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रुपन्त्देही म्िल्ला¸ ससद्धाथथनगर नगरपासलका वडा नं ८ अन्नपूणथ टोलमा प्रस्ताववत एडभान्त्स इन्त्टरनेशनल 
अस्पताल प्रा.सल. आयोिना प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रसतवेदन सबिन्त्धमा सलम्ित 

राय सझुावको लासग आह्वान गररएको सावथिसनक सूचना 
प्रथम पटक प्रकाम्शत समसत २०७८/१२/२२ 

रुपन्त्देही म्िल्ला िटुवल उ.म.न.पा. वडा नं ११ सनवासी श्री कमल भण्डारी प्रस्तावक भई एडभान्त्स इन्त्टरनेशनल 
हम्स्पटल प्रा.सल.ले सोही नाममा रुपन्त्देही म्िल्ला ससद्धाथथनगर नगरपासलका वडा नं ८ अन्नपूणथ टोल (म्ि.वप.एस म्स्थती: 
27.52135N, 83.4535E,)मा कूल १-२-४.४६ (७५२५.४६ व.सम.) क्षेरफल भएको िग्गामा १५० शैय्या क्षमताको 
मूख्य अस्पताल भवन सनमाथण तथा संचालन गनथ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रसतवेदन तयार गरी यस मन्त्रालयमा 
स्वीकृसतको लागी पेश भएको छ। 

प्रस्ताव अनसुार ससद्धाथथनगर (भैरहवा)को वस्ती सिच भसूमगत तल्ला  सवहत ७ तल्लाको मूख्य भवनमा हेलीप्याड 
प्याथोलोिी¸ ब्लड िैकं¸ फामेशी¸ ईमिेन्त्सी¸ रेसडयोलोिी¸ क्याथ ल्याि¸ िनरल सेवा¸ प्रसतुी एवं िालरोग सेवा¸ न्त्यूरो 
सेवा¸ आइ सस यू आदी रहने प्रस्ताव रहेको छ।यस अस्पताल आयोिनाको संचालन चरणमा प्रसतददन प्रसत सिरामी ३ 
के.िी. सबम (दैसनक कूल ४५० के.िी. सबम) फोहरमैला उत्सिथन हनु े अनमुान गररएको छ। साथै आयोिनामा 
िायोवपट प्लाण्ट¸ फोहरपानी प्रशोधन प्रववसध¸ फोहर िलाउन ईन्त्सीनरेटर पसन प्रस्ताववत छन।्वातावरणीय अध्ययन 
प्रसतवेदनमा सनमाथण र संचालन चरणमा ववसभन्न उल्लेिनीय प्रभावहरु पवहचान भई समाधानका उपायहरु समेत प्रस्तववत 
छन।् 

वातावरण संरक्षण सनयमावली, २०७७ को सनयम ११ को उपसनयम (६) िमोम्िम यस प्रसतवेदनमा राय–सझुाव सलनका 
लासग प्रसतवेदन पढ्न वा उतार गरी लैिान पाउन े ब्यिस्था रहेकोले यस आयोिना प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन प्रसतवेदन यस वन¸ वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालयको Web Site: https://moitfe.lumbini.gov.np/  मा 
समेत सावथिसनक गररएको छ।उक्त प्रसतवेदन सबिन्त्धमा सरोकारवाला वा िो कसैको पसन उपयूक्त सलम्ित राय सझुाव 
प्राप्त भएमा यस मन्त्रालयले प्रस्तावको स्वीकृसत प्रकृयामा त्यस्ता राय–सझुावहरुलाई आयोिना प्रस्तावमा सबिोधन गनथ 
लगाउन ेभएकोले यस सबवन्त्धमा ब्यम्क्त वा संस्थाको कुनै राय–सझुाव भए यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको समसतले 
सात (७) ददन सभर आफ्नो सलम्ित राय सझुाव सनबन ठेगानामा पठाई ददन ुहनु यसै सूचना द्वारा आव्हान गररन्त्छ। 
 

प्रसतवेदन अध्ययन वा उतार गनथ सवकन ेस्थानहरु: 

१. श्री वन  ̧वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय¸ िटुवल¸ रुपन्त्देही । 

https://moitfe.lumbini.gov.np/  

२. श्री एडभान्त्स इन्त्टरनेशनल हम्स्पटल प्रा.सल.¸ अन्नपूर्ण टोल¸ ससद्धाथथनगर न.पा. ८¸ रुपन्त्देही। 

सबपकथ ः श्री भपूसत भट्टराईः ९८५७०५९०३३ 

राय सझुाव पठाउन ेठेगाना 
१. वन¸ वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय,  

मकुामः िटुवल, रुपन्त्देही। 

ईमेलः mofesc.lumbini@gmail.com  

फो.नं. ०७-१५५१२१६¸ ०७१-५४७४७४¸ फ्याक्स नं.०७१-५४७४७४  

https://moitfe.lumbini.gov.np/
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रूपन्देही जजल्लाको सिद्धार्थनगर नगरपासलका वडा नं ८ मा सनमाथण गननथप नवथ 
एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटलको 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रसतवेदन  
(Environmental Impact Assessment)  

 

 

 

 

 

 

पेश गररएको सनकायः 

प्रदेश िरकार 
 वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण मन्रालय 

लनजबिनी प्रदेश, नेपाल 
 

 

 

प्रपतावकः 

एडभान्ि इन्टरनशेनल हजपपटल प्रा.सल. 
सिद्धार्थनगर नगरपासलका, लनजबिनी प्रदेश 

 चैर , २०७८  
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पवघोषणा पर 

क. रूपन्देही जजल्ला िनटवल उपमहानगरपासलका वडा नं ११ सनवािी श्री कमल भण्डारीको 
सनवेदन अननिार रूपन्देही जजल्ला सिद्धार्थनगर नगरपासलका वडा नं ०८ मा यि एडभान्ि 
इन्टरनशेनल हजपपटल प्रा. सल. प्रपतावको प्रचसलत वातावरण िंरक्षण सनयमावली (२०७७) 
लनजबिनी प्रदेश अननिार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गरी यि प्रसतवेदन तपसिल 
िमोजजमका हामी परामशथदाताहरूले उपलब्ध स्रोत तर्ा तथ्याङ्क र जानकारी एवं आफ्नो 
ववषयगत ववज्ञताको आधारमा तयार गरेका छौं। यि प्रसतवेदनमा उल्लेख भएका तथ्याङ्क र 
जानकारीहरू हाम्रो धारणामा यर्ार्थ परक र िही रहेको भनी यो पवघोषणा गरेका छौं । 

क्र.श. नाम  पद  शैजक्षक योग्यता िवह  
१  मनोज न्यौपाने  टोली नेता  पनातकोत्तर ( वातावरण 

ववज्ञान)  
 

२.  अचथना सरपाठी वनपपसत ववज्ञ पनातकोत्तर (जीव ववज्ञान)  
3  प्रकाश चन्र पौडेल िमाजशास्त्री पनातकोत्तर (िमाजशास्त्री)  
४. 
 

ववक्रम अयाथल   जनपवापथ्य ववज्ञ 
 

पनातकोत्तर (जीव ववज्ञान)  

 
ख.  म रूपन्देही जजल्ला िनटवल उपमहानगरपासलका वडा नं ११ सनवािी श्री कमल भण्डारीले 

यि श्री एडभान्ि इन्टरनशेनल हजपपटल प्रा. सल. पररयोजना प्रपतावको वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन (EIA) प्रसतवेदनमा उल्लेख भएका तथ्य एवं जानकारको आधारमा तर्ा प्रसतवेदनले 
िनझाएका वक्रयाकलाप एवं योजना अननिार मेरो उद्योग िञ्चालन गने छन भसन यो पवघोिणा 
गदथछन  ।    
१. कमल भण्डारी..................................... 
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कायथकारी िारांश 

आयोजनाको प्रपतावकको नाम र ठेगाना: 
यि एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटलको प्रपतावक एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल प्रा. सल. रहेको छ 
। कबपनीको नाम र ठेगाना यि प्रकार छ । 
वववरण  प्रपतावको प्रपतावकको  
नाम  एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल 

प्रा. सल. 
कमल भण्डारी  
फोन : ९८५७०२७६२५  

ठेगाना  अन्नपूणथ टोल, सिद्धार्थनगर  न.पा. 
वडा नं – ८ 
रूपन्देही, लनजबिनी प्रदेश  

िनटवल  उपमहानगरपासलका . वडा 
नं – ११  
रूपन्देही, लनजबिनी प्रदेश  

 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औजचत्यता :  

लनजबिनी प्रदेशले जारी गरेको वातावरण िंरक्षण सनयमावली, २०७७ (अननिूची ३, सनयम ३ िँग 
िबिजन्धत (ट) अन्तगथत) को अननिार १०० शय्या भन्दा िढीको अपपताल वा नसिथङ होम वा 
जचवकत्िा व्यविाय िञ्चालन गनथका लासग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गननथ पने प्रावधान रहेको 
छ।प्रपताववत एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल प्रा.सल.ले १५० शय्या िवहतको अपपताल सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन गने उदे्दश्य राखेकोले यिको सनमाथण तर्ा िञ्चालन गननथ पूवथ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
अध्ययन गननथ पने देजखन्छ । 

प्रपतावको उद्दशे्य : 

प्रपतावको मनख्य उदे्दश्य भनेको लनजबिनी प्रदेश रूपन्देही जजल्लाको सिद्धार्थनगर नगरपासलका वडा नं 
८ अन्नपूणथ टोल ( भैरहवा- ववद्यनत कायाथलय नजजक ) मा १५० शय्या िवहतको अत्याधनसनक िेवा 
िनववधा िवहतको अपपताल सनमाथण तर्ा िञ्चालन गननथ हो । यि अपपतालको सनमाथणले लनजबिनी 
प्रदेशको पवापथ्य क्षेर उल्लेखनीय योगदान पनयाथउने छ भने हाल ठूला पवापथ्य िमपयाको कारणले 
गदाथ देशसभर जचतवन तर्ा काठमाडौं िबम तर्ा सछमेकी राष्ट्र भारत िबम जानन पने अवपर्ालाई पसन 
कम गननथका िारै् िारै् रोजगारीको अविर पसन सिजथना हननेछ । 

अध्ययन ववसध  
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यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लासग आयोजना तर्ा आयोजना क्षेरिँग िबिजन्धत प्रसतवेदन, 

अननिन्धानमूलक लेख रचना, नक्िा, पासलका तर्ा जजल्ला पार्श्थजचर तर्ा आयोजना सनमाथण तर्ा 
िञ्चालनिँग िबिजन्धत ववसभन्न कानननी दपतावेजहरूको अध्ययन तर्ा िमीक्षा गररएको सर्यो ।  

िवथप्रर्म त क्षेर सनधाथरण अध्ययन प्रवक्रयालाई पारदशी िनाउन र प्रपताव कायाथन्वयनिाट उक्त क्षेर 
वररपररका िमनदायमा पनथ िक्ने िकारात्मक अिरको उपभोग र नकारात्मक अिरको न्यूनीकरणका 
लासग उक्त क्षेरको िमनदायिाटै राय िनझाव िङ्कलन गरी िबिजन्धत िमनदायिाट िही िूचना र 
असधकतम िूचना सलन िबपूणथ वातावरणीय अिरहरूको लेखाजोखा गनथ समसत २०७८/०५/२९ गते 
“िनटवल टनडे” रावष्ट्रय दैसनक पसरकामा िबिजन्धत व्यजक्त तर्ा िंपर्ाहरूिाट सलजखत ववचारहरू खोज्दै 
वातावरणीय िंरक्षण सनयमावली, २०७७ को सनयम ४ को उपसनयम (२) अननिारको िावथजसनक 
िूचना प्रकाजशत गररएको सर्यो । नगरपासलका कायाथलय, वडा कायाथलय तर्ा अन्य िावथजसनक 
पर्ानहरू आददका प्रभाववत िूचना िोडथमा िावथजसनक िूचनाका प्रसतहरू टाँसिएको सर्यो । यद्यवप 
उक्त िूचना अननिार सलजखत तर्ा मौजखक कन नै िनझावहरू प्राप्त भएनन।् िबपूणथ अध्ययन िकेर वन, 
वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण मन्रालयमा कायथिूची र क्षेर सनधाथरण प्रसतवेदन पेश गररएको सर्यो । 
पेश गररएको कायथिूची २०७८/०९/०९ गतेका ददन पवीकृसत गररएको सर्यो। 

यि पश्चात ्पर्ानीयवािी, िंघ - िंपर्ा तर्ा छरसछमेकको यि अपपताल िञ्चालनिाट पनथ गएको र 
आउँदा ददनमा पनथ िक्ने प्रभावको िारेमा राय, िनझावका समसत २०७८/०९/२२ गतेका ददन 
पर्ानीय रावष्ट्रय दैसनक पसरका “िनटवल टनडे” पसरकामा ७ ददने िावथजसनक िूचना प्रकाजशत गरर वडा 
कायाथलय र अन्य िंघ-िंपर्ाहरुमा िावथजसनक िूचना टाँि गरर मनच नल्का सलइयो । यि पश्चात ्
पर्ानीय सनकाय तर्ा िरोकारवाला िंपर्ािाट सिफाररि पर िंकलन गररयो । यपतै गरेर समसत 
२०७८/११/१८ गते आयोजना गररएको िावथजसनक िनननवाइमा उपजपर्सतका लासग पर्ानीय 
सनकायका सनवाथजचत जनप्रसतसनसध िँगै अन्य िरोकारवालाहरू, पर्ानीय िंघ िंपर्ा, सछमेकीहरूलाई 
प्रपताववत उद्योगको पररिरमा आमजन्रत गररएको सर्यो । िो अविरमा पर्ानीयवािी, िावथजसनक 
िंघ – िंपर्ा , छरसछमेकीिाट उठेका िल्लाह, िनझावहरूलाई िमावेश गदै प्रसतवेदन तयार गररयो 
। यपतै गरेर िोही अवसधमा ववसभन्न ववषयगत ववज्ञहरूद्वारा प्रपताववत क्षेरको भौसतक, जैववक र 
िामाजजक-आसर्थक वातावरण िबिन्धी अध्ययन िबपन्न गरी प्रारजबभक वातावरणीय परीक्षण प्रसतवेदन 
तयार गररएको छ । 
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ववद्यमान वातावरणीय अवपर्ा :  

भौसतक वातावरण 

प्रपताववत “एडभान्ि इन्टरनशेनल हजपपटल” लनजबिनी प्रदेश सिद्धार्थनगर नगरपासलका वडा नं ८‚ 
अन्नपूणथ टोलमा अवजपर्त रहेको छ । यि क्षेरमा उष्ण वकसिमको हावापानी पाइन्छ । यि क्षेर 
भैरहवामा गमीमा तातो हावा (लन) चलेको िखत असधकतम ४५.२० सडग्री िेजल्ियििबम पनग्दछ भन े
जाडोमा २.४० सडग्री िेजल्ियििबम तापक्रम तल झने गरेको पाइन्छ । िारै् यि क्षेरमा औित 
वषाथ २१२.९ समसलसलटर रहेको छ । चैर मवहनादेजख अिोजको प्रारबभिबम सनकै गमी, अिोज, 
कासतथक र फाल्गनणमा िमसितोष्ण तर्ा िाँकी तीन मवहना (मंसिर, पनष र माघ) मा ठण्डी हनने गदथछ 
। प्रपताववत आयोजना क्षरे तराइ जोनमा पदथछ । नेपालको िेजपमक नक्िा अननिार प्रपताववत क्षेर 
जोन सि अन्तगथत पदथछ ।  

प्रपताव क्षेरको जग्गामा धेरै माटो, िालनवा पाइन्छ र यि प्रपताव क्षेर च नरेिाट आएर ििेको माटो 
मासर् िनेको क्षेर हो । प्रपताव क्षेरमा हाल ध्वसनको मापन गदाथ 55 db सडसि रहेको पाइएको छ 
। 

जैववक वातावरण  

प्रपताव क्षेरको जलवायन उष्ण मौिमी हावापानी रहेकोले यि क्षेरमा मनख्य सििौ, जामनन ,आपँ, 
पीपल, िर आदद रहेका छन ्। यि प्रपताव क्षेर नजजकमा पाइने मनख्य वन्य जन्तनहरू िाँदर, पयाल, 
,न्याउरी मनिा आदद रहेका छन ्। चराहरूमा भगेराँ, चमेरो, काग िकन ल्ला आदद पाइन्छ ।  

 

िामाजजक आसर्थक तर्ा िापंकृसतक वातावरण 

रावष्ट्रय जनिङ्खख्या तर्ा घर धनरी िवेक्षण २०६८‚ सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको कूल जनिङ्खख्या  
कन ल ६३‚४८३ रहेको छ जपमा पनरुषको िखं्या ३१,६७३ र मवहलाको िंख्या ३१,८१० रहेको 
छ । यि नगरपासलकाको घरधनरी िंख्या १२,४९७ रहेको छ जिमा औषत पररवार ५.०८ रहेको 
र लैसगंक अननपात ९९.५७ रहेको छ । यिरी नगरपासलकाको जनिङ्खख्या घनत्व २४२८ प्रसत वगथ 
वक.सम. रहेको छ । यि नगरपासलकामा ििोिाि गने मनख्य जासतहरूमा ब्राह्मण, मनिलमान, क्षेरी, 
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मगर र गनरुङ रहेका छन ्भने यि क्षेरको मनख्य मासनने मनख्य धमथमा वहन्दू, इपलाम र िौद्ध रहेका 
छन ्।  

भ-ूउपयोगमा पने अिर : 

प्रपताववत अपपताल रहन े क्षेर हाल िाझो जसमनको रूपमा भइरहेको जग्गामा पदथछ । यि 
अपपताल सनमाथण हनने क्षेर अन्नपूणथ टोलमा पदथछ । सनमाथण पर्ल नजजक गनरुङहरूको धासमथक गनबिा 
रहेको छ भने सनमाथण पर्लको नजजकै अन्य कन नै पसन िंवेदनशील वनपपसत तर्ा जीवजन्तनहरूको 
वािपर्ान रहेको छैन। तर एक अपपताल िञ्चालनमा आएपसछ यि प्रपताव गररएको क्षेरको भ-ू
उपयोगमा पररवतथन भने आउनेछ। मनख्य त माटो उत्खनन गदाथ जसमनको ितहमा पररवतथन आउनेछ 
।  

वैकजल्पक ववश्लषेण :  

प्रपताव कायाथन्वयन गदाथ आयोजनाको सडजाइन, आयोजना पर्ल, आयोजना प्रववसध, प्रकृया, िमय 
तासलका र आयोजना कायाथन्वयन नगने कन राहरू िमावेश गरर ववकल्पहरूको ववश्लषेण गररएको छ ।  

प्रभावहरूको पवहचान तर्ा मूल्याङ्कन: 
अननकूल प्रभावहरू 

यि प्रपताव आफैमा एक ठूलो पररयोजना भएकोले सनमाथण चरण देजख िञ्चालन चरण दनवै चरणमा 
ठूलो मारामा रोजगारीको िजृना हनन्छ ।सनमाथण चरणमा कररि १०० जनाको जनशजक्त १८ 
मवहनाका लासग खपत हनने देजखन्छ। पर्ानीयमा रोजगारीको अविरले अदक्ष कामदारले सनमाथणमा 
िंलग्न, दक्ष जनशजक्तिाट आयोजना सनमाथण िबिन्धी कामहरू जपतै डकमी ,सिकमी, सिजनली जडान 
तर्ा ममथत िबिन्धी कायथ, आदद कायथमा आफ्नो िीप ववकाि गने अविर समल्ने छ । प्रपताव 
सनमाथण चरणमा आवश्यक पने सनमाथण िामग्रीहरू सिमेन्ट, फलामे छड, िालनवा, ढनङ्गा, सगट्टी, ईट्टा 
तर्ा स्रोत िाधनहरू पर्ानीय िजारिाट खरीद गने प्रार्समकता सलइनेछ जिले गदाथ पर्ानीय िजारमा 
आसर्थक वक्रयाकलापमा टेवा पनग्ने छ । 

यि प्रपताव िञ्चालन चरणमा कररि ३४० पवापथ्य िेवािँग िबिजन्धत दक्ष जनशजक्त तर्ा ७५ 
जना अन्य दक्ष तर्ा अदक्ष जनशजक्तको लासग रोजगारको अविर सिजथना हननेछ ।यपतै यि 
आयोजनािाट दक्ष तर्ा अधथदक्ष जनशजक्तको िीप ववकाि हनननका िारै् नयाँ टेक्नोलोजीहरु पसन 
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सिक्ने राम्रो अविर समल्नेछ । अन्ततः अपपताल सनमाथण पसछ पर्ानीय तर्ा यि लनजबिनी प्रदेशकै 
प्रदेश वािीलाई पवापथ्य िबिन्धी अत्याधनसनक िेवा िवहतको िनववधा समल्दछ र उपचारको लासग 
मार काठमाडौं तर्ा सछमेकी राष्ट्र भारत गइरहनन पने अवपर्ा रहँदैन । यपतै गरेर यि अपपतालको 
िञ्चालनिाट राज्यलाई राजपव प्राप्त हननेछ भने िामाजजक दावयत्व िजृनािाट पर्ानीयवािीले अरू 
फाइदाहरू पाउनेछन ्। 

प्रसतकूल प्रभावहरू 

प्रपताववत आयोजना सनमाथण तर्ा िञ्चालन चरणमा भौसतक वातावरण अन्तगथत पनथ िक्ने नकारात्मक 
प्रभावहरूमा सनमाथण कायथिाट उत्िजथन हनने फोहरमैला, भ-ूिनोटमा पररवतथन, वायन प्रदूषण, ध्वसन 
प्रदूषण, ऊजाथ खपतिाट पने प्रभाव आदद रहेका छन ् । अपपताल सनमाथण गदाथ प्रपताववत पर्ानीय 
क्षेरमा भौसतक िंरचना सनमाथण भई उक्त जग्गाको पवरूप पररवतथन हननेछ । अपपताल सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन अवसधमा िामाजजक-आसर्थक तर्ा िांपकृसतक वातावरणमा पने प्रभावहरूमा पेशागत पवापथ्य 
तर्ा िनरक्षा, पवापथ्य तर्ा िरिफाई कमीिाट पने प्रभाव, यातायात व्यवपर्ापनमा कदठनाइ, 
िामाजजक स्रोत र पूवाथधारहरूमा चाप, अपपताल क्षेरमा पवापथ्य तर्ा िरिफाइको कमीले पने 
प्रभाव, िाल श्रम तर्ा लैंसगक सिभेदिाट पने प्रभाव, आदद रहेका छन ् ।यपतै गरेर, अपपताल 
िञ्चालनमा आइिकेको अवपर्ामा अपपतालिाट सनजपकन े पवापथ्य िेवािँग िबिजन्धत हासनकारक 
तर्ा वववकरण यनक्त फोहर, तर्ा पवापथ्य िेवािँग िबिजन्धत उपकरणहरू िञ्चालन गदाथ उत्पन्न हनन ्
िक्ने वववकरण र वयनीहरुको व्यवपर्ापन अको ठूलो िमपयाका कन राहरू हनन ्।   

िकारात्मक प्रभाव असभववृद्ध तर्ा नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू 

िकारात्मक प्रभाव असभववृद्ध  

प्रपताववत आयोजना कायाथन्वयनिाट पनथ िक्ने िकारात्मक प्रभावहरूलाई असभववृद्ध गनथको लासग 
पर्ानीयलाई रोजगारीमा िीप तर्ा दक्षता अननिार प्रार्समकता ददइनेछ । अपपताल पररिरमा 
वकृ्षारोपण तर्ा िगैँचाको सनमाथण गररनेछ । पवच्छकर वातावरणको लासग िरिफाई िबिन्धी जन 
चेतना मूलक कायथक्रम िञ्चालन, फोहर व्यवपर्ापन कायथक्रम र प्लाजपटक प्रयोगमा सनषधे जपता 
कायथ गररनेछ । िारै् सनःशनल्क पवापथ्य जशववर िञ्चालन गररनेछ। िकारात्मक प्रभाव 
िढोत्तररकरणको लासग जबमा रु. २,५०,००० छनट्ट्याइएको छ। 

नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण 
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आयोजनाले भौसतक वातावरणमा पने प्रभावको न्यूनीकरण गनथ ठोि फोहरमैला व्यवपर्ापनका लासग 
कलर कोसडङ सिपटम माफथ त फोहरमैला वगीकरण गरी फोहर मैलालाई पननः प्रयोग तर्ा पननःचवक्रय 
गनथ समल्ने वकसिमले छनयाईनेछ , मानव अङ्ग तर्ा तन्तन व्यवपर्ापनको लासग प्ल्यािेन्ट वपटको 
प्रयोग गररनेछ, िंक्रसमत फोहरलाई अटोक्लेसभङ माफथ त िंक्रसमत रवहत गररनेछ, िंक्रसमत पानी 
प्रशोधन गरेर मार ढलमा समिाइनेछ, भकूबप प्रसतरोधी भवन सनमाथण गररनेछ, अपपताल क्षेरलाई 
मकथ री फ्री गररनेछ, भसूमगत पानीको पननः भरण गनथ ररचाजथ वपटको सनमाथण गररनेछ, अपाङ्गमैरी 
िंरचना सनमाथण गररनेछ, आगलागी सनयन्रणको लासग अजग्न सनयन्रक यन्र जपतै: फायर हाइडे्रन्ट, 
फायर इजक्िङ्कग्यनिर तर्ा आकजपमक पानीको व्यवपर्ा गररनेछ । आयोजनाले िामाजजक-आसर्थक 
वातावरणमा पने प्रभावको न्यूनीकरणको लासग ववसभन्न उपायहरू जपतै पेशागत पवापथ्य तर्ा 
िनरक्षाका उपकरणहरूको प्रयोग गररनेछ, िाल श्रमको प्रयोगमा सनषधे गररनेछ, िडकमा पनथ िक्न े
चाप कम गनथ पावकथ ङको व्यवपर्ा गररनेछ, ववपद् व्यवपर्ापनको लासग आपत्कासलन द्वारहरूको 
व्यवपर्ा गररनेछ र िारै् अजग्न सनयन्रक यन्र प्रयोग गररनेछ, गननािो िनननवाइको लासग गननािो िनने्न 
असधकारी तोकी जन गननािो तर्ा पनथ आएको उजनरी िमाधान गने व्यवपर्ा समलाइनेछ । 
नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणको लासग जबमा रु. ६,०५,००० प्रपताव गररएको छ । 

वातावरणीय अननगमन योजना 

यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदनमा प्रपतावक तर्ा िबिजन्धत सनकायले गननथ पने आधार 
रेखा अननगमन, सनयमपालन अननगमन र प्रभाव अननगमन िारे ववषयहरू िमावेश गररएको छ । 
आधार रेखा अननगमनमा हालको वातावरणीय वपतनजपर्सतको िारेमा तथ्याङ्क िङ्कलन गररने छ, 
सनयमपालन अननगमन वातावरणीय परीक्षणले प्रपताव गरेका वातावरणीय न्यूनीकरणका उपायहरू 
कायाथन्वयन भए नभएको िारे अननगमन गररने छ र प्रभाव अननगमनमा प्रपताव कायाथन्वयनिाट भएका 
वातावरणीय पररवतथन पत्ता लगाउन आयोजना सनमाथण र िञ्चालनका क्रममा गररने छ । 

अननगमन योजनामा अननगमनका िूचक, अननगमनको ववसध पर्ान िमय अननमासनत रकम (ने.रु.) र 
अननगमन गने सनकाय िमावेश गररएको छ । प्रपताववत सनकायहरूमा वातावरणीय अननगमनको लासग 
सिद्धार्थनगर नगरपासलका; वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण मन्रालय; पवापथ्य, जनिङ्खख्या तर्ा 
पररवार कल्याण मन्रालय र पवापथ्य सनदेशनालयलाई प्रपताववत गररएको छ । वातावरणीय 
अननगमन गनथको लासग जबमा रु. ३,५०,००० प्रपताव गररएको छ । 
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वातावरणीय व्यवपर्ापन योजना  

यि प्रपतावको वातावरणीय व्यवपर्ापन योजनाले वातावरण िंरक्षणका उपायहरू उपयनक्त रूपमा  
कायाथन्वयन गनथलाई  किरी गने, कवहले गने, किले गने तर्ा  अननमासनत िजेट तर्ा अननगमनको 
जजबमेवारी प्रपतनत गरेको छ ।यि वातावरणीय व्यवपर्ापन योजनाले अननकूल प्रभावहरूको 
कायाथन्वयन गनथ खचथ २,५0,000/- (न.ेरु.) अननमान गररएको छ तर्ा प्रसतकूल प्रभावहरूको 
कायाथन्वयन गनथ खचथ ६,०५,000/- (न.ेरु.) अननमान गररएको छ ।  

यि प्रपतावको वातावरणीय अननगमन वक्रयाकलापहरूको लासग कूल अननमासनत रकम (ने.रु.) 
३,५०,000/- र वातावरण िंरक्षणका उपायहरू उपयनक्त रूपमा कायाथन्वयन गनथ (ने.रु.) 
६,०५,000/- गरेर कूल जबमा ने.रु. ९,५५,000 प्रपताव गररएको छ ।  

यपतै गरेर वातावरण िंरक्षण ऐन, २०७७ (लनजबिनी प्रदेश) को दफा १२ अननिार मन्रालय वा 
तोवकएको सनकायले आयोजना िञ्चालन भएको दनई वषथपसछ छ मवहना सभर वातावरणीय परीक्षण गने 
प्रावधान उल्लेख रहेको छ । त्यििाहेक मन्रालय वा तोवकएको सनकायले प्रपतावको 
कायाथन्वयनिाट वातावरणमा परेको प्रसतकूल प्रभाव, त्यपता प्रभावलाई कम गनथ अपनाएको उपाय 
तर्ा त्यपतो उपायको प्रभावकाररता र न्यूनीकरण हनन निकेको वा आकंलन नै नभएको प्रसतकूल 
प्रभाव उत्पन्न भएकोमा िो िमेतको ववश्लषेण गरी वातावरणीय परीक्षण प्रसतवेदन तयार गनेछ । 

सनष्कषथ 

लनजबिनी प्रदेश र यिका आिपािका क्षेरहरूमा अत्याधनसनक िेवा िवहतको अपपतालको आवश्यकता 
रहेको अवपर्ामा यि अपपतालको सनमाथण तर्ा िञ्चालनले िो आवश्यकतालाई केही हद भए पसन 
पनरा हननेछ । यपतै गरेर यिको सनमाथण तर्ा िञ्चालनले रोजगारीको सिजथना तर्ा राज्य र पर्ानीय 
तहलाई पसन राजपवको योगदान पसन हनन्छ । िामाजजक दावयत्व िहन गदाथ पर्ानीय क्षेरलाई र्प 
िहयोग पनग्नेछ ।  प्रपताव कायाथन्वयन गदाथ ठूलो क्षसत हनने वा अपेक्षाकृत धेरै प्रसतकूल प्रभावहरू 
पने देजखँदैन । आयोजना सनमाथण तर्ा िञ्चालन चरणमा यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनिाट 
आएका अननकूल प्रभाव असधकतम असभववृद्ध तर्ा प्रसतकूल प्रभावहरू न्यून गने उपायहरू िनझाइए 
अननिार कायथ गरेमा प्रभावहरूलाई पर्लगत िमाधान गनथ िवकने खालका छन ्। अननगमन कायथलाई 
सनयसमत रूपमा सनरन्तरता ददई प्रपताव कायाथन्वयन गनथ उपयनक्त देजखन्छ ।  
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िमग्रमा भन्नन पदाथ यि प्रपताव कायाथन्वयन गदाथ देजखने प्रभावहरूलाई िजजलै सनराकरण गनथ िवकन े
तर्ा प्रपताव कायाथन्वयन गदाथ यि क्षेरको पवापथ्य िेवामा र्प िहज हननेछ। यपतै गरेर यि प्रपताव 
कायाथन्वयन हनने जग्गा काननन िमोजजम िबझौता गरी सलइएको हो ।अन्त्यमा यि अपपताल िञ्चालन 
यि प्रसतवेदनमा प्रपतनत गररएका सनवारणका उपायहरू अवलबिन गरर गररने िञ्चालकको तफथ िाट 
प्रसतिद्धता गररन्छ ।  
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1 प्रसतवेदन तयार गने व्यजक्त वा िंपर्ा नाम र ठेगाना 

1.1 प्रपतावकको पररचय  
यि एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटलको प्रपतावक एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल प्रा. सल. रहेको छ 
। कबपनीको नाम र ठेगाना यि प्रकार छ । 
वववरण  प्रपतावको प्रपतावकको  
नाम  एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल 

प्रा. सल. 
कमल भण्डारी  
फोन : ९८५७०२७६२५  

ठेगाना  अन्नपूणथ टोल, सिद्धार्थनगर  न.पा. 
वडा नं – ८ 
रूपन्देही, लनजबिनी प्रदेश  

िनटवल  उपमहानगरपासलका . वडा 
नं – ११  
रूपन्देही, लनजबिनी प्रदेश  

 

1.2 परामशथदाताको पररचय  

प्रपतावकद्वारा प्रपताववत एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको 
जजबमा धरातल िेवालाई ददइएको छ, जिको ठेगाना यि प्रकार रहेको छ । 

परामशथदाताको वववरण 
िंपर्ाः धरातल िेवा  
सिद्धार्थनगर, भैरहवा   
फोन : ९८४३१४०८६५ 
ईमेल : manoj.neupane490@gmail.com  

यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन तयार गदाथ तपजशल िमोजजमका ववज्ञहरूको िंलग्न रहेको 
सर्यो ।  

तासलका  1-1 : अध्ययनमा िंलग्न ववज्ञ टोली 

क्र.श. नाम  पद  शैजक्षक योग्यता IEE/ EIA  

१  मनोज न्यौपाने  टोली नेता  पनातकोत्तर ( वातावरण 
ववज्ञान)  

3 EIA / २० 
IEE 

२.  अचथना सरपाठी वनपपसत ववज्ञ पनातकोत्तर (जीव ववज्ञान) १ EIA / ५ IEE  

mailto:manoj.neupane490@gmail.com
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3  प्रकाश चन्र पौडेल िमाजशास्त्री पनातकोत्तर (िमाजशास्त्री) ५ EIA / १५ 
IEE 

४. 
 

ववक्रम अयाथल  जनपवापथ्य ववज्ञ 
 

पनातकोत्तर (जीव ववज्ञान) - 

५.  कमल चौधरी  वफल्ड िहायक पनातक ( वातावरण ववज्ञान 
) 

- 

६. आशीष शे्रष्ठ  वफल्ड िहायक  - १ EIA / २० 
IEE 

७.  शेष पटेल  वफल्ड िहायक - १ EIA / २० 
IEE 

1.3 वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औजचत्यता  

लनजबिनी प्रदेशले जारी गरेको वातावरण िंरक्षण सनयमावली, २०७७ (अननिूची ३, सनयम ३ िँग 
िबिजन्धत (ट) अन्तगथत) को अननिार १०० शय्या भन्दा िढीको अपपताल वा नसिथङ होम वा 
जचवकत्िा व्यविाय िञ्चालन गनथका लासग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गननथ पने प्रावधान रहेको छ। 
प्रपताववत एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल प्रा.सल.ले १५0 शय्या िवहतको अपपताल सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन गने उदे्दश्य राखेकोले यिको सनमाथण तर्ा िञ्चालन गननथ पूवथ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
अध्ययन गननथ पने देजखन्छ । 

यि हजपपटल सनमाथण तर्ा िञ्चालन गदाथ अपनाउननपने वातावरणीय मापदण्डहरुलाई िरकारी कानननी 
मापदण्ड अननरुप व्यवजपर्त रूपमा पालना गनथ र नपेाल िरकारले वातावरण िंरक्षण ऐन–२०७६ र 
वातावरण िंरक्षण सनयमावली २०७७ एवं लनजबिनी प्रदेश िभािाट जारी वातावरण िंरक्षण ऐन र 
सनयमावलीले व्यवपर्ा गरे िमोजजम गनथ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) को कायथिूची तयार 
गरी िबिजन्धत मन्रालयमा पवीकृसतका लासग पेश गननथपने र िोही सनयमावलीमा तोवकएको ढाँचामा 
प्रसतवेदन तयार पारी पवीकृसत सलननपने प्रावधान रहेकोले यि हजपपटल सनमाथण गदाथ के कपतो 
वातावरणीय अिर हनन्छ िो को लेखाजोखा गरर प्रसतवेदन तयार गनथ यो कायथिूची सनमाथण गररएको 
हो । 

1.4 वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उदे्दश्य: 
वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको मूल उदे्दश्य भनेको सनणथयकताथहरूलाई पररयोजनाका िबभाववत 
अिरहरूको िारेमा जानकारी ददनन र पवीकायथ तहमा प्रसतकूल प्रभावहरूलाई हटाउन वा घटाउनका 
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लासग उपयनक्त उपायहरूको िनझाव ददनन हो तावक यो पररयोजना िामाजजक रूपले पवीकायथ र 
वातावरणीय रूपमा ठीक ढङ्गले कायाथन्वयन हनन िकोि।् लनजबिनी प्रदेश िरकारले जारी गरेको 
वातावरण िंरक्षण ऐन, २०७७ र वातावरण िंरक्षण सनयमावली, २०७७को मातहतमा रहेर 
प्रपताववत यि अपपतालको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गनथ लासगएको हो । वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका उदे्दश्यहरू सनबन अननिार छन ्। 

 प्रपताववत हजपपटल सनमाथण हनने क्षेरको ववद्यमान भौसतक, रािायसनक, जैववक, िामाजजक, 
आसर्थक तर्ा िांपकृसतक वातावरणको आधारभतू अवपर्ा कपतो छ पवहचान गने 

 प्रपताववत हजपपटलको सनमाथण तर्ा िञ्चालन गदाथ प्रपताववत हजपपटलको भौसतक, जैववक र 
िामाजजक वातावरणमा िकारात्मक तर्ा नकारात्मक प्रभावहरूको पवहचान, आकलन र 
मूल्याङ्कन गने  

 प्रपताव क्षेरमा िावथजसनक िनननवाइ गरी पर्ानीय जनता तर्ा िरोकारवाला सनकायिाट प्राप्त 
राय िनझाव िङ्कलन गरी प्रसतवेदनमा िमावेश गने। 

 िरोकारवालाहरूिँग छलफल गननथका िारै् ववकल्पहरूको ववश्लषेण गने  
 नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण तर्ा िकारात्मक प्रभावहरूको असभववृद्धका उपायहरू 

पवहल्याउने  
 अननगमन लागत र योजना िवहत वातावरणीय व्यवपर्ापन योजनाको ववकाि गने 

 यि क्षेरमा िञ्चालन हनने पररयोजना वा अन्य स्रोत व्यवपर्ापन िंपर्ालाई वातावरणीय क्षसत 
र वातावरणीय जोजखमहरूलाई न्यूनीकरण गनथ र पररयोजना क्षेरमा िमनदायहरूलाई प्राकृसतक 
स्रोत र वातावरणीय व्यवपर्ापन र िामाजजक-आसर्थक लाभमा िनधारका लासग िबभाव्यताहरू 
सनधाथरण गनथ आवश्यकताहरूको रूपरेखा िनाउने   

1.5 अध्ययनको िीमा तर्ा िबिजन्धत अन्य कन रा:   

प्रपताववत अपपतालको अध्ययन िीमा प्रपताव क्षेरको प्रत्यक्ष तर्ा अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरको भौसतक, 
जैववक, िामाजजक आसर्थक तर्ा िांपकृसतक वातावरणमा पनथ िक्ने प्रभावको पवहचान गरी उजचत 
िनझाव प्रदान गननथ हो । अध्ययन िीमा सभर पने िबपूणथ आधारभतू वातावरण िारे अध्ययन गररएको 
छ । 
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2 प्रपतावको पररचय  

2.1 भूसमका  

पवापथ्य क्षेर अत्यन्तै महत्वपूणथ र िंवेदनशील क्षेर हो । यिको िबिन्ध मानवको अमूल्य 
जीवनिँग जोसडएको हनन्छ  । पवापथ्य अिल भएमा जीवनका हरेक पक्षमा मासनिले िफलता 
हासिल गनथ िक्दछ । कन नै िमयमा ववसभन्न आपत ्–ववपदिाट मनक्त अवपर्ालाई पवापथ्यको रूपमा 
सलएको पाइन्छ । कन नै िमयमा दीघाथयन जीवनलाई पवापथ्यको रूपमा सलएको पाइन्छ भने कन नै 
िमयमा रोगिाट मनक्त रहेको अवपर्ालाई सलइएको पाइन्छ । यिरी िदसलँदो िमयअननिार 
पवापथ्यको अर्थ फरक–फरक रूपमा आएको भए पसन पवापथ्यलाई रोगिाट मनक्त भएको अवपर्ा 
हो । महत्वपूणथ अर्थ राख्न ेभएकोले नेपालको िंववधान २०७२ ले पवापथ्य िबिन्धी हकलाई एक 
प्रमनख हकको रूपमा पर्ान ददइएको छ। 

नेपालमा िमग्र पवापथ्य क्षेरको योजना ववकाि वव. ि. २०१३ को प्रर्म आवसधक योजना िँगै 
िनरु भएको सर्यो । वव.ि. २०३२ मा १५ वषे प्रर्म दीघथकालीन पवापथ्य योजना लागू भएको 
र वव.ि. २०५४ मा २० वषे दोस्रो दीघथकालीन पवापथ्य योजना लागू भएको सर्यो । रावष्ट्रय 
पवापथ्य नीसत, २०४८ ले िंरचना गत ववकाि‚ ववपतार र पवापथ्य क्षेरमा सनजी क्षेरको लगानी 
र िहभासगतालाई प्रवद्धथन गरेको सर्यो । त्यिैगरी पवापथ्य नीसत, २०७१ ले जनिहभासगता 
मूलक सनःशनल्क आधारभतू पवापथ्य िेवालाई जोड ददएको सर्यो । हालको पवापथ्य नीसत, 
२०७६ ले पवापथ्य क्षेरलाई िंघीय िंरचना अननिारको पवापथ्य प्रणाली माफथ त िंववधान प्रदत्त 
नागररकको पवापथ्य िबिन्धी मौसलक हक र गनणपतरीय पवापथ्य िेवामा िवथव्यापी पहनँच िनसनजश्चत 
गने कन रामा जोड ददएको छ । पवापथ्यमा िवथव्यापी पहनँच को अवधारणा अननरूप प्रवधथनात्मक‚ 
प्रसतकारात्मक‚ उपचारात्मक तर्ा पननपर्ापनात्मक िेवालाई एकीकृत रूपमा ववकाि तर्ा ववपतार 
गने रणनीसत रहेको छ । 
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ववगतको तनलनामा पवापथ्य िेवा प्रदान गने िंपर्ा र जचवकत्िकको िङ्खख्यामा ववृद्ध भएपसन नेपालको 
आवश्यकता तर्ा जनिङ्खख्याको अननपातमा भने िंपर्ा र जचवकत्िक िङ्खख्या दनिै अपयाथप्त देजखन्छ 
।कोरोना महामारीको दोस्रो लहर िबम भोसग िक्दा नेपालमा अझै पसन िनववधा िबपन्न अपपतालहरू 
िङ्खख्या अपनग रहेको देजखन्छ । ववशेष गरेर ठूला िनववधा िबपन्न अपपतालहरू काठमाडौं केजन्रत 
हनँदा कसतपय िनववधाका लासग देश भरिाट काठमाडौं िबम धाउनन परेको छ ।लनजबिनी प्रदेशको 
अवपर्ा पसन अन्य पर्ानको भन्दा फरक देजखँदैन ।  
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तासलका  2-1: लनजबिनी प्रदेशमा पवापथ्य क्षरेको िङ्खख्या 

 

स्रोत : वावषथक प्रसतवेदन, २०७६/२०७७, लनजबिनी प्रदेश, पवापथ्य सनदेशनालय 
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तीव्र िहरीकरणले प्रभाव पारेको भैरहवा र िनटवल क्षेरमा िंख्यात्मक वहिािले पवापथ्य िेवा ददन े
उदे्दश्यले पर्ावपत िंपर्ाहरूको हाल उल्लेख मारामा ववृद्ध देजखए पसन यि क्षेरको जनिङ्खख्याको 
चापको वहिािले कम नै देजखन्छ । यपतै गरेर खनलेका कसतपय अपपतालहरूले अत्याधनसनक िेवा 
िनववधा प्रदान गनथ िकेका छैनन ्। यिका असतररक्त िरुवा रोगको व्यवपर्ापन, निने रोगको िढ्दो 
भार, िढ्दो िहरीकरण अननरूपको िहरी पवापथ्य िेवाको ववपतार, प्राकृसतक प्रकोप, प्रदूषण, जलवायन 
पररवतथन एवम ्िडक दनघथटनािाट हनने क्षसतहरूका वहिािले पसन यि क्षेरमा अझै पसन गनणपतरीय 
पवापथ्य िेवा ददने अपपतालको खाँचो देजखन्छ । 

प्रपताववत आयोजना “एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल प्रा.सल.” लनजबिनी प्रदेशको रूपन्देही जजल्ला 
अन्तगथत सिद्धार्थनगर नगरपासलकामा पर्ापना भएर १५० शय्या िवहतको उच्च पतरीय िेवा ददन े
उदेश्य िवहत पर्ापना तर्ा िञ्चालनको लक्ष्य राखेको छ । यिको सनमाथणले केही हदिबम भएपसन 
गनणपतरीय र उच्चपतरीय पवापथ्य िेवा सलनका लासग काठमाडौं तर्ा सछमेकी राष्ट्र भारत िबम जानन 
पने िाध्यता हट्ट्नेछ ।  

2.2 प्रपतावको वववरण  
2.2.1 आयोजनाको अवजपर्सत र पहनँच  

प्रपताववत अपपताल लनजबिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा सनमाथण तर्ा िञ्चालनको प्रपताव गररएको छ ।यि 
आयोजना मनख्य अपपताल सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको वडा नं ८ अन्नपूणथ टोल (27°31'16.65" 
उत्तरी अक्षांि र ८३°२७'1२.३१ पूवीय देशान्तर) मा सनमाथण हननेछ । प्रपताववत अपपताल सनमाथण 
हनने क्षेर भैरहवाको िनद्ध चोकिाट ३५० समटर उत्तर भैरहवा-िनटवल िडक खण्डिाट ५० समटरको 
दूरीमा पजश्चम तफथ  रहेको छ । प्रपताववत सनमाथण हनने क्षेरहरूलाई क्रमि: तलका तजपवरहरूमा 
देखाइएको छ । 
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जचर  2-1: नपेालको नक्िामा अपपताल सनमाथण हनन ेक्षरे 
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जचर  2-2: अपपताल सनमाथण हनन ेक्षरे गनगल नक्िामा  

2.2.2 प्रपतावको प्रमनख ववशेषताहरू:  

प्रपतावको प्रमनख ववशेषताहरू तलको तासलकामा देखाइएको छ । 

तासलका  2-2 : आयोजनाको ववपततृ जानकारी 

1.  प्रपतावको नाम  एडभान्ि इन्टरनशेनल हजपपटल प्रा.सल.  
2.  प्रपतावको अवजपर्सत  

प्रदेश  लनजबिनी प्रदेश  
जजल्ला  रूपन्देही  
पर्ानीय सनकाय  मनख्य अपपताल सनमाथण हनने : सिद्धार्थनगर नगरपासलका – 

८  
अवजपर्सत  27°31'16.65"N उत्तरी अक्षांश  

83°27'12.31"E पूवीय देशान्तर  
उचाइ  िमनन्र ितह देजख ११३ सम.  
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3.  भौगोसलक हावापानी  
भ-ूिनोट  िमर्र  
माटो  पाँगो ( िामान्य उवथर )  
हावापानी  उष्ण  

4.  प्रपतावको वकसिम  आधनसनक पतरको अपपताल  
5.  शय्या िङ्खख्या   १५०  
6.  कन ल जग्गाको क्षरेफल   सिद्धार्थनगर ( ७,५२५. ४६ वगथ समटर , १.११ सिघा ) 

7.  जग्गाको पवासमत्व   आफ्नै  
8.  जग्गाको वकत्ता नं सिद्धार्थनगर –  २७, ६१, ६०, १८०, १९६  
9.  पानीको श्रोत  भसूमगत पानी  
10.  फोहरको उत्पादन  प्रसत सिरामी : ३ के.जी. प्रसत ददन  

४५० के.जी. प्रसत ददन (जोशी एट. एल. २०१७) 
11.  फोहर व्यवपर्ा फोहरको वगीकरण  

जैववक फोहर : कबपोपट मल उत्पादन  
अजैववक फोहर : पनन: प्रयोगलाई िंक्रमण रवहत परर प्रयोग 
गररने 
पनन: चक्रीय फोहरमैलालाई सिक्री गने 
िंक्रसमत फोहर : Sodium Hypochlorite – based 

technology ( १८० समनेटमा ६०० के.जी. फोहर 
व्यवपर्ापन गनथ िक्ने क्षमता भएको )  

12.  अपपतालको कन ल 
क्षरेफल 

७,५२५. ४६ वगथ समटर , १.११ सिघा 

खनल्ला रहन ेक्षरेफल  २४०० वगथ सम. (३२ %)  
अपपतालको भवनले  
कन ल ओगट्ट्न ेक्षरेफल 

१७७० वगथ सम. (२४ %) 

हररयाली क्षरे १२७५ वगथ सम. (१७ %) 
पावकथ ङ क्षरे  २२४१ वगथ सम.  
फोहर व्यवपर्ापन क्षरे  ६० वगथ सम. 

13.  फोहर पानी प्रशोधन   General Sewer Treatment (५० KLD) 

ल्याि तर्ा अन्य पवापथ्यजन्य (पवापथ्य िेवा प्रदान गने, 
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पवापथ्य अननिन्धान तर्ा सनदान केन्र, जनपवापथ्य 
प्रयोगशाला आददिाट सनजपकने ) फोहर पानीलाई: ETP plant 
( 2KLD) 

14.  आपत्कासलन/ प्रकोप 
व्यवपर्ापनको लासग 
प्रयोग हनन ेिंरचना   

आकजपमक द्वार तर्ा आकजपमक भयाांगको व्यवपर्ा, सलफ्ट 
, प्रत्येक तल्लामा अजग्न सनयन्रण िंयन्र ( Fi r e 
extinguisher ) 

15.  िनववधाहरू  मेसडकल प्रयोग प्रयोगशाला (एक्िरे, इमेजजग सभसडयो एक्िरे, 
सिवटपक्यान, एमआरई) ब्लड िैंक, ववयथ ब्यांक, अंग 
प्रत्यारोपण िैंकहरू, रगत परीक्षण तर्ा ववश्लषेण गने 
प्रयोगशालाहरू, हवाई तर्ा र्ल एबिनलेन्ि िेवा   

16.  आयोजनाको अननमासनत 
लागत  

ने.रु. ३ अिथ ७० करोड  

श्रोत : एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल प्रा.सल.को ववपततृ आयोजना प्रसतवेदन, २०७८ 

तासलका  2-3 : अपपताल भवनको वववरण  

तल्ला क्षरेफल (वगथ सम.) वववरण 
तल्लो िेिमेन्ट  २818.00   पावकथ ङ ( चार चके्क – 17 ) 

( पटोर ) 
मासर्ल्लो िेिमेन्ट पावकथ ङ ( चार चके्क – ३१ ) 

(दनई चके्क – १०० ),  िाइकल पावकथ ङ (१०) 

ररिेप्िन , ल्याि ( Pathology, Microbiology, 

Histopathology, Hematology, Biochemistry, Blood 

Bank, Molecular Lab, Biochemistry Lab) 

भ नइँ तल्ला  १७७०.००   इमजेन्िी वाड (२० िेड ), फामेिी, ररिेप्िन , x-

ray,  ECG, Endoscopy, Eco, Radiology रुम   
पवहलो तल्ला   १७७०.००   ओवपडी वाड ( १४ िेड ), प्रिनती वाड  (१२ िेड ) 
दोस्रो तल्ला  १७७०.००   आइिीयन िेड – १२ वटा  

मेजर ओटी िेड – २ 

माइनर ओटी िेड – २  

हाइसब्रड क्यार्ल्याि – १  

वप्र. ओपी – ३ 
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पोपट ओपी – ६  
तेस्रो तल्ला  १७७०.००   सिसियू  – १३ िेड  

एचडीयू – २६ िेड  

पीओव्यू – १५ िेड  
चौर्ो तल्ला  १७७०.००    िजजथकल वाड – ३१ िेड  

जेनरल वाड – ३६ िेड  

पेडीयासरक – १२ िेड  
पाँचौ तल्ला  १७७०.००   क्यासिन िेड – ३१ िेड  

न्यूरो वाड – १४ िेड  

छैठौँ तल्ला  १७७०.००   अवफि, चमेनागहृ, जजम, पनपतकालय 
िातौं तल्ला  २२३.२०  हेसलप्याड, पटोर  

श्रोत : एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल प्रा.सल.को ववपततृ आयोजना प्रसतवेदन, २०७८ 

2.2.3 प्रपताव आयोजना िबिन्धी वक्रयाकलापहरू: 

प्रपताव आयोजना िबिन्धी वक्रयाकलापहरूलाई ३ भागमा तलका उपशीषथकहरू ववभाजन गररएको छ 
। 

2.2.3.1 सनमाथण पूवथ चरण  

यि आयोजना सनमाथण तर्ा िञ्चालनका लासग जग्गा छनौट भइिकेको अवपर्ा छ । यिको छनोट 
पश्चात ्यि आयोजनाका लासग िंरचनाहरू सनमाथण पूवथ सनबन कायथहरू गररने छ ।  

 ववपततृ ईजन्जसनयररङ्क ड्रईङ्ग । 
 सनमाथण योजना तयारी । 
 टेन्डर आव्हान प्रवक्रया । 
 सनमाथण ठेक्का प्रवक्रया । 
 कामदार जशववर सनमाथण । 
 फोहर मैला व्यवपर्ापन । 
 कामदार जशववरका लासग सिजनली ित्ती, खानेपानी तर्ा अन्य स्रोतहरूको पर्ापना ।  

2.2.3.2 सनमाथण चरण  
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सनमाथण चरणमा चरणिद्ध रूपमा िंरचनाहरूको सनमाथण गररनेछ ।सनमाथण चरणमा मनख्य प्रार्समकता 
अपपताल सनमाथणलाई ददइनेछ भने यिको िबपूणथ कायथ िकेपसछ मार आवाि सनमाथणको काम 
र्ासलनेछ । यि चरणमा सनबन वक्रयाकलापहरू हननछेन ्। 

 सनमाथण िामग्रीको ढनवानी। 
 कामदारका लासग जशववर िञ्चालन । 
 अपपताल भवन तर्ा आयोजनाको लासग आवश्यक पूवाथधार/िंरचनाहरू सनमाथण । 
 वातावरणीय व्यवपर्ापन योजनाको कायाथन्वयन गने। 

2.2.3.3 िञ्चालन चरण  

यिको िञ्चालन चरणमा सनबन कायथहरू आवश्यक रहन्छ । 
 अपपतालमा आवश्यक जनशजक्तको छनौट । 
 सिरामीहरूलाई िेवा प्रदान । 
 अपपताल जन्य फोहरमैला व्यवपर्ापन । 
 खानेपानी व्यवपर्ापन र िरिफाई । 
 ढल सनकाि र फोहोर पानी व्यवपर्ापन । 
 ववपद् व्यवपर्ापनको तयारी । 
 वातावरणीय व्यवपर्ापन योजनाको कायाथन्वयन गने । 

2.2.3.4 प्रपताव कायाथन्वयन तासलका  

यि प्रपतावको कायाथन्वयन तासलकालाई तलको तासलकामा प्रपतनत गररएको छ ।  

तासलका  2-4: प्रपताव कायाथन्वयन तासलका 

क्र.ि
. 

आयोजना िबिन्धी गसतववसध पवहलोको वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो वषथ 

1 2 3 ४ 1 2 3 ४ 1 2 3 ४ 

1 ववपततृ आयोजना प्रसतवेदन (DPR) 
तयारी/ वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन 
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(EIA) अध्ययन 

2 अपपताल सनमाथण कायथ                       

3 मूल्याङ्कन र अननगमन                      

4 पररयोजना िञ्चालन चरण                      

2.2.4 सनमाथण िामग्री  

यि आयोजनाको िंरचना सनमाथणको लासग सनमाथण िामाग्री जपतै िालनवा, कोिथ एसग्रगेट, सिमेन्ट, 
ढनंगा, सगट्टी, जपटल छड, इट्टा, तारजाली, काठ, जपटल, फलाम, सििा, लगायतका िामाग्रीहरूको 
आवश्यकता पदथछ । यि आयोजनाका िंरचनाहरूको सनमाथणका लासग सनमाथण िामाग्री असधकतम 
रूपमा पर्ानीय क्षेर तर्ा रूपन्देही जजल्ला सभरिाट नै ल्याउने प्रयाि गररनेछ । यि िाहेक अन्य 
सनमाथण िामाग्रीहरू जचतवन तर्ा काठमाडौंिाट ल्याइनेछ ।  

2.2.5 प्रयोग हनने ऊजाथको वकसिम ( श्रोत र खपत हनने पररमाण )  

सनमाथण चरणमा ववसभन्न इन्धन तर्ा ववद्यनतीय ऊजाथको खपत गररनेछ । अपपतालले रावष्ट्रय ववद्यनत ्
प्रिारण लाइनिाट ववद्यनत ्आपूसतथ गनेछ । प्रसत मवहना १००० वकलोवाट घण्टा ववद्यनत खपत 
गररनेछ यििाहेक ववद्यनत कटौतीको अवसधमा ४०० के. भी. ए. क्षमताको जेनरेटर पसन प्रयोग 
गररनेछ । सनमाथण िामाग्री तर्ा पपोइल ओिार पिार गनथ यातायातका िाधनहरूमा पसन सडजेलको 
प्रयोग गररनेछ । श्रसमक जशववरहरूमा खान पकाउन एलपी. ग्याँि प्रयोग गररने छ। 

2.2.6 प्रयोग हनने प्रववसध  

आयोजना सनमाथणको क्रममा वातावरणमा कम भन्दा कम अिर पने गरी याजन्रक तर्ा श्रममा 
आधाररत िहभासगता मूलक वातावारणमैरी तर्ा याजन्रक ववसध (Labor based Environmentally 

Friendly and Participatory(LEP) approach ) प्रयोग गरी सनमाथण गररनेछ । यिका िार्िारै्, 
आयोजना सनमाथणका लासग प्राकृसतक वातावरणलाई ध्यानमा राखी वातावरणमैरी िंरचनाहरूको 
सनमाथणका लासग आयोजना प्रसतिद्ध रहेको छ । भएको वातावरणलाई नाि नगरी माटो िनहाउँदो 
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सनमाथण कायथ प्रवधथन गररनेछ । यिका अलावा िंरचनाहरूको सडजाइनलाई ऊजाथ खपत कम हनने 
गरी िनाइनेछ । 

िञ्चालनको क्रममा यि अपपतालमा डाएग्नोजपटक िेन्टर (क्वारेन्टईन, आईिोलेशन वाडथ, 
रेसडयोलोजी, अल्रािाउण्ड, ECG, इको कासडथयोग्राफी, ब्रोन्त्कोपकोपी, ग्यापरो-ईन्डोपकोपी, 
कोलोनोपकोपी) िाहेक र अन्त्तर िेवा (िरफरी, यनरोलोजी‚ गाइनोकोलोजी र अर्ोपेसडक्ि, िाल रोग, 
नाक‚ कान‚ घाटी), (मेसडकल वाडथ, िजजथकल वाडथ), प्यार्ोलोजी ल्याि, आदद जपता Anci l l ar y 
f aci l i t i es रहने छन ्।  

फोहरमैला व्यवपर्ापनको लासग वाडथ/यनसनटहरूमा फोहरमैला स्रोतमा नै छनयाई तोवकएका 
कन्टेनरमा जबमा गररनेछ र िो को जानकारी िेवा ग्राही र कन रुवालाई ददइनेछ । फोहोरको 
वगीकरण गनथ ववसभन्न रंगका िाजल्टन वा ववनहरुको उजचत प्रयोग िवहतको व्यवपर्ापन गररनेछ । 
फोहर व्यवपर्ापनमा प्रयोग हनने सिन / िाजल्टनहरूमा देहाय िमोजजम रङ्ग कोसडङ्ग मापदण्ड लागू 
गररनेछ: 

 हररयो रङ: कन वहने िामान्य फोहरका लासग 
 नीलो रङ: नकन वहने िामान्य फोहरका लासग 
 रातो रङ: जोजखम यनक्त फोहरका लासग िंक्रसमत), प्यार्ोलोजजकल, धाररलो, औषसधजन्य तर्ा 

िाइटोटोजक्िक 
 पहेलो रङ: जोजखमयनक्त रािायसनक फोहरका लासग 
 कालो रङ: जोजखमयनक्त रेसडयोधमी फोहरका लासग गररनेछ ।  

फोहोर वगीकरण, िङ्कलन  तर्ा भण्डारणमा प्रयोग हनने हरेक सिन / िाजल्टन (औषसध उपचार 
रलीमा प्रयोग हनन ेिमेत) मा तजपवर तर्ा वववरण िवहतको लेिसलङ्ग गररनेछ। िंक्रसमत िनई नष्ट 
गनथ (Needle Cutter वा Needl e dest r oyer ) उपकरण को प्रयोग गररनेछ | िाधारण, िंक्रसमत, 
धाररलो, औषसधजन्य तर्ा िाइटोटोजक्िक, रिायसनक र रेसडयोधमी जपता फोहरलाई छनट्टा छन टै्ट 
भण्डारण गररनेछ । हावा र प्रकाश राम्ररी आउने छन टै्ट कोठा/ पर्ानको व्यवपर्ा गरी िंक्रसमत 
फोहरलाई गमी मौिममा २४ घण्टा र जाडो मौिममा ४८ घण्टा सभर वविजथन गने व्यवपर्ा 
गररनेछ । िामान्य र जोजखम यनक्त  फोहर छनट्टा छन टै रसलको को प्रयोग गरी भीडभाड नहनने िमय 
र क्षेर हनँदै िनरजक्षत िार् फोहर ओिारपिार गररनेछ । त्यपतै िंक्रसमत फोहर पानी प्रशोधन गनथको 
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लासग फोहर पानी प्रशोधन गने यन्र जडान गररनेछ र फोहर पानी प्रशोधन पश्चात ् मारा ढलमा 
सनकाि गररनेछ । 

2.2.7 आवश्यक जनशजक्त  
यि आयोजना आफैमा ठूलो आयोजना हो ।यि आयोजनाको सनमाथण चरण तर्ा िञ्चालन चरणमा 
धेरै ठूलो िङ्खख्यामा दक्ष तर्ा अदक्ष जनशजक्तको आवश्यकता पदथछ । आयोजना सनमाथणमा कररि 
२० जना दक्ष जनशजक्त र ८० जना अदक्ष जनशजक्तको  आवश्यक पदथछ । 

अपपताल आफैमा असत िंवेदनशील क्षेर हनने भएकोले यिको िञ्चालनका दक्ष जनशजक्तको ठूलो 
आवश्यकता पदथछ भने यि िँगै अन्य कायथको लासग अदक्ष जनशजक्तको आवश्यकता पदथछ ।यिको 
िञ्चालन पसछ ३४० पवापथ्य िेवािँग िबिजन्धत दक्ष जनशजक्त तर्ा ७५ जना अन्य दक्ष तर्ा 
अदक्ष जनशजक्तलाई रोजगारको अविर समल्ने छ । तलको तासलकामा प्रपतनत गररएको दक्ष 
जनशजक्त पवापथ्य िंपर्ा िञ्चालन मापदण्ड, २०७७ अननिार पयाथप्त हनने देजखन्छ । 

िञ्चालन चरणमा आवश्यक पने जनशजक्तहरूको वववरणहरूलाई तलको तासलकामा प्रपतनत गररएको 
छ । 

तासलका  2-5 : िञ्चालनको क्रममा लासग आवश्यक पने जनशजक्त ( पवापथ्य तफथ  ) 

कमथचारीहरू फन ल टाइम पाटथ टाइम 
प्राववसधक जनशजक्त   
सिईयो  १   
मेसडकल सनदेशक  १   
एनरे्सिन्पट  २   
कासडथयोलोजजपट  ५  
कासडथयोभेपकन लर िजथन  ५   
डमाथटोलोजजपट १   
ईआर वफजजसियन  २  १  
जनरल िजथन  ३  १  
न्यनरोलोजजपट  १   
गाइनो  ४   
ओपथ्यामोलोजजपट  १   
अर्ोपेडीिीयन  २ १  
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पेडीयावरसियन २ २ 
वफजजसियन  ३ १  
िाइक्याटररपट  १   
रेसडयोलोजजपट २  
इन्टेिीसभपट  २  
प्यार्ोलोजजपट २  
माइक्रोिायोलोजजपट १  
िायोकेसमपट  १  
मेसडकल अवफिर  १२ २ 
बयारोंन  १  
असिपटेन्ट बयारोंन २  
नसिांङ इन्चाजथ  ५  
एच ए  ९ २ 
एिसिए निथ  ६ १ 
ओवट िहायक  ९ २ 
एनेपरे्सिया िहायक  ९ २ 
प्ि निथ  ९ २ 
ओवट निथ  ९  २  
पटाफ निथ  १३८ २३ 
ब्रोंकोपपी टेजक्नसियन  १   
कोलोनोपपी टेजक्नसियन  १   
इन्डोपकोपी टेजक्नसियन १  
यनिजी टेजक्नसियन २  
इको टेजक्नसियन ३  
ओवपडी टेजक्नसियन २५   
रेसडयोग्राफर अवफिर  ६ १ 
रेसडयोग्राफर ३ १ 
वफजजयोरे्रावपपट १  
वफजजयोरे्रावपपट टेजक्नसियन  १   
वफजीयोरे्रापी िहायक २  
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ल्याि टेजक्नसियन  १५  ३ 
ल्याि िहायक  १५ ३ 

श्रोत : एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल प्रा.सल.को ववपततृ आयोजना प्रसतवेदन, २०७८ 

तासलका  2-6 : िञ्चालनको क्रममा लासग आवश्यक पने जनशजक्त ( कायाथलय तफथ  ) 

कमथचारीहरु फन ल टाइम पाटथ टाइम 
एजममसनपट्ेरिन सनदेशक  १   
हजपपटल बयानेजर  १   
मनख्य एकाउन्टेन्ट अवफिर  १   
एकाउन्टेन्ट अवफिर  १   
क्यासियर  १२ १  
ररिचथ एण्ड काउजन्िल अवफिर  १  
िामाजजक कल्याण अवफिर  १  
रेसनङ एण्ड डेभलोमेन्ट अवफिर  १   
प्रोक्रन मेंट अवफिर  १   
माकेवटङ एण्ड पीआर अवफिर  १   
माकेवटङ िहायक  २  
आइटी अवफिर  १  
आइटी िहायक  १  
मेसडकल रेकडथ अवफिर  १  
मेसडकल रेकडथ िहायक  १  
ल्याउड्री इन्चाजथ  १  
ल्याउड्रीिहायक  २  
फामेिी इन्चाजथ  १  
पटोर वकपर  १  
पटोर असिपटेन्ट  १  
सिसिएिडी टेजक्नसियन  १   
सिसिएिडी िहायक  २  
माली  २  
िेक्यनररटी  १०  



एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको  
 प्रसतवदेनको कायथिूची  

19 | पे ज  
 

चालक  ५  
फामेसिपट  ९  २  
फन ड एण्ड न्यूवरिसनपट १   
फन ड एण्ड न्यूवरिसनपट िहायक १   
िायोमेडीकल इजन्जसनयर  १   
िायोमेडीकल टेजक्नसियन  १   
सिसभल इजन्जसनयर  १   
इलेक्रीसियन  १   
प्लबिर  २   

श्रोत : एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल प्रा.सल.को ववपततृ आयोजना प्रसतवेदन, २०७८ 

2.2.8 जग्गा  

प्रपताववत आयोजना सिद्धार्थनगर नगरपासलका वडा नं ८ अन्नपूणथ टोलमा पदथछ । प्रपताववत जग्गाको 
लासग आवश्यक पने ७,५२५. ४६ वगथ समटर (१.११ सिघा) जग्गा यि अजघ िाझो जसमनको 
रूपमा रहेको सर्यो । अपपताल सनमाथणको भवनले कन ल १७७० वगथ सम. (२३.५ %) जग्गा 
क्षेरफल ओगट्ट्ने छ ।यपतै गरेर कन ल जग्गाको १७ % क्षेरफलमा हररयाली कायम गररनेछ ।  

प्रपताववत जग्गा सिद्धार्थ राजमागथ अन्तगथतको भैरहवा-िनटवल िडक खण्डिाट कररि २० समटरको 
दूरीमा  पदथछ । यि क्षेर कन नै पसन िंरजक्षत वा िंवेदनशील क्षेरमा पदैन । प्रपताववत क्षेरलाई 
तलको तजपवरमा देखाइएको छ । 
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जचर  2-3: हजपपटल सनमाथण हनन ेक्षरे गनगल नक्िामा  

2.2.9 सनमाथण तासलका  

यि प्रपताव सनमाथण न्यूनतम १८ मवहना र असधकतममा २४ मवहना सभर गरी िक्ने योजना 
प्रपतावको रहेको छ।  प्रपताववत आयोजनाको असधकतम सनमाथण तासलका तलको तासलकामा 
तासलवककरण गररएको छ । 

यपतै गरेर भवन सनमाथण गदाथ उत्तर तफथ  मोहडा हनने गरी नगरपासलकाको आवश्यक मापदण्डहरू 
क्षेरफल छोडेर सनमाथण गररनेछ । 
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तासलका  2-7 : सनमाथण तासलका 

क्र.िं.  
कायथ वववरण 

मवहना 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

1 कामदार जशववर सनमाथण तर्ा िभे             

2 फाउन्डेशनको काम, िाइट 
खाली गने काम, उत्खनन कायथ, 
Raft र पतबभ आर / एफको 
काम   

                        

3 जग्गा पखाथलको काम,जप्लंर् िीम 
आर / एफ, फामथवकथ ,  
फ्लोररंगको लासग P.C.C िोल 

                        

4 िनपरपरक्चरको काम, भ नईं 
तल्ला, िीम र पल्याि 
फामथवकथ हरू 

                        

5 भ नइँ तल्ला, पतबभ आर / एफ, 
फामथवकथ  र कजन्क्रवटंग, भ नइँ 
तल्ला, िीम र पल्याि फामथवकथ  
िटररंग 

                        

6 पवहलो तल्ला, िीम र पल्याि 
फामथवकथ हरू, भ नइँ तल्ला, ईट्टाको 
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कायथ 
7 दोस्रो तल्ला, इलेजक्रक वायररंग 

कायथ, प्लापटर कायथ, पवहलो 
तल्ला, ईट्टाको कायथ  

                        

८ तेस्रो तल्ला, टायल, मािथलको 
कायथ, दोस्रो तल्ला, ईट्टाको 
कायथ, इलेजक्रक वायररंग, 
मासर्ल्लो तल्ला, फ्लोर पतबि 
पलाि कायथ 

                        

९ चौर्ो तल्ला, पेंवटंग कायथ, तेस्रो 
तल्ला, टायल, मािथलको कायथ, 
पेंवटंगको कायथ, मासर्ल्लो तल्ला, 
प्लापटरको कायथ 

                        

१० पाचौ तल्ला, ढोका तर्ा झ्याल, 
सग्रल र रैसलंगको कायथ, चौर्ो 
तल्ला,  ढोका तर्ा झ्याल, सग्रल 
र रैसलंगको कायथ, मासर्ल्लो 
तल्ला, पेंवटंगको कायथ,  ढोका 
तर्ा झ्यालको कायथ, 

                        

११ छैठो तल्ला, िेनेटरी र 
इलेजक्रक िामान वफवटंग कायथ, 
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श्रोत : एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल प्रा.सल.को ववपततृ आयोजना प्रसतवेदन, २०७८ 

 

पाचौ तल्ला िेनेटरी र इलेजक्रक 
िामान वफवटंग कायथ, 

१२ िावहरी कायथ, िावहरी क्लासडंग, 
पूणथ फसनथजशंग कायथहरू, सिमा 
पखाथल को कायथ 

                        

१३ सिमा पखाथल, ल्यान्डपकेप 
कायथहरू 
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2.3 प्रपतावको उदे्दश्य  
प्रपताववत आयोजना “एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल प्रा.सल.” लनजबिनी प्रदेशको रूपन्देही 
जजल्ला अन्तगथत सिद्धार्थनगर नगरपासलकामा पर्ापना भएर १५० शय्या िवहतको उच्च पतरीय 
िेवा ददने उदेश्य िवहत पर्ापना तर्ा िञ्चालनको लक्ष्य राखेको छ । यिको सनमाथणले केही 
हदिबम भएपसन गनणपतरीय र उच्चपतरीय पवापथ्य िेवा सलनका लासग काठमाडौं तर्ा सछमेकी 
राष्ट्र भारत िबम जानन पने िाध्यता हट्ट्नेछ ।  
यिको िारै् देशको प्रचसलत  सनयम अननिार राष्ट्र तर्ा पर्ानीय सनकायलाई राजपव सतने तर्ा 
िामाजजक दावयत्व िहन गदै देशको पवापथ्य तर्ा िामाजजक क्षेरमा उल्लेखनीय योगदान गने 
पसन यिको अको उदे्दश्य रहेको छ । यपतै गरेर यिको सनमाथण तर्ा िञ्चालनले रोजगारीको 
सिजथना पसन हनन्छ।  
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3 प्रसतवेदन तयार गदाथ अपनाइएको ववसध  

यि अध्ययनको अध्ययन ववसध, पद्धसत र प्रवक्रया लनजबिनी प्रदेशले जारी गरेको वातावरणीय 
िंरक्षण ऐन २०७७ तर्ा सनयमावली, २०७७ अननिार गररएको सर्यो । प्रपताववत 
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदनको लासग सनबनअननिारको ववसध अपनाई 
तयार गररएको सर्यो ।  

3.1 िन्दभथ ग्रन्र् पननरावलोकन 
िन्दभथ िामाग्रीहरूको पननरावलोकनमा उपलब्ध िन्दभथ िामाग्रीहरूको पननरावलोकन, नक्िाहरू 
अध्ययन र व्याख्या ववश्लषेण तर्ा प्रपताववत कायथिाट पनथ िक्ने जैववक, भौसतक, िामाजजक 
आसर्थक प्रभावहरू पवहचानको लासग प्रभाव पवहचान प्रश्नावली एवं सनमाथण पर्लहरूको 
वववरणको लासग वववरण फाराम तयारी गरी ती िामग्रीहरूको अजन्तम रूप ददने कायथ गररएको 
सर्यो । 

वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन तयार पानथ िबिजन्धत सनयम कानननहरू, सनदेजशका तर्ा 
दपतावेजहरू, िबिजन्धत क्षेरका प्रारजबभक वातावरणीय परीक्षण तर्ा वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन प्रसतवेदनहरू ववपततृ पररयोजना प्रसतवेदनहरू, ववसभन्न प्रकाजशत तर्ा अप्रकाजशत 
श्रोतहरू जपतै: प्रदेश िरकार, नगरपासलका, केन्रीय तथ्याङ्क ववभागका प्रकाशन तर्ा अन्य 
क्षेरहरूिाट प्रकाजशत प्रसतवेदनको िमीक्षा गरी पननरावलोकन गररएको सर्यो । 

3.2 प्रपतावको प्रभाव के्षर पवहचान 

वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका लासग आयोजनाको सनमाथण तर्ा िञ्चालन चरणमा 
अध्ययन क्षेरमा पनथ िक्न ेप्रभावहरू पवहचान गदथछ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका 
लासग क्षेर सनधाथरण अध्ययनले आयोजनाको सनमाथण तर्ा िञ्चालन चरणमा अध्ययन क्षेरमा पनथ 
िक्ने अिरहरू मध्यनजर गदै प्रत्यक्ष तर्ा अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर सनधाथरण गररएको सर्यो । 
अिरहरूमा सनभथर रहेर प्रभाव क्षेरमा आयोजनाको गसतववसधहरूको कारण पनथ िक्ने प्रत्यक्ष र 
अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरहरूको क्षेर सनधाथरण अध्ययन तपसिल अननिार गररएको छ । 

प्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे  

प्रपताववत अपपताल “पोइन्ट प्रोजेक्ट” हो र यिको सनमाथण तर्ा िञ्चालनले यि क्षेरिाट १०० 
समटर िबमको पररसधलाई प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरको रूपमा सनधाथरण गरी अध्ययन गररएको हो 
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।यि क्षेरमा आयोजनाको गसतववसधले भौसतक, जैववक र िामाजजक तर्ा िांपकृसतक 
वातावरणलाई प्रत्यक्ष अिर पने हननाले यि क्षेरको अध्ययन गररएको छ । सनमाथणको क्रममा 
हेभी मेसिनरीको प्रयोगिाट आउने आवाज तर्ा िञ्चालन चरणमा एबिनलेन्िको िाइरन र अन्य 
गाडीहरूको आवत जावतिाट पनथ िक्ने प्रभावको दूरीलाई आधार मानेर प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरको 
सनधाथरण गररएको छ । 

अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे 
प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरभन्दा िावहर ५०० समटर िबमको क्षेरलाई अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरको 
रूपमा सलइएको छ । पानीको आपूसतथ, ऊजाथ आपूसतथ, फोहरमैला व्यवपर्ापन, िजारको 
व्यवपर्ापन आददलाई आयोजनाको सनमाथण तर्ा िञ्चालनले प्रभाव पने हननाले यि अननिार 
५०० सम. वरपरको क्षेरलाई अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर सनधाथरण गररएको छ । 

कम प्रभाव क्षरे  

िामाजजक र आसर्थक दृवष्टकोणिाट आयोजनाको प्रभाव कम हनने क्षेर यि वगथ मा पदथछ | 
यि वगथमा आयोजनाको सनमाथण र िञ्चालन नहनने, र अपपतालिँग िबिजन्धत गसतववसध कम 
हनने गदथछ |  सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको िाँकी क्षरेलाई प्रभाव क्षेरको रूपमा सलइएको छ 
।  

आयोजनाको प्रभाव क्षेरलाई तल तासलका र जचरमा देखाइएको छ । 

तासलका  3-1 : आयोजनाको प्रभाव क्षरेको रेखाङ्कन 

१ प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर उद्योग क्षेरिाट १०० समटर 

२ अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरिाट ५०० समटर  

३ प्रभाव क्षेर सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको िाँकी क्षेरलाई 
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जचर  3-1 : अपपतालको मनख्य प्रभाव क्षरे  

3.3 प्रपताव कायाथन्वयन हनने के्षरको नक्िाको अध्ययन तर्ा ववश्लेषण 
प्रपताव कायाथन्वयन हनने क्षेरको भौगोसलक अवपर्ा, अवजपर्सतका िारै् वातावरणको जानकारी 
हासिल गनथका लासग ववसभन्न नक्िाको आधारमा सलइएको सर्यो । त्यपतै प्रपताव पर्लको 
टोपो नक्िाको अध्ययन गरर प्रपताववत पर्ल पवहचान गरी उक्त कायथिाट प्रभाव पने पर्ानीय 
तहहरूको जानकारी नक्िािाट सलइएको सर्यो । िारै्, ववसभन्न स्रोतहरूिाट प्रकाजशत भ-ू
िनौट, भौगोसलक जपर्सत, भ-ूउपयोग, भ-ूक्षमता तर्ा अध्ययनिँग िबिजन्धत नक्िाहरूको 
अध्ययन पसन गररएको सर्यो ।  

3.4 पर्लगत अध्ययन  

प्रपताव कायाथन्वयन हनन ेक्षेरमा अध्ययन टोलीद्वारा पर्लगत भ्रमण गरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष  
प्रभाव क्षेरको जैववक, भौसतक, आसर्थक, िामाजजक र िांपकृसतक वातावरणिारे आधारभतू तर्ा 
आवश्यक जानकारी सलइएको सर्यो । त्यपतै प्रपताववत क्षेरको भौसतक, जैववक, आसर्थक, 
िामाजजक र िांपकृसतक वातावरणको जानकारीको लासग चेक सलष्ट, प्रश्नावली, प्रमनख िूचना 
दाता अन्तवाथताथ पसन सर्यो र िोही िमोजजम प्रपताव क्षेरको पननरावलोकन, अध्ययन र तथ्याङ्क 
िमेत िङ्कलन  गररएको सर्यो ।  

3.4.1  भौसतक वातावरणमा िबिन्धी तथ्याङ्क िङ्कलन कायथ 
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यो प्रपताव कायाथन्वयन हनने प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरमा िवेक्षण गररएको सर्यो । आयोजनाको 
भौसतक वातावरण िबिन्धी तथ्याङ्क िङ्कलन गनथको लासग क्षेर अवलोकन (Field Observation) 

र पैदल िवेक्षण (Wal k-t hr ough Survey) गरी प्रपताव पर्लको जल सनकािी प्रणाली, 
पानीको श्रोत, जल उत्पन्न प्रकोप, भसूम जपर्रता, फोहर व्यवपर्ापन अवपर्ा, खाने पानीको 
अवपर्ा िारेमा तथ्याङ्क िङ्कलन गररएको सर्यो र प्रपताव कायाथन्वयनिाट प्रत्यक्ष पनथ िक्न े
अन्य भौसतक अिरहरूका िारेमा पसन जानकारी सलइएको सर्यो । वायनको गनणपतर मापन 
गनथको लासग ववसभन्न स्रोतहरूिाट माध्यासमक डाटा प्रयोग गररएको सर्यो । ध्वसनको तह 
मापन गनथको लासग ध्वसन तह मापन यन्र प्रयोग गररएको सर्यो । पानीको गनणपतर जाँच 
गनथको लासग नमनना िङ्कलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गररएको सर्यो ।  

3.4.2  जैववक वातावरण 
प्रपताववत क्षेर र वरपर रहेका जैववक वातावरण िबिन्धी  तथ्याङ्क िङ्कलन को लासग क्षेर 
अवलोकन (Field Observation)  र पैदल िवेक्षण (Wal k-t hr ough Survey) गररएको सर्यो 
र  चेकसलष्ट र प्रश्नावलीद्वारा जैववक वातावरणको ववपततृ जानकारी सलइएको सर्यो । 

3.4.3  िामाजजक, आसर्थक, िांपकृसतक वातावरण िबिन्धी तथ्याङ्क िङ्कलन कायथ 

यिको लासग खािगरी पर्लगतहरूमा प्रपताव कायाथन्वयन क्षेर वरपरको केही घरहरूको 
घरधूरी िवेक्षण गरी आसर्थक, िामाजजक तर्ा िांपकृसतक वातावरण िबिन्धी वववरण सलइएको 
सर्यो । प्रपताव क्षेरको िामाजजक, आसर्थक र िांपकृसतक वातावरण अध्ययनका लासग 
पर्लगत अवलोकन र चेकसलपट र प्रश्नावली द्वारा गररएको सर्यो । ववपततृ जानकारीका 
लासग आयोजना क्षेर वरपर रहेका िामनदावयक िमूहहरूसित अन्तरवक्रया गररएको सर्यो ।  
3.5 िङ्कसलत नमनना (माटो, पानी आदद)को प्रयोगशालामा ववश्लेषण 
पानीको गनणपतर जाँच गनथको लासग नमनना िङ्कलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गररएको 
सर्यो। नमूना िोतलहरूमा स्रोतिाट पानी सिधैँ जबमा गररएको सर्यो र ववश्लषेणको लासग 
प्रयोगशालामा लसगएको सर्यो । अध्ययन अन्तगथत प्यारासमटर र मापन ववसध तासलका ३.१ 
अननिार गररएको सर्यो । 

तासलका  3-2 : अध्ययन प्यारासमटर र मापन ववसध 

S.N Parameter Units Methods 

1 pH @ 23°C °C Electrometric, 4500-H+ B,:APHA 
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2 Electrical Conductivity,  µS/cm Conductivity Meter, 2500 B,:APHA 

3 Turbidity  NTU Nephelometric, 2130B, APHA 

4 Total Hardness as 

CaCO3 

mg/L EDTA Titrimetric 2340C, APHA 

5 Total Alkalinity as 

CaCO3 

mg/L Titrimetric, 2320B, APHA 

6 Chloride mg/L Argentometric Titration, 4500-Cl B, 

APHA 

7 Ammonia mg/L Direct Nesslerization, 4500-NH3C 

APHA 

8 Nitrate mg/L UV Spectrophotometric Screening, 

4500-NO3
-
B, APHA 

9 Nitrite mg/L NEDA, Chlorimetric, 4500-NO2
-
B, 

APHA 

10 Calcium, mg/L EDTA Titrimetric 3500-Ca B & 3500 

Mg B APHA 11 Magnesium mg/L 

12 Iron mg/L Direct Air-Acetylene AAS, 3111 B, 

APHA 13 Manganese mg/L 

14 Arsenic mg/L SDDC, 3114: APHA 

15 E. coli count,  MPN 

Index/100mL 

Multiple Tube Fermentation 9221 E, 

APHA 

 

3.6 प्राप्त तथ्याङ्कको ववश्लेषण 

प्रपताववत क्षेरको पर्लगत अध्ययनपसछ भौसतक, जैववक, िामाजजक-आसर्थक र िांपकृसतक 
वातावरणमा िङ्कसलत तथ्याङ्कहरूको ववश्लषेण गररएको सर्यो । तथ्याङ्कहरूको ववश्लषेण सनमाथण 
र िञ्चालन चरणमा पने प्रभावको पररमाण, िीमा र अवसधको आधारमा गररएको सर्यो । 
यििाहेक, प्रभावहरू प्रार्समकताका आधारमा पवहचान गरी महत्वपूणथ प्रभावहरू प्रसतवेदनमा 
िमावेश गररएको सर्यो र प्रत्येक प्रभावको लागी न्यूनीकरण उपाय र अननगमन योजना वणथन 
गररएको सर्यो । पर्लगत अध्ययनको क्रममा प्राप्त िामाजजक-आसर्थक र िांपकृसतक 
वातावरणमा तथ्याङ्क र जानकारी प्रशोधन गरी िरल र पपष्ट रूपमा प्रसतवेदनमा प्रपतनत 
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गररएको सर्यो । यििाहेक, प्रभाव मूल्याङ्कनको लासग रावष्ट्रय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
सनदेजशका, २०५० अननिार गररएको सर्यो ।  

3.7 प्रभावको पवहचान, आकलन तर्ा उल्लेखनीय प्रभावको मूल्याङ्कन गदाथ अपनाइएको 
ववसध: 

पवहचान गररएका िबभाव्य अननकूल र प्रसतकूल प्रभावहरूको पर्ानीय वातावरणमा भववष्यमा 
हनन िक्ने पररवतथनहरूको अननमान वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सनदेजशका, २०५० िमोजजम 
गररएको सर्यो ।  

रावष्ट्रय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सनदेजशका २०५० िमोजजम प्रभावलाई प्रकृसत (Nature), 
मारा (Magnitude), सिमा (Extent), र िमयावसध (Duration) मा वगीकरण गररए िमोजजम 
प्रकृसतलाई प्रत्यक्ष (Direct) र अप्रत्यक्ष (Indirect) मारालाई उच्च, मध्यम र सनबन िीमालाई 
पर्ानीय, पर्ान ववशेष र क्षेरीय र अवसधलाई दीघथकालीन, मध्यम र अल्पकालीन गरी ३ 
भागमा ववभाजन गरी ववश्लषेण गररएको सर्यो । यिमा गररने मापन तल ददइएको छ। 

तासलका  3-3 : तथ्याङ्क मापनको तासलका 

मान अङ्क भार फैलावट अङ्क भार अवसध अङ्क भार 

उच्च ६० क्षेरीय ६० दीघथकालीन २० 

मध्यम २० पर्ानीय २० मध्यम अवसध १० 

सनबन १० क्षेर ववशेष १० अल्पकालीन ०५ 

स्रोत: रावष्ट्रय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सनदेजशका, २०५० 

प्रपतावले पने अिरहरूका लासग मान, फैलावट र अवसध छनट्टाउन तलका ववसधहरूको प्रयोग 
गररएको सर्यो । 

मान: यो Scal e of  sever i t y of  change को आधारमा मध्यम, उच्च र सनबन मान 
छनट्टाइएको सर्यो । 

भौगोसलक मापन: यदद कायथको अिर प्रपताव क्षेरमै छ भने यिलाई क्षेर ववशेष नाम ददइएको 
सर्यो, यदद यि कायथको प्रभाव प्रपताव क्षेरको नजजकै िबम, पर्ानीय रूपमा िीसमत भए 
पर्ानीय र क्षेरगत रूपमै अिर पने भए क्षेरीय नाम ददइएको सर्यो ।  



एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको  
 प्रसतवदेन 

31 | पे ज  
 

अवसध: यिको मापन सनबन अल्पकालीन (३ वषथभन्दा कम), मध्यम अवसध (३ देजख २० 
वषथ) र दीघथकालीन (२० वषथ देजख मासर्) को आधारमा गररएको सर्यो । 

यिैगरी, महत्वका अिरहरू (Significant impact) हरुको सनक्योल गनथ तल ददइएका 
Cumulative scores को प्रयोग गररएको सर्यो । 

तासलका  3-4 : औजचत्यता मापनको तररका 

जबमा अङ्क भारको मापन औजचत्यता 

७४ भन्दा मासर् धेरै औजचत्यवान ्अर्वा धेरै महत्वपूणथ 

४५ देजख ७४ िबम औजचत्यवान ्अर्वा महत्वपूणथ 

४५ भन्दा तल औजचत्यहीन अर्वा महत्ववहन 

स्रोत: रावष्ट्रय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सनदेजशका, २०५० 

3.8 मपयौदा प्रसतवेदनको तयारी 

यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन मपयौदा वातावरण िंरक्षण सनयमावली, २०७७ को  
अननिूची १२, सनयम ७ को उपसनयम (५) अननिार तयार पाररएको सर्यो । 

3.9 िावथजसनक परामशथ, छलफल, अन्तरवक्रया र िनननवाइ: 

िवथप्रर्म त क्षेर सनधाथरण अध्ययन प्रवक्रयालाई पारदशी िनाउन र प्रपताव कायाथन्वयनिाट 
उक्त क्षेर वररपररका िमनदायमा पनथ िक्ने िकारात्मक अिरको उपभोग र नकारात्मक 
अिरको न्यूनीकरणका लासग उक्त क्षेरको िमनदायिाटै राय िनझाव िङ्कलन गरी िबिजन्धत 
िमनदायिाट िही िूचना र असधकतम िूचना सलन िबपूणथ वातावरणीय अिरहरूको लेखाजोखा 
गनथ समसत २०७८/०५/२९ गते “िनटवल टनडे” रावष्ट्रय दैसनक पसरकामा िबिजन्धत व्यजक्त 
तर्ा िंपर्ाहरूिाट सलजखत ववचारहरू खोज्दै वातावरणीय िंरक्षण सनयमावली, २०७७ को 
सनयम ४ को उपसनयम (२) अननिारको िावथजसनक िूचना प्रकाजशत गररएको सर्यो । 
नगरपासलका कायाथलय, वडा कायाथलय तर्ा अन्य िावथजसनक पर्ानहरू आददका प्रभाववत 
िूचना िोडथमा िावथजसनक िूचनाका प्रसतहरू टाँसिएको सर्यो । यद्यवप उक्त िूचना अननिार 
सलजखत तर्ा मौजखक कन नै िनझावहरू प्राप्त भएनन।् िबपूणथ अध्ययन िकेर वन, वातावरण 
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तर्ा भ-ूिंरक्षण मन्रालयमा कायथिूची र क्षेर सनधाथरण प्रसतवेदन पेश गररएको सर्यो । पेश 
गररएको कायथिूची २०७८/०९/०९ गतेका ददन पवीकृसत गररएको सर्यो। 

यि पश्चात ् पर्ानीयवािी, िंघ - िंपर्ा तर्ा छरसछमेकको यि अपपताल िञ्चालनिाट पनथ 
गएको र आउँदा ददनमा पनथ िक्ने प्रभावको िारेमा राय, िनझावका समसत २०७८/०९/२२ 
गतेका ददन पर्ानीय रावष्ट्रय दैसनक पसरका “िनटवल टनडे” पसरकामा ७ ददने िावथजसनक िूचना 
प्रकाजशत गरर वडा कायाथलय र अन्य िंघ-िंपर्ाहरुमा िावथजसनक िूचना टाँि गरर मनच नल्का 
सलइयो । यि पश्चात ् पर्ानीय सनकाय तर्ा िरोकारवाला िंपर्ािाट सिफाररि पर िङ्कलन 
गररयो । यपतै गरेर समसत २०७८/११/१८ गते आयोजना गररएको िावथजसनक िनननवाइमा 
उपजपर्सतका लासग पर्ानीय सनकायका सनवाथजचत जनप्रसतसनसध िँगै अन्य िरोकारवालाहरू, 
पर्ानीय िंघ िंपर्ा, सछमेकीहरूलाई प्रपताववत उद्योगको पररिरमा आमजन्रत गररएको सर्यो 
। िो अविरमा पर्ानीयवािी, िावथजसनक िंघ – िंपर्ा , छरसछमेकीिाट उठेका िल्लाह, 
िनझावहरूलाई िमावेश गदै प्रसतवेदन तयार गररयो । यपतै गरेर िोही अवसधमा ववसभन्न 
ववषयगत ववज्ञहरूद्वारा प्रपताववत क्षेरको भौसतक, जैववक र िामाजजक-आसर्थक वातावरण 
िबिन्धी अध्ययन िबपन्न गरी प्रारजबभक वातावरणीय परीक्षण प्रसतवेदन तयार गररएको छ 
।यि िँगै पर्ानीय सनकायिँग अपपतालको िञ्चालकको तफथ िाट पसन छन टै्ट छलफल 
कायथक्रमहरू आयोजना गररएको सर्यो ।  

3.9.1 िावथजसनक िनननवाइ  

लनजबिनी प्रदेशले जारी गरेको वातावरण िंरक्षण ऐन, २०७७ दफा ३ र वातावरण िंरक्षण 
सनयमावली, २०७७ को सनयम ९ िमोजजम सनबन प्रपतावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
(EI A) प्रसतवेदन तयार गने क्रममा िो क्षेरको पर्ानीय तर्ा प्रपताविँग िरोकार राख्न े
िरोकारवालाहरूिँग अन्तरवक्रया गनथ िावथजसनक िनननवाइ गननथपने प्रावधान िमोजजम समसत 
२०७८/११/१८ गते सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको देवकोटा चोक जपर्त मौयथ होटलमा 
कायाथलयमा िावथजसनक िनननवाइ कायथक्रम गरेको सर्यो । िावथजसनक िनननवाइ कायथक्रमका 
केही तजपवरहरू तर्ा िो िावथजसनक िनननवाइमा उठेका कन रालाई क्रमशः तल प्रपतनत गररएको 
छ भने उक्त िावथजसनक िनननवाइमा प्रदेश िरकार वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण मन्रालय, 
पवापथ्य सनदेशनालय, नगरपासलका, वडा तर्ा पर्ानीयहरूको प्रसतसनसध हनन े गरी कन ल २० 
जनाको उपजपर्सत रहेको सर्यो ।  
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तासलका  3-5 : िावथजसनक िनननवाइको क्रममा उठेका मनख्य िवालहरू 

क्र.श. िावथजसनक िनननवाइमा उठेका िवालहरू  िमावेश पररच्छेद 
1.  फोहर मैला व्यवपर्ापनको िवाल  पररच्छेद ८  
2.  ववपद् व्यवपर्ापन योजना सनमाथण िबिन्धमा   पररच्छेद ८ 
3.  आगलागी तर्ा अन्य दनघथटना िबिन्धमा  पररच्छेद ८ 
4.  सनमाथण चरण िबिन्धमा  पररच्छेद ८ 
5.  अपपताल सनमाथण हनने ददशा िन्दभथमा पररच्छेद २ को २.२.९ 

 

  
जचर  3-2: िावथजसनक िनननवाइको तजपवरहरू 

3.9.2 िूचना प्रकाशन र िनझाव िङ्कलन : 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रवक्रयालाई पारदशी िनाउन र प्रपताव कायाथन्वयनिाट 
उक्त क्षेर वररपररका िमनदायमा पनथ िक्ने िकारात्मक अिरको उपभोग र नकारात्मक 
अिरको न्यूनीकरणका लासग उक्त क्षेरको िमनदायिाटै राय िनझाव िङ्कलन गरर िनशािनको 
प्रत्याभसूत गराउन र िबिजन्धत िमनदायिाट िही िूचना र असधकतम िूचना सलन िबपूणथ 
वातावरणीय अिरहरूको लेखाजोखा गनथ समसत २०७८/०९/२२ गते “िनटवल टनडे” रावष्ट्रय 
दैसनक  पसरकामा िबिजन्धत व्यजक्त तर्ा िंपर्ाहरूिाट सलजखत सिचारहरू खोज्दै वातावरणीय 
िंरक्षण सनयमावली, २०७७ को अननिूची ५ सनयम ४ को उपसनयम (४) अननिारको 
िावथजसनक िूचना प्रकाजशत गररएको सर्यो । नगरपासलका कायाथलय, वडा कायाथलय तर्ा 
अन्य िावथजसनक पर्ानहरू आददका प्रभाववत िूचना िोडथमा िावथजसनक िूचनाका प्रसतहरू टाँि 
गररएको सर्यो । उजल्लजखत पर्ानमा िूचनाको टाँिको पनजपट गनथ मनच नल्का र िूचना टाँिको 
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जानकारी िङ्कलन गररएको सर्यो । िावथजसनक िूचना र िूचना टाँिको जानकारीको पर 
अननिूची मा िमावेश गररएको छ । 

3.9.3  छलफल तर्ा परामशथ : 

आयोजना प्रभाववत क्षेरका मासनि र प्रभाववत िंपर्ागत िरोकारवाला सनकायहरू िारै् अन्य 
िंपर्ाहरूमा प्रश्नावली िवेक्षण माफथ त क्षेर सनधाथरणका लासग प्रपतावको कायाथन्वयनिाट 
भौसतक, जैववक, िामाजजक, आसर्थक तर्ा िांपकृसतक वातावरणमा पनथ िक्ने अिरहरू र 
आवश्यक न्यूनीकरणका उपायहरूिारे ववपततृ जानकारी सलइएको छ । आयोजना क्षेरको 
५०० समटर वरपरको क्षेरमा भएका पर्ानीय िासिन्दाहरूिँग पसन प्रपतावले पनथिक्न े
अिरहरू िबिन्धी घर धनरी िवेक्षण गररएको सर्यो । प्रपतावका ववषयमा पर्ानीयवािीको 
मनद्दा, जचन्ता तर्ा िनझावहरू िरोकारवालाहरूको छलफल अननिार गररएको सर्यो । छलफल 
तर्ा परामशथ सलइएका व्यजक्तहरूको नाम, फोन नं., ठेगाना आदद अननिूचीमा िमावेश गररएको 
छ । 

3.9.4  प्रपतनसत र पननरावलोकन िसमसतका िनझावहरूको िमावेश र अजन्तम प्रसतवेदनको 
तयारी: 

यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन वातावरण िंरक्षण सनयमावली २०७७ को  अननिूची 
१२, सनयम ७ को उपसनयम (५) अननिार तयार पाररएको छ । यि मपयौदा प्रसतवेदन उपर 
मूल्याङ्कन िसमसतले ववसभन्न छलफल गरर सलजखत तर्ा मौजखक िनझावहरू ददनेछ र 
पननरावलोकन िसमसतहरूको सलजखत र मौजखक िनझावहरू िमेट्ट्दै अजन्तम प्रसतवेदन तयार 
गररनेछ । 
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4 प्रपताविँग िबिजन्धत नीसत, काननन तर्ा मापदण्ड  

यि प्रपताविँग िबिजन्धत नीसत, सनयम, काननन तर्ा मापदण्डहरूलाई क्रमशः यि पररच्छेदमा 
प्रपतनत गररएको छ ।  

4.1 नेपालको िंववधान २०७२  

तासलका  4-1: नपेालको िंववधान 

िंववधान  प्रपतावको कायाथन्वयन गदाथ आकवषथत  हनन ेिबिजन्धत िनदँा  
नेपालको िंववधान   नेपालको िंववधानले िमग्र राष्ट्रको िन्तनसलत ववकािका 

लासग आसर्थक लगानीको िमान ववतरण गदै ििै क्षेरका 
जनतालाई जशक्षा, पवापथ्य, आवाि तर्ा रोजगारी जपता 
पूवाथधारको ववकाि माफथ त जनताको जीवनपतर ववृद्ध गने 
नीसत सलएको छ । िंववधानको धारा ३० ले नेपाली 
जनताको पवच्छ  तर्ा पवपर् वातावरणमा िाँच्न पाउन े
असधकार िनसनजश्चत गदै वातावरणीय प्रदनषण वा 
क्षयीकरणिाट क्षसत पनग्ने पीसडतलाई काननन िबमत ढङ्गले 
क्षसतपूसतथ पाउने असधकार िमेत गरेको छ । 

 िंववधानको धारा ३५ मा पवापथ्यिबिन्धी हक अन्तगथत 
नागररकले राज्यका तफथ िाट आधारभतू पवापथ्य िेवा 
सनःशनल्क पाउन,े त्यपतो िेवा प्राप्त गनथ वजञ्चत 
नगररन,े त्यपतो िेवा तर्ा उपचारको िबिन्धमा जानकारी 
पाउने हक हनने तर्ा नागररकलाई पवच्छ खानेपानी तर्ा 
िरिफाइमा पहनँच हनने िबमका हकहरू प्रदान गररएको छ 
। 

4.2 नीसत, योजना र रणनीसत  

यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको क्रममा अध्ययन गररएका नीसत, योजना र 
रणनीसतहरूलाई तलको तासलकामा प्रपतनत गररएको छ । 
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तासलका  4-2: नीसत, योजना र रणनीसत 

नीसत, योजना तर्ा रणनीसतहरू  प्रपतावको कायाथन्वयन गदाथ आकवषथत  हनन ेिबिजन्धत िनदँा  
आवसधक योजना 
पन्रौं आवसधक योजना 
दृवष्टपर, २०७६/७७ - 
२०८०/८१ 

िन्तनसलत आसर्थक ववृद्ध, िमवृद्ध, िनशािन र नागररकको 
खनशीको दृवष्टकोणले नपेाल िरकारले १५औ ं पञ्चवषीय 
योजनाको लासग एक दृवष्ट पर तयार गरेको सर्यो। १५औ ं
पञ्चवषीय योजना २०८० वव.ि. सभर नेपाललाई आय ववृद्ध, 
व्यजक्तको जीवनको गनणपतरको ववकाि, आसर्थक 
जोजखमहरूलाई न्यूनीकरण गरर ददगो ववकाि लक्ष्य हासिल 
गरेर अववकसित देशिाट ववकािोन्मनख देशमा पतरोन्नसत गने 
योजनाको िार् तयार पाररएको छ । यि योजनाको 
पररच्छेद ७ को खण्ड ७.३ मा पवापथ्य तर्ा पोषण 
िबिन्धी कन रा उल्लेख गररएको छ जि अननिार यि 
योजनाले ििै तहमा ििल पवापथ्य प्रणालीको ववकाि र 
ववपतार गदै जनपतरमा गनणपतरीय पवापथ्य िेवा पहनँच 
िनसनजश्चत गने लक्ष्य राखेको छ। 

प्रर्म आवसधक योजना (आ. 
व. २०७६/७७ – आ. व. 
२०८०/८१) ( लनजबिनी 
प्रदेश)  

लनजबिनी प्रदेश कै पवहलो आवसधक योजनामा ववशेष गरेर 
प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृसतक िबपदा र भौगोसलक ववववधताको 
असधकतम प्रयोग गरर उच्च दरको आसर्थक ववृद्धदर हासिल 
गदै िामाजजक न्यायमा आधाररत ववकाि गने ध्येय रहेको 
छ ।यि योजनाको पररच्छेद “िामाजजक क्षेर” अन्तगथतको 
खण्ड २ मा पवापथ्य िबिन्धी कन रा उल्लेख गररएको छ 
।गनणपतरीय पवापथ्य िेवामा ििै जनताको पहनँच माफथ त 
पवपर् र ििल नागररकको ववकाि मनख्य दीघथकालीन िोच 
रहेको यि योजनामा ििै नागररकलाई गनणपतरीय पवापथ्य 
िेवाहरू िवथिनलभ रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राजखएको 
छ ।    

नीसत  
रावष्ट्रय वातावरण नीसत, २०७६  यि नीसतको िनदँा ६ मा प्रदूषण सनयन्रण‚ फोहरमैला 

व्यवपर्ापन र हररयाली प्रवद्धथन गने छ भने खण्ड ८ को 
िनदँा ८.१ मा वातावरणीय प्रदूषण रोकर्ाम‚ सनयन्रण र 
न्यूनीकरण िबिन्धी नीसत रहेका छन ्। 
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रावष्ट्रय जलवायन पररवतथन नीसत, 
२०७६  

खण्ड ८ को िनदँा ८.७ मा जलवायन पररवतथनका कारणले 
उत्पन्न प्रकोपले मानव पवापथ्यमा पने नकारात्मक प्रभावलाई 
कम गरी पवापथ्य वातावरण िजृना गने कन रा लाई जोड 
ददएको छ।  

रावष्ट्रय पवापथ्य नीसत, २०७६  यि नीसतको नीसत ५ मा सनदेशक सिद्धान्त, भावी िोच‚ 
ध्येय‚ लक्ष्य तर्ा उदे्दश्यहरूको िारेमा उल्लेख गररएको छ 
जिमा पवापथ्य क्षेरलाई िंघीय िंरचना अननिारको पवापथ्य 
प्रणाली माफथ त िंववधान प्रदत्त नागररकको पवापथ्य 
िबिजन्धत मौसलक हक र गनणपतरीय पवापथ्य िेवामा 
िवथव्यापी पहनँच िनसनजश्चत गने कन रामा जोड ददएको छ ।  

रावष्ट्रय भ-ूउपयोग नीसत, 
२०७५ 

यि नीसतको खण्ड ८ को उपखण्ड ८.४ को ४ िनदँामा  
जलवायन पररवतथनको अिरलाई िमेत ध्यानमा राखी ददगो 
ववकािका सिद्धान्तका आधारमा ववकाि सनमाथणका कायथहरू 
िञ्चालन गररने कन रा उल्लेख गररएको छ ।  

4.3 ऐन 

यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको क्रममा अध्ययन गररएका ऐनहरूलाई तलको 
तासलकामा प्रपतनत गररएको छ । 

तासलका  4-3: ऐन 

ऐन प्रपतावको कायाथन्वयन गदाथ आकवषथत  हनन ेिबिजन्धत िनदँा 
वातावरण िंरक्षण ऐन, 
२०७७ (लनजबिनी प्रदेश )  

यि ऐनको दफा ३ मा वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन तयार 
गननथपने ‚ दफा ३ को उपदफा २ मा प्रसतवेदन पवीकृसतको 
लासग पेश गररने सनकाय‚ त्यिैगरी िोही दफाको उपदफा ४ 
मा िावथजसनक िननवाइ ‚ दफा ४ मा ववकल्पको ववपततृ 
ववश्लषेण‚ दफा ५ मा क्षेर सनधाथरण तर्ा कायथिूची िबिन्धी 
व्यवपर्ा गरेको छ । दफा ६ मा मापदण्ड एवं गनणपतर 
कायम‚ दफा ११ मा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन‚ दफा 
१२ मा वातावरणीय परीक्षण िबिन्धी व्यवपर्ा गरेको छ । 
त्यिैगरी दफा ३५ मा जररवाना िबिन्धी व्यवपर्ा गरेको 
छ। 

औषसध व्यवपर्ापन ऐन, 
२०३४ 

यि ऐनले औषधी उत्पादनहरू र िबिजन्धत मासमलाहरूको 
प्रावधान राख्दछ । यिले मानव प्रयोगको लासग र पशन 
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जचवकत्िा प्रयोगको लासग औषधीहरूको सनयमन गदथछ ।  
रेड यनसनयन ऐन, २०४९ यि ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा िबिजन्धत प्रसतष्ठान 

कामदारहरूले आफ्नो पेशागत हक वहतको िंरक्षण र िंवद्धथन 
गनथ प्रसतष्ठानपतरको रेड यनसनयनहरूको गठन गनथ िक्ने कन रा 
उल्लेख गररएको छ । 

भवन ऐन, २०५५  यो ऐन भवन सनमाथण कायथलाई सनयसमत गने िबिन्धमा 
व्यवपर्ा गनथ िनेको हो । भकूबप आगलागी तर्ा अन्त्य दैवी 
प्रकोपहरूिाट भवनहरूलाई यर्ािबभव िनरजक्षत राख्नको लासग 
भवन सनमाथण कायथलाई सनयसमत गने िबिन्धमा आवश्यक 
व्यवपर्ा गनथ यो ऐन िनाएको हो । यो ऐन लागू भएको 
नगरपासलका क्षेरसभर दफा ८ मा उजल्लजखत क ख वा ग 
वगथको भवन सनमाथण गनथ चाहने व्यजक्त िंपर्ा वा िरकारी 
सनकायले भवन सनमाथण गनथ प्रचसलत काननन िमोजजम 
पवीकृसतको लासग नगरपासलका िमक्ष दरखापत ददँदा नक्िािँग 
सडजाइन िमेत पेश गनथ पनेछ । 

िाल श्रम (सनषधे र सनयसमत 
गने ) ऐन, २०५६ 

यि ऐनको दफा ३ को उपदफा १ ले चौध वषथ उमेर 
नपनगेका कन नै िालकलाई श्रममा लगाउन सनषधे गरेको छ । 
यि ऐनको दफा ३ को उपदफा २ ले िालकलाई जोजखम 
पूणथ व्यविाय वा काममा (ऐनको अननिूचीले पररभावषत  गरे 
अननिार ) लगाउन सनषधे गरेको छ । 
यि ऐनको दफा ५ मा िालकलाई काममा लगाउँदा दैसनक 
छ घण्टा भन्दा आराम गने िमय ददननपने व्यवपर्ा गररएको 
छ । 

कबपनी ऐन, २०६३ यि ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा मननाफाको उदे्दश्य 
सलई कन नै उद्यम गनथ चाहने व्यजक्तले एक्लै वा अरूिँग 
िमूहिद्ध भई प्रिन्धपरमा उल्लेख भए िमोजजम एक वा एक 
भन्दा िढी उदे्दश्यका प्रासप्तका लासग कबपनी भन्दा िढी 
उदे्दश्यका प्रासप्तका लासग कबपनी पर्ापना गनथ िवकने कन रा 
उल्लेख गररएको छ । 
यपतै गरेर यि ऐनको दफा ९ ले प्राइभेट कबपनीको 
िेयरधनीहरूको िङ्खख्या  एक िय एक भन्दा िढी हननन 
नसमल्ने प्रावधान कायम गरेको छ । 

पवापथ्यकमी तर्ा पवापथ्य यि ऐनको दफा ३ मा पवापथ्य उपचारको ववषयलाई सलएर 
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िंपर्ाको िनरक्षा िबिन्धी ऐन‚ 
२०६६  

पवापथ्यकमीलाई घेराउ‚ अपमानजनक व्यवहार वा हातपात 
गनथ नहनन े र पवापथ्य िंपर्ामा तोडफोड तर्ा आगजनी वा 
त्यपतै अन्य कायथ गनथ नहनने कन रा उल्लेख छ । दफा ४ मा 
पवापथ्यकमीले आवश्यकता अननिार िनरक्षाकमी माग गनथ 
िक्ने कन रा उल्लेख छ ।  

फोहरमैला व्यवपर्ापन ऐन, 
२०६८  

यि ऐनको दफा ३ मा फोहरमैला व्यवपर्ापन तह‚ दफा १० 
मा फोहरमैला व्यवपर्ापन प्रकृया‚ दफा २० मा प्रदूषण 
सनयन्रण िबिन्धी‚ दफा २१ मा फोहरमैला अननगमन र दफा 
२२ मा वातावरणीय क्षेर िबिन्धी व्यवपर्ा छ।  
यि ऐनको दफा ४ मा हासनकारक फोहर मैला, पवापथ्य 
िंपर्ाजन्य फोहर मैला वा औद्योसगक फोहरमैला प्रशोधन र 
व्यवपर्ापन गने दावयत्व सनधाथररत मापदण्डको अधीनमा रही 
त्यपतो फोहरमैला व्यवपर्ापनको दावयत्व त्यपतो फोहरमैला 
उत्पादन गने व्यजक्त वा सनकायमा सनवहत हनने व्यवपर्ा गरेको 
छ । 

औद्योसगक व्यविाय ऐन, 
२०७३    

यि ऐनको दफा ३ उपदफा १िमोजजम किैले यि ऐन 
िमोजजम दताथ नगराई उद्योगको पर्ापना वा िञ्चालन गनथ वा 
गराउन पाउने छैन । त्यपतै पररच्छेद ३ दफा १५ िमोजजम 
यि ऐनको प्रयोजनका लासग उद्योगहरूलाई उपदफा १ 
िमोजजम वगीकरण गररएको छ ।   

पर्ानीय िरकार िञ्चालन  
ऐन, २०७४ 

यि ऐनको दफा ११ मा गाउँपासलका तर्ा नगरपासलकाको 
असधकारको प्रत्यायोजनको िारेमा उल्लेख गरेको छ । यि 
ऐनले आफ्नो क्षेरासधकार सभरका वातावरण िंरक्षण तर्ा 
प्रवद्धथन गनथका लासग वन, वनपपसत, जैववक ववववधता र 
भिंूरक्षण िबिन्धमा योजना तयार गरी कायाथन्वयन गनथ 
गराउन िक्ने असधकार प्रदान गरेको छ। यि ऐनले कामको 
जजबमेवारी र पर्ानीय िरकारको शजक्तको रूपरेखा िनाउँछ 
(गाउँपासलका र नगरपासलका पतर) एवं पर्ानीय सनकायमा 
नेपालको िंववधानले हपतान्तरण गरेको असधकारहरू तर्ा 
पर्ानीय िरकारी सनकायका असधकारीहरूलाई तोक्छ । ववशेष 
गरी पर्ानीय राजपवको िबिन्धमा, दफा ११ को उपदफा २ 
ले पर्ानीय िरकारलाई वातावरणीय कायथ र जैववक 
ववववधताका िंरक्षणका लासग पर्ानीय पतरको नीसत सनमाथण 
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गनथ असधकार ददएको छ र पर्ानीय सनकायले पसन वातावरणीय 
जोजखम न्यूनीकरण, प्रदूषण सनयन्रण र खतरनाक पदार्थहरूको 
सनयन्रणको लासग कायथ गनथ आवश्यक छ । 

श्रम ऐन, २०७४  यि ऐनको दफा ३ मा श्रसमकको न्यूनतम मापदण्ड‚ ५ मा 
िालिासलकालाई काममा लगाउन नहनन‚े ६ मा भेदभाव गनथ 
नहनने ७ मा िमान कामको लासग पाररश्रसमकमा भेदभाव गनथ 
नहनन े र ११ मा रोजगारी िबझौता िबिन्धी कन रा उल्लेख 
गररएको छ ।  

योगदानमा आधाररत 
िामाजजक िनरक्षा ऐन , 
२०७४  

यि ऐनको दफा ४ मा रोजगारदाताले श्रसमकको योगदान 
योग्य रकम जबमा गनथ पने तर्ा दफा १० मा िामाजजक 
िनरक्षा योजना िञ्चालन गने िबिन्धी कन रा उल्लेख गरेको छ 
।  

उपभोक्ता िंरक्षण ऐन‚ 
२०७५  

पररच्छेद २ र ३ अन्तगथतका दफाहरूले उपभोक्तालाई 
गनणपतरीय िपतन वा िेवा प्राप्त गने असधकार िनसनजश्चत गरेको 
छ ।  

जनपवापथ्य िेवा ऐन‚ 
२०७५   

यि ऐनको दफा ४० को उपदफा १ मा ध्वसन, वायन जल 
तर्ा दृश्य प्रदूषणले जनपवापथ्यमा पाने प्रभावलाई न्यूनीकरण 
गनथका लासग िङ्घीय काननन िमोजजम नेपाल िरकारले यि 
िबिन्धी मापदण्ड सनधाथरण गनथ िक्न ेकन रा उल्लेख गररएको 
छ ।त्यपतै दफा ४१ मा िरिफाई तर्ा फोहरमैला 
व्यवपर्ापन िबिन्धी आवश्यक मापदण्ड िनाउने कन रा 
उल्लेख छ ।  

भ-ू उपयोग ऐन, २०७६  यि ऐनको दफा ४ मा भ-ूउपयोग क्षेरको वगीकरण‚ दफा ८ 
मा भ-ूउपयोग पररवतथन गनथ नहनन‚े दफा १० मा जग्गाको 
खण्डीकरण सनयन्रण र दफा २५ मा िजाय िबिन्धी 
व्यवपर्ा गरेको छ ।  

प्राइभेट फमथ दताथ ऐन, 
२०७६ (लनजबिनी प्रदेश) 

यि ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा कन नै पसन प्राइभेट 
फमथ दताथ गनथ चाहने व्यजक्तले उपदफा १ िमोजजमको वववरण 
र तोवकएको दपतनर िवहत तोवकएको ढाँचामा िबिजन्धत 
सनकाय िमक्ष दरखापत ददनन पने कन रा उल्लेख गररएको छ । 
यि ऐनको दफा ५ को उपदफा १ ले यो ऐन िमोजजम दताथ 
र अद्यावसधक भएका प्राइभेट फमथको प्रमाण-परको अवसध र 
नवीकरण व्यवपर्ा तोवकए िमोजजम हनने व्यवपर्ा गरेको छ 
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। 
यि ऐनको दफा ११ को उपदफा १ मा िबिजन्धत सनकायले 
प्राइभेट फमथ खारेज गनथ िक्ने व्यवपर्ा उल्लेख गरेको छ । 

4.4 सनयमावली  

यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार गने क्रममा अध्ययन गररएका सनयमावलीहरूलाई 
तलको तासलकामा प्रपतनत गररएको छ । 

तासलका  4-4 : सनयमावली 

सनयमावली  प्रपतावको कायाथन्वयन गदाथ आकवषथत हनन ेिबिजन्धत सनयम 

वातावरण िंरक्षण सनयमावली, 
२०७७ ( लनजबिनी प्रदेश ) 

यि सनयमावलीको सनयम ३ मा वातावरणीय अध्ययन गनथ पने 
प्रपताव अन्तगथत अननिूची १‚ अननिूची २‚ अननिूची ३ िँग 
िबिजन्धत प्रपतावहरू‚ सनयम ४ मा क्षेर सनधाथरण‚ सनयम ५ 
मा कायथिूची‚ सनयम ६ मा िावथजसनक िनननवाइ ‚ सनयम ११ 
मा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन िबिन्धी व्यवपर्ा 
रहेको छ ।  
प्रपतावकले ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) 
मा उजल्लजखत ववकाि सनमाथण िबिन्धी कायथ वा आयोजना 
िबिन्धी प्रपतावको वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन पवीकृसतको 
लासग प्रदेश िरकारको िबिजन्धत मन्रालय िमक्ष र 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन िबिजन्धत मन्रालय 
माफथ त मन्रालयमा िमक्ष पेश गननथ पनेछ। 

रेड यनसनयन सनयमावली  
२०५० 

यिको ३ प्रसतष्ठानपतरको रेड यनसनयन दताथका लासग दरखापत 
ददन िक्ने व्यवपर्ा गररएको छ । 

जनपवापथ्य िेवा सनयमावली, 
२०५५ 

यि जनपवापथ्य िेवा (तेस्रो िंशोधन) सनयमावली, २०६८ 
को पररच्छेद ३ मा पदपूसतथ र पदासधकार िबिन्धी उल्लेख छ 
। त्यपतै यि सनयमावलीमा ववशेषज्ञ पद िबिन्धी व्यवपर्ा, 
पदनाम, पदपर्ापन र िरुवा िारे पसन उल्लेख छ । 

फोहरमैला व्यवपर्ापन 
सनयमावली, २०७०  

यिको सनयम ३‚ ४ र ५ मा फोहर मैलालाई परृ्कीकरण 
गने, व्यवपर्ापन गने तर्ा हासनकारक वा रािायसनक फोहर 
मैलालाई व्यवपर्ापनको िारेमा उल्लेख छ । 

श्रम सनयमावली, २०७५  सनयम ४ ले रोजगार िबझौता गदाथ खनलाउनन पने वववरण‚ 
सनयम ७ देजख १५ मा ववदेशी नागररक काममा लगाउन 
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आवश्यक पने इजाजत र श्रम पवीकृसत र सनयम ३४ देजख 
५३ श्रसमकको िनरक्षा र पवापथ्य िबिन्धी प्रावधान रहेको 
छ।  

योगदानमा आधाररत 
िामाजजक िनरक्षा सनयमावली, 
२०७५  

यिको पररच्छेद २ र ६ अन्तगथतका सनयममा क्रमशः  
िामाजजक िनरक्षा योजनामा िहभासगता र पररचय पर िबिन्धी 
व्यवपर्ा रहेको छ। सनयम ९ र १७ मा क्रमशः िामाजजक 
िनरक्षा योजना िञ्चालन र रोजगारदाताको दावयत्वको िारेमा 
उल्लेख छ ।   

4.5 सनदेजशका/कायथववसध/कायथनीसत 

यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार गने क्रममा अध्ययन गररएका 
सनदेजशका/कायथववसध/कायथनीसतहरू लाई तलको तासलकामा प्रपतनत गररएको छ । 

तासलका  4-5 : सनदेजशका/कायथववसध/कायथनीसत 

सनयमावली  प्रपतावको कायाथन्वयन गदाथ आकवषथत हनन ेिबिजन्धत िनदँा / अननच्छेद  

रावष्ट्रय 
वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन 
सनदेजशका, 
२०५०  

यि सनदेजशकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रकृया र 
प्रभावहरूको तह सनधाथरण गरी उल्लेखनीयता पवहचान िरलीकृत गनथ  
िहयोग गरेको छ ।   

पवापथ्य िंपर्ा 
पर्ापना‚ िञ्चालन 
तर्ा पतरोन्नसत 
मापदण्ड िबिन्धी 
सनदेजशका‚ 
२०७०  

यि सनदेजशकाको दफा ३ का उपदफा ३ र ४ मा पवापथ्य िेवा िञ्चालन 
र गनणपतर िबिन्धी‚ दफा ५ मा अननमसत प्रदान गने सनकाय‚ दफा १६ र 
१७ मा अपपताल पूवाथधार िबिन्धी र अन्य मापदण्ड‚ दफा १८ मा 
जनशजक्त, २० मा उपकरण िबिन्धी मापदण्ड र दफा २१ मा ववशेषज्ञ 
िेवा िबिन्धी व्यवपर्ा गरेको छ ।   

पवापथ्य िेवा 
फोहर व्यवपर्ापन 
सनदेजशका‚ 
२०७१   

यि सनदेजशकाको अननच्छेद ३ मा पवापथ्य िेवािाट उत्िजथन हनने फोहरको 
वगीकरण गररएको छ जिमा जोजखम रवहत र जोजखमयनक्त फोहर रहेका 
छन ्। जोजखम रवहत फोहरमा जैववक फोहर‚ पननः चक्रीय फोहर‚ र अन्य 
फोहर पछथन ् भन े जोजखमयनक्त फोहरमा मानव अङ्ग‚ धाररलो वपतन 
फामाथसिवटकल फोहर‚ असत िंक्रामक फोहर‚ िंक्रामक फोहर खतरनाक 
फोहर र वववकरण फोहर रहेका छन ्। त्यपतै अननच्छेद ६ मा  फोहर 
व्यवपर्ापन िबिन्धी मापदण्ड र  फोहर िङ्कलन  तर्ा कलर कोडीङ 
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पद्धसतको िारेमा उल्लेख रहेको छ।  
अपपताल फामेिी 
िेवा सनदेजशका‚ 
२०७२  

यि सनदेजशकाको दफा ८ अननिार औषधी तर्ा औषधीजन्य िामग्री र  
पदार्थ खररद गदाथ िावथजसनक खररद ऐन, २०६३ तर्ा िावथजसनक खररद 
सनयमावली, २०६४ िमोजजमको प्रकृया अवलबिन गरी गननथ पने  कन रा 
उल्लेख गररएको छ । दफा ९ मा औषधी र औषधी जन्य  पदार्थको 
सिक्री मूल्य सनधाथरण गदाथ यिको खररद मूल्यमा २० प्रसतशत निढाइ 
सनधाथरण  गररने कन रा उल्लेख छ ।    

रावष्ट्रय खानेपानी 
गनणपतर मापदण्ड, 
२०६२  

यिले खानेपानीको ववसभन्न प्यारासमटरहरुको असधकतम िीमा तोकेको छ।  
यि मापदण्डले वपउन ेपानीको pH ६.५ देजख ८.५ िबम तोवकएको छ । 
पानीको टसिथसडटी ५ समसलग्राम प्रसत सलटर हनननपने छ भने वपउन े
प्रयोजनको पानीमा इ-कोसल ब्याक्टेररया हनन नहनने तोवकएको छ । वपउन े
पानीमा एमोसनयाको मारा १.५ समसलग्राम प्रसत सलटर, नाइरेटको मारा 
५० समसलग्राम प्रसत सलटर भन्दा िढी हनन नहनने मापदण्ड रहेको छ । 

वायनको गनणपतर 
िबिन्धी रावष्ट्रय  
मापदण्ड, २०६९  

नेपाल राजपरको दफा ६२ ले ववसभन्न आयोजनाको सनमाथण तर्ा िञ्चालन 
लासग सभन्नासभन्नै मापदण्डहरूको िीमा तोवकएको छ ।  सनबन तासलकामा 
उक्त मापदण्ड प्रपतनत गररएको छ । 

 
ध्वसनको गनणपतर 
िबिन्धी  रावष्ट्रय 

 यिले ववसभन्न क्षेरको लासग ददवा र रासर िमयको लासग ध्वसनको 
िीमा तोकेको छ ।  नेपाल िरकारले ववसभन्न क्षरेका लासग रात र 
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मापदण्ड, २०६९  ददउँिोको िमयका लासग ध्वसन िबिन्धी मापदण्ड तोवक ददएको छ । 
कन नै पसन आयोजनाले यि मापदण्डको पालना गरर कायथ िञ्चालन गननथ 
पनेछ  । 

क्षेर 

 

ध्वसनको सिसमतता )डी िी(  
ददन  रात  

औद्योसगक  ७५ ७० 

व्यापाररक  ६५ ५५ 

ग्रामीण आवािीय  ४५ ४० 

शहरी आवािीय  ५५ ५० 

समजश्रत आवासिय  ६३ ५५ 

शाजन्त क्षेर  ५० ४० 

उपकरण  असधकतम िीमा )डेसििेल(  

पानी तान्ने पबप  ६५ 

डीजेल जेनेरेटर  ९० 

मनोरञ्जन   ७० 
  

सडजेल 
जेनरेटरिाट 
सनष्कािन भई 
हावामा जाने धनवाँ 
िबिन्धी 
मापदण्ड, २०६९  

 यिले सडजेल जेनरेटरिाट सनष्कािन भई हावामा जाने धनवाँ िबिन्धी 
मापदण्ड तोकेको छ ।  

नेपाल िवारी 
प्रदूषण मापदण्ड, 
२०६९  

यिले ववसभन्न वकसिमका िवारी िाधनिाट सनपकन े धनवाँको गनणपतर 
िबिन्धी असधकतम िीमा तोकेको छ । नेपाल िरकारले चार पाङ्खग्र ेतर्ा 
दनई पाङ्खग्र े िवारीिाधनका िवारीको ईजन्जन क्षमता हेरी मापदण्ड तयार 
गरेको छ जिमा सडजेल इजन्जन तर्ा पेरोल इजन्जन दनिैिाट कावथन 
मोनोअक्िाईड, हाईड्रोकािथन एक्जपट तर्ा नाईरोजनको सनष्कािन गनथ 
पाईने असधकतम मारा ग्राम प्रसत वकलोसमटरमा ददइएको छ । 
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मकथ रीयनक्त 
उपकरणहरूको 
आयात, २०६९ 

नेपाल िरकार (िजचवपतर) िाट २०६९/११/२१ मा आगामी आ.व. 
२०७०/७१ देजख नेपाल िरकारले मकथ री यनक्त उपकरणहरू खररद र 
उपयोग िन्द गने र सनजी क्षेरलाई पसन खररद उपयोग नगनथ अननरोध गने 
सनणथय गरेको छ । 

इनसिनेटर 

मापदण्ड, २०७१  
इनसिनेटर  िबिन्धी मापदण्ड पवापथ्य िेवा फोहर व्यवपर्ापन सनदेजशका‚ 
२०७१  मा तोवकएको छ । 

सलड पेन्ट 
मापदण्ड, २०७१ 
 

नेपाल िरकार, वातावरण ववज्ञान तर्ा प्रववसध मन्रालयले एक राजपर 
प्रकाशन गरी नेपालिाट सलड आधाररत पेन्ट हटाउन असधकतम 90 
पीपीएमको सलड पेन्ट मानक लागू गरेको छ। 

अपपतालिाट 
सनष्कािन हनन े
फोहरपानीको 
मापदण्ड‚ २०७६  

यि मापदण्डमा अपपतालिाट सनष्कािन हनन े फोहर पानीको मापदण्ड 
तोकेको छ । जिमा pH‚ BOD‚ COD‚ Hg‚ CN‚ Cd‚ oi l  &gr ease‚ 
f ecal  col i f or m आददको असधकतम िीमा तोकेको छ ।  

मकथ रीयनक्त 
उपकरण तर्ा 
डेन्टल 
अमल्गमको 
प्रयोगमा प्रसतिन्ध, 
२०७६ 

नेपाल िरकारको २०७६/०५/०४ गते मजन्रपतरीय सनणथयिाट 
मकथ रीयनक्त उपकरण तर्ा डेन्टल अमल्गमको प्रयोगमा प्रसतिन्ध लगाएको 
छ । 

4.6 अन्तराथवष्ट्रय िजन्ध तर्ा िबझौता  

यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार गने क्रममा अध्ययन गररएका अन्तराथवष्ट्रय िजन्ध तर्ा 
िबझौताहरू लाई तलको तासलकामा प्रपतनत गररएको छ । 

तासलका  4-6 : अन्तराथवष्ट्रय िजन्ध तर्ा िबझौता 

अन्तराथवष्ट्रय िजन्ध तर्ा 
िबझौता 

प्रपतावको कायाथन्वयन गदाथ आकवषथत हनन े 

जोजखम पूणथ फोहरको 
सिमा पार ओिार पिार 
सनयन्रण र वविजथन 
िबिन्धी वािेल 
महािजन्ध, १९८९  

यि महािजन्धको मनख्य उदे्दश्य भनेको जोजखम पूणथ फोहर तर्ा 
सतनको वविजथनिाट पने नकारात्मक प्रभाविाट मानव पवापथ्य तर्ा 
वातावरणलाई जोगाउनन हो । वािेल महािजन्ध जोजखम पूणथ 
फोहरमैलाहरुको रावष्ट्रय सिमा पार ओिार पिार सनयन्रण गनथ 
िनेको एक अन्तराथवष्ट्रय महािजन्ध हो । यि महािजन्धको अननिूची 
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१ मा अपपताल जन्य फोहरलाई पसन हासनकारक फोहरका रूपमा 
िमावेश गरेको छ ।  

जैववक ववववधता 
महािजन्ध, 1992  

यि महािजन्धले वन्यजन्तन िंरक्षण तर्ा रावष्ट्रय सनकन ञ्जको सनमाथण 
तर्ा जैववक ववववधतामा अिर पनग्ने गरी उक्त क्षेरमा अन्य 
वक्रयाकलापहरूमा रोक लगाएको देजखन्छ ।  

दृढ जैववक 
प्रदूषक(POPs) को लासग 
पटकहोम महािजन्ध, 
२००१ 

यि महािजन्ध २००१ मा हपताक्षर गररएको र 2004 देजख 
प्रभावकारी गररएको अन्तराथवष्ट्रय वातावरणीय िजन्ध हो जनन दृढ 
जैववक प्रदूषक पदार्थ (POPs) को उत्पादन वा प्रयोगलाई हटाउन 
वा रोक्ने गदथछ। यि िजन्धको उदे्दश्य मानव पवापथ्य र 
वातावरणलाई दृढ जैववक प्रदूषक(POPs) िाट िचाउनन हो । 

अन्तराथवष्ट्रय रिायन 
व्यवपर्ापनको लासग 
रणनीसतक दृवष्टकोण 
(SAICM), २००६ 

यि SAICM को ववशेष उदे्दश्य भनेको रिायनको जीवन चक्रको 
व्यवपर्ापन गरर २०२० िबम वातावरण तर्ा मानवको पवापथ्यमा 
प्रसतकूल अिरको न्यूनीकरण गने हो । 

अन्तराथवष्ट्रय व्यापारमा 
केही खतरनाक रिायन 
र कीटनाशकहरूको 
लासग प्रार्समक िूजचत 
िहमसत प्रवक्रयामा 
रोटरडम महािजन्ध, 
२०११ 

यि महासधवेशनको उदे्दश्य मानव पवापथ्य र वातावरणलाई 
िबभाववत नोक्िानिाट िचाउनको लासग र उनीहरूको िारेमा 
वातावरणीय व्यवपर्ापनमा योगदान पनयाथउन उनीहरूको िारेमा 
िूचना आदानप्रदान गरी िहयोग पनयाथउँदै केही खतरनाक 
रिायनहरूको अन्तराथवष्ट्रय व्यापारमा पाटीहरू िीच िाझा जजबमेवारी 
र िहकारी प्रयािलाई प्रवद्धथन गननथ हो। प्रत्येक पाटीले यि 
असधवेशनको प्रभावकारी कायाथन्वयनका लासग आफ्ना रावष्ट्रय 
पूवाथधार र िंपर्ाहरू पर्ापना र िनदृढीकरण गनथ आवश्यक पने 
उपायहरू सलइनछे। 

समनामाता मकथ री 
महािजन्ध, 20१३ 

यि असधवेशनको उदे्दश्य एन्रोपोजेसनक उत्िजथन तर्ा मकथ री र 
मकथ री कबपाउण्डहरूको उत्िजथन सनयन्रण गरर वातावरण तर्ा 
मानव पवापथ्य जोगाउनन हो । यि महािजन्धको धारा ४, अननच्छेद 
१ मा २०२० िबममा ववशेष अवपर्ाको िाहेक अन्य ििै 
प्रकारका मकथ री तर्ा मकथ री यनक्त वपतनको उत्पादन, आयात सनयाथत 
एवं प्रयोग पक्ष राष्ट्रले िन्द गरर िक्नन पने प्रावधान रहेको छ । 
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5 ववद्यमान वातावरणीय अवपर्ा   

प्रपताववत एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल प्रा.सल. सिद्धार्थनगर नगरपासलका वडा नं ८ जपर्त 
अन्नपूणथ टोलमा सनमाथण तर्ा िञ्चालन हननेछ।  रूपन्देही जजल्लाको दजक्षणी भागमा अवजपर्त 
यि सिद्धार्थनगर नगरपासलकामा नेपाल र भारतको सिमानामा पने मनख्य प्रवेशद्वारहरु मध्य 
एक महत्वपूणथ पयथटकीय, व्यापारीक र औद्योसगक केन्रको रूपमा पर्ावपत छ । भगवान 
गौतम िनद्धको िाल्यकालको नाम सिद्धार्थिाट यि नगरपासलकाको नामकरण गररएको छ । 
िांपकृसतक परबपरा र मान्यताहरू िावहत्य, भाषा, कला, धमथ, िंपकृसतको िाझा िंगमको रूपमा 
यि नगरपासलका रहेको छ । वव.िं. १९९० िबम नगन्य रूपमा मार वजपतहरू भएको यि 
नगरमा वव.िं. २०१० िालमा शाजन्तनगरमा हवाई मैदान सनमाथण भएपसछ िपती ववकािको 
गसतमा तीव्रता आएको पाइन्छ । वव.िं. २०२४ िालमा भैरहवा नगर पञ्चायतको नामिाट 
औपचाररक रूपमा नगरपासलका घोषणा भएको सर्यो । वव.ि. २०३३ िाल देजख 
नगरपासलकाको नाम भैरहवा नगरिाट सिद्धार्थनगरमा रूपान्तररत भएको हो । ( श्रोत: 
सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको वेििाइट )  

5.1 भौसतक वातावरण  
5.1.1 भू-आकृसत  

प्रपताववत अपपताल रहने पर्ान लनजबिनी प्रदेश, रूपन्देही जजल्ला, सिद्धार्थनगर नगरपासलका -८ 
मा रहेको छ । यि नगरपासलकामा कृवष, िपती र खोलाको क्षेर मार रहेका छन ् । 
27°31'16.65" उत्तरीय अक्षांश तर्ा 83°27'12.31" पूवीय देशान्तरमा रहेको छ । 
प्रपताव क्षेरको उचाइ ११८ समटर िमनरी ितहिाट रहेको छ ।प्रपताव क्षरेको वरपर िपती 
रहेका छन ्।  

सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको प्राकृसतक स्रोतको नक्िा तलको जचरमा देखाइएको छ ।   
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श्रोत: वन अननिन्धान तर्ा प्रजशक्षण केन्र  
जचर  5-1: प्रपताव रहन ेनगरपासलका को प्राकृसतक स्रोत नक्शा 

5.1.2 भू-उपयोग 

प्रपताववत आयोजना सिद्धार्थनगर नगरपासलका वडा नं ८ अन्नपूणथ टोलमा पदथछ । प्रपताव 
सनमाथणको लासग कूल ७,५२५. ४६ वगथ समटर (१.११ सिघा) क्षेरफल जसमन प्रपताव 
गररएकोमा अपपताल सनमाथणको भवनले कन ल १७७० वगथ सम. (२३.५ %) जग्गा क्षेरफल 
ओगट्ट्ने छ । यपतै गरेर कन ल जसमनको ३२% खनल्ला रहने छ भने कन ल जग्गाको १७ % 
क्षेरफलमा हररयाली कायम गररनेछ । 

5.1.3 जलवायन (हावापानी, वषाथ र तापक्रम) 

प्रपताव क्षेरको जलवायन उष्ण मौिमी हावापानी रहेको छ । िन ्२०२०/२१ मा रूपन्देही 
जजल्लाको ( यि क्षरेको नजजकको मापन क्षरे – भैरहवा ) असधकतम तापक्रम ४१ सडग्री 
िेजल्ियि र न्यूनतम तापक्रम १४ सडग्री िेजल्ियि मापन भएको छ । रूपन्देही जजल्लाको 
तापक्रमको ग्राफ तलको जचरमा प्रपतनत छ  । मनिननी वायनको प्रभावले कररि २१२.९ 
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सम.सम. िबम िरदर वषाथ भएको पाइन्छ । यि क्षेरमा हावाको असधकतम वेग १५.६ वक. 
सम . रहेको छ । 

यि क्षेरमा उष्ण वकसिमको हावापानी पाइन्छ ।यि क्षेर भैरहवामा गमीमा तातो हावा (लन) 
चलेको िखत असधकतम ४५.२० सडग्री िेजल्ियििबम पनग्दछ भने जाडोमा २.४० सडग्री 
िेजल्ियििबम तापक्रम तल झने गरेको पाइन्छ । िारै् यि क्षेरमा औित वषाथ २१२.९ 
समसलसलटर रहेको छ । चैर मवहनादेजख अिोजको प्रारबभिबम सनकै गमी, अिोज, कासतथक र 
फाल्गननमा िमसितोष्ण तर्ा िाँकी तीन मवहना (मंसिर, पनष र माघ) मा ठण्डी हनने गदथछ । 

यि क्षेरमा हावाको असधकतम वेग २२.३ प्रसत वक. सम. तर्ा न्यूनतम वेग ५.३ हनने गरेको 
पाइएको छ । 
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जचर  5-2 : भैरहवामा तापक्रमको ग्राफ जचर 
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जचर  5-3 : भैरहवामा वषाथको ग्राफ जचर 
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जचर  5-4 : भैरहवामा हावाको वेगको ग्राफ जचर 

5.1.4 प्रपताव के्षरको भू-ववज्ञान 

प्रपताव क्षेर िमर्र भभूागमा पदथछ । प्रपताव क्षरेको जग्गामा धेरै माटो, िालनवा पाइन्छ र 
यि प्रपताव क्षेर च नरेिाट आएर ििेको माटो मासर् िनेको क्षेर हो ।तलको जचरमा नेपालको 
भ-ूववज्ञान जचरमा सनमाथण प्रपताव गररएको क्षेरलाई देखाइएको छ ।  
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जचर  5-5 : प्रपताव क्षरेको भसूिज्ञान जचर 
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5.1.5 हावा, ध्वसन तर्ा पानीको गनणपतर 

यि प्रपताववत क्षेर सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको वायनको गनणपतर accuweather.com िाट 
सलइएको छ । समसत २०७८/११/२७ गतेको अननिार वायनको गनणपतरको मापन सनबन 
प्रकारको रहेको छ ।  

तासलका  5-1 : वायनको गनणपतर 

प्रदूषक मापन 

AQI 180 (अपवपर् कर) 

PM 2.5 १८० µg/m³ (अपवपर् कर) 

PM 10 १७८ µg/m³ (अपवपर् कर) 

NO2 ७ µg/m³ ( पवपर्कर) 

O3 २८ µg/m³ ( दठकै ) 

CO २ µg/m³ (असत राम्रो) 

SO2 ५ µg/m³ (असत राम्रो) 

श्रोत: accuweather.com retrieved at 2022-03-13 09:48AM 

प्रपताव क्षेरमा हाल ध्वसनको मापन गदाथ 55 db सडसि रहेको पाइयो  । 

5.1.6 पानीको गनणपतर  

यि क्षेरका असधकांश जनताहरू भसूमगतको पानीमा सनभथर रहेको पाइयो र प्रपताववत 
अपपतालले पसन पानीको आवश्यकता पररपूसतथ गनथको लासग भसूमगत पानीको श्रोत प्रयोग गनेछ 
िारै् नगरपासलकािाट ववतरण गने पानीको पसन प्रयोग गनेछ । भसूमगत पानी दीप िोररङ गरर 
सनकाली उक्त पानी शनद्धीकरण गरर प्रयोग गररनेछ । उक्त क्षर नजजक रहेको िोररङको 
पानीको गनणपतर प्रयोगशालामा मापन गरर तलको तासलकामा राजखएको छ । 
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तासलका  5-2: पानीको गनणपतर 

Parameters Units 

NDWQS, 2012 

Permissible 

Value 

Water quality of the project 

area 

Color TCU - - 

Electrical 

Conductivity  
µS/cm 1500 (max) 531 

pH at 24
o
C  - 6.5-8.5 8.6 

Total Solid NTU - 266 

Turbidity  mg/L 5 (15) 5.3 

Ammonia-N mg/L 1.5 0.6 

Chloride mg/L 250 121 

Iron mg/L 0.3 (3) 0.08 

Nitrate-N mg/L 50 18 

Total Hardness mg/L as 

CaCO3 
500 130 

Coliform - - Absent 

(स्रोतः वफल्ड िवेक्षण,207८) 

5.1.7 भूकबपीय जोजखम  

भकूबपीय जोजखमका दृवष्टकोणले िमग्र नेपालको उच्च जोजखम यनक्त क्षेरमा पने गदथछ 
।नेपालको उच्च भकूबपीय जोजखम चलायमान टेक्टोसनक  प्लेट (Movement of Tectonic 

plate) का कारण हनने गरेको छ जिका कारण पूवथ पजश्चम फैसलएको वहमालका ववसभन्न 
पर्ानहरूमा िवक्रय फन्टहरू (Active Faults) को सनमाथण भएका छन ्।मेन िेन्रल रपट 
(Main Boundary Thrust) र वहमालयन फ्रन्टल रपट (Himalayan Frontal Thrust) को 
उपजपर्सतले भकूबपीय जोजखमलाई र्प िढाएको छ ।वव.िं. २०७२ िाल वैशाख १२ गते 
गोरखालाई केन्रसिन्दन िनाएर गएको ७.८ रेक्टर पकेल क्षमताको भकूबप र त्यि पसछका 
पराकबपनले नेपालमा ८,६०० जनाको मतृ्यन र कररि २०,००० जना घाइते िनाएको सर्यो 
भने कररि ५० लाख घरहरूमा क्षसत भएको सर्यो ।त्यि महाभ नबपीय िेला पसन अपपतालको 
सनमाथण क्षेर र यिको वरपरका क्षेरमा कन नै उल्लेखनीय क्षसत नगरेको पाइयो ।नेपालमा 
अवजपर्त मनख्य फन्टहरूलाई तलको जचरमा प्रपतनत गररएको छ । 
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जचर  5-6 : भकूबपीय जोजखम नक्िामा प्रपताववत क्षरे  

5.2 जैववक वातावरण  

सनमाथण प्रपताव गररएको क्षेरको नजजकमा कन नै पसन जैववक वातावरणको वहिािले महत्वपूणथ 
क्षेरमा पदैन । िहरी िपतीको िीचमा रहेकाले यि क्षेरमा त्यपतो महत्वपूणथ वनपपसत पसन 
भएको पाइँदैन । आयोजना पर्ल वरपर केही पर्ानीय च नराहरू पाइएका छन ् । यि 
आयोजना पर्ल वरपर पाइने चराच नरुगीहरुमा परेवा‚ काग‚ भगेरा र घर गौँर्ली रहेका छन ्। 

5.2.1 जङ्गलको वकसिम  

प्रपताव क्षेरको जलवायन उष्ण मौिमी हावापानी रहेकोले यि क्षेरको नजजक तल्लो 
उष्णकवटिंधीय िाल तर्ा समजश्रत फरावकलो छोसडयो वन पाइन्छ । प्रपताववत आयोजना 
क्षेरमा तल्लो उष्णकवटिंधीय िाल तर्ा समजश्रत फरावकलो छोसडयो वन पदथछ । 

तलको जचरमा यि क्षेरमा नेपालमा पाइने वनको वकसिममा प्रपताव क्षेरलाई देखाइएको छ 
। 
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जचर  5-7 : प्रपताव क्षरे र यिको नजजकको क्षरेमा पाइन ेवनको प्रकार 
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5.2.2 वनपपसतका प्रमनख प्रजासत  

सनमाथणका लासग प्रपताव गररएको पर्ल यि अजघ िाझो तर्ा िपती क्षेरको रूपमा प्रयोग हनँदै 
आएको क्षेर हो ।यि पर्लमा त्यपतो कन नै वनपपसतहरू सर्एन भने प्रपताव क्षेरको जलवायन 
उष्ण मौिमी हावापानी रहेकोले यि क्षेरको वररपरर अन्य पर्ानमा मनख्य रूपमा िाल, सििौ, 
आदद पाइएको सर्यो ।  

प्रपताव क्षेरमा पाइने मनख्य वनपपसतहरू सनबन रहेका छन ्।  

तासलका  5-3 : वनपपसत प्रकार 

क्र.िं. पर्ानीय नाम अंग्रजेी नाम वैज्ञासनक नाम 

१ कदम 
Burflower-tree Neolamarckia cadamba 

२ सििौ Rosewood Salbergia sissoo 

३ सिमल 
East Indian silk-

cotton tree 

Bombax ceiba 

४ दिदिे Garuga Garuga pinnata 

५ िेल Vine fruit Aegle marmelos 

६ सलच्ची Litchi Litchi chinesis 

७ आपँ 
Mango Mangnifera indica 

८ जामनन Blackberry Syzygium cumini 

९ खयर Black cutch tree Acacia catechu 

१० लहरे वपपल Sacred Fig Ficus religiosa 

११ िकाइनो Chinaberry Melia azedarach 

१२ मौवा Indian Butter Tree Bassia latifolia 

औषसधय गनण तर्ा पर्ानीय महत्वका वनपपसतहरू 

१३ नीम Indian lilac Azadirachta indica 
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१४ सततेपाती Mugwort  Artemisia spp 

१५ टाप्र े Cassia tora Cassia tora 

१६ सिलाजजनेला Selaginella Selaginella spp 

१७ रोणपनष्पी Dronapushpi Leucas cephalotus 

१८ पनननथवा Punarnava Boerhaviadiffusa 

श्रोत: पर्लगत िवेक्षण, २०७८ 

5.2.3 जीवजन्तनका प्रमनख प्रजासत  

प्रपताव क्षेर वरपर पाइने जीवजन्तनहरूका प्रजासतहरू सनबन तासलकामा उल्लेख गररएको छ । 

तासलका  5-4 : जीवजन्तनको प्रकार 

क्र.िं. पर्ानीय नाम अंग्रजेी नाम वैज्ञासनक नाम पर्ानीय 
उपलब्धता 

पतनधारी जीवजन्तन   
1.  पयाल 

Jackal Canis lupus Rare 

2.  न्याउरी मनिा Grey Mongoose Herpetes edwardsi Common 

3.  लोखके Squirrel Dremomys lokriah Occasional 

4.  िाँदर Monkey Macaca mulatta Occasional 

चरा-चरुङ्गी    

1.  जचल Black Kite Milvus migrans Common 

2.  जनरेली Bulbul Phycnonotus cafer Common 

3.  काग Crow Corvus 

brachrhynchos 

Common 

4.  परेवा Pigeon Columba livia Common 

5.  भंगेरा Sparrow Passer domesticus Common 

6.  ढनकन र Dove Streptopelia 

orientalis 

Common 

उभयचर/जलचर   

1.  छेपारो Garden Lizard Calotes versicolor Common 
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2.  िपथ Common snake Naza naza  Common 

3.  भ्यागनता Frog Rana tigrina Common 

4.  गगटो Crab Carcinus maenas Common 

श्रोत: पर्लगत िवेक्षण, २०७८ 

5.3 िामाजजक- आसर्थक तर्ा िांपकृसतक वातावरण  
5.3.1 प्रपताव के्षर – प्रभाववत नगरपासलकाको जनिङ्खख्या:  

रावष्ट्रय जनिङ्खख्या तर्ा घर धनरी िवेक्षण २०६८‚ सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको कूल 
जनिङ्खख्या  कन ल ६३‚४८३ रहेको छ जपमा पनरुषको िखं्या ३१,६७३ र मवहलाको िंख्या 
३१,८१० रहेको छ । यि नगरपासलकाको घरधनरी िंख्या १२,४९७ रहेको छ जिमा 
औषत पररवार ५.०८ रहेको र लैसगंक अननपात ९९.५७ रहेको छ । यिरी नगरपासलकाको 
जनिङ्खख्या घनत्व २४२८ प्रसत वगथ वक.सम. रहेको छ । 

तासलका  5-5 : जनिङ्खख्या    

 

गाउँपासलका 

घर पररवार 
िंख्या 

जनिंख्या औषत 
पररवार 

लैंसगक 
अननपात 

प्रसत १०० 
मवहलामा 

जबमा िंख्या पनरुष  मवहला 

सिद्धार्थ 
गाउँपासलका १२,४९७ ६३‚४८३ ३१,६७३ ३१,८१० ५.०८ ९९.५७ 

प्रत्यक्ष प्रभाव 
क्षेरमा १५ ९५ ५४ ४१ ६.३३ ७५.९३ 

(श्रोत – केन्रीय तथ्याङ्क ववभाग र वफल्ड िवेक्षण २०७८) 

5.3.2 जासत- जनजासत  

यि नगरपासलकामा ििोिाि गने मनख्य जासतहरूमा ब्राह्मण, मनिलमान, क्षेरी, मगर र गनरुङ 
रहेका छन ्भने यि क्षेरको मनख्य मासनने मनख्य धमथमा वहन्दू, इपलाम र िौद्ध रहेका छन ्
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।तलको तासलकामा यि नगरपासलका र प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरमा रहेका प्रमनख जात जासतहरूलाई 
देखाइएको छ । 

तासलका  5-6 : जातजासत  

क्र.ि. जात जबमा प्रसतशत(%) 
१.  छेरी  ५,४६४ ८.६१ 
२.  ब्राहमण पहाड ११,६५८ १८.३६ 

३.  मगर  ५,२११ ८.२१  
४.  र्ारू  १,४९१ २.३५  
५.  नेवार  २,४२९ ३.८३ 
६.  मनिलमान  ७,६४२ १२.०४  
७.  कासम  १,७२४ २.७२ 
८.  यादव  ३,२८९ ५.१८  
९.  गनरुङ  ३,००८ ४.७४  
१०.  तेली  १,४१९  २.२४  
११.  चमार  १,७६७ २.७८  
१२.  काठ िासनया  ३,०१६ ४.७५  

(श्रोत – केन्रीय तथ्याङ्क ववभाग) 

प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरमा भने सनबन अननिारको जात जासतको ििोिाि रहेको पाइयो । 
तासलका  5-7 : अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षरेमा रहेका जात जासत 

क्र.ि. जात जबमा प्रसतशत(%) 
१.  गनरुङ  २३ २४.२१ 
२.  मगर  २२ २३.१६ 
३.  ब्राह्मण  ३४ ३७.७९ 
४.  सिंह १६ १४.८४ 

(वफल्ड िवेक्षण २०७८) 

5.3.3 भाषा   
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यि नगरपासलकामा िोसलने मनख्य भाषाहरूमा नेपाली, भोजपूरी अवसध, मैर्ली गनरुङ आदद 
रहेका छन ्। प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरमा नेपाली, भोजपूरी, गनरुङ र पन्जािी भाषाको प्रयोग िडी 
रहेको पाइयो । 

तासलका  5-8 : नगरपासलका सभर प्रयोग हनन ेमनख्यतः भाषाहरू 

क्र.ि. भाषा जबमा प्रसतशत 
१.  नेपाली 27,271  42.96 
२.  मैर्ली  २,२८०  ३.५९  
३.  भोजपूरी  १५,८०७ २४.९० 
४.  अवसध  ९,२९८ १४.६५  
५.  गनरुङ  १,१८६ १.८७  
६.  नेवार  ९३५ १.४७ 
७.  मगर  १,८७१ २.९५ 
८.  वहन्दी  ८७९ १.३८  

(श्रोत – केन्रीय तथ्याङ्क ववभाग) 

5.3.4 जशक्षा एवं िाक्षरता   

यि गाउँपासलकाको िाक्षरता दर ८०.२६ रहेको छ । प्रत्यक्ष प्रभाव क्षरेमा ९५ जनामा 
२५ जनाले उच्च जशक्षा हासिल गरेको पाइयो । 

तासलका  5-9 : िाक्षरता दर 

 

 

 

 

सिद्धार्थनगर   

जनिंख्या ५ 
िषथ मासर् 

जनिंख्या जिले िाक्षरता दर 

जबमा पढ्न तर्ा 
लेख्न आउन े

पढ्न 
मार 
आउन े

पढ्न तर्ा 
लेख्न 

नआउन े

उल्लेख 
नगरेको 
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(श्रोत – केन्रीय तथ्याङ्क ववभाग) 

 

5.3.5 पेशा  

यि नगरपासलकाको ३७.१ प्रसतशत जनिंख्या कृवष पेशामा िंलग्न देजखन्छ भने अन्य 
मासनिहरू नोकरी, मजदनर ववसभन्न आसर्थक िंघ िंपर्ामा वा व्यापार व्यविायमा िंलग्न रहेको 
देजखन्छ । जजववकोपाजथनको लासग यि क्षेरका मासनिहरुले व्यापार, व्यविाय, िरकारी िेवा, 
तर्ा वैदेजशक रोजगारका अविरलाई पसन अवलबवन गरेको पाइन्छ । मनख्य िजार क्षेरमा 
व्यविायमा लागेका व्यविायीहरु पिल, होटल र घरेलन व्यापार आददमा लागेको पाइन्छ । 
वैदेजशक रोजगारका लासग यहाँका यनवाहरु खाडी मनलनक, मलेसिया, कत्तार, दनिई, अषे्ट्रसलया, 
यनरोप लगायतका देशहरुमा गएको पाइन्छ । यि नगरपासलकामा ििोिाि गने व्यजक्तहरुको 
ववसभन्न आसर्थक श्रोतको कायथमा िंलग्न रहेका छन ्।  

घर धनरी िवेक्षणको क्रममा ििै १५ घर पररवारको मनख्य व्यापार र पेशा कृवष रहेको पाइयो 
भने िवक्रय जनिंख्याहरूले हाल गरररहेको अन्य पेशालाई तल तासलकामा देजखएको छ । 

तासलका  5-10 : अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षरेमा रहेका घर पररवारको पेशा 

पेशा  जासगर  वैदेजशक 
रोजगार 

व्यविाय  

िङ्खख्या   १० २ ७ 
(श्रोत –वफल्ड िवेक्षण २०७८) 

5.3.6 ऊजाथ, सिजनली एवं िञ्चार  

यि नगरपासलका वािीहरुले खाना पकाउन मनख्य रुपमा दाउरा र ग्याँिको  प्रयोग गरेका 
छन ्भन ेकेही घरहरुमा गनइठा,एलवप.ग्याि, वायोग्याि प्रयोग भएको पाइन्छ ।घरमा प्रयोग 

नगरपासलका
  ५८,६०१ ४७,०३३  ८,६६  १२,९०० ११० 

८०.२६  प्रसतशत(%) ८०.२६ १.४८  १८.१८ ०.०८ 
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हनने िजत्त िाल्नको लासग प्रयोग हनने मनख्य ऊजाथको प्रयोगलाई तलको तासलकामा देखाइएको छ 
। 

तासलका  5-11 : ऊजाथको प्रयोग 

िवेक्षण घरधनरी दाउरा मवट्टतेल एल. पी. 
ग्याि 

गनइठा िायो 
ग्याि 

िोलार अन्य नखनलेको 

२०६८ १२,४९७ २,६१२ ६३२ ८,५६५ ७८२ १७ १० २८ १२१ 

प्रसतशत   २०.९० २.९० ६८.५४ ६.२६ ०.१४ ०.०८ ०.२२ ०.९७  

(श्रोत – केन्रीय तथ्याङ्क ववभाग) 

प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरमा मनख्य रूपमा एल.पी.जी ग्याँिको हनने गरेको पाइयो । 

प्रपताववत क्षेर वरपर सिजनली र िञ्चारको राम्रो उपलब्धता रहेको पाइयो । 

5.3.7 खानेपानी एवं पवापथ्यको िनववधा 

यि क्षेरका िािीहरूले खानेपानीको लासग मनख्य स्रोतको रूपमा यनिवेल र धारा तर्ा 
पाइपको पानी प्रयोग गरेको पाइयो भने तेस्रो मनख्य स्रोतको रूपमा अिनरजक्षत कन वा प्रयोग 
भएको पाइयो । 

तासलका  5-12 : पानीको प्रयोग 

सिद्धार्थनग
र   

नगरपासल
का  

जबमा 
घरधनरी 

 

वपउन ेपानीको श्रोत 
धारा, 
पाइप 

यनिवे
ल 

िनरजक्ष
त 
कन वा 

अिनरजक्ष
त कन वा 

मनलधा
रा 

खो
ला 
र 
नदी 

अन्य उल्ले
ख 
नभए
को 

१२,४९
७ 

५,४२
८ 

६,७५
२ ३० ५ ५३ १ 

११
५ ११३ 

(श्रोत – केन्रीय तथ्याङ्क ववभाग) 
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(श्रोत : सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको वेििाइट)  

जचर  5-8 : नगरपासलका सभरको खानपेानी ववतरणको नक्िा  

प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरमा भन ेिबपूणथ घरहरूले नगरपासलकाद्वारा ववतररत खानेपानी र यनिवेलको 
पानी प्रयोग गरेको पाइयो । 

5.3.8 यातायात र पहनँचमागथ 

यि नगरपासलकामा रहेको िडकको अवपर्ा हेदाथ प्राय धेरै जिो कालोपरे र ग्राभेल िडक 
रहेको पाइयो। नगरपासलका सभर १२५ वक.सम. िडक कालोपरे र २०० वक.सम. ग्राभेल 
रहेको छ । 

प्रपताव क्षेरको नजजकैका िडकहरू कालोपरे रहेको पाइयो भने यिको नजजकमा िनटवल- 
भैरहवा र भैरहवा लनजबिनी जपता ठूला राजमागथ रहेको छ ।` 
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(श्रोत : सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको वेििाइट)  

जचर  5-9 : नगरपासलका सभरको पहनँचमागथको नक्िा 

5.4  पर्ानीयको प्रपताववत अपपताल प्रसतको धारणा  

प्रपताववत उद्योगको प्रत्यक्ष क्षेरमा गररएको िवेक्षण अननिार िनववधा िबपन्न अपपताल खनल्नन 
यि क्षेरको ववकािको लासग एकदम िहयोग हनने धारणा राखे ।केही घरपररवारले  अपपताल 
नजजक सनमाथण तर्ा िञ्चालन हनँदा रोगहरू िमनदायमा िनथ िक्ने तर्ा िवारीिाधनको चाप 
िढ्नाले धूलो उमने भनेर जचन्ता व्यक्त गरेका सर्ए । यपतै गरेर अपपताल नजजक सनमाथण 
हनँदा एकासतर िमनदायको शाजन्तमा खलल पनग्न िक्ने धारणा राखे भने अकोसतर अपपताल 
नजजक हनँदा पवापथ्य िेवा िहज र िनलभ रूपमा नजजकमा प्राप्त गनथ गररने हनँदा खनशी भए ।  
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6 प्रपतावको ववकल्प ववश्लेषण  

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रवक्रयाले प्रपतावको ववकल्पको खोजी गने भएकोले प्रपतावको 
कायाथन्वयन िाहेक अरू ववकल्प नै नभएको जपर्सतमा पसन प्रपताव कायाथन्वयन गने अवधारणा 
सभर रही ववकल्पको अध्ययन गररएको छ । प्रपताव कायाथन्वयन गदाथ सनबन क्षेर िमावेश 
गरर ववकल्पहरूको ववश्लषेण गररएको छ । 

 आयोजनाको सडजाइन 
 आयोजना पर्ल 
 आयोजना प्रववसध 
 प्रकृया र िमय तासलका 
 आयोजना कायाथन्वयन नगदाथको जपर्सत 

6.1 आयोजनाको सडजाइन  
प्रपताववत एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल (१५० शय्या) को भवन सडजाइन गराँउदा नेपाल 
रावष्ट्रय भवन िंवहता एन.सि.िी. 105:2077 Nepal  Nat i onal  Bui l di ng Code NBC: 
105: 2020 अननिार गररएको हो । यि अपपताल आयोजनाको िंरचना सडजाइन रावष्ट्रय 
भवन आचार िंवहता र नगरपासलकाको भवन उप सनयम मापदण्ड पालना गरी तयार पाररननका 
िारै् उज्यालो प्रकाश, पवच्छ हावा, खनल्ला हररयाली र प्रशपत पावकथ ङ क्षेर िमेत रहने 
सडजाइन िनाइएको छ। यि भवनको सडजाइनमा अपांग मैरी, िाल मैरी र वदृ्ध मैरी 
प्रवेशद्वार, उपचार कक्ष, शौचालय र भयाथङहरू पसन राजखने भएकोले यि सडजाइनलाई 
असधकतम उपयोगी भवन सडजाइन चयन गररएको हननाले नयाँ वैकजल्पक सडजाइन िनाउन 
िबभाव्य नरहेको हनँदा प्रपताववत िंरचना सडजाइनलाई नै आयोजनाको सडजाइन मापदण्ड 
कायम हनने गरर सनमाथण कायथ गररने उत्तम ववकल्प मासनएको छ । 
 यपतै गरेर यि भवन Negatively Pressurized  हनने हनँदा अपपताल सभर सनरन्तर हावा खेल्न े
देजखन्छ । 
6.2 आयोजना पर्ल 
प्रपताववत अपपतालको सनमाथण एवं िञ्चालनको लासग सिद्धार्थनगर नगरपासलका - ८ अन्नपूणथ 
टोल, लनजबिनी प्रदेश छनौट गररएको छ । प्रपताववत अपपताल रूपन्देही जजल्ला मा पदथछ 
जनन लनजबिनी प्रदेशको अन्य जजल्लािाट पनग्न िहज हननछे र िारै् यि पर्ान राजमागथ छेउमा 
पने भएकोले पसन पहनँचको दृवष्टकोणले राम्रो पर्ान रहेको छ । िारै् िजार क्षेर र राजमागथ 
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नजजक रहेकोले नगरपासलका र वररपरर नजजकैका अन्य पर्ानका सिरामीहरूलाई िहज पहनँच 
हनननका िारै् आपत्कासलन आकजपमक उपचारको लासग पसन उपयनक्त रहेको कारणले पसन 
प्रपतावकले यि पर्ानलाई एक प्रमनख पक्षको रूपमा छनौट गरेको पाइन्छ । यपतै गरेर यि 
पर्ल ववमानपर्लिाट पसन नजजक रहेको छ । तिर्थ प्रपताववत एडभान्ि इन्टरनेशनल 
हजपपटल (१५० शय्या) अपपताल आयोजना सनमाथण पर्ान नै उत्तम ववकल्प हननेछ । 
प्रपताववत क्षेर िपती क्षेरमा पने भए पसन यि पर्ानमा प्रपताववत अपपताल सनमाथण गनथका 
मापदण्ड अननिार यरे्ष्ट जग्गा उपलब्ध रहेको छ । यपतै गरेर नगरपासलकाको मापदण्ड 
अननिार जग्गा छोडेर उत्तर तफथ  फवकथ ने गरी अपपताल सनमाथण गररने हननाले नजजकको 
िपतीलाई सनमाथण चरणमा िोझै अिर पनग्ने देजखदैँन ।यपतै गरेर िञ्चालन अवसधमा पसन 
आवश्यक मापदण्डहरू पालना गरी अपपतालको िञ्चालन हनने हनँदा यिले िमनदायलाई कन नै 
अिर पने छैन । 

6.3 आयोजना प्रववसध  

प्रपताववत एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल (१५० शय्या) आयोजना सनमाथण एवं िञ्चालनको 
क्रममा नयाँ प्रववसधहरू र उपकरणहरूलाई पसन महत्वका िार् अध्ययन गररएको छ। 
अपपताल आयोजनािाट प्रत्यक्ष लाभ सलन े होि या आयोजना सनमाथणको क्रममा काम गने 
हरेक व्यजक्तहरूको पवापथ्यलाई ध्यानमा राखी प्रववसधको पतर िनधारलाई यि आयोजनामा 
िमावेश गररएको छ। ववकल्पको अध्ययन सनबन प्रकारको प्रववसधहरूको उपयोगमा जोड 
ददइनेछ: 

 पवापथ्य िेवाजन्य फोहरमैला व्यवपर्ापनको लासग अत्याधनसनक रिायन आजश्रत 
Sodium Hypochlorite – based technology को प्रयोग हननेछ जिमा िंक्रसमत 
फोहरलाई हासलिके पसछ त्यि फोहरलाई Sodi um Hypochl or i t e (NaCl O) र 

Sodi um t hi osul phat e (Na₂S₂O₃xH₂O) को मद्दतले फोहरलाई पचाउने काम हनन्छ 
।  

 िमय अवसध िमाप्त भएका औषसधलाई उत्पादक कबपनीलाई वफताथ गने, पारो रवहत 
उपकरणहरू प्रयोग गने । 

 ठोि फोहर मैलाको लासग श्रोतमा नै वगीकरण गरर कन वहने र नकन वहने फोहरलाई 
छनयाइने छ भने कन वहने फोहर मैलाको जैववक मल िनाउने तर्ा पनन: प्रयोगलाई 
िंक्रमण रवहत परर प्रयोग गररने र पनन: चक्रीय फोहरमैलालाई सिक्री गने । 
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 वववकरण फोहरलाई सनजश्चत ठाउँमा िनरजक्षत तररकाले भण्डारण गररनेछ तर्ा पेशागत 
िनरक्षाको लासग सलड एप्रोन प्रयोग गररने छ । 

 िंक्रसमत फोहर पानी प्रशोधन गने यन्र जडान गने र फोहर पानी प्रशोधन पश्चात 
मारा ढलमा सनकाि गने । 

 िामान्य फोहर पानीको प्रशोधन गनथका लासग General Sewer Treatment Plant को 
प्रयोग हननेछ भन ेल्याि तर्ा अन्य पवापथ्यजन्य फोहर पानीलाई िनरुमा ETP plant मा 
प्रशोधन गरेर मार िामान्य फोहर पानी िँग समिाएर General Sewer Treatment 

Plant मा पनन प्रशोधन गने । 
6.4  प्रवक्रया र िमय तासलका 

प्रपताववत एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल (१५० शय्या) आयोजनाको सडजाइन, सनमाथण र 
िञ्चालन प्रवकयामा मासनिले गररने श्रम, हेभी उपकरण र जचवकत्िाजन्य याजन्रक 
उपकरणहरूले गररने काम िमावेश हननेछ । यि काममा ििै वकसिमका श्रम शजक्तको 
प्रयोगलाई प्रोत्िाहन ददइनेछ। आकजपमक िेवा चौिीिै घण्टा िञ्चालन गररन ेहनँदा आकजपमक 
सिरामी जननिनकै िेला अपपताल आउँदा पसन िेवा उपलब्ध हननेछ । यिैगरी अपपताल २४ 
घण्टा वषथभरर नै प्रत्येक ददन ३ चरणमा ८ घण्टा दक्ष जनशजक्तहरू िाट िञ्चालन गररने छ। 
अपपताल िञ्चालन गनथ अपपताल िञ्चालन प्रवक्रयागत मापदण्ड तयार पारी उक्त मापदण्ड 
अननिार कमथचारी भनाथ, तासलम लगायत अन्य ििै कायथहरू गनथ सनदेशन ददन ेर िोही अननरूप 
िञ्चालन हननेछ जिले आगामी ददनहरूमा अपपताल आयोजना िञ्चालनको जोजखमहरू हनने 
िबभावना न्यून हनन्छ भनी यि ववकल्पलाई उत्तम ववकल्प मासनएको छ । 
6.5  प्रपताव कायाथन्वयन नगने  

यि वैकजल्पक प्रपतावले प्रपताववत एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल (१५० शय्या) अपपताल 
आयोजनाको कायाथन्वयनमा रोक लगाउँछ जिले गदाथ यि लनजबिनी प्रदेशका िासिन्दा तर्ा 
सिद्धार्थनगर नगरपासलकाका पर्ानीय िािीलाई िेफाइदा पनग्न जानेछ । प्रपताववत 
नगरपासलका र जजल्लामा अन्य पसन िरकारी तर्ा सनजी अपपताल रहने पसन यि िनववधा 
िबपन्न र आधनसनक अपपतालको कमीले गदाथ आज पसन धेरै जना उपचारको जचतवन, 
काठमाडौं तर्ा सछमेकी भारतको ठूला िहर िबम धाउनन पने िाध्यता रहेको छ । यपतै गरेर 
िनटवल-भैरहवा जपता िढ्दो िहरीकरणले छोएको िहरमा अझै पसन जनिङ्खख्याको अननपातमा 
अपपताल र शय्या िङ्खख्या कम रहेको छ । यि अवपर्ामा प्रपताववत अपपताल आयोजनाको 
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अभावमा लनजबिनी प्रदेशको रूपन्देही जजल्ला तर्ा अन्य जजल्लाहरू नवलपरािी, कवपलवपतन 
अघाथखाँची, गनल्मी र पाल्पामा रहेका सिरामीहरू रोगको अत्याधनसनक पवापथ्य िेवा र 
उपचारको लासग जचतवन, काठमाडौं र सछमेकी भारत िबम पनग्नन पने अवपर्ा कायम नै 
रहन्छ भने िो गदाथ ठूलो धनराजश िमेत खचथ गननथपने िबभावना रही रहन्छ । अपपताल 
आयोजनाको िंरचना सडजाइन िमेत वातावरण मैरी रहेकाले प्रपताववत एडभान्ि इन्टरनेशनल 
हजपपटल आयोजनाले यि क्षेरको वातावरणमा उल्लेख नकारात्मक अिर पाने देजखँदैन त्यिैले 
यि प्रपताव कायाथन्वयन नगने प्रपताव उपयनक्त छैन । 

प्रपताववत ववकल्पको कायाथन्वयनिाट वातावरणमा पने अननकूल र प्रसतकूल प्रभावको 
तनलनात्मक आकलन गरर सनबन तासलकामा प्रपतनत गररएको छ । 

तासलका  6-1 : प्रपतावको ववकल्प ववश्लषेण 

ववकल्प ववश्लषेण अननकूल वातावरणीय 
प्रभाव  

प्रसतकूल वातावरणीय 
प्रभाव 

ववकल्प १ 

सडजाइन भवन भकूबप प्रसतरोधी सनमाथण 
गररनेछ । भवन ऐन, २०५५ 
िमोजजमको रावष्ट्रय भवन िंवहता 
लाई पालना गरर भवन सनमाथण 
गररनेछ । यि अपपतालको 
भवन सडजाइन गराउँदा नेपाल 
रावष्ट्रय भवन िंवहता एन.सि.िी. 
105:2077 Nepal National 

Building Code NBC: 105: 
2020 अननिार गररएको छ । 

भवन िनरक्षा तर्ा 
भकूबप जोजखम न्यून 
हननेछ । 

छैन 

आयोजना 
पर्ल 

लनजबिनी प्रदेश अन्तगथत रूपन्देही  
जजल्लाको सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका वडा नं ८, अन्नपूणथ 
टोलमा प्रपताव गररएको छ ।  

लनजबिनी प्रदेशको 
एउटा िहरीकरणको 
चाप िढेको ठूला 
िहर िनटवल र 
भैरहवाको नजजक 
अत्याधनसनक पवापथ्य 

पर्ानीय क्षेरमा चाप 
िढ्ने तर्ा फोहरमैला 
उत्िजथन भई 
वातावरणमा प्रसतकूल 
प्रभाव हनन िक्न े

 

प्रपताववत क्षेर कन नै 
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िेवािाट  
पर्ानीयलाई लाभ 
हनने ।  
रूपन्देही जजल्ला 
तर्ा नजजक रहेका 
जजल्लाका सिरामीको 
लासग पहनँच राम्रो हनने 
। 

जैववक वातावरणको 
वहिािले महत्वपूणथ 
क्षेरमा पदैन । 

अपनाइने 
प्रववसध 

अजग्न िमनयन्र (Fi r e 
Ext i ngui sher ) जडान गररनेछ 
िारै् आकजपमक िङ्केतका लासग 
िाईरनको व्यवपर्ा गररनेछ । 
पवापथ्य िेवाजन्य फोहरमैला 
व्यवपर्ापनको लासग अत्याधनसनक 
रिायन आजश्रत Sodium 

Hypochlorite – based 

technology को प्रयोग हनन।े 

िमय अवसध िमाप्त भयका 
औषसधलाई उत्पादक कबपनीलाई 
वफताथ गने, पारो रवहत 
उपकरणहरू प्रयोग गने । 

ठोि फोहरमैलाको लासग श्रोतमा 
नै वगीकरण गरर कन वहने र 
नकन वहने फोहरलाई छनयाइने छ 
भने कन वहने फोहरमैलाको जैववक 
मल िनाउने तर्ा पनन: 
प्रयोगलाई िंक्रमण रवहत परर 
प्रयोग गररने र पनन: चक्रीय 
फोहरमैलालाई सिक्री गने । 

वववकरण फोहरलाई सनजश्चत 
ठाउँमा िनरजक्षत तररकाले 
भण्डारण गररनेछ तर्ा पेशागत 
िनरक्षाको लासग सलड एप्रोन 

पवापथ्य िेवाजन्य 
फोहरमैलाको उजचत 
व्यवपर्ापन हनने 
वातावरणमा पनथ 
िक्ने प्रसतकूल 
प्रभावको न्यूनीकरण 
हनने 

 
 
 
 

पवापथ्य जन्य फोहर 
वववकरणयनक्त 
फोहरलाई उपयनक्त 
प्रणाली माफथ त 
व्यवपर्ापनमा ध्यान 
ददइने हनँदा 
वातावरणमा पनथ िक्ने 
िबभाव्य नकारात्मक 
अिरहरू कम हनने  
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प्रयोग गररने छ । 

िंक्रसमत फोहर पानी प्रशोधन 
गने यन्र जडान गने र फोहर 
पानी प्रशोधन पश्चात ्मारा ढलमा 
सनकाि गने 

िञ्चालन 
ववसध/िेवा 

अपपतालले ववसभन्न िेवाहरू जपतै  
जनरल वाडथ, आइिीयू, एचडीयू, 
आइिोलेशन वाडथ, एक्िरे‚ 
प्रयोगशाला‚ ओटी, िञ्चालन 
गने। 

 
 

पर्ानीयलाई पवापथ्य 
िेवामा र िहनसलयत 
दरमा उपलब्ध हनने 
हनँदा िहज  हनने । 

 
 

छैन 

िमय 
तासलका 

आकजपमक िेवा चौिीिै घण्टा 
िञ्चालन गररने । 

 

आकजपमक िेवा 
चौिीिै घण्टा 
िञ्चालन गररने हनँदा 
आकजपमक सिरामी 
जननिनकै िेला 
अपपताल आउँदा 
पसन िेवा उपलब्ध 
हनने । 

 

छैन 

कच्चा 
पदार्थ 

अपपताल भवन सनमाथण गनथको 
लासग मनख्य रूपमा ईट्टा, सगट्टी, 
िालनवा, सिमेन्ट, फलामको छड 
आदद कच्चा पदार्थको रूपमा 
प्रयोग गने । 

उपलब्धतामा िहज 
हनने । 

छैन 

जग्गाको 
प्रयोग 

अपपताल सनमाथणको लासग आफ्नै 
पवासमत्वमा रहेको जग्गा प्रयोग 
। 

अपपताल सनमाथण हनन े क्षेर 
नजजक र्ल तर्ा हवाई पहनँच 
राम्रो भएको पर्ान । 

हाल िाझो रहेको 
जग्गाको असधकतम 
प्रयोग हनने । 

 

खनल्ला क्षेर अपपताल 
क्षेरमा पररणत हनन।े 

ववकल्प २ 
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सडजाइन यि अपपतालको भवन सडजाइन 

गराउँदा नेपाल रावष्ट्रय भवन 
िंवहता एन.सि.िी. 105:2077 

Nepal National Building Code 

NBC: 105: 2020 अननिार 
गररएको । 

भवन िनरक्षा तर्ा 
भकूबप जोजखम न्यून 

छैन 

आयोजना 
पर्ल 

प्रपताववत क्षेर िाहेक लनजबिनी 
प्रदेश अन्तगथत अन्य क्षेर।  

छैन जग्गाको 
उपलब्धतामा िमपया  

अपनाइने 
प्रववसध 

पवापथ्य िेवाजन्य फोहरमैला 
व्यवपर्ापनको लासग इजन्िनेरेटर 
प्रयोग गरर फोहरलाई जलाउने 
मकथ रीयनक्त उपकरणहरू प्रयोग 
गने। 

ठोि फोहर मैलाको वगीकरण 
नगरी वविजथन गने। 

छैन वातावरणमा 
उल्लेखनीय प्रसतकूल 
प्रभाव पने िारै् 
जनपवापथ्यमा पसन 
नोक्िान पनग्न े

िञ्चालन 
ववसध/िेवा 

अपपतालले ववसभन्न िेवाहरू जपतै  
जनरल वाडथ, आइिीयू, एचडीयू, 
आइिोलेशन वाडथ, एक्िरे‚ 
प्रयोगशाला‚ ओटी, िञ्चालन 
गने। 

पर्ानीयलाई पवापथ्य 
िेवामा िहज हनने। 

 

 

छैन 

िमय 
तासलका 

अपपताल िेवा ददनको िमयमा 
मार िञ्चालन गररने । 

 

छैन 

 
सिरामीहरू लाई 
अिनववधा प्रदान हनने। 

कच्चा 
पदार्थ 

अपपताल भवन सनमाथण गनथको 
लासग वप्रफेिको प्रयोग गने। 

लगानी र्ोरै लाग्ने र 
सनमाथण कायथ सछटो 
हनने। 

ईट्टा जजत्तको िसलयो 
र भरपदो नहनन।े 

जग्गाको 
प्रयोग 

अपपताल सनमाथणको लासग हाल  
आफ्नै पवासमत्वमा रहेको जग्गा 
भन्दा अन्य जग्गा वकनेर सनमाथण 
गने । 

अपपताल सनमाथण हनन े क्षेर 
नजजक र्ल तर्ा हवाई पहनँच 
राम्रो भएको पर्ान नहननन । 

िजपत क्षेरमा खाली 
जग्गा प्रयोग नहनने 
।  

अन्य क्षेरमा 
अपपताल सनमाथणको 
लासग जग्गा 
उपलब्धता पाउन 
कदठन। 
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ववकल्प ३ 

सडजाइन यि अपपतालको भवन सडजाइन 

गराँउदा नेपाल रावष्ट्रय भवन 
िंवहता एन.सि.िी. 105:2077 

Nepal National Building Code 

NBC: 105: 2020 अननिार 
गररएको । 

भवन िनरक्षा तर्ा 
भकूबप जोजखम 
न्यून। 

छैन 

आयोजना 
पर्ल 

प्रपताववत क्षेर िाहेक अन्य प्रदेश 
अन्तगथत अन्य क्षेर।  

छैन जग्गाको 
उपलब्धतामा िमपया  

लनजबिनी प्रदेश िािी 
िेवािाट िजन्चत 
हनने। 

अपनाइने 
प्रववसध 

पवापथ्य िेवाजन्य फोहरमैला 
व्यवपर्ापनको लासग इजन्िनेरेटर 
प्रयोग गरर फोहरलाई जलाउने 
मकथ रीयनक्त उपकरणहरू प्रयोग 
गने। 

ठोि फोहरमैलाको वगीकरण 
नगरी वविजथन गने। 

वववकरण फोहरलाई कन नै 
प्रकारको व्यवपर्ापन नगने। 

सलड एप्रोन प्रयोग नगने। 

िंक्रसमत फोहर पानी प्रशोधन 
नगरी ढलमा सनकाि गने 

छैन वातावरणमा 
उल्लेखनीय प्रसतकूल 
प्रभाव पने िारै् 
जनपवापथ्यमा पसन 
नोक्िान पनग्न े

िञ्चालन 
ववसध/िेवा 

अपपतालले ववसभन्न िेवाहरू जपतै  
जनरल वाडथ, आइिीयू, एचडीयू, 
आइिोलेशन वाडथ, एक्िरे‚ 
प्रयोगशाला‚ ओटी, िञ्चालन 
गने। 

पर्ानीयलाई पवापथ्य 
िेवामा िहज हनने 
 

 

छैन 

िमय 
तासलका 

अपपताल िेवा ददनको िमयमा 
मार िञ्चालन गररने । 

 

छैन 

 
सिरामीहरू लाई 
अिनववधा प्रदान हनन।े 
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कच्चा 
पदार्थ 

अपपताल भवन सनमाथण गनथको 
लासग मनख्य रूपमा ईट्टा, सगट्टी, 
िालनवा, सिमेन्ट, फलामको छड 
आदद कच्चा पदार्थको रूपमा 
प्रयोग गने। 

उपलब्धतामा िहज 
हनने। 

छैन 

वन तर्ा 
िरकारी 
जग्गाको 
प्रयोग 

िरकारी वन क्षेर प्रयोग गररने 
। 

 वन क्षेर अपपताल 
क्षेरमा पररणत हनन।े 

जैववक वातावरणमा 
अिर हनने । 

 

यिरी ववसभन्न ववकल्पहरूको ववश्लषेण गरी अध्ययन गदाथ ववकल्प १ प्राववसधक‚ िामाजजक-
आसर्थक तर्ा वातावरणीय वहिािले उपयनक्त ववकल्प देजखन्छ ।  
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7 प्रपताव कायाथन्वयन गदाथ वातावरणमा पने प्रभावहरू तर्ा िंरक्षणका 
उपायहरू  

यि अपपताल सनमाथण तर्ा िञ्चालन गदाथ आयोजनाको प्रपताववत क्षेरमा ववसभन्न भौसतक, 
रािायसनक, जैववक, िामाजजक, आसर्थक तर्ा िांपकृसतक वातावरणमा अिर पनथ िक्ने 
देजखन्छन ्।यि अध्ययनको क्रममा उद्योगले पानथ िक्ने िकारात्मक तर्ा नकारात्मक दनवै 
प्रभावहरूको अध्ययन तर्ा ववश्लषेण गररएको छ ।यपता अिरहरूको पवहचान, भववष्यवाणी 
तर्ा मूल्याङ्कन उद्योग सनमाथण तर्ा िञ्चालनको क्रममा गररने गसतववसधिाट गररएको छ । 
पवहचान गररएका अिर भौसतक, जैववक, िामाजजक, आसर्थक तर्ा िांपकृसतक दृवष्टकोण िाट 
ववश्लषेण गरर प्रभावलाई प्रकृसत (Nat ur e), मारा (Magni t ude), सिमा (Ext ent ), र 
िमयावसध (Dur at i on) मा वगीकरण गररएको छ । यपतै गरेर प्रकृसतलाई प्रत्यक्ष (Di r ect ) 
र अप्रत्यक्ष (I ndi r ect ), मारालाई उच्च, मध्यम र सनबन, िीमालाई पर्ानीय, पर्ान ववशेष 
र क्षेरीय र िमयावसधलाई दीघथकालीन, मध्यम र अल्पकालीन गरी ३ भागमा ववभाजन गरर 
ववश्लषेण गररएको छ । 

यि पररच्छेदमा प्रपताव कायाथन्वयन गदाथ वातावरणमा पने अननकूल प्रभावहरू तर्ा प्रसतकूल 
प्रभावहरू लाई पवहचान गररएको छ । अिरको पवहचान र भववष्यवाणी अननरूप, आयोजनाको 
िकारात्मक पक्षलाई िके जसत िढाउने कायथ गररएको छ । प्रपताव कायाथन्वयनिाट पनथ 
िक्ने प्रभावहरूको तह सनधाथरण पररमाण, िीमा, िमयावसध, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अननिार 
वगीकरण गररएको छ ।  

7.1 िकारात्मक प्रभाव:  
7.1.1 सनमाथण चरण  

7.1.1.1 रोजगारीको अविर  
प्रपताववत अपपतालको सनमाथण अवसध (१८ मवहना) मा दैसनक कररि १०० जना जनशजक्तको 
आवश्यकता पने देजखन्छ । उक्त आवश्यक कामदारहरूको आपूसतथ गदाथ पर्ानीय जनताको 
दक्षता अननिार रोजगारीको अविरमा प्रर्समकता ददइनेछ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम 
पररमाण, पर्ानीय सिमा र अल्पकालीन अवसधको रहनेछ ।  

7.1.1.2 आसर्थक गसतववसधमा वृवद्ध  
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यि आयोजना सनमाथणको िमयमा सनमाथण िामग्रीहरू जपतै सिमेन्ट, ग्राभेल, िालनवा, रड आदद 
पर्ानीय िजारिाट आपूसतथ गररनेछ । त्यपतै कामदारको लासग खाद्यान्न तर्ा वािपर्ानको 
आवश्यकता पदथछ। उक्त आवश्यक वपतन तर्ा िेवाहरू पर्ानीय िजारिाट पूसतथ गररने हननाले 
पर्ानीय क्षेरमा आसर्थक गसतववसधहरूमा ववृद्ध ल्याउने िबभावना रहन्छ । यि प्रभावको 
पररमाणलाई मध्यम, िीमालाई पर्ानीय र अवसधलाई अल्पकालीन प्रकृसतको रूपमा वगीकरण 
गररएको छ । 

7.1.1.3 प्राववसधक िीपमा असभवृवद्ध   

आयोजना सनमाथणको िमयमा ववसभन्न प्रकारका दक्ष जनशजक्तहरू जपतै इजन्जसनयर, डकमी, 
सिकमी, इलेजक्रजशयन, प्लबिर, आदद िामेल हननेछन ्। यि आयोजनािाट दक्ष तर्ा अधथदक्ष 
जनशजक्तको िीप ववकाि हनननका िारै् को नयाँ टेक्नोलोजीहरु पसन सिक्न ेराम्रो अविर हनन 
िक्छ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम, पररमाण, पर्ानीय सिमा र अल्पकालीन अवसधको 
रहनेछ  । 

7.1.2 िञ्चालन चरण  

7.1.2.1 पर्ानीय अर्थ िजारमा वृवद्ध : 
अपपताल िञ्चालनको चरणमा आगन्तनक, सिरामी र अन्य कमथचारीहरूको िङ्खख्या उल्लेखनीय 
रूपमा ववृद्ध हननेछ । उक्त प्रभाव अप्रत्यक्ष, सनबन पररमाण, पर्ानीय सिमा र दीघथकालीन 
अवसधको रहनेछ । 

7.1.2.2 िेवाग्राहीको पवापथ्य िेवामा पहनँच: 

आयोजना िञ्चालन भएपसछ यिले ददन े पवापथ्य िेवाका कारणले िेवाग्राहीले गनणपतरीय 
पवापथ्य िेवामा िवथव्यापी पहनँच पाउने छन ् । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, क्षेरीय 
िीमा र दीघथकालीन अवसधको रहनेछ । 

7.1.2.3 पर्ानीय रोजगारीको अविर: 

अपपताल िञ्चालन तर्ा सिरामीलाई जचवकत्िा िेवाहरू उपलब्ध कररि ३४० पवापथ्य िेवािँग 
िबिजन्धत दक्ष जनशजक्त तर्ा ७५ जना अन्य दक्ष तर्ा अदक्ष जनशजक्तको लासग रोजगारको 
अविर पाउनेछन ् । रोजगारीको सनजबत पर्ानीय जनतालाई प्रार्समकता ददइनेछ । उक्त 
प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, पर्ानीय िीमा र दीघथकालीन अवसधको रहनेछ । 
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7.1.2.4 अपपतालको िंपर्ागत िामाजजक उत्तरदावयत्व िहन माफथ त पर्ानीय 
लाभाजन्वत: 

अपपतालले पर्ानीय चािो र आवश्यकताको आधारमा ववसभन्न िामनदावयक कायथक्रमहरूलाई 
िहयोग पनयाथउनेछ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, सनबन पररमाण, पर्ानीय िीमा र दीघथकालीन 
अवसधको रहनेछ । 

7.1.2.5 अपपताल के्षर सभर हररयाली कायम गने: 

अपपताल क्षेरसभर िगैँचा सनमाथण गरी हररयाली प्रवद्धथन गररनेछ । खनल्ला क्षेर हररयाली 
ववकाि गनथ छनट्ट्याइएको छ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, सनबन पररमाण, पर्लगत िीमा र 
दीघथकालीन अवसधको रहनेछ । 

7.1.2.6 राजपव िङ्कलन  

यि अपपताल प्रा.सल.मा दताथ भएकोले यिले कबपनी ऐन अननिार पर्ानीय तह र कर 
कायाथलयमा व्यविाय कर सतनेछ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, सनबन पररमाण, क्षेरीय िीमा र 
दीघथकालीन अवसधको रहनेछ । 

7.2 नकारात्मक प्रभाव  
7.2.1 सनमाथण चरण  

7.2.1.1 भौसतक वातावरण  
क. कामदारहरूिाट ठोि फोहर सनष्कािनिाट पने प्रभाव 

कामदारहरूद्वारा मनख्यत: कन वहने तर्ा नकन वहन ेफोहरहरू उत्िजथन हनने देजखन्छन ् । उत्िजथन 
हनन ेफोहरमा जपतै प्लाजपटकका टनक्रा, खेर गएको खाने कन रा आदद पछथन ् । जिको उजचत 
व्यवपर्ापन नभएको खण्डमा पर्ानीय वातावरणमा प्रसतकूल प्रभाव पनेछ । उक्त प्रभाव सनबन 
पररमाण, पर्लगत िीमा र अल्पकालीन अवसधको प्रत्यक्ष रहनेछ । 

ख. सनमाथण कायथिाट उत्िजथन हनन ेफोहर मैलािाट पने प्रभाव 

अपपताल सनमाथण अवसधमा ववसभन्न प्रकारका फोहर मैलाहरू जपतै ईट्टाको टनक्रा,  िालनवा,  

ढनङ्गा, िाँकी रहेका फलामका छड तर्ा ररत्तो सिमेन्टका िोराहरू ठोि फोहोरमैलाका रूपमा 
उत्िजथन हनन ेदेजखन्छ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, पर्लगत िीमा र अल्पकालीन 
अवसधको रहनेछ । 
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ग. भ-ूिनोटमा पररवतथन: 

ववद्यमान भसूममा अपपतालको भवन सनमाथण गदाथ भ-ूिनोटमा पररवतथन आउनेछ । यिका िारै् 
सनमाथण िामाग्रीको ढनवानी गदाथ रकको भारीले ितही माटोमा प्रभाव गदथछ जिका कारण भ-ू
क्षयको िबभावना पसन हनन िक्छ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, पर्लगत िीमा र 
दीघथकालीन अवसधको रहनेछ । 

घ. वायन प्रदूषण 

आयोजना सनमाथण अवसधमा सनमाथण िामाग्रीहरू ढनवानीका कारणले आयोजना पर्लमा वायन 
प्रदूषण हनने देजखन्छ िारै् अपपताल भवनको सनमाथण िामग्री जपतै टायलहरू, िालनवा, सिमेन्ट 
आदद राख्न ेक्रममा तर्ा सडजेल जेनरेटरको प्रयोग गदाथ पसन िायन प्रदूषण हनन ेदेजखन्छ । उक्त 
प्रभाव प्रत्यक्ष, सनबन पररमाण, पर्ानीय िीमा र अल्पकालीन अवसधको रहने छ। 

ङ. ध्वसन प्रदूषण 

सनमाथण कायथमा प्रयोग हनने मेजशनहरू जपतै भाइबे्रटर, जेनरेटर आददले ध्वसन प्रदूषण गदथछ । 
िारै् गाडीको आवत जावतका कारण पसन ध्वसन प्रदूषण हननेछ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, सनबन 
पररमाण, पर्लगत िीमा र अल्पकालीन अवसधको रहनेछ । 

च. िरिफाइको कमीिाट पने प्रभाव 

अपपताल सनमाथण गदाथ सनमाथण कायथिाट र कामदार वगथिाट उत्िजथन भएका फोहरहरूले 
अपपताल वररपररको पर्ानमा िरिफाइको अवपर्ामा ह्राि आउनेछ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, 
सनबन पररमाण, पर्लगत िीमा र अल्पकालीन अवसधको रहनेछ । 

छ. उच्च ऊजाथ खपतिाट पने प्रभाव 

सनमाथण चरणमा सनमाथण कायथ जपतै उच्च ऊजाथ खपत हनन े ववसभन्न मेसिनको प्रयोग, सिजनली 
ित्तीको प्रयोगले पर्ानीयमा ववधनत आपूसतथमा प्रभाव हनन िक्छ । फलपवरूप आपूसतथमा 
असनयसमतता हनन िक्छ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, पर्ानीय िीमा र अल्पकालीन 
अवसधको रहनेछ। 

ज. जल प्रदूषण  

सनमाथण चरणमा कामदारहरूले पानीको श्रोत नजजकै फोहर फाल्नाले तर्ा सनमाथण िामग्रीहरू 
पेन्ट, तेल आददको च नहावटको जल प्रदूषण हनन ्िक्दछ । यपतै गरेर सनमाथण चरणमा िहभागी 
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हनने कामदारहरू लासग शौचालयको राम्रो व्यवपर्ा नभएको खण्डमा पानीको श्रोतमा समसिन 
जाँदा जल प्रदूषण हनने िबभावना रहन्छ । 

7.2.1.2 जैववक वातावरण  
क. िहरी जैववक ववववधतािँग िबिजन्धत प्रभाव 

अपपताल सनमाथण गदाथ प्रपताववत हाल िाझो रहेको जग्गामा भौसतक िंरचना सनमाथण भई उक्त 
जग्गाको पवरूप पररवतथन हननेछ, जिको कारणले गदाथ िहरी जैववक ववववधतामा पनथ िक्नेछ 
।उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, सनबन पररमाण, पर्लगत िीमा र दीघथकालीन अवसधको रहनेछ । 

7.2.1.3 िामाजजक-आसर्थक तर्ा िांपकृसतक वातावरण   
क. िामाजजक िेवा िनववधामा प्रभाव 

सनमाथण िमयमा धेरै िङ्खख्यामा कामदारहरू, ववके्रताहरूको कारणले गदाथ अपपताल सनमाथण 
पर्ानमा मासनिहरूको जन िङ्खख्या अपर्ायी रूपमा भएपसन ववृद्ध हननेछ । मासनिको 
िङ्खख्यामा ववृद्ध भए िँगै त्यहाँ पहनँचमा रहेको िामाजजक िेवाहरू जपतै पानी, सिजनली आदद 
क्षेरमा प्रभाव पनथ िक्छ । उक्त प्रभाव अप्रत्यक्ष, सनबन पररमाण, पर्ानीय िीमा र अल्पकालीन 
अवसधको रहनेछ । 

ख. िाल श्रम तर्ा लैंसगक ववभेदिाट पने प्रभाव 

अपपताल सनमाथण अवसधमा ठेकदारले िपतो कामदारको रूपमा िालिासलकाहरूको प्रयोग गनथ 
िक्दछ। िालिासलकालाई श्रममा प्रयोग गननथ काननन ववपरीत हननेछ । यपतै सनमाथण कायथमा 
मवहला र पनरुषलाई िमान कामको लासग फरक ज्याला प्रदान गनथ िक्छन ्जििाट लैंसगक 
ववभेद िजृना हनन िक्छ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, सनबन पररमाण, पर्ानीय िीमा र अल्पकालीन 
अवसधको रहनेछ । 

ग. पेशागत पवापथ्य र िनरक्षािाट पने प्रभाव 

सनमाथण अवसधमा िंलग्न मासनिहरूिाट सनमाथण िामानहरू लोड र अनलोड गदाथ तर्ा मेसिनरी 
उपकरणहरू चलाउँदा िावधानी नअपनाएको खण्डमा  दनघथटना हनन ् िक्दछ ।यपतै गरेर 
सनमाथण पर्लमा कामदारहरूको लासग िफा वपउन े पानी, शौचालय तर्ा िरिफाई नभएको 
अवपर्ाले र्प जोजखम िढाउने छ । यपतै गरेर सनमाथण कायथहरू हनँदा सनजपकने धनवा तर्ा 
धूलोले पसन पवापथ्यमा अिर पानथ िक्दछ । सनमाथणको क्रममा प्रयोग हनने मेसिनरीहरूिाट 
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उत्पन्न हनने ध्वसनले गदाथ पसन सनमाथणमा िंलग्न जनशजक्तहरू श्रवण शजक्तमा अिर पनग्न 
िक्दछ । 

घ. यातायात िनववधामा चाप 

सनमाथण अवसधमा कामदारहरूको आवागमन भैरहने हनँदा यातायातमा चाप हनन िक्छ 
।मासनिको िङ्खख्यामा ववृद्ध िँगै पहनँच तर्ा उपलब्ध रहेका िामाजजक िेवाहरू जपतै पानी, 
सिजनलीमा र्प चाप सिजथना हननेछ । उक्त प्रभाव सनबन पररमाण, पर्ानीय िीमा र अल्पकालीन 
अवसधको प्रत्यक्ष रहनेछ । 

ङ. सनमाथणकायथमा िंलग्नहरू तर्ा पर्ानीय िासिन्दा िीच उत्पन्न हनन ्िक्न ेिामाजजक प्रभाव  

सनमाथण कायथमा िंलग्न िावहरी मासनिहरू तर्ा पर्ानीयहरूको रहनिहन तर्ा िंपकृसतमा 
सभन्नताका कारणले िंलग्न मासनिहरू तर्ा पर्ानीय िासिन्दा िीच झैझगडा हनन िक्न े
िबभावना रहन्छ। यपतै गरेर सनमाथण चरणमा ठूलो मारामा िावहरी मासनिहरूको आगमन हनने 
र उनीहरू ििैको व्यजक्तगत चररर ठीक नहनन पसन िक्दछ ।यि अवपर्ामा पर्ानीय क्षेरमा 
चोरी, डकैतीको घटना पसन िढ्न िक्न े अवपर्ा रहन्छ । उक्त प्रभाव सनबन पररमाण, 
पर्ानीय िीमा र अल्पकालीन अवसधको प्रत्यक्ष रहनेछ । 

च. गननािो व्यवपर्ापन  

सनमाथण चरणमा सनमाथण कायथको गनणपतर तर्ा पर्ानीय वातावरणमा परेको प्रभावहरूिारे र 
नयाँ आउन िक्ने र्प वातावरणीय मनद्दाहरू िमयमै व्यवपर्ापन नभएमा पर्ानीय वातावरणमा 
अिर पने देजखन्छ । उक्त प्रभाव सनबन पररमाण, पर्ानीय िीमा र अल्पकालीन अवसधको 
प्रत्यक्ष रहनेछ । 

7.2.2 िञ्चालन चरण  

7.2.2.1 भौसतक वातावरण  
क. ठोि फोहरमैला उत्िजथनिाट पने प्रभाव 

अपपताल िञ्चालनको क्रममा ठोि फोहरमैला (जोजखम यनक्त र जोजखम रवहत) उत्िजथन हनन े
गदथछ । अपपतालको क्यानवटन र वाडथिाट प्लाजपटक, कागज, खेर गएका खानेकन रा, आदद 
जोजखम रवहत फोहर सनपकन्छन ् । १५० शय्याको अपपताल िञ्चालनिँगै फोहर उत्िजथन हनन े
अननमासनत गररएको छ जिमा जोजखम यनक्त र जोजखम रवहत फोहर दनवै पदथछ । यी फोहरको 



एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको  
 प्रसतवदेन 

82 | पे ज  
 

उजचत व्यवपर्ापन हनन निकै पर्ानीय वातावरण प्रदूषण हनन िक्छ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, 
उच्च पररमाण, पर्लगत िीमा र दीघथकालीन अवसधको रहनेछ। 

ख. फोहर पानी उत्िजथनिाट पने प्रभाव: 

मनख्यता: िंक्रामक फोहर पानी प्रयोगशालाहरू, अप्रिेन सर्एटर, X-Ray, सडइन्फेक्िन र 
िरिफाइिाट उत्िजथन हनन्छन ् र अन्य फोहोर पानी शौचालय, भान्छाघर, िार्रूम आदद िाट 
उत्िजथन हननेछ । यि प्रकारको िंक्रसमत फोहर पानी अन्य पानीको स्रोतमा समसिन गई 
ितही तर्ा भसूमगत पानी प्रदूषण हनने देजखन्छ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, 
पर्ानीय िीमा र दीघथकालीन अवसधको रहनेछ । 

ग. वायन प्रदूषणिाट पने प्रभाव 

अपपताल िञ्चालनका क्रममा जेनरेटरको प्रयोग गदाथ र िवारी िाधनको आवत जावत हनँदा 
पर्ानीय वायन प्रदूषण हनन िक्दछ । यिले गदाथ पर्ानीय जनपवापथ्यमा नकारात्मक प्रभाव पने 
देजखन्छ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, सनबन पररमाण, पर्ानीय िीमा र दीघथकालीन अवसधको 
रहनेछ। 

घ. अपपताल िञ्चालनको लासग आवश्यक ऊजाथ आपूसतथ 

अपपताल िञ्चालन चरणमा उपचारका लासग प्रयोग हनने आधनसनक उपकरणहरू जपतै X-Ray, 
MRI , ECG मेजशनले उच्च मारामा सिद्यनत ्खपत गदथछ, िारै् वहटर, AC, भेजन्टलेटर, र अन्य 
ववद्यनसतय उपकरणहरूले पसन उच्च माराको सिद्यनत ् खपत गदथछ । यिले पर्ानीय सिद्यनत ्
आपूसतथमा भार पदथछ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, पर्लगत िीमा र दीघथकालीन 
अवसधको रहनेछ । 

ङ. भसूमगत पानीको सनष्कािनिाट पानीको ितहमा आउन ेह्राििाट पने प्रभाव: 

प्रपताववत अपपतालको िञ्चालन पश्चात ्दैसनक पानीको आवश्यकता पने देजखन्छ । अपपतालले 
िोररङ्ग गरी आवश्यक पानीको आपूसतथ गने योजना िनाएको छ । अपपतालको दैसनक पानीको 
आवश्यकता असधक रहेको छ । अत्यासधक मारामा भसूमगत पानी सनष्कािन गरेमा पानीको 
ितहमा ह्राि आउन िक्दछ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, पर्ानीय िीमा र 
दीघथकालीन अवसधको रहनेछ । 

च. ववपद् जोजखमिाट पने प्रभाव (भकूबप, आगलागी, आदद): 



एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको  
 प्रसतवदेन 

83 | पे ज  
 

प्रपताववत अपपताल 7 तल्लाको भवन सनमाथण गररनेछ यिले र भकूबपको िमयमा िमपया 
पनथ िक्दछ । यिको अलावा आगलागीको िमपया पसन देखा पनथ िक्दछ । उक्त प्रभाव 
प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, पर्लगत िीमा र दीघथकालीन अवसधको रहनेछ । 

छ. िहरी िाढीका कारण प्रभाव: 

प्रपताववत अपपताल तराई क्षेरमा अवजपर्त छ जहाँ िमतल भभूाग रहेको छ । यही कारण 
वषाथ मवहनामा िाढी आउने िबभावना रहेको छ । िाढीका कारण अपपताल क्षेर पसन 
डनिानमा पनथ िक्छ र अपपतालले प्रदान गरररहेको िेवामा प्रभाव पनथ िक्छ । उक्त प्रभाव 
प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, पर्लगत िीमा र दीघथकालीन अवसधको रहनेछ । 

ज. वववकरणीय उपकरणिाट वववकरणको जोजखम: 

वववकरणको मनख्य श्रोतका रूपमा X-Ray, MRI , ECG मेजशन र फोटो केसमकल तरलको 
िाइप्रोडक्ट हननेछन ् । यपतो वववकरणको प्रत्यक्ष िबपकथ मा आएमा उक्त व्यजक्तको पवापथ्य 
िमपया देखा पनथ िक्छ । लामो िमय िबम वववकरणको प्रत्यक्ष िबपकथ मा रहेको मासनि 
ब्लड क्यान्िर तर्ा यनमरिाट ग्रपत हनन िक्दछ । यि िँगै वववकरण यनक्त फोहरको उजचत 
व्यवपर्ापन नगरेमा यिले मानव पवापथ्यमा िमपया देखा पनथ िक्दछ । उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, 
उच्च पररमाण, पर्लगत िीमा र दीघथकालीन अवसधको रहनेछ । 

झ. रािायसनक तर्ा धातन जन्य फोहर: 

अपपताल िञ्चालन िँगै ववसभन्न प्रकारका रािायसनक फोहर उत्पन्न हनन्छन ्। यी फोहरहरूको 
उजचत व्यवपर्ापन नगररएमा पर्ानीय क्षेर तर्ा अपपतालका कामदारहरूलाई िमपया हननेछ 
। उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, पर्ानीय िीमा र दीघथकालीन अवसधको रहनेछ । 

ञ. भसूमगत पानी दूवषत भई त्यििाट पने प्रभाव 

अपपतालले असधक मारामा फोहर पानी सनष्कािन गदथछ, उक्त पानी कन नै कारणले सिधैँ 
भसूमगत श्रोतमा समसिन गएमा भसूमगत पानीको स्रोत प्रदूषण हनने देजखन्छ । उक्त प्रभाव 
प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, पर्ानीय िीमा र दीघथकालीन अवसधको रहनेछ । 

7.2.2.2 जैववक वातावरण  
क. अपपताल पररसधमा हररयालीको िंरक्षण तर्ा व्यवपर्ापन  
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अपपताल िञ्चालन गदाथ प्रपताववत हाल िाझो रहेको जग्गामा भौसतक िंरचना सनमाथण भई उक्त 
जग्गाको पवरूप पररवतथन हननेछ, जिको कारणले गदाथ िहरी जैववक ववववधतामा पनथ िक्नेछ 
। यि अपपतालको सनमाथण पसछ भवन िाहेक अन्य पर्ानमा प्रपतवकले हररयाली कायम 
प्रसतिद्धता गछथन ्।उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, सनबन पररमाण, पर्लगत िीमा र दीघथकालीन अवसधको 
रहनेछ । 
7.2.2.3 िामाजजक-आसर्थक तर्ा िांपकृसतक वातावरण  

क. पेशागत पवापथ्य र कमथचारी िनरक्षा 

अपपताल िञ्चालन िँगै ववसभन्न पेशाका र्नप्रै जनशजक्तहरू िंलग्न हनन्छन ् । कोही जनशजक्तहरू 
जोजखम यनक्त वपतनको िबपकथ मा पसन पनथ िक्छन ्, जनन अपर्ायी वा पर्ायी हनन िक्दछ । 
जोजखम यनक्त वपतनको प्रत्यक्ष िबपकथ मा आउने जनशजक्तहरूमा र्श्ािप्रर्श्ाि िबिन्धी िमपयाहरू 
जपतै अवपर्ामा, मनटन रोगहरू, श्रवण शजक्तमा िमपया आददको जोजखम हनन िक्दछ । उक्त 
प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, पर्ानीय िीमा र दीघथकालीन अवसधको रहनेछ । 

क. सिरामी, आगन्तनक र कमथचारीको खाद्य व्यवपर्ामा पने प्रभाव 

अपपतालको क्याजन्टनिाट सिरामी, आगन्तनक र कमथचारीलाई खानाको आपूसतथ हननेछ । यदद 
क्याजन्टनमा पवपर् तर्ा ताजा खाना प्रदान गररएन भने त्यहाँ िमपया उत्पन्न हनन िक्छ । 
उक्त प्रभाव प्रत्यक्ष, सनबन पररमाण, पर्लगत िीमा र दीघथकालीन अवसधको रहनेछ । 

ख. अपपताल क्षरेमा पवापथ्य तर्ा िरिफाइको कमीले पने प्रभाव: 

अपपताल िञ्चालन हनँदा ववसभन्न प्रकारका जोजखमयनक्त फोहरहरू सनष्कािन हननै गछथन ् । यी 
फोहरहरूको सनष्कािन हनने ठाउँमै वगीकरण गने, ढनवानी गने, व्यवपर्ापन गने कायथ 
नगररएको खण्डमा अपपताल क्षेर दनगथन्धीत हनने र अपपताल सभरको शौचालयहरू, कन रुवा 
पर्ल तर्ा अन्य आगन्तनकहरूको आवतजावत भैँ रहने पर्लमा िरिफाइमा कमी भई 
आगन्तनकहरूको जनपवापथ्यमा नकारात्मक प्रभाव पनथ िक्छ । उक्त प्रभाव मध्यम पररमाण, 
पर्लगत िीमा र दीघथकालीन अवसधको प्रत्यक्ष रहनेछ । 

ग. गननािो िबिोधन िंयन्र: 

अपपताल व्यवपर्ापन िसमसतले िञ्चालन चरणमा पर्ानीय तर्ा आगन्तनकिाट गननािोहरू प्राप्त 
गने िबभावना रहन्छ । िञ्चालन अवसधमा पर्ानीय क्षेरमा नकारात्मक प्रभावहरू देजखएमा 
ववसभन्न गननािोहरू उठ्ने गदथछ । िामाजजक क्षेरमा नकारात्मक प्रभाव हािी भएको खण्डमा 
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वा आएको िल्लाह िनझाव प्रपतावकले पनरा नगरेको खण्डमा अपपताल प्रसत नकारात्मक 
दृवष्टकोण पैदा भइ अपपताल िञ्चालनमा पसन अिर पनथ िक्दछ । अपपताल िञ्चालनको 
चरणमा पर्ानीयको माग, िेवा, िामनदावयक ववकािको लासग ववत्तीय िहयोग िबिन्धी गननािो 
व्यवपर्ापनको मनख्य चािो हननेछ । उक्त प्रभाव सनबन पररमाण, पर्ानीय िीमा र दीघथकालीन 
अवसधको प्रत्यक्ष रहनेछ । 

घ. िामाजजक स्रोत र पूवाथधारहरूमा चाप 

अपपताललाई पर्ानीय स्रोत र पूवाथधार जपता िेवाहरू जपतै सिजनली, पानी आपूसतथ, फोहोर 
व्यवपर्ापन र नगरपासलकाको सनकािी प्रणाली िनववधा आवश्यक पदथछ । यि आवश्यकता 
पूसतथ गदाथ वतथमान अवपर्ामा ववद्यमान िामनदावयक स्रोतहरूमा चाप तर्ा दिाि पदथछ । उक्त 
प्रभाव सनबन पररमाण, पर्ानीय िीमा र दीघथकालीन अवसधको प्रत्यक्ष रहनेछ । 

ङ. काननन र व्यवपर्ा 

अपपताल िञ्चालन अवसधमा त्यहाँ सिरामी तर्ा कन रुवाको िङ्खख्यामा ववृद्ध हननेछ । उपचारको 
क्रममा सिरामी पक्ष तर्ा अपपताल कमथचारी/प्राववसधक पक्ष िीचमा अिमझदारी िजृना भएको 
खण्डमा त्यि क्षेरको काननन र व्यवपर्ामा मासनिको आगमन िढ्नेछ र जनिङ्खख्या ववृद्ध 
हनँदा त्यि क्षेरको व्यवपर्ा र आदेशको पालना गनथ कदठनाई हननेछ । यिै कारण त्यहाँको 
कानननी व्यवपर्ामा प्रभाव पनथ िक्दछ । उक्त प्रभाव मध्यम पररमाण, पर्लगत िीमा र 
दीघथकालीन अवसधको प्रत्यक्ष रहनेछ । 

च. रावफक व्यवपर्ापनमा  

अपपतालको सनयसमत िञ्चालन िँगै सिरामी तर्ा कन रुवाको आवगमन िढ्नेछ । िारै् 
अपपतालका कमथचारी/प्राववसधकहरूको ओहोरदोहोर पसन भैरहने भएकोले िवारी िाधनको 
िङ्खख्यामा ववृद्ध हनने क्रममा पावकथ ङ्ग क्षेरको अभावले यातायात व्यवपर्ापनमा िमपया उत्पन्न 
हनन िक्दछ । उक्त प्रभाव मध्यम पररमाण, पर्लगत िीमा र दीघथकालीन अवसधको प्रत्यक्ष 
रहनेछ। 

ववसभन्न चरणमा हनन ् िक्ने प्रभावहरूलाई तलको तासलकामा प्रपतनत गररएको छ । 
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तासलका  7-1 : अननकूल प्रभावहरूको तह तर्ा सनधाथरण 

प्रपतावका कायथ वातावरणीय प्रभाव प्रभावको तह सनधाथरण जबमा 
अङ्क  

प्रभावको 
महत्व 

प्रत्
यक्ष

/ 
प्रत्
यक्ष

 

परर
मा
ण 

िी
मा

 

अव
सध

 

सनमाथण चरण 

पर्ानीय रोजगारीको 
अविर  

 पर्ानीयलाई रोजगारीको अविर 

 पर्ानीय अर्थ व्यवपर्ामा ववृद्ध  

 सनमाथण अवसधमा १०० जना कामदारलाई १८ 
मवहना रोजगारी  

प्र म(२०) पर्ा(२०) अ(५) ४५ उल्लेखनीय 

आसर्थक गसतववसधहरूमा 
ववृद्ध  

 सनमाथण िामाग्रीहरू पर्ानीय िजारिाट आपूसतथ  प्र म(२०) पर्ा(२०) अ(५) ४५ उल्लेखनीय 

प्राववसधक िीपमा 
असभववृद्ध  

 अदक्ष कामदारले दक्ष कामदारिँग िीप सिक्ने 
अविर  

 दक्ष कामदारको िीपमा सनखारता ल्याउने अविर   

प्र म(२०) पर्ा(२०) अ(५) ४५ उल्लेखनीय 

िञ्चालन चरण 

पर्ानीय अर्थ िजारमा  अपपताल िञ्चालनको अविरमा आगन्तनक, 
सिरामी र अन्य कमथचारीहरूको िङ्खख्या   

प्र सन(१०) पर्ा(२०) दी(२०) ५० उल्लेखनीय 
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ववृद्ध  उल्लेखनीय रूपमा ववृद्ध हनने 
 वरपर रहेको क्षेरमा अन्य मेसडकल तर्ा खाजा 

पिल खनल्न िक्ने  

 अर्थ िजारमा आसर्थक कारोिारको ववृद्ध  

िेवाग्राहीको पवापथ्य 
िेवामा पहनँच 

 आयोजना भएपसछ िेवा ग्राहीले गनणपतरीय 
पवापथ्य िेवामा िहज पहनँच पाउन े

प्र उ(६०) क्षे(६०) दी(२०) १४० धेरै 
उल्लेखनीय 

पर्ानीय रोजगारीको 
अविर 

 अपपताल िञ्चालन र िेवा प्रदान गनथ जचवकत्िा 
कररि ३४० पवापथ्य िेवािँग िबिजन्धत दक्ष 
जनशजक्त तर्ा ७५ जना अन्य दक्ष तर्ा अदक्ष 
जनशजक्तको लासग रोजगारको अविर पाउने  

 रोजगारीको सनजबत पर्ानीयलाई दक्ष र 
योग्यताको आधारमा प्रार्समकता 

प्र म(३०) पर्ा(२०) दी(२०) ६० उल्लेखनीय 

अपपतालको िंपर्ागत 
िामाजजक उत्तरदावयत्व 
वहाँ माफथ त पर्ानीय 
लाभाजन्वत 

 िञ्चालनको िनरु देजख नै िामाजजक उत्तरदावयत्व 
अन्तगथत पर्ानीय िमनदायका लासग िहयोगको 
गसतववसधहरू गने। 

 पवापथ्य, जशक्षा, पानी, आपूसतथ र िरिफाइ, 
धासमथक र िांपकृसतक िबपदा िंरक्षण गनथ 
िहयोग, नजजकको पहनँच िडकहरूको ममथतका 
लासग लागत ववसनयोजन  

प्र सन(१०) पर्ा(२०) दी(२०) ५० उल्लेखनीय 
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अपपताल क्षेरसभर 
हररयाली कायम गने 

 अपपताल वरपर हररयाली िनाउन प्रोत्िाहन  प्र सन(१०) पर्ा(२०) दी(२०) ५० उल्लेखनीय 

राजपव िङ्कलन  कबपनी ऐन अननिार पर्ानीय तह र कर 
कायाथलयमा व्यविाय कर सतने । 

प्र सन(१०) क्षे (६०) दी(२०) ९० उल्लेखनीय 

 

तासलका  7-2: प्रसतकूल प्रभावहरूको तह तर्ा सनधाथरण 

प्रपतावका कायथ वातावरणीय प्रभाव प्रभावको तह सनधाथरण जबमा 
अङ्क  

औजचत्यता 

प्रत्
यक्ष

/ 
अप्र

त्य
क्ष 

परर
मा
ण 

िी
मा

 

अव
सध

 

सनमाथण चरण 
भौसतक वातावरण 
कामदारहरूद्वारा ठोि 
फोहर सनष्कािन िाट 
पने प्रभाव 

 सनमाथण कायथमा िंलग्न जनशजक्तहरूिाट  प्र सन(१०) पर्(१०) अ(५) २५ नगण्य 

सनमाथण कायथिाट 
फोहरमैला 

 सनमाथणको क्रममा प्रयोग हनने िामग्री तर्ा 
िामग्रीको प्याकेजजंग 

प्र म(२०) पर्(१०) अ(५) ३५ नगण्य 
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भ-ूिनोटमा पररवतथन  सनमाथण गदाथ यिअजघ िाझो रहेको जसमनमा 
पररवतथन आउने  

प्र सन(१०) पर्(१०) दी(२०) ४० नगण्य 

वायन प्रदूषण  जसमन िबयाउने , खाल्डो खन्ने कायथ गदाथ  

 िामाग्रीहरूको ढनवानी गदाथ  

प्र सन(१०) पर्(१०) अ(५) २५ नगण्य 

ध्वसन प्रदूषणिाट पने 
प्रभाव 

 सनमाथण कायथमा प्रयोग हनने मेजशनहरू जपतै 
भाइबे्रटर, जेनरेटर आदद प्रयोग गदाथ   

प्र सन(१०) पर्(१०) अ(५) २५ नगण्य 

पानी प्रदूषण  पानी श्रोतको नजजक कामदार वगथले फोहर 
उत्िजथन गदाथ  

 सनमाथण िमयमा पोजखएका तेल पानी श्रोतमा 
समसिदा 

प्र म(२०) पर्(१०) अ(५) ३५ नगण्य 

िरिफाइको कमीिाट 
पने प्रभाव 

 सनमाथण कायथिाट तर्ा कामदार वगथिाट उत्िजथन 
भएका फोहरहरूको व्यवपर्ापन नहनँदा   

प्र सन(१०) पर्(१०) अ(५) २५ नगण्य 

उच्च ऊजाथ खपतिाट 
पने प्रभाव 

 उच्च ऊजाथ खपत हनने ववसभन्न मेसिनको प्रयोग 
तर्ा सिजनली ित्तीको प्रयोगले  

प्र म(२०) पर्ा(२०) अ(५) ४५ नगण्य 

जल प्रदूषण   कामदारले पानीको नजजक फोहर फाल्नाले   

 सनमाथण िामाग्रीहरू जपतै पेन्ट, तेल आददको 
च नहावट  

 शौचालयको व्यवपर्ा नभएको खण्डमा  

प्र म(२०) पर्ा(२०) अ(५) ४५ नगण्य 

जैववक वातावरण 
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िहरी जैववक 
ववववधतािँग िबिजन्धत 
प्रभाव 

 हाल िाझो रहेको जग्गामा भौसतक िंरचना 
सनमाथण भई उक्त जग्गाको पवरूप पररवतथन हनन े

प्र सन(१०) पर्(१०) दी(२०) ४० नगण्य 

िामाजजक आसर्थक तर्ा िापंकृसतक वातावरण 
िामाजजक िेवा 
िनववधामा प्रभाव 

 कामदार वगथ तर्ा ववके्रताहरूको िङ्खख्यामा 
ववृद्ध भएिँगै पर्ानीय पहनँचमा रहेको िामाजजक 
िेवाहरू जपतै पानी, सिजनलीको प्रयोग िढ्ने   

अप्र सन(१०) पर्ा(२०) अ(५) ३५ नगण्य 

िाल श्रम तर्ा लैंसगक 
ववभेदिाट पने प्रभाव 

 िपतो कामदारहरूको रूपमा सनमाथण गने 
ठेकदारले िालिासलकाहरूको प्रयोग गनथ िक्ने 

  मवहला र पनरुषलाई िमान कामको लासग 
फरक ज्याला प्रदान गनथ िक्ने   

अप्र सन(१०) पर्ा(२०) अ(५) ३५ नगण्य 

पेशागत पवापथ्य र 
िनरक्षािाट पने प्रभाव 

सनमाथण चरणमा ववसभन्न जनशजक्तहरू िंलग्न हनने 
गदथछन ्काम गने क्रममा ती जनशजक्तमा चोटपटक 
तर्ा दनघथटना हनन िक्छ । 

प्र सन(१०) पर्(१०) अ(५) २५ नगण्य 

यातायात िनववधामा 
चाप 

 कामदारहरूको आवागमन 

 सनमाथण िामाग्रीहरूको ढनवानी   

अप्र सन(१०) पर्ा(२०) अ(५) ३५ नगण्य 

सनमाथणकायथमा 
िंलग्नहरू तर्ा 

 सनमाथण कायथमा िंलग्न िावहरी मासनिहरू तर्ा 
पर्ानीयहरूको रहनिहन तर्ा िंपकृसत िीचको 
सभन्नताले  

प्र सन(१०) पर्ा(२०) अ(५) ३५ नगण्य 
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पर्ानीय िासिन्दा िीच 
उत्पन्न हनन ् िक्ने 
िामाजजक प्रभाव 
िञ्चालन चरण 
भौसतक वातावरण 
ठोि फोहरमैला 
उत्िजथनिाट पने प्रभाव 

 ठोि फोहरमैला (जोजखम यनक्त र जोजखम रवहत) 
उत्िजथन हनने 

 ठोि फोहरको उजचत व्यवपर्ापन हनन निकेमा  
पर्ानीय वातावरण नकारात्मक प्रभाव  

प्र उ(६०) पर्(१०) दी(२०) ९० धेरै 
उल्लेखनीय 

फोहर पानी 
उत्िजथनिाट पने प्रभाव 

 िंक्रामक फोहरपानी प्रयोगशालाहरू अप्रिेन 
सर्एटर, X-Ray, Disinfection, 

  अपपताल िरिफाइिाट  

 शौचालय, भान्छाघर, िार्रुम आदद िाट  

 फोहर पानी अन्य पानीको श्रोतमा सिना प्रशोधन  
समसिन गई ितही तर्ा भसूमगत पानी प्रदूषण 
हनने  

अप्र म(२०) पर्ा(२०) दी(२०) ६० उल्लेखनीय 

वायन प्रदूषणिाट पने 
प्रभाव 

 वैकजल्पक ऊजाथको लासग सडजेल जेनरेटरको 
प्रयोगले  

 सिरामी तर्ा कमथचारीहरूको ओिार पिार गनथ 

प्र सन(१०) पर्ा(२०) दी(२०) ६० उल्लेखनीय 
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तर्ा िामान ढनवानी गदाथ प्रयोग गने िवारीिाधन 

अपपताल िञ्चालनको 
लासग 

आवश्यक ऊजाथ 
आपूसतथ 
 

 उपचारका लासग प्रयोग हनने आधनसनक 
उपकरणहरू जपतै X-Ray, MRI, ECG मेजशनको 
प्रयोगले 

 वहटर, AC, भेजन्टलेटर अन्य सिद्यनसतय 
उपकरणहरूले  

प्र म(२०) पर्(१०) दी(२०) ५० उल्लेखनीय 

भसूमगत पानीको 
सनष्कािनिाट 

पानीको ितहमा 
आउने हाििाट 

पने प्रभाव 

 आवश्यक पानीको आपूसतथको लासग अपपतालले 
िोररङ्ग 

 दैसनक वक्रयाकलाप लासग असधक पानीको 
आवश्यकता  

प्र उ(६०) पर्ा(२०) दी(२०) १०० धेरै 
उल्लेखनीय 

ववपद् जोजखमिाट 

पने प्रभाव 

 भकूबपको कारणले जन धनको क्षसत  

 िटथ िवकथ ट लगायतको कारणले गदाथ  
आगलागीको िबभावना 

प्र म(२०) पर्(१०) दी(२०) ५० उल्लेखनीय 

िहरी िाढीको कारण 
प्रभाव 

 

 प्रपताववत अपपताल तराई क्षेरमा अवजपर्त 
रहेको कारण वषाथ मवहनामा िाढी आउने 
िबभावना 

 िाढीका कारण अपपताल क्षेर पसन डनिानमा पनथ 
िक्ने   

प्र सन(१०) पर्(१०) दी(२०) ४० नगण्य 
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वववकरणीय 
उपकरणिाट 
वववकरणको जोजखम 

 X-Ray, MRI, ECG मेजशन र फोटो केसमकल 
तरलको िाइप्रोडक्ट  

 लामो िमय िबम वववकरणको प्रत्यक्ष िबपकथ मा 
रहेको मासनिमा ब्लड क्यान्िर तर्ा टयनमर  

प्र उ(६०) पर्(१०) दी(२०) ९० उल्लेखनीय 

रािायसनक तर्ा धातन 
जन्य फोहर 

 अपपताल िञ्चालन िँगै ववसभन्न प्रकारका 
रािायसनक फोहरहरू  उत्पन्न हनन िक्ने  

 यी फोहरको उजचत व्यवपर्ापन नगररएमा  
पर्ानीय क्षेर तर्ा अपपतालका कामदारहरूलाई 
िमपया  

प्र म(२०) पर्ा(२०) दी(२०) ६० उल्लेखनीय 

भसूमगत पानी दूवषत 
भई त्यििाट पने 
प्रभाव 

 अपपतालमा असधक मारामा फोहर पानी 
उत्िजथन हनने 

 सिना प्रशोधन सिधैँ जसमनको पानीमा समसिन 
पनग्दा पानीको स्रोत दूवषत हनन ्िक्ने  

अप्र म(२०) पर्ा(२०) दी(२०) ६० उल्लेखनीय 

जैववक वातावरण  
अपपताल पररसधमा 
हररयालीको िंरक्षण 
तर्ा व्यवपर्ापन  

 

 सनमाथण पसछ भवन िाहेक अन्य पर्ानमा 
प्रपतवकले हररयाली कायम गने  

प्र म(२०) पर्ा(२०) दी(२०) ६० उल्लेखनीय 

िामाजजक आसर्थक तर्ा िापंकृसतक वातावरण 



एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको  
 प्रसतवदेन 

94 | पे ज  
 

पेशागत पवापथ्य र 
कमथचारी िनरक्षा 

 जोजखमयनक्त उपकरण र क्षेर (ववसभन्न ल्याि 
)मा काम गदाथ    

 मेजशनरी, पबप र जेनरेटर अपरेटरहरू जपता 
उच्च आवाज क्षेरमा काम गरररहेका 
कमथचारीहरूलाई 

प्र उ(६०) पर्ा(२०) दी(२०) १०० धेरै 
उल्लेखनीय 

सिरामी, आगन्तनक र 
कमथचारीको खाद्य 
व्यवपर्ामा पने प्रभाव 

 क्याजन्टनमा पवपर् ताजा खाना प्रदान नगदाथ   प्र सन(१०) पर्(१०) दी(२०) ४० नगण्य 

आयोजना क्षेरमा 
पवापथ्य तर्ा 
िरिफाई कमीले पने 
प्रभाव 

 अपपताल िञ्चालन हनँदा धेरै मारामा जोजखमयनक्त 
फोहरहरू सनष्कािन हनने  

 फोहरहरूको सनष्कािन हनने ठाउँमै वगीकरण 
गने, ढनवानी गने, व्यवपर्ापन गने कायथ 
नगररएमा   

प्र म(२०) पर्(१०) दी(२०) ५० उल्लेखनीय 

गननािो िबिोधन 
िंयन्र 

 िञ्चालन गदाथ पर्ानीयलाई िकारात्मक भन्दा 
नकारात्मक प्रभाव धेरै देजखएमा  

 अपपताल िञ्चालनको चरणमा पर्ानीयको माग, 
िेवा, िामनदावयक ववकािको लासग ववत्तीय 
िहयोग िबिन्धी गननािो व्यवपर्ापनको मनख्य 
चािो हनन ्िक्ने  

प्र सन(१०) पर्ा(२०) दी(२०) ५० उल्लेखनीय 



एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको  
 प्रसतवदेन 

95 | पे ज  
 

िामाजजक श्रोत र  

पूवाथधारहरूमा चाप 

 अपपतालले पर्ानीय श्रोत र पूवाथधार जपता 
िेवाहरू जपतै सिजनली, पानी आपूसतथ, फोहोर 
व्यवपर्ापन र नगरपासलका सनकािी प्रणाली 
िनववधा प्रयोग गदाथ  

अप्र सन(१०) पर्ा(२०) दी(२०) ५० उल्लेखनीय 

काननन र व्यवपर्ा  अपपताल िञ्चालन अवसधमा त्यहाँ सिरामी तर्ा 
कन रुवाको िङ्खख्यामा ववृद्ध हनन े

 उपचारको क्रममा सिरामी पक्ष तर्ा अपपताल 
कमथचारी/प्राववसधक पक्ष 

 िीचमा अिमझदारी िजृना भएको खण्डमा  

प्र म(२०) पर्(१०) दी(२०) ५० उल्लेखनीय 

रावफक व्यवपर्ापनमा 
कदठनाई 

 िञ्चालन िँगै सिरामी तर्ा कन रुवाको आगमन 
िढ्ने  

 िारै् कमथचारी / प्राववसधकहरूको आवागमन  

 पावकथ ङ्ग क्षेरको अभावले यातायात व्यवपर्ापनमा 
िमपया उत्पन्न हनन िक्दछ । 

अप्र म(२०) पर्(१०) दी(२०) ५० उल्लेखनीय 

व्याख्यान                        िमग्र उल्लेखनीयता 

पररमाण िीमा अवसध नगण्य: २५÷४० िबम 

१०= सनबन(सन) १०= पर्लगत(पर्) ५ = अल्पकालीन(अ) उल्लेखनीय: ४५÷७५ िबम 

२०= मध्यम(म) २० = पर्ानीय (पर्ा) १०= मध्यकासलन(म) धेरै उल्लेखनीय: ७५ भन्दा िढी 
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६०= उच्च(उ) ६० = क्षेरीय (क्ष)े २०= दीघथकालीन(दी) 
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8 अननकूल प्रभाव असधकतम असभवृवद्ध गने तर्ा प्रसतकूल प्रभाव न्यून गने 
उपायहरू  

आयोजनािाट प्रभाववत हनने क्षेरको वातावरणीय अवजपर्सत, आयोजना कायाथन्वयन ववसधहरू तर्ा 
वक्रयाकलापहरूको अध्ययनिाट पर्ानीय वातावरणमा पनथ िक्ने नकारात्मक वातावरणीय 
प्रभावहरूको ववश्लषेणिाट प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू पवहचान गरर वातावरणीय अध्ययन 
प्रसतवेदनमा िमावेश गररएको छ ।यिरी वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू िनझाउँदा 
िबभव भएिबम प्रभाव हनन नददने वा प्रसतरोधात्मक (Preventive Measure) र यदद यपतो 
िबभावना नरहेमा प्रभाव न्यूनीकरण गने वा िनधारात्मक उपाय (Corrective Measure) अवलबिन 
गने र अजन्तम ववकल्पका रूपमा क्षसतपूसतथ प्रदान गने (Compensatory Measure) उपायलाई 
आत्मिार् गररएको छ ।त्यपतै प्रपताव कायाथन्वयनिाट हनने िकारात्मक प्रभावहरूलाई िढोत्तरी 
गने ववषयलाई िमेत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदनमा उल्लेख गररएको छ ।यि 
प्रसतवेदनमा उल्लेख भएका िबपूणथ प्रभाव न्यूसनकरणका उपायहरू तर्ा िकारात्मक प्रभाव 
िढोत्तरी गने उपायहरूको असनवायथ कायाथन्वयन गने दावयत्व आयोजना प्रपतावक वा कबपनीको 
िञ्चालक हनने छ । अध्ययन प्रसतवेदनमा िकारात्मक प्रभावका िढोत्तरीकरण तर्ा नकारात्मक 
प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू, ववसध, दावयत्व तर्ा अननमासनत िजेट िमेत उल्लेख गरर 
सनबनअननिार प्रपतनत गररएको छ । 

8.1 अननकूल प्रभाव असधकतम असभवृवद्ध गने उपायहरू  

अननकूल प्रभावलाई असधकतम गने उपाय, कायाथन्वयन गनथ लाग्ने अननमासनत रकम र 
कायाथन्वयनको जजबमेवारी तलको तासलका ८.१ मा प्रपतनत गररएको छ । 
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तासलका  8-1 : अननकूल प्रभावलाई असधकतम  गने उपाय, कायाथन्वयन गनथ लाग्न ेअननमासनत रकम र कायाथन्वयनको जजबमेवारी 

क्र.श.  वातावरणीय प्रभाव असधकतम गने उपायहरू कायाथन्वयन 
हनन ेपर्ान 

कायाथन्वयन हनन े
िमय 

अननमासनत रकम 
(रु.) 

कायाथन्वयनको 
जजबमेवारी 

1.  पर्ानीय रोजगारीको अविर  पर्ानीयलाई िीप तर्ा दक्षताका 
आधारमा रोजगारीमा प्रार्समकता 
ददइनेछ । 

आयोजना 
िञ्चालन हनने 

क्षेर 

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन अवसध 

आवश्यक नपने प्रपतावक 

2.  आसर्थक गसतववसधहरूमा 
ववृद्ध 

 अपपताल क्षेर वरपर सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन दनवै चरणमा मासनिहरूको 
आगमन िढ्ने हनँदा खाजा, खाना 
तर्ा मेसडकल पिलहरूको िङ्खख्या 
ववृद्ध हनने   

 यपता पिलहरूलाई सनयम अननिार 
खोल्न प्रोत्िाहन गररने छ । 

आयोजना 
वरपरको क्षेर 

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन अवसध 

आवश्यक नपने प्रपतावक 

3.  प्राववसधक िीपमा असभववृद्ध  सनमाथण चरण तर्ा िञ्चालन दनवै 
चरणमा दक्ष जनशजक्तिाट अदक्ष 
जनशजक्तलाई प्राववसधक तासलमको 
व्यवपर्ा गररनेछ । 

आयोजना 
वरपरको क्षेर 

िञ्चालन अवसध ५०,००० 

(प्रत्येक वषथ ) 

प्रपतावक 

4.  िेवाग्राहीको पवापथ्य 
िेवामा पहनँच 

 अपपतालिाट प्रदान गररने पवापथ्य 
िेवा गनणपतरीय, िवथ िनलभ हनन े

आयोजना 
वरपरको क्षेर 

िञ्चालन अवसध आवश्यक नपने प्रपतावक 
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 अपपताल मूल ढोका नजजकै 
अपपतालिाट प्राप्त हनने िबपूणथ 
िेवाको िारेमा जानकारी ददन िूचना 
पाटी तर्ा िूचना असधकारी सनयनक्त 
गने  

 अपपतालले िमय अननिार िेवा 
िलरीकरण गदै जाने छ । 

5.  अपपतालको िंपर्ागत 
िामाजजक उत्तरदावयत्वको 
गसतववसधिाट लाभाजन्वत 

 अपपतालले कन ल नाफाको एक 
प्रसतशत िामाजजक दावयत्वको 
कायथहरूमा खचथ गनेछ । 

 िामाजजक दावयत्वको काममा 
पर्ानीय टोल िनधार िसमसत, 
वडािँगको िमन्वयमा  गनेछ । 

 िामाजजक कायथहरूमा पर्ानीय 
क्लिहरूलाई िहयोग गनेछ । 

 पर्ानीयको िीप ववृद्धको लासग 
ववसभन्न तासलमहरूको व्यवपर्ा गनेछ 
। 

 मवहलालाई यौन तर्ा प्रजनन 
पवापथ्य िबिन्धी जशक्षा, सनःशनल्क 

आयोजना क्षेर िञ्चालन अवसध कन ल नाफाको 
१ प्रसतशत    

प्रपतावक 
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पवापथ्य जशववर िञ्चालन गनेछ । 
 पवपर् वातावरणको लासग िरिफाई 

िबिन्धी जन चेतना मूलक कायथक्रम 
िञ्चालन, फोहर व्यवपर्ापन 
कायथक्रम र प्लाजपटक प्रयोगमा सनषधे 
जपता कायथ गनेछ । 

6.  हररयाली कायम गने  अपपताल पररिरमा वकृ्षारोपण तर्ा 
िगैँचाको सनमाथण गररनेछ । 

 कन ल क्षेरफलको १७% भागमा 
हररयाली तर्ा वकृ्षारोपण गनेछ । 

 वकृ्षारोपण गदाथ पर्ानीय पतरमा 
पाइने फलफूल तर्ा रुखका 
प्रजासतहरूलाई ग्राह्यता ददइनेछ ।  

आयोजना क्षेर िञ्चालन अवसध २,००,००० 

( रेखदेखलाई 
िमेत जोडेर )  

प्रसत वषथ  

प्रपतावक 

7.  राजपव िङ्कलन  कबपनी ऐन अननिार पर्ानीय तह र 
कर कायाथलयमा व्यविाय कर सतनेछ 
। 

वडा र कर 
कायाथलय  

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन अवसध  

नेपाल 
िरकारको 

सनयम अननिार  

प्रपतावक 

कन ल रकम (न.ेरू.) २,५०,००० 

 

8.2 प्रसतकूल प्रभाव असधकतम असभवृवद्ध गने उपायहरू  
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प्रसतकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गने उपाय, कायाथन्वयन गनथ लाग्ने अननमासनत रकम र कायाथन्वयनको जजबमेवारी तासलका ८-२ मा प्रपतनत गररएको 
छ। 

 

तासलका  8-2 : प्रसतकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गने उपाय, कायाथन्वयन गनथ लाग्न ेअननमासनत रकम र कायाथन्वयनको जजबमेवारी 

वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गने उपायहरू कायाथन्वयन हनन े
पर्ान 

कायाथन्वय
न हनन े
िमय 

अननमासनत 
रकम (रु.) 

कायाथन्वयनको 
जजबमेवारी 

सनमाथण चरण 

भौसतक वातावरण 

कामदारहरूद्वारा 
ठोि फोहर 
सनष्कािनिाट पने 
प्रभाव 

 फोहरमैला सनष्कािन हनन े स्रोतमा जैववक र अजैववक को 
वगीकरण गरेर मैलालाई छनट्टा-छन टै्ट रङ्गको सिनमा 
व्यवपर्ापन गररनेछ ।  

 सनमाथण पर्लमा सनष्कािन भएको फोहरमैलालाई खनला 
रूपमा िाल्न प्रसतिन्ध लगाउनेछ ।  

 जैववक फोहरलाई सनमाथण पर्लमा खाल्डो खनेर सनयसमत 
रूपमा वविजथन गने, सनयसमत रूपमा माटो हालेर व्यवपर्ा 
गने र खाल्डो भररएपसछ पयाथप्त मारामा माटो हालेर पनने 

आयोजना क्षेर सनमाथण 
अवसध 

५०,००० सनमाथण 
व्यविायी/ 
प्रपतावक 
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व्यवपर्ाको प्रिन्ध समलाइनेछ ।  

सनमाथण िामग्रीिाट 
फोहरमैला 
उत्िजथन 

 सनमाथण उत्िजजथत पननः प्रयोग योग्य फोहरहरूलाई पननः 
प्रयोग गररनेछ भने प ननः चवक्रय फोहरलाई सिक्री 
गररनेछ। 

 अन्य फोहरलाई िनरजक्षत भण्डारण गरी जग पननथ तर्ा 
कोठाहरू िबयाउनमा प्रयोग गररनेछ । 

आयोजना क्षेर सनमाथण 
अवसध 

नपने सनमाथण 
व्यविायी/ 
प्रपतावक 

भ-ूिनोट पररवतथन  प्रपतावको क्षेरासधकार िाहेकको जसमनमा सनमाथण िबिन्धी 
कायथहरू प्रसतिन्ध गररनेछ ।  

 जसमनको ववकाि गदाथ हररयाली प्रवद्धथनलाई प्रार्समकताको 
व्यवपर्ा समलाइनेछ ।  

 अपपताल सनमाथण हनने क्षेरको कररि  १७% क्षेरमा 
हररयाली कायम गररनेछ । 

आयोजना क्षेर सनमाथण 
अवसध 

सनमाथण लागत 
तर्ा अन्यमा 
िमावेश  

सनमाथण 
व्यविायी/प्र
पतावक 

वायन प्रदूषण  सनमाथण पर्लमा सनष्कािन भएको फोहर मैलालाई खनला 
रूपमा िाल्न प्रसतिन्ध लगाइनेछ ।  

 हावा हनरी लागेको िेलामा सनमाथणजन्य िामाग्रीलाई सरपालले 
ढाकेर राख्न ेव्यवपर्ा गनथ लगाइनेछ ।  

 सनमाथण पर्लमा सनमाथण कायथ गदाथ धूलो उडेमा पानी हालेर 
धूलो उमनमा रोक लगाउने कायथ गररनेछ। 

 भवनमा टायलहरू छाप्ने क्रममा हनने वायन प्रदूषण कम गनथ 

आयोजना क्षेर सनमाथण 
अवसध 

२,००,००० सनमाथण 
व्यविायी/प्र
पतावक 
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सनमाथण क्षेरलाई जनटको जालीले घेरिार गररनेछ । 
 िारै् कामदारलाई मापक, मनख छोप्ने ग्लाि तर्ा हेलमेट 

प्रदान गररनेछ । 

ध्वसन प्रदूषणिाट 
पने प्रभाव 

 ध्वसन सनयन्रणको लासग सनमाथण कायथमा चावहन े
मेसिनरीहरूको प्रयोग गनथ सिहान 9 िजे देजख िेलनका ५ 
िजे िबम मार गने प्रिन्ध समलाइनेछ ।  

 सनमाथणजन्य िामाग्रीको ओिार-पोिार गदाथ प्रशेर हनथको 
प्रयोगमा प्रसतिन्ध लगाइनेछ ।  

 ध्वसन प्रदूषण सनयन्रण िबिन्धी आवश्यक जचन्हहरू 
प्रदशथनको व्यवपर्ापन गररनेछ । 

आयोजना क्षेर सनमाथण 
अवसध 

जचन्हहरूको 
लासग 

१५,०००  

सनमाथण 
व्यविायी/ 
प्रपतावक 

िरिफाइको 
कमीिाट पने 
प्रभाव 

 िरिफाई िबिन्धी जनचेतनामूलक कायथक्रम आवश्यकता 
अननिार िञ्चालन गररनेछ। 

 अपपताल वरपर कीटनाशक औषसध छवकथ ने कायथ गररनेछ 
। 

 आवश्यकता अननिार िरिफाई कायथक्रम आयोजना गररनेछ 
। 

आयोजना क्षेर सनमाथण 
अवसध 

सनमाथण 
लागतमा 
िमावेश  

सनमाथण 
व्यविायी/ 
प्रपतावक 

उच्च ऊजाथ 
खपतिाट पने 

 पनराना भन्दा नयाँ, कम ऊजाथ खपत गने उपकरणहरूको 
प्रयोगमा जोड ददने गरी व्यवपर्ा समलाइनेछ ।   

आयोजना क्षेर सनमाथण 
अवसध 

सनमाथण 
लागतमा 

सनमाथण 
व्यविायी 
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प्रभाव  अपपताल क्षेर सभर छन टै्ट रान्िफरमर राखेर काम गने 
व्यवपर्ा  समलाइनेछ ।   

िमावेश /प्रपतावक 

जल प्रदूषण  कामदारलाई फोहर फाल्नका लासग सनजश्चत पर्ान र 
िमयको व्यवपर्ा गररनेछ । 

 सनमाथण क्षेर र नजजकको िडकमा पानी जबन ददइनेछैन । 
 सनमाथण िामाग्रीहरू जपतै पेन्ट, तेल आददको उजचत पर्ानमा 

भण्डारण गररनेछ र च नहावट हनन ददइनेछैन । 
 कामदारलाई िेप्टी यांकी िवहतको शौचालयको व्यवपर्ा 

गररनेछ । 

आयोजना क्षेर सनमाथण 
अवसध 

सनमाथण 
लागतमा 
िमावेश 

सनमाथण 
व्यविायी/ 
प्रपतावक 

जैववक वातावरण 

िहरी जैववक 
ववववधतािँग 
िबिजन्धत प्रभाव 

 आयोजनाले अपपताल क्षेरसभर िगैँचा सनमाथण गरी हररयाली 
कायम गररनेछ । 

 सनमाथण चरणमा सनमाथण िामाग्री सनमाथण पररिर सभर मार 
गररनेछ । 

आयोजना क्षेर सनमाथण 
अवसध 

यि अजघ नै 
िमावेश  

प्रपतावक 

िामाजजक आसर्थक तर्ा िापंकृसतक वातावरण 

िामाजजक िेवा 
िनववधामा प्रभाव 

 आयोजनालाई आवश्यक पानी, सिजनलीको प्रपतावकले 
व्यवपर्ा गररनेछ । 

आयोजना क्षेर सनमाथण 
अवसध 

सनमाथण 
लागतमा 

सनमाथण 
व्यविायी/ 
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 अनावश्यक वववाद उत्पन्न हनन नददन अपपतालको आफ्नै 
व्यवपर्ापन योजना िनाई कामदार वगथलाई ितकथ  
गराइनेछ। 

िमावेश प्रपतावक 

िाल श्रम तर्ा 
लैंसगक ववभेदिाट 
पने प्रभाव 

 सनमाथण पर्लमा िाल श्रमको पूणथ रूपमा प्रसतिन्ध लगाइन े
छ ।  

 िाल श्रमको प्रयोग भेवटएमा पर्ानीय िरकार र प्रहरी िँग 
िमन्वय गरी िाल श्रम (सनषधे र सनयसमत गने) 
ऐन,2056 अननिार कारिाहीको व्यवपर्ा समलाइनेछ ।  

 सनमाथणमा िंलग्न पनरुष तर्ा मवहला श्रमलाई िमान ज्याला 
ददने व्यवपर्ा  िनसनजश्चतता  गने प्रिन्ध  समलाइनेछ  । 

आयोजना क्षेर सनमाथण 
अवसध 

आवश्यक 
नपने 

सनमाथण 
व्यविायी/ 
प्रपतावक 

पेशागत पवापथ्य 
र िनरक्षािाट पने 
प्रभाव 

 प्रपताववत सनमाथण पर्लमा प्रार्समक उपचारका लासग चावहन े
िामानहरूको उपलब्ध गराइने छ ।  

 सनमाथणकायथमा िंलग्नहरूलाई काम गदाथ हेल्मेट ,माक्ि, 
पन्जा र चपमा असनवायथ रूपमा लगाउनन पने प्रिन्ध गने र 
िोको अननगमनको व्यवपर्ा समलाइने छ ।  

 मेसिनरी उपकरणहरू र औजारहरूको प्रयोग गदाथ कान 
आखँामा गगल्ि  र कान प्लगहरूको व्यवपर्ा  समलाइन े
छ  ।  

आयोजना क्षेर सनमाथण 
अवसध 

सनमाथण 
लागतमा 
िमावेश 

सनमाथण 
व्यविायी/ 
प्रपतावक 
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 सनमाथण पर्लमा िंलग्नहरूलाई चावहने शौचालय, िफा 
वपउने पानीको व्यवपर्ा र िरिफाई चावहने िामानहरूको 
व्यवपर्ा असनवायथ रूपमा प्रिन्ध  समलाइने छ  ।  

यातायात िनववधामा 
चाप 

 सनमाथणजन्य िामाग्रीहरूको ढनवानी गने िवारीिाधनहरूलाई 
सनमाथण सभर मार पावकथ ङ गने व्यवपर्ा समलाइनेछ । 

 सनमाथण क्षेर सभर अनावश्यक रूपमा अन्य व्यजक्तहरूको 
आगमनमा रोक लगाइनेछ । 

आयोजना क्षेर सनमाथण 
अवसध 

सनमाथण 
लागतमा 
िमावेश 

सनमाथण 
व्यविायी/ 
प्रपतावक 

सनमाथणकायथमा 
िंलग्नहरू तर्ा 
पर्ानीय िासिन्दा 
िीच उत्पन्न हनन ्
िक्ने िामाजजक 
प्रभाव 

 सनमाथण कायथमा िंलग्न िावहरी मासनिहरू तर्ा 
पर्ानीयहरूको रहनिहन तर्ा िंपकृसतको िारेमा िाक्षात्कार 
गराइनेछ । 

 कामदारहरूलाई खान िपन िवहत क्यामको व्यवपर्ा 
गररनेछ । 

 यपतै गरेर सनमाथण चरण देजख नै  CCTV तर्ा िनरक्षा 
गाडथको व्यवपर्ा गरेर िनरक्षा व्यवपर्ा च नपत राजखनछे ।  

आयोजना क्षेर सनमाथण 
अवसध 

सनमाथण लागत 
तर्ा अन्यमा 
िमावेश 

सनमाथण 
व्यविायी/ 
प्रपतावक 

सनमाथण चरणको कन ल अननमासनत रकम २,६५,०००  

िञ्चालन चरण 

भौसतक वातावरण 



एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको  
 प्रसतवदेन 

107 | पे ज  
 

ठोि फोहरमैला 
उत्िजथनिाट पने 
प्रभाव 

 अपपतालिाट सनष्कासित फोहर मैलाको व्यवपर्ापनको 
लासग फोहरमैला व्यवपर्ापन ऐन २०६८, फोहरमैला 
व्यवपर्ापन सनयमावली २०७०, पवापथ्य िेवा फोहर 
व्यवपर्ापन सनदेजशका, २०७१ तर्ा पवापथ्यजन्य 
फोहरमैला व्यवपर्ापन िबिन्धी मापदण्ड तर्ा 
कायथववसध,२०७६ िमोजजम गररनेछ । 

 अपपतालमा उत्िजथन हनन े जोजखम यनक्त र जोजखम रवहत 
फोहर मैलाको श्रोतमै वगीकरण गररनेछ । 

 ठोि फोहर मैलाको लासग श्रोतमा नै वगीकरण गरर कन वहन े
र नकन वहन े फोहरलाई छनयाइने छ भने कन वहने फोहर 
मैलाको जैववक मल िनाउने तर्ा पनन: प्रयोगलाई िंक्रमण 
रवहत परर प्रयोग गररने र पनन: चक्रीय फोहरमैलालाई सिक्री 
गने व्यवपर्ा समलाइने छ । 

 पवापथ्य िेवाजन्य फोहरमैला व्यवपर्ापनको लासग 
अत्याधनसनक रिायन आजश्रत Sodium Hypochlorite – based 

technology द्वारा व्यवपर्ापन गररनेछ । 

 पननः प्रयोग र पननः चवक्रय गनथ नसमल्ने अन्य फोहरमैलालाई 
नगरपासलकािँग िमन्वय गरेर व्यवपर्ापन गररनेछ । 

अपपताल भवन 
तर्ा वाड 

िञ्चालन 
अवसध 

िञ्चालन 
लागतमा 

िमावेश हनने  

प्रपतावक 

फोहर पानी  िामान्य फोहर पानीको प्रशोधन गनथका लासग General अपपताल क्षेर िञ्चालन सनमाथण तर्ा प्रपतावक 
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उत्िजथनिाट पने 
प्रभाव 

Sewer Treatment Plant को प्रयोग हननेछ भने ल्याि तर्ा 
अन्य पवापथ्यजन्य (पवापथ्य िेवा प्रदान गने, पवापथ्य 
अननिन्धान तर्ा सनदान केन्र, जनपवापथ्य प्रयोगशाला 
आददिाट सनजपकने ) फोहर पानीलाई िनरुमा ETP plant मा 
प्रशोधन गरेर मार िामान्य फोहर पानी िँग समिाएर 
General Sewer Treatment Plant मा पनन प्रशोधन गने 
व्यवपर्ा समलाइने छ । 

 िंक्रसमत फोहर पानीलाई प्रशोधन गरेर मार ढलमा 
सनष्कािन गररनेछ । 

 ढलमा समिाइने पानीको गनणपतर अपपतालिाट सनष्कािन 
हनने फोहर पानीको मापदण्ड, २०७६ ले तोकेको िमोजजम 
हननेछ । 

 शौचालयिाट सनपकन े फोहरलाई अन्य फोहर पानीिँग 
समसिन ददइने छैन भने यपता फोहरलाई िेजप्टक टंकीमा 
वविजथन गररनेछ ।    

अवसध िञ्चालन 
लागतमा 

िमावेश हनने  

वायन प्रदूषणिाट 
पने प्रभाव 

 सडजेल जेनरेटर तर्ा िवारीिाधन खररद गदाथ नेपाल 
िरकारले तोकेको वायन प्रदूषण मापदण्ड सभर पने गरी 
मार खररद गररनेछ । 

 िवारीिाधन र सडजेल जेनरेटर िेटहरूको आवसधक ममथत 

अपपताल क्षेर िञ्चालन 
अवसध 

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
लागतमा 

प्रपतावक 
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गररनेछ । िमावेश हनने 

अपपताल 
िञ्चालनको लासग 
आवश्यक ऊजाथ 
आपूसतथ 

 अपपतालले ववद्यनत ् आपूसतथको लासग सिधैँ रावष्ट्रय प्रशारण 
लाइनिाट ववद्यनत ्आपूसतथ गनेछ ।  

 अपपतालले ५०० के.भी.ए. को िाइलेन्ट सडजेल जेनरेटर 
राजखनेछ । 

 ववद्यनतीय ऊजाथ खपत न्यूनीकरणका लासग वातावरणमैरी 
तर्ा कम ऊजाथ खपत गने उपकरणहरूको प्रयोगलाई 
िढवा ददइने छ । 

अपपताल क्षेर िञ्चालन 
अवसध 

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
लागतमा 

िमावेश हनने 

प्रपतावक 

भसूमगत पानीको 
सनष्कािनिाट 
पानीको ितहमा 
आउने ह्राििाट 
पने प्रभाव 

 भसूमगत पानी पनन:भरण गनथ अपपतालको खनल्ला ठाउँमा 
ररचाजथ पोखरी सनमाथण गररनेछ । 

 आकाशे पानी िङ्कलन गने व्यवपर्ा गररनेछ। 

 खनल्ला क्षेरले िखाथको िेलामा जल पनन:भरण गनथ मद्दत 
गनेछ । 

अपपताल क्षेर िञ्चालन 
अवसध 

ररचाजथ पोखरी 
ममथत 

िबभारको 
लासग प्रसत वषथ  

१०,०००  

प्रपतावक 

ववपद् जोजखमिाट 
पने प्रभाव 

 भवन भकूबप प्रसतरोधी सनमाथण गररनेछ । भवन ऐन, 
२०५५ िमोजजमको रावष्ट्रय भवन िंवहतालाई पालना गरर 
भवन सनमाथण गररनेछ । 

 भवनहरूको प्रत्येक तलामा आगो सनभाउने उपकरण 
(फायर एक्िवटङगनइिर) का िारै् िाइरनको व्यवपर्ा 

अपपताल भवन िञ्चालन 
अवसध 

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
लागतमा 

िमावेश हनने 

प्रपतावक 
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गररनेछ को प्रावधान गररने छ । 

 अपपतालले प्रत्येक तल्ला तर्ा प्राङ्गणमा आगलागी 
सनयन्रण गनथ प्रयोग गनथ समल्ने गरी नलको व्यवपर्ा गनेछ 
।   

 कमथचारीलाई आपत्कासलन तयारीका ववषयमा तासलम 
ददइनेछ। 

 आपत्कासलन द्वारहरूको व्यवपर्ा गररनेछ । 

 प्रत्येक तल्ला र िावथजसनक क्षेरहरूमा आपत्कासलन 
सनकािी योजनाको एक प्रसत राजखने छ । 

 अपपतालले पवापथ्य ववपद् तर्ा अन्य ववपद्को िमयमा 
अवलबिन गननथ पने कन राहरूलाई ध्यानमा राख्दै छन टै्ट ववपद् 
व्यवपर्ापन योजना तयार गरेर िोही अननिार कायथ गने 
व्यवपर्ा समलाउनेछ ।  

िहरी िाढीका 
कारण प्रभाव 

 अपपताल क्षेरमा ढल सनकािको िंरचनाहरूलाई िवक्रय 
चरणमा राजखनेछ । यिका लासग सनयसमत अननगमन तर्ा 
आवश्यकता अननिार ममथत िबभारको व्यवपर्ा गररनेछ । 

 आकाशे पानीको िङ्कलन गररने व्यवपर्ा गररनेछ । 

अपपताल क्षेर िञ्चालन 
अवसध 

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
लागतमा 

िमावेश हनने 

प्रपतावक 

वववकरणीय  एक्ि-रे वाडथमा काम गने व्यजक्तको लासग सलड एप्रोन वववकरणको प्रयोग िञ्चालन ५०,००० प्रपतावक 
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उपकरणिाट 
वववकरणको 
जोजखम 

ददइनेछ |  

 िच्चा, गभथवती मवहला या अन्य कोही व्यजक्तलाई 
अनावश्यक रूपमा वववकरण उपकरण रहेको कक्षमा लसगन े
छैन। 

 अपपतालको ल्यािलाई पूणथ रूपमा वववकरण िावहर 
सनजक्लन रोक्ने गरी  सनमाथण गररनेछ ।  

हनने अपपतालको 
वाडथ तर्ा कक्ष  

अवसध 

रािायसनक तर्ा 
धातनजन्य फोहर 

 रािायसनक तर्ा धातन जन्य उपकरणको प्रयोग र ह्यान्डल 
गनथ कमथचारीलाई िचेत िनाइँदै तासलमको व्यवपर्ा 
गररनेछ। 

 रिायनको च नहावट हनन नदीन सनयसमत रूपमा िनपररवेक्षण 
तर्ा आवश्यकता अननिार ममथत िबभारको व्यवपर्ा 
समलाइने छ । 

 पारोको प्रयोग हनने मेजशनहरू प्रयोगमा ल्याइने छैन ।  

 पारो र्माथसमटरको िट्टा सडजजटल र्माथसमटरको प्रयोग 
गररनेछ। 

 बयाद नाघेका फमाथपयनवटकल उत्पादनहरूलाई उत्पादक 
कबपनीलाई वफताथ गररनेछ। 

अपपताल क्षेर िञ्चालन 
अवसध 

80,००० प्रपतावक 

भसूमगत पानी  अपपतालिाट सनष्कािन हनने फोहर पानीको उजचत प्रशोधन अपपताल क्षेर िञ्चालन सनमाथण तर्ा प्रपतावक 
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दूवषत भई 
त्यििाट पने 
प्रभाव 

गरेर मारै ढलमा समिाइनेछ। 

 ढल सनकािमा च नहावट भए नभएको िमय िमयमा 
सनरीक्षण गररनेछ । 

अवसध िञ्चालन 
लागतमा 

िमावेश हनने 

रिायनको 
व्यवपर्ा गदाथ 
तर्ा फोहर िाल्ने 
कायथिाट हनने वायन 
प्रदूषण 

 रािायसनक फोहरलाई रािायसनक तर्ा भौसतक उपचार 
(Neutralization, Detoxification, Chemical reduction or 

Oxidation, Hydrolysis and other) गररनेछ | 

 बयाद नाघेका औषसधहरू सनयाथतकताथ/उत्पादकलाई वफताथ 
गने नीसत अपनाइने छ | 

अपपताल क्षेर िञ्चालन 
अवसध 

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
लागतमा 

िमावेश हनने 

प्रपतावक 

जैववक वातावरण  
अपपताल पररसधमा 
हररयालीको 
िंरक्षण तर्ा 
व्यवपर्ापन  

 आयोजनाले अपपताल क्षेरसभर िगैँचा सनमाथण गरी हररयाली 
कायम गररनेछ । 

 वकृ्षारोपण गदाथ पर्ानीय पतरमा पाइने फलफूल तर्ा 
रुखका प्रजासतहरूलाई ग्राह्यता ददइनेछ । 

अपपताल क्षेर िञ्चालन 
अवसध 

यि अजघ नै 
िमावेश भएको  

प्रपतावक 

िामाजजक आसर्थक तर्ा िापंकृसतक वातावरण 

पेशागत पवापथ्य 
र कमथचारी िनरक्षा 

 प्रजशजक्षत र कन शल कमथचारीहरूको सनयनजक्त गररनेछ । 
 नयाँ आउन े कमथचारीहरूलाई पसन प्रजशक्षण पश्चात ् मार 

काममा लगाइने छ । 

अपपताल क्षेर िञ्चालन 
अवसध 

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
लागतमा 

प्रपतावक 
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 जोजखम पूणथ पक्षहरूमा काम गरररहेका कमथचारीहरूलाई 
व्यजक्तगत िनरक्षा उपकरण (PPE) को प्रावधान गररनेछ । 

 Radiology मा गने कमथचारीहरूको लासग Radiation Dose 

Monitor गने Monitor (Thermo Luminescent 

Dosimeters- TLD badge) उपलब्ध गराइनेछ। 

 आखँा, Gonadal, Thyroid gland आददको िनरक्षाको लासग 
Lead glass/ Gloves & Lead Apron को व्यवपर्ा गररनेछ। 

 कमथचारीहरूको पवापथ्य िीमा र आवसधक पवापथ्य जाँचको 
प्रावधान गररनेछ । 

 िेवा प्रदायक जचवकत्िक तर्ा पवापथ्यकमीहरुको िनरक्षाका 
लासग ववसभन्न िरुवा रोग ववरुद्धको खोप तर्ा व्यजक्तगत 
िनरक्षाको व्यवपर्ा गररनेछ । 

 पवापथ्य र िनरक्षा मनद्दाहरूमा ििै कमथचारीलाई जागरूकता 
र प्रजशक्षण ददइनेछ । 

िमावेश हनने 

सिरामी, आगन्तनक 
र कमथचारीको 
खाद्य व्यवपर्ामा 
पने प्रभाव 

 भान्िामा काम गने कामदारहरूले उजचत कपडा र जनत्ता 
लगाउने छन ्। 

 खाद्यान्नको लासग प्रयोग हनने उपकरण तर्ा भाँडाहरू िफा 
र िेसनटाइज गररनेछ । 

 खाना पकाउन प्रयोग गररने कच्चा पानी रावष्ट्रय पेयिल 

अपपताल क्षेर िञ्चालन 
अवसध 

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
लागतमा 

िमावेश हनने 
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गनणपतर ददशासनदेशहरूको अननपालनमा हननेछ । 

 खानामा हासनकारक वा बयाद िमाप्त  भएको, िामग्रीको 
रूपमा जचनो लगाइएको िामग्रीको प्रयोग गररने छैन 
।आगन्तनक तर्ा कमथचारीहरूलाई वाडथमा खान सनषधे 
गररनेछ । 

आयोजना क्षेरमा 
पवापथ्य तर्ा 
िरिफाई कमीले 
पने प्रभाव 

 िरिफाई िबिन्धी जनचेतना मूलक कायथक्रम िञ्चालन 
गररनेछ| 

 सनःशनल्क पवापथ्य जशववर िञ्चालन गररनेछ । 

 अपपताल वरपर िरिफाइको लासग ढल सनकािीमा 
एजन्टिेजप्टक पाउडर (Antiseptic powder) छवकथ न ेव्यवपर्ा 
गररनेछ ।  

 अपपताल पररिर तर्ा िेवा ददने कक्षहरू सनयसमत रूपमा 
िफा राजखनेछ । 

अपपताल क्षेर िञ्चालन 
अवसध 

१,००,००० प्रपतावक 

गननािो िबिोधन 
िंयन्र 

 ििैले देजखने पर्ानमा उजनरी पेवटका राजखनेछ । 

 प्रपतावकले यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनमा 
सनधाथररत गरे अननिार िञ्चालन चरणका लासग िढोत्तरी तर्ा 
न्यूनीकरणका उपायहरू कायाथन्वयन गररनेछ । 

 वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पवीकृत भएर सनमाथण कायथ 

अपपताल क्षेर िञ्चालन 
अवसध 

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
लागतमा 

िमावेश हनने 

प्रपतावक 
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र्ालनी िँगै गननािो िनननवाइ असधकारीको सनयनजक्त गररनेछ 
। 

 कन नै पसन स्रोतिाट प्राप्त गननािोहरू दताथ गररनेछ र 
आवश्यक कायथहरू गनथका लासग व्यवपर्ापन िसमसतलाई 
िमय िमयमा जानकारी गराइने छ । पनथ आएको उजनरी 
िमाधान गने व्यवपर्ा समलाइनेछ । 

 यदद भववष्यमा कन नै नकारात्मक प्रभावहरू देखा पदथछ भने, 
प्रपतावकले यिको न्यूनीकरणका लासग पर्ानीय 
व्यजक्तहरूिँग छलफल गरेर आवश्यक कदम अपनाइने छ 
। 

िामाजजक श्रोत र 
पूवाथधारहरूमा चाप 

 अपपताल व्यवपर्ापन िसमसतले आगन्तनकको लासग 
प्रभावकारी पवापथ्य िेवा प्रदान गररनेछ । 

अपपताल क्षेर िञ्चालन 
अवसध 

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
लागतमा 

िमावेश हनने 

प्रपतावक 

आयोजना क्षेरमा 
पवापथ्य तर्ा 
िरिफाई कमीले 
पने प्रभाव 

 सनःशनल्क पवापथ्य परीक्षण जशववरहरू िञ्चालन गररनेछन ् । 

 िरिफाई िबिन्धी जनचेतनामूक कायथक्रम िञ्चालन 
गररनेछ। 

 अपपताल वररपररको क्षरेमा कीटनाशक धूलो छवकथ न े

अपपताल क्षेर िञ्चालन 
अवसध 

१,००,००० प्रपतावक 
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व्यवपर्ा समलाइने छ । 
 वररपररको उम्रकेो झाडीलाई िेला िेलामा िफा गररनेछ । 

काननन र व्यवपर्ा  अपपतालमा िनरक्षा व्यवपर्ा समलाउन िनरक्षा गाडथको 
व्यवपर्ा गररनेछ । 

 अवैध गसतववसधहरूको सनगरानीका लासग मनख्य प्रवेशद्वार, 
लिी र अन्य िावथजसनक क्षेरहरूमा िी.िी.टी.भी.को 
व्यवपर्ा गररनेछ । 

 िावथजसनक क्षेर, लिी, ररिेप्शन आददमा िनरक्षा हटलाइन 
नबिरहरू (नजजकको प्रहरी चौकी) पदथशन गरेर राजखनेछ 
। 

 आपत्कासलन अवपर्ाको लासग तत्काल िेवा प्रदान गनथ 
राज्यका िनरक्षा सनकायिँग िमन्वय कायम गने व्यवपर्ा 
समलाइनेछ | 

अपपताल क्षेर िञ्चालन 
अवसध 

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
लागतमा 

िमावेश हनने 

प्रपतावक 

रावफक 
व्यवपर्ापनमा 
कदठनाई 

 आयोजना क्षेरमा गसत िीसमतको िङ्केतहरू राजखनेछ। 

 िवारी िाधन पावकथ ङका लासग पयाथप्त ठाउँको व्यवपर्ा 
गररएको छ । 

 िवारी िङ्केतहरू जपतै “No Roadside Parking” “Way to 

Hospital” र “No Parking” इत्यादद दृवष्टकोण िडकमा 

अपपताल क्षेर िञ्चालन 
अवसध 

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
लागतमा 

िमावेश हनने 

प्रपतावक 
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राजखनेछ । 

 वररपररको िाटोलाई िनधार गररने छ । 

 अपपताल वरपर Street Light को व्यवपर्ा गररनेछ ।  

िञ्चालन चरणको कन ल अननमासनत रकम ३,४0,०००  

कूल अननमासनत रकम ६,०५,०००   
 

8.3 वातावरणीय लागतको िारांश 

प्रपताववत प्रपतावको वातावरणीय लागत सनबन तासलकामा देखाइएको छ । प्रपतावको कूल वातावरणीय खचथको लासग ने.रु. ८,५५,०००।-लागत 
प्रपताव गररएको छ । 
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तासलका  8-3 : कन ल वातावरणीय लागतको िाराशं 

क्र.िं. वववरण अननमासनत रकम (न.ेरु.) 
१.  कूल असभववृद्ध खचथ २,५०,००० ।- 
२.  न्यूनीकरणका उपायहरू 

 सनमाथण अवसध २,६५,००० ।- 

 िञ्चालन अवसध ३,४0,००० ।- 

 जबमा ( न.ेरु.) ८,५५,०००।- 
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9 वातावरणीय अननगमन  
कन नै पसन प्रपताव कायाथन्वयन गदाथ वातावरणमा पनथ िक्न ेप्रभावहरूको अननगमन सनबन उदे्दश्य 
प्रासप्तका लासग गररन्छ :- 

क) कानननले तोकेका िीमाभन्दा िढी मारामा प्रभाव पनथ नदीन । 
ख) वातावरणीय प्रभाव कम गनथ अपानइएका उपायहरू वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रसतवेदनमा उल्लेख भए अननिार कायाथन्वयन भएका छन ् वक छैनन ्भन्न ेकन रा जाँच 
गनथ।  
ग) िबभाववत वातावरणीय क्षसतिारे िमयमै िचेत गराउन ।  
घ) पवहचान गररएका तर्ा आकसलत प्रभाव वापतववकतािँग कसत नजजक छन ्भन्न े
जानकारी लीन। 

9.1 अननगमनका प्रकारहरू  

वातावरणीय प्रभावको अननगमन देहायको अवपर्ामा सनबन प्रकारले गननथ पदथछ।  

9.1.1  प्रारजबभक अवपर्ाको अननगमन (BASELI NE MONI TORI NG) :  

प्रपताववत प्रपतावको सनमाथण कायथ िनरु गननथ भन्दा अगावै सनमाथण पर्ल र वरपरका आधारभतू 
वातावरणीय पक्षको िवेक्षण गननथ पनेछ। यिले गदाथ अननगमनको सिलसिलामा प्रारजबभक 
अवपर्ाको तनलनामा वातावरणीय पक्षमा भएको पररवतथन िारेमा र्ाहा पाउन िवकन्छ। यिैले 
प्रारजबभक अवपर्ाको अननगमन गररँदैन तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदनमा रहेका 
जानकारीलाई आयोजनाको प्रारजबभक डाटा भसन मासननेछ ।  

9.1.2  प्रभाव अननगमन (I MPACT MONI TORI NG):  

प्रपताव कायाथन्वयनिाट भएका वातावरणीय पररवतथन पत्ता लगाउन आयोजना सनमाथण र 
िञ्चालनका क्रममा त्यि क्षेरको जनपवापथ्य लगायत पयाथवरणीय, िामाजजक र आसर्थक 
अवपर्ाका िूचकको मूल्याङ्कन गररनेछ ।  

9.1.3  सनयमन अननगमन (COMPLI ANCE MONI TORI NG):  

यि अन्तगथत प्रपतावकले वातावरण िंरक्षण िबिन्धी सनधाथररत मापदण्डहरूको पालना गरेको 
छ वा छैन भन्न ेकन रा िनसनजश्चत गनथ वातावरणीय गनणपतरका ववशेष िूचकहरू वा प्रदूषणको 
अवपर्ा िारेमा आसर्थक वा लगातार रूपमा अननगमन गरी असभलेख राजखनेछ। 
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9.2  वातावरणीय अननगमनका िूचकहरू:  

प्रपताव कायाथन्वयन हनन ेक्षेरको आधारभतू तथ्याङ्क, पवहचान तर्ा आकलन गररएका अननकूल 
वा प्रसतकूल प्रभाव एवं वातावरण िंरक्षणका उपायहरूलाई ध्यान ददई प्रपतावकले पालना 
गननथपने र वातावरणीय प्रभावको प्रभावकाररताको अननगमन गनथ िूचकहरू प्रसतवेदनमा उल्लेख 
गननथ पदथछ । वातावरणीय अननगमनका िूचकहरू सनबन िमोजजम हननेछन ्।  

तासलका  9-1 : : अननगमनका िूचक 

अननगमनका क्षरे िूचकहरू 

माटो, भकू्षय   िङ्खख्या , पर्ान,  
 भकू्षय कारण: प्राकृसतक/मानव सिजजथत 
 जसमनको क्षेरफल र धन िबपासतको नाश 

पानीको स्रोत, प्रदनषण र 
वपउने पानीको प्रयोग   

 सनमाथण क्षेरमा पानी िबिन्धी िमपयाहरूको िङ्खख्या र िीमा 
 फोहर पानी र अिनरजक्षत तररकाले फासलएको कारणले पानी 

प्रदूषणका घटना र त्यिले परेको प्रभाव 
 वपउने पानीको गनणपतरको लासग वफल्ड कीटको प्रयोग, वप.यच 

सनधाथरण, कण र पानीमा रहेको फोहर 

वायन र ध्वसन प्रदनषण  वररपररको हावाको पवच्छता, ध्वसनको तीव्रता  

आयोजना क्षेरको 
िामाजजक र आसर्थक 
ववकाि 

 रोजगारी सिजथना अविरहरूको िङ्खख्या 
 कामदारहरूले प्राववसधक िीपको ववृद्ध गनथ प्रजशक्षण प्राप्त िङ्खख्या   
 पवापथ्य उपचार गदाथ लाग्ने िमय र खचथ को िचत 
 नयाँ पिल, व्यविायको िङ्खख्या र प्रकार 
 प्रभाव क्षेरको आधारभतू िेवा र उपयोसगताहरूको जपर्सतमा 

पररवतथन जपतै जशक्षण िंपर्ा, पवापथ्य िेवामा पहनँच, पानी 
आपूसतथ, ऊजाथ जपर्सत, जनताको जीवनयापनमा पररवतथन 

 कामदारलाई प्रदान गररएका पवापथ्य िेवा र िनरक्षाका उपायहरू 
 िामाजजक िेवा िनववधा प्राप्त गने व्यजक्तको िङ्खख्यामा ववृद्ध 

(पकूल, पिल), जसमनको मूल्य ववृद्ध 
 वजपत क्षेरको अवपर्ा (घरको िङ्खख्या, पिल, िरिफाइको 

अवपर्ा) 
9.3  अननगमनको ववसध:  
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उजल्लजखत अननगमनका प्रत्येक िूचकलाई कन न ववसध/तररकािाट अननगमन गने हो प्रसतवेदनमा 
खनलाइएको छ। यपता ववसधहरू भरपदो, िजजलो र आयोजना पर्लमा कायथरत जनशजक्तले 
अवलबिन गनथ िक्ने खालको राजखएको छ ।  
9.4 अननगमनको लासग िमय तासलका  

आयोजना सनमाथण र िञ्चालनका ववसभन्न अवपर्ामा अननगमन गननथपने भएकोले िूचकको प्रकृसत 
हेरेर वातावरणीय अननगमन गनथ िमय तासलका प्रसतवेदनमा उल्लेख गररएको छ ।  

9.5 अननगमन गने सनकाय:  

वातावरणीय अननगमनको लासग िबिजन्धत सनकाय वा मन्रालय जजबमेवार हननेछ । प्रपतावक 
आफैले पसन कन नै न कन नै िूचक अननगमन गनथ िक्नेछ, जिले गदाथ कन नै प्रसतकूल प्रभावलाई 
तनरुन्तै हटाउन वा न्यून गनथ िवकनेछ । प्रसतवेदनमा कन न-कन न िूचक क-किले अननगमन गने 
भन्न े प्रपट खनलाइएको छ । िाधारण तर्ा घरीघरी गननथपने अननगमन प्रपतावकले गरेको 
खण्डमा प्रभाव न्यूनीकरण सछटो र कम खचथमा गनथ िवकनेछ । प्रपतावको अननगमन गनथ 
जजबमेवारी प्रपतावककोमा सनवहत रहनेछ । तर िो अननगमनको प्रसतवेदन मासर् िनपररवेक्षण 
िबिजन्धत मन्रालयले गनेछ । 
9.6 अननगमनको लासग अननमासनत रकम:  

प्रपताव कायाथन्वयन (सनमाथण र िञ्चालन) को िमयमा ववसभन्न िूचकहरूको अननगमन गनथ 
आवश्यक पने रकम प्रसतवेदनमा खनलाइएको छ र यि रकम प्रपतावकले मारै व्यहोने हो वा 
अन्य स्रोतिाट पसन व्यहोररने हो, िो पसन उल्लेख गररएको छ । 

प्रपतावको अननगमन िबिन्धी वववरणलाई देहायको बयावरक्िको रूपमा प्रपतनत गररएको  छ । 
प्रारजबभक अवपर्ाको अननगमन, प्रभाव अननगमन र सनयमपालन अननगमन सनबन तासलकामा 
उल्लेख गररएको छ ।
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तासलका  9-2: प्रारजबभक अवपर्ाको अननगमन, प्रभाव अननगमन र सनयमपालन अननगमन 

अननगमनका 
प्रकार 

अननगमनका िूचक अननगमनको ववसध पर्ान िमय अननमासनत 
रकम 

अननगमन गने सनकाय 

प्रारजबभक अवपर्ाको  अननगमन 

ध्वसनको तह ध्वसनको असधक 
पररमाण र तीव्रता 

ध्वसन मापन यन्रको 
प्रयोग 

सनमाथण क्षेर 
सभर 

सनमाथण 
चरणमा 
वषथको २ 
चोवट 

   
३0,000 

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 
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अननगमनका 
प्रकार 

अननगमनका िूचक अननगमनको ववसध पर्ान िमय अननमासनत 
रकम 

अननगमन गने सनकाय 

वायनको गनणपतर हावामा वप. एम. १०‚ 
वप. एम. २.५‚ कािथन 
डाईअक्िाइडको 
पररमाण 

पर्ल सनरीक्षण र 
आधारभतू तथ्याङ्क र 
कानननी मापदण्ड िँग 
तनलना गने, वायन 
मापन गरी वायनको 
गनणपतर मापन  

सनमाथण क्षेर 
सभर र  
नजजकको 
पटेिन िाट 

सनमाथण 
चरणमा 
वषथको २ 
चोवट 

   
६०,000 

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

पानीको गनणपतर ववसभन्न रािायसनक 
तर्ा जैववक 
प्यारासमटरहरू 

प्रयोगशालामा 
परीक्षण 

सनमाथण क्षेर सनमाथण 
चरणमा 
वषथको २ 
चोवट 

४0,000 वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

प्रभाव अननगमन 



एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको  
 प्रसतवदेन 

124 | पे ज  
 

अननगमनका 
प्रकार 

अननगमनका िूचक अननगमनको ववसध पर्ान िमय अननमासनत 
रकम 

अननगमन गने सनकाय 

हररयाली र 
पावकथ ङ  िँगै 
भौसतक सडजाइन 

वकृ्षारोपण र िगैँचा 
क्षेर 

पर्लगत भ्रमण अपपताल क्षेर 
सभर 

सनमाथण 
सडजाइन 
तर्ा 
िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको २ 
चोवट 

 खचथ 
नलाग्न े

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

दूवषत पानी तर्ा 
फोहरमैला  

ढल सनकािीको 
िंरचना, अपपताल 
वरपरका िासिन्दामा 
परेको प्रभाव 

पर्लगत भ्रमण, 
अन्तवाथताथ, फोटोहरू 

अपपताल 
वरपर 

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
चरणमा 
मवहनाको १ 
चोवट 

 खचथ 
नलाग्ने  

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

पानीको गनणपतर पानी  सनकाि हनन े
ठाउँ अवलोकन, 
ववसभन्न रािायसनक 
तर्ा जैववक 
प्यारासमटरहरू 

नमनना िङ्कलन र 
प्रयोगशालामा 
परीक्षण 

अपपताल सभर सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको ३ 
चोवट  

 ६० ,०००   वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
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अननगमनका 
प्रकार 

अननगमनका िूचक अननगमनको ववसध पर्ान िमय अननमासनत 
रकम 

अननगमन गने सनकाय 

व्यवपर्ापन 

वायनको गनणपतर धूलोको कण वप एम 
१०‚ वप एम २.५‚ 
कािथन 
डाईअक्िाइडको 
पररमाण  

पर्ल सनरीक्षण र 
आधारभतू तथ्याङ्क र 
कानननी मापदण्ड िँग 
तनलना गने, वायन 
मापन गरी वायनको 
गनणपतर मापन  

अपपताल सभर  
र आिपािका 
क्षेरमा 

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको १ 
चोवट 

    
२0,000  

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

ध्वसनको गनणपतर  ध्वसनको पररमाण  ध्वसन मापन यन्रको 
प्रयोग गरी आधारभतू 
तथ्याङ्क र कानननी 
मापदण्डिँग  तनलना 
गने   

अपपताल 
वरपर  

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको २ 
चोवट  

    
30,000  

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

ववपद् 
व्यवपर्ापन 
प्रणाली  

िूचना प्रवाह प्रणाली, 
अजग्न िंयन्रको 
प्रावधान, खनल्ला 
जग्गा  

जोजखम आकलन, 

अवलोकन, 
कमथचारीिँग 
अन्तरवक्रया  

अपपताल क्षेर  सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको २ 

 खचथ 
नलाग्ने   

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
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अननगमनका 
प्रकार 

अननगमनका िूचक अननगमनको ववसध पर्ान िमय अननमासनत 
रकम 

अननगमन गने सनकाय 

चोवट  नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

अर्थतन्रमा 
पररवतथन  

अपपतालमा िंलग्न 
जनशजक्तहरू  

अपपतालको रेकडथ, 
कमथचारी र कामदार 
वगथिँग छलफल  

अपपताल सभर  सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
चरणमा 
आवश्यकता 
अननरूप  

 खचथ 
नलाग्ने   

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

पेशागत पवापथ्य 
िनरक्षा  

 दनघथटनाको प्रकार, 
दनघथटनाको क्षसतपूसतथ  

कामको प्रकृसत 
अननिार जोजखम 
आकलन,पवापथ्य 
केन्रको रेकडथ, 
कमथचारी र कामदार 
वगथिँग छलफल 

अपपताल सभर 
र वरपर  

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको २ 
चोवट  

 खचथ 
नलाग्ने   

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

ववपन्न तर्ा 
िेवाररिे 
सिरामीलाई 

सनःशनल्क पवापथ्य 
िेवाको लाभ सलएका 
सिरामीको िङ्खख्या    

अपपतालको रेकडथ 
सनरीक्षण गने  

अपपताल सभर  िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको २ 

 खचथ 
नलाग्ने   

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
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अननगमनका 
प्रकार 

अननगमनका िूचक अननगमनको ववसध पर्ान िमय अननमासनत 
रकम 

अननगमन गने सनकाय 

सनःशनल्क 
पवापथ्य िेवा  

चोवट  सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

पवापथ्य िेवा 
फोहरमैला 
व्यवपर्ापन  

फोहर व्यवपर्ापनको 
अवपर्ा  

अवलोकन, 

अपपतालको रेकडथ 
सनरीक्षण , अन्तवाथताथ  

अपपताल क्षेर 
सभर  

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको ६ 
चोवट  

 खचथ 
नलाग्ने   

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रसतवेदनले 
िनझाएका 
अननकूल तर्ा 
प्रसतकूल प्रभाव 
पालना 
गरे/नगरेको  

वातावरणीय 
व्यवपर्ापन योजनाले 
िमावेश गरेका 
िबपूणथ न्यूनीकरणका 
उपाय सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन अवसधमा 
लागू गररएको 

अवलोकन, अन्तवाथताथ 
/ प्रसतवेदन अध्ययन 

अपपताल क्षेर  सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको २ 
चोवट  

 खचथ 
नलाग्ने  

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 
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अननगमनका 
प्रकार 

अननगमनका िूचक अननगमनको ववसध पर्ान िमय अननमासनत 
रकम 

अननगमन गने सनकाय 

प्रदूषण रोकर्ाम, 
पानी, माटो 
िंरक्षण, फोहोर 
व्यवपर्ापन, 

वातावरणीय 
िंरक्षणका 
उपायहरूको 
सनयमपालन  

धूलोको पतर, 
ध्वसनको पररमाण, 
पवीकृत प्रसतवेदन  

अवलोकन, रेकडथको 
िमीक्षा, मापन, 
कामदार वगथ िँग 
छलफल, ध्वसन 
मापन र वायन प्रदूषण 
मापन यन्रको 
प्रयोग, जोजखम 
आकलन,   

अपपताल 
वरपर  

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको २ 
चोवट  

    
90,000  

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

ठोि 
फोहरमैलाको 
वगीकरण   

फोहर वगीकरण गरेर 
राख्न े छन टै्ट रङ्गको 
सिनहरू  

फोहर वगीकरण र 
ढनवानी गदाथ सनगरानी  

अपपताल 
वरपर 

िञ्चालन 
चरणमा 
दैसनक  

 खचथ 
नलाग्ने   

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

पानीका 
स्रोतहरूको 
िंरक्षण  

पानीको pH, 

hardness, turbidity 
आदद  

पानीका स्रोतको 
नमनना िङ्कलन गरी 
परीक्षण गने  

अपपताल क्षेर 
सभर  

िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको २ 
चोवट  

    
२0,000  

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
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अननगमनका 
प्रकार 

अननगमनका िूचक अननगमनको ववसध पर्ान िमय अननमासनत 
रकम 

अननगमन गने सनकाय 

नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

पवापथ्य 
िेवाजन्य फोहर 
तर्ा वववकरण 
यनक्त फोहरको 
व्यवपर्ापन  

िङ्कलन , कीटाणनलाई 
सनजष्क्रय र नाश गने 
प्रणाली  

अवलोकन, 
अपपतालको ररपोटथ 
िमीक्षा गने  

अपपताल 
पररिर  

िञ्चालन 
चरणमा 
दैसनक  

 खचथ 
नलाग्ने   

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

आपत्कासलन 
तयारीको लासग 
िचेतना तासलम  

तासलमको िङ्खख्या  र 
िहभागीहरूको िूची  

अवलोकन, 
कमथचारीिँग 
अन्तवाथताथ  

अपपताल क्षेर िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको २ 
चोवट  

 खचथ 
नलाग्ने   

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

हररयाली र 
पावकथ ङ्ग िँगै 
भौसतक सडजाइन 

वकृ्षारोपण र िगैँचा 
क्षेर  

पर्लगत भ्रमण  अपपताल क्षेर  सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको २ 

 खचथ 
नलाग्ने   

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
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अननगमनका 
प्रकार 

अननगमनका िूचक अननगमनको ववसध पर्ान िमय अननमासनत 
रकम 

अननगमन गने सनकाय 

चोवट  नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

पर्ानीय रोजगारी  पर्ानीय कमथचारीको 
िङ्खख्या    

सनरीक्षण तर्ा 
कमथचारी िँग 
अन्तवाथताथ  

अपपताल क्षेर  सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको २ 
चोवट  

 खचथ 
नलाग्ने   

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

पेशागत पवापथ्य 
िनरक्षा  

िनरक्षा उपकरणहरू/ 
िामाग्री को प्रयोग, 
सनयसमत पवापथ्य जाँच  

पवापथ्य रेकडथको 
िमीक्षा, कमथचारीिँग 
छलफल  

अपपताल 
वरपर  

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको २ 
चोवट  

 खचथ 
नलाग्ने   

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

िाल श्रम तर्ा 
लैंसगक भेदभाव 

लैंसगक वहंिािँग 
िबिजन्धत गननािोहरू 

सनरीक्षण, अन्तवाथताथ अपपताल 
वरपर 

सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको २ 

 खचथ 
नलाग्ने   

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
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अननगमनका 
प्रकार 

अननगमनका िूचक अननगमनको ववसध पर्ान िमय अननमासनत 
रकम 

अननगमन गने सनकाय 

चोवट  नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

ववपन्न तर्ा 
िेवाररिे 
सिरामीलाई 
सनःशनल्क 
पवापथ्य िेवा 

सनःशनल्क पवापथ्य 
िेवाको लाभ सलएका 
सिरामीको िङ्खख्या   

अपपतालको रेकडथ 
सनरीक्षण गने  

अपपताल सभर  सनमाथण तर्ा 
िञ्चालन 
चरणमा 
वषथको १ 
चोवट  

 खचथ 
नलाग्ने   

वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय, जनिङ्खख्या तर्ा पररवार 
कल्याण मन्रालय, पवापथ्य 
सनदेशनालय , सिद्धार्थनगर 
नगरपासलका,      अपपताल 
व्यवपर्ापन 

वातावरणीय अननगमन खचथ ३,५०,000   
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10 वातावरणीय परीक्षण  

वातावरण िंरक्षण ऐन, २०७७ को दफा १२ अननिार वन, वातावरण तर्ा भ-ूिंरक्षण 
मन्रालय वा तोवकएको सनकायले आयोजना िञ्चालन भएको दनई वषथपसछको छ मवहना सभर 
वातावरणीय परीक्षण गने प्रावधान उल्लेख रहेको छ। त्यििाहेक मन्रालय वा तोवकएको 
सनकायले प्रपतावको कायाथन्वयनिाट वातावरणमा परेको प्रसतकूल प्रभाव, त्यपता प्रभावलाई कम गनथ 
अपनाएको उपाय तर्ा त्यपतो उपायको प्रभावकाररता र न्यूनीकरण हनन निकेको वा आकलन नै 

नभएको प्रसतकूल प्रभाव उत्पन्न भएकोमा िो िमेतको ववश्लषेण गरी वातावरणीय परीक्षण प्रसतवेदन 

तयार गनेछ।  

10.1 वातावरणीय परीक्षण  

वातावरणीय परीक्षणका वकसिम देहाय िमोजजमका हननछेन ्:  

क. सनणथय तहको परीक्षण 

ख. कायाथन्वयन परीक्षण 

ग. कायथको प्रभावकाररता परीक्षण 

घ. आयोजना प्रभाव परीक्षण 

ङ. आकलन गररएको प्रववसध परीक्षण 

च. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रवक्रया परीक्षण ।  

10.2  वातावरणीय परीक्षणमा िामान्यतया हनने िंलग्न तीन पक्ष 
क. परीक्षक 

ख. परीजक्षत पक्ष (प्रपताविँग) िरोकार भएको) तेस्रो पक्ष ।  

10.3   पवैजच्छक वा िाध्यकारी िबपरीक्षणको लासग िंलग्न पक्ष वा िंपर्ाको 
आधारमा वातावरणीय िबपरीक्षण आन्तररक वा िाह्य हनन िक्नेछ :  

पवैजच्छक िबपरीक्षणको लासग िंलग्न पक्ष वा िंपर्ाको आधारमा आन्तररक िबपरीक्षणको 
लासग सनबन ववसधहरूको प्रयोग गररनेछ: 

क. आन्तररक िबपरीक्षण,  

ख. िाह्य िबपरीक्षण,  

ग. िाध्यकारी िबपरीक्षण,  

घ. पवैजच्छक परीक्षण ।  
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10.4  वातावरणीय परीक्षण प्रसतवेदनको ढाँचा प्रपताववत आयोजनाको वातावरणीय 
परीक्षण प्रसतवेदनको ढाँचा सनबन िमोजजमको हननेछ । 

प्रपताववत आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण प्रसतवेदनको ढाँचा सनबन िमोजजमको हननेछ:  

तासलका  10-1: : वातावरणीय परीक्षण प्रसतवेदनको ढाचँा 

अध्याय  उल्लेख गननथ पने कन रा  

अध्याय १  

 

यि अध्यायमा वातावरणीय परीक्षण प्रसतवेदनको सभर मनख्य-मनख्य 
कन राहरू िमावेश गरी प्रसतवेदनको कायथकारी िारांश लेख्नन पनेछ । 

अध्याय २  

 

 

यि अध्यायमा परीक्षण प्रशािसनक तर्ा परीक्षण कायथको वववरण, 

आयोजना पर्लमा गररएका अन्तवाथताथ, परीक्षण गने पक्ष तर्ा 
परीक्षणका क्षेर र ववसध िमावेश गननथ पनेछ । िारै् वातावरणीय 
अननगमन, परीक्षणिँग िबिजन्धत तथ्याङ्क तर्ा वववरण पसन िमावेश 
गननथ पनेछ ।  

अध्याय ३ यि अध्यायमा परीक्षणको पूणथ वववरण िमावेश गननथ पनेछ । 

अध्याय ४ यि अध्यायमा आयोजना िबिन्धमा पालना गननथ पने िनझाव तर्ा 
िनधारात्मक कायथ िमावेश गननथ पनेछ । 

अननिूची  अननिूचीमा तथ्याङ्क र वववरण िमावेश गननथ पनेछ ।  

परीक्षण गने िमूहमा 
िमावेश हननन पने 
जनशजक्त 

वातावरणीय परीक्षण प्रसतवेदन तयारीको क्रममा प्रपताविँग ववषय 
समल्ने ववषय ववज्ञ जपतै वातावरण ववज्ञ, िामाजजक-आसर्थक 
िांपकृसतक ववज्ञ, फोहरमैला व्यवपर्ापन ववज्ञ, जनपवापथ्य ववज्ञ, 
आदद िमावेश गननथ पनेछ । 
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तासलका  10-2: वातावरणीय परीक्षणको लासग चेकसलष्ट 

क्र. 
िं. 

वववरण  आयोजनाको 
वक्रयाकलाप  

अननमान गररएको प्रभाव  खाि प्रभाव  न्यूनीकरणका उपाय  प्रभावका
रीता  
 

िूचना  तथ्याङ्कको 
स्रोत 

१ भौसतक पक्ष 

१.  
 

पवापथ्य 
िेवाजन्य 
फोहर 
मैलाको 
व्यवपर्ापन  
 

 आकजपमक िेवा  
 िवहरङ्ग िेवा  
 अन्तरंग िेवा  
 सनदानात्मक 

िेवाहरू जपतै 
प्रयोगशाला िेवा, 
रेसडयो ईमेजजङ 
िेवाहरू जपतै X-

ray, MRI, CT scan 

आदद  
 शल्यवक्रया िेवा  

 पर्ानीय वातावरण 
दनगथजन्धत हनननका िारै् 
िंक्रमण हनन िक्न े
िबभावना ।  

 वववकरणजन्य 
फोहरिाट प्रदूषण ।  

 मानव अङ्ग तर्ा 
तन्तनिाट प्रदूषण  

 रािायसनक प्रदूषण ।  
 वातावरणमा एक 

पटक उत्िजथन भए 

वातावरण तर्ा 
जनपवापथ्यमा 
प्रसतकूल प्रभाव  
 

अटोक्लेसभङ्क/िायो वपट 
प्रयोग/ अत्याधनसनक 
रिायन आजश्रत 
Sodium Hypochlorite 

– based technology,  
िनरजक्षत भण्डारण तर्ा 
फमाथसिवटकल्ि 
उत्पादनलाई 
कबपनीलाई वफताथ गने  
 

उल्लेख
नीय  
 

पवापथ्य 
िेवा जन्य 
फोहर 
व्यवपर्ापन 
एकाइ  
 

असभलेख‚ 
अन्तवाथताथ  
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 िघन उपचार 
िेवा  

 फामेिी िेवा  

पश्चात ्लामो िमय 
रहन ेववसभन्न 
जचरपर्ायी   
प्रदूषण।  

२ फोहर 
पानीको 
व्यवपर्ापन  
 

अपपताल तर्ा 
प्रयोगशाला‚ 
शौचालय‚ चमेनागहृ 
िञ्चालनिाट  
 

 ितहको पानी प्रदूषण  
 भसूमगत पानी प्रदूषण  

पानीको 
गनणपतरीयतामा 
कमी भई 
पर्ानीय 
खोलानाला 
प्रदूषण तर्ा 
जलचरमा प्रत्यक्ष 
प्रभाव  

िामान्य फोहर पानीको 
प्रशोधन गनथका लासग 
Gener al  Sewer  
Tr eat ment  Pl ant  को 
प्रयोग, ल्याि तर्ा 
अन्य पवापथ्यजन्य 
(पवापथ्य िेवा प्रदान 
गने, पवापथ्य 
अननिन्धान तर्ा सनदान 
केन्र, जनपवापथ्य 
प्रयोगशाला आददिाट 
सनजपकने ) फोहर 
पानीलाई िनरुमा ETP 
pl ant  मा प्रशोधन  

उल्लेख
नीय  
 

पवापथ्य 
िेवा जन्य 
फोहर 
व्यवपर्ापन 
एकाइ  
 

असभलेख‚ 
प्रत्यक्ष 
अवलोक
न  
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,प्रशोधन गरी 
अपपतालिाट सनष्कािन 
हनने फोहर पानीको 
मापदण्ड २०७६ ले 
तोकेको िमोजजमको 
मापदण्ड रहने ।  

३ वायनको  
गनण  
 
 

जेनरेटर तर्ा िवारी 
िाधन िञ्चालनिाट  
 

 वायनको गनणपतरमा 
ह्राि  

 

जनपवापथ्यमा  
प्रसतकूल प्रभाव  
र्श्ािप्रर्श्ाि 
िबिन्धी रोग  
 

सडजेल  
जेनरेटरिाट सनष्कािन 
भई हावामा जाने धनवाँ 
िबिन्धी मापदण्ड 
२०६९ र  
गाडीहरू सनयसमत ममथत 
गरी नेपाल िवारी 
प्रदूषण मापदण्ड 
िमोजजम रहने छन ्। 

नगण्य  
 
 

वातावरणी
य 
व्यवपर्ापन 
एकाइ  
 

असभलेख‚ 
अननगमन 
प्रसतवेदन  
 

४ पानीको गनण ढल सनकाि तर्ा 
फोहरपानी च नहावट  
 

 खानेपानीका स्रोत 
प्रदूषण 

 

जनपवापथ्यमा 
प्रसतकूल प्रभाव 

ढल व्यवपर्ापन 
गररनेछ  
 

उल्लेख
नीय  
 

वातावरणी
य 
व्यवपर्ापन 

असभलेख‚ 
अननगमन 
प्रसतवेदन  
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एकाइ  
५ ध्वसनको 

मारा  
 

जेनरेटर‚ िवारी 
िाधन िञ्चालनिाट  
 

ध्वसनको तहमा ह्राि  
 

ध्वसन प्रदूषणिाट 
कान िबिन्धी 
िमपया  

िाइलेन्ट जेनरेटरको 
प्रयोग  
 

नगण्य  
 

वातावरणी
य 
व्यवपर्ापन 
एकाइ  
 

असभलेख‚ 
अननगमन 
प्रसतवेदन  
 

६ भसूमगत 
पानीको स्रोत  
 

भसूमगत पानीको 
अत्यासधक सनष्कािन  
 

भसूमगत पानीको 
ितहमा पररवतथन  
 

पानीको स्रोत 
िनक्ने िारै् 
वरपरको पानीका 
स्रोतमा कमी  

ररचाजथ वाट तर्ा 
आकाश े पानी िङ्कलन 
गररन  
 

उल्लेख
नीय  
 

वातावरणी
य 
व्यवपर्ापन 
एकाइ  
 

असभलेख‚ 
अननगमन 
प्रसतवेदन  
 

७ वैकजल्पक 
ऊजाथ  

िोलार जडान  
 

वैकजल्पक ऊजाथको 
प्रयोगले अननकूल प्रभाव 
पने  
 

ऊजाथ िचत हनने  
 

िोलार प्रववसधको जडान  
 

नगण्य  
 

वातावरणी
य 
व्यवपर्ापन 
एकाइ  

असभलेख‚ 
अननगमन 
प्रसतवेदन  
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८ आकाशे 
पानी िङ्कलन  
प्राववसधक  
 

आकाशे पानी िङ्कलन  
 

अननकूल प्रभाव िजृना 
गने  
 

भसूमगत पानीको 
सनष्कािन कम 
भई ितहमा  
हनने पररवतथन 
रोवकन े

आकाश े पानी िङ्कलन   
प्रववसध  
जडान गने  
 
 

नगण्य  
 

वातावरणी
य 
व्यवपर्ापन 
एकाइ  
 

असभलेख‚ 
अननगमन 
प्रसतवेदन  
 

२. जैववक पक्ष 
क्र. 
िं. 
 

वववरण  आयोजनाको 
वक्रयाकलाप  

अननमान गररएको प्रभाव  खाि प्रभाव  न्यूनीकरणका उपाय  प्रभावका
रीता  
 

िूचना  तथ्याङ्कको 
स्रोत 

१ अपपताल 
क्षेर सभर 
हररयाली 
प्रवद्धथन  

िगैचा 
छनमाफण  

हररयाली 
क्षेर कायम 
हनन े 

हररयाली 
कायम भई 
िौन्त्दयफ
ता कायम 
हनन े 

िगैचा 
छनमाफण 
गने  

 

िगैँचा सनमाथण  
 

हररयाली क्षेर कायम 
हनने  
 

हररयाली कायम 
भई िौन्दयथता 
कायम हनन 

िगैँचा सनमाथण गने  
 

नगण्य  वातावरणी
य 
व्यवपर्ापन 
एकाइ  

असभलेख‚ 
अननगमन 
प्रसतवेदन  

३. िामाजजक आसर्थक तर्ा िापंकृसतक पक्ष  
क्र. 
िं. 
 

वववरण  आयोजनाको 
वक्रयाकलाप  

अननमान गररएको प्रभाव  खाि प्रभाव  न्यूनीकरणका उपाय  प्रभावका
रीता  
 

िूचना  तथ्याङ्कको 
स्रोत 
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१ पेशागत 
पवापथ्य 
िनरक्षा  
 

पेशागत पवापथ्य 
िनरक्षाका उपकरणको 
व्यवपर्ा  
 

उपचारजन्य िंक्रमण  
वववकरणजन्य प्रभाव  

पेशागत 
पवापथ्यमा 
प्रसतकूल प्रभाव  
 

पेशागत पवापथ्य 
िनरक्षाका उपकरणको 
व्यवपर्ा  
 

उल्लेख
नीय  
 

अपपताल 
व्यवपर्ापन  
 

असभलेख  
 

२ गननािो 
िननवाइ  
 

गननािो िनननवाइ िेल 
पर्ापना  
 

ववसभन्न प्रकारका 
गननािोहरू आउने तर्ा 
द्वन्द्वको अवपर्ा िजृना 
हनन  
 

अपपताल 
िञ्चालनमा 
कदठनाइ  
 

गननािो िबिोधनको 
व्यवपर्ा गने  
 

उल्लेख
नीय  
 

गननािो 
िबिोधन 
िेल  
 

असभलेख  
 

३ पवापथ्य तर्ा 
िरिफाई  
 

दैसनक रूपमा 
आवश्यकता अननिार 
िरिफाई गने  
 

फोहरमैला प्रदूषण 
 

आगन्तनक सिरामी 
तर्ा कमथचारीको 
पवापथ्यमा 
प्रसतकूल प्रभाव  
 

दैसनक रूपमा 
आवश्यकता अननिार 
िरिफाई गने  
 

उल्लेख
नीय  
 

अपपताल 
व्यवपर्ापन  
 

अननगमन  
 

४ प्रकोप 
सनयन्रण/वव
पद् 
व्यवपर्ापन  

भवन िंवहता अननरूप 
भवन सनमाथण गने‚ 
प्रकोप व्यवपर्ापन 
कायथ योजना सनमाथण 

प्रकोप तर्ा ववपदिाट 
जन धनको क्षसत हनने  
 

प्रकोप तर्ा 
ववपदिाट जन 
धनको क्षसत हनने  
 

भवन िंवहता अननरूप 
भवन सनमाथण गने‚ 
आपत्कासलन द्वारहरू 
सनमाथण गने‚ अजग्न 

उल्लेख
नीय  
 

वातावरणी
य 
व्यवपर्ापन 
एकाइ  

ववपद् 
व्यवपर्ा
पन कायथ 
योजना  
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 गने  
 

सनयन्रक  
यन्र जडान गने‚  

  

५  रोजगारी  

 

पर्ानीयलाई 
रोजगारीमा अविर  

 

पर्ानीयको आयपतरमा 
असभववृद्ध  

 

जीवनपतर 
उकापन े 

 

पर्ानीयलाई रोजगारीमा 
प्रार्समकता ददन  

 

नगण्य  

 

अपपताल 
व्यवपर्ापन  

 

असभलेख  

 

६ ववपन्न‚ 
अिाहाय‚ 
िेवाररिे तर्ा 
जेष्ठ 
नागररकलाई 
सनःशनल्क 
िेवा  

 

ववपन्न‚ अिाहाय‚ 
िेवाररिे तर्ा जेष्ठ 
नागररकलाई सनःशनल्क 
िेवा  

 

पवापथ्य िेवामा 
िवथिाधारणको पहनँच  

 

सिरामीले उपचार 
गनथ पाउने  

 

ववपन्न‚ अिहाय‚ 
िेवाररिे तर्ा जेष्ठ 
नागररकलाई सनःशनल्क 
िेवा प्रदान गने  

 

उल्लेख
नीय  

 

अपपताल 
प्रशािसनक  
एकाइ  

 

असभलेख  

 

 

  



एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको  
 प्रसतवदेन  

पेज | 141  
 

11 सनष्कषथ तर्ा िनझाव  
11.1 अध्ययनको सनष्कषथ  

लनजबिनी प्रदेश र यिका आिपािका क्षेरहरूमा अत्याधनसनक िेवा िवहतको अपपतालको 
आवश्यकता रहेको अवपर्ामा यि अपपतालको सनमाथण तर्ा िञ्चालनले िो आवश्यकतालाई केही 
हद भए पसन पनरा हननेछ । यपतै गरेर यिको सनमाथण तर्ा िञ्चालनले रोजगारीको सिजथना तर्ा 
राज्य र पर्ानीय तहलाई पसन राजपवको योगदान पसन हनन्छ । िामाजजक दावयत्व िहन गदाथ 
पर्ानीय क्षेरलाई र्प िहयोग पनग्नेछ ।  प्रपताव कायाथन्वयन गदाथ ठूलो क्षसत हनने वा अपेक्षाकृत 
धेरै प्रसतकूल प्रभावहरू पने देजखँदैन । आयोजना सनमाथण तर्ा िञ्चालन चरणमा यि वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कनिाट आएका अननकूल प्रभाव असधकतम असभववृद्ध तर्ा प्रसतकूल प्रभावहरू न्यून गने 
उपायहरू िनझाइए अननिार कायथ गरेमा प्रभावहरूलाई पर्लगत िमाधान गनथ िवकने खालका छन ्
। अननगमन कायथलाई सनयसमत रूपमा सनरन्तरता ददई प्रपताव कायाथन्वयन गनथ उपयनक्त देजखन्छ 
।  

िमग्रमा भन्नन पदाथ यि प्रपताव कायाथन्वयन गदाथ देजखने प्रभावहरूलाई िजजलै सनराकरण गनथ 
िवकन ेतर्ा प्रपताव कायाथन्वयन गदाथ यि क्षेरको पवापथ्य िेवामा र्प िहज हननेछ। यपतै गरेर 
यि प्रपताव कायाथन्वयन हनने जग्गा काननन िमोजजम िबझौता गरी सलइएको हो ।अन्त्यमा यि 
अपपताल िञ्चालन यि प्रसतवेदनमा प्रपतनत गररएका सनवारणका उपायहरू अवलबिन गरर गररने 
िञ्चालकको तफथ िाट प्रसतिद्धता गररन्छ ।  

11.2 प्रसतिद्धता  

प्रपताववत एडभान्ि इन्टरनेशनल हजपपटल प्रा.सल. (१५० शय्या) िवहतको अत्याधनसनक िेवा 
िनववधा िवहतको अपपताल सनमाथण तर्ा िञ्चालनिाट पने अननकूल प्रभावहरूलाई िढोत्तरी गनथ 
तर्ा प्रसतकूल प्रभावहरू न्यूनीकरण गनथको लासग प्रपतावक प्रसतिद्ध रहको छ । यि प्रसतवेदनमा 
िमावेश गररएका िबपूणथ अननकूल प्रभावहरूलाई िढोत्तरी गनथ तर्ा प्रसतकूल प्रभावहरू न्यूनीकरण 
गने उपाय लागू गनथको लासग प्रपतावक प्रसतिद्ध रहको छ । 

 अपपतालिाट सनष्कासित फोहरमैलाको व्यवपर्ापनको लासग फोहरमैला व्यवपर्ापन ऐन, 
२०६८ र फोहरमैला व्यवपर्ापन सनयमावली, २०७० ले तोके िमोजजम गररनेछ। 

 अपपतालमा ववर्श् पवापथ्य िङ्गठनले सनधाथरण गरेको मापदण्ड िमोजजमको िंक्रमण 
सनयन्रणको व्यवपर्ा गननथको िारै् िोको सनयसमत र प्रभावकारी अननगमन गररनेछ । 
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 अपपतालमा आउने सिरामीलाई आवश्यक पने जानकारी गराउन िोधपनछ वा िहायता 
कक्षको व्यवपर्ा गरी िेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी ददन िामाजजक िेवा इकाईको 
व्यवपर्ा गररनेछ । 

 अपपतालमा मकथ रीयनक्त उपकरणको िट्टा सडजजटल प्रववसधयनक्त उपकरण प्रयोग गररनेछ। 
 प्रपताववत अपपतालिाट उत्िजथन हनने जचवकत्िा जन्य फोहर व्यवपर्ा िबिन्धी कायथको 

सनयसमत अननगमन गनथ वातावरण ववद् िवहतको वातावरणीय व्यवपर्ापन यनसनटको 
व्यवपर्ा गररनेछ। 

 सनमाथणकायथमा िंलग्न मासनिहरूलाई काम गदाथ व्यजक्तगत िनरक्षा िामाग्रीहरूको प्रयोग, 
प्रार्समक उपचारका लासग चावहने िामानहरू, शौचालय, िफा वपउने पानी र िरिफाइमा 
चावहने िामानहरूको व्यवपर्ा असनवायथ रूपमा समलाइने छ । 

 प्रपताववत अपपतालले नेपाल िरकारिाट िञ्चासलत िेवा वा कायथक्रम िञ्चालन गदाथ नेपाल 
िरकारले तोकेको प्रोटोकल/मापदण्ड/ सनदेजशका असनवायथ रूपमा पालना गररनेछ । 

 प्रपताववत अपपताल पररिरमा पवापथ्यकर वातावरणका लासग वकृ्षारोपण तर्ा िगैँचाको 
व्यवपर्ा गररनेछ। 

 प्रपताववत अपपतालले फामेिी िेवा सनदेजशका, २०७० िमोजजम आफ्नै हाता सभर औषसध 
पिलको व्यवपर्ा गनेछ । 

 प्रपताववत अपपतालले ििैले देख्न े पर्ानमा उजनरी पेवटका राखेछ । त्यपतै जन गननािो 
व्यवपर्ापनको लासग गननािो िनने्न असधकारी तोकी जन गननािो तर्ा पनथ आएको उजनरी 
िमाधान गने व्यवपर्ा समलाइनेछ ।  

 


