
प्रदेश सरकार            

वन¸ वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 

लमु्बिनी प्रदेश 

मकुामः िटुवल 

 

 

लमु्बिनी प्रदेश अन्त्तर्गत रुपन्त्देही म्िल्लाको ततलोत्तमा नर्रपातलका वडा नं ३ मा प्रस्ताववत यशोदा 
हाउम्िङ्ग आयोिना प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रततवेदन उपर तलम्ित राय 

सझुावको लातर् आह्वान र्ररएको 
सावगितनक सूचना 

प्रथम पटक प्रकाम्शत तमतत २०७८/१२/१८ 

िटुवल उ.म.न.पा. ६ रुपन्त्देही वतन भएका श्री कमल मालपानी समेत प्रस्तावक भई यशोदा हाउम्िङ्ग प्रा.तल. अन्त्तर्गत 
रुपन्त्देही म्िल्ला¸ ततलोत्तमा न.पा. वडा नं १५¸ परुानो सडकमा (म्ि.वप.एस: 27.59189N, 83.462260E,)मा  कुल ५७ 
वटा घर आवास तनमागण एवं व्यपाररक उद्दशे्य सवहतको यशोदा हाउम्िङ्ग आयोिना प्रस्ताव संचालन र्नग वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन  (EIA) प्रततवेदन तयार र्री यस मन्त्रालयमा स्वीकृततको लार्ी पेश भएको छ। 

प्रस्ताव अनसुार आयोिनाले कूल २-१५-११ (१८¸८१०.८३ व.तम.) क्षेरफलमा २०६.२४ व.तम. देिी २२६.८७ 
व.तम. क्षेरफलको ववतभन्न २ तल्ले ५७ वटा आवासहरु  तनमागण र्री तिक्री तितरण तथा संचालन र्ने भएको छ र 
योिनामा थप रुपमा सामदुावयक भवन ( म्िम हल¸ लिी¸ कायागलय आदी)¸ िलुा र हररयाली क्षेर लर्ायतका अन्त्य 
संरचनाहरु पतन छन।् नीम्ि िग्र्ामा तनमागण हनुे यस आयोिना क्षेर वरपर हाल सडक सवहत तनतान्त्त कृषी भतूम रहेको 
तथा उत्तर मोहडामा तसचाई कूलो देम्िएको छ।यस आयोिनाको उल्लेम्ित प्रततवेदनमा तनमागण र संचालन चरणमा 
ववतभन्न प्रभावहरु पवहचान भई समााानका कृयाकलापहरु समेत प्रस्तववत छन।्  

वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ को तनयम ११ को उपतनयम (६) िमोम्िम यस प्रततवेदनमा राय–सझुाव तलनका 
लातर् प्रततवेदन पढ्न वा उतार र्री लजिान पाउन े ्यिस्था रहेकोले यस आयोिना प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन प्रततवेदन यस वन¸ वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालयको Web Site: https://moitfe.lumbini.gov.np/  मा 
समेत सावगितनक र्ररएको छ।उक्त प्रततवेदन सबिन्त्ामा सरोकारवाला वा िो कसजको पतन तलम्ित राय सझुाव प्राप्त भएमा 
यस मन्त्रालयले प्रस्तावको स्वीकृतत प्रकृयामा प्राप्त भएका उपयूक्त राय–सझुावहरुलाई आयोिना प्रस्तावमा सबिोान र्ने 
भएकोले यस सबवन्त्ामा ्यम्क्त वा कुनज समूह¸ संघसंस्थान वा प्रभाववत वर्गको कुनज राय–सझुाव भएमा यो सूचना प्रथम 
पटक प्रकाशन भएको तमततले सात (७) ददन तभर आफ्नो तलम्ित राय सझुाव तनबन ठेर्ानामा पठाई ददन ुहनु यसज सूचना 
द्वारा आव्हान र्ररएको छ। 
 

प्रततवेदन अध्ययन वा उतार र्नग सवकन ेस्थानहरु: 

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

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

२. श्री यशोदा हाउम्िङ्ग प्रा.तल.¸ ततलोत्तमा न.पा. ३¸ रुपन्त्देही। 

yashodahousing@gmail.com,  फोनः ९८५७०४२८२० 
राय सझुाव पठाउन ेठेर्ाना 

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/
mailto:yashodahousing@gmail.com


  

यशोदा हाउजिङ्गको 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

ततलोत्तमा नगरपातलका, वडा नं. १५, परुानो रोड  

 रूपन्देही जिल्ला, लजुबिनी प्रदेश 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

पेश गररएको तनकाय 

लजुबिनी प्रदेश सरकार 

वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्रालय 

िटुवल, रूपन्देही 
मार्फ त 

ततलोत्तमा नगरपातलकाको कायाफलय 

ततलोत्तमा, रूपन्देही 
 

 

प्रस्तावक 
यशोदा हाउजिङ प्रा.तल. 

ततलोत्तमा नगरपातलका वडा नं. ३, ततलोत्तमा, रूपन्देही जिल्ला, लजुबिनी प्रदेश 
सबपकफ  नं:. ९८५७०४२८२० 

इमेल: yashodahousings@gmail.com 

 

चैर, २०७८ 
 



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

क 

घोषणा पर 
 

लजुबिनी प्रदेश, रूपन्देही जिल्लाको ततलोत्तमा नगरपातलका वडा नं. १५, परुानो सडकमा 
तनमाफण तथा सञ्चालनका लातग प्रस्तातवत यशोदा हाउजिङ्गको लातग हामी अध्ययन टोली मार्फ त 
तनबन कुराहरू घोषणा गदफछौँ: 

(क) यस प्रारजबभक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनमा हामी टोली सदस्यको भतूमकामा 
संलग्न छौँ। 

(ख) हामीले व्यवसातयक (professionally) तररकाले यस अध्ययन गरेका हौं। 

(ग) यस प्रततवेदनमा उजल्लजखत सूचना तथा आकँडा तवषयसँग सबिजन्ित तनकायहरूिाट 
तलइएको हो र सूचना तथा आकँडामा कुनै पररवतफन गररएको छैन। यदद सूचना 
तथा आकँडामा कुनै पररवतफन गररएको भए हामी जिबमेवार हनुेछौं। 

 
नाम पद हस्ताक्षर 

डा. मािव तगरी टोली नेता/वातावरण तवद्  

सदुीप हाडा ईजन्ितनयर  

राम प्रसाद पाठक वनस्पतत तवज्ञ  

तलु्सी तगरी समािशास्त्री  

 

अन्य अध्ययन टोली 
नाम पद हस्ताक्षर 

तिश्वतेा ििाचायफ वातावरण अतिकृत  

जशला तगरी वातावरण अतिकृत  

 
कबपनीको छाप: 
तमतत: तव.सं. २०७८ र्ाल्गणु १५ 

 

  



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

ख 

प्रस्तावकको घोषणा पर 

  

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना:  

यशोदा हाउजिङ प्रा.तल. 
ततलोत्तमा नगरपातलका वडा नं. ३, परुानो सडक, रूपन्देही जिल्ला, लजुबिनी प्रदेश 
सबपकफ  नं.: ९८५७०४२८२० 
इमेल: Yashodahousings@gmail.com 

 

हामी तनबन कुराहरू घोषणा गदफछौँ : 
(क) यस प्रारजबभक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन योिनामा 

प्रस्ततु भएका सबपूणफ कायफहरूको पररपालना गने, र भतवष्यमा देखा पनफ सक्ने अन्य 
प्रभावको न्यूनीकरण समेत गने प्रततवद्धता यस प्रस्तावकले गदफछ। 

(ख) प्रस्तावकद्वारा स्वीकृत प्रततवेदन अनसुार प्रस्ताव कायाफन्वयन गने प्रततिद्धता िाहेर 
गदफछ। 

 

प्रस्तावको तर्फ िाट 
 

................................... 
रािेश खनाल 
प्रस्तावक  

mailto:Yashodahousings@gmail.com
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ग 

कायफकारी साराशं 

 

१. प्रस्ताव 

यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन लजुबिनी प्रदेश, रूपन्देही जिल्ला, ततलोत्तमा 
नगरपातलका, वडा नं. १५, परुानो सडकमा यशोदा हाउजिङ प्रा. तल. द्वारा प्रस्तातवत यशोदा 
हाउजिङ्गका लातग तयार पाररएको हो। २ तवघा १५ कठ्ठा ११ िरु क्षेरर्ल रहेको िग्गामा 
कोलोनीको रूपमा ५७ (सन्ताउन्न) वटा हाउजिङ्ग िनाइफ इफच्छुक पररवारहरूलाइफ सतुविा 
सबपन्न आवासको व्यवस्था गने उदे्दश्यका साथ ततलोत्तमा नगरपातलकाको परुानो सडकमा 
यशोदा हाउजिङ्ग तनमाफण तथा सञ्चालन गने योिना प्रस्ताव गरेको हो। यस सतुविापणुफ 
आवासीय क्षेरमा घरहरू मार नभइफ पयाफप्त खलुा क्षेर, पातकफ ङ्ग, जिम, खेलकुद तवषशे कोठा, 
सभा गहृ, रेषु्टरेण्ट, जस्वतमङ्ग पलु र Daycare center भएको क्लि भवन, चौडा िाटो, पयाफप्त 
स्वच्छ खानेपानी आददको राम्रो व्यवस्था गने योिना रहेको छ। 

 

२. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औजचत्य 

लजुबिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाजशत वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ र लजुबिनी प्रदेश 
सरकारद्वारा प्रकाजशत वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ को अनसूुची ३, तनयम ३ सँग 
सबिजन्ितः 

 ङ.१ अनसुार १०,००० वगफतमटर क्षेरर्लभन्दा िढीको तनमाफण क्षेर वा भूँइफक्षेरर्ल 
भएको आवासीय, व्यवसातयक वा आवासीय र व्यावसातयक दवैु प्रकृतत भएको संयकु्त 
भवन तनमाफण गनफ लातग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गनुफपने र प्रस्तातवत 
आवासीय भवनको Floor Area १४,२२३ वगफ तम. हनुे भएकाले; 

 ङ. ६ अनसुार २०,००० तलटर भन्दा िढी दैतनक भतूमगत पानीको प्रयोग हनुे भवन 
तनमाफण तथा सञ्चालन गनफका लातग पतन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुफपने र 
प्रस्तातवत आवासीय भवन सञ्चालनको क्रममा दैतनक ८०,००० तलटर भतूमगत पानी 
प्रयोग हनु सक्ने अनमुान गररएकोले प्रस्तातवत आयोिनाको वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन गररएको हो।  

 

३. अध्ययन तवति 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षेर तनिाफरण तथा कायफसूची तमतत २०७७/१०/२० मा 
लजुबिनी प्रदेश, वन वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्रालय, िटुवल रूपन्देहीिाट स्वीकृत भए 



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

घ 

पश्चात ्वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन अन्तगफत सावफितनक सनुवुाइको लातग "गौतम िदु्ध 
सन्देश" रातिय दैतनक पतरकामा तमतत २०७८/१०/२६ मा सूचना प्रकाजशत गररयो। 
सावफितनक सनुवुाइमा उपजस्थततका लातग स्थानीय तनकाय तनवाफजचत िनप्रतततनति र अन्य 
सरोकारवालाहरू तथा स्थानीय संघ संस्था, तछमेकीहरूलाई आमजन्रत गररयो। तमतत 
तव.सं.२०७८/१०/२८ मा आयोिना गररएको सावफितनक सनुवुाइका िेलामा तटपोट गररएको 
स्थानीयवासीिाट आएको सझुावलाई समावेश गदै प्रततवेदन तयार गररएको हो। तत ्पश्चात ्
स्थानीयवासी, संघ–संस्था तथा सरोकारवालाहरूको प्रस्तातवत हाउजिङ्गको तनमाफण तथा 
सञ्चालनिाट पनफ िाने प्रभावको िारेमा राय, सझुावका लातग वडा कायाफलय र अन्य संघ-

संस्थाहरूमा सावफितनक सूचना टाँस गरी मचुलु्का तलइयो। सूचना टाँस भए पश्चात ् तमतत 
तव.सं. २०७८/११/०३ मा "गौतम िदु्ध सन्देश" रातिय दैतनक पतरकामा राय सझुावका 
लातग ७ ददने सावफितनक सूचना प्रकाजशत गररयो। सूचना प्रकाशन पश्चात ् ततलोत्तमा 
नगरपातलका, वडा नं. १५ को कायाफलयिाट तमतत तव.सं. २०७८/११/१० मा तसर्ाररस पर 
सङ्कलन गररयो। 

 
४. तवद्यमान वातावरणीय अवस्था 
भौततक वातावरण 

प्रस्तातवत हाउजिङ्ग लजुबिनी प्रदेश अन्तगफत रूपन्देही जिल्लाको ततलोत्तमा नगरपातलकामा 
पदफछ। हाउजिङ्ग रहने स्थान भौगोतलक रूपमा २७°३५'३०.८२" उत्तरी अक्षांश र 
८३°२७'४४.१४" पूवी देशान्तरमा अवजस्थत छ भने समदु्री सतहिाट १२० तम. उचाइमा 
पदफछ। प्रस्तातवत आयोिना स्थल समथर ितमनमा रहेको छ। आयोिना िन्ने स्थल 
१८,८१०.९४ वगफ तम. रहेको छ र ११,९५७ वगफ तम. (कुल िग्गाको ६३.५६ प्रततशत) 
मार हाउजिङ्गको भवनले ओगट्नेछ। नेपालमा पाइने मौसमी क्षेरहरूको तवजशष्टीकरणका 
दृतष्टकोणले प्रस्तातवत आयोिना क्षेर रूपन्देही जिल्लामा पदफछ। तराइफ भेगमा पने यस 
आयोिनास्थलमा उष्णप्रदेशीय तकतसमको िलवाय ु(Tropical Climatic Zone) पाइन्छ। यस 
क्षेरको औसत वातषफक न्यूनतम तापक्रम १९ देजख २० तडग्री सेजल्सयस रहेको छ भन ेऔसत 
वातषफक अतिकतम तापक्रम ३१ देजख ३२ तडग्री सेजल्सयस रहेको छ। आयोिना क्षेरमा 
वातषफक सरदर १७१७.२ तमलीतमटर वषाफ मापन गररएको तथ्याङ्क छ।  

 

प्रस्तातवत आयोिना क्षेर वरपर वायकुो गणुस्तर मापन गररएको छ। यस क्षरेको वरपर तनकै 
न्यून सवारीसािन आवतिावत गने तथा सडक खण्डमा कालोपरे गररएकोले वायमुा िलुोको 
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मारा कम देजखएको छ। आयोिना क्ष ेर सहरिाट टाढा तथा ग्रातमण पररवेशमा रहेको हनुाले 
वायकुो गणुस्तर औसत तकतसमको रहेको पाइएको छ। आयोिना स्थलमा ध्वतनको औसत 
(Leq) स्तर तिहानको समयमा ३२.२७ डेतसिल (Decibel) र ददउँसोको समयमा ४१.७४ 
डेतसिल (Decibel)  रहेको पाइयो, िनु ध्वतन गणुस्तर सबिन्िी रातिय मापदण्ड, २०६९ तभर 
रहेको पाइयो। प्रस्तातवत आवासीय क्षेरको सिैभन्दा नजिकको िलस्रोत ततनाउ नदी हो, िनु 
आयोिना क्षेरिाट कररि ३ तकलोतमटर पजश्चममा अवजस्थत छ। आयोिना क्षेरको पानी 
संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गररएको छ, िसमा Turbidity र Iron को मारा रातिय 
खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड, २०६३ ले तोतकएको मापदण्ड भन्दा िढी पाइफयो। 
 

िैतवक वातावरण 

प्रस्तातवत आवासीय क्षेर कुनै पतन रातिय तनकुञ्ज, वन्यिन्त ुआरक्षण क्षेर, जशकार आरक्षण 
क्षेर, आतिकाररक रूपमा मान्यता प्राप्त संरक्षण क्षरे वा स्थानीय मान्यता प्राप्त पाररजस्थततक 
सबवेदनशील क्षेर तभर वा वरपर पदैन। स्थानीयहरूसँग गररएको छलर्लिाट यस क्षेरमा 
केही घरपालवुा िनावरहरू मार पाइन्छन।् 
 

सामाजिक-आतथफक र सासं्कृततक वातावरण 

प्रस्तातवत आयोिना "पोइन्ट प्रोिेक्ट" हो र आयोिनाको भवन तनमाफण गदाफ नगरपातलकाको 
तनयमानसुार भवन वरपर सेट ब्याक (set back) छोतडने भएकोले प्रस्तातवत आयोिनािाट ५० 
तमटरसबमको क्षेरलाई प्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेर र सो प्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेरिाट ५० तमटरसबमको 
िातहरी क्षेरलाई अप्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेरको रूपमा तलइएको छ। हाउजिङ्गिाट प्रत्यक्ष र 
अप्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेरमा कुनै घरपररवारहरूको िसोिास रहेको छैन। 

 
५. प्रभावहरूको पतहचान 

सकारात्मक प्रभाव 

 रोिगारीको अवसर 

 सतुविा सबपन्न आवासीय क्षेरको उपलब्िता 
 रािस्व सङ्कलन 

 सामाजिक सरुक्षा 
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नकारात्मक प्रभाव 

तनमाफण चरण सञ्चालन चरण 
भौततक वातावरण 

 भतूम प्रयोगमा पररवतफन 
 वाय ुप्रदूषण 
 िल प्रदूषण 
 ध्वतन प्रदूषण 
 पानीको माग र खपत 
 ठोस तथा तरल र्ोहोर व्यवस्थापन 
 तनमाफण सामग्रीको ढुवानी तथा व्यवस्थापन 

सबिन्िी चनुौती 
 आगलागी, भकूबपीय तथा अन्य सबभातवत 

प्रकोपहरू 
 तछमेकी पूवाफिारमा प्रभाव 

 ठोस र्ोहोर उत्पादनसँग सबिजन्ित प्रभाव 
 तरल र्ोहोर उत्पादनसँग सबिजन्ित प्रभाव 
 उच्च पानी उपभोगसँग सबिजन्ित प्रभाव 
 िल प्रणाली व्यवस्थापन 
 उच्च ऊिाफ खपत 
 प्रकोप सबिन्िी प्रभाव 
 यातायात व्यवस्थापन सबिन्िी चनुौती 
 ध्वतन प्रदूषण 

िैतवक वातावरण 
 आवासीय क्षेरमा हररयालीको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको चनुौती 

सामाजिक, आतथफक तथा सासं्कृततक वातावरण 
 कामदारहरूको सरुक्षा तथा स्वास्थ्यको 

िोजखम 
 िालिातलकाको श्रम शोषण तथा ज्यालामा 

गररने भेदभाव 
 कायाफस्थलमा हनुे यौन िन्य दवु्यफवहार 
 महामारीिाट पनफ सक्ने प्रभाव 
 स्थानीयवासीको गनुासो 

 आवासीय क्षेर तभर र वरपर क्षरेको 
स्वास्थ्य तथा सरसर्ाइ  

 स्थानीयवासीहरूको गनुासो 

 

यी नकारात्मक प्रभावहरूको पतहचान गरेर यसलाई न्यूनीकरण गनफ व्यावहाररक रूपमा सबभव 
भएका सिै उपायहरू अपनाएमा कम भन्दा कम क्षतत हनु सक्छ। 

 
६. िढोत्तरीका उपायहरू 

 सबभव भएसबम योग्यता, तसप र इच्छुकताको आिारमा रोिगारीका अवसरहरूको लातग 
स्थानीय व्यजक्तहरूलाई प्राथतमकता ददइनेछ।  

 आयोिना सञ्चालन वापत संघीय तथा स्थानीय तहलाई िझुाइने रािस्विाट संघ तथा 
स्थानीय तहको रािस्व संकलनमा टेवा पगु्नेछ। 

 इफच्छुक पररवारहरूलाइफ सतुििा सबपन्न आवसीय भवन उपलब्ि गराइफनेछ। 
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 आवासीय क्षेरको मखु्य प्रवेशद्वारमा दक्ष र सक्षम सरुक्षा चौकीदारको व्यवस्था रहनेछ। 

 

७. वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण उपायहरू 

भौततक क्षरे 

 खलुा स्थानहरू, भवनहरूले ओगट्ने क्षेरर्ल र सेट ब्याकहरू संरचनात्मक र 
ल्यान्डस्केप तडिाइन नक्सामा उल्लेख भए अनसुार कायम राजखनेछ। रातिय भवन 

संतहता, २०६० को पालना गदै भवन तनमाफण गररनेछ। 

 भवनको तनमाफण अवतिमा आवश्यक तनमाफण सामग्रीहरूको भण्डारण प्रस्तातवत 
आयोिनाको स्वातमत्वमा रहेको िग्गा तभर नै गररनेछ। तनमाफण क्षेरलाइफ पूणफ रूपमा 
घेरेर मार तनमाफण कायफ गररनेछ। तनमाफण कायफ गदाफ सेफ्टी नेटको प्रयोग गररनेछ। 

 तनमाफण चरणमा तनस्कन े र्ोहोरहरूको िथाभावी तवसिफनमा रोक लगाइनेछ। पनु: 
चक्रीय र्ोहोरहरूको संकलन गरी त्यस्ता र्ोहोर सबिजन्ित तिके्रतालाइफ तिक्री गररनेछ 
तथा उच्च ध्वतन तनस्कने तनमाफण कायफहरू रातरकालीन समयमा गररन ेछैन। 

 तनमाफण कायफ तनिाफररत समय ७:०० देजख १९:०० सबम मार गररनेछ। 

 पानीको माग र खपतलाई न्यूनीकरण र यसको उजचत व्यवस्थापन गनफ कामदारहरूमा 
पानी संरक्षण उपायहरु अपनाउने िागरूकता ददईनेछ। 

 आतिकाररक तथा वैि रूपमा तवक्री गररने तनमाफण सामग्रीहरू मार खरीद गररनेछ। 
आयोिना स्थलिाट नजिक रहेका तवक्री केन्द्रहरूिाट तनमाफण सामग्री खरीद गररनेछ। 
तनमाफण सामग्रीहरूको ढुवानी गदाफ तनमाफण सामग्रीलाई प्लाजस्टक वा तरपालले छोतपनेछ। 
तनमाफण सामग्री ढुवानी गदाफ ढुवानी गने सािनको तोतकएको क्षमता अनसुार मार 
गररनेछ। चालकहरूलाई सचेतना ददई हनफको प्रयोगलाई तनषिे गररनेछ। 

 प्रत्येक आवासीय भवनमा र्ोहोर संकलनका लातग र्ोहोर राख्न े भाँडोको व्यवस्था 
गररनेछ। कुतहने र नकुतहने र्ोहोरलाई छुटै्ट संकलन गरी नगरपातलकाको र्ोहोरमैला 
व्यवस्थापन प्रणाली मार्फ त व्यवस्थापन गररन ेर पनुः प्रयोग गनफ तमल्न ेर्ोहोरलाई पनुः 
प्रयोग गररनेछ। तवद्यतुीय र्ोहोरलाई छुटै्ट सङ्कलन गरी सबिजन्ित तवके्रतालाई िेजचनछे। 
आवासीय क्षेर पररसरमा र्ोहोर िलाउन तनषिे गररनेछ। 

 आयोिनाले सकेसबम र्ोहोरको मारा घटाउने, पनु  :प्रयोग गने र पनु:चक्र गने ) 3R 
तप्रजन्सपल  (अविारणामा िोड ददइफनेछ। ४० माइक्रोन भन्दा कमको प्लातष्टक झोलाको 
प्रयोग प्रततिजन्ित गररनेछ। 
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 र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट तनयन्रण गनफ समय समयमा ममफत र अनगुमन गररनेछ। 

र्ोहोर पानीको तवसिफन गदाफ नेपाल सरकारले लागू गरेको सावफितनक ढलहरूमा 
पठाउने औद्योतगक एफ्लएुन्टको मापदण्ड िमोजिम मार तवसिफन गररनेछ। 

 भतूमगत पानी सबिजन्ित तनकायिाट स्वीकृतत पश्चातमार तनकातलछ भने प्रयोग 
गररसकेको पानीलाई प्रशोिन गरी िगैँचा  ,सरसर्ाइ  तथा अन्य प्रयोिनमा प्रयोग 
गररनेछ। Pavement नगररएको ठाँउिाट र आयोिनाको खलुा र हररयाली क्षेरमार्फ त 
प्राकृततक रूपमा भतूमगत पानी पनुभफरण हनुेछ। 

 तडिेल िेनेरेटर तथा सवारी सािन खरीद गनुफ परे नेपाल सरकारले तोकेको वाय ुप्रदूषण 
मापदण्ड तभर पने गरी मार खरीद गररनेछ। तडिेल िेनेरेटर सेटहरूको आवतिक ममफत 
गररनेछ। 

 तवद्यतुीय ऊिाफ खपत न्यूनीकरणका लातग वातावरणमैरी उपकरणहरूको प्रयोगलाइफ 
िढावा ददइनेछ।  

 प्रकोप िोजखमको लातग आवश्यक सािनहरूको व्यवस्था गररनेछ। प्रकोप भइहालेमा 
सरुजक्षत तवरले भवनिाट िातहर तनस्केर सरुजक्षत खलुा स्थानमा भेला गररनेछ।  

 सवारी संकेतहरू िस्तै 'No Horn' िस्ता दृतष्टकोण सडकमा राजखनेछ। प्रस्तातवत 
आवासीय क्षेरतभरको िाटोमा स्पीड बे्रकर ,Street light को व्यवस्था गररनेछ। 
आवासीय क्षेरतभर प्रत्येक मोडमा तसतस तट.तभ. क्यामेराको व्यवस्था रहनेछ।  

 ध्वतन प्रदूषण हटाउन आयोिना पररसर तभर हनफको प्रयोगमा कडाइका साथ प्रततिन्ि 
लगाईनेछ। िेनरेटरहरू साइलेन्सरको साथ िडान गररनेछ र िन्द कक्षमा राजखनेछ। 
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िैतवक वातावरण 

 प्रस्तातवत आयोिना वरपर खाली ठाउँहरूमा रूखहरू रोपेर हररयाली कायम गररनेछ। 
आवासीय क्षेरको प्रत्येक भवनमा िगैँचाको व्यवस्था रहनेछ। 

 
सामाजिक-आतथफक र सासं्कृततक वातावरण 

 तनमाफण चरणमा कामदारहरूको व्यजक्तगत सरुक्षामा सािनहरू िस्तै हेल्मेट, िटु, चस्मा, 
मास्क, सेफ्टी िेल्टको प्रयोगलाई अतनवायफ गररनेछ। तनमाफण कामदारहरुलाई स्वास्थ्य 
िीमा, प्राथतमक उपचार तकट, सरुजक्षत तपउने पानी र पयाफप्त शौचालय िस्ता स्वास्थ्य 
सरुक्षाहरु प्रदान गररनेछ। 

 तवतभन्न साइनिोडफ, पयाफप्त ित्ती तथा भवनको रंगरोगन कायफ गदाफ सेफ्टी नेटको प्रयोग 
गररनेछ। कुनै पतन प्रकारको सरुवा रोग वा महामारीिाट िच्न को लागी साविानी 
अपनाईनेछ। 

 श्रम ऐन, २०७४ तथा िाल श्रम (तनषिे र तनयतमत गने) ऐन, २०५६ लाई पूणफ रूपमा 
कायाफन्वयन गररनेछ। समान कामको समान तलिको कायाफन्वयन गररनेछ। 

 COVID-19 Safety & Hygiene Protocol को पालना गदै कायफस्थलमा सामाजिक दरुी 
कायम राजखनेछ, मास्क तथा सेतनटाइिरको अतनवायफ रूपमा प्रयोग गररनेछ। यदद 
कसैलाई संक्रमण भईहालेमा तनिलाई तनको नहनु्िेल कामिाट छुट्टी ददईनेछ। साथै 
उपचारको लातग प्रिन्ि गररनेछ।  

 आयोिना सञ्चालनका लातग प्रजशजक्षत र कुशल कमफचारीहरूको तनयजुक्त र स्थानीयहरूलाई 
प्राथतमकता ददईनेछ। प्राथतमक उपचार तकटको (First Aid Kit) र स्वास्थ्य िीमाको 
प्राविान गररनेछ। सामदुातयक स्वास्थ्य र सरसर्ाइ अभ्यासहरूको िारेमा 
कमफचारीहरूलाई िानकारी  ददइनेछ। 

 तनमाफण कायफ शरुू गनुफ अजघ गनुासो सनेु्न अतिकारी तोतकनेछ र मखु्यद्वारमा गनुासो 
पेतटका राजखनेछ। तवतभन्न स्रोतहरु िाट प्राप्त गनुासोहरु गनुासो सनेु्न अतिकारीद्वारा दताफ 
गररनेछ र प्रस्तावकद्वारा यसको न्यूनीकरणको लातग स्थानीय व्यजक्तहरूसँग छलर्ल 
गरेर आवश्यक कदम अपनाइनेछ। 

 

उजल्लजखत न्यूनीकरणका उपायहरू अवलबिन गनफ सञ्चालन चरणका लातग कुल अक्षरेपी रू. 
तीन लाख दश हिार मार एक पटकको खचफको रूपमा तवतनयोिन गररएको छ। साथै 
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सञ्चालन अवतिमा वातषफक कुल अक्षरेपी रू. तेह्र लाख पचास हिार मार न्यूनीकरणको लातग 
व्यवस्थापकीय खचफ हनुे देजखन्छ। 
 

८. वातावरणीय व्यवस्थापन योिना 
यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनमा प्रभावहरूको व्यवस्थापन योिना, अनगुमन 
योिना संलग्न गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योिना तयार गररएको छ। यस योिनामा 
नेपालमा तवद्यमान प्रदूषण मापदण्डहरूलाई समेत मध्यनिर राखी सो सबिन्िीको व्यवस्था 
समेत उल्लेख गररएको छ। साथै वातावरणीय व्यवस्थापन प्रारूप अन्तगफत अनगुमन गनुफपने 
दातयत्वहरूलाई प्रततवेदनमा उल्लेख गररएको छ। त्यस्तै वातावरणीय परीक्षणको लातग 
आवश्यक रकम स्पष्ट साथ उल्लेख गररएको छ। वातावरणीय अनगुमनका लातग वातषफक कुल 
अक्षरेपी रू. पाँच लाख पच्पन्न हिार मार तवतनयोिन गररएको छ। 

 

९. तनष्कषफ 
यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको तसलतसलामा प्रस्तातवत आयोिनाको तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा हनु सक्ने वातावरणीय प्रभावहरूको लेखािोखा गरी त्यस्ता वातावरणीय प्रभावहरूलाई 
घटाउन तवतभन्न न्यूनीकरणका उपायहरू प्रस्ततु गररएको छ। यस प्रततवेदनमा उल्लेख भए 
अनसुारको वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू अवलबिन गने तथा प्रस्तातवत 
वातावरणीय व्यवस्थापन योिना अतनवायफ रूपमा लागू गररनेछ। साथै वातावरणीय अनगुमन 
समेत यस प्रततवेदनमा उल्लेख भए अनसुार समय समयमा गररनेछ। यस यशोदा हाउजिङ 
प्रा.तल. ले स्थानीय प्रभातवत व्यजक्तहरू, सरोकारवाला संघ संस्थाहरूसँग आपसी समन्वय 
कायम राखी यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनमा उल्लेख भएका प्रभाव न्यूनीकरणका 
उपायहरू अवलबिन गने तथा सो को तनयतमत अनगुमन गने प्रततिद्धता व्यक्त गरेको छ।  



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

ट 

तवषय सूची 
घोषणा पर ............................................................................................................................... क 

कायफकारी साराशं........................................................................................................................ग 

पररच्छेद १: प्रततवेदन तयार गने व्यजक्त वा संस्थाको नाम र ठेगाना ............................................... १ 

१.१ प्रस्तावक............................................................................................................................ १ 

१.२ परामशफदाता ....................................................................................................................... १ 

१.३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औजचत्य ............................................................................. १ 

१.४ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू .......................................................................... २ 

१.५ अध्ययनको सीमा ............................................................................................................... २ 

पररच्छेद २: प्रस्तावको पररचय ................................................................................................... ३ 

२.१ भतूमका .............................................................................................................................. ३ 

२.२ प्रस्तावको सान्दतभफकता ....................................................................................................... ४ 

२.३ प्रस्तावको तववरण .............................................................................................................. ४ 

२.३.१ आयोिनाको अवजस्थतत ................................................................................................. ४ 

२.३.२  प्रस्तावको प्रमखु तवशेषताहरू ..................................................................................... ६ 

२.३.३ तनमाफण सामग्री ............................................................................................................. ७ 

२.३.४ प्रयोग हनेु ऊिाफ तकतसम .............................................................................................. ८ 

२.३.५ आवश्यक िनशजक्त...................................................................................................... ८ 

२.३.६ आयोिनाको लातग आवश्यक िग्गा ............................................................................. ८ 

२.३.७ तनमाफण तातलका ............................................................................................................ ९ 

२.४ प्रस्तावको उद्देश्य ............................................................................................................... ९ 

२.५ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनफ लागेको समय र अध्ययन टोली ........................................ ९ 

२.५.१ समय ........................................................................................................................... ९ 

२.५.२ अध्ययन टोली .......................................................................................................... ११ 

पररच्छेद ३ : प्रततवेदन तयार गदाफ अपनाइएको तवति .................................................................. १२ 

३.१ सबिजन्ित प्रकाजशत वा अप्रकाजशत सामग्री / प्रततवेदनको पनुरावलोकन .............................. १२ 

३.२ प्रस्तावको प्रभाव क्षरे तनिाफरण ......................................................................................... १३ 

३.३ प्रस्ताव कायाफन्वयन हनु ेक्षरेको नक्साको अध्ययन तथा तवश्लषेण ...................................... १४ 

३.४ चेकतलष्ट तथा प्रश्नावली ................................................................................................... १४ 

३.५ स्थलगत अध्ययन ............................................................................................................ १४ 



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

ठ 

३.६ प्रयोगशाला अध्ययन ........................................................................................................ १५ 

३.७ प्रभावको पतहचान, आकलन तथा उल्लेखनीय प्रभावको मूल्याङ्कन गदाफ अपनाइएको तवति .... १६ 

३.८ मस्यौदा प्रततवेदनको तयारी ............................................................................................. १६ 

३.९ सावफितनक परामशफ, छलर्ल, अन्तरतक्रया र सनुवुाइ ......................................................... १७ 

३.१० सावफितनक सूचना तथा सूचना सबप्रषेण र सझुाव सङ्कलन .................................................. १८ 

३.११ तसर्ाररस पर .................................................................................................................. १९ 

३.१२ प्रततवेदनको तयारी .......................................................................................................... १९ 

पररच्छेद ४ : नीतत, ऐन, तनयम, तनदेजशका तथा मापदण्डहरूको पनुरावलोकन ................................... २१ 

४.१ संतविान .......................................................................................................................... २१ 

४.२ नीतत, तनयम तथा रणनीततहरू ........................................................................................... २१ 

४.३ ऐनहरू ............................................................................................................................ २३ 

४.४ तनयम तथा तनयमावली .................................................................................................... ३० 

४.५ तनदेजशका ........................................................................................................................ ३३ 

४.६ मापदण्ड तथा संतहताहरू ................................................................................................. ३४ 

४.७ अन्तरातिय सजन्ि सबझौताहरू ......................................................................................... ३७ 

पररच्छेद ५ : तवद्यमान वातावरणीय अवस्था ................................................................................ ४० 

५.१ भौततक वातावरण ............................................................................................................ ४० 

५.१.१ भौगोतलक तथा िरातलीय अवस्था भ-ूउपयोग ........................................................... ४० 

५.१.२ िलवाय ु.................................................................................................................... ४१ 

५.१.३ भगूभफ ........................................................................................................................ ४२ 

५.१.४ भकूबपीय िोजखम ...................................................................................................... ४२ 

५.१.५ वाय ुगणुस्तर तथा ध्वतनको स्तर ............................................................................... ४३ 

५.१.६ पानीको स्रोत तथा गणुस्तर ....................................................................................... ४५ 

५.२ िैतवक वातावरण ............................................................................................................. ४६ 

५.३ सामाजिक, आतथफक तथा सांस्कृततक वातावरण .................................................................. ४६ 

५.३.१ ततलोत्तमा नगरपातलका .............................................................................................. ४६ 

५.३.२ प्रस्ताविाट प्रभातवत क्षेर ........................................................................................... ४७ 

५.३.३ सांस्कृततक वातावरण.................................................................................................. ४८ 

पररच्छेद ६ : प्रस्ताव कायाफन्वयनका तवकल्पहरू .......................................................................... ४९ 

६.१ प्रस्ताव कायाफन्वयन गने/नगने ......................................................................................... ४९ 

६.२ वैकजल्पक पररयोिना स्थान .............................................................................................. ४९ 



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

ड 

६.३ वैकजल्पक समय तातलका एवं तवति .................................................................................. ४९ 

६.४ वैकजल्पक सािनहरू ........................................................................................................ ४९ 

पररच्छेद ७ : प्रस्ताव कायाफन्वयन गदाफ वातावरणमा पने खास प्रभाव .............................................. ५० 

७.१ सकारात्मक प्रभाव .......................................................................................................... ५० 

७.१.१ तनमाफण चरण ............................................................................................................. ५० 

७.१.२ सञ्चालन चरण ........................................................................................................... ५० 

७.२ नकारात्मक प्रभाव ........................................................................................................... ५१ 

७.२.१ भौततक वातावरण ...................................................................................................... ५१ 

७.२.२ िैतवक वातावरण ....................................................................................................... ५८ 

७.२.३ सामाजिक, आतथफक तथा सांस्कृततक वातावरण ........................................................... ५८ 

पररच्छेद ८ : प्रस्तावको कायाफन्वयनिाट वातावरणमा पने प्रभावको रोकथामका तवषय ...................... 70 

८.१ सकारात्मक प्रभावको िढोत्तरीका तक्रयाकलाप ................................................................. 70 

८.२ नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरणका तक्रयाकलाप ............................................................. 71 

८.२.१ भौततक वातावरण ...................................................................................................... 71 

८.२.२ िैतवक वातावरण ....................................................................................................... 75 

८.२.३ सामाजिक आतथफक तथा सांस्कृततक वातावरण ........................................................... 76 

८.३ अनमुातनत लागतको सारांश ............................................................................................. 94 

पररच्छेद ९ : प्रस्ताव कायाफन्वयन गदाफ अनगुमन गनुफ पने तवषय .................................................... 95 

९.१ अनगुमनका प्रकार .......................................................................................................... 95 

९.१.१ प्रारजबभक अवस्थाको अनगुमन (Baseline Monitoring) ............................................ 95 

९.१.२ प्रभाव अनगुमन (Impact Monitoring) ..................................................................... 95 

९.१.३ तनयमपालन अनगुमन (Compliance Monitoring) .................................................... 95 

९.२ वातावरणीय अनगुमनका सूचक ....................................................................................... 96 

९.३ अनगुमनको तवति ............................................................................................................ 96 

९.४ अनगुमनको लातग समय तातलका ..................................................................................... 96 

९.५ अनगुमन गने तनकाय ....................................................................................................... 96 

९.६ अनगुमनको लातग अनमुातनत रकम .................................................................................. 97 

पररच्छेद १० : वातावरणीय सबपरीक्षण ................................................................................... 103 

१०.१ वातावरणीय सबपरीक्षण ................................................................................................ 103 

१०.२ वातावरणीय सबपरीक्षणका तीन पक्ष: ............................................................................ 103 



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

ढ 

१०.३ सबपरीक्षणको तकतसम: .................................................................................................. 104 

१०.४ वातावरणीय सबपरीक्षण प्रततवेदनको ढाँचा : .................................................................. 104 

पररच्छेद ११ : तनष्कषफ तथा प्रततिद्धता ................................................................................... 108 

सन्दभफ सामग्री ...................................................................................................................... 109 

 

अनसूुचीहरू 
अनसूुची १ : के्षर तनिाफरण तथा कायफसूची स्वीकृत पर र स्वीकृत कायफसूची 
अनसूुची २ : कबपनी सबिन्िी कागिातहरू 
अनसूुची ३ : िग्गािनी दताफ प्रमाण पूिाफ  
अनसूुची ४  : भवनहरूका नक्साहरू  
अनसूुची ५ : सावफितनक सनुवुाइको सूचना, मचुलु्का र माइनटु  
अनसूुची ६ : ७ ददने सूचना र मचुलु्काहरू  
अनसूुची ७ : तसर्ाररस पर 
अनसूुची ८ : माटो परीक्षणको प्रततवेदन 

अनसूुची ९ : पानी परीक्षणको प्रयोगशाला प्रततवेदन 
अनसूुची १० : वाय ुपरीक्षणको प्रयोगशाला प्रततवेदन 
अनसूुची ११ : चेक तलष्ट 
अनसूुची १२ : अध्ययन टोतलको वैयजक्तक तववरण तथा शैजक्षक प्रमाण पर 

तातलकाहरू 

तातलका 1: प्रस्तातवत आयोिनाको प्रमखु तवशेषता ..................................................... ६ 

तातलका 2: प्रस्तातवत आयोिनाको भवन तववरणहरू .................................................. ६ 

तातलका 3: अन्य सतुविाहरूको तववरण .................................................................. ७ 

तातलका 4: तनमाफण हनु लाग्ने समय ..................................................................... ९ 

तातलका 5: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन समय तातलका ............................... ११ 

तातलका 6: अध्ययन टोली ............................................................................... ११ 

तातलका 7: आयोिनासँग सबिजन्ित सन्दभफ ग्रन्थ तथा स्रोतहरू ................................. १३ 

तातलका 8: प्रभाव क्षेरको दायरा ...................................................................... १३ 

तातलका 9: आवश्यक तथ्याङ्क तथा स्रोतहरू ......................................................... १४ 

तातलका 10: प्रयोगशालाको अध्ययन तववरण ....................................................... १५ 

तातलका 11: प्रभाव मापदण्ड ........................................................................... १६ 



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

ण 

तातलका 12: सावफितनक सनुवुाइको िेला प्राप्त सझुावहरू ........................................ १७ 

तातलका 13: ततलोत्तमा नगरपातलका वडा नं. १५ िाट प्राप्त तटप्पणीहरू ..................... १९ 

तातलका 14: आयोिना क्षेरको तापक्रम, वषाफ र सापेजक्षत आद्रता .............................. ४१ 

तातलका 15: आयोिना क्षेरमा मापन गररएको वायकुो गणुस्तर ................................ ४४ 

तातलका 16 : आयोिना स्थलमा ध्वतनको स्तर ..................................................... ४४ 

तातलका 17: पानीको गणुस्तर ......................................................................... ४५ 

तातलका 18: नजिकको िस्तीको तववरण ............................................................ ४७ 

तातलका 19: सकारात्मक प्रभावहरूको मूल्याङ्कन ................................................... 61 

तातलका 20: नकारात्मक प्रभावहरूको मूल्याङ्कन .................................................... 62 

तातलका 21: सकारात्मक प्रभावको िढोत्तरीका तक्रयाकलाप .................................... 78 

तातलका 22: नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरणका तक्रयाकलाप ................................. 79 

तातलका 23: न्यूनीकरण तथा िढोत्तरीका तक्रयाकलापको लातग अनमुातनत लागत ........... 94 

तातलका 24: न्यूनीकरण तथा िढोत्तरीका तक्रयाकलापको लातग अनमुातनत लागतको सारांश
 ............................................................................................................... 94 

तातलका 25: प्रारजबभक अवस्थाको अनगुमन, प्रभाव अनगुमन र तनयमपालन अनगुमन .... 98 

तातलका 26: अनगुमनका लातग अनमुातनत लागत ............................................... 102 

तातलका 27: वातावरणीय सबपरीक्षण प्रततवेदनको ढाँचा ........................................ 104 

तातलका 28: वातावरणीय सबपरीक्षणको लातग चेकतलष्ट ........................................ 105 

 

जचरहरू 

जचर १:  गूगल अथफमा प्रस्तातवत हाउजिङ्गको अवजस्थतत ............................................... ५ 

जचर 2: टोपो नक्सामा प्रस्तातवत हाउजिङ्गको अवजस्थतत ............................................... ५ 

जचर 3: सावफितनक सनुवुाइफका तजस्वरहरू ........................................................... १८ 

जचर 4: ततलोत्तमा नगरपातलकाको भ-ूउपयोग नक्सा .............................................. ४१ 

जचर 5: प्रस्तातवत हाउजिङ्ग स्थलको भौगतभफक नक्सा .............................................. ४२ 

जचर ६: नेपालका सतक्रय र्ल्टहरू तथा भकूबपको नक्सा ....................................... ४३ 

 
  



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 
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संके्षपीकृत शव्दहरू र ततनका तवस्ततृ रूप 

 

ई.सं.   ईस्वी सबित ्

नं.    नबिर 

ने.रू.   नेपाली रूपैयाँ 
प्रा.तल.   प्राइभेट तलतमटेड 

वा.प्र.मू.  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
तव.सं.   तवक्रम सबवत ्

A.C.   Air Conditioner 

BOD   Biological Oxygen Demand 

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

CBS   Central Bureau of Statistics 

CFL(सी.एर्.एल.) Compact Fluorescent Lamp 

CGI   Corrugated galvanised iron 

DHM   Department of Hydrology and Meteorology 

EIA   Environmental Impact Assessment 

EPA   Environmental Protection Act 

EPR   Environmental Protection Rule 

FAR   Floor Area Ratio 

GoN   Government of Nepal 

IEE   Initial Environmental Examination 

KUKL   Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited 

LED (एल.ई.डी.) Light Emitting Diode 

L.P.G.   Liquified Petroleum Gas 

NBC   National Building Code 

NOx   Nitrogen Oxide 

PPE   Personal Protective Equipment 

PVC   Polyvinyl Chloride 

PM   Particulate Matter 

SO2   Sulphur Dioxide 

STP   Sewage Treatment Plant 

TSP   Total Suspended Particles 
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तक.तम.   तकलोतमटर 

के.िी.   तकलोग्राम 

के.तभ.ए.  तकलो भोल्ट एजबपयर 

तम.   तमटर 

तल.   तलटर 

व.तम.   वगफ तमटर 

%   प्रततशत  
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पररच्छेद १: प्रततवेदन तयार गने व्यजक्त वा संस्थाको नाम र ठेगाना 
 

१.१ प्रस्तावक 

प्रस्तातवत हाउजिङ्गको प्रस्तावक यशोदा हाउजिङ प्रा.तल. रहेको छ। कबपनीको नाम र ठेगाना 
यस प्रकार छ:  

 

यशोदा हाउजिङ प्रा.तल. 
ततलोत्तमा नगरपातलका, वडा नं. ३, रूपन्देही जिल्ला, लजुबिनी प्रदेश 

आतिकाररक व्यजक्तः रािेश खनाल 

सबपकफ  नं:. ९८५७०४२८२० 
इमेल: yashodahousings@gmail.com 

 

१.२ परामशफदाता  

प्रस्तावकद्वारा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कायफको जिबमा श्री प्रकृतत कन्सल्ट प्रा.तल. लाई 
ददईएको छ। यस प्रततवेदन प्रस्तावकको तर्फ िाट परामशफदाताले तयार गरेको हो। 
परामशफदाताको तवस्ततृ ठेगाना तल ददइएको छ। 

 

प्रकृतत कन्सल्ट प्रा.तल.  

काठमाण्डौ महानगरपातलका, वडा नं. १०, िानेश्वर, काठमाण्डौ जिल्ला, वाग्मती प्रदेश 

सबपकफ  नं:. ०१ –५१७२२२६ 

इमेल: info@prakriticonsult.com 

वेिसाइटः www.prakriticonsult.com.np 

 

१.३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औजचत्य 

प्रदेश सरकार वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ र प्रदेश सरकार वातावरण संरक्षण तनयमावली, 
२०७७ को अनसूुची ३, तनयम ३ सँग सबिजन्ितः 

 ङ.१ अनसुार १०,००० वगफतमटर क्षेरर्लभन्दा िढीको तनमाफण क्षेर वा भूँइफक्षेरर्ल 
भएको आवासीय, व्यवसातयक वा आवासीय र व्यावसातयक दवैु प्रकृतत भएको संयकु्त 
भवन तनमाफण गनफ लातग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गनुफपने र प्रस्तातवत 
आवासीय भवनको Floor Area १४,२२३ वगफ तम. हनुे भएकाले; 

mailto:yashodahousings@gmail.com
mailto:info@prakriticonsult.com
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 ङ.६ अनसुार २०,००० तलटर भन्दा िढी दैतनक भतूमगत पानीको प्रयोग हनु ेभवन 
तनमाफण तथा सञ्चालन गनफका लातग पतन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुफपने र 
प्रस्तातवत आवासीय भवन सञ्चालनको क्रममा दैतनक ८०,००० तलटर भतूमगत पानी 
प्रयोग हनु सक्ने अनमुान गररएकोले प्रस्तातवत आयोिनाको वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन गनफ लातगएको हो। 

 

१.४ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका उद्दशे्यहरू 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको मखु्य उदे्दश्य भनकेो भौततक, िैतवक, सामाजिक, आतथफक र 
सांस्कृततक वातावरणमा प्रस्ताव तवकास र सञ्चालनसँग सबिजन्ित प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण 
गदै आयोिनाको ददगोपन सतुनजश्चत गनुफ हो। प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाजशत वातावरण संरक्षण 
ऐन, २०७७ र वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ को मातहतमा रहेर यस हाउजिङ्गको 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गररएको हो। प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाजशत वातावरण संरक्षण 
ऐन, २०७७ र वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ अनसुार गररन े यस आयोिनाको 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका उदे्दश्यहरू तनबन अनसुार छन:् 
 

 प्रस्तातवत आयोिना क्षेरको तवद्यमान भौततक, रासायतनक, िैतवक, सामाजिक, आतथफक 
र सांस्कृततक आिारभतू वातावरणीय अवस्था कस्तो छ पतहचान गने।  

 प्रस्तातवत आयोिना क्षेरको भौततक, िैतवक र सामाजिक वातावरणमा परररहेको 
लाभदायक र प्रततकूल प्रभावहरूको पतहचान, भतवष्यवाणी र मूल्याङ्कन गने ।  

 प्रततकूल प्रभावहरूलाई कम गनफ न्यूनीकरणका उपाय र लाभदायक प्रभावहरू िढाउन 
िढोत्तरीका उपायहरू उल्लेख गने। 

 अनगुमन लागत र योिना सतहत वातावरणीय व्यवस्थापन योिना तयार गने। 

 सावफितनक सनुवुाइको िैठकमा प्रस्ताव तवकास क्षेरका सबिजन्ित सरोकारवालाहरूलाई 
प्रततवेदन तनष्कषफहरू प्रस्ततु गने र प्रस्ताव तवकासको सबिन्िमा उनीहरूका सल्लाह र 
सझुावहरू तलने। 

 

१.५ अध्ययनको सीमा 
तवश्वव्यापी महामारीका रूपमा रै्तलएको कोतभड-१९ ले गदाफ यस अध्ययनका क्रममा समूहगत 
छलर्लमा केही िािा पयुाफएको तथयो। सावफितनक सनुवुाइफमा उपजस्थत हनुे उत्तरदाताहरू 
तहजच्कचाउने गरेको पाइफएको तथयो। त्यसैगरी कोतभड-१९ को महामारीले गदाफ िन्दािन्दी हुँदा 
प्रततवेदन तयारी आपेजक्षत समयभन्दा तढला हनु गएको छ। 
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पररच्छेद २: प्रस्तावको पररचय 

 

२.१ भतूमका 
राि तवकासका पूवाफिारहरू मध्ये शहरी तवकास तथा भवन तनमाफण आिारभतू पूवाफिारहरू 
हनु।् हाल नेपालको कुल भभूाग मध्ये ४४.४७% वन क्षेर, २८.६८% अन्य भभूाग, 
२१.८८% कृतष क्षेर, १.२२% तसमसार क्षेर, २.६६% घाँसे मैदान पदफछन ् भने िबमा 
१.१५% िसोिास/शहरी क्षेरले ओगटेको छ। िढ्दो िनसंख्या सँगै भवन तनमाफण तथा 
पूवाफिार तवकासका गतततवतिहरूले पतन गतत तलएको छ। तवकास तनमाफणको महत्वपूणफ 
कायफभार िोकेको रूपन्देहीको िटुवल, भैरहवा लगायतका शहर अतिकाशं व्यजक्तहरूको 
रोिाइफको शहर िन्दै गइरहेको छ। यस क्षेरमा व्यवजस्थत सडक तनमाफण, उद्योग तनमाफण 
सतहत तवकासका अन्य पूवाफिारहरूको तनमाफण सँगै शहरीकरण र ििारीकरण िढ्दै गइफरहेको 
छ। तनिी कबपनीको लगानीमा िनेका घरहरू व्यावसातयक आवासीय क्षरे ñHousingò र 
अग्ला ñApartmentò भवनहरूका रूपमा िनाइफएका हनु्छन।् खलु्ला क्षेर, चौडा िाटो, मान्छे 
तहँड्ने पेटी, पयाफप्त खानेपानीको व्यवस्था, र्ोहोर व्यवस्थापन प्रणाली तथा सरसर्ाइफ, तवद्यतुीय 
ऊिाफको तार तथा प्रसारण व्यवजस्थत गररसकेको, नगर/गाउँपातलकाको मापदण्ड अनरुूपको 
भवन तथा ढल तनकास, हररयाली वातावरण तथा सामाजिक सरुक्षा आदद इत्यादद 
तवशेषताहरूका कारण शहरी सगुम स्थलहरूमा व्यावसातयक आवासीय क्षेरहरूको माग िढेको 
पाइन्छ। िटुवल, भैरहवा लगायतका क्षेरमा शहरीकरण सँगै िनसंख्याको अत्यातिक चापको 
कारणले िग्गाको मूल्यमा वतृद्ध भइफ शहरिासीहरू व्यवजस्थत, सरुजक्षत र सलुभ मूल्यमा 
उपलब्ि हनु सक्ने आवास सतुविािाट िजञ्चत भइफरहेको अवस्था छ। 

 

यसै सन्दभफमा यशोदा हाउजिङ प्रा.तल. ले लजुबिनी प्रदेश, रूपन्देही जिल्लाको ततलोत्तमा 
नगरपातलका वडा नं. १५, परुानो सडकमा व्यवजस्थत शहरीकरणको तवकासका तनतमत्त 
व्यावसातयक आवासीय भवन िनाउन प्रस्ताव गरेको छ। २ तवघा १५ कठ्ठा ११ िरु 
क्षेरर्ल रहेको िग्गामा कोलोनीको रूपमा ५७ (सन्ताउन्न) वटा हाउजिङ्ग िनाइफ इफच्छुक 
पररवारहरूलाइफ सतुविा सबपन्न आवासको व्यवस्था गने उदे्दश्यका साथ ततलोत्तमा 
नगरपातलकाको परुानो सडकमा यशोदा हाउजिङ्ग तनमाफण तथा सञ्चालन गने योिना प्रस्ताव 
गरेको हो। यस सतुविापणुफ आवासीय क्षेरमा घरहरू मार नभइफ पयाफप्त खलुा क्षेर, पातकफ ङ्ग, 
जिम, खेलकुद तवषशे कोठा, सभा गहृ, रेषु्टरेण्ट, जस्वतमङ्ग पलु र Daycare center भएको 
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क्लि भवन, चौडा िाटो, पयाफप्त स्वच्छ खानेपानी आददको राम्रो व्यवस्था गने योिना रहेको 
छ। 
२.२ प्रस्तावको सान्दतभफकता 
नेपालको तराइफ क्षेरका तवतभन्न शहरहरूमा िढ्दो शहरीकरणसँगै कोलाहाल, ध्वनी प्रदषुण, 
वाय ु प्रदषुण, र्ोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या, चोरी िस्ता अपरातिक गतततविीहरू िढ्दै 
गइफरहेको छ। मातनसहरू शान्त, सर्ा, सरुजक्षत, वातावरणमैरी र पूणफ व्यवजस्थत स्थानमा 
िस्न चाहान्छन।् आफ्नो िीवनकालमा आफ्नो कमाइफिाट आफ्नो लातग घर िनाउन ु प्रायḊ 
सिै मातनसको सपना हनु्छ। एउटा राम्रो घर िनाउन तनकै िेरै समय र सीपको आवश्यकता 
पने हुँदा आिभोतल मान्छेहरू भरपदो तवश्वातसलो कबपनीहरूिाट िनाइएका तयारी घरहरू 
तकनेर िस्नेको संख्या िढ्दो पाइएको छ। सोही आवश्यकतालाइफ मध्यनिर गदै यशोदा 
हाउजिङ प्रा.तल. ले रूपन्देही जिल्लाको ततलोत्तमा नगरपातलका जस्थत वडा नं. १५, परुानो 
सडकमा सरुजक्षत, शान्त र वातावरणमैरी हाउजिङ्ग तनमाफण तथा सञ्चालन गने प्रस्ताव गरेको 
हो। ततलोत्तमा नगरपातलको व्यवजस्थत शहरीकरणको योिनालाइफ साथफक िनाउँदै व्यवजस्थत, 
सरुजक्षत िसोिासको लातग अवसर तसिफना गनफ, अव्यवजस्थत शहरीकरण तथा कोलाहाल र 
प्रदषुण मकु्त सर्ा, शान्त र सतुििासबपन्न वातावरणमैरी स्थानमा िस्न चाहाने इफच्छुक 
पररवारहरूलाइफ सतुविा सबपन्न आवासको व्यवस्था गने नै यस आयोिनाको सान्दतभफकता रहेको 
छ। 
 
२.३ प्रस्तावको तववरण 

२.३.१ आयोिनाको अवजस्थतत 

प्रस्तातवत हाउजिङ्ग लजुबिनी प्रदेश, रूपन्देही जिल्लाको ततलोत्तमा नगरपातलका जस्थत वडा नं. 
१५, परुानो सडकमा तनमाफण तथा सञ्चालन गररने छ। प्रस्तातवत आवासीय क्षेर रहन ेस्थान 
भौगोतलक रूपमा २७°३५'३०.८२" उत्तरी अक्षाशं र ८३°२७'४४.१४" पूवी देशान्तरमा 
अवजस्थत छ भन े समदु्री सतहिाट १२० तम. उचाईमा पदफछ। उक्त स्थान गौतम िदु्ध 
अन्तरातिय तवमानस्थलिाट १० तक.तम. उत्तर, तसद्धाथफ रािमागफिाट ९५० तम. पजश्चम तर्फ  र 
नेपाल-भारत तसमा सनुौली नाकािाट लगभग १३ तक.तम. उत्तर तर्फ  पदफछ। प्रस्तातवत 
आवातसय क्षेर रहेको स्थान गूगल अथफ नक्सा र टोपो नक्सा जचर नं. १ र जचर नं. २ मा 
क्रमश: राजखएको छ: 
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जचर १:  गूगल अथफमा प्रस्तातवत हाउजिङ्गको अवजस्थतत 

(स्रोतः गूगल अथफ) 
 

 

जचर 2: टोपो नक्सामा प्रस्तातवत हाउजिङ्गको अवजस्थतत 

(स्रोतः नापी तवभाग, सन ्१९९३, Toposheet no.098-16 Pharsatikar) 
 

  

N 

प्रस्तातवत आवासीय 
क्षरे रहन ेस्थान 
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२.३.२  प्रस्तावको प्रमखु तवशेषताहरू 

प्रस्तातवत आयोिनाको मखु्य तवशेषताहरु यस प्रकार छ : 
 

तातलका 1: प्रस्तातवत आयोिनाको प्रमखु तवशषेता 
संकेत तववरण 
प्रस्तावकको नाम यशोदा हाउजिङ प्रा. तल. 
प्रस्तावकको ठेगाना ततलोत्तमा नगरपातलका वडा नं. ३, ततलोत्तमा, रूपन्देही जिल्ला, 

लजुबिनी प्रदेश 
प्रस्तातवत आवासीय क्षेरको नाम यशोदा हाउजिङ्ग 
आवासीय क्षेर रहने ठेगाना ततलोत्तमा नगरपातलका वडा नं. १५, परुानो सडक, रूपन्देही 

जिल्ला, लजुबिनी प्रदेश 
आवासीय क्षेरको िग्गाको कुल 
क्षेरर्ल 

२ तिघा १५ कठ्ठा ११ िरु (१८,८१०.८३ वगफ तम.) 

खलुा र हरीयाली िनाइने के्षर १,०५८.०८ वगफ तम. (कुल िग्गाको ५.६२ प्रततशत) 
आन्तररक िाटोले ओगट्न ेके्षर ४,१५१.६१ वगफ तम. (कुल िग्गाको २२ प्रततशत) 
कुल भवन संख्या ५८ (आवास भवन-५७, कायाफलय भवन (Club house)-१) 
 

तातलका 2: प्रस्तातवत आयोिनाको भवन तववरणहरू 

आवासीय भवन क्षरे ñप्लटò तववरण (Plot) 
क्र.सं. प्लटको क्षरेर्ल (वगफ तमटर) प्लट संख्या 
१ २२६.८७ प्रतत घर १२ (उत्तर मोहडा) 
२ २०६.२४ प्रतत घर ३७ (पूवफ मोहडाका – २० वटा, पजश्चम 

मोहडाका – १७ वटा) 
३ १६४.७२ १ (पजश्चम मोहडा) 
४ २००.११ १ (पजश्चम मोहडा) 
५ २०६.८० १ (पजश्चम मोहडा) 
६ १५२.६३ १ (पूवफ मोहडा) 

७ २१९.९९ प्रतत घर ४ (पजश्चम मोहडा) 
कुल ५७ वटा 

भवनका तववरण 
भइँू तल्ला भान्सा कोठा, डाङतनङ्ग, भण्डारण कोठा, िैठक कोठा,सतु्न ेकोठा – १, 

स्टार् कोठा 
पतहलो तल्ला िैठक कोठा, सतु्न ेकोठा – ३, कौसी 
अन्य सतुविा पातकफ ङ्ग, िगैंचा 
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सामदुातयक भवन (१) 
तल्ला प्लटको क्षरेर्ल 

(वगफ तमटर) 
सतुविा/ तवशषेताहरू 

भइँू तल्ला ४४०.६३ जिम हल, सभा हल, लिी, स्टोर, आवासीय क्षेरको 
कायाफलय, खेलकुद तवशषे कोठा, जस्वतमङ्ग पलु र 
Daycare center 

पतहलो तल्ला ४४०.६३ रेषु्टरेण्ट, तकचन, स्टोर, ररसेप्सन, पसु्ताकालय, 
कायाफलय 

 

तातलका 3: अन्य सतुविाहरूको तववरण 

उपयोतगताहरू 
पानीको स्रोत भतूमगत पानी र प्रशोतित पानी 
पानी तताउन/ेजचस्याउने माध्यम प्रत्येक घरमा सोलार 
पानीको आवश्यकता तनमाफण चरणः अनमुातनत ११,००० तलटर प्रततददन 

सञ्चालन चरणः अनमुातनत दैतनक खपत ५०० तल. प्रतत 
भवन प्रतत ददन 

अनमुातनत ठोस र्ोहोर उत्पादन अनमुातनत दैतनक ३ के.िी. प्रतत भवन प्रतत ददन 
ठोस र्ोहोर मैला व्यवस्थापन नगरपातलकाको र्ोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली मार्फ त 

व्यवस्थापन गररने 
तरल र्ोहोर व्यवस्थापन सेजप्टक ट्याङ्की, ढल व्यवस्थापन (भतवष्यमा नगरपातलकाको 

व्यवजस्थत ढल तनकास तनमाफण पश्चात)् 
तवद्यतुको स्रोत नेपाल तवद्यतु प्रातिकरणको रातिय प्रसारण लाइन  
प्रकोप व्यवस्थापन खलुा क्षेर (आपतकातलन समयमा प्रयोग गनफ सतकन)े 
कामदारहरू  तनमाफण चरण- ५० िना 

सञ्चालन चरण- १० िना 
अन्य सतुविाहरू स्वीतमङ्ग पलु, जिम, Daycare center, पसलहरू, क्लि 

भवन, हररयाली क्षेर तथा मजन्दर आदद 
(स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७८) 
 

२.३.३ तनमाफण सामग्री 
आयोिनाको तनमाफणको लातग ढुङ्गा, तगट्टी, िालवुा, छड, तसमेन्ट, इट्टा, प्लजबिङ्ग र 
इलेजक्िकका सामानहरू, टायल, मावफल, र्तनफचर आदद प्रयोग गररनेछ। प्रस्तातवत 
आयोिनाको तनमाफणको लातग सबपूणफ आवश्यक सामग्री प्राय: िटुवल र भैरहवामा प्रशस्त 
पाइने गदफछ त्यसैले आवश्यक तनमाफण सामग्रीहरू स्थानीय ििारिाट आपूततफ गररनेछ। 
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हाडफवेयर सामाग्री नजिकैको भलवारी ििारमा पाइफन्छ। अन्य मेजशनरी र औिार स्थानीय 
ििारमा उपलब्ि नहनुे खण्डमा नेपालको  अन्य क्षेर वा तेश्रो मलुकुिाट तनयाफत समेत गने 
उदे्दश्य राखेको छ। 

 

२.३.४ प्रयोग हनेु ऊिाफ तकतसम 

आयोिनाको तनमाफण तथा सञ्चालनको क्रममा तवद्यतुको स्रोतका लातग नेपाल तवद्यतु 
प्रातिकरणको रातिय प्रसारण लाइन प्रयोग गररनेछ। िैकजल्पक उिाफको रूपमा िेनेरेटरको 
प्रयोग गररनेछ र आयोिना क्षेरतभरको सावफितनक स्थलमा सौयफ उिाफिाट उत्पादन हनुे ित्ती 
(Solar Energy) को प्रयोग गररनेछ। 
 
२.३.५ आवश्यक िनशजक्त 

प्रस्तातवत आयोिनाको तनमाफण चरणमा प्रातवतिक िनशजक्त र मिदरुहरू सतहत कररव ५० 
िना कामदारहरू दैतनक आवश्यक पने देजखन्छ। प्रातवतिक िनशजक्तमा इजन्ितनयर, तनरीक्षक, 
प्रशासतनक कमफचारी आदद आवश्यक पनेछन।् त्यसै गरी प्रस्तातवत आयोिनाको सञ्चालनको 
क्रममा तवतभन्न तहका कमफचारीहरू गरेर कररव १० िना िनशजक्त आवश्यक पने देजखन्छ। 

 
२.३.६ आयोिनाको लातग आवश्यक िग्गा 
िग्गाको क्षरेर्ल 

प्रस्तातवत आयोिनाको लातग िग्गाको क्षेरर्ल कुल २ तवघा १५ कठ्ठा ११ िरु रहेको छ। 
प्रस्तातवत आयोिनाको भवनले ११,९५७ वगफ तम. (कुल िग्गाको ६३.५६ प्रततशत) क्षेरर्ल 
ओगटेको छ। त्यस िाहेकका िग्गालाई खलुा क्षेर, हररयाली र आन्तररक तहड्ने िाटो 
िनाइनेछ। 

 

िग्गाको प्रकार 

यस प्रस्तातवत आयोिना सातवकको मिवतलया गा.तव.स. वडा नं. १ को तकत्ता नं. ३१३८ मा 
रहेको खलुा िग्गामा अवजस्थत रहेको छ। आयोिना तनमाफण हनुे िग्गा यसै कबपनीको 
स्वातमत्वमा रहेको िग्गा हो। 
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२.३.७ तनमाफण तातलका 
आयोिनाको तनमाफण तथा सञ्चालनको पूणफ सर्लताको लातग तवस्ततृ र योिनािद्ध तनमाफण 
योिना िनाउन ु अतत नै महत्वपूणफ पक्ष हो। वास्ततवक तनमाफण अवतिको २ मतहना पूवफ 
अनमुातनत तनमाफण कायफहरू िस्तै तवद्यतुतय खररद सबझौता, तवस्ततृ इफजन्ितनयररङ्ग नक्साङ्कन, 
तवत्तीय व्यवस्था, तनमाफण इफिाित पर, सडक तनमाफण आदद गरी सिै काम सक्न २ िषफको 
समय लाग्ने अनमुान गररएको छ। चरणिद्ध रूपमा यस आयोिना तनमाफण चरणलाइफ यस 
प्रकार तवभािन गररएको छ। 

 
तातलका 4: तनमाफण हनु लाग्न ेसमय 

क्र.सं. तनमाफण योिना पतहलो वषफ दोस्रो वषफ 
१. वातावरण परीक्षण, तवस्ततृ इफजन्ितनयररङ्ग ड्रइफङ्ग, तनमाफण 

योिना 
  

२. तनमाफण ठेक्का प्रतक्रया माटो उत्खनन ्तथा सबमाउने काम   

Compacted gravel sand filling   
Work of raft slap   

Works of columns, slab, beams, 
shear walls 

  

Formworks   

३. चरणिद्ध तनमाफण 
कायफहरू 

पखाफल तनमाफण   

Floor finishing works   
External and Internal Plastering   
Staircase Railing   

ढोका तथा झ्यालको काम   

४. तवद्यतुतय तर्तटङ्ग, खानेपानीको संिाल तनमाफण   

५. रंगरोगन तथा कायफ सबपन्न   

 
२.४ प्रस्तावको उद्दशे्य 

यशोदा हाउजिङ प्रा. तल. ले लजुबिनी प्रदेश, रूपन्देही जिल्लाको ततलोत्तमा नगरपातलका वडा 
नं. १५, परुानो सडकमा यशोदा हाउजिङ्ग तनमाफण तथा सञ्चालन गरी इफच्छुक पररवारहरूलाइफ 
सतुविा सबपन्न घरको व्यवस्था गने उदे्दश्य राखेको छ। 

 
२.५ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनफ लागकेो समय र अध्ययन टोली 
२.५.१ समय 

यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको लातग ५ मतहना अवति छुट्याईएको छ। 
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तातलका 5: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन समय तातलका 

क्र.सं. कायफक्रम 
समयसूची (मतहनामा) 

१ २ ३ ४ ५ 

१ सन्दभफ ग्रन्थ पनुरावलोकन           

२ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन तयारी      

३ 
सावफितनक सनुवुाइ र रातिय दैतनक पतरकामा ७ ददन े
सावफितनक सूचना प्रकाशन गने, तसर्ाररस तलन े

     

४ 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन नगरपातलकाको 
कायाफलय मार्फ त वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण 
मन्रालयमा पेश गने 

          

५ 
वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्रालयद्वारा ७ ददन े
सावफितनक सूचना प्रकाशन गने  

          

६ 
वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्रालयिाट प्रततवेदन 
स्वीकृत गने 

          

 
२.५.२ अध्ययन टोली 
यस वातावरण अध्ययन टोलीमा तनबन सदस्यहरू हनुहुनु्छ। 

 
तातलका 6: अध्ययन टोली 

नाम पद शैजक्षक योग्यता अनभुव 
EIA IEE 

डा. मािव तगरी टोली नेता तवद्यावाररिी (वातावरण तवज्ञान) २५ १५० 
सदुीप हाडा ईजन्ितनयर स्नातकोत्तर (ईजन्ितनयररङ) १ १० 
राम प्रसाद पाठक वनस्पतत तवज्ञ स्नातकोत्तर (वनस्पतत तवज्ञान) २  ३० 
तलु्सी तगरी समािशास्त्री स्नातकोत्तर (समािशास्त्र) २० १५० 
 
प्रततवेदनको अध्ययन टोलीमा संलग्न अन्य सदस्यहरू 

नाम पद शैजक्षक योग्यता अनभुव 
EIA IEE 

तवश्वतेा िज्राचायफ वातावरण अतिकृत स्नातक (वातावरण तवज्ञान ) ५  ५० 
जशला तगरी वातावरण अतिकृत स्नातक (वातावरण तवज्ञान ) १ १२ 
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पररच्छेद ३ : प्रततवेदन तयार गदाफ अपनाइएको तवति 

 

यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन यशोदा हाउजिङ प्रा. तल. अन्तगफत यशोदा 
हाउजिङ्गका लातग स्वीकृत क्षेर तनिाफरण र कायफसूचीको आिारमा गररएको हो। वा.प्र.मू.को 
अध्ययन तवतिमा सन्दभफ ग्रन्थ समीक्षा, क्षेर तनिाफरण प्रततवेदन र कायफसूचीको तयारी र 
त्यसको वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ अनसुार श्री वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण 
मन्रालयिाट स्वीकृतत रहेको छ। यस वा.प्र.मू.को क्षेर तनिाफरण र कायफसूची तमतत 
२०७८/१०/२० मा स्वीकृत भएको तथयो, त्यस पश्चात वा.प्र.मू. अध्ययन अन्तगफत 
सावफितनक सनुवुाइको लातग "गौतम िदु्ध सन्देश" रातिय दैतनक पतरकामा तमतत 
२०७८/१०/२६ मा सूचना प्रकाजशत गररयो। सावफितनक सनुवुाइमा उपजस्थततका लातग 
स्थानीय तनकाय तनवाफजचत िनप्रतततनति र अन्य सरोकारवालाहरू तथा स्थानीय संघ संस्था, 
तछमेकीहरूलाई आमजन्रत गररयो। तमतत तव.सं.२०७८/१०/२८ मा आयोिना गररएको 
सावफितनक सनुवुाइका िेलामा तटपोट गररएको स्थानीयवासीिाट आएको सझुावलाई समावेश 
गदै प्रततवेदन तयार गररएको हो। तत ् पश्चात ् स्थानीयवासी, संघ–संस्था तथा 
सरोकारवालाहरूको प्रस्तातवत हाउजिङ्गको तनमाफण तथा सञ्चालनिाट पनफ िाने प्रभावको िारेमा 
राय, सझुावका लातग वडा कायाफलय र अन्य संघ-संस्थाहरूमा सावफितनक सूचना टाँस गरी 
मचुलु्का तलइयो। सूचना टाँस भए पश्चात ् तमतत तव.सं. २०७८/११/०३ मा "गौतम िदु्ध 
सन्देश" रातिय दैतनक पतरकामा राय सझुावका लातग ७ ददने सावफितनक सूचना प्रकाजशत 
गररयो। सूचना प्रकाशन पश्चात ्ततलोत्तमा नगरपातलका, वडा नं. १५ को कायाफलयिाट तमतत 
तव.सं. २०७८/११/१० मा तसर्ाररस पर सङ्कलन गररयो। यस अध्ययनको लातग तवज्ञ 
टोलीहरूद्वारा प्रस्तातवत आवासीय क्षेरको भौततक, िैतवक, सामाजिक, आतथफक र सांस्कृततक 
वातावरणको िानकारी सङ्कलन गनफ तमतत तव.सं.२०७८/१०/२७ देजख 
तव.सं.२०७८/११/०१ सबम प्रस्तातवत हाउजिङ्ग क्षेरको भ्रमण गररयो। 

 

३.१ सबिजन्ित प्रकाजशत वा अप्रकाजशत सामग्री / प्रततवेदनको पनुरावलोकन 
सन्दभफ ग्रन्थ समीक्षा वा.प्र.मू. अध्ययनको महत्त्वपूणफ कामहरू मध्ये एक हो, िसमा काननुी 
प्राविानको िारेमा िानकारी सङ्कलन गने, अभ्यास र आयोिनाहरूको तववरणहरू, आयोिना 
क्षेरको िानकारी र समान वा.प्र.मू. ररपोटफहरूको समीक्षा समावेश गदफछ। सन्दभफ सामग्रीको 
अध्ययनिाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूलाई Secondary Data भतनन्छ। वा.प्र.मू. अध्ययनमा आवश्यक 
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Secondary Data जिल्ला तथा नगरीय प्रोर्ाइलिाट सङ्कलन गररने छ भने आयोिनासँग 
सबिजन्ित Primary Data आयोिनाको स्थलगत अध्ययनिाट सङ्कलन गररएको छ।  

तातलका 7: आयोिनासँग सबिजन्ित सन्दभफ ग्रन्थ तथा स्रोतहरू 

क्र.सं. सूचक स्रोत 

भौततक वातावरण 
१.  भौगोतलक अवस्था नापी तवभागद्वारा प्रकाजशत टोपोग्रार्ी नक्सा 
२.  िलवाय,ु तापक्रम र वषाफ केन्द्रीय तथ्याङ्क तवभागले प्रकाजशत गरेको Environment 

Statistics of Nepal, 2019 

३.  भ-ूउपयोग, भगूभफ तथा 
माटो 

खानी तथा भगूभफ तवभाग द्वारा प्रकाजशत Geological map 

नापी तवभागले प्रकाशन गरेको टोपोग्रातर्क नक्सा 
Environment Statistics of Nepal, 2019 

४.  भकूबपीय वगीकरण खानी तथा भगूभफ तवभाग द्वारा प्रकाजशत Seismic Hazard 

Map of Nepal 

सामाजिक-आतथफक वातावरण 
१.  िनसंख्या, िातत, साक्षरता 

जस्थतत, खानेपानीको स्रोत, 
शौचालय सतुविा, ऊिाफको 
स्रोत 

केन्द्रीय तथ्याङ्क तवभाग, २०६८ 

ततलोत्तमा नगरपातलका प्रोर्ाइल 

स्थलगत सवेक्षण 

२.  सांस्कृततक वातावरण ततलोत्तमा नगरपातलका प्रोर्ाइल 

स्थलगत सवेक्षण 
 
३.२ प्रस्तावको प्रभाव के्षर तनिाफरण 

आयोिना प्रभातवत क्षेरलाई आयोिनाको गतततवतिहरूको असरहरूका आिारमा प्रत्यक्ष तथा 
अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरमा तवभािन गररन्छ। प्रस्तातवत हाउजिङ्ग "पोइन्ट प्रोिेक्ट" हो र हाउजिङ्ग 
तनमाफण तथा सञ्चालन गतततवतिहरूले उल्लेखनीय प्रभाव नहनुे भएकोले आयोिनाको 
तसमानािाट ५० तमटर अिफव्यास तभरको क्षेर प्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेर र प्रत्यक्ष प्रभातवत 
क्षेरिाट ५० तमटरको दायरा तभरको क्षेरलाई अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर को रूपमा तलइएको हो। 

 

तातलका 8: प्रभाव क्षरेको दायरा 
प्रभाव क्षरे तववरण 

प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर आयोिनाको तसमानािाट ५० तमटरको अिफव्यासमा पने क्षेर 

अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरको तसमानािाट थप ५० तमटरको अिफव्यासमा पने 
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क्षेरहरू 

 

३.३ प्रस्ताव कायाफन्वयन हनेु के्षरको नक्साको अध्ययन तथा तवश्लषेण 

प्रस्तातवत आयोिना कायाफन्वयन हनुे क्षेरको नक्साको अध्ययन तथा तवश्लषेण गनुफ महत्वपूणफ 
पक्ष हो। तवतभन्न स्रोतहरूिाट प्रकाजशत भौगोतलक अवस्था, िलवाय,ु तापक्रम र वषाफ, भ-ू
उपयोग, भगूभफ तथा माटो, भकूबपीय वगीकरण िस्ता अध्ययनसँग सबिजन्ित अन्य 
नक्साहरूको अध्ययन गररएको छ। नक्सा प्रकाजशत स्रोतहरूको तवश्लषेण मातथ तातलका ७ मा 
गररएको छ। 

 
३.४ चेकतलष्ट तथा प्रश्नावली 
प्रस्तातवत आयोिनाको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्षरेतभर पने प्रत्येक घरिरुीको आतथफक र 
सामाजिक अवस्था िारे िानकारी तलन गररएको घरिरुी सवेक्षणको नततिा अध्ययन गररएको 
छ। प्रस्तातवत आयोिना तनमाफणको क्रममा स्थानीय वातावरणमा पने भौततक तथा रसायतनक, 
िैतवक, आतथफक, सामाजिक तथा साँस्कृततक प्रभावहरूको तथ्याङ्क संकलनको लातग तयार 
पाररएको चेकतलष्ट तथा पश्नावली सबिजन्ित वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्रालयिाट क्षेर 
तनिाफरण तथा कायफसूची प्रततवेदन सँगै स्वीकृत भएको तथयो। घरिरुी सवेक्षणिाट तटपोट 
गररएको िनसंख्या, िातत, साक्षरता जस्थतत, खानेपानीको स्रोत, शौचालय सतुविा, ऊिाफको स्रोत 
िस्ता सामाजिक, आतथफक तथा सांस्कृततक वातावरण सबिजन्ि िानकारी भएको चेकतलष्ट 
समेत अध्ययन गररएको छ। नगरपातलकाको सामाजिक, आतथफक तथा सांस्कृततक वातावरण 
सबिजन्ि िानकारी भने केन्द्रीय तथ्याङ्क तवभाग, २०६८ र ततलोत्तमा नगरपातलका 
प्रोर्ाइलिाट अध्ययन गररएको छ। 

 
३.५ स्थलगत अध्ययन 

प्रभातवत क्षेरको भौततक, िैतवक, सामाजिक, आतथफक र सांस्कृततक वातावरण सबिन्िी 
िानकारी सङ्कलन गनफ भौततक वातावरण तवज्ञ, िैतवक वातावरण तवज्ञ, सामाजिक तवज्ञ र अन्य 
सहयोगी सदस्यहरूको तवज्ञ टोलीद्वारा अध्ययन गररएको छ। 

 

तातलका 9: आवश्यक तथ्याङ्क तथा स्रोतहरू 

क्र.सं. सूचक स्रोत 

१.  ध्वतन तह मापन Sound Pressure Meter प्रयोग गरी रेकडफ गररएको तथ्याङ्क 
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२.  िलािार क्षेर तथा नदीका 
तवशेषताहरू 

स्थलगत सवेक्षण 

िैतवक वातावरण 

१.  आयोिना क्षेरको वनस्पतत 
तथा िनावरहरूको िैतवक 
तवतविता 

स्थलगत सवेक्षण, मखु्य िानकार व्यजक्तसँग अन्तरवाताफ 
तथा छलर्ल 

सामाजिक-आतथफक वातावरण 

१.  िनसंख्या, घरिरुी, मखु्य 
िातत, भाषा, साक्षरता, 
खानेपानीको स्रोत तथा 
सरसर्ाइ, ऊिाफ आपूततफ, 
पेसा 

स्थलगत सवेक्षण 

मखु्य िानकार व्यजक्तसँग अन्तरवाताफ तथा छलर्ल 

२.  सांस्कृततक वातावरण 
 

३.६ प्रयोगशाला अध्ययन 

प्रस्तातवत आयोिनाको सञ्चालनका लातग तवतभन्न प्रयोगशाला परीक्षणको आवश्यक पछफ। तल 
तातलकामा मापन प्रयोगशालाको तववरण उल्लेख गररएको छ। 

 

तातलका 10: प्रयोगशालाको अध्ययन तववरण 
क्र.सं. मापन वणफन 
१. पानीको गणुस्तर 

मापन 

भतूमगत पानीको गणुस्तर मापनको लातग प्रयोगशालामा 
नमनुा लगेर परीक्षण गररएको छ। पानीको PH, Electrical 

Conductivity, Turbidity, Hardness, Chloride, Ammonia, 

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

२. वायकुो गणुस्तर मापन वायकुो PM 2.5, PM 10, TSP, SO2, NO2 को मारा 
प्रयोगशालामा तितििाट गररएको छ। 

३. माटोको गणुस्तर 
मापन 

प्रस्ताव क्षेरको ितमनको माटोको गणुस्तर मापन 
प्रयोगशालामा नमनुा लगेर परीक्षण गररएको छ। उक्त 
Geotesting को प्रततवेदन समेत अनसूुची ८ मा समावेश 
गररएको छ। 
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३.७ प्रभावको पतहचान, आकलन तथा उल्लेखनीय प्रभावको मूल्याङ्कन गदाफ अपनाइएको 
तवति 

आयोिनाको तनमाफण तथा सञ्चालन चरणमा भौततक, िैतवक, सामाजिक-आतथफक तथा सांस्कृततक 
वातावरणमा पनफसक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावलाई ततनको पररमाण (magnitude), 
सीमा (extent) तथा समयावति (duration) का आिारमा मूल्याङ्कन गरी सबिजन्ित प्रभावको 
िोजखमलाई उच्च, मध्यम र तनबन महत्वका प्रभावका रूपमा वगीकरण गररएको छ। यसका 
लातग वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ ले मागफतनदेशन गरे अनसुारको पाररमाणीक 
महत्व ददई प्रभावको वगीकरण गररएको छ। उक्त तनयमावलीको प्रभाव मूल्याङ्कनको भार 
तवतिलाई तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

 

तातलका 11: प्रभाव मापदण्ड 

पररणाम सीमा अवति 
उच्च ६० क्षेरीय ६० दीघफकालीन  २० 

मध्यम २० स्थानीय २० मध्यम १० 

तनबन १० स्थलगत १० अल्पकालीन  ५ 

(स्रोतः वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७) 
 

मातथ उजल्लजखत तातलका अनसुार कुनै प्रभावलाई प्रदान गररएको भारको योगर्ल ४५ भन्दा 
कम भएमा त्यस्तो प्रभावलाई न्यून महत्वको प्रभाव, ४५ देजख ७५ को योगर्ल आउन े
प्रभावलाई मध्यम महत्वको प्रभाव र  ७५ भन्दा िढी योगर्ल आउने प्रभावलाई उच्च 
महत्वको प्रभाव मातनएको छ। 

 

उजल्लजखत तवति अपनाइ गररएको प्रभाव मूल्याङ्कन पश्चात उच्च महत्वको प्रभावको क्षतत कम 
गनफ न्यूनीकरणका उपाय र सोको अनगुमन तथा व्यवस्थापन तवति तयार गरी अन्य आवश्यक 
तवषयवस्त ुसमेत समावेश गरी प्रा.वा.प प्रततवेदन तयार गररने छ। 

 

३.८ मस्यौदा प्रततवेदनको तयारी 
आयोिनािाट स्थानीय वातावरणमा पनफसक्ने नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूको तवश्लषेणिाट 
प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू पतहचान गरी वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा समावेश 
गररएको छ। त्यस्तै प्रस्ताव कायाफन्वयनिाट हनुे सकारात्मक प्रभावहरूलाई िढोत्तरी गने 
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तवषयलाई समेत यस प्रततवदेनमा उल्लेख गररएको छ। प्रभावहरूको व्यवस्थापन योिना, 
अनगुमन योिना संलग्न गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योिना पतन समावेश गरी प्रदेश सरकार 
वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ को अनसूुची १२ को ढाँचामा वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन प्रततवेदन तयार पाररएको तथयो। 

 

३.९ सावफितनक परामशफ, छलर्ल, अन्तरतक्रया र सनुवुाइ  

वा.प्र.मू.को क्षेर तनिाफरण प्रततवेदन र कायफसचुी स्वीकृत भए पश्चात वा.प्र.मू. अध्ययन अन्तगफत 
सावफितनक सनुवुाइको लातग गौतमिदु्ध सन्देश रातिय दैतनक पतरकामा तमतत तव.सं. 
२०७८/१०/२६ मा सूचना प्रकाजशत गरी सावफितनक सनुवुाइमा उपजस्थततका लातग स्थानीय 
तनकाय तनवाफजचत िनप्रतततनति र अन्य सरोकारवालाहरू तथा स्थानीय संघ संस्था, 
तछमेकीहरूलाई आव्हान गररएको तथयो। सो सूचना वडा कायाफलय र अन्य संघ-संस्थाहरूमा 
टाँस गरी मचुलु्का तलइयो। सावफितनक सनुवुाइ तव.सं. २०७८/१०/२८ मा सबपन्न भयो र 
सावफितनक सनुवुाइका िेलामा १६ िना स्थानीयवासीहरूको सहभातगता रहेको तथयो। 
स्थानीयवासी, सावफितनक/सामाजिक संस्थाद्वारा ददइएको तनबन तलजखत सझुाव र तटप्पणी, 
सझुावलाई समावेश गदै प्रततवेदन तयार गररएको छ। 
 

तातलका 12: सावफितनक सनुवुाइको िेला प्राप्त सझुावहरू 
क्र.सं. सावफितनक सनुवुाइको िेला प्राप्त सझुावहरू प्रतततक्रया 
१ तनमाफण चरणको िेला ठोसर्ोहोरको उजचत 

व्यवस्थापन हनुपुछफ। 
तातलका २२ क.१.६, क.२.१ र 
क.२.२ मा समावेश गररएको छ। 

२ पानी िबने समस्यालाइफ मध्यनिर राखेर हाउजिङ्गको 
तनमाफण गनुफपछफ। यसका साथै नालाको उजचत 
व्यवस्थापन हनुपुछफ। 

तातलका २२, क.२.४ मा समावेश 
गररएको छ। 

३ स्थानीय मातनसहरूलाइफ क्षमता अनसुार रोिगारीको 
अवसरहरू ददनपुने। 

तातलका २१, क.१ र ख.१  मा 
समावेश गररएको छ। 

४ हाउजिङ्गमा सरसर्ाइफको पक्षमा पतन राम्रो व्यवस्था 
हनुपुछफ। 

तातलका २२, ग.२.१  मा समावेश 
गररएको छ। 

५ सञ्चालन चरणको िेला स्थानीय संस्कृततलाइफ असर 
नहनुे गरी सिैको समन्वयमा गररनपुछफ। 

तातलका २२ ग.२.२ मा समावेश 
गररएको छ। 

६ यस के्षरमा यस प्रकारको हाउजिङ्ग िनु्न गवफको कुरा 
हो।  

सकारात्मक प्रतततक्रया 
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स्थानीयवासीसँग गररएको छलर्लमा उठेका कुराहरुलाई अध्ययन टोलीका तवज्ञहरूद्वारा 
तवश्लषेण गरी िायि समस्याहरूको समािानका लातग यस प्रततवेदनमा त्यसका न्यूनीकरणका 
उपायहरू उल्लेख गररएको छ र उल्लेख भएका सिै न्यूनीकरणका उपायहरू अवलबिन गनफ 
प्रस्तावक प्रततिद्ध हनुेछ। 

  

 
 

जचर 3: सावफितनक सनुवुाइफका तजस्वरहरू 

 

३.१० सावफितनक सूचना तथा सूचना सबप्रषेण र सझुाव सङ्कलन 

सावफितनक सनुवुाइ पश्चात स्थानीयवासी, संघ-संस्था तथा छरतछमेकीको यस आयोिनाको 
तनमाफण तथा सञ्चालनवाट पनफ िाने प्रभावको वारेमा राय, सझुावका लातग वडा कायाफलय र 
अन्य संघ-संस्थाहरूमा सावफितनक सूचना टाँस गरी मचुलु्का तलइयो। सूचना टाँस भए पश्चात 
कुनै एक रातिय दैतनक पतरकामा राय सझुावका लातग ७ ददने सावफितनक सूचना तमतत 
२०७८/११/०३ मा प्रकाजशत गररयो। 
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३.११ तसर्ाररस पर 

सावफितनक सनुवुाइिाट प्राप्त राय तथा सझुावहरू साथै सकारात्मक तथा नकारात्मक 
प्रभावहरूको तवश्लषेण पश्चात तमतत २०७८/११/१० ततलोत्तमा नगरपातलका वडा नं. १५ 
िाट तसर्ाररस पर प्राप्त गररयो। ततलोत्तमा नगरपातलका वडा नं. १५ िाट तनबन तलजखत 
तटप्पणीहरू गररएको छ। 

 

तातलका 13: ततलोत्तमा नगरपातलका वडा नं. १५ िाट प्राप्त तटप्पणीहरू 
क्र.सं. सझुावहरू प्रतततक्रया 

सकारात्मक तटप्पणीहरू 

१ स्थानीयले रोिगारी पाउने - 
२ सतुविा सबपन्न आवासीय क्षेरको 

उपलब्िता 
- 

३ सामाजिक सरुक्षा - 
४ स्थानीयहरूलाइफ अन्य व्यवसायको प्रवफद्धन - 

नकारात्मक तटप्पणीहरू 

१ ठोस तथा तरल र्ोहोर उत्पादनमा वतृद्ध तातलका २२, क.१.६, क.२.१ र 
क.२.२  मा समावेश गररएको छ। 

२ ध्वतन प्रदूषण तातलका २२, क.१.४ र क.२.८ मा 
समावेश गररएको छ। 

३ आवासीय क्षेरतभर र वरपर क्षेरको 
स्वास्थ्य तथा सरसर्ाइ 

तातलका २२, ग.२.१  मा समावेश 
गररएको छ। 

 

उजल्लजखत प्रभावहरूको आिारमा सकारात्मक प्रभाव अतभवतृद्ध गने र नकारात्मक प्रभाव न्यून 
गने वातावरणीय व्यवस्थापन योिना कायाफन्वयन गदाफ सकारात्मक प्रभाव िढी हनुे देजखएकोले 
प्रस्तातवत हाउजिङ्ग सञ्चालनका लातग ततलोत्तमा नगरपातलका वडा नं. १५ िाट तसर्ाररस पर 
प्रदान गररएको हो। 
 

३.१२ प्रततवेदनको तयारी 
प्रस्तातवत आयोिना क्षेरको तवद्यमान भौततक, रासायतनक, िैतवक, सामाजिक, आतथफक र 
सांस्कृततक आिारभतू वातावरणीय अवस्थालाई पतहचान गरेर वातावरणीय प्रभावहरूको 
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महत्त्वको मूल्याङ्कन गररएको छ। सावफितनक सनुवुाइको िैठकमा प्रस्ताव क्षेरका सबिजन्ित 
सरोकारवालाहरूलाई प्रततवेदन तनष्कषफहरू प्रस्ततु गररयो र प्रस्तावको सबिन्िमा उनीहरूका 
सल्लाह र सझुावहरू समावेश गरेर यस प्रततवेदन तयार गररएको छ। प्रदेश सरकार 
वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ मा तोकेको ढाँचा िमोजिम तवस्ततृ वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन प्रततवेदन तयार गररएको छ। तव.सं. २०७८/१०/२० मा यशोदा हाउजिङ्गको लातग 
स्वीकृत क्षेर तनिाफरण र कायफसचुीको स्वीकृतत परमा भएका शतफहरू पतन समावेश गरी यो 
प्रततवेदन तयार गररएको छ। प्रस्ततु वा.प्र.मू. प्रततवेदन ततलोत्तमा नगरपातलका मार्फ त 
स्वीकृततका लातग श्री वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्रालयमा पेश गररएको हो। 
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पररच्छेद ४ : नीतत, ऐन, तनयम, तनदेजशका तथा मापदण्डहरूको पनुरावलोकन 

 
प्रस्तातवत आयोिनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन अन्तगफत तनबन नीतत तनयमहरू 
अध्ययन गररनेछ: 
 

४.१ संतविान 

 संतविान िारा सबिजन्ित िुदँा 
 

 

 

 

 

 

 

नेपालको संतविान 

 

 

िारा ३० 

नेपालको संतविानले समग्र रािको सन्ततुलत तवकासका लातग 
आतथफक लगानीको समान तवतरण गदै सिै के्षरका िनतालाई 
जशक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा रोिगारी िस्ता पूवाफिारको 
तवकास मार्फ त िनताको िीवनस्तर ितृद्ध गने नीतत तलएको 
छ। संतविानको िारा ३० ले नेपाली िनताको स्वच्छ तथा 
स्वस्थ्य वातावरणमा िाँच्न पाउने अतिकार सतुनजश्चत गदै 
वातावरणीय प्रदूषण वा क्षयीकरणिाट क्षतत पगु्न े पीतडतलाई 
काननु सबमत ढंगले क्षततपूततफ पाउने अतिकार समेत सतुनजश्चत 
गरेको छ। 

िारा ३४ 

संतविानको िारा ३४ ले प्रत्येक श्रतमकलाइफ उजचत श्रम 
अभ्यासको हक सतुनजश्चत गदै प्रत्येक श्रतमकलाइफ उजचत 
पाररश्रतमक, सतुविा तथा योगदानमा आिाररत सामाजिक 
सरुक्षाको हक समेत सतुनजश्चत गरेको छ। 

 

४.२ नीतत, तनयम तथा रणनीततहरू 

नीतत, तनयम तथा 
रणनीततहरू 

पररच्छेद र 
खण्ड 

सबिजन्ित िुदँा 

पन्रौ योिना, 
(२०७६/७७–
२०८०/८१) 

पररच्छेद ८ 
को खण्ड ८.८ 
को उपखण्ड 

४.३ 

 सिै आय वगफका तनजबत उपयकु्त, सरुजक्षत, 
वातावरणमैरी, सलुभ र उत्थानशील आवास तनमाफण 
तथा स्तरोन्नतत गररनछे। 

रातिय वातावरण 
नीतत, २०७६ 

खण्ड ८ को 
उपखण्ड ८.१ 

 सिै प्रकारका प्रदूषण रोकथाम, तनयन्रण र 
न्यूनीकरणका लातग प्रभावकारी प्रणाली स्थापना 
गररनेछ।  
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उपखण्ड ८.३  
 

स्वच्छ तथा स्वास्थ वातावरण कायम गनफ आवश्यक 
व्यवस्था तमलाइनछे।  

उपखण्ड ८.५ भौततक पूवाफिारको तनमाफण गदाफ वातावरण मैरी संरचना 
तनमाफण गररनेछ। 

रातिय िलवाय ु
पररवतफन नीतत, 

२०७६ 

खण्ड ८ उपखण्ड 
८.६ 

पयफटन के्षरलाई िलवायमैुरी िनाउँदै महत्वपूणफ प्राकृततक, 
सांस्कृततक र सामाजिक सबपदाहरूको संरक्षण र तवकास 
गररनेछ। 

रातिय भतूम नीतत, 
२०७५ 

खण्ड ५ को 
उपखण्ड ७ 

भतूमको उत्पादनशील प्रयोगका माध्यमिाट देशको 
आतथफक समतृद्ध तथा नागररकको िीवनस्तरमा सिुार 
ल्याउन। 

तवपद् िोजखम 
न्यनुीकरण रातिय 
नीतत, २०७५ 

खण्ड ७ उपखण्ड 
७.६ 

जशक्षा, स्वास्थ्य, कृतष, उद्योग, पयफटन, ऊिाफ, आवास, 
यातायात, खानेपानी, सरसर्ाइ लगायतका पूवाफिार र 
ऐततहातसक तथा सांस्कृततक सबपदामा पनफसक्न े तवपद् 
िोजखमका प्रभाव सबिन्िमा तवपद् िोजखम लेखािोखा तथा 
नक्साङ्कन गरी प्रचारप्रसार गररनेछ। 

रातिय भ-ूउपयोग 
नीतत, २०७२ 

खण्ड ८ को 
उपखण्ड ८.४ 
को िुदँा ८.४.४ 

 िलवाय ु पररवतफनको असरलाई समेत ध्यानमा राखी 
दीगो तवकासका तसद्धान्तका आिारमा तवकास 
तनमाफणका कायफहरू सञ्चालन गररनेछन।् 

श्रम सबिन्िीः 
रातिय नीतत, 

२०७१ 

खण्ड ८ उपखण्ड 
८.२ िुदँा ८.२.२ 

सरोकारवालाहरूको क्षमता तवकास तथा रोिगारसबिन्िी 
सचेतना अतभवृतद्ध मार्फ त रोिगारसँग सबिजन्ित नीततहरू र 
कायफक्रमहरूको प्रभावकारी कायाफन्वयन गने। 

खण्ड १० 
उपखण्ड ३२  

पयफटनहरूको िसाइफको अविी िढाउन संख्यात्मक र 
गणुात्मक पयफटनलाइफ लजक्षत गरी प्रभावकारी कायफक्रमहरू 
ल्याइफने छ। 

रातिय िैतवक 
तवतविता रणनीतत, 
तव.सं.२०५८ 

- रातिय िैतवक तवतविता रणनीतत योिनाले देशको 
िैतवक दृतष्टिाट तवतवि संसािनहरूको संरक्षण र 
प्रयोग, पाररजस्थततक प्रतक्रया र प्रणालीहरूको संरक्षण, 
िनताको तहतका लातग ददगो आिारमा सतुनजश्चत हनु े
सिै लाभहरूको िरािरी साझेदारी, र िैतवक तवतविता 
सबमेलन अन्तगफत सिै दातयत्वहरूको सबमान गदफछ। 
नेपालमा िैतवक तवतविता अतिकांश व्यजक्तको 
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िीतवका, आतथफक तवकास, कृतष उत्पादकत्व र 
ददगोपन, मानव स्वास्थ्य र पोषण, स्वदेशी ज्ञान, 
लैंतगक समानता, तनमाफण सामग्री, िल स्रोत, र 
समािको सौन्दयफ र सांस्कृततक कल्याणसँग सबिजन्ित 
छ। 

रातिय संरक्षण 
रणनीतत, 

तव.सं.२०५५ 

- रातिय संरक्षण रणनीतत पाररतन्र गणुस्तर कायम राख्न, 
क्षततको स्रोत पनुः प्राप्त गनफ र सांस्कृततक सबपदा 
पनुस्थाफतपत गनफ, स्रोतहरूको ददगो व्यवस्थापन गनफ 
तवकतसत गररएको तथयो।यो रणनीतत "तवकासको 
संरक्षण" अविारणागत संरचनामा तवकतसत भएको 
तथयो िसमा चार उदे्दश्यहरू छन:् िनताको आिारभतू 
आवश्यकता पूरा गने, भतूमको ददगो उपयोग र 
नवीकरणीय स्रोतहरू सतुनजश्चत गने, िैतवक 
तवतवितालाई िोगाउने र आवश्यक पयाफवरणीय प्रणाली 
कायम राख्न।े 

 
४.३ ऐनहरू 

ऐन दर्ा, उपदर्ा सबिजन्ित िुदँा 

 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश सरकार 
वातावरण संरक्षण ऐन, 

२०७७ 

दर्ा ३ को 
उपदर्ा १ 

प्रस्तावकले तोतकए िमोजिमको प्रस्तावको तोतकए 
िमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनुफ 
पनेछ। 

दर्ा ३ को 
उपदर्ा २ (१) 

यसरी तयार गररएको अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृततको 
लातग सबिजन्ित तनकाय समक्ष पेश गनुफ पनेछ। 

दर्ा ४ को 
उपदर्ा १ 

प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा प्रस्तावको 
तवकल्पहरू तवश्लषेण गदाफ त्यस्ता तवकल्पहरू मध्ये प्रस्ताव 
कायाफन्वयन गनफ उपयकु्त हनुे तवकल्प र सो तवकल्प 
कायाफन्वयन गनफ सतकन ेआिार र कारण सतहत तसर्ाररस 
गनुफ पनेछ। 

दर्ा ७ 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत नगराई कुनै पतन 
प्रस्ताव कायाफन्वयन गनफ वा गराउन पाइन ेछैन। 
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दर्ा ११ 

वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा 
स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनभन्दा तवपरीत हनुे 
गरी प्रस्ताव कायाफन्वयन गरेमा वातावरणीय अध्ययन 
प्रततवेदन स्वीकृत गने तनकायले सो प्रस्ताव कायाफन्वयन 
गनफ तत्काल रोक लगाउन सक्नेछ। 

दर्ा १३ को 
उपदर्ा २ 

कसैले पतन िनिीवन वा वातावरणमा प्रततकूल प्रभाव 
पाने गरी प्रदूषण वा र्ोहोरमैला तनष्कासन वा उत्सिफन 
गने कायफ गने कायफ गनुफ गराउन ुहुँदैन। 

दर्ा १४ को 
उपदर्ा १ 

प्रदेश सरकारले वातावरण वा िैतवक तवतविता वा 
िलवायू पररवतफन अनकूुलन तथा न्यूतनकरणका पक्षमा 
सकरात्मक प्रभाव पाने उद्योग, व्यवसाय, प्रतवति वा 
प्रकृयालाइफ प्रोत्सातहत गनफ सहतुलयत वा सतुविा ददन 
सक्नेछ। 

दर्ा २५ 
तोतकए अनसुार कायफ गरे/गराएमा सोतह दर्ाको उपदर्ा 
१ िमोजिमको दण्ड िररवाना हनुेछ। 

 

भ-ूउपयोग ऐन, 
२०७६ 

दर्ा २ άकέ 
र दर्ा ३ 
उपदर्ा २ 

"आवासीय क्षेर" भन्नाले मानवीय िासस्थानको लातग 
प्रयोग भएका घर रहेको िग्गा सबझन ुपनेछ। 
कायफक्रम सञ्चालन गनुफ पूवफ सावफितनक सूचना प्रकाशन 
गनुफ पनेछ। 

िालिातलका सबिन्िी 
ऐन, २०७५ 

दर्ा ७ को 
उपदर्ा ९ 

चौि वषफ मतुनका िालिातलकालाई िोजखमपूणफ काममा 
लगाउन वा कमलरीको रूपमा राख्न पाइने छैन। 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, 
२०७५ 

दर्ा ३ उपदर्ा 
२ 

प्रत्येक उपभोक्तालाई गणुस्तरीय वस्त ुवा सेवा प्राप्त गने 
अतिकार हनुेछ।  

दर्ा ७ उपदर्ा 
१ िुदँा क 

गणुस्तरीय वस्त ुवा सेवा उत्पादन गनुफ पनेछ। 

दर्ा १६ 
उपदर्ा १ 

कसैले पतन अनजुचत व्यापाररक तथा व्यवसायिन्य 
तक्रयाकलाप गनफ वा गराउन पाउने छैन। 

 

 

 

 

 

दर्ा ४ को 
उपदर्ा ३ 

कसैले पतन कुनै नागररकलाई तनिको इच्छा तवपररत 
वा तनिले नचाहेको रोिगारी गनफ वा त्यस्तो रोिगारीमा 
लगाउन वा िवरिस्ती गनफ वा िाध्य िनाउन पाउन े
छैन। 

 कसैले पतन िेरोिगार व्यजक्तलाई रोिगारी ददन े
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रोिगारीको हक 
सबिन्िी ऐन, २०७५ 

 

 

दर्ा ६ 

 

सबिन्िमा प्रचतलत काननुले कुनै खास वगफ वा 
समदुायको लातग तवशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा 
िाहेक त्यस्तो व्यजक्तको उत्पजत्त, िमफ, वणफ, िातिातत, 
तलङ्ग, भाषा, क्षेर, वैचाररक आस्था वा यस्तै कुनै 
आिारमा भेदभाव गनफ पाउन ेछैन।  

दर्ा ७ 
उपदर्ा १ 

रोिगारीमा रहेको व्यजक्तलाई प्रचतलत काननु िमोजिम 
िाहेक तवना कारण रोिगारीिाट हटाउन पाउने छैन। 

वैयजक्तक गोपनीयता 
सबिन्िी ऐन,२०७५ 

दर्ा ३ को 
उपदर्ा १ 

प्रत्येक व्यजक्तको शारीररक र मानतसक अवस्था 
सबिन्िी तवषयको गोपनीयता अनततक्रबय हनुेछ। 

नगर तवपद् िोजखम 
न्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापन ऐन, 
२०७५ 

दर्ा १० 

उपदर्ा १ 

तवपद् व्यवस्थापन सबिन्िमा सावफितनक संस्था तथा 
व्यावसातयक प्रततष्ठानले आफ्नो भवन, उद्योग, कायाफलय 
वा व्यावसातयक केन्द्रमा तवपद्का घटना हनु नददन तवपद् 
सरुक्षा औिार, उपकरण, सामग्री, आपत्कालीन तनकास 
लगायत तोतकए िमोजिमका अन्य व्यवस्था गनुफपनेछ भने 
आफ्नो भवन लगायत अन्य संरचना आपत्कालीन 
प्रयोिनका लातग आवश्यक परेमा आदेशानसुार उपलब्ि 
गराउन ु पनेछ। यी संस्थाहरूले र्ोहोरमैला तथा 
प्रदूषणको यथोजचत व्यवस्थापन गरी यसिाट वातावरण र 
िनिीवनमा पनफ सक्न े नकारात्मक प्रभावहरूलाई 
न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउनपुनेछ। 

दर्ा १० 

उपदर्ा २ 

सावफितनक संस्था तथा व्यावसातयक प्रततष्ठानले नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको तवपद् 
व्यवस्थापन सबिन्िी योिनाको अिीनमा रही तवपद् 
व्यवस्थापन योिनाको तिुफमा गरी अतनवायफ रूपमा लागू 
गनुफ पनेछ। 

 

 

 

 

 

योगदानमा आिाररत  
सामाजिक सरुक्षा ऐन, 

 

 

दर्ा ७ 

सूचीकृत रोिगारदाताले आफ्नो तर्फ िाट वा 
योगदानकताफको योगदानयोग्य आयिाट गनुफ पने 
योगदानको दर तनिाफरण गरी तोतकए िमोजिमको 
व्यवस्था कायाफन्वयन गनुफ पनेछ। 

 

 

 

कुनै श्रतमकले कुनै कारणले पाररश्रतमक 

नपाउने अवस्था शृ्रिना भई तनयतमत रुपमा कोषमा 
िबमा गनुफ पने योगदान िबमा गनफ नसक्ने भएमा 
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२०७४ दर्ा ८ त्यस्तो श्रतमकको िढीमा तीन मतहनासबम तनिले िबमा 
गनुफ पने योगदान सबिजन्ित सूचीकृत रोिगारदाताले 
कोषमा िबमा गररददन ुपनेछ। 

 

 

दर्ा २० 

श्रतमकको सूचीकरण गराउन ुपने व्यवस्था गरेको छ। 
त्यसैगरी दर्ा २४ ले कुनै योगदानकताफ कुनै कारणले 
रोिगारीमा नरहेमा सूचीकृत रोिगारदाताले सोको 
िानकारी १ मतहनातभर कोषलाई गराउन ुपनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्रम ऐन, २०७४ 

 

 

 

दर्ा ३ को 
उपदर्ा २ 

यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगफत िनेको तनयममा 
उजल्लजखत पाररश्रतमक वा सतुविा भन्दा कम पाररश्रतमक 
वा सतुविा तलन ेददने गरी वा यस ऐनमा उजल्लजखत शतफ 
तवपररत हनु ेगरी रोिगारदाता तथा श्रतमकतिच रोिगार 
सबझौता यो ऐन तवपरीत भएको मातननछे र सो 
हदसबम त्यस्तो रोिगार सबझौता िदर हनुेछ। 

दर्ा ४ 
उपदर्ा १ 

कुनै पतन श्रतमकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा िाँिा 
श्रममा लगाउन पाउने छैन।  

दर्ा ५ कसैले पतन िालिातलकालाई काननु तवपरीत हनुे गरी 
कुनै काममा लगाउन ुपाउने छैन। 

 

 

दर्ा ६ 
उपदर्ा १ 

रोिगारदाताले श्रतमकलाई िमफ, वणफ, तलङ्ग, िात िातत, 
उत्पजत्त, भाषा वा वैचाररक आस्था वा अन्य त्यस्तै 
आिार मध्ये कुनै कुराको आिारमा भेदभाव गनफ पाइन े
छैन। 

दर्ा ७ को 
उपदर्ा १ 

तलङ्गको आिारमा श्रतमकतिच समान मूल्यको कामको 
लातग पाररश्रतमकमा भेदभाव गनफ पाइने छैन। 

 

 

दर्ा ८ को 
उपदर्ा १ 

 

यस ऐन तथा अन्य काननुको अिीनमा रही प्रत्येक 
श्रतमकलाई िेड यतुनयन गठन गने, सञ्चालन गने, 
त्यस्तो यतुनयनको सदस्यता तलने वा सो यतुनयनमा 
आवद्ध हनुे वा िेड यतुनयन सबिन्िी अन्य गतततवतिमा 
संलग्न हनु ेअतिकार हनुछे। 

दर्ा ११ को 
उपदर्ा १ 

रोिगारदाताले रोिगार सबझौता नगरी कसैलाई काममा 
लगाउन पाउने छैन। 

 

 

 

 

स्थानीय सरकारलाई रािस्व संकलन सँग सबिजन्ित 
तवषयमा नीतत तनमाफण गने र संघीय र प्रादेजशक 
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स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ 

 

 

 

दर्ा ११ 
को उपदर्ा 

२ 

काननुको अतिनमा रही घर िग्गा िहाल, सवारी, 
पयफटन, व्यवसायीक र भतूम कर तोक्ने, लागू तथा 
अनगुमन गने व्यवस्था गरेको छ। सोही दर्ाले 
स्थानीय सरकारलाई वातावरण संरक्षण तथा िैतवक 
तवतविता सबिन्िी नीतत तनमाफण गने अतिकार सतहत 
स्थानीय तहलाई वातावरणीय िोजखम न्यूनीकरण, 
प्रदूषण तनयन्रण तथा िोजखमयकु्त सामग्रीको 
तनयन्रणको लातग जिबमेवारी ददएको छ।  

 

 

अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तको अतिकारी 

सबिन्िी ऐन, २०७४ 

दर्ा ८ को 
उपदर्ा २ 

कुनै रोिगारदातालाई अपाङ्गता भएकै कारण कुनै 
रोिगारीिाट िजञ्चत गनफ पाइने छैन । 

 

 

दर्ा १० 

अपाङ्गता भएको कुनै व्यजक्त कुनै तकतसमको मानतसक 
वा शाररररक तनाविाट गजु्रीएमा, यौन शोषणमा परेमा, 
घरायसी तहंसा लगायत कुनै अमयाफददत वा अमानवीय 
दवु्यफवहारको जशकार भएमा कानूनी तनरूपणको व्यवस्था 
हनुेछ।  

मलुकुी देवानी संतहता, 
२०७४ 

मलुकुमा काननु र व्यवस्था कायम गरी सवफसािारणको नैततकता, जशष्टाचार, 

सदाचार र सतुविा एवं आतथफक तहत कायम राख्न तथा आतथफक, सामाजिक र 
सांस्कृततक के्षरमा न्यायपूणफ व्यवस्था कायम गरी तवतभन्न िात, िातत वा 
सबप्रदायहरू िीचको ससुबिन्ि कायम राख्नको लातग मलुकुी देवानी 
संतहताको पालना गररनेछ। 

मलुकुी देवानी 
कायफतवति संतहता, 
२०७४ 

देवानी मदु्दाको दायरी, कारवाही, सनुवुाइ र तकनारा तथा सोसँग सबिजन्ित 
अन्य कायफतवति र त्यस्ता मदु्दामा भएको तनणफय कायाफन्वयन सबिन्िी प्रचतलत 
काननुलाई संशोिन र एकीकरण गरी कायफतवति काननुलाई सरलीकृत र 
समयानकूुल िनाउन मलुकुी देवानी कायफतवति संतहताको पालना गररनेछ। 

मलुकुी अपराि संतहता, 
२०७४ 

मलुकुमा काननु तथा व्यवस्था कायम गरी सवफसािारणको नैततकता, 
जशष्टाचार, सदाचार, सतुविा, आतथफक तहत कायम राख्न, तवतभन्न िातमफक तथा 
सांस्कृततक समदुायतिचको ससुबिन्ि तथा शाजन्त कायम गनफ, र्ौिदारी कसूर 
तनवारण र तनयन्रण गनफ मलुकुी अपराि संतहताको पालना गररनेछ। 

मलुकुी र्ौिदारी 
कायफतवति संतहता, 
२०७४ 

र्ौिदारी मदु्दाको अनसुन्िान, अतभयोिन, दायरी, कारवाही, सनुवुाइ र 
तकनारा तथा सोसँग सबिजन्ित अन्य कायफतवति र त्यस्ता मदु्दामा भएको 
रै्सला कायाफन्वयन गनफ मलुकुी र्ौिदारी कायफतवति संतहताको पालना 
गररनेछ। 
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कायाफस्थलमा हनु ेयौन 
िन्य दवु्यफवहार 

(तनवारण) ऐन, २०७१ 

दर्ा ३ कसैले पतन कायफस्थलमा यौनिन्य दवु्यफवहार गनफ वा 
गराउन पाइन ेछैन। 

दर्ा १२ कसैले कुनै कमफचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनिन्य 
दवु्यफवहार गरेको ठहरेमा तनिलाई कसूरको प्रकृतत हेरी 
छ मतहनासबम कैद वा पचास हिार रूपैयाँसबम 
िररवाना वा दवैु सिाय हनुछे। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्ोहोर मैला 
व्यवस्थापन ऐन, 

२०६८ 

 

 

 

 

दर्ा ३ 

र्ोहोरमैला व्यवस्थापनको जिबमेवारी स्थानीय तहलाई 
तोकेको छ। यस अन्तगफत ऐनले स्थानान्तरण केन्द्र, 
ल्याण्डतर्ल साइट, प्रशोिन प्लाण्ट, कबपोष्ट प्लाण्ट, 
िायोग्यास प्लाण्ट लगायत र्ोहोरमैलाको सङ्कलन, 
अजन्तम तवसिफन तथा प्रशोिनका लातग आवश्यक पने 
पूवाफिार तथा संरचनाको तनमाफण तथा सञ्चालनका 
कामहरूको पररकल्पना गरेको छ। 

 

 

 

दर्ा ४ 

हातनकारक र्ोहोरमैला, स्वास्थ्य संस्थािन्य र्ोहोरमैला, 
रासायतनक र्ोहोरमैला वा औद्योतगक र्ोहोरमैला 
प्रशोिन र व्यवस्थापन गने दातयत्व तनिाफररत 
मापदण्डको अिीनमा रही त्यस्तो र्ोहोरमैला 
व्यवस्थापनको दातयत्व त्यस्ता र्ोहोरमैला उत्पादन गने 
व्यजक्त वा तनकायमा तनतहत गरेको छ। 

 

दर्ा ६ 
र्ोहोरमैलालाई कबतीमा िैतवक र अिैतवक लगाएत 
तवतभन्न प्रकारमा तवभािन गरी स्रोतमै छुट्याउन ुपनेछ। 

 

दर्ा ७ 
र्ोहोरमैला तनष्काशनको समय, स्थान र तररका तोक्न े
अतिकार सबिजन्ित स्थानीय तहले तनिाफरण गरे 
िमोजिम हनुेछ। 

 

दर्ा १० 
र्ोहोरमैलाको न्यूनीकरण, पनुः प्रयोग तथा पनुः चक्रीय 
प्रयोगको तवतिलाई व्यवस्था गदै सोको प्रोत्साहन 
सबिन्िी कृयाकलापको लातग स्थानीय तहलाई 
जिबमेवार तनकायको रूपमा तोतकएको छ। 

दर्ा ३८ कसैले र्ोहोरमैला व्यवस्थानको तवपररत कुनै कायफ 
गरेमा ऐन िमोजिम कसूर गरेको मातनने छ। 

दर्ा ३९ ऐनले तोके अनसुारको कसूर गरेमा रू ५०० देजख १ 
लाखसबम नगद िररवाना र िढीमा तीन मतहनासबमको 



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

२९ 

कैद सिाय गनफ सक्नेछ। 
घरेल ुतहंसा (कसरु र 
सिाय ऐन), २०६६ 

दर्ा ३ को 
उपदर्ा १ 

कसैले पतन घरेल ु तहंसा गनफ गराउन वा सो कुराको 
उद्योग गनफ वा घरेल ु तहंसाको तनतमत्त कसैलाई 
दरुूत्साहन गनफ पाइने छैन।  

सूचनाको हक सबिन्िी 
ऐन, २०६४ 

 

दर्ा ६ 

सावफितनक तनकायले आफ्नो कायाफलयमा रहेको सूचना 
प्रवाह गने प्रयोिनको लातग सूचना अतिकारीको 
व्यवस्था गनुफ पनेछ। 

 

 

 

कबपनी ऐन, २०६३ 

दर्ा ३ उपदर्ा 
१ 

मनुार्ाको उद्देश्य तलई कुनै उद्यम गनफ चाहने व्यजक्तले 
एक्लै वा अरूसँग समूहिद्ध भई प्रिन्िपरमा उल्लेख भए 
िमोजिम एक वा एक भन्दा िढी उद्दशे्यका प्रातप्तका 
लातग कबपनी संस्थापना गनफ सक्नेछ। 

दर्ा ९ 
प्राइभेट कबपनीको शयेरिनीहरुको सङ्खख्या एकसय एक 
भन्दा िढी हनु ुनतमल्ने प्राविान कायम गरेको छ। 

 

 

 

िाल श्रम (तनषेि र 
तनयतमत गने) 
ऐन,२०५६ 

दर्ा ३ को 
उपदर्ा १ 

चौि वषफ उमेर नपगेुका कुनै पतन िालकलाई श्रममा 
लगाउन तनषेि गरेको छ । 

दर्ा ३ को 
उपदर्ा २ 

िालकलाई िोजखमपूणफ व्यवसाय वा काममा (ऐनको 
अनसुचुीले पररभातषत गरे अनसुार) लगाउन तनषिे 
गरेको छ। 

दर्ा ५ िालकलाई काममा लगाउँदा दैतनक छ घण्टा भन्दा 
िढी लगाउन नहनुे र लगातार ३ घण्टा काम गरेपतछ 
आिा घण्टा आराम गने समय ददनपुने व्यवस्था गरेको 
छ। 

 

भवन ऐन, २०५५ 
दर्ा १० भवन संतहता अनसुार भवन तनमाफण गनुफपने छ। 

दर्ा ११ भवनको तडिाइन तथा नक्सा स्वीकृती तलन ुपने छ। 

िेड यतुनयन ऐन, 
२०४९ 

दर्ा ३ को 
उपदर्ा १ 

सबिजन्ित प्रततष्ठानका कामदारहरूले आफ्नो पेसागत 
हक तहतको संरक्षण र सबवद्धफन गनफ प्रततष्ठानस्तरको 
िेड यतुनयनहरूको गठन गनफ सक्नेछन।्  

 

 

नगर तवकास ऐन, 
२०४५ 

 

 

 

दर्ा ३ 

नगरको भौततक तवकास गने, भइरहेको नगरको पनुः 
तनमाफण, तवस्तार र तवकास गने। 

नगर तवकासको लातग सडक, यातायात, तििलुी, ढल 
तनकास, सरसर्ाइ, खलुा के्षर लगायतका सेवा तथा 
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सतुविा उपलब्ि गराउन ुपने। 
 

 

स्थानीय स्वायत्त शासन 
ऐन, २०७४ 

 
 

दर्ा २५ 
को िदुाँ ि 

वडातभर सञ्चालन भएको र पूरा भएको आयोिना तथा 
कायफक्रमहरूको रेखदेख गने। 

गाँउ तवकास के्षरतभर तनमाफण हनुे घर, भवन, सडक 
तथा अन्य भौततक पूवाफिार आददको लातग मापदण्ड 
तयार गरी सो तनमाफण गनफ तोतकए िमोजिम स्वीकृतत 
ददन।े 

 
४.४ तनयम तथा तनयमावली 
तनयम तथा 
तनयमावलीहरू 

पररच्छेद र खण्ड  

सबिजन्ित िुदँा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश सरकार 
वातावरण संरक्षण 

तनयमावली, 
२०७७ 

 
 

तनयम ३ 

अनसूुची-१ मा उजल्लजखत प्रस्तावको हकमा संजक्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन, अनसूुची-२ मा उजल्लजखत 
प्रस्तावको हकमा प्रारजबभक वातावरणीय परीक्षण र 
अनसूुची-३ मा उजल्लजखत प्रस्तावको हकमा वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन गनुफ पनेछ। 

तनयम ४ 
ऐनको दर्ा ३ को उपदर्ा (५) को प्रयोिनको लातग 
प्रस्तावकले प्रस्तावकले प्रस्ताव तथा वातावरणीय अध्ययन 
सबिन्िमा सावफितनक सनुवुाइफ गनुफ पनेछ। 

तनयम ५ 

ऐनको दर्ा ४ िमोजिम प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन 
गदाफ प्रस्ताव कायाफन्वयनको सबभातवत तवकल्पहरू तवश्लषेण 
गरी सिैभन्दा उत्तम तवकल्प कायाफन्वयन गने गरी छनौट 
गनुफपनेछ। 

तनयम ६ 
ऐनको दर्ा ५ िमोजिम प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कनको लातग के्षर तनिाफरण गनुफ पनेछ। 

तनयम ७ को 
उपतनयम १ 

ऐनको दर्ा ५ को उपदर्ा (१) िमोजिम प्रस्तावकले 
संजक्षप्त वातावरणीय अध्ययनको लातग अनसूुची-६, 
प्रारजबभक वातावरणीय परीक्षणको लातग अनसूुची-७ र 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लातग अनसूुची-८ 
िमोजिमको ढाँचामा कायफसूची तयार गरी स्वीकृतको लातग 
पेश गनुफ पनेछ। 
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तवपद् िोजखम 
न्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापन 
तनयमावली, 
२०७६ 

तनयम ३ 

संघीय, प्रदेशीय, जिल्ला र स्थानीय तहका सबिजन्ित 

तनकायहरु र सरोकारवालाहरु संग समन्वय गरी एकीकृत र 

क्षेरीय नीततहरु, योिनाहरु, रणनीततक योिनाहरु कायाफन्वयन 

को अनगुमन गररनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

श्रम तनयमावली, 
२०७५ 

तनयम १६ कामको प्रकृतत अनसुार काम गने समयको तनिाफरण गनुफ 
पनेछ। 

तनयम १७ गभफवती तथा ३ वषफसबमको िच्चाको आमाको हकमा 
ऐनको दर्ा २८ ले व्यवस्था गरेको समयमा थप ३० 
तमनेट समय आराम वा स्तनपानको लातग व्यवस्था गनुफ 
पनेछ। 

तनयम ३४ कायफस्थलमा हनुसक्ने व्यवसातयक स्वास्थ्य तथा सरुक्षा 
िोजखमका िारे िोड ददंदै व्यवसातयक स्वास्थ्य तथा 
सरुक्षा िोजखमका सबिन्िमा मागफतनदेशन िनाउन ु
पनेछ। 

तनयम ३८ आखँामा लाग्न सक्न े चोटपटक, रसायनका कारण 
पनफसक्ने प्रभाव र आगलागी िस्ता िोजखमका 
सरुक्षात्मक प्रिन्ि अपनाउन ुपनेछ । 

तनयम ५३ श्रतमकहरूलाई व्यजक्तगत सरुक्षाको सामग्री र प्राथतमक 
उपचार उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

 

 

 

 

योगदानमा 
आिाररत 

सामाजिक सरुक्षा 
तनयमावली, 
२०७५ 

तनयम ३ नेपाल सरकारको कोषिाट तलि सतुविा तलने व्यजक्तले 
योगदानमा आिाररत सामाजिक सरुक्षा ऐनको दर्ा १० 
ले तोके िमोजिमको सामाजिक सरुक्षा योिनामा भाग 
तलन पाउन ुपनेछ। 

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

तनयम ५ सामाजिक सरुक्षा योिना अनसुार सामाजिक सरुक्षा 
कोषमा िबमा हनु आउन ेरकमको सङ्कलनको लातग कुनै 
िैंक वा तवत्तीय संस्थासँग सबझौता गनफ सतकनछे। 

रोिगारीको हक 
सबिन्िी 

तनयम ३ (घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले 
न्यूनतम रोिगार प्रदान गनफ तनिी क्षेर तथा गैर सरकारी 
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तनयमावली, 
२०७५ 

संघ संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकायफ गनफ 
सक्नेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

र्ोहोर मैला 
व्यवस्थापन 
तनयमावली, 
२०७० 

तनयम ३ (२) हातनकारक तथा रासायतनक र्ोहोरलाई छुटै्ट सङ्कलन गने 
र कुतहने तथा नकुतहन े र्ोहोरलाई श्रोतमा नै 
छुट्ट्याउन े प्राविान गदै हातनकारक तथा रासायतनक 
र्ोहोरको व्यवस्थापनको जिबमेवारी उत्सिफकमा नै 
तनतहत हनु ुपनेछ । 

तनयम ५ हातनकारक, रासायतनक, कुतहने र नकुतहन े र्ोहोरलाई 
एकै ठाउँमा तमसाउन पाइन े छैन र त्यस्ता र्ोहोरहरू 
एकै ठाउँमा तमतसन गएमा समग्र र्ोहोरको सङ्कलन, 
भण्डारण तथा व्यवस्थापन साविानीपूवफक गनुफ पनेछ । 

तनयम २४ 
(३) 

स्थानीय तहले र्ोहोर उत्पादकलाई श्रोतमा र्ोहोरको 
उत्पादन घटाउने, न्यूतनकरण गने, र्ोहोर व्यवस्थापन 
शलु्क समयमा ततने सबिन्िी आदेश ददनसक्ने र र्ोहोर 
उत्पादकले स्थानीय तनकायको त्यस्तो आदेशको पालना 
गनुफपने । 

तनयम २५ र्ोहोरमैला व्यवस्थापनको अनगुमनका सबिन्िमा 
आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । 

भवन तनयमावली, 
२०६६ 

तनयम ३ (१) भवन तनमाफण गनफ चाहने व्यजक्त, संस्था तथा सरकारी 
तनकायले नक्सा स्वीकृततका लातग नगरपातलका समक्ष 
दरखास्त ददँदा भवनको तडिाइन समेत पेश गनुफ पनेछ। 

िाल-श्रम (तनषेि 
र तनयतमत गने) 
तनयमावली, 
२०६२ 

तनयम ४ (१) िालकलाई श्रतमकको रूपमा काममा लागाउन ु अजघ 
तनिले सो काम गनफ सक्न े नसक्ने तवषयमा िालकको 
स्वास्थ्य परीक्षण गनफ प्रततष्ठानले कामको प्रकृतत र 
िालकको उमेर समेत उल्लेख गरी श्रम कायाफलयमा 
तनवेदन ददन ुपनेछ। 

तनयम ६ प्रततष्ठानमा काम गने िालकले श्रम ऐन, २०४८ 
िमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी समय समयमा तोतकददएको पाररश्रतमक र 
भत्तामा कम नहनु े गरी मातसक पाररश्रतमक र भत्ता 
पाउनेछ। 

िेड यतुनयन तनयम ३ प्रततष्ठानस्तरको िेड यतुनयन दताफका लातग दरखास्त ददन 
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४.५ तनदेजशका 
तनदेजशका खण्ड सबिजन्ित िुदँा 

 

 

 

नगर तवकास 
तनदेजशका, 
२०६१ 

 

 

 

 

६ 

सामान्यतया भौततक तनमाफण सबिन्िी मापदण्ड 
कायाफन्वयनमा नगरपातलका तथा गाँउ तवकास सतमतत 
िस्ता स्थानीय तनकायहरूको प्रमखु जिबमेवारी हनुेछ। 
सिै नगरपातलका तथा नगरपातलकासँग गाँतसएका र 
नजिकमा रहेका नगरोन्मखु गाँउ तवकास सतमततहरूले 
आफ्नो क्षेरमा नक्सापासको व्यवस्था लागू गनुफपनेछ र सो 
कायफमा सतमततले स्थानीय तनकायलाइफ प्रोत्साहन तथा 
सहयोग गनेछ। 

सरुजक्षत नागररक 
आवास 

कायाफन्वयन 
कायफतवति,२०७६ 

१६ (घ) कायाफक्रम कायाफन्वयन क्रममा सबिजन्ित तनकायहरू तिच 
समन्वय कायम गनुफपनेछ। 

रातिय वातावरणीय यस तनदेजशकाले आयोिनाको स्क्रीतनङ (screening), क्षेर तनिाफरण, कायफसूचीको 

तनयमावली, 
२०५० 

सक्नेछ। 

स्थानीय स्वायत्त 
शासन 

(आठौं 
संशोिन) 
तनयमावली 
२०७३ 

तनयम ४९ ङ 
)१(  

भवन तनमाफण गनफ अनमुतत पाएकोमा त्यसरी अनमुतत 
पाएको तमततले दइुफ िषफतभर त्यस्तो भवन तनमाफण गरी 
सक्न ुपनेछ। 

तनयम ७० )१(  गाउँ तवकास सतमततले तनयम आफ्नो के्षरतभर लगाउन 
सक्ने कर अनसूुची æ ४ मा उल्लेख भए िमोजिम 
हनुेछ। 

नगर तनमाफण 
योिना 

कायाफन्वयन 
(पतहलो संशोिन) 

तनयमावली, 
२०४५ 

तनयम ४ (१) योिनाको कायाफन्वयन गदै िाँदा योिनामा केही हेररे्र 
नगरी अवस्था पनफ आएमा सतमततले कारण समेत 
उल्लेख गरी योिनामा हेररे्र गनफ नेपाल सरकार समक्ष 
तसर्ाररश पेश गनफ सक्नेछ। 

तनयम १० (१) तनयम ९ मा लेजखएदेजख िाहेक योिनाको तनतमत्त नेपाल 
सरकारिाट प्राप्त गराइएका िग्गाहरू सतमततले योिनामा 
तनददफष्ट उद्दशे्य अनसुार िसोिास वा अन्य कामको लातग 
कुनै संस्था वा व्यजक्तलाइफ तिक्री तवतरण गनफ सक्नछे। 



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

३४ 

प्रभाव मूल्याङ्कन 
तनदेजशका 

(National EIA 

Guidelines), 
तव.सं.२०५० 

तयारी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारजबभक वातावरणीय पररक्षण 
प्रततवेदनको तयारी, प्रभाव पतहचान, आकँलन तथा प्रभाव न्यूतनकरणको सबिन्िमा 
मागफतनदेश गरेको गरेको छ।त्यसैगरी वातावरणीय अध्ययनको पनुरावलोकन, 
वातावरणीय अनगुमन तथा लेखा पररक्षण गने सबिन्िी पतन मागफतनदेश गरेको 
छ। यो तनदेजशका कुनै ऐन वा तनयममा भएका प्राविानहरूको िगमा तयार 
नभएको हुँदा कानूनी दृतष्टकोणले यसको प्रयोग िाध्यकारी छैन यद्यतप प्रभाव 
पतहचान र त्यसको भार गणना गने तवतिको लातग यो तनदेजशकाको प्रयोग 
गररएको छ। 

 
४.६ मापदण्ड तथा संतहताहरू 

मापदण्डहरू सबिजन्ित िुदँा 
वस्ती तवकास, सहरी योिना 
तथा भवन तनमाफण सबिन्िी 
आिारभतू मापदण्ड, २०७२ 

नेपाल सरकार, सहरी तवकास मन्रालयद्वारा प्रकाजशत वस्ती तवकास, 
सहरी योिना तथा भवन तनमाफण सबिन्िी आिारभतू मापदण्ड, २०७२ 
अनसुार भवन तनमाफण मापदण्डहरूको पालना गररनेछ। 

नेपाल सवारी प्रदूषण 
मापदण्ड, २०६९ 

नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण तनयमावली २०५४ को तनयम १५ 
ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी सवारी प्रदूषण सबिन्िी देहायको 
तातलकमा ददइए अनसुारको मापदण्ड तयार गरी लाग ुगरेको छ। तमतत 
२०६९।०६।२९ मा नपेाल रािपरमा प्रकाजशत गररएको उक्त 
मापदण्डले तडिल तथा पेिोलिाट चल्न े तवतभन्न तकतसमका सवारी 
सािनको लातग प्रदषुण मापदण्ड तोकेको छ। 

क्र.सं. सवारी सािनको प्रकार प्रदूषणको अतिकतम सीमा (ग्राम प्रतत तक.तम.) 

कािफन मोनोअक्साइड 

(CO) 

हाइड्रोकािफन 

(HC) 
नाइिस अक्साइड 

(NOx) 
१ Passenger Car २.३ ०.२ ०.१५ 

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

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

RM>1760 Kg ५.२२ ०.२९ ०.२१ 

३ Two wheelers    
Class I (displacement <150 
cc) 

२.० ०.८ ०.१५ 

Class II (displacement >150 
cc) 

२.० ०.३ ०.१५ 
 
वायकुो गणुस्तर सबिन्िी 
रातिय मापदण्ड, २०६९ 

नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण तनयमावली २०५४ को तनयम १५ 
ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी वायकुो गणुस्तर सबिन्िी देहायको 
तातलकमा ददइए अनसुारको रातिय मापदण्ड तयार गरी लाग ु गरेको 
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छ। 

सूचक  समय भाररत 
औषत 

अतिकतम 
(ग्रामùघ.तम.)  

परीक्षण तवति 

टोटल सस्पेण्डेड 
पातटफकल(TSP) 

वातषफक -   

२४ घण्टा* २३० High Volume Sampling and Gravimetric 
Analysis 

तप.एम.–१० (PM10) 

 

वातषफक -   

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

सल्र्र डाइअक्साइड 
(SO2.) 

वातषफक** ५० Ultraviolet Fluorescence, West and Gaeke 
Method  

२४ घण्टा* ७० Same as Annual  

नाइिस 
अक्साइड(NO2) 

वातषफक** ४० Chemiluminescence 

२४ घण्टा* ८० Same as annual  

कािफन मोनोअक्साइड 
(CO) 

८ घण्टा* १०,००० Non-dispersive Infrared Spectrophotometer  

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

िेञ्जीन(Benzene) वातषफक** ५ Gas Chromatographic Technique  

तप.एम.–२.५ 
(PM2.5) 

२४ घण्टा* ४० PM2.5 Sampling Gravimetric Analysis  

ओिोन (Ozone) ८ घण्टा* १५७ UV Spectrophotometer   

ध्वतन गणुस्तर सबिन्िी 
रातिय मापदण्ड, २०६९ 

नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण तनयमावली २०५४ को तनयम १५ 
ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी ध्यतनको गणुस्तर सबिन्िी देहायको 
तातलकमा ददइए अनसुारको रातिय मापदण्ड तयार गरी लाग ु गरेको 
छ। प्रस्ततु गणुस्तर मापदण्ड नेपाल रािपरमा २०६९।०७।१३ मा 
प्रकाजशत गररएको तथयो। 

क्र.सं. क्षरे 

ध्वतन सीमा Leq (डेतसिल) 

ददवा रातर 
१ औद्योतगक क्षेर  ७५ ७० 

२ व्यापाररक क्षेर ६५ ५५ 

३ ग्रामीण आवास क्षेर ४५ ४० 

४ शहरी आवास क्षेर ५५ ५० 

५ तमजश्रत आवास क्षेर  ६३ ५५ 

६ शान्त क्षेर ५० ४०  
तडिेल िेनरेटरिाट 
तनष्कासन भई हावामा िाने 
िवुाँको लातग उत्सिफन सीमा, 
२०६९ 

नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण तनयमावली २०५४ को तनयम १५ 
ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी तडिल िेनेरेटरिाट तनष्काशन भई 
हावामा िाने िुँवाको लातग उत्सिफन सीमा तोकी सो मापदण्ड सबिन्िी 
सूचना २०६९।०७।१३ गतेको रािपरमा प्रकाजशत गरेको तथयो। 
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सो मापदण्डले ८ देखी ५६० तकलोवाट क्षमताको नयाँ पैठारी गररन े
तडिल िेनेरेटरको लातग मापदण्ड तनिाफरण गरेको छ। मापदण्ड 
तोकेको उत्सिफन सीमालाई तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

उत्सिफन सीमा (ग्राम प्रतत तकलोवाट घण्टा) 
क्षमता (तकलोवाटमा) कािफन मोनोअक्साइड हाइड्रोकािफन र नाइिस 

अक्साइड 

पातटफकुलेट बयाटर 

KW <८ ८ ७.५ ०.८ 

८ = KW <१९ ६.६ ७.५ ०.८ 

१९ = KW <३७ ५.५ ७.५ ०.६ 

३७ = KW <७५ ५ ४.७ ०.४ 

७५ = KW <१३० ३ ४ ०.३ 

१३० = KW <५६० ३.५ ४ ०.२  

रातिय खानेपानी गणुस्तर 
मापदण्ड, २०६३ 

िलश्रोत ऐन २०४९ को दर्ा १८ को उपदर्ा १ ले ददएको 
अतिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले रातिय खानपेानी गणुस्तर 
मापदण्ड तयार गरी लागू गरेको हो। मापदण्डमा तोतकएका तवतभन्न 
प्यारातमटरहरू र ततनको सीमा तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

समूह गणुहरू इकाइ अतिकतम सीमा 

भौततक 

Turbidity NTU ५ (१०) 

pH  ६.५ ɀ ८.५* 

Colour TCU ५ (१५) 

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

Electrical Conductivity c/co
m 

१५०० 

रासायतनक 

Iron Mg/l ०.३ (३) 

Manganese Mg/l ०.२ 

Arsenic Mg/l ०.०५ 

Cadmium Mg/l ०.००३ 

Chromium Mg/l ०.०५ 

Cyanide Mg/l ०.००७ 

Fluoride Mg/l ०.५ ɀ १.५* 

Lead Mg/l ०.०१ 

Ammonia Mg/l १.५ 

Chloride Mg/l २५० 

Sulphate Mg/l २५० 

Nitrate Mg/l ५० 

Copper Mg/l १ 

Total Hardness Mg/l ५०० 

Calcium Mg/l २०० 
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Zinc Mg/l ३ 

Mercury Mg/l ०.००१ 

Aluminium Mg/l ०.२ 

Residual Chloride Mg/l ०.१ ɀ ०.२* (क्लोररनेशन गररने प्रणालीमा) 

िैतवक 
E-Coli  ० 

Total Coliform  ९५% नमूनामा ० 
द्रष्टव्य: *ले कम र िढी सीमाको संकेत गदफछ ।   

रातिय भवन संतहता, २०६० 

यस भवन संतहतालाई नपेालका नगरपातलका, जिल्लाका प्रमखु 
गा.तव.स. र शहरीकरण हुँदै गरेको गा.तव.स.हरूमा लागू गररएको हो। 
यस संतहता मखु्यतया भवन के्षरको सरुक्षासँग सबिजन्ित 
मातमलाहरूसँग सबिजन्ित छ। यस संतहतामा नगरपातलका र 
गा.तव.स.मा भवन तडिाइन गदाफ प्रस्तावककताफहरूले रातिय भवन 
संतहता अनसुरण गनुफपनेछ भने्न प्राविान गररएको छ। 
रातिय भवन संतहता, १०५-२०७७ 

नेपालमा २०७२ सालमा गएको भकूबप,  तवगत २५ वषफमा तवश्वका 
तवतभन्न देशमा गएका भकूबप, तवतभन्न मलुकुमा प्रचतलत भवन संतहता  
एवं  यस सबिन्िमा गररएका तवतभन्न नयाँ अनसुन्िान, प्रतवति र 
ज्ञानको तवकासका आिारमा भकूबप प्रततरोिी सरुजक्षत भवन तनमाफण 
गनफ भवन संतहता १०५-२०७७ िनाएको हो। यस संतहताले तवतभन्न 
तकतसमका तनमाफण सामग्री प्रयोग हनुे गरी सानादेजख अग्ला 
भवनहरुलाई भकूबप प्रततरोिी िनाउनका लातग गनुफ पने इजन्ितनयररङ 
तडिाइनका लातग आवश्यक प्रकृया र मापदण्डहरु प्रदान गदफछ। यस 
संतहताले स्थातपत इजन्ितनयररङ मान्यता र तसद्धान्त अनरुुप भकूबप 
प्रततरोिी भवनको तवश्लषेण र तडिाइन तवतिलाई मागफदशफन गनफ मद्दत 
गदफछ। 

 

४.७ अन्तरातिय सजन्ि सबझौताहरू 

सजन्ि सबझौताहरू सबिजन्ित िुदँा 

िैतवक तवतविता सबिन्िी 
महासजन्ि, सन ्१९९२ 

सन ् १९९२ मा वातावरण र तवकास सबिन्िी संयकु्त रािसङ्घीय 
सबमेलन (ररयो "पथृ्वी जशखर" सबमेलन) को समयपारी ५ िनु 
१९९२ का ददन िैतवक तवतविता महासजन्ि हस्ताक्षरणका लातग खलुा 
गररयो र २९ तडसेबिर १९९३ देजख लाग ु भयो। िैतवक 
तवतवितालाइफ व्यापकरूपमा सबिोिन गनफका लातग यो महासजन्ि एक 
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मार अन्तरातष्टय संयन्र हो। यस महासजन्िका ३ वटा उद्देश्यहरूमा 
(क) िैतवक तवतविताको संरक्षण (ख) यसका सबपूरक अङ्गहरूको 
ददगो उपयोग र (ग) आनवंुजशक स्रोतहरूमा पहुँच र तीिाट प्राप्त हनुे 
लाभको पारदशी र समन्यातयक िाँडर्ाँड रहेका छन।् िैतवक 
तवतविता संरक्षण, सन ्२००२ सबिजन्ित सिै सरोकारवालाको उच्च 
एवम सतक्रय सहभातगताका लातग उक्त संयकु्त रातियसंघको आहवानमा 
प्रत्येक वषफ मे २२ का ददन अन्तरातिय िैतवक तवतविता ददवस 
संसारभर मनाइफदै आएको छ। प्रस्तातवत आयोिना तनमाफण तथा 
सञ्चालनको िखत यस सजन्ि र सजन्िको उद्दशे्यको पूणफ रूपमा पालना 
गररनेछ। 

िलवाय ु पररवतफन सबिन्िी 
संयकु्त रािसंजघय संरचना 
महासजन्ि, १९९२ 

िलवाय ु पररवतफन सबिजन्ि संयकु्त रािसंजघय संरचना महासजन्ि सन ्
१९९२ मे ९ मा न्यूयोकफ मा ग्रहण गररएको तथयो। यस महासजन्िका 
३ वटा लक्ष्यहरूमा (क) िलवायू पररवतफनको िोजखम तथा असरलाइफ 
उल्लेखनीय रूपमा घटाउने, (ख) खाद्य उत्पादनमा कमी हनु नददन े
गरी िलवाय ु पररवतफनका प्रततकूल प्रभावलाइफ अनकूुलन गने क्षमता 
अतभवृतद्ध गने र (ग) न्यून हररतगहृ ग्याँस उत्सैिन तथा िलवाय ु
समानकूुलन तवकासमूलक कायफप्रणाली अनरुूप लगानी प्रवाह गने 
रहेका छन।् यस सबझौताको प्रभावकारी कायाफन्वयनका लातग 
तवकासोन्मखु रािलाइफ सहयोग गनुफ पने आवश्यकतालाइफ आत्मसात 
गदै सिै पक्षका प्रयत्न समयको क्रमसँगै प्रगततशील हनुछेन।् 
प्रस्तातवत आयोिना तनमाफण तथा सञ्चालनको चरणमा यस सजन्ि र 
सजन्िको उद्दशे्यको पूणफ रूपमा पालना गररनछे। 

अन्तरातिय श्रम सबिन्िी महासन्िीहरू 

Convention Concerning 

Forced or Compulsory 

Labor, 1930 (ILO 

Convention 29) 

अन्तरातिय श्रम कायाफलयको पररचालक तनकायले िेनभेामा भेला भएर 
चौिौं अतिवेशन (१० िून १९३०) मा भेला भएको तथयो र उक्त 
भेलामा िििफस्ती वा िििफस्ती श्रमको सबिन्िमा केही प्रस्तावहरु 
स्वीकृत गने तनणफय गरेको तथयो, िनु एिेण्डाको पतहलो वस्तमुा 
समावेश गररएको छ। ILO Convention 29 अन्तगफत ३३ वटा 
लेखहरू रहेका छन,् िसमध्ये लेख ३-२४ िििफस्ती श्रम महासजन्ि, 
१९३० को प्रोटोकल २०१४ को िारा ७ िमोजिम हटाइफएको छ। 

Convention concerning 

Equal Remuneration for 

man and Women Worker 

अन्तरातिय श्रम कायाफलयको पररचालक तनकायले िेनभेामा भेला भएर 
आफ्नो तेह्रौं अतिवेशन (६ िून १९५१) मा भेला भएको तथयो र 
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for Work of Equal 

Value,1951 (ILO 

Convention 100) 

उक्त भेलामा समान मूल्यका कामका लातग परुुष तथा मतहला 
श्रतमकका लातग समान पाररश्रतमकको तसद्धान्तको सबिन्िमा केही 
प्रस्तावहरु स्वीकृत गने तनणफय गरेको तथयो, िनु एिेण्डाको सातौं 
वस्तमुा समावेश गररएको छ। ILO Convention 100 अन्तगफत १४ 
वटा लेखहरू रहेका छन।् लेख २ अनसुार, प्रत्येक सदस्यले 
पाररश्रतमकको दर तनिाफरण गनफका लातग सञ्चालनमा रहेका तवतिहरू, 
प्रवद्धफन र त्यस्ता तवतिहरूसगँ मेल खाने गरी सिै श्रतमकलाई समान 
मूल्यको कामका लातग परुुष तथा मतहला श्रतमकका लातग समान 
पाररश्रतमकको तसद्धान्तको आवेदन सतुनजश्चत गनेछन।् यो तसद्धान्त 
रातिय कानून वा तनयमावली, पाररश्रतमक तनिाफरणका लातग कानूनी 
रूपमा स्थातपत वा मान्यता प्राप्त यन्र, रोिगारदाता र श्रतमकिीच 
सामूतहक सबझौता िस्ता माध्यमद्वारा लागू गनफ सतकन्छ। 

Convention concerning the 

Prohibition and Immediate 

Action for the Worst Forms 

of Child labor, 1999 (ILO 

Convention 182) 

अन्तररातिय श्रम कायाफलयको पररचालक तनकायले िेनेभामा भेला 
भएर १ िनू १९९९ मा ८७ औ ंअतिवेशनमा भेला भएको तथयो। 
ILO Convention 182 अन्तगफत १६ वटा लेखहरू रहेका छन,् िसमा 
िाल श्रम तवरूद्धको िस्तहुरू समावेश गररएको छ। 

 
प्रस्तावकले हाउजिङ्गको तनमाफण तथा सञ्चालनका क्रममा मातथ उजल्लजखत नीतत ऐन, तनयम, 
तनदेजशका तथा कायफतवतिका साथै अन्य सान्दतभफक काननुहरू पालना गनेछ। 
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पररच्छेद ५ : तवद्यमान वातावरणीय अवस्था 

 
प्रस्तातवत आयोिनाले पाने प्रभावको पूवाफनमुान तथा मूल्याङ्कनका लातग आयोिना क्षेरको 
वातावरणीय अवस्थाको आिारभतू िानकारी आवश्यक पदफछ। आवश्यक तथ्याङ्क तथा 
सूचनाहरू आयोिना क्षेरको तनरीक्षण, तवतभन्न प्रकाजशत प्रततवेदन तथा तवतभन्न नक्साहरूको 
अध्ययनिाट संकलन गररएको छ। 

 

५.१ भौततक वातावरण 
५.१.१ भौगोतलक तथा िरातलीय अवस्था भ-ूउपयोग 

प्रस्तातवत हाउजिङ्ग लजुबिनी प्रदेश अन्तगफत रूपन्देही जिल्लाको ततलोत्तमा नगरपातलकामा 
पदफछ। यस नगरपातलकाले १२६.२ वगफ तक.तम. भ-ूभाग ओगटेको छ, िसको पूवफमा रोतहणी 
नदी र देवदह नगरपातलका, पजश्चममा ततनाउ नदी र तसयारी तथा शदु्धोिन गाउँपातलका, 
उत्तरमा िटुवल उपमहानगरपातलका एवं दजक्षणमा ओमसततया गाउँपातलका र तसद्धाथफनगर 
नगरपातलकाका िीचमा अवजस्थत छ। हाउजिङ्ग रहने स्थान भौगोतलक रूपमा 
२७°३५'३०.८२" उत्तरी अक्षांश र ८३°२७'४४.१४" पूवी देशान्तरमा अवजस्थत छ भने 
समदु्री सतहिाट १२० तम. उचाइमा पदफछ। प्रस्तातवत आयोिना स्थल समथर ितमनमा 
रहेको छ। आयोिना िन्ने स्थल १८,८१०.९४ वगफ तम. रहेको छ र ११,९५७ वगफ तम. 
(कुल िग्गाको ६३.५६ प्रततशत) मार हाउजिङ्गको भवनले ओगट्नेछ। ततलोत्तमा 
नगरपातलकाको भ-ूउपयोग सबिजन्ि नक्सा तलको जचरमा प्रष्ट देख्न सतकन्छ। 
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जचर 4: ततलोत्तमा नगरपातलकाको भ-ूउपयोग नक्सा 

 
५.१.२ िलवाय ु

नेपालमा पाइने मौसमी क्षेरहरूको तवजशष्टीकरणका दृतष्टकोणले प्रस्तातवत आयोिना क्षेर 
रूपन्देही जिल्लामा पदफछ। तराइफ भेगमा पने यस आयोिनास्थलमा उष्णप्रदेशीय तकतसमको 
िलवाय ु (Tropical Climatic Zone) पाइन्छ। आवासीय क्षेर वरपरको तापक्रम र वषाफ 
सबिन्िी तथ्याङ्कका लातग आयोिना स्थलिाट १० तकलोतमटर दजक्षणमा अवजस्थत गौतम िदु्ध 
अन्तरातिय तवमानस्थल (१०४ तमटर उचाइ) को तथ्याङ्कलाइफ प्रयोग गररएको छ। सो 
तथ्याङ्कलाइफ तलको तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

 

तातलका 14: आयोिना क्षरेको तापक्रम, वषाफ र सापेजक्षत आद्रता 
वषफ 
 

वातषफक तापक्रम (तडग्री सेल्सीयसमा) औसत वषाफ 
(तम.तम.मा) 

सापेजक्षत आद्रफता 
न्यूनतम अतिकतम औसत तवहान ८:४५ साझँ ५:४५ 

२०१३ १९.१ ३०.७ २४.९ - - - 

२०१४ १९.० ३०.६ २४.८ १५५१.३ ९२.३ ६३.६ 
२०१५ १९.३ ३०.९ २५.१ १३३५.२ ९३.९ ६४.० 
२०१६ १९.४ ३१.६ २५.५ १६०४.८ ९०.१ ६२.६ 
२०१७ १९.१ ३१.५ २५.३ १७१७.२ ९०.२ ६२.९ 
(स्रोत: केन्द्रीय तथ्याङ्क तवभाग, सन ्२०१९) 

प्रस्तातवत हाउजिङ्ग 
क्षेर 
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५.१.३ भगूभफ  

नेपाललाई भौगोतलक एकाईका आिारमा आठ भागमा र भौगतभफक अनसुन्िानका आिारमा 
पाँच वास्तजुशल्पीय क्षेरमा तवभािन गररएको छ। प्रस्तातवत आवासीय क्षेर तराइफ क्षेरमा 
अवजस्थत छ, िनु Indo-Gangetic Plain को उत्तरी तकनारामा पदफछ। यस अन्तगफत िाउल्डर, 
कङ्खग्लोमरेट, स्याण्डस्टोन, िलौटे माटो (coarse boulders, conglomerates with irregular 

beds and lenses of sandstones and thin intercalations of yellow brown grey sand 

clays) आदद प्रकारका ढंुगाहरू पाइन्छन।् खानी तथा भगूभफ तवभागले तयार गरेको 
आयोिनास्थल आसपासको क्षेरीय भगूभफको नक्सा तनबनानसुार रहेको छ। 

 

 

 (स्रोत: खानी तथा भगुभफ तवभाग) 
जचर 5: प्रस्तातवत हाउजिङ्ग स्थलको भौगतभफक नक्सा 

 

५.१.४ भकूबपीय िोजखम 

भकूबपीय िोजखमका दृतष्टकोणले समग्र नेपाल उच्च िोजखमयकु्त क्षेरमा पदफछ। नेपालको 
उच्च भकूबपीय िोजखम चलायमान टेक्टोतनक प्लेट (Movement of Tectonic Plate) का 
कारण हनुे गरेको छ िसका कारण पूवफ पजश्चम रै्तलएको तहमालयका तवतभन्न स्थानमा सतक्रय 
र्ल्टहरू (Active Faults) को तनमाफण भएका छन।् मेन सेण्िल थ्रस्ट (Main Central 

Thrust), मेन िाउण्ड्री थ्रस्ट (Main Boundary Thrust) र तहमालयन फ्रण्टल थ्रस्ट 
(Himalayan Frontal Thrust) को उपजस्थततले भकुबपीय िोजखमलाई थप िढाएको छ। 
पतछल्लो समयमा गोरखा केन्द्र तिन्द ु िनाएर २०७२ साल िैशाख १२ गते गएको ७.८ 

आयोिना स्थल 
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रेक्टर स्केल क्षमताको भकुबप र त्यस पतछका पराकबपनले नपेालमा ८,६०० िनाको मतृ्य ु
र कररि २०,००० िना घाइते िनाएको तथयो भने ५० लाख भन्दा िढी घरहरूमा क्षतत 
पगु्न गई लगभग ७ अिफ अमेररकी डलर िरािरको आतथफक क्षतत भएको तथ्याङ्क छ (नपेाल 
सरकार, २०१५)। 
 

 
जचर ६: नपेालका सतक्रय र्ल्टहरू तथा भकूबपको नक्सा 

(स्रोतः खानी तथा भगूभफ तवभाग) 

 
भकूबप एक प्राकृततक प्रकोप हो, िसले िनिनमा क्षतत पयुाफउनकुा साथै आतथफक तवकासमा 
पतन अवरोि तसिफना गदफछ। तसथफ कुनै पतन तवकासका आयोिना आरबभ गनुफपूवफ आयोिना 
स्थलको भकूबपनशीलताको अध्ययन गनफ िरूरी छ। मातथको जचर ४ अनसुार प्रस्तातवत 
आवासीय क्षेरमा शजक्तशाली भकूबपीय केन्द्रतिन्द ुपरेको इततहास पाइएन तसथफ यस क्षेरमा 
भकूबपको िोजखम उच्च रहेको छैन। 
 
५.१.५ वाय ुगणुस्तर तथा ध्वतनको स्तर  

प्रस्तातवत आयोिना क्षेर वरपर वायकुो गणुस्तर मापन गररएको छ। यस क्षरेको वरपर तनकै 
न्यून सवारीसािन आवतिावत गने तथा सडक खण्डमा कालोपरे गररएकोले वायमुा िलुोको 

प्रस्तातवत हाउजिङ्ग क्षेर 
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मारा कम देजखएको छ। आयोिना क्ष ेर सहरिाट टाढा तथा ग्रातमण पररवेशमा रहेको हनुाले 
वायकुो गणुस्तर औसत तकतसमको रहेको पाइएको छ। आयोिना क्षेरमा मापन गररएको 
वायकुो गणुस्तर तलको तातलकामा ददइएको छ भने उक्त ररपोटफ अनसूुची १० मा पतन 
समावेश गररएको छ। 
 

तातलका 15: आयोिना क्षरेमा मापन गररएको वायकुो गणुस्तर 
क्र.
सं. 

सूचक औसत समय कन्सन्िेसन 
(Õg/m3) 

वायकुो गणुस्तर सबिन्िी रातिय 
मापदण्ड, २०६९ अनसुार 

(Õg/m3) 
१. पी.एम. १० २४ घण्टा २२.७२ १२० 
२. पी.एम. २.५ २४ घण्टा ५.८५ ४० 

३. टी.एस.पी. २४ घण्टा ७५.४४ २३० 

४. सल्र्र डाइअक्साइड 
(SO2) 

२४ घण्टा ०.०२ ८० 

५. नाइिोिन 
डाइअक्साइड (NO2) 

२४ घण्टा ०.१२ ७० 

(स्रोतः Air Quality Monitoring Report, 2022, अनसूुची १०) 
 
ध्वतनको तवद्यमान स्तरका तनजबत आयोिना स्थलमा ध्वतन मापक यन्र मार्फ त मापन तमतत 
२०७७/०७/२९ गते तिहानको समय ८:३०-८:४० र ददउँसोको समय १:०५-१:१५ मा 
ध्वतन मापक यन्र मार्फ त मापन गररएको तथयो। ध्वतनको न्यूनतम (Lmin), अतिकतम 
(Lmax) र औषत (Leq) स्तर ५ सेकेण्डको अन्तरालमा १० तमनेटसबम तलइएको तथयो। 
ध्वतन मापनको नततिालाई तनबन तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ: 
 

तातलका 16 : आयोिना स्थलमा ध्वतनको स्तर 

ध्वतनको स्तर तिहानको समय (८:३०-८:४०) ददउँसोको समय (१:०५-१:१५) 
अतिकतम (Lmax) ४२.७८ डेतसिल ५४.०२ डेतसिल 
न्यूनतम (Lmin) २५.०६ डेतसिल ३९.३९ डेतसिल 
औसत (Leq) ३२.२७ डेतसिल ४१.७४ डेतसिल 
 (स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७७) 
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ध्वतन सबिन्िी रातिय मापदण्ड, २०१२ ले ग्रातमण आवासीय क्षेरको लातग ध्वतनको औषत 
(Leq) स्तर ४५ डेतसिल तोकेको छ। आयोिना स्थलमा ध्वतनको औसत (Leq) स्तर 
तोतकएको मापदण्ड भन्दा कम रहेको पाइयो। ध्वतन मापन गदाफको समयमा हाउजिङ्ग रहेको 
स्थानमा ध्वतनका मखु्य स्रोतहरूमा चराहरूको जचतवफराहट, मोटरसाइकल तथा अन्य 
सवारीसािनको आवाि, मानव तसजिफत ध्वतन आदद रहेको छ। 

 

५.१.६ पानीको स्रोत तथा गणुस्तर 

प्रस्तातवत आवासीय क्षेरको सिैभन्दा नजिकको िलस्रोत ततनाउ नदी हो, िनु आयोिना 
क्षेरिाट कररि ३ तकलोतमटर पजश्चममा अवजस्थत छ। आयोिना स्थलको प्रमखु पानीको स्रोत 
भनेको सतही पानी तथा भतूमगत पानी नै हो। आयोिना क्षेरको पानी संकलन गरी 
प्रयोगशालामा परीक्षण गररएको छ, िसमा Turbidity र Iron को मारा रातिय खानेपानी 
गणुस्तर मापदण्ड, २०६३ ले तोतकएको मापदण्ड भन्दा िढी पाइफयो। प्रयोगशालामा मापन 
गररएको तवतभन्न सचुक तथा रातिय खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड, २०६३ अनसुारको तथ्याङ्क 
तल तातलकामा ददइएको छ भने उक्त ररपोटफ अनसूुची ९ मा पतन समावेश गररएको छ। 
 

तातलका 17: पानीको गणुस्तर 
क्र.सं. सचुक एकाइ प्राप्त तथ्याङ्क रातिय खानपेानी गणुस्तर 

मापदण्ड, २०६३ अनसुार 

१. पी.एच. (२०० सेजल्सयसमा)  ७.५ ६.५-८.५ 
२. इलेजक्िक कन्डजक्टतभटी АS/cm ६८० १५०० 

३. Turbidity NTU १२ ५ 

४. Total Hardness as CaCO3 Mg/L १९० ५०० 

५. Total Alkalinity as CaCO3 Mg/L ३६० - 

६. Chloride Mg/L १०.७८ २५० 

७. Ammonia Mg/L ०.०५ १.५ 

८. Nitrate Mg/L N.D. ५० 

९. Nitrite Mg/L N.D. - 

१०. Calcium Mg/L ९७.७९ २०० 
११. Magnesium Mg/L ३०.१४ - 
१२. Iron Mg/L १.७९ ०.३ 
१३. Manganese Mg/L ०.०९ ०.२ 
[स्रोतः Water Quality Test, 2022 (अनसूुची ९)] 
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५.२ िैतवक वातावरण 
प्रस्तातवत आवासीय क्षेर कुनै पतन रातिय तनकुञ्ज, वन्यिन्त ुआरक्षण क्षेर, जशकार आरक्षण 
क्षेर, आतिकाररक रूपमा मान्यता प्राप्त संरक्षण क्षरे वा स्थानीय मान्यता प्राप्त पाररजस्थततक 
सबवेदनशील क्षेर तभर वा वरपर पदैन। स्थानीयहरूसँग गररएको छलर्लिाट यस क्षेरमा 
केही घरपालवुा िनावरहरू मार पाइन्छन।् त्यसकारण तवद्यमान िैतवक वातावरणको 
मूल्याङ्कनले हाउजिङ्ग तनमाफण र सञ्चालनको क्रममा िैतवक वातावरणमा न्यून प्रभाव पाने 
देजखन्छ।  

 

५.३ सामाजिक, आतथफक तथा सासं्कृततक वातावरण  

५.३.१ ततलोत्तमा नगरपातलका 
रूपन्देही जिल्लाको तिच भाग भएर िग्ने ततलोत्तमा नदीको नामिाट नामाकरण गररएको 
ततलोत्तमा नगरपातलका रूपन्देही जिल्लाको तिच भागमा अवजस्थत छ। यस नगरपातलकामा 
१,००,१४९ िनसंख्या रहेका छन।् मतहलाको िनसंख्या िढी भएको यस नगरपातलकामा 
परुूषको िनसंख्या ४७,१७८ रहेको छ भने मतहलाको िनसंख्या ५२,९७१ रहेको छ। 
घरिरुी सवेक्षण २०७५ अनसुार, ततलोत्तमा नगरपातलकाको कुल िनसंख्या १,२३,८३६ िना 
रहेको छ, िसमध्ये परुूष ५१.१३ प्रततशत (६३,३१६ िना) र मतहला ४८.८६ प्रततशत 
(६०,५०९ िना) र तेस्रो तलङ्गी ०.०१ प्रततशत (११ िना) रहेका छन।् यस नगरपातलकामा 
सिै भन्दा िेरै कुल िनसंख्यामा ब्राह्मण िाततको ३५.७४ प्रततशत रहेको छ। ब्राह्मण 
िाततका साथै यस नगरपातलकामा मगर, थारू, क्षेरी, कुमाल, गरुूङ, चेपाङ, दशनामी, नेवार, मिेशी, 
मजुस्लम, परीयार, सनुवुार आदद िाततको िसोिास रहेको छ। यस नगरपातलकामा िहसंुख्यक 
७८.६३ प्रततशत िातसन्दाहरू नेपाली भाषा िोल्दछन।् यस नगरपातलकामा मतहला भन्दा 
परुूषको साक्षरता दर ितढ रहेको छ। यस नगरपातलकामा १०.०१ प्रततशत घरपररवारका 
लातग िारािाट तवतररत खानेपानीको सतुविा रहेको छ भने ९.४९ प्रततशत घरपररवार 
टु्यववेलको पानी प्रयोग गदफछन ्र िाँकी िातसन्दाहरू तडपिोररङ्ग, कुवा, मलु तथा ईनारको खाने 
पानी प्रयोग गदफछन।् यस नगरपातलकामा ९०.८५ प्रततशत घरपररवारहरू खाना पकाउनका 
लातग एल.पी. ग्याँस प्रयोग गदफछन ् भने अन्य िातसन्दाहरू खाना पकाउनको लातग दाउरा, 
वायोग्यास, गइुठा र तवद्यतुको प्रयोग गदफछन।् ित्तीका लातग यस नगरपातलकामा ९३.८८ 
प्रततशत िातसन्दाहरूले नेपाल तवद्यतु प्रातिकरणद्वारा तवतररत रातिय प्रशारण लाइनको तविलुी 
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प्रयोग गदफछन ् भने दोस्रोमा सोलार प्रयोग गने घरपररवारहरू ३.४६ प्रततशत र ०.३६ 
प्रततशत िातसन्दाहरू मट्टीतेल प्रयोग गदफछन ् (स्रोतः ततलोत्तमा नगरपातलका प्रोर्ाइल, 

२०७५)। 

५.३.२ प्रस्ताविाट प्रभातवत के्षर 

प्रस्तातवत आयोिना "पोइन्ट प्रोिेक्ट" हो र आयोिनाको भवन तनमाफण गदाफ नगरपातलकाको 
तनयमानसुार भवन वरपर सेट ब्याक (set back) छोतडने भएकोले प्रस्तातवत आयोिनािाट ५० 
तमटरसबमको क्षेरलाई प्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेर र सो प्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेरिाट ५० तमटरसबमको 
िातहरी क्षेरलाई अप्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेरको रूपमा तलइएको छ। हाउजिङ्गिाट प्रत्यक्ष र 
अप्रत्यक्ष प्रभातवत क्षेरमा कुनै घरपररवारहरूको िसोिास रहेको छैन, त्यसकारण आयोिना 
क्षेरिाट कररि २०० तमटर पूवफमा अवजस्थत सखवुानी िस्तीको तववरणलाइफ तल तातलकामा 
उल्लेख गररएको छ। उक्त िस्ती प्रस्तातवत आयोिनाको प्रभातवत क्षेरमा नपने देजखन्छ। 
 

तातलका 18: नजिकको िस्तीको तववरण 
िस्तीको नाम सखवुानी 
आयोिना स्थलसँगको दूरी आयोिना स्थल देखी २०० तमटर 

पूवफतर्फ  
स्थानीय तह र वडा ततलोत्तमा नगरपातलका वडा नं. १५ 
औसत घरिरुी संख्या ६० 
िाती र िातमफक सबपदाय थारू, ब्राबहण, क्षेरी र मगर 
िातमफक स्थल कोतटहवा मजन्दर 
शैजक्षक संस्था कोटीहवा क्याबपस 

स्वास्थ्य संस्था वडा स्वास्थ्य चौकी 
शैजक्षक स्तर 
 

पढ्न लेख्न नसक्ने िनसंख्या % १५ 
सामान्य पढ्न लेख्न सक्न े
िनसंख्या % 

७० 

+१२ सबम पढ्ने िनसंख्या % १० 
स्नातक सबम पढ्ने िनसंख्या % ५ 

पेसा कृतष तथा पशपुालन % ७५ 
व्यापार व्यवसाय % १० 
नोकरी % ५ 
ज्यालादारी/मिदरुी % २.५ 
वैदेजशक रोिगारी % १.५ 
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अन्य % १ 
खाना 
पकाउने 
उिाफको 
स्रोत 

दाउरा % १० 
एल.पी. ग्याँस % ५५ 
िायो ग्याँस % १० 
तििलुी % ५ 
अन्य % २० 

ित्तीको 
लातग 
उिाफको 
स्रोत 

तििलुी % ८० 
मट्टीतेल % ५ 
सौयफ उिाफ % - 
िायो ग्याँस % - 

अन्य % १ 
खानेपानीको 
स्रोत 

िारा % ५५ 
इनार % १० 
कुवा % - 
खोला % - 
अन्य % ३५ 

शौचालय 
सतुविा 

आितुनक % - 
पक्की % ७५ 
कच्ची % १५ 
खाल्टे % १० 
सतुविा नभएको % - 

(स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७८, अनसूुची ११) 
 

५.३.३ सासं्कृततक वातावरण 
प्रस्तातवत हाउजिङ्गिाट प्रभातवत क्षेरमा कुनै पतन िातमफक तथा सांस्कृततक स्थल रहेको छैन। 
यस नगरपातलकामा तहन्द,ु िौद्ध, मजुश्लम आदद िमाफवलबिीहरू िसोिास गछफन ् र आफ्नो 
िातमफक परबपरा, संस्कृतत तथा रीततररवाि अनसुार दशै, ततहार, होली, रक्षािन्िन, रामनवमी, 
माघी, इद, िकरइद, तक्रस्मस आदद पवफहरू मनाउने गदफछन।् 
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पररच्छेद ६ : प्रस्ताव कायाफन्वयनका तवकल्पहरू 

  
वैकजल्पक तवश्लषेण प्रारजबभक वातावरणीय परीक्षण अध्ययनको एक महत्वपूणफ अङ्ग हो। 
आयोिनासँग सबिजन्ित तवतभन्न पक्षहरूको तवकल्प तवश्लषेणको मखु्य उदे्दश्य भनेको तवकास 
तनमाफणका कायफहरू गदाफ सकारात्मक प्रभावहरूलाई िढोत्तरी र नकारात्मक प्रभावहरू कम हनुे 
प्रकारको तक्रयाकलापलाई अङ्गीकार गनुफ हो। यस अध्यायमा तनबन गतततवतिहरू अन्वेषण 
गररएको छ। 
 

६.१ प्रस्ताव कायाफन्वयन गने/नगने 
नेपालमा शहरी तवकास तथा भवन तनमाफणलाइफ तवकासको आिार मातनन्छ। देशमा आवासीय 
क्षेरको स्थापना र सञ्चालनले रातिय अथफतन्रलाई राम्रो िनाउँदछ र दक्ष तथा कुशल 
िनशजक्तको रोिगारी तसिफना गदफछ। यस आवासीय भवन तनमाफण र सञ्चालनले वरपरको 
पूवाफिारलाई उच्च िोजखम परु याउँदैन। तसथफ आवासीय भवन तनमाफण तसर्ाररस गररन्छ। 
 

६.२ वैकजल्पक पररयोिना स्थान  
प्रस्तातवत व्यावसातयक आवासीय क्षेरको तनमाफण तथा सञ्चालन यस क्षेरको समग्र तवकासको 
सरुूवातत कदम हनुे र यसले गदाफ अरू पवुाफिारमा तवकास गने आशा गररएको छ। साथै यस 
क्षेरको भौगोतलक तथा िरातलीय िनावट आवासीय भवन तनमाफणको लातग उपयकु्त देजखन्छ। 
पयाफवरणको रूपमा कुनै पतन ठूलो वातावरणीय प्रभावको पररकल्पना गररएको छैन। आवासीय 
भवन सञ्चालनका लातग यो स्थान उपयकु्त मातनएको छ। 
 

६.३ वैकजल्पक समय तातलका एवं तवति 
िषाफतको समयमा घर तनमाफण गदाफ पानी िबने, तनमाफण साम्रागी ढुवानीमा कदठनाइ हनुे िस्ता 
समस्या देजखन्छ। त्यसकारण आवासीय भवन तनमाफणको लातग तहउँदको समय उपयकु्त 
मातनन्छ। 
 

६.४ वैकजल्पक सािनहरू 
वैकजल्पक सािन अपनाउँदा िगैँचािाट तनस्केको झारपातलाई कबपोस्टमा रूपान्तरण गनफ 
सतकन्छ। यी प्रतक्रयाहरू अपनाउँदा आवासीय क्षेरिाट तनस्कने र्ोहोरको मारा कम हनु्छ र 
यसले वातावरण सर्ा राख्नमा केही हदसबम मद्दत परु याउँछ।  



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

५० 

पररच्छेद ७ : प्रस्ताव कायाफन्वयन गदाफ वातावरणमा पने खास प्रभाव 

 
अध्ययन टोलीद्वारा आयोिना तनमाफण तथा सञ्चालन चरणको िखत प्रभावहरूको पतहचान र 
पूवाफनमुान उपजस्थत कायफ/गतततवतिहरूलाई उजचत ध्यान ददएर गररएको छ। दवैु सकारात्मक 
तथा नकारात्मक प्रभावहरूको अध्ययन र तवश्लषेण गररएको छ। सबभातवत प्रभावहरूलाई तीन 
पक्षमा तवभािन गररएको छः भौततक, िैतवक, सामाजिक-आतथफक र सांस्कृततक वातावरण। 
पूवाफनमुातनत वातावरणीय प्रभावहरूलाई पररमाण, सीमा र अवतिको आिारमा वातावरण संरक्षण 
तनयमावली, २०७७ मा ददइएका ददशा तनदेशहरूको आिारमा मूल्याङ्कन गररएको छ। 
तवशेषज्ञको मूल्याङ्कन िाहेक अन्य त्यस्तै समान आयोिनाहरूिाट आएका अनभुवहरूलाई 
वातावरणीय प्रभावहरूको पूवाफनमुानका लातग उपकरणको रूपमा पतन तलईएको छ। 

 
७.१ सकारात्मक प्रभाव 
७.१.१ तनमाफण चरण 

क. रोिगारीको अवसर 
आवासीय भवन तनमाफण चरणमा तवतभन्न योग्यता भएका दैतनक कररि ५० िना िनशजक्तको 
आवश्यकता हनुे अनमुान गररएको छ। तनमाफण चरणमा आवश्यक िनशजक्तका लातग स्थानीय 
समदुायिाट दक्षता अनरुूप प्राथतमकता ददइनेछ। यसले स्थानीय समदुायमा रोिगारीको 
अवसर वतृद्ध गनुफका साथै सामदुातयक आतथफक तवकासमा टेवा परु याउनेछ। 
 
७.१.२ सञ्चालन चरण 

क. रोिगारीको अवसर 
आवासीय भवन सञ्चालनको क्रममा आवश्यक पने कामदारका लातग स्थानीय मातनसहरूलाइफ 
प्राथतमकता ददइनेछ। सञ्चालन चरणमा तवतभन्न योग्यता भएका कररि १० िना िनशजक्तको 
आवश्यकता हनु ेअनमुान गररएको छ। त्यस्तै भतवष्यमा स्थानीय मातनसहरूले क्षमता अनरुूप 
रोिगारी पाउने छन ्र स्थानीय अथफव्यवस्था िढाउन यस आवासीय क्षेरले मद्दत परु याउनेछ। 
 

ख. सतुविा सबपन्न आवासीय क्षरेको उपलब्िता 
नेपालमा परबपरागत रूपमा आफ्नो घर आरै्ले घर समय ददएर िनाउने चलन घतटसकेको 
छ। एउटा राम्रो घर िनाउन तनकै िेरै समय र सीपको आवश्यकता पने हुँदा आिभोतल 
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मान्छेहरू भरपदो तवश्वातसलो कबपनीहरूिाट िनाइएका तयारी घरहरू तकनरे िस्नेको संख्या 
िढ्दो पाइएको छ। यसै सन्दभफमा यशोदा हाउजिङ प्रा. तल. ले रूपन्देही जिल्लाको ततलोत्तमा 
नगरपातलका वडा नं. १५, परुानो सडकमा व्यवजस्थत तथा सतुविा सबपन्न आवासीय भवनहरू 
तनमाफण गरी इफच्छुक पररवारहरूलाइफ उपलब्ि गराउने योिना प्रस्ताव गरेको छ। 
 

ग. रािस्व सङ्कलन 
आवासीय भवन सञ्चालनिाट स्थानीय तनकायको रािस्वमा वतृद्ध हनु्छ भने आवासीय क्षरे  
वरपरका मातनसहरूलाई पसलहरू सञ्चालन गने अवसर प्रदान गदफछ र ततनीहरूलाई 
िीतवकोपािफन गनफ मद्दत गदफछ। कमफचारीको रूपमा कायफरत स्थानीयले आफ्नो िीतवका 
चलाउने अवसर पाएका छन।् िसले स्थानीय अथफव्यवस्था वतृद्ध गनफ मद्दत गदफछ। त्यस्तै 
सतुविािनक आवासीय क्षरेहरूको तवकास तथा तवस्तार गनाफले व्यवजस्थत शहरीकरण तथा 
रातिय पवुाफिार तवकासमा टेवा पगेुको छ। 
 

घ.  सामाजिक सरुक्षा 
प्रस्तातवत आवासीय क्षेरमा कोलोनीको रूपमा ५७ वटा सतुविा सबपन्न घरहरू एउटै 
कबपाउण्ड तभर तनमाणफ गररन्छ, िसको मखु्य प्रवेशद्वारमा दक्ष र सक्षम सरुक्षा चौकीदारको 
व्यवस्था रहनेछ। मखु्य प्रवेशद्वारिाट अपररजचत व्यजक्तहरूलाइफ सोिपछु नगरी कबपाउण्ड 
तभर िान तनषिे गररने छ, िसले गदाफ हाउजिङ तभर घर तकनी िस्ने पररवारहरू चोरी, डकैती 
िस्ता सामाजिक तवकृततिाट सरुजक्षत रहनेछन।्  
 
७.२ नकारात्मक प्रभाव 
७.२.१ भौततक वातावरण  
७.२.१.१ तनमाफण चरण 

क. भतूम प्रयोगमा पररवतफन 
प्रस्तातवत आवासीय क्षेरको िग्गा खाली ितमन रहेको छ। भवनहरूको तनमाफणले यस क्षेरको 
भतूम प्रयोग ढाँचा पररवतफन गदफछ। थप रूपमा यस क्षेरमा अथफतन्रको तवकासका कारण 
आवासीय भवन वरपरका अन्य थपु्रै भवन संरचनाको तवकासको संभावना रहेको छ। यस 
प्रभावलाई पररमाणमा न्यून, स्थानीय र मध्यमकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको 
छ। 
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ख. वाय ुप्रदूषण 
तनमाफण चरणको अवतिमा वायकुो गणुस्तरमा हनुे वतृद्ध सबभातवत प्रभाव हो। साइट 
जक्लयरेन्स, तनमाफण उपकरणहरूको प्रयोगिाट उत्पन्न हनुे िूलो वाय ु प्रदषुणको प्रमखु अंश 
हो। त्यस्तै तनमाफण सामग्रीहरू ढुवानी गनफ आवश्यक सवारी सािनहरू, तनमाफण उपकरणहरूको 
सञ्चालन िस्तै कन्क्रीटको तमश्रण, ब्याजचङ्ग प्लान्ट्स, भाइबे्रटरहरू इत्याददले वाय ु उत्सिफन 
िढाउने अपेक्षा गररएको छ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्यून, स्थान तवशेष 
र अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

ग. िल प्रदूषण 
सतह तथा भतूमगत पानी प्रदूषण तनमाफणको क्रममा हनुे प्रमखु प्रभावहरू हनु।् तनमाफण जशतवर, 
ब्याजचङ्ग प्लान्ट, तमश्रण क्षेरिाट र्ोहोर पानी उत्पादन हनु्छ। त्यस्तै प्रयोग गररएको इन्िन 
इत्याददले र्ोहोर पानीको प्रवाहमा तेल र ग्रीि पदाथफ िढाउन सक्छ। सिै तनमाफण सबिन्िी 
गतततवतिहरू संलग्न तनमाफण साइटमा सीतमत हनुे भएकोले पानीको स्रोतमा कुनै ठूलो असर 
पदैन। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्यून, स्थान तवशेष र अल्पकालीन 
अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

घ. ध्वतन प्रदूषण 
ध्वतन प्रदूषण तनमाफण कायफमा हनुे मखु्य प्रदूषणहरू मध्ये एक मातनन्छ। उच्च ध्वतनले सामान्य 
रूपमा मौजखक कुराकानी र तनद्रामा प्रभाव पादफछ भने प्राकृततक शाजन्तमय वातावरणमा दखल 
परु याउँदछ। तवतभन्न तनमाफण गतततवतिहरूको कारण प्रस्तातवत आवासीय क्षरेको छेउछाउमा 
ध्वतन प्रदूषण हनु सक्नेछ। त्यस्तै तनमाफण सामग्रीका ढुवानीका लातग प्रयोग हनुे तनमाफण 
सवारीहरूले पतन आयोिना क्षेरमा आवाि िढाउँछन।् यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, 
पररमाणमा मध्यम, स्थान तवशेष र अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

ङ. पानीको माग र खपत 
प्रस्तातवत आयोिनाको तनमाफणका लातग र्ाउण्डेशन, कजन्क्रतटंग, पखाफलको तनमाफण आददका 
क्रममा दैतनक ११,००० तलटर पानी चातहने अनमुान गररएको छ। यसका लातग भतूमगत 
पानी प्रयोग गररनेछ, िसुकारण भतूमगत पानीको स्रोतहरूमा दिाव पनफ सक्छ। यस प्रभावलाइफ 
प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्यून, स्थलगत र अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण 
गररएको छ। 
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च. ठोस तथा तरल र्ोहोर व्यवस्थापन 
तनमाफण चरणको अवतिमा ठोस र्ोहोरहरू िस्तै इट्टाका टुक्राहरू र टुटेको टाइलहरू, तनमाफण 
सामग्री िस्तै िालवुा, तसमेन्ट र प्यातकङ्ग सामग्री, र्नीचर सेटअपिाट काठको टुक्राहरू र 
िलुो, पेन्ट र र्लाम स्कै्रप आदद हनु।् यस्ता र्ोहोरहरूको अप्रिजन्ित व्यवस्थापनले क्षेरको 
सौन्दयफलाई असर गनफ सक्दछ भने कामदारहरूलाई चोटपटक लाग्न सक्छ। त्यस्तै तनमाफण 
चरणमा तरल र्ोहोरको रूपमा िालवुा तमजश्रत पानी, शौचालयिाट तनस्कने पानी आदद हनु।् 
यी तरल पदाथफको अप्रिजन्ित व्यवस्थापनले भतूमगत पानी र नजिकैको पानीको स्रोतमा प्रदूषण 
हनु सक्छ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्यून, स्थान तवशेषमा सीतमत र 
अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

छ. तनमाफण सामग्रीको ढुवानी तथा व्यवस्थापन सबिन्िी चनुौती 
तनमाफण चरणमा आवश्यक हनुे तवतभन्न तनमाफण सामग्रीको अव्यवजस्थत ढुवानी तथा 
व्यवस्थापनले आयोिना क्षेर पररसर तथा वरपर रहेका िातसन्दाहरूलाई असर पनफ सक्दछ। 
तनमाफण गतततवतिले साइटमा तनमाफण सवारी सािनहरूको आवतिावत िढाउँछ। यस 
गतततवतिले िातर्क अवरोि र िातर्क भीड पैदा गने सबभावना छ, िसले वरपरका 
िातसन्दाहरूलाई र आयोिना क्षेरद्वारा िाने पैदल यारीहरूलाई असर गछफ। यस प्रभावलाई 
प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थान तवशेष र अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण 
गररएको छ। 
 

ि. आगलागी, भकूबपीय तथा अन्य सबभातवत प्रकोपहरू 
तनमाफण चरणको अवतिमा भकूबप, आगलागी र इलेजक्िक सटफ सतकफ ट िस्ता आपतले 
कामदारहरू र तनमाफण साइटसँगैका नजिकका क्षेरहरूमा असर पानफ सक्छ। तवद्यतुीय सटफ 
सतकफ ट वा तनमाफण चरणमा कामदारहरूको लापरवाहीको कारण आगोको िोजखम हनु सक्छ। 
यस प्रभावलाई अप्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा उच्च, स्थान तवशेष र अल्पकालीन अवतिको 
रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

झ. तछमेकी पूवाफिारमा प्रभाव 
आवासीय भवनहरू तनमाफण चरणको क्रममा िग खन्दा तनस्कन ेमाटोको अनजुचत व्यवस्थापनले 
तछमेकी पूवाफिारहरूमा प्रभाव पनफ सक्छ। तनमाफण गतततवतिले सडक, दूरसञ्चार लाइन, पानी 
आपूततफ प्रणाली, तवद्यतुीय लाइनहरू िस्ता यस क्षेरमा अवजस्थत पूवाफिारहरूलाई असर गनफ 
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सक्दछ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थान तवशेष देजख स्थानीय र 
अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

७.२.१.२ सञ्चालन चरण 
क. ठोस र्ोहोर उत्पादनसँग सबिजन्ित प्रभाव 

आवासको ठोस र्ोहोर प्राय: दवैु  तकतसम (िैतवक र अिैतवक) को हनु्छ। त्यस्ता 
र्ोहोरहरूमा खानाको र्ोहोर, कागि िन्य र्ोहोर र उपभोक्ता प्याकेजिङ्ग र्ोहोर हनु्छन,् 
िसमध्ये िहसंुख्यक िैतवक र्ोहोर हनु्छ। आवासीय भवन सञ्चालनको क्रममा प्रत्येक घरिाट 
प्रततददन ३ के.िी. र्ोहोर उत्पादन हनुे अनमुान गररएको छ। यी िाहेक ममफत गदाफ 
टुतक्रएको वा प्रयोग गररएको लाइट िल्ि (सी.एर्.एल वा एल.इ.डी िल्ि), प्रयोग गररएको 
ब्यािी आदद िनु सामान्यतया िोजखमपूणफ हनु सक्छ, त्यस्ता र्ोहोरहरूको उजचत व्यवस्थापन 
नहुँदा त्यहाँ िसोिास गने मातनसहरू र वरपरको वातावरणलाई िेरै तररकाले असर गनफ 
सक्छ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा उच्च, स्थान तवशेष र दीघफकालीन 
अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

ख. तरल र्ोहोर उत्पादनसँग सबिजन्ित प्रभाव 
आवासीय भवनिाट उत्पन्न हनुे तरल र्ोहोरहरूमा शौचालय, भान्छा, िाथरूमहरूिाट तनस्कने 
पानी हनु।् कालो पानी (शौचालयिाट) र नहुाउने, िनुे र सर्ा गने खैरो पानीको संयकु्त 
सङ्कलनले सबपूणफ र्ोहोर पानीलाई दूतषत पाछफ। यस्तो र्ोहोर पानीको अव्यवजस्थत तवसिफनले 
TSP को वतृद्ध, BOD को मारा वतृद्ध र िल प्रदूषण हनु सक्छ। ढल तनकास पाइपको 
चहुावटको कारण कालो पानीले भतूमगत पानी पतन दूतषत गनफ सक्छ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष 
प्रकृततको, पररमाणमा उच्च, स्थानीयमा सीतमत र दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण 
गररएको छ। 
 

ग. उच्च पानी उपभोगसँग सबिजन्ित प्रभावहरू  
हाउजिङ्गमा पानी प्रायः नहुाउने, भान्सामा प्रयोग, तपउने पानी र सर्ाइ आददका लातग खपत 
हनु्छ। आयोिनालाई तवतभन्न प्रयोिनको लातग दैतनक आिारमा ८०,००० तलटर पानीको 
आवश्यकता पदफछ। भतूमगत पानी तनकाल्नाको कारण भतूमगत पानीको सतह घट्न सक्न े
सबभावना देजखन्छ। यस प्रभावलाइफ प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्यून, स्थानीयमा तसमीत र 
दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
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घ. िल प्रणाली व्यवस्थापन 
आकाशे पानी तनकासको अपयाफप्त व्यवस्थाको कारण आयोिना पररसरमा पानी िबने समस्या 
हनु सक्छ। ितमनको सतह िन्द हनुकुा कारण पानी ितमन तभर पस्न सक्दैन र भतूमगत 
पानी पनुभफरणमा समस्या आउन सक्छ। यस प्रभावलाइफ प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्यून, 
स्थानीयमा तसमीत र दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

ङ. उच्च ऊिाफ खपत 
आवासीय भवन सञ्चालन चरणको िखत ऊिाफ खपत अतिक हनु सक्छ। वातानकुुलन प्रणाली, 
पबपहरूको सञ्चालन, सामदुातयक भवन र जिम हलमा प्रयोग हनुे उपकरणहरू र 
सवारीसािनका लातग तडिेलको खपत आदद आवासीय भवनमा ऊिाफ खपतका प्रमखु स्रोतहरू 
हनु।् यसले स्थानीय ऊिाफ आपूततफमा दिाि ददने उच्च ऊिाफ खपत गदफछ। यस प्रभावलाई 
प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थान तवशेषमा सीतमत र दीघफकालीन अवतिको रूपमा 
वगीकरण गररएको छ। 
 

च. प्रकोप िोजखम व्यवस्थापन (भकूबप, आगलागी, तवद्यतुीय सटफ सतकफ ट आदद) 
आवासीय भवन सञ्चालन चरणमा भकूबप र आगो लाग्न सक्ने घटना पररकल्पना गररएको 
सबभातवत प्रकोप हो। तििलुी सटफ सतकफ ट वा स्टार्को लापरवाहीको कारण आगोको िोजखम 
हनु सक्छ। यस प्रभावलाई अप्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा उच्च, स्थान तवशेषमा सीतमत र 
दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

छ. यातायात व्यवस्थापन सबिन्िी चनुौती 
सञ्चालन चरणमा व्यजक्तहरूको आगमनको वतृद्धका कारण िातर्क घनत्व िढ्न सक्छ। यस 
प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्यून, स्थान तवशेषमा सीतमत र दीघफकालीन अवतिको 
रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

ि. ध्वतन प्रदूषण 
आवासीय भवनमा िस्ने मातनसहरू र कामदारहरुको गततशीलतािाट उत्पन्न हनुे आवाि, 
पबपको सञ्चालन र सवारी सािनिाट तनस्कने आवाि नै आवासीय क्षेरमा हनुे ध्वतन प्रदषुणका 
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मखु्य स्रोतहरू हनु।् यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्यून, स्थान तवशेषमा सीतमत 
र दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको छ।  
७.२.२ िैतवक वातावरण 
७.२.२.१ तनमाफण चरण  
आवासीय भवन तनमाफणको समयमा कुनै रूख वा िोटतिरूवा काट्न/ नास्न नपने हुँदा यहाँको 
िैतवक तवतवितामा कुनै पतन तकतसमको प्रततकूल प्रभाव पदैन। 

 

७.२.२.२ सञ्चालन चरण 
क. आवासीय क्षरेमा हररयालीको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको चनुौती 

आवासीय क्षेरका प्रत्येक घरहरूमा िगैँचाको व्यवस्था रहेको छ। मातनसहरू आफ्नो िगैँचा 
सनु्दर र हररयाली िनाउन तवतभन्न रु्लहरू र र्लरू्लका िोटहरू लगाइफ हररयाली कायम 
गनेछन।् यस प्रभावलाई पररमाणमा न्यून, स्थान तवशेषमा सीतमत र दीघफकालीन अवतिको 
रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

७.२.३ सामाजिक, आतथफक तथा सासं्कृततक वातावरण 
७.२.३.१ तनमाफण चरण 

क. कामदारहरूको सरुक्षा तथा स्वास्थ्यको िोजखम 
तनमाफण चरणको िखत उच्च तापक्रम, उच्च ध्वतन, कमिोर प्रकाश प्रणाली आददले 
कामदारहरूलाई शारीररक रूपमा हातन परु याउन सक्छ। तवतभन्न प्रकारको मेजशन प्रयोग गदाफ 
सामान्य चोट पटक देजख तलएर घातक समेत हनु े सबभावना रहेको छ। असरुजक्षत तपउन े
पानी, सरसर्ाइ अवस्थाले थप सरूवा रोगहरूको िोजखम िढाउन सक्छ। पेन्ट, ग्रीि, 
डस्टिस्ता िोजखमपूणफ सामग्रीको दीघफकालीन िोजखमले श्वास सबिन्िी रोग, टाउको दखु्न े र 
काम गने दक्षता घटाएर कमफचारीहरूलाई िोजखम थप्न सक्छ। यस प्रभावलाई पररमाणमा 
मध्यम, स्थान तवशेषमा सीतमत र अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

ख. िालिातलकाको श्रम शोषण तथा ज्यालामा गररन ेभेदभाव 
आवासीय भवनहरू तनमाफणको िखत िालिातलकाहरूलाई काममा लगाई िालिातलकाको श्रम 
शोषण पतन हनु सक्छ। यसका कारण िालिातलकाहरूको मानतसक तथा शारीररक स्वास्थ्यमा 
हातन पनफ सक्छ, िनु सामाजिक वा नैततक रूपमा हातनकारक हनु्छ। तनमाफण साइटहरूमा 
दैतनक ज्यालामा भेदभाव हनु सक्छ। मतहला कामदारहरूलाई कम पाररश्रतमक र परुुष 
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समकक्षको तलुनामा ज्यालाको भकु्तानीमा भेदभाव हनु सक्छ। यस प्रभावलाई पररमाणमा 
मध्यम, स्थानीयमा सीतमत र अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 

ग. कायफस्थलमा हनु ेयौन िन्य दवु्यफवहार 
तनमाफण चरणको िेला कायफस्थलमा िो कोहीसँग यौनिन्य दवु्यफवहार हनुे सबभावना रहेको छ। 
यस प्रभावलाई पररमाणमा मध्यम, स्थानीयमा सीतमत र अल्पकालीन अवतिको रूपमा 
वगीकरण गररएको छ। 

 

घ. महामारीिाट पनफ सक्न ेप्रभाव 
तनमाफण चरणको िेला कमफचारीहरूको लापवाफहीको कारण कोतभड तथा अन्य महामारीहरू 
रै्तलन सक्छ। यस प्रभावलाई पररमाणमा मध्यम, स्थानीयमा सीतमत र अल्पकालीन अवतिको 
रूपमा वगीकरण गररएको छ। 

 

ङ. स्थानीयवासीहरूको गनुासो 
तनमाफण चरणमा हनुे तवतभन्न प्रकारका प्रभावहरू िस्तै वाय ु तथा ध्वतन प्रदूषण, र्ोहोर 
व्यवस्थापन, िातर्क िाम आददका कारण यस क्षेरका स्थानीयवासीहरुको गनुासो हनु 
सक्छ। यस प्रभावलाई पररमाणमा मध्यम, स्थान तवशेषमा सीतमत र अल्पकालीन अवतिको 
रूपमा वगीकरण गररएको छ।  
 

७.२.३.२ सञ्चालन चरण 
क. आवासीय क्षरे तभर र वरपर क्षरेको स्वास्थ्य तथा सरसर्ाइ  

आवासीय क्षेरिाट उत्पन्न हनुे कुतहने र नकुतहने र्ोहोरको अप्रिन्ितत व्यवस्थापनले वरपरको 
वातावरण प्रदूतषत हनु सक्छ। कुतहने र्ोहोरको उजचत व्यवस्थापन वा भण्डारण नहुँदा दगुफन्ि 
िढ्न सक्छ र यसले सामदुायको स्वास्थ्यलाई असर गनफ सक्छ। र्ोहोर पानी पाइपको 
चहुावट र ढल तनकासको अनजुचत व्यवस्थाले वरपरको वातावरण तिगानफ सक्छ र यदद त्यस्तो 
चहुावट भतूमगत स्रोतमा पगु्यो भने ितमनको पानीलाई दूतषत पारी यसले समदुायको 
स्वास्थ्यलाई असर गनफ सक्छ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थान 
तवशेषमा सीतमत र दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको छ। 
 

ख. स्थानीयवासीको गनुासो 
आवासीय भवनहरू सञ्चालनको क्रममा अप्रिजन्ित र्ोहोरमैला व्यवस्थापन, उच्च ध्वतनको 
स्तर र अव्यवजस्थत सवारी सािन पातकफ ङ्गका कारण स्थानीयवासीहरूमा गनुासो हनु सक्छ। 
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यस प्रभावलाई  प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थान तवशेषमा सीतमत र दीघफकालीन 
अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको छ।
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तातलका 19: सकारात्मक प्रभावहरूको मूल्याङ्कन 

क्र.स. मदु्दाहरू प्रभावहरू 

प्रभाव मूल्याङ्कन  

िब
मा
 अं

क 

मह
त्व

 

प्रकृ
तत 

परर
मा
ण 

सी
मा
  

सम
या
वति

 

तनमाफण चरण 

१ रोिगारीको अवसर 
 स्थानीय व्यजक्त र अन्यलाई रोिगारीको अवसर 
 स्थानीय अथफव्यवस्थामा वतृद्ध 

D Mo (20) L (20) 
LT 

(20) 60 मध्यम महत्व 

सञ्चालन चरण 

१ रोिगारीको अवसर 
 स्थानीय व्यजक्त र अन्यलाई रोिगारीको अवसर 

 स्थानीय अथफव्यवस्थामा वतृद्ध 
D Mo (२०) L (२०) 

LT 

(२०) 
६० मध्यम महत्व 

२ रािस्व  सङ्कलन  स्थानीय अथफव्यवस्था वृतद्ध D Mo (२०) L (२०) 
LT 

(२०) 
६० मध्यम महत्व 

३ 
सतुविा सबपन्न आवासीय 
क्षेरको उपलब्िता 

 सतुविा सबपन्न घरहरू मार नभइफ पयाफप्त खलुा 
क्षेर, पातकफ ङ्ग, जिम, साउना तथा सभा गहृ भएको 
क्लि भवन, चौडा िाटो, पयाफप्त स्वच्छ खानेपानी 
आददको राम्रो व्यवस्था भएको आवासीय क्षेरको 
तनमाफण गररनेछ। 

D Mo (२०) L (२०) 
LT 

(२०) 
६० मध्यम महत्व 

४ सामाजिक सरुक्षा 
 मखु्य प्रवेशद्वारमा दक्ष र सक्षम सरुक्षा चौकीदारको 

व्यवस्था रहनेछ 
D Mo (२०) L (२०) L (२०) ६० मध्यम महत्व 
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तातलका 20: नकारात्मक प्रभावहरूको मूल्याङ्कन 

क्र.स. मदु्दाहरू प्रभावहरू 

प्रभाव मूल्याङ्कन  

िब
मा
 अं

क 

मह
त्व
 

प्रकृ
तत 

सी
मा
  

परर
मा
ण 

सम
या
वति

 

क. भौततक वातावरण 
तनमाफण चरण 

१ भतूम प्रयोगमा पररवतफन 
 मानव िस्ती र तनमाफण के्षरमा वृतद्ध। 
 यो एक अवजशष्ट प्रभाव हो। 

D L 
(20) 

Mi 
(10) 

MT 

(10) 40 न्यून महत्व 

२ वाय ुप्रदूषण 
 तनमाफण मेजशनरीहरू तथा तनमाफण वाहनहरूिाट SO2, NOx, PM िस्ता 

प्रदूषक उत्सिफन। 
D 

SS 
(10) 

Mi 
(10) 

ST 
(5) 25 न्यून महत्व 

३ िल प्रदूषण 
 तनमाफण जशतवर, ब्याजचङ्ग प्लान्ट, तमश्रण क्षेरिाट र्ोहोर पानी 

उत्पादन हनु।् त्यस्तै, प्रयोग गररएको ईन्िन इत्याददले र्ोहोर 
पानीको प्रवाहमा तेल र ग्रीि सामग्री िढाउन सक्छ। 

D 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
ST 
(5) 25 न्यून महत्व 

४ ध्वतन प्रदूषण 
 तनमाफण मेजशनरी तथा उपकरणहरूको सञ्चालनिाट ध्वतनको स्तर 

िढ्न सक्छ। 
D 

SS 
(10) 

Mo 
(20) 

ST 

(5) 35 न्यून महत्व 

५ पानीको माग र खपत 
 तनमाफणको आवश्यकता पूरा गनफ प्रतत ददन कररि ११,००० तलटर 

पानी चातहने अनमुान गररएको छ। 
D 

SS 
(10) 

Mo 
(20) 

ST 

(5) 35 न्यून महत्व 
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परर
मा
ण 

सम
या
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६ 
ठोस तथा तरल 
र्ोहोर व्यवस्थापन 

 ठोस र्ोहोरहरू िस्तै इट्टाका टुक्राहरू र टुटेको टाइलहरू, तनमाफण 
सामग्री िस्तै िालवुा, तसमेन्ट र प्यातकंग सामग्री, र्नीचर 
सेटअपिाट काठको टुक्राहरू र िलुो, पेन्ट र र्लाम स्कै्रप आदद 
छररएर तथा िथाभावी तमतसएर र्ोहोर हनु  सक्छ। 

 तरल र्ोहोरको रूपमा िालवुा तमजश्रत पानी, शौचालयिाट तनस्कन े
पानी आददले भतूमगत पानी र नजिकैको पानीको स्रोतमा प्रदूषण हनु 
सक्छ। 

D 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
ST 
(5) 25 न्यून महत्व 

७ 

तनमाफण सामाग्रीको 
ढुवानी तथा  
व्यवस्थापन सबिन्िी 
चनुौती 

 तनमाफण सवारीको अव्यवजस्थत पातकफ ङ्ग र सडक छेउमा तनमाफण 
सामग्रीहरू उतानुफका कारण तथा िलुो उड्नाले स्थानीय र पैदल 
यारीहरुलाई वािा पगु्न सक्छ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

ST 
(5) 35 न्यून महत्व 

८ 
आगलागी, भकूबपीय 
तथा अन्य सबभातवत 
प्रकोपहरू 

 भकूबप, आगलागी र इलेजक्िक सटफ सतकफ ट िस्ता आपतले 
श्रतमकहरू र तनमाफण साइटसँगैका नजिकका क्षेरहरूमा असर पानफ 
सक्छ। 

I 
SS 

(10) 
H 

(60) 
ST 
(5) 75 उच्च महत्व 



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

64 

क्र.स. मदु्दाहरू प्रभावहरू 

प्रभाव मूल्याङ्कन  

िब
मा
 अं

क 

मह
त्व
 

प्रकृ
तत 

सी
मा
  

परर
मा
ण 

सम
या
वति

 

८ 
तछमेकी पूवाफिारमा 
प्रभाव 

 उत्खनन ् गदाफ तनस्कने माटोको अनजुचत व्यवस्थापनले तछमेकी 
पूवाफिारहरूमा प्रभाव पनफ सक्छ। 

 तनमाफण गतततवतिले सडक, टेतलकबयतुनकेसन लाइन, पानी आपूततफ 
प्रणाली, डे्रनेि तसस्टम, इलेजक्िकल तग्रडहरू िस्ता यस के्षरमा 
अवजस्थत पूवाफिारहरूलाई असर गनफ सक्दछ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 

(20) 
ST 
(5) 35 न्यून महत्व 

सञ्चालन चरण 

१ 
ठोस र्ोहोर 
उत्पादनसँग सबिजन्ित 
प्रभाव 

 आवासीय क्षेर सञ्चालनको क्रममा प्रतत भवन ३ के.िी. र्ोहोर 
प्रततददन उत्पादन हनुे अनमुान गररएको छ। 

 अतप्रय दृश्य, नराम्रा गन्ि, रोग भेक्टरमा िढाव र संक्रतमत 
रोगहरूको प्रसार हनु सक्छ। 

 टुतक्रएको वा प्रयोग गररएको लाइट िल्ि (एल.इ.डी र 
सी.एर्.एल), प्रयोग गररएको ब्यािी आदद अपेजक्षत गररन्छ िनु 
सामान्यतया िोजखमपूणफ हनु्छ। 

D 
SS 

(10) 
H 

(60) 
LT 

(20) 90 उच्च महत्व 

२ 
तरल र्ोहोर 
उत्पादनसँग सबिजन्ित 
प्रभाव 

 ढल पाइपको चहुावटको कारण भतूमगत िल प्रदूषण हनुे सबभावना 
रहेको छ। 

 र्ोहोर पानीको अव्यवजस्थत तवसिफनले TS को वृतद्ध, BOD को 
D 

L 

(20) 
H 

(60) 
LT 

(20) 100 उच्च महत्व 
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क्र.स. मदु्दाहरू प्रभावहरू 
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मारा वृतद्ध र िल प्रदूषण हनु सक्छ। 

३ 
उच्च पानी उपभोगसँग 
सबिजन्ित प्रभावहरू 

 प्रस्तातवत आयोिना सञ्चालनको क्रममा प्रतत ददन ८०,००० तलटर 
पानी आवश्यक हनुे अनमुान गररएको छ। 

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

D 
L 

(20) 
Mi 

(10) 
LT 

(20) 50 
मध्यम 
महत्व 

४ 
िल प्रणाली 
व्यवस्थापन 

 आकाशे पानी तनकासको अपयाफप्त व्यवस्थाको कारण आयोिना 
पररसरमा पानी िबन ेसमस्या हनु सक्छ। 

 ितमनमा pavement गदाफ पानी ितमन तभर पस्न सक्दैन र भतूमगत 
पानी पनुभफरणमा समस्या आउन सक्छ 

D 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
LT 

(20) 40 न्यून महत्व 

५ उच्च ऊिाफ खपत 
 आवासीय भवनमा प्रयोग हनुे तवतभन्न उपकरणहरू िस्तै कोठा 

तताउने ए.सी., पानी तान्ने मोटर, सामदुातयक भवन र जिम हलमा 
प्रयोग हनुे उपकरणहरू आददिाट उच्च ऊिाफ खपत हनु्छ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

LT 
(20) 50 

मध्यम 
महत्व 

६ 

प्रकोप िोजखम 
व्यवस्थापन (भकूबप, 
आगलागी, तवद्यतुीय 
सटफ सतकफ ट आदद) 

 आगलागी र भकूबप िस्ता आपतकालीन घटनाहरूमा मानवीय र 
िनिनको क्षतत हनुे सबभावना हनु्छ। 

I 
SS 

(10) 
H 

(60) 
LT 

(20) 90 उच्च महत्व 
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७ 
यातायात व्यवस्थापन 
सबिन्िी चनुौती 
 

 आवासीय भवनमा िस्ने मातनसहरूको सवारीसािनको आवतिावतको 
कारण मखु्य प्रवेशद्वार वरपर िातर्क िाम र िातर्क दघुफटनाहरू 
हनुे सबभावना हनु्छ। 

D 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
LT 

(20) 40 न्यून महत्व 

८ ध्वतन प्रदूषण 
 मानवीय तथा सवारी सािनको िढ्दो गतततवति र तडिेल िेनेरेटरको 

सञ्चालनले उच्च ध्वतन उत्पन्न हनु्छ। 
D 

SS 
(10) 

Mi 
(10) 

LT 
(20) 40 न्यून महत्व 

ख. िैतवक वातावरण 
तनमाफण तथा सञ्चालन चरण 

१ 

आवासीय क्षेर 
पररतिमा हररयाली को 
संरक्षण तथा 
व्यवस्थापनको चनुौती 

 आवासीय भवन तनमाफणको समयमा कुनै रूख वा िोटतिरूवा 
काट्न/ नास्न नपने 

 प्रत्येक भवनमा िगैँचाको व्यवस्था रहेको कारण आवासीय भवन 
पररतिमा हररयाली कायम रहन्छ। 

D 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
LT 

(20) 40 न्यून महत्व 

ग. सामाजिक, आतथफक तथा सासं्कृततक वातावरण 
तनमाफण चरण 

१ 
कामदारहरूको सरुक्षा 
तथा स्वास्थ्यको 
िोजखम 

 उच्च तापक्रम, उच्च ध्वतन, कमिोर प्रकाश प्रणाली आददले 
कामदारहरूलाई शारीररक रूपमा हातन परु याउन सक्छ।  

 तवतभन्न प्रकारको मेजशन प्रयोग गदाफ सामान्य चोट पटक देजख तलएर 
D 

SS 
(10) 

Mo 
(20) 

ST 
(5) 35 न्यून महत्व 
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घातक समेत हनुे सबभावना रहेको छ। 
 पेन्ट, ग्रीि, डस्टिस्ता खतरनाक सामग्रीको दीघफकालीन िोजखमले 

श्वास सबिन्िी रोग, टाउको दखु्न े र काम गने दक्षता घटाएर 
कमफचारीहरूलाई िोजखम थप्न सक्छ। 

२ 
िालिातलकाको श्रम 
शोषण तथा ज्यालामा 
गररने भेदभाव 

 िालिातलकाहरूलाई कुनै पतन तकतसमको कामहरू गराउने सबभावना 
रहेको छ र िालिातलकाको शोषण पतन हनु सक्छ िसको कारण 
िालिातलकाहरूको मानतसक तथा शारीररक स्वास्थ्यमा हातन पनफ 
सक्छ िनु सामाजिक वा नैततक रूपमा हातनकारक हनु्छ।  

 तनमाफण साइटहरूमा दैतनक ज्यालामा भेदभाव हनु सक्छ। मतहला 
कामदारहरूलाई कम पाररश्रतमक र परुुष समकक्षको तलुनामा 
ज्यालाको भकु्तानीमा भेदभाव हनु सक्छ। 

D 
L 

(20) 
Mo 
(20) 

ST 
(5) 45 

मध्यम 
महत्व 

३ 
कायफस्थलमा हनु े यौन 
िन्य दवु्यफवहार  कायफस्थलमा िो कोहीसँग यौन िन्य दवु्यफवहार हनु सक्छ। D 

L 

(20) 
Mo 
(20) 

ST 
(5) 45 

मध्यम 
महत्व 

४ 
महामारीिाट पनफ सक्न े
प्रभाव 

 कमफचारीहरूमा कोतभड तथा अन्य महामारीिाट असर तथा प्रभाव 
पनफ सक्छ। 

D 
L 

(20) 
Mo 
(20) 

ST 
(5) 45 

मध्यम 
महत्व 

५ स्थानीयवासीको गनुासो  वायू तथा ध्वतन प्रदूषण, र्ोहोर व्यवस्थापन र अव्यवजस्थत सवारी I 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

ST 

(5) 35 न्यून महत्व 
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सािन पातकफ ङ्गका कारण स्थानीयवासीहरूमा गनुासो हनु सक्छ। 

सञ्चालन चरण 

१ 
आवासीय क्षरे तभर र 
वरपर क्षेरको स्वास्थ्य 
तथा सरसर्ाइ 

 कुतहने र्ोहोरको अनजुचत व्यवस्थापन वा भण्डारणले दगुफन्ि िढाउन 
सक्छ। लामखटेु्ट, जझंगा िस्ता रोग भेक्टरहरूको लातग अनकुुल  
िासस्थान प्रदान गनफ सक्छ र यसले सामदुातयक स्वास्थ्यलाई असर 
गनफ सक्छ। 

 र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट र ढल तनकासको अनजुचत व्यवस्थाले 
भतूमगतको पानीलाई दूतषत पानफ सक्छ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

LT 

(20) 50 
मध्यम 
महत्व 

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

अव्यवजस्थत सवारी सािन पातकफ ङका कारण स्थानीयवासीहरूमा 
गनुासो हनु सक्छ। 

I 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

LT 
(20) 50 

मध्यम 
महत्व 
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प्रभाव, वातावण संरक्षण तनयमावली, २०७७ 

Magnitude (पररमाण) Extent (सीमा) Duration (समयाअवति) 

उच्च ६० क्षेरीय ६० ददघफकालीन २० 

मध्यम २० स्थानीय २० मध्यमकालीन १० 

न्यून १० स्थलगत १० अल्पकालीन ५ 

प्रभावको महत्व 

योगर्ल:  ४५ भन्दा कम: न्यून महत्व  ४५ देजख ७५: मध्यम महत्व  ७५ भन्दा िढी: उच्च महत्व
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पररच्छेद ८ : प्रस्तावको कायाफन्वयनिाट वातावरणमा पने प्रभावको रोकथामका तवषय 

 

आयोिनािाट प्रभातवत हनुे क्षेरको वातावरणीय अवजस्थतत, आयोिना कायाफन्वयन तवतिहरू तथा 
तक्रयाकलापहरूको अध्ययनिाट स्थानीय वातावरणमा पनफसक्ने नकारात्मक वातावरणीय 
प्रभावहरूको तवश्लषेणिाट प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू पतहचान गरी वातावरणीय अध्ययन 
प्रततवेदनमा समावेश गररएको छ। यसरी वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू सझुाउँदा 
सबभव भएसबम प्रभाव हनु नददन े वा प्रततरोिात्मक (Preventive Measure) र यदद यस्तो 
सबभावना नरहेमा प्रभाव न्यूनीकरण गने वा सिुारात्मक उपाय (Corrective Measure) अवलबिन 
गने र अजन्तम तवकल्पका रूपमा क्षततपूततफ प्रदान गने (Compensatory Measure) उपायलाई 
आत्मसात गररएको छ। त्यस्तै प्रस्ताव कायाफन्वयनिाट हनु ेसकारात्मक प्रभावहरूलाई िढोत्तरी 
गने तवषयलाई समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेनमा उल्लेख गररएको छ। यस 
प्रततवेदनमा उल्लेख भएका सबपूणफ प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू तथा सकारात्मक प्रभाव 
िढोत्तरीकरण गने उपायहरूको अतनवायफ कायाफन्वयन गने दातयत्व उल्लेख भएअनसुार आयोिना 
प्रस्तावक वा तनमाफण कबपनीको हनुे छ। अध्ययन प्रततवेदनमा सकारात्मक प्रभावका 
िढोत्तरीकरण तथा नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू, तवति, दातयत्व तथा अनमुातनत 
ििेट समेत उल्लेख गरी तनबनानसुार प्रस्ततु गररएको छ। 

 
८.१ सकारात्मक प्रभावको िढोत्तरीका तक्रयाकलाप 

अ. तनमाफण चरण 
क. रोिगारीको अवसर 

सबभव भएसबम योग्यता, तसप र इच्छुकताको आिारमा रोिगारीका अवसरहरूको लातग स्थानीय 
व्यजक्तहरूलाई प्राथतमकता ददइनेछ। वरपरका समदुायमा उपलब्ि दक्ष िनशजक्तको लातग 
स्थानीयलाई रोिगार तातलम उपलब्ि गराइनेछ।  
 

आ. सञ्चालन चरण 
क. रोिगारीको अवसर 

सबभव भएसबम योग्यता, सीप र इच्छुकताको आिारमा रोिगारीका अवसरहरूको लातग स्थानीय 
व्यजक्तहरूलाई प्राथतमकता ददइनेछ। वरपरका समदुायमा उपलब्ि दक्ष िनशजक्तको लातग 
स्थानीयलाई रोिगार तातलम उपलब्ि गराइनेछ। आयोिनालाइफ सञ्चालन चरणको िखत प्लबिर, 
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तििलुी प्रातवतिक, प्लान्ट अपरेटर, व्यवस्थापन कमफचारी, सरुक्षा गाडफ र सर्ाइ कमफचारी िस्ता 
िनशजक्त आवश्यक पदफछ र यथासबभव स्थानीय िनतालाई प्राथतमकता ददइनेछ। 
 

ख. रािस्व सङ्कलन 
आवासीय क्षेर सञ्चालन वापत संघीय तथा स्थानीय तहलाई िझुाइने रािस्विाट संघ तथा 
स्थानीय तहको रािस्व संकलनमा टेवा पगु्नेछ। कमफचारीको रूपमा कायफरत स्थानीयले आफ्नो 
िीतवका चलाउने अवसर पतन पाउने छन,् िसले स्थानीय अथफव्यवस्था वतृद्ध गनफ मद्दत गदफछ। 

 
ग. सतुविा सबपन्न आवासीय क्षरेको उपलब्िता 

िटुवल, भैरहवा लगायतका क्षेरमा शहरीकरण सँगै िनसंख्याको अत्यातिक चापको कारणले 
िग्गाको मूल्यमा वतृद्ध भइफ शहरिासीहरू व्यवजस्थत, सरुजक्षत र सलुभ मूल्यमा उपलब्ि हनु 
सक्ने आवास सतुविािाट िजञ्चत भइफरहेको अवस्थामा इफच्छुक पररवारहरूलाइफ सतुििा सबपन्न 
आवसीय भवन उपलब्ि गराइफनेछ। 
 

घ. सामाजिक सरुक्षा 
आवासीय क्षेरको मखु्य प्रवेशद्वारमा दक्ष र सक्षम सरुक्षा चौकीदारको व्यवस्था रहनेछ, िसकारण 
चोरी, डकैती िस्ता सामाजिक तवकृतत िढीरहेको िेला मातनसहरूलाइफ सामाजिक सरुक्षा प्रदान 
हनुेछ। 

 

८.२ नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरणका तक्रयाकलाप 
८.२.१ भौततक वातावरण 

अ. तनमाफण चरण 
क. भतूम प्रयोगमा पररवतफन 

भवनको तनमाफणले भतूम प्रयोगमा हनुे पररवतफन एक अवजशष्ट प्रभाव हो, िनु न्यूनीकरण गनफ 
सतकँदैन। प्रस्तातवत भवनको नक्साको आिारमा संरचनात्मक तडिाइनको लातग अगातड िढ्न 
प्रस्तावक प्रततिद्ध हनुेछ। नक्सामा उल्लेख भए अनसुार खलुा स्थानहरू, ग्राउन्ड कभरेि र सेट 
ब्याक तनमाफण गदाफ कायम राजखनेछ। 
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ख. वाय ुप्रदूषण 
तनमाफण चरणको िखत हनुे वाय ुप्रदूषणलाई न्यूनीकरण गनफ तनमाफण स्थलमा ददनमा एक पटक 
पानी छकफ ने काम गररनेछ। तनमाफण सामग्रीको भण्डारण गदाफ प्लाजस्टक वा ततरपालले छोतपनेछ र 
तनमाफण स्थलको वरपर CGI पाताले घेररनेछ। तडिेल िेनेरेटर तथा सवारी सािन प्रयोग गदाफ 
नेपाल सरकारले तोकेको वायपु्रदूषण मापदण्ड तभर पने गरी मार प्रयोग गररनेछ भने तडिेल 
िेनरेटरको स्ट्याक उचाइ कजबतमा १५ तमटर कायम राजखनेछ।  
 

ग. िल प्रदूषण 
तनमाफण जशतवर, सामान भण्डारण गने ठाउँ, ब्याजचङ्ग प्लान्ट, तमश्रण क्षेरिाट उत्पादन हनुे र्ोहोर 
पानीलाई िथाभावी तवसिफन गनफ ददईने छैन भने खाडलमा िबमा गररनेछ। आकाशे पानी र 
र्ोहोर पानीको तमश्रण हनु नददन तनमाफण कायफ वषाफको समयमा गररने छैन। र्ोहोर पानीमा 
प्रयोग गररएको तेल र रfसायतनक पदाथफहरूको तमसावटमा तनषिे गररनेछ। सिै तनमाफण सबिन्िी 
गतततवतिहरू तनमाफण स्थलमा सीतमत हनुेछ। 
 

घ. ध्वतन प्रदूषण 
तनमाफण कायफिाट उत्पन्न हनुे ध्वतन प्रदूषणलाई कम गनफ तनबन तलजखत न्यूनीकरणका उपायहरू 
अपनाइनेछः 

 उच्च ध्वतन उत्पादन गने उपकरणहरूको प्रयोग ददनको समयमा मार गररनेछ। 
 हनफको प्रयोगलाई कडा तनषिे गररनेछ। 
 तनमाफण चरणमा प्रयोग हनुे सवारीसािन तथा तडिेल िेनेरेटरहरूको आवतिक मरबमत 

गररनेछ। 
 तडिेल िेनेरेटर तथा सवारी सािन प्रयोग गदाफ नेपाल सरकारले तोकेको ध्वतनको गणुस्तर 

सबिन्िी मापदण्ड तभर पने गरी मार प्रयोग गररनेछ। 
 

ङ. पानीको माग र खपत 
तनमाफण चरणमा आवश्यक हनुे पानीको आपूततफ भतूमगत पानीिाट गररनेछ। यस स्रोतको पानी 
िाहेक तनिी तवके्रताहरूिाट पतन पानीको आपूततफ गनफ सतकन्छ। पानीको माग र खपतलाई 
न्यूनीकरण र यसको उजचत व्यवस्थापन गनफ कामदारहरूमा पानी संरक्षण उपायहरु अपनाउन े
िागरूकता ददईनेछ।  
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च. ठोस तथा तरल र्ोहोर व्यवस्थापन 
तनमाफण कायफिाट उत्पन्न हनुे अतिकाशं र्ोहोर भनेको उत्खनन ् गररएको माटो हो। उत्खनन 
गररएको माटोलाइफ तनमाफण पश्चात ितमन सबयाउन, िगैँचाहरूमा राख्न प्रयोग गररनेछ र िाँकी 
माटोलाइफ सबिजन्ित तवके्रताहरूलाई आपूततफ गरी व्यवस्थापन गररनछे। तनमाफण स्थलिाट उत्पन्न 
हनुे ठोस तथा तरल र्ोहोरको िथाभावी तवसिफन गररने छैन। पनु: चक्रीय र्ोहोर तोतकएको 
ठाउँमा संकलन गररनेछ र सबिजन्ित तवके्रताहरूलाई आपूततफ गररनेछ। 

 

छ. तनमाफण सामग्रीको ढुवानी तथा व्यवस्थापन सबिन्िी चनुौती 
तनमाफण सामग्री तवक्री तवतरण गने व्यजक्त तथा कबपनीको आतिकाररकता िाँच गरी आतिकाररक 
रूपमा तिक्री गररने तनमाफण सामग्रीहरू मार खरीद गररनेछ। तनमाफण सामग्रीहरूको ढुवानी गदाफ 
तनमाफण सामग्रीलाई प्लाजस्टक वा तरपालले छोतपनेछ भने तनमाफण सामग्री ढुवानी गदाफ ढुवानी गने 
सािनको तोतकएको क्षमता अनसुार मार गररनेछ।  

 

ि. आगलागी, भकूबपीय तथा अन्य सबभातवत प्रकोपहरू 
प्रकोपको समयमा तनमाफणमा संलग्न कामदारहरूको सरुक्षाका लातग तनबन उपायहरू अपनाइनेछः 
 

 तनमाफण स्थलमा र्ायर एकसतटङ्गुइसरको प्राविान गररनेछ। 
 कामदारहरूलाई व्यजक्तगत सरुक्षाको व्यवस्था गररनेछ। 
 प्रकोपको समयमा आपतकालीन तनकासी ढोकाको व्यवस्था, िबमा हनुे सरुजक्षत स्थानको 

पतहचान र पदनाम।  
 NBC (National Building Code) िमोजिम भवन तनमाफण गररनेछ। 
 तनमाफण क्षेरिाट सरुजक्षत स्थान (खलुा ठाउँ, िगैचा) को लातग सरुजक्षत ितहगफमन क्षेरका 

लातग कामदारहरूलाइफ तववरण ददइनेछ। 
 

झ. तछमेकी पूवाफिारमा प्रभाव 
प्रस्तातवत भवनको तनमाफण गदाफ अतनवायफ रूपमा सेफ्टी नेटको प्रयोग गररनेछ। तवद्यमान 
संरचनाहरूलाई कुनै पतन असर नपने गरी तनमाफण कायफ गररनेछ। 
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आ. सञ्चालन चरण 
क. ठोस र्ोहोर उत्पादनसँग सबिजन्ित प्रभाव 

हाउजिङ्गको र्ोहोर व्यवस्थापन तनकायमा काम गने कामदारहरूलाई तातलम र तनदेशन ददइनेछ 
र अन्य र्ोहोरमा िैतवक उत्पादनयोग्य र्ोहोर तमसाउन नपाउने व्यवस्था तमलाइनेछ। 
र्ोहोरलाई स्रोतमा नै उजचत तरीकाले छुट्टा छुटै्ट डस्टतिनमा अलग-अलग संकलन गनफ 
लगाइफनेछ। कुतहने र नकुतहने र्ोहोरलाइफ छुट्टा छुटै्ट संकलन गरी नगरपातलकाको र्ोहोरमैला 
व्यवस्थापन प्रणाली मार्फ त व्यवस्थापन गररनेछ र पनु: प्रयोग गनफ तमल्ने र्ोहोरलाई पनु: प्रयोग 
गररनेछ। आयोिनाले सकेसबम र्ोहोरको मारा घटाउने, पनु: प्रयोग गने र पनु:चक्र गने (3R 
तप्रजन्सपल) अविारणामा िोड ददइफनेछ। ४० माइक्रोन भन्दा कमको प्लातष्टक झोलाको प्रयोग 
प्रततिजन्ित गररनेछ। इलेक्िोतनक र्ोहोरलाइफ छुटै्ट कन्टेरमा संकलन गरी सबिजन्ित तवके्रतालाई 
आपूततफ गररनेछ तथा प्रस्तातवत हाउजिङ्ग पररसरमा र्ोहोर िलाउन ुतनषिे गररनेछ। 

 

ख. तरल र्ोहोर उत्पादनको कारण िल प्रदूषण 
आवासीय क्षेर िाट तनस्कने तरल र्ोहोरको उजचत तवसिफन गररनेछ। शौचालयिाट तनस्कने 
र्ोहोर र अन्य र्ोहोर पानी (भान्छा, िाथरूम, सरसर्ाइ गदाफ तनस्कने र्ोहोर) को तमश्रण हनु 
ददइनेछैन। भान्सािाट तनस्कने तरल र्ोहोरिाट तेलीय तथा िोसोिन्य र्ोहोर िबमा गनफ तग्रि 
ियापको प्रयोग गररनेछ। र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट तनयन्रण गनफ समय समयमा ममफत र 
अनगुमन गररनेछ। र्ोहोर पानीको तवसिफन गदाफ नेपाल सरकारले लागू गरेको सावफितनक 
ढलहरूमा पठाउने औद्योतगक एफ्लएुन्टको मापदण्ड िमोजिम मार तवसिफन गररनेछ। 

 

ग. उच्च पानी उपभोगसँग सबिजन्ित प्रभावहरू  
भतूमगत पानीको उजचत तररकाले उपयोग गररनेछ। भतूमगत पानी सबिजन्ित तनकायिाट स्वीकृतत 
पश्चातमार तनकातलछ भन ेप्रयोग गररसकेको पानीलाई प्रशोिन गरी िगैँचा, सरसर्ाइ तथा अन्य 
प्रयोिनमा प्रयोग गररनेछ। Pavement नगररएको ठाँउिाट र आयोिनाको खलुा र हररयाली 
क्षेरमार्फ त प्राकृततक रूपमा भतूमगत पानी पनुभफरण हनुेछ। 
 

घ. िल प्रणाली व्यवस्थापन 
र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट तनयन्रण गनफ समय समयमा ममफत र अनगुमन गररनेछ। प्रचतलत 
काननुहरूको आिारमा र्ोहोर पानीको र्ोहोर नगरपातलका ढल तनकास प्रणालीमा तवसिफन 
गररनेछ। 



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

75 

ङ. उच्च ऊिाफ खपत 
तवद्यतुीय ऊिाफ खपत न्यूनीकरणका लातग वातावरणमैरी उपकरणहरूको प्रयोगलाइफ िढावा 
ददइनेछ। सबभव भएसबम वातावरणमैरी तथा ऊिाफ खपत कम हनुे तफ्रि, एल.इ.डी. िल्िहरूको 
प्रयोग गररनेछ भने ब्याकअप पावरको लातग तडिेल िेनरेटरको प्राविान गररनेछ। 
 

च. प्रकोपसँग सबिजन्ित प्रभाव 
तनबन सतुविाहरू आगलागी र भकूबपिस्ता प्रकोपको तवरूद्ध लड्न तनिाफररत गररएको छ। 
 

 हाउजिङ्गको कायाफलय भवनमा आगो तनभाउने उपकरण र्ायर एक्सतटङ्खग्यसुरको 
प्राविान। 

 प्रकोपको िखत भेला हनु ेस्थानको पतहचान र साइन पोष्टहरू मार्फ त भेला हनुे स्थानमा 
जचह्न राजखनेछ। 

 

छ. यातायात व्यवस्थापन सबिन्िी समस्या 
सवारी सािन पातकफ ङका लातग पयाफप्त ठाउँको व्यवस्था गररनेछ। सवारी संकेतहरू िस्तै 'No 

Horn' िस्ता दृतष्टकोण सडकमा राजखनेछ। दघुफटनाहरू कम गनफ आवासीय भवन तभर आउन े
सहायक सडकमा स्पीड बे्रकरको प्राविान गररनेछ। प्रस्तातवत आवासीय क्षेरतभरको िाटोमा स्पीड 
बे्रकर, Street light को व्यवस्था गररनेछ। आवासीय क्षेरतभरको िाटोको प्रत्येक मोडमा तसतस 
तट.तभ. क्यामेराको व्यवस्था रहनेछ। 

 

ि. ध्वतन प्रदूषण 
उच्च आवाि क्षेरहरूमा काम गनुफपने कमफचारीहरूका लातग व्यजक्तगत सरुक्षात्मक उपकरण (PPE) 
को प्राविान गररनेछ। कम आवाि उत्पादन गने उपकरणहरू िस्तै पबप, तडिेल िेनरेटरहरू वा 
पबपहरूको खरीद गररनेछ भने िेनरेटरहरू साइलेन्सर र ध्वतनक प्यानलको साथ िडान गररनेछ र 

िन्द कक्षमा राजखनेछ। ध्वतन प्रदूषण हटाउन प्रस्तातवत आयोिना पररसर तभर हनफको प्रयोगमा 
कडाइका साथ प्रततिन्ि लगाइनेछ। 

 
८.२.२ िैतवक वातावरण 

अ. सञ्चालन चरण 
क. प्रस्तातवत आवासीय क्षरेको पररतिमा हररयालीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन  
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प्रस्तातवत आयोिना वरपर खाली ठाउँहरूमा रूखहरू रोपेर हररयाली कायम गररनेछ। आवासीय 
क्षेरको प्रत्येक भवनमा िगैँचाको व्यवस्था रहनेछ। 
 
८.२.३ सामाजिक आतथफक तथा सासं्कृततक वातावरण 

अ. तनमाफण चरण 
क. कामदारहरूको सरुक्षा तथा स्वास्थ्यको िोजखम 

भवन तनमाफणको क्रममा तनमाफण कामदारहरू तवतभन्न तनमाफण सबिन्िी स्वास्थ्य िोजखमहरू िस्तै 
उच्च ध्वतन, शारीररक चोटपटक आददमा पनफ सक्छन।् यी िोजखमलाई न्यूनीकरण गनफ 
कामदारहरूलाई व्यजक्तगत सरुक्षा उपकरण (PPE) िस्तै हेल्मेट, िटु, पन्िा, चस्मा, मास्क, 
सरुक्षा पेटी आददको प्राविान गररनेछ। िोजखम र साविानीका िारे कामदारहरूलाइफ िानकारी 
ददइनेछ र प्राथतमक उपचार तकटको (First Aid Kit) प्राविान गररनेछ। कामदारहरूको स्वास्थ्य 
िीमा र आवतिक स्वास्थ्य िाँचको प्राविान गररनेछ। सतकफ ताका लातग तवतभन्न साइनिोडफ, पयाफप्त 
ित्ती तथा भवनको रंगरोगन कायफ गदाफ सेफ्टी नेटको व्यवस्था गररनेछ। यसका साथै सरुजक्षत 
तपउने पानी र पयाफप्त शौचालयको व्यवस्था गररनछे। अतिकृत कमफचारीहरूलाई मार तनमाफण 
क्षेरमा िान अनमुतत ददइनेछ। 
 

ख. िालिातलकाको श्रम शोषण तथा ज्यालामा गररन ेभेदभाव 
िालिातलकाको श्रम संलग्नता तनषिे गररनेछ र समान कामको समान तलिको कायाफन्वयन 
गररनेछ। श्रम ऐन २०७४, िाल श्रम (तनषिे र तनयतमत गने) ऐन, २०५६ लाइफ पूणफ रूपमा 
कायाफन्वयन गररनेछ। 
 

ग. कायफस्थलमा हनु ेयौन िन्य दवु्यफवहार 

कमफचारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा यौन तहंसा भए/नभएको सोिपछु गनफ गनुासो सनेु्न अतिकारी 
तोतकनेछ र कायफस्थलको अवलोकन तथा तनरीक्षण गररनेछ। यदी कसैको केही गनुासो भए 
गनुासो पेतटका, मौजखक गनुासो, र्ोन तथा ईमेलमार्फ त िानकारी ददन प्रोत्साहन गररनेछ र प्राप्त 
गनुासोहरूको तत्काल सनुवुाइ गररनेछ। 

 
घ. महामारीिाट पनफ सक्न ेप्रभाव 

COVID-19 Safety & Hygiene Protocol को पालना गरेर कमफचारीहरूलाई काममा लगाईनेछ। 
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 कायफस्थलमा सामाजिक दरुी कायम राजखनेछ। 

 मास्क तथा सेतनटाइिरको अतनवायफ रूपमा प्रयोग गररनेछ। 

 यदद कसैलाई संक्रमण भईहालेमा तनिलाई तनको नहनु्िेल कामिाट छुट्टी ददईनेछ। साथै 
उपचारको लातग प्रिन्ि गररनेछ। 

 
ङ. स्थानीयवासीको गनुासो 

आवश्यक कायफहरू गनफको लातग गनुासो सनेु्न अतिकारीको तनयजुक्त गररनेछ भने गनुासो पेतटका 
पतन राजखनेछ। नेपाल सरकारको तनयमअनसुार प्रस्तातवत हाउजिङ्ग तनमाफण गररनेछ। 
 

आ. सञ्चालन चरण 
क. प्रस्तातवत आवासीय क्षरेतभर र वरपर क्षरेको स्वास्थ्य तथा सरसर्ाइ  

प्रस्तातवत हाउजिङ्गमा वा वरपर स्वास्थ्य तथा सरसर्ाइ कायम गनफ, सञ्चालन चरणको िखत 
तनबन प्रतक्रयाहरू परुा गररनेछः 
 

 िोररङको पानी प्रयोग गनुफ अजघ प्रशोिन गररनेछ (सबिजन्ित तनकायिाट स्वीकृतत पश्चात ्
मार)। 

 सामदुातयक स्वास्थ्य र सरसर्ाइ अभ्यासहरूको िारेमा कमफचारीहरूलाई िानकारी  
ददइनेछ। 

 प्रस्तातवत हाउजिङ्ग पररसर तभर सर्ाइ कायम गनफ तवशेष ध्यान ददइनेछ। 
 

ख. स्थानीयवासीको गनुासो 
सावफितनक समदुाय वा सरोकारवालाहरुिाट प्राप्त भएका गनुासोहरु, तटप्पणीहरु र सझुावहरु 
समातहत गनफ िेरै आवश्यक छ। प्रस्तावकले यस अध्ययनमा तनिाफररत गरे अनसुार सञ्चालन 
चरणका लातग िढोत्तरी तथा न्यूनीकरणका उपायहरू कायाफन्वयन गनेछ। यदद भतवष्यमा कुनै 
नकारात्मक प्रभावहरू देखा पदफछ भन,े प्रस्तावकले यसको न्यूनीकरणको लातग स्थानीय 
व्यजक्तहरूसँग छलर्ल गरेर आवश्यक कदम अपनाउनेछ। सावफितनक परामशफका िखत प्राप्त 
सिै प्रतततक्रयाहरू/सझुावहरूलाई हाउजिङ्गको सञ्चालनको िेला सबिोिन गररनेछ र समय 
समयमा छरतछमेकसँग अन्ततक्रफ या कायफक्रम सञ्चालन गररनेछ। 
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तातलका 21: सकारात्मक प्रभावको िढोत्तरीका तक्रयाकलाप 
क्र.
सं. 

िढोत्तरीका 
तक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँ
गने 

कसरी गने कतहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुातनत 
ििेट 

(न.ेरू.) 
क. तनमाफण चरण 

१. रोिगारीको 
अवसर 

स्थानीय मातनसहरूलाई रोिगारीका अवसरहरू प्रदान 
गररनेछ। 

तनमाफण 
क्षेर 

अन्तवाफताफ तनमाफण 
चरण 

प्रस्ता
वक 

- 

ख. सञ्चालन चरण 

१. रोिगारीको 
अवसर 

स्थानीय मातनसहरूलाई रोिगारीका अवसरहरू प्रदान 
गररनेछ। 

आवासी
य क्षेर  
पररसर 

 अन्तवाफताफ 
 स्थानीय व्यजक्तहरूलाई तातलमहरू 

ददएर दक्ष िनाई रोिगारीको अवसर 
ददईनेछ। 

सञ्चालन 
अवति 
भर 

प्रस्ता
वक 

- 

२ रािस्व 
संकलन 

आवासीय के्षर  सञ्चालन वापत संघीय तथा स्थानीय 
तहलाई िझुाइने रािस्विाट संघ तथा स्थानीय तहको 
रािस्व संकलनमा टेवा पगु्नछे।   

  सञ्चालन 
चरण 

प्रस्ता
वक 

- 

३ सतुविा 
सबपन्न 

आवासीय 
क्षेरको 

उपलब्िता 

इफच्छुक पररवारहरूलाइफ सतुििा सबपन्न आवसीय भवन 
उपलब्ि गराइफनछे। 
 

आवासी
य क्षेर 

 सञ्चालन 
चरण 

प्रस्ता
वक 

- 

४ सामाजिक आवासीय क्षेरको मखु्य प्रवेशद्वारमा दक्ष र सक्षम आवासी अन्तवाफताफ सञ्चालन प्रस्ता - 



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

79 

सरुक्षा सरुक्षा चौकीदारको व्यवस्था रहनेछ। य क्षेर  चरण वक 
 

तातलका 22: नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरणका तक्रयाकलाप 
क्र.सं. न्यूनीकरणका 

तक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कतहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत ििेट 
(न.ेरू.) 

क. भौततक क्षरे 
१. तनमाफण चरण 
१.  भतूम प्रयोगमा 

पररवतफन 
संरचनाहरू तनमाफण तनमाफण स्थल संरचनात्मक र ल्यान्डस्केप 

तडिाइन नक्सामा उल्लेख भए 
अनसुार 

तनमाफण चरण 

अजघ 
प्रस्तावक पररयोिना 

लागतमा समावेश 

खलुा स्थानहरू, ग्राउन्ड 
कभरेि र सेट ब्याक कायम 
राजखनेछ। 

आवासीय 
क्षेर  पररसर 

नक्सामा उल्लेख भए अनसुार तनमाफण चरण 

२.  वाय ुप्रदूषण पानी छतकफ न ेछ। तनमाफण स्थल पाइपको प्रयोग गररनछे। ददनमा एक 
पटक 

प्रस्तावक पररयोिना 
लागतमा समावेश 

तनमाफण सामग्रीलाई छोतपनछे। तनमाफण 
सामग्री 
भण्डारण 
स्थान 

प्लाजस्टक वा तरपालको प्रयोग 
गररनेछ।   

प्रयोग नहनुे 
िेला 

तनमाफण क्षेर घेररनछे। तनमाफण स्थल CGI पाताको प्रयोग तनमाफण 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
तक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कतहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत ििेट 
(न.ेरू.) 

वरपर अवति भर 
तडिेल िेनेरेटर तथा सवारी 
सािनको आवतिक मरबमत 
गररनेछ।  

तनमाफण स्थल नेपाल सरकारले तोकेको 
वायपु्रदूषण मापदण्डतभर पने गरी 
मार प्रयोग गररनछे । 

तनमाफण 
अवति भर 

तडिेल िेनरेटरको स्ट्याक 
उचाइ तनिाफरण गररनछे। 

िेनेरेटर 
राजखने स्थान 

स्ट्याकको उचाइफ कजबतमा १५ 
तमटर राजखनछे। 

तनमाफण तथा 
सञ्चालन 
चरण 

३.  िल प्रदूषण तनमाफण गतततवतििाट तनस्कने 
र्ोहोर पानी खाडलमा िबमा 
गररनेछ। 

तनमाफण स्थल  तनमाफण 
अवति भर 

प्रस्तावक - 

र्ोहोर पानीमा प्रयोग गररएको 
तेल र रासायतनक पदाथफहरूको 
तमसावटमा तनषेि गररनेछ। 

     

४.  ध्वतन प्रदूषण तनमाफण कायफ तनिाफररत समयमा 
मार गररनेछ । 

तनमाफण स्थल कामदारहरूलाई तनदेजशत 
गररनेछ। 

७:०० देजख 
१९:०० 
सबम 

प्रस्तावक  
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
तक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कतहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत ििेट 
(न.ेरू.) 

सवारी सािन र तडिेल 
िेनेरेटर सेटहरूको आवतिक 
ममफत गररनछे। 

तनमाफण स्थल  सबिजन्ित प्रातवतिक व्यजक्तको 
तनयकु्त 

 नेपाल सरकारले तोकेको 
ध्वतनको गणुस्तर सबिन्िी 
मापदण्ड तभर पने गरी मार 
प्रयोग गररनेछ। 

अिफ वातषफक 

हनफको प्रयोगलाई तनषिे 
गररनेछ। 

आवासीय 
क्षेर  पररसर 

ठाउँठाउँमा सूचक जचन्ह 
राजखनेछ। 

तनमाफण तथा 
सञ्चालन 
चरण 

५.  पानीको माग र 
खपत 

पानी संरक्षणका उपायहरु 
अपनाइफने छ। 

तनमाफण स्थल कामदारहरूलाई पानीको 
महत्त्विारे सचेतना ददईनछे 

तनमाफण कायफ 
शूरू गनुफपूवफ 

प्रस्तावक  

६.  ठोस तथा तरल 
र्ोहोर 

व्यवस्थापन 

तनमाफण स्थलिाट उत्पन्न हनुे 
ठोस तथा तरल र्ोहोरको 
िथाभावी तवसिफन गररने 
छैन। 

तनमाफण स्थल पनु: चक्रीय र्ोहोर तोतकएको 
ठाउँमा संकलन गररनछे र 
सबिजन्ित तवके्रताहरूलाई आपूततफ 
गररनेछ; िाँकी र्ोहोर 
नगरपातलका र्ोहोर व्यवस्थापन 
मार्फ त तवसिफन गररनछे।   

तनमाफण 
अवति भर 

 

प्रस्तावक २,५०,०००।- 
एक पटक खचफ 

उत्खनन गररएको माटोको 
उजचत व्यवस्थापन 

आवासीय 
क्षेर  पररसर 

िगैँचाहरूमा प्रयोग गररनछे र 
िाँकी माटोलाई नगरपातलका 

तनमाफण चरण 
पश्चात 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
तक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कतहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत ििेट 
(न.ेरू.) 

र्ोहोर व्यवस्थापन मार्फ त वा 
सबिजन्ित तवके्रताहरूलाई आपूततफ 
गररनेछ। 

७.  तनमाफण सामाग्री 
ढुवानी तथा 
व्यवस्थापन 

सबिन्िी चनुौती 

आतिकाररक तथा वैि रूपमा 
तवक्री गररने तनमाफण सामग्रीहरू 
मार खरीद गररनछे। 

आवासीय 
क्षेर  पररसर 

 

आतिकाररक तथा वैि रूपमा 
तवक्री गररने तनमाफण सामग्रीहरू 
मार खरीद गररनछे। 

तनमाफण चरण प्रस्तावक  

आयोिना स्थलिाट नजिक 
रहेका तवक्री केन्द्रहरूिाट 
तनमाफण सामग्री खरीद 
गररनेछ। 

आयोिना स्थलिाट नजिक रहेका 
तवक्री केन्द्रहरूिाट तनमाफण सामग्री 
खरीद गररनछे। 

तनमाफण सामग्रीहरूको ढुवानी 
गदाफ तनमाफण सामग्रीलाई 
छोतपनेछ। 

तनमाफण सामग्रीहरूको ढुवानी गदाफ 
तनमाफण सामग्रीलाई छोतपनछे। 

हनफको प्रयोगलाई तनषिे 
गररनेछ। 

हनफको प्रयोगलाई तनषेि गररनेछ। 

८.  आगलागी, 
भकूबपीय तथा 
अन्य सबभातवत 

कायाफलय भवनमा र्ायर 
एकसतटङ्गइुसर तसतलन्डर 
राजखनेछ। 

तनमाफण स्थल  तनमाफण चरण प्रस्तावक पररयोिना 
लागतमा समावेश 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
तक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कतहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत ििेट 
(न.ेरू.) 

प्रकोपहरू कामदारहरूलाई व्यजक्तगत 
सरुक्षाको व्यवस्था गररनेछ। 

तनमाफण स्थल  तनमाफण कायफ 
पूवफ 

 

प्रकोपको समयमा 
आपतकालीन ितहगफमन 
ढोकािाट सरुजक्षत खलु्ला 
स्थानमा भेला गररनेछ।  

 सरुजक्षत ितहगफमन क्षरेका लातग 
कामदारहरूलाई तववरण ददइनेछ। 

  

NBC (National Building 

Code) िमोजिम भवन तनमाफण 
गररनेछ। 

तनमाफण स्थल रातिय भवन संतहताको समीक्षा 
गररनेछ। 

तनमाफण पूवफ प्रस्तावक 

९.  तछमेकी 
पूवाफिारमा प्रभाव 

तवद्यमान संरचनाहरूलाई कुनै 
पतन असर नपने गरी तनमाफण 
कायफ गररनेछ। 

तनमाफण स्थल सेफ्टी नेटको प्रयोग गररनेछ।  प्रस्तावक  

२. सञ्चालन चरण 
१.  ठोस र्ोहोर 

उत्पादनसँग 
सबिजन्ित प्रभाव 

 प्रत्येक आवासीय भवनहरू 
िाट तनस्कने र्ोहोरको 
उजचत व्यवस्थापन 
गररनेछ।  

आवासीय 
भवन 

प्रत्येक आवासीय भवनमा र्ोहोर 
संकलनका लातग र्ोहोर राख्न े
भाँडोको व्यवस्था गररनेछ। 

सञ्चालन 
अवति भर 

आवासीय 
भवनमा 
िस्ने 

मातनसहरू 

३,२०,०००।- 

वातषफक खचफ 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
तक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कतहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत ििेट 
(न.ेरू.) 

 3R तसद्धान्तलाई पालना 
गररनेछ। 

आवासीय 
क्षेर  पररसर 

नकुतहने र्ोहोरलाई संकलन गरी 
नगरपातलकाको र्ोहोरमैला 
व्यवस्थापन मार्फ त व्यवस्थापन 
गररनेछ। 

सञ्चालन 
अवति भर 

 प्लाजस्टक (polyethylene) 
झोलाको प्रयोग प्रततिजन्ित 
गररनेछ। 

आवासीय 
क्षेर  पररसर 

  

 कागिको र्ोहोर र 
अनावश्यक मदु्रणहरू कम 
गररनेछ। 

आवासीय 
क्षेर को 

कायाफलयहरू 

प्रशासतनक कमफचारीहरूलाई 
तनदेशन गररनेछ। 

सञ्चालन 
चरण 

 कीटनाशक र अन्य 
रसायनहरूसँग सबिजन्ित 
र्ोहोर उजचत रूपमा 
व्यवस्थापन गररनछे। 

आवासीय 
क्षेर  पररसर 

कीटनाशक र अन्य रसायनहरूसँग 
सबिजन्ित र्ोहोरलाई अन्य 
र्ोहोरसँग तमसावट गररने छैन। 

सञ्चालन 
चरण 

 इलेक्िोतनक र्ोहोरको 
उजचत व्यवस्थापन 
गररनेछ। 

आवासीय 
क्षेर पररसर 

छुटै्ट कन्टेनरमा संकलन गरी 
सबिजन्ित तवके्रतालाई आपूततफ 
गररनेछ। 

सञ्चालन 
चरण 

 आवासीय क्षेर  पररसरमा 
र्ोहोर िलाउन तनषेि 

आवासीय 
क्षेर पररसर 

 तनमाफण तथा 
सञ्चालन 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
तक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कतहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत ििेट 
(न.ेरू.) 

गररनेछ। चरण 
२.  तरल र्ोहोर 

उत्पादनको 
कारण िल 
प्रदूषण 

 आवासीय क्षेर िाट तनस्कन े
तरल र्ोहोरको उजचत 
तवसिफन गररनेछ। 

आवासीय 
क्षेर तभर 

 सेजप्टक ट्याङ्कीको व्यवस्था 
 शौचालयिाट तनस्कने र्ोहोर 

र अन्य र्ोहोर पानी (भान्छा, 
िाथरूम, सरसर्ाइ गदाफ 
तनस्कने र्ोहोर) को तमश्रण 
हनु ददइनेछैन। 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक २,८०,०००।- 

वातषफक खचफ 

 भान्सािाट तनस्कने तरल 
र्ोहोरको उजचत 
व्यवस्थापन गररनछे। 

प्रत्येक 
भवनको 
भान्सा  

तरल र्ोहोरिाट तेलीय तथा 
िोसोिन्य र्ोहोर िबमा गनफ तग्रि 
ियापको प्रयोग गररनछे। 

सञ्चालन 
अवति भर 

 र्ोहोर पानी पाइपको 
चहुावट तनयन्रण गनफ समय 
समयमा ममफत र अनगुमन 
गररनेछ। 

आवासीय 
क्षेरको 
पाइपहरू 
रहेको के्षर 

सबिजन्ित प्रातवतिक व्यजक्तको 
तनयजुक्त गररनेछ। 
 

हरेक ३ 
मतहना 

 र्ोहोर पानीको तवसिफन  आवासीय 
क्षेर  

नेपाल सरकारले लागू गरेको 
सावफितनक ढलहरूमा पठाउन े
औद्योतगक एफ्लएुन्टको मापदण्ड 
िमोजिम मार तवसिफन गररनेछ। 

सञ्चालन 
चरण 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
तक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कतहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत ििेट 
(न.ेरू.) 

३.  उच्च पानी 
उपभोग सँग 
सबिजन्ित 
प्रभावहरू 

भतूमगत पानीको उजचत 
तररकाले उपयोग गररनछे। 

आयोिना 
क्षेर 

सबिजन्ित तनकायिाट स्वीकृतत 

पश्चातमार भतूमगत पानी 
तनकातलनेछ। 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक पररयोिना 
लागतमा समावेश 

भतूमगत पानी पनुभफरण 
गररनेछ। 

Pavement नगररएको ठाँउिाट र 
आयोिनाको खलुा र हररयाली 
के्षरमार्फ त प्राकृततक रूपमा ितमन 
पनुभफरण हनुे। 

४.  िल प्रणाली 
व्यवस्थापन 

र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट 
तनयन्रण गनफ समय समयमा 
ममफत र अनगुमन गररनेछ। 
पानी िबने समस्यालाइफ 
मध्यनिर राखेर हाउजिङ्गको 
तनमाफण गररनेछ। 

आवासीय 
क्षेर 

सबिजन्ित प्रातवतिक व्यजक्तको 
तनयजुक्त 

 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक पररयोिना 
लागतमा समावेश 

५.  उच्च ऊिाफ खपत  ब्याकअप पावरको व्यवस्था तडिेल 
िेनरेटर 
कोठा 

तडिेल िेनरेटरको प्राविान 
गररएको छ। 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक पररयोिना 
लागतमा समावेश 

 तवद्यतुीय ऊिाफ खपत 
न्यूनीकरण गररनेछ।  

आवासीय 
क्षेर पररसर 

 वातावरणमैरी उपकरणहरूको 
प्रयोगलाई िढावा ददइने छ। 

सञ्चालन 
चरण 



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

87 

क्र.सं. न्यूनीकरणका 
तक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कतहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत ििेट 
(न.ेरू.) 

६.  प्रकोप िोजखम 
व्यवस्थापन 
(भकूबप, 
आगलागी, 
तवद्यतुीय सटफ  
सतकफ ट, िाढी, 

आदद) 

 प्रकोप िोजखमको लातग  
आवश्यक सािनहरूको 
व्यवस्था गररनछे। 

आवासीय 
क्षेरको 
कायाफलय 
भवन 

र्ायर एक्सतटङ्गुइसर तसतलन्डरको 
व्यवस्था गररनछे। 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक १,५०,०००।- 

वातषफक खचफ 

 प्रकोपको समयमा सरुजक्षत 
खलु्ला स्थानमा भेला 
गररनेछ।  

आवासीय 
क्षेर 

आयोिना स्थलमा खलुा िग्गाको 
व्यवस्था गररनछे। 

सञ्चालन 
चरण 

७.  यातायात 
व्यवस्थापन 

सबिन्िी समस्या 

 सवारी सािन पातकफ ङका 
लातग पयाफप्त ठाउँको 
व्यवस्था गररनछे। 

पातकफ ङ क्षेर प्रत्येक भवनमा पातकफ ङका लातग 
प्रयाफप्त ठाँउ छुट्याइएको छ। 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक ६०,०००।- 
एक पटक खचफ 

 सवारी संकेतहरू राजखनछे। आवासीय 
क्षेर पररसर 

'No Horn' िस्ता दृतष्टकोण 
सडकमा राजखनेछ। 

सञ्चालन 
चरण 

 दघुफटनाहरू कम गने 
प्रयासहरू गररनछे। 

आवासीय 
क्षेर पररसर 

 स्पीड बे्रकर, Street light को 
व्यवस्था गररनछे। 

 आवासीय क्षेरतभरको िाटोको 
प्रत्येक मोडमा तसतस तट.तभ. 
क्यामेराको व्यवस्था रहनेछ। 

सञ्चालन 
चरण 

८.  ध्वतन प्रदूषण  कम आवाि उत्पादन गने 
उपकरणहरू िस्तै पबप, 

आवासीय 
क्षेर  पररसर  

नेपाल सरकारले तोकेको ध्वतनको 
गणुस्तर सबिन्िी मापदण्ड तभर 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक पररयोिना 
लागतमा समावेश 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
तक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कतहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत ििेट 
(न.ेरू.) 

तडिेल िेनरेटरहरू वा 
पबपहरूको खरीद गररनछे। 

पने गरी मार प्रयोग गररनेछ। 

 िेनरेटरिाट उत्पन्न हनुे 
ध्वतन तनयन्रण गररनछे।  

िेनेरेटर 
राजखने कोठा 

िेनरेटर साइलेन्सरको साथ िडान 
गररनेछ र िन्द कक्षमा राजखनेछ। 

सञ्चालन 
चरण 

 उच्च आवाि क्षरेहरूमा 
काम गरररहेका 
कमफचारीहरूका लातग 
सरुक्षाको व्यवस्था 
गररनेछ। 

उच्च आवाि 
क्षेर 

व्यजक्तगत सरुक्षात्मक उपकरण 
(PPE) को प्राविान गररनछे। 

सञ्चालन 
चरण 

 ध्वतन प्रदूषण हटाउन 
आवासीय क्षरे पररसर तभर 
हनफको प्रयोगमा कडाइका 
साथ प्रततिन्ि लगाइनछे। 

आवासीय 
क्षेर  पररसर 

ठाउँठाउँमा सूचक जचन्ह 
राजखनेछ। 

सञ्चालन 
चरण 

ख. िैतवक के्षर 
१. तनमाफण चरण तथा सञ्चालन चरण 
१.  आवासीय क्षेरको 

पररतिमा 
हररयालीको 
संरक्षण तथा 

 आवासीय भवन वरपर 
रूखहरू लगाईनेछ। 

 आवासीय क्षरेमा िगैँचाको  
व्यवस्था रहनेछ। 

आवासीय 
क्षेर  क्षेर 

 तनमाफण चरण 

तथा 
सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक २,००,०००।- 

वातषफक खचफ 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
तक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कतहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत ििेट 
(न.ेरू.) 

व्यवस्थापन 
ग. सामाजिक आतथफक तथा सासं्कृततक के्षर 
१. तनमाफण चरण 
१.  कामदारहरूको 

सरुक्षा तथा 
स्वास्थ्यको 
िोजखम 

 कामदारहरूलाई व्यजक्तगत 
सरुक्षा उपकरण (PPE) को 
व्यवस्था गररनछे। 

तनमाफण क्षेर हेल्मेट, िटु, पन्िा, चस्मा, मास्क, 
सरुक्षा पेटी आददको प्राविान 
गररनेछ। 

तनमाफण चरण प्रस्तावक पररयोिना 
लागतमा समावेश 

 कमफचारीहरूलाई स्वास्थ्य 
सरुक्षा प्रदान गररनेछ।  

आवासीय 
क्षेर पररसर 

 स्वास्थ्य िीमा र आवतिक 
स्वास्थ्य िाचँको प्राविान 
गररनेछ। 

 प्राथतमक उपचार तकटको 
(First Aid Kit) प्राविान 
गररनेछ। 

 सरुजक्षत तपउने पानी र पयाफप्त 
शौचालयको व्यवस्था 
गररनेछ। 

तनमाफण पूवफ 
र तनमाफण 
अवति भर 

 तनमाफण कायफ गदाफ सरुजक्षत 
तररकाले गररनछे। 

तनमाफण क्षेर तवतभन्न साइनिोडफ, पयाफप्त ित्ती 
तथा भवनको रंगरोगन कायफ गदाफ 
सेफ्टी नेटको प्रयोग गररनेछ। 

तनमाफण चरण 

 अतिकृत कमफचारीहरूलाई तनमाफण क्षेर प्रवेशद्वारमा चौकीदारहरूको तनमाफण चरण 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
तक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कतहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत ििेट 
(न.ेरू.) 

मार तनमाफण क्षेरमा िान 
अनमुतत ददइनछे। 

व्यवस्था गररनछे। 

२.  िालिातलकाको 
श्रम शोषण तथा 
ज्यालामा गररन े

भेदभाव 

 िाल श्रम संलग्नता तनषेि 
गररनेछ। 

तनमाफण क्षेर श्रम ऐन २०७४, िाल श्रम 
(तनषेि र तनयतमत गने) ऐन, 
२०५६ लाई पूणफ रूपमा 
कायाफन्वयन गररनेछ। 

तनमाफण चरण प्रस्तावक - 

 समान कामको समान 
तलिको कायाफन्वयन 
गररनेछ। 

तनमाफण क्षेर  तनमाफण चरण 

३.  कायफस्थलमा हनु े
यौन िन्य 
दवु्यफवहार 

 कमफचारीहरूलाई प्रत्यक्ष 
रूपमा यौन तहंसा 
भए/नभएको सोिपछु 
गररनेछ। 

 यदी कसैको केही गनुासो 
भए गनुासो पेतटका, मौजखक 
गनुासो, र्ोन तथा 
ईमेलमार्फ त िानकारी ददन 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

कायफस्थल  गनुासो सनेु्न अतिकारी 
तोतकनेछ। 

 कायफस्थलको अवलोकन तथा 
तनरीक्षण गररनेछ। 

 गनुासो पेतटका, मौजखक 
गनुासो, र्ोन तथा ईमेलमार्फ त 
प्राप्त गनुासोहरूको तत्काल 
सनुवुाइ गररनछे। 

तनमाफण चरण प्रस्तावक  
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
तक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कतहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत ििेट 
(न.ेरू.) 

४.  महामारीिाट पनफ 
सक्ने प्रभाव 

COVID-19 Safety & Hygiene 

Protocol को पालना गरेर 
कमफचारीहरूलाई काममा 
लागाईनेछ। 

कायफस्थल  कायफस्थलमा सामाजिक दरुी 
कायम राजखनछे। 

 मास्क तथा सेतनटाइिरको 
अतनवायफ रूपमा प्रयोग 
गररनेछ। 

 यदद कसैलाई संक्रमण 
भईहालेमा तनिलाई तनको 
नहनु्िेल कामिाट छुट्टी 
ददईनेछ। साथै उपचारको 
लातग प्रिन्ि गररनेछ। 

तनमाफण चरण   

५.  स्थानीयवासीको 
गनुासो 

 कुनै पतन स्रोतिाट प्राप्त 
गनुासोहरू दताफ गररनेछ। 

तनमाफण क्षेर आवश्यक कायफहरू गनफको लातग 
व्यवस्थापन सतमततको समसामतयक 
िैठक िसेर समस्यको समािान 
गररनेछ। 

तनमाफण चरण प्रस्तावक मानव संसािन 
लागत पररच्छेद 
१० मा समावेश 
गररएको छ। 

२. सञ्चालन चरण 
१.  आवासीय क्षेर  

तभर र वरपर 
क्षेरको स्वास्थ्य 
तथा सरसर्ाइ 

 िोररङ्गको पानी प्रयोग गनुफ 
अजघ प्रशोिन गररनछे। 

आवासीय 
क्षेर तभर 

एजक्टभेटेड कावफन तर्ल्टरको 
प्रयोग  

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक ३,००,०००।- 
वातषफक खचफ 

 सामदुातयक स्वास्थ्य र 
सरसर्ाइ कायम गररनछे।  

आवासीय 
क्षेरतभर 

 कमफचारीहरूलाई सामदुातयक 
स्वास्थ्य र सरसर्ाइ िानकारी 
ददइनेछ। 

सञ्चालन 
चरण 



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

92 

क्र.सं. न्यूनीकरणका 
तक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कतहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत ििेट 
(न.ेरू.) 

 आवासीय क्षेर पररसरतभर 
सर्ाइ कायम गररनेछ। 

२.  स्थानीयवासीको 
गनुासो 

 गनुासोहरूको उजचत 
तररकाले व्यवस्थापन 
गररनेछ। 

आवासीय 
क्षेर पररसर 

 भवन तनमाफण गनुफपूवफ गनुासो 
सनेु्न अतिकारीको तनयजुक्त 
गररनेछ र मखु्य द्वारमा गनुासो 
पेतटका राजखनेछ। 

 यदद भतवष्यमा कुनै 
नकारात्मक प्रभावहरू देखा 
पदफछ भन े आवासीय क्षेरको 
प्रस्तावकले यसको 
न्यूनीकरणको लातग स्थानीय 
व्यजक्तहरूसँग छलर्ल गरेर 
आवश्यक कदम अपनाउनछे। 

 कुनै पतन स्रोतिाट प्राप्त 
गनुासोहरू दताफ गररनेछ र 
आवश्यक कायफहरू गनफको 
लातग व्यवस्थापन सतमततलाई 
समयमा नै िानकारी 
गराईनेछ। 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक १,००,०००।-  

वातषफक खचफ 
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क्र.सं. न्यूनीकरणका 
तक्रयाकलाप 

के के गने कहा ँगने कसरी गने कतहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत ििेट 
(न.ेरू.) 

 स्थानीयवासीहरूको 
समन्वयमा आवासीय क्षेर  
सञ्चालन गररनेछ। 

आवासीय 
क्षेर पररसर 

 समय समयमा छरतछमेकसँग 
अन्ततक्रफ या कायफक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। 

 सावफितनक परामशफका िखत 
प्राप्त सिै 
प्रतततक्रयाहरू/सझुावहरूलाई 
आवासीय क्षेर को सञ्चालनको 
िेला सबिोिन गररनेछ। 

 यस आवासीय क्षेर  तनमाफण 
तथा सञ्चालन हुँदा अन्य 
स्थानीय संस्कृततलाई असर 
गररने छैन। 

सञ्चालन 
चरण 
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८.३ अनमुातनत लागतको साराशं 

यस अध्यायमा उल्लेख गररएका न्यूनीकरणका उपायहरू कायाफन्वयन गनफ तनबन िमोजिमको 
लागत अनमुान गररएको छ।  

 

तातलका 23: न्यूनीकरण तथा िढोत्तरीका तक्रयाकलापको लातग अनमुातनत लागत 

क्र.सं. न्यूनीकरणका तक्रयाकलाप कुल रकम (रू.) अवति 

तनमाफण चरण 

क. भौततक वातावरण 

१ ठोस तथा तरल र्ोहोर व्यवस्थापन २,५०,०००।- एक पटक खचफ 
सञ्चालन चरण 

क. भौततक वातावरण 

१ 
ठोस र्ोहोर उत्पादनसँग सबिजन्ित 
प्रभाव 

३,२०,०००।- वातषफक खचफ 

२ 
तरल र्ोहोर उत्पादनको कारण िल 
प्रदूषण 

२,८०,०००।- वातषफक खचफ 

३ प्रकोप िोजखम व्यवस्थापन १,५०,०००।- वातषफक खचफ 
४ िातर्क व्यवस्थापन ६०,०००।- एक पटक खचफ 

ख. िैतवक वातावरण 

१ हररयाली संरक्षण तथा व्यवस्थापन २,००,०००।- वातषफक खचफ 
ग. सामाजिक-आतथफक तथा सासं्कृततक वातावरण 

१ 
आवासीय क्षेर  तभर र वरपर क्षेरको 
स्वास्थ्य तथा सरसर्ाइ 

३,००,०००।- वातषफक खचफ 

२ स्थानीयवासीको गनुासो व्यवस्थापन १,००,०००।- वातषफक खचफ 
क्र.सं. िढोत्तरीका तक्रयाकलाप कुल रकम (रू.) अवति 

 

सामाजिक उत्तरदातयत्व अन्तगफत 
स्थानीय समदुायका लातग गररने 
सहयोग 

सरकारको तनयम 
िमोजिम 

वातषफक खचफ 

 

तातलका 24: न्यूनीकरण तथा िढोत्तरीका तक्रयाकलापको लातग अनमुातनत लागतको साराशं 

क्र.सं. तववरण 

अनमुातनत लागत (रू.) 

न्यूनीकरणका उपाय िढोत्तरीका उपाय 
१ एक पटक खचफ ३,१०,०००।- - 
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२ वातषफक खचफ १३,५०,०००।- सरकारको तनयम िमोजिम 

पररच्छेद ९ : प्रस्ताव कायाफन्वयन गदाफ अनगुमन गनुफ पने तवषय 

 

प्रस्ताव कायाफन्वयन गदाफ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेनमा उल्लेख भए िमोजिमका 
न्यूनीकरणका उपायहरू तथा िढोत्तरीकरणका उपायहरू अवलबिन गरे नगरेको अनगुमन 
गनफका लातग प्रततवेदनमा प्रदेश सरकार वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ मा उल्लेख 
भए अनसुारका अनगुमनको व्यवस्था गररएको छ। 

 

९.१ अनगुमनका प्रकार 
वातावरणीय अनगुमन योिनामा आिारभतू वा प्रारजबभक अवस्थाको अनगुमन, तनयमपालन 
अनगुमन तथा प्रभाव अनगुमन गरी तीन प्रकारको अनगुमन योिनाहरू समावेश गररएको छ। 
वातावरणीय प्रभावको अनगुमन देहायको अवस्थामा तनबन प्रकारले गररनेछ। 
 
९.१.१ प्रारजबभक अवस्थाको अनगुमन (Baseline Monitoring) 
प्रस्तातवत प्रस्तावको तनमाफण कायफ शरुू गनुफभन्दा अगावै तनमाफण स्थल र वरपरका आिारभतू 
वातावरणीय पक्षको सवेक्षण गररनेछ। यसले गदाफ अनगुमनको तसलतसलामा प्रारजबभक 
अवस्थाको तलुनामा वातावरणीय पक्षमा भएको पररवतफन िारेमा थाहा पाउन सतकन्छ। त्यसैले 
प्रारजबभक अवस्थाको अनगुमन गररँदैन तर वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा रहेका 
िानकारीलाई आयोिनाको प्रारजबभक डाटा भतन मातननेछ। 
 
९.१.२ प्रभाव अनगुमन (Impact Monitoring) 
प्रस्ताव कायाफन्वयनिाट भएका वातावरणीय पररवतफन पत्ता लगाउन आयोिना तनमाफण र 
सञ्चालनका क्रममा त्यस क्षेरको िनस्वास्थ्य लगायत पयाफवरणीय, सामाजिक र आतथफक 
अवस्थाका सूचकको मूल्याङ्कन गररनेछ। 
 
९.१.३ तनयमपालन अनगुमन (Compliance Monitoring) 
तनयमपालन अनगुमनमा प्रस्तावकले वातावरण संरक्षण सबिन्िी तनिाफररत मापदण्डको पालना 
गरेको छ भने्न कुरा सतुनजश्चत गनफ वातावरणीय गणुस्तरका तवशेष सूचक वा प्रदूषणको अवस्था 
िारेमा आवतिक वा लगातार रूपमा अनगुमन गरी अतभलेख राजखनछे।  
 



यशोदा हाउजिङ्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

96 

९.२ वातावरणीय अनगुमनका सूचक 
प्रस्ताव कायाफन्वयन हनुे क्षेरको आिारभतू तथ्याङ्क, पतहचना तथा आकलन गररएका अनकूुल 
वा प्रततकूल प्रभाव एवं वातावरण संरक्षणका उपायहरूलाई ध्यान ददई प्रस्तावकले पालना 
गनुफपने र वातावरणीय प्रभावको प्रभावकाररताको अनगुमन गनफ सूचकहरू प्रततवेदनमा उल्लेख 
गररएको छ।  
 
९.३ अनगुमनको तवति 
आयोिनाको अनगुमनको लातग स्थलगत अध्ययन, आयोिना कायाफलयिाट प्राप्त हनुे 
तथ्याङ्कहरू, स्थानीयहरूसँगको अन्तरतक्रया तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलर्ल आदद तवति 
अपनाइनेछ। यसका साथै आयोिना क्षेरको नमनुा (वाय,ु ध्वतन, पानी आदद) सङ्कलन गरी 
प्रयोगशाला परीक्षण गरी थप तवश्लषेण गररनेछ। आयोिनाको अनगुमन गदाफ तवज्ञद्वारा तयार 
गररएको सूचक/मानकहरूको साथ आयोिनाको अनगुमन गररनेछ। आयोिनाको अनगुमन 
कायफ गदाफ आयोिनासँग सबिन्ि राख्न ेतवतभन्न तनकायहरू, आयोिना कायाफलय, प्रस्तावक तथा 
प्रस्तावक अन्तगफतका तनकायहरू, आयोिनािाट प्रभातवत स्थानीय तह तथा वडा 
कायाफलयहरूको सहकायफमा गररनेछ। 
 

९.४ अनगुमनको लातग समय तातलका 
आयोिना तनमाफण तथा सञ्चालनका तवतभन्न अवस्थामा अनगुमन गनुफपने भएकाले सूचकको 
प्रकृतत हेरी वातावरणीय अनगुमन गने साय तातलका उल्लेख गररनेछ। 
 
९.५ अनगुमन गने तनकाय 
यस खण्डले आयोिना कायाफन्वयनिाट हनुे सबभातवत मखु्य मदु्दाहरूको िारेमा छलर्ल गछफ र 
तनगरानी तातलका र जिबमेवारी सतहत न्यूनीकरणका उपायहरूको प्रस्ताव गदफछ। प्रस्तातवत 
आयोिनासँग सबिजन्ित वातावरणीय व्यवस्थापनको उत्तरदातयत्वमा तवतभन्न आयोिना तनमाफण 
गने तनकायहरू समावेश गररएका छन ् र प्रत्येकको तवशेप गतततवतिहरूका लातग तवशेष 
जिबमेवारहरू समेत तोतकएको छ।  
 

प्रस्तावकद्वारा आन्तररक रूपमा आवतिक अनगुमन गररनेछ भने सरकारी पक्षिाट पतन 
अनगुमन गररनेछ। लजुबिनी प्रदेश सरकार प्रकाजशत वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दर्ा 
२७ िमोजिम मन्रालय वा स्थानीय तहले प्रस्ताव कायाफन्वयनको अनगुमन तथा तनरीक्षण 
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गनुफपनेछ। लजुबिनी प्रदेश सरकार प्रकाजशत वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दर्ा २८ 
को उपदर्ा (१) िमोजिम सबिजन्ित स्थानीय तहले आरू्ले गरेको अनगुमन तथा 
तनरीक्षणको प्रततवेदन प्रत्येक आतथफक वषफ समाप्त भएको तमततले तीस ददन तभर मन्रालय 
समक्ष पठाउन ुपनेछ। 

 
लजुबिनी प्रदेश सरकार प्रकाजशत वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को तनयम २८ को उप-

तनयम (६) िमोजिम प्रस्तावकले प्रस्ताव तवषयमा वातषफक रूपमा स्व:अनगुमन गरी सोको 
प्रततवेदन मन्रालयमा पेश गनुफ पनेछ। यस प्रकारको अनगुमनका लातग आवश्यक िनशजक्त 
तथा अनमुातनत ििेट रकम समेत तवतनयोिन गरी प्रततवेदनमा उल्लेख गररएको छ।  

 

९.६ अनगुमनको लातग अनमुातनत रकम 
वातावरणीय अनगुमनका लातग आवश्यक िनशजक्त तथा अनमुातनत ििेट रकम समेत 
तवतनयोिन गरी प्रततवेदनमा उल्लेख गररएको छ। 
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तातलका 25: प्रारजबभक अवस्थाको अनगुमन, प्रभाव अनगुमन र तनयमपालन अनगुमन 

अनगुमनका प्रकार अनगुमनका सूचक अनगुमनको तवति स्थान समय 
अनमुातनत रकम 

(ने.रू.) 
अनगुमन गने 

तनकाय 
प्रारजबभक अवस्थाको अनगुमन 

ध्वतनको तह ध्वतनको अतिक पररमाण 
र ततव्रता 

ध्वतन मापक यन्र 
मार्फ त 

तनमाफण 
के्षरतभर 

तनमाफण कायफ शरुू गनुफ पूवफ १०,०००।- प्रस्तावक 

वायकुो गणुस्तर हावामा PM10, PM2.5 र 
TSP को पररमाण 

Volumetric Air Sampler 

मार्फ त 
तनमाफण 
के्षरतभर 

तनमाफण कायफ शरुू गनुफ पूवफ २५,०००।-  

पानीको गणुस्तर तवतभन्न प्यारातमटरहरू प्रयोगशाला परीक्षण तनमाफण के्षर तनमाफण कायफ शरुू गनुफ पूवफ १५,०००।-  
प्रभाव अनगुमन 

प्रदूतषत पानी तथा 
र्ोहोरमैला 

ढल तनकासीको संरचना 
आयोिना वरपरका, 

िातसन्दामा परेको प्रभाव 

स्थलगत भ्रमण, 
अन्तवाफताफ, तजस्िरहरू 

आवासीय 
के्षर 
पररसर 

वषफमा दइुफ पटक तीन 
वषफसबम 

िनशजक्त खचफ प्रस्तावक 

पानीको गणुस्तर 
पानी तनकास हनेु ठाँउ 
अवलोकन, तवतभन्न 
प्यारातमटरहरू 

नमनुा सङ्कलनर 
प्रयोगशाला परीक्षण 

आवासीय 
के्षर 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको चार पटक 

६०,०००।- प्रस्तावक 

वायकुो गणुस्तर 
हावामा PM10, PM2.5 र 

TSP को पररमाण 

स्थलगत तनरीक्षण र 
आिारभतू तथ्याङ्कसँग 

तलुना गने, Volumetric 

Air Sampler मार्फ त 

आवासीय 
के्षर 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको एक पटक २५,०००।-  

ध्वतनको तह ध्वतनको पररमाण 
ध्वतन मापक यन्र 
मार्फ त आिारभतू 

आवासीय 
के्षर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको दईु पटक २०,०००।- प्रस्तावक 
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अनगुमनका प्रकार अनगुमनका सूचक अनगुमनको तवति स्थान समय 
अनमुातनत रकम 

(ने.रू.) 
अनगुमन गने 

तनकाय 
तथ्याङ्कसँग तलुना गने पररसर 

अथफतन्रमा 
पररवतफन 

आयोिनामा संलग्न 
िनशजक्तहरू 

आयोिना पररसर 
अवलोकन, 

कमफचारीहरूको साथ 
छलर्ल 

आवासीय 
के्षर 
तभर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा आवश्यकता 

अनसुार 
िनशजक्त खचफ  

व्यवसायिन्य 
स्वास्थ्य सरुक्षा 

दघुफटनाहरूको प्रकार र 
क्षततपूततफ 

आयोिना पररसर 
अवलोकन, 

कमफचारीहरूको साथ 
छलर्ल 

आवासीय 
के्षर 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको तीन पटक िनशजक्त खचफ  

हररयालीको कारण 
आयोिना 

पररसरको सौन्दयफ 
सिुार 

वकृ्षारोपण र िगैँचा के्षर 
आयोिना पररसर 

अवलोकन 

आवासीय 
के्षर 
पररसर 

सञ्चालन चरणमा वषफको 
दईु पटक िनशजक्त खचफ प्रस्तावक 

तनयमपालन अनगुमन 
वातावरणीय प्रभाव 

मूल्याङ्कन 
प्रततवेदनमा 
सझुाइएका 

िढोत्तीकरण तथा 
न्यूनीकरणका 

वातावरणीय व्यवस्थापन 
योिनाले समावेश गरेका 
सबपूणफ न्यूनीकरणका 
उपायहरू तनमाफण तथा 
सञ्चालन चरणमा लागू 

गररएको 

स्थलगत अवलोकन/ 
अन्तवाफताफ/ प्रततवेदन 

अध्ययन 

आयोिना 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको दईु पटक 

िनशजक्त खचफ प्रस्तावक 
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अनगुमनका प्रकार अनगुमनका सूचक अनगुमनको तवति स्थान समय 
अनमुातनत रकम 

(ने.रू.) 
अनगुमन गने 

तनकाय 
उपायहरू पालना 
गरे/ नगरेको 

प्रदूषण रोकथाम, 
पानी, वाय,ु ध्वतन 

वाय ुगणुस्तर, ध्वतनको 
पररमाण 

स्थलगत अवलोकन/ 
रेकडफहरूको समीक्षा/ 
कमफचारीहरूको साथ 

छलर्ल/ ध्वतन मापक 
यन्र मार्फ त/ 

Volumetric Air Sampler 

मार्फ त/ प्रयोगशाला 
परीक्षण 

आवासीय 
के्षर 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको तीन पटक 

१,५०,०००।- प्रस्तावक 

र्ोहोर 
व्यवस्थापन, 
वातावरणीय 
संरक्षणका 
उपायहरूको 
तनयमपालन 

3R (reduce, reuse, 

recycle) तसद्धान्तको 
अभ्यास 

स्थलगत अवलोकन/ 
रेकडफहरूको समीक्षा/ 
कमफचारीहरूको साथ 

छलर्ल 

आवासीय 
के्षर 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको तीन पटक िनशजक्त खचफ प्रस्तावक 

हररयालीको 
व्यवस्थापन 

वकृ्षारोपण र िगैँचा के्षर आयोिना पररसर 
अवलोकन 

आवासीय 
के्षर 
पररसर 

सञ्चालन चरणमा वषफको 
दईु पटक 

िनशजक्त खचफ प्रस्तावक 

तवपद् िोजखम व्यजक्तगत सरुक्षा स्थलगत अवलोकन/ आवासीय सञ्चालन चरणमा वषफको िनशजक्त खचफ प्रस्तावक 
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अनगुमनका प्रकार अनगुमनका सूचक अनगुमनको तवति स्थान समय 
अनमुातनत रकम 

(ने.रू.) 
अनगुमन गने 

तनकाय 
व्यवस्थापन उपकरण (PPE) को 

प्राविान, सेफ्टी नेटको 
व्यवस्था, कमफचारीलाई 
आगोको खतराहरू िारे 
िानकारी, आपतकालीन 
तनकास र आगो तनभाउने 

उपकरण 

कमफचारीहरूको साथ 
छलर्ल 

के्षर 
पररसर 

दईु पटक 

स्थानीय रोिगारी स्थानीय कमफचारीहरूको 
संख्या 

तनरीक्षण/ 
कमफचारीहरूको साथ 

छलर्ल 

आवासीय 
के्षर 
पररसर 

सञ्चालन चरणमा वषफको 
दईु पटक 

िनशजक्त खचफ प्रस्तावक 

व्यवसायिन्य 
स्वास्थ्य सरुक्षा 

स्वास्थ्य िीमा र स्वास्थ्य 
िाँच, कमफचारीहरूलाई 

व्यजक्तगत सरुक्षा 
उपकरणको प्राविान 

रेकडफहरूको समीक्षा, 
कमफचारीहरूसँग छलर्ल  

आवासीय 
के्षर 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको दईु पटक िनशजक्त खचफ  

गनुासो व्यवस्थापन 
कमफचारी तथा 

स्थानीयहरूको गनुासो 
भए/ नभएको 

स्थलगत अवलोकन/ 
कमफचारी तथा 

स्थानीयहरूसँग छलर्ल 

आवासीय 
के्षर 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको तीन पटक 

िनशजक्त खचफ  
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अनगुमनका लातग अनमुातनत लागत 
हाउजिङ्गले पानीको गणुस्तर, वायकुो गणुस्तर र ध्वतनको स्तर िस्ता सूचकको मापन गनेछ। 
प्रत्येक वषफका लातग यस्तो अनगुमनको लागत र िनशजक्त खचफहरू तल तातलकामा प्रस्ततु 
गररएको छ। 
  

तातलका 26: अनगुमनका लातग अनमुातनत लागत 
क्र.सं. तववरण संख्या दर लागत (न.ेरू.) 
१.  वातावरण तवद् २ ७५,००० १,५०,००० 
२.  सामाजिक-आतथफक तवज्ञ १ ६५,००० ६५,००० 
३.  प्रयोगशाला परीक्षण तथा िल, ध्वतन 

आदद परीक्षण कायफ 
एक मषु्ठ ३,०५,००० 

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

 कुल  ५,५५,००० 
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पररच्छेद १० : वातावरणीय सबपरीक्षण 

 

वातावरणीय परीक्षण भनेको एक यस्तो वातावरणीय अनसुन्िान हो, िसमा पूवफकातलक तथा 
वतफमान तक्रयाकलाप र वातावरणीय व्यवस्थापन आकलन गनफ प्रयोग गररन्छ। वातावरणीय 
सबपरीक्षण पररयोिनाको कारणले हनुे नकारात्मक प्रभावका न्यूनीकरण उपायहरू र वास्ततवक 
प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गरेर वातावरणीय अवस्थाको पूवफकातलक तथा वतफमान अवस्था िान्नको 
लातग सञ्चालन गररन्छ। यसको प्रमखु उदे्दश्य भनेको प्रत्येक आयोिना तनमाफण तथा 
सञ्चालनको चरणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनले तय गरे िमोजिमको वातावरण 
व्यवस्थापन योिनाको पालना गरेको छ तक छैन भने्न परीक्षण गनुफ हो। लजुबिनी प्रदेश 
सरकारद्वारा प्रकाजशत वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दर्ा १३ को उपदर्ा १ मा 
उल्लेख भए अनसुार कबतीमा दइुफ िषफ सञ्चालन भैसकेको प्रस्तावहरूको मन्रालयले सबपरीक्षण 
गनेछ। 
  
१०.१ वातावरणीय सबपरीक्षण 
वातावारणीय सबपरीक्षणका तकतसम देहाय िमोजिमका हनुेछन ्: 

क. तनणफय तहको सबपरीक्षण, 
ख. कायाफन्वयन सबपरीक्षण, 
ग. कायफको प्रभावकाररता सबपरीक्षण, 
घ. आयोिना प्रभाव सबपरीक्षण, 
ङ. आकँलन गररएको प्रतवति सबपरीक्षण, 
च. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतक्रया सबपरीक्षण। 

 
१०.२ वातावरणीय सबपरीक्षणका तीन पक्ष: 

क. परीक्षक, 
ख. परीजक्षत पक्ष (प्रस्तावसँग सरोकार भएको) 
ग. तेस्रो पक्ष 
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१०.३ सबपरीक्षणको तकतसम: 

स्वजच्छक वा िाध्यकारी सबपरीक्षणको लातग संलग्न पक्ष वा संस्थाको आिारमा वातावरणीय 
सबपरीक्षण आन्तररक वा िाह्य हनु सक्छ। 

क. आन्तररक सबपरीक्षण, 
ख. िाह्य सबपरीक्षण, 
ग. िाध्यकारी सबपरीक्षण, 
घ. स्वैजच्छक सबपरीक्षण। 

 
१०.४ वातावरणीय सबपरीक्षण प्रततवेदनको ढाचँा : 

प्रस्तातवत आयोिनाको वातावरणीय सबपरीक्षण प्रततवेदनको ढाँचा तनबन िमोजिमको हनुेछ। 
 

तातलका 27: वातावरणीय सबपरीक्षण प्रततवेदनको ढाचँा 
अध्याय १ यस अध्यायमा वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनकोतभर मखु्य मखु्य 

कुराहरू समावेश गरी प्रततवेदनको कायफकारी सारांश लेजखनेछ। 
अध्याय २ यस अध्यायमा परीक्षण प्रशासतनक तथा परीक्षण कायफको 

तववरण, आयोिना स्थलमा गररएका अन्तवाफताफ, परीक्षण गने 
पक्ष तथा परीक्षणका क्षरे र तवति समावेश गररनेछ। साथै 
वातावरणीय अनगुमन, परीक्षणसँग सबिजन्ित तथ्याङ्क तथा 
तववरण पतन समावेश गररनेछ। 

अध्याय ३ यस अध्यायमा सबपरीक्षणको पूणफ तववरण समावेश गररनेछ। 
अध्याय ४ यस अध्यायमा आयोिना सबिन्िमा पालना गनुफपने सझुाव तथा 

सिुारात्मक कायफ समावेश गररनेछ। 
अनसूुची अनसूुचीमा तथ्याङ्क र तववरण समावेश गररनेछ। 
सबपरीक्षण गने समूहमा 
समावेश हनुपुने िनशजक्त 

वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको तयारीको क्रममा प्रस्तावसँग 
तवषय तमल्ने तवज्ञ िस्तै वातावरण तवज्ञ, सामाजिक, आतथफक, 
सांस्कृततक तवज्ञ, प्रस्तावको क्षेर, तकतसम र यसले पारेको 
प्रभावहरूको गाबभीयफताको आिारमा थप अन्य तवज्ञहरू समेत 
समावेश गररनेछ। 
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तातलका 28: वातावरणीय सबपरीक्षणको लातग चेकतलष्ट 
क्र.सं. तववरण आयोिनाको 

तक्रयाकलाप 
अनमुान गररएको 
प्रभाव 

खास प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता सूचना स्रोत तथ्याकं 
स्रोत 

भौततक वातावरण 
१.  र्ोहर 

मैलाको 
व्यवस्थापन 

आयोिनाको 
भवनहरू, क्लि 
भवन, आन्तररक 
िाटो आदीिाट 
उत्पादन हनु े
र्ोहोर। 

स्थानीय वातावरण 
दगुफजन्ित हनुकुा 
साथै संक्रमण हनु 
सक्ने सबभावना। 

वातावरण तथा 
िनस्वास्थ्यमा 
प्रततकूल प्रभाव। 

कुतहने र नकुतहन ेर्ोहोर छुटै्ट 
संकलन गरेर नगरपातलकाको 
र्ोहोर व्यवस्थापन प्रणाली 
मार्फ त व्यवस्थापन गने। 

उल्लेखनीय र्ोहोर 
व्यवस्थापन 
एकाइ 
 

अतभलेख, 
अन्तवाफताफ 

२.  र्ोहोर 
पानीको 
व्यवस्थापन 

आयोिनाको तनयतमत 
तक्रयाकलाप, 
शौचालय, भान्छा 
आदीिाट 
उत्पादन हनु े
र्ोहोर। 

सतहको पानी 
प्रदषुण, भतूमगत 
पानी प्रदषुण 

पानीको 
गणुस्तरीयतामा 
कमी हनुे। 

आयोिनािाट तनष्कासन गररने 
पानी नेपाल सरकारले 
तोकेको मापदण्ड िमोजिमको 
रहने। 

उल्लेखनीय र्ोहोर 
व्यवस्थापन 
एकाइ 
 

अतभलेख, 
प्रत्यक्ष 
अवलोकन 

३.  वायकुो गणु िेनेरेटर, सवारी 
सािनिाट 

वायकुो गणुस्तरमा 
ह्रास 

िनस्वास्थ्यमा 
प्रततकूल प्रभाव, 
श्वासप्रश्वास 
सबिन्िी रोग 

नेपाल सरकारले तोकेको 
वायपु्रदूषण मापदण्ड तभर पने 
गरी मार खरीद गने र 
सवारी सािन र तडिेल 
िेनेरेटर सेटहरूको आवतिक 
ममफत गररन।े 

नगण्य वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ 
 

अतभलेख, 
अनगुमन 
प्रततवेदन 
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क्र.सं. तववरण आयोिनाको 
तक्रयाकलाप 

अनमुान गररएको 
प्रभाव 

खास प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता सूचना स्रोत तथ्याकं 
स्रोत 

४.  पानीको गणु ढल तनकास तथा 
र्ोहोर पानीको 
चहुावट 

खानेपानीको स्रोत 
प्रदषुण 

िनस्वास्थ्यमा 
प्रततकूल प्रभाव 

ढलमा र्ोहोर पानी तनकास 
गदाफ नेपाल सरकारले तोकेको 
मापदण्ड िमोजिमको रहने। 

उल्लेखनीय वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभलेख, 
अनगुमन 
प्रततवेदन 

५.  ध्वतनको 
मारा 

िेनेरेटर, सवारी 
सािनिाट 

ध्वतनको तहमा 
ह्रास 

िनस्वास्थ्यमा 
प्रततकूल प्रभाव 

साइलेन्ट िेनेरेटरको प्रयोग नगण्य वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभलेख, 
अनगुमन 
प्रततवेदन 

िैतवक वातावरण 
१.  आयोिना 

क्षेर भर 
हररयाली 
प्रवदफन 

िगैँचा तनमाफण हररयाली क्षेर 
कायम हनु े

हररयाली कायम 
भइ सौन्दयफता 
कायम हनु े

िगैँचा तनमाफण गने नगण्य वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभलेख, 
अनगुमन 
प्रततवेदन 

सामाजिक आतथफक वातावरण 
१.  व्यवसायि

न्य तथा 
स्वास्थ्यको 
सरुक्षा 

कमफचारीहरूलाइफ 
स्वास्थ्य सरुक्षा प्रदान 
गररनेछ। 

कायफस्थलमा हनु 
सक्ने दघुफटना 

कमफचारीहरूको 
स्वास्थ्यमा 
प्रततकूल प्रभाव 

स्वास्थ्य िीमा र आवतिक 
स्वास्थ्य िाचँको प्राविान गने 
र प्राथतमक उपचार तकटको 
(First Aid Kit) प्राविान 
गने 

उल्लेखनीय आयोिना 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभलेख, 
अनगुमन 
प्रततवेदन 

२.  
 

गनुासो 
सनुवुाइ 

गनुासो पेतटका 
स्थापना  

तवतभन्न प्रकारको 
गनुासोहरू आउन े
तथा द्वन्दको 
अवस्था सिृना हनु 

आयोिना 
सञ्चालनमा 
कदठनाई 

गनुासो सबिोिनको व्यवस्था 
गने 

उल्लेखनीय गनुासो 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभलेख,  
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क्र.सं. तववरण आयोिनाको 
तक्रयाकलाप 

अनमुान गररएको 
प्रभाव 

खास प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता सूचना स्रोत तथ्याकं 
स्रोत 

सक्न े
३.  स्वास्थ्य 

तथा 
सरसर्ाई 

दैतनक रूपमा 
आवश्यकता अनसुार 
सरसर्ाई गने 

र्ोहोरमैला 
व्यवस्थापन 

हाउजिङ्गमा 
िसोिास गने 
मातनसको 
स्वास्थ्यमा 
प्रततकूल प्रभाव 

दैतनक रुपमा आवश्यकता 
अनसुार सरसर्ाई गने 

उल्लेखनीय आयोिना 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अनगुमन  
 

४.  प्रकोप 
तनयन्रण/ 
तवपद् 
व्यवस्थापन  

भवन संतहता अनरुूप 
भवन तनमाफण गने, 
प्रकोप व्यवस्थापन 
कायफ योिना तनमाफण 
गने 

प्रकोप तथा तवपद् 
िाट िनिनको 
क्षती हनु े

प्रकोप तथा 
तवपद् िाट 
िनिनको क्षती 
हनुे 

हाउजिङ्गको कायाफलय भवनमा 
आगो तनभाउने उपकरण 
र्ायर एक्सतटङ्खग्यसुर को 
प्राविान। 
 

उल्लेखनीय आयोिना 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

तवपद् 
व्यवस्थापन 
कायफ 
योिना 

५.  रोिगारी स्थानीयलाई 
रोिगारीको अवसर 

स्थानीयको 
आयस्तरमा 
अतभवृतद्ध 

िीवनस्तरम 
उकास्न े

स्थानीयलाई रोिगारीमा 
प्राथतमकता ददन े

नगण्य आयोिना 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभलेख 
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पररच्छेद ११ : तनष्कषफ तथा प्रततिद्धता 
 

प्रस्तातवत यशोदा हाउजिङ्गको तनमाफण तथा सञ्चालनको लातग अध्ययन गरी यस वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन गररएको छ। उक्त अध्ययनिाट प्रस्तातवत आयोिनाको तनमाफण तथा 
सञ्चालनले यस ठाउँको भौततक, िैतवक, सामाजिक, आतथफक र साँस्कृततक वातावरणमा तसतमत 
रूपमा प्रभाव पने देजखएको छ भने स्थानीय स्तर, क्षेरीय स्तर र रातिय स्तरमा यस 
आयोिनाले र्ाइदा परु ् याउनेछ। आयोिनािाट प्रभातवत हनुे क्षेरको वातावरणीय अवजस्थतत, 
कायाफन्वयन तवतिहरू तथा तक्रयाकलापहरूको अध्ययनिाट वातावरणमा दवैु सकारात्मक तथा 
नकारात्मक प्रभावहरू पने अनमुान गररएको छ। व्यवस्थापन योिना िनाइफ कायफसञ्चालन 
गररएमा सरुजक्षत िसोिासको प्रिन्ि मार नभइफ िहआुयातमक तिषयमा यस क्षेरको तवकासमा 
ठूलो सहयोग पगु्नेछ। आयोिनािाट स्थानीय वातावरणमा पनफसक्ने नकारात्मक वातावरणीय 
प्रभावहरूको तवश्लषेणिाट प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू पतहचान गरी वातावरणीय अध्ययन 
प्रततवेदनमा समावेश गररएको छ। त्यस्तै प्रस्ताव कायाफन्वयनिाट हनु े सकारात्मक 
प्रभावहरूलाई िढोत्तरी गने तवषयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेनमा उल्लेख 
गररएको छ। यस प्रततवेदनमा उल्लेख भएका सबपूणफ प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू तथा 
सकारात्मक प्रभाव िढोत्तरीकरण गने उपायहरूको अतनवायफ कायाफन्वयन गररनेछ। यस 
आयोिनाको स्वीकृततको लातग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पयाफप्त रहेको छ। नकारात्मक 
वातावरणीय प्रभावहरूको न्यूनीकरण र संलग्न वातावरणीय अनगुमन योिना कायाफन्वयन गरी 
तोतकएको स्थान र पररमाणतभर रहने गरी स्वीकृत भएको तमततिाट लाग ुहनुे गरी प्रस्तातवत 
आयोिना कायाफन्वयन गने तनष्कषफ तनकातलन्छ। 
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