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कायाकारी साराशं 

प्रस्ताव  

देशको स्थानीय र राविय स्तरमा रे्खलकुदको ववकास र सधुारको लातग गणुस्तरीय रे्खल मैदान महत्वपूणा छ 

। त्यसैले कणााली प्रदेश रे्खलकुद ववकास पररषदले वीरेन्द्रनगर नगरपातलकाको वडा नं. ८ मा रहेको 
रे्खलमैदानलाई रंगशालाको रुपमा ववकास गनाका लातग नगर ववकासको योजना अनसुार नै उक्त 
स्थान छनौट गररएकोछ। यो आयोजना केबल रे्खलका लातग मार नभई अन्द्य ववतभन्न कायाक्रम 
संचलान गना सवकने देजर्खन्द्छ । प्रदेशको राजधानीमा तनमााण हनुे एक मार प्रदेशको रंगशाला भएकाले 
यसलाई प्रदेश रंगशाला भतनएको हो । हाल संचालनमा रहेको यस रंगशाला व्यवजस्थत नरहेको र 
भौततक संरचनाहरु पतन कमजोर भएकाले प्रस्ताववत स्थानमा यस रंगशालाको स्तरोन्नती गना 
लातगएको हो । स्थानीय र राविय स्तरमा रे्खलकुदको ववकास र सधुारको लातग गणुस्तरीय रे्खल 
मैदान तथा रंगशाला तनमााण गना अत्यावश्यक रहेकाले प्रस्ताववत स्थानमा संचालनमा रहेको 
रंगशालाको स्तरोन्नती गरी तनमााण काया गना लातगएको हो । यो आयोजनालाई प्रदेश रे्खलकुद 
ववकास पररषदले उच्च प्राथतमकतामा रार्खी, यो रंगशालालाई प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको 
रुपमा ववकास गने लक्ष्य तलएको छ। यस रंगशाला तनमााण पश्चात कणााली प्रदेशले राविय स्तरका 
रे्खलकुद प्रततयोतगता समेत संचालन गने योजना वनाएको छ । यस आयोजनालाई तडजइन तथा 
तनमााण (EPC) प्रकृयाबाट तनमााण काया अगाडी बढाउन थातलएको हो । कणााली प्रदेश वातावरण 

संरक्षण तनयमावली, २०७८ को अनसूुची ३ ङ (१) आवास, भवन तथा बस्ती ववकास र शहरी ववकास 

क्षेर अन्द्तगात १०,००० वगातमटर क्षेरर्ल भन्द्दा मातथको Built Up Area वा Floor Area भएको 
आवासीय, व्यवसावयक वा दबैु प्रकृतत भएको भवन तनमााण गनुा परेमा वा अनसूुची  ३  ङ (२) २,००० 

जनाभन्द्दा बढी एकै पटक आगमन तथा तनगमन हनुे तसनेमा हल, तथएटर,सामदुावयक भवन, रंगशाला, 
कन्द्सटा हल, स्पोटास कम्प्लेक्स तनमााण गनुा परेमा वा अनसूुची ३ ङ (६) का अनसुार २० हजार तलटर 
भन्द्दा बढी दैतनक पानीको प्रयोग हनुे भवन तनमााण तथा सञ्चालन गना पतन वातावरणीय प्रभाव 

मूल्याङ्कन अध्ययन आवश्यक पदाछ। प्रस्ताववत आयोजनाको built up area १०,०००वगातमटर भन्द्दा 
बढी रहेको, रंगशालाको क्षमता २००० भन्द्दा बढी रहेकाले र यस आयोजनाको संचालन चरणमा 
दैतनक २० हजार तलटर भन्द्दा बढी पानी आवश्यक पने हदुा पतन वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन गना 
लातगएको हो ।  
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यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको उदे्दश्य आयोजना प्रभाववत क्षेरमा तनमााण र संचालन चरणमा 
वातावरणीय प्रभावहरु पवहचान गरी नकारात्मक प्रभावहरुको न्द्यूनीकरण र सकारात्मक प्रभावहरुको 
बढोत्तरी गने उपायहरु प्रस्ताव गनुा हो । 

अध्ययन ववतध 

यो अध्ययन प्रततवेदन वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ र कणााली प्रदेश वातावरण संरक्षण 
तनयमावली, २०७७ का अनसुार तयार गररएको छ । अध्ययन टोलीले भौततक, जैववक, सामाजजक, 
आतथाक र सांस्कृततक वातावरण सम्पबन्द्धी तथ्याङ्क र जानकारी संकलन गना स्थलगत सवेक्षण, 
सम्पबजन्द्धत दस्तावेजहरूको पनुरावलोकन र सावाजतनक सनुवुाई बाट संकलन गररएको तथयो । 
वा.स.तन. २०७७ का अनसुार यस आयोजनाको कायाान्द्वयन गदाा पना सक्ने प्रभावहरु पवहचान र 
ववश्लषेण गरी सो प्रभावहरू मध्ये सकारात्मक प्रभावहरू बढोत्तरी र नकारात्मक प्रभावहरूको 
न्द्यूनीकरणका उपायहरू प्रस्ताव गररएको छ । साथै ती उपायहरूको अनगुमन योजना तयार गरी 
यस प्रततवेदनमा समावेश गररएको छ ।  

ववद्यमान वातावरणीय अवस्था   
भौततक अवस्था  
यो प्रदेश रंगशाला आयोजना कणााली प्रदेशको सरेु्खत जजल्लाको वीरेन्द्रनगर न.पा., वडा नं. ८ मा 
अवजस्थत रहेको छ। यसको अवजस्थतत आक्षाशं २८°३५’३३.८६” उत्तर र देशान्द्तर ८१° 

३७'१९.३९” पूवा र उचाई ६९२ तम. मा रहेको छ।उच्चतम तापक्रम रेकडा ४१.८ तडग्री 
सेन्द्टीग्रडे ५ मे १९९९ मा मापन गररएको तथयो भन ेन्द्यूनतम तापक्रम -०.७ तडग्री सेन्द्टीग्रडे ९ 
जनवरी २०१३ मा रेकडा गररएको तथयो । यहााँको औसत घाम लाग्ने समय बावषाक रुपमा गणना 
गदाा ६.८ घण्टा प्रतत ददन रहेको छ । 

जैववक वातावरण 

प्रस्ताववत क्षेर वररपरर Shorea robusta (साल), Acacia catechu (र्खयर), Dalbergia sissoo (तससाउ), 
Ficus religiosa (पीपल), Bombax ceiba (तसमल), Eucalyptus globulus (मसाला) तथा अन्द्य घास 
र रूर्खका प्रजाततहरू पाइन्द्छ । यस क्षेर वररपरर भंगेरा -(Passer donesticus), काग (Corvus 

macorhynchos), डांग्र े(Acridotheres tristis) परेवा (Columbia livia) र ढुकुर (Streptopelia decaocto) 

जस्ता चराचरुुङ्गीहरु पाइन्द्छन ्भन ेस्याल (Canis aureus), बााँदर (Macaca mulatta), बाँदेल (Sus scrofa), 

मगृ (Odocoileus virginianus), तबरालो (Prionailurus viverrinus) जस्ता वन्द्यजन्द्तहुरु पाइन्द्छन ्। 
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सामाजजक तथा आतथाक वातावरण  

आयोजना स्थल सरेु्खत जजल्लाको ववरेन्द्रनगर नगरपातलका वडा नं ८ मा अवजस्थत छ । नेपालको 
जनगणना सन ्२०२१ को अनसुार वीरेन्द्रनगर नगरपातलकाको जम्पमा जनसंख्या १५४,८८६ रहेको 
छ जसमा ७५,९२१ जना परुुष र ७८,९६५ जना मवहला छन ्।  नेपालको जनगणना सन ्२०११ 
को अनसुार यस नगरपातलकाको जम्पमा जनसंख्या १००,४५८ रहेको छ जसमा ४८,७७१ जना 
परुुष र ५१,६८७ जना मवहला रहेको तथयो। नेपालको सन ्१९९१ को जनगणनाको समयमा 
यहााँको ४७७३ घरधरुीमा जम्पमा २२,९३७ जनसंख्या रहेको तथ्यांक देजर्खन्द्छ ।  

सकारात्मक प्रभाव   

आयोजनाको संचालन पश्चात राविय र स्थानीय स्तरमा रे्खलकुदको क्षेरमा सधुार हनुेछ र तनमााण 

तथा संचालन चरणमा स्थानीय व्यापार-व्यवसाय तथा रोजगारका अवसरहरुको सजृना हनुेछ । रंगशाला 
तनमााण पश्चात आसपासको जग्गाको मूल्य ववृि र आसपासको सडकहरूको स्तरोन्नती यस आयोजनाका 
थप सकारात्मक प्रभावहरु हनुेछन । 

नकारात्मक प्रभाव 

तनमााण चरणमा तनमााण सामग्रीको ढुवानी, भण्डारण, उत्र्खनन,् हेभी इजक्वपमेन्द्टको संचालन आदद कायाका 
कारण उत्पन्न हनु ेधवुााँ, धलुो, ध्वनी आददले वातावरणलाई प्रदवुषत बनाउनेछ । अरु प्रभावहरुमा भ-ू
उपयोगमा पररवतान, डे्रनेज व्यवस्थापन र ट्रावर्क व्यवस्थापन लगायतका समस्याहरू पतन उत्पन्न हनु 
सक्ने छन ् । त्यस्तै प्रस्ताववत आयोजना संचालन चरणमा नकारात्मक प्रभावहरुमा र्ौहोरमैला 
व्यवस्थापन, सावाजतनक सेवाहरुमा दबाव, सम्पभाववत प्रकोप र दूघाटना जोजर्खमहरू रहेका छन ् । 
प्रस्तावको तनमााण चरणमा स्थानीय र वाह्य कामदारका ववचमा द्वन्द्द सजृना हनु सक्नछे । कामदारहरुको 
पेशागत स्वास्थ्य र सरुक्षामा असर पतन यस आयोजनाको नकारात्मक प्रभावहरु रहेको छ । 
आयोजनाको तनमााण चरणमा बाल श्रमको प्रयोग हनु सक्ने र लैंतगक एवं जातीय ववभेदको समस्या पतन 
हनु सक्नछे । 

प्रभाव न्द्यूनीकरणका उपाय  

सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरीका उपायहरु  

स्थानीय व्यजक्तहरुलाई रोजगारको अवसरहरुमा प्राथतमकता ददइनेछ । आयोजना स्थलको पहुाँच मागा 
र नजजकैका सडकहरुको ममात-सम्पभार गररनेछ । 
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नकारात्मक प्रभाव न्द्यूनीकरणका उपायहरु 

नकारात्मक प्रभावहरुको न्द्यूनीकरणका उपायहरुको कायाान्द्वयन गने जजम्पमेवारी प्रमरु्ख रुपमा 
प्रस्तावकको रहनेछ । सडकमा धूलो उड्ने प्रभाव न्द्यूनीकरणका लातग तनमााण स्थलमा पानी छवका ने र 

सवारीसाधनबाट हनुे प्रदूषणको तनयन्द्रणको लातग सवारीसाधनको तनयतमत चेक जााँच गने व्यवस्था 
गररनेछ। साथै stockpiling गररएका पदाथाहरुलाई छो्न े व्यवस्था  तमलाइनछे । र्ोहरमैलालाई 

त्यसको प्रकार अनसुार छुट्याई नगरपातलकाको र्ोहरमैला व्यवस्थापन पितत अनसुार संकलन 
गराइनेछ । कामदारको संख्याको आधारमा चपी र पानीको व्यवस्था तमलाइनेछ । आयोजना संचालनका 
चरणमा  ववपद हनु सक्ने हुाँदा आवश्यक सरुक्षा मापदण्डलाई मध्यनजर गरर तडजाइन गररएको छ 
। आयोजनामा emergency health service बापत first aid kit हरु का साथै स्वास्थ्य पररचालकको 
व्यवस्थापन गररने छ । यस आयोजनामा आपतकालीन द्वार र आगलागी तनयन्द्रणका लतग fire 

extinguisher र water hose हरुको व्यवस्था गररनेछ । कायाक्रम वा रे्खल संचालनका बेला ट्रावर्क 
व्यवस्थापनका लातग जजल्ला प्रशासन कायाालय, ट्रावर्क प्रहरी र नगरपातलका साँग सहकाया गररन े
छ भन ेकम्पतीमा एक जना कमाचारी यातायात व्यवस्थापनका लागी र्खटाउने व्यवस्था गररने छ । 
सामाजजक पवूााधारहरूमा पना जाने चापको क्षततपूतता बापत सामाजजक कायाक्रम र पूवााधार ववकासमा 
सहयोग गररनेछ । तनमााण कायालाई ददनको समयमा मार तसतमत गररनेछ । 

वातावरणीय व्यवस्थापन र अनगुमन योजना  
आयोजनाको तनमााण र संचालन चरणमा पना सक्ने सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरी गने र नकारात्मक 
प्रभाव न्द्यूतनकरण गने उपायहरु वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा समावेश गररएको छ । यस 
आयोजनाका प्रभावहरु त्यसका सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरी र नकारात्मक प्रभावरहरूका 
न्द्यूनीकरणका उपायहरु, अनगुमनको तररका, समय तातलका र जजम्पमेवार तनकाय समेटेर वातावरणीय 

व्यवस्थापन योजना तथा अनगुमन योजना तयार गररएको छ । प्रस्ताववत आयोजनाका भौततक, जैववक, 

सामाजजक तथा सांस्कृततक वातावरण अन्द्तगातका ववतभन्न अनगुमनका सूचकहरु पतन समावेश गररएका 
छन ्। आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापन र स्व-अनगुमनको दावयत्व प्रस्तावकको न ैरहेकाले यसको 
यसका कायाान्द्वयन प्रस्तावकले न ैगने छ भने आवश्यक ठानेमा थप अनगुमन उद्योग, पयाटन, वन 
तथा वातावरण मन्द्रालयले पतन गना सक्नेछ । 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाका लातग आवश्यक र्खचा 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको कायाान्द्वयनका लातग आवश्यक पने बजेटका प्रस्ताव यस प्रकार 
रहेको छ। आयोजनाको सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरी का लातग रू. १,००,००० र नकारात्मक 
प्रभाव न्द्यूतनकरणका लातग रु १,६७,७०,००० गरर कुल रु १,६८,७०,००० ववतनयोजन गररएको 
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छ । अनगुमनका लातग रु. ४,५०,००० प्रस्ताव गररएको छ । वातावरणीय परीक्षणका लातग ने.रु. 
४,१३,००० प्रस्ताव गररएको छ । 

 

तनष्कषा  र प्रततविता  
यस आयोजनाबाट हनुे नकारात्मक प्रभावहरु नगण्य रहेको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको तभर 

समेवटएका उपायहरुको पालाना गररए आयोजना क्षरेमा भौततक, जैववक, सामाजजक तथा सााँस्कृततक 

वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभावहरु न्द्यूनीकरण गना सवकन्द्छ ।  
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Executive Summary 

Background 

The proposed provincial stadium project will help to improve the sports activities both in local 

and national level. It will provide space for conducting concerts and other events. Karnali 

Province Sports Development Council is thr proponent of the project and is responsible for the 

construction and maintenance of stadium. 

Objectives 

The main objective of the proposal is to identify potential environmental impacts and issues 

associated with the constructions and operation of this proposed stadium project and suggest 

suitable mitigation measures of the associated impacts. 

Rationality for conducting EIA 

According to the Schedule 3 of EPR, 2077: residential, building and urban development sector 

of Environment Protection Rules, 2077; Specifies that construction of residential, commercial 

and their combination building having built up area or floor area greater than 10,000 sq m; and 

the Community Hall, Stadium, Concert Hall, Spot Complex where the up to 2000 peoples 

participate in same time and when the project’s daily water demand is greater than 20,000 liters 

per day, needs Environmental Impact Assessment (EIA). Since the proposed stadium has built 

up area more than 10,000 sq. m, capacity of more than 2,000 people and daily water demand is 

more than 20,000 liters, it is recommended to perform the Environmental Impact Assessment 

(EIA). 

Methodology 

This report has been prepared following the approved TOR, National EIA Guidelines 2050 and 

Environmental Protection Regulation 2077. Study team conducted field visit, literature review 

of relevant documents and public consultation. The issues were identified and evaluated and 

environmental management plan was prepared to enhance beneficial impacts and to mitigate 

adverse impacts. A monitoring plan has been prepared for the measures proposed in EMP.  

Existing Environmental Conditions 

Physical Environment 

Proposed project is located at Birendranagar Municipality, ward no. 8. It is located at latitude 

of 28035'33.86'' N and longitude of 81037'39''E with an elevation of about 692 m above sea 

level.  

Biological Environment 

The vegetation found along the ZOI are salla (Pinusroxburghii), Falat (Quercusglauca), 

Chilaune (Schichima wallichi), Kafal (Myricaesculenta), Utis (Alnusnepalnesis) GobreSalla 

(Pinuswallichiana), KoteSalla, Setikath (Myrsinecapitellata), MusureKatus 

(Castonopsistribuloides) etc. Species namely Chilaune (Schichima wallichi) and Utis (Alnus 

nepalnesis) are the major dominant species found in the periphery of the project area. Likewise, 

in this community forest birds like Crow, Pheasant, Cuckoo, Koili, Pigeon, Munal etc are found 

and the animals like deer, Purcupiens, Jackles etc are found. 

Socio-economic Environment 
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According to the census 2011, the total population of Birendranagar municipality is 100458. 

The predominant ethnic groups of the municipality are Chettri, Brahmin, Kami, and Magar. 

Beneficial Impact 

Increase in local business and employment opportunities is likely during construction and 

operation phase of the project. There will be development of the market and possible township, 

which will increase the land value.  

Adverse Impact 

The construction activities and stockpiling of construction materials will emit significant 

amount of dust and emissions causing air pollution. Other impacts include change in land use, 

slope stability, drainage management and traffic congestion. During operation the adverse 

impacts include solid waste management, traffic management, pressure in public services and 

disaster risk management issues are also likely to happen. Conflict may arise between the local 

people and outsider labors during the project construction. The construction workforces will be 

exposed to a number of constructions related health risks and hazards. Issues related to child 

labor and gender issues may occur in project area.  

Beneficial Augementation / Adverse Mitigation measures 

Beneficial Augementation Measures 

Priority to the local marginalized people will be given for the employment opportunities. Proper 

maintainence of the existing road will be also be done. 

Adverse Mitigation measures 

Proponent will have the prime responsibility for implementation of mitigation and enhancement 

method. Necessary budget has been allocated for the implementation of these measures.  

Water spraying will be carried out and vehicles will comply with the national emission 

standards and regular (monthly) check-up will be done for maintenance. Covering of the 

stockpiling will be done. Wastes will be separated, recycled, reused or disposed as per its type. 

Proper solid waste management plan will be implemented. Camps will be provided with toilet 

and drinking water facility depending on the number of work force. The proponent/contrators 

will prohibit the project workers from hunting and poaching of wildlives. Construction works 

shall be schedule in daytime.  

Environmental Management Plan 

Environmental Enhancement and Mitigation Management Plan and monitoring plan have been 

prepared including issues identified, possible effects and impacts, measures for their 

enhancement and mitigation, monitoring methods, responsibilities and schedule. Different 

monitoring indicators on the physical, biological, socio-economic and cultural environment 

have also been identified. As the overall management of the project is the responsibility of the 

proponent, environmental management and self-monitoring will be the responsibility of the 

proponent itself. However, MoITFE can also conduct monitoring of the project. 

Cost for Implementating Environmental Management Plan 

An amout of NRs 1,00,000 has been allocated for enhancement of beneficial impacts and Nrs. 

1,67,70,000 has been allocated for mitigation of adverse impacts amounting to NRs. 

1,68,70,000 as Environmental management cost. An amount of NRs. 4,50,000 has been 

allocated as monitoring cost and an amount of NRs. 4,13,000 has been allocated as 

environmental auditing cost.  
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Conclusion 

Most of the identified and perceived impacts of the project are of low significance compared to 

the project of this scale. With the set of mitigation measures, most of the adverse impacts can 

be minimized and/or compensated and limited to locality and construction period. Once the 

measures outlined in the EIA are implemented, there is low risk for residual impacts that may 

affect the physical, biological, socio-economic and cultural environment of the project area. 

Hence, it is suitable to implement the project addressing the impacts through the mitigation and 

enhancement measures suggested by this EIA, considering the nature of the project, its location, 

and people’s positive perceptions and identified environmental impacts. 
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पररच्छेद 1  
प्रततवेदन तयार गने व्यजक्तको वा संस्थाको नाम र ठेगाना 

1.1 प्रस्तावकको पूरा नाम र ठेगाना 
यस प्रदेश रंगशाला आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनको प्रस्तावक तनम्पन रहेको 
छ। 

कणााली प्रदेश रे्खलकुद ववकास पररषद 

सरेु्खत, कणााली प्रदेश 

 

1.2 परामशादाताको पूरा नाम र ठेगाना 
ई.तस.तस.आर.तस नेपाल प्रा. तल.. 
सयुा ववनायक, भक्तपरु 
ईमेल-eccrcnepal50@gmail.com 

र्ोन नं.९८५१००२००६ 
 

यो प्रततवेदन तनम्पन ववज्ञहरूद्वारा तयार गररएको हो । 

तातलका 1-1 प्रततवेदन तयार गने ववज्ञ टोलीको वववरण 

क्र.सं. नाम/ठेगाना/र्ोन नं. पद शैजक्षक योग्यता 
१.  डा. ववकास अतधकारी  टोली नेता वातावरण इजन्द्जतनयररङमा ववद्यावाररतध 
२.  वकशोर बगाले थापा तसतभल ईजन्द्जतनयर तसतभल ईजन्द्जतनयररङमा स्नातकोत्तर 
३.  तबनोदचन्द्र आचाया समाजशास्त्री समाजशास्त्र (स्नातकोत्तर) 
४.  कुमदु राज काफ्ले भगूभाववद् भगूभामा स्नातकोत्तर 
५.  उमेश तधताल हाइड्रोलोजजष्ट वाटर ररसोसा इजन्द्जतनयररङमा स्नातकोत्तर 
६.  ददपक र्खरी वन ववज्ञ वन ववज्ञानमा स्नातक र ५ वषाको अनभुव 

 

1.3 वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औजचत्य 

कणााली प्रदेश वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७८ को अनसूुची ३ ङ (१) आवास, भवन तथा बस्ती 
ववकास र शहरी ववकास क्षेर अन्द्तगात १०,००० वगातमटर क्षेरर्ल भन्द्दा मातथको Built Up Area वा 
Floor Area भएको आवासीय, व्यवसावयक वा दबैु प्रकृतत भएको भवन तनमााण गनुा परेमा वा अनसूुची  
३  ङ (२) २,००० जनाभन्द्दा बढी एकै पटक आगमन तथा तनगमन हनु ेतसनेमा हल, तथएटर,सामदुावयक 
भवन, रंगशाला, कन्द्सटा हल, स्पोटास कम्प्लेक्स तनमााण गनुा परेमा वा अनसूुची ३ ङ (६) का अनसुार 
२० हजार तलटर भन्द्दा बढी दैतनक पानीको प्रयोग हनुे भवन तनमााण तथा सञ्चालन गना पतन 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन आवश्यक पदाछ। प्रस्ताववत आयोजनाको built up area 

१०,०००वगातमटर भन्द्दा बढी रहेको, रंगशालाको क्षमता २००० भन्द्दा बढी रहेकाले र यस 
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आयोजनाको संचालन चरणमा दैतनक २० हजार तलटर भन्द्दा बढी पानी आवश्यक पने हदुा पतन 
वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन गना लातगएको हो ।  
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पररच्छेद २ को दर्ा ३ उपदर्ा २ (र्ख) र कणााली प्रदेश 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पररच्छेद २ को दर्ा ३ उपदर्ा २ (क) का अनसुार प्रदेशको 
अतधकारक्षेरतभर पने ववषयसाँग सम्पबजन्द्धत ववकास तनमााण सम्पबन्द्धी काया वा आयोजना सम्पबन्द्धी प्रस्तावको 
हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन भए प्रदेश सरकारको मन्द्रालय समक्ष स्वीकृतीका लातग 
पेश गने उल्लेर्ख भएकाले, यस प्रदेश सरकार, उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरण मन्द्रालयमा 
स्वीकृतीका लातग पेश गररएको हो । 
1.4 वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्दशे्य 

यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रमूर्ख उदे्दश्यहरु तनम्पनानसुार रहेका छन:् 

• तनमााण क्षेरको भौततक, जैववक, आतथाक, सामाजजक, सााँस्कृततक र रासायतनक वातावरण 
सम्पबन्द्धी बस्तगुत अवस्थाको तथ्याङ्क/सूचना संकलन गने । 

• आयोजना कायाान्द्वयनका कारणले वातावरणमा देजर्खन सक्ने सम्पपणुा सकारात्मक तथा 
नकारात्मक प्रभावहरु पवहचान गने र त्यस्ता प्रभावहरूको बढोत्तरी तथा न्द्यूनीकरण का 
उपायहरू प्रस्ताव गने, र त्यस्ता उपायहरूका कायाान्द्वयन तथा मलु्याङ्कन गने । 

• अनकूुल प्रभावहरुलाई बढोत्तरी गने उपायहरु तथा प्रततकूल प्रभावहरुलाई न्द्यूनीकरणका 
उपायहरुको पवहचान गने । 

• वातावरण व्यवस्थापन कायायोजना (वा.व्य.का.यो.), वातावरणीय अनगुमन योजना 
(वा.अ.यो.) तथा वातावरणीय परीक्षण योजना (वा.प.यो.) बनाई कायाान्द्वयन गने । 

• प्रस्ताव कायाान्द्वयनबाट वातवारणमा पने सक्ने प्रभावका सम्पबन्द्धमा तनणायकताालाई जानकारी 
गराई उजचत तनणाय तलन सघाउ परु् याउन े। 
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पररच्छेद 2  
प्रस्तावको पररचय 

2.1 भतूमका 
नेपालमा अतनयोजजत शहरीकरणका कारण र्खलु्ला स्थानहरुको अभाव छ । साथै रे्खल मैदानहरूको 
ववकास ससु्त र कमजोर रहेकोछ । यद्यवप रु्टबल र वक्रकेट जस्ता ठूला मैदानमा रे्खतलने रे्खलहरुमा 
रुची बढ्दै गएको छ । यसै कारण देशको स्थानीय र राविय स्तरमा रे्खलकुदको ववकास र सधुारको लातग 

गणुस्तरीय रे्खल मैदान आवश्यक देजर्खन्द्छ । यसैले कणााली प्रदेश रे्खलकुद ववकास पररषदले 
वीरेन्द्रनगर नगरपातलकाको वडा नं. ८ मा रहेको रे्खलमैदानलाई रंगशालाको रुपमा ववकास गनाका 
लातग स्थान छनौट गरेको छ। यो आयोजना केबल रे्खलका लातग मार नभई अन्द्य ववतभन्न कायाक्रम 
लगायत कन्द्सटाका लातग पतन उपयोग गना सवकने गरी र प्रदेश स्तरमा राविय तथा अन्द्तराविय 
स्तरका रे्खलकुद आयोजना गना सवकने गरी तनमााण गना लातगएको हो । प्रस्ताववत स्थानमा 
संचालनमा रहेको रंगशालाको स्तरोन्नती गरी तनमााण काया गना लातगएको हो । यो आयोजनालाई 
प्रदेश रे्खलकुद ववकास पररषदले उच्च प्राथतमकतामा समेत रारे्खको छ ।   

2.2 प्रस्तावको वववरण 

आयोजनाको ववस्ततृ वववरण तल वणान गररएको छाः 
तातलका  2-1 आयोजनाको मखु्य ववशेषताहरू 

आयोजनाको सामान्द्य वववरण 

१       आयोजनाको नाम प्रदेश रंगशाला आयोजना 
२ ठेगाना वीरेन्द्रनगर नगरपातलका, वडा नं. ८, नौलापरु सरेु्खत 

जजल्ला, कणााली प्रदेश 

Co-ordinates आक्षाशं २८0३५’३३ ”८६ .उत्तर  

देशान्द्तर ८१0 ३७’१९”३९. पूवा 
३ समदुर सतह देजर्खको उचाई ६९२ तमटर 

४ राजमागा देजर्ख आयोजना सम्पमको दूरी २०० मी 
५ काठमाडौंको केन्द्र देजर्खको आयोजना सम्पमको दूरी ५९२ वक.मी 
६   आयोजनाको कुल लागत (भ्याट सवहत) रू. १,७०,३३,९६,४९८/- 

७ आयोजनाको प्राववतधक पक्ष  
क्षरे तनतमात (Built up area) 

क      उपलब्ध parking (Basement and Ground) 
क्षेरर्ल 

८६०२.४४ वगा तमटर 

र्ख रे्खल क्षेर (Sport Area) क्षेरर्ल ६७३४.०१ वगा तमटर 

ग हररयाली क्षेरर्ल ५७५८.०६ वगा तमटर 
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घ कायाालय तथा अन्द्य संरचना क्षेरर्ल ९९१८.७४ वगा तमटर 

ङ रतनङ्ग ट्र्याकहरूको संख्या र क्षेरर्ल ८ लेन / ८५०० वगा तमटर 
च Pavement Area ४५१०.२२ वगा तमटर 

छ   दशाक क्षमता १०००० 

ज ढल प्रणाली जतमन मनुीबाट 

झ शौचालयहरु  परुुषका लागी ८०वटा यरुरनल र ३२ वटा कमोड 

मवहलाका लागी ३८ कमोड सवहतको शौचालय 

ञ       प्राथतमक उपचार कोठा २ वटा 
ट एथलेवटक्स कोठा र डे्रतसंग कोठा २ वटा (डे्रतसंग र warm-up क्षेर - प्रत्येक १६८ व.मी 

को) 
ठ नजजकको बजार वीरेन्द्रनगर (सरेु्खत बजार) 
ढ पानी आपूतता सेवा  

i) स्रोत बोररङ्ग मार्ा त (१०० तमटर गवहरो) 

 Under ground water Tank को क्षमता २,००,००० तलटर 

ii) ववद्यतु प्रयोग  

 प्रणाली ववद्यतु तग्रड 

 Transformer २०० KVA, 11/0.4KV  

 शजक्त संजचत (Power back-up) 100KVA (for 2/3 of building lighting load 

backup), 380/400V, 50 Hz, 0.8 p.f. generator 

-200KVA (for stadium lighting load backup), 

380/400V, 50Hz, 0.8 p.f. generator 

 प्रयोग Lighting flood light, LED light, Fans, AC, LED 

Screen etc 

ण  प्रकोप जोजर्खम व्यवस्थापन  

 भकूम्पप प्रततरोधात्मक भवन तडजाइन 

र्खलु्ला क्षेर (रे्खल मैदान), प्रवेश द्वार, Fire alarm 

को स्थापना हनुेछ, बह ुप्रवेश र तनकास ढोका आगो 
तनवारण को लागी प्रयोग गरीनेछ 

अग्नी तनयन्द्रणका उपकरणहरूमा fire 

extinguisher / water hose  

 

त माटो उत्र्खनन ् ३७७४३ घ.तम. 
थ माटो भरण ४६४०५ घ.तम. 
द तनमााण अवतध ३० मवहना 

तड.वप.आर, २०७६ 

2.3 आयोजनाको अवजस्थती 
यो प्रदेश रंगशाला आयोजना कणााली प्रदेशको सरेु्खत जजल्लाको वीरेन्द्रनगर न.पा., वडा नं. ८ मा 
अवजस्थत रहेको छ। यसको अवजस्थतत आक्षाशं २८°३५’३३.८६” उत्तर र देशान्द्तर ८१° 

३७'१९.३९” पूवा र उचाई ६९२ तम. मा रहेको छ। आयोजना स्थल सरेु्खत ववमान स्थलबाट 
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१.५ वक.तम. पजश्चम तथा रत्न राजमागाबाट २०० तम. उत्तरमा रहेको छ । आयोजनाको 
गरुूयोजनाको नक्सा अनसूुची-१ मा समावेश गररएको छ। 

 
तजस्वर  2-1  आयोजना क्षेरको स्थान 
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तजस्वर  2-2 आयोजना क्षेरको गगुल दृश्य 
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2.4 प्रस्ताववत क्षरेमा यातायातको पहुाँच  

यो काठमाडौं देजर्ख ५९२  वक.तम.को दरुीमा रहेको छ। पथृ्वी राजमागा हदैु मजुग्लङ ११२ वक.तम. 
रहेको छ भने मजुग्लङबाट नारायणगढ सम्पम ४३ वक.तम. रहेको छ। नारायणगढ देजर्ख कोहोलपूर 
सम्पम पूवा पजश्चम (महेन्द्र) राजमागा हदैु ३५२ वक.तम.को यारा पतछ रत्न राजमागा हदैु ८५ वक.तम.मा 
आयोजना स्थल रहेको छ। आयोजना स्थल सरेु्खत ववमान स्थलबाट १.५ वक.तम. पजश्चम तथा रत्न 
राजमागाबाट २०० तम.को दूरीमा पदाछ । यस आयोजना स्थल कालो परे सडकको पहुाँचमा 
अवजस्थत छ। । 

 

2.5 आयोजनाका अवयवहरु  

रे्खल मैदानाः 
रंगशालाको तबचमा भागमा ७१४० वगा तमटर रु्टबल मैदान हनुे छ । यसका साथै २५ तम. X 

२५ तम. को स्वीतमङ्ग पलु, ५१४.४५ वगा तम. को outdoor gym, ९ तम. X १८ तम. का २ वटा 
भतलवल कोटा, १५ तम. X २८ तम. को १ वटा बास्केटबल कोटा र २० तम. X ४० तम. को 
ह्याण्डबल कोटा रहने छन ्। 
 

पूवी भवनाः  

यस संरचनामा ववतभन्न रे्खलको अभ्यास स्थल, शौचालय, पावका ङ्ग क्षेरहरु रहनछेन। यसको मातथ 
्यरावर्ट हनुेछ जसबाट रु्टबल रे्खल लगायत ववतभन्न कायाक्रम अवलोकन गना सवकन्द्छ  ।  

 

पजश्चमी  भवनाः  

यस संरचनामा ३ तल्ले VIP भवन हनुेछ। यस भवनमाको पवहलो तल्लामा कर्ी पसल, प्रततक्षालय, 

रे्खलाडीको कोठा, शौचालयहरु रहनेछ भन ेदोस्रो तल्लामा रंगशालाको कायाालय र ममात कक्ष हनुछे 
भने तेस्रो तल्लामा तभ.आई. वप. अवलोकण कक्ष रहनेछ साथै भतूमगत पावका ङ्ग क्षेर रहने छ। 

 

वटकट काउन्द्टराः  

रंगशालाको दवैु प्रवेश (पूवी र दजक्षण) मा वटकट काउन्द्टर रहन ेछ।  

 

पावकिं ङ्ग क्षरेाः 
यस रंगशालाको दजक्षण भागमा २,४७९ वगा तम. को (६ बस, २०० कार, १० वटा भ्यान र 
६८० वटा मोटरसाईकललाई पगु्ने) पावका ङ्ग क्षेर प्रस्ताव गररएको छ ।  

ववववध 

यस आयोजनामा facility building, कभडा हल, ब्याडतमन्द्टन कोटा, sports facilities, ४ वटा गाडा 
हाउस, क्याजन्द्टन र changing room पतन रहने छन ।   
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पानी आपूतता (Water Supply) 

तनमााण चरणको समयमा र्खानेपानी आपूतता भतूमगत जलस्रोतद्वारा पूरा गररनेछ ।यसका लातग लगभग 
१०० तम. गवहरो बोररङ्ग आवश्यक पने देजर्खन्द्छ । वषााको समयको पानीलाई मध्यनजर गदै आकाश े

पानीको व्यवस्थापन गना आकाशे पानी संकलनको व्यवस्था गररनेछ । 

२,००,००० तलटर क्षमता भएको जलाशय ट्यांकी तनमााण गररनेछ । सञ्चालन चरणको बेलामा 
पाइपलाइनिारा आएको पानी वपउन र सरसर्ाइ कायाको लातग प्रयोग गररन्द्छ । पानीको उपभोग 

तनम्पनसुार हनुे पूवाानमुान गररएको छाः 
• १०,००० व्यजक्तलाई पानी आपूती १५ तलटर/ददन = १,५०,००० तलटर/ददन (NBC, 

2005) 
रंगशालालाई आवश्यक नभएको समय, उपलब्ध पानी स्थानीयलाई प्रयोग गना सक्ने व्यवस्था समेत 
गने रंगशालाको योजना रहेको छ । 
ववद्यतु आपूतता 
तनमााण र संचालन चरणमा ववद्यतु आपूतताको मखु्य स्रोत नेपाल ववद्यतु प्रातधकरण तग्रड बाट हनुेछ । 200 

KVA को, 11/0.4 KV ट्रान्द्सर्मार सेटअपको स्थापना नेपाल ववद्यतु प्रातधकरणकोसंगको सहकायामा 
तडजाइन र अनमुातनत गररनछे । ववद्यतु flood light, LED light, fans, AC, LED Screen आदद संचालन 

गना प्रयोग गररन्द्छ । Power Backup को लातग 200 KVA, (2/3 buildong power backup), 380/400V, 

50 Hz, 0.8 p.f. generator स्थापना गररनेछ । 

शौचालय 

वपसाब बाजल्ट, कमोडहरु र आवश्यक संख्यामा हात धनु ेबेतसनहरु यस आयोजनामा प्रस्ताव गररएको 
छ । परुुषका लातग ८० वटा यूररनल र ३० वटा कमोडहरु र मवहला का लातग ३८ वटा कमोडहरु 

स्थापना गररनेछ । 

र्ोहर पानी प्रशोधन केन्द्र 

ववषेश योजना अनसुार उपयकु्त ठाउाँहरुमा छ्ट्टाछुटै माटो र पानी संकलन गना manholes  को प्रयोग गररनेछ 

। यस आयोजनाबाट उत्पादन हनुे र्ोहरपानी प्रशोधनका लातग तग्रट च्याम्पबर, १, ८०,००० तलटर 

क्षमताको सेज्टक ट्यांकी र जैववक प्रशोधन ववतधका लातग कम जग्गा आवश्यक हनुे Moving Bed 

Bio-Reactor (एम.वव.वव.आर.) प्रववतध छनौट गना प्रस्ताव गररएको छ । 
आयोजनाको ढल व्यवस्थापन तथा नजजकको र्खोलाको अवस्था 
स्थानीयका अनसुार यस क्षेरमा डुवानको समस्या छैन । आयोजना क्षेर नजजकै गेरुवा र्खोला 
रहेको छ । सो र्खोला वषाायाममा मार बग्ने गदाछ । यस र्खोला जतमनको सतह भन्द्दा ३  देजर्ख 
४ तमटर गवहरो रहेको छ । वषाातको मौसममा वषााको पानीको व्यवस्थापनका लातग जतमनको 
slope तथा प्राकृततक पानीका तनकास तथा ढलहरुको अवस्थालाई ध्यानमा रारे्खर डे्रन (Drain) 

तनमााण गररनेछ। डे्रनबाट पानी सङ्कलन गरर मखु्य भतूमगत पानी ररचाजा गररनेछ भने अत्यातधक 
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पानीलाई डे्रनमा केन्द्रीत गरी अन्द्तमा गेरुवा र्खोलामा पयुााइनेछ। यस क्षेरको भतूमगत पानी सतह 
करीव ३५ तमटर तल रहेको छ ।  

प्रकोप जोजर्खम व्यवस्थापन 

यस आयोजनामा ववद्यतुीकरण र आगो तनभाउन े उपकरणहरुको व्यवस्थापन गररनेछ । आगलागी 
संकेतकोलातग fire alarm को स्थापना हनुेछ । प्रकोपबाट बच्नका लातग आकजश्मक बाह्य द्वार तनमााण 

हनुेछ । आगलातगको समयमा सबै द्वारहरु मागाको रुपमा प्रयोग गररनेछ । आगलागी तनयन्द्रणका लातग 
आपतकातलन जलाशय ट्यांकी तनमााण गररनेछ । राविय भवन संवहता अनसुार भकूम्पप प्रततरोध प्रववतध 

अनरुुप रंगशाला तनमााण गररनेछ र उजचत भकूम्पप प्रततरोधात्मक प्रववतध र मापदण्ड लागू गररनेछ । 

रंगशालाको रे्खलमैदान क्षेर आपतकालको लातग र्खलु्ला स्थान (रे्खल क्षेर) का रूपमा प्रयोग गररनेछ ।  

 

आयोजनाको आवश्यकता 
जग्गा 
यस आयोजनाका लातग ६९७२०.६८ वगा तमटर क्षरेर्ल जग्गा आवश्यक पदाछ । 

 जनशजक्त  

प्रस्ताववत आयोजनाको लातग तनमााण चरणमा कररब २१,००० व्यजक्त-ददन दक्ष र ४३,२०० व्यजक्त-ददन 

अदक्ष जनशजक्त आवश्यक पने देजर्खन्द्छ ।  

तनमााण सामाग्रीहरु 

तनमााण कायाका लातग आवश्यक आधारभतू सामाग्रीहरु बालवुा, तगटी, तसमेन्द्ट, ईंटा, जस्टल, डोरी आदद हनु ्

। यी सामाग्रीहरुको स्रोत स्थानीय बजार हनुेछ । तनमााण सामाग्रीको वववरण तलको तातलकामा प्रस्ततु 

गररएको छ । वट्रपर, ट्रक, ट्रयाक्टर जस्ता सवारी साधनहरु बजारबाट तनमााण स्थलमा तनमााण सामाग्री 
ढुवानी गना प्रयोग गररनेछ । 

 तातलका  2-2 मखु्य तनमााण सामग्रीहरूको अनमुातनत मारा  

तनमााण सामाग्रीको वकतसम अनमुातनत मारा एकाइ 

M10 PCC 1806.8 Cum 

M20 RCC 2566.4 Cum 

M25 RCC 14256.36 Cum 

Formwork 83035.4 Sqm 

Reinforcement 1277.5 MT 

Brick Work 7602.8 Cum 

Plastering 9057.6 Sqm 

Road- BaseCourse 6300 Cum 

Road Subbase 4725 Cum 

Asphalt 1575 Cum 

Stone masonary Work 3025.3 Cum 

स्रोत: ववस्ततृ आयोजना प्रततवेदन, २०१९ 
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2.6 आयोजनाको तनमााण तातलका 
तातलका  2-3 आयोजनाको तनमााण तातलका 

तस  .न .  काया वववरण वषा १ वषा २ वषा ३ 

रैमातसक रैमातसक रैमातसक 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

१.  अथावका              

२.  डे्रन बनाउने काया             

३.  वालको काम             

४.  मैदान तनमााण             

५.  ्यारावर्ट तनमााण             

६.  अन्द्य ववववध काया             
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पररच्छेद 3  
प्रततवेदन तयार पदाा अपनाइने ववतध 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गने प्रवक्रया वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण तनयमावली 
२०७७, कणााली प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ र कणााली वातावरण संरक्षण तनयमावली 
२०७७, यस आयोजनाको स्वीकृत कायासूची र राविय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तनदेजशका २०५० 

लाई पालना गररएको छ ।  

3.1 प्रभाव क्षरे तनधाारण 

3.1.1 प्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे 

रंगशालाको सबै तनमााण गततववतध हनुे क्षेर र प्रस्ताववत रंगशालाको पररतध देजर्ख १०० तमटर वरपरको 
क्षेरलाई प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर मातनन्द्छ ।  

3.1.2 अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे  

प्रस्ताववत आयोजनाको लातग अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर रंगशालाको तसमाना देजर्ख ५०० तमटरसम्पमको दूरी 
वरपर र यस नगरपातलकाको सम्पबजन्द्धत वडालाई मातनएको छ।  

3.1.3 प्रभाव क्षरे 

प्रभाव क्षेरमा वीरेन्द्रनगर नगरपातलका सरेु्खत लाई मातनएको छ ।  

3.2 डेक्स अध्ययन 
वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रततवेदनको क्रममा यस अध्ययनको संचालन र प्रततवेदन तयारीको लातग 

आवश्यक जानकारी तथा तथ्याङ्क प्राप्त गना ववतभन्न प्रकाजशत तथ्याङ्क र जानकारी समीक्षा गररयो । तनम्पन 

गततववतधहरु अनसुरण गररएको तथयोाः 
• ववतभन्न स्रोतहरु जस्तै इन्द्टरनेट वा वेबसाइटहरु, ववतभन्न सरकारी संगठनहरु र गैर सरकारी 

संस्थाको संगठनात्मक संग्रहहरुको समीक्षा गरेर, 
• प्रारजम्पभक अन्द्तरवक्रया तथा स्थानीय समदुाय र जजल्ला स्तर सरोकारवालाहरुसाँग परामशा 

तलएर, 
• Topographical नक्सामा अवलोकन गरेर 
• आयोजना ववशेष चेकतलस्ट तयार गरेर 

3.3 सन्द्दभा सामाग्रीहरुको पनुरावलोकन 

आयोजनाको EIA अध्ययनसाँग सम्पबजन्द्धत ववश्वसनीय स्रोतहरुबाट उपयोगी तथ्याङ्क एकीकृत र समीक्षा 
गररयो । त्यस्तै भौततक, जैववक, सामाजजक-आतथाक र सांस्कृततक वातावरण अन्द्तगात आयोजना क्षेरको 
वातावरणसाँग पररजचत हनु secondary sources बाट संकलन र सतमक्षा गररयो ।  
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3.4 आधारभतू तथ्याङ्क संग्रह 
अध्ययन टोलीिारा आधारभतू तथ्याङ्क सम्पबन्द्धी अध्ययन गररयो । आयोजना क्षेरको सामाजजक-आतथाक, 

भौततक र जैववक जानकारीका लातग क्षेर अवलोकन तथा छलर्ल कायाक्रमहरु संचालन गररएको 
तथयो ।  

3.4.1 भौततक वातावरण सवेक्षण 

तथ्याङ्क संकलन गनाका लातग क्षेर अवलोकन र सवेक्षण गररयो । आयोजनाहरुको कायाान्द्वयन हनु ुअजघ 

जलववज्ञान, मौसम सम्पबजन्द्धत तथ्याङ्क, उत्र्खनन क्षेरहरु र अन्द्य तनमााण सम्पबजन्द्धत ववतभन्न तथ्याङ्क संकलन 

र ववश्लषेण गररएको तथयो । जलवाय,ु तापक्रम, वषाा, भ ूगभा लगायतका तथ्याङ्कहरू ववस्ततृ पररयाजना 
प्रततवेदन २०१९ को आधारमा ववश्लषेण गररएको तथयो । जल, वाय ुर माटोको गणुस्तर प्रयोगशालामा 
मापन गररएको तथयो ।  

3.4.2 जैववक वातावरण सवेक्षण 

जैववक सवेक्षणको लातग सामदुावयक छलर्ल कायाक्रमहरु संचालन गरर संकलन गररयो ।  

3.4.3 सामाजजक - आतथाक र सासं्कृततक वातावरण सवेक्षण 

आयोजना क्षेरको सामाजजक, आतथाक र सांस्कृततक वातावरण सम्पबन्द्धी जानकारी सान्द्दतभाक 
सामाग्रीहरुको पनुरावलोकन र मखु्य सूचनादाता अन्द्तवााताबाट संकलन गररएको तथयो । वीरेन्द्रनगर 

नगरपातलकाको नगर प्रोर्ाइल अध्ययन गरी आयोजना क्षेरको जनसांजख्यक र बस्ती तथ्याङ्क संकलन 

गररएको तथयो ।    

3.5 तथ्याङ्क ववश्लषेण र व्याख्या 
संकलन गररएका primary तथा secondary तथ्याङ्क ववश्लषेण गररएको तथयो । तथ्याङ्क प्रशोधन गनाका 
लातग Microsoft excel प्रयोग गररएको तथयो ।  

3.6 प्रभाव ववश्लषेण  

3.6.1 प्रभाव पवहचान  

भौततक, जैववक, सामाजजक-आतथाक र सांस्कृततक वातावरणमा पने प्रभावको पवहचान गररएको छ । 

तनम्पनतलजर्खत ववतधहरु प्रभाव पवहचानको लातग प्रयोग गररएको छाः 
• साधारण चेकतलष्टहरु 
• प्रश्नावली चेकतलष्टहरु 
• अवलोकन 
• छलर्ल तथा अन्द्तवााताा 
• GIS नक्सा  
• ववज्ञ ववश्लषेण 
• वर्ल्ड अवकोलन 
• छलर्ल तथा अन्द्तवााताा 
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आयोजना क्षेरहरुसाँग सम्पबजन्द्धत महत्वपूणा सकारात्मक र प्रततकूल पयाावजणीय प्रभावहरु प्रभाव क्षेर ववचार 

गरी पवहचान गररएको छ । प्रभावको पररमाण, सीमा र अवतध राविय EIA तनदेजशका  २०५० अनसुार 

वगीकृत गररएको तथयोाः 
१) प्रभावको पररमाण (Magnitude of impacts) 

न्द्यून प्रभाव (Low): यदद प्रभावहरू पररवतानीय छन ्भने प्रभावको पररमाण कम मातनन्द्छ। 

मध्यम प्रभाव (Medium): यदद प्रभावहरूले स्रोतहरू अझै प्रयोग योग्य छ तर पररवतानीय छैन भन े
प्रभावको पररमाण मध्यमको रूपमा मातननेछ। 

उच्च प्रभाव (High): यदद प्रततकूल प्रभावहरूलाई कम गना सवकाँ दैन भने प्रभावको पररमाण उच्च 
मातनन्द्छ। 

२) ववस्तार प्रभावहरु (Extent Impact) 

साइट तनददास्ट (Site Specific): यदद प्रभाव साइटमा सीतमत छ भन ेयो एक साइट ववजशष्ट मातनन्द्छ। 

स्थानीय (Local): यदद कायाको प्रभाव छेउछाउको वाडासम्पम रै्तलयो भने यसलाई एक स्थानीय 
मातनन्द्छ। 

क्षरेीय (Regional): यदद कायाहरूको प्रभाव सम्पपूणा नगरपातलका वा थप ववस्तार हनु्द्छ भने यसलाई 
क्षेरीय मातनन्द्छ। 

३) प्रभावको अवतध (Duration of Impact)  

क) छोटो अवतध (Short Term-ST):  यदी प्रभाव आयोजनाको पहल पतछको ३ वषा सम्पम रहन्द्छ भन े

यसलाई छोटो अवतधमा वगीकृत गररन्द्छ ।   

र्ख) मध्यम अवतध (Medium Term-MT): यदी प्रभाव ३ वषा भन्द्दा बढी तर बीस वषा भन्द्दा कम समय सम्पम 

जारी रहन्द्छ भने त्यसलाई मध्यम अवतधको रुपमा मातनन्द्छ ।   

ग) लामो अवतध (LongTerm-LT): यदी प्रभाव २० वषाभन्द्दा लामो समय सम्पम रहन्द्छ भने त्यसलाई लामो 
अवतधको रुपमा मातनन्द्छ ।    

 तातलका  3-1 प्रभाव पवहचान ववषयवस्तहुरू 

प्रभावको पररमाण ववस्तार प्रभावहरु  प्रभावको अवतध 

उच्च (उ) ६०  क्षेरीय (क्षे) ६०  लामो (ला.अ) २०  

मध्यम (म) २० स्थानीय (स्था) २० मध्यम (म.अ) १० 

तनम्पन (तन) १० क्षेर ववजशष्ट (वव) १० छोटो (छो.अ) ५ 

राविय वा.प्र.म.ु तनदेजशका, २०५३ 

ववज्ञ ववश्लषेणका आधारमा महत्वपूणा पररमाण, ववस्तार र अवतधको संचयी पररमाणहरुमा आधाररत मातनयो 
। संचयी स्कोर ४५ सम्पमको प्रभावहरुको लातग Insignificant मातनयो । संचयी स्कोर ४५ देजर्ख ७५ 

सम्पमको प्रभावलाई Significant अथवा मध्यम मातनयो र ७५ भन्द्दा मातथ संचयी स्कोरको प्रभावलाई 

Highly Significant अथवा अत्यातधक महत्वपूणा मातनयो । 
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 तातलका  3-2 संचयी स्कोर र ततनीहरूको मान 

तस.नं. संजचय प्राप्ताङ्क जचरण 

१  < ४५ Insignificant 

२ ४५ देजर्ख ७० Significant 

३ > ७० Highly Significant 

ववज्ञ ववश्लषेण 

3.7 सावाजतनक परामशा 
3.7.1 सावाजतनक सनुवुाई र सावाजतनक सूचना 
सबै सरोकारवालाहरुलाई सूजचत गना राविय दैतनक पतरकामा २०७९/०२/१३ मा सावाजतनक सनुवुाईको 
लातग सूचना प्रकाशत गरेर २०७९/०२/१४ मा सनुवुाई भएको तथयो  र २०७९/०२/१८ गतेका ददन 
राविय दैतनक पतरकामा ७ ददन ेसावाजतनक सूचना प्रकाशन गरी सूचना टााँस र तसर्ारीस परहरू 
संकलन गररयो । 
3.7.2 तसर्ाररस परको संकलन  
सावाजतनक सनुवुाई कायाक्रम पश्चात वीरेन्द्रनगर नगरपातलका र वडा नं ८ बाट आयोजना तनमााणको 
लातग तसर्ाररस पर सकंलन गररएको तथयो ।तसर्ाररस पर अनसूुची ५ मा समावेश गररएको छ 
। 

3.8 प्रततवेदनको तयारी  
3.8.1 प्रततवेदनको तयारी  
यस वातावयणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको मस्यौदा प्रततवेदन कणााली प्रदेश वातावरण संरक्षण तनयमावली, 
२०७७ बमोजजम तयार पाररएको हो। आयोजना तनमााण चरणमा हनुे अनकूुल प्रभाव र प्रततकूल 
प्रभावहरु बारे र त्यसका न्द्यूनीकरणका उपायहरुबारे प्रततवेदनमा ववस्ततृ रुपमा उल्लेर्ख गरी 
मस्यौदा प्रततवेदन तयार गररएको छ।  

➢  प्रस्ताव कायाान्द्वयनबाट वातावरणमा पने सकारात्मक प्रभाव बढाउने र नकारात्मक प्रभाव 
हटाउने उपायहरुको पवहचान 

प्रस्ताव कायाान्द्वयनबाट वातावरणमा पने सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरी र नकारात्मक प्रभाव 
न्द्यूतनकरणका उपायहरुको पवहचान गदाा तनरोधात्मक (Preventive), सधुारात्मक (corrective) र 
क्षततपतूता (compensatory) तररकाहरु अवलम्पबन गरी प्रततवेदन तयार गररएको छ ।  

➢ वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 
अनकूुल प्रभाव बढोत्तरी तथा प्रततकूल प्रभाव न्द्यूनीकरण गनाका लातग उपायहरू, कायाान्द्वयन हनु े
स्थान, समय, अनमुातनत रकम र जजम्पमेवार तनकाय समेटेर वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार 
गररएको छ । 

➢ वातावरणीय अनगुमन योजना 
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यस आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको कायाान्द्वयनका लातग वातावरणीय अनगुमनलाई 
३ प्रकार (आधारभतू, अनपुालन र प्रभाव अनगुमन) मा ववभाजन गरी वातावरणीय अनगुमन योजना 
तयार गररएको छ । यसमा अनगुमनका सूचकहरु, अनगुमन ववतध, समय तातलका र अनगुमन 
गने तनकाय तथा अनमुातनत रकम समेत प्रस्ताव गररएको छ ।  

3.9 अजन्द्तम प्रततवेदन 
यस वातावयणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको मस्यौदा प्रततवेदनमा प्राप्त सझुाव सवहत उद्योग, पयाटन, वन 
तथा वातावरण मन्द्रालयमा स्वीकृततका लातग पेश गररने छ। 
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पररच्छेद 4  
ववधान, नीतत, काननुीव्यवस्था तनदेजशका, मापदण्ड एवं सम्पमेलनहरुको पनुरावलोकन 

4.1 नेपालको संववधान 

नेपालको संववधान २०७२ को धारा ३० मा स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बााँच्न पाउन ुसबै 
नेपालीको मौतलक अतधकार हनुे कुरा उल्लेर्ख भएको छ। त्यसै गरी सोवहको उपधारा (३) मा 
रािको ववकास सम्पबन्द्धी कायामा वातावरण र ववकास तबच समजुचत सन्द्तलुनका लातग आवश्यक 
काननुी व्यवस्था गना यस धाराले बाधा पयुााएको मातनने छैन भने्न कुरा उल्लेर्ख भएको छ। 
संववधानको धारा ५१ मा राज्यका नीततहरुमा राविय वहत अनकूुल तथा अन्द्तरपसु्ता समन्द्वयको 
मान्द्यतालाई आत्मसात ्गदै देशमा उपलब्ध प्राकृततक स्रोत साधनको संरक्षण, संवधान र वातावरण 
अनकूुल ददगो रुपमा उपयोग गने र स्थानीय समदुायलाई प्राथतमकता र अग्रातधकार दददै प्राप्त 
प्रततर्लहरुको न्द्यायोजचत ववतरण गने, जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्पबन्द्धी चेतना बढाई 
औतद्यतगक एवं भौततक ववकासबाट वातावरणमा पना सक्ने जोजर्खमलाई न्द्यूनीकरण गदै वन, वन्द्यजन्द्त,ु 
पंक्षी, वनस्पतत तथा जैववक ववववधताको संरक्षण, संवधान र ददगो उपयोग गने, वातावरणीय 
सन्द्तलुनका लातग आवश्यक भ-ूभागमा वन क्षेर कायम राख्न,े प्रकृतत, वातावरण वा जैववक 
ववववधतामातथ नकारात्मक असर परेको वा पना सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव 
तनमूाल वा न्द्यून गना उपयकु्त उपायहरु अवलम्पबन गने, वातावरण पदूाषण गनेले सो बापत दावयत्व 
व्यहोनुापने तथा वातावरण संरक्षणमा पूवासावधानी र पूवासजुचत सहमतत जस्ता पयाावरणीय ददगो 
ववकासका तसिान्द्त अवलम्पबन गने, प्राकृततक प्रकोपबाट हनुे जोजर्खमा न्द्यूनीकरण गना पूवा सूचना, 
तयारी, उिार, राहत एवं पनुस्र्थापना गने नीततहरु अवलम्पबन गररएको छ। यसैगरी संववधानले 
राविय वन नीतत, तसमसार क्षेर कावान सेवा लाई संघको अतधकारको सूची अन्द्तरगत रारे्खको छ 
भने वन, जंगल, वन्द्यजन्द्त,ु चराचरुुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पयाावरण तथा जैववक ववववधता 
जस्ता ववषयहरु संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सजुचमा रहेको देजर्खन्द्छ। 

4.2 नीतत र योजना 
राविय वातावरण नीतत,2076 

ववकास र वातावरणबीच सन्द्तलुन कायम गदै ददगो ववकासको लक्ष्य पूरा गने सन्द्दभामा वातावरणसाँग 
सम्पबजन्द्धत ऐन  ,तनयम तथा अन्द्य क्षेरगत कानूनलाई तनदेश गना ,अन्द्तराविय प्रततबिताहरु समेत  

पूरा गना तथा सरकारी ,गैरसरकारी संस्था ,समदुाय र तनजी क्षेर र संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका  
बीच वातावरण व्यवस्थापनमा समन्द्वय गना नयााँ राविय वातावरण नीततको तजुामा गना आवश्यक 
रहेको हो। प्रदषुण तनयन्द्रण ,र्ोहोर मैला व्यवस्थापन र हररयाली प्रवािन गरी नागररकको स्वच्छ  
र स्वस्थ वातवरणमा बााँच्न पाउने हकको सतुनश्चतता गने लक्ष्य रहेको छ । 
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राविय जलवाय ुपररवतान नीतत, 2076 

अन्द्तरााविय सन्द्दभामा नेपालले जलवाय ुपररवतान सम्पबन्द्धी पेररस सम्पझौता पक्षराि भई रावियरुपमा 
तनधााररत योगदान मागाजचर समेत पेश गररसकेको छ । यस राविय जलवाय ुनीतत, 2076को 
लक्ष्य अनसुार जलवाय ुउत्थानशील समाजको ववकास गरी रािको सामाजजक आतथाक समवृिमा 
योगदान परु् याउने रहेको छ ।   

 राविय शहरी ववकास रणनीतत, २०१५ 

राविय शहरी ववकास रणनीततको उदे्दश्य क्षरीय स्रोत सम्पभावनाको आधारमा इजच्छत राविय/क्षेरीय शहरी 
प्रणालीको अल्पकालीन, माध्यम र दीघाकालीन रणनीततक द्दवष्टकोणको ववकास गनुा हो । त्यसले पूवााधार, 

वातावरण, अथिंव्यवस्था र शासनको अवस्थाको मूल्याङ्ककन गदाछ साथै बेन्द्चमाका  र वांछनीय मापदण्डहरु 

स्थापना गदाछ । शहरी क्षेरको तलुनात्मक र्ाइदा महससु गना पूवााधार र वातावराणमा लगानीका लातग 

प्राथतमक रणनीतत पहलहरुको पवहचान गने पतन यस रणनीततमा उल्लेर्ख गररएको छ । यसले राविय 

शहरी नीतत, २०६४ को कायाान्द्वयन र अनगुमन सहजीकरण गनाका लातग संस्थागत रुपरेर्खा र समीक्षा 
गररएको शहरी ववकास रणनीततहरुको पतन समीक्षा गदाछ ।  

4.3 ऐन  

वातावरणीय संरक्षण ऐन, २०७६  

आतथाक ववकास र वातावरण संरक्षण बीचको अन्द्योन्द्याजश्रत सम्पबन्द्धबाटै ददगो ववकास हनु े कुरालाईा 
ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जातत, जीवजन्द्त,ु वनस्पतत, प्रकृतत तथा भौततक वस्त ुमातथ हनु 

सक्ने प्रततकूल प्रभावलाईा यथाशक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गना र प्राकृततक स्रोतको 
समजुचत उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गने सम्पबन्द्धमा कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय 

भएकोले “वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ (२०१९) अक्टोवर १४ मा पूनारालोकन गररएको तथयो । यसले 

ववकास गततववतध र वातावरण बीचको परस्पर तनभारतालाई मान्द्यता ददन्द्छ । साथै प्राकृततक संसाधनहरुको 
उजचत प्रयोग र व्यवस्थापनमा जोड ददन्द्छ । यो ऐनले EIA/IEE/संजक्षप्त वातावरणीय अध्ययन  र 

कायाान्द्वयनको लातग कानूनी आधार प्रदान गदाछ र भौततक, जैववक र सामाजजक–आतथाक वातावरणमा 
प्रततकूल प्रभावहरुलाई न्द्यूनीकरण गना जोड ददन्द्छ ।  

वातावरण संरक्षण ऐनको दर्ा ३ देजर्ख १४ सम्पम कुनैपतन प्रस्ताव कायाान्द्वयन गनुा पवुा प्रस्तावकले तोवकए 

बमोजजमका प्रस्तावहरुको संजक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारजम्पभक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय 

प्रभाव मूल्यांकन गनुा पनेछ, कसैले पतन सम्पबजन्द्धत तनकाय वा मन्द्रालयबाट तोवकए बमोजजमको प्रस्ताव 

स्वीकृत नगराई कायाान्द्वयन गना, गराउन पाउने छैन।  

वातावरण संरक्षण ऐनको दर्ा ३५ बमोजजम कसैले प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्ताव ववपरीत 

कुनै काया गरेमा तोवकएको अतधकारीले त्यस्तो काया तरुुन्द्त बन्द्द गराउन सक्नेछ र त्यस्तो काया कुन ैव्यजक्त 

वा संस्थाले गरेको भए तनजलाईा कसूरको मारा हेरी संजक्षप्त वातावरणीय अध्ययनका लातग पााँच लार्ख रुपैंया, 
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प्रारजम्पभक वातावरणीय परीक्षणको लातग दश लार्ख रुपैंया तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पचास लार्ख 

रुपैयााँसम्पम जररवाना गना सक्नेछ । 

कणााली प्रदेश वातावरणीय संरक्षण ऐन, २०७७  

यो ऐनले EIA/IEE/संजक्षप्त वातावरणीय अध्ययन  र कायाान्द्वयनको लातग कानूनी आधार प्रदान गदाछ र 

भौततक, जैववक तथा सामाजजक–आतथाक वातावरणमा प्रततकूल प्रभावहरुलाई न्द्यूनीकरण गना जोड ददन्द्छ 

। वातावरण संरक्षण ऐनको दर्ा ३ देजर्ख १४ सम्पम कुनैपतन प्रस्ताव कायाान्द्वयन गनुा पवुा प्रस्तावकले 

तोवकए बमोजजमका प्रस्तावहरुको संजक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारजम्पभक वातावरणीय परीक्षण तथा 
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गनुा पनेछ, कसैले पतन सम्पबजन्द्धत तनकाय वा मन्द्रालयबाट तोवकए 

बमोजजमको प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायाान्द्वयन गना, गराउन याउने छैन भतन उल्लेर्ख गरेको छ।  

वातावरण संरक्षण ऐन बमोजजम कसैले प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्ताव ववपरीत कुनै काया गरेमा 
तोवकएको अतधकारीले त्यस्तो काया तरुुन्द्त बन्द्द गराउन सक्नेछ र त्यस्तो काया कुनै व्यजक्त वा संस्थाले 

गरेको भए तनजलाईा कसूरको मारा हेरी संजक्षप्त वातावरणीय अध्ययनका लातग पााँच लार्ख रुपैंया, प्रारजम्पभक 

वातावरणीय परीक्षणको लातग दश लार्ख रुपैंया तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पचास लार्ख रुपैयााँसम्पम 

जररवाना गना सक्नेछ । 

भवन ऐन, २०५५ 

यस ऐनको उदे्दश्य भकूम्पप, आगलागी र अन्द्य प्राकृततक आपत्तीहरुबाट भवनहरु सरुजक्षत राख्न ुहो । यस 

ऐनको धारा १० बमोजजम, भवन कोडको मापदण्ड अनसुार भवन तनमााण गनुा अतनवाया छ । यस ऐनको 
धारा ११ ले भवनको तडजाइन र नक्सा अनमुोदन गना अतनवाया बनायो । धारा १४ (१,२ र ३) ले 

नगरपातलका र सहरी ववकास कायाालयलाई स्वीकृत तडजाईन तबना र भवन कोडको मापदण्ड बावहर भवन 

तनमााण रोक्न र त्यस्ता भवनहरु ध्वस्त पाने र जररवाना तलन पाउने अतधकार प्रदान गरेको छ । भवन 

तनयमले कानूनको कायाान्द्वयनको लातग पवक्रयात्मक मागातनदेशनहरु प्रदान गदाछ । 

राविय रे्खलकुद ववकास ऐन, २०७७ 

यो ऐन अनसुार रे्खलकुदका माध्यमबाट सवासाधरणको शारीररक र मानतसक ववकास गरी सक्षम र 

अनशुातसत नागररकहरु तयार पाना र आवश्यक प्रावधानहरु बनाएर रे्खलकुदको ववकास गनाका लातग सबै 

प्रकारका रे्खलहरु व्यवजस्थत गना र रे्खलको ववकास गना आवश्यक छ भतन उल्लेर्ख भएको छ । यसमा 
प्रदेश र स्थानीय स्तरमा रे्खल संघ तथा संरचना तनमााण गना सक्ने प्रावधान पतन रारे्खको छ ।  

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गाउाँपातलका तथा नगरपातलकालाई आफ्नो क्षेरातधकार तभरका 
वातावरण संरक्षण तथा प्रबधान गना योजना तयार गरी कायाान्द्वयन गना गराउन सक्ने अतधकार प्रदान गरेको 
छ । ऐनले वडा सतमततको काया, अतधकार र कताव्यहरु प्रदान गदाछ । ऐनको पालन गरी जग्गा, चटान, 

पहाडहरुमा वकृ्षरोपण मार्ा त वातावरण संरक्षणको लातग मद्दत गना वडाको आवश्यकता छ । यसले 

गाउाँपातलका, नगरपातलका र जजल्ला ववकास सतमततको काम, कताव्य र अतधकारको उल्लेर्ख गरेको छ । 
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पातलकाहरुले वातावरण, प्रकृतत र प्राकृततक संसाधनहरुलाई रक्षा गना आवश्यक छ । यस ऐनले 

गाउाँपातलका, नगरपातलका र जजल्ला ववकास सतमततलाई प्राकृततक स्रोतहरुको उपयोगमा कर लगाउन 

अतधकार ददन्द्छ । प्राकृततक संसाधनहरुले स्पष्ट रुपमा र्खतनज संसाधनहरुको समावेश गदाछ र यसले 

गाउाँपातलकालाई प्राकृततक संसाधनहरुको उपभोगमा पूणा अतधकार प्रदान गरेको छ । यसैले यस ऐनले 

स्थानीय तनकायलाई माटो, जंगल र अन्द्य प्राकृततक स्रोतहरुको संरक्षणका लातग सशक्त बनाउाँछ र 

वातावरणीय संरक्षण गततववतधहरु लागू गदाछ । 

श्रम ऐन, २०७४ 

यस ऐनले रोजगारदातालाई रोजगारीका लातग नेपाली नागररकलाई प्राथतमकता ददन अतनवााय गरेको छ। 

सेवाको एक वषा पतछ कम्पपनी वा तनयोक्ताले स्थायी रुपमा व्यापक पररभावषत जस्थतत, भतूमका र जजम्पमेवारी 
र वेतनमानको साथ कामदारहरुलाई रोजगार ददन ुपदाछ । तर छोटो अवतधको लातग करार अन्द्तगात 

कामदारलाई स्थायी रोजगारको हकदार हनुेछैन । रोजगारदाताले श्रम ववभागको पूवा सूचनाका साथ करार 

समाप्त गना सक्दछ । यस ऐनले बच्चा वा कम उमेरका व्यजक्तलाई रोगजारीमा तनषेध गरेको छ । 

रोजगारदाताले कामदारहरुलाई कानूनिारा पररभावषत बाहेक प्रतत ददन प्रतत घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टा 
भन्द्दा बढी लामो हनुहुनु्न । ओभरटाइम प्रतत ददन अततररक्त घण्टा र हप्ताको २४ घण्टा भन्द्दा बढी हनु 

सक्दैन । ओभरटाइम कामको लातग भकु्तान तनयतमत दरको १.५ गणुा हनुेछ । एक ववजशष्ट प्रकारको 
कामको लातग भकु्तान तनयतमत तलङ्ग अनसुार उस्तै हनुछे र त्यहााँ कुन ैभेदभाव गररने छैन । मजदरुहरु 

भववष्य कोष, अनदुान र बीमाको हकदार हनुेछन ् र अवकाशको उमेर ५८ वषा हो । रोजगारदाताले 

कानूनिारा पररभावषत गरे अनसुार कायास्थलको स्वस्थ वातावरणीय अवस्था सतुनजश्चत गना उत्तरदायी छन ्

।  

 

बाल श्रम (तनषेध र तनयमन) ऐन, २०५६ 

बाल ऐन, २०४८ र बाल श्रम (तनषेध र तनयमन) ऐन, २०५६ नेपालमा बाल श्रमसाँग सम्पबजन्द्धत प्रमरु्ख 

कायाहरु हनु ्। यी ऐनको धारा २ ले १ वषा मनुीका बालबातलकाहरुलाई “ बच्चा ” जनाउाँछ । बाल श्रम 

(तनषेध र तनयमन) ऐन २०५६, धारा ३ उपधारा १ को श्रम रोजगारीका लातग १४ वषा भन्द्दा कम उमेरका 
कुनै बच्चाको लातग प्रततबजन्द्धत छ । र्खण्ड २ ले १६ वषा भन्द्दा कम उमेरका बच्चाहरुलाई सावाजतनक 

यातायात र तनमााण सम्पबन्द्धी कायाहरु जस्ता जोजर्खमयकु्त काम गना तनषेध गदाछ ।  

र्ोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, 2068 

र्ोहर मैलाको प्रबन्द्ध गने जजम्पमेवारी स्थानीय तहको हनुेछ । यस ऐनमा गररएका थप बेवस्ता 
तनम्पन प्रकार रहेका छन ।  

(१) र्ोहरमैलाको व्यवस्थापन गना स्थानान्द्तरण केन्द्र (ट्रान्द्सर्र स्टेशन), ल्याण्डवर्ल साइट, 

प्रशोधन ्लाण्ट, कम्पपोष्ट ्लाण्ट, बायो ग्यास ्लाण्ट लगायत र्ोहरमैलाको सड्ढलन, अजन्द्तम ववसजान 
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तथा प्रशोधनका लातग आवश्यक पने पूवााधार तथा संरचनाको तनमााण तथा सञ्चालन गने जजम्पमेवारी 
स्थानीय तहको हनुेछ । 

(२) र्ोहरमैला सड्ढलन केन्द्र, स्थानान्द्तरण केन्द्र वा प्रशोधन स्थलमा र्ातलएको वा राजर्खएको 
र्ोहरमैला वा सरसर्ाईको तसलतसलामा जम्पमा भएको र्ोहरमैलाको प्रबन्द्ध गने वा कुनै पतन 
वकतसमबाट प्रयोग गने जजम्पमेवारी स्थानीय तहको हनुेछ । 

(३) यस दर्ाको प्रयोजनको लातग र्ोहरमैला सड्ढलन केन्द्र, स्थानान्द्तरण केन्द्र वा प्रशोधन स्थलमा 
र्ातलएको वा राजर्खएको र्ोहरमैला वा सरसर्ाईको तसलतसलामा जम्पमा भएको कुनै पतन पदाथा 
र्ोहरमैला मातननेछ ।   

र्ोहरमैला व्यवस्थापन गने दावयत्वाः  

(१) यस ऐन बमोजजम र्ोहरमैला व्यवस्थापन गने गराउने दावयत्व स्थानीय तहको हनुेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजर्खएको भए तापतन हातनकारक र्ोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्द्य 
र्ोहरमैला, रासायतनक र्ोहरमैला वा औद्योतगक र्ोहरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन गने दावयत्व 
तनधााररत मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्तो र्ोहरमैला उत्पादन गने व्यजक्त वा तनकायको हनुेछ । 

कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाले हातनकारक र्ोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्द्य र्ोहरमैला, रासायतनक 
र्ोहरमैला तथा औद्योतगक र्ोहरमैला प्रशोधन गरी बााँकी रहेको र्ोहरमैला तथा अन्द्य र्ोहरमैलाको 
व्यवस्थापन गररददन स्थानीय तहलाई अनरुोध गरेमा वा स्थानीय तहले तनमााण गरेको र्ोहरमैला 
व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गना माग गरेमा स्थानीय तहले तनधाारण गरे बमोजजमको सेवा शलु्क तलई 
र्ोहरमैलाको व्यवस्थापन गररददन वा र्ोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गना ददन  सक्नेछ 
र्ोहरमैलाको उत्पादन कम गने  कुनै व्यजक्त, संस्था वा तनकायले कुनै काम कारोबार गदाा उत्पन्न 
हनुे र्ोहोरमैला यथाशक्य कम गनुा पना  आफ्नो क्षेरतभर ववसजान हनु सक्ने र्ोहरमैलाको ववसजान 
वा पनुाः प्रयोगको व्यवस्था तमलाई बााँकी र्ोहरमैलामार तनष्काशन गरी र्ोहरमैलाको पररमाणलाई 
घटाउन ुप्रत्येक व्यजक्त, संस्था वा तनकायको कताव्य हनुेछ। 

संक्रामक रोग ऐन, २०२० 

यस ऐनका अनसुार नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा  मातनसमा कुनै संक्रामक रोग आएमा वा 
रै्तलएमा वा रै्तलने सम्पभावना देजर्खएमा नेपाल सरकारले सो रोग तनमूाल गना वा रोकथाम गना 
आवश्यक कारवाई गना सक्छ र सवासाधारण जनता वा कुनै व्यजक्तहरूको समूह उपर लागू हनुे 
गरी आवश्यक आदेश जारी गना सक्नेछ । नेपाल सरकारले मातनसमा उब्जेको वा रै्तलएको वा 
रै्तलने सम्पभावना भएको कुनै संक्रामक रोग तनमूाल गना वा सो रोग रोकथाम गनाको लातग आवश्यक 
व्यवस्था तमलाउन सक्नेछ ।  

4.4 तनयम/तनयमावलीहरु 

वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ 
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वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ को तनयम ३ बमोजजम अनसूुची १ मा उल्लेजर्खत  प्रस्तावको 
हकमा संजक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, अनसूुची २ मा उल्लेजर्खत प्रस्तावको हकमा प्रारजम्पभक 
वातावरणीय परीक्षण र अनसूुची ३ मा उल्लेजर्खत प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
गनुापने प्रावधान रहेको छ । यस तनयमावलीले कायासूची, प्रारजम्पभक वातावरणीय परीक्षण र 
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रततवेदनका लातग रूपरेर्खा पतन तयार पारेको छ । यस तनयमावलीको 
तनयम ६ बमोजजम गररएको सावाजतनक सनुवुाई कायाक्रमबाट प्राप्त राय सझुावलाई समेत समेटी 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनुापने प्रावधान रहेको छ। कसैले प्रस्ताव वातावरणीय 
अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्ताव ववपरीत कुन ैकाया गरेमा तोवकएको अतधकारीले 

त्यस्तो काया तरुुन्द्त बन्द्द गराउन सक्नेछ र त्यस्तो काया कुन ैव्यजक्त वा संस्थाले गरेको भए तनजलाईा 
कसूरको मारा हेरी संजक्षप्त वातावरणीय अध्ययनका लातग पााँच लार्ख रुपैंया, प्रारजम्पभक वातावरणीय 

परीक्षणको लातग दश लार्ख रुपैंया तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लातग पचास लार्ख रुपैयााँसम्पम 

जररवाना गना सक्नेछ । 

कणााली प्रदेश वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ 

यस तनयमावलीको तनयम ३ बमोजजम अनसूुची १ मा उल्लेजर्खत  प्रस्तावको हकमा संजक्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन, अनसूुची २ मा उल्लेजर्खत प्रस्तावको हकमा प्रारजम्पभक वातावरणीय परीक्षण 
र अनसूुची ३ मा उल्लेजर्खत प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुापने प्रावधान रहेको 
छ । यस तनयमावलीले कायासूची, प्रारजम्पभक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन 
प्रततवेदनका लातग रूपरेर्खा पतन तयार पारेको छ । यस तनयमावलीको तनयम ६ बमोजजम गररएको 
सावाजतनक सनुवुाई कायाक्रमबाट प्राप्त राय सझुावलाई समेत समेटी वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन 
तयार गनुापने प्रावधान रहेको छ। 

र्ोहोर मैला व्यवस्थापन तनयमावली, २०७० 

यस तनयमावली को पररच्छेद-3 मा र्ोहोरमैला बगीकरणका लातग कम्पतीमा जैववक र अजैववक 
लगायतका र्ोहरमैलालाई स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्दा हातनकारक वा रासायतनक र्ोहरमैलालाई 
छुटाछुटै बगीकरण तथा व्यवस्थापन गने गरी तोक्न ु पनेछ भनी उल्लेर्ख भएको छ । यसरी 
तोवकएकोमा र्ोहरमैला उत्पादन गने व्यजक्त, संस्था वा तनकायले सोही बमोजजम बगीकरण गनुा 
पनेछ ।उपतनयम (१) बमोजजम बगीकरण गररएको रासायतनक वा हातनकारक र्ोहरमैला 
व्यवस्थापन गने दावयत्व सम्पबजन्द्धत उत्पादकको हनुेछ ।स्थानीय तनकायले उपतनयम (१) बमोजजम 
र्ोहरमैला स्रोतमै छुट्याउने, र्ोहरमैलाको उत्पादन स्रोतमै कम गने र व्यवस्थापनको उपयकु्त 
प्रववतध अवलम्पबन गने सम्पबन्द्धमा जनचेतनामूलक कायाक्रम सञ्चालन गनेछ । 

4.5 तनदेजशकाहरु/कायाववतध 
राविय वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन तनदेजशका, २०५० 
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यस तनदेजशकाले आयोजनाको screening का लातग मापदण्ड प्रदान गदाछ । यसमा क्षेर तनधाारण 
र TOR को सन्द्दभामा सताहरुको तयारी, वा.प्र.म.ुप्रततवेदनका ववतधहरु, प्रभाव पवहचान र भववष्यवाणी, 
प्रभाव न्द्यूनीकरण उपायहरु, मस्यौदा वा.प्र.म.ुप्रततवेदनको समीक्षा, प्रभाव अनगुमन, प्रभाव अध्ययनको 
मूल्याङ्ककन, प्रभाव auditing, समदुायको सहभातगता, तातलका र अनसूुचीहरु समावेश छन ्।   

4.6 स्तर/मापदण्ड 

राविय भवन संवहता, २०६० 

२०६०/०४/१२ मा मजन्द्रपररषद्को तनणाय पतछ नेपालको राविय भवन संवहतालाई अनमुोदन गररयो जनु 

मखु्य रुपमा भवनहरुको strength, तनमााणको क्रममा साइटको सरुक्षाको बारेमा र तनमााण सम्पबन्द्धी 
ववषयवस्त,ु तनमााण सामाग्री आदद साँग सम्पबजन्द्धत छ । यो संवहताले तनमााण कायाहरुको कायाान्द्वयन 

चरणको तडजाइनमा संलग्न कमाचारीहरुको इमान्द्दार संवहतामा ववश्वास गदाछ जसले नेपालमा तनमााण 

कायामा अथापूणा सधुार ल्याउन सक्छ । 

वायकुो गणुस्तर सम्पबन्द्धी राविय मापदण्ड, २०६९ 
यस मापदण्डलाई प्रभावकारी अनगुमन गनाका लातग  ८ घण्टा  र २४ घण्टाको नमनुा संकलन आवश्यक 

रहेको छ जस्तै ३६५ ददनको कजम्पतमा ३४७ ददनका लातग Total Suspended Particulates (TSP), 

Particulate Matter (PM10 and PM2.5), carbon monoxide, lead र ozone levels को तथ्याङ्क संकलन 

गनुा पने छ । राविय सबाव्यापक वाय ुगणुस्तर मानक भन्द्छ वक कुन ैपतन ववशेष ठाउाँको लगातार दईु 

ददनसम्पम वायकुो नमनुाहरु अनगुमन गना असर्ल हनु ुहदैुन । TSP ले वायमुा ठोस र तरल कणहरु 

समावेश गदाछ जनु स्वास्थ्यको लातग हातनकारक हनु्द्छ जबकी PM10 एक वायकुो कण हो जनु १० 

micron भन्द्दा कम र्खण्डको हनु्द्छ र सजजलै श्वासप्रश्वासको नलीमा प्रवेश गना सक्दछ र गम्पभीर स्वास्थ्य 

प्रभावहरु तनम्पत्याउन सक्छ ।  दबैु TSP र PM10 प्रमरु्ख वाय ुप्रदूषक मातनन्द्छ । 

तातलका  4-1 नेपालको लातग राविय वातावरणीय वाय ुगणुस्तर 

Parameters Unit Averaging Unit Concentration Max Test methods 

TSP μg/m3 Annual  230 High Volume Sampling and Gravimetric 

Analysis 

  24 hours*   

PM 10 μg/m3 Annual  120 High Volume Sampling and Gravimetric 

Analysis, TOEM, Beta Attenuation 

  24 hours*   

SO2 μg/m3 Annual  50 Ultraviolet Florescence West and Gaeke 

Method  

  24 hours* 70  

NO2 μg/m3 Annual  70 Chemiluminescence 

  24 hours* 40 Same as annual 

CO μg/m3  8 hours* 10000 Non Dispersive Infra Red Spectophotometer 

(NDIRS) 

Lead μg/m3 Annual** 0.5 High Volume Sampling, Atomic Absorption 

Spectrometry 

Benezene μg/m3 Annual** 5 Gas Chromatographic Technique 

PM 2.5 μg/m3 24 hours* 40 PM 2.5 Sampling Gravimetric Analysis 
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Ozone μg/m3  8 hours* 157 UV Spectrophotometer 

ध्वनीको गणुस्त र सम्पबन्द्धी राविय मापदण्ड,२०६९ 
राविय ध्वनी मापदण्ड जनु नेपाल सरकार वातावरणीय संरक्षण तनयमावली २०७७ को तनयम १४ अनसुार 

लागू भएको छ जनु तनम्पन तातलकामा ददन–रात र रातको आवाजको लातग अनमुतत गररएको सीमा 
प्रभावकारी अनगुमन र संकलन हनुपुदाछ । 

 तातलका  4-2 नेपालका लातग राविय ध्वनी स्तर मापदण्ड 

Area Permitted noise level (dBA) 

 Day time Night time 

Industrial Area 75 70 

Commercial Area 65 55 

Rural Residential Area 45 40 

Urban Residential Area 55 50 

Mix Residential Area 63 55 

Protected Area 50 40 

Peace area 50 40 

Water pump 65  

Optimum sound emission limit Household appliances Optimum limit 

Diesel Generator 90 

Entertainment goods 70 

 

राविय र्खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड, २०६२ 

पानी आपूतताकतााले गने अनगुमनको क्रममा प्रमरु्ख कायाहरु तल ददइएका छना्ः 
• पानी तनयतमत रुपमा राविय वपउने पानी गणुस्तर मापदण्ड अनरुुप छ वक छैन भनेर तनजश्चत 

गना गणुस्तर तनयन्द्रण गने ।  
• सरसर्ाई र स्वास्थ्यलाई जोजर्खमको दृजश्टकोणबाट पानी आपूतता प्रणालीका सबै घटकहरुको 

आवतधक अनगुमन गर्ने ।  
• पानीको आपूतता प्रणाली संचालनको भागको रुपमा उजचत पयावेक्षण, तनररक्षण र ममातसम्पभार 

गने ।  
• पानीको गणुस्तर परीक्षण प्रयोशाला र गणुस्तर तनयन्द्रण जस्ता आवश्यक पूवााधारको ववकास 

गने । 
तातलका  4-3 नेपालका लातग राविय पानी गणुस्तर  

Parameters Permissible limits (by WHO) 

Temperature 30° C 

Odour Unobjectionable/odourless 

pH 6.5-8.5 

Turbidity 5NTU 

Conductivity 120 YS/cm3 

Appearance Clear 

Hardness 500 mg/l 

Ammonia 1.5 mg/l 

Nitrate 50 mg/l 

Iron 0.3 mg/l 

Arsenic 0.05 mg/l 
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Total Dissolved Solids 1500 mg/l 

Chloride ion 250 mg/l 

Alkalinity 100 mg/l 

Color 15 TCO 

Bacteriological coliform Nil/100ml 

E.coil Nil/100ml 

नेपाल सवारी प्रदषुण सम्पबन्द्धी मापदण्ड, २०६९ 

नेपाल सवारी प्रदषुण सम्पबन्द्धी मापदण्ड,2069 मा पेट्रोल तथा तडजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरु 
टन अनसुार पवहलो प्रकारको परीक्षण - verifying exhaust emissions, दोस्रो प्रकारको परीक्षण 
carbon monoxide, तेस्रो प्रकारको परीक्षण crankcase ग्यााँसहरुको तनष्काशनको जााँच, चौथो प्रकारको 
परीक्षण-वाजष्पक तनष्काशनको परीक्षण, पााँचौ प्रकारको परीक्षण-प्रदषुण तनयन्द्रण उपकरणहरुको 
वटकाउपना तथा पााँचौ प्रकारको परीक्षण-Low temperature test समावेश गररएको छ । 

तडजेल जेनेरेटरबाट तनष्काशन भई वायमुा जाने धवुााँको मापदण्ड, 2069 

तडजेल जेनेरेटरबाट तनष्काशन भई वायमुा जाने धवुााँको मापदण्ड बारे तनम्पन मापदण्डहरु तोवकएको 
छ ।  

 तातलका  4-4 औद्योतगक एफ्ल्यएुन्द्टको मापदण्ड तडजेल जेनेरेटरबाट तनष्काशन भई वायमुा जाने धवुााँको मापदण्ड 

Emission limit (g/kWh) 

Category_kW CO HC + NOx PM 

KW < 8 8 7.5 0.8 

8 = KW <19 6.6 7.5 0.8 

19 = KW <37 5.5 7.5 0.6 

37 = KW <75 5 4.7 0.4 

75 = KW <130 3 4 0.3 

130 = KW <560 3.5 4 0.2 

 

FIFA तनयमन संस्करण, २०१८ 

यस तनयमका अनसुार रंगशालाले ततनीहरुको जस्थतत र सवुवधाहरु (आपतकालीन प्रकाश प्रणाली, प्राथतमक 

उपचार सवुवधा, रे्खल मैदानमा दशाकहरुको घसुवैठ गने ववरुि संरक्षण आदद) समावेश गदाछ र सक्षम   

सावाजतनक अतधकारीहरुले राम्ररी तनररक्षण गरेको छ र उक्त परले तलजर्खत रुपमा पवुष्ट गरेको छ । 

रंगशाला लागू राविय कानूनिारा तनधााररत सबै सरुक्षा आवश्यकताहरु पूरा गदाछ । 
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पररच्छेद 5  
ववद्यमान वातावरणीय अवस्था 

5.1 भौततक वातावरण 

5.1.1 भौगोतलक अवजस्थतत 

प्रस्ताववत स्थल समथर भभूागमा अवजस्थत छ । आयोजना क्षेरको उचाई समरुी सतहबाट करीव 
६९२ मीटरको उचाईमा रहेको छ ।   

5.1.2 भ-ूउपयोग 

प्रस्ताववत आयोजना हाल रे्खलमैदनकै रुपमा प्रयोग भइरहेको छ  । अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरका 
अतधकांश जग्गा आबास र कृवषका लातग प्रयोग गररएको छ र केही बााँझो छोतडएको छ ।  

5.1.3 जलवाय ु

बीरेन्द्रनगरमा अवहले सम्पमको उच्चतम तापक्रम रेकडा ४१.८ तडग्री सेन्द्टीग्रडे ५ मे १९९९ मा 
मापन गररएको तथयो भन ेन्द्यूनतम तापक्रम -०.७ तडग्री सेन्द्टीग्रडे ९ जनवरी २०१३ मा रेकडा 
गररएको तथयो । यहााँको औसत घाम लाग्ने समय बावषाक रुपमा गणना गदाा ६.८ घण्टा प्रतत 
ददन रहेको छ । यस स्थानबाट नजजकैको मौसम ववज्ञान ववभागको स्टेशन नं. ४०६ स्टेशन 
बीरेन्द्रनगरमा  (थेतसयन बहभुजुमा आधाररत) रहेको छ ।  

 तातलका  5-1 आयोजना स्थल वररपररको मातसक तापक्रम तथा वषााको तथ्यांक 

 

मवहना ज्यान रे्ब माचा एवप्रल मे जनु जलुाइ अगष्ट से्टेम्पबर अक्टोबर नोबेम्पवर तडसेम्पबर बावषाक 

औषत उच्च 

°C  

१९.९ २२.५ २७.६ ३२.८ ३३.९ ३३.१ ३०.७ ३०.६ २९.९ २८.४ २४.९ २१.२ २८.० 

औषत दैतनक 

°C (°F) 

१२.६ १५.२ १९.७ २४.७ २७.२ २८.० २७.१ २६.९ २५.८ २२.१ १७.७ १३.८ २१.७ 

औषत न्द्यून 

°C (°F) 

५.४ ७.९ ११.८ १६.६ २०.४ २२.९ २३.५ २३.३ २१.६ १५.८ १०.४ ६.४ १५.५ 

औषत 
बषाा mm  

३४.४ ४२.५ २६.० २९.२ ९१.३ २५२.३ ४७१.९ ४२२.६ १९०.९ ४२.४ ९.७ १८.५ १६३१.७ 

(स्रोत: मौषम ववज्ञान ववभाग) 
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 तजस्वर  5-1 मातसक औषद बषाा (स्रोत: मौषम ववज्ञान ववभाग) 

 
 तजस्वर  5-2 थेतसयन पोतलगन 

5.1.4 भौगतभाक वववरण 

भौगोतलक रूपमा, वीरेन्द्रनगर नेपालको sub-Himalayan र lesser Himalayan क्षेरहरूमा पदाछ । 
अध्ययन क्षेर fluvio-lacustrine sediments (बालवुा, तसल्ट, माटो, जचरा र ढंुगा) बाट बनेको छ जनु 
तसवातलक पहाडको उत्तरी र दजक्षणी भागबाट जम्पमा भएको हो । यस क्षेरका कडा चटानहरू 
sedimentary, meta-sedimentary and metamorphic चटानह तमलेर बनेको छ । स्थलगत भ्रमणको 
क्रममा कुनै वाटरहोलहरू र water logging  देजर्खएन र वषााको समयमा सतहमा बग्न ेअतधकांश 
पानी जतमनले सोस्छ । यहााँको माटो प्रकार loam soil  हो ।  
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तजस्वर  5-3 नेपालको भ ुववज्ञानको नक्शा )स्रोत र्खानी तथा भगुभा ववभाग , 1994) 
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 तजस्वर  5-4 क्षेरीय भ ुववज्ञानको नक्शा
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5.1.5 भकूम्पपीय वववरण  
तलको जचर अनूसार आयोजना स्थल २०० gal क्षरेमा रहेको छ जस अनूसार भकूम्पपको समयमा 
नेपालको अन्द्य भागको तलुनामा आयोजना क्षेरको गतत न्द्यूनतम हनु्द्छ । आयोजनाको ढााँचा तनमााण 
गने क्रममा भकंूपीय र्खतराको सम्पभावनालाई मनन गरीएको छ ।  

 

 तजस्वर  5-5 नेपालको भकुम्पप जोजर्खम नक्शा (स्रोत राविय भकूम्पप मापन तथा अनसुन्द्धान केन्द्र) 

5.1.6 हावा, पानी र ध्वनी प्रदूषण 

आयोजना क्षेर राजमागाको नजजक भएता पतन यस क्षेरमा न्द्यून संख्यामा सवारी साधनहरू चलेको 
देजर्खन्द्छ । यस तथ्यलाई हेदाा सवारी साधनबाट हनुे उत्सजानको कारण वाय ुप्रदूषण हनुे सम्पभावना  
नगण्य देजर्खन्द्छ । साथै,  यस स्थानमा कुनै उद्योगहरू छैनन ्र जनसांजख्यक वहसाबमा यो स्थान 
सघन जनसंख्या भएको क्षेरमा पदैन । ल्याब पररक्षण प्रततवेदनका अनसुार यस क्षेरमा धारामा 
उपलब्ध पानीको गणुस्तर राम्रो पाइयो। वाय ुगणुस्तर राविय मापदण्ड भन्द्दा कम मारामा TSP र 
PM10 पाइयो भने ध्वनी स्तर उद्योग क्षेर भन्द्दा कम तर वाजणज्य क्षेर भन्द्दा थोरै बढी पाइयो । 
पररक्षण प्रततवेदन अनसूुचीमा समावेश गररएको छ । 

  

Proposed Area 
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5.2 जैववक वातावरण 

5.2.1 वनको वववरण 

प्रस्ताववत साइटको कुनै पतन भाग राविय तनकुञ्ज, पयाावरणीय संवेदनशील क्षेर, वन्द्यजन्द्त ुआरक्ष, 

बर्र क्षेर, संरक्षण क्षेर र राविय वनमा पदैन । यद्यवप आयोजना क्षेर धातमाक तथा ऐततहााँतसक 
स्थल कााँके्र तबहारको नजजक छ । दूरीको वहसाबले आयोजना स्थल कााँके्र तबहारको सीमाबाट 
कररब २ वकलोमीटर मार टाढा छ । आयोजना क्षेरको जैववक वातावरणको संजक्षप्त वववरण तल 
प्रस्ततु गररएको छ M 

5.2.2 मखु्य रुर्खका प्रजाततहरु 

तबरेन्द्रनगरमा ववशेष गरी Shorea robusta (साल), Acacia catechu (र्खयर), Dalbergia sissoo 

(तससाउ), Ficus religiosa (पीपल), Eucalyptus globulus (मसाला) तथा अन्द्य घास र रूर्खका 
प्रजाततहरू पाइन्द्छ । यस्तै नददको वकनारामा उष्णकवटबजन्द्दय जंगल छन जसमा Bombax ceiba 

(तसमल), Holoptelia integrifolia (र्खरी) र Trewia nudiflora (वपण्डार) जातका रूर्खको बाहलु्यता रहेको 
देजर्खन्द्छ । यस स्थानमा पाईन सक्ने जतडबटुीहरुका तसकाकाई (Acacia concinna), असरुा 
(Adhetoda vasica), तलु्सी (Ocimum sanctum), कुरीलो]] (Asparagus racemosus), हरो (Terminalia 

Chiberia), बरो (Terminalia bellerica) र अमला (Phyllanthus emblica) अदद रहेका छन (ADB, 

2015) ।  
5.2.3 स्तनधारी जनावरहरु 

आयोजना स्थल कुनै पतन बन्द्य जन्द्तकुो वास स्थान होईन । तबरेन्द्ररनगरको जंगलमा मगृ र अन्द्य 
थपु्र ैजंगली जनावरहरू छन ्भन्न ेसतुनयता पतन एतडतब ले सन ्२०१५ मा तनकालेको प्रततवेदनमा 
हाल यस स्थानमा कुनै वकतसमका जंगली जनावर नभएको उल्लेर्ख गरेको छ । 

5.2.4 चराहरु 

आयोजना स्थलमा पाईने पंक्षीहरुमा सामान्द्य प्रजाततका चराहरू छन जनु मानव बस्ती नजजकै बस्ने 
गदाछन ् जस्तै भंगेरा -(Passer donesticus), काग (Corvus macorhynchos), डांग्र े (Acridotheres 

tristis) परेवा (Columbia livia) र ढुकुर (Streptopelia decaocto) (ADB, २०१५) ।  
5.2.5 सरीसपृ प्रजातत 

यस क्षेरमा पाईने भनेर ररपोटा गररएको सामान्द्य सरीसपृमा M छेपारो] - Varanus flavescens), माउसलुी 
(Hemidactylus brookii),  करेट (Bungarus caeruleus),  राज गोमन (Naja naja) र भाइपर (Vipera 

russelli) रहेका छन । त्यस्तै उभयचर प्रजाततहरूमा भ्यागतुाहरु (Rana tigerina, Bufo stomaticus 
र Bufo melanstictus) पतन रहेका छन ।  



वा.प्र.म.ु प्रततवेदन                                                              प्रदेश रंगशाला 

32 

 

5.3 आतथाक, सामाजजक र सााँस्कृततक वातवारण 

आयोजना स्थल सरेु्खत जजल्लाको ववरेन्द्रनगर नगरपातलका वडा नं ८ मा अवजस्थत छ । नेपालको 
जनगणना सन ्२०२१ को अनसुार वीरेन्द्रनगर नगरपातलकाको जम्पमा जनसंख्या १५४,८८६ 
रहेको छ जसमा ७५,९२१ जना परुुष र ७८,९६५ जना मवहला छन ्।  नेपालको जनगणना 
सन ्२०११ को अनसुार यस नगरपातलकाको जम्पमा जनसंख्या १००,४५८ रहेको छ जसमा 
४८,७७१ जना परुुष र ५१,६८७ जना मवहला रहेको तथयो। नेपालको सन ् १९९१ को 
जनगणनाको समयमा यहााँको ४७७३ घरधरुीमा जम्पमा २२,९३७ जनसंख्या रहेको तथ्यांक 
देजर्खन्द्छ । ऐततहााँतसक कालमा ववरेन्द्रनगर नगरपातलका र सम्पपूणा सरेु्खत जजल्ला थारु तथा 
स्थातनय राझी जाततको बाहलु्यता रहेको स्थानको रुपमा जचतनए तापतन हाल यस स्थानमा वहमाली 
तथा देशका अन्द्य स्थानबाट बसााँई सराई गरेर आउनेको संख्या उल्लेख्य रुपमा देख्न सवकन्द्छ 
। 

5.3.1 जनसंख्या, घरधरुी, लैवङ्गक अनपुात र जनघनत्वको वववरण 

नेपालको जनगणना २०११ को अनसुार आयोजना प्रभाववत स्थलको जम्पमा जनसंख्या १००,४५८ 
रहेको छ जसमा ४८,७७१ जना परुुष र ५१,६८७ जना मवहला छन ्। 

 तातलका  5-2 आयोजना प्रभाववत नगरपातलका तथा वडाको जनसांजख्यक ववशेषता 
 

 

क्र.सं. 
 

ववभाजन 
घरधरुी  

परुुष 

 

मवहला 
जम्पमा जनसंख्या औषत 

घरधरुी 
संख्या 

1.  ववरेन्द्रनगर 
नगरपातलका  

२३,७१०  ८७७१  ५१६८७  १००,४५८  ४.२३ 

2.  वडा नं ८  १,९९८ ४,२५४ ४,६२९ ८८८३ ४.४४ 

स्रोताः केजन्द्रय तथ्याकं ववभाग  ,२०११  

5.3.2 धमा, जात/जातत र भाषा 
आयोजना प्रभाववत वडाको जात-जातत ववतरण ववरेन्द्रनगर नगरपातलकाको जस्तै देजर्खन्द्छ । यसको 
ववस्ततृ वववरण तल ददईएको छ ।  

तातलका 5-1 आयोजना स्थलको जात-जातत वववरण 

 

क्र.सं. जात/जनजातत  नगरपातलका (%) वडा –१० (%) 
१ क्षेरी  २६.९५ २४.१३ 
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क्र.सं. जात/जनजातत  नगरपातलका (%) वडा –१० (%) 
२ पहाडी ब्राम्पण  २०.५९ २२.९३ 

३ मगर  १२.६२ १३.३९ 

४ कामी  ११.१८ १०.६४ 

५ ठकुरी  ८.९२ ७.६६ 

६ अन्द्य १९.७४ २१.२५ 

स्रोताः केजन्द्रय तथ्याकं ववभाग, २०११ 
यस नगरपातलका तथा वडामा बोतलने मात ृभाषाको रुपमा नेपाली भाषा प्रयोग भएको देजर्खन्द्छ । 
यस सम्पबजन्द्ध वववरण तलको तातलकामा प्रस्ततु गरीएको छ ःाः     

 तातलका  5-3 मातभृाषाको आधारमा जनसंख्या  मात ृभाषा वडा (%) 

क्र.सं. मात ृभाषा  नगरपातलका (%)  वडा (%) 

! नेपाली  ९०.२३ ८८.८५ 

@ मगर ६.१३ ६.३९ 

# अन्द्य ३.६४ ४.७६ 

स्रोताः केजन्द्रय तथ्याकं ववभाग, २०११ 

5.3.3 साकं्षरता 
यस नगरपातलकाको कूल साक्षरता दर करीब ७९.६५ प्रततशत रहेको देजर्खन्द्छ जसमा परुुषको 
साक्षरता दर ८७.५८ प्रततशत र मवहलाको साक्षरता प्रततशत ७२.३१ प्रततशत रहेको छ । यसै 
गरी यस नगरपातलकामा एउटा ववश्व ववद्यालय, २ वटा क्याम्पपस,  २ वटा उच्च माध्यातमक तहको 
अध्ययन संस्था, २० वटा माध्यावक ववद्यालय, ९ वटा तनम्पन माध्यातमक तहको ववद्यालय र ५३ वटा 
प्राथतमक तहका ववद्यालयहरु रहेका छन ्। 

5.3.4 वपउने पानी तथा सरसफाई 

यस नगरपातलकामा सानो शहर स्तरीय पानी ववतरण तथा सरसर्ाई आयोजना सञ्चातलत भएको 
र उत्त आयोजना मार्ा त नगरपातलकाको प्रायाः स्थानका घरहरुमा धाराबाट पानी उपलब्ध 
गराईएको देजर्खन्द्छ  । नेपालको जनगणना २०११ अनसुार, पानीको अवस्था तनम्पन प्रकारको छ 
। 
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 तातलका  5-4 र्खानेपानीको स्रोत 

धारा/पाईप 

मार्ा त तरण 

गरीएको पानी  

ट्यूव वेल 

/ह्याण्ड 

पम्पप  

ढावकएको 
ईनार/कुवा 

नढावकएको 
ईनार/कुवा  

महुान र्खोला/नदद  अन्द्य  नबताईएको 

वा 

जानकारीमा 

नआएको 
८२.२८% २.११ % ३.७१ % १.६३ % २.१८%  ०.०८ % ४.३६% ०.६६% 

स्रोताः केजन्द्रय तथ्याकं ववभाग, २०११ 
यस नगरपातलका र यहााँका समदुायमा ढलको व्यवस्था तथा ठोस र्ोहर मैला व्यवस्थापन प्रणालीको 
अभाव देजर्खन्द्छ । तर यस स्थानमा ल्याण्डवर्ल साईट तनमााण र मानववय ववकार व्यवस्थापनको 
लातग ठााँउ छुटाईएको भएता पतन यसको तनमााण काया अझै सम्पम सरुु भएको छैन । र्ोहर पानीको 
व्यवस्थापनको लातग यहााँका प्राय घरहरुमा सेफ्टी ट्यांकीको व्यवस्था रहेको देजर्खन्द्छ । 
5.3.5 बत्ती बाल्न र र्खाना पकाउन प्रयोग गररने इन्द्धनको वववरण 

आयोजना क्षेरमा उजााको मखु्य प्रयोग मखु्य गरी २ वटा प्रयोजनको लातग गररन्द्छ जसमा र्खाना 
बनाउन तथा वत्ती बाल्न रहेका छन । आयोजना प्रभाववत क्षेरमा राविय तग्रड प्रणालीबाट पूणा 
रुपमा तबजलुी प्रवाह गरीएको छ । यस क्षेरमा र्खाना बनाउनकको लातग तबजलुी बाहेक एल.वप.जी. 
र दाउरा पतन उजााको स्रोतको रुपमा प्रयोग गने गरेको पाईन्द्छ । 

5.3.6 स्वास्थ्य 

यस स्थानमा ७ वटा स्वास्थ्य संस्था, ३ वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, २ वटा नगर स्तरीय स्वास्थ्य 
केन्द्र र एउटा प्रदेश स्तरीय आयुावेददक अस्पताल रहेको देजर्खन्द्छ । 

5.3.7  आतथाक कृयाकलाप  
आयोजना क्षेरमा बसोबास गने जनताको मखु्य पेशा कृवष हो । यस बाहेक यहााँका मातनसहरु 
व्यापार, ज्याला मजदरुी, वैदेजशक रोजगार तथा नोकरी जस्ता पेशामा संलग्न रहेको देजर्खन्द्छ । 
यहााँबाट उल्लेख्य संख्यामा मातनसहरु नेपालगञ्ज, काठमाडौं र लतलतपरु महानगरपातलकामा बसााँई 
सरेर गएको देजर्खन्द्छ । यसै गरी धेरै संख्यामा यहााँका यवुाहरु रोजगारीको र्खोजजमा भारत, मलेजशया, 
तथा र्खाडीका ववतभन्न मलुकुहरुमा पगेुको देजर्खन्द्छ ।  

5.3.8 चाड पवा 
आयोजना क्षेरमा मखु्य गरी ब्राह्मण र क्षेरीको बसोबास भएकोले यहााँ मखु्य गरी दशैं ,ततहार, माघ े
संक्रान्द्ती, होली आदद पवाहरु मनाईन्द्छ ।  
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5.3.9 पयाटकीय, सााँस्कृततक र धातमाक जानकारी  
यस नगरपातलकामा देउती बज्यै, कााँके्र ववहार र मंगल गढी जस्ता धातमाक तथा पयाटकीय 
स्थलहरु रहेका छन ्। साथै नगरपातलका क्षेर तभर मनोरञ्जनको स्थलको रुपमा बलुबलेु ताल 
तथा प्रदेश संग्राहलय पतन रहेको छ ।  
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पररच्छेद 6  
प्रस्तावको ववकल्प ववश्लषेण  

वैकजल्पक ववश्लषेण वा.प्र.म.ुअध्ययनको अतभन्न अंग हो । ववकास आयोजनाका लातग वैकजल्पक ववश्लषेणमा 
प्राववतधक, आतथाक र वातावरणीय वहसावले मूल्यांकन गररने गररन्द्छ । यस आयोजनाको ववकल्प 
ववश्लषेण तनम्पन कुराहरुमा गररएको छ ।  

6.1 तडजाइन 

आयोजना अवजस्थत योजना तनयम र ववतनयम, ऐन, तनदेजशका र तनमााण मापदण्डको आधारमा तडजाइन 

गररएको हो ।  

6.2 आयोजना क्षरे 

प्रस्ताववत स्थान हाल रे्खल मैदानकै रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । यस स्थानलाई नगर ववकास 
योजना अनसुमार रे्खलमैदानका रुपमा ववकास गना प्राथतमकतामा राजर्खएको छ । रंगशालाको 
तनमााणको लातग हाल कुन ैपतन वैकजल्पक क्षेर उपलब्ध छैन । यस नगरपातलका तभर अतधकाशं 
जग्गा बस्ती र कृवष क्षेरका रूपमा रहेको छ र यकै स्थानमा प्रस्ताववत क्षेर जतत जग्गा उपलब्ध 
हनु कदठन देजर्खन्द्छ । यस नगरपातलकाको प्राय वन धातमाक स्थलहरुका रूपमा रहेका छन ्। प्रस्ताववत 

क्षेर वस्ती  र कृवषयोग्य क्षेरबाट टाडा रहेकाले, यस क्षेरलाई आयोजना तनमााणका लातग उपयकु्त 

मातनएको हो ।  

6.3 प्रववतध, संचालनको प्रवक्रया, समय तातलका र कच्चा पदाथा प्रयोग 

प्रववतध – यस रंगशाला तनमााणको चरणमा मेजशनरी तथा मानव शजक्तमार प्रयोग गना संभव 
नदेजर्खएकाले दवैु प्रववतधको साँयकु्त रुपमा काया अगातड बढाइने छ । एक्साभेटर तथा रोलरको 
माध्यमबाट जतमन सम्पयाउने काया गररने छ । कंक्रीट मीक्स मीक्सरको माध्यमबाट गररने छ 
।साथै मानव शजक्तको माध्यमबाट रंगशालाको भवनहरु तनमााण, ववद्यतुको जडान, पानीको आपतुीको 
लातग आवशयक पाइपलाइन ववछ्याउने काया तथा ढलान, प्रस्ताव क्षेरमा आवश्यक पर्खाालको 
तनमााण कायाहरु आदद गररने छ ।  

समय तातलका – रातको समयमा रंगशाला तनमााण सम्पबन्द्धी काया गदाा स्थानीय बासीन्द्दाहरु लाई 
ध्वनी प्रदषुण हनुाले ददउसोको समयमा मार काया गने ववकल्पलाई तलइएको छ । राती पतन काम 
गदाा स्थानीयलाई समस्या हनुे भएकाले, तनमााण कायामा चावहने मेतसनरीहरुको प्रयोग गना तबहान ७ 
बजे देजर्ख बेलकुा ६ बजे सम्पम मार गने प्रबन्द्ध तमलाउने ववकल्पलाई अपनाइएको छ । 
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स्रोत – यस रंगशाला तनमााणको चरणमा तसमेन्द्ट,र्लामे छड, बालवुा, ढुङ्गा, तगटी, ईटा आदद तनमााण 
सामग्रीको आवश्यकता पदाछ । स्थानीय बजारमा पाइने तसमेन्द्ट, बालवुा, ढुङ्गा, तगटी, ईटा आदद 
तनमााण सामग्री नजजकको स्थानीय बजारबाट र्खरीद गररने छ ।प्रीफ्याब, भेजन्द्टलेटर तथा जीपसम 
टाइल्स आददको र्खरीद काठमाडौ र सरेु्खतबाट गररने छ । स्थानीय स्रोतहरुको अतधक्तम प्रयोग 
गने ववकल्पलाई तलइएको छ ।   

पानीको ववकल्प 

हाल प्रस्ताव गररएको आयोजनामा पानीको माग दैतनक १५०,००० तलटर पने देजर्खन्द्छ । हाल 
सरेु्खतको र्खानेपानी आयोजनाको क्षमता अनसुार यो माग आपूतता गना नसवकने देजर्खन्द्छ । आयोजना 
क्षेर नजजकै गेरुवा र्खोला रहेको छ । सो र्खोला वषाायाममा बग्ने गदाछ । यसका लातग वोररङ्गको 
पानी मार ववकल्प रहेको देजर्खन्द्छ । रंगशालामा paved संरचना कम हनुे हुाँदा भतुमगत जलस्रोत 
पतन ररचाजा हनुे देजर्खन्द्छ । 

र्ोहर मैला व्यवस्थापनको ववकल्प 

र्ोहर मैला व्यवस्थापनका लातग आयोजना आरै्ले उत्पादन हनुे र्ोहर व्यवस्थापन गना सक्ने छ 
भने नगरपातलकाको सेवा पतन तलन सवकनेछ । आरै्ले व्यवस्थापन गदाा पतन ववषजान स्थलसम्पम 
लैजान पने, थोरै र्ोहर र एकै नासको र्ोहर उत्पादन नहनुे हदुााँ ववतीय रूपले पतन नगरपातलकासाँग 
समन्द्वय गरी व्यवस्थापन गदाा उजचत देजर्खन्द्छ । 

अन्द्य प्रायोजनका लातग जतमन प्रयोग गने 

यस स्थान अन्द्य प्रायोजनका लातग पतन प्रयोग गना सवकन्द्छ तर हाल पतन यो स्थान रे्खलकुदकै 
लातग प्रयोग भइरहेको र अन्द्य प्रयोजनलाई प्रयोग गदाा स्थानीय एवं राविय स्तरका रे्खलकुद 
गततववतधमा कतम आउनका साथै हालको पूवााधार सम्पपूणा रुपमा पून तनमााण गनुा पने हनु्द्छ। 

 
6.4 वातावरणीय व्यवस्थापन प्रणाली 
आयोजनाले कतथत प्राकृततक र सामाजजक प्रभावहरुलाई जोगाउन उजचत ध्यान ददएको छ । स्वीकाया 
स्तरमा पररकल्पना गररएका प्रभावहरुलाई कम गना र क्षततपतूता ददनका लातग शमन उपायहरुको दायरा 
तनमााण चरण र संचालन चरणमा कायाान्द्वयनको लातग पवहचान गररएको छ । यसका साथै योजनाबि शमन 

उपायहरु तोवकएको समय तातलकामा कायाान्द्वयन भएको सतुनजश्चत गना आयोजना तनमााण र संचालनका 
लातग छुटै वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तडजाइन गररएको छ । प्रस्तावकलाई तनमााण क्षेर तभर शमन 

कायाान्द्वयन र अनगुमनको लातग जजम्पमेवार बनाइएको छ र पनुाःप्रातप्त ढााँचाहरुको आवश्यकता अनसुार 

कायाान्द्वयन र अनगुमनको अतभलेर्ख राजर्खनेछ ।  
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पररच्छेद 7  
प्रस्ताव कायाान्द्वयन गदाा वातावरणमा पने प्रभावहरु र संरक्षणका उपाय 

अध्ययन टोलीले यस अध्यायमा वणान गररएको आयोजना कायाान्द्वयनको वातावरणीय प्रभावहरुलाई कम 

गना सम्पभाववत प्रततकूल प्रभावहरुका लातग लाभदायक प्रभावहरु र शमन उपायहरुको लातग सबैभन्द्दा 
प्रभावकारी ववृि उपायहरु पवहचान गरेको छ ।  

7.1 सावाजतनक सनुवुाइमा आएका सझुावहरु 
तातलका  7-1 सावाजतनक सनुवुाइमा आएका रायसझुावहरु 

रायसझुावहरु ववज्ञको प्रततवक्रया कैवर्यत 

रारीकालीन समयमा संचालन हनुे 
काम कायाहरुले गने असरहरुलाई 
व्यवस्थापन गररनपुने  

अध्ययनको क्षेर बावहर रहेकाले 
समावेश नगररएको । 

 

रंगशालाको वररपरर बन्ने नालाको 
उजचत व्यवस्थापन हनुपुने  

यसका लातग सा.व.उ.स.साँग परामशा 
गररएको । 

 

तनमााण चरणमा स्थानीयलाई 
रोजगारीको अवसर ददइनपुने । 

यस स्थानमा थप उत्र्खनन नगररने र 
यो प्रभावलाई प्रततकुल प्रभावमा 
समावेश गररएको । 

 

नजजकै रहेको ववश्वववद्यालय जोड्ने 
सडक स्तरोन्नती गने र ट्रावर्क 
व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गररनपुने 
। 

यसका लातग सामाजजक सरंचना र 
सेवा सवुवधाको तनयतमत ममात 
संभारमा समावेश गररएको बजेट 
मार्ा त गररने । 

 

तनगरानीका लातग वडामा समन्द्वय 
सतमतत गठन गनुापने । 

यस संरचनाको तनगरानीका लातग 
उपभोक्ता सतमतत गठन गररने छ । 

 

संचालन चरणमा आउने स्वास्थ्य 
सम्पबन्द्धी समस्यालाई ववचार गदै 
कायायोजना बनाउन पने । 

यसका लातग सचेतना कायाक्रमहरू 
गररने उल्लेर्ख गररएको छ भने 
पेशागत सरुक्षा र स्वास्थ्यका लातग 
१,००,००० छुटाइएको छ । 

 

वररपरर हररयाली क्षेर हनुपुने । तनमााण चरणमा हररयालीका लातग 
वृक्षारोपण कायाक्रम प्रस्ताव गररएको 
। 

 

वररपररका टोलहरुमा र्खानेपानीको 
समस्या भएकाले सहजजकरण 
गररददनपुने । 

यसका लातग सामाजजक सरंचना र 
सेवा सवुवधाको तनयतमत ममात 
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संभारमा समावेश गररएको बजेट 
मार्ा त गररने । 

तनमााण चरणमा धलुोको व्यवस्थापन 
गररनपुने । 

तनमााण चरणमा पानी छका ने र 
कामदारहरुलाई PPE उपलब्ध 
गराउन े। 

 

 
7.2 अनकूुल प्रभावहरु 

7.2.1 तनमााण चरण 

रोजगारका अवसरहरु 

यस आयोजनाले रोजगारी अवसरको तसजाना गनेछ । यसले व्यजक्तहरुको आतथाक जस्थतत स्तोरोन्नती र 

तसप ववकासमा टेवा परु् याउनेछ । यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध लामो समय 
रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 
उद्यम र व्यापार ववकास 

तनमााण चरणमा ववतभन्न प्रकारका व्यावसावयक गततववतधहरु सञ्चालनमा आउाँन सक्नेछन ्। सामान्द्यतया, 
र्खाद्यान्न, जचया पसल, वकराना पसल, लज र रेस्टुरेन्द्टहरु संचालनमा आउने छन । स्थानीय उत्पादनहरु 

जस्तै दूध, मास,ु तरकारी, र्लरू्ल आददको माग तनमााण अवतधमा बढ्नेछ जसले स्थानीय उत्पादन र 

बजारीकरणको लातग थप प्रोत्साहन प्रदान गदाछ । यस आयोजनाका लातग ववतभन्न प्रकारका तनमााण 

सामाग्रीहरु जस्तै तसमेन्द्ट, बालवुा, तमश्रण, ववद्यतुतय जडान, शौचालयको सामाग्री जडान, रङ्ग गनेको लातग 

चावहने सामाग्री आवश्यक पदाछ । यी सामाग्रीहरु स्थानीय बजारबाट र्खरीद गररनेछ । यो प्रभावको 
पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध मध्ययम समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा 
रहेको छ ।  

7.2.2 संचालन चरण 

व्यापारमा ववृि 

स्थानीय स्तरमा पसल, रेषु्टरेन्द्ट, होटेल संचालन लगायत स्थानीय उत्पादनको र्खपतले आयआजान बढ्ने 
देजर्खन्द्छ।  यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध मध्ययम समय रहेको छ भने यो 
प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

राविय रे्खलकुदमा ववकास र रंगशाला ववतभन्न प्रयोजनमा उपयोग 

संचालन चरणमा यस रंगशालालाई ववतभन्न उदे्दश्यका लातग प्रयोग गना सवकनेछ । रंगशालामा राविय 

तथा अन्द्तराविय स्तरका रे्खलाडीहरुले रे्खल रे्खल्न पाउने अवसर समेत प्राप्त हनुेछ । यो प्रभावको 
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पररमाण उच्च, तसमा क्षेरीय र अवतध लामो समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको 
छ । 

रोजगारको अवसरहरु 

संचालन चरणमा रंगशालामा ववतभन्न ममात तथा व्यवस्थापन लगायतका कायाहरू हनु्द्छन ्जसका तनजम्पत 

प्राववतधक तथा श्रतमकको माग हनुेछ । यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध लामो 
समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

जग्गाको मूल्य ववृि 

रंगशाला स्थापना पश्चात आयोजना क्षेरमा नयााँ होटल, लज, पसल र र्खाद्यान्न स्टोरहरु स्थापना हनुेछन 
भने यस क्षेरको आतथाक गततववतध बढ्ने छ । यस कारण यस स्थान वररपररका जग्गाहरुको मूल्य 

ववृि हनु ेददनेछ । यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध लामो समय रहेको छ भन े
यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

राजश्वमा ववृि 

यस रंगशालालाई रे्खलकुद लगायत कन्द्सटा हल, सामदुावयक बैठक हलको रुपमा पतन प्रयोग गना सवकन्द्छ 

जसले राजश्व ववृिमा सहयोग परु् याउनेछ । यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा क्षेरीय र अवतध लामो 
समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

आयोजना स्थल वरपरका सडकहरुको अवस्थामा सधुार 

आयोजना स्थल वरपर सडक र्खण्डहरुको अवस्था एकदम कमजोर छ । संचालन चरणको बर्खत त्यााँहा 
रे्खलाडीहरु र आगन्द्तहुरुको ठूलो प्रवाह हनु्द्छ, जसलाई मध्यनजर गरी यहााँको सडक स्तर ववृि गनुापने 
देजर्खन्द्छ, जसको पररणाम स्वरुप यहाको सडक र्खण्डहरुको अवस्था सधुार हनुेछ र स्थानीय 
बातसन्द्दाहरुलाई सहज हनुछे । यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा क्षेरीय र अवतध लामो समय 
रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

7.3 प्रततकूल प्रभाव 
7.3.1 भौततक वातावरण 

तनमााण चरण 

भ ूउपयोगमा पररवतान 

रंगशाला तनमााणको कारण भ-ूउपयोगमा पररवतान नहनुे देजर्खन्द्छ । यो प्रभावको पररमाण न्द्यून, तसमा 
स्थानीय र अवतध लामो समय रहेको छ भने यो प्रभाव कम महत्वपूणा रहेको छ । 

ध्वनी, वाय ुगणुस्तर र कम्पपनमा प्रभाव 
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आयोजना गततववतधहरु जस्तै कटान, सम्पयाउने जस्ता कायाहरु गदाा भारी उपकरणहरु जस्तै excavator, 

बलुडोजर र वटपरको प्रयोग  गररन्द्छ । भमूी सधुारको समयमा धूलो उत्सजान र ध्वनी उत्पादन हनुेछ । 

तनमााणमा प्रयोग हनुे साधनहरु बाट पतन वाय,ु ध्वनी प्रदषुण र कम्पपन उत्पन्न हनु सक्नेछ । यो प्रभावको 
पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध छोटो समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको 
छ । 

तनमााण सामाग्री भण्डारणको प्रभाव 

तनमााण चरणमा आवश्यक पने तनमााण सामाग्री जस्तै तसमेन्द्ट, बालवुा, तगटी, डन्द्डी आदद र र्खतरनाक 

रसायनहरु, तेल, ग्रीस र रङ्गहरुको ठीक भण्डारण नगरेको र्खण्डमा प्रदषुण र आयोजना क्षेरको सौन्द्दयामा 
प्रभाव पानेछ । यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा साइट स्पेतसवपक र अवतध छोटो समय रहेको छ 
भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

उत्र्खनन ्गररएको माटो व्यवस्थापन 

तनमााण चरणमा उत्र्खनन गररएको माटो व्यवस्थापन पतन यस आयोजनको चनुौती रहेको छ तर 
यस आयोजनामा उत्र्खनन भन्द्दा बढी माटो भरणका लातग आवश्यक पने हदुा उत्र्खनन गररएको 
माटो तनमााण चरणमा भरणका लातग प्रयोग हनुछे। यस आयोजनामा तनमााण चरणमा कररव 
३७,७४३ घन तमटर उत्र्खनन हनुे छ भने भरण गनुा पने मारा ४६,४०५ घन तमटर रहेको छ 
।   

ठोस र्ोहोर व्यवस्थापन 

तनमााण र संचालन चरणमा ववतभन्न वकतसमका ठोस र्ोहोरहरु उत्पन्न हनु्द्छ जसलाई उजचत स्थानमा 
व्यवस्थापन गना आवश्यक छ । ठोस र्ोहोरको रुपमा कुवहन,े नकुवहन ेतथा अन्द्य धात ुतथा तससा जन्द्य 

र्ोहोरहरु तनस्कन्द्छन ् । वयनीहरुको र्खराब व्यवस्थापनले गदाा प्रायाः अवप्रय गन्द्ध, दृश्य प्रभावहरु र 

जंगलका वन्द्यजन्द्तकुो बसोबासमा अजस्थरता तनम्पत्याउन सक्छ । यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा 
स्थानीय र अवतध लामो समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

र्ोहोर पानीको व्यवस्थापन/ढल प्रणाली 
आयोजना तनमााण र संचालनका चरणमा ववद्यमान ढल प्रणालीमा चाप बढ्न सक्छ । तनमााण 

सामाग्रीहरुको कारणले गदाा ढल प्रणालीमा अवरोध तसजाना हनु सक्छ । यो प्रभावको पररमाण उच्च, 
तसमा स्थानीय र अवतध लामो समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 
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ट्रावर्क जाम 

तनमााण क्षेरमा तनमााण सामाग्री र अन्द्य सवारी साधानहरु ओहोर दोहोर तथा ढुवानीका क्रममा गाडीहरुका 
कारण ट्रावर्क जाम हनु सक्छ । यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध लामो समय 
रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

संचालन चरण 

सावाजतनक सेवाहरुमा दबाब 

संचालनको दौरानमा रंगशालालाई पानी, तबजलुी र टेतलर्ोन सवुवधाको आवश्यकता पदाछ । पानी 
आपूततामा दबाब स्रोतको उपयोगमा तनभार हनुेछ । यो प्रभाव पररमाणमा धेरै कम छ भने स्थानीय र अवतधमा 
लामो समय सम्पम रहनेछ । पानी आपूतताको लातग वषाा पानी संकलन प्रववतध पतन अपनाइन ेछ । यो 
प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध लामो समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा 
रहेको छ ।  

ध्वनी प्रदूषण 

आयोजना क्षेरमा ध्वनी स्तर ७०–८० dB को दायरामा हनु्द्छ । तनमााणको क्रममा सवारी साधनहरुको 
संचालन, तमक्सर, भाइबे्रटरहरुको आवाज आददले गदाा उत्पन्न हनु्द्छन ्। वातावरणीय ध्वनीको स्तरमा 
ववृिले वन्द्यजन्द्त ुतथा आयोजना क्षेर वरपरको वस्तीलाई प्रभाव पाछा । पररकजल्पत प्रत्यक्ष प्रभाव कम, 

स्थानीय र छोटो अवतधको लातग मार हनुेछ । यदी ध्वनीको स्तर ८५ dB मा पगु्यो भने यसले श्रतमक तथा 
वरपरको वस्तीलाइ प्रभाव गना सक्दछ । यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध लामो 
समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

वाय ुप्रदूषण 

तडजेल जेनरेटर, मेतसनरी उपकरण र यातायात सवारी साधनहरुको संचालनले वाय ुप्रदषुण हनु सक्छ । 

यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध लामो समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत 
महत्वपूणा रहेको छ । 

ठोस र्ोहोर व्यवस्थापन 

ठोस र्ोहोर कुवहने र नकुने हनुेछन ्जनु संचालन चरणको बर्खत उत्पन्न हनुेछन । तर त्यहााँ संचालन 
चरणको अवतधमा ्लाजस्टकको बोतलहरु, क्यानहरु, ववतभन्न र्खानेकुराका र्खोलहरु आदद जस्ता नकुवहन े

र्ोहोर उत्पादन हनुेछ । यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध लामो समय रहेको छ 
भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

ढल/र्ोहोर पानी व्यवस्थापन 
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सर्ा गने काया, नहुाउने कपडा धनुे र शौचालय सवुवधाको प्रयोग जस्ता ववतभन्न वक्रयाकलापबाट ठूलो 
मारामा र्ोहोर पानी उत्पादन हनुेछ । उत्पन्न गररएको र्ोहोर पानीको राम्रोसाँग व्यवस्थापन नगरेमा दगुान्द्ध 

र राग प्रकोप उत्पन्न हनुेछ । आयोजनाबाट १६०,००० तलटर र्ोहोर पानी ढल प्रणालीबाट तनकास हनुे 
अपेक्षा गररएको छ । र्ोहोर पानीको अनजुचत व्यवस्थापनका कारण ढल तनकास प्रणालीमा अवरोधका 
साथै ढलको पाइपको आकार गलत चयनले ढल प्रणालीहरुको धाराप्रवाह संचालनमा प्रभाव पाना सक्छ । 

यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध लामो समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत 
महत्वपूणा रहेको छ । 

सवारी सरुक्षा/सडक सरुक्षा उपायहरुको लातग ववषयवस्त ु

कायाक्रम वा प्रततयोतगता संचालन गदाा दशाक र ववतभन्न स्थानहरुबाट रे्खलाडीहरुको आगमन एकै साथ 

हनु्द्छ । यसले ट्रावर्क व्यवस्थापन र सडक सरुक्षाको समस्या तसजाना गदाछ । यो प्रभावको पररमाण 
उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध लामो समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

प्रकोप (आगो जोजर्खम, भकूम्पप) 

रंगशालाले ववतभन्न प्रकारका इलेक्ट्रोतनक उपकरणहरु प्रयोग हनु्द्छ । यसका कारण दघुाटना हुाँदा 
आगलागी हनु सक्छ । रंगशालाको तडजाइन राविय भवन संवहता अनसुार तनमााण गररनेछ र उजचत भकूम्पप 

प्रततरोधात्मक प्रववतध र मापदण्ड लागू गररनेछ । यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध 
लामो समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

7.3.2  जैववक वातावरण 
तनमााण चरण 

र्खाना पकाउने उद्दशे्यका लातग तनमााणकमीहरूले वन पैदावर काट्ने सम्पभावना 
श्रम जशववर मा बस्ने कामदार र्खाना पकाउने उदे्दश्यका लातग नजजक रहेका जंगलबाट दाउरा उपभोग गना 
सक्दछन।् यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध लामो समय रहेको छ भने यो प्रभाव 
अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

7.3.3 सामाजजक-आतथाक वातावरण 

तनमााण चरण 

पेशागत सरुक्षा तथा स्वास्थ्य 

असरुजक्षत तनमााण गततववतधका कारण पेशागत दघुाटनाहरू नेपालमा सामान्द्य हो । श्रम शजक्तहरूले ववशेष 

गरी चटान काट्ने, भारी उपकरण सञ्चालन गने, ढुवानी गने र भारी तनमााण सामग्री ओसार पोसार गने काम 

गदाा पयााप्त सरुक्षा उपायहरू पालना नगररएको कामको अभावमा उनीहरूलाई ववतभन्न जोजर्खम र स्वास्थ्य 

जोजर्खमको र्खतरा हनु्द्छ। स्वास्थ्यमा अन्द्य सम्पभाववत प्रभावहरू धूलोको जोजर्खमले गदाा सास र आाँर्खाको 
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रोगहरु हनु सक्छन । यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा साइट ववजशष्ट र अवतध छोटो समय रहेको 
छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

तलङ्ग र बाल श्रमका ववषयवस्तहुरू 

लैंतगक मदु्दाहरू तनमााणको लातग काया बलको छनोटको बर्खत उत्पन्न हनु सक्छ। आयोजनाले मवहलालाई 

बाहेक परुुष कामदारहरूलाई मार प्राथतमकता ददन सक्छ। समान काम भारका लातग मवहलालाई थोरै 

पाररश्रतमक पतन प्रदान गना सवकन्द्छ। यसले लैंतगक पक्षपातको मदु्दा तसजाना हनु सक्दछ। तनमााण चरणमा 
बाल श्रम प्रयोग हनु सक्ने जोजर्खम रहेको छ। यो प्रभावको पररमाण मध्ययम, तसमा स्थान ववजशष्ट र 
अवतध छोटो समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

स्वास्थ्य र तनमााण कायाबलको सरसर्ाइ 

स्वास्थ्य जोजर्खम सामान्द्यतया गरीब श्रम जशववर अवस्थासाँग सम्पबजन्द्धत छ। असरुजक्षत पानी र अस्वास्थ्यकर 

अवस्थाले झाडा पर्खाला र हैजा जस्ता गम्पभीर स्वास्थ्य र सरुक्षा तनयमहरूको अभावमा र तनमााण 
व्यवसायीमार्ा त तनयतमत प्रजशक्षणको रूपमा यस्ता रोगहरू पैदा गना सक्छ। यो प्रभावको पररमाण तनम्पन, 
तसमा स्थान ववजशष्ट र अवतध छोटो समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

सामाजजक सेवा सवुवधाहरुमा दबाव (पानी आपूतता, उजाा आदद) 

तनमााण कायाको क्रममा तनमााण उपकरणहरूको सञ्चालनका लातग ठूलो मारामा उजाा आवश्यक पदाछ र 

तनमााण कायाहरूका लातग पानीको ठूलो मारा जसले आयोजना क्षेरको तनयतमत ऊजाा आपूततामा प्रभाव पाना 
सक्छ। यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध लामो समय रहेको छ भने यो प्रभाव 
अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

बाह्य कायाबलसंग सामाजजक संघषा 
बावहरका मजदरुहरूले स्थानीय मातनस र तनमााण टोलीका बीच झगडा बढाउनेछन।् यस आयोजनामा 
स्थानीय मातनसहरूलाई काममा तलदा समदुायमा द्वन्द्द पतन हनुेछ। यसले आयोजना अवतध वढलाइ गदाछ। 

यी प्रभावहरू अप्रत्यक्ष, कम पररमाण, स्थानीय, र प्रकृततमा छोटो अवतधका हनुेछन।् यस प्रभावको 
पररमाण तनम्पन, तसमा स्थान ववजशष्ट र अवतध छोटो समय रहेको छ र यो प्रभाव अतत महत्वपूणा 
रहेको छ । 

संचालन चरण 

समदुाय संरचना र परम्पपरागत मानहरुमा प्रभाव 

ववतभन्न समदुायका रे्खलाडी र आगन्द्तकुहरु रंगशालामा आउने छन ्। त्यस्तै ववतभन्न समदुायका मातनस 

आतथाक गततववतधहरुका लातग आयोजना क्षेरमा बसाई सराइ गरर आउन सक्नेछन । यसले समदुाय 
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संरचना र परम्पपरागत मानहरुमा असर गदाछ । यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा स्थान ववजशष्ट र 
अवतध लामो समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

 

 

स्वास्थ्य तथा सरसर्ाई 

आयोजना सञ्चालन हुाँदा आयोजना पररसर, शौचालय तथा सर्ा वपउने पानीको व्यवस्थापन तनयतमत 
रुपमा नभएमा आउने आगन्द्तकुहरु तथा स्थानीय बासीन्द्दामा स्वास्थ्य सम्पबन्द्धी असर पने देजर्खन्द्छ 
। यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध लामो समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत 
महत्वपूणा रहेको छ । 

प्रकोप व्यवस्थापन 

सञ्चालन अवतधमा ववद्यतुीय उपकरणहरुबाट आगलागी, प्राकृततक प्रकोप वा जोजर्खमका कारण 
सञ्चालन हुाँदाका क्रममा मानवीय क्षती हनु सक्ने सम्पभावना रहन्द्छ । यो प्रभावको पररमाण उच्च, 
तसमा स्थानीय र अवतध लामो समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 

भीड एवं सवारी साधन व्यवस्थापन 

सञ्चालन अवतधमा दैतनक १०,००० जना सम्पम एकै साथ आगमन हनु सक्ने हुाँदा भीड र सवारी 
साधनका कारणले सवारी आवत जावतमा समस्या हनु सक्ने सम्पभावना रहन्द्छ । यो प्रभावको 
पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध लामो समय रहेको छ भने यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको 
छ । 

बाह्य तथा स्थानीय वासीन्द्दा बीच झैझगडा  

बावहरी मानवहरु तथा स्थानीयहरुको रहनसहन तथा संस्कृततमा तभन्नताका कारणले संलग्न मानवहरु 
तथा स्थानीय वासीन्द्दा बीच झैझगडा हनु सक्ने सम्पभावना रहन्द्छ । बाह्य पयाटक वा कमाचारी 
द्वारा संस्कृततको वहत ववपररत जानी नजानी केही वक्रयाकलाप गदाा पतन जातीय द्वन्द्द्व तनजम्पतन सक्न े
संभावना रहन्द्छ । यो प्रभावको पररमाण उच्च, तसमा स्थानीय र अवतध लामो समय रहेको छ भन े
यो प्रभाव अतत महत्वपूणा रहेको छ । 
7.3.4 प्रभाव मूल्याङ्कन  

वातावरणीय प्रभावहरुमा प्रभावको पररमाण, सीमा र अवतधमा आधाररत राविय EIA तनदेजशका १९९३ मा 
ददइएको मागातनदेशको आधारमा मूल्याङ्कन गररनेछ । यदी प्रभाव ३ वषा सम्पम रहन्द्छ भने यसलाई छोटो 
अवतध (छो.अ) को भतनन्द्छ । यदी प्रभाव ३ देजर्ख २० वषा सम्पम जारी रह्यो भने यसलाई मध्यम अवतध (म.अ) 

को रुपमा तलइन्द्छ । यदी यो २० वषा भन्द्दा पतछ सम्पम रहन्द्छ भने लामो अवतध (ला.अ) को रुपमा मातनन्द्छ 

। आयोजना तभर पने प्रभावलाई स्थान ववशेष (वव) को रुपमा पररणत गररन्द्छ र जनु वाड स्तर मा जान्द्छ 
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त्यसलाई स्थानीय (स्था) भतनन्द्छ र जनु नगरपातलका तहसम्पम जान्द्छ त्यसलाई क्षेरीय (क्षे) भतनन्द्छ । त्यस्तै 

प्रभाव जनु अपररवतानीय छ भने उच्च (उ), जो लामो अवतधमा आंजशक रुपमा पनुाःप्रातप्त योग्य मध्यम (म) 

को रुपमा पररणत हनु्द्छ र जनु उल्ट्याउन सवकन्द्छ त्यसलाई तनम्पन (तन) भतनन्द्छ । प्रत्यक्ष प्रभाव हनु े

प्रभावलाई प्रत्यक्ष (प्र) को रुपमा पररभावषत गररन्द्छ र जनु अप्रत्यक्ष प्रभावलाई अप्रत्यक्ष (अ.प्र) भतनन्द्छ ।  

प्रभाव मूल्याङ्कनको लातग राविय वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन तनदेजशका १९९३ मा उल्लेर्ख गररएको ववतध 

अपनाइएको छ ।  

तातलका  7-2 सकारात्मक प्रभावको मूल्यांकन 

तस.नं. प्रभाव प्रकृतत पररमाण सीमा अवतध मूल्यांकन महत्व 
तनमााण चरण  
१  रोजगारको अवसरहरू प्र उ–६० स्था–

२० 

ला.अ–

२० 

१००  अ.म. 

२  

उद्यम र व्यापार ववकास 

प्र उ–६० स्था–
२० 

म.अ–

१० 

९० अ.म. 

संचालन चरण  
१  व्यापारमा वृवि प्र उ–६० स्था–

२० 

म.अ–

१० 

९०  अ.म. 

२ राविय रे्खलकुदमा ववकास र रंगशाला ववतभन्न 
प्रयोजनमा उपयोग 

प्र उ–६० क्ष े–६० ला.अ–

२० 

१४० अ.म. 

३      रोजगारको अवसरहरू प्र उ–६० स्था–
२० 

ला.अ–

२० 

१००  अ.म. 

४ जग्गाको मूल्य मूल्याङ्कन प्र उ–६० स्था–
२० 

ला.अ–

२० 

१०० अ.म. 

५ सम्पभाववत बस्ती र बजार ववकास अ.प्र उ–६० स्था–
२० 

ला.अ–

२० 

१०० अ.म. 

६ राजश्वमा वृवि अ.प्र उ–६० क्ष े–६० ला.अ–

२० 

१४० अ.म. 

७ अवजस्थत वरपरका सडकहरुको अवस्थामा 
सधुार 

 

प्र उ–६० क्ष े–६० ला.अ–

२० 

१४० अ.म. 

* पररमाण: उ-उच्च, म–मध्ययम र तन- तनम्पम ; सीमा: सा- साइट ववशेष, स्था-स्थानीय र क्षे-क्षेरीय ; 

अवतध: ला-लामो, म.अ.-मध्ययम अवतध र छो.अ. – छोटो अवतध 

* अ.तम. – अतत महत्वपूणा, म.- महत्वपूणा र म.ही.- महत्वहीन 
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 तातलका  7-3 नकारात्मक प्रभावको मूल्यांकन 

तस.नं. प्रभाव प्रकृतत पररमाण सीमा अवतध मूल्यांकन  
तनमााण चरण  
भौततक वातावरण  
१  भ ूउपयोगमा पररवतान प्र उ–६० स्था–

२० 

ला.अ–२० १०० अ.म. 

२ ध्वनी, वाय,ु धलुो र कम्पपनमा 
पररवतान 

प्र उ–६० स्था–
२० 

छो.अ–०५ ८५ अ.म. 

३      तनमााण सामाग्री भण्डारणको प्रभाव प्र उ–६० सा–१० छो.अ–०५ ७५ अ.म. 
४ उत्र्खनन ्क्षेर र माटो व्यवस्थापन प्र उ–६० सा–१० ला.अ–२० ९० अ.म. 
५ ठोस र्ोहोर व्यवस्थापन प्र उ–६० स्था–

२० 

ला.अ–२० १०० अ.म. 

६ र्ोहोर पानीको व्यवस्थापन प्र उ–६० स्था–
२० 

ला.अ–२० १०० अ.म. 

७ ट्रावर्क जाम अ.प्र उ–६० स्था–
२० 

ला.अ–२० १०० अ.म. 

जैववक वातावरण  
१  वोटतबरुवा हटाउने प्र उ–६० सा–१० ला.अ–२० ९० अ.म. 
२ आगलागी प्र उ–६० क्षे –६० ला.अ–२० १४० अ.म. 
सामाजजक–आतथाक वातावरण  
१  जग्गा अतधग्रहण (वन) प्र उ–६० सा–१० ला.अ–२० ९० अ.म. 
२ पेशागत सरुक्षा तथा स्वास्थ्य प्र उ–६० सा–१० छो.अ–०५ ७५ अ.म. 
३      तलङ्ग र श्रमका ववषयवस्तहुरु अ.प्र म–२० सा–१० छो.अ–०५ ३५  म.वह. 
४ सामाजजक सवुवधामा दबाब अ.प्र म–२० स्था–

२० 

म.अ–१० ५० म. 

५ सावाजतनक स्वास्थ्य 

जोजर्खम/सरुक्षा 
अ.प्र तन–१० स्था–

२० 

छो.अ–०५ ३५ म.वह. 

६ बाह्य कायाबलसाँग सामाजजक 

संघषा 
अ.प्र तन–१० स्था–

२० 

छो.अ–०५ ३५ म.वह. 

७ सामाजजक संरचना, रोजगार 

अवसरहरु, अथाव्यवस्था र 

सांस्कृततक मूल्यहरुमा प्रभाव 

प्र उ–६० क्षे –६० ला.अ–२० १४० अ.म. 

संचालन चरण  
भौततक वातावरण  
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तस.नं. प्रभाव प्रकृतत पररमाण सीमा अवतध मूल्यांकन  
१  सावाजतनक सेवाहरुमा दबाब अ.प्र म–२० स्था–

२० 

म.अ–१० ५० म. 

२ ध्वनी प्रदूषण अ.प्र उ–६० क्षे –६० ला.अ–२० १४० अ.म. 
३      वाय ुप्रदूषण अ.प्र उ–६० क्षे –६० ला.अ–२० १४० अ.म. 
४ ठोस र्ोहोर व्यवस्थापन अ.प्र उ–६० स्था–

२० 

ला.अ–२० १०० अ.म. 

५ ढल/र्ोहोर पानी व्यवस्थापन अ.प्र उ–६० स्था–
२० 

ला.अ–२० १०० अ.म. 

६ सवारी सरुक्षा/सडक सरुक्षा 
उपायहरुको लातग मदु्दा 

अ.प्र उ–६० स्था–
२० 

ला.अ–२० १०० अ.म. 

७ प्रकोप (आगो जोजर्खम, भकूम्पप) प्र उ–६० क्षे –६० ला.अ–२० १४० अ.म. 
जैववक वातावरण  
१  वनमा आगलागी प्र उ–६० क्षे –६० ला.अ–२० १४० अ.म. 
सामाजजक–आतथाक वातावरण  
१ समदुाय संरचना र परम्पपरागत 

मानहरुमा प्रभाव 

अ.प्र उ–६० स्था–
२० 

छो.अ–०५ ८५ अ.म. 

२ भतूम मूल्य र रतु शहरीकरणको 
वृवि 

प्र उ–६० स्था–
२० 

ला.अ–२० १०० अ.म. 

३ स्वास्थ्य तथा सरसर्ाई प्र उ–६० स्था–
२० 

ला.अ–२० १०० अ.म. 

४ प्रकोप व्यवस्थापन प्र उ–६० स्था–
२० 

ला.अ–२० १०० अ.म. 

५ भीड एवं सवारी साधन 
व्यवस्थापन 

प्र उ–६० स्था–
२० 

ला.अ–२० १०० अ.म. 

६ बाह्य तथा स्थानीय वासीन्द्दा बीच 
झैझगडा 

प्र उ–६० स्था–
२० 

ला.अ–२० १०० अ.म. 

* पररमाण: उ-उच्च, म–मध्ययम र तन- तनम्पम ; सीमा: सा- साइट ववशेष, स्था-स्थानीय र क्षे-क्षेरीय ; 

अवतध: ला-लामो, म.अ.-मध्ययम अवतध र छो.अ. – छोटो अवतध 

* अ.तम. – अतत महत्वपूणा, म.- महत्वपूणा र म.ही.- महत्वहीन  
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पररच्छेद 8  
अनकूुल प्रभाव अतधकतम अतभववृि गने र प्रततकूल प्रभाव न्द्यूनगने उपाय 

अध्ययन टोलीले यस अध्यायमा वणान गररएको आयोजना कायाान्द्वयनको वातावरणीय प्रभावहरूलाई कम 

गना सम्पभाववत प्रततकूल प्रभावहरूका लातग बढोत्तरीका उपायहरू र नकारात्मक प्रभावहरूका लातग 

न्द्यूतनकरणका उपायहरू पवहचान गरेको छ। 

8.1 अनकूुल प्रभावहरुको ववृि उपाय 

8.1.1 तनमााण चरण 

रोजगारका अवसरहरू 

यस आयोजनाले स्थानीय श्रतमक, दक्ष र अप्राववतधक जनशजक्तलाई यस आयोजनाको तनमााण कायामा 
सहभागी गराइनेछ । 

उद्यम  र व्यापारमा ववकास 

आयोजनाको तनमााणमा ठूलो संख्यामा तनमााण कायाबल सामेल हनुेछ जसको लातग सेवा र उपभोग्य 

वस्तहुरूको आवश्यक पदाछ। आयोजना क्षेर नजजकै जचया पसल, वकराना पसल, रेस्टुरेन्द्ट, र्ास्ट रू्ड 

प्रमरु्ख लाभाथीहरू हनुेछन ्। यसका लातग नगरपातलका साँग समन्द्वय गरी आय आजान सम्पबन्द्धी 
तालीमहरु संचालन गररनछे। 

8.1.2 संचालन चरण 

व्यापार र व्यवसायमा ववृि 

ववतभन्न स्थानबाट रे्खलाडीहरू र आगन्द्तकुहरू स्टेतडयममा आउाँदछन ् जसलाई ववतभन्न सेवा र  

सवुवधाहरूको आवश्यक पदाछ। जचया पसल, वकराना पसल, रेस्टुरेन्द्ट, र्ास्ट रू्ड जस्ता व्यवसायहरु 

र्स्टाउनेछ। 

राविय रे्खलकुदमा ववकास र रंगशाला ववतभन्न प्रयोजनमा उपयोग 

प्रस्ताववत रंगशाला दबैु स्थानीय र राविय रे्खलहरूको लातग रे्खल मैदानको रूपमा प्रयोग गना सवकने भनी 
प्रोतसाहन गररनेछ। साथै ववतभन्न प्रकारका कायाक्रम, सेतमनार यस रंगशालामा आयोजना गना सवकने बारे 
पतन प्रचार प्रसार गररनेछ। 

रोजगारका अवसरहरू 

आयोजनाको तनमााण अवतधमा दैतनक ठूलो संख्यामा प्राववतधक, मध्य प्राववतधक र अप्राववतधक कायाबल को 
आवश्यक पदाछ। त्यस्तै संचालन चरणमा पतन केही ववतभन्न ववभागका लातग ववतभन्न प्रकारका जनशजक्त 
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आवश्यक पदाछ, जनु कायाका लातग स्थानीय क्षेरका मातनसहरूलाई रोजगारीमा अतधकतम प्राथतमकता 
प्रदान गररनेछ । 

 

8.2 प्रततकूल प्रभावहरुको न्द्यूनीकरण उपाय 

8.2.1 भौततक प्रभाव 
तनमााण चरण 

भ ूउपयोगमा पररवतान  

आयोजना रंगशालामा पररवतान भए पश्चात पतन हररयाली क्षेरहरु प्रस्ताव गररनेछ। यसका लातग 
आवश्यक लागत ववस्ततृ आयोजना प्रततवेदनमा समावेश गररएको छ । 
ध्वनी, वाय,ु धलुो र कम्पपनमा पररवतान  

सबै भारी उपकरण र मेतसनरी उपकरणहरुमा वाय ु प्रदूषण तनयन्द्रण उपकरणहरू र साइलेन्द्सरहरू 

राजर्खनेछ। तनमााण सामग्री यातायात र भण्डारणको समयमा ढावकन ेर धलुोबाट बच्नको लातग पानीको 
तनयतमत आपूती गरी आवश्यकताका आधारमा छररनेछ। कुनै पतन ्लाजस्टक जन्द्य र्ोहोरहरु र तनमााण 

सामग्रीको र्खलुा जलाउन तनषेध गररनेछ। कंक्रीट तमक्सर, भाइबे्रटर, आदद उजचत अवस्थामा राजर्खनेछ। 

ध्वनी उत्पादन उपकरणहरू ददनको समयमा मार प्रयोग गना ददइनेछ र ध्वनी स्तर ५९–७६ dBA सम्पम 

सीतमत गररनेछ। Personal Protective Equipments (PPE) उपकरणहरु सञ्चालनमा संलग्न 

कामदारलाई प्रदान गररनेछ।  

तनमााण सामाग्री भण्डार 

तनमााण सामाग्री भण्डारण क्षरे तनजश्चत ठााँउमा छोपेर मार राजर्खने छ । रसायतनक भण्डारणको क्षेरबाट 

जल प्रदूषण रोक्न उपयकु्त ववतध अपनाइ भण्डारण गररनेछ। यसका लातग थप लागत नलाग्ने अनमुान 
गररएको छ । 

ठोस र्ोहोर व्यवस्थापन 

तनमााण चरणमा construction and demolition waste को व्यवस्थापनका लातग नगरपातलकासाँग 
समन्द्वय गरी सडक लगायत र्खाल्डो परु् न प्रयोग गररनेछ । धात,ु पाइवपंग, ्याकेज सामग्री, ्लाजस्टक 

पनुाः प्रयोगका लातग नगरपातलकासाँग समन्द्वय गररनेछ। यसका लातग ने.रू. २५,००० ववतनयोजन 
गररएको छ । 

र्ोहोर पानी व्यवस्थापन 
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क्याम्पप क्षेरबाट उत्पन्न हनुे र्ोहोर पानीमा सस्पेन्द्डेड सोतलड्सको मार हनुे हदुााँ यसको उजचत 

व्यवस्थापनका लातग तनमााण चरणमा र्खाल्डो र्खनी त्यसमा ववसजान गराइने छ, जसले गदाा सोतलड्स 
त्यही र्खाल्डोमा थेतग्रने छ र प्रशोतधत पानी प्राकृततक तनकासमा पठाउने व्यवस्था गररनेछ ।   

ट्रावर्क जाम 

तनमााण सामग्रीहरूको ढुवानी ददउसोको समयमा ओसार-पोसार गना प्रततबन्द्ध गररनेछ। signal र speed 

breakers हरू प्रयोग गरेर गाडीको गतत तसतमत गररनेछ। यसका लातग ने.रू. २०,००० ववतनयोजन 
गररएको छ । 

प्रकोप जोजर्खम व्यवस्थापन 

यस आयोजनालाई आवश्यक ववद्यतुीकरणका कामहरु नेपाल राविय भवन संवहता अनसुार गररनेछ 
। आगो तनभाउने उपकरणहरु र र्ायर अलामाहरु स्थापना गररनेछ। राविय भवन संवहता अनसुार 

भकूम्पप प्रततरोध प्रववतध अनरुूप रंगशाला तनमााण गररनेछ र उजचत भकूम्पप प्रततरोधी मापदण्डहरु लागू 

गररनेछ। यसका लातग ने.रू. २००,००० ववतनयोजन गररएको छ । 

 

संचालन चरण 

ठोस र्ोहोर व्यवस्थापन 

र्ोहर संकलनका लातग उपयूक्त स्थानहरुमा तबतभन्न रंगका डस्टतबनहरू राजर्खनेछ र र्ोहर 
व्यवस्थापन र ववसजानका लातग नगरपातलकासाँग समन्द्वय गररनेछ । आवश्यक तनदेशन संकेत र 
जनचेतनकाका बोडालाई आवश्यक स्थानहरूमा राजर्खनेछ। यसका लातग ने.रू. ७५,००० ववतनयोजन 
गररएको छ । 

र्ोहोर पानी व्यवस्थापन 

यस आयोजनाबाट उत्पादन हनुे र्ोहरपानी प्रशोधनका लातग तग्रट च्याम्पबर, १, ८०,००० तलटर 

क्षमताको सेज्टक ट्यांकी र जैववक प्रशोधन ववतधका लातग कम जग्गा आवश्यक हनुे एम.वव.वव.आर. 
प्रववतध छनौट गररएको छ । यसका लातग ने.रू. १००,००,००० ववतनयोजन गररएको छ । 

सवारी र सडक सरुक्षा 
रंगशालाको संचालनको चरण एकै पटक धेरै संख्यामा सवारी साधनहरू आवत जावत गनेछन।् यस 
कारण जीवन र सम्पपत्तीको क्षेती हनुे दघुाटनाहरू हनु ेसम्पभावना रहनेछ त्यसैले ट्रावर्क संकेतहरू सडकको 
जंक्शनमा आवश्यकता अनसुार स्थापना हनुेछ र अवजस्थत पहुाँच सडकको अवस्थामा सधुार गररनेछ। 
यसका लातग ने.रू. ५,००,००० ववतनयोजन गररएको छ । 

प्रकोप जोजर्खम व्यवस्थापन 
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ववद्यतुीकरण नेपाल राविय भवन संवहता अनसुार गररनेछ र र्ायर अलामाहरू र आगो तनभाउन े

उपकरणहरू स्थापना गररनेछ। Emergency exitहरू र आपतकातलन जलाशय ट्यांकी को तनमााण 
गररनेछ रंगशालाको र्खलुा स्थान आपतकातलन पररजस्थततमा प्रयोग गररनेछ । यसका लातग ने.रू. 
१०,००,००० ववतनयोजन गररएको छ । 

8.2.2 जैववक प्रभाव 
वनमा पना सक्ने प्रभाव 

तनमााण र संचालन चरणमा संलग्न कामदारहरुलाई वन र वातावरण संरक्षण सम्पबन्द्धी सचेतना 
कायाक्रमहरु संचालन गररनेछ र र्खाना पकाउनका लातग दाउराको प्रयोग पूणा रूपमा प्रततबन्द्ध 
गररनेछ। यसका साथै अन्द्य जनचेतनाका कायाक्रमहरुका लातग ने.रू. २००,००० ववतनयोजन 
गररएको छ । 
 

8.2.3 सामाजजक - आतथाक प्रभावहरू 

तनमााण चरण 

पेशागत सरुक्षा तथा स्वास्थ्य  

कामका लातग कामदारहरूलाई सरुक्षा उपकरणहरू (हेलमेट, बटु, रबर पन्द्जा र मास्कहरु) आवश्यकता 
अनसुार प्रदान गररनेछ । सर्ा वपउने पानी र वपट शौचालयहरु जशववरमा उपलब्ध गराइनेछ । श्रतमकका 
लातग प्राथतमक उपचार सवुवधा काया क्षेर र श्रम जशववरमा उपलब्ध गराइनेछ । चौमातसक रुपमा 
कामदारहरुको स्वास्थ्य जााँच गने व्यवस्था गररनेछ । 

लैवङ्गक र बाल मदु्दाहरु 

यस आयोजनामा बाल श्रम प्रततबन्द्ध गररनेछ । मवहला श्रतमक र परुुष श्रतमकलाई समान ज्यालाको 
प्रबन्द्ध गररनेछ ।  

 

बाह्य कायाबल संग सामाजजक संघषा 
तनमााण व्यवसायीले आयोजना क्षेरमा कडा कानून, तनयम र आचार संवहता कायम गनेछ र तोकेको आचार 

संवहता पालना गना कामदारहरूलाई बाध्य बनाइनेछ। तनमााणको समयमा स्थानीय र आप्रवासीहरूबीच 

तबतभन्न वकतसमका द्वन्द्द्वबाट बच्न सरुक्षा प्रणाली स्थापना गररनेछ। 

संचालन चरण 

पेशागत सरुक्षा तथा स्वास्थ्य  

संचालन चरणमा दशाक र कामदारहरूलाई सर्ा वपउन ेपानी र शौचालयहरु उपलब्ध गराइनेछ । 

यसका साथै दशाक, रे्खलाडी र कामदारहरूलाई प्राथतमक उपचार सवुवधा उपलब्ध गराइनेछ।  
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बाह्य आगन्द्तकुसंग द्वन्द्द्व  

स्थानीय ठाउाँको वस्त ुस्थीतत, रहन सहन र रीतत ररवाजबारे जनचेतना कायाक्रम गररनेछ, बावहरी 
आगन्द्तकुहरूलाई स्थल प्रवेशमा सोधपछु गने व्यवस्था तमलाइनेछ र स्थानीय संस्कृतत सम्पबन्द्धी 
जनचेतानामूलक कायाक्रमहरु गररनेछ । 

ववपद जोजर्खम व्यवस्थापन 

आगलागीको जोजर्खमको लातग आयोजना पररसरमा आवश्यक पानीको आपतुी सतुनजश्चतता गररने छ 
र आगो तनभाउने उपकरणहरुको जडान गररने छ । भकूम्पपीय जोजर्खमको न्द्यूनीकरणको लातग 
आयोजना पररसरमा र्खलु्ला क्षेरसम्पम जाने मागा तयर गरी सोको जानकारी आगन्द्तकुहरुलाई 
प्रष्टरुपमा बजुझने गरी प्रदशान गने व्यवस्था तमलाइनेछ। प्रकोप व्यवस्थापन सम्पबन्द्धी पालना गनुापने 
आवश्यक जानकारी मूलक दस्तावेजहरु बनाएर सोको जानकारी आगन्द्तकुहरुलाई प्रष्ट रुपमा बजुझन े
गरी प्रदशान गने व्यवस्था तमलाइने छ । 

 

रे्खलकुद प्रततयोतगता संचालन हुाँदा पहुाँच सडकमागामा बढ्ने ट्रावर्कको चापको व्यवस्थापन  

एकै चोटी १०,००० जना आवत जावत गदाा भीड हनु ेसम्पभावना रहन्द्छ । त्यसका लातग सवारी 
आवत जावतमा सहज वनाउन यस आयोजनाको कजम्पतमा १ जना जनशजक्त सवारी साधन व्यवस्थापन 
तथा भीड न्द्यनुीकरणका लातग तनयजुक्त गररने छ भने ववदाका ददन र ठूलो कायाक्रम भएको ददन 
प्रहरी र प्रशासनको सहयोग तलइनेछ ।   
सामाजजक संरचना र सेवा सवुवधाको तनयतमत ममात संभार 
संचालन चरणमा यस आयोजनाले सामाजजक संरचना र पूवााधारमा चाप बढाउने हदुा र्खानेपानी तथा 
पहुाँच सडक जस्ता भौततक संरचनाहरुको तनयतमत ममात संभारका लातग बजेट ववतनयोजन गररने 
छ। यसका साथै रंगशालाका संरचनाको तनयतमत ममात संभार नहदुा दशाक, रे्खलाडी लगायत 
सरोकारवालाहरूलाई असहज हनुे लगायत सरुक्षामा समेत प्रभाव पने हदुा यसको तनयतमत ममात 
संभार गररने छ।  यसका साथै रंगशालाले आवश्यक नभएको समयमा उपलब्ध र्खानेपानी वपउन 
तथा अजग्न तनयन्द्रणका लातग स्थानीयले प्रयोग गना सवकने व्यवस्था गररनेछ । 
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 तातलका  8-1 वातावरण व्यवस्थापन योजना 

सकारात्मक 

प्रभाव 

बढोत्तरीका 
वक्रयाकलाप के 

के गने 

कहााँ गने कसरी गने कवहले गने कसले गने 
अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय, प्रववतध 

अनगुमन 
तथा 

मूल्याङ्कन 

रोजगारको 
अवसरहरू 

स्थानीयलाई 

प्राथतमकता ददने 
आयोजना 
क्षेर 

रोजगारीमा स्थानीयलाई 
प्राथतमकता ददने 

तनमााण/संचालन 

चरण 

तनमााण व्यवसायी / 

प्रस्तावक 
कुनै थप लागत नलाग्ने प्रस्तावक 

उद्यम ववकास र 
व्यापार ववकास 

प्रोत्साहन गने 
आयोजना 
क्षेर 

लघ ुउद्यमका तातलमहरु संचालन 
गने 

तनमााण/संचालन 

चरण 
प्रस्तावक १०,००,००० प्रस्तावक 

राविय 
रे्खलकुदमा 
ववकास र 
रंगशाला ववतभन्न 
प्रयोजनमा 
उपयोग 

स्थानीय, क्षेरीय 
र ग्लोबल रे्खल, 

बैठकका लातग 
प्रोत्साहन 

आयोजना 
क्षेर 

स्थानीयलाई प्रजशक्षणका लातग 
तनशलु्क मैदान उपलब्ध गराउने 
र रंगशालाको प्रयोग बारे प्रवधान 
गने 

संचालन चरण प्रस्तावक कुनै थप लागत नलाग्ने प्रस्तावक 

सम्पभाववत बस्ती 
र बजार ववकास 

अततररक्त 

संख्यामा होटल, 

लज, पसल र 
बजारको  
ववकास 

आयोजना 
क्षेर 

लघ ुउद्यम र आय आजान सबन्द्धी 
तातलमहरु संचालन गने 

संचालन चरण  प्रस्तावक कुनै थप लागत नलाग्ने प्रस्तावक 

कुल लागत १,००,०००   
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नकारात्मक 
प्रभाव 

न्द्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप के 

के गने 

कहााँ गने कसरी गने कवहले गने कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 

तथा 
मूल्याङ्कन 

भौततक प्रभावहरु 

भ ू उपयोगमा 
पररवतान 

हररत क्षेर 
तनधाारण गने 

आयोजना 
क्षेर 

हररत क्षेरको लातग जग्गा 
छुटाउने र प्रयोग गररनेछ 

तनमााण चरण तनमााण व्यवसायी तड.वप.आर.मा समावेश 
गररएको 

प्रस्तावक 

ध्वनी, वाय,ु धलुो 
र कम्पपनमा 
पररवतान 

श्रतमकलाई PPE 

उपलब्ध 
गराउन े

आयोजना 
क्षेर 

तनमााण चरणमा पानी छका ने, PPE 

उपलब्ध गराउने 
तनमााण चरण तनमााण व्यवसायी / 

प्रस्तावक 

२,५०,००० प्रस्तावक 

तनमााण सामाग्री 
भण्डारणको 
प्रभाव 

उजचत 
तनयमापालन 

आयोजना 
क्षेर 

उजचत प्रकारले ढाक्ने तनमााण चरण तनमााण व्यवसायी कुनै थप लागत नलाग्ने प्रस्तावक 

ठोस र्ोहोर 
व्यवस्थापन 

ववभाजन र 
पनुाःप्रयोगको 
लातग बेजचएको 

आयोजना 
क्षेर 

तनदेशन संकेत, जनचेतनाका लातग 
बोडालाई राख्न े। तबतभन्न रंगको 
डस्टतबनहरू र्ोहारको प्रकार 
अनसुार संकलनका लातग स्थापना 
गने । 

तनमााण चरण तनमााण व्यवसायी / 

प्रस्तावक 

२५,००० प्रस्तावक 

ट्रावर्क जाम व्यवस्थापन आयोजना 
क्षेर 

उच्च समयमा यातायात प्रततबन्द्ध, 

होतडंग बोडाहरूको स्थापना र 
सरुक्षाको संकेत गने 

तनमााण चरण प्रस्तावक २०,००० प्रस्तावक 

र्ोहोर पानीको 
व्यवस्थापन 

सेजट्लङ्ग ट्याङ्क 
तनमााण 

आयोजना 
क्षेर 

सेजट्लङ्ग ट्याङ्क तनमााण तनमााण चरण तनमााण व्यवसायी/ 
प्रस्तावक 

तडजाइनमा समावेश 
गररएको 

प्रस्तावक 
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नकारात्मक 
प्रभाव 

न्द्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप के 

के गने 

कहााँ गने कसरी गने कवहले गने कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 

तथा 
मूल्याङ्कन 

प्रकोप (आगो 
जोजर्खम, 
भकूम्पप) 

राविय भवन 
संवहताको 
पालना 

आयोजना 
क्षेर 

अग्नी तनयन्द्रण उपकरणहरु 
नगरपातलका साँग समन्द्वय गरी 
व्यवस्था गने, राविय भवन संवहता 
पालना 

तनमााण चरण तनमााण व्यवसायी २,००,००० प्रस्तावक 

ठोस र्ोहोर 
व्यवस्थापन 

ववभाजन र 
पनुाःप्रयोगको 
लातग बेजचएको 

आयोजना 
क्षेर 

तनदेशन संकेत, जागरूकताका 
लातग बोडालाई मखु्य स्थानहरूमा 
तबतभन्न रंगको डस्टतबनहरू 
र्ोहारको प्रकार अनसुार अलग 
गने 

संचालन चरण प्रस्तावक बावषाक ७५,००० प्रस्तावक 

र्ोहोर पानी 
व्यवस्थापन 

प्रशोधन आयोजना 
क्षेर 

तग्रट च्याम्पबर, सेज्टक ट्याङ्की र 
एमववववआर तनमााण 

संचालन चरण प्रस्तावक १,००,००,००० प्रस्तावक 

सवारी र सडक 
सरुक्षा 

ट्रावर्क 
संकेतहरू राख्ने 

  आवश्यक स्थानहरुमा ट्रावर्क 
संकेतहरू राख्न ेर पहुाँच मागाको 
तनयतमत ममात संभार गने 

    बावषाक ५,००,००० प्रस्तावक 
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नकारात्मक 
प्रभाव 

न्द्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप के 

के गने 

कहााँ गने कसरी गने कवहले गने कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 

तथा 
मूल्याङ्कन 

प्रकोप जोजर्खम 
व्यवस्थापन 

राविय भवन 
संवहताको 
पालना 

  ववद्यतुीकरण नेपाल राविय भवन 
संवहता अनसुार गररने, आगो 
तनभाउने उपकरण स्थापना 
गररने, र्ायर अलामा स्थापना 
गने,   प्रवेश र तनकास द्वारहरू 
आगोबाट उम्पकने मागाको लातग 
प्रयोग गररने, आपतकातलन 
जलाशय ट्यांकी बनाइने, राविय 
भवन संवहता अनसुार भकूम्पप 
प्रततरोध प्रववतध अनरुूप रंगशाला 
तनमााण र संभार गररने 
शतुनजश्चतता र र्खलुा स्थान 
आपतकातलन पररजस्थततमा प्रयोग 
गररनेछ । 

    १०,००,००० प्रस्तावक 

जैववक प्रभावहरु 

वन सबन्द्धी 
चासोहरु 

सचेतना 
कायाक्रमहरु 
गने र 
वृक्षारोपण 

आयोजना 
क्षेर 

नजजकैको जंगलमा श्रम र 
आगन्द्तकुहरूलाई तनषेतधत गने, 
हररयालीका लातग वन 
तडतभजनसाँग समन्द्वय गरी प्रबधान 
गररने 

तनमााण/संचालन 
चरण 

तनमााण व्यवसायी र 
प्रस्तावक 

१५,००,००० प्रस्तावक 

समाजजक-आतथाक प्रभावहरु 



वा.प्र.म.ु प्रततवेदन                                                              प्रदेश रंगशाला 

58 

 

नकारात्मक 
प्रभाव 

न्द्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप के 

के गने 

कहााँ गने कसरी गने कवहले गने कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 

तथा 
मूल्याङ्कन 

पेशागत स्वास्थ्य 
तथा सरुक्षा 

प्राथतमक 
उपचारको 
व्यवस्थापन 

आयोजना 
क्षेर 

सरुक्षा सामाग्री, प्राथतमक उपचार 
सवुवधा प्रदान गने 

सरुजक्षत तनमााण अभ्यासहरू गने र 
सरसर्ाइमा कायामा एकरुप्ता ददने 

तनमााण/संचालन 
चरण 

प्रस्तावक वावषाक ५,००,००० प्रस्तावक 

तलङ्ग र बाल 
मदु्दाहरु 

सचेतना 
कायाक्रमहरु 
गने 

आयोजना 
क्षेर 

बाल श्रम रोक्ने, मवहला 
श्रतमकलाई ध्यान ददएर 
अनौपचाररक क्षेरहरूको 
संगठनगने र न्द्यूनतम श्रम 
मापदण्डहरूको ममात गने 

तनमााण/संचालन 
चरण 

तनमााण व्यवसायी, 
प्रस्तावक 

कुनै थप लागत नलाग्न े प्रस्तावक 

ट्रावर्कको 
चापको 
व्यवस्थापन 

कामदार 
तनयजुक्त र 
संभाववत 
तनकायसाँग 
सहकाया 

आयोजना 
क्षेर 

सवारी आवत जावतमा सहज 
वनाउन यस आयोजनाको १ जना 
जनशजक्त सवारी साधन 
व्यवस्थापन तथा भीड 
न्द्यनुीकरणका लातग तनयजुक्त गररने 
छ भने ववदाका ददन र ठूलो 
कायाक्रम भएको ददन प्रहरी र 
प्रशासनको सहयोग तलइनेछ 
स्थानीय सेवासवुवधामा पने चाप । 

संचालन चरण प्रस्तावक थप लागत नचावहने प्रस्तावक 

वाह्य कामदार, 

आगन्द्तकु र 
स्थानीय बीच झै 
झगडा 

सचेतना 
कायाक्रमहरु 
गने 

आयोजना 
क्षेर 

स्थानीय ठाउाँको वस्त ु स्थीतत, 
रहन सहन र रीतत ररवाजबारे 
जनचेतना कायाक्रम गने, बावहरी 
आगन्द्तकुहरूलाई स्थल प्रवेशमा 

तनमााण/संचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लागत नचावहने प्रस्तावक 
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नकारात्मक 
प्रभाव 

न्द्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप के 

के गने 

कहााँ गने कसरी गने कवहले गने कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 

तथा 
मूल्याङ्कन 

सोधपछु गने व्यवस्था तमलाउने, 
स्थानीय संस्कृतत सम्पबन्द्धी 
जनचेताना मलुक कायाहरु गने । 

सामाजजक 
संरचना र सेवा 
सवुवधाको 
तनयतमत ममात 
संभार 

 तनयतमत ममात 
संभार 

आयोजना 
क्षेर 

संचालन चरणमा यस 
आयोजनाले सामाजजक संरचना र 
पूवााधारमा चाप बढाउने हदुा 
र्खानेपानी तथा पहुाँच सडक 
जस्ता भौततक संरचनाहरुको 
तनयतमत ममात संभारका लातग 
बजेट ववतनयोजन गररने। यसका 
साथै रंगशालाका संरचनाको 
तनयतमत ममात संभार नहदुा 
दशाक, रे्खलाडी लगायत 
सरोकारवालाहरूलाई असहज हनुे 
लगायत सरुक्षामा समेत प्रभाव 
पने हदुा यसको तनयतमत ममात 
संभार गररने। 

संचालन चरण प्रस्तावक वावषाक १०,००,००० प्रस्तावक 

स्थानीयहरू 
जानकाररबाट 
बजन्द्चत 

स्थानीयलाई 
जानकारीका 
लातग जानकारी 
मूलक 

आयोजना 
क्षेरमा 

हरेक वक्रयाकलाप र रे्खल 
सम्पबन्द्धीको जानकारी सवहत 
होतडङ्ग वोडा (तडजजटल) को 
व्यवस्था साथै  

तनमााण र संचालन 
चरणमा 

प्रस्तावक २,००,००० प्रस्तावक 
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नकारात्मक 
प्रभाव 

न्द्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप के 

के गने 

कहााँ गने कसरी गने कवहले गने कसले गने अनमुातनत जनशजक्त, 

बजेट, समय 

अनगुमन 

तथा 
मूल्याङ्कन 

वोडाहरुको 
व्यवस्था 

नकारात्मक प्रभाव न्द्यूतनकरणका लातग आवश्यक लागत १,६७,७०,०००  
वातावरण व्यवस्थापनका लातग कुल लागत १,६७,७०,०००  
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पररच्छेद 9  

वातावरणीय अनगुमन योजना 

यस आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको अनगुमन गने प्रमरु्ख जजम्पमेवारी प्रस्तावकको 
रहने छ । प्रस्तावकले हरेक ६-६ मवहनामा स्व-अनगुमन गरी प्रततवेदन उद्योग, पयाटन, वन तथा 
वातावरण मन्द्रालयमा पेश गनुा पने छ भने मन्द्रालयले आवश्यक ठानेमा अनगुमन गना सक्ने छ 
। मन्द्रालयको अनगुमनमा प्रस्तावकले समन्द्वय गनुा पनेछ । 
9.1 वातावरणीय अनगुमन  

यस आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको कायाान्द्वयनका लातग वातावरणीय अनगुमनलाई 
३ प्रकारमा ववभाजन गरी वातावरणीय अनगुमन योजना तयार गररएको छ । 

9.1.1 आधारभतू अनगुमन  

आधारभतू अनगुमनले वातावरणीय स्रोतहरूको आधारभूत अवस्थाको तथ्याङ्क संकलन गना मद्दत गदाछ। 

भववष्यमा आयोजनाले पारेको प्रभाव मलु्याङ्कन गना यो अनगुमन आवश्यक रहन्द्छ । 

9.1.2 अनपुालन अनगुमन 

वातावरण संरक्षण उपायहरू र अन्द्य तनधााररत आवश्यकताहरूको पालना गररएको छ भन्न ेसतुनजश्चत गना 
अनपुालन अनगुमन आवश्यक पदाछ ।  

9.1.3 प्रभाव अनगुमन 

प्रभाव अनगुमनले वातावरणीय संरक्षण उपायहरूको प्रभावकाररता तनधाारण गना सहयोग गदाछ । यो 
अनगुमन आयोजना तनमााण चरणको अन्द्त्यमा वा आयोजना कायाान्द्वयन पश्चात गना प्रस्ताववत गररन्द्छ।  

 

9.2 वातावरणीय अनगुमन टोली 
प्रस्तावकले वातावरणीय व्यवस्थापन इकाई (EMU) स्थापना गनेछ। यस इकाईका जजम्पमेवारी तनम्पन 
प्रकार हनुेछन:् 

• वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाहरुको कायाान्द्वयनका लातग तनमााण व्यवसायीको कायाहरुको 
सपुररवेक्षण र तनरीक्षण गने; 

• आवश्यक अनगुमन ढााँचाहरू तैयार गने रेकडा राख्न ेकाया गने;  
• सरोकारवालाहरूसाँग बैठकहरू आयोजना गने र सहभातगतामूलक वातावरणीय अनगुमन गने; 
• तनमााण र संचालन अवतधमा पवहचान भएका थप वातावरणीय प्रभावहरूको लातग वातावरणीय 

व्यवस्थापन योजनाहरु प्रस्ताव गने र 
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• कणााली प्रदेश वातावरणीय संरक्षण तनयमावली २०७७ को प्रावधान बमोजजम वातावरणीय 
अनगुमन गना सम्पबजन्द्धत तनकाय (मन्द्रालय) को अनगुमन टोलीलाई सहयोग परु् याउने। 

आयोजनाले ववतभन्न ववषय ववज्ञहरुलाई समावेश गराइ एक टोली गठन गने छ र यस टोलीलाई 
संयोजन गना एक कमाचारी तोक्ने छ। यस टोली मार्ा त अनगुमन र नकारात्मक प्रभाव 
न्द्यूनीकरणका गततववतध संचालन गररनेछ। यस टोलीमा तनम्पन जनशजक्तको व्यवस्था गररनेछ ।  

o वातावरणववद् 

o तसतभल ईजन्द्जतनयर 

o समाजशास्त्री 
o वर्ल्ड सहयोगी 

 

संगठनको प्रवाह रेर्खाजचर तल जचरमा ददइएको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तजस्वर  9-1 वातावरणीय व्यवस्थापनका लातग संगठनात्मक एकाई 

* वातावरण अनगुमन टोलीमा वातावरण ववद, भगुभा ववद, सामाजशास्त्री, तसतभल इजन्द्जनवयर र 
जैववक ववज्ञहरू रहने छन ।

तनयतमत अनपुालन अनगुमन 

साप्तावहक प्रततवेदन बनाउने र तनमााण 
व्यवसायी आदद संग छलर्ल गने 

कणााली प्रदेश रे्खलकुद वववकास पररषद 

पररयोजना क्षेरको कायाालय / उपभोक्ता 
सतमतत 

पररयोजनाको जस्थतत 

अनसुार वातावरणीय 

प्रततवेदन बनाउन े

वातावरणीय व्यवस्थापन 

एकाई 

वातावरण अनगुमन टोली 

अनगुमन प्रततवेदन तयार गने र 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको 
कायाान्द्वयन गने गराउने । 
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 तातलका  9-1 आधारभूत अनगुमनको वववरण  

ववषयवस्त ु सूचक ववतध स्थान  तातलका जजम्पमेवारी  लागत 

वाय ुगणुस्तर PM10, SO2, NOx, 

TSP  
उच्च मारा नमूना संकलन 

गने यन्द्र, तनरीक्षण र मापन 

आयोजना र तनमााण 

क्षेर वरपर 

तनमााण चरण अजघ प्रस्तावक ४०,००० 

 

ध्वनी गणुस्तर ध्वनी स्तर (dB) अवलोकन, तनरीक्षण र 

मापन 

आयोजना क्षेर तभर र 

तनमााण क्षेर वरपर 

तनमााण चरण अजघ प्रस्तावक ५,००० 

 

ट्रावर्क ब्यवस्थापक यातायात घनत्व  ट्रावर्क सवेक्षण आयोजना र 

आयोजना पररतध 

ततरको सडक 

तनमााण चरण अजघ प्रस्तावक ५,००० 

 

सामाजजक 

गततववतधहरू 

ददन प्रतत ददनको 
गततववतधहरु 

अवलोकन, स्थानीय 

व्यजक्त, नगरपातलकाको 
साथ छलर्ल 

आयोजना क्षेर तनमााण चरण अजघ प्रस्तावक ५,००० 

जनशजक्त      ५०,००० 

कूल      १०५,००० 

 

 तातलका  9-2 अनपुालन अनगुमनको वववरण 

ववषयवस्त ु सूचक स्थान तातलका ववतध जजम्पमेवारी  लागत 

वातावरणीय व्यस्थापन 
योजनामा उल्लेर्ख भएका 
कायाहरू 

अध्यायमा समावेश 

सबै वातावरणीय 

शमन उपायहरू 

तनमााण  क्षेर हरेक मवहना प्रत्यक्ष अवलोकन, 

कागजात, स्थानीय 

समदुायहरूसाँग छलर्ल 

आयोजना, 
वातावरणीय 
अनगुमन टोली 

आयोजना वा तनमााण 
व्यवसायी लागतमा 
समावेश छ 
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स्वीकृत EIA अनसुार 

तनमााण 

स्वीकृत EIA आयोजना क्षेर हरेक मवहना अवलोकन र तनरीक्षण आयोजना, 
वातावरणीय 
अनगुमन टोली 

  - 

ठोस र्ोहोर व्यवस्थापन दृश्य तनरीक्षण, गन्द्ध आयोजना क्षेर तभर प्रत्येक ३ मवहनामा अवलोकन र तनरीक्षण आयोजना, 
वातावरणीय 
अनगुमन टोली 

१०,००० 

वाय ु र ध्वनी गणुस्तर PM10, SO2, NOx, 

TSP  

ध्वनी स्तर (dB) 

आयोजना क्षेर तभर 

र वरपर 

वषाको २ पटक नमूना र प्रयोगशालाको 
ववश्लषेण 

आयोजना, 
वातावरणीय 
अनगुमन टोली 

१००,००० 

ट्रावर्क ब्यवस्थापक यातायात घनत्व  आयोजना र 

आयोजना पररतध 

ततरको सडक 

हरेक वषा अवलोकन र तनरीक्षण आयोजना, 
वातावरणीय 
अनगुमन टोली 

५,००० 

स्थानीय मातनसहरूलाई 

रोजगारका अवसर देजर्ख 

स्वास्थ्य र सरुक्षा उपायहरू 

स्थानीय ठेगानाको 
साथ श्रम संख्या 

आयोजना क्षेर वषाको एक पटक रोजगार रेकडा आयोजना, 
वातावरणीय 
अनगुमन टोली 

५,००० 

पेशागत स्वास्थ्य र सरुक्षा 
उपायहरू 

 कायाक्षेर र 
दशाकसाँग सम्पबजन्द्धत 
दूरघटना  

आयोजना क्षेर 

 

 

 

मवहनाको एक 

पटक 
क्षेर अवलोकन र 
अन्द्तरवक्रया 

आयोजना, 
वातावरणीय 
अनगुमन टोली 

५,००० 

 

जनशजक्त      १००००० 

कूल      २,२५,००० 
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तातलका  9-3 प्रभाव अनगुमनको वववरण 

ववषयवस्त ु सूचक स्थान  तातलका ववतध  जजम्पमेवारी  लागत 

वाय ुगणुस्तर तनमााण उपकरणहरूको 
पररचालन जस्थतत 

उत्सजान उपकरण 

क्षेर 

वषाको २ पटक अवलोकन र 

तनरीक्षण 

आयोजना, 
वातावरणीय 
अनगुमन टोली 

१००,००० 

वनको पाररजस्थततक 

जस्थतत 

सतामा वनको जस्थतत 

coverage र प्रजाततको 
घनत्व 

आयोजना क्षेरको १ 

वकलोतमटर वन क्षेर 

तभर 

वषाको २ पटक प्रत्यक्ष अवलोकन र 

समदुाय छलर्ल र 

वन क्षेरमा plot 

अध्ययन अनगुमन 

स्थापना गरेर 

आयोजना, 
वातावरणीय 
अनगुमन टोली 

आयोजना लागतमा 
समावेश छ 

ट्रावर्क  भीड र 

व्यवस्थापन 

ट्रावर्क जाम मूल्यांकन सडकहरू आयोजना 
क्षेर नजजकै 

वषाको २ पटक अवलोकन आयोजना, 
वातावरणीय 
अनगुमन टोली 

५,००० 

 

ठोस र्ोहोर व्यवजस्थत 

गनुा 
आयोजना क्षेर वररपरर 

सरसर्ाई 

आयोजना क्षेर वषाको ३ पटक वहडेर सवेक्षण गने आयोजना, 
वातावरणीय 
अनगुमन टोली 

५,००० 

स्थानीय मातनसहरूलाई 

रोजगारका अवसरहरु 

स्थानीय ठेगानाको साथ 

श्रम संख्या 
आयोजना क्षेर वषाको १ पटक रोजगारको  रेकडा 

गरेर 

आयोजना, 
वातावरणीय 
अनगुमन टोली 

नलाग्ने 
 

व्यापार र व्यवसायमा 
ववकास 

रेस्टुरेन्द्ट, जचया स्टाल, 

वकराना पसलहरूको 
संख्या 

समदुाय वषाको ३ पटक प्रत्यक्ष गणना गरेर आयोजना, 
वातावरणीय 
अनगुमन टोली 

आयोजना लागतमा 
समावेश छ 
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स्वास्थ्य र सरुक्षाका 
उपायहरू 

हेलमेटको साथ कामदार, 

घाइतेको घटना आदद 

आयोजना क्षेर वषाको १ पटक क्षेर अवलोकन गरेर आयोजना, 
वातावरणीय 
अनगुमन टोली 

नलाग्ने 
 

प्रकोप व्यवस्थापन दमकल प्रणालीको 
पररचालन जस्थतत 

आयोजना क्षेर हरेक ३ मवहनामा अवलोकन र 
छलर्ल 

वातावरणीय 
अनगुमन टोली 

२,००० 

जनशजक्त      १००,००० 
कूल      २,२०,००० 
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पररच्छेद 10  
वातावरणीय परीक्षण  

वातावरणीय परीक्षणले प्राकृततक स्रोतहरू र आयोजना क्षेरमा वातावरणमा आयोजनापूवा र पतछको 
पररवतानहरू थाहा पाउन मागादशान प्रदान गदाछ। सामान्द्यतया यस परीक्षणले  वातावरणीय लेर्खाजोर्खा 
वास्तववक वातावरणीय प्रभावहरु, प्रभाव पवहचान र पवूाानमुान, वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाहरुको 
प्रभावकाररता र अनगुमन संयन्द्रहरुको कायाको शिुताको मूल्यांकन गदाछ। 

कणााली प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दर्ा १२ का अनसुार उद्योग, पयाटन, वन तथा 
वातावरण मन्द्रालयले यस आयोजना सरुु भएको दईु वषा पतछ आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण गनुा पने 
हनु्द्छ।  

10.1 वातावरणीय परीक्षणमा संलग्न पक्ष 

यस आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण मन्द्रालयले बाह्य पक्षलाई समेत जजम्पमेवारी ददन सक्नेछ । 
परीक्षणमा मन्द्रालयका तर्ा बाट प्रतततनतध, पररषदका तर्ा बाट आयोजना संचालनमा संलग्न प्रतततनतध, 
वातावरण ववज्ञ, जैववक वातावरण ववज्ञ, सामाजजक वातावरण ववज्ञ, इजन्द्जतनयर र काननुी ववज्ञलाई 
समावेश हनुे गरी तेस्रो पक्ष समेत रहने गरी सतमतत गठन गनुापनेछ । 

10.2 परीक्षणका ववषयवस्तहुरू 

परीक्षणमा तातलका १०.१ मा समावेश भएका सूचक बाहेक यस प्रततवेदन स्वीकृत गदाा  आयोजना 
र वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको कायाान्द्वयन गदाा आएका चासोहरु समेत पनुरावलोकन गनुा 
पने हनु्द्छ । यसका साथै, वस्तगुत वातावरणीय अवस्थाको प्रकृतत, आयोजनाका गततववतधहरू 
प्रततवेदनमा समावेश भएका/नभएका मूल्यांकन, वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाहरु कायाान्द्वयनका 
कारण प्रभाव र वातावरणीय अनगुमनका ववषयवस्त ु पतन समावेश हनु ु पनेछ। अन्द्य परीक्षण 

ववषयवस्तहरूमा प्रदूषण तनयन्द्रण उपकरणहरूको जस्थतत, ध्वनी स्तर, हररयाली अनगुमनको सचुना पतन 
समावेश गररनेछ। 

 तातलका  10-1 वातावरणीय परीक्षण ववषयवस्तहुरू, सूचकहरू, स्थान र ववतधहरूको वववरण 

ववषयवस्त ु सूचक स्थान ववतध 

क) भौततक ववषयवस्त ु

वाय ुर ध्वनी गणुस्तर तनमााण समयमा वाय ुर ध्वनी 
गणुस्तरको  अध्ययन 

 अनगुमन गने 

आयोजना क्षेर तभर स्थापना, वाय ु  र ध्वनी 
गणुस्तरको मापन 
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ट्रावर्क यातायातको भीड र घनत्व आयोजना क्षेर वररपरर अवलोकन र मापन 

ठोस र्ोहोर र्ोहोरको ववतभन्न प्रकारमा 
अलग गने 

आयोजना क्षेर दृश्य स्थापना र अवलोकन 

र्ख) जैववक ववषयवस्त ु

आयोजना क्षेर नजजकको 
वनको जस्थतत 

जंगलमा रूर्खहरूको अवस्था 
र रूर्खहरूको  उपलब्धता 

आयोजना क्षेर बाट 

नजजकको वन क्षेर 

अवलोकन र मापन 

ग) सामाजजक–आतथाक ववषयवस्त ु

रोजगार स्थानीय जनशजक्त र ती 
मध्ये मवहलाको संख्या तथा 
ज्यालाको वववरण 

आयोजना क्षेर रेकडा र अन्द्तवााताा 

आयोजना क्षेरमा ववकासका 
गततववतधहरू 

आयोजना क्षेरमा ववकासका 
गततववतधहरू 

आयोजना क्षेर सोधपछु र अवलोकन 

 

वातावरणीय परीक्षणको ढााँचा तनम्पन प्रकारको रहने छ । 

अध्याय १ कायाकारी सारांश 

अध्याय २ परीक्षण प्रशासतनक तथा परीक्षण कायाको वववरण, आयोजना स्थलमा 
गररएका अन्द्तवााताा, परीक्षण गने पक्ष तथा परीक्षणका क्षेर र ववतध 
यो अध्ययनमा समावेश गनुा पनेछ । साथै वातावरणीय अनगुमन, 

परीक्षणसाँग सम्पबजन्द्धत तथ्याङ्क तथा वववरण पतन समावेश गनुा पनेछ ।  

अध्याय ३ परीक्षणको पूणा वववरण 

अध्याय ४ आयोजना सम्पबन्द्धमा पालना गनुा पने सझुाब तथा सधुारात्मक काया 
अनसूुची सम्पबजन्द्धत तथ्याङ्क र वववरण 

परीक्षण गने समूहमा समावेश हनु ु पने 
जनशजक्त 

 

प्राववतधक प्रस्तावसाँग ववषय तमल्ने ववज्ञ 

 वातावरण ववज्ञ 

 सामाजजक, आतथाक, सााँस्कृततक ववज्ञ 
 प्रस्तावको क्षेर, वकतसम र यसले पारेको प्रभावको गाजम्पभयाताको 

आधारमा थप अन्द्य ववज्ञ 
वातावरणीय परीक्षणको लातग चेकतलष्ट  
१. भौततक पक्ष  
क्र.सं. वववरण आयोजनाको 

वक्रयाकलाप 

अनमुान 
गररएको 
प्रभाव 

र्खास 
प्रभाव 

न्द्यूनीकरणका 
उपाय 

प्रभावकारीता सूचना तथ्याङ्कको 
स्रोत  

१. वायकुो गणु         

२. पानीको गणु         
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३. ध्वनीको 
मारा 

        

४. भउूपयोग         

५. जलस्रोत         

 

 

 

 

२. जैववक पक्ष  

क्र.सं. वववरण आयोजनको 
वक्रयाकलाप 

अनमुान 
गररएको 
प्रभाव 

र्खास 
प्रभाव 

न्द्यूनीकरणका 
उपाय 

प्रभावकाररता सूचना तथ्याङ्कको 
स्रोत 

 

१. वन जङ्गल          

२. वनस्पतत         

३. जीवजन्द्त ु         

४. गैरकाष्ठ         

५. माछा         

६. दलुाभ र 
सङ्कटापन्न 
प्रजातत 

        

७. संरक्षण क्षेर         

३. सामाजजक आतथाक तथा सााँस्कृततक पक्ष 

क्र.सं. वववरण आयोजनाको 
वक्रयाकलाप 

अनमुान 
गररएको 
प्रभाव 

र्खास 
प्रभाव 

न्द्यूनीकरणका 
उपाय 

प्रभावकाररता  सूचना तथ्याङ्कको 
स्रोत  

 

१. जशक्षा         

२. कृवष         

३. रोजगारी         

४. बसाइाँ सराई         

५. स्वास्थ्य र 
सरसर्ाइ 

        

६. वातावरणीय 
सौन्द्दयाता 

        

७. लैवङ्गक 
सवाल 

        

८. धातमाक तथा 
सााँस्कृततक 
जस्थतत 
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९. सामाजजक 
जस्थतत 

        

 

10.3 अनमुातनत वातावरणीय परीक्षण लागत 

 प्रस्तावक द्वारा प्रदान गररने वातावरणीय परीक्षण लागत तनम्पन अनसुार छ: 

 तातलका  10-2 अनमुातनत वातावरणीय परीक्षण लागत 

 अवतध दर रकम 

वातावरणववज्ञ १० ददन १०,००० १,००,००० 

वन ववज्ञ ५ ददन ८,००० ४०,००० 

समाजशास्त्री ७ ददन ५,००० ३५,००० 

ईजन्द्जतनयर ७ ददन ५,००० ३५,००० 

काननुी ववज्ञ ५ ददन ५००० २५००० 
प्रततवेदन तनमााण र समानको 
व्यवस्था 

मोटामोटी - ७५,००० 

यातायात मोटामोटी - ३,००० 

क्षेर नमूना संकलन र 

प्रयोगशाला परीक्षण 

मोटामोटी - १,००,००० 

कूल   ४,१३,००० 

 

 

  



वा.प्र.म.ु प्रततवेदन                                                              प्रदेश रंगशाला 

71 

 

पररच्छेद 11  

तनष्कषा तथा प्रततबिता 

सरेु्खतको नौलापरुमा रहेको प्रस्ताववत प्रदेश रंगशाला आयोजनाको तनमााण र संचालनका लातग 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले समग्र अध्ययन गरेको छ। अध्ययनले भौततक, रसायतनक, जैववक र 

सामाजजक–आतथाक वातावरणमा पने सम्पभाववत सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरूका बारे पवहचान 

गरेको छ। पवहचान गररएका प्रततकूल प्रभावहरूको बढोत्तरीका उपायहरू र नकारात्मक प्रभावहरूका 
न्द्यूतनकरणका उपायहरू समावेश गररएको छ । यस आयोजनाबाट पना सक्ने नकारात्मक प्रभावहरू 
कम गना सवकने प्रकृततका रहेका छन। 

वातावरणीय व्यवस्थापन उपायहरूको कायाान्द्वयन सतुनजश्चत गना वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (EMP) 

तयार गररएको छ, जसमा न्द्यूनीकरण उपायहरूको कायाान्द्वयन, वातावरणीय अनगुमन र वातावरणीय 

परीक्षणको प्रस्ताव समावेश छ। योजनामा वातावरणीय अनगुमन, अनपुालन र प्रभाव अनगुमन, संगठन र 

कमाचारी, तनदेशन र समन्द्वय पक्ष, ररपोवटिंग का आवश्यकताहरू र योजना कायाान्द्वयनको लातग अनमुातनत 

लागतको बारेमा वववरण समावेश गररएकोछ। 

समग्रमा, यस अध्ययनको तनष्कषा प्रस्ताववत आयोजना क्षेरको भौततक, जैववक, सामाजजक-आतथाक 
र सांस्कृततक वातावरणमा कम प्रभाव पदाछ र नकारात्मक प्रभावलाई कम गरी व्यवस्थापन गना 
सवकन्द्छ।  

यस आयोजना संचालनका चरणमा प्रस्तावकले वातावरणीय व्यवस्थापन योजना अनरुुप काम गने 
प्रततवि रहेको छ र तनम्पन कायाहरु पतन अतनवाया रुपमा गररने छ । 

• प्रस्ताववत क्षेरमा रोजगारीको लातग स्थानीय बातसन्द्दाहरुलाई नै पवहलो प्राथतमकता ददन े
व्यवस्था तमलाउने ।  

• आतथाक आय आजान न्द्यून भएका स्थानीयहरूलाई रोजगारीमा प्राथतमकता ददने व्यवस्था 
तमलाउने । 

• काममा संलग्न दक्ष मानवशजक्तबाट अदक्ष मानवशजक्तलाई डकमी, तसका मी, ्लजम्पबङ्ग, 
ववजलुी जडान तथा ममात , पेन्द्टीङ्ग, वेजल्डङ आदद कायाको तनमााण समयमै तातलम ददन े
व्यवस्था तमलाउने ।  

• तनमााणजन्द्य सामाग्रीको भण्डारणको लातग प्रस्ताव गररएको ठाउाँमा वषाातको पानीको उजचत 
तनकास सम्पबन्द्धी काया गने ।  
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• तनमााण र सञ्चालनका क्रममा तनष्कासन भएको र्ोहोरमैला तथा र्ोहरपानीलाई उजचत 
व्यवस्थापन गने ।  

• तनमााण स्थलमा तनमााण काया गदाा धलुो उडेमा पानी छका ने व्यवस्था गने ।  
• ध्वनी तनयन्द्रणको लातग तनमााण कायामा चावहने मेतसनरीहरुको प्रयोग गना तबहान ७ बजे 

देजर्ख बेलकुा ६ बजे सम्पम मार गने प्रबन्द्ध तमलाउने र तनमााणजन्द्य सामाग्रीको ओसार-
पोसार गदाा प्रशेर हनाको प्रयोगमा प्रततबन्द्ध लगाउने । 

• तनमााणजन्द्य सामाग्रीको ढुवानी गदाा प्रयोग हनुे पहुाँच मागाको क्षतत भएमा मागाको चेक जााँच 
तथा ममात संभारको व्यवस्था तमलाउने ।  

• प्रस्ताववत क्षेर वररपरर स्थानीय वडा साँग समन्द्वय गरी वकृ्षारोपण तथा हररयाली प्रविानको 
कायायोजना तयार पाने ।  

• तनमााण कायामा संलग्न जनशजक्तहरूलाई काम गदाा हेल्मेट, माक्स, पन्द्जा र चस्मा अतनवाया 
रुपमा लगाउन ुपने प्रबन्द्ध गने र सोको अनगुमनको व्यवस्था तमलाउने ।  

• बाल श्रमको प्रयोग तनषेध गने र तनमााणमा संलग्न परुुष तथा मवहला श्रमलाई समान ज्याला 
ददने व्यवस्था सतुनजश्चतता गने प्रबन्द्ध गने ।  

• तनमााण स्थलमा गनुासो व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गने र गनुासो र्ोन, गनुासो पेटीका 
र साइट सपुरभाइजरको माध्यमबाट संकलनको व्यवस्था तमलाउने ।  

• तनमााण अवतधमा प्रयोग हनुे र्खतनज तेल, लतुब्रकेन्द्ट, रंग आदद केतमकलहरुको भण्डारणको 
लातग प्रस्ताव क्षेरमा छुटै ठााँउको व्यवस्था गने र र्खतरनाक र प्रज्वलनशील सम्पबन्द्धी 
जचन्द्हहरुलाई भण्डारण गरेको ठााँउमा प्रदशान गने व्यवस्था तमलाउने । 

• रंगशालाले आवश्यक नभएको समयमा उपलब्ध र्खानेपानी स्थानीयले प्रयोग गना सवकने 
व्यवस्था गररनेछ र अजग्न तनयन्द्रणका लातग आवश्यक पानीको आपतुी गररने । 
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अनसूुची-६ प्रयोगशाला परीक्षण प्रततवेदन 
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अनसूुची-७ अध्ययनमा संलग्न ववज्ञहरूको स्व-घोषणा 
 

अध्ययन टोलीको वववरण 

क्र.स. नाम पद  Signature & Date 

१ डा. ववकास अतधकारी  टोली नेता   

२ वकशोर बगाले थापा तसतभल ईजन्द्जतनयर   

३ तबनोदचन्द्र आचाया समाजशास्त्री  

४ कुमदु राज काफ्ले भगूभाववद्  

५ उमेश तधताल हाइड्रोलोजजष्ट  

६ ददपक र्खरी वन ववज्ञ  

                                                                         

हामी तनम्पन कुराहरू घोषणा गदाछौ  

• हामीले यो प्रततवेदन तयार गरेका हौ; 
• यस प्रततवेदनमा समावेश गररएका कुराहरू तथ्यका आधारमा तयार गररएको छ  
• यसमा कुनै झूट कुरा लेजर्खएको र्खण्डमा आवश्यक कारबाही भोग्न हामी तयार छौं । 
परामशादाता तर्ा  
आतधकाररक हस्ताक्षर:                                                           छाप: 

नाम र तमतत: 

 

 


