

(क) कानूनले तोकेका सीमाभन्दा बढी मारामा प्रभाि पनफ नददन; 
(ख) िातािरणीय प्रभाि कम गनफ अपनाइएका उपाय िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेनमा 

उल्लेख भएअनसुार कायाफन्ियन भएका छन ्वक छैनन ्भने्न कुरा जािँच्न; 
(ग) सम्भातबत िातािरणीय िततबारे समयमै सचेत गराउन; र 

(घ) पवहचान गररएका तथा आिँकतलत प्रभाि िास्तविकतासिँग कतत नजजकछन ्भने्न जानकारी 
तलन। 

9.1 आयोजनामा गररने अनगुमनका प्रकार 

िातािरणीय अनगुमन गदाफ कायाफन्ियनको समयका आधारमा मार नभएर यसको तनमाफण पिुफ, तनमाफणको 
र सञ्चालनको समयमा भएका कृयाकलप तथा ततनीहरुबाट िातािरणमा परेको प्रभािको िारेमा तलुनात्मक 
अध्ययन गररनछे। आयोजनाको अनगुमन प्रकृया सरल सहज र अथफपूणफहोस ्भने्न उद्देश्यले प्रस्तावित 
आयोजनामा तनम्न प्रकारका अनगुमन गररनेछ।  

(क) प्रारजम्भक अिस्थाको अनगुमन (Baseline Monitoring): प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफण 
कायफ शरुु गनुफभन्दा अगािै तनमाफण स्थल र िरपरका आधारभतू िातािरणीय पिको सिेिण 
गररनेछ। प्रारजम्भक समयमा गररएको सिेिणको प्रततिदेन तयार गदाफ स्िीकृत िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेदनको विद्यमान िातािरणीय अिस्थामा उल्लेख गररएका िातािरणीय 
तथ्याङ्कमा पइएको तभन्नतालाई आधार मानी तलुनात्मक रुपमा अध्ययन गरी आयोजनाको 
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िातािरणीय व्यिस्थापन योजनाको खाकालाई समय सापेि पररमाजफन गररनछे। यो 
अनगुमनको आधारमा प्रस्तावित आयोजनाको तनमाफण चरण तथा सञ्चालन चरणको 
कृयाकलापबाट िातािरणमा पने प्रभािहरु पवहचान हनुे भएकोले यो प्रततिदेन तयार गदाफको 
समयबाट आयोजना कायाफन्ियन गने समयान्तर लामो भएको खण्डमा विस्ततृ आधारभतू 
सिेिण गररनछे। अनसूुची ९ को तातलका ९.१ मा प्रारजम्भक अिस्थाको अनगुमन योजनाको 
खाका ददइएको छ। 

(ख) प्रभाि अनगुमन (Impact Monitoring): आयोजना विकासकताफले आयोजनाको तनमाफण तथा 
सञ्चालनका कारण त्यस िेरको जनस्िास्थ्य लगायत पयाफिरणीय, सामाजजक र आतथफक 
अिस्थाका सूचकको प्रत्येक छ-छ मवहनामा अनगुमन गरी मूल्याङ्कन गनेछ। यो अधफिावषफकी 
अनगुमन आयोजनाको िातािरणीय तथा सामाजजक एकाईले गनेछ र यसको प्रततिेदन तयार 
गरी सम्बजन्धत तनकायमा पेश गनेछ। यसरी पटक पटक गररएको अनगुमनका क्रममा यस 
प्रततिदेनमा उल्लेख गररएका िा आिँकलन गररएका िातािरणीय प्रभाि भन्दा र्रक प्रभािहरु 
देखापरेको खण्डमा िातािरणीय व्यिस्थापन योजनामा तत्काल समिेस गरी त्यस्ता प्रभािको 
न्यूनीकरणका उपायहरु लाग ुगररनेछ। प्रभाि अनगुमनको खाका अनसूुची ९ को तातलका 
९.२ मा ददइएको छ। 

(ग) तनयमपालन अनगुमन (Compliance Monitoring): यस प्रततिदेनको पररच्छेद ४ तथा 
अनसूुची ४ मा िातािरण सिंरिण सम्बन्धी नीतत तनयम तथा मापदण्डको बारेमा उल्लेख 
गररएको छ। प्रस्तावित आयोजना तनमाफण तथा सञ्चालनका क्रममा ती उल्लेजखत 
मापदण्डहरुको पालना गरेनगरेको तथा नेपालको कानून बमोजजमको मापदण्ड अनरुुपको 
प्रदषुणको मारा रहेनरहेको बारे यस अन्तगफत अनगुमन गररनेछ। यस अनगुमन प्रकृयामा 
आयोजनाको िातािरणीय तथा सामाजजक व्यिस्थापन एकाईले तनयतमत रुपमा तलएको िाय,ु 
ध्िनी, कम्पन्न र पानीको तथ्याङ्क लगायत अन्य र्ोहोर व्यिस्थापनको अिस्था, जतमन 
प्रयोगको अिस्था, पनुस्थापनाको अिस्था आददको तनयतमत तलएको तथ्याङ्कको आधार तथा 
त्यसको स्थलगत अिलोकनको आधारमा यसको प्रततिेदन तयार हनुेछ र सम्बजन्धत तनकायमा 
पेश गररनेछ। तनयमपालन अनगुमनको खाका अनसूुची ९ को तातलका ९.३ मा ददइएको 
छ। 

9.2 िातािरणीय अनगुमनका सूचक 

आयोजना तनमाफण तथा सञ्चालनका समयमा गररने िातािरणीय अनगुमन प्रभािकारी ढिंगले गनफ सवकयोस ्
भने्न उद्दशेयका साथ अनसूुचीमा भएको आयोजनाको ततनै प्रकारका अनगुमनको खाकामा िातािरणीय 
अनगुमनका सूचक (Indicators) समेत ददइएको छ। आयोजनाको तनमाफण तथा सञ्चालनको चरणमा 
ददइएका िा सम्बजन्धत अनगुमनका सूचकहरुमा केही पररितफन आएमा आयोजनाले आन्तररक स्रतको 
पररचालन गरी ती नकरात्मक सूचकको तनिारण िा न्यूनीकरणका उपायहरु तत्काल लाग ुगररनेछ। 
यस प्रततिदेनमा भौततक, रासायतनक, जैविक, जनस्िास्थ्य, सामाजजक तथा सािँस्कृततक िातािरणका 
सूचकहरु पवहचान गरी समािेस गररएको भएता पतन आयोजना ठूलो भएकोले यसबाहेकका अन्य 
िातािरणीय तथा सामाजजक सूचकहरु आयोजना कायाफन्ियनको चरणमा देजखएका सोको समेत 
अध्याितधक गररनछे। 
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9.3 अनगुमनको वितध 

यस प्रततिदेनमा उल्लेजखत अनगुमनका सबै सूचकहरुलाई कसरी िा कुन-कुन वितध/तररकाबाट अनगुमन 
गनेहो त्यसको अनगुमन वितध समेत अनसूुचीमा भएका अनगुमनहरुको खाकामा प्रस्ततु गररएको छ। 
प्रततिदेन तयारीका क्रममा वितध/तररका छनोट गदाफ सकेसम्म भरपदो, सजजलो र आयोजनामा कायफरत 
जनशजक्त (िातािरणीय तथा सामाजजक व्यिस्थापन एकाई) ले कायाफन्ियन गनफ सक्ने खालको प्रस्ताि 
गररएको छ।  

9.4 अनगुमनको समय तातलका 
प्रततिदेनको अनसूुचीमा समािेस भएका अनगुमनका खाकाहरुमा अनगुमनको समय तातलका ददइएको 
छ। समय तातलकामा कततपय तनमाफण सरुु हनु ुभन्दा पवहला एक पटक मार अनगुमन गरे पगु्ने छन ्
त्यस्ता अनगुमनका प्यारातमटरहरुले आयोजना िेरको वितभन्न पिहरुको आधार तयार गदफछन ् भन े
कततपय प्यारातमटरहरु िावषफक, कततपय अधफ िावषफक, कततपय चौमातसक, कततपय मातसक र कततपय 
तनयतमत अनगुमन गनुफ पने प्यारातमटरहरु समािसे गररएका छन।् 

9.5 अनगुमन गने तनकाय 

िातािरण सिंरिण ऐन, २०७६ तथा िातािरण सिंरिण तनयमािली, २०७७ ले िातािरणीय अनगुमनको 
लातग सम्बजन्धत तनकाय िा मन्रालयलाई जजम्मिेार बनाएको छ। यस अनसुार प्रस्तावित आयोजनाको 
अनगुमन गने सरकारी तनकाय ऊजाफ, जलस्रोत तथा तसिँचाई मन्रालय तथा त्यसको मातहतमा रहेको 
विद्यतु विकास विभागले गनेछ। प्रस्तावित आयोजनाको िातािरणीय व्यिस्थापन योजना बनाउदा तनयतमत 
िा समय-समयमा गरररहन ु पने अनगुमनहरु आयोजनाको िातािरणीय तथा सामाजजक व्यिस्थापन 
एकाईले गने र अन्य िावषफक िा यो भन्दा िढी समयान्तरमा गनुफ पने अनगुमन मार विभाग िा मन्रालयले 
गने गरी व्यिस्था गररएको छ। यसकारण आयोजनाको लागतमा सहज हनुेछ र आयोजनाको िातािरणीय 
तथा सामाजजक व्यिस्थापन एकाईले गरेको अनगुमनको प्रततिदेन सम्बजन्धत तनकायमा पठाइनछे र 
प्रततिदेन प्रतत सपुरीिेिण गनुफ पने भएमा सम्बजन्धत सरकारी तनकायले गनफ सक्नछे। 

9.6 अनगुमनको लातग अनमुातनत रकम 

आयोजनाको िातािरणीय अनगुमनको लातग आिश्यक खचफ अनसूुचीमा ददइएको तातलकामा विस्ततृ 
ददइएको छ। िातािरणीय अनगुमन तथा व्यिस्थापनको लातग आिश्यक खचफ आयोजना विकासकताफले 
व्यहोने छ। तलको तातलकामा आयोजनाको तनमाफण तथा सञ्चालन चरणमा लाग्ने िातािरणीय व्यिस्थापन, 
अनगुमन र परीिणका खचफहरुको वििरण ददइएको छ।  
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पररच्छेद-10 िातािरणीय परीिण  
प्रस्तािको कायाफन्ियनबाट िातािरणमा परेको प्रततकूल प्रभाि, त्यस्ता प्रभािलाई कम गनफ अपनाएको 
उपाय तथा तथा त्यस्तो उपायको प्रभािकाररता िारे िातािरण सिंरिण ऐन, २०७६ को दर्ा १२ मा 
व्यिस्था भए बमोजजम प्रस्तावित सनुकोसी-२ जलविद्यतु आयोजनाको िातािरणीय परीिण ऐनले व्यिस्था 
गरेको समयमा अथाफत ्आयोजना सञ्चालन भएको तमततले दईु िषफ पतछ र सो तमततको छ मवहना तभर 
िन तथा िातािरण मन्रालयले गनेछ। िातािरणीय परीिणका समयमा आयोजनाको स्िीकृत 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेनमा प्रस्ताि गररएका िातािरणीय प्रभाि न्यूनीकरणका उपायहरु 
लाग ुगररए नगररएको र ततनीहरुको प्रभािकारीताको िारेमा; प्रततिेदनमा आिँकलन नै नभएको प्रततकूल 
प्रभाि उत्पन्न भएमा सोको विश्लषेण र प्रततकूल प्रभािलाई न्यूनीकरण गनफ अपनाइएको उपाय पयाफप्त भए 
नभएको िारे परीिणका समयमा विश्लषेण गररनछे। 

प्रस्तावित आयोजना ठूलो भएकोले िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिदेनमा आिँकलन गररएका िातािरणीय 
नकरात्मक प्रभािहरु भन्दा थप अथाफत ्र्रक नकरात्मक प्रभािहरु देजखन सक्ने भएको तथा नदी तटीय 
िेर िा विशषेत डुिान िेरमा नेपालका अल्पसिंख्यक माझी समूदायको बसोबास रहेकोले ततनीहरुको 
रिाको तनतमत्त आयोजना आरै्ले अधफिावषफवक रुपमा आन्तररक र िावषफकरुपमा तेस्रो पि िारा प्रततकूल 
प्रभािलाई न्यूनीकरण गनफ अपनाइएको उपाय पयाफप्त भए नभएको र नयािँ थप कुन ैिातािरणीय प्रभाि 
आयोजनामा देजखए नदेजखएको िारे मूल्याङ्कन िा परीिण गनेछ। यस्तो परीिण गराउदा ततनिैटा 
िातािरणसिँग सम्बजन्धत अनभुवि विज्ञ समूहिारा गराइनछे। यसरी आन्तररक र तेस्रो पि िारा परीिण 
गराउनाले आयोजनाको कारण िातािरणमा पने नकरात्मक प्रभािहरुको न्यूनीकरणका प्रस्तावित उपायहरु 
प्रभािकारी भए नभएको िारे समयमानै आयोजनलाई जानकारी तमल्दछ र त्यसको सधुार गनफ समयमान ै
सम्भब हनु्छ, त्यसै गरी यस्ता परीिणले मन्रालयिारा गररने परीिणलाई समते सहयोग पगु्दछ। 

िातािरणीय परीिण गदाफ कजम्तमा तल तातलकामा ददएका विषयहरु समेट्न ुपनेछ। तलको तातलकामा 
उल्लेख गररएका विषयहरु बाहेक परीिण गने विज्ञ समूहले अन्य विषयहरुको समते परीिणमा समािसे 
गनफ सक्नेछन।् 

तातलका 25. िातािरणीय परीिणमा समािेस गररने विषयहरु 

क्र.स. वििरण स्थान प्रक्रीया/विधी सचुाङ्कहरु 

भौततक िातािरण 

1.  बािँधको तल्लो तटीय 
िेरमा नदीको बनोटमा 
पररितफन 

बािँध भन्दा तलको 
िेर  

तनरीिण नदीवकनारको 
ियीकरण र 
तथग्रयानको अिस्था 

2.  िायकुो गणुस्तर आयोजनाको तनमाफण 
तथा खानी िेर 

मापन सामाग्रीको प्रयोग 
र दृश्याबलोकन 

विद्यमान िातािरणीय 
अिस्थामा ददइएका 
सिै पारातमटरहरु 

3.  ध्िनीको गणुस्तर आयोजनाको तनमाफण 
तथा खानी िेर 

ध्ितनमापन यन्र िारा 
नावपने 

विद्यमान िातािरणीय 
अिस्थामा ददइएका 
सि ैपारातमटरहरु 
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क्र.स. वििरण स्थान प्रक्रीया/विधी सचुाङ्कहरु 

4.  पानीको गणुस्तर आयोजनाको तनमाफण 
तथा खानी िेर 

नमनुा पानीको 
प्रयोगशाला परीिण 

विद्यमान िातािरणीय 
अिस्थामा ददइएका 
सि ैपारातमटरहरु 

5.  प्रयोग गररएको जतमनको 
ढािँचा र अततक्रतमत 
जतमन 

आयोजनाले प्रयोग 
गरेको सबै जतमन 

तनरीिण जतमनको पररितफन 

6.  िातािरणीय िहाि बािँधको तल्लो तटीय 
िेर 

न्यनुतम िहािको मापन 
र अतभलेख 

बािँध बाट तनश्केको 
नदीको िहाि 

7.  िषैभरीको िहािको 
तभन्नता 

विद्यतुगृह भन्दा 
तलको भाग 

विद्यतुगृह भन्दा तलको 
िहाि मापन र अतभलेख 

तल्लो तटीय िेरमा 
नदीको कटान 

8.  आयोजनाको कारणले 
िततभएका भौततक 
सिंरचनाहरुको पनुस्थापना 

जलाशय र 
विद्द्यतुगृह िेर 

आयोजना पवहलेको 
तथ्याङ्कसिँग आयोजना 
तनमाफण पतछको 
तथ्याङ्कको तलुना 

प्रभावित सिंरचनाहरुको 
पनुस्थापना ढािँचा 

9.  स्थानीयहरुको नदी 
िारपारमा पहुिँच 

जलाशय िेर छलर्ल सामाजजक पहुिँचको 
अिस्था 

जैविक िातािरण 

10.  िन िेरमा पररितफन आयोजनाले प्रयोग 
गरेको िन िेर 

अिलोकन र गणना िनस्पतीको सिंख्यामा 
कमी 

11.  ितत भएका रुखहरुको 
सिंख्या 

आयोजनाले प्रयोग 
गरेको िन िेर 

अिलोकन र गणना काटीएका रुखहरुको 
ठुटाहरु 

12.  जजिजन्त ु आयोजनाले प्रयोग 
गरेको िन तथा 
आसपासका िेरहरु 

अिलोकन र छलर्ल िन्यजन्तकुो 
चहलपहल 

13.  माछा तथा जलचरमा 
पररितफन 

बािँध भन्दा तल्लो 
तटीय िेर 

नमनुा सिंकलन तथा 
स्थानीय माझीसिँग 
छलर्ल 

जलचरको विविधता 

सामाजजक-आतथफक तथा सािंस्कृततक िातािरण 
14.  आयोजनाले व्यजक्तगत 

सम्पजत्तको अतधग्रण गदाफ 
वितरण गरेको िततपूततफ 

आयोजना प्रभावित 
िेर 

प्रश्नािली सिेिण  
अन्तरिाताफ 

िततपूततफको उपयोतगता 

15.  स्थानीयलाई रोजगारी आयोजना प्रभावित 
िेर 

अिलोकन र अन्तरिाताफ आयोजनाको अतभलेख 

16.  पानीको आपूततफ तथा 
सरसर्ाई 

आयोजना प्रभावित 
िेर 

अिलोकन र अन्तरिाताफ गनुासोको अतभलेख 

17.  स्िास्थ्य अिस्था आयोजना प्रभावित 
िेर 

अिलोकन र अन्तरिाताफ स्िास्थ्य चौकीको 
अतभलेख 
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क्र.स. वििरण स्थान प्रक्रीया/विधी सचुाङ्कहरु 

18.  िालश्रम आयोजना प्रभावित 
िेर 

आयोजना र तनमाफण 
व्यिसायीको कामदारको 
अतभलेख 

िाल श्रतमकको सिंख्य 

19.  पेषागत स्िास्थ्य र 
सरुिा 

आयोजना तनमाफण 
िेर 

अतभलेखको 
पनुराबलोकन र 
अन्तरिाताफ 

दघुफटना र रोगको 
प्रकार 

प्रस्तावित आयोजनाको परीिण प्रततिदेनको ढािँचा तलको तातलकामा ददए बमोजजमको हनुेछ। यसै ढािँचा 
अनसुार िातािरणीय तथा सामाजजक व्यिस्थापना एकाईले चौमातसक रुपमा आफ्नो प्रततिदेन तयार 
गररनेछ। सबै चौमातसक प्रततिदेनहरुको सजम्स्टगत रुपमा िावपफक प्रततिेदन तयार गरी सम्बजन्धत 
तनकायलाई बझुाइनेछ। 

तातलका 26. िातािरणीय परीिण प्रततिेदनको ढािँचा 
अध्याय १ कायफकारी सारािंश 

अध्याय २ परीिण प्रशासतनक तथा परीिण कायफको वििरण, 
आयोजना स्थलमा गररएका अन्तिाफताफ, परीिण गने 
पि तथा परीिणका िेर र वितध यो अध्ययनमा 
समािेश गनुफ पनेछ। साथै िातािरणीय अनगुमन, 
परीिणसिँग सम्बजन्धत तथ्याङ्क तथा वििरण पतन 
समािेश गनुफ पनेछ। 

अध्याय ३ परीिणको पूणफ वििरण 

अध्याय ४ आयोजना सम्बन्धमा पालना गनुफ पने सझुाब तथा 
सधुारात्मक कायफ 

अनसूुची सम्बजन्धत तथ्याङ्क र वििरण 

परीिण गने समूहमा समािेश हनु ुपने जनशजक्त  

प्रावितधक प्रस्तािसिँग विषय तमल्ने विज्ञ 

 िातािरण विज्ञ 
 सामाजजक, आतथफक, सािँस्कृततक विज्ञ 
 प्रस्तािको िेर, वकतसम र यसले पारेको प्रभािको 

गाजम्भयफताको आधारमा थप अन्य विज्ञ 
िातािरणीय परीिणको लातग चेकतलष्ट  
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तातलका 27. िातािरणीय परीिणको चेकतलष्ट 

क्र.स. वििरण 

आ
यो
जन

ाक
ो व
क्र
या
क
ला
प 

अन
गुम

न 
गर
रए

क
ो प्र

भा
ि 

खा
स 

प्रभ
ाि

 

न्यू
नी
क
रण

क
ा उ

पाय
 

प्रभ
ाि
क
ारी
ता

 

सूच
ना

 

तथ्
या
ङ्कक

ो स्र
ोत

 

भौततक पि 

१ िायकुो गणु        

२ पानीको गणु        

३ ध्ितनको मारा        

4 भउूपयोग        

5 जलस्रोत        

जैविक पि 

१ िन जङ्गल        

२ िनस्पतत        

३ जीिजन्त ु        

४ गैह्रकाष्ठ        

५ माछा        

६ दलुफभ र सङ्कटापन्न प्रजातत        

७ सिंरिण िेर        

सामाजजक आतथफक तथा सािँस्कृततक पि 

१ जशिा        

२ कृवष        

३ रोजगारी        

४ बसाइिँ सराई        

५ स्िास्थ्य र सरसर्ाइ        

६ िातािरणीय सौदयफता        

७ लैवङ्गक सिाल        

८ धातमफक तथा सािँस्कृततक जस्थतत        

९ सामाजजक जस्थतत        

प्रस्तावित आयोजनाको आन्तररक िातािरणीय परीिण आयोजनाको िातािरणीय तथा सामाजजक 
व्यिस्थापन एकाईले गनेछ र यसको िावषफक परीिण तेस्रोपििारा गराइनेछ। यसको अजन्तम पररिण 
भने मन्रालयले गनेछ। 
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तातलका 28. आयोजनाको लागत 

क्र.स. कायफक्रम लागत (रु.) 

क आयोजनाको कूल तनमाफण लागत 1,96,35,79,00,000 

ख िातािरणीय लागत 

१ सामाजजक सहयोग कायफक्रम 98,17,८९,५०० 

२ अतभिृविका उपाय लागत ५०,००,००० 

३ िातािरणीय न्यूनीकरणका उपाय लागत 55,७१,५८,००० 

३.१ जग्गाको व्यिस्थापन (सिेिणमा समाबेस 
भएको र छुट दबैु गरेर) 

५९,८८,९३,८३,३०४ 

3.2 िन िरेको प्रयोग र रुख हटाए बापत 
िृिारोपण लागत 

३४,९४,१४,५१९ 

3.3 िनको जग्गाको सट्टा जग्गा बापतको लागत ३,८६,३३,२५,३७५ 

3.4 िन तथा िन्य जन्तकुो अनगुमन ७०,००,००० 

3.5 बाली नोक्सानी आिश्यक्ता अनसुार 

३.६ भौततक सिंरचनाको िती ५,८१,३९,१०,५१८ 

4 िातािरणीय अनगुमन र परीिण १,४०,००,००० 

कुल िातािरणीय लागत  

सामाजजक सहयोग कायफक्रम प्रततशत ०.५ 

सामाजजक सहयोग कायफक्रम सवहत कुल िातािरणीय 
लागतको प्रततशत 
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पररच्छेद-11 तनष्कषफ तथा प्रततबिता 
11.1 तनष्कषफ 
प्रस्तावित आयोजना नेपालको सबै भन्दा ठूलो जलाशयमा आधाररत आयोजना हो र यस आयोजनाले 
सनुकोसी नदी र तामाकोसी नदीको जम्मा कररि ४२२४ हेक्टर डिुानमा पादफछ। आयोजना प्रस्तावित 
िेरको नदी वकनारमा नेपालको अल्पसिंख्यकमा पने माझी समूदायको िजस्त रहेको र ती सबै जसो माझी 
समूदायहरु विस्थावपत हनुेभएकोले ती अल्पसिंख्यक समूदायहरुको उत्थान िा सिंरिणको तनतमत्य छुटै्ट 
योजना बनाई लाग ु गनुफ पने देजखन्छ। यो आयोजना कातायाफन्ियन गदाफ तल ११.२ मा ददइएका 
सझुािहरुलाई मध्यनजर गरेर मार अगाडी बढाउन ुउपयकु्त हनुे अध्ययन टोलीको ठहर छ। 

11.2 सझुाि 

प्रस्तावित आयोजना नेपालको सबै भन्दा ठूलो जलाशयमा आधाररत आयोजना मध्ये एक भएको र हाल 
सम्म यसको तनमाफण कवहले र कसले गने भने्न तनक्योल नभएको तथा यसको कततपय सकु्ष्म अध्ययन 
बािँकी नै रहेकोले आयोजनाको िातािरणीय अध्ययन टोलीको अध्ययनका क्रममा देजखएका केवह सझुािहरु 
तल प्रस्ततु गररएको छ। 

1. आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा आयोजनाको कायफन्ियनबाट पने सामाजजक 
भौततक सिंरचना िा पिुाफधारहरुको िततको विकल्पबारे कुनैपतन अध्ययन भएको प्रावितधक 
प्रततिदेनमा देजखदैन। प्रततिदेनमा उल्लेख भएको प्रभावित सडक खण्ड कररि ६५ वक.तम.मा 
स्थानीय सडकहरुको गणना भएको हो या होइन त्यसको समते स्पष्टता देजखदैन तसथफ 
आयोजना कायाफन्ियनमा जािँदा स्थानीय समूदायको हाल भैरहेको पहुिँचलाई तनरन्तरता ददन े
अतभप्रायले प्रस्तावित आयोजनाको जलाशय िररपरर दोहोरो गाडी गडु्ने सडक बनाउन ु(ररङ्ग 
रोड) उपयकु्त हनुे देजखन्छ।  

2. आयोजना तनमाफण चरणमा प्रिशे गदाफ आयोजनाको जलाशय िेर र सिंरचनाहरु तनमाफण िेरमा 
गरेर धेरै नै िस्तीहरु, व्यिसाय, उिफर कृवष भमूी, माछा मारेर जजविको पाजफन गदै आएका 
माझी समूदाय, दैतनक ज्यालादारी श्रमीक, शहरीकरण बढ्दै गएको कारण घर तथा जग्गा 
भाडामा ददएर आम्दानी गदै आएका स्थानीय, सगरमाथा आधार तसविरमा ढुिानी तथा पयफटन 
ओसारपसारमा सहभागी मन्थली विमान स्थल र त्यससिँग सम्बजन्धत श्रतमक तथा व्यिसायहरु 
आददमा प्रत्यि नकरात्मक प्रभाि पदफछ। आयोजनाको कायफ अगातड बढाउन े क्रममा 
आयोजनाले ितत गरेको अथाफत ्अतधग्रहणमा परेका सम्पजत्तको मार िततपूततफ ददएर नपगु्न े
देजखएको छ वकनकी मन्थली बजारको तल्लो भाग अतधग्रहणमा परेता पतन जजल्ला 
सदरमकुामको वितभन्न सरकारी कायाफलयलाई सिंरचना बनाउन जग्गा नपगेुर अन्यर केवह 
कायाफलय िा परैु सानुफ पने जस्थती आएमा अतधग्रहण बाहेकका िेरमा बस्ने बातसन्दा तथा 
व्यिसायीहरु प्रत्यि प्रभावित हनुेछन।् तसथफ आयोजना तनमाफण चरणमा जान ु पूिफ विस्ततृ 
पनुिाफस तथा पनुस्थापना योजना बनाई आयोजनाको अप्रत्यि प्रभावित िजस्तहरुलाई समते 
समािसे गरेर अध्ययन गररन ुउपयकु्त हनुे देजखन्छ।  

3. यस िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको अध्ययनका क्रममा आयोजना िेरका कुल प्रभावित 
पररिारहरुमध्य ेकररि २१.१% नेपालको अल्पसिंख्यकमा पने माझी समूदाय देजखएको छ। 
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यो समूदायका अतधकािंश पररिारहरुको नाउमा रहेको जग्गा अन्य समूदायको तलुनामा धेरै 
कम छ। यो समूदायको ददनचयाफ तथा सामाजजक ररततररिाज र सस्कृततलाई हेदाफ पतन 
ततनीहरुले पाएको िततपूततफ िापतको रकम पतन सम्हालेर राख्न ेप्रकृततको देजखदैन। ततनीहरुको 
जजविकोपाजफन नदीका माछा माने पखु्यौली पेशामा तनभफरछ र पतन माछा पाल्ने चलन भन े
खासै देजखदैन। तसथफ आयोजनाबाट प्रत्यि प्रभावित तसमान्तकृत, अल्पसिंख्यक जनजातीहरुको 
तनतमत्य छुटै्ट योजना बनाएर कायाफन्ियनमा ल्याउन ुउपयकु्त हनुेछ।  

4. विस्थावपत हनुे माझी समूदायलाई आयोजनाको खचफमै जलाशयको सरुिण घेरा िावहर 
(Outside of Reservoir Rim Treatment Area) एवककृत िस्ती तनमाफण गरी पनुस्थापना 
गररन ुउपयकु्त हनुे। यसको साथै ती समूदायको जजविको पाजफनमा सहज होस ्भने्न उद्दशे्यका 
साथ आयोजनाको तर्फ बाट माछापालन तथा केजकल्चरको तातलम ददइ आिश्यक उपकरण 
तथा सामाग्री समते आयोजनाले उपलब्ध गराउन ु पने र सञ्चालन चरणमा केजकल्चरको 
सवुिधा तत समूदायलाई ददन ुउपयकु्त हनुे। 

5. आयोजनाको सञ्चालन चरणमा जलाशयमा नौकाविहारको प्रचरु सम्भािना रहन्छ त्यसका लातग 
माझी समूदाय नौकाविहारका साधनहरुको चालक बने्न उपयकु्त समूदाय हनुसक्छ। परुाना 
प्रचलन तथा व्यिहारले पतन माझी समूदायलाई ततनीहरुको जजविकोपाजफनमा जलाशयलाई 
जोड्न सवकने देजखन्छ। तसथफ आयोजनाको तनमाफण अन्त्यततर ततनीहरुलाई नौकाविहार 
सम्बजन्ध तातलमहरु आयोजनाले उपलब्ध गराउन ुउपयकु्त हनुे देजखन्छ। 

6. आयोजनाको सञ्चालन चरणमा देश तभर र बावहरका पयफटकहरुको घइुचो लाग्ने तनजश्चत छ 
जसको कारण पयफटन व्यिसाय र्स्टाउने देजखन्छ तथा आयोजना िेरका प्रत्यि प्रभावित 
व्यिसायीहरुलाई पयफटनसिँग सम्बजन्धत तातलमको व्यिस्था गररददए उपयकु्त हनुे देजखन्छ। 
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