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कामफकायी सायाॊश 

ऩषृ्ठबसूभ  

प्रस्ताववत “सॊघीम सॊसद बवन ऩरयसय“ को प्रस्तावक सहयी ववकास तथा बवन सफबाग हो।साऩ 
कन्त्सलटेन्त्सी प्रा. सर. रे प्रस्ताववत आमोजनाको वातावयण प्रबाव भूलमाॊकन अध्ममन सम्ऩन्न गयेको 
छ।मस आमोजनाको भखु्म उदेस्म सॊघीम सॊसदको रागी सवुवधा सम्ऩन्न ऩरयसय स्थाऩना गरय 
गणुस्तयीम सवुवधा प्रदान गनुफ हो। 

आमोजनाको वववयण  

प्रस्ताववत सॊघीम सॊसद बवन ऩरयसय आमोजना उत्तयऩूवफ तपफ  ससॊहदयफाय ऩरयसय सबर अवस्स्थत 
छ। प्रस्ताववत स्थानको जग्गाको स्वासभत्व नेऩार सयकायको हो य प्रस्ताववत स्थानभा कुनै 
मोजनावद्ध आमोजना छैन। हार उक्त स्थानराई नेऩारी सेनारे प्रमोग गरययहेका छन ्य ऩतुरी 
फगैँचा य मसको नसफयी ऩसन उक्त स्थानभा यहेको छ। सफै आधायबतू ऩवुाफधायहरु जस्तै ववधतु, 
दूयसञ्चाय, ऩानी, आददको आऩूसतफ ऩरयसय सबर उऩरब्ध छ। ऩवुफ देस्ि ऩस्िभ सम्भ प्रस्ताववत 
स्थानको औसत रम्फाइ ४५७ सभटय य उत्तयफाट दस्ऺण तपफ को चौडाइ १९५ भीटय छ। 
टोऩोग्रापी सवेऺण अनसुाय उक्त ऺेरको ऺेरपर १५१-८-०-० योऩनी छ। जसभनको उत्तयफाट 
ऩस्िभ तपफ  य दस्ऺण वाट ऩवुफ ददशा तपफ  साधायण ढरान ऩयेको छ। 

प्रस्ताववत आमोजनाभा भासथलरो सदन, तलरो सदन, सस्चवारम बवन, ऩसु्तकारम, सॊग्राहरम, 
ऩाटॊहरुको कामाफरम, चभेनागहृ, ससभसतहरुका कामाफरमहरु, वप्रस्न्त्टॊग प्रसे य सबसबआइऩी ब्रकहरु 
सभेत यहेका छन।् आमोजनाभा HUAC, आगो सनबाउने सवुवधा, जेनेयेटय, २४ घण्टा ऩानी आऩूसतफ, 
स्वचासरत इरेस्रिकर उऩकयण य सनेटयी प्रणारी जस्ता आधसुनक सवुवधाहरु प्रस्ताव गरयएको 
छ। 

वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकनको औस्चत्म   

वातावयण सॊयऺण ऐन २०७६ य वातावयण सॊयऺण सनमभावरी, २०७७ अनसुाय प्रस्ताववत 
ववकास सनभाफण तथा मोजनाको प्रकृसत हेयी सॊस्ऺप्त वातावयणीम अध्ममन, प्रायस्म्बक वातावयणीम 
ऩरयऺण तथा वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकन गनुफ ऩने व्मवस्था यहेको छ। वातावयण सॊयऺण ऐन 
२०७६ दपा ३ को उऩदपा (१) य वातावयण सॊयऺण सनमभावरी २०७७, सनमभ ३ अनसुाय 
प्रस्तावकरे अनसूुची ३ भा उस्लरस्ित प्रस्तावको हकभा वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकन गनुफऩने 
हनु्त्छ। वातावयण सॊयऺण सनमभावरी २०७७, को अनसूुची ३ (ज) को ‘२’ य ‘३’ फभोस्जभ 
आवासीम य व्माऩारयक प्रमोजनको रासग सनभाफण गयीने १०,००० वगफ सभटय बन्त्दा फढी सनभाफण 
ऺेर बएको साथै २००० बन्त्दा फढी एकै ऩटक आवागभन तथा सनगभन हनुे ससनेभा हर, 
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सथएटय, साभदुावमक बवन, स्ऩोटफस ् कम््रेरस, कन्त्सटफ हर, यॊगशारा सनभाफण गनफ वातावयणीम 
प्रबाव भूलमाॊकन गनुफ ऩदफछ। प्रस्ताववत आमोजनाको ऺभता तथा ऺेरपर तोवकए बन्त्दा फढी 
बएकोरे वातावयण प्रबाव भलुमाॊकन गनफ आवश्मक यहेको छ।  

अध्ममन  ववसध  

वन तथा वातावयण भन्त्रारमफाट २०७७/१०/०८ गते स्वीकृत कामफसूचीभा अध्ममन सफसध 

अनसुाय आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भलुमाॊकन गरयएको हो। वातावयणीम प्रबाव भलुमाॊकन 
प्रसतवेदन वातावयण सॊयऺण सनमभावरी, २०७७ भा उलरेि बएका प्रविमाअनसुाय तमाय गरयएको 
छ। अध्ममन ववसधभा ऺेर सनधाफयण, सम्फस्न्त्धत दस्तावेजहरुको सभीऺा, बौसतक, जैववक, 
साभास्जक-आसथफक तथा साॉस्कृसतक वातावयणहरुका रासग स्थरगत अध्ममन तथा सनरयऺण, 
अनौऩचारयक अन्त्तयविमा, प्रबावको ऩवहचान तथा ऩूवाफनभुान, सावफजसनक सनुवुाई रगामतका 
ववसधहरु अऩनाई प्रसतवेदनको तमाय गरयएको हो। मसको साथै वातावयणीम प्रबाव भलुमाॊकनको 
रासग चावहने वववयण तथा तथमाॊक ववसबन्न स्रोतफाट प्राप्त गरयमो। ववशेषऻ टोरीद्वाया प्राथसभक य 
दद्वतीम चयणका तथमाङ्क सॊकरन य ववश्लषेण गरयमो। बौसतक, जैववक, साभास्जक-आसथफक तथा 
साॉस्कृसतक वातावयणका रासग आवश्मक वववयण य तथमाॊक प्रथभ स्रोत जस्तै: स्थरगत अध्ममन, 
सावफजसनक फैठक, सावफजसनक सनुवुाई, पोटो, आददफाट सॊकरन गरयएको सथमो। त्मस्तै दिृतीम 
स्रोत जस्तै: केन्त्रीम तथमाॊक ववबाग, काठभाडौँ स्जलरा ऩर्क्षवफस्चर, काठभाडौँ भाहानगयऩासरका-वडा 
ऩर्क्षवफस्चर, टोऩोससत, सम्फस्न्त्धत रेि य जनफरहरूफाट सॊकरन गरयएको सथमो।  

ववधभान वातावयणीम अवस्था  

बौसतक वातावयण  

प्रस्ताववत आमोजनाको स्थान काठभाडौँ स्जलराको भध्म ऩहाडी ऺेरभा अवस्स्थत छ। आमोजना 
स्थर सभथर प्रकृसतको छ। आमोजना स्थर साभसु्न्त्रक सतहफाट १४०० सभटय को उचाईभा 
यहेको छ। मो स्थान २७° ४१’ ५९” उत्तय य ८८° १९’ ३१” ऩवुफ ददशातपफ  यहेको छ। 
वषफबयीभा मस स्थानको ताऩिभ न्त्मनुतभ ३७° पयेनहाइट य असधकतभ ८४° पयेनहाइट यहेको 
छ। ३३° पयेन्त्हाइट बन्त्दा तर य ८९° पयेन्त्हाइट बन्त्दा भाथी ताऩिभ दरुफब यहेको छ। 
अवप्रर ७ तायीि देस्ि अरटोवय ३१ तायीि सबर जम्भा ६.७ भवहना वषाफ हनुे गदफछ। मो 
अवसधभा करयव ३१ ददन ०.५” इन्त्च बन्त्दा कभ वषाफ बएको ऩाइन्त्छ। आमोजना नस्जकका 
नददहरु धोवीिोरा य टुकुचा हनु,् मी नदीहरुभा ववशेष गयेय वषाफको फेराभा भार ऩानीको वहाव 
धेयै देस्िन्त्छ।  
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जैववक वातावयण  

आमोजना ऺेरभा उऩरब्ध याविम रुऩभा सॊयस्ऺत ववरुवाहरुभा चाॉऩ (सभसरसीमा चम्ऩाका), देवदाय 
(सडे्रस देवदाय), धऩुी (कप्रसेस एसऩी), एऩीर एऩीर(लमकुाइना रकुोसेफ्रा), वपस्टेर ऩाभ 
(वोस्जएवटमा ववपुयससटा), जाभनु (ससजेजीभ जाम्वोस), कऩयु (ससन्नभोभ कऩोया), िोटे सलरो 
(ऩाइनस योरबगुॉ), रहये वऩऩर (ऩोऩरुसु ज्मारमभुोंस्न्त्रना), रोठ सलरा (ट्यारस वेरटा), रुराऺ 
(इसरमरमाप्रस गोसनद्र्स) आदद हनु।् उक्त ठाॉऊभा पेरा ऩयेका चया, प्रजासतहरूभा छेऩायो, डाॊग्र े
रुऩी, घय काग, कुरे ढुकुय, कैरो बॉगेयो, जयेुरी य रोिके आदद भखु्म हनु।्  

साभास्जक, आसथफक तथा सास्कृसतक वातावयण  

केस्न्त्रम तथमाॊक ववबागको सन ्२०११ को आॉकडा अनसुाय मस ऺेरभा यहेका प्रभिु जासतहरु 
नेवाय (२४.७२%), ऩहाडे वाहनु (२४.४६%), ऺेरी (१८.०३%), ताभाङ (७.८%) भगय 
(३.७७%), गरुुङ (२.६४%) याई (२.१२%), भसुरभान (१.८१%), भाडवायी (१.३१%), थारु 
(१.२२%), सेऩाफ (१.१२%), ठकुयी (१.१५%) य अन्त्म (९.७५%) हनु।् मी ववसबन्न जासतहरुका 
आफ्नै भातबृाषाहरु छन।् जनसॊख्माको ५०% श्रभ य व्माऩायभा आधारयत्त छन ्बने करयफ ३०% 
जनसॊख्मा सयकायी य गैह्र सयकायी ऺेरभा कामफयत छन।् धेयै कभ जनसॊख्मा भार वैदेस्शक 
योजगायीभा सनबफय छन।् 

सकायात्भक प्रबावहरू     

आमोजना सनभाफण तथा सॊचारनको िभभा स्थानीम व्मवसाम तथा योजगायीका अवसयहरुको फदृदिॄ 
हनुेछ। स्वदेशी सनभाफण प्रववसधको प्रमोगरे सो ऺेरको सौन्त्दमफभा थऩ फदृदिॄ हनुेछ। भासथलरो य 
तलरो सदनका फैठक य कामफिभहरुरे ससॊहदयफाय ऩरयसयको गरयभाभा अझ फदृदिॄ गने छ । 
सॊसदको रासग आफ्नै सॊयचना सनभाफणरे अन्त्तत: यािको ववकासको रासग प्रमोगभा आउने याजश्वको 
फचत गयी याि सनभाफणभा टेवा ऩमुाफउने छ।  

नकायात्भक प्रबावहरु  

अन्त्म ववकास आमोजनाहरू जस्तै मस आमोजनारे ऩसन सकायात्भक य नकायात्भक दफैु िारे 
असय ऩाने छ। सनभाफण कामफ, सनभाफण साभाग्रीहरूको ढुवानी, उत्िनन,् हेबी इस्रवऩभेन्त्टहरूको 
सन्त्चारन आदद कामफरे वातावयणभा धुॉवा, धरुो, ध्वसन आदद उत्सजफन गयी वातावयणराई प्रदवुषत 
फनाउने छ। सनभाफणजन्त्म य रमाम्ऩको घयेर ुपोहयभैरा य ढरको कायण जर य जसभन प्रदषुण 
हनुे सम्बावना यहन्त्छ। सन्त्चारनको िभभा वातावयणको बौसतक अवमवभा ऩने असय िोराको 
वहाव, पोहयभैरा य काभदाय आवासको ढर व्मवस्थाऩनसॉग सम्फस्न्त्धत छन।् साभाग्रीहरूको 
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ढुवानी तथा हेबी इस्रवऩभेन्त्टको सन्त्चारनको िभभा ऩैदा हनुे कम्ऩनरे प्रास्चन ऐसतहाससक 
सॊयचनाहरूभा ऺसत ऩगु्न सरछ। 

आमोजनारे वातावयणको जैववक अवमवभा ऩाने प्रबावको सम्फन्त्धभा वन य वनस्ऩसतभा ऩने 
प्रबावराई भहत्वऩूणफ भान्न सवकन्त्छ। सभग्रभा ववसबन्न प्रजासतहरूको करयव ४०० वटा रूिहरू 
आमोजना ऺेरफाट हटाइने छ। जर प्रदषुणको सम्बावना यहेको छ। 

साभास्जक आसथफक तथा साॊस्कृसतक प्रबावराई िृविगत गदाफ सनभाफणभा काभ गने काभदाय य अन्त्म 
व्मवसावमक अवसयको िोजीभा आउने सबडका कायण स्थासनम सेवा सवुवधा सम्फस्न्त्ध सॊघ सस्था 
जस्तै ववधारम, स्वास्थम सॊस्था, िानेऩानी ववतयण प्रणारी, प्रशाससनक सेवा, काननुी सेवा, स्थासनम 
फजायभा असतरयक्त दवाव ऩनुफका साथै सभग्र सयसपाइभा प्रबाव ऩने छ। स्थासनम य वाह्य 
काभदायका सफचभा द्वन्त्द सजृना हनु सरदछ। काभदायको व्मवसावमक स्वास्थम य सयुऺा ऩसन 
भहत्वऩूणफ ववषम हो। जोस्िभऩूणफ कामफभा नाफारकको प्रमोग, रैंसगक एवॊ जासतम ववबेदको ऩसन 
सभस्मा हनु सरदछन।् मस आमोजना स्थर ऐसतहाससक रूऩभा भहत्वऩूणफ बएको कायण 
उत्िननको िभभा बेवटन सवकने ऩयुातास्त्वक साभाग्रीहरूको चोयी सनकासी हनु सरने सम्बावना 
यहन्त्छ। 

वैकस्लऩक ववश्लषेण 

प्रस्ताववत आमोजनाको प्रसतकूर प्रबावहरूराई कभ गनफ ववसबन्न ववकलऩहरूराई ध्मान ददइएको 
छ। मस आमोजनाको रागी सडजाइन, आमोजना स्थर, प्रववसध, ववकलऩ, सन्त्चारक य सभम 
तासरकाको प्रविमा, कच्चा ऩदाथफको प्रमोग य साभाग्रीहरूको ववकलऩराई ववश्लषेण सवहतको 
सभीऺा गरयएको  छ। 

प्रबाव न्त्मूसनकयणका उऩामहरू 

सकायात्भक प्रबाव फढाउन ेउऩामहरू 

स्थासनम ससभान्त्तकृत व्मस्क्तहरूराई योजगायीका अवसयहरूभा प्राथसभकता ददइनेछ। आमोजना 
ऺेरको सौन्त्दमफता सॊयऺण य ववकासका रासग उस्चत भभफत सम्बाय य आवश्मक प्रवन्त्ध गरयने छ। 
आमोजना कामफयत श्रभीकहरूराई कामफगत तारीभको व्मवस्था गयी सीऩभरुक ऺेरभा दर्क्षम 
फनाइने छ। ससहदयवाय ऩरयसय सबर साथै आमोजना ऺेरभा वृऺ ायोऩन साथै फगैँचाको उस्चत 
व्मवस्थाऩन गयी सौन्त्दमफता फढाइने छ। ऩयम्ऩयागत सीऩभा आधायीत प्रास्चन कराहरू झलकन े
सीलऩीहरू सनभाफण कामफभा प्रमोग गरयनेछ। 
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नकायात्भक प्रबाव घटाउन ेउऩामहरू 

वातावयणीम तथा साभास्जक प्रबाव न्त्मूसनकयणको प्रविमा अफरम्फन गने स्जम्भेवायी प्रभिु रूऩभा 
प्रवधफकको यहन्त्छ।वातावयणीम तथा साभास्जक सधुायका उऩाम तथा विमाकराऩहरूको 
कामाफन्त्वमन रासग आवश्मक फजेट ऩसन छुट्याइएको छ। 

धरुो उड्न तथा वहरो हनु नददन प्रभिु सडकभा य कामफस्थरभा ऩानी छवकफ ने तथा गीट्टी 
सफछ्याउन े ब्मवस्था सभराइने छ। सवायी साधनहरू सनमसभत चेक जाॉच गयी त्मसफाट हनुे 
प्रदषुणको सम्फन्त्धभा आवश्मक कदभ चासरन े छ। पोहयभैराराई त्मसको प्रकाय अनसुाय 
छुट्याइ एवॊ रयतरे व्मवस्थाऩन गरयने छ। काभदायको सॊख्माको आधायभा चऩॉ य ऩानीको 
व्मवस्था सभराईने छ। सनभाफणका िभभा उत्ऩादन हनुे भाटोराई िालडािलुडी ऩनुफको रासग प्रमोग 
गरयने छ य फाॉकी उस्चत ढॊगरे व्मवस्थाऩन गरयन ेछ। अस्थामी सॊयचनाहरू आमोजना सम्ऩन्न 
बएऩसछ हटाइने छ। 

आमोजना ऺेरफाट कावटने रूिहरूको ऺसतऩूसतफ वन तथा ब-ुसॊयऺण प्रचासरत काननुरे तोके 
फभोस्जभ गरयने छ। कावटने प्रत्मेक रूिको फदराभा २५ वटा स्थानीम प्रजासतका सफरूवा 
तोवकएको स्थानभा वृऺ ायोऩन गरयने छ। मस आमोजना सनभाफणका रासग कयीव ४०० वटा 
रूि/ऩोर कटान गनफ आवश्मक देस्िएको छ। ती रूि कटान गये फाऩत ४००० वटा सफरूवा 
वृऺ ायोऩन गरयनेछ। 

आमोजनारे काभदायहरूराई कुनै ऩसन अवैधासनक गसतववसधभा सम्रग्न हनु फाट योरनेछ। सनभाफण 
कामफ ददनको सभमभा भार सन्त्चारन गयीने छ। अनावश्मक प्रकाश य उज्मारो वस्त्तहरू यास्िन े
छैन। तैलम ऩदाथफ, यसामन य रवुिकेन्त्टहरूको प्रमोग उस्चत प्रकायरे गरयने छ। पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩनको उस्चत प्रफन्त्ध सभराईने छ। उत्िनन ् कामफ ऩयुातत्व ववबागको प्रसतसनसधको 
भातहतभा गरयने छ य कुनै ऩयुातास्त्वक वस्त ुपेरा ऩयेभा सोवह अनरुूऩ फझुाइने छ। 

वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना 

आमोजनाको असय, स्स्थसत, सतनका न्त्मसुनकयणका उऩामहरू, अनगुभनको तरयका, सभम तासरका 
य स्जम्भेवाय सनकाम सभेटेय वातावयणीम राबवदृदिॄ तथा न्त्मूसनकयण व्मवस्थाऩन मोजना तथा 
अनगुभन मोजना तमाय ऩारयएको छ। प्रस्ताववत आमोजनाको बौसतक, जैववक, साभास्जक तथा 
साॉस्कृसतक वातावयण अन्त्तयगतका ववसबन्न अनगुभनका सचुकहरू ऩसन ऩत्ता रगाइएका छन।् 
प्रवधफक व्मवस्थाऩनको सम्ऩूणफ स्जम्भेवाय बएकोरे आमोजनाको वातावयणीम व्मवस्थाऩन य 
अनगुभनको दावमत्व प्रवदफकको नै हनुेछ। 

आमोजना सॊचारन चयणभा प्रकोऩ य भानव ससृ्जत ववऩद् उत्ऩन्न हनु सरछ। मसको सनयाकयण 
तथा न्त्मूनीकयणको रासग तमायी मोजना फनाइएको छ। प्रकोऩ ऩिात व्मवस्थाऩनको रासग प्रकोऩ 
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प्रसतविमा य ऩनु:स्थाऩना मोजना आवश्मक छ। मसभा, घाइते व्मस्क्तहरूको उऩचाय, ऩरयवायको 
सदस्मसॉग सॊचाय य स्चवकत्सा उऩचायको रासग अस्ऩतारसम्भ मातामात ससुफधा उऩरब्ध गयाइने 
छ। 

वातावयणीम ऩरयऺण 

वातावयण सॊयऺण सनमभावरी, २०७७ अनसुाय वन तथा वातावयण भन्त्रारमरे आमोजना 
सन्त्चारन बएको २ वषफ ऩसछ वातावयणीम प्रबाव ऩरयऺण गने उलरेि गरयएको छ। मसको रासग 
सम्फस्न्त्धत ववबाग य सयोकायवारा सनकामहरूसॉग सभन्त्वम गने य सम्ऩूणफ ऩरयऺणको उत्तयदावमत्व 
आमोजना प्रस्तावकको हनु ेछ। 

वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजनाको रागी चावहन ेिचफ 

आमोजनाको वातावयणीम अनगुभन रगामत सम्ऩूणफ व्मवस्थाऩन मोजना कामाफन्त्वमनको रासग 
ने.रू.९९‚०७‚०००।– को ववसनमोजन गरयएको छ। मो यकभ भध्मे ने.रू.४०,६०,०००।– 
नकायात्भक वातावयणीम प्रबाव न्त्मूसनकयणका रासग, ने.रू.२३‚००‚०००।– सकायात्भक प्रबाव 
वढोत्तयीका रासग य ने.रू.४‚६०‚०००।– वातावयणीम रेिा ऩरयऺणको कामाफन्त्वमनको रासग 
छुट्याइएको छ। मसका साथै ने.रू.३०,८७,०००।– वातावयणीम अनगुभन मोजना 
कामाफन्त्वमनभा िचफ हनु े अनभुान छ। प्रवदफकरे वातावयणीम व्मवस्थाऩन इकाइ य सनभाफण 
व्मवसामी एवॊ सनभाफण सम्फस्न्त्ध काननुी प्राफधानको असतरयक्त वातावयण व्मवस्थाऩन कामफिभभा 
यहेका सम्ऩूणफ वातावयणीम न्त्मसुनकयण उऩामको िचफ य सयकायी सनकामका काननुी बभुीकाको 
रासग आवश्मक िचफ सभेत व्महोने छ। 

सनष्कषफ 

मस स्तयको अन्त्म आमोजनाको तरुनाभा मस आमोजनाफाट हनुे वातावयणीम नकायात्भक असयहरू 
न्त्मनु छन।् धेयैजसो असयहरू स्थानीम स्तयभै सनभाफण चयणभा भार सससभत छन।् आमोजनाफाट 
हनुे असधकाॊश नकायात्भक असयहरूराई ददइएका न्त्मूसनकयणका उऩामहरूफाटै कभ मा ऺसतऩूसतफ 
गनफ सवकन्त्छ य स्थासनम स्तयभा य सनभाफण चयणभै सससभत गनफ सवकन्त्छ। वातावयणीम व्मवस्थाऩन 
मोजना सबर सभेवटएका उऩामहरू अफरम्फन गरयए आमोजनाका ऺेरभा बौसतक, जैववक, 
साभास्जक तथा साॉस्कृसतक वातावयणभा ठुरो असय ऩने देस्िदैन। त्मसैरे आमोजनाको प्रकृसत, 
मसको अवस्स्थसत, आवश्मकता तथा ऩवहचान गरयएका सम्बाववत नकायात्भक असयहरूराई भध्म 
नजय गदै वातावयणीम प्रबाव भलुमाङ्कन अध्ममनरे सनदेशन गये अनरुूऩ न्त्मूसनकयण तथा 
असबवदृदिॄकयणका उऩामहरू अफरम्फन गयी आमोजना सन्त्चारन गनफ उऩमकु्त देस्िन्त्छ। 
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Executive Summary 

Project Proponent:  

The proponent of proposed "Federal Parliament Building Complex" is the Department of 

Urban Development and Building Construction. Sap Consultancy Pvt. Ltd has completed 

environmental impact assessment study of the proposed project. The main objective of this 

project is to provide quality facilities for the Federal Parliament by establishing well-equipped 

premises. 

Project Description:  

The proposed Federal Parliament Building Complex project is located within the Singh 

Durbar complex on the north east side. The land of the proposed site is owned by the 

Government of Nepal and there is no planned project in the proposed site. Currently, the 

place is being used by the Nepal Army and the Putali Bagaicha and nurseries are also 

located in the place. Supply of all basic infrastructures like electricity, telecommunication, 

water, etc. is available within the premises. The average length of the proposed site from 

east to west is 457 meters and the width from north to south is 195 meters. According to the 

topography survey, the area is 151-8-0-0 Ropanis. There is a simple slope from north to west 

and from south to east. 

The proposed project includes upper house, lower house, secretariat building, library, 

museum, party office, fireplace house, committee offices, printing press and VVIP blocks. 

The project offers modern facilities like HUAC, firefighting facility, generator, 24 hour water 

supply, automatic electrical equipment and sanitary systems. 

Rationality for EIA Study: 

According to the Environment Protection Act 2076 and the Environment Protection Rules, 

2077, there is a provision to conduct brief environmental study, preliminary environmental 

test and environmental impact assessment considering the nature of the proposed 

development and construction projects. Pursuant to Sub-section (1) of Section 3 of the 

Environment Protection Act 2076 and Rule 3 of the Environment Protection Rules 2077, the 

proposer has to assess the environmental impact assessment of the proposal mentioned in 

Schedule 3 (h) No ‘2’ and '3' of Environmental Protection Regulations 2077, has more than 

10,000 square meters of construction area to be constructed for residential and commercial 

purposes and cinema halls, theaters, community buildings, sports complexes, concert halls, 

stadiums with more than 2000 simultaneous movements and inclusions according to 

housing, buildings and settlements and urban development areas. As the capacity and area 

of the proposed project is more than specified, it is necessary to conduct environmental 

impact assessment. 

Study Methodology: 

The environmental impact assessment of the project has been assessed as per the study 

method in the agenda approved by the Ministry of Forest and Environment on 2077/10/08. 
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The Environmental Impact Assessment Report has been prepared as per the procedure 

mentioned in the Environmental Protection Rules, 2077 BS. Study methods include field 

determination, review of related documents, field study and inspection for physical, 

biological, socio-economic and cultural environments, informal interaction, impact 

identification and forecasting, public hearings and other methods. In addition, details and 

data required for environmental impact assessment were obtained from various sources. A 

team of experts collected and analyzed the data of primary and secondary stages. Details 

and data required for the physical, biological, socio-economic and cultural environment were 

collected from the first source such as: field study, public meeting, public hearing, photo, etc. 

Similarly, secondary sources such as: Central Department of Statistics, Kathmandu District 

Map, Kathmandu Metropolitan City/ Ward Map and topographic survey map, related articles 

and journals were collected. 

Existing Environmental Condition of Project area 

Physical Environment 

The site of the proposed project is located in the central hilly region of Kathmandu district. 

The project site is flat in nature. The project site is located at an altitude of 1400 meters 

above sea level. It is located at 27°41' 59" north and 88°19' 31" east. The minimum 

temperature is 37 ° F and the maximum is 84 ° F throughout the year. Temperatures below 

33° F and above 89 ° F are rare. A total of 6.7 months of rain falls between April 7 and 

October 31. During this period, less than 0.5” inches of rain was found for about 31 days. 

The rivers near the project are Dhovikhola and Tukucha. 

Biological Environment 

Among the nationally protected plants available in the project area are champa (Militia 

champaka), cedar (sudress cedar), dhupi (Ceprasus sp), apple (Lucaina lukosefla), fistel 

palm (Woziatia vifursita), jamun (Cijjim jamvos) , Khote Sallo (Pinus rokbhurgi), Lahare Pipal 

(Populus jacumonnlina), Loth Salla (Tax Vecta), Rudraksha (Iliakapras gonidrs) etc. Among 

the birds found in the area are lizards, rhinoceroses, house crows, crows, pigeons, black 

sparrows, jureli and locharke. 

Socio-economic and Cultural Environment 

According to the 2011 data of the Central Statistics Office, the major castes in the region are 

Newar (24.72%), Pahade Bahun (24.46%), Chhetri (18.03%), Tamang (7.8%) and Magar 

(3.77). %), Gurung (2.64%), Rai (2.12%), Musalman (1.81%), Madwari (1.31%), Tharu 

(1.22%), Serpa (1.12%), Takuri (1.15%) and others (9.75%). These different castes have 

their own mother tongues. 50% of the population is based on labor and trade while about 

30% of the population is employed in government and non-government sectors. Very few 

people are dependent on foreign employment. 
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Impact Identification and Evaluation  

Beneficial Impacts 

During the construction and operation of the project, local business and employment 

opportunities will increase. The use of indigenous construction technology will further 

enhance the beauty of the area. Meetings and programs of the upper and lower houses will 

further enhance the dignity of the Singh Durbar Premises. Building its own structure for the 

parliament will ultimately help in nation building by saving the revenue used for the 

development of the nation. 

Adverse Impacts 

Like other development projects, this project will have both positive and negative effects. 

Construction work, transportation of construction materials, excavation, operation of heavy 

equipments etc. will pollute the environment by emitting smoke, dust, noise etc. into the 

environment. There is a possibility of water and land pollution due to construction and camp 

garbage and sewage. The impact on the physical components of the environment during 

operation is related to river flow, garbage and sewage management of workers' camp.  

Vibrations generated during the transportation of materials and the operation of heavy 

equipment can cause damage to ancient historical structures. 

The impact on the forest and vegetation can be considered important in relation to the impact 

of the project on the biological component of the environment. In total, about 400 trees of 

different species will be removed from the project area. There is a possibility of water 

pollution. 

Considering the socio-economic and cultural impact, the influx of construction workers and 

other business opportunities has put pressure on local service organizations such as 

schools, health institutions, drinking water distribution systems, administrative services, legal 

services, local markets and overall sanitation. There can be strong tensions between local 

and outsiders workers. Occupational health and safety of workers is also an important issue. 

The use of minors in risky activities, gender and caste discrimination can also be a problem. 

Due to the historical significance of this project site, there is a possibility of theft of 

archeological materials found during the excavation. 

Alternative Analysis 

Various options have been considered to reduce the adverse effects of the proposed project. 

For this project, design, project site, technology, options, operator and schedule process, use 

of raw materials and choice of materials have been reviewed including analysis. 
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Beneficial Impacts Augmentation and Adverse Impact Mitigation Measures  

Beneficial Impacts enhancement measures 

Local marginalized people will be given priority in employment opportunities. Appropriate 

maintenance and necessary arrangements will be made for the aesthetic protection and 

development of the project area. The workers working on the project will be made proficient 

in skill oriented field by arranging working training. Aesthetics will be enhanced by planting 

trees as well as proper management of the garden within the Singh Durbar premises as well 

as in the project area. Artisans reflecting ancient arts based on traditional skills will be used 

in the construction work. 

Adverse impact mitigation measures 

The proponent is primarily responsible for following the process of environmental and social 

impact mitigation. Necessary budget has also been allocated for the implementation of 

environmental and social improvement measures and activities. 

Arrangements will be made to sprinkle water and lay ballast on major roads and workplaces 

to prevent dust and mud. Necessary steps will be taken to check the vehicles and check the 

pollution. Garbage will be sorted and managed according to its type. Toilets and water will be 

provided based on the number of workers. The soil produced during the construction will be 

used for filling the ditches and the rest will be managed properly. Temporary structures will 

be removed after completion of the project. 

Compensation for the trees cut down from the project area will be as prescribed by the 

Forest and Soil Conservation Act. In return for each tree cut down, 25 local species of trees 

will be planted at the place specified by the Singha Durbar administration. It is necessary to 

cut down about 400 trees / poles for the construction of this project. After cutting down those 

trees, 4,000 saplings will be planted. 

The project will prevent workers from engaging in any illegal activities. Construction work will 

be carried out only during the day. Unnecessary light and bright lights will not be kept. Oils, 

chemicals and lubricants will be used appropriately. Appropriate arrangements will be made 

for garbage management. The excavation work will be done under the representative of the 

Department of Archeology and if any archeological object is found, it will be reported 

accordingly. 

Environmental Management Plan 

An environmental benefit enhancement and mitigation management plan and monitoring 

plan has been prepared including the impact of the project, its status, mitigation measures, 

monitoring methods, schedule and responsible bodies. Various monitoring indicators under 

the physical, biological, social and cultural environment of the proposed project have also 

been identified. As the proponent is fully responsible for the management, the proponent will 

be responsible for the environmental management and monitoring of the project. 
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Disasters and man-made disasters may occur during the project operation phase. 

Preparation plan has been made for its elimination and reduction. Disaster response and 

rehabilitation planning is essential for post-disaster management. In this, transportation 

facility will be provided to the hospital for treatment of injured persons, communication with 

family members and medical treatment. 

Environmental Auditing 

As per the Environmental Protection Rules, 2077 BS, it has been mentioned that the Ministry 

of Forest and Environment will conduct environmental impact test after two years of 

operation of the project. For this, the project proponent will be responsible for coordinating 

with the concerned departments and stakeholders and for the entire test. 

Expenditure required for Environmental Management Plan 

NRs. 99,07,000/- has been allocated for the implementation of the entire management plan 

including environmental monitoring of the project. Out of this amount, NRs. 40,60,000 / - for 

negative environmental impact mitigation, NRs. 23,00,000/- for positive impact enhancement 

and NRs.4,60,000/- has been allocated for the implementation of environmental audit. In 

addition, NRs. 30,87,000/- is estimated to be spent on the implementation of environmental 

monitoring plan. In addition to the environmental management unit and the legal provisions 

related to contract and construction, the proponent will also bear the cost of all the 

environmental mitigation measures in the environment management program and the 

necessary expenses for the legal role of the government body. 

Conclusion 

The environmental impact of this project is less than other projects of this level. Most of the 

effects are limited to the construction phase at the local level. Most of the negative effects of 

the project can be minimized or compensated by the given mitigation measures and can be 

limited to the local level and the construction phase. If the measures included in the 

environmental management plan are followed, there will be no major impact on the physical, 

biological, social and cultural environment in the project area. Therefore, considering the 

nature of the project, its location, needs and the possible negative effects identified, it seems 

appropriate to operate the project by adopting mitigation and augmentation measures as 

directed by the Environmental Impact Assessment Study. 
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ऩरयच्छेद १ :प्रसतवेदन तमाय गने सॊस्थाको नाभ य ठेगाना 

१.१ प्रस्तावकको ऩूया नाभ, ठेगाना, इभेर य पोनॊ. 

प्रस्ताववत “सॊस्घम सॊसद बवन ऩरयसय आमोजना” प्रस्तावक सहयी ववकास तथा बवन सनभाफण ववबाग हो। 
प्रस्तावकको ठेगाना सनम्न अनसुाय छ: 

प्रस्तावकको ऩूया नाभ: सहयी ववकास तथा बवन सनभाफण ववबाग 

ठेगाना: फफयभहर, काठभाण्डौं, फागभती प्रदेश 

पोन नॊ.: ०१ ४२६२३६५ 

फ्मारस नॊ.: ०१ ४२६२४३९ 

१.२ ऩयाभशफदाताको ऩूया नाभ, ठेगाना य इभेर 

मस आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भूलमाङ्कन गनफको रासग साऩ कन्त्सलटेन्त्सी प्रा.सर. रे ऩयाभशफ 
सेवा प्रदान गयेको छ। 

ऩयाभशफदाताको ऩूया नाभ: साऩ कन्त्सलटेन्त्सी प्रा. सर. 

ठेगाना: काठभाण्डौं, फागभती प्रदेश, नेऩार 

पोन नॊ.: ९७७- ९८५११५५५३३ 

इभेर:  shreeyaconsult.org@gmail.com 

१.३ वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकनको औस्चत्म 

वातावयण सॊयऺण एन, २०७६ य वातावयण सॊयऺण सनमभावरी, २०७७ अनसुाय प्रस्ताववत 
ववकास सनभाफण तथा मोजनाको प्रकृसत हेयी सस्ऺप्त वातावयणीम अध्ममन, प्रायस्म्बक वातावयणीम 
ऩरयऺण तथा वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकन गनुफ ऩने व्मवस्था यहेको छ। वातावयण सॊयऺण ऐन 
२०७६ दपा ३ को उऩदपा (१) य वातावयण सॊयऺण सनमभावरी २०७७, सनमभ ३ अनसुाय 
प्रस्तावकरे अनसूुची ३ भा उस्लरस्ित प्रस्तावको हकभा वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकन गनुफऩने 
हनु्त्छ। वातावयण सॊयऺण सनमभावरी २०७७, को अनसूुची ३ (ज) को ‘२’ य ‘३’ फभोस्जभ 
आवासीम य व्माऩारयक प्रमोजनको रासग सनभाफण गयीने १०,००० वगफ सभटय बन्त्दा फढी सनभाफण 
ऺेर बएको साथै २००० बन्त्दा वढी एकै ऩटक आवागभन तथा सनगभन हनुे ससनेभा हर, सथएटय, 

साभदुावमक बवन, स्ऩोटफस ् कम््रेरस, कन्त्सटफ हर, यॊगशारा सनभाफण गनफ वातावयणीम प्रबाव 
भूलमाॊकन गनुफ ऩदफछ।प्रस्ताववत आमोजनाको ऺभता तथा ऺेरपर तोवकए बन्त्दा वढी बएकोरे 
वातावयण प्रबाव भलुमाॊकन गनफ आवश्मक यहेको छ। 
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१.४ वातावयणीम प्रबाव भलुमाङ्कनको उदेश्म 

वातावयणीम प्रबाव भूलमाङ्कन गनुफको भखु्म उदेश्म, प्रस्ताववत आमोजना ऩवहचान गयी वातावयणभा 
ऩनफ सरने प्रसतकूर प्रबावहरू हटाउने वा न्त्मूनीकयण गयी उक्त आमोजनाराई वातावयणभैरी 
फनाउन ुहो। मसका असतरयक्त अरू ववस्शि उदेश्महरू देहामफभोस्जभ यहेका छन।् 

 प्रस्ताववत आमोजनाको बौसतक, जैववक, साभास्जक, आसथफक तथा साॊस्कृसत ऩऺसॉग 
सम्फस्न्त्धत ववसबन्न वातावयणीम ववषमका आधायबतू वववयण य तथमाङ्क  सॊकरन गने। 

 आमोजनासॉग सम्फस्न्त्धत ववसबन्न ऩऺहरूको फैकस्लऩक उऩामहरू ऩवहचान गने। 

 आमोजनाको सनभाफण तथा सन्त्चारनको चयणभा वयऩयको वातावयणभा ऩनफ सरने अनकूुर 
तथा प्रसतकूर प्रबावहरू ऩवहचान गने। 

 कामफसूचीरे सनधाफरयत ववसबन्न वातावयणीम प्रबावहरूराई प्रबावको ऩरयभाण, सीभा य 
सभमावसधको आधायभा प्रबावको अथफऩूणफ तह सनधाफयण गने। 

 प्रसतकूर वातावयणीम प्रबाव न्त्मूनीकयण तथा हटाउन य अनकूुर प्रबावहरूको फढोत्तयीको 
रासग उस्चत उऩामहरू प्रस्ताव गने। 

 आमोजना सनभाफण तथा सॊचारन चयणको रासग वातावयण व्मवस्थाऩन मोजना, वातावयण 
अनगुभन मोजना, वातावयणीम ऩयीऺण मोजना प्रस्ताव गने। 

 आमोजना सनभाफण स्थरभा सावफजसनक सनुवुाइ, सयोकायवाराहरूसॉग छरपर, याम-
सझुावको रासग वातावयण प्रबाव भूलमाॊकन अध्ममनका नसतजाहरू प्रस्ततु गने। 

 ववसबन्न सयोकायवारा सनकामहरूफाट प्राप्त याम-सझुावहरू सभावेश गयी, वातावयण सॊयऺण 
सनमभावरी, २०७७ अनसुाय वातावयणीम प्रबाव भूलमाङ्कनको प्रसतवेदन तमाय गयेय 
स्वीकृसतको रासग ऩेश गने। 

१.५ अध्ममनको सीभा 

मस वातावयणीम प्रबाव भूलमाङ्कन अध्ममन, आमोजना सनभाफण य सॊचारनका रासग प्रस्ताव गरयएको 
स्थान य वयऩयको वस्तगुत अवस्था य अध्ममनको िभभा यहेका केही सीभाहरूराई फदुाॉहरूभा 
प्रस्ततु गरयएको छ। 

 बौसतक वातावयण तथा साभास्जक आसथफक वातावयण सम्फन्त्धी केही तथमाॊक दद्वतीम 
स्रोतभा आधारयत छ। 

 आमोजना स्थर य वयऩयका बौगोसरक, वनस्ऩसत, वन्त्मजन्त्तकुो ववस्ततृ जानकायी य तथमाङ्क 
मस अध्ममनभा सभावेश गरयएको छैन। 

 आमोजना ऺेरभा अन्त्म कायणफाट हनुे वातावयणीम तथा साभास्जक प्रबावहरू ऩसन मस 
अध्ममनभा सभावेश गरयएको छैन। 
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ऩरयच्छेद २: आमोजनाको वववयण 

२.१ प्रस्तावकको ऩरयचम 

सॊस्घम सॊसद बवन ऩरयसय आमोजना  काठभाण्डौं भहानगयऩासरका २९ ससॊहदयवाय ऩरयसयभा 
सनभाफण तथा सन्त्चारनका रासग प्रस्ताव गरयएको छ। मस आमोजनाको भूख्म उदेश्म सॊघीम 
सॊसदका दवैु सदनको रासग व्मवस्स्थत य गणुस्तयीम सवुवधा सम्ऩन्न वैठक सवुवधा प्रदान गनुफ हो। 

प्रस्तावको आवश्मकता  

सॊस्घम गणतन्त्र नऩेारको सॊववधान २०७२ को धाया ८३ भा दइु सदनात्भद सॊसदको व्मवस्था 
गयेको छ। प्रसतसनसध सबा (तलरो सदन) य याविम सबा (भासथलरो सदन) केस्न्त्रम सॊयचना सवहत 
सॊस्घम, प्रादेस्शक य स्थानीम गयी तीन तहको सयकायको व्मवस्था सभेत गरयएको  छ। प्रसतसनसध 
सबा तलरो सदनभा २७५ जना साॊसद साथै भासथलरो सदन याविम सबाभा ५९ जना साॊसद 
सदस्महरू ववसबन्न ८ वटा याजनैसतक ऩाटॊहरू साथै स्वतन्त्र सदस्महरू फाट यहेका छन।् 

हार सॊसद बवनको अबावभा वीयेन्त्र अन्त्तयाविम सम्भेरन केन्त्र (BICC) भा सन्त्चारन हदैु आएको 
सॊसदको आफ्नै सॊसद बवन हनु जरूयत बएको भहससु गयी मस ऩरयसयको सनभाफण प्रस्ताव 
गरयएको हो। 

प्रस्तावको औस्चत्मता 

सॊस्घम गणतन्त्र नेऩारको स्थाऩना ऩसछ मसको आफ्नै सॊघीम सॊसद बवन यहन ुअऩरयहामफ छ। 
त्मसको साथ साथै मस्ता सॊयचनाहरू याजधानीको केन्त्रभा अवस्थीत बएभा सफै प्रकायका 
सवुवधाहरू साथै सवफसाधायण तथा भखु्म प्रशासकीम केन्त्रको ऩहचुॊभा हनु जरूयी हनु्त्छ। 
त्मसकायण देशको भखु्म प्रशासवकम केन्त्र ससॊहदयवाय ऩरयसयभा प्रस्ताववत सॊसद बवन यहन ु
हयतयहरे उस्चत देस्िन्त्छ। 

तय बौसतक सॊयचना ववकासको साथसाथै त्मसफाट ऩने वातावयणीम असयको न्त्मसुनकयण गनफ सभेत 
सम्फस्न्त्धत सनकाम स्जम्भेवाय हनु ु ऩदफछ।त्मसको रासग प्रस्ताववत सॊघीम सॊसद बवन ऩरयसयभा 
सम्ऩूणफ वातावयणीम अवस्थाहरु चसु्त दरुुस्त याख्नको रासग सम्फस्न्त्धत सनकामहरुराई स्जम्भेवाय 
फनाउन मस वातावयणीम भूलमाॊकन प्रसतवेदन गहन अध्ममण फाट तमाय गरयएको छ य मसको 
हफुह ुअनसुयण गने प्रसतवद्दता फाट भार वातावयण प्रबाव न्त्मसुनकयणभा बसूभका िेलन सरने छ। 

२.२ प्रस्तावको वववयण 

प्रस्ताववत सॊघीम सॊसद बवन ऩरयसय काठभाण्डौं भहानगयऩासरका वडा नॊ. २९ को ससॊहदयवाय 
ऩरयसयको ऩतुरी फगैँचाभा अवस्स्थत छ। २०५५/३/८ गतेको भन्त्री ऩरयषदको सनणफम फभास्जभ 
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ऩतुरी फगैँचा य उत्तयऩटृी आभॉरे प्रमोग गयेको जग्गा सभेत गयी १५१ योऩनी जग्गा व्मवस्था 
गरयएको छ। मो प्रस्ताववत स्थर ससॊहदयवाय ऩरयसयको उत्तय ऩूवफ कुनातपफ  गहृ भन्त्रारम फाट 
ऩूवफतपफ , ससॊहदयवाय सस्चवारमफाट उत्तय तपफ  ऩदफछ। जग्गा सभथर य चतबु ुफजाकाय छ। ऩूवफ, 
ऩस्िभ य दस्ऺण तपफ फाट सस्जरो ऩहुॉच बएको जग्गा हार नेऩारी सेना, ऩतुरी फगैँचा य फगैँचाको 
नसफयीरे उऩमोग गयेको छ। 

२.३ प्रस्तावको अवस्स्थसत 

सॊघीम सॊसद सदन ऩरयसय आमोजना काठभाण्डौं भहानगयऩासरका वडा नॊ. २९, ससॊहदयवाय 
ऩरयसय, काठभाण्डौं स्जलरा, फागभसत प्रदेशभा प्रस्ताव गरयएको छ। ववश्व भानस्चरभा मो आमोजना 
उत्तयी अऺाॊश २७°४१’५९” य ऩूववफ देशान्त्तय ८५°१९’३१” भा य सभनु्त्री सतह बन्त्दा १४०० 
भीटय उचाइभा अवस्स्थत छ। आमोजनाको ऩूवफभा हनभुान स्थान सडकऩस्िभभा गहृ भन्त्रारम, 
उत्तयभा अनाभनगय सडक य दस्ऺणभा ससॊहदयवाय सस्चवारम यहेको छ। 

 

 स्चर २-१: प्रस्ताववत आमोजना स्थर 
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स्चर २-२: प्रस्ताववत आमोजना स्थरको गगुर नरशा 

२.४ आमोजनाको ऩहुॉच भागफ 

आमोजना स्थर अयनीको याजभागफफाट कयीव ५०० भीटयको दयुीभा हनभुान स्थान अनाभनगय 
सडकभा जोसडएको छ। आमोजना स्थर ससॊहदयवाय ऩरयसयको प्रवेशद्वाय तपफ फाट साथै अनाभनगय 
हनभुानस्थान सडक फाट सभेत ऩहुॉचभा यहेको छ।  

 

स्चर २-३: आमोजना ऺेरको ऩहुॉच भागफ देिाइएको नरशा 
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२.५ प्रस्तावका सॊयचना अवमव 

मस आमोजना सॉग सम्फस्न्त्धत भखु्म वववयणहरू तरको तासरकाभा प्रस्ततु गरयएको छ। 

तासरका २-१ आमोजनासॊग सम्फस्न्त्धत ववस्शि वववयणहरू 

शीषफक वववयण 

आमोजनाको ऩूया नाभ सॊघीम सॊसद बवन ऩरयसय 

प्रस्तावको नाभ सहयी ववकास तथा बवन सनभाफण ववबाग 

प्रदेश फागभसत प्रदेश 

स्जलरा काठभाण्डौं 
ऩासरका काठभाण्डौं भहानगयऩासरका वडा नॊ. २९ 

आमोजना सनभाफणका रासग 
आवश्मक कूर ऺेरपर 

७६८५९ वगफ सभटय (१५१ - ८ -० योऩनी) नेऩार सयकायको 
स्वासभत्वभा यहेको जग्गा 

जम्भा स््रन्त्थ ऺरेपर २४३८०-०९ व. भी. (२७%) 
सडकरे ओगटेको ऺेरपर १७३१५ व.भी (१९%) 
िारी ऺरेपर  जम्भा ४७७८८.५५ व.भी. (५४%) जसभा फगैँचा हयीमारी ऺेर 

३९७७५.५५ व.भी. (४५%) य काय ऩावकफ ङको िलुरा ऺेर ८०१३ 
व.भी. (९ %) 

कूर Built Up ऺरे ६३६२९.२२ वगफ भीटय 
Plinth Area २४३८०.०९ वगफ भीटय 
ग्राउण्ड कबयेज येससमो (FAR) २७ % 

िलुरा ऺेर जम्भा ५४.१३ (Building by law २०६२ वभोस्जभ सयकायी 
बवनहरूको रागी ५०% तोवकएको छ)। 

ऩरयसयभा यहेका बवनहरू १) तीनतरे भासथलरो सदन बवन (स््रन्त्थ ऺरेपर ३३५७.४६ व.भी) 

२) तीनतरे तलरो सदन बवन (स््रन्त्थ ऺेरपर ४४६१.९६ व.भी) 

३) केन्त्रीम रवी तीनतरे (स््रन्त्थ ऺेरपर ३३९५.२१ व.भी)  

४) सस्चवारम बवन तीनतरे दइुवटा वलक (स््रन्त्थ ऺेरपर 
११८५.७१ व.भी) 

५) ऩसु्तकारम/ सॊग्राहरम तीनतरे बवन (स््रन्त्थ ऺरेपर ७१३.९६ 
व.भी) 

६) ऩाटॊ अवपस बवन ५ तरे (स््रन्त्थ ऺेरपर १८३४.६५ व.भी) 

७) चभेना गहृ दइुतरे बवन १ तलरा वेसभेन्त्ट सवहत (स््रन्त्थ ऺेरपर 
७१२.१४ व.भी) 

८) ससभसत कामाफरम ५ तरे बवन(स््रन्त्थ ऺेरपर २११५.९३ व.भी) 
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शीषफक वववयण 

९) असत ववस्शि कऺ ३ तरे (स््रन्त्थ ऺेरपर ८४६.८७ व.भी) 

१०) वप्रन्त्टीङ प्रसे ३ तरे बवन (स््रन्त्थ ऺेरपर १८८.५१ व.भी) 
सडजाइन १) सफै बवनहरू नेऩारी प्राचीन शैरीभा फनाइन ेय असधकतभ ५ तरे 

बवनहरू 

२) सफै बवनहरू आय सी. सी. फे्रभ सॊयचना 
३) दइुतरे राभो स्ऩान बएका बवनहरूको भासथलरो तराभा रूपिस 

सवहत जस्ताऩाताको छाना 
सनभाफण साभग्री ढुङ्गा, इटा, स्टीर, गीट्टी, फारवुा, ससभेन्त्ट, काठ आदद 
ऩावकफ ङ ऺभता १) सतही ऩावकफ ङ सवै बवनहरूको आडभा जम्भा ४९० कायको रागी 

२) वेसभेन्त्ट ऩावकफ ङ जम्भा १६२ कायको रागी 
३) वेसभेन्त्ट भोटयसाइकर ऩावकफ ङ 

क) ऩाटॊ अवपस वेसभेन्त्ट १७० 

ि) ससभसत कामाफरम     २६० 

ग) सस्चवारम बवन     ५७६ 

४) जम्भा काय ऩावकफ ङ ६५२ य फाइक ऩावकफ ङ १००६ 
सनभाफणका उऩकयण एरसाबेटय, िेन, बाइिेटय, सभरसय 
सनभाफण अवसधका रासग 
आवश्मक सवायी साधन 

सनभाफण साभग्री य उत्िनन ्गरयएको साभाग्री ढुवानीका रासग वटऩय प्रमोग 
गरयने 

सवुवधा HVAC, आगो सनबाउने सवुवधा, जेनेयेटय, २४ घण्टा ऩानी आऩूसतफ, 
स्वचासरत इरेस्रिकर उऩकयण य सेनेटयी प्रणारी, जस्ता आधसुनक 
सवुवधाहरू, सवायी साधन य व्माग स्रमानीङ्ग भेसीन, भेटर डीटेरटय, 
CCTV, सैसनक सयुऺा प्रवन्त्ध प्रस्ताव गरयएको  छ। 

गाडीहरूको प्रवेश िृाय असत ववस्शि भहानबुावहरूराई दस्ऺण तपफ फाट सॊसद सदस्महरूराई 
ऩस्िभ तपफ फाट य सयकायी कभफचायीहरूराई दस्ऺण ऩूवफ तपफ फाट 

ऩानीको स्रोत सनभाफण चयण 

सनभाफण कामफ: जभीन भनुीको श्रोत य ऩाइऩ राइन 

िानेऩानी: ससॊहदयवायको ऩाइऩराइन स्रोत पीलटय सवुवधा सवहत 

सन्त्चारन चयण 

सम्फस्न्त्धत प्रासधकयण फाट स्वीकृसत ऩसछ ऩानी फोरयङ गरय प्रमोग गरयने 
साथै हारको ससॊहदयवायको वोयीङ ऩसन प्रमोग गरयने। 

ऩानीको भाग/ आवश्मकता सनभाफण चयण 

 सनभाफण कामफ: (२४३८० वगफ भी.२००० सर/ वगफ भी) = 
४८७६०००० सर. (Bardan, २०११) 
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शीषफक वववयण 

 ऩानीको भाग (श्रसभकहरूको रागी: Building type: 

Auditorium) ३०० जना @ (३०.३०) सनभाफण कामफ ददन १५ 
सर/ददन/ससट=४०५०००० सर (DUDBC,१९९३) 

कुर ऩानीको भाग=५२८१० के.सर 

सन्त्चारन चयण 

 ऩानीको भाग (Building type: Auditorium): २५०० @१५ 
सर/ददन) = ३७५०० सर (DUDBC, १९९३) 

कुर ऩानीको भाग = ३७.५० के.सर 
ऩानी टमाॊकको ऺभता अन्त्डयग्राउन्त्ड स्टोयेज (Underground storage): १९५  घन सभटय 

 पामय वाटय टमाॊक (Fire water tank)= ६० घन सभटय 

 वाटय करेरसन टमाॊक (Water collection tank)= ९० घन 
सभटय 

 Treated water tank (after filtration)= ४५ घन सभटय 

ओबयहेड टमाॊक (Overhead water tank) ६*२००० सर= १२००० 

सर (१२ घन सभटय) 
उजाफको श्रोत नेऩार ववधतु प्रासधकयणको ओबयहेड राइन, िान्त्सपाभफय (१ सेट) 

५०० के.बी.ए 
ऩावय ब्माकअऩ प्रणारी सडजेर जेनेयेटय (१ सेट) ५०० के.बी.ए 
अनभुासनत उजाफ उऩबोग  ८०० के.बी.ए 
पोहोय उत्ऩादन  सनभाफण चयण: 

सनभाफण कामफ: २४३८० वगफ.भी.२१.१९ के.जी/ वगफ.भी) = 
५१६६१२.२० टन (EPA, २००३) 

सनभाफण काभदाय: (३१७ ग्राभ/व्मस्क्त/ददन ३०० व्मस्क्त) = ९५.१० 
वक/ददन  (ADB, २०१३) 

सन्त्चारन चयण: (३१७ ग्राभ/व्मस्क्त/ददन २५०० व्मस्क्त) = 
७९२.५० वक/ददन  (ADB, २०१३) 

 

सीवेज सॊकरन टमाॊक 
(Sewage collection tank) 

सेस््टक टमाॊक: घन.सभ ६० 

काभदाय सॊख्मा सनभाफण चयण: २५० 

भवहरा: ५० 

ऩरुूष: २०० 

सन्त्चारन चयण: १५० 

प्राववसधक: १०० 
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शीषफक वववयण 

अन्त्म: ५० 
सनभाफण अवसध ३० भवहना 
कूर फजेट ६ अफफ ने.रू. (फजेट व्मवस्था) 
प्रकोऩ व्मफस्थाऩन तासरका ८-५: फभोस्जभ ववऩद् जोस्िभ न्त्मूनीकयण ऩूवफतमायी गरयने 
सम्फस्न्त्धत नगयऩासरकाको बवन सनभाफण सम्फस्न्त्ध भाऩदण्ड फभोस्जभको वववयण तासरका  

वववयण  न.ऩा. को भाऩदण्ड अनसुाय  बवन सडजाइन अनसुाय  

Floor Area Ratio (FAR) 2.50 0.82 

Ground Coverage Ratio (GCR) 0.50 0.27 

Open Space NA 54% 

Height of Building 17m 17m 

Righy of Way 3m Maintained 

याविम बवन सॊवहता २०६० फभोस्जभ NBC 206 : 2015, NBC 208 : 2003, NBC 207 : 2003, य NBC 105: 

2020 का सम्ऩूणफ प्रावधानहरु बवन सडजाइनभा सभावेश गरयएको छ। 

२.६ आमोजना अवमवहरू 

सॊयचनात्भक रूऩभा, मस आमोजनाराई तलरो सदन, भासथलरो सदन सब सब आइ ऩी ब्रक, ऩाटॊ 
कामाफरमहरू, ससभसतका कामाफरमहरू, ऩसु्तकारम य सॊग्रारम, चभेना गहृ, प्रीन्त्टीङ प्रसे य केस्न्त्रम 
रवी भा ववबाजन गनफ सवकन्त्छ। आमोजनाभा HVAC, आगो सनबाउने सवुवधा, जेनयेेटय, २४ घण्टा 
ऩानी आऩूसतफ, स्वचासरत इरेस्रिकर उऩकयण य सेनेटयी प्रणारी, गाडी य व्माग स्रमानीङ सवुवधा 
जस्ता आधसुनक सवुवधाहरू प्रस्ताव गरयएको छ। मस आमोजनाको सॊयचनाहरूको वववयण सनम्न 
फदुाॉभा ददइएको छ: 

२.६.१ प्रवेश द्वाय 

उत्तयी ससभानाभा एउटा साधायण गेट प्रसतसनसध सबा सदस्महरूको रागी छ। त्मस गेटभा सयुऺा 
ऩोस्ट यास्िएको छैन। अन्त्म तीनवटा गेटहरू सबरी ससभाना ऩिाफरभा प्रस्ताव गरयएको  छ। ती 
गेटहरूभा सयुऺा कऺ, गाडी स्रमानीङ भेसीन, भेटर सडटेरटय, एरस-ये भेसीन य रकयहरूको 
व्मवस्था गरयएको  छ। असत ववस्शिहरूको रागी भखु्म द्वाय दस्ऺण ससभानाको वीचभा यािीएको 
छ। दोस्रो गेट ऩस्िभ ससभानाभा प्रसतसनसध सबाका साॊसदहरूको रागी यहेको छ। सदा प्रमोगको 
रागी साथै सयकायी कभफचायीहरूको रागी तेस्रो गेटको प्रावधान गरयएको छ। सफै गेटहरू 
आय.सी.सी. फे्रभ सॊयचनाभा इटाको प्रमोग गयी नेऩारी प्राचीन करा झलकीने गयी सनभाफण गयीने 
छ। 
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२.६.२ केन्त्रीम भखु्म रवी 

भासथलरो सदन, तलरो सदन, प्रवेश द्वाय साथै अन्त्म बवनहरूराई जोड्ने गयी रवीको व्मवस्था 
गरयएको  छ। रवीभा प्रवेश गने ववस्त्तकै रयसे्सन, यस्जस्िेसन, सयुऺा जाॉच, सीसी वट.बी. आदद 
सवुीधाहरू यहने छन।् 

२.६.३ भासथलरो सदन 

भासथलरो सदन भखु्म रवीको ऩूवफतपफ  अवस्थीत यहने छ। भासथलरो सदन तलरो सदन जस्तै 
हवुह ुसडजाइन गरयएको  छ। ससट ऺभता भार कभ गरयएको  छ। भासथलरो सदनको जसभनको 
ऺेरपर ३५४८.९० व.भी. छ य जम्भा तराहरूको ऺेरपर ७१३६.५३ व.भी. यहेको छ। 

२.६.४ तलरो सदन 

तलरो सदन भखु्म रवीको ऩस्िभ तपफ  अवस्थीत छ। मसको जसभनको ऺेरपर ४३१६.४५ 
व.भी य जम्भा तराहरूको ऺेरपर १३१८२.९० व.भी. छ। भखु्म हरको ऺभता ४०० 
सीटको टेवर सवहत जभीन तराभा सॊसद सदस्महरूको रागी फनाइने छ बने ३०० ससट 
ऺभताको वालकोनीको ऩसन व्मवस्था गरयएको छ।तलरो सदन ६.५ सभटय चौडा 
ग्मारेयीभा/कयीडय फाट घेरयएको छ। 

२.६.५ असत ववशि कऺ 

मो कऺ ४. ५ तरे आय.सी.सी. फे्रभ सॊयचनाफाट फनाइने छ। मसभा प्रधानभन्त्रीको कामाफरम, 
काननु भन्त्रीको कामाफरम, भहासचीवको कामाफरम य अन्त्म आधायबतु सवुवधाहरू जसभन तराभा 
यहने छ। सबाभिुको कामाफरम, उऩ सबाभिुको कामाफरम, प्रसतसनधीसबा सस्चवको कामाफरम 
सवहतको आधायबतू सवुवधाहरू ऩवहरो तराभा व्मवस्था गरयएको  छ। याविम सबाको अध्मऺ, 
उऩाध्मऺ य सस्चवको कामाफरम सवहतका आधायबतु सवुवधाहरू दोस्रो तराभा व्मवस्था गरयएको  
छ। प्रभिु सचेतक, ववऩऺी दरको नेता, उऩ सचेतक सवहतका आधायबतु सवुवधाहरू तेस्रो 
तराभा व्मवस्था छ। बवनको जसभनको ऺेरपर ८६८.०० व.भी. य जम्भा तराहरूको ऺेरपर 
३४५८.०० व.भी. छ। 

२.६.६ सॊसदीम ऩाटॊहरूको कामाफरम 

ऩाॉचतरे आय.सी.सी. फे्रभ सॊयचनाफाट फनाइएको छ। चाय वटा याजनीसतक ऩाटॊको रागी सवुवधा 
बएको साथै २० जना ऺभताको भीटीङ हरको व्मवस्था ऩसन छ। मसको जसभन तराभा साना 
ऩाटॊहरूको रागी १७ वटा रमवुीकरहरूको व्मवस्था गरयएको  छ। मसको जसभन तराको 
ऺेरपर १७९६.९९ व.भी. य जम्भा तराहरूको ऺेरपर ११२५४.४२ व.भी. छ। 
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२.६.७ सॊसदीम ससभसतका कामाफरम 

ऩाचॉतरे आय.सी.सी. फे्रभ सॊयचना फाट फनाइएको छ। मसभा सॊसददम ससभसतका सम्ऩूणफ कामफहरू 
अटाइने छ। मसको जसभन तराको ऺेरपर २०९५.०० व.भी. य जम्भा तराहरूको ऺेरपर 
१२९२५.०० व.भी. छ। 

२.६.८ सस्चवारम बवन 

मो चायतरे आय.सी.सी. फे्रभ सॊयचनाफाट फनाइने छ। मो बवन सफचभा कयीडय बएको दइुवटा 
राभो ब्रकहरु बएको हनुेछ। मो दस्ऺण ऩूवफ कुनाभा अवस्स्थत यहनेछ। मस बवनराई तलरो 
सदन, भासथलरो सदन, ससभसत कामाफरम य असत ववस्शि कऺ सॉग रफीफाट जोसडने छ। 

२.६.९ ऩसु्तकारम/ सॊग्राहरम 

मो तीनतरे आय. सी.सी. फे्रभ सॊयचनाफाट फने्नछ। मो तलरो सदनको उत्तय ऩस्िभ तपफ  
अवस्स्थत यहने छ। मो बवन तलरो सदन, भासथलरो सदन, ऩाटॊ कामाफरम, ससभसत बवन य 
सस्चवारमसॊग कयीडयफाट ऩस्िभफाट ऩूवफ तपफ  जोसडने छ। स््रन्त्थ ऺेरपर ७१३.९६ व.भी 
छ। 

२.६.१० चभेना गहृ 

मो दइुतरे बवनको वेसभेन्त्टभा एमय कन्त्डीसनीङको सॊयचना यहने छ। मो बवन ऩरयसयको उत्तय 
ऩस्िभ छेउभा अवस्स्थत यहने छ। जसभन तराभा १०० जनाको ऺभता बएको डाइसनङ हर 
सयकायी कभफचायीको रागी य ऩवहरो तराभा १०० जनाको रागी डाइनीङ हर सॊसद 
सदस्महरूको रागी यहने छ। मस बवनभा अत्माधसुनक सवुवधाको बान्त्छा, स्टोय कोठा, 
सावफजसनक शौचारम आदद यहने छन।् मसको जसभन तराको ऺेरपर ६४२ व.भी. य जम्भा 
तराहरूको ऺेरपर २१८१ व.भी को हनुेछ। 

२.६.११ प्रीन्त्टीङ्ग प्रशे बवन 

प्रसे बवन ऩरयसयको उत्तय ऩूवफ छेउभा यहने छ। मो दइुतरे बवन हनुेछ। जसभन तराभा प्रसेको 
भेससनहरू य कामफहरू हनुेछ य ऩवहरो तराभा कामाफरमहरू यहने छन।् बवनको जसभन तराको 
ऺेरपर १८३.०० व.भी. य जम्भा तराहरूको ऺेरपर ३७४.०० व.भी हनुेछ। 
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२.६.१२ कबय गरयएको ऩाकीङ सवहतको भभफत सम्बाय य सयुऺाकभॉ बवन 

मो बवन ऩूवफतपफ को ससभानाभा अवस्स्थत हनुेछ। मो दइुतरे बवनभा जसभन भनुी दइु तरा यहने 
छ। जसभन तरा य जसभन भनुीको दइुतरा ऩावकफ ङको रागी य ऩवहरो तरा भभफत सम्बाय य 
सयुऺाकभॉहरूको रागी व्मवस्था गयीने छ। 

२.६.१३ सनभाफण साथै सन्त्चारनको रागी ऩानीको व्मवस्था 

ऩानीको व्मवस्था जसभन भसुनको ऩानी साथै के म ु के एर फाट ववतयीत ऩानीफाट गयीने छ। 
िानेऩानीको रागी के म ुके एरफाट गरयएको  डीऩ वोयीङफाट स्राइ गयीने छ, जनु ससॊहदयवाय 
ऺेरको ऩूवफ तपफ  अवस्स्थत छ। 

२.६.१४ पोहय ऩानी व्मवस्थाऩन 

गरुू मोजना वभोस्जभ आकाशे ऩानी य प्रत्मेक Waste Disposal Tank फाट प्राप्त ऩानी ऩाइऩको 
भाध्मभफाट नगयऩासरकाको ढर व्मफस्थाऩन प्रणारी भापफ त नदीभा ऩठाइने छ। प्रत्मेक बवनको 
छेउभा Waste Disposal Tank फनाइने छ। बवनहरू त्मसत घना प्रकायरे नफनाइएकोरे Waste 

Disposal Tank फनाउन कदठन छैन। जसत धेयै Waste Disposal Tank फनामो उती नै पोहय ऩानी 
प्रशोधक व्मवस्स्थत हनु जान्त्छ। गरुू मोजना फभोस्जभको पोहोय ऩानी प्रसोधन कामफ उऩमकु्त 
ढॊगरे आवश्मक भाऩदण्ड अऩनाई गयीने छ। 

 

स्चर २-४: आमोजनाको सडजाइन 
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२.७ सनभाफण तथा सॊचारन चयणका विमाकराऩ 

२.७.१ आमोजनका रागी आवश्मक सनभाफण साभाग्री 

मस आमोजनाको सनभाफणका रागी सगवटृ, फारवुा, ढुङ्गा, इट्टा, स्टीर/डण्डी, ससभेन्त्ट, आदद साभाग्री 
प्रमोग गरयन्त्छ। सनभाफण साभाग्री सम्बव बएसम्भ स्थानीम फजायफाट य सम्बव नबए अन्त्म 
सहय/फजाय तथा ववदेशफाट सभेत आमात गरयने छ। सनभाफणको रागी इटा नस्जकैको स्थासनम 
फजायफाट य अन्त्म साभाग्री जस्तै स्स्टर, ससभेन्त्ट नवरऩयासी य हेटौडाफाट ढुवानी गरयने छ। 
सनभाफण कामफका रागी आवश्मक सगवटृ य फारवुा िसयफाट आमात गरयनेछ। सनभाफण 
साभाग्रीहरूराई आमोजना ऩरयसयभा बण्डायण गने व्मवस्था सभराईन े छ। सनभाफण साभाग्रीको 
ववस्ततृ वववयण सनम्न तासरकाभा प्रस्ततु गरयएको छ। 

तासरभा २-२: सनभाफण साभाग्री वववयण 

ि.सॊ. सनभाफण साभग्री इकाइ ऩरयभाण 

१ रयवय (Rebar) भे.टन ८४८६ 
२ फारवुा घन.भी ४१३४९ 

३ कोसफ एस्ग्ग्रगेट (Coarse Aggregate) घन.भी ४९५३८ 

४ ससभेन्त्ट घन.भी ३७६१९ 

नोट: सम्ऩणूफ सनभाफण साभाग्रीहरु आमोजनारे स्वीकृत गयेको स्थानीम फजायफाट सम्फस्न्त्धत सनकामहरुका 
स्वीकृत श्रोतहरुफाट प्राप्त हनेुछन ् 

२.७.२ उजाफ इन्त्धन आऩूसतफ 

नेऩार ववधतु प्रासधकयणफाट ववतयण गरयएको ववधतु प्रभिु उजाफको रूऩभा प्रमोग गरयने छ। 
वैकस्लऩक उजाफको रूऩभा सडजेर जेनेयेटय ५०० के.सब.ए को प्रमोग गरयने छ। 

२.७.३ जनशस्क्त 

मस आमोजनाको सनभाफण चयणभा ऩरुूष २०० जना य भवहरा ५० जना गरय कुर २५० 
काभदायहरू कामफयत यहने छन।् त्मस्तै सन्त्चारन चयणभा २५ प्राववसधक य अन्त्म २५ कभफचायी 
(प्रशासन कामाफरम, सहमोगी आदद) को आवश्मकता ऩदफछ। आमोजनाको दवैु चयणभा दऺ 
प्राववसधक य काभदायराई काभ रगाउदा य कभफचायीको ऩदऩूसतफ गदाफ सम्बव बएसम्भ सीऩ य 
मोग्मताको आधायभा स्थासनमराई प्राथसभकता ददइन ेछ। 
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२.७.४ जग्गा 

२०५५/३/८ को नेऩार सयकायको सनणफम अनसुाय मस आमोजनाका रागी कूर १५१ योऩनी 
ऺेरपर ववसनमोजन गरयएको छ।  

 कूर ऺेरपर: १५१ योऩनी (७६८५९ वगफ सभटय) 

 कूर सनभाफण ऺेर: २४३८० वगफ सभ. (४६ योऩनी १४ आना) (२७ %) 

 तलरो सदन, भासथलरो सदन, सस्चवारम आदद सम्ऩूणफ व्रकहरूको जम्भा ऺेरपर 
२४३८० व.भी. (४७.९० योऩनी) (२७ %) 

 सडक अन्त्तगफत ऺेर:१७३१५ वगफ सभ (३४ योऩनी) (१९ %) 

 हरयत ऺेर: ४७७८८.५५ वगफ सभ. (९३.८९ योऩनी) (५४ %) 

२.७.५ सनभाफण सभमावसध 

मो आमोजना सनभाफणसधन अवस्थाभा छ।सनभाफण अवसध ३० भवहना तोवकएको छ। 

२.७.६ आमोजनाका सहामक सॊयचना 

२.७.६.१ सनभाफण स्शववय 

आमोजनाको सनभाफण कामफको रागी ठुरो सॊख्माभा काभदायहरूको आवश्मक छ। सनभाफण चयणभा 
ऩरयचारन हनुे काभदायहरूको फासको व्मवस्था आमोजना ऺेरभा नै गरयएको छ। काभदायहरूका 
रागी अस्थामी स्शववय, साथै अस्थामी कामाफरम, स्टोय, सयसपाइका रासग शौचारम य स्नान 
कऺ, आदद सनभाफण गरयएको छ। शौचारम, स्नान कऺ य ऩानी जस्ता सफै सयसपाइका रागी 
आवश्मक सवुवधाहरू आमोजना ऺेर सबर व्मवस्स्थत छन।् स्शववय सॊयचनाहरू अस्थामी प्रकृसतका 
छन ्य सनभाफण कामफहरू सम्ऩन्न ऩसछ हटाइने छन।् 

२.७.७ सडजाइन 

आमोजनाको सॊयचनागत सडजाइन 

आमोजनाको बवनहरू रयइन्त्पोसडफ ससभेन्त्ट कस्न्त्िट सॊयचनाभा आधारयत छन।् नेसनर ववस्लडङ 
कोड (NBC) १०५:२०७७ को ऩरयसध सबर यही सॊयचनात्भक ववश्लषेण य सडजाइन गरयएको छ। 
सॊयचनाहरू प्रकोऩ प्रसतयोधी हनुेछन।् सनभाफण कामफका रागी आधसुनक प्रववसधको प्रमोग गरयनेछ। 
नेसनर सफस्लडॊग कोडहरू जस्तै NBC :२०६:२०१५ Architectural design requirements, NBC 

:२०७:२००३ Electrical design requirements, NBC :२०८:२००३ Sanitary and Plumbing 

design requirements, NBC :१०५:२०७७ Seismic design of buildings in Nepal, NBC 

:११४:१९९४ Construction safety को अनसुयण गरयएको छ। 
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बकूम्ऩ प्रसतयोधी डीजाइन 

मस आमोजनाको सॊयचनाहरू Earthquake Resistance Public Building NBC :१५०:१९९४ 
अनसुाय सनभाफण गरयएको छ। बकूम्ऩको जोस्िभ कभ गनफ सॊयचनाहरूभा Expansion joint को 
प्रमोग गरयने छ। 

प्रकोऩ व्मवस्थाऩन 

क. बीड व्मवस्थाऩन 

सम्ऩूणफ व्रकहरूभा सहज आवतजावतका रासग ऩमाफप्त प्रवेशद्वायहरू य आऩतकासरन अवस्थाको 
रागी छुटै्ट प्रणारीको व्मवस्था गरयएको छ। मस आमोजना भा ४ प्रवेश द्वायहरू: तीन भखु्म 
प्रवेशद्वाय (Main entrance), य एक ऩैदरमारी (Pedestrian entrance) प्रवेशद्वाय छ। मी 
प्रवेशद्वायहरूफाट सबर भखु्म ऩरयसय सबर प्रवेश गनफ सवकन्त्छ। आगरासग, बकूम्ऩ, इत्मादद जस्ता 
आऩतकासरन अवस्थाभा बीड व्मवस्थाऩनको रागी छुटृै आऩतकासरन प्रणारीको व्मवस्था गरयएको 
छ। भखु्म प्रवेशद्वायहरूभा सयुऺाको प्रावधान हनुेछ। आऩतकारीन सभमभा बेरा हनुको रागी 
िलुरा ऺेरहरूको व्मवस्थाऩन गरयएको  छ। 

ि. आगजनीफाट सयुऺा 

मस आमोजना ऺेरभा ऩमाफप्त पामय एस्रजट (Fire exit), िलुरा ठाउॉ य पामय हाइड्रन्त्ट तथा 
अस्ग्न प्रसतयोधी साभग्री यास्िने छ। साथै आगरासग सनमन्त्रणराई केस्न्त्रत गरय ६० घन सभटयको 
ट्याॊक (Fire Tank) प्रस्ताव गरयएको छ। जोस्िभ ऩूणफ ऺेरभा पामय अराभफ (Fire alarm) प्रणारी 
य स्भोक सडटेरटय (smoke detectors) जडान गरयनेछ। सफै कभफचायीराई अस्ग्न सयुऺा य आगो 
सनमन्त्रण सम्फन्त्धी उऩमकु्त तासरभ य जानकायी ददइनछे। आऩतकासरन सभमभा प्रमोग गरयने द्वाय य 
भागफहरूको उस्चत नरशाभा स्चरण गरय याम्रोसॉग सनदेशन ददइनेछ। 

ग. सयुऺाका उऩामहरू 

बवन य फावहयी िलुरा ऺेरहरूभा उच्च रयजोरसुनको यासर सबसडमो येकडफ गने सबसडमो रमाभयाको प्रमोग 
गरयनेछ। सफै सबसडमोको अनगुभन कोठा (monitoring room) द्वाया अनगुभन य सनमन्त्रण गरयनेछ। भखु्म 
प्रवेश द्वायहरूभा यहेका सफै सयुऺा ऩोिहरूभा रमाभेयाको जडान (CCTV) गरयनेछ। सावफजसनक स्थानहरूभा 
सयुऺाका रासग अराभफ य ववसबन्न सङे्कतहरू यास्िन ेछन।् 

अन्त्म सडजाइनहरू 

अऩाङगभैरी सडजाइन 

नेऩार ववस्लडङ कोड (NBC :२०६:२००३) को अनसुयण गयी आवश्मकता अनसुाय अऩाङभैरी बवन 
सनभाफण गरयनेछ। 
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ऩानी वकपामती सडजाइन 

शौचारमभा कभ ऩानी िऩत हनुे धाया तथा फ्लमासहरू जडान गरयनेछ। ढर सनकास मोजना 
(NBC :208:2003) भा आधारयत हनुेछ। 

वातावयण भैरी प्रववसधको प्रमोग 

आमोजना सनभाफण तथा सन्त्चारन चयण वातावयणभैरी याख्न मसभा प्रमोग गरयने यङ्ग (Paints)  Zero 

Volatile Organic Compound बएको भार प्रमोग गरयने छ। उजाफ भैसर इरेरिोसनक 
उऩकयणहरूको प्रमोगभा जोड ददइनेछ। सन्त्चारन चयणभा वातावयण अनकूुर, कभ उजाफ िऩत 
हनुे य स्टाय येटेड उऩकयणहरू प्रमोग गरयनेछ।  

पोहोय ऩानी व्मवस्थाऩन 

मस आमोजनाको ढर सनकास मोजना (NBC :208:2003) भा आधारयत हनुेछ। साथै शौचारम तथा 
फाथरूभको प्रमोगराई ध्मानभा यास्ि आवश्मक ऺभताको सेस््टक ट्याॊकको सडजाइन गरयएको 
छ। सेस््टक ट्याॊकभा हनु ेसेटसरङ य एनायोववक जस्ता प्रविमहरूरे ऩानीभा यहेको ठोस ऩदाथफ य 
अगाफसनक ऩदाथफराई कभ गदफछ। सेस््टक ट्याॊकभा प्रशोसधत ऩानीराई ऩूणफ प्रशोधन गनफ सोक 
वऩटहरू (soak pit) सनभाफण गरयनेछ। sewage handling unit companies द्वाया सेस््टक ट्याॊकको 
स्रज (sludge) व्मवस्थाऩन गरयने छ। 

ध्वसन व्मवस्थाऩन 

सावफजसनक स्थरहरूभा सम्बाववत रूऩभा ठूरो आवाज य ध्वनी प्रदषुणका सभस्माहरू हनु 
सरदछन।् ध्वनी प्रदषुणराई कभ गनफ Acoustic ceiling, wall panels, clouds, baffles को प्रमोग 
गरयनेछ। साथै acoustic false-ceiling को ऩसन आवश्मकता अनसुाय प्रमोग गरयनेछ। 

बवन फावहयको आवाज सनमन्त्रण गनफ, आमोजना ऺेर वरयऩरय वेरयमयका रूऩभा वार पेस्न्त्सङ  य 
वृऺ ायोऩणको प्रस्ताव गरयएको छ। जेनेयेटयराई फन्त्द कोठाभा यास्ि आवाज कभ गरयनेछ। फोट 
सफरूवाहरूरे ध्वनीका तयॊगहरू absorb गछफ। फोट सफरूवाहरू य वार पेस्न्त्सङरे ध्वनी प्रदषुण 
कभ गनुफ साथै सौन्त्दमफ ववृद्ध ऩसन गछफ। 

ऩानी आऩूसतफ प्रणारी 

आमोजनाराइफ ऩानीको दैसनक आवश्मकता ऩूया गनफ ओबयहेड ट्याॊक प्रस्ताव गरयएको छ। ३ HP 

ऩम्ऩको प्रमोग गयेय ऩानी ससधा ओबयहेड ट्याॊकभा ऩम्ऩ गरयनेछ य शौचारम तथा साभान्त्म 
प्रमोगको रासग आऩूसतफ गरयनेछ। पामय वाटय ट्याॊक (Fire water tank), वाटय करेरसन ट्याॊक 
(water collection tank) य विटेड वाटय ट्याॊक [treated water tank(after filtration)] गरय 
आवश्मकीम ऺभताका अन्त्डयग्राउन्त्ड ट्याॊक ऩसन प्रस्ताव गरयएको छ। 
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२.८ प्रस्तावको उदेश्म 

मस आमोजनासॉग सम्फस्न्त्धत उदेश्महरु सनम्नानसुाय छन:् 

 सॊस्घम सॊसदका ववसबन्न विमाकराऩहरू सन्त्चारन गनफ व्मवस्स्थत, सवुवधामकु्त य बौसतक  
सॊयचनाहरूको ववकास गनुफ। 

 सॊस्घम सॊसदको रागी सबा कऺ, ससभसत य ऩाटॊ कामाफरम, सस्चवारम, असत ववस्शि 
कऺहरू, सवहत ऩावकफ ङ, सॊग्राहरम/ऩसु्तकारम य वप्रस्न्त्टङ प्रसे सवहतको एकीकृत 
सवुवधाहरूको ववकास गने। 
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ऩरयच्छेद ३ : प्रसतवेदन तमाय गदाफ अऩनाइएको ववसध 

मस आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकनको रासग अऩनाइएको अध्ममन ववसधहरूभा 
ववशेषऻहरूको टोरीरे गने सान्त्दसबफक दस्तावेजहरूको ऩनुयावरोकन, स्थरगत सनयीऺण, स्थानीम 
सभदुाम, सयोकायवारा, तथा काठभाण्डौं भहानगयऩासरका वडा कामाफरम, नेऩार सयकायका स्जलरा 
स्तयका सनकामका असधकायीहरू सॉग गरयएको अन्त्तविमा तथा ऩयाभशफ एवॊ फैठकहरूभा आधारयत 
छ। 

प्रस्ताववत आमोजनाको वातावयणीम भलुमाॊकन गनफ अऩनाइएको अध्ममन ववसधहरूको ववस्ततृ 
वववयण तर उलरेि गरयएको छ। 

३.१ सम्फस्न्त्धत प्रकास्शत वा अप्रकास्शत सन्त्दबफ साभाग्री ऩनुयावरोकन 

आमोजना स्थर तथा वयऩयको हारको वातावयण, सनभाफण तथा सन्त्चारन चयणभा वातावयणभा ऩनफ 
सरने सकायात्भक तथा नकायात्भक प्रबावहरू, ववषम य मस्तै प्रकृसतका अन्त्म आमोजनाहरूको 
अवस्था अध्ममन गरयएका छन।् वातावयण सॊयऺण ऐन. २०७६, वातावयण सॊयऺण सनमभावरी 
२०७७, याविम वातावयणीम प्रबाव भूलमाङ्कन भागफदशफन, रगामत अरू सम्फस्न्त्धत नीसत, मोजना, 
ऐन, सनमभ, यणनीसत, सनदेस्शका, भाऩदण्ड आदद ऩनुायावरोकन तथा अध्ममन गरयएको छ। 
मसको असतरयक्त, आमोजना स्थर तथा आसऩास ऺेरको वतफभान अवस्थाको जानकायीका रागी 
टोऩोससट नरशा, गगुर नरशा, आमोजनाको सबाव्मता अध्ममन प्रसतवेदन, केन्त्रीम तथमाॊक 
ववबागका प्रसतवेदन रगामत ववसबन्न प्रकास्शत तथा अप्रकास्शत सन्त्दबफ साभाग्रीको ऩनुायावरोकन 
गयी जानकायी हाससर गरयमो। 

आमोजनाको बौसतक वातावयणीम अवस्थाहरूको भूलमाॊकन गने मस प्रसतवेदनभा उस्लरस्ित बौसतक 
वातावयण सम्फस्न्त्ध जानकायीको साथै स्थराकृत (टोऩोग्रावपक) नरसा तथा ऩसछलरो गगुर 
स्चरहरूको रेिाजोिा गरयएको सथमो। वनस्ऩती प्रजासतको जानकायी सडसबजन वन कामाफरमको 
प्रकाशनहरूको आधायभा ऩनुयावरोकन गरयएको सथमो। मस आमोजना वयऩयका ऺेरहरूभा बए 
गयेका अन्त्म ववकास सनभाफणका कामफहरूको फायेभा जान्न भासथ उस्लरस्ित ऩनुयावरोकनको 
असतरयक्त तत्कारीन स्जलरा ववकास ससभसतदाया प्रकास्शत काठभाण्डौं स्जलरा टोऩोग्रावपक नरसा, 
काठभाण्डौं भहानगयऩासरका टोऩोग्रावपक नरसा, केस्न्त्रम तथमाङ्क ववबागफाट प्रकास्शत याविम 
जनगणना २०११ को तथमाङ्क  ऩसन सङ्करन गयी ऩनुयावरोकन गरयएको सथमो। साथै नेऩारी 
बाषाको रागी नेऩारी वहृत ्शब्दकोशको प्रमोग गरयएको सथमो। 

आमोजना सनभाफणऩूवफ, सनभाफण अवसधभा तथा सन्त्चारन चयणभा हनुे वातावयणीम तथा साभास्जक 
ऩऺहरूसॉग सम्फस्न्त्धत सम्ऩूणफ दस्तावेजहरू सङ्करन गयी सभीऺा गरयएको  छ। सो प्रसतवेदनको 
सन्त्दबफ सूचीभा उलरेि गरयएको  छ। 
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३.२ प्रस्तावको प्रबाव ऺरे सनधाफयण (प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ) 

मस आमोजनाको प्रबाव ऺेर सनधाफयण गदाफ सनभाफण तथा सन्त्चारन चयणभा वयऩयको वातावयणभा 
ऩनफ सरने प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ प्रबाव ऺेर मवकन गनफ अत्मन्त्त जरूयी हनु्त्छ। प्रबाव ऺेरको 
सनधाफयण गनफ प्रस्ताव कामफन्त्वमन ऺेर य अन्त्म वातावयणीम अवस्था दूयी तथा धूरो, ध्वसन एवॊ 
अन्त्म प्रदूषणफाट ऩने प्रबाव वा असयको आधायभा दइु बागभा ववबाजन गरयएको छ। 

प्रत्मऺ प्रबाव ऺरे 

याविम वातावयण प्रबाव भूलमाङ्कन भागफदशफन, २०५० रे आमोजना गसतववसधको कायणरे ववधभान 
वातावयणीम अवस्थाभा प्रत्मऺ ऩरयवतफन हनुे ऺेरको रूऩभा ऩरयबावषत गदफछ। आमोजनाको सनभाफण 
तथा सन्त्चारन गसतववसधहरूफाट आमोजना ऺेरभा बौसतक, जैववक, साभास्जक, आसथफक तथा 
साॊस्कृसतक वातावयणभा प्रत्मऺ रूऩभा प्रबाव ऩने ऺेरराई प्रत्मऺ प्रबाव ऺेर भासनएको छ। 
आमोजनाफाट करयफ १० सभटय सम्भको दयुी सबर यहेको काठभाण्डौं भहानगयऩासरका वडा नॊ. 
२९ ऺेरराइफ मस आमोजनारे प्रत्मऺ प्रबाव ऩाने देस्िएकोरे सो सबरको ऺेरराई प्रत्मऺ प्रबाववत 
ऺेर भासनएको छ। 

अप्रत्मऺ प्रबाव ऺरे 

कुनै ऩसन मोजना सनभाफण तथा सन्त्चारनका विमाकराऩरे वयऩयको बगूोरको ऺेर य वातावयणभा 
प्रत्मऺ रूऩभा असय नऩाने तय त्मस विमाकराऩसॉग सम्फस्न्त्धत अप्रत्मऺ प्रबाव देस्िने ऺेरराइफ 
अप्रत्मऺ प्रबाव ऺेर ऩवहचान गरयएको हो। प्रत्मऺ ऺेरफावहय य प्रबाववत काठभाण्डौं 
भहानगयऩासरका वडा नॊ. २९ को ऺेर अप्रत्मऺ प्रबाव ऺेर हो। 

आमोजनारे प्रबाववत घयधयुी/ऩरयवाय 

आमोजना सनभाफण एवॊ सन्त्चारनको कायणरे आमोजना ऺेर वा वयऩयका ऺेरहरूभा फस्न े
ऩरयवायहरूको जग्गा, घय, सम्ऩस्त्त य आमस्रोत वा जीववकोऩाजफनका साधनहरू प्रबाव ऩनफ सरछ। 
ती प्रबाववत ऩरयवायहरूराई आमोजना प्रबाववत ऩरयवाय य मी ऩरयवायका सदस्महरूराइफ आमोजना 
प्रबाववत व्मस्क्त बसनन्त्छ। 

३.३ तथमाङ्क सॊकरन 

३.३.१ बौसतक वातावयण 

बौसतक वातावयणसॉग सम्फस्न्त्धत सङ्करन गरयएको वववयण सनम्नानसुाय छ। 

 बौगोसरक जानकायी बगूोर य भाटो, 
 जरवामू तथा भौसभ (हावा, ताऩभान, वषाफ), जरस्रोत 
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 बगूबॉम य बसूभ स्स्थयता जानकायी, ब-ूउऩमोसगताको अवस्था 
 मातामातको सवुवधा तथा ऩूवाफधाय आदद 

जरस्रोतसम्फस्न्त्ध जानकायी स्थरगत अध्ममन य अनराइन स्रोतहरूफाट सङ्करन गरयएको सथमो। 
जरवाम ुतथा भौसभको जानकायी जर तथा भौसभ ववऻान ववबागफाट सङ्करन गरयएको सथमो। 
आमोजना ऺेरको बौगोसरक जानकायी सङ्करन गरयएको सथमो। ऩानीको गणुस्तय भाऩनका रागी 
ससॊहदयफाय ऺेरको ऩानी नभूना सङ्करन गयी ऩयीऺण गरयमो। ऩानीका सूचकहरू वट.एस.एस. 
कन्त्डस्रटसबटी आदद ऩयीऺण गरयएको सथमो। आमोजना स्थरभा ध्वसनको स्तय भाऩन गरयमो। 
ऩयीऺणका रासग Sound Level Meter प्रमोग गरयएको सथमो। आमोजना स्थरभा वामकुो गणुस्तय 
(PM 2.5. PM 10.) ऩयीऺण गरयमो। मसको साथै आमोजनाफाट ऩनफ सरने प्रबावहरूको फायेभा 
ववऻहरू य स्थानीमहरूसॉग छरपर गनुफको साथै उऩरब्ध वववयण य तथमाङ्क सङ्करन गरयमो। 

 ऩानी को ऩी. एच. value ७.७ छ जनु याविम िाने ऩानी गणुस्तय भानक (६.५ -८.५) 
सबर छ।   

 न्त्मूनतभ ससपारयस गरयएको भाटोको Bearing Capacity १० सभटय *१० सभटय को पुवटॊग 
३ सभटय गवहयोभा १७६ KN/m2  देस्ि २ सभटय *२ सभटय को पुवटॊग २ सभटय गवहयोभा 
७७ KN/m2  छ। 

 अनाभनगय ससॊहदयफाय ऺेरको ध्वनी प्रदषुण रेवर औषत ६४ देस्ि ७४ dBA यहेको छ। 

 आमोजना स्थरको वामकुो गणुस्तय PM 2.5 देस्ि PM 10 सम्भ यहेको छ। 

 मसको ववस्ततृ वववयण साथै रयऩोटफ अनसूुची १७ भा प्रस्ततु गरयएको छ। 

३.३.२ जैववक वातावयण 

आमोजना ऺेर वरयऩयीका जैववक वातावयणभा वनस्ऩसत य वन्त्मजन्त्त ु सम्फस्न्त्ध जानकायी एॊव 
तथमाङ्कहरू ऩदफछ। मस अन्त्तगफत वनस्ऩसत, वनको प्रकाय, घासेभैदान, झाडी, फटु्यान वन्त्मजन्त्तकुो 
प्रजाती, फासस्थान, ववचयण य ऩरयस्स्थसतकीम प्रणारी ऩदफछन।् आमोजनको कायण वनस्ऩसत तथा 
वन्त्मजन्त्तभुा ऩने प्रबावहरू ऩवहचान गरयमो। तथमाङ्क सङ्करनको रासग जैववक ववववधता सम्फन्त्धी 
चेकसरि तमाय गरयएको सथमो। आमोजना ऺेरको जैववक वववयणहरू मस प्रकायका छन:् 

क. आमोजना ऺेरभा यहेका वनस्ऩसत 

ि. आमोजना ऺेरभा यहेका वन्त्मजन्त्त ु

आमोजना ऺेरको ऩॊऺीको वववयण सॊकरन गरयमो। वन्त्मजन्त्तकुो अवरोकन य असबरेि गनफ 
Transect Walk ववसध प्रमोग गरयमो। मसको साथै वन्त्मजन्त्तकुो थऩ जानकायी य भदु्दाहरू स्थासनम 
व्मस्क्तहरू, ऩतुरी फगैँचा हेयचाह अड्डाका ऩदासधकायीहरू य ससॊहदयवाय ऺेरका कभफचायीहरूसॉग 
छरपर गयी सॊकरन गरयमो। 
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३.३.३ साभास्जक, आसथफक तथा साॉस्कृसतक वातावयण 

आमोजना ऺेरको साभास्जक, आसथफक अवस्था, जनसॊख्मा, जासतम सॊयचना, फजाय केन्त्रहरू, उधोग, 
आमआजफन, भस्न्त्दय, ऩयुातास्त्वक ऺेर, उजाफ य उजाफ उऩबोगका स्रोत, कृवष, ऩशधुन, स्शऺा, 
स्वास्थम, िानेऩानी य सयसपाइफ आददको वववयण एवॊ तथमाङ्क सॊकरन गरयमो। साभास्जक, आसथफक 
तथा साॉस्कृसतक वातावयणको जानकायी सॊकरन गनफ सनम्न ववसधहरू अऩनाइएका सथए। 

क. ऺरे अवरोकन 

आमोजना ऺेर वयीऩयीका वस्ती, जासतम सॊयचनाको अवरोकन तथा अध्ममन गरयमो। आमोजना 
ऺेर वयीऩयीका धासभफक, साॊस्कृसतक य ऐसतहाससक भहत्त्व फोकेको स्थानहरूको भ्रभण गरयमो। 
आमोजना ऺेर वरयऩरयको अवरोकन य स्थानीम व्मस्क्तहरूसॉगको छरपरको आधायभा त्महाॉको 
धासभफक, साॊस्कृसतक य साभास्जक भूलमभान्त्मताहरू अध्ममन गरयमो। 

ि. घयधयुी सवेऺण 

प्रत्मऺ प्रबाववत हनुे ऩरयवायहरूको जानकायी सॊकरनका रासग घयधयुी सवेऺण साथै दस्तावेजहरू 
अध्ममन गरयएको सथमो। घयधयुी गणनाफाट आमोजना ऺेरको जनसॊख्मा, आसथफक गसतववसध, 
आमोजनाप्रसत स्थासनमको धायणा आदद जानकायीहरू सॊकरन गरयमो। 

ग. भखु्म जानकाय व्मस्क्तसॉग अन्त्तवाफताफ (Key Informant Interview (KII)) 

घयधयुी सवेऺणफाट प्राप्त बएका जानकायीहरूको थऩऩिुीका रासग भखु्म जानकाय व्मस्क्तहरूसॉगको 
अन्त्तवाफताफ भहत्त्वऩणुफ हनु्त्छ। प्रबाववत काठभाण्डौं भहानगयऩासरका वडा नॊ. २९ का वडा अध्मऺ 
तथा प्रसतसनसध य सॊघ सॊस्थाका प्रसतसनसधहरूसॉग अन्त्तवाफताफ सरइएको सथमो। 

३.४ प्रस्ताव कामाफन्त्वमन हनु ेऺरेको नरशाको अध्ममन तथा ववश्लषेण 

आमोजना सन्त्चारन हनुे काठभाण्डौं भहानगयऩासरका वडा नॊ. २९ तथा सनभाफण स्थरसॉग 
सम्फस्न्त्धत ववसबन्न नरशाहरू जस्तै बउूऩमोग नरशा, टोऩोससट नरशा आददफाट वयऩयको 
वातावयण, बौगोसरक अवस्था, वन जङ्गरको अवस्थाको अध्ममन तथा ववश्लषेण गरयमो। 

३.५ चेकसरि तथा प्रश्नावरीको सनभाफण गयी आवश्मक तथमाॊक सॊकरन  

मस आमोजना सनभाफण तथा सन्त्चारन प्रस्ताव गरयएको स्थान तथा वयऩय बौगोसरक, जरवाम,ु 
भौसभ, जैववक वातावयण, आदद ववषमभा जानकायी सॊकरन हेत ुचेकसरि तमाय ऩारयएको सथमो। 
सोही चेकसरि प्रमोग ्गयी आमोजनाफाट ऩने अनकुुर तथा प्रसतकूर प्रबावहरूको ऩवहचान गरयमो। 
आमोजना वयऩयका साभास्जक तथा आसथफक वातावयण फाये जानकायी सरन प्रश्नावरी तमाय 
गरयएको सथमो। प्रश्नावरी य चेकसरि अनसूुची ०८ य १२ भा ददइएको छ। 
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३.६ स्थरगत अध्ममन 

आमोजना ऺरेको अवरोकन तथा पोटो स्िच्न ेकाभ 

ववशेषऻहरूको भस्लटसडससस््रनयी टोरी द्वाया प्रस्ताववत आमोजना कामाफन्त्वमन ऺेरभा स्थरगत 
सनयीऺण तथा सबेऺण गरयमो। स्थरगत अध्ममन य अवरोकनभा वातावयणीम आधाययेिा 
(Environmental Baseline) स्थावऩत गनुफका साथै भौजदुा वातावयणीम अवस्था य आमोजना सनभाफण 
एवॊ सॊचारन चयणको नमाॉ वातावयणीम सवारहरूको ऩवहचान गरयमो। 

नभूना सॊकरन तथा जाॉच गने 

आमोजना स्थरको बौसतक वातावयण अध्ममनका रागी ऩानीको नभूना सॊकरन गयी ववसबन्न 
ऩायासभटयहरू जाॉच गरयमो। वाम ु य ध्वसनको स्तय ऩसन अध्ममन गरयमो। वामकुो गणुस्तयका 
रासग वऩ.एभ १०, वऩ.एभ २.५ काफफन भोनोअरसाइड, TSP, जस्ता ऩायासभटयहरूको जाॉच गरयमो। 
ध्वसनको स्तयका रासग साउण्ड रेफर सभटयको प्रमोग गयी Equivalent Noise Level जाॉच गरयमो। 
ऩानीको गणुस्तय जाॉच गनफ वट.एस.एस. कन्त्डस्रटसबटी PH जस्ता ववसबन्न वस्तकुो सूचकको जाॉच 
गयीमो। 

चेकसरि तथा प्रश्नावरी बने 

साभास्जक, साॉस्कृसत, बौसतक तथा जैववक वातावयण सम्फस्न्त्ध जानकायी चेकसरि प्रमोग गयी 
सॊकरन गरयमो। 

३.७ सॊकसरत नभूनाको प्रमोगशाराभा ववश्लषेण 

ऩानीसॉग सम्फस्न्त्धत सूचकहरूको ऩरयऺण गरयमो। 

३.८ तथमाॊक ववश्लषेण 

बौसतक वातावयण 

दस्तावेजहरूको अध्ममनफाट आवश्मकीम बौसतक वातावयण सम्फस्न्त्ध तथमाङ्कहरू सॊकरन गरयएको  
सथमो। वसृ्ततृ सडजाइन प्रसतवेदन, टोऩोम्माऩ, बौगोसरक नरसा, गगुर नरसा आददको वसृ्ततृ 
अध्ममन कामफ गरयएको छ। काठभाण्डौं भहानगयऩासरका फाट प्राप्त जानकायीहरू सभेतराई 
आधाय भानी बौसतक वातावयण अध्ममन गरयएको  छ। 

सफै अध्ममन य ववश्लषेणको वावजदु अध्ममन टोरीरे प्रस्ताववत बौसतक सॊयचना ववकास ऺेर 
सवहत प्राकृसतक वातावयण ववकासको रागी मोजना तमाय गयेको छ। 
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जैववक वातावयण 

प्रस्ताववत आमोजनाफाट प्रबाववत हनुे ऩतुरी फगैँचाको कावटने रूिहरूको आमतन सनकासरएको 
छ। प्राप्त तथमाङ्कहरू Excel कम््मूटय सफ्टवेयभा यािेय ववश्लषेण गरयमो। आमोजना सनभाफणका 
रासग कटान गरयएको रूि, आमोजना ऺेरभा ऩाइने वन्त्मजन्त्त ुतथा ऩॊछी, आददको IUCN Red 

Book, CITES appendics य नेऩार सयकायको सूची अनसुाय रोऩन्त्भिु, सॊकटाऩन्न, आदद वगफभा 
ववश्लषेण गरयमो। 

साभास्जक आसथफक वातावयण 

घयधयुी सवेऺण, प्रश्नावरी तथा चेकसरिफाट प्राप्त जानकायीराई Excel कम््मूटय सफ्टवेमयभा 
यािेय ववश्लषेण गरयमो। प्रस्ताववत आमोजना प्रबाववत स्जलरा, नगयऩासरका तथा ऺेरको जम्भा 
घयधयुी, जासत, धासभफक सम्प्रदाम, धासभफक स्थर, शैस्ऺक स्तय, स्वास्थम स्स्थसत, आददको ववश्लषेण 
गरयएको छ। 

३.९ प्रबावको ऩवहचान ,आकरन तथा उलरेिनीम प्रबावको भूलमाॊकन गदाफ अऩनाइएको ववसध 

आमोजनाको प्रकृसतअनसुाय सनभाफण ता सन्त्चारन चयणभा गरयने ववसबन्न विमाकराऩ तथा 
साभास्जक आसथफक, साॉस्कृसत, बौसतक तथा जैववक वातावयणभा आधारयत यहेय सम्बाववत 
वातावयणीम प्रबावहरू ऩवहचान गरयमो। ऩवहचान गरयएका प्रबावहरूराई प्रबावको ऩरयभाण, ससभा 
य सभमावसधको आधायभा प्रबावको स्तय आकरन गरयमो। याविम वातावयण प्रबाव भूलमाॊकन 
भागफदशफन, २०५० फभोस्जभ प्रबावराई प्रकृसत, भारा, ससभा य सभमावसधका आधायभा वगॉकयण 
गरयमो। प्रबावको प्रकृसतराई प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ, त्मसै गयी भाराराई उच्च, भध्मभ य सनम्न, 
ससभाराई ऺेसरम, स्थासनम य स्थरगत तथा अवसधराई दीघफकारीन , भध्मभ य अलऩकारीन गयी 
३ बागभा वगॉकयण गयी ववश्लषेण गरयमो। तरको तासरकाभा प्रबावको तह आकरन गने आधाय 
ददइएको छ। 

तासरका ३-१: प्रबावको तह आकरन गने आधाय 

ऩरयभाण सीभा सभमावसध  

स्तय अॊक बाय स्तय अॊक बाय स्तय अॊक बाय 

उच्च ६० ऺेरीम ६० दीघफकारीन २० 

भध्मभ २० स्थासनम  २० भध्मभ १० 

सनम्न  १०  स्थरगत १० अलऩकारीन ५ 

एवककृत रूऩभा आमोजनाको प्रबावहरूको भारा, सीभा य सभमावसधको आधायभा वातावयणीम 
अवस्थाराई सान्त्दसबफकता छुट्याइएको छ।वातावयणीम प्रबाव भूलमाङ्कन आधायहरू भारा, सीभा य 
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सभमावधीको अॊकबायको कूर जोड ४५ बन्त्दा भसुन यहेभा न्त्मून सान्त्दसबफक/ भहत्त्वऩूणफ ४५ देस्ि 
७५ सम्भ भध्मभ सान्त्दसबफक य ७५ बन्त्दा भासथ बएभा उच्च सान्त्दसबफक गयी ३ सभहुभा 
वगॉकयण गरयएको छ। 

तासरका ३-२: प्रबाव प्राथसभकीकयण ववश्लषेण आधारयत तसरका 

वववयण (ऩरयभाण, सीभा, य सभमावसध मोगपर) प्रबाव स्तय प्राथसभकीकयण 

७५ बन्त्दा भासथ उच्च 

४५ देस्ि ७० सम्भ भध्मभ 
४५ बन्त्दा भसुन न्त्मून 

(स्रोत: याविम वातावयण प्रबाव भूलमाङ्कन सनदेस्शका, २०५०) 

३.१० भस्मौदा प्रसतवेदनको तमायी 

आमोजना ऺेरको स्थरगत भ्रभण, ववऻ टोरीको ववश्लषेण, प्रकास्शत तथा अप्रकास्शत दस्तावेजको 
ऩनुयावरोकन, सवेऺणफाट प्राप्त वववयण, सूचना तथा तथमाॊक ववश्लषेण गयी ऩवहचान बएको 
वातावयणीम प्रबावहरू ती प्रबावहरूको ऩरयभाण, सीभा, य सभमावसधका आधायभा ववश्लषेण ऩिात 
उच्च तथा भध्मभ प्राथसभकताभा ऩयेका प्रसतकूर प्रबावहरू न्त्मूसनकयण य अनकूुर प्रबावहरू 
फढोत्तयी उऩामहरू ऩवहचान गरयएको छ। ती प्रबावहरूको न्त्मूनीकयण तथा फढोत्तयी उऩामहरू 
कामाफन्त्वमनको रासग वातावयण व्मवस्थाऩन मोजना , वातावयण अनगुभन मोजना तथा अनभुासनत 
रागतसवहत भस्मौदा प्रसतवेदन तमायी गयी सयोकायवारा सनकामहरू तथा सावफजसनक ऩयाभशफ तथा 
छरपरका रासग ऩेश गयी सलराह तथा सझुाव सॊकरन गरयएको हो। 

३.११ सावफजसनक ऩयाभशफ, छरपर, अन्त्तविफ मा य सनुवुाई 

वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकनभा सावफजसनक सनुवुाइ असबन्न अॊग यहेको छ। वातावयण सॊयऺण 
सनमभावरी, २०७७ को सनमभ ६ अनसुाय सावफजसनक सनुवुाइको रासग नेऩारको याविम दैसनक 
ऩसरकाभा सभसत २०७५/११/२२ भा सावफजासनक सूचना अनसूुची ०४ प्रकाशन गरयमो। 
काठभाण्डौं भहानगयऩासरका वडा नॊ. २९ स्स्थत आमोजना सनभाफण स्थर नस्जकै 
२०७६/०८/०८ गते सावफजसनक सनुवुाइ सन्त्चारन गरयमो (अनसूुची ०४)। प्रस्ताववत 

आमोजनासॉग सयोकाय याख्न े ववसबन्न सनकाम तथा व्मस्क्तहरूसॉग आमोजनारे ऩानफ सरने प्रबावहरू 
य प्रसतकूर प्रबावहरूराई कभ गनफ य अनकूुर प्रबावहरू फढाउन सम्बाववत उऩामहरू फाये 
छरपर तथा ऩयाभशफ गरयमो। ऩयाभशफ य छरपरको िभभा काठभाण्डौं भहानगयऩासरका वडा 
नॊ. २९ का वडा अध्मऺ तथा वडा सदस्म, स्थासनम ररफ य स्थासनमसॊग ऩयाभशफ तथा छरपर 
गरयमो। 
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आमोजना कामाफन्त्वमन हनु े स्थान नस्जकका ववसबन्न सभदुाम तथा वस्तीका स्थानीमहरूसॉग ऩसन 
आमोजनारे ऩनफ सरने ववसबन्न प्रबावहरू फाये साभूवहक छरपर गरयमो। आमोजनाको प्रकृसत, 
आमोजना सनभाफण तथा सन्त्चारनफाट हनुे ववसबन्न विमाकराऩ सम्फस्न्त्ध छरपरको िभभा 
उठाइएका स्जऻासाहरू स्ऩि ऩादै सभदुामको चासो य सयोकायको ववषमहरू सॊकरन गरयमो, 
आमोजनाफाट ऩनफ सरने प्रबावहरूको सूची तमाय गरयमो। 

तासरका ३-३: सावफजासनक सनुवुाइफभा सहबासगको वववयण 

सभसत  ठेगाना कूर 
उऩस्स्थती 

ऩरुूष  प्रसतशत  भवहरा  प्रसतशत  कैवपमत 

२०७६/०८/०८ आमोजना स्थर 
नस्जक अनाभनगय 

१८ १७ ९४ १ ६  

 

३.१२ सावफजसनक सूचना तथा सूचना सम्प्रषेण य सझुाव सङ्करन 

आमोजनाको वातावयणीम अध्ममन प्रसतवेदन तमायी गने िभभा प्रबाववत ऺेरको बौसतक, जैववक य 
साभास्जक- आसथफक तथा साॊस्कृसतक ऺेरभा ऩने प्रबावको फाये काठभाण्डौं भहानगयऩासरका तथा 
सयोकाय व्मस्क्त वा सॊस्थाको सरस्ित याम सझुाव सरन याविम दैसनक भा २०७८/०४/२७ 
गतेका ददन सावफजसनक सूचना प्रकाशन गरयमो (अनसूुची १४) । साथै सयोकायवारहरूसॉग याम 
सझुाव सङ्करन गरयमो। 

३.१३ सझुाव सभावेश गयी अस्न्त्तभ प्रसतवेदनको तमायी 

वातावयण सॊयऺण सनमभावरी, २०७७ को अनसूुची १२ य मस वातावयणीम प्रबाव भूलमाङ्कनको 
स्वीकृत ऺेर सनधाफयण तथा कामफसूची अनसुाय भस्मौदा प्रसतवेदन तमाय गरयमो। सो भस्मौदा उऩय 
सझुाव तथा याम सङ्करनको रासग ववसबन्न सयोकायवाराहरूराई ऩेश गने, सावफजसनक सनुवुाइ 
सन्त्चारन गने रगामत प्रसतवेदन सभीऺा टोरीको प्रसतविमा य ऩषृ्ठ ऩोषणको आधायभा अस्न्त्तभ 
भस्मौदा प्रसतवेदन तमाय गरयमो। मस ऩिात वन तथा वातावयण भन्त्रारमदाया अस्न्त्तभ भस्मौदा 
उऩय सलराह य सझुावका रासग ७ ददने सावफजसनक सूचना प्रकाशन गरयनछे य प्राप्त सझुावहरू 
सङ्करन एवॊ सभावेश गयी अस्न्त्तभ प्रसतवेदन तमाय ऩारयनेछ। 
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ऩरयच्छेद ४: प्रस्तावसॉग सम्फस्न्त्धत नीसत, कानून तथा भाऩदण्ड 

वातावयणीम प्रबाव भूलमाङ्कन अध्ममनको ससरससराभा मस आमोजनासॉग सम्फस्न्त्धत तथा ववधभान नीसत, ऐन, 

सनमभावरी, सनदेशीका, भाऩदण्ड सभीऺा गरयएको  छ। त्मस्तै नेऩाररे अन्त्तयाविम ऺेरभा गयेका सस्न्त्धहरू एवॊ 

प्रसतफद्धताहरू ऩसन ऩनुयावरोकन गरयएका छन।् 

तासरका ४-१: प्रस्तावसॉग सम्फस्न्त्धत नीसत, काननु तथा भाऩदण्ड 

वववयण प्रसतवेदन तमाय गदाफ ऩनुयावरोकन गरयएको दपा/ सनमभ/ िण्ड आदद य सम्फस्न्त्धत 
फुॉदा 

फदुाॉ सम्फस्न्त्धत वववयण 

नेऩारको सॊववधान,  धाया ३०, २७ य 
५१ 

प्रत्मेक नागरयकराई स्वच्छ य स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउन े
हक प्रदान गयेको छ। प्रदूषणफाट हनुे ऺसतवाऩत ऩीसडतहरुराई 
प्रदषुकफाट कानूनफभोस्जभ ऺसतऩूसतफ उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था 
गरयएको छ। 

सनसत 

१५ औ ऩञ्च ववषफम 
मोजना  

 मस मोजनारे वातावयणीम िृविरे स्वच्छ, ववत्तीम िृविरे सम्बाव्म 
य प्राववधक िृविरे उऩमकु्त य सयुस्ऺत बवन सनभाफण प्रववसधको 
प्रमोगराई प्रोत्साहन गयेको छ। 

याविम जरवाम ु
ऩरयवतफन नीसत, 
२०७६ 

 मस नीसत अन्त्तगफत ऩमफटन ऺेरराई जरवामभैुरी फनाउदै 
प्राकृसतक, साॉस्कृसतक य साभास्जक सम्ऩदाहरूको सॊयऺण य 
ववकास गने यहेको छ। 

याविम वातावयण 
नीसत, २०७६ 

 सफै प्रकायका प्रदषुण योकथाभ, सनमन्त्रण, न्त्मूनीकयणको रासग 
प्रबावकायी प्रणारी स्थाऩना गने नीसत तमाय ऩादै, जर, वाम,ु 
भाटो, ध्वसन, येसडमोधभॉ वववकयण, जोस्िभऩूणफ यसामसनक प्रदषुण 
योकथाभ सम्फस्न्त्ध याविम भाऩदण्ड तमाय गयी कामाफन्त्वम गरयन े
यणनीसत तथा कामफनीसत फनाइएको छ। 

याविम वन नीसत, 
२०७५ 

 जैववक ववववधता सॊयऺणका हेत ु दरुफब, रोऩोन्त्भिु य सॊयस्ऺत 
रगामतका वन्त्मजन्त्त ु तथा वनस्ऩसत स्वस्थानीम य ऩयस्थानीम 
सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गरयन।े 

याविम बसूभ नीसत, 
२०७५ 

 बसूभको न्त्मावमक ववतयण, उऩमोग य सशुासनभापफ त भरुकुको 
आसथफक सभदृ्ध य जनताको जीवनस्तयभा गणुात्भक ऩरयवतफन 
लमाउने। 
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वववयण प्रसतवेदन तमाय गदाफ ऩनुयावरोकन गरयएको दपा/ सनमभ/ िण्ड आदद य सम्फस्न्त्धत 
फुॉदा 

फदुाॉ सम्फस्न्त्धत वववयण 

बउूऩमोग नीसत-
२०७२ 

 याविम बउूऩमोग नीसत २०७२ रे कृवषमोग्म जसभनराई अिॊण्ड 
याख्न ेसनसत सरएको छ। 

सहयी िानेऩानी 
तथा सयसपाइ 
नीसत, २०६५ 

 मस नीसतको रर्क्षम ददगो िानेऩानी सेवा य सयसपाइफ य वातावयण 
सॊयऺणको भाध्मभफाट साभास्जक आसथफक ववकास सधुारयएको 
स्वास्थम स्स्थसत य जीवनस्तय ससुनस्ित गनुफ हो। 

याविम सहयी नीसत, 
२०६४ 

 जीवनस्तय सधुानफ सरने ऩूवाफधाय सेवा, सवुवधा य सवुवधाहरूको 
मोजनावद्ध प्रावधानको भाध्मभफाट स्वस्थ, फाॉच्न सरने, सयुस्ऺत य 
आसथफक िृविरे जीवन्त्त शहयी वातावयण प्रवद्धफन गने उिृृ॓श्मरे 
आएको हो। 

नेऩारको रासग 
ददगो ववकास 
एजेण्डा, २०६० 

 मसको रर्क्षम बनेको नागरयकको स्जववकोऩाजफन राई ध्मानभा यास्ि 
गरयफी राई घटाउने हो। 

नेऩार वातावयण 
नीसत तथा 
कामफमोजना, 
२०५० य २०५५ 

 सॊयस्ऺत ऺेरको व्मवस्थाऩनभा स्थानीम उऩबोक्ताहरूराइफ सहबागी 
गयाउने, रोऩोन्त्भिु तथा यैथाने प्रजासतहरूको सॊयऺण तथा 
व्मवस्थाऩन गने, जैववक ववववधता सॊयऺणभा सनजी तथा 
गैयसयकायी सॊस्थाहरूराइफ सहबागी फनाउने जस्ता यणनीसतहरू 
अफरम्फन गयेको छ। 

यणनीसत  
याविम सहयी 
ववकास यणनीसत, 
२०७४ 

 मस यणनीसतको भखु्म उिृृ॓श्म ववधभान ऺेरीम स्रोत सम्बाव्मताको 
आधायभा याविम य ऺेरीम शहयी प्रणारीको भाध्मभ य दीघफकारीन 
यणनीसतक िृविकोणको ववकास गनुफ 

याविम सॊयऺण 
यणनीसत, २०४५ 

 मस यणनीसतरे नेऩारभा जसभन तथा नवीकयणीम प्रकृसतक 
श्रोतहरूको ददगो प्रमोग,् जैववक वववधताको श्रोत सॊयऺण य 
ऩरयस्स्थसतविम तथा जीवनका आधायबतू प्रणारीहरू प्रविमा फनाइ 
याख्नभा जोड। 

ऐन 

वातावयण सॊयऺण 
ऐन २०७६ 

दपा (३) ववकास कामफ, बौसतक विमाकराऩ वा ब-ूउऩमोगको ऩरयवतफन गने 
कुनै मोजना, आमोजना वा कामफिभ सन्त्चारन गनफ ऩवुफ 
वातावयणीम अध्ममन प्रसतवेदन तमाय गनुफऩने छ। मस प्रस्ताववत 
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वववयण प्रसतवेदन तमाय गदाफ ऩनुयावरोकन गरयएको दपा/ सनमभ/ िण्ड आदद य सम्फस्न्त्धत 
फुॉदा 

फदुाॉ सम्फस्न्त्धत वववयण 

आमोजनाको रागी वातावयण सॊयऺण ऐनको दपा ३ को सनमभको 
व्मवस्था अनरुूऩ वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकन गरयएको छ। 

ब ू उऩमोग ऐन 
२०७६ 

 कुनै एउटा प्रमोजनको रासग वगॉकयण गरयएको जग्गा अको 
प्रमोजनभा प्रमोग गने गयी बउूऩमोग  ऩरयवतफन गनफ ऩाइन ेछैन। 

योजगायीको हक 
सम्फन्त्धी ऐन, 
२०७५ 

दपा (६) कसैरे ऩसन फेयोजगाय व्मस्क्तराई योजगाय ददने सम्फन्त्धभा 
व्मस्क्तको उत्ऩस्त्त, धभफ, वणफ, जात जासत, सरङ्ग, बाषा, ऺेर 
फैचारयक आस्था वा मस्तै कुनै आधायभा बेदबाव गनफ हुॉदैन । 

श्रभ ऐन, २०७४ दपा (३) को 
उऩदपा (२) 

ऩारयश्रसभक वा सवुवधाबन्त्दा कभ ऩारयश्रसभक वा सवुवधा सरन े ददन े
गयी वा मस ऐनभा उस्लरस्ित शतफ ववऩयीत हनुे गयी योजगायदाता 
तथा श्रसभकफीच योजगाय सम्झौता हनु नहनु।े 

स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन, 
२०७४ 

दपा (११) को 
उऩदपा (२) 

स्थानीम स्तयभा हनुे ववकास आमोजना तथा आमोजना सम्फस्न्त्ध 
स्थानीम गाउॉऩासरका तथा नगयऩासरकाको काभ, कतफव्म य 
असधकायहरू उलरेि गरयएका छन।् 

ववऩद् जोस्िभ 
न्त्मूनीकयण तथा 
व्मवस्थाऩन ऐन 
२०७४ 

दपा (५) ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फस्न्त्ध कामफभा प्रदेश तथा स्थासनम तहराई 
आवश्मक नीसतगत भागफदशफन गने, ववऩद् व्मवस्थाऩनका रागी 
आसथफक स्रोतको व्मवस्थाऩन गने सम्फन्त्धभा प्रावधान यहेको छ। 

सङ्कटाऩन्न वन्त्मजन्त्त ु
तथा वनस्ऩसतको 
अन्त्त याविम व्माऩाय 
सनमन्त्रण ऐन, 
२०७३ 

 दरुफब वा रोऩोन्त्भिु वन्त्मजन्त्त ुवा वनस्ऩसत वा सो को नभनुाको 
कायोवाय वा व्माऩाय गनफ वस्न्त्चत गरयएको छ। 

पोहोय भैरा 
व्मवस्थाऩन ऐन, 
२०६८ 

 कुनै व्मस्क्त, सॊस्था वा सनकामरे कुनै काभ कायोवाय गदाफ उत्ऩन्न 
हनुे पोहोयभैरा मथाशरम कभ गनुफ ऩने बसनएको छ। 

ब ू तथा जराधाय 
सॊयऺण ऐन,२०६८ 

दपा (३), 
दपा(४), दपा 
(५) दपा (६) 

ब ू तथा जराधाय सॊयऺण ऐन अनसुाय जराधाय सॊयऺण ऺेरको 
जग्गाराई वगॉकयण गयी तोवकएको बसूभभा तोवकएको ब-ूउऩमोग 
प्रणारी अऩनाइफ कामफ गनफ गयाउन सरने, मसयी िेसतऩाती गनफको 
रागी प्राववसधक सेवा उऩरब्ध गयाउने, ब-ूव्मवस्था गनफका रासग 
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ब-ूउऩमोसगता प्रणारी अऩनाइ कुनै कामफ गनफ रगाएको कायणफाट 
कुनै जग्गाफाट भोही सनस्कावषत हनुे बएभा त्मस्तो भोहीराई 
भआुब्जा ददने व्मवस्था गयेको छ। 

सफरूवा सॊयऺण ऐन, 
२०६४ 

दपा (५) को 
“च” 

ऩैठायी वा सनकासी गरयन े सफरूवा वा सफरूवाजन्त्म उऩजकको 
स्वस्थता सम्फन्त्धी भाऩदण्ड फभोस्जभ स्वीकृत हनु ेउलरेि यहेको 
छ। 

फार श्रभ सनषेध य 
ऐन (सनमसभत गने, 
२०५६) 

दपा (१९), को 
उऩदपा (१) 

चौध वषफ उभेय नऩगेुका फारफासरकाराई श्रसभकको रूऩभा काभ 
रगाएभा तीन भवहनासम्भ कैद वा दश हजाय रूऩैमाॉसम्भ जरयवाना 
वा दवैु सजाम हनुे व्मवस्था यहेको छ। 

बवन ऐन २०५५  मस ऐनभा बवन सॊवहता स्वीकृत गयाउने, सॊवहता अनरुूऩ बवन 
सनभाफण गने, बवनको सडजाइन तथा नरसा स्वीकृसत सम्फन्त्धी 
व्मवस्था, भाऩदण्ड ववऩयीत नरसा स्वीकृत नगने, प्रावधान प्रस्ततु 
गयेको छ। 

काठभाडौँ उऩत्मका 
ववकास प्रासधकयण 
ऐन, २०४५ 

 मस ऐन फभोस्जभ तयर मोजना तजुफभा सम्फस्न्त्ध काभको रासग 
ससभसतरे सभम सभमभा स्ऩिरूऩरे सावफजसनक रूऩभा सूचना 
प्रकाशन गयी दइु वषफको अवसध ननाघ्ने गयी सोही सूचनाभा 
तोवकएको अवसधबयको रासग नगयमोजना ऺेरसबर ऩने जनुसकैु 
प्रकायको अचर सम्ऩस्त्त ससभसतको ऩूवफ स्वीकृसत सफना टुिाउन वा 
कुनै प्रकायरे बौसतक ऩरयवतफन गनफ नऩाउन े गयी योक रगाउन 
सरनेछ।  

जग्गा प्रासप्त ऐन, 
२०३४ 

 प्रदेश वा स्थानीम तहद्वाया सन्त्चारन गरयने आमोजनाको रागी 
जग्गा आवश्मक ऩने बएभा सम्फस्न्त्धत सनकामरे मस ऐन 
फभोस्जभको भआुब्जा य अन्त्म सफै िचफ  व्महोने छ। 

सावफजसनक सडक 
ऐन, २०३१ 

 कुनै सावफजसनक सडकको सनभाफण, ववस्ताय वा सधुाय गने काभ ऩूया 
नबएसम्भ मस कामफको रासग सडक ववबागरे कुनै जग्गा अस्थामी 
रूऩरे असधग्रहण गने 

प्रास्चन स्भायक 
सॊयऺण ऐन, 
२०३१ 

दपा (३) को 
उऩदपा (१), 
दपा (३क), 

नेऩार सयकायरे कुनै प्राचीन स्भायक यहेको ठाउॉ वा ऺेरराई 
सॊयस्ऺत स्भायक ऺेर घोवषत गनफ चाहेभा चाय वकलरा िोरी सो 
ठाॉउ नस्जकैको सावफजसनक स्थरभा सभेत एक एक प्रसत टाॉस गनफ 
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(३ि) य (३ग) सरने छ। 
सनमभावरी 
वातावयण सॊयऺण 
सनमभावरी, २०७७ 

सनमभ ३ को 
उऩसनमभ (१) 

प्रस्तावकरे अनसूुची-१ भा उलरेि बएका प्रस्तावहरूको सॊस्ऺप्त 
वातावयणीम अध्ममन, अनसूुची-२ भा उलरेि बएका प्रस्तावहरूको 
प्रायस्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण य अनसूुची-३ भा उलरेि बएका 
प्रस्तावहरूको वातावयणीम प्रबाव भूलमाङ्कन गनुफ ऩने व्मवस्था 
यहेको । वातावयण सॊयऺण सनमभावरी, २०७७ को अनसूुची ३ 
गयेको व्मवस्था अनरुूऩ मस प्रस्ताववत आमोजनाको वातावयणीम 
प्रबाव भूलमाङ्कन गरयएको हो। 

श्रभ सनमभावरी, 
२०७५ 

सनमभ (४), दपा 
(११) को 
उऩदपा (३) 

योजगाय सम्झौता गदाफ वववयण िरुाउन ु ऩने, उलरेि गरयएका 
ववषमका असतरयक्त देहामका वववयण सभेत िरुाउन ु ऩने सनमभ 
यहेको छ। 

पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन 
सनमभावरी 

सनमभ (६), 
उऩदपा (२) को 

कम्तीभा जैववक य अजैववक रगामतका पोहयभैराराई श्रोतभै 
छुट्याउने गयी हासनकायक वा यासामसनक पोहयभैराराई छुट्टाछुटै्ट  
ऩथृकीकयण तथा व्मवस्थाऩन गनुफऩने उलरेि गरयएको छ। 

बवन सनमभावरी, 
२०६६ 

सनमभ ११ को 
उऩदपा (१) 

ऐनभा उस्लरस्ित वगफको बवन सनभाफण ÷ग वा÷ि ÷क गनफ चाहने 
व्मस्क्त, सॊस्था वा सयकायी सनकामरे नरसा स्वीकृसतको रासग 
नगयऩासरका सभऺ अनसूुची १ फभोस्जभको ढाॉचाभा दयिास्त दददा 
सडजाइन सभेत ऩेश गनुफ ऩनेछ। 

िानेऩानी 
सनमभावरी, २०५५ 

सनमभ (२५) य 
सनमभ (२६) 

िानेऩानीको गणुस्तय कामभ याख्न ुऩने। श्रोतराई प्रदवुषत फनाउन ु
नहनुे। 

प्राचीन स्भायक 
सॊयऺण सनमभावरी, 
२०४६ 

ऩरयच्छेद ४ 
अन्त्तगफत दपा 
(४१) य सनमभ 
(४२) 

सॊयस्ऺत स्भायक ऺेरसबर कसैको हकबागको जग्गाभा सनभाफण 
गरयने घय वा बवन साववक आकायभा हनु े गयी गरयन ेभभफत वा 
ऩनु: सनभाफण सम्फन्त्धभा ववबागरे प्राववसधक  ससभसतको ऩयाऩशफ 
सरइ सम्फस्न्त्धत स्भायक ऺेरको कामाफरमको सूचना ऩाटॊभा टाॉस्न े
व्मवस्था यहेको छ। 

काठभाडौं उऩत्मका 
ववकास प्रासधकयण 
सनमभावरी, 2068 

 sf7df8f+} pkTosfnfO{ of]hgfa4 ¿kdf ljsf; u/L 

hg;fwf/0fnfO{ cfjZos ;]jf ;'ljwfx¿ k'¥ofpg ef}lts 
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sf7df8f}+ pkTosf ljsf; k|flws/0fरे कामफ गदफछ  
सनदेस्शका 
स्थासनम सयकाय 
सॊचारन सनदेस्शका, 
२०७४ 

 मस सनदेस्शकारे स्थासनम सेवाहरू व्मवस्थाऩन, स्थानीम तथमाङ्कहरू 
य येकडफहरू सॊकरन गदफछ। मसरे स्थासनम फजाय व्मवस्थाऩन, 
वातावयण सॊयऺण य जैववक ववववधताभा सहमोग गदफछ। 

याविम बवन सॊवहता, 
२०७२ 

 Guideline for Earthquake Resistant Building Construction: Low 

Strength Masonry, Nepal National Building Code (NNBC) 

२०४:२०१५ Guideline for Earthquake Resistant Building 

Construction, NNBC २०६:२०१४ Architectural code राई 
ऩरयभाजफन गयेय को रयबाइज गयी भॊरी स्तयको सनणफमफाट 
अनभुोददत गरयएको  छ। 

Planning Norms 

and Standard, 

२०६९ 

 सहयी मोजनाकाय य नीसत सनभाफताहरूराई सहयी ऺरेको आवश्मक 
ऩूवाफधाय ऩवहचान गनफ य ऩूवाफनभुान गनफ सहयी मोजना य 
कामफिभहरू तमायी गनफ भद्दत ऩमुाफउन ुहो। 

Urban 

Environmental 

Management 

Guidelines, २०६७ 

 मसरे ऩूवाफधाय ववकास य भानवीम विमाकराऩरे गदाफ हनुे 
वातावयणीम प्रबावहरूको न्त्मूनीकयण उऩामहरूभा जोड ददन्त्छ। 

Urban 

Environment 

Management 

Directives, २०६५ 

 कुनै ऩसन ठुरो आमोजना सनभाफण गसतववसधहरूको कामाफन्त्वमन गनफ 
IEE य EIA को भहत्त्वराई प्रकाश ऩाछफ।साथै पोहोय य हासनकायक 
पोहोय, वाम ु य ध्वसन प्रदषुण, िानेऩानी य ऩानी प्रदषुण, िरुा 
ठाउॉ य हरयमारी, य सहयी सम्ऩदा सॊयऺण य शहयीकयणको 
व्मवस्थाऩनका रासग ववसबन्न उऩाम प्रस्ततु गदफछ। 

Kathmandu valley 

building by-laws, 

२०६४ 

 मस भागफसनदेशनरे स्थासनम सयकायराई प्राकृसतक स्रोत सॊयऺण, 
सनभाफण य सनभाफण कामफहरूको अनगुभनको रासग ववस्ततृ बवन 
फाइर प्रदान गदफछ। 

Guidelines for the 

review of IEE and 

EIA of forestry 

Sector, २०५९ 

 मस ददशासनदेशको उदेश्म आमोजनाका गसतववसधहरूका कायण हनु े
प्रबावराई सरुुभै ऩवहचान गने य न्त्मूसनकयण गने हो। 

याविम वातावयणीम  वातावयणीम अध्ममनको ससरससराभा तमाय ऩारयन ेकामफसूची तथा 
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प्रबाव भूलमाॊकन 
सनदेस्शका, २०५० 

ऺेर सनधाफयणका रासग सभेत ववसध तथा प्रविमा प्रदान गयेको छ। 

कामफववसध  
याविम प्राथसभकता 
प्राप्त मोजनाको 
रासग याविम वन 
ऺेर प्रमोग सम्फस्न्त्ध 
भाऩदण्ड सवहतको 
कामफववसध, २०७६ 

 अध्ममन अनसुाय याविम वन ऺेर प्रमोग गनुफ ऩने देस्िएभा 
मोजनासॉग सम्फस्न्त्धत भन्त्रारमरे त्मसता मोजना कामाफन्त्वमन गदाफ 
वातावयणभा ऩने प्रबावका सम्फन्त्धभा वातावयण सम्फन्त्धी प्रचसरत 
काननु फभोस्जभ प्रायस्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण वा वातावयणीम 
प्रबाव भलुमाॊकन प्रसतवेदन तमाय ऩानफ सनदेशन ददएको छ। 

वन ऺेरको जग्गा 
अन्त्म प्रमोजनको 
रासग उऩरब्ध 
गयाउने सम्फस्न्त्ध 
कामाफववसध, २०६३ 

 नेऩार सयकायको याविम प्राथसभकता प्राप्त फाहेक अन्त्म आमोजना 
सॊचारन गनफ वन ऺेर उऩरब्ध गयाइने छैन। 

भाऩदण्ड 
वस्ती ववकास, 
सहयी मोजना तथा 
बवन सनभाफण 
सम्फस्न्त्ध आधायबतू 
सनभाफण भाऩदण्ड, 
२०७२ 

अनसूुची २. िण्ड 
२३ को फूदाॉहरू 
२ य ४ 

फूॉदाहरूरे ददएको असधकाय प्रमोग गयी सयुस्ऺत एवॊ बकूम्ऩ 
प्रसतयोधात्भक फसोवास, बौसतक मोजनाको तजुफभा तथा कामाफन्त्वमन, 
य बवन ऐन २०५५ रे तोकेका क, ि, ग य घ वगफका बवनहरू 
सनभाफण गनफ गयाउनका रासग नेऩार सयकायरे मो वस्ती ववकास, 
सहयी मोजना तथा बवन सनभाफण सम्फस्न्त्ध आधायबतू सनभाफण 
भाऩदण्ड, २०७२ रागू गयेको छ। 

वस्ती ववकास, 
शहयी मोजना तथा 
बवन सनभाफण 
सम्फन्त्धी आधायबतू 
भाऩदण्ड, २०७२ 

 कस्म्तभा १५ प्रसतशत जग्गा सडकका रासग य ५ प्रसतशत िरुा 
ठाॉउका रासग मोजना भा ववसनमोजन गरयन ुऩदफछ। बवन अनभुसत 
आऩतकारीन प्रसतविमा मोजना सफना अनभुोदन हनुे छैन। 

बवन सनभाफणको 
नभूना भाऩदण्ड, 
२०७१ 

 कुनै ऩसन Auditorium वा साभदुावमक हरका रासग, असधकतभ 
ग्राउण्ड कबयेज ३५ प्रसतशत य FAR १ हनुऩुछफ। सडक य 
Auditorium को दरुय कस्म्तभा २० सभ हनुऩुछफ। 
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वववयण प्रसतवेदन तमाय गदाफ ऩनुयावरोकन गरयएको दपा/ सनमभ/ िण्ड आदद य सम्फस्न्त्धत 
फुॉदा 

फदुाॉ सम्फस्न्त्धत वववयण 

वामकुो गणुस्तय 
सम्फस्न्त्ध याविम 
भाऩदण्ड २०६९ 

 वामभुण्डरभा वट.वऩ.एस. वऩएभ १०..SO2, NO, CO, pb, तथा 
वेस्न्त्जन जस्ता तत्त्वहरूको न्त्मूनतभ भाऩदण्ड तम गरयददएको छ। 

ध्वनीको गणुस्तय 
सम्फस्न्त्ध याविम 
भाऩदण्ड, २०६९ 

 शहयी ऺेरभा ददवा य यारी सभमका रासग ध्वसनका ससभा ५५ य 
५० dBA िभश यहेको छ। 

Nepal Vehicle 

Mass Emission 

Standard, २०६९ 

 मस भाऩदण्डराई ऩेिोर, ग्मास य सडजेरभा सन्त्चासरत सवायी 
साधनहरूरे उत्सजफन गने हासनकायक ग्मासहरू कभ गनफ रागू 
गरयएको छ। 

Standards for 

Diesel Generator 

Sets, २०६८ 

 मो भाऩदण्डरे सडजेर जनयेटयफाट उत्सजफन गने ग्मासहरूभा 
सीसभतता राग ु गदफछ य NOx, CO, PM, HC को उत्सजफन ऩसन 
सससभत गछफ। मस प्रस्ताववत आमोजनारे सनभाफण तथा सन्त्चारन 
चयणभा बौसतक वातावयण अन्त्तगफत सडजेर जेनेयेटयफाट उत्सजफन 
गने ग्मासहरूको भाऩदण्ड अनसुाय अनगुभन तथा ऩरयऺणको रासग 
आधाय तमाय प्रदान गने छ। 

याविम िानेऩानी 
गणुस्तय भाऩदण्ड 
२०६२ 

 मस भाऩदण्डरे ग्रासभण तथा शहयी ऺेरभा दश वषफ सबरभा 
सयुस्ऺत िानेऩानी ऩमुाफउन ेरर्क्षम यािेको छ। मसका रासग याविम 
िानेऩानी गणुस्तय भाऩदण्डरे ववसबन्न सनकामहरूको स्जम्भेवायी 
ताकेको छ। 

भहासस्न्त्ध 
जैववक ववववधता 
सम्फस्न्त्ध भहासस्न्त्ध, 
१९९२ 

 नेऩार सयकायरे जैववक ववववधता सम्फस्न्त्ध भहासस्न्त्ध १९९२ 
नेऩार रगामत ववश्व वतफभान तथा बववष्मको रासग जैववक श्रोत 
तथा जैववक ववववधताको ददगो आधायभा सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन 
गने प्रसतवद्धता जाहेय गयेको छ। 

आददवासी य 
जनजासत सम्फस्न्त्ध 
अन्त्तयाविम श्रभ 
सम्भेरन  ILO 

११६९, १९८९ 

 आसतफकर १२, १३, १४ य १५ अनसुाय ऩयम्ऩयागत रूऩरे 
बोगचरन गदै आएको प्राकृसतक श्रोतको प्रमोग य सयुऺा गने  

ऩवहरो असधकाय उक्त श्रोतसॉग जोसडएका आददवासी य जनजासत 
हनुे कुया उलरेि यहेको छ। 
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वववयण प्रसतवेदन तमाय गदाफ ऩनुयावरोकन गरयएको दपा/ सनमभ/ िण्ड आदद य सम्फस्न्त्धत 
फुॉदा 

फदुाॉ सम्फस्न्त्धत वववयण 

दरुफब तथा 
सॊकटाऩन्न वन्त्मजन्त्त ु
तथा वनस्ऩसतको 
अन्त्तयाविम व्माऩाय 
सम्फस्न्त्ध सम्भेरन 
(CITIES) १९७३ 

 मस भहासस्न्त्धको िण्ड ३ अनसुाय, असतजोस्िभ तथा सॊकटाऩन्न 
वन्त्मजन्त्त ु तथा वनस्ऩसतको अन्त्तयाविम व्माऩायको रासग सनषेध 
गरयएको बएताऩसन उऩिण्ड २ अनसुाय ववशेष उद्देश्मको रासग 
सम्फस्न्त्धत असधकायीको अनभुसतफाट हनुे सरने कुया उलरेि 
गरयएको छ। 
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ऩरयच्छेद ५: ववधभान वातावयणीम अवस्था 

मो वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकन अध्ममनका रासग आमोजना सनभाफण तथा सॊचारन हनुे स्थान, 
वयऩयको ऺेरराई प्रबाव ऺेरको रूऩभा आधाय फनाइ ववधभान वातावयणीम अवस्थाको तथमाङ्क 
सॊकरन तथा ववश्लषेण गरयएको छ। 

५.१ बौसतक वातावयण 

क. बफुनोट  अवस्था  

मस अन्त्तगफत आमोजना  स्थर यहेको ऺेरको जभीनको अवस्स्थसत, भौसभको अवस्था तथा 
वनस्ऩसतहरूको अवस्था फाये जानकायी ददइन्त्छ। आमोजनारे ओगटेका जसभन य मसको बफुनोट 
साथै उक्त ऺेरको ववस्ततृ ब-ूवातावयणीम वववयण तर प्रस्ततु गरयएको  छ। आमोजना  ऺेर 
नेऩारको भध्म ऩहाडी ऺरेभा अवस्स्थत छ। बफुनोट य त्मसको उचाइको आधायभा नेऩारको 
अवस्स्थसत तरको तासरकाभा स्चरण गरयएको छ। 

तासरका ५-१: नऩेारभा उचाइको आधायभा ब-ुफनोट 

सस.नॊ. ब-ुफनोट ऺरे उचाइफ (सभटय ) कैवपमत 

१ तयाइफ ऺेर  ३०० बन्त्दा तर  

२ चयेु (ससवासरक) ऺेर ३००-७००  

३ भध्म ऩहाडी ऺेर ७००-२००० आमोजना  ऺरे 

४ उच्च ऩहाडी ऺेर २०००-२५००  

५ असत उच्च ऩहाडी ऺरे २५०० बन्त्दा भाथी  

श्रोत: नेऩार सयकाय, नाऩी ववबाग, १९८८ 

प्रस्ताववत आमोजना काठभाण्डौं उऩत्मकाको ससॊहदयवाय ऩरयसय सबर यहेको छ। जनु काठभाण्डौं 
स्जलरा अन्त्तयगतको भध्म ऩहाडी ऺेरभा ऩदफछ। प्रस्ताववत स्थर कयीफ सभथर प्रकृसतको छ। 
आमोजना  ऺरेको उचाइ सभरु ऺेरफाट १३०५ भीटय भा यहेको छ य मो २७°४१’५३” उत्तय 
य ८५°१९’२१” ऩूवफ भा यहेको छ। 

मस ऺेरभा कुनै ऩसन प्रकायरे अनौठो, नाजकु, कठीन प्रकायको, उचा य ढरान ऩयेको जसभन 
यहेको छैन। मस स्थानभा कुनै ऩसन प्रकायका सॊयचनाहरू सनभाफण गरयएको छैन। आमोजनाका 
ऺेर ससॊहदयवाय ऩरयसयको ऩतुरी फगैँचाभा जहा नेऩारी सेनाको टुकड़ी यहेको छ भा ऩदफछ। 
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ि. बगुबफ य भाटोको स्स्थसत 

नेऩारभा ऩहाडी बबुागहरू आफ्नै प्रकायको य कभजोय प्रकृसतको छ। ऩहाडी शृ्रिरा नेऩारभा ऩूवफ 
फाट ऩस्िभ तपफ  य भध्म य उत्तय तपफ  यहेको ऩाइन्त्छ। काठभाण्डौं उऩत्मका प्रास्चन कारभा 
एउटा ठूरो तारको रूऩभा यहेको भान्त्मता छ। ससॊहदयवाय ऩरयसय काठभाण्डौं उऩत्मकाको भध्म 
ऺेरभा यहेको छ। मस ऺेरभा Quaternary भरुको Fluvio-lacustrine  को फाररो तह जम्भा 
बएय यहेको ऩाइन्त्छ। तार ऺेर बएकोरे मस ऺरेभा वरयऩरयका ऩहाडी बबुागफाट फगेय आउने 
सडऩोस्जटहरूको फाहलुमता देस्िन्त्छ। 

ससॊहदयवाय ऺेरको मो आमोजना  ववगतभा पुरचोवकको Sopyang Formation य चन्त्रासगयी 
पभेसनफाट फनेको चनुढुङ्गा यहेको स्थानभा ऩदफछ। ससॊहदयवायको तलरो ऺेर ऩतुरी फगैँचा गाडा 
कारो केवह जैसफक कासरभाटी प्रकृसतको भाटोफाट फनेको छ। कासरभाटी प्रकृसतको भाटो नयभ य 
न्त्मून फर बएको हनु्त्छ। फागभसत जस्ता नदीको छेउतपफ  ऩातरो सतहभा ग्राबेर य फारवुा 
सवहतको Alluvial जम्भा बएय यहेको छ। 

 

स्चर ५-१: काठभाण्डौं उऩत्मकाको बौगसबफक नरशा  

 

 



 

37 
 

ग. बकुम्ऩीम अवस्था 

नेऩारको सम्ऩूणफ बबुाग बकुम्ऩको जोस्िभमकु्त ऺेर ‘V’ भा अवस्स्थत यहेको छ। वहभारम ऺेरभा 
यहेको Tectonic Plate य त्मसभा यहेको ववसबन्न Faults को कायण मो ऺेर बकुम्ऩीम जोस्िभ मकु्त 
छ। IS Code १८९३.२००२ अनसुाय मो ऺरभा सम्रचनाहरू सडजाइन गदाफ बकुम्ऩीम गणुाॊङ्क 
०.३६ य Response Coefficient १.५ भानेय गनुफ ऩदफछ। 

 

स्चर ५-२: Earthquake epicenter map of Nepal (Department of Mines and Geology, 2006) बकुम्ऩ 

epicenter को नरशा (िानी तथा बगूबफ सफबाग, २००६) 

घ. जरवाम ु

काठभाण्डौं उऩत्मकाभा सभस्शतोष्ण प्रकायको जरवाम ु ऩाइन्त्छ। वषफ बयीको ताऩिभ ३७° 
पयेनहाइट देस्ि ८४° पयेनहाइट सम्भ यहन्त्छ बने प्राम ३३° पयेनहाइटबन्त्दा तर य ८९° 
पयेनहाइट बन्त्दा भाथी ताऩिभ यहेको ऩाइन्न। 

गभॉ भवहना अवप्रर ४ तारयि देस्ि अरटोवय ९ तारयि सम्भ कयीफ ६.१ भवहनाको हनु्त्छ। जून 
भवहनाहरूभा दैसनक औसत उच्च ताऩिभ ८०° पयेनहाइट बन्त्दा फढी हनु्त्छ। वषफको सफैबन्त्दा 
गभॉ ददन जून ११ को ददन हो। जनु ददन औसत उच्च ताऩिभ ८४° पयेनहाइट य औसत 
न्त्मनु ताऩिभ ६७° पयेनहाइट यहन्त्छ। सडसेम्फय ८ देस्ि पेब्रअुयी ११ सम्भ जाडो भौसभ 
यहन्त्छ जसभा औसत उच्च ताऩिभ ६८° पयेनहाइट बन्त्दा कभ हनु्त्छ। वषफको सफैबन्त्दा जाडो 
ददन जनवयी ७ हो। जनु ददन औसत न्त्मून ताऩिभ ३७° पयेनहाइट य औसत उच्च ताऩिभ 
६४° पयेनहाइट यहन्त्छ। 
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ङ. िोरा नाराहरू तथा अन्त्म जरश्रोत  

दइुवटा िोराहरू धोफीिोरा (रुरभती) करयफ १.५ वकरोभीटय दयुी भा यहेको य टुकुचा िोरा 
करयफ २.० वकरोभीटय दयुीभा यहेको आमोजना ऺेर नस्जक यहेका िोराहरू हनु।् मी दवैु िहेय 
प्रकायका वषाफ माभभा वग्ने िोराहरू बएकोरे भनसनुको अवस्थाभा फढी सविम हनु्त्छन।् अरू 
भौसभभा शहयी ऺेरफाट फग्ने बएकोरे ढरफाट प्राप्त तयर ऩदाथफहरू मी िोराहरूफाट फगेको 
ऩाइन्त्छ। मी िोराहरु रे प्रस्ताववत आमोजनाभा कुनै प्रबाफ नऩाने  देस्िन्त्छ। 

च. वाम ुय ध्वनीको अवस्था  

प्रस्ताववत स्थान काठभाण्डौं शहयको भखु्म जनघनत्व बएको ऺेरभा ऩदफछ। महाॉ गाडीहरूको 
आवत जावत ्एकदभ फढी हनुे य मो ऺेर काठभाण्डौंको वाम ुय ध्वनी प्रदवुषत ऺेरभा ऩदफछ। 
ऩनुि आमोजना  सनभाफण अवस्थाभा वाम ुय ध्वसन प्रदषुणको अवस्थाभा ववृद्ध हनुे देस्िन्त्छ। 

छ. पोहय भैरा व्मवस्थाऩन 

सयकाय द्वाया व्मवस्थाऩन गरयएको लमाण्डवपलड साइटभा मस ऺेरका पोहय भैरा व्मवस्थाऩन 
गने गरयएको छ। भहानगयऩासरकाको पोहय व्मवस्थाऩन फभोस्जभ दैसनक पोहय भैरा 
व्मवस्थाऩन ससॊहदयवाय ऺेरफाट गदै आइएको छ। 

ज. ववधतु, दयु सञ्चाय य इन्त्टयनटे सेवा 

आमोजना ऺेररे नेऩार ववधतु प्रासधकयणरे प्रदान गयेको ववधतु उऩमोग गरययहेको छ। 
आऩतकासरन ऩरयस्स्थसतको रागी जेनेयेटयको ऩसन व्मवस्था ससॊहदयवाय ऺेरभा गरयएको छ। 
सोराय ब्माकअऩ सवुवधाहरू ऩसन उऩरब्ध छन।् आमोजना ऺेरभा दयु सञ्चाय भोफाइर एवॊ 
इन्त्टयनेट ऩसन ववसबन्न सेवा प्रदामक सॊस्थाहरूरे गणुस्तयीम रूऩभा प्रदान गदै आएका छन।् 

५.२ जैववक वातावयण 

क. आमोजना ऺरेको वन सम्ऩदाको सूची 

काठभाण्डौं शहयको सफच ऺेरभा ऩने आमोजना स्थरभा कुनै ऩसन प्रकायको सयकायी य 
साभदुावमक वन ऺेर नयहेको ऩाइन्त्छ। 

ि. वनस्ऩसतको सूची 

आमोजना ऺेरभा ऩतुरी फगैंचा कामाफरमरे उक्त स्थानभा यहेका रूिहरूको याम्रयीसम्रऺ सॊयऺण 
गयी ट्याग रगाएय ववस्ततृ वववयण यािेको अवस्था छ। उक्त ऩतुरी फगैँचाभा प्राप्त रूि 
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सफरूवाहरू सॊयस्ऺत प्रजासतहरूका छन।् प्रभिु रूि सफरूवाहरूको सूची सनम्न अनसुायका यहेका 
छन।् 
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तासरका ५-२: ऩरयमोजना ऺरेभा प्राप्त वनस्ऩसतहरूको सूची 

सस .नॊ.  स्थासनम नाभ  वैऻासनक नाभ ऩरयवाय CITES IUCN नऩेार सयकाय 
1 अनाय Punica granatum Punicaceae    

2 आॉऩ Mangiifera indica Anacardiaceae    

3 आरु Prunus persia Rosaceae    

4 एबोकाडो Persea americana Lauraceae    

5 अम्फा Psidium guajava Myrtaceae    

6 फकाईनो Melia azedarach Meliaceae    

7 सबम्शेनऩाती Buddleja asiatica Scrophulariaceae    

8 बोगटे Citrus medica Rutaceae    

9 फोसधस्चत्त Ziziphus budhensis Rhamnaceae    

10 चाॉऩ Michelia champaca Magnoliaceae  EN 
कटानी, ढुवानी र 

ननर्ाात गना प्रनतवन्ध 

11 चाइसनज गयुाॉस Camellia japonica Theaceae    

12 चरुो Berberis asiatica Berberidaceae    

13 साइकस ऩाभ Cycas Revolta Cycadaceae    

14 देवदाय Cedrus deodara Pinaceae    

15 धऩुी Cupressus sp Cupressaceae    

16 ईवऩर -ईवऩर  Leucaena leucocephala Fabaceae    

17 वपसटेर ऩाभ Wodyetia bifurcita Arecaceae    

18 जाभनु Syzygium jambos Myrtaceae    

19 काब्रो Ficus lacor Moraceae    

20 कापर Myrica esculenta Myricaceae    

21 काईमो Grevilea robusta Proteaceae    

22 कलकी पुर Callistemon citrinus Myrtaceae    

23 कऩयु 
Cinnamomum 
camphora 

Lauraceae    

24 कटुस Castanopsis indica Fagaceae    

25 काउरो Persea odoratissima Lauraceae    

26 ियी Celtis angustifolia Ulmaceae    

27 िोसाफनी पुर Pyrostegia ignea Bignoniaceae    

28 िोटे सलरो Pinus roxburghii Pinaceae  LC  

29 वकम्फ ु Morus macroura Moraceae    

30 रमाजरुयना Casuarina 
equisetiifolia 

Casuarinaceae    
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सस .नॊ.  स्थासनम नाभ  वैऻासनक नाभ ऩरयवाय CITES IUCN नऩेार सयकाय 

31 रहये वऩऩर 
Populus 
jacqumontiana 

Salicaceae    

32 राॉकुयी Fraxinus floribunda Oleaceae  LC  

33 र्सी B. L. Burtt & A. W. 
Hill 

Anacardiaceae    

34 रोठ सलरो Taxus baccata Taxaceae II  

अनसुन्त्धानको रासग 
प्रथसभकता सूचीभा सूचीकृत 
गयेको य आसथफक ववकासको 
रासग प्राथसभकताभा साभावसे 
गयेको । िेतीप्रववसध 
अनसुन्त्धानका रासग 
प्राथसभकताभा यािेको 
।प्रशोधन सफना ववदेश 
सनकासीभा प्रसतफन्त्ध । 

35 भसरा Eucalyptus 
cameldulensis 

Myrtaceae    

36 भमर Straenvaeria nussia Rosaceae    

37 म्मान्त्गोसरमा Magnolia sp Magnoliaceae    

38 नासरना Beaucarnea 
recurvata 

Asparagaceae    

39 ऩैम ु Prunus cerasoides Rosaceae  LC  

40 ऩारयजात 
Nyctanthes arbor-
tristis 

Oleaceae    

41 वऩऩर Ficus religiosa Moraceae    

42 ऩोदोकाऩफस Nageia nagi Podocarpaceae    

43 यवय ्राण्ट Ficus elastica Moraceae    

44 
 

रुराऺ Elaeocarpus ganitrus Elaeocarpacea    

45 रुि कभर Magnolia grandiflora Magnoliaceae    

46 सभी Ficus benjamina Moraceae    

47 ससरयस Albizzia lebbec Fabaceae    

48 सऩुाडी ऩाभ Erica pam Ericaceae    

49 तेजऩात Cinnamomum tamala Lauraceae    

50 टाईगय ऩाभ Livistona chinensis Arecaceae    

51 टीभयु Zanthoxylum alatum Rutaceae   
आसथफक ववकासको रासग 
प्राथसभकताभा साभावसे गयेको  

श्रोत: स्थरगत सवेऺण, २०७६ 
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ग. एथनो-वनस्ऩसतक प्रजासतहरू 

तासरका ५-३: आमोजना ऺरेभा प्राप्त एथनो वनस्ऩसतक प्रजासतहरू 

ि. सॊ. स्थासनम नाभ वैऻासनक नाभ ऩरयवाय CITES IUCN नपेाल सरकार 

१ छेऩायो Ophisaurus gracilis Anguidae    

२ डाङ्ग्ग्र ेरुऩी Acridotheres tristis Starling    

३ घय काग Corvus splendens Corvidae  LC  

४ कुरे ढुकुय 
Streptopelia 

chinensis 
Columbidae  LC  

५ कैरो बॊगेयो Passer rutilans Passeridae    

६ जयेुरी Pycnonotus cafer Pycnonotidae    

७ रोिके Otus sunia  Strigidae    

श्रोत: स्थरगत सवेऺण, २०७६ 

घ. वन्त्मजन्त्त ु

आमोजना भध्म शहयी ऺरेभा अवस्स्थत बएको हनुारे मस ऺेर वयऩय कुनै ऩसन वन्त्मजन्त्त ुरयऩोटफ 
गरयएको छैन। मस ऺेरभा प्रास्चन ऩतुरी फगैंचा अवस्स्थत यहेकारे ववसबन्न प्रजासतका 
चयाचयुीङ्गीहरू रयऩोटफ गरयएको  छ। मस ऺेरभा बएको जनसॊख्मा य गाडीहरू सन्त्चारनभा बएको 
ववृद्धरे गदाफ ववगत केवह वषफहरूभा उलरेिसनम रूऩभा चयाचरुूवङ्गहरूको प्रजासतहरूभा कभी हनु 
आएको छ। चयाचरुूङ्गीका प्रजासतहरूको वववयण तरको तासरकाभा प्रस्ततु गरयएको छ। 

तासरका ५-४: ऩतुरी फगैंचाभा प्राप्त चयाचरुूङ्गीहरूका प्रजासतहरू 

सस.नॊ. स्थासनम नाभ वैऻासनक नाभ ऩरयवाय CITES IUCN नपेाल सरकार 
1 छेऩायो Ophisaurus gracilis Anguidae    

2 डाङ्ग्ग्र ेरुऩी Acridotheres tristis Starling    

3 घय काग Corvus splendens Corvidae    

4 कुरे ढुकुय Streptopelia chinensis Columbidae    

5 कैरो बॊगेयो Passer rutilans Passeridae    

6 जयेुरी Pycnonotus cafer Pycnonotidae    

7 रोिके Otus sunia  Strigidae    

श्रोत: स्थरगत सवेऺण, २०७६  
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५.३ साभास्जक, आसथफक य साॉस्कृसतक वातायण 

क. जनसॊख्मा 

नेऩारको याजधानी काठभाण्डौं शहय देशको सफैबन्त्दा ऩयुानो य ठुरो शहय हो। आमोजना  ऺेर 
काठभाण्डौं भहानगयऩासरका वडा नॊ. २९ को एकदभै घना वस्ती बएको ऺेरभा ऩदफछ। देशको 
याजधानी शहय बएकोरे काठभाण्डौंभा एकदभै भहत्त्वऩूणफ सॊयचनाहरू य सेवा केन्त्रहरू यहेका 
छन।् देशका सम्ऩूणफ केस्न्त्रम भन्त्रारमहरू य कामाफरमहरू काठभाण्डौंभा यहेको तथा आमोजना 
स्थर वयऩय यहेको छ। 

काठभाण्डौं भहानगयऩासरकाको ३२ वटा वडाहरूभा गयेय २,५४,२९२ घयुधयुीहरूभा जम्भा 
९,७५,४५३ जनसॊख्मा यहेको छ। याविम जनसॊख्मा तथा घयधयुी सवेऺण, २०६८ ती भध्मे 
ऩरुूषहरूको सॊख्मा ५२.४७% (५,११,८४१) य भवहराहरूको सॊख्मा ४७.५३% (४,६३,६१२) 
यहेको ऩाइन्त्छ। औषत ऩरयवाय सॊख्मा कयीफ ३.८४ प्रसत घयधयुी छ। 

तासरका ५-५: काठभाण्डौं भहानगयऩासरकाको जनसॊख्मा वववयण 

जम्भा ऩरुूष भवहरा घयधयुी औषत ऩरयवाय सॊख्मा 
९,७५,४५३ ५११८४१ ४,३६,६१२ २,५४,२९२ ३.८४ 

श्रोत: याविम जनसॊख्मा तथा घयधयुी सवेऺण, २०६८ 

ि. जात जासतहरू 

याविम जनसॊख्मा तथा घयधयुी सवेऺण, २०६८ फभोस्जभ काठभाण्डौं भहानगयऩासरकाभा नेवाय 
जासतहरूको फसोवास २४.७२% यहेको ऩाइन्त्छ त्मसैगयी ऩहाडे ब्राहभण २४.४६% ऺेरी 
१८.०३%, ताभाङ ७.८%, भगय ३.७७%, गरुूङ २.६४%, याइफ २.१२%, भसुरभान १.८२%, 
भाडवायी १.३१%, थारू १.२२%, सेऩाफ १.२१%, ठकुयी १.१५% य अन्त्म जात जासतहरू 
९.७५% को फसोवास बएको ऩाइन्त्छ। ववसबन्न जात जासतहरूको आफ्नै भातबृाषाहरू सभेत यहेको 
छ। 

ग. वस्ती ढाॉचा (Settlement Pattern) 

भरुत नेवाय सभदुामहरू भखु्म शहयी ऺेरभा फसोवास गदफछन ्बने ऩहाडी आप्रवासीहरू फावहयी 
ऺेरभा छयीएय फसोवास गदफछन।् केस्न्त्रकृत सवुवधा य ववकासको प्रबावरे गदाफ जनसॊख्मा ववृद्ध 
िभ एकदभै ज्मादा छ। 
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घ. धभफ 

काठभाण्डौं उऩत्मकाभा सफैबन्त्दा फढी वहन्त्द ुधभफ भान्ने भासनसहरूको फाहलुमता छ। दोस्रो धासभफक 
सभदुामभा फौद्ध धभफ य हार आएय विस्स्चमनहरूको ऩसन सभहु फढ्दै गएको ऩाइन्त्छ। 

ङ. स्जववकोऩाजफन अवस्था 

काठभाण्डौं उऩत्मकाभा ५०% जनसॊख्मा व्माऩाय व्मवसाम उधोग धन्त्धा य ज्मारा भजदयुीभा 
सनबफय गदफछन।् त्मसैगयी ३०% जनसॊख्मा सयकायी तथा गैय सयकायी ऺेरभा नोकयी गयेय 
स्जववकोऩाजफन गदफछन ्बने वैदेस्शक योजगायीभा सनबफय प्रसतशत एकदभै कभ छ। केही भासनसहरू 
काठभाण्डौंभा बएका ऩयुातास्त्वक भहत्वका भठ भस्न्त्दयहरू भभफत य सनभाफण साथै ववसबन्न 
ऩयम्ऩयागत सीऩभा आधारयत घयेर ु तथा साना उधोगहरू सन्त्चारन गयेय ऩसन स्जववकोऩाजफन 
गदफछन।् 

च. स्वास्थम य सयसपाइको अवस्था  

आमोजना ऺेर वरयऩरयका भासनसहरूभा सखु्िा गभॉ भौसभभा साधायणतमा ज्वयो, झाडा ऩिारा, 
आउॉ, न्त्मभुोसनमा, छाराका योगहरू, ग्मास्स्िक आदद योगहरूरे सताएको ऩाइन्त्छ। ववसबन्न 
प्रकायका प्राइबेट स्वास्थ सॊस्थाहरू मस ऺेरभा यहेका छन ् बने सयकायी स्वास्थ सॊस्थाहरूको 
उऩस्स्थसत वडाभा ऩाइदैन। 

तासरका ५-६: मस ऺेरभा यहेका स्वास्थम सॊस्थाहरू 

स्वास्थम सॊस्थाको प्रकाय सॊख्मा नाभ दैसनक योगीको सॊख्मा 
प्राइबेट हस्स्ऩटर/ नससफङ होभ १ भ्मासर नससफङ होभ १५० 

ऩोसरस्ररसनक  २ ससदाथफ ऩोसरस्ररसनक १५० 
अनाभनगय ऩोसरस्ररसनक १५० 

स्वास्थ केन्त्र /स्ररसनक/ सडस्ऩेन्त्सयी १ भैसतदेवी डेण्टर स्ररसनक ५० 
श्रोत: याविम जनसॊख्मा तथा घयधयुी सवेऺण, २०६८ 

छ. उधोग धन्त्दा  

मस वडाभा साना घयेर ुउधोगहरू भार यहेका ऩाइन्त्छ। सनभाफण ऺेरसॊग सम्फस्न्त्धत उधोगहरूऩसन 
महाॉ केही भाराभा यहेको ऩाइन्त्छ।  
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तासरका ५-७: मस ऺेरभा यहेका उधोगहरूको प्रकाय सवहत सॊख्मा 

उधोगको प्रकाय जम्भा सॊख्मा 
उत्ऩादन ऺेर (िाध तथा कऩडा) १६ 

वन तथा कृवषभा आधारयत  ५ 

सनभाफण ऺेर १२ 
श्रोत: याविम जनसॊख्मा तथा घयधयुी सवेऺण, २०६८ 

ज. मातामात य सडकको व्मवस्था 

आमोजना ऺेर काठभाण्डौंको भटुुभा अवस्स्थत छ। जहाॉ यत्नऩाकफ फाट गाडीभा १५ सभनेटभा ऩगु्न 
सवकन्त्छ। नस्जकको ववभानस्थर सरबवुन अन्त्तयाविम ववकास स्थर हो। जहाॉफाट देश बयी साथै 
ववसबन्न फावहयी भरुकुहरूभा सभेत हवाइ सेवा प्राप्त गनफ सवकन्त्छ। देशको केस्न्त्रम प्रशासवकम 
सनकाम ससॊहदयवायको ऩसन केस्न्त्रम बागभा मो आमोजना सन्त्चासरत छ। 

झ. शैस्ऺक सॊस्थाहरू 

मस वडाभा ववसबन्न शैस्ऺक सॊस्थाहरू यहेका छन।् महाॉ तर उलरेि गरयए फभोस्जभ ववसबन्न तह 
य ववषमका शैस्ऺक सॊस्थाहरू यहेका छन।् 

तासरका ५-८: आमोजना प्रबाववत ऺेरभा यहेका शैस्ऺक सॊस्थाहरू 

शैस्ऺक सॊस्थाहरूको तह सयकायी सनजी जम्भा 
ऩूवफ प्राथसभक   ३ ३ 

प्राथसभक  ३ ३ 
सनम्न भाध्मसभक   २ २ 
भाध्मसभक  २ ७ ९ 
उच्च भाध्मसभक  २ २ 

श्रोत: याविम जनसॊख्मा तथा घयधयुी सवेऺण, २०६८ 

ञ. ऩमफटन 

केही धासभफक विमाकराऩ फाहेक मस ऺेरभा कुनै त्मस्ता ऩमफटकीम आकषफणको ऺेर ऩदैन। धेयै 
सयकायी कामाफरमहरू अवस्स्थत बएकोरे दैसनक जसो सयकायी विमकराऩहरू सॊचारनभा यहन े
गदफछन।् 
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ऩरयच्छेद ६: प्रस्तावको ववकलऩ ववश्लषेण 

आमोजनाको सनभाफण तथा सन्त्चारन चयणभा वातावयण भैरी य ददगो फनाउनको रासग वातावयणीम 
प्रबाव भूलमाङ्कन अध्ममनभा ववकलऩहरूको ववश्लषेण एउटा असबन्न अङ्गको रूऩभा सरइन्त्छ। ववकलऩ 
ववश्लषेणको िभभा प्राववसधक सम्बाव्मता, आसथफक सभतव्मवमता तथा वातावयणीम ददगोऩनराई 
ववशेष ध्मानभा यास्िएको छ। मस आमोजनाको रासग प्रस्ताव गरयएका वैकस्लऩक उऩामहरू 
तासरकाहरूभा प्रस्ततु गरयएका छन।् 

तासरका ६-१: प्रस्ताववत ववकलऩको कामाफन्त्वमनफाट वातावयणभा ऩने अनकूुर य प्रसतकूर प्रबावको तरुना  

ववकलऩ अनकूुर वातावयणीम प्रबाव प्रसतकूर वातावयणीम प्रबाव 

ववकलऩ १ 

सडजाइन  सनभाफण िृविकोणरे उजाफ दऺ, रागत प्रबावी य 
वातावयणभैरी प्रववसधको सडजाइन 

प्राकृसतक सौन्त्दमफभा ह्रास 
आउन े

आमोजना स्थर  ऩरयमोजना यत्नऩाकफ फाट रगबग १५ सभनेट गाडीको 
फाटोको दयुीभा अवस्स्थत बएका कायण सस्जरै ऩगु्न 
सवकन े

 

अऩनाइने प्रववसध  न्त्मूनतभ वातावयणीम प्रबाव हनुे सनभाफण उऩकयण य 
प्रववसध चमन हनुेछ। 

 आमोजनारे उजाफ िऩत कभ गनफ सस एप एर य 
फ्रोयोसेंट फत्तीको सटृा एर.इफ.डी फत्तीको प्रमोग गने 

 वातावयण अनकूुर जेनेयेटयको प्रमोग गरयने 

 

सन्त्चारन ववसध  आमोजनाको सनभाफण कामफ सकेसम्भ सखु्िा भौसभभा 
गरयने। 

 

सभम तासरका  थोयै सभम अवसधभा (३० भवहना) सनभाफण सम्ऩन्न  सनभाफण अवसधभा वामू तथा 
ध्वसन प्रदूषण हनुे सम्बावना 

कच्चा ऩदाथफ  स्थानीम फजायफाट आऩूतॉ गरयनेछ। 

 सकेसम्भ वातावयणभैरी ऩदाथफको प्रमोग गरयने छ। 
 

वन तथा सयकायी 
जग्गाको प्रमोग 

 िारी जसभनको प्रमोग ्गरयएको, कुनै ववशेष सम्रचाना 
नबएको, ऩतुरी फगैँचा नाभ सनु्त्दय फगैँचा बएको 

िलुरा स्थानको कसभ 

प्रसतकूर प्रबाव  मस आमोजनाको प्रसतकूर प्रबाव ऩरयच्छेद ७ भा वणफन गरयएको छ। 
आमोजना सनभाफणसधन अवस्थाभा यहेकोरे मस आमोजनाको कुनै ववकलऩ नयहन ेदेस्िन्त्छ। 



 

47 
 

ऩरयच्छेद ७: प्रस्ताव कामाफन्त्वमन गदाफ वातावयणभा ऩने प्रबाव तथा सभाधानका उऩामहरू 

आमोजनाको सनभाफण तथा सन्त्चारनको चयणभा प्रसतकूर य अनकूुर गयी दइु वकससभका प्रबाव ऩने 
देस्िन्त्छ। प्रबावहरूभा बौसतक ऺेर, जैववक ऺेर, साभास्जक आसथफक य साॉस्कृसतक ऺेर गयी तीन 
वटा वगॉकयण गरयएका छन।् मसको असतरयक्त आमोजना सनभाफण तथा सन्त्चारनको व्मवस्था गयी 
दइु चयणभा वगॉकयण गरयएको छ। 

७.१ अनकूुर प्रबाव 

७.१.१ सनभाफण चयण 

७.१.१.१ बौसतक वातावयण 

क. उत्िनन ्गरयएको भाटोको प्रमोग 

आमोजना सनभाफणका िभभा ठुरो भाराभा उत्िनन ् गरयएको भाटो उत्ऩादन हनु्त्छ। मसयी 
उत्िनन ् गरयएको भाटो आमोजना स्थरभा नै प्रमोग गरयनेछ। उत्सस्जफत भाटोराई आमोजना 
स्थरको बबूागभा आवश्मकता अनसुाय सफसजफन गदाफ उस्चत आरताका साथ िाददने 
(Compaction) छ, जस्रे त्मस ऺेरको स्स्थयता कामभ गयी धरुो उड्न कभ गनफभा भद्दत गछफ। 

ि. उस्चत ढर सनकासी प्रणारी 

ववसबन्न सनभाफण गसतववसध य श्रभ स्शववयफाट उत्सजफन हनुे ऩानीको व्मवस्थाऩनका रासग ढरको 
आवश्मक हनु्त्छ। साथै आमोजना स्थरभा सनभाफण हनुे सफै सॊयचनाहरूफाट उत्सजफन हनुे ऩानीको 
व्मवस्थाऩन गनफ य वषाफको सभमभा ऩानी जम्न नददन उस्चत ढर सनकास प्रणारीको व्मवस्थाऩन 
गरयनेछ। 

७.१.१.२ साभास्जक-आसथफक तथा साॊस्कृसतक वातावयण 

क. योजगायीको अवसय सजृना 

सनभाफण कामफफाट स्थासनमराई भखु्म राब योजगायीको अवसय हो। आमोजनाको सनभाफण अवसधभा 
करयव २५० जना जनशस्क्तको दैसनक आवश्मकता ऩने देस्िन्त्छ। उक्त आवश्मक काभदायहरूको 
आऩूसतफ गदाफ प्रबाववत वडा, नगयऩासरका वा स्जलराका स्थानीमको दऺता अनसुाय योजगायीको 
अवसयभा प्राथसभकता ददइनेछ। योजगायीको अवसयरे स्थानीमको आमस्रोत फढ्न ु साथै 
जीवनस्तयभा सधुाय हनुेछ। 
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ि. प्राववसधक सीऩ तथा ऺभता असबवदृद 

आमोजना सनभाफण कामफभा सॊग्रग्न हनुे दऺ एवॊ श्रसभक काभदायहरू ववसबन्न दऺताका छन।् 
सनभाफण सभमभा ववसबन्न अनबुवी तथा दऺ इस्न्त्जसनमय, डकसभफ, ससकसभफ, वेलडय, इरेस्रिससमन, 
आदद कामफयत हनुेछन।् मसयी अनबुवी व्मस्क्तहरूसॉग काभ गदाफ आमोजनासॉग सम्फस्न्त्धत प्रववसध 
एवॊ सीऩहरू स्थानान्त्तयणको अवसयहरू हनुेछ। मसैिभभा अदऺ जनशस्क्तहरूरे ऩसन आफ्नो 
कौशरता फढाउन य अनबुव फटुलन सरनेछन।् मसरे बववष्मभा मस्तै आमोजनाहरूभा काभ 
ऩाउने अवसयराई फढाउॉछ। मसयी स्थानीम व्मस्क्तहरूरे कामफ हाससर गयी दऺता य आफ्नो 
ऺभता असबववृद्ध गने अवसय प्राप्त गदफछन।् 

ग. स्थासनम आसथफक गसतववसधहरू फढाउन े

आमोजना सनभाफणको िभभा सनमकु्त काभदायहरूराई दैसनक उऩबोग्म वस्तहुरूको आवश्मक 
हनु्त्छ। सनभाफण टोरीको भाग ऩूया गनफ ववसबन्न प्रकायका व्मवसावमक विमाकराऩहरू (जस्तै 
िाधान्न य स्चमा ऩसरहरू, रज तथा येिुयेन्त्टहरू) सन्त्चारनभा आउॉछ। स्थानीम व्माऩायीहरू सो 
सभमभा आफ्नो व्मवसाम ववस्ताय गयेय पाइदा उठाउन सरनेछन।् वकसानहरूरे तयकायी, कुियुा 
य दगु्धजन्त्म उत्ऩादनहरूको ववविफाट पाइदा सरन सरनेछन।् सनभाफण चयणभा श्रसभकको रासग 
नमाॉ स्चमा तथा िाजा ऩसरहरू िोसरनेछ। मी सफै गसतववसधहरूरे स्थानीम अथफव्मवस्था य 
जीवनस्तयभा सधुाय लमाउन सहमोग ऩमुाफउनेछ। 

घ. जग्गा य जसभनको भूलमभा ववृद्ध 

कुनै ऩसन जसभनको भूलम बफूनोट, ऩहुॉच उऩरब्धता, ससुफधा य बसूभको प्रमोगभा सनबफय गदफछ। मो 
आमोजना सनभाफण य सन्त्चारन स्थासनम स्तयको आसथफक गसतसफसधहरू, बौसतक ववशेषता (स्थान), 
सावफजसनक सवुवधाहरू (साना होटेर, येिुयेन्त्ट), सडक, ससचाइ, ढर इत्मादद ववकास गनेछ। 
अन्त्तत: जग्गाको भूलम फढाउॉदछ। मसरे स्थानीमराई पाइदा ऩमुाफउदै आसथफक स्स्थसत सधुाय गनफ 
भद्दत गदफछ। 

ङ. स्थानीम उत्ऩादनको प्रमोग 

आमोजना सनभाफणका रासग आवश्मक सनभाफण साभग्रीहरू जस्तै ससभेन्त्ट, स्टीरफाय, ग्राबेर, फारवुा 
आदद स्थानीम फजायफाट आऩूसतफ गरयए ऩसछ स्थानीम फजायराई पाइदा हनु्त्छ। मसरे स्थासनमको 
आसथफक अवस्था सधुाय गनफ भद्दत गदफछ। सनभाफण स्थरभा कामफयत श्रसभकहरूराई रस्ऺत गयी 
स्थासनम उत्ऩादनभा आधारयत साना ऩसर, स्चमा ऩसर, येिुयेन्त्ट, रमास्न्त्टन य रमापेटेरयमा िोलन े
अवसयरे ऩसन स्थासनम फजायको ववकास गनफ सहमोग ऩमुाफउछ। 
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७.१.२ सन्त्चारन चयण 

७.१.२.१ बौसतक वातावयण 

क. सनु्त्दयता फढाउन े

लमाण्डस्केऩको उस्चत मोजना य कामाफन्त्वमनरे आमोजना ऺेरको सनु्त्दयता फढाउछ। आमोजनाको 
सफै सम्रचनाहरूभा नऩेारको ऩौयास्णक य ऩयुातास्त्वक करा झलकने सडजाइन गरयएको  छ। मी 
सॊयचनाहरूरे आमोजना ऺेरको िृश्म, सनु्त्दयता फढाउन भद्दत गछफ। साथै मस आमोजनाको 
भौसरक सडजाइन एक आकषफणको स्रोत हो। मी सॊयचनाहरूरे आमोजना ऺेरको िृश्म सनु्त्दयता 
फढाउन भद्दत गछफ। आमोजना ऺेरभा प्रस्ताववत फगैँचारे सनु्त्दयता थऩ फढाउॉछ। 

ि. उस्चत ढर व्मवस्थाऩन 

आमोजनाभा यहेको शैचारम, बान्त्सा, तथा वषाफको सभमभा सतहभा जम्भा हनुे ऩानीको 
व्मवस्थाऩनका रासग आवश्मक सेस्फ्ट ट्याङ्क, सकऩीट य ढर सनभाफण गरयनेछ। उस्चत ढर 
व्मवस्थाऩनरे बसूभगत य सतह ऩानीको स्रोतभा प्रदूषण कभ गछफ। 

७.१.२.२ जैववक वातावयण 

क. सजावट प्रजासतका सफरूवाहरूको वृऺ योऩण 

ऩरयसयको वरयऩरय फगैँचा प्रस्ताव गरयएको छ। आमोजना  स्थर ऩरयसयभा फगैँचाका रासग 
स्थासनम, सगुस्न्त्धत य सजावटका सफरूवा योऩण रासग छनोट गरयनेछ। सजावट सफरूवाको सनमसभत 
हेयचाह गरयनेछ। फगैँचाको स्थाऩनारे ऩमाफवयणीम अवस्थाभा सधुाय गछफ। 

७.१.२.३ साभास्जक –आसथफक वातावयण 

क. सॊसद सन्त्चारनको रासग उस्चत स्थानको उऩरब्धता 

मस आमोजनारे तलरो सदन/भासथलरो सदनको फैठक, सम्भेरन य कामफिभहरूका रासग 
व्मवस्स्थत, गणुस्तयीम सवुवधा य उस्चत स्थानको व्मवस्थाऩन गछफ। साथै प्रस्ताववत आमोजना को 
ऺभता दवैु सॊसदको कामफिभहरू सन्त्चारनका रासग उऩमकु्त हनुेछ। 

ि. फैठक तथा कामफिभहरू आमोजना गनफभा ऩहुॉच 

आमोजनाको सम्रचनाहरूरे फैठक, सम्भेरन, मस आमोजनाको सफै सॊसद सदस्महरू एकै ऩटक 
आगभन तथा सनगभन गने ऺभता यहेको छ। आमोजनारे ववसबन्न कामफिभहरू सन्त्चारन गनफ 
ववशार स्थान प्रदान गदफछ। 
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ग. योजगायीको सजृना 

आमोजनाको कामाफन्त्वमनरे योजगायीका अवसयहरू ससजफना गनेछ। आमोजना सन्त्चारन चयणभा 
रगबग ५० जना कभफचायीहरू प्रशाससनक कामफ, भभफत कामफ, सयुऺा गाडफहरू, ववधतुीम य 
्रस्म्फङ सम्फस्न्त्ध योजगायीका रासग कामफयत हनुेछन।् मस आमोजनारे स्थानीमराई सीऩ, 
मोग्मता एॊव ऺभताका आधायभा योजगायीको अवसय प्रदान गनेछ। योजगायीको अवसयरे 
स्थासनमहरूको आसथफक अवस्थाभा सधुाय गनेछ। 

घ. ससऩ तथा ऺभता असबववृद्ध 

कुनै ऩसन सम्भेरन वा फैठकहरू सपर हनुको रासग कभफचायीहयरे आवश्मक ससऩहरू जस्तै 
सञ्चाय, कम्ऩोजय, ग्राहक-सेवा, ऩायस्ऩरयक य सभस्मा साभाधान गनफ सऺभ हनुऩुछफ। 
कभफचायीहरूको ससऩ तथा ऺभता सदु्दढीकयण गनफ ववसबन्न व्मवस्थाऩन तथा सन्त्चाय सम्फस्न्त्ध 
तासरभहरू ददइनेछ। मी सीऩहरूरे उनीहरूको आत्भववश्वास य दऺताको स्तय फढाउनेछ। 

ङ. स्थासनमको आसथफक गसतववसध ववृद्ध 

सन्त्चारन चयणको अवसधभा योजगायीका असतरयक्त ववसबन्न होटर तथा अन्त्म व्मवसामरे स्थासनमको 
आसथफक गसतववसध ववृद्ध गछफ। मी सफै गसतववसधहरूरे स्थासनमको अथफ व्मवस्था य जीवनस्तयभा 
सधुाय ऩमुाफउनेछ। 

च. आमोजना  ऺरेको वरयऩरय जग्गा य सम्ऩस्त्त भूलमभा ववृद्ध 

कुनै ऩसन जसभनको भूलम धयातरीम अवस्था, ऩहुॉच, सवुवधा, बसूभको प्रमोगभा सनबफय गदफछ। 
प्रस्ताववत आमोजना सन्त्चारन बएऩसछ महा सडक, स्वास्थम चौकी तथा अन्त्म ऩूवाफधायको ऩसन 
ववकास हनुेछ। मी ववकास सनभाफणका कामफरे जग्गाको भूलम फढाउॉदछ। मसरे स्थानीमराई 
पाइदा ऩमुाफउॉछ य आसथफक स्स्थसत सधुाय गनफ भद्दत गदफछ। 

छ. याजस्व सॊकरन  

आमोजना सन्त्चारन बएऩसछ प्रत्मेक वषफ याजस्व सतनेछ। ववसबन्न कामफिभहरूभा सहबागी 
व्मस्क्तहरू होटरभा फस्दा वा िाना िाजा िाॉदा, उऩहायहरूको िरयद गदाफ अप्रत्मऺ रूऩभा 
याजस्व फढाउॉछ। याजस्वरे साभास्जक य ऩूवाफधाय ववकासराई फढावा ददन्त्छ। याजस्वरे स्थासनम 
सनकामराई स्शऺा, स्वास्थम, िानेऩानी, मातामात, फजाय य सन्त्चाय सेवाको स्तय सधुाय गनफ 
प्रोत्सावहत गनेछ। 
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ज. सयुऺाको व्मवस्था 

आमोजनाको सयुऺाका रासग बवन सबर य फावहयी िलुरा ऺेरहरूभा उच्च रयजोरसुनको यासर 
सबसडमो येकडफ रमाभेयाको प्रमोग गरयनेछ। सफै सबसडमोको अनगुभन कोठा (monitoring room) 

द्वाया अनगुभन य सनमन्त्रण गरयनेछ। भखु्म प्रवेशद्वायहरूभा यहेका सफै सयुऺा ऩोिहरूभा रमाभेया 
(CCTV) को जडान गरयनेछ। सावफजसनक स्थानहरूभा सयुऺाका रासग अराभफ य ववसबन्न सङ्केतहरू 
यास्िने छन।् 

झ. स्थानीम फजायको ववकास 

आमोजनाको सन्त्चारन बए रगतै आगन्त्तकु तथा अन्त्म कभफचायीहरूको सॊख्माभा उलरेिसनम 
रूऩभा ववृद्ध हनुेछ। भान्त्छेहरूको आवतजावत रगतै आमोजना ऺेरभा फजाय ववस्तायहनुे सम्बावना 
देस्िन्त्छ। कभफचायीहरूको उऩबोग गने वस्त ु स्थासनम फजायफाट आऩूसतफ गरयनेछ। साथै ववसबन्न 
सावफजसनक सवुवधा, फैंक, होटर, आददभा सधुाय हनुे देस्िन्त्छ। मसरे आमोजना ऺेर य वयऩय 
यहेका अथफ फजायभा आसथफक कायोवायको ववृद्ध हनुेछ। 

ञ. ऩूवाफधायको ववकास 

बौसतक सॊयचना एॊव ऩूवाफधाय, ववकासको प्रभिु आधाय हो। प्रस्ताववत आमोजनाको ववकास रगतै 
महा  आउने आगन्त्तकुको सॊख्माभा ववृद्ध हनुेछ। आमोजना सनभाफण ऩसछ मस ऺेरभा सडकको 
स्तयउन्नसत हनुे अऩेऺा गरयएको छ। साथै नस्जकै यहेको स्वास्थम चौकीको स्तय उन्नसत तथा 
उस्चत ढर व्मवस्थाऩन ऩसन गरयनेछ। मसरे आमोजना ऺेर ववकास गछफ। 

ट. ऩौयास्णक य ऩयुातास्त्वक कराको भहत्व 

ववशेष प्रकायको नेऩारी ऩौयास्णक य ऩयुातास्त्वक करा झलकने कायीगयीहरू जस्तै काठका कामफ 
गरयएका सजावटी झ्मार ढोकाहरू, ववशेष प्रकायका इटका कासनफसहरू, झ्मारका टुॉडारहरू, वटृुा 
कावटएका सरन्त्टर य फ्रोय व्माण्ड, पुराताया फटु्टा , स्झङ्गटी य टामरका स्रोऩ छानाहरू य 
ऩौयास्णक तरयकारे गरयएको लमाण्ड स्केऩीङ्गफाट सॊसद बवन ऩरयसय ववशेष प्रकायको देस्िने छ। 
बवनहरूको सडजाइन आपैभा ववशेष प्रकायको छ जसरे सस्जरै आकषफण प्रदान गदफछ। 
सजाइएका य याम्रयी हेयचाह गरयएका पुरफायी य फगैँचारे झन ्मस ऩरयसयको सोन्त्दमफ ववृद्ध गने 
छ। 
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७.२ प्रसतकूर प्रबाव 

७.२.१ सनभाफण चयण 

७.२.१.१ बौसतक वातावयण 

क. ब-ूउऩमोग ऩरयवतफन 

ऩतुरी फगैँचा जस्तो ऩौयास्णक भहत्वको फगैँचाको रूऩभा प्रमोग बइयहेको जग्गा सॊसद बवन 
ऩरयसयभा रूऩान्त्तयण हनु ु नै ब-ुउऩमोसगताभा आउने भखु्म ऩरयवतफन हो। आमोजनाको ववसबन्न 
सॊयचनाहरू सनभाफण रगतै िलुरा ऺेर स्थामी रूऩभा ऩरयवतफन हनुेछ। 

ि. प्राकृसतक सौन्त्दमफभा कभी 

कृसरभ सॊयचनाको सनभाफणरे आमोजना ऺेरको प्राकृसतक सनु्त्दयता घटाउनेछ। मधवऩ इस्न्त्जसनमरयङ 
य ऩौयास्णक ऩयुातास्त्वक सडजाइनरे ऺेरको िृश्म सनु्त्दयताराई वृवद्ध गदफछ तय प्राकृसतक सौन्त्दमफ 
केवह ऩरयवतफन आउने छ। 

ग. वाम ुप्रदूषण 

आमोजनाको सनभाफण कामफभा प्रमोग हनुे उऩकयण तथा सवायी साधनहरूको कायण उत्सजफन हनुे 
धरुो य धुॉवारे वामकुो गणुस्तयभा प्रबाव ऩाने सम्बावना हनु्त्छ। आमोजना ऺेर आवतजावतको 
रासग प्रमोग गरयने असधकाॊश सडकको अवस्था याम्रा छैनन।् ती सडकभा गडु्ने ढुवानी य सवायी 
साधनहरूरे वाम ुप्रदषुण हनुे सम्बावना देस्िन्त्छ। सनभाफण कामफको रासग उत्िन्न तथा प्रमोग गरयने 
सड्रसरङ, सभस्रसङ ्रान्त्टभा यास्िने सनभाफण साभग्रीरे ऩसन वाम ु प्रदषुण गदफछ। ससाना धरुोको 
कण तथा धुॉवारे काभदाय य स्थासनमराई स्वासप्रस्वास सम्फस्न्त्ध सभस्माहरू देिा ऩनफ सरछ। 
साथै अन्त्म सॊयचना, स्भायक य साॉस्कृसतक सम्ऩदा स्थर सभेतराई साना कणहरूरे पोहोय ऩाने, 
यॊगयोगन सफगाने य धातभुा स्िमा रगाउने जस्ता प्रबाव ऩनफ सरछ। 

घ. ध्वसन प्रदषुण 

आमोजना सनभाफण चयणभा ध्वसनरे वातावयस्णम प्रबाव ऩनुफ स्वबाववक हो। सनभाफण सम्फस्न्त्ध 
कामफहरू, भेससनयीको प्रमोग, सवायी साधन, सनभाफण साभग्रीको ढुवानी, आदद ध्वसन प्रदूषणको भखु्म 
कायण हो। सनभाफण कामफको रासग व्मास्चङ ्रान्त्टको प्रमोग, सड्रसरङ, बाइबे्रटय, डोजय, योरय, 
िेन, जेनेयेटय तथा ऩम्ऩ जस्ता हेबी उऩकयणहरू चराउदा ध्वसन प्रदूषण हनु्त्छ। ती सनभाफण 
कामफहरू हुॉदा नस्जकैको सभदुामराई असय ऩनफ सरछ। सनभाफण साभग्री ढुवानी गदाफ उत्ऩन्न 
आवाजरे नस्जकैको सभदुामहरूराई प्रबाव ऩनफ सरछ। ध्वनी प्रदूषणका कायण सॊचाय सम्फस्न्त्ध 
सभस्मा सजृना गछफ। मसरे तनाफ फढाउनका साथै स्वास्थम सम्फस्न्त्ध असयहरू ऩाछफ। 
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ङ. पोहोयभैरा उत्सजफन 

आमोजना सनभाफण चयणभा, सनभाफण कामफ तथा श्रभ स्शववयफाट सनस्स्कने पोहोयका भखु्म दइु स्रोत 
हनु।् आमोजनाका ववसबन्न घटकहरूफाट सनभाफणजन्त्म पोहोय (ससभेन्त्ट, फारवुा, पराभ, ढुङ्गा, 
झोरा वा िारी फोया, ्माकेट िोरहरू) सससभत ऩरयभाणभा सनस्कनेछ। त्मसैगयी, इरेरिो 
भेकासनकर कामफहरूफाट यसामन तथा तेर, सग्रज, ऩेन्त््स जस्ता हासनकायक पोहोयहरू सनस्कन े
सम्बावना हनु्त्छ। वेस्लडङको काभ गदाफ फाॉकी यहेका वेस्लडङ यड तथा ऩेरानी कामफफाट ऩैदा हनु े
धातकुो धूरो पोहोयहरू सनस्कने सम्बावना छ। मसयी सनस्स्कएका पोहोयहरू जथाबावी ववसजफन 
गदाफ जसभनभा प्रसतकूर प्रबाव ऩनफ सरछ। तथा वषाफको सभमभा नस्जकै यहेको िोराभा सभससन 
गइफ ऩानीको गणुस्तयभा ऩसन असय गछफ। 

श्रभ स्शववयफाट सनस्कने पोहोय असधकाॊश भाराभा अगाफसनक भर हनु्त्छन।् सनभाफण कामफभा सॊरग्न 
काभदायहरूरे िरुा ददशा, वऩसाफ गयेभा भानव भरभूर अको स्चन्त्ताको ववषम हनु्त्छ। सनभाफण 
कामफभा २५० जना काभदाय सॊरग्न हनुे बएकोरे पोहयको ऩरयभाण ठूरो हनु्त्छ। पोहोयको 
उस्चत व्मवस्थाऩन नगयी जथाबावी पोहोय पासरएभा मसरे वातावयणीम सनु्त्दयता सफगानुफका साथै 
योग पैसरएय जन स्वास्थमभा ऩसन प्रसतकूर प्रबाव ऩानेछ। 

च. ठूरा सवायी य ढुवानीका साधानको आवागभनरे भाटो िाॉददन े 

आमोजनाको सनभाफण साभग्री ढुवानीको रासग प्रमोग गरयने ढुवानीका साधनहरूरे भाटोको िाॉददएय 
(compression) सडक सफसग्रन सरछ। वषाफको सभमभा वहरोको य वहउदभा धरुोको सभस्मा यहन 
सरछ।  

छ. उच्च उजाफको िऩत 

आमोजना सनभाफणको रासग धेयै उजाफको आवश्मक हनु्त्छ। सनभाफण कामफको सभमभा प्रमोग हनुे 
ववधतुीम उऩकयणहरूको प्रमोग, वेस्लडॊग य सड्रसरॊग, तथा अन्त्म उऩकयणराई उच्च उजाफ आवश्मक 
हनु्त्छ। उजाफको उच्च िऩतरे स्थानीम ववधतु आऩूसतफभा बाय फढाउन सरछ। 

ज. िलुरा ऺरे घ्न ु

आमोजना स्थर िलुरा भैदान य ववसबन्न प्रजासतका रूि सफरूवा बएको ऩतुरी फगौँचा बएको स्थर 
हो। सभदुावमक कामफिभ तथा बकूम्ऩ जस्ता आऩतकारीन सभमभा स्थानीमद्वाया प्रमोग गनफ 
सवकने ऺेर हो। सनभाफण ऩिात आऩतकारीन सभमभा प्रमोगका रासग िलुरा जग्गाको कसभ हनुे 
देस्िन्त्छ। 
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झ. डे्रनजे प्रणारीभा प्रबाव 

सनभाफण कामफको कायण ववधभान डे्रनेज प्रणारीभा असय ऩनफ सरछ। फारवुा, ग्राबेर आदद सनभाफण 
साभाग्रीहरूको अव्मवस्थीत बण्डायणफाट ववधभान डे्रनेज प्रणारी दूवषत हनुकुो साथै फन्त्द हनुकुो 
साथै फन्त्द हनुे जस्ता सभस्मा आउन सरछ।  

७.२.१.२ जैववक वातावयण 

क. वनस्ऩसतको ववनास 

आमोजना स्थरभा अनाय, आरू, अवोकाडो, सबभसेनऩाती, वोसधस्चत्त, चाॉऩ, स्चन्त्स्री गयुाॉस जस्ता 
ववसबन्न प्रजासतका रूिहरू ऩाइन्त्छन।् आमोजना सनभाफणका रासग ती ऩयुाना रूिहरू नि हनुे 
देस्िन्त्छ। 

ि. वन्त्मजन्त्त ुय चयाचरुुङ्गीभा प्रबाव  

शहयी ऺेरभा ऩने बएकोरे सनभाफण साइट वरयऩयी कुनै ऩसन वन्त्म जन्त्तहुरू रयऩोटफ गरयएको  छैन। 
ऩतुरी फगैँचाको सानो जॊगरी वातावयण बएकोरे छेऩायो, डाॉग्र े रूऩी, काग, कुरे ढुकुय, कैरो 
बॉगेयो, जयेुरी, रोिके आदद चया चयुीङ्गीहरू रयऩोटफ गरयएको  छ य सतनीहरूको वासस्थान नि 
बइ रोऩ हनुे अवस्था देस्िन्त्छ। 

७.२.१.३ साभास्जक, आसथफक तथा साॊस्कृसतक वातावयण 

क. सवायी आवागभनभा वाधा 

सनभाफण साइटभा सनभाफण साभाग्रीहरू फोरने िकहरू य अन्त्म सवायी साधनहरूको आऊ जाऊभा 
वदृ्दी हनुारे सवायी आवागभणभा सभस्मा उत्ऩन्न हनु सरदछ। सनभाफण साइट अनाभनगय जस्तो 
ब्मस्त सडक छेउ य केस्न्त्रम भन्त्रारमहरू य कामाफरमहरू नस्जक बएकोरे मातामात 
साभाग्रीहरूको आवागभनभा ववृद्ध बइ िावपक जाभ हनुे सभस्मा देिा ऩनफ सरछ। 

ि. व्मवसावमक स्वास्थम य सयुऺा जोस्िभ  

आमोजना सनभाफण चयणभा ववसबन्न प्रकायका सनभाफण कामफहरूरे स्वास्थमभा हासन, य केवह जीवनराई 
जोस्िभऩूणफ हनु सरछन।् सनभाफण चयणभा व्मवसावमक स्वास्थम य सयुऺा जोस्िभ, अत्मसधक श्रभ, 
ठेस रागेय वा रडेय, उचाइभा काभ, भेस्शनयी, धूरो, उत्िनन ् कामफ, आददरे हनु सरछ। 
आमोजना सनभाफण चयणभा अत्मसधक आवाज, वामकुो गणुस्तय कभ बइफ वा प्रकाशको कसभरे 
काभदायहरूको स्वास्थमभा जोस्िभ हनु सरछ। सनभाफण कामफका रासग आवश्मक ववसबन्न 
उऩकयणहरूको सन्त्चारनरे कामफस्थरभा चोट ऩमुाफउन सरछ। श्रसभकहरू धूरो य ध्वनीको 
कायणरे स्वास्थमभा हानी ऩमुाफउन सरछ। वाम ु प्रदषुणरे आॉिाको जरन, छाराको योग, 
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स्वासप्रस्वासको सभस्मा इत्मादद सनम्त्माउन सरछ। ध्वनी प्रदूषणरे काभदायहरू रगामतकाराई 
कानको सभस्मा, सनुाइभा भसु्स्कर, आदद सभस्मा आइऩनफ सरछ। 

ग. स्थानीम आवासीम ऺरेभा प्रबाव 

आमोजना सनभाफण कामफको रागी ठूरा उऩकयणहरूको प्रमोग हनु्त्छ। ती उऩकयण, सवायी साधन 
प्रमोग गदाफ सनभाफण कामफहरूरे नस्जकैको वस्तीराई नकायात्भक असय ऩनफ सरछ। ध्वसन प्रदूषणरे 
आिाभक व्मवहाय, सनराको कसभ, तनाव, थकान, सञ्चायभा सभस्मा आदद नकायात्भक असय ऩनफ 
सरछ। मसरे प्रस्तावक य स्थानीमहरूको सफचभा वववाद ऩसन सनम्त्माउन सरछ। 

घ. काभदायवीच बेदबाव 

प्रस्ताववत आमोजना सनभाफण चयणभा ठूरो सॊख्माभा काभदायहरू ऩरयचारन हनुे गदफछ। मस 
अवस्थाभा सनभाफण चयणभा एकै प्रकृसतको काभ गने भवहरा य ऩरुूषफीच ऩारयश्रभ वा व्मवहारयक 
रूऩभा बेदबाव हनु सरदछ। 

ङ. फार श्रभ शोषणको सम्बावना 

मस आमोजनाको सनभाफणका रासग फारकहरू सॊरग्न हनुे सम्बावना यहन्त्छ। 

च. योगको सॊिभण 

आमोजना सनभाफण चयणभा ववसबन्न साभास्जक य साॊस्कृसतक ऩरयवेशका काभदायहरू सनमकु्त 
गरयनेछ। स्तयीम िानेऩानी, सयसपाइ य स्वच्छताको कसभको कायण काभदायहरूसफच सरूवा 
योगको सॊिभण हनु सरदछ। मसै प्रकायरे अन्त्म सरूवा योगहरू जस्तै sexually Transmitted 

Disease (STD), कोयोना आदद योगको सभेत सॊिभण हनु सरदछ। काभदायहरू सॉगै काभ गदाफ 
वा फस्दा एक अकाफभा योगको सॊिभण हनुे सम्बावना यहन्त्छ। योग पैसरएय स्थासनम रूऩभा 
सॊिभण फढ्न सरछ। मसफाट सनभाफण कामफभा अवयोध ससजफना हनु सरछ। 

छ. योजगायी य स्जववकोऩाजफन सॉग सम्फस्न्त्धत  

ऩतुरी फगैँचा उक्त ठाॉउभा नयहेऩसछ सो फगैँचाभा कामफयत अस्थामी कभफचायीहरूरे योजगायीका 
अवसय गभुाउने छन।् उनीहरूको योजगायी य स्जववकोऩाजफन सम्फस्न्त्ध सभस्माहरू देिा ऩने साथै 
उत्तभ स्थानभा यहेको नेऩारी सेनाको टुकडी स्थानान्त्तय सम्फस्न्त्ध सभस्मा सभेत ववधभान यहेको 
छ। 
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७.२.२ सन्त्चारन चयण 

७.२.२.१ बौसतक वातावयण 

क. कॊ विट सॊयचनाहरूको कायण ऩानीको infiltration rate भा कभी 

कॊ विट बवन तथा ऩावकफ ङ ऺेररे आमोजना स्थरभा यहेको बबूागराई ऩानी नसछने बबूागभा 
ऩरयवतफन गनफ सरछ। मसैरे वषाफको सभमभा जसभनभा ऩानी सछनफफाट वस्ञ्चत गछफ परस्वरूऩ 
उच्च सतही प्रवाह य बर फाढीको कायण हनु सरछ। 

ि. िावपकभा चाऩ  

मस आमोजना भासथलरो य तलरो सदन सञ्चारन य व्मवस्थाऩनको रासग यहेको छ। आमोजनाको 
ऩूणफ सन्त्चारनको चयणभा धेयै सॊख्माभा सवायी साधनहरूको आवतजावत हनु्त्छ। िावपकको चाऩभा 
वदृ्दी ऩसछ दघुफटनाको सॊख्मा ऩसन फढ्न सरछ। 

ग. सडजेर जेनयेेटयको प्रमोगका कायण ग्रीन हाउस ग्मासहरूको उत्सजफन 

सडजर जेनेयेटयभा प्रमोग हनुे जैववक इन्त्धनद्वाया हरयतगहृ ग्माॉसको उत्सजफन हनु्त्छ। ती 
ग्माॉसहरूको कायण स्थासनम हावाऩनीभा प्रबाव य अस्म्रम वषाफ (एससड वषाफ) हनुे सम्बावना हनु्त्छ। 
तय जेनेयेटयफाट सग्रन हाउस ग्माॉसहरूको उत्ऩादन न्त्मून छ। 

घ. ध्वनी प्रदषुण 

आमोजनाको सन्त्चारन चयणभा ढुवानी य सवायी साधनको आवगभन य भासनसहरूको आवतजावत 
तरुनात्भक रूऩभा ववृद्ध हनुेछ। ढुवानी य सवायी आवागभनरे ध्वनी प्रदूषण हनुे सम्बावना 
हनु्त्छ। ववसबन्न कामफिभहरूको आमोजना गदाफ ध्वनी प्रदूषण हनुे देस्िन्त्छ। ती आवाजरे 
आमोजना ऺेर वरयऩयीका भासनसहरूराई शायीरयक य भानससक थकान हनुे सम्बावना हनु्त्छ। 

ङ. ठोस पोहोय उत्सजफनफाट ऩने प्रबाव 

ववसबन्न कामफिभको सन्त्चारनका िभभा आमोजनाफाट ्राविक, कागज, िेय गएका िानेकुया 
आदद पोहोय सनस्स्कन्त्छन।् मी पोहोयको उस्चत व्मवस्थाऩन हनु नसके स्थासनम वातावयण प्रदूषण 
हनु सरछ। 

च. उच्च उजाफ िऩत 

आमोजनाको सन्त्चारन चयणभा प्रमोग हनुे आधसुनक उऩकयणहरूरे उच्च भाराभा ववधतु िऩत 
गदफछ। मसरे स्थानीम ववधतु आऩूसतफभा बाय ऩदफछ। 

 



 

57 
 

छ. पोहोय ऩानी उत्ऩादन 

आमोजना स्थरभा पोहोय ऩानी बान्त्सा, वाथरूभ य शौचारमफाट उत्ऩन्न हनु्त्छ। कयीव ३५,०००  
सरटय िानेऩानी प्रसतददन उऩबोग हनुे य प्रसतददन ६०,००० सरटय पोहयऩानी उत्सजफन हनुे 
आॉकरन गरयएको छ। तयर पोहोयको याम्रो व्मवस्थाऩन नबएभा वऩउने ऩानी वा बसूभगत 
ऩानीका स्रोतभा सभससएय सभस्मा सनम्त्माउन सरछ। त्मस्तै दगुफन्त्ध य ववसबन्न योग ऩसन सनम्त्माउन 
सरने देस्िन्त्छ। 

ज. बसूभगत ऩानीको सगयावट य प्रदूषण (गवहयो फोरयङको कायण) 

आमोजनाको सन्त्चारन चयणभा फोरयङ गयी आवश्मक ऩानीको आऩूसतफ गने मोजना फनाएको छ। 
आमोजना ऩूणफ सन्त्चारनको सभम ऩानीको आवश्मकता असधक हनुे देस्िन्त्छ। अत्मासधक भाराभा 
बसूभगत ऩानीको प्रमोग गयेभा ऩानीको सतहभा सगयावट हनु सरछ। मसयी उच्च भाराभा ऩानी 
सनकालदा वयऩयको कॊ विट सतहका कायण बसूभगत ऩानी ऩनु: सॊबयण हनु नऩाउदा वयऩयको 
बगूबॉम जर सतह कभ गनफ सरछ। साथै फोरयङ गयेको ऺेरभा पोहोय ऩानी सभससन गइ बसूभगत 
ऩानीको प्रदूषण ऩसन हनु सरछ। 

झ. अऩमाफप्त ऩावकफ ङ ऺरे 

प्रस्ताववत आमोजना ऺेरभा केवर ६५२ वटा काय य १००६ वटा फाइकका रासगभार ऩावकफ ङ 
ऺेर प्रस्ताव गरयएको  छ। आमोजनाभा कामफिभहरूको ववृद्ध बए रगतै ऩावकफ ङको ऩसन भागभा 
ववृद्ध हनुेछ। अवहरे प्रस्ताव गरयएको ऩावकफ ङ ऺेर अऩगु हनु सरने देस्िन्त्छ। नसतजाको रूऩभा, 
मसरे अनासधकृत ऩावकफ ङ सनम्त्माउन सरछ। अवैध ऩावकफ ङरे मातामातको गसत घटाउन, सबडबाड 
य दघुफटनाहरू ऩसन सनम्त्माउन सरछ। 

७.२.२.२ जैववक वातावयण 

क. वन, वन्त्म जन्त्त ुय चया चरुूङ्गीभा प्रबाव 

आमोजना काठभाण्डौं फीच शहयी ऺेरभा सन्त्चारनभा आउने बएको य मसको वयीऩयी कुनै वन 
ऺेर य वन्त्म जन्त्त ुय चया चरुूङ्गीहरूको वासस्थान नयहेकोरे कुनै प्रबाव आॉकरन नगरयएको । 

७.२.२.३ साभास्जक तथा आसथफक वातावयण 

क. व्मवसावमक स्वास्थम य सयुऺा जोस्िभ 

काभदायहरूरे आमोजनाको सन्त्चारन चयणभा ववसबन्न व्मवसावमक स्वास्थम य सयुऺा जोस्िभहरूको 
साभना गनफ सरछन।् गभॉ य ताऩिभ, ध्वनी य कभजोय प्रकाश प्रणारी जस्तो ववसबन्न 
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कायकहरूरे आमोजनाभा कामाफयत काभदायहरूराई शायीरयक हानी ऩमुाफउन सरछ। सबा तथा 

सम्भेरनको िभभा सनमसभत रूऩभा एउटै स्स्थसतभा काभ गदाफ िटृुा दखु्न ु तथा ससु्न्नन,ु 
भाॊसऩेशीभा थकान हनु,ु ढाड दखु्न,े घाॉटी य काॉध सम्फन्त्धी सभस्मा य अन्त्म स्वास्थम सभस्माहरू 
हनु सरछ। पोहोय व्मवस्थाऩन गने कभफचायीहरूराई सॊिसभत योगहरूफाट सॊिभण हनुे जोस्िभ 
हनु्त्छ। ध्वनी प्रणारी (Sound system), भेस्शनयीहरू, य जेनेयेटय अऩयेटयहरू जस्तै उच्च आवाज 
ऺेरभा काभ गरययहेका कभफचायीहरूराई उच्च स्तयको ध्वनी य इरेरिोिुसनरे प्रबाव ऩानफ 
सरछ। राभो सभम सम्भ उच्च ध्वनी ऺेरभा काभ गदाफ कान दखु्न,े कभ ससु्न्नने, जस्ता 
सभस्माहरू आइ ऩनफ सरछ। 

ि. सावफजसनक सयुऺा 

आमोजनाको सञ्चारनको िभभा, याविम तथा अन्त्तयाविम सहबागीहरू तथा बी.आइ.ऩी 
असतसथहरूको आगभन हनु्त्छ। मो भौका छोऩी चोय वा आतॊककायीहरूफाट सयुऺा ितयाको 
सम्बावना हनु सरछ। मदद सयुऺा प्रणारी कभजोय छ बने आऩयासधक गसतववसधहरू फढ्न 
सरछ। 

ग. आगन्त्तकुहरूको फीचभा वववाद 

ववसबन्न आमोजना तथा सदनहरू सन्त्चारन रगतै सहबागीहरूको सॊख्माभा ऩसन ववृद्ध हनु्त्छ। 
ववसबन्न सोचका व्मस्क्तहरूको एकै ठाॉउभा बेट हुॉदा वववाद हनु सरछ। वववादका कायण 
आमोजना सॊयचनाहरू ववगाने साथै स्थानीमहरूराई ऩसन प्रबाव ऩनफ सरछ। 

घ. सावफजसनक सवुवधाहरूभा दफाफ  

आमोजनाराई सफजरुी, ऩानी आऩूसतफ, पोहोय व्मवस्थाऩन य नगयऩासरकाको सनकासी प्रणारी, जस्ता 
स्थानीम स्रोत य ऩूवाफधाय आवश्मक ऩदफछ। मस आवश्मकता ऩूसतफ गदाफ वतफभान अवस्थाभा 
ववधभान सावफजसनक सवुवधाहरूभा चाऩ तथा दफाफ ऩदफछ। 

ङ. कभोसडटी भूलमभा ऩरयवतफन 

आमोजनाको सन्त्चारनभा भासनसहरूको सॊख्माभा ववृद्ध हनु गइ, फजायभा साभग्रीको भागभा ववृद्ध 
हनु्त्छ। मही अवस्थाको भौका छोऩी ऩसरेहरूरे केही वस्तकुो भूलमभा ववृद्ध हनु सरछ। 

च. िावपक जाभ 

आमोजनाभा असतसथ तथा सहबागीहरूको आवतजावतका कायण सवायी साधनको चाऩ फढ्छ। 
मसरे आमोजना ऺेर य वयऩय िावपकको जाभ हनुे साथै दघुफटनाहरू फढाउन सरछ। 
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छ. प्रकोऩको जोस्िभ (बकूम्ऩ, आगरागी, आदद) 

आमोजना स्थरभा हनु सरने बकूम्ऩ य आगरागी जस्ता प्रकोऩरे सम्ऩसतको नोरसानी तथा 
भासनसको ज्मान सम्भ जान सरछ। 

ज. अऩमाफप्त ढोकाको कायण बीड व्मवस्थाऩनभा कदठनाइ 

मस आमोजना को प्रवेशद्वायको सॊख्मा य चौडाइ अऩमाफप्त बएभा बीड व्मवस्थाऩन गनफ कदठनाइ 
हनु सरछ। आमोजनाको प्रशासनरे सहबागीको बीड व्मवस्थाऩन गनफ नसके ठेरभठेर हनुे तथा 
बरगोर स्स्थसत ससजफना हनु सरछ। मस्तो अवस्था देिेय सहबागीहरू आतॊवकत हनु सरछ। 
साॉघयुो ठाउॉभा कोचाकोच गयी उसबॉदा ववसबन्न सॊिभक योगहरू पैरन सरने जोस्िभ यहेको 
हनु्त्छ। 
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७.३ वातावयणीम प्रबाव भूलमाङ्कन  

तासरका ७-१: प्रस्ताव कामफन्त्वमन गदाफ सनभाफण चयणभा ऩने अनकूुर प्रबावहरूको ववश्लषेण 

ि.सॊ. वववयण ऩने प्रबाव प्रबाव तह वा स्तय प्रबाव प्राथसभवककयण 

ऩरयभाण सीभा सभम अवसध प्रत्मऺ/ 
अप्रत्मऺ 

ऩरयवतफनीम/ 
अऩरयवतफनीम 

मोगपर स्तय 

 बौसतक वातावयण 

१ उत्िनन ्गरयएको 
भाटोको प्रमोग 

आमोजना स्थरको बबूागभा 
आवश्मकता अनसुाय 
आमोजना स्थर सबर नै 
प्रमोग गरयन े

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

अलऩकारीन 
(५) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ३५ न्त्मून 

२ उस्चत ढर 
सनकास प्रणारी 

वषाफको सभमभा ऩानी जम्न े
सभस्मा न्त्मूसनकयण 

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

अलऩकारीन 
(५) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ३५ न्त्मून 

 साभास्जक-असथफक तथा साॊस्कृसतक वातावयण 

१ योजगायीको 
अवसय सजृना 

स्थानीमको आम श्रोत फढ्न ु
साथै जीवनस्तयभा सधुाय 

भध्मभ 
(२०) 

ऺेसरम 
(६०) 

अलऩकारीन 
(५) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ८५ उच्च 

२ प्राववसधक सीऩ 
तथा ऺभता 
असबवदृ्दी 

स्थानीमको सीऩ एॊव 
कुशरता हाससर गयी दऺ 
हनु े

भध्मभ 
(२०) 

ऺेसरम 
(६०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम १०० उच्च 

३ आसथफक 
गसतववसधहरू 
फढाउने 

स्थानीम अथफव्मवस्था य 
जीवनस्तयभा सधुाय 

भध्मभ 
(२०) 

स्थासनम 
(२०) 

अलऩकारीन 
(५) 

अप्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ४५ न्त्मून 

४ जग्गा य 
जसभनको भूलमभा 

आसथफक स्स्थसत सधुाय गनफ 
भद्दत  

सनम्न 
(१०) 

स्थासनम 
(२०) 

ददघफकारीन 
(२०) 

अप्रत्मऺ ऩरयवतफनीम ५० भध्म 
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ि.सॊ. वववयण ऩने प्रबाव प्रबाव तह वा स्तय प्रबाव प्राथसभवककयण 

ऩरयभाण सीभा सभम अवसध प्रत्मऺ/ 
अप्रत्मऺ 

ऩरयवतफनीम/ 
अऩरयवतफनीम 

मोगपर स्तय 

वृद्दी 
५ स्थासनम 

उत्ऩादनको 
प्रमोग 

स्थासनम उत्ऩाददत वस्त ु
िऩत हुॉदा पाइदा हनु्त्छ य 
स्थासनमको आसथफक अवस्था 
सधुाय 

सनम्न 
(१०) 

ऺेसरम 
(६०) 

अलऩकासरन 

(५) 
प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ७५ उच्च 

 

तासरका ७-२: प्रस्ताव कामाफन्त्वमन गदाफ सन्त्चारन चयणभा ऩने अनकूुर प्रबावहरूको ववश्लषेण 

ि.सॊ. 
 

वववयण ऩने प्रबाव प्रबाव तह वा स्तय प्रबाव प्राथसभकीकयण 

ऩरयभाण ससभा सभम अवसध प्रत्मऺ/ 
अप्रत्मऺ 

ऩरयवतफनीम/ 
अऩरयवतफनीम 

मोगपर स्तय 

 बौसतक वातावयण 

१ सनु्त्दयता फढाउन े आमोजनाका ऩौयास्णक य 
ऩयुातास्त्वक सडजाइनरे 
आमोजना ऺरेको िृश्म 
सनु्त्दयता फढाउन भद्दत 
गछफ। 

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

अप्रत्मऺ ऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 

२ उस्चत ढर 
व्मवस्थाऩन 

बसूभगत य सतह ऩानीको 
स्रोतभा प्रदूषण कभ हनु े

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 

 जैववक वातावयण 

१ सजावट प्रजासतका फगैँचाको स्थाऩनारे भध्मभ स्थरगत दीघफकारीन अप्रत्मऺ ऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 
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ि.सॊ. 
 

वववयण ऩने प्रबाव प्रबाव तह वा स्तय प्रबाव प्राथसभकीकयण 

ऩरयभाण ससभा सभम अवसध प्रत्मऺ/ 
अप्रत्मऺ 

ऩरयवतफनीम/ 
अऩरयवतफनीम 

मोगपर स्तय 

सफरूवाहरूको 
वृऺायोऩण 

ऩमाफवयणीम अवस्थाभा 
सधुाय 

(२०) (१०) (२०) 

 साभास्जक-आसथफक वातावयण 

१ सॊसद सॊचारनको 
रासग उस्चत 
स्थानको 
उऩरब्धता 

सॊसद सॊचारन य याविम 
फैठक, सम्भेरन य 
कामफरमहरूका रागी 
व्मवस्स्थत य गणुस्तयीम 
सवुवधा य उस्चत स्थानको 
व्मवस्थाऩन 

उच्च 
(६०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ९० उच्च 

२ फैठक तथा 
कामफिभहरू 
आमोजना गनफभा 
ऩहुॉच 

तलरो य भासथलरो 
सॊसदको एकै ऩटक  
आगभन सनगभन तथा 
सबा गने ऺभता यहेको  

उच्च 
(६०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ९० उच्च 

३ योजगायीको अवसय 
सजृना 

कभफचायीहरूको आसथफक 
अवस्थाभा सधुाय 

भध्मभ 
(२०) 

ऺेसरम 
(६०) 

भध्मकासरन 
(१०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ९० उच्च 

४ सीऩ तथा ऺभता 
असबवृददिॄ 

आत्भववश्वास य दऺताको 
स्तय फढाउॉछ 

भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ६० भध्मभ 

५ स्थानीमको आसथफक 
गसतववसध वदृदिॄ 

स्थानीम अथफ व्मवस्था य 
जीवनस्तयभा सधुाय 

भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

ददघफकारीन 
(२०) 

अप्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ६० भध्मभ 

६ आमोजना ऺेरको 
वरयऩरय जग्गा य 

आसथफक स्स्थसत सधुाय गनफ 
भद्दत  

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

अप्रत्मऺ ऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 
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ि.सॊ. 
 

वववयण ऩने प्रबाव प्रबाव तह वा स्तय प्रबाव प्राथसभकीकयण 

ऩरयभाण ससभा सभम अवसध प्रत्मऺ/ 
अप्रत्मऺ 

ऩरयवतफनीम/ 
अऩरयवतफनीम 

मोगपर स्तय 

सम्ऩस्त्त भूलमभा 
वृददिॄ 

७ याजस्व सॊकरन  साभास्जक य ऩूवाफधाय 
ववकासराई फढावा 

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकासरन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 

८ सयुऺाको व्मवस्था  सयुऺा प्रणारीको रासग 
ववसबन्न उऩकयणको 
स्थाऩना तथा सॊकेतहरूको 
प्रमोग 

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकासरन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 

९ स्थानीम फजायको 
ववकास 

आमोजना ऺरे य वयऩय 
यहेका अथफ फजायभा 
आसथफक कायोवायको वृददिॄ 

भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

अप्रत्मऺ ऩरयवतफनीम ६० भध्मभ 

१० ऩूवाफधायको ववकास आमोजना ऺेर सडक य 
ढरको स्तय उन्नसत हनु े

भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

भध्मकासरन 
(१०) 

अप्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 

११ ऩौयास्णक य 
ऩयुातास्त्वक 
कराको भहत्व 

नेऩारी ऩौयास्णक य 
ऩयुातास्त्वक कराहरूको 
प्रदशफन हनु े

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 

 

 

तासरका ७-३: प्रस्ताव कामाफन्त्वमन गदाफ सनभाफण चयणभा ऩने प्रसतकूर प्रबावहरूको ववश्लषेण 

ि.सॊ. वववयण ऩने प्रबाव प्रबाव तह वा स्तय प्रबाव प्राथसभवककयण 
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ऩरयभाण सीभा सभम अवसध प्रत्मऺ/ 
अऩत्मऺ 

ऩरयवतफनीम/ 
अऩरयवतफनीम 

मोगपर स्तय 

 बौसतक वातावयण 

१ ब-ूउऩमोगीताभा 
ऩरयवतफन 

िलुरा ऺेर स्थामी रूऩभा 
ऩरयवतफन हनु े

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 

२ प्राकृसतक सौन्त्दमफभा 
कभी 

प्राकृसतक िलुरा ऺेरभा 
कॊ वित सॊयचना 

सनम्न 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

अलऩकारीन 
(५) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनम ४५ न्त्मून 

३ वाम ुप्रदषुण ससाना धूरोको कण तथा 
धूवारे काभदाय य 
स्थानीमराइफ स्वासप्रस्वास 
सम्फन्त्धी सभस्माहरू देिा 
ऩनफ सरन े

उच्च 
(६०) 

स्थानीम 
(२०) 

अलऩकारीन 
(५) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ८५ उच्च 

४ ध्वनी प्रदूषण काभदाय य नस्जकैको 
सभदुामहरूराई प्रबाववत 
हनुे 

उच्च 
(६०) 

स्थरगत 
(१०) 

अलऩकारीन 
(५) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ७५ उच्च 

५ पोहोयभैरा 
उत्सजफन 

पोहोयहरू जथाबावी 
सफसजफन गदाफ जसभनको 
गणुस्तयभा प्रसतकूर प्रबाव 
य वषाफको सभमभा नस्जकै 
यहेको िोरा य नाराभा 
सभससन गइ ऩानीको 
गणुस्तयभा ऩने असय 

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकासरन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 

६ ठूरा सवायी य 
ढुवानीका साधनको 

भाटो िाॉददनदेेस्ि सरएय 
सडक सफसग्रन सरछ 

सनम्न 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

अलऩकारीन 
(५) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ३५ न्त्मून 
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ि.सॊ. वववयण ऩने प्रबाव प्रबाव तह वा स्तय प्रबाव प्राथसभवककयण 

ऩरयभाण सीभा सभम अवसध प्रत्मऺ/ 
अऩत्मऺ 

ऩरयवतफनीम/ 
अऩरयवतफनीम 

मोगपर स्तय 

आवागभनरे भाटो 
ख़ाॉददन े

७ उच्च उजाफको िऩत  स्थानीम ववधतु आऩूसतफभा 
बाय ऩने 

भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

अलऩकारीन 
(५) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ४५ न्त्मून 

८ िलुरा ऺेर घ्न ु आऩतकारीन सभमभा 
प्रमोगका रासग िलुरा 
जग्गाको कभी हनु े

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 

९ डे्रनेज प्रणारीभा 
प्रबाव 

सनभाफण साभाग्रीहरूको 
अव्मवस्स्थत बण्डायणफाट 

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

अलऩकारीन 
(५) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ३५ न्त्मून 

 जैववक वातावयण 
१ वनस्ऩसतको ववनास ५१ प्रजासतका फोट 

सफरूवा नि हनु े
उच्च 
(६०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ९० उच्च 

२ वन्त्म जन्त्त ु य 
चयाचरुूङ्गीभा प्रबाव 

ऩतुरी फगैँचाभा वासस्थान 
बएका ७ प्रजासतका 
चयाचरुूङ्गीहरू ववस्तावऩत 
हनुे 

सनम्न 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

अलऩकारीन 
(५) 

अप्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ३५ न्त्मून 

 साभास्जक- आसथफक तथा साॊस्कृसतक वातावयण 
१ सवायी आवागभनभा 

फाधा 
दघुफटनाको सभस्मा 
सनम्त्माउन सरन े

भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

अलऩकारीन 
(५) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ४५ न्त्मून 

२ व्मवसावमक 
स्वास्थम य सयुऺा 

श्रसभकहरूराई धरुो य 
ध्वसनका कायणरे 

सनम्न 
(१०) 

स्थरगत 
(१०) 

अलऩकारीन 
(५) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम २५ न्त्मनु 
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ि.सॊ. वववयण ऩने प्रबाव प्रबाव तह वा स्तय प्रबाव प्राथसभवककयण 

ऩरयभाण सीभा सभम अवसध प्रत्मऺ/ 
अऩत्मऺ 

ऩरयवतफनीम/ 
अऩरयवतफनीम 

मोगपर स्तय 

जोस्िभ स्वास्थमभा हानी ऩमुाफउन 
सरने, वाम ु प्रदूषणको 
सनमसभत सम्ऩकफ रे 
आॉिाको जरन, छाराको 
योग, स्वासप्रस्वासको 
सभस्मा, ध्वसन प्रदषुणको 
जोस्िभरे श्रसभकराई 
कानको सभस्मा, सनुाइभा 
भसु्स्कर, आदद सभस्मा 
आइऩनफ सरन े

३ स्थानीम आवासीम 
ऺेरभा प्रबाव 

प्रस्तावक य 
स्थानीमहरूको फीचभा 
वववाद सनम्त्माउन सरछ 

भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

अलऩकारीन 
(५) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ४५ न्त्मून 

४ काभदायफीच 
बेदबाव 

वववाद उत्ऩन्न हनु सरन े भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

अलऩकारीन 
(५) 

प्रत्मऺ ऩरयवतफनीम ३५ न्त्मून 

५ फार श्रभ शोषणको 
सम्बावना 

आमोजनाको सनभाफणका 
रासग फारकहरू सॊरग्न 
हनुे सम्बावना यहन्त्छ 

भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

अलऩकारीन 
(५) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ४५ न्त्मून 

६ योगको सॊिभण योग पैसरएय स्थानीम 
रूऩभा सॊिभण फढ्न 
सरछ। 

भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

अलऩकारीन 
(५) 

अप्रत्मऺ ऩरयवतफनीम ४५ न्त्मून 
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ि.सॊ. वववयण ऩने प्रबाव प्रबाव तह वा स्तय प्रबाव प्राथसभवककयण 

ऩरयभाण सीभा सभम अवसध प्रत्मऺ/ 
अऩत्मऺ 

ऩरयवतफनीम/ 
अऩरयवतफनीम 

मोगपर स्तय 

७ योजगायी य 
स्जववकोऩाजफन 

ऩतुरी फगैँचाभा कामफयत 
अस्थामी काभदायहरूको 
योजगायी गमु्ने 

उच्च 
(६०) 

स्थानीम 
(२०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ ऩरयवतफनीम १०० उच्च 

तासरका ७-४: प्रस्ताव कामाफन्त्वमन गदाफ सॊचारन चयणभा ऩने प्रसतकूर प्रबावहरूको ववश्लषेण 

ि.सॊ. वववयण ऩने प्रबाव प्रबाव तह वा स्तय प्रबाव प्राथसभवककयण 

ऩरयभाण सीभा सभम अवसध प्रत्मऺ/ 
अप्रत्मऺ 

ऩरयवतफनीम/ 
अऩरयवतफनीम 

मोगपर स्तय 

 बौसतक वातावयण 

१ कॊ विट 
सॊयचनाहरूको 
कायण ऩानीको 
Infiltration Rate 

भा कसभ 

सतही प्रवाह य बरफाढी 
हनु सरन े

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 

२ िावपकभा चाऩ दघुफटनाको सॊख्मा फढ्न े
सम्बावना 

भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

अप्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ६० भध्मभ 

३ सडजेर जेनेयेटयको 
प्रमोगफाट हरयतगहृ 
ग्माॉसको उत्सजफन 

स्थानीम हावाऩानीभा प्रबाव 
य अस्म्रम वषाफ  

सनम्न 
(१०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

अप्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ४० न्त्मून 

४ ध्वनी प्रदषुण आमोजना ऺेर वरयऩयीका 
भासनसहरूराई शायीरयक य 

सनम्न 
(१०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ४० न्त्मून 
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ि.सॊ. वववयण ऩने प्रबाव प्रबाव तह वा स्तय प्रबाव प्राथसभवककयण 

ऩरयभाण सीभा सभम अवसध प्रत्मऺ/ 
अप्रत्मऺ 

ऩरयवतफनीम/ 
अऩरयवतफनीम 

मोगपर स्तय 

भानससक थकान हनु ेसरन े

५ ठोस पोहोय 
उत्सजफनफाट ऩने 
प्रबाव 

स्थानीम वातावयण प्रदूषण 
हनु सरछ 

भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ ऩरयवतफनीम ६० भध्मभ 

६ उच्च उजाफ िऩत  स्थानीम ववधतु आऩूसतफभा 
बाय 

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 

७ पोहोय ऩानी 
उत्ऩादन  

याम्रो व्मवस्थाऩन नबएभा 
वऩउने ऩानी वा बसूभगत 
ऩानीका स्रोतभा सभससएय 
सभस्मा सनम्त्माउन सरन े

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 

८ बसूभगत ऩानीको 
सगयावट य प्रदूषण 

वयऩयको बगूबॉम जर सतह 
कभ गनफ सरन े

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

अप्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 

९ अऩमाफप्त ऩावकफ ङ 
ऺेर 

अवैध ऩावकफ ङरे मातामातको 
गसत घटाउन, बीडबाड य 
भान्त्म ऩावकफ ङ स्थानफाट 
याजस्व गभुाउन सरछ य 
दघुफटनाहरू ऩसन सनम्त्माउन 
सरछ 

सनम्न 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

ददघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ ऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 

 जैववक वातावयण 
१ वन, वन्त्मजन्त्त ु य 

चयाचरुूङ्गीहरू 
वासस्थान अबावको कायण 
चयाचरुूङ्गीहरू तथा 

सनम्न 
(१०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

अप्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ४० न्त्मून 
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ि.सॊ. वववयण ऩने प्रबाव प्रबाव तह वा स्तय प्रबाव प्राथसभवककयण 

ऩरयभाण सीभा सभम अवसध प्रत्मऺ/ 
अप्रत्मऺ 

ऩरयवतफनीम/ 
अऩरयवतफनीम 

मोगपर स्तय 

जनावयहरू बाग्ने, 
आहायाफाट फस्ञ्चत हनुे, 
प्रजनन ् तथा नेसबगेसनभा 
फाधा आदद सभस्मा हनु 
सरछ 

 साभास्जक तथा आसथफक वातावयण 
१ व्मवसावमक 

स्वास्थम य सयुऺा 
जोस्िभ 

सबा तथा सम्भेरनको 
िभभा सनमसभत रूऩभा 
एउटै स्स्थसतभा काभ गदाफ 
िटृुा दखु्न ु तथा ससु्न्नन,ु 
भाॊसऩेशीभा थकान हनु,ु 
ढाड दखु्न,े घाॉटी य काॉध 
सम्फस्न्त्ध सभस्मा, य अन्त्म 
स्वास्थम सभस्माहरू हनु 
सरछ, पोहोय व्मवस्थाऩन 
गने कभफचायीहरूराई 
सॊिसभत योगहरूफाट 
सिभण हनु े जोस्िभ हनु्त्छ, 
ध्वसन प्रणारी (sound 

system), भेस्शनयीहरू, य 
जेनेयेटय अऩयेटयहरू जस्तै 

सनम्न 
(१०) 

स्थरगत 
(१०) 

ददघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ४० न्त्मून 
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ि.सॊ. वववयण ऩने प्रबाव प्रबाव तह वा स्तय प्रबाव प्राथसभवककयण 

ऩरयभाण सीभा सभम अवसध प्रत्मऺ/ 
अप्रत्मऺ 

ऩरयवतफनीम/ 
अऩरयवतफनीम 

मोगपर स्तय 

उच्च आवाज ऺेरभा काभ 
गरययहेका कभफचायीहरूराई 
उच्च स्तयको ध्वसन य 
इरेरिोिुसनरे प्रबाव ऩानफ 
सरछ। 

२ सावफजसनक सयुऺा सयुऺा प्रणारी कभजोय छ 
बने, आऩयासधक 
गसतववसधहरू फढ्न सरछ 

सनम्न 
(१०) 

स्थरगत 
(१०) 

ददघफकारीन 
(२०) 

अप्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ४० न्त्मून 

३ आगन्त्तकुहरूको 
फीचभा वववाद 

वववादका कायण आमोजना 
सॊयचनाहरू सफगाने साथै 
स्थासनमहरूराई ऩसन प्रबाव 
ऩनफ सरछ 

सनम्न 
(१०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

अप्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ४० न्त्मून 

४ सावफजसनक 
सवुवधाहरूभा दवाव 

ववधभान सावफजसनक 
सवुवधाहरूभा चाऩ तथा 
दफाफ 

भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

भध्मकासरन 
(१०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 

५ कभोसडटी भूलमभा 
ऩरयवतफन 

ऩसरेहरूरे केही वस्तकुो 
भूलमभा वृददिॄ गयाउन सरन े

सनम्न 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

भध्मकासरन 
(१०) 

अप्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ४० न्त्मून 

६ िावपक जाभ  दघुफटनाहरू फढाउन सरदछ भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

अप्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 

७ प्रकोऩको जोस्िभ प्रकोऩरे सम्ऩस्त्तको 
नोरसानी तथा भासनसको 

सनम्न 
(१०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ४० न्त्मून 



 

71 
 

ि.सॊ. वववयण ऩने प्रबाव प्रबाव तह वा स्तय प्रबाव प्राथसभवककयण 

ऩरयभाण सीभा सभम अवसध प्रत्मऺ/ 
अप्रत्मऺ 

ऩरयवतफनीम/ 
अऩरयवतफनीम 

मोगपर स्तय 

ज्मान सम्भ जान सरछ 
८ अऩमाफप्त ढोकाको 

कायण बीड 
व्मवस्थाऩनभा 
कदठनाइ 

आमोजनाको प्रशासनरे 
सहबागीको बीड व्मवस्थाऩन 
गनफ नसके ठेरभठेर हनुे, 
बरगोर स्स्थसत ससजफना हनु 
सरछ, साॉघयुो ठाॉउभा 
कोचाकोच गयी उसबॉदा 
ववसबन्न सॊिभक योगहरू 
पैरन सरन ेजोस्िभ यहेको 
हनु्त्छ 

भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघफकारीन 
(२०) 

प्रत्मऺ अऩरयवतफनीम ५० भध्मभ 
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ऩरयच्छेद ८: अनकूुर प्रबाव असबवदृदिॄ गने तथा प्रसतकूर प्रबाव न्त्मून गने उऩामहरू 

कुनै ऩसन प्रस्ताव कामाफन्त्वमन गदाफ वातावयणभा ऩनफ सरने प्रसतकूर प्रबावराई हटाउने वा न्त्मून 
गने ववषमराई ववशेष ध्मान ददन ुऩनेछ। मो आमोजना कामाफन्त्वमन हुॉदा हनु ेनकायात्भक प्रबाव 
न्त्मूनीकयण तथा हटाउन देहामका उऩामहरू अफरम्फन गरयनेछन।् वातावयणीम प्रबावहरूराई 
हटाउन वा न्त्मून गने उऩामहरूराई ३ प्रकायरे वगॉकयण गरयएको छ। ती उऩामहरूभा 
सनयोधात्भक, सधुायात्भक य ऺसतऩूसतफका उऩामहरू छन।् वातावयणीम प्रबाव न्त्मूनीकयणको 
उऩामहरू अवरम्फन गदाफ सनयोधात्भक उऩामहरूराई प्राथसभकता ददइने छ। प्रबावहरूको 
ऺसतऩूसतफराई अस्न्त्तभ उऩामका रूऩभा सरइनेछ।  ती उऩामहरू बौसतक, जैववक, साभास्जक 
आसथफक तथा साॉस्कृसतक ऺेरभा आमोजना सनभाफण य सन्त्चारन चयणभा वगॉकयण गयी प्रबावहरू 
न्त्मूनीकयणको रासग स्जम्भेवायीसभेत तोकेय मो प्रसतवेदनभा म्माविरसभा प्रस्ततु गरयएको छ। 

८.१ वातावयणीम प्रबावहरू ऩवहचान, ववश्लषेण तथा न्त्मूनीकयण तथा असबवदृदिॄका उऩामहरू 

प्रसतकूर प्रबावहरू न्त्मूनीकयणका उऩामहरू ऩवहचान गदाफ ऺसतऩूसतफ, सधुायात्भक य प्रसतयोधात्भक 
उऩामहरू गयी ३ सभूहभा वगॉकयण गरयएका छन।् 

८.१.१ सनयोधात्भक उऩामहरू 

वातावयणीम प्रबाव ऩनुफ अस्घ नै त्मसका प्रबावहरू हटाउन अवरम्फन गरयने उऩाम सनयोधात्भक 
उऩाम हो। ती उऩामहरूभा स्शऺा तथा स्वास्थम ऺेरभा जनचेतना कामफिभहरू सॊचारन गरयन े
छ। 

८.१.२ सधुायात्भक उऩामहरू 

नकायात्भक वातावयणीम प्रबावहरूराई कभ गनफ अऩनाइने उऩामहरूराई सधुायात्भक उऩाम हनु।् 
ती उऩामहरूभा प्रदूषण सनमन्त्रणका उऩामहरू, पोहोयभैरा प्रशोधन तथा ब-ूऺम सनमन्त्रणका 
उऩामहरू सधुायात्भक उऩामहरू कामाफन्त्वमन गरयनेछ। 

८.१.३ ऺसतऩूसतफका उऩामहरू 

वातावयणीम नकायात्भक प्रबावहरू भासथ उस्लरस्ित उऩामहरू फाट सनयाकयण तथा न्त्मूनीकयण 
नहनुे अवस्थाभा उस्चत ऺसतऩूसतफ ददने उऩामहरू ऺसतऩूसतफका उऩामहरू फसु्झन्त्छ। उदाहयणका 
रासग ह्रास बएका वातावयणीम स्रोतको प्रसतस्थाऩन, ववस्थावऩत फस्ती ऩनुस्थाऩना य प्रबाववत व्मस्क्त 
तथा ऩरयवायराई ऺसतऩूसतफ ददन ुहो। 
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तासरका ८-१: अनकुुर प्रबावहरू असबवदृदिॄ गने उऩामहरू 

ि.स. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा 
असबवदृदिॄका उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसतकुर ऩरयभाण सीभा अवसध जम्भा 

अङ्क 

 सनभाफण अवस्था          

 साभास्जक-आसथफक तथा साॊस्कृसतक 
वातावयण 

         

१ योजगायीको 
अवसय सजृना 

स्थानीमको आम 
श्रोत फढ्न ुसाथै 
जीवनस्तयभा सधुाय 

√  √  २० ६० ५ ८५ सधुायात्भक उऩाम: सीऩ 
तथा ऺभता हेयी 
स्थानीमराई प्राथसभकता 
ददन े

२ प्राववसधक 
सीऩ तथा 
ऺभता 
असबवृददिॄ 

स्थानीमरे सीऩ एॊव 
कुशरता हाससर 
गयी दऺ हनु े

√  √  २० ६० २० १०० सधुायात्भक उऩाम: 
आमोजना सनभाफण चयणभा 
सॊरग्न हनु े
काभदायहरूको ऺभता 
वृददिॄको कामफिभहरू 
सॊचारन गने 

३ जग्गा य 
जसभनको 
भूलमभा वृददिॄ 

आसथफक स्स्थसत 
सधुाय गनफ भद्दत 

 √ √  १० २० २० ५० सधुायात्भक उऩाम: 
ऩूवाफधाय ववकासका रासग 
सहमोग 

 सॊचारन अवस्था 
 बौसतक वातावयण 

१ सनु्त्दयता आमोजनाको  √ √  २० १० २० ५० सधुायात्भक उऩाम: भखु्म 
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ि.स. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा 
असबवदृदिॄका उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसतकुर ऩरयभाण सीभा अवसध जम्भा 

अङ्क 

फढाउन े ऩौयाणीक य 
ऩयुातास्त्वक 
सडजाइनरे आमोजना 
ऺेरको िृश्म 
सनु्त्दयता फढाउन 
भद्दत गछफ 

हर वरयऩरय फगैँचा 
सनभाफण गने प्रस्ताव 
गरयएको छ 

२ उस्चत ढर 
व्मवस्थाऩन 

बसूभगत य सतह 
ऩानीभा प्रदूषण कभ 
हनुे 

√  √  २० १० २० ५० सनयोधात्भक उऩाम: ढर 
सनकास प्रणारीको मोजना 
NBC 208:2003 भा 
आधारयत हनुेछ 

 जैववक वातायण 
१ सजावट 

प्रजासतका 
सफरूवाहरूको 
वृऺायोऩण 

फगैँचाको स्थाऩनारे 
ऩमाफवयणीम 
अवस्थाभा सधुाय 

 √ √  २० १० २० ५० सधुायात्भक उऩाम: 
आमोजना स्थरको 
भौसभराई सहुाउदो 
प्रजासतको योऩन तथा 
सनमसभत हेयचाह 

 साभास्जक-आसथफक तथा साॉस्कृसतक वातावयण 
१ सॊसद 

सॊचारनको 
रासग उस्चत 
स्थानको 

सॊसद सॊचारन य 
याविम फैठक, 
सम्भेरन य 
कामफिभहरूका 

√  √  ६० १० २० ९० सधुायात्भक उऩाम: सबा 
वा आमोजना ऩूवाफधाय य 
सवुवधाको व्मवस्था, साथै 
हरको सयुऺाका रागी 
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ि.स. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा 
असबवदृदिॄका उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसतकुर ऩरयभाण सीभा अवसध जम्भा 

अङ्क 

उऩरब्धता रासग व्मवस्स्थत य 
गणुस्तयीम सवुवधा य 
उस्चत स्थानको 
व्मवस्थाऩन 

CCTV य सयुऺा गाडफको 
व्मवस्था, सहबागीराई 
आवश्मक सूचना तथा 
सनदेशन ददइने, लमाऩटऩ, 
भाइक स्स्ऩकय तथा अन्त्म 
सवुवधाहरूको व्मवस्था 
गरयनेछ 

२ फैठक तथा 
कामफिभहरू 
आमोजना 
गनफभा ऩहुॉच 

तलरो य भासथलरो 
सॊसदको एकै ऩटक 
आगभन तथा 
सनगभन तथा सबा 
गने ऺभता यहेका 

√  √  ६० १० २० ९० सधुायात्भक उऩाम: अऩाङ्ग 
भैरी फ्रोय मोजना 
प्रस्ताव गरयनेछ। 
आमोजनाभा प्रवेश गने 
सवायी साधनहरूको 
आवगभन सहजताका 
रासग िावपक 
व्मवस्थाऩन गरयनेछ। 
सहबागीहरूको 
सहजताका रासग 
आमोजना स्थर सस्जरै 
ऩगु्न सवकने गरय 
सडकभा लमान्त्डभाकफ  
नरशाहरू (Landmark 
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ि.स. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा 
असबवदृदिॄका उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसतकुर ऩरयभाण सीभा अवसध जम्भा 

अङ्क 

map) यास्िनेछ। 
३ योजगायीको 

अवसय सजृना 
कभफचायीहरूको 
आसथफक अवस्थाभा 
सधुाय 

√  √  २० ६० १० ९० सधुायात्भक उऩाम: 
स्थानीमराई योजगायीभा 
ससऩ तथा दऺता अनसुाय 
प्राथसभकता ददइनछे। 

४ सीऩ तथा 
ऺभता 
असबवृददिॄ 

आत्भववश्वास य 
दऺताको स्तय 
फढाउॉछ 

√  √  २० २० २० ६० सधुायात्भक उऩाम: 
आमोजनभा  कामफयत 
कभफचायीहरूराई 
प्राववसधक तासरभहरू 
सॊचारन गरयनछे। 

५ स्थानीमको 
आसथफक 
गसतववसध वदृ्दी 

स्थानीम अथफ 
व्मवस्था य 
जीवनस्तयभा सधुाय 

 √ √  २० २० २० ६० सधुायात्भक उऩाम: 
स्थानीम उत्ऩादनको 
प्रमोग राइफ प्रोत्साहन 
गरयन े

६ आमोजना 
ऺेरको 
वरयऩरय जग्गा 
य सम्ऩस्त्त 
भूलमभा वृददिॄ 

आसथफक स्स्थसत 
सधुाय गनफ भद्दत 

 √ √  २० १० २० ५० सधुायात्भक उऩाम 
स्थानीम ऩूवाफधायहरूको 
ववकास 

७ याजस्व 
सॊकरन 

साभास्जक य 
ऩूवाफधाय ववकासराई 

√  √  २० १० २० ५० सधुायत्भक उऩाम: 
सभमभै कय सतने 
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ि.स. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा 
असबवदृदिॄका उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसतकुर ऩरयभाण सीभा अवसध जम्भा 

अङ्क 

फढावा 
८ सयुऺाको 

व्मवस्था 
सयुऺा प्रणारीको 
रासग ववसबन्न 
उऩकयणको स्थाऩना 
तथा सङ्कतेहरूको 
प्रमोग 

√  √  २० १० २० ५० सनयोधात्भक उऩाम: उच्च 
रयजोरसुनको यासरको 
सभमभा ऩसन सबसडमो 
येकडफ गनफ सऺभ सबसडमो 
रमाभेयाको प्रमोग गरयने, 
सावफजसनक स्थानहरूभा 
सयुऺाका रासग अराभफ य 
सङे्कतहरू  यास्िने, भखु्म 
प्रवेशद्वायहरूभा यहेका 
सफै सयुऺा ऩोिभा 
रमाभेयाको जडान 
(CCTV)  गरयन े

९ स्थानीम 
फजायको 
ववकास 

आमोजना ऺेर य 
वयऩय यहेका अथफ 
फजायभा आसथफक 
कायोवायको वृददिॄ 

 √ √  २० २० २० ६० सधुायात्भक उऩाम: 
सॊचारन चयणभा 
आवश्मक साभग्रीको 
आऩूसतफ स्थानीम 
फजायफाट गरयन े

१० ऩूवाफधायको 
ववकास 

आमोजना ऺेरभा 
सडक य ढरको 
स्तय उन्नसत हनु े

 √ √  २० २० १० ५० सधुायात्भक उऩाम: 
स्थानीम सनकामसॉग 
सभन्त्वमन गयी 
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ि.स. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा 
असबवदृदिॄका उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसतकुर ऩरयभाण सीभा अवसध जम्भा 

अङ्क 

स्थानीमराई आवश्मक 
ऩूवाफधायको ववकासका 
रागी आसथफक सहमोग 
गने 

११ ऩौयाणीक य 
ऩयुातास्त्वक 
कराको 
भहत्त्व 

नेऩारी ऩौयाणीक य 
ऩयुातास्त्वक 
कराहरूको प्रदशफन 
हनुे 

√  √  २० १० २० ५० सधुायात्भक उऩाम: 
ऩौयाणीक य ऩयुातास्त्वक 
करा य सॊस्कृसतराई अझ 
फढावा ददन े

तासरका ८-२: प्रसतकूर प्रबावहरू न्त्मूनीकयण गने उऩामहरू 

ि.सॊ. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा असबवदृदका 
उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसत

कुर 

ऩरयभाण ससभा अवसध जम्भा 
अङ्क 

 सनभाफण अवस्था 
 बौसतक वातावयण 

१ ब-ू
उऩमोगीताभा  
ऩरयवतफन 

िलुरा ऺेर स्थामी 
रूऩभा ऩरयवतफन हनु े

√   √ २० १० २० ५० प्रसतयोधात्भक उऩाम: बवन 
सनभाफण, ग्राउण्ड कबयेज य 
िलुरा ठाउॉ जस्ता सनभाफण कामफ 
मोजना अनभुसत (planning 

permit) अनसुाय यास्िनछे। 
सॊयचनात्भक, आवकफ टेरचयर य 
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ि.सॊ. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा असबवदृदका 
उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसत

कुर 

ऩरयभाण ससभा अवसध जम्भा 
अङ्क 

लमाण्डस्केऩ सडजाइन सम्फस्न्त्धत 
ववऻहरूरे फनाइएको स्वीकृत 
गये अनसुाय हनुेछ। 

२ प्राकृसतक 
सौन्त्दमफभा 
कभी 

प्राकृसतक िलुरा 
ऺेरभा कॊ विट सॊयचना 

√   √ २० २० ५ ४५ प्रसतयोधात्भक उऩाम: िलुरा 
ऺेर सनमभानसुाय छोडीन े य 
हरयमारी प्रवधफन गरयन े

३ वामू प्रदूषण ससाना धूरोका कण 
तथा धूवाॉरे काभदाय य 
स्थानीमराई 
स्वासप्रस्वास सम्फस्न्त्ध 
सभस्माहरू देिा ऩनफ 
सरन े

√   √ ६० २० ५ ८५ प्रसतयोधात्भक उऩाम: उत्सजफन 
भाऩदण्ड अनसुायको ढुवानी 
सवायी साधन वा उऩकयण 
प्रमोग गरयने। सनभाफण साभग्री 
ढुवानी गदाफ िाइऩोसरनरे 
छोवऩने। सफै ढुवानी सवायी 
साधन य सनभाफण उऩकयणहरूको 
सनमसभत रूऩभा भभफत गरयन।े 

सखु्िा भौसभभा सडक तथा 
सनभाफण स्थरभा सनमसभत रूऩभा 
ऩानी छवकफ न।े वषाफ माभभा 
वहरो को रागी गीट्टीहरू 
सफछ्याउने। 

४ ध्वनी प्रदूषण काभदाय य नस्जकैको 
सभदुामहरूराई 

√   √ ६० १० ५ ७५ प्रसतयोधात्भक उऩाम: आवाज 
सनकालन ेऔजाय तथा उऩकयण, 
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ि.सॊ. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा असबवदृदका 
उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसत

कुर 

ऩरयभाण ससभा अवसध जम्भा 
अङ्क 

प्रबाववत हनु े सवायी ढुवानीका साधनहरूको 
सनमसभत रूऩभा ससबफससङ गरयन े
य केवर हरयमो स्स्टकय बएको 
साधन भार प्रमोग गरयने, 
जेनेयेटयको आवाज कभ गनफ 
छुटै फन्त्द कोठाभा यास्िने। 
आवाज बएको ठाउॉभा काभ गनफ 
काभदायराई इमय ्रग प्रदान 
गरयने 

५ पोहोयभैरा 
उत्सजफन 

पोहोयहरू जथाबावी 
ववसजफन गदाफ जसभनको 
गणुस्तयभा प्रसतकुर 
प्रबाव य वषाफको 
सभमभा नस्जकै यहेको 
िोरा य नाराभा 
सभससन गइफ ऩानीको 
गणुस्तयभा ऩने असय 

√   √ ६० १० ५ ७५ प्रसतयोधात्भक उऩाम: श्रभ 
स्शववयफाट उत्सस्जफत ठोस 
पोहोयराई पोहोयको प्रकृसत 
अनसुाय अरग अरग पोहोय 

याख्न े बाडाभा छुट्याइनछे। 
कुवहने पोहोयराई 
नगयऩासरकाको पोहोय उठाउन े
गाडीभा ऩठाइने य ऩनु:प्रमोग 
गरयने, धातजुन्त्म पोहोय तथा 
्रास्स्टकराई कफाडीराई ददने 

६ उच्च उजाफको स्थानीम ववधतु √   √ २० २० ५ ४५ सधुायात्भक उऩाम: 
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ि.सॊ. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा असबवदृदका 
उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसत

कुर 

ऩरयभाण ससभा अवसध जम्भा 
अङ्क 

िऩत आऩूसतफभा बाय ऩने आमोजनाराई रस्ऺत 
िान्त्सपोभफय यास्िन े

७ िलुरा ऺेर 
घ्न ु

आऩतकारीन सभमभा 
प्रमोगका रागी िलुरा 
जग्गाको कभी हनु े

√   √ २० १० २० ५० प्रसतयोधात्भक उऩाम् 
आऩतकासरन प्रमोगको रागी 
ठाॉउ छोसडएको साथै ऩरयसय 
फावहय ससॊहदयवाय ऺेरभा प्रशस्त 
ठाॉउको उऩरब्धता 

८ डे्रनेज 
प्रणारीभा 
प्रबाव 

सनभाफण साभाग्रीको 
अव्मवस्स्थत 
बण्डायणफाट 

√   √ २० १० ५ ३५ प्रसतशोधात्भक उऩाम: व्मवस्स्थत 
तरयकारे सनभाफण साभाग्री 
बण्डायण गरयन े य उस्चत प्रवन्त्ध 
गरयने 

 जैववक वातावयण 
१ वनस्ऩसतको 

ववनास 
५१ प्रजासतका 
वनस्ऩसतहरू ववनास 
हनु े

√   √ ६० १० २० ९० प्रसतयोधात्भक उऩाम: दरुफब 
प्रकृसतका फोट य का्न ु ऩने 
रूि सफरूवाको सटृाभा सोवह 
प्रकृसतको रूिहरू ऩरयसयभा वा 
ससॊहदयवाय ऺेरभा ऩरयमोजनारे 
यो्ने छ। 

२ वन्त्म जन्त्त ु य 
चयाचरुूङ्गीभा 
प्रबाव 

ऩतुरी फगैँचाभा 
वासस्थान बएका ७ 
प्रजासतका चया 

√   √ १० २० ५ ३५ सधुायात्भक उऩाम: हरयमारीको 
ववकास गयी चयाचरुूङ्गीको 
वासस्थान ववकास गयीन े
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ि.सॊ. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा असबवदृदका 
उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसत

कुर 

ऩरयभाण ससभा अवसध जम्भा 
अङ्क 

चरुूङ्गीहरू ववस्थावऩत 
हनु े

 साभास्जक आसथफक तथा साॊस्कृसतक वातावयण 
१ व्मवसावमक 

स्वास्थम य 
सयुऺा 
जोस्िभ 

श्रसभकहरूराई धूरो य 
ध्वनीको कायणरे 
स्वास्थमभा हानी 
ऩमुाफउन सरने, वाम ु
प्रदूषणको सनमसभत 
सम्ऩकफ रे आॉिाको 
जरन, छाराको योग, 
स्वासप्रस्वासको 
सभस्मा, ध्वसन 
प्रदूषणको जोस्िभरे 
श्रसभकराई कानको 
सभस्मा, सनुाइफभा 
भसु्स्कर आदद सभस्मा 
आइऩनफ सरन े

√   √ ६० १० ५ ७५ प्रसतयोधात्भक उऩाम: 
काभदायहरूराई सयुस्ऺत सनभाफण 
अभ्मास (Safe Construction 

Practise) सम्फस्न्त्ध तासरभ 
ददइनेछ, 
उचाइभा काभ गदाफ Safety 

Harness Belt प्रमोग गने, 
कभफचायीको सयुऺाका रासग 
हेरभेट, चस्भा, फटु, सयुऺा 
फेलट, अस्ग्न प्रसतयोध उऩकयण 
उऩरब्ध गरयददनछे, सावधानीका 
सॊकेतहरू य सूचना फोडफहरू 
यास्िनेछ, सयुऺाका उऩामहरू 
अफरम्फन गरयनेछ य कुनै 
वकससभको चोटऩटक रागेभा 
प्राथसभक उऩचाय गरयनेछ 

सनमसभत रूऩभा सयुऺाका 
सनदेशन य सयुऺा व्मवस्थाऩन 
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ि.सॊ. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा असबवदृदका 
उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसत

कुर 

ऩरयभाण ससभा अवसध जम्भा 
अङ्क 

अनूगभन गरयन े
२ काभदायफीच 

बेदबाव 
वववाद उत्ऩन्न हनु 
सरन े

√   √ ६० १० ५ ७५ प्रसतयोधात्भक उऩाम: आमोजनारे 
काभदायहरूफीच सरङ्ग, जासतको 
आधायभा बेदबाव नहनुे ससुनस्ित 
गने। योजगायीको रागी सीऩ य 
ऺभतावाराराई प्राथसभकता 
ददइन े

३ योगको 
सॊिभण 

योग पैसरएय स्थासनम 
रूऩभा सॊिभण फढ्न 
सरछ 

 √  √ ६० २० ५ ८५ सधुायत्भक उऩाम: सरूवा 
योगहरूफाट फच्न सनभाफण ऺेरका 
काभदायहरूको सनमसभत रूऩभा 
स्वास्थम ऩरयऺण गरयनेछ, मदद 
कुनै काभदायभा मस्ता प्रकृसतका 
योगहरू बेवटएभा उक्त 
काभदायराई अन्त्म काभदायफाट 
अरगै यािी उऩचायको व्मवस्था 
गरयनेछ। साभान्त्म प्रकृसतका 
सरूवा योगहरूको उऩचायको 
व्मवस्था आमोजना स्थरभा नै 
गरयनेछ, मसका रासग एउटा 
प्राथसभक उऩचाय केन्त्रको 
स्थाऩना गरयनेछ, काभदायहरूको 
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ि.सॊ. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा असबवदृदका 
उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसत

कुर 

ऩरयभाण ससभा अवसध जम्भा 
अङ्क 

उस्चत स्वास्थम तथा 
सयसपाइका अवस्थाहरूराई 
ससुनस्ित गने तथा गयाउन े
आचयणहरू सभावेश गरयएका 
आचाय सॊवहता फनाइ रागू 
गरयनेछ। 

४ योजगायी य 
स्जववकोऩाजफन 

ऩतुरी फगैँचाभा 
कामफयत अस्थामी 
कभफचायीहरूको 
योजगायी गमु्ने 

√   √ ६० २० २० १०० प्रसतयोधात्भक उऩाम: ऩतुरी 
फगैँचाभा काभ गने अस्थामी 
कभफचायीहरूराई ऩरयसयभा 
काभको भौका ददन े

 सॊचारन व्मवस्था 
 बौसतक वातावयण 
१ कॊ विट 

सॊयचनाहरूको 
कायण 
ऩानीको 
Infiltration 

Rate भा 
कसभ 

सतही प्रवाह य 
बरफाढी हनु सरन े

√   √ २० १० २० ५० सधुायात्भक उऩाम: ऩानी 
रयचाजफका रासग रयचाजफ ऩोियी 
प्रस्ताव गरयने साथै उऩमकु्त 
िारी ठाउॉ छोड्न ुऩने। प्रत्मेक  
बवनको आगाडी एक एक वटा 
रयचाजफ ऩोियी को प्रफन्त्ध गनुफ 
ऩने छ। 

२ िावपकभा 
चाऩ 

दघुफटनाको सॊख्मा फढ्न े
सम्बावना 

 √  √ २० २० २० ६० सधुायत्भक उऩाम: ववशषे 
आमोजनाको िभभा िावपक 
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ि.सॊ. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा असबवदृदका 
उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसत

कुर 

ऩरयभाण ससभा अवसध जम्भा 
अङ्क 

व्मवस्थाऩनका रासग छुटै 
कभफचायीराई सनमकु्त गरयनछे। 
आमोजना स्थर नस्जकै 
वैकस्लऩक ऩावकफ ङ ऺेर प्रस्ताव 
गरयएको छ। सवायी साधन 
व्मवस्थाऩनका रासग ऩावकफ ङ 
सनषेध सबाहर जाने फाटो य 
ऩावकफ ङ ऺेर जस्ता ववसबन्न 
िावपक सॊकेतहरू यास्िनछे। 

३ ध्वसन प्रदषुण आमोजना ऺेर 
वरयऩरयका 
भासनसहरूराई 
शायीरयक य भानससक 
थकान हनु सरन े

√   √ १० १० २० ४० सधुायात्भक उऩाम: ध्वनी 
प्रदूषणका सभस्मारइ कभ गनफ 
Acoustic ceiling, wall panels, 

clouds, baffles को प्रमोग 
गरयनेछ। साथै acoustic false-

ceiling को ऩसन आवश्मकता 
अनसुाय प्रमोग गरयनछे। बवन 
फावहयको आवाज सनमन्त्रण गनफ, 
आमोजना ऺरे वरयऩरय 
वेरयमयका रूऩभा वार पेस्न्त्सङ 
य वृऺायोऩणको प्रस्ताव गरयएको 
छ। जेनेयेटयराई फन्त्द कोठाभा 
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ि.सॊ. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा असबवदृदका 
उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसत

कुर 

ऩरयभाण ससभा अवसध जम्भा 
अङ्क 

यास्ि आवाज कभ गरयनेछ। 
४ ठोस पोहोय 

उत्सजफन फाट 
ऩने प्रबाव 

स्थानीम वातावयण 
प्रदूषण हनु सरछ 

√   √ २० २० २० ६० सधुायात्भक उऩाम: स्रोतभै 
कुवहने य नकुवहने पोहोय 
छुट्याइने य त्मसराई छुटै 
यङ्गका डस्टववनहरूभा सङ्करन 
गरयने मसयी सङ्करन गरयएको 
पोहोय नगयऩासरकाको 
सभन्त्वमभा व्मवस्थाऩन गरयन े
छ। 

५ उच्च उजाफ 
िऩत 

स्थानीम ववधतु 
आऩूसतफभा बाय 

√   √ २० १० २० ५० सनयोधात्भक उऩाम: उजाफ-दऺ 
इरेरिोसनक उऩकयणहरूको 
प्रमोग गरयने छ। 

स्टाय येटेड य वातावयण अनकूुर 
उऩकयणहरू प्रमोग गरयनेछ। 

६ पोहोय ऩानी 
उत्ऩादन 

याम्रो व्मवस्थाऩन 
नबएभा वऩउन ेऩानी वा 
बसूभगत ऩानीका 
स्रोतभा सभससएय 
सभस्मा सनम्त्माउन 
सरन े

√   √ २० १० २० ५० सनयोधात्भक उऩाम: शौचारम 
तथा फाथरूभको प्रमोगराई 
ध्मानभा यास्ि आवश्मक 
ऺभताको सेस््टक ट्याॊकको 
सडजाइन गरयएको छ। सेस््ट 
टॊकीभा ऩानीराई ऩूणफ प्रशोधन 
गनफ सोक वऩटहरू (Soak pit) 
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ि.सॊ. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा असबवदृदका 
उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसत

कुर 

ऩरयभाण ससभा अवसध जम्भा 
अङ्क 

सनभाफण गरयनेछ। Sewage 

handling unit companies दाया 
सेस््टक ट्याॊकको स्रज 
(sludge) व्मवस्थाऩन गरयन े
छ। 

७ बसूभगत 
ऩानीको 
सगयावट य 
प्रदषुण 

वयऩयको बगुबॉम जर 
सतह कभ गनफ सरन े

 √  √ २० १० २० ५० सधुायात्भक उऩाम् ऩानीको 
बसूभगत रयचाजफका रासग रयचाजफ 
ऩोन्त्डहरू प्रस्ताव गरयएको छ। 

शैचारमभा कभ ऩानी िऩत हनु े
धाया तथा फ्रासहरू जडान 
गरयने छन।् कभफचायीहरूराई 
ऩानी सॊयऺण सम्फस्न्त्ध 
जागरूकता ददइनछे। 

८ अऩमाफप्त 
ऩावकफ ङ ऺेर 

अवैध ऩावकफ ङरे 
मातामातको गसत 
घटाउन, बीडबाड य 
अभान्त्म ऩावकिं ग 
स्थानफाट याजस्व 
गभुाउन सरछ य 
दघुफटनाहरू ऩसन 
सनम्त्माउन सरछ 

√   √ १० २० २० ५० सधुायात्भक उऩाम् जम्भा काय 
ऩावकफ ङ ६५२ य फाइक ऩावकफ ङ 
१००६ आमोजना स्थर सबर 

प्रस्ताव गरयएको।  
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ि.सॊ. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा असबवदृदका 
उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसत

कुर 

ऩरयभाण ससभा अवसध जम्भा 
अङ्क 

 साभास्जक तथा आसथफक वातावयण 
१ व्मवसावमक 

स्वास्थम य 
सयुऺा 
जोस्िभ 

सबा तथा सम्भेरनको 
िभभा सनमसभत रूऩभा 
एउटै स्स्थसतभा काभ 
गदाफ िटृुा दखु्न ु तथा 
ससु्न्नन,ु भाॊसऩेशीभा 
थकान हनु,ु ढाड दखु्न े
घाॉटी य काॉध सम्फस्न्त्ध 
सभस्मा य अन्त्म 
स्वास्थम सभस्माहरू 
हनु सरछ 

पोहोय व्मवस्थाऩन 
गने कभफचायीहरूराई 
सॊिसभत योगहरूफाट 
सॊिभण हनुे जोस्िभ 
हनु्त्छ 

ध्वसन प्रणारी (sound 

system), भेस्शनयीहरू, 
य जेनेयेटय अऩयेटयहरू 
जस्तै उच्च आवाज 
ऺेरभा काभ गरययहेका 

√   √ १० १० २० ४० सधुायात्भक उऩाम् कभफचायीहरू 
फीच वकफ  योटेसन (work 

rotation) रागू गरयनेछ। 
कभफचायीहरूराई स्वास्थम 
फीभाको प्रावधान यहेको छ। 
कभफचायीहरूराई कामफऺ ेर 
अनसुायको व्मस्क्तगत सयुऺाका 
उऩकयण जस्तै भास्क, हेरभेट, 
इमय ्रग, ऩन्त्जा, आदद 
उऩरब्ध गयाइनेछ। प्राथसभक 
उऩचाय वकटको व्मवस्था 
गरयनेछ। व्मवसावमक, स्वास्थम 
य सयुऺा जोस्िभहरू य सयुऺा 
सावधानीहरूको फायेभा 
जागरूकता ददइनछे। 
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ि.सॊ. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा असबवदृदका 
उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसत

कुर 

ऩरयभाण ससभा अवसध जम्भा 
अङ्क 

कभफचायीहरूराई उच्च 
स्तयको ध्वसन य 
इरेरिोिुसनरे प्रबाव 
ऩानफ सरछ 

२ सावफजासनक 
सयुऺा 

सयुऺा प्रणारी कभजोय 
छ बने, आऩयासधक 
गसतववसधहरू फढ्न 
सरछ 

 √  √ १० १० २० ४० सधुायात्भक उऩाम् सयुऺा 
प्रणारीको रासग ववसबन्न 
उऩकयण, तथा सयुऺा गाडफ 
सनमकु्त गरयन े

३ सावफजसनक 
सवुवधाहरूभा 
दफाफ 

ववधभान सावफजसनक 
सवुवधाहरूभा चाऩ तथा 
दफाफ 

√   √ २० २० १० ५० सधुायात्भक उऩाम् आमोजनाका 
रासग सनमसभत सफजरुी य 
ऩानीको स्राइ गरयने छ। 

४ िावपक जाभ दघुफटनाहरू फढाउन 
सरदछ 

 √  √ २० १० २० ५० सधुायात्भक उऩाम् िावपक य 
दघुफटना सनमन्त्रण य न्त्मूनीकयण 
गनफ जानकायीभूरक साइन 
फोडफसवहत सचेतनाका रासग 
िावपक सङ्केतहरूको उस्चत 
व्मवस्थाऩन गरयनेछ। ढुवानी य 
सवायी साधनका गसत 
सनमन्त्रणको रागी स्स्ऩड 
बे्रकयको सनभाफण गरयनेछ। 
सडकको अवस्था शवुद्धकयण 
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ि.सॊ. प्रस्तावका 
कामफ 

वातावयणीम प्रबाव प्रबावको तह सनधाफयण न्त्मूनीकयणका तथा असबवदृदका 
उऩाम प्रत्मऺ अप्रत्मऺ अनकुुर प्रसत

कुर 

ऩरयभाण ससभा अवसध जम्भा 
अङ्क 

गरयने छ। अव्मवस्स्थत 
ऩावकफ ङ्ग्राइ सनषेध गरयन े

५ अऩमाफप्त 
ढोकाको 
कायण बीड 
व्मवस्थाऩनभा 
कदठनाइ 

आमोजनाको प्रशासनरे 
सहबागीको बीड 
व्मवस्थाऩन गनफ नसके 
ठेरभठेर हनुे, बरगोर 
स्स्थसत ससजफना हनु 
सरछ। साघुॉयो ठाउॉभा 
कोचाकोच गयी उसबॉदा 
ववसबन्न सॊिभक 
योगहरू पैरन सरन े
जोस्िभ यहेको हनु्त्छ 

√   √ २० १० २० ५० सधुायात्भक उऩाम् (NBC : 206 
:2003) Architectural Design 

Requirements अनसुाय सहज 
आवतजावतका रासग य उस्चत 
बीड व्मवस्थाऩनको रासग ऩमाफप्त 
ढोका यास्िनछे। 
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८.२ वातावयण व्मवस्थाऩन मोजना 

वातावयण व्मवस्थाऩन मोजना अन्त्तगफत, प्रस्ताववत आमोजनाफाट वातायणभा ऩनफ सरने नकायात्भक 
प्रबावहरू न्त्मूनीकयण तथा अनकूुर प्रबावहरू असबवदृदिॄका उऩामहरू कामाफन्त्वमन मोजना सनभाफण 
गदाफ ती उऩामहरू कामाफन्त्वमन हनु ेस्थान य सभम, अनभुासनत रागत य कामाफन्त्वमन गने स्जम्भेवाय 
व्मस्क्त, सनकामसॉग छरपर एवॊ सभन्त्वम गयेय ऩवहचान गरयएको छ। ती उऩामहरूको 
कामाफन्त्वमन मोजना तरको तासरकाभा प्रस्ततु गरयएको छ।  
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तासरका ८.३: वातायणीम व्मवस्थाऩन मोजना 

अनकूुर प्रबाव फढोत्तयीका उऩामहरू 

ववषमगत ऺरे सकायात्भक 
प्रबावको 
फढोत्तयीका 
विमाकराऩ 

के के गने  कहाॉ गने कसयी गने कवहरे 
गने 

कस्रे गने अनभुासनत 
जनशस्क्त, 
फजेट, सभम 

अनगुभन 
तथा 
भूलमाङ्कन 

साभास्जक- 
आसथफक तथा 
साॊस्कृसतक 
वातावयण 

योजगायीको 
अवसय सजृना 

 सीऩ तथा ऺभता हेयी 
स्थानीमराई प्राथसभकता 
ददन े

आमोजना 
स्थर 

 स्थानीमको 
प्राथसभकता ददएय 

सनभाफण 
चयण 

प्रस्तावक
/ 
ठेकेदाय 

असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन  

प्रस्तावक/ 
स्थानीम तह 

 प्राववसधक सीऩ 
तथा ऺभता 
असबवृददिॄ 

 आमोजना सनभाफण 
चयणभा सॊरग्न हनु े
काभदायहरूको ऺभता 
वृददिॄको कामफिभहरू 
सॊचारन गने 

आमोजना 
स्थर 

 ऺभता वृददिॄका तासरभ 
ददइन े

सनभाफण 
चयण 

प्रस्तावक
/ 
ठेकेदाय 

५,००,००० प्रस्तावक/ 
स्थानीम तह 

बौसतक 
वातावयण 

सनु्त्दयता फढाउन े  ऩरयसय वरयऩरय फगैँचा 
सनभाफण गने प्रस्ताव 
गरयएको छ 

आमोजना 
स्थर 

 फगैँचा सनभाफण तथा 
हेयचाह  

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक  असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन  

प्रस्तावक  

 उस्चत ढर 
व्मवस्थाऩन 

 ढर सनकास प्रणारीको 
मोजना NBC 208:2003 

भा आधारयत हनुेछ 

आमोजना 
स्थर 

 NBC 208:2003 का 
आधायभा ढर सनकास 
प्रणारीको मोजना 

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक  असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ 
स्थानीम तह 

जैववक 
वातावयण 

सजावट 
प्रजासतका 

 आमोजना स्थरको 
भौसभराई सहुाउदो 

आमोजना 
स्थर 

 सजावट प्रजासतको 
वृऺायोऩन 

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक असतरयक्त 
रागत 

प्रस्तावक/ 
स्थानीम तह 
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ववषमगत ऺरे सकायात्भक 
प्रबावको 
फढोत्तयीका 
विमाकराऩ 

के के गने  कहाॉ गने कसयी गने कवहरे 
गने 

कस्रे गने अनभुासनत 
जनशस्क्त, 
फजेट, सभम 

अनगुभन 
तथा 
भूलमाङ्कन 

सफरूवाहरूको 
वृऺायोऩण 

प्रजासतको योऩन तथा 
सनमसभत हेयचाह 

आवश्मक छैन  

साभास्जक- 
आसथफक तथा 
साॊस्कृसतक 
वातावयण 

सॊसद सॊचारनको 
रासग उस्चत 
स्थानको 
उऩरब्धता  

 सॊसद वा आमोस्जत 
कामफिभ अनसुायको 
ऩूवाफधाय य सवुवधाको 
व्मवस्था 

 सॊसदको सयुऺाका रासग 
CCTV य सयुऺा गाडफको 
व्मवस्था 

आमोजना 
स्थर 

 कामफिभ अनसुायको 
ऩूवाफधायको व्मवस्था  

 CCTV य सयुऺा 
गाडफको व्मवस्था 

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक  असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन  

प्रस्तावक/ 
स्थानीम 
तह/ 
बौसतक 
ऩूवाफधाय 
ववकास 
भन्त्रारम 

 फैठक तथा 
कामफिभहरू 
आमोजन गनफभा 
ऩहुॉच  

 अऩाङ्ग भैरी फ्रोय 
मोजना प्रस्ताव 
गरयनेछ। 

 आमोजनाभा प्रवेश गने 
सवायी साधनहरूको 
आवागभन सहजताका 
रासग कभफचायीको 
व्मवस्थाऩन गरयनछे। 

 सहबागीहरूको 
सहजताका रासग 
आमोजना स्थर सस्जरै 

आमोजना 
स्थर 

 अऩाङ्ग भैरी फ्रोय 
मोजना 

 आमोजनाभा प्रवेश 
गने सवायी 
साधनहरूको 
आवागभन सहजताका 
रासग कभफचायी 
सनमकु्त गरयन े

 ऩहुॉच भागफभा 
लमान्त्डभाकफ  नरशाहरू 
(Landmark map) 

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक  १,००,००० प्रस्तावक/ 
स्थानीम तह 
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ववषमगत ऺरे सकायात्भक 
प्रबावको 
फढोत्तयीका 
विमाकराऩ 

के के गने  कहाॉ गने कसयी गने कवहरे 
गने 

कस्रे गने अनभुासनत 
जनशस्क्त, 
फजेट, सभम 

अनगुभन 
तथा 
भूलमाङ्कन 

ऩगु्न सवकने गरय 
सडकभा लमान्त्डभाकफ  
नरशाहरू (Landmark 

map) यास्िनेछ। 

यास्िन े

 योजगायीको 
सजृना  

 स्थानीमराई योजगायीभा 
सीऩ तथा दऺता 
अनसुाय प्राथसभकता 
ददइनेछ 

आमोजना 
स्थर 

 स्थानीमराई 
प्राथसभकता ददएय 

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक  असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ 
स्थानीम तह 

 सीऩ तथा ऺभता 
असबवृददिॄ 

 आमोजनाभा कामाफयत 
कभफचायीहरूराई 
प्राववसधक तासरभहरू 
सॊचारन गरयनछे 

आमोजना 
स्थर 

 प्राववसधक तासरभहरू 
सॊचारन गयेय 

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक  ५,००,००० प्रस्तावक/ 
स्थानीम तह 

 याजस्व सॊकरन   सभमभै कय सतने  आमोजना 
स्थर 

 सभमभै कय सतयेय  सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक  असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक 

 सयुऺाको 
व्मवस्था 

 उच्च रयजोरसुनको 
यासरको सभमभा ऩसन 
सबसडमो येकडफ गनफ 
सऺभ सबसडमो 
रमाभेयाको प्रमोग गरयने 

आमोजना 
स्थर 

 उच्च रयसोरसुनको 
रमाभेया प्रमोग गयेय 

 अराभफ तथा 
सङ्केतहरूको प्रमोग 
गयेय 

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक  असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन  

प्रस्तावक/ 
वन तथा 
वातावयण 
भन्त्रारम 
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ववषमगत ऺरे सकायात्भक 
प्रबावको 
फढोत्तयीका 
विमाकराऩ 

के के गने  कहाॉ गने कसयी गने कवहरे 
गने 

कस्रे गने अनभुासनत 
जनशस्क्त, 
फजेट, सभम 

अनगुभन 
तथा 
भूलमाङ्कन 

 सावफजसनक स्थानहरूभा 
सयुऺाका रासग अराभफ 
य सङे्कतहरू यास्िने, 

 भखु्म प्रवेशदायहरूभा 
यहेका सफै सयुऺा 
ऩोिहरूभा रमाभेयाको 
जडान (CCTV) गरयने 

 स्थानीम फजायको 
ववकास 

 सॊचारन चयणभा 
आवश्मक साभग्रीको 
आऩूसतफ स्थानीम 
फजायफाट गरयने  

आमोजना 
प्रबाववत 
ऺेर 

 स्थानीम फजायफाट 
आवश्मक साभग्री 
आऩूसतफ गयेय 

सॊचानर 
चयण 

प्रस्तावक  असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन  

प्रस्तावक/ 
स्थानीम तह 

प्रसतकूर प्रबाव न्त्मूनीकयणका उऩामहरू 

ववषमगत 
ऺरे 

नकायात्भक 
प्रबावको 
न्त्मूनीकयणका 
विमाकराऩ 

के के गने कहाॉ गने कसयी गने कवहरे 
गने 

कस्रे गने अनभुासनत 
जनशस्क्त, 
फजेट, सभम 

अनगुभन तथा 
भूलमाॊकनको 
आधाय 

बौसतक 
ऺरे 

ब-ू 
उऩमोगीताभा 
ऩरयवतफन 

 बवन सनभाफण, ग्राउन्त्ड कबयेज य 
िलुरा ठाॉउ जस्ता सनभाफण कामफ 
मोजना अनभुसत (planning 

आमोजना 
स्थर 

Planning permit अनसुाय 
सनभाफण कामफ 

सनभाफण 
चयण 

नगयऩासर
का  

असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ 
स्थानीम 
सनकाम 
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ववषमगत 
ऺरे 

नकायात्भक 
प्रबावको 
न्त्मूनीकयणका 
विमाकराऩ 

के के गने कहाॉ गने कसयी गने कवहरे 
गने 

कस्रे गने अनभुासनत 
जनशस्क्त, 
फजेट, सभम 

अनगुभन तथा 
भूलमाॊकनको 
आधाय 

permit) अनसुाय यास्िनछे। 
सॊयचनात्भक, आवकफ टेरचयर य 
लमाण्डस्केऩ सडजाइन सम्फस्न्त्धत 
ववऻहरूरे फनाइएको स्वीकृत 
आरेि अनसुाय हनुछे। 

 वाम ुप्रदूषण  उत्सजफन भाऩदण्ड अनसुायको 
ढुवानी सवायी साधन वा 
उऩकयण प्रमोग गयीन।े 

 सनभाफण साभग्री ढुवानी गदाफ 
िाइऩोसरनरे छोवऩने  

 सफै ढुवानी सवायी साधन य 
सनभाफण उऩकयणहरूको सनमसभत 
रूऩभा भभफत गरयन े

 सखु्िा भौसभभा सडक य सनभाफण 
स्थरभा सनमसभत रूऩभा ऩानी 
छवकफ न े य वषाफ माभभा वहरोफाट 
फच्न गीट्टी य ढुङ्गाहरू यास्िन।े 

आमोजना 
प्रबाववत 
ऺेर 

 भाऩदण्ड अनसुायको 
ढुवानी सवायी साधन 
वा उऩकयण प्रमोग 
गयेय 

 सनभाफण साभग्री ढुवानी 
गदाफ िाइऩोसरनरे 
छोऩेय  

 सफै ढुवानी सवायी 
साधन य सनभाफण 
उऩकयणहरूको 
सनमसभत रूऩभा भभफत 
गयेय  

 सडक य सनभाफण 
स्थरभा सनमसभत 
रूऩभा ऩानी छवकफ एय य 

सनभाफण 
चयण 

प्रस्तावक   
 
 
 

१,००,००० 

 
 

१,००,००० 

 
 
 
 

२५,००,००० 

 
 

प्रस्तावक/ 
स्थानीम तह/ 
वातावयण 
ववबाग 
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ववषमगत 
ऺरे 

नकायात्भक 
प्रबावको 
न्त्मूनीकयणका 
विमाकराऩ 

के के गने कहाॉ गने कसयी गने कवहरे 
गने 

कस्रे गने अनभुासनत 
जनशस्क्त, 
फजेट, सभम 

अनगुभन तथा 
भूलमाॊकनको 
आधाय 

वषाफ माभभा गीट्टी य 
ढुङ्गाहरू बयेय 

 ध्वसन प्रदूषण  आवाज सनकालन े औजाय तथा 
उऩकयण, सवायी ढुवानीका 
साधनहरूको सनमसभत रूऩभा 
ससबफससङ गरयने य केवर हरयमो 
स्स्टकय बएको साधन भार 
प्रमोग गरयने। 

 जेनेयेटयको आवाज कभ गनफ 
छुटै फन्त्द कोठाभा यास्िने। 

 धेयै आवाज बएको ठाउभा काभ 
गनफ काभदायराई इमय ्रग 
प्रदान गरयन े

आमोजना 
स्थर 

 उऩकयण, सवायी 
ढुवानीका साधनहरूको 
सनमसभत रूऩभा 
ससबफससङ गयेय 

 जेनेयेटयको रासग छुटै 
फन्त्द कोठा व्मवस्था 
गयेय 

 काभदायराई इमय 
्रग प्रदान गयेय 

सनभाफण 
चयण 

ठेकेदाय असतयीक्त 
रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ 
स्थानीम तह 

 पोहोयभैरा 
उत्सजफन 

 श्रभ स्शववयफाट उत्सस्जफत ठोस 
पोहोयराइफ पोहोयको प्रकृसत 
अनसुाय अरग अरग पोहोय 
याख्न ेबाडाभा छुट्याइनछे। 

 कुवहने पोहोयराई 
नगयऩासरकाको पोहोय उठाउन े
गाडीभा ऩठाउने य ऩनु:प्रमोग 

आमोजना 
स्थर 

 पोहोयको प्रकृसत 
अनसुाय अरग अरग 
पोहोय याख्न े बाडा 
यािेय 

 कुवहने पोहोयराई 
नगयऩासरकाको पोहोय 
उठाउने गाडीभा हारेय  

सनभाफण 
चयण 

प्रस्तावक ५०,००० 

 
 
 
 
 

५०,००० 

प्रस्तावक/ 
स्थानीम तह 
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ववषमगत 
ऺरे 

नकायात्भक 
प्रबावको 
न्त्मूनीकयणका 
विमाकराऩ 

के के गने कहाॉ गने कसयी गने कवहरे 
गने 

कस्रे गने अनभुासनत 
जनशस्क्त, 
फजेट, सभम 

अनगुभन तथा 
भूलमाॊकनको 
आधाय 

गरयने, धातजुन्त्म पोहोय तथा 
्रास्स्टकराई कवाडीराई ददइन े

 ऩनु:प्रमोग गनफ सभलन े
ऩदाथफराई ऩनु:प्रमोग 
गयेय 

 उच्च उजाफको 
िऩत  

 आमोजनाराई रस्ऺत 
िान्त्सपोभफय यास्िन े

आमोजना 
स्थर 

 िान्त्सपोभफय यािेय सनभाफण 
चयण 

प्रस्तावक  असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन  

प्रस्तावक/ 
स्थानीम तह 
बौसतक 
ऩूवाफधाय 
ववकास 
भन्त्रारम 

जैववक 
वातावयण 

वनस्ऩसतको 
सफनास 

 प्रस्तावकरे कटान गरयने रूि 
१:१० अनऩुातरे वृऺ योऩण 
गरयनेछ 

सॊसद बवन 
ऩरयसय य 
ससॊहदयवाय 
ऺेर 

 वृऺ योऩण गयेय  सनभाफण 
चयण 

प्रस्तावक  १०,००,००० स्थानीम तह/ 
सड.व.का/ 
वातावयण 
ववबाग 

साभास्जक- 
आसथफक 
तथा 
साॊस्कृसतक 
वातावयण 

व्मवसावमक 
स्वास्थम 
सयुऺा जोस्िभ 

 काभदायहरूराई सयुस्ऺत सनभाफण 
अभ्मास (Safe Construction 

Practice) सम्फस्न्त्ध तासरभ 
ददइनेछ, 

 उचाइफभा काभ गदाफ Safety 

Harness Belt  प्रमोग गने, 
कभफचायीको सयुऺाका रासग 

आमोजना 
स्थर 

 काभदायहरूराई 
सयुस्ऺत सनभाफण 
अभ्मास (Safe 

Construction 

Practice) सम्फस्न्त्ध 
तासरभ ददएय  

 PPE का साभग्रीको 

सनभाफण 
चयण 

प्रस्तावक/
ठेकेदाय 

असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ 
वन तथा 
वातावयण 
भन्त्रारम  
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ववषमगत 
ऺरे 

नकायात्भक 
प्रबावको 
न्त्मूनीकयणका 
विमाकराऩ 

के के गने कहाॉ गने कसयी गने कवहरे 
गने 

कस्रे गने अनभुासनत 
जनशस्क्त, 
फजेट, सभम 

अनगुभन तथा 
भूलमाॊकनको 
आधाय 

वेलट, अस्ग्न प्रसतयोध उऩकयण 
उऩरब्ध गरयददनछे, 

 सावधानीका सॊकेतहरू य सूचना 
फोडफहरू यास्िनेछ, सयुऺाका 
उऩामहरू अवरम्फन गरयनछे य 
कुनै वकससभको चोटऩटक 
रागेभा प्राथसभक उऩचाय 
गरयनेछ। आमोजना स्थरभा नै 
प्रायस्म्बक उऩचाय कऺ यास्िन े
छ। 

 सनमसभत रूऩभा सयुऺाका 
सनदेशन य सयुऺा व्मवस्थाऩन 
अनगुभन गरयन े

व्मवस्था गयेय  

 सावधानीका सॊकेतहरू 
य सूचना फोडफहरू 
यािेय  

 प्रायस्म्बक उऩचाय कऺ 
यािेय 

 काभदायफीच 
बेदबाव 

 आमोजनारे काभदायहरूफीच 
सरङ्ग जासतको आधायभा बेदबाव 
नहनुे ससुनस्ित गने। योजगायीको 
रासग सीऩ य ऺभतावाराराई 
प्राथसभकता ददइन े

आमोजना 
स्थर 

 योजगायीको रासग सीऩ 
य ऺभतावाराराई 
प्राथसभकता ददएय 

सनभाफण 
चयण 

प्रस्तावक/ 
ठेकेदाय 

असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन  

प्रस्तावक/ 
ठेकेदाय 

 योगको 
सॊिभण 

 सरूवा योगहरूफाट फच्न सनभाफण 
ऺेरका काभदायहरूको 

आमोजना 
स्थर 

 काभदायहरूको 
सनमसभत रूऩभा 

सनभाफण 
चयण 

प्रस्तावक/ 
ठेकेदाय 

५,००,००० प्रस्तावक/ 
ठेकेदाय 
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ववषमगत 
ऺरे 

नकायात्भक 
प्रबावको 
न्त्मूनीकयणका 
विमाकराऩ 

के के गने कहाॉ गने कसयी गने कवहरे 
गने 

कस्रे गने अनभुासनत 
जनशस्क्त, 
फजेट, सभम 

अनगुभन तथा 
भूलमाॊकनको 
आधाय 

सनमसभतरूऩभा स्वास्थम ऩयीऺण 
गरयनेछ 

 मदद कुनै काभदायभा मस्ता 
प्रकृसतका योगहरू बेवटएभा उक्त 
काभदायराई अन्त्म काभदायफाट 
अरग यािी उऩचायको व्मवस्था 
गरयनेछ 

 साभान्त्म प्रकृसतका सरूवा 
योगहरूको उऩचायको व्मवस्था 
आमोजनास्थरभा नै गरयनेछ 

 मसका रासग एउटा प्राथसभक 
उऩचाय केन्त्रको स्थाऩना 
गरयनेछ। 

 काभदायहरूको उस्चत 
सयसपाइका अवस्थाहरूराई 
ससुनस्ित गने तथा गयाउन े
आचयणहरू सभावेश गरयएका 
आचाय सॊवहता फनाइफ रागू 
गरयनेछ। 

स्वास्थम ऩयीऺण गयेय  

 प्राथसभक उऩचाय 
केन्त्रको स्थाऩना गयेय 

 काभदायहरूको उस्चत 
स्वास्थम तथा 
सयसपाइका 
अवस्थाहरूराई 
ससुनस्ित गने तथा 
गयाउने आचयणहरू 
सभावेश गरयएका 
आचाय सॊवहता फनाइ 
रागू गयेय 

बौसतक कॊ विट  उऩमकु्त िारी ठाॉउको व्मवस्था आमोजना  रयचाजफ ऩोण्ड सनभाफण सॊचारन प्रस्तावक  असतरयक्त प्रस्तावक/ 
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ववषमगत 
ऺरे 

नकायात्भक 
प्रबावको 
न्त्मूनीकयणका 
विमाकराऩ 

के के गने कहाॉ गने कसयी गने कवहरे 
गने 

कस्रे गने अनभुासनत 
जनशस्क्त, 
फजेट, सभम 

अनगुभन तथा 
भूलमाॊकनको 
आधाय 

वातावयण सॊयचनाहरूको 
कायण 
ऩानीको 
Infiltration 

Rate भा कसभ 

गने 

 प्रत्मेक बवनको अगाडी एक 
एक वटा रयचाजफ ऩोियी को 
प्रस्ताव गरयन ेछ। 

 

स्थर गयेय 

 िारी ठाउॉ छाड्ने  
चयण रागत 

आवश्मक छैन  
स्थानीम तह/ 
बौसतक 
ऩूवाफधाय 
ववकास 
भन्त्रारम 

 िावपकको 
चाऩभा वृददिॄ 

 सॊसद फैठक आमोजनाको 
िभभा िावपक व्मवस्थाऩनका 
रासग छुटै कभफचायीराई सनमकु्त 
गरयनेछ। 

 सवायी साधन व्मवस्थाऩनका 
रासग ऩावकफ ङ सनषेध हर जान े
फाटो य ऩावकफ ङ ऺेर जस्ता 
ववसबन्न िावपक सॊकेतहरू 
यास्िनेछ। 

आमोजना 
प्रबाववत 
ऺेर 

 िावपक व्मवस्थाऩनका 
रासग छुटै कभफचायी 
राई सनमकु्त गयेय  

 ववसबन्न िावपक 
सॊकेतहरूको प्रमोग 
गयेय 

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक   
 
 
 

१,००,००० 

प्रस्तावक 

 ध्वसन प्रदूषण  ध्वसन प्रदषुणका सभस्माराई 
कभ गनफ Acoustic ceiling, 

wall panels, clouds, baffles को 
प्रमोग गरयनेछ। साथै acoustic 

false-ceiling को ऩसन 
आवश्मकता अनसुाय प्रमोग 

आमोजना 
स्थर 

 Acoustic ceiling, wall 
panels, clouds, 

baffles को प्रमोग गयेय  

 आमोजना ऺरे वरयऩरय 
वेरयमयका रूऩभा वार 
पेस्न्त्सङ य वृऺायोऩण 

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक  असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ 
ठकेदाय 



 

100 
 

ववषमगत 
ऺरे 

नकायात्भक 
प्रबावको 
न्त्मूनीकयणका 
विमाकराऩ 

के के गने कहाॉ गने कसयी गने कवहरे 
गने 

कस्रे गने अनभुासनत 
जनशस्क्त, 
फजेट, सभम 

अनगुभन तथा 
भूलमाॊकनको 
आधाय 

गरयनेछ। 

 बवन फावहयको आवाज सनमन्त्रण 
गनफ, आमोजना ऺेर वरयऩरय 
वेरयमयका रूऩभा वार पेस्न्त्सङ 
य वृऺायोऩण प्रस्ताव गरयएको 
छ। जेनेयेटयराई फन्त्द कोठाभा 
यािी आवाज कभ गरयनेछ। 

गयेय 

 जेनेयेटयराई फन्त्द 
कोठाभा यािेय 

 ठोस पोहोय 
उत्सजफन फाट 
ऩने प्रबाव 

 स्रोत भै कुवहने य नकुवहन े
पोहोय छुट्याइन े य त्मसराई 
छुटै यङ्गका डस्टववनहरूभा 
सॊकरन गरयन।े मसयी सॊकरन 
गरयएको पोहोय 
भहानगयऩासरकाको सभन्त्वमभा 
व्मवस्थाऩन गरयन ेछ। 

आमोजना 
स्थर 

 पोहोय अनसुायको 
डस्टववनको व्मवस्था 
गयेय 

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक  १,६०,००० प्रस्तावक/ 
स्थानीम तह/ 
वन तथा 
वातावयण 
भन्त्रारम 

 उच्च उजाफ 
िऩत 

 उजाफ-दऺ इरेरिोसनक 
उऩकयणहरूको प्रमोग गरयने 
छ। स्टाय येटेड य वातावयण 
अनकूुर उऩकयणहरू प्रमोग 
गरयनेछ। 

आमोजना 
स्थर 

 उजाफ-दऺ इरेरिोसनक 
उऩकयणहरूको प्रमोग 
गयेय 

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/  
स्थानीम तह/ 
बौसतक 
ऩूवाफधाय 
ववकास 
भन्त्रारम 
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ववषमगत 
ऺरे 

नकायात्भक 
प्रबावको 
न्त्मूनीकयणका 
विमाकराऩ 

के के गने कहाॉ गने कसयी गने कवहरे 
गने 

कस्रे गने अनभुासनत 
जनशस्क्त, 
फजेट, सभम 

अनगुभन तथा 
भूलमाॊकनको 
आधाय 

 पोहोय ऩानी 
उत्ऩादन 

 शौचारम तथा फाथरूभको 
प्रमोगराइफ ध्मानभा यास्ि ऩूणफ 
ऺभताको सेस््टक टमाॊकको 
सडजाइन गरयएको छ। 

 सेस््ट टॊकीभा ऩानीराई सोक 
वऩटहरू (Soak pit) सनभाफण 
गरयनेछ। 

 Sewage handling unit 

companies द्वाया सेस््टक 
टमाॊकको स्रज (Sludge) 

व्मवस्थाऩन गरयन ेछ। 

आमोजना 
स्थर 

 सेस््टक टमाॊक य सोक 
वऩटको सनभाफण गयेय 

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/  
स्थानीम तह/ 
वन तथा 
वातावयण 
भन्त्रारम 

 बसूभगत 
ऩानीको 
सगयावट 
प्रदषुण 

 ऩानीको बसूभगत रयचाजफका रासग 
रयचाजफ ऩोण्डहरू प्रस्ताव गरयएको 
छ 

 शौचारमभा कभ ऩानी िऩत हनुे 
धाया तथा फ्रसहरु जडान गरयने 
छन।् 

 कभफचायीहरूराई ऩानी सॊयऺण 
सम्फन्त्धी जागरूकता ददइनेछ। 

आमोजना 
स्थर 

 रयचाजफ ऩोण्डको सनभाफण 
गयेय  

 कभ ऩानी िऩत हनु े
धाया तथा फ्लमासहरू 
जडान गयेय 

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक  असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन  

प्रस्तावक/ 
स्थानीम तह/ 
बौसतक 
ऩूवाफधाय 
ववकास 
भन्त्रारम 

साभास्जक व्मवसावमक  कभफचायीहरू फीच वकफ  योटेसन आमोजना  कभफचायीहरू फीच वकफ  सॊचारन प्रस्तावक   
 

प्रस्तावक/ 
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ववषमगत 
ऺरे 

नकायात्भक 
प्रबावको 
न्त्मूनीकयणका 
विमाकराऩ 

के के गने कहाॉ गने कसयी गने कवहरे 
गने 

कस्रे गने अनभुासनत 
जनशस्क्त, 
फजेट, सभम 

अनगुभन तथा 
भूलमाॊकनको 
आधाय 

तथा 
आसथफक 
वातावयण 

स्वास्थम य 
सयुऺा जोस्िभ 

(work rotation) रागू 
गरयनेछ। 

 कभफचायीहरूराई स्वास्थम 
फीभाको प्रावधान यहेको छ। 

 कभफचायीहरू राइफ कामफऺ ेर 
अनसुायको व्मस्क्तगत सयुऺाका 
उऩकयण जस्तै भास्क, इमय 
्रग, आदद उऩरब्ध 
गयाइनेछ। 

 प्राथसभक उऩचाय वकटका 
व्मवस्था गरयनछे। 

 व्मवसावमक स्वास्थम य 
जोस्िभहरू य सयुऺा 
सावधानीहरूको फायेभा 
जागरूकता ददइनछे। 

स्थर योटेसन (work 
rotation) रागू गयेय  

 स्वास्थम फीभाको 
प्रावधान  

 PPE  को व्मवस्थाऩन 
गयेय  

 प्राथसभक उऩचाय 
वकटको व्मवस्था गयेय 

 प्राथसभक उऩचाय 
वकटको व्मवस्था गयेय 

चयण  
 
 
 

२,००,००० 

 
 
 
 

२,००,००० 

 सावफजसनक 
सयुऺा  

 सयुऺा प्रणारीको रासग सफसबन्न 
उऩकयण, तथा सयुऺा गाडफ 
सनमकु्त गरयन े

आमोजना 
स्थर 

 सयुऺा प्रणारीको 
व्मवस्था  

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक  असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक 

 िावपक जाभ   िावपक य दघुफटना सनमन्त्रण य 
न्त्मूसनकयण गनफ जानकायीभूरक 

आमोजना 
प्रबाववत 

 जानकायीभूरक 
साइनफोडफसवहत 

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक  २,००,००० 

 
 

प्रस्तावक 
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ववषमगत 
ऺरे 

नकायात्भक 
प्रबावको 
न्त्मूनीकयणका 
विमाकराऩ 

के के गने कहाॉ गने कसयी गने कवहरे 
गने 

कस्रे गने अनभुासनत 
जनशस्क्त, 
फजेट, सभम 

अनगुभन तथा 
भूलमाॊकनको 
आधाय 

साइनफोडफसवहत सचेतनाका रासग 
िावपक सॊकेतहरूको उस्चत 
व्मवस्थाऩन गरयनछे। 

 ढुवानी य सवायी साधनका गसत 
सनमन्त्रणको रासग स्स्ऩड 
बे्रकयको सनभाफण गरयनेछ। 

 अव्मवस्स्थत ऩावकफ ङराई सनषेध 
गरयन े

 सम्फस्न्त्धत सनकामभा सडकको 
स्तयवृवद्धको रासग ऩहर गरयने 

ऺेर सचेतनाका रासग 
िावपक सॊकेतहरूको 
उस्चत व्मवस्थाऩन 
गयेय 

 स्स्ऩड बे्रकयको सनभाफण 
गयेय  

 अव्मवस्स्थत 
ऩावकफ ङराई सनषेध गयेय 

 
 
 
 
 

१,००,००० 

 अऩमाफप्त 
ढोकाको 
कायण बीड 
व्मवस्थाऩनभा 
कदठनाई 

 (NBC :206 :2003) 

Architectural Design 

Requirement  अनसुाय सहज 
आवतजावतका रासग य उस्चत 
बीड व्मवस्थाऩनको रासग ऩमाफप्त 
ढोकाको यास्िनछे। 

आमोजना 
स्थर 

 उस्चत बीड 
व्मवस्थाऩन को रासग 
ऩमाफप्त ढोका व्मवस्था 
गयेय 

सॊचारन 
चयण 

प्रस्तावक असतरयक्त 
रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ 
स्थानीम तह/ 
बौसतक 
ऩूवाफधाय 
ववकास 
भन्त्रारम 
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८.३  प्रबाव न्त्मूनीकयण तथा फढोत्तयीका उऩामहरूको रागत 

प्रसतकूर प्रबाव न्त्मूनीकयण तथा अनकूुर प्रबाव फढोत्तयीका उऩामहरूको रागतको वववयण सनम्न 
तासरकाभा ददइएको छ। 

तासरका ८-४: न्त्मूनीकयण तथा फढोत्तयीका उऩामहरूको रागत 

उऩाम रागत(रू)  

अनकूुर प्रबाव फढोत्तयी 
सनभाफण चयण 

साभास्जक-आसथफक तथा साॊस्कृसतक वातावयण 

आमोजना सनभाफण चयणभा सॊरग्न हनुे काभदायहरूको ऺभता वृददिॄको 
कामफिभहरू सन्त्चारन गने 

५,००,००० एकै 
ऩटक 

सॊचारन चयण   
साभास्जक-आसथफक तथा साॊस्कृसतक वातावयण   
सहबागीहरूको सहजताका रासग आमोजना स्थर सस्जरै ऩगु्न सवकने गयी 
सडकभा लमान्त्डभाकफ  नरशाहरू (Landmark map) यास्िनेछ। 

१,००,०००  वावषफक 

आमोजनाभा कामफयत कभफचायीहरूराई प्राववसधक तासरभहरू सॊचारन 
गरयनेछ। 

५,००,०००  

जम्भा (क) ११,००,०००  
प्रसतकूर प्रबाव न्त्मूनीकयण 

सनभाफण चयण   
बौसतक वातावयण   
सनभाफण साभग्री ढुवनी गदाफ िाइऩोसरनरे छोवऩन े १,००,०००  
सवायी साधन य सनभाफण उऩकयणहरूको सनमसभत रूऩभा भभफत गरयन े १,००,०००  
सखु्िा भौसभभा सडक तथा सनभाफण स्थरभा सनमसभत रूऩभा ऩानी छवकफ ने य 
वषाफ माभभा सगट्टी य ढुङ्गा बने 

२५,००,०००  

श्रभ स्शववयफाट उत्सस्जफत ठोस पोहोयराई पोहोयको प्रकृसत अनसुाय अरग 
अरग पोहोय याख्न ेबाडाभा छुट्याइनेछ 

५०,०००  

कुवहने पोहोयराई नगयऩासरकाको पोहोय उठाउने गाडीभा ऩठाइने  ५०,०००  
जैववक वातावयण   
प्रस्तावकरे कटान गरयएको  रूि अनसुायको १:१० दयरे ऩरयसय वा 
ससॊहदयवाय ऺेरभा वृऺायोऩण गने छ। 

१०,००,०००  

साभास्जक- आसथफक तथा साॊस्कृसतक वातावयण   
सरूवा योगहरूफाट फच्न सनभाफण ऺेरका काभदायहरूको सनमसभत रूऩभा ५,००,०००  
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उऩाम रागत(रू)  

स्वास्थम ऩरयऺण गरयनछे। 
सॊचारन चयण   

बौसतक वातावयण   
सवायी साधन व्मवस्थाऩनका रासग ऩावकफ ङ सनषेध सबाहर जाने फाटो य 
ऩावकफ ङ ऺेर जस्ता ववसबन्न िावपक सॊकेतहरू यास्िनछे। 

१,००,००० एक 
ऩटक 

स्रोत भै कुवहने य नकुवहने पोहोय छुट्याउने य त्मसराई छुटै यङ्गका 
डस्टववनहरूभा सॊकरन गरयने। मसयी सॊकरन गरयएको  पोहोय भहा 
नगयऩासरकाको सभन्त्वमभा व्मवस्थाऩन गरयने छ। 

१,६०,००० एक 
ऩटक 

साभास्जक तथा आसथफक वातावयण   
कभफचायीहरूराइफ काभ अनसुायको व्मस्क्तगत सयुऺाका उऩकयण जस्तै भास्क, 
हेरभेट, इमय ्रग, ऩॊजा, आदद उऩरब्ध गयाइनेछ। 

२,००,०००  

प्राथसभक उऩचाय वकटको व्मवस्था गरयनेछ। २,००,०००  
िावपक य दघुफटना सनमन्त्रण य न्त्मूनीकयण गनफ जानकायी भूरक साइनफोडफ 
सवहत सचेतनाका रासग िावपक सङे्कतहरूको उस्चत व्मवस्थाऩन गरयनछे। 

२,००,०००  

सवायी साधनका गसत सनमन्त्रणको रासग स्स्ऩड बे्रकयको सनभाफण गरयनेछ १,००,०००  
जम्भा (ि) ५२,६०,०००  
कूर (क+ि) ६३,६०,०००  

८.४ आमोजनारे ऺसतऩूसतफको रूऩभा वृऺ योऩन गरयन ेरूिको सॊख्मा य रागतको वववयण 

मस आमोजना सनभाफणका रासग कयीफ ४०० वटा रूि/ऩोर कटान गनफ आवश्मक देस्िएको छ। 
ती रूि कटान गये फाऩत ४००० वटा सफरूवा वृऺ ायोऩण गरयनेछ। आमोजनारे ऺसतऩूसतफको 
रूऩभा गरयने वृऺ ायोऩनको सॊख्मा य रागतभा जम्भा ४००० रूिको रासग प्रसत रूि रू 

२५०।– को दयरे जम्भा रागत रू.१०,००,०००।– को व्मवस्था गरयएको  छ। 

८.५ प्रकोऩ जोस्िभ न्त्मूनीकयण मोजना 

आमोजना सॊचारन चयणभा आगरासग, सडक दघुफटना य बकूम्ऩ जस्ता प्रकोऩरे जनधनको ऺसत 
तथा नोरसानी हनुे सम्बावना यहन्त्छ। प्रकोऩ जोस्िभ न्त्मूसनकयण मोजनाको उदेश्म व्मस्क्तको 
जीवन तथा सम्ऩस्त्त, स्वास्थम, जीववकोऩाजफन साधनहरू, बौसतक ऩूवाफधाय, य साॊस्कृसतक सम्ऩदाभा 
हनुे ऺसत कभ गनुफ हो।  

सयकायद्वाया सनदेशन गयेका कोसबड १९ रगामतका सॊिभण तथा भहाभायी सम्फस्न्त्ध स्वास्थ 
सयुऺा भाऩदण्डको ऩूणफ ऩारना गयाईनेछ। 
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तासरका ८-५: ववऩद् जोस्िभ न्त्मूनीकयण ऩूवफतमायी 

ि.सॊ. ववऩद् न्त्मूनीकयणका उऩाम अनगुभन 
तासरका 

स्जम्भेवाय 
सनकाम/ 
व्मस्क्त 

अनगुभन 
कसरे गने 

रागत 

१ आगरागी  ऩमाफप्त पामय ईस्स्टॊङ्गइुसय, पामय हाइड्रन्त्ट, िलुरा स्थान, 
आगो सनबाउने उऩकयणहरूको व्मवस्था गरयनछे। 

 आगो सॊवेदनशीर ऺेरभा पामय अराभफ प्रणारी य स्भोक 
सडटेरटयहरू जडान गरयनेछ। 

 बवनभा आगरासग योकथाभ य जनाउ ददन ेसॊकेतहरू प्रमोग 
गरयनेछ। 

 आगरासग सनमन्त्रण मोजनाहरू फनाइनछे। 

 सम्फस्न्त्धत कभफचायीराई मस सम्फस्न्त्ध असबभसु्िकयण तथा 
प्रस्शऺण ददइनछे 

 नगयऩासरकाफाट पामय सब्रगेड उऩरब्ध गयाइनेछ। 

छ भवहनाको 
एक ऩटक 

कभफचायी प्रस्तावक १७,००,०००।- 

२ बकूम्ऩ  बकूम्ऩभा अऩनाइने सयुऺा उऩामहरूको फायेभा असबभसु्िकयण 
तासरभ ददने। 

 बकूम्ऩको ऩूवफतमायी, फच्ने सम्बाव्म उऩामहरू य जोस्िभफाये 
प्रचाय प्रसाय गने 

 सफभसवहतको आयसीसी फे्रभ सॊयचना सनभाफण गने 

 सॊयचनात्भक ववश्लषेण य सडजाइन याविम बवन कोड- 
१०५:१९९४ भा आधारयत हनुेछ। 

 जोस्िभ न्त्मूनीकयणका रासग ब-ूववऻान, बकूम्ऩ ववऻान, 
बौगोसरक सूचना प्रणारी, ऩूवफ सूचना प्रणारी रगामतका 

सनभाफण चयण 
ऩूवफ य 
सनभाफण 
अवसधभा 

ठेकेदाय प्रस्तावक असतरयक्त रागत 
आवश्मक छैन 
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ि.सॊ. ववऩद् न्त्मूनीकयणका उऩाम अनगुभन 
तासरका 

स्जम्भेवाय 
सनकाम/ 
व्मस्क्त 

अनगुभन 
कसरे गने 

रागत 

आधसुनक तथा ऩयम्ऩयागत प्रववसधहरूको अध्ममन, अनसुन्त्धान 
गयी उऩमकु्त प्रववसधको प्रमोग गरयनेछ। 

३ बीड 
व्मवस्थाऩन 

 आऩतकारीन अवस्थाको रासग िलुरा ठाॉउ व्मवस्थाऩन गरयने 
सनभाफण चयण कभफचायी प्रस्तावक असतरयक्त रागत 

आवश्मक छैन 

४ सयुऺा 
व्मवस्थाऩन 

 उच्च रयजोरसुनको यासरका सभमभा ऩसन सबसडमो येकडफ गने 
सबसडमो रमाभेयाको प्रमोग गरयने। 

 सयुऺा ऩोि य सयुऺाकभॉहरूका रागी बवनहरूको व्मवस्थाऩन 
गरयने। 

 सावफजसनक स्थानहरूभा सयुऺाका रासग अराभफ य सॊकेतहरू 
यास्िन।े 

 प्रवेश गने य फावहय सनस्स्कन ेद्वायहरूभा, स्ऩाइक य फोराडफ 
रगाइनछे। 

हयेक भवहना कभफचायी प्रस्तावक असतरयक्त रागत 
आवश्मक छैन 
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८.६ आऩतकारीन सभमका रासग तमायी मोजना 

आमोजना सॊचारन चयणभा प्रकोऩ य भानव ससृ्जत ववऩद् उत्ऩन्न हनु सरछ। मसको सनयाकयण 
तथा न्त्मूनीकयणको रासग तमायी मोजना तर तासरकाभा ददइएको छ। 

तासरका ८-६: आऩतकारीन तमायी मोजना 

आगरागी व्मवस्थाऩन मोजना स्जम्भेवाय सनकाम/व्मस्क्त 

दभकरको व्मवस्था गने कभफचायी तथा सनवासी 
पामय अराफभको स्रोत रोकेट गने कभफचायी तथा सनवासी 
आगन्त्तकु तथा आवासीमहरूराई सयुस्ऺत स्थानभा रैजान े कभफचायी तथा सनवासी 
आगरागी सनमन्त्रण ऩूवफ तमायी कभफचायी तथा सनवासी 
आगरागी हनुे सम्बाववत ऺेर ऩवहचान गने  

बवन सनभाफण स्थरहरूभा आगरागी योकथाभ य फावहरयन प्रमोग हनुे स्चन्त्ह 
सॊकेतहरूको प्रमोग गने 

 

आगरागी सनमन्त्रण गनफ अग्नी प्रसतयोसध दस्ता तमाय अवस्थाभा याख्न े
 

आऩतकारीन सभमभा ववऩद् योकथाभ य सनमन्त्रणका रासग कभफचायीराई 
तारीभ ददएय दऺ फनाउने। 

 

आगरागी व्मवस्थाऩन मोजनाको वावषफक सभीऺा गने  

सयुऺा व्मवस्थाऩन मोजना  

अऩरयस्चत व्मस्क्तको आवागभनभा सोधऩूछ गने कभफचायी  

सफै रमाभया २४ सै घण्टा चार ुहारतभा याख्न ेय सनयीऺण गने कभफचायी 

बवन ऩरयसयभा २४ सै घण्टा सयुऺाकभॉ तैनाथ गने कभफचायी 

८.७ प्रकोऩ प्रसतविमा य ऩनु:स्थाऩना मोजना 

प्रकोऩ ऩिात व्मवस्थाऩनको रासग प्रकोऩ प्रसतविमा य ऩनु:स्थाऩना मोजना आवश्मक छ। मसभा, 
घाइते व्मस्क्तहरूको उऩचाय, ऩरयवायको सदस्मसॉग सॊचाय य स्चवकत्सा उऩचायको रासग 
अस्ऩतारसम्भ मातामात सवुवधा उऩरब्ध गयाइने छ। मसको रागी प्रसतविमा विमाकराऩहरू 
सनम्न तासरकाभा प्रस्ततु गरयएको छ। 

तासरका ८-७: प्रकोऩ प्रसतविमा य ऩनु: स्थाऩना मोजना 

दघुफटना स्थरभा नै प्राथसभक उऩचायको सवुवधा उऩरब्ध गयाउन े प्रफन्त्धक 

आऩतकारीन सॊचाय य सम्ऩकफ  एजेन्त्सी चेकसरस्टको तमायी य प्रदशफन (प्रहयी, अस्ऩतार, 
येडिस, पामय पाइटय आदद। 

प्रफन्त्धक  

घाइते व्मस्क्तको उऩचायको रासग प्रस्शऺण य प्रदशफनी  प्रफन्त्धक 
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प्रकोऩ प्रसतविमा टोरी तमायी प्रफन्त्धक 

आगो, बकूम्ऩ वा कुनै अन्त्म जोस्िभ वा कुनै आऩतकारीन स्स्थसतका रासग ऩमाफप्त द्वायहरूको 
व्मवस्था 

प्रफन्त्धक 

सफै बवनहरूभा आऩतकारीन सनकास स्टेयकेस सनभाफण प्रफन्त्धक 

८.८ गनुासो सनुवुाइफ सॊमन्त्र 

कुनै ऩसन आमोजना सनभाफण य सॊचारनभा स्थानीम य सयोकायवारासॉग जामज गनुासोको सनुवुाइफ 
वा उजयुी दताफ गनुासो व्मवस्थाऩनको रासग भहत्त्वऩूणफ हनु्त्छ। आमोजना सॊचारनफाट प्रबाववत 
कुनै व्मस्क्त वा सभूहरे ददएको उजयुीराई गनुासो वा उजयुीको रूऩभा सरन सवकन्त्छ। 
आमोजनाको सनभाफण वा सॊचारन गसतववसधहरूको कायणरे हनु सरने कुनै ऩसन सभस्माराई 
प्रबाववत व्मस्क्तरे उजयुी दताफ गनफ सरछ। गनुासो सनुवुाइफ सॊमन्त्रद्वाया ऩसन गनुासोहरू सनु्न ऩत्ता 
रगाउन वा ती गनुासाराई प्रबावकायी ढङ्गरे प्रसतविमा ददन सवकन्त्छ। 

अत: आमोजनासॉग सम्फस्न्त्धत गनुासाहरूको सनुवुाइ हर गनफ सनम्न व्मवस्था सभराईनेछ। 

क. आमोजना प्रफन्त्धक/ सनदेशक कामाफरम 

सहयी ववकास भन्त्रारमको सॊगठनात्भक सेटअऩअन्त्तगफत आमोजना प्रफन्त्धक कामाफरम स्थाऩना 
हनुेछ। आमोजना प्रफन्त्धकरे टेन्त्डय डकुभेन्त्ट य सम्झौताभा इफ. आइफ.ए ससपारयसहरूको सभावेश 
य कामफिभको कामाफन्त्वमनका रागी आवश्मक फजेट ववसनमोजन गनफ स्जम्भेवाय हनुेछ। प्रफन्त्धकरे 
वातावयणीम, साभास्जक य सावफजसनक सयोकायका भदु्दाहरूभा सभग्र सभन्त्वम य सम्फोधन गनफ 
सनणफम सरनेछ। प्रफन्त्धक नै ऺसतऩूसतफ सनधाफयण ससभसत, स्थानीम ऩयाभशफ भॊच य वातावयण 
व्मवस्थाऩन इफकाइ स्थाऩनाको रासग स्जम्भेवाय हनुेछ। 

आमोजना व्मवस्थाऩक/सनदेशक कामाफरम अन्त्तगफत एक गनुासो सनयाकयण ससभसत स्थाऩना हनुेछ। 
ससभसतको प्रभिु स्जलरा य केन्त्रीमस्तयका एजेन्त्सीहरूसॉग गनुासोहरू सम्फोधन गनफ स्जम्भेवाय 
हनुेछ। 

ि. वातावयण य साभास्जक व्मवस्थाऩन इफकाइ 

आमोजनाको वातावयणीम य साभास्जक व्मवस्थाऩन, कामफिभ कामाफन्त्वमन य न्त्मूनीकयणका 
उऩामहरू कामाफन्त्वमन गनफ स्थानीम स्तयका सनकामहरूसॉग सभन्त्वमका रासग वातावयण य 
साभास्जक व्मवस्थाऩन इफकाइ स्थाऩना गरयनेछ। 

ग. स्थानीम ऩयाभशफ भञ्च 

आमोजनासॉग सम्फस्न्त्धत साभास्जक भदु्दाहरूराइफ सम्फोधन गनफ आमोजना स्थरभा नै स्थानीम 
ऩयाभशफ भॊच स्थाऩना गरयनेछ। मस भञ्चका उदेश्महरू सनम्न छन:् 
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 सयोकायवाराहरूराइफ आमोजनाको फायेभा जानकायी ददने 
 प्रबाववत व्मस्क्त/सभदुामहरूववच सञ्चाय स्थाऩना गने 

 साभास्जक प्रबाव व्मवस्थाऩन, गनुासोको सभाधान य अनगुभनभा प्रबाववत घयधयुी/ 
सभदुामहरू य स्थानीम तहहरूराइफ सभावेश गने 

घ. आमोजना सनभाफण ठेकेदाय 

सनभाफण ठेकेदाय आपैरे गनफ सरने साभास्जक भदु्दा य चासोका ववषमहरूको न्त्मूनीकयणका 
उऩामहरू कामाफन्त्वमन गनफ स्जम्भेवाय हनुेछ। व्मावसावमक सयुऺा, स्थानीम श्रसभकराई योजगाय, 
स्वास्थम य सयसपाइफका कामफ जस्ता न्त्मूनीकयणका उऩामहरू सनभाफण ठेकेदायद्वाया कामाफन्त्वमन 
हनुेछ। 

ङ. स्जलरा स्तयीम सनकामहरू (Line Agencies) 

स्जलरा प्रशासन कामाफरम य नगयऩासरका वडा कामफरम जस्ता स्जलरा य स्थासनम स्तयका 
सनकामफाट वातावयणीम प्रबाव भूलमाङ्कन कामाफन्त्वमनको ससरससराभा सभन्त्वम गरयनेछ। 

आमोजनाका गसतववसधहरूको रासग अऩीर गनफ गनुासो सनुवुाइफ सॊमन्त्र स्थाऩना गरयनेछ। गनुासो 
सम्फोधन सॊमन्त्र साभान्त्मतमा दइुफ वकससभका हनुछेन:् सनभाफण चयणभा हनुे गनुासो य सन्त्चारन 
चयणभा हनुे अवयोध वा अशास्न्त्त सम्फस्न्त्ध गनुासो। आमोजना प्रबाववत व्मस्क्तराई स्थानीम 
ऩयाभशफ भॊच य अदारत दवैुभा गनुासो सम्फोधन गनफ ऩहुॉच हनुेछ। आमोजना स्थरभा सन्त्चारन 
गरयएको वातावयण तथा साभास्जक व्मवस्थाऩन इफकाइभा गनुासाहरू यास्िने छ। 

आमोजना स्थरभा गरयने गनुासोको सनुवुाइफको व्मवस्थारे आमोजना प्रबाववत व्मस्क्तहरूसॉग 
अन्त्तविफ मा गनफ य सभमभा नै उस्चत सम्फोधन गनफ भद्दत गछफ। आमोजना प्रबाववत व्मस्क्तहरूराई 
अदारतभा भदु्दा दामय गये गनुासो सम्फोधन गनफ कुनै रागत राग्ने छैन। गनुासो सम्फोधनका 
चयणहरू तर ददइएको छ: 

चयण १ 

सनजी य साभदुावमक सम्ऩस्त्तको सम्फस्न्त्ध गनुासो भौस्िकरूऩभा वा सरस्ितरूऩभा आमोजना स्थरको 
कामाफरमभा सभाधान हनुछे। उजयुीहरू आमोजना प्रबाववत व्मस्क्त य आमोजनासॉग अनौऩचारयक 
फैठकभा छरपर गरयनेछ। गनुासो दताफ बएको सात ददनसबर सभाधान गरयनेछ। 

चयण २ 

गनुासो सम्फोधनराइफ सरस्ित रूऩभा दताफ गयेको १५ ददन सबर ऩसन सम्फोधन बएन बने 
आमोजना प्रबाववत व्मस्क्तरे वातावयण तथा साभास्जक व्मवस्थाऩन इफकाइभा सरस्ित गनुासो ऩेश 
गनफ सरनेछ। गनुासो उजूयी दताफ गदाफ आमोजना प्रबाववत व्मस्क्त य सभदुामरे उनीहरूको दाफी 
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सभथफन गनफ कागजातहरू ऩेश गनफ आवश्मक छ। इफकाइरे ऺेर अवरोकन गनेछ य आमोजना 
सनदेशकसॉग मस ववषमभा छरपर गनेछ। मदद गनुासो/ भदु्दा अझै ऩसन दवैु ऩऺको सहभसत य 
सन्त्तवुि अनसुाय बएन बने, मो भदु्दा स्थानीम ऩयाभशफ भन्त्चभा छरपर हनुेछ। वातावयण तथा 
साभास्जक व्मवस्थाऩन इफकाइरे फैठकहरूको सभन्त्वम गनेछ। मसरे दवैु ऩऺराई स्वीकामफ सनणफम 
गने सहजीकयण गनेछ। मसयी स्थानीम ऩयाभशफ भॊचभा लमाइएको भदु्दा, उजूयी, गनुासो प्राप्त 
बएको सभसतरे ३५ ददनसबर सभाधान गरयनेछ। 

चयण ३ 

मदद आमोजना प्रबाववत व्मस्क्त य स्थानीम सभदुाम ऺसतऩूसतफ सनधाफयण ससभसतको सनणफमसॉग सन्त्तिु 
छैन वा मसको प्रसतसनसधहरूको कुनै प्रसतविमा नहुॉदा गनुासो दताफ बएको ३५ ददनसबर, आमोजना 
प्रबाववत व्मस्क्त य सभदुामरे अदारतभा उजयुी गनफ सरने छ। अदारतको सनणफम दवैु ऩऺराई 
स्वीकामफ हनुेछ। 
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ऩरयच्छेद ९ : वातावयणीम अनगुभन मोजना 

कुनै ऩसन आमोजनाको सनभाफण य सॊचारनको रासग प्रबाव अनगुभन मोजना वातावयणीम प्रबाव 
भूलमाङ्कनको भहत्वऩूणफ अॊग हो। वातावयणीम प्रसतकूर प्रबावहरू न्त्मूनीकयण तथा अनकूुर 
प्रबावहरू फढोत्तरयका रासग गरयने विमाकराऩहरूको जाॉच फझुको रासग फनाइने अनगुभन मोजना 
नै वातावयणीम प्रबाव अनगुभन मोजना हो। वातावयणीम प्रबाव अनगुभन मोजनाभा अनगुभन 
गरयने प्रबावहरूराई प्रसतसफस्म्फत गने सूचकहरू तमाय गरयन्त्छ। मसको साथै अनगुभनको सभम 
तासरका य प्रकायसभेत तम गरयन्त्छ। 

कुनै ऩसन प्रस्ताव कामाफन्त्वमन गदाफ वातावयणभा ऩनफ सरने प्रबावको वातावयणीम अनगुभन सनम्न 
उदे्दश्म प्रासप्तका रासग गरयन्त्छ: 

 कानूनरे तोकेको ससभाबन्त्दा फढी भाराभा प्रबाव ऩनफ नददन, 
 वातावयणीम प्रबाव कभ गनफ अऩनाइएका उऩाम वातावयणीम प्रबाव भूलमाङ्कन प्रसतवेदनभा 

उलरेि बए अनसुाय कामाफन्त्वमन बएका छन ्वक छैनन ्बने्न कुया जाॉच्न, 
 सम्बाववत वातावयणीम ऺसतवाये सभमभा नै सचेत गयाउन, 
 ऩवहचान गरयएका तथा आॉकरन गरयएका प्रबावहरू वास्तववकतासॉग कसत नस्जक छन ्बने्न 

मकीन गनफ। 

९.१ अनगुभनका प्रकाय 

कुनै ऩसन आमोजनाको वातावयणीम प्रबावहरूको अनगुभन देहामका अवस्थाभा सनम्न प्रकायरे 
गरयन्त्छ। 

१. प्रायस्म्बक अवस्थाको अनगुभन (Baseline Monitoring): 

प्रस्तावको सनभाफण कामफ सरुू गनुफबन्त्दा अगावै सनभाफण स्थर य वयऩयका आधायबतू वातावयणीम 
ऩऺको सवेऺण गनुफ ऩनेछ। मसरे गदाफ अनगुभनको ससरससराभा प्रायस्म्बक अवस्थाको तरुनाभा 
वातावयणीम ऺेरभा बएको ऩरयवतफन फायेभा थाहा ऩाउन सवकन्त्छ। 

२. प्रबाव अनगुभन (Impact Monitoring): 

प्रस्ताव कामाफन्त्वमनफाट बएको वातावयणीम ऩरयवतफन ऩत्ता रगाउन आमोजना सनभाफण य सॊचारनका 
िभभा सो ऺेरको जनस्वास्थम रगामत साभास्जक य आसथफक अवस्थाका सचुकको भूलमाङ्कन गनुफ 
ऩनेछ। 
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३. सनमभऩारन अनगुभन (Compaliance Monitoring): 

मस अन्त्तगफत प्रस्तावकरे वातावयण सॊयऺण सम्फस्न्त्ध सनधाफरयत भाऩदण्डको ऩारना गयेको छ बने्न 
कुया ससुनस्ित गनफ वातावयणीम गणुस्तयका ववशेष सूचक वा प्रदूषणको अवस्था फायेभा आवसधक 
वा सनयन्त्तयरूऩभा अनगुभन गयी असबरेि याख्न ुऩनेछ। 

९.२ अनगुभन गने सनकाम 

वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६ तथा वातावयण सॊयऺण सनमभावरी, २०७७ भा व्मवस्था बए 
अनसुाय वातावयणीम अनगुभनको रासग सम्फस्न्त्धत सनकाम वा भन्त्रारम वा ववबाग स्जम्भेवाय 
हनुेछ। मस अथफभा सहयी ववकास भन्त्रारमरे अनगुभन गनेछ। प्रस्तावक आपैरे ऩसन कुनै न 
कुनै सूचक अनगुभन गनफ सरनेछ, मसरे गदाफ कुनै प्रसतकूर प्रबावराई तरुून्त्तै हटाउन वा न्त्मून 
गनफ सवकनेछ। प्रसतवेदनभा कुन कुन सूचक क-कसरे अनगुभन गने प्रि िरुाईएको छ। 
प्रस्तावकरे प्रस्तावको सनभाफण तथा सॊचारन गने चयणभा प्रस्ताववत आमोजनाफाट वातावयणभा 
ऩयेको प्रबावको ववषमभा प्रत्मेक छ भवहनाभा स्व:अनगुभन गयी सो प्रसतवेदन सम्फस्न्त्धत सनकामभा 
ऩेश गनेछ। साथै स्थानीम तहरे आपूरे गयेको अनगुभन ता सनरयऺणको प्रसतवेदन प्रत्मेक 
आसथफक वषफ सभाप्त बएको सभसतरे एक्काइस ददन सबर बौसतक ऩूवाफधाय ववकास भन्त्रारमभा ऩठाइ 
त्मस्तो प्रसतवेदन सावफजसनक गने छ। 
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तासरका ९-१:वातावयणीम अनगुभन सम्फस्न्त्ध वववयण 

अनगुभनका 
प्रकाय 

अनगुभनका सूचक अनगुभनको ववसध स्थान सभम अनभुासनत यकभ अनगुभन गने 
सनकाम 

साभास्जक- आसथफक तथा साॊस्कृसतक वातावयण 

प्रबाव अनगुभन  स्थासनमराई योजगायीभा प्राथसभकता  स्थरगत अवरोकन 

 

आमोजना स्थर सनभाफण चयण असतरयक्त रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह 

प्रबाव अनगुभन  काभदायहरूको ऺभता वृद्दीको 
कामफिभहरू सॊचारन 

 प्रस्शऺणको असबरेि 

 कामफस्थर अनगुभन 

आमोजना स्थर सनभाफण चयण असतरयक्त रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह 

बौसतक वातावयण 

प्रबाव अनगुभन  आमोजना स्थरभा फगैँचा सनभाफण  स्थरगत अवरोकन आमोजना स्थर सॊचारन चयण असतरयक्त रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक 

सनमभऩारन 
अनगुभन 

 ढर सनकास प्रणारीको मोजना  NBC 208:2003 सॉग 
तरुना 

आमोजना स्थर सॊचारन चयण २५,००० प्रस्तावक/स्थानीम 
तह/ बौतक 

ऩूवाफधाय ववकास 
भन्त्रारम 

जैववक वातावयण 

प्रबाव अनगुभन  सजावट प्रजासतको वृऺ ायोऩण  स्थरगत अवरोकन आमोजना स्थर सॊचारन चयण असतरयक्त रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह 

प्रबाव अनगुभन  रर्क्षम फभोस्जभको ऩूवाफधाय य 
सवुवधाको व्मवस्था 

 हरको सयुऺाका रासग CCTV य 
सयुऺा गाडफको व्मवस्था 

 स्थरगत अवरोकन आमोजना स्थर सॊचारन चयण २०,००० प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह 

प्रबाव अनगुभन  अऩाङ्ग भैरी फ्रोय मोजना  स्थरगत अवरोकन आमोजना स्थर सॊचारन चयण असतरयक्त रागत प्रस्तावक/ स्थानीम 
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अनगुभनका 
प्रकाय 

अनगुभनका सूचक अनगुभनको ववसध स्थान सभम अनभुासनत यकभ अनगुभन गने 
सनकाम 

 सवायी साधनहरूको आवागभन 
सहजकताका रासग कभफचायीको 
सनमसु्क्त 

आवश्मक छैन तह 

प्रबाव अनगुभन  सीऩ तथा दऺता अनसुाय 
योजगायीभा प्राथसभकता 

 स्थरगत अवरोकन 
य सोधऩछु 

आमोजना स्थर सॊचारन चयण असतरयक्त रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह 

प्रबाव अनगुभन  आमोजनाभा कामाफयत 
कभफचायीहरूराई प्राववसधक तासरभ 

 कभफचायीसॉग 
सोधऩूछ 

आमोजना स्थर सॊचारन चयण असतरयक्त रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह 

प्रबाव अनगुभन  स्थानीम उत्ऩादनको प्रमोग  स्थरगत अवरोकन आमोजना स्थर सॊचारन चयण असतरयक्त रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह 

प्रबाव अनगुभन  कय बकु्तानीको यससद  कय बकु्तानीको 
असबरेि 

आमोजना स्थर सॊचारन चयण २५,००० प्रस्तावक/ वन 
तथा वातावयण 

भन्त्रारम 
प्रबाव अनगुभन  उच्च रयजोरसुनको यासरको 

सभमभा ऩसन सबसडमो येकडफ गनफ 
सऺभ सबसडमो रमाभेयाको प्रमोग 

 सयुऺाका रासग अराभफ य 
सॊकेतहरूको प्रमोग 

 स्थरगत अवरोकन आमोजना स्थर सॊचारन चयण असतरयक्त रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ वन 
तथा वातावयण 

भन्त्रारम 

बौसतक वातावयण 
प्रबाव अनगुभन  सनभाफण कामफ मोजना अनभुसत 

(Planning permit) अनसुाय 
गरयएको 

 मोजना अनभुसतसॉग 
तरुना 

आमोजना स्थर सनभाफण चयण ३०,००० प्रस्तावक/ 
भहानगयऩासरका 

प्रायस्म्बक  सवायी साधनफाट हनुे उत्सजफन  स्थरगत वाम ु आमोजना स्थर सनभाफण चयण ५०,००० प्रस्तावक/ स्थानीम 
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अनगुभनका 
प्रकाय 

अनगुभनका सूचक अनगुभनको ववसध स्थान सभम अनभुासनत यकभ अनगुभन गने 
सनकाम 

अवस्थाको 
अनगुभन 

(sox, NOx, CO) 

 धूरो कणको भारा (PM10, PM2.5) 

 सनभाफण साभग्री ढुवानी गदाफ 
िाइऩोसरनको प्रमोग 

 सखु्िा भौसभभा सडक य सनभाफण 
स्थरभा सनमसभत रूऩभा ऩानी 
छवकफ न े

गणुस्तयको भाऩन 

 साइटभा यहेको वाम ु
प्रदूषणको स्रोत 
अध्ममन 

 वामकुो गणुस्तय 
भाऩदण्डसॉग तरुना 

तह/ वातावयण 
ववबाग 

प्रायस्म्बक 
अवस्थाको 
अनगुभन 

 प्रबाववत ऺेरको Equivalent 

Noise Level (Day/Night) 

 सनभाफण उऩकयणको सनमसभत भभफत 
सॊबाय 

 जेनेयेटयको रासग छुटै फन्त्द 
कोठाको व्मवस्था 

 काभदायराई इमय ्रगको 
व्मवस्था 

 साउण्ड रेवर 
भीटयद्वाया भाऩन 

 भाऩदण्डसॉग ध्वसन 
स्तयको तरुना 

 स्थरगत अवरोकन 

आमोजना स्थर सनभाफण चयण २०,००० प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह/ वातावयण 

ववबाग 

सनमभऩारन 
अनगुभन 

 पोहोय व्मवस्थाऩन ववसध 

 पोहोयको प्रकाय अनसुायको 
डस्टववन 

 पोहोय व्मवस्थाऩन 
सनयीऺण 

आमोजना स्थर सनभाफण चयण २५,००० प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह/ वातावयण 

ववबाग 
प्रबाव अनगुभन  आमोजनाका रासग िान्त्पोभफय  स्थरगत अवरोकन आमोजना स्थर सनभाफण चयण असतरयक्त रागत 

आवश्मक छैन 
प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह/  वातावयण 

ववबाग 
जैववक वातावयण 
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अनगुभनका 
प्रकाय 

अनगुभनका सूचक अनगुभनको ववसध स्थान सभम अनभुासनत यकभ अनगुभन गने 
सनकाम 

सनमभऩारन 
अनगुभन 

 आमोजना स्थरभा दघुफटनाको सॊख्मा 
 कटान गरयने रूि १:२५ 

अनऩुातरे ससॊहदयवाय ऩरयसयभा 
वृऺायोऩन गरयएको स्थर 

 स्थरगत अवरोकन साभदुावमक वन सनभाफण चयण ५०,००० स्थानीम तह/ 
सड.व.का/वातावयण 
ववबाग/प्रस्तावक 

साभास्जक- आसथफक तथा साॊस्कृसतक वातावयण 
सनमभऩारन 
अनगुभन 

 आमोजना स्थरभा दघुफटनाको सॊख्मा 
 काभदायरे PPE को प्रमोग 

 प्रासथभक उऩचायको व्मवस्था 
 व्मवसामजन्त्म  स्वास्थम य सयुऺाका 

उऩामहरू सम्फन्त्धी प्रस्शऺण 

 सनमसभत स्वास्थम जाॉच य प्राथसभक 
उऩचायको उऩरब्धता 

 सनभाफण गसतववसधका 
रासग सरइएको 
आवश्मक सावधानी 
य सयुऺा 
अभ्मासहरूको 
अवरोकन 

 ऩीऩीइफको प्रमोगभा 
सनयीऺण 

 प्रस्शऺणको असबरेि 

आमोजना स्थर सनभाफण चयण ४०,००० प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह/ वन तथा 

वातावयण भन्त्रारम 

प्रबाव अनगुभन  ऩरुूष य भवहराराई एकै प्रकायको 
काभ गदाफ एकै प्रकायको सवुवधा 
बएको 

 काभदायसॉग छरपर आमोजना ऺेर सनभाफण चयण असतरयक्त रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह 

बौसतक वातावयण 
प्रबाव अनगुभन  िावपक व्मवस्थाऩनका रासग छुटै 

कभफचायीराई सनमकु्त 

 वैकस्लऩक ऩावकफ ङ ऺेर 

 ऩावकफ ङ सनषेध य ऩावकफ ङ ऺेर जस्ता 

 स्थरगत अवरोकन आमोजना 
प्रबाववत ऺेर 

सॊचारन चयण असतरयक्त रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह 
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अनगुभनका 
प्रकाय 

अनगुभनका सूचक अनगुभनको ववसध स्थान सभम अनभुासनत यकभ अनगुभन गने 
सनकाम 

ववसबन्न िावपक सॊकेतहरूको प्रमोग 
प्रायस्म्बक 
अवस्थाको 
अनगुभन 

 प्रबाववत ऺेरको Equivalent Noise 

Level (Day/Night) 
 Acoustic ceiling, wall panels, 

clouds, baffles को प्रमोग 

 फेरयमयका रूऩभा वार पेस्न्त्सङ य 
वृऺायोऩण 

 साउन्त्ड रेवर 
सभटयद्वाया भाऩन 

 भाऩदण्डसॉग ध्वसनको 
स्तयको तरुना 

 स्थरगत अवरोकन 

आमोजना स्थर सॊचारन चयण २०,००० प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह 

प्रबाव अनगुभन  पोहोय व्मवस्थाऩन ववसध 

 पोहोयको प्रकाय अनसुायको 
डस्टववन 

 पोहोय व्मवस्थाऩन 
सनयीऺण 

आमोजना स्थर सॊचारन चयण २५,००० प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह/ वन तथा 

वातावयण भन्त्रारम 
प्रबाव अनगुभन  उजाफ-दऺ इरेरिोसनक 

उऩकयणहरूको प्रमोग 
 स्थरगत अवरोकन आमोजना स्थर सॊचारन चयण असतरयक्त रागत 

आवश्मक छैन 
प्रस्तावक/ स्थानीम 

तह 
प्रबाव अनगुभन  सेस््ट टॊकी य सोक वऩटहरूको 

सनभाफण 
 स्थरगत अवरोकन आमोजना स्थर सॊचारन चयण असतरयक्त रागत 

आवश्मक छैन 
प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह/ वन तथा 

वातावयण भन्त्रारम 
प्रबाव अनगुभन  कभ ऩानी िऩत हनुे धाया तथा 

फ्लमासहरू जडान 
 स्थरगत अवरोकन आमोजना स्थर सॊचारन चयण असतरयक्त रागत 

आवश्मक छैन 
प्रस्तावक/ स्थानीम 

तह 
साभास्जक तथा आसथफक वातावयण 

सनमभऩारन 
अनगुभन 

 कामफऺ ेर अनसुायको व्मस्क्तगत 
सयुऺाका उऩकयण 

 प्राथसभक उऩचाय वकटको व्मवस्था 
 आमोजना स्थरभा दघुफटनाको सॊख्मा 

 स्थरगत अवरोकन 

 प्राथसभक उऩचाय 
वकट 

आमोजना स्थर सॊचारन चयण ४०,००० प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह 
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अनगुभनका 
प्रकाय 

अनगुभनका सूचक अनगुभनको ववसध स्थान सभम अनभुासनत यकभ अनगुभन गने 
सनकाम 

प्रबाव अनगुभन  सयुऺा प्रणारीको रासग ववसबन्न 
उऩकयण तथा सयुऺा गाडफ सनमकु्त 

 स्थरगत अवरोकन आमोजना स्थर सॊचारन चयण असतरयक्त रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह 

प्रबाव अनगुभन  िावपक य दघुफटना सनमन्त्रण य 
न्त्मूनीकयण गनफ जानकायीभूरक 
साइनफोडफसवहत सचेतनाका रासग 
िावपक सॊकेतहरूको प्रमोग 

 स्थरगत अवरोकन आमोजना 
प्रबाववत ऺेर 

सॊचारन चयण असतरयक्त रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह/ बौसतक 

ऩूवाफधाय ववकास 
भन्त्रारम 

सनमभऩारन  बीड व्मवस्थाऩन  NBC: 206: 2003 
Architectural  
Design 
Requirements 

अनसुाय ढोकाको   
सडजाइन 

आमोजना स्थर सॊचारन चयण असतरयक्त रागत 
आवश्मक छैन 

प्रस्तावक/ स्थानीम 
तह/ बौसतक 

ऩूवाफधाय ववकास 
भन्त्रारम 

नोट: सॊचारन चयणभा रैभाससक रुऩभा य सनभाफण चयणभा भाससक रुऩभा अनगुभन गने। 

 



 

120 
 

९.३ अनगुभनको रासग अनभुासनत रागत 

आमोजनाको सकायात्भक प्रबावहरू फढोत्तयी तथा नकायात्भक प्रबावहरू न्त्मूनीकयण य ऺसतऩूसतफको 
यकभ आमोजना रागतभा प्रस्ताववत गरयएको छ। त्मसको अनगुभनको रासग कूर रागत रू. 
३,७०,०००।– प्रस्ताव गरयएको छ: 

तासरका ९-२: अनभुासनत रागत 

अनगुभनको प्रकाय चयण रागत(रू) 

प्रायस्म्बक अवस्थाको अनगुभन 

वामकुो गणुस्तय सनभाफण चयण ५०,०००।- 

ध्वसनको स्तय सनभाफण चयण २०,०००।- 

ध्वसनको स्तय सॊचारन चयण २०,०००।- 

जम्भा  ९०,०००।- 

सनमभऩारन अनगुभन 

पोहोय व्मवस्थाऩन सनभाफण चयण २५,०००।- 

कटान गरयने रूि १:१० अनऩुातरे साभदुावमक वनभा वृऺ ायोऩण सनभाफण चयण ५०,०००।- 
व्मवसामजन्त्म स्वास्थम य सयुऺाका उऩामहरू सनभाफण चयण ४०,०००।- 
ढर सनकास प्रणारी सॊचारन चयण २५,०००।- 
व्मवसामजन्त्म स्वास्थम य सयुऺाका उऩामहरू सॊचारन चयण ४०,०००।- 
पोहोय व्मवस्थाऩन  सॊचारन चयण २५,०००।- 
जम्भा   २,०५,०००।- 
प्रबाव अनगुभन 
सनभाफण कामफ मोजना अनभुसत (planning permit) अनसुाय बएको  सनभाफण चयण ३०,०००।- 
साभास्जक सहमोग कामफिभ  सॊचारन चयण  
आमोजनाको सयुऺा व्मवस्थाऩन सॊचारन चयण २०,०००।- 
याजस्व सॊकरन  सॊचारन चयण २५,०००।- 
जम्भा   ७५,०००।- 
कूर  ३,७०,०००।- 
अनगुभनका रासग आवश्मक अनभुासनत रागत तर तासरकाभा प्रस्ततु गरयएको छ: 

 

तासरका ९-३: आमोजनाको सनभाफण य सॊचारन चयणको रासग ववऻ तथा कभफचायी ऩारयश्रसभक अनगुभन 
रागत यकभ 

ि. भानव जनशस्क्त ऩारयश्रसभक/ प्रायस्म्बक अवस्थाको सनमभऩारन अनगुभन प्रबाव अनगुभन 



 

121 
 

सॊ. ददन अनगुभन 

ददन रागत (रू) ददन रागत (रू) ददन रागत (रू) 

१ वातावयणीम 
ववऻ 

६००० १२ ७२००० १५ ९०००० १५ ९०००० 

२ वन ववऻ  ५००० ४ २०००० १० ५०००० १० ५०००० 

३ सभाजशास्त्री  ५००० ८ ४०००० १० ५०००० १० ५०००० 

४ लमाफ 
टेस्रनससमन  

५००० ८ ४०००० १० ५०००० १० ५०००० 

५ इफस्न्त्जसनमय ५००० ८ ४०००० १० ५०००० १० ५०००० 

६ कानून ववऻ ५००० ० ० ५ २५००० ० ० 

७ अन्त्म   ८००००  ५००००  ७०००० 
 कूर   २९२०००  ३६५०००  ३६०००० 

मस आमोजनाको रासग कुर अनगुभन रागत रू १३,८७,०००– अऺयोवऩ तेह्र राि सतासी 
हजाय प्रस्ताव गरयएको छ। अनगुभनका रासग आवश्मक कूर रागत तरको तासरकाभा ददइएको 
छ। 

तासरका ९-४: अनगुभनका रासग आवश्मक कूर रागत 

ि.सॊ. अनगुभनका प्रकाय उऩकयण, प्रमोगशारा तथा 
अनगुभनका रासग व्मवस्थाऩन 

रागत (रू.) 

ववऻ तथा कभफचायी 
रागत (रू) 

कूर रागत (रू) 

१ प्रायस्म्बक अवस्थाको 
अनगुभन 

९०,०००।- २,९२,०००।- ३,८२,०००।- 

२ सनमभऩारन अनगुभन २,०५,०००।- ३,६५,०००।- ५,७०,०००।- 

३ प्रबाव अनगुभन ७५,०००।- ३,६०,०००।- ४,३५,०००।- 

 कूर ३,७०,०००।– १०,१७,०००।- १३,८७,०००।- 
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ऩरयच्छेद १०: वातावयणीम ऩयीऺण 

आमोजना सॊचारन बएको केवह सभम ऩिात वातावयणीम प्रबाव ऩयीऺण गरयनेछ। वातावयणीम 
प्रबाव ऩयीऺण गनुफको आवश्मकताहरू सनम्नानसुाय यहेका छन।् 

 आमोजना सनभाफण ऩिात य आमोजना सॊचारन ऩूवफ, आमोजना ऺेरभा यहेका प्राकृसतक, 
साभास्जक य आसथफक स्रोतहरूको जानकायी हाससर गनफ। 

 वातावयणीम प्रसतकूर प्रबावहरू न्त्मूनीकयण तथा अनकूुर प्रबावहरू फढोत्तयीका 
उऩामहरूको कामाफन्त्वमनको प्रबावकायीताफाये जानकायी प्राप्त गनफ। 

 वातावयणीम प्रबावहरू न्त्मूनीकयण तथा फढोत्तयीका उऩामहरूरे सोचेअनरुूऩ प्रबावकायी 
बएनबएको जानकायी हाससर गनफ। 

 आमोजनाका कायणरे धयातरीम ह्रास ऩनुस्थाऩना बए नबएको जाॉच गनफ। 

 स्थानीम आसथफक गसतववसधभा आमोजनाको प्रबाव जाॉच गनफ। 

वातावयण  सॊयऺण सनमभावरी, २०७७ अनसुाय वन तथा वातावयण भन्त्रारमरे आमोजना 
सॊचारन बएको २ वषफऩसछ वातावणीम प्रबाव ऩयीऺण गने कुया उलरेि गयेको छ। मसको रासग 
सम्फस्न्त्धत  ववबाग तथा सयोकायवारा सनकामसॉग सभन्त्वम गने तथा सम्ऩूणफ ऩयीऺणको 
उत्तयदावमत्व आमोजना प्रस्तावकको हनुे छ। वातावयणीम ऩरयऺणभा साभान्त्मतमा तीन ऩऺहरू 
सॊरग्न हनुे छन।् ती ऩयीऺक, ऩयीस्ऺत ऩऺ (प्रस्तावसॉग सयोकाय बएको) य तेस्रो ऩऺ। 

१०.१ वातावयणीम ऩयीऺणका वकससभ  

वातावयणीम ऩयीऺणका वकससभ देहामफभोस्जभका हनुेछन ्। 

क. सनणफम तहको ऩयीऺण 

ि. कामाफन्त्वमन ऩयीऺण 

ग. कामफको प्रबावकारयता ऩयीऺण 

घ. आमोजना प्रबाव ऩयीऺण 

ङ. आॉकरन गरयएको प्रववसध ऩयीऺण 

च. वातावयणीम प्रबाव भूलमाङ्कन प्रविमा ऩयीऺण 
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तासरका १०-१: वातावयणीम ऩरयऺण 

ि.
सॊ. 

वववयण आमोजनाको 
विमाकराऩ 

अनगुभन 
गरयएको 
प्रबाव 

िास प्रबाव न्त्मूनीकयणका उऩाम प्रबावकारयता सूचना तथमाङ्कको 
स्रोत 

बौसतक ऩऺ 

१ ऩानीको 
गणु 

सॊचारनका िभभा 
आमोजनाफाट 
्रास्स्टक, कागज, िेय 
गएका िानकुेया, आदद 
पोहोय उत्सजफन 

उत्सस्जफत 
पोहोयको 
उस्चत 
व्मवस्थाऩन 
नबए 
प्रदषुणको 
सम्बावना 

जर प्रदूषण/ ऩानीको 
गणुस्तयभा ह्रास 

स्रोत भै कुवहने य नकुवहने 
पोहोय छुट्याइन ेय त्मसराई 
छुटै यॊगका डस्टववनहरूभा 
सॊकरन गरयने, मसयी सॊकरन 
गरयएको पोहोय 
नगयऩासरकाको सभन्त्वमभा 
व्मवस्थाऩन गरयन ेछ। 

उच्च पोहोय 
अनसुायको 
डस्टववनको 
प्रमोग 

स्थरगत 
अवरोकन 

शौचारम,फाथरूभ तथा 
बान्त्साफाट पोहोय ऩानी 
उत्सजफन 

वऩउने ऩानी 
वा बसूभगत 
ऩानीका 
स्रोतभा 
सभससएय 
सभस्मा 
सनम्त्माउन 
सरन े

जर प्रदषुण/ ऩानीको 
गणुस्तयभा ह्रास 

शौचारम तथा फाथरूभको 
प्रमोगराई ध्मानभा यास्ि उस्चत 
ऺभताको सेस््ट टॊकीभा 
ऩानीराई ऩूणफ प्रशोधन गनफ 
सोक् वऩटहरू (Soak pit) 

सनभाफण गरयनेछ। Sewage 

handling unit companies 
द्वाया सेस््टक टमाॊकको स्रज 
(sludge) व्मवस्थाऩन गरयने 
छ। 

उच्च सेस््ट टॊकी 
तथा सोक 
वऩटको 
सनभाफण 

स्थरगत 
अवरोकन 

३ ध्वनीको 
भारा 

तलरो य भासथलरो 
सदनको फैठक 

ध्वनी प्रदूषण आमोजना ऺेर  
वरयऩरयका 

ध्वनी प्रदषुणका सभस्माराई 
कभ गनफ Acoustic ceiling, 

उच्च Acoustic 
ceiling, 
wall 

स्थरगत 
अवरोकन 
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ि.
सॊ. 

वववयण आमोजनाको 
विमाकराऩ 

अनगुभन 
गरयएको 
प्रबाव 

िास प्रबाव न्त्मूनीकयणका उऩाम प्रबावकारयता सूचना तथमाङ्कको 
स्रोत 

आमोजना स्थानीमराई शायीरयक 
तथा भानससक थकान 
हनु सरन े

wall panels,clouds, baffles 

को प्रमोग गरयनेछ। साथै 

acoustic false-ceiling को 
ऩसन आवश्मकता अनसुाय 
प्रमोग गरयनेछ। 

बवन फावहयको आवाज 
सनमन्त्रण गनफ, आमोजना ऺेर 
वरयऩरय वेरयमयका रूऩभा वार 
पेस्न्त्सङ य वृऺायोऩणको 
प्रस्ताव गरयएको छ। 
जेनेयेटयराई फन्त्द कोठाभा 
यािी आवाज कभ गरयनेछ। 

panels,clo
uds, 

baffles को 
प्रमोग, 
आमोजना 
ऺेर वरयऩरय 
वेरयमयका 
रूऩभा वार 
पेस्न्त्सङ य 
वृऺायोऩण 

४ ब ूउऩमोग ऩतुरी फगैँचा ऺेरभा 
प्रस्ताववत आमोजना 
सनभाफण 

बउूऩमोग 
ऩरयवतफन 

िलुरा ऺेर स्थामी 
रूऩभा ऩरयवतफन हनु े

बवन सनभाफण, ग्राउण्ड कबयेज 
य िलुरा ठाउॉ जस्ता सनभाफण 
कामफ मोजना अनभुसत 
(planning permit) अनसुाय 
यास्िनेछ। 

उच्च कामफ मोजना 
अनभुसत 
अनसुाय 
सनभाफण कामफ 

स्थरगत 
अवरोकन 

५ जरस्रोत आमोजनाभा ऩानी 
आऩूसतफका रासग 
बसूभगत ऩानी प्रमोग 

बसूभगत 
ऩानीको 
प्रमोग 

वयऩयको बगूबॉम जर 
सतह कभ गनफ सरन े

ऩानीको बसूभगत रयचाजफका 
रासग िारी ठाउॉहरू प्रस्ताव 
गरयएको छ। 

भध्मभ िारी 
ठाउॉहरू 
उऩमकु्त 
भाराभा 

स्थरगत 
अवरोकन 
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ि.
सॊ. 

वववयण आमोजनाको 
विमाकराऩ 

अनगुभन 
गरयएको 
प्रबाव 

िास प्रबाव न्त्मूनीकयणका उऩाम प्रबावकारयता सूचना तथमाङ्कको 
स्रोत 

छासडएको 
पोहोय व्मवस्थाऩन तयर 

पोहोयको 
उस्चत 
व्मवस्थाऩन 
नहनु ु

वातावयण प्रदषुण सेस््टक ट्याॊकको तथा सोक् 
वऩटहरूको सनभाफण गरयनेछ। 

उच्च सेस््ट टॊकी 
तथा सोक 
वऩटको 
सनभाफण 

स्थरगत 
अवरोकन 

जैववक ऩऺ 
१ वनस्ऩसत सनभाफण कामफ करयफ ४०० 

वटा रूि 
कटान 

वनस्ऩसत सफनास प्रस्तावकरे कटान गरयने रूि 
१:१० अनऩुातरे वृऺायोऩन 
गरयनेछ य ऩाॉच वषफ सम्भ 
हेयचाह गरयने 

उच्च १:१० 
अनऩुातरे 
वृऺायोऩन 

स्थरगत 
अवरोकन 

साभास्जक आसथफक तथा साॉस्कृसतक ऩऺ 
१ सदनहरू 

सञ्चारन 
सॊस्घम सॊसद बवन 
ऩरयसय सनभाफण 

सॊसद 
सञ्चारनको 
रासग उस्चत 
स्थान 

ठूरो सॊख्माभा 
सहबासगताका रासग 
सबा य सम्भेरन गने 
स्थान 

सॊसदहरू सॊचारन अनसुायको 
ऩूवाफधाय य सवुवधाको व्मवस्था, 
हरको सयुऺाका रासग CCTV 
य सयुऺा गाडफको व्मवस्था, 
सहबासगराई आवश्मक सूचना, 
कामफिभको सभीऺा तथा 
आमोस्जत हरको सनदेशन 
ददइन े

उच्च कामफिभ 
अनसुायको 
ऩूवाफधाय य 
सवुवधाको 
व्मवस्था, 
सयुऺाका 
रासग CCTV 

य सयुऺा 
गाडफको 

स्थरगत 
अवरोकन 
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ि.
सॊ. 

वववयण आमोजनाको 
विमाकराऩ 

अनगुभन 
गरयएको 
प्रबाव 

िास प्रबाव न्त्मूनीकयणका उऩाम प्रबावकारयता सूचना तथमाङ्कको 
स्रोत 

व्मवस्था 
२ योजगायी ववसबन्न आमोजना 

गसतववसधका रासग 
काभदायको 
आवश्मकता 

योजगायीको 
अवसय 
सजृना 

स्थानीमको आम स्रोत 
फढ्न ुसाथै 
जीवनस्तयभा सधुाय 
हनु ु

आमोजना ववसबन्न गसतववसधका 
रासग आवश्मक काभदायराई 
सीऩ य ऺभताका आधायभा 
प्राथसभकता ददइन े

भध्मभ स्थानीमराई 
योजगायी 

स्थानीमराई 
सोधऩछु 

३ स्वास्थम सबासम्भेरनभा 
कभफचायीहरूको 
सॊरग्नता 

व्मवसावमक 
स्वास्थम य 
सयुऺा 
जोस्िभ 

सनमसभत रूऩभा एउटै 
स्स्थसतभा काभ गदाफ 
िटृुा दखु्न ुतथा 
ससु्न्नन,ु भाॊशऩेशीभा 
थकान हनु,ु ढाड 
दखु्न,े घाॉटी य काॉध 
सम्फस्न्त्ध सभस्मा, य 
अन्त्म स्वास्थम 
सभस्माहरू हनु सरछ 

पोहोय व्मवस्थाऩन 
गने कभफचायीहरूराई 
सॊिसभत योगहरूफाट 
सॊिभण हनुे जोस्िभ 
हनु्त्छ 

ध्वसन, भेस्शनयीहरू, य 
जेनेयेटय अऩयेटयहरू 

कभफचायीहरू फीच वकफ  योटेसन 
राग ुगरयनेछ। 
कभफचायीहरूराई स्वास्थम 
फीभाको प्रावधान यहेको छ। 

कभफचायीहरूराई कामफऺ ेर 
अनसुायको व्मस्क्तगत सयुऺाका 
उऩकयण उऩरब्ध गयाइनेछ। 

प्राथसभक उऩचाय वकटको 
व्मवस्था गयाइनेछ। 

व्मवसावमक स्वास्थम य सयुऺा 
जोस्िभहरू य सयुऺा 
सावधानीहरूको फायेभा 
जागरूकता ददइनछे। 

उच्च कभफचायीहरू 
फीच वकफ  
योटेसन, 
स्वास्थम 
सफभाको 
प्रावधान,का
मफऺ ेर 
अनसुायको 
व्मस्क्तगत 
सयुऺाका 
उऩकयण 

कभफचायीराई 
सोधऩछु, 
स्थरगत 
अवरोकन 
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ि.
सॊ. 

वववयण आमोजनाको 
विमाकराऩ 

अनगुभन 
गरयएको 
प्रबाव 

िास प्रबाव न्त्मूनीकयणका उऩाम प्रबावकारयता सूचना तथमाङ्कको 
स्रोत 

जस्तै उच्च आवाज 
ऺेरभा काभ 
गरययहेका 
कभफचायीहरूराई 
प्रबाव ऩानफ सरछ 

  ववसबन्न ऺेरका  
भासनसहरूसॉग बेटघाट 

योगको 
सॊिभण 

योग पैसरएय 
स्थासनमरूऩभा 
सॊिभण फढ्न सरछ 

सरूवा योगहरूफाट फच्न 
सनभाफण ऺेरका काभदायहरूको 
सनमसभतरूऩभा स्वास्थम ऩयीऺण 
गरयनेछ 

उच्च कभफचायीहरू
को सनमसभत 
रूऩभा 
स्वास्थम 
ऩयीऺण 

कभफचायीराई 
सोधऩछु 

४ सयसपाइफ अऩमाफप्त सयसपाइफका 
सवुवधाहरू 

वातावयणीम 
प्रदूषण तथा 
योग सॊिभण 

याविम तथा 
अन्त्तयाफविम 
प्रसतसनसधहरूभा नयाम्रो 
प्रबाव ऩानफ सरछ 

सॊसदहरको ऺभता अनसुायको 
सयसपाइफको सवुवधाको 
व्मवस्था गरयनछे। 

भध्मभ थऩ 
शौचारमको 
सनभाफण 

स्थरगत 
अवरोकन 

५ वातावयणी
म 

सौन्त्दमफता 

ऩरयसय वरयऩरय फगैँचा 
सनभाफण 

सजावट 
प्रजासतका 
सफरूवाहरूको 
वृऺायोऩण 

सनु्त्दयता फढाउन े आमोजना स्थरको भौसभराई 
सहुाउदो प्रजासतको योऩन तथा 
सनमसभत हेयचाह 

भध्मभ सजावट 
प्रजासतका 
सफरूवाहरू
को 
वृऺायोऩण 

स्थरगत 
अवरोकन 

६ सयुऺा याविम तथा अन्त्तयाविम 
सम्भेरन आमोजना 

सयुऺाको 
व्मवस्था 

सयुऺा प्रणारीको 
रासग ववसबन्न 

उच्च रयजोरसुनको यासरको 
सभमभा ऩसन सबसडमो येकडफ 

उच्च सयुऺा 
प्रणारीको 

स्थरगत 
अवरोकन 
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ि.
सॊ. 

वववयण आमोजनाको 
विमाकराऩ 

अनगुभन 
गरयएको 
प्रबाव 

िास प्रबाव न्त्मूनीकयणका उऩाम प्रबावकारयता सूचना तथमाङ्कको 
स्रोत 

उऩकयणको स्थाऩना 
तथा सॊकेतहरूको 
प्रमोग 

गनफ सऺभ सबसडमो रमाभेयाको 
प्रमोग गरयने, सावफजसनक 
स्थानहरूभा सयुऺाका रासग 
अराभफ य सॊकेतहरू यास्िने, 
भखु्म प्रवेशद्वायहरूभा यहेका 
सफै सयुऺा ऩोिहरूभा 
रमाभेयाको जडान गरयन े

रासग 
ववसबन्न 
उऩकयणको 
स्थाऩना 
तथा 
सॊकेतहरूको 
प्रमोग 
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१०.२ वातावयणीम ऩयीऺणको फजेट 

वातावयणीम ऩयीऺणका रासग रागत अनसुाय फजेट सनम्न तासरकाभा ददइएको छ: 
तासरका १०-२: वातावयणीम ऩयीऺणका रासग आवश्मक फजेट 

ि.सॊ. स्थरगत भ्रभण    

ि.सॊ. जनशस्क्त  ददन सॊख्मा यकभ (रू) कूर (रू) 

१ इफ.आइ.ए ववऻ ७ ८०००।- ५६,०००।- 

२ वनववऻ २ ४०००।- ८,०००।- 

३ सभाजशास्त्री ७ ४०००।- २८,०००।- 

४ वन्त्म जन्त्त ुववऻ ४ ५०००।- २०,०००।- 

५ सससबर इस्न्त्जसनमय ४ ६०००।- २४,०००।- 

 प्रमोगशारा कामफ 
६ ध्वनी गणुस्तय ऩयीऺण  ५००००।- ५०,०००।- 

७ जर गणुस्तय ऩयीऺण  ५००००।- ५०,०००।- 
८ पोहोय ऩानीको गणुस्तय  

ऩयीऺण 
 ७००००।- ७०,०००।- 

 जम्भा ३,०६,०००।- 
 प्रसतवेदन तमायी 
१ वातावयण ववऻ ७ ८०००।- ५६०००।- 
२ वन ववऻ २ ३०००।- ६०००।- 
३ सभाजशास्त्री ५ ३०००।- १५०००।- 
४ बौसतक वातावयण ववऻ १ ३०००।-- ३०००।- 
५ लमाव टेस्रनससमन ४ ४०००।- १६०००।- 
६ सससबर इस्न्त्जसनमय १ ५०००।- ५०००।- 
७ स्ज.आइ.एस ववऻ १ ३०००।- ३०००।- 
८ प्रसतवेदन वप्रस्न्त्टङ य स्टेशनयी अनभुासनत ५०,०००।- 
 जम्भा १,५४,०००।- 
 कूर रागत ४,६०,०००।- 

१०.३ वातावयण व्मवस्थाऩन मोजनाको सायाॊश रागत 

वातावयण व्मवस्थाऩन मोजनाभा प्राववसधक साभग्री, सकायात्भक प्रबावहरूको फढोत्तयीका उऩामहरू 
य नकायात्भक प्रबावहरूको न्त्मूनीकयणका उऩामहरू, साथै कामाफन्त्वमन तासरका, प्रकोऩ 
व्मवस्थाऩन, अनगुभन मोजना, उऩकयणहरू िरयद य प्रमोगशारा िचफ, आददको सभावेश गरयएको 
छ। 
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तासरका १०-३: वातावयण व्मवस्थाऩन मोजनाको सायाॊश रागत  

ि.सॊ. वववयण अनभुासनत रागत (रू) 

१ सकायात्भक प्रबावहरू फढोत्तयीका उऩामहरू २३,००,०००।- 

२ नकायात्भक प्रबावहरू न्त्मूनीकयणको उऩामहरू ४०,६०,०००।- 

३ प्रकोऩ व्मवस्थाऩन मोजना १७,००,०००।- 

४ उऩकयण िरयद, प्रमोगशारा तथा अनगुभनका कभफचायी रागत ३,७०,०००।- 

५ ववऻ ऩारयश्रसभक  १०,१७,०००।- 

६ वातावयणीम ऩयीऺण ४,६०,०००।- 

 कूर ९९,०७,०००।- 
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ऩरयच्छेद ११: सनष्कषफ तथा प्रसतफद्धता  

११.१ अध्ममनको सनष्कषफ 

प्रस्ताववत सॊस्घम सॊसद ऩरयसय आमोजना देशको याजधानी शहय काठभाण्डौंको केन्त्र साथै देशको 
प्रभिु प्रशासवकम केन्त्र ससॊहदयवाय ऩरयसय सबर अवस्स्थत छ। मो आमोजना ससॊहदयवायको उत्तय 
ऩूवॉ ददशाभा ऩतुरी फगैँचा य सानो सैसनक टुकुडी यहेको जग्गाभा तत्कारीन श्री ५ को सयकाय 
भन्त्री ऩरयषद्को सभसत २०५५/३/८ को सनणफम फभोस्जभ करयफ १७८ योऩनी जग्गाभा सनभाफण 
गने सनणफम फभोस्जभ गरयएको छ। मस ऩरयसयभा तलरो सदन, भासथलरो सदन, सस्चवारम बवन, 
ऩाटॊ कामाफरमहरू ससभसत कामाफरमहरू आदद गयी जम्भा १० वटा ब्रकहरू यहने मो ऩरयसय 
सबर सॊसद सॊचारनको रागी सम्ऩूणफ सवुवधाहरू यहने छ। 

प्रस्ताववत आमोजना सनभाफण तथा सॊचारन हुॉदा सम्बाववत प्रसतकुर य अनकूुर प्रबावहरूको ववश्लषेण 
गरयएको छ। अध्ममन अनसुाय मस आमोजनाफाट सकायात्भक प्रबावहरू धेयै भाराभा ऩाइएको 
छ। ववशेषत, सॊसद सॊचारनको रागी उस्चत स्थानको उऩरब्धता, योजगायीको सजृना, सीऩ 
ववकास, स्थानीम फजाय ववकास, ऩूवाफधाय ववकास, आदद आमोजनाको सॊचारन चयणका 
सकायात्भक प्रबावहरू हनु।् 

प्रस्ताववत आमोजना वातावयणीम ऩऺहरूको अध्ममनभा देिाऩयेका केवह नकायात्भक 
प्रबावहरूसभेत ऩवहचान गरयएका छन।् मसभा आमोजनाका कायणरे जसभनको ब-ूउऩमोसगताभा 
ऩरयवतफन आउने छ। त्मसैगयी आमोजनाफाट ध्वनी प्रदषुण, जर प्रदूषण, ठोस तथा तयर 
पोहोयभैरा उत्सजफन, आदद बौसतक वातावयणभा प्रसतकूर प्रबावहरू ऩने देस्िन्त्छ। आमोजना 
सॊचारन चयणभा काभदायहरूको ऩेशागत स्वास्थम य सयुऺा, िावपकभा चाऩ, योग सॊिभण, जस्ता 
सम्बाववत नकायात्भक प्रबाव ऩने देस्िन्त्छ। 

ती नकायात्भक प्रबावहरू न्त्मूनीकयणका उऩामहरूभा आमोजनाभा उत्सजफन भाऩदण्ड अनसुायको 
ढुवानी सवायी साधन वा उऩकयण प्रमोग, सनभाफण साभग्री ढुवानी गदाफ िाइऩोसरनरे छोवऩन,े 
आमोजनाराई रस्ऺत िान्त्सपभफय यास्िने, िरुा स्थानको ववकलऩ प्रस्ताव गरयने, प्रस्तावकरे कटान 
गरयएको रूि अनसुायको १:२५ दयरे ससॊहदयवाय ऩरयसयभा वृऺ ायोऩन गने, काभदायहरूराइफ 
सयुस्ऺत सनभाफण अभ्मास (Safe Construction Practice) सम्फस्न्त्ध तासरभ, काभदायहरूको सनमसभत 
रूऩभा स्वास्थम ऩयीऺण आदद यहेका छन।् 

ती वातावयणीम सॊयऺण उऩामहरूको कामाफन्त्वमन ससुनस्ित गनफ वातावयण व्मवस्थाऩन मोजना 
तमाय गरयएको छ, जसभा उऩामहरू कामाफन्त्वमनको रासग ववस्ततृ मोजना, वातावयणीम अनगुभन य 
वातावयणीम ऩयीऺण कामफ सभावेश छ। मस आमोजनाको प्रायस्म्बक अनगुभनको रागी 
रू.३,८२,०००।– सनमभऩारन अनगुभनको रासग रू.५,७०,०००।– य प्रबावहरू अनगुभनको 
रासग रू.४,३५,०००।– कूर रू.१३,८७,०००।– यकभ छुट्याइएको छ। साथै वातावयणीम 
ऩयीऺणका रासग कूर रू.४,६०,०००।– यकभ छुट्याइएको छ।  
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मस स्तयको अन्त्म आमोजनाको तरुनाभा मस आमोजनाफाट हनुे वातावयणीम नकायात्भक असयहरू 
न्त्मनु छन।् धेयैजसो असयहरू स्थानीम स्तयभै सनभाफण चयणभा भार सससभत छन।् आमोजनाफाट 
हनुे असधकाॊश नकायात्भक असयहरूराई ददइएका न्त्मूसनकयणका उऩामहरूफाटै कभ मा ऺसतऩूसतफ 
गनफ सवकन्त्छ य स्थासनम स्तयभा य सनभाफण चयणभै सससभत गनफ सवकन्त्छ। वातावयणीम व्मवस्थाऩन 
मोजना सबर सभेवटएका उऩामहरू अफरम्फन गरयए आमोजनाका ऺेरभा बौसतक, जैसफक, साभास्जक 
तथा साॉस्कृसतक वातावयणभा ठुरो असय ऩने देस्िदैन। त्मसैरे आमोजनाको प्रकृसत, मसको 
अवस्स्थसत, आवश्मकता तथा ऩवहचान गरयएका सम्बाववत नकायात्भक असयहरूराई भध्म नजय 
गदाफ वातावयणीम िृविकोण फाट आमोजना वातावयण भैरी हनुका साथै आमोजना सॊचारनभा 
लमाउन उऩमकु्त देस्िन्त्छ। 

११.२ प्रसतफद्धता 

वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकन अध्ममन अनसुाय, ऩवहचान गरयएका नकायात्भक प्रबावहरू 
न्त्मूनीकयणका तथा सकायात्भक प्रबावहरू फढोत्तयीका उऩामहरू कामाफन्त्वमन गरयनेछ। मस 
प्रसतवेदनभा उलरेि गरयएको वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना य अनगुभनभा उलरेस्ित ववषम 
वस्तकुो अऺयस कामाफन्त्वमन हनुेछ। 

वन तथा वातावयण भन्त्रारम, शहयी ववकास भन्त्रराम,सहयी ववकास तथा बवन सनभाफण ववबाग 
साथै  स्थानीम सनकामहरूको सभन्त्वमभा रगाताय अनगुभन गयी देस्िएका कभी कभजोयीहरूराई 
सभाधान गयी कुनै ऩसन वातावयणीम व्मवधानहरू आउन नददन तत्कारीन साथै ददघफकारीन 
उऩामहरू अफरम्फन गयी कामफ गने कुयाभा मस आमोजनाको प्रस्तावक सम्ऩूणफ कामफहरूको 
कामाफन्त्वमनको रागी प्रसतवदिॄ छ। 
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 अनसूुची ०१: रारऩजुाफ 
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अनसूुची ०२: नाऩीको नरशा 
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अनसूुची ०३ :जग्गा सम्फस्न्त्ध भस्न्त्रऩरयषद्को सनणफम 
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अनसूुची ०४: सावफजसनक सनुवुाईको रासग प्रकास्शत सूचना 
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अनसूुची ०५: सावफजसनक सनुवुाईको रासग सूचना टाॉसको जानकायी  
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अनसूुची ०६: सावफजसनक सनुवुाईको पोटो य भाइनतु 
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  अनसूुची ०७ :अध्ममन टोरीको प्रसतफद्धता ऩर  

 
Name of Expert Expertise Position in study team 

Dr. Diwat Kumar Shrestha Environmental Expert EIA Team Leader 

Tika Ram Dhakal Forest Expert Team Member  

Dr. Gyanu Chhetri Socio-economist Team Member 

Gyanendra Nath Aryal Legal Expert Team Member 

Sudeep Sharma Poudyal Urban Planner Team Member 

Govinda Aryal Civil Engineer Team Member 

Upendra Man Malla GIS Expert Team Member  

 
 

Declaration from EIA Study Team Leader 
 
Title of the Scoping / EIA Report:   Environmental Impact Assessment of  

Parliament Building Complex (PBC)  
  
Name/Address of the Project Proponent:  
 
Department of Urban Development and Building Construction (DUDBC)  

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

Phone: (977-1-) 4262945, 4262365 

Fax: (977-1-) 4262439 

Email: info@dudbc.gov.np 

Website: www.dudbc.gov.np 

 

I declare the following: 

(i)  I have read and checked the content of this EIA Study report; 

(ii) My study team members have conducted the study professionally using 

acceptable methodologies; 

(iii) The study findings are correct to the best of my knowledge; and have not been 

altered in any manner; and 

(iv) Myself and my team shall be accountable for any misleading information in any 

part of this report. 

 

 

 

Signature:                                                                

Name: Dr. Diwat Kumar Shrestha (Environmental Expert) 

Date: 

                    
 
 
 
 

mailto:info@dudbc.gov.np
http://www.dudbc.gov.np/
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Declaration from EIA Study Team Members 
 
 
Title of the Scoping / EIA Report:   Environmental Impact Assessment of  

Parliament Building Complex (PBC)  
  
Name/Address of the Project Proponent:  
 
Department of Urban Development and Building Construction (DUDBC)  

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

Phone: (977-1-) 4262945, 4262365 

Fax: (977-1-) 4262439 

Email: info@dudbc.gov.np 

Website: www.dudbc.gov.np 

     
 

I declare the following: 

 

(i)  I have read and checked the content of this EIA Study report; 

(ii) My study team members have conducted the study professionally using 

acceptable methodologies; 

(iii) The study findings are correct to the best of my knowledge; and have not been 

altered in any manner; and 

(iv) Myself and my team shall be accountable for any misleading information in any 

part of this report. 

 

 

Signature:                                                               

Name: Tika Ram Dhakal (Forest Expert) 

Date:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:info@dudbc.gov.np
http://www.dudbc.gov.np/
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Declaration from EIA Study Team Members 
 
 
Title of the Scoping / EIA Report:   Environmental Impact Assessment of  

Parliament Building Complex (PBC)  
  
Name/Address of the Project Proponent:  
 
Department of Urban Development and Building Construction (DUDBC)  

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

Phone: (977-1-) 4262945, 4262365 

Fax: (977-1-) 4262439 

Email: info@dudbc.gov.np 

Website: www.dudbc.gov.np 

     
 

 

I declare the following: 

 

(i)  I have read and checked the content of this EIA Study report; 

(ii) My study team members have conducted the study professionally using 

acceptable methodologies; 

(iii) The study findings are correct to the best of my knowledge; and have not been 

altered in any manner; and 

(iv) Myself and my team shall be accountable for any misleading information in any 

part of this report. 

 

 

Signature:                                                               

Name: Dr. Gyanu Chhetr (Socio-Economist)  

Date: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:info@dudbc.gov.np
http://www.dudbc.gov.np/
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Declaration from EIA Study Team Members 

 
 
Title of the Scoping / EIA Report:   Environmental Impact Assessment of  

Parliament Building Complex (PBC)  
  
Name/Address of the Project Proponent:  
 
Department of Urban Development and Building Construction (DUDBC)  

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

Phone: (977-1-) 4262945, 4262365 

Fax: (977-1-) 4262439 

Email: info@dudbc.gov.np 

Website: www.dudbc.gov.np 

     
 

 

I declare the following: 

 

(i)  I have read and checked the content of this EIA Study report; 

(ii) My study team members have conducted the study professionally using 

acceptable methodologies; 

(iii) The study findings are correct to the best of my knowledge; and have not been 

altered in any manner; and 

(iv) Myself and my team shall be accountable for any misleading information in any 

part of this report. 

 

 

 

Signature:                                                               

Name: Gyanendra Nath Aryal (Legal Expert) 

Date: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:info@dudbc.gov.np
http://www.dudbc.gov.np/
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Declaration from EIA Study Team Members 

 
 
 
Title of the Scoping / EIA Report:   Environmental Impact Assessment of  

Parliament Building Complex (PBC)  
  
Name/Address of the Project Proponent:  
 
Department of Urban Development and Building Construction (DUDBC)  

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

Phone: (977-1-) 4262945, 4262365 

Fax: (977-1-) 4262439 

Email: info@dudbc.gov.np 

Website: www.dudbc.gov.np 

 

 

I declare the following: 

 

(i)  I have read and checked the content of this EIA Study report; 

(ii) My study team members have conducted the study professionally using 

acceptable methodologies; 

(iii) The study findings are correct to the best of my knowledge; and have not been 

altered in any manner; and 

(iv) Myself and my team shall be accountable for any misleading information in any 

part of this report. 

 

 

 

Signature:                                                               

Name: Sudeep Sharma Poudyal (Urban Planner) 

Date: 

 
   

mailto:info@dudbc.gov.np
http://www.dudbc.gov.np/
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Declaration from EIA Study Team Members 
 
 
Title of the Scoping / EIA Report:   Environmental Impact Assessment of  

Parliament Building Complex (PBC)  
  
Name/Address of the Project Proponent:  
 
Department of Urban Development and Building Construction (DUDBC)  

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

Phone: (977-1-) 4262945, 4262365 

Fax: (977-1-) 4262439 

Email: info@dudbc.gov.np 

Website: www.dudbc.gov.np 

 
     
 

 

I declare the following: 

 

(i)  I have read and checked the content of this EIA Study report; 

(ii) My study team members have conducted the study professionally using 

acceptable methodologies; 

(iii) The study findings are correct to the best of my knowledge; and have not been 

altered in any manner; and 

(iv) Myself and my team shall be accountable for any misleading information in any 

part of this report. 

 

 

Signature:                                                             Official stamp: 

Name: Govinda Aryal (Civil Engineer) 

Date: 
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Declaration from EIA Study Team Members 
 
 
Title of the Scoping / EIA Report:   Environmental Impact Assessment of  

Parliament Building Complex (PBC)  
  
Name/Address of the Project Proponent:  
 
Department of Urban Development and Building Construction (DUDBC)  

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

Phone: (977-1-) 4262945, 4262365 

Fax: (977-1-) 4262439 

Email: info@dudbc.gov.np 

Website: www.dudbc.gov.np 

 

 

I declare the following: 

 

(i)  I have read and checked the content of this EIA Study report; 

(ii) My study team members have conducted the study professionally using 

acceptable methodologies; 

(iii) The study findings are correct to the best of my knowledge; and have not been 

altered in any manner; and 

(iv) Myself and my team shall be accountable for any misleading information in any 

part of this report. 

. 

 

 

Signature:                                                   Official stamp: 

Name: Upendra Man Malla  (GIS Expert) 

Date: 

 

 

  

mailto:info@dudbc.gov.np
http://www.dudbc.gov.np/
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अनसूुची ०८: ववद्यभान वातावयणीम अवस्था सम्फस्न्त्ध तथमाङ्क सॊकरनका रागी प्रमोग  गरयएको  

चेकसरि, प्रश्नावरी य अन्त्म सवेऺण साभाग्री 

वातावयणीम प्रबाफ भलुमाॊकन रासग प्रत्मऺ प्रस्ताववत घयधयुी सवेऺण प्रश्नावरीको ढाॉचा 
(Questionnaires)  

१. साभान्त्म जानकायी  

        क) सवेऺण  गरयएको गा.ऩा. / ना. ऩा.– 

        ि ) वडा न . -            गाउॉ -                 घय न. – 

        ग ) घयभूरी को नाभ ,थय -    

        घ) ऩरयवायभा फस्ने सदस्महरुको सॊख्मा -       भवहरा -     ऩरुुष – 

        ङ) ऩरयवायभा फस्ने सदस्महरुको वववयण 

ि. भ. नाभ घयभरुीसॊग 
को नाता 

सरॊग उभेय स्शऺा ऩेशा 

१       
२       
३       
४       
५       

 

फोलन ेबाषा -                                               धभफ -     

प्रभिु धासभफक चाडऩवफ -                           सवेऺण ऺेरभा ऩने धासभफक साॉस्कृसतक ठाउॉहरु  

च ) घयजग्गा-             ( बएको/ नबएको) 
२. जग्गा बए प्रकाय 
जग्गाको प्रकाय ससचाई ससुफधा 

बएको 
ससचाई ससुफधा 

नबएको 
आपैरे गयेको अरुराई 

कभाउन ददएको 
कैवपमत 

िेत      
फायी      
ऩािो      
 

३. ससचाईको श्रोत 

४. घय भार बएको / जग्गा नबएको 



 

157 
 

५. घय जग्गा केवह नबएको 
छ) ऩश ुऩॊऺी ऩारन गने गोठ .........( छ/ छैन) 
ज) घयभा शौचारमको व्मवस्था ........( छ/ छैन) 
झ) िाना ऩकाउने चरुोको प्रकाय .............. 
ज)  िाना ऩकाउन ेइन्त्धनको प्रकाय .............. 
ट) िान ऩकाउने इन्त्धनको श्रोत  ............. 
ठ) गाईफस्तकुो गोफय के भा प्रमोग गनुफ हनु्त्छ ? ............ 
ड ) तऩाईको ऩरयवायरे वऩउने ऩानीको श्रोत के हो ? .......... 

 

ढ) तऩाईको घयफाट तर उलरेि गरयएका नस्जकका ऩूवाफधाय तथा ससुफधाहरु छन ्/ छैनन ्? 
मदद छ बन ेतर ददएको वववयण िरुाउनसु 

ि.स सवुवधाको वकससभ राग्न ेसभम कैवपमत 

१ प्राथासभक ववधारम   
२ स्वास्थम केन्त्र   
३ फस स्तप   
४ ऩदक्क सडक   
५ वास्णज्म  फैंक   
६ सहकायी फैंक   
७ साना वकसान ववकास  

आमोजना 
  

८ हाट फजाय    
९ कृवष केन्त्र    
१० गैय सयकायी सॊस्था    

 

२. ऩशऩुॊऺीको सवेऺण 

            क) सवेऺण गरयएको कृषक ऩरयवायसॊग यहेको ऩशऩुॊऺी वववयण  

वववयण सॊख्मा जात( स्थानीम/ उन्नत) कैवपमत 

गाई    
गोरु    

फाच्छा/ फाच्छी    
बैंसी    

ऩाडा/ ऩाडी    
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फाख्रा    
िसी/ फोका    

हास    
कुियुा    

स्थानीम जातको 
सुॉगयु 

   

फॊगयु    
अन्त्म    

 

३. िाधान्न तथा नगदेफारीको वववयण 

क) तऩाईको ऩरयवायरे गने प्रभिु िाधान्नफारी के के हनु ्? 

िाधान्न तथा 
नगदेफारी 

रगाउन ेभवहना औषत उत्ऩादन सफवि गने 
ऩरयभाण 

सफवि गने 
फजाय 

यासामसनक 
भरकोप्रमोग( 
छ/छैन) 

धान      
भकै      
गह ु      
कोदो      
तयकायी      
अन्त्म      

 

ि) तयकायी िेसत  

१. के तऩाईको ऩरयवायरे तयकायी िेसत गयेको छ ? मदद छ बने तरको वववयण िरुाउन ुहोस ्

तयकायीको नाभ  रगाउन ेभवहना  औषत उत्ऩादन तयकायी फेच्न े
फजाय 

सभस्माहरु 

     
     
     
     
 

   ग) परपुर िेसत  

परपूरको नाभ फोट सॊख्मा  वावषफक उत्ऩादन घय िऩत  सफवि कैवपमत 
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ऩरयभाण गने 
ऩरयभाण 

      
      
      
 

वन जॊगरको प्रकाय फायेभा ........... 
साभदुावमक वनको वववयण................ 
स्थानीम वन ऩैदावाय वववयण................ 
 

४. योजगायी स्स्थसत सम्फस्न्त्ध वववयण 

क) तऩाईको ऩरयवायको हारको योजगायी स्स्थसत फायेभा फताई ददन ुहोस ् 

नाभ ज्मारादायी अन्त्म योजगायी 
कृवष ऺेर गैय कृवष ऺेर स्वमॊ योजगायी फेयोजगायी 

     
     
     

 

ि) तऩाईको ऩरयवाय िेतीऩातीभा वषफभा कसत ददन काभ गदफछन?् 

काभको प्रकाय सॊरग्न हनु ेददन 

िेत जोत्न े  
फारी रगाउन े  
गोडभेर गने  
अन्त्म काभ  

 

ग) तऩाईको घय ऩरयवायभा स्थानीम स्तयभा तर उलरेस्ित सीऩ भरुक योजगायीभा सॊरग्न छन ्वक छैनन ्
? मदद छ बने तरको वववयण िरुाई ददन ुहोस ् 

क) ्रम्फय  ........ जना 
ि) काऩेन्त्टय........जना 
ग) टेस्रनससमन........जना 
घ) अन्त्म............. जना 

 

घ) भवहरा भासथ बेदबाव छ वक छैन ? मदद छ बन ेकुन ऺेर भा ...... 
 स्शऺा............. 
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ऩैसरक सम्ऩसत ............ 
िाना................ 
रगुापाटा ............ 
काभको फाडपाड ......... 
 

५. ऩरयमोजनारे कुनै सभदुामको जग्गा असधग्रहण गयेको छ ? मदद छ बन े....... 
क) ववस्थावऩत ऩरयवाय सॊख्मा  

ि) जग्गा 
ग) ऺसतऩूसतफ  

६. ऩरयमोजनारे वन जॊगरभा ऩायेको प्रबाव 

वनको प्रकाय प्रबाव 

साभदुावमक वन  
सनस्ज वन  

सयकायी वन  
सॊयस्ऺत वन  

 

७. ऩरयमोजनारे जीवजन्त्तभुा ऩायेको प्रबाव  

जीवजन्त्तकुो प्रकाय ऩयेको प्रबाव 

                            १.जॊगरी जनावय 
क  

ि  

ग  

                          २.  घय ऩारवुा  

क  

ि  

ग  

                           ३. चयाचरुुॊगी   

क  

ि  

ग  

                      ४.  ससभसाय आस्श्रत जीव 

क  
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ि  

ग  

                       ५ .  रोऩोन्त्भिु  वनस्ऩसत 

क  

ि  

ग  

 

८. मस ऺरेका प्रभिु सभस्माहरु के के हनु ्? 

क) 
ि)  

ग)  

मो ऩरयमोजनारे सभदुामभा हनुे राबहरु के के हनु ्? 

क) 
ि) 
ग)  

मो ऩरयमोजनारे सभदुामभा हनुे हासन नोरसानीहरु के के हनु ्? 

क) 
ि) 
ग)  

मो ऩरयमोजनारे तऩाईराई के ससुफधा उऩरब्ध गरयददमोस ्जस्तो राग्छ ?  

.................................................................................................................................. 

२.२ वातावयणीम अध्ममनको रुजसुचुी ढाॉचा (Checklist) 

भानक ववधभान अवस्था सडक /ऩरु देस्ि कसत 
टाढा 

अस्स्थय ऺेर १.ऩवहयो ग्रस्त / जान सरन ेऺेर  
२.अस्स्थय चट्टान  
३.अन्त्म ऺरे  

ब ू– ऺम १. इयोजन हनुे ऺरे  
२.गरी इयोजन हनुे ऺेर  

फाढी १. फाढी  जोस्िभ ऺेर  
२ . फाढी  ग्रस्त  ऺेर  

प्रदूषणको सफन्त्द ु १.पोहय ऩासन सनष्कासन सफन्त्द ु  
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२.वाम ुप्रदूषणको श्रोतहरु  
३.ध्वसन प्रदूषणको श्रोतहरु  
४.अव्मवस्स्थत पासरएको पोहयभैरा  

नदद / िोराहरुभा ऩानीको  
प्रदूषण 

१.सपा / कुनै प्रदूषणको श्रोत  नबएको  
२.हलका प्रदूषण देस्िएको  
३ . ढर / औधोसगक ऺरेफाट ऩानी प्रशस्त 
प्रदूषण यहेको 

 

ववधभान सडक िण्डको 
कायणरे हनुे धवुा / धरुोको 
अवस्था 

१.भासनस / गाईफस्तभुा प्रबाव  
२.रुि सफरुवाभा प्रबाव  

सडक िण्डभा ससचाई कुरो   
अन्त्म सावफजसनक सम्ऩसत / 
ऩवुाफधाय 

ऩोरहरु , चौताया , स्कुर  आदद   

िानी सॊचारन स्थर भौजदुा साभाग्रीको आमतन , प्रकाय , स्थान   
काभदायको स्शववय स्थाऩना  
स्थर 

जसभनको वकससभ , स्वासभत्व, ऺेरपर   

सनभाफण साभग्री थऩुाने स्थर जसभनको वकससभ , स्वासभत्व, ऺेरपर  
िसय सॊचारन स्थर जसभनको वकससभ , स्वासभत्व, ऺेरपर  
सफग्रन व्मवस्थाऩन स्थर जसभनको वकससभ , स्वासभत्व, ऺेरपर  
अन्त्म कुया   

 

जैववक वातावयण 

प्रबाववत वनस्ऩसतहरु  

स्थानीम नाभ  वैऻासनक नाभ                      सॊयस्ऺत अवस्था  उऩमोग  कैवपमत 

न.ेस. आई.म.ुसी.मन सा.ई 
.वट.मस  

       

       

       

 

 

 

प्रबाववत रुिहरु  
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स्थानीम नाभ वैऻासनक  नाभ         चेनजे  रुिको सॊख्मा कैवपमत  

देस्ि  सम्भ  

      

      

      

प्रबाववत ऺरेको वनको प्रकाय  

ि. स . वनको नाभ          चेनजे  कैवपमत 

देस्ि  सम्भ  

     

     

     

 

प्रबाववत ऺरेको वन्त्म स्तनधायी जीवजन्त्त ु  

स्थानीम नाभ  वैऻासनक  
नाभ 

                    सॊयस्ऺत अवस्था  उऩमोग  कैवपमत 

ने.स. आई.म.ुसी.मन सा.ई 
.वट.मस  

       

       

       

प्रबाववत ऺरेको चयाचरुुङ्गीहरु 

स्थानीम नाभ  वैऻासनक  
नाभ 

                    सॊयस्ऺत अवस्था  उऩमोग  कैवपमत 

ने.स. आई.म.ुसी.मन सा.ई 
.वट.मस  

       

       

       

       

प्रबाववत ऺरेको जरचयहरु  

स्थानीम नाभ  वैऻासनक  
नाभ 

                    सॊयस्ऺत अवस्था  उऩमोग  कैवपमत 

ने.स. आई.म.ुसी.मन सा.ई 
.वट.मस  

       

       

       

 

प्रबाववत ऺरेको सरयसू्रऩहरु (Reptiles)  
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स्थानीम नाभ  वैऻासनक  
नाभ 

                    सॊयस्ऺत अवस्था  उऩमोग  कैवपमत 

ने.स. आई.म.ुसी.मन सा.ई 
.वट.मस  
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अनसूुची ०९: ऩतुरी फगैँचा ससॊहदयफायभा यािेको सफरुवाहरुको वववयण 

Tree no Species Girth(ft) Height(ft) Class Remarks 

1 Kapur 3.6 20 III  

2 Khote Sallo 5.7 55 I  

3 Kapur 5.3 35 II  

4 Kapur 8.4 40 II  

5 Kapur 3.6 35 I  

6 Kapur 4 25 I  

7 Kapur 2.6 25 II  

8 Kimbu 5.6 25 III  

9 Kimbu 3.6 35 III  

10 khari 4 35 II  

11 Kapur 3.4 30 II  

12 Kapur 4 25 II  

13 Kapur 4.5 30 II  

14 Kapur 3.5 28 II  

15 Kapur 4.5 30 II  

16 khari 5 35 II  

17 khari 2.1 30 III  

18 khari 6.8 40 II  

19 Bhimsenpate 1.2 30 III  

20 khari 4.3 25 II  

21 Kapur 2.11 25 III NA 

22 Kapur 2.7 20 III  

23 khari 1.6 20 III  

24 khari 1.8 20 III  

25 khari 2.5 20 III  

26 khari 3.3 35 III  

27 khari 1.11 25 III  

28 khari 1.11 23 III  

29 kimmu 2.7 10 III  

30 khari 3.8 35 II  

31 Kapur 4.6 50 III  

32 Kapur 5.2 35 III  

33 Kapur 2.11 20 III  

34 Mayal 2.9 20 III  

35 khari 5.4 30 III NA 

36 kimmu 2.11 25 III  

37 Kapur 2.2 20 II  

38 Kapur 6.11 35 I  

39 Kapur 4.7 32 I  

40 khari 5.3 45 I  
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Tree no Species Girth(ft) Height(ft) Class Remarks 

41 Mayal 2 25 III  

42 Kapur 3.3 30 II NA 

43 Kapur 4 30 I NA 

44 khari 2.4 25 III  

45 khari 1 10 III  

46 khari 2.3 25 III  

47 kimmu 3.3 30 III  

48 khari 7.2 42 II  

49 Mayal 3 45 III  

50 Mayal 4.2 40 II  

51 khari 2.1 35 III  

52 khari 5.4 35 I  

53 kimmu 3.2 25 III  

54 kimmu 3.2 30 III  

55 kimmu 2.8 20 III NA 

56 kimmu 2.2 15 III  

57 kimmu 2.3 15 III  

58 khari 2.11 35 III  

59 khari 3.7 35 III  

60 khari 4.4 30 I  

61 khari 1.9 20 III  

62 Kapur 5.1 35 I  

63 Kapur 3.9 15 II  

64 Kapur 1.7 12 III  

65 Kapur 5.1 25 I  

66 Paiyu 3.9 20 II  

67 Bakainu 2.2 25 III  

68 Bakainu 1.11 20 III  

69 Bakainu 2.7 30 III  

70 khari 2.7 30 II  

71 khari 4 40 I  

72 khari 2.11 38 II  

73 pear 9 15 II  

74 Bakainu 2.1 15 II  

75 kaiyo 6.4 40 I  

76 Bakainu 2.8 15 III  

77 kalki 2.11 15 II  

78 kalkiphool 2.11 20 III  

79 Bakainu 1.8 15 III  

80 ruppen plant 1.7 10 III  

81 lahare pipal 5.1 30 III  

82 khari 2.5 20 II  
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Tree no Species Girth(ft) Height(ft) Class Remarks 

83 pipal 1.6 20 III  

84 pipal 1.4 20 III  

85 pipal 1.1 20 III NA 

86 pipal 1 20 III NA 

87 kalki 3.1 30 III  

88 kalki 1.9 15 III  

89 kalki 2.1 15 III  

90 kalki 2.2 20 III  

91 kalki 2.8 20 III  

92 kalki 1.5 10 III  

93 kaiyo 4.5 60 II  

94 lahare pipal 7.2 12 II  

95 lahare pipal 4.2 12 II  

96 lahare pipal 3.11 15 II  

97 lahare pipal 5.3 12 II  

98 lahare pipal 2.8 12 II  

99 lahare pipal 4 12 II  

100 lahare pipal 3.2 12 II  

101 lahare pipal 3.6 12 II  

102 lahare pipal 4.1 12 II  

103 lahare pipal 2.1 12 II  

104 lahare pipal 5 14 II  

105 lahare pipal 3.8 14 II  

106 lahare pipal 3.5 14 III  

107 lahare pipal 4.5 14 III  

108 kaiyo 4 12 II  

109 kaiyo 3.2 20 II  

110 kaiyo 3.3 20 II  

111 kaiyo 3.3 20 II  

112 lahare pipal 4.3 18 II  

113 lahare pipal 3.11 18 II  

114 lahare pipal 4.6 18 II  

115 lahare pipal 4 18 II  

116 lahare pipal 3.11 18 II  

117 lahare pipal 3.9 18 II  

118 lahare pipal 4.2 18 II  

119 lahare pipal 4.6 18 II  

120 lahare pipal 3.6 18 II  

121 lahare pipal 4.2 20 II  

122 lahare pipal 4.6 20 II  

123 lahare pipal 5.2 20 II  

124 lahare pipal 3.8 20 II  
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Tree no Species Girth(ft) Height(ft) Class Remarks 

125 Kapur 3.11 15 III  

126 Kapur 3.4 15 III  

127 Kapur 2.1 15 III  

128 Kapur 2.1 15 III  

129 Kapur 2.6 15 III  

130 Kapur 2.2 15 III  

131 Kapur 1.7 15 III  

132 Kapur 1.8 15 III  

133 Kapur 1.11 15 III NA 

134 Kapur 1.8 15 III  

135 Kapur 2.9 15 III  

136 Kapur 2 15 III  

137 Kapur 2.7 15 III  

138 Kapur 1.1 15 III NA 

139 dhupi 5 15 III  

140 Kapur 2.3 15 III  

141 Kapur 2.11 15 III  

142 Kapur 2.8 15 III  

143 Kapur 3.1 15 III  

144 Kapur 2.1 18 III  

145 Kapur 2.7 18 III  

146 Kapur 2.7 18 II  

147 kalki 2.4 20 II  

148 Kapur 1.11 20 III NA 

149 Kapur 2.3 20 II  

150 Kapur 2.2 20 II  

151 Kapur 2.2 20 II  

152 Kapur 1.11 20 III NA 

153 Kapur 2.2 30 II  

154 Kapur 2.4 30 II  

155 Kapur 2.2 30 II  

156 Kapur 2.3 20 II  

157 Kapur 1.8 20 II  

158 Kapur 1.9 20 II  

159 Kapur 1.11 20 III NA 

160 Kapur 2.2 20 II  

161 Kapur 2.11 30 II  

162 Kapur 2.7 30 II  

163 Kapur 2 30 III  

164 Kapur 2.7 30 II  

165 Kapur 2.6 30 II  

166 Kapur 2.6 30 II  
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Tree no Species Girth(ft) Height(ft) Class Remarks 

167 Kapur 2.5 30 II  

168 Kapur 2 30 III  

169 Kapur 2.2 30 II  

170 Kapur 2.8 30 II  

171 Kapur 2.9 30 II  

172 Kapur 2.3 30 II  

173 Kapur 3 30 II  

174 Kapur 3 30 II  

175 Kapur 4.5 30 II  

176 Kapur 5.5 30 II  

177 Kapur 1.7 30 III  

178 Kapur 1.4 8 III  

179 Kapur 1.1 30 III NA 

180 Kapur 2.3 30 II  

181 Kapur 2.11 30 II  

182 Kapur 2.6 30 II  

183 Kapur 4.2 30 II  

184 Kapur 4.4 60 II  

185 kaiyo 5.1 53 I  

186 kaiyo 4.4 60 II  

187 kaiyo 2.11 60 II  

188 kaiyo 3.6 58 II  

189 kaiyo 3 60 II  

190 kaiyo 4.11 60 II  

191 kaiyo 2.9 52 II  

192 kaiyo 3.6 60 II  

193 kaiyo 2.1 56 II  

194 kaiyo 1.2 60 III NA 

195 kaiyo 3.2 60 II  

196 kaiyo 1.1 15 III NA 

197 kaiyo 1.2 10 III NA 

198 Bakainu 1.7 10 III  

199 kalki 1.8 7 III  

200 masla 1 10 III NA 

201 kaiyo 3.5 50 I  

202 kalki 1.8 20 I  

203 lahare pipal 5.8 20 I  

204 lahare pipal 5.2 20 I  

205 kalki 1.5 12 III  

206 lahare pipal 5.4 12 III  

207 lahare pipal 4.9 12 III  

208 lahare pipal 4.1 12 I  



 

170 
 

Tree no Species Girth(ft) Height(ft) Class Remarks 

209 kalki 1.3 12 III NA 

210 lahare pipal 5.7 12 III  

211 lahare pipal 5.4 12 III  

212 kalki 1.6 12 III  

213 kalki 1.1 12 III NA 

214 kaiyo 5.11 20 I  

215 kalki 2.1 15 III  

216 kalki 3.11 20 II  

217 kaiyo 5.4 20 II  

218 kalki 1.3 10 III NA 

219 kalki 2.3 15 III  

220 kalki 1.7 15 III  

221 kalki 1.6 15 III  

222 kaiyo 1.3 30 III NA 

223 kaiyo 3.5 30 I  

224 kaiyo 3.2 30 II  

225 kalki 1.7 15 III  

226 kalki 1.6 15 III  

227 kaiyo 6.5 40 I  

228 kalki 1.9 20 III  

229 kalki 2 20 III  

230 kaiyo 3.7 48 I  

231 chap 1.7 12 III  

232 kaiyo 2.7 25 II  

233 kaiyo 2.1 20 II  

234 Paiyu 1.1 10 III NA 

235 Paiyu 1.6 5 III  

236 kaiyo 4.1 45 I  

237 kaiyo 3.1 15 II  

238 Paiyu 2.3 10 III  

239 asare phool 1.11 10 III NA 

240 Bakainu 1.3 10 III NA 

241 Paiyu 2.3 15 II  

242 Bakainu 2.4 10 III  

243 Bakainu 2 5 III  

244 Bakainu 1.11 5 III NA 

245 Paiyu 2.3 15 II  

246 kalki 2.5 15 II  

247 Paiyu 1 10 III NA 

248 Paiyu 0.1 5 III NA 

249 Paiyu 1.4 10 III  

250 bar 1.6 15 III  
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Tree no Species Girth(ft) Height(ft) Class Remarks 

251 bar 3.3 15 III  

252 pipal 2.4 10 III  

253 pipal 4.7 10 III  

254 pipal 3.3 10 III  

255 pipal 3.6 10 III  

256 Paiyu 3.9 10 III  

257 khari 3 10 II  

258 khari 3 10 II  

259 Paiyu 1.4 10 III  

260 Paiyu 1.6 10 III  

261 kaiyo 2.5 20 II  

262 kaiyo 2.5 20 II  

263 kaiyo 3 20 II  

264 Kapur 1.2 10 III NA 

265 siris 3.6 10 III  

266 siris 4.3 10 III  

267 siris 6.5 10 III  

268 Kapur 2 10 III  

269 Paiyu 1.4 7 III  

270 Paiyu 1.4 7 III  

271 Paiyu 1.4 7 III  

272 kimmu 1.4 7 III  

273 kalki 1.8 5 III  

274 kimmu 2.3 5 III  

275 kimmu 2.1 5 III  

276 kimmu 1.8 5 III  

277 kimmu 1.8 5 III  

278 kimmu 1.4 5 III  

279 Paiyu 1.4 5 III  

280 Paiyu 1.5 7 III  

281 Paiyu 1.5 10 III  

282 kaiyo 2.8 6 II  

283 Paiyu 1.9 5 III  

284 Paiyu 1.9 5 III  

285 Paiyu 2.4 5 III  

286 Paiyu 2.2 2 III  

287 kaiyo 6.9 30 I  

288 kaiyo 4.6 30 I  

289 kaiyo 5.5 58 I  

290 kaiyo 5.8 30 I  

291 kimmu 1.8 6 III  

292 kimmu 1 6 III NA 
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Tree no Species Girth(ft) Height(ft) Class Remarks 

293 ruppen plant 1.1 6 III NA 

294 ruppen plant 2 6 III  

295 ruppen plant 2.6 6 III  

296 ruppen plant 2.7 6 III  

297 kamal 1.6 5 III  

298 khursani ful 2.6 5 III  

299 khursani ful 2.5 5 III  

300 khursani ful 2.4 5 III  

301 khursani ful 2.4 5 III  

302 kamal 0.9 5 III NA 

303 kamal 1 5 III NA 

304 kamal 1 3 III NA 

305 siris 2 5 III  

306 khursani ful 3 5 III  

307 khursani ful 3 5 III  

308 Kapur 2.6 10 II  

309 Kapur 2.6 10 II  

310 Kapur 2.6 15 II  

311 Kapur 2.8 15 II  

312 Kapur 2.3 15 II  

313 Kapur 1.11 15 III NA 

314 Kapur 1.1 15 III NA 

315 Kapur 2.2 10 II  

316 dhupi 1.1 12 III NA 

317 ruppen plant 1.2 4 III NA 

318 ruppen plant 1.1 4 III NA 

319 ruppen plant 1 4 III NA 

320 supari 1.1 7 III NA 

321 supari 1.6 5 III NA 

322 supari 3.3 15 III NA 

323 supari 3.11 25 III NA 

324 supari 3.6 25 III NA 

325 supari 3.6 22 III NA 

326 supari 3.6 25 III NA 

327 kaiyo 1.4 30 I  

328 tiger pam 3.1 17 III NA 

329 masla 5.3 32 I  

330 masla 6.3 30 I  

331 masla 5 50 I  

332 tiger pam 2.1 20 III NA 

333 kaiyo 7.7 30 I  

334 kaiyo 7.9 60 I  
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Tree no Species Girth(ft) Height(ft) Class Remarks 

335 masla 5.1 30 I  

336 masla 5.1 55 I  

337 masla 5.1 30 I  

338 bhogate 2.1 5 III  

339 rudraksha 1 10 III NA 

340 pear 3 10 III  

341 tiger pam 3.1 20 III NA 

342 masla 5.2 12 I  

343 masla 5.5 15 I  

344 masla 6.2 30 I  

345 masla 7.3 30 I  

346 mangolia 2.3 5 III NA 

347 mangolia 1.9 7 III NA 

348 mangolia 1.8 7 III NA 

349 mangolia 1.3 7 III NA 

350 tiger pam 2.1 35 III NA 

351 dhupi 3.5 10 III  

352 dhupi 3.1 15 III  

353 Khote Sallo 3.6 10 III  

354 tiger pam 3.7 15 III NA 

355 avocardo 2.3 12 III  

356 podo carpus 2.2 7 III  

357 podo carpus 1.8 7 III  

358 Kapur 4.3 4 III  

359 kattus 2.9 8 III  

360 kattus 1.9 5 III  

361 anar 1.6 5 III  

362 jamun 3.2 3 III  

363 supari 2 60 III NA 

364 lakuri 3.2 10 III  

365 cycas 3.2 10 III NA 

366 cycas 3.8 10 III NA 

367 kyajurina 3.11 15 III  

368 tiger pam 1.1 20 III NA 

369 siris 4.9 5 III  

370 kaiyo 7 30 I  

371 kaiyo 5.3 30 I  

372 kaiyo 5.5 30 I  

373 bar 1 2 III NA 

374 deodar 1.2 6 III NA 

375 pipal 3.11 5 III  

376 kabro 1 3 III NA 
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Tree no Species Girth(ft) Height(ft) Class Remarks 

377 pipal 2.8 7 III  

378 Kapur 1.2 3 III NA 

379 Kapur 1.4 3 III  

380 kimmu 1.8 5 III  

381 kimmu 1.2 5 III NA 

382 Kapur 0.1 1 III NA 

383 Kapur 0.1 1 III NA 

384 Kapur 0.1 1 III NA 

385 ruppen plant 1.9 5 III  

386 Kapur 0.1 7 III NA 

387 kalki 1 3 III NA 

388 Khote Sallo 1.8 3 III  

389 pipal 6.4 8 III  

390 bar 1.4 7 III  

391 ruppen plant 1.5 3 III  

392 ruppen plant 1.3 3 III NA 

393 ruppen plant 1.5 3 III  

394 bar 1.8 15 III  

395 bar 1.8 15 III  

396 bar 1.8 15 III  

397 pipal 1.11 10 III NA 

398 pipal 1.3 10 III NA 

399 pipal 1.4 10 III  

400 swami 1.11 5 III NA 

401 ruppen plant 1.3 5 III NA 

402 chap 0.8 6 III NA 

403 pipal 1.6 15 III  

404 siris 14.1 50 I  

405 kabro 9.4 25 III  

406 epil 0.1 10 III NA 

407 epil 0.1 10 III NA 

408 epil 0.1 10 III NA 

409 rudraksha 0.6 5 III NA 

410 tejpatta 0.6 5 III NA 

411 parijat 0.6 5 III NA 

412 ratkirani 0.1 3 III NA 

413 Bakainu 4.1 25 I  

414 krimitia dhupi 1.1 20 III NA 

415 krimitia dhupi 1.1 20 III NA 

416 guava 1.2 5 III NA 

417 guava 1 5 III NA 

418 mango 1.7 8 III  
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Tree no Species Girth(ft) Height(ft) Class Remarks 

419 lahare pipal 6.5 40 I  

420 asare phool 2.1 20 III  

421 kaiyo 6.11 60 I  

422 ruppen plant 4.1 35 III  

423 ruppen plant 3.9 30 III  

424 kaiyo 4.1 40 I  

425 kaiyo 8.4 70 I  

426 kaiyo 4.8 68 I  

427 Kapur 12.7 55 I  

428 Kapur 1.9 5 III  

429 Kapur 5.7 50 I  

430 Kapur 5.8 50 I  

431 Kapur 9.1 56 I  

432 Kapur 10 60 I  

433 Kapur 2.3 10 III  

434 Kapur 2.3 10 III  

435 Kapur 2 10 III  

436 Kapur 2.3 10 III  

437 siris 7.4 40 II  

438 masla 0.11 5 III NA 

439 masla 1 5 III NA 

440 masla 0.9 5 III NA 

441 Kapur 13.8 40 II  

442 Kapur 17.6 50 II  

443 mango 1.9 10 III  

444 mango 1.9 10 III  

445 mango 1.11 10 III NA 

446 lapsi 3.7 30 III  

447 lapsi 0.11 8 III NA 

448 lapsi 1 8 III NA 

449 kafal 1.8 10 III  

450 Kapur 3.1 35 III  

451 Arukeriya pam 1.5 20 III NA 

452 kamal 1 12 III NA 

453 Kapur 2 15 III  

454 Kapur 3 7 III  

455 supari 3.6 45 III NA 

456 kimmu 1.11 8 III NA 

457 Aaru 1.11 8 III NA 

458 Aaru 1.11 8 III NA 

459 kimmu 1.2 9 III NA 

460 Kapur 1.9 10 III  



 

176 
 

Tree no Species Girth(ft) Height(ft) Class Remarks 

461 khari 1.7 40 III  

462 lapsi 2.8 8 III  

463 asare phool 0.1 7 III NA 

464 asare phool 1 7 III NA 

465 asare phool 0.1 7 III NA 

466 Kapur 3.2 30 III  

467 Kapur 2.3 30 III  

468 Kapur 1.11 30 III NA 

469 kimmu 2.11 20 III  

470 kimmu 2.6 20 III  

471 kalki 2 8 III  

472 dhupi 1.7 8 III  

473 kimmu 2.1 8 III  

474 dhupi 5.4 20 III  

475 pipal 4 20 III  

476 pipal 2 20 III  

477 pipal 0.1 6 III NA 

478 guava 2.7 5 III  

479 anar 2.2 10 III  

480 khari 1.6 15 III  

481 Kapur 2.7 20 III  

482 Kapur 2.3 20 III  

483 Kapur 2.3 20 III  

484 Kapur 8 20 II  

485 lapsi 3.1 45 III  

486 siris 2.5 30 III  

487 siris 2.6 30 III  

488 siris 2.6 30 III  

489 Khote Sallo 2.4 60 III  

490 lapsi 3.8 50 III  

491 Khote Sallo 2.5 40 III  

492 Khote Sallo 2.8 60 III  

493 lapsi 2.11 60 III  

494 lapsi 2.1 60 III  

495 Khote Sallo 2.6 60 III  

496 asare phool 1.8 7 III  

497 Khote Sallo 2 30 III  

498 kimmu 1.1 10 III NA 

499 asare phool 0.9 5 III NA 

500 asare phool 0.7 10 III NA 

501 asare phool 0.9 10 III NA 

502 siris 2.3 15 III  
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Tree no Species Girth(ft) Height(ft) Class Remarks 

503 dhupi 1.4 30 III  

504 dhupi 1.4 30 III  

505 asare phool 1.1 10 III NA 

506 kaulo 3.7 20 III  

507 kaulo 3.2 25 III  

508 dhupi 1.3 5 III NA 

509 dhupi 3.1 26 III  

510 Kapur 10.4 11 II  

511 Kapur 7.1 60 II  

512 Kapur 6.1 60 II  

NA = Not Accounted for volume calculation 
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अनसूुची १०: सॊसद बवन ऩरयसयको सफसबन्न ब्रकहरुको नरशा  
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1. Upper House (First Floor Meeting Hall/ Second Floor Open Terrace) 

2. Lower House (First Floor Meeting Hall/ Second Floor Open Terrace) 

3. Lobby 
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4. Library ( Ground Floor, First Floor, Second Floor and Attic Floor) 

5. Lounge 

6. Lounge 
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7. VVIP Building (Ground Floor, First Floor, Second Floor, Attic Floor) 
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8. Committee Office (Basement, Ground Floor, First Floor, Second Floor, Third Floor, Fourth Floor and Attic Floor) 
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9. Secretarial Building (Ground Floor, First Floor, Second Floor and Attic Floor) 
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10. Canteen (Basement, Ground Floor and First Floor) 
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11. Party Office Building (Basement, Ground Floor, First Floor, Second Floor, Third Floor, Fourth Floor and Attic Floor) 
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12. Printing Press (Ground Floor, First Floor and Attic Floor) 
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13. Basement Parking Security Building (Basement 1 Floor, Basement 2 Floor, Ground Floor, First Floor and Attic Floor) 

14. Surface Parking. 

15. Landscape Garden 
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अनसूुची ११: आमोजना ऺरेको पोटो 

 

  



 

189 
 

अनसूुची १२: प्रस्ताववत आमोजनाको प्रबाफ रुजसूुची  

Table 1: Beneficial Impacts 

 

Table 2: Adverse Impacts 

1 Construction phase (Adverse impacts)  

 Will the proposed project cause any adverse (physical, 
biological and socio-economic) impacts on the environment 
in construction phase? 

 

A Physical impact  

1 Temporary/permanent change in land use?  

2 Change in landscape  

3 Clearance of existing land, vegetation and buildings?  

4 Will the project create disturbance on the houses or other 
infrastructures? 

 

5 Slope instability and soil erosion?  

6 Problem of solid waste  

7 Degradation of air quality and noise pollution?  

8 Effects on water resources?  

1 Construction Phase (Beneficial Impacts  

 Will the proposed project cause any beneficial (physical, 
biological and socio-economic) impacts on the environment in 
construction phase? 

 

A Physical Impact  

1 Increase public services (educational institutes, financial institutions, 
motor workshops, department stores, health services, etc.) in the 
area? 

 

2 Improve the drainage system and stabilize hill slopes in the area?  

B Biological Impact  

1 Plantation of seedling?  

C Socio-economic impact  

1 Will the project affect the welfare of people e.g. by changing living 
conditions through local employment? 

 

2 Impact on any historical site?  

3 Impact on any religious site?  

4 Does it create skill enhancement activities?  

5 Will the project enhance development of local market?  

6 Women and indigenous people empowerment?  

II Operation phase (Beneficial impacts)  

 Will the proposed project cause any beneficial (physical, 
biological and socio-economic) impacts on the environment in 
operation phase? 

 

A Physical Impact  

1 Will the project transform the area into a developed site?  

2 Does the project promote culture and religion?  

3 Recreational activities  
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9 Relocation of infrastructure such as poles, etc.?  

10 Storage of goods or materials?  

11 Closure or diversion of existing transport routes or infrastructure 
leading to changes in traffic movements? 

 

12 Abstraction or transfer of water from ground or surface water?  

B Biological Impacts  

1 Does the project cause deforestation in and around the project 
site? 

 

2 Any effect on existing wildlife/disappearance of wildlife?  

3 Use of forest product by construction workers?  

4 Habitat fragmentation of the natural fauna?  

5 New or diverted transmission lines/poles or pipelines?  

6 Will the project have cumulative effects due to proximity to other 
existing or planned projects with similar effects? 

 

7 IS there risk of long term built up of pollutants in the environment 
from the project? 

 

C Biological Impacts  

1 Destruction of habitat of flora and fauna  

2 Disturbances/impact on wildlife/aquatic life  

3 Wildlife accident  

4 Depletion and illegal transportation of forest resources  

5 Have the project affected the occupational health of the people 
working in the project site? 

 

D Socio-economic Impacts  

1 Does the project operation cause change in occupation of the 
people? 

 

2 Increase in price of people?  

3 Does it crate any negative impacts on livelihood and economic 
activities of the people? 

 

4 Conflict among the local people   

5 Cultural invasion/transformation  

6 Urbanization/immigration of the people to the project area  

7 Change in social behavior  

8 Public health effects  
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अनसूुची १३: ऺरे सनधाफयण य कामफ सचुी भा ववऻहरु को सझुाव य त्मसको सम्फोधन  

Technical comments were received from Mr. Om D. Rajopadhyaya and some comments in format 

and contents were received from Mr. Bharat Sharma. All the comments and suggestions are 

addressed as below: 

1. Comments and Suggestions from Mr. Om D. Rajopadhyaya and address on it. 

 S. 
N 

Comments  Comments addressed Page No Remarks 

1 No drawings except very 
general master plan are 
attached and therefore no 
assessment of the 
appropriateness of issues 
prioritized in SD and TOR can 
be made. 

Drawings are presented in 
Appendix: 08 

66 to 75  

2 Building parameters like 
ground coverage, total built-up 
area, setback, height etc. 
should be presented both in 
terms of actual proposed 
values and values permissible 
according to prevailing bylaws. 

Incorporated in Table 2-1: 

 Area under open space:  
47,788.55 m2 (54.13%); 
Garden and green area: 
39,775.55 m2, (45.06 %); and 
open space at car parking: 
8013 m2 (9.07%). 

 Open space as per Building 
bylaw 2072 For Government 
buildings 50% of the total area 
(which is followed). 

 Maximum height of Building
 Party Office 27.00 M and 
Committee Office 27.10 M 
(bylaw followed). 

 Total plinth area 24,380.09 
m2 (27.62%) 

 Area under road 17,315 m2 
(19.63%) 

 Total site area 88,271 m2 

5 to 6  

3 Proposed time schedule for EIA 
studies need revision. 

Time Schedule revised (Appendix: 
12) 

65  

4 Rationality of the project and 
SD TOR formats are referred to 
EPR 1997, now it should 
comply with latest EPA and EPR 
requirements and formats. 

SD and ToR format complied with 
EPA and EPR requirements. 

Whole 
Document 

 

5 Add issues related to: 
a. final disposal of debris 

after demolition of existing 

Incorporated in Table 2 2: Project 
activities having environmental 
consequences and in Baseline 

8, Page 11 
to 13 
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building and structures 
b. Required volume of water 

in construction and 
operation phases and 
indication of sources for 
water supply 

c. Volume of ground water 
extraction, rain water 
harvesting and intended 
volume of ground recharge 

d. traffic management during 
both construction and 
operation phases 

Information On The Environment 

6 Add latest EPA, EPR, NNBC and 
bylaws for review 

Incorporated in Desk Study/ 
Literature Review/ Review of 
Legal Documents 

9  

Note: Similar rectification has been done in ToR Document also. 

2. Comments and Suggestions from Mr. Bharat Sharma and address on it. 

 S. 
N 

Comments  Comments addressed Page No Remarks 

Scoping Document 

1 Cover page: Province no:3  Changed to Bagmati Provience NA  

2 Formatting small and capital 
letters. 

Formatting done as per the 
suggestions in whole Scoping and 
ToR documents. 

NA  

3 Introduction, Rationale, Scope 
and Objectives: Mistaken in 
action verb, need review some 
chapter. 

Some chapters and action verbs 
are rectified in Introduction, 
Rationale, Scope and Objectives 
as per the comments. 

1 and 2  

4 Salient features of the project 
and Scoping Methodologies: 
Some grammatical mistakes to 
be review and some chapter 
writing to be changed. 

Salient features of the project and 
Scoping Methodologies: Some 
grammatical mistakes reviewed 
and rectified, some chapter 
writing changed accordingly. 

5 to 10  

5 Some grammatical mistakes to 
be review and some chapter 
writing to be changed. 

Some grammatical mistakes 
reviewed and rectified, some 
chapter writing changed 
accordingly. 

11 to 19  

6 Suggested to add sub heading 
4.3.3  

Added sub heading 4.3.3 Existing 
Physical Infrastructure in 
proposed FPBC  

20  

7  Air and noise pollution to 
be added. 

 In Socio-economic and 
cultural environment 

 Air and noise pollution added in 
Construction Phase.  

 In Socio-economic and cultural 
environment Operational 

21 to 23  
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Operational Phase: Many 
issues in one bullet to be 
separated. 

Phase: Issues are separated in 
different bullet. 

8 Proposed time schedule for 
EIA studies need revision. 

Time Schedule revised (Appendix: 
12) 

65  

Terms of Reference (ToR) 

1 Separate main objective and 
specific objectives clearly. 

Main objective and specific 
objectives are clearly separated. 

2 to 3  

2 Increase indirect impact area 
from 30 M 

The Indirect Impact Area is not 
increased due to some 
consequences agreed in DUDBC 
presentation.  

9  

3 Formatting small and capital 
letters/ grammatical mistakes 
to be review 

 All the small and capital 
letters are formatted as per 
the comments. 

 Reviewed and corrected all 
the grammatical mistakes as 
per the comments. 

Whole 
Document 

 

Matrix Prepared By: Dr. Diwat Kumar Shrestha, EIA preparation Team Leader 
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अनसूुची १४: वातावयण प्रसतवेदन तमाय फाये सावफजसनक सूचना य भचुलुकाहरु साथै प्राप्त सझुावहरु  
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अनसूुची १५: स्वीकृसत ऺरे सनधाफयण य कामफ सूची प्रसतवेदन  
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अनसूुची १६: सॊघीम सॊसद बवन ऩरयसय आमोजना, ससॊहदयफाय, काठभाडौं को वातावयणीम प्रबाव 
भलुमाॊकन उऩय प्राप्त याम सझुाव फभोस्जभ सच्चाइएको तासरका 

सस. नॊ. प्राप्त याम सझुाफ  सम्फोधन गरयएको  
१ १. प्रसतवेदनभा बावषक शदु्धता कामभ गनुफ ऩने। EIA प्रसतवेदन तमायी टोरी साथै 

नेऩारी बाषा ववऻ सभेत फाट बाषा 
शदु्धता हेयी ऩरयभाफजन गरयएको । 

२ कामफकायी साॊयाशभा प्रकोऩको प्रबाफ उलरेि गरय त्मसको 
व्मवस्थाऩनराई न्त्मसुनकयणका उऩामभा सभावेश गने ऩने। 

कामफकायी सायाॊशको वातावयण 
व्मवस्थाऩन मोजना अन्त्तयगत 
सभावेश गरयएको। 

३ प्रसतवेदनभा कोसबड-१९ को सनभाफण तथा सॊचारन चयणभा 
सम्बाववत प्रकोऩ तथा त्मसको व्मवस्थाऩन फाये प्रसतवेदनभा 
उलरेि गनुफ ऩने। 

8.५ को प्रकोऩ जोस्िभ न्त्मसुनकयण 
मोजना अन्त्तयगत सभावेश 
गरयएको।   

४ कटान गनुफ ऩने रुिको सॊख्मा प्रसतवेदनको सफसबन्न स्थानभा सभान 
उलरेि गनुफ ऩने।कटान गनुफ ऩने रुिको ऺसतऩूसतफ वाऩत 
वृऺायोऩन गरयने रुिको सॊख्मा प्रसतवेदनको कामफकायी सायाॊशभा 
उलरेि गनुफ ऩने। 

सॊख्मा कामफकायी  सायाॊशभा 
यास्िएको।  

५ सावफजसनक सनुवुाईभा उठेका स्जऻासा , यामसूझाव य प्रबावका 
सवारहरुको सम्फोधन कहाॉ य कसयी गरयएको फाये तासरका फनाई 
प्रसतवेदनभा सभावेश गनुफ ऩने।  

तासरका 8.३ वातावयण 
व्मवस्थाऩन मोजनाको तासरकाभा 
सभावेश गरयएको ।  

६ प्रसतवेदनको अनसूुचीभा उलरेि गरयएको रारऩजुाफ, नाऩीको नरशा 
य जग्गाको स्वीकृत ऩर प्रस्ट रुऩभा फसु्झने वकससभका सभावेश 
गनुफ ऩने।  

सहयी ववकास तथा बवन सनभाफण 
ववबाग फाट प्राप्त गरयएको 
दस्तावेजहरु  स्ऩस्ट फझु्ने गयी 
प्रस्ततु गरयएको। 

७ आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकन प्रसतवेदनको रागी 
सावफजसनक सनुवुाई कामफिभको रागी प्रकास्शत सचुना य भचुलुका 
तथा सम्फस्न्त्धत सनकामफाट प्राप्त यामसझुाव सवहतको ससपारयस ऩर 
अनसूुचीभा सभावेश गनुफ ऩने। 

वातावयण प्रसतवेदन तमाय फाये 
सावफजसनक सचुना तथा भचुलुकाहरु 
मस प्रसतवेदन को अनसूुची १४ भा 
य सावफजसनक सनुवुाई सम्फस्न्त्ध 
सचुना य भचुलुकाहरु प्रसतवेदनको 
अनसूुची ४, ५ य ६ भा प्रस्ततु 
गरयएको।  

८ प्रस्ताववत आमोजनाको  master plan, floor plan, elevation, 

foundation details प्रसतवेदनको अनसूुचीभा प्रस्ट फसु्झने वकससभको 
नरशा सभावेश गनुफ ऩने । 

आमोजनाको सम्ऩणुफ ववस्ततृ 
नरशाहरु सहयी ववकास तथा बवन 
सनभाफण ववबागफाट फेग्रै वकताफको 
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सस. नॊ. प्राप्त याम सझुाफ  सम्फोधन गरयएको  
रुऩभा प्राप्त गयाइन।े  

९ Soil test गरयएको report/certificate प्रसतवेदनभा सभावेश गनुफ 
ऩने। 

भाटो ऩरयऺण प्रसतवेदन ऩेश 
गरयएको  

१० Water quality test report/certificate प्रसतवेदनभा सभावेश गनुफ 
ऩने। 

ऩानी ऩरयऺण प्रसतवेदन ऩेश 
गरयएको।  

११ वातावयण सॊयऺण सनमभावरी २०७७ को अनसूुची १३ 
फभोस्जभको ववऻ/ववऻता सम्फोधन हनुे गयी अध्ममन टोरी 
सदस्मको तासरका सभावेश गनुफ ऩने । 

अध्ममन टोरीको सम्ऩूणफ वववयण य 
प्रसतवद्धता ऩर ऺेर सनधाफयण 
प्रसतवेदनभा साथै मस प्रसतवेदन को 
अनसूुची भा प्रस्ततु गरयएको  

१२ Self-declaration report भा scoping report नबएको EIA report 
उलरेि गयी सच्चाउन ुऩने।  

सझुाव फभोस्जभ सच्चाइएको।  

 Specific Comments  

१३  प्रसतवेदनको कामफकायी सायाॊश ऩषृ्ठ को वातावयणीम प्रबाव 
भूलमाॊकनको औस्चत्म, ऩषृ्ठ vii को rationality of EIA study य ऩषृ्ठ 
१ को वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकनको औस्चत्म वातावयण  
सॊयऺण सनमभावरी २०७७ (सॊशोधन गरयएको अनसूुची) अनसुाय 
वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकन गनुफ ऩने मवकन गयी ऩरयभाफजन गनुफ 
ऩने।मस आमोजनाको प्रकृसत हेदाफ वातावयण सॊयऺण सनमभावरी 
२०७७ को अनसूुची ३ (ज) को २ य ३ अनसुाय वातावयणीम 
प्रबाव भूलमाॊकन गनुफ ऩने हदुा मवकन गरय ऩरयभाफजन गनुफ ऩने।  

ऩरयभाजफन गरयएको। 

१४  प्रसतवेदनको कामफकायी सायाॊश, ऩषृ्ठ ४ को वववयण तथा तासरका 
२-१ य ऩषृ्ठ १४ को ऩरयच्छेद २.७.४ भा उलरेि गरयएको 
आमोजना सनभाफणका रासग आवश्मक कुर ऺरेपर पयक पयक 
यहेको हदुा मवकन गरय प्रसतवेदनभा सभान ऺरेपर उलरेि गनुफ 
ऩने। 

सझुाव फभोस्जभ मवकन गरय 
ऩरयभाजफन गरयएको।  

१५  प्रसतवेदनको ऩषृ्ठ ७ को ऩरयच्छेद २.५ को तासरका २.१ भा 
जग्गाको प्रकाय, Floor Area Ratio, सेट व्माक (भाऩदण्ड य 
वास्तववकता) य प्रकोऩको व्मवस्थाऩन फाये तासरकाभा सभावेश 
गनुफ ऩने। 

सझुाव फभोस्जभ सम्ऩूणफ आॉकडा 
यास्िएको।  

१६  प्रसतवेदनको ऩषृ्ठ १०-१२ को ऩरयच्छेद २.६.९ य २.६.१२ भा 
जसभन तराको ऺेरफ़र य जम्भा तराको ऺेरफ़र सभावेश गनुफ 
ऩने।साथै ऩरयच्छेद २.६ उलरेि गरयएको आमोजना अवमवहरुको 
जम्भा तराको ऺेरफ़र य ऩषृ्ठ ७ को तासरका २.१ भा उलरेि 

स््रन्त्थ ऺेरफ़र चेक गयी सभावेश 
गरयएको। 
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सस. नॊ. प्राप्त याम सझुाफ  सम्फोधन गरयएको  
गरयएको कुर builtup ऺेर सॊग सभान हनु ुऩने। 

१७ प्रसतवेदनको ऩषृ्ठ १२ को ऩरयच्छेद २.६.१४ भा आकाशे ऩानी य 
waste water direct नददभा ऩठाउने मा भहानगयऩासरकाको 
drainage system भा जोसडने त्मसको मवकन गयी ऩरयभाफजन गनुफ 
ऩने।आकाशे ऩानी य waste disposal tank फाट प्राप्त ऩानी 
ऩाइऩको भाध्मभफाट नददभा ऩठाउदा within the tolerance limits 

for wastewater to be discharged in surface water bodies को  
ससुनस्ितता प्रसतवेदन हनु ुऩने। 

नगयऩासरकाको ढर व्मवस्थाऩन 
प्रणारीराई आवश्मक ऩयेभा 
upgrade गयी आवश्मक भाऩदण्ड 
अऩनाई नगयऩासरकाको ढर 
व्मवस्थाऩन प्रणारी भापफ त नददभा 
ऩठाउने गरय ऩरयभाजफन गरयएको।  

१८  प्रसतवेदनको ऩषृ्ठ १३ को ऩरयच्छेद २.७ भा सनभाफण तथा सॊचारन 
चयणका विमाकराऩहरु चयण अनसुाय छुट्टाछुटै्ट उलरेि गनुफ ऩने। 

मस सझुाफराई ऩरयच्छेद ७ य 
ऩरयच्छेद 8 भा कामाफन्त्वमन चयण 
य सॊचारन चयणभा ववबाजन गरय 
प्रस्ततु गरयएको।  

१९  प्रसतवेदनको ऩषृ्ठ २५ को तासरका ३-३ भा सावफजसनक सनुवुाईभा 
सहबासगको वववयण य अनसूुची सभावेश गरयएको भाइन्त्मटुको डाटा 
तथा सभसत पयक यहेको हदुा मवकन गरय ऩरयभाफजन गनुफ ऩने। 

प्राप्त सझुाफ फभोस्जभ आकडा गरत 
ऩाइएकोरे सच्चाइएको। 

२०  प्रसतवेदनको ऩषृ्ठ २६-३५ को तासरका ४-१ भा याविम वातावयण 
नीसत २०७५, ब ू तथा जराधाय सॊयऺण ऐन २०६८ को सभसत 
सच्चाउन ु ऩने तथा नऩेारको सॊववधानभा सभसत उलरेि 
नगने।ववधतु ऐन २०४९, ऩमफटक ऐन २०३५ को वववयण मस 
आमोजनासॊग सम्फस्न्त्धत नयहेको वववयण उलरेि गरयएको हदुा 
मवकन गरय ऩरयभाफजन गनुफ ऩने।नगय ववकास ऐनको ऺरे असधकाय 
सबर काठभाडौं उऩत्मका नऩने हदुा नगय ववकास ऐन हटाई 
काठभाडौं उऩत्मका ववकास ऐन तथा काठभाडौं उऩत्मका ववकास 
सनमभावरी सभावेश गनुफ ऩने।  

सझुाफ फभोस्जभ तासरका ४.१ 
ऩरयभाजफन गरयएको। 

२१  प्रसतवेदन ऩषृ्ठ ३९ को ङ भा उलरेि गयीएका दईुवटा िोरा 
प्रस्ताववत आमोजना ऺेरफाट कसत सभटय दयुीभा अवस्स्थत छन ्य 
मी िोरारे आमोजनाभा ऩाने प्रबाव फाये प्रसतवेदनभा उलरेि गनुफ 
ऩने।  

सझुाफ फभोस्जभ थऩ गरयएको । 

२२  प्रसतवेदन ऩषृ्ठ ३९ को च भा आमोजना ऺेरभा जाचॉ गरयएको 
ऩानीको गणुस्तय, वाम ुतथा ध्वनीको आधायबतु तथमाॊक प्रसतवेदन 
सभावेश गनुफ ऩने। 

सझुाफ फभोस्जभ ऩानी, वाम ुय 
ध्वनीको आधायबतू तथमाॊक प्रस्ततु 
गरयएको । 

२३  प्रसतवेदन ऩषृ्ठ ३९ को ऩरयच्छेद ५.२ जैववक वातावयणभा 
आमोजना ऺेर सबर कावटने रुिको सॊख्मा, biomass फाये 

का्न ु ऩने रुिको सॊख्मा 
कामफकायी सायाॊश भा य 8.४ भा 
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सस. नॊ. प्राप्त याम सझुाफ  सम्फोधन गरयएको  
जानकायी प्रसतवेदनभा उलरेि गनुफ ऩने । जम्भा ४०० बनी प्रस्ततु गरयएको 

। 

२४  प्रसतवेदन ऩषृ्ठ ४० को तासरका ५.२ य ऩषृ्ठ ४१ को तासरका 
५.३ भा उलरेि गरयएको वनस्ऩसतको सूची तथा ऩषृ्ठ ४१ को 
तासरका ५.४ भा उलरेि प्रजासतहरुको तासरका वातावयणीम 
प्रबाव भूलमाॊकन २०७७ को अनसूुची १२ को जैववक 
वातावयणभा ददएको तासरका अनसुाय ऩरयभाफजन गनुफ ऩने । 

उलरेस्ित वनस्ऩसतहरुको सचुी 
वातावयणीम प्रबाफ भूलमाॊकन 
२०७७ को अनसूुची १२ को 
तासरका फभोस्जभ ऩरयभाजफन 
गरयएको । 

२५  प्रसतवेदन ऩषृ्ठ ४२ को ऩरयच्छेद ५.३ को साभास्जक आसथफक य 
साॉस्कृसतक वातावयणभा काठभाडौं भहानगयऩासरकाको साथै प्रत्मऺ 
प्रबाववत ऺेरको वववयण सभावेश गनुफ ऩने।  

५.३ को साभास्जक आसथफक य  
साॉस्कृसतक वातावयणभा का.भ.ऩा. 
को साथसाथै प्रबाववत वडा नॊ २९ 
को वववयण प्रस्ततु गरयएको। 

२६  प्रसतवेदन ऩषृ्ठ ८४ को तासरकाको सॊचारन व्मवस्थाको बौसतक 
वातावयणभा ऩानीको infiltration rate भा कसभको न्त्मसुनकयण 
उऩामभा रयचाजफको रागी recharge pond को सॊख्मा, ऺभता, 
सनभाफणको रागी स्थानफाये ववस्ततृ रुऩभा उलरेि गनुफ ऩने। 

प्रत्मेक बवन को फावहय १-१ वटा 
रयचाजफ ऩोंड को व्मवस्था गने गयी 
ऩरयभाजफन गरयएको । 

२७  प्रसतवेदन ऩषृ्ठ ८8 को तासरकाको ऩावकफ ङ ऺेरको न्त्मसुनकयणका 
उऩामभा िलुरा ठाॉउभा वैकस्लऩक ऩावकफ ङ प्रस्ताव गरयएको हदुा 
त्मसको स्थान, ऺेरफ़र य कसत सॊख्माको रागी वैकस्लऩक 
ऩावकफ ङको प्रस्ताव गने फाये ववस्ततृ रुऩभा उलरेि गनुफ ऩने। 

फावहयी ऩावकफ ङको व्मवस्था 
हटाएको। 

 

 

 

 

  



 

209 
 

अनसूुची १७:  ऩानी, वाम,ु ध्वसन भाटो ऩरयऺण प्रसतवेदन  
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Air Quality Index (AQI) and Sound Pollution of Singha Durbar Area of Kathmandu Valley 

 

 

The Sound Pollution of Anam Nagar and Singha Durbar area of Kathmandu is 64 dBA, all these areas 

have exceeded the limit, reaching up to 74 dBA at day time.  
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अनसूुची १८: सावफजसनक सनुवुाईभा उठेका सवारहरु य सतनको सम्फोधन   

सस. नॊ. उठाइएको सवारहरु सम्फोधन गरयएको  कैवपमत 

१)  आमोजनाको प्रत्मेऺ प्रबाव ऺेरभा फसोफास गने 
सभदुामराई ऩनफ सरने प्रबावहरुको वृस्ततृ 
अध्मन गयी त्मसको आवश्मक सभाधान गनुफ 
ऩने। 

वातावयण प्रबाव भूलमाॊकन प्रसतवेदनको तासरका 8.३: वातावयणीम 
व्मवस्थाऩन मोजनाभा सभावेश गरयएको । 

 

२)  आमोजना ऩहुॉच भागफ अनाभनगय सडकको स्तय 
उन्नसत गयी याम्रो फनाउन ुऩने । 

तासरका 8.३: को प्रसतकुर प्रबाव न्त्मूनीकयणका उऩामहरु िावपक 
व्मवस्थाऩन साथै सडक स्तयवृवद्ध सभावेस गरयएको । 

 

३)  ढर सनकासको सभस्मा बएकोरे उस्चत 
व्मवस्थाऩन गनुफ ऩने । 

तासरका 8.३ को बौसतक वातावयण अन्त्तयगत सेस््ट टॊकी तथा सोक 
वऩटको व्मवस्था गने गयी व्मवस्था गरयएको । 

 

४)  ठुरा सॊख्माभा भासनसहरुको आवतजावत हनु े
हदुाॉ साभास्जक सयुऺाको सभस्मा आउन सरने 
हदुा त्मसको उस्चत प्रफन्त्ध गनुफ ऩने। 

तासरका 8.३ को सावफजसनक सयुऺा अन्त्तयगत सयुऺा प्रणारीको व्मवस्था 
गने गयी व्मवस्था गरयएको । 

 

५)  आमोजना सञ्चारनको िभभा ऩनफ सरने ध्वनी, 
वाम ुय अन्त्म वातावयण प्रदषुणराई उस्चत 
व्मवस्थाऩन गनुफ ऩने। 

तासरका 8.३ भा वाम,ु ध्वनी, पोहय भैरा आददको व्मवस्थाऩन को रागी 
मोजना प्रस्ततु गरयएको । 

 

६)  आमोजनाको सडऩ फोरयङरे नस्जकको आवास 
ऺेरको जसभनभनुीको ऩानीभा असय गने। 

तासरका 8.३ भा रयचाजफ ऩोिरयहरुको उस्चत प्रफन्त्ध गयी ऩानी रयचाजफ गने 
गयी वातावयण व्मवस्थाऩन मोजनाभा सभावेश गरयएको । 

 

७)  स्थानीम फाससन्त्दाहरुको साभास्जक य आसथफक 
ववकासको रासग उस्चत मोजना फनाई राग ुगनुफ 
ऩने। 

तासरका 8.३ को वातावयण व्मवस्थाऩन मोजनाभा स्थानीमराई योजगायीको 
अवसय साथै सीऩभरुक तासरभ ददई उत्थान गने मोजना फनाइएको। 
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अनसूुची १९: “सॊघीम सॊसद बवन ऩरयसय आमोजना को वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकन” को प्रसतवेदन 
उऩय शहयी ववकास भन्त्रारमरे आमोजना गयेको छरपरभा सहबागीहरु फाट प्राप्त सझुावहरु 

सम्फोधन सम्फस्न्त्ध तासरका  

सस .नॊ. प्राप्त याम सझुाफ सम्फोधन गरयएको वववयण 

१ 

प्रसतवेदन बाषागत शदु्धता एवॊ नऩारी व्माकयण 
सधुाय गनुफऩने।प्रसतवेदनराई उस्चत सम्ऩादन सभेत 
गनुफऩने। 

प्रसतवेदनको बाषागत सधुाय य मसको सम्ऩादन 
नेऩारी बाषा ववऻफाट गरयएको। 

२ 

प्रस्तावको औस्चत्मफाये वणफन गदाफ आमोजना 
स्थरको उऩमकु्तताको ववषम बन्त्दा ऩसन 
वातावयणीम तथा सभग्र ववकासको िृविकोणरे सो 
आमोजनाको उऩमकु्तताफाये उलरेि हनुे ऩने। 

प्रस्तावको औस्चत्मता फाये आमोजना स्थारको 
उऩमकु्तता को साथसाथै वातावयण य सभग्र 
ववकासको िृविकोण सभेत ्सभावेस गरयएको। 

३ क. 
ऩरयच्छेद २.२ भा रेस्िए जस्तो १५१ योऩनी 
जग्गाको ववसनमोजन हुॉदैन, ववसनमोजन फजेटको 
हनु्त्छ। 

जग्गा ववसनमोजन को सट्टाभा व्मवस्था गरयएको छ 
बनी  उलरेि गरयएको छ। 

ि. कुर फजेट ६ सफसरमन न.ेरु. बनु्न बन्त्दा 
आधीकारयक एकाइ उलरेि गनुफऩने। 

६ अफफ ने.रु. सच्माइएको। 

ग. ऩषृ्ठ १६ भा रेस्िएको सॊयचना बनेको के हो? 
सॊयचना को सट्टा बौसतक सॊयचना उलरेि गयी 
स्ऩि गरयएको। 

घ. 

ऩषृ्ठ 8 भा सॊचारन चयणभा दैसनक ३७,५०० 
सरटय ऩानी आवश्मक ऩने बसनएको तय ऩषृ्ठ ५५ 
भा बने दैसनक १ राि सरटय ऩानी प्रमोग हनुे 
बसनएको छ। 

ऩेज नॊ. ५५ भा ३५००० सरटय उलरेि गयी 
सच्माइएको। 

४ 

नीसत, ऐन, सनमभावरी, सनदेस्शकाको ससभऺाभा 
प्रस्ताववत आमोजनासॉग सम्फस्न्त्धत फुॉदाहरु भार 
उलरेि गयी सो अनसुायका कानूनी 
व्मवस्थाहरुराई आमोजनाभा के, कसयी, य कहाॉ 
ऩारना गरयएको छ वा गरयन ेछ, स्ऩि उलरेि 
गनुफऩने। साथै असान्त्दसबफक ववषमवस्त ुहटाउदा 
हनु्त्छ, उदाहयण – बउूऩमोग नीसतको ससभऺाभा 
कृवष जसभनको सॊयऺण गने बने्न ववषम यहेको। 
शहयी ववकास ऐन, २०४५ नाभ गयेको कुनै ऐन 
प्रचरनभा छैन। त्मसैगयी साभाग्रीहरुको 
आसधकारयक नाभ भार प्रमोग गनुफ असनवामफ छ- 

सझुाफ फभोस्जभ असान्त्दसबफक ववषम वस्तहुरु 
हटाइएको य अस्ऩस्ट ववषमहरुराई स्ऩि 
गरयएको। 
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ददगो ववकास एजेन्त्डा, २०६० य नेऩार सफस्लडङ्ग 
कोड बनकेो आसधकारयक नऩेारी नाभावरी 
होइन। 

५ 
आमोजनाभा प्रमोग हनुे प्रववसध य उऩकयणहरुराई 
वातावयण भैरी फनाउने ववषम ऩसन ववकलऩभा 
आउन सरछ।सो फाये स्ऩि गने। 

ववकलऩ ववश्लषेणको अऩनाइन ेप्रववसध अन्त्तयगत 
सभावेश गरयएको। 

६ 

रुि काटे फाऩत १०,००० सफरुवा योवऩने 
बसनएको छ।आमोजना स्थरसबर त्मसत सफरुवा 
यो्न सवकने स्थान कहाॉ उऩरब्ध छ, 
गरुुमोजनाभा नै देिाउन ुऩने। 

रुि काटे फाऩत ्योवऩन ुऩने ४००० वटा रुिहरु 
योवऩने स्थरहरु गरुु मोजनाभा सभावेश बएको। 

७ 
ऩेज iv: बसूभगत रुऩभा पेरा ऩनफ सरने 
ऩयुातास्त्वक भहत्वका साभाग्रीको सयुऺाका 
ववषमफाये उलरेि गनुफऩने। 

नकायात्भक प्रबाव घटाउने उऩामहरुको अस्न्त्तभ 
हयपभा उलरेि गरयएको। 

8 
ऩेज vi: सनष्कषफ िण्डभा सकायात्भक य 
नकायात्भक असयहरु सॊस्ऺप्त रुऩभा उलरेि 
गनुफऩने। 

सकायात्भक प्रबावहरु य नकायात्भक प्रबावहरु 
ऩेज iii भा स्ऩि रुऩभा यास्िएको। 

९ ऩेज ४ (स्चर २.१): नेऩारको नमाॉ नरसा 
सभावेश गनुफऩने। 

स्चर २.१ भा नेऩारको नमाॉ चचु्चे नरशा सभावेश 
गरयएको 

१० 
ऩेज १२ – पोहोय ऩानीको प्रसोधन 
गणुस्तय/दगुफन्त्ध अनगुभन/सनमन्त्रन/सनमभन/ 
सनगयानी फाये स्ऩि रुऩभा उलरेि गनुफऩने। 

पोहय ऩानी व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धभा २.७.७ 
सडजाइनभा तासरभ 8.२ को ५ भा, तासरका 8.३ 
को वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजनाभा ववस्ततृ 
वववयण ऩेस गरयएको। 

११ 

२.६.१४: “ न.ऩा. को ढर प्रणारी अऩग्रडे गनुफ 
ऩने बए गयी” बने्न वारमाॊश उलरेि छ, तसथफ 
उक्त प्रणारी स्तयोन्नसत गनुफ ऩने छ/छैन एवकन 
गयी प्रसतवेदनभा उलरेि गने य सोवह अनरुुऩ 
फजेट व्मवस्थाऩन सवहत विमाकराऩ सॊचारन 
गनुफऩने। 

२.६.१४ भा उक्त ऺरेभा भहानगयऩासरकाको 
ढर  सनकास प्रणारी उऩमकु्त साथै ऺभता प्रसस्त 
बएकोरे “ढर सनकास प्रणारी अऩग्रडे गनुफ ऩने 
बए गयी” बने्न वारमाॊश हटाइएको। 

१२ 
ऩेज १३: दैसनक रुऩभा २५० जना श्रसभकहरु 
फाट ससजफना हनुे पोहयभैरा व्मवस्थाऩन फाये ठोस 
कामफ उलरेि गनुफऩने। 

७.१.१.१ को ि., ७.२.१.१ को ङ, तासरका 
७.४ भा प्रसतकुर प्रबावहरु न्त्मसुनकयण का 
उऩामहरु प्रस्ततु गरयएको। 

१३ ऩेज ७१ (तासरका 8.१.२): ऺभता प्रवधफन फाये 
थऩ स्ऩिता कामभ गनुफऩने। 

ऺभता असबवृवद्धको कामफिभ स्थानीम आवस्मकता 
ऩवहचान य भारा फभोस्जभ तम गयी गरयने। 

१४ ऩेज ११४ (तासरका ९.१): अनगुभनको तासरका ९.१ को अन्त्तभा वफ्ररवेन्त्सी नोट भा   
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वफ्ररवेन्त्सी उलरेि गनुफऩने। उलरेि गरयएको। 

१५ 
ऩेज १३२: प्रसतवद्दता िण्डभा  EMP य प्रदषुणको 
गम्बीय सवारहरुराई प्रबावकायी रुऩभा सम्फोधन 
गने गयी ठोस विमाकराऩ सभावेश गनुफऩने। 

सझुाव फभोस्जभका व्महोया उलरेि गरयएको। 

१६ 
सनभाफण स्थर वयीऩयी धवुाॉ धरुो य ध्वनी प्रदषुणको 
गम्बीय सवारहरु राई प्रबावकायी रुऩभा सम्फोधन 
गने गयी ठोस विमाकराऩ सभावेश गनुफऩने। 

तासरका ७.३ य ७.४ को प्रसतकुर प्रबावहरुको 
ववश्लषेण, तासरका 8.१ य 8.२ न्त्मसुनकयण का  
उऩामहरु सवहत वातावयण व्मवस्थाऩन मोजनाभा 
सभावेश गरयएको। 

१७ सनभाफण कामफतासरका (Timeline) सभावेश गयी 
अनगुभन प्रणारीसॊग सभरान गनुफऩने। 

ववस्ततृ आमोजना प्रसतवेदनभा सभावेश गरयएको 
सनभाफण कामफतासरका अनरुुऩ अनगुभन प्रणारी 
सभरान गरयएको। 

१८ 
कामाफरम सभमभा सनभाफण स्थर वरयऩरयको िावपक 
व्मवस्थान फाये ठोस/प्रबावकायी विमाकराऩहरु 
उलरेि गनुफऩने। 

तासरका ७.४ को प्रसतकुर प्रबावहरुको  ववश्लषेण,  
तासरका 8.२ को प्रबावहरु न्त्मसुनकयण गने 
उऩामहरु य 8.३ को वातावयणीम व्मवस्थाऩन 
मोजनाभा उलरेि गरयएको। 

१९ 

सनभाफण स्थर देशको प्रभिु प्रशाससनक ऺेरभा 
यहेकोरे सयुऺाको सवारराई सॊवेदनशीर रुऩभा 
सम्फोधन गने गयी सो को व्मवस्थाऩनको 
ववषमराई प्रसतवेदनभा उलरेि गनुफऩने। 

तासरका 8.३ को वातावयणीम व्मवस्थाऩन 
मोजनाभा सभावेश गरयएको। 

२० वातावयण भैरी सॊयचना सनभाफण कामफको गणुस्तय 
अनगुभनको ववषम फस्त ुफाये उलरेि गनुफऩने। 

तासरका 8.३ को वातावयणीम व्मवस्थाऩन 
मोजनाभा सभावेश गरयएको। 

२१ 
आमोजना/अनगुभनसॊग सम्फस्न्त्धत सयोकायवाराहरु 
(सयुऺा सनकाम सवहत) को बसूभका य स्जम्भेवायी 
स्ऩि उलरेि गनुफऩने। 

तासरका 8.३ को वातावयणीम व्मवस्थाऩन 
मोजनाभा सभावेश गरयएको। 

२२ 
 
 

सनम्नानसुायका तासरका सवहतका वववयणहरु 
सभावेश गनुफ ऩने। सझुाव फभोस्जभ तासरका २.१ को अन्त्तभा 

सभावेश गरयएको 
 
 

क) सम्फस्न्त्धत नगयऩासरकाको बवन सनभाफणसम्फन्त्धी 
भाऩदण्ड फभोस्जभको वववयण तासरका 

ि) याविम बवन सॊवहता, २०६० फभोस्जभको 
वववयण तासरका 

२३ प्रभिु सनभाफण साभाग्रीको ऩरयभाण य स्रोत उलरेि 
गनुफऩने। 

तासरका २.२: सनभाफण साभाग्री वववयणको अन्त्तभा 
नोट सभावेश गरयएको। 

२४ कोसबड-१९ को प्रबाव न्त्मसुनकयणको रासग 
आवश्मक ठोस विमाकराऩहरु उलरेि गनुफऩने। 

तासरका 8.२ य 8.३ को योगको सॊिभण 
सम्फस्न्त्ध व्मवस्था अन्त्तयगत सभावेश बएको। 
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साथै आमोजना  सनभाफण य सॊचारन दवैु चयणभा 
नेऩार सयकायरे तोकेको कोसबड-१९ जनस्वास्थम 
सयुऺा सम्फन्त्धी भाऩदण्डको ऩूणफ ऩारना य 
Occupational Health and Safety सम्फन्त्धभा 
उलरेि गनुफ ऩने। 

२५ प्रसतवेदनको सनष्कषफभा वातावयणको िृविकोणफाट 
वातावयणभैरी छ वक छैन स्ऩि उलरेि गनुफ ऩने। 

सझुाफ फभोस्जभ सभावेश गरयएको। 
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अनसूुची २०: स्वीकृसत ऺरे सनधाफयण य कामफ सचुी प्रसतवेदन   

 

 


