
 

 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजना 
इलाम तथा झापा जजल्ला 

प्रदेश १ 

(मखु्य भाग) 
JOB नम्बर: २०७३/७४-५ 
प्रततवेदन पेश गररएको तनकाय 

वन तथा वातावरण मन्रालय 

त िंहदरवार, काठमाण्डौ, नपेाल 

मार्फ त 

ऊजाफ, जलस्रोत तथा त िंचाई मन्रालय 

त िंहदरवार, काठमाण्डौ, नपेाल 

प्रस्तावक 

ववद्यतु ववका  ववभाग 

 ानो गौचरण, काठमाण्डौ नपेाल 

र्ोन निं : ०१४४८०३२६, ०१४४७९५०७ ०१४४८०४२५ 

 

(मिं ीर, २०७८)  
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काययकारी साराांश 
१. प्रस्तावक  
प्रस्ताववत कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजनाको प्रस्तावक ववद्यतु ववकास ववभाग रहेको छ ।प्रस्तावकको 
ठेगाना तनम्न अनसुार रहेको छ। 
श्री ववद्यतु ववकास ववभाग  
ठेगाना : सानो गौचरण, काठमाण्डौ नेपाल । 
फोन नां : ०१-४५३४११९, ०१-४५४५५९१, ०१-४५२३२०६ 
फ्याक्स नां : ५२४४२५७ 
P.O. Box: २५०७ 
इमेल: info@doed.gov.np 

वेबसाइट: www.doed.gov.np  
२. आयोजनाको वववरण  
ववद्यतु ववकास ववभागबाट अध्ययनका लातग प्रदान गररएको Co-ordi nat es अनसुार आयोजना प्रभाववत 
क्षेत्र ईलाम जजल्लाको माङसेबङु गाउँपातलकाको वडा नां. ३, ४ र ५, माई नगरपातलकाको वडा नां. 
१, २,३,४, ५, ६,  ७, ८, ९ र १०, देउमाई नगरपातलकाको वडा नां. ७ र ९, ईलाम नगरपातलकाको 
वडा नां. ११ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नां. १, २ र ३, र झापा जजल्लाको जशवसताक्षी नगरपातलकाको 
वडा नां. ९, १० र ११, कन्काई नगरपातलकाको वडा नां. १, २ रहेका छन।् 
प्रस्ताववत आयोजना बहउुदे्दश्यीय आयोजना हो जसअन्तगयत जलववद्यतु आयोजना, Flood control, Re-
regulating Reservoir, बाढी तनयन्त्रण, Water Navigation, माछा पालन, पययटन क्षेत्रको ववकास, 
तसँचाइ प्रणाली आदद पदयछन।्यो अध्ययनले मखु्यत जलववद्यतु आयोजना (६० मे. वा.) , Re-

regulating Reservoir, बाढी तनयन्त्रण, जलाशयमा Water Navigation, माछा पालन, पययटन क्षेत्रको 
ववकास आदद समेटेको छ। 
Re-regulating Reservoir बाट तनस्केको पानी तल्लो तटीय क्षेत्र झापा जजल्लामा तसँचाइको लातग प्रयोग 
गरर कररव 51,750 हेक्टर Cultivable Command Area मा तसँचाई सवुवधा परु् याउने लष्य य रहेको 
छ । तसँचाईको लातग छुटै वातावरणीय अध्ययन गररनेछ । 
जलववद्यतु आयोजना तथा जलाशयमा हनुे डुवान क्षेत्र तथा ववतभन्न सांरचनाहरुको तनमायणका लातग कुल 
५६४५ हे. जग्गा आवश्यक पनेछ जसमध्ये ५६३० हे. स्थायी रूपमा १५ हे. अस्थायी रूपमा प्रयोग 
गररनेछ। 
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प्रत्यक्ष प्रभाव पने जजल्ला/नगरपातलका/ गाउँपातलका: 
प्रत्यक्ष प्रभाव पने 
जजल्ला/न. पा. / 
गा. पा. 

ईलाम जजल्लाको माई नगरपातलकाको वडा नां. १, २,३,४, ५, ६, ७, ८, ९ र १०  
र 
झापा जजल्लाको जशवसताक्षी नगरपातलकाको वडा नां. १०, कन्काई नगरपातलकाको वडा नां. २ 

अप्रत्यक्ष प्रभाव 
पने जजल्ला/न. 
पा. / गा. पा. 

ईलाम जजल्लाको माङसेबङु गाउँपातलका, माई नगरपातलका, देउमाई नगरपातलका, ईलाम 
नगरपातलका, चलुाचलुी गाउँपातलका 
र  
झापा जजल्लाको जशवसताक्षी नगरपातलका, कन्काई नगरपातलका । 

जलववद्यतुको हकमा प्रस्ताववत आयोजना जालाशय प्रकारको आयोजना हो। यस आयोजनाको तडजाईन 
तडस्चाजय १०२ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड र नेट हेड ६७ तम. रहेको छ। यस पररयोजनाको अको उदे्दश्य 
भनेको तसांचाइ सेवा उपलब्ध गराउने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी तनयन्त्रण, ड्यामद्धारा तनतमयत पोखरीमा 
मनोरञ्जनात्मक वियाकलाप, मत्स्यपालन तथा पययटन ववकासलाई बढावा ददने हो । 
आयोजनाका मखु्य ववशषेताहरूूः 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ि.सां. वववरणहरु ववशेषताहरु 

१ सामान्य वववरण 

  आयोजनाको नाम कन्काई बहउुद्देश्यीय आयोजना 
  देश नेपाल 

  प्रदेश नां.  १ 

  जजल्ला इलाम र झापा 
  नदी कन्काई 

  आयोजनाको प्रकार जलाशययकु्त 

 सखु्खा मौसममा उजाय उत्पादन ११७.४६ तगगा वाट प्रतत घण्टा 

 वषाय मौसममा उजाय उत्पादन १८५.४१ तगगा वाट प्रतत घण्टा 

 औसत वावषयक ऊजाय उत्पादन ३०२.८७  तगगा वाट प्रतत घण्टा 

2 बाँधको स्थान झापा जजल्लाको दोमखुामा अवजस्थत पूवय-पजश् चम 
राजमागय भन्दा कररब 3.8 वक.तम. मातथल्लो तवटय 
क्षेत्रमा 

 बाँध क्षेत्रको भौगोतलक अवजस्थतत 26°41'20"उत्तर; 87°52'33" पूवय 
 Re-regulating pond  26°39'58" उत्तर; 87°53'06"  पूवय 
 डवुान क्षेत्रको दायरा 26°41'2" उत्तर देजख 26°49'17.7" उत्तर सम्म 

तथा 87°45'55" पूवय देजख 87°55'46.4" पूवय 
सम्म 
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३ जलववज्ञान 

  जलाधर क्षेत्र १,१६३ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 

  औसत वावषयक रनअफ ५७.३ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 

 औसत वावषयक सेतडमेन्ट ट्रान्सपोटय ६.१८ तमतलयन घनतमटर 
 १०,००० वषयको वफताय बाढी ९,१६४ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 सम्भाववत अतधकतम बाढी १६,०१८ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
4 सेतडमेन्ट सम्बन्धी अध्ययन  
 सेतडमेन्ट प्रवाह (Sediment Inflow) ६.१३ तमतलयन घनतमटर प्रतत वषय 
 32 वषयमा तडपोजजट हनुे सेतडमेन्टको 

अनमुातनत मात्रा 
193.05  तमतलयन घनतमटर प्रतत वषय 

 50 वषयमा तडपोजजट हनुे सेतडमेन्टको 
अनमुातनत मात्रा 

306.35 तमतलयन घनतमटर प्रतत वषय 

 ३२ वषय पश् चात आयोजनाको शून्य उचाई समदु्री सतहबाट 141.8 तम. मातथ  
 ५० वषय पश् चात आयोजनाको शून्य उचाई समदु्री सतहबाट 148.2 तम. मातथ  
5 जलाशय  
 जलाशयको अतधकतम स्तर समदु्री सतह भन्दा २०२.५० तम.मातथ 
 जलाशयको अतधकतम भण्डारण उचाई  

(FSL) 
समदु्री सतह भन्दा १९५ तम.  मातथ 

 जलाशयको न्यूनतम भण्डारण उचाई   

(MDDL) 
समदु्री सतह भन्दा १७७ तम. मातथ 

 डेड स्टोरेज भोल्यमु (Dead Storage 

volume) 
206 तमतलयन घनतमटर 

 
डेड स्टोरेजको स्तर (गवहराई) 

समदु्री सतहबाट १६३.३२ तम. मातथ (ररभर वेडबाट 
43.32 तम.) 

 समदु्री सतहबाट १९५ तम. उचाईको सविय 
भण्डारण क्षमता 

६५२.२ x १०६ घन तमटर 

 कुल भण्डारण क्षमता १६८९.९७ तमतलयन घनतमटर 
 समदु्री सतहबाट २०२.५ तम. को उचाईको 

बाढी तनयन्त्रण भण्डारण क्षमता 
३५२.६ x १०६ घनतमटर 

 समदु्री सतहबाट २०२.५ तम. को उचाई 
सम्मको डवुान क्षेत्रको क्षेत्रफल 

५२.३६ वगय वक.तम. 

 समदु्री सतहबाट 195 तम. को उचाई 
सम्मको डवुान क्षेत्रको क्षेत्रफल 

४२.३७ वगय वक.तम. 

6 बाधँ 

  बाँधको प्रकार Asphalt concrete faced gravel and sand filled dam 

  फेतसङ्ग प्रणाली (Facing System) Asphalt Concrete 

  Embankment Fill बालवुा र ग्राभेलको तमश्रण 
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  कट-अफ पखायलको गवहराई 26 तम. 
  कट-अफ क्यावपङ (Cut-off Capping) Concrete Plinth with Grout Gallery 

  ररभर वेडबाट बाड्ढको उचाई 85 तम. 
  िेस्टको उचाई 205 तम. 
  िेस्टको लम्बाई 299.4 तम. 
  न्यूनतम फ्रि बोर्ड 2.5 तम. 
  िेस्टको चौडाई 10 तम. 
  आधारको अतधकतम चौडाई (Maximum 

Base Width) 
440 तम. 

  इन्टेकको तसल लेभल समदु्री सतह भन्दा १६३ तम. मातथ 

7 डाइभजयन टनले/ जस्पलवे टनले 

  डाइभजयन कम जस्पलवे टनले (Diversion Cum Spillway Tunnel) 

  

  प्रकार Horseshoe 

  लम्बाई ८१४  तम. 
  व्यास ८ तम. 
  इन्लेटको इन्भटय स्तर समदु्री सतह भन्दा १२७ तम. मातथ 

  आउटलेटको इन्भटय स्तर समदु्री सतह भन्दा १२२ तम. मातथ   

8 जस्पल वे 

  गेटको सांख्या ३ 

  आकार (चौडाईँ*उचाई) १२ तम. (चौडाई) x १२ तम. (उचाई)  bays with 

radial gates control arrangement 

  च्यानलको कूल चौडाईँ ३६ तम. 
  प्रभावकारी हेड १६.५० तम. 

Ha=FRL-CL-H/२   

  गतत १६.१४ तमटर प्रतत सेकेण्ड 

  िेष्ट लेभल समदु्री सतह भन्दा १८० तम. मातथ 

  जस्पतलङ क्यापातसटी ५४४०.९३ घनतमटर 

  Full réservoir Level समदु्री सतह भन्दा १९५ तम. मातथ 

  पानीको अतधक्तम लेभल समदु्री सतह भन्दा २०२.५ तम. मातथ 

  Flow discharged through the spillway ५३५६.१३ घन तमटर प्रतत सेकण्ड 

  Discharge Intensity १४८.७८ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 

9 पावर इन्टेक   

  वे को सांख्या ४ 

  आकार (लम्बाई*चौडाईँ*उचाई) २८ तम. x ४.५ तम. x १४  तम. 
  सेन्ट्रल पाइरको मोटाई २ तम. 
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10 पेनस्टक टनले 

  पेनस्टकको सांख्या एउटा प्रशेर साफ्ट जनु दईुवटा पेनस्टकमा ववभाजजत 
भएको, दिभाजन भएको पेनस्टक पाइपको एउटा पाइप 
थप दईु पाइपमा ववभाजजत भएको  (एउटा पेनस्टक र 
अको बाइ पास पाइपको लातग) 

  पेनस्टकको ब्यास ५.५० तम. प्रत्येक 

  पेनस्टकको लम्बाई ४४० तम. 
  तडजाइन तडस्चाजय ५१ घन तम प्रतत सेकेण्ड प्रत्येक 

  समाग्री Steel lined; ASTM A 537 Class 2 & ASTM A 517 

Grade F 

  जेनेरेवटङ यतुनटको सांख्या २ 

  मखु्य पेनस्टकमा तडस्चाजय १०२ घन तम प्रतत सेकेण्ड प्रत्येक 

  पेनस्टकमा बहावको गतत ४.४ तम. प्रतत सेकेण्ड 

  ट्राजन्जसनको इनलेटको आकार ५५०० तम.तम.* ५५०० तम.तम. को वगय 
  ट्राजन्जसनको आउटलेटको आकार ६००० तम.तम. को गोलाकारको व्यास 

  पेन्स्टकको आन्तररक व्यास ५५०० तम.तम. 
  पेन्स्टकको लम्बाईँ ४४० तम. (गोलाधार) + ६.० m (ट्राजन्जसन) + + 

  पेन्स्टक प्लेटको मोटाईँ २८ तम.तम. देखी ३६ तम.तम.   

  इन्टेकमा पेनस्टकको सेन्ट्रल लाइन समदु्री सतह भन्दा १६५.७५  तम. मातथ   

  मेतसन हलमा पेनस्टकको सेन्ट्रल लाइन समदु्री सतह भन्दा ११४.९०  तम. मातथ 

  कूल स्टावटक हेड  ८०.१० तम. 
  अनमुातनत डाइनातमक हेड २८.०४ तम. 
  तडजाइन हेड १०८.१४ तम.  

11 ववद्यतुगहृ 

  प्रकार सतही 
  लम्बाई ४९ तम. 
  चौडाई १७.५ तम. 
  उचाई ३३.२ तम 

12 MACHINE HALL 

  लम्बाई*चौडाई ३१ तम. (ल)  x  १७.५ तम.  (चौ) 

  वे को सांख्या २ 

  spaced १६ तम. तस/तस  

13 तनयन्त्रण बल्क 

  लम्बाई*चौडाई ३१ तम  x ५ तम. 
  level समदु्री सतह भन्दा १२७  तम. मातथ   
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 14 टेलरेस च्यानल तथा आउटफल सांरचना  

  

  प्रकार आयतकार 

  लम्बाईँ ४५ तम. 
 टेलरेसमा सामान्यतया पानीको स्तर समदु्री सतह भन्दा 122.80 तम. मातथ   
 टेलरेसमा अतधकतम पानीको स्तर समदु्री सतह भन्दा 124.0 तम. मातथ   
 टेलरेसमा न्यूनतम पमनीको स्तर समदु्री सतह भन्दा 122.5  तम. मातथ   
१5 टवायइन 

  टवायइनको सांख्या २ 

  Elevation of Turbine Floor ११८.५० तम. 
  प्रकार फ्राजन्सस 

  रेटेड क्षमता २ x ३३.६७३ मे.वा. 
  अतधक्तम हेड ७४.१५ तम. 
  न्यूनतम हेड ५३ तम. 
  तडजाइन तडस्चाजय २ x  ५१ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 

  तडजाइन नेट हेड ६७ तम. 
  टवायइनको दक्षता ९३.००% 

  टवायइनको गतत ३०० आर.वप.एम.् 
  वावषयक औसत आउटपटु २७४.७३ तगगावाट आवर 

१6 जेनरेेटर ट्रान्सफमयर 

 प्रकार 3 Phase  

  क्षमता 3 मेगा भोल्ट एजम्पयर 

  नम्बर 2 
 भोल्टेज अनपुात 11/132 वकलो भोल्ट 

 रेटेड वकलो भोल्ट एजम्पयर (जेनेरेटर) 2 x 33333 
 जेनेरेटरको दक्षता ९८.००% 
१7 आकजस्मक अवस्थामा प्रयोग हनु े तडजेल जेनरेेटर 

  क्षमता 500 वकलो भोल्ट एजम्पयर 

  नम्बर 1 

  भोल्टेज अनपुात 415 भोल्ट 

  वफ्रक्वेयन्सी ५० हजय 
१8 स्वीचयाडय 
  लम्बाई*चौडाई ६० (L) x ३० (W) 

 रेटेड तसस्टम भोल्टेज 132 वकलो भोल्ट 
 जेनेरेटरको सांख्या २ 
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 स६्शन एक्जलुरी बे को सांख्या २ 
 बस कप्लरको सांख्या १ 

 १9 Tail Water Level 

  

   Minimum Tail Water Level समदु्री सतह भन्दा १२०.८५ तम. मातथ  

  Normal Tail water Level समदु्री सतह भन्दा १२२.८०  तम. मातथ   

  Maximum Tail water Level समदु्री सतह भन्दा १२४.००  तम. मातथ   

20 प्रसारण लाईन 

 
प्रकार 

132 के.भी. डबल सवकय ट प्रसारण लाइन, लपु-इन 
लपु-आउट 

 

लपु-इन लपु-आउटको ट्रयावपङ तबन्द ु

ववद्यतुगहृ देजख 5.4 वक.तम.को दरुीमा लवुाबर वनमा 
अवजस्थत अनारमणी-दमक 132 के.भी. प्रसारण 
लाइनको टावर 

 कन्डक्टरको प्रकार ACSR Bear 
  Double circuit १३२ kV T/L Loop in Loop 

out arrangement with ACSR Bear 

Conductor 

ववद्यतुगहृबाट ५.४ वक.तम. बाट लवुाबार जांगलमा 
अवजस्थत टावर 

21 Re-Regulating Reservoir 

  ग्राउण्ड स्तरबाट अतधकतम उचाई ९  तम. 
 लम्बाई १२५४ m 
 चौडाई ९.७ m to ४७७ m 

  उचाई समदु्री सतह भन्दा १२५ तम. मातथ 

  फ्री बोडय १.८ तम. 
  िेस्टको चौडाई ४.५ तम. 
  िेस्टको लम्बाई ३१३६ तम. 
  Upstream and downstream face slope १V/२H 

 क्षमता 0.6 Mm3 
 Reregul at i ng Pond ले ओगट्ने क्षेत्रफल 32 हे. (0.32 वगय वक.तम.) 
 Reregul at i ng Pond जोड्ने टनेलको व्यास 8 तम. 
 22 WATER TRANSPORT  

  

  अतधकतम भण्डारण उचाई समदु्री सतह भन्दा २०२.५०  तम. मातथ   

  डवुान क्षेत्र समदु्री सतह भन्दा २०२.५ तम. मातथ,  ४४ वक.तम.  
  न्यूनतम सांचालन स्तर १९ वगय वक.तम.  
२3 तसांचाई सवुवधा 
  प्रस्ताववत  Eastern Canal System को CCA  26142 हे.    
   प्रस्ताववत Western Canal System को CCA 16184  हे.    
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  ववद्यमान कन्काई पांचाई आयोजनाको CCA 9424  हे.    
   Kankai Irrigation System को CCA 51750  हे.    
 मखु्य तसांचाई क्यानल 37.75 वक.तम. 
 

(a)    Eastern main canal 15.75  वक.तम. 
 

(b)    Western main canal 22  वक.तम. 
 सेकेन्डरी तसचाई क्यानल 198.09    वक.तम. 
 

(a) Eastern secondary canal (7 nos.) 127.87   वक.तम. 
 

(b) Western main canal (9 nos.)  70.22  वक.तम. 
 ब्रान्च सेकेण्डरी क्यानल 160.03  वक.तम. 
 (a) Eastern branch secondary canal (75 

nos.) 101.27  वक.तम. 
  (b)Western branch secondary canal (37 

nos.) 58.76  वक.तम. 
 नहरको लातग तडजाइन तडस्चाजय  

 प्रस्ताववत Eastern Canal System 47.60 घन तमटर 

 प्रस्ताववत Western Canal System 30  घन तमटर 

24 मत्स्यपालनका सवुवधा  
 रेकडय गररएका कुल प्रजाततहरू 51 
 
 

मत्स्यपालन ववकास तथा न्यूनीकरण योजना स्वदेशी माछा प्रजनन ्तथा अनसुन्धान केन्द्रको स्थापना 

25 बाढी तनयन्त्रण  
 समदु्री सतहबाट 202.5 तम.को उचाईमा 

ret ai ned गने कुल आयतन 
52.37 तमतलयन घनतमटर 

 वावषयक बावढ लाभ ने.रू. 1464.7 तमतलयन 
26 Recreational facility   
 कन्काई क्षेत्रमा अनमुान गररएको पययटन 

क्षेत्र 

कन्याम जचया बगान, अजुयन धारा, सतासीधाम, 
वकचकबोध, आदद 

 बोवटङ्ग सवुवधाहरू मौसमी 
२7 पहुँच मागय दोमखुा ब्यारेजमा अवजस्थत रोडहेड  राजमागय बाट ६ 

वक.तम. देजख आयोजना क्षेत्र सम्म 

२8 जैववक वातावरण 
२8.१ आवश्यक जग्गा  
 कुल सरकारी ४९४९.६१ हे. 
 इलाम ४८९२.६१ हे. 
 झापा ५७.०० हे. 
२8.२ कावटन ेरुखहरुको सांख्या  
 कुल ११५६३१ (८१६४४ पोल र ३३९८७ रुख) 
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३. अध्ययन ववतध  
अध्ययन ववतध अन्तगयत डेस्क अध्ययन, स्थलगत अध्ययन तथा म्यावट्रक्स प्रणालीिारा वातावरणीय 
प्रभावहरूको पवहचान गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गररएको छ। डेस्क अध्ययनमा दस्तावेजहरूको 
पूनरावलोकन, सन्दभय सामाग्रीहरूको अध्ययन, आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन प्रततवेदन र अन्य 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनहरू सांलग्न छन।् प्रचतलत ऐन, नीतत, तनयम, तनयमावली, 
तनदेजशका स्रोतमा आधाररत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन तयार गररएको छ। 
अतधकाांश भौततक वातावरणीय प्रभाव तथा सवालहरू अवलोकन माफय त पवहचान तथा मूल्याङ्कन गररएको 
छ। टोपोग्राफीको अध्ययनका लातग टोपोग्राफी सवे, जजयोमफोलोजी र जजयोलोजीको अध्ययनका लातग 
जजयोलोजजकल म्यवपांग र माटो र भतूमको जस्थरताको अध्ययनका लातग क्षेत्र सभेक्षण गररएको तथयो।  

 इलाम ११२९१० (७९३३५ पोल र ३३५७५ रुख) 
 झापा २७२१ (२३०९ पोल र ४१२ रुख) 
२9 सामाजजक वातावरण  
२9.१ आवश्यक जग्गा  
 कुल तनजी ६९५.३९ हे. 
 इलाम ६९०.३९ हे. 
 झापा ५ हे. 
२9.२ जनसांख्या  
 इलाम जजल्ला २९०,२५४ (१४१,१२६- परुुष र १४९,१२८- 

मवहला) 
 झापा जजल्ला  ८१२,६५० (३८५,०९६- परुुष र ४२७,५५४- 

मवहला) 
२9.३ आयोजनाबाट प्रभाववत घरधरुीहरूको सांख्या ३५९७ 
 आयोजनाबाट प्रभाववत पररवार (PAF) ८४७ 
 आयोजनाबाट अतत प्रभाववत पररवार (SPAF) २७५० 
30 कुल आयोजना लागत (Without IDC)   ५८,५०५,८४५,९२० 
 Economical Internal Rate of Return 

(EIRR) 

10.25 % at  10% Di scount  Rat e wi t h B/C 
of  1.03 (B/C 1.28 at  8% Di scount  Rat e) 

 

Financial Internal Rate of Return (FIRR) 

26.80 % (For Fi nanci ng Requi rement  f or 
Hydropower Onl y) wi t h B/C vari es f rom 
0.06 t o 3.34 f or di f f erent  Fi nanci al  
Scenari os 
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भतूम प्रयोग नक्शा र टोपोग्रावफक नक्शाबाट पवहचान गररएको क्षेत्रहरूको माटोको क्षयीकरण, पवहरोहरु 
प्रत्यक्ष अवलोकन गररएको तथयो।वषाय र हावा जस्ता मौसमी गततववतधहरूबारे DHM बाट तथ्याकां  
सांकलन गररएको तथयो।आयोजना क्षेत्रको तनमायण तथा सांचालन आवतधबाट मखु्य अवयवहरुले प्रभाव 
पने क्षेत्र जस्तै भगूोल, भगूोल ववज्ञान, भवूवज्ञान, माटो र भतूम जस्थरताको अध्ययन क्षेत्र सभेक्षण ववतधबाट 
गररएको तथयो। Low Volume Sampler को प्रयोग गरर २४ घण्टाको धलुोको मापन (Total 

Suspended Solid) गररएको तथयो। तबहान, साँझ र राती गरर ददनको तीन चोवट Noise Level Meter 
को प्रयोग गरर ध्वतनको स्तर मापन गररएको तथयो। कन्काई नदीको पानीको नमूना सांकलन गरर 
प्रयोगशालामा पररक्षण गररएको छ। भौततक तथ्याङ्क जस्तै पवहरो, तभरालोपन अजस्थरताको अध्ययन 
स्थलगत भ्रमण तथा ववश्लषेणको आधारमा तयार पाररएको तथयो। भौगोतलक रुप तथा आकारका 
तथ्याङ्क सम्भाव्यता सवेक्षणका आधारमा ववश्लषेण गररएको तथयो।  
जैववक वातावरण अध्ययन गनय आयोजनाको ववतभन्न सांरचनामा पाइने वनस्पतत तथा जांगलको प्रकार र 
प्रजाततहरुको पवहचान गररएको तथयो।वनस्पततको तथ्याङ्क सांकलनका लातग आयोजनाले प्रत्यक्ष र 
अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पने क्षेत्रमा स्थलगत सभेक्षण गररएको तथयो।आयोजनाको कायायन्वयनबाट 
कावटने रुखहरुको कुल सभेक्षण (Total Enumeration) गररएको तथयो  र बेसल क्षेत्र (Basal Area), 
आयतन (Volume) तनकालेको तथयो। वन्यजन्तकुो आवाज, गततशीलता र प्रवासी मागयहरु आदद पैदल 
सभेक्षण गरी सम्पन्न गररएको तथयो। ट्रान्जेक्ट (transect) ववतध अपनाई वन्य जीवनको जस्थतत पवहचान 
गररएको तथयो। 
केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभागबाट प्रकाजशत इलाम तथा झापा जजल्ला, प्रभाववत गाउँपातलका तथा वडाहरुका 
तथ्याङ्क वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन तयार गनय प्रयोग गररएको तथयो। अध्ययनका िममा 
घरधरुी सवेक्षण, ववशेषज्ञहरूिारा स्थलगत अवलोकन, समहुगत छलफल तथा स्थानीय बवुद्धजीवी र 
गाउँपातलकाको प्रतततनतधहरूसांग अन्तरवियाहरू गररएको तथयो।यस प्रततवेदनमा सम्बजन्धत गाउँपातलका, 
स्थानीय सरोकारवाला व्यजक्तहरूको राय सझुाव सांकलन गनय र जानकारी ददने उदे्दश्यले तमती 
२०७७/०७/२७ गते, माई नगरपातलकाको वडा नां २ को प्राङ्गण, जशतलीमा सावयजतनक सनुवुाई 
काययिमको आयोजना गररएको तथयो। उक्त काययिममा ७२ (५८ परुुष र १४ मवहला) जनाको 
उपजस्थतत तथयो। सावयजतनक सनुवुाई काययिम आयोजना गने प्रयोजनको लातग प्रस्तावकले सोको 
तमतत, समय, स्थान र आयोजनाको सम्बन्धमा तमतत २०७७/०७/२३ गते आतथयक राविय दैतनक 
पतत्रकामा सावयजतनक सनुवुाईबारे सूचना प्रकाशन गररएको तथयो। 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको िममा आयोजना कायायन्वयन हनुे स्थानीय तह, सरोकारवाला, वा 
सांस्थालाई आयोजनाको कायायन्वयनबाट पनय सक्ने वातावरणीय प्रभावहरुको सम्बन्धमा ७ ददन तभत्र 
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राय सझुाव उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको कायायलय, सो क्षेत्रमा रहेको शैजक्षक सांस्था, सामदुावयक 
वनको कायायलय, स्वास्थ्य सांस्था तथा सावयजतनक स्थलमा सूचना टाँस गररएको तथयो र सो सम्बन्धी 
मचुलु्का सकां लन गररएको तथयो। त्यसैगरर आयोजनाको सम्बन्धमा तमतत २०७८/०५/२७ गते 
आतथयक राविय दैतनक पतत्रकामा सावयजतनक सूचना प्रकाशन गररएको तथयो। 
यसका अततररक्त, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको लातग आवश्यक पने ववतभन्न भौततक, 
रासायतनक, जैववक तथा समाजजक, आतथयक तथा साांस्कृततक तथ्याङ्कहरूको सांकलन गनय ववशेषज्ञ 
टोलीहरू पररचालन गररएको तथयो । 
४. कानूनी औजचत्यता 
वातावरण सांरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७ अनसुार मखु्य 
आयोजनाहरुका लातग सांजक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारजम्भक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन गनुयपने हनु्छ। 
त्यसैगरर वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७  अनसूुची ३ (तनयम ३ सँग सम्बजन्धत) को ̔ क ̕ 
वन क्षेत्रको बFुदाँ नम्वर ५ अनसुार कुनै पतन आयोजनाका लातग ५ हे∙ भन्दा बढी वन क्षेत्र, वन 
सांरक्षण क्षेत्र, सांरक्षण क्षेत्र, मध्यावती क्षेत्र, वातावरण सांरक्षण क्षेत्र प्रयोग गनुय परेमा वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन आवश्यक हनु्छ ।  
वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७, अनसूुची ३ (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताव) 
अन्तगयत खण्ड च (ऊजाय, जलस्रोत तथा तसांचाई क्षेत्र) को उपखण्ड १ अनसुार प्रस्ताववत आयोजनाको 
क्षमता ५० मेगावाट भन्दा बढी) भएमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक हनु्छ । 
वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७  अनसूुची ३ (तनयम ३ सँग सम्बजन्धत) को ̔ क ̕ वन क्षेत्रको 
बFुदाँ नम्वर ८ अनसुार वन सांरक्षण क्षेत्र, सांरक्षण क्षेत्र, मध्यावती क्षेत्र, वातावरण सांरक्षण क्षेत्र वा 
रामसारमा सूचीकृत सीमसार क्षेत्रमा,  २५ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको जलववद्यतु आयोजनाको 
तनमायण कायय गनय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अतनवायय छ ।  
वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७, अनसूुची ३ (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताव) 
अन्तगयत खण्ड च (ऊजाय, जलस्रोत तथा तसांचाई क्षेत्र) को उपखण्ड 4 अनसुार बहउुदे्दश्यीय जलाशयको 
तनमायणको लातग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक हनु्छ । 
वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७, अनसूुची ३ (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताव) 
अन्तगयत खण्ड च (ऊजाय, जलस्रोत तथा तसांचाई क्षेत्र) को उपखण्ड 4 अनसुार बहउुदे्दश्यीय जलाशयको 
तनमायणको लातग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक हनु्छ । 
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वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७, अनसूुची ३ (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताव) 
अन्तगयत खण्ड च (ऊजाय, जलस्रोत तथा तसांचाई क्षेत्र) को उपखण्ड 2 अनसुार 100 जना भन्दा बढी 
जनसङ्खख्या भएको स्थायी बसोबास ववस्थावपत गने कुनै पतन जलस्रोत ववकास कायय गने लातग 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक हनु्छ । 
त्यसैले, प्रस्ताववत कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजनामा रहेको जलववद्यतु आयोजनाको जतडत क्षमता ६० 
मेगावाट भएको र चरेु क्षेत्र सांरक्षणमा पने हुँदा, आयोजनाको लातग ४९४९.६१ हे. सरकारी जग्गा 
आवश्यक भएको हदुाँ, बहउुदे्दश्यीय जलाशयको तनमायण हनुे हदुाँ र 100 जना भन्दा बढी जनसङ्खख्या 
भएको स्थायी बसोबास ववस्थावपत गने कुनै पतन जलस्रोत ववकास कायय गने हदुाँ यस आयोजनाको 
लातग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गनय आवश्यक हनु्छ 
। 
५. वातावरणीय अवस्था 
५.१  भौततक तथा रसायतनक वातावरण 
प्रस्ताववत आयोजना कन्काई नदीको दायाँ वकनारमा प्राकृततक मनोरम सांरचना सवहत चरेु क्षेत्रको 
काखमा अवजस्थत छ। यो आयोजना समदु्री सतहबाट १६३ तमटर देजख २०५  तमटर सम्मको उचाईमा 
अवजस्थत छ। आयोजना क्षेत्रमा उष्ण प्रकारको हावापानी पाइन्छ। चरेु क्षेत्रमा पने यस आयोजनाको 
अतधकाांश भाग चरेु क्षेत्र सांरक्षणको भागमा रहेको खेततयोग्य जतमन तथा वन क्षेत्रले ओगटेको छ। 
आयोजना क्षेत्रको औसत तापिम ५-३६ तडतग्र सेजल्सयस सम्म रहेको छ । भौगोतलक वहसाबले, 
जलाशय क्षेत्र Lower Siwalik, Middle Siwalik र Upper Siwalik मा पदयछ। यद्यवप बाँध साइट, 
ववद्यतुगहृ र टेलरेस Lower Siwalik मा रहेको छ र पावर टनेल र डाइभजयन टनेलको इनलेट पोटयल 
Middle Siwalik मा अवजस्थत रहेको छ।आयोजना क्षेत्रमा मखु्यतया माटे mudstone, sandstone र 
conglomerate जस्ता चट्टानहरुले बनेको भएतापतन shale ,marl ,claystone पतन थोरै मात्रामा पाइन्छ । 
५.२ जैववक वातावरण 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र उष्ण प्रकारको हावापानी पाइने क्षेत्रमा पदयछ। आयोजनाका सम्पूणय अवयवहरु 
चरेु सांरक्षण क्षेत्र क्षेत्रमा पदयछ जनु कन्काई नदीको दायाँ बगरमा पदयछ। यस क्षेत्रमा ववशेष गरर 
तससौँ (Dalbergia sissoo), साज (Terminalia alata), साल (Shorea robusta), तसांदरेु (Mallotus 

philippensis), तसमल (Bombax ceiba), कमाय (Adina cordifolia), कुटमेरो ( Litsea monopetala), 
कटुस (Castanopsis indica), अमला (Phyllanthus emblica), अमारो (Spondias dulcis), अम्बा 
(Psidium guajava), असारे फुल (Lagerstroemia indica), अशोक (Saraca asoca), असना 
(Terminalia alata), आपँ (Mangifera indica), ओदाल (sarcostigma sps), कदम (Neolamarckia 
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cadamba), कपासे (Helicteres isora), खन्यू (Ficus semicordata), कैजाल (Bischofia javanica), 
क्यामनुा (Cleistocalyx operculate), खयर (Acacia catechu), जचलाउने (Schima wallichii), छततवन 
(Alstonia scholaris), जामनु (Syzygium cumini), टुनी (Toona ciliate), डुम्री (Ficus racemosa),  
बडहर (Artocarpus lacocha) बोट धायरो (Lagerstroemia paviflora) जस्ता प्रजाततका रूखहरू 
प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन।् 
यहाँ मकै, गहुँ, गहत, मास, केराउ, बोडी, जघरौला, जचजचँदो, काँिो, ततते करेला, भेन्टा,  रायोको 
साग, आल,ु  बन्दा,  काउली,  तसतम,  गोलभेडा,  प्याज,  लसनु,  अदवुा,  ऊख,ु  बेसार आदद 
पाइन्छन ्। 
आयोजना क्षेत्रको वनमा बदेँल (Sus scrofa),ध्वासे जचतवुा (Neofelis nebulosa),जचतवुा (Panthera 

pardus),कालो ओत (Lutra lutra),ठूलो तनर तबरालो(Viverra zibetha),गाजले तनर तबरालो (Paguma 

larvata) र रातो बाँदर (Macaca mulatta) आदद आयोजना क्षेत्रमा पाइने मखु्य वन्यजन्तहुरु हनु ्। 

चराचरुूङ्गीहरुमा कातलज (Lophura leucomelanos), न्याउली (Megalaima virens), कोइली 
(Eudynamys colopacea), तामे ढुकुर (Streptopelia orientalis), घर भँगेरा (Passer domesticus), 
सेतो वटकवटके (Motacilla alba), स्वगय चरी (Terpsiphone paradise) आदद पाइन्छन।् असला 
(Schixothorax richardsonii), ततते (Psilorhynchoides pseudecheneis), कत्ले (Neolissochilus 

hexagonolepis) कन्काई नदीमा पाइने माछाका प्रजाततहरू हनु। 

५.३ सामाजजक तथा आतथयक अवस्था  
यस आयोजना क्षेत्र नेपालको प्रदेश नां. १ को इलाम तथा झापा जजल्लामा रहेको कन्काई खोलाको 
दाँया वकनारमा अवजस्थत छ। राविय जनगणना, २०११ अनसुार इलाम जजल्लाको कुल जनसांख्या 
२९०,२५४ रहेको छ जसमध्ये परुुषको जनसांख्या १४१,१२६ जना र मवहलाको जनसांख्या  
१४९,१२८ जना रहेको छ। राविय जनगणना, २०११ अनसुार झापा जजल्लाको कुल जनसांख्या 
८१२,६५० रहेको छ जसमध्ये परुुषको जनसांख्या ३८५,०९६ जना र मवहलाको जनसांख्या  
४२७,५५४ जना रहेको छ। इलाम जजल्लाको घरधरुीहरु ६४,५०२ र घरधरुी अनपुात ४.५० रहेको 
छ। झापा जजल्लाको घरधरुीहरु १८४,५५२ र घरधरुी अनपुात ४.४० रहेको छ।  
 
 
जग्गा तथा अन्य सम्पजत्तहरूको अतधग्रहणको कारण आयोजनाबाट प्रभाववत पररवारहरूलाई आयोजना 
प्रभाववत पररवारहरू (PAF) को रूपमा पररभावषत गररएको छ। ततनीहरू मध्ये आफ्नो जग्गा 5०% 
भन्दा कम गमुाउनेलाई आयोजना प्रभाववत पररवारको रूपमा वगीकृत गररएको छ र 5०% भन्दा बढी 



कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजना    वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 
 

xi v 
 

जग्गा वा सम्पजत्त वा र घरहरु गमुाउनेलाई गम्भीर रूपमा आयोजना प्रभाववत पररवारको (SPAF) 
रूपमा वगीकृत गररएको छ। 
कुल २७५० घरधरुीहरुको जग्गा तथा अन्य सम्पजत्तहरू डुब्ने भएकोले यी घरधरुीहरु आयोजनाबाट 
अतत प्रभाववत पररवार (SPAF) अन्तगयत पदयछन ्। आयोजनाबाट अतत प्रभाववत पररवारको  कुल 
जनसांख्या १२६५० मध्ये ५८१९ परुुष  (४६%) र ६८३१ मवहला  (५४ %) रहेको छ र औसत 
घरधरुी ४.६ रहेको छ । 
६. वातावरणीय प्रभावहरू  
क) सकारात्मक प्रभावहरू  
यस आयोजनाबाट तनमायण अवतधमा कुल १,८०० जना व्यजक्तहरूले रोजगारी पाउनेछन।् सञ्चालन 
अवतधमा भने ३०० जना व्यजक्तहरूले रोजगारी पाउनेछन।् जलववद्यतु ववकास आयोजनाले देशको 
आतथयक अवस्थामा पतन सधुार ल्याउनेछ। त्यस्तै यस आयोजनाको सञ्चालन अवतधमा वावषयक कुल 
३०२.८७   तगगावाट घण्टा ववद्यतु उत्पादन हनुेछ। यस जलववद्यतु ववकासको तनमायण र सञ्चालन 
अवतधमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक प्रभावहरू रहेका छन ्। Tourist guide तथा व्यापार 
व्यवसायहरुको अवसरमा ववृद्ध, स्थातनयहरूमा डङु्गा तथा Motor Board  चलाउने सीप भएका 
स्थातनयहरूलाई रोजगारीको अवसर, उद्धार टोली तयारीको लागी आवश्यक सीप तथा उद्धार सम्बन्धी 
तातलम ददइन,े घर भाडा र स्थातनय अथयतन्त्रमा प्रभाव, उपोभोक्ताहरूले सपुथ मूल्यमा दैतनक उपोभोग्य 
सामानहरू खररद गनय पाउने आदद सकारात्मक प्रभावहरु हनु।् 
 
ख) नकारात्मक प्रभावहरू  
६.१ भौततक तथा रासायतनक वातावरणीय प्रभाव 
प्रस्ताववत आयोजनाले पानय सक्ने भौततक तथा रसायतनक वातावरणीय प्रभावमा भ-ूउपयोगको पररवतयन 
पदयछ ।तनमायण अवतधमा कुल ५६४५ हे. जग्गा आवश्यक पनेछ जसमध्ये ५६३० हे. स्थायी रूपमा 
१५ हे. स्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ।आयोजनाबाट भौततक वातावरणमा पने प्रमखु प्रभाव ५४९० 
हेक्टर क्षेत्रको डुबान क्षेत्र हो । यी सांरचना बाहेक अन्य तनमायणसँग सम्बजन्धत प्रभावहरु जस्तै 
जतमनको भ-ूउपयोग पररवतयन, वाय ुप्रदषुण, उच्च ध्वतन तह, तनजी जग्गामा तनमायण सामाग्रीहरु थपुाने, 
पवहरो जान,े माटो बग्ने, क्याम्प सञ्चालन गदाय हनु सक्ने प्रभाव र आयोजना सञ्चालनको समयमा 
कन्काई नदीमा पानीको बहाव कम हनुे, जलाशयका कारण पने प्रभाव, बाँध भजत्कँदा पने प्रभाव (Dam 

Break Analysis), जलाशयको वकनारामा भ-ूस्खलन हुँदा पने प्रभाव, जलाशयका कारण नदीको 
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सतहको स्तर ववृद्ध हुँदा पने प्रभाव, बाढी सम्बन्धी प्रभावपानीको गणुस्तरमा हनु सक्ने पररवतयन, 
माछापालनाका कारण रासायतनक प्रदूषण जस्ता भौततक वातावरणमा सम्भाव्य प्रततकूल प्रभाव पनेछन ्।  
६.२ जैववक वातावरणीय प्रभाव 
यस आयोजनाका लातग इलाम जजल्लाबाट कुल ४८९२.६१ हे. सरकारी जग्गा आवश्यक पनेछ जस 
मध्ये ४८८७.६१ हे. (१२०१.८० हे. सामदुावयक वन क्षेत्रबाट, ७५.६८ हे. सरकारी वन क्षेत्रबाट 
१६१०.६३ हे. तडतभजन वन कायायलय अन्तगयतको खोलाको बगरबाट र १९९९.५० हे. (४६.४४ 
हे. सांस्थाहरु, ६८९.४२ हे. वकत्ताकाट भएको र १२६३.६४ वकत्ताकाट नभएको) सरकारी एलानी 
जग्गाबाट)) स्थायी रूपमा र ५ हे. तडतभजन वन कायायलय अन्तगयतको खोलाको बगरबाट अस्थायी 
रूपमा प्रयोग गररनेछ। 
त्यसैगरर झापा जजल्लाबाट यस आयोजनाका लातग कुल ५७ हे. सरकारी जग्गा आवश्यक पनेछ जस 
मध्ये ५२ हे. (४१ हे. सरकारी वन क्षेत्रबाट र ११ हे. तडतभजन वन कायायलय अन्तगयतको खोलाको 
बगरबाट) स्थायी रूपमा र ५ हे. तडतभजन वन कायायलय अन्तगयतको खोलाको बगरबाट अस्थायी 
रूपमा प्रयोग गररनेछ। 

त्यसैले, यस आयोजनाका लातग कुल ४९४९.६१ हे. (इलाम र झापा जजल्ला) सरकारी जग्गा आवश्यक 
पनेछ जस मध्ये ४९३९.६१ हे. (१२०१.८० हे. सामदुावयक वन क्षेत्रबाट, ११६.६८ हे. सरकारी 
वनबाट, १६२१.६३ हे. तडतभजन वन कायायलय अन्तगयतको खोलाको बगरबाट र १९९९.५० हे. 
(४६.४४ हे. सांस्थाहरु, ६८९.४२ हे. वकत्ताकाट भएको र १२६३.६४ वकत्ताकाट नभएको) सरकारी 
एलानी जग्गाबाट)) स्थायी रूपमा र १० हे. तडतभजन वन कायायलय अन्तगयतको खोलाको बगरबाट 
अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनछे। 

आयोजनाका लातग (चरेु सांरक्षण क्षेत्र) बाट कुल ११५,६३१ (८१,६४४ पोल र ३३,९८७ रुख) 
वटा >१० से.तम. रुखको छाततको उचाई (dBh) भएको ववतभन्न रुखका प्रजाततका रुखहरु कावटनेछन ्
। कुल  ११५,६३१ रुखहरुमा इलामबाट ११२,९१० र २,७२१ झापाबाट  कावटनेछन ्।इलामबाट 
कावटने ११२,९१० रुखहरुमा, १०४,७६३ (७३,३१३ पोल र ३१,४५० रुख) रुखहरु सामदुावयक 
वन क्षेत्रबाट कावटनेछन ्भने सरकारी वनबाट ८,१४७ (६,०२२ पोल र २,१२५ रुख) रुखहरु 
कावटनेछन ्।झापाको सरकारी वनबाट २,७२१ (२,३०९ पोल र ४१२ रुख) रुखहरु कावटनेछन ्
।त्यसैगरर, आयोजनाबाट ७५१,६०२ रुखको बेनाय प्रतत हे. र २८९,०७८ रुखको लाथ्राको क्षतत 
हनुेछ । 
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त्यस्तै बाटो सञ्चालनका कारण तथा अन्य सवारी साधनका कारण वन्यजन्त ुर चराहरू अस्थायी रूपमा 
बसाई सनय सक्छन।् अन्य प्रभावहरूमा वन्यजन्तकुो वासस्थान तथा आवतजावतमा बाधा, जलचर 
प्राणीको बासस्थान तथा आवतजावतमा अवरोध, पानी एक्कासी छोड्नपुदाय जलचर तथा थलचर प्राणीमा 
पने असर, जलाशयमा Eutrophication हनुे तथा यसले जलीय जीवनमा पाने प्रभाव, माछाको चहलपहल  
र बसाई सराईमा असर,  डुङ्गगा तथा मोटरबोडय तथा  को कारण वनस्पती र जीव जन्तमुा पने प्रभाव, 
जलचर जीवहरूजन्त ु बासस्थानमा पने असर र आवतजावतमा बाधा, माछाको जशकार गने तथा 
जलाशयमा आउने चराचरुुङ्गीलाई असर, परजीवी तथा रोगहरुको फैलावट आदद हनु।् 

६.३ सामाजजक आतथयक तथा साांस्कृततक वातावरणीय प्रभाव  
आयोजनाको लातग कुल ६९५.३९ हे. तनजी जग्गा आवश्यक पनेछ जस मध्ये ६९०.३९ हे. स्थायी 
रूपमा (इलाम जजल्लाबाट) र ५ हे. (झापा जजल्लाबाट) अस्थायी रुपमा प्रयोग गररनेछ । 
जग्गा तथा अन्य सम्पजत्तहरूको अतधग्रहणको कारण आयोजनाबाट प्रभाववत पररवारहरूलाई आयोजना 
प्रभाववत पररवारहरू (PAF) को रूपमा पररभावषत गररएको छ। ततनीहरू मध्ये आफ्नो जग्गा ५०% 
भन्दा कम गमुाउनेलाई आयोजना प्रभाववत पररवारको रूपमा वगीकृत गररएको छ र ५०% भन्दा बढी 
जग्गा वा सम्पजत्त वा र घरहरु गमुाउनेलाई गम्भीर रूपमा आयोजना प्रभाववत पररवारको (SPAF) 
रूपमा वगीकृत गररएको छ।आयोजना तनमायण गदाय २७५० घरधरुीहरु आयोजनाबाट अतत प्रभाववत 
पररवार अन्तगयत पदयछन ्। 
आयोजनाले  गदाय १५९७.९७ मेवट्रक टन धान, ४४५ मेवट्रक टन गहुँ, १२०.२९  मेवट्रक टन मकै 
ह्रास हनुेछ। त्यसैगरर ४३३८.१७  मेवट्रक टन जचया, २०००० बन्डल तनगालो, ३००० गोटा बाँस, 
२१.६०१ मेवट्रक टन प्रतत हे. सपुारी, २३.२१ मेवट्रक टन तोरी, ७५०० के.जी सागसब्जी, ६६५०  
के.जी फलफुल र १४.६६३ मेवट्रक टन गेडागडुी नोक्शानी हनुेछ। तनजी जग्गाबाट १५४०७ रुखहरु 
(पोल-१०७८५ र रुख-४६२२) कावटने छन।् व्यजक्तगत स्वास्थ र सरुक्षा, खोलामा पानीको बहाव 
घट्नाले स्थानीयलाई पनय सक्ने प्रभाव, आयोजना तनमायणको समयमा मातनसहरूको चहलपहलमा हनु े
ववृद्धले पने प्रभाव, सावयजतनक सेवा र सांरचनामा दबाव बढ्न सक्ने मखु्य सामाजजक प्रभावहरू हनु।् 
आयोजना तनमायण तथा सञ्चालनका िममा केही कामदारले स्थायी रूपमा रोजगारी पाउनेछन।् आयोजना 
तनमायण गदाय बढेको आतथयक जस्थती आयोजना सञ्चालन अवतधमा घट्नेछ जसले गदाय स्थानीय उत्पादनको 
तबिी ववतरण घट्नेछ।यसले गदाय स्थानीय स्तरमा ववतभन्न आतथयक वियाकलापहरूमा पररवतयन 
आउनेछ। 
आपटार, वकपाते, तामाखे, धोन्दे्र, खैरेनी, भानटार, कपरसकु, फूलबारी धापड, मसेुखोला गाँउ, मसेुटार, 
भलायोटार, लेबार टोल, तततर, जचतलङकोट, धनसार, गोलटार, तसतली, गरुवा, तसङदातलटार, कामीटार, 
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कटे्टलटार, तङु्गातनटार, लक्स्मीखोला गाँउ, फूलबारी, माझबारी, मस्ते, तडपडुाँडा, ववस्नेटार, बाघेचौरी, 
बाघेचौरी, कल्कटे, धकानगेाँउ, गरुवा शिुबारे, चम्कीडाँडा,  धकाने गाँउ, भट्भटे, बडारे, तसम्ले, 
चेजप्टगाउँ, नेप्टी, डुङ्खडुङ्गे, चेजप्टगाउँ, लालजोडा, सनुजोडा, तसस्नेगाँउ, पवुी डुवान, हाजत्तबेन, झजन्डडाँडा, 
पूववय झोला, कुसमेुटार जलाशयले डुबानमा पने क्षेत्रहरु हनु ्। 
आयोजनाले गदाय २४ वटा स्कुलहरु, दनबारी स्वास्थ्य चौकी र माई अस्पताल, चन्डाल घाट, कोदावरी 
ततरततरे घाट, लोतडया घाट र लष्य मी खोला घाट डुब्नेछ । त्यसैगरर आयोजनाले गदाय तनमायणातधन 
तसांचाई आयोजना डबु्नेछ र सातनमा जलववद्यतु क्यास्केड, ७ मे. वा. र ववद्यतुीय  पोलहरु  डबु्नेछ । 
सिुबारे, तसत्तली, वववहबारे र मङ्गलबारे बजारहरु, कच्ची बाटो, ग्राभेल बाटो, mental बाटो, बाटोहरु, 
तनकास सातवटा कां िीट पलुहरु, चारवटा झोलङु्गे पलुहरु, २७५० घरहरु, १८ वटा मजन्दरहरु, १० 
वटा चचयहरु, तीनवटा पतुलस स्टेशनहरु, १० वटा चामलको तमलहरु, चारवटा फतनयचरहरु, १४ वटा 
टेलररङहरु, सातवटा हस्तकलाहरु, १५ वटा लोहारहरु, दईुवटा दधुको डेरीहरु, एउटा बेकरी डुब्नेछन ्
। कन्काई नदी जलववद्यतु आयोजनाको मातथल्लो तटीय क्षेत्रमा सातनमा जलववद्यतु क्यास्केड, ७ मे. 
वा. रहेको छ।  
आयोजना तनमायण पूवय हटाउन पने सांरचनाहरु तथा तनजी जग्गा तथा घरहरु, रुख तथा अन्य डुबान 
तथा आयोजना प्रभाववत तनजज सम्पततहरुको ववस्ततृ लेखाजोखा गरर क्षततपूततय तनधायरण गनय Detail 

Resettlement Action Plan तयार गररनेछ ।सो चरणमा आयोजना अतत प्रभाववत माई नगरपातलकासांग 
हदै सम्मको समन्वय गररनेछ । 
यदद यस ववषयलाई गजम्भरतापूवयक तलइएन भने समाजजक िन्ि हनु सक्दछ।जलाशयका कारण नदीको 
सतहको स्तर ववृद्ध हुँदा पने प्रभाव, बाढी सम्बन्धी प्रभाव, Water Navigation सांचालनको िममा 
मातनसहरू को धनजनमा क्षती, पौडी खेल्न,े माछा माने, जस्ता मनोरञ्जनको गततववतधहरूमा वाधा पने, 
Water Navigation को रूट माफय त लागू पदाथयको ओसार पसार हनु सक्ने   
जलाशयको सांचालनबाट हनुे द्धन्द्ध, तसचाईको पानीको असमान ववतरणबाट हनुे द्धन्द्ध सामाजजक 
आतथयक तथा साांस्कृततक वातावरणीय प्रभावहरु हनु ्। 
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७. ववकल्पहरूको ववश्लषेण 
वातावरणीय असरहरूलाई न्यूनीकरण गनयको लातग सजजलै उपलब्ध हनुे र आतथयक रूपमा पतन उपयकु्त 
हनुे वकतसमका प्रववतधहरूलाई प्रस्ताव गररएको छ। आयोजना क्षेत्र छनोट गदाय ववतभन्न कुराहरूमा 
ध्यान ददइएको तथयो जस्तैूः पहुँचमागय, पानीको मात्रा, औषत उचाई, न्यून वातवरणीय प्रभाव आदद। 
नकारात्मक असरहरूलाई कम गनयको लातग खोलाको दवैुततरको वकनारको अध्ययन गररएको तथयो। 
८. न्यूनीकरणका उपायहरू 
८.१ भौततक तथा रासायतनक वातावरण  
स्थायी जग्गाको अतधग्रहण सकेसम्म कम गररनेछ। बायो इजन्जतनयररङ्ग प्रववतधको माध्यमबाट जतमनको 
जस्थरता कायम गनय प्रयास गररनेछ। आयोजनाका िममा सम्भाववत तथा सविय पवहरोहरूको पवहचान 
तथा रोकथाम गररनेछ। सांकतलत सतही माटोको पनुूः प्रयोग गररनेछ। तनमायण सामाग्री लगायत 
सतहको माटोलाई उजचत स्थानमा भण्डारण गररनेछ। 
तनमायण सामाग्री भण्डारणको लातग बाझो जतमन तथा रूख तबरूवा तथा अन्य प्रयोजन नभएको स्थानलाई 
छनौट गररनेछ। ध्वनी प्रदषुण भएको तनमायण स्थलमा इयर गाडयको सवुवधा प्रदान गररने छ। जशववरमा 
उजचत फोहोर व्यवस्थापन, शौचालय र सेजप्टक ट्ाांकीको व्यवस्था गररनेछ। 
भण्डारण क्षेत्रमा राम्रोसँग तारबार गररनेछ र अनातधकृत व्यजक्तलाई तनषघे गररने छ। सवारी साधन 
तथा उपकरणको तनयतमत ममयत सम्भार गररने छ। वाय ुप्रदषुण कम गनय धलुो उड्ने स्थानमा तनयतमत 
पानी छकय ने व्यवस्था तमलाइनेछ। 
स्थानीय जलवायमुा पने प्रभाव कम गनय हरेक मवहना पानीको वहावको १०% औसत वातावरणीय 
वहावको रूपमा कन्काई  नदीमा छोतडनेछ। सावधानी साइरन जडान गरी स्थानीय जनतालाई अचानक 
छोतडने पानी बारे सचेत गराइनेछ। 
आयोजनाले भौततक तथा रासायतनक वातावरणमा पनय सक्ने प्रभावहरूलाई तडजाइन अवतध देजख नै 
ध्यानमा राजखएको छ र कततपय उपायहरूलाई तनमायण चरणमा समावेश गररएको छ। तनजश् चत समयको 
अन्तरालमा sedi ment  हरूको फ्लसीङ गररनेछ। माछापालनमा रसायनहरु जस्तै: तभटातमन, वपग्मेन्ट, 
तमनेरल, हामोन, तडसइन्फेक्ट्न्याटहरुको अत्यातधक प्रयोगमा तनयन्त्रण तथा रोक लगाउने। 
आयोजनाले भौततक तथा रसायतनक वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गनयको लातग दश करोड पजच्चस 
लाख (ने. रु.१०२,५००,०००) रूपैयाँ छुट्टयाएको छ। 
८.२ जैववक वातावरण  
त्यसैगरर इलामको ४८९२.६१ हे. सरकारी जग्गा (चरेु सांरक्षण क्षेत्र) प्रयोग गरे बापत आयोजना 
क्षेत्र वररपरी सोही जजल्लामा जग्गा सट्टाभनाय गररनेछ र सो जग्गामा क्षततपूततय स्वरुप १६०० प्रतत 
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हेक्टरको दरले ७,८२८,१७६ रुखको ववरुवाहरु इलाम जजल्लाको तोवकएको स्थानमा वकृ्षारोपण 
गररनेछ।  
त्यसैगरर झापाको ५७ हे. सरकारी जग्गा (चरेु सांरक्षण क्षेत्र)  प्रयोग गरे बापत आयोजना क्षेत्र वररपरी 
सोही जजल्लामा जग्गा सट्टाभनाय गररनेछ र सो जग्गामा क्षततपूततय स्वरुप १६०० प्रतत हेक्टरको दरले 
९१,२०० रुखको ववरुवाहरु झापा जजल्लाको तोवकएको स्थानमा वकृ्षारोपण गररनेछ।  
त्यसैले कुल ४९४९.६१ हे. सरकारी जग्गा (चरेु सांरक्षण क्षेत्र)  प्रयोग गरे बापत कुल  ७,९१९,३७६ 
रुखको ववरुवाहरु तोवकएको स्थानमा वकृ्षारोपण गररनेछ।चरेु सांरक्षण क्षेत्र तथा तडतभजन वन 
कायायलयको समन्वय गरर वकृ्षारोपण गररने क्षेत्रको चयन गररनेछ। 
आयोजनाको लातग इलामबाट कावटने ११२,९१० रुखहरुको सट्टामा १:१० अनपुातमा २,८२२,७५० 
रुखको ववरुवाहरु इलाम जजल्लाको तोवकएको स्थानमा र झापाबाट कावटने २७२१  रुखहरुको सट्टामा 
१:१० अनपुातमा ६८,०२५ रुखको ववरुवाहरु झापा जजल्लाको तोवकएको स्थानमा  तोवकएको स्थानमा 
वकृ्षारोपण गररनेछ । 
त्यसैले आयोजनाको लातग चरेु सांरक्षण क्षेत्रबाट कावटने ११५६३१  रुखहरुको सट्टामा १:१० 
अनपुातमा  ११५६३१० रुखको ववरुवाहरु तोवकएको स्थानमा वकृ्षारोपण गररनेछ । 
यसरी लगाईएका रुखहरुको आयोजनाले ५ वषय सम्म रेखदेख गरर सम्बजन्धत व्यवस्थापन सतमततलाई 
हस्तान्तरण गनेछ। 
यस बाहेक ववष्फोटन कायय ददनको समयमा मातै्र गररनेछ ।साथै, बाझो जतमन, नदी तट सांरक्षण तथा 
खलु्ला तभरालोपन्न जोगाउन वकृ्षारोपण तथा बायो इजन्जतनयररङ्गको प्रयोगले तभरालो जतमनमा भएको 
वनक्षेत्रको सांरक्षण गनेछ। 
आयोजनाले जैववक ववववधता सांरक्षण, वन्यजन्त ुसांरक्षण आददको लातग सचेतना काययिम सञ्चालन 
गनेछ।पम्प्लेट, जनचेतनामूलक सामाग्रीहरूको प्रयोग, होतडयङ्ग बोडयको प्रयोग, वनमा लाग्ने आगोको 
तनयन्त्रण साथै तनमायण काययबाट वन्यजन्त ुतथा बासस्थानमा कम असर पने गरी काम गनेछ।यसका 
साथै आयोजनाले वन्यजन्तकुो बासस्थानको सरुक्षा, अचानक छोतडने पानीको रोकथाम र आपतकातलन 
अवस्था सावधानी साइरनको प्रयोगमा पतन ववशेष ध्यान ददइनेछ।जलमागय बाहेक अन्य रूटबाट डुङ्गा 
तथा मोटर बोट चलाउन तनषधे गनुयपने। जलमागय बाहेक अन्य रूटबाट डुङ्गा तथा मोटर बोट चलाउन 
तनषधे गनुयपने।जलमागय बाहेक अन्य रूटबाट डुङ्गा तथा मोटर बोट चलाउन तनषधे गनुयपने।जलाशयमा 
पालन गररएका माछाबाट उक्त स्थानका अथवा वरपरका जीवहरुमा रोग तथा परजीवी फैलन नददने।  
नयाँ प्रजाततको आगमनले स्थातनय प्रजाततका जीवहरुको सांख्यामा कमी आउन सक्दछ जसले जैववक 
ववववधतामा प्रत्यक्ष असर पानय सक्ने भएकोले भरूाहरूमा जशकारी प्रजातीको माछाहरू भए-नभएको 
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तनगरानी गररनेछ। जैववक वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण कायय गनयका तनजम्त आयोजनाले जम्मा 
उन् नाइस अबय चौँततस करोड उनान् नब्बे लाख उनाजन्तस हजार दईु सय पचास (१९,३४८,९२९,२५०) 
रूपैयाँ छुट्टयाएको छ। वकृ्षारोपण कायय गनयका तनजम्त आयोजनाले दस अबय एक्कासी करोड एक लाख 
पचास हजार छ सय  (१०,८१०,१५०,६००) रूपैयाँ छुट्टयाएको छ। 
८.३ सामाजजक आतथयक तथा साांस्कृततक वातावरण  
प्रस्ताववत आयोजनाले पानय सक्ने सामाजजक, आतथयक तथा साँस्कृततक वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण 
गनय प्राप्त गररएका जग्गाहरूको उजचत मूल्याङ्कन तथा उजचत रकमको व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्त गदाय 
कृवष जतमनबाट क्षतत हनुे बालीहरूको आतथयक मूल्याङ्कन गरी तीनको क्षततपूततय ददने व्यवस्था गनेछ।  
स्थायी वकताकाट गररएको तनजी जग्गाको लागत ने. रु. एक अबय असी करोड बीस लाख बीस हजार 
आठ सय तत्रचातलस (१,८०२,०२०,८४३) छुट्टयाएको छ । त्यसैगरर अस्थायी तनजी जग्गाको भाडाको 
लागत ने. रु. छपन् न लाख पजच्चस हजार (५,६२५,०००) छुट्टयाएको छ ।डुबान क्षेत्रमा पने 
घरहरुको लागत ने. रु. चौहत्तर अबय चार करोड पचपन् न लाख सतस्ी हजार तीन सय अन्ठाउन् न 
(७४,०४५,५६७,३५८) छुट्टयाएको छ। डुबान क्षेत्रमा पने गोठहरुको लागत ने. रु. सत्र करोड 
पन्र लाख उनान्सा्ी हजार पाँच सय तीन (१७१,५५९,५०३) छुट्टयाएको छ। भौततक सांरचनाहरुको 
लातग ने. रु. तीन अबय उनान्सा्ी करोड तीन लाख पचासी हजार (३,५९०,३८५,०००) र पनुबायसको 
योजनाको लातग ने. रु. तीन अबय एकहत्तर करोड आठ लाख छपन् न हजार तीन सय तत्रचातलस 
(३,७१०,८५६,३४३) छुट्टयाएको छ ।त्यसैगरी, बाली नालीको नोक्शानको क्षततपूततय स्वरुप ने. रु. 
सैँततस करोड तीस लाख तेह्र हजार सात सय पचास (३७३,०१३,७५०) प्रदान गनेछ। तनजी 
जग्गाबाट १५,४०७ रूखहरूको क्षततपूततय स्वरुप ने. रु. पाँच करोड पचास लाख चौरानब्बे हजार दईु 
सय (५५,०९४,२००) प्रदान गनेछ। 

प्रताववत आयोजनाले व्यजक्तगत सरुक्षाका सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउने, अग्नी तनयन्त्रणको व्यवस्था 
गने, सावधानी र खतराको सांकेतको आवश्यक र उजचत स्थानमा प्रयोग गनेछ। ववष्फोटन गने क्षेत्रमा 
स्थानीयहरूलाई जानकारी गनय साइरन बजाइने छ र रातो झन्डाको प्रयोग गररनेछ। कामदारहरूलाई 
ववतभन्न सरुक्षा तातलम ददनकुा साथै जनधनको क्षततमा प्रचतलत ऐन तथा तनयमअनसुार क्षततपूततयको 
व्यवस्था गररनेछ। अस्थायी जशववरमा १५ (पन्र) जना बराबर एक शौचालय तनमायण गररनेछ। 
प्राथतमक उपचारको लातग प्राथतमक उपचार सामाग्रीहरू राजखने छन।् 
स्थानीय बातसन्दाको लातग ववतभन्न जीववकोपाजयन र सीपमूलक तातलमहरूको व्यवस्था गररनेछ। डुङ्गा 
दघुयटना हनु नददनको लातग डुङ्गा तथा मोटर बोटको तनजश् चत मागय चयन गनुयपने।यसका साथै यात्र ु
तथा चालकहरूको दघुयटना ववमा गनुयपने। आयोजना प्रभाववत पररवारलाई आयमूलक तातलमहरु ददईनेछ 
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र सीप र दक्षताको आधारमा आयोजनामा रोजगारी ददईनेछ। आयोजनाको लातग प्राप्त गररने सबै तनजी 
जतमनलाई प्रचतलत बजार मूल्य अनसुार क्षततपूती  ददनपुने । Water Navigation को रूट माफय त लागू 
पदाथयको ओसार पसार जस्ता  अवैध तस्करीलाई तनषधे गनुयपने। सामाजजक, आतथयक तथा साँस्कृततक 
वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण कायय गनयको लातग आयोजनाले जम्मा रू. तत्रयासी अबय उनासी करोड 
सत्ताइस लाख एक् काइस हजार नौ सय अन्ठानब्बे  (८३,७९२,७२१,९९८)   रूपैयाँ छुट्टयाएको छ । 
प्रताववत आयोजनामा न्यूनीकरणका उपायहरूको प्रमखु जजम्मेवारी प्रस्तावकको हनुेछ।प्रस्ताववत 
न्यूनीकरणका उपायहरू लागू गने जजम्मेवारी आयोजनाको व्यवस्थापकको हनुेछ। प्रस्तावकले यस 
न्यूनीकरणका उपाय काययन्वयनको लातग आवश्यक ववज्ञहरू करारमा तलनेछ। वातावरणमा पने 
प्रभावहरू न्यूनीकरण गनयका लातग आयोजना व्यवस्थापन कायायलयमा वातावरण व्यवस्थापन एकाईको 
स्थापना गररनेछ। 
९.वातावरणीय अतभववृद्ध र सामाजजक सहयोग काययिम 

सामाजजक सहयोग काययिम अन्तगयत आयोजना प्रभाववत क्षेत्रमा ववतभन्न वकतसमका उपायहरू तथा 
काययिमहरू तयार पाररएको छ जसमध्ये स्वास्थ्य, जशक्षा, खानेपानीको स्तरोन्नतत गने, सडक, ग्रातमण 
स्वास्थ्य सांस्थाहरूलाई सबल बनाउन सहयोग गने, ववतभन्न सीपमूलक तातलम, जनजाततको जीवनस्तर 
सधुाने सहायक काययिम आदद रहेका छन।् यसका तनजम्त लागत खचयका अततररक्त कूल रू. तत्रचातलस 
करोड उनान् नब्बे लाख (४३८,९००,०००) छुट्टयाएको छ। यसका अततररक्त आयोजनाले स्थातनय 
स्तरमा पाने सकारत्मक प्रभावहरू अतभववृद्धका लातग एक करोड पचहत्तर लाख (१७,५००,०००) 
ने.रू. छुट्टयाएको छ। 
१०. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना  
आयोजनाको तनमायण र सञ्चालनबाट स्थानीय स्तरको वातावरणमा पने प्रततकूल प्रभावहरूलाई आयोजनाले 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनमा उल्लेख भए अनसुारका न्यूनीकरणका उपायहरूको अवलम्बन 
गनेछ। न्यूनीकरणका उपायहरूको अवलम्बन गररएको छ छैन भने्न सतुनजित गनयका तनजम्त वातावरणीय 
व्यवस्थापन योजनालाई आयोजनाकै अांगको रूपमा ववकास गररएको छ। आयोजनाको कारणले स्थानीय 
स्तरको भौततक, रासायतनक, जैववक, सामाजजक, आतथयक तथा साँस्कृततक क्षेत्रमा परेका नकारात्मक 
प्रभावहरूलाई हटाउने वा न्यूनीकरण गने मखु्य जजम्मेवारी आयोजनाको हनुेछ। वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन अध्ययनले प्रस्ताव गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना प्रस्तावक र अन्य 
सरोकारवालाहरूको सहकाययमा सञ्चालन गररनेछ। यसका लातग आयोजनासँग सम्बजन्धत 
सरोकारवालाहरूमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उजाय, जलस्रोत तथा तसांचाई मन्त्रालय, चरेु-तराई 
मधेश सांरक्षण क्षेत्र, जजल्ला समन्वय सतमतत, तडतभजन वन कायायलय, सम्बजन्धत गाउँपातलका, वडा 



कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजना    वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 
 

xxi i  
 

कायायलय, तनदेशन ददन ेप्राववतधक टोली तथा तनमायण सट्टा तनमायण व्यावसायीहरू आदद रहने छन।् 
यसका लातग आयोजना व्यवस्थापन एकाईले ववतभन्न उपएकाईहरू खडा गरी आवश्यक मानवीय 
सांशाधनको व्यवस्था गनेछ। 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनले तसफाररस गरे अनसुार न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरे 
नगरेको अनगुमन गनय तथा सरोकारवालाहरूसँग सधुार गनय सवकने कुराहरूमा राय तलनका तनजम्त 
आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापन एकाई स्थापना गररनेछ। आयोजना तनमायण चरणमा आयोजना 
कायायलयले स्थानीय जनसमदुाय र अन्य सरोकारवालाहरूसँग सम्पकय , सांवाद, छलफल तथा ववचार 
ववमशयहरूलाई तनरन्तर अजघ बढाउनेछ। यस बाहेक वातावरण व्यवस्थापन कायायलयले वातावरणीय 
प्रभाव पवहचान गनय तनददयष्ट सूचकाांकहरूको तनददयष्ट स्थानहरूमा, तनददयष्ट समयावतधमा अनगुमन गनेछ। 
वातावरणीय व्यवस्थापन एकाईले यसका अततररक्त आयोजनाको ववतभन्न चरणमा अवलम्बन गररने 
उपायहरूमा वातावरणीय मापदण्डको प्रयोग गरे नगरेको पतन अनगुमन गनेछ। वातावरणीय अनगुमनमा 
सांलग्न सरोकारवालाहरूले ददएका सझुावहरू कायायन्वयनका लातग आयोजनाले आवश्यक पहल गनेछ। 
आयोजना सञ्चालनको दईु वषयपतछ वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तगयतको वातावरण ववभागले 
आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण गनेछ । 
आयोजनाको लातग कुल ६९५.३९ हे. तनजी जग्गा आवश्यक पनेछ जस मध्ये ६९०.३९ हे. स्थायी 
रूपमा (इलाम जजल्लाबाट) र ५ हे. (झापा जजल्लाबाट) अस्थायी रुपमा प्रयोग गररनेछ । 
आयोजना तनमायण गदाय ८४७ घरधरुीहरू आयोजना प्रभाववत घरधरुी अन्तगयत पदयछन ् र २७५० 
घरधरुीहरु आयोजनाबाट अतत प्रभाववत पररवार अन्तगयत पदयछन ्। 
आयोजनाले वातावरणीय अनगुमनको तनजम्त लाग्ने खचय अ्ाइस करोड उनन्सत्तरी लाख सत्तरी हजार 
(२८६,९७०,०००) रूपैयाँ तथा वातावरणीय परीक्षणका तनजम्त लाग्ने खचय दश करोड 
(१००,०००,०००) रूपैयाँ अनमुान गरेको छ। आयोजनाले मातथका सबै खचय समावेश गरी 
वातावरणीय खचय एक खबय चार अबय चौहटर करोड अठतीस लाख एक् काइस हजार दईु सय अचाचातलस 
(104,743,821,248) रूपैयाँ छुट्टयाएको छ र यो आयोजनाको कूल आधारभतू लागत एक खबय 
उनन्चालीस अबय एकजत्तस करोड पचपन्न लाख एक्काइस हजार दइु सय अठचालीस 
(1,39,31,55,21,248) रूपैयाको 75.184 % हनु आउँछ। 
 
११.तनष्कषय  

पवहचान गररएका अतधकाांश नकारात्मक प्रभावहरूलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गनय सवकन्छ। यसका 
तनजम्त यस प्रततवेदनमा प्रस्ताववत न्यूनीकरणका उपायहरूको पूणय रूपमा अवलम्बन गररनपुछय। यसका 
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साथै यस प्रततवेदनमा उल्लेजखत सझुाव तथा उपायहरू समग्र प्रभाववत बस्ती, समदुाय, तथा 
स्थानीयहरूको जीवनस्तर उकास्नमा सहयोग पगु्नेछ। यी सन्दभयहरूलाई हेदाय वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन अध्ययनले तनदेशन गरे अनरुूपको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा उल्लेजखत ववतभन्न 
उपायहरू अवलम्बन गने शतयमा आयोजनाको सञ्चालन स्वीकृतत ददन उपयकु्त देजखन्छ। 
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अध्याय १ 
1 प्रततवेदन तयार गने व्यजक्तको वा सांस्थाको नाम र ठेगाना 

 प्रस्तावकको नाम र ठेगाना 
प्रस्ताववत कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजनाको प्रस्तावक ववद्यतु ववकास ववभाग रहेको छ । 
प्रस्तावकको सम्पकय  ठेगाना तल उल्लेख गररएको छ। 

प्रस्तावकको सम्पकय  ठेगाना  

प्रस्तावकको नामूः ववद्यतु ववकास ववभाग  

ठेगाना  : सानो गौचरण, काठमाण्डौ नेपाल । 
फोन नां  : ०१४४८०३२६, ०१४४७९५०७, ०१४४८०४२५ 
फ्याक्स नां  : ४४८०२५७ 
इमेल: info@doed.gov.np 

वेबसाइट: www.doed.gov.np 

 परामशयदाताको नाम र ठेगाना 
GEOCE Consultants Pvt. Ltd.,, Sanima Hydro and Engineering Pvt. Ltd. and Beam 

Consultant Pvt. Ltd. (BCPL) ले यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन तयार गरेको हो । 

 परामशयदाताको सम्पकय  ठेगाना 
 नाम: GEOCE Consultants Pvt. Ltd.,, Sanima Hydro and Engineering Pvt. Ltd. and Beam    

Consultant Pvt. Ltd. (BCPL) 

 ठेगाना: वकरण भवन मागय, सानेपा ,लतलतपरु, नेपाल 

 इमेल : geoce@info.com.np  

 मोबाइल नां : +९७७-१-५५२११७५, ५५४५५४२ 

 फेक्स : +९७७-१-५५२६०९६ 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रततवेदन तयार गनय सांलग्न ववज्ञहरुको वववरण तल तातलका १.१ 
मा ददइएको छ । 

तातलका 1.1: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रततवेदन तयार गनय सांलग्न ववज्ञहरुको वववरण 
ि.सां. ववज्ञहरुको नाम पद ववशेषज्ञ क्षते्र योग्यता वातावरणीय प्रभाव 

मूल्याङ्कनको अनभुव 
(सांख्या) 

१ सवुणय बहादरु 
जोशी 

टोली नेता  वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन ववज्ञ 

इन्भाइरोमेन्टल इजन्जतनयररङ्गमा 
स्नातकोत्तर 

४० 

२ प्रकाश कुमार 
यादव 

टोली सदस्य वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन ववज्ञ 

वातावरण ववज्ञानमा स्नातकोत्तर ३४ 

३ प्रददप पराजलुी टोली सदस्य समाज शास्त्र समाज शास् त्रमा स्नातकोत्तर २५ 

mailto:info@doed.gov.np
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ि.सां. ववज्ञहरुको नाम पद ववशेषज्ञ क्षते्र योग्यता वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कनको अनभुव 
(सांख्या) 

४ जशव नारायन 
यादव 

टोली सदस्य प्राणी शास्त्र भगूभय ववज्ञानमा स्नातकोत्तर ४२ 

५ 
 

भववन्द्र तनरौला टोली सदस्य वनस्पतत शास्त्र वनस्पतत ववज्ञानमा स्नातकोत्तर २५ 

६ 

 
तमरा जोशी 

 

टोली सदस्य वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
योजना ववज्ञ 

वातावरण ववज्ञानमा स्नातकोत्तर ३५ 
 

७ 

 
वटकाराम 
तलांखा 

टोली सदस्य  पनुबायस ववज्ञ जजयोग्रावफमा स्नाकोत्तर १५ 

 प्रस्तावको सान्दतभयकता 
प्रस्ताववत आयोजनाबाट उत्पाददत ववद्यतुले स्थातनय क्षेत्रको ववकासमा सहयोग गनुयका साथै ववद्यतु 
गहृ देजख हेडवक्सय सम्मको सडक तनमायणले यातायात सवुवधामा सधुार हनुेछ।प्रस्ताववत आयोजनाले 
तसांचाइ, माछापालन तथा स्थातनय पययटन क्षेत्रको ववकासमा पतन सहयोग पगु्नेछ।प्रस्ताववत 
आयोजनाले योग्यता र सीप अनसुार प्रशासतनक र प्राववतधक काययहरुको लातग रोजगार प्रदान 
गनेछ।  

 कानूनी औजचत्यता 
वातावरण सांरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७ अनसुार मखु्य 
आयोजनाहरुका लातग सांजक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारजम्भक वातावरणीय परीक्षण वा 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुयपने हनु्छ। 
त्यसैगरर वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७  अनसूुची ३ (तनयम ३ सँग सम्बजन्धत) को ̔ क ̕ 
वन क्षेत्रको बFुदाँ नम्वर ५ अनसुार कुनै पतन आयोजनाका लातग ५ हे∙ भन्दा बढी वन क्षेत्र, वन 
सांरक्षण क्षेत्र, सांरक्षण क्षेत्र, मध्यावती क्षेत्र, वातावरण सांरक्षण क्षेत्र प्रयोग गनुय परेमा वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक हनु्छ ।  
वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७, अनसूुची ३ (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताव) 
अन्तगयत खण्ड च (ऊजाय, जलस्रोत तथा तसांचाई क्षेत्र) को उपखण्ड १ अनसुार प्रस्ताववत आयोजनाको 
क्षमता ५० मेगावाट भन्दा बढी) भएमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक हनु्छ । 
वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७  अनसूुची ३ (तनयम ३ सँग सम्बजन्धत) को ̔ क ̕ वन 
क्षेत्रको बFुदाँ नम्वर ८ अनसुार वन सांरक्षण क्षेत्र, सांरक्षण क्षेत्र, मध्यावती क्षेत्र, वातावरण सांरक्षण 
क्षेत्र वा रामसारमा सूचीकृत सीमसार क्षेत्रमा,  २५ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको जलववद्यतु 
आयोजनाको तनमायण कायय गनय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अतनवायय छ ।  
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वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७, अनसूुची ३ (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताव) 
अन्तगयत खण्ड च (ऊजाय, जलस्रोत तथा तसांचाई क्षेत्र) को उपखण्ड 4 अनसुार बहउुदे्दश्यीय 
जलाशयको तनमायणको लातग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक हनु्छ । 
वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७, अनसूुची ३ (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताव) 
अन्तगयत खण्ड च (ऊजाय, जलस्रोत तथा तसांचाई क्षेत्र) को उपखण्ड 4 अनसुार बहउुदे्दश्यीय 
जलाशयको तनमायणको लातग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक हनु्छ । 
वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७, अनसूुची ३ (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुयपने प्रस्ताव) 
अन्तगयत खण्ड च (ऊजाय, जलस्रोत तथा तसांचाई क्षेत्र) को उपखण्ड 2 अनसुार 100 जना भन्दा 
बढी जनसङ्खख्या भएको स्थायी बसोबास ववस्थावपत गने कुनै पतन जलस्रोत ववकास कायय गने लातग 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक हनु्छ । 
त्यसैले, प्रस्ताववत कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजनामा रहेको जलववद्यतु आयोजनाको जतडत क्षमता 
६० मेगावाट भएको र चरेु क्षेत्र सांरक्षणमा पने हुँदा, आयोजनाको लातग ४९४९.६१ हे. सरकारी 
जग्गा आवश्यक भएको हदुाँ, बहउुदे्दश्यीय जलाशयको तनमायण हनुे हदुाँ र 100 जना भन्दा बढी 
जनसङ्खख्या भएको स्थायी बसोबास ववस्थावपत गने कुनै पतन जलस्रोत ववकास कायय गने हदुाँ यस 
आयोजनाको लातग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गनय 
आवश्यक हनु्छ । 

 वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्धशे्य  
कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका मखु्य ववशेषताहरु तनम्न 
तलजखत छन।् 
 आयोजना प्रभाव क्षेत्रको जचत्रण गने; 
 ववद्यमान भौततक, जैववक, सामाजजक, आतथयक र साँस्कृततक वातावरणीय अवस्थाको जानकारी 

सांकलन गने; 
 सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरुको पवहचान गने; 
 उपयकु्त, व्यावहाररक न्यूतनकरण तथा अतभबवृद्धका उपायहरु तसफाररस गने; 
 प्रस्तावकहरु, परामशयदाताहरु, सम्बजन्धत अतधकारीहरु, इच्छुक तथा प्रभाववत पक्षहरुसँग 

जानकारी आदान प्रदान गने र प्रस्ताव सम्बन्धी आफ्नो ववचार तथा सरोकार व्यक्त गने; 
 सम्भाववत ववकल्पहरुको ववश्लषेण तथा उपयकु्त ववकल्पहरु तसफाररस गने; 
 वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको लातग प्रभावकारी न्यूनीकरण उपाय, वातावरणीय व्यवस्थापन, 

अनगुमन र परीक्षण प्रस्ततु गने । 
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 अध्ययनको दायरा 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन ववद्यतु उत्पादनमा मात्र तसतमत रहेको छ। यस अध्ययनले 
आयोजनाको तनमायण र सञ्चालनसँग सम्बजन्धत प्रभाव र सवालहरुलाई समावेश गनेछ । जलववद्यतु 
आयोजना, Flood control, पानी पररवहन, माछा पालन, पययटन क्षेत्रको ववकास, कामदार जशववर, 
उत्खनन ्स्थल, िसर प्लान्ट, ब्याचीङ्ग प्लान्ट, स्टकपाइतलङ्ग क्षेत्र, मक स्पोइल ब्यवस्थापन क्षेत्र, 
डुबान क्षेत्र र पहुँच सडकसँग सम्बजन्धत प्रभावहरु यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको 
दायरामा पदयछन।् साथै प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र, समदुायका मातनसहरु र आयोजना प्रभाववत घरधरुीसँग 
सम्बजन्धत सवाल तथा प्रभावहरु पतन यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको दायरामा 
पदयछन।्  
तसँचाइ प्रणाली तथा प्रसारण लाईनको लातग छुटै्ट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन/प्रारजम्भक वातावरणीय 
परीक्षण अध्ययन गररनेछ।  
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अध्याय २ 
2 प्रस्तावको पररचय 

 भतूमका  
प्रस्तावक, ववद्यतु ववकास ववभागले नेपालको प्रदेश नां. १ का ईलाम जजल्लाको माङसेबङु 
गाउँपातलका, माई नगरपातलका, देउमाई नगरपातलका, ईलाम नगरपातलका र झापा जजल्लाको 
जशवसताक्षी नगरपातलका, कन्काई नगरपातलका र चलुाचलुी गाउँपातलकामा कन्काई बहउुदे्दशीय 
आयोजना पवहचान गररएको छ।ववद्यतु ववकास ववभाग र परामशयदाता GEOCE Consultants Pvt. 

Ltd.,Sanima Hydro and Engineering Pvt. Ltd. and Beam Consultant Pvt. Ltd. (BCPL) सन ्
२०१७ जनु १२ गते सम्झौता भएको तथयो।सम्झौता पत्रहरु अनसूुची १ मा सांलग्न रहेको छ । 

 प्रस्तावको पररचय 
प्रस्ताववत आयोजना बहउुदे्दश्यीय आयोजना हो जसअन्तगयत जलववद्यतु आयोजना, Flood control, 
पानी पररवहन, माछा पालन, पययटन क्षेत्रको ववकास, तसँचाइ प्रणाली आयोजनाहरु पदयछन।् 
जलववद्यतु आयोजना जालाशय प्रकारको आयोजना हो। जलववद्यतु आयोजना, Fl ood cont rol , 
पानी पररवहन, माछा पालन, पययटन क्षेत्रको ववकास, तसँचाइ प्रणाली प्रस्ताववत आयोजनाका मखु्य 
अवयवहरु हनु।् जलववद्यतु आयोजनाले ६० मे. वा. ववद्यतु उत्पादन गछय भने तसँचाइ प्रणालीले 
५१,७५० हे. (CCA) जग्गा तसँचाइ गदयछ । 

 अवजस्थतत र पहुँच 
 आयोजनाको स्थान                                        

कन्काई बहउुद्देशीय आयोजना नेपालको प्रदेश नां. १ को ईलाम जजल्लाको माङसेबङु 
गाउँपातलकाको वडा नां. ३, ४ र ५, माई नगरपातलकाको वडा नां. १, २,३,४, ५, ६, ७, ८, 

९ र १०, देउमाई नगरपातलकाको वडा नां. ७ र ९, ईलाम नगरपातलकाको वडा नां. ११ 

चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नां. १, २ र ३, र झापा जजल्लाको जशवसताक्षी नगरपातलकाको 
वडा नां. ९, १० र ११, कन्काई नगरपातलकाको वडा नां. १, २ मा रहेको छ।  

 तातलका 2.1:  प्रस्ताववत आयोजनाको क्षते्रका मखु्य सांरचनाहरुको भौगोतलक सीमा 
सांरचना Coordinate  
Dam site coordinate २६°४१'२०" उत्तर देजख ८७°५२'३३" पूवय 
Re-regulating pond  २६°३९'५८" उत्तर देजख ८७°५३'०६" पूवय 
Inundation extent २६°४१'२" उत्तर देजख २६°४९'१७.७" उत्तर; ८७°४५'५५" पूवय देजख 

८७°५५'४६.४" पूवय 

स्रोत: कन्काई बहउुदे्बश्यीय आयोजनाको Draft प्रततवेदन, २०७७  
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तजस्वर 2.1: नपेालको नक्शामा आयोजना क्षते्र 

स्रोत: सवेक्षण ववभाग, २०७७ बाट सांसोतधत  

 
तजस्वर 2.2: आयोजना क्षते्र 
स्रोत: सविय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (२०७५) बाट पररमाजजयत    
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तजस्वर 2.3: गगुलको नक्शामा आयोजना क्षते्र 
स्रोत: गगुल अथय (२०७८) बाट पररमाजजयत  

आयोजनासांग सम्बन्धी नक्शाहरु अनसूुची २ मा ददइएको छ । 
 आयोजनाको पहुँच 

दोमखुा, आयोजनाको प्रस्ताववत बाँध क्षेत्र नजजकको स्थान हो। दोमखुा कच्ची सडक माफय त 
पहुँचयोग्य छ र पूवय-पजश् चम राजमागयको कालोपते्र गररएको सडकसँग जोतडएको छ। दोमखुाबाट 
बाँध क्षेत्र सम्म ६ वक.तम. लम्बाईको कच्ची सडक रहेको छ। काठमाडौँबाट आयोजना क्षेत्र 
सम्मको पहुँच सम्बन्धी वववरण तलको तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 
तातलका 2.2: कन्काई बहउुद्दशेीय आयोजना क्षते्रको पहुचँ सम्बन्धी वववरण 
ि.स दरुी देजख सम्म दरुी (वक.तम)  वणय मागय 

१ काठमाण्डौ दमक ५६९ कालोपते्र सडक 

२ दमक दोमखुा  २२ कालोपते्र सडक 

३ दोमखुा  बाँध क्षेत्र ६ कच्ची सडक 

स्रोत: कन्काई बहउुदे्बश्यीय आयोजनाको Draft प्रततवेदन, २०७७  

 प्रकृतत / वकतसम 
 सांरचनाहरुको जानकारी र अवयवहरु 

कन्काई बहउुदे्दशीय आयोजना जलाशययकु्त प्रकृततको आयोजना रहेको छ।  
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 आयोजनाको मखु्य ववशषेताहरु 
कन्काई बहउुदे्दशीय आयोजनाका मखु्य ववशेषताहरु तल तातलका २.३ मा देखाइएको छ। 
तातलका 2.3: सांरचनाहरुको जानकारी र अवयवहरु 
ि.सां. वववरणहरु ववशेषताहरु 

१ सामान्य वववरण 

  आयोजनाको नाम कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजना 
  देश नेपाल 

  प्रदेश नां.  १ 

  जजल्ला इलाम र झापा 
  नदी कन्काई 

  आयोजनाको प्रकार जलाशययकु्त 

 सखु्खा मौसममा उजाय उत्पादन ११७.४६ तगगा वाट प्रतत घण्टा 

 वषाय मौसममा उजाय उत्पादन १८५.४१ तगगा वाट प्रतत घण्टा 

 औसत वावषयक ऊजाय उत्पादन ३०२.८७  तगगा वाट प्रतत घण्टा 

2 बाँधको स्थान झापा जजल्लाको दोमखुामा अवजस्थत पूवय-पजश् चम राजमागय भन्दा 
कररब 3.8 वक.तम. मातथल्लो तवटय के्षत्रमा 

 बाँध के्षत्रको भौगोतलक अवजस्थतत 26°41'20"उत्तर; 87°52'33" पूवय 
 Re-regulating pond  

26°39'58" उत्तर; 87°53'06"  पूवय 

 डुवान के्षत्रको दायरा 26°41'2" उत्तर देजख 26°49'17.7" उत्तर सम्म तथा 
87°45'55" पूवय देजख 87°55'46.4" पूवय सम्म 

३ जलववज्ञान 

  जलाधर के्षत्र १,१६३ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 

  औसत वावषयक रनअफ ५७.३ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 

 औसत वावषयक सेतडमेन्ट ट्रान्सपोटय ६.१८ तमतलयन घनतमटर 
 १०,००० वषयको वफताय बाढी ९,१६४ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
 सम्भाववत अतधकतम बाढी १६,०१८ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 
4 सेतडमेन्ट सम्बन्धी अध्ययन  
 सेतडमेन्ट प्रवाह (Sediment Inflow) ६.१३ तमतलयन घनतमटर प्रतत वषय 
 32 वषयमा तडपोजजट हनुे सेतडमेन्टको अनमुातनत मात्रा 193.05  तमतलयन घनतमटर प्रतत वषय 
 50 वषयमा तडपोजजट हनुे सेतडमेन्टको अनमुातनत मात्रा 306.35 तमतलयन घनतमटर प्रतत वषय 
 ३२ वषय पश् चात आयोजनाको शून्य उचाई समदु्री सतहबाट 141.8 तम. मातथ  
 ५० वषय पश् चात आयोजनाको शून्य उचाई समदु्री सतहबाट 148.2 तम. मातथ  
5 जलाशय  
 जलाशयको अतधकतम स्तर समदु्री सतह भन्दा २०२.५० तम.मातथ 
 जलाशयको अतधकतम भण्डारण उचाई  (FSL) समदु्री सतह भन्दा १९५ तम.  मातथ 
 जलाशयको न्यूनतम भण्डारण उचाई   (MDDL) समदु्री सतह भन्दा १७७ तम. मातथ 
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 डेड स्टोरेज भोल्यमु (Dead Storage volume) 206 तमतलयन घनतमटर 
 डेड स्टोरेजको स्तर (गवहराई) समदु्री सतहबाट १६३.३२ तम. मातथ (ररभर वडेबाट 43.32 तम.) 
 समदु्री सतहबाट १९५ तम. उचाईको सविय भण्डारण 

क्षमता 
६५२.२ x १०६ घन तमटर 

 कुल भण्डारण क्षमता १६८९.९७ तमतलयन घनतमटर 
 समदु्री सतहबाट २०२.५ तम. को उचाईको बाढी 

तनयन्त्रण भण्डारण क्षमता 
३५२.६ x १०६ घनतमटर 

 समदु्री सतहबाट २०२.५ तम. को उचाई सम्मको 
डुवान के्षत्रको के्षत्रफल 

५२.३६ वगय वक.तम. 

 समदु्री सतहबाट 195 तम. को उचाई सम्मको डुवान 
के्षत्रको के्षत्रफल 

४२.३७ वगय वक.तम. 

6 बाधँ 

  बाँधको प्रकार Asphalt concrete faced gravel and sand filled dam 

  फेतसङ्ग प्रणाली (Facing System) Asphalt Concrete 

  
Embankment Fill बालवुा र ग्राभेलको तमश्रण 

  कट-अफ पखायलको गवहराई 26 तम. 
  कट-अफ क्यावपङ (Cut-off Capping) Concrete Plinth with Grout Gallery 

  ररभर वडेबाट बाड्ढको उचाई 85 तम. 
  िेस्टको उचाई 205 तम. 
  िेस्टको लम्बाई 299.4 तम. 
  

न्यनूतम फ्रि बोर्ड 2.5 तम. 
  िेस्टको चौडाई 10 तम. 
  आधारको अतधकतम चौडाई (Maximum Base Width) 440 तम. 
  इन्टेकको तसल लेभल समदु्री सतह भन्दा १६३ तम. मातथ 

7 डाइभजयन टनले/ जस्पलव ेटनले 

  डाइभजयन कम जस्पलव ेटनले (Diversion Cum Spillway Tunnel) 

  

  प्रकार Horseshoe 

  लम्बाई ८१४  तम. 
  व्यास ८ तम. 
  इन्लेटको इन्भटय स्तर समदु्री सतह भन्दा १२७ तम. मातथ 

  आउटलेटको इन्भटय स्तर समदु्री सतह भन्दा १२२ तम. मातथ   

8 जस्पल व े

  गेटको सांख्या ३ 

  आकार (चौडाईँ*उचाई) १२ तम. (चौडाई) x १२ तम. (उचाई)  bays with radial gates 
control arrangement 

  च्यानलको कूल चौडाईँ ३६ तम. 
  प्रभावकारी हेड १६.५० तम. 

Ha=FRL-CL-H/२   

  गतत १६.१४ तमटर प्रतत सेकेण्ड 

  िेष्ट लेभल समदु्री सतह भन्दा १८० तम. मातथ 
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  जस्पतलङ क्यापातसटी ५४४०.९३ घनतमटर 

  Full réservoir Level समदु्री सतह भन्दा १९५ तम. मातथ 

  पानीको अतधक्तम लेभल समदु्री सतह भन्दा २०२.५ तम. मातथ 

  Flow discharged through the spillway ५३५६.१३ घन तमटर प्रतत सेकण्ड 

  Discharge Intensity १४८.७८ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 

9 पावर इन्टेक   

  व ेको सांख्या ४ 

  आकार (लम्बाई*चौडाईँ*उचाई) २८ तम. x ४.५ तम. x १४  तम. 
  सेन्ट्रल पाइरको मोटाई २ तम. 

10 पेनस्टक टनले 

  पेनस्टकको सांख्या एउटा प्रशेर साफ्ट जनु दईुवटा पेनस्टकमा ववभाजजत भएको, 
दिभाजन भएको पेनस्टक पाइपको एउटा पाइप थप दईु पाइपमा 
ववभाजजत भएको  (एउटा पेनस्टक र अको बाइ पास पाइपको लातग) 

  पेनस्टकको ब्यास ५.५० तम. प्रत्येक 

  पेनस्टकको लम्बाई ४४० तम. 
  तडजाइन तडस्चाजय ५१ घन तम प्रतत सेकेण्ड प्रत्येक 

  समाग्री Steel lined; ASTM A 537 Class 2 & ASTM A 517 Grade F 

  जेनेरेवटङ यतुनटको सांख्या २ 

  मखु्य पेनस्टकमा तडस्चाजय १०२ घन तम प्रतत सेकेण्ड प्रत्येक 

  पेनस्टकमा बहावको गतत ४.४ तम. प्रतत सेकेण्ड 

  ट्राजन्जसनको इनलेटको आकार ५५०० तम.तम.* ५५०० तम.तम. को वगय 
  ट्राजन्जसनको आउटलेटको आकार ६००० तम.तम. को गोलाकारको व्यास 

  पेन्स्टकको आन्तररक व्यास ५५०० तम.तम. 
  पेन्स्टकको लम्बाईँ ४४० तम. (गोलाधार) + ६.० m (ट्राजन्जसन) + + 

  पेन्स्टक प्लेटको मोटाईँ २८ तम.तम. देखी ३६ तम.तम.   

  इन्टेकमा पेनस्टकको सेन्ट्रल लाइन समदु्री सतह भन्दा १६५.७५  तम. मातथ   

  मेतसन हलमा पेनस्टकको सेन्ट्रल लाइन समदु्री सतह भन्दा ११४.९०  तम. मातथ 

  कूल स्टावटक हेड  ८०.१० तम. 
  अनमुातनत डाइनातमक हेड २८.०४ तम. 
  तडजाइन हेड १०८.१४ तम.  

11 ववद्यतुगहृ 

  प्रकार सतही 
  लम्बाई ४९ तम. 
  चौडाई १७.५ तम. 
  उचाई ३३.२ तम 

12 MACHINE HALL 

  लम्बाई*चौडाई ३१ तम. (ल)  x  १७.५ तम.  (चौ) 
  व ेको सांख्या २ 
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  spaced १६ तम. तस/तस  

13 तनयन्त्रण बल्क 

  लम्बाई*चौडाई ३१ तम  x ५ तम. 
  level समदु्री सतह भन्दा १२७  तम. मातथ   

 14 टेलरेस च्यानल तथा आउटफल सांरचना  

  

  प्रकार आयतकार 

  लम्बाईँ ४५ तम. 
 टेलरेसमा सामान्यतया पानीको स्तर समदु्री सतह भन्दा 122.80 तम. मातथ   
 टेलरेसमा अतधकतम पानीको स्तर समदु्री सतह भन्दा 124.0 तम. मातथ   
 टेलरेसमा न्यूनतम पमनीको स्तर समदु्री सतह भन्दा 122.5  तम. मातथ   
१5 टवायइन 

  टवायइनको सांख्या २ 

  Elevation of Turbine Floor ११८.५० तम. 
  प्रकार फ्राजन्सस 

  रेटेड क्षमता २ x ३३.६७३ मे.वा. 
  अतधक्तम हेड ७४.१५ तम. 
  न्यूनतम हेड ५३ तम. 
  तडजाइन तडस्चाजय २ x  ५१ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड 

  तडजाइन नेट हेड ६७ तम. 
  टवायइनको दक्षता ९३.००% 

  टवायइनको गतत ३०० आर.वप.एम.् 
  वावषयक औसत आउटपटु २७४.७३ तगगावाट आवर 

१6 जेनरेेटर ट्रान्सफमयर 

 प्रकार 3 Phase  

  क्षमता 3 मेगा भोल्ट एजम्पयर 

  नम्बर 2 
 भोल्टेज अनपुात 11/132 वकलो भोल्ट 

 रेटेड वकलो भोल्ट एजम्पयर (जेनेरेटर) 2 x 33333 
 जेनेरेटरको दक्षता ९८.००% 

१7 आकजस्मक अवस्थामा प्रयोग हनु े तडजेल जेनरेेटर 

  क्षमता 500 वकलो भोल्ट एजम्पयर 

  नम्बर 1 

  भोल्टेज अनपुात 415 भोल्ट 

  वफ्रक्वयेन्सी ५० हजय 

१8 स्वीचयाडय 
  लम्बाई*चौडाई ६० (L) x ३० (W) 

 रेटेड तसस्टम भोल्टेज 132 वकलो भोल्ट 
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 जेनेरेटरको सांख्या २ 
 स६्शन एक्जलुरी बे को सांख्या २ 
 बस कप्लरको सांख्या १ 

 १9 Tail Water Level 

  

   Minimum Tail Water Level समदु्री सतह भन्दा १२०.८५ तम. मातथ  

  Normal Tail water Level समदु्री सतह भन्दा १२२.८०  तम. मातथ   

  Maximum Tail water Level समदु्री सतह भन्दा १२४.००  तम. मातथ   

20 प्रसारण लाईन 

 प्रकार 132 के.भी. डबल सवकय ट प्रसारण लाइन, लपु-इन लपु-आउट 
 

लपु-इन लपु-आउटको ट्रयावपङ तबन्द ु
ववद्यतुगहृ देजख 5.4 वक.तम.को दरुीमा लवुाबर वनमा अवजस्थत 
अनारमणी-दमक 132 के.भी. प्रसारण लाइनको टावर 

 कन्डक्टरको प्रकार ACSR Bear 
  Double circuit १३२ kV T/L Loop in Loop out 

arrangement with ACSR Bear Conductor 

ववद्यतुगहृबाट ५.४ वक.तम. बाट लवुाबार जांगलमा अवजस्थत टावर 

21 Re-Regulating Reservoir 

  ग्राउण्ड स्तरबाट अतधकतम उचाई ९  तम. 
 लम्बाई १२५४ m 
 चौडाई ९.७ m to ४७७ m 

  उचाई समदु्री सतह भन्दा १२५ तम. मातथ 

  फ्री बोडय १.८ तम. 
  िेस्टको चौडाई ४.५ तम. 
  िेस्टको लम्बाई ३१३६ तम. 
  Upstream and downstream face slope १V/२H 

 क्षमता 0.6 Mm3 
 

Reregul at i ng Pond ले ओगट्न ेके्षत्रफल 32 हे. (0.32 वगय वक.तम.) 
 

Reregul at i ng Pond जोड्न ेटनेलको व्यास 8 तम. 
 22 WATER TRANSPORT  

  

  अतधकतम भण्डारण उचाई समदु्री सतह भन्दा २०२.५०  तम. मातथ   

  डुवान के्षत्र समदु्री सतह भन्दा २०२.५ तम. मातथ,  ४४ वक.तम.  
  न्यूनतम सांचालन स्तर १९ वगय वक.तम.  

२3 तसांचाई सवुवधा 
  

प्रस्ताववत  Eastern Canal System को CCA  26142 हे.    
  

 प्रस्ताववत Western Canal System को CCA 16184  हे.    
  

ववद्यमान कन्काई पांचाई आयोजनाको CCA 9424  हे.    
  

 Kankai Irrigation System को CCA 51750  हे.    
 

मखु्य तसांचाई क्यानल 37.75 वक.तम. 
 

(a)    Eastern main canal 15.75  वक.तम. 
 

(b)    Western main canal 22  वक.तम. 
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सेकेन्डरी तसचाई क्यानल 198.09    वक.तम. 

 
(a) Eastern secondary canal (7 nos.) 127.87   वक.तम. 

 
(b) Western main canal (9 nos.)  70.22  वक.तम. 

 
ब्रान्च सेकेण्डरी क्यानल 160.03  वक.तम. 

 
(a) Eastern branch secondary canal (75 nos.) 101.27  वक.तम. 

  
(b)Western branch secondary canal (37 nos.) 58.76  वक.तम. 

 
नहरको लातग तडजाइन तडस्चाजय  

 
प्रस्ताववत Eastern Canal System 47.60 घन तमटर 

 
प्रस्ताववत Western Canal System 30  घन तमटर 

24 मत्स्यपालनका सवुवधा  
 रेकडय गररएका कुल प्रजाततहरू 51 
 
 

मत्स्यपालन ववकास तथा न्यूनीकरण योजना स्वदेशी माछा प्रजनन ्तथा अनसुन्धान केन्द्रको स्थापना 

25 बाढी तनयन्त्रण  
 समदु्री सतहबाट 202.5 तम.को उचाईमा ret ai ned 

गने कुल आयतन 
52.37 तमतलयन घनतमटर 

 वावषयक बावढ लाभ ने.रू. 1464.7 तमतलयन 
26 Recreational facility   
 कन्काई के्षत्रमा अनमुान गररएको पययटन के्षत्र कन्याम जचया बगान, अजुयन धारा, सतासीधाम, वकचकबोध, आदद 
 बोवटङ्ग सवुवधाहरू मौसमी 
२7 पहुँच मागय दोमखुा ब्यारेजमा अवजस्थत रोडहेड  राजमागय बाट ६ वक.तम. देजख 

आयोजना के्षत्र सम्म 

२8 जैववक वातावरण 

२8.१ आवश्यक जग्गा  

 कुल सरकारी ४९४९.६१ हे. 

 इलाम ४८९२.६१ हे. 

 झापा ५७.०० हे. 

२8.२ कावटन ेरुखहरुको सांख्या  

 कुल ११५६३१ (८१६४४ पोल र ३३९८७ रुख) 

 इलाम ११२९१० (७९३३५ पोल र ३३५७५ रुख) 

 झापा २७२१ (२३०९ पोल र ४१२ रुख) 

२9 सामाजजक वातावरण  

२9.१ आवश्यक जग्गा  

 कुल तनजी ६९५.३९ हे. 

 इलाम ६९०.३९ हे. 

 झापा ५ हे. 

२9.२ जनसांख्या  

 इलाम जजल्ला २९०,२५४ (१४१,१२६- परुुष र १४९,१२८- मवहला) 

 झापा जजल्ला  ८१२,६५० (३८५,०९६- परुुष र ४२७,५५४- मवहला) 
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स्रोत: कन्काई बहउुदे्बश्यीय आयोजनाको Draft प्रततवेदन, २०७८   

 आयोजनाको मूख्य भागहरुको वणयन 

2.4.1.2.1 जलववद्यतु आयोजना 
प्रस्ताववत जलववद्यतु आयोजनाका कन्काई नदी दाँया बाँया वकनारमा अवजस्थत रहेका छन।् बाँध 
पेनस्टक टनेल, ववद्यतुगहृ, टेलरेस क्यानल प्रस्ताववत जलववद्यतु आयोजनाका मखु्य अवयवहरु हनु।् 
प्रस्ताववत बाँध दोमखुामा अवजस्थत तसांचाई इन्टेकको ६०० तमटर मातथल्लो तवटय क्षेत्रमा प्रस्ताव 
गररएको छ। आयोजना तनमायणको िममा नदीको बहावलाई डाइभटय गनयको लातग १० तम. व्यास 
र ८१४ तम. लम्बाई भएको horseshoe आकारको डाइभजयन टनेलको प्रस्ताव गररएको छ। 
आयोजनाको लातग प्रस्ताववत पेनस्टक टनेलको कुल लम्बाई ४४० तमटर रहेको छ। प्रस्तववत 
पेनस्टक पाइपको व्यास 5.5 तमटर रहेको छ। बाँधको तल्लो तवटय क्षेत्रको ररभर वेडमा ४९ 
तम. लम्बाई, १७.५ तम. चौडाई र ३३.२ तम. उचाई भएको सतही ववद्यतुगहृको प्रस्ताव गररएको 
छ। यस आयोजनाको तडजाईन तडस्चाजय १०२ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड र नेट हेड ६७ तम. रहेको 
छ। यस जलववद्यतु आयोजनाको वावषयक ऊजाय उत्पादन ३०२.८७७ तगगावाट आवर रहेको छ। 
यस जलववद्यतु आयोजनाको ववस्ततृ वववरण अनसूुची ५ मा ददइएको छ। 

2.4.1.2.2 Re-regulating Reservoir 
सामान्यतया, re-regulating reservoir पानी  भण्डारण गनय प्रयोग गररनेछ र मखु्य जलस्रोत तसांचाईका 
लातग पयायप्त नहनुे समयमा तसांचाईको माग परुा गने स्रोतको रूपमा प्रयोग गररन्छ। Re-regulating 

reservoir अवजस्थत तसांचाई इन्टेकको ३५० तम. तल्लो तटीय क्षेत्रमा तनमायण गररनेछ। तसांचाई 
पानीको अतधकतम माग ८७.९७ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड अवप्रल मवहनामा हनु्छ र यसै मवहनामा 
पानीको अभाव हनुे गदयछ। त्यसकारण Re-regulating reservoir अवप्रल मवहनामा हनुे मागलाई 
ध्यानमा राखी तडजाइन गररएको छ जसले वषय भररमा पयायप्त मात्रामा पानी भण्डारण गनेछ। ववद्यतु 
उत्पादनको वपवकङ आवर प्रतत ददन तबहान ४ घण्टा र साँझ ४ घण्टा गरी ८ घण्टा हनुेछ। उक्त 
समयमा दईुवटै टवायइनहरू सांचालन गररने छन।् ववद्यतु उत्पादन नभएको बेलामा Regulating 

reservoir मा पानी सांकलन गररएको पानी प्रयोग गरर तसांचाई गररनेछ। 

२9.३ आयोजनाबाट प्रभाववत घरधरुीहरूको सांख्या ३५९७ 

 आयोजनाबाट प्रभाववत पररवार (PAF) ८४७ 

 आयोजनाबाट अतत प्रभाववत पररवार (SPAF) २७५० 

30 कुल आयोजना लागत (Without IDC)   ५८,५०५,८४५,९२० 

 
Economical Internal Rate of Return (EIRR) 

10.25 % at  10% Di scount  Rat e wi t h B/C of  1.03 
(B/C 1.28 at  8% Di scount  Rat e) 

 
Financial Internal Rate of Return (FIRR) 

26.80 % (For Fi nanci ng Requi rement  f or Hydropower 
Onl y) wi t h B/C vari es f rom 0.06 t o 3.34 f or 
di f f erent  Fi nanci al  Scenari os 
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तसँचाइको तनरन्तर वहाव सतुनजित गनय र बषाय याममा अतधकतम पानी प्रवाह गनयको लातग live 

volume को ६००,००० घन तमटर भएको re-regulating reservoir को आवश्यकता पदयछ जनु 
अवजस्थत वीयर भन्दा कररब १.५ वक.तम. तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको कन्काइ नदीको दाँया 
वकनारमा प्रस्ताव गररएको छ। यस re-regulating Reservoir आयोजनाको ववस्ततृ वववरण अनसूुची 
५ मा ददइएको छ। 

2.4.1.2.3 बाढी तनयन्त्रण 
बाढी तनयन्त्रण भन् नाले सम्भाववत बाढीका प्रभावहरू न्यूनीकरण अथवा रोकथाम गनय प्रयोग हनुे 
सम्पूणय ववतधहरूलाइ जनाउँदछ। बाढी तनयन्त्रणको लातग प्रयोग गररने केही ववतधहरू rock berms 
को जडान, rock rip-raps, sandbags, तभरालो जमीनमा  तभर जस्थर गनयको लागी बोटतबरूवा लगाइने 
अथवा तसमेन्टको प्रयोग गने र जल तनकास नहरको तनमायण गने हनु।् अन्य ववतधमा levees, 

dikes, बाँध तथा तथा detention बेतसन आदद पदयछन।् यस बाहेक, बाढी तनयन्त्रणको लातग बायो 
इन्जीनीयररङ ववतध प्रयोग गररन्छ। कन्काई जलाशयले कन्काई नदीको बावषयक बाढी तनयन्त्रण 
गदयछ।समनु्द्री सतह भन्दा १९५ तम.को उचाईमा FSL भन्दा मातथ ३५२.६ MCM भन्दा बढी 
पानीको भण्डारणको लागी प्रावधान गररन्छ।यस प्रावधानको कारण १६,०१८ cumecs  अडयर 
भएको PMF ५६५४ cumecs मा रूट गररनेछ। पानीको सतहको अतधकत्तम PMF हनुे 
सम्भावनामा आधारीत भएर अनमुान गररएको हो। यस बाहेक, जलाशयको सतह बाढीको मौसममा 
केही तल हनुेछ। औसत हाइड्रोलोजजकल अवस्था बाहेक स्पील वे बाट केही पानी पोजखन े
छैन।जलाशयले सेप्टेम्बर मवहनाको अजन्तममा मात्र FSL प्राप्त गदयछ।त्यसैले नदीको दवैु वकनारमा 
रहेको कृवष जन्य जमीन केही हद सम्म सरुजक्षत रहनेछ।थप रूपमा, सतही जल तनकास प्रणालीको 
सधुारले बाढीको तनयन्त्रण गरी भकू्षयबाट समेत जोगाउँछ।यस बाढी तनयन्त्रणको ववस्ततृ वववरण 
अनसूुची ५ मा ददइएको छ। 

2.4.1.2.4 पानी पररवहन (Inland Water Transport) 
Inland Water Transport भनेको कुनै पतन सामाग्रीहरु ववतभन्न वाटरिाफ्ट (watercraft) जस्तै डुङ्गा, 
जहाज आदद माफय त एक ठाउँदेजख अको ठाउँसम्म आवागमन गनुय हो। गांगा नदीमा अवजस्थत 
मखु्य तीन भारतीय राविय जलमागय नेपाल र भारत बीचको सीमा पार गने जल यातायात जडानको 
सम्भाववत केन्द्र हो। ती जलमागयहरु मध्ये Ganga-Bhagirathi- Hooghly नदी प्रणाली, जनु राविय 
जलमागय I  को रूपमा जचतनन्छ, कन्काई नददको सबैभन्दा नजजकको जल यातायात पोटय रहेको छ 
जहाँ आयात तनयायत व्यापार समावेश हनुे गदयछ।   
त्यसैगरी, यी बाहेक भारतका अन्य इनल्यान्ड जल यातायात मागय जोड्न र ववतभन्न sea ports हरु 
सांग जोड्न कन्काई नददको पानी यातायातको प्राववतधक व्यवहाययता आकलन गररएको तथयो र 
पररणाम स्वरुप ववद्यमान प्राकृततक पानी गवहराईको अनपुलब्धता, जवटल नदी आकार, अतनयतमत 
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meandering ढाँचा, भारी सेतडमेन्टेसन, आददको कारणले गदाय कन्काईले जल यातायातका लातग 
आधारभतू प्राववतधक आवश्यकताहरू प्राप्त गनय सकेको छैन।  
आयोजना क्षेत्रमा Inland Water Transport मा लातग चावहने technical requirement कन्काई नदी 
मै  नभएता पतन Dam ले बनाउने reservoir मा seasonal water navigation को सम्भावना देजखएको 
छ । कन्काई जलाशय केवल मनोरन्जन वा पययटन स्थानको रूपमा ववकतसत गनय सवकन्छ र यो 
चावहँ त्यस क्षेत्रको आतथयक ववकासको लातग मखु्य स्रोत हनुेछ। 
 यस पानी पररवहनको ववस्ततृ वववरण अनसूुची ५ मा ददइएको छ। 

2.4.1.2.5 माछा पालन 
आयोजना क्षेत्रमा धेरै प्रजाततका माछाहरू पाइने भएकाले जलाशयको तनमायणले यस क्षेत्रमा माछा 
पालनको राम्रो सम्भावना बोकेको छ। माछा पालन ववकासले जलाशय नजजकका स्थातनय 
जनताहरूको आतथयक ववकासमा सहयोग परु् याउँनेछ।आयोजना क्षेत्रको ववतभन्न भागहरूमा गररएको 
मत्स्य पालनको प्राराजम्भक अध्ययन अनसुार कन्काइ तसँचाइ बाँधको तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रचरु 
सांख्यामा ववतभन्न प्रजातीका माछाहरू पाइन्छ।यस क्षेत्रमा राजा बाम, गोचा, जल्कापरु, कत्ले ,पहेँली 
शहर , जस्ता लामो दरुी प्रवासी माछा को साथासाथै गदी, हाडे जस्ता मध्यम दरुी प्रवासी माछाहरू 
भदौ-असोज मवहनामा पाइन्छ भने चैत-बैसाख मवहनामा यी माछाहरू मातथल्लो तटीय क्षेत्रमा 
बसाइसराइ गछयन।्बचु्चे असला जस्तो स्थानीय माछा पनी सोही ढाँचा अनरुूप बसाइसराइ गरेको 
पाइन्छ।ववववध प्रजातीका माछाहरू पाइने भएकोले यस आयोजनाको कायायन्वयनले स्थानीय 
बासीन्दालाइ मत्स्य पालनमा अझ बढी प्रोत्साहन गनेछ।नगरपातलकालाई माछामा आत्म तनभयर 
बनाएर कृषकको जीवनस्थरमा आतथयक सधुार भएमा समग्र देशको अथयतन्त्रमा योगदान ददने 
देजखन्छ।यस माछा पालनको ववस्ततृ वववरण अनसूुची ५ मा ददइएको छ। 

2.4.1.2.6 पययटन क्षते्रको ववकास 
बाँध तनमायण कायय सम्पन्न भएपतछ जलाशयमा डुङ्गा चलाउने, मोटरबोट चलाउन,े डुङ्गा चढी दृष्य 
अवलोकन गने जस्ता मनोरञ् जनात्मक वियाकलापहरूको ववकास गनय सवकन्छ। यस्ता 
वियाकलापहरूले स्वदेशी तथा ववदेशी पययटकहरूलाई आकवषयत गनेछन।् यसका साथै जलाशय 
वररपरी पदमागय तनमायण गने, ववश्राम स्थलहरूको तनमायण गने, पाकय  बनाउन,े उपयुयक्त स्थान छनोट 
गरी दृष्य अवलोकन गनय टावरको तनमायण गने जस्ता काययहरूले पययटन ववकासमा थप योगदान 
परु् याउनेछन।् जलाशयको छेउछाउका स्थानहरूमा होटेल तथ ररसोटयहरू तनमायण गरी आतथयक लाभ 
तलन सवकन्छ। यस क्षेत्रमा पययटकहरूको आवागमनले स्थातनय क्षेत्रका मातनसहरूलाई समेत लाभ 
हनुे अनमुान गररएको छ। 
यसका साथै यस क्षेत्रमा अवजस्थत कन्याम जचया बगान, अजुयन धारा, सतासीधाम, वकचकबाध, 
जलकुन्दी पोखरी जस्ता स्थलहरूको प्रचारप्रसार तथा पययटक मागयको स्तरववृद्ध जस्ता 
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वियाकलाहरूले पययटन ववकासमा थप योगदान पगु्नेछ। यस क्षेत्रमा पययटकहरूको आवागमनले 
स्थातनय स्रोत साधनहरूमा दबाब बढ्नकुा साथै फोहोरमैला उत्पादनमा पतन ववृद्ध हनुे भएकाले 
यसका लातग पवहले नै सतकय  रहनपुने हनु्छ। यस पययटन क्षेत्रको ववकासको ववस्ततृ वववरण 
अनसूुची ५ मा ददइएको छ। 

2.4.1.2.7 तसांचाइ प्रणाली 
कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजनाले जलववद्यतु ्उत्पादनको साथसाथै तसांचाईको लातग पतन पानीको 
उपयोग गनेछ ।आयोजनाले जलववद्यतु ्उत्पादनको लातग प्रयोग गने बाँधले झापा जजल्ला र कन्काई 
तसांचाई योजनामा कृवष जन्य जग्गालाई पानी उपलब्ध गराउनेछ। 
झापा जजल्लाको १० हजार हेक्टर कृवषयोग्य जतमनमा तसँचाइ गनयको लातग ववद्यमान कन्काई 
तसँचाइ प्रणालीको ववकास गररएको हो । कररब ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र तसँचाइ परु् याउन े
गरी तसँचाइ पूवायधार तनमायण गररएको छ । हालको अध्ययनले हालको कन्काई तसँचाइ प्रणालीलाई 
९४२४ हेक्टरको CCA मा पनुस्थायपना र ववस्तार गने प्रस्ताव गरेको छ। यसबाहेक, पूवी-क्षेत्र र 
पजिमी-क्षेत्रमा थप तसांचाई प्रणाली िमशूः २६,१४२ हेक्टर र १६,१८४ हेक्टर CCA को साथ 
प्रस्ताव गररएको छ। तसथय, कन्काई तसांचाइ प्रणालीको कुल CCA ५१,७५० हेक्टर रहनेछ। 
आयोजनाको ववद्यमान वयरमा, वेयरबाट reregulating reservoir र त्यसपतछ कन्काई तसँचाइ 
प्रणालीको कमान्ड क्षेत्रमा वहाबलाई सहज बनाउनको लातग हालको समदु्री सतहबाट 121.35 
तम मातथ रहेको वेयरलाई समदु्री सतहबाट 124 तम. मातथ साने योजना छ।इन्टेकबाट दईु मखु्य 
नहरहरू पूवी मखु्य तसांचाई नहर (Eastern Main Irrigation Canal) र पजिमी मखु्य तसांचाई नहर 
(Western Main Irrigation Canal) प्रस्ताववत छन।् ततनीहरूले पूवी र पजिमी क्षेत्रहरूमा आवश्यक 
तसांचाइको पानी कृवष जन्य क्षेत्रमा पठाउनेछ। प्रस्ताववत पूवी मखु्य तसांचाई नहर (Eastern Main 

Irrigation Canal) र पजिमी मखु्य तसांचाई नहर (Western Main Irrigation Canal) को CCA 
िमश २६,१४२ हे. र १६,१८४ हे. हनुेछ । पूवी मखु्य तसांचाई नहर (Eastern Main Irrigation 

Canal) बाट सात सहायक नहरहरुमा ववतररत हनुेछ । छ वटा सहायक नहरहरु दायाँपवट्ट र 
एउटा दाँयापवट्ट रहनेछ । पजिमी मखु्य तसांचाई नहर (Western Main Irrigation Canal) बाट 
नौंवटा सहायक नहरहरुमा ववतररत हनुेछ । पूवी मखु्य तसांचाई नहर र पजिमी मखु्य तसांचाई 
नहरहरुको तड्रस्चाजय िमश 47.60 क्यूमेक र २30.39 क्यूमेक हनुेछ । यस तसँचाइ प्रणालीको 
ववकासको ववस्ततृ वववरण अनसूुची ५ मा ददइएको छ। 

 आयोजनाको सहायक सवुवधाहरु 
आयोजनाका सबै सहायक सवुवधाहरु जस्तै कामदार जशववर, उत्खनन ्स्थल र बरो वपट्स, िसर 
र ब्याजचङ्ग प्लान्ट, कन्सट्रकसन याडय, पावकय ङ्ग र तनमायण सामाग्रीको भण्डाण क्षेत्र, ववस्फोटक 
सामाग्रीहरूको भण्डारण, तनमायण र आयोजना सम्बजन्धत सवारी साधनहरुको लातग पावकय ङ्ग क्षेत्र 
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प्रस्ताववत जलाशय क्षेत्रमा प्रस्ताव गररएको छ । यी सहायक सवुवधाहरु तनमायण गदाय तनजस्कएको 
स्पोइलहरु जलाशय क्षेत्रमा नै व्यवस्थापन गररनेछ । यी सहायक सवुवधाहरुको G.P.S. Coordinates 

अनसूुची ६ मा ददइएको छ । 

 तनमायण जशववर 
दोमखुामा अवजस्थत कन्काई बहउुदे्दशीय आयोजनाको re-regulating reservoir नजजक तनमायण जशववर 
स्थापना गररनेछ। तनमायण जशववर स्थापना गनयको लातग स्थायी रूपमा कररब १० हे. जग्गाको 
आवश्यकता पनेछ। 

 उत्खनन ्स्थल र बरो वपट्स  
कन्काई नदी बालवुा र ढुङ्गाका लातग राम्रो स्रोत हो । ढुङ्गा र बालवुाका लातग प्राकृततक खानीबाट 
उत्खनन ्गरी तनकातलने छ।उत्खनन ्क्षेत्र अस्थायी रुपमा डुवान क्षेत्रमा नै प्रस्ताव गररएको छ।   

 िसर प्लान्ट 
ववद्यतुगहृ नजजक १० टन प्रती घण्टा क्षमता भएको एउटा िसर प्लान्ट स्थापना गररनेछ 
।आयोजना तनमायण पिात िसर प्लान्टलाई हटाइनछे ।िसर प्लान्टबाट उत्पादन भएको ढुङ्गालाई 
व्यवसावयक रुपमा बेच्नमा रोक लगाईनेछ र आयोजनालाई आवश्यक अनसुार मात्र उत्पादन 
गररनेछ ।िसर प्लान्ट क्षते्र अस्थायी रुपमा डुवान क्षेत्रमा नै प्रस्ताव गररएको छ।  प्रत्येक िसर 
प्लान्ट पानीको स्रोतबाट २०० तमटर टाढा बनाइनेछ। 

 ब्याचीङ्ग प्लान्ट 
ब्याचीङ्ग प्लान्ट क्षेत्र अस्थायी रुपमा डुवान क्षेत्रमा नै प्रस्ताव गररएको छ।आयोजनालाई चाडो 
भन्दा चाडो तनमायण गनय र सांरचनाहरुलाई बतलयो बनाउन दईु वटा ब्याचीङ्ग प्लान्टको स्थापना 
गररनेछ।ब्याचीङ्ग सम्बन्धी वियाकलापहरु कन्सट्रक्सन याडय र छुटै्ट ठाउँमा गररनेछ ।प्रत्येक 
ब्याचीङ्ग प्लान्टको दरुी २०० तमटर कायम गररनेछ । 

  कन्सट्रकसन याडय, पावकय ङ्ग र तनमायण सामाग्रीको भण्डाण क्षते्र  
यस आयोजनामा ३ वटा भण्डारण क्षेत्र र याडयको आवश्यक पनेछ । कन्सट्रकसन याडय, पावकय ङ्ग 
र तनमायण सामाग्रीको भण्डाण क्षेत्र अस्थायी रुपमा डवुान क्षेत्रमा नै प्रस्ताव गररएको छ। 

 ववस्फोटक सामाग्रीहरूको भण्डारण 
आयोजना तनमायणको लातग आवश्यक पने ववषयकु्त रसायन तथा ववस्फोटक सामाग्रीहरूको सरुजक्षत 
भण्डारणको डुवान क्षेत्रमा अस्थायी बांकर हाउसको तनमायण गररनेछ। ववस्फोटन काययहरूको लातग 
सरकारको सरुक्षा ववभाग (नेपाली सेना) सँग परामशय गनुयपनेछ।  
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2.4.2.6.1.1 तनमायण र आयोजना सम्बजन्धत सवारी साधनहरुको लातग पावकय ङ्ग 
पावकय ङ्ग क्षेत्र अस्थायी रुपमा डुवान क्षेत्रमा नै प्रस्ताव गररएको छ। आयोजना तनमायणको लातग पाँच 
वटा एक्सक्याभेटर, पाँच वटा लोडर, आठ वटा डम्प ट्रक, दश वटा ट्राक्टर, छ वटा जीप 
आवश्यक पनेछ । मखु्य सवारी साधनहरु कन्सट्रक्सन याडयमा पावकय ङ्ग गररनेछ। आयोजनाको 
लातग लगभग ३५ वटा सवारी साधन आवश्यक पनेछ तसथय प्रत्येक ठाउँमा पावकय ङ्ग बनाइनेछ । 
यस याडयमा धूलो उत्पन्न हनु नददन प्रत्येक ददन दईु चोटी पानी छवकय नेछ । 

 तनमायण सामाग्री पररमाण र स्रोत  
प्रस्ताववत आयोजनाका पूवायधार सांरचना खडा गनय तनमायण सामाग्रीहरु (तसमेन्ट, तगट्टी-बालवुा, तार-
जाली, स्टील प्लेट, तनमायण रसायन) ववतभन्न मात्रामा आवश्यक पनेछ। मखु्य औद्योतगक तनमायण 
सामाग्रीहरु जस्तै तसमेन्ट, तार-जाली, स्टील प्लेट आदद बजारबाट वकतननेछ। पेट्रतलयम पदाथयको 
लातग नेपाल आयल तनगमसांग समन्वय गरी आपूती गररनेछ। ट्रान्सफमयर, जेनरेटर, एतसड, 
लतुब्रक्यान्त भारतको बजारबाट आयायत गररनेछ । ववष्फोटक सामाग्री नेपाली सेनाबाट खररद 
गररनेछ।आयोजनाको लातग  तसमेन्ट ७०७६१.८५ मेट्रीक टन, धातजुन्य काम  २७०२२१२.६ 
के. जी, फ्यूज वाइर १५०० मी., ववष्फोटक ४५०० मेट्रीक टन र तडटोनटेर २६२५०००  वटा 
आवश्यक पदयछ । आयोजनालाई आवश्यक बालवुा ८७७७७४ घन तमटर, एतग्रगेट १५२५८३६९ 
घन तमटर कन्काई नदीको बगरबाट उत्खनन ् गरर तनकातलनेछ । टनलेको उत्खनन ् बाट 
तनजस्कएका तगट्टी तथा ढुङ्गा तनमायण काययहरुको लातग पनुूः प्रयोग गररनेछन।्तनमायण सामाग्रीको 
ववस्ततृ वववरण अनसूुची ५ मा ददइएको छ । 

 मक तथा स्पोइल ववसजयन योजना 
सम्पूणय आयोजना तनमायणको िममा कररब २७२५२७९.०७ घनतमटर मात्राको स्पोइल उत्पन्न 
हनुे अनमुान गररएको छ। आयोजनाको लातग आवश्यक पने कुल भरण मात्रा ६२०५३४.८८७५ 
घनमटर रहेको छ। आयोजनाका सम्पूणय सांरचनाहरूको तनमायण गदाय कररब २४००० घनतमटर 
मात्राको जशषय माटो (Top soil) उत्पन्न हनुेछ। प्रस्ताववत आयोजनाको लातग ४ वटा मक तथा 
स्पोइल ववसजयन क्षेत्रहरूको पवहचान गररएको छ। ववसजयन गररएका सामाग्रीको औसत उचाई ७.५ 
तमटर हनुेछ। सबै ववसजयन क्षेत्रहरु अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछन।्ववस्ततृ वववरण अनसूुची ७ 
मा ददइएको छ । 

 तनमायण योजना 
मखु्य सम्झौता पिात आयोजना तनमायणको कुल अवतध ५ वषय हो। यसमा पूवय तनमायण चरणका 
वियाकलापहरु जस्तै पहुँच मागय ,कन्ट्रयाक प्याकेजजङ्ग ,कामदार जशववरको सवुवधाहरु, शौचालयको 
तनमायण, सहायताका सवुवधाहरु अन्य सवुवधाहरु रहेको छ। आयोजनाको तनमायण तातलका अनसूुची 
४ मा ददइएको छ । 
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 आवश्यक जग्गाको क्षते्रफल र जग्गाको प्रकार 
कुल आवश्यक जग्गाूः आयोजनाका ववतभन्न सांरचनाहरुको तनमायणका लातग कुल ५६४५ हे. जग्गा 
आवश्यक पनेछ जसमध्ये ५६३० हे. स्थायी रूपमा १५ हे. स्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। 
स्थायी जग्गाूः कुल ५६३० हे. स्थायी जग्गा मध्ये ४९३९.६१ हे. सरकारी जग्गाबाट र ६९०.३९ 
हे. तनजी जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ। 
अस्थायी जग्गाूः १५ हे. अस्थायी जग्गा मध्ये १० हे. सरकारी जग्गाबाट र ५ हे. तनजी जग्गाबाट 
प्रयोग गररनेछ। 
सरकारी जग्गाूः यस आयोजनाका लातग कुल ४९४९.६१ हे. सरकारी जग्गा आवश्यक पनेछ जस 
मध्ये ४९३९.६१ हे. (१२०१.८० हे. सामदुावयक वन क्षेत्रबाट, ११६.६८ हे. सरकारी वनबाट, 
१६२१.६३ हे. तडतभजन वन कायायलय अन्तगयतको खोलाको बगरबाट र १९९९.५० हे. (४६.४४ 
हे. सांस्थाहरु, ६८९.४२ हे. वकत्ताकाट भएको र १२६३.६४ वकत्ताकाट नभएको) सरकारी एलानी 
जग्गाबाट)) स्थायी रूपमा र १० हे. तडतभजन वन कायायलय अन्तगयतको खोलाको बगरबाट अस्थायी 
रूपमा प्रयोग गररनेछ। 

तनजी जग्गाूः यस आयोजनाका लातग स्थायी र अस्थायी दबैु रूपमा तनजी जग्गा प्रयोग गररनेछ । 
कुल ६९५.३९ हे. तनजी जग्गा आवश्यक पनेछ जस मध्ये ६९०.३९ हे. स्थायी रूपमा र ५ हे. 
अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ । 
इलाम जजल्ला  
कुल आवश्यक जग्गाूः आयोजनाका ववतभन्न सांरचनाहरुको तनमायणका लातग कुल ५५८३ हे. जग्गा 
आवश्यक पनेछ जसमध्ये ५५७८ हे. स्थायी रूपमा ५ हे. स्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। 
स्थायी जग्गाूः कुल ५५७८ हे. स्थायी जग्गा मध्ये ४८८७.६१ हे. सरकारी जग्गाबाट र ६९०.३९ 
हे. तनजी जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ। 
अस्थायी जग्गाूः ५ हे. अस्थायी जग्गा सरकारी जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ। 
सरकारी जग्गाूः यस आयोजनाका लातग कुल ४८९२.६१ हे. सरकारी जग्गा आवश्यक पनेछ जस 
मध्ये ४८८७.६१ हे. (१२०१.८० हे. सामदुावयक वन क्षेत्रबाट, ७५.६८ हे. सरकारी वन 
क्षेत्रबाट १६१०.६३ हे. तडतभजन वन कायायलय अन्तगयतको खोलाको बगरबाट र १९९९.५० 
हे. (४६.४४ हे. सांस्थाहरु, ६८९.४२ हे. वकत्ताकाट भएको र १२६३.६४ वकत्ताकाट नभएको) 
सरकारी एलानी जग्गाबाट)) स्थायी रूपमा र ५ हे. तडतभजन वन कायायलय अन्तगयतको खोलाको 
बगरबाट अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। 

तनजी जग्गाूः कुल ६९०.३९ हे. तनजी जग्गा आवश्यक पनेछ जनु स्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ । 
झापा जजल्ला 
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कुल आवश्यक जग्गाूः आयोजनाका ववतभन्न सांरचनाहरुको तनमायणका लातग कुल ६२ हे. जग्गा 
आवश्यक पनेछ जसमध्ये ५२ हे. स्थायी रूपमा १० हे. स्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। 
स्थायी जग्गाूः कुल ५२ हे. स्थायी जग्गा सरकारी जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ। 
अस्थायी जग्गाूः १० हे. अस्थायी जग्गा मध्ये ५ हे. सरकारी जग्गाबाट र ५ हे. तनजी जग्गाबाट 
प्रयोग गररनेछ। 
सरकारी जग्गाूः यस आयोजनाका लातग कुल ५७ हे. सरकारी जग्गा आवश्यक पनेछ जस मध्ये 
५२ हे. (४१ हे. सरकारी वन क्षेत्रबाट र ११ हे. तडतभजन वन कायायलय अन्तगयतको खोलाको 
बगरबाट) स्थायी रूपमा र ५ हे. तडतभजन वन कायायलय अन्तगयतको खोलाको बगरबाट अस्थायी 
रूपमा प्रयोग गररनेछ। 

तनजी जग्गाूः कुल ५ हे. तनजी जग्गा आवश्यक पनेछ जनु अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ । 
सबै सरकारी जग्गाहरुको भोगातधकार (स्थायी तथा भाडामा तलइने) सरोकार राख्न े सम्बजन्धत 
कायायलयहरुसँग तलइनेछ। स्थायी रूपमा प्रयोग गररने तनजी जग्गा प्रस्तावकले भोगातधकारको 
समयमा चलनचल्तीको भाउ अनसुार खररद गररनेछ र अस्थायी रूपमा प्रयोग गररने तनजी जग्गा 
आवश्यकताको समयमा भाडामा तलईनेछ।जग्गाको ववस्ततृ वववरण तलको तातलका २.४ मा 
ददइएको छ। 

सबै सरकारी जग्गाहरुको भोगातधकार (स्थायी तथा भाडामा तलइने) आयोजना भरी सरोकार राख्न े
सम्बजन्धत कायायलयहरु सँग तलइनेछ । स्थायी रूपमा प्रयोग गररने तनजी जग्गा प्रस्तावकले 
भोगातधकारको समयमा चलनचल्तीको भाउ अनसुार खररद गररनेछ र अस्थायी रूपमा प्रयोग गररन े
तनजी जग्गा आवश्यकताको समयमा भाडामा तलईनेछ । भोगातधकारको प्रविया ववद्यतु उत्पादनको 
अनमुततपत्र प्राप्त गरे पतछ गररन्छ ।जग्गाको ववस्ततृ वववरण अनसूुची ११ मा ददइएको छ। 
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तातलका 2.4: आयोजनाका लातग आवश्यक जग्गाको क्षते्रफल 
ि.
म 

आयोजनाका 
सांरचनाहरु                                                                                                       

आवश्यक जग्गा (हे.) (इलाम ) आवश्यक जग्गा (हे.) (झापा ) कुल 
क्षेत्रफ
ल 
(हे.) 

कैवफय
त वन  खेतीयोग्य जमीन खोलाको बगर  

(नेपाल 
सरकारको 
स्वातमत्वमा 
रहेको वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय) 

कुल 
क्षेत्रफ
ल 
(हे.) 

वन   खेतीयोग्य जमीन खोलाको बगर  
(नेपाल 
सरकारको 
स्वातमत्वमा 
रहेको वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय) 

कुल 
क्षेत्रफ
ल 
(हे.) 

सामदुावयक वन 
(नेपाल 
सरकारको 
स्वातमत्वमा 
रहेको वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय) 

सरकारी वन 
(नेपाल 
सरकारको 
स्वातमत्वमा 
रहेको वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय) 

सरकारी तनजी सरकारी 
वन 
(नेपाल 
सरकारको 
स्वातमत्वमा 
रहेको वन 
तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय)  

सामदुावयक वन 
(नेपाल 
सरकारको 
स्वातमत्वमा 
रहेको वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय) 

सरका
री 

तनजी 
एलानी (नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा 
रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय) 

सांस्था 
(institutio

nal land) 

वकत्ताका
ट 
भएको  

वकत्ताकाट 
नभएको  

बारी खेत एलानी बारी खे
त 

क.     स्थायी उद्दशे्यको लातग आवश्यक जग्गा  
१ हेडवक्स तथा 

बाधँ   

१२.८ २.२      १५ ३०        ३०  

२ डाइभसयन 
टनेल र 
इनलेट/आउट
लेट   

०.८९ ०.११      १ २ १     १ २ ४  

३ इनलेट पोटयल  ०.८४ ०.१६      २ ३       ० ३  

४ पेनस्टक 
टनेल/आउटले
ट पोटयल 

०.८८ ०.१२      २ ३       ० ३  

५ ववद्यतु गहृ र 
टेलरेस नहर   

११.८ ३.२      १० २५       ० २५  

६ Re-regulating 
pond 

०        ० ४०     ५ ४५ ४५  

७ डुवान क्षेत्र ११६१.०९ ६५.३९ ४६.४४ ६८९.४
२ 

१२६३.६
३७ 

 ६९०.
४ 

१५७३.६३ ५४९
० 

      ० ५४९
० 

 

८ आयोजनाको 
पहुँच सडक 
(१० मी 
चौडाइ)  

५.६ २.४      २ १०       ० १०  

९ खोलाको 
वकनारको 
सांरक्षण र 
खोलाको 
वकनारको  पणुय 
भनय 
(ब्याकवफतलांग) 

०       ५ ५      ५ ५ १०  
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ि.
म 

आयोजनाका 
सांरचनाहरु                                                                                                       

आवश्यक जग्गा (हे.) (इलाम ) आवश्यक जग्गा (हे.) (झापा ) कुल 
क्षेत्रफ
ल 
(हे.) 

कैवफय
त वन  खेतीयोग्य जमीन खोलाको बगर  

(नेपाल 
सरकारको 
स्वातमत्वमा 
रहेको वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय) 

कुल 
क्षेत्रफ
ल 
(हे.) 

वन   खेतीयोग्य जमीन खोलाको बगर  
(नेपाल 
सरकारको 
स्वातमत्वमा 
रहेको वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय) 

कुल 
क्षेत्रफ
ल 
(हे.) 

सामदुावयक वन 
(नेपाल 
सरकारको 
स्वातमत्वमा 
रहेको वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय) 

सरकारी वन 
(नेपाल 
सरकारको 
स्वातमत्वमा 
रहेको वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय) 

सरकारी तनजी सरकारी 
वन 
(नेपाल 
सरकारको 
स्वातमत्वमा 
रहेको वन 
तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय)  

सामदुावयक वन 
(नेपाल 
सरकारको 
स्वातमत्वमा 
रहेको वन तथा 
वातावरण 
मन्त्रालय) 

सरका
री 

तनजी 
एलानी (नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा 
रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय) 

सांस्था 
(institutio

nal land) 

वकत्ताका
ट 
भएको  

वकत्ताकाट 
नभएको  

बारी खेत एलानी बारी खे
त 

१० कामदार 
जशववर  क्षेत्र  

तथा कायायलय 

७.९ २.१       १०       ० १०  

 आांजशक जम्मा (क)  १२०४.८ ७५.६८ ४६.४४ ६८९.४
२ 

१२६३.६
३७ 

० ६९०.
४ 

१६१०.६३ ५५७
८ 

४१     ११ ५२ ५६३
० 

 

११  कन्सट्रकसन 

याडय, पावकय ङ्ग र 
स्टकपाइतलङ्ग 

             ५  ५ ५  

१२ खोलाको 
वकनारको 
सांरक्षण र 
खोलाको 
वकनारको  पणुय 
भनय 
(ब्याकवफतलांग) 

       ५ ५      ५ ५ १०  

१३ उत्खनन ्क्षेत्र                   * 

१४ स्पोइल 
तडस्पोजल क्षेत्र 

                 * 

१५ िसर प्लान्ट                  * 

१६ ब्याजचङ्ग 
प्लान्ट 

                 * 

१७ कामदार 
जशववर  क्षेत्र  

                 * 

१८ पावकय ङ्ग                   * 

१९ Bunker House                   * 

 आांजशक जम्मा (ख)        ५ ५     ५ ५ १० १५  

क+
ख  

कुल आवश्यक 
जग्गा  

१२०१.८ ७५.६८ ४६.४४ ६८९.४
२ 

१२६३.६
४ 

 ६९०.
४ 

१६१५.६३ ५५८
३ 

४१    ५ १६ ६२ ५६४
५ 
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नोट: िसर प्लान्ट, ब्याजचङ्ग प्लान्ट, कामदार जशववर  क्षेत्र पावकय ङ्ग र Bunker House को लातग आवश्यक जग्गा डुवान क्षेत्र तभत्रकै प्रयोग गररन्छ 
जनु अस्थायी रुपमा मात्र प्रयोग गररन्छ । 
स्रोत: कन्काई बहउुदे्बश्यीय आयोजनाको Draft प्रततवेदन, २०७७ 
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 प्रस्ताव   / आयोजनाको लातग आवश्यकता 
 आवश्यक जनशजक्त   

आयोजना तनमायणको लातग दक्ष तथा अदक्ष जनशजक्तहरुको आवश्यक पनेछ। कुल १,८०० जना 
जनशजक्तहरु तनमायण चरणमा आवश्यक पनेछ जसमध्ये दक्ष जनशजक्त-१०० जना, अधय-दक्ष जनशजक्त-
२५० जना र अदक्ष जनशजक्त -१,४५० जना रहेका छन।् आयोजना प्रभाववत बस्तीबाट अदक्ष 
जनशजक्तहरुलाई तलन सवकने छ तर दक्ष तथा अधय-दक्ष जनशजक्तहरु बावहरबाट ल्याउन ुपने देजखन्छ। 
तनमायण तथा सञ्चालन चरणमा स्थानीयहरुलाई रोजगारीको प्राथतमकता ददइनेछ । 

 आयोजना सम्बन्धी वियाकलापहरुूः  
तनमायण अजघ, तनमायण चरण र सांचालन तथा ममयत सम्भारको चरणमा आयोजना सम्बन्धी वियाकलापहरू 
तल ददइएको छ
 तनमायण अजघको चरण: जग्गाको प्रातप्त, जग्गाको सफाई, सहायक सांरचनाहरुको तनमायण 
 तनमायण चरण: तसतभल काययहरु, फाउन्डेसन बनाउने काययहरु, धातकुा काययहरू, इलेक्ट्रो-मेकातनकल 

काययहरू 
 स्टकपाइतलङ्ग र तडस्पोजल काययहरु, उपकरणहरुको स्थापना 
 तनमायण पिातको चरण: तनमायण समथयन सवुवधाहरुको तनराकरण 
 सांचालन चरण तथा ममयत सम्भारको चरण :ववद्यतुगहृको सांचालन, ममयत 

 प्रयोग हनु ेऊजायको वकतसम र स्रोत खपत हनु ेपररमाण 
५० के.भी.ए तडजल जेनरेटरको ८ सेट तनमायण ऊजायको रुपमा स्थापना गररनेछ ।यसको दैतनक वपक 
माग ७५० के.भी.ए सम्म पगु्न सक्छ ।  

 प्रयोग हनु ेप्रववतध  
प्रस्ताववत आयोजनाको तनमायणमा अत्याधतुनक प्रववतधको मेतसनरी सामानको प्रयोग हनुेछ। यसका साथै 
आांजशक श्रममा आधाररत पारम्पररक मेतसनको पतन प्रयोग हनुेछ। सामग्री ढुवानीमा याांतत्रकीकरण 
गररनेछ। सरल मेतसनरी सांरचना र वायो-ईजन्जतनयर काययहरूमा सामान्य उपकरणको प्रयोगको 
हनुेछ।प्रस्ताववत आयोजनाका लातग आवश्यक उपकरणहरुमा एग्रीग्रटे िसर प्लान्ट, प्याजचङ्ग प्लान्ट, 
ठुलो तड्रल, बलु्डोजर, खन्ने तड्रल, िां विट पम्प, तडजेल जेनेरेटरहरु, पानी फाल्ने पम्प, वट्रपर, ट्रक, 
स्काभेटर, ट्ाक्टर, ज्याक हम्बर, सटयविट मेतसन, न्यमेुवटक हाते तड्रल, भेजन्टलेसन पांखा, ट्राजन्जट 
(तमक्स्चर), डम्फ़र र लोडर हनु।्  
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 आयोजना क्षते्रको वणयन  
यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लातग आयोजनाको सांरचना र सहायक सवुवधाहरू प्रस्ताव गररएको 
क्षेत्र र आयोजनाको तनमायण र सांचालनले प्रभाव पाने क्षेत्रलाई अध्ययन क्षेत्र भतनन्छ। आयोजना भन्नाले 
कन्काई बहउुदे्दशीय आयोजना सांकेत गररन्छ र अध्ययन क्षेत्रलाई तनकटता र पररमाणको आधारमा 
दईु भागमा ववभाजजत गररएको छ; मखु्य आयोजना क्षते्र (प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभाववत क्षेत्र) र वरपर 

क्षेत्र (अप्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभाववत क्षेत्र) । 
 मखु्य आयोजना क्षते्र (प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभाववत क्षते्र(  

आयोजनाको सांरचना र सहायक सवुवधाहरू प्रस्ताव गररएको क्षेत्र, आयोजनाको तनमायण र सञ्चालनले 
प्रभाव पाने क्षेत्र, आयोजनाको सांरचनालाई सरुक्षा गनय राजखएको तारवार गररएको स्थायी रुपमा तलइन े  
क्षेत्रलाई आयोजनाको मखु्य क्षेत्र तथा प्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभाववत क्षेत्र भतनन्छ । आयोजनाको 
सांरचना तनमायण गनय प्रस्ताव गररएको क्षेत्रको १०० तम. तभत्र पने क्षेत्रलाई पतन मखु्य आयोजना क्षेत्र 
मातनन्छ। ईलाम जजल्लाको माङसेबङु गाउँपातलका वडा नां. ३, ४ र ५, माई नगरपातलका वटा नां. 
१, २, ४, ५, ६, ७, ८, ९ र १०, देउमाई नगरपातलका वडा नां. ७ र ९, ईलाम नगरपातलका 
वडा नां. ११, चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नैं. १, २ र ३  र झापा जजल्लाको जशवसताक्षी नगरपातलका 
वडा नां. २, ४, ९, १० र ११, कन्काई नगरपातलका वडा नां. ३ मखु्य आयोजना क्षेत्र अन्तगयत 
पदयछ जहाँ मखु्य सांरचनाहरु पदछय।  

 वरपर क्षते्र (अप्रत्यक्ष रूपमा आयोजना प्रभाववत क्षते्र) 
वरपर क्षेत्र भन्नाले अप्रत्यक्ष रुपमा असर पने क्षेत्र पदयछ जस अन्तगयत ईलाम जजल्लाको माङसेबङु 
गाउँपातलका वडा नां. ३, ४ र ५, माई नगरपातलका वटा नां. १, २, ४, ५, ६, ७, ८, ९ र १०, 
देउमाई नगरपातलका वडा नां. ७ र ९, ईलाम नगरपातलका वडा नां. ११ र झापा जजल्लाको जशवसताक्षी 
नगरपातलका वडा नां. २, ४, ९, १० र ११, कन्काई नगरपातलका वडा नां. ३ र चलुाचलुी गाउँपातलका 
वडा नैं. १, २ र ३ भन्दा बाहेकको वडाहरु पदयछन ्।
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अध्याय ३ 

3 प्रततवेदन तयार गदाय अपनाइएको ववतध 
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको प्रततवेदन तयार गदाय आवश्यक जानकारी वफल्डको अध्ययन 
तथा सन्दभय सामाग्रीहरुको पनुरावलोकनबाट प्राप्त गररएको तथयो। प्रततवेदन तयार गदाय आवश्यक पने 
भौततक तथा जैववक वातावरण सम्बन्धी तथ्याङ्कहरु वन क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन, वन स्रोत सवेक्षण 
तथा सामाजजक आतथयक वातावरण सम्बन्धी घरधरुी सवयक्षण, सरोकारवालाहरुसँग छलफल, अन्तरवाताय, 
नक्सा जस्ता स्रोतहरु माफय त सांकलन गररएको तथयो। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको लातग 
आवश्यक जानकारीहरू तनम्न प्रवियाहरु प्रयोग गरेर सांकलन गररएको तथयो । 

 सम्बजन्धत प्रकाजशत वा अप्रकाजशत सामग्री / प्रततवेदनको पनुरावलोकन 
आयोजनाका लातग आवश्यक सम्बजन्धत दद्बतीय जानकारीहरू ववतभन्न सन्दभय सामग्री, चरेु-तराई मधेश 
सांरक्षण क्षेत्र, तडतभजन वन कायायलयका आतभलेखहरु र अन्य कायायलयका आतभलेखहरु सांकलन 
गररएको तथयो। त्यसैगरी यो प्रततवेदन तयार गदाय नेपाल सरकारको प्रचतलत नीतत, ऐन, तनयम तथा 
तनदेजशकाहरु सांकलन गररएका सान्दतभयक सहयोगी सामाग्रीहरुको पनुरावलोकन गरी प्रततवेदन तयार 
गररएको तथयो।  

 प्रस्ताव काययन्वयन हनु ेक्षते्रको नक्साको अध्ययन तथा ववश्लषेण 
प्रभाववत क्षेत्रहरुको भौगोतलक अवस्था, आवजस्थततका साथै वन तथा वनस्पततको जानकारी, नदद तथा 
खोलाहरु र त्यहाँ पगु्ने बाटोहरुको पवहचान गरी उक्त काययबाट प्रभाव पनय सक्ने स्थानको जानकारी 
जजल्लाको नक्साको अध्ययनबाट तलइएको तथयो। साथै त्यहाँको भ-ूबनोट, भ-ूउपयोगको अवस्थाको 
जानकारी तलन टोपोग्रावफक नक्शा (२६८८-०५, ०८), भ-ूउपयोग  सम्बन्धी नक्शा, भतूम प्रणाली 
सम्बजन्ध नक्शाहरु पतन अध्ययन गररएको तथयो।  

 चेकतलष्ट / म्याविक्स तथा प्रश्नावलीको तनमायण 
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको लातग आवश्यक तथ्याङ्कका प्रश्नावली ववस्ततृ रुपमा उल्लेख गरी अनसूुची 
३३ मा समावेश गररएको छ। 

 स्थलगत अध्ययन 
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययनको िममा ववद्यमान वातावरणीय अवस्था र वातावरणीय प्रभाव 
पवहचान गनय स्थलगत अध्ययन गररएको तथयो । 

  



कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजना    वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 
 

28 
 

तातलका 3.1: भौततक वातावरणको तथ्याांक सांकलन ववतध 

ि.सां. भौततक वातावरणको कारक 
तत्त्वहरू 

तथ्याङ्क सांकलनमा प्रयोग हनु ेउपकरणहरू र ववतधहरू 

१.  टोपोग्राफी  जी.वप.एस., टोपोग्राफी स्थलगत नक्शा, गगुल नक्शा, क्षेत्रगत एवम ्जजल्लाको 
नक्शा 

२.  पवहरो स्थलगत अध्ययन तथा सवेक्षण 
३.  वायूको गणुस्तर Low  Visual Sampler   

४.  ध्वतनको गणुस्तर Noise Level Meter  

५.  पानीको गणुस्तर  स्थलगत अध्ययन तथा पानीको नमनुा सांकलन गरी प्रयोगशालामा जाँच  
६.  खोला/खोल्सीको वववरण स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन  
७.  भगूोल र माटो  क्षेत्रगत भौगोतलक नक्शा , 

 हतौडा ,मेजररङ्ग टेप ,जी.वप.एस . 
 प्रश्नावलीको प्रयोग  
 स्थलगत अवलोकन  
 भौगोतलक नक्शा मापन 
 माटोको नमनुा सांकलन  

८.  जस्थरता स्थलगत अध्ययन  
९.  भ-ूउपयोग  स्थलगत अध्ययन  

 जी.वप.एस.  
 जजयोग्रावफक इन्फमेशन तसस्टम 

  

 आयोजना सञ्चालन गनुय अजघ र पतछका हावा र पानीको गणुस्तर तथा ध्वतनको स्तर 
सम्बन्धी जानकारी पत्ता लगाइन ेप्यारातमटरहरु 

तातलका 3.2: पानीको गणुस्तर पत्ता लगाइन ेप्यारातमटरहरु 

ि.स. प्यरातमटरहरु नमनुा १ नमनुा २ नमनुा ३ नमनुा ४ मापदण्ड 

भौततक जाचँ           

१.   २५०c मा वप एच     ६.५ -८.५* 

२.   रङ्ग, (िोमातसवट एकाई)     ५ (१५)** 

३.   इलेजक्ट्रकल 

कन्डजक्टतभवट(µhos/से.तम.) 

    १५०० 

४.   धतमलोपन, (एन.वट.यू)     ५ (१०) एन.वट.यू 

रासायतनक जाचँ       

५.   टोटल हाडयनेस एज CaCO३, 

(तमलीग्राम/तल) 

    ५०० तमलीग्राम/तल 

६.   क्लोराइड, (तमलीग्राम/तल)     २५० तमलीग्राम/तल 

७.   अमोतनया (तमलीग्राम/तल)     १.५ तमलीग्राम/तल 
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ि.स. प्यरातमटरहरु नमनुा १ नमनुा २ नमनुा ३ नमनुा ४ मापदण्ड 

८.   नाइटे्रट, (तमलीग्राम/तल)     ५० तमलीग्राम/तल 

९.   क्याजल्सयम, (तमलीग्राम/तल)     २०० तमलीग्राम/तल 

१०.   आइरन, (तमलीग्राम/तल)     ०.३ (३) तमलीग्राम/तल 

११.   कपर, (तमलीग्राम/तल)     १ तमलीग्राम/तल 

१२.   जजकां , (तमलीग्राम/तल)     ३ तमलीग्राम/तल 

१३.   आसेतनक, (तमलीग्राम/तल)     ०.०५ तमलीग्राम/तल 

१४.   सल्फेट, (तमलीग्राम/तल)     २५० तमलीग्राम/तल 

१५.   तडजल््ड अजक्सजन (तमलीग्राम/तल)     - 

१६.   केतमकल अजक्सजन तडमाण्ड , 

(तमलीग्राम/तल) 
    - 

१७.   जम्मा वफकल कोतलफय म 
काउन्ट(एम.वप.एन 
इन्डेक्स/१००तमलीग्राम/तल) 

    ०/१०० तम.तल. 

तातलका 3.3 :वायकुो गणुस्तर पत्ता लगाइन ेप्यारातमटरहरु 

ि.स. प्यरातमटरहरु नमूना १ नमूना २ नमूना ३ नमूना ४ मापदण्ड 

१ 
TSP (Total Suspended 

Particulates) (µg/m३) 

    ०-२३० 

२ PM१० (µg/m३)     ०-१२० 

३ Nitrogen Dioxide(µg/m३)     ५०-७० 

४ Sulphur Dioxide(µg/m३)     ४०-८० 

५ Lead(µg/m३)     १०,०००-१००,००० 

६ Nitrogen Dioxide(µg/m३)     ०.५ 

७ Benzene(µg/m३)     ०-५ 
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तातलका 3.4: ध्वतनको गणुस्तर पत्ता  लगाइन ेप्यारातमटरहरु 

ध्वतन सीमा  प्रसारण लाईन क्षते्र मापदण्ड  ( ध्वनी सीमा (तड तब ए)) 

ददन रात 
नमूना १ ७५ ७० 

नमूना २ ६५ ५५ 

नमूना ३ ४५ ४० 

नमूना ४ ५५ ५० 

तातलका 3.5:  जैववक वातावरणको तथ्याांक सांकलन ववतध 

ि.सां. जैववक वातावरणको कारक 
तत्त्वहरू 

तथ्याङ्क सांकलनमा प्रयोग हनु ेउपकरणहरू र ववतधहरू 

१. वनस्पतत र वन्यजन्त ु स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन   
स्थातनय व्यजक्तहरूसँग छलफल  
सूचीकरण गररएका रूखहरूलाई NPWC act को सांरक्षण ,IUCN को सांरक्षण र CITIS को 
सांरक्षण ररपोटको अध्ययन 

२ वन्यजन्त ु
 स्तनधारी प्राणी  तबहान, मध्य ददन र बेलकुा गरी ददनमा जम्मा तीन पटक ट्रान्जेक्ट वाक (transect 

walk)  
 स्तनधारी प्राणीहरूको उपजस्थतत खटु्टाको छाप, ड्रवपङ / प्यालेटहरू, जतमन खनेको, 

रुखमा  कोतने, छाला, भतु्ला, (छाला, भतु्ला,  हड्डी , तसांह , प्वाल  र  प्वाल, 
आदद माफय त रेकडय  

 बोलाएको गणना, गन्ध, बाँकी रहेको खाना, रेकडय  
 चराचरुूवङ्ग 

 
 

 ड्रवपङ / प्यालेटहरू, अवशेष (छाला, प्वाँख, हड्डी र शव), गुडँहरू call counting  

 point count  

 सरीसपृ तथा उभएचर 
 

 Visual encounter surveys (VES)  
 Sampling  

 माछा  Sampling  
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ि.सां. जैववक वातावरणको कारक 
तत्त्वहरू 

तथ्याङ्क सांकलनमा प्रयोग हनु ेउपकरणहरू र ववतधहरू 

 वनस्पतत 
 

 कावटन ेरुखहरुको कुल सवेक्षण (Total Enumeration)  

 बेसल क्षेत्र (Basal Area), आयतन (Volume)  
बेसल क्षते्र र काठको आयतन गणना 
रुखको छातीको उचाई १.३७ तमटर आधार मानी गणना गररएको छ । 

बेसल क्षेत्र = (π * रुखको ब्यास२)/४ 
आयतन = बेसल क्षेत्र  * रुखको उचाई* फमय  फ्याक्टर 

फम  फ्याक्टर = ०.५ 

 स्टयान्ड आकार वगीकरण 
ि.स. स्टयान्ड आकार छाततको उचाईमा रहेको 

व्यास सेन्टीतमटर 
१ पोल १०÷३० से.तम. 
२ रुख <३० से.तम. 

सामदुावयक बन इन्वेंटरी मागयतनदेशन , २०७१ 
३. वन्यजन्तकुो बासस्थान, चरण 

र वहँडडलु क्षेत्र 
स्थलगत अध्ययन र प्रत्यक्ष अवलोकन र स्थातनयहरूसँग छलफल  

तातलका 3.6: सामाजजक, आतथयक, साांस्कृततक वातावरणको तथ्याांक सांकलन ववतध 

ि.सां. सामाजजक, आतथयक, साांस्कृततक 
वातावरणको कारक तत्त्वहरू 

तथ्याङ्क सांकलनमा प्रयोग हनु ेउपकरणहरू र ववतधहरू 

१.  आयोजना प्रभाववत क्षेत्रका जनसांख्या  स्थलगत अध्ययन र प्रत्यक्ष अवलोकन र स्थातनयहरूसँग छलफल  
२.  आयोजना प्रभाववत क्षेत्रका धातमयक, 

सास्कृततक तथा ऐततहातसक महत्त्वका सबै 

क्षेत्र 

स्थलगत अध्ययन र प्रत्यक्ष अवलोकन र स्थातनयहरूसँग छलफल  

३.  आयोजनाका प्रभाववत पररवार स्थलगत अध्ययन र प्रत्यक्ष अवलोकन र स्थातनयहरूसँग छलफल  
४.  प्रभाववत क्षेत्रका सामदुावयक वन 

उपभोक्ता समहुका साथै आददवासी समूह 
स्थलगत अध्ययन र प्रत्यक्ष अवलोकन र स्थातनयहरूसँग छलफल  

५.  ववद्यालय,  स्वास्थ्य चौकी,  खानेपानी 
आदद जस्ता सामाजजक पूवायधार 

स्थलगत अध्ययन र प्रत्यक्ष अवलोकन र स्थातनयहरूसँग छलफल  

६.  सावयजतनक सम्पत्तीहरु स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन  
७.  आयोजनाका सहायक सवुवधाहरू स्थलगत अध्ययन  

 

 मस्यौदा प्रततवेदनको तयारी 
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययनको िममा सांकलन गररएको ववद्यमान वातावरणीय अवस्थाको 
जानकारी, स्थानीय समदुाय, बदुद्बजीववहरु, जशक्षक र सरोकारवालाहरुसांगको छलफल र वातावरणीय 
प्रभाव पवहचानको आधारमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको मस्यौदा प्रततवेदन तयार गररएको तथयो । 
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 सावयजतनक परामशय, छलफल, अन्तरविया र सावयजतनक सनुवुाई  
जन परामशय तथा स्थानीय सरोकारवालाहरुसांग छलफल 

आयोजना प्रभाववत क्षेत्रमा स्थानीय समदुाय, बदुद्बजीववहरु, जशक्षक र सरोकारवालाहरुको उपजस्थततमा 
छलफलको उदे्दश्य, अध्ययन भइरहेको अवस्था र आयोजनाको जस्थतीको बारेमा छलफल गररएको 
तथयो। यस छलफलमा मखु्यतयाूः आयोजनाको कायायन्वयनिारा उत्पन्न हनु सक्ने समस्या, वातावरणमा 
पने प्रभाव र सरोकारवालाहरुको आयोजना सम्बन्धी जजज्ञासा र लाभमा केन्द्रीत गररएको तथयो । यस 
छलफलमा उठेका प्रश्न, जजज्ञासा, राय तथा सझुावहरु सांकलन गररएको तथयो । ववस्ततृ वववरण 
अनसूुची २५ मा ददइएको छ। 

मस्यौदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रततवेदन तयारी  

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रततवेदनको मस्यौदा तयार गररयो। 

सावयजतनक सनुवुाई 
प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन तयारीको तसलतसलामा आयोजनाको कायायन्वयनबाट 
प्रभाववत हनुे क्षेत्रमा आयोजनाको बारेमा तमती २०७७/०७/२७ गते, माई नगरपातलकाको वडा नां 
२ को प्राङ्गण, जशतलीमा सावयजतनक सनुवुाई काययिमको आयोजना गररएको तथयो। माई नगरपातलकामा 
आयोजना गररएको सावयजतनक सनुवुाई काययिममा ७२ (५८ परुुष र १४ मवहला) जनाको उपजस्थती 
तथयो।सावयजतनक सनुवुाई काययिम गदाय प्रभाववत स्थातनय समदुाय, चरेु-तराई मधेश सांरक्षण क्षेत्रका 
प्रतततनतध तथा स्थातनय तहका प्रतततनतधलाई समेत सहभागी गराइएको तथयो। सावयजतनक सनुवुाई 
काययिम आयोजना गने प्रयोजनको लातग प्रस्तावकले सोको तमतत, समय, स्थान र आयोजनाको 
सम्बन्धमा तमतत २०७७/०७/२३ गते आतथयक राविय दैतनक पतत्रकामा सावयजतनक सनुवुाई बारे 
सूचना प्रकाशन गररएको तथयो। सावयजतनक सूचनाको एक प्रतत अनसूुची २६ मा छ। स्थानीय तहको 
सम्बजन्धत वडा कायायलय र आयोजना क्षेत्रको कुनै सावयजतनक स्थलमा सूचना टाँस गररएको तथयो। 
सावयजतनक सनुवुाईमा भएको उपजस्थतत, सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव, तजस्वर वातावरणीय अध्ययन 
प्रततवेदनमा सांलग्न गररएको छ। सावयजतनक सनुवुाई काययिमको साराांश अनसूुची २९ मा राजखएको 
छ। सावयजतनक सनुवुाईको वववरण अनसूुची २६, २७, २८, २९ मा ददइएको छ। 

सावयजतनक सूचना 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको िममा आयोजना कायायन्वयन हनुे स्थानीय तह, सरोकारवाला, वा 
सांस्थालाई आयोजनाको कायायन्वयनबाट पनय सक्ने वातावरणीय प्रभावहरुको सम्बन्धमा ७ ददन तभत्र राय 

सझुाव उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको कायायलय, सो क्षेत्रमा रहेको शैजक्षक सांस्था, सामदुावयक वनको 
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कायायलय, स्वास्थ्य सांस्था तथा कुनै सावयजतनक स्थलमा सूचना टाँस गररएको तथयो र सो सम्बन्धी मचुलु्का 
सकां लन गररएको तथयो। त्यसैगरर आयोजनाको सम्बन्धमा तमतत २०७७/०७/२३ गते आतथयक राविय 
दैतनक पतत्रकामा सावयजतनक सूचना प्रकाशन गररएको तथयो। सावयजतनक सूचनाको एक प्रतत अनसूुची 
३१ मा समावेश छ। 
राय सझुाव तथा तसफाररस पत्रहरु सांकलन 
आयोजनाको कायायन्वयनको लातग आयोजना प्रभाववत स्थातनय तनकायबाट तसफाररस सांकलन गरर 
प्रततवेदनमा समावेश गररएको छ। राय सझुाव तथा तसफाररस पत्रहरुको एक प्रतत अनसूुची ३२ मा 
समावेश छ। 

 सझुाव समावेश गरी अजन्तम प्रततवेदनको तयारी 
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको मस्यौदा प्रततवेदनको तयारी पतछ सावयजतनक सनुवुाईमा उठेका सवालहरु 
प्राप्त सझुाव र प्राप्त सझुावहरुलाई समावेश गरर यस वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गररएको 
हो। वातावरणीय सांरक्षण तनयमावली, २०७७ अन्तगयत अनसूुची १२ (तनयम÷७ को उपतनयम (५) 
को खण्ड (ग)) मा ददइएको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनको ढाँचा अनसुार  यो वातावरण प्रभाव 
मूल्याङ्कनको प्रततवेदन तयार गररएको हो। 
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अध्याय ४                                                         

4 प्रततवेदन तयार गदाय ववचार गदाय गनुय पने नीतत, ऐन, तनयम, तनदेजशका, मापदण्ड, सजन्ध सम्झौता 
कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजनाको सांचालन तथा कायायन्वयनका उद्धेश्य पूरा गनय प्रस्तावकले प्रकृतत र 
त्यससांग सम्बजन्धत क्षेत्र हेरी तल उल्लेजखत नीतत, ऐन, तनयम, तनदेजशका, मापदण्ड, सजन्ध, 
सम्झौताहरुमा पनुरावलोकन गररएको छ। प्रस्तावकले आयोजनाको तनमायण तथा सांचालन चरणमा तल 
उल्लेजखत नीतत, ऐन, तनयम, तनदेजशका, मापदण्ड, सजन्ध, सम्झौताहरुको कायायन्वयन गनय प्रततबद्ध छ 
।तल उल्लेजखत नीतत, ऐन, तनयम, तनदेजशका, मापदण्ड, सजन्धहरुको ववस्ततृ वववरण अनसूुची ७ मा 
ददइएको छ । 

 नपेालको सांववधान 
  नीततहरु  / रणनीततहरु 

 पन्रौँ योजना (आतथयक वषय २०७६/७७-२०८०/८१) 
 राविय जलस्रोत नीतत, २०७७ 
 राविय वातावरण नीतत, २०७६ 
 जलववद्यतु  ववकास नीतत, २०५८ 
 राविय जैववक ववववधता सांरक्षण रणनीतत तथा कायययोजना, (२०१४-२०२०) 
 राविय जलववद्यतु योजना, (२०६४-२०७१) 
 वन क्षेत्र रणनीतत, (२०१६-२०२५) 
 राविय जलवाय ुपररवतयन नीतत, २०७६ 
 राविय वन नीतत, २०७५ 
 राविय भ-ूउपयोग नीतत, २०७५ 
 जग्गा प्रातप्त पनुयवास सम्बन्धी नीतत, २०७१ 
 राविय ऊजाय दक्षता रणनीतत, २०७५ 
 राविय तसमसार तनती, २०६९  
 रािपतत चरेु-तराई मधेश सांरक्षण र व्यवस्थापन गरुुयोजना, २०७४ 
 पययटन नीतत, २०६५ 
 तसांचाई नीतत, २०६० 
 ऐनहरु 
 वातावरण सांरक्षण ऐन, २०७७ 
 भ ूतथा जलाधार सांरक्षण ऐन, २०३९ 
 वन ऐन, २०७६ 
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 राविय तनकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसांरक्षण ऐन, २०२९ 
 जलस्रोत ऐन, २०४९ 
 जलचर सांरक्षण ऐन, २०१७ 
 जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ 
 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
 ववद्यतु  ऐन, २०४९ 
 श्रम ऐन, २०७४ 
 फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ 
 सांकटापन्न वन्यजन्त ुतथा वनस्पतत को अन्तराविय व्यापार तनयन्त्रण सम्बन्धी ऐन ,२०७३  
 योगदानमा आधाररत सामाजजक ऐन, २०७४ 
 अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 
 ववद्यतु  तनयमन आयोग ऐन, २०७४ 
 मलुकुी देवानी सांवहता ऐन, २०७४ 
 भतूम उपयोग ऐन, २०७६ 
 उपभोक्ता सांरक्षण ऐन,२०७५ 
 ववष्फोटक पदाथय ऐन, २०१८ 
 भवन ऐन, २०५५ 
 पययटन ऐन, २०३५ 
 ववपद जोजखम न्यतुनकरण व्यवस्थापन ऐन,२०७४ 
 खानी तथा खतनज पदाथय ऐन, २०४२ 
 तनयमावली/तनयमहरु 
 वातावरण सांरक्षण तनयमावली, २०७७ 
 वन तनयमावली, २०५१ 
 ववद्यतु  तनयमावली, २०५० 
 जलस्रोत तनयमावली, २०५० 
 फोहरमैला व्यवस्थापन तनयमावली, २०७० 
 श्रम तनयमावली, २०७५ 
 योगदानमा आधाररत सामाजजक तनयमावली, २०७५ 
 ववद्यतु  तनयमन आयोग तनयमावली, २०७५ 
 सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुतथा वनस्पततको अन्तरायविय व्यापार तनयन्त्रण तनयमावली, २०७६ 
 ववस्फोटक पदाथय तनयमावली, २०२० 
 खानी तथा खतनज पदाथय तनयमावली २०५६ 
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 तनदेजशका/काययववतध 
 राविय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तनदेजशका,  २०५० 
 जलववद्यतु  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन काययववतध, २०७५ 
 जलववद्यतु आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लातग सावयजतनक सनुवुाई काययववतध,२०६१ 
 जलववद्यतु  आयोजनाहरुमा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयारी सम्बन्धी काययववतध, २०५९ 
 जलववद्यतु  आयोजनाहरुमा पानीको गणुस्तरीयको अनगुमन योजना र नततजाहरुको ववकास 

तथा समीक्षा गने सम्बन्धी काययववतध, २०५९ 
 जलववद्यतु  आयोजनाहरुमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काययसूची बनाउने सम्बन्धी 

काययववतध, २०५८ 
 वन क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको तनदेजशका, २०५२ 
 वातावरण व्यवस्थापन तनदेजशका ,२०५४ 
 राविय प्राथतमकता प्राप्त आयोजनाको लातग राविय वन क्षेत्र प्रयोग गने सम्बन्धी मापदण्ड सवहतको 

काययववतध, २०७६ 
 राविय ऊजाय सङ्कट तनवारण तथा ववधतु ववकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र, 

२०१६÷२०२६ 
 जग्गा हदबन्दी छुट ददने सम्बन्धी आदेश, २०७४ 
 जग्गा हदबन्दी छुट ददने सम्बन्धी आदेश, २०७४ 
 जलववद्यतु  आयोजनाको अनमुततपत्र सम्बन्धी तनदेजशका, २०७५ 
 सामाजजक सरुक्षा सञ्चालन काययववतध, २०७५ 
 सांरजक्षत क्षेत्रतभत्र भौततक पूवायधारहरु तनमायण एवां सांचालन सम्बन्धी काययनीतत, २०६५ 
 ढुङ्गा,तगट्टी,बालवुा उत्खनन,्वविी तथा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी  मापदण्ड,२०७७ 
 मलुकुी फौजदारी काययववतध सांवहता, २०७४ 
 मलुकुी अपराध सांवहता , २०७४ 
 मलुकुी देवानी काययववतध सांवहता, २०७४ 
 अन्तराविय सम्मेलन/सजन्ध /महासन्धी 
 सङ्कटापन्न वन्यजन्त ुतथा वनस्पततका प्रजातीको अन्तराविय व्यापार सम्बन्धी महासन्धी ,१९७३ 
 जैववक ववववधता सम्बन्धी महासन्धी, १९९२ 
 अन्तरायविय श्रम सांगठनको आददवासी तथा जनजातत महासन्धी, १९८९ 
 जलवाय ुपररवतयन सम्बन्धी सांयकु्त राि सांघीय सांरचना महासन्धी, १९९२ 
 वातावरणीय मापदण्डहरु 
 स्थलीय प्रवाहबाट उत्सजयन पानीको गणुस्तरीय मापदण्ड 
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 तनमायण क्षेत्र तथा जशववर खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड 
 वायकुो गणुस्तर सम्बन्धी राविय मापदण्ड, २०६९ 
 ध्वतनको गणुस्तर सम्बन्धी राविय मापदण्ड,२०६९  
 चरेु-तराई मधेश सांरक्षण क्षेत्रमा तनमायण गदाय अवलम्वन गनुयपने काययववतध तथा 

मापदण्ड,२०७७ 
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अध्याय ५ 
5 ववद्यमान वातावरणीय अवस्था 

 भौततक वातावरण 
प्रस्ताववत आयोजना कन्काई नदीको दाँया वकनारमा प्राकृततक मनोरम सांरचना सवहत चरेु क्षेत्रको 
काखमा अवजस्थत छ। यो आयोजना समदु्री सतहबाट १२० तमटर देजख २०५ तमटर सम्मको उचाईमा 
फैतलएको छ। चरेु क्षेत्रमा पने यस आयोजनाको अतधकाांश भाग वन तथा खेततयोग्य जतमनले ओगटेको 
छ। यस आयोजनाको प्रमखु जलाधारमा कन्काई नदी र माइ खोला पदयछन।् 

 भ-ूउपयोग 
भ-ूउपयोग अन्तगयत मातनसले उपयोगमा ल्याउने वन क्षेत्रको तथ्याङ्क, खेततयोग्य जतमन, जल, बालवुा, 
वहमाल, पहाड, आददको तथ्याङ्कलाई उल्लेख गररएको छ। आयोजनाको ४७.७४ %  खेती भतूम/बस्ती, 
पानीले ढाकेको क्षेत्र, २६.३६ % वन जङ्गल र २८.९० % खोला तथा बगर क्षेत्रमा पदयछ। आयोजना 
क्षेत्रको भ-ूउपयोगको वववरण अनसूुची ८ मा ददइएको छ। 

 भगूभय 
 आयोजना क्षते्रको चट्टान र माटोको वकतसम 

आयोजना क्षेत्र भौगोतलक रुपमा तसवालीकमा पदयछ र मखु्यतया mudstone, sandstone र conglomerate 
जस्ता चट्टानहरुले बनेको भएतापतन shale, marl, claystone पतन थोरै मात्रामा पाइन्छ। प्रस्ताववत 
इन्टेक क्षेत्र दजक्षणमा मररण खोला थ्रस्ट र उत्तरमा मेन बाउन्ड्री थ्रस्टको बीचमा अवजस्थत छ। 
आयोजना क्षेत्र तसवातलकहरुको उत्तरी बेल्टमा अवजस्थत छ। 

 रािपतत चरेु-तराई मधेश सांरक्षण क्षते्रको भौगतभयक अवस्था 
कररब चार करोड वषय पवहले वहमालयको उत्पजत्तको िममा नदीजन्य पदाथयहरू थवुप्रएर बनेको सबैभन्दा 
कान्छो पहाड नै चरेु शृ्रांखला हो। पजश् चममा पावकस्तानको इन्डस नदी देजख पूवयमा भारतको ब्रम्हपतु्र 
नदी सम्म फैतलएको चरेु शृ्रांखला तसवातलकको नामबाट पतन जचतनन्छ। नपेालको पवुयमा इलाम देजख 
पजश् चममा कन्चनपरु सम्म ३६ वटा जजल्लाहरुमा फैतलएको र कुल भ-ूभागको १२.७८ प्रततशत चरेु 
क्षेत्रमा पदयछ। अतधकाांश ठाउँमा तराईको भ-ूभाग सवकएर मातथ उठेको भ-ूभाग तथा महाभारत क्षेत्रको 
भ-ूभागबाट ओतलिँदा भेवटन ेअजन्तम पहाडका रुपमा चरेु पहाड रहेको छ। सामान्यतया पूणय रुपमा 
नखाँददएको खकुुलो पते्र चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरु यही चरेु क्षेत्र भई तराई तफय  
बग्ने हुँदा प्राकृततक रुपले यो क्षेत्र अत्यन्त सांवेदनशील रहेको छ। चरेु क्षेत्रमा मखु्यतया mudstone,  
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sandstone र conglomerate जस्ता चट्टानहरुले बनेको पाइन्छ। shale ,marl , claystone पतन थोरै 
मात्रामा पाइन्छ। 

 आयोजना क्षते्रको भौगतभयक बनावट/सांरचना 
भौगोतलक वहसाबले, जलाशय क्षेत्र Lower Siwalik, Middle Siwalik र Upper Siwalik मा पदयछ। 
यद्यवप बाँध साइट, ववद्यतुगहृ र टेलरेस Lower Siwalik मा रहेको छ र पावर टनेल र डाइभजयन 
टनेलको इनलेट पोटयल Middle Siwalik मा अवजस्थत रहेको छ। 
5.1.2.3.1 जलाशय क्षते्र 
प्रस्ताववत आयोजनाको जलाशय क्षेत्रको भण्डारण स्तर समदु्री सतहबाट १९० देजख २०५ तम. सम्मको 
उचाईमा रहेको छ जसले सम्पूणय कन्काई उपत्यकामा बाढी तनम्त्याउन सक्दछ। यस जलाशय क्षेत्रको 
तसमा sandstones, conglomerates, siltstones र shales जस्ता Siwalik sediments ले गठन भएको 
छ। Reservoir mapping र प्रयोगशाला परीक्षणले यस्ता sediment हरुको permeability तनकै कम 
रहेको देखाएको छ।  
MCT, MBT र MFT जस्ता tectonic features को उपजस्थततले आयोजना क्षते्रमा भकूम्पीय जोजखम 
बढ्न जान्छ। बाँध र जलाशयका लातग जोजखम कारकहरूको मूल्याङ्कनका लातग International 

Commission on Large Dams (ICOLD) ले बाँध आयोजनाहरुलाई वगीकरण गनयका लातग चारवटा 
मापदण्डहरु; जलाशय क्षमता, बाँधको उचाई, तनकासी आवश्यकताहरु र सम्भाववत बहाव सम्बन्धी 
क्षततहरुको आधारभतू प्रकाशन प्रकाजशत गरेको छ। यसको आधारमा कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजना 
मध्यम सम्भाववत जोजखमको साथ class-III अन्तगयत पदयछ। यो एक भण्डारण/ जलाशययकु्त प्रकारको 
आयोजना भएकोले, सांरचनाको लातग design seismic coefficient को रुपमा ०.२५ देजख ०.३० g 
को मान उपयकु्त देजखन्छ। 
त्यसैले जलाशय क्षेत्रको भौगतभयक अवस्था राम्रो भएकोले यस जलाशय यकु्त आयोजनामा सांकलन हनुे 
पानीले कम मात्र असर गदयछ ।   

5.1.2.3.2 बाधँ क्षते्र 
बाँध क्षेत्र irrigation weir को कररब ५०० तमटर मातथल्लो तवटय क्षेत्रमा अवजस्थत छ। प्रस्ताववत 
बाँध क्षेत्रमा रहेका चट्टानहरु sandstones, siltstone, marlstone र shale का बाक्लो पत्रहरू सवहत 
तमलेर बनेका छन।् त्यसैगरी, बाँध क्षेत्रबाट तलइएका नमूनाहरूको maximum water absorption 
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(ENSLIN test) बाट sandstone ले २९% देजख ४३%, sandy siltstone ले ३१% देजख ४३% र 
mylonitized shale or siltstone ३५% देजख ७७% सम्म पानी शोषण गछय भन् ने पाइएको छ। 

Appurtenant सांरचनाहरू र टनले 
Power tunnel र diversion tunnel को इन्लेट पोटयल Middle Siwalik चट्टानहरूको उत्तरातधकारमा 
अवजस्थत रहेको छ। Diversion tunnel को लम्बाई कररब ८०० तमटर रहेको छ भने power tunnel 
को लम्बाई कररब ५०० तमटर रहेको छ। Tunnel alignment को उत्तरी भाग medium to thick 

bedded fine-to medium-grained sandstone bed ले बनेको छ। त्यसैगरी, alignment को दजक्षणी भाग 
mudstone, fine-grained sandstone and marlstone ले बनेको छ।  
5.1.2.3.3 ववद्यतुगहृ क्षते्र र टेलरेस 
ववद्यतुगहृ र टेलरेस Lower Siwalik एकाईमा अवजस्थत हनुेछन।् ववद्यतुगहृ बाँध साइटको दठक तल्लो 
तवटय क्षेत्रमा अवजस्थत रहेको छ। त्यसकारण ववद्यतुगहृको समग्र भगूभय बाँध क्षेत्रसँग तमल्दोजलु्दो 
रहेको छ। ववद्यतुगहृ क्षेत्रमा greenish-grey, medium- to coarse-grained sandstone र variegated to 

dark grey mudstone जस्ता चट्टानहरु पाइन्छन।् यस खण्ड (नदीको दाँया वकनार)मा अवजस्थत Slope 

को जवटलताले plane failure को सम्भावनालाई दशायउँछ। 
 भ-ूक्षय 

आयोजना क्षेत्रमा भ-ूक्षय गएको देजखदैन। 

 भकूम्पीय जोजखम 
भकूम्पीय गणुाांक पत्ता लगाउन नेपालको भकूम्पीय तडजाइन कोड तयार गररएको छ। आयोजना क्षेत्र 
भकूम्पीय जोजखम स्थानमा पदैन। त्यसैले आधारभतू भकूम्पीय गणुाांक ०.२५-०.३ g रहेको छ। 
नेपालको भकूम्पीय तडजाइन कोड अनसुार प्रभावकारी तडजाइन गणुाांक तनम्न समीकरणबाट तनकातलएको 
छ। 

αeff = R * α = R * Amax/९८० 

 Where, αeff = प्रभावकारी तडजाइन भकू्मपीय गणुाांक (effective design seismic coefficient) 

 R = Reduction Factor   

Empirical value of R = ०.५ - ०.६५ 

खानी तथा भगूोल ववभाग, राविय भकूम्पीय केन्द्र िारा सेप्टेम्बर २००२ मा प्रकाजशत भकूम्पीय 
जोजखम नक्शाका अनसुार ररडक्सन एकाइ०.५ र अतधकतम गततवधयन १५० का अनसुार कन्काई 
बहउुदे्दशीय आयोजनाको प्रभावकारी तडजाइन गणुाांक कररब ०.२५-०.३ g रहेको छ। 
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 जल तथा मौसम 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र उष्ण, प्रकारको जलवाय ु पाइन् छ। आयोजना क्षेत्रको औसत वावषयक वषाय 
१,६०० तम.तम. देजख ३,००० तम.तम. सम्म रहेको छ। कन्काई बेतसनको वहमाली अग्लो पहाडी 
क्षेत्रमा वषाय धेरै हनुे र तलततर कम हनुे गदयछ। कन्काई बेतसनको औसत वावषयक वषायको वहसाब गदाय 
२,३०० तम.तम. रहेको पाइएको छ। कररव ८०% भन्दा अतधक पानी ४ मवहनाको वषाय तसजनमा नै 
हनु्छ। प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रको वावषयक औसत न्यूनतम तापिम १५.६९ तडतग्र सेजल्सयस, औसत 
अतधकतम तापिम १८.५९ तडतग्र सेजल्सयस रहेको पाईन्छ। यस क्षेत्रमा जाडो याममा तापिम ५-
६ तडतग्र सेजल्सयस सम्म पगु्छ भने गतमय मौसममा ३४-३६ तडतग्र सेजल्सयस सम्म तापिम पगु्छ। 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रमा वावषयक औसत सापेजक्षत आद्रता ७३.५% रहेको पाईन्छ भने मौसम अनसुार 
५६% देजख ९१% सम्मको अन्तरमा आद्रता रहेको पाईन्छ। त्यसैगरी चरेु क्षेत्रमा वावषयक औसत 
७७.०६% र मौसम अनसुार ६०% देजख ९०% सापेजक्षत आद्रता रहेको पाईन्छ। आयोजना क्षेत्रमा 
वायकुो औसत वावषयक वेग ६.१५ वक. तम. प्रतत घण्टा रहेको छ। वायकुो न्यूनतम वेग जूनमा ७.० 
वक. तम. प्रतत घण्टा रहेको छ र अतधकतम माचयमा १०.७ वक. तम. प्रतत घण्टा रहेको छ।    

 जलववज्ञान (हाइड्रोलोजी) 
कन्काई नदी मध्य पहाडी क्षेत्रबाट सरुू भई महाभारत तथा तसवातलक क्षेत्र हुँदै तराई क्षेत्रमा प्रवेश 
गदयछ। प्रस्ताववत आयोजनाको जलाधार क्षेत्र ११६३ वगय वक.तम. रहेको छ। उपब्ध डाटाहरुको 
प्रयोग गरी यतुनट हाइड्रोग्राफको प्रयोग िारा तनकातलएको कन्काई नदीको सम्भाववत अतधकतम बाढी 
तडस्चाजय १५४५४.४९ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड रहेको छ।  

 औसत मातसक प्रवाह र प्रवाह अवतध वि (Mean monthly flow and flow 

duration curve) 
सन ्१९७२ देजख जल तथा मौसम ववज्ञान ववभाग िारा स्थावपत मैनाचलुीमा अवजस्थत गजजङ स्टेशन 
(स्टेशन नां. ७९५) मा रेकडय गररएको मातसक प्रवाह सम्वन्धी वववरण तलको तातलकामा प्रस्ततु 
गररएको छ। 
तातलका 5.1: मैनाचलुी स्टेशनमा रेकडय गररएको औसत मातसक प्रवाह (घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) सम्बन्धी 
वववरण 
मवहना जनावरी फेब्रअुरी माचय अवप्रल मे जनु जलुाई अगष्ट सेप्टेम्बर अक्टोभर नोभेम्वर तडसेम्वर वावषयक 
औसत 
प्रवाह 

१२.० १०.३ ९.३ ११.४ २१.
२ 

६७.
५ 

१९८.७ १९८.२ १३३.८ ६३.६ २५.७ १७.७ ६३.९ 

स्रोतूः स्रोत: कन्काई बहउुदे्बश्यीय आयोजनाको Draft प्रततवेदन, २०७७ 
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त्यसैगरी, तलको तातलकामा उपलब्ध सम्भाववत प्रवाह तसमा प्रस्ततु गररएको छ।फेब्रअुरी देजख अवप्रल 
सम्मको सखु्खा मौसममा प्रवाह न्यूनतम हनुे अनमुान गररएको छ। जलुाई तथा अगष्टको पवुय-मनसनु 
समय देजख नै प्रवाहमा ववृद्ध आउने गरेको पाइन्छ। 
तातलका 5.2:  ववतभन्न प्रवाहहरूको Probability of exceedence प्रततशत सम्बन्धी वववरण 

Probability 

of 

exceedence 
)%( 

५ १० २० ३० ४० ४५ ५० ८० ९० ९५ ९८ 

तडस्चाजय 
(घनतमटर प्रतत 
सेकेण्ड) 

२०८ १३५ ८३.२ ४८.५ २८.६ २३.२ १९.५ ९.८ ८.१ ७.२ ६.४ 

स्रोत: कन्काई बहउुदे्बश्यीय आयोजनाको Draft प्रततवेदन, २०७७ 

 Elevation Capacity Curve 

 
 जलाशयमा तलइएको  Elevation Capacity Curve तल प्रस्ततु गररएको छ। 

स्रोत: कन्काई बहउुदे्बश्यीय आयोजनाको Draft प्रततवेदन, २०७७ 
तातलका 5.3: Elevation Capacity Curve 

Elevation (masl) Storage(MCM) Surface Area (km२) 

१२२ ० ० 

१३२ ०.८२ ०.१६ 
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Elevation (masl) Storage(MCM) Surface Area (km२) 

१४२ १२.५८ २.१९ 

१५२ ४५.३२ ४.३६ 

१६२ १६३.४६ १९.२७ 

१६५ २६०.०६ २१.३३१ 

१७० ३७२.३२ २३.६०५ 

१७५ ४९६.४ २६.२०५ 

१८० ६३९.२७ ३१.४३५ 

१८५ ८१४.८६ ३६.४०५ 

१९० १००३.०५ ३९.०५५ 

१९५ १२०५.७५ ४२.३६९ 

२०० १४३१.७५ ४८.५२ 

२०२ १५३२.०६ ५१.९४७ 

२०५ १६८९.८७ ५४.४३३ 

२१० १९६६.६९ ५७.४३ 

स्रोत: कन्काई बहउुदे्बश्यीय आयोजनाको Draft प्रततवेदन, २०७७ 

 Dam Break Analysis 
कन्काई जस्तो ठूलो नदीको जलाशयको तनमायण आफैमा एक चनुौती हनुकुो साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका 
रहेको बस्तीहरूको लातग ठूलो जोजखम हो। बाँध भजत्कएको खण्डमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको 
बस्तीहरूको जोजखमको तसमा अनमुान गनयको लातग अग्लो बाँध तनमायणको गदाय Barrage break analysis 
आवश्यक हनु्छ।  त्यसैगरी यो analysis नदी तल्लो तटीय क्षेत्रको ववतभन्न स्थानमा बाढीको travel 
time पत्ता लगाउन र  जोजखमको पवुय चेतावनी ददनको लातग आवश्यक रहेको छ। यस analysis मा 
आधाररत रहेर तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको बस्तीहरूलाई उच्च जोजखम क्षेत्र, मध्यम जोजखम के्षत्र र न्यनु 
जोजखम क्षेत्रमा ववभाजजत गनयको साथै बाँध भत्कनबाट बचाउनको लातग रोकथाम ववतधहरू प्रस्ताव गनय 
सवकन्छ। 
पररचयात्मक सेक्सनमा वणयन गररए अनसुार ड्याम सरुक्षालाई प्राथतमकता ददएर ड्यामको तनमायण 
गररएको छ। ददगो सरुक्षाका उपायहरु अवलम्बन गरी ब्यारेजको तनमायण गररएता पतन प्राकृततक 
प्रकोपका कारण ड्यामको जस्थरतामा असर पनय सक्छ। त्यसैले ड्यामका सम्भाववत आपतकातलन 
अवस्थाहरुलाई ध्यान ददई यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गनय तत्पर रहनपुने हनु्छ।   
प्रभावकारी तनम्न अब्ययहरुको जडान गनय आवश्यक छ। 

 यस सम्बजन्ध भरपदो जानकारी पषु्टी गनय कजम्तमा दईु प्रकारको सेन्सरहरु प्रयोग गररने।  

 ब्यारेजको तल्लोतटीयमा पानीबो स्तरको चेतावनी। 

 स्वचातलत सवियताको लागी तनयन्त्रण केन्द्र।  

हाइड्रोलोजीको ववस्ततृ वववरण प्रततवेदनको अनसूुची ८ मा सांलग्न गररएको छ।  
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 वातावरणीय बहाव 
यस आयोजनाको सांचालनको िममा इन्टेक क्षेत्रबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा छोतडने वातावरणीय बहावले 
नदीको जलीय पाररजस्थततकीय प्रणालीलाई कायम राख्न मद्दत गदयछ। प्रस्ताववत आयोजनाले इन्टेकबाट 
मातसक पानीको बहावको १०% अतनवायय रुपमा छोड्नछे। त्यसैगरर तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको 
कन्काई नदी र ८ वटा सहायक खोल्सीहरुले पतन वातावरणीय बहावलाई योगदान परु् याउने छन।् 
तातलका 5.4: नपेाली क्यालेन्डर अनसुार औसत मातसक बहाव   
मवहना 
 

औसत प्रवाह वातावरणीय बहाव (घनतमटर प्रततसेकेन्ड)   आयोजनाको लातग उपलब्ध तडस्चाजय (घनतमटर प्रततसेकेन्ड) 

जनावरी १२. १.२ १०.८ 

फेब्रअुरी १०.३ १.०३ ९.२७ 

माचय ९.३ ०.९३ ८.३७ 

अवप्रल ११.४ १.१४ १०.२६ 

मे २१.२ २.१२ १९.०८ 

जनु ६७.५ ६.७५ ६०.७५ 

जलुाई १९८.७ १९.८७ १०२. 

अगष्ट १९८.२ १९.८२ १०२. 

सेप्टेम्बर १३३.८ १३.३८ १०२. 

अक्टोभर ६३.६ ६.३६ ५७.२४ 

नोभेम्वर २५.७ २.५७ २३.१३ 

तडसेम्वर १७.७ १.७७ १५.९३ 

वावषयक ६३.९   

स्रोत: कन्काई बहउुदे्बश्यीय आयोजनाको Draft प्रततवेदन, २०७७ 
 वाय,ु जल तथा ध्वनीको गणु 

 वायकुो गणुस्तर 
यो आयोजना क्षेत्रमा सवारी साधनको आवतजावत तसतमत रहेकोले हावाको गणुस्तरमा कुनै प्रभाव 
परेको छैन। गतुडरहेका सवारी साधनहरुबाट तनजस्कने धवुाँ, धलुो तथा घरेल ुकामकाजबाट तनजस्कने 
धवुाँहरू, आदद आयोजना क्षेत्रमा अवजस्थत वाय ुप्रदषुणका स्रोतहरू हनु।् आयोजना क्षेत्रमा औद्योतगक 
वियाकलापहरु कम छन।् Low Volume Sampler प्रयोग गरी ववतधबाट ववतभन्न ठाउँको डस्ट फलको 
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मान तनकालेको तथयो र पहुँच सडक क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी डस्ट फल रेकडय गररएको तथयो। ववस्ततृ 
वववरण अनसूुची ८ मा समावेश गररएको छ। 

 जलको गणुस्तर 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रमा ठोस फोहोर तथा तरल पदाथय खोलामा तनस्काशन गररएको पाइँदैन। 
कन्काई नदीको ववतभन्न आयोजना क्षेत्रहरूमा पानीका नमूनाहरूको गणुस्तर मापन CEMAT जल 
प्रयोगशाला प्राइभेट तलतमटेडमा गररएको तथयो जनु प्रततवेदनको अनसूुची ९ मा समावेश गररएको छ। 
आयोजना क्षेत्रमा पानीको गणुस्तर जलीय जीवन र अन्य प्रयोजनको लातग उपयकु्त छ। 

 ध्वनीको गणुस्तर 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रमा ध्वनी प्रदषुण छैन र यहाको ध्वनीको स्तर ७०.३ डीबीए सम्म रहेको 
छ। ध्वनी मखु्यतूः मखु्य आयोजना क्षेत्र (बाँध स्थल) मा बहने नदी, मोटर बाटो तथा सवारी साधनहरु 
बाट उत्सजयन छन।् प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रको ध्वनीको मापनको ववस्ततृ वववरण अनसूुची ८ मा 
समावेश गररएको छ। 

 जैववक वातावरण  
यस आयोजना क्षेत्रमा उष्ण प्रकारको हावापानी पाइन्छ। आयोजना क्षेत्र समनु्द्री सतहबाट १२० 
तमटर देजख २०५ तमटर सम्मको उचाइमा अवजस्थत छ। यस आयोजना क्षते्रमा साल वन र उष्ण 
तमजश्रत जचस्यान वन रहेका छन।् प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र चरेु-तराई मधेश सांरक्षण क्षेत्रमा पदयछ 
आयोजनाको डुवान क्षेत्र इलाम जजल्लाको कन्काई सामदुावयक वन, खांदेचलुी सामदुावयक वन, गैंडे 
सामदुावयक वन, जचत्तय खोला सामदुावयक वन, जचप्ले सामदुावयक वन, झतेचलुी सामदुावयक वन, 
तमाखेय सामदुावयक वन, धकाने सामदुावयक वन, नमनुा  सामदुावयक वन, पशपुतत  सामदुावयक वन, 

प्रगतत नमनुा  सामदुावयक वन, बजघचौरा सामदुावयक वन, भगवती सामदुावयक वन, भावना सामदुावयक 
वन, रतेचलुी  सामदुावयक वन, लालीगरुाँस सामदुावयक वन, जशव पोखरी  सामदुावयक वन, सयपत्री 
सामदुावयक वन, सरस्वती सामदुावयक वन, सरस्वोती सामदुावयक वन, सूययमखुी सामदुावयक वन, सजृना  
सामदुावयक वन तथा सरकारी वन क्षेत्रमा पदयछ भने आयोजनाको अरु अवयवहरु इलाम जजल्ला र 
झापा जजल्लाको सरकारी वन क्षेत्रमा पदयछ । 

 चरेु-तराई मधेश सांरक्षण क्षते्रको अवस्था 
महाभारत शे्रणीमा तराई क्षेत्र पदयछ र यसलाई lower Himalayan Range पतन भतनन्छ। मखु्यतया 
यसलाई तभतत्र तराईको नामले पतन जचतनन्छ भने यस दायराको स्थलाकृततमा धेरै दलुयभ प्रजाततहरु 
पाइने हुँदा यस क्षेत्रलाई तराईको सबै भन्दा उवयर क्षेत्र पतन मातनन्छ। चरेु-तराई-मधेश क्षेत्र बाघ, 
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हात्ती, गैँडा र जांगली भैँसी जस्ता प्रमखु स्तनधारी जन्तहुरूको बासस्थान हो र त्यहाँ प्रशस्त पषु्प 
प्रजाततहरुको उपजस्थतत छ। यस क्षेत्रबाट हालसम्म २८१ रुखका प्रजाततहरू, १८६ झाडी प्रजाततहरू 
र ३२२ जतडबटुीका प्रजाततहरु रेकडय गररएका छन।् जैववक ववववधता सांरक्षणको उदे्दश्यका लातग 
सांरजक्षत क्षेत्रहरु जस्तै रावष्टय तनकुञ्ज र वन्यजन्त ुआरक्षण क्षेत्रको स्थापना गररएको छ। भावर र 
तराई मधेश क्षेत्रका जङ्गलमा, १६४ रुखका प्रजाततहरू, ७२ झाडी प्रजाततहरू, १०९ जतडबटुी 
प्रजाततहरू, ३० लहरे प्रजाततहरू र ५ इवपफाइट प्रजाततहरु रेकडय गररएका छन।् यस क्षेत्रबाट रेकडय 
भएका ६५ स्तनधारी प्रजाततहरु मध्ये ८ लाई आईयूसीएनको रेड सूचीमा रेकडय गररएको छ र १५ 
वटालाई राविय तनकुञ्ज र वन्यजन्त ुसांरक्षण ऐन २०२९ अन्तगयत सांरजक्षत सूचीमा समावेश गररएको 
छ। जैववक ववववधताका वहसाबले नेपालमा फेला परेका वनस्पती तथा वन्यजन्तकुा १,९८८ प्रजाततहरु 
मध्ये १,३०८ प्रजाततहरु चरेु तराई मधेश क्षेत्रमा मात्र पाइन्छन।् नेपालमा पाइने वनस्पती तथा 
वन्यजन्तकुा ४९३ दलुयव प्रजाततहरु मध्ये ३२१ प्रजाततहरु यस क्षेत्रमा मात्र पाइने भएकाले यो क्षेत्र 
सांरक्षणको दृवष्टकोणबाट पतन महत्त्वपूणय छ। प्रस्ताववत आयोजनाको केही अांश चरेु पवयत र तराई 
मधेश तथा अतधकाांश क्षेत्र भावर क्षेत्रमा पदयछ।  

 मखु्य आयोजना क्षते्रका वनस्पतीका ववशषेताहरु 
आयोजना क्षेत्रमा उष्ण हावापानीमा पाइने वनस्पतीहरू पाइन्छन।् आयोजना क्षेत्र समदु्री सतहबाट 
१२० तमटर देजख २०५ तमटर सम्मको उचाईमा अवजस्थत छ।  

तससौँ (Dalbergia sissoo), साज (Terminalia elliptica), साल (Shorea robusta), तसांदरेु (Mallotus 

philippensis), तसमल (Bombax ceiba), कमाय (Adina cordifolia), कुटमेरो ( Litsea monopetala), 
कटुस ( Castanopsis indica), अमला (Phyllanthus emblica), अमारो (Spondias dulcis), अम्बा 
(Psidium guajava), असारे (Lagerstroemia indica), असोक (Saraca asoca), अस्ना (Terminalia 

alata), आपँ (Mangifera indica), ओदाल (sarcostigma sps), कदम (Neolamarckia cadamba), 
कपासे (Helicteres isora), खन्यू (Ficus semicordata), कैजाल (Bischofia javanica), क्यामनुा 
(Cleistocalyx operculate), खयर (Acacia catechu), जचलाउने (Schima wallichii), छततवन 
(Alstonia scholaris), जामनु (Syzygium cumini), टुनी (Toona ciliate), डुम्री (Ficus racemosa),  
बडहर (Artocarpus lacocha) बोट धायरो (Lagerstroemia paviflora) जस्ता प्रजाततका रूखहरू 
प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन।्आयोजना क्षेत्रकामा पाइने ववतभन्न वनस्पतीहरूको ववस्ततृ सूची अनसूुची ८ 

मा समावेश गररएको छ। 
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 गैर काष्ठ वन पैदावार र औषधीजन्य बोटतबरुवा 
मखु्यरुपमा गैर काष्ठ वन पैदावारहरु औषधी, ईन्धन, स्याउला, चारा,  सजावट, घरेल ुऔजारहरू बनाउन, 

बार लगाउन, वकटनाशक, माछा मानय, धमयकमयका लातग धूप, र मल बनाउनका लातग प्रयोग गररन्छन।् 
आकाश बेली (Cuscuta reflexa), पदुदना (Mentha arvensis), तततेपाती (Artemisia indica),  तनगालो 
(Drepanostachyum intermedium), खरेटो (Phyllanthus parvifolius), घोड टाप्र े(Centella asiatica),  
आदद यस आयोजना क्षेत्रमा पाइने महत्वपूणय जतडबटुी प्रजाततहरू हनु।्   

 कृवष जैववक ववववधता 
मकैं  (Zea mays), गहुँ (Triricum aestivum), जौं (Hordeum vulgare), गहत (Dolichos biflorus), 
मास (Phaseolus mungo), केराउ (Pisum sativum), प्याज (Allium cepa), लसनु (Allium sativum), 
अदवुा (Zinziber officinale), बेसार (Curcuma domestica), आदद यस क्षेत्रमा पाइने अन् न बालीहरु 
हनु।्  

 सांरक्षणको अवस्था 
आयोजनाका सम्पूणय सांरचनाहरू चरेु-तराई मधेश क्षेत्रमा पदयछन।् यस आयोजना क्षेत्रमा साल वन र 
उष्ण तमजश्रत जचस्यान वन रहेका छन।् आयोजना क्षेत्र ववतभन्न प्रकारका वन्यजन्तहुरूको लातग राम्रो 
बासस्थान क्षेत्र हो। मातनस र वन्यजन्तबुीचका िन्िका घटनाहरु आयोजना क्षेत्रमा देजखएका छैनन।् 

आयोजना क्षेत्रमा २१ वटा सामदुायीक वन अवजस्थत छन ्जसको वववरण तनम्न तातलकामा उल्लेख 
गररएको छ। 

 प्राणी  
 वन्यजन्त ु

घोरल (Naemorhedus goral), बदेँल (Sus scrofa), ध्वासेँ जचतवुा (Neofelis nebulosa), जचतवुा 
(Panthera pardus), कालो ओत (Lutra lutra), ठूलो तनर तबरालो(Viverra zibetha), गाजले तनर 
तबरालो (Paguma larvata) र रातो बाँदर (Macaca mulatta), आदद आयोजना क्षेत्रमा पाइने मखु्य 
वन्यजन्तहुरु हनु।् आयोजना क्षेत्र वरपर पाइने वन्यजन्तहुरु सम्बन्धी ववस्ततृ वववरण अनसूुची ८ मा 
समावेश गररएको छ। 

 चराहरु 
स्थलगत अध्ययन अनसुार कातलज (Lophura leucomelanos), न्याउली (Megalaima virens), कोइली 
(Eudynamys colopacea), तामे ढुकुर (Streptopelia orientalis), भँगेरा (Passer domesticus), सेतो 
वटकवटके (Motacilla alba), स्वगय चरी (Terpsiphone paradise), आदद आयोजना क्षेत्रमा पाइने मखु्य 
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चराहरु हनु।् आयोजना क्षेत्र वरपर पाइने चराहरु सम्वन्धी ववस्ततृ वववरण अनसूुची ८ मा समावेश 
गररएको छ।  

 सरीसपृ 
यस आयोजना क्षेत्रमा कोठे ढोतडया साप (Xenochrophis piscator),कालो गोमन (Naja naja), मसुा 
सपय (Pantherophis obsoletus), पाटे गनगवुाली सपय (Bungarus caeruleus), हररयो सपय 
(Trimeresurus albolabris) जस्ता प्रजाततका सरीसपृहरु पाइन्छन।् आयोजना क्षेत्रमा पाइने सरीसपृ 
प्रजातपहरू सम्बन्धी ववस्ततृ वववरण अनसूुची ८ समावेश गररएको छ। 

 जलचरहरु  
स्थलगत अध्ययन कन्काई नदीमा पाईने चेप्टे (Aspidoparia jaya), फकेता (Barilius bendelisis),बघी 
(Botia lohachata), लहरे बदुनुा (Garra annandalei), नकते बदुनुा (Garra gotyla) र काबे्र 
(Glyptothorax telchitta) जस्ता प्रजाततका माछाहरू पाइन्छन।् कन्काई नदीमा पाइने माछाको 
प्रजाततहरूको ववस्ततृ वववरण अनसूुची ८ मा समावेश गररएको छ।  

 सामाजजक आतथयक र सासँ्कृततक वातावरण 
 वस्तीको नाम 

प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र नजजकका प्रमखु बस्तीहरुमा मकुुबङु, समबारेटार, माजझटार, पालसे, मगनुा, 
कबेतलटार, डडलुी, कटाहरे, घण्टे, सववरे,  तलपनु्च, गोतामेटार, हङ्गरय, चौरासे, अतमल्से, चेवाली, 
आपटार, काकीडाँडा, ढोडेखोलागाउँ, वहलेडाँडा, तामेखोला, पान्डुर, बाघटार, तामाखेखोला, थेवागाउँ, 
वकपाते, तामाखे, धोन्दे्र, खैरेनी, सन्धवुाडाँडा, रवाली गाउँ, सान्धवुा, ठूलो वहलेखोलागाउँ, लष्य मीगाउँ, 
भानटार, कपरसकु, फूलबारी, धापड, मसेुखोप, आपटारी, सानोवहले, मसेुखोला गाउँ, मसेुटार, 
भलायोटार, लेबार टोल, तततर, जचतलङकोट, धनसार, गोलटार, तसतली, साध ुगाउँ, कान्छी कामन, 
गरुवा, तसङदातलटार, कामीटार, कटे्टलटार, कालीखोला गाउँ, ढेडुखोला गाउँ, आलेटार, थकाले, गरुुङ 
गाउँ, तोतेगाउँ, गांगटेखोला गाउँ, तङु्गातनटार, बेसारे, लष्य मीखोला गाउँ, फूलबारी, जोरखोला गाउँ, 
लक्स्मीखोला गाउँ, फूलबारी, जरायोटार, माझबारी, मस्ते, तडपडुाँडा, ववस्नेटार, बाघेचौरी, बाघेचौरी, 
कल्कटे, धकानेगाउँ गरुवा शिुबारे, चम्कीडाँडा, धकाने गाउँ, भट्भटे, बडारे, तसम्ले, चेजप्टगाउँ, नेप्टी, 
डुङ्खडुङ्ग,े चेजप्टगाउँ, मैनाचलुी गाउँ, लालजोडा, सनुजोडा, तसस्नेगाउँ, पवुी डुवान, हाजत्तबेन, झजन्डडाँडा, 
पूववय झोला, कुसमेुटार आदद पदयछन।् जजल्ला  सवहत कुन न.पा./ गा.पा सवहत ववस्ततृ वववरण अनसूुची 
८ को तातलका १२ मा समावेश गररएको छ। 
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 प्रस्ताववत आयोजना क्षते्रको स्थातनय तह र वडामा रहेको जनसांख्या 
यस आयोजना क्षेत्र नेपालको प्रदेश नां. १ को इलाम तथा झापा जजल्लामा रहेको कन्काई खोलाको 
दाँया वकनारमा अवजस्थत छ। राविय जनगणना, २०११ अनसुार इलाम जजल्लाको कुल जनसांख्या 
२९०,२५४ रहेको छ जसमध्ये परुुषको जनसांख्या १४१,१२६ जना र मवहलाको जनसांख्या  
१४९,१२८ जना रहेको छ र घरधरुीहरु ६४,५०२ र घरधरुी अनपुात ४.५० रहेको छ। त्यसैगरी, 
माइ न.पा. को कुल जनसांख्या ३२,५७६ रहेको छ जसमध्ये परुुषको जनसांख्या १५,५५१ जना र 
मवहलाको जनसांख्या १७,०२५ जना रहेको छ र घरधरुीहरु ७,०७७ र घरधरुी अनपुात ४.६० रहेको 
छ। माङसेबङु गा.पा. को कुल जनसांख्या १८,५०३ रहेको छ जसमध्ये परुुषको जनसांख्या ९,०४९  
जना र मवहलाको जनसांख्या ९,४५४ जना रहेको छ र घरधरुीहरु ३,७२९ र घरधरुी अनपुात ४.९६  
रहेको छ। देउममाई न.पा. को कुल जनसांख्या ३२,९२७ रहेको छ जसमध्ये परुुषको जनसांख्या 
१५,८४१ जना र मवहलाको जनसांख्या १७,०८६ जना रहेको छ र घरधरुीहरु ७,१२३ र घरधरुी 
अनपुात ४.६२ रहेको छ। चलुाचलुी गा.पा. को कुल जनसांख्या २०,८२० रहेको छ जसमध्ये परुुषको 
जनसांख्या ९,६५२ जना र मवहलाको जनसांख्या ११,१६८ जना रहेको छ र घरधरुीहरु ४,६४९ र 
घरधरुी अनपुात ४.४८ रहेको छ। इलाम न.पा. को कुल जनसांख्या ४८,५३६ रहेको छ जसमध्ये 
परुुषको जनसांख्या २३,४६१ जना र मवहलाको जनसांख्या २५,०७५ जना रहेको छ र घरधरुीहरु 
११,३८३ र घरधरुी अनपुात ४.२६ रहेको छ।    
राविय जनगणना, २०११ अनसुार झापा जजल्लाको कुल जनसांख्या ८१२,६५० रहेको छ जसमध्ये 
परुुषको जनसांख्या ३८५,०९६ जना र मवहलाको जनसांख्या ४२७,५५४ जना रहेको र घरधरुीहरु 
१८४,५५२ र घरधरुी अनपुात ४.४० रहेको छ। त्यसैगरी, जशवसताक्षी न.पा. को कुल जनसांख्या 
६४,५९६ रहेको छ जसमध्ये परुुषको जनसांख्या २९,७१५ जना र मवहलाको जनसांख्या ३४,८८१ 
जना रहेको र घरधरुीहरु १४,६९५ र घरधरुी अनपुात ४.४० रहेको छ। कन्काई न.पा. को कुल 
जनसांख्या ४०,१४१ रहेको छ जसमध्ये परुुषको जनसांख्या १८,५३६ जना र मवहलाको जनसांख्या 
२१,६०५ जना रहेको र घरधरुीहरु ९४२६ र घरधरुी अनपुात ४.३३ रहेको छ।  

त्यसैगरी प्रभाववत जजल्ला, गाउँपातलका र वडाको जनसांख्या र घरपररवारहरुको वववरण अनसूुची ८ मा 
समावेश गररएको छ।    

तातलका 5.5: आयोजना क्षते्रको जनसांजख्यक वववरण 
ि.सां. प्रभाववत क्षते्र जनसांख्या जनसांख्या लैवङ्गक अनपुात घरधरुी सांख्या घरधरुी अनपुात 

परुुष मवहला 
1.  इलाम जजल्ला २९०,२५४ १४१,१२६ १४९,१२८ ९४.६३ ६४,५०२ ४.५० 
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परुुष मवहला 

क.  माइ न.पा. ३२,५७६ १५,५५१ १७,०२५  ९१.३४ ७,०७७ ४.६० 

 वडा नां. १ ३,६२६ १,७५३ १,८७३ ९३.५९ 
७६६ ४.७३ 

 वडा नां. २ ३,१२५ १,५०३ १,६२२ ९२.६६ 
६७२ ४.६५ 

 वडा नां. ३ २,५१० १,२०० १,३१० ९१.६० 
५४० ४.६५ 

 वडा नां. ४ ३,३२४ १,५९१ १,७३३ ९१.८० 
७९४ ४.१९ 

 वडा नां. ५ ५,१०१ २,५३८ २,५६३ ९९.०२ ८९९ ४.६३ 

 वडा नां. ६ ३,८२१ १,८०३ २,०१८ ८९.३५ ७०९ ४.६३ 

 वडा नां. ७ ५,१३२ २,५३८ २,५९४ ९७.८४ ६५४ ४.९० 

 वडा नां. ८ ३,९१५ १,८३५ २,०८० ८८.२२ ८३९ ४.६७ 

 वडा नां. ९ ५,७५८ २,७२२ ३,०३६ ८९.६६ ६१६ ४.३७ 

 वडा नां. १० २,७३५ १,३०० १,४३५ ९०.५९ ५८८ ४.६५ 

ख.  माङसेबङु गा.पा. १८,५०३ ९,०४९ ९,४५४ ९५.७२ ३,७२९ ४.९६ 

 वडा नां. ३ ४,११३ १,९८० २,१३३ ९२.८३ ८२४ ४.९९ 

 वडा नां.४ १,९५४ १,००९ ९४५ १०६.७७ ३७३ ५.२४ 

 वडा नां. ५ ३,२८६ १,६२९ १,६५७ ९८.३१ ६१३ ५.३६ 

ग.  देउममाई न.पा. ३२,९२७ १५,८४१ १७,०८६ ९२.७१ ७,१२३ ४.६२ 

 वडा नां. ७ ३,२९८ १,६०९ १,६८९ ९५.२६ ७०६ ४.६७ 

 वडा नां. ९ ४,६५४ २,२५० २,४०४ ९३.५९ ९६५ ४.८२ 

घ.  चलुाचलुी गा.पा. २०,८२० ९,६५२ ११,१६८ ८६.४३ ४,६४९ ४.४८ 

 वडा नां.१ ४,५८६ २,०८६ २,५०० ८३.४४ १,००८ ४.५५ 

 वडा नां.२ ३,३५९ १,५१२ १,८४७ ८१.८६ ७६६ ४.३९ 

 वडा नां.३ ३,७३८ १,७६९ १,९६९ ८९.८४ ८४२ ४.४४ 

ङ.  इलाम न.पा. ४८,५३६ २३,४६१ २५,०७५ ९३.५६ ११,३८३ ४.२६ 

 वडा नां. ११ ३,६१६ १,७४५ १,८७१ ९३.२७ ७९९ ४.५३ 

2.  झापा जजल्ला  ८१२,६५० ३८५,०९६ ४२७,५५४  ९०.०६ १८४,५५२ ४.४० 

क.  जशवसताक्षी न.पा. ६४,५९६ २९,७१५ ३४,८८१ ८५.१९ १४,६९५ ४.४० 
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 वडा नां. ९ ५,७२२ २,६१९ ३,१०३ ८४.४० १,२७१ ४.५० 

 वडा नां. १० ५,६०१ २,५८९ ३,०१२ ८५.९६ १,३११ ४.२७ 

 वडा नां. ११ ६,९४२ ३,१७६ ३,७६६ ८४.३३ १,६३७ ४.२४ 

ख.  कन्काई न.पा. ४०,१४१ १८,५३६ २१,६०५ ८५.७९ ९४२६ ४.३३ 

 वडा नां. १ ३,४२३ १,५८१ १,८४२ ८५.८३ ८०३ ४.२६ 

 वडा नां. २ ४,०३१ १,८०१ २,२३० ८०.७६ ९३५ ४.३१ 

स्रोत: राविय जनगणना, २०११   
 जातत र धातमयक सम्प्रदाय 

प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रमा जातजाततका आधारमा जनसांख्याको वववरणलाई हेदाय ब्राह्मण, क्षेत्री, दमाई, 
गरुूङ्ग, कामी, तलम्ब,ु मगर, नेवार, राई, शेपाय, सन्यासी, तामाङ्ग र थारू जातजाततहरूको बसोबास रहेको 
छ। यसरी जाततय वहसाबले ववववधतायकु्त समाजमा स्थानीयहरू सामाजजक सवहष्णतुाका साथ वसेको 
पाइन्छ। प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै जनसांख्याले वहन्दू धमय र वकराँत मान्दछन।् बौद्ध, 
विजस्चयन, ईस्लाम, वोन, तथा अन्य धमय माने्न धमायवलम्बीहरू पतन रहेका छन।् ववस्ततृ वववरण 
अनसूुची ८ मा समावेश गररएको छ ।  

 धातमयक स्थल 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रमा धातमयक र पययटवकय महत्व बोकेको माईपोखरी रहेको छ। आयोजना क्षेत्र 
नजजक वकच्चकवद, सतातसधाम, अजुयनधारा धाम, पाथीभारा देवी, श्रीअन्त,ु सन्खकपरु, वद्धथमु्का, टोड्के 
झरना, तछन्टाप,ु माईस्थान  रहेको छ तर आयोजनाको सांरचना भन्दा टाढा छ । जजल्ला  सवहत कुन 
न.पा./ गा.पा सवहत ववस्ततृ वववरण अनसूुची ८ को तातलका १४ मा समावेश गररएको छ। 

 सासँ्कृततक रीततरीवाज 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रमा ववतभन्न समदुायका मातनसहरूको बसोबास रहेको हनुाले उनीहरूका आ-
आफ्नै चाडपवयहरू मनाउँछन।् जस्तै वहन्दू धमायवलम्बीहरूले बडादशैं, ततहार, रामनवमी, महाजशवरात्री, 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, होली, चैते दशैं, श्री स्वस्थानी पूजणयमा, कूल-थानी पूजा आदद चाडपवयहरू मनाउने 
गदयछन।् बौद्ध धमायवलम्बीहरूले बदु्धजयन्ती, ल्होसार पवय, ततहार आदद मनाउने गदयछन। 
विजियनहरूले विशमस डे, अांग्रजेी नयाँ वषयआदद मनाउने गदयछन।् त्यसैगरी मातनसहरु कन्काइ 
नदीमा स्नान गनय पतन आउछन।् 
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  शैजक्षक स्तर  
माई नगरपातलकाको साक्षरता दर ७१.९१ रहेको छ। आयोजनाले गदाय २४ वटा स्कुलहरु डबु्नेछ 
जजल्ला  सवहत कुन न.पा./ गा.पा सवहत ववस्ततृ वववरण अनसूुची ८ को तातलका १५ मा समावेश 
गररएको छ। 

 स्वास्थ्य र सरसफाईको अवस्था स्थातनय रुपमा देजखन ेरोग स्वास्थ्य सांस्था 
प्रस्ताववत आयोजना जजल्लाहरुमा दवैु सरकारी तथा तनजी क्षेत्रबाट स्वस्थ्य सेवा प्रदान गररन्छ। तथ्याांक 
अनसुार माई नगरपातलकामा ४ वटा स्वास्थ्य सांस्थाहरु रहेका छन।् स्थातनयबासीहरू पयायप् त स्वास्थ्य 
सम्बजन्ध सेवा ववतायमोड, दमकमा भएको भएर त्यहाँ जाने गरेको देजखन्छ। यसको अलावा सामान्य 
स्वास्थ्य सवुवधाको लातग गाउँलेहरूले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरूको प्रयोग गने गरेका छन।् माई 
नगरपातलकामा ववतभन्न वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी रहेका छन ् तर आवश्यक भौततक पूवायधार तथा 
आवश्यक औषतध र उपकरणहरु उपलब्ध छैनन।् तसथय ग्रामीण स्तरमा उपचारात्मक स्वास्थ्य जस्थतत 
कमजोर रहेको छ। इलाम जजल्लामा रहेका स्वास्थ्य चौकीको वववरण अनसूुची ८ मा समावेश गररएको 
छ।आयोजनाले गदाय दानावारी स्वास्थ्य चौकी र माई अस्पताल डबु्नेछ । जजल्ला  सवहत कुन न.पा./ 
गा.पा सवहत ववस्ततृ वववरण अनसूुची ८ को तातलका १७ मा समावेश गररएको छ। 

 रोजगारी तथा आय स्तर 
आयोजना प्रभाववत जजल्लामामा मातनसहरु जजववकापाजयनका लातग ववतभन्न स्रोतहरुमा तनभयर छन।् यस 
क्षेत्रमा सवुवधाजनक पसल, रेस्टुरेन्ट र लजहरु छन।् आयोजना क्षेत्रको मूख्य पेशा अन्तगयत कृवष, 
श्रतमक, वैदेजशक रोजगार, व्यापार तथा व्यवसाय आदद पदयछन।्  

 सीमान्तकृत समूह 
दतलत, बालवातलका, र वदृ्धा यस आयोजना क्षेत्रका सीमान्तकृत समूह अन्तगयत पदयछन।् परम्परागत 
सीपको धनी यो समदुायहरुले आफ्नो तसपलाई आतथयक ववपन्नता र सामाजजक उपेक्षाका कारण पतन 
अजघ बढाउन नसकेको पाइन्छ। यस समदुायका अतधकाांश व्यजक्तहरू अदक्ष र अधयदक्ष जनशजक्त कै 
रुपमा ज्याला, मजदरुी गरेर जीवनयापन गरररहेका छन।् 

 उद्योग र यसका वकतसम 
प्रस्ताववत आयोजना प्रभाववत जजल्लामा साना ठूला गरी १०२४ उद्योगहरु रहेका छन।् जसले 
आयोजनाको आतथयक ववकासमा टेवा परु् याएको छ।  
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 पवुायधार (आयोजनाको तनकटता सांग अन्य पूवायधार) 
आयोजनाका सांरचनाहरू प्राय वन क्षेत्रमा पदयछन।् माई नगरपातलका तभत्र पने आयोजना क्षेत्र वरपर 
वडा नां ७ लाई जोड्ने लोतडया पलु (लम्बाई ६५० तम.), १० धान तमलहरु, सातनमा हाइड्रो क्यास्केड 
७ मे. वा. , २ वटा ट्रान्सफमयर, १५० वटा ववद्यतुतय पोल,१ प्रसारण टावर पूवायधारहरु छन।् ववस्ततृ 
वववरण अनसूुची ८ मा समावेश गररएको छ । आयोजनाले गदाय कच्ची बाटो, ग्राभेल बाटो, ment al  
बाटो, बाटोहरु, तनकास, सातवटा कां िीट पलु, चारवटा झोलङु्गे पलु, १८ वटा मजन्दर, १० वटा चचय, 
तीनवटा पतुलस स्टेशन, १० वटा चामलको तमल, चारवटा फतनयचर, दईुवटा जतु्ताको कारखाना, १४ 
वटा टेलररङ, सातवटा हस्तकला, १५ वटा लोहार, दईुवटा दधुको डेरी, एउटा बेकरी डुब्नेछन ्। 
जजल्ला  सवहत कुन न.पा./ गा.पा सवहत ववस्ततृ वववरण अनसूुची ८ को तातलका १७ मा समावेश 
गररएको छ। 

 जग्गा जतमनको मलु्य 
आयोजना क्षेत्रमा जतमनको मलु्य औसतमा ३,९००,००० प्रतत हेक्टर रहेको छ । 

 सावयजतनक सवुवधा 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र भौगोतलक रुपमा कदठन भएपतन हावापानीको आधारमा बसोबासको लातग 
उपयकु्त मातनएको छ। यस क्षेत्रमा टेलीफोन, स्वास्थ्यचौकी र ववद्यालयको पहुँचका साथै यातायातको 
आांतसक सवुवधाहरु पाइन्छ। 

 बसाईँ सराईँको जस्थतत 
यस आयोजना क्षेत्रमा ववतभन्न अवसर र रोजगारीको खोजीमा देश तभत्र वा देश बावहर एक स्थानबाट 
अको स्थानमा स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसाई सरेर जाने प्रवजृत्त िमश बढ्दै गएको पाइन्छ। 
सिुबारे, तसत्तली, वववहबारे, मङ्गलबारे, इलाम बजारमा बसाँई सराँई गने गरेको पाइन्छ। बसाँई 
सराईको ववतभन्न कारणहरू आतथयक ववृद्ध, िन्ि, सामाजजक कारण, व्यापार र रोजगार हनु।् 

 बजार र यसको जस्थतत 
सिुबारे, तसत्तली, वववहबारे र मङ्गलबारे आयोजना क्षते्रको नजजकको बजार हो। यस बजारबाट ववशेष 
गरी खदु्रा तथा थोक व्यापार हनुे गरेको छ। थोक व्यापार अन्तगयत खाद्य मीलबाट उत्पाददत चामल, 
वपठो, तेल अन्य पहाडी तथा तराई जजल्लासँग हनुे गरेको छ भने अन्य थोक व्यापारमा ववस्कुट, साबनु, 
चाउचाउ, जचया, जचनी आददको हनुे गरेको छ। यसका अततररक्त तेस्रो मलुकुमा तनतमयत इलेक्ट्रीक र 
इलेक्ट्रोतनक्स सामानहरूका साथै फरेन गडु्सको नाममा उत्पादन भई आयात गररएका घरेल ुउपयोगका 
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सामानहरूको समेत थोक र खदु्रातबिी यस बजारबाट हनुे गरेको पाइन्छ । यस आयोजनाले गदाय 
सिुबारे, तसत्तली, वववहबारे र मङ्गलबारे बजारहरु डुब्नेछ ।  

 सम्भाव्य ववकास केन्द्र 
हलुाक, टेलीफोन, स्वास्थ्यचौकी र ववद्यालयको पहुँचका साथै यातायातको आांतसक सवुवधा हनुाले 
ग्रामीण ववकासका लातग योगदान पपु्याएको पाइन्छ। यसका साथै ववतभन्न स्थानहरूमा नगरपातलकाहरूले 
आफ्ना आन्तररक यातायात मागयहरू बनाई सावयजतनक क्षेत्रहरूमा हाट बजारको व्यवस्थापन गने काम 
साथै स-साना व्यापाररक केन्द्रको रुपमा ितमक ववकास भइरहेको छ। 

 पययटक गन्तव्य 
अजुयनधारा धाम, जलकुण्डी  तसमसार, ववराट पोखरी, वकच्चकवध, सतासीधाम,  माईपोखरी, पातथभारा देवी 
र कन्याम महत्वपूणय पययटकीय गन्तवय स्थल अन्तगयत पदयछन।्ग्रामीन पययटन, धातमयक, एततहातसक 
तथा साांस्कृततक पययटन, प्राकृततक दृश्यावलोकन, कृवष तथा जलववद्यतु  पययटन आदद यहाका मखु्य 
पययटक गन्तव्यहरु हनु ्। 

 जल उपयोग  
कृवष प्रयोजनको लातग कन्काई खोलाको पानी प्रयोग गररएको छ। यस आयोजनाले गदाय डेउकाई 
नदीमा तनमायणातधन थ्याउरे फ्याउरे तसांचाई आयोजना डुब्नेछ । आयोजनाको सांचालनले गदाय चन्डाल 
घाट, कोदावरी ततरततरे घाट, लोतडया घाट र लष्य मी खोला घाट डुब्नेछ । जजल्ला  सवहत कुन न.पा./ 
गा.पा सवहत ववस्ततृ वववरण अनसूुची ८ को तातलका १७ मा समावेश गररएको छ। 

त्यसैगरर आयोजना क्षेत्रमा कन्काई खोलाको पानी घट्ट, मनोरन्जन वा अन्य साांस्कृततक र धातमयक 
गततववतधहरुको लातग प्रयोग गररएको छैन। 
उपल्लो र तल्लोतटीय जल उपयोग 
कन्काइ मजल्टपपोज आयोजनाको मातथल्लो तटीय क्षेत्रमा सातनमा जलववद्यतु क्यास्केड, ७ मे. वा. र 
कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजनाको प्रस्ताववत ठाँउमा रहेको छ ।   

 आयोजनाबाट प्रभाववत घरधरुीको  सामाजजक-आतथयक र साांस्कृततक वातावरण 
जग्गा तथा अन्य सम्पजत्तहरूको अतधग्रहणको कारण आयोजनाबाट प्रभाववत पररवारहरूलाई आयोजनाबाट 
प्रभाववत पररवारहरूको रूपमा पररभावषत गररएको छ। यस आयोजनामा २७५० घरधरुीहरु घरधरुीहरु 
आयोजनाबाट अतत प्रभाववत पररवार अन्तगयत पदयछन ्। 
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 आयोजनाबाट अतत प्रभाववत पररवारको  सामाजजक-आतथयक र साांस्कृततक वातावरण 
यस आयोजनामा २७५० घरधरुीहरुको जग्गा तथा अन्य सम्पजत्तहरू डुब्ने भएकोले यी घरधरुीहरु 
आयोजनाबाट अतत प्रभाववत पररवार (SPAF) अन्तगयत पदयछन ्।२७५० आयोजनाबाट अतत प्रभाववत 
पररवारहरुको सामाजजक-आतथयक र साांस्कृततक वातावरणीय जस्थततको सवेक्षण गररएको तथयो र सांजक्षप्त 
रूपमा तल छलफल गररएको छ । आयोजनाबाट अतत प्रभाववत पररवार (SPAF)  ववस्ततृ वववरण 
अनसूुची ८ को IV मा समावेश गररएको छ। 
5.3.19.1.1 जनसाांजख्यक वववरण 
सवेक्षण गररएको आयोजनाबाट अतत प्रभाववत पररवारको  कुल जनसांख्या १२६५० मध्ये ५८१९ परुुष  
(४६%) र ६८३१ मवहला  (५४ %) रहेको छ र औसत घरधरुी ४.६ रहेको छ ।  
तातलका 5.6: आयोजनाबाट अतत प्रभाववत पररवारहरुको जनसाांजख्यक वववरण 
ि.सां. जनसांख्या घरधरुी औसत घरधरुी 

परुुष मवहला कुल 
१ ५८१९ ६८३१ १२६५० २७५० ४.६ 
  ४६. ५४. १००     

स्रोतूः वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्थलगत अध्ययन, २०७७ 
आयोजनाबाट अतत प्रभाववत पररवारको  ववस्ततृ वववरण अनसूुची ८ ददइएको छ। 
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अध्याय ६ 
6 प्रस्तावको ववकल्प ववश्लषेण 
आयोजनाका लातग ववतभन्न ववकल्पहरुको ववश्लषेण गरर एउटा मातै्र उपयकु्त ववकल्प छातनएको छ। 

उपयकु्त ववकल्प छान्नको लातग ददगो ववकास, वातावरणीय पक्ष, पयायवरणीय सम्भाव्यता, कम सडक 
तथा खोला पार, उपयकु्त भ-ूभाग, छोटो र उपयकु्त, कम क्षेत्रको नोक्सानी, कम रुख काट्न ुपने, कम 
बस्ती क्षेत्र, वस्ती क्षेत्रबाट रहेको दरुी, पहुँच मागयलाई ववचार गरेको छ। वातावरणीय असरहरुलाई 
न्यूनीकरण गनायका तनतमत्त सजजलै उपलब्ध हनु ेर आतथयक रुपमा पतन उपयकु्त हनुे प्रववतधहरुलाई यस 
प्रततवेदनमा प्रस्ततु गररएको छ।  

 वैकजल्पक उजाय  
नेपालमा ववतभन्न प्रववतधिारा उत्पादन कायय भएका छन,् जस्तै पेट्रोतलयम पदाथयहरु (ग्याँस, तडजेल, 
पेट्रोल) आददको प्रयोग गरर तसतमत रुपमा ववद्यतु उत्पादन गररएको छ। यस प्रकारबाट उत्पादन हनुे 
ववद्यतु अत्यन्त महँगो हनु ेर वातावरणलाई बढी असर गने देजखन्छ। नेपालका ववतभन्न स्थानहरुमा 
हावाबाट उजाय तनकाल्ने कायय भएको तर पयायप्त मात्रामा हावाको वहाव नभएको हुँदा र चराचरुुङ्गीहरुको 
आवतजावतमा समस्या हनुे हुँदा तसतमत मात्रामा मात्र उजाय तनकाल्ने कायय भएको पाइन्छ। वैकजल्पक 
उजायका रुपमा हाम्रो देशमा सौयय उजाय पतन तलईएको छ । तर यसका तनतमत्त धेरै मात्रामा घाम लाग्ने 
जतमनको आवश्यकता र वनक्षेत्रको पतन धेरै क्षतत हनुे हनुाले यस ववकल्प पतन तलईएन । तसथय यस 
जलववद्यतु आयोजनाले वातावरणलाई असर कम गरर देशको ऊजाय सांकटलाई कम गनय मद्दत परु् याँउने 
छ। 

 चरेु-तराई मधेश सांरक्षण क्षते्र बावहरको ववकल्प 
ववद्यतु ववकासिारा तनधायररत क्षेत्र तभतै्र यस आयोजनाका सम्पूणय सांरचनाहरु पनुयपने भएकोले र यसका 
साथै यस आयोजनाको मातथल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अन्य आयोजनाहरु तनमायण चरणमा रहेकोले 
यस आयोजनाको क्षेत्र चरेु-तराई मधेश सांरक्षण क्षेत्रबाट बावहर प्रस्ताब गनय नसवकने देजखयो। 

 कम वन क्षततको ववकल्प  
यस कन्काई बहउुदे्दश्य आयोजनाको प्रस्ताववत सांरचनाहरु बनाउँदा चरेु-तराई मधेश सांरक्षण क्षेत्रको 
वनको क्षतत कम हनुे गरर गररएको छ।  

 समय र तातलका  
यस कन्काई बहउुदे्दश्य आयोजनाको तनमायण  कायय मनसनु मवहना बाहेक अन्य मवहनाहरुमा सचुारु 
हनुेछन।् यस आयोजनाको उत्खनन ्थने तथा बाँध लगाउने कायय मनसनुमा गररने छैनन।् जाडो 
याममा वहँउ परर तापिम न्यून भएको अवस्थामा बाँधस्थल ततर केवह समय कायय रोवकने छ। 
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 सरुुङ्ग मागयको ववकल्प 
यस कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजनामा १२५४ तमटर लामो सरुुङ्गको आवश्यकता रहेको छ। यस 
सरुुङ्गको ववकल्पको रुपमा कन्काई नदीको दाँया वकनाराबाट पेनस्टक पाइप ववकल्पका रुपमा अध्ययन 
गररएको तथयो, तर यस ववकल्पमा बस्ती क्षेत्र नजजक पने भएकोले र भौगोतलक अवस्थाले गदाय पतन 
यस ववकल्पलाई छोतडयो। 
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अध्याय ७ 
7 प्रस्ताव कायायन्वयन गदाय वातावरणमा पने प्रभाव तथा सांरक्षणका उपाय 
राविय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तनदेजशका, २०५० अनसुार वातावरणीय प्रभावहरूको मूल्याङ्कन 
पररमाण, सीमा, अवतध र प्रभावहरूको महत्त्व अनसुार गररएको छ। यदद आयोजनाको प्रभाव २० बषय 
भन्दा बढी समय सम्म देजखन्छ भने त्यस वकतसमको आयोजनालाई दीघयकातलन रूपमा मूल्याङ्कन 
गररन्छ। यदद आयोजनाको प्रभाव ३ बषय भन्दा बढी समय सम्म देजखन्छ भने त्यस वकतसमको 
आयोजनालाई मध्यम रूपमा मूल्याङ्कन गररन्छ र यदद आयोजनाको प्रभाव ३ बषय भन्दा कम समय 
अथवा तनमायण अवतध सम्म देजखन्छ भने त्यस वकतसमको आयोजनालाई अल्पकातलन रूपमा मूल्याङ्कन 
गररन्छ। त्यसैगरी महत्त्वको मूल्याङ्कन गदाय, यदद पररमाण ५०% (औसत) भन्दा बवढ छ भने र प्रभाव 
अपररवतयनीय छ भन ेत्यसलाइ उल्लेखनीय प्रभावको रूपमा तलइन्छ। सीमा वगीकरण गदाय - यदद 
प्रभाव आयोजना क्षेत्र तभत्र सीतमत छ भन ेत्यसलाइ स्थलगत प्रभाव भतनन्छ, यदद प्रभाव गाउँपातलका 
सम्म सीतमत छ भने त्यसलाइ स्थानीय प्रभाव भतनन्छ र यदद प्रभाव आयोजना क्षेत्र भन्दा टाढा छ 
भने त्यसलाइ क्षेत्रीय प्रभाव भतनन्छ। 
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 सकारात्मक प्रभाव 
तातलका 7.1: सकारात्मक प्रभाव 
ि.सां
. 

वातावरणीय प्रभाव पने प्रभाव प्रभावको तह तनधायरण 
पररमाण सीमा अवतध जम्मा  प्रत्य

क्ष 

अप्रत्यक्ष 

तनमायण चरण 

१ स्थातनय जनताको 
रोजगारीको अवसरमा 
ववृद्ध 
 

तनमायण चरणको अवतधमा करीब १८०० जना जनशजक्तले रोजगारी पाउनेछ; यसमा १०० जना 
दक्ष, २५० जना अधय-दक्ष र १,४५० जना दक्षता नभएका जनशजक्तलाई समावशे गररनेछ। 
आयोजनालाई आवश्यक १,४५० दक्षता नभएका जनशजक्तमा अनमुातनत ९०% (१,३०५ जना) 
आयोजना प्रभाववत के्षत्रबाट तलईनेछ। त्यसैगरर, २५० जना अधय-दक्ष जनशजक्तमा कररब २५% 
(६३ जना) र १०० जना दक्ष जनशजक्तमा ५% (५ जना) आयोजना प्रभाववत के्षत्रबाट तलईनेछ। 
आयोजना प्रभाववत के्षत्रका मातनसहरूलाई रोजगारीमा प्राथतमकता ददइनेछ। 

 मध्यम 
(२०) 
 

 

 

स्थातनय 

(२०) 
अल्पका
तलन 
(५) 

४५  

(नगण्य) 
  

२ स्थातनयहरूमा जलववद्यतु 
तथा अन्य सीपहरूको 
ववकास 

आयोजनाका लातग प्रावतधक सीप भएका १०० दक्ष र २५० अधयदक्ष जनशजक्तहरु आवश्यक पनेछन ्
र प्रत्यक्ष प्रभाववत स्थातनयह बातसन्दाहरूलाई तनमायण काययहरूमा समावशे गररने छ। यस 

आयोजनाले स्थातनयलाई जलववद्यतु, इलेक्ट्रो-मेकातलकल कायय र अन्य मेटलका कामहरू जस्ता 
काययिमको व्यवस्था गनेछ। 

 मध्यम 
(२०) 
 

के्षतत्रय 
(६०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

१०० 
(उल्लेखनीय) 

  

३ आतथयक अवसरमा ववृद्ध 

जस्तै व्यवसाय, घर भाडा 
र स्थातनय अथयतन्त्रमा 
प्रभाव 

कररब १८०० जना कामदारहरु तनमायण काययमा आवद्ब हनुेछन ्जसमध्ये कररब ४२७ जना 
कामदारहरू आयोजना के्षत्र भन्दा बावहरबाट तलइनेछन।् यस आयोजनाले कररब १४०० 
स्थातनयलाई रोजगार ददनकुा साथै आयोजना स्थलको कृवष उत्पादनको माग बढाउनेछ र नया ँ
बजार स्थापना गनय सहयोग परु् याउनेछ। यसले आयोजना प्रभाववत के्षत्रको अथयतन्त्रमा सकारात्मक 
प्रभाव पानेछ। 

 मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ (नगण्य)   

४ आयोजना के्षत्रका 
समदुायको ववकास 

आयोजनाले ६ वक.तम. पहुँच सडकको तनमायण गनुयका साथै आयोजनाका ववतभन् न सांरचनाहरूमा 
पहुँच परु् याउन आन्तररक पहुँच सडकको तनमायण गनेछ। यसका साथै आयोजना के्षत्रमा पययटकहरू 
आकवषयत गनयको पाकय  तनमायण गने, जलाशयमा ववतभन् न प्रकारका पययटवकय वियाकलापहरूको 
ववकास गनेछ। पययटन ववकास सँगै आयोजना के्षत्र सवुवधा जनक होटल, लज तथा रेस्टँुराहरूको 
स्थापना गररनेछ। 

 मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० (मध्यम 
उल्लेखनीय 

  

सांचालन चरण 

१ आयोजनाको सांचालनको  
अवतधमा रोजगारीको 
अवसर 

तनमायण कायय सम्पन् न भए पश् चात आयोजनाका ववतभन् न सांरचनाहरूको तनयतमत ममयतका लातग 
सांचालन चरणमा कररब ३०० देजख ४०० जना जनजशजक्तहरूलाई स्थायी रूपमा रोजगारी प्रदान 
गररनेछ र रोजगारीमा स्थातनयहरूलाई प्राथतमकता ददइनछे। 

 मध्यम 
(२०) 
 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० (मध्यम 
उल्लेखनीय) 

  

२ स्थातनय ववकासको लातग 

सरकारी रोयल्टी 
यस आयोजनाले अन्तर सरकारी व्यवस्था ऐन, २०७४ को प्रावधान अनसुार रोयल्टी ददइनछे। 
नीतत अनसुार कुल रोयल्टी आयोजना मध्ये ५० % केन्द्र सरकारलाई, २५% प्रदेश सरकार र 
२५% सम्बजन्धत स्थातनय स्तरमा ददइनेछ। यस आयोजनाले त्यस के्षत्रको सामाजजक सेवाहरु 
सधुार गनेछ जसमा जशक्षा, स्वास्थ्य, कृवष ववस्तार, यातायात र सांञ्चार, पानी आपूततय र सरसफाई 
आदद सधुार गररन्छ। 

उच्च 
वहृत 
(६०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

१०० 

(उल्लेखनीय) 
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ि.सां
. 

वातावरणीय प्रभाव पने प्रभाव प्रभावको तह तनधायरण 
पररमाण सीमा अवतध जम्मा  प्रत्य

क्ष 

अप्रत्यक्ष 

३ स्वास्थ्य र सरसफाइमा 
सधुार 

स्वास्थ्य सांस्थाको स्थापना र स्तरीकरणले स्थातनय जनतालाई आफ्नो स्वास्थ्य सांस्था सधुार गनय 
मद्दत परु् याउनेछ। सांचालन चरणको अवतधमा कामदारहरुलाई स्वास्थ्य तथा सरसफाई प्रजशक्षण 
र व्यवसावयक स्वास्थ्य सम्बन्धी तातलमले स्थातनय के्षत्रको स्वास्थ्य र सरसफाईको जस्थततलाई 
थप ववृद्ध गनय मद्दत गनेछ। 

 मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० (मध्यम 
उल्लेखनीय 

  

४ सहज पहुँच र 

आयोजनाका कारण 

पययटन अवसरहरु 

आयोजनाले ६ वक.तम. पहुँच सडक तनमायण गनुयका साथै आयोजनाको लष्य य आयोजना के्षत्रमा 
पययटनको ववकास गनुय पतन भएकाले आयोजनाले प्रस्ताववत आयोजना के्षत्रलाई पययटकीय गन्तव्यका 
रूपमा स्थावपत गनय ववतभन् न पययटकीय वियाकलापहरूको ववकास गनेछ। जसले गदाय 
स्थातनयहरूलाई पययटनका अवसरहरू प्राप्त गनय सहज हनुेछ। 

 मध्यम 
(२०) 
 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० (मध्यम 
उल्लेखनीय) 

  

५ Tourist guide तथा 
व्यापार व्यवसायहरुको 
अवसरमा ववृद्ध 

स्थानीयहरुले आफ्नो दक्षता अनसुार Tourist Guide, Porter को रुपमा  रोजगारको अवसर 
तमल्नेछ। पययटकको चाप बढेसँगै होटेल, लज, खद्यान्न पसल, ररसोटयहरुको माग बढ्छ र आयोजना 
के्षत्रमा व्यापार व्यवसायको अवसर ववृद्ध हनु ेर वैदेजशक रोजगारीमा जानेहरुको सांख्या घट्छ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५०(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

  

६ स्थातनयहरूमा डङु्गा तथा 
Motor Board  चलाउने 
सीप भएका 
स्थातनयहरूलाई 
रोजगारीको अवसर 

स्थातनयहरूमा डुङ्गा तथा Motor Board  चलाउन ेसीप भएका स्थातनयहरूलाई रोजगारीको अवसर 
प्रदान गररने। प्रस्ताववत तसप तबकास तातलम अनसुार डुङ्गा तथा  motorboat चलाउने तसप हातसल 
गरेकाले रोजगारर प्राप्त हनु े

 मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० (मध्यम 
उल्लेखनीय 

  

७ उद्धार टोली तयारीको 
लागी आवश्यक सीप 
तथा उद्धार सम्बन्धी 
तातलम ददइन े

उद्धार टोली तयारीको लागी आवश्यक सीप तथा उद्धार सम्बन्धी तातलम ददइनेछ । तनम्न 
(१०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५०(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

  

८ उपोभोक्ताहरूले सपुथ 
मूल्यमा  

दैतनक उपोभोग्य 
सामानहरू खररद गनय 
पाउने। 

जलमागय माफय त सामानहरू आयात गदाय ढुवानी रकम कम लाग्न ेभएकाले उपोभोक्ताहरूलाई 
सपुथ मूल्यमा दैतनक उपोभोग्य सामानहरू खररद गनय पाउनछे।  

 

 मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० (मध्यम 
उल्लेखनीय 

  

९ माछापालनका कारण 
स्थातनय जनताको 
रोजगारीको अवसरमा 
ववृद्ध 

जलाशयमा माछापालन गनयका लातग दक्ष, अधयदक्ष, तथा अदक्ष गरर धेरै सांख्यामा जनशजक्तको 
आवश्यकता पदयछ। यस काययमा स्थानीय प्रभाववत समदुायका मातनसहरुलाई दक्षताका आधारमा 
प्रथतमकता ददईइन ेछ। जसले गदाय स्थानीयको रोजगारमा ववृद्ध भई सकारात्मक प्रभाव पदयछ। 
आयोजना के्षत्रको कररब ५२.३६वगय वक.तम. के्षत्रफलमा माछापालन गररनेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५०(मध्यम 
उल्लेखनीय) 

  

१० आतथयक अवसरमा ववृद्ध 
जस्तै व्यवसाय र 
स्थातनय अथयतन्त्रमा 
प्रभाव 

उत्पाददत माछाको तबविववतरण तथा जलाशयमा काम गने कामदार, पययटक आददका कारणले 
आयोजना के्षत्रमा व्यापार व्यवसायमा ववृद्ध भई आतथयक वियाकलापमा ठुलो टेवा ददनेछ। 

 मध्यम 
(२०) 
 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० (मध्यम 
उल्लेखनीय) 
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ि.सां
. 

वातावरणीय प्रभाव पने प्रभाव प्रभावको तह तनधायरण 
पररमाण सीमा अवतध जम्मा  प्रत्य

क्ष 

अप्रत्यक्ष 

११ स्थातनय  बातसन्दाहरुले 
तसचाँईको सवुवधा पाउँन े

तनमायण कायय सम्पन् न भए पश् चात स्थातनय वकसानहरुलै खेतीपातीका लातग तसचाँईको सवुवधा 
पाउँनेछन ्। आयोजनाबाट कररब ६४, ६८८ हे.मा तसचाँई सवुवधा उपलब्ध गराइनेछ। 

 मध्यम 
(२०) 
 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० (मध्यम 
उल्लेखनीय) 

  

 नकरात्मक प्रभाव 
तातलका 7.2: भौततक वातावरणमा पने प्रभाव 
ि.सां
. 

वातावरणीय प्रभाव 
 

पने प्रभाव प्रभावको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमाण सीमा अवतध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्रत्
यक्ष 

क. भौततक वातावरण 
तनमायण अवतध 
१ जतमन आयोजनाका ववतभन्न सांरचनाहरुको तनमायणका लातग कुल ५६४५ हे. जग्गा आवश्यक 

पनेछ जसमध्ये ५६३० हे. स्थायी रूपमा १५ हे. स्थायी रूपमा प्रयोग गररनछे। 

स्थायी जग्गाूः कुल ५६३० हे. स्थायी जग्गा मध्ये ४९३९.६१ हे. सरकारी जग्गाबाट 
र ६९०.३९ हे. तनजी जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ। 

अस्थायी जग्गाूः १५ हे. अस्थायी जग्गा मध्ये १० हे. सरकारी जग्गाबाट र ५ हे. तनजी 
जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ।आयोजनाको लातग आवश्यक जग्गाको वववरण अनसूुची ११ 
मा ददइएको छ। 

उच्च 
वहृत 
(६०) 

स्थातन
य 
(१०) 

 दीघयका
तलन 
(२०) 

९०  
(उल्लेख
नीय) 

   
 

        
 

२ स्थलाकृततमा पने 
प्रभाव 

आयोजनाका ववतभन् न सांरचनाहरू तनमायणका िममा तनमायण के्षत्रको स्थलाकृतत तथा 
भगूोलमा पररवतयन हनुेछ। बाँध तनमायणका कारण बाँझो जतमन, बस्तीहरू तथा वनहरू 
डुवानमा पने भएकोले जलाशय के्षत्रको स्थलाकृततमा प्रभाव पनेछ। Re-regulating 

Reservoir को तनमायणका कारण नदी वकनाराको स्थालाकृततमा प्रभाव पनेछ। 

बाँधको तनमायणले जलाशयको तसजयना हनुेछ जसका कारण पोखरी के्षत्रको स्थलाकृततमा 
पररवतयन आउनछे। प्रस्ताववत आयोजनाले वषयभरी नै ववद्यतु उत्पादन गनेछ र पानीको 
स्तर समदु्री सतहबाट ६०० तम. देजख ६२३ तम. को उचाई सम्म उतार चढाव हनुेछ। 
यस कारण सांचालन अवतधभर कन्काई नदीको स्थालाकृततमा पररवतयन आउनछे। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातन
य 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५  
(नगण्य) 

      
 

३ जशववरबाट उत्पन्न 
हनुे ठोस फोहोर 

आयोजना जशववरबाट घरेल ुतथा तनमायणकाययबाट उत्पाददत ठोस फोहोर तनस्कन्छ जसले 
गदाय गन्ध आउन,े पानीको गणुस्तरमा असर पने, दृश्यमा प्रभाव हनु े र स्थातनयको 
स्वास्थ्यमा जोजखमहरू हनु सक्छ। तनमायण अवतधमा कामदारहरूबाट कररब ५४० 
के.जी  (१८०० जनाको प्रतत ददन अनमुातनत ३०० ग्राम) घरेल ुफोहोर उत्पादन 
हनुेछ। तनमायण गततववतधहरूले उत्पन्न गरेको फोहोरमा तसमेन्टको झोला र अनावश्यक 
भाडाहरू, सामाग्री र फे्रमहरू, प्लाजस्टकहरू पदयछन।् यस्ता फोहोरहरूको उजचत 
व्यवस्थापन गनय नसके पानीका स्रोतहरू प्रदवुषक हनुकुा साथै आयोजनाका जनहजक्तहरु 
तथा स्थातनयहरूमा स्वास्थ्य सम्बजन्ध जोजखमहरू आइपनेछन।् 

तनम्न 
(१०) 

स्थातन
य 
(२०) 

 अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 
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ि.सां
. 

वातावरणीय प्रभाव 
 

पने प्रभाव प्रभावको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमाण सीमा अवतध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्रत्
यक्ष 

४ तेल, जचल्लो पदाथय 
तथा अन्य 
रसायनहरूको 
चहुावट 

आयोजना तनमायणका िममा तेल, जचल्लो पदाथय तथा अन्य रसायनहरूको आवश्यकता 
पनेछ। उक्त रसायनहरू भण्डारण, ढुवानी तथा उपयोग गने िममा चहुावटको 
सम्भावना रहन्छ। यस्ता रसायनहरूको चहुावटले जतमनको उवयरतामा ह्रास आउने, 
मानवीय स्वास्थ्यमा जोजखम तथा पानीका स्रोतहरू प्रदवुषत हनु े जस्ता समस्या हनुे 
गदयछन।् यस्ता रसायनहरू पानीका स्रोतहरूमा चहुावट भएमा पानीमा अजक्सजनको 
मात्रा घटाई जलीय जीव जन्तमुा समेत प्रभाव पदयछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५  
(नगण्य) 

     
 

 

५ कामदार जशववरहरू आयोजनाका कामदारहरू तथा कमयचारीहरूको आवासका लातग तनमायण गरररएका 
जशववरबाट तनजस्कन ेफोहोरको उजचत व्यवस्थापन गनय नसके वररपररको वातावरणमा 
असर पनयछ। फोहोरको अनजुचत व्यवस्थापनका कारण फोहोरहरू कुवहयर तनजस्कने 
तरल पदाथय नजजकै अवजस्थत जलस्रोतहरूमा तमतसन पगेुमा जलस्रोत प्रदषुण हनु े
सम्भावना रहन्छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५  
(नगण्य) 

     
 

 

६ सखु्खा के्षत्रमा पनय 
सक्न ेप्रभाव 

तनमायण अवतधमा पानीको डाइभजयनका कारणले सखु्खा के्षत्रको जलीय जीवन तथा 
पाररजस्थततकीय प्रणालीमा प्रभाव पनेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातन
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

      
 

७ ध्वनी प्रदषुणका 
कारण पने प्रभाव 

तनमायण गततववतधका कारण आयोजना के्षत्रमा आवाज र कम्पन उत्पन् न हनुछे। आवाज 
र कम्पन उत्पन्न गने मखु्य गततववतधहरू मध्ये ब्लाजस्टङ्ग, ब्याजचङ्ग प्लान्टको प्रयोग, 
भारी उपकरणहरूको ओसार-पसार, टनेतलङ्ग तथा भाइबे्रटर, डोजर, लोडर, रोलर, िेन, 
जेनेरेटर, पम्प, आददको प्रयोग हनु।् यस्ता उपकरणहरूले ६५ डेसीबल भन्दा मातथको 
ध्वनी उत्पन् न गने भएकोले मानव स्वास्थ्यको लातग हातनकारक हनु्छ। उक्त 
गततववतधबाट उत्पन् न हनु ेध्वनीले नजजकका बस्तीहरूका साथै वन्यजन्तमुा समेत प्रभाव 
पानेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थातन
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

     
 

 

८ हावाको गणुस्तरमा 
प्राभव 

तनमायण अवतधमा यातायात तथा तनमायण उपकरणको प्रयोग, उत्खनन,् तड्रतलङ्ग, ब्लाजस्टङ्ग, 
ब्याजचङ्ग, भारी उपकरणको प्रयोगले प्रशस्त मात्रामा धलुो र धवुा ँ (कणहरू, काबयन 
मोनोअक्साइड, सलफर अक्साइड, हाइड्रोकावयन र नाइट्रोजनको अक्साइडहरू) को 
उत्सजयन हनुछे। वायकुो गणुस्तरमा असर परु् याउँन ेअन्य कारण भनेको अव्यवजस्थत 
फोहोर र भान्साबाट तनजस्कन ेधवुाँ हनु।् 

तनम्न 
(१०) 

के्षतत्रय 
(६०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

७५ 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

     
 

 

९ पानीको गणुस्तरमा 
हनुे पररवतयन 

पानीको गणुस्तरको ववश्लषेण प्रततवदेनले कन्काई नदीको पानीको गणुस्तर राम्रो रहेको 
देखाएको छ। आयोजना तनमायण गततववतधले कन्काई नदीको पानीमा धतमलोपन, पानीमा 
घलु्ने तथा तैरीन ेठोस पदाथय र  BOD बढाउनेछ। उत्खनन ्के्षत्र कन्काई नदी सँगै 
प्रस्ताव गररएको छ। त्यसैले आयोजनाका काययहरूले जलीय जीवनमा प्रवाभ पने 
देजखन्छ। कामदारिारा उत्पाददत ठोस र तरल दवैु वकतसमको फोहोरको अव्यवजस्थत 
ववसजयनले गदाय पतन पानीको गणुस्तरमा ह्रास आउने देजखएको छ। 
सांचालन चरणमा बाधँको तनमायणका कारण कन्काई नदीमा जलाशयको तसजयना हनुेछ। 
जलाशय के्षत्रमा प्रत्येक वषय सेतडमेन्ट जम्मा हनुेछ। जसका कारण जलाशय के्षत्रमा 
वतयमान अवस्थामा भन्दा धतमलोपन, सस्पेन्डेड सोतलड, तडजल्भ सोतलड र BOD को 
मात्रामा ववृद्ध आउनेछ। कन्काई नदीको दबैु ततरको के्षत्रमा अतल मातथ ततर बस्तीहरू 
छन ्र जलाशयको तनमायण पिात बसोबास तथा बस्तीमा पतन ववृद्ध हनुे सक्न ेसम्भावना 
रहेको छ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थातन
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 

     
 

 



कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजना    वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 
 

63 
 

ि.सां
. 

वातावरणीय प्रभाव 
 

पने प्रभाव प्रभावको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमाण सीमा अवतध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्रत्
यक्ष 

१० सतही माटोको क्षतत आयोजनाका ववतभन् न सांरचनाहरु तनमायणका िममा भारी मात्रामा सतही माटोको क्षतत 
हनुे अनमुान गररएको छ, जसले गदाय माटोको उवयरतामा ह्रास आउन ेदेजखएको छ।  

तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

२५ 
(नगण्य) 

     
 

 

११ आयोजनाको लातग 
पहुँच सडकको 
तनमायण 

आयोजनाले ६ वक.तम. पहुँच सडकको तनमायण गनुयका साथै आयोजनाका ववतभन् न 
सांरचनाहरूमा पहुँच परु् याउन आन्तररक पहुँच सडकको तनमायण गनेछ। यसको लातग 
सरकारी जग्गा साथै तनजी जग्गाको प्रयोग गररनेछ। आयोजनाको सवारी साधनहरूले 
त्यवह सडकको प्रयोग गदयछ जसले गदाय त्यहा ँतनयतमत ट्रवफक जाम, सडक दघुयटनाको 
घटना हनु सक्छ र गाउँलेहरूलाई  समस्या पनय सक्छ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलग
त 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

२५ 
(नगण्य) 

      
 

१२ भौततक पूवायधारहरुको 
ववनास (पलु, बाटो),  
बस्ती तथा 
हाउजजङको) 

तसांचाईका लातग नहर तनमायणका िममा भौततक पूवायधारहरु जस्तै पलु, बाटो, बस्ती, 
घरहरुको ववनास हनुेछ। 

उच्च 
वहृत 
(६०) 

स्थातन
य 
(१०) 

 दीघयका
तलन 
(२०) 

९०  
(उल्लेख
नीय) 

   
 

        
 

१३ ब्लाजस्टङ्ग तथा बांकर 
सांचालन सम्बन्धी 
मदु्दाहरू 

ववस्फोटक पदाथयरूको ह्याण्डतलङ्ग र भणडारण काययहरू जोजखमपूणय भएका कारण 
सरुक्षाकमीहरूले उच्च रूपमा ध्यानाकषयण गनुयपने हनु्छ। उत्खनन ्काययहरूको बेला 
ब्लाजस्टङ्ग गदाय वरपरको के्षत्रको जस्थरतामा प्रभाव पनुयका साथै हावा र ध्वतनको 
गणुस्तरमा पतन प्रभाव पनय सक्छ। जस कारण स्थातनय मातनसरू प्रभाववत हनु 
सक्छन।्टनेल तनमायणका िममा ब्लाजस्टङ्ग, उत्खनन ् तथा डम्प ट्रक चलाउँदा  
वरपरका के्षत्रहरूमा स्पोइल तथा मक फैतलन्छ। जसका कारण सतही पानीका 
स्रोतरूमा प्रभाव पनय सक्छ। टनेल तभत्र कम्पन हनु,े धलुो उड्न ेर अजस्थरता पैदा हनु े
जस्ता काययरूबाट बजन्चत हनु तनयजन्त्रत ब्लाजस्टङ्गको आवश्यकता पदयछ। यदद टनेल 
तनमायणको समयमा उजचत रूपमा ध्यान ददइएन भन ेअजस्थरता पैदा भई टनले भजत्कने 
सम्भावना हनु्छ। 
तनमायण सामाग्री ढुवानी गनय मालबाहक सवारी साधनहरुले धूलो, suspended 
part i cl es काबयन मोनोअक्साइड, सल्फर अक्साइड, हाइड्रोकाबयन र नाइट्रोजनको 
अक्साइहरु उत्सजयन गने गछय। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातन
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

   
 

        
 

१४ जल तनकासी ढाँचामा 
पररवतयन 

 

आयोजनाका गततववतधरूका कारण अवजस्थत प्राकृततक च्यानलहरूमा प्रभाव पनय सक्छ। 
तनमायण गततववतधहरूका कारण प्राकृततक च्यानलहरूमा क्षतत हुँदा उक्त के्षत्रको जल 
तनकासी ढाँचामा पररवतयन आउन सक्छ।  

मध्यम 
(२०) 

स्थातन
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

   
 

        
 

१५ ववस्फोटक सामग्री  
ह्यान्डतलांग को 
समस्या 

उत्खनन काययहरुको दौरान ब्लाजस्टांगले वरपर के्षत्रको जस्थरतामा असर गनय सक्छ र 
ब्लाजस्टांगले वरपरको हावा र आवाजको जस्थततलाई प्रभाववत गनय सक्छ जसको कारण 
स्थानीय मातनसहरु प्रभाववत हनु सक्छन।् त्यसैले, यो एउटा अको जनु तनमायण चरणमा 
देखापछय । 
 

मध्यम 
(२०) 

स्थातन
य 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

   
 

        
 

सांचालन चरण 

१ जल ववज्ञान र 
सेतडमेन्टमा आउन े
पररवतयन 

प्रस्ताववत आयोजनाको जलाशयमा सेतडमेन्ट जम्मा हनुाले जलाशयको गवहराईमा प्रभाव 
पनेछ। यसका साथै उत्खनन ्गररएको माटोको ढुवानी र आन्तररक पहुँच सडकको 
तनमायणका कारण पतन पानीको स्रोतमा सेतडमेन्टको मात्रामा ववृद्ध हनुेछ। आयोजनाका 
कारण बाधँको तल्लो तवटय के्षत्रमा पानीको बहावमा कटौती हनुेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थातन
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 
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यक्ष 

आयोजना सांचालन अवतधमा बाँध पछातड पानी भण्डारण गररनछे र उक्त पानीको स्तर 
अतधकतम सांचालन स्तर र न्यूनतम सांचालन स्तर िमशूः समदु्री सतबाट ७०० तम. 
र ६२३ तम. को उचाई सम्म उतार चढाव हनुेछ। उक्त के्षत्रमा प्रत्येक वषय सेतडमेन्ट 
जम्मा हनुाले नदीको आकृततमा पतन पररवतयन आउनेछ। जलाशयको बावहरी रेखा 
नजजक पगु्दा पानीको वगे घट्नछे जस कारण जलाशयको बावहरी रेखा ततर धेरै मात्रामा 
सेतडमेन्ट जम्मा हनुेछ। जसका कारण सांचालन अवतधमा बाधँको मातथल्लो के्षत्रमा 
अवजस्थत कन्काई नदीको आकृततमा पररवतयन आउनेछ। 
आयोजना सांचालन अवतधमा बाधँको तल्लो तवटय के्षत्रमा कन्काई नदीको औसत 
मातसक बहावको १० प्रततशत (०.३१ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड) पानी वातावरणीय 
बावका रूपमा छोतडनछे। जस कारण कन्काई नदीको सांगम स्थल सम्मको नदी 
प्रणालीको जलववज्ञानमा पररवतयन आउनछे। सांचालन चरणमा जलाशयमा पानी भण्डारण 
गररने र ०.३१ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड मात्र वातावरणीय बावका रूपमा छोतडने हुँदा 
सखु्खा के्षत्रमा पने नदीको जलववज्ञान पररनतयन हनुछे। 
सखु्खा मौसममा कन्काई नदीको सामन्य बहावमा पनी थप हनु े हुँदा नदीको 
जलववज्ञानमा पररवतयन आउनछे। सांचालन अवतधमा टेलरेसको तल्लो तवटय के्षत्रमा 
अवजस्थत नदीमा पानीको स्तरमा प्रतत घण्टा उतार चढाव आउन ेअनमुान गररएको 
छ। आयोजना सांचालन भइरहेको बलेामा टेलरेसको तल्लो तवटय के्षत्रको कन्काई 
नदीमा सामन्य प्रवाहको तलुनामा ८८ प्रततशतले ववृद्ध हनु ेअनमुान गररएको छ। 

२ ववद्यतुगहृ के्षत्रमा 
ध्वनी र कम्पन 

६० मेगावाट ऊजाय उत्पादन गदाय भारी मेतसनहरु चतलरहन ेहुँदा ध्वनी प्रदषुण ७५ 
डेतसबल भन्दा बवढ हनु ेअनमुातनत गररएको छ। त्यसै गरर ववद्यतुगहृबाट तनस्कने ध्वनी 
र कम्पनले आसपासका के्षत्रमा प्रभाव पनेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थातन
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

      
 

३ बहाव कम भएर 
पानीको गणुस्तरमा 
पररवतयन 

सखु्खा याममा बाँधको तल्लो तवटय के्षत्रमा पानीको बहाव कम हनुछे र पानीको 
गणुस्तरमा केही पररवतयन आउनेछ। खोलामाको पानीमा अजक्सजन (di ssol ved 
oxygen)को मात्रामा कमी भई पानीको तापिममा भने ववृद्ध हनुछे। जसले गदाय जतलय 
जीवजन्तमुा प्रभाव पनेछ। बाधँ सांचालनका कारण सेतडमेन्ट तथा पोषक तत्त्वहरू 
जलाशयमानै ट्रयाप हनु ेहुँदा बाँधको तल्लो तवटय के्षत्रमा रहेको कन्काई नदीमा पोषक 
तत्त्वको स्तरमा पररवतयन आउनछे। उच्च बाढीको अवतधमा तल्लो तवटय के्षत्रमा पोषक 
तत्त्वको स्तरको जाँच गररनेछ। जसले गदाय जलाशयमा Eut rophi cat i on हनुे र 
सखु्खा के्षत्र पोषक तत्त्वहरूको अभाव हनुे आकलन गररएकोछ।  जलाशयमा पानी 
भण्डारण हनु ेहुँदा थमयल स्तरीकरण हनुे र टेलरेस बाट पनुूः कन्काई नदीमा पनीको 
छोड्दा तापमानमा तभन् नता आउनाले जलीय जीवनमा असर पने देजखन्छ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थातन
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

      
 

४ पानीको प्रयोग र 
अतधकार 

स्थलगत अध्ययन र स्थानीय समदुायसँगको अन्तरवियाले कन्काई नदीको तल्लो 
तटीय के्षत्रको पानी दाहसांस्कार, पानी घट्टा सांचालन, सानो जलववद्यतु आयोजना जस्ता 
प्रयोजनका लातग प्रयोग गररएको छैन। त्यसैले आयोजनाको तनमायणले यस के्षत्रको 
पानीमा कुनै पतन प्रभाव पादैन। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातन
य 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 
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५ जलाशयका कारण 
पने प्रभाव 

बाँध सांरचनाले जलाशयमा जम्मा पाररएको पानीले मातथल्लो तटीय के्षत्रमा बस्ती, बाँझो 
जतमन तथा वन कै्षत्रहरू डुवानमा पनेछन।् डुवान के्षत्रमा सेतडमेन्ट जम्मा भएर 
जलाशयको गवहराईमा प्रभाव पनेछ। अतधक मात्रामा सेतडमेन्ट जम्मा हुँदा बाँधमा 
समेत प्रभाव पनेछ। 
बाँधको तनमायण तथा सांचालनका कारण नदीको पाररजस्थततवकय प्रणालीमा पररवतयन 
ल्याउनेछ। बयोजना के्षत्र तभत्र पने कन्काई नदी मूख्य गरी ३ के्षत्रमा पररवतयन हनुछे; 

क. Upstream of the Dam (Reservoir Area) 

प्रस्ताववत आयोजनाको बाधँ सांचालनमा आई जलाशयमा पानी भण्डारण हुँदा लोवटक 
पाररजस्थततवकय प्रणाली लेजन्टकमा पररणत हनुछे र अवजस्थत पाररजस्थततवकय प्रणाली 
हराउनेछ। डुवान के्षत्रमा अवजस्थत वनस्पततहरू पूणय रूपमा हराउनछेन ्र जीवजन्तहुरू 
अन्यत्र बसाई सनेछन।् जलीय जीवनको अवजस्थत बास स्थानहरू हराउनेछन।् यसका 
साथै अन्य पररवतयनहरू जस्तै; पानीको तापिम र गणुस्तरमा पररवतयन, पानी र जतमनको 
अन्तरवियात्मक प्रणालीमा पररवतयन, आदद देखा पनेछन।्  

ख. Downstream of the Dam (Reduced Flow Zone) 

प्रस्ताववत आयोजनाको बाधँ सांचालनमा आएसँगै जलाशयमा पानी भण्डारण हुँदा बाँधको 
तल्लो तवटय के्षत्रमा रहेको कन्काई नदीको सांगम स्थल (सखु्खा के्षत्र) सम्मको नदीको 
जलववज्ञान तथा पाररजस्थततवकय प्रणालीमा पूणय रूपमा पररवतयन आउनछे। नदीको 
जलववज्ञान तथा पाररजस्थततवकय प्रणालीमा पने प्रभाव जवटल हनु ेहुँदा यतत मात्रा सम्म 
प्रभाव पछय भनेर आकलन गनय सम्भव छैन।  
गणुात्मक रूपमा भन् न ुपदाय बाँधले बावका साथै बाढीले बगाएर ल्याउन ेपोषक तत्त्वहरू 
रोकने हुँदा नदीको वकनारा, बगर तथा इन-च्यानल आद्रभतूममा असर पने देजखन्छ। 
जस कारण वकनारा ततर तथा बगर के्षत्ररूमा रहेका बनस्पततहरू हराउनछेन।् बाँधले 
पोषक तत्त्वहरू रोक्दा बाधँको तल्लो तवटय के्षत्रमा रहेको नदीको बटम खाद्य प्रणाली 
हराउने हुँदा धेरै जलीय जीवहरूको पोषक तत्त्व तथा आवासमा समेत असर पने 
देजखन्छ।  

ग. Downstream of The Powerhouse (Augmented Flow Zone) 

प्रस्ताववत आयोजनाको ववद्यतुगहृ िारा टेलरेसका माध्यमबाट कन्काई नदीमा पानी 
छोतडनेछ। सांचालन चरणमा कन्काई नदीमा कररब ७३ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड पानी 
थप हनुेछ। तडसेम्बर देजख मे सम्म ववद्यतुगहृ कररब ८.२५ घण्टा सांचालन गररनेछ 
र उक्त समयमा कन्काई नदीमा टेलरेस िारा पानी प्रवाह गररनेछ। टेलरेसका 
माध्यमबाट कन्काई नदीमा छोतडन ेपानी तापिममा तभन् नता भएको र पोषक तत्त्वको 
धनी हनुे हुँदा भववष्यमा जवटलता हनु सक्न ेअनमुान गररएकोछ। 

उच्च 
वहृत 
(६०) 

स्थातन
य 
(१०) 

 दीघयका
तलन 
(२०) 

९०  
(उल्लेख
नीय) 

      
 

६ बाँध भजत्कँदा पने 
प्रभाव (Dam Break 

Analysis) 

अपयायप्त ममयत सम्भार तथा रेखदेखका साथै जगको अजस्थरताले गदाय पतन बाधँ भजत्कन 
सक्छ। जलाशयमा अचानक ठुलो मासको प्रवशेले छाल पैदा गदाय उक्त छालहरूले 
बाँधलाई असर पनय सक्छ। यस्ता गततववतधहरूले जलाशयको नजजकै अवजस्थत जतमन, 
राजमागय तथा पैदल मागयहरू ववस्थावपत हनु सक्छन।् जलाशयमा बाढी गएमा छाल 
पैदा भएर बाँध ओभरटवपङ हनु े सम्भावना हनु्छ। उक्त गततववतधले बाँध भत्केमा 
जलाशयमा भण्डारण गररएको पानीले बाँधको तल्लो तवटय के्षत्रमा बाढीको रूप तलई 
मानव धनजनमा क्षतत परु् याउन सक्छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातन
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य 
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. 

वातावरणीय प्रभाव 
 

पने प्रभाव प्रभावको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमाण सीमा अवतध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्रत्
यक्ष 

७ जलाशयको 
वकनारामा भ-ूस्खलन 
हुँदा पने प्रभाव 

जलाशयमा पानीको सतहमा हनु ेघटबढका कारण जलाशयको वकनारामा स-साना भ-ू
स्खलन हनु ेसम्भावना हनु्छ। पानीको सतहमा हनु ेघटबढका कारण ठूलो पवहरोहरू 
नजाने अनमुान गररएको छ।  
जलाशयमा पूणय रूपमा पानी भण्डारण हुँदा जलाशयको छेउछाउ ततर स्लोपहरूले नया ँ
ग्राउण्ड वाटर टेबल स्थावपत गदयछन।् जसका कारण जलाशयको वररपरी रहेको 
स्लोपहरू पवहले भन्दा अजस्थर हनुे सम्भावना हनु्छ। जलाशयमा पानीको स्तर समदु्री 
सतहबाट ७०० तम. देजख ६२३ तम. सम्म उतार चढाव हनु ेहुँदा पानीको स्तर घट्दा 
सांवदेनजशल स्लोपहरू अजस्थर हनु े सम्भावना हनु्छ। जलाशय के्षत्रमा पानी प्रशस्त 
मात्रामा भण्डारण हुँदा छेउछाउका स्लोपहरूले पानी तसांजचत हनु ेर पानीको स्तर घट्दा 
सखु्खा हनु े हनुाले प्रकृयाले उक्त स्लोपहरूलाई अजस्थर बनाउनछे। जसका कारण 
जलाशयको छेउछाउ ततरका सांवदेनजशल स्लोपहरू खस्न ेसम्भावना हनु्छ। जलाशयमा 
उत्पन् न हनु ेपानीका छालहरूले छेउछाउ ततर जमीन क्षयीकरण तथा कटान गने हनुाले 
उक्त जमीन अजस्थर हनु ेसम्भावना हनु्छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातन
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य 

     

८ जलाशयका कारण 
नदीको सतहको स्तर 
ववृद्ध हुँदा पने प्रभाव 

बाँध सांरचना तनमायणका कारण जलाशयमा पानीको आवत जावतले नदीको सतहमा 
न्यूनतम असर पानेछ, यसका साथै जलाशय वररपररको के्षत्र तथा जलाशयको मातथल्लो 
तवटय के्षत्रमा भररलोपन बढ्न ेप्रभाव देखा पनय सक्छ। जलाशयको तनमायणका कारण 
ररभर प्रोफाइलमा पररवतयन भई जलाशयको मातथल्लो तवटय के्षत्रमा सेतडमेन्टेशन हनु े
गदयछ। यसले गदाय बाँधको २०० तम. देजख ३०० तम. सम्मको मातथल्लो तवटय 
के्षत्रको नदीको वकनारा कटान हनु ेप्रभाव देखा पनय सक्छ जसले नदीको छेउमा रहेको 
कृवष जग्गामा दीघयकातलन रूपमा असर पनय जान्छ।  
नदीले बगाएर ल्याउने सेतडमेन्ट जलाशयमा जम्मा हनु ेगदयछ। नदीले बगाएर ल्याउने 
सेतडमेन्ट नदीको जलाधार के्षत्रको भौगतभयक ववशेषता र जस्थरतामा तनभयर हनु्छ। यस 
आयोजनाको प्रस्ताववत जलाशय के्षत्रमा प्रतत वषय कररब ०.३४ टन सेतडमेन्ट जम्मा 
हनुे अनमुान गररएको छ। जलाशयमा सेतडमेन्ट जम्मा हुँदा तनम्न पररणामहरू देखा 
पनय सक्नेछन;् 
•जलाशयको वडे स्तर र जलीय पाररजस्थततवकय प्रणालीमा पररवतयन 
•तल्लो तवटय के्षत्रमा अवजस्थत नदीको बगरमा बालवुा तथा उभयर माटोको अभाव 
•नदीको गततजशलता र क्षरण क्षमतामा पररवतयन 
•सखु्खा के्षत्रमा पोषण तत्त्वको इन्पटुमा कमी 
•जलाशयको उपयोगी जीवन क्षमतामा कमी  

मध्यम 
(२०) 

स्थातन
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य 

     

९ बाढी सम्बन्धी प्रभाव जलशयमा बाढी गएमा पानीका साथै सेतडमेन्टको मात्रामा ववृद्ध भई बाधँको अजस्थरतामा 
तथा जलाशयको गवहराईमा प्रभाव पदयछ। पानीको स्तरमा हनुे ववृद्धका कारण 
जलाशयको आसपासमा अवजस्थत भौततक सांरचनाहरूमा समेत प्रभाव पनय सक्छ। 

उच्च 
वहृत 
(६०) 

स्थातन
य 
(१०) 

 दीघयका
तलन 
(२०) 

९०  
(उल्लेख
नीय) 

      
 

१० पानीको गणुस्तरमा 
हनु सक्ने पररवतयन 

डुङ्गा तथा मोटर बोटहरू सांचालनका कारण जलाशयमा छाल पैदा भई बालवुा पानीमा 
तमतसँदा सेतडमेन्टेशन भई जलाशयको गवहराई तथा भण्डारण क्षमतामा प्रभाव पदयछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थातन
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 
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ि.सां
. 

वातावरणीय प्रभाव 
 

पने प्रभाव प्रभावको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमाण सीमा अवतध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्रत्
यक्ष 

११ माछापालनाका 
कारण रासायतनक 
प्रदूषण 

माछापालनमा रसायनहरु जस्तै: तभटातमन, वपग्मेन्ट, तमनेरल, हामोन, 
तडसइन्फेक्ट्न्याटहरुको अत्यातधक प्रयोग वा दरुुपयोग रासायतनक प्रदषुणको कारण 
हो। जसले जलाशयमा रहेका तथा तल्लो भागमा रहेका जलचरहरुलाई नकारात्मक 
असर गदयछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातन
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य 

     

१२ तसचाई गररएका भ-ु
भागहरुमा 
salinization, 
alkalization, Soil 
acidification,  

waterlogging भएर 
जतमनको उवयरतामा 
ह्रास   

लामो समयसम्म तसचाई गदाय तसचाई गररएका भ-ुभागहरुमा salinization, alkalization, 

Soil acidification,  waterlogging भएर जतमनको उवयरतामा ह्रास  हनुछे । 

तनम्न 
(१०) 

स्थातन
य 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेखनी
य) 

      
 

तातलका 7.3: जैववक वातावरणमा पने प्रभाव 
ि.स
. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अवतध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्यक्ष अप्रत्य
क्ष 

तनमायण चरण 

१ वन के्षत्र तथा 
वनस्पततको  
क्षतत 

यस आयोजनाका लातग कुल ४९४९.६१ हे. (४८९२.६१ हे. इलामबाट र ५७ हे. 
झापाबाट) सरकारी जग्गा आवश्यक पनेछ जस मध्ये ४९३९.६१ हे. (१२०१.८० हे. 
सामदुावयक वन के्षत्रबाट, ११६.६८ हे. सरकारी वनबाट, १६२१.६३ हे. तडतभजन वन 
कायायलय अन्तगयतको खोलाको बगरबाट र १९९९.५० हे. (४६.४४ हे. सांस्थाहरु, 

६८९.४२ हे. वकत्ताकाट भएको र १२६३.६४ वकत्ताकाट नभएको) सरकारी एलानी 
जग्गाबाट)) स्थायी रूपमा र १० हे. तडतभजन वन कायायलय अन्तगयतको खोलाको बगरबाट 
अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। 

आयोजनाका लातग (चरेु सांरक्षण के्षत्र) बाट कुल ११५६३१ (८१६४४ पोल र ३३९८७ 
रुख) वटा ववतभन्न रुखका प्रजाततका रुखहरु कावटनछेन ्। कुल  ११५६३१ रुखहरुमा 
इलामबाट ११२९१० र २७२१ झापाबाट  कावटनेछन ्। 

इलामबाट कावटन े११२९१० रुखहरुमा, १०४७६३ (७३३१३ पोल र ३१४५० रुख) 
रुखहरु सामदुावयक वन के्षत्रबाट कावटनेछन ्भन ेसरकारी वनबाट ८१४७ (६०२२ पोल 
र २१२५ रुख) रुखहरु कावटनेछन ्। 

झापाको सरकारी वनबाट २७२१ (२३०९ पोल र ४१२ रुख) रुखहरु कावटनेछन ्। 

त्यसैगरर ७५१६०२ रुखको बेनाय प्रतत हे. र २८९०७८ रुखको लाथ्राको क्षतत हनुछे ।  
सरकारी जग्गाहरुबाट कावटने रुखहरुको वववरण अनसूुची १३ मा ददइएको छ ।  

तनम्न 
(१०) 

स्थलगत 
(१०) 

अल्प
कातल
न 
(५) 

२५ 

(नगण्य) 
        

 

२ गैर काष्ठ वन 
पैदावारको 
जतडबटुी जन्य 
तबरुवाको 
नोक्सानी 

आयोजना के्षत्रमा पाइने गैर काष्ठ वन पैदावार र जतडबटुीजन्य तबरुवाहरु आयोजनाको 
तनमायणका लातग हटाइनेछन।् वन फँडानीले स्वास्थको वहसाबले महत्त्वपूणय  प्रजाततका 
जतडबटुी जन्य तबरुवाहरुमा असर परु्यायउनेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

अल्प
कातल
न 
(५) 

४५ 

(नगण्य) 
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ि.स
. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अवतध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्यक्ष अप्रत्य
क्ष 

३ कामदारहरुबाट 
अवैध तस्करी/ 
काठ दाउराको 
बढ्दो माग 

तनमायणका कामदारहरुले अवैध रुपमा काठ दाउराको तस्करी गने देजखएको छ जसकारण 
काठ दाउरा तथा जतडबटुी प्रजाततहरुको ववनाश हनु ेछ। यस्ता गततववतधहरूका कारण 
स्थातनय स्रोतहरूमा दबाब बढ्नेछ।  

मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
(१०) 

अल्प
कातल
न 
(५) 

३५ 

(नगण्य) 
      

 
  

४ पानीको 
डाइभयजनले 
जलीय वनस्पतत 
तथा जीवजन्तमुा 
असर 

नददको बाँध तनमायण कायय गदाय पानीको वहाव मोड्न ुपने हनु्छ। पानी डाइभयजनका कारण 
नददमा असर पगु्न ेर ववतभन्न वकतसमका जलीय जीव जन्तमुा पतन प्रततकुल असर पनेछ। 
नददको डाइभजयन तनमायण गनायले नदीमा पाइने जीवमा प्रबल असर परु् याँउछ। जतलय 
जीवहरू ध्वनी सांवदेनशील हनु ेभएकोले तनमायण कायय गदाय वयनीहरुको प्रजननमा पतन मखु्य 
रुपमा असर पनेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

   
 

   

५ माछा माने 
गततववतधमा ववृद्ध 

तनमायण कामदारहरुको माछा माने गततववतध र नदीमा ववषाददको प्रयोगले माछा माने जस्ता 
कृयाकलापहरु बढ्न सक्छन।् जसले गदाय माछामा तनमुयल असर पनेछ। तसथय माछा माने 
गततववतधले कन्काई नदीमा प्रततकुल असर पनेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

६ आन्तररक पहुँच 
सडक तनमायणका 
कारण वनमा 
सजजलो पहुँच 

आयोजनाले ववतभन् न सांरचनाहरुमा पहाचका लातग आन्तररक पहुँच सडक तनमायण गनेछ। 
पहुँच सडक प्रयोगमा आएपतछ र आयोजना सांचालन भएपतछ आयोजना के्षत्रका वन स्रोतको 
गैरकाननुी तस्करी हनु ेसम्भावना हनु् छ। 

तनम्न 
(१०) 

के्षतत्रय 
(६०) 

दीघयक
ाातलन 
(२०) 

९० 

(उल्लेख
नीय) 

     

७ वन आगलागी आगलागी जोजखमका आधारभतू सूचकहरु वनस्पतत, जलवाय ु र बस्ती हनु।् वनस्पततमा 
कडा काठ भएको जांगल अवजस्थत छ र यो के्षत्रमा आगोको जोजखम छ भन ेयो काम गने 
गततववतधहरु र के्षत्रमा तनभयर गदयछ। मखु्यतया गतमय मौसममा सखु्खा र बढ्दो तापिममा 
कारण र चट्ाङ परेर घाँसे मैदानमा दघुयटनावस हनु ेआगोलागीले कन्काई नदीको दबैु 
वकनारमा प्रततकुल असर पानय सक्छ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयक
ाातलन 
(२०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

८ वन अततिमण 

 

आयोजना तनमायणको िममा गररने जांगल फँडानीले स्थातनय बातसन्दालाई वनमा जान सहज 
हनुेछ, जसकारण काठ दाउरा अवैध रुपमा कावटनकुा साथै स्थातनयले जतमन अततिमण 
गने सक्ने देजखन्छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

५० 

(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

सांचालन चरण 

१ माछाको 
चहलपहल  र 
बसाई सराईमा 
असर 

 

कन्काई नदीमा रहेका मौसमी  बसाई सराई गने प्रजातीका माछाहरूलाई बाँधको तनमायणका 
कारण चहलपहलमा बाधा पगु्नछे। यसका साथै आयोजना तनमायणका कारण उत्पन् न हनु े
ध्वनीले समेत माछाहरूको चहल पहलमा प्रततकूल असर पनेछ। आयोजना के्षत्र वरपर 
मातनसको बढ्दो चहलपहलका कारण जलीय जीव जन्तमुा असर पगु्नेछ। कन्काई नदीमा 
तनमायण गररन ेबाँधका कारण जलीय पाररजस्थततवकय प्रणालीमा बाधा पगु्नकुा साथै माछा 
तथा अन्य जलीय जीवहरूको बसाई सराईमा पतन बाधा पगु्नछे। बाधँले तल्लो मातथल्लो 
तवटय के्षत्रमा रहेका माछाहरूको मौसमी बसाई सराईमा रोक लगाउनेछ। बाधँ सांचालनका 
कारण जलाशयमा पानी भण्डारण हनुाले उक्त के्षत्रको कन्काई नदीको लोवटक 
पाररजस्थततवकय प्रणाली लेजन्टकमा पररणत हनुछे। जस कारण माछा तथा अन्य जलीय 
जीवहरू प्रभाववत हनुेछन।् यस बाहेक गवहराईमा फस्टाउन ेजलीय जीवहरूको सांख्यामा 
भने ववृद्ध हनुेछ।   

उच्च 
वहृत 
(६०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयक
ाातलन 
(२०) 

१०० 

(उल्ले
खनीय) 
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ि.स
. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अवतध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्यक्ष अप्रत्य
क्ष 

२ जलाशयका 
कारण वनस्पती 
र जीव जन्तमुा 
पने प्रभाव 

 

जलाशय सांचालनका कारण नदीको तल्लो तवटय के्षत्रमा अवजस्थत जलीय जीवनमा प्रभाव 
पनेछ। जलाशयबाट वाष्फीकरण हुँदा आद्रतामा ववृद्ध हनुछे जसका कारण  गमी र जाडो 
मौसमको तापिममा घटबढ हनुेछ। जचसो मौसममा ववशेष गरी रातको समयमा जलाशय 
के्षत्रको आसपास कुवहरो देखा पनय सक्न ेसम्भावना रहेको छ।बाँध सांचालन पश् चात 
कन्काई नदीको जलववज्ञानमा पररवतयन हनुेछ। जलाशयमा पानी भण्डारण गररने हनुाले 
उक्त के्षत्रको कन्काई नदीको लोवटक पाररजस्थततवकय प्रणाली लेजन्टकमा पररणत हनुछे। 
जलीय जीवनको अवजस्थत shallow water habitat हराउनेछ। बाँधका कारण माछाहरूको 
बसाई सराईमा पतन असर पनेछ। जलाशयका कारण दबैु वकनारा ततरका जांगली 
जनावरहरूको बसाई सराईमा बाधा पगु्नेछ। बाढीले बगाएर ल्याउन ेसेतडमेन्ट तथा 
पोषक तत्त्वहरू बाधँका कारण रोवकन ेहुँदा तल्लो तवटय के्षत्रको जलीय पाररजस्थततवकय 
प्रणालीमा असर पनेछ। 

उच्च 
वहृत 
(६०) 

स्थातनय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

९० 

(उल्ले
खनीय) 

    

३ वन्यजन्त ु
बासस्थानमा पने 
असर र 
आवतजावतमा 
बाधा 

 

कामदार र स्थातनयको बढ्दो गततजशलताले स्थतलय वन्यजन्तलुाई आयोजना के्षत्रबाट टाढा 
लानेछ। वन्यजन्तहुरु धेरै ध्वनी सांवदेनजशल हनु्छन ्तसथय बढ्दो ध्वनीको कारण उतनहरुको 
प्रजनन ्व्यवहारमा नराम्रो असर पादयछ जसकारण वन्यजन्त ुतनमायणातधन के्षत्रबाट टाढा जान 
बाध्य हनु सक्छन।् आयोजनाका ववतभन् न सांरचनाहरूमा पहुँच गनय तनमायण गररएको पहुँच 
सडकका कारण वन्यजन्तहुरूको बासस्थान ववखण्डन हनु ेसम्भावना हनु्छ। आयोजना के्षत्र 
पययटकीय गन्तव्यका रूपमा ववकास गररने भएको मातनसहरूको चहलपहल ववृद्ध हनुेछ 
जसले गदाय वन्यजन्तकुो चहलपहलमा बाधा पगु्नछे। 

तनम्न 
(१०) 

स्थातनय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

४०(नग
ण्य) 

    

४ आन्तररक पहुँच 
सडक तनमायणका 
कारण वनमा 
सजजलो पहुँच 

आयोजनाले ववतभन् न सांरचनाहरुमा पहाचका लातग आन्तररक पहुँच सडक तनमायण गनेछ। 
पहुँच सडक प्रयोगमा आएपतछ र आयोजना सांचालन भएपतछ आयोजना के्षत्रका वन स्रोतको 
गैरकाननुी तस्करी हनु ेसम्भावना हनु् छ। 

तनम्न 
(१०) 

के्षतत्रय 
(६०) 

दीघयक
ाातलन 
(२०) 

८०(उ
ल्लेखनी
य) 

    

५ तल्लो तवटय 
के्षत्रमा पानीको 
बहावमा कमी 

 

आयोजना सांचालन चरणमा बाधँक तल्लो तवटय के्षत्रमा अवजस्थत नदीमा पानीको बहावमा 
कमी आउनेछ जसले गदाय त्यस के्षत्रमा अवजस्थत जलीय जीवजनतमुा प्रततकुल असर पनेछ। 
आयोजनाका सांरचनाहरूको ममयत चरणमा बाँधको तल्लो तवटय के्षत्रमा अचानक पानी छोड्न 
परेमा पानीको धतमलोपन तथा उच्च गततले जलीय जीवजन्तमुा प्रभाव पनेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयक
ाातलन 
(२०) 

५०(म
ध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

६ वन आगलागी 

 

आगलागी जोजखमका आधारभतू सूचकहरु वनस्पतत, जलवाय ु र बस्ती हनु।् आयोजना 
के्षत्रमा कडा काठ भएको वनस्पततहरु भएकोले यो के्षत्रमा आगोको जोजखम छ भने यो 
काम गने गततववतधहरु र के्षत्रमा तनभयर गदयछ।  

तनम्न 
(१०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयक
ाातलन 
(२०) 

५०(म
ध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

७ बसाँई सने 
चराचरुुङ्गीलाई 
असर 

चराचरुुङ्गीहरु ददउसो वा रातमा आहारा र प्रजननको खोजीमा उड्छन।् चराचरुुङ्गीहरु 
सांवदेनजशल हनु ेभएकोले तनमायण के्षत्रका काययले तनकाल्न ेध्वनीले चराहरुलाई तनकै असर 
परु् याँउछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयक
ाातलन 
(२०) 

६०(म
ध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

८ जलाशयमा 
Eutrophication 
हनुे तथा यसले 
जलीय जीवनमा 
पाने प्रभाव 

कन्काई नदीको जलाशय के्षत्रमा धेरैवटा ग्रातमण बस्ती तथा कृवष के्षत्रहरू रहेको हनुाले 
मातनस तथा जनावरहरूको फोहोरबाट नाइट्रोजन तथा फस्फोरस र कृवष बालीको लातग 
प्रयोग गररने रसायनहरू वषायतको समयमा नदीमा तमतसन जान्छन।् प्रस्ताववत आयोजना 
जलाशय प्रकृततको आयोजना भएको हुँदा लामो समयावतधको लातग पानी भण्डारण गररन े
भएकोले प्रस्ताववत जलाशय के्षत्रमा Eutrophication को सम्भावना रहेकोछ। जलाशय 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयक
ाातलन 
(२०) 

६०(म
ध्यम 
उल्लेख
नीय) 
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ि.स
. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अवतध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्यक्ष अप्रत्य
क्ष 

के्षत्रमा Eutrophication हुँदा पयायप्त मात्रामा light penetration हनु नसक्दा पानीमा 
अजक्सजनको मात्रामा कमी हनु्छ जसले गदाय जलीय जीव जन्तमुा प्रततकुल असर पदयछ। 

९ माछाको 
चहलपहल  र 
बसाई सराईमा 
असर 
 

कन्काई नदीमा रहेका मौसमी  बसाई सराई गने प्रजातीका माछाहरूलाई Water 

Navigation को कारण चहलपहलमा बाधा पगु्नेछ। यसका साथै आयोजना तनमायणका 
कारण उत्पन् न हनु े ध्वनीले समेत माछाहरूको चहल पहलमा प्रततकूल असर पनेछ। 
आयोजना के्षत्र वरपर मातनसको बढ्दो चहलपहलका कारण जलीय जीव जन्तमुा असर 
पगु्नेछ।  

उच्च 
वहृत 
(६०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयक
ाातलन 
(२०) 

१०० 

(उल्ले
खनीय) 

    

१० डुङ्गगा तथा 
मोटरबोडय तथा  

को कारण 
वनस्पती र जीव 
जन्तमुा पने 
प्रभाव 
 

डुङ्गगा तथा मोटरबोडयका कारण नदीको तल्लो तवटय के्षत्रमा अवजस्थत जलीय जीवनमा 
प्रभाव पनेछ।  

उच्च 
वहृत 
(६०) 

स्थातनय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

९० 

(उल्ले
खनीय) 

    

११ जलचर 
जीवहरूजन्त ु
बासस्थानमा पने 
असर र 
आवतजावतमा 
बाधा 
 

कामदार र स्थातनयको बढ्दो गततजशलताले स्थतलय जलचर जीवहरूलाई आयोजना के्षत्रबाट 
टाढा लानेछ। जलचर जीवहरू धेरै ध्वनी सांवदेनजशल हनु्छन ्तसथय बढ्दो ध्वनीको कारण 
उतनहरुको प्रजनन ् व्यवहारमा नराम्रो असर पादयछ जसकारण जलचर जीवहरूजन्त ु
तनमायणातधन के्षत्रबाट टाढा जान बाध्य हनु सक्छन।् आयोजनाका ववतभन् न सांरचनाहरूमा 
पहुँच गनय तनमायण गररएको पहुँच सडकका कारण जलचर जीवहरूजन्तहुरूको बासस्थान 
ववखण्डन हनुे सम्भावना हनु्छ। आयोजना के्षत्र पययटकीय गन्तव्यका रूपमा ववकास गररन े
भएकोले मातनसहरूको चहलपहल ववृद्ध हनुेछ जसले गदाय जलचर जीवहरूको चहलपहलमा 
बाधा पगु्नछे। 

तनम्न 
(१०) 

स्थातनय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

४०(नग
ण्य) 

    

१२ माछाको जशकार 
गने तथा 
जलाशयमा 
आउने 
चराचरुुङ्गीलाई 
असर 

चराचरुुङ्गीहरु ददउसो वा रातमा आहारा र प्रजननको खोजीमा उड्छन।् चराचरुुङ्गीहरु 
सांवदेनजशल हनुे भएकोले जलाशयमा हनु े Water Navigation को कारण हनु े वाधाले 
चराहरुको दैतनकी तथा प्रजनन ्व्यवहारमा तनकै असर परु् याँउछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयक
ाातलन 
(२०) 

६०(म
ध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

१३ परजीवी तथा 
रोगहरुको 
फैलावट 

जलाशयमा पालन गररएका माछाबाट उक्त स्थानका अथवा वरपरका जीवहरुमा रोग तथा 
परजीवी फैलन सक्न ेसम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्था पालन गररएको माछाका भरूा पूवयवत 
अवस्थामा नै रोगी रहेको र सो भरूा कुनै कारणबस अन्य स्थानमा पनु्दा आउन सक्छ। 
जनु वातावरणीय दृवष्टकोणका साथै आतथयक दृवष्टकोणबाट पतन घातक छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयक
ाातलन 
(२०) 

६०(म
ध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

१४ नयाँ प्रजातत तथा 
नयाँ आनवुांजशक 
ववववधता 

जलाशयमा जानेर वा अन्जानमा नयाँ प्रजाततहरुको आगमन एउटा मूख्य पाटो हो। यस 
वियाकलापले मखु्यतया तनम्न के्षत्रहरुमा प्रभाव पादयछ: पाररजस्थततवकय प्रभाव तथा सामाजजक 
आतथयक प्रभाव। नया ँ प्रजाततको आगमनले नेवटभ प्रजाततका जीवहरुको सांख्यामा कमी 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयक
ाातलन 
(२०) 

६०(म
ध्यम 
उल्लेख
नीय) 
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ि.स
. 

वातावरणीय 
प्रभाव 

पने प्रभाव प्रभावको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 

सीमा अवतध जम्मा 
अङ्कमान 

प्रत्यक्ष अप्रत्य
क्ष 

आउन सक्दछ जसले जैववक ववववधतामा प्रत्यक्ष असर गदयछ। साथै नयाँ प्रजाततसँग नेवटभ 
प्रजाततको वितडङ भएर आनवुांजशक ववववधतामा ह्रास आउँदछ।   

१५ पोषण सांवधयन 
(Nutrient 

enrichment) 

पसहुरुको ववसजयन तथा जैववक पदाथयहरुको बे्रकडँउनको माध्यमबाट इनअगायतनक पदाथयहरु 
(अमोतनया, नाइटे्रट, नाइट्राइट्स र फस्फेट) को जलाशयमा मात्रा बढ्नाले वरपरको 
वातावरणमा नकारात्मत प्रभाव प्रभाव पनय सक्दछ।    

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयक
ाातलन 
(२०) 

६०(म
ध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

१६ Re-
regulating 
reservoir मा 
Eutrophication 
हनुे तथा यसले 
जलीय जीवनमा 
पाने प्रभाव 

कन्काई नदीको Re-regulating reservoir के्षत्रमा कृवष के्षत्रहरू रहेको हनुाले फस्फोरस र 
कृवष बालीको लातग प्रयोग गररने रसायनहरू वषायतको समयमा नदीमा तमतसन जान्छन।् 
प्रस्ताववत आयोजना जलाशय प्रकृततको आयोजना भएको हुँदा लामो समयावतधको लातग 
पानी भण्डारण गररन े भएकोले प्रस्ताववत जलाशय के्षत्रमा Eutrophication को सम्भावना 
रहेकोछ। जलाशय के्षत्रमा Eutrophication हुँदा पयायप्त मात्रामा light penetration हनु 
नसक्दा पानीमा अजक्सजनको मात्रामा कमी हनु्छ जसले गदाय जलीय जीव जन्तमुा प्रततकुल 
असर पदयछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयक
ाातलन 
(२०) 

६०(म
ध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    

तातलका 7.4: सामाजजक, आतथयक, साांस्कृततक वातावरण वातावरण 
ि.स
. 

वातावरणीय प्रभाव पने प्रभाव प्रभावको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अवतध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्रत्
यक्ष 

तनमायण चरण 
१ जग्गा र अन्य तनजी 

सम्पत्तीको अतधकरण 
कन्काई बहदेु्दश्यीय आयोजनाको लातग स्थायी र अस्थायी दबैु रूपमा तनजी जग्गा प्रयोग 
गररनेछ । यस आयोजनाका लातग स्थायी र अस्थायी दबैु रूपमा तनजी जग्गा प्रयोग 
गररनेछ । कुल ६९५.३९ हे. तनजी जग्गा आवश्यक पनेछ जस मध्ये ६९०.३९ हे. 
स्थायी रूपमा र ५ हे. अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

 ४५ 

(नगण्य) 
 

          
 

२ प्रभाववत बस्तीहरूको 
जीववका  

कन्काई बहदेु्दश्यीय आयोजनाको तनमायणको िममा हनु ेजग्गा अततिमणमा २७५० 
घरधरुीहरू अतत प्रभाववत हनुेछन ्र ८४७ घरधरुीहरू आयोजना प्रभाववत हनुछेन ्र 
अरु  घरधरुर चावहँ नजजकै बस्ती भएकोले प्रभाववत हनु्छन।् कबेतलटार, डडुली, 
कटाहरे, घण्टे, सववरे,  तलपनु्च, गोतामेटार, हङ्गरय, चौरासे, अतमल्से, चेवाली, आपटार, 
काकीडाँडा, ढोडेखोलागाउँ, वहलेडाँडा आदद आयोजनाबाट प्रभाववत हनु्छन।् 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

 ४५ 
(नगण्य) 

       
 

 

३ बाली नोक्सान आयोजनाले  गदाय १५९७.९७ मेवट्रक टन धान, ४४५ मेवट्रक टन गहुँ, १२०.२९ 
 मेवट्रक टन मकै ह्रास हनुछे। त्यसैगरर ४३३८.१७  मेवट्रक टन जचया, २०००० 
बन्डल तनगालो, ३००० गोटा बाँस, २१.६०१ मेवट्रक टन प्रतत हे. सपुारी, २३.२१ 
मेवट्रक टन तोरी, ७५०० के.जी सागसब्जी, ६६५०  के.जी फलफुल र १४.६६३ 
मेवट्रक टन गेडागडुी नोक्शानी हनुेछ। तनजी जग्गाबाट १५४०७ रुखहरु (पोल-

मध्यम 
(२०) 

स्थलगत 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

 ३५ 

(नगण्य) 
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ि.स
. 

वातावरणीय प्रभाव पने प्रभाव प्रभावको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अवतध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्रत्
यक्ष 

१०७८५ र रुख-४६२२) कावटन ेछन।् तनजी जग्गाबाट नोकसान हनुे खडा बाली र 
कावटन ेरुखहरुको वववरण अनसूुची १२ मा ददइएको छ । 

४ सामदुायीक पूवायधार र 
स्रोतहरूमा हनु सक्ने 
दबाब 

तनमायण अवतधमा कन्काई बहदेु्दश्यीय आयोजनाले समदुायीक पूवायधार र स्रोतसाधनहरूमा 
ठूलो प्रभाव पानेछ। सडकमा प्राय तनमायण अवतधमा लगभग ३०-५० गाडी प्रतत ददन 
आवत-जावत हनुछेन।् आयोजनाको कायायन्वयनबाट पैदल वहड्न अथवा स्थातनय 
बातसन्दाहरूलाई आवत-जावत गनय केवह वाधा उत्पन्न हनु सक्ने । अझ आयोजनाले 
पहुँच सडकबाट स्थातनय बातसन्दाहरूको चहलपहल बढाइददनेछ। आयोजना सांचालन 
अवतधमा समदु्री सतहबाट ७०० तम. को उचाई तभत्र अवजस्थत भौततक सांरचनाहरू 
डुबानमा पनेछन।् 

मध्यम 
(२०) 

 स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

      
 

 

५ िन्दको कारण हनुे 
प्रभाव 

आयोजना के्षत्र बसोबास के्षत्रबाट टाढा भएकोले जाँड-रजक्स सेवन गने, जवुा खेल्न,े 
केटीहरू बेचतबखन गने, वशे्यावजृत्त र गुांडागदी जस्ता सामाज ववरूद्ध हनु ेगततववतधहरूको 
प्रभाव कम पाइनेछ। आपटार, वकपाते, तामाखे, धोन्दे्र, खैरेनी, भानटार, कपरसकु, 
फूलबारी धापड, मसेुखोला गाँउ, मसेुटार, भलायोटार, लेबार टोल, तततर, जचतलङकोट, 
धनसार, गोलटार, तसतली, गरुवा, तसङदातलटार, कामीटार, कटे्टलटार, तङु्गातनटार, 
लक्स्मीखोला गाँउ, फूलबारी, माझबारी, मस्ते, तडपडुाँडा, ववस्नेटार, बाघेचौरी, बाघेचौरी, 
कल्कटे, धकानेगाँउ, गरुवा शिुबारे, चम्कीडाडँा,  धकान ेगाँउ, भट्भटे, बडारे, तसम्ले, 
चेजप्टगाउँ, नेप्टी, डुङ्खडुङ्ग,े चेजप्टगाउँ, लालजोडा, सनुजोडा, तसस्नेगाँउ, पवुी डुवान,  
हाजत्तबेन, झजन्डडाँडा, पूववय झोला, कुसमेुटार जलाशयले डबुानमा पने के्षत्रहरु हनु ्। 

त्यसैगरर डमु्र,े मकुुबङु, समबारेटार, माजझटार, पालसे, मगनुा, कबेतलटार, डडुली, 
कटाहरे, घण्टे, सववरे,  तलपञु्छ, गोतामेटार, हङ्गरय, चौरासे, अतमल्से, चेवाली, तलपनु्च, 
काकीडाँडा, ढोडेखोलागाँउ, वहलेडाँडा, तामेखोला, पान्डुर, बाघटार, तामाखेखोला, 
थेवागाँउ, सन्धवुाडाँडा, रवाली गाँउ, सान्धवुा, ठूलो वहलेखोलागाँउ, लक्स्मीगाँउ, 
मसेुखोप, आपटारी, सानोवहले, साध ुगाउँ, कान्छी कामन, कालीखोला गाँउ, ढेडुखोला 
गाँउ, आलेटार, थकाले, गरुुङ गाँउ, तोतेगाँउ, गांगटेखोला गाँउ, बेसारे, लक्स्मीखोला 
गाँउ, फूलबारी, जोरखोला गाँउ, जरायोटार, चम्कीडाँडा, मैना चलुी गाँउ सखु्खा के्षत्र 
मा पदयछन ्। 
त्यसैगरर  आयोजना के्षत्रमा ब्राह्मण, के्षत्री, दमाई, गरुूङ्ग, कामी,  तलम्ब,ु मगर, नेवार, 
राई, शेपाय, सन्यासी, तामाङ्ग, थारू,  गरुुङ, घले, तामाङ, लामा, आदद समदुायहरू 
बसोबास गदयछन।् 

तनम्न 
(१०) 

स्थातनय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

३५ 
(नगण्य) 
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ि.स
. 

वातावरणीय प्रभाव पने प्रभाव प्रभावको तह तनधायरण हटाउ
न 
सवकन े

हटाउन 
नसवकन ेपररमा

ण 
सीमा अवतध जम्मा 

अङ्कमान 
प्रत्य
क्ष 

अप्रत्
यक्ष 

आयोजना के्षत्रमा जाँड-रजक्स सेवन गने, जवुा खेल्न,े केटीहरू बेचतबखन गने, वेश्यावजृत्त 
र गुांडागदी जस्ता सामाज ववरूद्ध हनु ेगततववतधहरूको कारण ववतभन्न समदुायहरू िन्द 
हनुसक्दछ। 

६ लैवङ्गक र ववपन्न 
समूहसँग सम्बजन्धत 
मदु्दाहरू 

आयोजना तनमायणका िममा दैतनक ज्याला जनशजक्तलाई उत्खनन, तनमायण सामग्रीको 
ढुवानी र अन्य तनमायण सम्बन्धी काममा लगाईनेछ जहा ँमवहलाहरू, गरीब र ववपन्न 
वगयमा भेदभाव हनु सक्छ। तथावप सांचालन चरणमा केवह अवरोधहरु उत्पन्न हनु 
सक्छ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलगत 
(१०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

२५ 
(नगण्य) 

      
 

 

७ ववष्फोटन र अन्य 
तनमायण गततववतधहरूको 
मदु्दाहरू 

आवाज र कम्पन उत्पन्न गने मखु्य गततववतधहरू मध्ये ब्लाजस्टङ्ग, ब्याजचङ्ग प्लान्टको 
प्रयोग, भारी उपकरणहरूको ओसार-पसार, तड्रतलङ, टनेतलङ्ग तथा भाइबे्रटर, डोजर, 
लोडर, रोलर, िेन, जेनेरेटर, पम्प, आददको प्रयोग हनु।् ६५ डेतसबल भन्दा मातथको 
ध्वनीको स्तर राम्रो मातनदैन। ववस्पोटकको भण्डारण र सम्हाल्न ेकायय तनकै जोजखमपूणय 
छ र उच्च स्तरको सरुक्षा ददएर एकखमै ख्याल राख्न ुजरूरी छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

       
 

८ पययटन गततववतध 
सम्बजन्धत प्रभाव 

व्यावसावयक मातनस, तबतभन्न कलेजका ववद्याथीहरू र अन्य ठूला लगानीकतायहरू पतन 
यस के्षत्रमा तनमायण आयोजनामा कसरी चाल ुभइरहेको छ भनेर हेनय र अवलोकन गनय 
के्षत्र भ्रमणमा आउन सक्दछन।् बढ्दो पययटकीय गततववतधहरू सँगै जाडँ-रजक्स सेवन 
गने, जवुा खेल्न,े केटीहरू बेचतबखन गने, वशे्यावजृत्त र गुांडागदी जस्ता सामाज ववरूद्ध 
हनुे ववकृतीहरू पतन तभतत्रन ेसम्भावना हनु्छ। 
मखु्यत ब्राह्मण, के्षत्री, दमाई, गरुूङ्ग, कामी,  तलम्ब,ु मगर, नेवार, राई, शेपाय, सन्यासी, 
तामाङ्ग, थारू,  गरुुङ, घले, तामाङ, लामा, आदद समदुायहरू समदुायहरुमा प्रभाव पने 
सक्छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

      
 

 

९ पानी उपप्रयोग गने 
अतधकार 

कन्काई नदीको पानी स्थानीयहरूले वपउने, र् याजफ्टङ्ग गने, व्यवसावयक माछा पाल्न े
काम गनय वा आयोजना के्षत्रको छेउछाउमा तसँचाइ प्रयोजनका लातग प्रयोग गरेको छैन 
भने्न कुरा के्षत्र तनरीक्षण र स्थानीय समदुायसँगको कुराकानीले पत्ता लगाएको छ। 
यसप्रकार, यस आयोजना सांचालन गदाय पानी प्रयोग गने कुनै वकतसमको अतधकार हनन ्
हनुे छैन। 
 पानी प्रयोगका ववषयमा तनमायण चरणमा छलफल भेला हुँदा पानी प्रयोग अतधकारको 
सम्बनधमा तबरोधका आवाजहरु उचान सक्नेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

अल्पका
तलन 
(५) 

४५ 
(नगण्य) 

      
 

 

सांचालन चरण 
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अप्रत्
यक्ष 

१ आतथयक वियाकलापमा 
ह्रास 

आयोजनाको िारा हनु ेआतथयक वियाकलाप तनमायण पतछ समाप्त हनुछेन।् कररब १४०० 
जना जनशजक्तहरुले रोजगार गमुाउन ेर सांचालन चरणमा केही जनशजक्त मात्र रहनेछन।् 
आतथयक वियाकलापमा ह्रास आउनाले स्थानीय कृवष र दगु्ध तथा मास ुजन्य सामाग्रीको 
मागमा कतम आउनछे।आय आजयनमा केही कतम आउनेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

      
 

 

२ व्यवसावयक स्वास्थ्य 
तथा सरुक्षा जोजखम 

आयोजना सांचालन र ममयत अवतधमा व्यवसावयक स्वास्थ तथा सरुक्षाको जोजखम 
हनुसक्छ। ववद्यतु करेन्टको पतन उजत्तकै जोजखम हनु्छ। यसै गरी सांचालन र ममयतको 
तातलमको अभाव र व्यजक्तगत सरुक्षा उपकरण (PPE) को अभावमा पतन मानव जीवनमा 
जोजखम पनय सक्छ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

     
 

 

३ कृवष योग्य जतमनमा 
कतम 

आयोजनाको सांचालन चरणमा ६९०.३९ हे. स्थायी रूपमा र ५ हे. अस्थायी रूपमा 
प्रयोग गररनेछ । 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    
 

      
 

४ तल्लो तटीय के्षत्रमा 
एक्कासी पानी छोतडन े
सम्बन्धी सवाल 

फ्लतसङ्ग गततववतधका िममा तल्लो तवटय के्षत्रमा अचानक पानी छोड्दा वस्तभुाउ तथा 
मानवीय धनजनको क्षतत हनु सक्छ। यसका साथै पानीको धतमलोपन तथा ततब्र गततले 
उक्त के्षत्रमा अवजस्थत जलीय जीव जन्तमुा पतन प्रभाव पदयछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलगत 
(१०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

       
 

५ तल्लो तटीय के्षत्रमा 
प्राकृततक जल बहावमा 
कमी 

आयोजना सांचालन चरणमा तल्लो तवटय के्षत्रमा पानीको बहावमा कमी आउनेछ, जसले 
गदाय उक्त के्षत्रको नदीको पाररजस्थततवकय प्रणालीमा असर पनेछ। जसले गदाय जलीय 
जीव जन्तकुो बासस्थानमा समेत प्रभाव पनेछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थलगत 
(१०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 

       
 

६ पानी प्रयोग अतधकार स्थलगत अध्ययन र स्थानीय समदुायसँगको अन्तरवियाले कन्काई बहदेु्दश्यीय 
आयोजनाको इन्टेक देजख टेलरेस सम्मको  पानी स्थानीय बासीिारा खान, र् याफवटङ्ग, 
व्यवसावयक माछा पालन पानी घट्टा र तसांचाइका लातग प्रयोग नहनु ेखलुाएका छन।् 
त्यसकारण यस के्षत्रमा पानी प्रयोग अतधकार सम्बन्धी कुनै पतन िन्द नरहेको पाइन्छ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

       
 

 

७ पययटकको वियाकलाप 
बढ्नाले स्थानीय 
सांरचना तथा स्रोतमा 
पने दबाब 

आयोजना सांचालन पश् चात पययटन पवहले भन्दा बवढ प्रबद्धयन हनुेछ जसले गदाय स्थानीय 
स्रोतहरुमा बढी दबाब पनेछ। कन्काई बहदेु्दश्यीय आयोजनाले खानेपानीका स्रोत, 
सडक र जङ्गल जस्ता स्थानीय स्रोतमा प्रभाव पानेछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

      
 

 

८ आयोजना के्षत्रमा 
जनजातत र वपछतडएका 
समदुायहरुमा पने प्रभाव 

तनमायण अवतधमा जनशजक्तलाई दैतनक ज्याला उपलब्ध गराईनछे। आयोजना के्षत्र 
वररपरर ब्राह्मण, के्षत्री, दमाई, गरुूङ्ग, कामी, तलम्ब,ु मगर, नेवार, राई, शेपाय, सन्यासी, 
तामाङ्ग र थारू समदुायका मातनसहरु छन ्जसलाई रोजगारीका समयमा ववभेद हनुसक्न े

तनम्न 
(१०) 

स्थलगत 
(१०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

४० 
(नगण्य) 
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सम्भावना छ। सामान्यतया रोजगारीको अवसर सबै समदुाय र तलङ्गलाई समान रुपमा 
ददईनेछ। 

९ जलाशयका कारण 
नदीको सतहको स्तर 
ववृद्ध हुँदा पने प्रभाव 

बाँध सांरचना तनमायणका कारण जलाशयमा पानीको आवत जावतले नदीको सतहमा 
न्यूनतम असर पानेछ, यसका साथै जलाशय वररपररको के्षत्र तथा जलाशयको मातथल्लो 
तवटय के्षत्रमा भररलोपन बढ्ने प्रभाव देखा पनय सक्छ। जलाशयको तनमायणका कारण 
ररभर प्रोफाइलमा पररवतयन भई जलाशयको मातथल्लो तवटय के्षत्रमा सेतडमेन्टेशन हनु े
गदयछ। यसले गदाय बाँधको २०० तम. देजख ३०० तम. सम्मको मातथल्लो तवटय 
के्षत्रको नदीको वकनारा कटान हनु ेप्रभाव देखा पनय सक्छ जसले नदीको छेउमा रहेको 
कृवष जग्गामा दीघयकातलन रूपमा असर पनय जान्छ।   

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय 

     

१० बाढी सम्बन्धी प्रभाव जलशयमा बाढी गएमा पानीका साथै सेतडमेन्टको मात्रामा ववृद्ध भई बाँधको अजस्थरतामा 
तथा जलाशयको गवहराईमा प्रभाव पदयछ। पानीको स्तरमा हनु े ववृद्धका कारण 
जलाशयको आसपासमा अवजस्थत भौततक सांरचनाहरूमा समेत प्रभाव पनय सक्छ। 

उच्च 
वहृत 
(६०) 

स्थातनय 
(१०) 

 दीघयका
तलन 
(२०) 

९०  
(उल्ले
खनीय) 

      
 

११ Water Navigation  
सांचालनको िममा 
मातनसहरू को धनजनमा 
क्षती 

Water Navigation को सांचालनको िममा डङु्गा दघुयटना हुँदा मातनसहरूको धनजनमा 
क्षती हनुसक्छ। जल ववहार गदाय दघुयटना भइ जनधनमा क्षतत पगु्न सक्दछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

      
 

 

१२ पौडी खेल्न,े माछा माने, 
जस्ता मनोरञ्जनको 
गततववतधहरूमा वाधा 
पने 

जलाशय के्षत्रमा Water Navigation को कारण स्थानीय बातसन्दाहरूले नहुाउने, पौडी 
खेल्ने, माछा माने, जनावर नहुाउने आदद जस्ता मनोरञ्जनको गततववतधहरूमा वाधा 
पदयछ। अवान्छीत गततववतध कृयाकलापमा बृवद्ध हनु सक्दछ। 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 

    
 

      
 

१३ Water Navigation को 
रूट माफय त लागू 
पदाथयको ओसार पसार 
हनु सक्ने   

Boat Station मा गणुस्तरीय चेकजाचँ गने प्रणालीको व्यवस्था नगरीएमा Water 

Navigation को रूट माफय त लागू पदाथयको ओसार पसार हनु सक्छ।   
उच्च 
वहृत 
(६०) 

स्थातनय 
(२०) 

मध्यम 
(१०) 

९० 

(उल्ले
खनीय) 

    

१४ जलाशयको सांचालनबाट 
हनुे द्धन्द्ध 

आपटार, वकपाते, तामाखे, धोन्दे्र, खैरेनी, भानटार, कपरसकु, फूलबारी धापड, मसेुखोला 
गाँउ, मसेुटार, भलायोटार, लेबार टोल, तततर, जचतलङकोट, धनसार, गोलटार, तसतली, 
गरुवा, तसङदातलटार, कामीटार, कटे्टलटार, तङु्गातनटार, लक्स्मीखोला गाँउ, फूलबारी, 
माझबारी, मस्ते, तडपडुाँडा, ववस्नेटार, बाघेचौरी, बाघेचौरी, कल्कटे, धकानेगाँउ, गरुवा 
शिुबारे, चम्कीडाँडा,  धकाने गाँउ, भट्भटे, बडारे, तसम्ले, चेजप्टगाउँ, नेप्टी, डुङ्खडङु्ग,े 
चेजप्टगाउँ, लालजोडा, सनुजोडा, तसस्नगेाँउ, पवुी डुवान, हाजत्तबेन, झजन्डडाँडा, पूववय 
झोला, कुसमेुटार जलाशयले डबुानमा पने के्षत्रहरु हनु ्। 
आयोजनाले गदाय २४ वटा स्कुलहरु, दनबारी स्वास्थ्य चौकी र माई अस्पताल, चन्डाल 
घाट, कोदावरी ततरततरे घाट, लोतडया घाट र लष्य मी खोला घाट डुब्नछे । त्यसैगरर 
आयोजनाले गदाय डेउकाई नदीमा तनमायणातधन थ्याउरे फ्याउरे तसांचाई आयोजना डुब्नछे 
र सातनमा जलववद्यतु क्यास्केड, ७ मे. वा.र ववद्यतुीय  पोलहरु  डुब्नेछ । सिुबारे, 
तसत्तली, वववहबारे र मङ्गलबारे बजारहरु, कच्ची बाटो, ग्राभेल बाटो, ment al  बाटो, 
बाटोहरु, तनकास सातवटा कां िीट पलु, चारवटा झोलङु्ग ेपलु, १८ वटा मजन्दर, १० 
वटा चचय, तीनवटा पतुलस स्टेशन, १० वटा चामलको तमल, चारवटा फतनयचर, दईुवटा 

मध्यम 
(२०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

६० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय 
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जतु्ताको कारखाना, १४ वटा टेलररङ, सातवटा हस्तकला, १५ वटा लोहार, दईुवटा 
दधुको डेरी, एउटा बेकरी डुब्नछेन ्।यदद यस ववषयलाई गजम्भरतापूवयक तलइएन भन े
समाजजक िन्ि हनु सक्दछ। 

१५ तसचाईको पानीको 
असमान ववतरणले द्बन्द 

तसचाईको पानीको असमान ववतरणले गदाय स्थातनय मातनसहरुमा द्बन्द हनुसक्नेछ । 
असमदझदारी पैदा भई वैमन्यसता उत्पन्न हनु सक्दछ। 

तनम्न 
(१०) 

स्थातनय 
(२०) 

दीघयका
तलन 
(२०) 

५० 
(मध्यम 
उल्लेख
नीय) 
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अध्याय ८ 
8 अनकूुल प्रभाव अतधकतम अतभववृद्ध गने तथा प्रततकूल प्रभाव नयून गने उपाय 
वातावरणीय असरहरूलाई कम गनय र कम प्रभाव पाने थप प्रभावकारी उपायहरू सवहत सकारात्मक 
प्रभावहरूको फाइदाहरूलाई अतधकतम पाने उपायहरूको पवहचान गनेछ। प्रस्तावक आयोजनाको 
कायायन्वयन र सांरचना चरणहरूमा जचत्रण गररएका सबै न्यूनीकरणकम उपायहरूको कायायन्वयन गनय 
प्रततबद्ध छ। प्रततकूल वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनतम गनय र क्षततपूततय ददन आवश्यक पने कुनै थप 
उपायहरू अबलम्बन गनय प्रस्तावकको उत्तरदावयत्व रहनेछ।प्रततकूल प्रभावलाई हटाउने वा न्यून गने 
उपायलाई ३ प्रकारले वतगयकरण गनय सवकनेछ । 
 क्षततपूततयका उपायको अवलम्बन 
 सधुारात्मक उपायको अवलम्बन 
  प्रततरोधात्मक उपायको अवलम्बन 
आयोजनाको सकारात्मक प्रभावको अतभववृद्ध तथा भौततक वातावरण, जैववक वातावरण तथा सामाजजक, 
आतथयक, साांस्कृततक वातावरण मा पने प्रभावका न्यूतनकरणका उपायहरुको ववस्ततृ तातलमा अनसूुची 
१७ मा  ददइएको छ। 

 सामाजजक सहयोग काययिमको लागत सारांश 
Work Plan for National Energy Crisis Alleviation and Electricity Development Decade, २०१५ 
(राविय उजाय सांकट तनवारण तथा ववद्यतु ववकासका लातग अवधारणा पत्र तथा कायययोजना,२०७२), 
अनसुार सामाजजक सहयोग काययिम प्रस्ताव गररएको छ। सामाजजक सहयोग काययिमको लागत 
स्थातनय जनताको समन्वयबाट छुट्ाईएको छ र लागत सारांश तातलका ८.१ मा ददएको छ। ववस्ततृ 
वववरण अनसूुची १८ मा ददइएको छ । 
तातलका 8.1: सामाजजक सहयोग काययिमको लातग लागत सारांश 
ि.स. समदुाय सहयोग काययिम  लागत रु. 
१ ववद्यालय सहयोग ६२,६६८,०३४ 

२ स्वास्थ्य सवुवधा सधुार गनय सहयोग ५५,१४७,८७० 

३ सरुजक्षत खाने पानीको सवुवधा २९,८२९,९८४ 

४ सडक तनमायण तथा ववकास ३५०,९४०,९८९ 

५ स्थातनय टे्रल र सडक तनमायण २७५,७३९,३४८ 

६ कृवष काययिम ५०,१३४,४२७ 

७ जीवनयापन शैलीमा सधुार तथा तातलम ६०,१६१,३१२ 

८ मवहला तथा वपछतडएका समदुायको सशांजक्तकरण ९०,२४१,९६९ 

१० समदुाय र पूवयधार ववकासको १२५,३३६,०६७ 

११ समदुाय सहयोग काययिमको जम्मा लागत १,१००,२००,००० 
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ि.स. समदुाय सहयोग काययिम  लागत रु. 
१२ जम्मा आयोजनाको मलु्य तबना IDC १३९,३१५,५२१,२४८ 

१३ कुल आयोजना लागतको %  ०.७९ 

स्रोत: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन, २०७७ 
 वातावरणीय न्यूतनकरण व्यवस्थापन योजना 

अध्याय ८ मा वणयन गररएको वातावरणीय न्यूनीकरण उपाय प्रस्ताव कायायन्वयनको ववतभन्न चरणमा 
लागू गररनेछ। पूवय तनमायण, तनमायण, तनमायण पतछ र सञ्चालन चरणहरूमा गने न्यूनीकरण उपायहरू 
लागू गनयका लातग वातावरणीय व्यवस्थापन काययहरू गररनेछ जनु तातलका ८.२ र ८.३ मा प्रस्ततु 
गररएको छ। वातावरणीय न्यूनीकरण व्यवस्थापन योजनाले प्रभावहरुको आवश्यक न्यूतनकरणको 
वववरणहरु, जजम्मेवार व्यजक्त, राविय मापदण्ड र तनदेशन, जजम्मेवार तनकाय तथा ववजत्तय आवश्यकताहरु 
ववस्ततृ रुपमा वणयन गदयछ। वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ववस्ततृ वववरण अनसूुची १९ मा 
ददइएको छ । 
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तातलका 8.2: अनकुुल प्रभावको अतधकतम गने उपायको कायायन्वयन तथा लाग्न ेअनमुातनत रकम र कायायन्वयनको जजम्मेवारी 
ि
.
सां
. 

ववषयगत क्षते्र सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरीका 
वियाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुातनत 
जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

तनमायण चरण 

१ स्थातनय 

जनताको 
रोजगारीको 
अवसरमा ववृद्ध 
 

रोजगारीमा पवहलो प्राथातमकता 
आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभाववत 
समदुाय, वपछतडएका तथा मवहला 
समदुायलाई ददइनछे। 

स्थानीय र वपछतडएका तथा 
मवहला समदुायलाई रोजगारीमा 
प्राथतमकता ददइनछे। 

आयोजना प्रभाववत 
के्षत्र 

स्थातनय व्यजक्तहरुलाई 

उनीहरुको योग्यता र सीप 

अनसुार प्रशासतनक र 

प्रावतधक काययहरुको लातग 

भततय गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तावक ५,०००,००० वा. ब.  सा. 
ए. 

२ स्थातनयहरूमा 
जलववद्यतु तथा 
अन्य 
सीपहरूको 
ववकास 

यस आयोजनामा इच्छुक 
स्थानीय वासीहरुलाई इलेक्ट्रो-
मेकातनकल कायय, हाउस वायरीङ्ग 
र ममयत, सडक सतह जस्थरता र 
स्पोइल व्यवस्थापन सम्बनधी 
ववशेष तातलम ददइनछे। 

स्थानीय वासीहरुलाई सीपको 
ववकासको तातलम ददइनछे। 

प्रभाववत घरपररवारका 
प्रतततनतध 

आयोजनाले स्थातनय 
जनताको लातग ववतभन्न 
तातलम काययिमहरु 
गररनेछ।  
नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण 
के्षत्र, स्थानीय तनकाय सांग 
समन्वय गरी गररनछे। 

तनमायण प्रस्तावक २,०००,००० वा. ब.  सा. 
ए. 

३ आतथयक 

अवसरमा ववृद्ध 

जस्तै व्यवसाय, 

घर भाडा र 

स्थातनय 

अथयतन्त्रमा 
प्रभाव 

आयोजनाका कामदारहरुलाई 
स्थातनय के्षत्रमा उत्पाददत दैतनक 
उपभोग्य वस्तहुरूको उपभोग 
गनय प्ररेरत गररनेछ। स्थानीय 
सामाग्रीको उपभोगमा ववृद्ध 
हनुाले वकसानहरुको आतथयक 
अवस्थाको उत्थान हनुछे। 

स्थानीय सामाग्रीको उपभोग 

गररनेछ। 

आयोजना प्रभाववत 
के्षत्रहरु 

स्थानीय सामाग्रीको प्रयोग 
गररनेछ। 
  

तनमायण प्रस्तावक ८,२००,००० वा. ब.  सा. 
ए. 

४ आयोजना 
के्षत्रका 
समदुायको 
ववकास 

आयोजनाले स्थानीय वकसान र 
ब्यापारीहरुलाई आधतुनक 
प्रववतधबाट नगदे बाली र 
वस्तपुालनको तातलम ददनछे। 

भौततक पवुायधारको तनमायण 
गररनेछ। 

आयोजना प्रभाववत 
के्षत्रहरु 

पहुँच सडकको तनमायण 
गररनेछ।नेपाल सरकार,चरेु 
सांरक्षण के्षत्र, स्थानीय 
तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तावक  १,५००,००० वा. ब.  सा. 
ए. 

 कुल (क)       १६,७००,००
० 

 

सांचालन चरण 

1.  आयोजनाको 
सांचालनको  
अवतधमा 
रोजगारीको 
अवसर 

दक्षता र सीपका आधारमा 
सांचालन चरणका लातग कररब 
३००-४०० स्थातनयहरूलाई 
स्थायी रूपमा तनयकु्त गररनेछ। 

स्थानीय समदुायलाई रोजगारी 
ददइनेछ। 

प्रभाववत सदस्यहरु स्थातनय व्यजक्तहरुलाई 

उनीहरुको योग्यता र सीप 

अनसुार प्रशासतनक र 

प्रावतधक काययहरुको लातग 

भततय गररनेछ। 

सांचालन प्रस्तावक १००,००० वा. ब.  सा. 
ए. 

2.  स्थातनय 

ववकासको 
आयोजनाले ५०% रोयल्टी 
नेपाल सरकार, २५% प्रदेश 

स्थातनय ववकासको लातग 
सरकारलाइ सेयर ददइनेछ। 

 नेपाल सरकार,  आयोजनाले ५०% रोयल्टी 
नेपाल सरकार, २५% प्रदेश 

सांचालन प्रस्तावक  आयोजना 
तडजाइन 

वा. ब.  सा. 
ए. 
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ि
.
सां
. 

ववषयगत क्षते्र सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरीका 
वियाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुातनत 
जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

लातग सरकारी 
रोयल्टी 

सरकार र २५% स्थानीय 
सरकारलाई बझुाउनेछ। 

सरकार र २५% स्थानीय 
सरकारलाई बझुाउनेछ। 

लागतमा 
समावशे छ 

3.  स्वास्थ्य र 

सरसफाइमा 
सधुार 

हेडवक्सय र ववद्यतुगहृ सांचालन 
तथा ममयतका लातग आवश्यक 
सरुक्षा उपकरण प्रदान 
गररनेछ।व्यजक्तगत सरुक्षा 
उपकरण (PPE) र अन्य सरुक्षा 
उपकरणहरु पतन प्रदान 
गररनेछ। साथै स्थातनय स्तरमा 
फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा 
सरसफाई सम्बन्धी 
जनचेतनामूलक काययिमहरू 
सांचालन गररनेछन।् 

जशववरबाट उत्पादन हनु े
फोहोरहरू सरुजक्षत ठाउँमा 
सांकलन गररनेछ।  

आयोजना प्रभाववत 
के्षत्रहरु 

छुट्टाएर राजखएको कुवहन े
फोहोरको कम्पोष्ट मल 
बनाएर स्थातनय वकसानलाई 
हस्तान्तरण गररनेछ। 
नकुवहने जचजहरू पनुूः 
प्रयोग गररनेछ। 

सांचालन प्रस्तावक २५०,००० 
 

वा. ब.  सा. 
ए. 

4.  सहज पहुँच र 

आयोजनाका 
कारण पययटन 

अवसरहरु 

पहुँच बढ्नाले पययटन पतन बढ्न े
भएकाले होटल तथा अन्य 
व्यवसाय पतन बढ्नछेन।् 
त्यसकारण, स्थातनयहरुलाई 
पययटन व्यवसाय सम्बन्धी 
तातलमहरु प्रदान गररन ेछन।् 

स्थातनय सीपको लातग 
तातलमको ववकासको गररनेछ। 

प्रदेश सरकार पहुँच बढ्नाले पययटन पतन 
बढ्ने भएकाले होटल तथा 
अन्य व्यवसाय पतन 
बढ्नेछन।्नेपाल 
सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग 
समन्वय गरी गररनछे। 

सांचालन प्रस्तावक १००,००० वा. ब.  सा. 
ए. 

५ Tourist guide 
तथा व्यापार 
व्यवसायहरुको 
अवसरमा ववृद्ध 

स्थानीयहरुले आफ्नो दक्षता 
अनसुार Tourist Guide, Porter 
को रुपमा  रोजगारको अवसर 
तमल्नेछ।  
पययटकको चाप बढेसगैँ होटेल, 
लज, खद्यान्न पसल, ररसोटयहरुको 
माग बढ्छ र आयोजना के्षत्रमा 
व्यापार व्यवसायको अवसर ववृद्ध 
हनु्छ र वैदेजशक रोजगारीमा 
जान आवश्यक पदैन। 

स्थातनयहरुलाई Tourist Guide 

र Porter, व्यापार व्यवसाय 

सम्बन्धी तातलम ददने।  

आयोजना प्रभाववत 
के्षत्रहरु 

स्थातनयहरुलाई Tourist 

Guide र Porter, व्यापार 
व्यवसाय सम्बन्धी तातलम 
ददए नददए तनग्रानी गने। 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण 
के्षत्र, स्थानीय तनकाय सांग 
समन्वय गरी गररनछे। 

सांचालन प्रस्तावक २५०,००० 

 
वा. ब.  सा. 
ए. 

६ स्थातनयहरूमा 
डुङ्गा तथा 
Motor Boat  

चलाउन ेसीप 
भएका 
स्थातनयहरूला
ई रोजगारीको 
अवसर 

स्थातनयहरूमा डुङ्गा तथा Motor 

Boat  चलाउन े  चालकहरूको 
आवश्यकता भएकाले 
स्थातनयहरूलाई रोजगारीमा 
प्राथतमकता ददइने। 

डुङ्गा तथा Motor Boat  चलाउन 
सक्षम स्थातनयहरूलाई डङु्गा 
तथा Motor Boat  चालकको 
रूपमा चयन गररनछे। 

आयोना के्षत्र 
 

डुङ्गा तथा Motor Boat  

चलाउन सक्षम 
स्थातनयहरूलाई डङु्गा तथा 
Motor Boat  चालकको 
रूपमा तनयकु्त गररनेछ। 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण 
के्षत्र, स्थानीय तनकाय सांग 
समन्वय गरी गररनछे। 

सांचालन प्रस्तावक आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समावशे छ 

वा. ब.  सा. 
ए. 
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ि
.
सां
. 

ववषयगत क्षते्र सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरीका 
वियाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुातनत 
जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

७ उद्धार टोली 
तयारीको लागी 
आवश्यक सीप 
तथा उद्धार 
सम्बन्धी 
तातलम ददइन े

आयोजना के्षत्रका स्थानीय तथा 
वपछडीयका वगयलाई उद्धार 
सम्बन्धी तातलममा प्राथतमकता 
ददइने। 

उद्धार टोली तयारीको लागी 
आवश्यक सीप तथा उद्धार 
सम्बन्धी तातलम प्राप्त स्थानीय 
बातसन्दालाई उद्धार टोली 
रूपमा चयन गररनछे। 

आयोना के्षत्र उद्धार टोली तयारीको लागी 
आवश्यक सीप तथा उद्धार 
सम्बन्धी तातलम प्राप्त 
स्थानीय बातसन्दालाई 
उद्धार टोली रूपमा तनयकु्त 
गररनेछ। 

सांचालन प्रस्तावक आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समावशे छ 

वा. ब.  सा. 
ए. 

८ उपोभोक्ताहरू
ले सपुथ 
मूल्यमा  

दैतनक 
उपोभोग्य 
सामानहरू 
खररद गनय 
पाउने। 

जलमागय माफय त सामानहरू 
आयात गदाय ढुवानी रकम कम 
लाग्न े भएकाले 
उपोभोक्ताहरूलाई सपुथ मूल्यमा 
दैतनक उपोभोग्य सामानहरू 
खररद गनय पाउने। 

ढुवानी सम्ब्धी तनयम तथा 
तनतीहरूको तजुयमा गने। 

आयोना के्षत्र 
 

ढुवानी सम्ब्धी तनयम तथा 
तनतीहरूको पालना भए 
नभएको तनगरानी गने। 

सांचालन 
 

 

प्रस्तावक आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समावशे छ 

वा. ब.  सा. 
ए. 

९ माछापालनका 
कारण स्थातनय 
जनताको 
रोजगारीको 
अवसरमा ववृद्ध 

आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभाववत 
समदुाय, वपछतडएका तथा 
मवहला समदुायलाई रोजगारीमा 
पवहलो प्राथातमकता ददइनछे। 

माछापालनका लागी स्थातनय 
बातसन्दाहरूलाई उपयकु्त 
तातलम ददइने। 

आयोना के्षत्र 
 

तातलम प्राप्त स्थातनय 
जलशजक्तलाई व्यवसाय 
तथा रोजगारीको अवसर 
ददने। 

सांचालन प्रस्तावक आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समावशे छ 

वा. ब.  सा. 
ए. 

१
० 

आतथयक 
अवसरमा ववृद्ध 
जस्तै व्यवसाय 
र स्थातनय 
अथयतन्त्रमा 
प्रभाव 

उत्पाददत माछाको तबविववतरण 
तथा जलाशयमा काम गने 
कामदार, पययटक आददका 
कारणले आयोजना के्षत्रमा 
व्यापार व्यवसायमा ववृद्ध भई 
आतथयक वियाकलापमा ठुलो 
टेवा ददनछे। 

स्थातनय जलशजक्तलाई 
व्यवसाय तथा रोजगारीको 
अवसर ददने। माछा व्यापारको 
लातग उजचत बजार उपलब्ध 
गराउने। 

आयोना के्षत्र 
 

स्थातनय व्यवसायीशरूलाइ 
उजचत बजारको 
उपलब्त्धता भए नभएको 
तनगरानी गने। 

सांचालन प्रस्तावक आयोजना 
तडजाइन 
लागतमा 
समावशे छ 

वा. ब.  सा. 
ए. 

१
१ 

आयोजनाको 
सांचालनको  
अवतधमा 
स्थातनय  
बातसन्दाहरुले 
तसचाँईको 
सवुवधा पाउँन े

तनमायण कायय सम्पन् न भए पश् चात 
स्थातनय वकसानहरुलै 
खेतीपातीका लातग समय 
तातलका अनसुार  तसचाँईको 
सवुवधा पाउँनछेन ्। 

 

 तसचाँईको पानी ववतरणको 
समय तातलका बनाइन े

 

आयोजना प्रभाववत 
के्षत्रहरु 

स्थातनय जनप्रतततनधीको 
रोहबरमा समयमा पानी 
ववतरण गरेको छ वक छैन 
भनेर हेने एकजना तनरीक्षक 
राजखनेछ । 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण 
के्षत्र, स्थानीय तनकाय सांग 
समन्वय गरी गररनछे। 

सांचालन प्रस्तावक १००,००० वा. ब.  सा. 
ए. 

 कुल  (ख)       ८००,००० 

 
 

 कुल (क+ख)       १७,५००,००
० 
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तातलका 8.3: नकारात्मक प्रभावको न्यूतनकरण उपायहरु 
ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

भौततक वातावरण 
तनमायण चरण 

१ जतमनमा 
पने प्रभाव 

आयोजनाको लातग प्रयोग 
गररने सरकारी तथा तनजज 
जग्गाको उजचत क्षततपूततय 
ददइनेछ। 
 

 प्रयोग भएको जग्गाको 
क्षततपूततय    
      
अस्थायी सहायक 
सवुवधाहरुको सांरचनाहरुको 
पनुस्थायपना      

आयोजनाको 
सांरचनाको 
प्रस्ताववत 
के्षत्रहरु 

आयोजनाको लातग आवश्यक जग्गाहरु 
जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ अनरुुप प्राप्त 
गररनेछ। 
आयोजनाका सांरचनाहरु तनमायण गनय 
स्थायी रुपमा जग्गा तलइनेछ र त्यसको 
लातग उजचत क्षततपूततय ददइनेछ र 
अस्थायी सहायक सवुवधाहरुको 
सांरचनाहरुको तनमायणका लातग जग्गाहरु 
भाडामा तलइनछे।   
अस्थायी सहायक सवुवधाहरुको 
सांरचनाहरुको पनुस्थायपना     गररनेछ र 
जग्गाधनीलाई वफताय गररनछे। 
नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

तनमायण 

चरण 
प्रस्तावक,  आयोजना तडजाइन 

लागतमा समावशे छ 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थाप
न एकाई 

२ स्थलाकृतत
मा पने 
प्रभाव 

ग्यातबयन पखायलको तनमायण 
र बायोयजन्जतनयररङ्ग प्रणाली 
िारा भ-ूसांरक्षण गररनेछ।   
सकेसम्म कम मात्र 
उत्खनन ्गररनेछ। 

जस्थर भतूमको चयन गररनछे। 
Saddl e support s र 
anchor bl ocks हरु 
कोलतुभयल तडपोजजटमा 
फाउण्डेड हनुेछन।् 

आयोजनाको 
सांरचनाको 
प्रस्ताववत 
के्षत्रहरु 

आयोजना के्षत्रको जोजखमपूणय के्षत्रमा 
ग्यातबयन पखायल, अतम्रसो र बाँसको 
रोपण र अन्य भ-ूप्राववतधक प्रववतध जस्ता 
बायोइजन्जतनयररङ्ग प्रववतधहरुले सरुजक्षत 
गररनेछ। Saddle supports and anchor 

blocks हरु कोलतुभयल फाउण्डेड 
हनुेछन।् 
उत्खनन ् के्षत्र, मक ववसजयन के्षत्र, 
कन्सट्रक्सन याडय, पावकय ङ्ग, 
स्टकपाइतलङ्ग, िसर प्लान्ट, ब्याचीङ्ग 
प्लान्ट, कामदार जशववर के्षत्रको लातग 
सकेसम्म कम मात्र उत्खनन ्गररनेछ। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

४०,०००,००० वा. ब.  
सा. ए. 

३ जशववरबाट 
उत्पन्न हनुे 
ठोस 
फोहोर 

जशववरबाट उत्पादन हनु े
फोहोरहरू व्यवस्थापन 
गररनेछ । 
कुवहने फोहोरको कम्पोष्ट 
मल बनाइनेछ र प्रयोग गनय 
तमल्ने नकुवहने जचजहरू पनुूः 
प्रयोग गररनेछ र  प्रयोग 

तनमायण काययहरूबाट उत्पन्न 
फोहोरको उजचत ब्यवस्थापन 

गररनेछ। जशववर के्षत्रहरुमा 
कामदाहरुिारा तनजस्कन े
अनावश्यक फोहोर कम गनय 
उनीहरुलाई ववशेष तनदेशन 
ददइनेछ।   

आयोजनाको 
फोहोर 
ववसयजन के्षत्र  

तनमायण काययहरूबाट उत्पन्न नकुवहने र 
कुवहने फोहोर छुटै्ट भण्डारण गररनेछ। 
तनमायण गततववतधहरुबाट उत्पन्न 
फोहोरहरु सामान्यतया नकूवहन े
प्रकारका हनु्छन ्जस्तै खाली तसमेन्टको 
झोला, कन्टेनर, प्लाजस्टक, काठको 
फल्याकहरु आदीलाई बावहर राजखनछे 
र  जशववर के्षत्रहरुमा उत्पन्न नकुवहन ेर 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

२०,०००,००० 
 

वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

गनय नतमल्ने जचजहरू 
कवाडीलाई बेजचनेछ। 
तनमायण जशववरमा जल 
तनकातसको उजचत व्यावस्था 
हनुेछ। 

कुवहने फोहोर छुटै्ट भण्डारण गरीनछे। 
सरुजक्षत ठाउँमा सांकलन गररनेछ। 
छुट्टाएर राजखएको कुवहने फोहोरको 
कम्पोष्ट मल बनाएर स्थातनय 
वकसानलाई हस्तान्तरण गररनेछ। 
नकुवहने जचजहरू पनुूः प्रयोग गररनेछ। 
नचावहने र कुवहन े फोहोरको डङ्गुर 
तोवकएको ठाउँ भन्दा अन्त कतै फाल्न 
मनावह गररनेछ। फोहोरलाइ नदीमा 
फातलने छैन र ववसजयन के्षत्रको तभर र 
सतहमा बायोइजन्जतनयररङ प्रववतधहरू 
अपनाइनछे। 

४ तेल, 
जचल्लो 
पदाथय तथा 
अन्य 
रसायनहरू
को 
चहुावट 

ग्रीज, मोतबल तथा अन्य 
रसायनहरूको चहुावट हनु 
नददन उजचत रूपमा 
व्यवस्थापन गररनछे। 

ग्रीज तथा मोतबल र 
अनउपयकु्त वा तमतत समाप्त 
भएका ववषाक्त रसायनहरुलाई 
अलग अलग प्लाजस्टक ड्रममा 
सांकलन गरीनेछ र सरुजक्षत 
ठाउँमा भण्डारण गररनेछ। 
तनमायण व्यवसायी सो कामको  
लागी जजम्मेवार हनुेछ। 

आयोजनाको 
फोहोर 
ववसयजन के्षत्र 

तेल, जचल्लो पदाथय फोहोर कुनै ठाँउमा 
सांकलन गरेर व्यवस्थापन गररनेछ। 
पेट्रोतलयम बांकर कां िीट भएको  के्षत्रमा 
स्थावपत गररनेछ जसमा तेल र ग्रीज 
सेपरेटरको सवुवधा प्रदान गररएको 
हनुेछ।  

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

५,०००,००० 
 

वा. ब.  
सा. ए. 

५ सखु्खा 
के्षत्रमा पनय 
सक्न े
प्रभाव 

बाँध, इन्टेक तथा उत्खनन 
के्षत्रको तनमायण कायय 
सकेसम्म थोरै समय 
अवतधमा सकाइनेछ। यसै 
गरर तल्लो तटीय पानीको 
धतमलोपन कम गने काम 
गररनेछ। 

तल्लो तटीय के्षत्रमा पानीको 
धतमलोपन कम हनुे गरी 
तनमायण काययहरू सांचालन 
गररनेछ। 

सखु्खा के्षत्र बाँध, इन्टेक तथा उत्खनन के्षत्रको 
तनमायण काययहरू सकेसम्म छोटो समय 
अवतधमा सकाइनछे। यसै गरर तल्लो 
तटीय पानीको धतमलोपन कम गने 
नदीमा मक तथा स्पोइलहरु तमतसन 
ददइनेछैन । 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजना तडजाइन 
लागतमा समावशे छ 

वा. ब.  
सा. ए. 

६ ध्वतन 
प्रदषुणका 
कारण पने 
प्रभाव 

ध्वतन प्रदषुणको उच्च 
जोजखम के्षत्रमा 
जनशजक्तहरूलाई इयर गाडय 
प्रदान गररनछे। तनमायण 
के्षत्र वरीपरी बार 
लगाइनछे। तनमायण के्षत्रका 
सबै सवारी साधनहरूको 
तनगारनी गररनछे।  

तनमायण के्षत्रका सबै सवारी 
साधनहरूको तनगारनी 
गररनेछ। तनमायण के्षत्रमा बार 
लगाईनेछ। PPE प्रदान 
गररनेछ। 

आयोजना 
के्षत्र  

ध्वतन प्रदशुणको उच्च जोजखम के्षत्रमा 
जनशजक्तहरूलाई इयर गाडय प्रदान 
गररनेछ। आयोजना के्षत्रबाट तनस्कन े 
आवाज कम गनयका लातग एयर 
कम्प्रसेरहरु वफट गररनछे।  नेपाली 
सेनाको सहयोगमा छुटै्ट बांकर हाउस 
तनमायण गरी ववष्फोटकको पदाथयहरूको  
व्यवस्थापन गररनछे। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

१०,०००,००० वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

८ हावाको 
गणुस्तरमा 
प्राभव 

अव्यवजस्थत फोहोर र 
भान्साबाट तनजस्कन े धवुा ँ
जस्ता अन्य कारणले 
वायकुो गणुस्तरमा असर 
परु् याउन सक्न े भएकोले 
सम्पूणय फोहोरहरूको उजचत 
व्यवस्थापन गररनछे।   
धलुो उड्ने ठाँउमा तनमायण 
चरणमा दैतनक २ चोटी 
पानी छवकय नछे । 

सवारी साधनहरू तनगारनी 
गररनेछ। 

पानी छवकय नछे। 
 

आयोजना 
के्षत्र 

धलुो प्रभाववत के्षत्रहरु िजशांग प्लान्ट, 

ब्याजचांग प्लान्ट, रक तड्रतलांग के्षत्रमा 
अतनवायय रुपमा मास्कको प्रयोग 
गररनेछ। 

अव्यवजस्थत फोहोर र भान्साबाट 
तनजस्कने धवुाँ जस्ता अन्य कारणले 
वायकुो गणुस्तरमा असर परु् याउन ेसक्न े
भएकोले सम्पूणय फोहोरहरूको उजचत 
व्यवस्थापन गररनछे। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

१,०००,००० 
 

वा. ब.  
सा. ए. 
  

९ पानीको 
गणुस्तरमा 
हनुे 
पररवतयन 

ववषाल ु फोहोरहरु र 
खतरनाक फोहोरहरुको 
सरुजक्षत व्यवस्थापन 
गररनेछ।इन्धन, ग्रीज तथा 
अन्य रसायनयकु्त 
सामाग्रीको चहुावटले 
पानीमा असर नपरोस भनेर 
भण्डारण के्षत्र वरीपरीबार 
लगाइनछे। प्रयोग गरेको 
तेलहरू उजचत रूपमा 
कन्टेनरमा सांकलन 
गररनेछ। 

प्रयोग गरेको तेलहरू उजचत 
रूपमा कन्टेनरमा सांकलन 
गररनेछ। तनमायण व्यावसायी 
लाई फोहोर ब्यवस्थापन  
योजना बनाउनछे जसमा 
ववषाल,ु ठोस तथा सेनटेरी 
फोहोर र सामाग्रीको उपयोग, 

भण्डारण र तडस्पोजललाई 
सामेल गररनछे।  

कन्काई नदी नदी जथाभावी नहुाउन,े कपडा धनु,े र 
नदीमा शौच तथा वपसाब गने काम कडा 
रूपमा तनषतेधत हनुेछ। जशववरहरुको 
उजचत व्यवस्थापन गररनेछ। ब्याजचग 
प्लान्ट, िसर बाट तनस्केको फोहोर 
पानी प्राकृततक जल तनकायहरुसांग 
तमसाउन ुभन्दा अजघ वफल्टर गररनेछ।    
 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

१,०००,००० 
 

वा. ब.  
सा. ए. 
 
 

१
० 

सतही 
माटोको 
क्षतत 

माटोको क्षतत न्यूनीकरण 
गनय माटो भण्डारण गने 
ठाँउमा नहरहरु 
बनाइनछे। 

भौगोतलक रुपले बतलयो र 
जस्थर के्षत्र चयन गररनछे 
।वायो इजन्जतनयररङ्ग र 
इजन्जतनयररङ्ग तडजाइनबाट  
gabion wall र retaining 

anchor blocks को तनमायण 
गररनेछ। 

आयोजना 
के्षत्र 

सतही माटो भण्डारण गरेको ठाँउ 
प्लाजस्टकले छोवपनेछ र पानी बग्न ेके्षत्र 
मातथ भण्डारण गररनछे। माटोको क्षतत 
न्यूनीकरण गनय माटो भण्डारण गने 
ठाँउमा नहरहरु बनाइनछे। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजना तडजाइन 
लागतमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

१
१ 

आयोजनाक
ाो लातग 
पहुँच 
सडकको 
तनमायण 

आयोजना के्षत्रमा सहज 
पहुँचका लातग ६ वक.तम. 
लम्बाईको पहुँच सडक र 
आयोजनाका ववतभन् न 

वरपरका गाउँहरूमा पहँूच, 
आयोजनाको  के्षत्रको पहुँच र 
आयोजनाका ववतभन् न 
सांरचनाहरूमा पहुँचका लातग 

आयोजनाको 
पहुँच सडक 
तथा 
आन्तररक 
पहुँच सडक 

आयोजना के्षत्रमा अवजस्थत सडकहरूको 
स्तर ववृद्धका लातग सहयोग प्रदान 
गररनेछ। आयोजना के्षत्रमा सहज 
पहुँचका लातग ६ वक.तम. लम्बाईको 
पहुँच सडक र आयोजनाका ववतभन् न 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजना तडजाइन 
लागतमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

सांरचनाहरूमा पहुँचको लातग 
आन्तररक पहुँच सडकको 
तनमायण गररनेछ। 

पहुँच मागयको तनमायण 
गररनेछ। 

सांरचनाहरूमा पहुँचको लातग आन्तररक 
पहुँच सडकको तनमायण गररनछे। 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

१
२ 

भौततक 
पूवायधारहरु
को ववनास 
(पलु, 

बाटो),  
बस्ती तथा 
हाउजजङको
) 

भौततक पूवायधारहरुमा सके 
सम्म कम हानी हनु े गरर 
गने र  नया ँपलु र बाटो 
बनाइ ददनछे । 

आयोजना सकेसम्म तछटो 
सकाउन े। 

आयोजना 
प्रभाववत 
के्षत्रहरु 

आयोजना तनमायण गदाय भौततक 
पूवायधारहरुमा सके सम्म कम हानी हनु े
गरर गने र  बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण 
गररनेछ भन े पलु, बाटोहरुमा हानी 
भएमा अको ठाँउमा पलु र बाटो बनाइ 
ददनेछ । 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजना तडजाइन 
लागतमा समावशे छ 

वा. ब.  
सा. ए. 

 ब्लाजस्टङ्ग 
र बन्कर 
सांचालनको 
लातग हनु े
समस्याहरू 

नेपाल सेनाको सहयोगमा 
छुटै्ट बन्कर हाऊस तनमायण 
गरी ववष्फोटक व्यवस्थापन 
तथा सांचालन गररनेछ। 
टनेल तनमायण को लागी 
ब्लाजस्टांग ददनको समयमा 
मात्र गररनेछ। 

पेट्रोतलयम बांकरहरूलाई छुटै्ट 
किीट के्षत्र तथा तेल र ग्रीस 
सेपरेटरको सवुवधा भएको 
के्षत्रमा राजखनछे। टनेलको 
सरुक्षा र ब्लाजस्टङ्ग अपरेशन 
सरुक्षाको लातग ववशेषज्ञ 
भवैूज्ञातनकसँग परामशय 
गररनेछ। 

हेडरेस टनेल, 

पेनस्टक 
टनेल, बांकर 
साइटहरु  

टनेल र ब्लाजस्टङ्ग अपरेसनको सरुक्षा 
सतुनजस्चत गनयको लातग भ-ुगभय ववदसँग 
परामशय तलइनेछ।  छुटै्ट बन्कर हाऊस 
तनमायण गरी ववष्फोटक व्यवस्थापन तथा 
सांचालन गररनछे। नेपाली सेनाको 
सहयोगमा छुटै्ट बांकर हाउस तनमायण गरी 
ववस्फोटक प्रबन्ध गररनेछ। टनेल 
आवाज-सोस्न े उपकरण सांग वफट 
गररनेछ।। 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजना तडजाइन 
लागतमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

 ववस्फोटक 
सामग्री  
ह्यान्डतलांग 
को समस्या 

ववस्फोटक सामग्री 
भण्डारण के्षत्रको रक्षा 
गररनेछ र ववस्फोट 
जोजखमको सांकेत 
राखीनेछ। 

ववष्फोटक पदाथयहरुको 
व्यवस्थापन नेपाली सेनाको 
सहयोगमा गररनेछ। 

बांकर 
साइटहरु 

ववष्फोटक पदाथयहरुको व्यवस्थापन 
नेपाली सेनाको सहयोगमा गररनेछ। 
ववस्फोटक ऐन २०१८ अनसुार 
आवश्यक कानूनी प्रविया आयोजना 
िारा गररनछे ववस्फोटक सामाग्री को 
ह्यान्डतलांग को समयमा धूम्रपान गनय को 
लागी अनमुतत ददइन े छैन।उजचत 
व्यजक्तगत सरुक्षात्मक उपकरण (जस्तै 
सरुक्षा तगलास, face shield, आदद) 
ववस्फोटक सामाग्री सांचालन गनुय अजघ 
प्रयोग गनुयपनेछ।ववष्फोटक पदाथयहरु 
काँसा वा  र काठ को mallets को 
माध्यम बाट मात्र खोतलनेछ। 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ।  

 कुल       ७७,०००,०००  

 सांचालन चरण 

१ जलववज्ञान 
र 
सेतडमेन्टमा 
आउने 
पररवतयन 

जलाशय बाँधको तनयतमत 
तनकासी गररनेछ। 

गल्ली फमेशन र 
तसल्टेशनलाइ कम गनयका 
लातग छेउमा नहर 
बनाईनेछ। बालवुालाई 
नदीमा तमतसन ु अगातड नै 
एउटा खाल्डो खनेर 
बालवुालाई त्यसमा सांकलन 
गररनेछ। 

जलववद्यतु आयोजनाको 
सांरचनाको सांरक्षण गनय थप 
जलाधार व्यवस्थापन 
गततववतधहरू सांचालन 
गररनेछ।  गल्ली फमेशन र 
तसल्टेशनलाइ कम गनयका 
लातग छेउमा नहर बनाईनछे। 

आयोजना 
के्षत्र 

जलववद्यतु आयोजनाको सांरचनाको 
सांरक्षण गनयका लातग जलाधार 
व्यवस्थापन गततववतधहरू सांचालन 
गररनेछ। इन्टेकबाट औसत मातसक 
पानीको बहावको १०% नदीमा 
छोतडनेछ। 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको सांचालन 
चरणमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

२ ववद्यतुगहृ 
के्षत्रमा 
ध्वतन र 
कम्पन 

धेरै मात्रामा ध्वतन पैदा गने 
इजन्जनहरूमा ध्वतन 
न्यूनीकरण गने उपकरण 
जडान गररनछे।  

इयर गाडय प्रदान गररनछे। 

ध्वतन प्रदशुणको उच्च जोजखम 
के्षत्रमा जनशजक्तहरूलाई इयर 
गाडय प्रदान गररनछे। 

सबै सवारी साधनहरूको 
तनगारनी गररनछे। 

ववद्यतुगहृ 
के्षत्र 

तनमायण के्षत्रका सबै सवारी साधनहरू 
तनगारनी गररनछे। अनावश्यक स्वरलाई 
कम गनय तबशेष तनदेशन ददइनछे। 
आयोजना के्षत्रबाट तनजस्कन े  आवाज 
कम गनयका लातग एयर कम्प्रसेरहरु 
वफट गररनेछ।   

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

६,०००,००० 
 

वा. ब.  
सा. ए. 

३ बहाव कम 
भएर 
पानीको 
गणुस्तरमा 
पररवतयन 

बालवुालाई नदीमा तमतसन ु
अगातड नै एउटा खाल्डो 
खनेर बालवुालाई त्यसमा 
सांकलन गररनेछ। 
 

पानीका स्रोतहरुको नजजक 
जथाभावी ववसजयन गनय तनषधे 
गररनेछ। sediments हरु लाई 
सरुजक्षत रुपमा सांकलन गरी 
सरुजक्षत स्थानमा साररनेछ। 

सखु्खा के्षत्र बालवुा सांकलन र व्यवस्थापन 
गररनेछ। तनमायण व्यावसायी लाई 
फोहोर ब्यवस्थापन  योजना बनाउन को 
लागी बाध्य बनाइनेछ।  जसमा ववषाल,ु 

ठोस तथा सेतनटरी फोहोर र सामाग्री 
को उपयोग, भण्डारण र तडस्पोजल लाई 
सामेल गररनछे। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

१,०००,००० 
 

वा. ब.  
सा. ए. 

४ पानीको 
प्रयोग र 
अतधकार 

आयोजनाले इन्टेकबाट 
मातसक पानीको बहावको 
१०% अतनवायय रुपमा 
छोतडनेछ।  

प्रवद्धयक िारा हेडवकय सबाट 
प्रवाह हनु े र ववद्यतुगहृबाट 
तनस्काशन हनु े तडस्चाजय तथा 
सो स्थानमा पानीको सतह 
सम्बन्धी तथ्याांक hourly 

basis मा सांकलन गरी ववद्यतु 
ववकास ववभागले तथा नेपाल 
ववद्यतु प्रतधकरणलाई हरेक 
मवहना उपलब्ध गराइनछे। 
यसका लातग उपकरण जडान 
तथा ममयत सम्भारको लातग 
लाग्न ेसम्पूणय प्रवद्धयक गनेछ।    

तल्लो तटीय 
के्षत्रमा 

तल्लो तवटय के्षत्रको पाररजस्थततकीय 
प्रणालीलाई कायम राख् नका तनजम्त  
अतनवायय रूपमा औसत मातसक बहावको 
१० प्रततशत वातावरणीय बहावको 
रूपमा छोडी कडाइका साथ अनगुमन 
गररनेछ। 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको सांचालन 
चरणमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

५ जलाशयका 
कारण पने 
प्रभाव 

सेतडमेन्ट थवुप्रएर बस्न े
नददको लातग स्लइुस 
गेटबाट सेतडमेन्टलाई 
तनयतमत रूपमा हटाइनेछ। 
डुवान के्षत्रको वररपरर 
Slope stabilization गने 
काययहरु गनुयपने देजखन्छ। 
तभरालो ठाउँको सरुक्षाका 
लातग Soil nailing, 
shotcreting, grouting, dry 
or wet stone pitching  
ववतधहरु प्रयोग गनुयपने 
देजखन्छ। 

जम्मा भएर बसेका 
सेतडमेन्टलाई तनयतमत रूपमा 
हटाइनछे। 

सखु्खा के्षत्र तल्लो तवटय के्षत्रको सांरक्षण गररनेछ। 
आयोजना सांचालन अवतधमा जलाशयमा 
पानीको स्तर घट्ने र बढ्ने प्रकृया जारी 
रहनेछ। Soil mass मा हनुे फरकपनले 
सांरचनात्मक कमजोरी ल्याउँछ जसले 
reservoir को rim वररपरर slope failure 

तनम्त्याउनेछ। Reservoir rim failure र 
draw down को सरुक्षा गररनेछ। डुवान 
के्षत्रको वररपरर Slope stabilization गने 
काययहरु गनुयपने देजखन्छ। तभरालो 
ठाउँको सरुक्षाका लातग Soil nailing, 
shotcreting, grouting, dry or wet 
stone pitching  ववतधहरु प्रयोग गनुयपने 
देजखन्छ। यस प्रयोजनको लागी, 
जलाशय के्षत्र वरपर ववस्ततृ भवैूज्ञातनक 
अनसुन्धान गनुयका साथै सरुक्षाका 
काययहरु पतन गनुयपने देजखन्छ। 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

४,०००,००० वा. ब.  
सा. ए. 

६ बाँध 
भजत्कँदा 
पने प्रभाव 
(Dam 
Break 
Analysis) 

आयोजना सांचालनको 
िममा घण्टाको आधारमा 
बाँधको तल्लो तवटय के्षत्रमा 
अवजस्थत आयोजनाको 
लातग हाइड्रोलोजजकल फ्लो 
को डाटा प्रदान गनेछ।  

तल्लो तवटय के्षत्रमा 
अवजस्थत आयोजनाहरूलाई 
ममयत सम्भार सम्बन्धी 
तातलकाको बारेमा जानकारी 
प्रदान गनेछ। 

 

आयोजना सांचालनको िममा 
तल्लो तवटय के्षत्रमा रहेका 
मातनसहरूलाई अचानक पानी 
छोड्दा पने असर, 

आपत्कातलन अवस्था तथा 
सामान्य अवस्था र साइरन 
प्रणाली सम्बन्धी 
जनचेतनामूलक काययिमहरू 
सांचालन गररनेछ। 

आयोजनाको हेडवक्सय र 
ववद्यतुगहृको तडस्चाजय सम्बन्धी 
वववरण प्रत्येक घण्टामा रेकडय 
गररनेछ र रेकडय गररएको 
वववरण नेपाल ववद्यतु 
प्रातधकरण तथा ववद्यतु ववकास 
ववभागलाई मातसक रूपमा 
प्रदान गररनछे। यस 
प्राबधानसँग सम्बजन्धत 
उपकरणहरू आयोजनािारा 
प्रदान गररनछे। 

तल्लो तवटय 
के्षत्र 

आपततलन अवस्था तथा सामान्य 
अवस्था र साइरन प्रणाली सम्बन्धी 
जनचेतनामूलक काययिमहरू सांचालन 
गररनेछ। 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको सांचालन 
चरणमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

७ जलाशयको 
वकनारामा 
भ-ूस्खलन 
हुँदा पने 
प्रभाव 

जोजखम के्षत्रमा अवजस्थत 
मातनसहरूलाई जोजखमको 
बारे जानकारी उपलब्ध 
गराउने।  

मौसम पूवायनमुान गरी 
समयमै चेतावनी ददने। 

 

बाँधको असफलताका कारण 
पने असरहरू सँग सम्बजन्धत 
प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण 
गनयका लातग आयोजनाबाट 
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा 
प्रभाववत हनुे के्षत्रका 
मातनसहरूलाई वपवकङ 
सांचालन चरणको योजना र 
डाटा उपलब्ध गराउन े
प्रावधान लाग ुगररनेछ। 

आयोजना 
स्थल 

ब्यारेज सरुक्षालाई प्राथतमकता ददएर 
ब्यारेजको तनमायण गररनेछ। 

जोजखम मूल्याङ्कन, आपतकालीन 
उपायहरुको योजना र तयारी, ब्यारेज 
सरुक्षा अनगुमन र establishment of a 
real time warning triggering system 
तनमायण गररनेछ। 

अनगुमन प्रणाली, चेतावनी प्रणाली, 
Warning dissemination system जस्ता 
जोजखम सखु्खा के्षत्र र नजजकको बस्ती 
मा  चेतावनी प्रणालीको स्थापना 
गररनेछ। 

बाधँ भजत्कँन े सांकेत पाउन े तबततकै 
साइरन बजाइनेछ। साइरन ५ तमनेटको 
अन्तरालमा ३० सेकन्ड वा सो भन्दा 
बढी लगातार बजाइनेछ जसले गदाय 
स्थातनयहरुलाई आपतकालको बारेमा 
जानकारी हनु्छ र रोकथामको उपायहरु 
प्रयोग  गनय सवकन्छ । 
बायो इजन्जतनयररङ्ग, स्थातनयहरुलाई  
सरुजक्षत ठाँउमा बसाईसराई गने। 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको सांचालन 
चरणमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

८ जलाशयका 
कारण 
नदीको 
सतहको 
स्तर ववृद्ध 
हुँदा पने 
प्रभाव 

पानीको अजस्थरताले 
जलाशयको वकनारामा 
रहेका स-साना भ-ू
स्खलनहरू आयोजनाका 
लातग असरका रूपमा 
रहनेछन।्  

यसलाई आयोजनाको तडजाइन 
गदाय बायो इजन्जतनयररङ्ग प्रयोग 
गरेर तडजाइन गररनेछ जसले 
गदाय यस प्रभावलाई कम गनय 
सवकनेछ। 

आयोजना 
स्थल 

बायो इजन्जतनयररङ्ग ववतध प्रयोग गने। 
नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको सांचालन 
चरणमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

९ बाढी 
सम्बन्धी 
प्रभाव 

आयोजना सांचालनको 
िममा घण्टाको आधारमा 
बाँधको तल्लो तवटय के्षत्रमा 
अवजस्थत आयोजनाको 
लातग हाइड्रोलोजजकल फ्लो 
को डाटा प्रदान गनेछ। 

 

आयोजनाको हेडवक्सय र 
ववद्यतुगहृको तडस्चाजय सम्बन्धी 
वववरण प्रत्येक घण्टामा रेकडय 
गररनेछ र रेकडय गररएको 
वववरण नेपाल ववद्यतु 
प्रातधकरण तथा ववद्यतु ववकास 
ववभागलाई मातसक रूपमा 
प्रदान गररनछे। यस 
प्राबधानसँग सम्बजन्धत 

आयोजना 
स्थल 

बायो इजन्जतनयररङ,  स्थातनयहरुलाई  
सरुजक्षत ठाँउमा बसाईसराई गने। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

२,०००,००० वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

उपकरणहरू आयोजनािारा 
प्रदान गररनछे। 

१
० 

पानीको 
गणुस्तरमा 
हनु सक्ने 
पररवतयन 

तनजश् चत समयको 
अन्तरालमा sediment 

हरूको फ्लतसङ गररनेछ। 

तनजश् चत समयको अन्तरालमा 
sediment हरू सफा 
गररनेछ। 

जलाशय के्षत्र तनजश् चत समयको अन्तरालमा sediment 

हरू सफा गरे नगरेको तनगरानी 
गररनेछ। 

सांचालन 
चरण 

 

 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

५००,००० वा. ब.  
सा. ए. 

१
१ 

माछाको 
चहलपहल  
र बसाई 
सराईमा 
असर 

जलमागय बाहेक अन्य 
रूटबाट डुङ्गा तथा मोटर 
बोट चलाउन तनषधे 
गररनेछ। 

डुङ्गा तथा मोटर बोट सांचालन 
सम्बन्धी ववशेष तनती तथा 
तनयम को तनमायण गरी कडा 
रूपमा लागू गररने। 

जलाशय के्षत्र डुङ्गा तथा मोटर बोट सांचालन सम्बन्धी 
रूटको सदपुयोग भए नभएको अनगुमन 
गने। 

सांचालन 
चरण 

 

 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजना तडजाइन 
लागतमा समावशे छ 

वा. ब.  
सा. ए. 

१
२ 

डुङ्गा तथा 
मोटरबोट 
तथा  को 
कारण 
वनस्पती र 
जीव 
जन्तमुा पने 
प्रभाव 

जलमागय बाहेक अन्य 
रूटबाट डुङ्गा तथा मोटर 
बोट चलाउन तनषधे 
गनुयपने। 

डुङ्गा तथा मोटर बोट सांचालन 
सम्बन्धी ववशेष तनती तथा 
तनयम को तनमायण गररने। 

जलाशय के्षत्र डुङ्गा तथा मोटर बोट सांचालन सम्बन्धी 
रूटको सदपुयोग भए नभएको अनगुमन 
गने। 

सांचालन 
चरण 

 

 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

२,०००,००० वा. ब.  
सा. ए. 

१
३ 

जलचर 
जीवहजन्त ु
बासस्थानम
ाा पने 
असर र 
आवतजाव
तथा बाधा 

जलमागय बाहेक अन्य 
रूटबाट डुङ्गा तथा मोटर 
बोट चलाउन तनषधे 
गनुयपने। 

डुङ्गा तथा मोटर बोट सांचालन 
सम्बन्धी ववशेष तनती तथा 
तनयम को तनमायण गररने। 

जलाशय के्षत्र डुङ्गा तथा मोटर बोट सांचालन सम्बन्धी 
रूटको सदपुयोग भए नभएको अनगुमन 
गने। 

सांचालन 
चरण 

 

 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

२,०००,००० वा. ब.  
सा. ए. 

1. १
४ 
माछाको 
जशकार गने 
तथा 
जलाशयमा 
आउने 
चराचरुुङ्गी
लाई असर 

जलमागय बाहेक अन्य 
रूटबाट डुङ्गा तथा मोटर 
बोट चलाउन तनषधे 
गनुयपने। 

डुङ्गा तथा मोटर बोट सांचालन 
सम्बन्धी ववशेष तनती तथा 
तनयम को तनमायण गररने। 

जलाशय के्षत्र डुङ्गा तथा मोटर बोट सांचालन सम्बन्धी 
रूटको सदपुयोग भए नभएको अनगुमन 
गने। 

सांचालन 
चरण 
 

 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई, 

ठकेदार 

आयोजना तडजाइन 
लागतमा समावशे छ 

वा. ब.  
सा. ए. 

2. १
५ 
पौडी 
खेल्न,े 
माछा माने, 
जस्ता 
मनोरञ्जनक
ाो 
गततववतधह

आयोजना प्रभाववत 
पररवारलाई आयमूलक 
तातलमहरु ददईनेछ र सीप 
र दक्षताको आधारमा 
आयोजनामा रोजगारी 
ददईनेछ। आयोजनाको 
लातग प्राप्त गररने सबै तनजी 

Water Navigation  को 
तनजश् चत स्थान तोवकनछे 
जसमा पौडी खेल्न,े माछा माने, 

जस्ता वियाकलापहरू तनषधे 
गररनेछ। 

जलाशय के्षत्र Water Navigation  को तनजश् चत स्थान 
तोवकनछे र तनषतेधत के्षत्रमा पौडी खेल्न,े 

माछा माने, जस्ता वियाकलाप भए 
नभएको तनगरानी गररनेछ। 

सांचालन 
चरण 

 

 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

३,०००,००० वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

रूमा वाधा 
पने 
मदु्दाहरू 

जतमनलाई प्रचतलत बजार 
मूल्य अनसुार क्षततपूती  
ददनपुने। 

3. १
६ 
माछापालन
का कारण 
रासायतनक 
प्रदूषण 

माछापालनमा रसायनहरु 
जस्तै: तभटातमन, वपग्मेन्ट, 
तमनेरल, हामोन, 
तडसइन्फेक्ट्न्याटहरुको 
अत्यातधक प्रयोगमा 
तनयन्त्रण तथा रोक 
लगाउने। 

माछापालनमा रसायनहरु 
जस्तै: तभटातमन, वपग्मेन्ट, 
तमनेरल, हामोन, 
तडसइन्फेक्ट्न्याटहरुको 
अत्यातधक प्रयोग सम्बन्धी 
मापदण्ड तथा तनतत-तनयमको 
तनमायण तथा तजुयमा गने। 

जलाशय के्षत्र माछापालनमा रसायनहरु जस्तै: 
तभटातमन, वपग्मेन्ट, तमनेरल, हामोन, 
तडसइन्फेक्ट्न्याटहरुको अत्यातधक 
प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड तथा तनतत-
तनयमको पालना भए नभएको तनगरानी 
गने। 

सांचालन 
चरण 

 

 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजना तडजाइन 
लागतमा समावशे छ 

वा. ब.  
सा. ए. 

4. १
७ 
तसचाई 
गररएका 
भ-ु
भागहरुमा 
salinizatio
n, 
alkalizatio
n, Soil 
acidificati
on,  
waterloggi

ng भएर 
जतमनको 
उवयरतामाह्र
ाास   

तसांचाई गररएका भ-ु
भागहरुमा पानी भने र 
तनकास प्रणालीको व्यवस्था 
गररनेछ। 

समय समयमा माटोको 
गणुस्तर जाँच गरररहन े

आयोजनाको 
प्रस्ताववत 
तसचाँई 
के्षत्रहरु 

तसचाई गररएका भ-ुभागहरुमा पानी भने 
र तनकास प्रणालीको पूवायधारको 
व्यवस्था सगने, साथै स्थातनय 
जनप्रतततनधीको रोहबरमा समय समयमा 
माटोको गणुस्तर जाचँ गरररहन े
प्राववतधक व्यवस्था गने 
नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको सांचालन 
चरणमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

5.  कुल       २०,५००,०००  
 जैववक वातावरण 
 तनमायण चरण  
१ वनस्पतत 

तथा 
जीवजन्त ु 
 
 

वन के्षत्रको उजचत क्षततपूततय, 
वकृ्षारोपण,   सरकारी 
वनमा सकेसम्म 
 न्यूनतम फडानी गररनेछ। 
आयोजनाको जलाशय 
के्षत्रमा, सम्भाववत वन 
ववनासको के्षत्र जलाशयको 
free board के्षत्र सम्म 
रहेको छ जनु समदु्री सतह 
भन्दा ७१० तमटर मातथ 
रहेको छ। तसथय, वन 
ववनासलाई कम गनयको 
लागी, जलाशयको full 

supply level भन्दा मातथका 

आवश्यक के्षत्रको रखहरुलाई 
हटाएर सकेसम्म  न्यनुतम 
रुपमा वन फडानी गररने। 
सरकारी जग्गाबाट जग्गा 
प्रयोग गरे बापत क्षततपूततय 
स्वरुप १६००  प्रतत 
हेक्टरको दरले तोवकएको 
स्थानमा वकृ्षारोपण गररनछे। 
यसरी लगाईएका रूखहरुको 
आयोजनाले ५ वषय सम्म 
रेखदेख गररनेछ। सरकारी 
वनमा सकेसम्म 

न्यूनतम फडानी गररनछे। 
जलाशयलाई Poundage गदाय 

सट्टा भनायका 
लातग 
वकनेको 
जग्गामा 

त्यसैगरर इलामको ४८९२.६१ हे. 
सरकारी जग्गा (चरेु सांरक्षण के्षत्र)  
प्रयोग गरे बापत आयोजना के्षत्र वररपरी 
सोही जजल्लामा जग्गा सट्टाभनाय गररनेछ 
र सो जग्गामा क्षततपूततय स्वरुप १६०० 
प्रतत हेक्टरको दरले ७८२८१७६ 
रुखको ववरुवाहरु इलाम जजल्लाको 
तोवकएको स्थानमा वकृ्षारोपण गररनेछ।  

त्यसैगरी झापाको ५७ हे. सरकारी 
जग्गा (चरेु सांरक्षण के्षत्र)  प्रयोग गरे 
बापत आयोजना के्षत्र वररपरी सोही 
जजल्लामा जग्गा सट्टाभनाय गररनेछ र सो 
जग्गामा क्षततपूततय स्वरुप १६०० प्रतत 
हेक्टरको दरले ९१२०० रुखको 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

२,६८८,७३८,०००  

(वकत्ताकाट नभएको 
सरकारी जग्गाको 
लागत) 
१८१,११६,०००  

(सांस्थाहरुको लागत) 

४,९२८,१९६,००० 

(वकत्ताकाट नभएको 
बाली लगाइएको 
सरकारी जग्गाको 
लागत) 
५७५,२७१,४५० 

वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

रूखहरुको कटाईलाई 
सम्भव भएसम्म कम 
गररनेछ। पहुँच सडक 
के्षत्रमा, सडकको RoW तभत्र 
सबै रूखहरु कावटन ेछैन। 
Formation width 
(Carriageway, shoulder 
and drain) तभत्रका रुखहरु 
कावटन ेछन।् 

 

जलीय वासस्थानमा महत्वपूणय 
पररवतयन हनुेछ। आयोजनाका 
सबै प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण 
गनय सम्भव हुँदैन। सखु्खा 
के्षत्रमा हनु े नकारात्मक 
प्रभावलाई न्यूनीकरण गनय 
कन्काई नदीको सखु्खा के्षत्रमा 
न्यूनतम बहाव कायम 
गररराख् न ुपछय। 

ववरुवाहरु झापा जजल्लाको तोवकएको 
स्थानमा वकृ्षारोपण गररनेछ।  

त्यसैले कुल ४९४९.६१ हे. सरकारी 
जग्गा (चरेु सांरक्षण के्षत्र)  प्रयोग गरे 
बापत कुल  ७९१९३७६ रुखको 
ववरुवाहरु तोवकएको स्थानमा वकृ्षारोपण 
गररनेछ।  

आयोजनाको लातग इलामबाट कावटन े 
११२९१० रुखहरुको सट्टामा १:१० 
अनपुातमा २८२२७५० रुखको 
ववरुवाहरु इलाम जजल्लाको तोवकएको 
स्थानमा र झापाबाट कावटन े २७२१  
रुखहरुको सट्टामा १:१० अनपुातमा 
६८०२५ रुखको ववरुवाहरु झापा 
जजल्लाको तोवकएको स्थानमा  
तोवकएको स्थानमा वकृ्षारोपण गररनेछ। 

त्यसैले आयोजनाको लातग चरेु सांरक्षण 
के्षत्रबाट कावटन े ११५६३१  
रुखहरुको सट्टामा १:१० अनपुातमा  
११५६३१० रुखको ववरुवाहरु 
तोवकएको स्थानमा वकृ्षारोपण गररनेछ। 

यसरी लगाईएका रुखहरुको 
आयोजनाले ५ वषय सम्म रेखदेख गरर 
सम्बजन्धत व्यवस्थापन सतमततलाई 
हस्तान्तरण गनेछ। 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

(खोला बगर सवहतको 
सरकारी जग्गाको 
लागत) 
१३८,७५७,२०० 
(कावटने रुखहरुको 
कटान र छाट्न लाग्न े
लागत) 
१०,८१०,१५०,६०
० (वकृ्षारोपणको लातग 
लाग्न ेलागत) 
 

२ गैर काष्ठ 
वन 
पैदावार 
तथा 
जतडबटुी 
जन्य 
तबरुवाको 
नोक्सानी 

कामदार तथा जनशजक्तहरु 
िारा हनु सक्न ेगैर काष्ठय 
वन पैदावरहरुको अवैध 
तस्करीलाई  तनषधे गररनेछ  
भने त्यस्तो गरेको पाइएमा 
तरुुन्त तनयम अनसुार 
कारबावह गररनेछ।  

तनमायण के्षत्रमा जानकारीमूलक 
र चेतचामूलक सूचना बहाव 
गने बोडय, चेतावनी जचन्ह 
स्थातनय जागरुकता, 
तसजयनाका तनजम्त आयोजनाको 
ववतभन्न के्षत्रमा राजखनछे। 

आयोजना 
के्षत्रमा 
अवजस्थत वन 
के्षत्र 

स्थानीय व्यजक्तहरूलाई यस के्षत्रमा 
रहेका गैर काष्ठ वन पैदावार सांरक्षणको 
महत्त्वका बारे सचेत गराइनेछ र 
उत्पादनहरूलाई सरुक्षा प्रदान गररनेछ। 

कामदारको प्रयोगको लागी आयोजना 
स्थल नजजकै सामदुायका मातनसहरुलाई 
दाउरा तडपो वा मट्टीतेलको तडपो 
सांचालन गनय प्रोत्सावहत गने।  तनमायण 
कायय गने कामदारहरुले प्रयोग गने 
ऊजायको रेकडय राख्न,े प्रयोग ऊजायको 
बारेमा तनगरानी  गने र अनगुमन 
ररपोटयमा document बनाउनछे। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

४००,००० वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

३ कामदारह
रुबाट 
अवैध 
तस्करी/ 
काठ 
दाउराको 
बढ्दो माग 

अस्थायी र स्थायी आवास 
सवुवधा र अन्य 
सांरचनाहरुको तनमायणको 
िममा काठको प्रयोगलाई 
न्यून गररनेछ भन े अन्य 
तनमायण सामाग्रीको 
उपयोगलाई प्रोत्सावहत 
गररनेछ। प्रस्तावकले 
आफ्ना सबै जन शजक्तलाई 
ववशेष तनदेशन ददनेछ। 
अवैध रुपमा जशकार 
गररएको, वन्यजन्तहुरुको 
खररद र तबिीलाई कडा 
तनषधे गररनेछ र उल्लङ्ख घन 
गनेहरुलाई कारबाही 
गररनेछ। 

वन्यजन्त ु आवासलाई हातन 
गने गततववतधहरूमा सांलग्न 
भएमा सजाय ददइनेछ। 

जनशजक्तहरुलाई वन के्षत्रमा 
प्रवशे गनय तनशेध गररनेछ। 

वन्जन्तकुो  जशकार गरर जम्मा 
गररएको खाग, छाला अथवा 
अन्य भागहरु तस्करी गनय 
तनशेध गररनछे भन े
जनशजक्तहरुलाई त्यस्तो 
काममा सांलग्न हनु नदीन 
तनदेशन पतन ददइनछे। 

आयोजना 
के्षत्रमा 
अवजस्थत वन 
के्षत्र 

जनशजक्तहरुलाई तनदेशन र तनयन्त्रण 
गररनेछ र वन्यजन्त ुआवासलाई हातन 
गने गततववतधहरूमा सांलग्न भएमा सजाय 
ददइनेछ। तनमायण जनशजक्तलाई अवैध 
तस्करी र जशकार सम्बन्धी जनचेतना 
मलुक काययिम सांचालन गररनेछ। 
तनमायण जनशजक्तलाई वनजांगल र 
वन्यजन्त ु सांरक्षण सम्बन्धी जानकारी 
ददइनेछ। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

५००,००० वा. ब.  
सा. ए. 

४ पानीको 
डाइभयजनले 
जलीय 

वनस्पतत 
तथा 
जीवजन्तमुा 
असर 

इन्टेकमा पानीलाई 
मोडेपतछ त्यस के्षत्रमा 
कां विट पखायलहरु 
बनाइनछे। आयोजनाको 
तनमायण चाडो भन्दा चाडो 
सम्पन् न गने प्रयास 
गररनेछ। 

सम्भव भए सम्म तनमाणय कायय 
तछटो गररनेछ, नददमा जलीय 
वनस्पतत तथा जीवजन्तकुो 
असर गने काययमा कडा तनषधे 
गररनेछ 

इन्टेक तनमाणय अवतधमा जलजीवन प्रभाववत हनु े
भएर यसलाई घटाउन सम्भव भए सम्म 
तनमाणय कायय तछटो गररनेछ। 

ठेकेदारले यो सतुनजित गनेछ वक तनमायण 
कायय गने कामदारहरुले नदीको बहाव 
मोड्ने, नदीको गततशीलता रोक्न,े करेन्ट 
प्रयोग गरेर माछा माने वा ववषाक्तता 
प्रयोग गरी व्यजक्तगत लाभको लागी 
तबवि र ढुवानीको माध्यमबाट माछा 
मानय कुनै अवैध तरीकामा सांलग्न    
नभएको ववश्वस्त गनुयपनेछ। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

६००,००० वा. ब.  
सा. ए. 

५ माछा माने 
गततववतधमा 
ववृद्ध 

तनमायण काययका 
जनशजक्तहरुलाई नददमा 
माछा मानय कडा तनषधे 
गनेछ।  
ठेकेदारले यो सतुनजित 
गनेछ वक तनमायण कायय गने 
कामदारहरुले नदीको बहाव 
मोड्ने, नदीको गततशीलता 
रोक्न,े करेन्ट प्रयोग गरेर 
माछा माने वा ववषाक्तता 
प्रयोग गरी व्यजक्तगत 
लाभको लागी तबिी र 
ढुवानी को माध्यम बाट 

सम्भव भए सम्म तनमाणय कायय 
तछटो सम्पन् न गररनेछ, नददमा 
माछा मानय कडा तनषधे 
गररनेछ। 

प्रस्ताववत 
बाँध के्षत्रको 
तल्लो तथा 
मातथल्लो 
तवटय के्षत्र 

ववषादी प्रयोग गरेर, करेन्ट ददएर माछा 
माने काम तनशेध गररनेछ। जैववक 
ववववधता सांरक्षणमा तनमायण 
जनशजक्तहरुलाई जागरुप काययिम 
गररनेछ। 
तनमायण कामदारले गने गैरकानूनी काम 
जस्तै माछा माने, जशकारमा सांलग्न हनु े
र  साइट बावहर गततववतधहरु सांचालन 
गनेलाई तनगरानी गनय कम्तीमा १ 
व्यजक्तलाई  रोजगारी ददनेछ 
अनावश्यक वनको जग्गा अततिमणको 
लातग अनमुतत ददईने छैन। 
 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

१२००,००० 
 
 

वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

माछा मानय कुनै अवैध 
तरीकामा सांलग्न     
नभएको ववश्वस्त गनुयपनेछ। 

६ आन्तररक 
पहुँच 
सडक 
तनमायणका 
कारण 
वनमा 
सजजलो 
पहुँच 

जनशजक्तहरुलाई स्वीकृतत 
ववना वनमा प्रवशे गनय 
तनषधे गररनेछ।  

गैर काष्ठय वन उत्पादन तथा 
वन्यजन्तहुरुको अवैध 
तस्करीलाई  तनषधे गररनछे  
भने त्यस्तो गरेको पाइएमा 
तरुुन्त तनयम अनसुार 
कारबावह पतन हनुेछ। 

आयोजना 
के्षत्रमा 
अवजस्थत वन 
के्षत्र 

जनशजक्तहरुलाइ वन्यजन्त ुबासस्थानमा 
क्षतत नपगु्न ेवा वन्यजन्तकुो तसकार गनय 
प्रततवन्ध लगाइनछे। 

 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको सांचालन 
चरणमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

७ वन 
आगलागी 

भववष्यमा हनु सक्न े
आगलागी बाट जोतगन 
आयोजनाका ववतभन् न 
सांरचनाहरू स्थावपत 
जोजखमपूणय स्थानहरुमा 
सूचना बोडयहरु राजखनेछ। 

आयोजनाका जनशजक्तहरुलाई 
चरुोटका ठुटा नफाल्नका 
तनजम्त तनयतमत रुपमा सल्लाह 
सझुाव ददइनछे। 

आयोजना 
के्षत्रमा 
अवजस्थत वन 
के्षत्र 

आफ्नो काययके्षत्र भन्दा बावहर जान 
प्रततबन्ध लगाइनेछ। जनशजक्तहरुलाई 
आफ्नो सरुक्षाको लागी चेतना 
फैलाउनेछ। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

५००,००० वा. ब.  
सा. ए. 

८ वन 
अततिमण 
 

आयोजनाका जनशजक्तलाई 
वन जांगलको अवैध फँडानी, 
तस्करी गनय तनषधे 
गररनेछ। 

रुखहरु कम भन्दा कम मात्र 
कावटनछे। 

आयोजना 
के्षत्रमा 
अवजस्थत वन 
के्षत्र 

स्थातनयबाट हनुसक्न े वन अततिमण 
रोक्न तनयतमत रुपमा अनगुमन 
गररनेछ। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजना लागतमा 
समावशे गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

 कुल       १९,३२५,४२९,२५०  

 सांचालन चरण 

१ माछाको 
चहलपहल  
र बसाई 
सराईमा 
असर 
 

बसाई सराई गने 
माछाहरुको चहलपहलको 
लातग बाँध तथा तटबन्धमा 
माछा आवतजावत गनय 
सक्ने बाटो माछाको भयायङ्ग 
(Fi sh Ladder)  तनमाणय 
गररनेछ र र उक्त ठाँउमा 
मान्छहरु आवतजावत गनय 
नतमल्ने गरर तारवार 
लगाईनेछ ।कृततम माछा 
स्प्यानीङ्ग (spawni ng) 
पोखरी स्थापना  गररनेछ।  
बाँधको तनमायणले मातथल्लो 
तटीय के्षत्र (जलाशय के्षत्र) 
मा lotic प्रणाली lentic 

प्रणालीमा रूपान्तरण हनुछे, 
जसले जलीय 

यसबाहेक जलीय जीवनमा 
बाधा हनु नददन मातसक 
औसत बहावको १०% 
वातावरणीय बहावको रुपमा  
हेडवक्सयबाट पानी छोतडनछे। 

कन्काई नदी जनशजक्तहरुलाई नददमा माछा मानय 
कडा रूपमा तनषधे गररनेछ। ववषादी 
प्रयोग गरेर, करेन्ट ददएर माछा माने 
काम तनशेध गररनेछ। जलीय जीवनको 
सन्दभयमा, १७ तमटर अग्लो बाधँमा 
माछाको बसाईराईको लातग fish ladder 

सम्भव हनुेछैन। बाधँको तनमायणले 
मातथल्लो तटीय के्षत्र (जलाशय के्षत्र) 
मा lotic प्रणाली lentic प्रणालीमा 
रूपान्तरण हनुेछ, जसले जलीय 
पाररजस्थततवकय प्रणालीमा असर पनेछ। 
त्यसैले, बदतलएको वातावरणमा त्यही 
पानीको बहावमा पाउने माछा जस्तै 
snow trout  माछाको लागी उपयकु्त 
नहनु सक्छ। जे होस,् स्नो ट्राउटको 
लागी केवह open water stocking 

program लाग ुगररनेछ। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको सांचालन  
चरणको लागतमा 
समावशे गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

पाररजस्थततवकय प्रणालीमा 
असर पनेछ। 

२ जलाशयका 
कारण 
वनस्पती र 
जीव 
जन्तमुा पने 
प्रभाव 

ठूला ढुङ्गालाई खाल्टोहरुमा 
परुरन्छ भन े यसले जलीय 
प्रजाततको लातग अनकुुल 
आवास बनाँउदछ।  

नददमा माछा मानय कडा रूपमा 
तनषधे गररनेछ 

कन्काई नदी यसबाहेक जलीय जीवनमा बाधा हनु 
नददन मातसक औसत बहावको १०% 
वातावरणीय बहावको रुपमा  
हेडवक्सयबाट पानी छोतडनछे। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको सांचालन  
चरणको लागतमा 
समावशे गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

३ वन्यजन्त ु
बासस्थानम
ाा पने 
असर र 
आवतजाव
तमा बाधा 
 

बासस्थान पनुस्थापना गनय र 
प्रभाव नयूतनकरण गनय 
आयोजनाको आसपास 
वषृारोपण गररनेछ। 
वन्यजन्तकुो आवतजावतका 
लातग कजम्तमा २ काठको 
पूल वा ितसांग राजखनेछ। 
तनयन्त्रण गररनेछ ताकी 
वन्यजन्तकुो आवतजावतमा 
र चहलपहलमा कुनै 
असहज हनु ेछैन। 

जांगली जनावरको बाटो मोड्न  
सांरचनाको वरीपरी बार 
राजखनेछ। सांरचना भएको 
भागमा जनावरलाई पाइलन 
सांरचनामा तछनय प्रततबन्ध गनय 
काडे तारले छेवकनछे 

आयोजना 
के्षत्रमा 
अवजस्थत वन 
के्षत्र 

जनशजक्तहरुलाई वन्यजन्त ुबासस्थानमा 
क्षतत नगनय वा वन्यजन्तकुो तसकार गनय 
प्रततवन्ध लगाइनछे। 

जांगली जनावरको बाटो मोड्न 
सांरचनाको वरीपरी बार राजखनछे। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

६,०००,००० 
 

वा. ब.  
सा. ए. 

४ आन्तररक 
पहुँच 
सडक 
तनमायणका 
कारण 
वनमा 
सजजलो 
पहुँच 

सांचालन चरणको 
अनावश्यक चहलपहल 
तनयन्त्रण गररनेछ ताकी 
वन्यजन्तकुो आवतजावतमा 
र चहलपहलमा कुनै 
असहज हनु ेछैन। 

जनशजक्तहरुलाइ वन्यजन्त ु
बासस्थानमा क्षतत नपगु्न े वा 
वन्यजन्तकुो तसकार गनय 
प्रततवन्ध लगाइनछे । 

आयोजना 
के्षत्र वरपर 

आफ्नो काययके्षत्र भन्दा बावहर जान 
प्रततबन्ध लगाइनछे । 

सायरन बज्दा स्थानीय बातसन्दाहरुलाई 
बाढीको मैदानबाट आफ्नो गाईवस्तकुो 
सरुक्षा गनय सचेतना प्रजशक्षण ददइनेछ। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई, 

तनमायण 
ब्यवसाही 

आयोजनाको सांचालन  
चरणको लागतमा 
समावशे गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

५ तल्लो 
तवटय 
के्षत्रमा 
पानीको 
बहावमा 
कमी 

 

आकजस्मक बाधँबाट पानी 
छोड्दा जोजखम हनु े हुँदा 
सांचालन चरणमै साइरन 
जडान गररनछे तावक 
स्थातनयहरुले 
आपतकालबारे जानकारी 
होस ् र रोकथामका 
उपायहरु अबलम्वन गनय 
सकुन।् 

स्थातनयहरुलाइ आकजस्मक 
बाँधबाट पानी फुत्कन े
जोजखमकाबारे जानकारी  
ददइनेछ र रोकथामका 
उपायहरु तसकाइनछे। 

तल्लो तटीय 
के्षत्र 

स्थातनयहरुलाइ आकजस्मक बाधँबाट 
पानी फुत्कने जोजखमका बारे जानकारी  
ददइनेछ आपत्कातलन जानकारी र 
रोकथामका उपायहरु तलन 
तसकाइनेछ। 
 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई, 

तनमायण 
ब्यवसाही 

आयोजनाको सांचालन  
चरणको लागतमा 
समावशे गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

६ वन 
आगलागी 
 

भववष्यमा हनु सक्न े
आगलागी बाट जोतगन 
जोजखमपूणय स्थानहरुमा 
सूचना बोडयहरु राजखनेछ 

वनमा आगजन्य वियाकलाप 
तनशेतधत गररनछे। तनयतमत 
सवह तररकाले ममयत गनायले 
आगो तनयन्त्रण हनु्छ। 

आयोजना 
के्षत्रमा 
अवजस्थत वन 
के्षत्र 

आयोजनाका जनशजक्त र 
जनशजक्तहरुलाई चरुोटका ठुटा 
जथाभावी नफाल्न सूजचत गररनेछ। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई, 

७,०००,००० वा. ब.  
सा. ए. 



कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजना    वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 
 

95 
 

ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

भने स्थातनयलाई वन 
आगलागी सम्बन्धी ववतभन्न 
जानकारीमूलक काययिम 
सांचालन पतन गररनेछ।  

तनमायण 
ब्यवसाही 

७ बसाँई सने 
चराचरुुङ्गी
लाई असर 

सकेसम्म न्यूनतम रुख 
कावटनछेन ् भन े हरुलाई 
अनमुतत ववना वनमा प्रवशे 
गनय तनशेध गररनेछ।  
PCTMCDB र सामदुावयक 
वन उपभोक्ता समूहहरु सांग 
तमलेर चराहरुको वासस्थान 
सांरक्षणको लातग 
काययिमहरु सञ्चालन 
गररनेछ। 
 

जनशजक्तहरुलाई चरा माने 
जस्ता अवैध वियाकलाप गनय 
तनषधे गररनेछ भन ेयदद यस्ता 
गततववतध गरेको पाइएमा 
काननुी रुपमा सजाय 
ददइनेछ। 

आयोजना 
के्षत्रमा 
अवजस्थत वन 
के्षत्र 

सम्पणुय स्थातनय सरुक्षा वलिारा गैर 
काननुी रुपमा वन फडानी गने, जशकार 
गने र तस्करी जस्ता काम रोक 
लगाइनछे। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई, 

तनमायण 
ब्यवसाही 

आयोजनाको सांचालन  
चरणको लागतमा 
समावशे गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

८ जलाशयमा 
Eutrophic

ation हनुे 
तथा यसले 
जलीय 
जीवनमा 
पाने प्रभाव 

जलाशयमा पानीको 
गणुस्तर, algal bloom तथा 
जलीय झार सम्बन्धी 
अनगुमन गररनछे। यदद 
Eutrophication सम्बजन्धत 
अवस्था देखा परेमा तनम्न 
उपायहरू अतनवायय रूपमा 
कायायन्वयन गररनेछन।् 
जलाशयमा  

Eut rophi cat i on रोक्नको 
लातग कन्काई नदीमा 
नाइट्रोजन र फोस्फोरसको 
मात्रामा हनु े ववृद्धलाई न्यून 
गनुयपछय।  

आयोजना 
के्षत्र वरपर 

यसको लातग कन्काई नदीको जलाधार 
के्षत्रमा रहेका कृषकहरूलाई कृवष 
रसायनको न्यायपूणय प्रयोगका बारेमा 
जशजक्षत बनाउनपुने हनु्छ। यस 
आयोजनाले स्थातनय समदुायलाई 
फोहोरमैला व्यवस्थापन गनय र तनयतमत 
रूपमा कृवष रसायनको प्रयोगमा सधुार 
ल्याउन मद्दत परु् याउनेछ। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई, 

तनमायण 
ब्यवसाही 

आयोजनाको सांचालन  
चरणको लागतमा 
समावशे गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

९ माछाको 
चहलपहल  
र बसाई 
सराईमा 
असर  
 

जलमागय बाहेक अन्य 
रूटबाट डुङ्गा तथा मोटर 
बोट चलाउन तनषधे 
गनुयपने। 

माछाको बसाई सराईमा पगु्न े
प्रभाव न्यूनीकरण गनय जलमागय 
बाहेक अन्य रूटबाट डुङ्गा 
तथा मोटर बोट चलाउन 
तनषधे गररनेछ र यस 
गततववतधको कडा तनगरानी 
गररनेछ। 

जलाशय के्षत्र जलमागय बाहेक अन्य रूटबाट डङु्गा तथा 
मोटर बोट चलाएको पाइएमा प्रावधान 
अनसुार सजाय  ददइनछे।  

सांचालन 

चरण 

 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

६,०००,००० 
 
 

वा. ब.  
सा. ए. 

१
० 

डुङ्गा तथा 
मोटरबोट 
सांचालनको 
कारण 
वनस्पती र 
जीव 
जन्तमुा पने 
प्रभाव 

जलमागय बाहेक अन्य 
रूटबाट डुङ्गा तथा मोटर 
बोट चलाउन तनषधे 
गनुयपने। 

जलमागय बाहेक अन्य रूटबाट 
डुङ्गा तथा मोटर बोट चलाउन 
तनषधे गररनेछ र यस 
गततववतधको कडा तनगरानी 
गररनेछ।  

जलाशय के्षत्र चालकहरूलाई जलमागय बाहेक अन्य 
रूटबाट डुङ्गा तथा मोटर बोट नचलाउन 
तनदेशन ददइने। 

सांचालन 

चरण 

 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

४,५००,००० वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

१
१ 

माछाको 
जशकार गने 
तथा 
जलाशयमा 
आउने 
चराचरुुङ्गी
लाई असर 

जलमागय बाहेक अन्य 
रूटबाट डुङ्गा तथा मोटर 
बोट चलाउन तनषधे 
गनुयपने। 

जलमागय बाहेक अन्य रूटबाट 
डुङ्गा तथा मोटर बोट चलाउन 
तनषधे गररनेछ र यस 
गततववतधको कडा तनगरानी 
गररनेछ। 

जलाशय के्षत्र 

 
जलमागयमा चराचरुुङ्गीहरूको बथान 
पौतडरहेको पाइएमा सो बथानलाई बाधा 
नपरु् याउन डङु्गा तथा मोटर बोट 
आवश्यक मात्रामा डाइभटय गरी यात्रा 
जारी राख् न तनदेशन ददइने।  

सांचालन 

चरण 

 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

सांचालन  चरणको 
लागतमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

१
२ 

परजीवी 
तथा 
रोगहरुको 
फैलावट 

जलाशयमा पालन गररएका 
माछाबाट उक्त स्थानका 
अथवा वरपरका जीवहरुमा 
रोग तथा परजीवी फैलन 
नददने।  

पालन गररएको माछाका 
भरूाहरूमा केही सांकासमत 
रोगका लक्षण देजखएमा तरुून्त 
ववशेषज्ञको सल्लाह तलन 
व्यवसायीहरूलाई सझुाव तथा 
जनचेतना ददइनेछ। 

जलाशय के्षत्र 
 

माछा ववशेषज्ञिारा तनजित समयमा 
माछाहरूमा हनु सक्ने रोगको 
सांिमणको बारेमा तनगरानी राजखनछे। 

सांचालन 
चरण 

 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

सांचालन  चरणको 
लागतमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

१
३ 

नयाँ प्रजातत 
तथा नया ँ
आनवुांजशक 
ववववधता 

नयाँ प्रजाततको आगमनले 
स्थातनय प्रजाततका 
जीवहरुको सांख्यामा कमी 
आउन सक्दछ जसले 
जैववक ववववधतामा प्रत्यक्ष 
असर पानय सक्ने भएकोले 
भरूाहरूमा जशकारी 
प्रजातीको माछाहरू भए-
नभएको तनगरानी गररनेछ। 

जशकारी प्रजातीको 
माछाहरूको ववशेषता सम्बन्धी 
व्यवसायीहरूलाई जनचेतना 
ददइनेछ। 

जलाशय के्षत्र 
 

जलाशयमा जशकारी प्रजातीको माछाहरू 
भए-नभएको तनगरानी गररनछे। 

सांचालन 
चरण 

 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

सांचालन  चरणको 
लागतमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

१
४ 

पोषण 
सांवधयन 
(Nutrient 
enrichmen

t) 

माछाहरूलाई आहाराको 
रूपमा ददइन े
जीवजन्तहुरुको तसनो,  
सडे-गलेको  तरकारी, 
फलफुल तथा 
पातपतीङ्गरहरूको    
ववसजयनमा तनयन्त्रण गररने। 

जलाशयमा जीवजन्तहुरुको 
अत्याधीक ववसजयन सम्बन्धी 
तनगरानी गरीनेछ। 

जलाशय के्षत्र 
 

तनगरानीको लागी स्थानीय 
जनसमदुायबाट तनगरानीको लातग 
प्रतततनतध चयन गरीकन तनयकु्त 
गररनेछ। 

सांचालन 
चरण 

 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

सांचालन  चरणको 
लागतमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 
 
 

१
५ 

Re-
regulating 
reservoir 

मा 
Eutrophic

ation हनुे 
तथा यसले 
जलीय 
जीवनमा 
पाने प्रभाव 

जलाशयमा पानीको 
गणुस्तर, algal bloom तथा 
जलीय झार सम्बन्धी 
अनगुमन गररनछे। यदद 
Eutrophication सम्बजन्धत 
अवस्था देखा परेमा तनम्न 
उपायहरू अतनवायय रूपमा 
कायायन्वयन गररनेछन।् 
जलाशयमा  

Eutrophication रोक्नको 
लातग कन्काई नदीमा 
नाइट्रोजन र फोस्फोरसको 
मात्रामा हनु े ववृद्धलाई न्यून 
गनुयपछय।  

आयोजना 
के्षत्र वरपर 

यसको लातग कन्काई नदीको जलाधार 
के्षत्रमा रहेका कृषकहरूलाई कृवष 
रसायनको न्यायपूणय प्रयोगका बारेमा 
जशजक्षत बनाउनपुने हनु्छ। यस 
आयोजनाले स्थातनय समदुायलाई 
फोहोरमैला व्यवस्थापन गनय र तनयतमत 
रूपमा कृवष रसायनको प्रयोगमा सधुार 
ल्याउन मद्दत परु् याउनेछ। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई, 

तनमायण 
ब्यवसाही 

सांचालन  चरणको 
लागतमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

 कुल       २३,५००,०००  
 सामाजजक वातावरण 
 तनमायण चरण 

१ जग्गा र 
अन्य तनजी 
सम्पत्तीको 
अतधग्रहण 

तनजी जतमनको अतधग्रहण 
गरे बापत क्षततपूततय  
ददईनेछ। तनजी जग्गाको 
लागत स्थातनय बजार भाउ 
अनसुार छुट्ाइएको छ। 

आयोजनाबाट डुब्न ेघर को 
पररवारको पनुबायसको 
ब्यवस्था गररनेछ।सबै तनजी 
जग्गालाई वतयमान बजार 
मूल्यको आधारमा क्षततपूततय 
ददइनेछ। यी जग्गाहरुको 
क्षततपूततय ददँदा वाताय र 
आपसी समझदारीमा 
गररनेछ। 

जग्गा अतधग्रहणको समयमा 
स्थायी रूपमा अतधग्रवहत 
जग्गाहरूको लातग बजार मूल्य 
अनसुार क्षततपूततय प्रदान 
गररनेछ। अस्थायी रूपमा 
प्रयोग गररएको जग्गा पतछ 
पनुूः स्थापना गररनेछ। 

आयोजना 
के्षत्रलाई 
तलईने बाली 
योग्य जतमन 

घर तथा खेतीबारीको स्थायी क्षतत, तनजी 
जग्गाबाट खडा बाली, डाले घासको 
रूख, फलफुलको रूख आददको क्षततको 
क्षततपूततय बजार मूल्य वा स्थानीय 
बातसन्दासँगको आपसी छलफल तथा 
समझदारीको आधारमा ववतरण गररनेछ 
भने अस्थायी रुपमा प्रयोग  के्षत्र तभत्रको 
खेतबारीको क्षततपूततय स्थानीय 
बातसन्दासँगको आपसी छलफल तथा 
समझदारीको आधारमा ववतरण गररनेछ 
। आयोजनाबाट डुब्न े घर को 
पररवारको पनुबायसको ब्यवस्था गररनेछ 
। पनुबायसको योजना ववस्ततृ रुपमा 
तयार गररनछे । सबै तनजी जग्गालाई 
वतयमान बजार मूल्यको आधारमा 
क्षततपूततय ददइनेछ। यी जग्गाहरुको 
क्षततपूततय ददँदा वाताय र आपसी 
समझदारीमा गररनेछ। अस्थायी रूपमा 
तलइएको जग्गाको उत्पादन क्षमता 
अनसुार क्षततपूततय ददइनेछ। 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

१,८०२,०२०,८४३ 

(स्थायी वकत्ताकाट 
तनजी जग्गाको लागत) 
५,६२५,०००  

(अस्थायी तनजी 
जग्गाको भाडाको 
लागत) 
 
७४,०४५,५६७,३५
८ 

(डुब्ने घरहरूको 
लागत) 
१७१,५५९,५०३ 

(डुब्न े को गोठको 
लागत) 
३,५९०,३८५,००० 

(भौततक सांरचनाहरु) 
३,७१०,८५६,३४३ 

(पनुबायसको योजना 
लागत) 

वा. ब.  
सा. ए. 

२ प्रभाववत 
बस्तीहरूक
ाो जीववका 
सँग 
सम्बजन्धत 
मदु्दाहरू 

आयोजनाबाट प्रभाववत 
पररवारलाई आयमूलक 
तातलमहरु ददईनेछ र सीप 
र दक्षताको आधारमा 
आयोजनामा रोजगारी 
ददईनेछ। आयोजनािारा 
भतूम अतधग्रहण पतछ SPAFs 
को वहतको लातग पनुवायस 
नीतत, २०७१ अनसुार 

आयोजनाको लातग प्राप्त गररन े
सबै तनजी जतमनलाई प्रचतलत 
बजार मूल्यका अनसुार 
क्षततपूती  ददईनछे। 

आयोजना 
के्षत्र 
वरीपरीको 
प्रभाववत 
बस्तीहरु 

स्थानान्तरण गनुयपने आयोजनाबाट अतत 
प्रभाववत पररवारहरूलाई पायक पने 
स्थानमा स्थानान्तरण गररनेछ। 
रोजगारीको पवहलो प्राथतमकता 
आयोजना प्रभाववत पररवार र अतत 
आयोजना प्रभाववत पररवार 
(PAF/SPAF) लाई ददइनेछ। सांचालन 
चरणमा आयोजना प्रभाववत पररवार र 
अतत आयोजना प्रभाववत पररवारलाई 
रोजगारीमा पवहलो प्राथतमकता 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

५००,००० वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

आयोजनाले गम्भीरतापूवयक 
तलईनेछ।  

ददइनेछ। PAF/SPAF वा उनीहरुको 
पररवारको सदस्यलाई आयमलुक सीप 
प्रजशक्षणमा प्राथतमकता ददईनेछ तावक 
उनीहरु नया ँ सीपबाट अततररक्त आय 
आजयन गनय सक्नेछन।् सीप प्रजशक्षण 
वातावरण अतभबृवद्ध काययिम अन्तगयत 
बनाईनेछ। 

३ बाली 
नोक्सान 

बालीको क्षततपूततय प्रचतलत 
बजार मूल्यको आधारमा 
आयोजनाले क्षततपूती  
ददनेछ। 

क्षतत भएका बालीलाई बजार 
मूल्य अनसुार क्षततपूततय 

आयोजना 
के्षत्रलाई 
तलईने बाली 
योग्य जतमन 

स्थायी बालीनालीको कुनै नोक्सान वा 
क्षतत भएमा त्यस्ता बालीलाई बजार 
मूल्य अनसुार क्षततपूततय ददइनछे। 

 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

३७३,०१३,७५० 

(बाली नालीको 
नोक्शानको क्षततपूततय 
लागत) 
 
५५,०९४,२०० 

(तनजी जग्गाबाट 
कावटन े रुखहरुको 
क्षततपूततय लागत) 
 

वा. ब.  
सा. ए. 

४ सामदुायीक 
पूवायधार र 
स्रोतहरूमा 
हनु सक्ने 
दबाब 

आयोजनाले प्रभाववत भएका 
वडाका ववद्यालयहरु, 

सामाजजक सांरचनाहरु तथा 
अन्य सामदुावयक 
पूवायधारहरुलाई सहयोग 
गनेछ। 

स्थातनय पूवायधार सेवामा हनु े
प्रभावहरुलाई न्यून गनय 
स्थानीय रोजगार अतधकतम 
बनाइनछे। आयोजनाले 
साम्प्रदायीक स्रोतहरुको 
नोक्सानी भएमा बजार मूल्यमा 
समदुायलाई क्षततपूततय 
ददइनेछ। स्वास्थ्य सेवा 
सवुवधा को स्थापना र तनमायण 
जशववरहरु मा 
स्वास्थ्यकमीहरुको समथयन 
हनुेछ। 

आयोजना 
प्रभाववत 
बस्तीहरु 

कच्ची सडक प्रयोगकतायहरूलाई सेवाको 
अवरोधको सम्बन्धमा पूवय सूचना 
ददइनेछ। केबल जस्ट्रङ  पूरा हनु े
तबजत्तकै सेवाहरू पनु:स्थावपत हनुछेन।् 
आयोजनाको ववकास सांगै RCC 

Motorable पलु,  trail पलु, ववद्यमान 
सडक, कायायलय भवन, धातमयक सांरचना 
आदद जस्ता जलाशय के्षत्र तभत्रका 
पूवायधारहरु प्रभाववत हनुछेन।् 
आयोजनाको प्रस्तावक यी सांरचनाहरुको 
क्षततपूततय र स्थानीय जनताको 
आवगमनको लागी आवश्यक 
सांरचनाको तनमायणको लागी जजम्मेवार 
हनुेछ। तसथय, सडक र टे्रल पलु वा 
मोटरेबल पलु वा यातायातको कुनै अन्य 
माध्यमहरु तनमायणको लागी स्थानीय 
जनताको पहुँच र गततशीलता प्रदान 
गनयको लागी आयोजनाको detail 

तडजाइन चरणको समयमा ववस्ततृ रुपमा 
अध्ययन गनुय आवश्यक छ। 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

२,५००,००० वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

५ िन्दको 
कारण हनुे 
प्रभाव 

िन्िहरु कम गनय कन्काई 
बहदेु्दश्यीय आयोजनासांग 
सम्बजन्धत सांगठनले 
स्थातनय र जनशजक्तहरुसांग 
समन्वय गरर समाधान 
गररनेछ र जरुरतको बेला  

नजजकैको प्रहरीसांग समन्वय 
गरर गररनेछ। स्थानीय 
समदुायको सामाजजक तथा 
साांस्कृततक मूल्यमा  पने 
प्रभावलाई कम गनय बावहरी 
तनमायण जनशजक्तहरुलाई 
कडा आचारसांवहता लागू 
गररनेछ।जशववर के्षत्रमा 
मददरा सेवन र जवुा खेल्न 
तनषतेधत गररनेछ। 
आयोजनाका 
जनशजक्तहरुलाई  आयोजना 
के्षत्र नजजक अवजस्थत वन 
के्षत्रमा वनस्पतत र 
जीवजन्तकुो गैरकाननुी र 
अवैध कारोबार गनेलाई 
तनयम बमोजजम कारबाही 
गररनेछ।   

िन्िहरु कम गनय 
जनशजक्तहरुसांग समन्वय गरर 
समाधान गररनेछ। तनमायण 
ब्यवसाही र बावहरका 
जनशजक्तहरुलाई स्थानीय 
सांस्कृतत र परम्पराको सम्मान 
गनय र स्थानीय व्यजक्तहरुसँग 
मयायददत व्यवहार गनय तनदेशन 
ददइनेछ। सामाजजक 
मदु्दाहरूको लातग सामाजजक 
कानूनको अनसुार  कारबाही 
गररनेछ। 

आयोजना 
प्रभाववत 
बस्तीहरु, 

जशववर के्षत्र 

जरुरतको बेला नजजकैको प्रहरीसांग 
समन्वय गरर गररनछे। स्थानीय 
अतधकारीहरुलाई तनयतमत रुपमा तनमायण 
योजनाहरु र तनमायण के्षत्रका 
गततववतधहरुको बारेमा सूजचत गररनेछ। 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

५००,००० 
 

वा. ब.  
सा. ए. 

६ लैवङ्गक र 
ववपन्न 
समूहसँग 
सम्बजन्धत 
मदु्दाहरू 

आयोजनािारा दतलत तथा 
मवहला सहभातगतालाई 
प्रोत्सावहत गररनेछ। 
वातावरणीय  अतभववृद्ध 
काययिम अन्तगयत मवहला, 
दतलत र जनजातत तथा 
ववपन्न वगयलाई ववशेष 
तातलम पतन ददइनेछ। 

प्रत्यक्ष प्रभाववत घरपररवारलाई 
तातलम  प्रदान गररनछे। 

आयोजना 
प्रभाववत 
बस्तीहरु, 

जशववर के्षत्र 

प्रत्यक्ष प्रभाववत घरपररवार, मवहला 
सदस्य, आददवासी र कमजोर समूहका 
सदस्यहरूलाई सीप प्रजशक्षण, गैर कष्ठ्य 
वन पैदावार ववृद्ध काययिमको तातलम  
प्रदान गररनेछ भन े आयोजनासँग 
सम्बजन्धत रोजगारीका अवसरहरूमा 
प्राथतमकता पतन ददइनेछ। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

६००,००० वा. ब.  
सा. ए. 

७ ववष्फोटन 
र अन्य 
तनमायण 
गततववतधह
रूको 
मदु्दाहरू 

नेपाल सेनाको सहयोगमा 
छुटै्ट बांकर हाउस तनमायण 
गरी ववष्फोटक व्यवस्थापन 
तथा सांचालन गररनेछ।  

सरुुङ्ग तनमायणको लातग 
ब्लाजस्टङ्ग ददनमा मात्र हनु े
गररनेछ। मातनसहरुलाई 
ववष्फोटक के्षत्रमा प्रवशे गनय 
प्रततबन्ध गररनेछ। 

आयोजना 
प्रभाववत 
बस्तीहरु, 

जशववर के्षत्र 

 बस्तीहरु लाई ववस्फोटक के्षत्रबाट 
टाढा राजखनछे। पेट्रोतलयम बांकर छुटै्ट 
कां विट भएको के्षत्रमा स्थापना गररनेछ 
जसमा तेल र ग्रीज सेपरेटरको सवुवधा 
प्रदान गररनेछ। natural flow  लाई 
वाधा नपगु्ने गरी पेनस्टक पाइप  र 
प्रसेर साफ्टको तनमायण गररने  छ। 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

५००,००० वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

८ पययटन 
गततववतध 
सम्बजन्धत 
प्रभाव 

पययटकको भ्रमणका कारण 
स्थानीय स्रोतमा पने दबाब 
कम गनय स्वास्थ्य र 
खानेपानी सवुवधा स्थापना 
गररनेछ।  

पययटकलाई तनदेशयन तबना 
प्रवशे गनय ददइन ेछैन, जशकार 
र तस्करी गनय तनषधे 
गररनेछ। 

आयोजना 
के्षत्र 

पययटन के्षत्रलाई बढावा ददन पययटन 
सम्बन्धी तातलमहरु ददने। 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

 

 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

आयोजनाको तनमायण 
चरणमा सांलग्न 
गररनेछ। 

वा. ब.  
सा. ए. 

९ पानी 
उपप्रयोग 
गने 
अतधकार 

पानी प्रयोगमा पने प्रभाव 
कम गनयका लातग 
आयोजनाले कन्काई नदीको 
मातसक बहावको १०% 
छोतडनेछ। 

मातसक औसत बहावको 
१०% वातावरणीय बहावको 
रुपमा  हेडवक्सयबाट पानी 
छोतडनेछ। 

तल्लो तटीय 
के्षत्र 

औसत मातसक बहावको १०% 
वातावरणीय बहावको रुपमा  
हेडवक्सयबाट पानी छोतडनछे। 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

तनमायण प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

आयोजनाको तनमायण 
चरणमा सांलग्न 
गररनेछ। 

वा. ब.  
सा. ए. 

 कुल       ८३,७५८,७२१,९९८  

सांचालन चरण 

१ आतथयक 
वियाकला
पमा ह्रास 

यस आयोजनाले परामशय 
काययिम सांचालन गनेछ 
जसले कामदारहरुलाई 
उनका सीपका आधारमा 
अन्यत्र सांचालन भइरहेका 
उस्तै आयोजनाको 
जानकारी ददनछे। 

स्थानीय वकसान र 
व्यापारीहरुलाई ववजलुीको 
उपलब्धताका कारण हनु ेआय 
ववृद्धका वियाकलापको बारेमा 
पतन सचेत गराइनछे । सीप 
प्रजशक्षण काययिम र 
वातावरण सांवधयन काययिम 
सञ्चालन गररनेछ। 

आयोजना 
प्रभाववत 
बस्तीहरु 

अतत प्रभाववत घरपररवार, मवहला सदस्य, 

आददवासी र कमजोर समूहका 
सदस्यहरूलाई सीप प्रजशक्षण तथा 
तातलम  प्रदान गररनछे भन े
आयोजनासँग सम्बजन्धत रोजगारीका 
अवसरहरूमा प्राथतमकता पतन ददइनछे। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

५,०००,०००   वा. ब.  
सा. ए. 

२ व्यवसावयक 
स्वास्थ्य 
तथा सरुक्षा 
जोजखम 

हेडवक्सय र ववद्यतुगहृ 
सांचालन तथा ममयतका 
लातग आवश्यक सरुक्षा 
उपकरण प्रदान गररनछे। 

व्यजक्तगत सरुक्षा उपकरण 
(PPE) र अन्य सरुक्षा 
उपकरणहरु पतन प्रदान 
गररनेछ। 

आयोजना 
के्षत्र, 

आयोजना 
प्रभाववत 
बस्तीहरु 

प्राथतमक उपचार वकट प्रयोग तनदेशन 
सवहत प्रत्यक आयोजना के्षत्रमा उपलब्ध 
गराइनेछ। आयोजना तनमायण 
जनशजक्तहरु को लागी सरुक्षा प्रजशक्षण 
कायय आयोजजत गररनेछ। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

३,०००,००० वा. ब.  
सा. ए. 

३ कृवष योग्य 
जतमनमा 
कतम 

अस्थायी रूपमा प्रयोग 
भएको जतमनलाई 
आयोजनाले पनुूःस्थापना 
गरी सम्बजन्धत जग्गा 
धनीलाई हस्तान्तरण 
गररनेछ। 

आयोजनाबाट अतत प्रभाववत 
पररवारहरुलाई ववशेष कृवष 
ववृद्ध तातलम प्रदान गररनेछ। 

आयोजना 
प्रभाववत 
बस्तीहरु 

आयोजनालाई आवश्यक पने जग्गाको 
क्षततपतुतयको लागी क्षततपतुतय तनधायरण 
सतमतत गठन गररनेछ। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

४,०००,००० वा. ब.  
सा. ए. 

४ तल्लो 
तटीय 

स्थातनयहरुलाइ आकजस्मक 
बाँधबाट पानी फुत्कन े
जोजखमकाबारे जानकारी  

स्थातनयहरुलाइ आकजस्मक 
बाँधबाट पानी फुत्कन े
जोजखमकाबारे जानकारी  

कन्काई 
नदीको 

ममयतको बलेा एक्कासी छातडन े पानीको 
कारणले तल्लो तटीय के्षत्रका 
समदुायलाई पवुयसचेतना तथा जानकारी 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

आयोजनाको तनमायण 
चरणमा सांलग्न 
गररनेछ। 

वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

के्षत्रमा 
एक्कासी 
पानी 
छोतडने 
सम्बन्धी 
सवाल 

ददइनेछ र रोकथामका 
उपायहरु तसकाइनछे। 

ददइनेछ आपतकालबारे 
जानकारी र रोकथामका 
उपायहरु तलन तसकाइनछे। 

तल्लो तटीय 
के्षत्र 

ददने प्रयोजनका लातग अचानक ववृद्ध हनु े
पानीको सतह, पानीको वगे र पररमाण 
तथा सोको समय तातलकाको जानकारी 
सम्बजन्धत सबैलाई ददइनेछ तथा 
आवश्यक स्थानमा र उपयकु्त सांख्यामा 
सईरनको व्यवस्था गररनेछ। 

५ तल्लो 
तटीय 
के्षत्रमा 
प्राकृततक 
जल 
बहावमा 
कमी 

आयोजनाको तडजाइन यस 
प्रभावलाई ववचार गरर 
गररनेछ। यसबाहेक 
मातसक औसत पानीको 
बहावको १०% 
वातावरणीय बहावको रुपमा  
हेडवक्सयबाट पानी 
छोतडनेछ। 

मातसक औसत बहावको 
१०% वातावरणीय बहावको 
रुपमा  हेडवक्सयबाट पानी 
छोतडनेछ। 

कन्काई 
नदीको 
तल्लो तटीय 
के्षत्र, 

मातसक औसत बहावको १०% 
वातावरणीय बहावको रुपमा  
हेडवक्सयबाट पानी छोतडनछे। 

 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

६,०००,००० वा. ब.  
सा. ए. 

६ पानी प्रयोग 
अतधकार 

वातावरणीय बहाव (औसत 
मातसक बहावको १०%) 
लाई छोतडनछे र कडाइका 
साथ अनगुमन गररनेछ 

मातसक औसत बहावको 
१०% वातावरणीय बहावको 
रुपमा  हेडवक्सयबाट पानी 
छोतडनेछ। 

कन्काई 
नदीको 
तल्लो तटीय 
के्षत्र,  

मातसक औसत बहावको १०% 
वातावरणीय बहावको रुपमा  
हेडवक्सयबाट पानी छोतडनछे। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

आयोजनाको तनमायण 
चरणमा सांलग्न 
गररनेछ। 

वा. ब.  
सा. ए. 

७ पययटकको 
वियाकला
प बढ्नाले 
स्थानीय 
सांरचना 
तथा 
स्रोतमा पने 
दबाब 

पययटकीय भ्रमण बढ्नाले 
स्थानीय स्रोतमा पने दबाब 
कम गनय स्वास्थ्य र 
खानेपानी सवुवधाको स्थापना 
गररनेछ। समाज को रक्षा 
गनय स्थानीय साांस्कृततक 
समूहहरुलाई साांस्कृततक 
प्रजशक्षण को माध्यम बाट 
प्रवद्धयन गररनेछ; सामाजजक 
सांस्थाहरुलाई धेरै बतलयो 
बनाइनछे। 

पययटकलाई गाइड तबना वनमा 
प्रवशे गनय ददइन े छैन भन े
जशकार गनय पतन तनषधे 
गररनेछ। अतधक पययटकहरु 
को भ्रमण को कारण 
स्थानीयहरुको सहजीकरणको 
लागी, स्वास्थ्य र खानेपानी 
को सवुवधा स्थावपत गररनछे। 

आयोजना 
प्रभाववत 
बस्तीहरु 

पययटन के्षत्रलाई बढावा ददन पययटन 
सम्बन्धी तातलमहरु ददने।बढदो 
पययटकीय गततववतधहरु बाट 
स्थातनयहरुलाई सकारात्मक लाभ तलन 
तनषधे गराइन ेछ।  

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

२,०००,००० वा. ब.  
सा. ए. 

८ आयोजना 
के्षत्रमा 
जनजातत र 
वपछतडएका 
समदुायहरु
मा पने 
प्रभाव 

आयोजना के्षत्र वपतडत 
आददवासी र वपछडीएका 
समूहको जीवनस्तर उकास्न 
उनीहरुलाई रोजगारीको 
अवसरमा प्राथतमकता 
ददनेछ। 

मवहला, दतलत, तामाङ्ग, लामा, 
नेवार, घले समदुायहरुलाई 
ववशेष तातलम ददइनछे। 

आयोजना 
प्रभाववत 
बस्तीहरु 

प्रत्यक्ष प्रभाववत घरपररवार, मवहला 
सदस्य, आददवासी र कमजोर समूहका 
सदस्यहरूलाई सीप प्रजशक्षण तथा 
काययिमको तातलम  प्रदान गररनेछ र 
सम्बजन्धत रोजगारीका अवसरहरूमा 
प्राथतमकता पतन ददइनेछ। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

३,०००,००० वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

९ जलाशयका 
कारण 
नदीको 
सतहको 
स्तर ववृद्ध 
हुँदा पने 
प्रभाव 

पानीको अजस्थरताले 
जलाशयको वकनारामा 
रहेका स-साना भ-ू
स्खलनहरू आयोजनाका 
लातग असरका रूपमा 
रहनेछन।्  

यसलाई आयोजनाको तडजाइन 
गदाय बायो इजन्जतनयररङ्ग प्रयोग 
गरेर तडजाइन गररनेछ जसले 
गदाय यस प्रभावलाई कम गनय 
सवकनेछ। 

आयोजना 
स्थल 

बायो इजन्जतनयररङ्ग ववतध प्रयोग गने। तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको सांचालन 
चरणमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 

१
० 

बाढी 
सम्बन्धी 
प्रभाव 

आयोजना सांचालनको 
िममा घण्टाको आधारमा 
बाँधको तल्लो तवटय के्षत्रमा 
अवजस्थत आयोजनाको 
लातग हाइड्रोलोजजकल फ्लो 
को डाटा प्रदान गनेछ। 

 

आयोजनाको हेडवक्सय र 
ववद्यतुगहृको तडस्चाजय सम्बन्धी 
वववरण प्रत्येक घण्टामा रेकडय 
गररनेछ र रेकडय गररएको 
वववरण नेपाल ववद्यतु 
प्रातधकरण तथा ववद्यतु ववकास 
ववभागलाई मातसक रूपमा 
प्रदान गररनछे। यस 
प्राबधानसँग सम्बजन्धत 
उपकरणहरू आयोजनािारा 
प्रदान गररनछे। 

आयोजना 
स्थल 

बायो इजन्जतनयररङ,  स्थातनयहरुलाई  
सरुजक्षत ठाँउमा बसाईसराई गने। 

सांचालन 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई 

आयोजनाको सांचालन 
चरणमा समावशे 
गररसकेको 
 

वा. ब.  
सा. ए. 

१
१ 

Wat er 
Navi gat i

on को 
रूट माफय त 
लागू 
पदाथयको 
ओसार 
पसार हनु 
सक्न े  

Wat er Navi gat i on को 
रूट माफय त लागू पदाथयको 
ओसार पसार जस्ता  अवैध 
तस्करीलाई तनषधे गनुयपने। 

तनमायण के्षत्रका सबै डङु्गा तथा 
मोटर बोटहरूको तनगारनी 
गररनेछ। 

जलाशय के्षत्र डुङ्गा तथा मोटर बोट स्टेसनमा 
यात्रहुरूलाई कडा रूपमा चेक जाँच 
गरेर मात्र यात्राको लातग अनमुती 
ददइनेछ। 

 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

सांचालन 
चरण 

 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

६,०००,००० वा. ब.  
सा. ए. 

१
२ 

पौडी 
खेल्न,े 
माछा माने, 
जस्ता 
मनोरञ्जनक
ाो 
गततववतधह
रूमा वाधा 
पने 
मदु्दाहरू 

आयोजना प्रभाववत 
पररवारलाई आयमूलक 
तातलमहरु ददईनेछ र सीप 
र दक्षताको आधारमा 
आयोजनामा रोजगारी 
ददईनेछ। आयोजनाको 
लातग प्राप्त गररने सबै तनजी 
जतमनलाई प्रचतलत बजार 
मूल्य अनसुार क्षततपूती  
ददनपुने। 

Water Navigation  को 
तनजश् चत स्थान तोवकनछे 
जसमा पौडी खेल्न,े माछा माने, 

जस्ता वियाकलापहरू तनषधे 
गररनेछ। 

जलाशय के्षत्र Water Navigation  को तनजश् चत स्थान 
तोवकनछे र तनषतेधत के्षत्रमा पौडी खेल्न,े 

माछा माने, जस्ता वियाकलाप भए 
नभएको तनगरानी गररनेछ। 

सांचालन 

चरण 

 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

५,०००,००० वा. ब.  
सा. ए. 

१
३ 

Water 
Navigatio
n को रूट 

Water Navigation को रूट 
माफय त लागू पदाथयको 

Water Navigation को रूट 
माफय त लागू पदाथयको ओसार 
पसार जस्ता  अवैध 

जलाशय के्षत्र Water Navigation को रूट माफय त लागू 
पदाथयको ओसार पसारमा आवद्ध 

सांचालन 
चरण 

 

प्रस्तावक, 

तनमायण 
व्यवसायी 

आयोजनाको सांचालन 
चरणमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 
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ि.
सां. 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रभावको 
न्यूतनकरण उपायहरु 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहले 
गने 

कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मलु्याङ्कन 

माफय त 
लागू 
पदाथयको 
ओसार 
पसार हनु 
सक्न े  

ओसार पसार जस्ता  अवैध 
तस्करीलाई तनषधे गररने। 

तस्करीलाई तनषधे गरी उजचत 
तनयमको तजयमा गररने। 

व्यजक्तहरूलाई तनयम काननु अनसुार 
सजाय ददइनेछ।  

 

नेपाल सरकार,चरेु सांरक्षण के्षत्र, 
स्थानीय तनकाय सांग समन्वय गरी 
गररनेछ। 

  
 

१
४ 

जलाशय 
प्रयोगकताय
बीच द्धन्द्ध 
न्यनुीकरण 

जलाशयमा 
प्रयोगकतायहरुबीच सांसाधन 
उपयोगको ववषयलाई तलयर 
उच्च प्रततस्पधाय हनु सक्न े
भएकाले यस ववषयलाई 
गजम्भरतापूवयक तलएर 
समाजजक िन्ि   
न्यतुनकरणको उपाय 
अवलम्बन गररनछे। 

प्रयोगकतायहरु बीच सांसाधनको 
समान ववतरण गररनछे। 
स्पष्ट ववतध बनाएर िन्ि 
हनुबाट रोक्न सवकन्छ। 

आयोजना 
के्षत्रमा 

स्रोत उपयोगको स्पष्ट नीती तनयम को 
तजुयमा गरी पालना गने। 

सांचालन 
चरण 
 

 

प्रस्तावक/
व्यवसायी 

आयोजनाको सांचालन 
चरणमा समावशे 
गररसकेको 

वा. ब.  
सा. ए. 
 
 

१
५ 
 
 

तसचाईको 
पानीको 
असमान 
ववतरणले 
द्बन्द 

तसचाईको पानी ववतरण गदाय 
समय तातलका बनाएर 
ववतरण गररनेछ। 

 

तसचाईको पानी ववतरण गदाय 
समय तातलका बनाएर ववतरण 
गने 

आयोजनाको 
प्रस्ताववत 
तसांचाई 
के्षत्रहरु 

द्बन्द हनु नददन तसचाईको पानी ववतरण 
तातलका अनसुार पानी ववतरण भए 
नभएको अनगुमा गने 

तनमायण 
चरण 

प्रस्तावक, 

वातावरण 
व्यवस्थापन 
एकाई, 

तनमायण 
ब्यवसाही 

आयोजनाको सांचालन 
चरणमा समावशे 
गररसकेको 
 
 

 

वा. ब.  
सा. ए. 

 कुल       ३४,०००,०००  
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 पनुयबास कायय योजना (Resettlement Action Plan) 
कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजनाको पनुयबास कायय योजना (Resettlement Action Plan) जग्गा अतधग्रहण, 
मआुब्जा र पनुवायस सम्बन्धी नेपाल सरकारिारा लागू स्थानीय र राविय सामाजजक सरुक्षा र तनयम, 
जग्गा अतधग्रहण उपतनयम १९७७ (Land Acquisition Act १९७७), पूवायधार ववकासको लागी जग्गा 
प्रप्ती पूनवायस सांम्बन्धी तनतत २०७१  (Policy on Land Acquisition, Resettlement and Rehabilitation 

for Infrastructure Development, २०७१) र एतसयाली ववकास बैंक सरुक्षण नीतत कथन २००९ 
(ADB SPS २००९) बमोजजम तजुयमा गररनेछ।आयोजना प्रभाववत बस्तीहरूको वववरण सांकलन गनय 
आयोजनाको फुटवप्रन्ट (Project Footprint), Cadastral Survey र प्रभाववत जग्गा धनीको वववरण 
सांकलन (Cadastral Survey and Ownership of Land Parcel), सरोकारवालाहरूको पवहचान तथा 
परामशय, अध्ययन सामग्रीहरूको तयारी , तनररक्षक तथा जानकारी सांकलकहरूको तनयकु्ती र तातलम 
(Hiring and Training of Supervisors and Enumerators) , पूवय सवेक्षण तयारी (Pre-survey 

Preparation), स्थलगत वियाकलापहरू, जनगणना सवेक्षण, जग्गा तथा सम्पत्तीको जानकारी 
(Information on Land and Asset), प्रत्येक घरधरुीको सामाजजक-आतथयक अवस्थाबारे जानकारी, प्रमखु 
जानकारीदाता अन्तवायताय (Key Informant Interviews-KIIs), सहभागी ग्रामीण मूल्याङ्कन (Participatory 

Rapid Appraisal-PRA), लजक्षत समूहसँग छलफल (Focus Group Discussions- FGDs), लैवङ्गक 
अवधारणा (Gender Mainstreaming), जजववकोपाजयनको पनुूःस्थापना तथा पनुूःवास, बैठक/ परामशय, 
गणुस्तरीय अध्ययन, बजार भाउ वववरणको प्रमाणीकरण (Validation of market valuation data) , 
वववरणको इन्कोतडङ्ग तथा ववश्लशेण (Data Encoding and Analysis), सामदुावयक वन उपोभक्ता समहुको 
सवेक्षण (Survey of CFUGs) आदद जस्ता ववतधहरू प्रयोग गररनेछ।  

पनुयबास कायय योजना (Resettlement Action Plan) को अनसूुची १६ मा ददइएको छ । 
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अध्याय ९ 
9 वातावरणीय अनगुमन 
वातावरणीय सांरक्षण तनयमावली, २०७७ तनयम ४५ (अनगुमन तथा तनरीक्षण) अनरुुप प्रस्तावकले 
प्रस्तावको तनमायण तथा सञ्चालन गने चरणमा सोबाट वातावरणमा परेको प्रभावको ववषयमा प्रत्येक ६ 
मवहनामा स्वूःअनगुमन गरी सोको प्रततवेदन सम्बजन्धत तनकाय वा ववभागमा पेश गररनेछ। आयोजनाका 
लातग तडजाइन गरेको वातावरणीय अनगुमन योजनामा ३ मखु्य उदेश्यहरु छन ्: 

 आयोजनाका प्रारजम्भक अवस्थाको  सतयहरु पयायप्त रुपमा अतभलेजखकरण भएको छ वक छैन र 
उक्त आयोजना अगातड र पछातडको प्रभाव मूल्याङ्कन गनय 

 पूवायनमुान गरीएका प्रततकुल प्रभावहरु कम गनय र लाभदायक प्रभावहरु प्रबधयन गने उपायहरु 
कायायन्वयन भए नभएको सतुनजित गनय 

 आयोजनाका प्रभावहरु पूवायनमुानको सीमामा छ वा छैन, आयोजना ववकास िममा केही 
अप्रत्याजशत प्रभावहरु देखा पयो भने त्यसको न्यूतनकरण गनय के-कस्ता उपायहरु लागू गरीयो 
भनेर प्रमाजणत गनय। 

मातथका उदेश्यहरुलाई ध्यानमा राख्दै तीन प्रकारका अनगुमनको पररकल्पना गररएको छूः प्रारजम्भक 
अवस्थाको  अनगुमन (Baseline Monitoring), तनयमपालन  अनगुमन (Compliance Monitoring) र 
प्रभाव अनगुमन ( Impact Monitoring)।वातावरणीय आधार रेखाका लातग आवश्यक तथ्याङ्क (वाय ुर 
ध्वतन बाहेक) पवहले नै वातावरण प्रभाव मलु्याङ्कन अध्ययनले सांकलन गरीसकेको छ।यस आयोजनाले 
वाय ुर ध्वतनको तह बाहेक अन्य वातावरणीय क्षेत्रमा प्रारजम्भक अवस्थाको  अनगुमन आवश्यक नपने 
पररकल्पना गरेको छ। 

तनयमपालन  अनगुमन दईु भागमा बाँतडएको हनु्छूः पवहलो भागमा वातावरण तथा व्यवस्थापन एकाइिारा 
तनयमपालन गररएको न्यूतनकरणका उपायहरु कायायन्वयन भए नभएको जाँच गनेछ।दोस्रो भागमा नेपाल 
सरकारले जारी गरेको काननुी मापदण्ड र तनदेशन तथा यस व्यवस्थापन योजनाको सेक्सन १०.३ का 
शतयहरु सजम्मतलत छन।् 
प्रभाव अनगुमनमा मखु्य प्रारजम्भक अवस्थाको  सूचकको अनगुमन गररनेछ जनु आयोजनाको ववतभन्न 
चरणहरुमा तलुनात्मक मूल्याङ्कनका लातग राम्रोसँग अतभलेजखकरण गररनेछ। 
प्रारजम्भक अवस्थाको  अनगुमन योजना, तनयमपालन  अनगुमन योजना र प्रभाव अनगुमन योजनालाई 
म्यावट्रक्स ढाँचामा अनगुमन सूचक, अनगुमन ववतध, अनगुमन आवजृत्त जजम्मेबार पाटीहरु र आवश्यक 
लागत अनमुानको साथ योजनाहरु अनसूुची २० मा उल्लेख गररएको छ। 
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अध्याय १० 
10 वातावरणीय पररक्षण  
ववतभन्न उद्धेश्यका साथ आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण गररन्छ। 
कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण वातावरण सांरक्षण तनयमावली अनसुार आयोजना 
सांचालन भएको दईु वषय पतछ वन तथा वातावरण मन्त्रालयिारा गररनेछ जस अन्तगयतूः 
 वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कनिारा स्वीकृत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव न्यनुीकरणको उपायहरुको 

प्रभावकारीताको अनगुमन गने परीक्षण 
 आयोजना कायायन्वयनबाट उत्पन्न हनुे वातावरणीय पररवतयनहरुको परीक्षण गने  
 परीक्षण टोलीको नायकका रुपमा वातावरणीय दक्ष जो वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन, अनगुमन र 

परीक्षणमा अनभुवी व्यजक्त हनुेछन ्र समाजशास्त्री, स्थलीय तथा जलीय पाररजस्थततक ववद् का साथ 
काम गनेछन।्  

परीक्षण क्षेत्र तनधायरणको ढाँचा जस्तै हनुेछ जनु वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कनको दस्ताबेज र हरेक दईु 
मवहनामा गरीने अनगुमनको प्रततवेदनमा आधारीत छ।आयोजनाको सांचालकले सच्चाएको कायय र 
सरोकारवालाको काययको वटप्पणी तथा सझुाव प्रस्ततु गररएको छ।यसका साथै परीक्षण दलिारा १ 
हप्ता अवतधको स्थलगत भ्रमणमा प्रत्यक्ष अवलोकन गरी अतभलेख तयार पाछयन ्जनु अनगुमन व्यवस्थापन 
योजना अन्तगयत हनुेछ। कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजनाको परीक्षणको योजना तातलका अनसूुची २१ 
मा ददइएको छ । 
वातावरणीय परीक्षण लातग करीब रु १००,०००,००० अनमुान गररएको छ जस अन्तरगत पाररश्रतमक, 
स्थलगत भ्रमणका बेला दैतनक भत्ता, फोटोग्राफी, स्टेशनरी र यातायात पछयन।् 

 वातावरणीय न्यूतनकरण, अनगुमन र अतभबवृढ लागत 
तातलका 10.1: वातावरणीय लागत 
ि. सां. वववरण  लागत (न.े रु.) 
क वातावरणीय अतभबवृढ लागत   १७,५००,००० 

ख प्रततकुल प्रभाव न्यूतनकरण लागत   

i भौततक तथा रासायतनक वातावरण  

३ तनमायण चरण लागत ७७,०००,००० 

४ सांचालन चरण लागत २०,५००,००० 

कुल भौततक तथा रासायतनक वातावरण न्यूतनकरण लागत ९७,५००,००० 

ii जैववक वातावरण (Biological Environment)    

१ तनमायण चरण लागत १९,३२५,४२९,२५० 
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ि. सां. वववरण  लागत (न.े रु.) 
२ सांचालन चरण लागत २३,५००,००० 
 कुल जैववक वातावरण न्यूतनकरण लागत १९,३४८,९२९,२५० 

iii सामाजजक आतथयक तथा साांस्कृततक वातावरण न्यूतनकरण लागत  

१ तनमायण चरण लागत ८३,७५८,७२१,९९८ 

२ सांचालन चरण लागत ३४,०००,००० 

कुल सामाजजक आतथयक तथा साांस्कृततक वातावरण न्यूतनकरण लागत ८३,७९२,७२१,९९८ 

ग कुल प्रततकुल प्रभाव न्यूतनकरण लागत १०३,२३९,१५१,२४८ 

घ सामाजजक सहयोग काययिम  १,१००,२००,००० 

ङ वातावरणीय अनगुमन लागत  

१ प्रारजम्भक अवस्थाको  अनगुमन (Baseline Monitoring) ५,०००,००० 

२ तनयमपालन  अनगुमन (Compliance Monitoring) ० 

३ प्रभाव अनगुमन ( Impact Monitoring) तनमायण चरण २८१,९७०,००० 

 कुल वातावरणीय अनगुमन लागत २८६,९७०,००० 

च वातावरणीय पररक्षण  १००,०००,००० 

जम्मा कुल वातावरणीय लागत (Grand Total Environmental cost) (क+ख+ग+घ+ङ+च)  104,743,821,248 

 कुल आयोजना लागत (Without IDC)   139,315,521,248 

 जग्गाको लागत सवहत कुल आयोजना लागतमा वातावरणीय लागतको प्रततशत  (%) ७५.११ 

 जग्गा र घरको लागत ८४,३९८,०९४१५५ 

 जग्गा र घरको लागत बाहेक कुल आयोजना लागतमा वातावरणीय लागतको प्रततशत  (%) १४.५३ 

 सामाजजक सहयोग काययिम (%) ०.७९ 
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अध्याय ११ 

11 तनश्कषय  
ववद्यतु ववकास ववभाग प्रस्तावक रहेको कन्काई बहउुदे्दश्यीय आयोजना ईलाम जजल्लाको माङसेबङु 
गाउँपातलका, माई नगरपातलका, देउमाई नगरपातलका, ईलाम नगरपातलका, चलुाचलुी गाउँपातलका र 
झापा जजल्लाको जशवसताक्षी नगरपातलका, कन्काई नगरपातलकामा रहेको छ। प्रस्ताववत आयोजना 
बहउुदे्दश्यीय आयोजना हो जसअन्तगयत जलववद्यतु आयोजना, Flood control, पानी पररवहन, माछा 
पालन, पययटन क्षेत्रको ववकास, तसँचाइ प्रणाली आयोजनाहरु पदयछन।् जलववद्यतु आयोजना जलाशययकु्त 
आयोजना हो।यस जलववद्यतु आयोजनाको तडजाईन तडस्चाजय १०२ घनतमटर प्रतत सेकेण्ड, नेट हेड 
६७ तम. रहेको छ। यस जलववद्यतु आयोजनाको वावषयक ऊजाय उत्पादन ३०२.८७ तगगावाट आवर 
(वषाय याम-१८५.४१  तगगावाट आवर, सखु्खा-११७.४६  तगगावाट आवर) रहेको छ। आयोजनाको 
तनमायण र सांचालनले प्रस्ताववत क्षेत्रमा भौततक, जैववक, सामाजजक-आतथयक र साँस्कृततक वातावरणमा 
प्रततकूल प्रभाव पानेछ।भौततक प्रभावमा त्यस क्षेत्रको जतमन उपयोगमा आउने पररवतयन मखु्य प्रभाव 
हो भने पूवायधारको सांरचनाले सवयसाधारण र सरकारको केवह तनजित जग्गा अततिमण गने छ।  
आयोजनाका ववतभन्न सांरचनाहरुको तनमायणका लातग कुल ५६४५ हे. जग्गा आवश्यक पनेछ जसमध्ये 
५६३० हे. स्थायी रूपमा १५ हे. स्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ।कुल ५६३० हे. स्थायी जग्गा मध्ये 
४९३९.६१ हे. सरकारी जग्गाबाट र ६९०.३९ हे. तनजी जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ।१५ हे. अस्थायी 
जग्गा मध्ये १० हे. सरकारी जग्गाबाट र ५ हे. तनजी जग्गाबाट प्रयोग गररनेछ। 

यस आयोजनाका लातग कुल ४९४९.६१ हे. सरकारी जग्गा आवश्यक पनेछ जस मध्ये ४९३९.६१ 
हे. (१२०१.८० हे. सामदुावयक वन क्षेत्रबाट, ११६.६८ हे. सरकारी वनबाट, १६२१.६३ हे. तडतभजन 
वन कायायलय अन्तगयतको खोलाको बगरबाट र १९९९.५० हे. (४६.४४ हे. सांस्थाहरु, ६८९.४२ 
हे. वकत्ताकाट भएको र १२६३.६४ वकत्ताकाट नभएको) सरकारी एलानी जग्गाबाट)) स्थायी रूपमा 
र १० हे. तडतभजन वन कायायलय अन्तगयतको खोलाको बगरबाट अस्थायी रूपमा प्रयोग गररनेछ। 

यस आयोजनाका लातग स्थायी र अस्थायी दबैु रूपमा तनजी जग्गा प्रयोग गररनेछ । कुल ६९५.३९ 
हे. तनजी जग्गा आवश्यक पनेछ जस मध्ये ६९०.३९ हे. स्थायी रूपमा र ५ हे. अस्थायी रूपमा 
प्रयोग गररनेछ । 

आयोजनाका लातग (चरेु सांरक्षण क्षेत्र) बाट कुल ११५,६३१ (८१,६४४ पोल र ३३,९८७ रुख) 
वटा ववतभन्न रुखका प्रजाततका रुखहरु कावटनेछन ् । कुल  ११५,६३१ रुखहरुमा इलामबाट 
११२,९१० र २,७२१ झापाबाट  कावटनेछन ् ।इलामबाट कावटने ११२,९१० रुखहरुमा, 
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१०४,७६३ (७३,३१३ पोल र ३१,४५० रुख) रुखहरु सामदुावयक वन क्षेत्रबाट कावटनेछन ्भने 
सरकारी वनबाट ८,१४७ (६,०२२ पोल र २,१२५ रुख) रुखहरु कावटनेछन ्।झापाको सरकारी 
वनबाट २,७२१ (२,३०९ पोल र ४१२ रुख) रुखहरु कावटनेछन ् ।त्यसैगरर, आयोजनाबाट 
७५१,६०२ रुखको बेनाय प्रतत हे. र २८९,०७८ रुखको लाथ्राको क्षतत हनुेछ । 

त्यसैगरर इलामको ४८९२.६१ हे. सरकारी जग्गा (चरेु सांरक्षण क्षेत्र)  प्रयोग गरे बापत आयोजना 
क्षेत्र वररपरी सोही जजल्लामा जग्गा सट्टाभनाय गररनेछ र सो जग्गामा क्षततपूततय स्वरुप १६०० प्रतत 
हेक्टरको दरले ७,८२८,१७६ रुखको ववरुवाहरु इलाम जजल्लाको तोवकएको स्थानमा वकृ्षारोपण 
गररनेछ।  

त्यसैगरर झापाको ५७ हे. सरकारी जग्गा (चरेु सांरक्षण क्षेत्र)  प्रयोग गरे बापत आयोजना क्षेत्र वररपरी 
सोही जजल्लामा जग्गा सट्टाभनाय गररनेछ र सो जग्गामा क्षततपूततय स्वरुप १६०० प्रतत हेक्टरको दरले 
९१,२०० रुखको ववरुवाहरु झापा जजल्लाको तोवकएको स्थानमा वकृ्षारोपण गररनेछ।  

त्यसैले कुल ४९४९.६१ हे. सरकारी जग्गा (चरेु सांरक्षण क्षेत्र)  प्रयोग गरे बापत कुल  ७,९१९,३७६ 
रुखको ववरुवाहरु तोवकएको स्थानमा वकृ्षारोपण गररनेछ।  

आयोजनाको लातग इलामबाट कावटने  ११२,९१० रुखहरुको सट्टामा १:१० अनपुातमा 
२,८२२,७५० रुखको ववरुवाहरु इलाम जजल्लाको तोवकएको स्थानमा र झापाबाट कावटने २७२१  
रुखहरुको सट्टामा १:१० अनपुातमा ६८,०२५ रुखको ववरुवाहरु झापा जजल्लाको तोवकएको स्थानमा  
तोवकएको स्थानमा वकृ्षारोपण गररनेछ ।त्यसैले आयोजनाको लातग चरेु सांरक्षण क्षेत्रबाट कावटन े
११५,६३१  रुखहरुको सट्टामा १:१० अनपुातमा  २,८९०,७७५ रुखको ववरुवाहरु तोवकएको 
स्थानमा वकृ्षारोपण गररनेछ ।यसरी लगाईएका रुखहरुको आयोजनाले ५ वषय सम्म रेखदेख गरर 
सम्बजन्धत व्यवस्थापन सतमततलाई हस्तान्तरण गनेछ। 

यस आयोजनामा माई नगरपातलकाको ३५९७  घरधरुीहरू प्रभाववत हनुेछन जसमध्ये ८४७ घरधरुीहरू 
आयोजनाबाट प्रभाववत पररवार अन्तगयत पदयछन ्र २७५० घरधरुीहरु घरधरुीहरु आयोजनाबाट अतत 
प्रभाववत पररवार अन्तगयत पदयछन ्। 

तनमायण सामाग्रीको भण्डारण, उत्खनन क्षेत्रको सांचालन, पानीको गणुस्तरमा पररवतयन, जतमन उपभोगका 

कारण पने प्रभाव आदद आयोजनाको तनमायण चरणबाट पने प्रमखु प्रभावहरु हनु।्यसैगरी तल्लो तटीय 

क्षेत्रको जलवायमुा आउन ेप्रभाव, नदीको जलववज्ञान र बहावमा पररवतयन, ववद्यतुगहृमा ध्वतन तथा 
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कम्पन, तेल ग्रीज र अन्य रसायतनक पदाथयको चहुावट आयोजनाको सांचालन चरणबाट पने प्रभावहरु 

हनु।्   
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