सामािजक प्रभाव मु याङ्कन (SIA) ¬प्रितवेदनको शारं स
१. पिरचय
नेपालमा जिडत कुल िव युत क्षमता ६९७.८ मेगावाट म ये जलिवघुतको योगदान ६४४.३ मेगावाट रहे को छ भने
५३.४ मेगावाट तािपय िवघत
ु र ०.१ मेगावाट शौयर् शिक्तको योगदान रहे को छ । उजार्को माग र आपुितर् िवचको
अ तरको कारणले

दे शले हाल १२ घ टा भ दा वढी लोडसेडीङ्ग खे नु पिररहे को छ । जसको कारणले दे शको

उ पादन क्षेत्रको साथै सेवा र समग्र दे शको आथीर्क िवकाशमा समेत नकारा मक असर पिररहे को छ ।
दे शमा िव यमान रहे को एिककृत प्रशारण प्रणालीमा िनमार्णाधीन हे ट डा—भरतपुर २२० के.भी. प्रशारण लाइनको
मह वपूणर् भुिमका हुनेछ िकनकी यो आयोजना नेपालको म य भागमा रहे कोले दे शको पि चमी क्षेत्रमा उ पादन हुने
िव युत माग वढी हुने पुवीर् क्षेत्रमा

प्रभाह गनर् सहज हुनेछ । जसले दे शको उजार् क्षेत्रमा रहे को माग र आपुितर् िवच

स तुलन कायम गराई समग्र दे शको स तुिलत आिथर्क िवकाशमा समेत टे वा प¥
ु याउने छ ।
२. आयोजना संव धी िववरण

प्र तािवत प्रसारण लाइन आयोजना म य नेपालको २ िज ला िचतवन र मकवानपरु अ तरगर्त पन महाभारत
पवतर्को त लो रे ज र चुरे रे ज हुदै जा छ । जसको कुल ल वाई ७२ िकलो मीटर छ । यस आयोजनाको अिधकांश

भाग बन क्षेत्रमा पदर् छ भने बाँकी भाग खेतीयोग्य जमीन, वगर, खोला र बाटो क्षेत्रमा पदर् छ । यो आयोजना

मकवानपुर िज ला हे ट डा नगरपालीका वडा नं.१ चौकीटोलमा रहे को िव यमान सव टे सनवाट सु भइ िचतवन
िज लाको भरतपरु नगरपालीका वडा नं। ११ ि थत जलदे वी सामद
ु ाियक वन क्षेत्रमा रहने नयाँ सव टे सनमा आइ
टुङ्गने छ । यसको अितिरक्त यस आयोजना हे ट डा नगरपालीका वडा नं.१ भैरव डाँडा दे खी हे ट डा नगरपालीका वडा
नं.११ थानाभ¥याङ्गमा िनमार्णाधीन नयाँ सव टे सन स मको २ िक.मी. ख ड चार सिकर्टको हुने गरी िव तार

गिरने छ । प्र तािवत यस आयोजनावाट िचतवन िज लाको ८ गा. िव. स. र १ नगरपालीकाको साथै मकवानपुर
िज लाको २ गा .िव.स. र १ नगरपालीका गरी ज मा १० गा.िव.स.र २ नगरपालीका प्रभािवत हुने छन ् ।

यस आयोजना अ तरगर्त ब ने टावरह को औसत उचाइ ४५ मी र टावरको आधार औसत १२.५ मी × १२.५ मी को
हुने छ । यो टावर डवल सकीर्टको तार राख्नसक्नेगरी िनमार्ण हुनेछ । एक टावर दे खी अक टावर िवचको दरु ी
औसत ३५० मी र प्रसारण
यस आयोजनाको

अिधकार िसमा (ROW) ३० मी (के द्र दे खी दाँया १५मी वायाँ १५ मी) को हुनेछ ।

ट छनौट गदार् प्रािवधीक पक्षको अितिरक्त अ य सामािजक िवषयब तह
ु

ज तै वसोवास क्षेत्र,

धामीर्क तथा सं कृती क्षेत्र , कुल र अ य सामािजक संरचनाह लाइ समेत ख्याल गरी सकभर य ता संरचनाह
प्रसारण अिधकार िसमा ९च ्इध ्० मा नपन गरी छनोट गरीएको छ । यस आयोजनाले सव टे सन र टावर राख्ने
जमीन गरी ज मा ६.९० हे क्टर यक्तीगत जग्गा अिधग्रहण गनछ । यस आयोजनाको िनमार्ण अवधी २ वषर्को
हुनेछ जसमा ४० जनाजती दक्ष, ६० जनाजती अधर्दक्ष र १५० जनाजती अदक्ष गरी ज मा २५० जनाजती कामदारह
संलग्न हुनेछन ् । अदक्ष कामदारह

३. अ यन िविध

स भब भएस म

थानीय हुनेछन ् ।

सामािजक प्रभाव मु याङ्कन प्रितवेदन तयार गन िसलिसलामा प्राथिमक र

िधतीय त याङ्कक दव
ै ो सहयोग
ु क

िलइएको छ । प्राथिमक त याङ्क संकलनमा गुणा मक र पिरणा मक दव
ु ै अनुस धान िवधीको प्रयोग गिरएको छ
। यस प्रितवेदन तयार पादार् स दभर् सामाग्रीको पुनरावलोकन, १४७ घरधुरीको सामािजक र आथीर्क सवक्षण , १०
ठाउँ मा सहभागीता मुलक ग्रामीण लेखाजोखा कायार्क्रम, बजार सवक्षण र स वधीत िज लाका सरोकारवाला िनकाय
तथा यिक्तह संग अ तरकृया आदी◌े गिरएको िथयो ।
सामािजक प्रभाव मु याङ्कन प्रितवेदन तयार गदार् िलइएको त यांङ्क र संव धीत िवषयका िवशेषज्ञह वाट िदइएको
सुझावको आधारमा पुनवार्स कायर् योजना ( ब ्ए० प्रितवेदन पिन तयार पारीएको छ ।

पुनवार्स कायर्योजना

प्रितवेदन िव व वकको प्रचिलत िनती तथा नेपाल सरकारको प्रचलीत िनतीनीयम तथा कानुनी यव था आदीको
अधीनमा रही तयार पािरएको हो ।
िव व बकको सामािजक सुरक्षा िनित अ तगर्को अ वैि छक पुनवार्स स बि ध नीितको मख्
ु य उ दे य योजना
तजुम
र् ाका सबैखाले िवक पह को खोजी गरी सकेस म अ वि छक पुनवार्स गराउने ि थित आउन निदने यिद य तो
ि थित आएमा सकेस म

यन
ुर् रे मा
ू गन रहे को छ; था तरणनै गनप

था तरण गिरएका मािनसह लाई आयोजना

पुवक
र् ो जीवन तर प्रा त गनर् प्रभािवतह को आय क्षमता, उ पादन क्षमता व ृ धीगन◌े वा कि तमा पिन पिहलेको
ज तै क्षमता कायम राख्न सहयोग गन रहे को छ । यो िनती ले भौितक
कुनै स पितको क्षितका कारणले हुने
आयआजर्नको

थाना तरण मात्र नभई जग्गा जिमन वा

थाना तरण, बास वा स पितको क्षित वा यसको पहँ◌ुचमा भएको असर,

ोत वा जीिवकोपाजर्नको मा यम आिदको क्षित ज ता असरलाई समेत समे दछ । उपरोक्त कुनै

पिन िकिसिमको क्षितमा यो नीित आकिषर्त हु छ र अिनवायर्
आयोजनाको पन
ु वार्स कायर्योजना प्रितवेदनले घरधुरीलाइ ३

पमा पुनवार्स कायर्योजना तयार गनुर् पदर्छ ।
ेणीमा िवभाजन गरे को छ ।

१. टावरले प्रभािवत पारे को घरधुरी
२. सव टे सनले प्रभािवत पारे को घरधुरी
३. प्रसारण लाइन अिधकार िसमामा परे को

घरधुरी

आयोजना प्रभािवत माथीका घरधुरीह लाइ िन न अनुसार िवभाजन गरीएको छ ।
ड

सीमा तकृत

पमा प्रभािवत घरधुरी ◌ः आ नो

वामी वमा रहे को कूल जमीनको १०% भ दा कम क्षित

भएको घरधुरी ।
ड

ग भीर

पमा प्रभािवत घरधुरी ◌ः आ नो

घरधुरी । आवसीय संरचनामा क्षित हुने घरधुरीह
ड

वामी वमा रहे को कूल जमीनको १०% भ दा बढी क्षित हुने

समेत यसै कोटीमा पदर् छन ् ।

जोिखममा परे का घरधुरी ◌ः मिहला मूली भएको घरधुरी, एकल मिहला मल
ू ी रहे को घरधुरी, अशक्त–ब ृ ध

यिक्तमूली भएका घरधुरी, दिलतका घरधुरीह

यस कोटीमा पदर् छन ् ।

यस प्रितवेदन तयार पादार्, आयोजनावाट प्रभािवत १७४ घरधुरी म ये १४७ घरधुरीको मात्र सामािजक आथीर्क
अव थाको सवक्षण गरीएको िथयो ।

४. नीतीको समीक्षा
आयोजना पुनवार्स कायर् योजना र सामािजक प्रभाव मु याङ्कन प्रितवेदन तयारपादार् प्र ताबकले नेपाल सरकारको
वतर्मान ऐनिनयमको साथै प्रमुख दातिृ नकाय िव व वकको सामािजक सरु क्षा िनितको समेत पालना गरे को छ ।
साथै दे शमा प्रचलीत िव यमान ऐन ज तै जग्गा प्रा ती ऐन, थानीय
िनयमावली, िव व

वाय

साशन ऐन, िव युत ऐन तथा

म संगठनको माहास धी आिदको पिन समीक्षा गरीएको छ ।

५. सरोकारवाला संग अ तरकृया, छलफल तथा गुनासो यव थापन
यस प्रितवेदन तयार गदार् सरोकारवाला यिक्त तथा संघसं थासंग वह
ृ त छलफल गिरएको िथयो । छलफलको
क्रममा सरोकारवालाह ले उठाएका सबालह

ज तै जग्गा घरको उिचत क्षतीपुतीर्, िजवन तर सध
ु ारका कायर्क्रमह ,

रोजगारी, प्रशारण लाइनको वैक पीक यव था, प्रभाव

युनीकरणका कायर्क्रम तथा िजवन तर व ृ िध संव धी

कायर्क्रम तथा उपाय, क्षती भएको संरचना िनमार्ण तथा सामुदायीक िवकाश सहयोग कायर्क्रम आिदको वारे मा छलफल
भएको िथयो ।
आयोजनाको कायार् वयनको क्रममा उठे का र उ नसक्ने यिक्तगत तथा सं थागत सम या तथा िववािदत िवषयह
संमाधान गनर् एउटा सम या सुनुवाइ तथा समाधान संय त्रको िनमार्ण गरीनेछ यस संय त्र माफर्त यिक्तको
यक्तीगत स पती र सावर्जिनक स पती तथा जग्गाको िबबाद समाधानको उपायको खोजी गिरने छ । वातावरण
तथा सामािजक यव थापन इकाइ कायार्लयले एक सम या िववरण दतार् पु तीकाको यव था गन छ । उक्त
पु तीकामा संव धीत सवै सरोकारवालाह ले यक्तीगत स पितमा भएको क्षती र आयोजना िनमार्णको चरणमा
आउने सम याह का वारे मा िववरण िदन सक्नेछन ् । य तो उजुरी सम या सन
ु ुवाइ तथा समाधान सँय त्रमा लागी
सम या समाधानको प्रयास गरीने छ ।
६. आयोजना प्रभािवत पिरवारह को आधारभत
ू अव था
आयोजना प्रभािवत गा.िव.स.÷न.पा.को कुल जनसंख्या २,७७,२५६ म ये पु ष १,४०,२३२ (५०.५८%) र महीला
१,३७,०२५ (४९.४२%) रहे को छ । यस क्षेत्रमा कुल घरधुरी संख्या ५६,७९५ रहे काले औसत संख्या ४.८८ रहे को छ ।
२०५८ सालको जनगणना अनस
ु ार यस क्षेत्रमा ५७ जातजातीको बसोबास रहे को छ । जसम ये पाहाडी ब्रा हण
३२.५६% तामाङ्ग, १३.४५%, क्षेत्री १३.४% छन ् । यस क्षेत्रमा ७३.६७% ले नेपाली भाषा वो दछन । आयोजना
प्रभावीत क्षेत्रको औसत साक्षरता दर ६८.१२% छ । मुख्य पेशाको

पमा कृषीलाई अवल वन गरीएको छ । ७३.८७%

मािनस कृषी पेशामा संलग्न छन ् ।
सवक्षण गिरएको कुल १४७ घरधुरीको जनसंख्या ९०२ छ । जसमा ५०।८९%

पु ष र ४९.११% मिहला छन ् । औषत

पिरवार संख्या ६.१४ छ जुन प्रभािवत गा. िव. स. तथा नगरपालीको र प्रभािवत िज लाको औषत पिरवार संख्याको
तुलनामा वढी हुन आउछ । सवक्षणमा परे का जनसंख्या म ये ६वषर् भ दा माथीको जनसंख्याको २१.१% मानीस

िनरक्षर छन ् । आयोजना क्षेत्रमा िविवध जनजातीका मािनसह को बसोबास छ । सवक्षण गिरएको घरधुरी म ये
३९.०९% तमाङ्ग (सीमा तकृत वगर्, २१।०९ % ब्रा हणरछे त्री, २१।०९ % गु ङ्ग, मगर र राई (िपछडीएको वगर्),
६.१२% चेपाङ्ग (अती सीमा तकृत वगर् ), ६.१२% नेवार, ७.४८% दलीत (कामी, दमै, साकीर्) को बसोबास छ ।

आयोजना प्रभािवत क्षेत्रमा ६७.३५% ले

नेपाली भाषा वो दछन ् भने २५.१७% ले तमाङ्ग ,२.७२ % ले चेपाङ्ग र

२.०४ % ले गु ङ्ग भाषा वो दछन ् ।
कृिष, नोकरी, यालादारी र यवसाय यस क्षेत्रका मािनसह को मुख्य पेशाह
औषत वाषीर्क आ दानी १,५५,९८१

छ , जस म ये गैर कृषी क्षेत्रको योगदान ८८.२९% रहे को छ भने कृिष र

पशुपालनको योगदान क्रमसस ् ८ % र ३।७१ % रहे को छ ।
१,२४,४२७

हुन ् । सवक्षण गिरएका घर परीवारको

सवक्षण गिरएको घर पिरवारको

औषत वािषर्क खचर्

छ सवै भ दा वढी खचर् खानामा (४५.५८%) छ । प्रभािवत घरधुरीको औषत जग्गा

वािम व ०.३६

हे क्टर छ । धान, गहुँ, मकै, कोदो, तोरी ,दलहन यस क्षेत्रमा उ पादन हुने प्रमुख खा या न तथा नगदे वालीह
कृिषको साथसाथै पशुपालन यवसाय पनी पेशाको

हुन ् ।

पमा अपनाइएको पाइ छ । ७०% मािनस पशुपालन यवसायमा

संलग्नरहे को दे िख छ । सवक्षणको क्रममा आयोजना प्रभािवत ८८.४४% मानीसह को आयोजना प्रती सकारा मक
धारणा रहे को पाइयो भने २.०४% को नकारा मक र ९.५२% को तट ठ रहे को पाइयो । सवक्षण गिरएका म ये
१५.६५% मानीसह ले रोजगारीको, ७७.५५% ले उचीत क्षतीर्पुतीको ,४.०८% ले

थािनय िवकाश र २.७२% ले

िव यत
ु ीकरणको आसा आयोजनावाट राखेको दे िख छ ।
७. प्रभाव मु याङ्कन
आयोजनाको कायार् वयनवाट यस क्षेत्रका करीव २५० मानीसह ले अ थायी
आयोजनाको कायार् वयनवाट

थनीय िसप र दक्षतामा व ृ घी, आथीर्क व ृ घीको अवसर, ग्रामीण िव यत
ु ीकरणको

अव थामा सध
ु ार ,राि ट्रय आयमा व ृ घी आिद ज ता सकरा मक प्रभावह
हुदा ६.९० हे क्टर नीजी जमीनको अधीग्रहण, २३० वटा िनजी

५ वटा धामीर्क संरचनाको

पमा रोजगारी प्रा त गन दे खी छ ।

था तरण, एउटा

पन प्र यक्ष नकारा मक प्रभावका क्षेत्रह

खह

पन दे खी छ । आयोजना कायार् वयन

हटाउनुपन, ११५ घर तथा टहराह को

कुल क पाउ ट प्रसारण लाइन अिधकार िसमामा पन आिद आयोनावाट

हुन भने

वा थ र सरसफाइ, शा ती सुरक्षा, जमीनको ख डीकरण,

सहरीकरण, भू—प्रयोगमा अवरोध, कृिष उ पादक वमा कमी आिद अप्र यक्ष नकारा मक प्रभावका क्षेत्रह
८. प्रभाब

था तरण,

हुन ् ।

यूिनकरणका उपायह

आंकलन गिरएका नकरा मक प्रभावह को

युिनकरणको िनमी व सुहाउँ दो प्रभाव

युनीकरणका उपायह को प्र ताव

गिरएको छ । यस सामािजक प्रभाव मु याङ्क प्रितवेदन कायार् वयन गदार् िन न िलिखत प्रभाव

युिनकरणका

उपायह को अवल वन गिरने छ ।
क. िनिज स प ी (जग्गा, घर, टहरा, ख आिद ) को प्रित थापन मु य वरावरको क्षितपुितर् िदइने
ख. जुन यिक्तको घर पुनः थापना गनप
ुर् न छ य ता यिक्तह को लागी

छ ।

था तरण खचर्, यातायात

खचर्, घरभाडा

खचर् आिद समेत उपल ध गराईने छ ।
ग. िजिवकोपाजर्नको िनिम व प्रभािवत यिक्तह को लागी िविभ न प्रकारका िसप िवकाशका तािलम

संचालन

गिरनेछ ।
ड.

वा य सरु क्षा र सरसरसफाइको वारे मा जनचेतना मुलक कायर्क्रम संचालन गिरनेछ ।

च. पेशागत

वा य र सरु क्षा संव धी तालीम, सामािजक सचेतना तालीम कायर्क्रमह

संचालन गिरनेछ ।

९. सं थागत यव थापन र अनग
ु मन
आयोजनको स पुणर् य थापिकय कायर्को दाइ व हे ट डा—भरतपुर २२० के भी प्रशारण लाइन आयोजनाको हुने छ ।

के दीय र आयोजना तहगरी ज मा २ तहमा आयोजनको सं थागत यव थापन गन यव था गिरएको छ ।
के दीय तहमा वातावरण तथा सामािजक अ ययन िवभाग, उजार् म त्रालय, िव युत िवकाश िवभाग आदी

कायार्लयह ले सामािजक प्रभाव मु याङ्कन प्रितवेदनको कायार् वयनमा अनुगमन गन छन ् । यसको अितिरक्त
िवशेषज्ञह को टोलीले पनी समय समयमा आयोजनाको अनुगमन गन यव था गिरएको छ । य तै आयोजना तहमा
आयोजना प्रमख
ु , जग्गा अिधग्रहण तथा पुनः थापना इकाइ ,वातावरण तथा सामािजक यव थापन इकाइ, क्षतीपुतीर्
िनधार्रण सिमित, ठे केदार र िज ला

थीत सरोकारवाला िनकायह ले आयोजनाको अनग
ु म तथा िनयमन गन छन ् ।

१०. कायार् वयन तालीका
सामािजक प्रभाव मु याङ्कन प्रितवेदनको कायार् वयन आयोजनाको िनमार्ण संगै क्रमस ३ वषर् िभत्र परु ा गिरने छ ।
११.वजेट
सामािजक प्रभाव मु याङ्कन प्रितवेदनको कायार् वयन गदार् ज मा
खचर् प्रसारण लाइन अिधकार िसमा (ROW)

८३.२४ िमलीयन खचर् हुने दे िखएको छ । उक्त

मा पन जग्गाको क्षतीपिु तर्, सरु क्षा तालीम तथा जनचेतना मल
ु क

कायर्क्रम, व थ र सरसफाइ संव धी कायर्क्रम, समूदाय सहयोग कायर्क्रम आदीको लागी गरीनेछ ।
१२.िन कषर्
राि ट्रय मह वको आयोजना भएको र मु याङ्कन पछीको◌े नितजाको आधारमा आयोजनाले सामािजक
नकारा मक प्रभाव भ दा तल
ु ना म
दे िख छ ।

पमा पान

पमा सकारा मक पक्ष सवल छ । यसैले आयोजना कायार् वयन गनर् स भब

