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कायफकारी  सारािंश 
१. प्रततवेदन तयार पाने  व्यक्ति वा सिंस्थाको नाम र ठेिाना  
काठमाण्डौ क्तजल्लाको चन्द्रातिरी न.पा. वडा निं १२ मा सिंचातलत नेपाल ए.पी.एफ. अस्पतालको 
११० शैयाबाट ३०० शैयामा स्तरोन्नतत िने प्रस्तावको प्रस्तावक नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल रहेको 
छ । यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (वा.प्र.मू.) प्रततवेदन तयार िनफ प्रस्तावकले 
आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.लाई क्तजम्मेवारी तोककएको छ।  

२. उद्दशे्य 
यस वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको मखु्य उदे्दश्य यस आयोजना कायाफन्द्वयनका कारण 
वातावरणीय प्रभावहरूको आकलन िनुफ र आयोजनालाई वातावरणमैरी तथा ददिो बनाउन आवश्यक 
उपायहरूको सझुाव ददन ुहो।  

३. प्रस्तावको काननुी औक्तचत्यता 
वातावारण सिंरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावारण सिंरक्षण तनयमावली, २०७७ अनसुार कुनै पतन 
कवकास आयोजना तनमाफण, सिंचालन/कायफन्द्वयन हुुँदा ऐनमा तोककए बमोक्तजम तनयमावलीको अनसूुची 
१, २, र ३ बमोक्तजम आयोजनाको पररमाण अनसुार सिंक्तक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारक्तम्भक 
वातावरणीय पररक्षण वा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन तयार पनुफ पने छ। 

वातावरण सिंरक्षण ऐन २०७६ को पररच्छेद २, तनयम ३ सुँि सम्बक्तन्द्ित तथा वातावरण सिंरक्षण 
तनयमावली २०७७ को अनसूुची ३ को तनयम (ख) स्वास््य क्षेर बमोक्तजम १०० शैया भन्द्दा 
बढीको अस्पताल, नतसफङ्ग होम वा क्तचककत्सा व्यवसाय सञ्चालन िने प्रस्तावकले आयोजना तनमाफण 
िनुफपूवफ वातावणीय प्रभाव मूल्याङ्कन िनुफ पने प्राविान छ। यस नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल ११० 
शैयाबाट ३०० शैया क्षमतामा स्तरोन्नतत िनफ लातिएकोले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
िररएको हो। यसैिरी वातावरण सिंरक्षण तनयमावली २०७७ को अनसूुची ३ को ज (२) १०,०००० 
विफ तमटर क्षेरफल भन्द्दा बढीको Built Up area वा Floor Area भएको आवसीय, व्यावसाकयक वा 
आवासीय र व्यवसाकयक दवैु प्रकृतत भएको सिंयिु भवन तनमाफण िनफको लाति वा.प्र.मू. िनुफ पने 
प्राविान छ जसअनसुार यस अस्पतालको सम्पूणफ भवनहरुको कुल Built Up area 18,848.42 
विफ तमटर रहेको छ। यसैिरी, अनसूुची ३ को ज (६) मा २०००० तलटर भन्द्दा बढी दैतनक 
भतूमित पानीको प्रयोि हनु ेभवन तनमाफण तथा सिंचालन िनफ वा.प्र.मू. िनुफ पने प्राविान छ जसअनसुार 
यस अस्पतालले दैतनक २०,०००० तलटर भन्द्दा बढी भतूमित पानी प्रयोि िने छ। यस अस्पतालको 
स्तरोन्नतत पूवफ वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन स्वास््य तथा जनसिंख्या मन्द्रालय माफफ त वन 
तथा वातावरण मन्द्रालय (MoFE) बाट स्वीकृत िनुफपने काननुी व्यवस्था रहेको छ। यस आयोजना 
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क्षेर राकिय तनकुञ्ज, वन्द्यजन्द्त ुआरक्ष, सिंरक्षण क्षेर, क्तशकार क्षेर तथा वातावरणीय रुपमा सिंवेदनशील 
क्षेरमा पदैन।   

४. अध्ययन कवति  
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्द्रालयबाट तमतत २०७८/०८/२९ मा मक्तन्द्रस्तरको तनणफयबाट 
स्वीकृत क्षेर तनिाफरण तथा कायफसकु्तचमा उल्लेख िररएको कवति अनसुार तयार पाररएको हो। यसका 
लाति अस्पतालसुँि सम्बक्तन्द्ित प्रततवेदन, क्तजल्ला तथा स्थानीय तहबाट प्रकाक्तशत पसु्तक, कवतभन्न 
लेखहरुको अध्ययन िररयो। अध्ययन टोलीद्धारा २०७८ साल पौष मकहनामा स्थलित अध्ययन 
िररयो जसमा आयोजना क्षेरको भौततक तथा रासायतनक, जैकवक, सामाक्तजक आतथफक तथा साुँस्कृततक 
प्रभावहरुको स्थलित रुपमा म्याकिक्स, चेकतलस्ट तथा पवुफ अनभुवहरुको आिारमा अध्ययन िरी 
कवस्ततृ सवेक्षण िरेको तथयो । यस अध्ययनको क्रममा आयोजना प्रस्ताकवत क्षेरको अध्ययन 
लिायत स्थानीयसुँि चरणवद्द रुपमा छलफल, प्रश्नावली माफफ त घरिरुी सवेक्षणबाट समेत आयोजना 
क्षेरको भौततक तथा रासायतनक, जैकवक, सामाक्तजक आतथफक तथा साुँस्कृततक वातावरणको आिारभतू 
त्यािंक सिंकलन िरी कवश्लेषण िररएको तथयो र स्थानीय समदुाय एविं सरोकारवालाहरुसुँि छलफल, 
परामशफ एविं सावफजतनक सनुवुाई कायफक्रम िररयो। आयोजना प्रभाकवत क्षेरमा सावफजतनक सनुवुाई 
कायफक्रममा उपक्तस्थत हनुको लाति काठमाण्डौबाट प्रकाक्तशत हनुे आतथफक अतभयान राकिय दैतनक 
पतरकामा २०७८/०९/२२ िते सूचना प्रकाक्तशत िररएको तथयो। सोकह अनसुार २०७८/०९/25 
िते नेपाल ए.पी.एफ. अस्पतालको सभा हल, बलम्बमुा सावफजतनक सनुवुाई कायफक्रम िरेर प्रस्तावसुँि 
सरोकार राख्न ेसरोकारवाला, जनप्रतततनति तथा स्थानीयहरुको राय सझुाव सिंकलन िने काम िररयो। 
सो सावफजतनक सनुवुाई कायफक्रममा निरपातलका प्रमखु, वडाका प्रतततनति, अस्पताल प्रतततनति तथा 
स्थानीय मातनसहरुको उपक्तस्थत रहेको तथयो। सावफजतनक सनुवुाई पश्चात क्तजल्ला प्रशासन कायाफलय, 
क्तजल्ला समन्द्वय सतमतत, तडतभजन वन कायाफलय, चन्द्रातिरी निरपातलका, सम्बक्तन्द्ित वडा, सावफजतनक 
स्थलमा राय सझुाव सिंकलनको लाति ७ ददन ेसूचना टाुँस िरी मचुलु्का सङ्कलन िररयो र तत्पश्चात 
२०७८/११/०३ िते राय सझुाव पठाउनका लाति ७ ददने सावफजतनक सूचना काठमाण्डौबाट 
प्रकाक्तशत हनुे आतथफक अतभयान राकिय दैतनक पतरकामा सूचना प्रकाक्तशत िररएको तथयो। सावफजतनक 
सूचना प्रकक्तशत भएको ७ ददन पतछ चन्द्रातिरी निरपातलकामा अस्पताल स्तरोन्नततको लाति तसफाररस 
िनफको लाति पर पठाइयो र तसफाररस पर सिंकलन िररयो। वातावरण सिंरक्षण तनयमावली, २०७७ 
अनसुार प्रभावहरुलाई विीकरण िरी सकारात्मक प्रभावहरु बढोत्तरी तथा नकारात्मक प्रभावहरु 
तनयन्द्रण रोकथाम र सिुारका उपायहरु सझुाई वातावरण व्यवस्थापन योजना तथा अनिुमन र 
परीक्षणको खाका तयार पारर प्रततवेदनमा पेश िररएको छ।   

५.  कवद्यमान वातावरणीय अवस्था  

❖ भौततक वातावरण 
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यस आयोजना काठमाण्डौ क्तजल्ला, चन्द्रातिरी  निरपातलकाको वडा न १२, बलम्बमुा अवक्तस्थत 
रहेको छ। यस आयोजना रहेको चन्द्रातिरी  निरपातलकाको क्षेरफल ४३९१.५९ हेक्टर रहेको 
छ। यस निरपातलका समरुी सतह देक्तख न्द्यनुतम कररब १३१९ मी. र अतिकतम २५५१ तम. 
सम्मको उचाइ मा रहेको छ । यस चन्द्रातिरर निरपातलका काठमाण्डौ उपत्यकाको केकह समथर 
तथा केकह पहाडी भभूािमा पदफछ। यस निरपातलकाको कम तभरालो क्षेरमा बस्ती र खेती कवकास 
भएको देक्तखन्द्छ। पहाडी भभूाि रहेको काठमाण्डौ क्तजल्लाको मौसम उपोष्ण प्रकारको रहेको छ। 
यस आयोजना क्षेरमा जाडोको तलुनामा िमीमा िेरै वषाफ हनु्द्छ। काठमाडौंको औसत वाकषफक 
तापक्रम १८.१ तडग्री सेक्तल्सयस रहेको छ भने यहाुँ वाकषफक लिभि १५०५ तममी वषाफ हनुे िदफछ। 
यस आयोजना क्षेर भएर बल्ख ुखोला र अन्द्य साना खोल्सीहरु बग्ने िदफछ। कय खोलाहरु पक्तश्चम 
बाट दक्तक्षण पकि बिेर बल्खमुा बाग्मती नदीमा िइ तमल्दछ। 

❖ जैकवक वातावरण  
आयोजना क्षेरको मौसम उपोष्ण प्रकारको रहेको छ । प्रस्ताकवत आयोजना क्षेरमा सहरी क्षेरमा 
रहेकोले यहाुँ खासै िेरै रुखकवरुवाहरु  रहेका छैनन।् प्रस्ताकवत आयोजना क्षरेमा केही प्रजाततका 
रूखहरू रोकपएका छन। यस आयोजना क्षेरमा कल्की फूल (Callistemon citrinus), आप 
(Magnifera indica), िपुी (Juniperous chinensis), लप्सी (Choerospondias axillaris), काईयो 
फूल (Grevillea robusta), बैंश (Salix babylonica), लहरे कपपल (Populus ciliate), रुरक्ष्य 
(Elaeocarpus sphaericus), कपरु (Cinnamum camphora), बकैनो (Melia  azedarach), अम्बा 
(Psidium guajava) र पैंय ु(Prunus cerasoides) आदद भेकटएका छन।् 

यस आयोजना क्षेर सहरी क्षेरमा रहेकाले यहाुँ खासै वन्द्यजन्द्तहुरु पाइदैनन यिपी वरपरका स्थानीय 
मातनसहरुसुँिको कुराकानीको क्रममा बताइए अनसुार यस क्षेरमा ककहलेककहुँ देक्तखन ेवन्द्यजन्द्तहुरुमा 
रातो बाुँदर (Macaca mulatta), वन तबरालो (Felis chaus), न्द्याउरी मसुा (Herpestes edwardsi) 

आदद हनु ्हनु।  

यसैिरी, यस क्षेरमा पाइने चराचरुुङ्गीहरुमा सिुा (Psittacula alexandri), काि (Corvus 

macrorhynchos), भिेंरो (Passer domesticus), िौथली (Hirundo rustica), ढुकुर (Streptopelia 

sps.), जरेुली (Hypsipetes spp.) क्तचल (Hieraaetus sps.)आदद हनु।यसैिरी यस आयोजना क्षेरमा 
िामन सपफ (Ptyas mucosa) र छेपारो (lacertilia sps.) आदद जस्ता सररसपफहरु पाइन्द्छ।  

❖ सामाक्तजक-आतथफक तथा साुँस्कृततक वातावरण  
प्रस्ताकवत नेपाल ए .पी.एफ अस्पताल  तनमाफण तथा सिंचालन आयोजनामा पने चन्द्रातिरी  
निरपातलकाको कुल जनसिंख्या ८५,१९८ रहेको छ जसमध्ये ४२,८८१ परुुष र ४२,३१७ मकहला 
रहेको छ। यस निरपातलकामा २०,५३२ घरिरुी रहेको छ। प्रस्ताकवत आयोजनामा प्रभाकवत पने 
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चन्द्रातिरी  निरपातलका वडा निं १२ को जनसिंख्या ७३२३ रहेको छ, जसमध्ये ४९.५ प्रततशत 
परुुष र ५०.५ प्रततशत मकहला रहेको यस आयोजना प्रभाकवत वडामा १७३४ घरिरुी रहेको छ। 
यस आयोजना प्रभाकवत वडामा कवतभन्न जातजाततहरुको बसोबास रहेको पाइयो। यस वडाको कुल 
घरिरुी मध्ये कररब ४५.४५ प्रततशत घरिरुी नेवार जातीको रहेको पाइयो भने कररब २०.९५ 
प्रततशत क्षेरी जाती र कररब ११.०३ प्रततशत पहाडी–बाह्मण जाती रहेको पाइयो र बाुँकी अन्द्य 
जातजाती छन ्। आयोजना प्रभाकवत वडामा सबैभन्द्दा िेरै बोतलन ेभाषा नेपाली रहेको छ। आयोजना 
क्षेरको कररव ४५.१० प्रततशत घरिरुीका मातनसहरुले नेपाली भाषामा बोल्दछन ्भन ेकररब ४२.९७ 
प्रततशत घरिरुीका मातनसहरुले नेवारी भाषा बोल्दछन।् यस क्षेरमा बोतलन ेअन्द्य मातभृाषाहरुमा 
मैथली, िरुुङ, भोजपरु, तामािंि र िरुुङ रहेका छन।् 

यस क्षेरको कररब ७३% घरपररवारले िारा वा पाइपको पानी प्रयोि िने िरको पाईयो भन ेकररब 
१४% घरपररवारले ढुिं िे िाराको पानी प्रयोि िने िरेको पाइयो।त्यस्तै बाुँकी १३% घरपररवारले 
खानेपानीका अन्द्य स्रोतहरू जस्तै खोला, कुवा र टु्यबवेल/ह्यान्द्डपम्प प्रयोि िने िरेको पाइयो। 
यस क्षेरमा खाना पकाउनका लाति ७2 प्रततशत घरपररवाररले एल.कप..ग्याुँसको प्रयोि िने िरेको 
देक्तखयो। यस क्षेरका कररब २३ प्रततशत घरपररवारले खान पकाउन इन्द्िनको रुपमा दाउरा  प्रयोि 
िने िरेको देक्तखयो भने कररब ४ प्रततशत घरपररवारले खान मिीतेल प्रयोि िने िरेको 
देक्तखयो।आयोजना प्रभाकवत वडाको प्राय सबै घरिरुीले नेपाल कवद्यतु प्रातिकरणबाट कवतररत  तबजलुी 
बत्ती प्रयोि िने िरेको पाइयो। प्रस्ताकवत आयोजनामा प्रभाकवत वडाको कररब ९०% भन्द्दा बढी 
घरपररवारमा फ्लस भएको शौचालयको सकुविा रहेको र ६% घरपररवारले सामान्द्य शौचालयको 
सकुविा रहेको पाइयो।त्यसै िरी कररब ४ प्रततशत घरिरुीमा शौचालयको सकुविा नरहेको पाइयो। 
यस प्रस्ताकवत आयोजना क्षेर चन्द्रातिरर निरपातलकामा सबैभन्द्दा बढी ५१ % घरिरुी व्यापार 
व्यवसायमा सिंलग्न रहेको पाइयो। त्यसैिरी ३५ % सेवा क्षेर सिंलग्न रहेको पाइयो। कृकष पेशामा 
६.०५ % तनभफर रहेको पाईयो। 

यस आयोजना प्रभाकवत क्षरेको शैक्तक्षक अवस्था राम्रो छ। आयोजना प्रभाकवत वडाको साक्षरता दर 
७८.७६% रहेको छ।जहा परुुष साक्षरता दर ८६.१२% र मकहला साक्षरता दर ७१.६७%  रहेको 
छ। यस निरपातलकाका ३५.७५ प्रततशत घरघरुीले ल्यान्द्डकफल साइटमा, ६.२६ प्रततशत घरघरुीले 
खोलामा र  ३.५७ प्रततशतले सडकमा फोहोरमैला व्यवस्थापन िने िरेको पाईयो । यस आयोजना 
प्रस्ताकवत निरपातलकामा जम्मा ६ वटा अस्पताल छन।् ४ तनजी अस्पताल, १ आयवेुद अस्पताल 
र १ क्यान्द्सर अस्पताल छन।् र त्यहाुँ 11 स्वास््य चौकी, 1 टी.बी. उपचार केन्द्र र २० फामेसी 
छन।् 

आयोजना प्रभाकवत क्षेरमा कहन्द्द ुिमफ माने्न मातनसहरुको बाहलु्यता रहेको पाइयो।यस आयोजना 
प्रभाकवत क्षेरमा कररव ७९ प्रततशत मातनसहरुले कहन्द्द ुिमफ माने्न िरएको पाइयो भन ेकररव १०.५ 
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प्रततशत मातनसहरुले बौद्ध िमफ माने्न िरेको पाइयो। यस बाहेक यस निरपातलकामा नेवार समदुाय 
दवैु िमफ माने्न िरेको पाइयो ।तबशेष िरेर कहन्द्द ुिमाफवलम्बीका मातनसहरुको वाहलु्यता रहेकोले 
कहन्द्दहुरुले मनाउन ेदशैँ, ततहार, ततज, ठुलो एकादशी, ल्होसार, रामनवमी, फािपुूक्तणफमा, चैते दशैँ, 
क्तजततया, जनैपूक्तणफमा, माघेसिंक्राक्तन्द्त आदद चाडपवफहरु मनाउन ेिदफछन। यस आयोजना क्षेर नक्तजकै 
ऐततहातसक भीमसेन मक्तन्द्दर र महालक्ष्मीको मक्तन्द्दर रहेको छ। त्यसै िरी कवजयराम कवहार पतन यस 
आयोजना क्षेर नक्तजक रहेको छ।     

६. आयोजनाको वैकक्तल्पक कवश्लषेण 
पररयोजनाका तबतभन्न तबभािहरुको लाति उपयिु स्थान चयन, आितुनक मेतसनरीहरुको तबकल्पको 
रुपमा अतिकतम जनशक्ति पररचालन, एकीकृत अस्पतालजन्द्य फोहोरमैला व्यवस्थापन आददको 
छनौट तबतभन्न तबकल्पहरुको तबश्लषेण माफफ त तनकातलएका तनचोडहरु हनु। साथै तबतभन्न भवनहरुको 
तडजाईन समेत तबकल्प तबश्लषेणबाट िररएको हो। तबतभन्न कवकल्पहरुमध्ये जनु कवकल्पको 
अवलम्बनबाट न्द्यनुतम वातावरणीय प्रभाव हनु्द्छ, त्यस्ता कवकल्पहरुलाई चयन िररएको छ। 

७. आयोजना तनमाफणबाट पने प्रभावहरु  

❖ सकारात्मक प्रभावहरु  
प्रस्ताकवत आयोजना कायफन्द्वयन हुुँदा त्यसले कवद्यमान वातावरणमा पाने सकारात्मक प्रभावहरु 
तनम्नानसुार छन ्। 

• सिंचालनको चरण 

✓ िणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान 
✓ आतथफक कक्रयाकलाप तथा व्यापारमा वकृद्ध   
✓ स्थानीयलाई रोजिारीको अवसर  
✓ स्थानीय जग्िाको कवकास 
✓ अस्पताल क्षेर तभर हररयाली कायम िने 
✓ अस्पतालको सिंस्थाित सामाक्तजक उत्तरदाकयत्व वहन माफफ त स्थानीय लाभाक्तन्द्वत  

❖ आयोजना कायफन्द्वयनबाट पनफ सक्न ेनकारात्मक प्रभावहरु 
प्रस्ताकवत आयोजना कायफन्द्वयन हुुँदा त्यसले कवद्यमान वातावरणमा पाने नकारात्मक प्रभावहरु 
तनम्नानसुार छन।् 

• सिंचालनको चरण  

➢ भौततक-रासायतनक वातावरण 

✓ वाय ुप्रदूषण  
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✓ जल प्रदूषण  
✓ ठोस फोहोर व्यवस्थापन  
✓ वषाफतको पानीको व्यवस्थापन  
✓ जमीनमतुनको पानीको सतह तथा री-चाजफमा असर 
✓ रासायतनक तथा िातजुन्द्य फोहोर 
✓ कवककरणीय उपकरणबाट कवककरणको जोक्तखम 
✓ फोहोर पानी र ढल व्यवस्थापन   
✓ िाकफक व्यवस्थापन  
✓ ऊजाफ उपयोिमा वकृद्ध   
✓ कवपद जोक्तखमबाट पने प्रभाव 

➢ जैकवक वातावरण  

✓ वनस्पतत/जीवजन्द्तमुा पने प्रभाव 

➢ सामाक्तजक-आतथफक तथा साुँस्कृततक वातावरण  

✓ पेशाित स्वास््य र कमफचारी सरुक्षा  
✓ स्थानीय िमफ सिंस्कृततमा प्रभाव 
✓ सावफजतनक सकुविामा बढ्ने चाप  
✓ कवपद व्यवस्थापन  
✓ जनसिंख्या वकृद्ध, कोलाहल तथा सामाक्तजक समस्या  
✓ लैंतिक कवभेद   
✓ सरुवा रोि सिंक्रमण  
✓ साुँस्कृततक सम्पदामा असर र वैमनस्यता  

८. सकारात्मक प्रभाव अतभवकृद्ध तथा नकारात्मक प्रभाव न्द्यूनीकरणका उपायहरुुः 

❖ सकारात्मक प्रभाव अतभवकृद्ध 
आयोजना कायाफन्द्वयनबाट पनफ सक्ने सकारात्मक प्रभावहरुलाई अतभवकृद्ध िनफका लाति स्थानीयलाई 
रोजिारीमा अवसर ददईने,  तबरामीलाई िणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान िररने, अस्पताल क्षेर तभर 
हररयाली कायम िने आदद जस्ता उपायहरु अपनाइनेछन ्। सकारात्मक प्रभावहरु अतभवकृद्ध िनफका 
लाति प्रस्तावकले  पाुँच लाख (५,००,०००/-) रुपैया प्रस्ताव िरेको छ। 

❖ नकारात्मक प्रभाव न्द्यूनीकरण 
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➢ भौततक वातावरण 
प्रस्ताकवत आयोजनाले भौततक वातावरणमा पने प्रभावको न्द्यूनीकरण िनफ ठोस फोहोरमैला 
व्यवस्थापनका लाति कलर कोतडङ तसस्टम माफफ त फोहोरमैला विीकरण िरी फोहोरमैलालाई 
पनुुःप्रयोि तथा पनुुःचकक्रय िनफ तमल्ने ककतसमले छुियाउनेछ र सरुक्तक्षतरूपमा फोहोरलाई व्यवस्थापन 
िररनेछ, फोहोर पानी प्रशोिन िरेर मार ढलमा तमसाईनेछ, भकुम्प प्रततरोति भवन तनमाफण िररनेछ, 
आकाश ेपानी सिंकलन िने प्रकवतिको प्रयोि िररनेछ, सतहको पानी पनुुः तसिंचन िनफ ररचाजफ कपटको 
तनमाफण िररनेछ, अपाङ्गमैरी सिंरचना तनमाफण िररनेछ, आिलाति तनयन्द्रणका लाति अक्तग्न तनयन्द्रक 
यन्द्र स्थापना िररने छ। ध्वनी प्रदषुणलाई कम िनफ ध्वतन उत्पन्न िने यन्द्रलाई इन्द्क्याप्सलेुशन 
िरी न्द्यूनीकरण िररनेछ। वैकक्तल्पक ऊजाफका लाति सोलारको जडान िरी वातावरणीय प्रदूषण कम 
िररनेछ। 

➢ जैकवक वातावरण 
आयोजना क्षेरको खाली जमीनमा वकृ्षारोपण िरी आयोजना क्षेरमा रहेका बोटकवरुवालाई सिंरक्षण 
िररनेछ।  

➢ सामाक्तजक-आतथफक वातावरण 
आयोजनाले सामाक्तजक-आतथफक वातावरणमा पने प्रभावको न्द्यूनीकरणका लाति कवतभन्न उपायहरु 
अपनाइनेछन ् जस्तैुः पेशाित स्वास््य तथा सरुक्षाका उपकरणहरुको प्रयोि िररनेछ, बालश्रमको 
प्रयोिमा तनषेि िररनेछ, सम्भाकवत मकहला कहिंसाका घटनालाई दरुुत्साहन िरीनेछ, कवरामी, कवरामीको 
कुरुवा, कमफचारी, लिायतका अस्पतालसुँि सम्वक्तन्द्ित  मान्द्छेहरुलाई आवश्यक स्वास््य मापदण्ड 
परुा िरेर मारै बाहय व्यक्तिसुँि सम्पकफ मा आउने व्यवस्था िररन ेछ। सडकमा पनफ सक्ने चाप 
कम िनफ पाककफ ङ्गको व्यवस्था िररनेछ, कवपद व्यवस्थापनका लाति आपतकालीनद्वारहरुको व्यवस्था 
िररनेछ र साथै अक्तग्न तनयन्द्रक यन्द्र प्रयोि िररन ेछ।  

नकारात्मक प्रभाव न्द्यूनीकरण िनफका लाति अनमुातनत रु. ६०,००,००० लाग्ने अनमुान िररएको 
छ। 

९. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तथा पररक्षण 

➢ वातावरणीय अनिुमन  

वातावरणीय अनिुमन योजनाले प्रभावहरुलाई घटाउन,े रोकथाम िने, वातावरणीय प्रभाव कम िनफ 
अपनाइएका उपायहरु वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन प्रततवेदनमा उल्लेख भए बमोक्तजम कायाफन्द्वयन 
भएका छन कक छैनन ् सपुररवेक्षण िने, अनिुमन िने तथा वातावरणीय अनिुमनका सूचक, कवति, 
समय तातलका, अनिुमन िने तनकाय र अनमुातनत रकम पकहचान िने काम िदफछ। यस प्रततवेदनले 
वातावरणीय अनिुमन योजनामा आवश्यक कुराहरु पकहचान िरी समावेश िरेको छ। वातावरणीय 
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अनिुमनका लाति वन तथा वातावरण मन्द्रालय, स्वास््य तथा जनसख्या मन्द्रालयसुँि समन्द्वय 
िररनेछ। प्रस्तावकले प्रस्तावको तनमाफण तथा सिंचालन िने चरणमा सो बाट वातावरणमा परेको 
प्रभावको कवषयमा प्रत्येक छ मकहनामा स्वुःअनिुमन िरी सोको प्रततवेदन सम्बक्तन्द्ित तनकाय वा 
कवभािमा पेश िनेछ। वातावरणीय अनिुमनका लाति ने.रु 6,15,000 प्रस्ताव िररएको छ। 

➢ वातावरणीय परीक्षण 
मन्द्रालय वा तोककएको तनकायले प्रस्तावको कायाफन्द्वयन सरुु िरी सेवा सरुु िरेको दईु वषफ भिुान 
भएको तमततले छ मकहना तभर वातावरणीय परीक्षण कायफ िनेछ। प्रस्तावक आफैले पतन वातावरणीय 
परीक्षण कायफ िनेछ जसका लाति ने.रु. 6,15,000 प्रस्ताव िररएको छ। 

➢ वातावरण व्यवस्थापन लाित 
यसरी  यस आयोजनाको सिंचालन चरणको क्रममा सकारात्मक प्रभाव अतभबकृद्ध िनफ रु ५,००,००० 
तथा नकारात्मक प्रभाव न्द्यूनीकरण िनफका लाति अनमुातनत रु. ६०,००,००० िरी जम्मा 
६५,००,००० लाग्न ेअनमुान िररएको छ। यसैिरी वातावरणीय अनिुमन लाित रु. ६,१५,००० 
र वातावरणीय पररक्षणका लाति रु. ६,१५,००० रहेको छ। आयोजनाका लाति कुल वातावरणीय 
लाित रु. ७७,३०,०००/- रहनेछ।  

१०. तनष्कषफ  तथा प्रततवद्दता 
प्रस्ताकवत नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल आयोजनाको वा.प्र.मू. अध्ययन प्रततवेदनले प्रस्ताकवत आयोजना 
सिंचालन िने कायफहरूको सम्भाकवत वातावरणीय प्रभावहरूको मूल्यािंकन िरेको छ। यस आयोजनाले 
स्थानीय समदुायलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजिारीको अवसर तसजफना िनेछ र िणुस्तररय स्वास््य सेवा 
प्रदान िनेछ। यस आयोजना सिंचालन िदाफ पने नकारात्मक प्रभावहरु भन्द्दा सकारात्मक प्रभावहरु 
दीघफकालीन महत्वका रहेका छन।् यस कारण यस प्रततवेदनमा प्रस्ताव िररएको वातावरण 
व्यवस्थापन योजना कायाफन्द्वयन िरी आयोजना सिंचालन िनफ यस अस्पताल ककटबद्ध छ। 
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पररच्छेद एक 

1.  प्रततवेदन तयार पाने व्यक्ति वा सिंस्थाको नाम र ठेिाना 
(क) प्रस्तावकको नाम र ठेिाना  
वािमती प्रदेश अन्द्तिफत काठमाण्डौ क्तजल्ला, चन्द्रातिरी न.पा.-१२ मा सिंचातलत नेपाल ए.पी.एफ 
अस्पताल स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकनको प्रस्तावक नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल, बलम्ब ु
रहेको छ। यस आयोजनाको प्रस्तावकको नाम र ठेिाना तनम्न अनसुार रहेको छ। 

प्रस्तावकको नाम र ठेिाना 

नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल, 

चन्द्रातिरी न.पा. १२, बलम्ब,ु काठमाण्डौ, नेपाल  

ईमेल: apfhospital@gmail.com 

सम्पकफ  फोन न: +९७७-०१-४३१५२२४ 

 

(ख) परामशफदाताको नाम र ठेिाना  

प्रस्तावकले आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल. लाई यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकनको 
परामशफदाता तनयिु िरेको छ। परामशफदाताको ठेिाना तल ददईएको छ।  

परामशफदाताको नाम र ठेिाना 
आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल. 

ककततफपरु, काठमाण्डौ, नेपाल   

फोन निं.: ९८५११५५३५८  

ईमेल:  eetadi@gmail.com, aadiconsults@gmail.com 

परामशफदाताको तफफ बाट तनम्न अनसुारको कवज्ञ टोतल यस वा.प्र.मू. प्रततवेदन तयार िने काममा 
सिंलग्न िररएको तथयो । 
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तातलका 1-1: वा.प्र.मू. प्रततवेदन तयार िने काममा सिंलग्न कवज्ञ टोतल 

क्र.सिं. नाम कवज्ञता योग्यता अनभुव 
१. अनन्द्त कुमार 

काकी 
वातावरण 
कवज्ञ/ 
टोतल नेता 

M.Phil. 

(Environmental 

Technology) 

तबित १० वषफ देक्तख १० भन्द्दा 
बढी वातावरणीय अध्ययनमा 
सिंलग्न 

२. अतनल के.सी. वातावरण 
व्यवस्थापन 
कवज्ञ 

M.sc. 

(Environmental 

Science) 

तबित १० वषफ देक्तख १५ भन्द्दा 
बढी वातावरणीय अध्ययनमा 
सिंलग्न 

३. ईश्वर राज 
बतौला 

प्राकृततक स्रोत 
व्यवस्थापन 
कवज्ञ 

M.sc. (Natural 

Resource 

Management) 

तबित १० वषफ देक्तख १० भन्द्दा 
बढी वातावरणीय अध्ययनमा 
सिंलग्न 

४. अचफना तरपाठी जैकवक 
वातावरण कवज्ञ 

M.sc. (Botany) तबित ४ वषफ देक्तख ३ भन्द्दा बढी 
वातावरणीय अध्ययनमा सिंलग्न 

५. आक्तशष शे्रष्ठ भौततक 
वातावरण कवज्ञ 

M.sc. 

(Environmental 

Science) 

तबित ४ वषफ देक्तख ४ भन्द्दा बढी 
वातावरणीय अध्ययनमा सिंलग्न 

६. कवजय थापा इन्द्जीतनयर MSc (Water 

Resource 

Engineering) 

B.E. (Civil) 

 

तबित १० वषफ देक्तख Civil 

Engineer को रुपमा कायफरत ३ 
भन्द्दा बढी वातावरणीय 
अध्ययनमा सिंलग्न 

७. राज ुखनाल आतथफक 
सामाक्तजक कवज्ञ 

M.A. 

Sociology 
तबित ४ वषफ देक्तख ३ भन्द्दा बढी 
वातावरणीय अध्ययनमा सिंलग्न 

८. सिंजय चन्द्द जनस्वास््य 
कवज्ञ 

M.PH तबित ४ वषफ देक्तख ३ भन्द्दा बढी 
वातावरणीय अध्ययनमा सिंलग्न 

९. आक्तशस के.सी. भिूभफ कवज्ञ M.Sc in 

Geology 
तबित ४ वषफ देक्तख भिूभफ कवद्को 
रुपमा कायफ कायफरत र ४ वटा 
वातावरणीय अध्ययनमा सिंलग्न 
रहेको 

 

(ि) वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको औक्तचत्य  
प्रस्ताकवत आयोजना सिंचालनले त्यहाुँको जैकवक, भौततक र सामाक्तजक वातावरणमा नकारात्मक असर 
जस्तै फोहोर उत्सजफन, जल प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, वाय ुप्रदूषण लिायतका प्रभावहरु पानफ सक्नेछ। 
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यस वा.प्र.मू. तहको अध्ययनले प्रस्ताकवत आयोजना सिंचालनले त्यस क्षेरमा पनफ सक्न ेअसरहरुको 
पररमाण, सीमा, तथा अवतिको यककन िरी आवश्यक न्द्यूनीकरण तथा रोकथामका उपायहरु सझुाव 
ददन सक्नेछ। 

❖ काननुी औक्तचत्य  

वातावारण सिंरक्षण ऐन २०७६ तथा वातावारण सिंरक्षण तनयमावली २०७७ ले आयोजना तनमाफण 
र सिंचालन पूवफ वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत िनुफपने वाध्यकारी कानूनी व्यवस्था िरेको 
छ। आयोजना कायफन्द्वयन हुुँदा ऐनमा तोककए बमोक्तजम तनयमावलीको अनसूुची १, २ र ३ बमोक्तजम 
सिंक्तक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारक्तम्भक वातावरणीय पररक्षण वा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन 
(वा.प्र.मू.) अध्ययन तयार िनुफपने छ। वा.प्र.मू. अध्ययन प्रततवेदन वा.सिं.तन., २०७७ मा तोककए 
बमोक्तजमको ढाुँचामा तयार पारर स्वास््य तथा जनसिंख्या मन्द्रालय माफफ त वन तथा वातावरण 
मन्द्रालयबाट स्वीकृतत िनुफ पने काननुी व्यवस्था रहेको छ।   

वातावरण सिंरक्षण ऐन २०७६ को पररच्छेद २, तनयम ३ सुँि सम्बक्तन्द्ित तथा वातावरण सिंरक्षण 
तनयमावली २०७७ को अनसूुची ३ को तनयम (ख) स्वास््य क्षेर बमोक्तजम १०० शैया भन्द्दा 
बढीको अस्पताल, नतसफङ्ग होम वा क्तचककत्सा व्यवसाय सञ्चालन िने प्रस्तावकले आयोजना तनमाफण 
िनुफपूवफ वातावणीय प्रभाव मूल्याङ्कन िनुफ पने प्राविान छ। यस नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल ११० 
शैयाबाट ३०० शैया क्षमतामा स्तरोन्नतत िनफ लातिएकोले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
िररएको हो। यसैिरी वातावरण सिंरक्षण तनयमावली २०७७ को अनसूुची ३ को ज (२) 
१०,०००० विफ तमटर क्षेरफल भन्द्दा बढीको Built Up area वा Floor Area भएको आवसीय, 
व्यावसाकयक वा आवासीय र व्यवसाकयक दवैु प्रकृतत भएको सिंयिु भवन तनमाफण िनफको लाति 
वा.प्र.मू. िनुफ पने प्राविान छ जसअनसुार यस अस्पतालको सम्पणुफ भवनहरुको कुल Built Up area 
18,848.42 विफ तमटर रहेको छ। यसैिरी, अनसूुची ३ को ज (६) मा २०००० तलटर भन्द्दा 
बढी दैतनक भतूमित पानीको प्रयोि हनुे भवन तनमाफण तथा सिंचालन िनफ वा.प्र.मू. िनुफ पने प्राविान 
छ जसअनसुार यस अस्पतालले दैतनक २०,०००० तलटर भन्द्दा बढी भतूमित पानी प्रयोि िने छ। 
यस अस्पतालको स्तरोन्नतत पूवफ वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन स्वास््य तथा जनसिंख्या 
मन्द्रालय माफफ त वन तथा वातावरण मन्द्रालय (MoFE) बाट स्वीकृत िनुफपने काननुी व्यवस्था 
रहेको छ। यस आयोजना क्षेर राकिय तनकुञ्ज, वन्द्यजन्द्त ुआरक्ष, सिंरक्षण क्षेर, क्तशकार क्षेर तथा 
वातावरणीय रुपमा सिंवेदनशील क्षेरमा पदैन।   

(घ) वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्दशे्य  
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको मखु्य उदे्दश्य आयोजना कायाफन्द्वयनबाट प्रस्ताव क्षेरको 
कवद्यमान वातावरणीय अवस्थामा पने प्रभाव पकहचान िरी सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरीका उपाय र 
नकारात्मक प्रभाव कम िनफ न्द्यूनीकरण र रोकथामका उपायहरु सझुाउन ुरहेको छ। वा.प्र.मू. 
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अध्ययनले आयोजनालाई वातावरणमैरी तथा ददिो बनाउन आवश्यक उपायहरू, वातावरणीय 
व्यवस्थापन योजना तथा पररक्षण कवति तथा कायफक्रमको तजुफमा िररददने रहेको छ।  

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको थप उदे्दश्यहरु तनम्न रहेको छन ्

• आयोजना प्रभाकवत क्षेरको भौततक वातावरण, रासायतनक वातावरण, जैकवक वातावरण, 
सामाक्तजक, आतथफक तथा साुँस्कृततक वातावरण सम्बन्द्िी बस्तिुत अवस्थाको त्यािंक/सूचना 
सिंकलन िनुफ, 

• आयोजना कायाफन्द्वयनबाट उत्पन्न हनुे सम्भाकवत भौततक वातावरण, जैकवक वातावरण, 
रासायतनक वातावरण, सामाक्तजक- आतथफक र साुँस्कृततक वातावरणमा पनफ सक्ने प्रभावहरु 
पत्ता लिाउने, आिंकलन िनुफ तथा मूल्यािंकन िनुफ, 

• सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरी तथा नकारात्मक प्रभाव न्द्यूनीकरण िनफ व्यवहाररक र स्थान 
कवक्तशष्ट  उपायहरु पत्ता लिाई कायाफन्द्वन िनुफ, 

• आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापन कायफयोजना (वा.व्य.का.यो.) तथा वातावरणीय 
अनिुमन योजनाको (वा.अ.यो) कवकास तथा कायाफन्द्वयनको सिंस्थाित सिंरचनाको रुपरेखा 
तयार िनुफ, 

• आयोजना प्रभाकवत व्यक्ति तथा अन्द्य सरोकारवालाहरूलाई आयोजनाको कवषयमा जानकारी 
प्रदान िने तथा सरोकारवालाहरूसुँि आयोजनाको वातावरणीय प्रभावका बारेमा परामशफ तलई 
जनताको सकक्रय सहभातिताको सतुनक्तश्चतता िने। 

(ङ) अध्ययनको तसमा तथा सम्बक्तन्द्ित अन्द्य कुरा  
प्रस्ताकवत आयोजना, नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल सञ्चालनको वा.प्र.मू. अध्ययन कायफ िदाफ आयोजनाले 
चचफन ेक्षेरको १०० तम. को पररतिको क्षेरलाई प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर तथा ५०० तम. सम्मको 
पररतिको क्षेरलाई अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरको रुपमा अध्ययन िरी आयोजना सञ्चालन हुुँदा त्यस क्षेरको 
जैकवक, भौततक र रासायतनक, सामाक्तजक आतथफक तथा साुँस्कृततक वातवारणमा पानफ सक्ने 
नकारात्मक असरलाई वातावरण सिंरक्षण तनयमावली २०७७ को आिारमा प्रभावको स्थान, पररमाण, 
सीमा, समयावतिको आिारमा मूल्याङ्कन िरी आवश्यक रोकथाम तथा न्द्यूनीकरण उपायहरु सझुाव 
िररएको छ।   
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पररच्छेद दईु 

2.  प्रस्तावनाको सामान्द्य पररचय 
(क) पषृ्ठभतूम 
नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल (ए.पी.एफ.) अस्पताल, सेवामा रहेका सशस्त्र प्रहरी, उनीहरूका पररवारहरू, 

पूवफ सैतनकलाई तनुःशलु्क स्वास््य सेवा उपलब्ि िराउन ेउदे्दश्यले स्थापना भएको हो। अस्पताल 
स्थापना भएदेक्तख नै यसको सम्पूणफ खचफ (पूवाफिार कवकास, जनशक्ति र उपकरणको स्तरोन्नतत) नेपाल 
सरकारले बेहोदै आएको छ । 

कव.स २०५८ साल फािनु ०२ िते सशस्त्र प्रहरी बलको प्रिान कायाफलय काठमाडौंमा सशस्त्र 
प्रहरी बलका कमफचारी र उनीहरूका आक्तश्रतहरूलाई आवश्यक पने क्तचककत्सा सेवा उपलब्ि िराउने 
उदे्दश्यले क्तचककत्सा शाखाको थालनी िररएको तथयो। यस अस्पतालले सीतमत क्तचककत्सा आपूततफ र 
सेवाका बाबजदु पतन ओकपडी, आकक्तस्मक, एक्स-रे, फामेसी लिायत कफक्तजयोथेरापी जस्ता आवश्यक 
लाइफलाइन सेवाहरू सफलतापूवफक सञ्चालन िरेको छ। यस अस्पतालले प्यारामेतडकहरूलाई 
वतफमान र भकवष्यमा हनु सक्ने क्तचककत्सा चनुौतीहरूलाई पूरा िनफ भती िररएकोछ। यस अस्पतालले 
सघन उपचारका लाति देशका ख्याततप्राप्त अस्पतालहरू जस्तै क्तशक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, 

अथोपेतडक अस्पताल लिाएत देशका अन्द्य अस्पतालमा सम्पकफ  िरी कवज्ञहरूलाई यस अस्पतालमा 
अनवुन्द्ि िने कायफ भइरहेको छ। 

कव.स २०६० साल मतसर २९ िते ए.पी.एफ. कायाफलयहरूमा देशव्यापी रुपमा रहेका मेतडकल 
शाखाहरुलाई समायोजन िरर ए.पी.एफ. मातहत रहेको क्तचककत्सा शाखलाई ए.पी.एफ. अस्पतालमा 
स्तरोन्नतत िने तनणफय भएको तथयो। १५ शैयाको ए.पी.एफ. अस्पतालको क्तशलान्द्यास िनफ स्वीकृत 
िररएको तथयो। तत ्पश्चात तमतत २०६०/११/१३ १५ बाट २५ शैयाबाट सरुु िररएको यस 
ए.पी.एफ.) अस्पताल, तमतत २०६१/११/०५/ २५ बाट ५० शैयामा र तमतत २०६२/१०/१९ 
मा ११० मा स्तरोन्नतत भई सिंचालनको अवस्थामा रहेको छ। अस्पताल िठन सम्बक्तन्द्ि तनणफयका 
कािजातहरू अनसूुची १ मा सिंलग्न छन।् सरुुमा १५ शैयाको क्षमतालाई वा.प्र.मू. अध्ययन 
आवश्यक तथएन तर पतछ ११० सिंचालन हुुँदै िदाफ वातावरण कवभािले वा.प्र.मू. अध्ययन िनफ 
तनदेशन ददए बमोक्तजम हाल ३०० शैयामा स्तरोन्नतत िदाफ अस्पतालले वा.सिं.ऐ. २०७६ बमोक्तजम 
वा.प्र.मू. िनफ लातिएको हो। 

२०७६ वैशाख २० ितेदेक्तख देशमा कोरोना भाइरस (कोतभड-१९) को सिंक्रमण फैतलएपतछ 
सरकारले ०७६/१२/०९ िते नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताललाई कोतभड डेतडकेटेड अस्पताल घोषणा 
िने तनणफय िरेको तथयो। सो तनणफयपतछ देशमा कोतभडको सिंक्रमण फैतलन थालेको पकहलो ददनदेक्तख 
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नै यस अस्पतालले कोतभड-१९ सङ्क्क्रतमत तबरामीको उपचारका लाति सेवा कवस्तार िरेको हो । 
हाल अस्पतालमा कोतभड तबरामीका लाति १२० (१७ शैया को भीआईपी) शैया का साथै रोिको 
उपचारका लाति २० शैयाको आईसीयू र ५० शैया को उच्च तनभफरता इकाई (एचडीयू) छ। हाल 
अस्पतालले सामान्द्य र कोतभडका तबरामीको उपचारका लाति ३०० शैया  सञ्चालन िदै आएको 
छ। सामान्द्य वाडफको पाुँच प्रततशत तसट नािररकका लाति आरक्तक्षत छ। सरकारले यस अस्पताललाई  
कोतभड केयर कवशेष अस्पताल घोषणा िरेपतछ यस नेपाल ए.पी.एफ. अस्पतालले रेफर िररएका 
सबै तबरामीलाई स्वास््य सेवा ददइरहेको छ। 

(ख) प्रस्तावको कववरण 
१. अस्पतालको अवक्तस्थतत  

नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल बािमती प्रदेश, काठमाडौं क्तजल्लाको चन्द्रातिरर निरपातलका वडा नम्बर 
१२, बलम्बमुा अवक्तस्थत छ। यस निरपातलकाको पूवफमा ककततफपरु निरपातलका, पक्तश्चममा ितुनबेसी 
निरपातलका, िाददङ, उत्तरतफफ  नािाजुफन निरपातलका र दक्तक्षणमा इन्द्रसरोवर निरपातलका, 
मकवानपरुले घेरेको छ। आयोजनाको वडा चन्द्रातिरर निरपातलकाको उत्तरपवूी भािमा अवक्तस्थत 
छ। भौिोतलक रूपमा अस्पताल तरभवुन राजमािफको कलिंकीबाट कररब ३.९ कक.तम पक्तश्चममा 
२७°४१’२५” उत्तर अक्षािंश र ८५°१५’०७” पूवफ देशान्द्तरमा अवक्तस्थत छ। अस्पताल पररसरले 
२०५९ सालदेक्तख नेपाल एपीएफ अस्पताललाई ददएको २०० रोपनी (१०.१६ हेक्टर) भन्द्दा बढी 
जग्िा ओिटेको छ। 

 

क्तचर 2-1 : प्रस्ताकवत आयोजना क्षरेको पहुुँच नक्सा (स्रोत : Google Map 2022) 
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क्तचर 2-2 : प्रस्ताकवत आयोजना क्षरेको नक्सा (स्रोत: GIS कवश्लषेण 2022) 

२. आयोजनाको मखु्य कवशेषताहरु 
यस नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल हाल सिंचालनमा रहेको छ जसको प्रमखु कवशेषता तल तातलकामा 
प्रस्ततु िररएको छ।  

तातलका 2-1 : आयोजनाको मखु्य कवशेषताहरु  

क्र.सिं. तबवरण  आयोजनाको कवशेषताहरु  
क. सामान्द्य कववरण  
१. आयोजनाको नाम  नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल स्तरोन्नतत 
२. कूल क्षेरफल   १०१,६०० व.तम 
३. स्वातमत्व  नेपाल सरकार 
४. स्थान   
 प्रदेश  बािमती  
 क्तजल्ला  काठमाण्डौ 
 निरपातलका  चन्द्रातिरी निरपातलका-१२  
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 भौिोतलक अवस्था उपत्यका 
 अक्षािंश/देशान्द्तर  २७°४१'२५” उत्तर ८५°१५'०७” पूवफ  
५. मौसम उपोष्ण हावापानी  
 औसत तापक्रम न्द्यूनतम (२.५-४.०° से), अतिकतम (२६.४३° से) 
 औसत बाकषफक बषाफत 1840 तम.तम. 
 भ-ूिभफ  समथर (Plain) 
 उचाई   1360 तम. 

ख. क्तचककत्सकीय सकुविाहरू  
६. जम्मा शैया  3०0 
७. उपलब्ि सेवाहरु 

 General wards 
 •  Emergency Services 

• The General OPD 

• General Surgery 

• Orthopedic 

• Dermatology 

• Pediatric 

• Obstetrics & 

Gynecology  

• Physiotherapy 

• Cardialogy 

• Neurosurgery 

• Dental 

• Neuro Psychiatric 

• Internal Medicine 

• ENT 

• Eye 

• Inpatient Service 

• Preventive 

• Pathology 

Radiology (X-Ray, ECG, Ultrasound, CT Scan , MRI ) 

 
 COVID Wards 

• COVID Ward 1 

• COVID Ward 2 

• COVID Ward 3 
• HDU and ICU 

८. बाकहरिंि कवभाि (OPD)  
 औसत ओपीडी तबरामी  200 व्यक्ति/ददन 
९. अन्द्तरिंि कवभाि (IPD)   शैया  सिंख्या  – ३०० 
१०. जम्मा कमफचारी २३० 
११. अन्द्य उपलब्ि सकुविाहरू  
 Emergency Medical Supplies storage 
 Nursing Duty Station in all wards 
 Separate Waiting Room, Toilet and Changing room in each wards 
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 Disable and Senior citizen Friendly accessibility with ramp 
 24 hour Power Back-up system (Generator, High capacity UPS System)  
 Lighting protection earthing system 
 Emergency Siren system  
 24-Hours Cafeteria/ Canteen Facility  
 24 Hour Vehicle Parking  
 24 Hour Ambulance Service 
 Kitchen and Laundary facility 
 Greenery/ Garden landscaping 
 24 hour purified drinking water facility 
 Mortuary for transient storage of dead-bodies 
 Cabin room with separate Toilet 
 ICU, HDU 
 General Lab, Molecular Lab 
 Separate Exit Gate 
ि. अन्द्य उपयोतिताहरू 
१२. खानेपानी   / सरसफाई 
 खानेपानीको श्रोत माताततथफ बाट पाइपबाट ल्याइएको पानी तथा भतूमित 

बोररिंिको पानी  
पानीको श्रोतको क्षमता २,००,००० तलटर 
भतूमित पानी ट्यािंकी ४ लाख क्षमता (२ लाख तलटरको २ वटा ट्यािंकी) 
पानीको कुल माि १३५,००० तल./ददन 
खानेपानी आिन्द्तकु र तबरामीहरूलाई कपउनका लाति आरओ 

कफल्टर िररएको सरुक्तक्षत पानी  
१३. फोहोर व्यवस्थापन  
 अनमुातनत फोहोर तनष्कासन ५९५.३ के.जी/ददन 

सामान्द्य वाडफबाट 41.44 के.जी/ददन हातनकारक फोहोर 

145.86 के.जी/ददन सामान्द्य फोहोर 
कोतभड वाडफबाट 408 के.जी/ददन हातनकारक/सिंक्रामक फोहोर 
फोहोर व्यवस्थापन पूवाफिार For Hazardous Waste: Autoclave Installed 

For Liquid Waste: Septic Tank/Closed Pit  
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For other General Waste: Municipal services 

१४. ऊजाफ /इन्द्िन आपूततफ  
 स्रोत कवजलुी 

 वैकक्तल्पक श्रोत Diesel Generators 4 units (100 KVA, 50 KVA, 3.8 

KVA and 20 KVA) 
१५. कुल जग्िा   / तनमाफण क्षरे वास्तकवक अनमुतत प्राप्त 
 कुल जग्िा   / तनमाफण क्षेर   
 कुल भतूम क्षेर 101,600   व.तम  

 भवनहरूको कुल सिंख्या 3४  

 अस्पताल भवनहरुको ग्राउिंड 
कभरेज 

7,600.98 (7.48%) ५०% 

 तबल्ट अप एररया/फ्लोर एररया 18,848.42   व.तम  

 फ्लोर एररया अनपुात (FAR) 0.14 ३.० 

 पाककफ ङ क्षेर 5080 व.तम (4.91%)  

 सडकहरू 3627 व.तम (3.57%)  

 बिैचा क्षेर 22,321 व.तम (21.97%)  

 खलुा क्षेर 63,414 व.तम 

(62.514%) 
५० % 

 Set back >10 तम ३.० तम 

 FAR अनसुार भवनको अतिकतम उचाइ 16 तम  

 लाइट प्लेन अनसुार भवनको अतिकतम उचाइ 16 तम  

श्रोत :नेपाल ए .पी .एफ .अस्पताल २०७८ 

३. अस्पताल भवन सम्बक्तन्द्ि कवस्ततृ कववरण  

अस्पताल सञ्चालनका लाति सबै पूवाफिार तनमाफण भइसकेकाले नयाुँ तनमाफणको आवश्यकता पदैन। 
आयोजनाको लाति तबतभन्न ३४ वटा भवनहरु रहेका छन ्जसको कवस्ततृ कववरण तलको तातलकामा 
प्रस्ततु िररएको छ। 
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तातलका 2-2 : अस्पताल भवनहरूको कवस्ततृ जानकारी 

Sn. Facilities: Floor 
Floor 

Area (m2) 
Facilities Bed count 

Buildin

g Height 

(m) 

1 
Main Hospital 

Building 

Ground 

Floor 
1896.00 

OPD, Emergency- 9 bed , 

Observation 8 bed,  

Laboratory, Pharmacy, X 

Ray, USG, Skin OPD, Control 

Room, Eye OPD, 

Physiotherapy, Dressing 

Room, ENT OPD, Surgery 

OPD, Medicine OPD, Ortho 

OPD, Pediatrics OPD, Gynae 

OPD, ECG, Neuro Durgery 

OPD, Electrocardiography 

room 

17 

 

 

 

 

4 

First 

Floor 
1675.00 

Operation Theater, Post-

Operative ward  9 Bed,  

Surgical  ward 17 Bed ,  Male 

Ortho  ward 28 , Female Ortho 

wards 8 bed, waiting hall, 

isolation ward 5 bed ,  doctor’s 

cabin,  General Cabin 4n Bed 

, VVIP Cabin 1 bed, VIP 

Cabin 2 bed, Special Cabins 4 

bed, 

78 

 

 

 

4 

Second 

Floor 
818.78 

Account section, Dental OPD, 

Pharmacy store, 

communication section, bio-

medical section, Central 

Sterile Supply Department 

(CSSD), Director Office, 

Echo room, Nutrition office 

35 

 

4 

Third 

Floor 
336.98 

Administration, Lift 

maintenance room, Matron 

Office, Procurement room, 

EEG room. 

 

4 

  Total   4726.76    16 

2 

ICU Building 

(Frame 

structure) 

Ground 

Floor 
542.70 CT Scan, MRI    

 

4 

First 

Floor 
542.70 

ICU 7 bed, Medical ward 7 

bed 
24 

4 

Second 

Floor 
542.70 

Gyne ward 8 bed, Pediatrics 

ward 5 bed, ENT 7 bed 
20 

4 
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Third 

Floor 
542.70 

Conference hall, Academic 

hall, Library 
 

4 

  Total   2170.80    16 

3 
Spinal 

Building 

Under 

ground 
194.11 Line Barrack   

- 

Ground 

Floor 
194.11 

Spinal ward, Trainees barrack 

(Gents) 
 

3 

First 

Floor 
194.11 Pathology   3 

Second 

Floor 
194.11 Pathology   

3 

Top 

Floor 
140.41 Pathology   3 

  Total   722.74    12 

4 Waste Treatment Block  38.92 
Waste Management Block 

with Autoclave 
 

3 

5 Transit camp 
Ground 

Floor 
128.37 Transit camp  

3 

6 Mortuary Block  57.50 Mortuary Block  3 

7 

Molecular Lab (Shed 

type)   
286.22 

PCR and Portable X-Ray for 

Covid 
 

3 

8 

ICU 20 bed and RO 

building  (Shed type)   
497.77  COVID ICU 20 bed  20 

3 

9 
Covid 

Building (C1) 

Ground 

Floor 
251.36 

Male/ Female Isolation/Covid 

ward  
 

3 

First 

Floor 
256.90 

Male/ Female Isolation/Covid 

ward  
 

3 

Second 

Floor 
256.90 

Male/ Female Isolation/Covid 

ward  
 

3 

Third 

Floor 
55.37 Communication and Store  

3 

  Total   820.53    12 

10 
Covid 

Building (C2) 

Ground 

Floor 
251.36 

Male/ Female Isolation/Covid 

ward   
3 

First 

Floor 
256.90 

Male/ Female Isolation/Covid 

ward  
 

3 

Second 

Floor 
256.90 

Male/ Female Isolation/Covid 

ward 
 

3 

Third 

Floor 
55.37 Communication and Store  

3 
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  Total   820.53    12 

11 
Covid Doctors 

Duty Block 

Ground 

Floor 
129.53 

Pharmacy, Store, Nursing 

station, Control/Duty room, 

Donning room 

 
3 

First 

Floor 
129.53 Dining hall , Doctros room  3 

  Total   259.06    6 

12 
Covid VIP 

Block (C3) 

Ground 

Floor 
150.24 Room for VIP Covid patients  

3 

First 

Floor 
158.01 Room for VIP Covid patients  

3 

Top 

Floor 
63.36   

3 

  Total   371.61    9 

13 Covid Fever Clinic 55.30 Fever Diagnosis block  
3 

14 HDU Block (Shed type)  193.31 50 bed 50 
3 

15 Covid Laundary (L1)  92.94    
3 

16 
Covid Auto Clave and 

CSSD)  
55.76 

Covid solid waste 

management 
 

3 

17 Mess (Shed type)  82.65    
3 

18 Canteen  (Shed type) 127.32    
3 

19 
Senior Officers Mess 

(Shed type) 
154.65    

3 

20 
Trainees Mess (Shed 

type)  
92.19    

3 

21 Jawan Mess (Shed type) 79.46    
3 

22 
Ticket Counter 
  

120.82    3 

23 Kuruwa Ghar 

Ground 

Floor 
135.92 Night stay Rooms for patients relatives  

3 

First 

Floor 
135.92 Night stay Rooms for patients relatives  

3 

Second 

Floor 
135.92 Night stay Rooms for patients relatives  

3 
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Third 

Floor 
135.92 Night stay Rooms for patients relatives  

3 

Fourth 

Floor 
135.92 Night stay Rooms for patients relatives  

3 

  Total   679.60    15 

24 
Doctors 

Quarter (D1) 

Ground 

Floor 
106.60    

3 

First 

Floor 
106.60    3 

  Total   213.20    6 

25 Doctors Quarter (D2) 79.93    
3 

26 Doctors Quarter (D3) 106.32    
3 

27 
Line Barrack 

  
260.97 

Maintenance Section, Barbers 

room, Tailor room 
 3 

28 
Toilet Blocks 

  
78.47 4 numbers of block  3 

29 
Oxygen Plant 

  
72.28    3 

30 Oxygen Supply Shed 111.52    
3 

31 Generator House 59.80    
3 

32 
Laundary (L2) 

  
60.97    3 

33 
Water Treatment and 

boring  
506.04    3 

34 

New 

Operation 

theatre 

building 

Ground 

floor 
894 Emergency 14 

3 

1st Floor 894 Operation theatre  10 
3 

2nd floor 894 ward 10 
3 

3rd floor 894 ward 10 
3 

4th floor  894 ward 12 
3 

  Total  4,470   
 

  
Grand Total= 

     

18,848.42  
  300.00 

 

श्रोत: नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल २०७८ 



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.    15 

 

क्तचर 2-3 : अस्पताल सकुविाहरू देखाइएको नेपाल एपीएफ अस्पतालको लेआउट नक्सा 

४. अस्पतालमा उपलब्ि सेवाहरू 

नेपाल ए.पी.एफ. अस्पतालले नपेाल सरकारको जनस्वास््य सेवा तनयमावली, २०७७ अनरुुपका 
३०० शैयासम्मको अस्पतालले प्रदान िने तनम्न बमोक्तजम सेवाहरू प्रदान िने छ: 
क) आिारभतू स्वास््य सेवा 

• खोप सेवा 
• एकीकृत नवजात क्तशश ुतथा बालरोि व्यवस्थापन, पोषण सेवा, िभफवती, प्रसव तथा 

सतु्केरी सेवा, पररवार तनयोजन, िभफपतन तथा प्रजनन स्वास््य  

• सरुवा रोि सम्बन्द्िी सेवा 
• नसने रोि तथा शारीररक कवकलाङ्गता सम्बन्द्िी सेवा 
• मानतसक रोि सम्बन्द्िी सेवा 
• जेष्ठ नािररक स्वास््य सम्बन्द्िी सेवा 
• सामान्द्य आकक्तस्मक अवस्थाका सेवा 
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• स्वास््य प्रबिफन सेवा 
ख) उपचारात्मक सेवाहरु 

• जनरल कफक्तजतसयन सेवा 
• जनरल शल्यकक्रया सेवा 
• स्त्रीरोि तथा प्रसतुी  सेवा 
• बालरोि तथा क्तशशसेुवा 
• दाुँत क्तचककत्सा सेवा 
• हाडजोनी सेवा 
• नाक, कान, घािंटी सेवा 
• मानक्तशक रोि सम्बक्तन्द्ि सेवा 
• चमफ तथा यौन रोि सेवा 
• अप्थाल्मोलोजी सेवा 
• कफक्तजयोथेरापी सेवा  

• एनेस्थेतसयोलोजी सेवा 

ि) देहाय बमोक्तजमका तनदानात्मक तथा अन्द्य सेवा 
• रेतडयो ईमेक्तजिंि सेवा 
• प्रयोिशाला (कहस्टोसाइटोप्याथोलोजी समेत) सेवा 

घ) चौतबसै घण्टा उपलब्ि िराइने देहाए बमोक्तजमका सेवा 
• शल्यकक्रया सकहतको आकक्तस्मक सेवा 
• आकक्तस्मक प्रयोिशाला 
• रेतडयो ईमेक्तजिंि सेवा 
• रि सिंचार सेवा 
• फामेसी सेवा 

ङ) देहाय बमोक्तजमका सघन उपचार सेवा 

• हाई ददपेनड़ें सी यतुनट  

• सघन उपचार कक्ष (ICU, NICU, PICU) 

च) फामेसी सेवा 
छ) देहाय बमोक्तजमका अन्द्य सेवा 

• सामाक्तजक सेवा इकाई, एकद्वार सिंकट व्यवस्थापन केन्द्र डाइकटक्स तथा पोषण 
पनुस्थाफपना सेवा 
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• हेमोडायलाइतसस सेवा 
• मेतडकोतलिल एण्ड फरेक्तन्द्सक सेवा 

❖ कोरोना भाइरस (COVID-19) उपचार 
२०७६ वैशाख २० ितेदेक्तख देशमा कोरोना भाइरस (कोतभड-१९) को सिंक्रमण फैतलएपतछ 
सरकारले ०७६/०७/०९ िते नेपाल एपीएफ अस्पताललाई कोतभड डेतडकेटेड अस्पताल घोषणा 
िने तनणफय िरेको तथयो। सो तनणफयपतछ देशमा कोतभडको सिंक्रमण फैतलन थालेको पकहलो ददनदेक्तख 
नै यस अस्पतालले कोतभड-१९ सङ्क्क्रतमत तबरामीको उपचारका लाति सेवा कवस्तार िरेको हो।  

कोरोना भाइरस (COVID-19) को चतलरहेको महामारी िम्भीर एक्यूट रेक्तस्परेटरी तसन्द्रोम 
कोरोनाभाइरस 2 (SARS-CoV-2) को कारणले हनु े रोि हो। यो प्रकोप पकहलो पटक तडसेम्बर 
२०१९ मा चीनको हबेुईको वहुान सहरमा पकहचान भएको तथयो र कवश्व स्वास््य सिंिठन (WHO) 

ले ११ माचफ २०२० मा यसलाई महामारीको रूपमा मान्द्यता ददएको तथयो। नेपालमा पकहलो 
COVID-19 केस 23 जनवरीमा पकुष्ट भएको तथयो। त्यततखेर तबरामीमा हल्का लक्षणहरू देखा परेका 
तथयो र 29 र 31 जनवरीमा परीक्षण िदाफ तनको भएको पकुष्ट भयो। टेकु अस्पतालको अस्थायी 
आइसोलेसन वाडफमा केही तबरामीको उपचार भए पतन चैतको अक्तन्द्तम सातासम्म नयाुँ कवरामी 
भेकटएका तथयनन। सन ्२०२० को मे मकहनामा नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्ख्या झण्डै हरेक 
हप्ता दोब्बर हुुँदै ियो। त्यसयता मलुकुमा सङ्क्क्रमण तीव्र िततमा बढ्दै िएको र सन ्२०२० को 
सेप्टेम्बर–अक्टोबरमा चरम सीमामा पिेुको तथयो। त्यसपतछ सङ्क्क्रमणको दर क्रमशुः घट्दै ियो। 
यसैिरी यसको दोश्रो लहर अकप्रल २०२१ देक्तख सरुु भएर मे-जनु २०२१ मा चरम सीमामा पिुी 
क्रमश घट्दै िएको तथयो। त्यततखेर दैतनक मतृ्य ुहनुेको सिंख्या २०० भन्द्दा बढी रहेको तथयो। 
यसैिरी भखफरै यसको तेश्रो लहर तडसेम्बर २०२१ देक्तख चली रहेको छ जसको प्रकोप दोश्रो लहर 
भन्द्दा कम भएको छ जसको कारण यस रोि तबरुद्ध खोपको प्रभाव लाइ मान्न सककन्द्छ। 
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क्तचर 2-4: नेपालमा दैतनक कोरोना भाइरसबाट भएका मतृ्यकुा घटनाहरू (स्रोत: worldometer.net 
२०२०-२०२२) 

५. जनशक्ति 

यस अस्पताल सिंचालनको लाति आवश्यक जनशक्ति स्वास््य सिंस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ 
बमोक्तजम तनम्न अनसुार हनुेछन। जस अन्द्तिफत सशुासन तथा व्यवस्थापनका लाति, क्तक्लतनकल 
सेवाका लाति र अस्पताल सहयोि सेवाका लाति तबतभन्न तहमा तबतभन्न सिंख्यामा रहनेछन। 

तातलका 2-3 : सशुासन तथा व्यवस्थापनका लाति जनशक्ति 

क्र. सिं. पद सिंख्या 
१ मेतडकल डाइरेक्टर / सपुेररटेनडेन्द्ट मेतडकल १(प्र .मे. स/ुतनदेशक) 
२ मेिोन  १ 
३ प्रशासकीय आतिकृत   
४ अस्पताल ब्यबस्थापन आतिकृत/ प्रशासक १ 
५ सूचना आतिकृत  
६ आइ . कट . आतिकृत/सहायक  २/३ 
७ बायो मेतडकल इक्तन्द्जतनयर/ सहायक २/३ 
८ मेतडकल रेकडरफ (मेतडकल रेकडरफ आतिकृत/सहायक) २/४ 
९ अस्पातल कवत्तीय व्यवस्थापक (लेखा अतिकृत/ 

लेखापाल/स. लेखापाल)  
१/२ 

१० स्टोर  ककपर ) सहायक/ अतिकृत  १ 
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११ ररसेप्सतनस्ट १ 
 

तातलका 2-4 : क्तक्लतनकल सेवाका लाति जनशक्ति 

क्र. सिं. पद सिंख्या 
१ कवशेषज्ञ क्तचककत्सक ३   
२ General Physician २ 
३ General Surgeon २ 
४ Gynecologist and Obstetrician २ 
५ Pediatrician २ 
६ Anesthesiologist २ 
७ Orthopedic Surgeon २ 
८ General Practioner (MDGP) २ 
९ Dental Surgeon २ 
१० Dermatologist and Venerologis २ 
११ Psychiatrist १ 
१२ ENT Surgeon १ 
१३ Pathologist २ 
१४ Ophthalmologist १ 
१५ Radiologist २ 
१६ Plastic, Reconstructive, Aesthetic and Hand 

Surgeon 

As per speciality available 

१७ Neonatologist १ 
१८ Critical Care Physician १ 
१९ Endocrinologist - 
२० मेतडकल अतिकृत २४ प्रतत सय शैया=७२ 
२१ नतसफङ्ग सपुरभाइजर ३ 
२२ नतसफङ्ग अतिकृत ८ प्रतत सय शैया=२४ 
२३ नतसफङ्ग स्टाफ ४० प्रतत सय शैया=१२० 
२४ परामेडीकल स्टाफ/ हे.अ. १२ प्रतत सय शैया=३६ 
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२५ ब. औषति व्यवव्थापक/ फामेसी अतिकृत/ फामेसी 
सहायक 

१/२/५ प्रतत सय 
शैया=३/६/१५ 

२६ एनेस्थेकटक सहायक ४ प्रतत सय शैया=१२ 
२७ डेन्द्टल हाइक्तजतनस्ट  २ 
२८ डेन्द्टल सहायक २ 
२९ MO/Optometrist १/१ 
३० अप्थाक्तल्मक सहायक २ 
३१ मेतडको तलिल र फोरेक्तन्द्सक सेवा MD Forensic Medicin  

१-e  

२-MO 
३२ कफक्तजयोथेरापी (कफक्तजयोथेरकपस्ट/ कफक्तजयोथेरापी 

टेक्तक्नतसयन/ सहायक) 
१/१/२ प्रतत १०० 
शैया= ३/३/६ 

३३ डाईकटतसयन १ 
३४ तसतनयर डाईकटतसयन १ 

तातलका 2-5 : अस्पताल सहयोि सेवाका लाति जनशक्ति:  
क्र. सिं. पद सिंख्या 

१ पोषण  १- Senior Dietician, १-Dietitian 
२ हाउस ककपर १ 
३ CSSD ३ 
४ Laundry र Housekeeping    ३ 
५ सरुक्षा (Security) चौतबसै घण्टा 
६ BMET १-Biomedical Engenieer, १- Diploma 
७ प्लम्बर २ 
८ Eletrician २ 
नोट: िारा, तबजलुी र बिैंचाको व्यवस्थापन, सरुक्षाको कप्रन्द्त्ि, सवारी चालक, कायाफलय सहयोिी 
लिायत सहायक कायफका लाति सेवा करार, दरबन्द्दी वा आउटसोतसङ िरी आवश्यकता अनसुार 
सेवाको सतुनक्तचतता िररने छ । 

६. पानी आपूततफ प्रणाली 
नेपाल नेशनल तबक्तल्डिंि कोड NBC 208:2003 सेनेटरी र प्लक्तम्बङ तडजाइन आवश्यकता अनसुार 
अस्पतालमा पानीको माि प्रतत ददन ४५० तलटर/शैया छ। ३०० शैयाको अस्पतालमा दैतनक १ 
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लाख ३५ हजार तलटर पानीको माि रहेको छ। अस्पतालले घरेल ुप्रयोिको लाति कच्चा पानीको 
तनमफलीकरणको लाति स्लो स्यान्द्ड कफल्टर, Activated काबफन कफल्टर कवति प्रयोि िदफछ भन ेकपउन े
पानीको लाति RO कफल्टर प्रयोि िररन्द्छ।  

हाल ३०० शैया क्षमतामा सिंचातलत अस्पतालको मखु्य खानेपानीको आपूततफ सामदुाकयक 
व्यवस्थापनमा आिाररत मातातीथफमा रहेको खानेपानी स्रोतबाट रहेको छ। २ इन्द्च व्यासको पाइप 
माफफ त अस्पताललाई चौबीसै घण्टा पानी आपूततफ भइरहेको छ। अस्पतालले हरेक ददन कररब 
२,००,००० तलटर पानी २ वटा २,००,००० तलटर क्षमताका भतूमित ट्यािंकीमा जम्मा िररन्द्छ 
र पानीलाई कीटाणरुकहत िनफ क्लोररन प्रयोि िदफछ। त्यसपतछ यसले कपउन,े लिुा िनु ेर अन्द्य 
उदे्दश्यका लाति प्रत्येक ५००० तलटर (कुल ५०,००० तलटर) को १० वटा ओभरहेड ट्याङ्कीहरूमा 
पानी पम्प िछफ।   

अस्पतालको आफ्नै कम्पाउन्द्डमा बोररङ जडान िररएको छ। बोररङबाट तनकातलएको पानी दईु 
हजार तलटरका ५ वटा पीभीसी ट्याङ्कीमा सिंकलन िररन्द्छ। त्यसपतछ उि पानीलाई बालवुा कफल्टर 
िरी २० हजार तलटर भतूमित ट्याङ्कीमा भण्डारण िररन्द्छ। बोररङको अतिकतम क्षमता प्रतत ददन 
२०,००० तलटर रहेको छ। बोररङबाट तनकातलएको पानी बिैंचा र सवारी सािन िनुे उदे्दश्यका 
लाति मार प्रयोि िररन्द्छ। कुनै कारणले बोररङ र मखु्य खानेपानी अवरुद्ध भएमा ट्याङ्करबाट पानी 
आपूततफ िररने छ। पानीको महुानको पानीको िणुस्तर तनयतमत रूपमा अनिुमन भइरहेको छ ।  

तातलका 2-6 : अस्पतालको मखु्य खानेपानीको आपूततफ तथा भण्डारण क्षमता 
पानीको श्रोत माताततथफ र बोररिंि  

पानीको माि 1,३5,०00  तलटर/ददन 

पानी भण्डारण क्षमता सिंख्या क्षमता (तलटर) कैकफयत 

क. अप्रशोतित पानी भण्डारण 
ट्यािंक 

2 २*२,00,000=४,००,००० भतूमित 

ख. प्रसोतित पानी भण्डारण  1 20000 भतूमित 

ि. कवतरण ट्यािंक 4  4 x 5000 = 20,000 Overhead  

जम्मा भण्डारण क्षमता  क+ख+ि ४,४०,०००  

श्रोत: नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल २०७८ 

७. स्वास््य सेवा जन्द्य फोहोर 

स्वास््य सेवा जन्द्य फोहोरमा स्वास््य-सेवा प्रततष्ठानहरू, अनसुन्द्िान सकुविाहरू, र प्रयोिशालाहरूबाट 
उत्पन्न हनुे सबै फोहोरहरू समावेश हनु्द्छन।् फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०११ अनसुार मेतडकल 
फोहोर भन्नाले अस्पताल, क्तक्लतनक, औषति पसल, औषिालय, ब्लड बैंक, प्याथोलोजी प्रयोिशाला, 
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पश ु क्तचककत्सा सिंस्था र स्वास््य अनसुन्द्िान केन्द्रबाट तनस्कन े फोहोरलाई जनाउुँछ। स्वास््य 
सिंस्थाहरुले ठूलो मारामा कवकवि फोहोरहरू उत्पन्न िदफछ, जसलाई यसलाई ह्यान्द्डल िने व्यक्तिहरू 
र वातावरणलाई जोिाउन उक्तचत उपचार र कवसजफन आवश्यक पदफछ। स्वास््य सेवा फोहोर 
व्यवस्थापन मािफतनदेशन 2071 अनसुार स्वास््य सिंस्थाको फोहोरमा तनम्न शे्रणीहरू समावेश छन:् 

• िैर-जोक्तखम स्वास््य सेवा जन्द्य फोहोर 
• सिंक्रामक र अत्यतिक सिंक्रामक फोहोर 
• खतरनाक फोहोरहरू 
• रेतडयोिमी फोहोर 

स्वास््य सिंस्थामा उत्पादन हनुे फोहोरहरू लिभि 20% खतरनाक र 80% सामान्द्य फोहोरहरू 
हनु्द्छन ् (WHO, 1999)। स्वास््य मन्द्रालयको प्रततवेदन (2003) अनसुार स्वास््य सेवा जन्द्य 
फोहोर उत्पादन 1.7 कक.जी./शैया/ददन रहेको छ। कुल उत्पादन हनुे फोहोर मध्ये २६% 
खतरनाक र सिंक्रामक र बाुँकी (७४%) हातनरकहत सामान्द्य फोहोर हो। यस त्याङ्कका आिारमा 
३०० शैया क्षमता भएको अस्पतालबाट दैतनक ५१० केजी फोहोर उत्पादन हनु ेअनमुान िररएको 
छ अनमुातनत फोहोरमध्ये १३२.६ केजी घातक र सरुवा र बाुँकी ३७७.४ केजी सामान्द्य फोहोर 
हनु ेअनमुान िररएको छ । 

त्यसैिरी यस अस्पतालमा कोतभड तबरामीको उपचार हनुे भएकोले कोतभड सिंक्रतमत तबरामी भनाफ 
हुुँदा कोतभड वाडफबाट प्रतत शैया १.७ के.क्तज. फोहर उत्पादन हनु ेिदफछ अनमुातनत फोहोरमध्ये यस 
वाडफको सबै सङ्क्क्रामक फोहोर हनुेछ।  

अस्पतालको कुल फोहोर दैतनक ५ सय १० ककलोग्राम हनुेछ। 

तातलका 2-7 : अस्पतालद्वारा उत्पादन हनु ेफोहोरको स्रोत र प्रकार 

Place of generation Types of waste 

Operation theatre Gauze, Cotton, Gloves, Needle, Vials, amputed parts, facemask and 

others 

Vaccine room/Sample Ampule, Needle, Cotton, Gloves, facemask and others 

Lab/Microbiology Cotton, Stool, Urine, Blood, Syringe, Plastic, radioactive, body 

fluids and organ samples, Chemicals, Pathological Wastes, Sharps , 

lancets 

Pharmacy ward Pharmaceutical waste 

Dental ward Gauze, Cotton, Gloves, Needle, Vials, teeth, facemask and others 

Ward Cotton, Gauge, Paper, Injection Vial, Ampules, Saline bottle, PV set, 

IV Cannula, Syringe, Paper Gloves, Plastic, waste food, facemask 

OT Cotton, Gauge, Paper, Injection Vial, Ampules, Saline bottle, PV set, 

IV Cannula, Syringe, Paper Gloves, Plastic, waste food, facemask, 

body parts 
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X-Ray/CT/MRI Plastic, Paper, Gauze, Cotton, Chemicals (H2So4, HCL, AgBr) 

Emergency Gauze, Cotton, Gloves, Needle, Vials, Plastic, waste food and others 

Blood Bank Gauze, Cotton, Gloves, Needle, Vials, Plastic, Sharps and others 

Laundry and Canteen Plastic, waste food, Waste linen 

Administration Paper, Plastics, wood, metal, glass, E-waste 

Facemask is the common concern and common waste generated in every wards of the 

hospital premises 

श्रोत: नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल २०७८ 

दैतनक उत्पादन हनुे सबै सामान्द्य अस्पतालको ठोस फोहोर खैरो, नीलो र हररयो रिंिका तडब्बाहरूमा 
(इनपेन्द्सेन्द्ट र बकहरिंि तबरामी कवभाि र अन्द्य सबै वाडफ र क्यातबनहरू, अपरेशन तथएटर र 
प्याथोलोजी) छुट्याइन्द्छ। दूकषत र खतरनाक फोहोरहरू छुिै व्यवस्थापन िररन्द्छ। तनम्न तातलकाले 
अस्पतालको हालको फोहोर व्यवस्थापन अभ्यास देखाउुँछ। 

तातलका 2-8 : अस्पतालमा िररने फोहोर व्यवस्थापनको अभ्यासहरू 
S.N Source Type of waste Management Practice 

1. Laboratory Radioactive waste Sealed Concrete Tank 

Contaminated Fluid Autoclave/Sealed drain into soak tank 

2. Wards Toilet waste Septic Tank 50000 cubic. m 

Soap water Soak pit 60/80/100 cubic m 

Biohazard Autoclave/Septic Tank 100/250/400 litre 

OT Human body, 

amputee waste parts  

Burial in placenta pit, 

hospital compound after 

disinfecting 

10m*10m area, 

proposed for burial after 

microwave shreeding 

3 Laundry house Soap water Soak pit 

4 Kitchen Food Waste Municipal Handling/Bio gas/ Compost 

5 Administration Non-recyclable  Municipal Handling 

Recyclable  Municipal Handling 

E-waste Return to respective vendors 

6 Sharps Needle Autoclave/micro wave shreeder  

 

7 

General waste Non-recyclable  micro wave shreederMunicipal Handling 

Recyclable  Municipal Handling 

Organic  Municipal Handling/ Bio gas/ Compost 

8 COVID 19 

infected waste 

Organic Disinfection and Landfill 

Biohazard Autoclave/Septic Tank 

Non-recyclable  Autoclave/ microwave shreeder/and Municipal 

handling 

Recyclable  Autoclave/ and Municipal handling 

श्रोत: नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल २०७८ 
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पररच्छेद ततन 

3.  प्रततवेदन तयार िदाफ अपनाइएको कवति 
वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन, वातावरण सिंरक्षण ऐन २०७६, तथा वातावरण सिंरक्षण तनयमावली, 
२०७७  ले उल्लेख िरेको कवति अनसुार िररएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन अध्ययनका 
क्रममा यस वा.प्र.मू. को वन तथा वातावरण मन्द्रालयवाट तमतत २०७८/०८/२९ मा मक्तन्द्रस्तरको 
तनणफयबाट स्वीकृत कायफसूचीमा उल्लेख िररएको कवतिहरु अनसुार तयार पाररएको छ। वा.प्र.मू. 
अध्ययनका क्रममा आयोजनासुँि सम्बक्तन्द्ित कवतभन्न त्यािंकहरु सिंकलन िररयो।  सिंकतलत 
त्यािंकलाई भौततक, जैकवक सामाक्तजक-आतथफक र साुँस्कृततक वातावरणमा विीकृत िररयो। 
वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन अध्ययनका लाति कफल्ड भ्रमण पूरा िरर, त्यािंक र जानकारी कवश्लषेण 
िरी मश्यौदा प्रततवेदन तयार िररयो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन अध्ययनको मस्यौदा तयार िरर, 

आयोजना प्रभाकवत क्षेर  नेपाल ए.पी.एफ अस्पतालको सभा हलमा तमतत २०७८/९/२५ मा 
सावफजतनक सनुवुाई कायफक्रम िररयो। सिंकतलत त्यािंक आयोजनाको कायाफन्द्वयन पतछ उत्पन्न हनु े
वातावरणीय प्रभाव तलुना िनफका लाति महत्वपूणफ आिार हनुेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन 
अध्ययनका समय तनम्न बमोक्तजमको भौततक- रासायतनक, जैकवक, सामाक्तजक-आतथफक र साुँस्कृततक 
वातावरणका बारेमा त्यािंक सङ्कलन िररयो। 

(क) सम्बक्तन्द्ित प्रकाक्तशत वा अप्रकाक्तशत सामग्री/प्रततवेदनको पनुरावलोकन 
भौततक जानकारी सिंकलन िनफ र आयोजना सम्बक्तन्द्ि जानकारी प्राप्त िनफका लाति आयोजनाको 
सम्भाव्यता अध्ययन प्रततवेदन पूणफ रुपमा समीक्षा िररयो। भौततक पक्षको  लाति आयोजना क्षेरको 
टोपोग्राकफक नक्शाहरू, ििुल अथफ नक्शा, भिूभीय नक्शा, GIS प्रकवतिद्वारा त्यािंक सिंकलन तथा 
कवश्लषेण िररयो। यसैिरी प्रस्ताव कायाफन्द्वयन हनु े स्थानहरुको सामाक्तजक, आतथफक तथा जैकवक 
वातावरण सम्बक्तन्द्ि जानकारीका लाति क्तजल्ला प्रोफाइल, निरपातलकाको प्रोफाइल, केक्तन्द्रय त्यािंक 
कवभािका प्रकाशनहरु तथा कवतभन्न तनकायबाट प्रकाक्तशत भएका सन्द्दभफ सामग्रीहरुबाट प्राप्त िररयो 
र सो सूचनाहरुको सत्य त्य तमलान िनफ स्थानीय स्तरमा छड्के जाुँच िनफ तनयमानसुार आवश्यक 
पने बुुँदाहरु समेट्ने िरी प्रश्नावली तथा चेकतलस्ट तयार पाररयो। यसैिरर आयोजनासुँि सम्बक्तन्द्ित 
नीतत, तनयम, ऐन काननु तथा कायफकवति आदद समेत डेस्क अध्ययनका क्रममा समीक्षा िररयो। 

 (ख) प्रस्तावको प्रभाव क्षरे तनिाफरण   
आयोजनामा प्रयोि हनु सक्ने स्रोत, आयोजनाको प्रकार, आयोजनाको क्षमता र प्रकृतत र आयोजनाको  
तनमाफण क्षेर तथा सिंचालन, अवस्था र कायफहरुको आिारमा आयोजनालाई प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर, 
अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर र समग्र प्रभाव क्षेरमा बतिफकरण िररएको छ। यी क्षेरमा आयोजनाले पाने 
प्रभावको मारा तथा प्रकृतत फरक हनु्द्छ।  
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प्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे (प्र.प्र.क्ष.े)  

आयोजनाको तनमाफण र सिंचालन हनुे १०० तमटर तभरको क्षेरलाई प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर मातनएको 
छ। यसमा तनमाफण र सिंचालनको समयमा आयोजनाको मखु्य/प्रत्यक्ष िततकवति हनु ेस्थान हो। 
आयोजना सिंचालन पश्चात हनुे कक्रयाकलापले यस क्षेरको भौततक, जैकवक र सामाक्तजक तथा 
सािंस्कृततक वतावारणलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पाने िदफछ । 

अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे (अ.प्र.क्ष.े)  

आयोजना क्षेरको प्रत्यक्ष क्षेर भन्द्दा बाकहर, ५०० तमटर दरुी सम्म पने क्षेरलाई अप्रत्यक्ष प्रभाव 
क्षेरको रुपमा हेररएको छ। आयोजनाको तनमाफण तथा सिंचालनले यस क्षेरको भौततक, जैकवक र 
सामाक्तजक तथा सािंस्कृततक वतावारणलाई अप्रत्यक्ष रुपमा  प्रभाव पने िदफछ। आयोजना सिंचालन 
हनु ेचन्द्रातिरी निरपातलका वडा निं १२ यस विफमा पदफछ।  

समग्र प्रभाव क्षरे (स.प्र.क्ष.े)  

प्रस्ताकवत आयोजना सिंचालन हनुे चन्द्रातिरी  निरपातलका वडा निं १२ स.प्र.क्ष.े तभर पदफछन।् 

 

क्तचर 3-1 : प्रस्तावको प्रभाव क्षरे तनिाफरण 
 

Nepal APF Hospital N 

तरभवुन राजपथ 

प्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे 

अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे 

अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे 

अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे 

अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे 
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(ि) प्रस्ताव कायाफन्द्वयन हनुे क्षरेको नक्शा अध्ययन  
प्रस्ताकवत नपेाल ए.पी.एफ अस्पताल बािमती प्रदेश, काठमाण्डौ क्तजल्ला, चन्द्रातिरी  निपातलका 
वडा निं १२ मा अवक्तस्थत छ। नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल को अक्षािंश २७°४१'२५'' उत्तर  र 

देशान्द्तर ८५°१५'०७'' पवूफ रहेको छ।  तनम्न नक्शालाई खासिरर भौततक वातावरणको जानकारी 
तलन व्याख्या िररयो: 

● नापी कवभािद्वारा तयार िरीएको १: २५००० मापनको टोपोग्राकफक नक्शा,  

● १:५०००० को भउूपयोि, भतूम प्रणाली र भतूम क्षमता नक्शा, LRMP नापी कवभािद्वारा 
तयार, 

● १:१२५००० मापको क्तजल्लाको नक्शा तथा आयोजना स्थलको ििुल नक्सा 

(घ) चेकतलस्ट/म्याकिक्स तथा प्रश्नावलीको तनमाफण िरी आवश्यक त्यािंक सिंकलन  
प्रस्ताकवत आयोजना तनमाफणको क्रममा स्थानीय वातावरणमा पने भौततक तथा रासायतनक, जैकवक, 
आतथफक, सामाक्तजक तथा साुँस्कृततक प्रभावहरुको त्यािंक सिंकलनका लाति तयार पाररएको 
चेकतलस्ट/म्याकिक्स तथा प्रश्नावली सम्बक्तन्द्ित वन तथा वातावरण मन्द्रालयबाट क्षेर तनिाफरण तथा 
कायफसूची प्रततवेदन सिंिै भएको स्वीकृत तथयो। स्वीकृत चेकतलस्ट/म्याकिक्स तथा प्रश्नावलीहरु 
प्रयोि िरी स्थलित अध्ययनको क्रममा आवश्यक सचुना तथा त्यािंक सिंकलन िररएको तथयो।  
(ङ) स्थलित अध्ययन 
वातावरणकवद्, भौततक वातावरण कवज्ञ, जीवकवज्ञान, र समाजशास्त्री समावेश एक बह-ुआयातमक 
वातावरणीय अध्ययन टोलीले आयोजना साइटको भ्रमण िररयो र सवेक्षणको माध्यमबाट आयोजनाको 
पूणफ क्षेर अन्द्वेषण िररयो। भौततक, जैकवक र सामाक्तजक-आतथफक र साुँस्कृततक वातावरणको 
आिारभतू जानकारी तलन तनरीक्षण, अवलोकन तथा मापन कायफ िरी त्यािंक सिंकलन िररयो। 
कवतभन्न सहभातितामूलक कायफहरू जस्तै सामूकहक छलफल,  अन्द्तवाफताफ, परामशफ र अन्द्तकक्रफ या आददको 
प्रयोिबाट प्रासिंतिक जानकारीको सिंकलन िररयो। सिंकतलत आिारभतू त्यािंकहरु प्रयोि िनुफपूवफ 
तीनको सत्यत्यको छड्के जािंच िररयो।  वा.प्र.मू अध्ययनको क्रममा त्याङ्क/जानकारी सिंकलन 
िनफ प्रयोि िररएको कवति तनम्न अनसुार रहेको छ। 

तातलका  3-1 : वा.प्र.मू अध्ययनको क्रममा सिंकलन िररने त्याङ्क/जानकारी र प्रयोि िररने कवति 

क्र.सिं. त्यािंक/ 
जानकारीको 
तबषय 

त्यािंक/ जानकारी 
सिंकलन िररने क्षरे 

सचुक/मापक त्यािंक/ जानकारी 
सिंकलन िररने कवति 

भौततक तथा रासायतनक वातावरण 
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क्र.सिं. त्यािंक/ 
जानकारीको 
तबषय 

त्यािंक/ जानकारी 
सिंकलन िररने क्षरे 

सचुक/मापक त्यािंक/ जानकारी 
सिंकलन िररने कवति 

१ भ-ूउपयोि समग्र प्रभाव क्षेर कवतभन्न भ-ूउपयोि 
अन्द्तिफतको के्षरफल 

स्थलित अध्ययन र  
अवलोकन, टोपोतग्रक 
नक्सा, जी.आई,यस. ििुल 
नक्शाको कवश्लषेण  

२ भ-ूिभफ तथा 
भतूमित जलश्रोत 

समग्र प्रभाव क्षेर कवतभन्न भौितभफक क्षरे 
अन्द्तिफतको के्षरफल 

स्थलित अवलोकन, 
जी.आई,यस.को प्रयोि तथा 
दद्वतीय स्रोतको आिारमा 
माटो तथा चिानको प्रकार 
र भौितभफक सिंरचना तथा 
नक्सािंकन  

३ मौसम तथा 
जलवाय ु

आयोजनाको प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षरे  

वषाफ र तापक्रम, आरता जल तथा मौसम कवभािबाट 
प्रकाक्तशत पसु्तक, आयोजना 
के्षर नक्तजकै रहेको मापन 
केन्द्र  

४ वायकुो िणुस्तर 
तथा वायूको ितत  

आयोजना क्षेर तभर  PM 2.5 
PM 10 

वायूको ितत, ददशा  

आयोजना क्षरे नक्तजक 
रहेको प्रदषुण मापन 
केन्द्रको त्यािंक कवश्लषेण  

५ पानीको िणुस्तर अस्पतालमा प्रयोि हनुे 
पानी तथा  

बल्ख ुखोलाको पानी 

pH, Electrical 

conductivity, 

Turbidity, Total 

dissolved solids, 

Colour, Temperature, 

Chloride, Total 

Hardness, Ammonia 

Iron, BOD5 

बोकेर कहड्न सककन े
यन्द्रको प्रयोि िरी 
स्थलित मापन र नमनुा 
सिंकलन िरी प्रयोिशालामा 
पररक्षण 

६ ध्वतन प्रदषुण आयोजनाको प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षरे  

ध्वतनको मारा 
(डेतसबेल) 

बोकेर कहड्न सककने यन्द्र 

को प्रयोि िरी स्थलित 
मापन 

7 फोहोरमैला तथा 
ढल व्यवस्थापन 

आयोजनाको प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षरे  

सरसफाईको अवस्था प्रत्यक्ष अवलोकन, स्थानीय 
बातसन्द्दा र वडा कायाफलय 
प्रतततनति सिंि छलफल 

८ बाढी, पकहरो 
भकूम्प लिायत 
अन्द्य जोक्तखमहरु 

आयोजनाको प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षरे  

 

बाढी, पकहरो र भकूम्प 
आददको जोक्तखमयिु 

प्रत्यक्ष अवलोकन, GPS 
अवक्तस्थतत, प्रकाक्तशत 
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क्र.सिं. त्यािंक/ 
जानकारीको 
तबषय 

त्यािंक/ जानकारी 
सिंकलन िररने क्षरे 

सचुक/मापक त्यािंक/ जानकारी 
सिंकलन िररने कवति 

 
 
 

क्षेरहरुको स्थान, 
आकार र सिंख्या 

जोक्तखम नक्शा अध्ययन, 
स्थलित मापन,  

९ प्राकृततक पररदृश्य  समग्र प्रभाव क्षेर पररदृश्यको प्राकृततक 
अवस्था 

प्रत्यक्ष अवलोकन 

जैकवक वातावरण 

१० वन वा 
पाररक्तस्थततकीय 
प्रणाली 

समग्र प्रभाव क्षेर वन वा पाररक्तस्थततकीय 
प्रणालीको प्रकार 

प्रत्यक्ष अवलोकन 

११ वनस्पतत आयोजनाको प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षरे  

वनस्पततको प्रकार, सिंख्या, 
घनत्व, कटान हनुे रुखको 
सिंख्या 

प्रत्यक्ष अवलोकन र 
सवेक्षण तथा स्थानीय 
बातसन्द्दासिंि अन्द्तरकक्रया 

१२ जनावर आयोजनाको प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षरे  

जनावरको प्रकार, सिंख्या, 
घनत्व 

प्रत्यक्ष अवलोकन र 
सवेक्षण तथा स्थानीय 
बातसन्द्दासिंि अन्द्तरकक्रया 

सामाक्तजक, आतथफक तथा सािंस्कृततक वातावरण 
१३ जनसाक्तङ्क्ख्यक आयोजनाको प्रत्यक्ष 

प्रभाव क्षरे  

तलङ्ग, उमेर, भाषा, 
साक्षरता, िमफ,  

प्रत्यक्ष अवलोकन र 
सवेक्षण तथा, केक्तन्द्रय 
त्यािंक कवभािमा प्राप्त 
त्यािंक, जानकारीहरु; 
निरपातलकाको 
प्रकाशनहरु;  

१४ जीवनशैली आयोजनाको प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षरे  

घरको प्रकार, खाद्य सरुक्षा, 
उजाफ, बक्तत्त, 

खानेपानी, सिंचार, 
सरसफाई,   

१५ जीकवकोपाजफन   आयोजनाको प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षरे  

पेशा/ व्यवसाय 

१६ जनस्वास््य आयोजनाको प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षरे  

प्रमखु रोिव्याति 

१७ सेवा/ सेवा 
प्रदायक तनकायमा 
पहुुँच 

आयोजनाको प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षरे  

यातायात, क्तशक्षा, स्वास््य, 
कृकष सेवा, प्रहरी  

१८ सावफजतनक 
पूवाफिार 

आयोजनाको प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षरे  

सावफजतनक स्वातमत्वका 
पूवाफिारहरु 

प्रत्यक्ष अवलोकन र 
सवेक्षण तथा, केक्तन्द्रय 
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क्र.सिं. त्यािंक/ 
जानकारीको 
तबषय 

त्यािंक/ जानकारी 
सिंकलन िररने क्षरे 

सचुक/मापक त्यािंक/ जानकारी 
सिंकलन िररने कवति 

१९ उद्योि र कवकास  समग्र प्रभाव क्षेर औद्योतिक तथा कवकास 
सिंबक्तन्द्ि सिंस्थाहरु 

त्यािंक कवभािमा प्राप्त 
त्यािंक, जानकारीहरु; 
निरपातलकाको 
प्रकाशनहरु 

२० सामाक्तजक सिंस्था आयोजनाको प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षरे  

क्लब, समहु लिायत 

२१ ऐततहातसक/  
परुाताक्तत्वक  

आयोजनाको प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षरे  

ऐततहातसक/  परुाताक्तत्वक 
सिंरचना/ स्थानहरु 

२२ सािंस्कृततक/ 
िातमफक सिंरचना र 
स्थानहरु  

आयोजनाको प्रत्यक्ष 
प्रभाव क्षरे  

मक्तन्द्दर, िमु्बा, मक्तस्जद, 
चचफ जस्ता सिंरचना र सद्गत 
(अन्द्त्येकष्ट) िने स्थानहरु 

२३ सािंस्कृततक/ 
िातमफक प्रचलन 

समग्र प्रभाव क्षेर चाड पवफ, पजुा अचफना 
लिायतका प्रचलनहरु   

(च) त्याङ्क समीक्षा 
स्थलित भ्रमणबाट प्राप्त सूचनाहरुको अध्ययन, सन्द्दभफ ग्रन्द्थ तथा सामग्रीहरुको पनुरावलोकनबाट 
प्राप्त जानकारीहरुलाई प्रस्ताव कायाफन्द्वयन िदाफ हनुे वा हनु सक्न ेसिंभाव्य प्रततकूल र अनकूुल 
प्रभावको पकहचान िरी ततनलाई भौततक तथा रासायतनक, जैकवक, सामाक्तजक-साुँस्कृततक-आतथफक िरी 
तीन शीषफकमा छुट्याएर विीकरण िररयो। प्रस्ताकवत क्षेरको कवशेष अध्ययन िदाफ िररएको 
कवश्लषेणबाट आएका प्रथम र दोस्रो क्रममा भएका त्याङ्क तथा जानकारीलाइ सिंक्तक्षतप्तकरण िरी 
आवश्यकता अनसुार तातलकामा राख्न ेतथा प्रततवेदनमा समावेश िरी ततनबाट पने प्रभावहरुको 
मूल्यािंकन िररयो।   

(छ) प्रभावको पकहचान, आकलन, तथा उल्लेखनीय प्रभावको मूल्यािंकन  
यस प्रस्ताव कायाफन्द्वयन क्षेरको सन्द्दभफ सामाग्री तथा स्थलित अध्ययनबाट प्राप्त जानकारीलाइ 
प्रस्ताव कायाफन्द्वयन िदाफ हनुे सम्भाव्य अनकूुल र प्रततकूल असरहरुको पकहचान िरी त्यसको भौततक 
तथा रासायतनक, जैकवक, सामाक्तजक-आतथफक र साुँस्कृततक िरी ३ क्तशषफक अन्द्तिफत छुट्याईयो। 
स्थलित सवेक्षणको क्रममा उठेका मदु्दाहरूको र आयोजना क्षेरको आिारभतू वातावरणीय अवस्थाको 
आिारमा यस आयोजनाले तनमाफण र सिंचालन चरणमा वातावरणमा पाने प्रभावहरुको पकहचान िरी 
सम्भाव्य अनकूुल र प्रततकूल असरहरुको स्थानीय वातावरणमा भकवष्यमा हनु सक्न ेपररवतफनहरुको 
अनमुान िररयो। वातावरणीय पद्धतीको कवश्लषेण िनफ मेकिक्स प्रणाली अपनाईयो। प्रस्ताबसुँि 
सम्वक्तन्द्ित नीतत, काननु, तनयम, तनदेक्तशका र पूवफ अनभुव तथा कवशेषज्ञताको आिारमा ठहर िररयो।  
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राकिय वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन तनदेक्तशका, २०५० तथा वातावरण सिंरक्षण तनयमावली, २०७७ 
बमोक्तजम वातावरणीय प्रभावलाइ प्रकृतत (Nature), पररमाण (Magnitude), सीमा (Extent), र 
समायावति (Time) मा बिीकरण िररए बमोक्तजम प्रकृततलाइ प्रत्यक्ष (Direct) र अप्रत्यक्ष (Indirect), 
पररमाणलाई उच्च, मध्यम र तनम्न, सीमालाई क्षेरीय, स्थानीय र स्थलित र अवतिलाई दीघफकातलन, 
मध्यम र अल्पकालीन िरी ३ भािमा कवभाजन िरी कवश्लषेण िररयो। उपरोि बुुँदाहरुमा बताइए 
अनसुार त्याङ्क सङ्कलन भए पश्चात ्प्राप्त सूचनाहरुलाई अध्ययन िरी आवश्यकता अनसुार प्रष्ट 
पाररयो। 

तालीका 3-2 : प्रभाव मूल्यािंकन तरीका 
पररमाण मान सीमा मान अवति मान प्रकार 

उच्च  ६० क्षेरीय ६० दीघफकालीन २० प्रत्यक्ष 

मध्यम  २० स्थातनय २० मध्यम  १० अप्रत्यक्ष 

तनम्न  १० स्थलित १० अल्पकातलन ०५  

स्रोत : राकिय वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन तनदेक्तशका, २०५०  

महत्वका असरहरु (Significant Impact) हरुको तनक्र्यौल िनफ तलको तातलका बमोक्तजम जम्मा 
स्कोरको जोडफल िणना िरेर िररयो।  

तातलका 3-3 : औक्तचत्यता मापनको तरीका 
जम्मा स्कोरको मान  औक्तचत्यता  

७४ भन्द्दा मातथ  िेरै महत्वपूणफ  

४५ देक्तख ७४ सम्म  महत्वपूणफ 

४५ भन्द्दा तल  कम महत्वपूणफ 

स्रोत: राकिय वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन तनदेक्तशका, २०५० 

नोट: औक्तचत्य मापनको अङ्क राकिय वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन तनदेक्तशका, २०५० बाट साभार 
िररएको हो तथा कवकवि असरहरुको औक्तचत्य जम्मा अिंकको आिार तथा कवज्ञको अनभुवको आिारमा 
तनणफय िररयो।  

(ज) सावफजतनक परामशफ, छलफल, अन्द्तरकक्रया र सनुवुाई 

❖ सावफजतनक परामशफ, छलफल 
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स्थलित भ्रमणका क्रममा प्रस्ताव कायाफन्द्वयन हनु ेक्षेर वरपरका स्थानीय बातसन्द्दाहरुसुँि यस 
प्रस्ताव कायाफन्द्वयन हुुँदा स्थानीय वातावरणमा पनफ सक्ने प्रभावका बारेमा सोिपछु िररएको तथयो। 
२०७८ साल पषु ५ देक्तख १२ सम्म कवज्ञहरुले आयोजना स्थल भ्रमण तथा अध्ययनको क्रमका 
त्यहाुँका स्थातनयहरुसुँि छलफल तथा परामशफ िररएको तथयो।आयोजनाको कववरण सिंकलनको 
क्रममा स्थातनयसुँि छलफल समेत िररएको तथयो र स्वीकृत प्रश्नावली अनसुार त्यािंक सिंकलन 
समेत िररएको तथयो। यस क्रममा प्राप्त भएको प्रमखु सवाल तथा सझुावहरु तल सकु्तचकृत िररएको 
छ। 

स्थानीय समस्या: आयोजना क्षेरमा स्वास््य सकुविा कम भएको, सावफजतनक यातायातको सािन 
कतम रहेको,ढलको व्यवस्थापन नभएकोले बषाफतको समयमा समस्या हनु ेिरेको, बल्ख ुखोलामा 
ढल तमसाइदा खोला प्रदकुषत भएको छ ।  

स्थानीयको फाइदाको अपेक्षा: आयोजना तनमाफण तथा सिंचालन हुुँदा त्यस क्षेरमा स्वास््य सकुविा 
हनु,े स्थानीयको रोजिारी तथा व्यवसाय वकृद्धको अवसर प्राप्त हनुछे।  

नकारात्मक प्रभाव: यस अस्पतालले उत्सजफन िरेको फोहोरको उक्तचत व्यवस्थापन िनफ कमी कमजोरी 
रहेमा सरुवा रोि फैल्ने डर रहेको छ। यस अस्पतालले उत्सजफन िरेको फोहोर पानीको उक्तचत 
व्यवस्थापन नहदुा बल्ख ुखोला झन प्रदूषण हनु सक्नेछ। यस अस्पतालमा आिंउने तबरामी र वाह्य 
व्यक्तिहरुको आिमन सिंिै सामाक्तजक र साुँस्कृततक वातावरणमा नकारात्मक असर पानफ सक्ने।    

स्थानीय सुँिको छलफल तथा घरिरुी सभेक्षणका क्रमम प्राप्त त्यािंक प्रततवेदनमा सिंलग्न िररएको 
छ तथा यस क्रममा उठेका सवालहरुलाई क्रमाित रुपमा वातावरणीय प्रभाव र रोकथामका उपाय 
तथा वातावरण व्यवस्थापन योजनामा सिंलग्न िरीएको छ। 

❖ सावफजतनक सनुवुाई 
प्रस्ताव कायाफन्द्वयन हुुँदा स्थानीय वातावरणमा पनफ सक्न े प्रभावका बारेमा वातावरण सिंरक्षण 
तनयमावली २०७७ बमोक्तजम वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकनको मस्यौदा प्रततवेदन तयारीका क्रममा 
प्रभाकवत क्षेरमा सावफजतनक सनुवुाई कायफक्रममा उपक्तस्थत हनुका लाति काठमाण्डौबाट प्रकाक्तशत हनु े
आतथफक अतभयान राकिय दैतनक पतरकामा २०७८/०९/२२ िते सूचना प्रकाक्तशत िररयो। सो 
बमोक्तजम तमतत २०७८/०९/२५ िते नेपाल ए.पी.एफ अस्पतालको सभाकक्षमा स्थानीय 
जनप्रतततनति, समाजसेवी, टोल सिुार सतमततका प्रतततनति, निरपातलकाका प्रतततनति लिायत 
सरोकारवाला स्थानीय व्यक्तिहरुको उपक्तस्थततमा सावफजतनक सूनवुाई कायफक्रम सम्पन्न िररयो। 
अस्पतालको तफफ बाट अस्पतालका प्रतततनतिले  आयोजनाको वारेमा सिंक्तक्षप्त जानकारी ददन ुभयो र 
आयोजनाको वा.प्र.मू. अध्ययनको औक्तचत्य र आवश्यकताको बारेमा अध्ययनमा सिंलग्न कवज्ञ 
टोलीबाट जानकारी िराइयो। उपक्तस्थतहरुले आयोजना त्यस स्थानको िौरवको कवषय भएको र 
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अस्पताल स्थापना तथा सिंचालनका लाति आवश्यक सहयोि िने सम्पूणफ उपक्तस्थततहरुको वाचा िनुफ 
भयो। कायफक्रममा उठेका सवालहरुलाई क्रमाित रुपमा वातावरणीय प्रभाव र रोकथामका उपाय 
तथा वातावरण व्यवस्थापन योजनामा सिंलग्न िरीएको छ। सावफजतनक सूनवुाई कायफक्रमको 
माइनटुको प्रतत अनसूुक्तच ३ मा समावेश िररएको छ र यसको सिंक्तक्षप्त कववरण तल प्रस्ततु िररएको 
छ। 

तातलका 3-4 : सावफजतनक सनुवुाइका कायफक्रमको सिंक्तक्षप्त कववरण  
तमतत  २०७८/ ०९ /२५  
स्थान नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल को सभािहृ   
छलफलको 
तबषय/उद्देश्य  

नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल स्तरोन्नततको क्रममा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रततवेदन तयारीका लाति स्थानीयको राय सझुाव सिंकलन  

कायफक्रम  ● पररचयात्मक कायफक्रम  

● अस्पताल प्रमखुबाट आयोजनाको कववरण पेश 

● अध्ययनमा सिंलग्न कवज्ञबाट कायफक्रमको उदे्दश्य तथा आवश्यकता बारेमा प्रकाश  

● छलफलका लाति खलु्ला  

● माइनटु कायफ तथा समापन  
सावफजतनक 
सनुवुाइ/ 
छलफलको 
क्रममा 
उठेका 
सवाल तथा 
राय 
सझुावहरु  

● अस्पताल सिंचालनको क्रममा आईपने वातावरणीय तथा 
स्वास््य सेवा ददने सवालमा स्थानीय सरोकारवालालाई 
समावेस िरी काम िदाफ उपयिु हनु।ेयसको लाति 
सरोकारवाला सतमती िठन िररनपुने 

● अस्पतालबाट तनष्कासन हनुे ठोस तथा तरल फोहोर 
व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी वनाईदै लतिनपुने  

● स्थानीयलाई पतन स:शलु्क भएपतन सम्पूणफ स्वास््य सेवा 
उपलव्ि िराउनपुने  

● अस्पताल वररपररको बाटो ममफत तथा िाकफक व्यवस्थापन 
प्रभावकारी िनुफपने 

● अस्पतालले स्थानीयलाई रोजिार र शैया मा तनक्तश्चत 
प्रततशत आरक्षन ददनपुने  

खण्ड ८.२.१.३, पेज  
१०२ मा उल्लेख 
 
 
 
खण्ड ८.२.१.१, पेज  
९० मा उल्लेख 
 
 
खण्ड ८.२.१.१, पेज  
१०१ मा उल्लेख 
खण्ड ८.१, पेज  
८५ मा उल्लेख 

समापन तथा 
तनष्कषफ 

सावफजतनक सनुवुाइको क्रममा उठेका सवालहरु अध्ययनमा सिंलग्न टोतलबाट 
प्रकाश पररयो र ततनलाई वा.प्र.मू. प्रततवेदनमा सिंलग्न िरी उक्तचत योजना बनाइने 
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तनणफय सकहत माइनटु तयार िररयो। सम्पूणफ सहभािीबाट योजनालाई शभुकामना 
सकहत कायफक्रम समापन िररयो। 

(झ) सावफजतनक सूचना तथा रायसझुाव र तसफाररस सङ्कलन 
सावफजतनक सनुवुाई कायफक्रम पश्चात सरोकारवालाहरुको तलक्तखत राय सझुाव तलन प्रस्ताव कायाफन्द्वयन 
स्थलका वडा कायाफलय, सावफजतनक स्थान र निरपातलकाको कायाफलयमा ७ ददन े सूचना माफफ त 
अनरुोि िररयो र प्रकाक्तशत सूचनाका प्रतततलकपहरु तबतभन्न सिंघसिंस्थाहरुका सूचनापाटीमा टॉस िरी 
मचुलू्का सङ्कलन िररयो। तत्पश्चात सोही व्यहोराको ७ ददन ेसावफजतनक सूचना काठमाण्डौबाट 
प्रकाक्तशत हनुे आतथफक अतभयान दैतनक पतरकामा २०७८/११/०३ मा प्रकाक्तशत िरी प्रस्ताव 
कायाफन्द्वयन हुुँदा स्थानीय वातावरणमा पनफ सक्ने प्रभावका बारेमा तलक्तखत राय सझुाव ददन अनरुोि 
िररयो। यसैिरी यस अस्पताल सिंचालन रहेको चन्द्रातिरी निरपातलकाको आतिकाररक राय सझुाव 
समेत सिंकलन िररयो सो बमोक्तजम प्राप्त राय सझुाव तथा तसफाररश प्रततवेदनमा समावेश िररयो।   

(ञ) प्रततवेदन तयारी  
उि सावफजतनक सूचना तथा सावफजतनक सनुवुाई समेतको आिारमा प्राप्त राय सझुाव तथा आयोजना  
क्षेरको स्थलित भ्रमण िरी जैकवक, भौततक तथा आतथफक सामाक्तजक तथा साुँस्कृततक पक्षहरुको 
अध्ययन िररयो। यसरी अध्ययन िरी प्राप्त जानकारी र सरोकारवालाहरु समेतको राय सझुाव तथा 
तसफाररसको आिारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन वातावरण सिंरक्षण तनयमावली, २०७७ 
को अनसूुची १२ उल्लेक्तखत सबै कववरण सकहत तयार िररयो। मस्यौदा प्रततवेदनले पत्ता लिाएका 
क्षेरहरु मातथ सरोकारवाला सकहत छलफल िरी सो समेत समावेश िरी अन्द्तीम मस्यौदा प्रततवेदन 
तयार पाररयो र सम्बक्तन्द्ित तनकाय समक्ष स्वीकृततका लाति पेश िररयो। 
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पररच्छेद चार 

4.  प्रस्ताव सिंि सम्बक्तन्द्ित नीतत, ऐन, तनयम, तनदेक्तशका, मापदण्ड, सक्तन्द्ि, 
सम्झौता 

नेपाल सरकारले कवकास तथा वातावरणको सिंरक्षणको सतुनक्तश्चत िनफ कवतभन्न नीतत, ऐन, तनयमावली, 
तनयमावली तथा तनदेक्तशकाहरु लािू िरेको छ। यस प्रस्तावसुँि सम्बक्तन्द्ित नीतत, ऐन, तनयमावली, 
तनदेक्तशका तथा अन्द्तराफकिय सक्तन्द्ि सम्झौताहरुको सिंतछप्त जानकारी तल ददइएका छन।् 

पनुरावलोकन िररएका 
काननुी दस्तावेजहरु 

सम्बक्तन्द्ित दफा  ‚ 
खण्ड  ‚ बुुँदा  

प्रस्तावको कायाफन्द्वयन िदाफ आककषफत हनुे दफा / तनयम / 
खण्ड /सम्बक्तन्द्ित बुुँदा  

१. नेपालको सिंकविान 

 

िारा ३०, ३५ र 
५१ 

नेपालको सिंकविानको िारा ३० को उपिारा (१) मा 
प्रत्येक नािररकलाई स्वस््य र स्वच्छ वातावरणमा वाच्न 
पाउन ेहक हनु,े उपिारा (२) मा वातावरक्तणय प्रदषुण 
तथा ह्रासबाट हनु ेक्षततवापत कपडीतलाई प्रदषुक काननु 
वमोक्तजम क्षततपतुीको हक प्राप्त हनु,े उपिारा (३) मा 
रािको कवकास सम्वन्द्िी कायफ िने प्रयोजनका लािी 
वातावरण र कवकासवीच समकु्तचत सन्द्तलनुका लाति 
आवश्यक काननुी व्यवस्था िनफ यस िाराले वािा 
परु् याएको मातनन ेछैन भन्ने कुरा उल्लेख िररएको छ।िारा 
३५  को स्वास््य सम्बन्द्िी हकको उपिारा (१) मा 
प्रत्येक नािररकलाई राज्यबाट आिरभतु स्वास््य सेवा 
तन:शलु्क प्राप्त िने हक हनुेछ र कसैलाई पतन आकक्तस्मक 
स्वास््य सेवाबाट बक्तन्द्चत िररने छैन  यसैिरी, िारा ५१ 
को उपिारा (छ) मा प्रकृततक सािन स्रोतको सिंरक्षण, 
सिंवफिन र उपयोि सम्वन्द्िी नीततको उपिारा (१) राकिय 
कहत अनकूुल तथा अन्द्तरपसु्ता समन्द्यायको मान्द्यतालाई 
आत्मसात ् िदै देशमा उपलव्ि प्रकृततक स्रो सािनको 
सिंरक्षण, सिंवफिन र वातावरण अनकूुलरुपमा ददिो उपयोि 
िने र स्थानीय समदुायलाई प्रथातमकता र अग्रातिकार 
दददै प्राप्त प्रततफलको न्द्यायोक्तचत कवतरण िने भतनएको 
छ।  

२ . आवतिक योजनाुः 
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पन्द्रौ योजना, 
(२०७६/७७-
२०८०/८१) 

खण्ड ८.६, खण्ड 
८.७, खण्ड ८.९ 

शहरी कवकास अन्द्तिफत सवफसलुभ, समदृ्ध, ददिो र सनु्द्दर 
शहरको कवकास िने, सरुक्तक्षत ककफायतत र वातावरणमैतर 
भवन तनमफण िने लक्ष्य राखेको छ। 

३ . नीततुः 
राकिय वातावरण नीतत , 
२०७६ 

 

बुुँदा ६, बुुँदा ८ .१  प्रदूषण तनयन्द्रण‚ फोहरमैला व्यवस्थापन र हररयाली 
प्रवद्धफन‚ वातावरणीय प्रदूषण रोकथाम‚ तनयन्द्रण र 
न्द्यूनीकरण सम्बन्द्िी नीतत रहेका छन।् 

राकिय स्वास््य नीतत, 

२०७६ 
नीतत ५ स्वास््य क्षेरलाई सिंक्तघय सिंरचना अनसुारको स्वास््य 

प्रणाली माफफ त सिंकविान प्रदत्त नािररकको स्वास््य 
सम्बन्द्िी मौतलक हक र िणुस्तरीय स्वास््य सेवामा 
सवफव्यापी पहुुँच सतुनक्तश्चत िने कुरामा जोड ददएको 
छ।‘स्वास््य क्षेरबाट समग्र कवकास भन्न े मूल तसद्धान्द्त 
सकहतको नीततले २०८७ सालसम्मका तनम्न उदे्दश्यहरू 
राखेको छ । 
✓ सिंकविान बमोक्तजम स्वास््यलाई मौतलक हकका 
रूपमा सतुनक्तश्चत िनफ स्वास््य क्षेर स्थापना िने 
✓ सिंघीय राज्यका सबै तहमा आवश्यक औषति, 
उपकरण, प्रकवति र दक्ष प्रभावकारी र क्तजम्मेवार स्वास््य 
कमीसकहतको स्वास््य प्रणालीको स्थापना। 
✓ दिुफम क्षेरका स्वास््यकमीहरूका लाति 
टेतलमेतडतसन, अनदुान र उच्च क्तशक्षाको अवसरको 
व्यवस्था। 
✓ वैकक्तल्पक औषतिहरू  ) जस्तै आयवेुद (लाई मखु्य 
स्वास््य सेवाहरूमा मूलप्रवाहीकरण 
✓ स्वास््य सिंस्थाहरूको स्थापना आतथफक रूपमा 
आत्मतनभफर 
✓ स्वास््य सिंस्थाहरू वैज्ञातनक ढङ्गले सञ्चालन िदाफ 
वाय,ु पानी, ध्वनी र माटो प्रदषुणको तनयन्द्रण 
नीततले सबै तहमा आकक्तस्मक सेवासकहत स्वास््य 
बीमामाफफ त नािररकलाई आिारभतू सेवा तनुःशलु्क र 
कवशेष सेवा उपलब्ि िराउन े लक्ष्य राखेको छ । 
सावफजतनक लिानी र सिंस्थालाई थप उत्पादनशील 
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बनाउन ेनीततले स्वास््य सिंस्थालाई आतथफक पक्षमा पतन 
आत्मतनभफर बनाउन खोजेको छ । यस नीततले कुष्ठ रोि 
जस्ता अन्द्य सरुवा रोिहरू अझै पतन देश र क्षरेमा 
व्याप्त रहेको बझेुर जनस्वास््य प्रणालीलाई सक्षम 
बनाउन र अिफ स्वायत्त सरुवा रोि तनयन्द्रण केन्द्र 
स्थापना िनफ खोजेको छ। 

राकिय जलवाय ु
पररवतफन नीतत,२०७६ 

बुुँदा ८ .७  जलवाय ु पररवतफन अनकूुलनमा क्षमता बढाउन,े 
वातावरणीय प्रणालीको लक्तचलोपना कवकास िने, कम 
काबफन आतथफक कवकासको अविारणा अपनाएर हररत 
अथफव्यवस्थाको प्रवद्धफन िने , राकिय तथा अन्द्तराफकिय कवत्त 
पररचालन िने, सूचना सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र 
जलवाय ु पररवतफनलाई सान्द्दतभफक नीतत, रणनीततमा 
पररवतफन िने उदे्दश्य रहेको छ। यस नीततले 
पूवाफिारहरूको तनमाफणमा वातावरणमैरी प्रकवति अपनाउन 
र प्रततकूल प्रभावहरूलाई कम िनफका लाति उपायहरू 
अपनाउन  मािफतनदेशन प्रदान िदफछ। 

भ-ूउपयोि नीतत, 
२०७२ 

 उपलब्ि भतूम र भतूमश्रोतको समकु्तचत उपयोि यरी ददिो 
रुपमा सामाक्तजक, आतथफक तथा वातावरणीय कवकास र  
समकृद्ध हातसल िनुफ यस नीततको दीघफकालीन दृकष्टकोण 
रहेको छ। यस नीततको उदे्दश्यमा रािको समग्र भतूमलाई 
कवतभन्न भ-ूउपयोिका क्षेरहरुमा वतिफकरण िने, तहित भ-ू

उपयोि योजना तजुफमा िने, कृकष भतूमको सिंरक्षण, स्वच्छ, 

सनु्द्दर, सकुविा सम्न्द्पन्न, वस्ती कवकास र ददिो योजनावद्ध 
शहरीकरण, वन क्षेर, प्राकृततक सम्पदा, जैकवक कवकविता 
एवम,् ऐततहातसक, साुँस्कृततक, िातमफक, परुाताक्तत्वक 
महत्वका क्षेरको सिंरक्षणका लाति भ-ू उपयोि योजनाको 
आिारमा भतूम तथा भतूमश्रोतको उपयोि सतुनक्तश्चत िनुफ 
आदद रहेको छ।    

राकिय शहरी नीतत ‚ 
२०६४ 

 यस नीततको उदे्दश्य स्वच्छ, सरुक्तक्षत र समदृ्ध शहरी 
वातावरणको सजृनाद्बारा शहरी वातसन्द्दाहरुको 
जीवनस्तरमा सिुार ल्याउने रहेको छ। यस उदे्दश्यलाई 
प्रभावकारी बनाउन प्राकृततक स्रोत तथा परम्पराित 
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भौततक सिंरचनाको सिंरक्षण र सो को ददिो प्रयोिद्बारा 
सन्द्ततुलत निर तथा टोल कवकास िने , सिंभाकवत प्राकृततक 
प्रकोपबाट हनुे जीउ िनको नोक्सानीलाई कम िनफ 
स्थानीय तनकायहरुले प्राकृततक प्रकोप व्यवस्थापन योजना 
बनाई लािू िने पद्धतत स्थापना िनुफपने जस्ता रणनीतत 
अपनाइएको छ।  

नेपाल स्वास््य क्षेर 
रणनीतत  ) २०१५-
२०२०)  

 आिारभतू स्वास््य सेवाहरूको कवश्वव्यापी कभरेजको 
लाति मािफक्तचर प्रदान िदफछ। रणनीततले स्वास््यलाई 
सामाक्तजक-आतथफक कवकासको केन्द्रमा राखेको छ र 
ददशामा आिाररत छ। स्वास््य सेवामा समतामूलक पहुुँच, 
सबैका लाति िणुस्तरीय स्वास््य सेवा, स्वास््य प्रणाली 
सिुार र बहकु्षेरीय दृकष्टकोण, उपलब्ि स्रोतहरूको 
अतिकतम उपयोि िरी सेवा प्रदायक, सेवा प्रयोिकताफ 
र अन्द्य सरोकारवालाहरूबीच रणनीततक सहकायफमाफफ त 
स्वस्थ रहन नािररकको मौतलक अतिकार सतुनक्तश्चत 
िदफछ। नीततले स्वास््य प्रणालीको पनुतनफमाफण र 
सदुृढीकरण जस्ता पररणामहरू सेट िरेको छ जसमा 
स्वास््य सिंसािन, पूवाफिार, खररद र आपूततफ शृ्रिंखला 
व्यवस्थापन, कवतरणको समयमा हेरचाहको िणुस्तर 
सिुाररएको छ जसमा िणुस्तरका आठ आयामहरू, 
मान्द्यता र सिुाररएको सिंक्रमण रोकथाम र स्वास््य सेवा 
फोहोरहरू समावेश छन।् । अन्द्य पररणामहरू स्वास््य 
सेवाको समन्द्याकयक कवतरण र उपयोि, सदुृढ 
कवकेन्द्रीकृत योजना र बजेट, सिुाररएको क्षेर 
व्यवस्थापन र सशुासन, स्वास््य सेवा कवत्तपोषणको 
सिुाररएको ददिोपन, स्वस्थ जीवनशैली र वातावरणमा 
सिुार, सावफजतनक स्वास््य आपतकातलन अवस्थाहरूको 
सदुृढ व्यवस्थापन र प्रमाणहरूको उपलब्िता र प्रयोिमा 
सिुार समावेश छन।् 

राकिय जैकवक कवकविता 
रणनीतत र कायफ योजना, 
२०१४-२०२० 

 यसले नपेालको जैकवक कवकविताको व्यवस्थापनका लाति 
मािफतनदेशन सिंरचना प्रदान िदफछ। यो वतफमान र 
भकवष्यको पसु्ताको फाइदाका लाति कटकाऊ आिारमा 
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 जैकवककवकविता  व्यवस्थापनका लाति राकिय 
आवश्यकताहरू पतूतफ िनफ र अन्द्तराफकिय दाकयत्वहरू पतन 
पूरा िनफ तयार छ। यसमा दीघफकालीन (अथाफत ३५ बषफ) 
दृकष्ट राक्तखएको छ  र कायफका लाति कवक्तशष्ट छोटो 
अवतिको (२०२० सम्म) रणनीतत र प्राथतमकताहरू 
सामेल छन।् 

४ . ऐनुः 
वातावरण सिंरक्षण ऐन , 
२०७६ 

दफा ३ को 
उपदफा २‚ 
उपदफा ४‚ दफा 
४, दफा ५‚ दफा 
६‚ दफा ११‚ 
दफा १२ र दफा 
३५ 

यस ऐनमा वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार िनुफपने ‚ 
प्रततवेदन स्वीकृततको लाति पेश िररने तनकाय‚ सावफजतनक 
सनुवुाई‚ क्षेरतनिाफरण तथा कायफसूची सम्बन्द्िी व्यवस्था 
िरेको छ। मापदण्ड एविं िणुस्तर कायम‚ पूरक 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन‚ वातावरणीय परीक्षण ‚ 
जररबाना सम्बन्द्िी व्यवस्था िरेको छ। 

भ-ूउपयोि ऐन, 
२०७६ 

दफा ४, दफा ८, 

दफा १०, दफा 
२५  

भ-ूउपयोि क्षेरको विीकरण‚ भ-ूउपयोि पररवतफन िनफ 
नहनु‚े जग्िाको खण्डीकरण तनयन्द्रण र सजाय सम्बन्द्िी 
व्यवस्था िरेको छ। 

उपभोिा सिंरक्षण ऐन‚ 
२०७५ 

पररच्छेद २ र ३ 
अन्द्तिफतका 
दफाहरु 

उपभोिालाई िणुस्तरीय वस्त ुवा सेवा प्राप्त िने अतिकार 
सतुनक्तश्चतता िरेको छ।  

जनस्वास््य सेवा ऐन, 

२०७५  

 

दफा ३, २२, 
४१,४४ र ४० 
को उपदफा १  

स्वास््य सेवामा पहुुँच र तनक्तश्चतता सम्बन्द्िी िेरै 
व्यवस्थाहरू छन।् जसमा प्रत्येक नािररकलाई 
िणुस्तरीय स्वास््य सेवा सहज र सहज रुपमा प्राप्त िने 
हक हनु ेउल्लेख छ। ऐनको दफा २२ ले कुन ैपतन 
िैरसरकारी वा तनजी स्वास््य सिंस्थाले अस्पताल सञ्चालन 
िनफ इजाजतपर तलन बाध्य पारेको छ। यस कानून 
बमोक्तजम नेपाल सरकारले ध्वनी, वाय,ु पानी र दृश्यता 
प्रदषुणबाट जनस्वास््यमा पने असरलाई न्द्यूनीकरण िनफ 
सिंघीय कानून बमोक्तजम मापदण्ड तनिाफरण िनफ सक्नेछ।  
यस ऐनको दफा ४० को उपदफा १ मा ध्वतन, वाय,ु जल 
तथा दृश्य प्रदषुणले जनस्वास््यमा पाने प्रभावलाई 
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न्द्यनीकरण िनफका  लाति सङ्घीय कानून बमोक्तजम नेपाल 
सरकारले यस सम्बन्द्िी मापदण्ड तनिाफरण िनफ सक्ने कुरा 
उल्लेख िररएको छ। त्यस्तै दफा ४१ मा सरसफाई 
तथा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्द्िी आवश्यक मापदण्ड 
बनाउने कुरा उल्लेख छ। 

सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा उल्लेख छ।  
नेपाल सरकारले वातावरणीय प्रदषुण र फोहोरबाट मानव 
स्वास््यमा पनफ सक्न ेप्रततकूल असरलाई तनयन्द्रण िनफ 
वा िराउनका लाति प्रचतलत सिंघीय कानून बमोक्तजम 
आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ। 
प्रत्येक स्वास््य सिंस्थाले तोककएको मापदण्ड बमोक्तजम 
जोक्तखमरकहत र जोक्तखमपूणफ फोहोर छुट्याई व्यवस्थापन 
िने।  
जोक्तखमपूणफ क्षेरमा काम िने श्रतमकको स्वास््य सरुक्षाको 
व्यवस्था छ। जोक्तखमयिु क्षेरमा काम िने श्रतमकको 
स्वास््य सरुक्षाको लाति सम्बक्तन्द्ित रोजिारदाताले 
प्रचतलत कानून बमोक्तजम सरुक्षाका उपाय अवलम्बन 
िनुफपनेछ। 

बालबातलका सम्बन्द्िी 
ऐन, २०७५ 

 

दफा ३ -१५,  र 
६६ 

दफा ३ देक्तख १५ सम्म बालबातलकाको अतिकार 
सम्बन्द्िी व्यवस्था िरेको छ । यस ऐनको दफा ६६ ले 
बालबातलका कवरुद्धको कसरु सम्बन्द्िी व्यवस्था िरेको 
छ।  

रोजिारीको हक 
सम्बन्द्िी ऐन, २०७५ 

दफा २, दफा ६ प्रत्येक नािररकलाई रोजिारी पाउने अतिकार, कसैले पतन 
रोजिार ददने सम्बन्द्िमा व्यक्तिको िमफ, वणफ, जनजातत, 
तलङ्ग, भाषा, क्षेर, वैचाररक आस्था वा अन्द्य कुनै आिारमा 
भेदाभाव िनफ नहनुे कुरा उल्लेख रहेको छ। 

व्यक्तिित िोपतनयत 
सम्बन्द्िी ऐन, २०७५ 

दफा ३ को 
उपदफा १ 

प्रत्येक व्यक्तिको शारीररक र मानतसक अवस्था सम्बक्तन्द्ि 
कवषयको िोपतनयता अनततक्रम्य हनुे छ। 

योिदानमा आिाररत 
सामाक्तजक सरुक्षा ऐन, 
२०७४ 

दफा ३,४, 
७,१० 

ऐनको दफा ३ बमोक्तजम सामाक्तजक सरुक्षा योजनामा 
योिदान निने कुनै पतन व्यक्तिले यस ऐन बमोक्तजम 
सामाक्तजक सरुक्षा प्राप्त िने छैन। प्रत्येक सूचीकृत 
रोजिारदाताले आफूले तनयिु िरेको वा रोजिार 
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सम्बन्द्िमा कायम भएको प्रत्येक श्रतमकको योिदान योग्य 
आयको दफा ७ बमोक्तजमको योिदान र त्यस्तो योिदानमा 
सूचीकृत रोजिारदाताले सोही दफा बमोक्तजम रकम थपी 
तनयतमत रूपमा कोषमा जम्मा िनुफ पने भन्न े व्यवस्था 
छ।रोजिारदाताले श्रतमकको योिदानयोग्य रकम जम्मा 
िनुफ पने तथा सामाक्तजक सरुक्षा योजना सञ्चालन िने 
सम्बन्द्िी कुरा उल्लेख िरेको छ।  

श्रम ऐन, २०७४ दफा ३, दफा ५, 
दफा ६, दफा ७, 
दफा ११ 

श्रतमकको न्द्यूनतम मापदण्ड‚ बालकातलकालाई काममा 
लिाउन नहनु‚े भेदभाव िनफ नहनुे‚ समान कामको लाति 
पाररश्रतमकमा भेदभाव िनफ नहनुे र रोजिारी सम्झौता 
सम्बन्द्िी कुरा उल्लेख िररएको छ। 

स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ 

दफा ११ को 
उपदफा २ 

दफा ११ को उपदफा २ मा स्थानीय सरकारलाई राजश्व 
सिंकलन सिंि सम्बक्तन्द्ित कवषयमा नीतत तनमाफण िने र 
सिंघीय र प्रादेक्तशक काननुको अतिनमा रही घर जग्िा 
बहाल, सवारी, पयफटन, व्यवसायीक र भतूम कर तोक्ने, लािू 
तथा अनिुमन िने व्यवस्था िरेको छ | सोही दफाले 
स्थानीय सरकारलाई वातावरण सिंरक्षण तथा जैकवक 
कवकविता सम्बन्द्िी नीतत तनमाफण िने अतिकार सकहत 
स्थानीय तहलाई वातावरणयीय जोक्तखम न्द्यूनीकरण, प्रदूषण 
तनयन्द्रण तथा जोक्तखमयिु सामाग्रीको तनयन्द्रणको लाति 
क्तजम्मेवारी ददएको छ। 

मलुकुी फौजदारी 
कायफकवति सिंकहता, 
२०७४ 

सम्पूणफ दफाहरू फौजदारी मदु्दाको अनसुन्द्िान, अतभयोजन, दायरी, कारबाही, 
सनुवुाई र ककनारा तथा सोसुँि सम्बक्तन्द्ित अन्द्य कायफकवति 
र त्यस्ता मदु्दामा भएको फैसला कायाफन्द्वयन सम्बन्द्िी 
प्रचतलत कानूनलाई सिंशोिन र एकीकरण िरी कायफकवति 
कानूनलाई सरलीकृत र समयानकूुल बनाउन यस सिंकहता 
लाि ुिररएको हो।  

मलुकुी देवानी सिंकहता 
२०७४ 

सम्पूणफ दफाहरू मलुकुमा  कानून  र  व्यवस्था  कायम  िरी  
सवफसािारणको  नैततकता, क्तशष्टाचार ,सदाचार  र  सकुविा  
एविं  आतथफक कहत कायम राख्न तथा  आतथफक सामाक्तजक 
र सिंस्कृततक क्षेरमा न्द्यायपणूफ व्यवस्था कायम िरर कवतभन्न 
जात, जतत वा सम्प्रदायहरीतबचको ससुम्बन्द्ि कायम 



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.    41 

राख्नको लाति यस मलुकुी देवानी सिंकहता २०७४ लाि ु
िररएको हो। 

कवपद जोक्तखम 
न्द्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापन ऐन 
२०७४ 

 

ऐनको दफा २० ऐनको दफा २० बमोक्तजम आफ्नो भवन, उद्योि, कायाफलय 
वा व्यावसाकयक केन्द्रमा कवपद्का घटना हनु नददन कवपद्  
सरुक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपत्कालीन तनकास 

'लिायत तोककए बमोक्तजमका अन्द्य व्यवस्था िने, त्याङ्क 
सङ्कलन, क्षततको मूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थाफपना तथा पनुतनफमाफण 
समेतका सम्पूणफ कायफमा कायफकारी सतमतत, कवपद्  
व्यवस्थापन सम्बन्द्िी अन्द्य सतमतत तथा प्रातिकरणलाई 
आवश्यक सहयोि िने व्यवस्था यस ऐनले िरेको छ। 

फोहरमैला व्यवस्थापन 
ऐन, २०६८ 

दफा ३, दफा 
१०, दफा २०, 

दफा २१, दफा 
२२  

फोहरमैला व्यवस्थापन तह‚ फोहरमैला व्यवस्थापन 
प्रकृया‚ प्रदूषण तनयन्द्रण सम्बन्द्िी‚ फोहरमैला अनिुमन र 
वातावरणीय क्षेर सम्बन्द्िी व्यवस्था छ। 

सूचनाको हक सम्बन्द्िी 
ऐन, २०६४ 

दफा १, २,३ र 
६   

सावफजतनक तनकायले आफ्नो कायाफलयमा रहेको सूचना 
प्रवाह िने प्रयोजनको लाति सूचना अतिकारीको व्यवस्था 
िनुफ पनेछ। प्रत्येक नपेाली नािररकलाइ यस ऐनको 
अतिनमा रही सूचनाको हक हनुे तथा प्रत्येक नपेाली 
नािररकलाइ सावफजतनक तनकायमा रहेको सूचनामा पहुुँच 
हनुे व्यवस्था िररएको छ। 

तबरुवा सिंरक्षण ऐन 
२०६४ 

दफा ६ र ७ कवरुवा तथा तबरुवाजन्द्य उपजको तनकासी, पैठारी र 
ओसारपसार िदाफ शरजुीवको प्रवेश, स्थापना र फैलावट 
रोक्न, ततनीहरुको प्रभावकारी तनयन्द्रणको लाति उपयिु 
तररकाहरु अवलम्बन िरी तबरुवा तथा तबरुवाजन्द्य 
उपजहरुको व्यापार प्रविफन िने सम्बन्द्िमा कानूनी 
व्यवस्था िरेको छ।  

बाल श्रम  ) तनषेि र 
तनयतमत िने (ऐन, 

२०५६ 

यो ऐनले तनमाफणकायफमा वा अन्द्य कुनै श्रममा आिाररत िततकवतिहरूका लाति 
बाल श्रमको प्रयोि िनफ प्रततबन्द्ि िदफछ। यो ऐनले १६ बषफ मतुनका 
बच्चाहरूलाई कुनै पतन श्रममा आिाररत िततकवतिहरूमा कडा तनषेि िररएको 
छ। 
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भवन ऐन, २०५५  यो ऐन भवन तनमाफण कायफलाई तनयतमत िने सम्बन्द्िमा 
व्यवस्था िनफ बनेको हो। भकुम्प आिलािी तथा अन्द्य 
दैवी प्रकोपहरुबाट भवनहरुलाई यथासम्भव सरुक्तक्षत 
राख्नको लाति भवन तनमाफण कायफलाई तनयतमत िने 
सम्बन्द्िमा आवश्यक व्यवस्था िनफ यो ऐन बनाएको हो। 

निर कवकास ऐन, 

२०४५ 
 ऐन बमोक्तजम नेपाल सरकारले निर योजना कायाफन्द्वयन 

िनफ आवश्यकता अनसुार प्रत्येक स्थानीय तहमा निर 
कवकास सतमतत िठन िनफ  सक्नेछ ।  

निर कवकास सतमतत ले देहायको कुनै वा सबै उदे्दश्य पूरा 
िनफ योजना तजुफमा िनफ सक्नेछ; 
• नेपाल को कुन ैभािमा एकीकृत रूपमा निरको 
भौततक कवकास िने, 

• भइरहेको निरको पनुुः तनमाफण, कवस्तार र कवकास 
िने तथा नयाुँ निरको तनमाफण िने, 

निर कवकासको लाति भ–ूउपयोि क्षेर तनिाफरण िने, 

त्यस्तो क्षेरमा िनफ पाइने भौततक कवकासको मापदण्ड 
तोक्ने तथा त्यस्तो क्षेरको जनघनत्वको आिारमा सडक, 

यातायात, तबजलुी, ढल तनकास, सरसफाइ, खलु्ला क्षेर 

लिायतका सेवा तथा सकुविा उपलब्ि िराउने, 
काठमाडौं उपत्यका 
कवकास प्रातिकरण ऐन, 

२०४५ 

 

सम्पूणफ दफाहरू पयाफवरण र प्राकृततक स्रोतहरूको सिंरक्षण, भ-ूउपयोि 
योजना, भतूम प्रयोि क्षेरहरूको कवकास र तनमाफण कायफका 
कवतिहरूको सझुाव, सािंस्कृततक सम्पदाको कवकास र 
सिंरक्षणकालाति योजना तजुफमा र कायाफन्द्वयन िने रहेको 
छ । KVDA को कायफहरू तनम्नानसुार छन:् 
✓ उपत्यकाव्यापी योजनाको तयारी र कायाफन्द्वयन, 
उप-कानून तनमाफण। 
✓ कवतभन्न सहरी कवकास ददशातनदेशहरू, पकु्तस्तकाहरू 
र उपकरणहरूको तयारी, कायाफन्द्वयन र अनिुमन। 
✓ काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत र समावेशी 
कवकासका लाति कवतभन्न लाइन एजेन्द्सीहरू, स्थानीय 
तनकायहरू र कवकास साझेदारहरूसुँि समन्द्वय िने। 
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काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत कवकासका लाति कवतभन्न 
तनयमन र तनषेि सिंयन्द्रको तयारी, कायाफन्द्वयन र 
अनिुमन। 

जलचर सिंरक्षण ऐन, 

२०१७ 

 

दफा ३ जलचर सिंरक्षण ऐन २०१७ र सिंशोिनले आरफभतूम र 
जलीय जनावरहरूको महत्वको प्रारक्तम्भक मान्द्यतालाई 
दशाफउुँछ। िारा ३ ले कुनै पतन पक्षलाई पानीको स्रोतमा 
कवषाि, हातनकारक र कवस्फोटक पदाथफहरू ल्याउन वा 
कुनै पतन जलचरलाई समात्ने वा माने उदे्दश्यले कवनाश िने 
कायफलाई सजाय ददने व्यवस्था िरेको छ।  

५ . तनयमावलीुः 
वातावरण सिंरक्षण 
तनयमावली, २०७७ 

तनयम ३‚ तनयम 
४‚ तनयम ५ ‚ 
तनयम ६‚ तनयम 
११ 

यस तनयमावलीमा वातावरणीय अध्ययन िनुफपने प्रस्ताव 
अन्द्तिफत अनसूुची १‚ अनसूुची २‚ अनसूुची ३ सुँि 
सम्बक्तन्द्ित प्रस्तावहरु‚ क्षेर तनिाफरण‚ कायफसूची‚ सावफजतनक 
सनुवुाई ‚ पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्द्िी 
व्यवस्था रहेको छ। 

जनस्वास््य  सेवा 
तनयमावली २०७७ 

 

पररच्क्षेद ३, 

तनयम ९,१० र 
११ 

यस तनयमावलीको पररच्क्षेद २ मा जनस्वास््य सेवा 
सम्बक्तन्द्ि पररभाषा उल्लेख िररएको छ भन ेपररच्क्षदे ३, 

तनयम ९,१० र ११ मा स्वास््य सिंस्थाको तहित सिंरचना 
तथा सेवाको प्रकार तथा अस्पालाको मापदण्डको व्यवस्था 
िररएको छ। 

श्रम तनयमावली, 
२०७५ 

तनयम ४, तनयम 
७ देक्तख ३४, 
तनयम ५३ 

रोजिार सम्झौता िदाफ खुलाउन ुपने कववरण‚ मा कवदेशी 
नािररक काममा लिाउन आवश्यक पने  इजाजत र श्रम 
स्वीकृतत र श्रतमकको सरुक्षा र स्वास््य सम्बन्द्िी प्राविान 
रहेको छ। 

योिदानमा आिाररत 
सामाक्तजक सरुक्षा 
तनयमावली, २०७५ 

पररच्छेद २ र ६, 

तनयम ९ र १७ 
सामाक्तजक सरुक्षा योजनामा सहभातिता र पररचयपर 
सम्बन्द्िी व्यवस्था रहेको छ। सामाक्तजक सरुक्षा योजना 
सञ्चालन र रोजिारदाताको दायत्वको बारेमा उल्लेख छ।  

फोहरमैला व्यवस्थापन 
तनयमावली, २०७० 

तनयम ३‚ तनयम 
४, तनयम ५ 

दफा ६ बमोक्तजम कम्तीमा जैकवक र अजैकवक लिायतका 
फोहोरमैलालाई स्रोतमै छुट्याउन ेिरी तोक्दा हातनकारक 
वा रासायतनक फोहोरमैलालाई छुिाछुिै पथृकीकरण तथा 
व्यवस्थापन िने िरी तोक्न ुपनेछ। यसरी तोककएकोमा 
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फोहोरमैला उत्पादन िने व्यक्ति, सिंस्था वा तनकायले सोही 
बमोक्तजम पथृकीकरण िररएको रासायतनक वा हातनकारक 
फोहोरमैला व्यवस्थापन िने दाकयत्व सम्बक्तन्द्ित 
उत्पादकको हनुेछ। स्थानीय तनकायले फोहोरमैला स्रोतमै 
छुट्याउन,े फोहोर मैलाको उत्पादन स्रोतमै कम िने र 
व्यवस्थापनको उपयिु प्रकवति अवलम्बन िने सम्बन्द्िमा 
जनचेतनामूलक कायफक्रम सञ्चालन िनुफ पनेछ। 

काठमाडौं उपत्यका 
कवकास प्रातिकरण 
तनयमन, २०६८ 

 

तनयम ५ (१) तनयम ४ मा भौततक कवकास योजना तथा आयोजना 
सञ्चालन िदाफ प्रातिकरणले नेपाल सरकारका सरोकारवाला 
तनकाय, स्थानीय तनकाय र अन्द्य सिंघसिंस्थासुँि समन्द्वय 
िरी काम िनुफपने उल्लेख छ । तनयम ५ (१) बमोक्तजम 
प्रातिकरणले भौततक कवकास योजना कायाफन्द्वयन िनफ वा 
कुन ैपतन तनमाफणका लाति आवश्यक मापदण्ड तयार िरी 
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत िराउन सक्नेछ । उपतनयम 
(१) बमोक्तजम प्रातिकरणले जारी िरेको मापदण्ड बमोक्तजम 
काम िनुफ सम्बक्तन्द्ित व्यक्ति, तनकाय वा सिंस्थाको कतफव्य 
हनुेछ। 

तबरुवा सिंरक्षण 
तनयमावली २०६६ 

तनयम ३  ,४  कवरुवा तथा कवरुवा जन्द्य उपजको क्वारेन्द्टाइन नीततका 
सम्बन्द्िमा नेपाल सरकारलाइ राय सझुाव ददने सतमतत को 
काम, कतफव्य र अतिकार सम्बक्तन्द्ि व्यवस्था यसले िरेको 
छ।  

भवन तनयमावली ,
२०६६ 

तनयम ३,  भवन तनमाफण िनफ चाहन े व्यक्ति, सिंस्था तथा सरकारी 
तनकायले नक्सा स्वीकृततका लाति निरपातलका समक्ष 
दरखास्त दददा भवनको तडजाइन समेत पेश िनुफ पनेछ। 

सूचनाको हक सम्बन्द्िी 
तनयमावली, २०६५ 

तनयम ३, र २४ तनयम ३. मा सावफजतनक तनकायले सूचना प्रकाशन िनुफ 
पने व्यवस्था रहेको छ भने तनयम २४ ले सूचना दरुुपयोि 
िरेमा उजूरी िने सम्बन्द्िी कायफकवति व्यवस्था िरेको छ। 

६ . तनदेक्तशका र कायफकवति 
राकिय भवन सिंकहता , 
२०७७ 

नेपालमा हाल ''राकिय भवन सिंकहता १०५:२०७७''  कायाफन्द्वयनमा आएको 
छ जसलाई नेपालमा साना ठूला सबै खालका भवनहरुलाई भकूम्प प्रततरोिी 
बनाउन आवश्यक पने सिंरचनाित तडजाइनसकहतको मापदण्डलाई समावेश 



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.    45 

िरेर राकिय भवन सिंकहतालाई अध्यावतिक िररएको छ ।  'भवन सिंकहताको 
प्रमखु उदे्दश्य कवतभन्न ककतसमका तनमाफण सामग्री प्रयोि हनु ेिरी सानादेक्तख 
ििनचमु्बी भवनहरुलाई भकूम्प प्रततरोिी बनाउनका लाति िनुफ पने 
इक्तन्द्जतनयररङ तडजाइनका लाति आवश्यक प्रकृया र मापदण्डहरु प्रदान िनुफ  
हो । सिंकहताको सारसिंक्षेपमा भतनएको छ,- 'यस सिंकहताले स्थाकपत इक्तन्द्जतनयररङ 
मान्द्यता र तसद्धान्द्त अनरुुप भकूम्प प्रततरोिी भवनको कवश्लषेण र तडजाइन 
कवतिलाई मािफदशफन िनफ मद्दत िछफ। 

नदी तथा अन्द्य 
सावफजतनक क्षेरको 
सरसफाई सम्बन्द्िी 
कायफकवति, २०७५ 

बढ्दो सहरीकरण, अव्यवक्तस्थत बस्ती कवकास तथा सावफजतनक स्थलको 
अततक्रमणबाट सडक, िल्ली तथा िातमफक, सािंस्कृततक, प्राकृततक एविं 
वातावरणीय सम्पदाको रुपमा रहेका सावफजतनक स्थलहरू जस्तै नदी, खोला, 
नाला, पोखरी, ताल तलैया, पाकफ , उद्यान एविं िातमफक, सािंस्कृततक तथा ऐततहातसक 
िरोहर, खलुा स्थान तथा अन्द्य सावफजतनक स्थलको सरसफाई थप प्रभावकारी 
एविं दीिो बनाउन बान्द्छनीय भएकोले यस कायफकवति तनमाफण िररएको हो। 

अस्पताल फामेसी सेवा 
तनदेक्तशका, २०७२ 

 

दफा ८ र ९ औषिी तथा औषिीजन्द्य सामग्री र पदाथफ खररद िदाफ 
सावफजतनक खररद ऐन, २०६३ तथा सावफजतनक खररद 
तनयमावली, २०६४ बमोक्तजमको प्रकृया अवलम्बन िरी 
िनुफ पने कुरा उल्लेख िररएको छ । औषिी र 
औषिीजन्द्य पदाथफको कवक्री मूल्य तनिाफरण िदाफ यसको 
खररद मूल्यमा २० प्रततशत नबढाइ तनिाफरण िररने कुरा 
उल्लेख छ। 

स्वास््य सेवा फोहर 
व्यवस्थापन तनदेक्तशका 
२०७१  

 

अनचु्छेद ३ मा स्वास््य सेवाबाट उत्सजफन हनुे| फोहरको विीकरण िररएको 
छ जसमा जोक्तखम रकहत र जोक्तखमयिु फोहर रहेका छन ् । जोक्तखम रकहत 
फोहरमा जैकवक फोहर, पनुुः चकक्रय फोहर, र अन्द्य फोहर पदफछन भने 
जोक्तखमयिु फोहरमा मानव अङ्ग, िाररलो वस्त,ु फमाफतसकटकल फोहर, अतत 
सिंक्रामक फोहर, सिंक्रामक फोहर खतरनाक फोहर र कवककरण फोहर रहेका 
छन ् । अनचु्छेद ६ मा फोहर व्यवस्थापन सम्बन्द्िी मापदण्ड र फोहर सिंकलन 
तथा कलरकोतडङ पद्दततको बारेमा उल्लेख रहेको छ। 

स्वास््य सुँस्था सिंचालन 
तथा स्तरोन्नतत 
मापदण्ड सम्बन्द्िी 
तनदेक्तशका, २०७० 

यस तनदेक्तशकाको दफा ३ को उपदफा ३ र ४ स्वास््य सेवा सिंचालन र 
िणुस्तर सम्बन्द्िी, दफा ५ मा स्वास््य सेवा सिंचालन अनमुतत प्रककया, दफा 
१६ र १७ मा अस्पताल पूवाफिार सम्बक्तन्द्ि र अन्द्य मापदण्ड. दफा १८ मा 
जनशक्ति, २० मा उपकरण सम्बन्द्िी मापदण्ड र दफा २१ मा कवशेषज्ञ सेवा 
सम्बन्द्िी व्यवस्था िरेको छ।  
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शहरी वातावरण 
व्यवस्थापन तनदेक्तशका ‚ 
२०६७ 

यस तनदेक्तशकाले पूवाफिार कवकास र मानवीय कक्रयाकलापले िदाफ हनुे 
वातावरणीय प्रभावहरूलाई न्द्यूनीकरण िने उपायहरूमा जोड ददइन्द्छ। यस 
तनदेक्तशकाले प्राकृततक सम्पदाको सिंरक्षण, स्थानीयको स्वास््य, स्वच्छ र 
पयाफवरण मैरी ददिो शहरी कवकास सतुनक्तश्चत िने अतिकार जस्ता वातावरणीय 
प्रभावहरूका उपायहरू पतन सझुाव ददन्द्छ। 

राकिय वातावरणीय 
प्रभाव मूल्यङ्कन 
तनदेक्तशका, २०५० 

यस तनदेक्तशकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रकृया र प्रभावहरुको 
तह तनिाफरण िरी उल्लेखनीयता पकहचान सरतलकृत िनफ सहयोि िरेको छ।  

भतूमित जलस्रोतको 
कवकास सतमतत (िठन) 
आदेश २०३१ 

यस आदेश बमोक्तजम िदठत सतमततको काम, कतफव्य र अतिकार देहाय 
बमोक्तजम हनुेछ; (क) भतूमित जलस्रोतको सभेक्षण, अध्ययन, अन्द्वेषण, मूल्यािंकन 
र अनिुमन िने, िराउने, (ख) भतूमित जलस्रोतको कवकास तथा उपयोि िने, 

िराउने, (ि) भतूमित जलस्रोतको सम्बन्द्िमा व्यवक्तस्थत सूचना प्रणालीको 
कवकास िने, (घ) भतूमित जलस्रोतको सम्बन्द्िमा आवश्यकता अनसुार योजना 
तथा कायफक्रम सिंचालन िने, िराउन,े (ड.) भतूमित जलस्रोतको सम्बन्द्िमा 
आवश्यकतानसुार परामशफ तथा सेवा उपलव्ि िराउने, (च) भतूमित जलस्रोत 
सम्बन्द्िी नीतत तनमाफण िनफ नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने। 

National Health Care 

Waste Management 

Guideline 2014 
नेपालका लाति स्वास््य सेवाजन्द्य फोहोर सामान्द्य , खतरनाक र िाररलो बस्त ु
िरी तीन प्रमखु शे्रणीमा छुट्याएको छ । िाररलो बस्त ुफोहोर पहेंलो रङको 
उच्च घनत्व प्लाक्तस्टक कन्द्टेनरहरूमा सङ्कलन िनुफपछफ र  “ खतरा ” क्तचन्द्ह 
लिाइनपुछफ।  
सामान्द्य फोहोरमा कािज, ित्ता, िातकुो कन्द्टेनर, भइुुँ सफा िने र भान्द्साका 
फोहोरहरू समावेश हनु्द्छन ्जनु कालो प्लाक्तस्टकको झोलामा राक्तखएको कुन ै
पतन कन्द्टेनरमा जम्मा िनफ सककन्द्छ। यदद खतरनाक फोहोरको अटोक्लेतभङ 
प्रयोि िररन्द्छ भने फोहोरलाई सामान्द्य, शाप्सफ, अटोक्लेभ-सक्षम सिंक्रामक, 
िैर-अटोक्लेभ-सक्षम जस्तै प्याथोलोक्तजकल र िाड्न वा जलाउन सक्ने 
रसायनहरू िरी पाुँच विफमा विीकरण िनुफपछफ।  

७ . मापदण्डुः 
स्वास््य सिंस्था 
सञ्चालन मापदण्ड, 

२०७७ 

 

यस मापदण्डको पररच्छेद २ मा अस्पताल व्यवस्थापन सम्बन्द्िी, पररच्छेद ३ 
मा भवन तथा पूवाफिार सम्बन्द्िी, पररच्छेद ४ मा वातावरण सम्बक्तन्द्ि मापदण्ड, 
पररच्छेद ५ मा वकहरङ्ग, अन्द्तरङ्ग, आकक्तस्मक तथा शल्यक्तचककत्सा कवभाि र 
सघन उपचार कक्ष, पररच्छेद ६ मा जनशक्ति व्यवस्थापन, पररच्छेद ८ मा 
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प्रयोिशाला सिंचालन, पररच्छेद ९ मा रेतडयो इमेक्तजङ्ग, पररच्छेद १० मा 
सिंक्रमण रोकथाम तथा तनयन्द्रण, पररच्छेद ११ मा जनस्वास््य सेवा, पररच्छेद 
१२ मा स्वास््यजन्द्य फोहरमैला व्यवस्थापनको बारेमा उल्लेख िरेको छ।  

अस्पतालबाट 
तनष्काशन हनु े
फोहरपानीको 
मापदण्ड, २०७६ 

यस मापदण्डमा अस्पतालबाट तनष्काशन हनुे फोहरपानीको मापदण्ड तोकेको 
छ । जसमा pH, BOD, COD, Hg, Cn, Cd, Oil and Grease, Fecal Coliform, 
आददको अतिकतम सीमा तोकेको छ। 

बस्ती कवकास, सहरी 
योजना तथा भवन 
तनमाफण सम्वन्द्िी 
आिारभतू तनमाफण 
मापदण्ड, २०७२ 

२०७२ वैशाख १२ िते िएको कवनाशकारी भकूम्पबाट जनिनको अपूरणीय 
क्षतत भएको छ। भकूम्पले देशका अतिकािंश क्तजल्लाहरुलाई प्रभाकवत िरेको 
भए पतन काठमाण्डौं लिायत १४ पहाडी क्तजल्लाहरु यसबाट बढी प्रभाकवत 
भएका छन।् आवासीय, शैक्तक्षक, स्वास््य, व्यापाररक तथा कायाफलय 
भवनहरुस बस्तीहरु, खानपेानी, बाटो जस्ता भौततक सिंरचनाहरु र सामाक्तजक 
तथा आतथफक सम्वन्द्िका आिारहरु समेत क्षततग्रस्त भएका छन।् देशका 
केही स्थानीय तनकायहरुमा स्वीकृत भवन तनमाफण मापदण्ड लािू भएको 
अवस्था भए पतन िेरैजसो स्थानीय तनकायहरुमा सो अवस्था नरहेकाले 
अतनयक्तन्द्रत र असरुक्तक्षत बस्तीहरु बढदै िइरहेका छन।् यस्तो अतनयक्तन्द्रत 
कवकासलाई एउटा सकारात्मक ददशा तफफ  डोर् याउन ुआवश्यक भइसकेको 
छ। यसथफ, निर कवकास ऐन २०४५ को दफा २३ र काठमाण्डौ उपत्यका 
कवकास प्रातिकरण ऐन २०४५ को दफा २६ ले भौततक योजना कायाफन्द्वयन 
िनफ तनदेशन ददने र नेपाल सरकार (कायफ कवभाजन) तनयमावली २०६९ को 
अनसूुची २, खण्ड २३ को बूुँदाहरु २ र ४ ले ददएको अतिकार प्रयोि िरी 
सरुक्तक्षत एविं भकूम्प प्रततरोिात्मक वसोवास, भौततक योजनाको तजुफमा तथा 
कायाफन्द्वयन, र भवन ऐन २०५५ ले तोकेका क, ख, ि र घ विफका भवनहरु 
तनमाफण िनफ िराउनका लाति नेपाल सरकारले यो बस्ती कवकास, सहरी योजना 
तथा भवन तनमाफण सम्वन्द्िी आिारभतू तनमाफण मापदण्ड, २०७२ लािू िरेको 
छ। 

वायकुो िणुस्तर 
सम्बन्द्िी राकिय 
मापदण्ड, २०६९ 

सम्पूणफ मापदण्ड वायकुो िणुस्तर सम्बन्द्िी राकिय मापदण्ड २०६९ ले ९ 
थरर प्यारातमटरका लाति िणुस्तर मापदण्डहरू तय िरेको 
छ जनु यस प्रकार छन्   ;Total Suspended Particle, PM  

10, सल्फर डाइअक्साइड, नाइिोजन अक्साइड, काबफन 
मोनो -अक्साइड , सीसा, बेन्द्जीन, PM २ .५  र ओजोन। 

आयोजना तनमाफण र सिंचालनको बेलामा आयोजनाले वाय ु
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िणुस्तरका लाति तय िररएका मापदण्डहरूको पालना 
िनुफपनेछ। 

ध्वतनको िणुस्तर 
सम्बन्द्िी राकिय 
मापदण्ड, २०६९ 

सम्पूणफ मापदण्ड यसले कवतभन्न क्षेरको लाति ददवा र रातर समयको लाति 
ध्वतनको सीमा तोकेको छ। 

तडजेल जेनेरेटरबाट 
तनष्काशन भई हावामा 
जाने िुुँवा सम्बन्द्िी 
मापदण्ड, २०६९ 

सम्पूणफ मापदण्ड यसले तडजेल जेनेरेटरबाट तनष्काशन भई हावामा जाने 
िवुाुँ सम्बन्द्िी मापदण्ड तोकेको छ। 

नेपाल सवारी प्रदूषण 
मापदण्ड, २०६९ 

सम्पूणफ मापदण्ड यसले कवतभन्न ककतसमका सवारी सािनबाट तनष्कने िवुाुँको 
िणुस्तर सम्बन्द्िी अतिकतम सीमा तोकेको छ। 

राकिय खानेपानी 
िणुस्तर मापदण्ड, 
२०६२ 

सम्पूणफ मापदण्ड यसले खानपेानीको कवतभन्न प्यारातमटरहरुको अतिकतम 
सीमा तोकेको छ।  

सतही पानीमा पठाइन े
औद्योतिक 
एफ्ल्यएुन्द्टको लाति 
घटी बढी सीमा 
तनदेशक मापदण्ड 
२०६० 

सम्पूणफ मापदण्ड नेपाल सरकारले २०६० मा वातावरण सिंरक्षण 
तनयमावली, २०५४ को तनयम १५ ले ददएको अतिकार 
प्रयोि िरी तबतभन्न मापदण्डलाई तनदेशक मापदण्डको 
रुपमा लािू हनुे िरी सावफजतनक ढलहरुमा पठाउन े
औद्योतिक एफ्ल्यएुन्द्टको लाति घकट बढी सीमा तोकेको 
छ। यस आयोजना वाट तनष्कासन हनुे फोहोर पानी सोकह 
मापदण्ड तभर रहने छन।् 

Ethical Review/IRC 

guidelines 
हरेक स्वास््य सिंस्थाले िने स्वास््य सम्बक्तन्द्ि अनसुन्द्िान िनुफ पवुफ त्यस 
सिंस्थाको Institutional Review Committee (IRC) वाट नेपाल स्वास््य 
अनसुन्द्िान पररषद (NHRC) को मापदण्डमा रहेर Ethical approval प्राप्त 
िनुफपने व्यवस्था रहेको छ। 

८. अन्द्तराकिय शक्तन्द्ि/महाशिंति 
तमनामाटा महासक्तन्द्ि, 
२०१३ 

 

मकफ री तथा मकफ री यिु वस्तहुरुको उत्सजफनबाट मानव स्वास््य तथा 
वातावरणमा पनफ सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम िनुफ हो । यस 
महासक्तन्द्िको िारा ४, अनचु्छेद १ मा २०२० सम्ममा कवशेष अवस्थाको 
बाहेक अन्द्य सबै प्रकारका मकफ री तथा मकफ रीयिु वस्तकुो उत्पादन, आयात 
तनयाफत एविं प्रयोि पक्ष रािले बन्द्द िरी सक्न ुपने प्राविान रहेको छ। 
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अन्द्तराफकिय 
रासायतनक 
व्यवस्थापन (SAICM), 
2006 को 
रणनीततक दृकष्टकोण 

रणनीततक दृकष्टकोणको समग्र उदे्दश्य भनेको उनीहरूको जीवन-चक्रभर 
रसायनहरूको सही व्यवस्थापन हातसल िनुफ हो ताकक, २०२० सम्ममा, 
मानव स्वास््य र वातावरणमा महत्त्वपूणफ प्रततकूल प्रभावहरूलाई न्द्यूनीकरण 
िने तररकामा रसायनहरूको प्रयोि र उत्पादन िररन्द्छ। 

Rotterdam 

Convention on the 

Prior Informed 

Consent Procedure 

for Certain 

Hazardous 

Chemicals and 

Pesticides in 

International Trade 

2004 

 

यसले कभर िररएको रसायनहरूको सूची स्थापना िदफछ र त्यस सूचीमा 
रसायन तनयाफत िनफ चाहन ेपक्षहरूलाई पकहले आयात िने देशले आयातमा 
सहमतत ददएको छ भनी स्थाकपत िनफ आवश्यक छ। महासक्तन्द्ि अन्द्तिफत 
सूचीकृत नभएको तर आफ्नै इलाकामा प्रततबन्द्ि वा कडा प्रततबन्द्िको 
अिीनमा रहेको रसायन तनयाफत िनफ चाहन ेपक्षले प्रस्ताकवत तनयाफतको आयात 
िने देशलाई सूचना ददन ुपने पतन आवश्यक छ। यो महासक्तन्द्ि 24 फरवरी, 
2004 मा लािू भयो। 
रोटरडम कन्द्भेन्द्सनले प्रततबक्तन्द्ित खतरनाक रसायनहरू प्राप्त िनफ नचाहन े
देशहरूमा तनयाफत निररन ेसतुनक्तश्चत िनफ पूवफ सूक्तचत सहमतत  "( PIC") प्रकक्रया 
स्थापना िदफछ। PIC प्रकक्रयाले कुनै पतन रसायनलाई प्रततबन्द्ि वा प्रततबन्द्ि 
लिाउुँदैन, न त यसको मतलब कुन ैपतन व्यक्तिित देशले स्वचातलत रूपमा 
ततनीहरूको आयात तनषेि िनुफपछफ। पक्षहरूले कवस्ततृ सूचना आदानप्रदान, 
आयातसम्बन्द्िी राकिय तनणफयहरूमा प्राथतमकताको ध्यान र तनयाफत 
तनयन्द्रणसुँि सम्बक्तन्द्ित दाकयत्वहरू माफफ त PIC प्रकक्रया लािू िछफन।् 

WHO's safe health-

care waste 

management policy 

paper, 2004 

डब्ल्यूएचओले सरकारी सिंस्थाहरूलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र 
दीघफकालीन रूपमा रणनीतत अपनाउन सझुाव ददन्द्छ। 
छोटो अवतिको रणनीतत अन्द्तिफत प्रत्येक देशले एउटै प्लाक्तस्टक प्रयोि िरेर 
ररसाइक्तक्लङ्ग सहज बनाउन तसररन्द्ज उत्पादन िनुफपछफ। औषिीय उपकरणहरू 
पोतलतभनाइल क्लोराइड रकहत हनुपुछफ र प्लाक्तस्टक र चश्माको लाति 
ररसाइकल कवकल्पहरू अन्द्वेषण र कवकास िररनपुछफ। सिंक्रमणकालमा रहेका 
देशहरूमा उक्तचत रूपमा प्रयोि भएमा भस्मीकरण स्वीकायफ हनु सक्छ तर 
सानो स्तरको भस्मीकरणको कवकल्पलाई प्रवद्धफन िनुफपछफ। 
मध्यम अवतिको रणनीतत अन्द्तिफत, डब्ल्यूएचओले प्रत्येक देशलाई अनावश्यक 
सईुको प्रयोिबाट बच्न तनदेशन ददन्द्छ र इक्तन्द्सनरेटर (डाइअक्तक्सन र फ्यरुान) 
र स्वास््य सेवा फोहोरहरूबाट एक्सपोजर प्रभावहरूमा अनसुन्द्िान िनफ आग्रह 
िदफछ। दीघफकालीन रणनीततमा, डब्ल्यूएचओले स्वास््य सेवा फोहोरको 
अक्तन्द्तम कवसजफनका लाति िैर-जलाउने प्रकवतिको प्रवद्धफन खोज्छ र स्वास््य 
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सेवा फोहोर व्यवस्थापन नीतत र योजनाहरूको कवकास र कायाफन्द्वयनमा 
देशहरूलाई समथफन िदफछ। 

The Stockholm 

Convention on 

Persistent Organic 

Pollutants 2001 

 

Persistent Organic Pollutants (POPs) भनेको लामो समयसम्म वातावरणमा 
अक्षुण रहने, भौिोतलक रूपमा व्यापक रूपमा फैतलने, जीकवत जीवहरूको 
फ्याटी कटस्यमुा जम्मा हनु े र मानव र वन्द्यजन्द्तकुा लाति कवषाि हनु े
रसायनहरू हनु।् POPs कवश्वव्यापी रूपमा प्रसाररत हनु्द्छन ्र ततनीहरू जहाुँ 
यारा िछफन ्त्यहाुँ क्षतत हनु सक्छ। 
अनचु्छेद 5 र एनेक्स सी अन्द्तिफत, महासक्तन्द्िको पक्षमा रहेका सरकारहरूले 
POPs - कवशेष िरी, पोतलक्लोररनेटेड तडबेन्द्जो-पी-डाइअक्तक्सन र 
तडबेन्द्जोफुरान्द्सको अनजान उत्पादनबाट उत्सजफन घटाउन वा हटाउन 
आवश्यक छ। यी रसायनहरू मेतडकल वेस्ट इक्तन्द्सनरेटरहरू र अन्द्य दहन 
प्रकक्रयाहरूद्वारा उत्पादन हनु्द्छन र वातावरणमा छोतडन्द्छ। सरकारहरूले 
देशको लाति महासक्तन्द्ि लािू भएको चार वषफ तभर नयाुँ इक्तन्द्सनरेटरहरूको 
लाति उत्तम उपलब्ि प्रकवतिहरूको प्रयोि र उत्कृष्ट वातावरणीय अभ्यासहरू 
प्रवद्धफन िनफ आवश्यक छ। 

जलवाय ु पररवतफन 
सम्बक्तन्द्ि सिंयिु राि 
सिंघीय सिंरचना 
महासक्तन्द्ि, १९९२ 

वातावरणमा हररत िहृ ग्यास (GHG) लाई क्तस्थर िनफ जलवाय ु पररवतफन 
सम्बन्द्िी सिंयिु रािसिंघ सम्मेलन, १९९२ मा हस्ताक्षर िरीयो। यो अतिवेशन 
नेपालमा जलुाई 1999 मा लािू भएको तथयो। त्यसकारण महासक्तन्द्िको तनयम 
र कानूनको पालना िने क्तजम्मेवारी नेपालको हो। यस आयोजना कवकासले 
थोरै भएपतन हररत िहृ ग्यास उत्पादन िने र आयोजना कायाफन्द्वयनका लाति 
वन क्षेर आवश्यक छ जसले जिंिलको काबफन अनकु्रम क्षमतालाई घटाउुँछ। 
यो सम्मेलन आयोजना कायाफन्द्वयनका लाति प्रासिंतिक छ।  

बाल अतिकार 
सम्बन्द्िी महासक्तन्द्ि, 

१९९० 

 

प्रत्येक बालबातलकाको जीवनको अतिकार, उसको आफ्नै नाम र पकहचान 
सकहतको केही आिारभतू अतिकारहरू छन,् जसमा उसको आमाबाबलेु 
पररवार वा सािंस्कृततक समूहमा हकुाफउन ेर आमाबाब ुदवैुसुँि सम्बन्द्ि राख्न,े 
चाहे उनीहरूले चाहे पतन छुकिएका छन।् महासक्तन्द्िले राज्यहरूलाई 
आमाबाबलुाई उनीहरूको अतभभावकीय क्तजम्मेवारीहरू प्रयोि िनफ अनमुतत 
ददन बाध्य पाछफ। यो महासक्तन्द्िले बालबातलकालाई आफ्नो कवचार व्यि 
िने र उपयिु हुुँदा ती कवचारहरू सनेु्न र त्यसमा कारबाही िने, दवु्यफवहार 
वा शोषणबाट जोिाउन, उनीहरूको िोपनीयता सरुक्तक्षत राख्न ेर उनीहरूको 
जीवनमा अत्यतिक हस्तक्षेप निनफ आवश्यक छ भनी स्वीकार िदफछ। 
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अन्द्तराफकिय श्रम 
सुँिठनको आददवासी 
तथा जनजाती 
महासन्द्िी, १९८९ 
(सन) 

 

सम्मेलनको िारा 7 ले आददवासी र जनजातीयलाई कवकास प्रकक्रयाका लाति 
प्राथतमकता तय िने अतिकार प्रदान िदफछ। यद्यकप राकिय कवकास योजना र 
कायफक्रमहरूका लाति योजना र कायफक्रमहरूको तनमाफणका लाति उनीहरूसुँि 
परामशफ आवश्यक िदफछ। यसले परम्पराित रूपमा उपयोि िररएका 
क्षेरहरूमा भतूम र प्राकृततक स्रोतहरूमा आददवासीहरूको अतिकारको रक्षा 
िदफछ। हररत िहृ ग्यास (GHG) लाई क्तस्थर िनफ जलवाय ुपररवतफन सम्बन्द्िी 
सिंयिु रािसिंघ सम्मेलन, १९९२ मा हस्ताक्षर िरीयो। यो अतिवेशन नेपालमा 
जलुाई 1999 मा लािू भएको तथयो। त्यसकारण महासक्तन्द्िको तनयम र 
कानूनको पालना िने क्तजम्मेवारी नेपालको हो। यस आयोजना कवकासले थोरै 
भएपतन हररत िहृ ग्यास उत्पादन िने र आयोजना कायाफन्द्वयनका लाति वन 
क्षेर आवश्यक छ जसले जिंिलको काबफन अनकु्रम क्षमतालाई घटाउुँछ। 

हानीकारक 
फोहरमैलाहरुको  
अन्द्तराकिय तसमापार 
ओसार पसार तनयन्द्रण 
सम्बन्द्िी वासेल 
महासक्तन्द्ि, १९८९ 

यस महासक्तन्द्िको मखु्य उदे्दश्य भनेको हातनकारक फोहर तथा ततनको 
कवसजफनबाट पने नकारात्मक प्रभावबाट मानव स्वास््य तथा वातावरणलाई 
जोिाउन ु हो। वासेल महासक्तन्द्ि हानीकरक फोहरमैलाहरुको राकियहरु 
तसमापार ओसार पसार तनयन्द्रण िनफ बनेको एक अन्द्तराफकिय महासक्तन्द्ि हो। 
यस महासक्तन्द्िको अनसूुची १ मा स्वास््यजन्द्य फोहरलाई पतन हातनकारक 
फोहरका रुपमा समावेश िरेको छ। 
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पररच्छेद पाुँच 

5.  कवद्यमान वातावरणीय अवस्था 
यस अस्पताल स्थलको कवद्यमान वातावरणीय अवस्थाको बारेमा तलको खण्डहरुमा उल्लेख िररएको 
छ।  

५.१ भौततक वातावरण  
❖ टोपोग्राफी 
यस नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल काठमाडौं क्तजल्लाको चन्द्रातिरर निरपातलका वडा नम्बर १२ मा 
अवक्तस्थत छ। आयोजना स्थल साइट तरभवुन राजमािफको सतुिंिलबाट कररब ३०० तमटर उत्तरमा 
२७°४१'२५"उ र ८५°१५'०७" मा अवक्तस्थत छ। भौततक रूपमा, आयोजना क्षेर काठमाडौं 
उपत्यकाको पक्तश्चमी भािको समथर भ-ूभािमा अवक्तस्थत छ। अस्पताल स्थल बल्ख ुखोला ककनारमा 
१३४१ तम. को उचाइमा छ। 

❖ जल तथा मौसम  
प्रस्ताकवत आयोजना क्षेर समनु्द्री सतह देक्तख कररब १३६० तम. को उचाइमा रहेको छ। पहाडी 
भभूाि रहेको काठमाण्डौ क्तजल्लाको मौसम उपोष्ण प्रकारको रहेको छ। प्रस्ताकवत आयोजना क्षेरको 
मौसम उपोष्ण प्रकारको रहेको छ। यस आयोजना क्षेरमा जाडोको तलुनामा िमीमा िेरै वषाफ 
हनु्द्छ। काठमाडौंको औसत वाकषफक तापक्रम १८.१ तडग्री सेक्तल्सयस रहेको छ भने यहाुँ  वाकषफक 
लिभि १५०५ तममी वषाफ हनुे िदफछ। कुल वषाफको ५०% भन्द्दा बढी ग्रीष्मकालीन मनसनुले 
योिदान िछफ। िषृ्ममा िमी तथा आर हनु्द्छ भने कहउुँदमा जाडो हनु्द्छ। काठमाडौंको औसत 
तापक्रम २३.६ तडग्री सेक्तल्सयस रहेको छ भने जनु मकहना बषफको तातो मकहना हो | त्यसै िरी कम 
औसत तापमान १०.१ तडग्री सेक्तल्सयस रहेको छ र जनवरी मकहनालाई क्तचसो मकहना मातनन्द्छ। 

आयोजना क्षेर नक्तजकै रहेको काठमाण्डौ क्तस्थत मौसमी स्टेशनमा मापन िररएको मौसमी कववरण 
तलको तातलकामा देखाईएको छ। 

तातलका 5-1 : आयोजना क्षरेको मौषमी कववरण 
Parameters Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec 

Avg. Temperature (°C) 10.1  11.7  15.9  19.6  21.9  23.6  23.6  23.4  22.1  19.4  14.6  10.9  

Min. Temperature (°C) 3.1  4.2  8.1  12.2  15.8  19.1  20  19.7  18.1  13.8  7.6  3.2  

Max. Temperature (°C) 17.1  19.3  23.7  27  28  28.1  27.2  27.2  26.2  25  21.7  18.6  

Precipitation  (mm)  16  20  34  55  116  252  379  334  212  68  7  12  
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Source:https://en.climate-data.org/asia/nepal/central-development-region/kathmandu-1137/#climate-graph 

❖ भ-ूउपयोि 
प्रस्ताकवत आयोजना बािमती प्रदेश अन्द्तिफत काठमाण्डौ क्तजल्लाको चन्द्रातिरी निरपातलका वडा. न 
१२ मा अवक्तस्थत रहेको छ। यस निरपातलकाको कुल क्षेरफल ४३.९२ विफ ककलोतमटर छ। 
काठमाडौंको परुानो नैकाप भञ्ज्याङ, नयाुँ नैकाप, थानकोट, महादेवस्थान, मातातीथफ, माछेिाउुँ, 
बलम्ब,ु दहचोक, ततनठाना, सतङु्गललिायत ११ िाकवसलाई २०१४ तडसेम्बर २ मा चन्द्रातिरर 
निरपातलका घोषणा िररएको तथयो । चन्द्रातिरर निरपातलकालाई दक्ष प्रशासनका लाति १५ वडामा 
कवभाजन िररएको छ। चन्द्रातिरर निरपातलकाको पूवफमा कीततफपरु निरपातलका, पक्तश्चममा ितुनवेशी 
निरपातलका, उत्तरमा नािाजुफन निरपातलका र दक्तक्षणमा दक्तक्षणकाली निरपातलका रहेको छ। 
चन्द्रातिरर निरपातलका उत्तरमा 27 ̊43’36.486” उत्तर, 27 ̊32' 45.029” उत्तर दक्तक्षण, 
85 ̊16' 39.509” पूवफ, 85 ̊11'8.685” पूवफ पक्तश्चममा अवक्तस्थत छ। चन्द्रातिरर निरपातलका 
काठमाण्डौ उपत्यकाको पहाडी भभूािमा पदफछ। यस निरपातलकाको कम तभरालो क्षेरमा बस्ती र 
खेती कवकास भएको देक्तखन्द्छ। यस निरपातलका समरुी सतह देक्तख न्द्यनुतम कररब १३१९ मी. र 
अतिकतम २५५१ तम. सम्मको उचाइ मा रहेको छ। काठमाडौं क्तजल्लामा १७६ सामदुाकयक वन 
छन ्जसमध्ये २३ सामदुाकयक वन चन्द्रातिरर निरपातलकामा रहेको छ। यस निरपातलकामा रहेको 
सामदुाकयक वन ११७०. ७८ हेक्टर क्षेरफ़ल सम्म फैतलएकोरहेको छ। यी सामदुाकयक वनले 
3880 घरपररवारलाई सेवा प्रदान िदफछ। चन्द्रातिरर निरपातलकामा काबतुलयत वन पतन १ रहेको 
छ जनु ३६.०० हेक्टरमा क्षेरफ़ल सम्म फैतलएकोरहेको छ। 

❖ भिूभफ 

काठमाण्डौ उपत्यकाको जन्द्मसुँिै कहमालय टेक्टोतनक्सको सम्बन्द्ि िकहरो छ। काठमाडौं उपत्यका 
दईु ककतसमको भौितभफक पदाथफले बनेको छ। पकहलो हो, कडा चिान जसलाई भौितभफक भाषामा 
बेसमेन्द्ट रक भतनन्द्छ भने दोस्रोचाकहुँ ५०० तम. सम्मको मोटाइ  भएको भाि छ जसलाई उपत्यकाको 
सेतडमेन्द्ट भतनन्द्छ। कचौरा जस्तो उपत्यकामा ५०० तम. भन्द्दा पतन िकहरो माटो, बालवुा र ग्राभेल 
जस्ता पदाथफले बनेको छ, जनु आजभन्द्दा कररब दस लाख वषफदेक्तख १२००० वषफसम्म थकुप्रएर 
बनेको तालको सेतडमेन्द्ट भतनन्द्छ। 

तसथफ दक्तक्षणको भौितभफक भ–ूबनोट हेने हो भने सबभन्द्दा तल्लो सतह कडा चिानले बनेको छ 
भन े त्यसमातथ क्रमशुः खोलाले थपुारेको ग्राभेल, कवतभन्न प्रकारका माटोका र बालवुाका तह र 
त्यसभन्द्दा मातथ एकै प्रकारको बाक्लो माटोको तह र तसल्टले बनेको तह छ जसलाई कालीमाटी 
भतनन्द्छ। वास्तवमा यस कालीमाटीको तह हेदाफ कालो रिंिको माटोले बनेको र यसमा बोटतबरूवाका 
पातदेक्तख अरु भाि तमतसएर बनेको पाइन्द्छ। यो तह मूलतुः काठमाडौं उपत्यकामा लामो समयसम्म 
रहेको तालले थपुारेको तालको सेतडमेन्द्ट भनी व्याख्या िररएको छ। मातथको तहलाई सनुाकोठी 
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फरम्यासन भतनन्द्छ जनु काठमाडौं उपत्यकामा रहेको ताल ४० हजार वषफअक्तघदेक्तख साुँघरुरन,े ककहले 
बढ्न,े ककहले घट्ने प्रकक्रयामा थकुप्रएर रहेको मतसनो बालवुा र माटोले बनेको तह हो। यस तहमा 
मतसनो बालवुा र माटोका अलावा ग्राभेलको लेयर पतन पाइन्द्छ। यसको मोटाइ लिभि ४० तम. 
मार छ। काठमाडािंैै उपत्यकाको उत्तरततरको भौितभफक कुरा िने हो भने पूरै उत्तरी भाि तालले 
ढाकेको पाइुँदैन। यसको सिा ताल साुँघरुरएर जाने वा फैतलएर जाने अवस्थामा तालले थपुारेको 
माटोमातथ बालवुा थपुारेको हनु्द्छ जसलाई भौितभफक भाषामा डेल्टा भतनन्द्छ। तसथफ अकहले पतन हामी 
स्पष्टरूपमा देख्न सककन्द्छ कक उत्तर, पूवफको चक्रपथको नक्तजक र बालाज,ु महाराजिन्द्जदेक्तख उत्तरततर 
बढी बालवुाको थपु्रो देख्न सककन्द्छ, जनु सबै डेल्टा प्रकक्रयाबाट बनेको हो।  

 
क्तचर  5-1 : आयोजना वररपररको  क्षरेीय भकूवज्ञान र अध्ययन क्षरे (JICA, 2014) 

आयोजना स्थल पतन काठमाडौं उपत्यकाको न्द्यून तरलता (low liquefaction) क्षेर अन्द्तिफत पदफछ 
जो भवनको भकूम्पीय  सरुक्षा (DMG 1993) सरुक्षासिंि जोतडएको छ । 

APF Hospital
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क्तचर 5-2 : काठमाण्डौ उपत्यकाको तरलता सिंवेदनशीलता नक्शा 

❖ भकूम्प 
नेपाल राकिय भवन सिंकहता NBC 105: 2077 अनसुार, काठमाडौं उपत्यका भकूम्पीय क्षेर निं 
१ अन्द्तिफत पदफछ। कहमालय पवफतहरू इक्तन्द्डयन कक्तन्द्टनेन्द्टल प्लेटको उत्तरी सीमानामा पदफछ र 
नेपालले इक्तन्द्डयन कक्तन्द्टनने्द्टल प्लेटको मध्य भाि ओिटेको छ। टेक्टोतनक रूपमा िेरै सकक्रय  
रुपले इक्तन्द्डयन प्लेट उत्तर तफफ  वषफमा दईु देक्तख पाुँच सेक्तन्द्टतमटर अिातड बढ्दै र यूरेक्तशयन प्लेट 
मतुन ितसिंदै िईरहेको छ। नेपाल लिायत तसङ्गो कहमालय भकूम्पीय दृकष्टले तनकै सकक्रय क्षेरमा 
पदफछ। नेपालका लाति भकूम्पीय रेकडफहरू १२५५ देक्तखको उपलब्ि छन।् त्यस समयदेक्तख, 
1408, 1681, 1810, 1833 र 1866 मा कवनाशकारी भकूम्पहरू आएका तथए जसमा 
1934 को भकूम्प सबैभन्द्दा कवनाशकारी तथयो। 

सन ्१९३४ मा मध्य नेपालमा ८.३ म्याक्तग्नच्यडुको भकूम्प िएको तथयो (कवपद् जोक्तखम व्यवस्थापन 
प्रोफाइल, काठमाडौं उपत्यका, नेपाल २००५)। आयोजना पतन उच्च भकूम्पीय क्षेरमा परेको 
भएतापतन २०१५ को भकूम्पका कारण अस्पताल भवनको सिंरचनामा खासै असर परेको छैन । 

APF Hospital



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.    56 

ित शताब्दीको भकूम्पको त्याङ्कले नेपालमा औसतमा प्रत्येक १२ वषफमा ठूलो भकूम्प िएको 
देखाउुँछ (नकतमफ, १९९७)। 

कडा चिानहरूमा बनेका सिंरचनाहरूको तलुनामा बाक्लो नरम माटोमा बनेका भवनहरू र अन्द्य 
सिंरचनाहरू भकूम्पको बलबाट िेरै जोक्तखममा हनु्द्छन।् पररयोजना क्षेर क्तप्लयोतसनदेक्तख प्लेइस्टोतसन 
यिुसम्म बाक्लो अिफ-एकीकृत फ्लतुभयो-लेकक्तस्िन अवसादहरू समावेश छन ्जसमा बालवुा, तसल्ट, 
ग्राभेल र माटो कवतभन्न अनपुातमा समावेश छ; बाक्लो माटोले ढाककएको कारणले भकूम्पको समयमा 
आयोजना क्षेरका सिंरचनाहरू चिानी आिारमा भएका सिंरचनाहरूभन्द्दा िेरै हक्तल्लने िछफन।् 

 
क्तचर  5-3 : नेपालको सम्भाव्य भकूम्पीय जोक्तखम नक्शा 

क्तचर ५-४ ले नेपाल र वरपरको क्षेरमा भकूम्प र प्रमखु दरारहरूको स्थातनक कवतरण देखाउुँदछ। 
लिभि पूवी-पक्तश्चम कवतररत भकूम्पले देखाउुँदछ कक भकूम्पको ठूलो कहस्सा नपेालमा मखु्य केन्द्रीय 
दरार (MCT) नक्तजकै अवक्तस्थत छन। भकूम्पीय जोक्तखमको कहसाबले नेपाल लाइ २३ वटा भकूम्प 
स्रोत क्षेरहरूमा कवभाक्तजत िररएको छ। ९ देक्तख १८ सम्मको भकूम्पीय स्रोत क्षेरले प्राय: उत्तरी 
नेपाल ओिटेको छ भने यस क्षेर मखु्य रूपमा MBT  सुँि सम्बक्तन्द्ित छन ्जसले कहमालयका केकह 
ठुला-ठुला भकूम्प अनभुव िरेको छ। प्रस्ताकवत आयोजनाका क्षेर निं १२ मा अवक्तस्थत छन ्जो 
नेपालको सबै भन्द्दा िेरै भकूम्पीय जोक्तखम क्षेरमा रहेको छ।  

आयोजना 
स्थल 
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क्तचर 5-4 : आयोजना क्षरेको भकूम्पीय नक्शा (स्रोत: Thapa Dilli Ram and Wang Guoxin 
2013) 

❖ जलािार 
आयोजना नक्तजकैको बल्ख ुखोला ५० तमटरदेक्तख १०० तमटरको एररयल दरुीमा छ जो उपत्यकाको 
पक्तश्चमी भािको बलम्ब ुक्षेरमा उत्पक्तत्त भई बल्खकुो चक्रपथ नक्तजकैको वाग्मती नदीमा िई तमतसन्द्छ। 
बािमती नदी सिंिममा यो नदी बेतसन को कुल जल क्षेर 28 विफ ककमी छ। कहउुँदको समयमा 
खोलामा पानीको बहाव कम हनुे िदफछ भने बषाफतको समयमा पानीको बहाव उच्च हनु ेिदफछ।  

आयोजना क्षरे  
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क्तचर 5-5 : आयोजना क्षरे भएर बग्न ेबल्ख ुखोला 

❖ वायकुो िणुस्तर  
वायकुो िणुस्तरको अध्ययन प्रत्यक्ष अवलोकन तथा आयोजना क्षेर नक्तजक रहेको प्रदषुण मापन 
केन्द्रको त्यािंक कवश्लषेणबाट िररएको तथयो। आयोजना क्षेरमा वाय ुप्रदषुणको मखु्य श्रोत बलम्ब–ु
सतङु्गल बस्ती क्षेरमा भइरहेको यातायात क्षेर र रतु सहरीकरण हो। अस्पताल रहेको बलम्ब ु
छेउमा कम्तीमा ३ वटा इुँटा भिा सञ्चालनमा रहेका छन।् सडकमा बारम्बार चल्ने सवारी सािन 
र सम्भवतुः इुँटाभिा चल्दा अस्पताल वरपरको वाय ुप्रदूकषत हनु्द्छ। आयोजना क्षेर घना बक्तस्त 
क्षेरमा रहेको हनुाले वायकुो िणुस्तर औसत ककतसमको रहेको पाइएको छ। आयोजना क्षेर नक्तजकै 
रहेको काठमाण्डौको ककततफपरु स्टेशनमा मापन िररएको वायकुो िणुस्तर तलको तातलकामा ददइएको 
छ। जस अनसुार फाल्िनु १४, २०७८ मा तलइएको त्यािंक अनसुार PM10 र Total Suspended 

Particulate को मार वायकुो िणुस्तर सम्बक्तन्द्ि राकिय मापदण्ड २०६९ तभरै रहेको छ भने PM2.5 
को मार यस मापदण्ड भण्ड अतल बढी रहेको पाइएको छ। 

  

APF Hospital

H 

https://en.wikipedia.org/wiki/Particulates
http://www.hcdoes.org/airquality/monitoring/tsp.htm
http://www.hcdoes.org/airquality/monitoring/tsp.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Particulates
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तातलका  5-2 : आयोजना स्थलको वायकुो िणुस्तर 
Parameters Falgun 14, 

2078 

@ 3 pm 

1 Hour 

(Running 

Avg) 

Past 8 

Hours 

(Running 

Avg) 

Past 24 

Hours 

(Running 

Avg) 

Falgun 13, 

2078 

24 Hours 

Avg 

Nepal Air 

quality 

standard 2069 

(24 Hours 

Avg) 

PM1 (µg/m³) 53.29  49.185  41.54  50.342  53.214  - 

PM10 (µg/m³) 102.19  120.996  104.465  100.555  93.521  120  

PM2.5 

(µg/m³) 

70.5  61.404  50.993  60.99  64.191  40 

Total 

Suspended 

Particulate 

(µg/m³) 

102.19  320.787  286.158  193.046  121.241  230  

स्रोत : https://po।।ution.gov.np/ , Falgun 14, 2078 

❖ ध्वनीको िणुस्तर 
आयोजना क्षेर वरपर ध्वनीको स्थर सामान्द्यतया शान्द्त पाइयो। आयोजना क्षेरको ध्वनीको स्थर 
ध्वनी िणुस्तर तमटर (डीतब तमटर) द्धारा मापन िररएको तथयो। अस्पताल पररसर तभर र बाकहर 
सावफजतनक सडकमा ध्वतन स्तर २०७८/०९/१० िते ददनको १-२ बजेको समयमा ध्वतन 
तमटरद्वारा मापन िररएको तथयो। स्थलित अध्ययनको क्रममा ध्वनी िणुस्तर तमटरबाट पररक्षण 
िररदा सावफजतनक सडक र िाडी िडेुको वेलामा ध्वतनको स्तर ८० dBA सम्म रहेको पाइयो भन े
सामान्द्य अवस्थामा ध्वतनको स्तर औसतमा ४५ देक्तख ६७ dBA को हाराहारीमा रहेको पाइयो।  

तातलका  5-3 : आयोजना स्थलको ध्वनीको िणुस्तर 
स्थान  अतिकतम (dBA) न्द्यनुतम (dBA) 
मखु्य कायाफलय अिातड 67.8 51.2 

पाककफ ङ क्षेर 92.5 45.7 

ओपीडी अिातड 60 49.6 

क्याक्तन्द्टन तभर 62.5 45.1 

१० तमटर दूरीमा जेनेरेटर (१६० KVA) 75.3 69.9 

सावफजतनक सडक 80.3 42.1 

श्रोत: स्थलित अध्ययन २०७८ 

❖ पानीको िणुस्तर 
अस्पतालले माताततथफमा रहेको खानेपानीको मूल माफफ त आयोजनको लाति आवश्यक पानीको 
व्यवस्था िरेको छ। प्रततवेदन तयारीको तसलतसलामा अस्पतालमा प्रयोि हनुे पानीको पररक्षण 

https://en.wikipedia.org/wiki/Particulates
https://en.wikipedia.org/wiki/Particulates
https://en.wikipedia.org/wiki/Particulates
http://www.hcdoes.org/airquality/monitoring/tsp.htm
http://www.hcdoes.org/airquality/monitoring/tsp.htm
http://www.hcdoes.org/airquality/monitoring/tsp.htm
https://pollution.gov.np/
https://pollution.gov.np/
https://pollution.gov.np/
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िररएको तथयो जसमध्ये अपशोतित पानीमा इकोली तथा अन्द्य शकु्ष्म जीवाणकुो मार पाइयो भने 
प्रसोतित पानीमा पररक्षण िररएको पारातमटरको िणुस्तर राकिय खानपेानी िणुस्तर मापदण्ड २०६३ 
परुा िने स्तरको रहेको छ। तातलका ५-४ मा खानपेानीको िणुस्तर सम्बक्तन्द्ि तबतभन्न पारातमटरको 
मार देखाइएको छ। यसैिरी यस आयोजना क्षेर भएर बल्ख ुखोला बग्न ेिदफछ। उल्लेक्तखत खोला 
को पानी पररक्षण िदाफ खोलाको पानीको िणुस्तर प्रदकुषत रहेको पाइएको छ। यस खोलामा ढल 
तसिै तमसाइएको हनुाले जैकवक प्रदषुण केकह मारामा पाइयो भने खोलाको पानी समेत ितमलो रहेको 
देक्तखन्द्छ। यस बाहेक खोला ककनारामा वाततपररको बातसन्द्दाहरुले ठोस फोहोर समेत कवसजफन िने 
िरेको पाइयो। तातलका ५-५ मा खोलाको पानीको िणुस्तर सम्बक्तन्द्ि तबतभन्न पारातमटरको मार 
देखाइएको छ। 

तातलका  5-4 : अस्पतालमा प्रयोि हनुे पानीको िणुस्तर 
S.N Parameter Unit Source and Date NDWQS 

2063 
Raw water 

18/07/2021 

Treated water 

18/07/2021 

Raw water 

28/02/2022 

Physical       

1. pH at 230C  6.9 7.8 8.12 6.5-8.5 

2. Electrical 

conductivity  

µS/cm 318 16 183 1500 

3. Turbidity NTU - - 0 5 

4. Total 

dissolved 

solids 

mg/l 209 11 93.33 1000 

5 Colour HU - - <5 5 

6 Temperature oC - - 20 - 

Chemical      

7 Residual 

chlorine 

mg/l Nil Nil  0.1-0.2 

8 Chloride mg/l - - 30  

9 Total 

Hardness as 

CaCo3 

mg/l - - 80 500 

10 Calcium mg/l 54.50 0.80  200 

11 Magnesium mg/l 5.35 <0.5  - 

12 Ammonia mg/l 0.05 <0.01  1.5 
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13 Ammonium mg/l <0.01 <0.01  - 

14 Dissolved 

silica 

mg/l 10.57 0.57  - 

15 Colloidal 

silica 

mg/l <0.2 0.57  - 

16 Iron mg/l 0.15 0.14 0.1 0.3 

17 Potassium mg/l 0.89 0.16   

Biological     

18 Total plate 

count 

CFU/ml 18 Nil  0 

19 E.coli count MPN 

index/10

0ml 

23 Nil  0 

श्रोत: स्थलित अध्ययन, २०७८ 

तातलका  5-5 : आयोजना स्थल नक्तजकै रहेको बल्ख ुखोलाको पानीको िणुस्तर 
S.N Parameter Unit Balkhu River NDWQS 2063 

Physical     

1. pH at 230C  7.74 6.5-8.5 

2. Electrical conductivity  µS/cm 370 1500 

3. Turbidity NTU 6 5 

4. Total dissolved solids mg/l 188.7 1000 

5 Colour HU <=5 5 

6 Temperature oC 20 <40 

Chemical    

8 Chloride mg/l 100  

9 Total Hardness As CaCo3 mg/l 150 500 

12 Ammonia mg/l 1 1.5 

16 Iron mg/l 1.4 0.3 

17 BOD5 mg/l 20.68 - 

श्रोत: स्थलित अध्ययन, २०७८ 
Note: NDWQS, National Drinking water quality standard, 2063 
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५.२ जैकवक वातावरण   
❖ वनस्पतत 

प्रस्ताकवत आयोजना क्षेर  खेती योग्य क्षेरमा पदफछ। तर, अस्पताल वरपरको क्षेर शहरी केन्द्रका 
रूपमा कवकतसत हुुँदै आएको छ। प्रस्ताकवत आयोजना क्षेरको मैदानमा केही प्रजाततका रूखहरू 
रोकपएका छन। यस आयोजना क्षेर र वरपर पाइने रुखका प्रजाततहरु तलको तातलकामा उल्लेख 
िररएको छ। 

तातलका 5-6 : अस्पताल पररसर तभर र वरपर रहेका वनस्पतत 

स्थानीय नाम सािारण नाम वैज्ञातनक नाम  वन ऐन 
CITES 

2018 

IUCN 

2018 

िैर-कटम्बर 

तसस्न ु Stinging Nettle Urtica dioca  - - - 

वनमारा Crofton Weed 

Eupatorium 
adenophorum 

- - - 

तततेपाती Mug-wort Artemisia vulgaris - - - 
खसुाफनी फूल  Flame-vine Pyrostegia venusta - - - 

कोदे झार Goose grass Eleusine indica 
- - Least 

Concern 

रोकपएका रुखहरू 

कल्की फूल Bottle brush Callistemon citrinus - - - 
आप Mango Magnifera indica - - - 
िपुी Chinese juniper Juniperous chinensis - - - 

लप्सी 
Nepali Hog 

Plum Choerospondias axillaris 
- - - 

कैयो फूल  Silky oak Grevillea robusta - - - 
बैंश  Weeping willow Salix babylonica - - - 
लहरे कपपल  Poplar Populus ciliata - - - 

रुरक्ष्य  
Utrasum bead 

tree Elaeocarpus sphaericus 
- - - 

कपरु  Camphor Cinnamum camphora - - - 
बकैनो  Chinaberry Melia  azedarach - - - 
अम्बा Guava Psidium guajava - - - 

पैंय ु
Wild Himalayan 

Cherry Prunus cerasoides 
- - Least 

Concern 

श्रोत: स्थलित अध्ययन २०७८ 
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❖ वन्द्यजन्द्त ु    

यस आयोजना क्षेर बस्ती क्षेरमा रहेको हनुाले यस वरपरको क्षेरमा सीतमत वनस्पतत र जीवजन्द्तहुरू 
पाईयो तर कुनै पतन जङ्गली जनावरहरू पाइएन। हाल अस्पताल पररसरमा सजावटी बोटतबरुवा 
सकहतको बिैंचा र केही रुख रोकपएको छ। क्षेर वरपरका स्थानीय मातनसहरुसुँिको कुराकानीको 
क्रममा बताइए अनसुार यस क्षेरमा पाइने मखु्य वन्द्यजन्द्तहुरुमा रातो बाुँदर (Macaca mulatta), 
वन तबरालो (Felis chaus)  हनु। यसैिरी, यस क्षेरमा पाइने चराचरुुङ्गीहरुमा सिुा (Psittacula 

alexandri), काि (Corvus macrorhynchos), भिेंरो (Passer domesticus), िौथली, ढुकुर 
(Streptopelia sps.), क्तचल (Hieraaetus sps.)आदद हनु।यसैिरी यस आयोजना क्षेरमा िामन सपफ 
(Ptyas mucosa) र छेपारो (lacertilia sps.) आदद जस्ता सररसपफहरु पाइन्द्छ।  

५.३ सामाक्तजक, आतथफक र साुँस्कृततक वातावरण 
५.३.१ निरपातलका स्तरको आतथफक सामाक्तजक कववरण  

❖ जनसिंख्या 
प्रस्ताकवत नेपाल ए .पी.एफ अस्पताल  तनमाफण तथा सिंचालन आयोजनामा पने चन्द्रातिरी  
निरपातलकाको कुल जनसिंख्या ८५,१९८ रहेको छ जसमध्ये ४२,८८१ परुुष र ४२,३१७ मकहला 
रहेको छ। यस निरपातलकामा २०,५३२ घरिरुी रहेको छ। भखफरै सककएको राकिय जनिणना 
२०७८ अनसुार यस निरपातलकामा २२,०७० घरिरुी रहेका छन ् भने जम्मा जनसिंख्या 
१,३६,९२८ रहेको छ जसमध्ये ६८,३५० परुुष र ६८,५७८ मकहला रहेका छन ्। 

प्रस्ताकवत आयोजनामा प्रभाकवत पने चन्द्रातिरी निरपातलका वडा निं १२ को जनसिंख्या ७३२३ 
रहेको छ, जसमध्ये ४९.५ प्रततशत परुुष र ५०.५ प्रततशत मकहला रहेको छ। यस आयोजना 
प्रभाकवत वडामा १७३४ घरिरुी रहेको छ। यस आयोजना क्षेरमा रहेको जनसिंख्याको कववरण 
तलको तातलकामा ददइएको छ।  

तातलका 5-7 : चन्द्रातिरी निरपातलकाको वडाित जनसिंख्याको कववरण  

वडा पररवार 
जनसिंख्या 

जम्मा परुुष मकहला 
1 878 4,036 1,991 2,045 
2 817 3,779 1,873 1,906 
3 1,342 5,563 2,888 2,675 
4 1,478 6,484 3,218 3,266 
5 1,142 4,838 2,427 2,411 
6 1,282 5,259 2,615 2,644 
7 1,307 5,417 2,689 2,728 
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8 1,413 5,982 3,004 2,978 
9 872 3,849 1,884 1,965 
10 1,372 5,350 2,725 2,625 
11 1,354 5,102 2,700 2,402 
12 1,734 7,323 3,625 3,698 
13 1,054 4,546 2,251 2,295 
14 1,980 7,944 4,025 3,919 
15 2,507 9,726 4,966 4,760 

जम्मा 20,532 85,198 42,881 42,317 

  स्रोत : राकिय जनिणना, २०६८  

तातलका 5-8 : आयोजना क्षरेमा जनसिंख्याको कववरण  
वडा निं  िरिरुी  मकहला परुुष कुल जनसिंख्या 
 १२  १,७३४ ३,६९८ ३,६२५ ४,०७७ 

प्रततशत   ५०.५ ४९.५  
स्रोत : राकिय जनिणना, २०६८  

❖ जातीयता  
यस आयोजना प्रभाकवत वडामा कवतभन्न जातजाततहरुको बसोबास रहेको पाइयो। यस वडाको कुल 
घरिरुी मध्ये कररब ४५.४५ प्रततशत घरिरुी नेवार जातीको रहेको पाइयो भने कररब २०.९५ 
प्रततशत क्षेरी जतत र कररब ११.०३ प्रततशत पहाडी–बाह्मण जतत रहेको पाइयो र बाुँकी अन्द्य 
जातजातत छन।् यस आयोजना क्षेरमा  रहेको जाततित घरिरुी र जनसिंख्याको कववरण तलको 
तातलकामा ददइएको छ। 

तातलका 5-9 : जातजाततको आिारमा घरिरुीको कववरण 
जनजाती जनसिंख्या परुुष मकहला प्रततशत 
क्षेरी 1534 743 791 20.95 
बाह्मण –पहाडी 808 399 409 11.03 
मिर 244 125 119 3.33 
थारु 33 17 16 0.45 
तामािंि 533 272 261 7.28 
नेवार 3328 1582 1746 45.45 
मसुलमान 134 112 22 1.83 
कामी 39 21 18 0.53 
यादव 16 11 5 0.22 
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 राई 77 35 42 1.05 
 िरुुङ 89 45 44 1.22 
 दमाई 16 6 10 0.22 
 तलम्ब ु 14 9 5 0.19 
 ठकुरी 30 14 16 0.41 
साकी 103 51 52 1.41 
कुशवाहा 21 14 7 0.29 
सन्द्यासी  65 37 28 0.89 
िानकु 11 5 6 0.15 
कलवार 16 9 7 0.22 
ठाकुर 13 9 4 0.18 
माझी 14 8 6 0.19 
हलवुाई 18 12 6 0.25 
अन्द्य 150 79 71 2.05 
अन्द्य दतलत  17 10 7 0.23 
जम्मा 7323 3625 3698 १०० 

स्रोत: राकिय जनिणना २०६८ 

❖ घरिरुीमा बोतलने मातभृाषा 
आयोजना प्रभाकवत वडामा सबैभन्द्दा िेरै बोतलने मातभृाषा नेपाली रहेको छ। आयोजना क्षेरको 
कररव ४५.१० प्रततशत घरिरुीका मातनसहरुले नेपाली भाषामा बोल्दछन ्भन ेकररब ४२.९७ 
प्रततशत घरिरुीका मातनसहरुले नेवारी भाषा बोल्दछन।् यस क्षेरमा बोतलन ेअन्द्य मातभृाषाहरुमा 
मैथली, िरुुङ, भोजपरु, तामािंि र िरुुङ रहेका छन।् आयोजना क्षेरको घरिरुीमा बोतलन ेकवतभन्न 
मातभृाषाको कववरण तलको तातलकामा ददइएको छ। 

तातलका 5-10 : आयोजना क्षरेको घरिरुीमा बोतलन ेभाषा  
मातभृाषा जम्मा परुुष मकहला प्रततशत 
नेपाली 3,303 1,612 1,691 ४५.१० 
मैथली 200 150 50 २.७३ 
भोजपरु 71 47 24 ०.९७ 
थारु 16 7 9 ०.२२ 
तामािंि 404 212 192 ५.५२ 
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नेवारी 3,147 1,498 1,649 ४२.९७ 
मिर 25 14 11 ०.३४ 
िरुुङ 46 22 24 ०.६३ 
उदुफ 21 17 4 ०.२९ 
कहन्द्दी 20 10 10 ०.२७ 
राई 30 15 15 ०.४१ 
अन्द्य 40 21 19 ०.५५ 
जम्मा 7,323 3,625 3,698  

स्रोत: राकिय जनिणना, २०६८ 

❖ िमफको आिारमा जनसिंख्या 
आयोजना प्रभाकवत क्षेरमा कहन्द्द ुिमफ माने्न मातनसहरुको बाहलु्यता रहेको पाइयो। यस आयोजना 
प्रभाकवत क्षेरमा कररव ७९ प्रततशत मातनसहरुले कहन्द्द ुिमफ माने्न िरएको पाइयो भने कररव १०.५ 
प्रततशत मातनसहरुले बौद्ध िमफ माने्न िरेको पाइयो। यस बाहेक यस निरपातलकामा नेवार समदुाय 
दवैु िमफ माने्न िरएको पाइयो । िमफको आिारमा जनसिंख्याको कववरण तलको तातलकामा ददइएको 
छ। 

तातलका 5-11 :  वडा निं १२ मा िमफको आिारमा जनसिंख्याको कववरण 
वडा निं  िमफ जम्मा 

कहन्द्द ु बौद्ध अन्द्य 
१२ ५७८५ ७६९ ७६९ ७,३२३ 
प्रततशत ७९.०० १०.५ १०.५  
स्रोत: राकिय जन िणना, २०६८ 

❖ खानेपानीको स्रोत 
यस आयोजना रहेको वडामा खानेपानीको मखु्य स्रोत मातातीथफ रहेको छ । यस क्षेरको कररब 
७३% घरपररवारले िारा वा पाइपको पानी प्रयोि िने िरको पाईयो भने कररब १४% घरपररवारले 
ढुिं िे िाराको पानी प्रयोि िने िरेको पाइयो।त्यस्तै बाुँकी १३% घरपररवारले खानेपानीका अन्द्य 
स्रोतहरू जस्तै खोला, कुवा र टु्यबवेल/ह्यान्द्डपम्प प्रयोि िने िरेको पाइयो। स्रोतको आिारमा 
खानेपानीको सकुविा प्रयोि िने घरिरुीको कववरण तलको तातलकामा ददइएको छ। 

तातलका 5-12 : आयोजना क्षरेमा खानेपानीको स्रोत   
क्र.सिं. खानेपानीको  स्रोत घरिरुी प्रततशत 

१. पाइप िारा घर कम्पाउण्डमा १,२६६ ७३ 
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२. ढुिं िे िारा २४३ १४ 

३. अन्द्य २२५ १३ 

जम्मा     

स्रोत : राकिय जन िणना,२०६८ 

❖ खाना पकाउन प्रयोि हनु ेइन्द्िनको स्रोत 
प्रस्ताकवत आयोजना क्षेरको वडामा खाना पकाउनका लाति एल.कप.ग्याुँस, दाउरा, िोबर ग्याुँस र 
मिीतेल प्रयोि िने िरेको पाइयो। यस क्षेरमा खाना पकाउनका लाति ७२ प्रततशत घरपररवाररले 
एल.कप..ग्याुँसको प्रयोि िने िरेको देक्तखयो। यस क्षेरका कररब २३ प्रततशत घरपररवारले खान 
पकाउन इन्द्िनको रुपमा दाउरा  प्रयोि िने िरेको देक्तखयो भने कररब ४ प्रततशत घरपररवारले 
खान मिीतेल प्रयोि िने िरेको देक्तखयो। त्यसै िरी खाना पकाउन इन्द्िनको रुपमा िोबर ग्याुँस 
प्रयोि िने घरपररवारको सिंख्या १ प्रततशत मार पाइयो। खाना पकाउनका लाति इन्द्िन प्रयोि िने 
घरपररवारको कववरण तलको तातलकामा ददइएको छ। 

तातलका 5-13 : आयोजना क्षरेमा खाना पकाउन प्रयोि हनु ेइन्द्िनको स्रोत 
क्र.सिं पानीको स्रोत घरिरुी प्रततशत 
१. एल.कप.ग्याुँस १२४९ ७2 

२. दाउरा ३९९ २3 

३. िोबर ग्याुँस १७ 1 

४. मिीतेल ६९ 4 

जम्मा १७३४ १०० 

स्रोत : राकिय जन िणना २०६८ 

❖ घरपररवारमा बत्तीको स्रोत 
यस प्रस्ताकवत आयोजना क्षेर चन्द्रातिरर निरपातलकामा ९७ घरिरुीले नपेाल कवद्यतु प्रातिकरणबाट 
कवतररत  तबजलुी बत्ती प्रयोि िने िरेको पाइयो। यस क्षेरका कररब १.४४  प्रततशत घरपररवारले 
बक्तत्तको लािी मिीतेलको प्रयोि िने िरेको पाइयो। बत्ती बाल्नको लाति प्रयोि हनुे उजाफको स्रोतका 
आिारमा घरपररवारको कववरण तलको तातलकामा ददइएको छ। 

तातलका 5-14 : आयोजना क्षरेमा बत्ती बाल्नको लाति प्रयोि हनु ेउजाफको स्रोत 
क्र.सिं बत्तीको स्रोत घरिरुी प्रततशत 
१. कवद्यतु १९९७५ ९७ 
२. मिीतेल २९७ १.४४ 
३. िोबर ग्याुँस ८१ ०.४ 
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४. सोलार  ६ ०.०३ 
५ अन्द्य  १० ०.०५ 
६ उल्लेख नभएको १६३ ०.८ 
जम्मा २०५३२ १०० 

स्रोत : चन्द्रातिरी निरपातलका वस्तिुत कववरण, २०७६ 

❖ शौचालय प्रयोि िने घरपररवार 
आयोजना क्षेरमा अतिकािंश पररवारसुँि शौचालयको सकुविा छ। प्रस्ताकवत आयोजनामा प्रभाकवत 
वडाको कररब ९३.०७% भन्द्दा बढी घरपररवारमा फ्लस भएको शौचालयको सकुविा रहेको र 
५.४८% घरपररवारले सामान्द्य शौचालयको सकुविा रहेको पाइयो।त्यसै िरी कररब १.१ प्रततशत 
घरिरुीमा शौचालयको सकुविा नरहेको पाइयो। शौचालय प्रयोि िने घरिरुीको कववरण तलको 
तातलकामा ददइएको छ। 

तातलका 5-15 : शौचालय प्रयोि िने घरिरुीको कववरण 
क्र.सिं शौचालयको प्रकार घरिरुी प्रततशत 
१. फल्स भएको १६१४ ९३.०७ 

२. सािारण  ९५ ५.४८ 

३. शौचालय नभएको १९ १.१ 

४ उल्लेख नभएको ६ ०.३५ 
जम्मा १७३४ १०० 

स्रोत : राकिय जनिणना, २०६८ 

❖ फोहोरमैला ब्यबस्थापन 
यस निरपातलकामा फोहोरमैला  ब्यबस्थापन अव्यवक्तस्थत छ। यस निरपातलकाका ३५.७५ 
प्रततशत घरघरुीले ल्यान्द्डकफल साइटमा, ६.२६ प्रततशत घरघरुीले खोलामा र ३.५७ प्रततशतले 
सडकमा फोहोरमैला व्यवस्थापन िने िरेको पाईयो। बल्ख ु नदीमा प्राङ्गाररक, अजैकवक र 
प्लाकष्टकजन्द्य फोहोरले भररएको हनुाले बल्ख ुखोला प्रमखु तडस्पोक्तजसन क्षेर भएको छ । यस  
क्षेरका घरपररवारले तनम्न  प्रकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन िने िरेको पाईयो।  

तातलका 5-16 : फोहोरमैला व्यवस्थापन िने घरिरुीको कववरण 
क्र.सिं कववरण पररवार सख्या प्रततशत 
१ खोला १,२८६ ६.२६ 
२ सडक ७३४ ३.५७ 
३ ल्यान्द्डकफल साइट ७,३४१ ३५.७५ 
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४ भ्यानबाट सिंकलन िररएको फोहोर १,३२५ ६.४५ 
५ आफ्नै बारीमा ८१७ ३.९८ 
६ कम्पोस्ट मल ३,९१८ १९.०८ 
७ अन्द्य ८१५ ३.९७ 
८ उल्लेख नभएको ४,२९६ २०.९२ 
 जम्मा २०,५३२  
स्रोत : चन्द्रातिरी निरपातलका वस्तिुत कववरण, २०७६ 

❖ शैक्तक्षक स्तर 
यस आयोजना प्रभाकवत क्षरेको शैक्तक्षक अवस्था राम्रो छ। आयोजना प्रभाकवत वडाको साक्षरता दर 
७८.७६ प्रततशत रहेको छ। जहा परुुष साक्षरता दर ८६.१२ प्रततशत र मकहला साक्षरता दर 
७१.६७ प्रततशत रहेको छ। आयोजना क्षेर रहेको वडामा प्राथतमक, तनम्न माध्यतमक, माध्यतमक 
र उच्च तहका शैक्तक्षक सिंस्थाहरू उपलब्ि छन।् वडामा रहेका कवद्याथीहरूलाई क्तजल्लाका सबै 
तहका उन्नत शैक्तक्षक सिंस्थाहरूमा पतन सहज पहुुँच छ।यस आयोजना प्रभाकवत क्षेरको ५ वषफ वा 
सोभन्द्दा मातथका जनसिंख्याको १९ प्रततशत मातनस अझै पतन तनरक्षर रहेको छ।  

तातलका 5-17 :  आयोजना क्षरेको साक्षरता दर 
चन्द्रातिरी 
१२,बलम्ब ु

५ वषफ वा सोभन्द्दा 
मातथका जनसिंख्या 

जनसिंख्या साक्षरता दर 

लेखपढ िनफ 
जान्न े

पढ्न मार 
जान्न े

लेखपढ िनफ 
नजान्न े

परुुष  ३३२२   २८६१    ७२ ३८९ ८६.१२ 

मकहला   ३४४५   २४६९   ७२ ९०३  ७१.६७ 

जम्मा  ६७६७   ५३३० १४४  १२९२  ७८.७६ 

स्रोत: राकिय जनिणना, २०६८ 

❖ स्वास््य सुँस्था  
यस निरपातलकामा जम्मा ६ वटा अस्पताल छन।् ४ तनजी अस्पताल, १ आयवेुद अस्पताल र १ 
क्यान्द्सर अस्पताल छन।् र त्यहाुँ 11 स्वास््य चौकी, 1 टी.बी. उपचार केन्द्र र २० फामेसी 
छन।् 

तातलका 5-18 : आयोजना प्रभाकवत क्षरेमा रहेका स्वास््य सिंस्थाहरु 
क्र .स स्वास््य सिंस्था  सिंस्था निं सिंस्थाको ठेिाना 
 १ आयवेुद अस्पताल १ 
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 २ स्वास््य पोस्ट ११ निरपातलकाका सबै वडाहरू 

३ तनजी अस्पताल ४ वडा निं. १,४,५,१२ 

 ४ क्यान्द्सर अस्पताल १ वडा निं. ३ 

 ५ मकहला स्वास््य स्वयिंसेवीहरू ३४ सबै वडाहरू 

६ टी.बी उपचार केन्द्र १ 

७ डाक्टरहरू २५ सबै स्वास््य पोस्ट सकहत 

८ फामेसी २० सबै वडाहरू 

स्रोत: चन्द्रातिरी निरपातलका वस्तिुत कववरण, २०७६ 

❖ पेशाित कववरण   
यस प्रस्ताकवत आयोजना क्षेर चन्द्रातिरर निरपातलकामा सबैभन्द्दा बढी ५१ प्रततशत घरिरुी व्यापार 
व्यवसायमा सिंलग्न रहेको पाइयो। त्यसैिरी ३५ प्रततशत सेवा क्षेर सिंलग्न रहेको पाइयो। कृकष 
पेशामा ६.०५ प्रततशत तनभफर रहेको पाईयो र माछापालनमा िेरै थोरै मातनसहरू सिंलग्न छन ्जनु 
सिंख्यामा ०.०६ प्रततशत मार रहेको छ। कृकष अतिकृत/कवज्ञका अनसुार यस निरपातलकामा 
टमाटर र च्याउ उत्पादनको प्रचरु सम्भावना रहेको छ। यस आयोजना क्षेरको पेशाित कववरण 
तलको तातलकामा ददइएको छ।  

 तातलका 5-19 : आयोजना प्रभाकवत क्षरेको पेशाित कववरण 

क्र.सिं. पेशा जनसिंख्या प्रततशत 
१. कृकष  १२४३ ६.०५ 

२. नोकरी र जािीर ७१९८ ३५.०६ 

३. उद्योि  ६७ ०.३३ 

४. व्यापार १०४५२ ५०.९१ 

५. ज्याला मजदरुी ६४५ ३.१४ 

६. वैदेक्तशक रोजिारी ७६० ३.७० 

७. कुखरुापालन ८१ ०.३९ 

८. पशपुालन  ७३ ०.३६ 

९ माछापालन १३ ०.०६ 

जम्मा  २०,५३२  
स्रोत : चन्द्रातिरी  निरपातलका वस्तिुत कववरण, २०७६         

❖ घरको जिको प्रकार 
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यस आयोजना प्रभाकवत क्षेर चन्द्रातिरी निरपातलकामा ३९.३८ प्रततशत घरहरू तसमेन्द्ट र 
इुँटा/ढुङ्गाका छन।् त्यसतै ३१.६० प्रततशत घरहरु माटो र  इुँटा/ढुङ्गाले र  २५.७५ प्रततशत 
घरहरु आरसीसी कपलरले बनेका छन।् यस आयोजना क्षेरमा रहेका घरको कववरण तलको 
तातलकामा ददइएको छ।  

तातलका 5-20 : आयोजना प्रभाकवत वडामा घरको जिको प्रकार  

क्र.सिं. जिको प्रकार घरिरुी प्रततशत 

१. तसमेन्द्ट र ढुिंिा वा इिा ८०८५ ३९.३८ 

२. माटो र ढुिंिा ६४८९ ३१.६० 

३. फे्रम स्िक्चर ५२८७ २५.७५ 

४ काठको ६८ ०.३३ 

५ अन्द्य २३ ०.११ 

६ उल्लेख नभएको ५८४ २.८४ 

 जम्मा २०५३२  

स्रोत : चन्द्रातिरी  निरपातलका वस्तिुत कववरण, २०७६ 

❖ स्थानीय चाडपवफ तथा जारा 
यस आयोजना प्रभाकवत वडामा सबै िमाफवलम्बी मातनसहरुको बसोबास रहेको छ। तबशेष िरेर 
कहन्द्द ुिमाफवलम्बीका मातनसहरुको बहलु्यता रहेकोले कहन्द्दहुरुले मनाउने दशैँ, ततहार, ततज, ठुलो 
एकादशी, ल्होसार, रामनवमी, फािपुूक्तणफमा, चैते दशैँ, क्तजततया, जनैपूक्तणफमा, माघेसिंक्राक्तन्द्त आदद 
चाडपवफहरु मनाउने िदफछन।  

❖  िातमफक तथा पयफटकीय स्थलहरु 
यस आयोजना क्षेर नक्तजकै ऐततहातसक भीमसेन मक्तन्द्दर र महालक्ष्मीको मक्तन्द्दर रहेको छ। त्यसै 
िरी कवजयराम कवहार पतन यस आयोजना क्षेर नक्तजक रहेको छ।     

५.३.२ आयोजना प्रत्यक्ष प्रभाकवत क्षरेमा रहेका घरपररवारको आतथफक सामाक्तजक कववरण  
नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल क्षेरको प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरमा हररयाली आवास क्षेर रहेको छ जसमा 
कररब १५० घर िरुीहरू बसोबास िदफछन। यस नेपाल ए.कप.एफ. अस्पतालको आयोजना क्षेर 
वररपरी रहेका वस्तीहरु अस्पताल सिंचालन हनुे ताका बसेका नयाुँ बक्तस्तहरु रहेको त्यहाुँ िररएको 
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घरिरुी सभेक्षणबाट देक्तखएको छ। आयोजना क्षेर वररपरी रहेका घरिरुीहरुमध्ये आयोजना आसपास 
रहेको ३८ वटा घरिरुीहरुमा व्यक्तिित कववरण सिंकलनको लाति वा.प्रा. मू. अध्ययनको क्रमममा 
सवेक्षण िररएको तथयो। कुल घरिरुीमा रहेको जनासिंख्याककक कववरण अनसुार ४७ प्रततशत मकहला 
तथा ५३ प्रततशत परुुष रहेका छन।् स्कुल जान ेउमेरका वालवातलकाहरुमा ५३ प्रततशत मकहला 
तथा ४७ प्रततशत परुुष रहेका छन।् सवेक्षण िररएको घरिरुीहरुमा साक्षरता दर १०० प्रततशत 
रहेको तथा सवै घरिरुीको त्यस स्थानमा घर/घडेरी मारै रहेको पाइयो। जातीय कहसाबले त्यस 
स्थानमा सवै भन्द्दा िेरै ६६ प्रततशत ब्राह्मण क्षेरी, ३३ प्रततशत नेवार र कररव ३ प्रततशत दशनामी 
रहेको र सम्पूणफ घरिरुीले कहन्द्द ुिमफ माने्न िरेको पाइयो। सवेक्षण िररएका घरिरुी मध्ये सवैभन्द्दा 
िेरै ३६ प्रततशत जनसिंख्या रोजिारीमा रहेको, २१ प्रततशत आफ्नै व्यवसाय िने िरेको, १५ 
प्रततशत वैदेक्तशक रोजिारीमा रहेको, १३ प्रततशत व्यापार िने िरेको, १३ प्रततशतले कृकष िने र 
३ प्रततशत सामाक्तजक कायफमा सिंलग्न रहेको पाइयो। खानेपानीको श्रोतको रुपमा काठमाण्डौ 
उपत्याका खाने पानीको माताततथफबाट कवतरण िररएको पानीको श्रोत तथा बलम्ब ुखानेपानी तथा 
सरसफाई उपभोिा सतमततले कवतररत पानी अन्द्य प्रयोजनको पानीको रुपमा प्रयोि िने िरेको 
पाइयो  (श्रोत: घरिरुी सभेक्षण, २०७८)। 
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पररच्छेद छ 

6.  प्रस्ताव कायाफन्द्वयनका कवकल्प 
वैकक्तल्पक कवश्लषेण वातावरणीय दृकष्टकोणबाट आयोजनाको कायाफन्द्वयनको कारण सम्भाकवत प्रततकूल 
असरहरूबाट बच्न वा कम िनफ सककन्द्छ। यस प्रस्तावको तबतभन्न कवकल्पहरू तडजाइन अध्ययन 
िररएको तथयो। आयोजना सञ्चालन नै नहुुँदाको क्तस्थतत, आयोजनाको प्रकार,  वनक्षेरको प्रयोि, 

आयोजनाको तडजाइन, स्थल, प्रकवति र सञ्चालन कवति, समय तातलका, प्रयोि िररन ेकच्चा पदाथफ, 
प्रस्ताव कायाफन्द्वयन िदाफ उत्पन्न हनुे जोक्तखम स्वीकार िनफ सककन ेवा नसककन ेलिायतका पक्षलाई 
मनन िरी प्रस्तावको कवकल्प कवश्लषेण िररएको छ। 

६.१ आयोजना  साइट 
आयोजना कायाफन्द्वयनको लािी वैकक्तल्पक साइट वातावरण अनकूुल र उपयिु हनुेछ भन ेआतथफक 
रूपमा व्यवहाररक र सामाक्तजक रूपमा स्वीकायफ पतन हनुपुने हनु्द्छ। मखु्य आयोजना कम्पोनेन्द्ट र 
अन्द्य सम्बक्तन्द्ित सकुविाहरू प्राकृततक वातावरण सिंरक्षण िने ककतसमले िनफ सककन्द्छ। यस 
आयोजनाका लाति आवश्यक जग्िा यस स्थान बाहेक अन्द्यर उपलव्ि िराउन सक्ने देक्तखएको 
छैन। बस्तीबाट नक्तजक भइकन पतन यस अस्पताल प्राकृततक रुपमा र िरातलीय स्वरूप पतन 
उपयिु स्थानमा रहने देक्तखएको छ। अस्पतालको भवन तथा सिंरचना पकहले नै तनमाफण िरी 
सककएको ठाउमा रहेको तथा रुख कवरुवा नष्ट नपने िरी यस अस्पतालको स्तरोन्नतत िररन ेभएकोले 
यो स्थान अस्पताल स्थापनाका लाति उपयिु देक्तखएको छ।  

६.२ तडजाइन 

यस अस्पताल भवन सिंरचना तनमाफण आयोजनाको कवतभन्न इक्तन्द्जतनयररङ्ग तडजाइन कवकल्पहरू मध्येबाट  
सबै भन्द्दा उपयुफि कवकल्पको छनौट िरेर मूल्याङ्कन िररयो। यसैिरी आयोजनाको सम्पूणफ सिंरचनाहरु 
भवन मापदण्ड अनसुार िररएको छ जसमा अस्पतालको लाति चाकहने सबै खाले मापदण्ड परुा 
िररएको छ। अस्पतालमा उजाफ, तथा पानी बचत िने उपाय लिाएत ददनको प्रकाशको प्रयोि िनफ 
सककन ेिरी सरचना तनमाफण िररएको छ। अस्पतालमा प्रसस्त मारामा  खलुा ठाउुँहरू प्रदान िररएको 
छ।यी ठाउुँहरू हररयाली, पाककफ ङ स्थल र आपतकालीन कवपद् व्यवस्थापन उदे्दश्यको रूपमा पतन 
प्रयोि िनफ सककन्द्छ।अस्पताललाई प्राकवतिक र वातावरणमैरी बनाउन अतिकतम कोक्तशस िररएको 
छ। 

६.३ प्रकवति, अपरेसन प्रकक्रया, समय तातलका र कच्चा पदाथफ   
प्रस्तावकले आयोजना सिंचालन पूवफ यसमा प्रयोि हनु ेप्रतबति, सिंचालन प्रकक्रयाहरू, समय तातलकाहरु 
तथा प्रयोि हनुे कच्चा पदाथफहरुको कवकल्पहरुको समेत अध्ययन िररएको छ। कवकल्पहरुको 
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छनौट िदाफ लाितको प्रभावकाररता, मानवश्रम शक्तिको अत्यातिक प्रयोिका सम्बन्द्िमा समेत कवचार 
िररएको तथयो। यसका लाति वातावरणमा न्द्यूनतम प्रभावको पाने उत्तम कवकल्पको कायफन्द्वयनमा 
जोड ददई हेररदा स्थानीय स्तरमा उपलव्ि हनु े ककतसमका बस्तहुरुको प्रयोि िरी तनमाफण  कायफ 
िररएको छ।  
यस अस्पतालको सञ्चालनबाट तनस्कने फोहोरमा स्वास््य सेवाजन्द्य फोहोर र फोहोर पानी प्रमखु 
हनु।् फोहोर सिंकलन, फोहोर भण्डारण र िाररलो बस्तकुो व्यवस्थापन, आन्द्तररक तथा बाह्य ढुवानी 
र उत्पादन हनुे कवतभन्न प्रकारका फोहोरको प्रशोिनका लाति उपकरण र प्रणाली सम्बन्द्िी कवकल्पहरू 
कवचार िरीएको छ। सिंक्रामक फोहोरको ह्यान्द्डतलङ र उपचारको लाति, कवतभन्न वैकक्तल्पक उपचार 
प्रकवतिहरू जस्तै खलुा जलाउने, ल्यान्द्ड कफतलिंि, भस्मीकरण, रासायतनक उपचार र अटोक्लेभ 
प्रकवतिहरू अन्द्वेषण िररयो। अटोक्लेतभङ, वातावरणीय रूपमा राम्रो टेक्नोलोजी हो जसमा सिंक्रमणको 
सम्भावना एकदमै कम हनु्द्छ, सबैभन्द्दा राम्रो कवकल्प मातनन्द्छ। 
खलुा जलनले क्षेर वररपरर अत्यतिक वाय ु प्रदूषण उत्पन्न िदफछ; अतुः यस्तो कायफ अस्पताल 
पररसरमा िनफ रोक िररने छ। यस्तो फोहोर जतमन भदाफ जतमनको पानी प्रदूकषत हनु सक्छ। 

त्यसैिरी फोहोर पानी प्रशोिनका लाति वैकक्तल्पक प्रकवति पतन खोक्तजएको तथयो। कवतभन्न स्वास््य 
सेवा िततकवतिहरूबाट फोहोर पानीलाई पथृकीकरण र फोहोर पानीलाई फाल्न/ुछोड्न ुअक्तघ सामान्द्य 
मापदण्डहरूको पालना िनफ कीटाणनुाशकहरूद्वारा प्रशोिन िनुफ उत्तम कवकल्प मातनन्द्छ। त्यसैिरी 
अतिकािंश प्रयोिशाला परीक्षणमा रासायतनक फोहोरको उत्पादन घटाउन केतमकल ररएजेन्द्ट प्रयोि 
िनुफको सिा ककट (राइ केतमस्िी) को सहायताले िररएको छ। 
अस्पताल दैतनक तीन तसफ्टमा प्रत्येक आठ घण्टा अथाफत ्२४ घण्टा र पूरै ३ सय ६५ ददन 
सञ्चालन हनुेछ। सञ्चालन प्रकक्रयाहरूको लाति, अस्पतालको सबै उपलब्ि र operational manual 
पकु्तस्तकाहरू अन्द्वेषण र परीक्षण िररनेछ। Operational manual को तनरन्द्तर पररमाजफन/कवकास र 
दस्तावेजीकरण िररनेछ। सबै कमफचारी वा कमफचारीहरूलाई म्यानअुल अनसुार तातलम र तनदेशन 
ददइनेछ, ताकक सञ्चालन र काममा कवचलन नहोस।् 

६.४ वातावरण व्यवस्थापन प्रणाली  
यो प्रस्ताव लािू िनफ वातावरण प्रणाली को तबतभन्न वैकक्तल्पक कवश्लषेण िररयो ताकक वातावरण 
व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै भन्द्दा राम्रो अभ्यासहरू कायाफन्द्वयन िनफ सककयोस। प्रस्ताकवत आयोजना 
तनमाफण िदाफ  भतुमको उक्तचत उपयोि हनु ेिरी प्रस्ताव िररएको छ जसले िदाफ वातावरणीय ह्रास 
हनु ेक्रम कम िनफ सककन ेछ। 
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६.५ अन्द्य कुरा 
प्रस्ताव कायाफन्द्वयन सम्बन्द्िी कवकल्पहरु कवश्लषेण हुुँदा मातथ उल्लेक्तखत बाहेकका कुन ैवातावरण 
ह्रास िने खालका कायफहरु नहनुे देक्तखएको छ।   
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पररच्छेद सात  

7.  प्रस्ताव कायफन्द्वयन िदाफ वातावरणमा पने प्रभाव तथा सिंरक्षणका 
उपाय 

प्रस्ताकवत आयोजना तनमाफणको क्रममा वतफमान अवस्थाको स्थानीय जैकवक, भौततक तथा रासायतनक, 
र सामाक्तजक, आतथफक तथा साुँस्कृततक वातावरणमा पनफ सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक 
असरहरुलाई यस वा.प्र.मू. अध्ययनको क्रममा पकहचान िरी अध्ययनमा सिंलग्न कवज्ञहरुको अनभुव 
तथा सन्द्दभफ सामग्रीको पनुरावलोकन िरी सलुभ, व्यवाहाररक तथा उपयिु खालका सकारात्मक 
प्रभाव वढोत्तरी र नकारात्मक प्रभावहरुको तनयन्द्रण, रोकथाम तथा सिुारका उपायहरु यस 
परीच्छेदमा समावेश िररएको छ। पकहचान िररएका प्रभावहरुको, प्रभावले असर पाने स्थान, 
समयावति, पररमाण र सीमाको आिारमा औक्तचत्य मापन िरी तेसैको आिारमा आवश्यक उपायहरु 
सझुाव िरीएका छ। 

यस आयोजनाका लाति आवश्यक िेरै जसो भौततक सिंरचनाहरुको तनमाफण सम्पन्न भइसकेको तर 
भकवष्यमा केकह भवनहरु तनमाफण हनुे हनुाले दवैु तनमाफण तथा सिंचालन चरणका सकारात्मक र 
नकारात्मक प्रभावहरुका बारेमा यस प्रततवेदन तयारीको क्रममा अध्ययन िररएको छ जसलाई 
कवस्ततृ रुपमा तलको खण्डहरुमा उल्लेख िररएको छ। 

७.१.  सकारात्मक प्रभाव  
प्रस्ताकवत आयोजना कायफन्द्वयन हुुँदा त्यसले कवद्यमान वातावरणमा पाने सकारात्मक प्रभावहरु 
तनम्नानसुार छन।् 

७.१.१ तनमाफण/सिंचालन चरण  

⮚ िणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान 
यस अस्पताल सिंचालन भए पतछ यस क्षेरका मातनसहरुमा स्वास््य सेवा पहुुँचमा वकृद्ध हनुेछ। यस 
अस्पतालको तनमाफण पश्चात भ.ूपू तथा बहालवाला सशस्त्र प्रहरी तथा ततनका पररवार साथै यस 
क्षेरको स्थानीयहरुले िणुस्तरीय स्वास््य सेवा पाउने छन। अस्पतालले आफ्नो सेवा तबस्तार िरेर 
आिामी ददनहरुमा झनै िणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान िने छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च 
पररमाण, क्षेरीय सीमा र दीघफकालीन अवतिको हनुछे। 

⮚ आतथफक कक्रयाकलाप तथा व्यापारमा वकृद्ध   
आयोजना सञ्चालनले स्थानीय जनताको दैतनक आतथफक कक्रयाकलापमा बकृद्ध हनुेछ। आयोजना 
स्थलमा स्थानीय वस्त,ु बजार, खाद्यान्न र अन्द्य आिारभतू आवश्यकताको माि तनक्तश्चत रूपमा 
बढ्छ। आिन्द्तकु, तबरामी र अन्द्य कमफचारीहरूको ठूलो सिंख्याले अस्पताल क्षेर र वरपरको आतथफक 
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कक्रयाकलाप उल्लेखनीय बकृद्ध िनेछ जसले मातनसहरूलाई अस्पताल क्षेर वरपर बसाइुँ सनफ आककषफत 
िनेछ। आतथफक िततकवतिले आयोजना स्थलमा पसल, सेवा, फ्ल्याट/कोठाको सिंख्यामा वकृद्ध िनेछ। 
यसले स्थानीय जनताको आतथफक अवस्था सिुानफ मद्दत िनेछ। कवरामी र आिन्द्तकुको चाप बढेमा 
ट्याक्सी र यातायातका सािनको सिंख्या बढ्नलेु स्थानीयको अथफतन्द्रमा बकृद्ध हनु े तनक्तश्चत छ । 
पूणफरुपमा अस्पताल सञ्चालनमा आएपतछ स्थानीय जनताको दैतनक कक्रयाकलाप तलुनात्मक रूपमा 
बढ्नेछ र सरल रुपमा स्वास््य सेवा पाउनेछन।् यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थानीय 
सीमा र दीघफकालीन अवतिको हनुेछ।    

➢ रोजिारीको अवसर  
अस्पताल सिंचालन भए पश्चात ,अस्पताल सञ्चालन िनफ र तबरामीलाई स्वास््य सेवा उपलब्ि िराउन 
ठूलो सङ्क्ख्यामा क्तचककत्सक र अन्द्य कमफचारीको आवश्यकता पदफछ। यसले ठूलो सिंख्यामा योग्य 
क्तचककत्सकहरुलाई अवसरहरू प्रदान िनेछ। अस्पतालले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा िेरै रोजिारीका 
अवसरहरू तसजफना िनेछ। यसले स्थानीय स्तरमा रोजिारीको अवसरको समेत वकृद्ध हनु ेसम्भावना 
रहन्द्छ। यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र दीघफकालीन अवतिको हनुेछ। 

⮚ स्थानीय जग्िाको कवकास 
यस आयोजना नयाुँ स्थानमा सिंचालन भए पश्चात त्यस स्थानमा नयाुँ अवसरको समेत कवकास हनु्द्छ। 
बस्तीको कवकास, नयाुँ सकुविाका आवस्यकता आददका कारणले त्यस क्षेरको जमीनको प्रारुपमा 
नयाुँ कवकासका कायफहरु सिंचालन हनुे छन।् यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थानीय सीमा 
र दीघफकालीन अवतिको हनुेछ। 

⮚ अस्पताल क्षरे तभर हररयाली कायम हनु े
अस्पताल क्षेरतभर बिैंचा तनमाफण िरी हररयाली प्रवद्धफन िररनेछ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, तनम्न 
पररमाण, स्थलित सीमा र दीघफकालीन अवतिको रहनेछ। 

⮚ अस्पतालको सस्थाित सामाक्तजक उत्तरदाकयत्व वहन माफफ त स्थानीय लाभाक्तन्द्वत 
अस्पतालले स्थानीय क्षेरमा कवतभन्न सामदुाकयक सिंघ सिंस्थाहरू माफफ त भै परर आउने अवस्थामा कवज्ञ 
क्तचककत्सक सकहत स्वास््य क्तशकवर सिंचालन िररनछे तथा कवपद व्यवस्थापन कायफमा सहयोि 
पयुाफउनेछ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र दीघफकालीन अवतिको रहनेछ। 

७.२ नकारात्मक  प्रभाव  

७.२.१  तनमाफण चरण 

७.२.१.१ भौततक प्रभाव  

❖ भ-ूउपयोिमा पररवतफन  
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आयोजना स्थलमा भौततक सिंरचना तनमाफण िररदा हाल त्यहाुँ अवक्तस्थत खलु्ला चौरमा भौततक सिंरचना 
तनमाफण िररने हुुँदा पकहला उपलब्ि खलु्ला स्थानको मार क्रमश घट्ने छ जसले िदाफ त्यहाुँको भ-ू
उपयोिमा पररवतफन हनुेछ। यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, तनम्न पररमाणको, स्थलित सीमा र दीघफकालीन 
अवतिको हनुेछ।  

❖ जमीन उत्खनन तथा तबग्रन व्यवस्थापन  
आयोजनाको भवन तनमाफणकालाति जि खन्द्दा सामान्द्य रुपमा जमीन उत्खनन िनुफ पने हनु्द्छ, 
त्यसबाट माटो तनक्तस्कनेछ र अस्पतालको खलु्ला स्थानमा राख्न ुपने हनु्द्छ तासले िदाफ अस्पताल 
सिंचालन, अस्पताल आउन ेमातनस तथा सवारीसािनलाई बािा हनु सक्नेछ तथा वषाफतको समयमा 
माटो बग्नाले वरपर कहलो हनु सक्नेछ। यसरी तनक्तस्कन ेमाटो त्यही स्थानमा जमीनलाई पनुस्थाफपना 
र सम्याउन प्रयोि िनफ सककन्द्छ। यसैिरी भवन तनमाफण िदाफ तनस्कने तबग्रन सकह ढिंिले समािान 
िररएन भने यसले अस्पताल तथा वरपरको क्षेरमा असर िदफछ। यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, तनम्न 
पररमाण, स्थलित सीमा र अल्पकालीन अवतिको हनुेछ।  

❖ तनमाफण सामग्री भण्डारणले हनु ेअसर  
यस आयोजना तनमाफण तथा सिंचालनका लाति आवश्यक सामग्री  भण्डारणका लाति पूवफवत रुपमै 
प्रस्ताकवत क्षेरमा प्रसस्त खाली स्थानहरू प्रयोि िररने भएतापतन अस्पतालको स्थान ओिट्ने र 
अस्पताल सिंचालनमा बािा पयुाफउने सम्भावना हनु्द्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, तनम्न पररमाण, स्थलित 
सीमा र अल्पकालीन अवतिको हनुेछ।  

❖ खानी तथा अन्द्य उत्खननले हनुे असर 

आयोजना तनमाफण तथा सिंचालनका लाति खानी वा उत्खनन क्षेर प्रस्ताव िररएको छैन। प्रस्ताकवत 
आयोजनाले केही नयाुँ तनमाफण समेत िनफ सक्ने भए पतन आयोजनाका लाति तनमाफण सामग्री स्थानीय 
बजारबाट खररद िररने छ त्यसैले यसबाट हनुे प्रभाव पादैन।  

❖ वाय ुप्रदूषण  
आयोजन तनमाफणको क्रममा तनमाफण सामग्री ढुवानी िदाफ आयोजना स्थल तथा वरपर वायकुो 
िणुस्तरमा असर पनफ सक्छ। यसका साथै अस्पताल तभर ट्याल, मावफल राख्न ेक्रममा वाय ुप्रदषुण 
हनुे देक्तखन्द्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, तनम्न पररमाण, स्थानीय सीमा र अल्पकालीन अवतिको हनुेछ। 

❖ तनमाफण कायफले िदाफ हनुे ध्वनी प्रदूषण  
आयोजन स्थल हाल सिंचालनमा रहेको अस्पताल पररसर तभर भएको हनुाले आयोजना तनमाफणको 
क्रममा सिंचालन हनुे उपकरण तथा तनमाफण कायफबाट आउने ध्वतनले ध्वनी प्रदूषणको समस्या हनु े
सम्भावना रहन्द्छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव तबरामी तथा आिन्द्तकु तथा स्थानीयहरुलाई पने देक्तखन्द्छ। 
यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाणको, स्थलित सीमा र अल्पकालीन अवतिको हनुेछ। 
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❖ कामदार तथा काम िने स्थान व्यवस्थापन  
यस आयोजना तनमाफण तथा सिंचालनका लाति मजदरु व्यवस्थापन तथा तनमाफण सामग्री भण्डारणका 
लाति प्रस्ताकवत क्षेरमा प्रसस्त खाली स्थानहरू भएको हनुाले स्थानीय बक्तस्त क्षेरमा असर पने िरी 
कुन ै पतन कक्रयाकलाप प्रस्ताव िररने छैन। कामदारलाई आयोजना स्थल नक्तजकै रहेको खाली 
जतमनमा राक्तखने छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, तनम्न पररमाण, स्थलित सीमा र मध्यकालीन अवतिको 
हनुेछ। 

❖ तनमाफण क्षरेबाट तनक्तस्कने फोहोरको व्यवस्थापन  
सिंरचना तनमाफणको क्रममा तनक्तस्कने कवतभन्न ककतसमका फोहर (इिाको टुक्रा, बालवुा, ढुिंिा,रड, 
तसमेन्द्टको बोरा) व्यवस्थापन हनु नसकेको खण्डमा अस्पताल स्थल तथा वररपरीका स्थानमा प्रदूषण 
हनु सक्ने सम्भावना देक्तखन्द्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाणको, स्थलित सीमा र 
अल्पकालीन अवतिको हनुछे। 

❖ ऊजाफ उपयोिमा वकृद्ध तथा कायफ क्षमता  
यस आयोजना तनमाफण तथा सिंचालनका लाति आवश्यक ऊजाफको रुपमा कवद्यतु तथा तडजेल पेिोल 
प्रयोि हनुे भए पतन ऊजाफको रुपमा स्थानीयले प्रयोि िने ऊजाफमा नकारात्मक असर पदैन। यस 
आयोजना तनमाफण तथा सिंचालन हुुँदा भौततक रुपमा स्थानीय ऊजाफ उपयोिमा वकृद्ध तथा कायफ 
क्षमतामा खासै प्रभाव पादैन। 

❖ ढल तनकाशमा समस्या  
सिंरचना तनमाफणको क्रममा तथा आयोजना तनमाफणको क्रममा उक्तचत ढल व्यवस्थापन हनु नसकेको 
खण्डमा बषाफतको समयमा सिंरचना स्थल वररपरीका स्थानबाट सिंकलन हनु ेपानीको कारणले पातन 
जम्न,े ढल व्यवस्थापनमा समस्या हनु सक्न े देक्तखन्द्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, तनम्न पररमाणको, 
स्थलित र अल्पकालीन हनुेछ। 

❖ रङ्गरोिन तथा रसायनहरूको प्रयोि 
तनमाफण िततकवतिका क्रममा तबतभन्न प्रकारका रङरोिन तथा रसायनहरू प्रयोि हनुे हनु्द्छ जसको 
कारण माटो तथा जल प्रदूषण िराउन सक्छ । कवशेषिरी मनसनुको समयमा तनमाफण क्षेरबाट 
माटो बिाएर लाने हनुाले वररपररको जलश्रोतमा केही प्रदूषण हनु ेसम्भावना रहन्द्छ। यसको प्रभाव 
प्रत्यक्ष, तनम्न पररमाणको, स्थलित र अल्पकातलन हनुेछ। 

❖ मजदरुहरूद्वारा उत्पन्न ठोस फोहोर व्यवस्थापन 



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.    80 

आयोजना तनमाफणको क्रममा काम िनफ आउने कामदारहरुले खलु्ला स्थानमा फोहर फाल्ने, 
प्लाक्तस्टकहरु यरतर फ्याल्ने सम्भावना हनु्द्छ जसले िदाफ अस्पताल तथा वरपरको वातावरण दकुषत 
हनु सक्दछ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, तनम्न, स्थलित र अल्पकातलन हनुेछ। 

 

७.२.१.२ जैकवक प्रभाव  

❖ वनस्पततको क्षतत 
यस आयोजना तनमाफण तथा सिंचालनका लाति वन क्षरे प्रयोि नहनु ेर त्यस क्षरेमा कुन ैपतन बोट 
कवरुवा हटाउने कायफ िनुफ पदैन। त्यसैले यस आयोजना तनमाफण तथा सिंचालन कायफले वन तथा 
वनस्पततलाई कुन ैअसर नहनुे देक्तखन्द्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, तनम्न, स्थलित र अल्पकातलन 
हनुेछ। 

७.२.१.३ सामाक्तजक आतथफक र साुँस्कृततक क्षरेमा पने प्रभाव 

❖ सामाक्तजक सेवा र सकुविामा बािा  
आयोजना सिंचालनको क्रममा त्यहाुँ अवक्तस्थत सावफजतनक सेवा सकुविाका सािनको प्रयोि िने 
मातनसहरुकोको सिंख्यामा वकृद्ध हनु सक्न ेदेक्तखन्द्छ। खानेपानी, सडक, बजार क्षेरमा चाप बढ्न िई 
स्थानीय व्यक्तिहरू आिारभतू सेवा र सकुविामा बािा हनु सक्छन।् यो बािा सामान्द्य खालको 
भएपतन नयाुँ कवकास र व्यवस्थापान नभएसम्म कवशेष िरी आपतकालीन अवस्थामा िम्भीर समस्या 
पैदा िनफ सक्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र अल्पकालीन अवतिको 
हनुेछ।  

❖ पेशाित स्वास्थ तथा सरुक्षा 
आयोजना तनमाफण िदाफ कवतभन्न प्रकृततका औजारहरूको प्रयोिले कामदारहरूलाई चोटपटक लाग्न 
सक्छ। िलुोको कारणले श्वास-प्रश्वास र आखाुँका रोिहरू लाग्न सक्दछ। ढुवानी सािनहरूको 
आवतजावतले हनुसक्ने, नयाुँ व्यक्तिको आिमनले हनु सक्न ेसामाक्तजक मलु्य मान्द्यतामा प्रभाव, 
आकक्तस्मक दघुफटनाको सम्भावना आददको कारणले मजदरुको स्वास्थ तथा सरुक्षामा  पतन प्रभाव 
पनफ सक्छ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थलित सीमा र मध्यमकालीन अवतिको रहनेछ। 

❖ मजदरु, तलब र बाल श्रमको समस्या 
आयोजना तनमाफणको क्रममा कामदारले पाउने तलब तनमाफण व्यवसायीले समयमा उपलब्ि 
निराउनाले र कामदारले पाउने भन्द्दा कम तलब ददएमा तनमाफण व्यवसायी र कामदार बीच 
मनमटुाब हनुे िदफछ । यसैिरी आयोजनाबाट प्रदान हनुे रोजिारीको अवसरबाट राम्रो आम्दानी हनुे 
हुुँदा स्थानीय बातसन्द्दाहरुले आतथफक प्रभोलनका कारण आफ्ना बाल-बातलकाहरुलाई आयआजफन हनु े
कायफहरुमा सिंलग्न िराउन सक्ने सम्भावना रहन्द्छ । फलस्वरुप बालबातलकाहरु शैक्तक्षक अवसरबाट 
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वक्तञ्चत हनु सक्छन।् यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, तनम्न पररमाण, स्थानीय सीमा र मध्यमकालीन 
अवतिको हनुेछ।     

❖ लैंतिक कवभेद 
प्रस्ताकवत आयोजनाबाट प्राप्त हनुे रोजिारीको अवसरमा उल्लेख्य रुपमा मकहलाको सहभातिता हनुेछ। 
मकहला परुुषको कायफ कुशलता तथा भौततक वा अन्द्य कुन ैकारण देखाई ज्याला दरमा वा अवसरमा 
कवभेद िररन सक्ने सम्भावना रहन्द्छ। यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, तनम्न पररमाण, स्थानीय सीमा र 
अल्पकालीन अवतिको हनुछे। 

❖ कवपद व्यवस्थापन   
आयोजना तनमाफणको क्रममा कुनै पतन कवपदको अवस्था जस्तै बाढी, आिलािी, भकूम्प आदद सजृना 
भएमा तत्काल वकृद्ध भएको जनसिंख्यामा कारणले व्यवस्थापनमा चनुौती हनु सक्ने देक्तखन्द्छ। प्रभाकवत 
मातनसहरुलाई आिारभतू सेवा र सकुविा व्यवस्था िनफ त्यस ककतसमको आपतकालीन अवस्थामा 
िम्भीर समस्या पैदा हनु सक्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र दीघफकालीन 
अवतिको हनुेछ।   

❖ सरुवा रोि सिंक्रमण  
आयोजना तनमाफणको क्रममा तनमाफण व्यवसायी, कमफचारी, मजदरु लिायतका मान्द्छेहरूको 
ओहरदोहरका कारणले स्थानीयमा नयाुँ ककतसमका रोिहरूको सिंक्रमण फैलन सक्न ेदेक्तखन्द्छ। यो 
बािा सामान्द्य खालको भएपतन कवशेष िरी आपतकालीन अवस्थामा िम्भीर समस्या पैदा िनफ सक्छ। 
यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र दीघफकालीन अवतिको हनुेछ।   

❖ सामाक्तजक, साुँस्कृततक र िातमफक मूल्य मान्द्यतामा हनुे पररवतफन  
आयोजना तनमाफणमा बाकहरबाट कामदारहरू आएको खण्डमा स्थानीय मलु्य मान्द्यतामा तथा परम्परामा 
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पनफ सक्छ। आयोजना क्षेरको अतिकार क्षेरमा यी िातमफक 
र साुँस्कृततक क्षेर नपने हनुाले यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, तनम्न पररमाणको, स्थानीय सीमा र 
अल्पकालीन अवतिको हनुछे। 

❖ साुँस्कृततक सम्पदामा असर  
आयोजना तनमाफणको क्रममा त्यहाुँको जनसिंख्यामा उल्लेख्य रुपमा वकृद्ध हनु सक्ने र कवतभन्न 
ककतसमका मान्द्छेहरू आउन सक्ने देक्तखन्द्छ। फरक िरातलमा आइपिेुका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय 
सम्पदाको ज्ञान र त्यसको महत्वको जानकारी नहनु सक्छन।् यसका कारणले जानी नजानी 
साुँस्कृततक सम्पदामा व्यवस्थापनमा बािा र नकारात्मक असर पगु्न सक्छ। यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, 
तनम्न पररमाण, स्थानीय सीमा र अल्पकालीन अवतिको हनुेछ।  
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७.२.२  सिंचालन चरण  

७.२.२.१ भौततक/रासायतनक प्रभाव 

❖ वाय ुप्रदूषण  
अस्पताल सिंचालन भए पतछ आपतकालीन अवस्थामा जेनेरेटरको प्रयोि िररदा र सवारीसािनको 
आवतजावतले िुुँवाको सम्भावना रहे पतन यसले वायकुो िणुस्तरमा उल्लेखनीय असर पाने सम्भावना 
कम रहन्द्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, तनम्न पररमाण, स्थानीय सीमा र दीघफकालीन अवतिको हनुेछ। 

❖ ध्वनी  प्रदूषण  
आयोजन सञ्चालनको क्रममा कवितु कटौतीको समयमा जेनेरेटरको प्रयोि िनुफपने हनुाले अस्पताल 
क्षेरमा ध्वनी प्रदषुण हनु सक्दछ। यस अस्पतालमा नेपाल िणुस्तरीय प्राप्त जेनेरेटरको  प्रयोि 
िररनेछ। जेनेरेटरलाई  सरुक्तक्षत तररकाले ध्वनी सोस्ने स्थानमा राख्ने हनुाले ध्वनी  प्रदूषणको 
समस्या हनु ेसम्भावना कम भए पतन यातायातका सािन र एमबलेुन्द्सका कारणले ध्वनी प्रदूषण हनु 
सक्नेछ। अक्तक्सजन प्लान्द्ट, तसतलन्द्डर र प्रशोिन इकाईको लोतडङ र अनलोतडङको करणले ध्वनी 
उत्पन्न हनु सक्नेछ। आयोजन सञ्चालनक क्रममा भीडभाडका कारण पतन ध्वनी  प्रदूषण हनु 
सक्नेछ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, तनम्न पररमाण, स्थलित सीमा र दीघफकालीन अवतिको हनुेछ। 

❖ जल प्रदूषण  
अस्पताल सिंचालनको क्रममा फोहोरपानी प्रयोिशालाहरु, अपरेसन तथयटर, X-ray, सरसफाईबाट   
उत्सजफन हनु्द्छन ्र अन्द्य फोहोर पानी शौचालय, भान्द्छाघर, स्नानकक्ष आददबाट उत्सजफन हनुेछ। 
यस प्रकारको प्रदकुषत पानी खोला तथा भतूमित पानीको स्रोतमा तमतसन िई सतही तथा भतूमित 
पानी प्रदूषण हनुे देक्तखन्द्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थानीय सीमा  र दीघफकालीन 
अवतिको हनुेछ।  

❖ वषाफतको पानीको व्यवस्थापन  
बषाफतको समयमा परेको पानीको उक्तचत व्यवस्थापन हनु नसकेको खण्डमा अस्पताल तथा 
अस्पतालको खलु्ला क्षेरमा पानी  जम्न,े तथा जमेको पानीको कारणले कवतभन्न प्रकारको रोिहरु 
फैलन े तथा   ढल व्यवस्थापनमा समस्या हनु सक्न े देक्तखन्द्छ। यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, तनम्न 
पररमाण, स्थलित सीमा र अल्पकालीन अवतिको हनुेछ। 

❖ जमीनमतुनको पानीको तह तथा री-चाजफमा असर 
आयोजना स्थलमा भौततक सिंरचना तनमाफण हदुाुँ नयाुँ स्थानमा कवकास हनुछे। यसले तनरन्द्तर रुपमा 
भैरहेको ररचाजफ कायफमा केही असर पनफ सक्छ। अस्पताल सञ्चालन पश्चात दैतनक १,३५,००० 
तलटर पानीको आवश्यकता पने देक्तखन्द्छ। यस अस्पतालले मातातीथफ खानेपानी उपभोिा सतमती 
माफफ त दैतनक आवश्यक हनुे पानीको आपूततफ िनेछ। यस अस्पतालले अततआवश्यक समयमा मार 
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िाडी िनु र अन्द्य प्रयोजनका लाति दैतनक आतििम २०,००० तल भतूमित पानी उपभोग्य िनेछ। 
यस कायफले भतूमित पानीको सतहमा केकह ह्रास आउन सक्नेछ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, तनम्न 
पररमाणको, स्थलित सीमा र दीघफकालीन अवतिको हनुेछ। 

❖ रासायतनक तथा िातजुन्द्य फोहोर 
अस्पताल सिंचालनको क्रममा कवतभन्न प्रकारका रासायतनक फोहोर उत्पन्न हनुेछ। कय फोहोरको 
उक्तचत व्यवस्थापन निरीए त्यसले स्थानीय वातावरण तथा अस्पतालका कमफचारी र तबरामीमा 
नकारात्मक असर पानफ सक्छ। यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, तनम्न पररमाण, स्थलित सीमा र दीघफकालीन 
अवतिको हनुेछ। 

❖ कवककरणीय उपकरणबाट कवककरणको जोक्तखम 
कवककरणको मखु्य स्रोतहरु X-ray, MRI, ECG मेतसन र फोटोकेतमकल तरलको बाइप्रोडक्ट हनुेछन।् 
यस्तो कवककरणको प्रत्यक्ष सम्पकफ मा लामो समयसम्म रहेमा उि व्यक्तिको स्वास््यमा समस्या 
देखापनफ सक्छ। उि प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थलित सीमा र दीघफकालीन अवतिको 
हनुेछ। 

❖ ठोस फोहोर व्यवस्थापन  
अस्पताल सिंचालनको क्रममा कवतभन्न ककतसमका फोहोरहरु उत्सजफन हनुेछ। अस्पतालबाट उत्सजफन 
हनुे  फोहोरहरु सािारण र हानीकारक िरी दइु प्रकारमा विीकरण िनफ सककन्द्छ। सािारण 
फोहोरमा कुकहने र नकुकहने फोहोर पदफछ। त्यस्तै हानीकारक फोहोरमा सिंक्रमणयिु फोहोर, ततखो 
सािनयिु फोहोर, रोियिु फोहोर, औषतिजन्द्य फोहोर, रासायतनक फोहोर, कवककरणयिु फोहोर 
र  कवितु उपकरणका  फोहोर तनस्कन्द्छन।् यस ३०० शैयाको अस्पताल सिंचालनसिंिै दैतनक 
५१० के.जी फोहोर उत्सजफन हनुे अनमुान िररएको छ। यी फोहोरमा जोक्तखमयिु र जोक्तखम रकहत 
दवैु पदफछ। कय फोहोरहरुको उक्तचत व्यवस्थापन हनु नसकेको खण्डमा अस्पताल वररपरीका स्थानमा 
प्रदूषण र रोिहरुको  सक्रमण हनु सक्ने सम्भावना देक्तखन्द्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, उच्च पररमाणको, 
स्थानीय सीमा र दीघफकालीन अवतिको हनुेछ। 

❖ फोहरपानी तथा ढल व्यवस्थापन  
अस्पताल सिंचालनको क्रममा प्रयोिशाला, अप्रसेन तथएटर, x-ray र सरसफाईबाट सिंक्रामक 
फोहरपानी र अन्द्य फोहरपानी शौचालय, भान्द्छाघर र स्नानकक्षबाट उत्सजफन हनुेछ।यस प्रकारको 
सिंक्रतमत फोहर पानी अन्द्य पानीको स्रोतमा तमतसन िई सतही तथा भतूमित पानी प्रदषुण हनु े
देक्तखन्द्छ। साथै अस्पतालबाट तनस्कने ढलको उक्तचत व्यवस्थापन नभएको खण्डमा अस्पताल तथा 
वरपरको वातावरण प्रदषुण हनुे देक्तखन्द्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाणको, स्थलित सीमा 
र दीघफकालीन अवतिको हनुेछ। 
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❖ िाकफक व्यवस्थापन  
आयोजन स्थल वस्ती क्षेर नक्तजक रहेको हनुाले आयोजना सिंचालनको क्रममा आउने यातायातका 
सािनको कारणले त्यहाुँ केकह िाकफक व्यवस्थापनमा समस्या हनु ेसम्भावना रहन्द्छ। यसको प्रभाव 
अप्रत्यक्ष, तनम्न पररमाण, स्थानीय सीमा र दीघफकालीन अवतिको हनुेछ। 

❖ ऊजाफ उपयोिमा वकृद्ध   
अस्पताल सिंचालनको क्रममा प्रयोि हनुे आितुनक उपकरणहरु जस्तै Oxygen Plant, X-ray, MRI, 

ECG मेक्तशन ले बढी कवितु खपत िदफछ ।अस्पतालको सिंचालन सिंिै त्यस स्थानमा कवद्यतु ऊजाफको 
मािमा वकृद्ध हनु जाने हनु्द्छ जसले िदाफ नक्तजकको कवद्यतु प्रातिकरणको कवतरण केन्द्रमा चाप पनफ 
सक्दछ। यसले नक्तजकको बस्तीमा कवद्यतु आपूततफको समस्या उत्पन्न हनु सक्दछ। यसको प्रभाव 
अप्रत्यक्ष, मध्यम पररमाणको, स्थलित सीमा र दीघफकालीन हनुेछ।   

❖ कवपद जोक्तखमबाट पने प्रभाव 
यस अस्पतालको उचाइ अतिकतम १६ तम रहेको छ। यसले भकूम्पको समयमा अस्पताल क्षेरमा 
प्रभाव पानफ सक्दछ। यसको अलावा आिलािीको समस्या पतन देखा पनफ सक्दछ। यसको प्रभाव 
प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थलित सीमा  र दीघफकालीन अवतिको रहनेछ। 

७.२.२.२ जैकवक प्रभाव  

❖ जीवजन्द्तमुा प्रभाव  
आयोजना सिंचालन भए पश्चात उत्सक्तजफत फोहोरको उक्तचत ब्यबस्थापन नभएमा त्यस फोहोरका कारण 
मसुा, कुकुर र काि जस्ता जीवमा सरुवा रोि लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्द्छ ।यसले तत जीवको 
जीवनचक्रमा असर पानफ सक्दछ र तत सरुवा रोि मातनसमा पतन सानफ सक्ने सम्भावना रहन्द्छ। यो 
प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थलित सीमा र दीघफकालीन अवतिको रहनेछ। 

७.२.२.३ सामाक्तजक आतथफक र साुँस्कृततक क्षरेमा पने प्रभाव 

❖ पेशाित स्वास््य र कमफचारी सरुक्षा  
अस्पताल सिंचालन सिै कवतभन्न पेशाका थपैु जनशक्तिहरु सलग्न हनु्द्छन।् अस्पतालको कायफ िदाफ 
जोक्तखमयिु वस्तकुो सम्पकफ मा पतन पनफ सक्छन।् यसले प्रत्यक्ष सम्पकफ मा आउने जनशक्तिहरुमा 
मटुु, श्रवण, छाला र स्वासप्रस्वासका स्वास््य समस्याको जोक्तखम हनु सक्दछ। यसको प्रभाव 
प्रत्यक्ष, उच्च पररमाण, स्थलित सीमा र दीघफकालीन अवतिको रहनेछ। 

❖ स्थानीय िमफ सिंस्कृततमा प्रभाव 
आयोजना सिंचालन भए पश्चात फरक फरक क्षेरबाट फरक फरक मूल्य मान्द्यता सकहतका फरक 
प्रवतृतका व्यक्तिहरुको आिमन हनुेछ। यस्तो अवस्थामा तत बाकहररया व्यक्तिहरुको प्रभावमा स्थानीय 
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िमफ, सिंस्कृतत, तथा परम्परामा मातसने वा पररवतफन हनुे खतरा हनु्द्छ। यो प्रभाव अप्रत्यक्ष, मध्यम 
पररमाण, स्थलित सीमा र दीघफकालीन अवतिको रहनेछ। 

❖ सावफजतनक सकुविामा बढ्ने चाप  
आयोजना सिंचालनको क्रममा त्यहाुँ अवक्तस्थत सावफजतनक सेवा सकुविाका सािनको प्रयोि िने 
जनसिंख्यामा उल्लेख्य रुपमा वकृद्ध हनु सक्ने देक्तखन्द्छ। खानेपानी, सडक, बजार क्षेरमा चाप बढ्न 
िई स्थानीय व्यक्तिहरू आिारभतू सेवा र सकुविाबाट वक्तञ्चत हनु सक्छन।् यो बािा सामान्द्य 
खालको भएपतन नयाुँ कवकास र व्यवस्थापान नभएसम्म कवशेष िरी आपतकालीन अवस्थामा िम्भीर 
समस्या पैदा िनफ सक्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र दीघफकालीन 
अवतिको हनुेछ।   

❖ कवपद व्यवस्थापन  
आयोजना सिंचालनको क्रममा कुनै पतन कवपदको अवस्था सजृना भएमा अस्पताल आउने मातनसहरुको 
चापमा वकृद्ध हनुे भएकोले व्यवस्थापनमा चनुौती हनु सक्न ेदेक्तखन्द्छ। प्रभाकवत मातनसलाई आिारभतू 
सेवा र सकुविा व्यवस्था िनफ त्यस ककतसमको आपतकालीन अवस्थामा िम्भीर समस्या पैदा हनु 
सक्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थानीय सीमा र दीघफकालीन अवतिको हनुेछ।   

❖  जनसिंख्या वकृद्ध, कोलाहल तथा सामाक्तजक समस्या  
आयोजना सिंचालनको क्रममा त्यहाुँ कवरामी, कवरामीको पररवार, व्यवासाकयक अवसर तथा  
अस्पतालसुँि सम्वक्तन्द्ित अन्द्य व्यक्तिका कारणले आयोजना क्षेर वररपरी जनसिंख्यामा उल्लेख्य रुपमा 
वकृद्ध हनु सक्ने देक्तखन्द्छ। यसका कारणले स्थानीय क्षेरमा तत जनसिंख्यालाई आवश्यक सेवा 
सकुविाको नयाुँ कवकास र व्यवस्थापान नभएसम्म आन्द्तरकक प्रततस्पिाफले कोलाहलको अवस्था र 
सामाक्तजक समस्याको वकृद्ध हनु सक्ने सम्भावाना रहन्द्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, 
स्थानीय सीमा र दीघफकालीन अवतिको हनुेछ।   

❖ लैंतिक कवभेद   
प्रस्ताकवत आयोजनाबाट प्राप्त हनुे रोजिारीको अवसरमा उल्लेख्य रुपमा मकहलाको सहभातिता हनुेछ। 
मकहला परुुषको कायफ कुशलता तथा भौततक वा अन्द्य कुनै कारण देखाई तलब दरमा वा अवसरमा 
कवभेद िररन सक्ने सम्भावना रहन्द्छ। यसको प्रभाव सरकारी अस्पतालमा हनु ेसम्भावना तनम्न 
हनुेछ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, तनम्न पररमाण, स्थलित सीमा र दीघफकालीन अवतिको हनुेछ।   

❖ सरुवा रोि सिंक्रमण  
आयोजना सिंचालनको क्रममा आउने अस्पताल सुँि सम्बक्तन्द्ित व्यक्तिहरु, कवरामी , कवरामी कुरुवा 
र कवरामी भेटन आउने आफन्द्त, अस्पतालको कमफचारीका कारणले समेत सरुवारोि आउन ेर फैलन 
सक्न ेसम्भावना हनु सक्ने देक्तखन्द्छ। यो बािा सामान्द्य खालको भएपतन कवशेष िरी आपतकालीन 



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.    86 

अवस्थामा िम्भीर समस्या पैदा िनफ सक्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, मध्यम पररमाण, स्थानीय सीमा 
र दीघफकालीन अवतिको हनुेछ।   

❖ साुँस्कृततक सम्पदामा असर र वैमनस्यता  
आयोजना सिंचालनको क्रममा त्यहाुँको जनसिंख्यामा उल्लेख्य रुपमा वकृद्ध हनु सक्न े र कवतभन्न 
ककतसमका मान्द्छेहरु आउन सक्ने देक्तखन्द्छ। फरक िरातलमा आइपिेुका व्यक्तिहरुलाई स्थानीय 
सम्पदाको ज्ञान र त्यसको महत्वको जानकारी नहनु सक्छन।् यसका कारणले जानी नजानी 
साुँस्कृततक सम्पदामा व्यवस्थापनमा बािा र नकारात्मक असर पगु्न सक्छ र वैमनस्यताको अवस्था 
सजृना हनुसक्छ। यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष, मध्यम, स्थानीय र दीघफकालीन हनुछे।   
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पररच्छेद आठ  

8.  अनकूुल प्रभाव अतिकतम अतभवृकद्ध िने तथा प्रततकूल प्रभाव न्द्यनु 
िने उपायहरु   

प्रस्ताव कायाफन्द्वयनबाट वातावरणमा पने सकारात्मक प्रभाव बढाउने उपायहरु र नकारात्मक प्रभाव 
हटाउन ेउपाय अवलम्बन िदाफ प्रभावको औक्तचत्य तथा पररमाण हेरी तनरोिात्मक (Preventive), 
सिुारात्मक (Corrective) र क्षततपूततफ (Compensatory)उपलव्ि िराऊन े ककतसमले उपायहरु 
सझुाईएको छ। नकारात्मक प्रभावहरुलाई सबफ प्रथम हनु न ैनददन तनरोिात्मक उपायहरु अपनाउन 
सझुाव िररएको भने हटाउन नसककने खालको प्रभावहरुलाई सिुारात्मक उपायहरु र तनक्तश्चत रुपमा 
आउन ेर असर पाने प्रभावहरुलाई क्षततपतूतफ प्रदान िने व्यवस्था िरी यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रततवेदनमा उल्लेख िररने छ।  

८.१  सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरीका उपायहरु  
⮚ िणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान 

यस अस्पताल सिंचालन भए यस क्षेरका मातनसहरुमा स्वास््य सेवा पहचुमा वकृद्ध हनुेछ। यस 
अस्पतालको तनमाफण पश्चात पतछ भ.ूपू. तथा बहालवाला सशस्त्र प्रहरी र ततनका पररवार र यस 
क्षेरको स्थानीय मातनसहरुलाई िणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान िररनेछ। अस्पतालले आफ्नो 
सेवालाई  आितुनकीकरण र तबस्तार िरेर आिामी ददनहरुमा झनै िणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान 
िने छ। साथै आयोजना प्रभाकवत तथा आम नािररकलाई तनक्तश्चत प्रततशत आरक्षण प्रदान िररने 
छ। 

⮚ आतथफक कक्रयाकलाप तथा व्यापारमा वकृद्ध   
आयोजना सञ्चालनले स्थानीय जनताको दैतनक आतथफक कक्रयाकलापमा बकृद्ध हनुेछ। आयोजना 
स्थलमा स्थानीय वस्त,ु बजार, खाद्यान्न र अन्द्य आिारभतू आवश्यकताको माि अनसुार आपूततफ िनफ 
स्थानीय सरोकारवाला सिंि समन्द्वय िररनेछ। आयोजना स्थल वरपर व्यवक्तस्थत तररकाले पसल, 
सेवा, फ्ल्याट/कोठाको सिंख्यामा वकृद्ध िनफ सरोकारवाला सिंि समन्द्वय िररनेछ। कवरामी र 
आिन्द्तकुको चाप बढेमा ट्याक्सी र यातायातका सािनको सिंख्या बढ्नलेु स्थानीयको अथफतन्द्रमा 
बकृद्ध हनुे तनक्तश्चत छ। पूणफरुपमा अस्पताल सञ्चालनमा आएपतछ स्थानीय जनताको दैतनक कक्रयाकलाप 
तलुनात्मक रूपमा बढ्नेछ र सरल रुपमा स्वस्थ सेवा पाउनेछन।्  

⮚ रोजिारीको अवसर 
अस्पताल सिंचालनको क्रममा अस्पतालका लाति आवश्यक कमफचारी अस्थायी रुपमा करार सेवामा 
सशस्त्र प्रहरी बल भन्द्दा बाकहरका स्थानीयहरुलाई प्राथतमकता ददई काममा लिाइनेछ।   
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⮚ जमीनको मूल्य वकृद्ध 
अस्पताल सञ्चालन भएपतछ अस्पताल आसपासका क्षरेमा चहलपहल बढ्न ेतथा व्यवसायीकरण हनु े
हनु्द्छ जसले िदाफ आसपासका जमीनहरुको मलु्य बढ्ने सम्भावना रहने छ।   

⮚ अस्पताल क्षरे तभर  हररयाली कायम िने 
अस्पताल क्षेर तभर बिैंचा तनमाफण िरी हररयाली प्रवद्धफन िररनेछ। आयोजना वरपर रहेका खलु्ला 
स्थानमा वकृ्षारोपण िनफ आयोजनाको बाकषफक कायफमा व्यवस्था िररनेछ। 

⮚ अस्पतालको सस्थाित सामाक्तजक उत्तरदाकयत्व वहन माफफ त स्थानीय लाभाक्तन्द्वत 
अस्पतालले स्थानीय क्षेरमा कवतभन्न सामदुाकयक सिंघ सिंस्थाहरू माफफ त भै परर आउने अवस्थामा कवज्ञ 
क्तचककत्सक सकहत स्वास््य क्तशकवर सिंचालन िररनछे तथा कवपद व्यवस्थापन कायफमा सहयोि 
पयुाफउनेछ।  

८.२ नकारात्मक प्रभाव न्द्यूनीकरणका उपायहरु  
८.२.१  तनमाफण चरण  

८.२.१.१ भौततक/रासायतनक  प्रभाव  

❖ भ-ूउपयोिमा पररवतफन  

भौततक सिंरचना तनमाफण अस्पताल क्षेर तभरको खलु्ला स्थानमा िररने हुुँदा उल्लेख्य असर नहनुे। 

❖ जमीन उत्खनन तथा तबग्रन व्यवस्थापन  
आयोजना तनमाफणको क्रममा जि खन्द्दा तनस्केको माटोलाई अस्पताल क्षरे तभर रहेको खाली 
जतमनमा पनुस्थाफपना र सम्याउन प्रयोि िररनेछ। अन्द्य तनमाफणजन्द्य फोहरलाई उक्तचत व्यवस्थापन 
िररनेछ।   

❖ तनमाफण सामग्री भण्डारणले हनु ेअसर  
यस आयोजना तनमाफण तथा सिंचालनका लाति पानीले नतबग्रने तनमाफण सामग्री अस्पताल क्षेर तभर 
रहेको सिंरचना तनमाफण हनुे क्षेर नक्तजकै रहेको खलु्ला स्थानमा राक्तखनेछ भने पानीले तबग्रने तनमाफण 
सामग्री तनमाफण स्थल नक्तजकै टहरा बनाई राक्तखनेछ। खलु्ला स्थानमा राक्तखएको तनमाफण सामग्रीलाई     
अस्थाई घेराबर िररने छ। 

❖ वाय ुप्रदूषण  
ढुवानी सािनहरुमा तनमाफण सामग्री लोड िररसकेपतछ अतनवायफ रुपमा तरपालले ढाकेर आयोजना 
स्थल सम्म ढुवानी िररनेछ। िलुो उत्सजफन कम िनफको लाति तनमाफण क्षेरमा आवश्यकता अनसुार 

पानी  छककफ न े व्यवस्था िररने छ। 
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❖ तनमाफण कायफले िदाफ हनुे ध्वनी प्रदूषण  
आयोजन स्थल हाल सिंचालन भएको अस्पताल पररसर तभर रहेको हनुाले आयोजना तनमाफणको 
क्रममा सिंचालन हनुे उपकरण तथा तनमाफण कायफबाट आउने ध्वतनले वररपरी ध्वतन प्रदूषण हनु े
सम्भावना रहन्द्छ। यसका लाति आयोजना क्षेरमा सिंचालन हनु ेसवारी सािन तथा सिंयन्द्र ध्वतनको 
राकिय मापदण्ड अनरुुपको हनुे व्यवस्था िररनेछ। 

❖ कामदार तथा काम िने स्थान व्यवस्थापन  

अस्पताल क्षेर तभर रहेको खाली स्थानमा अस्पतालमा आउने तबरामी तथा आिन्द्तकुहरु तथा 
नक्तजकै रहेको बक्तस्त क्षेरमा कुनै पतन असर तथा बािा नहनुे ककतसमले मजदरुहरुलाई बस्नको लाति 
श्रम क्तशकवर बनाइनेछ र तनमाफण समाग्री राक्तखने छ। कामदार बस्ने स्थानमा तबजलुी र पानीको 
व्यवस्था िररनेछ र श्रम क्तशकवर नक्तजकै शौचालयको व्यवस्था िररनेछ। फोहोर फाल्नको लाति 
डस्टतबनको व्यवस्था िररनेछ। श्रम क्तशकवर वरपर सरसफाई िररनेछ।       

❖ ढल तनकाशमा समस्या  
सिंरचना तनमाफणको क्रममा बषाफतको पातन तकाफउन आवश्यक ढलको तथा नालाको व्यवस्थापन 
िररनेछ।  

❖ तनमाफण क्षरे तथा कामदार क्तशकवरबाट तनक्तस्कन ेफोहोरको व्यवस्थापन  
अस्पतालको सिंरचना तनमाफण तथा कामदार क्तशकवरबाट तनक्तस्कन े कवतभन्न ककतसमका फोहरहरूलाई 
फोहरको प्रकृतत अनसुार जैकवक फोहरलाई मलको रुपमा पररवतफन िररने छ र पनुचक्रीय फोहर 
सिंकलन िरी प्रयोि िनफ तमल्ने फोहरलाई पनु प्रयोि िररने छ र पनु प्रयोि िनफ नतमल्ने फोहरलाई 
सिंकलन िरी स्थानीय तहले व्यवस्था िरेको स्थानमा लतिनेछ। तनमाफणजन्द्य फोहरलाई सकेसम्म 
खाल्डा खलु्डी  पनुफ र जमीन समथर िनफ प्रयोि िररनेछ। 

❖ ऊजाफ उपयोिमा वकृद्ध  
यस आयोजना तनमाफणको क्रममा तबजलुी तथा तडजेल/पेिोलको प्रयोि िररने छ जसले िदाफ स्थानीयले 
प्रयोि िने ऊजाफमा नकारात्मक असर पदैन।  

❖ रङ्गरोिन तथा रसायनहरूको प्रयोि 
आयोजना तनमाफणको क्रममा प्रयोि हनु ेरिंि, रसायन, तेल, तग्रज आदद चहुावट भएमा चहुावट  भएका 
बस्त ुवातावरणमा तमतसन नददन भण्डारण िररएको स्थानमा आकक्तस्मक सिंकलन िनफ तमल्न ेखाडल 
आदद तनमाफण िररने छ जसलाई पछी सरुक्तक्षत व्यवस्थापन िररन ेछ। यस्ता बस्त ुचलाउदा आवश्यक 
सरुक्षा साबिानी अपनाइने छ। 

८.२.१.२ जैकवक प्रभाव  



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.    90 

❖ वनस्पततको क्षतत 
अस्पताल तनमाफण क्षेरमा वन क्षेर नरहेको र त्यस क्षरेमा कुन ैपतन बोट कवरुवा हटाउन ु पने छैन। 

अस्पताल तनमाफणका क्रममा खाली रहेका ठाउमा स्थानीय जातका वोटकवरुवाहरू लिाइने छ।   

८.२.१.३ सामाक्तजक आतथफक र साुँस्कृततक क्षरेमा पने प्रभाव 

❖ सावफजतनक सकुविामा बढ्ने चाप  
आयोजना तनमाफणको क्रममा त्यहाुँ अवक्तस्थत सावफजतनक सेवा सकुविाका सािनको प्रयोि िने 
जनसिंख्यामा केकह वकृद्ध हनु सक्ने देक्तखन्द्छ। यसको समािानका लाति तनमाफण व्यवसायीले आफ्ना 
कामदारलाइ चाकहने आवश्यक सामग्री क्याम्पमा नै व्यवस्था िररने छ। 

❖ पेशाित स्वास््य र सरुक्षा 
आयोजना तनमाफण िदाफ कवतभन्न प्रकृततका औजारहरूको प्रयोिले कामदारहरूलाई चोटपटक लाग्न,े 
कवमारी पने हुुँदा कामदारलाई व्यक्तिित सरुक्षाका सािनहरूको प्रयोि िराउने, आयोजना स्थलमा 
प्राथतमक उपचारको व्यवस्था िररने छ र सामान्द्य ककतसमका औषतिहरू काम हनु ेस्थानमा राक्तखन े
छ। ठूला  समस्या परेमा अस्पताल पयुाफउने व्यवस्था िररन े छ। कामदारहरुलाई कामको 
प्रकृततअनसुार मास्क, हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, ग्लोभस, सेतनटाइजरको व्यवस्था िररनेछ।   

❖ सामाक्तजक वैमनस्यता 
तनमाफणका क्रममा आयोजना क्षेरभन्द्दा बाकहरबाट आउन ेकामदार र स्थानीय समदुाय बीचमा कववाद 
उत्पन्न हनु सक्ने भएकोले आयोजना क्षेरमा नै उनीहरूको बासको व्यवस्था िररन ेछ।  

❖ मजदरु, तलब र बाल श्रमको समस्या    
मजदरुहरु तबच कुनै पतन प्रकारको कवभेद िररने छैन, मजदरुहरुलाई समयमा तलब उपलब्ि 
िररनेछ। बालमजदरुी तनयन्द्रण िनफका लाति सोह्र वषफ मतुनका बाल-बातलकालाई आयोजनाको 
कक्रयाकलापहरुमा सिंलग्न िराउन तनषेि िररने छ। आयोजनाको कुनै पतन कायफमा कुन ै पतन 
ककतसमको बाल श्रम प्रयोि प्रततबक्तन्द्ित िररनेछ र छड्के जाुँचको समेत व्यवस्था िररनेछ। 

❖ लैंतिक कवभेद 
आयोजनामा काम िनफ आउने परुुष तथा मकहला कामदारका तबचमा भेदभाव िररने छैन तथा समान 
कामको समान ज्याला प्रदान िररनेछ। कायफस्थलमा मकहला मातथ हनु सक्ने शाररररक तथा यौनजन्द्य 
कहिंसालाइ दरुुत्शाहन िररन ेतथा यस्तो िने मातथ कानतुन कारवाही िररने छ। प्रस्तावकको तफफ बाट 
यसको तनयतमत अनिुमनको व्यवस्था हनुेछ। परुुष कामदारहरुलाई उनीहरुका मकहला 
समकक्षीहरुको सम्मान िने तनदेशन ददइनेछ। 

❖ कवपद व्यवस्थापन   
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भकूम्प, आिलािी जस्ता कवपद व्यवस्थापनका लाति अस्पतालको खलु्ला क्षेर प्रयोि िररने छ, र 
आवश्यक सामग्रीको भण्डारण िररने छ र कवपद व्यवस्थापन सम्बक्तन्द्ि तातलम तथा प्रक्तशक्षणको 
व्यवस्था िररने छ। आयोजना तनमाफण तथा सिंचालन अवतिमा सरुक्षा व्यवस्था तनरन्द्तर िररने छ र 
स्थानीय तनकायसुँि समन्द्वय िरी कायफ िररने छ। 

❖  सरुवा रोि सिंक्रमण  

आयोजना तनमाफणको क्रममा आउने तनमाफण व्यवसायी, कमफचारी, मजदरुहरुलाई आवश्यक स्वास््य 
मापदण्ड परुा िरेर मारै कायफस्थलमा आउने व्यवस्था िररने छ। असम्वक्तन्द्ित तथा अनावश्यक 
व्यक्तिहरूलाई आयोजना क्षेरमा प्रवेश िनफ ददइने छैन।  

८.२.१ सिंचालन चरण  

८.२.१.१ भौततक/रासायतनक प्रभाव  

❖ वाय ुप्रदूषण  
आयोजन सञ्चालनमा क्रममा सवारी सािनले िनफ सक्ने वाय ुप्रदूषणलाई तनयन्द्रण िनफ सवारी प्रदूषण 
मापदण्ड परुा िरेको सवारी मार अस्पताल हात तभर प्रवेश ददइनछे। नपेाल िणुस्तर मापदण्ड 
अनरुुपको जेनेरेटर प्रयोि िररनेछ। जेनेरेटरबाट उत्सजफन भएको िवुाुँलाई समय समयमा मापन 
िरी मापदण्ड परीक्षण िररनेछ। जेनेरेटरबाट उत्सजफन भएको िवुाुँलाई वरपर रहेको भवन भन्द्दा 
५ तम अग्लो क्तचम्नीबाट वातावरणमा छोतडनेछ। आयोजना क्षेर तभर अव्यवक्तस्थत फोहोर बाल्ने 
कामलाई तनरुत्साकहत िररनेछ। 

❖ ध्वनी  प्रदूषण  
अस्पताल हाता तभर ध्वनी प्रदूषण िने सवारी सािन, लाउड क्तस्पकर जस्ता उपकरण सिंचालनमा 
रोक लिाइनेछ। अस्पतालले प्रयोि िने जेनेरेटरलाई ध्वनी तनयन्द्रण िने कक्षमा राखेर सिंचालन 
िररनेछ। अस्पतालमा रहेका सबै उपकरणहरू नेपाल सरकारको ददशातनदेश िरेको ध्वतन स्तर 
अनसुारको हनुेछ। सञ्चालनको चरणमा ध्वनी प्रदषुणलाई कम िनफ ध्वतन उत्पन्न िने यन्द्रलाई 
इन्द्क्याप्सलेुशन िरी न्द्यूनीकरण िररनेछ। यी क्षेरहरूमा काम िने कामदारहरूलाई कान 
मफ/इयरप्लिको सरुक्षात्मक उपायहरू उपलब्ि िराइनेछ। कवशेष िरी तबरामीको 
सिंवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अस्पताल क्षेर र वरपर हनफको प्रयोिलाई कडाइका साथ तनषेि 
िररनेछ। िाकफक आवािमन र सवारी सािन पाककफ ङको व्यवस्थापन िनफ उपयिु पाककफ ङ क्षेरको 
व्यवस्था िररनेछ। अस्पतालमा पयाफप्त ग्रीनबेल्टको व्यवस्था िररनेछ, यसले  सवारीसािनको 
आवतजावतबाट उत्पन्न हनुे आवाजलाई कम िनेछ। फोमको प्रयोि िरी अक्तक्सजन तसतलन्द्डर र 
प्रशोिन इकाईको लोतडङ र अनलोतडङको आवाजलाई कम िररनेछ। जेनेरेटर आददको आवतिक 
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ममफतसम्भारबाट ध्वतन प्रदूषणलाई रोककनेछ। भीडभाडबाट बच्न सामान्द्य अवस्थामा बाहेक एक 
जना केयरटेकर/आिन्द्तकुलाई मार तबरामी भेट्न अनमुतत ददइनेछ। 

 

❖ जल प्रदूषण  
अस्पताल सिंचालनको क्रममा तनक्तस्कएको फोहोर पानी प्रशोिन िनफको लाति फोहोर पानी प्रशोिन 
िने यन्द्र जडान िररनेछ। फोहोर पानी प्रशोिन िरेर मार बल्ख ुखोलामा तनस्काशन िररनेछ। 
बल्ख ुखोलामा तमसाइने पानीको िणुस्तर अस्पतालबाट तनस्काशन हनुे फोहोर पानीको मापदण्ड, 
२०७६ ले तोकेको बमोक्तजम हनुेछ। 

❖ वषाफतको पानीको व्यवस्थापन 
अस्पताल क्षेरमा वषाफतको पानी व्यवस्थापन िनफ आवश्यक नालाको व्यवस्थापन िररने छ। 
अस्पताललाई आवश्यक पने पहुुँचमािफ पनुस्थाफपना िदाफ पहुुँचमािफ क्षेरमा नालाको तनमाफण िररन े
छ। वषाफतमा परेको पानी स्थानीय तहले व्यवस्था िरेको ढलमा तमसाइनेछ।  

❖ जमीनमतुनको पानीको सतह तथा री-चाजफमा असर 
यस आयोजनाका लाति आवश्यक हनुे पानीको आपूततफ मातातीथफ खानेपानी उपभोिा सतमती माफफ त 
आपूततफ िनेछ। यस आयोजनामा जमीन मतुनको पानीलाई अततआवश्यक समयमा बाहेक प्रयोिमा 
ल्याइने छैन। जमीन मतुनको पानीको सतह बढाऊन बषाफतको पानीलाई इनार माफफ त री-चाजफ 
िररनछे। 

❖ रङ्ग, रसायन, तेल आददको चहुावटको असर 
आयोजना सिंचालनको क्रममा प्रयोि हनु ेरसायन, तेल आदद चहुावट भएमा चहुावट भएका बस्त ु
वातावरणमा तमतसन नददन भण्डारण िररएको स्थानमा आकक्तस्मक सिंकलन िनफ तमल्ने खाडल आदद 
तनमाफण िररने छ जसलाई पछी सरुक्तक्षत व्यवस्थापन िररने छ। यस्ता बस्त ुचलाउदा आवश्यक 
सरुक्षा साबिानी अपनाइने छ। रासायन चहुावट हनु ्नददन समय समयमा सपुररवेक्षण िररनेछ।  

❖ कवककरणीय उपकरणबाट कवककरणको जोक्तखम 
कवककरणको मखु्य स्रोतहरु X-ray, MRI, ECG मेतसन र फोटोकेतमकल तरलको सम्पकफ  रहन े
कमफचारीलाई कवककरण शरीरमा जना नददन उक्तचत पोसाकको ब्यबस्था िररनेछ। कवककरणीय 
उपकरणलाई समय समयमा जाच िरी कवककरण चहुावट हनुबाट रोककनेछ। कवककरणीय उपकरणलाई 
कवशेष कक्ष र कम मातनस आवतजावत हनुे स्थानमा जडान िररनेछ। कवककरण फोहर स्रोतबाट 
छुिै सिंकलन िररनेछ। 

❖ फोहोर व्यवस्थापन  
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आयोजना सिंचालनको क्रममा तनक्तस्कने कवतभन्न ककतसमका फोहोरहरु लाई फोहोरमैला व्यवस्थापन 
ऐन (२०६८) ले तोककएको मापदण्डमा अनरुुप फोहोरको प्रशोिन र व्यवस्थापन िररनेछ । उक्तचत 
फोहोर व्यवस्थापनको लाति तनम्न आिारभतू चरणहरूलाई आवश्यक अनसुरण िररनेछ : 

✓ फोहोर न्द्यूनीकरण 
✓ फोहोर कवभाजन 
✓ फोहोर सिंकलन र भण्डारण 
✓ फोहोर ढुवानी 
✓ फोहोर प्रशोिन र व्यवस्थापन 

 फोहोर व्यवस्थापन योजना: 
यस व्यवस्थापन योजनाले फोहोर तनयन्द्रण र त्यसका प्रततकूल प्रभावहरूलाई न्द्यूनीकरण िनफ मदत 
िनेछ। यस व्यवस्थापन योजनाले स्वास््य हेरचाह सम्बक्तन्द्ित प्रणाली र सञ्चालन िनफ  तनदेशन 
ददनेछ। यस प्रणालीले तबरामी, कमफचारी र आम जनतामा हनु सक्ने वातावरणीय र स्वास््य 
जोक्तखमहरू हटाउनेछ; यी प्रयासहरूमा पयफवेक्षण र कमफचारीहरूको सबै तहहरूमा व्यक्तिित 
क्तजम्मेवारीहरू सञ्चार िररनेछ।यस अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन योजना तनम्नमा  िततकवतिहरू 
समावेश हनुेछ र योजना कवकास िदाफ तनम्न प्रकक्रयाहरूलाई ध्यानमा राक्तखनेछ। 

• स्वास््य सेवा जन्द्य फोहोर व्यवस्थापन योजनाको मस्यौदा तयार वा पररमाजफन िनुफ अक्तघ 
अस्पताल तभरको हालको फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको समीक्षा र मूल्याङ्कन िररनेछ कय 
मदु्दाहरूलाई सम्बोिन िररनेछ: 

➢ कहाुँ फोहोर उत्पादन हनु्द्छ 
➢ कस्ता प्रकारका फोहोरहरू उत्पादन भइरहेका छन ्
➢ फोहोरको विीकरण कसरी भइरहेको छ 
➢ फोहोर कसरी छुट्याइएको छ 
➢ कसरी र कहाुँ फोहोर सङ्कलन, भण्डारण र ढुवानी िररन्द्छ 
➢ फोहोर कसरी प्रशोिन र कवसजफन िररन्द्छ 
➢ हालको फोहोर व्यवस्थापन प्रकक्रयाको लाित प्रभावकाररता 
➢ फोहोर व्यवस्थापन िने कमफचारीको व्यक्तिित सरुक्षा 
• अस्पतालको कवद्यमान र भकवष्यका आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाइनेछ। 

योजनाले हालको फोहोरको प्रवाहलाई सही र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन िनफ सक्ने िरी 
ध्यान ददइनेछ। 

• योजना कसरी कायाफन्द्वयन िने भन्न ेबारे कवस्ततृ प्रक्तशक्षण र अतभमखुीकरण र प्रत्येक कमफचारीले 
आफ्नो व्यक्तिित भतूमका र क्तजम्मेवारी थाहा पाउनेछन।् 
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• योजनाको कायाफन्द्वयन र अनिुमन र मूल्याङ्कन टोलीको तसफाररसको आिारमा तनयतमत रूपमा 
समीक्षा र अद्यावतिक िररनेछ। 

➢ यस अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन सतमतत (HCWMC) बनाइने छ 

यस सतमततले तनम्न सदस्यहरू रहने िरी कम्ती िठन िनेछ: 

✓ अस्पतालका प्रमखु/तनदेशक 
✓ कवभाि प्रमखुहरू 
✓ मेिोन 
✓ फोहोर व्यवस्थापन अतिकारी 
✓ सहयोिी कमफचारी (स्वीपर) बाट प्रतततनति 

HCWMC को कायफहरू तनम्नानसुार हनुेछन:् 

• स्वास््य र वातावरण सिंरक्षणको मखु्य लक्ष्यका साथ उक्तचत स्वास््य सेवा जन्द्य फोहोर व्यवस्थापन 
को लाति अस्पतालको प्रततबद्धतालाई औपचाररक रूपमा एक रणनीतत घोषणा िने। 

• आिारभतू त्याङ्कहरू स्थापना िररनेछ र स्वास््य सेवा जन्द्य फोहोर व्यवस्थापन योजना कवकास  
िररनेछ, जसमा फोहोर उत्पादनदेक्तख फोहोर प्रशोिन र अक्तन्द्तम कवसजफनसम्मको फोहोर 
व्यवस्थापनमा तातलम र तलक्तखत ददशातनदेशहरू समावेश िने। 

• स्वास््य सेवा जन्द्य फोहोर व्यवस्थापन योजना लािू िररनेछ र वाकषफक आिारमा योजना र 
ददशातनदेशहरूको समीक्षा र अद्यावतिक िने। 

• स्वास््य सेवा जन्द्य फोहोर व्यवस्थापन योजनाको कायाफन्द्वयनको लाति पयाफप्त कवत्तीय र मानव 
सिंसािन सतुनक्तश्चत िने। 

• सतमततका प्रत्येक सदस्यलाई क्तजम्मेवारी िने। 

 स्वास््य सेवा जन्द्य फोहोरको विीकरण 
अस्पताल सिंचालनको क्रममा उत्सक्तजफत िैर-जोक्तखम HCW लाई अन्द्य प्रकारका HCW सुँि तमसाइने 
छैन। त्यसै िरी िैर-जोक्तखम HCW लाई तनम्न प्रकारले कवभाक्तजत िररनेछ: 

✓ कुकहन े
✓ नकुकहन े

स्वास््य सेवा जन्द्य फोहोरहरू लाई कक्तम्तमा छ विफहरूमा कवभाक्तजत िररनेछ जसलाई तल उल्लेख 
िररएको छ: 

✓ प्याथोलक्तजकल फोहोर 
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✓ सिंक्रामक फोहोर 
✓ ततखो र िाररलो फोहोर 
✓ औषतिजन्द्य फोहोर 
✓ कवितुीय फोहोर 
✓ अन्द्य खतरनाक फोहोरहरू 

 
 फोहोरको न्द्यूनीकरण तनम्न प्रकारले िररनेछ 

• स्रोतमा फोहोर घटाउने (उत्पादन प्रततस्थापन, उत्पादन पररवतफन, प्रकक्रयाित पररवतफन) 

• पनु: प्रयोि िनफ तमल्ने र पनु: प्रयोि िनफ तमल्न ेवस्तहुरूलाई प्राथतमकता ददइनेछ। 

फोहोर विीकरण िनफ छुट छुटै रङको फोहोरको फोटो सकहतको कन्द्टेनरहरूको प्रयोि िररनेछ। 
कन्द्टेनर लेबतलङ िदाफ अन्द्तराफकिय सिंकेतहरू र रिंि कोडको मापदण्ड पालना िररनेछ जसलाई 
तलको तातलकामा प्रस्ततु िररएको छ। 

तातलका 8-1 : फोहोर लेवतलङ िने सूचक क्तचन्द्हहरु 
फोहोर 
विीकरण  

प्रतीक र लेबतलङ कन्द्टेनरको 
रङ कोड 

फोहोरको उदाहरणहरू 

 

 

 

 

जोक्तखमरकहत 
फोहोर 

 

जोक्तखमरकहत फोहोर 

कुकहने फोहोर  

 हररयो खेर िएका खानेकुरा, बिैंचाका फलफूलका 
बोक्रा फूलहरू इत्यादद 

जोक्तखमरकहत  

पनु: प्रयोि िनफ तमल्ने

 

िाढा तनलो नकुकहने , जसलाई पनु: प्रयोि िनफ सककन्द्छ: 
प्लाक्तस्टकका बोतल, क्यान, िात,ु तिलास, 

प्लाक्तस्टक, कािज, रबर आदद। 

अन्द्य जोक्तखमरकहत फोहोर हल्का 
तनलो 

अन्द्य HCW, नकुकहने र ररसाइकल िनफ 
नतमल्ने। 

 

 

 

 

पैथोलॉक्तजकल फोहोर  

 

रातो मानव शरीरका अिंिहरू, अिंिहरू, मानव 
तन्द्तहुरू, हटाइएका अिंिहरू, काकटएका 
अिंिहरू र हड्डी आदद। 



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.    96 

 

HCW लाई 
कवशेष ध्यान 
चाकहन े

खतरा!     पैथोलॉक्तजकल 

फोहोर 

खतरनाक िाररलो 

 

खतरा!सिंक्रमणयिु  

रातो सईु, तसररन्द्जहरू, तनक्तश्चत सईुहरू, 

स्क्यालपेलहरू, ब्लेडहरू, तिलास, इत्यादद 
जसले पङ्क्चर र काट्न सक्छ। 

औषति रातो प्रयोि निररएका र म्याद सककएका 
औषतिहरू 

Cytotoxic pharmaceutical 

फोहोर 

 

खतरा! सिंक्रमणयिु फोहोर 

रातो एक्तन्द्ट-तनयोप्लाक्तस्टक प्रभाव भएको फोहोर 
जस्तै: अल्काइलेटेड पदाथफ, एन्द्टी 
मेटाबोलाइट्स, एक्तन्द्टबायोकटक्स, प्लान्द्ट 
एल्कालोइड्स, हमोन आदद। 

 

 

 

 

 

सिंक्रामक र 
उच्च 

खतरा! खतरनाक सिंक्रामक 

फोहोर  

 

 

 

खैरो कपास, रेतसङ सामग्री, फोहोर प्लास्टर, 

तलनेन, बेड, स्वाब, पञ्जा, सईु तबनाको तसररन्द्ज, 

स्पाइक तबना इन्द्फ्यजुन उपकरण, ब्यान्द्डेज, 

रितबाट दूकषत अन्द्य सामग्रीहरू, 

डायलाइतसस उपकरणहरू, एचआईभी 
सिंक्रतमत तबरामीको रित, भाइरल, 
हेपाटाइकटस, क्षयरोि, एन्द््याक्स, रेतबजबाट 
सिंक्रतमत तबरामीबाट श्वासप्रश्वासको स्राव। 
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सिंक्रामक 
फोहोर 

खतरा! अत्यतिक 
सिंक्रामनयिु फोहोर

 

खैरो माइक्रोबायोलोक्तजकल कल्चरहरूबाट उत्पन्न 
हनु े फोहोर, प्रयोिशालाको फोहोर, जस्तै 
क्षयरोि प्रयोिशालाहरूको थकु कल्चरहरू, 

अत्यतिक केक्तन्द्रत माइक्रोबायोलोक्तजकल 
कल्चरहरू 

अन्द्य 
खतरनाक 
फोहोरहरू 

खतरा! अतिकृत कमफचारी 
बाट मार कवसजफन  िररने 

 

पहेंलो ब्यािी, प्रसेराइज्ड कन्द्टेनर, अिाफतनक र 
अकाबफतनक रसायनहरू जस्ता भारी 
िातहुरूको उच्च सामग्री भएको फोहोर 

रेतडयोिमी 
यिु फोहोर 

खतरा! रेतडयोिमी फोहोर

 

Or 

 

कालो यस प्रकारको फोहोरमा शरीरको तन्द्त ु र 
तरल पदाथफको इन-तभिो कवश्लषेणबाट उत्पन्न 
हनु े कोबाल्ट, टेक्नेकटयम, आयोतडन, 

इररतडयम जस्ता रेतडयोन्द्यकु्लाइडहरूबाट 
दूकषत ठोस, तरल र ग्यासयिु फोहोर, इन-
तभभो शरीर अिंि इमेक्तजङ र टु्यमर 
स्थानीयकरण समावेश हनु्द्छ। 

 

नोट: यदद तसफाररस िररएको रङ भएको कन्द्टेनर उपलब्ि छैन भने, मातथको तातलकामा देखाइए 
अनसुार कुनै पतन रङको कन्द्टेनरलाई उक्तचत लेबतलङ र खतरनाक क्तचन्द्हसकहत फोहोरहरूको प्रयोि 
िनफ सककन्द्छ। 

 फोहोर सिंकलन र भण्डारण 
✓ फोहोर भण्डारणमा बन्द्द िनफ तमल्ने, स्वच्छ र उक्तचत रूपमा साइन-पोस्ट िररएको हनुेछ।       

फोहोरहरूलाई सिैं सरुक्तक्षत राक्तखनेछ।  
✓ भण्डारण क्षेरमा पयाफप्त प्रकाश र भेक्तन्द्टलेशनको व्यवस्था िररनेछ। 
✓ सरसफाई उदे्दश्यका लाति पयाफप्त पानीको आपूततफ िनेछ। 
✓ सरुक्षा िाडफ र त्यािंक राख्न कमफचारी को व्यवस्था िररनेछ । 
✓ फोहोर सङ्कलन सवारी सािनको लाति सक्तजलो पहुुँच मािफ व्यवस्था िररनेछ। 
✓ घाम, वषाफ, तेज हावा र आिलािीबाट सरुक्षा िररनेछ। 
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✓ तनयतमत सरसफाई, स्वच्छता मापदण्डहरूको ममफत र प्रशोिन िनफ सक्तजलो हनु ेिरी भण्डारण 
क्षेरहरू तडजाइन िररनेछ। 

✓ सरसफाईका  उपकरण, सरुक्षात्मक कपडा र फोहोर राख्न ेझोला वा कन्द्टेनरको आपूततफ 
भण्डारण क्षेरको नक्तजकै सहज रूपमा राक्तखनेछ। 

✓ जैकवक सामान्द्य र खतरनाक फोहोरहरू लामो समयसम्म भण्डारण िररन ेछैन र फोहोरलाई 
कुकहन नददन र िन्द्िलाई कम िनफ 24 घण्टा तभर ढुवानी िनेछ । 

 फोहोर ढुवानी 
स्वास््य जन्द्य फोहोर सिंकलन र ढुवानी प्रभावकारी बनाउन, फोहोरलाई उत्सजफन देक्तख प्रशोिन वा 
व्यवस्थापन नहनु्द्जेल  सम्मका लाति  कवशेष फोहोर व्यवस्थापन तडजाइन िररनेछ। 

✓ जबसम्म फोहोरहरूको उत्पादन तबन्द्दकुो  लेबल िररदैन तब सम्म  कुन ैपतन फोहोरका 
झोलाहरू हटाइने छैन। 

✓ झोला वा कन्द्टेनरहरू पररवतफन िदाफ उस्तै प्रकारका नयाुँ कन्द्टेनरहरू हतलनेछ। 

✓ फोहोर उत्पादन हनुे सबै स्थानहरूमा सफा झोला वा कन्द्टेनरहरूको आपूततफ सक्तजलैसुँि  
िररनेछ। 

✓ फोहोर ढुवानी िदाफ फोहोरलाई राम्रो तररकाले छोपेर लतिनेछ । 

 फोहोर प्रशोिन 
मातथ उल्लेख फोहोरलाई तनम्न तररकाले प्रशोिन  िररनेछ: 

✓ भान्द्साको फोहोर र बिैंचाको फोहोरलाई घरेल ुफोहोर मानेर कम्पोष्ट बनाउन प्रयोि िररनेछ। 
✓ सईु, तसररन्द्ज जस्ता िारदार वस्तहुरूलाई पन्द्चर प्रफु कन्द्टेनरहरूमा उत्पादनको तबन्द्दमुा नै  

सङ्कलन िररनेछ र सईु कटर र तसररन्द्ज कटरहरूको मद्दतले नष्ट िररनेछ। 
✓ सईु र तसररन्द्ज इन्द्फ्यजुन सेट, बोतल र पन्द्जालाई अटोक्लेभ िरेर घमुाउरो कैं चीले 

काकटनेछ। 
✓ फोहोर सतुी कपडा, प्लाक्तस्टक र रबरका सामानहरूलाई कक्तम्तमा १ घण्टाको सम्पकफ मा 

सोतडयम हाइपोक्लोराइटद्वारा उत्पादनको तबन्द्दमुा कीटाणरुकहत िररनेछ। 
✓ सबै तडस्पोजेबल प्लाक्तस्टकलाई टुक्रा परेर निरको फोहोर व्यवस्थापनलाई ददइनेछ। 

 अटोक्लेभ 
अत्यतिक सिंक्रामक फोहोरलाई अटोक्लेतभङद्वारा जीवाणमुिु िररनेछ। अस्पतालले पूणफ रूपमा 
स्वचातलत अटोक्लेभ (400 र २5 तलटर क्षमता) प्रयोि िनेछ। यो एक कम तातो प्रकक्रया हो 
जसमा सामग्रीलाई कीटाणरुकहत िनफ पयाफप्त अवतिको लाति फोहोर सामग्रीसुँि सीिा सम्पकफ मा स्टीम 
ल्याइन्द्छ। अटोक्लेभहरूको माइक्रोतबयल तनक्तष्क्रयता प्रभावकाररता आवतिक रूपमा जाुँच िररनेछ। 
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स्टीम कीटाणशुोिनका क्रममा फोहोर टुक्र्याउन नसक्न ेअटोक्लेभहरूका लाति, प्रत्येक लोडको 
बीचमा पहेंलो झोला तभर रङ पररवतफन िने सूचक क्तस्िपहरू घसुाउन सककन्द्छ र स्टीम प्रवेश भएको 
छ भनी सतुनक्तश्चत िनफ क्तस्िप जाुँच िररनेछ। थप रूपमा, एक माइक्रोबायोलोक्तजकल परीक्षण आवतिक 
रूपमा वा आवश्यकताहरू अनसुार सञ्चालन िररनेछ। 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

क्तचर 8-1 : नेपाल ए.पी.एफ अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन योजना 

 कोतभड-१९ लिाएत अन्द्य सिंक्रामक फोहोर व्यवस्थापन  
यस अस्पतालमा कोतभड लिाएत भकवष्यमा आउन सक्ने सिंक्रामक रोिहरुको उपचारका लाति 
कवशेष व्यवस्था रहेकोले यस अस्पतालले सिंक्रामक फोहोर व्यवस्थापनमा तनम्न उपायहरु अपनाउने 
छ। 
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न्द्यूनीकरण: 
फोहोरलाई स्रोतमा नै सम्भव भएसम्म कम िररनेछ।यसमा पीपीईको तकफ सिंित र जोक्तखमका  
आिारमा प्रयोि िररनेछ, हररयो क्षेरमा न्द्यूनतम प्याकेक्तजङ वा अनप्याककङ (सिंक्रामक एजेन्द्टहरूसुँि 
दूकषत हनुे कम जोक्तखम) र उक्तचत रूपमा सफा वा कीटाणरुकहत िनफ सककन ेसामग्रीहरूको प्रयोि 
िररनेछ। 

कवभाजन: 
खतरनाक फोहोरका प्रकारहरू सकुविाको साइज र प्रस्ताव िररएका सेवाहरू अनसुार कवभाजन 
िररनेछ। स्वास््य सेवा सकुविाको प्रशासतनक/प्रतीक्षा क्षेरहरूमा उत्पन्न हनु ेफोहोरलाई मार िैर-
जोक्तखम फोहोरको रूपमा मातननेछ, अन्द्यथा कोतभड-१९ तबरामीको हेरचाह िदाफ उत्पादन हनुे सबै 
फोहोरलाई सिंक्रामक मातनन्द्छ र सोही अनसुार छुट्याईनेछ। सामान्द्यतया, सीतमत स्वास््य सेवाहरू 
प्रदान िने अस्पतालमा सिंक्रामक फोहोरलाई कक्तम्तमा तीनवटा तडब्बाहरूमा कवभाजन िरी (१) 
कुकहनलेाति (हररयो रङ्गको तडब्बा), (२) नकुकहनकेो लाति (पहेंलो र तनलो रङ्गको तडब्बा) र (३) 
तीखो फोहोरहरू ((रातो रङ्गको तडब्बा) व्यवक्तस्थत रुपमा सिंकलन िररने छ र त्यसपतछ तल 
उल्लेक्तखत कक्रयाहरुमा पठाइने छ। 

सङ्कलन : 
सबै सिंक्रामक फोहोरहरू स्पष्ट रूपमा समतल लाइनमा राक्तखएका कन्द्टेनरहरूमा र तीखो फोहोरहरू 
तीखो-सरुक्तक्षत बक्सहरू (Puncture proof Containeer) मा सरुक्तक्षत रूपमा सङ्कलन िररनेछ। स्वास््य 
स्याहार सेकटङबाट िैर-जोक्तखमको रूपमा पथृक िररएका फोहोरहरू पतन सङ्कलन िरी बतलयो 
झोलाहरूमा फोहोर राखनपुछफ र निरपातलकाको फोहोर सङ्कलन िने व्यवस्थापनलाई ददन ुअक्तघ पणूफ 
रूपमा बन्द्द िनुफ पनेछ। 

 अस्पतालमा प्रयोि िररएको मास्क वा PPE को सम्पूणफ सेट, कटस्यहुरू, र अन्द्य िैर-जैकवक (COVID-

19 सम्बक्तन्द्ित) फोहोरहरू अलि-अलि झोलामा सिंकलन िररनेछ। खतराजनक फोहोरका  झोलाहरू 
(डबल ब्याि) पूणफ रूपमा बन्द्द र तमततको साथ लेबल िररनेछ। यी सामग्रीहरू रहेको झोलाको 
घाुँटी" बाुँतिएको र बाकहरी भािलाई ०.५% क्लोररन कीटाणनुाशक घोलले सफा िररनेछ । 

भण्डारण: 
अत्यतिक सिंक्रामक फोहोरहरू (रित र अन्द्य शारीररक तरल पदाथफहरू, सिंस्कृतत र प्रयोिशालाको 
कामबाट सिंक्रामक एजेन्द्टहरूको भण्डार, स्वाब, ब्यान्द्डेज, कपास िेजहरू र तडस्पोजेबल मेतडकल 
उपकरणहरू र मानव तन्द्तहुरू, अिंिहरू वा तरल पदाथफहरू, शरीरका अिंिहरू र शरीरका अिंिहरू 
जस्ता रोिजन्द्य फोहोरहरू) को भण्डारण िने ठाउुँ र सबै सिंक्रामक तीखो फोहोरहरू सक्तजलै 
कीटाणशुोिन िनफ अनमुतत ददन तसल िररएको वा टाइल िररएको हनुपुछफ र बायोहाजाडफ क्तचन्द्ह 



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.    101 

प्रयोि िरेर सिंक्रामक फोहोर क्षेरको रूपमा पकहचान िररफनेछ। त्यस्ता सिंक्रामक फोहोरहरूको 
भण्डारण समय (जस्तै उत्पादन र उपचार बीचको समय अन्द्तर) २४ घण्टा भन्द्दा कम हनुपुनेछ।  

उपचार: 
सिंक्रामक फोहोरलाई प्रशोिन िररन ुपछफ, प्राथतमकतामा साइटमै, र त्यसपतछ सरुक्तक्षत रूपमा कवसजफन 
िररनेछ। फोहोरलाई अक्तन्द्तम कवसजफन िनुफ अक्तघ िैर-दहन वा वाफ-आिाररत उपचार प्रकवतिहरू 
जस्तै अटोक्लेभहरू, माइक्रोवेभहरू सम्भव भएसम्म प्रयोि िरी प्रशोिन िररनेछ। 

स्थानीय सन्द्दभफ र उपलब्ि स्रोतहरूका आिारमा रासायतनक कीटाणशुोिनको कवकल्प पतन प्रयोि 
िनफ सक्छ।फोहोरलाई जलाउन तनरुत्साकहत िररनेछ। 

 

सिंक्रामक फोहोरलाई खाडलमा िाड्ने: 
 कवतभन्न प्रकारका खतरनाक फोहोरहरूका लाति साना िाड्ने ठाउुँहरू/कपटहरूमा िाड्न सककनेछ। 
यो सीतमत अवति (१-२ वषफ) र अपेक्षाकृत थोरै मारामा फोहोरको लाति मार व्यावहाररक हनुेछ। 
खाडलको आकार  १-२ तमटर चौडा र २-५  तमटर िकहरो रहनेछ। खाडलको तल्लो भाि जतमनको 
पानीभन्द्दा कम्तीमा २ तमटर मातथ हनुपुछफ। पानी तभर पस्नबाट जोिाउन खाडलको मखु वररपरर 
माटोको कढस्को बनाइनेछ। अनातिकृत प्रवेश रोक्न क्षेर वररपरर बार तनमाफण िररनेछ । खाडल 
तभर, 10 सेक्तन्द्टतमटर माटोले ढाककएको फोहोरको तहहरू िररनेछ। जब खाडल जतमनको सतहको 
कररब ५० सेक्तन्द्टतमटर तभर हनु्द्छ, फोहोरलाई माटोले छोकपने छ र स्थायी रूपमा तसमेन्द्ट र इम्बेडेड 
तारको जालीले बन्द्द िररनेछ। कुकहन े र सिंक्रमण मिु फोहरलाई खाडलमा िातडने छ तथा 
सापफस्लाई Encapsulation िरी िातडनेछ। 

प्राकृततक रुपमा कीटाणरुकहत िनफको लाति छोड्ने: 
यदद सरुक्तक्षत भण्डारण क्षेर छ भने, केही सामान्द्य फोहोरहरू जस्तै पानीको बोतल, कािज, काडफबोडफ, 
प्याककङ सामग्रीहरू सामान्द्य निरपातलकाको फोहोरको रूपमा तडस्पोजलको लाति पठाउन ुअक्तघ 
कक्तम्तमा ३-७ ददनसम्म छोड्न सककन्द्छ। 

ढुवानी: 
सिंकतलत फोहरहरुलाई सिंक्रमण रकहत बनाइसकेपछी बन्द्द कन्द्टेनरमा राखी फोहरको प्रकृतत अनसुार 
निरपातलकाको फोहर सिंजालमा पठाउने वा अन्द्यर व्यवस्थापनको लाति ढुवानी िररनेछ।   

सरुक्षा र स्वास््य: 
कमफचारीहरूलाई स्वास््य सेवा सकुविाहरूले सतुनक्तश्चत िनुफपदफछ र ततनीहरूलाई  पयाफप्त रूपमा 
प्रक्तशक्तक्षत र  तसफाररस िरे अनसुार PPE द्वारा सरुक्तक्षत िररनेछ, कमफचारीहरूलाई कटटानस, हेपाटाइकटस 
कवरुद्धको खोप प्रदान िररनेछ र २४ घण्टा पतछ एक्सपोजर प्रोकफलेक्तक्ससमा पहुुँच िनफ सककन्द्छ। 
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फोहोर व्यवस्थापन िने सबैले उपयिु PPE (जतुा, लामो बाहलुाको िाउन, हेभी-ड्युटी पञ्जा, मास्क, 

र चश्मा वा फेस तसल्ड) लिाउन ुपछफ र फोहोर व्यवस्थापन िदाफ, पन्द्जा, मास्क र सरुक्षात्मक 
कपडाहरू (जस्तै, प्लाक्तस्टक एप्रन) न्द्यूनतम प्रयोि िररनछे । हातको सरसफाईको लाति अल्कोहलमा 
आिाररत ह्यान्द्ड रब्स वा साबनु र पानी र क्लोरीनयिु पानी (०.०५%) प्रयोि िररने छ। 

❖ फोहोर पानी र ढल व्यवस्थापन   
अस्पतालमा तनम्नानसुार दईु प्रकारका फोहोर पानी उत्पादन हनुेछन:् 

 भान्द्सा र सेनेटरीको सामान्द्य फोहोर पानी 
 दूकषत रासायतनक फोहोर पानी 

1. सामान्द्य फोहोर पानी प्रशोिन 
भान्द्सा कोठा, शौचालय, लिुा िनुे स्थान, बाथरुम र वषाफको पानीबाट तनस्कन ेसामान्द्य फोहोर 
पानीलाई प्रशोिन िनफ तनम्न योजना तजुफमा िररनेछ। यस उदे्दश्यका लाति व्यवस्थापनले तनम्नानसुार 
एक फोहोर पानी प्रशोिन प्रणाली व्यवस्था िररनेछ: 

• प्राथतमक प्रशोिन: यसमा ठूला आकारका कणहरूको क्तस्क्रतनङ समावेश हनुेछ। फोहोर 
पानीलाई उक्तचत रूपमा तनमाफण िररएको मेटातलक मेसबाट जान ददइनेछ। 

• माध्यतमक प्रशोिन: यसमा जैकवक रूपमा सकक्रय जीवहरू (हेक्तल्मन्द्थेस र सूक्ष्मजीवहरू) लाई 
स्लजमा बस्न अनमुतत ददन फोहोर पानीको जैकवक शदु्धीकरण समावेश हनुेछ। फोहोर 
पानीलाई पयाफप्त समयको लाति राक्तखनेछ, जैकवक रूपमा सकक्रय जीवहरू स्लजमा बसोबास 
िने वातावरण सतुनक्तश्चत िररनेछ। 

• ततृीय प्रशोिन: माध्यतमक प्रशोिनबाट तनस्कन ेफोहोरलाई ततृीयक प्रशोिन िररनेछ। 
ततृीयक उपचारको क्रममा, फोहोर पानीमा रहेका ठोस पदाथफहरू हटाउने र कफल्टर 
िररनेछ। क्लोरीन कीटाणशुोिन: यस चरणमा फोहोर पानीलाई सकक्रय क्लोरीनले प्रशोिन 
िरी पानीमा रहेका सकक्रय रोिजनकहरू हटाउन सककन्द्छ। 

२. दूकषत रासायतनक फोहोर पानी 
दूकषत रासायतनक फोहोर पानी मेतडकल वाडफ र अपरेकटङ तथयेटरहरू (जस्तै शरीरको तरल पदाथफ 
र मलमूर, शारीररक फोहोर), प्रयोिशालाहरू (जस्तै माइक्रोबायोलोक्तजकल कल्चरहरू, सिंक्रामक 
एजेन्द्टहरूको स्टक), औषतिबाट तनस्कन े िदफछ। अन्द्यमा सफाई िततकवतिहरू (जस्तै फोहोर 
भण्डारण कोठा), र एक्स-रे कवकास सकुविाहरूबाट तनस्कन ेिदफछ। दूकषत रासायतनक फोहोर पानी 
सङ्कलनका लाति छुिै पाइपलाइन प्रयोि िररनेछ र तनम्नानसुार प्रशोिन िररनेछ: 

क) एक्स-रे डेभलपमेन्द्टको फोहोर पानी छुिै सङ्कलन िरी चाुँदी हटाउन प्रयोि िररनेछ। 
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ख) औषति ढल प्रणालीमा तडस्चाजफ िररन ेछैन तर सिंकलन िरी तनमाफतालाई कफताफ िररनेछ। 

ि) देहायबमोक्तजम कपसाब, मल, रित इत्याददको छुिाछुिै सङ्कलन िनफका लाति प्रकक्रया र सिंयन्द्र 
स्थापना िररनेछ। 

1. प्रयोिशालाका कवतभन्न खण्डहरूबाट सबै अततररि रित, सीरम र प्लाज्मा नमूनाहरू 121°C 
(2500F) मा 30 तमनटेको लाति अटोक्लेतभङ िरेर एक ग्लास कन्द्टेनर वा फ्लास्कमा सङ्कलन 
िररनेछ। 

२. ब्लड बैंकबाट प्रयोि िररएका र म्याद सककएका रितका झोलाहरू एकसाथ प्याक िरी 
अटोक्लेतभङद्वारा तडस्पोज िररनेछ। 

3. सिंक्रमण नमूना (हेपाटाइकटस, एड्स, टाइफाइड ज्वरो आदद) परीक्षण िनफ प्रयोि िररने कपपेट, 
टेस्ट टु्यब र अन्द्य काुँचका भाुँडाहरू ०.४ प्रततशत सोतडयम हाइपोक्लोराइट घोलमा  (५ प्रततशत 
घरेल ु ब्लीचको १०० तमतलतलटर १ तलटर पानीमा) कक्तम्तमा 30 तमनेट राक्तखनेछ र कवसजफन 
िररनछे। 

१.कपसाब र मल 
क) परीक्षण समाप्त भएपतछ, प्लाक्तस्टक र काटफन कन्द्टेनरहरूमा मल सामग्री प्लाक्तस्टकको झोला 
तभर राक्तखनेछ। 

ख) स्लाईड कभर क्तस्लप, टेस्ट टु्यब र कफकल सामग्री भएको बोतलहरू ५ प्रततशत कफनोल 
घोलमा तभजाइन्द्छ (फेनोलको ११/२ ओजेड। १ क्वाटफ पानीमा वा ५ ग्राम कफनोललाई १०० 
एमएलसम्म पातलो िरी ढल तनकास प्रणालीमा खाली िररन्द्छ। 

ि) कपसाब र शरीरका अन्द्य तरल पदाथफ तसिै सोक कपटमा फातलनेछन।् यदद सिंक्रामक भएमा, 
तडस्पोजल अक्तघ 10 प्रततशत फमाफतलन वा 0.5 प्रततशत हाइपोक्लोराइट घोल, ९% क्लोररन घोल 
जस्ता कीटाणनुाशकहरू पकहले थकपनेछ। 

घ) प्रयोिशालाको फोहोर पानीलाई कीटाणशुोिन प्रकक्रया िरेर कवसजफन िररने छ। 

❖ िाकफक व्यवस्थापन  
आयोजन स्थल वरीपरर िाकफक तसग्नलको व्यवस्था िररन ेछ। अस्पताल पररसरमा पाककिं िको 
व्यवस्था िररनेछ। स्थानीय सरकार र सरोकारवालासिंि समन्द्वय िरी अस्पताल वरपरको बाटोलाई 
व्यवक्तस्थत िररनेछ। आकक्तस्मक अवस्थामा आवश्यकता अनसुार स्थानीय सरुक्षा तनकायसुँि 
सहयोिका लाति समन्द्वय िररनेछ र अस्पताल पररसरमा रहेका तीन ओटै ढोकाको प्रयोि िररनेछ।  

❖ ऊजाफ उपयोिमा वकृद्ध   
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अस्पताल सिंचालनको क्रममा आवश्यक तबजलुी नेपाल कवद्यतु प्रतिकरणबाट नक्तजकको कफडरबाट 
तलइनेछ साथै बैकक्तल्पक ऊजाफको रुपमा सोलारको समेत प्रयोि िररने छ। यसैिरी चमेना िहृमा 
एल.कप.ग्याुँस तथा दाउराको प्रयोि घटाउन कवद्यतुको प्रयोिलाई प्रथातमकता ददईनेछ। 

❖ कवपद जोक्तखमबाट पने प्रभाव 
अस्पताल पररसर तभर तनमाफण भएका भौततक पूवािारहरु भकूम्प प्रततरोिात्मक छन। भवन ऐन 
२०५५ बमोक्तजमको राकिय भवन सिंकहतालाई पालना िरी भवन तनमाफण िररएका छन। अस्पतालमा 
हनुसक्ने आिलािी तनयन्द्रण िनफ हरेको भवनमा पयाफप्त मारामा अक्तग्न तनयन्द्रण यन्द्र जडान िररनेछ, 
साथै आकक्तस्मक सिंकेतका लाति साईरनको व्यवस्था िररनेछ। कमफचारीलाई आपतकालीन तयारीका 
कवषयमा तातलमको व्यवस्था िररनेछ। अस्पतालमा आपतकालीनद्वारहरुको समेत व्यवस्था िररएको 
छ। 
८.२.१.२ जैकवक प्रभाव 

❖ वनस्पततमा प्रभाव  
अस्पताल क्षेरका खाली ठाउुँमा वकृ्षारोपण िररनेछ। आयोजना क्षेरमा रहेका बोटकवरुवालाई सिंरक्षण 
िररनेछ।  

८.२.१.३ सामाक्तजक आतथफक र साुँस्कृततक क्षरेमा पने प्रभाव 

❖ पेशाित स्वास््य र कमफचारी सरुक्षा  
फोहोर व्यवस्थापन र व्यावसाकयक स्वास््य तथा सरुक्षा (OHS) सतमतत' को िठन िररनेछ। सबै 
कमफचारीहरूलाई सरुवा रोिहरू कवरुद्ध खोप लिाइनेछ। सबै कमफचारीहरूलाई स्वास््य र सरुक्षाका 
मदु्दाहरू, आिोको जोक्तखम, भकूम्प आदद बारे सचेतना र तातलम प्रदान िररनेछ। व्यावसाकयक 
स्वास््य र सरुक्षा सम्बन्द्िी तनदेशन र पोस्टरहरू कवकास िरी पोस्ट िररनेछ। आवश्यक सिंख्यामा 
आिो तनभाउने उपकरणहरू (प्रत्येक 3 ककलोग्राम क्षमताको) जडान िररनछे। लेड ज्याकेट 
(रेतडयोलोजी कवभािमा सिंलग्न कमफचारीहरूका लाति), पन्द्जा, बटु, टोपी, एप्रन र मास्क (फोहोर 
व्यवस्थापन र प्रयोिशालामा सिंलग्न कमफचारीहरूका लाति) जस्ता सरुक्षा उपकरणहरू उपलब्ि 
िराइनेछ। 

❖ स्थानीय िमफ सिंस्कृततमा प्रभाव 
अस्पताल सिंचालन हुुँदा स्थानीय िमफ तथा सिंस्कृततलाई नकारात्मक प्रभाव पने कुनै पतन कक्रयाकालाप 
िनफ वा िराउन ददइने छैन। 

❖ सावफजतनक सकुविामा बढ्ने चाप  
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आयोजना सिंचालनको क्रममा त्यहाुँ अवक्तस्थत सावफजतनक सेवा सकुविाका सािनको प्रयोि िने 
जनसिंख्यामा उल्लेख्य रुपमा वकृद्ध हनु सक्ने देक्तखन्द्छ। यस्ता समस्या स्वत रुपमा त्यस स्थानमा 
हनु ेकवकास तथा व्यवसाकयक कवस्तारले समयानकुुल रुपमा समािान हनुेछ। 

❖ कवपद व्यवस्थापन  
सम्भाकवत कवपद, भकूम्प र आिलािी आददको क्रममा प्रभाकवत हनु सक्ने स्थानीय तथा अस्पतालका 
व्यक्तिहरुलाई व्यवस्थापनका लाति अस्पताल क्षेरमा रहेको खलु्ला क्षेर प्रयोि िररने छ। 
आकक्तस्मक सामग्रीको भण्डारण सरुक्तक्षत स्थानमा िररन ेछ। कवपद व्यवस्थापन सम्वक्तन्द्ि तातलम 
तथा प्रक्तशक्षणको व्यवस्था र समय समयमा अन्द्तरकक्रया समेतको व्यवस्था िररने छ। 

❖  जनसिंख्या वकृद्ध, कोलाहल तथा अन्द्य सामाक्तजक समस्या  
यस्ता समस्या स्वत रुपमा त्यस स्थानमा हनु ेकवकास तथा व्यवसाकयक कवस्तारले तथा निरपातलकाको 
नीतत तथा कायफक्रमहरुले समयानकुुल रुपमा यस्ता समस्या समािान हनुेछ। स्थानीय सरोकारवाला 
तथा स्थानीय तहसुँि समन्द्वय िरी त्यस्ता समस्या समािान िररने छ। 

❖ लैंतिक कवभेद  
प्रस्तावकको तफफ बाट अस्पताल सिंचालनको क्रममा मकहलाहरुलाई समान रोजिारीको अवसर प्रदान 
तथा सम्भाकवत मकहला कहिंसाका घटनालाई दरुुत्साहन िररनेछ र यस्ता घटना हनु नददन तनयतमत 
अनिुमनको व्यवस्था हनुेछ। 

❖ सरुवा रोि सिंक्रमण  
आयोजना सिंचालनको क्रममा आउने कवरामी, कवरामीको कुरुवा, कमफचारी, लिायतका अस्पतालसुँि 
सम्वक्तन्द्ित  मान्द्छेहरुलाई आवश्यक स्वास््य मापदण्ड परुा िरेर मारै बाहय व्यक्तिसुँि सम्पकफ मा 
आउन े व्यवस्था िररने छ। अस्पतालका कवरामी, कवरामीको कुरुवा र कमफचारी, लिायतका 
अस्पतालसुँि सम्वक्तन्द्ित मान्द्छेहरुलाई सरुवा रोि सिंक्रमण कवरुद्धको खोप प्रथातमकताका साथ 
ददइनेछ र  अनावश्यक व्यक्तिहरुलाई अस्पताल क्षरेमा प्रवेश िनफ ददइने छैन।  

८.३ प्रभाव पकहचान, आुँकलन, तह तनिाफरण र उल्लेखनीयताको मूल्याङ्कन िने कवति 
तथा औजार  
स्थलित अध्ययनका क्रममा कवज्ञहरुवाट सझुाव िररएका तथा स्थलित भ्रमणका क्रममा 
सरोकारवालाहरुले उठान िरेका सवालहरुलाई तबतभन्न मापदण्डहरुको आिारमा वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन (वा.प्र.मू.) का लाति प्राथतमकीकरण िररएको छ। सचुीबद्ध िररएका तथा उठाइएको 
सवालहरुको प्रासिंतिकताका तथा तनक्तश्चतताका आिारमा यस आयोजनाले पनफ सक्ने असरहरुलाई 
प्राथतमकीकरण िररएको छ। यसै िरी आयोजना क्षेरको आिारभतू जानकारीको आिारमा तनक्तश्चतसुँि 
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आयोजना प्रभावहरू क्तचरण िनफका लाति आिारभतू जानकारीको पयाफप्तताका आिारहरु समेत कवचार 
िररएको छ।  

मातथको मापदण्डहरुमा आिाररत भएर तनम्न यस आयोजनाले पाने वातावरणीय असरहरू लाइ 
वा.प्र.मू. अध्ययनका लाति प्राथतमकककरण िररएको छ। प्राथतमकतामा परेका वातावरणीय मदु्दाहरूलाई 
तनमाफण र सञ्चालन अवतिहरूका लाति वातावरणीय सिंरक्षण तनयमावली २०७७ को प्राविान अनसुार 
तनम्न तीन अलि क्षेरहरूमा समूहीकृत िररएको छ। 

यस प्रस्ताव कायाफन्द्वयन क्षेरको सन्द्दभफ सामाग्री तथा कफल्डको अनिुमन पनुरावलोकनबाट प्राप्त 
जानकारीलाइ प्रस्ताव कायाफन्द्वयन िदाफ हनु ेसम्भाव्य अनकूुल र प्रततकूल असरहरुको पकहचान िरी 
त्यसको जैकवक, भौततक, सामाक्तजक आतथफक िरी ३ क्तशषफक अन्द्तिफत छुट्याईनेछ। पकहचान िररएका 
सम्भाव्य अनकूुल र प्रततकूल असरहरुको स्थानीय वातावरणमा भकवष्यमा हनु सक्न ेपररवतफनहरुको 
अनमुान िररनेछ। वातावरणीय पद्धतीको कवश्लषेण िनफ मेकिक्स प्रणाली अपनाईनेछ। प्रस्ताब सुँि 
सम्वक्तन्द्ित नीतत, काननु, तनयम, तनदेक्तशका र पूवफ अनभुव तथा कवशेषज्ञताको आिारमा ठहर िररएको 
छ।  
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तातलका 8-2 : प्रभाव पकहचान, आुँकलन, तह तनिाफरण र उल्लेखनीयताको मूल्याङ्कनको तातलका 
क्षरे वातावरणीय 

प्रभाव 

पररमाण फैलावट अवति मान औक्तचत्यता सकारात्मक प्रभाव अतभबकृद्धका उपाय 

क) सकारात्मक प्रभाव  
१. तनमाफण तथा सिंचालनको चरण       
िणुस्तरीय स्वास््य 
सेवा प्रदान 
 

प्रत्यक्ष उच्च 

(६०) 

क्षेरीय 

(६०) 

ददघफकातलन 

(२०) 

१४० उच्च 
महत्वपूणफ 

यस अस्पताल सिंचालन भए यस क्षेरका मातनसहरुमा 
स्वास््य सेवा पहचुमा वकृद्ध हनुेछ। यस अस्पतालको 
तनमाफण पश्चात पतछ भ.ूपू. तथा बहालवाला सशस्त्र 
प्रहरी र ततनका पररवार र यस क्षेरको स्थानीय 
मातनसहरुलाई िणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान 
िररनेछ। अस्पतालले आफ्नो सेवालाई  
आितुनकीकरण र तबस्तार िरेर आिामी ददनहरुमा 
झनै िणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान िने छ। साथै 
आयोजना प्रभाकवत तथा आम नािररकलाई तनक्तश्चत 
प्रततशत आरक्षण प्रदान िररन ेछ। 

आतथफक 
कक्रयाकलाप तथा 
व्यापारमा वकृद्ध   
 

अप्रत्यक्ष मध्यम 

(२०) 
स्थानीय 

(२०) 
ददघफकातलन 

(२०) 
६० महत्वपूणफ आयोजना सञ्चालनले स्थानीय जनताको दैतनक 

आतथफक कक्रयाकलापमा बकृद्ध हनुेछ। आयोजना 
स्थलमा स्थानीय वस्त,ु बजार, खाद्यान्न र अन्द्य 
आिारभतू आवश्यकताको माि अनसुार आपूततफ िनफ 
स्थानीय सरोकारवाला सिंि समन्द्वय 
िररनेछ।आयोजना स्थल वरपर व्यवक्तस्थत तररकाले 
पसल, सेवा, फ्ल्याट/कोठाको सिंख्यामा वकृद्ध िनफ 
सरोकारवाला सिंि समन्द्वय िररनेछ। कवरामी र 
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आिन्द्तकुको चाप बढेमा ट्याक्सी र यातायातका 
सािनको सिंख्या बढ्नलेु स्थानीयको अथफतन्द्रमा बकृद्ध 
हनु ेतनक्तश्चत छ । अस्पतालका लाति अत्यावश्यक 
सामाग्री स्थानीय बजारबाट खररद िदाफ स्थानीय 
व्यवसाय प्रवद्र्िन हनुेछ । पूणफरुपमा अस्पताल 
सञ्चालनमा आएपतछ स्थानीय जनताको दैतनक 
कक्रयाकलाप तलुनात्मक रूपमा बढ्नेछ र सरल 
रुपमा स्वस्थ सेवा पाउनेछन।्यस आयोजन क्षेरमा  
हनुे दैतनक आतथफक कक्रयाकलापलाई  स्थानीय सिंि 
समन्द्वय िरी व्यवक्तस्थत िररनेछ। 

रोजिारीको अवसर  
 

अप्रत्यक्ष मध्यम 

(२०) 
स्थानीय 

(२०) 
ददघफकातलन 

(२०) 
६० महत्वपूणफ अस्पताल सिंचालनको क्रममा अस्पतालका लाति 

आवश्यक कमफचारी अस्थायी रुपमा करार सेवामा 
सशस्त्र प्रहरी बल भन्द्दा बाकहरका स्थानीयहरुलाई 
प्राथतमकता ददई काममा लिाइनेछ। 

जमीनको मूल्य वकृद्ध 
 

अप्रत्यक्ष मध्यम 

(२०) 

स्थानीय 

(२०) 

ददघफकातलन 

(२०) 

६० महत्वपूणफ अस्पताल सञ्चालन भएपतछ अस्पताल आसपासका 
क्षेरमा चहलपहल बढ्ने तथा व्यवसायीकरण हनुे 
हनु्द्छ जसले िदाफ आसपासका जमीनहरुको मलु्य 
बढ्न ेसम्भावना रहन ेछ।  

अस्पताल क्षेर तभर  
हररयाली कायम 
िने 
 

अप्रत्यक्ष तनम्न 
(१०) 

स्थलित 

(१०) 

ददघफकातलन 

(२०) 

४० कम 
महत्वपूणफ 

अस्पताल क्षेर तभर बिैंचा तनमाफण िरी हररयाली 
प्रवद्धफन िररनेछ। आयोजना वरपर रहेका खलु्ला 
स्थानमा वकृ्षारोपण िनफ आयोजनाको बाकषफक कायफमा 
व्यवस्था िररनेछ। 
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अस्पतालको 
सस्थाित सामाक्तजक 
उत्तरदाकयत्व वहन 
माफफ त स्थानीय 
लाभाक्तन्द्वत 
 

प्रत्यक्ष मध्यम 

(२०) 

स्थानीय 

(२०) 

ददघफकातलन 

(२०) 

 

६० महत्वपूणफ अस्पतालले स्थानीय क्षेरमा कवतभन्न सामदुाकयक सिंघ 
सिंस्थाहरू माफफ त भै परर आउने अवस्थामा कवज्ञ 
क्तचककत्सक सकहत स्वास््य क्तशकवर सिंचालन िररनेछ 
तथा कवपद व्यवस्थापन कायफमा सहयोि पयुाफउनेछ।  
 

क्षरे वातावरणीय 

प्रभाव 
पररमाण फैलावट अवति मान औक्तचत्यता नकारात्मक प्रभाव न्द्यूनीकरणका उपाय 

(ख) नकारात्मक प्रभाव  

१. तनमाफण चरण 
 

भौततक/ रासायतनक प्रभाव  
भ-ूउपयोिमा 
पररवतफन  

अप्रत्यक्ष तनम्न 

(१०) 

स्थलित 

(१०) 

दीघफकालीन 

(२०) 

४० कम 

महत्त्वपूणफ 
भौततक सिंरचना तनमाफण अस्पताल क्षेर तभरको खलु्ला 
स्थानमा िररने हुुँदा उल्लेख्य असर नहनु।े 

जमीन उत्खनन तथा 
तबग्रन व्यवस्थापन  

अप्रत्यक्ष तनम्न 

(१०) 
स्थलित 

(१०) 
अल्पकातलन 

(५) 
२५ कम 

महत्त्वपूणफ 
आयोजना तनमाफणको क्रममा जि खन्द्दा तनस्केको 
माटोलाई अस्पताल क्षेर तभर रहेको खाली जतमनमा 
पनुस्थाफपना र सम्याउन प्रयोि िररनेछ। अन्द्य 
तनमाफणजन्द्य फोहरलाई उक्तचत व्यवस्थापन िररनेछ। 

तनमाफण सामग्री 
भण्डारणले हनुे असर  

प्रत्यक्ष तनम्न 

(१०) 
स्थलित 

(१०) 
अल्पकातलन 

(५) 
२५ कम 

महत्त्वपूणफ 
पानीले नतबग्रने तनमाफण सामग्री अस्पताल क्षेर तभर 
रहेको सिंरचना तनमाफण हनुे क्षेर नक्तजकै रहेको खलु्ला 
स्थानमा राक्तखनेछ भने पानीले तबग्रने तनमाफण सामग्री 
तनमाफण स्थल नक्तजकै टहरा बनाई राक्तखनेछ। खलु्ला 
स्थानमा राक्तखएको तनमाफण सामग्रीलाई     अस्थाई 
घेराबर िररने छ। 
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वाय ुप्रदूषण  प्रत्यक्ष तनम्न 

(१०) 
स्थानीय 

(२०) 
अल्पकातलन 

(५) 
३५ कम 

महत्त्वपूणफ 
ढुवानी सािनहरुमा तनमाफण सामग्री लोड 
िररसकेपतछ अतनवायफ रुपमा तरपालले ढाकेर 
आयोजना स्थल सम्म ढुवानी िररनेछ। िलुो 
उत्सजफन कम िनफको लाति तनमाफण क्षेरमा 
आवश्यकता अनसुार पानी  छककफ ने  व्यवस्था िररन े
छ। 

तनमाफण कायफले िदाफ 
हनु ेध्वनी प्रदूषण  

प्रत्यक्ष मध्यम 
(२०) 

स्थलित 

(१०) 
अल्पकातलन 

(५) 
३५ कम 

महत्त्वपूणफ 
आयोजन स्थल हाल सिंचालन भएको अस्पताल 
पररसर तभर रहेको हनुाले आयोजना तनमाफणको 
क्रममा सिंचालन हनु ेउपकरण तथा तनमाफण कायफबाट 
आउन ेध्वतनले वररपरी ध्वतन प्रदूषण हनुे सम्भावना 
रहन्द्छ। यसका लाति आयोजना क्षेरमा सिंचालन 
हनु े सवारी सािन तथा सिंयन्द्र ध्वतनको राकिय 
मापदण्ड अनरुुपको हनु ेव्यवस्था िररनेछ। 

कामदार तथा काम 
िने स्थान 
व्यवस्थापन  

प्रत्यक्ष तनम्न 

(१०) 
स्थलित 

(१०) 
मध्यकातलन 

(१०) 
३० कम 

महत्त्वपूणफ 
अस्पताल क्षेर तभर रहेको खाली स्थानमा 
अस्पतालमा आउने तबरामी तथा आिन्द्तकुहरु तथा 
नक्तजकै रहेको बक्तस्त क्षेरमा कुनै पतन असर तथा 
बािा नहनुे ककतसमले मजदरुहरुलाई बस्नको लाति 
श्रम क्तशकवर बनाइनेछ र तनमाफण समाग्री राक्तखने छ। 
कामदार बस्ने स्थानमा तबजलुी र पानीको व्यवस्था 
िररनेछ र श्रम क्तशकवर नक्तजकै शौचालयको व्यवस्था 
िररनेछ। फोहोर फाल्नको लाति डस्टतबनको 
व्यवस्था िररनेछ। श्रम क्तशकवर वरपर सरसफाई 
िररनेछ।       
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ढल व्यवस्थापनमा 
समस्या 

अप्रत्यक्ष तनम्न 

(१०) 
स्थलित 

(१०) 
अल्पकातलन 

(५) 
25 कम 

महत्त्वपूणफ 
बषाफतको पातन तकाफउन आवश्यक ढलको तथा 
नालाको व्यवस्थापन हनुेछ। 

तनमाफण क्षेर तथा 
कामदार क्तशकवरबाट 

तनक्तस्कन े फोहोरको 
व्यवस्थापन  

प्रत्यक्ष तनम्न 

(१०) 
स्थलित  

(१०) 
अल्पकातलन 

(५) 
25 कम 

महत्त्वपूणफ 
अस्पतालको सिंरचना तनमाफण तथा कामदार 
क्तशकवरबाट तनक्तस्कन ेकवतभन्न ककतसमका फोहरहरूलाई 
फोहरको प्रकृतत अनसुार जैकवक फोहरलाई मलको 
रुपमा पररवतफन िररने छ र पनुचक्रीय फोहर 
सिंकलन िरी प्रयोि िनफ तमल्ने फोहरलाई पनु प्रयोि 
िररने छ र पनु प्रयोि िनफ नतमल्ने फोहरलाई 
सिंकलन िरी स्थानीय तहले व्यवस्था िरेको स्थानमा 
लतिनेछ। तनमाफणजन्द्य फोहरलाई सकेसम्म खाल्डा 
खलु्डी  पनुफ र जमीन समथर िनफ प्रयोि िररनेछ। 

रङ्गरोिन तथा 
रसायनहरूको 
प्रयोि 

प्रत्यक्ष तनम्न 

(१०) 
स्थलित 

(१०) 
अल्पकालीन 

(५) 
25 कम 

महत्त्वपूणफ 
आयोजना तनमाफणको क्रममा प्रयोि हनु ेरिंि, रसायन, 
तेल, तग्रज आदद चहुावट भएमा चहुावट  भएका 
बस्त ुवातावरणमा तमतसन नददन भण्डारण िररएको 
स्थानमा आकक्तस्मक सिंकलन िनफ तमल्ने खाडल 
आदद तनमाफण िररने छ जसलाई पछी सरुक्तक्षत 
व्यवस्थापन िररने छ। यस्ता बस्त ु चलाउदा 
आवश्यक सरुक्षा साबिानी अपनाइने छ। 

जैकवक प्रभाव        
वनस्पततको क्षतत प्रत्यक्ष तनम्न 

(१०) 
स्थलित 

(१०) 
अल्पकालीन 

(०५) 
25 कम 

महत्त्वपूणफ 
अस्पताल तनमाफण क्षेरमा वन क्षेर नरहेकोले त्यस 

क्षेरमा कुनै पतन बोट कवरुवा हटाउईने छैन। आयोजना 
तनमाफणका क्रममा खाली रहेका ठाउमा स्थानीय जातका 
वोटकवरुवाहरू लिाइने छ। 
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सामाक्तजक, आतथफक र  साुँस्कृततक       
सावफजतनक सकुविामा 

बढ्ने चाप  
अप्रत्यक्ष मध्यम 

(२०) 
स्थानीय 

(२०) 
अल्पकालीन
(०५) 

४५ महत्त्वपूणफ आयोजना तनमाफणको क्रममा त्यहाुँ अवक्तस्थत 
सावफजतनक सेवा सकुविाका सािनको प्रयोि िने 
जनसिंख्यामा केकह वकृद्ध हनु सक्ने देक्तखन्द्छ। यसको 
समािानका लाति तनमाफण व्यवसायीले आफ्ना 
कामदारलाइ चाकहने आवश्यक सामग्री क्याम्पमा नै 
व्यवस्था िररने छ।     

पेशाित स्वास््य 
तथा सरुक्षा 

प्रत्यक्ष मध्यम  

(२०) 
स्थलित 

(१०) 
मध्यकातलन 

(१०) 
४० कम 

महत्त्वपूणफ 
आयोजना तनमाफण िदाफ कवतभन्न प्रकृततका 
औजारहरूको प्रयोिले कामदारहरूलाई चोटपटक 
लाग्न,े कवमारी पने हुुँदा कामदारलाई व्यक्तिित 
सरुक्षाका सािनहरूको प्रयोि िराउने, आयोजना 
स्थलमा प्राथतमक उपचारको व्यवस्था िररने छ र 
सामान्द्य ककतसमका औषतिहरू काम हनुे स्थानमा 
राक्तखने छ। ठूला  समस्या परेमा अस्पताल पयुाफउन े
व्यवस्था िररने छ। कामदारहरुलाई कामको 
प्रकृततअनसुार मास्क, हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, ग्लोभस, 
सेतनटाइजरको व्यवस्था िररनेछ।   

मजदरु, तलब र 
बाल श्रमको समस्या    

अप्रत्यक्ष तनम्न 

(१०) 
स्थानीय 

(२०) 
मध्यमकातल
न 

(१०) 

४० कम 

महत्त्वपूणफ 
मजदरुहरु तबच कुनै पतन प्रकारको कवभेद िररन े
छैन, मजदरुहरुलाई समयमा तलब उपलब्ि 
िररनेछ। बालमजदरुी तनयन्द्रण िनफका लाति सोह्र 
वषफ मतुनका बाल-बातलकालाई आयोजनाको 
कक्रयाकलापहरुमा सिंलग्न िराउन तनषेि िररने छ। 
आयोजनाको कुनै पतन कायफमा कुनै पतन ककतसमको 
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बाल श्रम प्रयोि प्रततबक्तन्द्ित िररनेछ र छड्के 

जाुँचको समेत व्यवस्था िररनेछ। 
लैंतिक कवभेद अप्रत्यक्ष तनम्न 

(१०) 
स्थानीय 

(२०) 
अल्पकातलन 

(०५) 
३५ कम 

महत्त्वपूणफ 
आयोजनामा काम िनफ आउने परुुष तथा मकहला 
कामदारका तबचमा भेदभाव िररने छैन तथा समान 
कामको समान ज्याला प्रदान िररनेछ।  
कायफस्थलमा मकहला मातथ हनु सक्ने शाररररक तथा 
यौन जन्द्य कहिंसालाइ दरुुत्शाहन िररने तथा यस्तो 
िने मातथ कानतुन कारवाही िररने छ । प्रस्तावकको 
तफफ बाट यसको तनयतमत अनिुमनको व्यवस्था हनुेछ। 
परुुष कामदारहरुलाई उनीहरुका मकहला 
समकक्षीहरुको सम्मान िने तनदेशन ददइनेछ। 

कवपद व्यवस्थापन   प्रत्यक्ष मध्यम  

(२०) 
स्थानीय 

(२०) 
दीघफकालीन 

(२०) 
६० महत्त्वपूणफ भकूम्प, आिलािी जस्ता कवपद व्यवस्थापनका लाति 

अस्पतालको खलु्ला क्षेर प्रयोि िररने छ, र 
आवश्यक सामग्रीको भण्डारण िररने छ र कवपद 
व्यवस्थापन सम्बक्तन्द्ि तातलम तथा प्रक्तशक्षणको 
व्यवस्था िररन ेछ। आयोजना तनमाफण तथा सिंचालन 
अवतिमा सरुक्षा व्यवस्था तनरन्द्तर िररने छ र 
स्थानीय तनकायसुँि समन्द्वय िरी कायफ िररन ेछ। 

सरुवा रोि सिंक्रमण  प्रत्यक्ष मध्यम  

(२०) 
स्थानीय 

(२०) 
दीघफकालीन 

(२०) 
६० महत्त्वपूणफ आयोजना तनमाफणको क्रममा आउन ेतनमाफण कम्पनीका 

तनमाफण व्यवसायी, कमफचारी, मजदरु लिायतका 
मान्द्छेहरूलाई आवश्यक स्वास््य मापदण्ड परुा िरेर 

मारै कायफस्थलमा आउन े व्यवस्था िररने छ। 



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.    114 

असम्वक्तन्द्ित त अनावश्यक व्यक्तिहरूलाई आयोजना 
क्षेरमा प्रवेश िनफ ददइन ेछैन।  

२. सिंचालन चरण        
भौततक/ रासायतनक प्रभाव       
वाय ुप्रदूषण  प्रत्यक्ष तनम्न 

(१०) 
स्थानीय 

(२०) 
दीघफकालीन 

(२०) 
५०  महत्वपूणफ आयोजन सञ्चालनमा क्रममा सवारी सािनले िनफ 

सक्ने वाय ुप्रदूषणलाई तनयन्द्रण िनफ सवारी प्रदूषण 
मापदण्ड परुा िरेको सवारी मार अस्पताल हात 
तभर प्रवेश ददइनेछ। नेपाल िणुस्तर मापदण्ड 
अनरुुपको जेनेरेटर प्रयोि िररनेछ। जेनेरेटरबाट 
उत्सजफन भएको िवुाुँलाई समय समयमा मापन िरी 
मापदण्ड पररक्षण िररनेछ| जेनेरेटरबाट उत्सजफन 
भएको िवुाुँलाई वरपर रहेको भवन भन्द्दा ५ तम 
अग्लो क्तचम्नीबाट वातावरणमा छोतडनेछ। आयोजना 
क्षेर तभर अव्यवक्तस्थत फोहोर बाल्ने कामलाई 
तनरुत्साकहत िररनेछ। 

ध्वनी प्रदूषण प्रत्यक्ष तनम्न 
(१०) 

स्थलित 

(१०) 

दीघफकालीन 

(२०) 

४० कम 

महत्वपूणफ 
अस्पताल हाता तभर ध्वनी प्रदूषण िने सवारी सािन, 
लाउड क्तस्पकर जस्ता उपकरण सिंचालनमा रोक 
लिाइनेछ। अस्पतालले प्रयोि िने जेनेरेटरलाई  
ध्वनी तनयन्द्रण िने कक्षमा राखेर सिंचालन 
िररनेछ। कामदारहरूलाई कान मफ/इयरप्लिको 
सरुक्षात्मक उपायहरू उपलब्ि िराइनेछ। फोमको 
प्रयोि िरी अक्तक्सजन तसतलन्द्डर र प्रशोिन इकाईको 
लोतडङ र अनलोतडङको आवाजलाई कम िररनेछ। 



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.    115 

जेनेरेटर आददको आवतिक ममफतसम्भारबाट ध्वतन 
प्रदूषणलाई रोककनेछ।  

जल प्रदूषण  प्रत्यक्ष मध्यम 
(२०) 

स्थानीय 

(२०) 

दीघफकालीन 

(२०) 

६० महत्वपूणफ अस्पतालका ितततबतिबाट उत्सजफन हनुे फोहोर 
पानीलाई प्रशोिन िरेर मार बल्ख ुखोलामा कवसजफन 
िररन े छ । कवक्तस्तत वयान पररच्छेद आठको 
८.२.१.१ मा  रहेको जल प्रदूषण क्तशषफकमा िररएको 
छ। 

वषाफतको पानीको 
व्यवस्थापन  

अप्रत्यक्ष तनम्न 
(१०) 

स्थलित 

(१०) 

अल्पकालीन 

(५) 

२५ कम 

महत्वपूणफ 
अस्पताल क्षेरमा वषाफतको पानी व्यवस्थापन िनफ 
आवश्यक नालाको व्यवस्थापन िररने छ। 
अस्पताललाई आवश्यक पने पहुुँचमािफ पनुस्थाफपना 
िदाफ पहुुँचमािफ क्षेरमा नालाको तनमाफण िररने छ। 
वषाफतमा परेको पानी स्थानीय तहले व्यवस्था िरेको 
ढलमा तमसाइनेछ।  

जमीनमतुनको 
पानीको सतह तथा 
री-चाजफमा असर 

प्रत्यक्ष तनम्न 
(१०) 

स्थलित 

(१०) 

दीघफकालीन 

(२०) 

४० कम 

महत्वपूणफ 
यस आयोजनाका लाति आवश्यक हनुे पानीको 
आपूततफ मातातीथफ खानेपानी उपभोिा सतमती माफफ त 
आपूततफ िनेछ। यस आयोजनामा जमीन मतुनको 
पानीलाई अततआवश्यक समयमा बाहेक प्रयोिमा 
ल्याइने छैन । जमीन मतुनको पानीको सतह 
बढाऊन बषाफतको पानीलाई इनार माफफ त री-चाजफ 
िररनेछ। 

रासायतनक तथा 
िातजुन्द्य फोहोर 
 

अप्रत्यक्ष तनम्न 
(१०) 

स्थलित 

(१०) 

दीघफकालीन 

(२०) 

४० कम 

महत्वपूणफ 
आयोजना सिंचालनको क्रममा प्रयोि हनु ेरिंि, रसायन, 

तेल आदद लाई सरुक्तक्षतरूपमा भण्डारण िररनेछ, 
तथापी चहुावट भएमा चहुावट भएका बस्त ु



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.    116 

वातावरणमा तमतसन नददन भण्डारण िररएको 
स्थानमा आकक्तस्मक सिंकलन िनफ तमल्ने खाडल 
आदद तनमाफण िररने छ जसलाई पछी सरुक्तक्षत 
व्यवस्थापन िररने छ। यस्ता बस्त ु चलाउदा 
आवश्यक सरुक्षा साबिानी अपनाइने छ। 

कवककरणीय 
उपकरणबाट 
कवककरणको जोक्तखम 
 

प्रत्यक्ष मध्यम 
(२०) 

स्थलित 

(१०) 
दीघफकालीन 

(२०) 
५० महत्वपूणफ कवककरणको मखु्य स्रोतहरु X-ray, MRI, ECG 

मेतसन र फोटोकेतमकल तरलको सम्पकफ  रहने 
कमफचारीलाई कवककरण शरीरमा जना नददन उक्तचत 
पोसाकको ब्यबस्था िररनेछ। कवककरणीय 
उपकरणलाई  समय समयमा जाच िरी कवककरण 
चहुावट हनुबाट रोककनेछ। कवककरणीय 
उपकरणलाई कवशेष कक्ष र कम मातनस 
आवतजावत हनुी स्थानमा जडान िररनेछ। कवककरण 
फोहर स्रोतबाट छुिै सिंकलन िररनेछ। 

ठोस फोहोर 

व्यवस्थापन  

प्रत्यक्ष उच्च 

(६०) 

स्थानीय 

(२०) 

दीघफकालीन 

(२०) 

१०० िेरै 
महत्वपूणफ 

आयोजना सिंचालनको क्रममा तनक्तस्कन े कवतभन्न 
ककतसमका फोहोरहरु लाई फोहोरमैला व्यवस्थापन 
ऐन (२०६८) ले तोककएको मापदण्डमा अनरुुप 
फोहोरको प्रशोिन र व्यवस्थापन िररनेछ। वसृ्ततृ 
वयान पररच्छेद आठको ८.२.१.१ मा  रहेको 
फोहोर व्यवस्थापन क्तशषफकमा िररएको छ। 

फोहोर पानी र ढल 

व्यवस्थापन   

प्रत्यक्ष मध्यम 

(२०) 

स्थलित 

(१०) 

दीघफकालीन 

(२०) 

५० महत्वपूणफ अस्पताल सिंचालनको क्रममा तनक्तस्कन े कवतभन्न 

ककतसमका कायफबाट तनक्तस्कन ेतरल पदाथफ, अस्पतालको 
प्रयोिशालाबाट तनष्कासन हनुे तरल फोहोरलाई 
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प्रशोिन प्रकक्रया िरेर मारै नक्तजकको पानीको श्रोतमा 
पठाइने छ। प्रशोिन निरीएको फोहोर पानीलाई 
वषाफतको पानीमा तमतसन ददइन ेछैन।  

िाकफक व्यवस्थापन  अप्रत्यक्ष तनम्न 
(१०) 

स्थानीय 

(२०) 

दीघफकालीन 
(२०) 

५० महत्वपूणफ आयोजन स्थल वरीपरर िाकफक तसग्नलको व्यवस्था 
िररन ेछ। अस्पताल पररसरमा पाककिं िको व्यवस्था 
िररनेछ। स्थानीय सरकार र सरोकारवालासिंि 
समन्द्वय िरी अस्पताल वरपरको बाटोलाई 
व्यवक्तस्थत िररनेछ। आकक्तस्मक अवस्थामा 
आवश्यकता अनसुार स्थानीय सरुक्षा तनकायसुँि 

सहयोिका लाति समन्द्वय िररने छ। आवश्यकता 
अनसुार अस्पताल पररसरमा रहेका तीन ओटै 
ढोकाको प्रयोि िररनेछ। 

ऊजाफ उपयोिमा 
वकृद्ध   
 

अप्रत्यक्ष मध्यम 
(२०) 

स्थलित 

(१०) 

दीघफकालीन 

(२०) 

 

५० महत्वपूणफ अस्पताल सिंचालनको क्रममा तबजलुीको साथ् साथै 
बैकक्तल्पक ऊजाफको रुपमा सोलार समेत प्रयोि िररन े
छ। यसैिरी चमेना िहृमा  एल.कप. ग्याुँसको प्रयोि 
घटाउन कवद्यतुको प्रयोिलाई प्रथातमकता ददईनेछ। 

कवपद जोक्तखमबाट 
पने प्रभाव 
 

प्रत्यक्ष  मध्यम 
(२०) 

स्थलित 
(१०) 

दीघफकालीन 
(२०) 

५०  महत्वपूणफ अस्पताल पररसर तभर तनमाफण भएका भौततक 
पूवािारहरु भकूम्प प्रततरोिात्मक छन। भवन ऐन 
२०५५ बमोक्तजमको राकिय भवन सिंकहतालाई पालना 
िरी भवन तनमाफण िररएका छन। अस्पतालमा 
हनुसक्ने आिलािी तनयन्द्रण िनफ हरेको भवनमा 
पयाफप्त मारामा अक्तग्न तनयन्द्रण यन्द्र जडान िररनेछ, 
साथै आकक्तस्मक सिंकेतका लाति साईरनको व्यवस्था 
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िररनेछ। कमफचारीलाई आपतकालीन तयारीका 
कवषयमा तातलमको व्यवस्था िररनेछ। अस्पतालमा 
आपतकालीनद्वारहरुको समेत व्यवस्था िररएको 
छ। 

जैकवक प्रभाव  
वनस्पततमा प्रभाव  
 

प्रत्यक्ष मध्यम  

(२०) 

स्थलित  

(१०) 

दीघफकालीन 

(२०) 

५० महत्वपूणफ अस्पताल क्षेरका खाली ठाउुँमा वकृ्षारोपण 
िररनेछ। आयोजना क्षेरमा रहेका बोटकवरुवालाई 
सिंरक्षण िररनेछ।  

सामाक्तजक आतथफक र साुँस्कृततक क्षरेमा पने प्रभाव  
पेशाित स्वास््य र 
कमफचारी सरुक्षा  
 

प्रत्यक्ष उच्च 
(६०) 

स्थलित 

(१०) 
दीघफकालीन 

(२०) 
९० महत्वपूणफ फोहोर व्यवस्थापन र व्यावसाकयक स्वास््य तथा 

सरुक्षा (OHS) सतमतत' को िठन िररनेछ।सबै 
कमफचारीहरूलाई सरुवा रोिहरू कवरुद्ध खोप 
लिाइनेछ ।सबै कमफचारीहरूलाई स्वास््य र 
सरुक्षाका मदु्दाहरू, आिोको जोक्तखम, भकूम्प आदद 
बारे सचेतना र तातलम प्रदान िररनेछ।व्यावसाकयक 
स्वास््य र सरुक्षा सम्बन्द्िी तनदेशन र पोस्टरहरू 
कवकास िरी पोस्ट िररनेछ।आवश्यक सिंख्यामा 
आिो तनभाउन ेउपकरणहरू (प्रत्येक 3 ककलोग्राम 
क्षमताको) जडान िररनेछ।लेड ज्याकेट 
(रेतडयोलोजी कवभािमा सिंलग्न कमफचारीहरूका 
लाति), पन्द्जा, बटु, टोपी, एप्रन र मास्क (फोहोर 
व्यवस्थापन र प्रयोिशालामा सिंलग्न कमफचारीहरूका 
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लाति) जस्ता सरुक्षा उपकरणहरू उपलब्ि 
िराइनेछ। 

स्थानीय िमफ 
सिंस्कृततमा प्रभाव 

 

अप्रत्यक्ष  मध्यम 
(२०) 

स्थलित 
(१०) 

दीघफकालीन 
(२०) 

५० महत्वपूणफ अस्पताल सिंचालन हुुँदा स्थानीय िमफ तथा 
सिंस्कृततलाई नकारात्मक प्रभाव पने कुनै पतन 
कक्रयाकालाप िनफ वा िराउन ददइने छैन। 

सावफजतनक 
सकुविामा बढ्ने चाप  
 

प्रत्यक्ष मध्यम 

(२०) 
स्थानीय 

(२०) 
दीघफकालीन 
(२०) 

६० महत्वपूणफ सावफजतनक सेवा सकुविाका सािनको प्रयोि िने 
जनसिंख्यामा उल्लेख्य रुपमा वकृद्ध हनु सक्ने 
देक्तखन्द्छ। यस्ता समस्या स्वत रुपमा त्यस स्थानमा 
हनु ेकवकास तथा व्यवसाकयक कवस्तारले समयानकुुल 
रुपमा समािान हनुेछ। 

कवपद व्यवस्थापन   प्रत्यक्ष मध्यम  

(२०) 

स्थानीय 

(२०) 

दीघफकालीन 
(२०) 

६० महत्वपूणफ सम्भाकवत कवपद, भकूम्प र आिलािी आददको 
क्रममा प्रभाकवत हनु सक्ने स्थानीय तथा 
अस्पतालका व्यक्तिहरुलाई व्यवस्थापनका लाति 
अस्पताल क्षेरमा रहेको खलु्ला क्षेर प्रयोि िररन े
छ। आकक्तस्मक सामग्रीको भण्डारण सरुक्तक्षत 
स्थानमा िररने छ। कवपद व्यवस्थापन सम्वक्तन्द्ि 
तातलम तथा प्रक्तशक्षणको व्यवस्था र समय समयमा 
अन्द्तरकक्रया समेतको व्यवस्था िररने छ। 

जनसिंख्या वकृद्ध, 

कोलाहल तथा अन्द्य 
सामाक्तजक समस्या 

प्रत्यक्ष मध्यम  

(२०) 

स्थानीय 

(२०) 

दीघफकालीन 
(२०) 

६० महत्वपूणफ यस प्रकारको समस्या स्वत रुपमा त्यस स्थानमा हनु े

कवकास तथा व्यवसाकयक कवस्तारले तथा 
निरपातलकाको नीतत तथा कायफक्रमहरुले 

समयानकुुल रुपमा यस्ता समस्या समािान हनुेछ। 
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स्थानीय सरोकारवाला तथा स्थानीयतह सिंि समन्द्वय 
िरी त्यस्ता समस्या समािान िररने छ । 

लैंतिक कवभेद  अप्रत्यक्ष तनम्न 

(१०) 

स्थलित 

(१०) 

दीघफकालीन 

(२०) 

४० कम 

महत्वपूणफ 
अस्पताल सिंचालनको क्रममा मकहलाहरुलाई समान 
रोजिारीको अवसर प्रदान तथा सम्भाकवत मकहला 
कहिंसाका घटनालाई दरुुत्साहन िरीन ेछ र यस्ता 
घटना हनु नददन तनयतमत अनिुमनको व्यवस्था 
हनुेछ। 

सरुवा रोि सिंक्रमण  प्रत्यक्ष मध्यम  

(२०) 

स्थानीय 

(२०) 

दीघफकालीन 

(२०) 

६० महत्वपूणफ आयोजना सिंचालनको क्रममा आउन े कवरामी, 
कवरामीको कुरुवा, कमफचारी, लिायतका 
अस्पतालसुँि सम्वक्तन्द्ित  मान्द्छेहरुलाई आवश्यक 
स्वास््य मापदण्ड परुा िरेर मारै उपचार िने 
व्यवस्था िररने छ। अस्पतालका कवरामी, कवरामीको 
कुरुवा र कमफचारी, लिायतका अस्पतालसुँि 
सम्वक्तन्द्ित  मान्द्छेहरुलाई सरुवा रोि सिंक्रमण 
कवरुद्धको खोप प्रथातमकताका साथ ददइनेछ र  
अनावश्यक व्यक्तिहरुलाई अस्पताल क्षेरमा प्रवेश 
िनफ ददइन ेछैन।  

अनकूुल प्रभाव अतिकतम तथा प्रततकूल प्रभाव न्द्यनुतम िने उपायको कायाफन्द्वयन तथा लाग्ने अनमुातनत रकम र कायाफन्द्वयनको क्तजम्मेवारी 
तलको तातलकामा प्रस्ततु िररएको छ । 
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तातलका 8-3 : अनकूुलप्रभाव अतिकतम तथा प्रततकूल प्रभाव न्द्यनुतम िने उपायको कायाफन्द्वयन तथा लाग्ने अनमुातनत रकम 
वातावरणीय 
प्रभाव 

वातावरण सिंरक्षणका उपाय कायाफन्द्वयन हनुे 
स्थान 

कायाफन्द्वयन 
हनुे समय 

अनमुातनत रकम कायाफन्द्वयनको 
क्तजम्मेवारी 

क) सकारात्मक प्रभाव 
१. तनमाफण तथा सिंचालनको चरण      
िणुस्तरीय 
स्वास््य सेवा 
प्रदान 
 

यस अस्पताल सिंचालन भए यस क्षेरका मातनसहरुमा 
स्वास््य सेवा पहचुमा वकृद्ध हनुेछ। यस अस्पतालको 
तनमाफण पश्चात पतछ भ.ूपू. तथा बहालवाला सशस्त्र प्रहरी 
र ततनका पररवार र यस क्षेरको स्थानीय मातनसहरुलाई 
िणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान िररनेछ। अस्पतालले 
आफ्नो सेवालाई  आितुनकीकरण र तबस्तार िरेर 
आिामी ददनहरुमा झनै िणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान 
िने छ। साथै आयोजना प्रभाकवत तथा आम 
नािररकलाई तनक्तश्चत प्रततशत आरक्षण प्रदान िररने छ। 

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 

आतथफक 
कक्रयाकलाप 

आयोजना सञ्चालनले स्थानीय जनताको दैतनक आतथफक 
कक्रयाकलापमा बकृद्ध हनुेछ। आयोजना स्थलमा स्थानीय 
वस्त,ु बजार, खाद्यान्न र अन्द्य आिारभतू आवश्यकताको 

आयोजना क्षेर 
वररपरी 

सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 
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तथा व्यापारमा 
वकृद्ध   
 

माि अनसुार आपूततफ िनफ स्थानीय सरोकारवाला सिंि 
समन्द्वय िररनेछ।आयोजना स्थल वरपर व्यवक्तस्थत 
तररकाले पसल, सेवा, फ्ल्याट/कोठाको सिंख्यामा वकृद्ध 
िनफ सरोकारवाला सिंि समन्द्वय िररनेछ। कवरामी र 
आिन्द्तकुको चाप बढेमा ट्याक्सी र यातायातका 
सािनको सिंख्या बढ्नलेु स्थानीयको अथफतन्द्रमा बकृद्ध हनु े
तनक्तश्चत छ ।अस्पतालका लाति अत्यावश्यक सामाग्री 
स्थानीय बजारबाट खररद िदाफ स्थानीय व्यवसाय 
प्रवद्र्िन हनुेछ। पूणफरुपमा अस्पताल सञ्चालनमा 
आएपतछ स्थानीय जनताको दैतनक कक्रयाकलाप 
तलुनात्मक रूपमा बढ्नेछ र सरल रुपमा स्वस्थ सेवा 
पाउनेछन।्यस आयोजन क्षेरमा  हनुे दैतनक आतथफक 
कक्रयाकलापलाई  स्थानीय सिंि समन्द्वय िरी व्यवक्तस्थत 
िररनेछ। 
 

रोजिारीको 
अवसर  
 

अस्पताल सिंचालनको क्रममा अस्पतालका लाति 
आवश्यक कमफचारी अस्थायी रुपमा करार सेवामा सशस्त्र 
प्रहरी बल भन्द्दा बाकहरका स्थानीयहरुलाई प्राथतमकता 
ददई काममा लिाइनेछ। 

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 

जमीनको मूल्य 
वकृद्ध 
 

अस्पताल सञ्चालन भएपतछ अस्पताल आसपासका क्षेरमा 
चहलपहल बढ्ने तथा व्यवसायीकरण हनु ेहनु्द्छ जसले 
िदाफ आसपासका जमीनहरुको मलु्य बढ्न े सम्भावना 
रहने छ।  

आयोजना क्षेर 
वररपरी 

तनमाफण तथा 
सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 
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अस्पताल क्षेर 
तभर  हररयाली 
कायम िने 
 

अस्पताल क्षेर तभर बिैंचा तनमाफण िरी हररयाली प्रवद्धफन 
िररनेछ। आयोजना वरपर रहेका खलु्ला स्थानमा 
वकृ्षारोपण िनफ आयोजनाको बाकषफक कायफमा व्यवस्था 
िररनेछ। 

आयोजना क्षेर 
वररपरी 

सिंचालन 
चरण 

२००,००० प्रस्तावक 

अस्पतालको 
सस्थाित 
सामाक्तजक 
उत्तरदाकयत्व 
वहन माफफ त 
स्थानीय 
लाभाक्तन्द्वत 

अस्पतालले स्थानीय क्षेरमा कवतभन्न सामदुाकयक सिंघ 
सिंस्थाहरू माफफ त भै परर आउने अवस्थामा कवज्ञ 
क्तचककत्सक सकहत स्वास््य क्तशकवर सिंचालन िररनेछ तथा 
कवपद व्यवस्थापन कायफमा सहयोि पयुाफउनेछ।  

आयोजना क्षेर 
वररपरी 

तनमाफण तथा 
सिंचालन 
चरण 

३००,००० प्रस्तावक 

 लाित   ५,००,०००  
ख) नकारात्मक प्रभाव  
१. सिंचालन चरण 

भौततक/ रासायतनक प्रभाव     
भ-ूउपयोिमा 
पररवतफन  

भौततक सिंरचना तनमाफण िररदा उपलब्ि खलु्ला स्थानमा 
िररने हुुँदा उल्लेख्य असर नहनु े

आयोजना क्षेर तनमाफण 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 

जमीन उत्खनन 
तथा तबग्रन 
व्यवस्थापन  

आयोजना तनमाफणको क्रममा जि खन्द्दा तनस्केको 
माटोलाई अस्पताल क्षेर तभर रहेको खाली जतमनमा 
पनुस्थाफपना र सम्याउन प्रयोि िररनेछ। अन्द्य 
तनमाफणजन्द्य फोहरलाई उक्तचत व्यवस्थापन िररनेछ। 

आयोजना क्षेर तनमाफण 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 
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तनमाफण सामग्री 
भण्डारणले हनु े
असर  

पानीले नतबग्रने तनमाफण सामग्री अस्पताल क्षेर तभर रहेको 
सिंरचना तनमाफण हनु ेक्षेर नक्तजकै रहेको खलु्ला स्थानमा 
राक्तखनेछ भने पानीले तबग्रने तनमाफण सामग्री तनमाफण स्थल 
नक्तजकै टहरा बनाई राक्तखनेछ। खलु्ला स्थानमा 
राक्तखएको तनमाफण सामग्रीलाई     अस्थाई घेराबर िररन े
छ। 

आयोजना क्षेर तनमाफण 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 

वाय ुप्रदूषण  ढुवानी सािनहरुमा तनमाफण सामग्री लोड िररसकेपतछ 
अतनवायफ रुपमा तरपालले ढाकेर आयोजना स्थल सम्म 
ढुवानी िररनेछ। िलुो उत्सजफन कम िनफको लाति 
तनमाफण क्षेरमा आवश्यकता अनसुार पानी  छककफ न े 
व्यवस्था िररने छ।  

आयोजना क्षेर तनमाफण 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

तनमाफण 
व्यवसायी 

तनमाफण कायफले 
िदाफ हनुे ध्वनी 
प्रदूषण  

आयोजन स्थल हाल सिंचालन भएको अस्पताल पररसर 
तभर रहेको हनुाले आयोजना तनमाफणको क्रममा सिंचालन 
हनुे उपकरण तथा तनमाफण कायफबाट आउने ध्वतनले 
वररपरी ध्वतन प्रदूषण हनु ेसम्भावना रहन्द्छ। यसका 
लाति आयोजना क्षेरमा सिंचालन हनु ेसवारी सािन तथा 
सिंयन्द्र ध्वतनको राकिय मापदण्ड अनरुुपको हनुे व्यवस्था 
िररनेछ। 

आयोजना क्षेर तनमाफण 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

तनमाफण 
व्यवसायी 

कामदार तथा 
काम िने स्थान 
व्यवस्थापन  

अस्पताल क्षेर तभर रहेको खाली स्थानमा अस्पतालमा 
आउने तबरामी तथा आिन्द्तकुहरु तथा नक्तजकै रहेको 
बक्तस्त क्षेरमा कुनै पतन असर तथा बािा नहनुे ककतसमले 
मजदरुहरुलाई बस्नको लाति श्रम क्तशकवर बनाइनेछ र 
तनमाफण समाग्री राक्तखने छ। कामदार बस्ने स्थानमा 

आयोजना क्षेर तनमाफण 
चरण 

DPR कवस्ततृ 
आयोजना 
प्रततवेदनमा 
समावेश िररएको 

तनमाफण 
व्यवसायी 
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तबजलुी र पानीको व्यवस्था िररनेछ र श्रम क्तशकवर नक्तजकै 
शौचालयको व्यवस्था िररनेछ। फोहोर फाल्नको लाति 
डस्टतबनको व्यवस्था िररनेछ। श्रम क्तशकवर वरपर 
सरसफाई िररनेछ।       

ढल 
व्यवस्थापनमा 
समस्या 

बषाफतको पातन तकाफउन आवश्यक ढलको तथा नालाको 
व्यवस्थापन िररनेछ। 
 

आयोजना क्षेर तनमाफण 
चरण 

DPR कवस्ततृ 
आयोजना 
प्रततवेदनमा 
समावेश िररएको 

तनमाफण 
व्यवसायी 

तनमाफण क्षेर 
तथा कामदार 
क्तशकवरबाट 
तनक्तस्कन े
फोहोरको 
व्यवस्थापन  

अस्पतालको सिंरचना तनमाफण तथा कामदार क्तशकवरबाट 
तनक्तस्कने कवतभन्न ककतसमका फोहरहरूलाई फोहरको 
प्रकृतत अनसुार जैकवक फोहरलाई मलको रुपमा पररवतफन 
िररने छ र पनुचक्रीय फोहर सिंकलन िरी प्रयोि िनफ 
तमल्ने फोहरलाई पनु प्रयोि िररने छ र पनु प्रयोि िनफ 
नतमल्ने फोहरलाई सिंकलन िरी स्थानीय तहले व्यवस्था 
िरेको स्थानमा लतिनेछ। तनमाफणजन्द्य फोहरलाई 
सकेसम्म खाल्डा खलु्डी  पनुफ र जमीन समथर िनफ 
प्रयोि िररनेछ। 

आयोजना क्षेर तनमाफण 
चरण 

DPR कवस्ततृ 
आयोजना 
प्रततवेदनमा 
समावेश िररएको 

तनमाफण 
व्यवसायी 

रङ्गरोिन तथा 
रसायनहरूको 
प्रयोि 

आयोजना तनमाफणको क्रममा प्रयोि हनु े रिंि, रसायन, 
तेल, तग्रज आदद चहुावट भएमा चहुावट  भएका बस्त ु
वातावरणमा तमतसन नददन भण्डारण िररएको स्थानमा 
आकक्तस्मक सिंकलन िनफ तमल्न े खाडल आदद तनमाफण 
िररने छ जसलाई पछी सरुक्तक्षत व्यवस्थापन िररने छ। 

आयोजना क्षेर तनमाफण 
चरण 

थप लाित 
नलाग्ने  

तनमाफण 
व्यवसायी 



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.    126 

यस्ता बस्त ु चलाउदा आवश्यक सरुक्षा साबिानी 
अपनाइने छ। 

 जम्मा लाित   -  
जैकवक प्रभाव      
वनस्पततको 
क्षतत 

अस्पताल तनमाफण क्षेरमा वन क्षेर नरहेकोले त्यस क्षेरमा 
कुनै पतन बोट कवरुवा हटाउईने छैन। आयोजना तनमाफणका 
क्रममा खाली रहेका ठाउमा स्थानीय जातका वोटकवरुवाहरू 

लिाइने छ। 

आयोजना क्षेर तनमाफण 
चरण 

१००,००० प्रस्तावक/ 
तनमाफण 
व्यवसायी 

 जम्मा लाित   १००,०००  
सामाक्तजक, आतथफक र  साुँस्कृततक वातावरण     
पेशाित 
स्वास््य तथा 
सरुक्षा 

आयोजना तनमाफण िदाफ कवतभन्न प्रकृततका औजारहरूको 
प्रयोिले कामदारहरूलाई चोटपटक लाग्न,े कवमारी पने 
हुुँदा कामदारलाई व्यक्तिित सरुक्षाका सािनहरूको 
प्रयोि िराउने, आयोजना स्थलमा प्राथतमक उपचारको 
व्यवस्था िररने छ र सामान्द्य ककतसमका औषतिहरू काम 
हनुे स्थानमा राक्तखने छ। ठूला  समस्या परेमा अस्पताल 
पयुाफउने व्यवस्था िररने छ। कामदारहरुलाई कामको 
प्रकृततअनसुार मास्क, हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, ग्लोभस, 
सेतनटाइजरको व्यवस्था िररनेछ।   

आयोजना क्षेर तनमाफण 
चरण 

१००,००० तनमाफण 
व्यवसायी 

मजदरु, तलब 
र बाल श्रमको 
समस्या    

मजदरुहरु तबच कुनै पतन प्रकारको कवभेद िररने छैन, 
मजदरुहरुलाई समयमा तलब उपलब्ि िररनेछ। 
बालमजदरुी तनयन्द्रण िनफका लाति सोह्र वषफ मतुनका 

आयोजना क्षेर तनमाफण 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

तनमाफण 
व्यवसायी 
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बाल-बातलकालाई आयोजनाको कक्रयाकलापहरुमा 
सिंलग्न िराउन तनषेि िररने छ। आयोजनाको कुनै पतन 
कायफमा कुनै पतन ककतसमको बाल श्रम प्रयोि प्रततबक्तन्द्ित 
िररनेछ र छड्के जाुँचको समेत व्यवस्था िररनेछ। 

लैंतिक कवभेद आयोजनामा काम िनफ आउने परुुष तथा मकहला 
कामदारका तबचमा भेदभाव िररने छैन तथा समान 
कामको समान ज्याला प्रदान िररनेछ।  कायफस्थलमा 
मकहला मातथ हनु सक्न े शाररररक तथा यौन जन्द्य 
कहिंसालाइ दरुुत्शाहन िररने तथा यस्तो िने मातथ कानतुन 
कारवाही िररने छ । प्रस्तावकको तफफ बाट यसको 
तनयतमत अनिुमनको व्यवस्था हनुेछ। परुुष 
कामदारहरुलाई उनीहरुका मकहला समकक्षीहरुको 
सम्मान िने तनदेशन ददइनेछ। 

आयोजना क्षेर तनमाफण 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

तनमाफण 
व्यवसायी 

सावफजतनक 
सकुविामा बढ्ने 
चाप  

आयोजना तनमाफणको क्रममा त्यहाुँ अवक्तस्थत सावफजतनक 
सेवा सकुविाका सािनको प्रयोि िने जनसिंख्यामा केकह 
वकृद्ध हनु सक्ने देक्तखन्द्छ। यसको समािानका लाति 
तनमाफण व्यवसायीले आफ्ना कामदारलाइ चाकहन े
आवश्यक सामग्री क्याम्पमा नै व्यवस्था िररने छ।     

आयोजना क्षेर तनमाफण 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

तनमाफण 
व्यवसायी 

कवपद 
व्यवस्थापन   

भकूम्प, आिलािी जस्ता कवपद व्यवस्थापनका लाति 
अस्पतालको खलु्ला क्षेर प्रयोि िररन ेछ, र आवश्यक 
सामग्रीको भण्डारण िररने छ र कवपद व्यवस्थापन 
सम्बक्तन्द्ि तातलम तथा प्रक्तशक्षणको व्यवस्था िररने छ। 
आयोजना तनमाफण तथा सिंचालन अवतिमा सरुक्षा व्यवस्था 

आयोजना क्षेर तनमाफण 
चरण 

२००,००० तनमाफण 
व्यवसायी 
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तनरन्द्तर िररने छ र स्थानीय तनकायसुँि समन्द्वय िरी 
कायफ िररने छ। 

सरुवा रोि 
सिंक्रमण  

आयोजना तनमाफणको क्रममा आउने तनमाफण कम्पनीका 
तनमाफण व्यवसायी, कमफचारी, मजदरु लिायतका 
मान्द्छेहरूलाई आवश्यक स्वास््य मापदण्ड परुा िरेर मारै 

कायफस्थलमा आउने व्यवस्था िररन ेछ। असम्वक्तन्द्ित त 

अनावश्यक व्यक्तिहरूलाई आयोजना क्षेरमा प्रवेश िनफ 
ददइने छैन। 

आयोजना क्षेर तनमाफण 
चरण 

२००,००० तनमाफण 
व्यवसायी 

 जम्मा लाित   ५००,०००  
(२) सिंचालन चरण     
भौततक/ रासायतनक प्रभाव     
वाय ुप्रदूषण  आयोजन सञ्चालनमा क्रममा सवारी सािनले िनफ सक्न े

वाय ुप्रदूषणलाई तनयन्द्रण िनफ सवारी प्रदूषण मापदण्ड 
परुा िरेको सवारी मार अस्पताल हात तभर प्रवेश 
ददइनेछ। नेपाल िणुस्तर मापदण्ड अनरुुपको जेनेरेटर 
प्रयोि िररनेछ। जेनेरेटरबाट उत्सजफन भएको िवुाुँलाई 
समय समयमा मापन िरी मापदण्ड पररक्षण िररनेछ| 
जेनेरेटरबाट उत्सजफन भएको िवुाुँलाई वरपर रहेको 
भवन भन्द्दा ५ तम अग्लो क्तचम्नीबाट वातावरणमा 
छोतडनेछ। आयोजना क्षरे तभर अव्यवक्तस्थत फोहोर 
बाल्ने कामलाई तनरुत्साकहत िररनेछ। 

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 

ध्वनी प्रदूषण अस्पताल हाता तभर ध्वनी प्रदूषण िने सवारी सािन, 
लाउड क्तस्पकर जस्ता उपकरण सिंचालनमा रोक 

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 
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लिाउने। अस्पतालले प्रयोि िने जेनेरेटरलाई  ध्वनी 
तनयन्द्रण िने कक्षमा राखेर सिंचालन िररनेछ। 
कामदारहरूलाई कान मफ/इयरप्लिको सरुक्षात्मक 
उपायहरू उपलब्ि िराइनेछ। फोमको प्रयोि िरी 
अक्तक्सजन तसतलन्द्डर र प्रशोिन इकाईको लोतडङ र 
अनलोतडङको आवाजलाई कम िररनेछ। जेनेरेटर 
आददको आवतिक ममफतसम्भारबाट ध्वतन प्रदूषणलाई 
रोककनेछ।  

जल प्रदूषण  अस्पतालका ितततबतिबाट उत्सजफन हनु ेफोहोर पानीलाई 
प्रशोिन िरेर मार बल्ख ुखोलामा कवसजफन िररने छ। 
कवक्तस्तत वयान पररच्छेद आठको ८.२.१.१ मा  रहेको 
जल प्रदूषण क्तशषफकमा िररएकोछ। 

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

४०,००,००० प्रस्तावक 

वषाफतको 
पानीको 
व्यवस्थापन  

अस्पताल क्षेरमा वषाफतको पानी व्यवस्थापन िनफ 
आवश्यक नालाको व्यवस्थापन िररने छ। अस्पताललाई 
आवश्यक पने पहुुँचमािफ पनुस्थाफपना िदाफ पहुुँचमािफ 
क्षेरमा नालाको तनमाफण िररने छ। वषाफतमा परेको पानी 
स्थानीय तहले व्यवस्था िरेको ढलमा तमसाइनेछ।  

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 

जमीन मतुनको 
पानीको सतह 

तथा री-चाजफमा 
असर 

यस आयोजनाका लाति आवश्यक हनुे पानीको आपूततफ 
मातातीथफ खानेपानी उपभोिा सतमती माफफ त आपूततफ 
िनेछ। यस आयोजनामा जमीन मतुनको पानीलाई 
अततआवश्यक समयमा बाहेक प्रयोिमा ल्याइने छैन । 
जमीन मतुनको पानीको सतह बढाऊन बषाफतको पानीलाई 
शकुद्धकरण िरेर इनार माफफ त री-चाजफ िररनेछ। 

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.    130 

रासायतनक 
तथा िातजुन्द्य 
फोहोर 
 

आयोजना सिंचालनको क्रममा प्रयोि हनु ेरिंि, रसायन, तेल 
आदद लाई सरुक्तक्षतरूपमा भण्डारण िररनेछ, तथापी 
चहुावट भएमा चहुावट  भएका बस्त ुवातावरणमा तमतसन 
नददन भण्डारण िररएको स्थानमा आकक्तस्मक सिंकलन 
िनफ तमल्ने खाडल आदद तनमाफण िररन ेछ जसलाई पछी 
सरुक्तक्षत व्यवस्थापन िररन ेछ । यस्ता बस्त ुचलाउदा 
आवश्यक सरुक्षा साबिानी अपनाइन ेछ । 

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 

कवककरणीय 
उपकरणबाट 
कवककरणको 
जोक्तखम 
 

कवककरणको मखु्य स्रोतहरु X-ray, MRI, ECG मेतसन 
र फोटोकेतमकल तरलको सम्पकफ  रहने कमफचारीलाई 
कवककरण शरीरमा जना नददन उक्तचत पोसाकको ब्यबस्था 
िररनेछ। कवककरणीय उपकरणलाई  समय समयमा जाच 
िरी कवककरण चहुावट हनुबाट रोककनेछ। कवककरणीय 
उपकरणलाई कवशेष कक्ष र कम मातनस आवतजावत 
हनुी स्थानमा जडान िररनेछ। कवककरण फोहर स्रोतबाट 
छुिै सिंकलन िररनेछ।  

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 

ठोस फोहोर 

व्यवस्थापन  

आयोजना सिंचालनको क्रममा तनक्तस्कन ेकवतभन्न ककतसमका 
फोहोरहरु लाई फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन (२०११) 
ले तोककएको मापदण्डमा अनरुुप फोहोरको प्रशोिन र 
व्यवस्थापन िररनेछ। वसृ्ततृ वयान पररच्छेद आठको 
८.२.१.१ मा रहेको फोहोर व्यवस्थापन क्तशषफकमा 
िररएको छ।  

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

५००,००० प्रस्तावक 
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फोहोर पानी र 

ढल 

व्यवस्थापन   

अस्पताल सिंचालनको क्रममा तनक्तस्कन े तरल पदाथफ, 
अस्पतालको प्रयोिशालाबाट तनष्कासन हनुे तरल 

फोहोरलाई प्रशोिन प्रकक्रया िरेर मारै नक्तजकको पानीको 
श्रोतमा पठाइन ेछ। प्रशोिन निरीएको फोहोर पानीलाई 
वषाफतको पानीमा तमतसन ददइने छैन।  

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

२००,००० प्रस्तावक 

िाकफक 

व्यवस्थापन  

आयोजन स्थल वरीपरर िाकफक तसग्नलको व्यवस्था िररन े

छ । छ।अस्पताल पररसरमा पाककिं िको व्यवस्था 
िररनेछ।स्थानीय सरकार र सरोकारवालासिंि समन्द्वय 
िरी अस्पताल वरपरको बाटोलाई व्यवक्तस्थत 
िररनेछ।आकक्तस्मक अवस्थामा आवश्यकता अनसुार 

स्थानीय सरुक्षा तनकायसुँि सहयोिका लाति समन्द्वय िररन े

छ । आवश्यकता अनसुार अस्पताल पररसरमा रहेका तीन 
ओटै ढोकाको प्रयोि िररनेछ। 

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

१००,००० प्रस्तावक 

ऊजाफ 
उपयोिमा वकृद्ध   
 

अस्पताल सिंचालनको क्रममा तबजलुीको साथ् साथै 
बैकक्तल्पक ऊजाफको रुपमा सोलार समेत प्रयोि िररन े
छ। यसैिरी चमेना िहृमा एल.कप.ग्याुँसको प्रयोि 
घटाउन कवद्यतुको प्रयोिलाई प्रथातमकता ददईनेछ। 

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

३००,००० प्रस्तावक 

कवपद 
जोक्तखमबाट पने 
प्रभाव 
 

अस्पताल पररसर तभर तनमाफण हनुी भौततक पूवािारहरु 
भकूम्प प्रततरोिात्मक हनुेछन। भवन ऐन २०५५ 
बमोक्तजमको राकिय भवन सिंकहतालाई पालना िरी भवन 
तनमाफण िररनेछ। अक्तग्न समन यन्द्र जडान िररनेछ, साथै 
आकक्तस्मक सिंकेतका लाति साईरनको व्यवस्था 
िररनेछ। कमफचारीलाई आपतकालीन तयारीका कवषयमा 

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

३००,००० प्रस्तावक 
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तातलमको व्यवस्था िररनेछ। अस्पतालमा 
आपतकालीनद्वारहरुको समेत व्यवस्था िररएको छ। 

 लाित   ५४,००,०००  
जैकवक प्रभाव 
वनस्पततमा 
प्रभाव  
 

अस्पताल क्षेरका खाली ठाउुँमा वकृ्षारोपण िररनेछ। 
आयोजना क्षेरमा रहेका बोटकवरुवालाई सिंरक्षण 
िररनेछ। 

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

मातथ तनमाफण 
चरणको खण्डमा 
उल्लेख 
भईसकेको 

प्रस्तावक 

सामाक्तजक आतथफक र साुँस्कृततक क्षरेमा पने प्रभाव 
पेशाित 
स्वास््य र 
कमफचारी सरुक्षा  
 

फोहोर व्यवस्थापन र व्यावसाकयक स्वास््य तथा सरुक्षा 
(OHS) सतमतत' को िठन िररनेछ।सबै 
कमफचारीहरूलाई सरुवा रोिहरू कवरुद्ध खोप लिाइनेछ 
।सबै कमफचारीहरूलाई स्वास््य र सरुक्षाका मदु्दाहरू, 
आिोको जोक्तखम, भकूम्प आदद बारे सचेतना र तातलम 
प्रदान िररनेछ।व्यावसाकयक स्वास््य र सरुक्षा सम्बन्द्िी 
तनदेशन र पोस्टरहरू कवकास िरी पोस्ट 
िररनेछ।आवश्यक सिंख्यामा आिो तनभाउन े
उपकरणहरू (प्रत्येक 3 ककलोग्राम क्षमताको) जडान 
िररनेछ।लेड ज्याकेट (रेतडयोलोजी कवभािमा सिंलग्न 
कमफचारीहरूका लाति), पन्द्जा, बटु, टोपी, एप्रन र मास्क 
(फोहोर व्यवस्थापन र प्रयोिशालामा सिंलग्न 
कमफचारीहरूका लाति) जस्ता सरुक्षा उपकरणहरू 
उपलब्ि िराइनेछ। 

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 
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स्थानीय िमफ 
सिंस्कृततमा 
प्रभाव 

अस्पताल सिंचालन हुुँदा स्थानीय िमफ तथा सिंस्कृततलाई 
नकारात्मक प्रभाव पने कुनै पतन कक्रयाकालाप िनफ वा 
िराउन ददइने छैन। 

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 

सावफजतनक 
सकुविामा बढ्ने 
चाप  

त्यस स्थानमा हनु े कवकास तथा व्यवसाकयक कवस्तारले 

समयानकुुल रुपमा सावफजतनक सकुविामा बढ्ने चापको 
समािान हनुेछ।   

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 

कवपद 

व्यवस्थापन   

सम्भाकवत कवपद, भकूम्प र आिलािी आददको क्रममा 
प्रभाकवत हनु सक्ने स्थानीय तथा अस्पतालका 
व्यक्तिहरुलाई व्यवस्थापनका लाति अस्पताल क्षेरमा 
रहेको खलु्ला क्षेर प्रयोि िररन े छ। आकक्तस्मक 
सामग्रीको भण्डारण सरुक्तक्षत स्थानमा िररने छ। कवपद 
व्यवस्थापन सम्वक्तन्द्ि तातलम तथा प्रक्तशक्षणको व्यवस्था 
र समय समयमा अन्द्तरकक्रया समेतको व्यवस्था िररन े
छ। 

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 

जनसिंख्या वकृद्ध, 

कोलाहल तथा 
अन्द्य सामाक्तजक 
समस्या 

यस प्रकारको समस्या स्वत रुपमा त्यस स्थानमा हनुे कवकास 

तथा व्यवसाकयक कवस्तारले तथा निरपातलकाको नीतत 
तथा कायफक्रमहरुले समयानकुुल रुपमा यस्ता समस्या 
समािान हनुेछ। स्थानीय सरोकारवाला तथा स्थानीयतह 
सिंि समन्द्वय िरी त्यस्ता समस्या समािान िररने छ । 

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 

लैंतिक कवभेद  अस्पताल सिंचालनको क्रममा मकहलाहरुलाई समान 
रोजिारीको अवसर प्रदान तथा सम्भाकवत मकहला कहिंसाका 
घटनालाई दरुुत्साहन िरीने छ र यस्ता घटना हनु नददन 

तनयतमत अनिुमनको व्यवस्था हनुेछ । 

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 
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सरुवा रोि 

सिंक्रमण  

आयोजना सिंचालनको क्रममा आउने कवरामी, कवरामीको 
कुरुवा, कमफचारी, लिायतका अस्पतालसुँि सम्वक्तन्द्ित  
मान्द्छेहरुलाई आवश्यक स्वास््य मापदण्ड परुा िरेर 
मारै उपचार िने/िराउने व्यवस्था िररने छ। 
अस्पतालका कवरामी, कवरामीको कुरुवा र कमफचारी, 
लिायतका अस्पतालसुँि सम्वक्तन्द्ित  मान्द्छेहरुलाई 
सरुवा रोि सिंक्रमण कवरुद्धको खोप प्रथातमकताका साथ 
ददइनेछ र  अनावश्यक व्यक्तिहरुलाई अस्पताल क्षरेमा 
प्रवेश िनफ ददइने छैन।  

आयोजना क्षेर सिंचालन 
चरण 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक 

 लाित   -  
 कुल लाित   ६०,००,०००  

यसरी  यस आयोजनाको सिंचालन चरणको क्रममा सकारात्मक प्रभाव अतभबकृद्ध िनफ रु ५,००,००० तथा नकारात्मक प्रभाव न्द्यूनीकरण 
िनफका लाति अनमुातनत रु. ६०,००,००० िरी जम्मा ६५,००,००० लाग्ने अनमुान िररएको छ। 
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पररच्छेद नौ 

9. अनिुमन योजना 
वातावरणीय अनिुमन योजना, वा. सिं. तन. २०७७ तथा  वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन (वा.प्र.मू.) 
तनदेक्तशका १९९३, मा व्यवस्था िररएको छ।  वातावरणीय अनिुमन योजना सम्भाकवत वातावरणीय 
क्षततको समयमै चेतावनी ददने तथा तनराकरणका उपायहरू स्वीकृत योजना अनसुार कायाफन्द्वयन भए 
कक भएनन ्भनेर आवश्यक जाुँच िनफ मािफतनदेशन समेत प्रदान िदफछ। वातावरण सिंरक्षण ऐन २०७६ 
को दफा ३९ को दफा १ अनसुार यो ऐन र ऐन अन्द्तिफत बनेको तनयम, तनदेक्तशका, कायफकवति वा 
मापदण्ड कायफन्द्वयन भए नभएको सम्बन्द्िमा मन्द्रालय वा कवभािले अनिुमन िनेछ। दफा ३९को 
दफा २ को उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा तलक्तखएको भए तापतनआफ्नी क्षेरतभरको वातावरण सिंरक्षण 
र सिंवद्धफन िने उदे्दश्यले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यो ऐन वा यस ऐन अन्द्तिफत बनेको तनयम, 
तनदेक्तशका, कायफकवति वा मापदण्डको कायाफन्द्वयन भए नभएको सम्बन्द्िमा अनिुमन तथा तनरीक्षण िनफ 
सक्नेछन। वातावरण सिंरक्षण तनयमावली २०७७ को तनयम ४५(१) को प्राविान अनसुार प्रस्तावकले 
तनमाफण तथा सञ्चालन िने चरणमा सो बाट वातावरणमा परेको प्रभावको कवषयमा प्रत्येक छ मकहनामा 
स्व:अनिुमन िरी सोको प्रततवेदन सम्बक्तन्द्ित तनकाय वा कवभािमा पेश िनुफ पनेछ। 

९.१ अनिुमनका प्रकार  

वातावरणीय अनिुमन योजनाले Baseline, Compliance तथा Impact monitoring िरी ततन प्रकारको 
अनिुमन योजना हरु समाबेश िररन्द्छ। प्रत्येक अनिुमन योजनालाई दबैु तनमाफण र सञ्चालन चरणका 
लाति भौततक, जैकवक र सामाक्तजक-आतथफक र साुँस्कृततक समूहमा राक्तखनेछ वातावरण। अनिुमन 
योजनामा प्रत्येक प्रस्ताकवत तनराकरण तथा बढोत्तरीका उपायहरुलाई  मापदण्ड, सूचक, स्थान, कवति र 
समय तातलका/आवकृ्तत्त समावेश भएको एक म्याकिक्सको रूप मा प्रस्ततु िररएको छ।   

⮚ प्रारक्तम्भक अवस्थाको अनिुमन (Base।ine Monitoring) 

प्रस्ताकवत प्रस्तावको तनमाफण कायफ शरुु िनुफभन्द्दा अिावै तनमाफण स्थल र वरपरका आिारभतू वातावरणीय 
पक्षको सवेक्षण िनुफ पनेछ। यसले िदाफ अनिुमनको तसलतसलामा प्रारक्तम्भक अवस्थाको तलुनामा 
वातावरणीय पक्षमा भएको पररवतफन बारेमा थाहा पाउन सककन्द्छ। यसैले प्रारक्तम्भक अवस्थाको अनिुमन 
िररदैन तर प्रारक्तम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनमा रहेका जानकारीलाई आयोजनाको प्रारक्तम्भक 
डाटा भतन मातननेछ। 

⮚ प्रभाव अनिुमन (Impact Monitoring) 
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प्रस्ताव कायाफन्द्वयनबाट भएका वातावरणीय पररवतफन पत्ता लिाउन आयोजना तनमाफण र सञ्चालनका 
क्रममा त्यस क्षेरको जनस्वास््य लिायत पयाफवरणीय, सामाक्तजक र आतथफक अवस्थाका सूचकको 
मूल्याङ्कन िररनेछ। 

⮚ तनयमपालन अनिुमन (Comp।iance Monitoring) 

 यस अन्द्तिफत प्रस्तावकले वातावरण सिंरक्षण सम्बन्द्िी तनिाफररत मापदण्डको पालना िरेको छ भन्न ेकुरा 
सतुनक्तश्चत िनफ वातावरणीय िणुस्तरका कवशेष सूचक वा प्रदूषणको अवस्था बारेमा आवतिक वा लिातार 
रुपमा अनिुमन िरी अतभलेख राक्तखनेछ। वातावरणीय अनिुमनका सूचकहरु तनम्न बमोक्तजम हनुेछन।  

९.२ वातावरणीय अनिुमनका सूचक  

तातलका 9-1 : अनिुमनका सूचक 
अनिुमनका क्षरे सूचकहरु 

वकृ्षारोपण • वकृ्षारोपणका लाति प्रयोि िररने बोट तबरुवाको प्रजातत र सिंख्या 
पानीको स्रोत, प्रदूषण र 
कपउने पानीको प्रयोि   

• आयोजना क्षेरमा पानी सम्बन्द्िी समस्याहरूको सिंख्या र सीमा 
• फोहोर पानी र असरुक्तक्षत तरीकाले फातलएको कारणले पानी 
प्रदूषणका घटना र त्यसले स्थानीय खोलामा परेको प्रभाव 

• कपउने पानीको िणुस्तरका लाति कफल्ड ककटको प्रयोि, कप.यच 
तनिाफरण, कण र पानीमा रहेको फोहोर 

वाय ुर ध्वनी प्रदूषण • वररपररको हावाको स्वच्छता, ध्वतनको ततब्रता  

जीव जन्द्तमुा परेको प्रभाव • आयोजना क्षेर वरपर हनु ेरहेका जीव जन्द्तकुो िततकवति 
आयोजना क्षेरको 
सामाक्तजक र आतथफक 
कवकास 

• रोजिारी तसजफना अवसरहरूको सिंख्या 
• कामदारहरूले प्राकवतिक तसपको वकृद्ध िनफ प्रक्तशक्षण प्राप्त िरेको 
सिंख्या  

• नयाुँ पसल, उद्योि को सिंख्या र प्रकार 

• प्रभाव क्षेरको आिारभतू सेवा र उपयोतिताहरूको क्तस्थततमा 
पररवतफन जस्तै क्तशक्षण सिंस्था, स्वास््य सेवामा पहुुँच, पानी आपतूतफ, ऊजाफ 
क्तस्थतत, जनताको जीवनयापनमा पररवतफन 

• प्रभाकवत पूवाफिारको अवस्था 
• कमफचारीलाई प्रदान िररएका स्वास््य सेवा र सरुक्षाका 
उपायहरू 

• सामाक्तजक सेवा सकुविा प्राप्त िने व्यक्तिको सिंख्यामा वकृद्ध 
(स्कूल, स्वास््य चौकी), जमीनको मूल्य वकृद्ध 
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• वस्ती क्षेरको अवस्था (घरको सिंख्या, पसल, सरसफाईको 
अवस्था) 

• जीकवकोपाजफनको अवस्था 
 

९.३ अनिुमनको कवति  
आयोजनाको अनिुमनको लाति स्थलित अध्ययन, आयोजना कायाफलयवाट प्राप्त हनुे त्यािंकहरु, 

स्थानीयहरुसुँिको अन्द्तरकक्रया तथा सरोकारवालाहरुसुँिको छलफल आदद कवति अपनाइनेछ। यसका 
साथै आयोजना क्षेरको नमनुा (वायू, ध्वनी, पानी, आदद) सिंकलन िरी प्रयोिशालामा नमनुा पररक्षण िरी 
थप कवश्लषेण िररनेछ। आयोजनाको अनिुमन िदाफ कवज्ञद्वारा तयार पररएका सूचक/मानकहरुको साथ 
आयोजनाको अनिुमन िररनेछ। आयोजनाको अनिुमन कायफ िदाफ आयोजनासुँि सम्बन्द्ि राख्ने तबतभन्न 
तनकायहरु,  प्रस्तावक तथा प्रस्तावक अन्द्तिफतका तनकायहरु, सिंघीय मातहतका मन्द्रालय, आयोजनावाट 
प्रभाकवत स्थानीय तह तथा वडा कायाफलय सहकायफमा िररनेछ। 

९.४ अनिुमन िने तनकाय  
यस खण्डले आयोजना कायाफन्द्वयनबाट हनु ेसम्भाकवत मखु्य मदु्दाहरूको बारेमा छलफल िछफ र तनिरानी 
तातलका र क्तजम्मेवारी सकहत न्द्यूनीकरणका उपायहरूको प्रस्ताव िदफछ। वा.व्य.यो. ले आयोजना 
व्यवस्थापनलाई यसरी मािफतनदेक्तशत िदफछ ता कक वातावरण सिंरक्षण उपायहरू पयाफप्त रूपमा लािू 
िररएको छ। प्रस्ताकवत आयोजनासुँि सम्बक्तन्द्ित वातावरणीय व्यवस्थापनको उत्तरदाकयत्वमा कवतभन्न 
आयोजना  तनमाफण िने तनकायहरु समावेश िररएका छन ्र प्रत्येकको कवशेष िततकवतिहरूका लाति 
कवशेष क्तजम्मेवारहरू समेत तोककएको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायाफन्द्वयनका लाति 
क्तजम्मेवार मखु्य तनकाय प्रस्तावक रहने छ र अनिुमनको मखु्य क्तजम्मेवारी तनकाय तनम्न अनसुार 
हनुेछन।  

❖ वन तथा वातावरण मन्द्रालय, तसिंहदरवार, काठमाण्डौ  
❖ स्वास््य तथा जनसख्या मन्द्रालय, रामशाह पथ, काठमाण्डौ 
❖ चन्द्रातिरी निरपातलका तथा वडा  

❖ स्थानीय सरकारी/िैर सरकारी सिंघ-सिंस्था 
❖ नेपाल ए.पी.एफ. अस्पातल, प्रस्तावक 

● वन तथा वातावरण मन्द्रालय, तसिंहदरवार, काठमाण्डौ  
वन तथा वातावरण मन्द्रालय, तसिंहदरवार, काठमाण्डौले आयोजनालाई आवश्यक नीततित सहयोि िने 
तथा यस वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदनलाई पनुरावलोकन तथा स्वीकृतत प्रदान िने काम 
िदफछ। साथै आयोजनाको वातावरणीय अनिुमनमा पतन मन्द्रालयको प्रमखु भतूमका रहन्द्छ। 
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● स्वास््य तथा जनसख्या मन्द्रालय, रामशाह पथ, काठमाण्डौ 
स्वास््य तथा जनसख्या मन्द्रालय, रामशाह पथ, काठमाण्डौले आयोजनालाई आवश्यक नीततित सहयोि 
िने तथा यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनलाई प्रारक्तम्भक पनुरावलोकन िने साथै आयोजनाको 
वातावरणीय अनिुमनमा पतन मन्द्रालयको प्रमखु भतूमका रहन्द्छ। 
 

● चन्द्रातिरी निरपातलका तथा वडा  

यस प्रस्ताकवत आयोजना यस निरपतलका तभर पने हनुाले निरपातलकाले भौततक तनमाफण कायफ िनफका 
लाति स्वीकृतत तथा नीततित सहयोि िदफछ।  

● स्थानीय सरकारी/िैर सरकारी सिंघ-सिंस्था   
यी सिंस्थाहरुको आयोजना कायाफन्द्वयनमा आवश्यक सहयोि पयुाफउन ेतथा आयोजनको वातावरणीय 
अनिुमनमा मखु्य भतूमका रहन्द्छ। प्रभाव मूल्यािंकन र पकहचानको आिारमा लाभदायक प्रभावको वकृद्ध 
र प्रततकूल प्रभावको शमन िनफ सककन्द्छ। प्रस्ताकवत प्रभावहरू र शमन उपायहरू बाहेक कुन ैपतन 
प्रभावहरू तनमाफण र सञ्चालन चरणको समयमा देखा परेका खण्डमा ततनीहरुलाइ पतन उक्तचत सम्बोिन 
िररने छ। 
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तातलका 9-2 : अनिुमन सम्बन्द्िी म्याकिक्स 
क्र.सिं. वातावरणीय प्रभाव अनिुमनका सूचक अनिुमका कवति  स्थान समय तातलका अनिुमन िने तनकाय  

क ) आिारभतू अनिुमन  
भौततक तथा रासायतनक वातावरण  
१. वायकुो िणुस्तर कण पदाथफ, पी.एम 

२.५, पी.यम.१०, TSP 
स्थलित अध्ययन र 
अवलोकन 

अस्पताल 
सिंरचना क्षेर  

तनमाफण पूवफ, 
तनमाफण चरण र 
तनमाफण सककएपतछ  

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

२. ध्वनीको िणुस्तर ध्वतन स्तर (डेतसबल) र 
कम्पन 

स्थलित अध्ययन र 
अवलोकन, ध्वनी 
मापन यन्द्र (साउण्ड 
लेभल तमटर)  

अस्पताल 
सिंरचना क्षेर 

तनमाफण पूवफ, 
तनमाफण चरण र 
तनमाफण सककएपतछ 

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
 स्थानीय तह 

३. पानीको िणुस्तर पारदशीता, ितमलोपन, 
अक्तम्लयपना (कप.यच.), 
टोटल सोतलड्स, 
तापमान, क्लोररन, 
फलाम, टोटल सस्पेन्द्डेड 
सोतलड्स, टोटल हाडफनेस 
आदद 

पानीको नमनुा 
सिंकलन र परीक्षण  

अस्पतालले 
प्रयोि िने 
पानीको स्रोत 
तथा नक्तजकैको 
खोला  

तनमाफण पूवफ, 
तनमाफण चरण र 
तनमाफण सककएपतछ 

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

४. तापक्रम र वषाफ  अतिकतम/न्द्यूनतम  
तापक्रम, बषाफ, आरता 

जल तथा मौसम 
तबज्ञान कवभािको 
त्याुँक   

आयोजना 
सिंचालन हनु े
क्षेर नक्तजक 
रहेको मापन 

तनमाफण शरुु हनु ु
भन्द्दा पकहले  

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 
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केन्द्रको 
त्याुँक  

५. भौितभफक 
अनसुन्द्िान 

माटोको प्रकार, चिानको 
प्रकार, भौितभफक 
सिंरचनाहरुको िठन 
आदद 

स्थलित अध्ययन र 
अवलोकन, माटो 
परीक्षण,  कद्धतीय 
स्रोतको त्याुँक 
कवश्लषेण  

अस्पताल 
सिंरचना क्षेर 

तनमाफण शरुु हनु ु
भन्द्दा पकहले  

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

६. भ-ूउपयोि आयोजनाले उपयोि िने 
जतमनको क्षेरफल 

स्थलित अवलोकन  अस्पताल 
सिंरचना क्षेर 

तनमाफण शरुु हनु ु
भन्द्दा पकहले  

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

७. प्राकृततक प्रकोप भकूम्प, आिजनी सिंख्या, 
र ततनबाट भएको क्षतत 

स्थलित अवलोकन 
तथा अतभलेख 
अध्ययन 

अस्पताल 
सिंरचना क्षेर, 

वषफको अक्तघ र 
पछाडी 

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

जैकवक वातावरण  
१. वनस्पतत तथा 

वन्द्यजन्द्त ु
रुख तबरुवाको कववरण, 
बैज्ञातनक तररकाले 
रुखको आयतन, 
नोक्सानीको कववरण   

स्थलित अध्ययन र 
अवलोकन, 
वनस्पततको प्रजातत, 
नम्बर कटपोट, 
आयोजनाका लाति 
कटान िनुफ पने 
रुखहरुको पणूफ 
िणना,  कद्धतीय 
श्रोतका  

आयोजना क्षेर  तनमाफण शरुु हनु ु
भन्द्दा पकहले  

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 
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त्याुँकहरुको 
पनुरावलोकन, 
स्थानीयहरु सुँि 
छलफल  

आतथफक, सामाक्तजक तथा साुँस्कृततक वातावरण  
१. प्रभाकवत क्षेरमा 

जनसिंख्या, घरिरुी 
सिंख्या, र 
घरिरुीको कववरण  

घरिरुीको आतथफक, 
सामाक्तजक र साुँस्कृततक 
कववरण  

घरिरुी सवेक्षण 
प्रश्नावली, कद्धतीय 
श्रोतका  
त्याुँकहरुको 
पनुरावलोकन, 
स्थलित अध्ययन र 
अवलोकन  

अस्पताल क्षेर 
वरपर  

तनमाफण शरुु हनु ु
भन्द्दा पकहले  

उ.प.व.वा.म, 
प्रस्तावक, स्थानीय तह 

२. िातमफक, 
साुँस्कृततक, 
ऐततहातसक, 
परुाताक्तत्वक स्थान 

िातमफक, साुँस्कृततक, 
ऐततहातसक, परुाताक्तत्वक, 
घाट 

कद्धतीय श्रोतका  
त्याुँकहरुको 
पनुरावलोकन, 
स्थलित अध्ययन र 
अवलोकन, स्थानीय 
मातनससुँि छलफल 

अस्पताल क्षेर 
वरपर 

तनमाफण शरुु हनु ु
भन्द्दा पकहले  

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

ख ) प्रभाव अनिुमन (सिंचालन चरण) 
१. हररयाली र पाककफ ङ्ग 

सिंिै भौततक 
तडजाइन 

वकृ्षारोपण, बिैचा र 
पाककफ ङ्ग 

स्थलित अवलोकन 
र स्थानीय 
मातनससुँि छलफल 

अस्पताल क्षेर 
वरपर 

तनमाफण र 
सिंचालको चरण 
वाकषफक  रुपमा 

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 
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२. दकुषत पानी तथा 
फोहरमैला 

ढल तनकासीको 
व्यवस्था, अस्पताल 
वरपरका बातसन्द्दामा 
परेको प्रभाव 
 

स्थलित अवलोकन, 
नमनुा सिंकलन  र 
प्रयोिशाला परीक्षण  

खाने पानीको 
श्रोत र 
तनष्कातसत 
फोहोर पानी 

तनमाफण र 
सिंचालको चरण 
वाकषफक  रुपमा 

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

३. वाय ु र ध्वनी 
प्रदषुण 

वररपररको हावाको 
िणुस्तर,  CO2, PM2.5, 

AQI  
ध्वतनको स्तर 

उपकरणको प्रयोि 
िरर ध्वतन र िलुो 
प्रदूषणको परीक्षण  

अस्पताल क्षेर 
वरपर 

तनमाफण चरणमा 
वाकषफक २ चोटी  
सिंचालन चरणमा 
वाकषफक रुपमा 

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

४. जल प्रदूषण नेपाल सरकारले तोकेको 
खानेपानी मापदण्ड तथा 
सतही पानीमा पठाइन े
औद्योतिक एफ्ल्यएुन्द्टका 
लाति घटी बढी सीमा 
तनदेशक मापदण्ड 
२०६० मा उल्लेक्तखत 
पर तमटर 

नमनुा सिंकलन र 
प्रयोिशाला परीक्षण  

अस्पताल 
क्षेरको खाने 
पानीको श्रोत र 
तनमाफण क्षेरबाट 
तनष्कातसत 
फोहोर पानी 

तनमाफण तथा  
सिंचालन चरणमा 
वाकषफक रुपमा 

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

५. स्वास््य सेवा 
फोहरमैला 
व्यवस्थापन 

फोहरमैला 
व्यवस्थापनको अवस्था  

अवलोकन, 
अन्द्तवाफताफ 

अस्पताल क्षेर 
तभर   

तनमाफण तथा 
सिंचालन चरणमा 
वाकषफक २ पटक  

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

६. कवपद व्यवस्थापन 
प्रणाली 

सचुना प्रवाह प्रणाली, 
अक्तग्न सिंयन्द्रको 
प्रावािान,खलु्ला जग्िा  

अवलोकन, 
कमफचारीसिंि 
अन्द्तवाफताफ 

अस्पताल क्षेर  तनमाफण तथा 
सिंचालन चरणमा 
वाकषफक २ पटक 

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 
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७. वनस्पतत तथा 

क्तजवजन्द्त ु
वकृ्षारोपण िररएका 
रुखहरुको सिंख्या र 
क्तस्थतत  

अवलोकन, 
कमफचारीसिंि 
अन्द्तवाफताफ 

अस्पताल क्षेर वकषफक १ पटक वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

८. आतथफक अवसर   स्थानीय अथफव्यवस्थाको 
क्तस्थतत 

अस्पताल तथा 
स्थानीय सुँि 
अन्द्तरकक्रया  

अस्पताल 
वरपरको क्षेर 

वकषफक १ पटक वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

९. रोजिारी  रोजिार प्राप्त व्यक्तिको 
सिंख्या, 

रोजिारको सचुी 
तनरीक्षण र छड्के 
जाुँच 

अस्पताल वकषफक १ पटक वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

१०. पेशाित स्वास््य र 
सरुक्षा 

आयोजना कायाफन्द्वयनका 
क्रममा घटेका 
दघुफटनाहरु 

अवलोकन र 
छलफल 

अस्पताल क्षेर 
तभर  

वकषफक १ पटक वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

ि ) तनयमपालन अनिुमन 
१. वातावरणीय 

वावास्थापन 
योजनाको खाकामा 
सूचीबद्ध 
सकारात्मक 
प्रभावको 
बढोत्तरीका 
कक्रयाकलाप र 
नकारात्मक 

वातावरणीय व्यवस्थापन 
योजनाले समावेश िरेका 
सम्पूणफ न्द्यूनीकरणका 
उपाय तनमाफण तथा 
सिंचालन अवतिमा लाि ु
िररएको    

अवलोकन, 
अन्द्तवाफताफ, प्रततवेदन 
अध्ययन  

अस्पताल क्षेर  तनमाफण तथा 
सिंचालन चरण  

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 
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प्रभावको 
न्द्यूनीकरणका 
कक्रयाकलापको 
अनिुमन   

२. अध्याय ४ मा   
छलफल िरे 
अनसुार कानूनी 
प्राविानहरूको 
पालना 

प्रचतलत काननु अनसुार 
आयोजनाका िततकवति 

 अवलोकन तथा 
अन्द्तवाफताफ 

अस्पताल क्षेर   तनमाफण तथा 
स्नाचालन चरण  

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

३. तनमाफण रसद  तनमाफण व्यवसायीवाट 
श्रम क्तशकवर, भण्डारण 
क्षेर र तनमाफण कायफको 
व्यवस्था 

स्थलित अवलोकन, 
तक्तस्वर 

अस्पताल क्षेर 
क्षेर  

तनमाफण शरुुहनु ु
भन्द्दा अिाडी 

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

४. रोजिाररमा 
प्राथतमकता 

रोजिार प्राप्त 
व्यक्तिहरुको नामावली 
र सिंख्या  

 रोजिार सूचीको 
कवश्लषेण  

अस्पताल क्षेर रैमातसक वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

५. पेशाित स्वास््य र  
सरुक्षा 

सरुक्षा उपकरण, 
प्राथतमक उपचार तथा  
क्तचककत्सक व्यवस्था, 
क्तशकवरको सरसफाई   

क्तशकवर क्षेर, तनमाफण 
क्षेर, तक्तस्वर, 
दघुफटनाको कारण र 
कववरण  

अस्पताल 
वरपर को क्षेर  

तनमाफण तथा 
सिंचालन चरणम 
वाकषफक २ चोटी 

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

६. वातावरणीय 
सिंरक्षणका उपाय 

वातावरणीय सिंरक्षण 
सम्बन्द्िी तनददफष्ट िररएको 

स्थलित अध्ययन, 
आयोजना सुँि 

आयोजना क्षेर  तनमाफण अक्तघ र 
तनमाफण अवति भर   

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
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जस्तै प्रदषुण 
रोकथाम, माटो र 
पानीको 
व्यवस्थापन, स्लोप 
क्तस्थरता, माटो 
कटान तथा पनेु, 
फोहर व्यवस्थापन, 
वातावरण तथा 
सामाक्तजक 
महत्वका क्षेर, 
वनस्पतत र 
जीवजन्द्तकुो 
सिंरक्षण  

अभ्यासको खाका , 
प्रदषुणको कववरण र 
अवलोकन, फोहर 
व्यवस्थापन, तबग्रन 
व्यवस्थापन, 
आयोजनामा कम िने 
कामदारहरुलाई 
वन्द्यजन्द्त,ु वन्द्यजन्द्तकुो 
वासस्थान, वन र वनका 
स्रोतहरुमा पने प्रभाव 
बारे प्रक्तशक्षण तथा चेतना 
िराउने   

सम्बक्तन्द्ित मातनस, 
परामशफदाता र 
स्थानीय मातनस  सुँि 
छलफल,  प्रभाव 
परेको क्षेर , तक्तस्वर 
आदद 

स्थानीय तह 

७. हररयाली र पाककफ ङ्ग 
सिंिै भौततक 
तडजाइन 

अस्पतालको खलु्ला क्षेर 
तथा बिैचा   

स्थलित अवलोकन,  अस्पताल क्षेर  
क्षेर  

तनमाफण अक्तघ र 
तनमाफण कायफ 
सककय पतछ   

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

८. वाय ु र ध्वनी 
प्रदषुण 

स्थलित अध्ययन, वाय ु
प्रदषुणबाट स्वास प्रस्वास 
सिंक्रमणको आवकृ्तत्त. 
स्थानीय मातनससुँि 
छलफल 
आयोजना क्षेरमा ध्वनी 
मापन   

 स्थानीय मातनस 
सुँि अन्द्तरकक्रया, 
तक्तस्वर, ध्वनी मापन 
यन्द्रको त्याुँक  

अस्पताल 
वरपरको क्षेर  
क्षेर  

मातसक तनमाफण 
अवति भर 

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 
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९. जल प्रदषुण पानीको hardness, 

turbidity 
पानीको नमनुा 
सिंकलन तथा 
परीक्षण  

अस्पताल क्षेर सिंचालन चरणमा 
वषफको २ चोटी 

वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

१०. ठोस फोहरमैलाको 
विीकरण  

फोहर वतिफकरण िरेर 
राख्न े छुिै रिंिको 
डस्टतबन   

फोहर वतिफकरण र 
ढुवानी िदाफ तनिरानी 

अस्पताल क्षेर  सिंचालन चरण  वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

११. स्वास््य सेवाजन्द्य 
फोहर तथा 
कवककरणयिु 
फोहरको 
व्यवस्थापन 

सिंकलन, ककटाण ु
तनक्तस्क्रय  

अवलोकन, 
अस्पतालको 
प्रततवेदन समीक्षा  

अस्पताल 
पररसर 

सिंचालन चरण वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 

१२. आपतकालीन 
तयारीको लाति 
सचेतना कायफक्रम   

तातलमको सिंख्या र 
अवति, सहभािीहरुको 
सूची   

कमफचारी सुँि 
अन्द्तवाफताफ  

अस्पताल क्षेर सिंचालन चरण  वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय/ प्रस्तावक/ 
स्थानीय तह 
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९.५  अनिुमनका लाति अनमुातनत रकम  
प्रस्ताकवत आयोजना तनमाफणको समयमा र सिंचालनको चरणको वातावरणीय अनिुमन िने क्तजम्मेवारी 
प्रथमतुः प्रस्तावक स्वयिं तथा वन तथा वातावरण मन्द्रालय, स्वास््य तथा जनसख्या मन्द्रालयको 
काुँिमा रहेको छ। प्रस्ताकवत आयोजनाको वातावरणीय अनिुमनको क्रममा हनु े बाकषफक खचफको 
अनमुातनत बजेट तलको तातलकामा उल्लेख िररएको छ। 

तातलका 9-3 : वातावरणीय अनिुमनका लाति लाग्न ेवाकषफक खचफ  

क्र.सिं. कववरण सिंख्या दर (ने.रु.) लाित (न.ेरु.) 
१. वातावरण कवद् २ 75000 150,000 

२. आतथफक-सामाक्तजक कवज्ञ १ 65,000 65,000 

३. जीव कवज्ञ १ 65,000 65,000 

४. 
ल्याब उपकरण तथा जल, वायू, ध्वनी 
आदद परीक्षण कायफ एक मषु्ठ 2,00,000 

५. स्टेसनरी एक मषु्ठ 10,000 

६. यातायात एक मषु्ठ 25,000 

७. भत्ता एक मषु्ठ 100,000 

 जम्मा लाित   6,15,000 
 

९.६ अन्द्य योजना 
❖ कवपद् व्यवस्थापन योजना 

कुनै पतन घटना जसले क्षतत, आतथफक अवरोि, मानव जीवनको हातन र स्वास््य र स्वास््य सेवाहरूमा क्षतत 

परु् याउुँछ त्यस्ता खतराहरूको सामना िनफ कवपद् व्यवस्थापन आवश्यक पदफछ। कवपद् जोक्तखम व्यवस्थापन 

व्यवस्थापन नीतत, प्रकक्रया र अभ्यासहरूको व्यवक्तस्थत प्रयोि हो जसले कवपद्को पररमाणहरूलाई कम िने  
िदफछ। नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल चन्द्रातिरी निरपातलका वडा निं १२, बलम्ब ु  काठमाडौंमा कररब 
२०० रोपनी क्षेरमा अवक्तस्थत ११० शैयाको अस्पताल हो र यस अस्पताललाई ३०० शैया क्षमता 
स्तरोन्नतत िररनेछ। यस अस्पतालले सशस्त्र प्रहरी बलका कमफचारी  र उनीहरूका आक्तश्रतहरू, सेवातनवतृ्त 

कमफचारीहरू र स्थानीय नािररकहरूलाई सेवाहरू प्रदान िदफछ। कूल प्राकवतिक जनशक्तिमा ४१ क्तचककत्सक, 

२ दन्द्त क्तचककत्सक, ३७ नतसफङ स्टाफ, ४७ प्राकवतिक कमफचारी र १४२ अन्द्य जनशक्ति समावेश छन।् 

❖ लक्ष्य 

• प्रकोप पीतडतहरूलाई सेवा र क्तचककत्सा सेवा प्रदान िनफ। 
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• अस्पतालका सबै कमफचारीहरू र सम्बक्तन्द्ित अतिकारीहरूलाई कवपद् व्यवस्थापनको बारेमा 
चेतना जिाउने र उनीहरूको कामको क्तजम्मेवारीहरू पररभाकषत िने। 

❖ उद्दशे्य 

• कवपद्को समयमा आम हताहतको उद्धार र व्यवस्थापनको क्रममा भतूमका र क्तजम्मेवारीहरू 
बझु्न। 

• सबै तहमा आपतकालीन प्रततकक्रया योजना र क्षमताहरू बढाउन।ु 

• आवश्यकता अनसुार SOP पालना िनुफ। कवतभन्न नीततहरू र प्रोटोकलहरू, मापदण्डहरू, 

ददशातनदेशहरू, जोक्तखम-कवशेष SOPs लािू िनुफ। 

 

❖ कवपद् व्यवस्थापन योजनाका तसद्धान्द्तहरू 

१. कवपद्को समयमा कायफ योजना 

सानो प्रकोप: - 15 भन्द्दा कम पीतडतहरू 

• तबरामी आपतकालीन प्रवेशद्वार माफफ त आपतकालीनमा प्रवेश िनेछन,् 
• सामान्द्य ददनमा ER तभर तबरामीको व्यवस्थापन िररनेछ, 
• ररसेप्शतनस्टलाई आवश्यकता अनसुार अततररि डाक्टर र अन्द्य कमफचारीहरूलाई ER मा 

बोलाउन तनदेशन ददइनपुछफ, 

प्रमखु प्रकोप: 15 भन्द्दा बढी पीतडत / 15 भन्द्दा कम यदद सबै िम्भीर छन ्

• "प्रकोप क्षेर" घोषणा िने तनणफय अस्पताल समयमा रहेका परामशफदाता डाक्टर, नतसफङ 
सपुरभाइजर वा वररष्ठ प्रशासकद्वारा (वा परामशफमा) िररने,  

• ररसेप्शतनस्टलाई प्रकोप अवस्था घोषणा िनफ तनदेशन ददइनपुने, 

• साइरन बजाउने, 
• APF अस्पताल यस योजना सकक्रय हनुेछ, 

• ER मखु्य प्रवेशद्वार तनयतमत हनुपुनेछ र "Triage Area" सेटअप हनुपुछफ। 

२. OPD समयमा कायफ योजना 
• ओपीडी तबरामीहरूको तरुुन्द्तै खाली िनुफपनेछ, 
• तबरामीहरूलाई भोतलपल्ट उपचार िराउने सल्लाह ददइने, 
• तबरामीहरूलाई फामेसीबाट औषति ददइने छैन, 
• सबै तबरामीहरूलाई खाली िने र ततनीहरू ओपीडी ढोकाबाट तनक्तस्कनपुनेछ।  

३. ओपीडी बन्द्द भएपतछको कायफ योजना 
• ओपीडी क्षेर पकहले नै स्पष्ट हनुेछ। 
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• "कहड्दै घाइतेहरू" ओपीडी क्षेरमा जानेछन ्र प्रारक्तम्भक रूपमा नसफहरू र प्यारामेतडकहरूले 
हेरचाह िनेछन।् 

❖ िाइक्तजङ 

• तबरामीहरूलाई िाइएज क्षेरमा आइपगु्दा मूल्याङ्कन िरी ियाज िररनपुछफ र उनीहरूको 
अवस्थाको लाति सही उपचार क्षेरमा तनदेक्तशत िनुफपने, 

• तबरामीहरू ER मा पगु्न ुअक्तघ िाइएज क्षेर सेटअप र क्तचन्द्ह लिाइएको क्षेरमा राख्न पने हनु्द्छ 
अन्द्यथा ER मातनसहरूले भररपूणफ हनुेछ, जसले पूणफ अराजकता तनम्त्याउुँछ, 

• Triage क्षेरमा, अनभुवी डाक्टरहरूले तबरामीहरूको रतु रूपमा मूल्याङ्कन िनेछन,् र तबरामीलाई 
तनम्न बमोक्तजम बतिफकरण िरर उपचार िररन्द्छ। 

 

Category  

(Area) 

Tag Color Classification Treatment 

Area 

A Red Immediate care(life threatening conditions) Emergency 

B Yellow Delayed care(serious but not life threatening) Observation 

C Green Minimal care(walking wounded) OPD block 

D Black Dead on arrival(death confirmed by 2 Drs) Mortuary 
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पररच्छेद दश 

10. वातावरणीय पररक्षण  
वातावरणीय पररक्षण वा.प्र.मू. अध्ययनको एक प्रमखु अिंि हो।  वातावरण सिंरक्षण ऐन २०७६ तथा 
वातावरण सिंरक्षण तनयमावली २०७७ बमोक्तजम कुन ैपतन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकनको 
वातावरणीय पररक्षण िने क्तजम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्द्रालयको हनुे िदफछ। आयोजना सिंचालन 
भएको २ बषफ पछी हरेक आयोजनाको वातावरणीय पररक्षण िनुफपने हनु्द्छ। यसको प्रमखु उदे्दश्य भनेको 
प्रत्येक आयोजनाले आयोजना तनमाफण तथा सिंचालनको चरणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदनले 
तय िरे बमोक्तजमको वातावरण व्यवस्थापन योजनाको पालना िरेको छ कक छैन भन्न ेपररक्षण िनुफ हो। 
यस पररक्षण पश्चात आयोजना प्रविफकलाई वातावरण व्यवस्थापनका सम्बन्द्िमा तबतभन्न सझुावहरु प्रदान 
िररन्द्छ जसलाई प्रविफकले पालना िनुफ पने हनु्द्छ। वातावरण पररक्षणका उदे्दश्यहरु तनम्नानसुार छन ्

⮚ वातावरणको सरुक्षा िनफ तथा मानव स्वास्थमा हनु ेजोक्तखमहरुलाई न्द्यूनीकरण िनफ, 

⮚ वातावरण व्यवस्थापन प्रणाली र उपकरणहरुले कस्तो प्रदशफन िरररहेका छन ्भनेर तनिाफरण 
िनफ, 

⮚ सम्बक्तन्द्ित राकिय, स्थानीय र अन्द्तराकिय काननु र तनयमहरुको पलानालाई प्रमाक्तणत िनफ,  

⮚ वातावरणीय स्वास्थ तथा सरुक्षाका समस्याहरुबाट मानवलाई पने जोक्तखमलाई न्द्यूनीकरण िनफ।  

१०.१ वातावरणीय लेखापररक्षण प्रततवेदनमा समावेश िररएका सचुकहरु  

⮚ आयोजना कवकासमा पररभाकषत कक्रयाकलापहरुका लाति वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनमा 
पवुाफनमुातनत प्रभावहरु,  

⮚ आयोजना चक्रमा पररभाकषत कक्रयाकलापहरुको प्रभाव्हारुलाई कम िनफ वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन प्रततवेदनमा न्द्यतुनकरिंणका उपायहरु, 

⮚ वातावरणीय व्यवस्थापन कायफयोजना अनसुार आयोजनामा न्द्यूनीकरण उपायहरूको कायफन्द्वयनको 
क्तस्थतत पकहचान िररएको कक्रयाकलापको प्रभावलाइ कम िनफका लाति पररभाकषत न्द्यूनीकरणका 
उपायहरुको प्रभावकाररता, 

⮚ वातावरणीय व्यवस्थापन कायफयोजनाको साथ अनपुालन वा िैर अनपुालन,  

⮚ राकिय वातावरणीय मापदण्डहरुको अनपुालन वा िैर अनपुालन, 

⮚ पररभाकषत िततकवतिहरुका लाति भकवष्यमा आयोजनामा प्रभाव पूवाफनमुान बतलयो बनाउन प्राप्त 
अनभुव।  
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१०.२ वातावरणीय परीक्षणका 
वातावरणीय परीक्षणका ककतसम देहाय बमोक्तजमका हनुेछन ् 

(क) तनणफय तहको परीक्षण: तनणफय तहको पररक्षणले वा.प्र.मू.को प्रभावकाररता जाुँच िने िदफछ। 

(ख) कायाफन्द्वयन परीक्षण: कायाफन्द्वयन परीक्षणले शतफ अनसुार आयोजना कायफन्द्वयन भएको छ 
या छैन सतुनक्तश्चत िदफछ। 

(ि) कायफको प्रभावकाररता परीक्षण: कायफको प्रभावकाररता परीक्षणले आयोजणा व्यवस्थापनसुँि 
सम्बक्तन्द्ित तनकायहरुको कायफ प्रभावकाररताको वारेमा अध्ययन िदफछ। 

(घ) आयोजना प्रभाव परीक्षण: आयोजना कायफन्द्वयनबाट उत्पन्न हनु ेवातावरणीय पररवतफनको 
बारेमा पररक्षण िदफछ। 

(ङ)आुँकलन िररएको प्रकवति परीक्षण : पकहलेको तलुनामा अकहले वातावरणमा पने प्रभावको 
बारेमा आुँकलन िने कायफ िदफछ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रकक्रया परीक्षण वा.प्र.मू को 
समयमा प्रयोि िररएको कवति र पद्दततलाई जाुँच िने कायफ िदफछ। 

(च) वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रकक्रया परीक्षण  

१०.३ वातावरणीय परीक्षणमा सामान्द्यतया तीन पक्ष सिंलग्न हनुे िदफछन ् 

(क) परीक्षक 

वातावरण सिंरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १२ को उपदफा १ बमोक्तजम प्रस्ताकवत नेपाल ए .पी.एफ 
अस्पताल  सिंरचना तनमाफण आयोजना कायफन्द्वयनका लाति परीक्षक नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण 
मन्द्रालय हनुेछ। वातावरणीय पररक्षणका लाति सरोकारवाला मन्द्रालयले प्रस्ताव तनमाफण सम्पन्न भएको 
२ वषफ पिेुपतछको छ मकहना तभर आयोजनाको पररक्षण िनफ सक्नेछ।यस क्रममा आयोजना 
कायाफन्द्वयनको क्रममा त्यसबाट वातावरणमा पारेको प्रततकूल वातावरणीय प्रभावहरुलाई कम िनफ 
अपनाईएको उपाय र त्यसको प्रभावकाररतालाइ पररक्षण िररन ेछ। साथै, आयोजना कायाफन्द्वयनको 
क्रममा न्द्यनु आुँकलन िररएका वा आुँकलन नभएका केकह प्रभाव देखापनफ िएमा त्यस्ता प्रभावहरुको 
मूल्याङ्कन कवश्लषेण िरी उक्तचत उपाय सकहत प्रततवेदनमा अध्यावातिक िरी राक्तखनेछ।     

(ख) परीक्तक्षत पक्ष (प्रस्तावसुँि सरोकार भएको) 
यस आयोजना कायफन्द्वयनका लाति पररक्तक्षत पक्ष आयोजना  नपेाल ए.पी.एफ अस्पताल हनुेछ। 
वातावरण सिंरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १२ को उपदफा २ बमोक्तजम वन तथा वातावरण मन्द्रालयले 
आवश्यक पररक्षण अध्ययन िरी वातावरणमा परेको प्रततकूल प्रभावहरु रोकथाम तथा न्द्यूनीकरण िनफ 
अपनाइएका उपायहरुको पयाफप्त नदेक्तखएमा त्यस्ता प्रभावहरुको न्द्यूनीकरणको र उक्तचत व्यवस्थापनका 
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लाति आयोजनालाई आदेश िनफ सक्ने छ र उपदफा ३ बमोक्तजम प्राप्त आदेश कायफन्द्वयन िनुफ िराउन ु
पररक्तक्षत पक्षको क्तजम्मेवारी हनुेछ। 

 (ि) तेस्रो पक्ष 
यस आयोजनाको तेस्रो पक्ष स्वास््य तथा जनसिंख्या मन्द्रालय हनुेछ।   

१०.४ स्वेक्तच्छक वा बाध्यकारी परीक्षणका लाति सिंलग्न पक्ष वा सिंस्थाको आिारमा वातावरणीय 
परीक्षण आन्द्तररक वा बाह्य हनु सक्नेछ : 

(क)  आन्द्तररक परीक्षण, 

(ख)  बाह्य परीक्षण, 

(ि)  बाध्यकारी परीक्षण, 

(घ) स्वैक्तच्छक परीक्षण। 

१०.५ वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको ढाुँचा  

परीक्षणको उदे्दश्य र क्षेर अनसुार प्रततवेदनको ढाुँचा फरक हनु सक्छ तथाकप यसलाई तकफ सुँित रुपमा 
देहाय अनसुार प्रस्ततु िनफ सककन्द्छ 

तातलका 10-1 : वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको ढाुँचा 
 अध्याय १ कायफकारी सारािंश 

अध्याय २ परीक्षण प्रशासतनक तथा परीक्षण कायफको कववरण, आयोजना स्थलमा 
िररएका अन्द्तवाफताफ, परीक्षण िने पक्ष तथा परीक्षणका क्षेर र कवति यो 
अध्ययनमा समावेश िनुफ पनेछ । साथै वातावरणीय अनिुमन, परीक्षणसुँि 
सम्बक्तन्द्ित त्याङ्क तथा कववरण पतन समावेश िनुफ पनेछ।  

अध्याय ३ परीक्षणको पूणफ कववरण 

अध्याय ४ आयोजना सम्बन्द्िमा पालना िनुफ पने सझुाब तथा सिुारात्मक कायफ 
अनसूुची सम्बक्तन्द्ित त्याङ्क र कववरण 

परीक्षण िने समूहमा 
समावेश हनु ुपने जनशक्ति 

 

प्राकवतिक प्रस्तावसुँि कवषय तमल्न ेकवज्ञ 

 वातावरण कवज्ञ 

 सामाक्तजक, आतथफक, साुँस्कृततक कवज्ञ 
 प्रस्तावको क्षेर, ककतसम र यसले पारेको प्रभावको िाक्तम्भयफताको आिारमा 

थप अन्द्य कवज्ञ 
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वातावरणीय परीक्षणका लाति चेकतलष्ट तलको तातलकामा प्रस्ततु िररएको छ । 
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ततलका 10-2 : वातावरणीय परीक्षणका लाति चेकतलष्ट 

भौततक वातावरण  
क्र. 
तसिं. 

कववरण  आयोजनाको 
कृयाकलाप  

अनमुान 
िररएको प्रभाव  

खास प्रभाव  न्द्यूनीकरणका उपाय  प्रभावकारीता  सूचना श्रोत  त्यािंक स्रोत  

१.  फोहोर 
मैलाको 
व्यवस्थापन  

अस्पतालका 
तनयतमत 
कक्रयाकलाप तथा 
प्रयोिशाला, चमनेा 
िहृ, कवरामी  वाडफ 
आददबाट उत्पादन 
हनुे फोहोर 

स्थानीय 
वातावरण 
दिुफक्तन्द्ित हनुकुा 
साथै सिंक्रमण 
हनु सक्ने 
सम्भावना ।  
  

वातावरण तथा 
जनस्वास््यमा 
प्रततकूल प्रभाव  

सािारण तथा रासायतनक 
फोहोर छुिै सिंकलन तथा 
व्यवस्थापन िने  
 

उल्लेखनीय  फोहोर 
व्यवस्थापन 
एकाइ  

अतभलेख‚ 
अन्द्तरबाताफ  

२.  फोहोर 
पानीको 
व्यवस्थापन  

अस्पताल तथा 
प्रयोिशाला‚ 
शौचालय‚ 
चमेनािहृ 
सिंचालनबाट  

सतहको पानी 
प्रदूषण  
भतूमित पानी 
प्रदूषण  

पानीको 
िणुस्तरीयतामा 
कमी भई 
स्थानीय 
खोलानाला 
प्रदूषण तथा 
जलचरमा 
प्रत्यक्ष प्रभाव  

प्रदकुषत पानी प्रशोिन िरी 
अस्पतालबाट तनष्कासन 
हनुे फोहोर पानी नेपाल 
सरकारले तोकेको 
मापदण्ड बमोजजमको 
रहने ।  

उल्लेखनीय  फोहोर 
व्यवस्थापन 
एकाइ  

अतभलेख‚ 
प्रत्यक्ष 
अवलोकन  

३.  वायकुो िणु जेनेरेटर‚ सवारी 
सािन सिंचालनबाट  
 

वायकुो  
िणुस्तरमा ह्रास 

जनस्वास््यमा 
प्रततकूल प्रभाव  
श्वासप्रश्वास 
सम्बन्द्त्िी रोि 

तडजले जेनेरेटरबाट 
तनष्कासन भई हावामा 
जाने िुुँवा सम्बन्द्त्िी 
मापदण्ड २०६९ र  

उल्लेखनीय  वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभलेख‚ 
अनिुमन 
प्रततवदेन 
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िाडीहरु तनयतमत ममफत  
िरी नेपाल सवारी प्रदूषण 
मापदण्ड बमोजजम रहन े
छन ्। 

४.  पानीको िणु  ढल तनकास तथा 
फोहोरपानी चहुावट  

पानीका स्रोत 
प्रदूषण  

जनस्वास््यमा 
प्रततकूल प्रभाव  

ढल व्यवस्थापन िररने छ   उल्लेखनीय  वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ  

अतभलेख‚ 
अनिुमन 
प्रततवदेन  

५.  ध्वनीको मारा जेनेरेटर‚ सवारी 
सािन सिंचालनबाट  

ध्वनीको तहमा 
ह्रास  

जनस्वास््यमा 
प्रततकूल प्रभाव  

साइलेन्द्ट जेनेरेटरको 
प्रयोि  

उल्लेखनीय  वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ  

अतभलेख‚ 
अनिुमन 
प्रततवदेन  

६.  भतूमित 
पानीको स्रोत  

भतूमित पानीको 
अत्यातिक 
तनष्कासन  

भतूमित पानीको 
तहमा पररवतफन  

पानीको स्रोत 
सकु्ने साथै 
वरपरको 
पानीका स्रोतमा 
कमी  

ररचाजफ कपट तथा आकाश े
पानी सिंकलन िररने  

निण्य  वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ  

अतभलेख‚ 
अनिुमन 
प्रततवदेन  

७.  वैकक्तल्पक 
ऊजाफ  

अस्पतालको लाति 
आवश्यक उजाफ 
कवितुबाट पूततफ 
िररनेछ र सौयफ 
उजाफको प्रविफन 
िनेछ 

वैकक्तल्पक  सौयफ 
ऊजाफको प्रयोिले 
अनकूुलप्रभाव 
पने  

ऊजाफ बचत 
हनु े 

सौयफ उजाफ प्रकवतिको 
जडान  

निण्य  वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ  

अतभलेख‚ 
अनिुमन 
प्रततवदेन  

८.  आकाशे पानी 
सिंकलन र 
भतूमित पानी 
ररचाज प्रकवति 

आकाशे पानी 
सिंकलन र भतूमित 
पानी ररचाज प्रकवति 

अनकूुल प्रभाव 
सजृान िने  

भतूमित 
पानीको  सतह 
सन्द्तलुन हनु े
 

आकाशे पानी सिंकलन 
प्रकवति  

निण्य  वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ  

अतभलेख‚ 
अनिुमन 
प्रततवदेन  
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२. जैकवक पक्ष  
क्र. 
तसिं. 

कववरण  आयोजनको कृयाकलाप  अनमुान िररएको 
प्रभाव  

खास प्रभाव  न्द्यूनीकरणका 
उपाय  

प्रभावकारीता  सूचना श्रोत  त्यािंक स्रोत  

१.  अस्पताल क्षेर 
भर हररयाली 
प्रवदफन  

बिैचा तनमाफण  हररयाली क्षरे कायम 
हनु े 

हररयाली 
कायम भई 
सौन्द्दयफता 
कायम हनु े 

बिैचा तनमाफण 
िने  

निण्य  वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ  

अतभलेख‚ 
अनिुमन 
प्रततवदेन  

३. सामाक्तजक आतथफक तथा साुँस्कृततक पक्ष  
क्र. 
तसिं. 

कववरण  आयोजनाको कृयाकलाप  अनमुान िररएको 
प्रभाव  

खास प्रभाव  न्द्यूनीकरणका 
उपाय  

प्रभावकारीता  सूचना श्रोत  त्यािंक स्रोत  

१.  पेशाित स्वास््य 
सरुक्षा  

पेशाित स्वास््य 
सरुक्षाका उपकरणको 
व्यवस्था  

प्रयोिशाला र 
उपकरणको प्रयोिका   
क्रममा हनुसक्न े
दघुफटना 

प्रयोिशाला र 
उपकरण 
सिंचालन िने 
कमफचारी र 
तबरामीको 
स्वास््यमा 
प्रततकूल 
प्रभाव  

पेशाित 
स्वास््य 
सरुक्षाका 
उपकरणको 
व्यवस्था  

उल्लेखनीय  अस्पताल 
व्यवस्थापन  

अतभलेख  

२.  िनुासो सनुवाई  िनुासो सनुवुाई सेल 
स्थापना  

तबतभन्न प्रकारका 
िनुासाहरु आउने तथा 
द्बन्द्दको अवस्था सजृना 
हनु े 

अस्पताल 
सञ्चालनमा 
कदठनाई 

िनुासो 
सम्बोिनको 
व्यवस्था िने  

उल्लेखनीय  िनुासो 
सम्बोिन 
सेल  

अतभलेख  
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३.  स्वास््य तथा 
सरसफाई  

दैतनक रुपमा 
आवश्यकता अनसुार 
सरसफाई िने  

फोहोरमैला प्रदूषण  कवरामी, 
कवरामी 
कुरुवा तथा 
कमफचारीको 
स्वास््यमा 
प्रततकूल 
प्रभाव  

दैतनक रुपमा 
आवश्यकता 
अनसुार 
अस्पताल 
पररसर 
सरसफाई 
िने  

उल्लेखनीय  अस्पताल 
व्यवस्थापन  

अनिुमन  

४.  प्रकोप 
तनयन्द्रण/कवपद 
व्यवस्थापन  

भवन सिंकहता अनरुुप 
भवन तनमाफण िने‚ प्रकोप 
व्यवस्थापन कायफ योजना 
तनमाफण िने  

प्रकोप तथा कवपदबाट 
जनिनको क्षतत हनु े 

प्रकोप तथा 
कवपदबाट 
जनिनको 
क्षतत हनु े 

भवन सिंकहता 
अनरुुप भवन 
तनमाफण िने‚ 
आपतकालीन 
द्वारहरू 
तनमाफण िने‚ 
अक्तग्न 
तनयन्द्रक 
यन्द्र जडान 
िने  

उल्लेखनीय  वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ  

कवपद 
व्यवस्थापन 
कायफ योजना  

५.  रोजिारी  स्थानीयलाई रोजिारीमा 
अवसर  

स्थानीयको आयस्तरमा 
अतभबकृद्ध  

स्थानीयको 
जीवनस्तर 
उकस्ने  

स्थानीयलाई 
रोजिारीमा 
प्राथतमकता 
ददने  

निण्य  अस्पताल 
व्यवस्थापन  

अतभलेख  
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६.  कवपन्न‚ असाहाय‚ 
तबरामीलाई 
तनशलु्क स्वस््य 
सेवा   

कवपन्न‚ असाहाय‚ 
तबरामीलाई तनशलु्क 
स्वस््य सेवा  प्रदान  

िणुस्तरीय  स्वस््य 
सेवामा सशस्त्र प्रहरी, 
उनका पररवार  र    
सवफसािारणको पहुुँच 
हनु े

सशस्त्र प्रहरी, 
उनका 
पररवार  र    
सवफसािारणले 
िणुस्तरीय  
स्वस््य सेवा 
पाउन े 

कवपन्न‚ 
असाहाय‚ 
तनशलु्क 
स्वस््य सेवा 
प्रदान िने  

उल्लेखनीय  अस्पताल 
प्रशासतनक 
एकाइ  

अतभलेख  
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१०.६  वातावरणीय पररक्षणका लाति अनमुातनत रकम  
प्रस्ताकवत आयोजना वातावरणीय पररक्षण िने क्तजम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्द्रालयको रहेको छ। 
प्रस्ताकवत आयोजनाको वातावरणीय पररक्षणको क्रममा हनु ेखचफको अनमुातनत बजेट तलको तातलकामा 
उल्लेख िररएको छ। 

तातलका 10-3 : वातावरणीय पररक्षणका लाति लाग्ने वाकषफक खचफ  
क्र.सिं. कववरण सिंख्या दर (ने.रु.) लाित (ने.रु.) 
१. वातावरण कवद् २ 75000 150,000 

२. आतथफक-सामाक्तजक कवज्ञ १ 65,000 65,000 

३. जीव कवज्ञ १ 65,000 65,000 

४. 
ल्याब उपकरण तथा जल, वायू, ध्वनी आदद 
परीक्षण कायफ एक मषु्ठ 2,00,000 

५. स्टेसनरी एक मषु्ठ 10,000 

६. यातायात एक मषु्ठ 25,000 

७. भत्ता एक मषु्ठ 100,000 

 जम्मा लाित   6,15,000 
 

१०.७ आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापन लाित  
यसरी यस आयोजनाका लाति सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरीको लाति ५,००,०००/-, नकारात्मक प्रभाव 
न्द्यूनीकरणको लाति ६०,००,०००/-, वातावरणीय अनिुमन लाित रु. ६,१५,०००/- र वातावरणीय 
पररक्षणका लाति रु. ६,१५,०००/- रहेको छ। आयोजनाका लाति कुल वातावरणीय लाित रु. 
७७,३०,०००/- रहनेछ।  
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पररच्छेद एघार 

11. तनष्कषफ तथा प्रततबद्धता  
काठमाण्डौ क्तजल्लाको चन्द्रातिरी निरपातलका वडा निं १२ मा ११० शैया क्षमतामा सिंचालन रहेको 
नेपाल ए.पी.एफ. अस्पतालले क्षमता स्तरोन्नतत िरी ३०० शैया क्षमतामा सिंचालन िने र यस नेपाल 
ए.पी.एफ. अस्पतालको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (वा.प्र.मू.) अध्ययन प्रततवेदनमा अस्पताल स्तरोन्नतत 
िरी सिंचालनमा आउदा हनुसक्ने सम्भाकवत वातावरणीय प्रभावहरूको मूल्यािंकन िरेको छ।  

यस आयोजनाको सञ्चालनले स्वास््य सेवामा सिुार र आतथफक िततकवतिको प्रबिफन जस्ता िेरै लाभदायक 
प्रभावहरू ल्याउनेछ। यस आयोजनाको सञ्चालनबाट मानव स्वास््य र वातावरणमा केही सम्भाकवत 
प्रततकूल प्रभावहरूमा उत्सजफन हनुे फोहरमैलाबाट पने प्रभाव, सिंक्रतमत फोहरपानीबाट पनफ सक्ने प्रभाव, 
ध्वनी तथा वाय ुप्रदषुणबाट पने प्रभाव, स्वास््य सेवाजन्द्य फोहरमैला उत्सजफन र ततनको व्यवस्थापनबाट 
पने प्रभाव, भतूमित पानीको स्रोतमा आउने कमीका कारण पने प्रभाव, कवपत व्यवस्थापनको प्रभाव, 
कवककरण उत्सजफनबाट पनफ सक्ने प्रभाव, मानव स्वास््यमा पनफ सक्न ेप्रभाव, प्रशेाित स्वास््य र सरुक्षा, 
बालश्रम तथा लैंतिक कवभेदबाट पने प्रभाव आदद रहेका छन।् यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
(वा.प्र.मू.) अध्ययनले लाभकारी र प्रततकूल प्रभावहरूको पकहचान, भकवष्यवाणी र मूल्याङ्कन िरेको छ। 
यसले लाभकारी प्रभावहरू बढाउन र प्रततकूल प्रभावहरूलाई न्द्यूनीकरणका उपायहरू पतन सझुाव 
ददएको छ।  

तसथफ, तसफाररस िररएका सबै न्द्यूनीकरण उपायहरूलाई यथोक्तचत कवचार र कायाफन्द्वयनका साथ प्रस्ताव 
सञ्चालन िनफ उपयिु हनुछे। यस प्रततवेदनमा वातावरणीय व्यवस्थापन प्रणाली, वातावरणीय व्यवस्थापन 
योजना र वातावरणीय परीक्षण योजना उल्लेख िररएको छ। यस प्रततवेदनले वातावरणमा पने जोक्तखम 
न्द्यूनीकरण िदै मानव र वातावरणलाई थप फाइदा पयुाफउने िरी कायाफन्द्वयन िनफ तसफाररस िररएको 
छ। साथै, यस अस्पतालको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनमा प्रदान िररएका सबै योजनाहरू 
लािू िनफ र स्थानीयहरूको सझुावहरू कायाफन्द्वयन िनफ प्रस्ताव सहमत छ।  यस वातावरणीय प्रभाव 
मूल्यािंकन प्रततवेदन मा तयार िररएको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना पूणफ रुपमा कायाफन्द्वयन िनफ 
नेपाल ए.पी.एफ अस्पतालको प्रततबद्ध रहेने छ। 
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अनसूुची ४: पानी पररक्षणको प्रयोिशाला प्रततवेदन तथा वाय,ुध्वनी तथा 
जल प्रदषुणको मापदण्ड 
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१. िणुस्तर सम्बन्द्िी राकिय मापदण्डको कववरण  
प्यारातमटरहरु  इकाई औसत समय वायकुो अतिकतम 

मान  
जम्मा तनलक्तम्बत कण मा. ग्रा./घ.तम. वाकषफक  - 

२४-घण्टा* २३० 
पीएम१०  मा. ग्रा./घ.तम. वाकषफक  - 

२४-घण्टा* १२० 
सल्फरडाईअक्साइड मा. ग्रा./घ.तम. वाकषफक  ५० 

२४-घण्टा* ७० 
नाइिोजनडाईअक्साइड मा. ग्रा./घ.तम. वाकषफक  ४० 

२४-घण्टा* ८० 
कावफनमोनोअक्साइड मा. ग्रा./घ.तम. ८-घण्टा* १०,००० 
तलड मा. ग्रा./घ.तम. वाकषफक** ०.५ 
बेनक्तजन मा. ग्रा./घ.तम. वाकषफक** ५ 
पीएम२.५ मा. ग्रा./घ.तम. ८-घण्टा* ४० 
ओजन  मा. ग्रा./घ.तम. ८-घण्टा* १५७ 
* २४ घन्द्टे र ८ घन्द्टे मारा एक आतथफक वषफको कक्तम्तमा ९५% ददनहरुमा तोककएको सीमातभर 
रहेको हनु ुपनेछ । एक वषफको ३६५ ददन मध्ये १८ ददनभन्द्दा बढी तोककएको सीमा नाघ्न ुहदैुन 
। भने वषफको कुनै समय लिातार दईु ददन तोककएको सीमा नाघ्न ुहुुँदैन ।   
** कुनै तनक्तश्चत ठाउुँमा एक हप्तामा दईुपटक लिातार २४ घण्टासम्म र हप्तामा एकै समयको 
अन्द्तरमा तलइएका कम्तीमा १०४ ओटा त्यािंकको वाकषफक औषतका आिारमा मातथ उल्लेक्तखत 
त्यािंक तलइनेछ ।   
स्रोत : वायकुो िणुस्तर सम्बन्द्िी राकिय मापदण्ड, २०६९ 

२. क) ध्वतनको सीमा  
क्र.सिं. क्षरे  ध्वतन सीमा Leq (डेतसबल) 

ददउुँसोको समय राततको समय  
१. औद्योतिक क्षेर ७५ ७० 
२. व्यापारीक क्षेर ६५ ५५ 
३. ग्रातमण बक्तस्त क्षेर ४५ ४० 
४. सहरी बक्तस्त क्षेर  ५५ ५० 
५. तमक्तश्रत बक्तस्त क्षेर  ६३ ५५ 
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६. सिंरक्तक्षत क्षेर  ५० ४० 

ख) घरेल ुउपकरणहरुका अतिकतम ध्वतन उत्सजफन सीमा  
क्र.सिं. उपकरण अतिकतम सीमार (डेतसबल) 
१. पानी ताने्न पम्प  ६५ 
२. तडजेल जेनेरेटर ९० 
३. मनोरञ्जनका सािन  ७० 
स्रोत : ध्वतनको िणुस्तर सम्बक्तन्द्ि राकिय मापदण्ड, २०६९ 

३. नेपाल खानेपानी िणुस्तर मापदण्डले तोकेको प्यारातमटर र मान  
प्रकार  प्यारातमटर इकाई  अतिकतम मान  कैकफयत  
भौततक  टतबफतडकट NTU ५ (१०)  

पीएच - ६.५-८.५*  
रिंि TCU ५ (१५)  
स्वाद र िन्द्ि - मापन िनफ नसककन े  
इलेक्तक्िकल 
कन्द्डक्तक्टभीटी 

µS/cm १५००  

रासायतनक  आइरन mg/l ०.३ (३)  
म्यान्द्िातनज mg/l ०.२  
क्रोतमयम mg/l ०.०५  
फ्लोराईड mg/l ०.५-१.५*  
एमोतनया mg/l १.५  
नाइिेट mg/l ५०  
कपर mg/l १  
टोटल हाडफनेस mg/l ५००  
क्याक्तल्सयम mg/l २००  
एल्मोतनयम mg/l ०.२  
पारो mg/l ०.००१  
क्तजङ्क mg/l ३  
रेक्तजडीयअुल क्लोररन  mg/l ०.१-०.२* क्लोररनेसन 

कवति प्रयोि 
िरेर  
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माइक्रोबयोलो
जी 

ई.कोली MPN/100 ml ०  

 कोतलफमफ MPN/100 ml ० (९५% नमनुा 
सिंकलन ) 

 

* ले न्द्यनुतम र अतिकतम मारा जनाउुँछ 
स्रोत : राकिय खानेपानी िणुस्तर मापदण्ड, २०६२ 

 

४. तडजेल जेनेरेटरबाट तनष्काशन भई हावामा जाने िवुाुँ सम्बक्तन्द्ि मापदण्डको कववरण  
१) पैठारी िररने नयाुँ तडजेल जेनेरेटरबाट तनष्काशन भई हावामा जाने िवुाुँको लाति उत्सजफन 
सीमा (g/kWh) 
category CO HC + NOx PM 

kW < 8 8.00 7.50 0.80 

8 = kW < 19 6.60 7.50 0.80 

19 = kW < 37 5.50 7.50 0.60 

37 = kW < 75 5.00 4.70 0.40 

75 = kW <  130 5.00 4.00 0.30 

130 = kW < 560 3.50 4.00 0.20 

रष्टव्य : यो मापदण्ड यरुो III अथवा भारत III सुँि समानस्तरमा रहेको छ । 

२) हाल सिंचालनमा रहेको तडजेल जेनेरेटरबाट तनष्काशन भई हावामा जाने िवुाुँको लाति उत्सजफन 
सीमा (g/kWh) 

category CO HC  NOx PM 

kW < 8 8.00 1.30 9.20 1.00 

8 = kW < 19 6.60 1.30 9.20 0.85 

19 = kW < 37 6.50 1.30 9.20 0.85 

37 = kW < 75 6.50 1.30 9.20 0.85 

75 = kW <  130 5.00 1.30 9.20 0.70 

130 = kW < 560 5.00 1.30 9.20 0.54 

रष्टव्य : यो मापदण्ड यरुो II अथवा भारत II सुँि समानस्तरमा रहेको छ । 
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अनसूुची ५: अस्पतालको भवनको इन्द्जीतनयररिंि नक्सा 
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Hospita! Main Block
(OPD, Emergency, Lab, wards, Pharmaceutical, OT, and Administration )
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(क) तनमाफण/सिंचालन चरण       

आतथफक 
सामाक्तजक 
क्षरे 

िणुस्तरीय 
स्वास््य सेवा 
प्रदान 
 

यस अस्पताल सिंचालन भए पतछ यस 
के्षरका मातनसहरुमा स्वास््य सेवा 
पहचुमा वृकद्ध हनुछे।यस 
अस्पतालको तनमाफण पश्चात यस 
क्षेरको स्थानीय र सशस्त्र प्रहरीका 
पररवारले िणुस्तरीय स्वास््य सेवा 
प्रदान िररनेछ।यस अस्पतालले 
आफ्नो सेवालाई  आितुनकीकरण र 
तबस्तार िरेर आिामी ददनहरुमा झन ै
िणुस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान िने 
छ।  

अस्पताल 
क्षेर तभर 

सेवालाई  
आितुनकीकर
ण र तबस्तार 
िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 

स्वास््य 
मन्द्रालय 

आतथफक 
कक्रयाकलाप 
तथा 
व्यापारमा 
वृकद्ध   
 

आयोजना सञ्चालनले स्थानीय 
जनताको दैतनक आतथफक 
कक्रयाकलापमा बकृद्ध हनुेछ। 
आयोजना स्थलमा स्थानीय वस्त,ु 
बजार, खाद्यान्न र अन्द्य आिारभतू 
आवश्यकताको माि अनसुार आपूततफ 
िनफ स्थानीय सरोकारवाला सिंि 

अस्पताल 
क्षेर वररपरी 

स्थानीयतह 
सिंि समन्द्वय 
िरर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा 
वातावरण 
मन्द्रालय  



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

समन्द्वय िररनेछ।आयोजना स्थल 
वरपर व्यवक्तस्थत तररकाले पसल, 
सेवा, फ्ल्याट/कोठाको सिंख्यामा 
वृकद्ध िनफ सरोकारवाला सिंि समन्द्वय 
िररनेछ। कवरामी र आिन्द्तकुको 
चाप बढेमा ट्याक्सी र यातायातका 
सािनको सिंख्या बढ्नलेु स्थानीयको 
अथफतन्द्रमा बकृद्ध हनुे तनक्तश्चत छ 
।अस्पतालका लाति अत्यावश्यक 
सामाग्री स्थानीय बजारबाट खररद 
िदाफ स्थानीय व्यवसाय प्रवद्र्िन 
हनुेछ। पूणफरुपमा अस्पताल 
सञ्चालनमा आएपतछ स्थानीय 
जनताको दैतनक कक्रयाकलाप 
तलुनात्मक रूपमा बढ्नेछ र सरल 
रुपमा स्वस्थ सेवा पाउनेछन।्यस 
आयोजन क्षेरमा  हनु े दैतनक 
आतथफक कक्रयाकलापलाई  
स्थानीयतह सिंि समन्द्वय िरी 
व्यवक्तस्थत िररफनेछ। 

स्थानीयलाइ 
रोजिारीको 
अवसर  

 

यस आयोजना सिंचालनको क्रममा 
अस्पतालका लाति आवश्यक 
कमफचारी तथा अन्द्य कायफका लाति 
आवश्यक कमफचारीमा स्थानीय 

अस्पताल 
क्षेर वररपरी 

तसप अनरुुप 
रोजिारी ददन े

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा 



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

जनतालाई प्राथतमकता 
ददइनेछ।आयोजनाले स्थानीयलाई 
आफ्नो के्षर अनरुुपको तसप र 
तातलमको व्यवस्था िररनेछ । 

वातावरण 
मन्द्रालय  

जमीनको 
मूल्य वृकद्ध 
 

अस्पताल सञ्चालन भएपतछ अस्पताल 
आसपासका क्षेरमा चहलपहल बढ्न े
तथा व्यवसायीकरण हनु ेहनु्द्छ जसले 
िदाफ आसपासका जमीनहरुको मलु्य 
बढ्ने सम्भावना रहने छ। जमीनको 
मूल्य बढ्नाले स्थानीय ककसान र 
उद्यमीहरुको ऋण तलन े क्षमतामा 
वृकद्ध हनुेछ।  

आयोजना 
क्षेर वररपरी 

स्वतुः हनु े तनमाफण 
तथा 
सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा 
वातावरण 
मन्द्रालय 

अस्पताल क्षेर 
तभर  
हररयाली 
कायम िने 
 

अस्पताल क्षरे तभर बिैंचा तनमाफण 
िरी हररयाली प्रवद्धफन िररनछे। यस 
आयोजनाले आयोजना वरपर रहेका 
खलु्ला स्थानमा वृक्षारोपण िनफ 
आयोजनाको बाकषफक कायफमा 
व्यवस्था िररफनछे । 

आयोजना 
क्षेर वररपरी 

खलु्ला 
स्थानमा 
वृक्षारोपण 
िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक २००,००० प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा 
वातावरण 
मन्द्रालय  

अस्पतालको 
सस्थाित 
सामाक्तजक 
उत्तरदाकयत्व 

अस्पतालले स्थानीय चासो र 
आवश्यकताको आिारमा स्थानीय 
के्षरमा कवतभन्न सामदुाकयक 

आयोजना 
क्षेर वररपरी 

सामाक्तजक 
उत्तरदाकयत्व 
अनरुुप 

तनमाफण 
तथा 
सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक ३००,००० प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा 



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

वहन माफफ त 
स्थानीय 
लाभाक्तन्द्वत 

सिंस्थाहरूलाई स्वास््यसेवामा 
सहयोि पयुाफउुँनेछ।  
 

वातावरण 
मन्द्रालय  

नकारात्मक प्रभाव न्द्यूनीकरण        
कवषयित 
क्षरे 

नकारात्मक 
प्रभाव 
न्द्यूनीकरण 
का 
कक्रयाकलाप 

के िने कहाुँ िने कसरर िने ककहले 
िने 

कसले िने अनमुातनत 
रकम 

अनिुमन तथा 
मूल्यािंकन 

(ख) सिंचालन चरण        
भौततक/ 

रासायतनक 

प्रभाव 

भ-ूउपयोिमा 
पररवतफन  

आयोजना स्थलमा भौततक सिंरचना 
तनमाफण िररदा उपलब्ि खलु्ला 
स्थानमा िररने हुुँदा उल्लेख्य 
असर नहनुे 

आयोजना 
तनमाफण 
स्थल  

- तनमाफण 
चरण 

तनमाफण 
व्यवसायी 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 जमीन 
उत्खनन तथा 
मक 
व्यवस्थापन  

यस आयोजना तनमाफण को क्रममा 
जि खन्द्दा सामान्द्य रुपमा माटो 
उत्खनन िनुफ पने हनु्द्छ  जसका 
कारण तनक्तस्कने मक त्यही 
स्थानमा जमीनलाई पनुस्थाफपना र 
सम्याउन प्रयोि हनुेछ र बढी 
भएको माटो कवक्रीकवतरण िनफ 
सककन्द्छ।  

आयोजना 
तनमाफण 
स्थल  

- तनमाफण 
चरण 

तनमाफण 
व्यवसायी 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

 वाय ुप्रदूषण  तनमाफण सामग्रीको ढुवानीको 
क्रममा तनमाफण सामग्रीलाई 
ढाककने छ र तनमाफण स्थलमा िलुो 
नआयोस भनेर आवश्यकता 
अनसुार पानी छककफ न े व्यवस्था 
िररने छ । 

आयोजना 
तनमाफण 
स्थल  

वाय ुप्रदूषणको 
तनयन्द्रण िने 
प्रकवति प्रयोि  
िरेर 

तनमाफण 
चरण 

तनमाफण 
व्यवसायी 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 तनमाफण 
कायफले िदाफ 
हनुे ध्वतन 
प्रदूषण  

आयोजन स्थल हाल सिंचालन 
भएको अस्पताल पररसर तभर 
रहेको हनुाले आयोजना तनमाफणको 
क्रममा सिंचालन हनु े उपकरण 
तथा तनमाफण कायफबाट आउन े
ध्वतनले वररपरी ध्वतन प्रदूषण हनु े
सम्भावना रहन्द्छ। यसका लाति 
आयोजना क्षेरमा सिंचालन हनु े
सवारी सािन तथा सिंयन्द्र 
ध्वतनको राकिय मापदण्ड 
अनरुुपको हनु े व्यवस्था 
िररनेछ। 

आयोजना 
तनमाफण 
स्थल  

ध्वतन 
प्रदूषणको 
तनयन्द्रण िने 
प्रकवति प्रयोि  
िरेर 

तनमाफण 
चरण 

तनमाफण 
व्यवसायी 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 कामदार तथा 
काम िने 
स्थान 
व्यवस्थापन  

कामदार बस्ने स्थानमा सरसफाई 
कायम िररने छ भन ेफोहोर फाल्न े
तथा शौचालय, खाने पानी, प्रकाश, 
आवास आददको राम्रो प्रबन्द्ि िररने 
छ। 

आयोजना 
तनमाफण 
स्थल  

कामदार तथा 
काम िने 
स्थान 
व्यवस्थापन 
िरेर 

तनमाफण 
चरण 

तनमाफण 
व्यवसायी 

ठेक्का 
सम्झौतामा 
सिंलग्न िररन े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

 ढल 
व्यवस्थापनमा 
समस्या 

बषाफतको पातन तकाफउन आवश्यक 
ढलको तथा नालाको व्यवस्थापन 
िररनेछ। 
 

आयोजना 
क्षेर 

ढल 
व्यवस्थापन 
प्रकवतिको 
प्रयोि  िरेर 

तनमाफण 
चरण 

तनमाफण 
व्यवसायी 

ठेक्का 
सम्झौतामा 
सिंलग्न िररन े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 तनमाफण 
क्षेरबाट 
तनक्तस्कन े
फोहोरको 
व्यवस्थापन  

सिंरचना तनमाफणको क्रममा 
तनक्तस्कने कवतभन्न ककतसमका 
फोहरहरूलाई फोहरको प्रकृतत 
अनसुार जैकवक फोहरलाई 
मलको रुपमा पररवतफन िरी 
बिैचामा प्रयोि िररने छ र 
पनुचक्रीय फोहर सिंकलन िरी 
व्यवस्थापन िररने छ। तनमाफण 
फोहरलाई सकेसम्म खाल्डा 
खलु्डी पनुफ र जमीन समथर िनफ 
प्रयोि िररनेछ। 

आयोजना 
क्षेर 

फोहर 
व्यवस्थापन 
योजना अनरुुप  
िरेर 

तनमाफण 
चरण 

तनमाफण 
व्यवसायी 

ठेक्का 
सम्झौतामा 
सिंलग्न िररन े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 रङ्गरोिन 
तथा 
रसायनहरू
को प्रयोि 

आयोजना तनमाफणको क्रममा 
प्रयोि हनुे रिंि, रसायन, तेल, 
तग्रज आदद चहुावट भएमा चहुावट  
भएका बस्त ुवातावरणमा तमतसन 
नददन भण्डारण िररएको स्थानमा 
आकक्तस्मक सिंकलन िनफ तमल्न े
खाडल आदद तनमाफण िररन े छ 

आयोजना 
क्षेर 

फोहर 
व्यवस्थापन 
योजना अनरुुप  
िरेर 

तनमाफण 
चरण 

तनमाफण 
व्यवसायी 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

जसलाई पछी सरुक्तक्षत 
व्यवस्थापन िररन े छ। यस्ता 
बस्त ुचलाउदा आवश्यक सरुक्षा 
साबिानी अपनाइन ेछ। 

  जम्मा     -  
जैकवक 
प्रभाव 

वनस्पततको 
क्षतत 

यस आयोजना तनमाफण क्षेरमा वन 

क्षेर नरहेकोले  त्यस क्षेरमा कुन ै

पतन बोट कवरुवा हटाउन ुपने छैन। 

आयोजना तनमाफणका क्रममा खाली 
रहेका ठाउमा समय-समयमा 
स्थानीय जातका वोटकवरुवाहरू 

लिाइने छ। 

आयोजना 
क्षेर 

वृक्षारोपण 
िरेर 

तनमाफण 
चरण 

प्रस्तावक/ 
तनमाफण 
व्यवसायी 

वृक्षारोपण को 
लाति रु. 
१००,००० 

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

  जम्मा     १,००,०००  
सामाक्तजक, 

आतथफक र  
साुँस्कृततक 
वातावरण 

मानव 
स्वास््यमा 
पने प्रभाव 

आयोजना तनमाफण िदाफ कवतभन्न 
प्रकृततका औजारहरूको प्रयोिले 
कामदारहरूलाई चोटपटक लाग्ने, 
कवमारी पने हुुँदा कामदारलाई 
व्यक्तिित सरुक्षाका सािनहरूको 
प्रयोि िराउने, आयोजना स्थलमा 
प्राथतमक उपचारको व्यवस्था िररन े
छ र सामान्द्य ककतसमका औषतिहरू 
काम हनु ेस्थानमा राक्तखने छ। 

आयोजना 
क्षेर 

कामदार तथा 
आयोजनाको 
समन्द्वयमा 

तनमाफण 
चरण 

तनमाफण 
व्यवसायी 

१००,००० प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

 सावफजतनक 
सकुविामा 
बढ्ने चाप  

आयोजना तनमाफणको क्रममा त्यहाुँ 
अवक्तस्थत सावफजतनक सेवा सकुविाका 
सािनको प्रयोि िने जनसिंख्यामा 
उल्लेख्य रुपमा वृकद्ध हनु सक्न े
देक्तखन्द्छ। यसको समािानका लाति 
तनमाफणव्यवसायीले आफ्ना 
कामदारलाइ चाकहने आवश्यक 
सामग्री क्याम्पमा नै व्यवस्था िररने 
छ।   

आयोजना 
क्षेर वरपर 

स्थानीय 
समदुाय तथा 
आयोजनाको 
समन्द्वयमा 

तनमाफण 
चरण 

तनमाफण 
व्यवसायी 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 बाल 
मजदरुी/ 
बाल श्रम    

बाल मजदरुलाई पूणफ रुपमा तनषिे 
िररने छ र प्रस्तावकको तफफ बाट 
समय समयमा छड्के जाुँचको समेत 
व्यवस्था हनुेछ। 

आयोजना 
क्षेर 

कामदार तथा 
आयोजनाको 
समन्द्वयमा 

तनमाफण 
चरण 

तनमाफण 
व्यवसायी 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 लैंतिक कवभेद समान कामका लाति परुुष तथा 
मकहलाहरूलाई समान ज्याला प्रदान 
िररने छ । कायफस्थलमा मकहला 
मातथ हनु सक्ने शाररररक तथा यौन 
जन्द्य कहिंसालाइ दरुुत्शाहन िररने 
तथा यस्तो िने मातथ कानतुन 
कारवाही िररने छ। प्रस्तावकको 
तफफ बाट यसको तनयतमत 
अनिुमनको व्यवस्था हनुछे। 

आयोजना 
तनमाफण क्षेर 

कामदार तथा 
आयोजनाको 
समन्द्वयमा 

तनमाफण 
चरण 

तनमाफण 
व्यवसायी 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

 कवपद 
व्यवस्थापन   

कवपद व्यवस्थापनका लाति खेल 
मैदान प्रयोि िररने छ, र 
आकक्तस्मक सामग्रीको भण्डारण िने 
तथा सम्बक्तन्द्ितलाई कवपद 
व्यवस्थापन सम्बक्तन्द्ि तातलम तथा 
प्रक्तशक्षणको व्यवस्था िररने छ। 

आयोजना 
क्षेर 

कामदार तथा 
आयोजनाको 
समन्द्वयमा 

तनमाफण 
चरण 

तनमाफण 
व्यवसायी 

२००,००० प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 सरुवा रोि 
सिंक्रमण  

आयोजना तनमाफणको क्रममा आउन े
तनमाफण कम्पनीका तनमाफण व्यवसायी, 
कमफचारी, मजदरु लिायतका 
मान्द्छेहरूलाई आवश्यक स्वास््य 
मापदण्ड परुा िरेर मारै 
कायफस्थलमा आउने व्यवस्था िररने 
छ। असम्वक्तन्द्ित त अनावश्यक 
व्यक्तिहरूलाई आयोजना क्षेरमा 
प्रवेश िनफ ददइने छैन।  

आयोजना 
क्षेर वरपर 

कामदार तथा 
आयोजनाको 
समन्द्वयमा 

तनमाफण 
चरण 

तनमाफण 
व्यवसायी 

२००,००० प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

  लाित     ५००,०००  
(ख) सिंचालन चरण        

भौततक/ 

रासायतनक 

प्रभाव 

वाय ु प्रदूषण 
तनयन्द्रण  

आयोजन सञ्चालनमा क्रममा सवारी 
सािनले िनफ सक्ने वाय ुप्रदूषणलाई 
तनयन्द्रण िनफ सवारी प्रदूषण 
मापदण्ड परुा िरेको सवारी लाइ 
मार अस्पताल हात तभर प्रवेश 
ददन।े नेपाल िणुस्तर मापदण्ड 
अनरुुपको जेनेरेटर प्रयोि िररनेछ। 
जेनेरेटरबाट उत्सजफन भएको िवुा 

अस्पताल 
क्षेर वररपरी 

वाय ुप्रदूषणको 
तनयन्द्रण िने 
प्रकवति प्रयोि  
िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

लाई समय समयमा मापन िरी 
मापदण्ड पररक्षण 
िररनेछ|जेनेरेटरबाट उत्सजफन भएको 
िवुा लाई वरपर रहेको भवन भन्द्दा 
५ तम अग्लो क्तचम्नीबाट वातावरणमा 
छोतडनछे।आयोजना क्षरे तभर 
अव्यवक्तस्थत फोहोर बाल्ने कामलाई 
तनरुत्साकहत िररनेछ। 

 ध्वनी प्रदूषण 
तनयन्द्रण 

अस्पताल हाता तभर ध्वनी प्रदूषण 
िने सवारी सािन, लाउड क्तस्पकर 
जस्ता उपकरण सिंचालनमा रोक 
लिाउने । अस्पतालले प्रयोि िने 
जेनेरेटरलाई  ध्वनी तनयन्द्रण िने 
कक्षमा राखेर सिंचालन िररनछे। 

अस्पताल 
क्षेर तभर र 
वररपरी 

ध्वतन 
प्रदूषणको 
तनयन्द्रण िने 
प्रकवति प्रयोि  
िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 जल प्रदूषण 

तनयन्द्रण 

अस्पतालका ितततबतिबाट उत्सजफन 
हनु ेफोहोर पानीलाई प्रशोिन िरेर 
मार बल्ख ुखोलामा कवसजफन िररने 
छ । कवक्तस्तत वयान पररच्छेद 
आठको ८.२.१.१ मा  रहेको जल 

प्रदूषण क्तशषफकमा िररएकोछ। 

अस्पताल 
क्षेर तभर 

जल प्रदषुण 
तनयन्द्रण 
सिंयन्द्र 
स्थापना िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक ४०,००,००
० 

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 वषाफतको 
पानीको 
व्यवस्थापन  

सिंरचना तनमाफणको क्रममा तनमाफण 
क्षेरको आवश्यक पने क्षेरमा 
नालाको व्यवस्थापन िररनेछ। 
अस्पताललाई आवश्यक पने 

अस्पताल 
क्षेर तभर 

ढल 
व्यवस्थापन 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

पहुुँचमािफ पनुस्थाफपना िदाफ पहुुँचमािफ 
क्षेरमा नालाको तनमाफण िररने छ। 
सिंकतलत वषाफतको पानीलाई 
नक्तजकको खोलामा तमतसन े कुलो 
बनाइने छ।  

प्रकवतिको 
प्रयोि  िरेर 

तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 जमीन मतुनको 
पानीको सतह 

तथा री-
चाजफमा असर 

यस आयोजनाका लाति आवश्यक 
हनुे पानीको आपूततफ मातातीथफ 
खानेपानी उपभोिा सतमती माफफ त 
आपूततफ िनेछ। यस आयोजनामा 
जमीन मतुनको पानीलाई 
अततआवश्यक समयमा बाहेक 
प्रयोिमा ल्याइने छैन । जमीन 
मतुनको पानीको सतह बढाऊन 
बषाफतको पानीलाई शकुद्धकरण िरेर 
इनार माफफ त री-चाजफ िररनछे। 

अस्पताल 
क्षेर तभर 

ररचाजफ pit 
तनमाफण िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 रासायतनक 
तथा िातजुन्द्य 
फोहोर 
व्यवस्थापन 
 

आयोजना सिंचालनको क्रममा प्रयोि 

हनु े रिंि, रसायन, तेल आदद लाई 
सरुक्तक्षतरूपमा भण्डारण िररनेछ, 
तथापी चहुावट भएमा चहुावट  
भएका बस्त ु वातावरणमा तमतसन 
नददन भण्डारण िररएको स्थानमा 
आकक्तस्मक सिंकलन िनफ तमल्न े
खाडल आदद तनमाफण िररने छ 
जसलाई पछी सरुक्तक्षत व्यवस्थापन 

अस्पताल 
क्षेर तभर 

फोहोर 
व्यवस्थापन 
योजना लाि ु
िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

िररने छ । यस्ता बस्त ुचलाउदा 
आवश्यक सरुक्षा साबिानी अपनाइन े
छ । 

 कवककरणीय 
उपकरणबाट 
कवककरणको 
जोक्तखम 
तनयन्द्रण 
 

कवककरणको मखु्य स्रोतहरु X-ray, 
MRI, ECG मेतसन र फोटोकेतमकल 
तरलको सम्पकफ  रहने कमफचारीलाई 
कवककरण शरीरमा जना नददन उक्तचत 
पोसाकको ब्यबस्था िररनेछ। 
कवककरणीय उपकरणलाई  समय 
समयमा जाच िरी कवककरण चहुावट 
हनुबाट रोककनेछ। कवककरणीय 
उपकरणलाई कवशषे कक्ष र कम 
मातनस आवतजावत हनुी स्थानमा 
जडान िररनछे। 

अस्पताल 
के्षर तभर 

फोहोर 
व्यवस्थापन 
योजना लाि ु
िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 ठोस फोहोर 

व्यवस्थापन  
आयोजना सिंचालनको क्रममा 
तनक्तस्कन े कवतभन्न ककतसमका 
फोहोरहरु लाई फोहोरमैला 
व्यवस्थापन ऐन (२०११) ले 
तोककएको मापदण्डमा अनरुुप 
फोहोरको प्रशोिन र व्यवस्थापन 
िररनेछ ।कवक्तस्तत वयान पररच्छेद 
आठको ८.२.१.१ मा रहेको फोहोर 
व्यवस्थापन क्तशषफकमा िररएकोछ। 

अस्पताल 
क्षेर तभर 

फोहोर 
व्यवस्थापन 
योजना लाि ु
िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक ५००,००० प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

 फोहोर पानी र 

ढल 

व्यवस्थापन   

अस्पताल सिंचालनको क्रममा तनक्तस्कन े

तरल पदाथफ, अस्पतालको 
प्रयोिशालाबाट तनष्कासन हनु ेतरल 

फोहोरलाई प्रशोिन प्रकक्रया िरेर मारै 

नक्तजकको पानीको श्रोतमा पठाइन े

छ। प्रशोिन निरीएको फोहोर 
पानीलाई वषाफतको पानीमा तमतसन 

ददइने छैन।  

अस्पताल 
क्षेर तभर 

जल प्रदषुण 
तनयन्द्रण 
सिंयन्द्र 
स्थापना िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक २००,००० प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 िाकफक 

व्यवस्थापन  

आयोजन स्थल वरीपरर िाकफक 

तसग्नलको व्यवस्था िररन े छ । 

छ।अस्पताल पररसरमा पाककिं िको 
व्यवस्था िररनछे।स्थानीय सरकार 
र सरोकारवालासिंि समन्द्वय िरी 
अस्पताल वरपरको बाटोलाई 
व्यवक्तस्थत िररनेछ।आकक्तस्मक 

अवस्थामा आवश्यकता अनसुार 

स्थानीय सरुक्षा तनकायसुँि सहयोिका 
लाति समन्द्वय िररने छ । 

आवश्यकता अनसुार अस्पताल 
पररसरमा रहेका तीन ओटै ढोकाको 
प्रयोि िररनेछ। 

अस्पताल 
क्षेर तभर र 
वररपरीको 
सडक 

आयोजन स्थल 

वरीपरर 

िाकफक 

तसग्नलको 
व्यवस्था िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक १००,००० प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 ऊजाफ 
उपयोिमा 
वृकद्ध   
 

अस्पताल सिंचालनको क्रममा 
तबजलुीको साथ् साथै बैकक्तल्पक 
ऊजाफको रुपमा सोलार समेत प्रयोि 
िररने छ। । यसैिरी चमेना िहृमा 

अस्पताल 
क्षेर तभर 

बैकक्तल्पक 
ऊजाफको प्रयोि 
िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक ३००,००० प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

एल.कप.ग्यसको प्रयोि घटाउन 
कवितुको प्रयोिलाई प्रथातमकता 
ददईनेछ। 

तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 कवपद 
जोक्तखमबाट 
पने प्रभाव 
 

अस्पताल पररसर तभर तनमाफण हनुी 
भौततक पूवािारहरु भकूम्प 
प्रततरोिात्मक हनुछेन। भवन ऐन 
२०५५ बमोक्तजमको राकिय भवन 
सिंकहतालाई पालना िरी भवन तनमाफण 
िररनेछ।अक्तग्न समन यन्द्र जडान 
िररनेछ,साथै आकक्तस्मक सिंकेतका 
लाति साईरनको व्यवस्था 
िररनेछ।कमफचारीलाई आपत्कालीन 
तयारीका कवषयमा तातलम 
ददइनेछ।आपत्कालीन द्वारहरुको 
व्यवस्था िररनछे। 

 

अस्पताल 
क्षेर तभर 

कवपद 

व्यवस्थापन  

योजना लाि ु
िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक ३००,००० प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

जैकवक 

प्रभाव 
जीव जन्द्तमुा 
प्रभाव  
 

यस आयोजना सिंचालनमा आए पतछ 
अस्पताल क्षरेका खाली ठाउुँमा 
वृक्षारोपन िररनेछ। आयोजना 
क्षेरमा रहेका बोटकवरुवालाई 
सिंरक्षण । यस आयोजना क्षेरमा 
बाकहरी जीवलाई आिमनमा 
तनयन्द्रण िररनेछ। 

अस्पताल 
क्षेर तभर 

खाली ठाउुँमा 
वृक्षारोपन 
िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक ५००,००० प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

सामाक्तजक 

आतथफक र 

साुँस्कृततक 

क्षरेमा पने 

प्रभाव 

पेशाित 
स्वास््य र 
कमफचारी 
सरुक्षा  
 

फोहोर व्यवस्थापन र व्यावसाकयक 
स्वास््य तथा सरुक्षा (OHS) 
सतमतत' को िठन िररनछे।सबै 
कमफचारीहरूलाई सरुवा रोिहरू 
कवरुद्ध खोप लिाइनेछ ।सबै 
कमफचारीहरूलाई स्वास््य र 
सरुक्षाका मदु्दाहरू, आिोको जोक्तखम, 
भकूम्प आदद बारे सचेतना र तातलम 
प्रदान िररनेछ।व्यावसाकयक 
स्वास््य र सरुक्षा सम्बन्द्िी तनदेशन 
र पोस्टरहरू कवकास िरी पोस्ट 
िररनेछ।आवश्यक सिंख्यामा आिो 
तनभाउन े उपकरणहरू (प्रत्येक 3 
ककलोग्राम क्षमताको) जडान 
िररनेछ।लेड ज्याकेट (रेतडयोलोजी 
कवभािमा सिंलग्न कमफचारीहरूका 
लाति), पन्द्जा, बटु, टोपी, एप्रन र 
मास्क (फोहोर व्यवस्थापन र 
प्रयोिशालामा सिंलग्न 
कमफचारीहरूका लाति) जस्ता सरुक्षा 
उपकरणहरू उपलब्ि िराइनेछ। 

अस्पताल 
क्षेर तभर 

व्यावसाकयक 
स्वास््य तथा 
सरुक्षा 
सामग्रीको 
व्यवस्था िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 स्थानीय िमफ 
सिंस्कृततमा 
प्रभाव 

स्थानीय िमफ तथा सिंस्कृततमा बािा 
हनुे कुनैपतन कायफहरु अस्पताल 
सिंचालनबाट हनु नददइन े

अस्पताल 
क्षेर वररपरी  

स्थानीय िमफ 
तथा सिंस्कृतत 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

 को सम्मान 
िररने 

तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 सावफजतनक 
सकुविामा 
बढ्ने चाप  
 

त्यस स्थानमा हनु े कवकास तथा 
व्यवसाकयक कवस्तारले समयानकुुल 

रुपमा सावफजतनक सकुविामा बढ्न े
चापको समािान हनुछे।   

अस्पताल 
क्षेर वररपरी  

स्वतुः हनु े सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 कवपद 

व्यवस्थापन   

सम्भाकवत कवपद, भकूम्प  र आिलािी 
आददको क्रममा प्रभाकवत हनु सक्न े
स्थानीय तथा अस्पतालका 
व्यक्तिहरुलाई व्यवस्थापनका लाति 
अस्पतालको सिंचालनको क्रममा 
बनेका खलुा मैदानहरु प्रयोि िररने 
छ र आकक्तस्मक सामग्रीको भण्डारण 
सरुक्तक्षत स्थानमा हनु ेव्यवस्था िररने 
छ। कवपद व्यवस्थापन सम्वक्तन्द्ि 
तातलम तथा प्रक्तशक्षणको व्यवस्था र 
समय समयमा अन्द्तरकक्रया समेतको 
व्यवस्था िररने छ र स्थानीय 
तनकायसुँि समन्द्वय िरी यस्ता कायफ 
िररने छ। 

अस्पताल 
क्षेर  

कवपद 

व्यवस्थापन  

योजना लाि ु
िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 जनसिंख्या 
वृकद्ध, 

कोलाहल तथा 

यस प्रकारको समस्या स्वत रुपमा 
त्यस स्थानमा हनु े कवकास तथा 
व्यवसाकयक कवस्तारले तथा 

अस्पताल 
क्षेर वररपरी  

स्वतुः हनु े सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

सामाक्तजक 

द्वन्द्द  

निरपातलकाको नीतत तथा 
कायफक्रमहरुले समयानकुुल रुपमा 
यस्ता समस्या समािान हनुछे। 

तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 लैंतिक कवभेद  अस्पताल सिंचालनको क्रममा 
मकहलाहरुलाई समान रोजिारीको 
अवसर प्रदान तथा सम्भाकवत मकहला 
कहिंसाका घटनालाई दरुुत्साहन िरीने 
छ र यस्ता घटना हनु नददन तनयतमत 

अनिुमनको व्यवस्था हनुछे । 

अस्पताल 
क्षेर  

तनयतमत 

अनिुमनको 
व्यवस्था िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  

 सरुवा रोि 

सिंक्रमण  
आयोजना सिंचालनको क्रममा आउन े
कवरामी, कवरामीको कुरुवा, कमफचारी, 
लिायतका अस्पतालसुँि सम्वक्तन्द्ित  
मान्द्छेहरुलाई आवश्यक स्वास््य 
मापदण्ड परुा िरेर मारै स्थानीयसुँि 
सम्पकफ मा आउने व्यवस्था िररन े
छ। अस्पतालका कवरामी, कवरामीको 
कुरुवा र कमफचारी, लिायतका 
अस्पतालसुँि सम्वक्तन्द्ित  
मान्द्छेहरुलाई सरुवा रोि सिंक्रमण 
कवरुद्धको खोप प्रथातमकताका साथ 
ददइनेछ र  अनावश्यक 
व्यक्तिहरुलाई अस्पताल क्षेरमा 
प्रवेश िनफ ददइने छैन।  

अस्पताल 
क्षेर तभर 

स्वास््य 
मापदण्ड 
पालना िराउन े

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

 साुँस्कृततक 

सम्पदामा 
असर र 

वैमनस्यता  

अस्पतालमा उपचार र रोजिारीका  
क्रममा फरक भिूोलबाट आइपिेुका 
कवरामी, कवरामीको कुरुवा र 
कमफचारी, लाई आयोजना क्षेरको 
स्थानीय सिंस्कृती, सम्पदाको बारेमा 
जानकारी ददने तथा महत्वपूणफ 
स्थानहरुमा सूचना सामग्री राक्तखने छ 
र समय समयमा अन्द्तरकक्रया 
कायफक्रमको व्यवस्था िररने छ। 

अस्पताल 
क्षेर वररपरी 

समय समयमा 
अन्द्तरकक्रया 
िरेर 

सिंचालन 
चरण 

प्रस्तावक/ 
स्थानीयतह/
स्थानीयबसी 

थप लाित 
नलाग्न े

प्रस्तावक/ 
स्वास््य 
मन्द्रालय/वन 
तथा वातावरण 
मन्द्रालय  
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची ९:  आयोजना क्षरेको तक्तस्बरहरु 
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

 
Main Building 

 
Spinal Building 
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

 
COVID Wards 

 
COVID VIP Ward  
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

 
Nearby Settlement 

 
Parking Area 
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

 
Overhead Tanks 

 

 
Green Areas 
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आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

 

 

 
 

 
Consultation with Local People and Municipality Representatives at Chandragiri 12 ward office 

 

 



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

 

 
Public hearing 
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घरिरुी सभेक्षण 

 

बल्ख ुखोलाको पानीको नमनुा सिंकलन िररदै 
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अनसूुची १०: चेकतलस्ट   

अनसूुची १(क)- जैकवक पयाफवरणको लाति चेकतलस्ट 
अस्पताल वरपर उपलब्ि वनस्पततहरु  
स्थानीय नाम  बैज्ञातनक नाम  सिंरक्षण क्तस्थतत  बासस्थान  उपयोि 

CITES IUCN नेपाल सरकार 
       
       
       

अस्पताल वरपर उपलब्ि रुखहरु 
स्थानीय नाम  बैज्ञातनक नाम  सिंरक्षण क्तस्थतत  बासस्थान उपयोि 

CITES IUCN नेपाल सरकार 
       
       
       

 

अस्पताल उपलब्ि िैरकस्ठ वन पैदावार  
स्थानीय नाम  बैज्ञातनक नाम  बासस्थान  उपयोि 
    
    
    
    

सडक मािफ वररपरी रहेक वनहरू  
वनको नाम  वनको प्रकार अस्पतालबाट वनको दरुी  कैकफयत (कुनै थप कवशषेता भएमा) 
    

    

    

अस्पताल वरपर पाइने वन्द्यजन्द्त/ुस्तनिारी 
स्थानीय 
नाम  

बैज्ञातनक 
नाम 

सिंरक्षण क्तस्थतत  बासस्थान अस्पतालबाट 
दरुी  IUCN CITIES नेपाल सरकार  
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अस्पताल वरपर पाइने चराहरु  
स्थानीय 
नाम  

बैज्ञातनक 
नाम 

सिंरक्षण क्तस्थतत  बासस्थान अस्पतालबाट 
दरुी  
 

IUCN CITIES नेपाल सरकार  

       
       
       
       

अस्पताल  वरपर पाइने जलचर 
स्थानीय 
नाम  

बैज्ञातनक 
नाम 

सिंरक्षण क्तस्थतत  बासस्थान अस्पतालबाट 
दरुी  
 

IUCN CITIES नेपाल सरकार  
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अनसूुची-१ (ख): भौततक पयाफवरणको लाति चेकतलस्ट 
तबद्यमान अवस्था  स्थान  अस्पतालबाट दरुी 

(दायाुँ/बाुँया) 
अक्तस्थरता  (Instability)   पकहरो   

 आवत जावत िनेको सिंख्या    
पहाडमा रहेका अक्तस्थर चिानहरू   

भ ूक्षय (Erosion)  ररल (Rill)    
िल्ली (Gulley)   

बाढी  (Flood)  बाढी सम्भाकवत क्षेर (Flood Prone 

Area)  
  

बाढी क्षततग्रस्त क्षेर   
प्रदूषण को  महुान तबन्द्द ु तडस्चाजफ  तबन्द्द ु (उद्योिहरू/ढल 

तनकास)  
  

वाय ुप्रदषुण   
ितमलोपन (Turbid)   
औद्योतिक प्रभावबाट प्रदूकषत   

अस्पताल वररपरी कवद्यमान अन्द्य कुनै भौततक सकुविाहरु    
अस्पताल वररपरी रहेको 
वाय ु प्रदषुण (िलुो र 
कण) 

मानव/जनावरहरुमा असर   
 

वनस्पतत मा प्रभाव    
सम्भाकवत खानी क्षरे 
उपलव्ि हनुे कच्चा पदाथफहरु   

  

सम्भाकवत तडस्पोजल 
साइटहरू 
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अनसूुची ११:  अध्ययनमा सिंलग्न कवज्ञको श्वघोषणा/बायो डाटा 
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स्व-घोषणापर 

नेपाल सरकार, िहृ मन्द्रालय, नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल प्रस्तावक रहेको नेपाल ए.पी.एफ अस्पतालको 
स्तरोन्नतत कायफको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन अध्ययनको सम्पूणफ चरणमा हातम तनम्न बमोक्तजमका 
अध्ययन टोलीका सदस्यहरू सिंलग्न रही यो प्रततवेदन तयारी िरेको साुँचो हो। परीक्षणका तसलतसलामा 
हामीहरूले सिंकलन िररएका प्राथतमक सूचना र त्याुँकहरू वास्तकवक हनु ्र सिंकलन िरेका कद्धतीय 
श्रोतका सूचना र त्याुँकहरूका सजफकलाई कृतज्ञता ज्ञापन िदफछौ। यस प्रततवेदनमा कुनै कुरा झठुा 
ठहररए अथवा अन्द्य कुनै प्रततवेदनको परैु वा कुनै अिंश हवुह ुसाभार िररएको पाइए काननु बमोक्तजम 
कसरु भोग्न तयार रहेको स्व-घोषणा िदफछौ। 

क्र  .सिं  नाम कवज्ञता  दस्तखत  

१. अनन्द्त कुमार काकी/टोतल नेता वातावरण कवज्ञ  

२. अतनल के.सी./ वातावरण कवज्ञ  

३. ईश्वर राज बतौला प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन कवज्ञ  

४. आक्तशष शे्रष्ठ भौततक-रासायतनक वातावरण 
कवज्ञ 

 

५. अचफना तरपाठी जैकवक वातावरण कवज्ञ  

६. तबजय थापा Civil Engineer/   

७. आक्तशस के.सी. भिूभफ कवज्ञ  

८. राज ुखनाल  सामाक्तजक-आतथफक कवज्ञ  

९. सिंजय चन्द्द जन स्वास््य कवज्ञ  

परामशफदाता 
 आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल., ककततफपरु, काठमाण्डौ, 
नेपाल , ईमेल:  aadiconsults@gmail.com 

फोन: ९८५११५५३५८ 

छाप र दस्तखत 
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CURRICULUM VITAE (CV) 

 

1. Name: Mr. Ananta Kumar KARKI  

2. Date of Birth: 23rd June, 1983      

3. Nationality: Nepali  

 

4. Education:  

• Master of Philosophy (Environmental Technology), Climate change and Waste treatment 

Technology as a major subject, The Joint Graduate School of Energy and Environment, 

Bangkok, Thailand, 2011.  

• Master of Science (Environmental Science), Water Resource Development and Planning 

as a specialization, Tribhuban University (T.U), Kathmandu, Nepal, 2007  

• Bachelor of Science (Environmental Science), Tribhuban University, Kathmandu, Nepal, 

2004  

 

5. Related Training:  

• GIS/Remote Sensing from Central Department of Geography T.U., Kathmandu, Nepal; 

December, 2006.  

• EIA training, jointly conducted by Central Department of Environmental Science T.U. and 

SchEMS, Purbanchal University, Nepal; October, 2006.  

• GIS Training from Pentasoft Nepal, Baneshwor, Kathmandu, Nepal; January, 2005  

• Proposal Writing Skill Training conducted by Total Quality Management (TQM) Nepal, 

March 2004.  

 

6. Countries of Work Experience:  

• Nepal and Thailand  

 

7. Languages:  

• English – Fluent  

• Nepali – Mother tongue  

 

8. Employment Record:  

a) Environment Specialist/Director (March 2018 to Till now), AADI Consults 

Responsibility: Coordination and Management of works process, Preparation and finalization 

of Research and Envviromental Reports and other official works. 

Few projects currently being involved 

• IEE of Maheshpur-Parasi-Sunawal road project (20.83 km), Department of Roads, 2019. 

• IEE of Kintang Khola Small Hydropower Project (4 mw) Dhading, Client: Vision Hydro 

and Electric, Banasthali 

• IEE of Chepe Khola Small Hydropower Project (8.6 mw), Lamjung, Client: Ashutosh 

Energy private Limited, Banasthali, Kathmandu 

• IEE of Lower Hewa Khola-A Hydropower Project (6.9 mw), Sankhuwasabha, Client: 

Panch Khapan Hydropower Pvt. Ltd. 

• Environment Impact Assessment/Scooping/TOR  of Transmission line (11 kv) of Tinekhu 

Small Hydropower project, Dolakha, Client: Hydro Innovations Pvt. Ltd. Hattiban Lalitpur 



नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

• Environment Impact Assessment/Scooping/TOR  of Transmission line (33 kv) of Rele 

khola Hydropower project, Myagdi, Client: Hym Consult Pvt. Ltd. Sifal, Kathmandu. 

• Team member for the Preparation of Development Master Plan of Annapurna Rural 

Municipality, Myagdi, 2019 

• Team member for the Preparation of Tourism Master Plan of Annapurna Rural 

Municipality, Myagdi, 2019 

b) Environment Safeguard Consultant (February 2015 to February 2018) District 

Development Committee, Dhading, Project for Strengthening the National Rural Transport 

Program (SNRTP)/DoLIDAR 

c) Freelancer Consultant Environment specialist, April 2013 till January 2015 

• Team Leader of IEE Report for sustainable collection of gravel, sand and stone from 

various banks of Trishuli River of Chitwan district, 2013. 

• Team Leader of IEE Report for sustainable collection of gravel, sand and stone from 

various banks of Dushkoshi and Martal River of Chitwan district, 2013. 

• Conducted Training of trainers (TOT) and baseline survey as well as drafting Pasaha river 

watershed management plan for Pasaha river watershed management project of NAFAN, 

Funded by MSFP, 2014. 

d) Researcher (May 2012 to March 2013):  Thai Industrial Technology Integration Center, King 

Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 

e) Environment Specialist (January 2012 to March 2012), DEMCO public Co., Ltd., Bangkok, 

Thailand.  

f) Environment/Energy Specialist (September 2010: March 2013) Envir Tech Consultant Co., 

Ltd., Bangkok, Thailand.  

g) Technical coordinator (28 September: To 9 October 2009): United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC), Climate Change Talk, Bangkok. 

9. Awards and scholarships: 

• M.Phil scholarship in Environmental Technology, From The Joint Graduate School of 

Energy and Environment, Bangkok, Thailand, 2008. 

• Petchra Pra Jom Klao Scholarship, Cash prize worth $1600 in Promoting Research Cluster, 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2010. 

10. Publication 

• Karki A. K, Grisdanurak N.  and Chiarakorn S., Enhancement of Photocatalytic Activity 

of TiO2 Thin Film Using Diethanolamine and MCM-41, Materials Science Forum Vol. 

712 (2012) pp 117-131 

• Karki A. K , Application of TiO2 Photocatalysis for the Treatment of NOx, NESAJ Patra 

Vol. 9 (2012) pp. 7-10.  

 

 

Ananta Kumar KARKI,  

anantakarki143@gmail.com 

Mobile: 9779851155358 

 

 
 
 

mailto:anantakarki143@gmail.com
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Anil K.C.  

Contact: 9851237396 / 9810199057 

Kirtipur-13, (Chovar) Kathmandu 

Email:  wildanil@gmail.com 

DoB.: 25th November 1981 

Professional Profile 

• A goal driven, service-oriented Environment Professional with 15 and more years of relevant 

experience in Environment, Natural resources management and Energy.  

• Hold excellent interpersonal, communication and organization skill with team management and 

workability in a team spirit.   

• Enlisted as a Review Expert for Environmental assessments of associated projects in Department 

of Electricity Development and Valley Tourism Office, Lalitpur 

• Fair understanding of relevant legal practice, prevailing acts, rules, regulation and directives to 

works as an Environment Expert and had proven work experience with National and International 

organization  

• Fair understanding of needs of Environmental Assessments, project planning, public relation and 

documentation 

Professional Experience 

➢ December 2020 onwards, Director and Environmental Expert, AADI Consult Pvt. Ltd 

➢ March 2017 to December 2020, Environmental officer Madhya Bhotekoshi Hydroelectric Project 

➢ March 2015 to July 2017 College of Applied Food and Dairy Technology,  Baneshwar Kathmandu as a 

guest Lecture  

➢ 2010-02-23 to 2017-01-15 Pancheshwor Multipurpose Project (Baitadi) Anamnagar Kathmandu as an 

Environmental Engineer/Officer 

➢ March 2008 to February 2010: Kanchan Engineering Consultancy, New Baneshwor as an Environmental 

Officer 

➢ March 2009 to January 2010: Trichandra Multiple College, Ghantaghar Kathmandu as an Assistant 

Lecture  

Qualification:  

• M.Sc.2003/05 (August 2007) (Environment /Wildlife Management) Tribhuvan University; Central 

Department of Environmental Sciences, Kirtipur, Kathmandu 

• B.Sc. October, 2003 (Environment) Tribhuvan University; Trichandra Multiple College, 

Department of Environmental Sciences, Ghantaghar, Kathmandu 

Major Environmental Work Reports completed 

S.N. Particulates Affiliation Year Position Status 

1 IEE of Eco housing Apartment 

Complex, Kathmandu 

Kanchan Engineering 

Consultancy 

2009 Team 

member  

Completed 

2 IEE of Waste to Energy Facilities (RDF 

Manufacture Construction Project, 

2009), Lalitpur sub metropolitan city  

Kanchan Engineering 

Consultancy 

2009 Team 

member 

Completed 

3 IEE of Clean city Apartment Complex, 

Kathmandu 

Kanchan Engineering 

Consultancy 

2009 Team 

leader  

Completed 

4 EIA of Civil Homes Apartment 

Complex, Lalitpur 

Kanchan Engineering 

Consultancy 

2011 Team 

member 

Completed 

5 EIA of Mero-city Apartment Complex, 

Lalitpur 

Kanchan Engineering 

Consultancy 

2013 Team 

leader  

Completed 

6 EIA of Down Town Apartment 

Complex, Lalitpur 

Kanchan Engineering 

Consultancy 

2013 Team 

Member 

Completed 

mailto:wildanil@gmail.com
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7 EIA of 6720 MW Pancheshwar 

Mulitpurpose Project 

Pancheshwor 

Multipurpose Project 

2015 Proponent 

Team 

member 

Completed 

8 EIA of Pokhara Water Supply 

Improvement project 

Kanchan Engineering 

Consultancy 

2015 Team 

Member 

Completed 

9 EIA of Siddartha Cable Car Project, 

Rupandehi 

Kanchan Engineering 

Consultancy 

2016 Team 

leader  

Completed 

10 EIA of Brahmadev Pancheshwar Access 

Road Project 

Pancheshwor 

Multipurpose Project 

2016 Proponent 

Team 

member 

Completed 

11 IEE of Hotel Annapurna View, 

Sarangkot, Kaski 

Kanchan Engineering 

Consultancy 

2016 Team 

member 

Completed 

12 EIA of Tinekhu Khola Small 

Hydropower Project 

(Gaurishankhar Conservation Area) 

Insight Engineering 2015 Team 

member 

Completed 

13 IEE of Water supply schemes in 

Ramechhhap 

I. Bhirpani Lift Water Supply Project 

II. Inchin Gaaun Water Supply 

Project 

III. Pakarvaas Lift Water Supply Project 

Executive Consulting 

Engineering and 

Planner  

2015-

17 

Team 

member 

Completed 

14 IEE of Water supply schemes in 

Ramechhhap 

I. Gelu Lift Water Supply Project 

II. Tamakoshi Nagila Lift Water 

Supply Project 

III. Kamakhola Bethan Lift Water 

Supply Project 

SAP Water and Energy 

Developers 

2016-

17 

Team 

leader 

Completed 

15 Updated EMP of Madhya Bhotekoshi 

HEP, 102 MW 

Madhya Bhotekoshi 

JVCL 

2018 Proponent 

Team 

leader 

Completed 

16 IEE of 220 KV Transmission Line of 

Madhya  

Bhotekoshi HEP 

Madhya Bhotekoshi 

JVCL 

2019 Proponent, 

Team 

leader 

Completed 

17 IEE of Murma Small Hydropower 

Project, Mugu 

(Bufferzone of Rara National Park) 

AADI Consults 2021 Team 

Leader 

Completed 

18 BES of Karnali Bridge 100 m, Mugu AADI Consults 2021 Team 

Leader 

Completed 

19 IEE of Collection of River Aggregates  EDRC 2021 Team 

Leader 

Completed 

20 IEE of Mudstone Crusher Industries EDRC 2021 Team 

Leader 

Completed 
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Resume 

Personal Information 

First name/Surname:    Ishwor Raj Bartaula 

Address:     Rapti Municipality-5, Bhandara, Chitwan 

Telephone:     +9779843760711 

E-mail:     irbartaula@gmail.com 

Nationality:     Nepali 

Date of birth:     25, December 1981 

Gender:     Male 

Education 

Oct. 2009- March 2013, Christian Albrechts University, Kiel, Germany 

Qualification: M.Sc in Environmental Management- Management of Natural Resources 

2004-2006, Central Department of Environmental Science, Tribhuvan University, Kritipur, 

Nepal, M.Sc. in Environmental Science 

Work experience 

Environmental Expert Experienced in Environmental Assessment works and Involved in 

preparation of IEE and EIA Documents for various projects since 2008. 

• Occupation: Environment Consultant 

• Main activities and responsibilities: Preparation of Environmental assessment reports, 

Environmental baseline survey and reporting and project implementation 

• Name and address of Employer: AADI Consultant, Kritipur, Kathmandu 

Few projects being involved 

• IEE of ChepeKhola Small Hydropower Project (8.6 mw), Lamjung, Client: Ashutosh 

Energy private Limited, Banasthali, Kathmandu. Completed. 

• IEE of 33 KV Tansmission line of Lower Mid Rawakhola hydropower project (4 mw) 

Khotang. Client : Lower mid Rawakhola Hydropower project Pvt. Ltd. 

•  IEE of 33 KV Transmission line of Buku-Kapti Hydropower Project (5 mw), 

Okhaldhunga, Client: HimstarUrgaprivate Limited, Baluwatar, Kathmandu. Ongoing 

• IEE of Lower HewaKhola-A Hydropower Project (6.9 mw), Sankhuwasabha, Client: 

PanchKhapan Hydropower Pvt. Ltd. Completed. 

• IEE of Kintang Khola Small Hydropower Project (4 mw) Dhading, Client: Vision Hydro 

and Electric, Banasthali. Completed. 

• IEE of Chepe Khola Small Hydropower Project (8.6 mw), Lamjung, Client: Ashutosh 

Energy private Limited, Banasthali, Kathmandu. completed 

• IEE of Lower Hewa Khola-A Hydropower Project (6.9 mw), Sankhuwasabha, Client: 

Panch Khapan Hydropower Pvt. Ltd. Completed. 

• IEE of Beni-Pulasharm-Jaganath Road, Beni, Mygdi. Client: RCIP, Parbat. Completed 

• Preparation of Updated IEE of Huwas-Lunkhu Road, Parbat. Client: RCIP, Parbat. 

completed 

mailto:irbartaula@gmail.com
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• IEE of Salu-dhobibase-bamti Road (10.30 km), Ramechap. Client: Ministry of physical 

Infrastructure and development, Bagmati Province. Completed. 

• IEE of Khopasi-Dhungakharka-chymrangbesi-Milche Road (11 km), Kavre. Client: 

Ministry of physical Infrastructure and development, Bagmati Province. Completed. 

• IEE of Baglungpani-Ghalegaun-Bhujung Road (17.675 km), Lamjhung, Client : 

Infrastructure Development Directorate, Gandaki Province, kaski, Pokhara. Completed. 

• IEE of Pokhara-Thumsikot-Mungribesi-Balpokhari-Pasgaun-Singadi Road (25.287 km), 

Kaski/Lamjhung, Client : Infrastructure Development Directorate, Gandaki Province, 

kaski, Pokhara. Completed. 

• IEE of Nareshwor-Panini-Chutara-Nibel-Takukot Road (20.393 km), Gorkha, Client : 

Infrastructure Development Directorate, Gandaki Province, kaski, Pokhara. Completed 

• IEE of Hotel Manag Pvt.Ltd., Kathmandu, Client: Hotel Mananag Pvt.Ltd. 

• IEE of Arun River Bridge (150 m), Bhojpur, Sankhuwasabha. Client: Department of Local 

Infrastructure. Completed. 

• BES of Karnali River Bailey Bridge (50 m), Mugu, Client: Chayanath Rara Municipality, 

Mugu. Completed. 

• BES of Arubote Khola Bridge (15.6 m), Ramechap, Client: Infrastructure Development 

Office, Mathali, Ramechap. Completed. 

• BES of Kaligandaki Industrial Area, Syangja, Client: Kaligandaki Rural Municipality, 

Syangja. Completed.   

• EIA of Construction of physical infrastructure of Rampur campus, Chitwan. Client: 

Rampur Campus. Completed  

• EIA of Anandaban hospital, Lalitpur Client: The Leprosy Mission Nepal. Completed. 

• EIA of Mahadev Khola water suppy project. Lalitpur. Ongoing. 

• EIA/Scooping/TOR of utility scale Grid connected 100 MW and 20 MW storage Bhangaha 

Solar PV project, Mahootari. Client: Mithila Energy Pvt. Ltd. Ongoing.  
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Curriculum Vitae (CV)  

SOCIAL AND COMMUNITY HEALTH EXPERT 

Name: Mr. Raju Khanal (M.Ed 2016) ..................................................................................................  

DOB: 27th-December-1987 

Cell Phone: +977-9851079402 

Email: mailkhanalraju@gmail.com 

Nationality: Nepali 

Permanent Address: Rapti R.M.-2 Daukhari Dang  

Temporary Address: Kirtipur M.-7 Kathmandu Nepal 

Education 

Master Degree in Health Education Tribhuvan University/University Campus, Kirtipur, 

Kathmandu 2016. 

Master Degree in Sociology Tribhuvan University/Tri-Chandra Multiple Campus Sarshwati 

Sadhan Kathmandu 2019. 

Summary of Qualifications 

Working as Sociological and Educational Expert consultant  with SDGs Resource person in the fields of 

planning, research, evaluation, monitor, and supervise with strong team lead, mobilize, mentor, and 

facilitator, fostering as atmosphere that motivated the employs to perform efficiency on rural 

development focusing health, social issues, political, law, education, value chain, livelihood and food 

security, WASH, child psychology, Periodic and master plan of local government (Palikas) , EIA, IEE, 

GIS, Anthropometric and rural employment promotion with SDGs localization in Planning.  

Experience in Environmental Study 

• Team member Social Expert, for EIA of Adar Trade mahal Kathmandu 14 Balkhu  

• Team member Social Expert, EIA of Nepal APF Hospital, Satungal Kathmandu  

• Team member Social Expert, IEE of Sitkha Bhirpaani Road upgradation Project 

• Team member Social Expert, BES of Arubote Khola Bridge, Sindhuli   

• Team member Social Expert, Khoposi Dhungkharka Chyrangbasi Milchi Sadak 11 KM (IEE),  

• Team member Social Expert, Inkhu Khola Small Hydropower Project (EIA)  

  

 

 

  

 _____________________ 

Raju Khanal  

 

 

 

 

 

 

mailto:mailkhanalraju@gmail.com
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Civil Engineer 

PERSONAL 

INFORMATION 
Bijay Thapa  

 
 Dholahity, lalitpur Metropolitan-26,  (Nepal)  

 (+977) 9841036466    

 bijaykrthapa@gmail.com 

 
Skype bijaykrthapa | Linkedin  https://www.linkedin.com/in/bijay-thapa-

53218766/   

Sex Male | Date of birth 23 Jan 1987 | Nationality Nepalese  

 

Water Resources Engineer/Hydrologist 
 

 

EDUCATION    

WORK EXPERIENCE   
  

 

May 2017– Till 

Now 

 Sr.  Water Resources Engineer 

  Aayu Consulting Engineers Pvt. Ltd.  

Project Name or 

Assignment 

Client 
Assigned Task 

Aayu Malun 

Khola 

Hydropower 

Project  (21 MW) 

And 132 KV 

Transmission line 

Project 

Puwa Khola 

1 

Hydropower 

Limited. 

• Preparing the feasibility report, 

• Preparing the document for grid connection and PPA  

• Hydraulic design of civil structures. 

• Worked as Team member of IEE of Aayu Malun Khola 

Hydropower Project  (21 MW) 132 KV Transmission line 

Project 

Aayu Chhetigad 

Hydropower Project  

Puwa Khola 1 

Hydropower 

Limited.  

• Energy Calculation of the project 

• Hydrological analysis of the project using empirical methods and 

regional analysis. 

• Prepared the topographic map, land use map, soil map of the 

catchment using ARC GIS 

Oct 2015–Ap 2017 Master of Science  in Water Science and Engineering, specialisation in 

Hydrology and Water Resources 
 

UNESCO-IHE, Institute for Water Education, Delft (Netherlands)  

Sep 2005–Feb 2010 Bachelor Degree in Civil Engineering  

Pulchowk Campus, Institute of Engineering, Tribhuvan University, Lalitpur (Nepal) 

mailto:bijaykrthapa@gmail.com
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• Collected, processed and evaluated the hydro-metrological data 

Tauithali 

Hydropower Project 
 

• Layout of project component, hydrological analysis and energy 

calculation for desk study 

• Upper Khoranga 

Khola Small 

Hydropower 

Project(7.5MW) 

Terathum 

Hydropower 

Pvt. Ltd. 

• Providing technical consulting services  to MS Dhaulagiri Cons 

and Dev/ Khadka Krishna Cons. JV 

•   Upgrading of 

Patibhanjyang-

Chhaare Road 

Section 

 Department of 

Road  

• Coordinating with client  

• Supervising and monitoring the project 

• Review the design of drainage structures and cross-drainage 

structure. 

• Calculation of runoff and maximum flood level  

• Calculation of catchment area of each river upto 

culverts/causeways /Bridges using GIS 

• Collected, processed and evaluated hydro-metrological data  

 

Jul 2010–Oct 2015 Civil engineer 

 Pancheshwar Multipurpose Project, Kathmandu (Nepal)  

www.pmp.gov.np  

Project Name or Assignment 
Assigned Task 

Feasibility and EIA Study of 

Brahmadev- Pancheshwar 

access road (121 Km) 

 

•  Design of drainage structures and cross-drainage structure. 

• Calculated intensity, duration and distribution of the rain in the catchment 

• Calculation of catchment area of each river upto culverts/causeways /Bridges 

using GIS 

• Collected, processed and evaluated hydro-metrological data 

• Feasibility Study and Initial 

Environmental Examination 

(IEE) Study of Lower Chamelia 

Hydropower Project (20 MW) 

• Analysed historical hydro-metrological data  and recommend design discharge 

and flood discharge  for project 

• Collected, processed and evaluated various data such as hydro-metrological, 

DEM, topographic map, soil map 

Detailed Environment 

Management Plan (DEMP) of 

Pancheshwar Multi-purpose 

Project 

• Collected and analysed historical hydro-metrological data of Mahakali basin 

• Collected, processed and evaluated all data for various works.   

Detailed Topographic Survey 

of Pancheshwar project site 
• Prepared topographic map of project site office using land development 

• Performed detail survey of area. 

 

 

http://www.pmp.gov.np/#_blank
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Ashish K. C. 

Expertise: Geologist 
Mobile: 977-9841359387 

E-mail: ashishkc010@gmail.com 

Address: Kathmandu, Nepal 

Nationality: Nepali 

Date of birth: March 15 1993 

Sex: Male 

Permanent Address: KMC-14, Kathmandu. 

 

1. Educational Verification 

 

School Leaving Certificate 

✓ School: Purbha PachimVidhalaya, Balkhu-14 Kathmandu, 2008 A.D, 

Division/Percentage: First 

Intermediate: 

✓ Faculty: Science (Physical) 

College: Nepal Police Higher Secondary Boarding School, Sanga,Kavre, 2010 A.D, First 

Division 

Bachelor 

✓ Degree: B.sc. in Geology, 2014 A.D, Second Division 

College: Tri-Chandra Multiple Campus, Gantaghar, Kathmandu. 

Master 

✓ Degree: Master’s Degree in Geology 

University: Central Department of Geology,T.U, Kirtipur., 2017 A.D, First Division  

✓ Degree: Master’s Degree in political Science 

University: (Private), TU, Kirtipur, 2019, First Division 

 

2. Computer Skills 

Basic computer skills, GIS, Matlab 

 

3. Languages 

Nepali, English and Hindi 

 

4. Professional Association: 

Member, Student Geological society (SGS), Gantaghar Kathmandu. 

Worked as Public Relation Sub-Committee in Nepal Geological Society (NGS)  

 

5. Professional Working Experience: 

✓ Geological Mapping at Rukum/Rolpa. 

✓ Geological Mapping and Mineral prospect at the Dhading and the Rasuwa. 

✓ Academic field guide in various Enginerring College. 

✓ Land use planning map and Disaster risk map of Bodebarsain Nagarpalika, Rautamai 

Gaupalika and  Udapur Gaupalika. 

✓ Worked as Lecturer at Himalaya college of Enginerring (HCOE),Chysal for 2 yrs. 

✓ Working as full time field Geologist at Manifold Consult since 2017 A.D. 

mailto:ashishkc010@gmail.com
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✓ Part time Lecturer at purbanchal Enginerring Campus also. 

✓ Worked as Geologist in the Environmental and Social Studies of Distribution System 

Upgrade and Expansion Project (DSUEP) in 32 districts of province 5,6 and 7 of the 

Nepal. 

✓ Worked as Geologist in the IEE of the MEWA-CHANGE 132kV transmission 

line,Taplejung district.  

✓ Working as Geologist in EIA of AADAR Trade Mall Balkhu, Kathmandu 

✓ Working as Geologist in EIA of APF Nepal Hospital, Balambu, Kathmandu 

 

6. Field Works: 

✓ Geophysical study at the Bandipur-Phalamdanda. 

✓ Geological mapping and Mineral prospect at the BhutKhola area, Puighar. 

✓ Geotechnical and detail engineering study of Lower Modi Hydropower Project (21MW), 

Parbat. Dhimuwa. 

✓ Study of the Quarries site of Hetauda Cement Industries, Bhaise. 

✓ Geological mapping and Reserve Estimation of slate at Bandipur area. 

✓ Study of the Lesser, the Higher and the Tethys Himalayan rocks, Beni- Jomsom. 

✓ Study of the Lesser Himalayan rocks at the Jugedi- Ambhukaireni-Bandipur area. 

✓ Study of the Siwalik Himalayan rocks at Hetauda area. 

✓ study the purpose of  Geology of the Central Nepal, Malekhu. 

✓ Study of the Geology of the West Central Nepal, Tansen. 
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Biologist (Botanist) 

Name: Mrs. Archana Tripathi  

Profession: Botanist (Msc. Botany ) 

Nationality: Nepali 

Personal Contact Details: +977-9843089225 

Aarchu11@gmail.com   

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Biology/Botany Teacher, Universal College, Kathmandu, Nepal 

• Delivered lectures on topics of Biology- molecular biology and botany. 

• Coordinate with colleagues for the improvements of course materials. 

• Evaluated the student’s grade, class assignment and laboratory works. 

• Maintained student attendance records, grades and other required records. 

• Well versed and experienced in Botany subject matters. 

 Biology/Botany Teacher, Brihaspati Higher secondary School, Bhairahawa,Nepal 

• Delivered lectures on Botany as prescribed by HSEB. 

• Organized lab activities, field visits , exams.  

• Participated in College management meetings. 

Science and Health Education (E.P.H) Teacher, Brihaspati Higher secondary School, Nepal 

• Developed teaching plan and class schedules for higher secondary school. 

• Assisted School coordination in assigning class instructors and monitor timely completion of courses. 

• Assistance school management in conducting SLC preparation classes. 

REASERCH & ANALYSIS- THESIS WORK 

Effect of Triazophos on mitotic activity and chromosomal behavior in root meristems of Allium  Cepa L. 

Publications 

Botanica Orientalis – Journal of plant science (2009) Vol.6 ISSN 1726-6858 

                                      http://www.cdbtu.edu.np/botanica-orientalis 

                                    http://nepjol.info/index.php/BOTOR/issue/view/211 

ADDITIONAL INFORMATION 

http://www.cdbtu.edu.np/botanica-orientalis
http://nepjol.info/index.php/BOTOR/issue/view/211


नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल (३०० शैया) स्तरोन्नततको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन  
 

आदद कन्द्सल्ट प्रा.तल.  

 Computer Fundamentals training – Proficiency in Ms Office 

Languages:  English, Nepali and Hindi  

Personal Details: 

Nationality: Nepal 

Permanent Address: Raipur-3, Rupandehi, Nepal 

Marital status:  Married 

Academic Qualifications 

• Masters of Science in Botany, Tribhuvan University, Krititpur Nepal  

• Bachelors of Science in Biology, Gorakhpur University, UP  India 

• Intermediate Degree in Science, UP board Gorakhpur, India                                 

• School Leaving Certificate, Buddha jyoti Secondary boarding school, Bhairahawa, Rupandehi 

Nepal.   
References: 

1.  Mr. Rajesh  Tripathi , ASYCUDA advisor, Ministry of Finance  

2.  Mr. Ansari  Husmuddin ,Lecturer ,Universal college ,Kathmandu ,Nepal 

3. Prof. Dr. Shyam Ratna Shakaya , Central Department of Botany ,TU , Kirtipur ,Nepal 
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SANJAYA BAHADUR CHAND 

Public Health Expert 

Melauli Municipality-4, Titabai (Thalara), Baitadi, Nepal 

Contact No: (+977) 9851202315 or  9843669700 

Email: chandsanjaya@gmail.com 

 

1. Personal Statement: 

Master degree in Public health (MPH) with around eight years of experience in public health realm 

and capacity to work independently in national and international organization, have cutting edge 

capabilities of planning, implementation and evaluation of program, coordination, negotiation and 

networking, accustomed to robust system of NGOs, INGOs related to public health, experience of 

conducting research, workshops and training programs, result oriented and morally strong and full 

abidance of work ethics. I have excellent interpersonal and communication skills, keen on new 

technology and can work under pressure with full quality maintain.   

 

2. Education 
Master of Philosophy (MPhil) | 2018, Department of Population Studies  

Trivuwan University, Kathmandu, Nepal,  

Major subject: Reproductive Health  

 

Master of Public Health (MPH) | 2012 – 2013, Department of Public Health University 

Of South Asia, Dhaka, Bangladesh, Major subject: Reproductive and Child Health including 

Family Planning 

 

3. Professional Experience:  Research Consultant | Feb 2018-Present  
National Institute For Development & Research, Kathmandu, Nepal  

Duty Station: Kathmandu   

Duties and Responsibilities   

• Conducts health related research and provides training to the researchers,  

• Monitoring and tracking to the research activities,  

• Conduct focal group discussion and collect key informants information,  

• Develop research proposal and report writing.  

 

Ongoing (AADI consult):  

1. Team member of IEE of Helping Hand Community Hospital, Chabahil hospital 2075 

2. Team member of EIA of Anandaban Hospital, Lele, Lalitpur, 2078 

3. Team Member of EIA of Nepal APF Hospital, Balambu Kathmandu, 2078 

 

Ongoing (Auspicious environment consult):  

  

2018, Public Health Export: Master plan (Health) in Annapurn Rural Municipality, Myagdi district 

supported by Annapurn Rural Municipality.  

   

Conducted Research (NIDR):  

• 2018, Public Health Expert: End-line Survey of Health System Recovery Project in 

Nuwakot     districts supported by Good Neighbors International (GNI) Nepal.  
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• 2018, Research Consultant: Baseline Survey on Human Rights Situations of Person with        

Mental Disability in 8 districts supported by NHRC/UNDP/SPSP.  

• 2018, Research Consultant: Integrated Biological and Behavioral Surveillance (IBBS)               

survey among Wives of Labor Migrants in Kailali, Kanchanpur, Doti and Achham  districts 

of Province No.7 supported by National Center for AIDS and STD Control (NCASC), 

Ministry of Health.  

• 2018, Research Consultant: Integrated Biological and Behavioral Surveillance (IBBS)  

survey among MSM/TG in Terai Highway districts supported by National Center for AIDS 

and STD Control (NCASC), Ministry of Health.  

• 2018, Research Consultant: National Baseline survey on Mainstreaming Elected Women 

in Local Politics: Assessing their Knowledge, Skills, and Needs in 17 districts of Nepal,                

Supported by Center for Dalit Women Nepal.  

• 2018, Research Consultant: Baseline Evaluation of Generation Amazing (GA) Programme 

in            4 districts of Nepal, supported by Mercy Corps.  

• 2018, Research Consultant: Baseline Survey on Assist Haliya Community to Achieve Full 

Rehabilitation from Slavery and Labor Exploitation Project in five districts of Province 7 

supported by NNDSWO/UKAID/ASI.  

  

Community Health Quality Improvement Officer | Oct 2016-Feb 2018  

JHPIEGO - an affiliate of Johns Hopkins University | Health for Life Project -USAID  

Duty station: Kalikot District  

Accomplished duties and responsibilities:   

• Worked closely coordination with the District Health Office, District Coordination 

Committee rural/municipality, health facilities and other stakeholders in the Kalikot district 

of Nepal to identify, organize and facilitate assessment and capacity building training and 

workshop,  

• Conducted ward wise health planning and budgeting orientation and supported to the 

elected bodies and health staffs to include actual health related problems in annual health 

plan,  

• Provided technical supports to the rural/municipalities during preparation of theirs annual 

health plan for FY 2074/075,   

• Organized workshop and provided technical support to the fundamental health units of 

rural/municipality for preparation of annual health operational calendar,  

• Provided technical assistance to DHO - in planning, implementing, monitoring and 

budgeting of health services; and promotion -health governance activities,   

  

Project Officer - Health | Mar 2016-Oct 2016  

Action Works Nepal | Earthquake recovery project-II – HeplAge International   

Duty Station: Kavreplanchok  

Accomplished duties and responsibilities:   

 

• Coordinated with District Health Office, District Development Committee, Geriatric 

Committee, local health facilities and other stakeholder,  

• Planning, implementation and monitoring of program,   

• Developed training manual related to geriatric health, nutrition and prevention of disease,  

• Provided geriatric health related training to the health workers and HFOMC members,    
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• Conducted health and psychosocial counseling training,     

• Formation and reformations of old people group and sub-group,   

 

Field Supervisor (Research) | Mar 2015- Sept  2015  

New ERA | Nepal Health Facilities Survey-2015   

Duty Station: Different districts of Nepal   

Accomplished duties and responsibilities:   

• Coordinated with District /Public Health Office and Heath Facilities,   

• Conducted interviews of health worker and Hospital Development Committee /Health 

Facility Operation and Management Committee in the selected health facilities using tablet 

questionnaire,   

• Conducted observations of health workers while providing health service to under five years 

sick Childs/family planning users and antenatal care clients in the selected health facilities 

using paper questionnaire,   

• Conducted exit interviews of under five years sick child/family planning mothers and 

Antenatal Care clients in the selected health facilities using paper questionnaire,   

• Completed all survey tools/checklists as per survey guideline/needs,   

• Completed data entry, editing and data analysis of the health facilities.    

 

District Health Management Information System Facilitator| Mar 2014- May 2014  

New ERA | Technical assistance to support the implementation Nepal’s Second Health Sector 

Program Phase 2- 2013  

Duty Station: Baitadi  

Accomplished duties and responsibilities:   

• Coordinated with District Health Office,   

• Facilitated District training of trainer (D-TOT) and below district levels of Health 

Management Information System trainings,   

• Ensured quality training for Female Community Health Volunteers at the health facilities,   

• Supported district health office to: prepare training schedule, plan, training batches and 

identify training venue,   

• Supported District Health Office  to arrange all essential logistics prior to training,   

• Prepared training report and submission to the office.  

 

 Award  Editorial Board  Member of Syntax Journal of Global Public Health   

 

 

Membership  
• Nepal Health Professional Counsel  

• Nepal Public Health Association (Life member)  
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Personal  

Details  

  

Father’s Name                      :         Mr. Kalu Chand  

Mother’s Name                     :         Mrs. Chamba Devi Chand  

Date of Birth                        :         August 29, 1987  

Sex                                 :         Male  

Marital Status                       :        Married    

Nationality                          :         Nepalese  

Corresponding Address :      Bhimdatta Municipality-2, Ultakham (Khanna  

                              Chaurahi), Kanchanpur, Nepal  

 

References   

  

Mr. Ram Saran Pyakurel, Former Regional Manager, RTI/Health for Life 

Project, Nepalgunj, Nepal.  Email:rspyakurel@gmail.com, Mobile No: +977 

9858021416.  
Dr. Roshani Amatya, Program Manager, UNFPA program, Lalitpur, Nepal. Email: 

Roshani.Amatya@jhpiego.org , Mobile No: +977 9851038341.   

Mrs. SasmitaPaudel, Formal WASH Specialist, Plan International, 

Kathmandu, Nepal. Email: ssmtpoudel@gmail.com  
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Ashis Shrestha 

Sankharapur municipality - 7, Kathmandu 

Phone 0977- 9849162905, email: ashispukhushi@gmail.com 

 

Personal profile:  

Graduate student in science discipline from Central Department of Environmental Science, 

Tribhuvan University, Kritipur with one year experiences of teaching at Higher Secondary level. 

I have strong determination towards my working field.  

 

Career goal: Contribution in sustainable development of the nation through participation in 

battle against emerging challenges (Integrated Water Resource Management, Environmental 

Degradation, Climate Change,)  

 

Academic qualification:  

MASTERS DEGREE: M.Sc. in Environmental Science from Tribhuvan University, Nepal 

(2014 – 2016). I had completed Master's degree in Environmental Science from Tribhuvan 

University in 2016. I have specialized in Wildlife management, Pollution Control technologies 

and Biodiversity Conservation and Management 4 credit of each.  

 

Working experience:  

• +2 level teacher: I have worked as Environmental Education teacher in Shree 

Bhagyodaya Higher Secondary School in 2017-2018  

• Environmentalist : I am working as a environmentalist in Enviro tech consult Pvt ltd 

since 2018 to till now  

• Community work : Present as a board member of Sankhu Khanepani Committee,Vice 

President in JCI Sankhu 2018 and EVP in JCI Sankhu 2020  

Trainings  

• Successfully completed an intensive basic course on R, a statistical analysis package 

organized by Central Department of Environmental Science, (2016).  

• Basic GIS course from Central Department of Environmental Science as an additional 

package.  

 

BACHELORS DEGREE: B.Sc. in Environmental Science from Tri-Chandra College, 

Tribhuvan University, Nepal (2008-2012). I had completed my B.Sc. in Environmental Science 

in 2012. I have achieved theoretical and practical knowledge of environmental management, 

pollution control science, environmental and ecological philosophy, climate change adaptation, 

hydrology, geology, earth science, climatology, microbiology, soil science and biodiversity.  
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Researches  

• Inventory of medicinal plant in dhulbu community forest (2015)  
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• Soil organic carbon under different tree species: A case study of Gokarna Rajnikunj forest 
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अनसूुची १२ : नेपाल APF अस्पतालको वातावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रततवेदन उपर 
स्वास््य तथा जनसिंख्या मन्द्रालयबाट प्राप्त राय सझुावहरु तथा पररमाजफन 

क्र.सिं. प्राप्त राय सझुावहरु प्राप्त राय सझुाव प्रततवेदनमा 
सिंलग्न िररएको स्थान 

१. नयाुँ सिंरचनाको EIA िनफ खोज्न ुभएको हो कक existing 

को हो ? 
नयाुँ तथा परुानो सिंरचना दवैुको 
हो  

२. Team member मा जनस्वास््य कवज्ञ हनु ुपने  पेज २ तातलका १-१ मा उल्लेख 
३. क्तशक्षा कवज्ञान तथा सूचना मन्द्रालयको रोले के हो अनिुमनमा  पेज १२४ बाट मन्द्रालयको नाम 

हटाइएको 
४ स्थानीय तनकायलाई सम्पणूफ अनिुमनको औक्तचत्य के ? तातलका ९.२, पेज १३६-१४३ 

मा सचाइएको 
५ सान्द्दतभफक कुरा राख्न ुहोस  पेज निं ३ मा उल्लेख िररएको 
६ पानीको िणुस्तर केको जाच िने हो clear राख्नहुोस पेज २७ तातलका ३-१  मा 

उल्लेख िररएको 
७ व्यवहाररक र सहुाउुँदो environment management plan मा 

राखनहुोस 

सोकह अनसुार िररएको  

८ ऐन, तनयमहरु, वन, Infrastructure, स्वास््यका छुट्याएर 
राखनहुोस 

पररच्छेद ४ मा सोकह अनसुार 
िररएको 

९ जनस्वास््य सेवा ऐन, तनयमावली पररच्छेद ४ को पेज ३८ र ४३ 
मा सिंलग्न िररएको 

१० स्वास््य सिंस्था सिंचालन मापदण्ड, २०७७ तनदेक्तशका पररच्छेद ४ को पेज ४५ मा 
तमलाइएको 

११ Matrix मा ऐन, तनयमले के -के  आकषफण िने त्यो राखनहुोस पररच्छेद ४ मा राक्तखएको 
१२ COVID- 19 waste लाई प्लाक्तस्टकको झोलामा राख्न ेभन्न 

तमलेन  
सिंकलन िदाफ प्लाक्तस्टकको 
झोलामा राख्न ेभतनएको हो 

१३ Hazardous तभर र non-hazardous waste तभर के के हो? पेज ९२ मा उल्लेख  

१४ वाडफ र OT को फोहोर  जोड्नकुो औक्तचत्य के हो ? पेज २२-२३ को तातलका २-७ 
र २-८ मा वाडफ र OT छुिाछुिै 
राक्तखएको 

१५ Administration, Canteen मा  Red तबन ककन? पेज २३ मा Red तबन हटाइएको 
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१६ Organic waste लाई municipal waste मा राख्नकुो औक्तचत्य 
के हो ? 

पेज २३ को तातलका २-८ मा 
Bio gas/ Compost पतन थप 
िररएको 

१७ Healthcare waste management तमलाउन ुहोला  पेज ९० देक्तख १०१ मा 
तमलाइएको 

१८ कवपद व्यवस्थापन सम्बन्द्िी योजना  पेज १०२ र १२९  र १३० 
मा उल्लेख 

१९ भतूमित पानी प्रयोि कतत िने हो?  कतत न.पा. बाट प्रयोि 
िछौ ? 

पेज २० र २१ मा उल्लेख 

२० निरपातलकाबाट EIAको लाति तसफाररस अनसूुची ७ मासिंलग्न रहेको 
२१ TOR स्वीकृत हदुाका पालन िरेका शतफहरु matrix मा 

राख्नहुोस ् ? 
अनसूुची १२ मा सिंलग्न रहेको 

२२ नयाुँ Demographic data  पेज ६३ मा उल्लेख िररएको 
२३ भतूमित पानी  recharge िने  तररका  पेज ९० मा उल्लेख 

२४ नक्साहरुमा दस्तखत छैन स्थानीय तनकायबाट स्थानीय तहबाट नक्सा पास हनु 
नपने 

२५ National building Code २०६० अनसुार compliance 
भएको छ को छैन  | 

National building Code अनसुार 
भवन तनमाफण भएको 

२६ EIA को Rationality मा Built-up area, पानीको प्रयोिको 
कुरा पतन राख्नहुोस ् | 

पेज ३ मा उल्लेख िररएको  

२७ राकिय भवन सिंकहता Compliance र 23 volm को review  राकिय भवन सिंकहता 
२८ बक्तस्त कवकास सम्बक्तन्द्ि मापदण्ड Review पेज ४७ मा थप  

२९ स्वस््य सिंस्था सिंचालन मापदण्ड २०७७ per bed ५५ sq.m मापदण्ड अनरुुप रहेको 
३० नक्सा बकु्तझने िरी राख्नहुोस  | पेज ६ र ७ मा रहेको 
३१ नेपालको नक्सा updated राख्नहुोस ् | पेज ७ मा रहेको 
३२ जनस्वास््य सेवा तनयमावली २०७७ मा शैया सिंख्या १०० 

वा १०० को multiply हनुे िरर राख्नहुोस ् | 

सोकह अनसुार शैया सिंख्या ३०० 
िररएको 

३३ जनस्वास््य सेवा तनयमावली २०७७ मा ३०० शैया 
अस्पतालले ददने सेवाहरु राख्नपुने हनु्द्छ | 

पेज १५-१७ मा उल्लेख रहेको 

 

कायफसूची स्वीकृत हदुा वन तथा वातावरण मन्द्रालयद्वारा राक्तखएका शतफहरु 
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क्र.सिं. सतफहरु सतफहरु  
१ वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको क्रममा कुनै नयाुँ थप सवाल पकहचान हनु 

आएमा ततनलाई समते वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रततवेदनमा सम्वोिन िनुफ 
पनेछ । 

नयाुँ थप सवाल 
पकहचान नभएको 

२ कायफसूचीले औल्याएका सवालहरु अनसुार असर तथा असर न्द्यूनीकरणका 
उपायहरु क्रमवद्ध रुपमा प्रस्ततु िनुफ पनेछ। 

पररच्छेद ७ र ८ मा 
प्रस्ततु िररएको 

३ वातावरण व्यवस्थापन योजनामा सकारात्मक प्रभाव अतभवृकद्ध र नकारात्मक 
प्रभाव तनराकरणका उपायहरु के, कहाुँ, कसरी, कसले र ककहले िनेवारे स्पष्ट 
उल्लेख भएको हनु ुपनेछ। 

पररच्छेद ८ र अनसूुची 
८ मा वातावरण 
व्यवस्थापन योजनाको 
खाकामा उल्लेख 
िररएको 

४ वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन प्रततवेदन तयारीको क्रममा िररने सावफजतनक 
सनूुवाइमा स्थानीय तनकायका प्रतततनति र अल्पसिंख्यक समदुायका प्रतततनति 
समेतको सहभािी िराएको सम्पषु्टी हनु ेकािजात सिंलग्न िनुफ पनेछ । 

अनसूुची ६मा सिंलग्न 
िररएको 

५ सावफजतनक सनुवुाइमा उठेका सबालहरुलाई माईन्द्यकुटङ्ग िरी 
सरोकारवालाहरुको हस्ताक्षर सकहत प्रततवदेनमा समावशे िनुफपने छ र ती 
सबालहरुको सम्वोिन हनुपुने तथा यदी सम्वोिन निररने भएमा के कती 
कारणले सम्वोिन नहनु ेहो सो को उल्लेख िररन ुपनेछ।  

पेज अनसूुची ६मा 
सिंलग्न िररएको 

६ प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रततवदेन वातावरण सिंरक्षण 
तनयमावली२०७७ को तनयम ७ को उपतनयम (७) बमोक्तजम नेपाली भाषामा 
तयार िनुफ पनेछ । 

वातावरणीय प्रभाव 
अध्ययन प्रततवदेन 

नेपाली भाषामा तयार 

िररएको 
७ स्थानीय तनकायको तसफाररस सिंलिन िदाफ सावफजतनक सनुवुाइको तमतत पश्चातको 

हनु ुपनेछ । 

सोकह अनसुार िररएको 

८ वातावरणीय प्रभाव अध्ययन िदाफ आयोजनाको कवपद व्यवस्थापन सम्बन्द्िी 
कायफयोजना समावशे िनुफ पनेछ । 

पेज १४७ मा उल्लेख 
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