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प्रवतवेदनको कायशकारी साराांर् 

ाअयोजनाको पररचय 

प्रस्तावित अयोजनाको नाम गण्डकी विश्वविद्यालयको भौवतक सरंचना वनमााण तथा शवैिक 

वियाकलाप सचंालन अयोजना रहकेो छ, जनु कास्की वजलला, पोखरा महानगरपावलका िडा न.ं३२ 

वस्थत मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरोको १८१ रोपनी र मालेपाटनको १७२ रोपनी जग्गामा रहन ेछ । 

यस अयोजनाले स्नातक तहको विज्ञान सम्बवन्ध विवभन्न ७ शवैिक सकंाय वनमााण तथा सचंालनका 

लावग प्रस्ताि गरेको छ । प्रस्तावित अयोजनाको प्रस्तािक प्रदशे सरकार मातहतको गण्डकी 

विश्वविद्यालय रहकेो र यस अयोजनाको विस्ततृ अयोजना प्रवतिेदन विश्वविद्यालय अफैले स्िीकृत 

गनछे । गण्डकी प्रदशेको प्रदशे िातािरण सरंिण ऐन, २०७६ को दफा ३ (क) बमोवजम प्रस्तावित 

अयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन स्िीकृत गन ेवनकाय प्रदशे सरकार, िन, िातािरण 

तथा भ-ूसरंिण मन्रालय गण्डकी प्रदशे रहकेो छ । प्रस्तािकले विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड 

आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा.वल. लाइ िातािरणीय प्रभाि मलूयांकनका लावग परामशादाताको वजम्मिेारी 

वदएको छ । 

प्रस्तावको ाअवश्यकता र  औवचत्यता  

प्रस्तावित अयोजनाको ईद्दशे्य भनकेो पोखरा महानगरपावलका िडा न.ं३२ स्थीत मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) 

स्यालटहरोको १८१ रोपनी र मालेपाटनको १७२ रोपनी जग्गामा गण्डकी विश्वविद्यालयको भौवतक 

सरंचना वनमााण तथा शवैिक वियाकलाप सचंालन अयोजना रहकेो छ । यस अयोजनाले स्नातक 

तहको विज्ञान सम्बवन्ध विवभन्न ७ शवैिक सकंाय वनमााण तथा सचंालन गनछे । गण्डकी 

विश्वविद्यालयले वशिा िेरमा ऄन्तरावरिय बजारमा वभवरएको नविनतम प्रिवृिलाइ ध्यानमा राख्द ै

प्राविवधक विषयहरूमा विद्याथी केवन्ित शवैिक दृविकोणहरू समािेश गदाछ जनु विद्याथीहरूको लष्य 

हावसल गना ईपयोगी हुनछे । यस अयोजना सचंालन पवछ प्रस्तावित स्थानीय िेर, स्िदशेी तथा विदशेी 

विद्याथीले अफु ऄनकूुल पढ्न ेआच्छा राखेको विषयमा प्राविवधक ज्ञान हावसल गना सक्नछेन ्।  

वातावरणीय प्रभाव मूलयाांकनको ाईदे्दश्य 

प्रस्तावित अयोजनाको मखु्य ईद्दशे्य प्रस्ताि कायाान्ियनले अयोजना िेरको भौवतक, जैविक, 

सामावजक-अवथाक तथा सााँस्कृवतक र रासायवनक िातािरणमा हुन सक्न ेसकारात्मक तथा नकारात्मक 

प्रभाि ऄध्ययन गरी सकारात्मक प्रभािको बढोिरी तथा नकारात्मक प्रभािको न्यनूीकरण ईपायहरु 

पवहलयाईन ेरहकेो छ ।  
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वातावरणीय प्रभाव मूलयाांकनको सान्त्दवभशकता 

िातािरण सरंिण ऐन, २०७६ को दफा-३ तथा िातािरण सरंिण वनयमािली, २०७७ को वनयम-३ 

साँग सम्बन्धी ऄनसुचूी-३ को (ज) अिास, भिन तथा बस्ती विकास र शहरी विकास िेरको बदुााँ न.ं २ 

ऄनसुार १०,००० िगावमटर िेरफलभन्दा बढीको Built up area, िा floor area भएको अिासीय, 

व्यािसावयक  िा अिासीय र व्यािसावयक दिैु प्रकृवत भएको सयंकु्त भिन वनमााण गनुा पिूा ऄवनिाया 

रुपमा िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन (िा.प्र.म.ू) ऄध्ययन गनुापन ेप्रािधान रहकेो छ । प्रस्तावित गण्डकी 

विश्वविद्यालय भिनको करीब २९५४८.८२ िगा वमटर Built Up area हुन े हुाँदा िातािरणीय प्रभाि 

मलूयांकन (िा.प्र.म.ू) ऄध्ययन अिश्यक हुन्छ । यस प्रकारका ठुला भिनहरु वनमााण हुाँदा विद्यमान भ-ु

ईपयोगमा पररितान अईनकुा साथै यस वभर हुन े वियाकलापले जल, जवमन तथा िायमुा पाना सक्न े

नकारात्मक प्रभािहरुलाआा न्यनूीकरणका ईपाय सवहतको िातािरण व्यिस्थापन योजना सवहत 

िातािरण सरंिणका लावग िातािरणीय प्रभाि मलूयाकंन (िा.प्र.म.ू) ऄध्ययन अिश्यक रहकेो छ ।  

प्रस्तावित अयोजनाको प्रस्तािक प्रदशे सरकार मातहतको गण्डकी विश्वविद्यालय रहकेो र यस 

अयोजनाको विस्ततृ अयोजना प्रवतिेदन विश्वविद्यालय अफैले स्िीकृत गनछे । गण्डकी प्रदशेको 

प्रदशे िातािरण सरंिण ऐन, २०७६ को दफा ३ (क) बमोवजम प्रस्तावित अयोजनाको िातािरणीय 

प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन स्िीकृत गन ेवनकाय प्रदशे सरकार, िन, िातािरण तथा भ-ूसरंिण मन्रालय, 

गण्डकी प्रदशे रहकेो छ । 

ाऄध्ययन वववध 

िन, िातािरण तथा भ-ूसरंिण मन्रालय गण्डकी प्रदशेबाट वमवत २०७८/०९/०९ मा स्िीकृत िेर 

वनधाारण प्रवतिेदन तथा कायासचूी; िातािरण सरंिण ऐन, २०७६ र िातािरण सरंिण वनयमािली, 

२०७७ तथा रावरिय िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन वनदवेशका, २०५० को प्रािधान ऄनसुार यस 

प्रवतिेदन तयार गररएको हो । यस ऄध्ययनका लावग, िेर भ्रमण वमवत २०७८/१०/०२-२०७८/१०/०९ 

गते सम्पन्न गररएको वथयो भन ेस्थानीय समदुाय र सम्बवन्धत सरोकारिालाहरूसाँग सािाजवनक सनुिूाआा 

कायािम वमवत २०७८/१०/०३ गते सम्पन्न भएको वथयो । प्रस्तावित अयोजना वनमााण तथा सचंालन 

सम्बवन्ध सझुाि र वटप्पणी सकंलन गना सात वदन े सािाजवनक सचूना वमवत २०७७/१०/०६ गते 

"पोखरापर रावरिय दवैनक" मा प्रकावशत गररएको वथयो र सात वदन ेसािाजवनक सचूना प्रकाशनको म्याद 

सवकएपवछ पोखरा महानगरपावलका ३२ न.ं िडा कायाालय, श्री वतिारी समाज विकास प्रवतष्ठान िडा 

न.ं३२, शहरी स्िास््य केन्ि िडा न.ं३२ तथा ब्रह्मरुपा ईच्च माध्यवमक विद्यालय िडा न.ं३२ बाट 

वसफाररस पर पवन सकंलन गररएको वथयो । स्थलगत ऄध्ययनबाट प्रस्तावित िेरको भौवतक, जैविक, 
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सामावजक-अवथाक तथा सााँस्कृवतक िातािरणमा अयोजनाको कायाान्ियनबाट पना जान ेप्रभािहरुको 

पवहचान, विशे्लषण र मलूयाङ्कन गररएको वथयो । अयोजना स्थलको विद्यमान भौवतक िातािरणको 

त्याङ्क प्रथम श्रोत िायकुो गणुस्तर (Temtop 2000) device द्धारा, ध्िवनको गणुस्तर Noise 

Level Meter (REED R 8080) बाट, तथा पानीको गणुस्तर प्रयोगशाला विवधबाट मापन गररएको 

वथयो भन े जैविक िातािरणको त्याङ्क सकंलन सािाजवनक सनुिूाइको िममा स्थानीयहरुसाँगको 

सामान्य छलफलको िममा गररएको वथयो । सामावजक-अवथाक तथा सााँस्कृवतक िातािरणको लावग 

वितीय स्रोतको (कास्की वजललाको गाईाँपावलका/ नगरपावलकाको वििरण,२०७५; िडाको रेकडा) 

प्रयोग गररएको वथयो । 

ववद्यमान वातावरणीय ाऄवस्था 

 भौवतक वातावरण 

प्रस्तावित अयोजना पोखरा ईपत्यकामा पदाछ । भौगोवलक वहसाबले प्रस्तावित अयोजना िरे 

मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरोको २८
०
०६'३७" ईिर ८४

०
०५'५६" पिूा असपासमा पदाछ भन े

मालेपाटन िेरमा २८
०
०६'४१" ईिर ८४

०
०६'५७" पिूा कोवडानटे असपासमा पदाछ । अयोजना िरे 

समनु्ि सतहबाट करीब ६०६ वमटर ईचाआामा पदाछ । अयोजना स्थल समतल भ-ूभागमा ऄिवस्थत छ 

जनु विवभन्न विभावजत स्तर भ-ूभागले छुट्याएको छ । मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरोका साआटहरू 

ईिरी दवेख दविण तफा   र पिूापविम सम्म तीनिटा फरक-फरक भ-ूभागहरू छन ्भन ेमालेपाटन िेर 

समतल छ तर यस साआटको पिूी वकनारमा खोलसी रहकेो  छ । अयोजना िेर Lesser Himalayan 

Zone मा पदाछ जहााँ unfossiliferous, sedimentary, and metasedimentary rocks such as 

slate, phyllite, schist, quartzite, limestone, dolomite अवद पाआन्छ । पविमाञ्चल िेरीय 

हािापानी कायाालय, पोखरा ऄनसुार (२०७४) प्रस्तावित िेरको हािापानी ईप-ईरण प्रकारको रहकेो छ 

। यस िेरमा ऄवधकतम तापिम ऄवप्रल, म,े जनु र जलुाइ मवहनाहरुमा कररब ३४० स.े सम्म र न्यनूतम 

तापिम वडसमे्बर र जनिरीमा कररब ३० से.सम्म हुन े गरेको छ । कास्की वजललाको सम्पणूा भागमा 

िावषाक २,५०० वम.वम. भन्दा बढी िषाा हुन ेगरेको छ । यस िेरको िायकुो गणुस्तर (वप. यम.१० ५४.१८ 

µg/m
3
, वप. यम.२.५ २५.४ µg/m

3 
र Particles ११६.५२ per litre) िायकुो गणुस्तरसम्बवन्ध रावरिय 

मापदण्ड, २०६९ ऄनरुुप रहकेो छ भन े ध्िवनको गणुस्तर (५०-५५ Leq (सहरी बसोबास िेर)), 

ध्िवनको गणुस्तरसम्बन्धी रावरिय मापदण्ड, २०६९ ऄनरुुप रहकेो छ । पानीको नमनुा परीिण गदाा 

जेनरेरक मापदण्ड ऄनरुुप रहकेो छ ।  
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 जैववक वातावरण 

प्रस्तािवत अयोजना िेरमा मालमलु ज्ञानकुञ्ज सामदुावयक िन रहकेो छ । अयोजना असपासका 

िेरमा वससौ, खयर, वसमल, साज प्रजावतका िनस्पवतहरू पाआान्छन ् । िन्यजन्तमुा वचतिुा, खरायो, 

बााँदर, लोखके, अवद; तथा चराचरुुङ्गीमा ढुकुर, गौथली, कावलज, जरेुली, वफस्टे, भाँगेरा, िकुलला, 

वचल, लाटोकोसरेो अवद पदाछन ्। अयोजना असपासको जलाधार िेरमा बदुनुा, कत्ले, वडंरा, चरंगी, 

ऄसला अवद माछा पाआन्छन ्। 

 ाअवथशक-सामावजक तथा सााँस्कृवतक वातावरण 

पोखरा महानगरपावलका िडा न.ं ३२ अयोजनाको प्रभावित िेर हो । कास्की वजललाको 

गाईाँपावलका/नगरपावलका प्रोफाआल, २०७५ ऄनसुार अयोजना प्रभावित िेरमा कुल २,७२१ 

घरधरुीमा १०,६७७ जनसङ्ंख्या (परुुष ४,७५५ र मवहला ५,९२२) रहकेो छ । यहााँ बसोबास गन े

जातजावतहरुमा िेरी, ब्रामण, गरुुङ, मगर, निेार, दवलत अवद रहकेा छन ् । यस महानगरपावलकामा 

८७.७८% जनसखं्या सािर रहकेा छन ् । ईक्त िेरका धरैेजसो घरपररिारहरु कृवष, व्यिसाय, जावगर 

जस्ता पशेामा सलंग्न रहकेा छन ्। अयोजना िेरमा शहरी स्िास््य चौकी नामको स्िास््य चौकी रहकेो 

छ । यसका ऄलािा सडक तथा वसचंाआ, खानपेानी साथै बैंक तथा वििीय ससं्था र विद्यतु सिेाको पहुाँच 

पगुेको छ । 

ाअयोजनाको प्रभावहरु 

 सकारात्मक प्रभावहरु 

प्रस्तावित अयोजनाको वनमााण ऄिधीभर ७,८२७ (२,४०९ दि; ५,४१८ ऄधादि) जनशवक्त 

अिश्यक पन ेदवेखन्छ । स्थानीय रूपमा ईपलब्ध श्रवमकहरूलाआा ईनीहरुको सीप र दिताको अधारमा 

रोजगारी वदआनछे । यसका साथै अयोजना सचंालन पवछ प्रस्तावित िेरमा प्राविवधक सीप र ज्ञान भएका 

जनशवक्त ईत्पादन हुनछे र दशेको अवथाक, सामावजक विकास िुत गवतमा ऄगावड बढ्न े सम्भािना 

रहकेो छ । यसका साथै विद्याथीहरुले अफ्नो ऄवभरुवच भएको विषय ऄध्ययन गन े ऄिसर प्राप्त 

गनछेन,् जसका कारण दशेको पसैा दशेम ै खचा हुन े र प्रयोगमा अईन े सम्भािना रहकेो छ र नपेाली 

विद्याथी विदशे गआा ऄध्ययन गने सखं्यामा कवम अईनछे । यसका साथै अयोजना िेरमा स्िास््य, 

खानपेानी जस्ता पिूााधारहरुको विकास हुाँदा त्यस िेरको भवूमको मलूय िवृद्ध हुन ेदवेखन्छ । 
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 नकारात्मक प्रभावहरु 

प्रस्तावित अयोजनाको वनमााण तथा सचंालन चरणमा भौवतक, रासायवनक, जैविक, अवथाक-

सामावजक तथा सााँस्कृवतक िातािरणमा पन े नकारात्मक प्रभािहरुको बारे वनम्न बमोवजम ईललेख 

गररएको छ । 

 भौवतक तथा रासायवनक प्रभावहरु 

प्रस्तावित अयोजनाको वनमााण चरणमा भौवतक िातािरणमा पन े प्रभािमा भिूय तथा पवहरो जान े

सम्भािना रहकेो छ साथै भ-ूईपयोगमा पररितान जसमा मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरोको १८१ 

रोपनी र मालेपाटनको १७२ रोपनी जग्गा स्थायी रुपमा अिश्यक पन ेऄनमुान गररएको छ । कामदार 

वशविर, वनमााण सामिी थपुान ेिेर, वबिन व्यिस्थापन िेर अवदको स्थापना तथा सचंालनका कारण 

िाय,ु तथा जल प्रदषूण बढ्न;े फोहरमलैा वनस्कासन तथा वबिन व्यिस्थापनको जोवखमले नदीको 

पानीको ितामान ऄिस्थामा विचलन लयाईने; वनमााण गन े िममा वनस्कन े माटोको व्यिस्थापनमा 

चनुौती; सामिी ओसारपसार गन ेसिारी साधनका साथै वशविरमा खाना पकाईन ेअवद वियाकलापका 

कारण िाय ु प्रदषूण हुन;े ईत्खनन तथा विवलङ लगायतका वियाकलापले ध्िवन प्रदषूण हुन;े गमी र 

ईच्च तापिम, ईच्च अिाज तथा िाय ु प्रदषूण अवदको कारण पशेागत स्िास््य र सरुिा जोवखम 

अवद पदाछन ् । यस अयोजनाको सचंालनबाट भौवतक िातािरणमा पन े प्रभािमा भिूय तथा पवहरो 

जान े सम्भािना रहन;े कामदार वशविर, वनमााण सामिी थपुान े िेर, वबिन व्यिस्थापन िेर अवदको 

स्थापना तथा सचंालनको सरसफाआा तथा पनुास्थापना नगररएको खण्डमा भवूम, जल अवद प्रदवूषत हुनछे; 

ठोस/ऄधाठोस तथा आलेक्िोवनक फोहोर व्यिस्थापनको चनुौती; वनम्त्याईन ेजस्ता प्रभािहरु पना सक्न े

अकंलन गररएको छ । 

 जैववक प्रभावहरु 

प्रस्तावित अयोजनाको वनमााण तथा सचंालन चरणमा जैविक िातािरणमा पन े प्रभािमा प्राकृवतक 

सौन्दयातामा ह्रास साथै जलचर र ईभयचरको जीिन प्रणालीमा प्रभाि रहकेो छ ।  

 ाअवथशक-सामावजक तथा सााँस्कृवतक प्रभावहरु 

प्रस्तावित अयोजनाको वनमााण चरणमा अवथाक-सामावजक तथा सााँस्कृवतक िातािरणमा पन ेप्रभािमा 

व्यिसायजन्य सरुिा र स्िास््य जोवखम ईत्पन्न हुन;े स्थानीय ससं्कृवत तथा मलूयमान्यतामा ऄसर पगु्न े

काया हुन सक्न ेहुाँदा अगन्तकु (कामदार) समदुाय र रैथान ेसमदुायबीच कलह र झगडा हुन;े वनमााणमा 

न्यनू सलंग्नता गराईन े साथै सलंग्न भएकाहरुलाआा पवन कम ज्याला वदन े र हपे्न े प्रविवद्धका कारण 

अवदबासी जनजावत, दवलत अवद समहुमा हुन ेप्रभाि; मवहला/परुुषलाआा कामको अधारमा ज्यालामा 

भेदभाि गररन ेहुाँदा लैंवगक ऄसमानता हुन ेअवद रहकेा छन ्। यस अयोजनाको सचंालन चरणमा सरुिा 
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सम्बवन्ध  मदु्दाहरु; विद्यमान पिूााधारमा दबाि वसजाना हुन;े स्थानीय साथै बावह्रय मावनसको 

अितजाित बढ्न े हुाँदा सामावजक, सााँस्कृवतक र धावमाक िातािरणमा पररितान हुन;े महामारी 

व्यिस्थापनका सिाल अवद अकंलन गररएको छ । 

सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरीका ाईपायहरु 

प्रस्तावित अयोजनाको सकारात्मक प्रभाि बढाईन े ईपायहरुको प्रभािकारी कायाान्ियनले गदाा 

सकारात्मक प्रभाि बढ्नछे । यस प्रस्तािको वनमााण चरणमा स्थानीय श्रवमक, साथै विपन्न र सीमान्तकृत 

िगालाआा रोजगारीको ऄिसर प्रदान गररनछे । यसका लावग स्थानीय कामदारहरूलाइ सीप र दिताको 

अधारमा काम वदआन ेतथा ईनीहरूको ज्ञान बढाईन प्रवशिण तावलम समते वदआनछे । यस अयोजना 

वनमााणको काममा सलंग्न हुाँदा स्थानीय कामदारहरुले सीपमलुक काम गन े ऄिसर पाईनछेन ् । यस 

अयोजनाको सचंालन चरणमा अयोजनाले प्राविवधक सीप र ज्ञान भएका जनशवक्त ईत्पादन गना 

ऄन्तरावरिय बजारमा वभवरएको नविनतम प्रिवृिको प्रयोगमा जोड वदनछे । साथै विश्वविद्यालयमा 

अिश्यक स्टाफ वनयवुक्तका लावग स्थानीय श्रवमक, साथै विपन्न र सीमान्तकृत िगालाआा प्राथवमकतामा 

राखेर रोजगारीको ऄिसर वसजाना गनछे । यसका साथै प्रस्तावित िेरमा विश्वविद्यालय सचंालन भएसाँग ै

त्यस िेर असपासमा मावनसहरुले होटल, व्यापार व्यिसाय अवद सचंालन गना थालनछेन ्र त्यहााँको 

जग्गाको भाई बढ्नछे । यसलाइ बढोिरी गनाका वनवम्ि सो िेरमा स्िास््य, लगायतका ऄन्य पिूााधारको 

विकास गना सवकन्छ साथै अयोजनाको पहुाँच सडकको समय समयमा ममात सम्भार गना सवकन्छ । 

नकारात्मक प्रभाव न्त्यूनीकरणका ाईपायहरु  

 भौवतक तथा रासायवनक प्रभावहरु न्त्यूनीकरणका ाईपायहरु 

प्रस्तावित अयोजनाको वनमााणबाट भौवतक िातािरणमा पने प्रभाि न्यनूीकरणका लावग प्रस्तािकले 

वनम्न बमोवजम काया गनछेन ्। अयोजनाको भिूय हुन ेिेरमा embankment wall बनाआनछे साथै 

बायो-इवन्जवनयररङ्ग पद्धवतको प्रयोग गरी भिूय तथा पवहरो जान ेसम्भािना कम गने प्रयास गररनछे । 

भ-ूईपयोगमा पन े प्रभाि कम गना वनमााण काया अयोजना पररसरमा केवन्ित गररनछे साथै वनमााण 

सामिी ईक्त िेरम ैभण्डारण गररन्छ जसले गदाा नवजकको ईबारशवक्त राम्रो भएको कृवष भवूममा िवत 

पगु्न े छैन । प्रस्तावित अयोजना वनमााणको लावग खानी िेर, िसर सचंालन स्थल अवद पोखरा 

महानगरपावलकाबाट स्िीकृती प्राप्त खानी िेरबाट लयाआनछे भन े दइु ऄस्थायी कामदार वशविर 

अयोजना पररसरमा बनाआनछे । िाय ुप्रदषूण न्यनूीकरणको लावग वनमााण सामिी ओसारपसार गदाा 

रीपालले छोपरे गररनछे र वनमााण कायामा प्रयोग भएका सिारी साधनको साथै वनमााण ईपकरणको 

वनयवमत जााँच साथै ममात गररनछे । ध्िवन प्रदषूण कम गना वनमााणमा प्रयोग हुन ेसिारी साधन र वडजल 

जेनरेटरको समय समयमा ममात गररनछे । यस अयोजनाको सचंालनबाट भौवतक िातािरणमा पन े 
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प्रभाि कम गना भिूय तथा पवहरो वनयन्रण गना खोला छेईमा River Training Work गररनछे साथै 

बायो-इवन्जवनयररङ्ग पद्धवतको प्रयोग गररनछे । कामदार वशविरबाट ईत्पन्न फोहोर 

महानगरपावलकासाँग समन्िय गरी व्यिस्थापन गररनछे भन े वनमााण सामिी थपुारेको िेरमा यवद 

सामिी बााँकी रहकेो खण्डमा वनमााण व्यिसावयले लग्नछेन ्ऄथिा रडका टुिा, वसमने्ट, बोरा अवद 

फोहोर सकंलकलाआा बेच्नछेन ्। यसरी कामदार वशविर, वनमााण सामिी थपुान ेिेर, वबिन व्यिस्थापन 

िेर अवदको स्थापना तथा सचंालनको सरसफाआा तथा पनुास्थापना गररनछे । िाय ु प्रदषूण 

न्यनूीकरणको लावग अयोजनाले विद्यतु प्रावधकरणको वबजलुी प्रयोग गनछे साथै िैकवलपक उजााको 

रुपमा सौया उजााको प्रयोग गनछे । विश्वविद्यालयमा प्रयोगमा अईन ेसिारी साधनको वनयवमत ममात 

गररनछे जसका कारण िाय ुप्रदषूण न्यनू रहन्छ । 

 जैववक प्रभावहरु न्त्यूनीकरणका ाईपायहरु 

प्रस्तावित अयोजनाको वनमााणबाट जैविक िातािरणमा पन ेप्रभाि न्यनूीकरणका लावग काममा सलंग्न 

कामदारहरुको लावग पकाईन ेसाधन जस्तै ग्यााँसको व्यिस्था गररनछे ।  

यस अयोजनाको सचंालनबाट जैविक िातािरणमा पन े प्रभाि न्यनूीकरणका लावग अयोजना 

पररसरवभर हररयाली कायम राख्न मखु्य प्रिेशिार साथै प्रत्येक विभाग छेईछाई, र खाली स्थानमा 

बोटविरुिा रोवपनछे साथै अिश्यक खण्डमा त्यस िेर असपास समदुायसाँग वमलेर ििृारोपण (स्थानीय 

बोटवबरुिालाआा प्राथवमकता वदन)े गना प्रवतिद्भ रहकेो छ । यसका साथै जलचर र ईभयचरको जीिन 

प्रणालीमा प्रभाि पना नवदन अयोजनाले तरल फोहोर शवुद्धकरण पवछ ररचाजा वपटमा साथै Drainage 

माफा त नदीमा पठाआनछे । 

 

 ाअवथशक-सामावजक तथा सााँस्कृवतक प्रभावहरु न्त्यूनीकरणका ाईपायहरु 

प्रस्तावित अयोजनाको वनमााणबाट अवथाक-सामावजक तथा सााँस्कृवतक िातािरणमा पन े प्रभाि 

न्यनूीकरणका लावग अयोजना वनमााणको काम अयोजना पररसरमा केन्िवत भएर गररनछे जसले कृवष 

ईत्पादन भआरहकेो मौजदा बावल तथा ईत्पादनवशल जग्गा नस्ट गनुापन ेअिश्यक छैन । वनमााण प्रकृवतको 

अधारमा प्रस्तािक (िा वनमााण व्यिसायी माफा त) ले वनमााणमा सलंङ्ग कामदारहरुका लावग व्यवक्तगत 

सरुिाका सामािी जस्तै हलेमटे, बटु, ग्लोभज, गगलस, मास्क, सफे्टी बेलट अवदको व्यिस्था गनछेन;् 

वनमााण िेर िरपर सरसफाआा कायम गररनछे भन े वनमााण श्रवमकहरुलाइ २ िटा खालडे शौंचालय र 

सरुवित वपईन ेपानीको व्यिस्था गररनछे । वनमााणको काममा स्थानीय जनसहभावगतालाआा प्राथवमकता 

वदआन्छ जसका कारण वनमााणको िममा स्थानीय समदुायमाझ मतभेद र वििाद कम हुन्छ । स्थानीय 

अवदबासी जनजावत, जोवखमयकु्त समदुाय, दवलत अवद समहुलाआा वनमााणको काममा समान 
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 सहभावगता गराआनछे साथै ज्यालामा भेदभाि गररन े छैन साथै वनमााणमा सलंग्न हुन ेमवहला/परुुषलाआा 

कामको अधारमा ज्यालामा भेदभाि गररन ेछैन साथै मवहला सहभावगतामा ध्यान वदआनछे । अयोजना 

वनमााणले भ-ूदृश्यको सौन्दयामा प्रभाि पाछा, जसको न्यनूीकरणको लावग बोटविरुिा रोवपनछे र ईक्त 

िेरमा हररयाली कायम गररनछे ।  

यस अयोजनाको सचंालनबाट पन ेप्रभाि न्यनूीकरण गना प्रस्तािकले अयोजना सचंालनमा अएपवछ 

अयोजना िेरको मखु्य द्धार साथै प्रत्यके विभाग साथै अिश्यक स्थान हरेी वस.वस.वट.वभ. रावखनछे । 

सरुिा गाडाको व्यिस्था समते गररनछे । यसका ऄलािा विद्यमान पिूााधारमा दबाि पना नवदन गण्डकी 

विश्वविद्यालयले उजाा अिश्यकता परूा गना छुटै्ट िान्सफमार विद्यतु प्रावधकरणबाट जोड्न ेछ । यसका 

साथै पानीको अिश्यकता परूा गना बोररङ सचंालन गनछे र अयोजना िेरमा ईत्पन्न फोहोर 

व्यिस्थापन गना 3 R वसद्धान्तको प्रयोग गनछे र स्थानीय वनकायसाँग समन्िय गरी व्यिवस्थत तररकाल े

फोहोर व्यिस्थापन गररनछे । सामावजक, सााँस्कृवतक र धावमाक िातािरणमा पररितान हुन नवदन 
स्थानीय परम्परा जोगाईाँन अयोजनाले स्थानीय वनकायसाँग समन्िय गरर जनचतेनामलूक कायािम 

गनछेन ्। मतभेद तथा वििाद व्यिस्थापनको लावग गनुासो व्यिस्थापन सयंन्र बनाआन ेछ जनु सयंन्रमा 

स्थानीय बावसन्दाको प्रवतवनवध, अयोजना सचंालकको प्रवतवनवध, स्थानीय तहको जनप्रवतवनवध र 

कामदारको प्रवतवनवध रहनछेन,् साथै स्थानीय र कामदारको गनुासो सङ्कलन गनाको लावग सझुाि 

पवेटकाको व्यिस्था गररन ेछ । यसका साथै महामारी व्यिस्थापनका लावग विश्व स्िास््य सगंठन तथा 

नपेाल सरकारले वदएको मापदण्डको पणूा पालना गरेर मार अयोजना सचंालन गररन ेछ । 

वातावरणीय व्यवस्थापन कायशयोजना तथा वातावरणीय ाऄनुगमन योजना 

िातािरण सरंिण वनदवेशका, २०५० ऄनसुार यस प्रवतिेदनमा ऄनकूुल प्रभािहरुको बढािा गन े र 

प्रवतकूल प्रभािहरुलाइ न्यनूीकरण गन े योजना तथा ती कायाहरु कायाान्ियन गररन े स्थान, समय, 

अिश्यक रकम र वजम्मेबार वनकायको बारेमा स्पि रुपमा ईललेख गररएको छ । यस प्रवतिेदनमा 

िातािरणीय ऄनगुमन योजना पवन तयार पाररएको छ जसमा ऄनगुमन गररन े विषयहरु, ऄनगुमनका 

सचूकहरु तथा विवध लगायत समय र वजम्मेबार वनकायको बारेमा पवन स्पि रुपमा प्रस्ततु गररएको छ । 

ऄध्ययनको िममा पवहचान र ऄनमुान गररएका नकारात्मक प्रभािहरु वनमााण चरणमा न्यनू दवेख ईच्च 

पररमाणको, छोटो दवेख दीघाकालीन ऄिवधको दवेखएको छ । यस अयोजनाको िातािरणीय प्रभाि 

न्यनूीकरणका तथा ऄनगुमनका लावग िमश ऄनमुावनत न.ेरु. ७४,६५,०००/- र ६,३०,०००/- लागत 

रकमको व्यिस्था गररएको छ । 
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वातावरणीय परीक्षण योजना  

िातािरणीय परीिण, िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कनको एक ऄवभन्न ऄगं हो । िातािरण सरंिण 

वनयमािली, २०७७ वनयम १३ (१) बमोवजम प्रस्ताि िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन स्िीकृत भएको 

वमवतले तीन िषामा यसको कायाान्ियन गनुापनछे र कायाान्ियन गरेको दइु िषा सम्म िन तथा िातािरण 

मन्रालयबाट यसको िातािरणीय परीिण गनुा पन े कुरा ईललेख गरेको छ । िातािरणीय परीिणले 

िातािरणको विगत र ितामान िातािरणीय ऄिस्था र न्यनूीकरणका वियाकलापलाइ दशााईन े काया 

गदाछ । यस अयोजनाको िातािरणीय परीिणको लावग ऄनमुावनत न.ेरु. ७,७०,०००/- लागत रकमको 

व्यिस्था गररएको छ । 

वनष्कर्श 

यस प्रस्तािको मखु्य ईद्दशे्य भनकेो पोखरा महानगरपावलका िडा न.ं३२ मा गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक सरंचना वनमााण तथा शवैिक वियाकलाप सचंालन अयोजनाको विस्ततृ ऄध्यय गरर यस 

अयोजनाले त्यस िेरको भौवतक, जैविक, रासायवनक साथै सामावजक-अवथाक तथा सााँस्कृवतक 

िातािरणमा पन ेसम्भावित प्रभाि पवहचान, विशे्लषण तथा मलूयाकंन गरर अिश्यक न्यनूीकरण योजना 

बनाआा िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन प्रवतिेदन तयार पानुा हो । यस ऄध्ययनले धरैे महत्त्िपणूा 

लाभदायक प्रभािहरू र िातािरणमा पनासक्न े प्रवतकूल प्रभािहरु दशााएको छ । ऄध्ययन ऄिवधमा 

पवहचान गररएको ऄवधकतर प्रवतकूल प्रभािहरू ऄस्थायी प्रकृवतका रहकेा छन ् र प्रस्तावित 

न्यनूीकरणका ईपायहरू माफा त सवजलै कम गना सवकन्छन ् । िातािरण सरंिणका ईपायहरु तथा 

ऄनगुमन कायाको प्रभािकारी रुपमा कायाान्ियन गनाको लावग तयार गररएको िातािरणीय व्यिस्थापन 

योजना र ऄनगुमन योजनाको सम्बवन्धत वनकायले ऄिरश पालना गरेमा प्रस्तावित अयोजना सचुारु 

रुपले सचंालन हुनछे । 
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Executive summary of the report 

Project Introduction 

The name of the proposed project is Physical Infrastructure Construction and Educational 

Activities Operation Project in Gandaki University, which will be located at 181 Ropani of 

Malmul (Gyankunj) Sayaltharo and 172 Ropani of Malepatan in Kaski District, Pokhara 

Metropolitan City Ward No. 32. Proposed project will built and operate seven different 

academic faculties related to undergraduate science. The proponent of the proposed 

project is Gandaki University under the Gandaki province government and the detailed 

project report of this project will be approved by the university itself. According to section 

3 (a) of the Gandaki Province Environmental Protection Act, 2076 BS, the concerned 

authority approving the environmental impact assessment report of the proposed project is 

the province government, Ministry of Forest, Environment and Soil Conservation, 

Gandaki Province. The Greenwich Environmental and Engineering Consult Pvt. Ltd. has 

been given the responsibility of consultant for environmental impact assessment. 

Need and justification of the proposal 

The purpose of the proposed project is construction of physical infrastructure  and conduct 

educational activities in Gandaki University, which will be located at 181 Ropani of 

Malmul (Gyankunj) Sayaltharo and 172 Ropani of Malepatan in Kaski District, Pokhara 

Metropolitan City Ward No. 32. The project will construct and operate 7 different 

academic faculties related to undergraduate science. Gandaki University incorporates 

student-centered educational approaches in technical subjects keeping in view the latest 

trends in the field of education entering the international market which will be useful to 

achieve the goals of the students. After the operation of this project, students from 

different parts Nepal anf even foreign students will be able to acquire technical knowledge 

on the subject of their interest. 

Objectives of Environmental Impact Assessment 

The main objective of the proposed project is to study the benefecial and negative impacts 

of the proposed project on the physical, biological, socio-economic, cultural and chemical 

environment of the project area and to take measures to increase the beneficial impact and 

reduce the negative impact. 
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Rationale of environmental impact assessment (EIA) 

Environmental protection Act (EPA) section-3, 2076 and Environmental protection Rule 

(EPR), 2077 section-3 (H) residential housing, settlements and urban development point 

no. 2 has mandatory provision of EIA study having built up area or floor area more than 

10,000 sq. meters. Therefore, EIA study is applicable for proposed Gandaki University 

building as it has a built up area of about 29548.82 square meters. During construction of 

such large buildings, Environmental Impact Assessment (EIA) study is required for 

environmental protection, including environmental management plan with measures to 

minimize the adverse effects of such activities on water, land and air as well as changes in 

existing land use.  

Methodology 

This EIA study was carried out in accordance with the approved Scoping and ToR 

documents from Ministry of Forest, Environment and Soil Conservation from Gandaki 

Province on date 2078/09/09, EPA, 2076, EPR 2077 and National Environmental Impact 

Assessment Guidelines, 2050. Study team of this EIA study visited the project site on date 

2078/10/02-2078/10/09 for the collection of data on Physical, Chemical, Biological and 

Socio-economic and cultural environment and identified, predicted and analysed the 

impacts. Public hearing program with the local community and concerned stakeholders 

was held on 2078/10/03. Thereafter, a 7 days of public notice was published on the 

“Pokhara Rastriya Dainik” newspaper on date 2077/10/06 seeking suggestion and 

comment from locals, concerned stakeholders about construction and operation proposed 

project. In addition, recommendation letters were collected from Pokhara Metropolitan 

City ward No. 32; Shree Tiwari Samaj Bikash Pratisthan ward no. 32; Sahari Swastha 

Kendra ward no.32 and Bramarupa higher secondary school ward no. 32, after 7 days of 

public notice publication.  

The on-site study identified, analyzed and evaluated the impact of project implementation 

on the physical, biological, socio-economic and cultural environment of the proposed area. 

Statistics of the existing physical environment of the project site were first measured by air 

quality (Temtop 2000) device, sound quality by Noise Level Meter (REED R 8080), and 

water quality by laboratory test method. Biological data were collected during a public 

hearing and a general discussion with locals. Data on socio-economic and 
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cultural environment were collected from secondary source (Kaski District 

Gaupalika/Nagarpalika profile, 2075; Ward Records). 

Existing Environmental Condition 

 Physical Environment 

The proposed project lies in Pokhara Valley. Geographically, the proposed project area 

lies at around latitude 28
0
 06’37”N and 84

0 
05’56 E of Malmul (Gyankunj) Syaltharo and 

28
0 

06’41” N and 87
0
06’57” E in Malepatan area at around 606 meters above sea level. 

The project site lies in flat terrain land which is separated by different split level terrain. 

Sites in Malmul (Gyankunj) Syaltharo has three different split level terrain from northern 

side to south, on its east west axis whereas Malepatan area is plain but along the eastern 

edge of this site has gorge with kholsi. The project area falls in the Lesser Himalayan Zone 

where unfossiliferous, sedimentary, and metasedimentary rocks such as slate, phyllite, 

schist, quartzite, limestone, dolomite etc. are found. The climate of the proposed area is of 

sub-tropical type. The maximum temperature in this region is about 34 
0
C in April, May, 

June and July and minimum temperature in December and January around 3 
0
C. Annual 

rainfall in the area is around 2,500 mm.  
The air quality of this region (PM10 54.18 µg/m

3
, PM2.5 25.4 µg/m

3
 and Particles 116.52 

per liter) lies within National Air Quality Standards, 2069. In present context, Noise level 

in the area exist in 50-55 Leq (Urban settlement area) which is within the National sound 

quality standards, 2069. The water sample of the area is within the National Water quality 

Standards.  

 Biological Environment 

Malmul Gyankunj Community forest is the nearest forest that lies in the proposed area. 

The vegetation found around the proposed project area includes Sisau, Khayar, Simal, Saaj 

etc. Wildlife includes leopards, Rabbit, Monkey, etc. and the birds include pigeons, 

Gauthali, Kalij, Jureli, Sparrow, Dhanes, Vakulla, etc. In addition, reptiles such as snakes, 

lizards, pit vipers, etc. are found in the area, while Buduna, Bam Sahar, Bam, Katle, Rohu, 

Sidre, Asala, etc. are fish species found in the area. 

 Socio-economic and cultural Environment 

Pokhara Metropolitan City ward no. 32 is directly affected area of the proposed project. 

Total of 10,677 population resides in 2,721 households where 4,755 are male and 5,922 

are females. Among the castes living here Chhetri, Brahmin, Gurung, Magar, Newar, Dalit 
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castes are in the majority. The literacy rate in this region is 85.78%. Most of the 

households in the area are engaged in occupations such as agriculture, tourism and trade.  

Sahari Swasthya Chauki lies in the proposed ward. Apart from this, access to roads and 

irrigation, drinking water as well as banks and financial institutions and electricity services 

are easily available in the area. 

Impacts of Project 

 Positive Impacts 

During the construction period of the proposed project required 7,827 (2,409 skilled; 

5,418 semi-skilled) manpower. Locally available workers will be provided employment 

based on their skills and abilities. In addition, after the operation of the project, manpower 

with technical skills and knowledge will be produced in the proposed area and the 

economic and social development of the country is likely to move forward at a fast pace. 

In addition, students will have the opportunity to study the subject of their interest, due to 

which the country's money is likely to be spent and used in the country and the number of 

Nepali students studying abroad will decrease. In addition, development of infrastructure 

such as health and drinking water in the project area will increase the value of land in the 

area 

 Negative Impacts 

The negative impacts on the physical, chemical, biological, socio-economic and cultural 

environment during the construction and operation phase of this project are mentioned 

below. 

 Physical impacts 

During the construction phase of the proposed project, there is a possibility of soil erosion 

and landslides due to the impact on the physical environment as well as changes in land 

use. Increase in air and water pollution due to establishment and operation of labor camps, 

construction materials stocking areas; Risk of waste disposal and waste management that 

may deteriotes the current state of nearby rivers; land pollution issues; Air pollution due to 

vehicles transporting materials as well as cooking activities in the camps; Activities such 

as excavation and drilling cause noise pollution; Occupational health and safety risks due 

to heat and high temperature, high noise and air pollution.  

There is a possibility of erosion and landslides due to the impact on the physical 

environment from the operation of this project; Land, water, etc. will be polluted if the 
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establishment and operation of labor camps, construction material storage areas, 

deteriorating management areas, etc. are not cleaned and rehabilitated; Challenges of 

solid/semi-solid and electronic waste management;  

 Biological impacts 

During the construction and operation phase of the proposed project, there will be decline 

in the natural beauty of the area as well as impacts on aquatic life due to increasing water 

pollution.  

 Socio-economic and cultural impacts 

The impact on the socio-economic and cultural environment during the construction phase 

of the proposed project includes impacts Occupational safety and health risks; Quarrels 

and disputes between the worker and indigenous/local community; Impact on Indigenous 

Peoples, Dalits, etc. due to low engagement in construction as well as low wages and 

disrespect to those involved; etc. while impacts during operation phase of project includes 

Security issues, Creating pressure on existing infrastructure; Changes in the social, cultural 

and religious environment as the mobility of locals as well as outsiders increases; 

Pendemic management issue etc. 

Positive impact augmentation measures 

Positive impact will increase due to effective implementation of the measures. During the 

construction phase of this proposal, employment opportunities will be provided to the 

local workers as well as the deprived and marginalized sections. For this, local workers 

will be given skill based training to increase their knowledge. By engaging in the 

construction of this project, the local workers will have the opportunity to do skillful work 

such as operating machinery, making pillars and walls, etc. which will enable them to earn 

income by engaging in such activities in future. During the operation phase of this project, 

the project will focus on the use of the latest trends in the international market to produce 

manpower with technical skills and knowledge. In addition, for the appointment of 

necessary staff in the university, employment opportunities will be created by giving 

priority to the local workers as well as the deprived and marginalized classes. In addition, 

as soon as the university operates in the proposed area, people will start operating hotels, 

businesses, etc. in the vicinity of the area and the price of land there will increase. In order 
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to increase this, other infrastructures including health services can be developed in the area 

and access road of the project can be maintained from time to time.  

Negative impacts mitigating measures  
 Physical impacts mitigating measures 

Proponent will focus on given measures in order to reduce the physical impacts that 

includes during the construction of the proposed project. An embankment wall will be 

constructed in the erosion prone area of the project sites and efforts will be made to 

reduce the possibility of erosion and landslide by using bio-engineering method. In order 

to minimize the impact on land use, the construction work will be concentrated in the 

project premises and construction materials will be stored in the area so that the nearby 

fertile agricultural land will not be damaged. Proposed project will bring the required 

construction materails form the already approved nearby quarry sites and two temporary 

workers' camps will be constructed in the project premises. In order to reduce air 

pollution, construction materails will be covered by plastic while transportating in the 

construction sites and vehicles used in construction work as well as construction 

equipment will be regularly inspected and repaired. Vehicles used in construction and 

diesel generators will be repaired from time to time to reduce noise pollution. 

establishment and operation of labor camps, construction material storage areas, 

deteriorating management areas, etc. are not cleaned and rehabilitated. To reduce air 

pollution, the project will use the electricity from Nepal Electricity Authority as well as 

use solar energy as an alternative energy. Vehicles used in the university will be 

regularly repaired.   

 Biological impacts mitigating measures 

In order to minimize the impact on the biological environment from the construction of 

the proposed project, cooking utensils such as gas will be provided to the workers 

involved in the work. During operation phase, greenery within the project premises will 

be maintained around the main entrance as well as around each department, and in the 

open space. Plantation activities will be conducted (considering local plants) in 

collaboration with the locals authority and, community around the area. In order to 

reduce impact on aqutic life, project will treat the polluted water generated in the project 

premises before discharging it in the nearer river.  
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 Socio-eocnomic and cultural impacts mitigating measures 

In order to minimize the impact of the construction of this project on the socio-economic 

and cultural environment, the construction work of the project will be done by focusing 

on the project premises which will not destroy the existing crop and productive land 

where agricultural production is taking place. Depending on the nature of the 

construction, the proponent (or through the construction practitioner) will arrange 

personal safety materials such as helmets, boots, gloves, goggles, masks, safety belts, 

etc. for the workers involved in the construction; Sanitation will be maintained around 

the construction area and two temporary toilet will be construction and safe drinking 

water will be provided to the construction workers. Local people's participation is given 

priority in the construction work due to which differences and disputes among the local 

community are reduced during the construction. Local indigenous tribes, risk 

communities, dalits, etc. will be given equal participation in the construction work and 

there will be no discrimination in wages. The construction of the project will affect the 

beauty of the landscape, for which plants will be planted and greenery will be 

maintained in the area. 

In order to minimize the impact from the operation of this project, the proponent will 

arrange CCTV on required department and as per in the necessary location. Security 

guards will also arranged. Apart from this, Gandaki University will connect a separate 

transformer from the Electricity Authority to meet the energy requirement so as not to 

put pressure on the existing infrastructure. In addition, boring will be operated to meet 

the water requirement and 3 R principle will be used to manage the waste generated in 

the project area and waste will be managed in a systematic manner in coordination with 

the local bodies. In order to prevent the change in the social, cultural and religious 

environment, the project will conduct public awareness program in coordination with the 

local body. A grievance management mechanism will be set up for dispute and dispute 

management, which will include representatives of local residents, representatives of 

project operators, local level people's representatives and workers' representatives, and a 

suggestion box will be set up to collect grievances of locals and workers. In addition, the 

project will be operated only in full compliance with the standards given by the World 

Health Organization and the Government of Nepal for pendemic management. 



गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक संरचना वनमााण तथा शैविक वियाकलाप संचालन अयोजनाको  

िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन 

थ 

प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

Alternative analysis 

According to the Environmental Protection Rules, 2077, project design, the project site, 

the scheduled related to the project activities, the technology used by the project and the 

operation method and the raw materials used have been analyzed on the basis of options 

available. The use of alternative raw materials available in the local area leads to less cost 

requirement for the construction of the project.  

Environmental Management Action Plan and Environmental Monitoring Plan 

According to the Environmental Protection Guidelines, 2050, the report clearly mentions 

the plan to promote the beneficial impacts and mitigate the adverse effects and the place, 

time, amount required and the responsible body to implement those actions. An 

environmental monitoring plan has also been prepared in this report which clearly presents 

the issues to be monitored, indicators of monitoring and methods as well as time and 

responsible bodies. Negative impacts identified and estimated during the study have been 

observed in the construction phase from low to high magnitude, short to long term. The 

estimated cost for mitigation measure (beneficial and adverse impacts) and monitoring is 

NRs. Rs. 74,65,000 /- and Rs. 6,30,000 /- respectively per year.  

Environmental Audit plan  

Environmental Auditis an integral part of environmental impact assessment. 

Environmental Protection Rules, 2077 section 13 (1), it has been mentioned that the 

proposal should be implemented within three years from the date of approval of the 

Environmental Study Report and it should be inspected by the Ministry of Forest and 

Environment for two years after its implementation. Environmental Audit plan is the 

process of showing past and present environmental conditions of the environment and 

mitigation activities. The estimated cost for Environmental Audit of this project is Rs. 

7,70,000 /- cost has been provided. 

Conclusion  

The primary objective of the proposed project is construction of Physical Infrastructure 

and operation of Educational Activities of Gandaki University in Pokhara Metropolitan 

City Ward No.32 and identify, analyze and evaluate the potential impact of this project on 

the physical, biological, chemical as well as socio-economic and cultural environment of 

the area and provide necessary mitigation plan. This study has shown many significant 
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 beneficial impacts and possible adverse impacts on the environment. Most of the adverse 

impacts identified during the study period are of temporary nature and can be easily 

mitigated through the proposed mitigation measures. The proposed project will run 

smoothly if the concerned body adheres to the environmental management plan and the 

monitoring plan prepared for the effective implementation of the monitoring work. 
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साँग सम्बन्धी ऄनसुचूी-३ को (ज) अिास, भिन तथा बस्ती विकास र शहरी विकास िेरको बदुााँ न.ं २ 

ऄनसुार १०,००० िगावमटर िेरफलभन्दा बढीको Built up area, िा floor area भएको अिासीय, 

व्यािसावयक िा अिासीय र व्यािसावयक दिैु प्रकृवत भएको सयंकु्त भिन वनमााण गनुा पिूा ऄवनिाया 

रुपमा िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन (िा.प्र.म.ू) ऄध्ययन गनुापन ेप्रािधान रहकेो छ । प्रस्तावित गण्डकी 

विश्वविद्यालय भिनको करीब २९५४८.८२ िगा वमटर Built Up area हुन े हुाँदा िातािरणीय प्रभाि 

मलूयांकन (िा.प्र.म.ू) ऄध्ययन अिश्यक हुन्छ । यस प्रकारका ठुला भिनहरु वनमााण हुाँदा विद्यमान भ-ु

ईपयोगमा पररितान अईनकुा साथै यस वभर हुन े वियाकलापले जल, जवमन तथा िायमुा पाना सक्न े

नकारात्मक प्रभािहरुलाआा न्यनूीकरणका ईपाय सवहतको िातािरण व्यिस्थापन योजना सवहत 

िातािरण सरंिणका लावग िातािरणीय प्रभाि मलूयाकंन (िा.प्र.म.ू) ऄध्ययन अिश्यक रहकेो छ ।  

प्रस्तावित अयोजनाको प्रस्तािक प्रदशे सरकार मातहतको गण्डकी विश्वविद्यालय रहकेो र यस 

अयोजनाको विस्ततृ अयोजना प्रवतिेदन विश्वविद्यालय अफैले स्िीकृत गनछे । गण्डकी प्रदशेको 

प्रदशे िातािरण सरंिण ऐन, २०७६ को दफा ३ (क) बमोवजम प्रस्तावित अयोजनाको िातािरणीय 

प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन स्िीकृत गन ेवनकाय प्रदशे सरकार, िन, िातािरण तथा भ-ूसरंिण मन्रालय, 

गण्डकी प्रदशे रहकेो छ । 

१.४. वातावरणीय प्रभाव मूलयाङ्कनको ाईदे्दश्य 

िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कनको मलू ईद्दशे्य भनकेो वनणायकतााहरुलाइ अयोजनाको सम्भावित 

ऄसरहरु बारे सवुचत गनुा र स्िीकाया तहमा प्रवतकूल ऄसरहरुलाइ कम गनाका लावग ईपयकु्त 
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न्यनूीकरणका ईपायहरु सझुाईन ुहो जस ऄन्तगात अयोजना िातािरणमरैी र वदगो हुन्छ । िातािरणीय 

प्रभाि मलूयाङ्कन ऄध्ययनको ईद्दशे्यहरू वनम्नानसुार छन ्।  

 अयोजना प्रभावित िेरको भौवतक िातािरण, जैविक िातािरण, सामावजक-अवथाक तथा 

सााँस्कृवतक िातािरण, रासायवनक िातािरण सम्बन्धी िस्तगुत ऄिस्थाको त्यााँक/सचूना 

सकंलन गन े। 

 अयोजना कायाान्ियनका कारणले िातािरणमा दवेखन सक्न ेसम्पणूा सकारात्मक तथा नकारात्मक 

प्रभािहरु पिा लगाईन,े अकंलन तथा मलूयाङ्कन गन े। 

 सकारात्मक प्रभाि बढोिरी तथा नकारात्मक प्रभाि न्यनूीकरण गना व्यिहाररक र स्थान विवशि 

ईपायहरु पिा लगाइ कायाान्ियन गने । 

 िातािरणीय व्यिस्थापन योजना, िातािरणीय ऄनगुमन योजना तथा िातािरणीय परीिण योजना 

बनाइ कायाान्ियन गन े। 

 प्रस्ताि कायाान्ियनबाट िातािरणमा पना सक्न े प्रभािका सम्बन्धमा वनणायकताालाइ जानकारी 

गराइ ईवचत वनणाय वलन सघाई परु् याईन े।  

१.५. ाऄध्ययनको सीमा तथा सम्बवन्त्धत ाऄन्त्य कुरा 

यस ऄध्ययनले गण्डकी विश्वविद्यालय वनमााण िेरको पिूााधार विकास, वनमााण र सञ्चालन सम्बवन्धत 

समि प्रभािको सम्बन्धमा मार सम्बोधन गरेको छ । यस ऄध्ययनको सीमा अयोजनाद्धारा वनमााण तथा 

सञ्चालन चरणमा प्रस्तावित िेरको स्थानीय भौवतक, जैविक, सामावजक-अवथाक तथा सााँस्कृवतक 

िातािरणमा पना सक्न े सकारात्मक प्रभाि र तीनको बढोविकरण र नकारात्मक प्रभािहरु र तीनको 

न्यनूीकरण ईपायहरु पवहचान गरी सझुाि वदन ुरहकेो छ । 
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पररच्छेद -२: प्रस्तावको पररचय 

माछापचु्रे र ऄन्नपणूा पिातहरूको काखमा रहकेो तालहरुको ईपत्यका पोखरामा ऄिवस्थत गण्डकी 

विश्वविद्यालय गण्डकी प्रदशे सरकारद्धारा प्राविवधक वशिालाइ प्रोत्साहन गना र नपेालकै वशिाको 

केन्िको रुपमा विकास गन े ऄवभप्रायका साथ २०७६ सालमा स्थापना भएको हो । गण्डकी 

विश्वविद्यालय वशिा िेरमा ऄन्तरावरिय बजारमा वभवरएको नविनतम प्रिवृिलाइ ध्यानमा राख्द ै

प्राविवधक विषयहरूमा विद्याथी केवन्ित शवैिक दृविकोणहरू समािेश गदाछ जनु विद्याथीहरूको लष्य 

हावसल गना ईपयोगी हुनछे । गण्डकी विश्वविद्यालय ईच्च वशिाको ईत्कृिताका लावग नमनुा रावरिय 

केन्ि बनाईन े योजनाका साथ स्थापना गररएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयले विश्वव्यापी पररप्रेष्यमा 

बढ्दो मागहरूको पवूता गना वशिण र ऄनसुन्धानको लावग एक विवशि िातािरण प्रदान गनछे । गण्डकी 

विश्वविद्यालय प्रजातावन्रक मलूय र ईच्च स्तरमा चलद ै अएको गणुस्तरीय वशिालाइ प्रोत्सावहत गना 

प्रवतबद्ध छ । नपेाल सरकारबाट २०७७ सालमा महानगरपावलकाको िडा न.ं ३२ वस्थत मालमलु 

(ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरोको १८१ रोपनी र मालेपाटनको १७२ रोपनी जग्गामा प्राप्त भएपवछ मालमलु 

(ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरोको १८१ रोपनी जग्गामा विश्वविद्यालयको केवन्िय भिन, कुलपवत, ईपकुलपवत 

र रवजस्टरको कायाालय, पसु्तकालय साथै B.Sc. Nursing, B. Pharmacy, B. Diet and 

Nutrition, B.Sc. Radiology/Imaging Technology, BPT/BMLT Lab Technology, 

Bachelor in Physiotherapy, Bachelor in Cosmetology, and beautician अवद तथा 

मालेपाटनको १७२ रोपनी जग्गामा B.Sc. Horticulture, B.Sc. in Fishery, B.Sc. 

Agricultural Engineering, Animal Science अवदका लावग सरंचना वनमााण गना प्रस्ताि 

गररएको छ । प्रस्तावित अयोजनाको विशषेता तल तावलकामा प्रस्ततु गररएको छ ।  

प्रस्तावित अयोजनाको Master Plan विश्वविद्यालयको बोडाऄफ ििी बाट वस्िकृवत भए बमोवजम 

विस्ततृ पररयोजना प्रवतिेदन (DPR) तयार पाररनछे ।  

तावलका नां.2: ाअयोजनाको प्रमुख ववरे्र्ताहरु 

क्र.सां. वणशन वटप्पणीहरू 

१. अयोजनाको नाम गण्डकी विश्वविद्यालय 

२. प्रदशे गण्डकी 

३. वजलला कास्की 

४. महानगरपावलका पोखरा महानगरपावलका 

५. िडा न.ं  ३२ 

६. भौगोवलक ऄिवस्थवत मध्य पहाड 
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क्र.सां. वणशन वटप्पणीहरू 

७. ईचाइ 
ऄवधकतम -६२७ वमटर 

न्यनूतम-५८१वमटर 

८. औसत िावषाक िषाा २,३०१ वम.मी. 

९. वनमााण ऄिवध २ िषा 

१०. रोजगार वसजाना 
वनमााण ऄिवधभर ७,८२७ जना 

सचंालन चरण २९० जना 

११. कुल अयोजना लागत नरेु २०,२४,१८,९०९ /- 

१२. सरंचनाको सखं्या ७ 

१३. Built Up Area २९५४८.८२ िगा वमटर 

१४. शवैिक सकंाय 

B. Tourism & Hospitality Management 

B. Sport Management 

B. Civil Engineering 

B. Information Technology 

BSc. Business Agriculture   

B. Environmental Science 

Livestock Entrepreneurship 

१५. प्रमखु सवुिधा प्रस्तावित 
विश्वविद्यालयको केवन्िय भिन, कुलपवत, ईपकुलपवत र 

रवजस्टारको कायाालय, पसु्तकालय 

(स्रोत :गण्डकी विश्वविद्यालयको Master Plan, २०७८)  

(क) भूवमका 

विश्वविद्यालयहरूले वशिा, ऄनसुन्धान र टेक्नोलोजीमा ऄिणी ससं्थाको रूपमा महत्त्िपणूा भवूमका 

खेलदछन ्। सामावजक र काननूी दृविकोणबाट सब ैिेरका लावग विश्वविद्यालयहरूको भवूमका महत्त्िपणूा 

छ । विश्वविद्यालयहरूले समदुायमा वदगो विकासको चनुौवतहरूको सामना गना अिश्यक नविन ज्ञान र 

सीपहरू प्रदान गना मद्दत गदाछ, जनचतेना जगाईन े र ईवचत वनणाय वलन, वजम्मिेारी बोधको लावग 

अिश्यक ज्ञान प्रदान गदाछन ्। विश्वविद्यालयहरूलाइ सामावजक पररितान र विकासको प्रवियामा प्रमखु 

ससं्थाका रूपमा वलआन्छ । विश्वविद्यालयहरूको सबैभन्दा महत्त्िपणूा भवूमका भनकेो ऄत्यवधक कुशल 

जनशवक्त ईत्पादन र ऄनसुन्धान माफा त रावरिय लष्यहरू परूा गनुा हो । विश्वविद्यालयहरूले खेलन सक्न े

ऄको भवूमका भनकेो नागररक समाज ससं्थाहरूको वनमााण, सांस्कृवतक मलूयहरूको विकास र 
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सामावजक यगुका मावनसहरूलाइ प्रवशिण र सामावजककरण हो । यस काममा समाजमा अवथाक, 

राजनीवतक, सामावजक र सााँस्कृवतक रूपान्तरणलाइ काननूी दृविकोणबाट पवन ऄगावड बढाईन 

विश्वविद्यालयहरूको भवूमकालाइ प्रकाश पान ेकुरामा केवन्ित हुनछे । 

(ख) प्रस्तावको वववरण 

 ाअयोजनाको ाऄववस्थवत र पह ाँच 

प्रस्तावित अयोजना पोखरा महानगरपावलकाको िडा न.ं३२ वस्थत मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरोको 

१८१ रोपनी र मालेपाटनको १७२ रोपनी जग्गामा वनमााणका लावग प्रस्ताि गररएको छ । प्रस्तावित िेर 

काठमाडौंबाट २०० वकलोवमटर पविम तफा  र तललो गगनगौंडा बजारबाट करीब २ वकलोवमटर दविण-

पिूा तफा  रहकेो छ । विश्वविद्यालयको प्रस्तावित िेर पोखरा पृ् िी चोकबाट करीब १२ वकलोवमटरको 

दरूीमा रहकेो छ भने पृ् िी राजमागाबाट करीब २ वकलोवमटर टाढा पदाछ । प्रस्तावित अयोजना िेर 

मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरो पगु्न तललो गगनगौंडाबाट कालोपर ेसडक हुाँद ैसवजलै पगु्न सवकन्छ 

भन े मालेपाटन िेर पगु्न राजाको चौतारो बजारबाट कालोपर े सडक हुाँद ै पगु्न सवकन्छ । अयोजना 

िेरको सडकको चौडाआा ४ वमटरको रहकेो छ । वनमााणावधन पोखरा ऄन्तरावरिय विमानस्थल चाईथ े

(Chauthe) बाट प्रस्तावित अयोजना िेर करीब ८ वकलोवमटरको दरूीमा रहकेो छ ।   
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वचर  नां. 1: प्रस्ताववत ाअयोजना स्थानको नक्र्ा (नापी ववभाग, १९९५) 
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      वचर नां. 2: प्रस्ताववत ाअयोजना स्थानको नक्र्ा (नापी विभाग, १९९५) 
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वचर नां.3: प्रस्ताववत ाअयोजना स्थानको गुगल नक्र्ा )गुगल ाऄथश , २०२०( 
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क) प्रस्तावका सांरचनागत ाऄवयव 

वनमाशण कायशहरू 

अयोजनाको प्रमखु वनमााण कायाहरूमा विश्वविद्यालयको केवन्िय भिन, कुलपवत, ईपकुलपवत र 

रवजस्टारको कायाालय, प्रशासवनक भिन, सकंाय ब्लक, पसु्तकालयको लावग भिन वनमााण, 

क्यावन्टन/क्याफेटेरीया, मवलटप्रपोज हल/ऄवडटोररआम हल (५०० वसट िमता), Exibition हल, 

Health care centre, separate Girls and Boys Hostel (National and International 

Students separately), International Students Center, Innovation Research centre, 

Teachers and visitors Quarter, Stationery and Gift shop, Xerox and printing centre, 

Guard House, Other infrastructres and services (Acess Road and drainage works, 

compound wall and main gate, retaining wall, landscaping including parking 

areas) पानी अपवूता, िेनेज, वबजलुी अपवूता, तथा सहायक सरंचनाहरू वनमााण अवद पदाछन ् । 

विश्वविद्यालयसाँग सम्बन्धीत प्रस्तावित सरंचनाहरु वनम्न रहकेा छन ्।  

o भवनहरुको वववरण 

विश्वविद्यालयको केवन्िय भिन, कुलपवत, ईपकुलपवत र रवजस्टारको कायाालय, पसु्तकालयको लावग 

भिन अवदको सखं्या र िेरफल वनम्न ऄनसुार रहकेो छ । प्रस्तावित भिनहरु स्थानीय कला-ससं्कृती 

झलकाईन ेगरर वनमााण गररनछे । प्रस्तावित भिनहरुको Foundation माटोको प्रकृवत ऄनसुार वनमााण 

गरर भिनलाआा भकुम्प प्रवतरोधी साथै चट्याङबाट सरुवित बनाआनछे । प्रस्तावित अयोजनाको 

मालेपाटन िेरमा शहरी विकास तथा भिन वनमााण विभाग सवंघय अयोजना कायाान्ियन आकाआा, 

कास्कीको अवथाक तथा प्राविवधक सहयोगमा National Level Library २०७७ दवेख सचंालनमा 

रहकेो छ । यो अयोजना गण्डकी विश्वविद्यालयको नभएता पवन यस अयोजनालाआा प्रस्तावित िेरबाट 

हटाआन ेछैन । 

तावलका नां.3:ववश्वववद्यालयको ववभागगत भवनहरुको वववरण 
क्र.सां.  ववभागहरु  

भवन 

सांख्या   

वसट 

क्षमता 

वनमाशण के्षर  

(वगश वमटर) 

१. 

B. Tourism & Hospitality 

Management १ 

 
१९७४.३५  

२. B. Sport Management १  ९१५.६  
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क्र.सां.  ववभागहरु  
भवन 

सांख्या   

वसट 

क्षमता 

वनमाशण के्षर  

(वगश वमटर) 

३. B. Civil Engineering १ २०० १७५४.३५  

४. B. Information Technology १ ४० १५६४.३५  

५. BSc. Business Agriculture   १ १०० ४६८२.७  

६. B. Environmental Science १ ४० १६९६.८५  

७. Livestock Entrepreneurship १  २०७०.२८७५ 

८. Student Centre १  २४००  

९. Student Innovation Centre (R&D) १  ३७५  

१०. Central Library १  २१५५.९६२५  

११. Administration १  २१७४.८२  

१२. Cafeteria १  १५९३.७५  

१३. Hostel १  ६१९०.८ 

Total Built-Up area  २९५४८.८२ 

१४. Parking १  १९६६.८७५  

१५. Open area 45-50% of Total Land area 

(श्रोतः गण्डकी विश्वविद्यालयको Master Plan, २०७८)  

प्रस्तावित अयोजनाको प्रत्येक विभाग ऄनसुारको ऄनमुावनत िेरफल र सम्बवन्धत विषयको वििरण 

तल प्रस्ततु गररएको छ । 

 B. Tourism & Hospitality Management ऄन्तगात ऄध्ययन गराआन े विषय तथा 

कायािमको वििरण तल प्रस्ततु गररएको छ । 

तावलका नां.4 :B. Tourism & Hospitality Management को ाऄनुमावनत के्षरर्ल 

S.No. Room Description Quantity Area (Sq.m.) 

१ Lecture Hall (Capacity:100) २ ३०० 

२ Lecture Room (Capacity:50) ४ ३०० 

३ Faculty Library १ १५० 

४ Front Office Lab १ ३० 

५ House Keeping Lab १ २० 
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६ Line and Laundry Lab १ २० 

७ Basic and Advane Training Restaurant 

Lab 
१ ३० 

८ Basic and Advance Training Kitchen 

Lab 
१ ४५ 

९ Basic & Advance Training Kitchen Lab १ ३० 

१० Bakery Lab १ ६० 

११ Tourism Lab १ १९२ 

१२ Soft Skill & Communication Lab १ १५ 

१३ Computer Lab ३ ४०५ 

१४ Staff Accomodation 

 Professor 1 १ १८ 

Assistant Professor 4 ४ ६० 

Tutor 4 ४ २४.४८ 

१५ 25% of circulation and additional area  २७४.८७ 

Total १९७४.३५ 

(श्रोतः गण्डकी विश्वविद्यालयको Master Plan, २०७८)  

 Bachelor in Sport Management ऄन्तगातका कायािम सम्बन्धी वििरण तल प्रस्ततु 

गररएको छ । 

तावलका नां.5 : Bachelor in Sport Management को ाऄनुमावनत के्षरर्ल 

S.No. Room Description Quantity Area (Sq.m.) 

१ Lecture Hall (Capacity:100) २ ३०० 

२ Lecture Room (Capacity:50) ४ ३०० 

३ Faculty Library १ १५० 

४ Computer Lab १ ४०५ 

५ Staff Accomodation 

 Professor 1 १ १८ 

Assistant Professor 4 ४ ६० 

Tutor 4 ४ २४.४८ 
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१५ 25% of circulation and additional 

area 

 ६३.१२ 

Total ९१५.६ 

(श्रोतः गण्डकी विश्वविद्यालयको Master Plan, २०७८)  

 Bachelor of Civil Engineering ऄन्तगात ऄध्ययन गराआन ेविषय तथा कायािमको वििरण 

तल प्रस्ततु गररएको छ । 

तावलका नां.6 :Bachelor of Civil Engineering को ाऄनुमावनत के्षरर्ल 

S.No. Room Description Quantity Area (Sq.m.) 

१ Lecture Hall (Capacity:100) २ ३०० 

२ Lecture Room (Capacity:50) ४ ३०० 

३ Faculty Library १ १५० 

४ Drawing Hall १ १२० 

५ Transportation Engineering Lab १ ८० 

६ Survey Lab १ ६० 

७ Strength of Material Lab १ ६० 

८ Geo-Technical Lab १ ७५ 

९ Structure and construction Lab १ ८० 

१० Hydrosystem/luid Mechanics Lab १ ८० 

११ Physic Lab १ ८० 

१२ Chemistry Lab १ ६० 

१३ Staff Accomodation 

 Professor 1 १ १८ 

Assistant Professor 4 ४ ६० 

Tutor 4 ४ २४.४८ 

१५ 25% of circulation and additional area  २०६.८७ 

Total १७५४.३५ 

(श्रोतः गण्डकी विश्वविद्यालयको Master Plan, २०७८)  



 

गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक संरचना वनमााण तथा शैविक वियाकलाप संचालन अयोजनाको  

िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन 

14 
प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

 Bachelor of Information Technology (BIT) ऄन्तगातका कायािम सम्बन्धी वििरण तल 

प्रस्ततु गररएको छ । 

तावलका नां.7: Bachelor of Information Technology (BIT) को ाऄनुमावनत के्षरर्ल 

S.No Room Description Qty Area (sq. m.) 

१ Lecture Hall २ ३०० 

२ Lecture Room ४ ३०० 

३ Faculty Library १ १५० 

४ Programming Language Lab/ DBMS Lab १ १६८ 

५ Networking &Telecommunication Lab/ 

Multimedia System Lab 

१ १६८ 

६ Research & Design Lab १ १६८ 

७ Instructor & Design Lab १ १५ 

८ Staff Accommodation 

 - Professor 1 १ १८ 

 - Asst. Prof 4 ४ ६० 

 - Tutor 4 ४ २४.४८ 

९ 25% for Circulation & Additional area  १९२.८७ 

    TOTAL १५६४.३५ 

(श्रोतः गण्डकी विश्वविद्यालयको Master Plan, २०७८)  

 Bachelor of Business Agriculture Program ऄन्तगातका कायािम सम्बन्धी वििरण तल 

प्रस्ततु गररएको छ । 

तावलका नां.8: Bachelor of Business Agriculture Program को ाऄनुमावनत के्षरर्ल 

S.No Room Description Qty Area(sq. m.) 

१ Lecture Hall(Capacity: 100) २ ३०० 

२ Lecture Room( Capacity : 50) ४ ३०० 

३ Faculty Library १ १५० 

४ Demonstration Room १ १६८ 

५  Computer Lab १ १६८ 

६ Soil Lab १ १६८ 

७ Botany Lab १ १५ 
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८ Cultivation Plot for Practicum १ २५४३.६८ 

९ Staff Accommodation 

 - Professor 1 १ १८ 

 - Asst. Prof 4 ४ ६० 

 - Tutor 4 ४ २४.४८ 

१० 25% for Circulation & Additional area  ८१६.५४ 

    TOTAL ४६८२.७ 

(श्रोतः गण्डकी विश्वविद्यालयको Master Plan, २०७८)  

 BSc. In Environmental Science Program ऄन्तगातका कायािम सम्बन्धी वििरण तल 

प्रस्ततु गररएको छ । 

तावलका नां.9: BSc. In Environmental Science Program को ाऄनुमावनत के्षरर्ल 

S.No Room Description Qty Area(sq. m.) 

१ Lecture Hall(Capacity: 100) २ ३०० 

२ Lecture Room( Capacity : 50) ४ ३०० 

३ Faculty Library १ १५० 

४ Demonstration Room १ १६८ 

५ Computer Lab १ १६८ 

६ Soil Lab १ १६८ 

७ Botany Lab १ १५ 

८ Cultivation Plot for Practicum १ २५४३.६८ 

९ Staff Accommodation 

 - Professor 1 १ १८ 

 - Asst. Prof 4 ४ ६० 

 - Tutor 4 ४ २४.४८ 

१० 25% for Circulation & Additional area  ८१६.५४ 

    TOTAL ४६८२.७ 

(श्रोतः गण्डकी विश्वविद्यालयको Master Plan, २०७८)  
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 Livestock Entrepreneurship Program ऄन्तगातका कायािम सम्बन्धी वििरण तल 

प्रस्ततु गररएको छ । 

तावलका नां.10: Livestock Entrepreneurship Program को ाऄनुमावनत के्षरर्ल 

S.No Room Description Qty Area(sq. m.) 

१ Lecture Hall(Capacity: 100) १ १५० 

२ Lecture Room( Capacity : 50) ३ १५० 

३ Faculty Library १ ६० 

४ Computer Lab १ १३५ 

५  Anatomy Lab १ १३५ 

६ Physiology Lab १ १३५ 

७ Pharmacology Lab १ १३५ 

८ Biochemistry Lab १ १३५ 

 Pathology Lab १ १३५ 

 Applied Microbiology Lab १ १३५ 

९ Shed for Practicum 

 - Chicken १०० ५० 

 - Duck १०० २५ 

 - Goat २५ ५० 

 - Sheep २५ २५ 

 - Cow ५ ७० 

 - Buffalo ५ ७० 

 - Pig २५ १८.७५ 

१० Staff Accommodation 

 - Professor 1 १ १८ 

 - Asst. Prof 4 ४ ६० 

 - Tutor 4 ४ २४.४८ 

११ 25% for Circulation & Additional area  ३५४.०५७५ 

    TOTAL २०७०.२८७५ 

 (श्रोतः गण्डकी विश्वविद्यालयको Master Plan, २०७८)  
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ख) ववभावगय पह ाँच सडक 

पहुाँच सडकहरूले एक शवैिक विभागलाआा ऄको विभागसाँग जोड्न ेछन ् र प्रस्तावित पहुाँच सडकको 

चौडाइ १० वमटर रहनछे । प्रस्तावित पहुाँच सडक िातािरण मरैी वकवसमको र पानी ररचाजा हुन ेगरी 

वनमााण गररनछे । 

ग) पानी व्यवस्थापन कायश  

 वपाईने पानी ाअपूवतश 

विभागहरूको लावग पानीको माग वशिक/कमाचारी/विद्याथी तथा विश्वविद्यालयमा अईन े जनसखं्या 

चापको अधारमा मापन गररन्छ । अयोजनाको योजना ऄनरुुप विश्वविद्यालयमा दवैनक ऄनमुावनत 

६०,००० वलटर पानी अिश्यक पन े दवेखन्छ । शवैिक भिन, प्रशासवनक भिन, कमाचारी क्िाटार,  

Hostel अवदले पवन पयााप्त मारामा पानी ईपभोग गनछेन ्। विश्वविद्यालयमा पानीको मलू स्रोत भनकेो 

महानगरपावलकाले वितरण गरेको पानी (सतवह) साथै अयोजना िेरको भवुमगत पानी हो । यसका साथै 

प्रत्येक विभाग तथा प्रशासवनक भिन, कमाचारी क्िाटार साथै Hostel मा िषााको पानी सकंलन प्रणाली 

जडान गररनछे । विवभन्न स्रोतबाट सकंवलत पानीलाइ प्रशोधन पवछ मार प्रयोग गररनछे । 

 वर्ाशको पानी सांकलन (Rain water Harvesting) 

Climate (2017) का ऄनसुार पोखरा िेरमा ईच्च मारामा >१२५० वम.वम. पानी पन े गरेको छ । 

अयोजना िेर पोखरा ईपत्यकामा पन े हुाँदा अयोजनाले यस िेरमा परेको पानी सकंलन विवध 

ऄपनाईनछे । प्रस्तावित अयोजनाले प्रत्येक विभाग तथा प्रशासवनक भिन, कमाचारी क्िाटार साथ ै

Hostel मा िषााको पानी सकंलन प्रणाली जडान गनेछ । यसरी सकंलन गररएको िषााको पानीले 

अयोजना िेरमा िावषाक पानी अपवूताको मागलाइ न्यनूीकरण गदाछ र केही हदसम्म भगूभीय पानी 

वनकालन ेदबाि कम गदाछ । साथै भवूमगत पानीमा पन ेदिाबलाआा कम गना विश्वविद्यालय प्रांगण वभर 

पााँच िटा ररचाजा पोखरी वनमााण गनछे ।  

 ररचाजश वपट वनमाशण (Recharge Pit) 

अयोजना िेरमा धरैे मारामा िषाा हुन ेसाथै समय समयमा ठूलो मारामा ऄवसना (Hailstrom) पने 

हुाँदा अयोजनाले ररचाजा वपट बनाआा पानी साथै ऄवसना (Hailstrom) सकंलन गन े व्यिस्था गनछे, 

जसका कारण भवूमगत पानी ररचाजा हुने साथै भवूमगत पानीको सतहमा प्रभाि कम पने दवेखन्छ । 

अयोजनाले विश्वविद्यालय प्रांगण वभर पााँच िटा ररचाजा पोखरी वनमााण गनछेन ्जहााँ प्रत्येक पोखरी 

(ररचाजा वपट) को िेरफल २०० िगा वमटर हुनछे । पोखरीहरूले भवूमगत पानी ररचाजालाइ सहयोग गदाछ 

र पानी ईपलब्ध गराईाँछ ।  
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घ) र्ोहोर पानी व्यवस्थापन (Sanitary; Laboratory liquid waste management plan) 

विश्वविद्यालयमा कमाचारी कायाालय, क्िाटार, गेस्ट हाईसहरू र किाकोठा भिनबाट वनस्कन ेवकचने र 

सनेटेरी फोहोर पानी (दवैनक प्रयोग गन ेपानीको (६०,०००) ६० प्रवतशत ३६,००० वलटर) वनस्कासन 

हुन्छ । अयोजनाले स्यालटहरो साथै मालेपाटन िेरमा ५० KLD िमता को Septic Tank बनाईनछे 

जहााँ सम्पणूा विश्वविद्यालय िेरको तरल फोहोर जम्मा गरेर sand filters प्रविवध प्रयोग गरेर शवुद्धकरण 

गररनछे । यसका ऄलिा भवूमगत ररचाजाका लावग पठाआनछे । शवुद्धकरण गरेको पानी विश्वविद्यालय 

पररसरमा रोवपएको बोटवबरुिा तथा बगै ाँचामा प्रयोग गररनछे । यसका साथै शवुद्धकरण गरेर बााँकी रहकेो 

sludge (Solids sides), drying beds मा dry गना रावखनछे र manure को रुपमा अयोजना 

िेरको बगै ाँचामा प्रयोग गररन्छ । 

 

Advanced septic tank and wastewater treatment system (Source: Adopted from 

Hans Lönn, Fastighetsanalys, Älg) 

प्रस्तावित अयोजनाल े laboratory बाट वनरकासन हुन ेChemical भएको फोहोर पानी व्यिस्थापन 

गना स्यालटहरो साथै मालेपाटन िेरमा laboratory waste treatment plant (२० KLD) वनमााण 

गन ेयोजना रहकेो छ । यस treatment plant मा विश्वविद्यालयका प्रत्येक Lab बाट वनस्कन ेफोहोर 

पानी जम्मा गररनछे र Biochar को प्रयोगबाट फोहोर पानीमा रहकेो acid, nurients, toxic 

compounds हटाआनछे । शवुद्धकरण गरेर पानी भवूमगत पानी ररचाजाका लावग ररचाजा वपटमा पठाआनछे । 
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ङ) वबजुली ाअपूवतश र वैकवलपक ाउजाश (Power supply and Alternative Energy 

Usage Plan) 

विश्वविद्यालयका लावग अिश्यक वबजलुी, विद्यतु प्रावधकरणले व्यिस्था वमलाईनछे । यसका साथै 

अयोजनाले िैकवलपक उजााको रुपमा प्रत्येक विभाग र अिासीय भिन, विभावगय पहुाँच सडक िेरमा 

पयााप्त मारामा सोलार प्यानल जडान गनछे ।  

 

च) रोड कोररडोरसाँगै बृक्षारोपण र ्ीन बेलट के्षर 

विश्वविद्यालयलाआा जलिाय ुऄनकूुल र िातािरण मरैी बनाईनको लावग विभाग जोड्न ेपहुाँच सडकको 

दिैु पवेटमा साथै खाली िेरमा रुख वबरुिाहरु रोवपनछे । भवूम प्रयोग योजना र सडकको प्रकृवत ऄनसुार 

सदाबहार रहने स्थानीय बोटवबरुिालाइ प्राथवमकता वदआा (घााँस, फूल र रूखहरू) रोप्न ेप्रस्ताि गररएको 

छ, जसले विश्वविद्यालयको दृश्य सनु्दर बनाईन, शवैिक िातािरण स्िच्छ बनाईन सहयोग गनछे । िीन 

बेलट िेरले िाय ुतथा ध्िवन प्रदषूण कम गना मद्दत परु् याईाँछ साथै विश्वविद्यालयको िातािरण सरंिण 

गदाछ र प्रस्ताि गररएको स्थानको सौन्दय बढाईाँन सहयोग गदाछ । 

छ) गुनासो सनूुवााआश प्रणाली 

विश्वविद्यालय ठूलो पररयोजना भएकोले वनमााण चरणमा ठूलो सखं्यामा श्रम शवक्तको अिश्यक पदाछ । 

श्रम शवक्त प्रस्तावित अयोजना पन ेकास्की वजलला र िरपरका वजललाहरुबाट व्यिस्थापन गररन ेछ । 

वनमााण गवतविवधहरूको िममा कामदारहरु वबच साथै वनमााण व्यिसायी र कामदार वबच िन्ि सजृना हुन 

सक्नछे । िन्िहरू समाधान गना र सम्बवन्धत कागजातहरू सवुचकृत गना गनुासो सनुिूाआा सयंन्र विकास 

गररनछे र वनिारणका लावग पहल गररनछे ।  

ज) ाअपातकावलन तयारीका लावग (Emergency Preparedness Plan/ Disaster Risk 

Management Plan) 

विश्वविद्यालयमा पवहचान गररएको अपतकालीन ऄिस्था भकुम्प, अगोको जोवखम, िाय ु प्रदषूण, 

बाढी अवद हुन ् । अयोजना िेरमा भकुम्पको प्रकोप न्यनूीकरण गना प्रस्तावित िेरमा भकुम्प 

प्रवतरोधात्मक पक्की भिन वनमााण गररनछे साथै अगोको जोवखमबाट बच्न emergency ladder for 

fire escape प्रत्येक विभागमा रावखनछे साथै भिन सरंचना ऄनरुुप भिनहरुमा Fire extungisher 

साथै fire hydrant system को व्यिस्था गररनछे । िाय ु प्रदषूण न्यनूीकरणका लावग ििृारोपण 

गररनछे जसले buffering को काम गनछे र अयोजना िेरमा धुाँलो/धुाँिा कम हुनछे । अयोजना िेरमा 

बखााको समयमा अईन े बाढीको जोवखम न्यनूीकरणका लावग अयोजना िेरको Slope sensitive 
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sites मा retaining wall वनमााण गररनछे जसले गदाा जवमन कटान कम हुन्छ र बाढीको प्रभाि 

अयोजना िेरमा कम पने छ । प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको भौवतक सरंचना वनमााण तथा 

शवैिक वियाकलाप सचंालन अयोजनाको Master plan ऄनरुुप प्रस्तावित िेरमा ऄग्लो भिन 

वनमााण गररन ेछैन (बढीमा ५ दवेख ६ तलला) जसले कारण हिाआा ईडानमा समस्या ईत्पन्न हुन ेछैन । 

 वनमाशण तथा सांचालन चरणका वक्रयाकलाप 

o वनमाशण पूवश 

प्रस्तावित अयोजनाको वनमााण पिूा चरणमा गररन ेवियाकलापको वििरण तल प्रस्ततु गररएको छ । 

 विस्ततृ अयोजना वडजाआनको तयारी । 

 िातािरणीय प्रभाि मलूयाकंन ऄध्ययन तथा प्रवतिेदन तयारी । 

 स्थानीय/सरोकारिालाहरुलाआा अयोजना बारे जानकारी वदन े। 

 विश्वविद्यालय वभर पन ेसािाजवनक सरंचनाहरुको पनुास्थापना । 

 अयोजना िेर वनमााणका लावग चावहन ेपहुाँच मागा, विद्यतु प्रणाली जडान गन े। 

 सरोकारिालाहरु तथा अयोजनाबाट प्रभावित हुन ेसमदुायहरुसाँग परामशा गन े। 

 अयोजनासाँग सम्बवन्धत कागज सचूना पाटीमा टााँस गरर, सम्बवन्धत कागजात 

स्िीकृवत गराआा सङ् कलन गन े। 

o वनमाशण चरण 

प्रस्तावित अयोजनाको वनमााण चरणमा गररन ेवियाकलापको वििरण तल प्रस्ततु गररएको छ । 

 श्रम वशविर तथा कामदारका लावग चावहन ेअधारभतू सवुिधा तयार गन े। 

 वनमााण वशविर तथा भण्डारण वडपोको व्यिस्थापन गन े। 

 ईत्खनन ्काया तथा वनमााण सामिी भण्डारण गन े। 

 विश्वविद्यालय भिन वनमााण गन े। 

 सडक पटेी वनमााणः एक विभागबाट ऄको विभाग जोड्न ेसडक पटेी वनमााण, कालोपर ेगन े। 

 विविध कायाः िावफक सचुक, विश्वविद्यालय सरुिाका कामहरु र िायोआवन्जवनयररङ्ग काया । 

 वनमााण व्यिसायीद्धारा िातािरण मरैी रुपमा काम भए नभएको वनरीिण गन े। 

 अयोजनाको वनमााण र सञ्चालन वस्िकृत वडजाआन तथा िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन 

प्रवतिेदन ऄनसुार अयोजनाको वनमााण ऄवघ बढाईन े। 
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o सञ्चालन तथा ममशत सम्भारको चरणमा 

अयोजनाको वनमााण काया सम्पन्न भएपवछ सचंालन चरणमा हुन ेकायाको वििरण तल बुाँदामा वदआएको 

छ । 

 शवैिक वियाकलापहरु सचंालन 

 वशिक/विद्याथीहरुको अित-जाित 

 विश्वविद्यालयको वनयवमत ममात सम्भारको काया 

 ाअयोजनाका लावग ाअवश्यक वनमाशण साम्ी 

प्रस्तावित अयोजना वनमााणका लावग अिश्यक वनमााण सामिी पोखरा महानगरपावलकाले स्िीकृत 

गरेको स्थानीय खानी िेरबाट लयाआनछे । अयोजनाको लावग अिश्यक पन ेवनमााण सामिीको वििरण 

तल तावलकामा वदआएको छ । 

तावलका नां.11: ाअवश्यक वनमाशण साम्ीहरु 

क्र.सां. वववरण ाऄनुमावनत मारा  

१. अर  .वस .वस.  ३,००० टन 

२. वसमने्ट १५,००० टन  

३. आट्टा ७,००,०००  िटा  

४. एविगेट्स १५,००,००० घन वमटर 

५. बालिुा १५,००० घन वमटर 

(श्रोतः गण्डकी विश्वविद्यालयको Master Plan, २०७८)  

 ाअयोजनाका लावग ाअवश्यक ाउजाश ाआन्त्धन ाअपूवतश 

प्रस्तावित अयोजना वनमााणका लावग अिश्यक मखु्य उजाा वडजेल रहकेो छ, भने वनमााणमा सलंग्न 

कमाचारी तथा कामदारको यातायातको लावग पिेोल साथै खाना/खाजा पकाईनका लावग एल.वप.वज. 

ग्यााँसको प्रयोग हुनछे । वनमााण ऄिधी २ िषाको रहकेो छ । 

तावलका नां.12: ाअयोजनाका लावग प्रयोग ह ने ाउजाश वकवसम 

क्र .सां.  
ाउजाशको 

वकवसम 
श्रोत ाआकााइ पररमाण 

वनमाशण 

ाऄवधी 

कावशन ाईत्सजशन 

(के.वज.) 

१. पिेोल नवजकको पिोल पम्प वल. ९,४३० २  िषा ५२५,०६४.४ 

२. वडजेल नवजकको पिोल पम्प वल. ५,०३० २  िषा ३२५,९४४ 

३. मरट्टतेल नवजकको पिोल पम्प वल. १,०७० २  िषा ५१०,००४.८ 



 

गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक संरचना वनमााण तथा शैविक वियाकलाप संचालन अयोजनाको  

िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन 

22 
प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

४. ग्यााँस 

(एल.वप.वज.) 

नवजकको पसल वसवलन्डर १८० २ िषा १५,६११.३५२ 

कूल  १,३७६,६२२.५५ 

(श्रोतः गण्डकी विश्वविद्यालयको Master Plan, २०७८)  

 ाअयोजनाका लावग ाअवश्यक कच्चा पदाथश 

प्रस्तावित अयोजना वनमााणका लावग अिश्यक कच्चा पदाथा ढुङ्गा, माटो, वगट्टी, बालिुा अवद 

महानगरपावलकाले तोकेको नवजकको नदीजन्य ईत्खनन ्िेरबाट लयाआन ेछ । 

 ाअयोजनाका लावग ाअवश्यक जनर्वि 

प्रस्तावित अयोजनाको वनमााण ऄिधीभर ७,८२७ (२,४०९ दि; ५,४१८ ऄधादि) जनशवक्त 

अिश्यक पन ेदवेखन्छ भन ेसचंालन चरणमा दि जनशवक्त २२५ तथा ऄधादि जनशवक्त ६५ जना गरी 

कूल २९० जना अिश्यक पन ेदवेखन्छ । अिश्यक जनशवक्त वििरण तल तावलकामा वदआएको छ ।  

जनशवक्त 

अिश्यकता 

 वनमाशण चरण (वनमाशण ाऄववधभर) सांचालन चरण 

दि २,४०९ २२५ 

ऄधादि ५,४१८ ६५ 

कुल ७,८२७ २९० 

(श्रोतः गण्डकी विश्वविद्यालयको Master Plan, २०७८) 

 ाअयोजनाका लावग ाअवश्यक जग्गा 

प्रस्तावित विश्वविद्यालय वनमााणको िममा स्थायी रुपमा १७.९८ ह.े जग्गा अिश्यक पन े दवेखन्छ । 

ऄस्थायी रुपमा कामदार वशविर तथा वनमााण सामािी भण्डारण स्थलको लावग सोही १७.९८ ह.ेजग्गा 

वभर बनाईन पगु्दछ । विश्वविद्यालय वनमााणको लावग प्रस्तावित जग्गा कुन ै समय  सामदुावयक िनले 

रेखदखे गरेको भएपवन २०७७/०३/२९ को नपेाल सरकार मन्रीपररषदक्ो वनणाय बमोवझम गण्डकी 

विश्वविद्यालयको नाममा हस्तान्तरण गररएको छ (ऄनसुचुी १) ।  

तावलका नां.13: ाअयोजनाका लावग ाअवश्यक जग्गाको वववरण 

क्र

.स.  

ाअयोजनाको 

वववरण 

भू-ाईपयोग 

जम्मा 

(हेक्टर) 
वन के्षर (हेक्टर) 

बस्ती भएको जग्गा 

(हेक्टर) 

खाली बााँझो जग्गा 

(हेक्टर) 

सा.ि. सरकारी  सरकारी वनजी सरकारी वनजी 
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१.  विश्वविद्यालय 

वनमााण 
- - - - १७.९८ - १७.९८ 

स्थायी रुपमा 

ाअवश्यक जग्गा 
- - - - १७.९८ - १७.९८ 

२.  कामदार वशविर - - - - ०.३ -  

३.  वनमााण सामािी 

भण्डारण स्थल 
- - - - ०.५ -  

ाऄस्थायी रुपमा 

ाअवश्यक जग्गा 
- - - - ०.८ -  

(ऄस्थायी रुपमा अिश्यक जग्गा अयोजना पररसरवभर ैरहन ेछ । ) 

(श्रोतः गण्डकी विश्वविद्यालयको Master Plan, २०७८)   

 वनमाशण तावलका 

प्रस्तावित अयोजनाको वनमााण ऄिधी २ िषाको रहकेो छ, जसको पणूा रुपमा व्याख्या तलको 

तावलकामा गररएको छ । 

तावलका नां.14:ाअयोजनाको वनमाशण तावलका 

वस नां ाअयोजनासाँग सम्बवन्त्धत 

वक्रयाकलापहरु 

मवहना 

२ ४ ६ ८ १० ११ १२ १४ १८ २० २२ २४ 

१ बोलपर अव्हान तथा 

अयोजनाको ठेक्का 

            

२ अयोजनाको वनमााण चरण             

३ अयोजना ऄनगुमन तथा 

मलूयांकन 

            

४ अयोजनाको सचंालन चरण             

 ाअयोजनाका सहायक सांरचना  

o कामदार वर्ववर 

कामदारहरुका लावग अयोजना वनमााणको िममा अयोजना िेरमा मालमलु स्यालटहरो वस्थत 

कोवडानटे: २८
०
०६'४४''N, ८४

०
०५'५७''E मा र मालेपाटन वस्थत कोवडानटे २८

०
०६'४२"N, 
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८४
०
०६'५२"E मा प्रत्यके स्थानमा दइु ऄस्थायी वशविर प्रस्ताि गररएको छ जनु ०.३ हके्टर सरकारी 

खाली जग्गामा रहन ेछ । 

o वब्न व्यवस्थापन के्षर 

अयोजना वनमााणको िममा गररन े ईत्खननबाट वनस्कने माटो तथा ढंुगा ईक्त अयोजना वनमााण गदाा 

एईटा विभागबाट ऄको विभाग जान ेबाटो बनाईन प्रयोग गररनछे । वनमााणका िममा ईत्पन्न हुन ेऄन्य 

फोहोर व्यिस्थापन गनाको लावग अयोजना िेरको वनवित स्थानमा जम्मा गररन्छ, जसमा पनुा प्रयोग गना 

वमलनलेाइ पनुा प्रयोग गररन्छ भन ेबेच्न वमलन ेफलामको टुिालाइ बेवचनछे । कुन ैपवन फोहोरलाइ खलुला 

जलाईन े काया पणूातया प्रवतबवन्धत हुनछे । ऄरु बााँकी फोहोर त्याहााँको वनयम ऄनसुार व्यिस्थापन 

गररनछे । 

o वनमाशण साम्ी भण्डारण स्थल 

वनमााणका लावग अिश्यक सामिी भण्डारणका लावग साथै सिारी साधन राख्नका लावग पावका ङ िेर 

अयोजना िेरको स्यालटहरो वस्थत कोवडानटे: २८
०
०६'४१''N, ८४

०
०५'५६''E मा र मालेपाटन वस्थत 

कोवडानटे २८
०
०६'४३"N, ८४

०
०६'५५"E मा रावखनछे । यसका लावग वनजी जग्गाको ऄवधिहण 

अिश्यक रहकेो छैन ।   

o वनमाशणजन्त्य र्ोहोर व्यवस्थापन 

अयोजना वनमााण गदाा बालिुा, माटो राख्न प्रयोग हुन े बोरा जथाभािी फालेमा अयोजना िेरमा 

फोहोरमलैा व्यिस्थापनमा चनुौती थवपनछे । यसका लावग वनमााण व्यिसायीले फोहोर सकंलन गने िेर 

तोवकवदन ेछन ्र वनवित तोवकएको स्थानमा ईक्त फोहोर सकंलन गररनछे । 

(ग) प्रस्तावको ाईदे्दश्य 

प्रस्तावित अयोजनाको मखु्य ईद्दशे्य प्रस्ताि कायाान्ियनले अयोजना िेरको भौवतक, जैविक, 

रासायवनक, सामावजक-अवथाक तथा सााँस्कृवतक िातािरणमा पना सक्न ेसकारात्मक तथा नकारात्मक 

प्रभाि ऄध्ययन गरी सकारात्मक प्रभािको बढोिरी तथा नकारात्मक प्रभािको न्यनूीकरण ईपायहरु 

पवहलयाईन ेरहकेो छ ।  
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पररच्छेद -३: प्रवतवेदन तयार गदाश ाऄपनााआएको वववध 

गण्डकी विश्वविद्यालयको भौवतक सरंचना वनमााण तथा शवैिक वियाकलाप सचंालन अयोजनाको 

वनमााण अयोजनाले िातािरणमा प्रत्यि तथा ऄप्रत्यि प्रभाि पना जानछे । त्यसको लावग ऄध्ययन 

गररएका सचुना/त्याङ्क वनम्न रहकेा छन ्। 

क.  प्रवतवेदन तयार गदाश ाअवश्यक पने तथ्याङ्क 

भौवतक वातावरण 

 भ-ूईपयोग 

 भगूभा 

 जल तथा मौसम वििरण 

 िाय,ु जल तथा ध्िवनको गणु 

 भकूवम्पय वििरण (सवेस्मवसटी) 

 भःूिय/पवहरो सम्भावित िेरहरू 

जैववक वातावरण 

 िनको प्रकार (सामदुावयक, रावरिय, कबवुलयती, धावमाक िा वनजी िन) 

 िनस्पवतको वििरण 

 स्तनधारीहरु िन्यजन्तकुो वििरण 

 खोलामा पाइन ेजलचरहरु, ईभयचरहरु, सरीसपृहरु र ऄभयचरहरुको वििरण 

 पयाािरणीय रुपमा सबेंदनशील िेरको वििरण 

 सरंवित प्रजावतहरुको वििरण 

सामावजक-ाअवथशक तथा सााँस्कृवतक वातावरण 

 प्रभावित िेरको घरधरुी र जनसखं्या वििरण 

 जात/जनजावतहरुको वििरण 

 अयोजना िेरमा सािरताको वििरण 

 अयोजना िेरका स्थानीयको पशेा/व्यािसायको वििरण 
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 अम्दानीको वििरण 

 सरसफाइ तथा वपईन ेपानीको स्रोत 

 प्रयोग हुन ेउजााको वििरण 

 सािाजवनक सिालहरु 

 सााँस्कृवतक वििरण: मवन्दर, चचा, मवस्जद, ऐवतहावसक महत्त्िका स्थानहरु, मसानघाट/ 

वचहानघारी, धावमाक महत्त्िका स्थानहरु, परुातावत्िक महत्त्िका स्थानहरु, मलेा लाग्न ेस्थानहरु, 

पयाटवकय स्थानहरु अवदको वििरण 

ख.  तथ्याङ्क सांकलनको वववध  

 सन्त्दभश सामा्ीहरुको ाऄध्ययन 

सन्दभा सामािीहरुको ऄध्ययन, िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कनको महत्त्िपणूा कामहरु मध्ये एक हो 

जसमा काननूी प्रािधान, ऄभ्यास र अयोजनाको वििरणहरु, अयोजना िेरको जानकारी र सम्बवन्धत 

प्रकावशत िा ऄप्रकावशत सामिी/ प्रवतिदेनको पनुरािलोकन गररएको छ ।  

प्रवतिेदन तयार गना चावहन े वितीय त्यााँक महानगरपावलका, िडा प्रोफाआल र सन्दभा सामिीहरुको 

ऄध्ययनबाट प्राप्त गररयो भन े प्रथम तहको अयोजना वडजाआ र सम्भाव्यता ऄध्ययनबाट सकंलन 

गररएको वथयो । सन्दभा सामािीहरुको पनुरािलोकनको लावग वनम्न सामािीहरु ऄध्ययन गररएको वथयो 

। 

 अयोजनाको विस्ततृ वििरण 

 रावरिय िातािरण प्रभाि मलूयांकन वनदवेशका,२०५० 

 िातािरणीय तथा सामावजक व्यिस्थापन ढााँचा,२०७० 

 रावरिय अवथाक जनगणना,२०७५ 

 अयोजनाको विस्ततृ आवन्जनीयररङ्ग वििरण, २०७८ 

 महानगरपावलका र िडा प्रोफाआल कास्की, २०७५ 

 यस अयोजनासाँग सम्बवन्धत नपेाल सरकारको वनयम, काननू, र वनदवेशकाहरु 

ग. प्रभाव के्षर वनधाशरण (प्रत्यक्ष र ाऄप्रत्यक्ष) 
अयोजना िेरमा पना सक्न ेप्रभािको प्रकृवत हरेर अयोजना िेरलाइ विवभन्न समहूमा छुट्याआएको छ । 
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तावलका नां.15: ाअयोजनाको के्षर वनधाशरण 

प्रभाव के्षर प्रभाव के्षरको वववरण 

प्रत्यि प्रभाि िेर 

(प्र. प्र. िे) 

 

यस समहूले अयोजनाको प्रत्यि गवतविवधहरु (वनमााण सामिी थपुान े िेर) तथा 

सहायक सवुिधाहरु (कामदार वशविर, वििन व्यिस्थापन िेर) हुन ेसबै िेरहरु समािेश 

गदाछ । प्रस्तािको प्रत्यि प्रभावित िेरको रुपमा विश्वविद्यालय वनमााणको सीमाना 

दवेख १०० वमटर सम्मको िेर छुट्याआएको छ । यस ऄन्तगात िन िेर, कृवषयोग्य जवमन 

र खोला पदाछ । 

ऄप्रत्यि प्रभाि िेर  

(ऄ. प्र. िे) 

यस समहुले वनमााण गवतविवध हुने िेर नभआा वनमााण गवतविवधिारा ऄप्रत्यि प्रभाि पन े

िेरहरु समािेश गदाछ । यस ऄन्तगात प्रत्यि प्रभाि िेर दवेख ३०० वमटरसम्म पन े

िेरलाआा छुट्याआएको छ । यस ऄन्तगात बजार, बवस्त, िन सवहत पोखरा 

महानगरपावलका िडा न.ं ३२ पदाछ । 

समि प्रभाि िेर  

(स. प्र. िे) 

विश्वविद्यालय वनमााण अयोजनाले प्रभाि पान ेपोखरा महानगरपावलकाको प्रशासवनक 

सीमालाइ समि प्रभाि िेरको रुपमा छुट्याआएको छ ।  

घ. चेकवलस्ट र घरधुरी सवेक्षण प्र्ावली वनमाशण गरी ाअवश्यक तथ्याांक सांकलन 

भौवतक, जैविक, सामावजक-अवथाक तथा सााँस्कृवतक र रासायवनक िातािरणको त्यााँक सकंलन 

गनाका लावग चकेवलस्ट तथा प्रभाि िेरका घरधरुीहरुको वििरण सकंलन गनाका लावग घरधरुी सिेिण 

प्रश्नािलीको प्रयोग गररएको वथयो । 

ङ. स्थलगत ाऄध्ययन कायश 

प्रस्तावित अयोजना िेरको स्थलगत ऄध्ययन वमवत २०७८/१०/०२-२०७८/१०/०९ गते सम्पन्न 

भएको वथयो । सो िममा त्यस िेरको भौवतक, जैविक, सामावजक-अवथाक तथा सााँस्कृवतक 

िातािरणको बारे ऄध्ययन गररएको वथयो । 

भौवतक वातावरण 

भू-ाईपयोग तथा प्रयोगको वववरण 

प्रस्तावित िेरको स्थलगत ऄध्ययन तथा सािाजवनक सनुिूाइको िममा अयोजना िेरको ऄिलोकन 

साथै स्थानीय र अयोजना िेरका प्रवतवनवधसाँगको छलफलबाट प्रस्तावित िेर र असपासको भ-ू

ईपभोग तथा प्रयोगको वििरण सकंलन गररएको वथयो । यसका साथै GIS (ArcMap 10.2.1) प्रयोग 

गरर भ-ूईपभोग (Land use) नक्सा बनाआयो । 
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भूगभश  

भगूभा सम्बवन्ध त्यांक वद्धवतय स्रोतको ऄध्ययन गरी साथै स्थलगत ऄध्ययनको िममा अयोजना 

िेरको भगूभाको त्याकं सकंलन गररएको वथयो । 

जलवायु/मौसमको वववरण 

प्रस्तावित िेरको तापिम तथा िषााको त्याकं पविमाञ्चल िेरीय हािापानी कायाालय, पोखरा 

२०७४ बाट सकंलन गररएको छ । 

वायुको गुणस्तर 

प्रस्तावित अयोजना िेरको िायकुो गणुस्तर Temtop Potable Device प्रयोग गरी मापन गररएको 

वथयो । यस ईपकरणको प्रयोग गरर वप.यम.१०,वप.यम.२.५, हाआिोकािान तथा धलुोका कणको त्याङ्क 

सकंलन गररएको वथयो ।  

पानीको गुणस्तर 

प्रस्तावित अयोजना िेर बाट पानीको नमनुा सकंलन गरी प्रयोगशालामा ऄवम्लयपना (वप.यच.), 
आलेवक्िकल कन्डवक्टवभटी, टरवबवडटी, टोटल हाडनसे, टोटल ऄलकावलवनवट, क्लोराआड, ऄमोवनया, 

नाआिेट, नाआिाआट, क्यावसयम, म्यागनवेसयम, अआरन, म्यावग्नज परीिण गररएको वथयो । परीिण विवध 

प्रयोगशालाबाट लयाआएको पानी परीिण प्रवतिेदनमा न ैईललेख गररएको छ जसको वििरण ऄनसुचूी ७ 

मा वदआएको छ ।  

ध्ववनको गुणस्तर 

प्रस्तावित अयोजना िेरको ध्िवनको स्तर Noise Level Meter (REED R 8080) Potable 

Device को प्रयोग गरर मापन गररएको वथयो र त्याङ्क सकंलन गररएको वथयो । **हसन र अलम, 

२०१३ का ऄनसुार वनम्न बमोवजमको आम्परेरकल समीकरणको प्रयोग गरी ध्िवनको गणुस्तर मापन 

गररएको वथयो । 

Equivalent Noise Level (Leq) = 10 log [1/n Ʃi
n
 f * antilog (Li/10)] 

Where, 

Li = Instantaneous noise level for sample i 

n = Number of samples in the sampling period 

f = frequency of each range 
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भूकवम्पय वववरण (सेवस्मवसटी) 

भकूवम्पय वििरणको त्याकं वद्धवतय स्रोतको ऄध्ययन गरी सकंलन गररएको वथयो । 

भूाःक्षय/पवहरो सम्भाववत के्षरहरू वववरण 

प्रस्तावित िेरको स्थलगत ऄध्ययन र ऄिलोकन गरी, चकेवलस्टको प्रयोग गरी अयोजना िेरको 

पवहरो तथा ऄवस्थर ठााँईहरुको सचूीकरण गररएको छ ।  

जैववक वातावरण   

वनको प्रकार 

प्रस्तावित अयोजना िेरको स्थलगत ऄध्ययनको िममा स्थानीयसाँग छलफल साथै चकेवलस्टको 

प्रयोग गरी  िनका प्रकार (रावरिय, सामदुावयक, कबवुलयती, धावमाक, वनजी अवद) वटपोट गररएको 

वथयो । 

वनस्पवतको वववरण 

प्रस्तावित अयोजना िेरको स्थलगत ऄध्ययनको िममा चकेवलस्टको प्रयोग गरी िनस्पवत प्रजावतको 

वटपोट गररएको वथयो । यसका साथै कास्की वजललाको िस्तगुत वििरण, २०७४ मा ईललेख भएका र 

अयोजना िेरमा पाआन ेिनस्पवतको त्याङ्क समािशे गररएको छ । ईललेख गररएका िनस्पवतको 

हालको सरंवित ऄिस्था न.ेस., अइ.य.ूवस.यन.र सा.अइ.वट.स. ऄनसुार िवगाकरण गरी प्रस्ततु गररएको 

छ। । 

स्तनधारी वन्त्यजन्त्तुको वववरण 

प्रस्तावित अयोजना िेरको स्थलगत ऄध्ययनको िममा चकेवलस्टको प्रयोग गरी स्तनधारी 

िन्यजन्तकुो वििरण वटपोट गररएको वथयो । िनस्पवतको त्यांक सकंलन गना प्रचवलत िैज्ञावनक 

तररकाहरु र समीकरणको प्रयोग गररएको वथयो । यसका साथै कास्की वजललाको िस्तगुत वििरण, 

२०७४ मा ईललेख भएका र अयोजना िेरमा पाआन ेस्तनधारी िन्यजन्तकुो त्याकं समािेश गररएको 

छ । ईललेख गररएका स्तनधारी िन्यजन्तकुो सरंवित ऄिस्था (नपेाल सरकार, अआा.य.ुवस.न., 
सा.आा.वट.यस.) ऄध्ययन गरर छुट्याएर सरंवित प्रजावतको वििरण प्रस्ततु गररएको छ । 

खोलामा पााइने जलचरहरु, ाईभयचरहरु, सरीसपृहरु र ाऄभयचरहरुको वववरण 

प्रस्तावित अयोजना िेरको स्थलगत ऄध्ययनको िममा स्थानीय समदुायसाँग वििरण सकंलन गना 

चकेवलस्टको प्रयोग गरी नवजकको खोलामा पाइन ेजलचरहरु, ईभयचरहरु, सरीसपृहरु र ऄभयचरहरुको 
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वििरण वटपोट गररएको वथयो । यसका साथै कास्की वजललाको िस्तगुत वििरण, २०७४ मा ईललेख 

भएका र अयोजना िेर नवजकको खोलामा पाइन े जलचरहरु, ईभयचरहरु, सरीसपृहरु र 

ऄभयचरहरुको वििरणको त्याकं समािेश गररएको छ । ईललेख गररएका प्रजावतको हालको सरंवित 

ऄिस्था न.ेस., अइ.य.ूवस.यन.र सा.अइ.वट.स. ऄनसुार िवगाकरण गरी प्रस्ततु गररएको छ। । 

सामावजक-ाअवथशक तथा सााँस्कृवतक वातावरण  

यस िातािरणको जानकारी पोखरा महानगरपावलकाको िडाको सचूना शाखाबाट प्राप्त गररएको वथयो । 

िडाको जनसङ्ख्या तथा सामावजक, अवथाक तथा सााँस्कृवतक िातािरण सम्बन्धी त्यााँक सकंलन 

गररएको वथयो । जस ऄन्तगात वनम्न वशषाकहरुको त्याङ्क सकंलन गररएको वथयो । 

प्रभाववत के्षरको घरधुरी र जनसङ्ख्याको वववरण 

अयोजनाको प्रत्यि प्रभावित िेरको घरधरुी र जनसखं्याको वििरणमा अयोजना रहन ेिडाको वििरण 

रावखएको छ । यस जनसखं्याको वििरण, कास्की वजललाको गाईाँपावलका/ नगरपावलकाको वििरण, 

२०७४ बाट समािेश गररएको छ । 

ाअयोजना के्षरमा जावत/जनजावतहरुको वववरण 

अयोजनाको प्रत्यि प्रभावित िेरको जावत/जनजावतहरुको वििरणमा अयोजना रहन ेिडाको वििरण 

रावखएको छ । जावत /जनजावतको वििरण कास्की वजललाको गाईाँपावलका/ नगरपावलकाको वििरण, 

२०७४ बाट वलआएको वथयो । 

ाअयोजना के्षरको साक्षरताको वववरण 

अयोजनाको प्रत्यि प्रभावित िेरको सािरताको वििरणमा अयोजना रहन ेिडाको वििरण रावखएको 

छ । यस सािरताको वििरण कास्की वजललाको गाईाँपावलका/नगरपावलकाको वििरण,२०७४ बाट 

वलआएको वथयो । 

ाअयोजना के्षरका स्थानीयको पेर्ा/व्यवसायको वववरण 

अयोजनाको प्रत्यि प्रभावित िेरको स्थानीयको पशेा/व्यिसायको वििरणमा अयोजना रहन ेिडाको 

वििरण रावखएको छ । यस स्थानीयको पशेा/व्यिसायको वििरण कास्की वजललाको 

गाईाँपावलका/नगरपावलकाको वििरण, २०७४ बाट वलआएको वथयो । 
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च. प्रभाव मूलयाङ् कन 

 तथ्याङ्कको ववशे्लर्ण 

प्रस्तावित िेरको ऄध्ययन गदाा प्राप्त भएका प्रथम र दोस्रो िमका त्याङ्क तथा जानकारीलाइ 

सवंिवप्तकरण गरी, अिश्यकता ऄनसुार तावलकामा राखरे प्रवतिेदनको ईपयकु्त भागहरुमा विशे्लषण गरर 

समािेश गररएको छ । त्याङ्क विशे्लषण गदाा MS Word, MS Excel प्रयोग गररएको छ । 

त्याङ्क विशे्लषण गदाा वनम्न कुराहरुलाइ विशषे ध्यान वदआएको छः 

o िातािरणीय प्रभािको पवहचान 

o प्रभाि ऄनमुान 

o प्रभाि महत्त्िको अाँकलन 

o िातािरणीय व्यिस्थापन योजना 

o सािाजवनक परामशा तथा सनुिूाइ 

o िातािरणीय व्यिस्थापन योजना कायाान्ियन 

 प्रभावहरुको पवहचान/ाऄनुमान तथा प्राथवमकरण 

यस प्रस्ताि कायाान्ियन िरे बारे सन्दभा सामिी जस्तै महानगरपावलकािाट प्राप्त नक्साहरु, टोपो 

नक्सामा प्रस्तावित िेरको तथा वफलडको वनरीिण बाट प्राप्त वििरण, प्रभाि पवहचान सचूी जस्ता 

सामिीहरुलाइ प्रस्ताि कायाान्ियन गदाा हुन ेसम्भाब्य सकारात्मक र नकारात्मक प्रभािहरुको पवहचान 

गरी त्यसको भौवतक, जैविक, सामावजक-अवथाक तथा सााँस्कृवतक, रासायवनक गरी पााँच वशषाक 

ऄन्तगता छुट्याआएको छ । पवहचान गररएका सम्भाब्य सकारात्मक र नकारात्मक प्रभािहरुको स्थानीय 

िातािरणमा भविरयमा हुन सक्न ेपररितानहरुको ऄनमुान गररएको छ । िातािरणीय पद्धतीको विशे्लषण 

गना मवेिक्स प्रणाली ऄपनाइएको छ । प्रस्तािसाँग सम्बवन्धत नीवत, काननू, वनयम, वनदवेशका, वफलडबाट 

प्राप्त सामिीहरु, पिूा ऄनभुि तथा विशषेज्ञताको अधारमा प्रभािहरुको विशे्लषण गररयो । रावरिय 

िातािरणीय प्रभाि मलूयाकंन वनदवेशका, २०५० (तावलका १५,१६) बमोवजम प्रभािलाइ प्रकृवत 

(nature), पररमाण (magnitude), सीमा (location) र समायािवध (duration) मा िगीकरण गररए 

बमोवजम प्रकृवतलाइ प्रत्यि (direct) र ऄप्रत्यि (indirect), पररमाणलाआा ईच्च, मध्यम र न्यनू, 

सीमालाइ िवरय, स्थानीय र िेर विशषे र ऄिधीलाआा दीघाकालीन, मध्यकालीन र ऄलपकालीन गरी ३ 

भागमा विभाजन गरर प्रभािहरु कुल ऄंकको अधारमा ईच्च, मध्यम र न्यनू प्रभाि रहकेो ठहर गररएको 

छ । प्रभाि न्यनूीकरणका ईपाय तथा ईललेवखत ईपायहरु कायाान्ियनलाइ प्रभािकारी बनाईन 

िातािरणीय ऄनगुमन योजनाको वनमााण गररएको छ । 
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तावलका नां.16: प्रभाव मूलयाांकन मेविक्स 

पररमाण मान सीमा मान ाऄवधी मान प्रकार 

ईच्च ६० िवरय ६० दीघाकालीन २० प्रत्यि 

मध्यम २० स्थानीय २० मध्यकालीन १० ऄप्रत्यि 

न्यनू १० िेर विशषे १० ऄलपकालीन ५  

(श्रोत: रावरिय िातािरणीय प्रभाि मलूयाकंन वनदवेशका, २०५०) 

प्रभािको महत्त्ि 

मावथको मवेिक्स ऄनसुार प्रभािको मलूयाकंन गदाा, प्रभािको पररमाण,सीमा र ऄिवधको मानलाइ 

जोड्दा अईन ेजम्मा मानलाइ वबज्ञहरुको वबशषेज्ञ वनयाण ऄनसुार प्रभाि िवगाकरण गररएको छ ।  

तावलका नां.17: प्रभाव ववगशकरण 

जम्मा मान प्रभािको महत्ि 

<४५ न्यनू महत्त्िपणूा प्रभाि 

४५-७५ मध्यम महत्त्िपणूा प्रभाि 

>७५ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभाि 

   (श्रोत: रावरिय िातािरणीय प्रभाि मलूयाकंन वनदवेशका, २०५०) 

वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 

छ. वातावरणीय ाऄनुगमन 

भौवतक, जैविक, सामावजक-अवथाक तथा सााँस्कृवतक िातािरणको लावग अधारभतू, ऄनपुालन र 

प्रभाि ऄनगुमनको लावग िातािरणीय ऄनगुमन योजना प्रस्ताि गररएको छ । ऄनगुमन कायातावलका, 

ऄनगुमन वियाकलापहरुको लावग वजम्मबेार वनकायहरुको िवगाकरण गररएको छ ।  

ज. मस्यौदा प्रवतवेदन तयारी 

स्थलगत सिेिण तथा सङ् कवलत प्राथवमक र वितीय त्याङ् कको अधारमा िातािरण सरंिण 

वनयमािली २०७७ को ऄनसुचूी-१२ बमोवजमको ढााँचामा िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन प्रवतिेदन 

तयार गररएको छ ।  

झ. सावशजवनक परामर्श, छलर्ल, ाऄन्त्तरवक्रया र सनुुवााइ ाअवद 

िातािरण सरंिण वनयमािली, २०७७ को दफा ३ को ईपदफा (५) को प्रयोजनको लावग िातािरणीय 

ऄध्ययन प्रवतिेदन तयारीको वसलवसलामा प्रस्तािको कायाान्ियन गदाा प्रभावित हुन ेिेरमा प्रस्तावित 

िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन तयारी गरी सके पिात प्रस्तािको बारेमा सािाजवनक सनुिुाइको 

अयोजना गरी राय सझुाि सङ्कलन गनुा पन ेभन्न ेप्रािधान रहकेोले िेर वनधाारण र कायासचूी प्रवतिेदन 
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वमवत २०७८/०९/०९ मा स्िीकृत भए पिात सािाजवनक सनुिुाइको सचूना प्रकाशन गरी वमवत 

२०७८/१०/०३ मा सािाजवनक सनुिुाइ गरी राय सझुाि सङ्ंकलन गररएको वथयो । जस ऄन्तगात 

स्थानीय जनताले अयोजना तयार पारेको िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन ऄध्ययन गरी अफ्ना राय र 

सझुािहरू प्रस्तािकलाइ पशे गरेका वथए । सािाजवनक सनुिुाआाको प्रमाणका लावग बैठक पवुस्तका, 

ईठेको मदु्दाहरूको सचूी, फोटोहरू र वभवडयो पवन यस प्रवतिेदनमा समािेश गररएको छ । 

तावलका नां.18:सावशजवनक सनूुवााआशमा ाअएका राय/सझुावहरु 

क्र.सां. वनणशय तथा सझुावहरु कैवर्यत 

१. प्रस्तावित अयोजना वनमााण तथा सचंालनले दशेमा 

प्राविवधक जनशवक्त ईत्पादन गदाछ । 

पररच्छेद-७ मा सकारात्मक 

प्रभािमा समािेश गररएको 

२. अयोजनाले ईच्च वशिा ऄध्ययनका लावग बावहर जान े

विद्याथीको सखं्या घटाईन ेसम्भािना रहकेो छ । 

पररच्छेद-७ मा सकारात्मक 

प्रभािमा समािेश गररएको 

३. प्रस्तावित अयोजनाले स्थानीयलाआा रोजगारीको ऄिसर 

प्रदान गदाछ । 

पररच्छेद-७ मा सकारात्मक 

प्रभािमा समािेश गररएको 

४. प्रस्तावित विश्वविद्यालय वनमााण तथा सचंालनले स्थानीय 

तथा रावरिय ऄथातन्रमा िवृद्ध गराआा सकारात्मक प्रभाि 

पदाछ । 

पररच्छेद-७ मा सकारात्मक 

प्रभािमा समािेश गररएको 

५. मवेडकल कलेजसाँग सम्बवन्धत सरंचना यस िडा न.ं ३२ 

मा बनाईन अिह । 

- 

६. सीमासाँग जोवडएका सवंधयारहरुलाआा रोजगारीको ऄिसर 

वदनपुन,े साथै वपछवडएका िगालाआा समते समािेश गनुापन े

। 

प्रस्तािकले सवंधयारहरु साथ ै

वपछवडएका िगालाआा रोजगारीमा 

प्राथवमकता वदन े। 

७. भ-ूिय हुन ेिेरलाआा जोगाईन पहल हुनपुन े। River Training Work गररन े

। 

८. अयोजना योजनायकु्त वहसाबले वनमााण हुनपुन,े साथै 

जवमन जोगाईन पन े। 

पजे ८९ र ९१ मा जवमन 

जोगाईन ेकुरा समािेश भएको 

९. योजना बनाएर छारािवृत कोटा वसजाना गनुापन ेर 

छारािवृत प्रदान गनुापन े। 

पजे ८४ मा सकारात्मक प्रभाि 

ऄवभिवृद्ध गन ेकुरामा ईललेख 

गररएको 

१०. वनमााण सामिी ढुिानी गदाा छोपरे गनुापन े। पजे ९० मा िाय ुप्रदषूण 

न्यनूीकरण ईपायमा ईललेख 

गररएको 

११. पहुाँच सडकको वनयवमत ममात गनुापन े। पजे ८६ मा ईललेख गररएको 
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क्र.सां. वनणशय तथा सझुावहरु कैवर्यत 

१२. विश्वविद्यालयको सनेटे कवमवटमा स्थानीय प्रवतवनवधलाआा 

सलंग्न गराईाँन पन े। 

- 

१३. बह्मरुपा मा.वि. साँग जग्गासाँग सम्बवन्धत कुरामा समन्िय 

गनुापन े। 

जग्गाको विषयमा समन्िय 

भआसकेको । 

१४. मवेडकल कलेज बनाईन जग्गा अिश्यक पन ेभए 

स्थानीयहरु जग्गा वदन पवछ नपन े। 

- 

१५. स्थानीयबावस र पदावधकारी सवहतको ऄन्तविा या 

कायािम गनुापन े। 

- 

 

ञ. सावशजवनक सचूना तथा सचुना सम्पे्रर्ण र सझुाव सांकलन  

सािाजवनक सनुिुाइबाट प्राप्त राय सझुािहरु सगं्लन गरी िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन प्रवतिेदन तयारी 

गन ेिममा िातािरण सरंिण वनयमािली, २०७७ को वनयम ७ को ईपवनयम २ बमोवजम ऄनसुचुी ९ 

को ढााँचामा सात (७) वदन वभर वलवखत सझुाि ईपलब्ध गराईन स्थानीय तह पोखरा महानगरपावलका 

३२ नं. िडा कायाालय, श्री वतिारी समाज विकास प्रवतष्ठान िडा न.ं ३२, शहरी स्िास््य केन्ि िडा न.ं 

३२ तथा ब्रह्मरुपा ईच्च माध्यवमक विद्यालय िडा न.ं ३२ मा सचूना टााँस गरी मचुलुका ईठाआएको छ ।  

ट. सावशजवनक सचूना प्रकार्न तथा वसर्ाररस पर सांकलन 

सचूना टााँस गरी मचुलुका तयारी पिात ऄनसुचुी ९ को ढााँचा बमोवजमको सािाजवनक सचूना वमवत 

२०७७/१०/०६ गते "पोखरापर रावरिय दवैनक" मा प्रकावशत गररएको वथयो । प्रकाशन भएको 

सचूनाको वडवजटल ससं्करण प्रस्तािकको िेबसाआटमा समते सािाजवनक गररएको वथयो । िातािरण 

सरंिण वनयमािली, २०७७ को ऄनसुचूी-१४ बमोवजमको ढााँचामा स्थानीय तह पोखरा 

महानगरपावलका ३२ न.ं िडा कायाालय, श्री वतिारी समाज विकास प्रवतष्ठान िडा न.ं ३२, शहरी 

स्िास््य केन्ि िडा न.ं ३२ तथा ब्रह्मरुपा ईच्च माध्यवमक विद्यालय िडा न.ं ३२ बाट वसफाररस पर पवन 

सकंलन गररएको वथयो । 

ठ. सझुाव समावेर् गरी ाऄवन्त्तम प्रवतवेदनको तयारी 

स्थलगत सिेिण तथा सङ् कवलत प्रथम र वितीय त्याङ् कको अधारमा तथा सािाजवनक सनुिुाइबाट 

प्राप्त भएका थप राय सझुाि समवेट िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन प्रवतिेदन तयार गररएको छ । 

िातािरण सरंिण वनयमािली, २०७७ को ऄनसुचूी-१२ बमोवजम िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन 

प्रवतिेदन तयार गररएको हो । 
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पररच्छेद – ४: प्रस्तावसाँग सम्बवन्त्धत नीवत, कानून तथा मापदण्ड 

नपेाल सरकारले िातािरणको यथोवचत सरंिण गद ैविकास कायालाइ ऄवघ बढाईनका वनवम्त विवभन्न 

नीवत, ऐन, वनयम तथा वनदवेशकाको तजुामा गरी लाग ूगरेको  छ । प्रस्ततु अयोजनाको हकमा िा.प्र.म.ू 

ऄध्ययन तयार गदााको समयमा अकवषात हुन े काननूी तथा नीवतगत व्यिस्थालाइ यस पररच्छेदमा 

समािेश गररएको छ । 

४.१. नेपालको सांववधान 

 धारा सम्बवन्त्धत बुाँदा 

 

नेपालको 

सांववधान 

 

धारा ३० 

नपेालको सवंिधानले समि रारिको सन्तवुलत विकासका लावग अवथाक लगानीको 

समान वितरण गद ै सबै िेरका जनतालाइ वशिा, स्िास््य, अिास तथा रोजगारी 

जस्ता पिूााधारको विकास माफा त जनताको जीिनस्तर िवृद्ध गन े नीवत वलएको छ । 

सवंिधानको धारा ३० ले नेपाली जनताको स्िच्छ तथा स्िास््य िातािरणमा बााँच्न 

पाईन े ऄवधकार सवुनवित गद ै िातािरणीय प्रदषूण िा िवयकरणबाट िवत पगु्न े

पीवडतलाइ काननू सम्मत ढंगले िवतपवूता पाईन ेऄवधकार समते सवुनवित गरेको छ । 

४.२. नीवत, योजना र रणवनवत 

नीवत, योजना र 

रणवनवतहरु 

पररच्छेद र 

खण्ड 

सम्बवन्त्धत बुाँदा 

पन्त्रौं योजना 

(२०७६/७७-

२०८०/८१) 

  तीव्र र सन्तवुलत अवथाक विकास, सशुासन र नागररकले सखुको 

ऄनभुवूत प्राप्त गन े दरुदृवि पन्रौं योजनाले राखेको छ । सङ् घीय 

सरंचनामा तीन तहको कुशल ऄन्तरसरकारी विि व्यिस्थापन र 

वनजी, सहकारी तथा सामदुावयक िेरसाँगको सहकायािारा लवित 

ईद्दशे्य हावसल गन ेयो पवहलो योजना हुनछे । यस योजनाले ितामान 

पसु्ताले न ैऄनभुतू गन ेगरी समवृद्ध र सखु प्रावप्त गन े र समाजिाद 

ईन्मखु ऄथातन्रको अधार वनमााण गनछे । अयिवृद्ध, गणुस्तरीय 

मानि पूाँजी वनमााण र अवथाक जोवखमहरुको न्यनूीकरण गद ैविं.स.ं 

२०७९ सम्ममा ऄवतकम विकवसत मलुकुबाट विकासवसल दशेमा 

स्तरोन्नवत गन े र वि.स.ं २०८७ सम्म वदगो विकास लष्य हावसल 
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गन ेसोच सवहत ईच्च मध्यम अयस्तर भएको मलुकमा पगु्न ेगरी 

पन्रौ योजनाको अधार पर तजुामा गररएको छ । 

प्रथम पञ्चववर्शय 

योजना, (ाअवथशक 

वर्श २०७६/७७-

२०८०/८१)  

  गण्डकी प्रदशे सरकारले यो योजना ऄिवधमा समािेशी अवथाक 

िवृद्ध, गररबी वनिारण, स्थानीय ईत्पादनसाँग सघन सम्बन्ध भएको 

पयाटन िेरको विस्तार, उजााको ईत्पादन, प्रयोग र वनकासी, 

कृवषको अधवुनकीकरण, औद्योवगकीकरण, गणुस्तरीय भौवतक 

पिूााधारको वनमााण, प्राविवधक र व्यािसावयक वशिाको विस्तार, 

गणुस्तरीय स्िास््य सिेाको सदुृवढकरण, जलिाय ु ऄनकूुलन 

अवथाक वियाकलाप सञ्चालन र सशुासनको माध्यमबाट 

सामावजक न्यायसवहतको "समदृ्ध प्रदशे र सखुी प्रदशेबासी" को 

लष्य प्राप्त गना ईपलब्ध स्रोत र साधनको ऄवधकतम र दितापिूाक 

प्रयोग गन े।  

 यस योजनाको लष्य भनकेो ईच्च ईत्पादन, मयाावदत जीिन, 

समािेशी, सभ्य, न्यायपणूा र सशुासनयकु्त अधवुनक समाज भएको 

समदृ्ध प्रदशे बनाईन ेरहकेो छ । 

 यस योजनाका ईद्दशे्यहरु: 

१. ईत्पादन र ईत्पादकत्ि िवृद्ध गद ैसमाजिाद ईन्मखु अत्मवनभार 

ऄथातन्र वनमााण गनुा । 

२. पयाटन, कृवष, उजाा, ईद्योग, पिूााधार र मानि सशंाधन 

विकासको माध्यबाट समतामलूक तथा फरावकलो ईच्च 

अवथाक िवृद्ध हावसल गरी समदृ्ध प्रदशेको अधारशीला 

वनमााण गनुा । 

३. गणुस्तरीय वशिा, स्िास््य, खानपेानी, सरसफाआा तथा स्िच्छ 

िातािरणमा पहुाँच परु् याआा सबै नागररकलाआा सामावजक सरुिा 

र सशुासनको ऄनभुवूत गराईन ु। 

रावष्िय वातावरण 

नीवत, २०७६ 

खण्ड ८ को 

ईपखण्ड ८.१ 

 सबै प्रकारका प्रदषूण रोकथाम, वनयन्रण र न्यनूीकरणका लावग 

प्रभािकारी प्रणाली स्थापना गररन ेछ । 

ईपखण्ड ८.३  स्िच्छ तथा स्िस्थ िातािरण कायम गना अिश्यक व्यिस्था 
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वमलाआनछे । 

ईपखण्ड ८.५  भौवतक पिूााधारको वनमााण गदाा िातािरण मरैी संरचना वनमााण 

गररन ेछ । 

 िातािरणीय प्रभाि मलूयाकंन गरर यो अयोजना ऄगावड बढाईन े भएकोले प्रस्तावित 

अयोजनाबाट वदगो विकासको लष्य परुा गना मद्दत गदाछ । त्यस ैगरर यस प्रस्तािले त्यस 

िेरका बावसन्दाहरुको गणुस्तरीय वशिा स्िस्थ तथा ऄन्य पिूााधारमा पहुाँच बढाईन मद्दत 

गनछे । 

रावष्िय जलवायु 

पररवतशन नीवत, 

२०७६ 

नीवतको बुाँदा 

८.२ 

 जलिाय ुईत्थानवशल पाररवस्थवतकीय प्रणालीको विकास गरी वदगो 

िातािरणीय सिेाहरुको सवुनवितता गररन,े िन जैविक विविधता 

तथा जलचर सरंिणलाइ ध्यानमा रावखएको छ ।  

नीवतको बुाँदा 

८.३ 

 जलस्रोतको बहुईपयोग र न्यनू काबान उजााको ईत्पादनलाआा प्रिद्धान 

गद ैसरुिाको सवुनवितता गररनछे । 

नीवतको बुाँदा 

८.५ 

 भरपदो, वदगो र न्यनू काबान प्रविवधयकु्त ईद्योग, यातायात र भौवतक 

पिूााधारको विकास गरी जलिाय ुईत्थानशील अवथाक विकासको 

ऄिधारणा ऄिलम्बन गररनछे । 

ववपद् जोवखम 

न्त्यूनीकरण रावष्िय 

नीवत, २०७५ 

खण्ड ७ को 

ईपखण्ड ७.२ 

 जनचतेनामलूक तथा सचूनामलूक कायािमहरु गरी सचूना तथा 

सचंारका माध्यमहरुको प्रभािकारी ईपयोग माफा त सबैमा पहुाँच हुने 

गरी विपद ् सम्बन्धी जानकारी, सचतेना र वसकाइ समदुायस्तरमा 

ऄवभिवृद्ध गररन ेछ । 

रावष्िय भू-ाईपयोग 

नीवत, २०७२ 

 राज्यको प्रमखु स्रोतको रुपमा रहकेो सीवमत भवूमको ईपयोग र व्यिस्थापन गन े

विषयलाइ मागादशान गनाको वनवमात भईूपयोग नीवतको तजुामा गररएको छ । रावरिय 

भईूपयोग नीवत, २०७२ को मखु्य ईद्दशे्यहरु भनकेो भवूम तथा भवूमस्रोतको ईिम 

ईपयोगका लावग भवूमको िगीकरण गन,े िगीकरणको अधारमा भवूमको सरंिण 

गन,े व्यिस्थापन र ईपयोगलाइ प्रोत्सावहत गन,े विकास र िातािरण बीच सन्तलुन 

कायम राख्न,े भौगोवलक, सांस्कृवतक, धावमाक, ऐवतहावसक, पयाटकीय लगायत 

विशषे महत्त्िका िेरहरु रहकेो भवूमको सरंिण गन ेरहकेा छन ्। 

रावष्िय रोजगार 

नीवत,२०७१ 

 यस नीवतले पिूााधार वनमााण िेरमा दीगो रोजगारीका ऄिसर वसजाना गने सीप 

विकास कायािमलाआा मखु्य ऄंगको रुपमा विकास गनछे । 
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४.३. ऐनहरु 

ऐन  दर्ा, 

ाईपदर्ा 

सम्बवन्त्धत बुाँदा 

 

 

 

वातावरण 

सांरक्षण ऐन, 

२०७६ 

दफा ३ को 

ईपदफा १ 

 प्रस्तािकले तोवकए बमोवजमको प्रस्तािको तोवकए बमोवजम िातािरणीय 

ऄध्ययन प्रवतिेदन तयार गनुा पन ेछ । 

दफा ३ को 

ईपदफा 

२(१) 

 यसरी तयार गररएको ऄध्ययन प्रवतिेदन स्िीकृवतको लावग सम्बवन्धत 

वनकाय समि पशे गनुा पन ेछ । 

दफा ४  सम्बद्द व्यवक्त, समहु िा संस्थालाइ प्रदषूण न्यनूीकरण िा वनराकरणको 

ईपाय ऄिलम्बन गना िातािरणमा प्रवतकूल प्रभाि पन ेगरी कुनै काया गना 

नपाईन ेगरी रोक लगाईन सक्न ेछ  

दफा ८  िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन स्िीकृत नगराइ कुन ै पवन प्रस्ताि 

कायाान्ियन गना र गराईन पाआन ेछैन ।  

दफा १३  िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन स्िीकृत नगराइ िा स्िीकृत िातािरणीय 

ऄध्ययन प्रवतिेदन भन्दा विपरीत हुन े गरी अयोजना कायाान्ियन गरेमा 

सम्बवन्धत वनकायले त्यस्तो अयोजना कायाान्ियन गना तत्काल रोक 

लगाईन सक्न ेछ । 

दफा १५ को 

ईपदफा २ र 

३ 

 कसलैे पवन जनजीिन, जनस्िस्थ एिं िातािरणमा ईललेखनीय प्रवतकूल 

प्रभाि पान ेगरी प्रदषूण गना पाइन ेछैन । 

दफा ३५  तोवकए ऄनसुार काया गरे/गराएमा सोवह दफाको ईपदफा १ बमोवजमको 

दण्ड जररिाना हुन ेछ । 

गण्डकी प्रदेर् 

वातावरण 

सांरक्षण ऐन, 

२०७७ 

 स्िच्छ र स्िस्थ िातािरणमा बााँच्न पाईन े प्रत्यके नागररकको मौवलक ऄवधकारको 

सरंिण गना, िातािरणीय प्रदषूण िा ह्रासबाट हुने िवत बापत पीवडतलाआा प्रदषूकबाट 

िवतपवूता ईपलब्ध गराईन, िातािरण र विकासबीच समवुचत सन्तलुन कायम गना, प्रकृवत, 

िातािरण र जवैिक विविधतामा पन े प्रवतकूल िातािरणीय प्रभाि न्यनूीकरण गना तथा 

जलिाय ु पररितानको चनुौतीलाआा सामना गनाको लावग िातािरण सरंिण सम्बन्धमा 

काननूी व्यिस्था गना गण्डकी प्रदशे सभाले यो ऐन बनाएको छ । 
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दफा ३  (क) प्रदशे सरकारको ऄवधकारिेरवभर पन ेविषयसाँग सम्बवन्धत विकास 

वनमााण सम्बन्धी काया िा अयोजना सम्बन्धी प्रस्तािको हकमा सवंिप्त 

िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन िा प्रारवम्भक िातािरणीय परीिण 

प्रवतिेदन भए सम्बवन्धत मन्रालय समि र िातािरणीय प्रभाि 

मलूयाङ्कन प्रवतिेदन भए मन्रालय समि,  

 (ख) प्रदशेवभरका स्थानीय तहको ऄवधकारिेर वभर पन े विषयसाँग 

सम्बवन्धत विकास वनमााण सम्बवन्ध काया िा अयोजना सम्बवन्ध 

प्रस्तािको हकमा िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन प्रवतिेदन भए मन्रालय 

समि । 

गण्डकी 

ववश्वववद्यालय 

ऐन, २०७६ 

  समदृ्ध रारि वनमााण गना जीिनोपयगी मलूय, मान्यतामा अधाररत रावरिय 

तथा ऄन्तरावरिय स्तरमा प्रवतस्पधाा गना सिम र नतेतृ्िदायी जनशवक्त 

तयार गना गणुस्तरीय वशिा प्रदान गन े ईद्दशे्यले गण्डकी विश्वविद्यालय 

स्थापना गरी सञ्चालन गना गण्डकी प्रदशे सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद-२  ३. विश्वविद्यालयको स्थापना : (१) गण्डकी प्रदशेमा कला, विज्ञान, 

प्रविवध, व्यिस्थापन, काननू, वशिा लगायतका विषयमा 

ऄनसुन्धानमलूक तथा व्यिसावयक ईच्च वशिा प्रदान गनाका लावग 

गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गररएको छ । (२) विश्वविद्यालयको 

केवन्िय कायाालय प्रदशे सरकारले तोकेको स्थानमा रहनछे । 

स्थानीय सरकार 

सांचालन ऐन, 

२०७४ 

दफा ११ को 

२ ईपदफा 

वभर (ञ)  

 

 १२ मा िातािरण सरंिण र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीवत, 

काननू, मापदण्ड, योजना तजुामा तथा त्यसको कायाान्ियन, ऄनगुमन र 

वनयमन, 

 १३ मा स्थानीय स्तरमा िातािरणीय जोवखम न्यनूीकरण, 

 १५ मा स्थानीय स्तरमा सरसफाआा तथा फोहोरमलैा व्यिस्थापन, 

 १६ मा स्थानीय स्तरमा न्यनू कािानमखूी तथा िातािरणमरैी विकास 

ऄिलम्बन,  

 १७ मा स्थानीय स्तरमा हररत िेरको सरंिण र प्रिधान,  

 १८ मा स्थानीय स्तरमा िातािरण सरंिण िेर वनधाारण र व्यिस्थापन 
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कुराहरु ईललेख गररएको छ । 

दफा २४ को 

ईपदफा १ 

 गाईाँपावलका तथा नगरपावलकाले अफ्नो ऄवधकार िेर वभरका विषयमा 

स्थानीय स्तरको विकासको लावग अिवधक, िावषाक, रणनीवतगत विषय 

िेरमा मध्यकालीन तथा दीघाकालीन विकास योजना बनाआा लाग ुगनुापनछे 

। 

जग्गा प्रावि ऐन, 

२०३४ 

दफा ३  सािाजवनक कामको लावग जग्गा प्राप्त गन ेनपेाल सरकारको ऄवधकारमा 

नपेाल सरकारले कुनै सािाजवनक कामको वनवमि कुन ै जग्गा प्राप्त गना 

अिश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोवजमको मअुब्जा वदन े गरी नपेाल 

सरकारले जनुसकैु ठाईाँको जवतसकैु जग्गा प्राप्त गना सक्नेछ । यस 

अयोजनाको लावग अिश्यक जग्गा प्रावप्त ऐन ऄनरुुप प्राप्त गनुापन ेछ । 

बाल श्रम 

(वनरे्ध र 

वनयवमत गने) 

ऐन, २०५६ 

दफा ३ 

ईपदफा (१) 

 चौध िषा नपगुेका बालबावलकाहरुलाइ कुन ै वकवसमका कामहरुमा 

लगाईन नपाइन ेभवनएको छ । 

दफा ४  चौध िषा पगुेका बाल बावलकहरुलाइ काम गराईन ईनीहरुको आच्छा हुन 

अिश्यक रहकेो कुरा ईललेख गररएको छ । 

दफा ५  बालकलाइ काममा लगाईाँदा दवैनक छ घण्टा भन्दा बढी लगाईन नहुने र 

लगातार ३ घण्टा काम गरेपवछ अधा घण्टा अराम गन े समय वदनपुने 

व्यिस्था गरेको छ । 

दफा १०  बालबावलकाहरुलाइ पररश्रवमक वददााँ जात तथा धमाको कुराले भेदभाि 

गना नहुन ेभवनएको छ । 

ईपदफा (२)  कसलेै बालबावलकालाआा ऄनसुचूीमा ईललेवखत जोवखमपणूा व्यिसाय िा 

काममा लगाईन ुहुाँदनै । 

र्ोहोर मैला 

व्यवस्थापन 

ऐन, २०६८ 

दफा ३  फोहोरमलैा व्यिस्थापनको वजम्मिेारी स्थानीय तहलाइ तोकेको छ। यस 

ऄन्तगात ऐनले स्थानान्तरण केन्ि, लयाण्डवफल साइट, प्रशोधन प्लाण्ट 

लगायत फोहोरमलैाको सकंलन, ऄवन्तम विसजान तथा प्रशोधनका लावग 

अिश्यक पन े पिूााधार तथा सरंचनाको वनमााण तथा सचंालनका 

कामहरुको पररकलपना गरेको छ । 

दफा ४  हावनकारक फोहोरमलैा, स्िस्थ ससं्थाजन्य फोहोरमलैा, रासायवनक 
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फोहोरमलैा िा औद्योवगक फोहोरमलैा प्रशोधन र व्यिस्थापन गन ेदावयत्ि 

वनधााररत मापदण्डको ऄधीनमा रही त्यस्तो फोहोरमलैा व्यिस्थापनको 

दावयत्ि त्यस्ता फोहोरमलैा ईत्पादन गन ेव्यवक्त िा वनकायमा वनवहत गरेको 

छ । 

दफा ६  फोहोरमलैालाइ कम्तीमा जवैिक र ऄजैविक लगाएत विवभन्न प्रकारमा 

विभाजन गरी स्रोतम ैछुट्टयाईन ुपन ेछ । 

दफा ७  फोहोरमलैा वनरकाशनको समय, स्थान र तररका तोक्न े ऄवधकार 

सम्बवन्धत स्थानीय तहले वनधाारण गरे बमोवजम हुनछे । 

दफा १०  फोहोरमलैाको न्यनूीकरण, पनुःप्रयोग तथा पनुःचिीय प्रयोगको विवधलाइ 

व्यिस्था गद ै सोको प्रोत्साहन सम्बन्धी वियाकलापको लावग स्थानीय 

तहलाइ वजम्मिेार वनकायको रुपमा तोवकएको छ । 

दफा ३८  कसलैे फोहोरमलैा व्यिस्थापनको विपररत कुन ैकाया गरेमा ऐन बमोवजम 

कसरू गरेको मावनन ेछ । 

दफा ३९  ऐनले तोके ऄनसुारको कसरू गरेमा रु ५०० दवेख १ लाख सम्मको नगद 

जररिाना र बढीमा तीन मवहनासम्मको कैद सजाय गना सक्नछे । 

जलश्रोत ऐन, 

२०४९   

दफा ४०  नपेाल वभरको भ–ूसतहमा िा भवूमगत िा ऄन्य कुन ै ऄिस्थामा रहकेो 

जलस्रोतको समवुचत ईपयोग, सरंिण, व्यिस्थापन र विकास गना एिं 

जलस्रोतको लाभदायक ईपयोगहरूको वनधाारण गन,े त्यस्तो ईपयोगबाट 

हुन े िातािरणीय तथा ऄन्य हानीकारक प्रभािको रोकथाम गन े एिं 

जलस्रोतलाइ प्रदषूण मकु्त राख्न ेसम्बन्धमा काननूी व्यिस्था गना यो ऐन 

बनकेो छ । 

दफा ८ को 

ईपदफा १ 

 दशेको कुन ैपवन जलस्रोतमा ऄध्ययन एिं ईपयोग गनाका लावग सम्बवन्धत 

वनकायमा वनिेदन राखी मार काम ऄगावड बढाईन पाइन्छ । 

दफा १८ को 

ईपदफा २ 

 जलस्रोतको प्रयोग गदाा यस ऐनमा वदए ऄनसुारको गणुस्तर कायम गररन ु

पन े। 

दफा १९ को 

ईपदफा २ 

 औद्योवगक प्रवतस्ठानहरुबाट नदीनालाहरुमा फोहोर गना रोक लगाआएको छ 

। 
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दफा २२  दण्ड सजाएको ब्यिस्था गररएको छ । 

भू तथा 

जलाधार 

सांरक्षण ऐन, 

२०३९ 

दफा ३  सरंवित जलाधार िेर घोवषत गन े प्रयोजनको लावग जलाधार सरंिण 

ऄवधकृतले अिश्यक जााँचबझु, ऄध्ययन तथा सिेिण गरी सवमवतको 

समते परामशा वलइ सरंवित जलाधार िेर घोवषत गना अिश्यक दवेखएको 

िेरको चारवकलला तथा िेरफल खलुाइ विभागमा लेखी पठाईन ुपनछे । 

दफा ४  ईललेख भए बमोवजमका कामहरुको प्रयोजनको लावग सरंवित जलाधार 

िेरवभरको पवहलो सशंोधनिारा जग्गालाइ जलाधार सरंिण ऄवधकृतले 

सीमाना, िेरफल र त्यस्तो जग्गामा गररन ेकायाहरु समते खलुाइ िगीकरण 

गनुा पनछे ।  

 प्रस्तावित अयोजनाले भ ूतथा जलाधारलाआा सामान्य वस्थवतमा राख्न ेर धवमलो हुन नदीइ 

स्िच्छता बनाइ राख्न ेकायामा ध्यान वदन अिश्यक रहकेो छ । 

 

रोजगारीको हक 

सम्बन्त्धी ऐन, 

२०७५ 

दफा ४ को 

ईपदफा ३ 

 कसलेै पवन कुनै नागररकलाइ वनजको आच्छा विपररत िा वनजले नचाहकेो 

रोजगारीमा लगाईन िा जिरजस्ती गना िा बाध्य बनाईन पाईन ेछैन । 

दफा ६  कसलैे पवन बेरोजगार व्यवक्तलाइ रोजगारी वदन े सम्बन्धमा प्रचवलत 

काननूले कुन ै खास िगा िा समदुायको लावग विशषे व्यिस्था गरेको 

ऄिस्थामा बाहके त्यस्तो व्यवक्तको ईत्पवि, धमा, िणा, जातजावत, वलङ्ग, 

भाषा, िेर, िैचाररक अस्था िा यस्तै कुनै अधारमा भेदभाि गना पाईन े

छैन । 

दफा ७ 

ईपदफा १ 

 रोजगारीमा रहकेो व्यवक्तलाइ प्रचवलत काननु बमोवजम बाहके वबना कारण 

रोजगारीबाट हटाईन पाईन ेछैन । 

वैयविक 

गोपनीयता 

सम्बन्त्धी ऐन, 

२०७५ 

दफा ३ को 

ईपदफा १ 

 प्रत्येक व्यवक्तको शारीररक र मानवसक ऄिस्था सम्बवन्ध विषयको 

गोपनीयता ऄनवतिम्य हुनछे । 

श्रम ऐन, २०७४ 

दफा ३ को 

ईपदफा २ 

 यस ऐन ऄन्तगात बनकेो वनयममा ईवललवखत पाररश्रवमक िा सवुिधा भन्दा 

कम पाररश्रवमक िा सवुिधा वलन ेवदन ेगरी िा यस ऐनमा ईवललवखत शता 

विपररत हुन ेगरी रोजगारदाता तथा श्रवमक वबच रोजगार सम्झौता यो ऐन 

विपरीत भएको मावननछे र सो हदसम्म त्यस्तो रोजगार सम्झौता बदर हुनेछ 
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। 

दफा ४ को 

ईपदफा १ 

 कुन ै पवन श्रवमकलाइ प्रत्यि िा ऄप्रत्यि रुपमा बााँधा श्रममा लगाईन 

पाईन ेछैन । 

दफा ५  कसलेै पवन बालबावलकालाइ काननु विपररत हुन े गरी कुन ै काममा 

लागाईन ुपाईन ेछैन । 

दफा ६ 

ईपदफा १ 

 रोजगारदाताले श्रवमकलाइ धमा, िणा, वलङ्ग, जातजावत, भाषा िा 

िैचाररक अस्था िा ऄन्य त्यस्तै अधार मध्ये कुन ै कुराको अधारमा 

भेदभाि गना पाइन ेछैन । 

दफा ७ को 

ईपदफा १ 

 वलङ्गको अधारमा श्रवमकबीच समान मलूयको कामको लावग 

पाररश्रवमकमा भेदभाि गना पाइन ेछैन । 

दफा ८ को 

ईपदफा १ 

 यस ऐन तथा ऄन्य काननुको ऄधीनमा रही प्रत्येक श्रवमकलाइ िेड यवुनयन 

गठन गन,े सचंालन गन,े त्यस्तो यवुनयनको सदस्यता वलन े िा सो 

यवुनयनमा अिद्द हुन ेिा िेड यवुनयन सम्बन्धी ऄन्य गवतविवधमा सलंग्न 

हुन ेऄवधकार हुनछे । 

ाऄपाङ्गता 

भएका 

व्यविको 

ाऄवधकारी 

सम्बन्त्धी ऐन, 

२०७४ 

दफा ८ को 

ईपदफा २ 

 कुन ैरोजगारदातालाइ ऄपाङ्गता भएकै कारण कुन ैरोजगारीबाट बवञ्चत 

गना पाइन ेछैन । 

दफा १०  ऄपाङ्गता भएको कुन ै व्यवक्त कुन ै वकवसमको मानवसक िा शाररररक 

तनािबाट गजुीएमा, यौन शोषणमा परेमा घरायसी वहसंा लगायत कुन ै

ऄमयाावदत िा ऄमानिीय दवु्यािहारको वशकार भएमा काननुी वनरूपणको 

व्यिस्था हुनछे । 

ववपद् जोवखम 

न्त्यूनीकरण तथा 

व्यवस्थापन 

ऐन, २०७४ 

दफा २० को 

ईपदफा (क) 

 अफ्नो भिन, ईद्योग, कायाालय िा व्यािसावयक केन्िमा विपदक्ा घटना 

हुन नवदन विपद ्सरुिा औजार, ईपकरण, सामिी, अपतकालीन वनकास 

लगायत तोवकए बमोवजम व्यिस्था गन ेछ । 

दफा २१ को 

ईपदफा 

(ख) 

 विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचतेना ऄवभिवृद्ध गन ेखालको कायािमको 

व्यिस्था गररन ेछ ।  

कायाशस्थलमा दफा ३  कसलैे पवन कायास्थलमा यौनजन्य दवु्यािहार गना िा गराईन पाआन ेछैन । 
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ह ने यौन जन्त्य 

दुव्यशवहार 

(वनवारण) ऐन, 

२०७१ 

दफा १२  कसलेै कुन ैकमाचारी िा सिेािाहीलाइ यौनजन्य दवु्यािहार गरेको ठहरेमा 

वनजलाइ कसरूको प्रकृवत हरेी छ मवहनासम्म कैद िा पचास हजार 

रुपयैााँसम्म जररिाना िा दिैु सजाय हुनछे । 

सचूनाको हक 

सम्बन्त्धी ऐन, 

२०६४ 

दफा ६  सािाजवनक वनकायले अफ्नो कायाालयमा रहकेो सचूना प्रिाह गन े

प्रयोजनको लावग सचूना ऄवधकारीको व्यिस्था गनुा पनछे । 

भवन ऐन, 

२०५५ 

दफा १०  भिन सवंहता ऄनसुार भिन वनमााण गनुा पन ेछ । 

दफा ११  भिनको वडजाइन तथा नक्सा स्िीकृवत वलन ुपन ेछ । 

िेड युवनयन ऐन, 

२०४९ 

दफा ३ को 

ईपदफा १ 

 सम्बवन्धत प्रवतष्ठानका कामदारहरुले अफ्नो पशेागत हक वहतको सरंिण 

र सम्िद्दान गना प्रवतष्ठानस्तरको िेड यवुनयनहरुको गठन गना सक्न ेछ । 

सांक्रामक रोग 

ऐन, २०२० 

बुाँदा न.ं 

१०४ 

 कसलेै कसकैो ज्यानलाइ खतरा पपु्यााईन सक्न ेकुन ैवकवसमको सङ्िामक 

रोग फैलाईन ेिा फैवलन सक्न ेकुन ैकाम गररन ेछैन । 

 २ ईपदफा (१) कसरु गन ेिा गराईन ेव्यवक्तलाइ वनयतपिूा िा जानीजानी 

गरेको भए दश िषासम्म कैद र एक लाख रुपयैााँसम्म जररबाना, 

लापरबाहीपिूा गरेको भए पााँच िषासम्म कैद र पचास हजार रुपयैााँसम्म 

जररिाना र हलेचके्र्याआाँ पिूाक गरेको भए तीन िषासम्म कैद र तीस हजार 

रुपयैााँसम्म जररबाना हुनछे ।   

४.४. वनयमहरु 

वनयम तथा 

वनयमावलीहरु 

पररच्छेद र 

खण्ड 

सम्बवन्त्धत बुाँदा 

 

वातावरण सांरक्षण 

वनयमावली, २०७७ 

वनयम ३  ऄनसुचूी १ मा ईवललवखत प्रस्तािको हकमा सवंिप्त िातािरणीय 

ऄध्ययन, ऄनसुचूी २ मा ईवललवखत प्रस्तािको हकमा प्रारवम्भक 

िातािरणीय पररिण र ऄनसुचूी ३ मा ईवललवखत प्रस्तािको 

हकमा िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन गनुा पन ेछ । 

वनयम ४  प्रस्तािकले िातािरणीय प्रभाि मलूयाकंन प्रवतिेदन तयार गनुा 

ऄवघ िेर वनधाारण गनुा पनछे । 
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वनयम तथा 

वनयमावलीहरु 

पररच्छेद र 

खण्ड 

सम्बवन्त्धत बुाँदा 

वनयम ५  प्रस्तािकले िातािरणीय प्रभाि मलूयाकंन प्रवतिेदन तयारीको 

वसलवसलामा प्रस्तािको कायाान्ियनबाट प्रभावित हुन े िेरमा 

प्रस्तािको बारेमा सािाजवनक सनुबुाइ अयोजना गरी राय सझुाब 

सकंलन गनुा पन ेछ । 

वनयम 

७(२,३) 

 प्रवतिेदन तयार गदाा स्थानीयिासी तथा सरोकारिालाहरुको राय 

सझुाि सकंलनको लावग साबाजवनक स्थलहरुमा सचुना टााँस पिात 

रावरिय दवैनकमा ७ वदन ेसचूना प्रकावशत गनुा पन ेछ । 

वनयम १३  प्रस्तािकले कुन ैप्रस्तािको िातािरवणय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन 

स्िीकृत भएको वमवतले वतन िषावभर त्यस्तो प्रस्ताि कायाान्ियन 

प्रारम्भ गनुा पनछे । 

बाल श्रम (वनरे्ध र 

वनयवमत गने) 

वनयमावली, २०६२   

पररच्छेद-२  यस वनयमािली ऄनरुुप व्यिस्थापकले जोवखमपणूा व्यिसाय िा 

काया सचंालन गदाा पररच्छेद-२ ऄनरुुप वनयम पालना गनुापन े

ईललेख छ । योग्यताको प्रमाणपर (१) बालकलाआा श्रवमकको रुपमा 

काममा लगाईन ुऄवघ वनजले सो काम गना सक्न ेनसक्न े विषयमा 

बालकको स्िास््य परीिण गना प्रवतष्ठानले कामको प्रकृवत र 

बालकको ईमरे समते ईललेख गरी श्रम कायाालयमा वनिेदन वदन ु

पनछे, (२) ईपवनयम (१) बमोवजम वनिेदन प्राप्त भएपवछ श्रम 

कायाालयले वचवकत्सकद्धारा त्यस्तो बालकको स्िास््य परीिण 

गराईन ु पनछे, (३) ईपवनयम (१) बमोवजम बालकको स्िास््य 

परीिण गराईाँदा त्यस्तो बालक काम गना योग्य दखेएमा 

वचवकत्सकले ऄनसुचूी बमोवजकको ढााँचामा योग्यता प्रमाणपर 

वदनछे ।  

पररच्छेद-३  बालकले पाईन े पाररश्रवमक, वबदा तथा ऄन्य सवुिधा ईललेख 

गररएको छ । 

पररच्छेद-४  स्िास््य र सरुिा सम्बन्धी व्यिस्था गररएको छ ।  

  प्रस्तावित अयोजनामा बाल श्रम वनषवेधत गनुापन ेहुन्छ । 
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वनयम तथा 
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र्ोहोरमैला 

व्यवस्थापन 

वनयमावली, २०७० 

वनयम 

३(२) 

 हावनकारक तथा रसायवनक फोहोरलाइ छुटै्ट सकंलन गन े र कुवहन े

तथा नकुवहन े फोहोरलाइ स्रोतमा न ै छुट्टयाईन े प्रािधान गद ै

हावनकारक तथा रसायवनक फोहोरको व्यिस्थापनको वजम्मिेारी 

ईत्सजाकमा न ैवनवहत हुन ुपने छ । 

वनयम ५  हावनकारक, रसायवनक, कुवहन े र नकुवहन े फोहोरलाइ एकै ठाईाँमा 

वमसाईन पाआन े छैन र त्यस्ता फोहोरहरु एकै ठाईाँमा वमवसन गएमा 

समि फोहोरको सकंलन, भण्डारण तथा व्यिस्थापन 

सािधानीपिूाक गनुा पन ेछ । 

वनयम 

२४(३) 

 स्थानीय तहले फोहोर ईत्पादकलाइ स्रोतमा फोहोरको ईत्पादन 

घटाईन,े न्यनूीकरण गन,े फोहोर व्यिस्थापन शलुक समयमा वतन े

सम्बन्धी अदशे वदनसक्न ेर फोहोर ईत्पादकले स्थानीय वनकायल े

त्यस्तो अदशेको पालना   

वनयम २५  फोहोरमलैा व्यिस्थापनको ऄनगुमनका सम्बन्धमा अिश्यक 

व्यिस्था गरेको छ । 

जलश्रोत 

वनयमावली, २०५० 

वनयम १ 

(आ) 

 कुन ै पवन व्यवक्त िा कपोरेट वनकायले, जसले पानीको स्रोतको 

ईपयोगको लावग आजाजत पर प्राप्त गना चाहन्छ भन ेईसले अफ्नो 

अिेदनमा अयोजनाको कारण समि िातािरणमा हुन े प्रवतकूल 

प्रभािहरूलाइ कम गना ऄनपुयकु्त कदम चावलनछे भन्न े ईललेख 

गनुा ऄवनिाया छ । 

वनयम १९  जलस्रोत सवमवतले जनतालाइ यस अयोजनाको बारेमा विस्ततृ 

जानकारी वदइ एईटा सचूना प्रकावशत गनछे । 

 प्रस्तावित अयोजनाले जलस्रोत र त्यसका िरपरको िातािरणलाइ नकारात्मक 

प्रभाि नपारी काम गनुापन ेहुन्छ । 

भू तथा जलाधार 

सांरक्षण वनयमावली, 

२०४२ 

 यस वनयमािलीले बाढी, पवहरो, भ-ूिय जस्ता प्राकृवतक प्रकोप हुनबाट रोक्न े

तथा पानीको बहािलाइ सामान्य वस्थवतमा राख्न ेर धवमलो हुन नदीइ स्िच्छता 

बनाइ राख्न े कायाको ईललेख गरेको छ । त्यस कायाका लावग गनुा पन े
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वनयम तथा 

वनयमावलीहरु 

पररच्छेद र 

खण्ड 

सम्बवन्त्धत बुाँदा 

व्यिस्थापनका कायाहरुको लेखाजोखा यस ऐनले गरेको छ । प्रस्तावित 

अयोजनाले भ ूतथा जलाधारलाआा सामान्य वस्थवतमा राख्न ेर धवमलो हुन नदीइ 

स्िच्छता बनाइ राख्न ेकायामा ध्यान वदन अिश्यक रहकेो छ । 

भवन वनयमावली, 

२०६६ 

वनयम 

३(१) 

 भिन वनमााण गना चावहन े व्यवक्त, ससं्था तथा सरकारी वनकाएले 

नक्सा स्िीकृवतका लावग नगरपावलका समि दरखास्त वदाँदा 

भिनको वडजाइन समते पशे गनुा पन ेछ । 

िेड युवनयन 

वनयमावली, २०५० 

वनयम ३  प्रवतष्ठानस्तरको िेड यवुनयन दतााका लावग दरखास्त वदन सक्नछे । 

श्रम वनयमावली, 

२०७५ 

वनयम १६  कामको प्रकृवत ऄनसुार काम गन ेसमयको वनधाारण गनुा पनछे । 

वनयम १७  गभािती तथा ३ िषा सम्मको बच्चाको अमाको हकमा ऐनको दफा 

२८ ले व्यिस्था गरेको समयमा थप ३० वमनटे समय अराम िा 

स्तनपानको लावग व्यिस्था गनुा पन ेछ । 

वनयम ३४  कायास्थलमा हुनसक्न ेव्यिसायीक स्िास््य तथा सरुिा जोवखमका 

बारे जोड वदद ै व्यिसायीक स्िास््य तथा सरुिा जोवखमका 

सम्बन्धमा मागावनदशेन बनाईन ुपनछे । 

वनयम ३८  अाँखामा लाग्न सक्न ेचोटपटक, रसायनका कारण पना सक्न ेप्रभाि 

र अगलागी जस्ता जोवखमका सरुिात्मक प्रबन्ध ऄपनाईन ुपन ेछ 

। 

वनयम ५३  श्रवमकहरुलाइ व्यवक्तगत सरुिाको सामिी र प्राथवमक ईपचार 

ईपलब्ध गराईन ुपनछे । 

रोजगार हक 

सम्बन्त्धी 

वनयमावली, २०७५ 

 बेरोजगारहरुको वसप, योग्यता, ऄनभुि र बजारको मागको अधारमा अिश्यक 

पन ेसीप विकास तावलमको पवहचान गरी सम्बवन्धत तावलम केन्िमा वसफाररस 

गन ेछ । 
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४.५. वनदेवर्का  

वनदेवर्का  सम्बवन्त्धत बुाँदा 

रावष्िय वातावरणीय 

प्रभाव मूलयाांकन 

वनदेवर्का, २०५० 

 यस वनदवेशकाले अयोजनाको स्िीवनङ (Screening), िेर वनधाारण 

कायासचूी तयारी, िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन तथा प्रारवम्भक 

िातािरणीय परीिण प्रवतिेदनको तयारी, प्रभाि पवहचान, अाँकलन तथा 

प्रभाि न्यनूीकरणको सम्बन्धमा मागावनदशेन गरेको छ । त्यसगैरी 

िातािरणीय ऄध्ययनको पनुरािलोकन, िातािरणीय ऄनगुमन तथा 

लेखा पररिण गन े सम्बन्धी पवन मागावनदशेन गरेको छ । यो वनदवेशका 

कुन ै ऐन िा वनयममा भएका प्रािधानहरुको जगमा तयार नभएको हुाँदा 

काननुी दृविकोणले यसको प्रयोग बाध्यकारी छैन, यद्यवप प्रभाि पवहचान 

र त्यसको भार गणना गन ेविवधको लावग यो वनदवेशकाको प्रयोग गररएको 

छ । 

Convention 

concerning the 

prohibition and 

immediate action for 

the elimination of the 

worst Forms of child 

Labour, 1999(ILO 

Convention No 182 

 The Convention concerning the Prohibition and 

Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms 

of Child Labour. The Convention, known as the Worst 

Forms of Child Labour Convention, was adopted by the 

International Labour Organization (ILO) on 

17 June 1999, as ILO Convention No 182. 

Convention 

concerning equal 

remuneration for men 

and women workers 

for work of equal 

value, 1951 (ILO 

Convention 100) 

 The Equal Remuneration Convention (No. 100) was 

formally adopted in 1951 and entered into force in May 

1953. The Convention focuses on gender discrimination 

in employment and outlines principles for the equal 

remuneration for work of equal value independent of 

whether it is performed by men or women. 

Convention  The original text of the Forced Labour Convention, 1930 
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concerning forced or 

compulsory labour 

1930 (no.29) 

(No. 29) made reference to a transitional period during 

which recourse to forced or compulsory labour might be 

had subject to specific conditions, as set out in Article 1, 

paragraphs 2 and 3, and Articles 3 to 24. 

४.६. मापदण्डहरु 

मापदण्डहरु सम्बवन्त्धत बुाँदा 

रावष्िय भवन सांवहता-१०५, 

२०७७ 

 नपेाल सरकारिारा वनदवेशत रावरिय भिन सवंहता-१०५, २०७७ 

रावरिय भिन सवंहताको पालना गरी भिन वनमााण गररनछे । 

वस्ती ववकास, सहरी योजना 

तथा भवन वनमाशण सम्बन्त्धी 

ाअधारभूत मापदण्ड, २०७२ 

 नपेाल सरकार, सहरी विकास मन्रालयिारा प्रकावशत िस्ती विकास, 

सहरी योजना तथा भिन वनमााण सम्बन्धी अधारभतू मापदण्ड, 

२०७२ ऄनसुार भिन वनमााण मापदण्डहरुको पालना गररनछे । 

 

 वायुको गुणस्तरसम्बन्त्धी रावष्िय मापदण्ड, २०६९ 

वनमााण र सचंालनका मवेशनरीहरु साथै यातायात सिारी साधनले पयााप्त मारामा ग्यााँस ईत्सजान गदाछ 

जसले पररिेशको िाय ुगणु पार गनुा हुाँदनै । प्रस्तावित अयोजनाले यस मापदण्डको पालना गनुापन ेहुन्छ । 

तावलका नां.19: वायुको गुणस्तरसम्बन्त्धी रावष्िय मापदण्ड 

Parameter Units Time Max. Limit 

TSP (total suspended 

particulars) 

µg/m
3
 Annual  - 

24-hours* 230 (High Volume sampling) 

PM10 µg/m
3
 Annual  - 

24-hours* 120 

Sulphur Dioxide µg/m
3
 Annual ** 50 

24-hours* 70 

Nitrogen Dioxide µg/m
3
 Annual  40 

24-hours* 80 

Carbon Monoxide µg/m
3
  8-hours* 10,000 

Lead µg/m
3
 Annual** 0.5 
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Benzene µg/m
3
 Annual ** 5 

PM2.5 µg/m
3
 8-hours* 40 

Ozone µg/m
3
 8-hours* 157 

(श्रोत: िायकुो गणुस्तरसम्बन्धी रावरिय मापदण्ड, २०६९) 

*२४ घण्टा र ८ घण्टा मारा एक अवथाक िषाको कवम्तमा ९५% वदनहरुमा तोवकएको सीमा वभर रहकेो 

हुन ुपनछे । एक िषाको ३६५ वदन मध्ये १८ वदन भन्दा बढी तोवकएको सीमा नाघ्न ुहुाँदनै भन ेिषाको कुन ै

पवन समय लगातार दआुा वदन तोवकएको सीमा नाघ्न ुहुाँदनै । 

**कुन ैवनवित ठाईाँमा एक हप्तामा दआुा पटक लगातार २४ घण्टा सम्म र हप्तामा एकै समयको ऄन्तरमा 

वलआएका कवम्तमा १०४ ओटा त्याकंको िावषाक औषतका अधारमा मावथ ईललेवखत त्याकं 

वलआनछे ।  

 ध्ववनको गुणस्तरसम्बन्त्धी रावष्िय मापदण्ड, २०६९ 

ध्िवनको गणुस्तरसम्बन्धी रावरिय मापदण्ड, २०६९ ले विवभन्न िेरबाट वदन र रातमा वनस्कन ेध्िवनको 

सीमा वनधाारण गरेको छ र वतवनहरुको प्यारावमटर र मारा तल तावलकामा वदइएको छ । प्रस्तावित 

अयोजनाले यस मापदण्डको पालना गनुापन ेहुन्छ । 

तावलका नां.20: ध्ववनको गुणस्तरसम्बन्त्धी रावष्िय मापदण्ड 

के्षर ध्ववनको सीमा Leq (db) 

वदन रात 

ईद्योग ७५ ७० 

व्यिसाय ६५ ५५ 

िामीण िसोिास िेर ४५ ४० 

सहरी अिासीय िेर ५५ ५० 

वमवसएको अिास िेर ६३ ५५ 

शावन्तपणूा िेर ५० ४० 

(श्रोत: ध्िवनको गणुस्तरसम्बन्धी रावरिय मापदण्ड, २०६९) 

 रावष्िय खानेपानीको गुणस्तरसम्बन्त्धी मापदण्ड, २०६२ 

भौवतक योजना तथा वनमााण मन्रालय, नपेालको राजपरमा (२०६३/०३/१२) प्रकावशत भएपवछ 

नपेालको खानपेानी गणुस्तर नपेालमा लाग ुभयो । मापदण्डहरुले पन्र भौवतक मापदण्ड, दश रासायवनक 

प्यारावमटर र दइु सषु्म कीटाणहुरुको वपईन ेईद्दशे्यको लावग ऄवधकतम एकािता सीमा प्रदान गदाछ । 

प्रस्तावित अयोजनाले यस मापदण्डको पालना गनुापन ेहुन्छ । 
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तावलका नां.21: रावष्िय खानेपानीको गुणस्तरसम्बन्त्धी मापदण्ड 

वगश प्यारावमटर ाआकााइ ाऄवधकतम सघनन ्सीमा कैवर्यत 

भौवतक धवमलोपन NTU ५(१०)  

हाआिोजन विभि (pH)  ६.५-८.५  

रङ TCU ५(१५)  

स्िाद तथा गन्ध    

कुल धवुलत ठोस पदाथा वम.िा. वलटर १०००  

विद्यवुतय सिंाहकता माइिोवसमने्स/ 

सने्टीवमटर 

१५००  

रसायवनक फलाम वम.िा. वलटर ०.३(३)  

मगेावनज वम.िा. वलटर ०.२  

असवेनक वम.िा. वलटर ०.०५  

क्याडवमयम वम.िा. वलटर ०.००३  

िोवमयम वम.िा. वलटर ०.०५  

साआनाआड वम.िा. वलटर ०.०७  

फ्लोराआड वम.िा. वलटर ०.५-१.५
* 

 

सीसा वम.िा. वलटर ०.०१  

ऄमोवनया वम.िा. वलटर १.५  

क्लोराआड वम.िा. वलटर २५०  

सलफेट वम.िा. वलटर २५०  

नाआिेट वम.िा. वलटर ५०  

तामा वम.िा. वलटर १  

कुल कडापन वम.िा. वलटर ५००  

क्यावलसयम वम.िा. वलटर २००  

जस्ता वम.िा. वलटर ३  

पारो वम.िा. वलटर ०.००१ क्लोररन प्रयोग हुन े

प्रणालीहरुको लावग 

मार 

ऄलवुमवनयम वम.िा. वलटर ०.२  
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वगश प्यारावमटर ाआकााइ ाऄवधकतम सघनन ्सीमा कैवर्यत 

क्लोररन ऄिशषे वम.िा. वलटर ०.१ -० .२
* 

 

सषू्म वजि आ.कोली MPN १०० ९५ प्रवतशत नमनुा  

कुल कोवलफमा MPN १००   

(श्रोत: रावरिय खानपेानी गणुस्तर मापदण्ड, २०६२) 

 नेपाल सवारी प्रदूर्ण मापदण्ड, २०६९ 

यो मापदण्डले सिारी साधनहरुको िगीकरण यरुोवपयन यवूनयनले ऄपनाएको सिारी साधनहरुको 

िगीकरण ऄनसुार गरेको छ । विवभन्न चरणमा ईत्सजानको सीमा तल वदआएको छ । प्रस्तावित 

अयोजनाले यस मापदण्डको पालना गनुापन ेहुन्छ । 

तावलका नां.22:नेपाल सवारी प्रदूर्ण मापदण्ड 

Phase Exhaustion emission  Limit  value (gram per 

kilometer) 

First  (passenger 

car) 

 Mass of carbon monoxide  2.3 

Mass of hydrocarbon  0.2 

Mass of Nirogen oxide 

(NOx) 

0.15 

Second phase  

(CO emission)  

At ideal speed 0.3% by volume 

At Increase ideal speed 0.2% by volume 

Third phase of test Crankcase  Gases None 

(श्रोत: नपेाल सिारी प्रदषूण मापदण्ड, २०६९) 

 

 वडजेल जेनेरेटरका लावग ाईत्सजशनको मापदण्ड, २०६९ 

वमवत २०६९/०७/१३ मा वडजेल जेनरेेटरको लावग ईत्सजान मापदण्ड राजपरमा प्रकावशत गररएको वथयो 

। त्यो मापदण्ड ऄनसुार नयााँ अयावतत वडजेल जेनरेेटर सटेको ग्यावसय ईत्सजानको लावग सवहरणतुा 

सीमा वनम्न तावलकामा प्रस्ततु गररएको छ । प्रस्तावित अयोजनाले यस मापदण्डको पालना गनुापन ेहुन्छ 

। 
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तावलका नां.23: वडजेल जेनेरेटरको लावग ाईत्सजशन मापदण्ड 

Category (KW) CO HC+NOx PM 

KW<8 8.00 7.50 0.80 

8 ≤ 𝐾𝑊 < 19 6.60 7.50 0.80 

19 ≤ 𝐾𝑊 < 37 5.50 7.50 0.60 

37 ≤ 𝐾𝑊 < 75 5.00 4.70 0.40 

75 ≤ 𝐾𝑊 < 130 5.00 4.00 0.30 

130 ≤ 𝐾𝑊 < 560 3.50 4.00 0.20 

(श्रोत: वडजेल जेनरेेटरको लावग ईत्सजान मापदण्ड, २०६९) 

 ाऄन्त्तरावष्िय सवन्त्धहरु  

 जैववक ववववधता सम्बन्त्धी ाऄन्त्तरावष्िय महासवन्त्ध, १९९२ (सन)् 

यो महासन्धी जैविक विविधताबाट प्राप्त हुन ेसिेा एिं सवुिधाहरुको वदगो ईपयोग गरी जैविक विविधता 

एिं यसबाट प्राप्त हुन ेलाभको न्यायोवचत बााँडफााँड सम्बन्धी ऄन्तरावरिय महासन्धी हो । यो महासवन्ध 

२९ वडसमे्बर १९९३ दवेख कायाान्ियनमा अएको वथयो भन ेनपेालले २३ नोभेम्बर १९९३ मा ऄनमुोदन 

गरेको वथयो । यस महासवन्धले कुन ैएक दशेको जैविक विविधतामा ईक्त रारिको सािाभौम ऄवधकार हुने 

र यसको ईपयोग गदाा ऄको दशेलाआा ऄसर नपगु्न ेगरी गनुापन ेअधारभतू वसद्धान्तलाआा ऄंगीकार गरेको 

छ । महासवन्धको धारा १४ मा कुनपवन पि रारिले विकास वनमााणका कायािमहरु सञ्चालन गदाा ईक्त 

कायाले जवैिक विविधतामा पन े ऄसरहरुको लेखाजोखा गना िातािरणीय मलूयाङ्कन गनुापन े र 

िातािरणीय व्यिस्थापन योजना बनाआा कायाान्ियन गनुापन े कुरामा पि रारिहरु सहमत भएका छन ् । 

यसगैरी धारा १५ मा कुनपैवन जैविक विविधता एिं अनिुांवशक स्रोतबाट प्राप्त हुन े लाभमा रारिको 

सािाभौम ऄवधकार हुन,े एक रारिमा भएको जैविक विविधता मावथ ऄको रारिले समते ईपयोग गना 

पाईन ेव्यिस्था वमलाईन ईवचत काननूी तथा ससं्थागत सरंचना तयार गनुापन ेकुरा ईललेख छ भन ेधारा 

१६ मा प्रविवध हस्तान्तरण एिं प्रावप्त सम्बन्धी व्यिस्था गररएको छ । यस महासवन्धमा जैविक विविधता 

सरंिणको लावग विवभन्न रारिहरुवबच अवथाक सहयोग एिं पररचालन सम्बन्धी सहमत भएका छन ्।  

 सङ्कटापन्त्न वन्त्यजन्त्तु तथा वनस्पवतको ाऄन्त्तरावष्िय व्यापार वनयमन तथा वनयन्त्रण 

(सां.व.व.ाऄ.व्या.वन.वन.) सम्बन्त्धी ाऄन्त्तरावष्िय (सााआवटस) महासवन्त्ध, १९७३ (सन)् 

यो महासवन्ध जंगली िनस्पवत एिं िन्यजन्तकुो व्यापारका कारणले गदाा िन्यजन्तकुो सरंिणमा ऄसर 

नपगुोस भवन जंगली िनस्पवत एिं जनािरहरुको ऄन्तरावरिय व्यापार, वनकासी पठैारीलाआा वनयमन गना 

गररएको सरकारहरु वबच भएको सम्झौता हो । नपेालले सन ् १९७५ को जनु १८ मा हस्तािर गरी 



 

गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक संरचना वनमााण तथा शैविक वियाकलाप संचालन अयोजनाको  

िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन 

54 
प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

१९७५ सपे्टेम्बर १६ बाट कायाान्ियनमा लयाएको छ । विश्वव्यापी रुपमा हुन े िन्यजन्तकुो गैरकाननूी 

व्यापारलाआा वनयमन गरी दलुाभ िन्यजन्तलुाआा गैरकाननूी व्यापारका कारणबाट लोप हुनबाट बचाईन ुन ै

यसको मखु्य ईद्दशे्य हो । यस महासवन्धले ऄनसुचूीमा सचूीकृत गररएको िनस्पवत एिं जनािरहरुको 

ऄन्तरावरिय व्यापारसाँग सम्बवन्धत सिालहरुमा मार सरोकार राख्दछ । ऄनसुचूी १ मा लोप हुने 

वस्थवतमा पगुेका प्रजावतहरु पदाछन,् ऄनसुचूी २ मा लोप हुन े वस्थवतमा पगुी नसकेका तर वतनको 

व्यापारलाआा समयमान ै वनयन्रण नगन े हो भन े वनकट भविरयमान ै लोप हुन े वस्थवतमा रहकेा प्रजावतहरु 

समािेश गररएका छन ्र ऄनसुचूी ३ मा कुन ैदशेले अफ्नो रारिको कुन ैप्रजावतको व्यापारलाआा वनयन्रण 

गना सम्बवन्धत रारि स्ियंले काननूी व्यिस्था गरेको भएतापवन ईक्त रारिको प्रयासले मार सम्भि नहुन ेर 

सो कायाका लावग ऄन्य रारिको सहयोग अिश्यक पन ेहुनाले सहयोग जटुाईन विवभन्न प्रजावतलाआा यस 

ऄनसुचूीमा समािेश गना लगाएका प्रजावतहरु पदाछन ्। 
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पररच्छेद - ५: ववद्यमान वातावरणीय ाऄवस्था 

िातािरणीय प्रभाि मलूयाकंनको िममा विज्ञहरु सलंग्न रवह गररएको स्थलगत ऄध्ययनको िममा 

सकंलन गररएको अयोजना िेरको विद्यमान भौवतक, रासायवनक, जैविक, सामावजक-अवथाक तथा 

सााँस्कृवतक िातािरणको विस्ततृ वििरण तल प्रस्ततु गररएको छ ।  

५.१. भौवतक वातावरण 

क) भू- ाईपयोग 

प्रस्तावित विश्वविद्यालय वनमााण िेर बााँझो जवमन ऄन्तगात पदाछ जनु २०७७/०३/२८ को प्रधानमन्री 

तथा मवन्रपररषदक्ो बठैकले गण्डकी विश्वविद्यालयको भौवतक सरंचना वनमााण तथा शवैिक 

वियाकलाप सचंालनका लावग गण्डकी प्रदशे सरकारलाआा जग्गा ईपयोग गन े ईपलब्ध गराएको छ । 

अयोजना वनमााणका लावग स्थायी रुपमा १७.९८ हके्टर जग्गाको अिश्यकता रहकेो छ । यस 

अयोजनाको भ-ूईपयोग नक्शा तल वचरमा प्रस्ततु गररएको छ ।   

क्र.सां. भू- ाईपयोगको वकवसम ओगटेको के्षर ओगटेको के्षर प्रवतर्तमा 

१. बााँझो जवमन १७.९८ हके्टर  
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वचर नां.4: ाअयोजना के्षरको भू-ाईपयोग सम्बन्त्धी नक्र्ा 
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ख) भूगभश  

प्रस्तवित िेर पोखरा महानगरपावलका िडा न.ं ३२ मा पदाछ । अयोजना िेर Lesser Himalayan 

Zone मा पदाछ जहााँ unfossiliferous, sedimentary, and metasedimentary rocks such as 

slate, phyllite, schist, quartzite, limestone, dolomite अवद पाआन्छ । यस पोखरा 

ईपत्यकाको भबूनोटको अधार वप्रक्यावम्बयन ईमरेको भ–ूमध्य मटेा सवेडमने्टरी चट्टान मावथ क्िाटनरी 

िस्तहुरु थवुप्रन गइ बनकेो ऄध्ययनमा पाइन्छ । पोखरा ईपत्यकालाइ जम्मा सातिटा भौगवभाक 

ऄिस्थामा विभाजन गना सवकन्छ िेगनास वसस्िा, तललाकोट, घाचोक, पोखरा र रुपाकोट बनाओट । 

प्रस्तावित अयोजना पोखरा ईपत्यकामा ऄिवस्थत सतेी फमशेन समहूमा पदाछ । सतेी समहू प्रावचन 

समयमा माछापरेुदवेख ईिर तफा को ठूलो वहईाँ बााँध फुटेर ऄकस्मात पोखरा ईपत्यकामा रोडा र वगवट 

थवुप्रन गइ वनमााण भएको समतल नदीका टार िेर र गण्डकीका टार यस समहूमा पदाछन ्। यसमा पवन 

वनमााण समयािवधका अधारमा कुन ैवनकै परुाना छन ्र त्यहााँ भङ्ुगान (भ्िाङ) पन ेप्रविया दवेखन्छ भन े

कुन ैनयााँ र कठोर सीमने्टेड (गेडुला ढुङ्गाको जमोट) ऄिस्थामा छन ्। प्रस्तावित अयोजना वनमााण हुन े

मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरो र मालेपाटन िेर िमश ताल खोला र रुपाताल खोला वकनारमा पदाछ 

। मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरोमा वनमााण गररन ेसरंचना पविम खदुी खोलाको वकनारमा र दविण 

िेर ताल खोलको वकनारमा पदाछ भन ेमालेपाटन िेरको अयोजनाको दविण पवटको भाग रुपाताल 

खोला छेईमा पदाछ । वनमााणको कारण अयोजना िेरको जवमनमा ऄवस्थरता ईत्पन्न हुन ेतथा भिूय हुन 

सक्न ेसम्भािना रहकेो छ । 

क्र.सां. ाअयोजना के्षर ववद्यमान भौगवभशक जोवखम कैवर्यत 

१. सतेी फमशेन समहूमा पन;े 

गण्डकीको टार िेरमा  

भङ्ुगान (भ्िाङ) पन े तथा  

भिूयको समस्या दवेखन े
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वचर नां.5:प्रस्ताववत ाअयोजनाको भूगशभ नक्सा (खानी तथा भूभगश ववभाग, २०७१) 
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ग) जल तथा मौसम 

प्रस्तावित अयोजना िेर सतेी जलाधार िेर ऄन्तगात पदाछ । स्यालटहरो िेर खदुी र ताल खोलाको 

दोभानमा ऄिवस्थत रहकेो छ भन ेमालेपाटन िेर रुपाताल खोलाको वकनारमा ऄिवस्थत रहकेो छ ।  

 

वचर नां. 6: प्रस्ताववत ाअयोजनाको जलप्रणाली नक्सा (नापी ववभाग, १९९५) 

प्रस्तावित िेरको हािापानी ईप-ईरण प्रकारको रहकेो छ । यस िेरमा ऄवधकतम तापिम ऄवप्रल, म,े 

जनु र जलुाइ मवहनाहरुमा कररब ३४
०
 से. सम्म र न्यूनतम तापिम वडसमे्बर र जनिरीमा कररब ३

०
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स.ेसम्म हुन ेगरेको छ । कास्की वजललाको सम्पणूा भागमा िावषाक २,५०० वम.वम. भन्दा बढी िषाा हुन े

गरेको छ (पविमाञ्चल िेरीय हािापानी कायाालय, पोखरा २०७४) ।  

क्र.सां. वववरण पररमाण र एकााआश  कैवर्यत 

१. ऄवधकतम तापिम कररब ३४
०
 से. ऄवप्रल, म,े जनु र जलुाइ मवहनाहरु 

२. न्यनूतम तापिम कररब ३
०
 से. वडसमे्बर र जनिरी मवहनाहरु 

३. िषाा िावषाक २,५०० वम.वम. 

भन्दा बढी 

नपेालको धरैे पानी पन ेस्थान 

४. अयोजना िेरका मखु्य नदी खदुी र ताल खोला, 

रुपाताल खोला 

 

५. अयोजना िेरको हािापानी - ईप-ईरण प्रकार 

(श्रोत:पविमाञ्चल िेरीय हािापानी कायाालय, पोखरा २०७४)  

घ) वायु, जल तथा ध्ववनको गुण 

- वायुको गुणस्तर 

िाय ुगणुस्तरका प्यारावमटरहरू प्रस्तावित अयोजना िेरमा वमवतः२०७८/१०/०३ वबहानको १० बज े

दवेख वमवतः२०७८/१०/०४ को वबहान १० बजे सम्म २४ घण्टाको नमनुा सकंलन गररएको वथयो । िाय ु

गणुस्तरका प्यारावमटरहरू जस्तै वप.यम१०, वप.यम.२.५ र वट.एस.वप.लाआा अधार मावनएको वथयो । 

प्रस्तावित अयोजना िेरमा िाय ुप्रदषूणको मखु्य स्रोत भनकेो सिारीसाधनबाट वनस्कन ेईत्सजाहरु हुन ्। 

विद्यमान ऄिस्थामा यस िेरको िायकुो गणुस्तर िायकुो गणुस्तरसम्बन्धी रावरिय मापदण्ड, २०६९ 

ऄनरुुप रहकेो छ । 

तावलका नां.24: ाअयोजना के्षरको वायु गुणस्तरको ाऄवस्था 

वस.नां. सचूक 

(वमवतः २०७८/१०/०३) 

ाआकााआश मान वायुको गुणस्तरसम्बन्त्धी रावष्िय 

मापदण्ड, २०६९  (२४ घण्टा) 

१. वप. यम.१० µg/m
3
 ५४.१८ १२० 

२. वप. यम.२.५ 
µg/m

3
 २५.४ ४० (८ घण्टा) 

३. Particles Per/l ११६.५२ २३० 

(श्रोत: स्थलगत सििेण, २०७७) 
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- जल गुणस्तर 

प्रस्तावित अयोजना िेरको पानीको नमनुा परीिण गदाा ईक्त िेरको पानीको गणुस्तर रावरिय 

खानपेानीको गणुस्तरसम्बन्धी मापदण्ड ऄनरुुप रहकेो छ । पानीको नमनुा परीिण प्रयोगशालामा 

गररएको हुाँदा प्रयोगशाला प्रवतिेदन ऄनसुचुी ७ मा रावखएको छ । तल तावलकामा पानीको गणुस्तरको 

वििरण रावखएको छ । 

तावलका नां.25: ाअयोजना के्षरको पानीको गुणस्तरको ाऄवस्था 

क्र.सां. पानीको गुणस्तर ाआकााआश 

ाअयोजना 

स्थान 

 

रावष्िय खानेपानीको 

गुणस्तरसम्बन्त्धी 

मापदण्ड 

१. ऄवम्लयपना (वप.यच.)  ८.३ ६.५-८.५ 

२. आलेवक्िकल कन्डवक्टवभटी µS/cm ३८४ १५०० 

३. टरवबवडटी NTU ३ ५ 

४. टोटल हाडनसे mg/l २०२ ५०० 

५. टोटल ऄलकावलवनवट mg/l २०१ - 

६. क्लोराआड mg/l ३.९६ २५० 

७. ऄमोवनया mg/l ND (<०.०५) १.५ 

८. नाआिेट mg/l १.१८ ५० 

९. नाआिाआट mg/l <०.०२ - 

१०. क्यावसयम mg/l ४४.०९ २०० 

११. म्यागनवेसयम mg/l २२.३६ - 

१२. अआरन mg/l ०.२६ ०.३ 

१३. म्यावग्नज mg/l <०.०२ ०.२ 

ND: Not Detected 

(श्रोत:NESS) 

- ध्ववनको गुणस्तर 

प्रस्तावित अयोजना स्थलको ध्िवनको Leq ५० दवेख ५५ डेवसबल सम्म रहकेो छ जसको मापन 

Noise Level Meter (REED R 8080) प्रयोग गरर गररएको वथयो । नवजकैको िाभेल सडकमा 
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गड्ुन े सिारीसाधनबाट ईत्पन्न हुन े ध्िवनले अयोजना िेरमा प्रभाि पादाछ । अयोजना िेर सहरी 

अिासीय िेर ऄन्तगात पदाछ । विद्यमान ऄिस्थामा यस िेरको ध्िवनको ऄिस्था ध्िवनको 

गणुस्तरसम्बन्धी रावरिय मापदण्ड, २०६९ ऄनरुुप रहकेो छ । 

तावलका नां.26: ाअयोजना के्षरको ध्ववनको गुणस्तरको ाऄवस्था 

वस. न.ं समय (वमवतः 

२०७८/१०/०३) 

Equivalent Noise Level 

(Leq) 

ध्िवनको गणुस्तरसम्बन्धी रावरिय 

मापदण्ड, २०६९ 

१ वबहान ०९:०० ५३ ५०-५५ (शहरी अिासीय िेर) 

२ राती १०:०० ५० ५०-५५ (शहरी अिासीय िेर) 

(श्रोत: स्थलगत सिेिण, २०७७) 

ङ) भूकवम्पय वववरण (सेवस्मवसटी) 

िैशाख १२, २०७२ को गोरखा, बारपाक केन्िवबन्द ुबनाएर गएको ७.६ रेक्टर स्केलको विनाशकारी 

भकुम्प र तत्पिात पराकम्पनले नपेालमा ८,८०० जना भन्दा बढीको ज्यान गएको वथयो भन े२३,००० 

भन्दा मावथ घाआते भएका वथए । विवभन्न समयमा अएका भकुम्प र केन्िवबन्दकुो वििरण ऄनसुार 

नपेाल ईच्च भकूम्पीय जोवखममा रहकेो छ (रावरिय भकुम्प मापन तथा ऄनसुन्धान केन्ि, २०२०) । 

भकूम्पीय जोवखमको कारण राजमागा र पलूको िवत हुन ेसम्भािना रहन्छ । अयोजना वनमााण स्थल 

पवहला गएका भकुम्पको केन्िवबन्दबुाट टाढा रहकेो कारणले जोवखम कम रहकेो ऄनमुान गना सवकन्छ । 

 



 

गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक संरचना वनमााण तथा शैविक वियाकलाप संचालन अयोजनाको  

िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन 

63 
प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

 
वचर नां.7: प्रस्ताववत ाअयोजना के्षरमा भूकवम्पय जोवखमको ाऄवस्था (रावष्िय भुकम्प मापन 

तथा ाऄनुसन्त्धान केन्त्र, २०२०) 

च) भूाःक्षय/पवहरो सम्भाववत के्षरहरू 

प्रस्तावित अयोजना िेर स्यालटहरो खदुी र ताल खोलाको दोभानमा ऄिवस्थत रहकेो हुदााँ दिैुवतरबाट 

कटान र पवहरोको जोवखम रहन ेदवेखन्छ । यसका साथै मालेपाटन िेरमा पवन रुपाताल खोलाको कटान 

तथा पवहरोको जोवखम रहकेो छ ।   

५.२. जैववक वातावरण 

प्रस्तावित अयोजना िेर मालमलु ज्ञानकुञ्ज सामदुावयक िन िेरमा पदाछ । यस िेरमा ईप-ईरण 

प्रकारको हािापानी पाआन ेहुाँदा सोवह ऄनरुुपको िनस्पवत पाआन्छ । मखु्य रूपले अयोजना िेरमा साल, 

वससौ, खयर, वसमल, साज प्रजावतका िनस्पवतहरू पाआान्छन ्। 

क. वन सम्पदा 

यस अयोजना िेरमा ईप-ईरण प्रकारको िन पाआन्छ । अयोजना िेर असपास पाआन ेमखु्य िनस्पवत 

साल हो र त्यसको साथै यहााँ ऄसना, कमी, टुन, बोटे, हरो, बरो, धाँगेरो, बााँझी, जामनु, खयर, वससौ र 

वसमल अवद हुन ्। 

 Proposed Area 
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ख. वनस्पवतहरू 

मखु्य रूपले अयोजना िेरमा साल, वससौ, खयर, वसमल, साज प्रजावतका िनस्पवतहरू पाआान्छन ्। 

तावलका नां.27: ाअयोजना के्षर वररपरर पााआशने वनस्पवतहरू 

क्र.सां. स्थानीय 

नाम 

वैज्ञावनक नाम नेपाल 

सरकार 

ाअाइ.यू.वस.यन. सा .ाइ.वट.यस.  

  १ वससौ Dalbergia sissoo - LC - 

२ खयर Acacia catechu - V - 

३ बााँस Bambusa spp. - LC - 

४ वसमल Bombax ceiba - LC - 

५ क्यामनुा Cleistocalyx operculata - LC - 

(श्रोतः स्थलगत ऄध्ययन, २०७८) 

Legend: P- Protected/ IUCN Threat Category: VU- Vulnerable, NT- Near 

threatened, LC-Least concerned/ CITES Category: Appendix-I, II, III (Classified 

according to the threat due to trade)  

 

ग. प्रमुख गैरकाष्ठ वनस्पवतहरू 

काष्ठका प्रजावतहरू बाहके, गैर-काष्ठ िन पदैािर बोटविरुिाहरू तल तावलकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

तावलका नां.28: ाअयोजना के्षर वररपरर पााआशने गैरकाष्ठ वनस्पवतहरू 

स्थानीय नाम वैज्ञावनक नाम प्रयोग 

भोगटे Citrus maxima खान वमलन ेफल 

कटहर Artocarpus interga खान वमलन ेफल 

बेल Aegle marmelos औषवधको लावग प्रयोग 

वसस्नो Urtica dioica औषवधको लावग प्रयोग 

ऄंङ्गेरी Lyonia osbeckia औषवधको लावग प्रयोग 

ऄमला Phyllanthus emblica फल: वभटावमन वस 

(श्रोतः स्थलगत ऄध्ययन, २०७८) 

घ. स्तनधारी 

अयोजना िेरमा स्थानीयसाँगको छलफलको िममा ईललेख गररएका प्रमखु स्तनधारी प्रजावतहरू तल 

तावलकामा ईललखे गररएको छ । 
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तावलका नां.29: ाअयोजना के्षर वररपरर पााआशने स्तनधारी 

क्र.सां. 
स्थानीय 

नाम 
वैज्ञावनक नाम 

नेपाल 

सरकार 

ाअाइ.यू.वस.यन. वस.ाअाइ.वट.ाआश.यस. 

१ वचतिुा Panthera pardus सरंवित V I 

२ खरायो Lepus europaeus - LC - 

३ 
बााँदर 

Semnopithecus 

schistaceus 
- LC - 

४ दमु्सी Hystrix indica - LC - 

५ स्याल Canis aureus - LC - 

६ बाँदले Sus scrofa - LC - 

७ 
लोखके 

Funambulus 

pennantii 
- LC - 

८ न्याईरी 

मसुा 

Herpestes 

edwardsii 
- LC - 

(श्रोतः स्थलगत ऄध्ययन, २०७८) 

Legend: P- Protected/ IUCN Threat Category: VU- Vulnerable, NT- Near 

threatened, LC-Least concerned/ CITES Category: Appendix-I, II, III (Classified 

according to the threat due to trade)  

 

ङ. चराहरू 

अयोजना िेरमा छलफलको िममा अयोजना िेर असपास पाआन ेप्रमखु चराहरु (मनैा, भाँगेरो, 

काग) तल तावलकामा प्रस्ततु गररएको छ ।  

तावलका नां.30: ाअयोजना के्षर वररपरर पााआशने चराहरू 

क्र.सां. 
स्थानीय 

नाम 
वैज्ञावनक नाम 

नेपाल 

सरकार 

ाअाइ.यू.वस.यन. वस.ाअाइ.वट.ाआश.यस. 

१. मनैा Gracula religiosa - LC - 

२. भाँगेरो Passer domesticus - LC - 

३. काग Corvus 

macrorhynchos 
- LC - 

४. वचल  Haliaeetus 

leucocephalus 
- LC - 

५. डााँङ्ि े Acridotheres tristis - LC - 

६. ढुकुर Columba livia - LC - 
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क्र.सां. 
स्थानीय 

नाम 
वैज्ञावनक नाम 

नेपाल 

सरकार 

ाअाइ.यू.वस.यन. वस.ाअाइ.वट.ाआश.यस. 

७. सगुा Agapornis pallarius - LC - 

८. वगद्ध Gyps indicus 
सरंवित 

Critically 

Endangered 
 

(श्रोतः स्थलगत ऄध्ययन, २०७८) 

Legend: P- Protected/ IUCN Threat Category: VU- Vulnerable, NT- Near 

threatened, LC-Least concerned/ CITES Category: Appendix-I, II, III (Classified 

according to the threat due to trade)  

 

च. सरीसपृहरू 

प्रस्तावित अयोजना िेर िन िेर भएर जान्छ जहााँ सरीसपृहरू जस्तै सपा, गोहोरो प्रजावतको लावग 

ईपयकु्त बासस्थानको रूपमा वलन ेगररन्छ । ऄध्ययनको िममा ऄन्तविा या छलफलमा ईललखे गररएको 

ऄनसुार करेत सपा (Bungarus fasciatus), छेपारो (Chamaeleo calyptratus), गोहोरो 

(Varanus flavescens), भ्यागतुा (Rana tigrina) र गोमन सपा (Ophiophagus hannah) 

अयोजना िेरमा भेवटन सक्नछे । 

तावलका नां.31: ाअयोजना के्षर वररपरर पााआशने सरीसपृहरू 

क्र.सां. 
स्थानीय 

नाम 
वैज्ञावनक नाम 

नेपाल 

सरकार 

ाअाइ.यू.वस.यन. वस.ाअाइ.वट.ाआश.यस. 

१ करेत सपा Bungarus caeruleus - LC - 

२ छेपारो 
Chamaeleo 

calyptratus 
- LC - 

३ गोहोरो Varansus flavescens - LC - 

४ भ्यागतुा Rana tigrina - LC - 

५ हररयो सपा 
Trimeresurus 

gramineus 
- LC - 

६ पानी सपा 
Xenochrophis 

piscator 
- LC - 

(श्रोतः स्थलगत ऄध्ययन, २०७८) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xenochrophis_piscator
https://en.wikipedia.org/wiki/Xenochrophis_piscator
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Legend: P- Protected/ IUCN Threat Category: VU- Vulnerable, NT- Near 

threatened, LC-Least concerned/ CITES Category: Appendix-I, II, III (Classified 

according to the threat due to trade)  

 

छ. जलीय जीव ववज्ञान (माछाहरू) 

ऄध्ययनको िममा ऄन्तविा या छलफलमा ईललेख गररएको ऄनसुार प्रस्तावित अयोजना िेर नवद 

ईकास िेर भएको हुाँदा जलीय जीिको ऄवस्तत्ि कम ै भए पवन अयोजना िेर असपासमा बाम 

(Mastacembelus armatus), चचु्च ेऄसला (Schizothoraichthys progastus) भेवटन सक्नछे । 

तावलका नां.32: ाअयोजना के्षर वररपरर पााआशने जलीय जीव ववज्ञान (माछाहरू) 

क्र.सां. स्थानीय 

नाम 

वैज्ञावनक नाम नेपाल 

सरकार 

ाअाइ.यू.वस.यन. वस.ाअाइ.वट.ाआश.यस. 

१. मङुिी Clarias batrachus - LC - 

२. 
बाम 

Mastacembelus 

armatus 
- LC - 

३. चचु्च े

ऄसला 

Schizothoraichthys 

progastus 
- - - 

४. रोहु Labeo rohita - LC - 

(श्रोतः स्थलगत ऄध्ययन, २०७८) 

Legend: P- Protected/ IUCN Threat Category: VU- Vulnerable, NT- Near 

threatened, LC-Least concerned/ CITES Category: Appendix-I, II, III (Classified 

according to the threat due to trade)  

 

५.३. सामावजक-ाअवथशक तथा साांस्कृवतक वातावरण 

यस अयोजनाबाट प्रभावित वजलला कास्की, नपेालको गण्डकी  प्रदशे ऄन्तागत पदाछन ्। 

क. जनसांख्या वववरण 

रावरिय जनगणना, २०६८ ऄनसुार पोखरा महानगरपावलकाको कुल जनसखं्या ४,०२,९९५ रहकेो छ, 

जसमा १,९२,९७७ परुुष तथा २,१०,०१८ मवहलाहरु रहकेा छन ्भन ेघरघरुीहरुको सखं्या १,०५,६३० 

रहकेो छ । कुल ३३ िटा िडाहरुमा विभावजत यस महानगरपावलकाले ४६४.२४ िगा वक.वम िेरफल 

ओगटेको छ । यहााँको जनघनत्ि ८६८ व्यवक्त प्रवत िगा वक.वम. रहकेो छ । पोखरा महानगरपावलकाको 

िडा न.ं ३२ अयोजनाको प्रभावित िडा हो । रावरिय जनगणना, २०६८ ऄनसुार प्रस्तावित 
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अयोजनाले प्रभावित हुन ेिडा न.ं ३२ मा जम्मा २,७२१ घरधरुी रहकेा छन ्। अयोजनाले प्रभाि पान े

िडाहरुको जनसखं्या तावलकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

तावलका नां.33: ाअयोजना प्रभाववत के्षरको जनसांवख्यकीय वववरण 

वडा कुल घरधुरी कुल जनसांख्या पुरुर् मवहला 

३२ २,७२१ १०,६७७ ४,७५५ ५,९२२ 

(श्रोतः केन्दीय त्याकं विभाग, २०६८) 

ख. जात र जनजावत  

प्रस्तावित अयोजना िेरमा मखु्यतया िेरी, ब्रामण, गरुुङ, मगर, निेार, दवलत अवद जात जावतको 

बाहुलयता रहकेो छ । महानगरपावलकाको शहरी भेगमा जावतय विविधता रहकेो छ । 

 

ग. वर्क्षा एवां साक्षरता  

अयोजना प्रभावित िेरहरु मध्यमा पोखरा महानगरपावलका सािरताको वहसाबले ऄगाडी रहकेो छ । 

यस महानगरपावलकामा ८७.७८% जनसखं्या सािर रहकेा छन ्। 

 

घ. पेर्ा 

प्रस्तावित िेर असपासका ऄवधकांश मावनसहरु कृवष र पशपुालन पशेामा लागेका छन ् भने शहर 

केवन्ित मावनसहरु मखु्यतया व्यापार पशेा तफा  झकुाि राख्दछन ्। यसगैरी केही प्रवतशत जनसखं्या सिेा 

तथा जावगरमा समते लागेका छन ्। यस बाहके मााँझी जातीका मवनसहरु माछा मान ेपशेामा सम्मवेलत 

रहकेो पाआन्छ । विगत दश िषाको त्याङ्क हदेाा बढ्दो बेरोजगारीका कारण यिुा िगाहरु खाडी मलुकुमा 

रोजगारीका लावग जान ेप्रथा समते चरम ईत्कषामा पगुेको पाआन्छ । 

 

ङ. ाउजाश, ववजुली एवां सञ्चार 

प्रस्तावित अयोजना िेरका बावसन्दाहरुको उजााको प्रमखु श्रोतहरुमा मट्टीतेल, ग्यास, वबजलुी, दाईरा 

अवद पदाछन ् । महानगरपावलकाको शहरी िेरका बावसन्दाहरुले खाना पकाईन े प्रयोजनका लावग 

ग्यााँसको प्रयोग व्यापक रुपमा गरेता पवन िावमण िेरका िावसन्दाहरु दाईरालाइ प्राथवमकताको साथ 

खाना पकाईन प्रयोग गदाछन ्।  

यसगैरी अयोजना िेरमा वबजलुी ईपलव्ध छ । यस कारण त्यहााँ सञ्चारका साधनहरुको व्यापक प्रयोग 

भएको दखे्न सवकन्छ । टेवलवभजन, रेडीयो, कम्प्यटूर, टेवलफोन, मोबाआल, आन्टरनटे, ऄवद जस्ता 

सञ्चारका साधनहरुको पणूा एिं अवशकं विकास भएको स्पि दखे्न सवकन्छ । 
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च. खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसर्ााइ 

प्रस्तावित अयोजना िेरमा खानपेानीको सवुिधा सन्तोषजनक रहकेो पाआन्छ । अयोजना प्रभावित 

िेरहरुको ऄवधकांश घरहरुमा धाराको सवुिधा भएको तथाङ्कमा ईललेख रहतेा पवन खलुला श्रोतहरु 

जस्तै कुिा, नदी, अवदबाट पवन खानपेानी सकंलन गनुा पन े ऄिस्था समते रहकेो छ । यस ै गरी 

अयोजना प्रभावित िेरमाहरुमा शौंचालयको सवुिधा छ ।  

 

छ. यातायात र पह ाँचमागश  

अयोजना प्रभावित िेरहरुमा सडक सञ्जालको विकाश भआसकेको छ । प्रस्तावित अयोजना िेरहरु 

सडकको पहुाँच वभरन ै पदाछन ् र अयोजना वनमााण तथा सञ्चालन गने िममा नयााँ सडक खोलन 

अिश्यक नभएको तर ममात सम्भार गनपुना ऄिस्था ऄध्ययनले जनााँईदछ । 

 

ज. घरको बनोट 

प्रस्तावित अयोजना िेरमा ऄवधकांश घरहरुको बनोट हदेाा वसमने्ट प्रयोग भएको घरहरु रहकेो पाआयो । 

यसगैरी केवन्िय त्याङ्क विभाग २०६९ ले प्रकाशन गरेको प्रवतिेदन ऄनसुार वसमने्टले बनकेो पक्की 

घरहरुको ऄनपुात लगभग ८२ प्रवतशत रहकेो छ ।  
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पररच्छेद - ६: प्रस्तावको ववकलप ववशे्लर्ण 

विकलप विशे्लषण िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन ऄध्ययनको एक महत्त्िपणूा ऄंग हो । अयोजनासाँग 

सम्बवन्धत विवभन्न पिहरुको विकलप विशे्लषणको मखु्य ईद्दशे्य भनकेो विकास वनमााणका कायाहरु गदाा 

सकारात्मक प्रभािहरुलाआा बढोिरी र नकारात्मक प्रभािहरु कम हुन े प्रकारको वियाकलापलाआा 

ऄगींकार गनुा हो । िातािरणीय प्रभाि मलूयाकंन गदाा ऄध्ययन टोलीले वनम्न मदु्दाहरुलाइ विचार गद ै

विकलप विशे्लषण गररएको छ । यस प्रस्तािको सम्भावित विकलप वनम्न ऄनसुार रहकेा छन ्।  

क. वडजााआन ववकलप  

प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको भौवतक सरंचना वनमााण तथा शवैिक वियाकलाप सचंालन गना 

फरक फरक भिनको वडजाआन तयार पाररएको छ । प्रस्तािकले यसलाइ आवन्जवनयररङ परामशादाताद्धारा 

सझुाएको ईिम वडजाआनको रुपमा स्िीकार गदाछ । अयोजनाले विश्वविद्यालय भिनहरु वनमााण गदाा 

नपेाली मौवलक कला ससं्कृवत झवलकन ेवकवसमको वनमााण गन ेप्रस्ताि गरेको छ । विश्वविद्यालय भिन 

वनमाणा कायामा मवेशन शवक्त साथ साथ ैश्रवमक शवक्तको प्रयोग गररनछे ।  

ख. ाअयोजना स्थल 

प्रस्तावित अयोजना गण्डकी प्रदशे कास्की वजलला पोखरा महानगरपावलका िडा न.ं ३२, मा पदाछ । 

यस अयोजनाका लावग मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरोको १८१ रोपनी र मालेपाटनको १७२ रोपनी 

जग्गामा वनमााणका लावग प्रस्ताि गररएको छ । विश्वविद्यालयको प्रस्तावित िेर मवुग्लन-पोखरा राजमागा 

ऄन्तगात तललो गगनगौडाबाट करीब २ वकलोवमटर ईिर-पिूामा पदाछ । प्रस्तावित अयोजना स्थानसम्म ै

िाभेल बाटो रहकेो छ । प्रस्तावित िेर प्रदशे सरकारद्धारा विश्वविद्यालय वनमााणका लावग ईवचत ठहराआा 

हस्तान्तरण गररएको हुाँदा प्रस्तािकका ऄनसुार प्रस्तावित अयोजना स्थान ईिम िैकवलपक िेरमा पदाछ 

। अयोजना िेर सरकारी खाली जग्गामा पन ेर िन िेर पवन नपन ेहुाँदा ईपयकु्त स्थानको रुपमा वलआएको 

छ । कास्की  वजलला पोखरा महानगरपावलका िडा न.३२ मा पन ेपृ् िीराजमागाको पिूातफा  ऄिवस्थत 

तललो गगनगौडा बजारबाट कररि १५ सय वमटर दरुीमा रहकेो साविक वक.न.ं६११ मध्ये १०६-११-२-

३ जग्गा र सोही वकिासाँग पिूा दविणतफा  जोवडएको वक.न.ं२१७४ िेरफल ७४-५-३-३ परैु र ईक्त वकिा 

जग्गाबाट कररि २ कोलोवमटर पिूातफा  पन े वक.नं.१८५० िेरफल ३५-८-१-० परैु मालेपाटन चौरको 

खाली जग्गा; ईललेवखत दिैु जवमन साँगै रहकेा र सो जवमनको ईिर तफा  परुानो काठमाडौ ाँ जान ेबाटो, 

दविण र पविमतफा  अिावसय र अिादी िेर, पिूातफा  फुसखेोला र अिादी िेर पदाछ । प्रस्तावित 

स्थानमा भौवतक पिूााधारहरु जस्तै सडक, खानपेानी, विद्यतु अवदको राम्रोसाँग विकास भैआसकेको छ ।  
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ग. जनर्वि, स्रोत 

प्रस्तािकले स्थानीय जनसमदुायलाआा रोजगारीमा सलंग्न गराईन े साथै स्थानीय स्रोतसाधन सकेसम्म 

प्रयोग गन े जनाएका छन ् । विश्वविद्यालय सचंालनमा अईाँदा िैकवलपक उजाा स्रोतलाआा प्राथवमकता 

वदआन ेजनाआएको छ । उजााका लावग, िैकवलपक उजाा स्रोतको रुपमा सौया ईजाा, प्रकाश र तातोका लावग 

प्रयोगमा लयाईन े र एलपी ग्यााँस पकाईन े ईद्दशे्यका लावग प्रयोग गररनछे । यसका साथै अयोजना 

वनमााणका लावग अिश्यक वनमााण सामिी पोखरा महानगरपावलकाले स्िीकृत गरेको स्थानीय खानी 

िेरबाट छनोट गरी गणुस्तरीय सामिी प्रयोग गररनछे । 

घ. वैकवलपक सांसाधनहरु 

प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको भौवतक सरंचना वनमााण तथा शवैिक वियाकलाप सचंालन 

अयोजना िातािरणमरैी रुपमा सचंालन गन ेप्रस्ताि गररएको छ । पानीको मागलाआा सम्बोधन गना साथै 

भवूमगत पानीमा पन े ऄसर कम गना प्रस्तािकले विश्वविद्यालयको प्रत्यके विभागमा िषााको पानी 

सकंलन प्रणाली जडान गन ेसाँगसाँगै विश्वविद्यालय प्रांगण वभर पााँचिटा ररचाजा पोखरी वनमााण गररनछे, 

जसले दिैु कुरालाआा सम्बोधन गनछे । वबजलुी अपवूताका लावग नपेाल विद्यतु प्रावधकरणबाट व्यिस्था 

वमलाआनछे । यसका साथै विश्वविद्यालयलाइ जलिाय ूऄनकुुल र िातािरण मरैी बनाईनको लावग पाँहुच 

सडक छेईमा स्थानीय बोटवबरुिा (मसला, वनम, ऄमला, ऄम्बा, कालो वशरीष, दबुो, वचलाईन ेअवद) 

रोवपनछेन ्। 
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पररच्छेद-७: प्रस्ताव कायाशन्त्वयन गदाश वातावरणमा पने खास प्रभाव 

प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको भौवतक सरंचना वनमााण तथा शवैिक वियाकलाप सचंालन 

अयोजनाले वशिा िेरमा ऄन्तरावरिय बजारमा वभवरएको नविनतम प्रिवृिलाइ ध्यानमा राख्द ै

प्राविवधक विषयहरूमा विद्याथी केवन्ित शवैिक वियाकलाप समािेश गदाछ । यसका साथै अयोजनाल े

रोजगारीको ऄिसर श्रजृना गदाछ भन े वनमााण चरण तथा सचंालनको बखतमा सामावजक-अवथाक 

गवतविवधहरू बढाआ स्थानीय िेर साथै प्रस्तावित प्रदशे र समि रुपमा दशेको विकासमा योगदान 

परु् याईन े छ । यद्यवप अयोजनाले यसको वनमााण र संचालन चरणमा भौवतक, जैविक, सामावजक-

अवथाक तथा सांस्कृवतक िातािरणमा पन ेसकारात्मक र नकारात्मक प्रभािहरु तल सचूीकृत गररएको 

छ । विशषेज्ञहरुले पवहचान गरेका प्रभािहरु साथै स्थानीय व्यवक्तहरुले ईठाएका सिालहरु यस 

पररच्छेदमा समािेश गररएको छ । 

७.१. सामावजक-ाअवथशक तथा सााँस्कृवतक वातावरणमा पने सकारात्मक प्रभावहरु 

७.१.१. वनमाशण चरण 

रोजगारीको ाऄवसर प्राि ह ने 

प्रस्तावित अयोजनाको वनमााण ऄिधीभर ७,८२७ (२,४०९ दि; ५,४१८ ऄधादि) जनशवक्त 

अिश्यक पन े दवेखन्छ । प्रस्तावित अयोजना वनमााणको िममा स्थानीय रूपमा ईपलब्ध 

श्रवमकहरूलाआा ईनीहरुको सीप र दिताको अधारमा रोजगारीका लावग प्राथवमकता वदआनछे, जसका 

कारण यस अयोजनाले स्थानीय जनतालाइ रोजगारीको ऄिसर प्रदान गनछे । ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि 

पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा िेरीय तथा समयािवधमा ऄलपकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त 

प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ ।  

ाअयाअजशनका ाऄवसर वसजशना ह ने 

प्रस्तावित अयोजनामा सलंग्न कामदारलाआा ईक्त िेरमा खाजाको तथा ऄन्य अिश्यक सवुिधा प्रदान 

गना त्यस िेरका मावनसले वचया पसल, यवुटवलटी स्टोर जस्ता नयााँ अयअजान गन ेगवतविवधहरू सरुु 

गना सक्नेछन ् । यस अयोजनाको ऄिधी पवन लामो समयको रहकेो र कामदारलाआा खाद्य तथा ऄन्य 

सामिीको सहज ईपलब्धता गराआा अयअजानको बाटो पवहलयाईन यस अयोजनाले त्यस िेरमा 

स्थानीयलाआा प्रोत्सावहत गदाछ । कारणबस प्रस्तावित अयोजनाको वनमााणको िममा स्थानीय िेरका 

व्यापार तथा व्यिसाय फस्टाईन ेछन ्। ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा मध्यम, सीमामा 

स्थानीय तथा समयािवधमा ऄलपकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ मध्यम महत्त्िपणूा प्रभािको 

रुपमा िगीकरण गररएको छ । 
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स्थानीयको प्रावववधक सीप बढ्ने 

प्रस्तावित अयोजनाले वनमााण चरणमा स्थानीयलाइ विवभन्न प्रकारका काया जस्तै कंविड वमवक्सङ्, 

डन्डी बान्न,े ढलान भन,े िाल बनाईन ेअवद सीप र प्राविवधक ज्ञान हस्तान्तरण गदाछ । वनमााण कायाहरु 

गदाा चावहन ेप्रविवधको सीप तथा तावलमको लावग रकम विवनयोजन गरी त्यस िेरका स्थानीयहरुको 

प्राविवधक सीप र ज्ञान बढ्नछे । ईललेवखत ऄप्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा मध्यम, सीमामा 

स्थानीय तथा समयािवधमा दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ मध्यम महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा 

िगीकरण गररएको छ । 

७.१.२. सांचालन चरण  

प्रावववधक सीप र ज्ञान भएका जनर्वि ाईत्पादन ह ने   

प्रस्तावित अयोजनाले स्नातक तहको विज्ञान सम्बवन्ध विवभन्न ११ शवैिक संकाय वनमााण तथा 

सचंालन गनछे । अयोजना िेरमा शवैिक वियाकलाप सचंालन हुाँदा अयोजना िरेका साथै दशेका 

कुनपैवन ठाईाँबाट प्राविवधक ज्ञान हावसल गना विद्याथीको पहुाँच यस िेरमा पगु्नेछ । फलस्िरुप दशेमा 
प्राविवधक सीप र ज्ञान भएका जनशवक्त ईत्पादन हुनछे र दशेको अवथाक, सामावजक विकास िुत गवतमा 

ऄगावड बढ्न े सम्भािना रहकेो छ । ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा 

िेरीय तथा समयािवधमा दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा 

िगीकरण गररएको छ ।  

ववदेर् पढ्न जाने ववद्याथीको सांख्यामा कवम ाअाईने सम्भावना 

प्रस्तावित अयोजना सचंालनमा अएपवछ दशेका विवभन्न ठाईाँमा रहकेा विद्याथीहरु अफ्नो ऄवभरुवच 

भएको विषय ऄध्ययन गना यस विश्वविद्यालयमा अईनछेन ् । अफ्नै िेरमा अफुले ऄध्ययन गना 

चाहकेो विषयमा स्नातक तह ईविणा गन ेऄिसर प्राप्त गनछेन,् जसका कारण दशेको पसैा दशेम ैखचा हुन े

र प्रयोग अईने सम्भािना रहकेो छ र नपेाली विद्याथी विदशे गआा ऄध्ययन गने सखं्यामा कवम अईनछे । 
ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा िेरीय तथा समयािवधमा दीघाकालीनको 

रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

रोजगारीको ाऄवसर प्राि ह ने 

प्रस्तावित िेरमा शवैिक वियाकलाप सचंालन हुाँदा दशेका कुनपैवन ठाईाँबाट पढाईन े प्राध्यापक, 

सहप्राध्यापक र ईपप्राध्यापक दवेख वलएर अयोजना िेरका स्थानीयलाआा कम्प्यटुर ऄपरेटर, टाआवपि, 

वपयन, पाले िाआभर अवदको वनयवुक्त यस विश्वविद्यालयमा हुन्छ । यसबाट प्रत्यि रुपमा स्थानीयल े
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रोजगारीको ऄिसर प्राप्त गनछेन,् जसका कारण अयोजना स्थानमा बेरोजगारीको सखं्या कम हुनछे ।  

ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा िेरीय तथा समयािवधमा दीघाकालीनको 

रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ ।    

जग्गाको मूलयमा वृवि ह ने 

प्रस्तावित िेरमा गण्डकी विश्वविद्यालय सचंालनमा अएपवछ पोखरा महानगरपावलका िडा न.ं३२ 

स्थीत मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरो र मालेपाटन िरेको जग्गाको मलूय िवृद्भ हुनछे । यस िेरमा 

स्िास््य वक्लवनक, स्िास््य चौकी, विद्यालय, थोक पसल, होटल, कृवष, गैर सरकारी ससं्था र सरकारी 

ससं्थाहरु अवद सचंालन हुनछेन ् । ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा 

स्थानीय तथा समयािवधमा दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा 

िगीकरण गररएको छ ।     

स्थानीय तथा प्रदेर् सरकारको ाअयको स्रोतमा वृवि ह ने 

प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालय स्थानीय सरकार र प्रदशे सरकारले तोकेको नीवत, वनयम, काननू र 

मापदण्ड वभर रहरे सचंालन हुनछे । यस अयोजना सचंालन पिात यस अयोजनाले स्थानीय/प्रदशे 

सरकारलाइ कर/राजश्व बझुाईन ेहुाँदा स्थानीय तह र प्रदशेको अयको स्रोत बढ्न ेछ । ईललेवखत प्रत्यि 

प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा िेवरय तथा समयािवधमा दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त 

प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

सांस्थाको सामावजक ाईत्तरदावयत्व ाऄन्त्तगशतका गवतवववध 

औद्योवगक व्यिसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ बमोवजम कुन ैपवन ससं्थाले प्रत्येक अवथाक िषाको खदु 

मनुाफाको केवह ऄंश स्थानीय िेरको विकासमा खचा गना पनछे । अयोजनाले पोखरा 

महानगरपावलकामा ससं्थाको सामावजक ईिरदावयत्ि ऄन्तगातका कायाहरु गनुापनछे । ईललेवखत प्रत्यि 

प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा िेरीय तथा समयािवधमा दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त 

प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

७.२. सामावजक–ाअवथशक तथा सााँस्कृवतक वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभाव  

७.२.१. वनमाशण चरण  

व्यवसायजन्त्य सरुक्षा र स्वास्थ्य जोवखम  

प्रस्तावित अयोजना वनमााण गवतविवधमा मवेशनरी ईपकरणको प्रयोग हुन े गदाछ, यवद यस्तो ईपकरण 

प्रयोग गदाा सरुिा ईपायहरू ऄपनाआएन भन ेदघुाटनाको जोवखम पदैा हुन सक्छ । प्रायः दघुाटनामा पन े



 

गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक संरचना वनमााण तथा शैविक वियाकलाप संचालन अयोजनाको  

िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन 

75 
प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

वनमााणमा सलंग्न श्रवमकहरू हुन ेगदाछन ्। ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा 

स्थानीय तथा समयािवधमा ऄलपकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा 

िगीकरण गररएको छ । 

ाअयोजना के्षर ाअसपास स्वास्थ्य र सरसर्ााइ 

वनमााणसाँग सम्बवन्धत फोहोर जथाभािी फालेमा साथै श्रवमक वशविरबाट वनस्कन े फोहोरको ईवचत 

व्यिस्थापन गररएन भन ेअयोजना िेरमा रोग फैलन सक्न ेसम्भािना रहन्छ । ईललवेखत प्रत्यि प्रभाि 

पररमाणको अधारमा मध्यम, सीमामा स्थानीय तथा समयािवधमा ऄलपकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त 

प्रभािलाइ मध्यम महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

ाअगन्त्तुक (कामदार) समुदाय र रैथाने समुदायबीच कलह र झगडा ह ने  

बावहरबाट कामदारहरूको अगमनले वनमााण टोली र स्थानीय समदुायमाझ वििाद ईत्पन्न हुन सक्छ । 

वििादका कारणहरु: स्रोत साधनहरूको ईपयोग, स्थानीयलाइ हुन े व्यिहार र स्थानीयले बावहरी 

कामदारलाइ गन ेव्यिहार, िैचाररक वभन्नता अवद हुन सक्छ । यसले अयोजना वनमााण गवतविवधमा 

वढलाआ हुन सक्दछ । ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा न्यनू, सीमामा स्थानीय तथा 

समयािवधमा ऄलपकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ न्यनू महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण 

गररएको छ । 

ाअवदबासी जनजावत, जोवखमयुि समुदाय, दवलत ाअवद समुहमा ह ने प्रभाव 

प्रस्तावित अयोजना वनमााणको िममा यस िेरमा रहकेा सकुुम्बासी समदुाय, अवदबासी जनजावत 

(राआा, वलम्ब)ु, जोवखमयकु्त समदुाय (यस अयोजना िेरमा नरहकेो), दवलत (कामी,दमाआा) अवद 

समहुका मावनसलाआा वनमााणमा न्यनू सलंग्नता गराईन ेसाथै सलंग्न भएकाहरुलाआा पवन कम ज्याला वदन ेर 

हपे्न ेप्रविवद्ध रहन सक्छ । ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा स्थानीय तथा 

समयािवधमा ऄलपकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण 

गररएको छ । 

यातायातमा ाऄवरोध  

प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको भौवतक पिूााधार वनमााण िममा अिश्यक सामिी ढुिानी गना 

सिारी साधनहरूको अिागमनमा ईललेखनीय िवृद्ध हुनछे । यसरी सामिी  ओसारपसार गदाा िावफक 

भीड बढ्न सक्छ । ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा मध्यम, सीमामा िेर विशषे तथा 
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समयािवधमा ऄलपकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ न्यनू महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण 

गररएको छ । 

महामारी व्यवस्थापन 

प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको भौवतक पिूााधार वनमााणका लावग कामदारको अिश्यकता पन े

हुन्छ जसले गदाा अयोजना िेरमा मावनसको जमघट हुन्छ । यवद कुन ै समयमा ऄवहलेको जस्तो 

महामारीको प्रकोप फैलन ेहो भन ेयस्ता महामारीको प्रकोप मावनसको जमघट हुन ेठाईाँमा सवजलै फैलन 

सक्छ र यसबाट बच्न ईद्योगमा पवन सरुिाको विवध ऄपनाई अिश्यक रहन्छ । ईललेवखत प्रत्यि 

प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा िेवरय तथा समयािवधमा मध्यकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त 

प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

७.२.२. सांचालन चरण 

सरुक्षा सम्बवन्त्ध  मुद्दाहरु 

प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालय सचंालनमा अएपवछ त्याहााँ पढ्न अईन ेविद्याथी तथा पढाईन अईन े

प्रध्यापक, वशिक साथै कमाचारीको सरुिा र सचंालन हुन ेविभागको सरुिासाँग सम्बवन्ध मदु्दाहरु ईच्च 

हुनछे । ईललेवखत ऄप्रत्यि/प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा िेर विशषे तथा 

समयािवधमा दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण 

गररएको छ । 

ववद्यमान पूवाशधारमा दबाव वसजशना ह ने 

प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालय सचंालनमा अएपवछ प्रस्तावित िेरमा जनसखं्या चाप बढ्नछे जसका 

कारण अयोजना िेर साथ ै असपासको िेरमा उजााको अिश्यकता बढ्न;े पानीको माग बढ्न;े 

सडकमा सिारी साधनको चाप बढ्नछे, साथै फोहोरको मारा बढ्न ेहुाँदा यसको व्यिस्थापनमा चनुौती 

थवपनछे, जसले स्थानीय विद्यमान पिूााधारमा दबाि बढाईन सक्दछ । ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि 

पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा स्थानीय तथा समयािवधमा दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त 

प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

जनसांङ्ख्या चाप बढ्ने 

प्रस्तावित अयोजना सचंालनमा अएपवछ, अवथाक वियाकलापको िवृद्धले ईललेवखत ठाईाँमा कम 

विकास भएका िेरबाट मावनसहरुको बसाइ ाँसराआको िम बढ्नछे जसले गदाा विवभन्न जातजावत, धमा 

मान्न े मावनसको बसोबसमा िवृद्ध हुन सक्छ । ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, 
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सीमािवधमा स्थानीय तथा समयािवधमा दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा 

प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

सामावजक, सााँस्कृवतक र धावमशक वातावरणमा पररवतशन ह ने 

अयोजना सचंालनमा अएपवछ विवभन्न जातजावत, भाषा, ससं्कृवत भएका मावनसहरुको बसाइ ाँसराआ 

अयोजना िेर असपास हुनछे, जसले गदाा धरैे वकवसमको ससं्कृवत, धमा मान्न ेमावनसहरु एकऄकााको 

नवजक हुनछेन ्र मावनसहरु एकऄकााको धमा, ससं्कृवत वतर अका वषत हुन सक्छन ्। ईललेवखत ऄप्रत्यि 

प्रभाि पररमाणको अधारमा मध्यम, सीमािवधमा स्थानीय तथा समयािवधमा दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा 

ईक्त प्रभािलाइ मध्यम महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

गुनासो व्यवस्थापनमा चुनौती  

प्रस्तावित अयोजना सचंालनका िममा विवभन्न समस्या अईन सक्छन,् जसमा विद्याथीको 

पठनपाठनका सिाल, विद्याथी, वशिक साथ ैकमाचारी अवदवबचको मतभेदको कुरा, विश्वविद्यालयको 

विवभन्न काममा रावखएका मवहला र परुुषवबच ऄसमान ज्यालादरको विषय अवद पदाछन ्। ईललेवखत 

प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा मध्यम, सीमामा िेर विशषे तथा समयािवधमा दीघाकालीनको 

रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ मध्यम महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

महामारी व्यवस्थापनका सवाल 

प्रस्तावित अयोजना सचंालनका िममा अयोजना िेरमा बहुसखं्य मावनसको जमघट हुन्छ । यवद कुनै 

समयमा ऄवहलेको जस्तो महामारीको प्रकोप फैलन सक्छ र यस्ता महामारीको प्रकोप मावनसको जमघट 

हुन ेठाईाँमा सवजलै फैलन सक्छ र यसबाट बच्न अयोजना िेरमा सरुिाको विवध ऄपनाईन अिश्यक 

रहन्छ । ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा िेवरय तथा समयािवधमा 

मध्मकावलनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

ाऄन्त्य व्यवसायमा प्रभाव 

प्रस्तावित अयोजना पन ेपोखरा महानगरपावलकामा paragaliding व्यिसाय फस्टाईाँदो िममा रहकेो 

छ । अयोजना वनमााण तथा सचंालनले यस व्यिसायमा प्रभाि पान ेसम्भािना रहकेो छ । यसका साथ ै

अयोजनाको भौवतक सरंचना वनमााणले हिाआा ईडानमा समते प्रभाि पान े सम्भािना रहकेो छ । 

ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा न्यनू, सीमामा िेर विशषे तथा समयािवधमा 

दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ न्यनू महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 
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७.३. जैववक वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभाव  

७.३.१. वनमाशण चरण  

प्राकृवतक सौन्त्दयशतामा ह्रास 

प्रस्तावित अयोजनाको भौवतक पिूााधार वनमााणका लावग मालमलु स्यालटहरो र मालेपाटनको सरकारी 

जग्गा प्रयोग हुनछे । ईक्त िेरमा भिन वनमााण साथै सामिी भण्डारण अवदका कारण भआरहकेो हररयाली 

साथै Aerial दृश्यमा प्रभाि पन े छ जसले गदाा प्राकृवतक सौन्दयातामा ह्रास अईन े छ । ईललेवखत 

प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा िरे विशषे तथा समयािवधमा दीघाकालीनको रहकेो 

हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

७.३.२. सांचालन चरण  

प्राकृवतक सौन्त्दयशतामा ह्रास 

प्रस्तावित अयोजना िेरमा शवैिक वियाकलाप सरुु भएसाँगै यातायातको िवृद्ध बढ्दो रुपमा हुनछे, 

जसले गदाा प्रस्तावित िेरमा ध्िवन र िाय ुईत्साजनको मारा बढ्नछे यसले अयोजना िेरको सौन्दायमा 

ह्रास अईन े छ । ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा मध्यम, सीमामा िेर विशषे तथा 

समयािवधमा दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ मध्यम महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण 

गररएको छ । 

जलचर र ाईभयचरको जीवन प्रणालीमा प्रभाव 

प्रस्तावित अयोजनाको सचंालन चरणमा अयोजना िेरमा ईत्पन्न हुन े तरल फोहोर (septic and 

laboratory waste) नवजकको नदीमा शवुद्धकरण नगरी फालेमा, पानीको शदु्धतामा ह्रास अईनछे 

जसको कारण त्यहााँ पाआन े जलचर र ईभयचरको जीिन प्रणालीमा (जस्तै ऄन्डा नास हुन,े स-साना 

प्रजावत नास हुने अवद) प्रभाि पना जानछे । ईललेवखत प्रत्यि/ऄप्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा 

ईच्च, सीमामा स्थानीय तथा समयािवधमा दीघाकालीनको रहकेो हुदााँ ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा 

प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ ।  

७.४. भौवतक वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभाव  

७.४.१. वनमाशण चरण  

प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको भौवतक सरंचना वनमााणको बखत भौवतक िातािरणमा वनम्न 

नकारात्मक प्रभािहरू दखेा पन ेऄनमुान गररएको छ । 
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भूक्षय तथा पवहरो जाने सम्भावना 

पोखराको भौगोवलक ऄिस्था सिेंदनशील ऄिस्थामा रहकेो छ । प्रस्तावित अयोजना वनमााण हुन े

मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरो र मालेपाटन िेर िमश ताल खोला र रुपाताल खोला वकनारमा पदाछ 

। मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरोमा वनमााण गररन ेसरंचना पविम खदुी खोलाको वकनारमा र दविण 

िेर ताल खोलको वकनारमा पदाछ भन ेमालेपाटन िेरको अयोजनाको दविण पवटको भाग रुपाताल 

खोला छेईमा पदाछ  । वनमााणको कारण अयोजना िेरको जवमनमा ऄवस्थरता ईत्पन्न हुने तथा भिूय 

हुन सक्न े सम्भािना रहकेो छ । ईललेवखत ऄप्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा 

स्थानीय तथा समयािवधमा दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा 

िगीकरण गररएको छ । 

भू-ाईपयोगमा प्रभाव पने 

प्रस्तावित अयोजनाले सरकारी जवमनलाआा गण्डकी विश्वविद्यालयको भौवतक सरंचनामा रूपान्तरण 

गनााले हुन े पररितान स्थायी हुनछे । प्रस्तावित अयोजना वनमााण गना मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) 

स्यालटहरोको १८१ रोपनी र मालेपाटनको १७२ रोपनी जग्गा अिश्यक पनछे । यसका ऄलािा वनमााण 

सामिी थपुादाा हुन ेप्रभाि साथै कामदार वशविरबाट वनस्कन ेफोहोरका कारण पन ेप्रभाि ऄस्थायी हुनछे 

। ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा स्थानीय तथा समयािवधमा 

दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

कामदार वर्ववर, वनमाशण साम्ी थुपाने के्षर, वब्न व्यवस्थापन के्षर ाअवदको स्थापना तथा 

सांचालनले गदाश पने प्रभाव 

प्रस्तावित अयोजना वनमााणको लावग अयोजना िरेमा मालमलु स्यालटहरो वस्थत कोवडानटे: 

२८
०
०६'४४''N, ८४

०
०५'५७''E मा र मालेपाटन वस्थत कोवडानटे २८

०
०६'४२"N, ८४

०
०६'५२"E मा 

वनमााणमा सलंग्न कामदारको लावग प्रत्येक स्थानमा दइु ऄस्थायी वशविर बनाआनछे । ईक्त वशविरबाट 

दवैनक जैविक साथै ऄजवैिक (वससाका बोतल, चरुोटको ठुट्टा अवद) र तरल फोहोर वनस्कासन हुनछे । 

यसका साथ ै अयोजना िरेको स्यालटहरो वस्थत कोवडानटे: २८
०
०६'४१''N, ८४

०
०५'५६''E मा र 

मालेपाटन वस्थत कोवडानटे २८
०
०६'४३"N, ८४

०
०६'५५"E मा वनमााणको लावग वनमााण सामिी थपुाररन े

छ । वनमााण सामिी नछोवप थपुादाा िाय ुप्रदषूण हुन,े भण्डारण प्रवकयामा िेिास्ता गदाा नदीमा चिुाहट 

हुन ेअवद प्रभाि पनछेन ्। प्रस्तावित अयोजना वनमााण गदाा ईत्खननबाट वनकै मारामा माटो तथा ढंुगा 

वनस्कनछे, यस वबिनको व्यिस्थापनमा ध्यान नवदन े हो भन े अयोजना िेरको माटोको गणुस्तरमा 

प्रभाि पन े साथै नवजकको नदीको पानीको ितामान ऄिस्थामा विचलन लयाईन सक्छ । ईललेवखत 
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प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा स्थानीय तथा समयािवधमा ऄलपकालीनको रहकेो 

हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

 

वाय ुप्रदूर्ण बढ्ने 

प्रस्तावित अयोजनाको भौवतक पिूााधार वनमााणको ऄिवधमा वनमााण सम्बवन्ध गवतविवधले िायकुो 

गणुस्तरमा प्रभाि पानछे, जसका कारण अयोजना िेरमा धुाँलो साथै धुाँिाका कणहरु ईच्च मारामा 

दवेखनछे । मखु्य रूपमा साआट क्लीयरन्सबाट, वनमााणको िममा प्रयोग गररन ेमवेशनरी ईपकरणहरुबाट 

ईत्पन्न हुन े धुाँलो, साथै वनमााण कायामा अिश्यक सिारी साधन अवदबाट िाय ु प्रदषूण बढ्नेछ । 

अयोजनाको लावग अिश्यक पन ेआन्धन साथै प्रयोग गररन ेआन्धनबाट ईत्सजान हुन ेकािानको मारा आन्टर 

गिमटे प्यानल फर क्लाआमटे चमे्ज (अआा.वप.वस.वस.) को कािान आकुआव्यलेन्ट (आा) ऄनरुुप अयोजना 

ऄिधी भरर १,३७६,६२२.५५ के.वज. कािान ईत्सजान (तावलका न.ं१२) हुने ऄनमुान गररएको छ जसले 

प्रस्तावित िेरमा िाय ुप्रदषूण बढ्नछे । ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा मध्यम, सीमामा 

स्थानीय तथा समयािवधमा ऄलपकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ मध्यम महत्त्िपणूा प्रभािको 

रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

वनमाशण सम्बवन्त्ध गवतवववधहरूको कारण ध्ववन प्रदूर्ण 

वनमााण कायाको सबैभन्दा ऄिांछनीय पररणाम मध्य ध्िवन प्रदषूण एक हो । विवभन्न वनमााण कायाहरूका 

कारण, अयोजना िेरमा छोटो ऄिवधका लावग ध्िवन प्रदषूणको प्रभाि रहनछे । त्यस्तै वनमााण सामिी 

ढुिानीका लावग प्रयोग हुन े वनमााण सिारी साधनहरूले पवन ध्िवन प्रदषूण बढाईनछेन ् । ईललेवखत 

प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा स्थानीय तथा समयािवधमा ऄलपकालीनको रहकेो 

हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

पानी प्रदूर्णको सम्भावना 

प्रस्तावित अयोजना वनमााणको िममा वनमााण वशविर, ब्यावचङ्ग प्लान्ट, वमवक्सगं िेरबाट वनस्कने 

फोहोरले सतह र भवूमगत पानी प्रदषूण वनम्त्याईनछे । त्यस्तै, इन्धन तेल र िीस र ब्याच 

गवतविवधहरूबाट वनस्कन ेफोहोर, पानीमा जान ेसम्भािना रहन्छ । ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको 

अधारमा मध्यम, सीमामा स्थानीय तथा समयािवधमा ऄलपकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ 

मध्यम महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 
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र्ोहोरमैला वनस्कासन तथा व्यवस्थापनले गदाश पने प्रभाव 

प्रस्तावित अयोजना वनमााण गदाा कामदारले प्रयोग गन े वशविरबाट वनस्कासन हुन े फोहोर (वनमााण 

ऄिधीभर २३४८.१ के.वज.; १ जना: ०.३ के.वज.), साथै बालिुा, माटो राख्न प्रयोग हुन े बोरा 

जथाभािी फालेमा अयोजना िेरमा फोहोरमलैा व्यिस्थापनमा चनुौती थवपनछे । ईललेवखत प्रत्यि 

प्रभाि पररमाणको अधारमा मध्यम, सीमामा िेर विशषे तथा समयािवधमा ऄलपकालीनको रहकेो हुाँदा 

ईक्त प्रभािलाइ न्यनू महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

४.४.२. सांचालन चरण 

भूक्षय तथा पवहरो जाने सम्भावना 

प्रस्तावित अयोजना िेर नदी कटान हुने िेरमा पदाछ । तसथा, अयोजना िेरको नदीमा बखाामा ईच्च 

बहाि अईने र नदी छेईछाईमा वनमााण गररएका सरंचना भावषन े र ऄवस्थरता ईत्पन्न हुने सम्भािना 

रहकेो हुन्छ । कारणबस यस ऄवस्थरताले प्रस्तावित िेरमा भिूय तथा पवहरो जान सक्न े सम्भािना 

रहन्छ । ईललेवखत ऄप्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा स्थानीय तथा समयािवधमा 

दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

कामदार वर्ववर, वनमाशण साम्ी थुपाने के्षर, ाअवदको स्थापना तथा सांचालनको सरसर्ााआश 

तथा पुनशस्थापना 

प्रस्तावित अयोजना वनमााणको लावग कामदार वशविरबाट ईत्पन्न फोहोर (वनमााण ऄिधीभर २३४८.१ 

के.वज.; १ जना:०.३ के.वज.) व्यिस्थापन गररएन भन े साथै वनमााण सामिी जथाभािी थपुादाा, त्यस 

िेरको भवूम, जल अवद प्रदवूषत हुनछे । ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा 

िेर विशषे तथा समयािवधमा ऄलपकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको 

रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

ठोस/ाऄधशठोस तथा ाआलेक्िोवनक र्ोहोर व्यवस्थापन 

प्रस्तावित अयोजना सचंालनमा अएपवछ प्रत्येक विभाग तथा केवन्िय भिन, कुलपवत, ईपकुलपवत र 

रवजस्टारको कायाालय, पसु्तकालयबाट वनस्कन ेठोस/ऄधाठोस फोहोर जस्तै जैविक: प्रत्येक विभागको 

क्यावन्टन, साथ ै विश्वविद्यालय पररसरमा सचंालनमा रहन े खाजा/खाना खान े ठाईाँ अवदबाट वनस्कन े

जैविक फोहोर, प्रयोग भआसकेका ऄनािश्यक कागपरहरू (ऄनमुावनत ४५० के.वज. दवैनक) साथै 

ऄजैविक फोहोर: वशशाका बोतल, प्लावस्टक, विवभन्न प्याकेवजन सामिी: चाईचाई, वबस्कुटको खोल, 

वबविएको िा टुटेफुटेको मवेशनको पाट्स र आकुपमने्ट, ब्यािी, Lab बाट वनस्कन ेफोहोर (ऄनमुावनत १५ 
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के.वज.) अवद पदाछ । यवद यस्ता फोहोरलाइ छुटै्ट, िैज्ञावनक तथा सािधानीपिूाक व्यिस्थापन गररएन भन े

यसले अयोजना र असपासको िेरमा प्रदषूण बढाईनछे; जसका कारण अयोजना असपासको िेरमा 

रोग फैलन सक्ने सम्भािना रहकेो छ । ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, सीमामा 

स्थानीय तथा समयािवधमा दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा 

िगीकरण गररएको छ । 

भूवमगत पानीमा ह्रास/जल प्रदूर्ण 

प्रस्तावित अयोजनाको मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरो िेर खदुी र ताल खोलाको दोभानमा 

ऄिवस्थत रहकेो छ भन ेमालपेाटन िेर रुपाताल खोलाको वकनारमा ऄिवस्थत रहकेो छ । अयोजनाको 

सचंालन चरणमा विवभन्न ईद्दशे्यका लावग प्रवत वदन ठूलो मारा (दवैनक ६०,००० वलटर) मा पानी 

अिश्यक पदाछ, यसमा भवूमगत पानी समते पदाछ । यसले भवूमगत पानीको सतहमा कवम लयाईाँछ । 

यसका साथै अयोजना िेरमा ऄनमुावनत ३६,००० वलटर फोहोर पानी वनस्कासन हुन्छ, जसमा तरल 

फोहोर साथै laboratory बाट वनरकासन हुन ेChemical भएको फोहोर पानी हुन्छ, जसले नवजकको 

जलश्रोत प्रदषूण गराईन ेसम्भािना रहकेो छ । ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको अधारमा ईच्च, 

सीमामा स्थानीय तथा समयािवधमा दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ ईच्च महत्त्िपणूा 

प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

वायु प्रदूर्ण 

प्रस्तावित अयोजनाले अिश्यक खण्डमा वडजेल जेनरेेटरको प्रयोग गनछे । वडजेल जेनरेेटरको प्रयोगल े

अयोजना िेरमा, िाय ु प्रदषूण बढ्ने सम्भािना रहकेो छ । यसका साथै अयोजना िेरमा प्रयोगमा 

अईन े सिारी साधन अवदबाट समते िाय ु प्रदषूण बढ्नछे । ईललेवखत प्रत्यि प्रभाि पररमाणको 

अधारमा मध्यम, सीमामा स्थानीय तथा समयािवधमा दीघाकालीनको रहकेो हुाँदा ईक्त प्रभािलाइ मध्यम 

महत्त्िपणूा प्रभािको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 
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पररच्छेद-८: ाऄनुकूल प्रभाव ाऄवधकतम ाऄवभवृवि गने तथा प्रवतकूल प्रभाव न्त्यून गने 

ाईपाय 

यस पररच्छेदमा प्रस्तावित अयोजनाका ऄनकूुल प्रभािहरुलाइ िवृद्ध गन ेतथा प्रवतकूल प्रभािहरूलाइ 

कम गन ेयोजना समािेश गररएको छ र िातािरण ऄनकूुल तथा कम लागतको योजना कायाान्ियन गना 

सझुाि वदआएको छ । यस ऄध्ययनले अयोजना ऄिवध भरी ईठ्न सक्न ेविवभन्न मदु्दाहरूलाइ सम्बोधन 

गरी विस्ताररत योजना तथा प्रवियामा समस्या समाधान तथा फाआदाको िवृद्ध गने ईपाय दशााईाँदछ । यस 

प्रवतिेदनल े भिूय तथा पवहरो न्यनूीकरण ईपाय, फोहोर व्यिस्थापन योजना, सरुिा सम्बवन्ध मदु्दाहरु 

अवद समािेश गरेको छ । 

८.१. सामावजक-ाअवथशक तथा सााँस्कृवतक वातावरणमा पने सकारात्मक प्रभावहरु 

बढोत्तरीका ाईपायहरु 

८.१.१. वनमाशण चरण 

रोजगारीको ाऄवसर प्राि ह ने 

बढोिरीका ईपायहरु: अयोजनाको यस सकारात्मक प्रभािको िवृद्ध गना वनमााण कायामा स्थानीय 

श्रवमक, साथै विपन्न र सीमान्तकृत िगाको सलंग्नतालाइ प्राथवमकता वदआनछे । प्रस्तावित अयोजना 

वनमााणको िममा स्थानीय रूपमा ईपलब्ध श्रवमकहरूलाआा ईनीहरुको सीप र दिताको अधारमा 

रोजगारीका लावग प्राथवमकता वदआनछे । 

ाअयाअजशनका ाऄवसर वसजशना ह ने 

बढोिरीका ईपायहरु: अयोजनाको वनमााण चरणमा अयोजना िेरका स्थानीयले होटल खोली 

वनमााणमा सलंग्न कामदारलाआा खाजा साथै ऄन्य सवुिधा प्रदान गरर अयअजानको बाटो बनाईन 

सक्नछेन ्।  

स्थानीयको प्रावववधक सीप बढ्ने 

बढोिरीका ईपायहरु: यस अयोजनामा सलंग्न जनशवक्तको लावग चावहन े प्रविवधको सीप तथा 

तावलमको लावग रकम विवनयोजन गरी ईनीहरुको सीप बढाईन ेकायामा यस अयोजनाले काम गनछे । 

जसले गदाा अयोजना सम्बन्धी कायामा जानकारी भएका जनशवक्तले अफूमा वनखारता लयाईन 

सक्नछेन ्भने सरुुिाती काम गन ेकामदारले नयााँ सीप वसक्न ेऄिसर पाईाँनछेन ्। 
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८.१.२. सांचालन चरण 

प्रावववधक सीप र ज्ञान भएका जनर्वि ाईत्पादन ह ने   

बढोिरीका ईपायहरु: प्रस्तावित अयोजना सचंालन भएपवछ यस िेरमा दशेका विवभन्न भागबाट 

विद्याथीहरु वशिा हावसल गना अईनछेन ् । यस प्रभािलाआा ऄवभिवृद्ध गना अयोजनाले ऄन्तरावरिय 

बजारमा वभवरएको नविनतम प्रिवृिलाइ ध्यानमा राख्द ैप्राविवधक विषयहरूमा केवन्ित भआा सोही ऄनरुुप 

प्रध्यापकको व्यिस्था वमलाएर अयोजना सचंालन गररनछे । यसका साथै अयोजनाले योजना बनाएर 

छारािवृत कोटा वसजाना गरर स्थानीय विपन्न र सीमान्तकृत िगा, अवथाक ऄिस्था कम भएका 

जनसमदुाय अवदलाआा प्राथवमकतामा राखी छारािवृत प्रदान गनछे । 

ववदेर् पढ्न जाने ववद्याथीको सांख्यामा कवम ाअाईने सम्भावना 

बढोिरीका ईपायहरु: यस प्रभाि ऄवभिवृद्ध गना ऄनसुन्धान िेरमा केवन्ित भआा बहुसवंख्यक विद्याथीको 

ऄवभरुवचलाआा ध्याम राख्द ै शवैिक गवतविवध सचंालन गररनछे । साथै विश्वमा वभवरएको नविन 

प्रविवधलाआा विद्याथीको पहुाँचमा लयाआनछे । 

रोजगारीको ाऄवसर प्राि ह ने 

बढोिरीका ईपायहरु: प्रस्तावित अयोजना सचंालनमा अएपवछ प्रस्तािकले ईवललवखत विषयमा ईच्च 

स्तरीय ज्ञान भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र ईपप्राध्यापक अवदको वनयवुक्तमा जोड वदनछे साथ ै

विश्वविद्यालयमा अिश्यक स्टाफ वनयवुक्तका लावग स्थानीय श्रवमक, साथै विपन्न र सीमान्तकृत िगालाआा 

प्राथवमकतामा राखेर रोजगारीको ऄिसर वसजाना गनछे । 

जग्गाको मूलयमा वृवि ह ने 

बढोिरीका ईपायहरु: अयोजना सचंालनमा अएपवछ त्यस िेरमा यातायातको िेरमा सधुार,  स्िास््य 

वक्लवनक, स्िास््य चौकी, विद्यालय, थोक पसल, होटल, कृवष, गैर सरकारी ससं्था र सरकारी ससं्थाहरु 

अवद सचंालन हुन थालनछेन,् जसका कारण त्यहााँको जग्गाको भाई बढ्नछे । यसलाइ बढोिरी गनाका 

वनवम्ि सो िेरमा स्िास््य सिेाको पहुाँचमा िवृद्ध, पहुाँच सडकको समय समयमा ममात लगायत ऄन्य 

पिूााधारको विकास गना सवकन्छ । 

स्थानीय तथा प्रदेर् सरकारको ाअयको स्रोतमा वृवि ह ने 

बढोिरीका ईपायहरु: यस अयोजनाले स्थानीय सरकारलाइ वदनपुन े कर वढला ससु्ती नगरर समय 

समयमा वतन ेछ साथै यस अयोजनाको िावषाक अवथाक ऄवडटको काम गररन ेछ ।  
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सांस्थाको सामावजक ाईत्तरदावयत्व ाऄन्त्तगशतका गवतवववध 

बढोिरीका ईपायहरु: औद्योवगक व्यिसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ बमोवजम कुन ैपवन ससं्थाले प्रत्येक 

अवथाक िषाको खदु मनुाफाको कवम्तमा १ प्रवतशत व्यिसायीक सामावजक वजम्मिेारीमा लगाईन पन े

हुनछे । अयोजना सचंालन पवछ यस अयोजनाले स्िास््य, सरसफाआा अवदमा सहायताका साथ ै

धावमाक र सााँस्कृवतक सम्पदाको सरंिण गनाका लावग रकम विवनयोज गनछे । अयोजनाले स्थानीयल े

सचंालन गरेको गवतविवधमा वनरन्तर अफ्नो सहभवगता जनाईनछे । 

८.२. सामावजक–ाअवथशक तथा सााँस्कृवतक वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभाव न्त्यूनीकरणका 

ाईपायहरु 

८.२.१. वनमाशण चरण 

व्यवसायजन्त्य सरुक्षा र स्वास्थ्य जोवखम  

न्यनूीकरणका ईपायहरु: वनमााण प्रकृवतको अधारमा प्रस्तािक (िा वनमााण व्यिसायी) ले वनमााणमा 

सलंङ्ग कामदारहरुका लावग व्यवक्तगत सरुिाका सामािी जस्तै हलेमटे, बटु, ग्लोभज, गगलस, मास्क, 

सफे्टी बेलट अवदको व्यिस्था गनेछन ्साथै कामदारहरुको वबमाको व्यिस्था गररनछे । वनमााण पररसरमा 

प्राथवमक ईपचारका वकटहरूको व्यिस्था गररनछे । अयोजना िेरमा वनमााण व्यिसायीले घेराबन्दी 

(तारबार:safety का लावग) गन,े warning sign (खालडा खलुडी भएको जानकारीको बोड), 

information sign (वनमााण काया भआरहकेो जानकारीको बोड) राख्नेछन,् जसका कारण दघुाटना हुन े

सम्भािना न्यनू रहन्छ । यसका साथै वनमााण िेरमा सेनटेरी दृविकोणबाट स्िीकाया सरसफाइ कायम 

रावखनछे भन ेश्रवमकहरुलाइ शौंचालय (वनमााण वशविरबाट पिूा तफा  करीब २० वमटरको दरूीमा २ िटा 

खालडे शौंचालय बनाआन)े र सरुवित वपईन ेपानीको (जारको खानपेानी साथै सरसफाआाका लावग आनारको 

पानी) व्यिस्था गररनछे । अयोजनाले श्रम ऐनको पररच्छेद-१२ मा ईवललवखत व्यिसायजन्य सरुिा 

सम्बन्धी व्यिस्थाको पणूा रुपमा पालना गनछे । यस ऐनमा सरुिा र स्िास््य सम्बन्धी नीवत बनाईन ुपन;े 

श्रवमकप्रवत रोजगारदाताको कताव्य; गैरश्रवमक प्रवत रोजगारदाताको कताव्य; वजम्मिेार व्यवक्तको कताव्य; 

ईत्पादनकताा, अयातकताा र अपवूताकतााको कताव्य; श्रवमकको कताव्य; सरुिा र स्िास््य सवमवत गठन 

गन;े कारबाहीबाट बचाई; तत्काल खतरा भएमा काम बन्द गने; काम रोक्न वनदशेन वदन;े व्यिसायजन्य 

सरुिा र स्िास््य सम्बन्धी विशषे व्यिस्था; सचूना वदन;े सङ्िामक रोग वनयन्रणको व्यिस्था वमलाईन ु

पन;े सरल काममा लगाईन ुपन;े व्यिसायजन्य रोगको ईपाचार सम्बन्धी विशषे व्यिस्था; वनदशेन वदन 

सक्न ेबुाँदाहरु वटपोट गररएको छ । अयोजनाले ईवललवखत ऐनको पालना गनछे ।  
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ाअयोजना के्षर ाअसपास स्वास्थ्य र सरसर्ााइ 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: अयोजना िेरमा श्रवमक वशविरबाट वनस्कन ेफोहोर व्यिस्थापनका लावग एईटा 

वनवित ठाईाँ तोकेर फोहोर सकंलन गररनछे साथै जैविक तथा ऄजैविक फोहोर छुटा छुटै्ट भाडामा 

सकंलन गररनछे । सकंलन गररएको जैविक फोहोर स्थानीयसाँग समन्िय गरर व्यिस्थापन गररनछे भन े

ऄजैविक फोहोर, फोहोर सकंलकलाआा बेवचनछे । अयोजना िेरमा श्रवमकहरुलाइ शौंचालय (वनमााण 

वशविरबाट पिूा तफा  करीब २० वमटरको दरूीमा २ िटा खालडे शौंचालय बनाआन)े र सरुवित वपईने 

पानीको (जारको खानपेानी साथै सरसफाआाका लावग आनारको पानी)  व्यिस्था गररनछे । 

ाअगन्त्तुक (कामदार) समुदाय र रैथाने समुदायबीच कलह र झगडा ह ने 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: प्रस्तावित अयोजना वनमााणको काममा स्थानीय जनसहभावगतालाआा 

प्राथवमकता वदआनछे जसका कारण वनमााणको िममा स्थानीय समदुायमाझ मतभेद र वििाद कम हुन्छ । 

यसका साथै वनमााणमा सलंग्न कामदार र सचंालक वबचमा ईत्पन्न हुने मतभेद अपवस सललाह र 

कुराकानीबाट समाधान गररनछे । ससं्कृवत तथा मलूय मान्यताको कुरामा वनमााण िेर बावहरबाट अएका 

कामदारलाआा स्थानीय ससं्कृवतलाआा प्रभाि पन ेकाया नगना वनदशेन वदआनछे ।  

ाअवदबासी जनजावत, जोवखमयुि समुदाय, दवलत ाअवद समुहमा ह ने प्रभाव 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: वनमााण व्यिसायीले स्थानीय सकुुम्बासी समदुाय, अवदबासी जनजावत, 

जोवखमयकु्त समदुाय (अयोजना िेरमा नरहकेो), दवलत अवद समहुलाआा विश्वविद्यालय वनमााणको 

काममा समान सहभावगता गराआा, बराबर ज्याला प्रदान गनछेन ्। 

यातायातमा ाऄवरोध 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: प्रस्तावित अयोजनाको कामलाआा मध्यनजर गरी सामिी ओसारपसार गन ेसमय 

ऄत्यावधक वभडभाडको (Peak Hour) समय बाहके ऄन्य समयमा गररनछे । यसका साथै अयोजनाल े

पहुाँच सडकको वनयवमत ममात गनछे । 

महामारी व्यवस्थापन 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: महामारीको समयमा अयोजना वनमााणको काम गदाा विश्व स्िास््य सगंठन तथा 

नपेाल सरकारले त्यस समयमा वदआन े स्िास््य सम्बवन्ध मापदण्डको पणूा पालना गरेर मार अयोजना 

वनमााण सम्बवन्ध काया गररन ेछ । वनमााणमा सलंग्न कामदारलाइ माक्स, पन्जा ऄवनिाया गररनछे ।   
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८.२.२. सांचालन चरण   

सरुक्षा सम्बवन्त्ध  मुद्दाहरु 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: प्रस्तावित अयोजना सचंालनमा अएपवछ अयोजना िेरको मखु्य द्धार साथै 

प्रत्येक विभाग साथै अिश्यक स्थान हरेी वस.वस.वट.वभ. रावखनछे । सरुिा गाडाको व्यिस्था समते 

गररनछे । यसका साथै अयोजना िेरमा First Aid Kits, अिवधक स्िास््य जााँचको व्यिस्था 

गररनछे । 

ववद्यमान पूवाशधारमा दबाव वसजशना ह ने 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: प्रस्तावित अयोजनाका लावग गण्डकी विश्वविद्यालयले उजाा अिश्यकता परूा 

गना छुटै्ट िान्सफमार विद्यतु प्रावधकरणबाट जोड्न े छ । यसका साथै पानीको अिश्यकता परूा गना 

अकाश ेपानी सकंलन, शवुद्धकरण तथा प्रयोगमा जोड वदआनछे साथै अिश्यक खण्डमा जवमनमवुनको 

पानी प्रयोग गररनछे । यसका साथै अयोजना िेरमा ईत्पन्न फोहोर व्यिस्थापन गना 3 R वसद्धान्तको 

प्रयोग गररनछे । जसमा जैविक, ऄजैविक फोहोर छुटाछुटै भाडोमा जम्मा गररनछे । जसमा जैविक फोहोर 

मल बनाईन प्रयोग गररनछे भन ेस्थानीय िेरमा सचंालनमा रहकेा फोहोर सकंलक (Scarp dealers) 

साँग समन्िय गरी ऄजैविक फोहोर व्यिस्थापन गररनछे । अयोजनाले जथाभावि फोहोर सकंलन गरेर 

जलाईन ेकाया पणूातया वनषधे गनछे । 

 जनसांङ्ख्या चाप बढ्ने 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: अयोजना िेर असपास बस्ती बसाईाँदा प्रस्तािकले स्थानीय वनकायलाआा 

सहायता वदनछे । 

सामावजक, सााँस्कृवतक र धावमशक वातावरणमा पररवतशन ह ने 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: स्थानीय परम्परा जोगाईाँन अयोजनाले स्थानीय वनकायसाँग समन्िय गरर 

जनचतेनामलूक कायािम गनछेन ्। अफ्न ैमौवलकता, धमा, ससं्कृवत जोगाईाँन ेखालका जनचतेनामलूक 

कायािम गररनछे । 

गुनासो व्यवस्थापनमा चुनौती 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: यस प्रस्ताि कायाान्ियनका कारण विवभन्न समयमा विवभन्न स्थानमा मतभेत र 

वििाद ईत्पन्न हुन सक्छ । यस्ता वििाद तथा मतभेद व्यिस्थापनको लावग गनुासो व्यिस्थापन सयंन्र 

(गनुासो सम्बोधन एकाआ गठन) बनाआन े छ जनु सयंन्रमा स्थानीय बावसन्दाको प्रवतवनवध, अयोजना 
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सचंालकको प्रवतवनवध, स्थानीय तहको जनप्रवतवनवध र कामदारको प्रवतवनवध रहनछेन,् साथै स्थानीय र 

कामदारको गनुासो सङ्कलन गनाको लावग सझुाि पवेटकाको व्यिस्था गररन ेछ । 

महामारी व्यवस्थापनका सवाल 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: प्रस्तावित अयोजना वनरन्तर सचंालमा रवहरहन्छ । कुन ै समयमा ऄवहलेको 

जस्तो कोवभड-१९ जस्तो महामारी फैलन सक्छ, त्यस्तो ऄिस्थामा त्यस समयमा विश्व स्िास््य सगंठन 

तथा नपेाल सरकारले वदएको मापदण्डको पणूा पालना गरेर मार अयोजना संचालन गररन े छ । 

अयोजना सचंालन गन ेिममा अयोजना िेर प्रिेश गदाा ज्िरोको मापन गन ेसाथै स्यानीटाआजर प्रयोग 

गना र माक्स प्रयोगमा ऄवनिाया गररनछे । 

ाऄन्त्य व्यवसायमा पने प्रभाव 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: प्रस्तावित अयोजना केवन्ित िेरमा Paragliding व्यिसाय सचंालनमा रहकेो 

छैन । पोखरा paragliding landing point अयोजना िेरबाट करीब २३ वकलोवमटर ईिर तफा  फेिा 

लेक छेईमा ऄिवस्थत रहकेो छ । यसका साथै प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको भौवतक सरंचना 

वनमााण तथा शवैिक वियाकलाप सचंालन अयोजनाको Master plan ऄनरुुप प्रस्तावित िेरमा 

ऄग्लो भिन वनमााण गररन ेछैन (बढीमा ५ दवेख ६ तलला) जसले कारण हिाआा ईडानमा समस्या ईत्पन्न 

हुन ेछैन ।  

८.३. जैववक वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभाव न्त्यूनीकरणका ाईपायहरु 

८.३.१. वनमाशण चरण 

प्राकृवतक सौन्त्दयशतामा ह्रास 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: प्रस्तावित अयोजनाले अफ्नो पररसरवभर हररयाली कायम राख्न मखु्य 

प्रिेशिार साथै प्रत्यके विभाग छेईछाई, साथै खाली स्थानमा बोटविरुिा रोप्नछे साथै अिश्यक 

खण्डमा त्यस िेर असपास समदुायसाँग वमलेर ििृारोपण (स्थानीय बोटवबरुिालाआा प्राथवमकता वदन)े 

गना प्रवतिद्भ रहकेो छ । 

८.३.१. सांचालन चरण 

प्राकृवतक सौन्त्दयशतामा ह्रास 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: प्रस्तावित अयोजनाले अफ्नो पररसरवभर हररयाली कायम राख्न मखु्य 

प्रिेशिार साथै प्रत्यके विभाग छेईछाई, साथै खाली स्थानमा बोटविरुिा रोप्नछे साथै अिश्यक 



 

गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक संरचना वनमााण तथा शैविक वियाकलाप संचालन अयोजनाको  

िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन 

89 
प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

खण्डमा त्यस िेर असपास समदुायसाँग वमलेर ििृारोपण (स्थानीय बोटवबरुिालाआा प्राथवमकता वदन)े 

गना प्रवतिद्भ रहकेो छ । 

जलचर र ाईभयचरको जीवन प्रणालीमा प्रभाव 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: अयोजनाले तरल फोहोर septic tank मा जम्मा गरेर sand filter प्रविवध 

प्रयोग गरर शवुद्धकरण गरेर Drainage माफा त नदीमा पठाईनछे । यसका ऄलिा Laboratory Waste 

लाआा Waste Water Treatment plant मा Biochar को प्रयोग गरेर शवुद्धकरण गररनछे । शवुद्धकरण 

गररएको पानी River water quality ऄनरुुप भए नभएको मापन गरेर Drainage माफा त नदीमा 

पठाआनछे । अयोजना िेरमा ईत्पन्न हुन ेतरल फोहोर पानी शवुद्धकरण नगरी नदीमा पठाआन ेछैन । यसरी 

अयोजना िेरको नदीमा पना सक्न ेप्रभाि न्यनू गररन ेप्रयास गररनछे । 

८.४. भौवतक वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभाव न्त्यूनीकरणका ाईपायहरु 

८.४.१. वनमाशण चरण  

भूक्षय तथा पवहरो जाने सम्भावना 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: प्रस्तावित विश्वविद्यालय वनमााण गररन े स्थानमा मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) 

स्यालटहरोमा वनमााण गररन े सरंचना पविम खदुी खोलाको वकनारमा र दविण िेर ताल खोलाको 

वकनारमा साथै मालपेाटन िेरको अयोजनाको दविण पवटको भाग रुपाताल खोला छेईमा 

embankment wall सरंिणका लावग बायो-इवन्जवनयररङ्ग पद्धवतको प्रयोग गरी भिूय तथा पवहरो 

जान ेसम्भािना कम गन ेप्रयास गररनछे । यसका साथै सरंचना वनमााण गदाा भिन तथा योजना मापदण्ड, 

२०७२ एंि भिन वनमााण वनदवेशका, २०७२ को प्रािधान ऄनसुार भकुम्प प्रवतरोधक भिन वनमााण 

गररनछे । 

भू-ाईपयोगमा प्रभाव पने 

न्यनूीकरण ईपायहरु:अयोजनाले सरकारी खाली जवमनलाआा विश्वविद्यालयको भौवतक सरंचना वनमााण 

तथा शवैिक वियाकलाप सचंालनका लावग प्रयोग गनछे । यस अयोजनाले स्िीकृत रेखावचरको 

अधारमा सरंचना, िास्त ुर लयान्डस्केप वडजाआन गना प्रवतबद्ध रहकेो छ । यसका साथै वनमााण सामिी 

थपुादाा हुन ेप्रभाि साथै कामदार वशविरबाट वनस्कन ेफोहोर कम गना वनवित ठाईाँ तोकेर सामिी भण्डारण 

गन ेसाथै फोहोर सकंलन गररनछे र सामिी भण्डारण स्थलमा वनमााण काया सम्पादन भएपवछ सरसफाआा 

गररनछे । यसका साथै सकंलन गररएको जैविक फोहोर स्थानीयसाँग समन्िय गरर व्यिस्थापन गररनछे 

भन ेऄजैविक फोहोर, फोहोर सकंलकलाआा बेवचनछे । 
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कामदार वर्ववर, वनमाशण साम्ी थुपाने के्षर, वब्न व्यवस्थापन के्षर ाअवदको स्थापना तथा 

सांचालनले गदाश पने प्रभाव 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: प्रस्तावित अयोजना वनमााणको समयमा कामदार वशविरबाट वनस्कन े फोहोर 

तथा तरल पदाथा व्यिस्थापन गरर नदीमा पन ेप्रभाि कम गना फोहोर सकंलन गन ेिेर तोवकन ेछ साथै 

ऄस्थायी शौचालय वनमााण गररनछे । यसका साथै वनमााण सामिी थपुादाा वरपालले ढाकेर चहुािट रवहत 

हुन ेगरर रावखनछे जसले गदाा जल तथा िाय ुप्रदषूण न्यनू रहन्छ । अयोजना वनमााणको िममा गररन े

ईत्खननबाट वनस्कन े माटो तथा ढंुगा गणुस्तरको अधारमा भिन वनमााण गदाा साथै नवजकको पहुाँच 

सडक भनाका लावग प्रयोग गररनछे । 

 

वाय ुप्रदूर्ण बढ्ने 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: िाय ुप्रदषूण न्यनूीकरण गना वदनमा कवम्तमा दआुा पटक वनमााणावधन िेरमा पानी 

छका न ेव्यिस्था वमलाआन ेछ, जसले गदाा धुाँलोका कण हािामा कम हुनछेन ्। यसका साथै वनमााण सामिी 

ओसारपसार गदाा रीपालले छोपरे गररनछे र वनमााण कायामा प्रयोग भएका सिारी साधनको साथै वनमााण 

ईपकरणको वनयवमत जााँच साथै ममात गररनछे, जसले गदाा CO2 ईत्सजान कम हुनछे । त्यस्तै वनमााणमा 

सलंग्न कामदारलाआा एलपी ग्यााँसमा खाना पकाईन े व्यिस्था गररनछे जसले गदाा दाईराको प्रयोग कम 

हुनछे र CO2 ईत्सजान कम हुनछे ।  

 

वनमाशण सम्बवन्त्ध गवतवववधहरूको कारण ध्ववन प्रदूर्ण 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: वनमााणको िममा प्रयोग हुने सिारी साधनहरूलाइ ऄनािश्यक हनाको प्रयोग 

गना वनषधे गररनछे । ध्िवन प्रदषूण कम गना वनमााणमा प्रयोग हुन ेसिारी साधनको समय समयमा ममात 

गररनछे । यसका साथै चको अिाज वनस्कन े िेरहरुमा काम गन े कामदार र कमाचारीलाइ ear 

protection aids likes earplugs, ear-muffs, noise helmets र headphones अवदको 

व्यिस्था गररनछे । अयोजना िेरमा प्रयोग हुन ेसिारी साधन र मवेसनरीबाट ईत्सजान हुन े ध्िवन, िन 

तथा िातािरण मन्रालयले वनधाारण गरेको सिारी साधन र मवेसनरीको ध्िवन सम्बवन्धत मापदण्डहरू 

ऄनसुार हुनछे । 

पानी प्रदूर्णको सम्भावना 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: अयोजना वनमााणका लावग अिश्यक रसायनहरू सरुवित ढङ्गले ह्यान्डल गरी 

वनमााण सामिी राख्न ेसरुवित स्थानमा कन्टेनरमा रावखनछे साथै वनमााणको िममा प्रयोग हुन ेगाडीलाआा 

खोलामा सफा गना वदआन ेछैन ्। ईललेवखत गवतविवधलाआा वनरन्तर वनरीिण गररनछे । 
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र्ोहोरमैला वनस्कासन तथा व्यवस्थापनले गदाश पने प्रभाव 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: प्रस्तावित अयोजना वनमााण गदाा कामदार वशविरबाट ईत्पन्न फोहोरलाआा एईटा 

वनवित फोहोर राख्न े भाडोमा जम्मा गना कामदारलाआा वनदशेन वदआनछे । जथाभावि फोहोर फालन 

प्रवतबन्ध लगाआनछे । यस प्रभाि न्यनूीकरण गना प्रस्तावित िेरको स्थानीय सरकारसाँग समन्िय गरर काम 

गररनछे । 

८.४.२. सांचालन चरण 

भूक्षय तथा पवहरो जाने सम्भावना 

न्यनूीकरणका ईपायहरु: अयोजना िेरमा नदी कटान रोक्न र भिूय तथा पवहरो जान ेसम्भािना न्यनू गना 
खोला छेईमा रहकेो embankment wall सरंिणका लावग बायो-इवन्जवनयररङ्ग पद्धवतको प्रयोग 

गररनछे, जसल ेभिूय तथा पवहरो जान ेसम्भािनालाआा कम गना मद्दत गनछे । 

कामदार वर्ववर, वनमाशण साम्ी थुपाने के्षर, ाअवदको स्थापना तथा सांचालनको सरसर्ााआश 

तथा पुनशस्थापना 

न्यनूीकरणका ईपायः अयोजनाको वनमााण काया सम्पादन भएपवछ कामदार वशविरबाट ईत्पन्न फोहोर 

स्थानीयसाँग समन्िय गरी व्यिस्थापन गररनछे भन े वनमााण सामिी थपुारेको िेरमा यवद सामिी बााँकी 

रहकेो खण्डमा वनमााण व्यिसावयले लग्नछेन ् ऄथिा रडका टुिा, वसमने्ट बोरा अवद फोहोर 

सकंलकलाआा बेच्नछेन ्। अयोजना िेरमा वनस्केको वबिन व्यिस्थापनका लावग विभागीय भिन जोड्न े

बाटो बनाईाँदा प्रयोग गररनछे । 

ठोस/ाऄधशठोस तथा ाआलेक्िोवनक र्ोहोर व्यवस्थापन 

न्यनूीकरणका ईपायःप्रस्तावित अयोजना सचंालनमा अएपवछ प्रत्यके विभाग तथा केवन्िय भिन, 

कुलपवत, ईपकुलपवत र रवजस्टारको कायाालय, पसु्तकालयमा छुट्टा छुटै्ट फोहोर सकंलन गने भाडा 

(Dustbin) रावखनछे र त्याहााँबाट वनस्कन े फोहोरलाआा जैविक, ऄजैविक तथा हानीकारक फोहोर 

छुट्याआा जम्मा गररनछे । प्रस्तावित विश्वविद्यालयमा ईत्पन्न हुने जैविक फोहोरलाआा मल बनाआा अयोजना 

िेरकै बगै ाँचामा प्रयोग गररनछे भन ेऄजैविक फोहोरलाआा फोहोर सकंलकसाँग समन्िय गरी व्यिस्थापन 

गररनछे ।  

भूवमगत पानीमा ह्रास/ जल प्रदूर्ण 

न्यनूीकरणका ईपायः प्रस्तावित विश्वविद्यालय िेरबाट ईत्पन्न हुन े तरल फोहोर व्यिस्थापन गना 

विश्वविद्यालयले स्यालटहरो साथै मालेपाटन िेरमा ५० KLD को Septic Tank बनाईनछे जहााँ 
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सम्पणूा विश्वविद्यालय िेरको तरल फोहोर जम्मा गरेर शवुद्धकरण गररनछे । शवुद्धकरण गरेको पानी 

विश्वविद्यालय पररसरमा रोवपएको बोटवबरुिा तथा बगै ाँचामा प्रयोग गररनछे । यसका साथै शवुद्धकरण 

गरेर बााँकी रहकेो sludge drying beds मा dry गना रावखनछे र manure को रुपमा अयोजना िेरको 

बगै ाँचामा प्रयोग गररन्छ । यसका साथै  जसका कारण अयोजना िेर नवजक पने खोलमा प्रदषूण हुने छैन 

। यसका साथै भवूमगत पानीमा पन े प्रभाि कम गना अयोजना िेरमा तीन िटा ररचाजा वपट 

(१.५*१.५*१ वम.अकार भएको) वनमााण गररनछे । 

वायु प्रदूर्ण 

न्यनूीकरणका ईपायः प्रस्तावित अयोजनाले िातािरण मरैी भआा अयोजना सचंालन गनछे । यस 

अयोजनाले उजाा स्रोतको रुपमा विद्यतु प्रावधकरणको वबजलुी प्रयोग गनछे साथै िैकवलपक उजााको 

रुपमा सौया उजााको प्रयोग गनछे । यसका ऄलािा विश्वविद्यालयमा प्रयोगमा अईन ेसिारी साधनको 

वनयवमत ममात गररनछे जसका कारण िाय ुप्रदषूण न्यनू रहन्छ । 
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तावलका नां.34: सकारात्मक प्रभावहरु 

ाअयोजना  

गवतवववध 
प्रभावहरु 

प्रभावहरुको प्रकृवत 
जम्मा 

प्रभावको 

महत्त्व 

बढोत्तरीका ाईपायहरु 

प्रकार पररमाण सीमा ाऄववध 

सामावजक–ाअवथशक तथा सााँस्कृवतक वातावरण  

वन
म
ाशण
 च
रण

 

रोजगारीको 

ऄिसर प्राप्त हुन े
प्रत्यि ईच्च ६० िेरीय ६० 

ऄलपकालीन  

५ 
१२५ 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

प्रभािको िवृद्ध गना वनमााण कायामा स्थानीय श्रवमक, 

साथै विपन्न र सीमान्तकृत िगाको सलंग्नतालाइ 

प्राथवमकता वदआनछे । 

अयअजानका 

ऄिसर वसजाना 

हुन े

ऄप्रत्यि मध्यम २० 
स्थानीय 

२० 

ऄलपकालीन  

५ 
४५ 

मध्यम 

महत्त्िपणूा 

अयोजना िेरका स्थानीयले होटल खोली वनमााणमा 

सलंग्न कामदारलाआा खाजा साथै ऄन्य सवुिधा प्रदान गरर 

अयअजानको बाटो बनाईन सक्नछेन ्। 

स्थानीयको 

प्राविवधक सीप 

बढ्न े

ऄप्रत्यि मध्यम २० 
स्थानीय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 
६० 

मध्यम 

महत्त्िपणूा 

अयोजनामा सलंग्न जनशवक्तको लावग चावहन े

प्रविवधको सीप तथा तावलमको लावग रकम विवनयोजन 

गरी ईनीहरुको सीप बढाईन े कायामा यस अयोजनाल े

काम गनछे । 

स
ांच
ाल
न
 च
रण

 प्राविवधक सीप 

र ज्ञान भएका 

जनशवक्त 

ईत्पादन हुन े

प्रत्यि ईच्च ६० िेरीय ६० 
दीघाकालीन 

२० 
१४० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

प्रभािलाआा ऄवभिवृद्ध गना प्रस्तािकले ऄन्तरावरिय 

बजारमा वभवरएको नविनतम प्रिवृिलाइ ध्यानमा राख्द ै

प्राविवधक विषयहरूमा केवन्ित भआा सोही ऄनरुुप 

प्रध्यापकको व्यिस्था वमलाएर अयोजना सचंालन 
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ाअयोजना  

गवतवववध 
प्रभावहरु 

प्रभावहरुको प्रकृवत 
जम्मा 

प्रभावको 

महत्त्व 

बढोत्तरीका ाईपायहरु 

प्रकार पररमाण सीमा ाऄववध 

गररनछे । 

विदशे पढ्न 

जान ेविद्याथीको 

सखं्यामा कवम 

अईन े

सम्भािना 

प्रत्यि ईच्च ६० िेरीय ६० 
दीघाकालीन 

२० 
१४० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

प्रभाि ऄवभिवृद्ध गना ऄनसुन्धान िेरमा केवन्ित भआा 

बहुसवंख्यक विद्याथीको ऄवभरुवचलाआा ध्याम राख्द ै

शवैिक गवतविवध सचंालन गनुापनछे । साथै विश्वमा 

वभवरएको नविन प्रविवधलाआा विद्याथीको पहुाँचमा 

लयाईन पनछे । 

रोजगारीको 

ऄिसर प्राप्त हुन े
प्रत्यि ईच्च ६० िेरीय ६० 

दीघाकालीन 

२० 
१४० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

प्रस्तािकले ईवललवखत विषयमा ईच्च स्तरीय ज्ञान 

भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र ईपप्राध्यापक 

अवदको वनयवुक्तमा जोड वदनछे साथै विश्वविद्यालयमा 

अिश्यक स्टाफ वनयवुक्तका लावग स्थानीय श्रवमक, 

साथै विपन्न र सीमान्तकृत िगालाआा प्राथवमकतामा राखेर 

रोजगारीको ऄिसर वसजाना गनछे । 

जग्गाको मलूयमा 

िवृद्ध हुन े
प्रत्यि ईच्च ६० 

स्थानीय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 
१०० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

प्रभािलाइ बढोिरी गनाका वनवम्ि सो िेरमा स्िास््य, 

लगायत ऄन्य पिूााधारको विकास गना सवकन्छ । 

स्थानीय तथा प्रत्यि ईच्च ६० िेरीय ६० दीघाकालीन १४० ईच्च अयोजनाले स्थानीय सरकारलाइ वदनपुन े कर वढला 
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ाअयोजना  

गवतवववध 
प्रभावहरु 

प्रभावहरुको प्रकृवत 
जम्मा 

प्रभावको 

महत्त्व 

बढोत्तरीका ाईपायहरु 

प्रकार पररमाण सीमा ाऄववध 

प्रदशे सरकारको 

अयको स्रोतमा 

िवृद्ध हुन े

२० महत्त्िपणूा ससु्ती नगरर समय समयमा वतन े छ साथै यस 

अयोजनाको िावषाक अवथाक ऄवडटको काम गररन ेछ 

। 

ससं्थाको 

सामावजक 

ईिरदावयत्ि 

ऄन्तगातका 

गवतविवध 

प्रत्यि ईच्च ६० िेरीय ६० 
दीघाकालीन 

२० 
१४० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

औद्योवगक व्यिसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ बमोवजम 

कुन ैपवन ससं्थाले प्रत्येक अवथाक िषाको खदु मनुाफाको 

कवम्तमा १ प्रवतशत व्यिसायीक सामावजक 

वजम्मिेारीमा लगाईन पन ेहुनछे । अयोजनाले स्िास््य, 

सरसफाआा अवदमा सहायताका साथै धावमाक र 

सााँस्कृवतक सम्पदाको सरंिण गनाका लावग रकम 

विवनयोज गनछे ।   

प्रत्यक्ष 

अप्रत्यक्ष 

ईच्च   ६० 

मध्यम २० 

न्यनू   १० 

िेरीय    ६० 

स्थानीय   २० 

िेर विशषे १० 

दीर्घकालीन     २० 

मध्यमकालीन  १० 

ऄलपकालीन    ५ 
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तावलका नां. 35: नकारात्मक प्रभावहरु 

ाअयोजना 

गवतवववध 
प्रभावहरु 

प्रभावहरुको प्रकृवत 
जम्मा 

प्रभावको 

महत्त्व 

न्त्यूनीकरण ाईपायहरु 

प्रकार पररमाण सीमा ाऄववध 

सामावजक–ाअवथशक तथा सााँस्कृवतक वातावरण  

वन
म
ाशण
 च
रण

 

व्यिसायजन्य 

सरुिा र 

स्िास््य 

जोवखम 

प्रत्यि ईच्च ६० स्थानीय २० ऄलपकालीन ५ ८५ 
ईच्च 

महत्त्िपणूा 

वनमााण व्यिसायीले वनमााणमा सलंङ्ग 

कामदारहरुका लावग व्यवक्तगत सरुिाका 

सामािी जस्तै हलेमटे, बटु, ग्लोभज, गगलस, 

मास्क, सफे्टी बेलट अवदको व्यिस्था गनछेन ्। 

वनमााण पररसरमा प्राथवमक ईपचारका 

वकटहरूको प्रािधान गररनछे । 

अयोजना िेर 

असपास 

स्िास््य र 

सरसफाइ 

प्रत्यि मध्यम २० स्थानीय २० ऄलपकालीन ५ ४५ 
मध्यम 

महत्त्िपणूा 

वनवित ठाईाँ तोकेर जैविक तथा ऄजैविक फोहोर 

छुटा छुटै्ट भाडामा सकंलन गररनछे । सकंलन 

गररएको जैविक फोहोर स्थानीयसाँग समन्िय गरर 

व्यिस्थापन गररनछे भन े ऄजैविक फोहोर, 

फोहोर सकंलकलाआा बेवचनछे । 

अगन्तकु 

(कामदार) 

समदुाय र रैथान े

प्रत्यि न्यनू १० स्थानीय २० ऄलपकालीन ५ ३५ 
न्यनू 

महत्त्िपणूा 

वनमााणको काममा स्थानीय जनसहभावगतालाआा 

प्राथवमकता वदआनछे जसका कारण वनमााणको 

िममा स्थानीय समदुायमाझ मतभेद र वििाद 
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समदुायबीच 

कलह र झगडा 

हुन े

कम हुन्छ । यसका साथै वनमााणमा सलंग्न 

कामदार र सचंालक वबचमा ईत्पन्न हुन ेमतभेद 

अपवस सललाह र कुराकानीबाट समाधान 

गररनछे । 

अवदबासी 

जनजावत, 

जोवखमयकु्त 

समदुाय, दवलत 

अवद समहुमा 

हुन ेप्रभाि 

प्रत्यि ईच्च ६० स्थानीय २० ऄलपकालीन ५ ८५ 
ईच्च 

महत्त्िपणूा 

वनमााण व्यिसायीले स्थानीय अवदबासी 

जनजावत, जोवखमयकु्त समदुाय (अयोजना 

िेरमा नरहकेो), दवलत अवद समहुलाआा 

विश्वविद्यालय वनमााणको काममा समान 

सहभावगता गराआा, बराबर ज्याला प्रदान गनछेन ्। 

यातायातमा 

ऄिरोध 
प्रत्यि मध्यम २० 

िेर विशषे 

१० 
ऄलपकालीन ५ ३५ 

न्यनू 

महत्त्िपणूा 

प्रस्तावित अयोजनाको कामलाआा मध्यनजर गरी 

सामिी ओसारपसार गन े समय ऄत्यावधक 

वभडभाडको (Peak Hour) समय बाहके ऄन्य 

समयमा गररनछे । 

महामारी 

व्यिस्थापन 
प्रत्यि ईच्च ६० िेरीय ६० 

मध्यकावलन 

१० 
१३० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

अयोजना वनमााणको काम गदाा विश्व स्िास््य 

सगंठन तथा नपेाल सरकारले त्यस समयमा 

वदआन ेस्िास््य सम्बवन्ध मापदण्डको पणूा पालना 

गरेर मार अयोजना वनमााण सम्बवन्ध काया गररन े 
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छ । 

जैववक वातावरण 

वनमाशण 

चरण 

प्राकृवतक 

सौन्दयातामा 

ह्रास 

प्रत्यि 
ईच्च 

६० 

िेर विशषे 

१० 

दीघाकालीन 

२० 
९० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

अयोजनाले अफ्नो पररसरवभर हररयाली कायम 

राख्न मखु्य प्रिेशिार साथै प्रत्येक विभाग छेईछाई, 

साथै खाली स्थानमा बोटविरुिा रोप्नछे साथ ै

अिश्यक खण्डमा त्यस िरे असपास समदुायसाँग 

वमलेर ििृारोपण (स्थानीय बोटवबरुिालाआा 

प्राथवमकता वदन)े गना प्रवतिद्भ रहकेो छ । 

भौवतक वातावरण 

वन
म
ाशण
 च
रण

 

भिूय तथा 

पवहरो जान े

सम्भािना 

ऄप्रत्यि 
ईच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 
१०० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

अयोजनाको भिूय हुन ेिेरमा बनाआएको embankment 

wall सरंिणका लावग बायो-इवन्जवनयररङ्ग पद्धवतको 

प्रयोग गररनछे । यसका साथै सरंचना वनमााण गदाा भिन तथा 

योजना मापदण्ड, २०७२ एंि भिन वनमााण वनदवेशका, 

२०७२ को प्रािधान ऄनसुार भकुम्प प्रवतरोधक भिन 

वनमााण गररनछे ।  

भ-ूईपयोगमा 

प्रभाि पन े
प्रत्यि 

ईच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 
१०० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

अयोजना सरकारी खाली जवमनमा वनमााण गररनछे । साथै 

वनमााण सामिी थपुादाा हुन ेप्रभाि साथै कामदार वशविरबाट 

वनस्कन ेफोहोर कम गना वनवित ठाईाँ तोकेर सामिी भण्डारण 

गन े साथै फोहोर सकंलन गररनछे र सामिी भण्डारण 
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स्थलमा वनमााण काया सम्पादन भएपवछ सरसफाआा गररनेछ । 

यसका साथै सकंलन गररएको जैविक फोहोर स्थानीयसाँग 

समन्िय गरर व्यिस्थापन गररनछे भन े ऄजवैिक फोहोर, 

फोहोर सकंलकलाआा बेवचनछे । 

कामदार 

वशविर, वनमााण 

सामिी थपुान े

िेर, वबिन 

व्यिस्थापन 

िेर अवदको 

स्थापना तथा 

सचंालनले 

गदाा पन ेप्रभाि 

प्रत्यि 
ईच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 

ऄलपकालीन 

५ 
८५ 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

अयोजना वनमााणको समयमा कामदार वशविरबाट वनस्कन े

फोहोर तथा तरल पदाथा व्यिस्थापन गरर नदीमा पन ेप्रभाि 

कम गना फोहोर सकंलन गने िेर तोवकन ेछ साथै ऄस्थायी 

शौचालय वनमााण गररनछे । यसका साथै वनमााण सामिी 

थपुादाा वरपालले ढाकेर चहुािट रवहत हुने गरर रावखनछे 

जसले गदाा जल तथा िाय ुप्रदषूण न्यनू रहन्छ । अयोजना 

वनमााणको िममा गररन ेईत्खननबाट वनस्कन ेमाटो तथा ढंुगा 

गणुस्तरको अधारमा भिन वनमााण गदाा साथै नवजकको 

पहुाँच सडक भनाका लावग प्रयोग गररनछे । 

िाय ुप्रदषूण 

बढ्न े
प्रत्यि 

मध्यम 

२० 

स्थानीय 

२० 

ऄलपकालीन 

५ 
४५ 

मध्यम 

महत्त्िपणूा 

िाय ु प्रदषूण न्यनूीकरण गना वदनमा कवम्तमा दआुा पटक 

वनमााणावधन िेरमा पानी छका न े व्यिस्था वमलाआन े छ । 

यसका साथै वनमााण सामिी ओसारपसार गदाा रीपालले 

छोपरे गररनछे र वनमााण कायामा प्रयोग भएका सिारी 

साधनको साथै वनमााण ईपकरणको वनयवमत जााँच साथ ै
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ममात गररनछे । 

वनमााण 

सम्बवन्ध 

गवतविवधहरू

को कारण 

ध्िवन प्रदषूण 

प्रत्यि 
ईच्च 

६० 

स्थानीय 

२० 

ऄलपकालीन 

५ 
८५ 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

ध्िवन प्रदषूण कम गना वनमााणमा प्रयोग हुन ेसिारी साधनको 

समय समयमा ममात गररनछे । अयोजना िेरमा प्रयोग हुन े

सिारी साधन र मवेसनरीबाट ईत्सजान हुने ध्िवन, िन तथा 

िातािरण मन्रालयले वनधाारण गरेको सिारी साधन र 

मवेसनरीको ध्िवन सम्बवन्धत मापदण्डहरू ऄनसुार हुनछे । 

बढी ध्िवन ईत्सजान हुन े िेरहरुमा काम गन े कामदार र 

कमाचारीलाइ ear protection aids likes earplugs, 

ear-muffs, noise helmets र headphones अवदको 

व्यिस्था गररनछे । 

पानी 

प्रदषूणको 

सम्भािना 

प्रत्यि 
मध्यम 

२० 

स्थानीय 

२० 

ऄलपकालीन 

५ 
४५ 

मध्यम 

महत्त्िपणूा 

अयोजना वनमााणका लावग अिश्यक रसायनहरू सरुवित 

ढङ्गले ह्यान्डल गरी वनमााण सामिी राख्न ेसरुवित स्थानमा 

कन्टेनरमा रावखनछे साथै वनमााणको िममा प्रयोग हुन े

गाडीलाआा खोलामा सफा गना वदआन े छैन ् । ईललेवखत 

गवतविवधलाआा वनरन्तर वनरीिण गररनछे । 
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फोहोरमलैा 

वनस्कासन 

तथा 

व्यिस्थापनले 

गदाा पन ेप्रभाि 

प्रत्यि 
मध्यम 

२० 

िेर विशषे 

१० 

ऄलपकालीन 

५ 
३५ 

न्यनू 

महत्त्िपणूा 

अयोजना वनमााण गदाा कामदार वशविरबाट ईत्पन्न 

फोहोरलाआा एईटा वनवित फोहोर राख्न े भाडोमा जम्मा गना 

कामदारलाआा वनदशेन वदआनछे । जथाभावि फोहोर फालन 

प्रवतबन्ध लगाआनछे । यस प्रभाि न्यनूीकरण गना प्रस्तावित 

िेरको स्थानीय सरकारसाँग समन्िय गरर काम गररनछे । 

सामावजक–ाअवथशक तथा सााँस्कृवतक वातावरण 

स
ांच
ाल
न
 च
रण

 

सरुिा 

सम्बवन्ध  

मदु्दाहरु 

ऄप्रत्य

ि/ 

प्रत्यि 

ईच्च ६० 
िेर विशषे 

१० 

दीघाकालीन 

२० 
९० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

सचंालनमा अएपवछ अयोजना िेरको मखु्य द्धार साथै 

प्रत्येक विभाग साथै अिश्यक स्थान हरेी वस.वस.वट.वभ. 

रावखनछे । सरुिा गाडाको व्यिस्था समते गररनछे । 
यसका साथै अयोजना िरेमा First Aid Kits, 

अिवधक स्िास््य जााँचको व्यिस्था गररनछे । 

विद्यमान 

पिूााधारमा 

दबाि पन े

प्रत्यि ईच्च ६० 
स्थानीय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 
१०० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

गण्डकी विश्वविद्यालयले उजाा अिश्यकता परूा गना 

छुटै्ट िान्सफमार विद्यतु प्रावधकरणबाट जोड्न ेछ । यसका 

साथै पानीको अिश्यकता परूा गना अकाश े पानी 

सकंलन, शवुद्धकरण तथा प्रयोगमा जोड वदआनछे साथै 

अिश्यक खण्डमा जवमनमवुनको पानी प्रयोग गररनछे ।  

अयोजना िेरमा ईत्पन्न फोहोर व्यिस्थापन गना 3 R 
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वसद्धान्तको प्रयोग गररनछे । जसमा जैविक, ऄजैविक 

फोहोर छुटाछुटै भाडोमा जम्मा गररनछे । जसमा जैविक 

फोहोर मल बनाईन प्रयोग गररनछे भन ेस्थानीय िेरमा 

सचंालनमा रहकेा फोहोर सकंलक (Scarp dealers) 

साँग समन्िय गरी ऄजैविक फोहोर व्यिस्थापन गररनछे । 

अयोजनाले जथाभावि फोहोर सकंलन गरेर जलाईन े

काया पणूातया वनषधे गनछे । 

जनसङ्ंख्या 

चाप बढ्न े
प्रत्यि ईच्च ६० 

स्थानीय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 
१०० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

अयोजना िेर असपास बस्ती बसाईाँदा प्रस्तािकल े

स्थानीय वनकायलाआा सहायता वदनछे । 

सामावजक, 

सााँस्कृवतक र 

धावमाक 

िातािरणमा 

पररितान हुने 

प्रत्यि 
मध्यम 

२० 

स्थानीय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 
६० 

मध्यम 

महत्त्िपणूा 

स्थानीय परम्परा जोगाईाँन अयोजनाले स्थानीय 

वनकायसाँग समन्िय गरर जनचतेनामलूक कायािम 

गनछेन ्। 
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गनुासो 

व्यिस्थापनमा 

चनुौती 

प्रत्यि 
मध्यम 

२० 

िेर विशषे 

१० 

दीघाकालीन 

२० 
५० 

मध्यम 

महत्त्िपणूा 

गनुासो व्यिस्थापन सयंन्र बनाआन े छ जनु सयंन्रमा 

स्थानीय बावसन्दाको प्रवतवनवध, अयोजना सचंालकको 

प्रवतवनवध, स्थानीय तहको जनप्रवतवनवध र कामदारको 

प्रवतवनवध रहनछेन,् साथै स्थानीय र कामदारको गनुासो 

सङ्कलन गनाको लावग सझुाि पवेटकाको व्यिस्था 

गररन ेछ । 

महामारी 

व्यिस्थापन 
प्रत्यि ईच्च ६० िेरीय ६० 

मध्यकावलन 

१० 
१३० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

विश्व स्िास््य सगंठन तथा नपेाल सरकारले वदएको 

मापदण्डको पणूा पालना गरेर मार अयोजना सचंालन 

गररन ेछ ।  

 

ऄन्य 

व्यिसायमा 

पन ेप्रभाि 

प्रत्यि न्यनू १० 
िेर विशषे 

१० 

दीघाकालीन  

२० 
४० 

न्यनू 

महत्त्िपणूा 

अयोजना केवन्ित िेरमा Paragliding व्यिसाय 

सचंालनमा रहकेो छैन । पोखरा paragliding 

landing point अयोजना िेरबाट करीब २३ 

वकलोवमटर ईिर तफा  फेिा लेक छेईमा ऄिवस्थत रहकेो 

छ । यसका साथै प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक सरंचना वनमााण तथा शवैिक वियाकलाप 

सचंालन अयोजनाको Master plan ऄनरुुप 

प्रस्तावित िेरमा ऄग्लो भिन वनमााण गररन े छैन 

(बढीमा ५ दवेख ६ तलला) जसले कारण हिाआा ईडानमा 
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समस्या ईत्पन्न हुन ेछैन । 

जैववक वातावरण 

सांचालन 

चरण 

प्राकृवतक 

सौन्दयातामा 

ह्रास 

प्रत्यि ईच्च ६० 
िेर विशषे 

१० 

दीघाकालीन 

२० 
९० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

अयोजना पररसरवभर हररयाली कायम राख्न 

मखु्य प्रिेशिार साथै प्रत्यके विभाग छेईछाई, र 

खाली स्थानमा बोटविरुिा रोवपनछे साथ ै

अिश्यक खण्डमा त्यस िेर असपास 

समदुायसाँग वमलेर ििृारोपण (स्थानीय 

बोटवबरुिालाआा प्राथवमकता वदन)े गना प्रवतिद्भ 

रहकेो छ । 

 

जलचर र 

ईभयचरको 

जीिन 

प्रणालीमा 

प्रभाि 

प्रत्यि/ 

ऄप्रत्यि 
ईच्च ६० स्थानीय २० 

दीघाकालीन 

२० 
१०० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

अयोजनाले तरल फोहोर septic tank मा जम्मा 

गरेर sand filter प्रविवध प्रयोग गरर शवुद्धकरण 

गरेर Drainage माफा त नदीमा पठाईनछे । यसका 

ऄलिा Laboratory Waste लाआा Waste 

Water Treatment plant मा Biochar को 

प्रयोग गरेर शवुद्धकरण गररनछे र River water 

quality ऄनरुुप भए नभएको मापन गरेर 

Drainage माफा त नदीमा पठाआनछे । अयोजना 

िेरमा ईत्पन्न हुने तरल फोहोर पानी शवुद्धकरण 

नगरी नदीमा पठाआन ेछैन । 
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भौवतक वातावरण 

 

स
ांच
ाल
न
 च
रण

 

भिूय तथा 

पवहरो जान े

सम्भािना 

ऄप्रत्यि ईच्च ६० 
स्थानीय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 
१०० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

अयोजना िेरमा नदी कटान रोक्न र भिूय तथा 

पवहरो जान े सम्भािना न्यनू गना खोला छेईमा 
River Training Work गररनछे साथै बायो-

इवन्जवनयररङ्ग पद्धवतको प्रयोग गररनछे ।  

कामदार 

वशविर, वनमााण 

सामिी थपुान े

िेर, अवदको 

स्थापना तथा 

सचंालनको 

सरसफाआा तथा 

पनुास्थापना 

प्रत्यि ईच्च ६० 
िेर विशषे 

१० 

ऄलपकालीन 

५ 
७५ 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

अयोजनाको वनमााण काया सम्पादन भएपवछ 

कामदार वशविरबाट ईत्पन्न फोहोर स्थानीयसाँग 

समन्िय गरी व्यिस्थापन गररनछे भन े वनमााण 

सामिी थपुारेको िेरमा यवद सामिी बााँकी रहकेो 

खण्डमा वनमााण व्यिसावयले लग्नछेन ् ऄथिा 

रडका टुिा, वसमने्ट बोरा अवद फोहोर 

सकंलकलाआा बेच्नछेन ् । अयोजना िेरमा 

वनस्केको वबिन व्यिस्थापनका लावग विभागीय 

भिन जोड्न ेबाटो बनाईाँदा प्रयोग गररनछे । 

ठोस/ऄधाठोस 

तथा 

आलेक्िोवनक 

प्रत्यि ईच्च ६० 
स्थानीय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 
१०० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

अयोजना सचंालनमा अएपवछ प्रत्येक विभाग 

तथा केवन्िय भिन, कुलपवत, ईपकुलपवत र 

रवजस्टारको कायाालय, पसु्तकालयमा छुट्टा छुटै्ट 
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फोहोर 

व्यिस्थापन 

फोहोर सकंलन गन ेभाडा (Dustbin) रावखनछे र 

त्याहााँबाट वनस्कन े फोहोरलाआा जैविक, ऄजैविक 

तथा हानीकारक फोहोर छुट्याआा जम्मा गररनछे । 

प्रस्तावित विश्वविद्यालयमा ईत्पन्न हुने जैविक 

फोहोरलाआा मल बनाआा अयोजना िेरकै बगै ाँचामा 

प्रयोग गररनछे भन े ऄजवैिक फोहोरलाआा फोहोर 

सकंलकसाँग समन्िय गरी व्यिस्थापन गररनछे । 

जल 

प्रदषूण/भवूमगत 

पानीमा ह्रास 

प्रत्यि ईच्च ६० 
स्थानीय 

२० 

दीघाकालीन 

२० 
१०० 

ईच्च 

महत्त्िपणूा 

तरल फोहोर व्यिस्थापन गना विश्वविद्यालयल े

स्यालटहरो साथै मालेपाटन िेरमा ५० KLD को 

Septic Tank बनाईनछे जहााँ सम्पणूा 

विश्वविद्यालय िेरको तरल फोहोर जम्मा गरेर 

शवुद्धकरण गररनछे । शवुद्धकरण गरेको पानी 

विश्वविद्यालय पररसरमा रोवपएको बोटवबरुिा तथा 

बगै ाँचामा प्रयोग गररनछे । यसका साथै शवुद्धकरण 

गरेर बााँकी रहकेो sludge drying beds मा dry 

गना रावखनछे र manure को रुपमा अयोजना 

िेरको बगै ाँचामा प्रयोग गररन्छ । भवूमगत पानीमा 

पन े प्रभाि कम गना अयोजना िेरमा तीन िटा 
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तावलका नां.36 :ाऄनुकूल प्रभावहरुको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 
ाऄनुकूल 

प्रभावहरु 
के के गने  कहााँ गने कसरी गने 

कवहले 

गने 
कसले गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

रोजगारीको ऄिसर 

प्राप्त हुने 

- स्थानीय 

बावसन्दाहरुलाइ रोजगारीमा 

पवहलो प्राथवमकता वदन ुपन े

प्रािधानको व्यिस्था वमलाआन े

प्रभावित स्थानीय तह 

(पोखरा महानगरपावलका 

िडा न.ं ३२; मालमलु 

(ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरो, 

स्थानीयलाइ 

प्राथवमकता 

वदएर 

वनमााण 

चरणमा 

प्रस्तािक/ 

वनमााण 

व्यिसायी 

- 
प्रस्तािक/ 

वनमााण व्यिसायी 

ररचाजा वपट (१.५*१.५*१ वम.अकार भएको) 

वनमााण गररनछे । 

िाय ुप्रदषूण प्रत्यि 
मध्यम 

२० 

स्थानीय 

२० 

दीघाकालीन  

२० 
६० 

मध्यम 

महत्त्िपणूा 

अयोजनाले उजाा स्रोतको रुपमा विद्यतु 

प्रावधकरणको वबजलुी प्रयोग गनछे साथै 

िैकवलपक उजााको रुपमा सौया उजााको प्रयोग 

गनछे । विश्वविद्यालयमा प्रयोगमा अईन े सिारी 

साधनको वनयवमत ममात गररनछे जसका कारण 

िाय ुप्रदषूण न्यनू रहन्छ । 

प्रत्यक्ष 

अप्रत्यक्ष 

ईच्च   ६० 

मध्यम २० 

न्यनू   १० 

िेरीय    ६० 

स्थानीय   २० 

िेर विशषे १० 

दीर्घकालीन     २० 

मध्यमकालीन  १० 

ऄलपकालीन    ५ 
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ाऄनुकूल 

प्रभावहरु 
के के गने  कहााँ गने कसरी गने 

कवहले 

गने 
कसले गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

छ । 

- वनमााण कायामा 

स्थानीय श्रवमक, साथै विपन्न 

र सीमान्तकृत िगाको 

सलंग्नतालाइ प्राथवमकता 

वदआनछे । 

मालेपाटन) 

अयअजानका 

ऄिसर वसजाना हुन े 

- अयोजना िेरका 

स्थानीयले होटल खोली 

वनमााणमा सलंग्न कामदारलाआा 

खाजा साथै ऄन्य सवुिधा प्रदान 

गरर अयअजानको बाटो 

बनाईन सक्नछेन ्। 

प्रभावित स्थानीय तह 

(पोखरा महानगरपावलका 

िडा न.ं ३२; मालमलु 

(ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरो, 
मालेपाटन) 

स्थानीय 

वििेतालाइ 

प्रोत्साहन गरेर 
वनमााण 

चरणमा 

प्रस्तािक/ 

स्थानीय तह 
- 

प्रस्तािक/ 

स्थानीय तह 

स्थानीयको 

प्राविवधक सीपमा 

ऄवभिवृद्ध 

- ऄदि श्रवमकलाइ 

अयोजनाको वनमााण चरणमा 

तावलम वदआनछे। 

प्रभावित स्थानीय तह 

(पोखरा महानगरपावलका 

िडा न.ं ३२) 

वनमााण चरणमा 

तावलम माफा त 

वनमााण 

चरणमा 

प्रस्तािक/ 

वनमााण 

व्यिसायी 

५,००,०००

/- 

प्रस्तािक/ 

स्थानीय तह 

प्राविवधक सीप र 

ज्ञान भएका 

- ऄन्तरावरिय बजारमा 

वभवरएको नविनतम प्रिवृिलाइ 

प्रभावित स्थानीय तह 

(पोखरा 

नयााँ नयााँ 

प्राविवधक 
सचंालन प्रस्तािक/ - स्थानीय तह/ 
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ाऄनुकूल 

प्रभावहरु 
के के गने  कहााँ गने कसरी गने 

कवहले 

गने 
कसले गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

जनशवक्त ईत्पादन 

हुन े  

ध्यानमा राख्द ै प्राविवधक 

विषयहरूमा केवन्ित भआा सोही 

ऄनरुुप प्रध्यापकको व्यिस्था 

वमलाएर अयोजना सचंालन 

गररनछे । 

महानगरपावलका) वशिा प्रदान 

गरेर 

चरणमा प्रदशे सरकार प्रदशे सरकार 

विदशे पढ्न जान े

विद्याथीको 

सखं्यामा कवम 

अईन ेसम्भािना 

- प्रभाि ऄवभिवृद्ध गना 

ऄनसुन्धान िेरमा केवन्ित भआा 

बहुसवंख्यक विद्याथीको 

ऄवभरुवचलाआा ध्याम राख्द ै

शवैिक गवतविवध सचंालन 

गररनछे । साथै विश्वमा 

वभवरएको नविन प्रविवधलाआा 

विद्याथीको पहुाँचमा लयाआनछे । 

प्रभावित स्थानीय तह 

(पोखरा महानगरपावलका 

िडा न.ं ३२; मालमलु 

(ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरो, 

मालेपाटन) 

नविन 

प्रविवधलाआा 

विद्याथीको 

पहुाँचमा लयाआ 
ऄनसुन्धान 

िेरमा केवन्ित 

भएर  

सचंालन 

चरणमा 

प्रस्तािक  

 
- स्थानीय तह 

रोजगारीको ऄिसर 

प्राप्त हुन े

- ईच्च स्तरीय ज्ञान 

भएका प्राध्यापक, 

सहप्राध्यापक र ईपप्राध्यापक 

अवदको वनयवुक्तमा जोड 

वदनछे साथै अिश्यक स्टाफ 

प्रभावित स्थानीय तह 

(पोखरा महानगरपावलका 

िडा न.ं ३२; मालमलु 

(ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरो, 

वनयवुक्त गरेर 
सचंालन 

चरणमा 

प्रस्तािक/ 

प्रदशे सरकार 
- स्थानीय तह 
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ाऄनुकूल 

प्रभावहरु 
के के गने  कहााँ गने कसरी गने 

कवहले 

गने 
कसले गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

वनयवुक्तका लावग स्थानीय 

श्रवमक, साथै विपन्न र 

सीमान्तकृत िगालाआा 

प्राथवमकतामा राखेर रोजगारी 

वदन े। 

मालेपाटन) 

जग्गाको मलूयमा 

िवृद्ध हुन े

अयोजना िेरमा स्िास््य 

सिेाको पहुाँचमा िवृद्ध, 

सडकको समय समयमा ममात 

लगायत ऄन्य पिूााधारको 

विकास गना सवकन्छ । 

प्रभावित स्थानीय तह 

(पोखरा महानगरपावलका 

िडा न.ं ३२; मालमलु 

(ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरो, 

मालेपाटन) 

ऄन्य 

पिूााधारको 

विकास गरेर 

सचंालन 

चरणमा 

प्रस्तािक/ 

प्रदशे सरकार 
- 

प्रदशे सरकार/ 

स्थानीय तह 

स्थानीय तथा प्रदशे 

सरकारको अयको 

स्रोतमा िवृद्ध हुन े

अयोजनाले स्थानीय 

सरकारलाइ वदनपुन ेकर वढला 

ससु्ती नगरर समय समयमा वतन े

छ साथै यस अयोजनाको 

िावषाक अवथाक ऄवडटको 

काम गररन ेछ । 

प्रभावित स्थानीय तह 

(पोखरा महानगरपावलका 

िडा न.ं ३२; मालमलु 

(ज्ञानकुञ्ज) स्यालटहरो, 

मालेपाटन) 

समयमा कर 

वतरेर 

सचंालन 

चरणमा 
प्रस्तािक - 

प्रदशे सरकार/ 

स्थानीय तह 
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प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

तावलका नां.37:प्रवतकूल प्रभावहरुको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 
प्रवतकूल 

प्रभावहरु 

के के गने  कहााँ गने कसरी गने कवहले 

गने 

कसले 

गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

भौवतक वातावरण 

भिूय तथा पवहरो 

जान ेसम्भािना 

- अयोजनाको वभरालो  

िेरमा रहकेो  embankment 

wall सरंिणका लावग बायो-

इवन्जवनयररङ्ग पद्धवतको प्रयोग 

गरी भिूय तथा पवहरो जान े

सम्भािना कम गन ेप्रयास गररनछे 

। यसका साथै सरंचना वनमााण 

गदाा भिन तथा योजना मापदण्ड, 

२०७२ एंि भिन वनमााण 

वनदवेशका, २०७२ को प्रािधान 

ऄनसुार भकुम्प प्रवतरोधक भिन 

वनमााण गररनछे । 

पोखरा 

महानगरपा

वलका िडा 

न.ं ३२; 

मालमलु 

(ज्ञानकुञ्ज) 

स्यालटहरो, 

मालेपाटन 

िेरमा  

embankment wall 

बनाएर साथ ैबायो-

इवन्जवनयररङ्ग पद्धवतको 

प्रयोग गरेर 

वनमााण 

चरणमा 
प्रस्तािक - 

प्रदशे सरकार/ 

स्थानीय तह 

भ-ूईपयोगमा 

पररितान 

अयोजना सरकारी खाली 

जवमनमा वनमााण गररनछे । 
वनमााण सामिी थपुादाा हुन ेप्रभाि 

 सामािी 

भण्डारण 

गररएको 

ििृारोपण साथै सरसफाआा 

गरेर 

वनमााण 

चरणमा 
प्रस्तािक 

 

- 

प्रदशे सरकार 

/स्थानीय तह 
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प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

प्रवतकूल 

प्रभावहरु 

के के गने  कहााँ गने कसरी गने कवहले 

गने 

कसले 

गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

साथै कामदार वशविरबाट वनस्कने 

फोहोर कम गना वनवित ठाईाँ 

तोकेर सामिी भण्डारण गन ेसाथै 

फोहोर सकंलन गररनछे र सामिी 

भण्डारण स्थलमा वनमााण काया 

सम्पादन भएपवछ सरसफाआा 

गररनछे । 

िेर 

 वबिन 

व्यिस्थाप

न 

िेरहरुमा 

 

कामदार वशविर, 

वनमााण सामिी 

थपुान े िेर, वबिन 

व्यिस्थापन िेर 

अवदको स्थापना 

तथा सचंालनले 

गदाा पन ेप्रभाि 

- वनमााणको समयमा 

कामदार वशविरबाट वनस्कने 

फोहोर तथा तरल पदाथा 

व्यिस्थापन गरर नदीमा पने 

प्रभाि कम गना फोहोर सकंलन 

गन ेिेर तोवकन ेछ साथै ऄस्थायी 

शौचालय वनमााण गररनछे । 

यसका साथै वनमााण सामिी 

थपुादाा वरपालले ढाकेर चहुािट 

रवहत हुन े गरर रावखनछे जसले 

गदाा जल तथा िाय ु प्रदषूण न्यनू 

अयोजना 

वनमााण 

िेर, 

कामदार 

वशविर, 

वनमााण 

सामािी 

थपुान ेिेर 

- वनमााणको समयमा 

कामदार वशविरबाट वनस्कन े

फोहोर तथा तरल पदाथा 

व्यिस्थापन गरर नदीमा पन े

प्रभाि कम गना फोहोर 

सकंलन गन ेिेर तोवकन ेछ 

साथै ऄस्थायी शौचालय 

वनमााण गररनछे । 

- वनमााण सामिी 

थपुादाा वरपालले ढाकेर 

चहुािट रवहत हुन ेगरर 

वनमााण 

चरणमा 

प्रस्तािक/ 

वनमााण 

व्यिसायी 

- 
प्रस्तािक/ 

स्थानीय तह 
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प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

प्रवतकूल 

प्रभावहरु 

के के गने  कहााँ गने कसरी गने कवहले 

गने 

कसले 

गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

रहन्छ । अयोजना वनमााणको 

िममा गररन ेईत्खननबाट वनस्कने 

माटो तथा ढंुगा गणुस्तरको 

अधारमा भिन वनमााण गदाा साथै 

नवजकको पहुाँच सडक भनाका 

लावग प्रयोग गररनछे । 

रावखनछे । 

िाय ुप्रदषूण बढ्न े वनमााण िेरमा वदनमा कवम्तमा दआुा 

पटक पानी छका न े व्यिस्था 

वमलाआन ेछ । 

वनमााण सामिी ओसारपसार गदाा 

रीपालले छोपरे गररनछे । 

वनमााण कायामा प्रयोग भएका 

सिारी साधनको साथै वनमााण 

ईपकरणको वनयवमत जााँच साथै 

ममात गररनछे । 

अयोजना 

वनमााण िेर 

मालमलु 

(ज्ञानकुञ्ज) 

स्यालटहरो, 

मालेपाटन 

िेरमा 

- अयोजना वनमााण 

िेरमा पानी छका ने व्यिस्था 

वमलाएर । 

- वनमााण सामिी 

ओसारपसार गदाा रीपाल 

छोपरे । 

अयोजना 

वनमााणको 

िममा 

प्रस्तािक/ 

वनमााण 

व्यिसायी 

१,१०,०

००/- 

प्रस्तािक/ 

स्थानीय तह 

वनमााण सम्बवन्ध 

गवतविवधहरूको 

कारण ध्िवन 

- ध्िवन प्रदषूण कम गना 

वनमााणमा प्रयोग हुन े सिारी 

साधनको समय समयमा ममात 

अयोजना 

िेरमा 

चको अिाज वनस्कन े

िेरहरुमा काम गने 

कामदार र कमाचारीलाइ 

वनमााण 

चरणमा 

प्रस्तािक/ 

वनमााण 

व्यिसायी 

- 

 

प्रस्तािक/ 

स्थानीय तह 
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प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

प्रवतकूल 

प्रभावहरु 

के के गने  कहााँ गने कसरी गने कवहले 

गने 

कसले 

गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

प्रदषूण गररनछे । अयोजना िेरमा प्रयोग 

हुन े सिारी साधन र मवेसनरीबाट 

ईत्सजान हुन े ध्िवन, िन तथा 

िातािरण मन्रालयले वनधाारण 

गरेको सिारी साधन र मवेसनरीको 

ध्िवन सम्बवन्धत मापदण्डहरू 

ऄनसुार हुनछे । 

ear protection aids 

likes earplugs, ear-

muffs, noise helmets 

र headphones अवदको 

व्यिस्था गररनछे । 

जैववक वातावरण 

प्राकृवतक 

सौन्दयातामा ह्रास 

अयोजनाले अफ्नो पररसरवभर 

हररयाली कायम राख्न मखु्य 

प्रिेशिार साथै प्रत्येक विभाग 

छेईछाई, साथै खाली स्थानमा 

बोटविरुिा रोप्नछे साथै 

अिश्यक खण्डमा त्यस िेर 

असपास समदुायसाँग वमलेर 

ििृारोपण (स्थानीय 

बोटवबरुिालाआा प्राथवमकता 

अयोजना िेर 

मालमलु (ज्ञानकुञ्ज) 

स्यालटहरो, 

मालेपाटन िेरमा  

स्थानीय 

वनकायसाँग 

समन्िय गरेर 

तोवकएको 

स्थानहरुमा 

ििृारोपण गररन े

वनमााण 

चरण 
प्रस्तािक - 

स्थानीय 

वनकाय 
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प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

प्रवतकूल 

प्रभावहरु 

के के गने  कहााँ गने कसरी गने कवहले 

गने 

कसले 

गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

वदन)े गना प्रवतिद्भ रहकेो छ । 

ाअवथशक-सामावजक-सााँस्कृवतक वातावरण 

व्यिसायजन्य 

सरुिा र स्िास््य 

जोवखम 

- वनमााणमा सलंङ्ग 

कामदारहरुका लावग व्यवक्तगत 

सरुिाका सामािी जस्तै हलेमटे, 

बटु, ग्लोभज, गगलस, मास्क, 

सफे्टी बेलट अवदको व्यिस्था 

गनछेन ्।  

- वनमााण पररसरमा 

प्राथवमक ईपचारका वकटहरूको 

प्रािधान गररनछे । 

अयोजना 

िेर 

मालमलु 

(ज्ञानकुञ्ज) 

स्यालटहरो, 

मालेपाटन 

िेरमा  

 

वनमााणमा सलंङ्ग 

कामदारहरुलाआा अिश्यक 

सरुिा सामिीको व्यिस्था 

गरेर साथै शौंचालय र 

सरुवित वपईन ेपानीको 

व्यिस्था वमलाएर ।  

वनमााण 

चरण 
प्रस्तािक 

४,५०,०००/

- 

प्रस्तािक/

स्थानीय तह 



 

गण्डकी विश्वविद्यालयको 
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प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

प्रवतकूल 

प्रभावहरु 

के के गने  कहााँ गने कसरी गने कवहले 

गने 

कसले 

गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

अयोजना िेर 

असपास स्िास््य 

र सरसफाइ 

- वनवित ठाईाँ तोकेर 

जैविक तथा ऄजैविक फोहोर 

छुटा छुटै्ट भाडामा सकंलन 

गररनछे । सकंलन गररएको 

जैविक फोहोर स्थानीयसाँग 

समन्िय गरर व्यिस्थापन गररनछे 

भन े ऄजैविक फोहोर, फोहोर 

सकंलकलाआा बेवचनछे । 

अयोजना 

िेर 

मालमलु 

(ज्ञानकुञ्ज) 

स्यालटहरो, 

मालेपाटन 

िेरमा 

फोहोर छुटा छुटै्ट भाडामा 

सकंलन गरेर स्थानीयसाँग 

समन्िय गरर व्यिस्थापन 

गररनछे । साथै श्रवमकलाआा 

शौंचालयको व्यिस्था 

गररनछे । 

वनमााण 

चरण 

प्रस्तािक/

स्थानीय 

तह 

६५,०००/- 
प्रस्तािक/

स्थानीय तह 

अगन्तकु 

(कामदार) समदुाय 

र रैथान े

समदुायबीच कलह 

र झगडा हुन े

वनमााणको काममा स्थानीय 

जनसहभावगतालाआा प्राथवमकता 

वदआनछे जसका कारण वनमााणको 

िममा स्थानीय समदुायमाझ 

मतभेद र वििाद कम हुन्छ । 

यसका साथै वनमााणमा सलंग्न 

कामदार र सचंालक वबचमा 

ईत्पन्न हुन े मतभेद अपवस 

अयोजना 

िेर 

मालमलु 

(ज्ञानकुञ्ज) 

स्यालटहरो, 

मालेपाटन 

िेरमा 

सामावजक िन्िलाइ कम गना 

वनमााण व्यिसायीबाट जारी 

स्थानीय कामदारहरुले 

code of conduct पणूा 

रुपमा पालना गरेर 

वनमााण 

चरण 

प्रस्तािक/ 

वनमााण 

व्यिसायी 

- 
प्रस्तािक/

स्थानीय तह 



 

गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक संरचना वनमााण तथा शैविक वियाकलाप संचालन अयोजनाको  

िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन 

117 
प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

प्रवतकूल 

प्रभावहरु 

के के गने  कहााँ गने कसरी गने कवहले 

गने 

कसले 

गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

सललाह र कुराकानीबाट 

समाधान गररनछे । 

अवदबासी 

जनजावत, 

जोवखमयकु्त 

समदुाय, दवलत 

अवद समहुमा हुने 

प्रभाि 

वनमााण व्यिसायीले स्थानीय 

अवदबासी जनजावत, 

जोवखमयकु्त समदुाय (अयोजना 

िेरमा नरहकेो), दवलत अवद 

समहुलाआा विश्वविद्यालय 

वनमााणको काममा समान 

सहभावगता गराआा, बराबर ज्याला 

प्रदान गनछेन ्। 

अयोजना 

िेर 

मालमलु 

(ज्ञानकुञ्ज) 

स्यालटहरो, 

मालेपाटन 

िेरमा 

वनमााण व्यिसायीबाट कुन ै

भेदभाि हुन नवदन श्रम 

काननुको सम्मान र पालना 

गररन ेछ ।  

वनमााण 

चरणमा 

प्रस्तािक/ 

वनमााण 

व्यिसायी 

- 
प्रस्तािक/

स्थानीय तह 

यातायातमा 

ऄिरोध 

अयोजनाको कामलाआा 

मध्यनजर गरी सामिी 

ओसारपसार गन े समय 

ऄत्यावधक वभडभाडको (Peak 

Hour) समय बाहके ऄन्य 

समयमा गररनछे । 

अयोजना 

िेर 

मालमलु 

(ज्ञानकुञ्ज) 

स्यालटहरो, 

मालेपाटन 

िेरमा 

Peak Hour समय बाहके 

ऄन्य समयमा गररनछे । 

वनमााण 

चरणमा 

प्रस्तािक/ 

वनमााण 

व्यिसायी 

५०,०००/- 
प्रस्तािक/

स्थानीय तह 



 

गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक संरचना वनमााण तथा शैविक वियाकलाप संचालन अयोजनाको  

िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन 
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प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

प्रवतकूल 

प्रभावहरु 

के के गने  कहााँ गने कसरी गने कवहले 

गने 

कसले 

गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

महामारी 

व्यिस्थापन 

अयोजना वनमााणको काम गदाा 

विश्व स्िास््य सगंठन तथा 

नपेाल सरकारले त्यस समयमा 

वदआन े स्िास््य सम्बवन्ध 

मापदण्डको पणूा पालना गरेर 

मार अयोजना वनमााण सम्बवन्ध 

काया गररन ेछ । 

अयोजना 

िेरमा 

विश्व स्िास््य सगंठन तथा 

नपेाल सरकारले त्यस 

समयमा वदआन े स्िास््य 

सम्बवन्ध मापदण्डको पणूा 

पालना गरेर 

वनमााण 

चरणमा 

प्रस्तािक/ 

वनमााण 

व्यिसायी

/ 

अयोजना

मा सलंग्न 

सम्पणूा 

कामदार 

३,५०,०००/

- 

प्रस्तािक/

स्थानीय तह 

भौवतक वातावरण 

भिूय तथा पवहरो 

जान ेसम्भािना 

अयोजना िेरमा नदी कटान 

रोक्न र भिूय तथा पवहरो जान े

सम्भािना न्यनू गना खोला 

छेईमा रहकेो embankment 

wall सरंिणका लावग बायो 

आवन्जवनयररङ्ग प्रविवध को 

प्रयोग गररनछे । 

ऄवस्थरता र 

भ ू ियिाट 

तललो तटीय 

िेरमा 

बायो आवन्जवनयररङ्ग 

प्रविवधबाट स्लोपहरुको 

सरुिा गरेर साथै खोला 

छेईमा embankment wall 

बनाएर । 

सचंालन 

चरण 

प्रस्तािक/ 

वनमााण 

व्यिसायी 

५०,००,०

००/- 

प्रस्तािक/

स्थानीय तह 



 

गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक संरचना वनमााण तथा शैविक वियाकलाप संचालन अयोजनाको  

िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन 
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प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

प्रवतकूल 

प्रभावहरु 

के के गने  कहााँ गने कसरी गने कवहले 

गने 

कसले 

गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

कामदार वशविर, 

वनमााण सामिी 

थपुान ेिेर, 

अवदको स्थापना 

तथा सचंालनको 

सरसफाआा तथा 

पनुास्थापना 

कामदार वशविरबाट ईत्पन्न 

फोहोर स्थानीयसाँग समन्िय गरी 

व्यिस्थापन गररनछे भन े वनमााण 

सामिी थपुारेको िेरमा यवद 

सामिी बााँकी रहकेो खण्डमा 

वनमााण व्यिसावयले लग्नछेन ्

ऄथिा रडका टुिा, वसमने्ट बोरा 

अवद फोहोर सकंलकलाआा 

बेच्नछेन ् । अयोजना िेरमा 

वनस्केको वबिन व्यिस्थापनका 

लावग विभागीय भिन जोड्न े

बाटो बनाईाँदा प्रयोग गररनछे । 

अयोजनाको कामदार 

वशविर, वनमााण सामिी 

थपुारेको िेरमा 

सरसफाआा गरेर सचंालन 

चरण 

प्रस्तािक/

वनमााण 

व्यिसायी 

८०,०००/

- 

प्रदशे 

सरकार/ 

स्थानीय तह 

ठोस/ऄधाठोस 

तथा आलेक्िोवनक 

फोहोर व्यिस्थापन 

अयोजना सचंालनमा अएपवछ 

प्रत्येक विभाग तथा केवन्िय 

भिन, कुलपवत, ईपकुलपवत र 

रवजस्टारको कायाालय, 

विश्वविद्यालय  

पररसरमा 

  

छुट्टा छुटै्ट फोहोर 

सकंलन गन े भाडा 

(Dustbin) 

सचंालन 

चरण 
प्रस्तािक 

७५,०००/

- 

प्रदशे 

सरकार/ 

स्थानीय तह 



 

गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक संरचना वनमााण तथा शैविक वियाकलाप संचालन अयोजनाको  

िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन 

120 
प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

प्रवतकूल 

प्रभावहरु 

के के गने  कहााँ गने कसरी गने कवहले 

गने 

कसले 

गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

पसु्तकालयमा छुट्टा छुटै्ट फोहोर 

सकंलन गन े भाडा (Dustbin) 

रावखनछे र त्याहााँबाट वनस्कन े

फोहोरलाआा जैविक, ऄजैविक 

तथा हानीकारक फोहोर छुट्याआा 

जम्मा गररनछे । प्रस्तावित 

विश्वविद्यालयमा ईत्पन्न हुने 

जैविक फोहोरलाआा मल बनाआा 

अयोजना िेरकै बगै ाँचामा 

प्रयोग गररनछे भन े ऄजैविक 

फोहोरलाआा फोहोर सकंलकसाँग 

समन्िय गरी व्यिस्थापन गररनछे 

। 

रावखनछे र जैविक, 

ऄजैविक तथा 

हानीकारक फोहोर 

छुट्याआा जम्मा 

गररनछे । जैविक 

फोहोरलाआा मल 

बनाआा अयोजना 

िेरकै बगै ाँचामा 

प्रयोग गररनछे भन े

ऄजैविक 

फोहोरलाआा फोहोर 

सकंलकसाँग 

समन्िय गरी 

व्यिस्थापन 

गररनछे । 

जल 

प्रदषूण/भवूमगत 

तरल फोहोर व्यिस्थापन गना 

विश्वविद्यालयले स्यालटहरो 

विश्वविद्यालय  

पररसरमा 
Septic Tank 

सचंालन 

चरण 
प्रस्तािक  

२,१५,००

०/- 

प्रदशे 

सरकार/ 



 

गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक संरचना वनमााण तथा शैविक वियाकलाप संचालन अयोजनाको  

िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन 
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प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

प्रवतकूल 

प्रभावहरु 

के के गने  कहााँ गने कसरी गने कवहले 

गने 

कसले 

गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

पानीमा ह्रास साथै मालेपाटन िेरमा ५० 

KLD को Septic Tank 

बनाईनछे जहााँ सम्पणूा 

विश्वविद्यालय िेरको तरल 

फोहोर जम्मा गरेर शवुद्धकरण 

गररनछे । शवुद्धकरण गरेको पानी 

विश्वविद्यालय पररसरमा 

रोवपएको बोटवबरुिा तथा 

बगै ाँचामा प्रयोग गररनछे । यसका 

साथै शवुद्धकरण गरेर बााँकी 

रहकेो sludge drying beds 

मा dry गना रावखनछे र 

manure को रुपमा अयोजना 

िेरको बगै ाँचामा प्रयोग गररन्छ । 

भवूमगत पानीमा पन ेप्रभाि कम 

गना अयोजना िेरमा तीन िटा 

ररचाजा वपट (१.५*१.५*१ 

बनाएर स्थानीय तह 



 

गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक संरचना वनमााण तथा शैविक वियाकलाप संचालन अयोजनाको  

िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन 
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प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

प्रवतकूल 

प्रभावहरु 

के के गने  कहााँ गने कसरी गने कवहले 

गने 

कसले 

गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

वम.अकार भएको) वनमााण 

गररनछे । 

िाय ुप्रदषूण अयोजनाले उजाा स्रोतको 

रुपमा विद्यतु प्रावधकरणको 

वबजलुी प्रयोग गनछे साथै 

िैकवलपक उजााको रुपमा सौया 

उजााको प्रयोग गनछे । 

विश्वविद्यालयमा प्रयोगमा अईन े

सिारी साधनको वनयवमत ममात 

गररनछे जसका कारण िाय ु

प्रदषूण न्यनू रहन्छ । 

विश्वविद्यालय  

पररसरमा 

िैकवलपक उजाा 

स्रोतको प्रयोग गरेर 

सचंालन 

चरण 
प्रस्तािक - 

प्रदशे 

सरकार/ 

स्थानीय तह 

जैववक वातावरण 

प्राकृवतक 

सौन्दयातामा ह्रास 

अयोजनाले अफ्नो पररसरवभर हररयाली 

कायम राख्न मखु्य प्रिेशिार साथै प्रत्यके 

विभाग छेईछाई, साथै खाली स्थानमा 

बोटविरुिा रोप्नछे साथै अिश्यक खण्डमा 

प्रभावित 

स्थानीय तह 

ििृारोपण 

(स्थानीय 

बोटवबरुिालाआा 

प्राथवमकता 

सचंालन 

चरण 
प्रस्तािक 

३,९५,०००

/- 

प्रस्तािक/ 
प्रदशे 

सरकार/ 

स्थानीय तह 



 

गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक संरचना वनमााण तथा शैविक वियाकलाप संचालन अयोजनाको  

िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन 

123 
प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

प्रवतकूल 

प्रभावहरु 

के के गने  कहााँ गने कसरी गने कवहले 

गने 

कसले 

गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

त्यस िेर असपास समदुायसाँग वमलेर 

ििृारोपण (स्थानीय बोटवबरुिालाआा 

प्राथवमकता वदन)े गना प्रवतिद्भ रहकेो छ । 

वदन)े गररनछे । 

जलचर र 

ईभयचरको जीिन 

प्रणालीमा प्रभाि 

अयोजनाले तरल फोहोर septic tank मा 

जम्मा गरेर sand filter प्रविवध प्रयोग गरर 

शवुद्धकरण गरेर Drainage माफा त नदीमा 

पठाईनछे । यसका ऄलिा Laboratory 

Waste लाआा Waste Water 

Treatment plant मा Biochar को 

प्रयोग गरेर शवुद्धकरण गररनछे । शवुद्धकरण 

गररएको पानी River water quality 

ऄनरुुप भए नभएको मापन गरेर Drainage 

माफा त नदीमा पठाआनछे । अयोजना िेरमा 

ईत्पन्न हुन े तरल फोहोर पानी शवुद्धकरण 

नगरी नदीमा पठाआन ेछैन । 

विश्वविद्यालय  

पररसरमा 

sand filter 

प्रविवध प्रयोग 

गरर शवुद्धकरण 

गरेर; 

Laboratory 

Waste लाआा 

Waste Water 

Treatment 

plant मा 

Biochar को 

प्रयोग गरेर 

शवुद्धकरण 

गररनछे । 

सचंालन 

चरण 
प्रस्तािक - 

प्रस्तािक/ 
प्रदशे 

सरकार/ 

स्थानीय तह 
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प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

प्रवतकूल 

प्रभावहरु 

के के गने  कहााँ गने कसरी गने कवहले 

गने 

कसले 

गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

ाअवथशक-सामावजक-साांस्कृवतक वातावरण 

सरुिा सम्बवन्ध  

मदु्दाहरु 

सचंालनमा अएपवछ अयोजना 

िेरको मखु्य द्धार साथै प्रत्यके विभाग 

साथै अिश्यक स्थान हरेी 

वस.वस.वट.वभ. रावखनछे । सरुिा 

गाडाको व्यिस्था समते गररनछे । 

यसका साथै अयोजना िरेमा First 

Aid Kits, अिवधक स्िास््य 

जााँचको व्यिस्था गररनछे । 

अयोजना 

पररसरमा 

सरुिाको प्रबन्ध 

वमलाएर 

सचंालन 

चरण 
प्रस्तािक 

३,७५,०

००/- 

प्रस्तािक/ 

प्रदशे सरकार/ 

स्थानीय तह 

विद्यमान पिूााधारमा 

दबाि पन े 

गण्डकी विश्वविद्यालयल े उजाा 

अिश्यकता परूा गना छुटै्ट िान्सफमार 

विद्यतु प्रावधकरणबाट जोड्न े छ । 

यसका साथै पानीको अिश्यकता परूा 

गना बोररङ सचंालन गनछे र अयोजना 

िेरमा ईत्पन्न फोहोर व्यिस्थापन गना 

3 R वसद्धान्तको प्रयोग गनछे र 

स्थानीय वनकायसाँग समन्िय गरी 

प्रभावित 

स्थानीय तह 

विश्वविद्यालयको 

अिश्यकता परूा 

गदाा स्थानीयलाआा 

प्रभाि नपन े गरी 

काया गररन े।  

सचंालन 

चरण 
प्रस्तािक - 

प्रस्तािक/ 

प्रदशे सरकार/ 

स्थानीय तह 
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प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

प्रवतकूल 

प्रभावहरु 

के के गने  कहााँ गने कसरी गने कवहले 

गने 

कसले 

गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

व्यिवस्थत तररकाल े फोहोर 

व्यिस्थापन गररनछे । 

जनसङ्ंख्या चाप बढ्न े अयोजना िेर असपास बस्ती 

बसाईाँदा प्रस्तािकल े स्थानीय 

वनकायलाआा सहायता वदनछे । 

प्रभावित 

स्थानीय तह 

स्थानीय 

वनकायसाँग 

समन्िय गररनछे । 

सचंालन 

चरण 
प्रस्तािक - 

प्रस्तािक/ 

प्रदशे सरकार/ 

स्थानीय तह 

सामावजक सााँस्कृवतक 

र धावमाक िातािरणमा 

पररितान हुने 

स्थानीय परम्परा जोगाईाँन अयोजनाल े

स्थानीय वनकायसाँग समन्िय गरर 

जनचतेनामलूक कायािम गनछेन ्। 

प्रभावित 

स्थानीय तह 

जनचतेनामलूक 

कायािम गरेर 

सचंालन 

चरण 
प्रस्तािक - 

प्रस्तािक/ 

प्रदशे सरकार/ 

स्थानीय तह 

गनुासो व्यिस्थापनमा वििाद तथा मतभेद व्यिस्थापनको 

लावग गनुासो व्यिस्थापन सयंन्र 

बनाआन े छ जनु सयंन्रमा स्थानीय 

बावसन्दाको प्रवतवनवध, अयोजना 

सचंालकको प्रवतवनवध, स्थानीय तहको 

जनप्रवतवनवध र कामदारको प्रवतवनवध 

रहनछेन,् साथै स्थानीय र कामदारको 

गनुासो सङ्कलन गनाको लावग सझुाि 

प्रभावित 

स्थानीय तह 

गनुासो 

व्यिस्थापन सयंन्र 

बनाएर; सझुाि 

पवेटकाको 

व्यिस्था गरेर । 

सचंालन 

चरण 
प्रस्तािक - 

प्रस्तािक/  

स्थानीय तह 
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प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

प्रवतकूल 

प्रभावहरु 

के के गने  कहााँ गने कसरी गने कवहले 

गने 

कसले 

गने 

ाऄनुमावनत 

बजेट ने.रु. 

ाऄनुगमनको 

वजम्मेवारी 

पवेटकाको व्यिस्था गररन ेछ । 

महामारी व्यिस्थापन विश्व स्िास््य सगंठन तथा नपेाल 

सरकारले वदएको मापदण्डको पणूा 

पालना गरेर मार अयोजना सचंालन 

गररन े छ । अयोजना संचालन गन े

िममा अयोजना िेर प्रिेश गदाा 

ज्िरोको मापन गन ेसाथै स्यानीटाआजर 

प्रयोग गना र माक्स प्रयोगमा ऄवनिाया 

गररनछे । 

प्रभावित 

स्थानीय तह 

विश्व स्िास््य 

सगंठन तथा नपेाल 

सरकार साथै प्रदशे 

सरकारले वदएको 

मापदण्डको 

पालना गरेर । 

सचंालन 

चरण 
प्रस्तािक - 

प्रस्तािक/ 

प्रदशे सरकार/ 

स्थानीय तह 

ऄन्य व्यिसायमा पन े

प्रभाि 

अयोजना केवन्ित िेरमा 

Paragliding व्यिसाय सचंालनमा 

रहकेो छैन । अयोजनाको Master 

plan ऄनरुुप प्रस्तावित िरेमा ऄग्लो 

भिन वनमााण गररन े छैन (बढीमा ५ 

दवेख ६ तलला) जसले कारण हिाआा 

ईडानमा समस्या ईत्पन्न हुन ेछैन । 

प्रभावित 

स्थानीय तह 

भिन ऄग्लो 

बनाआन ेछैन । 

सचंालन 

चरण 
प्रस्तािक - 

प्रस्तािक/ 

प्रदशे सरकार/ 

स्थानीय तह 



 

गण्डकी विश्वविद्यालयको 
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प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

सकारात्मक प्रभािहरु बढोिरी र नकारात्मक प्रभािहरु न्यनूीकरणका ईपायहरुका लावग जम्मा बजेटको 

सिंेप 

तावलका नां.38: सकारात्मक प्रभावहरु बढोत्तरीका र नकारात्मक प्रभावहरु न्त्यूनीकरणका 

ाईपायहरुका लावग ाऄनुमावनत रकम 

वस.नां. खचश गररने वक्रयाकलापहरु ाऄनुमावनत 

रकम (ने.रु) 

कैवर्यत 

 सामावजक-ाअवथशक तथा सााँस्कृवतक वातावरण 

१. स्थानीयको प्राविवधक सीपमा ऄवभिवृद्धको 

लावग कामको बेला तावलमको व्यिस्था 

३,००,०००/- एक पटक खचा/ वनमााण ऄिवधको 

समयमा 

२. व्यिसायजन्य सरुिा र स्िास््य जोवखम ४,५०,०००/- वनमााण चरण 

३. सरुिा सम्बवन्ध  मदु्दाहरु (First Aid Kits, 

अिवधक स्िास््य जााँच( 

३,७५,००० /-  िावषाक खचा 

३. अयोजना िेर असपास स्िास््य र सरसफाइ ६५,०००/- वनमााण चरण 

४. महामारी व्यिस्थापन ३,५०,००० /-  - 

५. यातायातमा ऄिरोध (िावफक व्यिस्थापन) ५०,००० /-  वनमााण ऄिवध भर 

जैववक वातावरण 

१. हररयाली सरंिण साथै ििृारोपण तथा 

व्यिस्थापन 

३,९५,०००/- एक पटक खचा 

भौवतक वातावरण 

१. Embankment िाल सरंिणका लावग बायो-

आवन्जवनयररङ्ग काया 

५०,००,०००/- एक पटक खचा/ वबविएको िा 

भवत्कएको खण्डमा पनुा वनमााण 

२. कामदार वशविर, वनमााण सामिी थपुान ेिेर, 

अवदको स्थापना तथा सचंालनको सरसफाआा 

तथा पनुास्थापना 

८०,००० /-  एक पटक खचा 

३. ठोस /ऄधाठोस तथा आलेक्िोवनक फोहोर 

व्यिस्थापन सम्बवन्ध 

७५,००० /-  िावषाक खचा 

४. तरल फोहोर व्यिस्थापन सम्बवन्ध २,१५,००० /-  िावषाक खचा 

५. अयोजना िेरमा धुाँलो ईड्न नवदन वदनमा 

कवम्तमा दआुा पटक पानी छका न े

१,१०,००० /-  वनमााण ऄिवध भर 

कूल वातावरणीय व्यवस्थापन रकम मार ७४,६५,०००/- िातािरणीय व्यिस्थापन रकम मार 
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प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

पररच्छेद-९:वातावरणीय ाऄनुगमन  

िातािरणीय ऄनगुमनमा अयोजनको िास्तविक िातािरणीय प्रभािहरु वनधाारण गना त्याकंको व्यिवस्थत 

सिंहण, वनयामक मापदण्डको साथ अयोजनाको ऄनपुालन र िातािरण सरंिणको कायाान्ियन र 

प्रभािकाररताको तह सामले हुन्छ । िातािरण ऄनगुमन योजनाका लावग लाग्न े सम्पणूा खचा प्रस्तािक 

स्िंयमले व्यहोन ेछ । िातािरण सरंिण ऐन, २०७६ को दफा ३९ को (१) र (२) बमोवजम िातािरणीय 

ऄनगुमन गररन े छ । िातािरण सरंिण वनयमािली २०७७ को वनयम ४५ (१) बमोवजम िातािरणीय 

ऄनगुमनको सम्पणूा वजम्मा प्रस्तािक अफैको हो र प्रस्तािकले प्रस्तािको वनमााण तथा सचंालन चरणमा 

सोबाट िातािरणमा परेको प्रभािको विषयमा प्रत्यके छ मवहनामा स्िःऄनगुमन गरी सोको प्रवतिेदन िन, 

िातािरण तथा भ-ूसरंिण मन्रालय, प्रदशे सरकारलाआा बझुाईन पनछे । 

िातािरणीय अयोजनाको कायाान्ियनबाट पन ेप्रभािहरूको मलूयाङ्कन गनाको लावग िन, िातािरण तथा 

भ-ूसरंिण मन्रालय, प्रदशे सरकार; गण्डकी विश्वविद्यालय; वनमााण व्यिसायी र अयोजनाबाट स्थानीय 

तहहरू वजम्मिेार हुनछेन ्। िातािरण सरंिण वनयमािली २०७७, वनयम ४५ (२) बमोवजम प्रभािहरूको 

ऄनगुमन र मलूयाङ्कन गन े िममा, िास्तविक प्रभाि ईवललवखत सीमा भन्दा ऄवधक मारामा पाआएमा 

प्रभािहरू  कम गना िा वनयन्रण गना अिश्यक ईपायहरू ऄपनाआन ेछ । िातािरणीय ऄनगुमनका ईद्दशे्य 

वनम्न बमोवजम रहकेा छन ्। 

 काननूले तोकेको सीमाभन्दा बढी मारामा प्रभाि पना नवदन । 

 िातािरणीय प्रभाि कम गना ऄपनाआएका ईपाय िातािरणीय प्रभाि मलूयाकंन  प्रवतिेदनमा 

ईललेख भएऄनसुार कायाान्ियन भएका छन ्वक छैनन ्भन्न ेकुरा जााँच्न । 

 सम्भावित िातािरणीय िवतबारे समयम ैसचते गराईन । 

 पवहचान तथा अाँकलन गररएका प्रभाि िास्तविकतासाँग कवत नवजक छन ्भन्न ेजानकारी वलन । 

िातािरण सरंिण वनयमािली,२०७७ ऄनसुार ऄनगुमन योजना र सचूकहरु, तावलका र वजम्मिेारी 

िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन प्रवतिेदनमा पवहचान गना अिश्यक छ । िातािरण सरंिण 

वनयमािली,२०७७ ले ऄनगुमनका लावग तीन चरण प्रस्ताि गरेको छ, जसमा प्रारवम्भक ऄिस्थाहरूको 

ऄनगुमन, प्रभाि ऄनगुमन र वनयमपालन ऄनगुमन पदाछन ्। 

९.१. प्रारवम्भक ाऄवस्थाहरूको ाऄनुगमन/ाअधारभूत ाऄनुगमन (Baseline Monitoring) 

प्रस्तावित प्रस्तािको वनमााण काया सरुू गनुाभन्दा ऄगािै वनमााण स्थल र िरपरका अधारभतु िातािरणीय 

पिको सिेिण गररन े छ । यसले गदाा ऄनगुमनको वसलवसलामा प्रारवम्भक ऄिस्थाहरूको तलुनामा 

िातािरणीय पिमा भएको पररितान बारेमा थाहा पाईन सवकन्छ । 
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९.२. प्रभाव ाऄनुगमन (Impact Monitoring) 

प्रस्ताि कायाान्ियनबाट भएका िातािरणीय पररितान पिा लगाईन अयोजना वनमााण र सचंालनका िममा 

त्यस िेरको जनस्िास््य लगायत सामावजक-अवथाक तथा सांस्कृवतक ऄिस्थाका सचूकको मलूयांकन 

प्रभाि ऄनगुमनले गदाछ । प्रभाि ऄनगुमन िातािरणीय प्रभािको िास्तविक स्तर पवहचान गना र न्यनूीकरण 

ईपायहरुको प्रभािकाररता पवहचानका लावग गररन्छ । तसथा, प्रभाि ऄनगुमन तथा मलूयांकन ऄध्ययन 

अयोजना वनमााण चरणको ऄन्तवतर प्रस्तावित गररन्छ । 

९.३. वनयमपालन ाऄनुगमन (Compliance Monitoring) 

वनयमपालन ऄनगुमन ऄन्तगात प्रस्तािकले िातािरण सरंिण सम्बवन्ध वनधााररत मापदण्डको पालना गरेको 

छ भन्न ेकुरा सवुनित गना िातािरणीय गणुस्तरका विशषे सचूक िा प्रदषूणको ऄिस्था बारेमा अिवधक 

िा लगातार रूपमा ऄनगुमन गरी ऄवभलेख रावखन ेछ । 

९.४. वातावरणीय ाऄनुगमनका सचूक 

ऄनगुमन पारदशी र विश्वासनीय तररकाले स्थावपत गना सचूकहरू प्रयोग गरी सम्पन्न गररनछे ।  धरैे जसो 

ऄनगुमनमा दवेखएको प्रभािहरूको मारा पवुि गना र प्रभािहरूको प्रकृवत, सीमा र सचूक परीिण गना र 

सरोकारिालाहरू प्राविवधक/सामावजक विज्ञहरूले वजवपएसको साथ ऄिलोकन गररएको स्थल/िेरको 

भौगोवलक सन्दभा प्रमावणत गदाछ । ऄनगुमनमा प्रभाि पान ेविशषे कारणमा प्रभाि विशे्लषण पवन समािेश 

हुनछे । वनम्न तावलकाले प्रमावणत सचूकहरूको समहू वनवदाि गदाछ जनु यस िातािरणीय व्यिस्थापन 

कायायोजनामा ऄनगुमनको लावग प्रयोग गररनछे । 

तावलका नां.39: ाऄनुगमनका लावग प्रयोग गररने सचूकहरू 

ाऄनुगमन गररने के्षर ाऄनुगमनका लावग प्रयोग गररने सचूकहरू 

वभरालो जवमनको 

ऄवस्थरता, फोहोर 

व्यिस्थापन िेरहरू 

 जवमनको ऄवस्थरताको कारण प्रकृवत साथै मानि वनवमात िस्तहुरूमा 

ऄसर 

 जग्गाको िेरफल (ह.े) र सम्पविमा प्रभाि 

 सधुारात्मक/बायो-इवन्जवनयररङ्ग ईपायहरुको प्रभािकारीता   

 नदी वकनारा कटान र जवमनको ऄवस्थरता र यातायातको व्यिस्था 

प्रकृवतमा वढलाइको रेकडा 

 वबिन व्यिस्थापनको लावग सरुवित िेरहरू 
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ाऄनुगमन गररने के्षर ाऄनुगमनका लावग प्रयोग गररने सचूकहरू 

बायो-इवन्जवनयररङ्ग  बायो-इवन्जवनयररङ्गका लावग चयन गररएको विरूिाको 

प्रजावतहरूको सखं्या र प्रकार 

जल प्रदषूण, 

जलस्रोतहरू र 

वतवनहरूको प्रयोग 

 हावनकारक फोहोरहरूको ऄसरुवित व्यिस्थापनको कारण जल 

प्रदषूणका घटनाहरू,  

 पानीको गणुस्तर, pH वनधाारण, वििरण, टोटल सवलड्स, टवबावडवट, 

ऄमोवनया, क्लोराइड, फलाम, नाइिेट, टोटल हाडानसेको लावग प्रयोगशाला 

परीिणहरू 

िाय ुर ध्िवन  वनमााण चरणमा प्रयोग गररएका यावन्रक ईपकरणहरूले गदाा िाय ु

प्रदषूणका घटनाहरू साथै वनमााण सामिीहरूको ढुिानी गदाा सिारी 

साधनहरूको कारण हुन ेध्िवन प्रदषूणको वििरण/त्यांक विशे्लषण 

 िाय ुमापन यन्र (Temtop Potable Device) को प्रयोग 

 ध्िवन मापन यन्र (Noise level meter) को प्रयोग 

अयोजना िेर 

असपास सामावजक 

अवथाक विकास 

 जनसखं्या िवृद्ध, अवथाक र शवैिक त्याङ्क 

 नयााँ बस्तीहरू/प्रकारहरू र जातीय समहूहरूको सखं्या र वस्थवत 

 नयााँ व्यिसायहरूको वस्थवत 

 नयााँ सवुिधाहरू र ईपभोग्य सामिीहरूको सखं्या र वस्थवत 

 

९.५. ाऄनुगमन वववध  

ईवललवखत ऄनगुमनका सचूकहरूलाइ कुन विवधहरूबाट ऄनगुमन गन ेहो भनी यस ईपखण्डमा ईललेख 

गररएको छ । ऄनगुमनका विवधहरूलाइ तीन चरणमा विभाजन गरी व्याख्या गना सवकन्छ । ती यस प्रकार 

छन:् 

९.५.१. वनमाशण पूवश चरणको ाऄनुगमन 

यस चरणको ऄनगुमनमा प्रस्तािकले मखु्य वजम्मिेारी िहन गनछेन ्। प्रस्तािकले िातािरणीय र सामावजक 

सरुिाका विषयहरूलाइ पवहचान गरी अयोजनाको ढााँचामा समािेश गनछेन ् र पवहचान गरेका 

प्रभािहरूलाइ सम्बवन्धत धाराहरूको विवशि वििरणहरू सम्बोधन गद ै काया सम्झौताहरू पयााप्त रूपमा 

समािेश गन े सवुनवित गनछेन ् । प्रस्तािकले अयोजना िेरको विद्यमान भौवतक, जैविक, सामावजक-

अवथाक तथा सााँस्कृवतक मापदण्डको अधारमा अधारभतु ऄनगुमन गनछे । ऄनगुमनले अयोजनाको 
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कारण प्रभाि पन ेभौवतक, जैविक, सामावजक-अवथाक तथा सांस्कृवतक प्रभािहरूमा ध्यान केवन्ित गदाछ । 

प्रस्तािकले अयोजना साँग ै सजृाना हुने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभािका साथै विद्यमान सामावजक 

व्यिस्थापनमा पवन अधारभतू ऄनगुमन गनछे । 

९.५.२. वनमाशण चरणको ाऄनुगमन 

वनमााण चरणको ऄनगुमनमा सचंालन भइरहकेो अयोजनाले हुन ेिातािरणीय र सामावजक सरंचनामा पान े

प्रभािहरू केवन्ित गदाछ । यसले िातािरणीय व्यिस्थापन कायायोजनामा तोवकए बमोवजम ऄभ्यास, 

मापदण्ड, मान्यता र प्राविवधक समाधानहरू बमोवजम काया पालन भएको िा नभएको जााँच गनछे । 

वनधााररत अिश्यकता ऄनसुार ईवचत ढङ्गले वियाकलापहरू व्ििस्थापन गररएका छन ्भने िातािरणीय 

वियाकलापको ऄनगुमन सबै कामहरूमा पयााप्त रूपमा लाग ुगररएको छ भन्न े कुरालाइ ईललेख गनछे । 

यसका साथै प्रस्तािकले अयोजनाको कारणले गदाा भौवतक, जैविक, सामावजक-अवथाक तथा सााँस्कृवतक 

िातािरणमा पन े प्रत्यि र ऄप्रत्यि प्रभािहरूको अधारभतु त्याङ्क स्थलगत ऄध्ययनको िममा 

सकंलन गररएको छ । वनमााण चरणको ऄनगुमन कायाहरूमा वनम्न वलवखत बुाँदा समािेश हुनछेः 

 पानी, वायु तथा ध्ववन प्रदूर्णाः अयोजनाबाट प्रभावित हुन ेस्थानको पानीको नमनुा सकंलन गरी 

प्रयोगशालामा pH वनधाारण, वििरण, टोटल सवलड्स, टवबावडवट, ऄमोवनया, क्लोराइड, फलाम, 

नाइिेट, टोटल हाडानसेको वनरीिण गररनछे । अयोजनाको वनमााण िेरमा Temtop Potable 

Device को माध्यबाट वप.यम.१० वप.यम.२.५ र टोटल सस्पने्डेड पाटीकलसको वनरीिण गररनछे । ध्िवन 

गणुस्तरको लावग ध्िवन मापन यन्र Noise Level Meter (REED R 8080) Potable Device 

को प्रयोग गररनछे । 

 अयोजना िेरमा ििृारोपणको ऄनगुमनका लावग स्थलगत वनरीिण, पवहले र पवछको फोटोिाफ एक 

अपसमा जधुाआनछे । 

 िातािरणीय सरंिण, जनस्िास््य र सरुिा तथा अयोजना िेर बावहरबाट अईन े मजदरुहरूको 

अिागमनसाँग सम्बवन्धत सामावजक समस्याहरूको न्यनूीकरण भए/नभएको ऄनगुमन स्थलगत 

ऄिलोकन तथा स्थानीय जानकारहरूसाँगको परामशाबाट गररनछे । 

 श्रवमकहरूको स्िास््य र सरुिाहरू बारे ईनीहरूसगं प्रत्यि भेटेर सोधपछु माफा त गररनछे । 

 प्रभावित समदुायहरूको कामदार र सिासाधारण दिैुको लावग स्रोत व्यिस्थापन सम्बवन्ध प्रवशिण तथा 

तावलमको सञ्चालन भए/नभएको स्थलगत ऄिलोकन तथा सोधपछुबाट गररनछे । 
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९.५.३. सांचालन चरणको ाऄनुगमन 

यस चरणको समयमा परामशादाताको सम्झौता र कायासचूीमा तोवकएको ऄिवधमा वनम्न सचूाङ्कको 

अधारमा गररनछे । प्रदशे सरकार िन, िातािरण तथा भ-ूसरंिण मन्रालयको ऄनगुमन सम्बवन्धत 

त्याङ्कहरूको खोजी गरेर वटपोट गररनछे र नधााररत प्रवतिेदनको ढााँचाहरू ऄिलोकन गररनछे । सचंालन 

चरणको ऄनगुमन कायाहरूमा वनम्न वलवखत बुाँदा समािेश हुनछेः 

 भ-ूईपयोगमा हुने पररितानलाइ वज.अइ.यस.बाट अयोजना िेरको भ-ूईपयोग वनकाली पवहलेको 

त्याङ्कसाँग रूज ुगररनछे । 

 अयोजना वनमााण तथा सचंालनले प्रस्तावित िेरमा जङ्सखं्या िवृद्ध तथा ऄव्यिवस्थत बस्ती विकास 

तथा यातायात ऄिरूद्ध भए/नभएको पवहले र पवछको फोटोिाफ एक अपसमा जधुाआनछे, स्थलगत 

ऄिलोकन माफा त साथै स्थानीयहरूको परामशाबाट प्रमाणीकरण गररनछे । 

 विश्वविद्यालय अयोजना वनमााणका लावग वनमााण गररएका ईत्खनन ्िेरहरू, भण्डारण िेरहरू तथा 

श्रवमक वशविर िेरहरू पनुस्थाापनाका लावग अयोजनाको अिश्यकता ऄनसुार सधुारात्मक ईपायहरू 

गरे/नगरेको प्रमाणीकरण गररनछे । 

 वभरालो जवमनको सरंिण र भिूय वनयन्रणको लावग कायाान्ियन गररएको बायो-इवन्जवनयररङ्ग 

कायाहरूको स्थलगत ऄिलोकनको विवधबाट मारा मापन र प्रमाणीकरण गररनछे । 

 वनकासा सरंचनाहरूको पयााप्तता, कायािमता, ममात सम्भारमा कमी र वनजी तथा सािाजवनक भवूममा 

पन े सम्भावित प्रभािहरूलाइ स्थलगत ऄिलोकन साथै जलीय स्रोतहरूमा पन े प्रभािको मारा 

मापनका लावग पानीको नमनुा सकंलन गरी प्रयोगशालामा लगेर प्रमाणीकरण गररनछे । 

 ििृारोपण गररन े विरूिाहरूको मारा प्रमावणत र मापनका लावग पवहले र पवछको फोटोिाफ एक 

अपसमा जधुाईन,े स्थलगत ऄिलोकन तथा स्थानीयहरूको परामशाबाट गररनछे । 

 वनमााण व्यिसायीहरूिारा गररएको प्रवशिण विकास र रोजगार ऄिसरहरूको सफलता िा 

ऄसफलताको प्रमावणकरणका लावग स्थानीयहरूसाँग सोधपछु गररनछे । 

 अयोजना िेरमा सरकारी ससं्थाहरू/गैरसरकारी ससं्थाहरूिारा सचंावलत सामदुावयक जनचतेना 

ऄवभिवृद्ध कायािमहरूको सफलता/ऄसफलताको मलूयाङ्कन स्थलगत ऄिलोकन तथा परामशाबाट 

गररनछे । 
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९.६.ाऄनुगमन गने वनकायहरू 

िातािरण सरंिण वनयमािली, २०७७ (४५) बमोवजम प्रस्तावित अयोजनाबाट िातािरणमा परेको 

प्रभािहरूको बारेमा प्रत्येक छ मवहनामा स्िःऄनगुमन गरी सोको प्रवतिेदन प्रदशे सरकार िन, िातािरण 

तथा भ-ूसरंिण मन्रालय समि पशे गनुापनछे । िातािरण सरंिण ऐन, २०७६ को दफा ३९ बमोवजम 

प्रस्तावित अयोजना वनमााणबाट िातािरणमा परेको प्रभािहरूको बारेमा र सरंिण तथा सम्िद्धान गन े

ईद्दशे्यले अयोजना प्रभावित स्थानीय तहहरूले पवन ऄनगुमन गनछेन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वचर नां.8:प्रभाव ाऄनुगमनको लावग वनकायगत सांरचना खाका 

पोखरा महानगरपावलका 

वनमााण व्यिसायी 

प्राविवधक ऄनगुमन टोली प्राविवधक ऄनगुमन टोली 

कायाान्ियन, ऄनगुमन तथा 

त्यांकको रेकडा प्रवतिेदन 

प्रदशे सरकार 

 िन, िातािरण तथा भ-ूसंरिण मन्रालय 

वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्राऱय
नीवत, ऐन, वनयम, वनदवेशका 

गण्डकी विश्वविद्यालय 
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९.७. ाऄनुगमनको लावग ाऄनुमावनत रकम 

प्रस्ताि कायाान्ियन र वनमााणको समयमा विवभन्न सचूकको ऄनगुमन र परीिण गना अिश्यक पन ेरकमको 

वििरण तल वनम्न ईपखण्डमा प्रस्ततु गररएको छ । 

तावलका नां.40: वातावरणीय ाऄनुगमनको लावग ाऄनुमावनत लागत 

ि.म. वििरण मानि-मवहना एकाआा दर (न.ेरू) रकम (न.ेरू) 

१. अिश्यक जनशवक्त    

क. जैविक विविधता विज्ञ १ ८०,००० ८०,००० 

ख. िेर सहायक २ २५,००० ५०,००० 

२. िाय,ु ध्िवन र पानीको गणुस्तर मापन मोटामोटी  ३,५०,००० 

३. स्टेशनरी, वप्रवन्टंग र ऄन्य खचा मोटामोटी  ९०,००० 

४. यातायात ढुिानी खचा मोटामोटी  ६०,००० 

 जम्मा   ६,३०,०००/- 
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तावलका नां.41:वातावरणीय ाऄनुगमनको समय तावलका 
वस.नां. ाऄनुगमनका सचूक ाऄनुगमनको वववध स्थान समय ाऄनुमावनत 

रकम (ने.रू.) 

ाऄनुगमन गने वनकाय 

ाऄनुगमनको प्रकार 

प्रारवम्भक ाऄवस्थाहरूको ाऄनुगमन 

१ िेर चयन र वनमााण योजनाको तयारी स्थलगत ऄिलोकन, पवहले र पवछको 

फोटोिावफक कागजात 

अयोजना िेर 

वभर 

वनमााण चरणको 

प्रारवम्भक ऄिस्थामा 

- प्रस्तािक 

२ प्राविवधक विज्ञहरू र स्थानीय रोजगार 

श्रवमकहरूलाइ अयोजना वनमााण 

सम्बवन्ध सचंतेना र प्रवशिण, तावलम 

विशषेता: तावलम रेकडा, तावलम 

कायािमको प्रवतिेदन जााँच, 

सहभागीहरूको प्रवतकृया मलूयाङ्कन 

अयोजना िेर 

वभर 

वनमााण चरणको 

प्रारवम्भक ऄिस्थामा 

- प्रस्तािक 

३ िातािरणीय सरंिणका ईपायहरू 

जस्तै प्रदषूण वनयन्रण, जल र वबिण 

व्यिस्थापन, जवमनको वस्थरता, 

कटाइ र भराइ, ठोस फोहोर 

व्यिस्थापन सिेंदनशील िेरहरू 

स्थलगत वनररिण, अयोजना 

व्यिस्थापनको लावग परामशादाताहरू र 

स्थानीय व्यवक्तहरूसाँग छलफल, िेर 

विवशि प्रभािकहरू, फोटोहरू प्रयोगशाला 

परीिणहरूको अिश्यकता,रेकडा 

अयोजना िेर 

वभर 

वनमााण चरणको 

प्रारवम्भक ऄिस्थामा 

- प्रस्तािक, परामशादाता 

प्रभाव ाऄनुगमन 

१ वनमााण सामािीहरूको ईत्खनन ् िेर ऄिलोकन, फोटोहरू,  ईत्खनन ्िेरहरू वनमााण ऄिवधमा - प्रस्तािक, परामशादाता  
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वस.नां. ाऄनुगमनका सचूक ाऄनुगमनको वववध स्थान समय ाऄनुमावनत 

रकम (ने.रू.) 

ाऄनुगमन गने वनकाय 

२ वबिन व्यिस्थापन िेर ऄिलोकन र पवहचान, फोटोहरू  वनमााण ऄिवधमा - प्रस्तािक, परामशादाता 

३ िायकुो गणुस्तर Temtop Potable Device बाट 

वप.यम.१०,वप.यम.२.५ र वट.एस.पीको २४ 

घन्टाको िायकुो नमनुा सकंलन  

अयोजना 

िेरमा  

वनमााण ऄिवधमा १,५०,०००/- प्रस्तािक, परामशादाता 

४ पानीको गणुस्तर नमनुा सकंलन, प्रयोगशाला परीिण अयोजना 

िेरमा 

वनमााण ऄिवधमा १,००,०००/- प्रस्तािक, परामशादाता 

५ ध्िवनको गणुस्तर Noise Level Meter (REED R 

8080) Potable Device प्रयोग गरी  

अयोजना 

िेरमा 

वनमााण ऄिवधमा ५०,०००/- प्रस्तािक, परामशादाता 

६ व्यिसायजन्य सरुिा तथा स्िास््य 

जोवखम 

स्थलगत ऄिलोकन, पवहले र पवछको 

फोटोहरू, वनमााण व्यिसायी तथा स्िास््य 

केन्िको ऄवभलखे, श्रवमकसाँगको 

ऄन्तिााताा 

अयोजना िेर वनमााण ऄिवधभर -  

वनयमपालन ाऄनुगमन 

१ अयोजना वडजाआन ऄनसुार 

िातािरणीय व्यिस्थापन कायायोजना 

ऄवन्तम वडजाआन कागजात र 

अयोजना वििरणहरूको समीिा 

अयोजना िेर वभर विस्ततृ वडजाआन सम्पन्न 

पवछ 

- प्रदशे सरकार िन, 

िातािरण तथा भ-ू

सरंिण मन्रालय 
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वस.नां. ाऄनुगमनका सचूक ाऄनुगमनको वववध स्थान समय ाऄनुमावनत 

रकम (ने.रू.) 

ाऄनुगमन गने वनकाय 

२ पयााप्त प्राविवधक र िातािरणीय 

पयािेिण 

िेर ऄिलोकन तलुनात्मक फोटोहरू र 

समदुायमा अधाररत ससं्थाहरूसाँग 

परामशा 

अयोजना िेर वभर वनमााण चरणको ऄवन्तम 

ऄिस्थामा 

- प्रस्तािक, परामशादाता 

३ िायकुो गणुस्तर Temtop Potable Device बाट 

वप.यम.१०, वप.यम.२.५ र वट.एस.पीको 

२४ घन्टाको िायकुो नमनुा सकंलन 

अयोजना िेर सचंालन ऄिवधमा १,५०,०००/- प्रस्तािक, परामशादाता 

४ पानीको गणुस्तर नमनुा सकंलन, प्रयोगशाला परीिण अयोजनाबाट 

प्रभावित खोलाहरु 

सचंालन ऄिवधमा ५०,०००/- प्रस्तािक, परामशादाता 

५ ध्िवनको गणुस्तर Noise Level Meter (REED R 

8080) Potable Device प्रयोग गरी  

अयोजना िेर सचंालन ऄिवधमा ५०,०००/- प्रस्तािक, परामशादाता 

६ बवस्तहरू विकास रेकडाहरू ऄिलोकन  सचंालन चरण - पोखरा 

महानगरपावलका, 

सामदुावयक ससं्थाहरू 

७ ऄथातन्रमा पररितान अयोजना व्यिस्थापनल े राखेको 

रेकडा, स्थानीयहरूसाँगको छलफल 

अयोजना िेर वनमााण तथा सचंालन 

चरणको ऄिवधमा 

िषाको २ पटक 

- प्रस्तािक, सामदुावयक 

ससं्थाहरू 
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पररच्छेद -१०:वातावरणीय परीक्षण 

१०.१. वातावरणीय परीक्षण 

िातािरणीय सरंिण वनयमािली २०७७, वनयम १३ (१) बमोवजम प्रस्ताि िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन 

स्िीकृत भएको वमवतले तीन िषामा यसको कायाान्ियन गनुापनछे र कायाान्ियन गरेको दइु िषा सम्म िन तथा 

िातािरण मन्रालयबाट यसको िातािरणीय परीिण गनुा पन ेकुरा ईललेख गरेको छ । िातािरणीय परीिणल े

िातािरणको विगत र ितामान िातािरणीय ऄिस्था र न्यनूीकरणका वियाकलापलाइ दशााईन े काया गदाछ । 

िातािरणीय लेखा परीिणको मखु्य ईद्दशे्यहरू वनम्नानसुार रहकेा छन ्। 

 िातािरणको सरुिा गना र मानि स्िास््यमा हुन ेजोवखमहरूलाइ न्यनूीकरण गना । 

 िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कनको हकमा िातािरणीय लेखा परीिणले िास्तविक िातािरणीय 

प्रभाि, पवहचान गररएका प्रभािहरुको प्रभािकाररता, िातािरणीय प्रभाि न्यनूीकरण र िवृद्ध 

ईपायहरूको प्रभािकाररता र ऄनगुमन सयंन्रहरूको कायाको मलूयाङ्कन गदाछ । 

 सम्बवन्धत रावरिय, स्थानीय र ऄन्तरावरिय काननू र वनयमहरूको पालनलाइ प्रमावणत गना । 

 

१०.२. वातावरणीय परीक्षणमा सांलग्न सांस्था 

प्रस्तावित अयोजनाको िातािरणीय परीिणमा सामान्यता परीिक र परीिरत पि सलंग्न हुनछेन ्। 

क) परीक्षक 

िातािरण सरंिण ऐन, २०७६ को दफा १२ को ईपदफा १ बमोवजम प्रस्तावित अयोजनाको लावग नपेाल 

सरकार, िन तथा िातािरण मन्रालयले िातािरणीय परीिण गनछे । िातािरणीय परीिणको लावग िन तथा 

िातािरण मन्रालयले प्रस्ताि कायाान्ियन सरुू भएको २ िषा भकु्तान भएको वमवतले छ मवहनावभर प्रस्तावित 

अयोजनाको परीिण गनछे । िातािरणीय परीिणको िममा अयोजना कायाान्ियनबाट िातािरणमा परेको 

प्रवतकूल प्रभाि र िातािरणीय प्रभािहरूलाइ कम गना ऄपनाइएका ईपायहरू साथै ईपायहरूको 

प्रभािकारीताबारे परीिण गररनछे । यसका साथै अयोजनाको िातािरणीय परीिण गन ेिममा न्यनूीकरण िा 

अाँकलन नभएका िातािरणीय प्रवतकूल प्रभािहरू ईत्पन्न भएमा सो प्रभािहरूको समते विशे्लषण गरी 

िातािरणीय परीिण प्रवतिेदन ऄद्यािवधक रूपमा रावखनछे । िातािरण सरंिण ऐन, २०७६ को दफा १२ को 

ईपदफा २ बमोवजम िन तथा िातािरण मन्रालयले ऄध्ययन गररसकेपवछ िातािरणमा पन ेप्रवतकूल प्रभाि 

न्यनूीकरण गना ऄपनाआएको ईपाय पयााप्त भएको नदखेेमा त्यस्तो प्रवतकूल प्रभाि वनराकरण िा न्यनूीकरण गना 
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अयोजनालाइ अदशे वदन सक्नछे र सोही दफाको ईपदफा ३ बमोवजम िन तथा िातािरण मन्रालयले वदएको 

अदशे कायाान्ियन गनछे । 

ख) परीवक्षत पक्ष 

प्रस्तावित अयोजनाको िातािरणीय परीिणको लावग परीवित पिको रूपमा योजना रहनछे । 

 वातावरणीय लेखापरीक्षण प्रवतवेदनमा समावेर् गररएका सचूकहरू 

लेखापरीिण प्रवतिेदनमा समािेश गररएका मखु्य सचुकहरू वनम्न रहकेा छन:् 

 अयोजना विकासमा पररभावषत वियाकलापहरूको लावग िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन प्रवतिेदनमा 

पिूाानमुावनत प्रभािहरू । 

 अयोजना चिमा पररभावषत वियाकलापहरूको प्रभािहरूलाइ कम गना िातािरणीय प्रभाि 

मलूयाङ्कन प्रवतिेदनमा न्यनूीकरण ईपायहरू प्रदान गन े। 

 िातािरणीय व्यिस्थापन कायायोजना ऄनसुार अयोजनामा न्यनूीकरण ईपायहरूको कायाान्ियन 

वस्थवत पवहचान गररएको वियाकलापको प्रभािलाइ कम गनाका लावग पररभावषत न्यनूीकरण 

ईपायहरूको प्रभािकारीता । 

 कुन ैपवन सधुारात्मक कायाहरू सझुाि गररएको िा पररभावषत गवतविवधहरूको प्रभािहरू कम गनाका 

लावग गररएको । 

 िातािरणीय व्यिस्थापन कायायोजनाको साथ ऄनपुालन िा गैर ऄनपुालन । 

 रावरिय िातािरणीय मापदण्डहरूको ऄनपुालन िा गैर ऄनपुालन । 

 पररभावषत गवतविवधहरूको लावग भविरयमा अयोजनामा प्रभाि पिूाानमुान बवलयो बनाईन ऄनभुि 

प्राप्त हुन । 

१०.३. वातावरण परीक्षण प्रवतवेदनको ढााँचा 

प्रस्तावित अयोजनाको िातािरणीय परीिणको ढााँचा वनम्न तावलकामा प्रस्ततु गररएको छ । 
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तावलका नां.42:  वातावरण परीक्षण प्रवतवेदनको ढााँचा 
ऄध्याय १ कायाकारी सारांश 

ऄध्याय २ परीिण प्रशासवनक तथा परीिण कायाको वििरण, अयोजना स्थलमा 

गररएको ऄन्तिााताा, परीिण गन े पि तथा परीिणका िेर र विवध, 

िातािरणीय ऄनगुमन, परीिणसाँग सम्बवन्धत त्याङ्क तथा वििरण 

ऄध्याय ३ परीिणको पणूा वििरण 

ऄध्याय ४ अयोजना सम्बन्धमा पालना गनुा पन ेसझुाि तथा सधुारात्मक काया 

ऄनसुचूी सम्बवन्धत त्याङ्क र वििरण 

परीिण गन े समहूमा समािेश 

हुन ुपन ेजनशवक्त 

 

प्राविवधक प्रस्तािसाँग विषय वमलन ेविज्ञ 

िातािरण विज्ञ 

सामावजक-अवथाक तथा सााँस्कृवतक विज्ञ 

प्रस्तािको िेर, वकवसम र यसले पारेको प्रभािको गवम्भयाताको अधारमा 

थप ऄन्य विज्ञ 
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प्रस्तावित अयोजनाको िातािरणीय परीिणको समय तावलका तल ईललेख गररए बमोवजम हुनछे । 

तावलका नां.43: वातावरण परीक्षणको समय तावलका 
क्र.स. वववरण ाअयोजनाको 

वक्रयाकलाप 

ाऄनुमान गररएको 

प्रभाव 

खास 

प्रभाव 

न्त्यूनीकरणको ाईपाय प्रभावकारीता सचूना तथ्याङ्कको 

स्रोत 

भौवतक वातावरण 

१ िायकुो गणुस्तर स्थलगत 

सिेिण र 

मापन 

वनमााण सामिीहरूको 

ढुिानी गदाा सिारी 

साधनहरूको कारण 

िाय ुप्रदषूण हुनछे 

अयोजना 

िेर 

वनमााण सामिीहरूको ढुिानी 

गदाा छोपरे मार ढुिानी गररनछे 

िाय ुप्रदषूणमा कवम  स्थलगत 

सिेिण 

२ पानीको 

गणुस्तर 

स्थलगत 

सिेिण र 

मापन 

श्रवमक वशविर, वििन 

व्यिस्थापन, 

भण्डारण िेरबाट हुन े

प्रदषूणका कारण 

जलस्रोतमा प्रभाि 

हुन्छ 

अयोजना 

िेर 

वनमााण काया गदाा जलस्रोतको 

िेर भन्दा टााँढा गररनछे, 

पानीको पाआपहरूमा पणूा 

वनमााण गररनछे 

पानी प्रदषूणमा 

कवम, जलस्रोतको 

सरंिण 

 स्थलगत 

सिेिण र 

प्रयोगशाला 

प्रवतिेदन 

३ ध्िवनको 

गणुस्तर 

स्थलगत 

सिेिण र 

मापन 

वनमााण चरणमा 

यावन्रक 

ईपकरणहरूको 

प्रयोग, सिारी 

अयोजना 

िेर 

सिारी साधन र ईपकरणको 

प्रयोग बेलकुा र वबहानको 

समयमा गररन ेछैन र िासस्थान 

िेरहरूमा हना वनषधे साआनबोडा 

  स्थलगत 

सिेिण र मापन 
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क्र.स. वववरण ाअयोजनाको 

वक्रयाकलाप 

ाऄनुमान गररएको 

प्रभाव 

खास 

प्रभाव 

न्त्यूनीकरणको ाईपाय प्रभावकारीता सचूना तथ्याङ्कको 

स्रोत 

साधनहरूको चााँप 

बढ्नछे 

प्रयोग गररनछे 

४ भ-ूईपयोग ऄिलोकन, 

ऄन्तिााताा 

 अयोजना 

िेर 

नपेाल सरकारले जग्गा गण्डकी 

विश्वविद्यालयलाआा हस्तान्तरण 

गरेको  

सरकारी जग्गा 

गण्डकी 

विश्वविद्यालयलाआा 

हस्तान्तरण गररएको  

 स्थलगत 

सिेिण 

जैववक वातावरण 

१ बोटवबरुिाको 

सरंिण साथै 

ििृारोपण 

ऄिलोकन, 

ऄन्तिााताा 

अयोजना िेरमा 

रहकेा बोटवबरुिा 

कटान  

अयोजना 

िेर 

ििृारोपण गररनछे िनस्पवतको सरंिण 

र सम्िधान 

 स्थलगत 

सिेिण 

सामावजक ाअवथशक तथा सााँस्कृवतक वातावरण 

१ रोजगारी ऄन्तिााताा, 

सामवूहक 

छलफल 

स्थानीय 

बावसन्दाहरूलाइ 

रोजगारीको ऄिसर 

प्रदान गररनछे 

अयोजना 

िेर 

अयोजना वनमााणको िममा 

स्थानीय श्रवमकहरूलाइ 

प्राथवमकता वदइ रोजगारीको 

ऄिसर प्रदान गररनछे । 

स्थानीयहरूको दिता विकास 

स्थानीयको सीप 

विकास 

 स्थलगत 

सिेिण, 

ऄन्तिााताा, 

सामवूहक 



 

गण्डकी विश्वविद्यालयको 

भौवतक संरचना वनमााण तथा शैविक वियाकलाप संचालन अयोजनाको  

िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रवतिेदन 

143 
प्रस्तावक: गण्डकी विश्वविद्यालय 

परामर्शदाता: विनविच इन्भाआरोमने्टल एण्ड आवन्जवनयररङ्ग कन्सलट प्रा. वल. 

क्र.स. वववरण ाअयोजनाको 

वक्रयाकलाप 

ाऄनुमान गररएको 

प्रभाव 

खास 

प्रभाव 

न्त्यूनीकरणको ाईपाय प्रभावकारीता सचूना तथ्याङ्कको 

स्रोत 

गन ेवसप मलूक तावलम प्रदान 

गररनछे । 

छलफल 

२ बसाइसराइ ऄन्तिााताा बसाइसराइका कारण 

मावनसहरूको वभड र 

स्थानीय स्रोत 

साधनमा चााँप बढ्नछे 

अयोजना 

िेर 

ईपयकु्त सामदुावयक पिूााधार 

सवुिधाहरू, शहरी विकास र 

भिन वनमााणका कायािम 

सचंालन गररनछे । 

सामदुावयक 

पिूााधारहरूको 

विकास 

 स्थलगत 

सिेिण, 

ऄन्तिााताा 

३ स्िास््य र 

सरसफाआा 

ऄन्तिााताा स्िास््य र 

सरसफाआको 

जानकारीको कवमका 

कारण विवभन्न 

रोगहरू फैवलनछे । 

अयोजना 

िेर 

श्रवमकहरूलाइ माक्स, पन्जा र 

चश्मा जस्ता सामािीहरूको 

ईवचत व्यिस्था गररनछे । 

श्रवमकहरूको लावग सफा 

खानपेानी र चवपाको व्यिस्था 

गररनछे । 

स्िास््य र 

सरसफाइ व्यिस्था 

 स्थलगत 

सिेिण, 

ऄन्तिााताा 

४ लैङ्वगक 

सिाल 

ऄन्तिााताा, 

सामवूहक 

छलफल 

मवहला र परुूष 

श्रवमकहरू वबच 

समान ऄिसर र 

पाररश्रवमको कवमका 

अयोजना 

िेर 

दिैु मवहला र परुूष 

श्रवमकहरूलाइ समान ऄिसर र 

पाररश्रवमक प्रदान गररनछे । 

वनयवमत ऄनगुमन गरी 

अयोजनाको वनमााण चरणमा 

समान ऄिसर  स्थलगत 

सिेिण, 

ऄन्तिााताा, 

सामवूहक 
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क्र.स. वववरण ाअयोजनाको 

वक्रयाकलाप 

ाऄनुमान गररएको 

प्रभाव 

खास 

प्रभाव 

न्त्यूनीकरणको ाईपाय प्रभावकारीता सचूना तथ्याङ्कको 

स्रोत 

कारण मतभेद हुनछे । हुन ेभेदभािलाइ वनयन्रण 

गररनछे । 

छलफल 

५ सामावजक 

वस्थवत 

ऄन्तिााताा, 

सामवूहक 

छलफल 

अयोजना 

सचंालनको कारण 

अयोजना िेर र 

बावहरबाट अएका 

श्रवमकहरू वबच 

मतभेदका कारण 

सामावजक व्यिहारमा 

पररितान हुनछे 

अयोजना 

िेर 

ऄनवुचत समावजक व्यिहार 

कम गना मावनसहरूलाइ 

प्रोत्सावहत गररनछे र महत्िपणूा 

मदु्दाहरूमा वनणाय वलन 

सािाजवनक बठैकहरूको 

अयोजना गररनछे जहााँ 

सबैलाइ अफ्नो विचार राख्न 

अमवन्रत गररनछे । 

सामावजक 

व्यिहारमा पररितान 

 स्थलगत 

सिेिण, 

ऄन्तिााताा, 

सामवूहक 

छलफल 
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१०.४.वातावरणीय परीक्षणको लागत 

अयोजना सम्पन्न भएको दइु िषापवछ िातािरणीय परीिण हुनछे । िातािरणीय परीिणको लावग कूल 

लागत ७,७०,०००/- वनधाारण गररएको छ ।  

 तावलका नां.44: वातावरणीय परीक्षणको लागत 

  

क्र.म. वववरण मानव-मवहना एकााआश दर (ने.रू) रकम (ने.रू) 

१. अिश्यक जनशवक्त    

क. िातािरण विज्ञ १ ८०,००० ८०,००० 

ख. समाजशास्त्री १ ८०,००० ८०,००० 

ग. जैविक विविधता विज्ञ १ ८०,००० ८०,००० 

घ. िेर सहायक २ २५,००० ५०,००० 

२. िाय,ु ध्िवन र पानीको गणुस्तर मापन मोटामोटी  ३,५०,००० 

३. स्टेशनरी, वप्रवन्टंग र ऄन्य खचा मोटामोटी  ७०,००० 

४. यातायात ढुिानी खचा मोटामोटी  ६०,००० 

जम्मा ७,७०,०००/- 
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पररच्छेद-११:वनष्कर्श  

प्रस्तावित विश्वविद्यालयम वनमााण कायाको िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन प्रवतिेदनले सकारात्मक 

प्रभािहरु नकारात्मक प्रभािको तलुनामा बढी महत्िपणूा रहकेो र लामो समयसम्म रहन ेर नकारात्मक 

प्रभािहरु न्यनूीकरण गना सवकन े कुरा दखेाईाँदछ । यस अयोजनाले वनमााण चरणमा २ िषा सम्म 

रोजगारीको ऄिसर प्रदान गनछे भने सचंालन चरणमा दशेमा प्राविवधक सीप र ज्ञान भएका जनशवक्त 

ईत्पादन गनछे, जसका कारण विदशे पढ्न जान ेविद्याथीको सखं्यामा कवम अईन ेसम्भािना रहकेो छ । 

यसका साथै विश्वाविद्यालयक वनमााणका कारण अयोजना िेर असपासको जग्गाको मलूयमा िवृद्ध 

हुनछे । प्रस्तावित अयोजना पन े िेर ताल खोला (स्यालटहरो) र रुपाताल खोला (मालेपाटन) 

वकनारमा पदाछ । यस िेरमा माटो तथा भिूयको समस्याहरुलाइ विस्ततृ अयोजना प्रवतिेदनमा 

सझुाआएका अिश्यक िस िेनजेहरुको वनमााण तथा भिूय रोक्न े सरंचनाहरु र बायोआवन्जवनयररङ्ग 

प्रविवधबाट स्लोपहरुको सरंिण गनुापन ेदवेखन्छ । पवहचान गररएको प्रायः िातािरणीय प्रभािहरु मखु्य 

गरर वनमााण कायाको बखत वसवमत रहकेो पाआएको छ । प्रस्तावित न्यनूीकरण विवधको पवहचान, 

ऄनगुमन तथा िातािरण व्यिस्थापन योजना ऄन्तगात ईललेख गररएका ईपायहरुले िातािरणीय 

प्रभािहरुको न्यनूीकरण ऄथिा वनयन्रण गना सवकनछे । 
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