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मनाङ

लमजुङ

गोखा�

तनहुँ

िचतवन

सव�े�णमा भाग िलएका स�बि�धत 
गाउँपािलका र नगरपािलकाको 
सहभागी �ितशत

सव�े�णमा कूल सं�या: १२३

१%

८९%

१७% २%१५% ४%१९% २%१४%

म�या �ङ्दी किरडोर 

२२० के भी 
बारे  समुदायको 
धारणाह�

सव�े�णमा भाग िलएका 
सहभागीको उमेरगत र 
लैिंगक �ितशत

सव�े�णमा भाग
िलएका सहभागीको

जातजाित �ितशत

�भािवत िज�लाह�:

�मुखदाता: यूरोपेली लगानी बैंक ऋण: ९ करोड ५० लाख यूरो

पिरयोजनाको नाम: नेपाल िव�ुत �व�था िव�तार पिरयोजना

पिरयोजना स�चालक: नेपाल िव�ुत �ािधकरण

आिदवासी

�ा�हण/�े�ी

दिलत

५६%

म�या�ङ्दी किरडोर २२० के भी उ�च भो�टेज �सारण लाईन (११० ि किम)
यो �सारण लाईन नेपालको ५ िज�ला भएर जा�छ, जुन �सारण लाईन अ�नपूण� संर�ण �े� 
वरपर उ�पािदत जलिव�ुत भारत र काठमाडौंको उपभो�ताको लािग लैजाने गरी िनमा�ण गिरदैछ ।

म�या�ङ्दी किरडोर २२० के भी 
�सारण लाईन पिरयोजनाबाट को 
कित �भािवत छन् ?, 
कसरी �भािवत भए ?  
र �भािवतह�का �मुख 
सरोकार र चासोका िवषयह� 
के के हुन् ? भ�ने थाहा पाउन एउटा सव�े�ण 
गिरएको िथयो । उ�त समुदायबाटै गिरएको 
सव�े�णको नितजा तल ��तुत गिरएको छ ।

१०%
दोदी� 

गाउँपािलका

२%
नासों 

गाउँपािलका
२८%

म�या�ङदी 
गाउँपािलका

१%
सु�दरबजार 
नगरपािलका

५९%
वेसीशहर 

नगरपािलका

उ� ��ेमा 

भ�दा अगाडी देखी बसोवास 
गद�ै आएका हुन्।
 

१०० वष�  



ज�गामािथबाट 
जाने तार 

�सारण लाईनमुि न वा निजकका घर 

िव�ुत टावर रािखने ज�गा 

५२%

३५%

�भािवत समुदायका अगुवाह�

घर आएका सव�े�कह�

पिरयोजना�ारा स�चािलत सामूिहक छलफल

�थानीय सरकार

�मुख िज�ला अिधकारी

गाउँमा ह�ला फैिलएको

समुदायह�ले पिरयोजनाको बारेमा कसरी थाहा पाए ? बहुसं�यक पिरयोजनाह�ले समुदायह�लाई �भािवत पारेका छन्।

ज�गाको म��य घट्नु 
(अवम��यन हुनु) 

अपया�� �ितपूित�ज�गािधतो रा�
गा�ो हुनु

चराचु�ङगी र 
जनावरमा परेका असर

��य�दुषणउ�जनी घट्ने �वनी�दुषण �े� वरपरका अ�य 
पिरयोजनाका असर

�ख र जङ�गल 
नाश हुने

मािनस �वा��यमा 
पन�े असर

सुर�ा स�ब�धी 
असर

�वत��, पूव� सुसूिचत
सहमती नभएको

�थानीय तहमा अपया�� 
िव�ुत आपूती�

बािहरबाट �याइएको 
�िमकबाट परेका असर 

पिरयोजना स�ब�धी लैिंंगक �ि�कोणमा आधािरत �मुख सरोकार

घरज�गामा परेका �भाव

पुरुषले 
छनौट गरेको 
सरोकार %

मिहलाले 
छनौट गरेको 
सरोकार %

वातावरणीय 
असर

सामािजक 
असर

सव�े�णमा समुदायलाई आ�ना पाँच �मुख सरोकारह� पिहचान गन�
लगाइएको िथयो । धेरै जसो स�पि�त पु�षको नाममा रहेको र मुआ�जा 
तथा �ितपूि त� पाइने भएकोले, �ायः पु�ष उ�तरदाताले आिथ�क �भावसंग 
स�बि�धत सरोकार पिहचान गरेका देिख�छ । अको�ितर, मिहलाले 
�ायःजसो ज�गा जिमनमा शारीिरक �म गन�े हुँदा, �ायःजसो मिहला 
उ�रदाताले ज�गा जिमनमा हुने वातावरणीय �भावसंग स�बि�धत 
सरोकार पिहचान गरेका देिख�छ । 

७६% ले आफूह� २२० केभी म�या�ङ्दीका साथसाथै जलिव�ुत 
उ�पादन पिरयोजना वा अ�य िव�ुतीय लाइ�नबाट 
पिन �भािवत भएको जानकारी िदए।

५१% ले आफ�ह� २२० केभी म�या�ङ्दीका साथसाथै अ� 
उ�चभो�टेज �सराण लाईनबाट पिन �भािवत भएको 
जानकारी िदए।

आिथ�क 
असर
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१५%

११%

२%

२%
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७९%

८९%

FPIC तथा अिधकार म�चको �पमा संगिठत लमजुङका समुदायह�ले यूरोपेली लगानी बैंकको उजुरी संय�� सम� अ�टोबर २०१८ मा आ�नो उजुरी दता� गराए । उनीह�ले आयोजनाका दातृ 
सं�था,स�चालक र सरकारी िनकायह�संग आ�नो सरोकारको िनराकारण गन�को लािग म�य�थता गिरिदन अनुरोध गरेका िथए । FPIC तथा अिधकारम�च, नेपालका आिदवासीह�को मानवअिधकार 
स�ब�धी विकल सम�ह (लाहुिन�प) र एकाउि�टिबिलटी काउ�सेलले यस जानकारी प�लाई तयार गरेका हुन्। (वैशाख २०७६ मा साव�जिनक गिरएको) 
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