
 

विद्यतु उत्पादन कम्पनी लिलिटेड 

वकिाथाांका अरुण  जिविद्यतु आयोजना (४५४ िेगािाट) को  

िातािरणीय प्रभाि िूल्याङ्कनको सािवजलनक सनुिुाई सम्बन्धी सािवजलनक सूचना 

 (प्रकाशित लिलत: २०७९।०३।३० गते) 

विद्यतु उत्पादन कम्पनी लिलिटेडद्वारा प्रदेि नां. १, सांखिुासभा शजल्िा, भोटखोिा गाउँपालिका िडा नम्बर २ भै बहन े
अरुण नदीको खण्डिा अिशथथत रहने गरी अधवजिािययकु्त प्रकृलतको वकिाथाांका अरुण जिविद्यतु आयोजना प्रथताि 
गररएको छ। आयोजना थथि भोटखोिा गाउँपालिका िडा नम्बर २ लभत्र लसलित छ। कररब ४५४ िेगािाट कुि जलडत 
क्षिता भएको यस आयोजना िखु्यत: विद्यतुको अलधकति िाग हनुे सियिा सञ्चािन गने उद्देश्यका साथ लनिावण गनव 
िालगएको हो। यसका िालग छुम्सरु गाउँ नशजक अरुण नदीिा जगदेखी कररब १४० लिटर अग्िो बाँध बनाईनेछ र सो 
बाँधका कारण अरुण नदीिा कररब ०.३३८ िगव वकिोलिटर क्षेत्रफििा फैलिएको १०२.१२ िाख घन लिटर क्षिताको 
जिािय बने्नछ। भोटखोिा गाउँपालिका िडा नम्बर २ लिङ्गि गाउँबाट करीि ५०० लिटर ति पङुिछुी भने्न ठाउँिा 
यसको विद्यतु गहृ रहनेछ। यस आयोजनाका िालग ८.० लिटर व्यास भएको िगभग ५,९८५ लिटर िािो भलूिगत 
हेडरेस सरुुङ्ग बनाइनेछ। पालनको लडजाइन बहाि कररब १४३ घन लिटर प्रलत सेकेण्ड र कररब ३७९.४० लिटरको 
कुि हेड (Gross head) प्रयोग गरी बावषवक कररब २,६५५.१२ लगगािाट घण्टा बराबरको उजाव उत्पादन गने गरर 
आयोजनाको लडजाईन गररएको छ। यसको विद्यतु गहृ भलूिगत हनुेछ जसिा हेडरेस सरुुङ्गबाट ल्याइएको पानीिाई ४ 
िटा टिावइनिा खसािी विद्यतु उत्पादन गररनछे। विद्यतु उत्पादन पश्चात कररब ८७१ लिटर िािो Tailrace Tunnel 

बाट पानीिाई पनुः अरुण नदीिा नै छोलडनछे। आयोजनाका सांरचनाथथिहरु सम्ि पगु्नका िालग कररब २१.३ वकिोलिटर 
िािो पहुँच िागव लनिावण गररनेछ। आयोजनाका अलधकाांि सांरचनाहरु िकाि ुबरुण राविय लनकुन्जको िध्यिती के्षत्रिा 
बने्नछन।् 

आयोजनाको िातािरणीय प्रभाि िूल्याङ्कन अन्तगवत िातािरणीय अध्ययन प्रलतिदेन तयार गने लसिलसिािा सम्बशन्धत सबै 
सरोकारिािाहरूको राय सझुाि सिाििे गनव िातािरण सांरक्षण लनयिाििी २०७७ को लनयि ६ बिोशजि लनम्न लिलत, 
सिय र थथानिा सािवजलनक सनुिुाई कायवक्रि आयोजना गररने भएको हुँदा उक्त कायवक्रििा सहभागी भई आफ्नो अिूल्य 
राय सझुाि एिां प्रलतवक्रया प्रदान गररददनहुनु सम्बशन्धत सबै सरोकारिािाको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशित 
गररएको छ। 

सािवजलनक सनुिुाई हनुे लिलत, सिय र थथान: 

लिलत र सिय थथान 

२०७९ श्रािण ११ गते, लबहान १० बज े भोटखोिा गा.पा. िडा नां.-२, श्री बदु्ध आधारभतू विद्यािय, छुम्सरु  
२०७९ श्रािण १३ गते, लबहान १० बज े भोटखोिा गा.पा. िडा नां.-२, श्री ज्योलत प्राथलिक विद्यािय, ररदाक  

२०७९ श्रािण १५ गते, लबहान १० बज े भोटखोिा गा.पा. िडा नां.-२ को िडा कायाविय, च्याम्ताङ्ग  

२०७९ श्रािण १६ गते, लबहान १० बज े भोटखोिा गा.पा. िडा नां.-२, अरुणोदय िाध्यलिक विद्यािय, लिङ्गि  
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