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कायटकारी साराशं 

 

१. प्रस्ताव 

यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्िाको पोखरा 
महानगरपातिका, जस्थत वडा नं. ११, फुिवारीमा सद्भावना हाउजिङ्ग डेभिपसट प्रा.ति. द्वारा 
प्रस्ताववत सनुगाभा अपाटर्मेन्र् तनमाटण तथा सञ्चािनका िातग तयार पाररएको हो। प्रस्ताववत 
आयोिनाका िातग कुि िग्गाको क्षेरफि ७ रोपनी, ११ आना, ०.०१ दाम (३,९१०.८० 
वगट तमर्र) रहेको छ। प्रस्ताववत अपार्टमेन्र्मा ५४ वर्ा फ्लल्यार् रहनेछ भने अपार्टमेन्र् ब्िक, 
सामदुावयक भवन र गाडट भवन गरेर कुि तीनवर्ा भवन रहनेछ। यस सवुवधापूणट अपार्टमेन्र् 
क्षेरमा स्वीतमङ्ग पिु, जिम, साउना तथा सभा गहृ भएको क्िब भवन, चौडा बार्ो, पयाटप्त खिुा 
क्षेर, पावकट ङ्ग, स्वच्छ खानेपानी आददको राम्रो व्यवस्था गने योिना रहेको छ। प्रस्तावकद्वारा 
व्यवजस्थत शहरीकरणको ववकासका तनतमत्त सवुवधा सम्पन्न फ्लल्यार्को व्यवस्था गने उदे्दश्यका 
साथ सनुगाभा अपार्टमेन्र् तनमाटण तथा सञ्चािनका िातग प्रस्ताव गररएको छ। 
 

२. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औजचत्य 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण तनयमाविी, २०७७ को अनसूुची ३, 
तनयम ३ सँग सम्बजन्धतः 

 ि.२ अनसुार १०,००० वगटतमर्र क्षेरफिभन्दा बढीको Built Up Area वा Floor Area 

भएको आवासीय, व्यवसावयक वा आवासीय र व्यावसावयक दवैु प्रकृतत भएको संयकु्त 
भवन तनमाटण गनट िातग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गनुटपने र प्रस्ताववत 
अपार्टमेन्र् भवनको Floor Area १२,४०५.७१ वगट तम. हनुे भएकािे; 

 ि.६ अनसुार २०,००० तिर्र भन्दा बढी दैतनक भतूमगत पानीको प्रयोग हनुे भवन 
तनमाटण तथा सञ्चािन गनटका िातग पतन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुटपने र प्रस्ताववत 
अपार्टमेन्र् भवन सञ्चािनको क्रममा दैतनक ४०,००० तिर्र भतूमगत पानी प्रयोग हनु 
सक्ने अनमुान गररएकोिे पतन प्रस्ताववत अपार्टमेन्र् भवनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
गररएको हो। 
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३. अध्ययन ववतध 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षेर तनधाटरण तथा कायटसूची तमतत २०७८/११/१३ मा श्री 
वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्रािय, गण्डकी प्रदेश, पोखराबार् स्वीकृत भए पश्चात ्

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन अन्तगटत सावटितनक सनुवुाइको िातग "आतथटक अतभयान" 
राविय दैतनक पतरकामा तमतत २०७८/११/२० मा सूचना प्रकाजशत गररयो। सावटितनक 
सनुवुाइमा उपजस्थततका िातग स्थानीय तनकाय तनवाटजचत िनप्रतततनतध र अन्य सरोकारवािाहरू 
तथा स्थानीय संघ संस्था, तछमेकीहरूिाई आमजन्रत गररयो। तमतत वव.सं. २०७८/११/२४ 
मा आयोिना गररएको सावटितनक सनुवुाइका बेिामा वर्पोर् गररएको स्थानीयवासीबार् आएको 
सझुाविाई समावेश गदै प्रततवेदन तयार गररएको हो। तत ्पश्चात ्स्थानीयवासी, संघ–संस्था 
तथा सरोकारवािाहरूको प्रस्ताववत अपार्टमेन्र्को तनमाटण तथा सञ्चािनबार् पनट िाने प्रभावको 
बारेमा राय, सझुावका िातग वडा कायाटिय र अन्य संघ-संस्थाहरूमा सावटितनक सूचना र्ाँस 
गरी मचुलु्का तिइयो। सूचना र्ाँस भए पश्चात ् तमतत वव.सं. २०७८/११/२७ मा "आतथटक 
अतभयान" राविय दैतनक पतरकामा राय सझुावका िातग ७ ददने सावटितनक सूचना प्रकाजशत 
गररयो। सूचना प्रकाशन पश्चात ्पोखरा महानगरपातिका, वडा नं. ११ को कायाटियबार् तमतत 
वव.सं. २०७८/१२/०९ मा तसफाररस पर सङ्किन गररयो। 

 
४. ववद्यमान वातावरणीय अवस्था 
भौततक वातावरण 

प्रस्ताववत आयोिना गण्डकी प्रदेश अन्तगटत कास्की जिल्िाको पोखरा महानगरपातिकामा  
पदटछ। प्रस्ताववत आयोिना रहने स्थान भौगोतिक रूपमा २८°१४'०३.६७" उत्तरी अक्षांश र 
८३°५९'४५.२४" पूवी देशान्तरमा अवजस्थत छ भने समदु्री सतहबार् ८८३ तम. उचाइमा 
अवजस्थत छ। प्रस्ताववत आयोिना स्थान समथर भ-ूभागमा पदटछ। नेपािको वातावरणीय 
तथ्याङ्क, सन ्२०१९ अनसुार इट.सं. २०१३ देजख इट.सं. २०१७ सम्मको वववरण हेदाट औसत 
तापक्रम सबैभन्दा बढी इट.सं. २०१६ मा पाइटयो र बावषटक वषाटत सबैभन्दा बढी इट.सं. २०१४ 
मा भएको पाइटयो। नेपािको वातावरणीय तथ्याङ्क अनसुार औसत तापक्रम क्रमशः बढेको 
पाइटयो। 

 

प्रस्ताववत आयोिना स्थिको वायकुो गणुस्तरका िातग प्रस्ताववत अपार्टमेन्र्बार् िगभग ३.९ 
वकिोतमर्र दजक्षणमा रहेको वायकुो गणुस्तर मापन केन्द्रबार् मापन गररएको वायकुो गणुस्तर 
िाइट तिइएको छ। मापनबार् प्राप्त िानकारी अनसुार वप.एम.-२.५ को मारा बढी रहेको पाइयो 
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भने वप.एम.-१० र र्ोर्ि सस्पेण्डेड पावर्टकिको ५ ददनको औसत मारा नेपाि सरकारिे 
तोकेको वायकुो गणुस्तर सम्बन्धी राविय मापदण्ड, २०६९ भन्दा कम रहेको पाइयो। आयोिना 
स्थिमा ध्वतनको औसत (Leq) स्तर ४०.५ डेतसबि (Decibel)  रहेको पाइयो, िनु ध्वतन 
गणुस्तर सम्बन्धी राविय मापदण्ड, २०६९ तभर रहेको पाइयो।  
 

िैववक वातावरण 

प्रस्ताववत अपार्टमेन्र् क्षेर कुनै पतन राविय तनकुञ्ज, वन्यिन्त ुआरक्षण क्षेर, जशकार आरक्षण 
क्षेर, आतधकाररक रूपमा मान्यता प्राप्त संरक्षण क्षरे वा स्थानीय मान्यता प्राप्त पाररजस्थततक 
सम्वेदनशीि क्षेर तभर वा वरपर पदैन। यस आयोिना क्षेर वरपर पाइने ववतभन्न वकतसमका 
िनावर तथा वनस्पततहरू जचिाउने, तससौ, कागती, अम्बा, तबरािो, कुकुर, सगुा, मैना, भँगेरा 
आदद रहेका छन।् 
 

सामाजिक-आतथटक र सासं्कृततक वातावरण 

प्रस्ताववत आयोिनाको प्रभाव क्षेरमा छब्बीस घरपररवारहरूको बसोबास रहेको छ। प्रस्तावबार् 
प्रभाववत क्षेरमा सबै भन्दा धेरै िनसंख्या गरुूङ िाततको रहेको छ। आयोिनाबार् प्रभाववत 
क्षेरमा सबै भन्दा धेरै िनसंख्या पन्र देजख उन्साठी वषट उमेर समहुका रहेका छन।् प्रस्ताववत 
आयोिनाबार् प्रभाववत क्षेरमा अतधकांश बातसन्दाहरू उच्च जशक्षा हातसि गरेका रहेका छन ्भन े
पढ्न िेख्न नसक्ने िनसंख्या मार तीन िना रहेका छन।् प्रस्तावबार् प्रभाववत क्षेरका अतधकांश 
घरपररवारहरू कृवष पेसामा संिग्न रहेका छन ्भन े कृवषको ववकल्पका प्रभाववत बातसन्दाहरू 
वैदेजशक रोिगारी, दैतनक ज्यािादारी र व्यापारमा पतन संिग्न रहेका छन।् प्रभाववत सबै 
घरपररवारहरू खाना पकाउनका िातग एि.पी. ग्याँस र दाउरा प्रयोग गदटछन।् प्रस्ताववत 
आयोिना क्षेरमा बौद्ध तथा वहन्द ुधमाटविम्वीहरूको बसोबास रहेको छ। प्रस्ताववत आयोिना 
प्रभाववत क्षेरमा दसैं, ततहार, माघे सक्रान्ती, बदु्ध ियन्ती, तम ु ल्होसार, िनै पूजणटमा, कृष्ण 
िन्माष्टमी, तीि िस्ता पवटहरू मनाउने गररन्छ(स्रोतः स्थिगत अध्ययन, २०७८)। 
 
५. प्रभावहरूको पवहचान 

सकारात्मक प्रभाव 

 रोिगारीको अवसर 

 रािस्व सङ्किन 

 सवुवधा सम्पन्न अपार्टमेन्र्को उपिब्धता 
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 सामाजिक सरुक्षा 
 सामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तगटत स्थानीय समदुायका िातग गररन ेसहयोग 

 
नकारात्मक प्रभाव 

तनमाटण चरण सञ्चािन चरण 
भौततक वातावरण 

 भ-ूउपयोगमा हनुे पररवतटन 
 वाय ुप्रदूषण 
 िि प्रदूषण 
 ध्वतन प्रदूषण 
 ठोस तथा तरि फोहोर व्यवस्थापन 
 अतधक ऊिाट आवश्यकता 
 तनमाटण सामाग्रीको ढुवानी तथा व्यवस्थापन 

सम्बन्धी चनुौती 
 प्रकोपको िोजखम व्यवस्थापन 
 ववद्यमान पूवाटधारमा प्रभाव 

 ठोस फोहोर उत्पादनसँग सम्बजन्धत प्रभाव 
 तरि फोहोर उत्पादनसँग सम्बजन्धत प्रभाव 
 उच्च पानी उपभोगसँग सम्बजन्धत प्रभावहरू 
 िि प्रणािी व्यवस्थापन 
 अतधक ऊिाट आवश्यकता 
 प्रकोप िोजखम व्यवस्थापन  
 यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी चनुौती 
 ध्वतन प्रदूषण 

िैववक वातावरण 
 आयोिना क्षेरमा हररयािीको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको चनुौती 

सामाजिक, आतथटक तथा सासं्कृततक वातावरण 
 कामदारहरूको व्यवसायिन्य सरुक्षा तथा 

स्वास्थ्यको िोजखम 
 बािबातिकाको श्रम शोषण तथा ज्यािामा 

गररने भेदभाव 
 कायटस्थिमा हनुे यौन िन्य दवु्यटवहार 
 महामारीबार् पनट सक्ने प्रभाव 
 स्थानीयवासीको गनुासो 

 आयोिना क्षेर तभर र वरपर क्षेरको स्वास्थ्य 
तथा सरसफाइ  

 स्थानीयवासीहरूको गनुासो 

 

यी नकारात्मक प्रभावहरूको पवहचान गरेर यसिाई न्यूनीकरण गनट व्यावहाररक रूपमा सम्भव 
भएका सबै उपायहरू अपनाएमा कम भन्दा कम क्षतत हनु सक्छ। 
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६. बढोत्तरीका उपायहरू 

 स्थानीय मातनसहरूिाई क्षमता अनसुार रोिगारीको अवसरहरू ददईनेछ। 

 आयोिना सञ्चािन वापत संघीय तथा स्थानीय तहिाई बझुाइने रािस्वबार् संघ तथा 
स्थानीय तहको रािस्व सङ्किनमा रे्वा पगु्नेछ। 

 इटच्छुक पररवारहरूिाइट सतुबधा सम्पन्न आवसीय भवन उपिब्ध गराइटनेछ। 

 सामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तगटत स्थानीय समदुायका िातग समदुाय आधाररत कायटक्रम र 
गततववतधहरूमा भाग तिई नेपाि सरकारको तनयम बमोजिम सहयोग गररनेछ। 

 

७. वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण उपायहरू 

भौततक क्षरे 

 खिुा स्थानहरू, भवनहरूिे ओगट्न ेक्षेरफि र सेर् ब्याकहरू संरचनात्मक र ल्यान्डस्केप 
तडिाइन नक्सामा उल्िेख भए अनसुार कायम राजखनछे। राविय भवन संवहता, २०६० को 
पािना गदै भवन तनमाटण गररनेछ। 

 तनमाटण चरणको बखत हनुे वाय ुप्रदूषणिाई न्यूनीकरण गनट तनमाटण स्थिमा ददनमा एक 
पर्क पानी छकट ने काम गररनेछ। 

 भवनको तनमाटण अवतधमा आवश्यक तनमाटण सामग्रीहरूको भण्डारण प्रस्ताववत आयोिनाको 
स्वातमत्वमा रहेको िग्गा तभर नै गररनेछ। तनमाटण क्षेरिाइट पूणट रूपमा घेरेर मार तनमाटण 
कायट गररनेछ। तनमाटण कायट गदाट सेफ्लर्ी नेर्को प्रयोग गररनेछ। 

 तडिेि िेनेरेर्र तथा सवारी साधन प्रयोग गदाट नेपाि सरकारिे तोकेको ध्वतनको गणुस्तर 
सम्बन्धी मापदण्ड तभर पने गरी मार प्रयोग गररनेछ। तनधाटररत समय ७:०० देजख 
१९:०० सम्म मार गररनेछ। 

 तनमाटण कायटबार् उत्पन्न हनुे अतधकाशं फोहोर भनेको उत्खनन ् गररएको मार्ो हो। 
उत्खनन गररएको मार्ोिाइट तनमाटण पश्चात ितमन सम्याउन ,बगैँचाहरूमा राख्न प्रयोग 
गररनेछ र बाँकी मार्ोिाइट सम्बजन्धत ववके्रताहरूिाई आपूततट गरी व्यवस्थापन गररनछे। 
पनु: चक्रीय फोहोरहरूको सङ्किन गरी त्यस्ता फोहोर सम्बजन्धत तबके्रतािाइट तबक्री 
गररनेछ। 

 पानीको माग र खपतिाई न्यूनीकरण र यसको उजचत व्यवस्थापन गनट कामदारहरूमा 
पानी संरक्षण उपायहरु अपनाउने िागरूकता ददईनेछ। 

 आतधकाररक तथा वैध रूपमा ववक्री गररने तनमाटण सामग्रीहरू मार खरीद गररनेछ। 
आयोिना स्थिबार् नजिक रहेका ववक्री केन्द्रहरूबार् तनमाटण सामग्री खरीद गररनेछ। 
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तनमाटण सामग्रीहरूको ढुवानी गदाट तनमाटण सामग्रीिाई प्िाजस्र्क वा तरपाििे छोवपनेछ। 
तनमाटण सामग्री ढुवानी गदाट ढुवानी गने साधनको तोवकएको क्षमता अनसुार मार गररनेछ।  

 प्रत्येक अपार्टमेन्र्मा फोहोर सङ्किनका िातग फोहोर राख्न ेभाँडोको व्यवस्था गररनेछ। 
अपार्टमेन्र्को फोहोर व्यवस्थापन तनकायमा काम गने कामदारहरूिाई तातिम र तनदेशन 
ददइनेछ र अन्य फोहोरमा िैववक उत्पादनयोग्य फोहोर तमसाउन नपाउने व्यवस्था 
तमिाइनेछ। फोहोरिाई स्रोतमा नै उजचत तरीकािे छुट्टा छुटै्ट डस्र्तबनमा अिग-अिग 
सङ्किन गनट िगाइटनेछ। कुवहन े र नकुवहने फोहोरिाइट छुट्टा छुटै्ट सङ्किन गरी 
नगरपातिकाको फोहोरमैिा व्यवस्थापन प्रणािी माफट त व्यवस्थापन गररनेछ र पनु: प्रयोग 
गनट तमल्ने फोहोरिाई पनु: प्रयोग गररनेछ। ववद्यतुीय फोहोरिाई छुटै्ट सङ्किन गरी 
सम्बजन्धत ववके्रतािाई बेजचनेछ।  

 फोहोर पानी पाइपको चहुावर् तनयन्रण गनट समय समयमा ममटत र अनगुमन गररनेछ। 

फोहोर पानीको ववसिटन गदाट नेपाि सरकारिे िागू गरेको सावटितनक ढिहरूमा पठाउन े
औद्योतगक एफ्लिएुन्र्को मापदण्ड बमोजिम मार ववसिटन गररनेछ। 

 ववद्यतुीय ऊिाट खपत न्यूनीकरणका िातग वातावरणमैरी उपकरणहरूको प्रयोगिाइट बढावा 
ददइनेछ।  

 प्रकोप िोजखमको िातग आवश्यक साधनहरूको व्यवस्था गररनेछ। प्रकोप भइहािेमा 
सरुजक्षत तवरिे भवनबार् बावहर तनस्केर सरुजक्षत खिुा स्थानमा भेिा गररनेछ। 

 ध्वतन प्रदूषण हर्ाउन आयोिना पररसर तभर हनटको प्रयोगमा कडाइका साथ प्रततबन्ध 
िगाईनेछ। िेनरेर्रहरू साइिेन्सरको साथ िडान गररनेछ र बन्द कक्षमा राजखनेछ। 

 

िैववक वातावरण 

 आयोिना पररसरतभर रूखहरू रोपेर हररयािी कायम गररनेछ। आयोिना क्षेरमा बगैँचाको  
व्यवस्था रहनेछ। 

 
सामाजिक-आतथटक र सासं्कृततक वातावरण 

 तनमाटण चरणमा कामदारहरूको व्यजक्तगत सरुक्षामा साधनहरू िस्तै हेल्मेर्, बरु्, चस्मा, 
मास्क, सेफ्लर्ी बेल्र्को प्रयोगिाई अतनवायट गररनेछ। तनमाटण कामदारहरुिाई स्वास्थ्य 
बीमा, प्राथतमक उपचार वकर्, सरुजक्षत वपउने पानी र पयाटप्त शौचािय िस्ता स्वास्थ्य 
सरुक्षाहरु प्रदान गररनेछ। 
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 ववतभन्न साइनबोडट, पयाटप्त बत्ती तथा भवनको रंगरोगन कायट गदाट सेफ्लर्ी नेर्को प्रयोग 
गररनेछ। कुनै पतन प्रकारको सरुवा रोग वा महामारी बार् बच्न को िागी सावधानी 
अपनाईनेछ। 

 श्रम ऐन, २०७४ तथा बाि श्रम (तनषधे र तनयतमत गने) ऐन, २०५६ िाई पूणट रूपमा 
कायाटन्वयन गररनेछ। समान कामको समान तिबको कायाटन्वयन गररनेछ। 

 COVID-19 Safety & Hygiene Protocol को पािना गदै कायटस्थिमा सामाजिक दरुी 
कायम राजखनेछ, मास्क तथा सेतनर्ाइिरको अतनवायट रूपमा प्रयोग गररनेछ। यदद कसैिाई 
संक्रमण भईहािेमा तनििाई तनको नहनु्िेि कामबार् छुट्टी ददईनेछ। साथै उपचारको 
िातग प्रबन्ध गररनेछ।  

 मखु्य प्रवेशद्वारमा सरुक्षा चौकीदारद्वारा प्रवेशद्वार तनयन्रण गररनेछ। अवैध गततववतधहरूको 
तनरीक्षणका िातग मखु्य प्रवेशद्वार र अन्य सावटितनक क्षेरहरूमा सी.सी.र्ी.भी.को व्यवस्था 
गररनेछ। 

 तनमाटण कायट शरुू गनुट अजघ गनुासो सनेु्न कतमर्ीको गठन गररनेछ र मखु्यद्वारमा गनुासो 
पेवर्का राजखनेछ। ववतभन्न स्रोतहरु बार् प्राप्त गनुासोहरु गनुासो सनेु्न कतमर्ीद्वारा दताट गररनेछ 
र प्रस्तावकद्वारा यसको न्यूनीकरणको िातग स्थानीय व्यजक्तहरूसँग छिफि गरेर 
आवश्यक कदम अपनाइनछे। 

 

उजल्िजखत न्यूनीकरणका उपायहरू अविम्बन गनट सञ्चािन चरणका िातग कुि अक्षरेपी रू. 
दइुट िाख तीस हिार मार एक पर्कको खचटको रूपमा ववतनयोिन गररएको छ। साथै सञ्चािन 
अवतधमा वावषटक कुि अक्षरेपी रू. चौध िाख मार न्यूनीकरणको िातग व्यवस्थापकीय खचट हनु े
देजखन्छ। 
 

८. वातावरणीय व्यवस्थापन योिना 
यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनमा प्रभावहरूको व्यवस्थापन योिना, अनगुमन योिना 
संिग्न गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योिना तयार गररएको छ। यस योिनामा नेपािमा ववद्यमान 
प्रदूषण मापदण्डहरूिाई समेत मध्यनिर राखी सो सम्बन्धीको व्यवस्था समेत उल्िेख गररएको 
छ। साथै वातावरणीय व्यवस्थापन प्रारूप अन्तगटत अनगुमन गनुटपने दावयत्वहरूिाई प्रततवेदनमा 
उल्िेख गररएको छ। त्यस्तै वातावरणीय परीक्षणको िातग आवश्यक रकम स्पष्ट साथ उल्िेख 
गररएको छ। वातावरणीय अनगुमनका िातग वावषटक कुि अक्षरेपी रू. पाँच िाख तीस हिार 
मार ववतनयोिन गररएको छ। 
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९. तनष्कषट 
यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको तसितसिामा प्रस्ताववत आयोिनाको तनमाटण तथा सञ्चािन 
चरणमा हनु सक्ने वातावरणीय प्रभावहरूको िेखािोखा गरी त्यस्ता वातावरणीय प्रभावहरूिाई 
घर्ाउन ववतभन्न न्यूनीकरणका उपायहरू प्रस्ततु गररएको छ। यस प्रततवेदनमा उल्िेख भए 
अनसुारको वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू अविम्बन गने तथा प्रस्ताववत वातावरणीय 
व्यवस्थापन योिना अतनवायट रूपमा िागू गररनेछ। साथै वातावरणीय अनगुमन समेत यस 
प्रततवेदनमा उल्िेख भए अनसुार समय समयमा गररनेछ। यस सद्भावना हाउजिङ्ग डेभिपसट 
प्रा.ति. िे स्थानीय प्रभाववत व्यजक्तहरू, सरोकारवािा संघ संस्थाहरूसँग आपसी समन्वय कायम 
राखी यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनमा उल्िेख भएका प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू 
अविम्बन गने तथा सो को तनयतमत अनगुमन गने प्रततबद्धता व्यक्त गरेको छ। 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

1. Introduction 

This Environmental Impact Assessment (EIA) report has been prepared for "Sungava 

Apartment" in Pokhara Metropolitan City, Ward no. 11, Phulbari, Kaski District, Gandaki 

Province proposed by Sadhbhawana Housing Pvt. Ltd. The total land area for the proposed 

project is 7 ropani, 11 anna, 0.01 dam (3,910.80 sq m). The proposed apartment will have 

54 flats and a total of three buildings including apartment block, community building and 

guard building. Apart from well facilitated flat, the proposed project will also have 

swimming pool, gym, sauna and club house with assembly hall, wide road, ample open 

space, parking, clean drinking water etc. The proponent has proposed the project with an 

objective of providing well-equipped flats to the people for the development of systematic 

urbanization. 

 

2. Statutory Environmental Requirement 

Environment Protection Rules (EPR), 2077 (concerned to clause 3 of Environment 

Protection Act (EPA), 2076) mandates requirement of conduction of Environmental Impact 

Assessment (EIA) study for the construction and operation residential, commercial and their 

combination buildings with Built Up Area or Floor Area exceeding 10,000 square meters as 

mentioned in Schedule 3 (related to the rule 3) Section H.2 (Residents, buildings and town 

development sector). The proposed project has total built-up area of 12,405.71 square 

meters. Hence, EIA study has been carried out for this project. 

 

Similarly, Schedule 3 (related to the rule 3) of EPR, 2077, Section H.6 (Residents, buildings 

and town development sector) has stated that Environmental Impact Assessment (EIA) is 

required for the buildings that use more than 20,000 litres of water daily from deep boring 

during its construction and operation phase. The operational activities of the project is 

assumed to consume about 40,000 litres of water daily from deep boring. Therefore, EIA 

has been conducted for the proposed project. 

 

3. Study Method 

After the approval of Scoping Document and Terms of Reference for EIA study on 

2078/11/13 from Ministry of Forests, Environment and Soil Conservation, a public notice 

was published in Arthik Abhiyan on the date 2078/11/20 B.S. to invite the concerned 

stakeholders of the project for a public hearing. The copy of public notice was also pasted 

on the notice board of local public institution and deeds of enquiry "Muchulka" was 

obtained. Public hearing was conducted on 2078/11/24 B.S. with the participation of local 

people and concerned stakeholders. All the concerns, comments, suggestions received 

during the public hearing meeting was documented and has been acknowledged and 

incorporated in this report. After the public hearing meeting, 7 days public notice was pasted 

on the notice board of local and public institution and deeds of enquiry "Muchulka" was 

obtained. Furthermore, the notice was published in Arthik Abhiyan on the date 2078/11/27 
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B.S. seeking additional suggestion and comment about construction and operation of project 

from concerned stakeholders. Suggestions and Letter of recommendation from ward number 

11 of Pokhara Metropolitan City was received on 2078/12/09 B.S. as per EPR, 2077. 

Environmental Impact Assessment Report has been prepared in accordance with the format 

given in EPR, 2077. 

 

4. Existing Environmental Condition 

Physical Environment 

The proposed project site is located in Pokhara Metropolitan City. Geographically, the 

proposed project site is located in 28°14'03.67"N latitude and 83°59'45.24"E longitude and 

is situated at an altitude of 883 meters above sea level. The topography of the region is 

gentle flat land. As per the Environmental Statistics of Nepal, 2019, the average temperature 

from the year 2013 to 2017 has been gradually increasing.  

 

For the air quality of the proposed project site, the air quality measured from the air quality 

monitoring station located about 3.9 km south of the proposed project site has been taken. 

According to the information obtained from the monitoring station, the value of PM-2.5 was 

found to be higher while the average amount of PM-10 and Total Suspended Particle for 5 

days was found to be less than the National Standard of Air Quality, 2069 set by the 

Government of Nepal. The average sound level at the project site was found to be 40.5 

decibels, which was found to be within the National Standards for Sound Quality, 2069.  

 

Biological Environment 

The proposed project site does not lie in any of the national park, wildlife reserve, hunting 

reserve or officially recognized conservation area or ecologically sensitive site. Various 

animals and plant species found around the proposed project area are: Chilaune, Sisau, 

Lemon, Guava, Cat, Dog, Parrot, Common myna, sparrow, etc. 

 

Socio-economic and Cultural Environment 

There are twenty-six households in the affected area of the proposed project. The Gurung 

population has the largest population in the area and the largest population in the project-

affected areas is the age group of 15 to 19 years. Most of the residents in the area affected 

by the proposed project have higher education and only three illiterate population. Most of 

the households in the project affected area are engaged in agricultural. Apart from 

agriculture they are involved in foreign employment, daily wage and trade. All affected 

households have access to LP gas for cooking. Majority of people in the impact area follow 

Hinduism and Buddhism, therefore celebrate festivals like Dashain, Tihar, Maghe Sakranti, 

Buddha Jayanti, Tamu Lhosar, Janai Purnima, Krishna Janmashtami, Teej, etc. (Source: 

Field Survey, 2078). 

 

5. Environmental Impacts 

The implementation of proposed project will bring both beneficial and adverse impacts. 

Such major impacts are:  
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Construction Phase Operation Phase 

Beneficial Impacts 

1. Employment Opportunity 

 

1. Employment opportunity 

2. Revenue Generation 

3. Availability of well facilitated 

apartments 

4. Social Security 

5. Corporate Social Responsibility 

Adverse Impacts 

Physical Environment  

1. Change in Land Use 

2. Air Pollution 

3. Water Pollution 

4. Noise Pollution 

5. Solid and Liquid Waste Management 

6. High energy consumption 

7. Transportation and management of 

construction materials 

8. Disaster risk management 

9. Impact on neighboring infrastructures 

1. Impacts associated with solid waste 

generation 

2. Impacts associated with liquid waste 

generation 

3. Impacts associated with high water 

demand and ground water extraction 

4. Drainage management 

5. High energy consumption 

6. Disaster risk management 

7. Traffic congestion 

8. Increased noise level 

Biological Environment  

1. Issues related to green area maintenance and protection 

Socio Economic Environment  

1. Occupational health and safety of 

construction workers 

2. Child Labor and wages discrimination 

3. Sexual Harassment at the Workplace 

4. Impacts related to Epidemics 

5. Grievances Management 

1. Health and Sanitation in and around the 

project area  

2. Grievances management 

 

6. Augmentation Measures 

 Local people will be prioritized for the employment opportunity। 

 The revenue to be paid to the federal and local level for the operation of the 

apartment will help in the revenue collection of the federal and local level. 

 Interested families will be provided with well facilitated residential building. 

 Support will be provided to the local community by participating in community-

based programs and activities like health, education, water supply and sanitation, 

support to conserve religious and cultural heritage, allocation of cost for 

maintenance of nearby access roads, etc. as per Nepal Governments' Rule. 

 

7. Environmental Mitigation Measures 

Physical Environment 

 Open spaces, ground coverage and setback of the apartment building will be 

maintained as per architectural and structural design drawings. National Building 

Code, 2060 B.S. will be strictly complied. 
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 Construction site will be sprinkled with water twice a day to prevent dust pollution. 

 During the construction period of the building, the necessary construction materials 

will be stored within the land owned by the proposed project. Construction work will 

be done by completely barricading the construction area. Safety net will be used 

during construction work. 

 Diesel generator sets and construction vehicles will be checked twice during 

construction phase to maintain the emission standards. Effort will be made to take 

up construction activities generating high sound only during the day time (7:00 to 

19:00).  

 The excavated earth/ muck will be reused inside the apartment premises during 

operation phase for grading/ labelling and gardening. Remaining volume will be 

managed either by selling to private vendors if demand is lodged or will be disposed 

through municipal disposal system. Reusable and recyclable waste will be collected 

and supplied to scrap dealers. Remnant refused wastes will be appropriately disposed 

through municipal waste disposal system. 

 Water use will be optimized and the construction workforce will be made aware of 

methods for efficient use of water. 

 The authenticity of company or a person distributing the construction materials will 

be checked before procurement. When transporting construction materials, the 

construction materials will be covered with plastic or tarpaulin sheet. Transportation 

of construction materials will be done according to the specified capacity of the 

transportation vehicles.  

 All the apartments will be encouraged to segregate the waste at their household. The 

segregated waste will be disposed through municipal waste management system. 

Electronic waste will be collected separately and sold to private vendors.  

 Waste water will be disposed to municipal drainage system only after filtration 

complying Standards provided by government of Nepal for the discharge of waste 

water. 

 Energy efficient equipment and appliances will be emphasized during procurement. 

 Both fire detection and alarm system will be provided. Adequate firefighting 

capacity will also be there by having Fire Extinguisher Cylinder in each floor, Fire 

Hose reel in each floor.  Fire water reserve tank will be provisioned. A specific 

location will be identified and designated for assembly during occurrence of disaster. 

"Emergency Exit" will be marked in emergency staircase in each floor. 

 Use of horn inside the apartment premises will be prohibited. Generators will be 

provisioned with silencer and acoustic panel and will be placed in well barricaded 

area/ closed chamber. 

 

Biological Environment 

 Greenery will be maintained around the apartment premises with plantation of the 

trees and plants. Various ornamental indoor plants will be placed at different places. 

 

Socio-economic Environment 
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 Construction workers will be provided with safety gears (helmets, boots, gloves, 

goggles, masks, safety belts, etc.). Safety net will be placed around the construction 

site. Construction Workers will be provided with heath securities like health 

insurance, as applicable, first aid kit, safe drinking water and sufficient toilet. 

 Precaution will be taken during various interior activities like installation of lighting 

system, painting walls and ceiling, installation of sign boards, installation of piping 

system. 

 Construction site will be regularly monitored for any incident of sexual harassment 

and grievance handling officer will be appointed to directly inquire into the sexual 

harassment issues. Employees will be encouraged to report about any kind of 

complaints through grievance box, verbal complaint, phone or email and immediate 

action will be taken against the received complaint. 

 COVID-19 Safety and Hygiene Protocol will be followed strictly. Physical 

distancing will be maintained in the construction site with proper use of masks and 

sanitizers. If any worker is infected with a virus or any other disease, they will be 

discharged from work until they recover, also, arrangements will be made for 

treatment. 

 Labor Act, 2074 B.S. and Child Labor (Prohibition and Regulation) Act, 2056 B.S. 

will be implemented strictly. There will be no discrimination in wages for equal 

value work among workers on the basis of gender. 

 Security instrumentations like CCTV cameras, security guards will be provided 

inside apartment. Security hotline numbers of nearby police station will be 

displayed, as appropriate. 

 Grievance Handling Officer will be appointed before starting the construction 

activities and suggestion box will be placed at main entrance. Grievances received 

from various sources will be registered by grievance handling officer and necessary 

actions will be taken in consultation with proponent and local people, as necessary. 

 

In order to mitigate various environmental impacts, a total of about NRs. Two Lakh Thirty 

thousand has been allocated for construction phase (One Time Cost) and NRs. Fourteen 

Lakh for operation phase (Annual Management Cost). Likewise, budget will be allocated 

for Corporate Social Responsibility as per Nepal Governments' Rules. 

 

8. Environmental Management Plan 

The Environmental Management Plan has been prepared for the proposed project with clear 

provision of arrangements to ensure implementation of mitigation measures, formulation of 

monitoring plan and provision of environmental audit. The EMP also highlights the 

Environmental Audit provision, agencies responsible for auditing and provided estimated 

cost of environmental audit. A total of NRs. Five Lakh Thirty Thousand is allocated 

annually for environmental monitoring. 
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9. Conclusion 

The environmental and social impacts associated with the project construction and operation 

phase have been thoroughly assessed based on design, existing environmental conditions of 

the project vicinity and nature of the project. The environmental and social impacts will be 

effectively mitigated with strict implementation of mitigation measures along with 

monitoring prescribed in this EIA study. The proposed mitigation and management plans 

are practicable but require additional resources. Any unforeseen impacts not predicted in 

this EIA report, if appear during course of construction or implementation, will also be 

mitigated by the proponent. Monitoring activities will need to focus on compliance to 

address unexpected impacts. The proponent agrees to establish and operate proposed project 

with due consideration and implementation of the required mitigation measures complying 

with existing legislations and environmental standards and will conduct periodic 

monitoring. 
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संके्षपीकृत शव्दहरू र ततनका ववस्ततृ रूप 

 

ई.सं.   ईस्वी सम्बत ्

नं.    नम्बर 

ने.रू.   नेपािी रूपैयाँ 
प्रा.ति.   प्राइभेर् तितमरे्ड 

वा.प्र.मू.  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
वव.सं.   ववक्रम सम्वत ्

A.C.   Air Conditioner 

BOD   Biological Oxygen Demand 

CCTV (तस.तस.वर्.भी.) Closed-Circuit Television 

CBS   Central Bureau of Statistics 

CFL(सी.एफ.एि.) Compact Fluorescent Lamp 

CGI   Corrugated galvanised iron 

DHM   Department of Hydrology and Meteorology 

EIA   Environmental Impact Assessment 

EPA   Environmental Protection Act 

EPR   Environmental Protection Rule 

FAR   Floor Area Ratio 

GoN   Government of Nepal 

IEE   Initial Environmental Examination 

KUKL   Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited 

LED (एि.ई.डी.) Light Emitting Diode 

L.P.G.   Liquified Petroleum Gas 

NBC   National Building Code 

NOx   Nitrogen Oxide 

PPE   Personal Protective Equipment 

PVC   Polyvinyl Chloride 

PM   Particulate Matter 

SO2   Sulphur Dioxide 

STP   Sewage Treatment Plant 

TSP   Total Suspended Particles 
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पररच्छेद १: प्रततवेदन तयार गने व्यजक्त वा संस्थाको नाम र ठेगाना 

 
१.१ प्रस्तावक 

सनुगाभा अपार्टमेन्र्को प्रस्तावक सद्भावना हाउजिङ्ग डेभिपसट प्रा.ति. रहेको छ। यस कम्पनीको 
नाम र ठेगाना यस प्रकार छ:  

 

सद्भावना हाउजिङ्ग डेभिपसट प्रा.ति. 
काठमाण्डौ महानगरपातिका, वडा नं. २८, कमिादी, काठमाण्डौ जिल्िा, वाग्मती प्रदेश 

आतधकाररक व्यजक्तः ववरेन्द्र गरुूङ 
सम्पकट  नं.: ९८५१०८९३०६ 
इमेि: sadbhavanahousingdev@gmail.com 

 

१.२ परामशटदाता  

प्रस्तावकद्वारा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कायटको जिम्मा श्री प्रकृतत कन्सल्र् प्रा.ति. िाई 
ददईएको छ। यस प्रततवेदन प्रस्तावकको तफट बार् परामशटदातािे तयार गरेको हो। 
परामशटदाताको ववस्ततृ ठेगाना ति ददइएको छ। 

 

प्रकृतत कन्सल्र् प्रा.ति.  

काठमाण्डौ महानगरपातिका, वडा नं. १०, बानेश्वर, काठमाण्डौ जिल्िा, वाग्मती प्रदेश 

सम्पकट  नं:. ०१–५१७२२२६ 

इमेि: info@prakriticonsult.com 

वेबसाइर्ः www.prakriticonsult.com.np 

 
परामशटदाताको तफट बार् तनम्न अनसुारको ववज्ञ र्ोिी यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 
तयार गने क्रममा संिग्न गररएको तथयोः 
  

mailto:sadbhavanahousingdev@gmail.com
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सनुगाभा अपार्टमेन्र्को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

२ 

तातिका 1: अध्ययन र्ोिी 

नाम पद शैजक्षक योग्यता 
EIA/IEE सम्बन्धी 

अनभुव 
डा. माधव तगरी र्ोिी नेता ववद्यावाररधी (वातावरण ववज्ञान ) २५ EIA, १५० IEE 

सिेुश शे्रष्ठ भौततक वातावरण ववज्ञ स्नातकोत्तर (वातावरण ववज्ञान ) ५ EIA, ५० IEE 
राम प्रसाद पाठक वनस्पतत ववज्ञ स्नातकोत्तर (वनस्पतत ववज्ञान) २ EIA, ३० IEE 
तलु्सी तगरी  समािशास्त्री स्नातकोत्तर (समािशास्त्र) २० EIA, १५० IEE 

सदुीप हाडा इटजन्ितनयर स्नातकोत्तर (इटजन्ितनयररङ) १५ IEE 

मध ुसधुन के.सी. भ-ू प्राववतधक ववज्ञ 
स्नातकोत्तर (जियोरे्जक्नकि 
इटजन्ितनयररङ) 

१ EIA 

मनोहर 
रािभण्डारी 

स्रकचरि इटजन्ितनयर 
स्नातकोत्तर (स्रकचरि 
इटजन्ितनयररङ) 

१ EIA 

ववश्वतेा बराचाचायट वातावरण अतधकृत स्नातक (वातावरण ववज्ञान) ३ EIA, ४० IEE 
जशिा तगरी वातावरण अतधकृत स्नातक (वातावरण ववज्ञान ) १ EIA १२ IEE 

 

 

१.३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औजचत्य 

गण्डकी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ३ (क) अनसुार प्रस्तावकिे प्रदेशतभरका 
स्थानीय तहको अतधकारक्षेरतभर पने ववषयसँग सम्बजन्धत ववकास तनमाटण कायट वा आयोिना 
सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन मन्रािय समक्ष पेश गनुट पने 
भएको र प्रस्ताववत आयोिना स्थानीय तहको अतधकारक्षेरतभर पने भएकोिे वन, वातावरण तथा 
भ-ूसंरक्षण मन्रािय, गण्डकी प्रदेश अन्तगटत गररएको हो। 
 

वातावरण संरक्षण तनयमाविी, २०७७ को अनसूुची ३, तनयम ३ सँग सम्बजन्धतः 
 ि.२ अनसुार १०,००० वगटतमर्र क्षेरफिभन्दा बढीको Built Up Area वा Floor Area 

भएको आवासीय, व्यवसावयक वा आवासीय र व्यावसावयक दवैु प्रकृतत भएको संयकु्त 
भवन तनमाटण गनट िातग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गनुटपने र प्रस्ताववत 
अपार्टमेन्र् भवनको Floor Area १२,४०५.७१ वगट तम. हनुे भएकािे; 

 ि.६ अनसुार २०,००० तिर्र भन्दा बढी दैतनक भतूमगत पानीको प्रयोग हनुे भवन 
तनमाटण तथा सञ्चािन गनटका िातग पतन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुटपने र प्रस्ताववत 
अपार्टमेन्र् भवन सञ्चािनको क्रममा दैतनक ४०,००० तिर्र भतूमगत पानी प्रयोग हनु 
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सक्ने अनमुान गररएकोिे पतन प्रस्ताववत अपार्टमेन्र् भवनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
गररएको हो।  

 

१.४ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका उद्दशे्यहरू 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको मखु्य उदे्दश्य भनकेो भौततक, िैववक, सामाजिक, आतथटक र 
सांस्कृततक वातावरणमा प्रस्ताव ववकास र सञ्चािनसँग सम्बजन्धत प्रभावहरूिाई न्यूनीकरण गदै 
आयोिनाको ददगोपन सतुनजश्चत गनुट हो। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण 
तनयमाविी, २०७७ को मातहतमा रहेर यस अपार्टमेन्र्क्को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गररएको 
हो। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण तनयमाविी, २०७७ अनसुार गररन े
यस आयोिनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका उदे्दश्यहरू तनम्न अनसुार छन:् 
 

 प्रस्ताववत आयोिना क्षेरको ववद्यमान भौततक, रासायतनक, िैववक, सामाजिक, आतथटक र 
सांस्कृततक आधारभतू वातावरणीय अवस्था कस्तो छ पवहचान गने।  

 प्रस्ताववत आयोिना क्षेरको भौततक, िैववक र सामाजिक वातावरणमा परररहेको 
िाभदायक र प्रततकूि प्रभावहरूको पवहचान, भववष्यवाणी र मूल्याङ्कन गने।  

 वातावरणीय प्रभावहरूको महत्त्वको मूल्याङ्कन गने। 

 प्रततकूि प्रभावहरूिाई कम गनट न्यूनीकरणका उपाय र िाभदायक प्रभावहरू बढाउन 
बढोत्तरीका उपायहरू उल्िेख गने। 

 अनगुमन िागत र योिना सवहत वातावरणीय व्यवस्थापन योिना तयार गने। 

 सावटितनक सनुवुाइको बैठकमा प्रस्ताव ववकास क्षेरका सम्बजन्धत सरोकारवािाहरूिाई 
प्रततवेदन तनष्कषटहरू प्रस्ततु गने र प्रस्ताव ववकासको सम्बन्धमा उनीहरूका सल्िाह र 
सझुावहरू तिने। 

 

१.५ अध्ययनको सीमा 
सनुगाभा अपार्टमेन्र्को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन कायट गदाट प्रस्ताववत आयोिनाको 
तसमानाबार् ५० तमर्र पररतधको क्षेरिाई प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेर तथा प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरबार् 
५० तमर्रको पररतधको क्षेरिाई अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरको रूपमा अध्ययन गरी आयोिना 
कायाटन्वयन हुँदा त्यस क्षेरको भौततक र रासायतनक, िैववक र सामाजिक-आतथटक तथा सांस्कृततक 
वातावरणमा पनट सक्ने नकारात्मक असरिाई राविय वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन तनदेजशका, 
२०५० र वातावरण संरक्षण तनयमाविी, २०७७ को आधारमा प्रभावको स्थान, पररमाण, 
पररतध, अवतधको आधारमा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक रोकथाम तथा न्यूनीकरण उपायहरू सझुाव 
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गररएको छ। ववश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैतिएको कोतभड-१९ िे गदाट यस अध्ययनका 
क्रममा समूहगत छिफिमा केही बाधा पयुाटएको तथयो। कोतभड-१९ को महामारीिे गदाट 
बन्दाबन्दी हुँदा प्रततवेदन तयारी आपेजक्षत समयभन्दा वढिा हनु गएको छ। 
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पररच्छेद २: प्रस्तावको पररचय 

 

२.१ भतूमका 
राि ववकासका पूवाटधारहरू मध्ये शहरी ववकास तथा भवन तनमाटण आधारभतू पूवाटधारहरू हनु।् 
हाि नेपािको कुि भभूाग मध्ये ४४.४७% वन क्षरे, २८.६८% अन्य भभुाग, २१.८८% कृवष 
क्षेर, १.२२% तसमसार क्षरे, २.६६% घाँसे मैदान पदटछन ्भने िम्मा १.१५% बसोबास/शहरी 
क्षेरिे ओगरे्को छ। बढ्दो िनसंख्या सँगै भवन तनमाटण तथा पूवाटधार ववकासका गततववतधहरूिे 
पतन गतत तिएको छ। ववकास तनमाटणको महत्वपूणट कायटभार बोकेको पोखरा शहर अतधकाशं 
व्यजक्तहरूको रोिाइटको शहर बन्दै गइरहेको छ। यस क्षेरमा व्यवजस्थत सडक तनमाटण, उद्योग 
तनमाटण सवहत ववकासका अन्य पूवाटधारहरूको तनमाटण सँगै शहरीकरण र बिारीकरण बढ्दै 
गइटरहेको छ। तनिी कम्पनीको िगानीमा बनेका घरहरू व्यावसावयक आवासीय क्षेर “Housing” 
र अग्िा “Apartment” भवनहरूका रूपमा बनाइटएका हनु्छन।् खलु्िा क्षेर, चौडा बार्ो, मान्छे 
वहँड्ने पेर्ी, पयाटप्त खानेपानीको व्यवस्था, फोहोर व्यवस्थापन प्रणािी तथा सरसफाइट, ववद्यतुीय 
ऊिाटको तार तथा प्रसारण व्यवजस्थत गररसकेको, नगर/गाउँपातिकाको मापदण्ड अनरुूपको 
भवन तथा ढि तनकास, हररयािी वातावरण तथा सामाजिक सरुक्षा आदद इत्यादद ववशेषताहरूका 
कारण शहरी सगुम स्थिहरूमा व्यावसावयक अपार्टमेन्र्हरूको माग बढेको पाइन्छ। शहरीकरण 
सँगै िनसंख्याको अत्यातधक चापको कारणिे िग्गाको मूल्यमा ववृद्ध भइट शहरबासीहरू व्यवजस्थत, 
सरुजक्षत र सिुभ मूल्यमा उपिब्ध हनु सक्ने आवास सवुवधाबार् वजञ्चत भइटरहेको अवस्था छ। 

 

यसै सन्दभटमा सद्भावना हाउजिङ्ग डेभिपसट प्रा.ति. द्वारा गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्िा, पोखरा 
महानगरपातिका वडा नं. ११, फुिवारीमा व्यवजस्थत शहरीकरणको ववकासका तनतमत्त सवुवधा 
सम्पन्न फ्लल्यार्को व्यवस्था गने उदे्दश्यका साथ सनुगाभा अपार्टमेन्र् तनमाटण तथा सञ्चािनका 
िातग प्रस्ताव गररएको छ। प्रस्ताववत आयोिनाका िातग कुि िग्गाको क्षेरफि ७ रोपनी, 
११ आना, ०.०१ दाम (३९१०.८० वगट तमर्र) रहेको छ। प्रस्ताववत अपार्टमेन्र्मा ५४ वर्ा 
फ्लल्यार् रहनेछ भने अपार्टमेन्र् ब्िक, सामदुावयक भवन र गाडट भवन गरेर कुि तीनवर्ा भवन 
रहनेछ। यस सवुवधापूणट अपार्टमेन्र् भवनमा स्वीतमङ्ग पिु, जिम, साउना तथा सभा गहृ भएको 
क्िब भवन, चौडा बार्ो, पयाटप्त खिुा क्षेर, पावकट ङ्ग, स्वच्छ खानेपानी आददको राम्रो व्यवस्था 
गने योिना रहेको छ। यस आयोिनाको िातग आवश्यक नक्साको सम्बजन्धत तनकायबार् 
स्वीकृतत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको स्वीकृतत पश्चात ्हनुेछ। 
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२.२ प्रस्तावको सान्दतभटकता 
नेपािको ववतभन्न शहरहरूमा बढ्दो शहरीकरणसँगै कोिाहाि, ध्वनी प्रदूषण, वाय ु प्रदूषण, 
फोहोरमैिा व्यवस्थापनको समस्या, चोरी िस्ता अपरातधक गततववधीहरू बढ्दै गइटरहेको छ। 
मातनसहरू शान्त, सफा, सरुजक्षत, वातावरणमैरी र पूणट व्यवजस्थत स्थानमा बस्न चाहान्छन।् 
आफ्लनो िीवनकािमा आफ्लनो कमाइटबार् आफ्लनो िातग घर बनाउन ुप्राय∶ सबै मातनसको सपना 
हनु्छ। एउर्ा राम्रो घर बनाउन तनकै धेरै समय र सीपको आवश्यकता पने हुँदा आिभोति 
मान्छेहरू भरपदो ववश्वातसिो कम्पनीहरूबार् बनाइएका तयारी घरहरू वकनरे बस्नेको संख्या 
बढ्दो पाइएको छ। सोही आवश्यकतािाइट मध्यनिर गदै सद्भावना हाउजिङ्ग डेभिपसट प्रा.ति. 
िे कास्की जिल्िाको पोखरा महानगरपातिका जस्थत वडा नं. ११, फुिबारीमा सरुजक्षत, शान्त 
र वातावरणमैरी अपार्टमेन्र्को तनमाटण तथा सञ्चािन गने प्रस्ताव गरेको हो। पोखरा 
महानगरपातिकको व्यवजस्थत शहरीकरणको योिनािाइट साथटक बनाउँदै व्यवजस्थत, सरुजक्षत 
बसोबासको िातग अवसर तसिटना गनट, अव्यवजस्थत शहरीकरण तथा कोिाहाि र प्रदूषण मकु्त 
सफा, शान्त र सतुबधासम्पन्न वातावरणमैरी स्थानमा बस्न चाहने इटच्छुक पररवारहरूिाइट सवुवधा 
सम्पन्न अपार्टमेन्र्को व्यवस्था गने नै यस आयोिनाको सान्दतभटकता रहेको छ। 
 
२.३ प्रस्तावको वववरण 

२.३.१ आयोिनाको अवजस्थतत तथा पहुँच 

प्रस्ताववत अपार्टमेन्र् गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्िाको पोखरा महानगरपातिका, वडा नं. ११, 
फुिवारीमा तनमाटण तथा सञ्चािन गररनेछ। प्रस्ताववत आयोिना मतनपाि वर्जचङ्ग हजस्पर्िबार् 
कररब २३० तम. दजक्षण-पजश्चममा, पथृ्वीनारायण बहमुखुी क्याम्पसबार् कररब ७७० तम. दजक्षण-

पूवटमा अवजस्थत छ। प्रस्ताववत आयोिनाबार् कररब ३.२ वक.तम. दजक्षणमा पोखरा ववमानस्थि 
रहेको छ भने कररब ४.२ वक.तम. पजश्चममा पोखराको प्रतसद्ध फेवा ताि रहेको छ। प्रस्ताववत 
अपाटर्मेन्र् रहने स्थान भौगोतिक रूपमा २८°१४'०३.४८" उत्तरी अक्षांश र 
८३°५९'४५.१२" पूवी देशान्तरमा अवजस्थत छ। प्रस्ताववत आयोिना समदु्री सतहबार् ८८४ 
तमर्र उचाइमा अवजस्थत छ। प्रस्ताववत अपार्टमेन्र् रहने स्थानको गूगि अथट नक्सा जचर नं. 
१ मा राजखएको छ  ।  
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जचर १:  गूगि अथटमा प्रस्ताववत अपार्टमेन्र्को अवजस्थतत 

(स्रोतः गूगि अथट, २०२२) 
 

२.३.२  प्रस्तावको प्रमखु ववशेषताहरू 
प्रस्ताववत आयोिनाको मखु्य ववशेषताहरु यस प्रकार छ : 
 

तातिका 2: प्रस्ताववत आयोिनाको प्रमखु ववशषेता 

 

संकेत वववरण 

प्रस्तावकको नाम सद्भावना हाउजिङ्ग डेभिपसट प्रा.ति. 
प्रस्तावकको ठेगाना काठमाण्डौ महानगरपातिका वडा नं. २८, कमिादी, 

काठमाण्डौ जिल्िा, वाग्मती प्रदेश 
प्रस्तावको नाम सनुगाभा अपार्टमेन्र् 
प्रस्तावको ठेगाना पोखरा महानगरपातिका वडा नं. ११, फुिवारी, कास्की 

जिल्िा, गण्डकी प्रदेश 

आयोिनाको कुि क्षरेफि ७ रोपनी, ११ आना, ०.०१ दाम (३,९१०.८० वगट तम.) 
िग्गाको स्वातमत्व सद्भावना हाउजिङ्ग डेभिपसट प्रा.ति. 
आयोिनाका भवनहरूिे ओगरे्को 
िग्गाको क्षेरफि 

१,४५४.९० वगट तम. (कुि िग्गाको ३८.४५ प्रततशत) 

आयोिनाका भवनहरूको तल्िाको कुि 
क्षेरफि 

१२,४०५.७१ वगट तम. 

खिुा के्षर र हररयािी बनाइने के्षर कुि िग्गाको ६१.५५ प्रततशत (खिुा के्षर २५.७८% र 
हररयािी बनाइने के्षर ३५.७७%) 



सनुगाभा अपार्टमेन्र्को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

८ 

Building Bylaw बमोजिम भवनको वववरण 

वववरण अनमुतत प्राप्त प्रस्ताववत 

फ्लिोर एररया रेतसयो (FAR) ४ २.९ 

ग्राउण्ड कभरेि ५०% ३८.४५% 

सेर् ब्याक (Set Back) ५ तमर्र >५ तमर्र 

(स्रोतः पोखरा महानगरपातिका प्रोफाइटि) 

 

२.३.३  प्रस्तावको संरचनात्मक अवयव 

प्रस्ताववत अपार्टमेन्र् भवनिाइट अपार्टमेन्र्-A र अपार्टमेन्र्-B गरी दइुट प्रकारमा ववभािन गररएको 
छ। अपार्टमेन्र्मा रहेका फ्लल्यार्को बाह्य तथा तभरी स्वरूपमा तभन्नता नभएता पतन अपार्टमेन्र्-
A र अपार्टमेन्र्-B को िातग छुट्टाछुटै्ट तिफ्लर् भएकोिे भवनिाइट दइुट प्रकारमा ववभािन गररएको 
हो। साथै यसै आयोिना क्षेरतभर एक सामदुावयक भवन "Club Building" र गाडट भवन 
"Guard and Utility Building" पतन बनाइटनेछ। प्रस्ताववत आयोिनाको भवनहरूको वववरण 
ति तातिकामा उल्िेख गररएको छ। 
 

तातिका 3: प्रस्ताववत आयोिनाको भवन वववरणहरू 

तल्िा क्षरेफि (वगट तम.) वववरण 

भवन-१: अपार्टमेन्र् ब्िक 

भतूमगत तल्िा १,२४८.७० पावकट ङ्ग 
भईूं तल्िा १,१८६.४१ पावकट ङ्ग 

पवहिो तल्िा १,०४६.६२ अपार्टमेन्र् संख्या – ६ (सतु्न ेकोठा – ३, भान्सा कोठा, 
स्र्ोर, तितभङ्ग रूम, डाइतनङ्ग 

दोस्रो तल्िा १,०४६.६२ अपार्टमेन्र् संख्या – ६ (सतु्न ेकोठा – ३, भान्सा कोठा, 
स्र्ोर, तितभङ्ग रूम, डाइतनङ्ग 

तेस्रो तल्िा १,०४६.६२ अपार्टमेन्र् संख्या – ६ (सतु्न ेकोठा – ३, भान्सा कोठा, 
स्र्ोर, तितभङ्ग रूम, डाइतनङ्ग 

चौथो तल्िा १,०४६.६२ अपार्टमेन्र् संख्या – ६ (सतु्न ेकोठा – ३, भान्सा कोठा, 
स्र्ोर, तितभङ्ग रूम, डाइतनङ्ग 

कुि फ्लल्यार् संख्या ५४ 
कुि भवन संख्या ३ 

अपार्टमेन्र्को भवनको उचाई ४२ तमर्र 
अनमुातनत िागत रू. १ अबट (रू. १,००,००,००,०००।-) 
आयोिना बने्न िाग्ने समय २ बषट 
Land Zoning of Apartment Site शहरी आवासीय क्षेर 
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पाचौँ तल्िा १,०४६.६२ अपार्टमेन्र् संख्या – ६ (सतु्न ेकोठा – ३, भान्सा कोठा, 
स्र्ोर, तितभङ्ग रूम, डाइतनङ्ग 

छैर्ौँ तल्िा १,०४६.६२ अपार्टमेन्र् संख्या – ६ (सतु्न ेकोठा – ३, भान्सा कोठा, 
स्र्ोर, तितभङ्ग रूम, डाइतनङ्ग 

सातौँ तल्िा ९२२.८१ अपार्टमेन्र् संख्या – ६ (सतु्न ेकोठा – ३, भान्सा कोठा, 
स्र्ोर, तितभङ्ग रूम, डाइतनङ्ग 

आठौँ तल्िा ७३१.४५ अपार्टमेन्र् संख्या – ४ (सतु्न ेकोठा – ३, भान्सा कोठा, 
स्र्ोर, तितभङ्ग रूम, डाइतनङ्ग 

नवौँ तल्िा ६१०.९० अपार्टमेन्र् संख्या – ४ (सतु्न ेकोठा – ३, भान्सा कोठा, 
स्र्ोर, तितभङ्ग रूम, डाइतनङ्ग 

दसौँ तल्िा ५२६.९४ अपार्टमेन्र् संख्या – ४ (सतु्न ेकोठा – ३, भान्सा कोठा, 
स्र्ोर, तितभङ्ग रूम, डाइतनङ्ग 

एघारौँ तल्िा ६६.७४ मेतसन कोठा, स्र्ोर, रे्रेस 
भवन २: सामदुावयक भवन 

भईूं तल्िा २०५.६९ स्वीतमङ्ग पिु, साउना, रेष्ट रूम 
पवहिो तल्िा २०५.६९ जिम 
दोस्रो तल्िा १९५.०१ सभा हि (क्षमता – १०० िना) 
तेस्रो तल्िा ३७.२४ रे्रेस 

भवन ३: गाडट भवन 
भतूमगत तल्िा ६२.७९ िेनेरेर्र कोठा 
भईूं तल्िा ६२.७९ हाउसवकवपङ्ग, गाडट रूम 

पवहिो तल्िा ६२.७९ कायाटिय, तमवर्ङ्ग हि, रेष्ट रूम, स्र्ोर 
 
प्रस्ताववत भवन पोखरा ववमानस्थिबार् कररब ३.२ वक.तम.को दरुीमा रहेको हनुािे नेपाि 
नागररक उड्डयन प्रातधकरणको राय आवश्यक पदैन। साथै यस आयोिनाको िातग वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृतत पश्चात ्मार साँध सतधयार तथा चार वकल्िा खिुाएर नक्सा स्वीकृत 
हनुेछ। 
 
२.३.४ तनमाटण तथा सञ्चािन चरणका वक्रयाकिाप 
अपार्टमेन्र्को तनमाटण तथा सञ्चािनको क्रममा ववतभन्न वकतसमको सवुवधाहरूको आवश्यकता 
हनु्छ। आवश्यक सवुवधा प्रदान गनटको तनजम्त आयोिनािे ववववध उपयोतगताहरूको प्रयोग 
गदटछ। आयोिनामा रहेका उपयोतगताहरूको वववरण ति तातिकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

तातिका 4: अन्य सवुवधाहरूको वववरण 

 (स्रोतः स्थिगत सवेक्षण, २०७८) 
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उपयोतगताहरू 
पानीको स्रोत भतूमगत पानी (सम्बजन्धत तनकायबार् अनमुतत तिइनछे) र 

महानगरपातिकाबार् आपूततट गररने पानी 
पानीको आवश्यकता तनमाटण चरण - प्रतत ददन १५,००० तिर्र 

सञ्चािन चरण - प्रतत ददन ४५,६०० तिर्र (कुि ५७ वर्ा अपार्टमेन्र् 
प्रस्ताव गररएकोिे) (स्रोत: WHO, 2003) 
नोर्ः ४५,६०० ति. मध्ये ४०,००० ति. भतूमगत पानी र ५,६०० ति. 
महानगरपातिकाबार् ववतररत पानी 

पानी  भण्डारण क्षमता ओभरहेड ट्याङ्की (भवन १ को िातग) - १० (२,००० ति. प्रतत ट्याङ्की) 
ओभरहेड ट्याङ्की (भवन २ को िातग) - २ (१,००० ति. प्रतत ट्याङ्की) 
ओभरहेड ट्याङ्की (भवन ३ को िातग) - १ (१,००० ति. क्षमताको) 
Raw Water Tank – १ (१,००,००० ति.) 
Treated Water Tank – १ (५०,००० ति.) 
फायर ट्याङ्की (Tank for firefighting purpose) - १ (१,००,००० ति.) 

वषाटतको पानी संकिन आकाशे पानी १,००,००० तिर्र क्षमताको फायर ट्याङ्कीमा संकिन 
गररनेछ र फायर फाइवर्ङ्गको िातग प्रयोग गररनेछ। प्रयोग गररसकेको 
पानीिाई प्रशोधन गरी बगैँचा, सरसफाइ, तथा अन्य प्रयोिनमा प्रयोग 
गररनेछ। 

ठोस फोहोर मैिा 
व्यवस्थापन 

फोहोरिाइट कुवहन,े नकुवहन ेतथा प्िावष्टक र धातमुा वगीकरण गने, कुवहन े
फोहोरिाई प्राङ्गाररक मि बनाउने, बाँकी फोहोरिाइट महानगरपातिकाको 
फोहोरमैिा व्यवस्थापन प्रणािी माफट त व्यवस्थापन गररन ेर पनु: प्रयोग गनट 
तमल्ने फोहोरिाई पनु: प्रयोग गररने 

तरि फोहोर  
व्यवस्थापन 

सेजप्र्क ट्याङ्की - १, सोक वपर् - ३ 

Sewage Treatment Plant – ६०,००० तिर्र क्षमता (६ KLD को १० 
वर्ा  Sewage Treatment Plant बनाइटने छ। 

Drainage व्यवस्थापन Soil Manhole, Waste Manhole, Storm Manhole को तनमाटण गरी 
अपार्टमेन्र्बार् तनस्कने फोहोर पानी Manhole हरूमाफट त STP मा पठाइटनछे 
र प्रशोधन पतछ पनुः प्रयोग गररनेछ। 

ववद्यतुको  स्रोत नेपाि ववद्यतु प्रातधकरणको राविय प्रसारण िाइन 

ववद्यतुको वैकजल्पक स्रोत तडिेि िेनेरेर्र – २ (७५ के.भी.ए. र ३० के.भी.ए.) 

प्रकोप व्यवस्थापन 

भवनको प्रत्येक तल्िामा फायर एजक्स्र्ङग्यसुर तसतिण्डर, फायर होि ररि, 
वार्र जस्प्रङ्किर, स्मोक तडरे्क्र्र, अिामट तसस्र्म, खिुा के्षर (आपतकातिन 
समयमा प्रयोग गनट सवकने) 

वरपरको घरहरू र 
कामदारहरूको तबमा 
व्यवस्था 

भवन तनमाटण गनुट अजघ आयोिनाको िग्गासँग तसमाना िोतडएका घर तथा 
अन्य संरचनाहरूको तबमा गररनेछ। कामदारहरूको िातग सामवुहक तबमाको 
व्यवस्था गररनछे। 
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२.३.५ आयोिनाको िातग आवश्यक तनमाटण सामग्री 
आयोिनाको तनमाटणको िातग ढुङ्गा, तगट्टी, बािवुा, छड, तसमेन्र्, इट्टा, प्िजम्बङ्ग र इिेजक्रकका 
सामानहरू, र्ायि, मावटि, फतनटचर आदद प्रयोग गररनेछ। प्रस्ताववत आयोिनाको तनमाटणको 
िातग सम्पूणट आवश्यक सामग्री प्राय: पोखरामा पाइने गदटछ त्यसैिे आवश्यक तनमाटण सामग्रीहरू 
स्थानीय बिारबार् आपूततट गररनेछ। यदद स्थानीय बिारमा उपिब्ध नहनुे खण्डमा नेपािको 
तराइट क्षेर (ववरगंि, भैरहवा आदद) वा तेश्रो मिुकुबार् तनयाटत समेत गने उदे्दश्य राखेको छ। 
आयोिनाको तनमाटणका िातग िाग्ने तनमाटण सामाग्री तथा पररमाणिाइट ति तातिकामा देखाइटएको 
छ। 

 

तातिका ५: तनमाटण स्रामग्री तथा पररमाण 

क्र.सं. तनमाणट सामाग्री पररमाण इटकाइ 

१. बािवुा ५,२१० घन तमर्र 

२. तसमेन्र् (OPC) ४७,६५० बोरा 
३. तसमेन्र् (PPC) १७,८०० बोरा 
४. ढुङ्गा ४७५ घन तमर्र 

५. तगट्टी ५,४२० घन तमर्र 

६. स्र्ीि छड (Fe- 500) १,०६३ मेवरक र्न 

७. इटट्टा (Machine made) ४,६२,५०० वर्ा 
८. इटट्टा (Local Chimney made)  ८,६०,६०० वर्ा 
९. सेरातमक र्ायि १०,०६० वगट तमर्र 
१०. स्वीतमङ्ग पिु र्ायि ११० वगट तमर्र 
११. काठ सािको काठ – ३७ 

सल्िाको काठ – १८ 

तससमको काठ – ७ 

घन तमर्र 

१२. रंग Distemper Paint – ७७५ 

External emulsion Paint - ८१५ 
तिर्र 

कामदारहरू  तनमाटण चरण - दैतनक ४० िना (Technical - ३०%,  Non-Technical  
- ७०%) 
सञ्चािन चरण - १० िना (Technical - ४०%,  Non-Technical  - 
६०%) 

अन्य सवुवधाहरू तिफ्लर्, जस्वतमङ् पिु, क्िब भवन, जिम, साउना 
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Plastic emulsion Paint – ४,१४५ 

Enamel Paint – ४०० 
Cement Primer – २,४७० 

Wood Primer – १०० 

Sprit - २४० 

(स्रोतः तनमाटण कायटका िातग आवश्यक कागिात, अनसूुची १०) 
 

२.३.६ प्रयोग हनेु ऊिाट वकतसम 
प्रस्ताववत आयोिनाको तनमाटण तथा सञ्चािनको क्रममा ववद्यतुको स्रोतका िातग नेपाि ववद्यतु 
प्रातधकरणको राविय प्रसारण िाइन प्रयोग गररनेछ। यस प्रस्तावका िातग दैतनक रूपमा ववद्यतुतय 
खपत २००० देजख ४००० वकिोवार् घण्र्ा प्रतत मवहना तनमाटणको चरणमा हनुे अनमुान 
गररएको छ भने सञ्चािन चरणमा ६०० देजख बढीमा १५०० वकिोवार् घण्र्ा प्रतत मवहना प्रतत 
ईकाइ अपार्टमेन्र् खपत हनुे अनमुान गररएको छ। वैकजल्पक उिाटको रूपमा िेनेरेर्रको प्रयोग 
गररनेछ र आयोिना क्षेरतभरको सावटितनक स्थिमा सौयट उिाटबार् उत्पादन हनुे बत्ती (Solar 

Energy) को प्रयोग गररनेछ, िनु वातावरण मैरी हनुेछ। 

 

२.३.७ आवश्यक िनशजक्त 
प्रस्ताववत आयोिनाको तनमाटण चरणमा प्राववतधक िनशजक्त र मिदरुहरू सवहत कररब ४० िना 
कामदारहरू दैतनक आवश्यक पने देजखन्छ। प्राववतधक िनशजक्तमा इजन्ितनयर, तनरीक्षक, 

प्रशासतनक कमटचारी आदद आवश्यक पनेछन।् त्यसै गरी प्रस्ताववत आयोिनाको सञ्चािनको 
क्रममा ववतभन्न तहका कमटचारीहरू गरेर कररब १० िना िनशजक्त आवश्यक पने देजखन्छ। 

 
२.३.८ आयोिनाको िातग आवश्यक िग्गा 
िग्गाको क्षरेफि 
प्रस्ताववत आयोिनाको िातग िग्गाको क्षेरफि कुि ७ रोपनी, ११ आना, ०.०१ दाम 
(३,९१०.८० वगट तम.) रहेको छ। प्रस्ताववत आयोिनाको भवनिे १,४५४.९० वगट तम. (कुि 
िग्गाको ३८.४५ प्रततशत) क्षेरफि ओगरे्को छ। त्यस बाहेकका िग्गािाई खिुा क्षेर, 
हररयािी र आन्तररक वहड्ने बार्ो बनाइनेछ। 

िग्गाको प्रकार 
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यस प्रस्ताववत आयोिना पोखरा महानगरपातिका वडा नं. ११ को वकत्ता नं. १४ र १५ मा 
रहेको खिुा िग्गामा तनमाटण हनुेछ। आयोिना तनमाटण हनुे िग्गा यसै कम्पनीको स्वातमत्वमा 
रहेको िग्गा हो। 

 

पहुँच सडक 

यस प्रस्ताववत आयोिनाको िातग पहुँच सडक आयोिनाको िग्गाको दजक्षण-पजश्चम कुनामा रहेको 
छ।  
 

२.३.९ तनमाटण तातिका 
आयोिनाको तनमाटण तथा सञ्चािनको पूणट सफिताको िातग ववस्ततृ र योिनाबद्ध तनमाटण योिना 
बनाउन ुअतत नै महत्वपूणट पक्ष हो। वास्तववक तनमाटण अवतधको २ मवहना पूवट अनमुातनत 
तनमाटण कायटहरू िस्तै ववद्यतुतय खररद सम्झौता, ववस्ततृ इटजन्ितनयररङ्ग नक्साङ्कन, ववत्तीय व्यवस्था, 
तनमाटण इटिाित पर, सडक तनमाटण आदद गरी सबै काम सक्न २ बषट ६ मवहनाको समय िाग्न े
अनमुान गररएको छ। चरणबद्ध रूपमा यस आयोिना तनमाटण चरणिाइट यस प्रकार ववभािन 
गररएको छ। 

 

तातिका 6: तनमाटण तातिका 
क्र.सं. तनमाटण योिना पवहिो वषट दोस्रो वषट 
१. वातावरण परीक्षण, ववस्ततृ इटजन्ितनयररङ्ग ड्रइटङ्ग, तनमाटण 

योिना 
  

२. तनमाटण 
ठेक्का 
प्रवक्रया 

मार्ो उत्खनन ्तथा सम्माउने काम   

Compacted gravel sand filling   

Work of raft slap   

Works of columns, slab, beams, shear walls   

Formworks   

३. चरणबद्ध 
तनमाटण 
कायटहरू 

पखाटि तनमाटण   

Floor finishing works   

External and Internal Plastering   

Staircase Railing   

ढोका तथा झ्यािको काम   

४. ववद्यतुतय वफवर्ङ्ग, खानेपानीको संिाि तनमाटण   

५. रंगरोगन तथा कायट सम्पन्न   

(स्रोतः तनमाटण कायटका िातग आवश्यक कागिात, अनसूुची १०) 
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२.४ प्रस्तावको उद्दशे्य 

सद्भावना हाउजिङ्ग डेभिपसट प्रा.ति. िे गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्िाको पोखरा महानगरपातिका 
वडा नं. ११, फुिवारीमा कररब ७ रोपनी ११ आना िग्गामा अपार्टमेन्र्को रूपमा ५४ वर्ा 
फ्लल्यार् बनाइट इटच्छुक पररवारहरूिाइट सवुवधा सम्पन्न फ्लल्यार्को व्यवस्था गने उदे्दश्यका राखेको 
छ। 
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पररच्छेद ३ : प्रततवेदन तयार गदाट अपनाइएको ववतध 

 

यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सद्भावना हाउजिङ्ग डेभिपसट प्रा.ति. अन्तगटत सनुगाभा 
अपार्टमेन्र्का िातग स्वीकृत क्षेर तनधाटरण र कायटसूचीको आधारमा गररएको हो। वा.प्र.मू.को 
अध्ययन ववतधमा सन्दभट ग्रन्थ समीक्षा, क्षेर तनधाटरण प्रततवेदन र कायटसूचीको तयारी र त्यसको 
वातावरण संरक्षण तनयमाविी, २०७७ अनसुार श्री वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्राियबार् 
स्वीकृतत रहेको छ। यस वा.प्र.मू.को क्षेर तनधाटरण र कायटसूची तमतत २०७८/११/१३ मा 
स्वीकृत भएको तथयो, त्यस पश्चात वा.प्र.मू. अध्ययन अन्तगटत सावटितनक सनुवुाइको िातग 
"आतथटक अतभयान" राविय दैतनक पतरकामा तमतत २०७८/११/२० मा सूचना प्रकाजशत 
गररयो। तमतत वव.सं. २०७८/११/२४ मा आयोिना गररएको सावटितनक सनुवुाइका बेिामा 
वर्पोर् गररएको स्थानीयवासीबार् आएको सझुाविाई समावेश गदै प्रततवेदन तयार गररएको हो। 
तत ्पश्चात ्स्थानीयवासी, संघ-संस्था तथा सरोकारवािाहरूको प्रस्ताववत अपार्टमेन्र्को तनमाटण 
तथा सञ्चािनबार् पनट िाने प्रभावको बारेमा राय, सझुावका िातग वडा कायाटिय र अन्य संघ-

संस्थाहरूमा सावटितनक सूचना र्ाँस गरी मचुलु्का तिइयो। सूचना र्ाँस भए पश्चात ्तमतत वव.सं. 
२०७८/११/२७ मा "आतथटक अतभयान" राविय दैतनक पतरकामा राय सझुावका िातग ७ ददन े
सावटितनक सूचना प्रकाजशत गररयो। सूचना प्रकाशन पश्चात ्पोखरा महानगरपातिका, वडा नं. 
११ को कायाटियबार् तमतत वव.सं. २०७८/१२/०९ मा तसफाररस पर सङ्किन गररयो। यस 
अध्ययनको िातग ववज्ञ र्ोिीहरूद्वारा प्रस्ताववत आयोिना क्षेरको भौततक, िैववक, सामाजिक, 
आतथटक र सांस्कृततक वातावरणको िानकारी सङ्किन गनट तमतत वव.सं.२०७८/११/२३ देजख 
वव.सं. २०७८/११/२७ सम्म प्रस्ताववत आयोिना क्षेरको भ्रमण गररयो। 
 

३.१ सम्बजन्धत प्रकाजशत वा अप्रकाजशत सामग्री / प्रततवेदनको पनुराविोकन 
सन्दभट ग्रन्थ समीक्षा वा.प्र.मू. अध्ययनको महत्त्वपूणट कामहरू मध्ये एक हो, िसमा काननुी 
प्रावधानको बारेमा िानकारी सङ्किन गने, अभ्यास र आयोिनाहरूको वववरणहरू, आयोिना 
क्षेरको िानकारी र समान वा.प्र.मू. ररपोर्टहरूको समीक्षा समावेश गदटछ। सन्दभट सामग्रीको 
अध्ययनबार् प्राप्त तथ्याङ्कहरूिाई Secondary Data भतनन्छ। वा.प्र.मू. अध्ययनमा आवश्यक 
Secondary Data जिल्िा तथा नगरीय प्रोफाइिबार् सङ्किन गररन ेछ भने आयोिनासँग सम्बजन्धत 
Primary Data आयोिनाको स्थिगत अध्ययनबार् सङ्किन गररएको छ।  
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तातिका 7: आयोिनासँग सम्बजन्धत सन्दभट ग्रन्थ तथा स्रोतहरू 

क्र.सं. सूचक स्रोत 

भौततक वातावरण 
१.  भौगोतिक अवस्था नापी ववभागद्वारा प्रकाजशत र्ोपोग्राफी नक्सा 
२.  ििवाय,ु तापक्रम र वषाट केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभागिे प्रकाजशत गरेको Environment 

Statistics of Nepal, 2019 

३.  भ-ूउपयोग, भगूभट तथा 
मार्ो 

खानी तथा भगूभट ववभाग द्वारा प्रकाजशत Geological map 

नापी ववभागिे प्रकाशन गरेको र्ोपोग्रावफक नक्सा 
Environment Statistics of Nepal, 2019 

४.  भकूम्पीय वगीकरण खानी तथा भगूभट ववभाग द्वारा प्रकाजशत Seismic Hazard 

Map of Nepal 

सामाजिक-आतथटक वातावरण 
१.  िनसंख्या, िातत, साक्षरता 

जस्थतत, खानेपानीको स्रोत, 
शौचािय सवुवधा, ऊिाटको 
स्रोत 

केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभाग, २०६८ 

पोखरा महानगरपातिका प्रोफाइि, २०७६ 

स्थिगत अविोकन 

२.  सांस्कृततक वातावरण पोखरा महानगरपातिका प्रोफाइि, २०७६ 

स्थिगत अविोकन 
 
३.२ प्रस्तावको प्रभाव के्षर तनधाटरण 

प्रभाववत क्षेरका गततववतधहरुको कायाटन्वयनको कारण पररकल्पना गररएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष 
प्रभावहरुको बारेमा ववश्लषेण गररएको छ। यस आयोिना क्षेर "पोइन्र् प्रोिेक्र्" हो र यस 
आयोिनाको तनमाटण पोखरा महानगरपातिकाको तनयमानसुार तनमाटण गररने छ िहाँ भवन वरपर 
सेर् ब्याक (set back) छोतडने भएकािे प्रस्ताववत आयोिना क्षेरबार् ५० तमर्र सम्मको 
क्षेरिाई प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेर र सो प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरबार् ५० तमर्र सम्मको बावहरी 
क्षेरिाई अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरको रूपमा तिइएको छ। 
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तातिका 8: प्रभाव क्षरेको दायरा 
प्रभाव क्षरे वववरण 

प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेर 
प्रस्ताववत आयोिना क्षेर तथा सोको ५० तमर्रको अधटव्यासमा पने क्षेर 
िसमा ८ घरपररवारहरू प्रभाववत हनु ेदेजखन्छ ।   

अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेर 
प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरको तसमानाबार् थप ५० तमर्रको अधटव्यासमा पने 
क्षेरहरू िसमा १८ घरपररवारहरू प्रभाववत हनुे देजखन्छ ।   

 

३.३ प्रस्ताव कायाटन्वयन हनेु के्षरको नक्साको अध्ययन तथा ववश्लषेण 

प्रस्ताववत आयोिना कायाटन्वयन हनुे क्षेरको नक्साको अध्ययन तथा ववश्लषेण गनुट महत्वपूणट पक्ष 
हो। ववतभन्न स्रोतहरूबार् प्रकाजशत भौगोतिक अवस्था, ििवाय,ु तापक्रम र वषाट, भ-ूउपयोग, 
भगूभट तथा मार्ो, भकूम्पीय वगीकरण िस्ता अध्ययनसँग सम्बजन्धत अन्य नक्साहरूको अध्ययन 
गररएको छ। नक्सा प्रकाजशत स्रोतहरूको ववश्लषेण मातथ तातिका ७ मा गररएको छ। प्रस्ताववत 
अपार्टमेन्र् रहने स्थानको र्ोपो नक्सा जचर नं. २ मा राजखएको छ  ।  

 
 

 

जचर 2: र्ोपो नक्सामा प्रस्ताववत अपार्टमेन्र्को अवजस्थतत 

(स्रोत: नापी ववभाग, सन ्१९९३, Topo Sheet No. 2883 16B) 
 

 

N 

प्रस्ताववत आयोिना 
रहन ेस्थान 
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३.४ चेकतिष्ट तथा प्रश्नाविी 
प्रस्ताववत आयोिनाको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्षेरतभर पने प्रत्येक घरधरुीको आतथटक र सामाजिक 
अवस्था बारे िानकारी तिन गररएको घरधरुी सवेक्षणको नततिा अध्ययन गररएको छ। प्रस्ताववत 
आयोिना तनमाटणको क्रममा स्थानीय वातावरणमा पने भौततक तथा रसायतनक, िैववक, आतथटक, 
सामाजिक तथा साँस्कृततक प्रभावहरूको तथ्याङ्क सङ्किनको िातग तयार पाररएको चेकतिष्ट तथा 
पश्नाविी सम्बजन्धत वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्राियबार् क्षेर तनधाटरण तथा कायटसूची 
प्रततवेदन सँगै स्वीकृत भएको तथयो। घरधरुी सवेक्षणबार् वर्पोर् गररएको िनसंख्या, िातत, 
साक्षरता जस्थतत, खानेपानीको स्रोत, शौचािय सवुवधा, ऊिाटको स्रोत िस्ता सामाजिक, आतथटक 
तथा सांस्कृततक वातावरण सम्बजन्ध िानकारी भएको चेकतिष्ट समेत अध्ययन गररएको छ। 
महानगरपातिकाको सामाजिक, आतथटक तथा सांस्कृततक वातावरण सम्बजन्ध िानकारी भन े
केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभाग, २०६८ र पोखरा महानगरपातिका प्रोफाइिबार् अध्ययन गररएको छ। 

 

३.५ स्थिगत अध्ययन 

प्रभाववत क्षेरको भौततक, िैववक, सामाजिक, आतथटक र सांस्कृततक वातावरण सम्बन्धी िानकारी 
सङ्किन गनट भौततक वातावरण ववज्ञ, िैववक वातावरण ववज्ञ, सामाजिक ववज्ञ र अन्य सहयोगी 
सदस्यहरूको ववज्ञ र्ोिीद्वारा अध्ययन गररएको छ। 

तातिका 9: आवश्यक तथ्याङ्क तथा स्रोतहरू 

क्र.सं. सूचक स्रोत 

१.  ध्वतन तह मापन Sound Pressure Meter प्रयोग गरी रेकडट गररएको 
तथ्याङ्क 

२.  ििाधार क्षेर तथा नदीका 
ववशेषताहरू 

स्थिगत सवेक्षण 

िैववक वातावरण 

१.  आयोिना क्षेरको वनस्पतत 
तथा िनावरहरूको िैववक 
ववववधता 

स्थिगत सवेक्षण, मखु्य िानकार व्यजक्तसँग 
अन्तरवाताट तथा छिफि 

सामाजिक-आतथटक वातावरण 

१.  िनसंख्या, घरधरुी, मखु्य 
िातत, भाषा, साक्षरता, 

स्थिगत सवेक्षण 

मखु्य िानकार व्यजक्तसँग अन्तरवाताट तथा छिफि 
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खानेपानीको स्रोत तथा 
सरसफाइ, ऊिाट आपूततट, पेसा 

२.  सांस्कृततक वातावरण 
 

३.६ प्रयोगशािा अध्ययन 

प्रस्ताववत आयोिनाको सञ्चािनका िातग ववतभन्न प्रयोगशािा परीक्षणको आवश्यक पछट। ति 
तातिकामा मापन प्रयोगशािाको वववरण उल्िेख गररएको छ। 
 

तातिका 10: प्रयोगशािाको अध्ययन वववरण 
क्र.सं. मापन वणटन 
१. पानीको गणुस्तर मापन भतूमगत पानीको गणुस्तर मापनको िातग प्रयोगशािामा 

नमनुा िगेर परीक्षण गररएको छ। पानीको PH, Electrical 

Conductivity, Turbidity, Hardness, Chloride, 

Ammonia, Nitrate, Iron आदद मापन गररएको छ, िसको 
ररपोर्ट अनसूुची ९ मा समावेश गररएको छ। 

२. मार्ोको गणुस्तर मापन प्रस्ताव क्षेरको ितमनको मार्ोको गणुस्तर मापन गररएको 
छ। उक्त Geotesting को प्रततवेदन समेत अनसूुची ८ मा 
समावेश गररएको छ। 

 

३.७ तथ्याङ्कको ववश्लषेण 
स्थिगत भ्रमणबार् प्राप्त सूचनाहरूको अध्ययन, सन्दभट ग्रन्थ तथा सामग्रीहरूको पनुराविोकनबार् 
प्राप्त िानकारीहरूिाई प्रस्ताव कायाटन्वयन गदाट हनुे वा हनु सक्ने संभाव्य प्रततकूि र अनकूुि 
प्रभावको पवहचान गरी ततनिाई भौततक, िैववक, सामाजिक-आतथटक तथा सांस्कृततक गरी तीन 
शीषटकमा छुट्याएर वगीकरण गररयो। प्रस्ताववत क्षेरको ववशेष अध्ययन गदाट गररएको 
ववश्लषेणबार् आएका प्रथम र दोस्रो क्रममा भएका तथ्याङ्क तथा िानकारीिाई संजक्षतप्तकरण गरी 
आवश्यकता अनसुार तातिकामा राख्न ेतथा प्रततवेदनको उपयकु्त भागमा समावेश गररएको छ। 
 
३.८ प्रभावको पवहचान, आकिन तथा उल्िेखनीय प्रभावको मूल्याङ्कन गदाट अपनाइएको 

ववतध 
आयोिनाको तनमाटण तथा सञ्चािन चरणमा भौततक, िैववक, सामाजिक-आतथटक तथा सांस्कृततक 
वातावरणमा पनटसक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाविाई ततनको पररमाण (magnitude), 
सीमा (extent) तथा समयावतध (duration) का आधारमा मूल्याङ्कन गरी सम्बजन्धत प्रभावको 
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िोजखमिाई उच्च, मध्यम र तनम्न महत्वका प्रभावका रूपमा वगीकरण गररएको छ। यसका 
िातग वातावरण संरक्षण तनयमाविी, २०७७ िे मागटतनदेशन गरे अनसुारको पाररमाणीक महत्व 
ददई प्रभावको वगीकरण गररएको छ। उक्त तनयमाविीको प्रभाव मूल्याङ्कनको भार ववतधिाई 
तातिकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

 

तातिका 11: प्रभाव मापदण्ड 

पररणाम सीमा अवतध 
उच्च ६० क्षेरीय ६० दीघटकािीन  २० 

मध्यम २० स्थानीय २० मध्यम १० 

तनम्न १० स्थिगत १० अल्पकािीन  ५ 

(स्रोतः वातावरण संरक्षण तनयमाविी, २०७७) 
 

मातथ उजल्िजखत तातिका अनसुार कुनै प्रभाविाई प्रदान गररएको भारको योगफि ४५ भन्दा 
कम भएमा त्यस्तो प्रभाविाई न्यून महत्वको प्रभाव, ४५ देजख ७५ को योगफि आउन े
प्रभाविाई मध्यम महत्वको प्रभाव र  ७५ भन्दा बढी योगफि आउन ेप्रभाविाई उच्च महत्वको 
प्रभाव मातनएको छ। 

 

उजल्िजखत ववतध अपनाइ गररएको प्रभाव मूल्याङ्कन पश्चात उच्च महत्वको प्रभावको क्षतत कम 
गनट न्यूनीकरणका उपाय र सोको अनगुमन तथा व्यवस्थापन ववतध तयार गरी अन्य आवश्यक 
ववषयवस्त ुसमेत समावेश गरी वा.प्रा.मू. प्रततवेदन तयार गररएको छ। 

 

३.९ मस्यौदा प्रततवेदनको तयारी 
आयोिनाबार् स्थानीय वातावरणमा पनटसक्ने नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूको ववश्लषेणबार् 
प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू पवहचान गरी वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा समावेश गररएको 
छ। त्यस्तै प्रस्ताव कायाटन्वयनबार् हनुे सकारात्मक प्रभावहरूिाई बढोत्तरी गने ववषयिाई समेत 
यस प्रततवदेनमा उल्िेख गररएको छ। प्रभावहरूको व्यवस्थापन योिना, अनगुमन योिना संिग्न 
गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योिना पतन समावेश गरी वातावरण संरक्षण तनयमाविी, २०७७ 
को अनसूुची १२ को ढाँचामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन तयार पाररएको तथयो। 
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३.१० सावटितनक परामशट, छिफि, अन्तरवक्रया र सनुवुाइ  

वा.प्र.मू.को क्षेर तनधाटरण प्रततवेदन र कायटसचुी स्वीकृत भए पश्चात वा.प्र.मू. अध्ययन अन्तगटत 
सावटितनक सनुवुाइको िातग "आतथटक अतभयान" राविय दैतनक पतरकामा तमतत वव.सं. 
२०७८/११/२० मा सूचना प्रकाजशत गरी सावटितनक सनुवुाइमा उपजस्थततका िातग स्थानीय 
तनकाय तनवाटजचत िनप्रतततनतध र अन्य सरोकारवािाहरू तथा स्थानीय संघ संस्था, तछमेकीहरूिाई 
आव्हान गररएको तथयो। सो सूचना वडा कायाटिय र अन्य संघ-संस्थाहरूमा र्ाँस गरी मचुलु्का 
तिइयो। सावटितनक सनुवुाइ वव.सं. २०७८/११/२४ मा सम्पन्न भयो र सावटितनक सनुवुाइका 
बेिामा ३९ िना स्थानीयवासीहरूको सहभातगता रहेको तथयो। स्थानीयवासी, 
सावटितनक/सामाजिक संस्थाद्वारा ददइएको तनम्न तिजखत सझुाव र वर्प्पणी, सझुाविाई समावेश 
गदै प्रततवेदन तयार गररएको छ। 
 

तातिका 12: सावटितनक सनुवुाइको बेिा प्राप्त सझुावहरू 
क्र.सं. सावटितनक सनुवुाइको बेिा प्राप्त सझुावहरू प्रततवक्रया 
१ छरतछमेकिाइट कस्तो असर हनु्छ, स्पष्ट पानुट 

पयो। 
पररच्छेद ७ मा दवैु सकारात्मक तथा 
नकरात्मक प्रभावको बारेमा उल्िेख 
गररएको छ। 

२ भवन बन्दा सीमासाँधको बीमा बाहेक अरू के-के 
सेवा सवुवधा ददने प्रष्ट पानुटपयो। 

तातिका ३९, ख.४ मा समावेश गररएको 
छ। 

३ यस आयोिनािे छरतछमेकसँग समुधरु सम्बन्ध 
राखोस।् 

तातिका ४० ग.१.५ र ग.२.२ मा 
समावेश गररएको छ। 

४ भवन तनमाटण गदाट Heavy Equipment प्रयोग 
गररन ुभएन। 

तातिका ४० क.१.९ मा समावेश 
गररएको छ। 

५ नक्सा बमोजिम संरचना बनाउन ुपने। तातिका ४० क.१.१ मा समावेश 
गररएको छ। 

६ सावटितनक सम्पतत कुिो, बार्ो, पानी, पाइप, 
सावटितनक ितमन खलु्िा राख्न ेकुनै अवरोध नगने। 

तातिका ४० क.१.९ मा समावेश 
गररएको छ। 

७ बार्ो, नािी, कुिो िस्ता संरचनामा तनमाटणको 
समयमा पनट िाने क्षतत तथा असरको तरुून्तै 
समाधान गनुटपने छ। 

तातिका ४० क.१.९ मा समावेश 
गररएको छ। 

८ भवन तनमाटणको समयमा नजिकको बस्ती तथा 
घरहरूमा पनट िान सक्ने क्षततको क्षततपूततट 
सतुनजश्चत गररनपुछट। 

तातिका ४० क.१.९ मा समावेश 
गररएको छ। 
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९ तनमाटणको समयमा होहाल्िा, धुँवा, धिुो, बार्ोमा 
वहिो हनुे वकतसमिे कायट नगने। यसको िातग 
उजचत व्यवस्था गने। 

तातिका ४० क.१.२, क.१.३ र 
क.१.४ मा समावेश गररएको छ। 

१० प्रभाववत क्षेरका बातसन्दाहरूिाइट योग्यताको 
आधारमा रोिगारीको सतुनजश्चतता गनुटपने। 

तातिका ३९ क.१.१ र ख.१ मा 
समावेश गररएको छ। 

११ आयोिना के्षरको पूवटपवट्ट रहेको कुिोिाइट 
िस्ताको तस्तै राजखन ुपछट। 

तातिका ३९ क.१.९ मा समावेश 
गररएको छ। 

 

स्थानीयवासीसँग गररएको छिफिमा उठेका कुराहरुिाई अध्ययन र्ोिीका ववज्ञहरूद्वारा ववश्लषेण 
गरी िायि समस्याहरूको समाधानका िातग यस प्रततवेदनमा त्यसका न्यूनीकरणका उपायहरू 
उल्िेख गररएको छ र उल्िेख भएका सबै न्यूनीकरणका उपायहरू अविम्बन गनट प्रस्तावक 
प्रततबद्ध हनुेछ। 

 

  

 
 

जचर 3: सावटितनक सनुवुाइटका तजस्वरहरू 
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३.११ सावटितनक सूचना तथा सूचना सम्प्रषेण र सझुाव सङ्किन 

सावटितनक सनुवुाइ पश्चात स्थानीयवासी, संघ-संस्था तथा छरतछमेकीको यस आयोिनाको तनमाटण 
तथा सञ्चािनवार् पनट िाने प्रभावको वारेमा राय, सझुावका िातग वडा कायाटिय र अन्य संघ-

संस्थाहरूमा सावटितनक सूचना र्ाँस गरी मचुलु्का तिइयो। सूचना र्ाँस भए पश्चात "आतथटक 
अतभयान" राविय दैतनक पतरकामा राय सझुावका िातग ७ ददने सावटितनक सूचना तमतत 
२०७८/११/२७ मा प्रकाजशत गररयो। 

 
३.१२ तसफाररस पर 

सावटितनक सनुवुाइबार् प्राप्त राय तथा सझुावहरू साथै सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरूको 
ववश्लषेण पश्चात तमतत २०७८/१२/०९ मा पोखरा महानगरपातिका वडा नं. ११ बार् तसफाररस 
पर प्राप्त गररयो। पोखरा महानगरपातिका वडा नं. ११ बार् तनम्न तिजखत वर्प्पणीहरू गररएको 
छ। 

तातिका 13: पोखरा महानगरपातिका वडा नं. ११ बार् प्राप्त वर्प्पणीहरू 

क्र.सं. सझुावहरू प्रततवक्रया 
सकारात्मक वर्प्पणीहरू 

१ स्थानीयिे रोिगारी पाउने - 
२ सवुवधा सम्पन्न अपार्टमेन्र्को उपिब्धता - 
३ स्थानीय तनकायको रािस्वमा ववृद्ध - 

नकारात्मक वर्प्पणीहरू 
१ ठोस तथा तरििन्य फोहोर उत्पादनमा ववृद्ध तातिका ४०, क.१.५, क.२.१ र क.२.२  

मा समावेश गररएको छ। 
२ ध्वतन प्रदूषण तातिका ४०, क.१.४ र क.२.८ मा 

समावेश गररएको छ। 
३ रावफक समस्या तातिका ४०, क.१.७ र क.२.७ मा 

समावेश गररएको छ। 
 
उजल्िजखत प्रभावहरूको आधारमा सकारात्मक प्रभाव अतभववृद्ध गने र नकारात्मक प्रभाव न्यून 
गने वातावरणीय व्यवस्थापन योिना कायाटन्वयन गदाट सकारात्मक प्रभाव बढी हनुे देजखएकोिे 
प्रस्ताववत अपार्टमेन्र् सञ्चािनका िातग पोखरा महानगरपातिका वडा नं. ११ बार् तसफाररस 
पर प्रदान गररएको हो। 
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३.१३ प्रततवेदनको तयारी 
प्रस्ताववत आयोिना क्षेरको ववद्यमान भौततक, रासायतनक, िैववक, सामाजिक, आतथटक र 
सांस्कृततक आधारभतू वातावरणीय अवस्थािाई पवहचान गरेर वातावरणीय प्रभावहरूको महत्त्वको 
मूल्याङ्कन गररएको छ। सावटितनक सनुवुाइको बैठकमा प्रस्ताव क्षेरका सम्बजन्धत 
सरोकारवािाहरूिाई प्रततवेदन तनष्कषटहरू प्रस्ततु गररयो र प्रस्तावको सम्बन्धमा उनीहरूका 
सल्िाह र सझुावहरू समावेश गरेर यस प्रततवेदन तयार गररएको छ। वातावरण संरक्षण 
तनयमाविी, २०७७ मा तोकेको ढाँचा बमोजिम ववस्ततृ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 
तयार गररएको छ। प्रस्ततु वा.प्र.मू. प्रततवेदन स्वीकृततका िातग श्री वन, वातावरण तथा भ-ू

संरक्षण मन्रािय गण्डकी प्रदेश, पोखरामा पेश गररएको हो। 
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पररच्छेद ४ : नीतत, ऐन, तनयम, तनदेजशका तथा मापदण्डहरूको पनुराविोकन 

 
प्रस्ताववत आयोिनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन अन्तगटत तनम्न नीतत तनयमहरू 
अध्ययन गररनेछ: 
 

४.१ संववधान 
संववधान धारा सम्बजन्धत बुदँा 
 

 

 

 

 

 

 

नेपािको संववधान 

 

 

धारा ३० 

नेपािको संववधानिे समग्र रािको सन्ततुित ववकासका िातग 
आतथटक िगानीको समान ववतरण गदै सबै के्षरका िनतािाई 
जशक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा रोिगारी िस्ता पूवाटधारको ववकास 
माफट त िनताको िीवनस्तर बवृद्ध गने नीतत तिएको छ। 
संववधानको धारा ३० िे नेपािी िनताको स्वच्छ तथा स्वस्थ्य 
वातावरणमा बाँच्न पाउने अतधकार सतुनजश्चत गदै वातावरणीय 
प्रदूषण वा क्षयीकरणबार् क्षतत पगु्न ेपीतडतिाई काननु सम्मत 
ढंगिे क्षततपूततट पाउने अतधकार समेत सतुनजश्चत गरेको छ। 

धारा ३४ 

संववधानको धारा ३४ िे प्रत्येक श्रतमकिाइट उजचत श्रम 
अभ्यासको हक सतुनजश्चत गदै प्रत्येक श्रतमकिाइट उजचत 
पाररश्रतमक, सवुवधा तथा योगदानमा आधाररत सामाजिक 
सरुक्षाको हक समेत सतुनजश्चत गरेको छ। 

 

४.२ नीतत, तनयम तथा रणनीततहरू 
नीतत, तनयम तथा 

रणनीततहरू 

पररच्छेद र 
खण्ड 

सम्बजन्धत बुदँा 

पन्रौ योिना, 
(२०७६/७७–
२०८०/८१) 

पररच्छेद ८ 
को खण्ड ८.८ 
को उपखण्ड 

४.३ 

सबै आय वगटका तनजम्त उपयकु्त, सरुजक्षत, 
वातावरणमैरी, सिुभ र उत्थानशीि आवास तनमाटण तथा 
स्तरोन्नतत गररनेछ। 

राविय वातावरण 
नीतत, २०७६ 

खण्ड ८ को 
उपखण्ड ८.१ 

सबै प्रकारका प्रदूषण रोकथाम, तनयन्रण र 
न्यूनीकरणका िातग प्रभावकारी प्रणािी स्थापना 
गररनेछ।  
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उपखण्ड ८.३  

 
स्वच्छ तथा स्वास्थ वातावरण कायम गनट आवश्यक 
व्यवस्था तमिाइनछे।  

उपखण्ड ८.५ भौततक पूवाटधारको तनमाटण गदाट वातावरण मैरी संरचना 
तनमाटण गररनेछ। 

राविय ििवाय ु
पररवतटन नीतत, 

२०७६ 

खण्ड ८ उपखण्ड 
८.६ 

पयटर्न के्षरिाई ििवायमैुरी बनाउँदै महत्वपूणट प्राकृततक, 
सांस्कृततक र सामाजिक सम्पदाहरूको संरक्षण र ववकास 
गररनेछ। 

राविय भतूम नीतत, 
२०७५ 

खण्ड ५ को 
उपखण्ड ७ 

भतूमको उत्पादनशीि प्रयोगका माध्यमबार् देशको 
आतथटक समवृद्ध तथा नागररकको िीवनस्तरमा सधुार 
ल्याउन । 

ववपद् िोजखम 
न्यनुीकरण राविय 
नीतत, २०७५ 

खण्ड ७ उपखण्ड 
७.६ 

जशक्षा, स्वास्थ्य, कृवष, उद्योग, पयटर्न, ऊिाट, आवास, 
यातायात, खानेपानी, सरसफाइ िगायतका पूवाटधार र 
ऐततहातसक तथा सांस्कृततक सम्पदामा पनटसक्न े ववपद् 
िोजखमका प्रभाव सम्बन्धमा ववपद् िोजखम िेखािोखा तथा 
नक्साङ्कन गरी प्रचारप्रसार गररनेछ। 

 

राविय भ-ूउपयोग 
नीतत, २०७२ 

खण्ड ८ को 
उपखण्ड ८.४ 
को बुदँा ८.४.४ 

ििवाय ु पररवतटनको असरिाई समेत ध्यानमा राखी 
दीगो ववकासका तसद्धान्तका आधारमा ववकास तनमाटणका 
कायटहरू सञ्चािन गररनेछन।् 

श्रम सम्बन्धीः 
राविय नीतत, 
२०७१ 

खण्ड ८ उपखण्ड 
८.२ बुदँा ८.२.२ 

सरोकारवािाहरूको क्षमता ववकास तथा रोिगारसम्बन्धी 
सचेतना अतभववृद्ध माफट त रोिगारसँग सम्बजन्धत नीततहरू 
र कायटक्रमहरूको प्रभावकारी कायाटन्वयन गने। 

खण्ड १० 
उपखण्ड ३२  

पयटर्नहरूको बसाइटको अवधी बढाउन संख्यात्मक र 
गणुात्मक पयटर्निाइट िजक्षत गरी प्रभावकारी कायटक्रमहरू 
ल्याइटने छ। 

राविय िैववक 
ववववधता रणनीतत, 
वव.सं.२०५८ 

- राविय िैववक ववववधता रणनीतत योिनािे देशको 
िैववक दृवष्टबार् ववववध संसाधनहरूको संरक्षण र 
प्रयोग, पाररजस्थततक प्रवक्रया र प्रणािीहरूको संरक्षण, 
िनताको वहतका िातग ददगो आधारमा सतुनजश्चत हनु े
सबै िाभहरूको बराबरी साझेदारी, र िैववक ववववधता 
सम्मेिन अन्तगटत सबै दावयत्वहरूको सम्मान गदटछ। 
नेपािमा िैववक ववववधता अतधकांश व्यजक्तको 
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िीववका, आतथटक ववकास, कृवष उत्पादकत्व र 
ददगोपन, मानव स्वास्थ्य र पोषण, स्वदेशी ज्ञान, 
िैंतगक समानता, तनमाटण सामग्री, िि स्रोत, र 
समािको सौन्दयट र सांस्कृततक कल्याणसँग सम्बजन्धत 
छ। 

राविय संरक्षण 
रणनीतत, 
वव.सं.२०५५ 

- राविय संरक्षण रणनीतत पाररतन्र गणुस्तर कायम 
राख्न, क्षततको स्रोत पनुः प्राप्त गनट र सांस्कृततक 
सम्पदा पनुस्थाटवपत गनट, स्रोतहरूको ददगो व्यवस्थापन 
गनट ववकतसत गररएको तथयो।यो रणनीतत "ववकासको 
संरक्षण" अवधारणागत संरचनामा ववकतसत भएको 
तथयो िसमा चार उदे्दश्यहरू छन:् िनताको आधारभतू 
आवश्यकता पूरा गने, भतूमको ददगो उपयोग र 
नवीकरणीय स्रोतहरू सतुनजश्चत गने, िैववक 
ववववधतािाई िोगाउने र आवश्यक पयाटवरणीय 
प्रणािी कायम राख्न।े 

 
४.३ ऐनहरू 

ऐन दफा, उपदफा सम्बजन्धत बुदँा 
 

 

 

 

पोखरा 
महानगरपातिकाको 
वातावरण तथा 
प्राकृततक स्रोत 
संरक्षण ऐन, 
२०७७ 

दफा ५ को 
उपदफा १ 

महानगरपातिका के्षरतभर रहेका सम्पदाको संरक्षण गनुट 
महानगरपातिका, नागररक र सम्बजन्धत तनकायको कतटव्य 
हनुेछ। 

दफा ६ को 
उपदफा १ 

प्रचतित कानून तथा मापदण्ड बमोजिम प्रस्तावकिे 
प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन गनुट पनेछ। 

दफा १४  कसैिे पतन प्रचतित मापदण्ड ववपरीत वा िनिीवन, िन-
स्वास्थ र वातावरणमा उल्िेखनीय प्रततकूि प्रभाव पाने 
गरी प्रदूषण सिृना गनट वा गराउन हुँदैन। 

दफा २१ को 
उपदफा २ 

"आफ्लनो के्षर" तभर ववसिटन हनु सक्ने फोहोरमैिाको 
ववसिटन वा पनुःप्रयोगको व्यवस्था तमिाइट बाँकी 
फोहोरमैिा मार तनष्काशन गरी फोहोरमैिाको 
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पररणामिाइट घर्ाउन ुप्रत्येक व्यजक्त, संस्था वा तनकायको 
कतटव्य हनुेछ। 

 

 

 

 

पोखरा 
महानगरपातिकाको 
ववपद् िोजखम 
न्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापन ऐन, 
२०७७ 

दफा ११ 

उपदफा १ 

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सावटितनक संस्था तथा 
व्यावसावयक प्रततष्ठानिे आफ्लनो भवन, उद्योग, कायाटिय वा 
व्यावसावयक केन्द्रमा ववपद्का घर्ना हनु नददन ववपद् सरुक्षा 
औिार, उपकरण, सामग्री, आपत्कािीन तनकास िगायत 
तोवकए बमोजिमका अन्य व्यवस्था गनुटपनेछ भन ेआफ्लनो 
भवन िगायत अन्य संरचना आपत्कािीन प्रयोिनका िातग 
आवश्यक परेमा आदेशानसुार उपिब्ध गराउन ुपनेछ। यी 
संस्थाहरूिे फोहोरमैिा तथा प्रदूषणको यथोजचत व्यवस्थापन 
गरी यसबार् वातावरण र िनिीवनमा पनट सक्न े
नकारात्मक प्रभावहरूिाई न्यूनीकरण गने उपायहरू 
अपनाउनपुनेछ। 

दफा ११ 

उपदफा २ 

सावटितनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रततष्ठानिे नेपाि 
सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको ववपद् 
व्यवस्थापन सम्बन्धी योिनाको अधीनमा रही ववपद् 
व्यवस्थापन योिनाको तिुटमा गरी अतनवायट रूपमा िागू गनुट 
पनेछ। 

गण्डकी प्रदेश 
वातावरण संरक्षण 
ऐन, २०७७ 

दफा ३ (क) प्रस्तावकिे प्रदेश सरकारको अतधकारके्षरतभर पने 
ववषयसँग सम्बजन्धत ववकास तनमाटण कायट वा आयोिना 
सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा संजक्षप्त वातावरणीय अधययन 
प्रततवेदन वा प्रारजम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन भए 
सम्बजन्धत मन्रािय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रततवेदन भए मन्रािय समक्ष पेश गनुट पनेछ। 

दफा ३ (ख) प्रस्तावकिे प्रदेशतभरका स्थानीय तहको अतधकारके्षरतभर 
पने ववषयसँग सम्बजन्धत ववकास तनमाटण कायट वा आयोिना 
सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रततवेदन मन्रािय समक्ष पेश गनुट पनेछ। 

वातावरण संरक्षण 
ऐन, २०७६ 

दफा ४ सम्बदृ्ध व्यजक्त, समूह वा संस्थािाइट प्रदूषण न्यूनीकरण वा 
तनराकरणको उपाय अविम्बन गनट वातावरण ववभागिे 
तनदेशन ददन, आवश्यक शतट तोक्न वा वातावरणमा 
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प्रततकूि प्रभाव पने गरी कुनै कायट गनट नपाउने गरी रोक 
िगाउन सक्नेछ। 

दफा ८ वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत नगराई कुनै पतन 
प्रस्ताव कायाटन्वयन गनट वा गराउन पाइन ेछैन। 

दफा १३ वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत नगराइट वा स्वीकृत 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनभन्दा ववपरीत हनुे गरी 
आयोिना कायाटन्वयन गरेमा सम्बजन्धत तनकायिे त्यस्तो 
आयोिना कायाटन्वयन गनट तत्काि रोक िगाउन सक्न े
छ। 

दफा १५ 
को उपदफा 
२ र ३ 

कसैिे पतन िनिीवन, िनस्वास्थ्य एवं वातावरणमा 
उल्िेखनीय प्रततकूि प्रभाव पाने गरी प्रदूषण गनट पाइने 
छैन। 

दफा ३५ तोवकए अनसुार कायट गरे⁄गराएमा सोवह दफाको उपदफा 
१ बमोजिमको दण्ड िररवाना हनुेछ। 

 

भ-ूउपयोग ऐन, 
२०७६ 

दफा २ “क” "आवासीय के्षर" भन्नािे मानवीय बासस्थानको िातग प्रयोग 
भएका घर रहेको िग्गा सम्झन ुपनेछ। 

दफा ३ 
उपदफा २ 

कायटक्रम सञ्चािन गनुट पूवट सावटितनक सूचना प्रकाशन गनुट 
पनेछ। 

 

 

 

 

 

 

पोखरा 
महानगरपातिकाको 
पूवाटधार ववकास 
व्यवस्थापन गनट 
बनेको ऐन, २०७५ 

दफा १७ 
उपदफा १ 

महानगरपातिकाबार् स्वीकृतत नतिइट कसैिे पतन कुनै नयाँ 
भवन बनाउने, परुानो भवन भत्काइट पनुः तनमाटण गने, तिा 
थप गने, मोहडा फेने वा साववकको भवनमा वा साववकको 
भवनमा वा (दटिी, कौसी, दिान आदद थपघर् गरी बनाउन े
वा सो सँग सम्बजन्धत कायट गनुट गराउन ुहदुैँन। 

दफा १८ को 
उपदफा १ 

कसैिे पतन महानगरपातिकाबार् नक्सा पास नगराइट 
भवन तनमाटण गनट पाउने छैन। 

दफा १८ को 
उपदफा २ र 

३ 

उपदफा १ बमोजिम महानगरपातिका के्षर तभर कसैिे 
भवन तनमाटण गदाट महानगरपातिका समक्ष अनमुततको 
िागी दरखास्त ददन ु पनेछ र दरखास्तको ढाचा 
महानगरपातिकािे तोके बमोजिम हनुेछ। 

दफा २० को 
उपदफा १ 

महानगरपातिका के्षर तभर कसैिे पतन महानगरपातिकाको 
स्वीकृतत तबना घडेरी प्िवरं्ग वा हाउजिङ्ग तनमाटण गनट 
पाउने छैन। 
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 दफा २० को 
उपदफा २ 

महानगरपातिका के्षर तभर कुनै व्यजक्त, कम्पनी वा 
समहुिे िग्गािाइट व्यवसावयक प्रयोिनको िागी घडेरी 
प्िवरं्ग गरी तबकास गनट चाहेमा वा हाउजिङ्ग व्यवसायको 
िातग उपयोग गनट चाहेको खण्डमा महानगरपातिकाको 
पूवट स्वीकृतत तिन ुपनेछ। 

बािबातिका 
सम्बन्धी ऐन,२०७५ 

दफा ७ को 
उपदफा ९ 

चौध वषट मतुनका बािबातिकािाई िोजखमपूणट काममा 
िगाउन वा कमिरीको रूपमा राख्न पाइने छैन। 

 

 

 

 

 

रोिगारीको हक 
सम्बन्धी ऐन, 
२०७५ 

दफा ४ को 
उपदफा ३ 

 

कसैिे पतन कुनै नागररकिाई तनिको इच्छा ववपररत वा 
तनििे नचाहेको रोिगारी गनट वा त्यस्तो रोिगारीमा 
िगाउन वा िवरिस्ती गनट वा बाध्य बनाउन पाउन ेछैन। 

 

 

 

दफा ६ 

 

कसैिे पतन बेरोिगार व्यजक्तिाई रोिगारी ददन ेसम्बन्धमा 
प्रचतित काननुिे कुनै खास वगट वा समदुायको िातग 
ववशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो व्यजक्तको 
उत्पजत्त, धमट, वणट, िातिातत, तिङ्ग, भाषा, के्षर, वैचाररक 
आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गनट पाउने छैन।  

दफा ७ को 
उपदफा १ 

रोिगारीमा रहेको व्यजक्तिाई प्रचतित काननु बमोजिम 
बाहेक ववना कारण रोिगारीबार् हर्ाउन पाउने छैन। 

वैयजक्तक गोपनीयता 
सम्बन्धी ऐन,२०७५ 

दफा ३ को 
उपदफा १ 

प्रत्येक व्यजक्तको शारीररक र मानतसक अवस्था सम्बन्धी 
ववषयको गोपनीयता अनततक्रम्य हनुेछ। 

 

 

पोखरा 
महानगरपातिकाको 
बािबातिकाको 
अतधकार व्यवजस्थत 
गनट बनेको ऐन 
(पवहिो संसोधन), 
२०७४ 

दफा ८ को 
उपदफा १ 

प्रत्येक बािबातिकािाइट प्रचतित कानून बमोजिम महानगर 
के्षर तभरका सावटितनक तनकाय वा नीिी संस्थामा रहेका 
आफ्लनो तथा बािबातिकासँग सम्बजन्धत सावटितनक हक, 
वहत र सरोकारका तबषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक 
हनुेछ। 

दफा ८ को 
उपदफा २ 

बािबातिकािे उपदफा १ बमोजिम सूचना वा िानकारी 
माग गरेमा उनीहरूको उमेर, पररपक्वता तथा बौवद्धक 
अवस्था समेतको ख्याि गरी सरि भाषामा सूचना वा 
िानकारी उपिब्ध गराउन ु सबै सावटितनक तनकाय वा 
नीजि संस्थाको कतटव्य हनुेछ। 

पोखरा 
महानगरपातिकाको 
फोहोरमैिा 

दफा १५ को 
उपदफा १ 

महानगरपातिकािे प्रचतित कानूनको अतधनमा रही तनिी 
के्षर, सामदुावयक एवं गैर सरकारी संघ-संस्था सँगको 



सनुगाभा अपार्टमेन्र्को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

३१ 

व्यवस्थापन ऐन 
(पवहिो संसोधन), 
२०७४  

साझेदारीमा फोहोरमैिा व्यवस्थापन तथा सो सँग 
सम्बजन्धत कायट गनट सक्नेछ। 

 

 

 

 

 

योगदानमा आधाररत  

सामाजिक सरुक्षा ऐन, 

२०७४ 

 

 

दफा ७ 

सूचीकृत रोिगारदातािे आफ्लनो तफट बार् वा 
योगदानकताटको योगदानयोग्य आयबार् गनुट पने 
योगदानको दर तनधाटरण गरी तोवकए बमोजिमको व्यवस्था 
कायाटन्वयन गनुट पनेछ। 

 

 

 

दफा ८ 

कुनै श्रतमकिे कुनै कारणिे पाररश्रतमक 

नपाउने अवस्था शृ्रिना भई तनयतमत रुपमा कोषमा िम्मा 
गनुट पने योगदान िम्मा गनट नसक्न े भएमा त्यस्तो 
श्रतमकको बढीमा तीन मवहनासम्म तनििे िम्मा गनुट पने 
योगदान सम्बजन्धत सूचीकृत रोिगारदातािे कोषमा िम्मा 
गररददन ुपनेछ। 

 

 

दफा २० 

श्रतमकको सूचीकरण गराउन ु पने व्यवस्था गरेको छ। 
त्यसैगरी दफा २४ िे कुनै योगदानकताट कुनै कारणिे 
रोिगारीमा नरहेमा सूचीकृत रोिगारदातािे सोको 
िानकारी १ मवहनातभर कोषिाई गराउन ुपनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्रम ऐन, २०७४ 

 

 

 

दफा ३ को 
उपदफा २ 

यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगटत बनेको तनयममा उजल्िजखत 
पाररश्रतमक वा सवुवधा भन्दा कम पाररश्रतमक वा सवुवधा 
तिने ददने गरी वा यस ऐनमा उजल्िजखत शतट ववपररत हनु े
गरी रोिगारदाता तथा श्रतमकतबच रोिगार सम्झौता यो 
ऐन ववपरीत भएको मातननछे र सो हदसम्म त्यस्तो रोिगार 
सम्झौता बदर हनुेछ। 

दफा ४ 
उपदफा १ 

कुनै पतन श्रतमकिाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बाँधा 
श्रममा िगाउन पाउने छैन।  

दफा ५ कसैिे पतन बािबातिकािाई काननु ववपरीत हनुे गरी कुनै 
काममा िगाउन ुपाउने छैन। 

 

दफा ६ 
उपदफा १ 

रोिगारदातािे श्रतमकिाई धमट, वणट, तिङ्ग, िात िातत, 
उत्पजत्त, भाषा वा वैचाररक आस्था वा अन्य त्यस्तै आधार 
मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गनट पाइन ेछैन। 

दफा ७ को 
उपदफा १ 

तिङ्गको आधारमा श्रतमकतबच समान मूल्यको कामको 
िातग पाररश्रतमकमा भेदभाव गनट पाइने छैन। 
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दफा ८ को 
उपदफा १ 

 

यस ऐन तथा अन्य काननुको अधीनमा रही प्रत्येक 
श्रतमकिाई रेड यतुनयन गठन गने, सञ्चािन गने, त्यस्तो 
यतुनयनको सदस्यता तिने वा सो यतुनयनमा आवद्ध हनुे वा 
रेड यतुनयन सम्बन्धी अन्य गततववतधमा संिग्न हनु े
अतधकार हनुेछ। 

दफा ११ 
को उपदफा 

१ 

रोिगारदातािे रोिगार सम्झौता नगरी कसैिाई काममा 
िगाउन पाउने छैन। 

 

 

 

 

स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, 
२०७४ 

 

 

 

 

 

दफा ११ 
को उपदफा 

२ 

स्थानीय सरकारिाई रािस्व सङ्किन सँग सम्बजन्धत 
ववषयमा नीतत तनमाटण गने र संघीय र प्रादेजशक काननुको 
अतधनमा रही घर िग्गा बहाि, सवारी, पयटर्न, 
व्यवसायीक र भतूम कर तोक्ने, िागू तथा अनगुमन गने 
व्यवस्था गरेको छ। सोही दफािे स्थानीय सरकारिाई 
वातावरण संरक्षण तथा िैववक ववववधता सम्बन्धी नीतत 
तनमाटण गने अतधकार सवहत स्थानीय तहिाई वातावरणीय 
िोजखम न्यूनीकरण, प्रदूषण तनयन्रण तथा िोजखमयकु्त 
सामग्रीको तनयन्रणको िातग जिम्मेवारी ददएको छ।  

 

स्थानीय स्वायत्त 
शासन ऐन, २०७४ 

 
दफा २५ 
को बदुाँ ि 

वडातभर सञ्चािन भएको र पूरा भएको आयोिना तथा 
कायटक्रमहरूको रेखदेख गने। 

गाँउ ववकास के्षरतभर तनमाटण हनुे घर, भवन, सडक तथा 
अन्य भौततक पूवाटधार आददको िातग मापदण्ड तयार गरी 
सो तनमाटण गनट तोवकए बमोजिम स्वीकृतत ददने। 

 

 

अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तको अतधकारी 
सम्बन्धी ऐन, 
२०७४ 

दफा ८ को 
उपदफा २ 

कुनै रोिगारदातािाई अपाङ्गता भएकै कारण कुनै 
रोिगारीबार् बजञ्चत गनट पाइने छैन । 

 

 

दफा १० 

अपाङ्गता भएको कुनै व्यजक्त कुनै वकतसमको मानतसक वा 
शाररररक तनावबार् गरुाचीएमा, यौन शोषणमा परेमा, 
घरायसी वहंसा िगायत कुनै अमयाटददत वा अमानवीय 
दवु्यटवहारको जशकार भएमा कानूनी तनरूपणको व्यवस्था 
हनुेछ।  

मिुकुी देवानी 
संवहता, २०७४ 

मिुकुमा काननु र व्यवस्था कायम गरी सवटसाधारणको नैततकता, जशष्टाचार, 

सदाचार र सवुवधा एवं आतथटक वहत कायम राख्न तथा आतथटक, सामाजिक र 
सांस्कृततक के्षरमा न्यायपूणट व्यवस्था कायम गरी ववतभन्न िात, िातत वा 
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सम्प्रदायहरू बीचको ससुम्बन्ध कायम राख्नको िातग मिुकुी देवानी संवहताको 
पािना गररनेछ। 

मिुकुी देवानी 
कायटववतध संवहता, 
२०७४ 

देवानी मदु्दाको दायरी, कारवाही, सनुवुाइ र वकनारा तथा सोसँग सम्बजन्धत 
अन्य कायटववतध र त्यस्ता मदु्दामा भएको तनणटय कायाटन्वयन सम्बन्धी प्रचतित 
काननुिाई संशोधन र एकीकरण गरी कायटववतध काननुिाई सरिीकृत र 
समयानकूुि बनाउन मिुकुी देवानी कायटववतध संवहताको पािना गररनेछ। 

मिुकुी अपराध 
संवहता, २०७४ 

मिुकुमा काननु तथा व्यवस्था कायम गरी सवटसाधारणको नैततकता, जशष्टाचार, 

सदाचार, सवुवधा, आतथटक वहत कायम राख्न, ववतभन्न धातमटक तथा सांस्कृततक 
समदुायतबचको ससुम्बन्ध तथा शाजन्त कायम गनट, फौिदारी कसूर तनवारण र 
तनयन्रण गनट मिुकुी अपराध संवहताको पािना गररनेछ। 

मिुकुी फौिदारी 
कायटववतध संवहता, 
२०७४ 

फौिदारी मदु्दाको अनसुन्धान, अतभयोिन, दायरी, कारवाही, सनुवुाइ र वकनारा 
तथा सोसँग सम्बजन्धत अन्य कायटववतध र त्यस्ता मदु्दामा भएको फैसिा 
कायाटन्वयन गनट मिुकुी फौिदारी कायटववतध संवहताको पािना गररनेछ। 

कायाटस्थिमा हनु े
यौन िन्य दवु्यटवहार 
(तनवारण) ऐन, 
२०७१ 

दफा ३ कसैिे पतन कायटस्थिमा यौनिन्य दवु्यटवहार गनट वा 
गराउन पाइन ेछैन। 

दफा १२ कसैिे कुनै कमटचारी वा सेवाग्राहीिाई यौनिन्य दवु्यटवहार 
गरेको ठहरेमा तनििाई कसूरको प्रकृतत हेरी छ 
मवहनासम्म कैद वा पचास हिार रूपैयाँसम्म िररवाना वा 
दवैु सिाय हनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दफा ३ 

फोहोरमैिा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहिाई 
तोकेको छ। यस अन्तगटत ऐनिे स्थानान्तरण केन्द्र, 
ल्याण्डवफि साइर्, प्रशोधन प्िाण्र्, कम्पोष्ट प्िाण्र्, 
बायोग्यास प्िाण्र् िगायत फोहोरमैिाको सङ्किन, अजन्तम 
ववसिटन तथा प्रशोधनका िातग आवश्यक पने पूवाटधार 
तथा संरचनाको तनमाटण तथा सञ्चािनका कामहरूको 
पररकल्पना गरेको छ। 

 

 

 

दफा ४ 

हातनकारक फोहोरमैिा, स्वास्थ्य संस्थािन्य फोहोरमैिा, 
रासायतनक फोहोरमैिा वा औद्योतगक फोहोरमैिा प्रशोधन 
र व्यवस्थापन गने दावयत्व तनधाटररत मापदण्डको अधीनमा 
रही त्यस्तो फोहोरमैिा व्यवस्थापनको दावयत्व त्यस्ता 
फोहोरमैिा उत्पादन गने व्यजक्त वा तनकायमा तनवहत 
गरेको छ। 
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३४ 

फोहोर मैिा 
व्यवस्थापन ऐन, 
२०६८ 

 

दफा ६ 
फोहोरमैिािाई कम्तीमा िैववक र अिैववक िगाएत 
ववतभन्न प्रकारमा ववभािन गरी स्रोतमै छुट्याउन ुपनेछ। 

 

दफा ७ 
फोहोरमैिा तनष्काशनको समय, स्थान र तररका तोक्न े
अतधकार सम्बजन्धत स्थानीय तहिे तनधाटरण गरे बमोजिम 
हनुेछ। 

 

दफा १० 
फोहोरमैिाको न्यूनीकरण, पनुः प्रयोग तथा पनुः चक्रीय 
प्रयोगको ववतधिाई व्यवस्था गदै सोको प्रोत्साहन सम्बन्धी 
कृयाकिापको िातग स्थानीय तहिाई जिम्मेवार तनकायको 
रूपमा तोवकएको छ । 

दफा ३८ कसैिे फोहोरमैिा व्यवस्थानको ववपररत कुनै कायट गरेमा 
ऐन बमोजिम कसूर गरेको मातनने छ। 

दफा ३९ ऐनिे तोके अनसुारको कसूर गरेमा रू ५०० देजख १ 
िाखसम्म नगद िररवाना र बढीमा तीन मवहनासम्मको 
कैद सिाय गनट सक्नेछ। 

घरेि ुवहंसा (कसरु र 
सिाय ऐन), २०६६ 

दफा ३ को 
उपदफा १ 

कसैिे पतन घरेि ुवहंसा गनट गराउन वा सो कुराको उद्योग 
गनट वा घरेि ु वहंसाको तनतमत्त कसैिाई दरुूत्साहन गनट 
पाइने छैन।  

सूचनाको हक 
सम्बन्धी ऐन, 
२०६४ 

 

दफा ६ 

सावटितनक तनकायिे आफ्लनो कायाटियमा रहेको सूचना 
प्रवाह गने प्रयोिनको िातग सूचना अतधकारीको व्यवस्था 
गनुट पनेछ। 

कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ३ को 
उपदफा १ 

मनुाफाको उद्दशे्य तिई कुनै उद्यम गनट चाहने व्यजक्तिे 
एक्िै वा अरूसँग समूहबद्ध भई प्रबन्धपरमा उल्िेख भए 
बमोजिम एक वा एक भन्दा बढी उद्देश्यका प्रातप्तका िातग 
कम्पनी संस्थापना गनट सक्नछे। 

दफा ९ प्राइभेर् कम्पनीको शयेरधनीहरुको सङ्खख्या एकसय एक 
भन्दा बढी हनु ुनतमल्न ेप्रावधान कायम गरेको छ। 

 

 

 

दफा ३ को 
उपदफा १ 

चौध वषट उमेर नपगेुका कुनै पतन बािकिाई श्रममा 
िगाउन तनषेध गरेको छ । 

दफा ३ को 
उपदफा २ 

बािकिाई िोजखमपूणट व्यवसाय वा काममा (ऐनको 
अनसुचुीिे पररभावषत गरे अनसुार) िगाउन तनषेध गरेको 
छ । 
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३५ 

बाि श्रम (तनषेध र 
तनयतमत गने) 
ऐन,२०५६ 

दफा ५ बािकिाई काममा िगाउँदा दैतनक छ घण्र्ा भन्दा बढी 
िगाउन नहनुे र िगातार ३ घण्र्ा काम गरेपतछ आधा 
घण्र्ा आराम गने समय ददनपुने व्यवस्था गरेको छ। 

 

भवन ऐन, २०५५ 
दफा १० भवन संवहता अनसुार भवन तनमाटण गनुटपने छ। 

दफा ११ भवनको तडिाइन तथा नक्सा स्वीकृती तिन ुपने छ। 

रेड यतुनयन ऐन, 
२०४९ 

दफा ३ को 
उपदफा १ 

सम्बजन्धत प्रततष्ठानका कामदारहरूिे आफ्लनो पेसागत हक 
वहतको संरक्षण र सम्वद्धटन गनट प्रततष्ठानस्तरको रेड 
यतुनयनहरूको गठन गनट सक्नेछन।्  

 

 

नगर ववकास ऐन, 
२०४५ 

 

 

 

दफा ३ 

नगरको भौततक ववकास गने, भइरहेको नगरको पनुः 
तनमाटण, ववस्तार र ववकास गने। 

नगर ववकासको िातग सडक, यातायात, तबििुी, ढि 
तनकास, सरसफाइ, खिुा के्षर िगायतका सेवा तथा 
सवुवधा उपिब्ध गराउन ुपने। 

संक्रामक रोग ऐन, 
२०२० 

दफा २ 

प्रदेशभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग 
उब्िेमा वा फैतिएमा वा फैतिने सम्भावना देजखएमा प्रदेश 
सरकारिे सो रोग तनमूटि गनट वा रोकथाम गनट आवश्यक 
कारवाही गनट सक्नेछ र सवटसाधारण िनता वा व्यजक्तहरूको 
समूह उपर िागू हनुे गरी आवश्यक आदेश िारी गनट 
सक्नेछ। 

तथ्याङ्क ऐन, २०१५ दफा ३ 

नेपाि सरकारिे सूजचत आदेशद्वारा कुनै वगटको 
व्यजक्तहरूको भोग चिन वा तनयन्रणमा रहेको सोही 
आदेशमा तोवकएको कुरा सम्वन्धी तोवकएको खबर, िगत 
र तथ्याङ्कको तोवकएको ढाँचाको वववरण तोवकएको समयमा 
महातनदेशक छेउ दाजखि गनट त्यस्तो व्यजक्तिाई आदेश 
गनट सक्छ। 

 
४.४ तनयम तथा तनयमाविी 
तनयम तथा 
तनयमाविीहरू 

पररच्छेद र 
खण्ड 

 

सम्बजन्धत बुदँा 

 

 

 

 

 

तनयम ३ 

अनसूुची-१ मा अजल्िजखत प्रस्तावको हकमा संजक्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन, अनसूुची-२ मा अजल्िजखत 
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३६ 

 

 

 

वातावरण संरक्षण 
तनयमाविी, २०७७ 

 

 

प्रस्तावको हकमा प्रारजम्भक वातावरणीय प्ररीक्षण र 
अनसूुची-३ मा अजल्िजखत प्रस्तावको हकमा वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन गनुट पनेछ। 

तनयम ४ प्रस्तावकिे वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 
तयार गनुट अजघ के्षर तनधाटरण गनुट पनेछ। 

तनयम ५ प्रस्तावकिे वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 
तयार गनुट अजघ कायटसूची तयार गनुट पनेछ। 

तनयम ६ प्रस्तावकिे वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 
तयारीको तसितसिामा प्रस्तावको कायाटन्वयनबार् 
प्रभाववत हनुे के्षरमा प्रस्तावको बारेमा सावटितनक सनुवुाई 
आयोिना गरी राय सझुाव सङ्किन गनुट पनेछ। 

 

तनयम ७ 
(२,३) 

प्रततवेदन तयार गदाट स्थानीयवासी तथा 
सरोकारवािाहरूको राय सझुाव सङ्किनको िातग 
सावटितनक स्थिहरूमा सूचना र्ाँस पश्चात राविय 
दैतनकमा ७ ददने सावटितनक सूचना प्रकाजशत गनुट 
पनेछ। 

 

तनयम १३ 
प्रस्तावकिे कुनै प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन प्रततवेदन स्वीकृत भएको तमततिे ततन वषटतभर 
त्यस्तो प्रस्ताव कायाटन्वयन प्रारम्भ गनुट पनेछ। 

ववपद् िोजखम 
न्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापन 

तनयमाविी, २०७६ 

तनयम ३ 

संघीय, प्रदेशीय, जिल्िा र स्थानीय तहका सम्बजन्धत 

तनकायहरु र सरोकारवािाहरु संग समन्वय गरी एकीकृत र 

क्षेरीय नीततहरु, योिनाहरु, रणनीततक योिनाहरु 

कायाटन्वयन को अनगुमन गररनेछ। 
 

 

 

 

 

 

 

श्रम तनयमाविी, 
२०७५ 

तनयम १६ कामको प्रकृतत अनसुार काम गने समयको तनधाटरण गनुट 
पनेछ। 

तनयम १७ गभटवती तथा ३ वषटसम्मको बच्चाको आमाको हकमा 
ऐनको दफा २८ िे व्यवस्था गरेको समयमा थप ३० 
तमनेर् समय आराम वा स्तनपानको िातग व्यवस्था गनुट 
पनेछ। 

तनयम ३४ कायटस्थिमा हनुसक्न ेव्यवसावयक स्वास्थ्य तथा सरुक्षा 
िोजखमका बारे िोड ददंदै व्यवसावयक स्वास्थ्य तथा 
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३७ 

सरुक्षा िोजखमका सम्बन्धमा मागटतनदेशन बनाउन ु
पनेछ। 

तनयम ३८ आखँामा िाग्न सक्ने चोर्पर्क, रसायनका कारण 
पनटसक्ने प्रभाव र आगिागी िस्ता िोजखमका 
सरुक्षात्मक प्रबन्ध अपनाउन ुपनेछ। 

तनयम ५३ श्रतमकहरूिाई व्यजक्तगत सरुक्षाको सामग्री र प्राथतमक 
उपचार उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

 

 

 

 

योगदानमा आधाररत 
सामाजिक सरुक्षा 

तनयमाविी, २०७५ 

तनयम ३ नेपाि सरकारको कोषबार् तिब सवुवधा तिने व्यजक्तिे 
योगदानमा आधाररत सामाजिक सरुक्षा ऐनको दफा १० 
िे तोके बमोजिमको सामाजिक सरुक्षा योिनामा भाग 
तिन पाउन ुपनेछ। 

तनयम ४ अनौपचाररक क्षेरमा काम गने श्रतमक तथा स्वरोिगार 
व्यजक्तिे समेत सामाजिक सरुक्षा योिनामा भाग तिन 
पाउन ुपनेछ। 

तनयम ५ सामाजिक सरुक्षा योिना अनसुार सामाजिक सरुक्षा 
कोषमा िम्मा हनु आउन ेरकमको सङ्किनको िातग कुनै 
बैंक वा ववत्तीय संस्थासँग सम्झौता गनट सवकनछे। 

रोिगारीको हक 
सम्बन्धी तनयमाविी, 

२०७५ 
तनयम ३ )घ(  

नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहिे न्यूनतम 
रोिगार प्रदान गनट तनिी क्षेर तथा गैर सरकारी संघ 

संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकायट गनट सक्नेछ। 
स्थानीय स्वायत्त 

शासन 

(आठौं संशोधन) 
तनयमाविी 
२०७३ 

तनयम ४९ 
ङ )१(  

भवन तनमाटण गनट अनमुतत पाएकोमा त्यसरी अनमुतत 
पाएको तमततिे दइुट बषटतभर त्यस्तो भवन तनमाटण गरी 
सक्न ुपनेछ। 

तनयम ७० 
)१(  

गाउँ ववकास सतमततिे तनयम आफ्लनो के्षरतभर िगाउन 
सक्ने कर अनसूुची – ४ मा उल्िेख भए बमोजिम 
हनुेछ। 

 

 

 

 

 

 

तनयम ३ 
(२) 

हातनकारक तथा रासायतनक फोहोरिाई छुटै्ट सङ्किन गने 
र कुवहने तथा नकुवहने फोहोरिाई श्रोतमा नै छुट्ट्याउन े
प्रावधान गदै हातनकारक तथा रासायतनक फोहोरको 
व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उत्सिटकमा नै तनवहत हनु ु
पनेछ। 
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३८ 

 

फोहोर मैिा 
व्यवस्थापन 

तनयमाविी, २०७० 

तनयम ५ हातनकारक, रासायतनक, कुवहने र नकुवहने फोहोरिाई 
एकै ठाउँमा तमसाउन पाइन ेछैन र त्यस्ता फोहोरहरू 
एकै ठाउँमा तमतसन गएमा समग्र फोहोरको सङ्किन, 
भण्डारण तथा व्यवस्थापन सावधानीपूवटक गनुट पनेछ । 

तनयम २४ 
(३) 

स्थानीय तहिे फोहोर उत्पादकिाई श्रोतमा फोहोरको 
उत्पादन घर्ाउने, न्यूतनकरण गने, फोहोर व्यवस्थापन 
शलु्क समयमा ततने सम्बन्धी आदेश ददनसक्ने र फोहोर 
उत्पादकिे स्थानीय तनकायको त्यस्तो आदेशको पािना 
गनुटपने। 

तनयम २५ फोहोरमैिा व्यवस्थापनको अनगुमनका सम्बन्धमा 
आवश्यक व्यवस्था गरेको छ। 

भवन तनयमाविी, 
२०६६ 

तनयम ३ 
(१) 

भवन तनमाटण गनट चाहने व्यजक्त, संस्था तथा सरकारी 
तनकायिे नक्सा स्वीकृततका िातग नगरपातिका समक्ष 
दरखास्त ददँदा भवनको तडिाइन समेत पेश गनुट पनेछ। 

 

 

 

बाि-श्रम (तनषेध र 
तनयतमत गने) 

तनयमाविी, २०६२ 

तनयम ४ 
(१) 

बािकिाई श्रतमकको रूपमा काममा िागाउन ु अजघ 
तनििे सो काम गनट सक्न ेनसक्ने ववषयमा बािकको 
स्वास्थ्य परीक्षण गनट प्रततष्ठानिे कामको प्रकृतत र 
बािकको उमेर समेत उल्िेख गरी श्रम कायाटियमा 
तनवेदन ददन ुपनेछ। 

तनयम ६ प्रततष्ठानमा काम गने बािकिे श्रम ऐन, २०४८ 
बमोजिम नेपाि सरकारिे नेपाि रािपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी समय समयमा तोवकददएको पाररश्रतमक र 
भत्तामा कम नहनुे गरी मातसक पाररश्रतमक र भत्ता 
पाउनेछ। 

रेड यतुनयन 
तनयमाविी, २०५० 

तनयम ३ प्रततष्ठानस्तरको रेड यतुनयन दताटका िातग दरखास्त ददन 
सक्नछे। 

नगर तनमाटण योिना 
कायाटन्वयन (पवहिो 
संशोधन) तनयमाविी, 

२०४५ 

तनयम ४ (१) योिनाको कायाटन्वयन गदै िाँदा योिनामा केही हेरफेर 
नगरी अवस्था पनट आएमा सतमततिे कारण समेत उल्िेख 
गरी योिनामा हेरफेर गनट नेपाि सरकार समक्ष 
तसफाररश पेश गनट सक्नेछ। 

तनयम १० 
(१) 

तनयम ९ मा िेजखएदेजख बाहेक योिनाको तनतमत्त नेपाि 
सरकारबार् प्राप्त गराइएका िग्गाहरू सतमततिे योिनामा 
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तनददटष्ट उद्देश्य अनसुार बसोबास वा अन्य कामको िातग 
कुनै संस्था वा व्यजक्तिाइट तबक्री ववतरण गनट सक्नछे। 

४.५ तनदेजशका 
तनदेजशका सम्बजन्धत बुदँा 

सरुजक्षत नागररक 
आवास कायाटन्वयन 
कायटववतध,२०७६ 

कायाटक्रम कायाटन्वयन क्रममा सम्बजन्धत तनकायहरू तबच समन्वय कायम 
गनुटपनेछ। 

शहरी वातावरण 
व्यवस्थापन तनदेजशका, 

२०६७ 

यस तनदेजशकािे पूवाटधार ववकास र मानवीय वक्रयाकिापिे गदाट हनु े
वातावरणीय प्रभावहरूिाई न्यूनीकरण गने उपायहरूमा िोड ददइन्छ। यस 
तनदेजशकािे प्राकृततक सम्पदाको संरक्षण, स्थानीयको स्वास्थ्य, स्वच्छ र 
पयाटवरण मैरी ददगो शहरी ववकास सतुनजश्चत गने अतधकार िस्ता वातावरणीय 
प्रभावहरूका उपायहरू पतन सझुाव ददन्छ। 

 

 

 

नगर ववकास 
तनदेजशका, २०६१ 

सामान्यतया भौततक तनमाटण सम्बन्धी मापदण्ड कायाटन्वयनमा नगरपातिका 
तथा गाँउ ववकास सतमतत िस्ता स्थानीय तनकायहरूको प्रमखु जिम्मेवारी 
हनुेछ। सबै नगरपातिका तथा नगरपातिकासँग गाँतसएका र नजिकमा 
रहेका नगरोन्मखु गाउँ ववकास सतमततहरूिे आफ्लनो क्षेरमा नक्सापासको 
व्यवस्था िागू गनुटपनेछ र सो कायटमा सतमततिे स्थानीय तनकायिाइट 
प्रोत्साहन तथा सहयोग गनेछ। 

राविय वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन 

तनदेजशका )National 

EIA Guidelines), 
वव.सं.२०५० 

यस तनदेजशकािे आयोिनाको स्क्रीतनङ (screening), क्षेर तनधाटरण, 
कायटसूचीको तयारी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारजम्भक वातावरणीय 
पररक्षण प्रततवेदनको तयारी, प्रभाव पवहचान, आकँिन तथा प्रभाव 
न्यूतनकरणको सम्बन्धमा मागटतनदेश गरेको गरेको छ।त्यसैगरी वातावरणीय 
अध्ययनको पनुराविोकन, वातावरणीय अनगुमन तथा िेखा पररक्षण गने 
सम्बन्धी पतन मागटतनदेश गरेको छ।यो तनदेजशका कुनै ऐन वा तनयममा 
भएका प्रावधानहरूको िगमा तयार नभएको हुँदा कानूनी दृवष्टकोणिे यसको 
प्रयोग बाध्यकारी छैन यद्यवप प्रभाव पवहचान र त्यसको भार गणना गने 
ववतधको िातग यो तनदेजशकाको प्रयोग गररएको छ। 
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४.६ मापदण्ड तथा संवहताहरू 
मापदण्डहरू सम्बजन्धत बुदँा 

वस्ती ववकास, सहरी योिना 
तथा भवन तनमाटण सम्बन्धी 
आधारभतू मापदण्ड, २०७२ 

नेपाि सरकार, सहरी ववकास मन्राियद्वारा प्रकाजशत वस्ती ववकास, 
सहरी योिना तथा भवन तनमाटण सम्बन्धी आधारभतू मापदण्ड, २०७२ 
अनसुार भवन तनमाटण मापदण्डहरूको पािना गररनेछ। 

नेपाि सवारी प्रदूषण 
मापदण्ड, २०६९ 

नेपाि सरकारिे वातावरण संरक्षण तनयमाविी २०५४ को तनयम १५ 
िे ददएको अतधकार प्रयोग गरी सवारी प्रदूषण सम्बन्धी देहायको 
तातिकमा ददइए अनसुारको मापदण्ड तयार गरी िाग ुगरेको छ। तमतत 
२०६९।०६।२९ मा नेपाि रािपरमा प्रकाजशत गररएको उक्त 
मापदण्डिे तडिि तथा पेरोिबार् चल्ने ववतभन्न वकतसमका सवारी 
साधनको िातग प्रदषुण मापदण्ड तोकेको छ। 

क्र.सं. सवारी साधनको प्रकार प्रदूषणको अतधकतम सीमा (ग्राम प्रतत वक.तम.) 

काबटन मोनोअक्साइड 

(CO) 

हाइड्रोकाबटन 

(HC) 
नाइरस अक्साइड 

(NOx) 
१ Passenger Car २.३ ०.२ ०.१५ 

२ Light commercial vehicle    
RM=<1305 Kg २.३ ०.२ ०.१५ 

1305 Kg>RM<or = 1760 Kg ४.१७ ०.२५ ०.१८ 

RM>1760 Kg ५.२२ ०.२९ ०.२१ 

३ Two wheelers    
Class I (displacement <150 
cc) 

२.० ०.८ ०.१५ 

Class II (displacement >150 
cc) 

२.० ०.३ ०.१५ 
 

वायकुो गणुस्तर सम्बन्धी 
राविय मापदण्ड, २०६९ 

नेपाि सरकारिे वातावरण संरक्षण तनयमाविी २०५४ को तनयम १५ 
िे ददएको अतधकार प्रयोग गरी वायकुो गणुस्तर सम्बन्धी देहायको 
तातिकमा ददइए अनसुारको राविय मापदण्ड तयार गरी िाग ुगरेको 
छ। 

सूचक  समय भाररत 
औषत 

अतधकतम 
(ग्राम⁄घ.तम.)  

परीक्षण ववतध 

र्ोर्ि सस्पेण्डेड 
पावर्टकि(TSP) 

वावषटक -   

२४ घण्र्ा* २३० High Volume Sampling and Gravimetric 
Analysis 

वप.एम.–१० 
(PM10) 

 

वावषटक -   

२४ घण्र्ा* १२० High Volume Sampling and Gravimetric 
Analysis, TOEM, Beta Attenuation  

सल्फर डाइअक्साइड 
(SO2.) 

वावषटक** ५० Ultraviolet Fluorescence, West and Gaeke 
Method  

२४ घण्र्ा* ७० Same as Annual  
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नाइरस 
अक्साइड(NO2) 

वावषटक** ४० Chemiluminescence 

२४ घण्र्ा* ८० Same as annual  

काबटन मोनोअक्साइड 
(CO) 

८ घण्र्ा* १०,००० Non-dispersive Infrared 
Spectrophotometer  

जशशा (Lead) वावषटक** ०.५ High Volume Sampling followed by Atomic 
Absorption Spectrometry  

बेञ्जीन(Benzene) वावषटक** ५ Gas Chromatographic Technique  

वप.एम.–२.५ 
(PM2.5) 

२४ घण्र्ा* ४० PM2.5 Sampling Gravimetric Analysis  

ओिोन (Ozone) ८ घण्र्ा* १५७ UV Spectrophotometer   

ध्वतन गणुस्तर सम्बन्धी 
राविय मापदण्ड, २०६९ 

नेपाि सरकारिे वातावरण संरक्षण तनयमाविी २०५४ को तनयम १५ 
िे ददएको अतधकार प्रयोग गरी ध्यतनको गणुस्तर सम्बन्धी देहायको 
तातिकमा ददइए अनसुारको राविय मापदण्ड तयार गरी िाग ुगरेको 
छ। प्रस्ततु गणुस्तर मापदण्ड नेपाि रािपरमा २०६९।०७।१३ मा 
प्रकाजशत गररएको तथयो। 

क्र.सं. क्षरे 

ध्वतन सीमा Leq (डेतसबि) 

ददवा रातर 
१ औद्योतगक क्षेर  ७५ ७० 

२ व्यापाररक क्षेर ६५ ५५ 

३ ग्रामीण आवास क्षेर ४५ ४० 

४ शहरी आवास क्षेर ५५ ५० 

५ तमजश्रत आवास क्षेर  ६३ ५५ 

६ शान्त क्षेर ५० ४०  

तडिेि िेनरेर्रबार् 
तनष्कासन भई हावामा िान े
धवुाँको िातग उत्सिटन सीमा, 
२०६९ 

नेपाि सरकारिे वातावरण संरक्षण तनयमाविी २०५४ को तनयम १५ 
िे ददएको अतधकार प्रयोग गरी तडिि िेनेरेर्रबार् तनष्काशन भई 
हावामा िाने धुवँाको िातग उत्सिटन सीमा तोकी सो मापदण्ड सम्बन्धी 
सूचना २०६९।०७।१३ गतेको रािपरमा प्रकाजशत गरेको तथयो। 
सो मापदण्डिे ८ देखी ५६० वकिोवार् क्षमताको नयाँ पैठारी गररन े
तडिि िेनेरेर्रको िातग मापदण्ड तनधाटरण गरेको छ। मापदण्ड 
तोकेको उत्सिटन सीमािाई तातिकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

उत्सिटन सीमा (ग्राम प्रतत वकिोवार् घण्र्ा) 
क्षमता (वकिोवार्मा) काबटन मोनोअक्साइड हाइड्रोकाबटन र नाइरस 

अक्साइड 

पावर्टकुिेर् म्यार्र 

KW <८ ८ ७.५ ०.८ 

८ = KW <१९ ६.६ ७.५ ०.८ 

१९ = KW <३७ ५.५ ७.५ ०.६ 

३७ = KW <७५ ५ ४.७ ०.४ 



सनुगाभा अपार्टमेन्र्को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

४२ 

७५ = KW <१३० ३ ४ ०.३ 

१३० = KW <५६० ३.५ ४ ०.२  

राविय खानेपानी गणुस्तर 
मापदण्ड, २०६३ 

ििश्रोत ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा १ िे ददएको अतधकार 
प्रयोग गरी नेपाि सरकारिे राविय खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड तयार 
गरी िागू गरेको हो। मापदण्डमा तोवकएका ववतभन्न प्यारातमर्रहरू र 
ततनको सीमा तातिकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

समूह गणुहरू इकाइ अतधकतम सीमा 

भौततक 

Turbidity NTU ५ (१०) 

pH  ६.५ – ८.५* 

Colour TCU ५ (१५) 

Taste and Odour  Non-objectionable 
Total dissolved Solids Mg/l १००० 

Electrical 
Conductivity 

ṳc/co
m 

१५०० 

रासायतनक 

Iron Mg/l ०.३ (३) 

Manganese Mg/l ०.२ 

Arsenic Mg/l ०.०५ 

Cadmium Mg/l ०.००३ 

Chromium Mg/l ०.०५ 

Cyanide Mg/l ०.००७ 

Fluoride Mg/l ०.५ – १.५* 

Lead Mg/l ०.०१ 

Ammonia Mg/l १.५ 

Chloride Mg/l २५० 

Sulphate Mg/l २५० 

Nitrate Mg/l ५० 

Copper Mg/l १ 

Total Hardness Mg/l ५०० 

Calcium Mg/l २०० 

Zinc Mg/l ३ 

Mercury Mg/l ०.००१ 

Aluminium Mg/l ०.२ 

Residual Chloride Mg/l ०.१ – ०.२* (क्िोररनेशन गररने प्रणािीमा) 

िैववक 
E-Coli  ० 

Total Coliform  ९५% नमूनामा ० 
द्रष्टव्य: *िे कम र बढी सीमाको संकेत गदटछ ।   

राविय भवन संवहता, 
२०६० 

यस भवन संवहतािाई नेपािका नगरपातिका, जिल्िाका प्रमखु गा.वव.स. र 
शहरीकरण हुँदै गरेको गा.वव.स.हरूमा िागू गररएको हो। यस संवहता 
मखु्यतया भवन के्षरको सरुक्षासँग सम्बजन्धत मातमिाहरूसगँ सम्बजन्धत छ। 
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यस संवहतामा नगरपातिका र गा.वव.स.मा भवन तडिाइन गदाट 
प्रस्तावककताटहरूिे राविय भवन संवहता अनसुरण गनुटपनेछ भने्न प्रावधान 
गररएको छ। 
राविय भवन संवहता, १०५-२०७७ 

नेपािमा २०७२ सािमा गएको भकूम्प,  ववगत २५ वषटमा ववश्वका ववतभन्न 
देशमा गएका भकूम्प, ववतभन्न मिुकुमा प्रचतित भवन संवहता  एवं  यस 
सम्बन्धमा गररएका ववतभन्न नयाँ अनसुन्धान, प्रववतध र ज्ञानको ववकासका 
आधारमा भकूम्प प्रततरोधी सरुजक्षत भवन तनमाटण गनट भवन संवहता १०५-
२०७७ बनाएको हो। यस संवहतािे ववतभन्न वकतसमका तनमाटण सामग्री 
प्रयोग हनुे गरी सानादेजख अग्िा भवनहरुिाई भकूम्प प्रततरोधी बनाउनका 
िातग गनुट पने इजन्ितनयररङ तडिाइनका िातग आवश्यक प्रकृया र 
मापदण्डहरु प्रदान गदटछ। यस संवहतािे स्थावपत इजन्ितनयररङ मान्यता र 
तसद्धान्त अनरुुप भकूम्प प्रततरोधी भवनको ववश्लषेण र तडिाइन ववतधिाई 
मागटदशटन गनट मद्दत गदटछ। 

 

४.७ अन्तराविय सजन्ध सम्झौताहरू 

सजन्ध सम्झौताहरू सम्बजन्धत बुदँा 

िैववक ववववधता सम्बन्धी 
महासजन्ध, सन ्१९९२ 

सन ्१९९२ मा वातावरण र ववकास सम्बन्धी संयकु्त रािसङ्घीय सम्मेिन 
(ररयो "पथृ्वी जशखर" सम्मेिन) को समयपारी ५ िनु १९९२ का ददन 
िैववक ववववधता महासजन्ध हस्ताक्षरणका िातग खिुा गररयो र २९ 
तडसेम्बर १९९३ देजख िाग ुभयो। िैववक ववववधतािाइट व्यापकरूपमा 
सम्बोधन गनटका िातग यो महासजन्ध एक मार अन्तरावष्टय संयन्र हो। 
यस महासजन्धका ३ वर्ा उद्देश्यहरूमा (क) िैववक ववववधताको संरक्षण 
(ख) यसका सम्पूरक अङ्गहरूको ददगो उपयोग र (ग) आनवंुजशक 
स्रोतहरूमा पहुँच र तीबार् प्राप्त हनुे िाभको पारदशी र समन्यावयक 
बाँडफाँड रहेका छन।् िैववक ववववधता संरक्षण, सन ्२००२ सम्बजन्धत 
सबै सरोकारवािाको उच्च एवम सवक्रय सहभातगताका िातग उक्त संयकु्त 
रावियसंघको आहवानमा प्रत्येक वषट मे २२ का ददन अन्तराविय िैववक 
ववववधता ददवस संसारभर मनाइटदै आएको छ। प्रस्ताववत आयोिना तनमाटण 
तथा सञ्चािनको बखत यस सजन्ध र सजन्धको उद्देश्यको पूणट रूपमा पािना 
गररनेछ। 
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ििवाय ु पररवतटन 
सम्बन्धी संयकु्त 
रािसंजघय संरचना 
महासजन्ध, १९९२ 

ििवाय ु पररवतटन सम्बजन्ध संयकु्त रािसंजघय संरचना महासजन्ध सन ्
१९९२ मे ९ मा न्यूयोकट मा ग्रहण गररएको तथयो। यस महासजन्धका ३ 
वर्ा िक्ष्यहरूमा (क) ििवायू पररवतटनको िोजखम तथा असरिाइट 
उल्िेखनीय रूपमा घर्ाउने, (ख) खाद्य उत्पादनमा कमी हनु नददने गरी 
ििवाय ुपररवतटनका प्रततकूि प्रभाविाइट अनकूुिन गने क्षमता अतभवृवद्ध 
गने र (ग) न्यून हररतगहृ ग्याँस उत्सैिन तथा ििवाय ु समानकूुिन 
ववकासमूिक कायटप्रणािी अनरुूप िगानी प्रवाह गने रहेका छन।् यस 
सम्झौताको प्रभावकारी कायाटन्वयनका िातग ववकासोन्मखु राििाइट सहयोग 
गनुट पने आवश्यकतािाइट आत्मसात गदै सबै पक्षका प्रयत्न समयको 
क्रमसँगै प्रगततशीि हनुेछन।् प्रस्ताववत आयोिना तनमाटण तथा सञ्चािनको 
चरणमा यस सजन्ध र सजन्धको उद्देश्यको पूणट रूपमा पािना गररनेछ। 

अन्तराविय श्रम सम्बन्धी महासन्धीहरू 

Convention Concerning 

Forced or Compulsory 

Labor, 1930 (ILO 

Convention 29) 

अन्तराविय श्रम कायाटियको पररचािक तनकायिे िेनभेामा भेिा भएर 
चौधौं अतधवेशन (१० िून १९३०) मा भेिा भएको तथयो र उक्त भेिामा 
िबिटस्ती वा िबिटस्ती श्रमको सम्बन्धमा केही प्रस्तावहरु स्वीकृत गने 
तनणटय गरेको तथयो, िनु एिेण्डाको पवहिो वस्तमुा समावेश गररएको छ। 
ILO Convention 29 अन्तगटत ३३ वर्ा िेखहरू रहेका छन,् िसमध्ये 
िेख ३-२४ िबिटस्ती श्रम महासजन्ध, १९३० को प्रोर्ोकि २०१४ को 
धारा ७ बमोजिम हर्ाइटएको छ। 

Convention concerning 

Equal Remuneration for 

man and Women 

Worker for Work of 

Equal Value,1951 (ILO 

Convention 100) 

अन्तराविय श्रम कायाटियको पररचािक तनकायिे िेनभेामा भेिा भएर 
आफ्लनो तेह्रौं अतधवेशन (६ िून १९५१) मा भेिा भएको तथयो र उक्त 
भेिामा समान मूल्यका कामका िातग परुुष तथा मवहिा श्रतमकका िातग 
समान पाररश्रतमकको तसद्धान्तको सम्बन्धमा केही प्रस्तावहरु स्वीकृत गने 
तनणटय गरेको तथयो, िनु एिेण्डाको सातौं वस्तमुा समावेश गररएको छ। 
ILO Convention 100 अन्तगटत १४ वर्ा िेखहरू रहेका छन।् िेख २ 
अनसुार, प्रत्येक सदस्यिे पाररश्रतमकको दर तनधाटरण गनटका िातग 
सञ्चािनमा रहेका ववतधहरू, प्रवद्धटन र त्यस्ता ववतधहरूसगँ मेि खाने गरी 
सबै श्रतमकिाई समान मूल्यको कामका िातग परुुष तथा मवहिा श्रतमकका 
िातग समान पाररश्रतमकको तसद्धान्तको आवेदन सतुनजश्चत गनेछन।् यो 
तसद्धान्त राविय कानून वा तनयमाविी, पाररश्रतमक तनधाटरणका िातग कानूनी 
रूपमा स्थावपत वा मान्यता प्राप्त यन्र, रोिगारदाता र श्रतमकबीच सामूवहक 
सम्झौता िस्ता माध्यमद्वारा िागू गनट सवकन्छ। 
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Convention concerning 

the Prohibition and 

Immediate Action for 

the Worst Forms of 

Child labor, 1999 (ILO 

Convention 182) 

अन्तरराविय श्रम कायाटियको पररचािक तनकायिे िेनेभामा भेिा भएर १ 
िून १९९९ मा ८७ औ ं अतधवेशनमा भेिा भएको तथयो। ILO 

Convention 182 अन्तगटत १६ वर्ा िेखहरू रहेका छन,् िसमा बाि 
श्रम ववरूद्धको बस्तहुरू समावेश गररएको छ। 

 

प्रस्तावकिे अपार्टमेन्र्को तनमाटण तथा सञ्चािनका क्रममा मातथ उजल्िजखत नीतत ऐन, तनयम, 
तनदेजशका तथा कायटववतधका साथै अन्य सान्दतभटक काननुहरू पािना गनेछ। 
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पररच्छेद ५ : ववद्यमान वातावरणीय अवस्था 

 
प्रस्ताववत आयोिनािे पाने प्रभावको पूवाटनमुान तथा मूल्याङ्कनका िातग आयोिना क्षेरको 
वातावरणीय अवस्थाको आधारभतू िानकारी आवश्यक पदटछ। आवश्यक तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू 
आयोिना क्षेरको तनरीक्षण, ववतभन्न प्रकाजशत प्रततवेदन तथा ववतभन्न नक्साहरूको अध्ययनबार् 
सङ्किन गररएको छ। 

 

५.१ भौततक वातावरण 
५.१.१  भौगोतिक तथा धरातिीय अवस्था भ-ूउपयोग 

प्रस्ताववत आयोिना रहने स्थान भौगोतिक रूपमा २८°१४'०३.६७" उत्तरी अक्षांश र 
८३°५९'४५.२४" पूवी देशान्तरमा अवजस्थत छ भने समदु्री सतहबार् ८८३ तम. उचाइमा 
अवजस्थत छ। प्रस्ताववत आयोिना स्थान समथर भ-ूभागमा पदटछ। प्रस्ताववत आयोिना गण्डकी 
प्रदेश अन्तगटत कास्की जिल्िाको पोखरा महानगरपातिकामा  पदटछ। यस महानगरपातिकािे 
४६४.२४ वगट वक.तम. भ-ूभाग ओगरे्को छ। उक्त महानगरपातिकाको भ-ूउपयोग सम्बजन्ध 
वववरण ति तातिकामा देखाइटएको छ। 

 
तातिका 14: पोखरा महानगरपातिकाको भ-ूउपयोग वववरण 

भ-ूउपयोगको वकतसम ओगरे्को क्षरे (वगट वक.तम.) ओगरे्को क्षरे प्रततशत 
कृवषयोग्य क्षेर १९०.५८ ४१.०५ 

वन क्षेर १९६.३८ ४२.३२ 
िि क्षेर १९.८० ४.२६ 

सावटितनक उपयोग १४.९२ ३.२१ 
आवासीय क्षेर २९.२० ६.२८ 
व्यवसावयक क्षेर ५.१२ १.१० 
औधोतगक क्षेर ०.३८ ०.०८ 
सांस्कृततक तथा 
परुाताजत्वक क्षेर 

०.०९ ०.०१९ 

अन्य ७.७६ १.६६७ 
िम्मा ४६४.२४ १०० 

(स्रोत: पोखरा महानगरपातिका िोजखम-संवेदनशीि भ-ूउपयोग योिना) 
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पोखरा महानगरपातिकाको ववद्यमान भ-ूउपयोग अवस्था हेने हो भने यस महानगरपातिकामा वन 
र कृवष क्षेरिे सबै भन्दा बढी भतूम ओगरे्को पाइन्छ। बस्ती क्षेरमा आवासीय क्षेरिे ६.२९%, 
व्यावसावयक क्षेरिे ५.१२% र औद्योतगक क्षेरिे ०.३८% ओगरे्को छ। प्रमखु बस्तीहरू सेती 
नदी र यसका सहायक नदीका वकनारमा रहेको पाइन्छ (स्रोत: पोखरा महानगरपातिका िोजखम-
संवेदनशीि भ-ूउपयोग योिना मस्यौदा प्रततवेदन)। प्रस्ताववत अपार्टमेन्र् पोखरा महानगरपातिका 
िोजखम-संवेदनशीि भ-ूउपयोग योिनािे तोकेको क्षरेमा पछट, िनु जचर ४ मा देखाइटएको छ। 
  

 
(स्रोत: पोखरा महानगरपातिका िोजखम-संवेदनशीि भ-ूउपयोग योिना) 

जचर 4: पोखरा महानगरपातिकाको ववद्यमान बस्ती क्षरे 
 
  

प्रस्ताववत अपर्टमेन्र् क्षेर 
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५.१.२  भगूभट  

तातिका 15: आयोिना स्थिको भौगतभटक वववरण 
आयोिना क्षरे ववद्यमान भौगतभटक िोजखम 

प्रस्ताववत आयोिना स्थि 
पहाडी क्षेरमा अवजस्थत छ। 

यस क्षेरको भ-ूबनोर् conglomerates भएको grey 

greenish grey gritty chlorite muscouite sandstone 

gritstone र सेतो ठूिो quartzites तमिेर बनेको छ। 
 
खानी तथा भ-ूगभट ववभागिे तयार गरेको आयोिनास्थि आसपासको क्षेरीय भ-ूगभटको नक्सा 
तनम्नानसुार रहेको छ। 
 

 

 (स्रोत: खानी तथा भगुभट ववभाग) 
जचर 5: आयोिना क्षरेको भौगोतिक नक्सा 

 
यस आयोिनाको िातग मार्ो परीक्षण गररएको तथयो र सो प्रततवेदन अनसुार यस क्षेरको 
मार्ोको घनत्व बढी भएको र पानीको सतह नभएकोिे यस क्षेर liquefaction को िातग 
संवेदनशीि रहेको छैन। यस क्षेर अपार्टमेन्र् तनमाटणको िातग उपयकु्त रहेको कुरा मार्ो 
परीक्षण प्रततवेदनमा उल्िेख गररएको छ। प्रस्ताववत आयोिना स्थिमा मार्ो परीक्षणको िातग 
३ वर्ा बोरहोि खतनएको तथयो, िसको ववस्ततृ वववरण ति तातिकामा प्रस्ततु गररएको छ। 
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तातिका 16: आयोिना स्थिको मार्ोको वववरण 

क्र.सं. बोरहोि मार्ोको वववरण 

१. बोरहोि १ सतहदेजख ७.५ तमर्रको गवहराइमा मार्ो ढुङ्गा सवहत खैरो देजख सेतो बिरी 
बािवुा पाइटयो। १५ तमर्रको गवहराइमा थप बोररङ गदाट ढुङ्गा सवहत 
खैरोदेजख सेतो बिैरे् तगट्टीहरू भेवर्यो। 

२. बोरहोि २ सतहदेजख १० तमर्रको गवहराइमा मार्ो ढुङ्गा सवहत खैरो र  सेतो बिैरे् 
बिरी छ। २० तमर्रको गवहराइमा थप बोररङ गदाट, ढुङ्गाहरू सवहत खैरो 
र सेतो बिौरे् तगट्टीहरू फेिा पछटन।् 

३. बोरहोि ३ १५ तमर्रको गवहराइ बोररङ गदाट खैरोदेजख सेतो तसल्र्ी ग्रभेि तमतसएको 
बािवुा पाइयो। 

 
५.१.३ िि तथा मौसम 

तातिका 17: आयोिना क्षरेको िि तथा मौसम 
वववरण पररमाण तथा एकाइ कैवफयत 

औसत वाय ुतापक्रम २१.७०c - 
वावषटक औसत अतधकतम तापक्रम २२.३०c - 
वावषटक औसत न्यूनतम तापक्रम २१.५ ०c - 

औसत वषाट ३,९७० mm - 
आयोिना क्षेरका मखु्य नदी सेती गण्डकी नदी - 
आयोिना क्षेरको हावापानी जशतोष्ण वकतसम - 

(स्रोत: नेपािको वातावरणीय तथ्याङ्क, सन ्२०१९/पोखरा महानगरपातिका प्रोफाइि) 
 
यस क्षेरमा उच्च पहाडी भेगमा ितत जचसो र तराईमा ितत गमी हुँदैन। पहाडी भेगमा पने यस 
आयोिनास्थिमा वरपरको हावापानी शीति रहन्छ। 

 

५.१.४ वाय,ु िि तथा ध्वनीको गणु 

 
तातिका 18: आयोिना क्षरेको वाय,ु िि तथा ध्वनीको गणु 

वववरण सूचक आधारभतू मान 
 

वायकुो अवस्था 
वप.एम. १० (µg/m³) ५१.६९ 
वप.एम. २.५ (µg/m³) ४६.३७ 
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TSP (µg/m³) ५३.१४ 
पानीको अवस्था TSP (µg/m³) १२७ 

घतुित अजक्सिन (Mg/L) ८.९ 
कन्डजक्र्तभर्ी (μScm-1) ५२१ 

कूि नाइरेर् १.३३ 
ध्वनीको अवस्था Equivalent Noise Level ददउँसो राती 

४०.५ डेतसबि ५५ डेतसबि ५० डेतसबि 
 
वाय ुप्रदूषण गराउन मानव तसजिटत स्रोतहरूको प्रमखु भतूमका रहेको छ र यसमा पतन सवारी 
साधनबार् उत्सिटन हनुे वाय ु प्रदूषण प्रमखु रहेको छ। वायकुो गणुस्तरको आधारभतू 
तथ्याङ्क www.pollution.gov.np मा नेपाि सरकार वातावरण ववभाग, पोखरामा गरेको वायकुो 
गणुस्तर मापनको आधारमा तिईएको छ।  प्रस्ताववत अपार्टमेन्र्बार् िगभग ३.९ वकिोतमर्र 
दजक्षणमा रहेको वायकुो गणुस्तर मापन केन्द्रबार् मापन गररएको वायकुो गणुस्तर माथी तातिका 
१८ मा प्रस्ततु गररएको छ। मापनबार् प्राप्त िानकारी अनसुार वप.एम.-२.५ को मारा बढी 
रहेको पाइयो भने वप.एम.-१० र र्ोर्ि सस्पेण्डेड पावर्टकिको ५ ददनको औसत मारा नेपाि 
सरकारिे तोकेको वायकुो गणुस्तर सम्बन्धी राविय मापदण्ड, २०६९ भन्दा कम रहेको पाइयो। 
प्रस्ताववत अपार्टमेन्र्को सञ्चािन चरणमा प्रमखु वाय ुप्रदूषकहरू उत्सिटन हुँदैन। 
 

ध्वतनको ववद्यमान स्तरका तनजम्त तमतत २०७८/०५/२६ गते ददउँसोको समय २:२७-२:३७ 
मा ध्वतन मापक यन्र माफट त मापन गररएको तथयो। ध्वतनको न्यूनतम (Lmin), अतधकतम 
(Lmax) र औसत (Leq) स्तर ५ सेकेण्डको अन्तरािमा १० तमनेर्सम्म तिइएको तथयो। 
ध्वतन मापनको नततिािाई तातिका १८ प्रस्ततु गररएको छ। ध्वतन मापन गदाटको समयमा 
आयोिना रहेको स्थानमा ध्वतनका मखु्य स्रोतहरूमा चराहरूको जचववटराहर्, मोर्रसाइकि/गाडी 
गडु्दा तनस्केका आवाि, मानव तसजिटत ध्वतन आदद रहेको छ। 

 

प्रस्ताववत आयोिना स्थिको वरपरका बस्तीमा महानगरपातिकाद्वारा ववतरण गररएको खानेपानी 
र ितमनमनुीको पानी खानपेानीको मखु्य स्रोतको रूपमा रहेका छन।् प्रस्ताववत आयोिनािे पतन 
तनमाटण तथा सञ्चािनको क्रममा आवश्यक पने पानी महानगरपातिकाद्वारा ववतरण गररएको 
खानेपानी र भतूमगत पानीबार् पतुतट गनेछ। यस आयोिनाको िातग मार्ो परीक्षण गने क्रममा 
१५ तमर्र गवहराइ सम्म खतनएको तथयो र यस सतहसम्म भतूमगत पानी भेवर्एन। आयोिना 
क्षेर नजिकको कुिोको पानी संकिन गरी प्रयोगशािामा परीक्षण गररएको छ। प्रयोगशािामा 

http://www.pollution.gov.np/
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मापन गररएको ववतभन्न सचुक तथा तथ्याङ्क तातिका १८ मा ददइएको छ भने उक्त ररपोर्ट 
अनसूुची ९ मा पतन समावेश गररएको छ। 
 

५.२ िैववक वातावरण 
प्रस्ताववत आयोिना स्थि कुनै पतन राविय तनकुञ्ज, वन्यिन्त ुआरक्षण क्षेर, आरक्षण क्षेर, 
संरक्षण क्षेर वा सम्वेदनशीि क्षेरतभर वा वरपर पदैन। िैववक वातावरणमा प्रततकूि असर 
नपरोस भने्न अतभप्रायिे प्रस्तावकद्वारा अपार्टमेन्र्को तनमाटण सम्पन्न भए पश्चात अपार्टमेन्र्को 
कुि िग्गाको ३५.७७ प्रततशत हररयािी बनाउन ेयोिना रहेको छ। यस अपार्टमेन्र् वरपर 
पाइने वनस्पतत तथा पशपंुक्षीहरूको वववरण ति तातिकामा ददइएको छ। 

 

तातिका 19: आयोिना वरपर पाइन ेवनस्पतत तथा िीविन्तहुरू 

क्र.सं. रूख िनावर चरा अन्न बािी 
१.  जचिाउन े तबरािो सगुा मकै 
२.  तससौ कुकुर मैना गहुँ 
३.  कागती  भँगेरा िौ 
४.  अम्बा    

(स्रोतः स्थिगत अध्ययन, २०७८) 
 

प्रस्ताववत आयोिना स्थि नजिकै कुनै सामदुावयक वनहरू रहेको छैन। 
 

५.३ सामाजिक, आतथटक तथा सासं्कृततक वातावरण  

५.३.१. आयोिना प्रभाववत जिल्िा तथा स्थानीय तनकाय 
५.३.१.१. जिल्िा र महानगरपातिका 
कास्की जिल्िाको िनसंख्या ४,९२,०९८ रहेको छ भन ेपोखरा महानगरपातिकाको िनसंख्या 
४,०२,९९५ रहेको छ। जिल्िा र महानगरपातिकामा दवैु तनकायमा परुूषको िनसंख्या भन्दा 
मवहिाको िनसंख्या बढी रहेको छ। ति तातिकामा कास्की जिल्िा तथा पोखरा 
महानगरपातिकाको िनसंख्या तथा घर पररवार वववरण प्रस्ततु गररएको छ। 
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तातिका 20: जिल्िा र महानगरपातिकाको घरपररवार तथा िनसंख्या 
क्र.सं. वववरण कास्की जिल्िा पोखरा महानगरपातिका 
१ कुि घरसंख्या १,२५,६७३ १,०५,६३० 
२ कुि िनसंख्या ४,९२,०९८ ४,०२,९९५ 
३ परुूष २,३६,३८५ १,९२,९७७ 
४ मवहिा २,५५,७१३ २,१०,०१८ 
५ िैवङ्गक अनपुात प.ु/म. ९२.४४ ९१.८९ 

(स्रोतः केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभाग, २०६८) 
 

५.३.१.२. जिल्िा र महानगरपातिकामा उमेर समहु अनसुारको िनसंख्या 
जिल्िा र महानगरपातिकामा पन्र वषट देजख उन्साठी वषट सम्मको िनसंख्या बढी रहेको छ । 
ति तातिकामा  जिल्िा र महानगरपातिकामा उमेर समहु अनसुारको िनसंख्या प्रस्ततु गररएको 
छ। 

तातिका 21: उमेर समहु अनसुारको िनसंख्या वववरण 

 

क्र.सं. 
 

उमेर समहु (वषटमा) 

कास्की जिल्िा पोखरा महानगरपातिका 
िनसंख्या प्रततशत िनसंख्या प्रततशत 

१ ०-४ ३७,१०६ ७.५४ ३०,४३७ ७.५५ 

२ ५-१४ १,०५,०९९ २१.३६ ८४,२८२ २०.९१ 

३ १५-५९ ३,२०,३३८ ६५.१ २,६५,७८६ ६५.९५ 

४ ६० वषट भन्दा मातथ २९,५५५ ६.०१ २२,४९० ५.५८ 

कुि िनसंख्या ४,९२,०९८ १०० ४,०२,९९५ १०० 

(स्रोतः केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभाग, २०६८) 
 
५.३.१.३. जिल्िा र महानगरपातिकामा बोतिन ेमखु्य भाषा 
अतधकांश जिल्िावासी र महानगरवासीहरू नेपािी भाषा बोल्ने गदटछन।् ति तातिकामा जिल्िा 
तथा महानगरमा बोतिने भाषा प्रस्ततु गररएको छ। 
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तातिका 22: जिल्िा र महानगरपातिकामा बोतिन ेमखु्य भाषा तथा िनसंख्या 
 

क्र.सं. 
 

बोतिन ेभाषा 
कास्की जिल्िा पोखरा महानगरपातिका 

िनसंख्या प्रततशत िनसंख्या प्रततशत 

१ नेपािी ३,८६,०८३ ७८.४६ ३,१७,४१२ ७८.७६ 

२ गरुूङ ५८,५८९ ११.९१ ४३,८३९ १०.८८ 

३ मगर १०,७८२ २.१९ ९,७३९ २.४२ 

४ नेवार १०,६५९ २.१७ ९,६८५ २.४ 

५ तामाङ ७,१७५ १.४६ ५,७२० १.४२ 

 अन्य १८,८१० ३.८२ १६,६०० ४.१२ 

कुि िनसंख्या ४,९२,०९८ १०० ४,०२,९९५ १०० 

(स्रोतः केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभाग, २०६८) 
 

५.३.१.४ जिल्िा र महानगरपातिकामा बसोबास गने मखु्य िातत 
जिल्िा र महानगरमा दवैु तनकायमा बसोबास गने बहसंुख्यक बातसन्दाहरू ब्राह्मण िाततको रहेको 
छ भने गरुूङ र क्षेरी िाततको पतन बसोबास उल्िेख्य रहेको छ। ति तातिकामा जिल्िा तथा 
महानगरमा बसोबास गने िाततको वववरण प्रस्ततु गररएको छ। 

 

तातिका 23: जिल्िा र महानगरपातिकामा बसोबास गने िातत तथा िनसंख्या 
 

क्र.सं. 
 

िातत 

कास्की  जिल्िा पोखरा महानगरपातिका 
िनसंख्या प्रततशत िनसंख्या प्रततशत 

१ ब्राह्मण पहाडी १,३६,८३४ २७.८१ १,१२,७०४ २७.९७ 

२ गरुूङ ८१,५९७ १६.५८ ६४,७७८ १६.०७ 

३ क्षेरी ७१,८०८ १४.५९ ६२,०१० १५.३९ 

४ मगर ४२,५४७ ८.६५ ३६,७५३ ९.१२ 

५ कामी ३८,९६३ ७.९२ २७,४३१ ६.८१ 

६ नेवार २३,९०४ ४.८६ २१,९४९ ५.४५ 

७ दमाई/ढोिी १७,९९४ ३.६६ १३,१३९ ३.२६ 

८ तामाङ १३,३६२ २.७२ ११,१७३ २.७७ 

९ साकी ७,०२१ १.४३ ८,०५९ २.०० 

१० अन्य ५८,०६८ ११.८ ४४,९९९ ११.१७ 

कुि िनसंख्या ४,९२,०९८ १०० ४,०२,९९५ १०० 

(स्रोतः केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभाग, २०६८) 
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५.३.१.५ साक्षरता जस्थतत 
अतधकांश जिल्िावासी तथा महानगरवासीहरू पढ्न र िेख्न सक्ने रहेका छन।् ति तातिकामा 
जिल्िा तथा महानगरपातिकाका बातसन्दाहरूको साक्षरता जस्थतत प्रस्ततु गररएको छ।  

 

तातिका 24: साक्षरता जस्थतत 
  

क्र.सं. 
  

साक्षरता जस्थतत वववरण 

कास्की जिल्िा पोखरा महानगरपातिका 
िनसंख्या िनसंख्या 

१ ५ वषट देजख मातथको िनसंख्या ४,५४,९९२ ३,७२,५५८ 

२ पढ्न र िेख्न सक्ने िनसंख्या ३,७४,८०२ ३,१३,८८६ 

३ पढ्न मार सक्ने िनसंख्या ७,०१५ ५१८७ 

४ पढ्न र िेख्न नसक्ने िनसंख्या ७२,९८३ ५३,३३० 

५ साक्षरता नबताएको १९२ १५५ 

६ साक्षरता प्रततशत ८२.३८ ८४.२५ 

(स्रोतः केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभाग, २०६८) 
 
५.३.१.६ खानपेानी तथा शौचाियको सवुवधा 
जिल्िा तथा महानगरका अतधकांश घरहरूमा पाइपद्वारा ववतररत खानेपानीको सवुवधा रहेको         

छ। ति तातिकामा जिल्िा तथा महानगरका घरहरूमा रहेको खानेपानी सवुवधा वववरण प्रस्ततु 
गररएको छ। 

 

तातिका 25: जिल्िा र महानगरपातिकामा रहेको खानपेानी सवुवधा 
  

क्र.स. 
  

खानपेानीको सवुवधा 
कास्की जिल्िा पोखरा महानगरपातिका 

घरसंख्या प्रततशत घरसंख्या प्रततशत 

१ धाराको पानी १,१५,८२२ ९२.३२ ९७,८९४ ९२.६८ 

२ नढावकएको इनार/कुवा १,८३१ १.४६ १,४१७ १.३४ 

३ मिुको पानी ३,५२७ २.८१ २,५७२ २.४३ 

४ खोिाको पानी ४८२ ०.३८ ३५९ ०.३४ 

५ चापाकि १७१ ०.१४ १५८ ०.१५ 

६ ढावकएको इनार/कुवा १,२६६ १.०१ ५९७ ०.५७ 

७ नभतनएको ४२५ ०.३४ ७२५ ०.६९ 
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५५ 

८ अन्य १,९३५ १.५४ १,९०८ १.८१ 

 कुि घरसंख्या १,२५,४५९ १०० १,०५,६३० १०० 

(स्रोतः केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभाग, २०६८) 
 
अतधकांश जिल्िा र महानगरका घरहरूमा आधतुनक शौचािय सवुवधा रहेको छ। ति तातिकामा 
जिल्िा र महानगरका घरहरूमा रहेको शौचािय सवुवधा वववरण प्रस्ततु गररएको छ। 

 

तातिका 26: जिल्िा र महानगरपातिकाको घरपररवारमा रहेको शौचािय सवुवधा 
  

क्र.सं. 
  

शौचािय सवुवधा 
कास्की जिल्िा पोखरा महानगरपातिका 

घरसंख्या प्रततशत घरसंख्या प्रततशत 

१ आधतुनक शौचािय १,१६,००१ ९२.४६ ९८,००७ ९२.७८ 

२ साधारण शौचािय ७,९३४ ६.३२ ६,५०६ ६.१६ 

३ शौचािय नभएको १,०६१ ०.८५ ७२१ ०.६८ 

४ िानकारी नददएको ४६३ ०.३७ ३९६ ०.३७ 

कुि घरसंख्या १,२५,४५९ १०० १,०५,६३० १०० 

(स्रोतः केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभाग, २०६८) 
 
५.३.१.७ खाना पकाउन ेतथा बत्तीका िातग ऊिाटको स्रोत 
जिल्िा र महानगरका धेरै िसो घरपररवारहरू खाना पकाउनका िातग एि.पी. ग्याँस प्रयोग गने 
गछटन।् ति तातिकामा जिल्िा र महानगरमा खाना पकाउनका िातग प्रयोग गररन ेऊिाटको 
स्रोत प्रस्ततु गररएको छ। 
 

तातिका 27: जिल्िा र महानगरपातिकामा खाना पकाउन ेऊिाटको स्रोत 

  

क्र.स.. 
  

खाना पकाउन ेऊिाटको स्रोत 

कास्की जिल्िा पोखरा महानगरपातिका 
घरसंख्या प्रततशत घरसंख्या प्रततशत 

१ दाउरा ४०,७८७ ३२.५१ २२,७६२ २१.५५ 

२ एि.पी. ग्याँस ७६,६७६ ६१.१२ ७५,६५९ ७१.६३ 

३ बायो ग्याँस ५,३७६ ४.२९ ४,६९८ ४.४५ 

४ गइंुठो ५९ ०.०५ ५४ ०.०५ 

५ ववििुी १३७ ०.११ १३३ ०.१३ 
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५६ 

६ मट्टीतेि १,६८६ १.३४ १,६५२ १.५६ 

७ अन्य २८८ ०.२३ २८७ ०.२७ 

८ नभतनएको ४५० ०.३६ ३८५ ०.३६ 

कुि घरसंख्या १,२५,४५९ १०० १,०५,६३० १०० 

(स्रोतः केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभाग, २०६८) 
 
अतधकांश जिल्िा तथा महानगरवासीहरूको घरमा बत्ती बाल्नका िातग नेपाि ववद्यतु 
प्रातधकरणद्वारा ववतररत राविय प्रशारण िाइनको ववििुीको सवुवधा रहेको छ। ति तातिकामा 
जिल्िा तथा महानगरका घरहरूमा रहेको बत्तीको सवुवधा वववरण प्रस्ततु गररएको छ। 

 

तातिका 28: बत्तीको स्रोत 

  

क्र.स. 
  

बत्तीको स्रोत 

कास्की जिल्िा पोखरा महानगरपातिका 
घरसंख्या प्रततशत घरसंख्या प्रततशत 

१ ववििुी १,१९,७५७ ९५.४६ १,०२,५५९ ९७.०९ 

२ मट्टीतेि ३,६९४ २.९४ २,०९२ १.९८ 

३ सौयट ऊिाट ९२९ ०.७४ ८४ ०.०८ 

४ बायोग्याँस २४९ ०.२ २३२ ०.२२ 

५ अन्य ३७० ०.२९ २६८ ०.२५ 

६ नभतनएको ४६० ०.३७ ३९५ ०.३७ 

 कुि घरसंख्या  १,२५,४५९ १०० १,०५,६३० १०० 

(स्रोतः केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभाग, २०६८) 
 

५.३.२. आयोिना प्रभाववत के्षर 
५.३.२.१ प्रस्ताववत आयोिना क्षरे 
प्रस्ताववत आयोिना पोखरा महानगरपातिकाको वडा नं. ११, फुिबारीमा रहेको छ । प्रस्ताववत 
आयोिना क्षेरबार् कररव चार सय तमर्र उत्तर पूवटमा मजणपाि जशक्षण अस्पताि रहेको छ भन े
कररव ४०० तमर्र दजक्षण पजश्चममा सेती नदी रहेको छ। प्रस्ताववत आयोिना क्षेरबार् कररव 
साढे दइु वकिोतमर्र दजक्षणमा पथृ्वी नारायण क्याम्पस रहेको छ भने कररव एक वकिोतमर्र 
दजक्षणमा नेपाि आमी फुिवारी व्यारेक रहेको छ। प्रस्ताववत आयोिना क्षेरबार् कररव सात 
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सय तमर्र दजक्षणमा भाष्कर मेमोररयि स्कूि रहेको छ भन ेकररव सात सय तमर्र उत्तर पूवटमा 
जशवशजक्त स्कूि रहेको छ।  
 
५.३.२.२ प्रस्ताववत आयोिनाबार् प्रभाववत घरपररवारहरू 
प्रस्ताववत आयोिनाको प्रभाव क्षेरमा छब्बीस घरपररवारहरूको बसोबास रहेको छ। प्रभाव 
क्षेरमा सात िाततका बातसन्दाहरूको बसोबास रहेको छ। ति तातिकामा प्रस्ताववत आयोिनाबार् 
प्रभाववत क्षेरमा बसोबास गरेका िातत तथा घरपररवारहरू प्रस्ततु गररएको छ। 
 

तातिका 29: प्रभाववत क्षरेका िातत तथा घरपररवार 

क्र.सं. िातत 
प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे 
घरसंख्या प्रततशत घरसंख्या प्रततशत 

१ गरुूङ ३ ३७.५० ५ २७.७८ 
२ ब्राह्मण २ २५.०० ३ १६.६७ 
३ क्षेरी १ १२.५० ३ १६.६७ 
४ कामी १ १२.५० ३ १६.६७ 
५ नेवार १ १२.५० २ ११.११ 
६ साकी ० ०.०० १ ५.५६ 
७ मगर ० ०.०० १ ५.५६ 
कुि घरसंख्या ८ १०० १८ १०० 

(स्रोतः स्थिगत अध्ययन, २०७८) 
 

५.३.२.३ प्रस्ताववत आयोिनाबार् प्रभाववत िातत तथा िनसंख्या 
प्रस्तावबार् प्रभाववत क्षेरमा सबै भन्दा धेरै िनसंख्या गरुूङ िाततको रहेको छ । प्रस्तावबार् 
प्रभाववत क्षेरमा सबै भन्दा धेरै िनसंख्या गरुूङ िाततको रहेको छ। ति तातिकामा प्रस्ताववत 
आयोिनाबार् प्रभाववत िातत तथा िनसंख्या प्रस्ततु गररएको छ।  
 

तातिका 30: प्रभाववत क्षरेका िातत तथा िनसंख्या 

 

क्र.सं. 
 

िातत 

प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे 

िनसंख्या परुूष मवहिा िनसंख्या परुूष मवहिा 
१ गरुूङ १४ ५ ९ ३२ १५ १७ 
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५८ 

२ ब्राह्मण ९ ५ ४ ११ ६ ५ 

३ क्षेरी ४ २ २ १३ ७ ६ 

४ कामी ५ २ ३ १२ ६ ६ 

५ नेवार ४ २ २ ९ ४ ५ 

६ साकी ० ० ० ४ २ २ 

७ मगर ० ० ० ५ २ ३ 

कुि िनसंख्या ३६ १६ २० ८६ ४२ ४४ 

(स्रोतः स्थिगत अध्ययन, २०७८) 
 
५.३.२.४ प्रस्ताववत आयोिनाबार् प्रभाववत िनसंख्याको उमेर समहु 
आयोिनाबार् प्रभाववत क्षरेमा सबै भन्दा धेरै िनसंख्या पन्र देजख उन्साठी वषट उमेर समहुका 
रहेका छन।् ति तातिकामा प्रस्ताववत आयोिना प्रभाववत क्षेरको उमेर समहु अनसुारको 
िनसंख्या प्रस्ततु गररएको छ। 
 

 

तातिका 31: उमेर समहु अनसुारको िनसंख्या 
  

क्र.सं. 
  

उमेर समहु 

प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे 

िनसंख्या प्रततशत िनसंख्या प्रततशत 

१ ०-४ ४ ११.११ ७ ८.१४ 

२ ५-१४ ९ २५ १८ २०.९३ 

३ १५-५९ २० ५५.५६ ५५ ६३.९५ 

४ ६० भन्दा मातथ ३ ८.३३ ६ ६.९८ 

 कुि िनसंख्या  ३६ १०० ८६ १०० 

(स्रोतः स्थिगत अध्ययन, २०७८) 
 

५.३.२.५ साक्षरता जस्थतत 
प्रस्ताववत आयोिनाबार् प्रभाववत क्षेरमा अतधकांश बातसन्दाहरू उच्च जशक्षा हातसि गरेका रहेका 
छन ्भने पढ्न िेख्न नसक्ने िनसंख्या मार तीन िना रहेका छन।्  ति तातिकामा प्रस्ताववत 
आयोिनाबार् प्रभाववत बातसन्दाहरूको साक्षरता जस्थतत प्रस्ततु गररएको छ। 
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तातिका 32: साक्षरता जस्थतत 

 

क्र.सं. 
 

साक्षरता वववरण 

प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे 

िनसंख्या प्रततशत िनसंख्या प्रततशत 

२ नावािक ४ ११.११ ७ ८.१४ 

३ पढ्न िेख्न नसक्न े १ २.७८ २ २.३३ 

४ साक्षर ११ ३०.५६ १९ २२.०९ 

५ उच्च जशक्षा हातसि गरेको २० ५५.५६ ५८ ६७.४४ 

कुि िनसंख्या ३६ १०० ८६ १०० 

(स्रोतः स्थिगत अध्ययन, २०७८) 
 
५.३.२.६ मखु्य पेसा 
प्रस्तावबार् प्रभाववत क्षेरका अतधकांश घरपररवारहरू कृवष पेसामा संिग्न रहेका छन ्भने कृवषको 
ववकल्पका प्रभाववत बातसन्दाहरू वैदेजशक रोिगारी, दैतनक ज्यािादारी र व्यापारमा पतन संिग्न 
रहेका छन।् ति तातिकामा प्रस्ताववत आयोिनाबार् प्रभाववत क्षेरका बातसन्दाहरूको मखु्य पेसा 
प्रस्ततु गररएको छ। 
 

तातिका 33: मखु्य पेसा 

  

क्र.सं. 
  

पेसा 
प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे   अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे  

घरपररवार प्रततशत घरपररवार प्रततशत 

१ कृषक/दैतनक ज्यािादारी ३ ३७.५० ७ ३८.८९ 

२ कृषक/वैदेजशक रोिगारी ३ ३७.५० ४ २२.२२ 

३ व्यापारी २ २५.०० ७ ३८.८९ 

 कुि घरसंख्या  ८ १०० १८ १०० 

(स्रोतः स्थिगत अध्ययन, २०७८) 
 

५.३.२.७ वावषटक आम्दानी 
प्रस्ताववत आयोिनाबार् प्रभाववत क्षेरका बहसंुख्यक घरपररवारहरूको वावषटक आम्दानी तीन िाख 
देजख पाँच िाख सम्म रहेको छ। ति तातिकामा प्रस्ताववत आयोिनाबार् प्रभाववत क्षेरका 
घरपररवारहरूको वावषटक आम्दानी वववरण प्रस्ततु गररएको छ।   
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तातिका 34: वावषटक आम्दानी 

  

क्र.सं. 
  

आम्दानी रू.मा  

प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे  अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे   

घरपररवार प्रततशत घरपररवार प्रततशत 

 १ ३ िाख भन्दा कम ३ ३७.५ ६ ३३.३३ 

 २ ३००००१ देजख ५ िाख सम्म ३ ३७.५ ७ ३८.८९ 

 ३ ५००००१ देजख मातथ २ २५ ५ २७.७८ 

 घरपररवार  ८ १०० १८ १०० 

(स्रोतः स्थिगत अध्ययन, २०७८) 
 
५.३.२.८ वावषटक व्यय 
प्रस्ताववत आयोिनाबार् प्रभाववत क्षेरका घरपररवारहरूको मखु्य वावषटक खचट खाद्यान्नमा हनु े
देजखएको छ। ति तातिकामा प्रभाववत क्षेरका बातसन्दाहरूको वावषटक व्यय वववरण प्रस्ततु 
गररएको छ। 
 

तातिका 35: मखु्य व्यय 

  

क्र.सं. 
  

वावषटक खचट जशषटक 

प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे 

प्रततशत प्रततशत 

१ खाद्यान्न १९.४ २०.३१ 

२ ित्ताकपडा १४.४३ १३.०५ 

३ स्वास्थ्य १७.९९ १५.६१ 

४ जशक्षा १७.७१ १६ 

५ यातायात १०.८३ १५.४७ 

६ मनोरञ्जन तथा चाडपवट १२.९७ १३.५७ 

७ ववववध ६.६ ५.७ 

कुि खचट प्रततशत  १०० १०० 

(स्रोतः स्थिगत अध्ययन, २०७८) 
 

५.३.२.९ खाना पकाउन ेर बत्तीका िातग ऊिाटको स्रोत 
प्रभाववत सबै घरपररवारहरू खाना पकाउनका िातग एि.पी. ग्याँस र दाउरा प्रयोग गदटछन।् 
बत्तीका िातग सबै प्रभाववत घर पररवारहरू नेपाि ववद्यतु प्रातधकरणद्वारा ववतररत राविय प्रशारण 
िाइनको तबििुी प्रयोग गदटछन ्(स्रोतः स्थिगत अध्ययन, २०७८)।  
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५.३.२.१० खानपेानी तथा शौचािय सवुवधा 
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरका सबै घरपररवारहरूका िातग पाइपद्वारा ववतररत खानेपानीको 
सवुवधा रहेको छ र सबै घरहरूमा पक्की शौचािय सवुवधा रहेको िानकारी पाइयो (स्रोतः स्थिगत 
अध्ययन, २०७८)। 
 

५.३.२.११ सासं्कृततक वातावरण 
प्रस्ताववत आयोिना क्षेरमा बौद्ध तथा वहन्द ुधमाटविम्वीहरूको बसोबास रहेको छ। प्रस्ताववत 
आयोिना प्रभाववत क्षेरमा दसैं, ततहार, माघे सक्रान्ती, बदु्ध ियन्ती, तम ुल्होसार, िनै पूजणटमा, 
कृष्ण िन्माष्टमी, तीि िस्ता पवटहरू मनाउने गररन्छ। प्रस्ताववत आयोिना क्षरेबार् कररव एक 
सय पचास तमर्र उत्तर पजश्चममा तसद्ध मजन्दर रहेको छ  (स्रोतः स्थिगत अध्ययन, २०७७)। 
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पररच्छेद ६ : प्रस्ताव कायाटन्वयनका ववकल्पहरू 

  
वैकजल्पक ववश्लषेण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको एक महत्वपूणट अङ्ग हो। 
आयोिनासँग सम्बजन्धत ववतभन्न पक्षहरूको ववकल्प ववश्लषेणको मखु्य उदे्दश्य भनेको ववकास 
तनमाटणका कायटहरू गदाट सकारात्मक प्रभावहरूिाई बढोत्तरी र नकारात्मक प्रभावहरू कम हनुे 
प्रकारको वक्रयाकिापिाई अङ्गीकार गनुट हो। यस अध्यायमा तनम्न गततववतधहरू अन्वेषण गररएको 
छ। 

क. प्रस्ताव कायाटन्वयन गने /नगने  

ख. तडिाइन 

ग. आयोिना स्थि 

घ. भ-ूबनौर् 

ङ. सञ्चािन ववतध र समय तातिका 
च. कच्चा पदाथट 
छ. वैकजल्पक साधनहरू 

 
ववकल्पहरूको ववश्लषेण तथा ववकल्पहरूको कायाटन्वयनबार् वातावरणमा पने अनकूुि तथा 
प्रततकुि प्रभावको तिुनात्मक आकिन गरी प्रस्ततु गररएको छ। 
 

तातिका 36: प्रस्तावको ववकल्प ववश्लषेण 
ववकल्प ववश्लषेण अनकुुिन वातावरणीय 

प्रभाव 

प्रततकूि 
वातावरणीय प्रभाव 

ववकल्प १ 

प्रस्ताव 
कायाटन्वयन 
गने/नगने 

नेपािमा शहरी ववकास तथा भवन 
तनमाटणिाइट ववकासको आधार 
मातनन्छ। 

देशमा आवासीय 
क्षेरको स्थापना र 
सञ्चािनिे राविय 
अथटतन्रिाई राम्रो 
बनाउँदछ र दक्ष तथा 
कुशि िनशजक्तको 
रोिगारी तसिटना 
गदटछ। 
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तडिाइन प्रस्ताववत भवनको नक्साको 
आधारमा संरचनात्मक तडिाइनको 
िातग अगातड बढ्न प्रस्तावक 
प्रततबद्ध हनुेछ। नक्सामा उल्िेख 
भए अनसुार खिुा स्थानहरू, 

ग्राउन्ड कभरेि र सेर् ब्याक 
तनमाटण गदाट कायम राजखनेछ। 
राविय भवन संवहताको समीक्षा 
गररनेछ। 

भवन सरुक्षा तथा 
प्रकोप िोजखम न्यून 

छैन। 

आयोिना 
स्थि 

यस अपार्टमेन्र् भवन तनमाटण र 
सञ्चािनिे वरपरको पूवाटधारिाई 
उच्च िोजखम परु् याउँदैन। पोखरा 
क्षेर प्याराग्िाइतडङको िातग 
प्रतसद्ध छ र साराङकोर्बार् उड्ने 
प्याराग्िाइतडङ आयोिना 
कायाटन्वयन हनुे क्षेर (फूिबारी) 
ततर अवतरण नभइट पामेततर 
अवतरण हनुे भएकोिे प्रस्ताववत 
आयोिनािाइट प्याराग्िाइतडङिे 
असर गदैन। आयोिनािाइट 
आवश्यक िग्गा उपिब्ध रहेको। 

प्रस्ताववत 
अपार्टमेन्र्को तनमाटण 
तथा सञ्चािन क्षेरको 
भौगोतिक तथा 
धरातिीय बनावर् 
अपार्टमेन्र् तनमाटणको 
िातग उपयकु्त 
देजखन्छ। अपार्टमेन्र् 
सञ्चािनका िातग यो 
स्थान उपयकु्त 
मातनएको छ। 

फोहोरमैिा 
उत्सिटन भइट 
वातावरणमा 
प्रततकूि प्रभावन 
हनुे साथै स्थानीय 
क्षेरमा अततररक्त 
चाप बढ्न े

भ-ूबनौर् यस क्षेरको भौगोतिक तथा 
धरातिीय बनावर् अपार्टमेन्र् 
तनमाटणको िातग उपयकु्त 
देजखन्छ। पयाटवरणको रूपमा कुनै 
पतन ठूिो वातावरणीय प्रभावको 
पररकल्पना गररएको छैन। 
अपार्टमेन्र् सञ्चािनका िातग यो 
स्थान उपयकु्त मातनएको छ। 

प्रस्ताववत 
अपार्टमेन्र्को तनमाटण 
तथा सञ्चािन यस 
क्षेरको समग्र 
ववकासको सरुूवातत 
कदम हनुे र यसिे 
गदाट अरू पवुाटधारमा 
ववकास गने आशा 
गररएको छ। 

छैन। 

सञ्चािन 
ववतध र 

बषाटतको समयमा अपार्टमेन्र् 
तनमाटण गदाट पानी िम्ने, तनमाटण 

सञ्चािन ववतध र 
समय तातिका 

छैन। 
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समय 
तातिका 

साम्रागी ढुवानीमा कदठनाइ हनुे 
िस्ता समस्या देजखन्छ। 
त्यसकारण अपार्टमेन्र् तनमाटणको 
िातग वहउँदको समय उपयकु्त 
मातनन्छ। 

तमिाउदा काम तछर्ो 
छररतो हनुे। 

कच्चा 
पदाथट 

अपार्टमेन्र् तनमाटण गनटको िातग 
मखु्य रूपमा इटट्टा, तगट्टी, बािवुा, 
तसमेन्र्, फिामको छड आदद 
कच्चा पदाथटको रूपमा प्रयोग 
गने। 

स्थानीय बिारमा 
पाइटने कच्चा पदाथटको 
सदपुयोग 

छैन। 

बैकजल्पक 
साधनहरू 

वैकजल्पक साधन अपनाउँदा 
बगैँचाबार् तनस्केको झारपातिाई 
कम्पोस्र्मा रूपान्तरण गनट 
सवकन्छ। यी प्रवक्रयाहरू 
अपनाउँदा आयोिना क्षेरबार् 
तनस्कने फोहोरको मारा कम हनु्छ 
र यसिे वातावरण सफा राख्नमा 
केही हदसम्म मद्दत परु् याउँछ। 

आयोिना तभर र 
वरपर क्षेरको 
स्वास्थ्य तथा 
सरसफाइ  
 

छैन। 
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पररच्छेद ७ : प्रस्ताव कायाटन्वयन गदाट वातावरणमा पने खास प्रभाव 

 
अध्ययन र्ोिीद्वारा आयोिना तनमाटण तथा सञ्चािन चरणको बखत प्रभावहरूको पवहचान र 
पूवाटनमुान उपजस्थत कायट/गततववतधहरूिाई उजचत ध्यान ददएर गररएको छ। दवैु सकारात्मक 
तथा नकारात्मक प्रभावहरूको अध्ययन र ववश्लषेण गररएको छ। सम्भाववत प्रभावहरूिाई तीन 
पक्षमा ववभािन गररएको छः भौततक, िैववक, सामाजिक-आतथटक र सांस्कृततक वातावरण। 
पूवाटनमुातनत वातावरणीय प्रभावहरूिाई पररमाण, सीमा र अवतधको आधारमा वातावरण संरक्षण 
तनयमाविी, २०७७ मा ददइएका ददशा तनदेशहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गररएको छ। ववशेषज्ञको 
मूल्याङ्कन बाहेक अन्य त्यस्तै समान आयोिनाहरूबार् आएका अनभुवहरूिाई वातावरणीय 
प्रभावहरूको पूवाटनमुानका िातग उपकरणको रूपमा पतन तिईएको छ। 

 
७.१ सकारात्मक प्रभाव 
७.१.१ तनमाटण चरण 

क. रोिगारीको अवसर 
अपार्टमेन्र् तनमाटण चरणमा ववतभन्न योग्यता भएका दैतनक कररब ४० िना िनशजक्तको 
आवश्यकता हनुे अनमुान गररएको छ। तनमाटण चरणमा आवश्यक िनशजक्तका िातग स्थानीय 
समदुायबार् दक्षता अनरुूप प्राथतमकता ददइनेछ। यसिे स्थानीय समदुायमा रोिगारीको अवसर 
ववृद्ध गनुटका साथै सामदुावयक आतथटक ववकासमा रे्वा परु् याउनेछ। 
 
७.१.२ सञ्चािन चरण 

क. रोिगारीको अवसर 
अपार्टमेन्र् सञ्चािनको क्रममा आवश्यक पने कामदारका िातग स्थानीय मातनसहरूिाइट 
प्राथतमकता ददइनेछ। सञ्चािन चरणमा ववतभन्न योग्यता भएका कररब १० िना िनशजक्तको 
आवश्यकता हनु ेअनमुान गररएको छ। त्यस्तै भववष्यमा स्थानीय मातनसहरूिे क्षमता अनरुूप 
रोिगारी पाउने छन ्र स्थानीय अथटव्यवस्था बढाउन यस आयोिनािे मद्दत परु् याउनेछ। 
 

ख. रािस्व सङ्किन 
यस अपार्टमेन्र् सञ्चािनबार् स्थानीय तनकायको रािस्वमा ववृद्ध हनु्छ भने यस क्षेर वरपरका 
मातनसहरूिाई पसिहरू सञ्चािन गने अवसर प्रदान गदटछ र ततनीहरूिाई िीववकोपािटन गनट 
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मद्दत गदटछ। कमटचारीको रूपमा कायटरत स्थानीयिे आफ्लनो िीववका चिाउने अवसर पाएका 
छन।् िसिे स्थानीय अथटव्यवस्था ववृद्ध गनट मद्दत गदटछ। त्यस्तै सवुवधािनक अपार्टमेन्र्हरूको 
ववकास तथा ववस्तार गनाटिे व्यवजस्थत शहरीकरण तथा राविय पवुाटधार ववकासमा रे्वा पगेुको 
छ। यस अपार्टमेन्र् सञ्चािनबार् महानगरपातिकाको तनयमानसुर रािस्व संकिन हनुेछ। 
 

ग. सवुवधा सम्पन्न अपार्टमेन्र्को उपिब्धता 
नेपािमा परम्परागत रूपमा आफ्लनो घर आफैिे घर समय ददएर बनाउने चिन घवर्सकेको छ। 
एउर्ा राम्रो घर बनाउन तनकै धेरै समय र सीपको आवश्यकता पने हुँदा आिभोति मान्छेहरू 
भरपदो ववश्वातसिो कम्पनीहरूबार् बनाइएका तयार घर र अपार्टमेन्र् वकनेर बस्नेको संख्या 
बढ्दो पाइएको छ। यसै सन्दभटमा सद्भावना हाउजिङ्ग डेभिपसट प्रा.ति. गण्डकी प्रदेश, कास्की 
जिल्िाको पोखरा महानगरपातिका वडा नं. ११, फुिवारीमा व्यवजस्थत शहरीकरणको ववकासका 
तनतमत्त व्यावसावयक अपार्टमेन्र् बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। 

 
घ.  सामाजिक सरुक्षा 

प्रस्ताववत अपार्टमेन्र् तनमाटण पश्चात अपार्टमेन्र् क्षेरिाइट कम्पाउण्डिे घेररनछे, िसको मखु्य 
प्रवेशद्वारमा दक्ष र सक्षम सरुक्षा चौकीदारको व्यवस्था रहनेछ। मखु्य प्रवेशद्वारबार् अपररजचत 
व्यजक्तहरूिाइट सोधपछु नगरी कम्पाउण्ड तभर िान तनषधे गररने छ, िसिे गदाट अपार्टमेन्र्मा 
बस्ने पररवारहरू चोरी, डकैती िस्ता सामाजिक ववकृततबार् सरुजक्षत रहनेछन।् 
 

ङ. सामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तगटत स्थानीय समदुायका िातग गररन ेसहयोग 
प्रस्ताववत आयोिनािे सामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तगटत स्थानीय समदुायका िातग सहयोगको 
गततववतधहरू गनेछ। प्रस्तावकिे धेरै सामाजिक कायटक्रम, िागरूकता अतभयान तथा पयाटवरण 
संरक्षण अतभयान, आददका िातग बिेर् ववतनयोिन गनेछ। त्यस्ता कायटक्रमहरूमा स्वास्थ्य, 
जशक्षा, पानी आपूततट र सरसफाइ, धातमटक र सांस्कृततक सम्पदा संरक्षण गनट सहयोग, नजिकको 
पहुँच सडकहरूको ममटतका िातग िागत ववतनयोिन आदद हनु सक्नेछन।्  
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७.२ नकारात्मक प्रभाव 
७.२.१ भौततक वातावरण  
७.२.१.१ तनमाटण चरण 

क. भ-ूउपयोगमा हनु ेपररवतटन 
प्रस्ताववत अपार्टमेन्र्को िग्गा खािी ितमन रहेको छ। अपार्टमेन्र्को तनमाटणिे यस क्षेरको 
भतूम प्रयोग ढाँचा पररवतटन गदटछ। थप रूपमा यस क्षेरमा अथटतन्रको ववकासका कारण 
आयोिना क्षेर वरपरका अन्य थपु्रै भवन संरचनाको ववकासको संभावना रहेको छ। यस 
प्रभाविाई पररमाणमा न्यून, स्थानीय र मध्यमकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

ख. वाय ुप्रदूषण 
तनमाटण चरणको अवतधमा वायकुो गणुस्तरमा हनुे ववृद्ध सम्भाववत प्रभाव हो। साइर् जक्ियरेन्स, 
तनमाटण उपकरणहरूको प्रयोगबार् उत्पन्न हनुे धूिो वाय ु प्रदूषणको प्रमखु अंश हो। त्यस्तै 
तनमाटण सामग्रीहरू ढुवानी गनट आवश्यक सवारी साधनहरू, तनमाटण उपकरणहरूको सञ्चािन 
िस्तै कन्क्रीर्को तमश्रण, ब्याजचङ्ग प्िान्ट्स, भाइबे्रर्रहरू इत्याददिे वाय ु उत्सिटन बढाउने 
अपेक्षा गररएको छ। यस प्रभाविाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्यून, स्थान ववशेष र 
अल्पकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

ग. िि प्रदूषण 
सतह तथा भतूमगत पानी प्रदूषण तनमाटणको क्रममा हनुे प्रमखु प्रभावहरू हनु।् तनमाटण जशववरबार् 
फोहोर पानी उत्पादन हनु्छ। त्यस्तै प्रयोग गररएको इन्धन इत्याददिे फोहोर पानीको प्रवाहमा 
तेि र ग्रीि पदाथट बढाउन सक्छ। सबै तनमाटण सम्बन्धी गततववतधहरू संिग्न तनमाटण साइर्मा 
सीतमत हनुे भएकोिे पानीको स्रोतमा कुनै ठूिो असर पदैन। यस प्रभाविाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, 
पररमाणमा न्यून, स्थान ववशेष र अल्पकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

घ. ध्वतन प्रदूषण 
ध्वतन प्रदूषण तनमाटण कायटमा हनुे मखु्य प्रदूषणहरू मध्ये एक मातनन्छ। उच्च ध्वतनिे सामान्य 
रूपमा मौजखक कुराकानी र तनद्रामा प्रभाव पादटछ भने प्राकृततक शाजन्तमय वातावरणमा दखि 
परु् याउँदछ। ववतभन्न तनमाटण गततववतधहरूको कारण प्रस्ताववत आयोिना क्षरेको छेउछाउमा 
ध्वतन प्रदूषण हनु सक्नेछ। त्यस्तै तनमाटण सामग्रीका ढुवानीका िातग प्रयोग हनुे तनमाटण 
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सवारीहरूिे पतन आयोिना क्षेरमा आवाि बढाउँछन।् यस प्रभाविाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, 
पररमाणमा मध्यम, स्थान ववशेष र अल्पकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

ङ. ठोस तथा तरि फोहोर व्यवस्थापन 
तनमाटण चरणको अवतधमा ठोस फोहोरहरू िस्तै इट्टाका रु्क्राहरू र रु्रे्को र्ाइिहरू, तनमाटण 
सामग्री िस्तै बािवुा, तसमेन्र् र प्यावकङ्ग सामग्री, फनीचर सेर्अपबार् काठको रु्क्राहरू र धिुो, 
पेन्र् र फिाम स्कै्रप आदद हनु।् यस्ता फोहोरहरूको अप्रबजन्धत व्यवस्थापनिे क्षेरको 
सौन्दयटिाई असर गनट सक्दछ भने कामदारहरूिाई चोर्पर्क िाग्न सक्छ। त्यस्तै तनमाटण 
चरणमा तरि फोहोरको रूपमा बािवुा तमजश्रत पानी, शौचाियबार् तनस्कने पानी आदद हनु।् 
यी तरि पदाथटको अप्रबजन्धत व्यवस्थापनिे भतूमगत पानी र नजिकैको पानीको स्रोतमा प्रदूषण 
हनु सक्छ। यस प्रभाविाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्यून, स्थान ववशेषमा सीतमत र 
अल्पकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

च. अतधक ऊिाट आवश्यकता 
तनमाटण चरणको बखत ऊिाट खपत अतधक हनु सक्छ। तडिेि िेनरेर्र र सवारीसाधनका िातग 
तडिेिको खपत, प्रशासतनक ऊिाट उपभोग, आदद तनमाटण चरणमा ऊिाट खपतका प्रमखु स्रोतहरू 
हनु।् यसिे स्थानीय ऊिाट आपूततटमा दबाब ददने उच्च ऊिाट खपत गदटछ। यस प्रभाविाइट 
प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थिगत र दीघटकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको 
छ। 
 

छ. तनमाटण सामाग्रीको ढुवानी तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी चनुौती 
तनमाटण चरणमा आवश्यक हनुे ववतभन्न तनमाटण सामग्रीको अव्यवजस्थत ढुवानी तथा व्यवस्थापनिे 
आयोिना क्षेर पररसर तथा वरपर रहेका बातसन्दाहरूिाई असर पनट सक्दछ। तनमाटण गततववतधिे 
साइर्मा तनमाटण सवारी साधनहरूको आवतिावत बढाउँछ। यस गततववतधिे रावफक अवरोध 
र रावफक भीड पैदा गने सम्भावना छ, िसिे वरपरका बातसन्दाहरूिाई र आयोिना क्षेरद्वारा 
िाने पैदि यारीहरूिाई असर गछट। यस प्रभाविाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थान 
ववशेष र अल्पकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
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ि. प्रकोपको िोजखम व्यवस्थापन 
तनमाटण चरणको अवतधमा भकूम्प, आगिागी र इिेजक्रक सर्ट सवकट र् िस्ता आपतिे कामदारहरू 
र तनमाटण साइर्सँगैका नजिकका क्षेरहरूमा असर पानट सक्छ। ववद्यतुीय सर्ट सवकट र् वा तनमाटण 
चरणमा कामदारहरूको िापरवाहीको कारण आगोको िोजखम हनु सक्छ। यस प्रभाविाई 
अप्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा उच्च, स्थान ववशेष र अल्पकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण 
गररएको छ। 
 

झ. ववद्यमान पूवाटधारमा प्रभाव 
भतूमगत तल्िा तनमाटण गदाट हनु सक्ने असर तथा िग खन्दा तनस्कने मार्ोको अनजुचत 
व्यवस्थापनिे तछमेकी पूवाटधारहरूमा प्रभाव पनट सक्छ। तनमाटण गततववतधिे कामदारको सरुक्षा, 
भबूनौर्, सडक, दूरसञ्चार िाइन, पानी आपूततट प्रणािी, ववद्यतुीय िाइनहरू िस्ता यस क्षेरमा 
अवजस्थत पूवाटधारहरूिाई असर गनट सक्छ। यस प्रभाविाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, 
स्थिगत देजख स्थानीय र अल्पकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 
७.२.१.२ सञ्चािन चरण 

क. ठोस फोहोर उत्पादनसँग सम्बजन्धत प्रभाव 
यस अपार्टमेन्र्को ठोस फोहोर प्राय: दवैु  वकतसम (िैववक र अिैववक) को हनु्छ। त्यस्ता 
फोहोरहरूमा खानाको फोहोर, कागि िन्य फोहोर र उपभोक्ता प्याकेजिङ्ग फोहोर हनु्छन,् 
िसमध्ये बहसंुख्यक िैववक फोहोर हनु्छ। यस अपार्टमेन्र् सञ्चािनको क्रममा प्रत्येक 
अपार्टमेन्र्बार् प्रततददन ३ के.िी. फोहोर उत्पादन हनुे अनमुान गररएको छ। यी बाहेक ममटत 
गदाट रु्वक्रएको वा प्रयोग गररएको िाइर् बल्ब (सी.एफ.एि वा एि.इ.डी बल्ब), प्रयोग गररएको 
ब्यारी आदद िनु सामान्यतया िोजखमपूणट हनु सक्छ, त्यस्ता फोहोरहरूको उजचत व्यवस्थापन 
नहुँदा त्यहाँ बसोबास गने मातनसहरू र वरपरको वातावरणिाई धेरै तररकािे असर गनट सक्छ। 
यस प्रभाविाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा उच्च, स्थान ववशेष र दीघटकािीन अवतधको रूपमा 
वगीकरण गररएको छ। 
 

ख. तरि फोहोर उत्पादनसँग सम्बजन्धत प्रभाव 
अपार्टमेन्र् भवनबार् उत्पन्न हनुे तरि फोहोरहरूमा शौचािय, भान्छा, बाथरूमहरूबार् तनस्कन े
पानी हनु।् कािो पानी (शौचाियबार्) र नहुाउने, धनुे र सफा गने खैरो पानीको संयकु्त 
सङ्किनिे सम्पूणट फोहोर पानीिाई दूवषत पाछट। यस्तो फोहोर पानीको अव्यवजस्थत ववसिटनिे 
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TSP को ववृद्ध, BOD को मारा ववृद्ध र िि प्रदूषण हनु सक्छ। ढि तनकास पाइपको चहुावर्को 
कारण कािो पानीिे भतूमगत पानी पतन दूवषत गनट सक्छ। यस प्रभाविाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, 
पररमाणमा उच्च, स्थानीयमा सीतमत र दीघटकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

ग. उच्च पानी उपभोगसँग सम्बजन्धत प्रभावहरू  
अपार्टमेन्र्मा पानी प्रायः नहुाउने, भान्सामा प्रयोग, वपउने पानी र सफाइ आददका िातग खपत 
हनु्छ। आयोिना पूणट सञ्चािनको चरणमा ववतभन्न प्रयोिनको िातग दैतनक आधारमा ४०,००० 
तिर्र पानीको आवश्यकता पदटछ। भतूमगत पानी तनकाल्नाको कारण भतूमगत पानीको सतह 
घट्न सक्ने सम्भावना देजखन्छ। यस प्रभाविाइट प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्यून, स्थानीयमा 
तसमीत र दीघटकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

घ. िि प्रणािी व्यवस्थापन 
आकाशे पानी तनकासको अपयाटप्त व्यवस्थाको कारण आयोिना पररसरमा पानी िम्ने समस्या 
हनु सक्छ। ितमनको सतह बन्द हनुकुा कारण पानी ितमन तभर पस्न सक्दैन र भतूमगत पानी 
पनुभटरणमा समस्या आउन सक्छ। यस प्रभाविाइट प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्यून, स्थानीयमा 
तसमीत र दीघटकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

ङ. अतधक ऊिाट आवश्यकता 
यस अपार्टमेन्र् सञ्चािन चरणको बखत ऊिाट खपत अतधक हनु सक्छ। वातानकुुिन प्रणािी, 
पम्पहरूको सञ्चािन, जिम हिमा प्रयोग हनुे उपकरणहरू र सवारीसाधनका िातग तडिेिको 
खपत आदद अपार्टमेन्र्मा ऊिाट खपतका प्रमखु स्रोतहरू हनु।् यसिे स्थानीय ऊिाट आपूततटमा 
दबाब ददने उच्च ऊिाट खपत गदटछ। यस प्रभाविाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, 
स्थान ववशेषमा सीतमत र दीघटकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

च. प्रकोप िोजखम व्यवस्थापन (भकूम्प, आगिागी, ववद्यतुीय सर्ट सवकट र् आदद) 
अपार्टमेन्र् सञ्चािन चरणमा भकूम्प र आगो िाग्न सक्ने घर्ना पररकल्पना गररएको सम्भाववत 
प्रकोप हो। तबििुी सर्ट सवकट र् वा स्र्ाफको िापरवाहीको कारण आगोको िोजखम हनु सक्छ। 
यस प्रभाविाई अप्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा उच्च, स्थान ववशेषमा सीतमत र दीघटकािीन 
अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
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छ. यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी चनुौती 
सञ्चािन चरणमा व्यजक्तहरूको आगमनको ववृद्धका कारण रावफक घनत्व बढ्न सक्छ। यस 
प्रभाविाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्यून, स्थान ववशेषमा सीतमत र दीघटकािीन अवतधको 
रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

ि. ध्वतन प्रदूषण 
अपार्टमेन्र्मा बस्ने मातनसहरू र कामदारहरुको गततशीिताबार् उत्पन्न हनुे आवाि, पम्पको 
सञ्चािन र सवारी साधनबार् तनस्कने आवाि नै आयोिना क्षेरमा हनुे ध्वतन प्रदूषणका मखु्य 
स्रोतहरू हनु।् यस प्रभाविाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्यून, स्थान ववशेषमा सीतमत र 
दीघटकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको छ।  
 
७.२.२ िैववक वातावरण 
७.२.२.१ तनमाटण चरण  
अपार्टमेन्र् तनमाटणको समयमा कुनै रूख वा बोर्तबरूवा काट्न/ नास्न नपने हुँदा यहाँको िैववक 
ववववधतामा कुनै पतन वकतसमको प्रततकूि प्रभाव पदैन। 

 
७.२.२.२ सञ्चािन चरण 

क. आयोिना क्षरेमा हररयािीको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको चनुौती 
यस अपार्टमेन्र्मा बगैँचाको व्यवस्था रहने छ। अपार्टमेन्र्मा बस्न ेमातनसहरू र प्रस्तावकद्वारा 
पतन बगैँचा सनु्दर र हररयािी बनाउन ववतभन्न फुिहरू र फिफूिका बोर्हरू िगाइट हररयािी 
कायम गररनेछ। यस प्रभाविाई पररमाणमा न्यून, स्थान ववशेषमा सीतमत र दीघटकािीन अवतधको 
रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 
७.२.३ सामाजिक, आतथटक तथा सासं्कृततक वातावरण 
७.२.३.१ तनमाटण चरण 

क. कामदारहरूको व्यवसायिन्य सरुक्षा तथा स्वास्थ्यको िोजखम 
तनमाटण चरणको बखत उच्च तापक्रम, उच्च ध्वतन, कमिोर प्रकाश प्रणािी आददिे 
कामदारहरूिाई शारीररक रूपमा हातन परु् याउन सक्छ। ववतभन्न प्रकारको मेजशन प्रयोग गदाट 
सामान्य चोर् पर्क देजख तिएर घातक समेत हनुे सम्भावना रहेको छ। असरुजक्षत वपउने पानी, 
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सरसफाइ अवस्थािे थप सरूवा रोगहरूको िोजखम बढाउन सक्छ। पेन्र्, ग्रीि, डस्र्िस्ता 
िोजखमपूणट सामग्रीको दीघटकािीन िोजखमिे श्वास सम्बन्धी रोग, र्ाउको दखु्न ेर काम गने दक्षता 
घर्ाएर कमटचारीहरूिाई िोजखम थप्न सक्छ। यस प्रभाविाई पररमाणमा मध्यम, स्थान ववशेषमा 
सीतमत र अल्पकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

ख. बािबातिकाको श्रम शोषण तथा ज्यािामा गररन ेभेदभाव 
यस अपार्टमेन्र् तनमाटणको बखत बािबातिकाहरूिाई काममा िगाई बािबातिकाको श्रम शोषण 
पतन हनु सक्छ। यसका कारण बािबातिकाहरूको मानतसक तथा शारीररक स्वास्थ्यमा हातन 
पनट सक्छ, िनु सामाजिक वा नैततक रूपमा हातनकारक हनु्छ। तनमाटण साइर्हरूमा दैतनक 
ज्यािामा भेदभाव हनु सक्छ। मवहिा कामदारहरूिाई कम पाररश्रतमक र परुुष समकक्षको 
तिुनामा ज्यािाको भकु्तानीमा भेदभाव हनु सक्छ। यस प्रभाविाई पररमाणमा मध्यम, स्थानीयमा 
सीतमत र अल्पकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

ग. कायटस्थिमा हनु ेयौन िन्य दवु्यटवहार 
तनमाटण चरणको बेिा कायटस्थिमा िो कोहीसँग यौनिन्य दवु्यटवहार हनुे सम्भावना रहेको छ। 
यस प्रभाविाई पररमाणमा मध्यम, स्थानीयमा सीतमत र अल्पकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण 
गररएको छ। 

 

घ. महामारीबार् पनट सक्न ेप्रभाव 
तनमाटण चरणको बेिा कमटचारीहरूको िापवाटहीको कारण कोतभड तथा अन्य महामारीहरू फैतिन 
सक्छ। यस प्रभाविाई पररमाणमा मध्यम, स्थानीयमा सीतमत र अल्पकािीन अवतधको रूपमा 
वगीकरण गररएको छ। 

 
ङ. स्थानीयवासीहरूको गनुासो 

तनमाटण चरणमा हनुे ववतभन्न प्रकारका प्रभावहरू िस्तै वाय ुतथा ध्वतन प्रदूषण, फोहोर व्यवस्थापन, 
रावफक िाम आददका कारण यस क्षेरका स्थानीयवासीहरुको गनुासो हनु सक्छ। यस प्रभाविाई 
पररमाणमा मध्यम, स्थान ववशेषमा सीतमत र अल्पकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको 
छ।  
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७.२.३.२ सञ्चािन चरण 
क. आयोिना तभर र वरपर क्षरेको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ  

प्रस्ताववत आयोिनाबार् उत्पन्न हनुे कुवहने र नकुवहने फोहोरको अप्रबन्धतत व्यवस्थापनिे 
वरपरको वातावरण प्रदूवषत हनु सक्छ। कुवहन ेफोहोरको उजचत व्यवस्थापन वा भण्डारण नहुँदा 
दगुटन्ध बढ्न सक्छ र यसिे सामदुायको स्वास्थ्यिाई असर गनट सक्छ। फोहोर पानी पाइपको 
चहुावर् र ढि तनकासको अनजुचत व्यवस्थािे वरपरको वातावरण तबगानट सक्छ र यदद त्यस्तो 
चहुावर् भतूमगत स्रोतमा पगु्यो भने ितमनको पानीिाई दूवषत पारी यसिे समदुायको स्वास्थ्यिाई 
असर गनट सक्छ। यस प्रभाविाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थान ववशेषमा सीतमत 
र दीघटकािीन अवतधको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

ख. स्थानीयवासीको गनुासो 
यस अपार्टमेन्र् सञ्चािनको क्रममा अप्रबजन्धत फोहोरमैिा व्यवस्थापन, उच्च ध्वतनको स्तर र 
अव्यवजस्थत सवारी साधन पावकट ङ्गका कारण स्थानीयवासीहरूमा गनुासो हनु सक्छ। यस 
प्रभाविाई  प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थान ववशेषमा सीतमत र दीघटकािीन अवतधको 
रूपमा वगीकरण गररएको छ।
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  तातिका 37: सकारात्मक प्रभावहरूको मूल्याङ्कन 

क्र.स. मदु्दाहरू प्रभावहरू 

प्रभाव मूल्याङ्कन  

िम्
मा
 अं

क 

मह
त्व

 

प्रकृ
तत 

परर
मा
ण 

सी
मा
  

सम
या
वतध

 

तनमाटण चरण 

१ रोिगारीको अवसर 
 स्थानीय व्यजक्त र अन्यिाई रोिगारीको अवसर 
 स्थानीय अथटव्यवस्थामा ववृद्ध 

D Mo (20) L (20) 
LT 

(20) 60 मध्यम महत्व 

सञ्चािन चरण 

१ रोिगारीको अवसर 
 स्थानीय व्यजक्त र अन्यिाई रोिगारीको अवसर 

 स्थानीय अथटव्यवस्थामा ववृद्ध 
D Mo (२०) L (२०) 

LT 

(२०) 
६० मध्यम महत्व 

२ रािस्व  सङ्किन  स्थानीय अथटव्यवस्था वृवद्ध D Mo (२०) L (२०) 
LT 

(२०) 
६० मध्यम महत्व 

३ 
सवुवधा सम्पन्न अपार्टमेन्र् 
को उपिब्धता 

 सवुवधा सम्पन्न अपार्टमेन्र्हरू मार नभइट पयाटप्त 
खिुा के्षर, पावकट ङ्ग, जिम, साउना तथा सभा गहृ 
भएको क्िब भवन, चौडा बार्ो, पयाटप्त स्वच्छ 
खानेपानी आददको राम्रो व्यवस्था भएको 
अपार्टमेन्र्को तनमाटण गररनेछ। 

D Mo (२०) L (२०) 
LT 

(२०) 
६० मध्यम महत्व 

४ सामाजिक सरुक्षा 
 मखु्य प्रवेशद्वारमा दक्ष र सक्षम सरुक्षा चौकीदारको 

व्यवस्था रहनेछ। 
D Mo (२०) L (२०) L (२०) ६० मध्यम महत्व 
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५ 

 
 
सामाजिक उत्तरदावयत्व 
अन्तगटत स्थानीय 
समदुायका िातग गररन े
सहयोग 

 आयोिनािे सामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तगटत 
स्थानीय समदुायका िातग सहयोगको गततववतधहरू 
गनेछ 

 स्वास्थ्य, जशक्षा, पानी आपूततट र सरसफाइ, धातमटक 
र सांस्कृततक सम्पदा संरक्षण गनट सहयोग, 
नजिकको पहुँच सडकहरूको ममटतका िातग िागत 
ववतनयोिन गनेछ 

D Mo 

(२०) 

L (२०) LT 

(२०) 

६० मध्यम महत्व 

 

तातिका 38: नकारात्मक प्रभावहरूको मूल्याङ्कन 

क्र.स. मदु्दाहरू प्रभावहरू 

प्रभाव मूल्याङ्कन  

िम्
मा
 अं

क
 

मह
त्व
 

प्रकृ
तत 

सी
मा
  

परर
मा
ण 

सम
या
वतध

 

क. भौततक वातावरण 
तनमाटण चरण 

१ 
भ-ूउपयोगमा हनु े
पररवतटन 

 मानव बस्ती र तनमाटण के्षरमा वृवद्ध। 
 यो एक अवजशष्ट प्रभाव हो। 

 

D 

 

L 
(20) 

 

Mi 
(10) 

 

MT 

(10) 
40 न्यून महत्व 

२ वाय ुप्रदषुण 
 तनमाटण मेजशनरीहरू तथा तनमाटण वाहनहरूबार् SO2, NOx, PM िस्ता 

प्रदूषक उत्सिटन। 
D 

L 
(20) 

Mo 
(20) 

MT 

(10) ५० 
मध्यम 
महत्व 
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क्र.स. मदु्दाहरू प्रभावहरू 

प्रभाव मूल्याङ्कन  

िम्
मा
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३ िि प्रदूषण 

 तनमाटण जशववरबार् फोहोर पानी उत्पादन हनु।् त्यस्तै, प्रयोग गररएको 
ईन्धन इत्याददिे फोहोर पानीको प्रवाहमा तेि र ग्रीि सामग्री बढाउन 
सक्छ। 

 तनमाटण सामग्रीहरूको भण्डारण गदाट खेर गएका ईंर्ा, ढंुगाका 
रु्क्राहरू, बािवुाहरूको कारणिे मार्ो प्रदूषण हनु सक्छ । 

D 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
MT 

(10) ३० न्यून महत्व 

४ ध्वतन प्रदूषण 
 तनमाटण मेजशनरी तथा उपकरणहरूको सञ्चािनबार् ध्वतनको स्तर 

बढ्न सक्छ। 
D 

SS 
(10) 

Mo 
(20) 

ST 

(5) 35 न्यून महत्व 

५ 
ठोस तथा तरि फोहोर 
व्यवस्थापन 
 

 ठोस फोहोरहरू िस्तै इट्टाका रु्क्राहरू र रु्रे्को र्ाइिहरू, तनमाटण 
सामग्री िस्तै बािवुा, तसमेन्र् र प्यावकंग सामग्री, फनीचर सेर्अपबार् 
काठको रु्क्राहरू र धिुो, पेन्र् र फिाम स्कै्रप आदद छररएर तथा 
िथाभावी तमतसएर फोहोर हनु  सक्छ। 

 तरि फोहोरको रूपमा बािवुा तमजश्रत पानी, शौचाियबार् तनस्कन े
पानी आददिे भतूमगत पानी र नजिकैको पानीको स्रोतमा प्रदूषण हनु 
सक्छ। 

D 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
ST 
(5) 25 न्यून महत्व 

६ 
अतधक ऊिाट 
आवश्यकता 

 तडिेि िेनरेर्र र सवारीसाधनका िातग तडिेिको खपत, प्रशासतनक 
ऊिाट उपभोग, आददिे तनमाटण चरणमा उच्च ऊिाट खपत गदटछ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

LT 
(20) 50 

मध्यम 
महत्व 
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७ 

तनमाटण सामाग्रीको 
ढुवानी तथा  
व्यवस्थापन सम्बन्धी 
चनुौती  

 तनमाटण सवारीको अव्यवजस्थत पावकट ङ्ग र सडक छेउमा तनमाटण 
सामग्रीहरू उतानुटका कारण तथा धिुो उड्नािे स्थानीय र पैदि 
यारीहरुिाई वाधा पगु्न सक्छ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

ST 
(5) 35 न्यून महत्व 

८ 
प्रकोपको िोजखम 
व्यवस्थापन 

 भकूम्प, आगिागी र इिेजक्रक सर्ट सवकट र् िस्ता आपतिे श्रतमकहरू 
र तनमाटण साइर्सँगैका नजिकका के्षरहरूमा असर पानट सक्छ। 

I 
SS 

(10) 
H 

(60) 
ST 
(5) 75 उच्च महत्व 

८ 
ववद्यमान पूवाटधारमा 
प्रभाव 

 उत्खनन ् गदाट तनस्कने मार्ोको अनजुचत व्यवस्थापनिे तछमेकी 
पूवाटधारहरूमा प्रभाव पनट सक्छ। 

 तनमाटण गततववतधिे सडक, रे्तिकम्यतुनकेसन िाइन, पानी आपूततट 
प्रणािी, डे्रनेि तसस्र्म, इिेजक्रकि तग्रडहरू िस्ता यस के्षरमा 
अवजस्थत पूवाटधारहरूिाई असर गनट सक्दछ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 

(20) 
ST 
(5) 35 न्यून महत्व 

सञ्चािन चरण 

१ 
ठोस फोहोर 
उत्पादनसँग सम्बजन्धत 
प्रभाव 

 अपार्टमेन्र् सञ्चािनको क्रममा प्रतत अपार्टमेन्र् ३ के.िी. फोहोर 
प्रततददन उत्पादन हनुे अनमुान गररएको छ। 

 अवप्रय दृश्य, नराम्रा गन्ध, रोग भेक्र्रमा बढाव र संक्रतमत रोगहरूको 
प्रसार हनु सक्छ। 

D 
SS 

(10) 
H 

(60) 
LT 

(20) 90 उच्च महत्व 
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 रु्वक्रएको वा प्रयोग गररएको िाइर् बल्ब (एि.इ.डी र सी.एफ.एि), 
प्रयोग गररएको ब्यारी आदद अपेजक्षत गररन्छ िनु सामान्यतया 
िोजखमपूणट हनु्छ। 

२ 
तरि फोहोर 
उत्पादनसँग सम्बजन्धत 
प्रभाव 

 ढि पाइपको चहुावर्को कारण भतूमगत िि प्रदूषण हनुे सम्भावना 
रहेको छ। 

 फोहोर पानीको अव्यवजस्थत ववसिटनिे TS को वृवद्ध, BOD को मारा 
वृवद्ध र िि प्रदूषण हनु सक्छ। 

D 
L 

(20) 
H 

(60) 
LT 

(20) 100 उच्च महत्व 

३ 
उच्च पानी उपभोगसँग 
सम्बजन्धत प्रभावहरू 

 प्रस्ताववत आयोिना सञ्चािनको क्रममा प्रतत ददन ८०,००० तिर्र 
पानी आवश्यक हनुे अनमुान गररएको छ। 

 भतूमगत पानीको प्रयोग गने योिना रहेको छ िसको कारण भतूमगत 
पानीको सतह घट्न सक्छ। 

D 
L 

(20) 
Mi 

(10) 
LT 

(20) 50 
मध्यम 
महत्व 

४ 
िि प्रणािी 
व्यवस्थापन 

 आकाशे पानी तनकासको अपयाटप्त व्यवस्थाको कारण आयोिना 
पररसरमा पानी िम्न ेसमस्या हनु सक्छ। 

 ितमनमा pavement गदाट पानी ितमन तभर पस्न सक्दैन र भतूमगत 
पानी पनुभटरणमा समस्या आउन सक्छ 

D 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
LT 

(20) 40 न्यून महत्व 

५ 
अतधक ऊिाट 
आवश्यकता 
 

वातानकुुिन प्रणािी, पम्पहरूको सञ्चािन र जिम हिमा प्रयोग हनु े
उपकरणहरू र सवारीसाधनका िातग तडिेिको खपत आदद अपार्टमेन्र्मा 
ऊिाट खपतका प्रमखु स्रोतहरू हनु ्।  

D 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

LT 
(20) 50 

मध्यम 
महत्व 
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६ 

प्रकोप िोजखम 
व्यवस्थापन (भकूम्प, 
आगिागी, ववद्यतुीय 
सर्ट सवकट र् आदद) 

 आगिागी र भकूम्प िस्ता आपतकािीन घर्नाहरूमा मानवीय र 
िनधनको क्षतत हनुे सम्भावना हनु्छ। 

I 
SS 

(10) 
H 

(60) 
LT 

(20) 90 उच्च महत्व 

७ 
यातायात व्यवस्थापन 
सम्बन्धी चनुौती 

 अपार्टमेन्र् भवनमा बस्ने मातनसहरूको सवारीसाधनको 
आवतिावतको कारण मखु्य प्रवेशद्वार वरपर रावफक िाम र रावफक 
दघुटर्नाहरू हनुे सम्भावना हनु्छ। 

D 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
LT 

(20) 40 न्यून महत्व 

८ ध्वतन प्रदूषण 
 मानवीय तथा सवारी साधनको बढ्दो गततववतध र तडिेि िेनेरेर्रको 

सञ्चािनिे उच्च ध्वतन उत्पन्न हनु्छ। 
D 

SS 
(10) 

Mi 
(10) 

LT 
(20) 40 न्यून महत्व 

ख. िैववक वातावरण 
तनमाटण तथा सञ्चािन चरण 

१ 

आयोिनाक्षेरमा 
हररयािी को संरक्षण 
तथा व्यवस्थापनको 
चनुौती 

 अपार्टमेन्र् भवन तनमाटणको समयमा कुनै रूख वा बोर्तबरूवा काट्न/ 
नास्न नपने 

 अपार्टमेन्र्मा बगैँचाको व्यवस्था रहेको कारण अपार्टमेन्र् भवन 
पररतधमा हररयािी कायम रहन्छ। 

D 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
LT 

(20) 40 न्यून महत्व 

ग. सामाजिक, आतथटक तथा सासं्कृततक वातावरण 
तनमाटण चरण 
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१ 

कामदारहरूको 
व्यवसायिन्य सरुक्षा 
तथा स्वास्थ्यको 
िोजखम 

 उच्च तापक्रम, उच्च ध्वतन, कमिोर प्रकाश प्रणािी आददिे 
कामदारहरूिाई शारीररक रूपमा हातन परु् याउन सक्छ।  

 ववतभन्न प्रकारको मेजशन प्रयोग गदाट सामान्य चोर् पर्क देजख तिएर 
घातक समेत हनुे सम्भावना रहेको छ। 

 पेन्र्, ग्रीि, डस्र्िस्ता खतरनाक सामग्रीको दीघटकािीन िोजखमिे 
श्वास सम्बन्धी रोग, र्ाउको दखु्न े र काम गने दक्षता घर्ाएर 
कमटचारीहरूिाई िोजखम थप्न सक्छ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

ST 
(5) 35 न्यून महत्व 

२ 
बािबातिकाको श्रम 
शोषण तथा ज्यािामा 
गररने भेदभाव 

 बािबातिकाहरूिाई कुनै पतन वकतसमको कामहरू गराउने सम्भावना 
रहेको छ र बािबातिकाको शोषण पतन हनु सक्छ िसको कारण 
बािबातिकाहरूको मानतसक तथा शारीररक स्वास्थ्यमा हातन पनट 
सक्छ िनु सामाजिक वा नैततक रूपमा हातनकारक हनु्छ।  

 तनमाटण साइर्हरूमा दैतनक ज्यािामा भेदभाव हनु सक्छ। मवहिा 
कामदारहरूिाई कम पाररश्रतमक र परुुष समकक्षको तिुनामा 
ज्यािाको भकु्तानीमा भेदभाव हनु सक्छ। 

D 
L 

(20) 
Mo 
(20) 

ST 
(5) 45 

मध्यम 
महत्व 

३ 
कायटस्थिमा हनु े यौन 
िन्य दवु्यटवहार  कायटस्थिमा िो कोहीसँग यौन िन्य दवु्यटवहार हनु सक्छ। D 

L 

(20) 

Mo 
(20) 

ST 
(5) 

45 
मध्यम 
महत्व 
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४ 
महामारीबार् पनट सक्न े
प्रभाव 

 कमटचारीहरूमा कोतभड तथा अन्य महामारीबार् असर तथा प्रभाव पनट 
सक्छ। 

D 
L 

(20) 

Mo 
(20) 

ST 
(5) 

45 
मध्यम 
महत्व 

५ स्थानीयवासीको गनुासो 
 वायू तथा ध्वतन प्रदूषण, फोहोर व्यवस्थापन र अव्यवजस्थत सवारी 

साधन पावकट ङ्गका कारण स्थानीयवासीहरूमा गनुासो हनु सक्छ। 
I 

SS 
(10) 

Mo 
(20) 

ST 

(5) 35 न्यून महत्व 

सञ्चािन चरण 

१ 
आयोिना क्षेर तभर र 
वरपर क्षेरको स्वास्थ्य 
तथा सरसफाइ 

 कुवहने फोहोरको अनजुचत व्यवस्थापन वा भण्डारणिे दगुटन्ध बढाउन 
सक्छ। िामखटेु्ट, जझंगा िस्ता रोग भेक्र्रहरूको िातग अनकुुि  
बासस्थान प्रदान गनट सक्छ र यसिे सामदुावयक स्वास्थ्यिाई असर 
गनट सक्छ। 

 फोहोर पानी पाइपको चहुावर् र ढि तनकासको अनजुचत व्यवस्थािे 
भतूमगतको पानीिाई दूवषत पानट सक्छ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

LT 

(20) 50 
मध्यम 
महत्व 

२ स्थानीयवासीको गनुासो 
 फोहोरमैिाको उजचत व्यवस्थापन नहुँदा, उच्च ध्वतनको स्तर र 

अव्यवजस्थत सवारी साधन पावकट ङका कारण स्थानीयवासीहरूमा 
गनुासो हनु सक्छ। 

I 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

LT 
(20) 50 

मध्यम 
महत्व 
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प्रभाव, वातावण संरक्षण तनयमाविी, २०७७ 

Magnitude (पररमाण) Extent (सीमा) Duration (समयाअवतध) 

उच्च ६० क्षेरीय ६० ददघटकािीन २० 

मध्यम २० स्थानीय २० मध्यमकािीन १० 

न्यून १० स्थिगत १० अल्पकािीन ५ 

प्रभावको महत्व 

योगफि:  ४५ भन्दा कम: न्यून महत्व  ४५ देजख ७५: मध्यम महत्व  ७५ भन्दा बढी: उच्च महत्व
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पररच्छेद ८ : प्रस्तावको कायाटन्वयनबार् वातावरणमा पने प्रभावको रोकथामका ववषय 

 

आयोिनाबार् प्रभाववत हनुे क्षेरको वातावरणीय अवजस्थतत, आयोिना कायाटन्वयन ववतधहरू तथा 
वक्रयाकिापहरूको अध्ययनबार् स्थानीय वातावरणमा पनटसक्ने नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूको 
ववश्लषेणबार् प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू पवहचान गरी वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा समावेश 
गररएको छ। यसरी वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू सझुाउँदा सम्भव भएसम्म प्रभाव 
हनु नददन ेवा प्रततरोधात्मक (Preventive Measure) र यदद यस्तो सम्भावना नरहेमा प्रभाव न्यूनीकरण 
गने वा सधुारात्मक उपाय (Corrective Measure) अविम्बन गने र अजन्तम ववकल्पका रूपमा 
क्षततपूततट प्रदान गने (Compensatory Measure) उपायिाई आत्मसात गररएको छ। त्यस्तै प्रस्ताव 
कायाटन्वयनबार् हनु ेसकारात्मक प्रभावहरूिाई बढोत्तरी गने ववषयिाई समेत वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन प्रततवदेनमा उल्िेख गररएको छ। यस प्रततवेदनमा उल्िेख भएका सम्पूणट प्रभाव 
न्यूनीकरणका उपायहरू तथा सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरीकरण गने उपायहरूको अतनवायट 
कायाटन्वयन गने दावयत्व उल्िेख भएअनसुार आयोिना प्रस्तावक वा तनमाटण कम्पनीको हनुे छ। 
अध्ययन प्रततवेदनमा सकारात्मक प्रभावका बढोत्तरीकरण तथा नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका 
उपायहरू, ववतध, दावयत्व तथा अनमुातनत बिेर् समेत उल्िेख गरी तनम्नानसुार प्रस्ततु गररएको छ। 

 
८.१ सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरीका वक्रयाकिाप 

अ. तनमाटण चरण 
क. रोिगारीको अवसर 

सम्भव भएसम्म योग्यता, तसप र इच्छुकताको आधारमा रोिगारीका अवसरहरूको िातग स्थानीय 
व्यजक्तहरूिाई प्राथतमकता ददइनेछ। वरपरका समदुायमा उपिब्ध दक्ष िनशजक्तको िातग 
स्थानीयिाई रोिगार तातिम उपिब्ध गराइनेछ।  
 

आ. सञ्चािन चरण 
क. रोिगारीको अवसर 

सम्भव भएसम्म योग्यता, सीप र इच्छुकताको आधारमा रोिगारीका अवसरहरूको िातग स्थानीय 
व्यजक्तहरूिाई प्राथतमकता ददइनेछ। वरपरका समदुायमा उपिब्ध दक्ष िनशजक्तको िातग 
स्थानीयिाई रोिगार तातिम उपिब्ध गराइनेछ। आयोिनािाइट सञ्चािन चरणको बखत प्िम्बर, 
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तबििुी प्राववतधक, प्िान्र् अपरेर्र, व्यवस्थापन कमटचारी, सरुक्षा गाडट र सफाइ कमटचारी िस्ता 
िनशजक्त आवश्यक पदटछ र यथासम्भव स्थानीय िनतािाई प्राथतमकता ददइनेछ। 
 

ख. रािस्व सङ्किन 
अपार्टमेन्र् सञ्चािन वापत संघीय तथा स्थानीय तहिाई बझुाइने रािस्वबार् संघ तथा स्थानीय 
तहको रािस्व सङ्किनमा रे्वा पगु्नेछ। कमटचारीको रूपमा कायटरत स्थानीयिे आफ्लनो िीववका 
चिाउन ेअवसर पतन पाउने छन,् िसिे स्थानीय अथटव्यवस्था ववृद्ध गनट मद्दत गदटछ। 

 
ग. सवुवधा सम्पन्न अपार्टमेन्र्को उपिब्धता 

बरु्वि, भैरहवा, पोखरा िगायतका क्षेरमा शहरीकरण सँगै िनसंख्याको अत्यातधक चापको कारणिे 
िग्गाको मूल्यमा ववृद्ध भइट शहरबासीहरू व्यवजस्थत, सरुजक्षत र सिुभ मूल्यमा उपिब्ध हनु सक्न े
आवास सवुवधाबार् बजञ्चत भइटरहेको अवस्थामा इटच्छुक पररवारहरूिाइट सतुबधा सम्पन्न अपार्टमेन्र् 
उपिब्ध गराइटनेछ। 
 

घ. सामाजिक सरुक्षा 
अपार्टमेन्र् क्षेरको मखु्य प्रवेशद्वारमा दक्ष र सक्षम सरुक्षा चौकीदारको व्यवस्था रहनेछ, िसकारण 
चोरी, डकैती िस्ता सामाजिक ववकृतत बढीरहेको बेिा मातनसहरूिाइट सामाजिक सरुक्षा प्रदान 
हनुेछ। 

 

ङ. सामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तगटत स्थानीय समदुायका िातग गररन ेसहयोग 
सामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तगटत स्थानीय समदुायका िातग समदुाय आधाररत कायटक्रम र 
गततववतधहरूमा भाग तिइट सहयोग गररनेछ। प्रस्तावकिे धेरै सामाजिक कायटक्रम, िागरूकता 
अतभयान तथा पयाटवरण संरक्षण अतभयान, आददका िातग बिेर् ववतनयोिन गनेछ। त्यस्ता 
कायटक्रमहरूमा स्वास्थ्य, जशक्षा, पानी आपूततट र सरसफाइ, धातमटक र सांस्कृततक सम्पदा संरक्षण 
गनट सहयोग, नजिकको पहुँच सडकहरूको ममटतका िातग नेपाि सरकारको तनयम अनसुार िागत 
ववतनयोिन आदद समावेश छन।्  
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८.२ नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरणका वक्रयाकिाप 
८.२.१ भौततक वातावरण 

अ. तनमाटण चरण 
क. भ-ूउपयोगमा हनु ेपररवतटन 

भवनको तनमाटणिे भतूम प्रयोगमा हनुे पररवतटन एक अवजशष्ट प्रभाव हो, िनु न्यूनीकरण गनट सवकँदैन। 
प्रस्ताववत भवनको नक्साको आधारमा संरचनात्मक तडिाइनको िातग अगातड बढ्न प्रस्तावक 
प्रततबद्ध हनुेछ। नक्सामा उल्िेख भए अनसुार खिुा स्थानहरू, ग्राउन्ड कभरेि र सेर् ब्याक 
तनमाटण गदाट कायम राजखनेछ। Fencing गदाट मापदण्ड अनसुार बनाइटने छ। 

 
ख. वाय ुप्रदूषण 

तनमाटण चरणको बखत हनु ेवाय ुप्रदूषणिाई न्यूनीकरण गनट तनमाटण स्थिमा ददनमा एक पर्क पानी 
छकट ने काम गररनेछ। तनमाटण सामग्रीको भण्डारण गदाट प्िाजस्र्क वा ततरपाििे छोवपनेछ र तनमाटण 
स्थिको वरपर CGI पातािे घेररनेछ। तडिेि िेनेरेर्र तथा सवारी साधन प्रयोग गदाट नेपाि 
सरकारिे तोकेको वायपु्रदूषण मापदण्ड तभर पने गरी मार प्रयोग गररनेछ भने तडिेि िेनरेर्रको 
स्ट्याक उचाइ कजम्तमा १५ तमर्र कायम राजखनछे। 
 

ग. िि प्रदूषण 
तनमाटण जशववर, सामान भण्डारण गने ठाउँ, ब्याजचङ्ग प्िान्र्, तमश्रण क्षेरबार् उत्पादन हनुे फोहोर 
पानीिाई िथाभावी ववसिटन गनट ददईने छैन भने खाडिमा िम्मा गररनेछ। आकाशे पानी र फोहोर 
पानीको तमश्रण हनु नददन तनमाटण कायट वषाटको समयमा गररने छैन। फोहोर पानीमा प्रयोग गररएको 
तेि र रासायतनक पदाथटहरूको तमसावर्मा तनषधे गररनेछ। सबै तनमाटण सम्बन्धी गततववतधहरू 
तनमाटण स्थिमा सीतमत हनुेछ। 
 

घ. ध्वतन प्रदूषण 
तनमाटण कायटबार् उत्पन्न हनुे ध्वतन प्रदूषणिाई कम गनट तनम्न तिजखत न्यूनीकरणका उपायहरू 
अपनाइनेछः 

 उच्च ध्वतन उत्पादन गने उपकरणहरूको प्रयोग ददनको समयमा मार गररनेछ। 
 ठाउँठाउँमा सूचक जचन्ह राजख हनटको प्रयोगिाई कडा तनषधे गररनेछ। 
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 तनमाटण चरणमा प्रयोग हनुे सवारीसाधन तथा तडिेि िेनेरेर्रहरूको आवतधक मरम्मत 
गररनेछ। 

 तडिेि िेनेरेर्र तथा सवारी साधन प्रयोग गदाट नेपाि सरकारिे तोकेको ध्वतनको गणुस्तर 
सम्बन्धी मापदण्ड तभर पने गरी मार प्रयोग गररनेछ। 

 

ङ. ठोस तथा तरि फोहोर व्यवस्थापन 
तनमाटण कायटबार् उत्पन्न हनुे अतधकाशं फोहोर भनेको उत्खनन ् गररएको मार्ो हो। उत्खनन 
गररएको मार्ोिाइट तनमाटण पश्चात ितमन सम्याउन, बगैँचाहरूमा राख्न प्रयोग गररनेछ र बाँकी 
मार्ोिाइट सम्बजन्धत ववके्रताहरूिाई आपूततट गरी व्यवस्थापन गररनछे। तनमाटण स्थिबार् उत्पन्न 
हनुे ठोस तथा तरि फोहोरको िथाभावी ववसिटन गररने छैन। पनु:चक्रीय फोहोर तोवकएको ठाउँमा 
सङ्किन गररनेछ र सम्बजन्धत ववके्रताहरूिाई आपूततट गररनेछ। 
 

च. अतधक ऊिाट आवश्यकता 
तनमाटण चरणको बखत ऊिाट खपतिाई न्यूनीकरण गनट वातावरणमैरी उपकरणहरूको प्रयोगिाइट 
बढावा ददइनेछ। त्यस्तै वैकजल्पक ऊिाटको िातग तडिेि िेनरेर्रको प्रावधान गररनेछ। 
 

छ. तनमाटण सामग्रीको ढुवानी तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी चनुौती 
तनमाटण सामग्री तबक्री ववतरण गने व्यजक्त तथा कम्पनीको आतधकाररकता िाँच गरी आतधकाररक 
रूपमा तबक्री गररने तनमाटण सामग्रीहरू मार खरीद गररनेछ। तनमाटण सामग्रीहरूको ढुवानी गदाट 
तनमाटण सामग्रीिाई प्िाजस्र्क वा तरपाििे छोवपनेछ भने तनमाटण सामग्री ढुवानी गदाट ढुवानी गने 
साधनको तोवकएको क्षमता अनसुार मार गररनेछ।  

 

ि. प्रकोपको िोजखम व्यवस्थापन 
प्रकोपको समयमा तनमाटणमा संिग्न कामदारहरूको सरुक्षाका िातग तनम्न उपायहरू अपनाइनेछः 
 

 तनमाटण स्थिमा फायर एकसवर्ङ्गुइसरको प्रावधान गररनेछ। 
 कामदारहरूिाई व्यजक्तगत सरुक्षाको व्यवस्था गररनेछ। 
 प्रकोपको समयमा आपतकािीन तनकासी ढोकाको व्यवस्था, िम्मा हनुे सरुजक्षत स्थानको 

पवहचान र पदनाम।  
 NBC (National Building Code) बमोजिम भवन तनमाटण गररनेछ। 
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 तनमाटण क्षेरबार् सरुजक्षत स्थान (खिुा ठाउँ, बगैचा) को िातग सरुजक्षत बवहगटमन क्षेरका 
िातग कामदारहरूिाइट वववरण ददइनेछ। 

 
झ. ववद्यमान पूवाटधारमा प्रभाव 

प्रस्ताववत भवनको तनमाटण गदाट अतनवायट रूपमा सेफ्लर्ी नेर्को प्रयोग गररनेछ। भतूमगत तल्िाहरूको 
तनमाटण गदाट shear wall तनमाटण गररनेछ। ववद्यमान संरचनाहरूिाई कुनै पतन असर नपने गरी 
तनमाटण कायट गररनेछ। भवन तनमाटण गनुट अजघ आयोिनाको िग्गासँग तसमाना िोतडएका घर तथा 
अन्य संरचनाहरूको तबमा गररनेछ। तनमाटण कायट गदाट कुनै भवनमा चवकट ने फुट्ने िस्ता क्षतत भए 
क्षतत हेरी क्षतेतपूततटको व्यवस्था गररनेछ। कामदारहरूको िातग सामवुहक तबमाको व्यवस्था गररनेछ। 
 

आ. सञ्चािन चरण 
क. ठोस फोहोर उत्पादनसँग सम्बजन्धत प्रभाव 

अपार्टमेन्र्को फोहोर व्यवस्थापन तनकायमा काम गने कामदारहरूिाई तातिम र तनदेशन ददइनेछ 
र अन्य फोहोरमा िैववक उत्पादनयोग्य फोहोर तमसाउन नपाउने व्यवस्था तमिाइनेछ। फोहोरिाई 
स्रोतमा नै उजचत तरीकािे छुट्टा छुटै्ट डस्र्तबनमा अिग-अिग सङ्किन गनट िगाइटनेछ। कुवहने र 
नकुवहने फोहोरिाइट छुट्टा छुटै्ट सङ्किन गरी नगरपातिकाको फोहोरमैिा व्यवस्थापन प्रणािी माफट त 
व्यवस्थापन गररनछे र पनु: प्रयोग गनट तमल्ने फोहोरिाई पनु: प्रयोग गररनछे। आयोिनािे सकेसम्म 
फोहोरको मारा घर्ाउने, पनु: प्रयोग गने र पनु:चक्र गने (3R वप्रजन्सपि) अवधारणामा िोड 
ददइटनेछ। ४० माइक्रोन भन्दा कमको प्िावष्टक झोिाको प्रयोग प्रततबजन्धत गररनेछ। इिेक्रोतनक 
फोहोरिाइट छुटै्ट कन्रे्रमा सङ्किन गरी सम्बजन्धत ववके्रतािाई आपूततट गररनेछ तथा प्रस्ताववत 
अपार्टमेन्र् पररसरमा फोहोर ििाउन ुतनषधे गररनेछ। 

 

ख. तरि फोहोर उत्पादनको कारण िि प्रदूषण 
आयोिना क्षेर बार् तनस्कने तरि फोहोरको उजचत ववसिटन गररनेछ। शौचाियबार् तनस्कने फोहोर 
र अन्य फोहोर पानी (भान्छा, बाथरूम, सरसफाइ गदाट तनस्कने फोहोर) को तमश्रण हनु ददइनेछैन। 
भान्साबार् तनस्कने तरि फोहोरबार् तेिीय तथा बोसोिन्य फोहोर िम्मा गनट तग्रि रयापको प्रयोग 
गररनेछ। फोहोर पानी पाइपको चहुावर् तनयन्रण गनट समय समयमा ममटत र अनगुमन गररनेछ। 
फोहोर पानीिाइट Sewage Treatment Plant माफट त प्रशोधन गररनेछ र प्रशोधन पश्चात ् ववतभन्न 
प्रयोिनका िातग प्रयोग गररनेछ। फोहोर पानीको ववसिटन गदाट नेपाि सरकारिे िागू गरेको 
सावटितनक ढिहरूमा पठाउने औद्योतगक एफ्लिएुन्र्को मापदण्ड बमोजिम मार ववसिटन गररनेछ। 
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ग. उच्च पानी उपभोगसँग सम्बजन्धत प्रभावहरू  
भतूमगत पानीको उजचत तररकािे उपयोग गररनेछ। भतूमगत पानी सम्बजन्धत तनकायबार् स्वीकृतत 
पश्चातमार तनकातिछ भन ेप्रयोग गररसकेको पानीिाई प्रशोधन गरी बगैँचा, सरसफाइ, तथा अन्य 
प्रयोिनमा प्रयोग गररनेछ। Pavement नगररएको ठाँउबार् र आयोिनाको खिुा र हररयािी 
क्षेरमाफट त प्राकृततक रूपमा भतूमगत पानी पनुभटरण हनुेछ। 

 

घ. िि प्रणािी व्यवस्थापन 
फोहोर पानी पाइपको चहुावर् तनयन्रण गनट समय समयमा ममटत र अनगुमन गररनेछ। प्रचतित 
काननुहरूको आधारमा फोहोर पानीको फोहोर नगरपातिका ढि तनकास प्रणािीमा ववसिटन 
गररनेछ। 
 

ङ. अतधक ऊिाट आवश्यकता 
ववद्यतुीय ऊिाट खपत न्यूनीकरणका िातग वातावरणमैरी उपकरणहरूको प्रयोगिाइट बढावा ददइनेछ। 
सम्भव भएसम्म वातावरणमैरी तथा ऊिाट खपत कम हनुे विि, एि.इ.डी. बल्बहरूको प्रयोग 
गररनेछ भन ेब्याकअप पावरको िातग तडिेि िेनरेर्रको प्रावधान गररनेछ। 
 

च. प्रकोप िोजखम व्यवस्थापन )भकूम्प , आगिागी, ववद्यतुीय सर्ट सवकट र् आदद( 
तनम्न सवुवधाहरू आगिागी र भकूम्पिस्ता प्रकोपको ववरूद्ध िड्न तनधाटररत गररएको छ। 
 

 अपार्टमेन्र्को कायाटिय भवनमा आगो तनभाउने उपकरण फायर एक्सवर्ङ्खग्यसुरको 
प्रावधान। 

 प्रकोपको बखत भेिा हनु ेस्थानको पवहचान र साइन पोष्टहरू माफट त भेिा हनुे स्थानमा 
जचह्न राजखनेछ। 

 
छ. यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या 

सवारी साधन पावकट ङका िातग पयाटप्त ठाउँको व्यवस्था गररनेछ। सवारी संकेतहरू िस्तै 'No Horn' 
िस्ता दृवष्टकोण सडकमा राजखनेछ। दघुटर्नाहरू कम गनट आवासीय भवनतभर आउने सहायक 
सडकमा स्पीड बे्रकरको प्रावधान गररनेछ। प्रस्ताववत आयोिनातभरको बार्ोमा स्पीड बे्रकर, Street 

light को व्यवस्था गररनेछ। आवासीय क्षेरतभरको बार्ोहरूमा तसतस वर्.तभ. क्यामेराको व्यवस्था 
रहनेछ। 



सनुगाभा अपार्टमेन्र्को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

89 

ि. ध्वतन प्रदूषण 
उच्च आवाि क्षेरहरूमा काम गनुटपने कमटचारीहरूका िातग व्यजक्तगत सरुक्षात्मक उपकरण (PPE) 
को प्रावधान गररनेछ। कम आवाि उत्पादन गने उपकरणहरू िस्तै पम्प, तडिेि िेनरेर्रहरू वा 
पम्पहरूको खरीद गररनेछ भने िेनरेर्रहरू साइिेन्सरको साथ िडान गररनेछ र बन्द कक्षमा 
राजखनेछ। ध्वतन प्रदूषण हर्ाउन प्रस्ताववत आयोिना पररसर तभर हनटको प्रयोगमा कडाइका साथ 
प्रततबन्ध िगाइनेछ। 

 
८.२.२ िैववक वातावरण 

अ. सञ्चािन चरण 
क. प्रस्ताववत आवासीय क्षरेको पररतधमा हररयािीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन  

 प्रस्ताववत आयोिना वरपर खािी ठाउँहरूमा रूखहरू रोपेर हररयािी कायम गररनेछ। 
आयोिना क्षेरमा बगैँचाको व्यवस्था रहनेछ। 

 
८.२.३ सामाजिक आतथटक तथा सासं्कृततक वातावरण 

अ. तनमाटण चरण 
क. कामदारहरूको व्यवसायिन्य सरुक्षा तथा स्वास्थ्यको िोजखम 

भवन तनमाटणको क्रममा तनमाटण कामदारहरू ववतभन्न तनमाटण सम्बन्धी स्वास्थ्य िोजखमहरू िस्तै 
उच्च ध्वतन, शारीररक चोर्पर्क आददमा पनट सक्छन।् यी िोजखमिाई न्यूनीकरण गनट 
कामदारहरूिाई व्यजक्तगत सरुक्षा उपकरण (PPE) िस्तै हेल्मेर्, बरु्, पन्िा, चस्मा, मास्क, सरुक्षा 
पेर्ी आददको प्रावधान गररनेछ। िोजखम र सावधानीका बारे कामदारहरूिाइट िानकारी ददइनेछ र 
प्राथतमक उपचार वकर्को (First Aid Kit) प्रावधान गररनेछ। कामदारहरूको स्वास्थ्य बीमा र 
आवतधक स्वास्थ्य िाँचको प्रावधान गररनेछ। सतकट ताका िातग ववतभन्न साइनबोडट, पयाटप्त बत्ती 
तथा भवनको रंगरोगन कायट गदाट सेफ्लर्ी नेर्को व्यवस्था गररनेछ। यसका साथै सरुजक्षत वपउन े
पानी र पयाटप्त शौचाियको व्यवस्था गररनेछ। अतधकृत कमटचारीहरूिाई मार तनमाटण क्षेरमा िान 
अनमुतत ददइनेछ। तनमाटण चरणमा Accident/Incident को रेकडट राजखनेछ। 
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ख. बािबातिकाको श्रम शोषण तथा ज्यािामा गररन ेभेदभाव 
बािबातिकाको श्रम संिग्नता तनषधे गररनेछ र समान कामको समान तिबको कायाटन्वयन 
गररनेछ। श्रम ऐन २०७४, बाि श्रम (तनषधे र तनयतमत गने) ऐन, २०५६ िाइट पूणट रूपमा 
कायाटन्वयन गररनेछ। 
 

ग. कायटस्थिमा हनु ेयौन िन्य दवु्यटवहार 

कमटचारीहरूिाई प्रत्यक्ष रूपमा यौन वहंसा भए/नभएको सोधपछु गनट गनुासो सनेु्न कतमर्ीको गठन 
गररनेछ र कायटस्थिको अविोकन तथा तनरीक्षण गररनेछ। यदी कसैको केही गनुासो भए गनुासो 
पेवर्का, मौजखक गनुासो, फोन तथा ईमेिमाफट त िानकारी ददन प्रोत्साहन गररनेछ र प्राप्त 
गनुासोहरूको तत्काि सनुवुाइ गररनेछ। 

 

घ. महामारीबार् पनट सक्न ेप्रभाव 

COVID-19 Safety & Hygiene Protocol को पािना गरेर कमटचारीहरूिाई काममा िगाईनेछ। 

 कायटस्थिमा सामाजिक दरुी कायम राजखनेछ। 

 मास्क तथा सेतनर्ाइिरको अतनवायट रूपमा प्रयोग गररनेछ। 

 यदद कसैिाई संक्रमण भईहािेमा तनििाई तनको नहनु्िेि कामबार् छुट्टी ददईनेछ। साथै 
उपचारको िातग प्रबन्ध गररनेछ। 

 
ङ. स्थानीयवासीको गनुासो 

आवश्यक कायटहरू गनटको िातग गनुासो सनेु्न कतमर्ीको गठन गररनेछ भने गनुासो पेवर्का पतन 
राजखनेछ। नेपाि सरकारको तनयमअनसुार प्रस्ताववत अपार्टमेन्र् तनमाटण गररनेछ। 
 

आ. सञ्चािन चरण 
क. प्रस्ताववत आवासीय क्षरेतभर र वरपर क्षरेको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ  

प्रस्ताववत अपार्टमेन्र्मा वा वरपर स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कायम गनट, सञ्चािन चरणको बखत 
तनम्न प्रवक्रयाहरू परुा गररनेछः 
 

 बोररङको पानी प्रयोग गनुट अजघ प्रशोधन गररनेछ (सम्बजन्धत तनकायबार् स्वीकृतत पश्चात ्
मार)। 
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 सामदुावयक स्वास्थ्य र सरसफाइ अभ्यासहरूको बारेमा कमटचारीहरूिाई िानकारी  
ददइनेछ। 

 प्रस्ताववत अपार्टमेन्र् पररसर तभर सफाइ कायम गनट ववशेष ध्यान ददइनेछ। 
 

ख. स्थानीयवासीको गनुासो 
सावटितनक समदुाय वा सरोकारवािाहरुबार् प्राप्त भएका गनुासोहरु, वर्प्पणीहरु र सझुावहरु समावहत 
गनट धेरै आवश्यक छ। प्रस्तावकिे यस अध्ययनमा तनधाटररत गरे अनसुार सञ्चािन चरणका िातग 
बढोत्तरी तथा न्यूनीकरणका उपायहरू कायाटन्वयन गनेछ। यदद भववष्यमा कुनै नकारात्मक 
प्रभावहरू देखा पदटछ भने, प्रस्तावकिे यसको न्यूनीकरणको िातग स्थानीय व्यजक्तहरूसँग छिफि 
गरेर आवश्यक कदम अपनाउनेछ। सावटितनक परामशटका बखत प्राप्त सबै 
प्रततवक्रयाहरू/सझुावहरूिाई अपार्टमेन्र्को सञ्चािनको बेिा सम्बोधन गररनेछ र समय समयमा 
छरतछमेकसँग अन्तवक्रट या कायटक्रम सञ्चािन गररनेछ। 
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तातिका 39: सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरीका वक्रयाकिाप 
क्र.
सं. 

बढोत्तरीका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे 
गने 

कसिे 
गने 

अनमुातनत 
बिेर् 

(न.ेरू.) 
क. तनमाटण चरण 

१. रोिगारीको 
अवसर 

स्थानीय मातनसहरूिाई रोिगारीका अवसरहरू 
प्रदान गररनछे। 

तनमाटण 
क्षेर 

अन्तवाटताट तनमाटण 
चरण 

प्रस्ता
वक 

- 

ख. सञ्चािन चरण 

१. रोिगारीको 
अवसर 

स्थानीय मातनसहरूिाई रोिगारीका अवसरहरू 
प्रदान गररनछे। 

अपार्टमेन्र् 
पररसर 

 अन्तवाटताट 
 स्थानीय व्यजक्तहरूिाई तातिमहरू 

ददएर दक्ष बनाई रोिगारीको 
अवसर ददईनछे। 

सञ्चािन 
अवतध 
भर 

प्रस्ता
वक 

- 

२ रािस्व 
सङ्किन 

अपार्टमेन्र् सञ्चािन वापत संघीय तथा स्थानीय 
तहिाई बझुाइने रािस्वबार् संघ तथा स्थानीय 
तहको रािस्व सङ्किनमा रे्वा पगु्नेछ।   

  सञ्चािन 
चरण 

प्रस्ता
वक 

- 

३ सवुवधा 
सम्पन्न 

अपार्टमेन्र्को 
उपिब्धता 

इटच्छुक पररवारहरूिाइट सतुबधा सम्पन्न अपार्टमेन्र् 
उपिब्ध गराइटनछे। 

अपार्टमेन्र् 
क्षेर 

 सञ्चािन 
चरण 

प्रस्ता
वक 

- 

४ सामाजिक 
सरुक्षा 

अपार्टमेन्र् क्षेरको मखु्य प्रवेशद्वारमा दक्ष र सक्षम 
सरुक्षा चौकीदारको व्यवस्था रहनेछ। 

अपार्टमेन्र् 
क्षेर 

अन्तवाटताट 
 

सञ्चािन 
चरण 

प्रस्ता
वक 

- 
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५ सामाजिक 
उत्तरदावयत्व 
अन्तगटत 
स्थानीय 

समदुायका 
िातग गररने 
सहयोग 

सामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तगटत स्थानीय समदुायका 
िातग समदुाय आधाररत कायटक्रम र गततववतधहरूमा 
भाग तिइट सहयोग गररनेछ। 

आयोिना
को 

प्रभाववत 
क्षेर 

स्वास्थ्य, सरसफाइ, धातमटक, सांस्कृततक 
सम्पदा संरक्षण गनट सहयोग, नजिकको 
पहुँच सडकहरूको ममटत 

तनमाटण 
तथा 

सञ्चािन 
चरण 

प्रस्ता
वक 

नेपाि 
सरकारको 
तनयम 

बमोजिम 

 
तातिका 40: नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरणका वक्रयाकिाप 

क्र.सं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे गने कसिे गने अनमुातनत बिेर् 
(न.ेरू.) 

क. भौततक क्षरे 
१. तनमाटण चरण 
१.  भ-ूउपयोगमा हनुे 

पररवतटन 
संरचनाहरू तनमाटण तनमाटण स्थि संरचनात्मक र ल्यान्डस्केप 

तडिाइन नक्सामा उल्िेख भए 
अनसुार 

तनमाटण 
चरण अजघ 

प्रस्तावक पररयोिना 
िागतमा 
समावेश 

खिुा स्थानहरू, ग्राउन्ड 
कभरेि र सेर् ब्याक कायम 
राजखनेछ। 

अपार्टमेन्र्  
पररसर 

नक्सामा उल्िेख भए अनसुार तनमाटण 
चरण 

२.  वाय ुप्रदूषण पानी छवकट न ेछ। तनमाटण स्थि पाइपको प्रयोग गररनछे। ददनमा एक 
पर्क 

प्रस्तावक 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे गने कसिे गने अनमुातनत बिेर् 
(न.ेरू.) 

तनमाटण सामग्रीिाई 
छोवपनेछ। 

तनमाटण 
सामग्री 
भण्डारण 
स्थान 

प्िाजस्र्क वा तरपािको प्रयोग 
गररनेछ।  

प्रयोग नहनुे 
बेिा 

पररयोिना 
िागतमा 
समावेश 

तनमाटण क्षेर घेररनछे। तनमाटण स्थि 
वरपर 

CGI पाताको प्रयोग तनमाटण 
अवतध भर 

तडिेि िेनेरेर्र तथा सवारी 
साधनको आवतधक मरम्मत 
गररनेछ।  

तनमाटण स्थि नेपाि सरकारिे तोकेको 
वायपु्रदूषण मापदण्डतभर पने गरी 
मार प्रयोग गररनछे । 

तनमाटण 
अवतध भर 

तडिेि िेनरेर्रको स्ट्याक 
उचाइ तनधाटरण गररनछे। 

िेनेरेर्र 
राजखने स्थान 

स्ट्याकको उचाइट कजम्तमा १५ 
तमर्र राजखनछे। 

तनमाटण तथा 
सञ्चािन 
चरण 

३.  िि प्रदूषण तनमाटणको समयमा बार्ोमा 
वहिो हनुे वकतसमको कायट 
गररनेछैन। 

तनमाटण स्थि तनमाटण गततववतधबार् तनस्कन े
फोहोर पानी खाडिमा िम्मा 
गररनेछ। 

तनमाटण 
अवतध भर 

प्रस्तावक - 

फोहोर पानीमा प्रयोग 
गररएको तेि र रासायतनक 
पदाथटहरूको तमसावर्मा 
तनषेध गररनेछ। 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे गने कसिे गने अनमुातनत बिेर् 
(न.ेरू.) 

४.  ध्वतन प्रदूषण तनमाटण कायट तनधाटररत 
समयमा मार गररनेछ । 

तनमाटण स्थि कामदारहरूिाई तनदेजशत 
गररनेछ। 

७:०० देजख 
१९:०० 
सम्म 

प्रस्तावक  

सवारी साधन र तडिेि 
िेनेरेर्र सेर्हरूको आवतधक 
ममटत गररनछे। 

तनमाटण स्थि सम्बजन्धत प्राववतधक व्यजक्तको 
तनयकु्त 

नेपाि सरकारिे तोकेको ध्वतनको 
गणुस्तर सम्बन्धी मापदण्ड तभर 
पने गरी मार प्रयोग गररनेछ । 

अधट वावषटक 

हनटको प्रयोगिाई तनषेध 
गररनेछ। 

अपार्टमेन्र्  
पररसर 

ठाउँठाउँमा सूचक जचन्ह 
राजखनेछ। 

तनमाटण 
चरण 

५.  ठोस तथा तरि 
फोहोर 
व्यवस्थापन 

 

तनमाटण स्थिबार् उत्पन्न हनु े
ठोस तथा तरि फोहोरको 
िथाभावी ववसिटन गररन े
छैन। 

तनमाटण स्थि पनु: चक्रीय फोहोर तोवकएको 
ठाउँमा सङ्किन गररनछे र 
सम्बजन्धत ववके्रताहरूिाई आपूततट 
गररनेछ; बाँकी फोहोर 
महानगरपातिका फोहोर 
व्यवस्थापन माफट त ववसिटन 
गररनेछ।   

तनमाटण 
अवतध भर 

 

प्रस्तावक २,००,०००।- 
एक पर्क खचट 

उत्खनन गररएको मार्ोको 
उजचत व्यवस्थापन 

अपार्टमेन्र् 
पररसर 

बगैँचाहरूमा प्रयोग गररनछे र 
बाँकी मार्ोिाई महानगरपातिका 

तनमाटण 
चरण पश्चात 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे गने कसिे गने अनमुातनत बिेर् 
(न.ेरू.) 

फोहोर व्यवस्थापन माफट त वा 
सम्बजन्धत ववके्रताहरूिाई आपूततट 
गररनेछ। 

६.  अतधक ऊिाट 
आवश्यकता 

ऊिाट खपत न्यूनीकरण 
गररनेछ। 

आयोिना 
क्षेर 

वातावरणमैरी उपकरणहरू िस्तै 
ववद्यतुीय ऊिाटको प्रयोगिाइट 
बढावा ददइनछे। 

तनमाटण 
चरण तथा 
सञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक पररयोिना 
िागतमा 
समावेश 

७.  तनमाटण सामग्रीको 
ढुवानी तथा 
व्यवस्थापन 
सम्बन्धी चनुौती 

 

सवारी संकेतहरू राजखनछे। अपार्टमेन्र् 
पररसर 

'No Roadside Parking' र 'No 

Parking' इत्यादद दृवष्टकोण 
सडकमा स्थापना हनुछे। 

तनमाटण 
चरण 

  

तनमाटण सामग्रीको िथाभावी 
अनिोतडङ्ग तनषेध गररनछे। 

सडक 
छेउमा र 
पावकट ङ्ग 

तनषेध गररएको सूचना आयोिना 
क्षेर पररसरमा र्ाँतसनेछ। 

८.  प्रकोपको िोजखम 
व्यवस्थापन 

 

कायाटिय भवनमा फायर 
एकसवर्ङ्गइुसर तसतिन्डर 
राजखनछे। 

तनमाटण स्थि  तनमाटण 
चरण 

प्रस्तावक पररयोिना 
िागतमा 
समावेश 

कामदारहरूिाई व्यजक्तगत 
सरुक्षाको व्यवस्था गररनेछ। 

तनमाटण स्थि  तनमाटण कायट 
पूवट 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे गने कसिे गने अनमुातनत बिेर् 
(न.ेरू.) 

प्रकोपको समयमा 
आपतकािीन बवहगटमन 
ढोकाबार् सरुजक्षत खलु्िा 
स्थानमा भेिा गररनेछ।  

 सरुजक्षत बवहगटमन क्षरेका िातग 
कामदारहरूिाई वववरण ददइनेछ। 

  

NBC (National Building 

Code) बमोजिम भवन तनमाटण 
गररनेछ। 

तनमाटण स्थि राविय भवन संवहताको समीक्षा 
गररनेछ। 

तनमाटण पूवट प्रस्तावक 

९.  ववद्यमान 
पूवाटधारमा प्रभाव 

ववद्यमान संरचनाहरूिाई कुनै 
पतन असर नपने गरी तनमाटण 
कायट गररनेछ। 
ववद्यमान सावटितनक सम्पतत, 
कुिो, बार्ो, पानी, पाइप, 
सावटितनक ितमन िाइट असर 
गररनेछैन। 

तनमाटण स्थि  सेफ्लर्ी नेर्को प्रयोग गररनेछ। 

 भतूमगत तल्िाहरूको तनमाटण 
गदाट shear wall तनमाटण 
गररनेछ। 

 तबमाको व्यवस्था गररनेछ। 

 तछमेकी पूवाटधारमा असर पने 
खािको Heavy Equipment 
को प्रयोग गररने छैन। 

 प्रस्तावक  
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे गने कसिे गने अनमुातनत बिेर् 
(न.ेरू.) 

२. सञ्चािन चरण 
१.  ठोस फोहोर 

उत्पादनसँग 
सम्बजन्धत प्रभाव 

प्रत्येक अपार्टमेन्र्हरू बार् 
तनस्कने फोहोरको उजचत 
व्यवस्थापन गररनछे।  

अपमर्टमेन्र् 
भवन 

 प्रत्येक अपार्टमेन्र्मा फोहोर 
सङ्किनका िातग फोहोर राख्न े
भाँडोको व्यवस्था गररनेछ। 

 फोहोरिाई स्रोतमा नै उजचत 
तरीकािे छुट्टा छुटै्ट 
डस्र्तबनमा अिग -अिग 
सङ्किन गनट िगाइटनेछ। 

सञ्चािन 
अवतध भर 

आवासीय 
भवनमा बस्ने 
मातनसहरू 

३,७०,०००।- 

वावषटक खचट 

सकेसम्म फोहोरको मारा 
घर्ाउन,े पनु: प्रयोग गने र 
पनु:चक्र गने (3R वप्रजन्सपि) 
अवधारणामा िोड ददइटनेछ। 

अपार्टमेन्र् 
पररसर 

कुवहने र नकुवहने फोहोरिाइट छुट्टा 
छुटै्ट सङ्किन गरी नगरपातिकाको 
फोहोरमैिा व्यवस्थापन प्रणािी 
माफट त व्यवस्थापन गररनछे र पनु: 
प्रयोग गनट तमल्ने फोहोरिाई पनु: 
प्रयोग गररनेछ। 

सञ्चािन 
अवतध भर 

४० माइक्रोन भन्दा कम 
प्िाजस्र्क (polyethylene) 
झोिाको प्रयोग प्रततबजन्धत 
गररनेछ। 

अपार्टमेन्र् 
पररसर 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे गने कसिे गने अनमुातनत बिेर् 
(न.ेरू.) 

इिेक्रोतनक फोहोरको उजचत 
व्यवस्थापन गररनछे। 

आवासीय 
क्षेर पररसर 

छुटै्ट कन्रे्नरमा सङ्किन गरी 
सम्बजन्धत ववके्रतािाई आपूततट 
गररनेछ। 

सञ्चािन 
चरण 

आवासीय क्षेर  पररसरमा 
फोहोर ििाउन तनषेध 
गररनेछ। 

आवासीय 
क्षेर पररसर 

 तनमाटण तथा 
सञ्चािन 
चरण 

२.  तरि फोहोर 
उत्पादनको 
कारण िि 
प्रदूषण 

आवासीय के्षर बार् तनस्कन े
तरि फोहोरको उजचत 
ववसिटन गररनेछ। 

आवासीय 
क्षेर तभर 

 सेजप्र्क ट्याङ्की र सोक वपर्को 
व्यवस्था 

 शौचाियबार् तनस्कन े फोहोर 
र अन्य फोहोर पानी (भान्छा, 
बाथरूम, सरसफाइ गदाट 
तनस्कन े फोहोर) को तमश्रण 
हनु ददइनेछैन। 

सञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक २,८०,०००।- 

वावषटक खचट 

भान्साबार् तनस्कने तरि 
फोहोरको उजचत व्यवस्थापन 
गररनेछ। 

प्रत्येक 
भवनको 
भान्सा  

तरि फोहोरबार् तेिीय तथा 
बोसोिन्य फोहोर िम्मा गनट तग्रि 
रयापको प्रयोग गररनछे। 

सञ्चािन 
अवतध भर 



सनुगाभा अपार्टमेन्र्को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

100 

क्र.सं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे गने कसिे गने अनमुातनत बिेर् 
(न.ेरू.) 

फोहोर पानी पाइपको चहुावर् 
तनयन्रण गनट समय समयमा 
ममटत र अनगुमन गररनेछ। 

आवासीय 
क्षेरको 
पाइपहरू 
रहेको के्षर 

सम्बजन्धत प्राववतधक व्यजक्तको 
तनयजुक्त गररनेछ। 
 

हरेक ३ 
मवहना 

फोहोर पानीको ववसिटन  आवासीय 
क्षेर  

नेपाि सरकारिे िागू गरेको 
सावटितनक ढिहरूमा पठाउन े
औद्योतगक एफ्लिएुन्र्को मापदण्ड 
बमोजिम मार ववसिटन गररनेछ। 

सञ्चािन 
चरण 

३.  उच्च पानी 
उपभोग सँग 
सम्बजन्धत 
प्रभावहरू 

 भतूमगत पानीको उजचत 
तररकािे उपयोग 
गररनेछ। 

 ६ इन्च व्यास भएको २ 
वर्ा ररचािट वपर् बनाइट 
आकाशे पानी पनुभटरण 
गररनेछ। 

 

आयोिना 
क्षेर 

 सम्बजन्धत तनकायबार् 
स्वीकृतत पश्चातमार भतूमगत 
पानी तनकातिनेछ। 

 Pavement नगररएको 
ठाँउबार् र आयोिनाको खिुा 
र हररयािी क्षेरमाफट त 
प्राकृततक रूपमा भतूमगत पानी 
पनुभटरण हनुेछ। 

 आकाशे पानी १,००,००० 
तिर्र क्षमताको फायर 
ट्याङ्कीमा संकिन गररनेछ र 

सञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक पररयोिना 
िागतमा 
समावेश 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे गने कसिे गने अनमुातनत बिेर् 
(न.ेरू.) 

फायर फाइवर्ङ्गको िातग 
प्रयोग गररनेछ। 

४.  िि प्रणािी 
व्यवस्थापन 

फोहोर पानी पाइपको चहुावर् 
तनयन्रण गनट समय समयमा 
ममटत र अनगुमन गररनेछ। 
पानी िम्ने समस्यािाइट 
मध्यनिर राखेर 
अपार्टमेन्र्को तनमाटण 
गररनेछ। 

आवासीय 
क्षेर 

सम्बजन्धत प्राववतधक व्यजक्तको 
तनयजुक्त 

 

सञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक पररयोिना 
िागतमा 
समावेश 

५.  अतधक ऊिाट 
आवश्यकता 

 

ब्याकअप पावरको व्यवस्था तडिेि 
िेनरेर्र 
कोठा 

तडिेि िेनरेर्रको प्रावधान 
गररएको छ। 

सञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक पररयोिना 
िागतमा 
समावेश 

ववद्यतुीय ऊिाट खपत 
न्यूनीकरण गररनेछ।  

आवासीय 
क्षेर पररसर 

वातावरणमैरी उपकरणहरूको 
प्रयोगिाई बढावा ददइने छ। 

सञ्चािन 
चरण 

६.  प्रकोप िोजखम 
व्यवस्थापन 
(भकूम्प, 

प्रकोप िोजखमको िातग  
आवश्यक साधनहरूको 
व्यवस्था गररनछे। 

अपार्टमेन्र्को 
कायाटिय 
भवन 

फायर एक्सवर्ङ्गइुसर तसतिन्डरको 
व्यवस्था गररनछे। 

सञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक १,५०,०००।- 

वावषटक खचट 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे गने कसिे गने अनमुातनत बिेर् 
(न.ेरू.) 

आगिागी, 
ववद्यतुीय सर्ट  
सवकट र्, बाढी, 

आदद) 

प्रकोपको समयमा सरुजक्षत 
खलु्िा स्थानमा भेिा 
गररनेछ।  

आवासीय 
क्षेर 

आयोिना स्थिमा खिुा िग्गाको 
व्यवस्था गररनछे। 

सञ्चािन 
चरण 

७.  यातायात 
व्यवस्थापन 

सम्बन्धी समस्या 

सवारी साधन पावकट ङका िातग 
पयाटप्त ठाउँको व्यवस्था 
गररनेछ। 

पावकट ङ क्षेर भतूमगत तल्िामा पावकट ङका िातग 
प्रयाटप्त ठाँउ छुट्याइएको छ। 

सञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक ३०,०००।- 
एक पर्क खचट 

सवारी संकेतहरू राजखनछे। अपार्टमेन्र् 
पररसर 

'No Horn' िस्ता दृवष्टकोण 
सडकमा राजखनेछ। 

सञ्चािन 
चरण 

दघुटर्नाहरू कम गने 
प्रयासहरू गररनछे। 

अपार्टमेन्र् 
पररसर 

 
 

 स्पीड बे्रकर, Street light को 
व्यवस्था गररनछे। 

 आयोिना क्षेरतभरका 
बार्ोहरूमा तसतस वर्.तभ. 
क्यामेराको व्यवस्था रहनेछ। 

सञ्चािन 
चरण 

८.  ध्वतन प्रदूषण कम आवाि उत्पादन गने 
उपकरणहरू िस्तै पम्प, 
तडिेि िेनरेर्रहरू वा 
पम्पहरूको खरीद गररनछे। 

अपार्टमेन्र् 
पररसर  

नेपाि सरकारिे तोकेको ध्वतनको 
गणुस्तर सम्बन्धी मापदण्ड तभर 
पने गरी मार प्रयोग गररनेछ। 

सञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक पररयोिना 
िागतमा 
समावेश 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे गने कसिे गने अनमुातनत बिेर् 
(न.ेरू.) 

िेनरेर्रबार् उत्पन्न हनुे ध्वतन 
तनयन्रण गररनेछ।  

िेनेरेर्र 
राजखने कोठा 

िेनरेर्र साइिेन्सरको साथ िडान 
गररनेछ र बन्द कक्षमा राजखनेछ। 

सञ्चािन 
चरण 

उच्च आवाि क्षेरहरूमा काम 
गरररहेका कमटचारीहरूका 
िातग सरुक्षाको व्यवस्था 
गररनेछ। 

उच्च आवाि 
क्षेर 

व्यजक्तगत सरुक्षात्मक उपकरण 
(PPE) को प्रावधान गररनछे। 

सञ्चािन 
चरण 

ध्वतन प्रदूषण हर्ाउन 
अपार्टमेन्र् पररसर तभर 
हनटको प्रयोगमा कडाइका 
साथ प्रततबन्ध िगाइनछे। 

पावकट ङ क्षेर, 
अपार्टमेन्र् 
पररसर 

ठाउँठाउँमा सूचक जचन्ह 
राजखनेछ। 

सञ्चािन 
चरण 

ख. िैववक के्षर 
१. तनमाटण चरण तथा सञ्चािन चरण 
१.  आयोिना क्षेरमा 

हररयािीको 
संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन 

 अपार्टमेन्र् भवन वरपर 
रूखहरू िगाईनेछ। 

 अपार्टमेन्र् क्षेरमा 
बगैँचाको  व्यवस्था 
रहनेछ। 

अपार्टमेन्र् 
क्षेर 

 तनमाटण 
चरण 

तथा 
सञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक २,००,०००।- 

वावषटक खचट 

ग. सामाजिक आतथटक तथा सासं्कृततक के्षर 
१. तनमाटण चरण 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे गने कसिे गने अनमुातनत बिेर् 
(न.ेरू.) 

१.  कामदारहरूको 
व्यवसायिन्य 
सरुक्षा तथा 
स्वास्थ्यको 
िोजखम 

कामदारहरूिाई व्यजक्तगत 
सरुक्षा उपकरण (PPE) को 
व्यवस्था गररनछे। 

तनमाटण क्षेर हेल्मेर्, बरु्, पन्िा, चस्मा, मास्क, 
सरुक्षा पेर्ी आददको प्रावधान 
गररनेछ। 

तनमाटण 
चरण 

प्रस्तावक पररयोिना 
िागतमा 
समावेश 

कमटचारीहरूिाई स्वास्थ्य 
सरुक्षा प्रदान गररनेछ।  

अपार्टमेन्र् 
पररसर 

 स्वास्थ्य बीमा र आवतधक 
स्वास्थ्य िाँचको प्रावधान 
गररनेछ। 

 प्राथतमक उपचार वकर्को 
(First Aid Kit) प्रावधान 
गररनेछ। 

 सरुजक्षत वपउन ेपानी र पयाटप्त 
शौचाियको व्यवस्था 
गररनेछ। 

तनमाटण पूवट 
र तनमाटण 
अवतध भर 

तनमाटण कायट गदाट सरुजक्षत 
तररकािे गररनछे। 

तनमाटण क्षेर ववतभन्न साइनबोडट, पयाटप्त बत्ती 
तथा भवनको रंगरोगन कायट गदाट 
सेफ्लर्ी नेर्को प्रयोग गररनेछ। 

तनमाटण 
चरण 

२.  बािबातिकाको 
श्रम शोषण तथा 
ज्यािामा गररन े

भेदभाव 

बाि श्रम संिग्नता तनषेध 
गररनेछ। 

तनमाटण क्षेर श्रम ऐन २०७४, बाि श्रम 
(तनषेध र तनयतमत गने) ऐन, 
२०५६ िाई पूणट रूपमा 
कायाटन्वयन गररनेछ। 

तनमाटण 
चरण 

प्रस्तावक - 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे गने कसिे गने अनमुातनत बिेर् 
(न.ेरू.) 

समान कामको समान 
तिबको कायाटन्वयन 
गररनेछ। 

तनमाटण क्षेर  तनमाटण 
चरण 

३.  कायटस्थिमा हनुे 
यौन िन्य 
दवु्यटवहार 

 कमटचारीहरूिाई प्रत्यक्ष 
रूपमा यौन वहंसा 
भए/नभएको सोधपछु 
गररनेछ। 

 यदी कसैको केही गनुासो 
भए गनुासो पेवर्का, 
मौजखक गनुासो, फोन तथा 
ईमेिमाफट त िानकारी ददन 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

कायटस्थि  गनुासो सनेु्न कतमर्ीको गठन 
गररनेछ  

 कायटस्थिको अविोकन तथा 
तनरीक्षण गररनेछ। 

 गनुासो पेवर्का, मौजखक 
गनुासो, फोन तथा 
ईमेिमाफट त प्राप्त 
गनुासोहरूको तत्काि सनुवुाइ 
गररनेछ। 

तनमाटण 
चरण 

प्रस्तावक  

४.  महामारीबार् पनट 
सक्ने प्रभाव 

COVID-19 Safety & 

Hygiene Protocol को 
पािना गरेर कमटचारीहरूिाई 
काममा िागाईनेछ। 

कायटस्थि  कायटस्थिमा सामाजिक दरुी 
कायम राजखनछे। 

 मास्क तथा सेतनर्ाइिरको 
अतनवायट रूपमा प्रयोग 
गररनेछ। 

 यदद कसैिाई संक्रमण 
भईहािेमा तनििाई तनको 
नहनु्िेि कामबार् छुट्टी 

तनमाटण 
चरण 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे गने कसिे गने अनमुातनत बिेर् 
(न.ेरू.) 

ददईनेछ। साथै उपचारको 
िातग प्रबन्ध गररनेछ। 

५.  स्थानीयवासीको 
गनुासो 

 कुनै पतन स्रोतबार् प्राप्त 
गनुासोहरू दताट गररनेछ। 

तनमाटण क्षेर  गनुासो सनेु्न कतमर्ीको गठन 
गररनेछ र मखु्य द्वारमा गनुासो 
पेवर्का राजखनेछ। 

भवन 
तनमाटण 
गनुटपूवट 

प्रस्तावक  

२. सञ्चािन चरण 
१.  आयोिना क्षेर  

तभर र वरपर 
क्षेरको स्वास्थ्य 
तथा सरसफाइ 

बोररङ्गको पानी प्रयोग गनुट 
अजघ प्रशोधन गररनछे। 

अपार्टमेन्र् 
क्षेर तभर 

एजक्र्भेरे्ड कावटन वफल्र्रको 
प्रयोग  

सञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक ३,००,०००।- 
वावषटक खचट 

सामदुावयक स्वास्थ्य र 
सरसफाइ कायम गररनछे।  

अपार्टमेन्र् 
क्षेर तभर 

 कमटचारीहरूिाई सामदुावयक 
स्वास्थ्य र सरसफाइ 
िानकारी ददइनेछ। 

 अपार्टमेन्र् पररसरतभर सफाइ 
कायम गररनछे। 

सञ्चािन 
चरण 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे गने कसिे गने अनमुातनत बिेर् 
(न.ेरू.) 

२.  स्थानीयवासीको 
गनुासो 

गनुासोहरूको उजचत तररकािे 
व्यवस्थापन गररनछे। 

अपार्टमेन्र् 
पररसर 

 भवन तनमाटण गनुटपूवट गनुासो 
सनेु्न कतमर्ीको गठन गररनछे 
र मखु्य द्वारमा गनुासो पेवर्का 
राजखनेछ। 

 यदद भववष्यमा कुनै 
नकारात्मक प्रभावहरू देखा 
पदटछ भन ेअपार्टमेन्र् क्षेरको 
प्रस्तावकिे यसको 
न्यूनीकरणको िातग स्थानीय 
व्यजक्तहरूसँग छिफि गरेर 
आवश्यक कदम 
अपनाउनेछ। 

 कुनै पतन स्रोतबार् प्राप्त 
गनुासोहरू दताट गररनेछ र 
आवश्यक कायटहरू गनटको 
िातग व्यवस्थापन सतमततिाई 
समयमा नै िानकारी 
गराईनेछ। 

सञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक १,००,०००।-  

वावषटक खचट 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कवहिे गने कसिे गने अनमुातनत बिेर् 
(न.ेरू.) 

स्थानीयवासीहरूको 
समन्वयमा अपार्टमेन्र् 
सञ्चािन गररनेछ। 

अपार्टमेन्र् 
पररसर 

 समय समयमा छरतछमेकसगँ 
अन्तवक्रट या कायटक्रम सञ्चािन 
गररनेछ। 

 सावटितनक परामशटका बखत 
प्राप्त सबै 
प्रततवक्रयाहरू/सझुावहरूिाई 
अपार्टमेन्र्को सञ्चािनको 
बेिा सम्बोधन गररनेछ। 

 यस अपार्टमेन्र् तनमाटण तथा 
सञ्चािन हुँदा अन्य 
स्थानीयहरूिाई असर गररने 
छैन। 

सञ्चािन 
चरण 
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८.३ अनमुातनत िागतको साराशं 

यस अध्यायमा उल्िेख गररएका न्यूनीकरणका उपायहरू कायाटन्वयन गनट तनम्न बमोजिमको 
िागत अनमुान गररएको छ।  

 

तातिका 41: न्यूनीकरण तथा बढोत्तरीका वक्रयाकिापको िातग अनमुातनत िागत 

क्र.सं. न्यूनीकरणका वक्रयाकिाप कुि रकम (रू.) अवतध 

तनमाटण चरण 

क. भौततक वातावरण 

१ ठोस तथा तरि फोहोर व्यवस्थापन २,००,०००।- एक पर्क खचट 
सञ्चािन चरण 

क. भौततक वातावरण 

१ 
ठोस फोहोर उत्पादनसँग सम्बजन्धत 
प्रभाव 

३,७०,०००।- वावषटक खचट 

२ 
तरि फोहोर उत्पादनको कारण िि 
प्रदूषण 

२,८०, ०००।- वावषटक खचट 

२ प्रकोप िोजखम व्यवस्थापन १,५०,०००।- वावषटक खचट 
३ यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या ३०,०००।- एक पर्क खचट 

ख. िैववक वातावरण 

१ हररयािी संरक्षण तथा व्यवस्थापन २,००,०००।- वावषटक खचट 
ग. सामाजिक-आतथटक तथा सासं्कृततक वातावरण 

१ 
अपार्टमेन्र् क्षरे  तभर र वरपर क्षेरको 
स्वास्थ्य तथा सरसफाइ 

३,००,०००।- वावषटक खचट 

२ स्थानीयवासीको गनुासो व्यवस्थापन १,००,०००।- वावषटक खचट 
क्र.सं. बढोत्तरीका वक्रयाकिाप कुि रकम (रू.) अवतध 

 
सामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तगटत 
स्थानीय समदुायका िातग गररन ेसहयोग 

सरकारको तनयम 
बमोजिम 

वावषटक खचट 

 

तातिका 42: न्यूनीकरण तथा बढोत्तरीका वक्रयाकिापको िातग अनमुातनत िागतको साराशं 

क्र.सं. वववरण 

अनमुातनत िागत (रू.) 

न्यूनीकरणका उपाय बढोत्तरीका उपाय 

१ एक पर्क खचट २,३०,०००।- - 
२ वावषटक खचट १४,००,०००।- सरकारको तनयम बमोजिम 
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पररच्छेद ९ : प्रस्ताव कायाटन्वयन गदाट अनगुमन गनुट पने ववषय 

 

प्रस्ताव कायाटन्वयन गदाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेनमा उल्िेख भए बमोजिमका 
न्यूनीकरणका उपायहरू तथा बढोत्तरीकरणका उपायहरू अविम्बन गरे नगरेको अनगुमन गनटका 
िातग प्रततवेदनमा वातावरण संरक्षण तनयमाविी, २०७७ मा उल्िेख भए अनसुारका अनगुमनको 
व्यवस्था गररएको छ। 

 

९.१ अनगुमनका प्रकार 
वातावरणीय अनगुमन योिनामा आधारभतू वा प्रारजम्भक अवस्थाको अनगुमन, तनयमपािन 
अनगुमन तथा प्रभाव अनगुमन गरी तीन प्रकारको अनगुमन योिनाहरू समावेश गररएको छ। 
वातावरणीय प्रभावको अनगुमन देहायको अवस्थामा तनम्न प्रकारिे गररनेछ। 
 
९.१.१ प्रारजम्भक अवस्थाको अनगुमन (Baseline Monitoring) 
प्रस्ताववत प्रस्तावको तनमाटण कायट शरुू गनुटभन्दा अगावै तनमाटण स्थि र वरपरका आधारभतू 
वातावरणीय पक्षको सवेक्षण गररनेछ। यसिे गदाट अनगुमनको तसितसिामा प्रारजम्भक अवस्थाको 
तिुनामा वातावरणीय पक्षमा भएको पररवतटन बारेमा थाहा पाउन सवकन्छ। त्यसैिे प्रारजम्भक 
अवस्थाको अनगुमन गररँदैन तर वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा रहेका िानकारीिाई 
आयोिनाको प्रारजम्भक डार्ा भतन मातननेछ। 
 
९.१.२ प्रभाव अनगुमन (Impact Monitoring) 
प्रस्ताव कायाटन्वयनबार् भएका वातावरणीय पररवतटन पत्ता िगाउन आयोिना तनमाटण र 
सञ्चािनका क्रममा त्यस क्षेरको िनस्वास्थ्य िगायत पयाटवरणीय, सामाजिक र आतथटक 
अवस्थाका सूचकको मूल्याङ्कन गररनेछ। 
 
९.१.३ तनयमपािन अनगुमन (Compliance Monitoring) 
तनयमपािन अनगुमनमा प्रस्तावकिे वातावरण संरक्षण सम्बन्धी तनधाटररत मापदण्डको पािना 
गरेको छ भने्न कुरा सतुनजश्चत गनट वातावरणीय गणुस्तरका ववशेष सूचक वा प्रदूषणको अवस्था 
बारेमा आवतधक वा िगातार रूपमा अनगुमन गरी अतभिेख राजखनछे।  
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९.२ वातावरणीय अनगुमनका सूचक 
प्रस्ताव कायाटन्वयन हनुे क्षरेको आधारभतू तथ्याङ्क, पवहचना तथा आकिन गररएका अनकूुि वा 
प्रततकूि प्रभाव एवं वातावरण संरक्षणका उपायहरूिाई ध्यान ददई प्रस्तावकिे पािना गनुटपने र 
वातावरणीय प्रभावको प्रभावकाररताको अनगुमन गनट सूचकहरू प्रततवेदनमा उल्िेख गररएको 
छ।  
 
९.३ अनगुमनको ववतध 
आयोिनाको अनगुमनको िातग स्थिगत अध्ययन, आयोिना कायाटियबार् प्राप्त हनुे तथ्याङ्कहरू, 
स्थानीयहरूसँगको अन्तरवक्रया तथा सरोकारवािाहरूसँगको छिफि आदद ववतध अपनाइनेछ। 
यसका साथै आयोिना क्षेरको नमनुा (वाय,ु ध्वतन, पानी आदद) सङ्किन गरी प्रयोगशािा परीक्षण 
गरी थप ववश्लषेण गररनेछ। आयोिनाको अनगुमन गदाट ववज्ञद्वारा तयार गररएको 
सूचक/मानकहरूको साथ आयोिनाको अनगुमन गररनेछ। आयोिनाको अनगुमन कायट गदाट 
आयोिनासँग सम्बन्ध राख्न े ववतभन्न तनकायहरू, आयोिना कायाटिय, प्रस्तावक तथा प्रस्तावक 
अन्तगटतका तनकायहरू, आयोिनाबार् प्रभाववत स्थानीय तह तथा वडा कायाटियहरूको सहकायटमा 
गररनेछ। 
 

९.४ अनगुमनको िातग समय तातिका 
आयोिना तनमाटण तथा सञ्चािनका ववतभन्न अवस्थामा अनगुमन गनुटपने भएकािे सूचकको प्रकृतत 
हेरी वातावरणीय अनगुमन गने साय तातिका उल्िेख गररनेछ। 
 
९.५ अनगुमन गने तनकाय 
यस खण्डिे आयोिना कायाटन्वयनबार् हनुे सम्भाववत मखु्य मदु्दाहरूको बारेमा छिफि गछट र 
तनगरानी तातिका र जिम्मेवारी सवहत न्यूनीकरणका उपायहरूको प्रस्ताव गदटछ। प्रस्ताववत 
आयोिनासँग सम्बजन्धत वातावरणीय व्यवस्थापनको उत्तरदावयत्वमा ववतभन्न आयोिना तनमाटण 
गने तनकायहरू समावेश गररएका छन ् र प्रत्येकको ववशेष गततववतधहरूका िातग ववशेष 
जिम्मेवारहरू समेत तोवकएको छ।  
 

प्रस्तावकद्वारा आन्तररक रूपमा आवतधक अनगुमन गररनेछ भने सरकारी पक्षबार् पतन अनगुमन 
गररनेछ। यस प्रततवेदनको अनगुमन तथा तनरीक्षणको िातग जिम्मेवार तनकाय सम्बजन्धत 
मन्रािय हनुेछ। श्री वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्रािय अनगुमन तथा तनरीक्षणको िातग 
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जिम्मेवार तनकाय रहेको छ। प्रस्तावकिे प्रस्ताव ववषयमा वावषटक रूपमा स्व:अनगुमन गरी 
सोको प्रततवेदन मन्राियमा पेश गनुट पनेछ। यस प्रकारको अनगुमनका िातग आवश्यक 
िनशजक्त तथा अनमुातनत बिेर् रकम समेत ववतनयोिन गरी प्रततवेदनमा उल्िेख गररएको छ।  

 

९.६ अनगुमनको िातग अनमुातनत रकम 
वातावरणीय अनगुमनका िातग आवश्यक िनशजक्त तथा अनमुातनत बिेर् रकम समेत ववतनयोिन 
गरी प्रततवेदनमा उल्िेख गररएको छ। 
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 तातिका 43: प्रारजम्भक अवस्थाको अनगुमन, प्रभाव अनगुमन र तनयमपािन अनगुमन 

अनगुमनका प्रकार अनगुमनका सूचक अनगुमनको ववतध स्थान समय 
अनमुातनत रकम 

(ने.रू.) 
अनगुमन गने 

तनकाय 
प्रारजम्भक अवस्थाको अनगुमन 

ध्वतनको तह ध्वतनको अतधक पररमाण 
र ततव्रता 

ध्वतन मापक यन्र 
माफट त 

तनमाटण 
के्षरतभर 

तनमाटण कायट शरुू गनुट 
पूवट 

१०,०००।- प्रस्तावक 

पानीको गणुस्तर ववतभन्न प्यारातमर्रहरू प्रयोगशािा परीक्षण तनमाटण के्षर तनमाटण कायट शरुू गनुट पूवट १५,०००।-  
प्रभाव अनगुमन 

प्रदूवषत पानी तथा 
फोहोरमैिा 

ढि तनकासीको संरचना 
आयोिना वरपरका, 

बातसन्दामा परेको प्रभाव 

स्थिगत भ्रमण, 
अन्तवाटताट, तजस्बरहरू 

अपार्टमेन्र् 
के्षर 
पररसर 

वषटमा दइुट पर्क तीन 
वषटसम्म िनशजक्त खचट प्रस्तावक 

पानीको गणुस्तर 
पानी तनकास हनेु ठाँउ 
अविोकन, ववतभन्न 
प्यारातमर्रहरू 

नमनुा सङ्किन र 
प्रयोगशािा परीक्षण 

अपार्टमेन्र् 
के्षर 
पररसर 

तनमाटण तथा सञ्चािन 
चरणमा वषटको चार पर्क ६०,०००।- प्रस्तावक 

वायकुो गणुस्तर 
हावामा PM10, PM2.5 र 

TSP को पररमाण 

स्थिगत तनरीक्षण र 
आधारभतू तथ्याङ्कसँग 

तिुना गने, Volumetric 

Air Sampler माफट त 

अपार्टमेन्र् 
के्षर 
पररसर 

तनमाटण तथा सञ्चािन 
चरणमा वषटको एक पर्क २५,०००।-  

ध्वतनको तह ध्वतनको पररमाण 
ध्वतन मापक यन्र 
माफट त आधारभतू 

तथ्याङ्कसँग तिुना गने 

आवासीय 
के्षर 
पररसर 

तनमाटण तथा सञ्चािन 
चरणमा वषटको दईु पर्क 

२०,०००।- प्रस्तावक 
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अनगुमनका प्रकार अनगुमनका सूचक अनगुमनको ववतध स्थान समय 
अनमुातनत रकम 

(ने.रू.) 
अनगुमन गने 

तनकाय 

अथटतन्रमा 
पररवतटन 

आयोिनामा संिग्न 
िनशजक्तहरू 

आयोिना पररसर 
अविोकन, 

कमटचारीहरूको साथ 
छिफि 

अपार्टमेन्र् 
के्षर 
तभर 

तनमाटण तथा सञ्चािन 
चरणमा आवश्यकता 

अनसुार 
िनशजक्त खचट  

व्यवसायिन्य 
स्वास्थ्य सरुक्षा 

दघुटर्नाहरूको प्रकार र 
क्षततपूततट 

आयोिना पररसर 
अविोकन, 

कमटचारीहरूको साथ 
छिफि 

अपार्टमेन्र् 
के्षर 
पररसर 

तनमाटण तथा सञ्चािन 
चरणमा वषटको तीन पर्क िनशजक्त खचट  

हररयािीको कारण 
आयोिना 

पररसरको सौन्दयट 
सधुार 

वकृ्षारोपण र बगैँचा के्षर 
आयोिना पररसर 

अविोकन 

अपार्टमेन्र् 
के्षर 
पररसर 

सञ्चािन चरणमा वषटको 
दईु पर्क िनशजक्त खचट प्रस्तावक 

तनयमपािन अनगुमन 
वातावरणीय प्रभाव 

मूल्याङ्कन 
प्रततवेदनमा 
सझुाइएका 

बढोत्तीकरण तथा 
न्यूनीकरणका 

वातावरणीय व्यवस्थापन 
योिनािे समावेश गरेका 
सम्पूणट न्यूनीकरणका 
उपायहरू तनमाटण तथा 
सञ्चािन चरणमा िागू 

गररएको 

स्थिगत अविोकन/ 
अन्तवाटताट/ प्रततवेदन 

अध्ययन 

आयोिना 
पररसर 

तनमाटण तथा सञ्चािन 
चरणमा वषटको दईु पर्क िनशजक्त खचट प्रस्तावक 
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अनगुमनका प्रकार अनगुमनका सूचक अनगुमनको ववतध स्थान समय 
अनमुातनत रकम 

(ने.रू.) 
अनगुमन गने 

तनकाय 
उपायहरू पािना 
गरे/ नगरेको 

प्रदूषण रोकथाम, 
पानी, वाय,ु ध्वतन 

वाय ुगणुस्तर, ध्वतनको 
पररमाण 

स्थिगत अविोकन/ 
रेकडटहरूको समीक्षा/ 
कमटचारीहरूको साथ 

छिफि/ ध्वतन मापक 
यन्र माफट त/ 

Volumetric Air 

Sampler माफट त/ 

प्रयोगशािा परीक्षण 

अपार्टमेन्र् 
के्षर 
पररसर 

तनमाटण तथा सञ्चािन 
चरणमा वषटको तीन पर्क 

१,५०,०००।- प्रस्तावक 

फोहोर 
व्यवस्थापन, 
वातावरणीय 
संरक्षणका 
उपायहरूको 
तनयमपािन 

3R (reduce, reuse, 

recycle) तसद्धान्तको 
अभ्यास 

स्थिगत अविोकन/ 
रेकडटहरूको समीक्षा/ 
कमटचारीहरूको साथ 

छिफि 

अपार्टमेन्र् 
के्षर 
पररसर 

तनमाटण तथा सञ्चािन 
चरणमा वषटको तीन पर्क िनशजक्त खचट प्रस्तावक 

हररयािीको 
व्यवस्थापन 

वकृ्षारोपण र बगैँचा के्षर आयोिना पररसर 
अविोकन 

अपार्टमेन्र् 
के्षर 
पररसर 

सञ्चािन चरणमा वषटको 
दईु पर्क 

िनशजक्त खचट प्रस्तावक 
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अनगुमनका प्रकार अनगुमनका सूचक अनगुमनको ववतध स्थान समय 
अनमुातनत रकम 

(ने.रू.) 
अनगुमन गने 

तनकाय 

ववपद् िोजखम 
व्यवस्थापन 

व्यजक्तगत सरुक्षा 
उपकरण (PPE) को 
प्रावधान, सेफ्लर्ी नेर्को 
व्यवस्था, कमटचारीिाई 
आगोको खतराहरू बारे 
िानकारी, आपतकािीन 
तनकास र आगो तनभाउने 

उपकरण 

स्थिगत अविोकन/ 
कमटचारीहरूको साथ 

छिफि 

अपार्टमेन्र् 
के्षर 
पररसर 

सञ्चािन चरणमा वषटको 
दईु पर्क िनशजक्त खचट प्रस्तावक 

स्थानीय रोिगारी स्थानीय कमटचारीहरूको 
संख्या 

तनरीक्षण/ 
कमटचारीहरूको साथ 

छिफि 

अपार्टमेन्र् 
के्षर 
पररसर 

सञ्चािन चरणमा वषटको 
दईु पर्क 

िनशजक्त खचट प्रस्तावक 

व्यवसायिन्य 
स्वास्थ्य सरुक्षा 

स्वास्थ्य बीमा र स्वास्थ्य 
िाँच, कमटचारीहरूिाई 

व्यजक्तगत सरुक्षा 
उपकरणको प्रावधान 

रेकडटहरूको समीक्षा, 
कमटचारीहरूसँग छिफि  

आवासीय 
के्षर 
पररसर 

तनमाटण तथा सञ्चािन 
चरणमा वषटको दईु पर्क िनशजक्त खचट  

गनुासो व्यवस्थापन 
कमटचारी तथा 

स्थानीयहरूको गनुासो 
भए/ नभएको 

स्थिगत अविोकन/ 
कमटचारी तथा 

स्थानीयहरूसँग छिफि 

आवासीय 
के्षर 
पररसर 

तनमाटण तथा सञ्चािन 
चरणमा वषटको तीन पर्क 

िनशजक्त खचट  
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अनगुमनका िातग अनमुातनत िागत 
आयोिनािे पानीको गणुस्तर, वायकुो गणुस्तर र ध्वतनको स्तर िस्ता सूचकको मापन गनेछ। 
प्रत्येक वषटका िातग यस्तो अनगुमनको िागत र िनशजक्त खचटहरू ति तातिकामा प्रस्ततु 
गररएको छ। 
  

तातिका 44: अनगुमनका िातग अनमुातनत िागत 
क्र.सं. वववरण संख्या दर िागत (न.ेरू.) 
१.  वातावरण ववद् २ ७५,००० १,५०,००० 
२.  सामाजिक-आतथटक ववज्ञ १ ६५,००० ६५,००० 
३.  प्रयोगशािा परीक्षण तथा िि, ध्वतन 

आदद परीक्षण कायट 
एक मषु्ठ २,८०,००० 

४.  स्रे्सनरी एक मषु्ठ १०,००० 
५.  यातायात एक मषु्ठ २५,००० 

 कुि  ५,३०,००० 
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पररच्छेद १० : वातावरणीय परीक्षण 

 

वातावरणीय परीक्षण भनेको एक यस्तो वातावरणीय अनसुन्धान हो, िसमा पूवटकातिक तथा 
वतटमान वक्रयाकिाप र वातावरणीय व्यवस्थापन आकिन गनट प्रयोग गररन्छ। वातावरणीय 
परीक्षण आयोिनाको कारणिे हनुे नकारात्मक प्रभावका न्यूनीकरण उपायहरू र वास्तववक 
प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गरेर वातावरणीय अवस्थाको पूवटकातिक तथा वतटमान अवस्था िान्नको 
िातग सञ्चािन गररन्छ। यसको प्रमखु उदे्दश्य भनेको प्रत्येक आयोिना तनमाटण तथा सञ्चािनको 
चरणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनिे तय गरे बमोजिमको वातावरण व्यवस्थापन 
योिनाको पािना गरेको छ वक छैन भने्न परीक्षण गनुट हो। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ 
को दफा १२ मा उल्िेख भए अनसुार आयोिना तनमाटण तथा सञ्चािनमा आएको दईु वषट 
भकु्तान भएको तमततिे ६ मवहना तभर वातावरणीय परीक्षण गररनेछ। 
 
१०.१ वातावरणीय परीक्षण 
वातावारणीय परीक्षणका वकतसम देहाय बमोजिमका हनुेछन ्: 

क. तनणटय तहको परीक्षण, 
ख. कायाटन्वयन परीक्षण, 
ग. कायटको प्रभावकाररता परीक्षण, 
घ. आयोिना प्रभाव परीक्षण, 
ङ. आकँिन गररएको प्रववतध परीक्षण, 
च. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रवक्रया परीक्षण। 

 

१०.२ वातावरणीय परीक्षणका तीन पक्ष: 

क. परीक्षक, 
ख. परीजक्षत पक्ष (प्रस्तावसँग सरोकार भएको) 
ग. तेस्रो पक्ष 

 
१०.३ परीक्षणको वकतसम: 

स्वजच्छक वा बाध्यकारी परीक्षणको िातग संिग्न पक्ष वा संस्थाको आधारमा वातावरणीय 
परीक्षण आन्तररक वा बाह्य हनु सक्छ। 
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क. आन्तररक परीक्षण, 
ख. बाह्य परीक्षण, 
ग. बाध्यकारी परीक्षण, 
घ. स्वैजच्छक परीक्षण। 

 
१०.४ वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको ढाचँा : 

प्रस्ताववत आयोिनाको वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको ढाँचा तनम्न बमोजिमको हनुेछ। 
 

तातिका 45: वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको ढाचँा 
अध्याय १ यस अध्यायमा वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनकोतभर मखु्य मखु्य 

कुराहरू समावेश गरी प्रततवेदनको कायटकारी सारांश िेजखनेछ। 
अध्याय २ यस अध्यायमा परीक्षण प्रशासतनक तथा परीक्षण कायटको वववरण, 

आयोिना स्थिमा गररएका अन्तवाटताट, परीक्षण गने पक्ष तथा 
परीक्षणका क्षेर र ववतध समावेश गररनेछ। साथै वातावरणीय 
अनगुमन, परीक्षणसँग सम्बजन्धत तथ्याङ्क तथा वववरण पतन 
समावेश गररनेछ। 

अध्याय ३ यस अध्यायमा परीक्षणको पूणट वववरण समावेश गररनेछ। 
अध्याय ४ यस अध्यायमा आयोिना सम्बन्धमा पािना गनुटपने सझुाव तथा 

सधुारात्मक कायट समावेश गररनेछ। 
अनसूुची अनसूुचीमा तथ्याङ्क र वववरण समावेश गररनेछ। 
परीक्षण गने समूहमा 
समावेश हनुपुने िनशजक्त 

वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको तयारीको क्रममा प्रस्तावसँग 
ववषय तमल्ने ववज्ञ िस्तै वातावरण ववज्ञ, सामाजिक, आतथटक, 
सांस्कृततक ववज्ञ, प्रस्तावको क्षेर, वकतसम र यसिे पारेको 
प्रभावहरूको गाम्भीयटताको आधारमा थप अन्य ववज्ञहरू समेत 
समावेश गररनेछ। 
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तातिका 46: वातावरणीय परीक्षणको िातग चेकतिष्ट 
क्र.सं. वववरण आयोिनाको 

वक्रयाकिाप 
अनमुान गररएको 
प्रभाव 

खास प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता सूचना स्रोत तथ्याकं 
स्रोत 

भौततक वातावरण 
१.  फोहर 

मैिाको 
व्यवस्थापन 

आयोिनाको 
भवनहरू, क्िब 
भवन, आन्तररक बार्ो 
आदीबार् उत्पादन 
हनुे फोहोर। 

स्थानीय वातावरण 
दगुटजन्धत हनुकुा 
साथै संक्रमण हनु 
सक्ने सम्भावना। 

वातावरण तथा 
िनस्वास्थ्यमा 
प्रततकूि प्रभाव। 

कुवहने र नकुवहने फोहोर छुटै्ट 
संकिन गरेर 
महानगरपातिकाको फोहोर 
व्यवस्थापन प्रणािी माफट त 
व्यवस्थापन गने। 

उल्िेखनीय फोहोर 
व्यवस्थापन 
एकाइ 
 

अतभिेख, 
अन्तवाटताट 

२.  फोहोर 
पानीको 
व्यवस्थापन 

आयोिनाको तनयतमत 
वक्रयाकिाप, 
शौचािय, भान्छा 
आदीबार् 
उत्पादन हनु ेफोहोर। 

सतहको पानी 
प्रदषुण, भतूमगत 
पानी प्रदषुण 

पानीको 
गणुस्तरीयतामा 
कमी हनुे। 

आयोिनाबार् तनष्कासन गररने 
पानी नेपाि सरकारिे तोकेको 
मापदण्ड बमोजिमको रहने। 

उल्िेखनीय फोहोर 
व्यवस्थापन 
एकाइ 
 

अतभिेख, 
प्रत्यक्ष 
अविोकन 

३.  वायकुो गणु िेनेरेर्र, सवारी 
साधनबार् 

वायकुो गणुस्तरमा 
ह्रास 

िनस्वास्थ्यमा 
प्रततकूि प्रभाव, 
श्वासप्रश्वास 
सम्बन्धी रोग 

नेपाि सरकारिे तोकेको 
वायपु्रदूषण मापदण्ड तभर पने 
गरी मार खरीद गने र सवारी 
साधन र तडिेि िेनेरेर्र 
सेर्हरूको आवतधक ममटत 
गररने। 

नगण्य वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ 
 

अतभिेख, 
अनगुमन 
प्रततवेदन 
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क्र.सं. वववरण आयोिनाको 
वक्रयाकिाप 

अनमुान गररएको 
प्रभाव 

खास प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता सूचना स्रोत तथ्याकं 
स्रोत 

४.  पानीको गणु ढि तनकास तथा 
फोहोर पानीको 
चहुावर् 

खानेपानीको स्रोत 
प्रदषुण 

िनस्वास्थ्यमा 
प्रततकूि प्रभाव 

ढिमा फोहोर पानी तनकास 
गदाट नेपाि सरकारिे तोकेको 
मापदण्ड बमोजिमको रहने। 

उल्िेखनीय वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभिेख, 
अनगुमन 
प्रततवेदन 

५.  ध्वतनको 
मारा 

िेनेरेर्र, सवारी 
साधनबार् 

ध्वतनको तहमा 
ह्रास 

िनस्वास्थ्यमा 
प्रततकूि प्रभाव 

साइिेन्र् िेनेरेर्रको प्रयोग नगण्य वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभिेख, 
अनगुमन 
प्रततवेदन 

िैववक वातावरण 
१.  आयोिना 

क्षेर भर 
हररयािी 
प्रवदटन 

बगैँचा तनमाटण हररयािी क्षेर 
कायम हनु े

हररयािी कायम 
भइ सौन्दयटता 
कायम हनु े

बगैँचा तनमाटण गने नगण्य वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभिेख, 
अनगुमन 
प्रततवेदन 

सामाजिक आतथटक वातावरण 
१.  व्यवसायिन्

य तथा 
स्वास्थ्यको 
सरुक्षा 

कमटचारीहरूिाइट 
स्वास्थ्य सरुक्षा प्रदान 
गररनेछ। 

कायटस्थिमा हनु 
सक्ने दघुटर्ना 

कमटचारीहरूको 
स्वास्थ्यमा 
प्रततकूि प्रभाव 

स्वास्थ्य बीमा र आवतधक 
स्वास्थ्य िाचँको प्रावधान गने 
र प्राथतमक उपचार वकर्को 
(First Aid Kit) प्रावधान गने 

उल्िेखनीय आयोिना 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभिेख, 
अनगुमन 
प्रततवेदन 

२.  
 

गनुासो 
सनुवुाइ 

गनुासो पेवर्का 
स्थापना  

ववतभन्न प्रकारको 
गनुासोहरू आउन े
तथा द्वन्दको 
अवस्था सिृना हनु 
सक्न े

आयोिना 
सञ्चािनमा 
कदठनाई 

गनुासो सम्बोधनको व्यवस्था 
गने 

उल्िेखनीय गनुासो 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभिेख,  
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क्र.सं. वववरण आयोिनाको 
वक्रयाकिाप 

अनमुान गररएको 
प्रभाव 

खास प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता सूचना स्रोत तथ्याकं 
स्रोत 

३.  स्वास्थ्य 
तथा 
सरसफाई 

दैतनक रूपमा 
आवश्यकता अनसुार 
सरसफाई गने 

फोहोरमैिा 
व्यवस्थापन 

अपार्टमेन्र्मा 
बसोबास गने 
मातनसको 
स्वास्थ्यमा 
प्रततकूि प्रभाव 

दैतनक रुपमा आवश्यकता 
अनसुार सरसफाई गने 

उल्िेखनीय आयोिना 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अनगुमन  
 

४.  प्रकोप 
तनयन्रण/ 
ववपद् 
व्यवस्थापन  

भवन संवहता अनरुूप 
भवन तनमाटण गने, 
प्रकोप व्यवस्थापन 
कायट योिना तनमाटण 
गने 

प्रकोप तथा ववपद् 
बार् िनधनको 
क्षती हनु े

प्रकोप तथा 
ववपद् बार् 
िनधनको क्षती 
हनुे 

अपार्टमेन्र्को कायाटिय 
भवनमा आगो तनभाउने 
उपकरण फायर 
एक्सवर्ङ्खग्यसुर को प्रावधान। 

उल्िेखनीय आयोिना 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

ववपद् 
व्यवस्थापन 
कायट 
योिना 

५.  रोिगारी स्थानीयिाई 
रोिगारीको अवसर 

स्थानीयको 
आयस्तरमा 
अतभवृवद्ध 

िीवनस्तरम 
उकास्न े

स्थानीयिाई रोिगारीमा 
प्राथतमकता ददन े

नगण्य आयोिना 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभिेख 
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पररच्छेद ११ : तनष्कषट तथा प्रततबद्धता 
 

११.१ तनष्कषट 
प्रस्ताववत सनुगाभा अपार्टमेन्र्को तनमाटण तथा सञ्चािनको िातग अध्ययन गरी यस वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन गररएको छ। उक्त अध्ययनबार् प्रस्ताववत आयोिनाको तनमाटण तथा 
सञ्चािनिे यस ठाउँको भौततक, िैववक, सामाजिक, आतथटक र साँस्कृततक वातावरणमा तसतमत 
रूपमा प्रभाव पने देजखएको छ भने स्थानीय स्तर, क्षरेीय स्तर र राविय स्तरमा यस आयोिनािे 
फाइदा परु् याउनेछ। आयोिनाबार् प्रभाववत हनुे क्षरेको वातावरणीय अवजस्थतत, कायाटन्वयन 
ववतधहरू तथा वक्रयाकिापहरूको अध्ययनबार् वातावरणमा दवैु सकारात्मक तथा नकारात्मक 
प्रभावहरू पने अनमुान गररएको छ। व्यवस्थापन योिना बनाइट कायटसञ्चािन गररएमा सरुजक्षत 
बसोबासको प्रबन्ध मार नभइट बहआुयातमक तबषयमा यस क्षेरको ववकासमा ठूिो सहयोग 
पगु्नेछ। आयोिनाबार् स्थानीय वातावरणमा पनटसक्ने नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूको 
ववश्लषेणबार् प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू पवहचान गरी वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा 
समावेश गररएको छ। त्यस्तै प्रस्ताव कायाटन्वयनबार् हनुे सकारात्मक प्रभावहरूिाई बढोत्तरी 
गने ववषयिाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेनमा उल्िेख गररएको छ। यस प्रततवेदनमा 
उल्िेख भएका सम्पूणट प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू तथा सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरीकरण 
गने उपायहरूको अतनवायट कायाटन्वयन गररनेछ। यस आयोिनाको स्वीकृततको िातग वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन पयाटप्त रहेको छ। नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूको न्यूनीकरण र संिग्न 
वातावरणीय अनगुमन योिना कायाटन्वयन गरी तोवकएको स्थान र पररमाणतभर रहने गरी स्वीकृत 
भएको तमततबार् िाग ुहनुे गरी प्रस्ताववत आयोिना कायाटन्वयन गने तनष्कषट तनकातिन्छ। 

 

११.२ प्रततबद्धता 
यस प्रततवेदनमा अनकूुि प्रभाव अतधकतम र प्रततकूि प्रभाव न्यून गने उपायहरूसँगै िाग्न े
अनमुातनत रकम र कायाटन्वयनको जिम्मेवारी समेत समावेश गररएको छ। यी सझुाव गररएका 
सम्पूणट उपायहरू कायाटन्वयन गरेमा अनमुान गररएका प्रततकूि प्रभाविाइट स्वीकारयोग्य तहमा 
पयुाटउन सवकन्छ। प्रस्ताववत आयोिना तनमाटण तथा सञ्चािनबार् पने अनकूुि प्रभावहरूिाइट 
बढोत्तरी गनट तथा प्रततकूि प्रभावहरू न्यूनीकरण गनटको िातग प्रस्तावक प्रततवद्ध रहेको छ। 
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